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Β. Ξυπολυτάς, πρόεδρος 
της ΟΣΥ
«Έχουµε αυξήσει 
τα δροµολόγια 
σε 18.000 
την ηµέρα»

σελ. 16-17

Αλέκα 
Ζωγράφου

«Βάζω τις λέξεις 
κι εκείνες τη 

διάθεση»

σελ. 11-15

12 ΜΗΝΕΣ 
ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ

Αλ. Βιλδιρίδης
«∆εν υπάρχει 
πιο τροµακτική 
ιδέα από τον 
συντεταγµένο
έλεγχο της ηθικής»

Γ. Κύρτσος
Σε νέο διεθνές 
περιβάλλον οι σχέσεις 
Ε.Ε.-ΗΠΑ

σελ. 19 σελ. 20-22

σελ. 33

#MeToo 
Σπάει ο «νόµος της σιωπής» των θυµάτων
•  Ν. Παπαϊωάννου: «Η ακαδηµαϊκή κοινότητα 

να δείξει τον δρόµο προς την κάθαρση»
• Πώς είναι να κοιτάς πάντα πίσω σου
• Ο παραλογισµός της ευθύνης του θύµατος

l  ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΣΤΗ ΓΟΥΧΑΝ 
ΣΤΗ ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΕ 
Ε.Ε. ΚΑΙ ΗΠΑ

l  ΑΘ. ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ: 
«Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
COVID-19 ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΩΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ»

l  Η ΚΡΙΣΗ ∆ΙΑΡΚΕΙ, 
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
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 210-7230545
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Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430, 
FAX: 210-6729238
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IRIS ΑΕΒΕ
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www.freesunday.gr

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!για το
αυτοκίνητο!για το

AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν

 δίκτυο διανομής
FREE SUNDAY

από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
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AUTO

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

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

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

 Made in USA
 µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

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

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

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

Ford Focus RS,o βασιλιάς των hot hatches;

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda CivicHonda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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ΝΕΟ MITSUBISHI 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, 
•  Έρχεται χειµώνας, 
•  

πώς να φροντίσετε 

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

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

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

Renault Kadjar 1.2 TCe 130
Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

04-06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Έναν 
χρόνο µετά τη Γουχάν
07 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Νέο πακέτο για 
επιχειρήσεις και εργαζοµένους
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΘ. 
ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ «Η διαχείριση 
της πανδηµίας είναι πολιτική και 
οικονοµική, όχι ιατρική»
10 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Οι τελευταίοι 
σπασµοί του θηρίου
11-15 // ΘΕΜΑ Σεξουαλική βία στην 
Ελλάδα
• Πώς είναι να κοιτάς πάντα πίσω σου
• Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ «Η ακαδηµαϊκή 
κοινότητα να δείξει τον δρόµο προς την 
κάθαρση»
• #MeToo: Σπάει η «οµερτά» των 
θυµάτων
16-17 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Β. ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ 
«Κάνουµε 18.000 δροµολόγια την 
ηµέρα»
18 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ρυθµίσεις για δάνεια 
και εφορία
19 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛ. ΒΙΛ∆ΙΡΙ∆ΗΣ 
«∆εν υπάρχει πιο τροµακτική ιδέα από 
τον συντεταγµένο έλεγχο της ηθικής»
20-22 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Σε νέο 
διεθνές περιβάλλον οι σχέσεις Ε.Ε.-ΗΠΑ

23 // ΑΠΟΨΗ Ν. ΠΑΓΩΝΗΣ Το ΕΚ∆∆Α 
και η προσφορά του στην εποχή της 
πανδηµίας
24-26 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ιταλική 
απειλή στην ελληνική σταθερότητα
28 // ΑΠΟΨΗ Φ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Παιδί & Τιµωρία: Είναι τελικά ωφέλιµη;
29 // ΥΓΕΙΑ Εµβόλιο κορονοϊού: Ελπίδα, 
αλλά θα πρέπει να έχουµε και υποµονή

SPORTS
30 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr

FREE TIME
31 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
32 // COOK FILES Σφουφ (κέικ µε 
κουρκουµά)
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
«Βάζω τις λέξεις κι εκείνες τη διάθεση»
34-35 // ΒΙΒΛΙΑ ∆ώδεκα βιβλία  για τα 
παιδιά
36 // ΟΜΟΡΦΙΑ Για όµορφο στήθος
37 // ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΡΡ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ «Το 
µέλλον πάντα µε ξαφνιάζει»
38-39 // GREEN Τα «πεταµένα» 
τρόφιµα των ελληνικών νοικοκυριών

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδη-
µοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, µερική ή περιληπτική, ή 
κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της 
εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 
τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως 
ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. 
Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 
Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 
και 4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.
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Σ
υμπληρώθηκε ένας χρόνος από 
την έναρξη της δραστικής αντι-
μετώπισης της πανδημίας από τις 
κινεζικές αρχές. Στις 23 Ιανουα-
ρίου 2020 επιβλήθηκε αυστηρό 
lockdown σε 11 εκατομμύρια κα-
τοίκους της Γουχάν, το οποίο δι-

ήρκεσε για τους περισσότερους από αυτούς μέχρι τον 
Ιούνιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, η 
πανδημία είχε χτυπήσει την Κίνα από τον Δεκέμβριο 
του 2019, αλλά η προσπάθεια του καθεστώτος να δια-
χειριστεί τις ειδήσεις και οι δισταγμοί του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) καθυστέρησαν την αντί-
δραση.
Από τις 23 Ιανουαρίου 2020 οι κινεζικές αρχές έφυγαν 
μπροστά στην αντιμετώπιση της πανδημίας, με αποτέ-
λεσμα να ενισχύεται συνεχώς η διεθνής θέση της Κίνας 
σε βάρος της Ε.Ε. και των ΗΠΑ, οι οποίες δεν έχουν 
ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας.
Ενδεικτικοί της επιτυχίας της Κίνας είναι οι 
αριθμοί για τα κρούσματα και τους θανά-
τους. Τα κρούσματα που έχουν ανα-
φερθεί δεν ξεπερνούν τις 90.000, 
με την Ελλάδα να βρίσκεται ήδη 
στις 150.000. Οι θάνατοι που 
έχουν καταγραφεί στην Κίνα 
από Covid-19 είναι 4.635, 
με την Ελλάδα να βρίσκε-
ται ήδη στους 5.570.
Αν σκεφτούμε ότι ο πλη-
θυσμός της Κίνας είναι 
γύρω στις 130 φορές ο 
πληθυσμός της Ελλά-
δας, αντιλαμβανόμα-
στε της διαστάσεις της 
κινεζικής επιτυχίας. Αν 
μάλιστα συνυπολογί-
σουμε ότι η Ελλάδα πη-
γαίνει πολύ καλύτερα 
στη διαχείριση της παν-
δημίας απ’ ό,τι οι περισ-
σότερες ευρωπαϊκές χώρες 
και οι ΗΠΑ, αναδεικνύεται 
το τεράστιο κινεζικό συγκρι-
τικό πλεονέκτημα σε σχέση με 
τις ΗΠΑ και την Ε.Ε.

Ο αγώνας συνεχίζεται
Παρά τη θεαματική επιτυχία της, η Κίνα 
δεν έχει αφήσει οριστικά πίσω της την παν-
δημία. Αναφέρω ενδεικτικά ότι στις 18 Ιανουα-
ρίου καταγράφηκαν 118 νέα κρούσματα και στις 19 Ια-
νουαρίου 103 νέα κρούσματα.
Οι κινεζικές αρχές δεν συμπεριλαμβάνουν τους ασυ-
μπτωματικούς στα νέα κρούσματα, όπως γίνεται στην 
Ε.Ε. και στην Ελλάδα, αλλά τους υπολογίζουν χωρι-
στά. Στις 18 Ιανουαρίου καταγράφηκαν στην Κίνα 91 
ασυμπτωματικοί με Covid-19 και στις 19 Ιανουαρίου 
58. Με βάση τον ευρωπαϊκό τρόπο υπολογισμού, 
τα νέα κρούσματα στην Κίνα τρέχουν με ημερήσιο 
ρυθμό 160 έως 210.

ΈΝΑΝ 
ΧΡΌΝΌ ΜΈΤΑ 
ΤΗ ΓΌΥΧΑΝ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Τα «γενέθλια»  
της πανδημίας βρίσκουν 
την Ε.Ε. σε κατάσταση 
σύγχυσης.

Εντυπωσιακό το συγκριτικό 
πλεονέκτημα της Ελλάδας στην 
προστασία της δημόσιας υγείας.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Ιδιαίτερη ανησυχία στις Αρχές προκαλούν τα κρού-
σματα στη βορειοανατολική περιφέρεια της Τζιλίν και 
στην περιφέρεια της Χεμπέι, η οποία απλώνεται γύρω 
από το Πεκίνο. Η πυκνότητα του πληθυσμού στα α-
στικά κέντρα και η ταχύτητα και μαζικότητα των με-
τακινήσεων μπορεί να οδηγήσουν σε νέο κύμα παν-
δημίας, αν δεν υπάρξει δυναμική και αποτελεσματική 
αντίδραση.
Οι αρμόδιοι χειρίζονται το πρόβλημα με ένα μείγμα 
αυστηρών lockdowns που αφορούν δεκάδες εκατομ-
μύρια πολίτες, μαζικών δωρεάν τεστ που μπορούν να 
πραγματοποιηθούν σε εκατομμύρια κατοίκους μιας 
πόλης σε διάστημα λίγων ημερών και περιορισμών 
και αυστηρών κανόνων στις μετακινήσεις.
Καθώς πλησιάζουμε την περίοδο των εορτασμών του 
κινεζικού Νέου Έτους, επικρατεί ανησυχία, εφόσον 
πρόκειται να μετακινηθούν εκατοντάδες εκατομμύρια 
Κινέζοι. Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι οι μετακινήσεις θα 
είναι 40% κάτω από τα επίπεδα-ρεκόρ του 2019 και 
10% πάνω από τα επίπεδα του 2020. Σύμφωνα με τους 

κανόνες που ισχύουν, οι Κινέζοι δεν μπορούν να 
επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους κατά 

τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου αν 
δεν έχουν αρνητικό τεστ Covid-19 το 

οποίο πραγματοποιήθηκε επτά η-
μέρες πριν από τη μετακίνησή 

τους.

Έμφαση 
στην πειθαρχία
Μετά τον αρχικό αιφνι-
διασμό και την καθυστέ-
ρηση η αντίδραση της 
Κίνας στην πανδημία υ-
πήρξε υποδειγματική. 
Για την αντιμετώπιση 
του πρώτου κύματος 
οι Κινέζοι κατασκεύα-
σαν ειδικά νοσοκομεία 
για ασθενείς με Covid-
19 σε διάστημα λίγων ε-
βδομάδων.

Από τότε, η κινεζική μέ-
θοδος στηρίζεται στους αυ-

στηρούς εγκλεισμούς, στα 
μαζικά δωρεάν τεστ και στην 

ψηφιακή καταγραφή των επα-
φών των νέων κρουσμάτων –τη 

λεγόμενη ιχνηλάτηση– με εφαρμο-
γές που στηρίζονται στα κινητά τηλέ-

φωνα.
Από τα μέσα του 2020 έχουν αδειοδοτηθεί, 

με έκτακτη κατεπείγουσα διαδικασία, τα εμβόλια 
των φαρμακοβιομηχανιών Sinovac και Sinopharm. 
Έχουν ήδη εμβολιαστεί οι εργαζόμενοι στις γιγαντι-
αίες φαρμακοβιομηχανίες, αυτοί που δίνουν τη μάχη 
κατά του Covid-19 στην πρώτη γραμμή και πολίτες 
που είναι πρόθυμοι να εμβολιαστούν, παρά το γεγο-
νός ότι βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη οι κλινικές δο-
κιμές.
Συνολικά έχουν εμβολιαστεί 15 εκατομμύρια Κινέζοι, 
ένας σχετικά μικρός αριθμός, που δημιουργεί την ε-
ντύπωση ότι η κινεζική στρατηγική στηρίζεται –σε α-
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ντίθεση με την ευρωπαϊκή και την αμε-
ρικανική– περισσότερο στα μέτρα αντι-
μετώπισης της πανδημίας και λιγότερο 
στον εμβολιασμό.
Η ηγεσία της Κίνας αξιοποιεί τα εμβό-
λια της Sinovac και της Sinopharm και 
στα πλαίσια της διπλωματίας του κορο-
νοϊού, παρέχοντάς τα σε μεγάλες ποσό-
τητες και χαμηλές τιμές στις χώρες που 
το επιθυμούν.
Με βάση την εκτίμηση πολλών επι-
στημόνων, τα κινεζικά εμβόλια δεν 
είναι τόσο αποτελεσματικά όσο αυτά 
που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη και 
στις ΗΠΑ. Σε σχέση πάντως με την α-
ντιμετώπιση της πανδημίας, οι Κινέ-
ζοι έχουν διπλό πλεονέκτημα έναντι 
των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Ο 
πληθυσμός είναι απόλυτα πειθαρχημέ-
νος και ακολουθεί τις οδηγίες της κυ-
βέρνησης και των αρμοδίων χωρίς α-
ντιρρήσεις ή αμφισβητήσεις. Σε αυτό 
βέβαια βοηθάει και η φύση του καθε-
στώτος, το οποίο δεν ανέχεται διαφο-
ροποιήσεις από την επίσημη πολιτική. 
Μέτρα τα οποία θεωρούνται αδιανόητα 
στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ αντιμετω-
πίζονται ως αυτονόητα στην Κίνα και ε-
φαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία.
Η επιτυχία ενισχύει την αξιοπιστία του 
καθεστώτος και την πειθαρχία των πο-
λιτών. Σύμφωνα με διεθνείς δημοσκο-
πήσεις, 95% ή και 97% των Κινέζων ε-
μπιστεύονται τις Αρχές για τον τρόπο 
που αντιμετωπίζουν την πανδημία. 
Στην Ε.Ε. ποσοστά αποδοχής της τάξης 
του 60%-65% θεωρούνται απόδειξη 
μεγάλης πολιτικής επιτυχίας.
Το δεύτερο πλεονέκτημα των Κινέ-
ζων έχει σχέση με την παράδοση που 
έχει δημιουργηθεί στην Κίνα και άλλες 
χώρες της Ασίας στην αντιμετώπιση ε-
πιδημιών και πανδημιών. Για παρά-
δειγμα, η χρήση της μάσκας σε πολυ-
σύχναστους χώρους είναι το βασικό 
μέτρο προστασίας εδώ και δεκαετίες 
και οι πολίτες έχουν εκπαιδευτεί σε 
αυτήν.

Το πρόβλημα 
της Ευρώπης
Τα μέτρα που εφαρμόζονται στην Κίνα 
θεωρούνται πολιτικά και κοινωνικά α-
διανόητα στην Ευρώπη.
Υπάρχει, ανάλογα με τη χώρα, ένα πο-
σοστό 10% έως 15% του πληθυσμού 
που αρνείται την ύπαρξη της πανδη-
μίας και την αναγκαιότητα των μέτρων, 
και ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό το 
οποίο δέχεται την αναγκαιότητα ορι-
σμένων μέτρων, όχι όμως τη γενική και 
αυστηρή εφαρμογή δραστικών μέτρων 
με παραλλαγή της κινεζικής μεθόδου.
Στο όνομα των ατομικών ελευθεριών 
και δικαιωμάτων οι πολίτες λένε «όχι» 
σε μια δραστική αντιμετώπιση της παν-
δημίας και γι’ αυτό περιοριζόμαστε 
στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ στην απλή 
διαχείρισή της, στηρίζοντας τις ελπίδες 
για ένα καλύτερο μέλλον στον γρήγορο 
και αποτελεσματικό εμβολιασμό.
Κατά την άποψή μου, η ευρωπαϊκή 
στρατηγική είναι αναποτελεσματική 
και ριψοκίνδυνη. Οι μεγάλες ευρωπα-
ϊκές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμα-
νία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία) 
εμφανίζουν όλες μαζί μια εικόνα που 
συγκρίνεται με αυτή των ΗΠΑ. Από τη 
μια οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες 
καταδίκαζαν τον πρόεδρο Τραμπ για ε-
γκληματική αμέλεια σε ό,τι αφορούσε 
τη διαχείριση της πανδημίας και από 
την άλλη ακολουθούν μια πολιτική με 

παρόμοια αποτελέσματα. Ο αριθμός 
των θανάτων από Covid-19 στις ΗΠΑ 
έσπασε ήδη το ψυχολογικό φράγμα 
των 400.000. Αυτό το φράγμα θα σπά-
σουν στη διάρκεια των επόμενων εβδο-
μάδων και οι συνολικοί θάνατοι από 
Covid-19 στις έξι μεγάλες ευρωπαϊκές 
χώρες που ανέφερα. Ο συνολικός πλη-
θυσμός τους ξεπερνάει λίγο τον πληθυ-
σμό των ΗΠΑ και οι συνολικοί θάνα-
τοι υπολείπονται λίγο των θανάτων στις 
ΗΠΑ. Συγκρίσιμα μεγέθη που δεί-
χνουν τελικά ότι είναι συγκρίσιμες και 
οι πολιτικές.
Το πέρασμα στην προεδρία Μπάιντεν 
δημιουργεί βάσιμες ελπίδες ότι θα έ-
χουμε στις ΗΠΑ, στην Ε.Ε. και στο Η-
νωμένο Βασίλειο μια πιο αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση της πανδημίας. Δεν 
προβλέπεται όμως να αλλάξει δραστικά 
το πλαίσιο. Για παράδειγμα, μία από 
τις πρώτες αποφάσεις του προέδρου 
Μπάιντεν ήταν η υποχρεωτική χρήση 
μάσκας στα ομοσπονδιακά κτίρια. 
Πρόκειται για ένα πρόσθετο μέτρο σε 
σχέση με αυτά που ίσχυαν επί Τραμπ, 
το οποίο όμως απέχει πολύ από τη γε-
νική χρήση μάσκας που ισχύει στις πε-
ρισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και θεω-
ρείται αυτονόητη στην Κίνα.
Η επιλογή της σχετικά χαλαρής διαχεί-
ρισης της πανδημίας στην Ε.Ε. και στις 
ΗΠΑ είναι κατά την άποψή μου ριψο-
κίνδυνη, γιατί μπορεί να θέσει σε αμ-

φισβήτηση τις βασικές ελευθερίες και 
τα δικαιώματα τα οποία επικαλούμα-
στε για να δικαιολογήσουμε τη χαλα-
ρότητα.
Αν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, 
θα διαπιστώσουμε ότι πολλά από τα οι-
κονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δι-
καιώματα που επικαλούμαστε θα είναι 
περισσότερο τυπικά παρά ουσιαστικά. 
Η ελευθερία του άνεργου ή του φτω-
χοποιημένου περιορίζεται με το πέρα-
σμα του χρόνου, ενώ και η συμμετοχή 
στα κοινά σε συνθήκες πανδημίας είναι 
εξαιρετικά περιορισμένη. Χαρακτηρι-
στικό το παράδειγμα της Ρουμανίας, 
όπου το ποσοστό συμμετοχής στις βου-
λευτικές εκλογές έπεσε στο 32%.

Δεν είναι πανάκεια
Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η κοι-
νωνία και το πολιτικό σύστημα αντι-
λαμβάνονται τον γρήγορο και αποτε-
λεσματικό εμβολιασμό ως τη λύση του 
προβλήματος. Δεν υπάρχει αμφιβο-
λία ότι ο εμβολιασμός θα έχει μεγάλη 
συμβολή στην αντιμετώπιση της παν-
δημίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα 
αφήσουμε οριστικά πίσω μας το πρό-
βλημα και θα απαλλαγούμε πλήρως 
από τα περιοριστικά μέτρα και την ανα-
γκαία πειθαρχία.
Στο βιβλίο μου «Στον λαβύρινθο της 
πανδημίας» αναφέρω τις εκτιμήσεις 
του ΠΟΥ, σύμφωνα με τις οποίες θε-
ωρούνταν ελάχιστα πιθανό να αναπτυ-
χθεί εμβόλιο και να παραχθεί σε ποσό-
τητες ικανές να καλύψουν τις ανάγκες 
του πληθυσμού πριν από το 2022.
Η επιστήμη και οι φαρμακοβιομηχα-
νίες κινήθηκαν πιο γρήγορα και απο-
τελεσματικά απ’ ό,τι εκτιμούσαν οι ει-
δικοί του ΠΟΥ. Τα καλά επιστημονικά 
νέα και η πολιτική και κοινωνική αντί-
δραση στα περιοριστικά μέτρα οδήγη-
σαν στην υιοθέτηση πολιτικών που ε-
ξαρτώνται υπερβολικά από την ταχύ-
τητα και την αποτελεσματικότητα του 
εμβολιασμού.
Οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν ε-
πενδύσει πολλά στον εμβολιασμό και 
κινδυνεύουν να καταλήξουν να διαχει-
ρίζονται το πολιτικό κόστος αντί να δια-
χειρίζονται την πανδημία.
Την κατάσταση περιπλέκει ο ανταγω-
νισμός μεταξύ των φαρμακοβιομηχα-
νιών, οι οποίες επιδιώκουν να σπάσουν 
ρεκόρ ταχύτητας και αποτελεσματι-
κότητας προκειμένου να υπογραφούν 
«χρυσά» συμβόλαια και στη συνέχεια 
ανακαλύπτουν τις πρακτικές δυσκολίες 
του εγχειρήματος.
Ενδεικτική η τακτική της Pfizer-
BioNTech, η οποία ήταν πολύ γρή-

Κακώς αντιμετωπίζεται ο εμβολιασμός 
σαν πανάκεια.

Οι επιδόσεις των 
Ευρωπαίων κινούνται 
στα χαμηλά επίπεδα 
των ΗΠΑ.
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γορη στην προσπάθεια να εξασφαλίσει 
μεγαλύτερες παραγγελίες σε σχέση με 
τους ανταγωνιστές και τώρα καθυστε-
ρεί την παράδοση των εμβολίων προ-
κειμένου να οργανώσει καλύτερα την 
αύξηση της παραγωγής της.
Η επιστήμη δεν έχει δώσει οριστικές 
απαντήσεις σε ό,τι αφορά τα εμβόλια. 
Γνωρίζουμε ότι το εμβόλιο της Pfizer-
BioNTech θα μας προστατεύει σε εξαι-
ρετικά υψηλό ποσοστό –που δεν έχει 
όμως προσδιοριστεί με ακρίβεια– του-
λάχιστον για μία περίοδο έξι μηνών. 
Η περίοδος αυτή είναι μικρή, αν σκε-
φτούμε τις δυσκολίες στην οργάνωση 
της μεταφοράς του εμβολίου και του 
εμβολιασμού σε δύο δόσεις. Είναι 
φανερό ότι θα χρειαστεί να εμβολια-
στούμε ξανά σε σχετικά σύντομο χρο-
νικό διάστημα.
Ένα άλλο στοιχείο αβεβαιότητας είναι 
οι μεταλλάξεις του ιού, οι οποίες μπο-
ρεί να μην καλύπτονται πλήρως από τα 
διαθέσιμα εμβόλια.
Κρίνοντας από τις δηλώσεις των αρμό-
διων παραγόντων της Ε.Ε., από τον Α-
πρίλιο θα έχουμε στη διάθεσή μας του-
λάχιστον τέσσερα εμβόλια, με απο-
τέλεσμα ο εμβολιασμός του γενικού 
πληθυσμού να αποκτήσει νέα δυνα-
μική και να καλυφθούν, πιθανότατα, οι 
στόχοι για εμβολιασμό 60%-70% μέχρι 
τα τέλη του καλοκαιριού.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο απο-
τελεσματικός θα αποδειχθεί ο εμβολι-
ασμός, ποια θα είναι η διαχείριση του 
εμβολιασμού σε βάθος χρόνου, ποια 
μέτρα θα συνεχίσουμε να εφαρμό-
ζουμε πριν και κυρίως μετά τον εμβολι-
ασμό και ποιες θα είναι οι δυνατότητες 
επιστροφής σε κάποιου είδους οικονο-
μική και κοινωνική κανονικότητα.
Κατά την άποψή μου, τα εμβόλια εμφανί-
ζονται ως η απόλυτη λύση, ενώ θα αποδει-
χθούν πολύτιμη συμβολή στην αντιμετώ-
πιση ενός προβλήματος που θα συνεχίσει 
να υπάρχει, επιβάλλοντας περιοριστικά 
μέτρα και τη σχετική πειθαρχία.

Οι επιδόσεις της Ελλάδας
Οι επιδόσεις της Ελλάδας στη διαχεί-

ριση της πανδημίας είναι εξαιρετικά 
καλές, αλλά σε ένα προβληματικό ευ-
ρωπαϊκό πλαίσιο.
Στην πατρίδα μας έχουν καταγραφεί 
–έναν χρόνο μετά τα μέτρα που επι-
βλήθηκαν στη Γουχάν– 150.000 κρού-
σματα και 5.570 θάνατοι από κορονοϊό. 
Θεωρώ ότι η καταγραφή των κρουσμά-
των δεν είναι πλήρης και πως υπάρχει 
μεγάλη απόσταση μεταξύ των κρου-
σμάτων που έχουν βεβαιωθεί και των 
πολλαπλάσιων πραγματικών κρουσμά-
των. Όμως η καταγραφή των θανάτων 
δίνει μια ακριβέστερη εικόνα της συ-
γκριτικής θέσης της χώρας μας.
Στο πρώτο κύμα της πανδημίας είχαμε 
από τις καλύτερες επιδόσεις εξαιτίας 
της ταχύτητας και της αποφασιστικότη-
τας με την οποία κινήθηκε ο Μητσοτά-
κης.
Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας πέ-
σαμε για ένα διάστημα κάτω από τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο εξαιτίας της χα-
λάρωσης που πραγματοποιήθηκε στα 
τέλη Σεπτεμβρίου και τον Οκτώβριο. 
Στη συνέχεια αντιδράσαμε αποτελε-
σματικότερα από τις περισσότερες ευ-
ρωπαϊκές χώρες και γι’ αυτό οι επιδό-
σεις μας είναι πάλι από τις καλύτερες.
Η Ελλάδα έχει ξανά συγκριτικό πλεο-
νέκτημα σε σχέση με τις μεγάλες ευρω-
παϊκές χώρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο 
έχει φτάσει στους 95.000 θανάτους, η 
Ιταλία στους 85.000, η Γαλλία έσπασε 

το φράγμα των 70.000, η Ισπανία πέ-
ρασε τους 55.000, η Πολωνία βρίσκε-
ται ήδη στους 35.000 θανάτους. Ακόμη 
και η υποδειγματική, μέχρι πρόσφατα, 
Γερμανία πηγαίνει το τελευταίο διά-
στημα άσχημα. Υπάρχουν ημέρες στις 
οποίες καταγράφει πάνω από 1.000 θα-
νάτους, ενώ έσπασε ήδη το ψυχολο-
γικό φράγμα των 50.000 θανάτων.
Η Ελλάδα πηγαίνει καλύτερα σε σχέση 
με όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, 
λαμβάνοντας υπόψη και τη διαφορά 
στον πληθυσμό.
Συγκρίνεται ευνοϊκά και με χώρες που 
έχουν τον ίδιο περίπου πληθυσμό. Το 
Βέλγιο, το οποίο φιλοξενεί τους ευ-
ρωπαϊκούς θεσμούς, έχει σπάσει το 
φράγμα των 20.000 θανάτων, ενώ ά-
σχημα εξελίσσεται η κατάσταση και 
στην Πορτογαλία, η οποία ασκεί την 
προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου αυτό το εξάμηνο. Ο συνολικός α-
ριθμός των θανάτων από κορονοϊό στην 
Πορτογαλία ξεπέρασε τις 9.500, ενώ υ-
πάρχουν αρκετές ημέρες στη διάρκεια 
των οποίων καταγράφονται περισσότε-
ροι από 200 θάνατοι. Στην Ελλάδα πε-
ράσαμε μια έξαρση με περισσότερους 
από 100 θανάτους την ημέρα, οι οποίοι 
το τελευταίο διάστημα έχουν περιορι-
στεί γύρω στους 30 την ημέρα. Σήμερα 
έχουμε μια εικόνα συγκριτικής επιτυ-
χίας με σημαντικό αριθμό ημερήσιων 
θανάτων, ενώ τον περασμένο Μάρτιο-

Απρίλιο η επιτυχία μας συνοδευόταν 
από πολύ μικρότερες απώλειες. Η δια-
φορά αναδεικνύει την επιδείνωση που 
μεσολάβησε συνολικά στην Ε.Ε.

Το αδύνατο σημείο
Η Ελλάδα έχει πολύ καλές επιδόσεις 
στην προστασία της δημόσιας υγείας, γι’ 
αυτό άλλωστε η δημοτικότητα του Μη-
τσοτάκη και της κυβέρνησης παραμένει 
σε υψηλά επίπεδα παρά τις μεγάλες οι-
κονομικές και κοινωνικές δυσκολίες.
Η σε βάθος χρόνου και αμφίβολης α-
ποτελεσματικότητας ευρωπαϊκή προ-
σέγγιση δεν πηγαίνει στη χώρα μας, 
γιατί αποσταθεροποιεί την οικονομία 
μας. Η μεγάλη εξάρτηση από τον του-
ρισμό και τις υπηρεσίες μάς κάνει ιδι-
αίτερα ευάλωτους σε ένα περιβάλλον 
όπου δεν προωθούνται δραστικές λύ-
σεις και αντί για αντιμετώπιση της παν-
δημίας έχουμε μια χρονοβόρα διαχεί-
ρισή της.
Η έλλειψη αποτελεσματικών μέτρων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι καθυστε-
ρήσεις και τα προβλήματα στον εμβο-
λιασμό οδηγούν ήδη στην αναθεώρηση 
προς τα κάτω των προβλέψεων για το 
τουριστικό καλοκαίρι. Αρχικός στό-
χος της κυβέρνησης και των αρμόδιων 
παραγόντων ήταν να τριπλασιάσουμε 
την κίνηση και τα έσοδα σε σχέση με 
το 2020 και να ανέβουμε στο 60% των 
ρεκόρ του 2019.
Από τα συμφραζόμενα προκύπτει ότι ο 
στόχος ψαλιδίστηκε ήδη στο 40% του 
2019, χωρίς να υπάρχουν φυσικά εγγυ-
ήσεις ότι θα επιτευχθεί.
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, 
η Ελλάδα οδηγείται σε μια νέα γρή-
γορη υπερχρέωση. Το δημόσιο χρέος 
έχει σπάσει το φράγμα του 200% του 
ΑΕΠ, ενώ ξαναεμφανίζεται απειλη-
τικό το λεγόμενο «δίδυμο έλλειμμα». 
Το δημοσιονομικό έλλειμμα τραβάει 
την ανηφόρα εξαιτίας των οικονομικών 
συνεπειών της πανδημίας και συμπλη-
ρώνεται από το αυξανόμενο έλλειμμα 
στο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλα-
γών, το οποίο οφείλεται στην κατάρ-
ρευση των τουριστικών εσόδων.
Έναν χρόνο μετά τη Γουχάν, η Κίνα 
δεν έχει απαλλαγεί πλήρως από την α-
πειλή της πανδημίας, η Ε.Ε. βρίσκε-
ται σε δύσκολη θέση χωρίς ολοκληρω-
μένη στρατηγική και η Ελλάδα πηγαί-
νει πολύ καλά σε σχέση με τις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, αλλά πληρώνει α-
κριβά την έλλειψη συνολικής ευρωπα-
ϊκής στρατηγικής και τα διαρθρωτικά 
προβλήματα της οικονομίας της.

Η ευρωπαϊκή μέθοδος αναδεικνύει 
τα διαρθρωτικά προβλήματα της 
οικονομίας μας.

Ανησυχητική 
επανεμφάνιση της 
πανδημίας στην Κίνα.



Έ
τοιμη να ρίξει στην οικονομία ακόμη 
ένα πακέτο μέτρων στήριξης επικε-
ντρωμένο στις επιχειρήσεις και τους ερ-
γαζομένους που έχουν πληγεί περισ-
σότερο από το lockdown εμφανίζεται η 
κυβέρνηση.

Κι αυτό ήταν εμφανές στην πρόσφατη ομιλία του πρωθυ-
πουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανακοίνωσε 
την επέκταση της κάλυψης του ενοικίου των επαγγελ-
ματιών κατά 80% για ακόμη έναν μήνα, τον Φεβρουάριο, 
αλλά και την επέκταση για ακόμα δύο μήνες όλων των επι-
δομάτων ανεργίας που έχουν λήξει.
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση σχεδιάζει την Επιστρεπτέα 
Προκαταβολή 6, πρόγραμμα «Γέφυρα» για επαγγελμα-
τικά δάνεια, αλλά και την επιδότηση εισφορών εργαζομέ-
νων ειδικά στην εστίαση, που φαίνεται να έχει υποστεί το 
μεγαλύτερο πλήγμα. Ειδικά για την Επιστρεπτέα Προκα-
ταβολή 6, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, 
έχει προαναγγείλει ότι θα διατεθεί τον Μάρτιο με βάση τα 
στοιχεία για τους τζίρους και τα εισοδήματα Ιανουαρίου-
Μαρτίου.

Ρεκόρ συμμετοχής
Ρεκόρ συμμετοχών, με περισσότερες από 670.000 αιτή-
σεις, σημειώθηκε στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, που 
έληξε την Τετάρτη. Ωστόσο, ακόμα δεν είναι σίγουρο αν 
ο τελικός αριθμός των δικαιούχων θα είναι ο ίδιος, καθώς, 
όπως έχει δείξει και η εμπειρία από τους προηγούμενους 
κύκλους, κάποιες αιτήσεις θα απορριφθούν, κυρίως εξαι-
τίας του γεγονότος ότι δεν καλύπτονταν από τη μείωση 
του τζίρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον 4ο κύκλο της Ε-
πιστρεπτέας Προκαταβολής, από τις 550.000 αιτήσεις που 
είχαν υποβληθεί, περίπου 100.000 απορρίφθηκαν.

Πλέον έχει αρχίσει ο αγώνας δρόμου από την κυβέρ-
νηση για την οριστικοποίηση του αριθμού των δικαι-
ούχων, αλλά και για την έκδοση υπουργικής απόφασης 
σύμφωνα με την οποία θα καθορίζεται ο αλγόριθμος που 
θα ορίζει και το τελικό ύψος της οικονομικής ενίσχυσης 
που θα λάβει κάθε επιχείρηση ή επαγγελματίας.
Σύμφωνα με τον αλγόριθμο που θα οριστεί, απ’ όσους 
τελικά δικαιούνται να λάβουν ενίσχυση, θα αφαιρεθεί το 
ποσό που έλαβαν από τον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής, με το ελάχιστο ποσό που θα τους κατα-
βληθεί να μην είναι μικρότερο από 1.000 ευρώ. Όπως τό-
νισε και ο κ. Σταϊκούρας, οι εκταμιεύσεις αναμένεται να 
ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, ενώ το ποσό που θα 
μοιραστεί ανέρχεται συνολικά στα 1,5 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι το 50% της ενίσχυσης που θα λάβουν 
οι δικαιούχοι δεν θα επιστραφεί, ενώ το υπόλοιπο 50% 
θα ξεκινήσει να αποπληρώνεται τον Ιανουάριο του 2022 

Η κυβέρνηση σχεδιάζει την 
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 
6, πρόγραμμα «Γέφυρα» για 
επαγγελματικά δάνεια, αλλά 
και την επιδότηση εισφορών 
εργαζομένων ειδικά στην εστίαση.

σε 40 μηνιαίες δόσεις. Βασική προϋπόθεση για να λάβει 
κάποιος την οικονομική ενίσχυση είναι να διατηρήσει 
τις θέσεις εργασίας έως και το τέλος Ιουνίου 2021. Σε 
κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει 
ότι κανείς δεν θα λάβει λιγότερα από 1.000 ευρώ.
Ωστόσο, το αίτημα της αγοράς να μετατραπεί σε μη ε-
πιστρεπτέα η Επιστρεπτέα Προκαταβολή «χτυπάει» 
δημοσιονομικά τον προϋπολογισμό του 2022 και του 
2023, καθώς για τότε είναι προγραμματισμένη η επι-
στροφή του κύριου όγκου των χρημάτων. Ήδη αναζη-
τούνται τουλάχιστον 1,7 δισ. ευρώ για το 2022, ώστε να 
μην υποχρεωθεί η κυβέρνηση να επαναφέρει τις ασφα-
λιστικές εισφορές στο ύψος του 2020, αλλά και την ει-
σφορά αλληλεγγύης, κάτι που θα ισοδυναμούσε με αύ-
ξηση φορολογικής επιβάρυνσης σε μια περίοδο που η 
οικονομία θα προσπαθούσε να επουλώσει τις πληγές 
της πανδημίας.

Σε 3 φάσεις
Η κυβέρνηση επιμερίζει τα μέτρα σε τρεις φάσεις για 
δύο λόγους. Πρώτον, για να πέσουν μεγάλες ποσότη-
τες χρήματος στην αγορά στην κορύφωση της πανδη-
μίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μέσα στις επόμε-
νες μέρες δρομολογούνται εκταμιεύσεις της τάξης των 2 
δισ. ευρώ για μέτρα στήριξης, με κεντρικό όπλο την επι-
στρεπτέα προκαταβολή.
Δεύτερον, για να υπάρχει στοχευμένη στήριξη όσων ε-
πλήγησαν περισσότερο κατά την περίοδο του καλοκαι-
ριού, που θα γίνει και προσπάθεια επιστροφής στην κα-
νονικότητα.
Πιο αναλυτικά, η πρώτη φάση των μέτρων στήριξης πε-
ριλαμβάνει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6, την ε-
πέκταση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων 
εργασίας για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές ή 
πλήττονται οι επιχειρήσεις, αλλά και την αναστολή φο-
ρολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για ολό-
κληρο το διάστημα μέχρι και τον Μάρτιο ή και τον Α-
πρίλιο, εφόσον χρειαστεί.
Η δεύτερη φάση, η οποία ταυτίζεται χρονικά με την 
πλήρη απόσυρση ή τον σαφή περιορισμό των περιορι-
στικών μέτρων, θα περιλαμβάνει τη βελτίωση της ρύθ-
μισης των 12-24 δόσεων για την τακτοποίηση των χρεών 
που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
την ενεργοποίηση του σχεδίου αποζημίωσης των επι-
χειρήσεων για τις ζημίες που σώρευσαν μέσα στο 2020, 
αλλά και ένα πρόγραμμα «Γέφυρα» στοχευμένο στην ε-
πιδότηση των επιχειρηματικών δανείων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.
Η τρίτη φάση θα σχεδιαστεί μέσα στο καλοκαίρι, προ-
κειμένου να συμπεριληφθεί στο προσχέδιο του προϋ-
πολογισμού για το 2022.

Οι αναστολές εργασίας
Πάντως, υπό το βάρος των δημοσιονομικών πιέσεων, 
στις σκέψεις της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθεί ο 
κύκλος των αναστολών εργασίας για τις πληττόμενες ε-
πιχειρήσεις ακόμα και μέσα στον Φεβρουάριο, καθώς 
το επίδομα των 534 ευρώ κοστίζει στα κρατικά ταμεία 
περίπου 600 εκατ. ευρώ. Δικαίωμα ένταξης των εργα-
ζομένων τους στο καθεστώς της αναστολής εργασίας θα 
έχουν μόνο οι κλειστές επιχειρήσεις, ενώ εναλλακτικά 
οι υπόλοιπες θα έχουν το δικαίωμα να βάλουν τους υ-
παλλήλους τους στον μηχανισμό επιδότησης εργασίας 
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

ΝΈΟ ΠΑΚΈΤΟ ΓΙΑ ΈΠΙΧΈΙΡΉΣΈΙΣ  
ΚΑΙ ΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΥΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Το αποτέλεσµα θα ήταν κα-
λύτερο αν δεν είχαν γίνει οι 
παραδοχές που µας οδήγη-
σαν στην αλλαγή τακτικής το 
φθινόπωρο.

Τ
ην άποψη ότι µε τον ιό 
δεν υπάρχει ανθρώ-
πινη δραστηριότητα η 
οποία να είναι ασφα-
λής και το lockdown 
των 60+ ηµερών το 
οποίο εφαρµόζεται θα 
αποδειχθεί ότι άξιζε 

τον κόπο αν η οικονοµική ζηµία που 
δηµιούργησε είναι µικρότερη από την 
οικονοµική ζηµία από το lockdown των 
42 ηµερών της άνοιξης εκφράζει ο πρό-
εδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλ-
λόγου (ΠΙΣ), Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.
Ο κ. Εξαδάκτυλος επισηµαίνει ότι στην 
ίδια εξίσωση πρέπει να συµπεριλη-
φθεί και ο ανθρώπινος πόνος, για τον 
οποίο λέει ότι στη δεύτερη φάση ήταν 
πολύ µεγαλύτερος απ’ ό,τι στην πρώτη.
Ο πρόεδρος του ΠΙΣ χαρακτηρίζει «δύ-
σκολη» τη συνύπαρξη του δηµόσιου 
µε τον ιδιωτικό τοµέα στην πανδηµία, 
αποδίδοντας το γεγονός «σε ιδεολογι-
κούς µύθους, οι οποίοι έχουν ποτίσει 
τους ανθρώπους που διαχειρίζονται το 
σύστηµα εδώ και 40 χρόνια», και το-
νίζει την ανάγκη για µια ριζική µεταρ-
ρύθµιση του κρατικού και του ιδιωτι-
κού χώρου της υγείας «µόλις περάσει 
η πανδηµία».
Παράλληλα εκφράζει τη δυσφορία του 
για το ότι δεν ξεκίνησαν να εµβολιάζο-
νται µαζί µε τους συναδέλφους τους του 
δηµόσιου τοµέα οι γιατροί του ιδιωτι-
κού τοµέα, για τη συµβολή των οποίων 
επισηµαίνει ότι δεν έχει αναγνωριστεί.

∆ύο εβδοµάδες µετά τα Φώτα, µπο-
ρούµε να κρίνουµε πλέον πόσο επι-
βαρύνθηκε επιδηµιολογικά η χώρα 
την περίοδο των εορτών;
Αυτή τη στιγµή δεν έχουµε την πλήρη 
αποτύπωση της επιβάρυνσης για την 
περίοδο των εορτών, η οποία, επειδή 
έχει και µια διάρκεια 15 ηµερών, δεν 
θα εµφανιστεί σε µία δεδοµένη χρονική 
στιγµή όλη µαζί. Άρα θα περιµένουµε 
να βλέπουµε το αποτύπωµα έως 30 Ι-
ανουαρίου. Η αίσθηση είναι ότι δεν υ-
πήρξαν ακραίες εκδηλώσεις µέσα σε 
αυτό το χρονικό διάστηµα, δεν είχαµε 
συµπεριφορές οι οποίες µας δηµιουρ-
γούν την αναµονή ενός πολύ βαριού α-
ποτυπώµατος.

Αυτό σηµαίνει ότι η κοινωνία ανταπο-
κρίθηκε στις προειδοποιήσεις;
Έχω την αίσθηση ότι οι συνάνθρωποί 
µας ανταποκρίθηκαν, όχι 100%, αλλά 
σε µεγαλύτερο βαθµό από αυτόν που 
βλέπαµε σε άλλες εποχές, ωστόσο αυτή 
είναι προσωπική µου εκτίµηση και έχει 
πολύ περιορισµένη σηµασία. Ελπίζω 

κές. Τα αυστηρότερα µέτρα από τις 2 
έως τις 10 Ιανουαρίου θα αντιρροπή-
σουν σε κάποιον βαθµό την όποια α-
ποτίµηση είχαµε για την προηγούµενη 
περίοδο. Με τον ιό δεν υπάρχει ανθρώ-
πινη δραστηριότητα η οποία να είναι α-
σφαλής, εκτός από το να περπατάει κα-
νείς µόνος στο βουνό ή να κολυµπάει 
µόνος στη θάλασσα.

Θα µπορούσε αυτό να οδηγήσει στην 

όµως να επαληθευτεί.

Σε ποια στοιχεία ποσοστιαία θα πι-
στέψουµε ότι επαληθεύτηκε;
Η καµπύλη µείωσης, η οποία είναι αργή 
και βασανιστική για όλους µας, λόγω 
του lockdown που ξεκίνησε στις αρχές 
Νοεµβρίου, θα πρέπει να συνεχίσει την 
ακολουθία της ή να παρουσιάσει µια 
µικρή επιπέδωση. ∆εν πρέπει να πα-
ρουσιάσει ανόδους ή εξάρσεις ανοδι-

επιλογή να µείνουν όλα κλειστά, ώστε 
να έχουµε τη µεγαλύτερη δυνατή α-
σφάλεια;
Όχι, αυτό θα µετέτρεπε τη χώρα σε Αλ-
βανία της εποχής του Χότζα και θα δη-
µιουργούσε µια κοινωνική αντίδραση 
που θα έφερνε το ακριβώς αντίθετο α-
ποτέλεσµα. Οι περιορισµοί πρέπει να τί-
θενται εκεί όπου υπάρχει λόγος σαφής 
και κατανοητός σε αυτούς που θα υ-
ποστούν τους περιορισµούς, ενώ είναι 
καλό να αποφασίζονται έγκαιρα και να 
εφαρµόζονται καθολικά, για να έχουν 
µικρότερη διάρκεια και καλύτερο απο-
τέλεσµα. Λίγο-πολύ ισχύει ό,τι και για 
τις χειρουργικές επεµβάσεις: όταν γί-
νονται έγκαιρα και µε ταχύτητα, µειώ-
νονται όλα, ο χρόνος νοσηλείας, ο χρό-
νος αποθεραπείας, ο πόνος, το κόστος.

Τι σηµαίνει το «έγκαιρα»;
Έγκαιρα σηµαίνει οι αποφάσεις της ά-
νοιξης. Το µη έγκαιρα είναι οι αποφά-
σεις του Νοεµβρίου, κάτι το οποίο έχει 
γίνει αποδεκτό και δηµοσίως, δεν α-
ποκαλύπτουµε τίποτε αυτή τη στιγµή…

Παρ’ όλα αυτά, η επίδραση της πανδη-
µίας στην Ελλάδα δείχνει να ήταν µι-
κρότερη από αυτήν που ήταν σε άλλες 
χώρες, που ίσως είχαν πάρει και πε-
ρισσότερα µέτρα…
Όχι, η πραγµατικότητα είναι ότι στην Ελ-
λάδα έχουµε µια πολύ καλή επίδοση, 
συγκρινόµενοι µε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, και στην πρώτη και στη δεύ-
τερη φάση, αλλά αν συγκρίνουµε την 
πρώτη µε τη δεύτερη φάση θα δούµε 
ότι εµείς είχαµε τον τρόπο να είµαστε 
καλύτερα και τον είχαµε εφαρµόσει 
αυτόν τον τρόπο.

Θα µπορούσε όµως να αντέξει η χώρα 
ένα ολικό lockdown τον Οκτώβριο ή 
τον Νοέµβριο;
Αυτό θα πρέπει να µας το απαντήσουν οι 
οικονοµολόγοι και να µας πουν αν π.χ. 
η οικονοµική ζηµία που είχαµε από το 
lockdown των 60+ ηµερών, στο οποίο 

«Η διαχείριση 
της πανδηµίας είναι πολιτική 
και οικονοµική, όχι ιατρική»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Αθανάσιος 
Εξαδάκτυλος, 

πρόεδρος 
του ΠΙΣ
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Η επιλογή να μείνουν 
όλα κλειστά, ώστε να 
έχουμε τη μεγαλύτε-
ρη δυνατή ασφάλεια, 
θα μετέτρεπε τη 
χώρα σε Αλβανία της 
εποχής του Χότζα.

βρισκόμαστε ακόμη εν μέρει, είναι πολύ 
μικρότερη από την οικονομική ζημία 
που είχαμε από το lockdown των 42 
ημερών της άνοιξης. Τότε μπορούμε 
να πούμε αν άξιζε τον κόπο. Βεβαίως 
θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να 
αποτιμήσουμε και τον ανθρώπινο πόνο 
στην ίδια εξίσωση. Γιατί στη δεύτερη 
φάση ο ανθρώπινος πόνος ήταν πολύ 
μεγαλύτερος απ’ ό,τι στην πρώτη. Ας 
αποτιμήσουν τουλάχιστον οι οικονομο-
λόγοι το οικονομικό κόστος.

Θα έπρεπε να περιμένουμε να έχουμε 
μια καλύτερη εικόνα από την περίοδο 
των εορτών πριν από το άνοιγμα των 
επόμενων δραστηριοτήτων;
Το άνοιγμα πάντοτε σε κάθε περίπτωση 
είναι σταδιακό, ειδικά όταν έχουμε πολ-
λούς εκατοντάδες ανθρώπους να νοση-
λεύονται στην εντατική και πολύ περισ-
σότερους να νοσηλεύονται σε απλές κλί-
νες, και μάλιστα με μια αυξητική τάση. 
Το τι θα ανοίξει κανείς πρώτο και τι 
δεύτερο είναι θέμα επιλογής.

Η επιλογή με ποια κριτήρια πρέπει 
να γίνει;
Κάποιος βλέπει τις ανάγκες της κοινω-
νίας και αποφασίζει ποια κίνηση θεω-
ρείται ασφαλέστερη και ποια κίνηση 
έχει προτεραιότητα.

Εσείς θα προτιμούσατε να προηγηθεί 
η αγορά των σχολείων;
Αυτό κάναμε την άνοιξη. Δεν προτείνω 
κάτι πρωτόφαντο. Πρότεινα αυτό που 
κάναμε την άνοιξη και εκ του αποτε-
λέσματος μόνο αν δούμε ότι το οικονο-
μικό όφελος του φθινοπώρου είναι τε-
ράστιο συγκριτικά με της άνοιξης, μόνο 
τότε μπορεί να πει κάποιος ότι κακώς 
τα κάναμε την άνοιξη και καλώς τα κά-
νουμε τώρα.

Εσείς βλέπετε τη συζήτηση για το ε-
περχόμενο τρίτο κύμα να γίνεται έ-
γκαιρα αυτή τη στιγμή ή υπάρχουν 
πολιτικά χαρακτηριστικά μέσα στον 
ίδιο τον διάλογο;
Η διαχείριση μιας πανδημίας έχει πο-
λιτικά χαρακτηριστικά, όπως και να τη 
δει κανείς. Την πανδημία δεν μπορεί 
να τη διαχειριστεί η ιατρική, δεν μπο-
ρούμε να διαχειριστούμε μια πανδημία 
μέσα στο νοσοκομείο. Όποιος επιχεί-
ρησε να κάνει κάτι τέτοιο συνετρίβη, 
διότι οι πανδημίες έχουν το χαρακτη-
ριστικό ότι δεν έχουν φάρμακα. Τώρα 
έχουμε εμβόλιο, αλλά δεν έχουμε όπλα 
πρακτικά, άρα αυτό εμπεριέχει πολιτικά 
χαρακτηριστικά σε κάθε περίπτωση, 
διότι οι πανδημίες πάντα αντιμετωπί-

μοναδική ανακοίνωση για τις μάσκες 
και έλεγε ότι είναι αναγκαίες εκεί όπου 
υπάρχουν συνθήκες συγχρωτισμού, ότι 
οι μάσκες μάς βοηθούν και μας προστα-
τεύουν, και αναφερόταν και στη χρήση 
υφασμάτινων μασκών. Οι οδηγίες που 
έδωσε ο ΠΙΣ εκείνη τη χρονική στιγμή 
ήταν σε αντίθεση με τις οδηγίες που 
δίνονταν από τον ΠΟΥ και από τον Ευ-
ρωπαϊκό Οργανισμό και ήταν και αντί-
θετες με τις οδηγίες που δίνονταν επι-
σήμως κατά τις ενημερώσεις. Αυτή τη 
στιγμή μπορεί ο καθένας να απαντήσει 
ποιος είχε δίκιο εκείνη την εποχή και 
ποιος έσφαλλε.

Πώς κρίνετε τη συλλειτουργία του δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα της υγείας 
όλη αυτή την περίοδο;
Η συλλειτουργία του δημόσιου με τον 
ιδιωτικό τομέα όλη αυτή την περίοδο 
αποδείχθηκε δύσκολη, διότι εδώ και 
40 χρόνια ζούμε μέσα σε μύθους ιδε-
ολογικούς, οι οποίοι έχουν ποτίσει τους 
ανθρώπους που διαχειρίζονται το σύ-
στημα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει, 
μόλις περάσει η πανδημία, να το δούμε 
μέσα από μια ριζική μεταρρύθμιση του 
χώρου της υγείας –και του κρατικού 
και του ιδιωτικού–, διότι δημόσιος είναι 
και ο ένας και ο άλλος. Αυτό το βλέ-
πουμε από τους συμβεβλημένους με 
τον ΕΟΠΥΥ και τους ανθρώπους που 
πηγαίνουν και χειρουργούνται σε ιδι-
ωτικές κλινικές, δημόσιοι είναι και οι 
μεν και οι δε. Η επόμενη γενιά που θα 
βρεθεί ενδεχομένως σε μια πανδημία 
αντίστοιχη δεν πρέπει να έχει και αυτό 
το πρόβλημα.

Συνολικά θα λέγατε ότι η ανταπόκριση 
του τομέα της υγείας –δημόσιου και 
ιδιωτικού– στη διάρκεια της πανδη-
μίας ήταν ικανοποιητική;
Ήταν συγκινητική η ανταπόκριση που 

ζονταν και αντιμετωπίζονται με τον πε-
ριορισμό της κίνησης των ανθρώπων. 
Εκεί πρέπει να γίνει επιλογή, ποιον στα-
ματάω, σε ποιον δίνω προτεραιότητα, 
και αυτό αναγκαστικά έχει πολιτικά χα-
ρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής είστε ικανοποιημένος 
από τη λειτουργία της επιτροπής των 
ειδικών;
Έχω την αίσθηση ότι το αποτέλεσμα θα 
ήταν καλύτερο αν δεν είχαν γίνει οι πα-
ραδοχές που μας οδήγησαν στην αλ-
λαγή τακτικής το φθινόπωρο.

Πώς αποφασίζει η επιτροπή;
Η επιτροπή δεν δουλεύει με ομοφω-
νία και δεν μπορεί να περιμένει κα-
νείς από μια ομάδα 30 επιστημόνων 
να έχουν ομοφωνία. Εάν η επιτροπή 
έπρεπε να δουλέψει με ομοφωνία, το 
πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορούσε 
να δουλέψει. Αν, πάλι, είχαμε 30 επι-
στήμονες που σε όλες τις φάσεις έλε-
γαν το ίδιο πράγμα, αυτό θα ήταν τρο-
μακτικά επικίνδυνο.

Υπήρξαν περιπτώσεις που μέλη της 
επιτροπής εξέφρασαν έντονες επιφυ-
λάξεις αλλά δεν τις δημοσιοποίησαν;
Δεν δημοσιοποιούμε το τι λέμε μέσα 
στην επιτροπή, διότι δεν είναι σκόπιμο 
να μπερδεύουμε το ευρύ κοινό με πράγ-
ματα τα οποία είναι εξαιρετικά πολύ-
πλοκα, με πράγματα για τα οποία δεν 
υπάρχει κανένα εγχειρίδιο διαχείρι-
σης. Ακόμα, πολλές φορές και οι ο-
δηγίες που δίνονται από παγκόσμιους 
οργανισμούς στη συνέχεια αναθεω-
ρούνται και δημιουργούν προβλήματα. 
Θα αναφερθώ σε κάτι πολύ χειροπια-
στό για να αντιληφθείτε τι λέω: Τον Α-
πρίλιο και τον Μάρτιο ο ΠΟΥ εξέφραζε 
επιφυλάξεις για τη χρήση της μάσκας. 
Την 1η Απριλίου ο ΠΙΣ έβγαλε μία και 

είχαμε από γιατρούς, νοσηλευτές και 
λοιπό προσωπικό, ήταν αυτοί που στήρι-
ξαν την όλη προσπάθεια εντός και εκτός 
νοσοκομείων. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι 
άνθρωποι στις μονάδες εντατικής θε-
ραπείας και στα νοσηλευτικά τμήματα 
της Covid-19 εξαντλήθηκαν και εξα-
ντλούνται ψυχικά, σωματικά και πνευ-
ματικά για να βοηθήσουν τους συναν-
θρώπους μας. Επίσης θα πρέπει να 
γνωρίζουμε όλοι ότι οι συνάδελφοι που 
ασκούν την ιατρική στο ιδιωτικό τους 
ιατρείο και επισκεπτόμενοι κατ’ οίκον 
τους ασθενείς είναι αυτοί που αποτε-
λούν αποφασιστικότατο και κρίσιμο α-
νάχωμα προς τα νοσοκομεία, φροντί-
ζοντας τους ανθρώπους που δεν χρει-
άζονται νοσοκομειακή περίθαλψη και 
που είναι πολλοί, ειδικά σε αυτή την 
πανδημία, προστατεύοντας με ελλιπή 
μέσα και με ελλιπή αναγνώριση, δυ-
στυχώς, και το σύστημα και τους συ-
νανθρώπους μας.

Τι εννοείτε «ελλιπή αναγνώριση»;
Αυτή είναι μία συνεισφορά όπου υπάρ-
χει το παράπονο ότι δεν έχει αναγνωρι-
στεί, και αυτό το βλέπουμε διαρκώς. Το 
είδαμε και από το γεγονός ότι οι γιατροί 
αυτοί ξεκίνησαν να εμβολιάζονται τη 13η 
Ιανουαρίου, ενώ θα έπρεπε να έχουν 
αρχίσει να εμβολιάζονται τη στιγμή που 
άρχισαν να εμβολιάζονται και οι συνά-
δελφοί τους της πρώτης γραμμής στα 
νοσοκομεία. Διότι ο παθολόγος και ο 
πνευμονολόγος, για όποιον γνωρίζει ή 
μπορεί να αντιληφθεί το πώς κινείται ο 
ιός μέσω των ασθενών, είτε είναι στο 
ιατρείο του είτε στα ΤΕΠ, έχει έκθεση.

Πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για 
τους συναδέλφους σας οι οποίοι αρ-
νούνται να εμβολιαστούν;
Αυτή τη στιγμή μάς λείπει μία κρίσιμη 
πληροφορία, για το κατά πόσο αυτός 
που εμβολιάζεται σταματά την αλυσίδα 
της μετάδοσης. Αυτή τη στιγμή δεν έ-
χουμε αυτή την πληροφορία τεκμηριω-
μένη, αλλά κατά πάσα πιθανότητα, όταν 
έρθει, θα λέει ότι σταματά την αλυσίδα 
της μετάδοσης. Όταν την έχουμε, θα α-
παντηθεί το ερώτημα που θέτετε. Διότι 
αυτοί που τώρα εμβολιάζονται, εμβο-
λιάζονται με δεδομένο ότι προστατεύ-
ονται οι ίδιοι. Κατά πάσα πιθανότητα, 
χωρίς όμως να το γνωρίζουμε, προ-
στατεύουν και σπάνε και την αλυσίδα 
της μετάδοσης.
Εάν έχουμε ως δεδομένο ότι το εμ-
βόλιο σταματά την αλυσίδα της μετά-
δοσης, θα είναι απαράδεκτο να εργά-
ζεται οποιοσδήποτε στον χώρο της υ-
γείας χωρίς να έχει κάνει το εμβόλιο.
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πράξεις και ότι ως τέτοιες εννοούνται σε οποιοδήποτε 
μέρος του κόσμου. Αν η χώρα δεν είχε δημοκρατία, οι δι-
ωκτικές αρχές δεν θα έβρισκαν κανένα εμπόδιο στο να 
εισέλθουν στους πανεπιστημιακούς χώρους και να μαζέ-
ψουν τους παρανόμους. Επειδή η χώρα έχει δημοκρατία, 
χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες ώστε να διορθωθεί 
η στρεβλή αντίληψη, να αλλάξει η παράλογη νομοθεσία 
και να κάνει η αστυνομία τη δουλειά της.
Το πώς αναπτύσσεται ελεύθερα η προσωπικότητα, όταν 
οποιαδήποτε μειοψηφία μπορεί να επιβάλει διά της βίας 
και της ατιμωρησίας τη θέση της, είναι κάτι που θα πρέ-
πει να εξηγήσουν οι ίδιοι οι διαφωνούντες με τη φύλαξη 
των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Στις πολιτισμένες κοι-
νωνίες έχει καταργηθεί η αυτοδικία και το έργο της δη-
μόσιας τάξης και ασφάλειας, δηλαδή της ασφάλειας του 
καθενός μας και της δυνατότητας να αναπτύσσεται και να 
δρα ελεύθερα, τα ανέλαβε το οργανωμένο κράτος και τα 
(μόνα) αρμόδια σώματα ασφαλείας, τα οποία ελέγχονται 
από την εκλεγμένη κυβέρνηση.
Το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων αφορά, φυσικά, το α-
καδημαϊκό τους έργο, τη διδασκαλία και την έρευνα. Δεν 
σχετίζεται με τις λοιπές λειτουργίες του κράτους, ούτε τις υ-
ποκαθιστά. Οι πρυτάνεις δεν είναι σερίφηδες (για να θυμη-
θούμε την αγαπημένη ατάκα της αντιπολίτευσης) και δεν 
είναι δουλειά τους να επιβάλλουν τη δημόσια τάξη. Δεν υ-
πάγεται στις αρμοδιότητές τους η διοίκηση των σωμάτων 
ασφαλείας. Η σχετική απαίτηση δεν μπορεί παρά να είναι 
η συγκαλυμμένη προσπάθεια επαναφοράς του καταργηθέ-
ντος ασύλου από την πίσω πόρτα. Έχουν αποδείξει, οι πε-
ρισσότεροι, ότι είτε δεν έχουν σκοπό να συγκρουστούν με 
την ανομία είτε δεν μπορούν. Δεν έχει σημασία αν το κά-
νουν από ιδεολογική συνέπεια ή από στρεβλή αντίληψη 
των πραγμάτων. Εννοείται πως δεν έχουν καμία απολύτως 
δυνατότητα να αντιπαρατεθούν στην κοινή παραβατικό-
τητα και εγκληματικότητα που αναπτύσσεται κατά καιρούς 
στις αχανείς πανεπιστημιακές δομές.
Πέρα από τα θεμελιώδη της δημοκρατίας και τις βασικές 
νομικές ρυθμίσεις, υπάρχει η καθόλου αμελητέα ηθική 
πλευρά του θέματος: ποιου ανθρώπου ο ηθικός κώδικας 
ανέχεται την διά της βίας επιβολή απόψεων; Έχει κανείς 

Η 
κατάργηση του πανεπιστημια-
κού ασύλου αποτέλεσε βασικό 
πυλώνα του προεκλογικού προ-
γράμματος της ΝΔ, μαζί με την ε-
παναφορά της τάξης στους πανε-
πιστημιακούς χώρους. Η εξαγγε-

λία, ως προς το σκέλος του ασύλου, υλοποιήθηκε τάχιστα, 
το δε θέμα της τάξης προωθείται αυτές τις μέρες, μέσω του 
νομοσχεδίου που παρουσιάστηκε. Η αντίδραση της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης είναι η συνηθισμένη. Κατηγο-
ρεί την κυβέρνηση ως «χούντα» που προσπαθεί να επι-
βάλει αστυνομικό κράτος. Η αντίδραση προδίδει αμηχα-
νία και μάλλον τη συνειδητοποίηση ότι έχασε οριστικά το 
παιχνίδι.
«Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκα-
λίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον υπακοής στο Σύ-
νταγμα» λέει το άρθρο 16 του Συντάγματος στην πρώτη 
του παράγραφο. Στην τέταρτη παράγραφο του ίδιου άρ-
θρου προβλέπεται ότι «η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται 
αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με 
πλήρη αυτοδιοίκηση». Πλήρης αυτοδιοίκηση φυσικά δεν 
μπορεί να σημαίνει ανυπακοή στο Σύνταγμα, ούτε υπο-
κατάσταση των άλλων οργάνων του κράτους, της αστυνο-
μίας περιλαμβανομένης, στα καθήκοντά τους.
«Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την 
προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προ-
σβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το 
Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη» προβλέπει το άρθρο 5 του 
Συντάγματος.
Μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει στο ότι μικρές ή μεγαλύτε-
ρες, περιθωριακές ή και επίσημες ομάδες, όποτε έκριναν 
σκόπιμο, έπαιρναν τα στειλιάρια και απέκλειαν τους χώ-
ρους των πανεπιστημίων ή έχτιζαν τους διδάσκοντες ή α-
πέκοπταν την επικοινωνία με τον έξω κόσμο ή διέκοπταν 
τις συνεδριάσεις των οργάνων των «αυτοδιοίκητων» πα-
νεπιστημίων ή, ακόμη χειρότερα, χρησιμοποιούσαν τους 
χώρους των ιδρυμάτων ως καταφύγιο έναντι των διωκτι-
κών αρχών.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλα αυτά είναι παράνομες 

αμφιβολία ότι η «κατάληψη» είναι βία; Ότι το αίτημα για 
μη εμπλοκή της αστυνομίας ισοδυναμεί με αίτημα για α-
νεξέλεγκτη βία; Ποιου ανθρώπου ο ηθικός κώδικας προ-
βλέπει ότι η αστυνομία δεν μπορεί να κυνηγήσει τα ναρ-
κωτικά στους χώρους ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος; 
Ποιου ανθρώπου ο αξιακός κώδικας θεωρεί την αστυνο-
μία μιας δημοκρατικής χώρας «φασιστικό όργανο» και τα 
παλικάρια με τα στειλιάρια σε στρατιωτική παράταξη και 
βήμα «δημοκρατική» δραστηριότητα; Ποιου ανθρώπου ο 
αξιακός κώδικας θεωρεί ανεκτό να χρησιμεύουν τα πανε-
πιστημιακά κτίρια ως κρυψώνες των μολότοφ;
Επειδή οι απαντήσεις είναι προφανείς, δεν μένει παρά να 
πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: ο εκφυλισμός των 
εννοιών αποτέλεσε και αποτελεί επιδίωξη για ορισμέ-
νους. Η επιτυχία της επιδίωξης συνοδεύεται με εκφυλι-
σμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και καταρράκωση η-
θικών και εκπαιδευτικών αξιών. Κατόπιν, τα πράγματα 
είναι πιο εύκολα. Ελλιπής εκπαίδευση, σε συνδυασμό με 
την κυριαρχία του φόβου των οργανωμένων μειοψηφιών, 
οδηγεί σε αυτό που λέμε άνθηση του παρακράτους, αλλά 
και των ψεκασμένων. Το πανεπιστήμιο αποτέλεσε, ας μη 
φοβηθούμε να το πούμε, αυτόνομο θύλακα στη χώρα, 
όπου διάφορες ομάδες και ομαδούλες βρήκαν χώρο και 
έκαναν «παιχνίδι». Το οποίο παιχνίδι διαχύθηκε οριζό-
ντια και κάθετα, επέφερε σήψη και παρακμή και πλέον 
(ήρθε η ώρα) αντίστροφη δράση.
Ξεκινώντας από την αντιστροφή του καθεστώτος της βίας 
και ατιμωρησίας που εξασφάλιζε το «άσυλο» και καταλή-
γοντας στην οργανωμένη επιτήρηση, όπως συμβαίνει και 
στην υπόλοιπη χώρα, τα πανεπιστήμια θα επιστρέψουν στη 
χώρα. Και θα πάψει, μην το υποτιμάτε, η αίσθηση ότι αυτο-
διοίκητο σημαίνει και ανεξέλεγκτο. Μέσα από το αίσθημα 
ασφάλειας που θα (πρέπει να) εμπεδωθεί στα ιδρύματα θα 
βρεθεί χώρος να αντιμετωπιστούν κι άλλα, εξίσου κρίματα 
θέματα: αξιοκρατία, διαφάνεια, χρηστή διοίκηση, κανόνες 
φοίτησης, παρεοκρατία, ευνοιοκρατία, οικονομική διαχεί-
ριση, λογοδοσία και βέβαια ηθική συμπεριφορά.
Είναι η κ. Μπεκατώρου που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου 
στα θέματα σεξουαλικής κατάχρησης. Ανάλογες καταγγε-
λίες εμφανίστηκαν αμέσως κατά δεκάδες και για τα πανε-
πιστήμια. Θεωρείτε ότι με τους αστυνομικούς παρόντες 
θα είναι πιο εύκολο για κάποιον να επιχειρήσει κατά-
χρηση της θέσης του;
Επί δεκαετίες ανεχτήκαμε, αν δεν δοξάσαμε, τη βία και 
την ατιμωρησία στα πανεπιστήμια, ως και τη διασύνδεσή 
της με πράξεις τρομοκρατίας. Τα θεωρήσαμε βλακωδώς 
(αυτή είναι η λέξη) δημοκρατία. Τα επίχειρα τα εισπρά-
ξαμε στον σταθμό του μετρό στην Αθήνα: οι ανήλικοι έ-
καναν αυτό που τακτικά και επί δεκαετίες συνέβαινε στα 
πανεπιστήμια: δέρνουμε ανελέητα όποιον δεν «γουστά-
ρουμε». Γιατί θεωρούμε αλήτες τους χουλιγκάνους των 
γηπέδων, όταν θεωρούμε «δημοκράτες» τους ροπαλοφό-
ρους των πανεπιστημίων;
Η Μπεκατώρου, η κατάσταση στα πανεπιστήμια, το πε-
ριστατικό στο μετρό, τα γήπεδα, αλλά και ο τρόπος που 
εκφραζόμαστε στη δημόσια σφαίρα, πρέπει να αποτελέ-
σουν αφετηρία για να αρχίσουμε πάλι να ντρεπόμαστε. 
Να ρυθμίζουμε τις συμπεριφορές μας με βάση αξιακούς 
κώδικες. Το θέμα εντέλει αφορά στην αντίληψη που πρέ-
πει να έχουμε όλοι για την ευνομία και την ηθική σε μια 
δημοκρατική κοινωνία και στην εξάλειψη της ασυδοσίας. 
Εδώ δεν επιτρέπεται πισωγύρισμα.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Οι τελευταίοι σπασμοί του θηρίου
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

www.freesunday.gr10 24.01.2021

άρθρο



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ,  
ΣΟΦΙΑ!
Πώς είναι να κοιτάς  
πάντα πίσω σου.

Η πλατεία ήταν κοντά στο πατρικό 
μου σπίτι. Ζωντανή και πολύ-
πλευρη, συγκέντρωνε όλα εκείνα 
τα μαγαζιά εστίασης –τότε που 

βγαίναμε– στα οποία κατέφευγε η εφηβική μου 
παρέα. Αρχικά τα μπεργκεράδικα και αργότερα 
τα μπαράκια. Όλα πέντε λεπτά από το σπίτι μου. 
Προνομιούχο κορίτσι. Κι όμως, ούτε ένα βρά-
δυ δεν επέστρεψα σπίτι μου ανέμελη. Πάντα 
πρόσεχα πίσω μου. Μήπως με ακολουθεί κα-
νείς. Μήπως κάποιος κρύβεται στα πεύκα, πίσω 
από τους κάδους, περιμένει στην πυλωτή. Με 
βήμα ταχύ, τα κλειδιά έτοιμα στην τσέπη και 
το μυαλό σε εγρήγορση να σκέφτεται τρόπους 
αντίδρασης αν οι σκιές που έβλεπα αποκτούσαν 
σάρκα και οστά. Δεν ήμουν κάποιο φοβικό κο-
ρίτσι. Δεν είχα βιώσει κακοποιητική συμπερι-
φορά. Δεν μου είχε επιτεθεί ποτέ κανείς. Απλώς 
έτσι μεγαλώνουν τα κορίτσια. Με φόβο. Κοιτώ-
ντας πάντα πίσω τους.
Μεγαλώνοντας έμαθα να ζω με σχόλια και σφυ-
ρίγματα στον δρόμο, να προσέχω στο τρένο 
και στο γήπεδο το λεγόμενο «χούφτωμα», να 
αντιμετωπίζω τα «καμάκια» τα καλοκαίρια στα 
νησιά.
Στην πρώτη μου δουλειά, ως σερβιτόρα, έπρεπε 
μαζί με το φιλοδώρημα να δεχτώ και κάποια δή-
θεν κολακευτικά σχόλια, όλα για την εμφάνισή 
μου, να πιω σφηνάκια που κερνούσαν οι πελά-
τες για τον τζίρο του μαγαζιού και να χαμογε-
λάω σε όλες τις περιπτώσεις.
Στη δημοσιογραφική μου σταδιοδρομία ήμουν 
από τις τυχερές γυναίκες, που είχαν καλούς 
δασκάλους, υπέροχους συναδέλφους και ποτέ, 
πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, δεν βρέθηκα σε 
δύσκολη θέση εξαιτίας του φύλου μου. Ακόμα 
κι έτσι, τα πειράγματα τύπου «έχεις περίοδο;» 
μια δύσκολη μέρα και η μισθολογική ανισότητα 
ήταν αρκετά για να μου θυμίζουν διαρκώς πως 
από τη φύση μου διαθέτω λιγότερα προσόντα 
και σίγουρα θα έχω λιγότερες ευκαιρίες…
Στην κοινωνική μου ζωή πριν από κάθε μου 
έξοδο έπρεπε να ασχοληθώ με τα ρούχα που θα 
επέλεγα δύο και τρεις φορές, όχι από κοκεταρία 
αλλά από φόβο πως αυτά που τελικά θα φορού-
σα μπορεί να μετέδιδαν το λάθος μήνυμα, να με 
παρουσίαζαν ως «εύκολη», «δεύτερη», εκείνη 
που «τα ’θελε και τα ’παθε».
Συνοπτικά, αυτό το συναισθηματικό βάρος 
κουβαλάει κάθε γυναίκα στην Ελλάδα (και όχι 
μόνο, υποθέτω). Καθεμιά, χωρίς καμία εξαίρε-

ση. Άλλες το κουβαλάμε με μεγαλύτερο άγχος, 
άλλες περισσότερο απενοχοποιημένα. Όλες 
μας, όμως, κοιτώντας πάντα πίσω μας. Και φυ-
σικά δεν έχει καμία σχέση με την εμφάνιση 
μιας γυναίκας. Αν είναι λεπτή, γεμάτη, ψηλή ή 
κοντή, μικρή ή μεγάλη. Αφορά αποκλειστικά το 
φύλο της. Είναι έτσι δομημένη η κοινωνία μας 
που φαίνεται να μη γίνεται διαφορετικά.
Η δημόσια εξομολόγηση της Σοφίας Μπεκα-
τώρου και η κατάθεσή της στην Εισαγγελία 
Αθηνών σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση 
που υπέστη πριν από 23 χρόνια ήταν σαν να 
έβγαλε από την ντουλάπα σκελετούς που κρα-
τούσε καλά καταχωνιασμένους η κάθε γυναίκα. 
Τα ελληνικά social media γέμισαν αφηγήσεις 
από περιστατικά έμφυλης βίας και σίγουρα θα 
ακολουθήσουν κι άλλες, κάποιες με μορφή κα-
ταγγελίας, ώστε η Δικαιοσύνη να αναλάβει τη 
συνέχεια. Ξαφνικά, οι γυναίκες μιας ολόκληρης 
χώρας βρήκαμε το κουράγιο να εξομολογηθού-
με πώς είναι πραγματικά να είσαι γυναίκα. Πώς 
είναι να κοιτάς πάντα πίσω σου.
Ο δημόσιος διάλογος, το μοίρασμα αυτό εν 
μέσω εγκλεισμού, έδωσε μια ώθηση πρωτόγνω-
ρη στο πιο ελπιδοφόρο κίνημα που υπάρχει, το 
φεμινιστικό, που εσφαλμένα από πολλούς ερ-
μηνεύεται ως εχθρικό στο ανδρικό φύλο.
Κι όμως, όταν μια κοινωνία κατανοήσει επακρι-
βώς τους περιορισμούς, το ψυχολογικό βάρος 
και τον φόβο με τα οποία μεγαλώνουν οι γυναί-
κες θα γίνει δικαιότερη, αρμονικότερη και πιο 
ελεύθερη για όλους, όχι μόνο για τις γυναίκες.
Η στερεοτυπική συμπεριφορά δεν βαραίνει 
μόνο τις θηλυκότητες αλλά και τους άντρες. 
Οι κοινωνικές ταυτότητες που δημιούργησε η 
ετεροπατριαρχία είναι τόσο δεσμευτικές, που 

το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να παρά-
γουν ανασφαλείς, δυστυχισμένους ανθρώπους.
Οι ρόλοι που αποδίδονται στα δύο φύλα και 
η αταβιστική επανάληψη συμπεριφορών δεν 
στρεσάρουν μόνο τις γυναίκες αλλά και τους 
άντρες, οι οποίοι ανατρέφονται ώστε να συμπε-
ριφέρονται ως η κυρίαρχη έμφυλη νόρμα.
Και πόση δυστυχία να είσαι κυρίαρχος…
Να θεωρείς πως το να εξαπατήσεις μια γυναί-
κα ώστε να τη ρίξεις στο κρεβάτι είναι μαγκιά, 
όπως τα δίδυμα αδέρφια του «Big Brother», να 
θεωρείς τα σαχλά αστεία απέναντι στις γυναίκες 
φλερτ, να χρησιμοποιείς την ισχυρή σου εργα-
σιακή θέση για να αποκτήσεις ερωτικό σύντρο-
φο, να πιστεύεις εντέλει πως όλα τα τριγύρω και 
όχι ο χαρακτήρας και οι προθέσεις είναι αυτά 
που θα σου εξασφαλίσουν μια αρμονική προ-
σωπική ζωή.
Τα θέματα σεξισμού και κοινωνικής αδικίας 
μετρούν αιώνες, εξακολουθούν να αναπαράγο-
νται αδιακρίτως από γυναίκες και άντρες και ο 
αγώνας της ελευθερίας γύρω από ζητήματα ισό-
τητας, σεξουαλικότητας και ταυτότητας δεν έχει 
ακόμα κερδηθεί. Στην Ελλάδα παρακολουθή-
σαμε την εξέλιξη του #metoo με τη διάθεση 
κουτσομπολιού, ως ένα ακόμη σκάνδαλο του 
Χόλιγουντ, μέχρι που η Σοφία Μπεκατώρου 
βρήκε τη δύναμη με θάρρος και αξιοπρέπεια 
να μας υπενθυμίσει πως η κακοποίηση, η πα-
ρενόχληση και η βία που υφίστανται οι γυναί-
κες είναι η κοινωνική πραγματικότητα και στη 
χώρα μας. 
Δεν θα αλλάξει κάτι σε μία μέρα, αλλά να είστε 
σίγουροι πως και τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. 

Ευχαριστούμε, Σοφία!

  ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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«Η ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ∆ΕΙΞΕΙ 

ΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ»

Σ
τη δηµιουργία µιας ανεξάρτητης 
αρχής η οποία θα είναι επιφορτι-
σµένη µε την αντιµετώπιση ζητη-
µάτων παρενόχλησης ή διακριτι-
κής µεταχείρισης εντός του πανε-
πιστηµίου προχωρά το ΑΠΘ, όπως 

προαναγγέλλει στην F.S. ο πρύτανης του ΑΠΘ, 
Νίκος Παπαϊωάννου.
Ο κ. Παπαϊωάννου επισηµαίνει ότι τέτοιες σο-
βαρές υποθέσεις δεν µπορεί να µένουν στο 
σκοτάδι, εγκλήµατα να παραµένουν ατιµώ-
ρητα και η συζήτηση να αναλώνεται σε επί-
πεδο ψιθύρων και αναζήτησης υπόπτων. Πα-
ράλληλα προαναγγέλλει εκστρατεία ενηµέρω-
σης της πανεπιστηµιακής κοινότητας σχετικά 
µε ζητήµατα παρενόχλησης, ώστε «να γνωρί-
ζουν τα µέλη του πανεπιστηµίου µας πού να α-
πευθυνθούν αν τυχόν αντιµετωπίσουν τέτοιες 
συµπεριφορές».
Ο πρύτανης του ΑΠΘ τονίζει την ανάγκη για ε-
ξάλειψη των φαινοµένων ευνοιοκρατίας, που, 
όπως λέει, πλήττουν το κύρος του πανεπιστη-
µίου, και καλεί την πολιτεία να δηµιουργήσει 
το θεσµικό πλαίσιο που θα εγγυάται όλα αυτά.

Λίγες ώρες µετά τη δηµοσιοποίηση διαφόρων 
καταγγελιών για παρενοχλήσεις στο ΑΠΘ, ζη-
τήσατε παρέµβαση του εισαγγελέα. Σηµαίνει 

αυτό ότι δεν είχατε δυνατότητα παρέµβασης;
Απευθύνθηκα άµεσα στις αρµόδιες αρχές, ως 
όφειλα. Ως πρύτανης, ως ακαδηµαϊκός δάσκα-
λος και κυρίως ως πατέρας, ήταν η αυτονόητη 
αντίδραση. Μέχρι τη στιγµή της δηµοσιοποίη-
σής τους, µέσα από έναν καταιγισµό δηµοσι-
ευµάτων στο διαδίκτυο και στα µέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, καµία καταγγελία δεν είχε 
περιέλθει σε γνώση της παρούσας διοίκησης 
του Αριστοτελείου. Οπότε ζήτησα επισήµως 
την παρέµβαση της ∆ικαιοσύνης, ώστε να δι-
ερευνηθούν πλήρως και σε βάθος οι υποθέ-
σεις αυτές που αφορούν το πανεπιστήµιο, να 
αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου υπάρχουν και 
ταυτόχρονα να προστατευτούν τα νόµιµα δικαι-
ώµατα των καταγγελλόντων/καταγγελλουσών, 
των καταγγελλοµένων, αλλά και συνολικά της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας, καθώς στοχοποιείται 
µε όλα αυτά που ακούγονται. ∆εν µπορεί τέ-
τοιες σοβαρές υποθέσεις να µένουν στο σκο-
τάδι, εγκλήµατα να παραµένουν ατιµώρητα και 
η συζήτηση να αναλώνεται σε επίπεδο ψιθύ-
ρων και αναζήτησης υπόπτων. ∆εν θα µπο-
ρούσα να επιτρέψω τον εκφυλισµό ενός τόσο 
σοβαρού ζητήµατος.

Θεσµικά, πώς νοµίζετε ότι πρέπει να αντιµε-
τωπίζονται πάγια από τα πανεπιστήµια αυτά 
τα ζητήµατα;
Αφενός χρειάζεται να καλλιεργείται, όχι µόνο στα 
πανεπιστήµια αλλά και ευρύτερα στην κοινω-
νία, µια κουλτούρα που αντιτίθεται στην ανοχή 
και τη συγκάλυψη φαινοµένων σεξουαλικής 
παρενόχλησης και κακοποίησης. Κι έχουµε 
δρόµο ακόµη να διανύσουµε προς την κα-
τεύθυνση αυτή. Γι’ αυτό έχουµε όλοι ευθύνη 
να συµβάλουµε προς µια θετική αλλαγή, τόσο 
κατά της νοοτροπίας της σιωπής όσο και του 
τρόπου που προσεγγίζονται οι υποθέσεις αυτές. 
Τα δηµόσια τηλεδικαστήρια δεν είναι ο χώρος 
όπου θα αποδοθεί δικαιοσύνη σε όσους έχουν 
υποφέρει. Και όσοι έχουµε θεσµικό ρόλο ο-
φείλουµε να κινηθούµε θεσµικά, αξιοποιώ-
ντας κάθε µέσο που έχουµε στη διάθεσή µας 
για να αντιδράσουµε. Η κοινωνική µας ευθύνη 
αφορά την ενθάρρυνση, στήριξη και ενίσχυση 

των ατόµων που έχουν υποστεί τέτοιες ανάρ-
µοστες και καταδικαστέες συµπεριφορές, ώστε 
να µιλήσουν. Να µη φοβηθούν και να καταγ-
γείλουν επώνυµα το περιστατικό, ώστε οι υπο-
θέσεις αυτές να µη µένουν στο σκοτάδι, αλλά 
να διερευνώνται από τις αρµόδιες αρχές και 
οι υπεύθυνοι να έρχονται αντιµέτωποι µε τις 
ανάλογες συνέπειες και κυρώσεις. Μια µεγάλη 
αθλήτρια έκανε το πρώτο γενναίο βήµα, σπά-
ζοντας ένα κοινωνικό απόστηµα, η ακαδηµα-
ϊκή κοινότητα µπορεί και πρέπει να πάρει τη 
σκυτάλη να το καθαρίσει, να δείξει τον δρόµο 
προς την κάθαρση.

Ποιο είναι το δίχτυ προστασίας που διαβε-
βαιώσατε ότι το ίδρυµα θα απλώσει για ό-
ποιον κάνει καταγγελία;
Οι πρυτανικές αρχές είµαστε εδώ για να ακού-
σουµε όποιον/όποια έχει να καταγγείλει κάποιο 
περιστατικό οποιασδήποτε µορφής παρενό-
χλησης. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο αντιµε-
τωπίζει και θα αντιµετωπίζει κάθε άτοµο που 
θέλει να κάνει καταγγελία µε υψηλό αίσθηµα 
ευθύνης και µε ευαισθησία. Με δικλείδες α-
σφαλείας για την προστασία της ανωνυµίας 
και µε σεβασµό στην προσωπικότητα και την 
αξιοπρέπεια κάθε ατόµου, είµαστε ανοιχτοί για 
όποιον/όποια θέλει να µιλήσει και να συµβά-
λει στην έρευνα για την αντιµετώπιση τέτοιων 
φαινοµένων. Η πόρτα µου ήταν, είναι και θα 
είναι πάντα ανοιχτή σε κάθε µέλος της πανε-
πιστηµιακής κοινότητας. Αυτό είναι µια προ-
σωπική δέσµευση, µε συναίσθηση ευθύνης 
που απορρέει πρώτα και κύρια από την ιδιό-
τητα του πατέρα.

Νοµίζετε ότι µια ανώνυµη καταγγελία πρέ-
πει να αντιµετωπίζεται διαφορετικά από µια 
επώνυµη;
Μια καταγγελία συνιστά πάντα καταγγελία και 
οφείλει να τυγχάνει προσοχής και διερεύνησης 
από τις αρµόδιες αρχές. Ωστόσο, κάποιες φορές 
για να προχωρήσουν οι διαδικασίες χρειάζε-
ται οι καταγγελίες να είναι επώνυµες. Σε κάθε 
περίπτωση, πρόκειται για λεπτά ζητήµατα που 
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Όσο επικρατεί ο νόµος της σιωπής και οι υπεύθυνοι 
δεν λογοδοτούν στη ∆ικαιοσύνη, τόσο διαιωνίζονται 
τέτοιου είδους φαινόµενα.
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ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, 
ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ



Υπάρχουν τα θεσμικά εργαλεία για την παροχή στή-
ριξης στα θύματα της παρενόχλησης ή πρέπει να δη-
μιουργηθούν;
Υπάρχει η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τα μέλη της 
οποίας δραστηριοποιούνται χρόνια και υποστηρίζουν 
ουσιαστικά την όποια φοιτήτρια και όποιον φοιτητή ζη-
τήσει τη συνδρομή τους. Επιπλέον, το ΑΠΘ έχει ξεκινή-
σει εδώ και καιρό τη διαδικασία θέσπισης του Συνηγό-
ρου του Φοιτητή, ενός θεσμού που μπορεί να διερευ-
νήσει την όποια καταγγελία. Μετά από πρωτοβουλία της 
προέδρου της Επιτροπής, καθηγήτριας Δήμητρας Κο-
γκίδου, θα προχωρήσουμε με βάση το θεσμικό πλαί-
σιο στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής η οποία θα 
είναι επιφορτισμένη με την αντιμετώπιση ζητημάτων πα-
ρενόχλησης ή διακριτικής μεταχείρισης εντός του πα-
νεπιστημίου. Η αρχή αυτή θα έχει τη δυνατότητα να ε-
πιβάλλει κυρώσεις όταν υπάρχουν αποδείξεις ενοχής.

Τι πρέπει να κάνει το θύμα μιας τέτοιας παρενόχλησης;
Όσο ψυχολογικά επίπονο κι αν είναι, να μη φοβηθεί και 
να μιλήσει. Να μην αφήσει τον οποιονδήποτε φόβο να 
επιβάλει σιωπή, αλλά να μιλήσει για το περιστατικό, να 
το καταγγείλει στους αρμόδιους φορείς, ώστε να μη μέ-
νουν ατιμώρητες τέτοιες συμπεριφορές, τέτοιες πράξεις. 
Όσο επικρατεί ο νόμος της σιωπής και οι υπεύθυνοι δεν 
λογοδοτούν στη Δικαιοσύνη, τόσο διαιωνίζονται τέτοιου 
είδους φαινόμενα.

Τι μπορείτε να κάνετε για να μάθουν όλοι οι φοιτητές 
τι πρέπει να κάνουν αν υποστούν τέτοια συμπεριφορά;
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του ΑΠΘ είναι ιδιαί-
τερα δραστήρια, πραγματοποιεί ποικίλες εκδηλώσεις 
που στοχεύουν στην εδραίωση μιας κουλτούρας που 

αντιτάσσεται σε όλες τις μορφές της έμφυλης βίας και 
προάγει υγιείς σχέσεις, με έμφαση στον σεβασμό, στη 
συναίνεση και στην ισότητα. Άλλωστε με πρωτοβου-
λία της επιτροπής αυτής δημιουργήθηκε πρόσφατα και 
ένα Πανελλαδικό Δίκτυο των Επιτροπών Ισότητας των 
Φύλων στα ΑΕΙ.
Με αφορμή τα περιστατικά παρενόχλησης που είδαν το 
φως της δημοσιότητας θα προβούμε σε εκστρατεία ενη-
μέρωσης της πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με 
ζητήματα παρενόχλησης, ώστε να γνωρίζουν τα μέλη 
του πανεπιστημίου μας πού να απευθυνθούν αν τυχόν 
αντιμετωπίσουν τέτοιες συμπεριφορές.

Πώς μπορεί να προστατευτεί ο καταγγελλόμενος από 
μια ψευδή καταγγελία;
Η Δικαιοσύνη είναι η αρμόδια αρχή να διερευνά τις κα-
ταγγελίες, έτσι ώστε στο πλαίσιο του κράτους δικαίου να 
προστατεύονται τα δικαιώματα όλων. Κάθε καταγγελία 
πρέπει να ερευνάται σε βάθος και με ευαισθησία, σο-
βαρότητα και προσήλωση στο να μη μείνει καμία σκιά. 
Η πολιτεία, οι αρμόδιοι φορείς, πρέπει να προστατεύ-
ουν τα δικαιώματα όλων όσοι εμπλέκονται, να προστα-

τεύουν όλους τους πολίτες, τόσο από τον στιγματισμό 
όσο και από τον διασυρμό, τον κανιβαλισμό επί δικαί-
ους και αδίκους. Ζητούμενο είναι να αποδοθεί δικαιο-
σύνη σε κάθε θύμα.

Συμμερίζεστε την άποψη ότι ο χώρος του πανεπιστη-
μίου χρειάζεται να ανακτήσει το κύρος που του στερεί 
η διάσπαρτη φημολογία για ευνοιοκρατικές ανελίξεις 
στον ακαδημαϊκό χώρο;
Όπως και στις υποθέσεις των καταγγελιών για τις σε-
ξουαλικές παρενοχλήσεις, η διάσπαρτη φημολογία α-
ναπαράγει μια εσωστρέφεια που η πραγματικότητα σε 
καμία περίπτωση δεν την αιτιολογεί. Το ΑΠΘ δεν είναι 
το «μαγαζάκι» κανενός. Είναι το μεγαλύτερο πανεπιστή-
μιο της χώρας κι αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι έχει 41 
τμήματα που καλύπτουν κάθε γνωστικό πεδίο, αλλά με 
το κοινωνικό αποτύπωμα του ερευνητικού έργου που 
παράγεται, με τις παγκόσμιες διακρίσεις εκατοντάδων 
μελών του, τις διεθνείς κατατάξεις των τμημάτων του, 
τις συνεργασίες με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κό-
σμου. Η συνεισφορά των μελών μας στην περίοδο της 
πανδημίας είναι ένα πρόσφατο δείγμα της καθημερινής 
δουλειάς που γίνεται από το υψηλού επιπέδου επιστη-
μονικό δυναμικό. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι εποι-
κοδομητικός ένας στρουθοκαμηλισμός ότι τα φαινόμενα 
που λέτε δεν έχουν υπάρξει ποτέ. Χρειάζεται θέληση και 
βούληση για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη κάθε 
φαινομένου που πλήττει το κύρος του πανεπιστημίου, 
βάζει στο στόχαστρο την ακαδημαϊκή κοινότητα και α-
δικεί τη δουλειά όσων μοχθούν για ένα πανεπιστήμιο 
πρωτοπόρο, αξιοκρατικό και ανοιχτό στην κοινωνία. 
Όμως το θεσμικό πλαίσιο που θα εγγυάται όλα αυτά 
είναι δουλειά της πολιτείας.
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 Τα δημόσια τηλεδικαστήρια δεν είναι ο 
χώρος όπου θα αποδοθεί δικαιοσύνη 
σε όσους έχουν υποφέρει.

Να περιφρουρήσουμε τον πυρήνα της 
ακαδημαϊκής δεοντολογίας, τον ακα-
δημαϊκό χώρο ως κοιτίδα της ελεύθε-
ρης έκφρασης ιδεών και απόψεων.

Ο διάλογος για την αντιμετώπιση των 
φαινομένων βίας στο πανεπιστή-
μιο κατέληξε στη στρατηγική από-
φαση να προφυλαχθεί το δημόσιο 

πανεπιστήμιο και οι υποδομές του, επισημαί-
νει ο πρύτανης του ΑΠΘ, ο οποίος υπενθυμίζει 
ότι η υπηρεσία φύλαξης των πανεπιστημίων 
δεν είχε ποτέ δυνατότητα και αρμοδιότητα να 
παρέμβει και αποδίδει και σε αυτό το γεγονός 
το ότι το ακαδημαϊκό άσυλο εκφυλίστηκε τα 
προηγούμενα χρόνια σε άσυλο ανομίας και 
παραβατικών στοιχείων.

Από την προεκλογική περίοδο της υποψη-
φιότητάς σας για την πρυτανεία είχατε μι-
λήσει για «άσυλο ανομίας»…
Η ακαδημαϊκή κοινότητα και η κοινωνία 
εδώ και πολλά χρόνια ζητούσαν επιτακτικά 
μια πειστική απάντηση στα ζητήματα που 
σχετίζονται με τα φαινόμενα βίας και α-
νομίας στα ελληνικά πανεπιστήμια. Η πιο 
πρόσφατη, αποτρόπαιη επίθεση στον πρύ-
τανη του ΟΠΑ σόκαρε κάθε πολίτη, παρ’ 
ότι, θεωρητικά, μετά από δεκάδες περι-

στατικά βανδαλισμών και άγριων προπη-
λακισμών τα τελευταία χρόνια, κατά κά-
ποιον τρόπο είχαμε «εθιστεί» σε αυτές τις 
εικόνες, που δεν προκαλούσαν έκπληξη, 
αλλά ένα επαναλαμβανόμενο ερώτημα «τι 
μπορεί να γίνει επιτέλους;».

Και η επίθεση κατά του κ. Μπουραντώνη 
έδωσε την αφορμή για απάντηση…
Η σκληρότητα της ωμής βίας στο πρόσωπο 
του πρύτανη κ. Μπουραντώνη κινητοποί-
ησε την πολιτεία σε ανώτατο επίπεδο, με 
τον πρωθυπουργό να καλεί τους πρυτά-
νεις για να καταγράψει ο ίδιος τις προ-
τάσεις μας. Ακολούθησε ένας εντατικός 
θεσμικός διάλογος μεταξύ όλων των ε-

μπλεκομένων φορέων της πολιτείας και 
της ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτός ο δι-
άλογος κατέληξε σε μια στρατηγική από-
φαση ότι πρέπει με έναν τρόπο απλό, ου-
σιαστικό και ρεαλιστικό να προφυλαχθεί 
το δημόσιο πανεπιστήμιο και οι υποδομές 
του, που αποτελούν περιουσία του ελλη-
νικού λαού και χρηματοδοτούνται από το 
υστέρημα του κάθε πολίτη.

Πώς μπορεί να προστατευτεί;
Η πανεπιστημιακή ασφάλεια αναπτύσσεται 
σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά τη φύ-
λαξη και το δεύτερο την πρόληψη και κα-
ταστολή οποιασδήποτε πράξης του κοινού 
ποινικού δικαίου.

Πώς διασφαλίζονται αυτά;
Όταν μιλάμε για φύλαξη, δεν εννοούμε τίποτε 
άλλο παρά τη δυνατότητα που έχει το κάθε πα-
νεπιστήμιο να μπορεί να φυλάσσει τους χώ-
ρους του, τα κτίρια, τα campus, και αν μπο-
ρεί να ελέγχει την είσοδο των ωφελούμενων 
σε αυτά ή όποιων έχουν πραγματική ανάγκη 
να εισέλθουν στους χώρους του πανεπιστη-
μίου. Κι από την άλλη η Ομάδα Πανεπιστημι-
ακής Προστασίας Ιδρυμάτων, όπως περιγρά-
φεται στο νομοσχέδιο, θα έχει αποστολή την 
πρόληψη της παραβατικότητας και την αντι-
μετώπισή της εκεί όπου η υπηρεσία φύλα-
ξης δεν έχει, ούτε είχε ποτέ, δυνατότητα και 
θεσμική αρμοδιότητα να παρέμβει – γι’ αυτό 
άλλωστε και το ακαδημαϊκό άσυλο εκφυλί-
στηκε τα προηγούμενα χρόνια σε άσυλο α-
νομίας και παραβατικών στοιχείων. Ο ακα-
δημαϊκός χώρος είναι η κοιτίδα της ελεύ-
θερης έκφρασης ιδεών και απόψεων. Αυτό 
είναι κατοχυρωμένο, αδιαπραγμάτευτο και 
αποτελεί τον πυρήνα της ακαδημαϊκής δεο-
ντολογίας. Αυτό οφείλουμε όλοι μας να πε-
ριφρουρήσουμε.

«H ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΚΦΥΛΊΣΕ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΑΣΥΛΟ ΣΕ ΑΣΥΛΟ ΑΝΟΜΊΑΣ»



#METOO: 
ΣΠΑΕΙ Η «ΟΜΕΡΤΑ» ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ

Μ
ία στις πέντε γυναίκες 
στις ΗΠΑ έχει πέσει 
θύµα σεξουαλικής βίας 
κάποια στιγµή στη ζωή 
της. Περίπου το 1/3 των 
γυναικών καταγγέλλει 

στις Αρχές το περιστατικό βιασµού ή την από-
πειρα εναντίον του ς.
Στην Ελλάδα η εκτίµηση των Αρχών είναι πως 
οι βιασµοί ξεπερνούν τους 4.000 κάθε χρόνο 
και από αυτούς καταγγέλλονται στην αστυνοµία 
περίπου 200. Στην Ελλάδα έχουµε το χαµηλό-
τερο ποσοστό καταγγελιών βιασµού σε σύγκρι-
ση µε την υπόλοιπη Ευρώπη, δεν υπάρχει εµπι-
στοσύνη στο νοµικό πλαίσιο όσον αφορά τους 
βιασµούς, αλλά δεν υπάρχει εµπιστοσύνη ούτε 
στην αντιµετώπιση των θυµάτων, τα περισσό-
τερα από τα οποία κακοποιούνται βάναυσα και 
µετά το συµβάν, εφόσον αποφασίσουν να µι-
λήσουν. Ο κοινωνικός στιγµατισµός είναι τόσο 
µεγάλος, που το θύµα προτιµά να σωπάσει – άλ-
λωστε, από αυτά που έχει ακούσει κατά καιρούς 
για τα θύµατα βιασµού, η προσωπικότητα και η 
συµπεριφορά τους θεωρούνται a priori υπαίτια 
για το αποτρόπαιο γεγονός. Το τραύµα, λοιπόν, 

καλύπτεται, από το οικείο περιβάλλον, από την 
κοινωνία, από την ανοχή στην πατριαρχία, από 
µια ουτοπική προσπάθεια εγκληµατοποίησης 
του θύµατος, δεν εξαλείφεται όµως, µεγαλώνει 
και κάποια στιγµή αρχίζει πάλι να αιµορραγεί.
Τα πρόσφατα γεγονότα µε πρωταγωνίστρια την 
ολυµπιονίκη µας Σοφία Μπεκατώρου, η οποία 
αποκάλυψε τον βιασµό της από µεγαλοπαράγο-
ντα της Οµοσπονδίας Ιστιοπλοΐας την περίοδο 
που αγωνιζόταν στα πρωταθλήµατα για να ανε-
βάσει τη χώρα µας στο ψηλότερο βάθρο, είχαν 
ως αποτέλεσµα ένα ντόµινο εξελίξεων σε υπο-
θέσεις σεξουαλικής βίας και σεξουαλικής πα-
ρενόχλησης. Το κίνηµα #MeToo άργησε, αλλά 
ήρθε τελικά και στη χώρα µας, γιατί µία γυναίκα 
βρήκε το κουράγιο να µιλήσει.

Θέαµα
Το κίνηµα #MeToo ιδρύθηκε το 2006 από 
την Αµερικανίδα ακτιβίστρια Ταράνα Μπερκ, 
θύµα σεξουαλικής βίας και η ίδια. Το κίνηµα 
γιγαντώθηκε το 2017, όταν η ηθοποιός Αλίσα 
Μιλάνο µαζί µε άλλες συναδέλφους της κατη-
γόρησαν ανοιχτά τον παραγωγό και ιδρυτή της 
Miramax, Χάρβεϊ Γουάινστιν, για κατ’ εξακο-
λούθηση σεξουαλική παρενόχληση. Μέσα σε 
λιγότερο από έναν µήνα δεκάδες γυναίκες υπέ-
δειξαν τον Γουάινστιν ως υπαίτιο των βιασµών 
τους.
Γκουίνεθ Πάλτροου, Άσλεϊ Τζαντ, Τζένιφερ 
Λόρενς, Ούµα Θέρµαν, δήλωσαν ανοιχτά ότι 
είχαν παρενοχληθεί σεξουαλικά από τον Γου-
άινστιν, ο οποίος τις απειλούσε ότι θα έχαναν 

τη δουλειά τους αν δεν συναινούσαν σε σεξου-
αλικές επαφές µαζί του. Οι γυναίκες ήταν πολ-
λές και πολύ διάσηµες για να µη δώσει κανείς 
σηµασία στο γεγονός. Τον Μάρτιο του 2020 ο 
Γουάινστιν καταδικάστηκε από δικαστήριο της 
Νέας Υόρκης σε 23 έτη φυλάκιση για πολλά σε-
ξουαλικά εγκλήµατα, ενώ εκκρεµεί η δίκη του 
στο Λος Άντζελες, που αναµένεται να αυξήσει 
σηµαντικά την ποινή κάθειρξης.

Αθλητισµός
Τον Ιούνιο του 2020 το Netflix πρόβαλε το ντο-
κιµαντέρ δικής του παραγωγής µε τίτλο «Athlete 
A». Πρόκειται για την ιστορία του µεγαλύτερου 
σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης στον 
αµερικανικό αθλητισµό, ίσως και παγκοσµίως. 
Η αθλήτρια γυµναστικής Μέγκι Νίκολς κατήγ-
γειλε το 2015 τον βραβευµένο αθλίατρο Λάρι 
Νάσαρ για σεξουαλική κακοποίηση. Η Νίκολς 
ήταν η πρώτη αθλήτρια που βρήκε το θάρρος 
να µιλήσει εναντίον ενός άντρα που έχαιρε µε-
γάλης εκτίµησης στον χώρο του αµερικανικού 
αθλητισµού. Μέχρι σήµερα περισσότερες από 
256 γυναίκες, µεταξύ αυτών οι διάσηµες αθλή-
τριες της ενόργανης γυµναστικής Σιµόν Μπά-
ιλς, Μακέιλα Μαρόνεϊ και Άλι Ράισµαν, έχουν 
κατηγορήσει τον Νάσαρ για σεξουαλική παρε-
νόχληση και σε πολλές περιπτώσεις βιασµό.
Από το 1997 υπήρχαν καταγγελίες προς τις αρ-
µόδιες αθλητικές επιτροπές, ωστόσο δεν δό-
θηκε η δέουσα σηµασία. Τα θύµατα δέχτηκαν 
απειλές και οι αρµόδιοι τάχθηκαν υπέρ του για-
τρού, ο οποίος βάφτιζε τον βιασµό και τα σεξου-

  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Εκτιµήσεις θέλουν τους βιασµούς να ξεπερνούν 
τους 4.000 ετησίως στην Ελλάδα και από αυτούς µό-
λις 200 να καταγγέλλονται.

Η ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α.
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αλικά του παιχνίδια «θεραπευτική μέθοδο». Όταν δόθηκε 
η σημασία που έπρεπε στην Αθλήτρια Α, το FBI άρχισε 
ενδελεχή έρευνα και, εκτός από τις 256 νεαρές γυναίκες, 
ανακάλυψε 37.000 φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας 
στον υπολογιστή του Λάρι Νάσαρ. Τα στοιχεία ήταν αδι-
αμφισβήτητα, αλλά έπρεπε να κακοποιηθούν σεξουαλικά 
εκατοντάδες γυναίκες για να πάρει ο θύτης αυτό που του 
άξιζε: ισόβια κάθειρξη.

Έπσταϊν
Η υπόθεση Έπσταϊν επίσης καθυστέρησε πολύ να φτάσει 
στη Δικαιοσύνη, καθώς ο επιχειρηματίας και οικονομο-
λόγος κατόρθωσε να βιάσει αναρίθμητες νεαρές γυναίκες, 
μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά. Τα θύματά του μάλιστα 
τα πρόσφερε και ως πρόβατα επί σφαγή στους πλούσιους, 
ανώμαλους φίλους του, που αποτελούσαν τον κοινωνικό 
του κύκλο. Μεταξύ των φίλων του, ο πρίγκιπας Άντριου 
της Βρετανίας. Από το 2005, οπότε και πραγματοποιήθηκε 
η πρώτη επίσημη καταγγελία κατά του Έπσταϊν από τη μη-
τέρα μιας δεκατετράχρονης, ο τελευταίος συνελήφθη και 
καταδικάστηκε για τα εγκλήματά του το 2019. Το καλοκαί-
ρι του ίδιου χρόνου αυτοκτόνησε στο κελί του στη φυλακή.

Οι δράστες είναι παντού
Πρόσφατα η Γαλλία βίωσε το δικό της #MeToo, με αφορ-
μή τις αποκαλύψεις για τη δράση του καθηγητή Πολιτι-
κών Επιστημών Ολιβιέ Ντιαμέλ, ο οποίος βίαζε τη δεκα-
ετία του ’90 τον ανήλικο θετό γιο του και επί σειρά ετών 
είχε ασκήσει σεξουαλική βία και σε άλλα θύματα.
Σε κοινοβούλια, δημοσιογραφικούς οργανισμούς, επιχει-
ρήσεις της Σίλικον Βάλεϊ, από το 2017 κι έπειτα υπήρξε 
σωρεία καταγγελιών από εργαζόμενες γυναίκες για σεξου-
αλική βία και παρενόχληση στον εργασιακό τους χώρο.
Στην Ελλάδα, μετά την αποκάλυψη της Σοφίας Μπεκατώ-
ρου ακολούθησαν κι άλλες αθλήτριες, ενώ οι τελευταίες 
είναι οι καταγγελίες φοιτητριών του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίες επώνυμα δήλωσαν 
πως έχουν δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από περισσό-
τερους από έναν καθηγητές. Οι φοιτήτριες αναμένεται να 
κληθούν για κατάθεση από τον εισαγγελέα.
Μεταξύ άλλων, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του 
Κινήματος Αλλαγής Ζέφη Δημαδάμα δήλωσε πως έχει 
παρενοχληθεί σεξουαλικά από κομματικό στέλεχος στον 
επαγγελματικό της χώρο.
Την περασμένη Τετάρτη την πόρτα του εισαγγελέα πέ-
ρασε η Σοφία Μπεκατώρου, η οποία κατέθεσε όλες τις 
πληροφορίες για τη δική της υπόθεση, ενώ αναφέρθηκε 
και σε μια συναθλήτριά της η οποία είχε πέσει θύμα βι-
ασμού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι για την περίπτωση 
της τελευταίας το έγκλημα δεν έχει παραγραφεί, όπως 
έχει συμβεί στην υπόθεση της κ. Μπεκατώρου. Μάλιστα 
η κοπέλα ήταν 12 ετών παιδί όταν κακοποιήθηκε σεξουα-
λικά πριν από μερικά χρόνια.

Χιλιάδες οι βιασμοί στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα τα στοιχεία που υπάρχουν αναφορικά με τη 
σεξουαλική βία δεν είναι απολύτως σαφή. Οι εκτιμήσεις 
των Αρχών μιλούν για 4.000-4.500 βιασμούς τον χρόνο, 
όπως προαναφέρθηκε, ωστόσο το γεγονός ότι τα θύματα 
δεν προβαίνουν σε επίσημη καταγγελία δυσχεραίνει το 
έργο της σαφούς καταγραφής. Σύμφωνα με τη Eurostat, 
ο μέσος όρος καταγγελιών βιασμού στην Ελλάδα για τα 
έτη 2013-2017 ήταν 1 ανά 100.000 κατοίκους. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν βιασμοί, αλλά ότι τα θύματα 
δεν μιλούν και αν ακόμη φτάσουν σε κάποιο αστυνομικό 
τμήμα για να μιλήσουν ίσως τους αποτρέψουν από το να 
προχωρήσουν σε επίσημη αναφορά.

Ο παραλογισμός της ευθύνης του θύματος
Η νοοτροπία του λεγόμενου «victim blaming» (ευθύνη του 

θύματος) αποτρέπει τα θύματα σεξουαλικής βίας να αναζη-
τήσουν προστασία από το σύστημα δικαιοσύνης. «Τώρα το 
θυμήθηκες;», «μήπως ήσουν ντυμένη προκλητικά;», «μή-
πως είχες πιει;», «μήπως κυκλοφορούσες μόνη σου αργά;», 
«γιατί συναντήθηκες μαζί του;», «μήπως ήθελες να τον εκ-
δικηθείς;», αυτές είναι οι πιο βασικές ερωτήσεις τις οποίες 
θα κληθεί να απαντήσει ένα θύμα βιασμού τόσο στις Αρχές 
όσο και στο κοινωνικό του περιβάλλον. Οι υποθέσεις βια-
σμού σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται ως ο λόγος 
του θύματος ενάντια στον λόγο του θύτη, γιατί λοιπόν το 
ήδη τραυματισμένο θύμα να μπει εκούσια σε μια νέα τραυ-
ματική εμπειρία, να διασυρθεί και στο τέλος να μην είναι 
σίγουρο ότι θα δικαιωθεί; Η σιωπή φαίνεται να είναι η πιο 
σωστή απόφαση. Αυτό όμως πρέπει να αλλάξει.

Ο μύθος της Μέδουσας
Η ευθύνη αποδίδεται στο θύμα βιασμού από αρχαιοτά-
των χρόνων. Είναι γνωστή η ιστορία της Μέδουσας στην 
ελληνική μυθολογία, η οποία ήταν η πιο όμορφη ιέρεια 
της θεάς Αθηνάς. Άσπιλη και πεντάμορφη, υπηρετούσε 
τη θεά μέσα στον πιο μεγαλοπρεπή ναό της. Κάποια μέρα 
όμως ο Ποσειδώνας βίασε τη Μέδουσα μέσα στον ναό, 
γεγονός που εξόργισε τη θεά Αθηνά. Η οργή της, ωστό-
σο, δεν ξέσπασε πάνω στον Ποσειδώνα, με τον οποίο 
φοβόταν να έρθει σε ρήξη, αλλά πάνω στο αθώο θύμα, τη 
Μέδουσα. Η Αθηνά μεταμόρφωσε τη Μέδουσα σε τέρας, 
άσχημο πλάσμα που αντί για μαλλιά είχε φίδια στο κεφά-
λι και το βλέμμα της πέτρωνε όποιον την κοιτούσε. Την 
έδιωξε από τον ναό και τελικά η Μέδουσα δολοφονήθηκε 
από τον Περσέα χωρίς ποτέ να δικαιωθεί.
Πριν από μερικούς μήνες τοποθετήθηκε ένα άγαλμα έξω 
από το ποινικό δικαστήριο του Μανχάταν ως σύμβολο 
του κινήματος #MeToo. Το άγαλμα του Ιταλού Λου-
τσιάνο Γκαρμπάτι απεικονίζει τη Μέδουσα να κρατά το 
κεφάλι του Περσέα, έχοντας πάρει ως θύμα βιασμού τον 
νόμο στα χέρια της. Το άγαλμα, που έχει τοποθετηθεί 
για συμβολικούς λόγους έξω από το ποινικό δικαστήριο, 
υπενθυμίζει την άδικη επίρριψη ευθύνης στα θύματα σε-
ξουαλικής βίας.

Γιατί τα θύματα βιασμού δεν μιλούν
Η Αμερικανίδα ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Μπέ-
βερλι Ένγκελ, η οποία έχει αφιερώσει την επαγγελματι-
κή της ζωή στη θεραπεία θυμάτων σεξουαλικής βίας, είναι 
συγγραφέας 22 βιβλίων, διάσημη ακτιβίστρια και θύμα 
σεξουαλικής κακοποίησης η ίδια, αναφέρει ορισμένους 
βασικούς λόγους για τους οποίους τα θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης δεν μιλούν στις Αρχές εγκαίρως ή καθόλου.
Η ντροπή που νιώθουν είναι αβάσταχτη και τους προκα-
λεί ενοχές, υποτιμούν το γεγονός του βιασμού θεωρώντας 
ότι θα το ξεπεράσουν μόνες τους και βρίσκονται σε άρνη-
ση, η ντροπή που νιώθουν προκαλεί χαμηλή αυτοεκτίμη-
ση και θεωρούν ότι δεν θα δικαιωθούν, φοβούνται ότι θα 
το ξαναπάθουν, ότι δεν θα βρουν εύκολα δουλειά, ότι θα 
στιγματιστούν και αυτό θα επηρεάσει την καθημερινότη-
τά τους. Το συναίσθημα της ντροπής, που είναι κυρίαρχο 
στα θύματα βιασμού, είναι υπεύθυνο για τη σιωπηλή συ-
μπεριφορά τους και γιγαντώνεται όταν η ίδια η κοινωνία 
θέτει ερωτήματα του τύπου «καλά, τώρα το θυμήθηκε;». 
Δεν είναι το θύμα αυτό που πρέπει να ντρέπεται. Δεν πα-
ραβίασε κάποιον νόμο, δεν άσκησε βία, δεν έκανε τίποτα 
για να περιορίσει την ελευθερία ενός άλλου ανθρώπου. Ο 
δράστης είναι αυτός που πρέπει να ντρέπεται και να γίνε-
ται αντικείμενο κριτικής.
Η οργάνωση RAINN (Rape, Abuse, Incest National 
Network), η μεγαλύτερη οργάνωση στον κόσμο για θύ-
ματα σεξουαλικής βίας, καταγράφει τον γολγοθά των θυ-
μάτων μετά το περιστατικό βιασμού: 94% των γυναικών 
παρουσιάζουν σύνδρομο μετατραυματικού στρες, 33% 
των γυναικών επιθυμούν να αυτοκτονήσουν και 13% αυ-

τοκτονούν, 70% των γυναικών εμφανίζουν φοβίες που 
καθιστούν δυσλειτουργική την καθημερινότητά τους, 
38% των θυμάτων έχουν πρόβλημα στον χώρο εργασίας 
τους, ιδίως αν έχουν καταγγείλει επίσημα το περιστατικό. 
Η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων βιασμού κάνει 
χρήση ναρκωτικών ή κατάχρηση αλκοόλ μετά το συμβάν. 
Η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων βιασμού δεν 
ξεπερνά ποτέ το περιστατικό. Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη 
RAINN, κάθε 73 δευτερόλεπτα κάποιος Αμερικανός πο-
λίτης πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας.

Αλλαγή στο νομικό πλαίσιο
Το κίνημα #MeToo, που έχει εξαπλωθεί σε παγκόσμιο 
επίπεδο, έχει κατορθώσει, πέρα από τη δημοσιοποίηση 
καταγγελιών και του προβλήματος που υπάρχει σε πολ-
λούς, κυρίως ανδροκρατούμενους χώρους, να επιβάλλει 
και μεταρρυθμίσεις στο νομικό πλαίσιο που καλύπτει 
τους βιασμούς. 
Για παράδειγμα, στη Σουηδία το 2018 αυστηροποιή-
θηκε ο νόμος και πλέον το μη συναινετικό σεξ, ακόμα 
κι αν πρόκειται μεταξύ συζύγων, ακόμα κι αν δεν περι-
λαμβάνει βία ή απειλές, θεωρείται βιασμός. Δεν χρει-
άζεται πλέον το θύμα να αποδείξει βία εις βάρος του, 
αρκεί η αναφορά του στις Αρχές. Μάλιστα η Σουηδία, 
σύμφωνα με τη Eurostat, βρίσκεται στην κορυφή της 
λίστας με τις καταγγελίες βιασμών, όχι γιατί σε αυτήν 
συμβαίνουν περισσότεροι βιασμοί σε σχέση με τις άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά γιατί η καταγγελία είναι 
εύκολη για το θύμα. Το θύμα προστατεύεται από τις 
αστυνομικές αρχές και τη Δικαιοσύνη χωρίς να διαπο-
μπεύεται, χωρίς να έχει σημασία τι φορούσε, αρκεί να 
μην είχε συναινέσει ή να είχε αποσύρει τη συναίνεσή 
του κάποια στιγμή της πράξης. Το Ηνωμένο Βασίλειο, 
η Ιρλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Κύπρος και 
η Γερμανία επίσης έχουν αυστηρό νομικό πλαίσιο για 
τη σεξουαλική βία.
Μετά το σκάνδαλο Λάρι Νάσαρ στις ΗΠΑ ψηφίστηκε ει-
δικός νόμος, τον Νοέμβριο του 2020, για πλήρη προστα-
σία των αθλητριών και αθλητών απέναντι σε επίδοξους 
δράστες που κατέχουν σημαντικές θέσεις εξουσίας. Μια 
απλή αναφορά πλέον θα αρκεί για να ξεκινήσει έρευνα 
για πιθανά σεξουαλικά εγκλήματα.

Για να μην υπάρξει άλλη Σοφία, για να μην 
υπάρξει άλλη Ελένη
Στη χώρα μας η υπόθεση της Σοφίας Μπεκατώρου φαίνε-
ται πως είναι η αρχή της αποκάλυψης ενός δράματος που 
λίγο-πολύ όλοι γνωρίζουμε αλλά δεν κάνουμε τίποτα γι’ 
αυτό. Όσο ανήμποροι κι αν είμαστε, τουλάχιστον ας πε-
ριορίσουμε τη βάναυση κριτική που ασκούμε στα θύματα 
βιασμού, το μόνο αποτέλεσμα που έχει είναι να εξυπη-
ρετεί τις άρρωστες ορέξεις του εκάστοτε επίδοξου δρά-
στη. Εκπαίδευση, σωστή ενημέρωση, λιγότερη κριτική, 
υποστήριξη και ενσυναίσθηση προκειμένου να μπορεί το 
θύμα να μιλήσει για ό,τι του συνέβη και με αυτόν τον τρό-
πο να περιοριστεί και ο αριθμός νέων θυμάτων.
Η άγρια δολοφονημένη Ελένη Τοπαλούδη κατήγγειλε 
τον Νοέμβριο του 2017 πως είχε πέσει θύμα ομαδικού 
βιασμού στη Ρόδο. Μία εβδομάδα μετά το συμβάν, βρήκε 
το κουράγιο και πήγε στην αστυνομία μαζί με μια φίλη 
της. Την έδιωξαν, όμως, γιατί είχαν περάσει επτά ημέρες, 
γιατί δεν είχε στοιχεία, γιατί το σύστημα δεν λειτουργεί. 
Η Ελένη, σύμφωνα με τις φίλες της, ζήτησε ψυχολογική 
υποστήριξη, έκοψε τα μαλλιά της από ντροπή, η συμπερι-
φορά της άλλαξε. Οι τρεις δράστες συνέχιζαν τη ζωή τους 
κι εκείνη βυθιζόταν στη θλίψη. Τον Νοέμβριο του 2018 η 
Ελένη Τοπαλούδη έπεσε ξανά θύμα βιασμού και δολο-
φονήθηκε βάναυσα στην προσπάθειά της να ξεφύγει.
Η Ελένη θα ζούσε αν είχε γνωστοποιηθεί και τιμωρηθεί 
το πρώτο έγκλημα εις βάρος της.
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Τα στοιχεία και οι επιστηµο-
νικές µελέτες διαψεύδουν 
ότι τα λεωφορεία λειτούρ-
γησαν ως εστία υπερµετά-
δοσης.

Α
ύξηση 44% εµφανίζει 
ο στόλος των λεωφο-
ρείων της Αθήνας, η 
δυναµικότητα του ο-
ποίου µετά την ένταξη 
των ΚΤΕΛ έχει ανέβει 

στα 1.200 λεωφορεία, ενώ όταν ολο-
κληρωθεί η προµήθεια των 293 λεω-
φορείων µε leasing η αύξησή του θα 
ξεπεράσει το 80%, διαβεβαιώνει ο πρό-
εδρος της ΟΣΥ, Βασίλης Ξυπολυτάς, ο 
οποίος επισηµαίνει ότι η αύξηση έγινε 
σε λιγότερο από έναν χρόνο εν µέσω 
παγκόσµιας πανδηµίας και ενώ όλες 
οι χώρες αναζητούν εναγωνίως λεω-
φορεία για να αυξήσουν το συγκοινω-
νιακό τους έργο.
Ο κ. Ξυπολυτάς διευκρινίζει ότι τα στοι-
χεία δείχνουν ότι τα λεωφορεία δεν λει-
τούργησαν ως εστίες υπερµετάδοσης 
και απευθύνει έκκληση να µη γίνεται 
αντιπολίτευση για λαϊκισµό ή απλώς 
για τη φθορά του εκάστοτε κυβερνώ-
ντος κόµµατος.
Ο πρόεδρος της ΟΣΥ εκφράζει την πε-
ποίθησή του ότι η εταιρεία θα αναγεν-
νηθεί πλήρως µε την προµήθεια των 
1.000 νέων λεωφορείων και επικαλεί-
ται τα επίσηµα στοιχεία, σύµφωνα µε 
τα οποία το κόστος των λεωφορείων 
της ΟΣΥ ανά όχηµα το χιλιόµετρο είναι 
υπερδιπλάσιο σε σχέση µε τα λεωφο-
ρεία των ΚΤΕΛ που κυκλοφορούν από 
τον Οκτώβριο στην Αθήνα, ενώ υπο-
λογίζει τη µείωση των επιβατών λόγω 
της πανδηµίας στο 45%.

Συµπληρώνονται περίπου τρεις µήνες 
από την έναρξη της συνεργασίας µε τα 
200 ιδιωτικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ. 
Είναι επαρκής ο χρόνος για να γίνει 
µια πρώτη αποτίµηση της συνεργα-
σίας σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των 
υπηρεσιών στους πολίτες;
Ναι, φυσικά βλέπουµε µια σηµαντική 
βελτίωση στο παρεχόµενο συγκοινωνι-
ακό έργο. Τώρα εκτελούνται 2.777 πε-
ρισσότερα δροµολόγια από τα ΚΤΕΛ κα-
θηµερινά. ∆ηλαδή, από 15.013 δροµο-
λόγια της ΟΣΥ, τώρα εκτελούνται 17.790 
δροµολόγια µαζί µε τα ΚΤΕΛ.
Φανταστείτε ότι στις αρχές φθινοπώρου 
είχαµε στον δρόµο οριακά πάνω από 
1.000 λεωφορεία, ενώ σήµερα έχουµε 
πάντα πάνω από 1.200. Επίσης, εξίσου 
σηµαντικό ποιοτικό στοιχείο είναι η αύ-
ξηση της εκτέλεσης των δροµολογίων, 
που προσεγγίζει το 98%, όταν πριν από 
λίγους µήνες ήταν 86%.
Τέλος, η συµφωνία µεταξύ του ΟΑΣΑ 
και των ΚΤΕΛ, πέρα από 200 καινούρ-
για λεωφορεία και 550 οδηγούς, µας 
έδωσε τη δυνατότητα τα λεωφορεία και 

ρόµενη τιµή 1,41 ευρώ ανά όχηµα το 
χιλιόµετρο, όταν το αντίστοιχο όχηµα το 
χιλιόµετρο για τα λεωφορεία της ΟΣΥ 
είναι 3 ευρώ. Πέραν αυτού, οι τιµές 
των εισιτηρίων παραµένουν ίδιες µε 
τις ισχύουσες στο συγκοινωνιακό δί-
κτυο του ΟΑΣΑ, ενώ οι εισπράξεις α-
ποτελούν έσοδό µας.

Σε ποιες περιοχές κινούνται τα λεω-

το προσωπικό της ΟΣΥ να µετακινηθούν 
στις κεντρικές γραµµές, όπου παρου-
σιαζόταν και το µεγαλύτερο πρόβληµα 
στο συγκοινωνιακό έργο της Αττικής.

Είναι µια δίκαιη οικονοµικά συµφωνία;
Το ετήσιο κόστος ανάθεσης συγκοι-
νωνιακού έργου στον ιδιωτικό τοµέα 
ανέρχεται σε 24.131.018 ευρώ. Το κό-
στος αυτό έχει υπολογιστεί µε προσφε-

φορεία των ΚΤΕΛ;
Τα ΚΤΕΛ ανέλαβαν τις περιφερικές 
γραµµές της Αθήνας. Συγκεκριµένα: 
Στη βόρεια Αττική τα λεωφορεία συν-
δέουν την Κηφισιά µε περιοχές όπως 
η Ροδόπολη, το Κρυονέρι, ο Άγιος Στέ-
φανος, ο ∆ιόνυσος, οι Θρακοµακεδό-
νες. Στην ανατολική Αττική τα λεωφο-
ρεία συνδέουν τους σταθµούς µετρό 
«∆ουκίσσης Πλακεντίας» και «Νοµι-
σµατοκοπείο» µε περιοχές όπως η Αν-
θούσα, η Αρτέµιδα, το Κορωπί, η Παλ-
λήνη, η Ραφήνα. Στη νότια Αττική τα λε-
ωφορεία συνδέουν τον σταθµό µετρό 
«Ελληνικό» µε περιοχές όπως η Σαρω-
νίδα, η Βάρκιζα, η Γλυφάδα. Τέλος, στη 
δυτική Αττική τα λεωφορεία συνδέουν 
την περιοχή της Ελευσίνας µε περιο-
χές όπως ο Ασπρόπυργος, η Μάνδρα, 
η Μαγούλα.

Είναι σωστή η εικόνα ότι το 2020 είχε 
µειωµένα εισιτήρια, άρα και µειωµένα 
έσοδα λόγω περιορισµών;
Ναι, πράγµατι, έχουµε µια µείωση ε-
πιβατών κατά περίπου 45% λόγω της 
πανδηµίας και των επακόλουθων µέ-
τρων περιορισµού της κινητικότητας.

Η αντιπολίτευση συνεχίζει να επα-
ναφέρει την έγκληση ότι τα λεωφο-
ρεία λειτούργησαν ως εστία υπερ-
µετάδοσης. Προκύπτει αυτό από τα 
στοιχεία σας;
Όλα τα υπάρχοντα στοιχεία αλλά και ε-
πιστηµονικές µελέτες το διαψεύδουν 
αυτό. Κι αυτό οφείλεται πρωτίστως στην 
υπευθυνότητα των ίδιων των πολιτών, 
που στη συντριπτική τους πλειονότητα 
φορούν τη µάσκα τους και τηρούν όλα 
τα αναγκαία µέτρα πρόληψης στα ΜΜΜ.

Είχατε ελλείψεις οδηγών εξαιτίας 
κρουσµάτων Covid-19;
Είχαµε πολύ λίγα κρούσµατα Covid-19 
στους οδηγούς µας. 

Πρόσφατα το ∆.Σ. της εταιρείας ενέ-
κρινε την περαιτέρω ενίσχυση του στό-

«Κάνουµε 18.000 
δροµολόγια την ηµέρα»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Βασίλης
 Ξυπολυτάς, 

πρόεδρος της ΟΣΥ
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λου µε 300 λεωφορεία, η προµήθεια 
των οποίων θα γίνει µε leasing, την 
οποία είχατε προαναγγείλει. Πότε θα 
ολοκληρωθεί η διαδικασία, πόσα λε-
ωφορεία θα αφορά και πότε θα βγουν 
στους δρόµους;
Αναµένουµε να ολοκληρωθεί ο προ-
συµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο το επόµενο άµεσο διάστηµα 
και, αν όλα είναι καλά, εντός των πρώ-
των εβδοµάδων του Φεβρουαρίου να 
έχουµε τα πρώτα 60 leasing λεωφο-
ρεία στην κυκλοφορία, ενώ εντός του 
επόµενου πενταµήνου θα µας παραδο-
θεί τµηµατικά το σύνολο των 293 λε-
ωφορείων.
∆ηλαδή µε την προσθήκη των ΚΤΕΛ 
και των επισκευών παλαιών οχηµάτων 
έχουµε µια αύξηση των λεωφορείων 
κατά 44% και µε αυτά των leasing θα 
έχουµε µια αύξηση πάνω από 80% σε 
σχέση µε αυτά που παραλάβαµε.

Τα λεωφορεία έχουν βρεθεί πολλές 
φορές στο επίκεντρο της αντιπολίτευ-
σης το τελευταίο διάστηµα. Πιστεύ-
ετε ότι οι επικρίσεις τους δεν είχαν 
αντίκρισµα;
Όλοι γνωρίζουµε ότι στις αστικές συ-
γκοινωνίες είχαµε να αντιµετωπίσουµε 
συσσωρευµένα προβλήµατα ετών. Η 
ΟΣΥ είναι µια δηµόσια εταιρεία που δεν 
αγόρασε κανένα λεωφορείο τα τελευ-
ταία 11 χρόνια και δεν έκανε καµία πρό-
σληψη τα τελευταία 14 χρόνια. Ασφαλώς 
και υπήρχαν προβλήµατα, τα οποία δεν 
µπορούσαν να λυθούν µε κάποιον µα-
γικό τρόπο, αλλά µόνο µε σκληρή δου-
λειά και οργανωµένο σχέδιο.

Σας διαβεβαιώ ότι τους τελευταίους 
10 µήνες, που έχει εγκατασταθεί η νέα 
διοίκηση της ΟΣΥ, κάνουµε κάθε µέρα 
µια διαρκή διαχείριση κρίσης. Με επι-
κεφαλής τον υπουργό κ. Καραµανλή, 
τον υφυπουργό κ. Κεφαλογιάννη και 
τον ΟΑΣΑ, εφαρµόζουµε ένα ολοκλη-
ρωµένο σχέδιο µε τρεις φάσεις, που το 
λέµε σχηµατικά «ανάταξη - ενίσχυση 
- ανανέωση».
Ήδη στην Αθήνα κυκλοφορούν περισ-
σότερα 1.200 λεωφορεία, δηλαδή µια 
αύξηση πάνω από 44%, ενώ και µε την 
προµήθεια των λεωφορείων leasing θα 
έχουµε µια αύξηση του στόλου πάνω 
από 80%. Όλα αυτά δε σε λιγότερο από 
έναν χρόνο εν µέσω παγκόσµιας παν-
δηµίας και ενώ όλες οι χώρες αναζη-
τούν εναγωνίως λεωφορεία για να αυ-
ξήσουν το συγκοινωνιακό τους έργο.
Το τελευταίο κοµµάτι του παζλ που µας 
µένει είναι η προκήρυξη του διαγωνισµού 
για την προµήθεια 1.000 νέων λεωφο-
ρείων, για να αναγεννηθεί πλήρως η ΟΣΥ.

Θα προτιµούσατε να µείνουν οι αστι-
κές συγκοινωνίες εκτός κοµµατικής 
αντιπαράθεσης ή αισθάνεστε ότι µέσω 
της αντιπαράθεσης θα αναδειχθεί κα-
λύτερα η αποδοτικότητα της φιλοσο-
φίας σας στη διοίκηση;
Το σηµαντικό είναι να γίνεται αντιπολί-
τευση προς τη θετική κατεύθυνση και 
όχι για λαϊκισµό ή απλώς για τη φθορά 
του εκάστοτε κυβερνώντος κόµµατος. 
Νοµίζω ότι η δεκαετής κρίση µάς δί-
δαξε αρκετά πράγµατα, µε πρώτο την 
ανάγκη για πολιτική ευθύνη στην ά-
σκηση της αντιπολίτευσης.
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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



Ρ
υθµίσεις και κούρεµα χρεών, αλλά και 
«Γέφυρα» για τα επιχειρηµατικά δά-
νεια, ζητά από την κυβέρνηση η αγορά, 
µε τα αρµόδια επιµελητήρια να τονί-
ζουν την αδυναµία των επιχειρήσεων 
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 

τους και να προειδοποιούν για λουκέτα.
Η τοποθέτηση του προέδρου του Επαγγελµατικού Επιµε-
λητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, είναι ενδει-
κτική του προβλήµατος: «Το 2020 έφυγε µε 50% µείωση 
του τζίρου. Η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει τις επιχειρή-
σεις, δίνοντας ρευστότητα». Σε ό,τι αφορά τα χρέη της παν-
δηµίας, είναι χαρακτηριστικό πως από τον Μάρτιο έως τον 
∆εκέµβριο έµειναν απλήρωτες 1,5 δισ. ευρώ εισφορές.
Εξίσου άσχηµη είναι και η εικόνα των νοικοκυριών, 
καθώς χιλιάδες εργαζόµενοι τέθηκαν σε αναστολή και 
βλέπουν το ετήσιο εισόδηµά τους να µειώνεται δραµα-
τικά.
Ωστόσο, το οικονοµικό επιτελείο ελπίζει ότι µε την κα-
τάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και τη µείωση των 
φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών θα δώσει 
ανάσα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Στο υπουργείο Οικονοµικών δεν βιάζονται να λάβουν 
τις οριστικές αποφάσεις, καθώς τα χρέη της καραντίνας 
έχουν «παγώσει» έως το τέλος Απριλίου, ενώ παράλληλα 
έχει ανασταλεί η πληρωµή των δόσεων ρυθµίσεων. ∆ό-
σεις ρυθµίσεων που έµειναν απλήρωτες έχουν προστε-
θεί στο τέλος του προγράµµατος ως υπεράριθµες.

∆ιακανονισµοί
Την ίδια στιγµή στο υπουργείο Οικονοµικών εξετά-
ζεται ένα σενάριο το οποίο, σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες, προβλέπει εξατοµικευµένους διακανονισµούς 
για χρέη στην εφορία που έχουν συσσωρευτεί από τον 
Μάρτιο του 2020. Ωστόσο, η αύξηση των δόσεων δεν 
θα είναι οριζόντια και ο αριθµός τους θα εξαρτάται από 
την ταµειακή ευχέρεια του κάθε επαγγελµατία. Πιο α-
ναλυτικά, το σενάριο που είναι στο τραπέζι προβλέπει:
1. Επέκταση της αναστολής εξόφλησης των οφειλών 
που λήγουν τέλη Απριλίου έως το τέλος Ιουνίου.
2. Επιλογή εξόφλησης των οφειλών σε 12 άτοκες δό-
σεις.
3. Εξόφληση οφειλών σε 24 έντοκες δόσεις µε επιτό-
κιο 2,5%.

4. Περισσότερες δόσεις (πάνω από 24) θα κερδίζουν 
µόνο όσοι αποδειχθεί ότι τις χρειάζονται πραγµατικά. 
∆ηλαδή όσοι έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την 
κρίση της πανδηµίας. Οι περισσότερες και µικρότερες 
δόσεις θα δίνονται µε εισοδηµατικά και περιουσιακά 
κριτήρια, ενώ θα λαµβάνεται υπόψη η µείωση του τζί-
ρου ή η ζηµιά που έχει εµφανίσει η επιχείρηση ή οι ε-
παγγελµατίες. Όσο µεγαλύτερες οι απώλειες που έχει 
υποστεί ο οφειλέτης, τόσο µεγαλύτερος θα είναι ο α-
ριθµός των δόσεων µε τις οποίες θα έχει τη δυνατότητα 
να εξοφλήσει τα χρέη του.
5. Για τις δόσεις που υπερβαίνουν τις 24 το επιτόκιο θα 
είναι µεγαλύτερο.
Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την εφορία έχουν αρ-
χίσει να αυξάνονται τις τελευταίες εβδοµάδες, παρά τις 
αναστολές στις οποίες προχώρησε το υπουργείο Οι-
κονοµικών. Το ληξιπρόθεσµο χρέος ξεπέρασε τα 106 
δισ. ευρώ, ενώ το «πραγµατικό χρέος» (αφαιρουµένων 
των οφειλών που χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτες είσπρα-
ξης) εκτιµάται ότι θα κλείσει σε πάνω από τα 85-86 δισ. 
ευρώ.
Το στοίχηµα για το 2021 είναι να µην προστεθούν στο 
καλάθι µε τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις και οι οφει-
λές που συσσωρεύτηκαν µέσα στην πανδηµία και οι ο-
ποίες ξεπερνούν ήδη τα 3 δισ. ευρώ (µαζί µε τα χρέη 
προς τα ασφαλιστικά ταµεία, για τα οποία όµως ακο-
λουθείται κοινή συνταγή).

Αναστολές δόσεων
Άµεσο είναι το πρόβληµα µε τις οφειλές των νοικοκυ-

Στο υπουργείο Οικονοµικών δεν 
βιάζονται να λάβουν τις οριστικές 
αποφάσεις, καθώς τα χρέη της 
καραντίνας έχουν «παγώσει» έως το 
τέλος Απριλίου.

ριών προς τις τράπεζες. Για δεκάδες χιλιάδες δανειολή-
πτες, η περίοδος αναστολής των εννέα µηνών που έχει 
δοθεί από τις τράπεζες ολοκληρώνεται µέσα στον Ια-
νουάριο. Κάποιοι δανειολήπτες θα καλυφθούν από το 
πρόγραµµα «Γέφυρα» των στεγαστικών δανείων.
Οι τράπεζες έχουν ήδη προετοιµάσει τα συστήµατά 
τους ώστε να διευκολύνουν δανειολήπτες που βρίσκο-
νται σε δυσχερή οικονοµική θέση λόγω της πανδηµίας 
και να βοηθήσουν στην οµαλή µετάβαση από προγράµ-
µατα αναστολής στην επαναφορά της κανονικής δόσης. 
Καθώς πλησιάζουν οι λήξεις των αναστολών στις δό-
σεις, «πακετάρουν» λύσεις µε στόχο την ταχύτητα και 
την απλοποίηση των διαδικασιών.
Ήδη, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία του εννεαµήνου 
2020 για τα οποία έχουν ενηµερώσει οι τράπεζες τις επο-
πτικές αρχές, δηλαδή αρκετά πριν από τις λήξεις των εννε-
άµηνων αναστολών στις δόσεις ή το πρόγραµµα «Γέφυρα» 
(εννεάµηνη επιδότηση), είχαν ρυθµιστεί δάνεια ύψους 13 
δισ. ευρώ, πέραν των 20 δισ. ευρώ που είχαν ενταχθεί στα 
µορατόριουµ (αναστολή δόσεων) λόγω Covid. Από αυτά, 
εκτιµάται ότι το 1/3, δηλαδή σχεδόν 10 δισ. ευρώ, θα απο-
τελέσει τη νέα γενιά κόκκινων δανείων.

«Γέφυρα» για επιχειρήσεις
Πιστωτικό σύστηµα και κυβέρνηση συµφωνούν στην 
ανάγκη άµεσης υποστήριξης των επιχειρήσεων και βε-
βαίως συγκράτησης των κόκκινων επιχειρηµατικών δα-
νείων στους ισολογισµούς των τραπεζών, καθώς, σύµ-
φωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, τα επιχειρηµατικά 
δάνεια που έχουν τεθεί σε αναστολή πληρωµής και αρ-
χίζουν ήδη να εξέρχονται από την περίοδο «παγώµατος 
υπερβαίνουν τα 12 δισ. ευρώ.
Κατά συνέπεια, θεωρείται επιτακτική η ανάγκη για 
άµεση ενεργοποίηση του προγράµµατος «Γέφυρα ΙΙ», 
µέσω του οποίου το κράτος θα επιδοτήσει τις δόσεις ε-
πιχειρηµατικών δανείων.
Πάντως, οι πρώτες πληροφορίες από το τραπεζικό σύ-
στηµα διατηρούν χαµηλά τον δείκτη των προσδοκιών 
σε ό,τι αφορά το εύρος των δικαιούχων, καθώς οι συ-
ζητήσεις δεν αφορούν την κάλυψη µε επιδότηση όλων 
των δανείων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την 
πανδηµία, αλλά µόνο όσα εντάσσονται στην κατηγορία 
της λιανικής τραπεζικής, δηλαδή δάνεια σε επαγγελµα-
τίες και ατοµικές επιχειρήσεις.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΦΟΡΙΑ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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«Δεν υπάρχει πιο τρομακτική 
ιδέα από τον συντεταγμένο  

έλεγχο της ηθικής»

Ο 
Αλέξανδρος Βιλδιρίδης στο πρώτο του 
συγγραφικό εγχείρημα καταπιάνεται με 
ένα δύσκολο θέμα. Αυτό της πολιτικής φιλο-
σοφίας. Επιχειρεί να απαντήσει σε θεμελιώδη ε-
ρωτήματα και θίγει θέματα ταμπού, για τα οποία 
όλοι έχουμε άποψη αλλά πολλές φορές αδυνα-

τούμε ή δεν επιθυμούμε να την εκφράσουμε.
Το βιβλίο του, με τίτλο «Ορθή ψήφος», κυκλοφορεί από τις εκ-
δόσεις Σιδέρη και όπως αναφέρει η γραπτή παρουσίασή του 
«επιχειρεί να ενσωματώσει την έννοια της ελευθερίας στα πάγια 
αντανακλαστικά της πολιτικής σκέψης κάθε αναγνώστη, προ-
ειδοποιώντας τον για τις παγίδες αυταρχισμού που κρύβονται 
πίσω από κάθε ιδεολογική πρόταση».
Το βιβλίο αποτελεί μια πρόκληση και αξίζει την προσοχή των 
αναγνωστών. Ο συγγραφέας μιλάει στην F.S. για την αξιόμαχη 
αυτή προσπάθεια και δίνει μια μικρή γεύση της «ορθής ψήφου».

Το πρώτο σας συγγραφικό εγχείρημα βουτάει στα βαθιά νερά 
της πολιτικής φιλοσοφίας. Γιατί καταπιαστήκατε με ένα τόσο 
δύσκολο θέμα;
Αν σκεφτεί κανείς αρκετά για οποιοδήποτε γνωστικό αντικεί-
μενο, θα διαμορφώσει αναπόφευκτα τη δική του γνώμη. Αν 
θεωρεί το γνωστικό αυτό αντικείμενο αρκετά σημαντικό, αυτή 
τη γνώμη θα θελήσει οπωσδήποτε να την εξωτερικεύσει. Και 
αν το γνωστικό αντικείμενο γεννάει μέσα του κάποιο πάθος, τη 
γνώμη αυτή θα θελήσει να την επιβάλει. Κατά μια εντελώς θε-
ωρητική, αλλά έγκυρη έννοια, η επιβολή αυτή πραγματοποιεί-
ται όταν μια γνώμη διατυπώνεται στις σελίδες ενός βιβλίου, το 
περιεχόμενο του οποίου δεν αντικρούεται από αντίθετη γνώμη.
Αδυνατώ να κατανοήσω πώς γίνεται να μην παθιάζεται κανείς 
με την πολιτική φιλοσοφία, με δεδομένο ότι όλες οι διχογνωμίες 
πολιτικής φιλοσοφίας αφορούν την ελευθερία. Απαραίτητα, σε 
οποιαδήποτε τέτοια διχογνωμία, η μια πλευρά υποστηρίζει την 
ελευθερία περισσότερο από την άλλη. Κάθε ισχυρισμός πολιτι-
κής φιλοσοφίας, λοιπόν, είναι είτε μια επιθετική απόπειρα περι-
ορισμού της ελευθερίας του άλλου είτε μια αμυντική προσπά-
θεια απόκρουσης της απόπειρας αυτής.

Ο τίτλος του βιβλίου, «Ορθή ψήφος», είναι μομφή για όσους 
συνειδητά επιλέγουν να γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική 
ή ενέχει και μια δόση ειρωνείας πως κανείς δεν γνωρίζει 

στην πραγματικότητα αν είναι «ορθή»;
Εάν η πολιτική φιλοσοφία επιτρέπει μονάχα ισχυρι-

σμούς για την ελευθερία των άλλων, οι πολιτικές 
ιδέες, υποχρεωτικά, εξομοιώνονται με διατα-
γές. Τούτου δοθέντος, δεν είναι παράδοξο που 
όχι μόνο υπάρχει διαχρονικά τέτοια ιδεολογική 
ποικιλία, αλλά και που η ποικιλία αυτή θεωρεί-

ται θεμιτή; Είναι θεμιτό σε ζητήματα ελευθερίας 
να υπάρχει ποικιλία απόψεων; Η απάντηση είναι 

προφανώς αρνητική και αυτό ακριβώς είναι που 
θέλω να επισημάνω εισάγοντας την έννοια του ορθού 

και της ψήφου στον τίτλο ενός βιβλίου πολιτικής φιλοσοφίας.

Αφιερώνετε το βιβλίο σας, μεταξύ άλλων, στα «θύματα κακής 
διακυβέρνησης». Ποια είναι η καλή διακυβέρνηση;
Ως αμιγώς ηθικές, οι έννοιες της καλής και της κακής διακυ-
βέρνησης είναι παντελώς αυθαίρετες. Κακή διακυβέρνηση 
θεωρώ –αυθαίρετα και αξιωματικά– την αυταρχική. Προβλη-
ματίστηκα ιδιαίτερα γράφοντας τη συγκεκριμένη αφιέρωση. 
Δεν ήμουν σίγουρος αν θα έπρεπε να αφιερώσω το βιβλίο στα 
θύματα της κακής διακυβέρνησης ή στα θύματα της διακυβέρ-
νησης, χωρίς προσδιορισμούς.

Στο βιβλίο αγγίζετε πολύ ευαίσθητα ηθικά ζητήματα, όπως η 
ευθανασία. Χωρίς να λέτε αν κάτι είναι σωστό ή λάθος, χρη-
σιμοποιείτε επιχειρήματα για να βάλετε αστερίσκους στην 
κραταιά άποψη. Όμως η ηθική δεν έχει όριο σε κάποια ζη-
τήματα; Μήπως ο προβληματισμός του πολίτη φέρει δυσά-
ρεστα αποτελέσματα;
Η ηθική είναι μια παντελώς αυθαίρετη έννοια. Ως αυθαίρετη, είναι 
και εντελώς απεριόριστη. Την ίδια απόσταση από την αλήθεια 
στις ηθικές του κρίσεις τηρεί εκείνος που θεωρείται στην εκά-
στοτε εποχή ηθικά διεστραμμένος με εκείνον που θεωρείται την 
ίδια εποχή ηθικά άγιος. Τα όρια της ηθικής, λοιπόν, τίθενται μόνο 
αυθαίρετα. Όταν η οριοθέτηση πραγματοποιείται με γνώμονα 
την ελευθερία, οι αναπόφευκτες επιπτώσεις της μετριάζονται.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια του βιβλίου αναφέ-
ρεται στο ποιος ελέγχει την ηθική. Θεωρείτε ότι η ηθική πρέ-
πει να υποτάσσεται σε ένα σύνολο κανόνων, σε έναν γενικό 
μηχανισμό ελέγχου, ή είναι η διαμόρφωση ατομικής ηθικής 
εισιτήριο για την ελευθερία; Οι κοινωνίες μπορούν να επι-
βιώσουν χωρίς ένα γενικό πρόσταγμα ηθικής;
Δεν υπάρχει πιο τρομακτική ιδέα και πιο επικίνδυνη δραστη-
ριότητα από τον συντεταγμένο έλεγχο της ηθικής. Όποια κτη-
νωδία και να ανακαλέσει κανείς, θα διαπιστώσει αναπόφευ-
κτα ότι έχει συλληφθεί νοητικά και έχει εφαρμοστεί πρακτικά 
στη βάση κάποιας ιδέας για τη συλλογική ηθική και τον έλεγχό 
της. Οι κοινωνίες επιβιώνουν όχι χάρη στα ηθικά προστάγματα, 

αλλά μολονότι αυτά υφίστανται.

Υπάρχει ελευθερία στο οργανωμένο κράτος; Αναφέρετε πως 
«η κρατική ρύθμιση είναι για τον ελεύθερο άνθρωπο ό,τι 
είναι η κηδεμονία για τα παιδιά». Χωρίς κρατική ρύθμιση, 
όμως, δεν υπάρχει οργανωμένο κράτος και χωρίς το τελευ-
ταίο μια κοινωνία είναι καταδικασμένη να γίνει έρμαιο των 
πρωτόγονων ενστίκτων της, έτσι δεν είναι; Μήπως η πολι-
τική ελευθερία εξασφαλίζεται αποκλειστικά και μόνο μέσα 
από απαγορεύσεις, ρυθμίσεις και περιορισμούς;
Η πολιτική φιλοσοφία δεν υφίσταται χωρίς την έννοια του κρά-
τους. Έχουμε, διαφορετικά, να κάνουμε με αμιγώς ηθική φι-
λοσοφία. Οι επιλογές, επομένως, είναι δύο: είτε αποδεχόμα-
στε αυτή τη συνθήκη, το κράτος, και διατηρούμε το δικαίωμα 
να γνωμοδοτούμε στο πεδίο της πολιτικής φιλοσοφίας είτε την 
αρνούμαστε και μεταφερόμαστε εκτός του πεδίου, εκπίπτο-
ντας στον χώρο της ηθικής φιλοσοφίας. Σε κάθε περίπτωση, 
οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η ελευθερία υπάρχει, ή μάλ-
λον επιβιώνει, εκεί όπου δεν υπάρχει το κράτος, στα σημεία 
απ’ όπου απουσιάζουν οι ρυθμίσεις. Το κράτος δεν χρειάζε-
ται να αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη για να είναι κρά-
τος. Το κράτος δεν χρειάζεται να απασχολεί διπλωμάτες, ούτε 
να είναι οργανωμένο, προκειμένου να είναι κράτος. Το κρά-
τος είναι μονοδίαιτο και μονοτραφές. Αποκλειστική βορά του 
είναι η ελευθερία.

Η «Ορθή ψήφος» μιλάει για πράγματα που όλοι έχουμε σκε-
φτεί κατά καιρούς. Άλλοι φοβόμαστε να τα εκφράσουμε και 
άλλοι απλώς δεν μπορούμε. Ποιο είναι το μήνυμα του συγ-
γραφέα στον ανυποψίαστο αναγνώστη;
Το αντικείμενο της πολιτικής φιλοσοφίας –η ελευθερία– μου 
απαγορεύει να έχω την ουδέτερη διάθεση που επιτρέπει την α-
ποστολή μηνυμάτων από τον συγγραφέα προς τον αναγνώστη. 
Όχι το μήνυμα, λοιπόν, αλλά το εγχείρημα του συγγραφέα είναι 
να παρέμβει στα συλλογιστικά αντανακλαστικά του αναγνώστη, 
ενσωματώνοντας σε αυτά μια πάγια ροπή προς την ελευθερία.

Πείτε μου πέντε βιβλία των οποίων το περιεχόμενο σας ε-
πηρέασε βαθιά.
Αδυνατώ.

Οι Έλληνες ακολουθούν τη λογική της ορθής ψήφου; Έχουμε 
απολέσει την πολιτική μας ηθική;
Η λογική –όχι μόνο της ορθής ψήφου– οδηγεί, διά της συνέ-
πειας και της ηθικής συνοχής, στην ελευθερία. Την ελευθερία 
την υπερασπίζονται αρμοστά τα ακραιφνώς φιλελεύθερα κόμ-
ματα. Επομένως, προκύπτει εκ των πραγμάτων ότι οι Έλληνες, 
τουλάχιστον εκλογικά, κατά μια έννοια συγχυσμένοι ηθικά, δεν 
ακολουθούν τη λογική – όχι μόνο της ορθής ψήφου.

Αλέξανδρος  
Βιλδιρίδης

 ΣΤΗ ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ
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Η 
προεδρία Μπάι-
ντεν βάζει τέλος 
στην πιο σκοτεινή 
περίοδο των σχέ-
σεων ΗΠΑ και 
Ε.Ε. Ο πρόεδρος 

Τραµπ ακολούθησε µια πολιτική που 
συνδύαζε την εσωστρέφεια και σε περι-
πτώσεις την ξενοφοβία µε τη δυναµική α-
ντίθεση στην ίδια την ύπαρξη της Ε.Ε.
Σε αντίθεση µε τον προκάτοχό του, ο ιρ-
λανδικής καταγωγής Μπάιντεν δίνει ιδι-
αίτερη έµφαση στην πολυµερή συνεργα-
σία µεταξύ των δυτικών συµµάχων, ενώ 
ως αντιπρόεδρος επί προεδρίας Οµπάµα 
είχε κάνει ό,τι µπορούσε για να αποτρέ-
ψει το Brexit και να βελτιώσει την προο-
πτική της Ε.Ε.

Το πρόβληµα
Το πρόβληµα που έχουν να αντιµετωπί-
σουν οι δύο πλευρές είναι ότι οι ΗΠΑ, η 
Ε.Ε. και ολόκληρος ο κόσµος έχουν αλλά-
ξει δραµατικά το 2021 σε σύγκριση µε το 

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η προεδρία Μπάιντεν δηµιουργεί ευκαιρίες αλλά και υποχρεώσεις για τους «27».

Το εµπορικό 
πλεόνασµα της 
Γερµανίας «αγκάθι» 
στη συνεννόηση 
Βρυξελλών-
Ουάσινγκτον.

2016. Εποµένως, δεν µπορεί να υπάρξει 
επιστροφή στο παρελθόν, ούτε συνέχιση 
της πολιτικής Οµπάµα από τον πρόεδρο 
Μπάιντεν. Χρειάζονται µεγάλες αλλαγές 
και δυναµικές πρωτοβουλίες για να αντα-
ποκριθούν η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ στις νέες 

προκλήσεις και να βάλουν τη στρατηγικής 
σηµασίας διατλαντική συνεργασία σε σύγ-
χρονες βάσεις.

Ο διχασµός
Αν και ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι πολύ 
καλός γνώστης της διεθνούς πραγµατικό-
τητας και έτοιµος να ακολουθήσει µια ε-
ξωστρεφή στρατηγική, στην οµιλία κατά 
την τελετή ανάληψης των καθηκόντων 
του ελάχιστα αναφέρθηκε στην εξωτερική 
πολιτική των ΗΠΑ.
Η επιλογή του δεν ήταν τυχαία. Μετά τα 
έκτροπα στο Καπιτώλιο και τον διχασµό 
που προκάλεσε ο Τραµπ, υποστηρίζο-
ντας ότι του «έκλεψαν» εκατοµµύρια ψή-
φους και την εκλογική νίκη, είναι λογικό 
να δώσει ο πρόεδρος Μπάιντεν απόλυτη 
προτεραιότητα στην αποκατάσταση της ε-
νότητας του αµερικανικού λαού.
Η αποστολή του είναι εξαιρετικά σύν-
θετη, αν σκεφτούµε ότι η δηµοτικότητα 
του Τραµπ δεν έπεσε κάτω από το 35%, 
παρά την άθλια δηµόσια εικόνα του στην 

τελική φάση της τετραετίας του. Υπάρ-
χουν, για παράδειγµα, πρόεδροι άλλων 
κρατών, όπως ο Ολάντ της Γαλλίας, που 
εγκατέλειψαν την εξουσία ταπεινωµένοι 
και µε µονοψήφια ποσοστά δηµοτικότη-
τας χωρίς να έχουν διαπράξει τα αίσχη του 
Τραµπ.
Σύµφωνα µε ορισµένες δηµοσκοπήσεις, 
περισσότεροι από το 70% των ψηφοφό-
ρων που προτίµησαν τον Τραµπ έχουν 
επηρεαστεί από την επιχειρηµατολογία 
του για νόθευση του εκλογικού αποτελέ-
σµατος.
Εποµένως, η ενότητα του αµερικανικού 
λαού είναι αναγκαία προϋπόθεση για 
να ενισχυθούν η διεθνής επιρροή και το 
κύρος των ΗΠΑ και για να µπορέσει να 
περάσει ο Μπάιντεν στην αµερικανική 
κοινή γνώµη βασικές επιλογές της εξωτε-
ρικής πολιτικής του.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα κινηθεί γρή-
γορα σε ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής 
τα οποία είχε θέσει µε άµεσο τρόπο στην 
κρίση των ψηφοφόρων. Θα χρειαστεί 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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ΣΕ ΝΕΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ Ε.Ε.-ΗΠΑ
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ανάλυση

Δεν μπορεί να 
υπάρξει συνεννόηση 
με την Ουάσινγκτον 
χωρίς αύξηση 
των ευρωπαϊκών 
αμυντικών δαπανών.

του ΑΕΠ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του 
ΝΑΤΟ. Ταλαντεύονται σε ό,τι αφορά την 
πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουν σε 
σχέση με τη Ρωσία και την Τουρκία. Βλέ-
πουν την επιρροή τους να περιορίζεται 
στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Βόρεια Α-
φρική και σε άλλες περιοχές στρατηγικής 
σημασίας.

Ο κόσμος αλλάζει
Τα εσωτερικά προβλήματα των ΗΠΑ και 
τη διεθνή υποχώρηση της Ε.Ε. συμπλη-
ρώνουν σημαντικές αλλαγές σε παγκό-
σμιο επίπεδο.
Στη διάρκεια της περιόδου 2016-2020 η 

Ο κόσμος του 2021 είναι εντελώς 
διαφορετικός από τον κόσμο του 
2016.

Κίνα αναδείχθηκε σε νέα υπερδύναμη, 
αξιοποιώντας λάθη και παραλείψεις των 
ΗΠΑ και των συμμάχων τους.
Η πανδημία έδωσε νέα ώθηση στην Κίνα, 
παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε από αυτήν. 
Ο μεθοδικός έως σκληρός τρόπος με τον 
οποίο αντιμετώπισε τον Covid-19 η κινε-
ζική ηγεσία βελτίωσε κι άλλο τη συγκρι-
τική θέση της Κίνας. Είναι η μόνη μεγάλη 
οικονομία που έκλεισε το 2020 με αύ-
ξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊό-
ντος (ΑΕΠ) κατά 2%. Η πτώση του ΑΕΠ 
στις ΗΠΑ και στη Γερμανία ήταν της 
τάξης του 5%. Στο τελευταίο τρίμηνο του 
2020 η οικονομία της Κίνας αναπτύχθηκε 
με ετήσιο ρυθμό 6,5%, ενώ με βάση τις 
προγνώσεις του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ) η αύξηση του κινεζικού 
ΑΕΠ θα ξεπεράσει το 8% το 2021.
Η θεαματική άνοδος της Κίνας συνδυά-
ζεται και με μετατόπιση του κέντρου βά-
ρους της παγκόσμιας οικονομίας προς την 
Ανατολή (Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, 
Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Αυστραλία, Βιετνάμ 
κ.λπ.). Αναδεικνύονται πρωταθλητές στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας και στην οι-
κονομική ανάπτυξη, που κάνουν την Ε.Ε. 
και τις ΗΠΑ να μοιάζουν κουρασμένες 
έως γερασμένες.
Το ειδικό βάρος της Ε.Ε. αλλά και των 
ΗΠΑ στην παγκόσμια οικονομία είναι σε 
φάση υποχώρησης, με την Ε.Ε. να έχει το 
μεγαλύτερο πρόβλημα.
Η μείωση της επιρροής των ΗΠΑ και της 

Ε.Ε. στις παγκόσμιες εξελίξεις αναδεικνύ-
εται στην Αφρική, όπου η ανάπτυξη στη-
ρίζεται ολοένα και περισσότερο στη συ-
νεργασία με την Κίνα. Μείωση επιρροής 
παρατηρείται και στη Λατινική Αμερική, 
με τις ΗΠΑ να μην προσδιορίζουν τις εξε-
λίξεις στον βαθμό που το έκαναν κατά το 
παρελθόν και τις κεντροδεξιές και κεντρο-
αριστερές πολιτικές δυνάμεις της Ε.Ε. να 
περιορίζονται σε ρόλο παρατηρητών.
Και σε εύφλεκτα σημεία του πλανήτη, 
όπου ΗΠΑ και ευρωπαϊκές δυνάμεις 
είχαν παρέμβει με δυναμικό τρόπο σε πο-
λιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, η κατά-
σταση άλλαξε σε βάρος τους.
Στο Αφγανιστάν οι ΗΠΑ και οι σύμμα-
χοι επιταχύνουν την αποχώρησή τους, α-
φήνοντας ελεύθερο το πεδίο στους Ταλι-
μπάν. Στο Ιράκ οι Αμερικανοί και οι σύμ-
μαχοι ολοκληρώνουν την αποχώρησή 
τους έχοντας εξουδετερώσει το Ισλαμικό 
Κράτος, αλλά χωρίς να μπορούν να κά-
νουν τίποτα για την αυξανομένη επιρροή 
του Ιράν στη χώρα.
Στη Βόρεια Αφρική η αποσταθεροποί-
ηση δικτατοριών με τη βοήθεια της Δύσης 
δεν οδήγησε σε εκδημοκρατισμό και ανά-
πτυξη. Η Λιβύη έχει ουσιαστικά διχοτο-
μηθεί. Η Αίγυπτος πέρασε από την «Αρα-
βική Άνοιξη» στον έλεγχο των Αδελφών 
Μουσουλμάνων και στη συνέχεια σε μια 
νέα στρατιωτική δικτατορία υπό τον Σίσι. 
Ακόμη και η Τυνησία, που θεωρείται υ-
πόδειγμα σε ό,τι αφορά τον εκδημοκρα-
τισμό μετά την κατάρρευση του καθεστώ-
τος Μπεν Άλι, συγκλονίζεται από ταραχές 
λόγω της μεγάλης πτώσης του βιοτικού ε-
πιπέδου και των κοινωνικών προβλημά-
των.

Σημαντικές διαφορές
Η επικράτηση Μπάιντεν διευκολύνει τη 
συνεννόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε. σε α-
ναζήτηση κοινών λύσεων. Δεν καταργεί 
όμως τη σύγκρουση συμφερόντων και τις 
διαφορές στον τρόπο προσέγγισης σημα-
ντικών θεμάτων.
Πρώτον, οι ΗΠΑ θα επιμείνουν επί 
Μπάιντεν –όπως επί Τραμπ– στην αύ-
ξηση των αμυντικών δαπανών των ευρω-
παϊκών κρατών προς το 2% του ΑΕΠ, ο ο-
ποίος είναι ο στόχος που έχει συμφωνη-
θεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.
Οι Αμερικανοί θεωρούν, απολύτως δικαι-
ολογημένα, ότι δεν είναι δυνατόν να επι-
βαρύνονται οι φορολογούμενοί τους για 
τη διατήρηση της ισχυρής στρατιωτικής 
παρουσίας τους στην Ευρώπη με τους Ευ-
ρωπαίους φορολογούμενους να αποφεύ-
γουν τις δικές τους υποχρεώσεις.
Το βασικό πρόβλημα το δημιουργεί η 
στάση της Γερμανίας, στην οποία οι α-
μυντικές δαπάνες κινούνται κάτω από το 
1,5% του ΑΕΠ. Η αύξηση των ευρωπαϊ-

όμως κάποιον χρόνο για να προετοιμά-
σει τις επόμενες κινήσεις του και να εξου-
δετερώσει τις αντιδράσεις του φανατισμέ-
νου κοινού που εξακολουθεί να υποστη-
ρίζει τον Τραμπ και την πολιτική του.

Λιγότερο ισχυρή
Το 2021 βρίσκει, για διάφορους λόγους, 
την Ε.Ε. λιγότερο ισχυρή απ’ ό,τι το 2016.
Το Brexit πέρασε από τη φάση του δημο-
ψηφίσματος στην υλοποίησή του από 1ης 
Ιανουαρίου του 2021. Το Ηνωμένο Βα-
σίλειο δεν είναι πλέον κράτος-μέλος της 
Ε.Ε. και αυτό είναι μια απώλεια στρατη-
γικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ολο-
κλήρωση.
Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται, με ευ-
ρωπαϊκά κριτήρια, κράτος με μεγάλη ε-
πιρροή, ισχυρή οικονομία και στρατηγι-
κές, στρατιωτικές δυνατότητες με τις ο-
ποίες μπορεί να συγκριθεί μόνο η Γαλλία 
από τους «27». Επιπλέον, διατηρεί πάντα 
μια ειδική σχέση με τις ΗΠΑ, που μπο-
ρεί να μην έχει τη σημασία του παρελθό-
ντος, είχε τη δυνατότητα όμως να επηρεά-
σει θετικά τις σχέσεις Ε.Ε.-ΗΠΑ.
Τώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο όχι μόνο δεν 
θα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση 
αλλά θα επενδύσει, αναγκαστικά, στην υ-
ποβάθμιση της διατλαντικής συνεργασίας, 
για να μπορέσει να αναδείξει καλύτερα 
ενδεχόμενη προνομιακή συνεργασία του 
με τις ΗΠΑ και να ισχυροποιήσει μέσω 
αυτής τον παγκόσμιο ρόλο του.
Η Ε.Ε. είναι αποδυναμωμένη σε σύγκριση 
με το παρελθόν και εξαιτίας της αδυναμίας 
της να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αλ-
λεπάλληλες κρίσεις που εκδηλώθηκαν.
Η οικονομία της Ευρωζώνης και συνολικά 
της Ε.Ε. πήγε αρκετά καλά μετά το 2015. 
Προτού όμως αφήσει πίσω της οριστικά 
τις συνέπειες από τη χρηματοπιστωτική 
κρίση του 2008-2009 βυθίστηκε σε νέα 
οικονομική κρίση, που σχετίζεται με την 
πανδημία.
Οι επιδόσεις της Ε.Ε. στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας είναι, συνολικά, κάτω του 
μετρίου και συγκρίνονται με τις επιδόσεις 
των ΗΠΑ επί προεδρίας Τραμπ. Μπορεί 
να εντυπωσιάζουν αρνητικά οι 400.000 
θάνατοι στις ΗΠΑ από τον Covid-19, 
όμως η Ιταλία και η Ισπανία έχουν συ-
γκρίσιμους θανάτους ανά εκατομμύριο 
κατοίκους με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο 
Βασίλειο εξαιτίας της πανδημίας. Το Βέλ-
γιο, που φιλοξενεί τους ευρωπαϊκούς θε-
σμούς, έρχεται πρώτο με διαφορά στους 
θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους ε-
ξαιτίας της πανδημίας.
Τα τελευταία χρόνια οι «27» είναι σε κα-
τάσταση στρατηγικής σύγχυσης σε ό,τι 
αφορά τις εξωτερικές σχέσεις τους και 
την άμυνα. Δεν προωθούν επαρκώς την 
αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 2% 



Ικανοποίηση 
στην Ε.Ε. για την 
επιστροφή ΗΠΑ σε 
ΠΟΥ και Συμφωνία 
του Παρισιού.

νομικό, εμπορικό αγώνα σε δύο μέτωπα. 
Κήρυξε τον πόλεμο στην Κίνα κρατώντας 
σε απόσταση και δημιουργώντας προβλή-
ματα και στις σχέσεις με την Ε.Ε. Είναι 
πλέον τέτοιες η ισχύς και η επιρροή της 
Κίνας, ώστε μόνο ενωμένες οι ΗΠΑ και η 
Ε.Ε. μπορούν να ασκήσουν σοβαρή πίεση 
για να επηρεάσουν την πολιτική της.
Η Ε.Ε. κινείται προς το παρόν αυτόνομα 
και ολοκλήρωσε τη συμφωνία με την Κίνα 
για το επενδυτικό πλαίσιο τις τελευταίες 
ημέρες της προεδρίας Τραμπ. Οι Ευρω-
παίοι θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με 
τους Αμερικανούς σε ό,τι αφορά τις σχέ-
σεις με την Κίνα προκειμένου να υπάρ-
ξει θεαματική βελτίωση της συνεργασίας 
Ε.Ε.-ΗΠΑ.

Τι ζητούν οι Ευρωπαίοι
Ο Μπάιντεν ικανοποίησε ήδη δύο από 
τα βασικά αιτήματα των Ευρωπαίων, που 
ήταν η επιστροφή των ΗΠΑ στη Συμφω-
νία του Παρισιού για την αποτροπή της 
κλιματικής αλλαγής και στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).
Ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να διακό-
ψει τη χρηματοδότηση του ΠΟΥ από τις 
ΗΠΑ και να ανακοινώσει την απόσυρση 
της χώρας του από τον παγκόσμιο οργα-
νισμό μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Η 
πανδημία αποτελεί μια παγκόσμια απειλή 
και ο Τραμπ στάθηκε εμπόδιο στην κοινή 
αντιμετώπισή της σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι πρώτες αποφάσεις του Μπάιντεν α-
νοίγουν τον δρόμο για τη δυναμική επι-
στροφή των ΗΠΑ στο διεθνές σύστημα, 
στο οποίο πρωταγωνίστησαν σε βάθος δε-
καετιών.

Οι ΗΠΑ επιστρέφουν στο διεθνές 
σύστημα από το οποίο τις απέσυρε ο 
Τραμπ.

Οι Ευρωπαίοι ζητούν από τις ΗΠΑ και 
την επιστροφή στη συμφωνία για μη α-
πόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. 
Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν μονομερώς από 
τη συμφωνία το 2018 με πρωτοβουλία 
του Τραμπ. Ο Μπάιντεν επιθυμεί την ε-
πιστροφή στη συμφωνία, αλλά θα ζητή-
σει πρόσθετες εγγυήσεις από την Τεχε-
ράνη για να ικανοποιηθεί το Ισραήλ, το 
οποίο θεωρεί ότι διευκολύνει τις πυρηνι-
κές φιλοδοξίες του Ιράν. Ο νέος πρόεδρος 
των ΗΠΑ θα ζητήσει επίσης από το Ιράν 
να περιορίσει τις πολιτικο-στρατιωτικές 
του παρεμβάσεις σε Ιράκ, Συρία, Λίβανο 
και Υεμένη. Κατά συνέπεια, είναι μακρύς 
ο δρόμος για την επιστροφή των σχέσεων 
των ΗΠΑ και της Ε.Ε. με το Ιράν σε περί-
οδο μικρότερων εντάσεων.
Η Ε.Ε. ζητεί από τις ΗΠΑ μια πιο δίκαιη 
φορολογία των ψηφιακών κολοσσών και 
ένα είδος αντιμονοπωλιακού ελέγχου των 
δραστηριοτήτων τους ειδικά στην Ε.Ε.
Η πανδημία ενίσχυσε κι άλλο τη θέση των 
ψηφιακών κολοσσών των ΗΠΑ και μεγά-
λωσε το ψηφιακό χάσμα που χωρίζει τις 
ΗΠΑ, που κυριαρχούν, από την Ε.Ε., που 
έχει μείνει στην τρίτη θέση, πολύ πίσω 
από την Κίνα, που πλησιάζει τις ΗΠΑ.
Η επιβολή ευρωπαϊκής φορολογίας στους 
ψηφιακούς κολοσσούς των ΗΠΑ που φο-
ροαποφεύγουν συστηματικά αντιμετωπί-
ζεται μέχρι σήμερα από την Ουάσινγκτον 
ως επιθετική ενέργεια που μπορεί να οδη-
γήσει σε εμπορικά αντίποινα σε βάρος της 
Ε.Ε. Οι Βρυξέλλες ελπίζουν ότι θα βρεθεί 
μια συμβιβαστική λύση στα πλαίσια του 
ΟΟΣΑ με τη βοήθεια του Μπάιντεν, ο ο-
ποίος έχει ταχθεί δημόσια υπέρ της επι-

βολής υψηλότερης φορολογίας στις εξαι-
ρετικά επιτυχημένες ψηφιακές πολυεθνι-
κές και στις μεγάλες περιουσίες.
Στη βελτίωση της συνεργασίας Ε.Ε. και 
ΗΠΑ αναμένεται να συμβάλει και το πο-
λιτικό άδειασμα των δεξιόστροφων Ευ-
ρωπαίων λαϊκιστών, από τον Σαλβίνι και 
τον Όρμπαν μέχρι τη Λεπέν και τον Κα-
τσίνσκι, από τον Μπάιντεν. Ο Τραμπ είχε 
δημιουργήσει ισχυρές πολιτικές συμμα-
χίες και στο εσωτερικό της Ε.Ε., με βα-
σικό στόχο τον αποσυντονισμό και τη δι-
άλυσή της.

Κοινή αδυναμία
Την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ ενώνει, σε συγκε-
κριμένες περιπτώσεις, η κοινή αδυναμία 
τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώ-
θηκαν την τελευταία πενταετία.
Στο Αφγανιστάν φαίνεται να χάνουν τον 
πολιτικο-στρατιωτικό έλεγχο. Βρίσκο-
νται μπροστά σε μια δύσκολη απόσυρση, 
η οποία μπορεί να δημιουργήσει νέες δυ-
νατότητες για τους Ταλιμπάν και την ισλα-
μική τρομοκρατία γενικότερα.
Ανάλογη είναι η κατάσταση που διαμορ-
φώνεται στο Ιράκ, με ΗΠΑ και ευρωπα-
ϊκές δυνάμεις να αποσύρονται χωρίς να 
μπορούν ελέγξουν τις σιιτικές πολιτο-
φυλακές που ελέγχονται από την Τεχε-
ράνη. Οι ΗΠΑ εμφανίζονται εξαντλημέ-
νες από πολέμους τους οποίους κέρδι-
σαν στο πεδίο των μαχών, χωρίς όμως να 
μπορέσουν να οργανώσουν την «ειρήνη» 
σύμφωνα με τις επιδιώξεις τους. Οι Ευρω-
παίοι είναι σε χειρότερη κατάσταση, εφό-
σον έχουν χάσει κάθε δυνατότητα προβο-
λής ισχύος ύστερα από την αποτυχία τους 
στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, 
στον εμφύλιο στη Συρία.
Ο σύγχρονος κόσμος είναι πολύ πιο δύ-
σκολος ή και επικίνδυνος για την Ε.Ε. και 
τις ΗΠΑ, οι οποίες βλέπουν την παγκό-
σμια επιρροή τους να περιορίζεται. Αυτό 
είναι ένα σημαντικό κίνητρο –έστω αρνη-
τικό– για να συνεννοηθούν καλύτερα για 
την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

κών αμυντικών δαπανών αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την ενίσχυση της διατλα-
ντικής σχέσης.
Δεύτερον, οι ΗΠΑ είναι ενοχλημένες από 
το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα στις συ-
ναλλαγές με την Ε.Ε., το οποίο οφείλεται 
κυρίως στο εμπορικό πλεόνασμα που επι-
τυγχάνει η Γερμανία στις διμερείς συναλ-
λαγές με τις ΗΠΑ.
Τα θηριώδη ελλείμματα των ΗΠΑ με την 
Κίνα και τη Γερμανία διευκολύνουν τον 
Τραμπ και άλλους δημαγωγούς στην ε-
πιχειρηματολογία τους υπέρ προστατευ-
τικών μέτρων για να σωθούν θέσεις εργα-
σίας από τον ανταγωνισμό ξένων πολυε-
θνικών.
Και σε αυτό το ζήτημα είναι δύσκολο να 
κινηθεί η Γερμανία στην κατεύθυνση που 
επιθυμούν οι ΗΠΑ. Είναι γνωστό ότι οι 
γερμανικές κυβερνήσεις υπερασπίζονται 
το τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα που ε-
πιτυγχάνει η δυναμική και εξωστρεφής 
γερμανική οικονομία, ακόμη και στο εσω-
τερικό της Ευρωζώνης.
Τρίτον, η Ουάσινγκτον θα ζητήσει από τις 
Βρυξέλλες και τις άλλες ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες μια αυστηρότερη αντιμετώπιση 
της Ρωσίας. Ο Μπάιντεν θα προβάλει την 
ιδεολογική αντίθεση προς το αυταρχικό 
καθεστώς που έχει δημιουργήσει ο Πού-
τιν και θα επιμείνει στις κυρώσεις, με πα-
ράλληλη υποστήριξη της κυβέρνησης της 
Ουκρανίας, που δέχεται μεγάλη πίεση 
από τη Ρωσία.
Η καλύτερη συνεννόηση Ε.Ε.-ΗΠΑ περ-
νάει υποχρεωτικά από την υπέρβαση της 
διαφοράς των δύο πλευρών σε ό,τι αφορά 
την κατασκευή του αγωγού Nord Stream 2.
Υπάρχει μια αντίφαση στην ευρωπα-
ϊκή διαχείριση του όλου θέματος. Από τη 
μια ισχύουν εδώ και μία πενταετία κυρώ-
σεις σε βάρος της Ρωσίας για την ενσωμά-
τωση της Κριμαίας, που έχουν μεγάλο κό-
στος για την ευρωπαϊκή οικονομία. Από 
την άλλη η Γερμανία συνεργάζεται με τη 
Ρωσία στην κατασκευή του αγωγού φυ-
σικού αερίου Nord Stream 2. Η μεγα-
λύτερη ενεργειακή εξάρτηση της Γερμα-
νίας από τη Ρωσία θα επιτρέψει στην τε-
λευταία να αυξήσει τα έσοδά της από τις 
πωλήσεις φυσικού αερίου κι έτσι να προ-
μηθευτεί από την παγκόσμια αγορά οτι-
δήποτε της στερούν οι ευρωπαϊκές οικο-
νομικές κυρώσεις.
Τέταρτον, βασικό κριτήριο για την εξέ-
λιξη των διατλαντικών σχέσεων θα είναι 
και η στάση της Ε.Ε. έναντι της Κίνας.
Η Ρωσία είναι ο παραδοσιακός στρατηγι-
κός αντίπαλος των ΗΠΑ. Η Κίνα, όμως, 
είναι ο νέος βασικός στρατηγικός αντί-
παλος, με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες 
στην οικονομία, ιδιαίτερα την ψηφιακή, 
από τη Ρωσία.
Ο Τραμπ έκανε το λάθος να κάνει οικο-
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Ή
ταν μεγάλη 
μου χαρά και 
τιμή να απευ-
θύνω χαιρετι-
σμό στην επι-
μορφωτική η-

μερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο 
Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης (ΕΚΔΔΑ) και υλοποίησε το 
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 
της ΓΣΕΒΕΕ την Τετάρτη 23 Δεκεμ-
βρίου 2020. Η εκδήλωση αφορούσε 
τις προκλήσεις και τις προοπτικές της 
επαγγελματικής ασφάλισης στο ελλη-
νικό ασφαλιστικό σύστημα και έγινε 
εξ αφορμής της έκδοσης της μελέ-
της «Τα Ταμεία Επαγγελματικής Α-
σφάλισης ως πυλώνας του ασφαλιστι-
κού συστήματος», από το ΕΚΔΔΑ και 
το ΙΜΕ, με τη μέθοδο της εξ αποστά-
σεως επιμόρφωσης.
Μέσα από την έκδοση σημαντικών α-
ντίστοιχων μελετών, τη διοργάνωση 
επιμορφωτικών εκδηλώσεων, τη συ-
νεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρ-
τιση των στελεχών του δημοσίου 
τομέα και όλα τα τεχνοκρατικής φύ-
σεως projects που αναλαμβάνει, γί-
νεται εμφανές το σημαντικό και πο-
λύπλευρο έργο που συντελείται στο 
ΕΚΔΔΑ. Ως εισηγητής στο Κέντρο 
έχω άμεση γνώση για τις δράσεις και 

Η άμεση ανταπόκριση του 
Κέντρου στις ανάγκες που 
η πανδημία δημιούργησε 
και ο μετασχηματισμός των 
εκπαιδευτικών διαδικασιών 
του σε διαδικασίες εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης 
μπορούν να αποτελέσουν 
πραγματικά ένα case study 
για αντίστοιχες καταστάσεις 
στο μέλλον.

τη δυναμική παρουσία του και νιώθω 
περήφανος για όσα έχει επιτύχει τους 
τελευταίους, δύσκολους μήνες.
Το ΕΚΔΔΑ είναι ο φορέας που προ-
σφέρει τα μέγιστα στην εκπαίδευση 
και κατάρτιση των στελεχών του δη-
μοσίου τομέα. Το ανθρώπινο δυνα-
μικό είναι ο πιο πολύτιμος πόρος 
ενός οργανισμού, και φυσικά του Δη-
μοσίου, κι έτσι η σωστή και συνεχής 
εκπαίδευσή του αποτελεί την πιο ση-
μαντική προϋπόθεση για έναν σύγ-
χρονο και αποτελεσματικό δημόσιο 
τομέα, που μπορεί να σταθεί επάξια 
στις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις. 
Ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας του Covid-19, μιας πρωτόγνωρης 
κατάστασης για ολόκληρη τη δημόσια 
διοίκηση και συνολικά για τη χώρα, η 
εξ αποστάσεως κατάρτιση που πρό-
σφερε το Κέντρο ήταν από τους παρά-
γοντες που επέτρεψαν την ομαλή λει-
τουργία του κράτους. Η άμεση αντα-
πόκριση του Κέντρου στις ανάγκες 
που η πανδημία δημιούργησε και ο 
μετασχηματισμός των εκπαιδευτικών 
διαδικασιών του σε διαδικασίες εξ α-
ποστάσεως εκπαίδευσης μπορούν να 
αποτελέσουν πραγματικά ένα case 
study για αντίστοιχες καταστάσεις 
στο μέλλον. Σημαντικό και καθορι-
στικό ρόλο με την εμπειρία και την 
οργανωτικότητά τους έχουν παίξει σε 

αυτόν τον μετασχηματισμό ο πρόε-
δρος του ΕΚΔΔΑ, ο κ. Διονύσιος Κυ-
ριακόπουλος, και όλο το Δ.Σ., που α-
ποτέλεσαν πραγματικά τους κατάλ-
ληλους ανθρώπους στην κατάλληλη 
θέση την κατάλληλη στιγμή.
Η δράση όμως του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης δεν σταματά 

εδώ. Όπως και η μελέτη για την ε-
παγγελματική ασφάλιση πιστοποιεί 
με τον καλύτερο τρόπο, το ΕΚΔΔΑ 
έχει έναν ακόμη εξίσου σημαντικό 
ρόλο: τον εκσυγχρονισμό του δημο-
σίου τομέα και των φορέων του, μέσω 
της έρευνας, της τεκμηρίωσης και της 
καινοτομίας. Προς αυτό, το ΕΚΔΔΑ 
χρησιμοποιεί όλα τα επιστημονικά 
εργαλεία αλλά και το κατηρτισμένο, 
υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυ-
ναμικό του για να μελετήσει και να 
προτείνει εφαρμόσιμες λύσεις στα 
προβλήματα που ταλανίζουν τη δη-
μόσια διοίκηση.
Στην προσπάθειά του αυτή το Κέντρο 
συνεργάζεται πάντα με τους φορείς 
που έχουν άμεση γνώση της κοινω-
νίας πέρα από τη δημόσια διοίκηση. 
Δημόσιοι φορείς που δεν συνεργά-
ζονται με τους κοινωνικούς και επαγ-
γελματικούς φορείς και δεν ακούν τη 
φωνή της κοινωνίας είναι καταδικα-
σμένοι να μην μπορούν να προσφέ-
ρουν τη μέγιστη υπηρεσία προς το 
κοινωνικό σύνολο και τους πολίτες, 
αποτυγχάνοντας έτσι οικτρά στην α-
ποστολή τους. Αν κάτι αποδεικνύει 
η πρόσφατη συνεργασία του ΕΚΔΔΑ 
με το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και όλες οι 
διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες 
που έχει κατά καιρούς συνάψει, είναι 
η κρισιμότητα του ρόλου που οι συ-
μπράξεις των δημοσίων οργανισμών 
με τους κοινωνικούς φορείς παίζουν 
στην αναγνώριση και επίλυση των 
προβλημάτων. Ευτυχώς, όλα τα υ-
πουργεία και όλοι οι φορείς τον τε-
λευταίο χρόνο είναι πολύ δεκτικά 
σε κάθε είδους συνεργασία και σύ-
μπραξη. Στην κυβέρνηση του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή 
η συνεργασία είναι ένας από τους βα-
σικούς πυλώνες της παραγωγής πο-
λιτικής με στόχο την κοινωνική συ-
νοχή.
Αποστολή του ΕΚΔΔΑ είναι η επι-
στημονική πληροφόρηση για θέματα 
διοικητικής επιστήμης και δημόσιας 
διοίκησης και η χρήση της για την α-
ναβάθμιση της ποιότητας της δημό-
σιας διοίκησης και την καλύτερη και 
ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του κάθε 
πολίτη. Η πεμπτουσία αυτής της α-
ποστολής είναι ακριβώς να βρει τους 
τρόπους για να βελτιώσει την εμπει-
ρία του κάθε πολίτη ξεχωριστά κατά 
την αλληλεπίδρασή του με τη δημό-
σια διοίκηση. Την περίοδο της παν-
δημίας, όταν η κοινωνία το χρειά-
στηκε, το ΕΚΔΔΑ ανταποκρίθηκε.

*Ο Νίκος Χ. Παγώνης είναι γραμμα-
τέας των Ειδικών Κομματικών Οργα-
νώσεων (ΕΚΟ) της ΝΔ.

 ΤΟΥ ΝΊΚΟΥ Χ. ΠΑΓΏΝΗ*

ΤΟ ΕΚΔΔΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ  
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ



Η 
Ιταλία φαίνεται 
ότι επιστρέφει 
σε περίοδο πολι-
τικής αστάθειας. 
Την πρωτοβουλία 
αυτή τη φορά έχει 

πάρει ο πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέ-
ντσι, ο οποίος προσπαθεί να αλλάξει το 
πολιτικό σκηνικό σύµφωνα µε τις επιδι-
ώξεις του.
Η κυβέρνηση Κόντε µπόρεσε να πάρει τις 
αναγκαίες ψήφους στη Βουλή και στη Γε-
ρουσία για να αποφύγει την άµεση πτώση 
της. Εµφανίζεται όµως ιδιαίτερα ευάλωτη, 
γιατί δεν έχει λειτουργική πλειοψηφία 
στη Γερουσία και αυτό µπορεί να επιδρά-
σει αρνητικά στην αποτελεσµατικότητά 
της.
Για µία ακόµη φορά όλα τα πολιτικά σενά-
ρια είναι ανοιχτά στην Ιταλία. ∆ιεύρυνση 
της κυβέρνησης Κόντε σε συνεργασία µε 
ανεξάρτητους βουλευτές και γερουσια-
στές ή και κάποιες µικρές πολιτικές δυνά-
µεις. Παραίτηση της κυβέρνησης και πρό-
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Οι πολιτικές αναταράξεις µπορεί να έχουν µεγάλο κόστος για την Ευρωζώνη.

Η µετά Covid-19 
προσαρµογή πρέπει 
να γίνει σε συνθήκες 
πολιτικής σταθερότητας 
και σχετικής ηρεµίας.

ωρη προσφυγή στις κάλπες. Αντικατά-
σταση της κυβέρνησης από άλλο σχήµα, 
που θα στηρίζεται κυρίως σε ακροδεξιές 
δυνάµεις.
Ενδεχόµενη ιταλική κρίση θα είχε τερά-
στιο οικονοµικό κόστος για την Ελλάδα 
σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο, όπου 
αρχίζουν να επανεµφανίζονται τα προ-

βλήµατα που µας οδήγησαν στην προη-
γούµενη κρίση. Η πολιτική αποσταθε-
ροποίηση της Ιταλίας θα µπορούσε να 
δηµιουργήσει ένα ντόµινο αρνητικών ε-
ξελίξεων, ακόµη και µια κρίση δηµόσιου 
χρέους σε βάρος της Ελλάδας και της ίδιας 
της Ιταλίας.

Παιχνίδια εξουσίας
Η ιταλική ∆ηµοκρατία αποδεικνύεται συ-
νήθως πολύ πιο σταθερή απ’ ό,τι νοµί-
ζουµε, αλλά η σταθερότητα αυτή έχει και 
χαρακτηριστικά στασιµότητας. Παρά τις 
όποιες ανακατατάξεις, τα πράγµατα µέ-
νουν σε γενικές γραµµές ίδια και αυτό ε-
πιδρά ιδιαίτερα αρνητικά στην οικονοµία 
και στην κοινωνία, που χρειάζονται ση-
µαντικές µεταρρυθµίσεις και ένα νέο ξε-
κίνηµα.
∆ύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Ρέντσι και ο 
Μπερλουσκόνι, κινούνται µε ιδιαίτερα ρι-
ψοκίνδυνο τρόπο, στη βάση µιας προσω-
πικής στρατηγικής.
Ο Ρέντσι διετέλεσε πρωθυπουργός και η-

γέτης του κεντροαριστερού ∆ηµοκρατι-
κού Κόµµατος, το οποίο αποτελεί τη µε-
γάλη φιλοευρωπαϊκή δύναµη πολιτικής 
σταθερότητας. Σήµερα είναι ηγέτης του 
µικρού κόµµατος Italia Viva, το οποίο στις 
δηµοσκοπήσεις καταγράφει ποσοστό της 
τάξης του 3%.
Ο Ρέντσι θεωρεί ότι η κυβέρνηση Κόντε 
δεν προετοιµάζεται σωστά για τη διαχεί-
ριση των 210 δισ. ευρώ που διεκδικεί η Ι-
ταλία από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµ-
ψης και υποστηρίζει την προσφυγή του 
ιταλικού ∆ηµοσίου στον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισµό Σταθερότητας (ESM) για τη σύ-
ναψη δανείου της τάξης του 2% του ΑΕΠ 
για την αντιµετώπιση των συνεπειών της 
πανδηµίας.
Η διαµάχη του Ρέντσι µε την κυβέρνηση 
έχει εξελιχθεί σε προσωπική αντιπαλό-
τητα Ρέντσι-Κόντε. Ο τελευταίος είναι 
ένας ικανός δικηγόρος ο οποίος επελέγη 
από το Κίνηµα Πέντε Αστέρων για την 
πρωθυπουργία, όταν το τελευταίο ήταν η 
µεγάλη πολιτική δύναµη στον κυβερνη-
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Κοινό σημείο 
Ιταλίας και Ελλάδας 
η επικίνδυνη 
υπερχρέωση.

στη Λέγκα και στα Αδέλφια της Ιταλίας με 
προοπτική δημιουργίας τρικομματικού 
κυβερνητικού συνασπισμού και την προ-
ώθηση του Μπερλουσκόνι στην Προε-
δρία της Δημοκρατίας.
Πρόκειται για ένα εφιαλτικό για τις Βρυ-
ξέλλες σενάριο. Ο Μπερλουσκόνι, ο ο-
ποίος θεωρείται λαϊκιστής από τις περισ-
σότερες κυβερνήσεις της Ε.Ε., θα βρεθεί 
στην Προεδρία της Δημοκρατίας και ο 
Σαλβίνι, ορκισμένος αντίπαλος της Ε.Ε., 
θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κυ-
βέρνηση συνασπισμού.
Δεν είναι δύσκολο να προβλέψουμε ότι 
η πραγματοποίηση αυτού του σεναρίου 
θα προκαλούσε κρίση εμπιστοσύνης σε 
βάρος της Ιταλίας, εκτόξευση του κόστους 
δανεισμού του ιταλικού Δημοσίου, κρίση 
στην Ευρωζώνη και αποσταθεροποίηση 

Ανησυχητική η επανεμφάνιση 
των δίδυμων ελλειμμάτων στην 
οικονομία μας.

της ευάλωτης ελληνικής οικονομίας.
Το σενάριο που περιγράφουμε δεν είναι 
το βασικό, είναι όμως ένα από τα σενάρια 
με αρκετές πιθανότητες πραγματοποίη-
σης.

Υπερχρέωση του Νότου
Την Ελλάδα και την Ιταλία ενώνει και το 
υπέρογκο δημόσιο χρέος. Η κρίση της 
πανδημίας προκαλεί μεγάλη αύξηση του 
χρέους στην Ευρωζώνη και στην Ε.Ε. των 
«27», με τη μεγαλύτερη αύξηση να αναλο-
γεί στις χώρες του λεγόμενου «Νότου».
Μέσα σε έναν χρόνο, από το γ΄ τρίμηνο 
του 2019 μέχρι το γ΄ τρίμηνο του 2020, το 
δημόσιο χρέος στην Ε.Ε. των «27» αυξή-
θηκε από 79,2% του ΑΕΠ σε 89,8% του 
ΑΕΠ, ενώ στην Ευρωζώνη αυξήθηκε από 
85,8% του ΑΕΠ σε 97,3% του ΑΕΠ.
Η αύξηση του χρέους οφείλεται στη με-
γάλη αύξηση των δημοσίων δαπανών για 
να υποστηριχθεί η οικονομία, στη μείωση 
των φορολογικών εσόδων εξαιτίας της ύ-
φεσης που συνδέεται με την πανδημία και 
στη μεγάλη πτώση του ΑΕΠ που οδηγεί 
σε αύξηση του χρέους ως ποσοστού επί 
του ΑΕΠ.
Τη μεγαλύτερη ζημιά υφίστανται οι λεγό-
μενες «χώρες του Νότου», στις οποίες το 
δημόσιο χρέος αυξάνεται με μεγαλύτερο 
ρυθμό απ’ ό,τι στο σύνολο της Ευρωζώνης 
και της Ε.Ε. των «27».
Έτσι, στην Ελλάδα το δημόσιο χρέος αυ-
ξήθηκε μεταξύ του γ΄ τριμήνου του 2019 

και του γ΄ τριμήνου του 2020 πάνω από 17 
μονάδες, από 182,6% του ΑΕΠ σε 199,9% 
του ΑΕΠ.
Θεαματική ήταν και η αύξηση του ιτα-
λικού δημόσιου χρέους από 136,8% του 
ΑΕΠ σε 154,2% του ΑΕΠ. Το δημόσιο 
χρέος της Πορτογαλίας αυξήθηκε από 
119,6% του ΑΕΠ σε 130,8% του ΑΕΠ, 
της Κύπρου από 96,3% σε 119,5% του 
ΑΕΠ, της Γαλλίας από 100,1% σε 116,5% 
του ΑΕΠ και της Ισπανίας από 97,5% σε 
114,1% του ΑΕΠ.
Τέλος, το Βέλγιο είναι η έβδομη χώρα της 
Ε.Ε. με χρέος που ξεπερνά το όριο του 
100% του ΑΕΠ, εφόσον το δημόσιο χρέος 
αυξήθηκε από 101,6% του ΑΕΠ σε 113,2% 
του ΑΕΠ.
Η πανδημία δημιούργησε μια δυναμική 
νέας υπερχρέωσης, η οποία εκδηλώνε-
ται με εντυπωσιακό τρόπο στις λεγόμενες 
«χώρες του Νότου».
Πρωταθλητές της υπερχρέωσης είναι η 
Ελλάδα –της οποίας το χρέος κινείται ήδη 
πάνω από το 206% του ΑΕΠ– και η Ιτα-
λία. Η νέα μεγάλη αύξηση του δημόσιου 
χρέους κάνει ευάλωτα τα κράτη αυτά στις 
πιέσεις άλλων κρατών της Ευρωζώνης με 
καλύτερα δημόσια οικονομικά και ισχυ-
ρότερη δέσμευση υπέρ των κανόνων της 
ΟΝΕ που προβλέπουν δημόσιο χρέος της 
τάξης του 60% του ΑΕΠ.
Στη διάρκεια του δωδεκαμήνου που εξε-
τάζουμε, το δημόσιο χρέος της Γερμανίας 
αυξήθηκε από 61% του ΑΕΠ σε 70% του 
ΑΕΠ και της «φειδωλής» Ολλανδίας από 
49,3% σε 55,2% του ΑΕΠ.
Οι χώρες αυτές αναμένεται να ζητήσουν 
από τα τέλη του 2021 την επιστροφή σε 
μια λιγότερο χαλαρή δημοσιονομική δι-
αχείριση, προκειμένου να μειωθεί σταδι-
ακά και το δημόσιο χρέος ως ποσοστό επί 

τικό συνασπισμό με τη Λέγκα του Βορρά.
Ο ηγέτης της Λέγκας του Βορρά, Σαλβίνι, 
προκάλεσε την πτώση της κυβέρνησης 
συνασπισμού, επιδιώκοντας την απομά-
κρυνση του Κόντε και τον πλήρη έλεγχό 
της. Αντί γι’ αυτό είχαμε την παραμονή 
του Κόντε στην πρωθυπουργία με διαφο-
ρετικό κυβερνητικό συνασπισμό, με το 
Δημοκρατικό Κόμμα να παίρνει τη θέση 
της Λέγκας.
Από κει που είχαμε στην εξουσία ένα λαϊ-
κίστικο σχήμα που δεν μπορούσε να κερ-
δίσει την εμπιστοσύνη των Βρυξελλών, 
περάσαμε σε ένα σχήμα στο οποίο κυρι-
αρχούν ο Κόντε και το φιλοευρωπαϊκό κε-
ντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα.
Η σχετική σταθερότητα και το φιλοευρω-
παϊκό προφίλ του Κόντε και κυρίως του υ-
πουργού Οικονομικών Γκουαλτιέρι, ο ο-
ποίος προέρχεται από το Δημοκρατικό 
Κόμμα, εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την η-
ρεμία που επικρατεί στις διεθνείς αγο-
ρές και στην Ευρωζώνη και τη θεαματική 
πτώση του κόστους δανεισμού του ιταλι-
κού Δημοσίου.
Ο Ρέντσι καταγγέλλει τον Κόντε για και-
ροσκοπισμό, εμφανίζοντάς τον έτοιμο να 
δεχτεί οποιονδήποτε κυβερνητικό συνα-
σπισμό και οποιαδήποτε κυβερνητική πο-
λιτική, αρκεί να παραμείνει στην πρωθυ-
πουργία.
Ο άλλος πρώην πρωθυπουργός που προ-
σπαθεί να εκμεταλλευτεί την ανατα-
ραχή που προκαλεί ο Ρέντσι είναι ο Σίλ-
βιο Μπερλουσκόνι. Το κόμμα του, Forza 
Italia, δεν είναι ισχυρό όπως κατά το πα-
ρελθόν και καταγράφει στις δημοσκοπή-
σεις ποσοστά της τάξης του 8%. Οι δυνά-
μεις αυτές όμως αρκούν για να αλλάξουν 
τον συσχετισμό δυνάμεων σε περίπτωση 
εκλογών, υπέρ ενός συνασπισμού ακρο-
δεξιών και κεντροδεξιών δυνάμεων.
Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το 
ποσοστό της Λέγκας έχει υποχωρήσει στο 
24% από το μέγιστο 35% που είχε φτάσει 
όταν ο Σαλβίνι επεδίωκε την πολιτική κυ-
ριαρχία. Το κεντροαριστερό Δημοκρα-
τικό Κόμμα είναι σταθεροποιημένο γύρω 
στο 20%. Το σκληρό δεξιό έως ακροδε-
ξιό κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας αξιοποιεί 
την κάμψη της Λέγκας και έχει ανέβει στο 
16%. Το άλλοτε πανίσχυρο Κίνημα Πέντε 
Αστέρων έχει υποχωρήσει στο 15%, πλη-
ρώνοντας τη στροφή του υπέρ της μετρι-
οπάθειας και της Ευρώπης. Υπάρχουν κι 
άλλα, μικρότερα κόμματα, όπως το κόμμα 
του Ρέντσι, που καταγράφει 3%, αλλά τη 
διαφορά στον συσχετισμό δυνάμεων μπο-
ρεί να κάνει η Forza Italia του Μπερλου-
σκόνι.
Το κόμμα του Μπερλουσκόνι συμμετέ-
χει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) 
που εκφράζει την ευρωπαϊκή κεντροδε-
ξιά. Ταυτόχρονα, όμως, ρίχνει γέφυρες 



Επικίνδυνη η 
προσωπική στρατηγική 
του Ρέντσι.

γών μεγαλώνει ανησυχητικά.
Έχουμε μπροστά μας μια περίοδο ανα-
γκαστικής προσαρμογής, η οποία θα ξε-
κινήσει πιθανότατα στα τέλη του 2021 - 
αρχές 2022, μόλις κριθεί –σε επίπεδο Ευ-
ρωζώνης– ότι αφήσαμε οριστικά πίσω μας 
την πανδημία.

Η πολιτική διάσταση
Στα ζητήματα αναγκαστικής προσαρμο-
γής παίζει πάντα μεγάλο ρόλο η πολιτική 
διάσταση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη και η Ελλάδα 
έχει μια εικόνα πολιτικής σταθερότητας 
εξαιτίας της κυριαρχίας Μητσοτάκη και 
ΝΔ.
Επομένως, μπορούμε να περιμένουμε 
την ευνοϊκή μεταχείριση του ελληνικού 
Δημοσίου από τις διεθνείς αγορές, ιδι-
αίτερα αν το οικονομικό επιτελείο στεί-
λει τα σωστά μηνύματα στο ξεκίνημα της 
προσαρμογής.
Το πολιτικό ρίσκο είναι, ευτυχώς, μειω-
μένο στη χώρα μας, αλλά αυτό δεν ισχύει 
για το σύνολο της Ευρωζώνης. Τους επό-
μενους μήνες έχουμε βουλευτικές εκλο-
γές στην Ολλανδία, από τις οποίες θα κρι-
θούν οι εξελίξεις στη «φειδωλή» χώρα 
και οι διαθέσεις της κυβέρνησής της έ-
ναντι του Νότου. Έχουμε επίσης κρίσιμη 
εκλογική αναμέτρηση στην Καταλονία, 
από το αποτέλεσμα της οποίας θα επηρε-
αστούν οι πολιτικές εξελίξεις στο σύνολο 
της Ισπανίας.
Τον Σεπτέμβριο έχουμε κρίσιμες βου-

Ο Μπερλουσκόνι είναι πρόθυμος 
να στηρίξει την άκρα Δεξιά για 
να προωθηθεί στην Προεδρία της 
Δημοκρατίας.

λευτικές εκλογές στη Γερμανία με ταυτό-
χρονο ξεκίνημα της μετά Μέρκελ περιό-
δου. Θα έχουν προηγηθεί οι περιφερεια-
κές εκλογές στη Γαλλία, που θεωρούνται 
ένα είδος τεστ πριν από τις προεδρικές ε-
κλογές του Μαΐου 2022.
Έχουμε μπροστά μας σημαντικές εκλογι-
κές αναμετρήσεις που ενισχύουν το στοι-
χείο του πολιτικού ρίσκου. Είναι φανερό 
ότι δεν θα θέλαμε στην Ολλανδία μια κυ-
βέρνηση συνασπισμού που θα ήταν υ-
περβολικά «φειδωλή» έναντι του Νότου 
και δεν θα διευκόλυνε τη δύσκολη προ-
σαρμογή που έχουμε μπροστά μας. Έ-
χουμε συμφέρον η μετά Μέρκελ περί-
οδος της Γερμανίας να στηρίζεται, στο 
μέτρο του δυνατού, στην ευρύτητα πνεύ-
ματος και στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. 
Είναι επίσης φανερό ότι η ελληνική οι-
κονομία δεν θα άντεχε τις συνέπειες εν-
δεχόμενης επικράτησης της Λεπέν στις 
προεδρικές εκλογές της Γαλλίας. Μια α-
ντιευρωπαϊκή επιλογή των Γάλλων θα 
προκαλούσε ανυπέρβλητα προβλήματα 
στην Ευρωζώνη και ειδικά στην Ελλάδα.
Υπάρχει μεγάλο ευρωπαϊκό πολιτικό 
ρίσκο στη διαχείριση της ελληνικής οι-
κονομίας. Το γεγονός ότι οι βουλευτι-
κές εκλογές στην Ιταλία είναι προγραμ-
ματισμένες για το 2023 διευκολύνει, θε-
ωρητικά, τον σχεδιασμό μας. Στην πράξη, 
όμως, βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα πολι-
τική αποσταθεροποίησης στην Ιταλία, η 
οποία μπορεί να έχει ιδιαίτερα αρνητικές 
συνέπειες για την Ευρωζώνη και την Ελ-

λάδα.
Έστω και την τελευταία στιγμή πρέπει 
να προωθηθούν σενάρια που ενισχύ-
ουν τη σταθερότητα στην Ιταλία. Το κα-
λύτερο από αυτά θα ήταν η διεύρυνση 
του κυβερνητικού συνασπισμού με πρω-
θυπουργό τον πρώην πρόεδρο της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), 
Μάριο Ντράγκι. Οι πολιτικές δυνάμεις, 
όμως, διστάζουν να δεχτούν στην πρω-
θυπουργία μια τόσο ισχυρή προσωπικό-
τητα, ενώ ο ίδιος ο Ντράγκι δεν φαίνεται 
διατεθειμένος να ακολουθήσει τη μοίρα 
άλλων σημαντικών τεχνοκρατών, όπως 
ο Μάριο Μόντι, οι οποίοι προωθήθηκαν 
στην πρωθυπουργία για να αδειαστούν 
στη συνέχεια από τα πολιτικά κόμματα.
Ένα άλλο σχετικά καλό σενάριο είναι 
να δώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Ματαρέλα, το πράσινο φως στην κυβέρ-
νηση Κόντε να συνεχίσει την προσπά-
θεια παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει 
σταθερή πλειοψηφία στη Γερουσία και 
θα πρέπει να διαπραγματεύεται συνε-
χώς τις αποφάσεις και τα νομοσχέδιά 
της.
Η ιταλική αστάθεια αναδεικνύει το ελλη-
νικό συγκριτικό πλεονέκτημα, που είναι 
η πολιτική σταθερότητα αυτή την τετρα-
ετία. Η ύπαρξη μονοκομματικής κυβέρ-
νησης με σταθερή και άνετη κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία διευκολύνει γρήγο-
ρους και αποτελεσματικούς χειρισμούς 
στη διαχείριση της κρίσης και στην αντι-
μετώπιση των συνεπειών της.
Η Ελλάδα έχει πληρώσει ακριβά την πο-
λιτική αστάθεια προηγούμενων χρόνων 
και τα πολιτικά πειράματα που ακολού-
θησαν την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην ε-
ξουσία. Αν κρίνουμε από τα αποτελέ-
σματα των εκλογών και των δημοσκοπή-
σεων, οι δοκιμασίες και οι περιπέτειες 
έφεραν ένα είδος ωρίμανσης, με την ελ-
ληνική κοινή γνώμη να κινείται κοντά 
στο πολιτικό κέντρο και να απεχθάνε-
ται πολιτικές αναταράξεις και καταδικα-
σμένα σε αποτυχία πειράματα.
Θα είναι κρίμα να υποστούμε αυτό που 
είμαστε αποφασισμένοι να αποφύγουμε 
στην Ελλάδα μέσω Ιταλίας.

του ΑΕΠ. Θα χρειαστούμε μια αρκετά με-
γάλη περίοδο μετά Covid-19 δημοσιονο-
μικής προσαρμογής σε συνθήκες πολιτι-
κής σταθερότητας και σχετικής ηρεμίας.

Διαρθρωτικά προβλήματα
Όπως είχε προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στην εαρινή έκθεση του 2020, η 
Ελλάδα επιβαρύνεται περισσότερο από 
τις άλλες χώρες εξαιτίας της πανδημίας.
Η μεγάλη εξάρτησή της από τον τουρι-
σμό και τις υπηρεσίες, το υπέρογκο δη-
μόσιο χρέος και τα διαρθρωτικά προβλή-
ματα της οικονομίας της συνδυάζονται για 
να δώσουν ένα ιδιαίτερα αρνητικό αποτέ-
λεσμα. Στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή προέβλεπε πτώση του ελληνικού 
ΑΕΠ το 2020 της τάξης του 10%, τη μεγα-
λύτερη μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.
Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής αποδείχθηκαν εξαιρετικά ακριβείς. Ε-
πιπλέον, η ελληνική οικονομία άρχισε να 
παρουσιάζει δυσλειτουργίες που παραπέ-
μπουν σε όσα προηγήθηκαν της περασμέ-
νης οικονομικής κρίσης.
Η αύξηση των δημοσίων δαπανών προ-
κειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέ-
πειες της πανδημίας και η ταυτόχρονη 
μείωση των φορολογικών εσόδων οδή-
γησαν στο ανησυχητικό πέρασμα από τα 
πλεονάσματα των τελευταίων χρόνων στα 
μεγάλα ελλείμματα της προ κρίσης περι-
όδου. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικο-
νομικών, το 2020 είχαμε πρωτογενές έλ-
λειμμα άνω των 18 δισ. ευρώ σε επίπεδο 
κεντρικής κυβέρνησης και έλλειμμα γε-
νικής κυβέρνησης ύψους 22,8 δισ. ευρώ.
Την κακή εικόνα συμπλήρωσαν τα στοι-
χεία της Τράπεζας της Ελλάδος για έλ-
λειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλα-
γών της τάξης των 10,5 δισ. ευρώ για το εν-
δεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020.
Στο ισοζύγιο αγαθών το έλλειμμα περι-
ορίστηκε στα 17 δισ. ευρώ, από 21,2 δισ. 
ευρώ την ίδια περίοδο του 2019. Κατέρ-
ρευσε όμως λόγω της κρίσης στον τουρι-
σμό το ισοζύγιο υπηρεσιών, το οποίο έ-
κλεισε στο ενδεκάμηνο με πλεόνασμα 7 
δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 20,6 δισ. 
ευρώ την ίδια περίοδο του 2019.
Οι εξαγωγές προϊόντων χωρίς καύσιμα 
και πλοία μειώθηκαν από 21,3 δισ. ευρώ 
σε 20,6 δισ. ευρώ, επίδοση που δείχνει 
την αντοχή ορισμένων εξωστρεφών κλά-
δων της βιομηχανίας. Η αντοχή, όμως, 
δεν αρκεί. Το ζητούμενο είναι η «απογεί-
ωση» των ελληνικών εξαγωγών, για να ε-
λεγχθούν η ανεργία και το έλλειμμα στο ι-
σοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
Προς το παρόν, η ελληνική οικονομία αρ-
χίζει να πιέζεται ξανά από τα λεγόμενα 
«δίδυμα ελλείμματα». Το δημοσιονομικό 
έλλειμμα επανήλθε δριμύτερο και το έλ-
λειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλα-
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Τ
ο υπουργείο Παιδείας, διά 
του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής 
Νοµοθεσίας (ΑΤΕΕΝ, πρώ-
ην ΣΑΕΠ), αναγνώρισε τον 
µεταπτυχιακό τίτλο Master 

2 Νοµικής του ∆ηµόσιου Γαλλικού Πα-
νεπιστηµίου Sorbonne Paris Nord (Paris 
13) µε φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF ως 
επαγγελµατικά ισοδύναµο µε τα συναφή 
Μεταπτυχιακά Νοµικής των ελληνικών 
πανεπιστηµίων.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ 
ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ ΜΕ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α Ή ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ – 
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΝ
Α. Η πρόσφατη απόφαση αναγνώρισης 
του ΑΤΕΕΝ
Το Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευ-
ρωπαϊκής Νοµοθεσίας, το οποίο σύµφω-
να µε το άρθρο 88 του ν. 4763/2020 είναι 
η νέα ενιαία αρµόδια εθνική αρχή για την 
έκδοση αποφάσεων Αναγνώρισης Επαγ-
γελµατικής Ισοδυναµίας και Επαγγελµατι-
κών Προσόντων, κοινοποίησε στην κυρία 
Α.Κ., κάτοχο µεταπτυχιακού τίτλου Master 
2 του ∆ηµόσιου Γαλλικού Πανεπιστηµίου 
Paris 13 – Sorbonne Paris Cité µε φοίτη-
ση στο Κολλέγιο IdEF την απόφαση Ανα-
γνώρισης Επαγγελµατικής Ισοδυναµίας, 
σύµφωνα µε την οποία «Αναγνωρίζουµε 
στην Α.Κ. την επαγγελµατική ισοδυναµία 
του τίτλου σπουδών MASTER DE DROIT, 
ECONOMIE, GESTION, Mention DROIT του 
ιδρύµατος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης 
του UNIVERSITE PARIS 13 - SORBONNE 
PARIS CITE της Γαλλίας µε τους απονε-
µόµενους µεταπτυχιακούς τίτλους των 
Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων στο πλαίσιο του ηµεδαπού εκ-
παιδευτικού συστήµατος, µε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας στην 
Ελλάδα νοµοθεσίας». 
Αυτό σηµαίνει ότι το ΑΤΕΕΝ αναγνώρι-
σε ως επαγγελµατικά ισοδύναµο µε τους 
απονεµόµενους µεταπτυχιακούς τίτλους 
των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυµάτων στο πλαίσιο του ηµεδαπού 
εκπαιδευτικού συστήµατος, µε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας στην 
Ελλάδα νοµοθεσίας, το Master 2 Νοµικής 
του ∆ηµόσιου Γαλλικού Πανεπιστηµίου 
Paris 13 – Sorbonne Paris Cité µε φοίτηση 
στο Κολλέγιο IdEF.
Β. To ΝΕΟ στοιχείο: Ολοκλήρωση της 
σύγκρισης των προγραµµάτων νοµικών 
σπουδών Ελλάδας-Γαλλίας
Με τις πρώτες αναγνωρίσεις πτυχίων 
Νοµικής εντός του 2020, το ΑΤΕΕΝ 
συνέκρινε τα τετραετή προγράµµατα 

σπουδών του ∆ηµόσιου Γαλλικού 
Πανεπιστηµίου της Σορβόννης µε τα 
τετραετή προγράµµατα νοµικών σπουδών 
των ελληνικών ΑΕΙ και τα αναγνώρισε 
χωρίς επιπρόσθετες εξετάσεις.
Πιο συγκεκριµένα, στις πρόσφατες 
αποφάσεις αναγνώρισης αναφέρεται:
Έχοντας υπόψη: 1. […], 2.[…],
3. Τη µε αρ. πρωτ. […] αίτηση και το σύνολο 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών και το 
γεγονός ότι κατόπιν σύγκρισης του τετραε-
τούς προγράµµατος σπουδών που παρακο-
λούθησε η ενδιαφερόµενη (τρία έτη License 
1, 2, 3 και ένα έτος Master 1) µε πρόγραµµα 
σπουδών Τµήµατος Νοµικών Σχολών ΑΕΙ 
της ηµεδαπής δεν προκύπτουν ουσιώδεις δι-
αφορές για την επιβολή γραπτής δοκιµασίας 
επαγγελµατικής ισοδυναµίας κατά το αρ. 57 Α 
ΤΟΥ Π∆ 38/2010, όπως ισχύει.
∆ηλαδή το ΑΤΕΕΝ, αφού ΣΥΝΕΚΡΙΝΕ το 
τετραετές πρόγραµµα σπουδών που πα-
ρακολούθησε η κυρία Σ.Χ. µε πρόγραµµα 
σπουδών Τµήµατος Νοµικών Σχολών ΑΕΙ 
της Ελλάδας, ΑΠΕΦΑΝΘΗ ότι δεν προκύ-
πτουν ουσιώδεις διαφορές ΠΟΥ ΝΑ ∆Ι-
ΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ την επιβολή γραπτής δοκι-
µασίας επαγγελµατικής ισοδυναµίας κατά 
το αρ. 57 Α ΤΟΥ Π∆ 38/2010, όπως ισχύει.
Το γεγονός ότι το ΑΤΕΕΝ δεν χρέωσε στην 
κυρία Σ.Χ., κάτοχο τετραετούς εθνικού 
γαλλικού πτυχίου Νοµικής, µαθήµατα Ελ-
ληνικού ∆ικαίου σηµαίνει ότι επικύρωσε 
ως ενιαία αρµόδια εθνική αρχή επιφορτι-
σµένη να εφαρµόζει το πρωτογενές και το 
παράγωγο ενωσιακό δίκαιο και τις αποφά-
σεις του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε. µε τον πλέον 
επίσηµο τρόπο την πλήρη συνάφεια των 
δύο δικαίων.
ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ότι εν έτει 2020 πτυχι-
ούχοι Νοµικής του Γαλλικού Πανεπι-
στηµίου Paris 13 µε φοίτηση στο Γαλλι-
κό Κολλέγιο IdEF που έχουν αποκτήσει 
την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος είτε 
µέσω του πανελλαδικού διαγωνισµού 

υποψηφίων δικηγόρων είτε ως ενωσι-
ακοί δικηγόροι ασκούν τη δικηγορία και 
είναι σήµερα δικηγόροι µέχρι και παρ’ 
Εφέταις.
Με τη νέα αναγνώριση του µεταπτυχιακού 
τίτλου MASTER ολοκληρώνεται η σύγκρι-
ση των προγραµµάτων σπουδών, καλύ-
πτοντας την πλήρη πενταετή διάρκεια των 
δύο πρώτων κύκλων (προπτυχιακό, µε-
ταπτυχιακό), επιβεβαιώνοντας για ακόµα 
µία φορά τη συνάφεια του ελληνικού µε το 

γαλλικό δίκαιο.

Κατόπιν των προπαρατεθέντων ο γενι-
κός διευθυντής του Γαλλικού Κολλεγίου 
IdEF, ∆ρ. Στυλιανός Αµαργιανάκης:
• Εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ως άνω και άλλες, πιο πρόσφατες ανάλο-
γες αποφάσεις του ΑΤΕΕΝ, που αφορούν 
αποκλειστικά και µόνο πτυχιούχους και 
µεταπτυχιακούς Νοµικής του ∆ηµόσιου 
Γαλλικού Πανεπιστηµίου Sorbonne Paris 
Nord (Paris 13) µε φοίτηση στο Κολλέγιο 
IdEF και δεν µπορεί να γίνει επίκλησή τους 
από πτυχιούχους Νοµικής άλλων πανεπι-
στηµίων της Ε.Ε.
• Υπενθυµίζει ότι η δυνατότητα συµµετο-
χής στους διαγωνισµούς ΑΣΕΠ προϋπο-
θέτει αναγνώριση από τον ∆ΟΑΤΑΠ ή το 
ΑΤΕΕΝ και µόνο οι τίτλοι που έχουν Η∆Η 
αναγνωριστεί (όπως του Πανεπιστηµίου 
Sorbonne Paris Nord) εξασφαλίζουν αυτή 
τη δυνατότητα.
• Καλεί τους υποψήφιους φοιτητές για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022 να ενηµερω-
θούν για τα προγράµµατα υποτροφιών στα 
οποία µπορούν να συµµετάσχουν εφόσον 
εκδηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους.

Αναγνωρίστηκε το Master Νοµικής της Σορβόννης 
από το υπουργείο Παιδείας
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µία φορά τη συνάφεια του ελληνικού µε το εκδηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους.



 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

με τον υπολογιστή. Αν δεν τις ολοκληρώσεις, δεν θα παί-
ξεις καθόλου με τον υπολογιστή σήμερα». Πολλές φορές 
οι γονείς αποθαρρύνονται από την αδιαφορία του παιδιού 
σε οποιαδήποτε στέρηση και να επιλέξουν. Θα πρέπει να 
θυμούνται πως τα παιδιά προσπαθούν να διατηρήσουν την 
περηφάνια τους και να μη «λυγίσουν» στις συνέπειες. Είναι 
σημαντικό να καταλάβει το παιδί ότι εννοούν ότι θα υπάρ-
ξουν συνέπειες και να τις εφαρμόζουν. Το πιθανότερο είναι 
ότι θα γίνει πιο συνεργάσιμο όταν καταλάβει πως όντως 
εφαρμόζονται πάντα οι συνέπειες. Πριν επιβάλλουν τη συ-
νέπεια, είναι σημαντικό οι γονείς να έχουν κατανοήσει τους 
λόγους για τους οποίους το παιδί συμπεριφέρθηκε άσχημα.
Μετά την οδηγία και την αναφορά στη συνέπεια, οι γονείς 
θα πρέπει να δώσουν λίγο χρόνο στο παιδί να συνεργα-
στεί. Αν δεν το κάνει, η συνέπεια θα πρέπει να επιβληθεί 
άμεσα και όχι μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάθε 
φορά που το παιδί εκδηλώνει την ανεπιθύμητη συμπερι-
φορά, θα πρέπει να εφαρμόζεται η αντίστοιχη συνέπεια. 
Σε διαφορετική περίπτωση, το παιδί θα καταλάβει πως 
κάποιες φορές μπορεί να ξεφεύγει και να συμπεριφέρεται 
άσχημα χωρίς καμία συνέπεια. Η εφαρμογή των συνεπει-
ών θα πρέπει να γίνεται με σιγουριά, ηρεμία και χωρίς να 
προσβάλλεται ή να μειώνεται το παιδί.
Η επιλογή των συνεπειών είναι το κλειδί της επιτυχίας 
ενός τέτοιου συστήματος. Οι συνέπειες θα πρέπει να είναι 
κατάλληλες για την ηλικία του παιδιού, να είναι ρεαλιστι-
κές και αντίστοιχες της εναντιωματικής συμπεριφοράς 
– π.χ. αν το παιδί δεν μαζεύει τα παιχνίδια του, δεν είναι 
λογική συνέπεια να μην ξαναδεί τηλεόραση για έναν μήνα. 
Αντιθέτως, είναι λογική συνέπεια να μη δει τηλεόραση το 
απόγευμα ή να μη φάει γλυκό μετά το φαγητό.
Επίσης, οι συνέπειες θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμες και 
να μπορεί να ελεγχθεί η εφαρμογή τους από τους γονείς 
– π.χ. μπορούν να ελέγξουν αν το παιδί θα παίξει με τον 
υπολογιστή για ένα απόγευμα, όχι όμως για έναν μήνα. 
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελέγξουν αν εφαρμόζεται 
μια τόσο μακροχρόνια συνέπεια. Εξάλλου οι συνέπειες 
θα πρέπει να είναι σύντομες, για να δίνεται η ευκαιρία στο 
παιδί να δείξει ότι έμαθε την επιθυμητή συμπεριφορά. Η 
συνέπεια καλό θα είναι να στερεί από το παιδί κάτι ευχά-
ριστο και όχι να του επιβάλλει κάτι δυσάρεστο, γιατί τότε 
είναι τιμωρία και όχι συνέπεια.
Μετά την εφαρμογή της συνέπειας θα πρέπει να απο-
φεύγεται η αναφορά στην ανεπιθύμητη συμπεριφορά ή 
οποιαδήποτε μομφή προς το παιδί. Οι γονείς θα πρέπει να 
θυμούνται πως σημαντικότερο όλων είναι να μην εστιά-
ζουν μόνο στην ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Ο έπαινος και 
η ανταμοιβή της επιθυμητής συμπεριφοράς θα έχουν ση-
μαντικότερα και πιο ωφέλιμα αποτελέσματα για το παιδί.

Παιδί & Τιμωρία: Είναι τελικά ωφέλιμη;  
Τι μπορούν να κάνουν εναλλακτικά οι γονείς;

*  Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστημονικός σύμβουλος του τομέα Ειδικής Αγωγής του 
Εκπαιδευτικού Ομίλου D Group, επιστημονικός διευθυντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση». eidikospaidagogos.gr

Η τιμωρία δημιουργεί στο παιδί συναισθήματα θυμού και 
αδικίας και δεν το βοηθά να αντιληφθεί πώς θα πρέπει να 
συμπεριφερθεί μελλοντικά. Πρόκειται για μια προσωρινή 
ανακούφιση της έντασης και του θυμού των γονιών, χωρίς 
καμία ωφέλεια για το παιδί.“

Έ
χει αποδειχθεί επιστημονικά πως η τι-
μωρία δεν ωφελεί ουσιαστικά το παιδί 
και δεν του προσφέρει τίποτα το διδα-
κτικό – κυρίως η σωματική τιμωρία. 
Αντιθέτως, δημιουργεί στο παιδί συναι-
σθήματα θυμού και αδικίας και δεν το 

βοηθά να αντιληφθεί πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί 
μελλοντικά. Πρόκειται για μια προσωρινή ανακούφιση 
της έντασης και του θυμού των γονιών, χωρίς καμία 
ωφέλεια για το παιδί.
Είτε είναι σωματική τιμωρία είτε λεκτική απειλή, στην 
ουσία εκφράζει την άνιση υπεροχή του ενήλικα απένα-
ντι στο παιδί. Η αποτελεσματικότητά της στηρίζεται σε 
αυτή την άνιση δύναμη και στον φόβο που δημιουργεί 
στο παιδί. Υποτιμά το παιδί και του δημιουργεί αισθή-
ματα κατωτερότητας.
Αντί της τιμωρίας οι γονείς μπορούν να επιλέξουν ένα 
σύστημα λογικών συνεπειών.

Σύστημα λογικών συνεπειών
Πολλές φορές, παρά τις προσπάθειες των γονιών, το παιδί 
αδυνατεί να συμμορφωθεί και συνεχίζει τη μη επιθυμητή 
συμπεριφορά. Όταν πλέον δεν βοηθά η ύπαρξη ξεκάθα-
ρων κανόνων και εντολών, οι γονείς καλό θα είναι να 
εφαρμόζουν ένα σύστημα λογικών συνεπειών. Στόχος 
ενός τέτοιου συστήματος είναι να βοηθήσει το παιδί να 
αναπτύξει υπευθυνότητα και να βιώσει τις συνέπειες των 
πράξεών του.
Η βασική διαφορά από την τιμωρία είναι ότι για κάθε μη 
επιθυμητή ή εναντιωματική συμπεριφορά υπάρχει μια 
λογική προσυμφωνημένη συνέπεια. Αντιθέτως, στην πε-
ρίπτωση της τιμωρίας ο γονιός ενεργεί αυθαίρετα και το 
παιδί δεν γνωρίζει από πριν γι’ αυτή την τιμωρία.
Αρχικά, οι γονείς θα πρέπει να έχουν κάνει σαφές στο παιδί 
τι αναμένουν από αυτό και ποια θα είναι η συνέπεια αν δεν 
ακολουθήσει την εντολή-οδηγία τους, π.χ. «θέλω να ολο-
κληρώσεις τις εργασίες σου και μετά μπορείς να παίξεις 
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Σ
ε τροχιά εμβολιασμών κατά του κορονοϊού 
έχει εισέλθει η χώρα, παράλληλα με την 
υπόλοιπη Ευρώπη, και υπάρχουν αρκε-
τά ερωτηματικά στους πολίτες, οι οποίοι, 
λόγω της μη εξοικείωσης με τους επιστη-
μονικούς όρους, προσπαθούν να κατανο-

ήσουν τι είναι αυτά τα νέας τεχνολογίας εμβόλια mRNA. 
Επίσης ανησυχούν για το αν θα υπάρχουν εμβόλια για 
όλους μας.
Όπως σημειώνει ο Αντώνης Δημητρακόπουλος, διευ-
θυντής της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής στο Ερρίκος Ντυ-
νάν Hospital Center και ειδικός σύμβουλος παθολόγος 
στο Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, πριν από 
σχεδόν ένα έτος, με εξαίρεση τους επιστήμονες και τις 
εταιρείες που ασχολούνται με αυτή την τεχνολογία, κα-
νείς δεν είχε ακούσει για τα mRNA εμβόλια. Σήμερα, 
δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν εναπο-
θέσει τις ελπίδες τους για τον τερματισμό της πανδημίας 
σε αυτά. Ωστόσο, η μαζική παραγωγή των mRNA εμ-
βολίων είναι κάτι που πιθανώς δεν θα υλοποιηθεί τόσο 
εύκολα όσο ελπίζαμε.
Αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί δύο εμβόλια, της Pfizer-
BioNTech και της Moderna, ενώ ένα τρίτο εμβόλιο, 
αυτό της CureVac, το οποίο επίσης χρησιμοποιεί την 
τεχνολογία του mRNA, βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο 
των κλινικών δοκιμών και αναμένεται να λάβει έγκριση 
στο προσεχές μέλλον. Οι εταιρείες Pfizer και BioNTech 
έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 2 δισεκατομμύρια δό-
σεις του εμβολίου το 2021, ενώ η Moderna έχει δεσμευ-
τεί για 600 εκατομμύρια δόσεις.
Ωστόσο, η επίτευξη του παραπάνω στόχου δεν είναι 
κάτι εύκολο. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν ειδικά 
εργοστάσια μαζικής παραγωγής εμβολίων που χρη-
σιμοποιούν την τεχνολογία του mRNA. Η Pfizer και η 
Moderna έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσουν δί-
κτυα προμηθειών προκειμένου να κάνουν τη μετάβαση 
από την παραγωγή εμβολίων για τις κλινικές δοκιμές σε 
μεγάλης κλίμακας παραγωγή. Όμως για κάθε βήμα στη 
διαδικασία της παρασκευής των εμβολίων χρειάζονται 
πρώτες ύλες, οι οποίες, και πριν από την πανδημία, ήταν 
διαθέσιμες σε περιορισμένες ποσότητες.
Τα mRNA εμβόλια παράγονται με ταχύτερες χημικές 
αντιδράσεις συγκριτικά με τα τυπικά εμβόλια, που βα-
σίζονται σε πολλαπλασιασμό εξασθενημένων ιών σε 
αυγά κότας. Η παρασκευή ενός mRNA εμβολίου ξεκινά 
με τη δημιουργία μιας αλληλουχίας που κωδικοποιεί 
την πρωτεΐνη-ακίδα του SARS-CoV-2. Στη συνέχεια η 
αλληλουχία αυτή μετατρέπεται σε DNA και ακολούθως 
στο mRNA, που τοποθετείται στο εμβόλιο. 
Προκειμένου να προστατευτεί το mRNA, το οποίο είναι 
ιδιαίτερα ασταθές, περικλείεται σε ένα λιπιδικό νανοσω-
ματίδιο, το οποίο διευκολύνει επίσης την πρόσληψή του 
από τα ανθρώπινα κύτταρα. Τα τελευταία ακολούθως 

παράγουν την πρωτεΐνη, την οποία και παρουσιάζουν 
στην επιφάνειά τους, ώστε το ανοσοποιητικό σύστημα 
να μπορεί να ανταποκριθεί.
Σύμφωνα με το Government Accountability Office (GAO) 
των ΗΠΑ, αρκετές από τις πρώτες ύλες που χρησιμο-
ποιούν τα εμβόλια είναι σε έλλειψη αυτή τη στιγμή. Οι 
σημαντικότερες, ίσως, πρώτες ύλες που χρειάζονται 
για την παραγωγή των εμβολίων είναι οι πολυμεράσες, 
μία κατηγορία ενζύμων που χρησιμοποιούνται για τη 
μετατροπή του DNA σε mRNA, και τα συστατικά των 
νανοσωματιδίων. Μία άλλη σχετικά σπάνια ουσία που 
απαιτείται είναι η VCE (vaccinia capping enzyme), ένα 
ένζυμο που βοηθά στη διατήρηση του mRNA, καθώς 
προλαμβάνει την αποδόμηση του τελευταίου από τους 

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

ΕΜΒΌΛΙΌ ΚΌΡΌΝΌΪΌΎ:  

Ελπίδα, αλλά θα πρέπει να έχουμε  
και υπομονή

Δεν υπάρχουν ειδικά εργοστάσια 
μαζικής παραγωγής εμβολίων που 
χρησιμοποιούν την τεχνολογία του 
mRNA και που είναι τα μόνα που μέχρι 
σήμερα έχουν εγκριθεί.
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μηχανισμούς του κυττάρου. Σημειώνεται ότι 5 κιλά της 
παραπάνω ουσίας κοστίζουν περίπου 1,4 δισ. δολάρια 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 
100 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου.
Ένας προς το παρόν αστάθμιστος παράγοντας που θα 
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη από τα εμβό-
λια είναι η διάρκεια της ανοσίας. Πριν από την κυκλο-
φορία των εμβολίων αρκετοί ειδικοί είχαν υποστηρίξει 
ότι τα τελευταία θα παράγουν 4-10 φορές υψηλότερα 
επίπεδα αντισωμάτων σε σχέση με τη φυσική λοίμωξη, 
κάτι που ωστόσο δεν επαληθεύτηκε. Αν και τα εμβό-
λια έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα, αν τα επίπεδα 
των αντισωμάτων φθίνουν ταχέως, θα χρειαζόμαστε 
συνεχώς νέες δόσεις, με αποτέλεσμα η ζήτηση για τα 
εμβόλια να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Ένας άλλος 
παράγοντας που ενδεχομένως θα επηρεάσει τη συχνό-
τητα των ενισχυτικών δόσεων είναι η ανοσία από τα Τ 
λεμφοκύτταρα.
Ευτυχώς, τα εμβόλια mRNA δεν είναι τα μοναδικά εμ-
βόλια που εξετάζονται σήμερα. Άλλες εταιρείες, όπως η 
Johnson & Johnson και η AstraZeneca, έχουν χρησιμο-
ποιήσει διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη των 
εμβολίων τους, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα 
τελευταία στάδια των κλινικών δοκιμών. Αν τα εμβόλια 
αυτά τελικά εγκριθούν, θα έχουμε αρκετά εκατομμύρια 
επιπλέον δόσεις, όχι μόνο για τις αναπτυγμένες αλλά και 
για τις αναπτυσσόμενες χώρες.



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.

Το Betarades.gr και η F.S. σάς προσφέ-
ρουν για µία ακόµη φορά τα προγνω-
στικά τους για τα παιχνίδια της εβδο-
µάδας. Έχουµε ξεχωρίσει πέντε βασι-
κές επιλογές για την Κυριακή. Ανάµεσα 

σε αυτές υπάρχει και αγώνας από την ελληνική Super 
League. Όσον αφορά τις υπόλοιπες, µας έρχονται από τα 
πρωταθλήµατα Ιταλίας, Τουρκίας, Γερµανίας και Γαλ-
λίας. Οι προτάσεις µας για παιχνίδι συµπεριλαµβάνουν 
τόσο το τελικό αποτέλεσµα όσο και τα γκολ. Πάµε αµέ-
σως να τις δούµε!
Οι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινούν από την Ιταλία και 
τη Serie A, εκεί όπου η Βερόνα υποδέχεται τη Νάπολι 
για τη 19η αγωνιστική. Μετά από τρία συνεχόµενα θε-
τικά αποτελέσµατα, τις νίκες απέναντι σε Σπέτσια (1-0) 
και Κροτόνε (2-1) και την εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) µε 
την Τορίνο, ακολούθησε η ήττα µε 1-0 από την Μπολό-
νια για τη Βερόνα. Η αµυντική της λειτουργία δεν παίρ-
νει καλό βαθµό, καθώς έχει δεχτεί γκολ και στα τελευ-
ταία πέντε παιχνίδια στην έδρα της. Η Νάπολι βρίσκεται 
στην τρίτη θέση της βαθµολογίας µε 34 βαθµούς, εννέα 
λιγότερους από την πρωτοπόρο Μίλαν. Στο τελευταίο 
της παιχνίδι πρωταθλήµατος πραγµατοποίησε εντυπω-
σιακή εµφάνιση και συνέτριψε µε 6-0 τη Φιορεντίνα. 
Προέρχεται από ήττα µε 2-0 από τη Γιουβέντους στον 
τελικό του Super Cup Ιταλίας. ∆ιαθέτει την τρίτη καλύ-
τερη επίθεση του πρωταθλήµατος µε 40 γκολ. Όµως η 
άµυνά της δεν εµπνέει ιδιαίτερη εµπιστοσύνη, ειδικά 
µακριά από το γήπεδό της. Η Νάπολι είναι το φαβορί για 
τη νίκη, ενώ περιµένουµε ένα ανοιχτό παιχνίδι, µε τους 
δύο αντιπάλους να αντιµετωπίζουν ανασταλτικά προ-
βλήµατα. Θα επιλέξουµε το Over 2.5 σε απόδοση 1.85.

Αµφίσκορο στους Ζωσιµάδες
Συνεχίζουµε µε το ελληνικό πρωτάθληµα και την ανα-
µέτρηση της 18ης αγωνιστικής στους Ζωσιµάδες, εκεί 
όπου ο ΠΑΣ Γιάννινα υποδέχεται τον Βόλο. Οι γηπε-

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με τα γκολ στη Serie A!

δούχοι βρίσκονται στην ενδέκατη θέση της βαθµολο-
γίας, κυρίως λόγω της αδυναµίας τους να εκµεταλλευ-
τούν την έδρα τους. Συγκεκριµένα, έχουν συγκεντρώσει 
µόλις επτά βαθµούς σε οκτώ αναµετρήσεις στο γήπεδό 
τους. Στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήµατος έφτασαν 
πολύ κοντά σε ένα σπουδαίο αποτέλεσµα µε αντίπαλο 
τον Ολυµπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», ηττήθηκαν όµως 
τελικά µε 1-0 µε γκολ του Χασάν στις καθυστερήσεις. 
Ο Βόλος έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση στην επό-
µενη φάση του Κυπέλλου µετά τη νίκη του µε 2-0 επί 
του ΟΦΗ. Στο πρωτάθληµα προέρχεται από τρία συνε-
χόµενα αρνητικά αποτελέσµατα και συγκεκριµένα ήττες 
από Άρη (2-0) και ΠΑΟΚ (3-1) και εντός έδρας ισοπαλία 
(1-1) µε τη Λαµία. Πρόκειται για δύο οµάδες που θέλουν 

να παίξουν ποδόσφαιρο, χωρίς αµυντικές σκοπιµότητες 
και µε ποιότητα µεσοεπιθετικά. Αξίζει το Goal/Goal σε 
απόδοση 2.00.

Φαβορί στην Τουρκία
Σε παιχνίδι για την 21η «στροφή» του τουρκικού πρω-
ταθλήµατος η Μαλάτιασπορ φιλοξενεί τη Γαλατασαράι. 
Μετά από πέντε διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη στην 
κατηγορία, οι γηπεδούχοι σηµείωσαν εσχάτως δύο συ-
νεχόµενα «τρίποντα». Συνέτριψαν εντός έδρας τη Ρίζε-
σπορ µε 4-1 κι έπειτα κέρδισαν και τη Χατάισπορ εκτός 
µε 2-1, ανεβαίνοντας και στην κατάταξη. Καταλαµβάνουν 
την ένατη θέση στη βαθµολογία µε συγκοµιδή 27 πό-
ντων. Στην αντίπερα όχθη, η Γαλατασαράι προέρχεται 
από εµφατική νίκη στο γήπεδό της επί της ουραγού Ντε-
νιζλίσπορ µε 6-1. Έναν αγώνα πίσω, είχε ηττηθεί εκτός 
από την Μπεσίκτας µε 2-0, µένοντας µε 10 παίκτες από 
το 58΄ µετά από αποβολή του Ντιαγκνέ. Είναι τρίτη στον 
βαθµολογικό πίνακα µε 36 πόντους, 2 µακριά από την 
κορυφή. Οι φιλοξενούµενοι είναι ανώτεροι αγωνιστικά 
και µπορούν να πάρουν, εύκολα ή δύσκολα, τη νίκη. Το 
«διπλό» σε απόδοση 2.00 είναι µία δυνατή επιλογή.
Περνάµε στη Γερµανία, όπου η Χόφενχαϊµ αντιµετω-
πίζει την Κολωνία για την Bundesliga. Η Χόφενχαϊµ τα 
πάει πολύ καλά τις τελευταίες δύο αγωνιστικές του πρω-
ταθλήµατος, έχοντας µείνει αήττητη, αλλά και διατηρώ-
ντας ανέπαφη την εστία της. Κέρδισε πιο πρόσφατα τη 
Χέρτα Βερολίνου µε 3-0 και ψυχωµένη εµφάνιση. Θε-
ωρούµε πως µπορεί να πάρει άλλη µία νίκη κόντρα στην 
Κολωνία, που είναι στην επικίνδυνη ζώνη. Ο «άσος» 
είναι στο 1.90. Στη Γαλλία και τη Ligue 1, τώρα, η Σεντ-
Ετιέν υποδέχεται τη Λυών. Στα τέσσερα από τα πέντε τε-
λευταία παιχνίδια που έδωσε στην έδρα της η Σεντ-Ε-
τιέν βρήκαν δίχτυα και οι δύο αντίπαλοι. Έχει µείνει µα-
κριά από τη νίκη στα πέντε τελευταία µατς της και θέλει 
να κάνει την επιστροφή. Η Λυών σκοράρει κατά ριπάς, 
έχοντας µάλιστα βάλει γκολ σε εννέα διαδοχικούς αγώ-
νες µακριά από το γήπεδό της. Με τα δεδοµένα αυτά θα 
στηρίξουµε την επιλογή του Goal/Goal σε απόδοση 1.80.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη 
εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµε-
ρωτικό site για το Στοίχηµα µπορείτε να βρίσκετε επι-
λογές για live betting καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββα-
τοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρ-
χει έντονη στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και 
αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Ντιζόν - Στρασµπούργκ (24/01, 16:00): Στις τρεις 
τελευταίες αναµετρήσεις της στο γαλλικό πρωτάθληµα η 
Στρασµπούργκ µετράει ισάριθµες νίκες. Είναι πολύ πιθανό 
να τις κάνει τέσσερις κόντρα στην Ντιζόν. Το «διπλό» 
εντοπίζεται σε απόδοση 2.03.

* Λάτσιο - Σασουόλο (24/01, 19:00): Από τρία διαδο-
χικά «τρίποντα» στο πρωτάθληµα προέρχεται η Λάτσιο. 
Μπορεί να πετύχει ένα ακόµη στο «Ολίµπικ» µε αντίπαλο 
τη Σασουόλο. Ο «άσος» παίζεται σε απόδοση 1.70.

* Σταντάρ Λιέγης - Σαρλερουά (24/01, 19:15): Οι 
γηπεδούχοι έρχονται στο παιχνίδι µε τη Σαρλερουά 
έχοντας «αέρα» τριών συνεχόµενων νικών στο βελγικό 
πρωτάθληµα, ανεξαρτήτως έδρας. Ο «άσος» προσφέρεται 
σε απόδοση 2.05.

Goal Tips

* Ατρόµητος - Ολυµπιακός (24/01, 15:00): Οι τέσσερις 
από τους πέντε πιο πρόσφατους αγώνες στην έδρα του 
Ατροµήτου έληξαν µε Over 2.5 γκολ. Το ενδεχόµενο αυτό 
να επαναληφθεί προσφέρεται σε απόδοση 1.72.

* Οσασούνα - Γρανάδα (24/01, 15:00): Από δύο τέρµα-
τα και κάτω συνολικά έχουν µπει στα τέσσερα από τα πέντε 
τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της Οσασούνα. Το Under 
2.5 βρίσκεται σε απόδοση 1.65.

* Πάρµα - Σαµπντόρια (24/01, 21:45): Στις τρεις πιο 
πρόσφατες αναµετρήσεις που έδωσε η Σαµπντόρια µακριά 
από το γήπεδό της σηµειώθηκαν τρία γκολ τουλάχιστον. Το 
Over 2.5 εντοπίζεται σε απόδοση 2.00.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 24/01
16:00  Βερόνα - Νάπολι   Over 2.5  1.85
17:15  ΠΑΣ Γιάννινα - ΝΠΣ Βόλος   Goal/Goal  2.00
18:00  Μαλάτιασπορ - Γαλατασαράι   2  2.00
19:00  Χόφενχαϊµ - Κολωνία   1  1.90
22:00  Σεντ-Ετιέν - Λυών   Goal/Goal  1.80
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O «ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» 
ΣΕ LIVE STREAMING
Η δεύτερη φετινή παραγωγή του Εθνικού 
Θεάτρου είναι το αριστουργηµατικό έργο του 
Τενεσί Ουίλιαµς «O Γυάλινος Κόσµος», σε 
σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη. Ο «Γυάλινος 
Κόσµος», ίσως το αντιπροσωπευτικότερο 
έργο του συγγραφέα που µε τη δραµατουργία 
του σηµάδεψε τη µεταπολεµική Αµερική, 
γράφτηκε το 1944. Πρόκειται για έργο ποιη-
τικής πνοής και βαθιάς ανθρώπινης ευαισθη-
σίας, όπου ο κόσµος της σκληρής πραγµα-
τικότητας συµπλέκεται µε την εύθραυστη 
οµορφιά της φαντασίας και του ονείρου.
Σάββατο 23 Ιανουαρίου στις 20:30.
Παίζουν: Άννα Μάσχα, Κωνσταντίνος 
Μπιµπής, Λένα Παπαληγούρα, Αναστάσης 
Ροϊλός
Η απευθείας µετάδοση θα είναι διαθέσιµη 
στη σελίδα livestream.n-t.gr µε αγορά ηλε-
κτρονικού εισιτηρίου (κωδικού πρόσβασης).
Τιµή εισιτηρίου: €8

Ο Μ . ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΖΩΝΤΑΝΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα βρεθού-
µε ξανά στον Σταυρό του Νότου από την 
ασφάλεια του σπιτιού µας, για να παρακο-
λουθήσουµε ζωντανά τον Μίλτο και την 
µπάντα του. Εµείς, που µας έχει λείψει η 
τόσο ξεχωριστή εµπειρία των παραστάσεών 
του στον Σταυρό, αλλά και όσοι µέχρι τώρα 
δεν µπορούσαν λόγω απόστασης να τη 
ζήσουν.
Τιµή εισιτηρίου: €7
Εισιτήρια: Viva.gr

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ RESTART: 
ΤΙ ΜΑΣ ΕΜΑΘΕ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ;
Με το βλέµµα όλων στραµµένο στους 
εµβολιασµούς που ήδη έχουν ξεκινήσει 
στον ∆υτικό κόσµο, οι ∆ΙΑΛΟΓΟΙ του ΙΣΝ, 
που υλοποιούνται µε τη δηµοσιογραφική 
επιµέλεια του µη κερδοσκοπικού δηµοσι-
ογραφικού οργανισµού iMEdD (incubator 
for Media Education and Development), 
πραγµατοποιούν την Τετάρτη 27 Ιανουαρί-
ου στις 18:30 την πρώτη τους διαδικτυακή 
συνάντηση για το 2021, µε θέµα «Περιµένο-
ντας το Restart: Τι µας έµαθε ο κορωνοϊός;». 
Αισιοδοξία για το µέλλον ή συσσωρευµένος 
θυµός για όσα προηγήθηκαν; Πανηγυρισµοί 
για τη νίκη της επιστήµης ή αµφισβήτη-
ση και αρνητισµός; Επιστροφή στην προ 
Covid εποχή ή αναθεώρηση συνηθειών και 
πολιτικών;

«ATOMIC BLONDE» 
ΣΕ Α  ́ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Περιπέτεια αµερικανικής, γερµανικής, σουηδικής, ουγγρικής συµπαραγωγής 2017

Η Λορέιν είναι µια αδίστακτη, τολ-
µηρή και σέξι πράκτορας της 
MI6, που φτάνει στο Βερολίνο, 

κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου, 
µε µια µυστική αποστολή: να εξιχνιάσει 
τον φόνο ενός συναδέλφου της, µε τον 
οποίο τη συνδέει ένα ερωτικό παρελθόν, 

και να εντοπίσει µια χαµένη λίστα διπλών 
πρακτόρων. Θα πρέπει να χρησιµοποιήσει 
όλα της τα «ταλέντα» για να παραµείνει ζω-
ντανή και να φέρει εις πέρας την αποστολή 
της. Με τη βοήθεια ενός αστυνοµικού θα 
γίνει µέρος ενός επικίνδυνου παιχνιδιού 
κατασκόπων… Η ταινία είναι βασισµένη 

στην comic νουβέλα «The Coldest City» 
των Άντονι Τζόνστον και Σαµ Χαρτ.
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Λιντς
Παίζουν: Σαρλίζ Θερόν, Τζέιµς Μακαβόι, 
Σοφία Μπουτέλα, Μπιλ Σκάρσγκαρντ, 
Τζον Γκούντµαν
Πέµπτη 28/1, 22:15, στο Star.



Εκτέλεση
•  Σε ένα µπολ ανακατεύουµε όλα τα στερεά υλικά µαζί (σιµιγδάλι, αλεύρι, κουρκουµάς, 

baking powder, αλάτι).
•  Σε ένα άλλο µπολ ανακατεύουµε µαζί το ηλιέλαιο, το γάλα και τη ζάχαρη.
•  Ρίχνουµε το δεύτερο µείγµα στο πρώτο και ανακατεύουµε πολύ καλά (µέχρι το µείγµα 

µας να γίνει κίτρινο).
•  Αλείφουµε ένα ταψί 23x23 εκ. µε το ταχίνι, ρίχνουµε το µείγµα και πασπαλίζουµε την 

επιφάνειά του µε τα κουκουνάρια. Κατόπιν ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο στους 
180 βαθµούς για 35-40 λεπτά.

•  Όταν το κέικ µας ψηθεί, το βγάζουµε από τον φούρνο, το αφήνουµε στην άκρη και όταν 
κρυώσει το κόβουµε σε 16 κοµµάτια και σερβίρουµε.

Σφουφ 
(κέικ µε κουρκουµά)

Υλικά

•  3/4 φλιτζανιού χοντρό 

σιµιγδάλι

•  3/4 φλιτζανιού ψιλό σιµιγδάλι

•  1/2 φλιτζανιού αλεύρι

•  1 κ.σ. κουρκουµάς σε σκόνη

•  1 1/2 κ.γλ. baking powder

•  1/4 κ.γλ. αλάτι

•  1/2 φλιτζανιού ηλιέλαιο

•  1 φλιτζάνι γάλα

•  1 φλιτζάνι ζάχαρη

•  2 κ.σ. ταχίνι

•  1/4 φλιτζανιού κουκουνάρι

TIP
Το σφουφ είναι 

ένα vegetarian κέικ και µπορεί 
να µετατραπεί σε vegan αν 
αντικαταστήσουµε το γάλα µε vegan γάλα.

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan, 
Facebook: AbirWazzan

Μερίδες: 16Μερίδες: 16Μερίδες: 16
Χρόνος µαγειρέµατος: 50 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 50 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 50 λεπτάΒαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*



Τα πρώτα 
μου τέσσερα 
βιβλία ήταν 
παιδικά και 
δεν έχω 
εγκαταλείψει 
αυτή μου 
την αγάπη, 
και ούτε 
πρόκειται, 
όμως οι 
διαφορές 
ανάμεσα στα 
δύο είδη είναι 
τεράστιες 
και έχουν 
«κόκκινες 
γραμμές». Τα 
παιδιά είναι το 
πιο εύθραυστο 
και το πιο 
απαιτητικό 
κοινό, ένα 
κακό βιβλίο, 
ένα λάθος, 
δεν θα το 
συγχωρήσουν.

Π
ρόσφατα κυκλοφόρησε το καινούργιο βιβλίο της Αλέκας 
Ζωγράφου «Το τανγκό της Ηλέκτρας» από τις εκδόσεις Χάρ-
τινη Πόλη. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα γεμάτο ανατρο-
πές, που ταξιδεύει τον αναγνώστη από την Κέρκυρα έως την 
Μπολόνια.

Ποια ήταν η κυριότερη πηγή έμπνευσης για να γράψετε το «Τανγκό της 
Ηλέκτρας»;
Η έμπνευση δεν είναι πάντα κάτι που ξεπηδάει από ευφάνταστες ιστορίες, 
πολλές φορές προκύπτει και από ιστορίες της διπλανής πόρτας. Στο συγκε-
κριμένο βιβλίο η πηγή της έμπνευσης, έτσι ώστε να αρχίσω να πλέκω την 
ιστορία, ήταν η ίδια μας η κοινωνία. Πόσοι άνθρωποι ζουν με το σαράκι να 
καταστρέψουν και ας καταστραφούν, να σύρουν ανθρώπους στον όλεθρο 
και ας συρθούν; Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τους ήρωες του βιβλίου 
μου, λοιπόν, που με τον δικό μου τρόπο δημιούργησα την πλοκή και έφτιαξα 
τη δική τους ιστορία.

Αν περιγράφατε με μία μόνο πρόταση τον πυρήνα του καινούργιου σας 
μυθιστορήματος, ποια θα ήταν αυτή;
Μου χρειάζεται μόνο μία λέξη και ούτε καν πρόταση για να περιγράψω τον 

πυρήνα του «Τανγκό της Ηλέκτρας» και αυτή είναι η «οργή» και θα χρεια-
στώ και μία ακόμη για να περιγράψω τις συνέπειες, και αυτή είναι η «νέ-
μεση». Το μήνυμα που θα προκύψει, αν οι αναγνώστες βάλουν σε μια 
σειρά τα γεγονότα, είναι και το δικό μου ζητούμενο να συμβεί, είναι ότι τί-
ποτα δεν μένει ατιμώρητο και τίποτα δεν μπορεί να προσφέρει στον θύτη το 
γινάτι, ο θυμός που καίει τον νου και την ψυχή του, ακόμα και τα χαλάσματα 
που θα προκαλέσει δεν θα σταθούν ποτέ ικανά να τον γιατρέψουν. Την ίαση 
δεν τη βρήκε κανείς, και ούτε πρόκειται, μέσα από τα συντρίμμια, αντίθετα, 
ακόμα και μετά από αυτό θα παραμένει ο πυρήνας του ένας άνθρωπος με 
νοσηρό μυαλό και με ανίατο, θα έλεγα, τον ψυχισμό του.

Τοποθετείτε την πλοκή της ιστορίας σας στην Κέρκυρα και στην Μπολό-
νια. Τι σας συνδέει με αυτές τις δύο πόλεις;
Η Κέρκυρα ήταν η πρώτη μου επιλογή για να απλώσω το μελάνι και να 
γραφτεί το «Τανγκό της Ηλέκτρας». Είναι ένα νησί που αγαπώ πολύ. Κου-
βαλάει μια μελαγχολία που μου αρέσει, το ενετικό στοιχείο που ξεχύνεται 
έντονα σε κάθε γωνιά και σε κάθε καντούνι του. Όσο για την Μπολόνια, αν 
παραμερίσουμε για λίγο το ότι κάποτε ήταν η πόλη που είχα επιλέξει για τις 
σπουδές μου, σίγουρα έχει πολλά κοινά με την Κέρκυρα. Το μεσαιωνικό 
στοιχείο που επικρατεί παντού σε μεταφέρει πίσω στον χρόνο και σε όλα 
τα vialli του Centro Storico μοιάζουν σαν να ξεπηδούν από παντού ιστορίες, 
ακόμα και παραμύθια, από εκείνα που πληρούν τις προϋποθέσεις για να γί-
νουν ο καμβάς του συγγραφέα και με την πένα του αντί για πινέλα να φτιά-
ξει τον δικό του πίνακα.

Τα πρώτα σας βιβλία ήταν παιδικά. Πώς ξεκίνησε το ταξίδι της συγγρα-
φής, πώς μεταπηδήσατε στα βιβλία για ενήλικες και ποιες οι ιδιαιτερό-
τητες στα δύο αυτά είδη;
Τα πρώτα μου τέσσερα βιβλία ήταν παιδικά και δεν έχω εγκαταλείψει αυτή 
μου την αγάπη, και ούτε πρόκειται, όμως οι διαφορές ανάμεσα στα δύο 
είδη είναι τεράστιες και έχουν «κόκκινες γραμμές». Τα παιδιά είναι το πιο 
εύθραυστο και το πιο απαιτητικό κοινό, ένα κακό βιβλίο, ένα λάθος, δεν θα 
το συγχωρήσουν. Η δυσκολία γραφής τους είναι από μόνη της ένα εμπόδιο 
που με επιτυχία πρέπει να περάσεις, κι αυτό έχει να κάνει με τη φαντασία 
και τις λέξεις που θα επιλέξεις για να γραφτεί το κείμενο του εκάστοτε παι-
δικού βιβλίου. Αντίθετα, οι ενήλικες σαφώς και είναι αυστηροί κριτές, αλλά 
πιο εύκολα θα «συγχωρήσουν» ένα λάθος και, φυσικά, οι γραμμές και οι 
σελίδες δεν έχουν λέξεις που «απαγορεύεται» να μπουν. Η σκέψη και η 
έμπνευση είναι εκείνες που τις επιλέγουν και όχι τα «πρέπει», τα οποία, 
όμως, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχουν, γιατί τα βιβλία τα παιδικά είναι 
εφόδια στη φαρέτρα κάθε παιδιού, κατά συνέπεια χρειάζεται μεγάλη προ-
σοχή. Με τα παιδιά δεν παίζει κανείς. Τα παιδιά μόνο παίζουν.

Έχετε κάποιο τελετουργικό όταν γράφετε;
Απολύτως κανένα. Γράφω όταν έχω κάτι να πω και όχι γιατί πρέπει καλά 
και ντε να προχωρήσω την ιστορία μου για να είμαι εντός χρόνου στην έκ-
δοση. Δεν χρειάζομαι ειδυλλιακά τοπία και σεργιάνια για να μου έρθει η 
ιδέα, βολεύομαι μια χαρά στο μικρό μου γραφείο, στο λίγων ιντσών λάπτοπ 
μου, και το μόνο μεγάλο που μπαίνει σε λειτουργία είναι το μυαλό και στη 
συνέχεια η φαντασία. Αυτά χρειάζομαι και τις εγγυήσεις τους ότι δεν θα με 
εγκαταλείψουν, ώστε να έχω να πω πάντα κάτι «καλό και αξιόλογο» στο α-
ναγνωστικό μου κοινό. Αυτό με νοιάζει και είναι και αυτό που μου αρκεί.

Τι σας κάνει αισιόδοξη και τι σας εξοργίζει;
Με την αισιοδοξία θα σας πω ότι δεν έχω και τις καλύτερες σχέσεις. Μοιά-
ζει λίγο σαν να φτιάχνω τον κύβο του Ρούμπικ. Αν τα καταφέρω, τότε η αι-
σιοδοξία μπαίνει στην ψυχοσύνθεσή μου, αν όμως όχι, τότε παραμένω σι-
ωπηλή και περιμένω. Με λίγα λόγια, η αισιοδοξία από μόνη της και χωρίς 
να συνάδει με άλλες παραμέτρους δεν φτάνει.
Τι με εξοργίζει; Αυτό μπορώ να το απαντήσω με μία λέξη: το ψέμα. Δεν το 
συγχωρώ, δεν το ξεχνώ και, ναι, δεν ντρέπομαι να το πω, αν νομίζω ότι α-
ξίζει τον κόπο, θα το πάω και λίγο παρακάτω και θα το τιμωρήσω. Τα «κατά 
συνθήκη ψεύδη» διαφέρουν από τα «ψέματα». Τα πρώτα μπορεί και να τα 
δεχτείς, τα δεύτερα, όμως, που σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να έχουν 
παίξει και με την ψυχή σου, για ποιον λόγο να στερούνται τιμωρίας;

Αλέκα Ζωγράφου

«Βάζω τις λέξεις  
κι εκείνες τη διάθεση»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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βιβλία 
για τα παιδιά12

Μαρία Ρουσάκη, Το µυστικό της κολλητής µου, 
εικονογράφηση: Πέτρος Χριστούλιας, εκδ. Κέδρος

Η Νένη, δηλαδή η Νικολέτα-Ελένη, δεν αγαπάει το όνοµά της. 
Όµως αγαπάει τον χορό, τις µπριζόλες µε πατάτες τηγανητές, 
τον παππού της και, φυσικά, την κολλητή της φίλη, τη Σωτηρία. 
Εκείνη τη σώζει όποτε τη χρειάζεται, όπως δηλώνει και το όνο-
µά της. Σωτήριο είναι και το ηµερολόγιο της Νένης, στο οποίο 
καταφεύγει όταν θέλει να γράψει τα µυστικά της. Αυτά που δεν 
λέει σε κανέναν άλλον εκτός από την κολλητή της, αφού και η 
Σωτηρία µοιράστηκε µαζί της ένα πολύ µεγάλο και σπουδαίο 
µυστικό. Ένα µυστικό που η Νένη δεν ξέρει πώς να το χειριστεί και αν πρέπει πράγµατι να το 
κρατήσει κρυφό, κι ας το υποσχέθηκε στη φίλη της.

Brian Lies, Ο κήπος του Έβαν, µτφρ.: Αναστασία Μακρή,
εκδ. Άγκυρα

Ο Έβαν και ο σκύλος του είναι οι 
καλύτεροι φίλοι. Όπως κάνουν 
τα πάντα µαζί, έτσι φροντίζουν 
µαζί και τον πανέµορφο κήπο 
τους. Έρχεται όµως η στιγµή που 
ο αγαπηµένος φίλος του Έβαν 
δεν θα είναι πια µαζί του. Ο Έβαν 
νιώθει τόσο µεγάλη στενοχώρια, 
που φτάνει στο σηµείο να κατα-
στρέψει τον κήπο του. Σύντοµα, 
φυτρώνουν σ’ αυτόν µόνο διάφορα αγριόχορτα. Όµως η οµορφιά µπορεί 
να φωτίσει ακόµη και τα πιο σκοτεινά µέρη. Όταν ο Έβαν ανακαλύπτει 
ότι δίπλα στον φράχτη του φυτρώνει µια κολοκύθα, αρχίζει σιγά σιγά να 
συνέρχεται και να βλέπει τη ζωή του ξανά µε αισιοδοξία.
Ένα βιβλίο µε βαθιά αισιόδοξο και θετικό µήνυµα. Στο βιβλίο «Ο κήπος του 
Έβαν» απονεµήθηκε το τιµητικό βραβείο Caldecott. Μια ιστορία για την 
αγάπη, την απώλεια, την ελπίδα και τη θεραπευτική δύναµη της φιλίας και 
της φύσης. 

Ιωάννα Αργυρού, Στο πάρκο µε τις νεραντζιές, 
εκδ. Καστανιώτη

Τι θα έκανες αν η µητέρα σου επέµενε 
να ξεχωρίζεις πάντα στο σχολείο αλλά 
εσύ ονειρεύεσαι κάτι άλλο; Αν αγαπάς 
το φλάουτο αλλά ντρέπεσαι να παίξεις 
µπροστά σε κοινό; Αν οι χωρισµένοι γονείς 
σου προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τη ζωή 
τους; Αν η παρουσία σου ανάµεσα στους 
συνοµήλικούς σου περνά απαρατήρητη; Η 
Λίζα και ο Έκτορας, δυο δεκατετράχρονοι 
έφηβοι, παιδιά χωρισµένων γονιών, ζουν 
στην ίδια γειτονιά και παλεύουν να απο-
κτήσουν τη δική τους φωνή και ταυτότητα. 
Στην προσπάθειά τους αυτή πέφτουν συχνά, αλλά δεν τα παρατούν. Οι δρό-
µοι τους θα συναντηθούν όταν ο πατέρας της µιας και η µητέρα του άλλου 
γνωρίζονται. Πώς θα αντιδράσουν; Και πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις και οι 
ισορροπίες µεταξύ των τεσσάρων ηρώων; Όταν όλα µοιάζουν να αλλάζουν 
και το µόνο σταθερό σηµείο αναφοράς είναι ένα πάρκο µε νεραντζιές;
Μια ιστορία ενηλικίωσης γύρω από τη φιλία, την οικογένεια και τα 
όνειρα που γίνονται πραγµατικότητα. Ένα µυθιστόρηµα για τη δύναµη της 
προσπάθειας, της αλλαγής και της συµφιλίωσης µε τον εαυτό µας. Από 10 
ετών και πάνω.

∆ηµήτρης Μαµαλούκας, Τα πλαστά χαρτονοµίσµατα, 
εικονογράφηση: Γιώργος Σγουρός, εκδ. Κέδρος

Έτσι, από το πουθενά, άρχισαν να εµφανίζονται πλαστά 
χαρτονοµίσµατα στην πόλη όπου ζει ο Ντιν Κόνραντ, ο αρχηγός 
των 4 ξεχωριστών ντετέκτιβ. Ο Ντιν, µαζί µε τον κολλητό του, 
τον Τζέι Παπαδογιαννακόπουλο, και τις δύο αδερφές του, τη 
Μαίρη και τη µικρή Σάλι, θα προσπαθήσουν να συνεργαστούν 
µε την αστυνοµία και να λύσουν το µυστήριο. Όµως ο σερίφης 
Ρότζερ Μπέικον, που έχει αναλάβει την υπόθεση, θα εξαφανι-
στεί ξαφνικά και τα πράγµατα θα γίνουν ακόµα πιο σοβαρά. Τι 
συνέβη στον σερίφη; Είναι νεκρός ή ζωντανός; Ποιοι τυπώνουν τα πλαστά χαρτονοµίσµατα; Θα 
µπορέσουν οι 4 ξεχωριστοί ντετέκτιβ να βρουν τη λύση όταν και ο βοηθός σερίφη, ο ενοχλη-
τικός άνθρωπος-αχλάδι, τους κάνει τη ζωή δύσκολη; Και η παράξενη µοβ σφαίρα που έχουν 
βρει και τους έχει χαρίσει υπερφυσικές δυνάµεις θα τους βοηθήσει; Ή θα πρέπει αυτή τη φορά 
να στηριχτούν µόνο στις δικές τους δυνάµεις; Η τρίτη περιπέτεια των 4 ξεχωριστών ντετέκτιβ.

Pat Zietlow Miller, Όταν είσαι γενναίος, µτφρ.: Αναστασία Μακρή, 
εικονογράφηση: Eliza Wheeler, εκδ. Άγκυρα

Κάποιες µέρες, όταν όλα γύρω σου σε φοβίζουν, πρέπει να 
είσαι γενναίος. Όταν πρέπει να χαιρετήσεις έναν γείτονα που 
δεν γνωρίζεις. Όταν ανησυχείς αν θα κάνεις νέους φίλους. 
Όταν πρέπει να περάσεις µέσα από µια µεγάλη και πολύβουη 
πόλη. Όταν µπροστά σου βρίσκεται ένας σκοτεινός δρόµος… 
Σε τέτοιες στιγµές µπορεί να αισθανθείς µικρός, ανήµπορος και 
µόνος. Τότε θα πρέπει να πάρεις µια βαθιά ανάσα, να κοιτάξεις 
µέσα σου και να βρεις το θάρρος που χρειάζεσαι. Εάν κλείσεις 
τα µάτια, θα το δεις. Το φως του θα λάµπει στο σκοτάδι. Ίσως 
στην αρχή να είναι πολύ µικρό. Όµως µπορείς να το κάνεις να γίνει φλόγα που θα φωτίσει την 
καρδιά σου, θα δυναµώσει τα χέρια σου και θα φτάσει µέχρι τα δάχτυλα των ποδιών σου…
Ένα θαυµάσιο βιβλίο για το πόσο σηµαντικό είναι να τολµάµε να αντιµετωπίζουµε τους φόβους 
µας και έτσι να γινόµαστε πιο δυνατοί.
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βιβλία  
για τα παιδιά

 
Pippa Goodhart, Nick Sharratt,  
Εσύ Επιλέγεις, μτφρ.: Μαριλένα 
Πανουργιά, εκδ. Ίκαρος

Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα 
πήγαινες; Στην παραλία, στο δάσος, σε ηφαί-
στειο, στην πόλη, στην έρημο ή στο Διάστημα; 
Ποιον θα ήθελες για φίλο; Έναν πειρατή, έναν 
εξωγήινο, μια νεράιδα, ένα ρομπότ ή τον 
Άγιο Βασίλη; Και τι θα έκανες για να περνάς 
καλά; Θα πήγαινες για σκι, για ιππασία, για 
σερφ, για εξερεύνηση ή για ηλιοθεραπεία;
Ένας συναρπαστικός τρόπος για να εισάγου-
με την έννοια της επιλογής στις πρώτες ηλικίες, καθώς σε κάθε σελίδα του βιβλίου 
υπάρχει μια διαφορετική ερώτηση για εξερεύνηση. Εσύ επιλέγεις!

Φίλιππος Μανδηλαράς,  
Ποιος έκλεψε το μήλο της  Έριδας, 
εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια,  
εκδ. Παπαδόπουλος

Όταν το μήλο της Έριδας χάνεται κι ο Πάρις 
δεν έχει πια μήλο για να δώσει στη θεά που θα 
επιλέξει ως ομορφότερη, το Γραφείο Ερευνών 
«Οι 12 θεοί» αναλαμβάνει τη δεύτερη υπόθεσή 
του. Περσεφόνη, Άρτεμη και Εστία, που 
θεωρούν πως η ομορφιά δεν πηγάζει από την 
εξωτερική εμφάνιση και ίσως πικράθηκαν που 
δεν ήταν υποψήφιες, συγκεντρώνουν αρχικά 
τις υποψίες. Κάποια παράξενα όμως κίτρινα ίχνη στην Τρωάδα θα οδηγήσουν 
τελικά τον Ερμή στο πολυπόθητο μήλο – αλλά και σε ένα μεγάλο δίλημμα…

Κατερίνα Λαγού, Μαρία Κάλλας,  
το κορίτσι με τα χίλια ονόματα, 
εικονογράφηση: Πετρούλα Κρίγκου, 
εκδ. Ψυχογιός

Η Μέρι είναι ένα κορίτσι που δεν αγαπάει 
το διάβασμα. Όταν η μαμά της της λέει 
«σχολείο όβερ», πηδάει από χαρά. Αγαπάει, 
όμως, πολύ τη μουσική και το μέτρημα. 
Με τον αγαπημένο της μετρονόμο μετράει 
όχι μόνο μουσικά μέτρα, χρόνους, τέταρτα, 
όγδοα, ρυθμούς, παύσεις και διαστήματα, 
αλλά και ονόματα, καβγάδες, παράδοξα, πρωτόγνωρα, πανωλεθρίες. Και μαζί, 
θριάμβους και θαύματα…
Η μυθιστορηματική βιογραφία της Μαρίας Κάλλας, της κορυφαίας φωνής του 
20ού αιώνα στον χώρο του λυρικού θεάτρου.

Κάθριν Μπαρ - Στιβ Γουίλιαμς,  
Η ιστορία της ζωής, μτφρ.: 
Δέσποινα Δανιήλ, εικονογράφη-
ση: Έιμι Χάζμπαντ, εκδ. Μίνωας

Στην αρχή δεν υπήρχε καθόλου ζωή 
στη Γη. Από τα ηφαίστεια έβγαιναν 
αποπνικτικά αέρια και ωκεανοί λάβας 
κυλούσαν σε όλο τον πλανήτη. Μετά, 
στα βάθη των σκοτεινών ωκεανών, 
συνέβη κάτι απίθανο. Στο βιβλίο αυτό 
παρουσιάζεται η εκπληκτική ιστορία 
της εξέλιξης της ζωής στον πλανήτη 
μας, καλύπτοντας ένα χρονικό διάστημα 4 εκατομμυρίων ετών.

Σερ Στιβ Στίβενσον, Άγκαθα Μίστερι 2: Κλοπή στους καταρράκτες του Νιαγάρα, μτφρ.: Βιολέττα Ζευκή, εικονογράφηση 
Στέφανο Τουρκόνι, εκδ. Μίνωας

Σε ένα ξενοδοχείο στους καταρράκτες του Νιαγάρα ο Ρατμουσκέ, ο πλέον καταζητούμενος κλέφτης στον Καναδά, παραβιάζει το χρηματοκι-
βώτιο μιας διάσημης τραγουδίστριας της όπερας και εξαφανίζεται με μια λεία κοσμημάτων ανυπολόγιστης αξίας. Μόνο τα ξαδέλφια Μίστερι, 
κυνηγώντας τον στα πυκνά, γεμάτα ελάφια και αρκούδες, δάση, θα μπορέσουν να τον νικήσουν στην πονηριά.

Marie Voigt, Ο χρυσός θησαυρός, 
μτφρ.: Αντώνης Παπαθεοδούλου, 
εκδ. Ίκαρος

Ο Μαξ ξέρει ότι το καλύτερο παιχνίδι, για 
να δείξει στην τάξη, είναι το αστραφτερό 
σεντούκι θησαυρού που είναι ψηλά στο 
Άφταστο Ράφι. Αλλά πώς θα καταφέρει να 
φτάσει ως εκεί; Μαζί με το χνουδωτό κου-
κλάκι του, τον Τόφι, θα ξεκινήσουν για το 
Κυνήγι του Χρυσού Θησαυρού. Και σύντομα 
θα ανακαλύψουν πως θησαυρός δεν είναι 
πάντα αυτό που περιμένουμε.
Μια περιπέτεια για τη φιλία, γεμάτη αυτοπε-
ποίθηση και αισιοδοξία.

Άλκη Ζέη, Ο μεγάλος περίπατος  
του Πέτρου (graphic novel),  
εικονογράφηση: Δημήτρης Μαστώρος, 
διασκευή: Αγγελική Δαρλάση,  
εκδ. Μεταίχμιο

Το εμβληματικό μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη, 
που με δική της έγκριση επαναδημιουργούν 
ως graphic novel η συγγραφέας Αγγελική 
Δαρλάση και ο κομίστας Δημήτρης Μαστώρος, 
σεβόμενοι την ατμόσφαιρα και το πνεύμα του 
πρωτοτύπου. Ένα graphic novel-φόρος τιμής 
από τους δημιουργούς νεότερων γενιών σε 
ένα αγαπημένο κλασικό βιβλίο της ελληνικής 
λογοτεχνίας για παιδιά και νέους.
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Η καµπύλη του στήθους σας 
εξαρτάται από την ποιότητα 
του δέρµατος και από τους 

µυς στήριξής του. Το στήθος στην 
πραγµατικότητα στηρίζεται σε ένα 
φυσικό σουτιέν ή δερµάτινο κορσέ που 
υπόκειται διαρκώς στις δοκιµασίες της 
εγκυµοσύνης, της απώλειας βάρους και 
της φυσικής γήρανσης. Για να παραµείνει 
το στήθος σας καλαίσθητο και όµορφο 
πρέπει να ξεκινήσετε να το φροντίζετε 
από νωρίς.

Κοµπρέσες για το στήθος
1. Φτιάξτε αφέψηµα από 60 γρ. θυµάρι 
και 30 γρ. δεντρολίβανο. Αφήστε το 
να κρυώσει, φιλτράρετε και κάντε 
κοµπρέσες στο στήθος. Μετά από 10 -15 
λεπτά αφαιρέστε τες και ξεπλύντε µε κρύο 
νερό το στήθος.
2. Ανακατέψτε 100 γρ. κρέµα γάλακτος, 
2 κ.σ. ελαιόλαδο και 1 αβγό. Απλώστε το 
µείγµα στο στήθος και αφήστε το για 20 
λεπτά. Ξεπλύντε µε κρύο νερό.

Πηγαίνοντας στο ντους, να θυµάστε ότι 
στο στήθος δεν αρέσει το πολύ ζεστό 
νερό. Χρησιµοποιείτε µόνο δροσερό 
νερό, το οποίο θα τονώσει τους µυς του 
στήθους. Πλύντε το µε απαλές κινήσεις, 
από κάτω προς τα πάνω. Επίσης, 
µην ξεχνάτε να χρησιµοποιείτε scrub 
σώµατος. Εφαρµόζετέ το µε απαλές 
κινήσεις και ελαφριά πίεση. Αυτή η 

διαδικασία θα αποµακρύνει τα νεκρά 
κύτταρα του δέρµατος, θα βελτιώσει την 
κυκλοφορία και θα χαρίσει τόνωση στο 
στήθος. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα να 
ενυδατώνετε την περιοχή µε κατάλληλες 
λοσιόν, βάλσαµα ή κρέµες.

Σύσφιξη
Πάρτε δύο πετσέτες και δύο µπολ µε 
νερό, ζεστό και κρύο. Βρέξτε τη µια 
πετσέτα στo ζεστό νερό, την άλλη στο 
κρύο, και εναλλάξ τοποθετείτε τες πάνω 
στο στήθος. Η διαδικασία πρέπει να 
τελειώνει µε την κρύα πετσέτα. Επίσης, 
µασάζ σύσφιξης µπορεί να γίνει µε τη 
βοήθεια ειδικών γαντιών ή πετσέτας. 
Αλλά µπορείτε να τα καταφέρετε και 
χωρίς «πρόσθετους πόρους». Απλώς 
εφαρµόστε µια θρεπτική κρέµα και 
κάντε µασάζ µε κυκλικές κινήσεις. Μια 
εναλλακτική λύση για την κρέµα είναι ο 
ειδικός συνδυασµός ελαίων.

Λάδι για µασάζ στήθους
Σε ίσες αναλογίες, αναµείξτε έλαιο 
αβοκάντο, jojoba και ελαιόλαδο (π.χ. 
50 ml από το καθένα). Μπορείτε να 
προσθέσετε και έλαιο φασκόµηλου. Το 
λάδι αβοκάντο µαλακώνει το δέρµα, 
το ελαιόλαδο έχει αντιγηραντικές 
ιδιότητες, το λάδι jojoba αναπλάθει τα 
κύτταρα του δέρµατος, ενώ το έλαιο του 
φασκόµηλου προλαµβάνει το πρόωρο 
«κρέµασµα».
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Για όµορφο 
στήθος

BE
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Σύµβολο θηλυκότη τας αλλά και 
µητρότητας, το γυναικείο στήθος 

έχει τις δικές του ανάγκες για 
σφριγηλό δέρµα.



Το παιδικό 
θέατρο είναι ο 
μεγάλος μου 
έρωτας. Το 
παιδικό κοινό 
διαφέρει πολύ 
από το ενήλικο. 
Τα παιδιά δεν 
θα υπομείνουν 
κάτι που δεν θα 
τα ξετρελάνει. 
Δεν θα 
χειροκροτήσουν 
από ευγένεια.

Η 
Έρρικα Πατρικίου, μουσικός και 
ερμηνεύτρια, παρουσιάζει τον 
πρώτο της προσωπικό δίσκο, 
με τραγούδια της Ευσταθίας. Ο 
δίσκος περιλαμβάνει οκτώ δια-
σκευές και ένα νέο τραγούδι, με 

τίτλο «Το Ξυπνητήρι», που μόλις κυκλοφόρησε 
από τον Μετρονόμο.

Συνεργάζεστε με την Ευσταθία για ένα ολό-
κληρο άλμπουμ με παλιότερα τραγούδια της 
σε νέες εκτελέσεις, μαζί με ένα καινούργιο, το 
«Ξυπνητήρι». Πώς προέκυψε αυτή η συνερ-
γασία και η φιλία; Είναι δύσκολες οι σχέσεις 
μεταξύ καλλιτεχνών;
Η Ευσταθία με παρακολουθούσε καλλιτεχνικά 
και με τιμούσε με την παρουσία της στις παρα-
στάσεις μου. Πριν από δύο χρόνια ήρθε σε μια 
συναυλία μου στη Ρότα, στα Εξάρχεια, και φεύ-
γοντας μου ζήτησε να συναντηθούμε για να μου 
κάνει μια καλλιτεχνική πρόταση. Έτσι λοιπόν 
προέκυψε η συνεργασία μας, αλλά και μια ό-
μορφη, ειλικρινής και σημαντική φιλία, που βα-
σίζεται στον αλληλοθαυμασμό, στον σεβασμό και 
στο νοιάξιμο. Η πρότασή της ήταν να πειράξουμε 
με παιχνιδιάρικη διάθεση τραγούδια που έχει 
τραγουδήσει η ίδια. Ήθελε να τα ακούσει με μια 
άλλη, αρκετά διαφορετική φωνή. Έτσι κι έγινε. Ο 
πολυμήχανος Μανώλης Λιανής έδωσε νέο ήχο 
και μια φρεσκάδα στις όμορφες συνθέσεις της 
Ευσταθίας κι εγώ τα τραγούδησα με πολύ καλή 
διάθεση και ενθουσιασμό.
Έχω όμορφες και ουσιαστικές σχέσεις με τους 
περισσότερους καλλιτέχνες με τους οποίους 
έχω συνεργαστεί. Είναι σημαντικό πράγμα η τα-
πεινότητα, η καλοσύνη και η γενναιοδωρία, και 
ευτυχώς τα έχω εισπράξει. Πιστεύω πολύ ότι 
πρώτα μετράει ο καλός χαρακτήρας και ακολου-
θούν η σκληρή δουλειά και το ταλέντο.

Έχετε για βάση σας τον Βόλο. Αυτό νιώθετε ότι 
σας κοστίζει καλλιτεχνικά ή σας ωφελεί με κά-
ποιον τρόπο;
Κοιτάξτε, θα μου κόστιζε αν δεν ήμουν τόσο ανή-
συχη. Είμαι τη μισή εβδομάδα στον Βόλο και την 
άλλη μισή στην Αθήνα. Νιώθω ότι είμαι μέσα στα 
πράγματα, καθώς παρακολουθώ πολλές παρα-
στάσεις και έχω μεγάλο κύκλο και στις δύο πό-
λεις. Σίγουρα κάτι χάνω και κάτι κερδίζω, όμως 

έχω καταφέρει να ζω και να κινούμαι καλλιτε-
χνικά και στις δύο πόλεις.

Η καραντίνα τι σας δίδαξε, τι σας στέρησε, τι 
σας αφήνει ως αποτύπωμα;
Η καραντίνα με έκανε να καταλάβω πόσο ση-
μαντικές είναι οι σχέσεις των ανθρώπων, πόσο 
σημαντικά είναι τα φιλιά, οι αγκαλιές, το χειρο-
κρότημα.
Δεν μπορώ να πω πως πέρασε –και συνεχίζει 
να περνάει– άσχημα. Εκεί που πάω να πέσω, 
σηκώνομαι χαμογελώντας όταν βλέπω τους 
δικούς μου ανθρώπους να απολαμβάνουν την 
παρέα μου. Σίγουρα δεν κάθομαι. Διαβάζω 
πολύ, μελετάω, παίζω πιάνο, βλέπω ταινίες, 
γράφω στίχους.
Θα τη θυμάμαι με μια γλυκόπικρη γεύση και 
ποιος ξέρει… ίσως κάποιες φορές να τη νο-
σταλγήσω κιόλας για τον πολύτιμο χρόνο που 
πέρασα με την οικογένειά μου.

Έχετε συνεργαστεί με καταξιωμένους καλ-
λιτέχνες: Βασίλη Λέκκα, Γλυκερία, Δημήτρη 
Μπάση, Αναστασία Μουτσάτσου, Νότη Μαυ-
ρουδή, Γιώργο Χατζηνάσιο κ.ά. Με ποιους άλ-
λους θα θέλατε να συνεργαστείτε;
Είναι όμορφο πράγμα οι συνεργασίες. Θεωρώ 
πως μόνο «πλουτίζει» κάποιος που συνεργά-
ζεται με τόσο υπέροχους καλλιτέχνες, τόσο ω-
ραίους ανθρώπους. Είμαι ανοιχτή σε προτάσεις, 
μου αρέσει πολύ ο πειραματισμός. Δεν μπορώ 
να σκεφτώ ποια θα ήθελα να είναι η επόμενη 
συνεργασία. Το μέλλον πάντα με ξαφνιάζει. 
Βλέπω κάποιους νέους δημιουργούς που μου 
κάνουν μεγάλη εντύπωση και χαίρομαι ειλι-
κρινά πολύ που εμφανίζονται νέα ταλέντα και θα 
ένιωθα μεγάλη χαρά αν μου πρότειναν να συ-
νεργαστώ μαζί τους. Αγαπώ τη φρεσκάδα, τον 
όμορφο, ανεπιτήδευτο στίχο, την εμπνευσμένη 
μουσική, και δεν σας κρύβω ότι για κάποια χρό-
νια ένιωθα πως είχαν στερέψει από ιδέες οι δη-

μιουργοί και πως δεν θα εμφανίζονταν άλλα τα-
λέντα. Ευτυχώς, όμως, αυτό άλλαξε.

Ξεκινήσατε ως λυρική τραγουδίστρια. Γιατί ε-
γκαταλείψατε το λυρικό τραγούδι;
Δεν το εγκατέλειψα! Πήρα το δίπλωμά μου κι 
έπειτα ασχολήθηκα και με το σύγχρονο τρα-
γούδι, περισσότερο μάλλον επειδή λατρεύω τον 
λόγο. Αγαπώ την ελληνική γλώσσα, την ποίηση. 
Αγαπώ να τραγουδάω Έλληνες ποιητές, στιχουρ-
γούς. Κάπου κάπου κάνω και κάποιες συναυλίες 
κλασικού τραγουδιού. Είμαι λάτρης της όπερας.

Μόλις ξεκίνησε η νέα χρονιά. Τι θα θέλατε να 
σας συμβεί φέτος;
Θα ήθελα να τραγουδήσω περισσότερο απ’ ό,τι τη 
δύσκολη χρονιά που μας πέρασε. Θα ήθελα να 
αγαπηθεί ο δίσκος μου, που είναι και ο πρώτος 
προσωπικός μου, και να γνωρίσω κι άλλους υ-
πέροχους ανθρώπους όπως η πολυαγαπημένη 
μου Ευσταθία. Θα ήθελα πολύ να τραγουδήσω 
τραγούδια για το θέατρο και τον κινηματογράφο 
και να παίξω σε μια καινούργια μουσική παιδική 
παράσταση.

Ασχολείστε και με το παιδικό θέατρο, ανεβά-
ζοντας παιδικές παραστάσεις. Τι σας ελκύει σε 
αυτό; Το παιδικό κοινό σε τι διαφέρει από το ε-
νήλικο;
Το παιδικό θέατρο είναι ο μεγάλος μου έρωτας. 
Μαγεύομαι από τις αντιδράσεις των παιδιών, λα-
τρεύω τα παιχνιδιάρικα τραγούδια, μου αρέσει 
να μεταμορφώνομαι, να τσαλακώνομαι, να κάνω 
τα παιδιά να γελάνε, να χαίρονται.
Το παιδικό κοινό διαφέρει πολύ από το ενήλικο. 
Τα παιδιά δεν θα υπομείνουν κάτι που δεν θα τα 
ξετρελάνει. Δεν θα χειροκροτήσουν από ευγέ-
νεια. Τα παιδιά δεν κάνουν κολακείες. Δεν χαρί-
ζονται. Είναι το πιο αληθινό κοινό και όταν κατα-
φέρεις να μπεις στην καρδιά τους η συγκίνηση 
δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο.

Έρρικα Πατρικίου

«Το μέλλον 
πάντα με 
ξαφνιάζει»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Έ
ρευνα για τη διερεύνηση 
της σπατάλης τροφίμων 
στα ελληνικά νοικοκυριά 
πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο διδακτορικής 
διατριβής που εκπονήθηκε 

στο Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ από τη 
Βασιλική Αϊτσίδου, με επιβλέπουσα την 
καθηγήτρια Όλγα Ιακωβίδου.

Ποια τρόφιμα καταλήγουν 
στα σκουπίδια
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
έρευνας, τα τρόφιμα που καταλήγουν 
στους οικιακούς κάδους απορριμμάτων 
είναι κυρίως εκείνα που καταναλώνονται 
καθημερινά. Τα φρούτα (48,9%) και 
τα λαχανικά (38,7%) καταλήγουν στα 
σκουπίδια γιατί χαλούν στα ράφια της 
κουζίνας και του ψυγείου, πριν ακόμη 
καταναλωθούν. Το γάλα-γιαούρτι (40,9%), 
καθώς επέρχεται η αναγραφόμενη 
ημερομηνία λήξης τους, και το ψωμί 
(35%), ως αποφάγια. Το κρέας (35%) και τα 
ψάρια (31,8%) καταλήγουν κι αυτά στους 
οικιακούς κάδους απορριμμάτων, αφού 
πρώτα έχουν μαγειρευτεί, ως αποφάγια.

Οι νέοι πετούν πιο εύκολα τα 
τρόφιμα
Η παραγωγή οικιακών απορριμμάτων 

τροφίμων παρατηρείται κυρίως σε νεαρές 
ηλικίες. Περίπου 20% των ατόμων ηλικίας 
18-25 ετών πετούν τρόφιμα επειδή χαλούν 
πριν τα καταναλώσουν και οι 26-35 ετών τα 
πετούν ως αποφάγια. Αντίθετα, το 70% των 
ηλικιωμένων (65+ ετών) δεν πετά τρόφιμα 
ποτέ.

Η κλιματική αλλαγή… αλλιώς
Στην έρευνα διαπιστώθηκαν οι εσφαλμένες 
ή ελλιπείς αντιλήψεις και γνώσεις για 
αρκετά οικολογικά ζητήματα περί σπατάλης 
τροφίμων. Το 72% των ερωτηθέντων 
αδυνατεί να συνδέσει το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου με τα οικιακά απορρίμματα 
τροφίμων, καθώς δεν γνωρίζει ότι τα 
απορρίμματα καταλήγουν σε χωματερές 
όπου καίγονται και εκλύονται αέρια 
που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα και 
επιβαρύνουν την κλιματική αλλαγή. Επίσης, 
το 62% όχι μόνο δεν αντιλαμβάνεται τη 
σύνδεση μεταξύ κλιματικής αλλαγής και 
γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων 
αλλά θεωρεί πως πρόκειται για την 
«αλλαγή του κλίματος λόγω εποχής».

Η ακατανίκητη έλξη των 
λεγόμενων «προσφορών»
Το 72% αγοράζει παραπάνω ποσότητες 
από τις αναγκαίες επηρεαζόμενο από τις 
προσφορές και τα διαθέσιμα χρήματα κατά 
τη διάρκεια των αγορών. Ακόμη και το 
55% που οργανώνει σε λίστα τις αγορές 
τροφίμων συνήθως παρεκκλίνει από αυτή 
για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. 
Μετά τις αγορές μόνο το 40% τακτοποιεί 
τα τρόφιμα στα ράφια του νοικοκυριού 
βάσει παλαιότητας (first-in-first-out), 

Τα «πεταμένα» τρόφιμα  
των ελληνικών νοικοκυριών

www.freesunday.gr
24.01.202138 FREETIME
GR

EE
N



ευνοώντας έτσι την αύξηση των οικιακών 
απορριμμάτων των τροφίμων. Ωστόσο, 
ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το 
87% προσπαθεί να μην πετάει τρόφιμα 
στα σκουπίδια, γνωρίζοντας (73%) ότι 
ετησίως το 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής 
τροφίμων καταλήγει στα σκουπίδια και 
κατανοώντας (85%) ότι πρόκειται για μια 
ποσότητα που δύναται να θρέψει τον 
παγκόσμιο πληθυσμό που υποσιτίζεται.

Αγροτικά βιώματα και 
ευαισθητοποίηση
Η καταγωγή (80%) και η διαβίωση (70%) 
των ερωτηθέντων κατά το παρελθόν σε 
αγροτική περιοχή συμβάλλουν στη μείωση/
πρόληψη των οικιακών απορριμμάτων 
των τροφίμων. Η παρασκευή και η άμεση 
κατανάλωση παραδοσιακών φαγητών 
(64%) και η κατάληξη αποφαγιών σε ζώα 
(57%) είναι ορισμένες συνήθειες που 
έχουν «μεταφέρει» οι ερωτώμενοι από 
τα αγροτικά νοικοκυριά όπου μεγάλωσαν 
στα αστικά νοικοκυριά όπου διαβιούν 
σήμερα. Η σύνδεσή τους με τον αγροτικό 
χώρο προσδίδει συναισθηματική αξία στα 
τρόφιμα, μέσω της οποίας νοσταλγούν το 
«αγροτικό ιδεώδες» και διατηρούν ένα 
είδος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Ώρα για δράση!
Η ανάγκη καταπολέμησης της 
σπατάλης τροφίμων βρίσκει το 94% 
των ερωτηθέντων να ενδιαφέρεται 
για τη μείωση/πρόληψη των οικιακών 
απορριμμάτων τροφίμων. Είναι 
διατεθειμένοι να υιοθετήσουν και να 
χρησιμοποιήσουν ορθά μια λίστα αγοράς 
τροφίμων (62%), να συμμετάσχουν 

σε ενημερωτικές εκστρατείες (49%) 
ενάντια στη σπάταλη τροφίμων ή/και να 
παρακολουθήσουν σχετικά ενημερωτικά 
βίντεο στο διαδίκτυο (31%).
«Αυτό που χρειάζεται, λοιπόν, είναι η 
συνεργασία τοπικών-κρατικών φορέων 
με εξειδικευμένους επιστήμονες, με 
αγρότες-παραγωγούς, με επιχειρηματίες 
του επισιτιστικού κλάδου κ.ά., παρέχοντας 
έτσι ενημέρωση και συμβάλλοντας στην 
ευαισθητοποίηση-δραστηριοποίηση των 
πολιτών κάθε τόπου» αναφέρει η δρ. του 
Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ Βασιλική 
Αϊτσίδου και συμπληρώνει: «Σήμερα η 
ανθρωπότητα καλείται να αντιμετωπίσει 
μια παγκόσμια υγειονομική κρίση με 

σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, όπου 
η ανάγκη για περιβαλλοντική-κοινωνική-
οικονομική ευημερία και ευαισθητοποίηση 
είναι επιτακτική».

Ταυτότητα έρευνας
Περιοχή έρευνας αποτέλεσε ο Δήμος 
Εορδαίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
σε ένα δείγμα 279 ερωτηματολογίων 
από 25/12/2016 έως 30/06/2017 και 
ολοκληρώθηκε στις 28/05/2020. Ο τίτλος 
της διδακτορικής διατριβής είναι «Οικιακά 
Απορρίμματα Τροφίμων: Κοινωνικο-
οικολογικές διαστάσεις μεταξύ αγροτικών 
και αστικών νοικοκυριών του Δήμου 
Εορδαίας».

GREEN
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Είσαι επαγγελματίας ή ερασιτέχνης 
φωτογράφος ή απλώς σου αρέσει 
να βγάζεις φωτογραφίες με το κινητό 

σου; Τότε μπορείς να συμμετάσχεις στον 
φωτογραφικό διαγωνισμό «Natura 2000 – 
Click στη φύση!». Μέσα από τον διαγωνισμό 
αυτόν μπορείς να γίνεις πρεσβευτής των 
περιοχών Natura 2000, διεκδικώντας την ίδια 
στιγμή πλούσια δώρα!
Το δίκτυο Natura 2000, το μεγαλύτερο 
δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του 
κόσμου, είναι ένα από τα πολυτιμότερα 
εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για τη 
διαφύλαξη της φυσικής μας κληρονομιάς. 
Στην Ελλάδα το δίκτυο Natura 2000 εκτείνεται 
σε 446 περιοχές, προστατεύοντας 299 είδη 
φυτών και ζώων, 128 είδη πουλιών και 

89 διαφορετικούς τύπους οικοτόπων και 
φροντίζοντας για την απαραίτητη ισορροπία 
μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Αυτή την 
ισορροπία που σήμερα, περισσότερο από 
ποτέ, έχουμε απόλυτη ανάγκη.
Ευκαιρία να μοιραστούμε με όλους την 
αγάπη μας για τη φύση. Είναι η ευκαιρία μας 
να συνδυάσουμε τη δύναμη της εικόνας με 
τη δύναμη της φύσης και να στείλουμε ένα 
ηχηρό μήνυμα για την προστασία της.
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το WWF 
Ελλάς, στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 
NATURA, σε συνεργασία με το περιοδικό 
«Φωτογράφος».
Δήλωσε συμμετοχή και βοήθησε να 
αναδειχθούν οι περιοχές Natura 2000! Μάθε 
πώς στο www.photo.gr.

Φωτογραφικός διαγωνισμός «Natura 2000 – Click στη φύση!»



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.kafsoxilo.gr,
εναλλακτικά μπορείτε να καλέσετε στα 210 3466996 & 6951 679003 (09:00-18:00)

Η τιμή διάθεσης των καυσόξυλών μας είναι σχεδόν ίδια με τις τιμές των άλλων καυσόξυλων της 
αγοράς, με επιπλέον χαρακτηριστικά τη διπλάσια θερμαντική αξία και τη μηδενική εκπομπή ρύπων στο 

περιβάλλον μέσα και έξω από το σπίτι.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 15€

Όλα τα ξύλα είναι δικής μας κοπής, προερχόμενα από τα Άγραφα Καρδίτσας και τον  Όλυμπο.

A Π Ό  Φ Έ Τ Ό Σ  Δ Ι Α Θ Έ Σ Ι Μ Η  Π Α Ρ Α Δ Ό Σ Η  Μ Έ  Γ Έ Ρ Α Ν Ό

από 4,5€

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΙΧΤΥ)

3€
από 7€

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΑΔΙ)

5€

από 140€
1,2 m3 (χύδην)

Ανάμεικτα Big Bag Όξιά - Δρυς 

120€
 Στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ!

100x100x120

1,20m3 (χύδην)

Προϊόντα  αποκλειστικά ελληνικής υλοτομίας

Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα 

ΈΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΌΞΥΛΑ
* Όλα τα ξύλα αποξηραίνονται σε πιστοποιημένους φούρνους για καλύτερη ενεργειακή απόδοση.
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