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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

AUTO

• Μείνατε από µπαταρία; Και τώρα τι; • Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel στην Αθήνα;
• Η ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• Όσο έγιναν φέτος και όσα θα γίνουν του χρόνου στη Φόρµουλα 1

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

• 70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα&
Skoda: ∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα››  Ford Ka+ ››  Seat Ateca  ››   Porsche 718 Boxster ››   Volvo V40 Cross Country T3 Auto

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

Είναι το Ford Focus RS, o βασιλιάς των hot hatches;
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda 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

AUTO
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, πώς να φροντίσετε 

το αυτοκίνητό σας Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;&
Opel Mokka-X››  Toyota CH-R ››  Skoda Octavia 1.0 TSI ››  Opel Adam 1.4 Easytronic ››  Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

03-05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Εμβόλια: Το τεράστιο κόστος της 
«μη Ευρώπης»
06-07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΥΑ ΚΑΪΛΗ 
«Η ηγεσία κράτησε την παράταξη 
όρθια, αλλά πλέον δεν αρκεί αυτό»
08-10 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Άνιση η μάχη με τα λόμπι
11 // ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ 
Φιμώνοντας τον αγγελιοφόρο των 
κακών
12-13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ «Ο Ιωάννης 
Καποδίστριας ήταν ένας 
“προφήτης” της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης»
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Επιβεβαιώνονται 
οι καταγγελίες για εμπλοκή τρίτων 
στον θάνατο Βαλυράκη
14 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Ιδιοτελείς 
παραλείψεις, σκληρά μαθήματα
15-17 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Το μέλλον μας κρίνεται σε Ρώμη, 
Βερολίνο και Παρίσι
18 // BUSINESS Τέλος η Nike από 
την Ελλάδα
19 // ΥΓΕΙΑ Μαθητές: Στρες, 

εκνευρισμός και επιθετικότητα από 
τις ανατροπές στη λειτουργία των 
σχολείων

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

FREE TIME
21 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά 
δρώμενα της εβδομάδας
22-23 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΠ. 
ΜΙΧΑΗΛ Ο προσωπικός σεφ που 
μετατρέπει το σπίτι σας σε υψηλής 
ποιότητας εστιατόριο
24 // ΒΙΒΛΙΑ Τρεις νέες εκδόσεις 
βιβλίων του Τζορτζ  Όργουελ
25 // TV Τρεις σειρές για το 
παρασκήνιο των ΜΜΕ
27 // LIFE Greece in USA: Μια νέα 
πλατφόρμα πολιτισμού ιδρύεται στη 
Νέα Υόρκη
28 // ΟΜΟΡΦΙΑ Πώς θα 
απαλλαγείτε από τις σακούλες 
κάτω από τα μάτια
29 // COOK FILES Χοιρινό με 
σάλτσα ουίσκι

*ΑΠΑΓΌΡΕΥΕΤΑΙ 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, ΝΔ 3565/1956 
και 4254, 1962 και κανόνες του 
Διεθνούς Δικαίου.



Μ
ε αφορμή την υστέρηση 
που παρατηρείται στον 
εμβολιασμό στην Ε.Ε. 
των «27» σε σχέση με 
Ισραήλ, ΗΠΑ και Η-
νωμένο Βασίλειο ανα-
πτύσσεται η κριτική σε 

βάρος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον 
ντερ Λάιεν, και της ίδιας της Ε.Ε.
Επαναλαμβάνονται τα γνωστά επιχειρήματα περί 
γραφειοκρατικής και καθυστερημένης αντίδρα-
σης, έλλειψης σχεδιασμού, αδυναμίας σωστής δια-
πραγμάτευσης, επιβολής των όρων των μεγάλων επι-
χειρηματικών συμφερόντων. Η προβολή αυτών των ε-
πιχειρημάτων καταλήγει συνήθως στην εκτίμηση ότι 
η Ε.Ε. απογοητεύει και ίσως να είναι πιο συμφέρουσα 
η μη συμμετοχή σε αυτήν.
Στην περίπτωση των προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουμε με τον έγκαιρο εμβολιασμό και γενικότερα της 
δυσκολίας αποτελεσματικής αντιμετώπισης της παν-
δημίας δεν πληρώνουμε το κόστος της Ευρώπης, 
όπως υποστηρίζουν ορισμένοι, αλλά το κόστος 
της «μη Ευρώπης».

Η περίπτωση της 
AstraZeneca
Η δυσκολία στη συνεννόηση 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και της βρετανο-σου-
ηδικής φαρμακοβιομηχα-
νίας AstraZeneca είναι 
ένας από τους λόγους 
που εξηγούν την ευρω-
παϊκή καθυστέρηση 
στον εμβολιασμό.
Οι εκπρόσωποι της ε-
ταιρείας υποστηρίζουν 
ότι είναι υποχρεωμέ-
νοι να δώσουν προτε-
ραιότητα στην προμή-
θεια των εμβολίων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο γιατί 
έκλεισαν τη συμφωνία με 
αυτό τον Μάιο του 2020, 
ενώ η συμφωνία με την 
Ε.Ε. ήρθε μήνες αργότερα, 
τον Αύγουστο.
Η αρμόδια επίτροπος, Στέλλα 
Κυριακίδου, απάντησε, πολύ 
σωστά, ότι η παράδοση των εμβολίων 
δεν είναι κάτι σαν την ουρά στον χα-
σάπη, όπου εξυπηρετείται αυτός που προ-
ηγείται, αλλά έχει σχέση με το ακριβές περιε-
χόμενο των συμβάσεων και την ηθική υποχρέωση 
των φαρμακοβιομηχανιών έναντι του κοινωνικού συ-
νόλου.
Η AstraZeneca θεωρεί υπεύθυνη την Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή για χάσιμο πολύτιμου χρόνου, εφόσον καθυ-
στέρησε με τη διαπραγματευτική της τακτική τη συμ-
φωνία από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο χωρίς να 
αλλάξει ουσιαστικά το περιεχόμενό της.
Είναι φανερό ότι η AstraZeneca ερμηνεύει τις υπο-
χρεώσεις της με όρους Brexit. Οι υπεύθυνοι της ε-

ΕΜΒΌΛΙΑ:  

ΤΌ ΤΕΡΑΣΤΙΌ 
ΚΌΣΤΌΣ ΤΗΣ 

«ΜΗ ΕΥΡΏΠΗΣ»

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Άδικη και πολιτικά 
ιδιοτελής η κριτική στη 
Φον ντερ Λάιεν.

Χωρίς το Brexit, η AstraZeneca 
θα ήταν πιο συνεργάσιμη.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

ταιρείας κλείνουν το μάτι στον Μπόρις Τζόνσον –ο 
οποίος πιέζεται από τις αρνητικές οικονομικές συ-
νέπειες του Brexit– και του δίνουν την ευκαιρία να ε-
πιχειρηματολογήσει υπέρ της αποχώρησης του Ηνω-
μένου Βασιλείου από την Ε.Ε., εφόσον προμηθεύεται 
πιο γρήγορα τα εμβόλια από τους «27».
Κατά την άποψή μου, η AstraZeneca, για τους δικούς 
της λόγους, παίζει το παιχνίδι του εμβολιακού εθνικι-
σμού, το οποίο βέβαια δεν θα ήταν η επιλογή της αν 
δεν είχε προηγηθεί το Brexit.
Επίσης, η καθυστέρηση στη διαπραγμάτευση στην 
οποία αναφέρεται έχει σχέση με το γεγονός ότι 
μέχρι τον Ιούνιο διαπραγματευόταν με την Inclusive 
Vaccine Alliance, στην οποία συμμετείχαν η Γερμα-
νία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολλανδία, ενώ στη συ-
νέχεια αποφασίστηκε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ενι-
αία διαπραγμάτευση των «27» μέσω της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.
Αποφεύχθηκε έτσι η πολυδιάσπαση δυνάμεων και 
ένας εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ των «27», που 

θα μπορούσαν να αποβούν σε βάρος της συνοχής 
της Ε.Ε. Η AstraZeneca δεν έχασε τίποτα από 

την επιβολή ενότητας στην ευρωπαϊκή δι-
απραγμάτευση μαζί της, εφόσον διεύ-

ρυνε την πελατεία της στα 27 κράτη-
μέλη. Φαίνεται όμως ότι δυσαρε-

στήθηκε από την επιβεβαίωση 
της ευρωπαϊκής ενότητας, που 

αναδεικνύει τη σχετική α-
πομόνωση στην οποία έχει 
περιέλθει το Ηνωμένο Βα-
σίλειο μέσω Brexit.

Φιλόδοξοι  
στόχοι
Παρά τις δυσκολίες 
που παρατηρούνται, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επιμένει σε φιλόδο-
ξους στόχους σε ό,τι 
αφορά τον ρυθμό του 
εμβολιασμού στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με όσα είπε η 
Φον ντερ Λάιεν στη συζή-

τηση που είχαμε μαζί της οι 
ευρωβουλευτές του ΕΛΚ, τον 

Ιανουάριο είχαν παραδοθεί 
18,5 εκατομμύρια δόσεις εμβο-

λίου στην Ε.Ε., τον Φεβρουάριο θα 
έχουμε τις παραδόσεις 33 εκατομμυ-

ρίων δόσεων, οι οποίες θα ανέβουν τον 
Μάρτιο στα 55 εκατομμύρια. Το β΄ τρίμηνο 

του 2021 οι παραδόσεις θα επιταχυνθούν και θα 
φτάσουμε συνολικά τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ι-

ούνιο σε επιπλέον 300 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων.
Από την εικόνα που μας εμφάνισε η Φον ντερ Λάιεν 
προκύπτει ότι από τον Μάιο η Ε.Ε. θα αξιοποιεί όλες 
τις συμφωνίες που έχει προετοιμάσει και υπογρά-
ψει και θα προμηθεύεται επτά διαφορετικά εμβόλια. 
Μέχρι τα τέλη του χρόνου θα έχει ολοκληρώσει ένα 
εντυπωσιακό πρόγραμμα εμβολιασμού και θα έχει 
συμβάλει και στην κάλυψη των αναγκών και άλλων 
κρατών, που συνδέονται με την Ε.Ε. ή έχουν ανάγκη 
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οικονομικής και υγειονομικής υποστή-
ριξης.
Η καθυστέρηση στον εμβολιασμό στην 
Ε.Ε. είναι υπαρκτή, αλλά δεν είναι τόσο 
δραματική όσο παρουσιάζεται από αυ-
τούς που θέλουν να αμφισβητήσουν 
την αποτελεσματικότητά της. Στις 
ΗΠΑ έχει εμβολιαστεί γύρω στο 15% 
του πληθυσμού, στο Ηνωμένο Βασί-
λειο γύρω στο 10% και τα ποσοστά της 
Ε.Ε. είναι γύρω στο 3%. Όμως τα ποσο-
στά εμβολιασμού στο Ηνωμένο Βασί-
λειο δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα, 
γιατί με απόφαση της κυβέρνησης 
Τζόνσον έχει μεγαλώσει σε 12 εβδομά-
δες το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ 
της 1ης και της 2ης δόσης του εμβολίου. 
Κατά συνέπεια, το ποσοστό του πληθυ-
σμού που έχει πλήρη κάλυψη έναντι 
του Covid-19, έχοντας κάνει και τις δύο 
δόσεις του εμβολίου, είναι μονοψήφιο 
και δεν απέχει πολύ από το χαμηλό πο-
σοστό της Ε.Ε.
Επιπλέον, υπάρχουν άλλες, εξαιρετικά 
αναπτυγμένες χώρες, όπως η Ιαπωνία, 
η Σιγκαπούρη και ο Καναδάς, όπου 
τα ποσοστά κάλυψης του πληθυσμού 
από τον εμβολιασμό είναι πολύ χαμη-
λότερα. Στον Καναδά είναι μόλις 0,1%, 
ίσως γιατί η κυβέρνηση της χώρας 
αιφνιδιάστηκε από την απόφαση του 
Τραμπ λίγο προτού αποχωρήσει από 
τον Λευκό Οίκο να απαγορεύσει την ε-
ξαγωγή εμβολίων που παράγονται στις 
ΗΠΑ.

Το οικονομικό κόστος
Σύμφωνα με τους ειδικούς του 
Bloomberg, αν καθυστερήσει 1-2 μήνες 
η Ε.Ε. στο άνοιγμα της οικονομίας της 
εξαιτίας των δυσκολιών στον εμβολια-
σμό, αυτό μπορεί να της κοστίσει 50-

100 δισ. ευρώ.
Δημιουργούνται επίσης οι προϋποθέ-
σεις για παραμονή της ευρωπαϊκής οι-
κονομίας σε ύφεση το α΄ εξάμηνο του 
έτους, ύστερα από ένα δύσκολο 2020.
Η ύφεση στην Ευρωζώνη το 2020 εκτι-
μάται από τη Eurostat στο 6,8%. Το τε-
λικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο από 
την εκτίμηση που περιλάμβανε η φθι-
νοπωρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για πτώση του ΑΕΠ κατά 7,8% 
το 2020. Στην ίδια έκθεση υπήρχε πρό-
γνωση για αύξηση του ΑΕΠ της Ευρω-
ζώνης κατά 4,2% το 2021 και κατά 3% 
το 2022.
Τα αποτελέσματα του 2020 είναι 
κάπως καλύτερα από τις προγνώσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα δεί-
χνουν όμως ότι το 2021 θα είναι πιο δύ-
σκολο απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί και πως 
η Ευρωζώνη θα πρέπει να φτάσει στο 
2023 για να καλύψει το χαμένο έδαφος 
του 2020.
Τις χειρότερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά 
την πτώση του ΑΕΠ το δ΄ τρίμηνο σε 
σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2019 εμφα-
νίζει η Ισπανία με -9,1%, ακολουθού-
μενη από την Ιταλία με -6,6%. Η Γαλλία 
είναι στο -5% και η Γερμανία στο -3,9%.
Για την Ελλάδα η φθινοπωρινή έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβλεπε 
πτώση του ΑΕΠ κατά 9% το 2020, αύ-
ξηση 5% το 2021 και 3,5% το 2022. Τα 
οριστικά στοιχεία για το ΑΕΠ θα ανα-

κοινωθούν από την Ελληνική Στατι-
στική Αρχή στις αρχές Μαρτίου 2021.
Μπορούμε πάντως να πούμε ότι το 
2020 θα έχουμε ίδια ή χειρότερη επί-
δοση από αυτήν της Ισπανίας και πως 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιάσουμε 
τον στόχο του 2021, εφόσον είμαστε σε 
βαθιά ύφεση το α΄ τρίμηνο του έτους 
και πάμε αναγκαστικά για πρόσθετα 
περιοριστικά μέτρα.
Η καθυστέρηση στον εμβολιασμό είναι 
σημαντική για την οικονομία, δεν είναι 
όμως καθοριστική. Τα προβλήματα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας οφείλονται κυ-
ρίως στην αδυναμία αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης της πανδημίας. Στην 
Ε.Ε. διαχειριζόμαστε αντί να αντιμε-
τωπίζουμε την πανδημία, με αποτέλε-
σμα να αποκτούν πλεονέκτημα κράτη 
όπως η Κίνα, η Νέα Ζηλανδία και η 
Αυστραλία, που αντιμετωπίζουν αντί 
να διαχειρίζονται την πανδημία. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η κινεζική οικονο-
μία αναπτύσσεται ήδη εξαιρετικά δυ-
ναμικά, ενώ ο εμβολιασμός του πληθυ-
σμού είναι σε ποσοστά συγκρίσιμα με 
της Ε.Ε. Η διαφορά είναι ότι οι Κινέζοι, 
που έχουν ολοκληρωμένη αντιμετώ-
πιση της πανδημίας με εξαιρετικά αυ-
στηρά lockdowns, μαζικά δωρεάν τεστ 
και ψηφιακή καταγραφή των επαφών 
των νέων κρουσμάτων, μπορούν να πε-
ριμένουν την ανάπτυξη του εμβολια-
στικού προγράμματος, γιατί δεν εξαρ-

τώνται 100% από αυτό, όπως οι Ευρω-
παίοι και οι Αμερικανοί.

Τα αίτια της καθυστέρησης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έσπευσε να 
καλύψει ένα κενό που είχαν δημιουρ-
γήσει με τα λάθη και τις παραλείψεις 
τους οι κυβερνήσεις των «27» και γι’ 
αυτό η κριτική που της ασκείται είναι 
τις περισσότερες φορές άδικη και πολι-
τικά ιδιοτελής.
Πρώτον, δεν υπάρχει πρόβλεψη στην 
Ε.Ε. για κοινή πολιτική σε θέματα δη-
μόσιας υγείας, ούτε η πολιτική βού-
ληση να καλυφθεί το σημαντικό κενό.
Στο θέμα της δημόσιας υγείας δεν πλη-
ρώνουμε το κόστος της Ευρώπης, αλλά 
το κόστος της «μη Ευρώπης».
Ακόμη και σήμερα, που ασκείται δρι-
μύτατη κριτική στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, δεν υπάρχει δυναμική υπέρ της 
συνεννόησης μεταξύ των «27» και της 
υιοθέτησης κοινών κανόνων και πολιτι-
κής. Αναφέρω ενδεικτικά ότι τα κράτη-
μέλη ακολουθούν διαφορετική πολι-
τική ακόμη και σε σχέση με το πολυ-
συζητημένο εμβόλιο της AstraZeneca. 
Η Γερμανία, η Γαλλία, η Πολωνία, η 
Αυστρία, το Βέλγιο και η Σουηδία απο-
φάσισαν να μη χορηγήσουν το συγκε-
κριμένο εμβόλιο σε άτομα άνω των 55 
ετών, θεωρώντας ότι οι κλινικές δοκι-
μές δεν κάλυψαν επαρκώς αυτές τις η-
λικιακές κατηγορίες. Ο τρόπος αξιοποί-
ησης του εμβολίου κρίνεται σε εθνικό 
και όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ίδιο 
ισχύει για τα περιοριστικά μέτρα, την 
οργάνωση των αεροπορικών ταξιδιών 
μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε., την 
προσωρινή διακοπή της αεροπορικής 
σύνδεσης με τρίτες χώρες, τους όρους 
και τη διάρκεια της καραντίνας.
Είναι εντυπωσιακή η εμμονή των κυ-
βερνήσεων σε εθνικές λύσεις στην α-
ντιμετώπιση μιας πανδημίας που δεν 
είναι απλώς ευρωπαϊκό φαινόμενο 
αλλά παγκόσμιο.
Δεύτερον, δεν υπάρχει προς το παρόν 
φαρμακοβιομηχανία που να έδωσε 
μια 100% ευρωπαϊκή λύση στο θέμα 
του εμβολίου. Θα ίσχυε αυτό για την 
AstraZeneca, αλλά το Brexit αφαίρεσε 
την ευρωπαϊκή ταυτότητά της.
Η επιστημονική, ερευνητική αποτυχία 
των «27» είναι εντυπωσιακή. Η Γαλ-
λία δεν μπόρεσε να προσφέρει τίποτα 
στην έγκαιρη ανάπτυξη των εμβολίων. 
Τη θετική εξαίρεση του ευρωπαϊκού 
κανόνα αποτελεί η Γερμανία με την 
BioNTech, η οποία όμως αναγκάστηκε 
να υποκλιθεί στην αμερικανική Pfizer, 
που διαθέτει τις παραγωγικές δυνατό-
τητες και ένα εξαιρετικά αναπτυγμένο 

Μεγάλη αύξηση στις παραδόσεις 
εμβολίων στην Ε.Ε. το β΄ τρίμηνο του 
2021.

Μεγαλύτερο 
πρόβλημα από την 
καθυστέρηση στον 
εμβολιασμό η έλλειψη 
αποτελεσματικής 
πολιτικής 
αντιμετώπισης της 
πανδημίας.



διεθνές δίκτυο διανομής.
Οι κυβερνήσεις των «27» επιμένουν 
στη συμπίεση του ευρωπαϊκού προϋ-
πολογισμού, ο οποίος περιορίζεται στο 
1% του συνολικού ΑΕΠ. Εφόσον λοι-
πόν δεν θέτουν στη διάθεση της Ε.Ε. ε-
παρκή κονδύλια για τη δυναμική ανά-
πτυξη της έρευνας και της παραγωγής 
στον τομέα του φαρμάκου, είναι αυτο-
νόητο ότι αναλαμβάνουν την υποχρέ-
ωση να το κάνουν σε εθνικό επίπεδο, 
όπου, σύμφωνα με τη θεωρία που προ-
βάλλουν, «τα λεφτά των φορολογουμέ-
νων πιάνουν τόπο».
Αποδείχθηκε στην πράξη ότι η βιομη-
χανία των κρατών-μελών της Ε.Ε. ήταν 
εντελώς ανέτοιμη να αντιμετωπίσει την 
πρόκληση της πανδημίας, από τα φάρ-
μακα μέχρι τα εμβόλια και από τις χει-
ρουργικές μάσκες μέχρι τους αναπνευ-
στήρες.
Η πανδημία ανέδειξε τη βιομηχανική 
υστέρηση των «27» με όρους παγκό-
σμιου ανταγωνισμού και επιβεβαίωσε 
τον ρόλο της Κίνας ως εργοστασίου 
του κόσμου. Υπολογίζεται ότι το 2020 
η Κίνα εξήγαγε 200 δισεκατομμύρια 
προστατευτικές μάσκες, δηλαδή 40 για 
κάθε κάτοικο του πλανήτη εκτός Κίνας.

Τα επόμενα βήματα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να 
βρει κάποια ισορροπία στις σχέσεις της 
με την AstraZeneca, η οποία θα αρχί-
σει από αυτόν τον μήνα να αυξάνει τις 
παραδόσεις δόσεων εμβολίων.
Όπως μας εξήγησε η Φον ντερ Λάιεν σε 
τηλεδιάσκεψη με τους ευρωβουλευτές 
του ΕΛΚ, την Επιτροπή ανησυχεί πε-
ρισσότερο από τον ρυθμό του εμβολια-
σμού η επίδραση που μπορεί να έχουν 
οι μεταλλάξεις στην αποτελεσματικό-
τητα των εμβολίων.
Ιδιαίτερα προβληματικές θεωρούνται 
οι μεταλλάξεις που προέρχονται από 

τη Βραζιλία και τη Νότια Αφρική, ενώ, 
αντίθετα, η κατάσταση φαίνεται να ε-
λέγχεται σε σχέση με τη βρετανική με-
τάλλαξη.
Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι με-
ταλλάξεις του ιού διευκολύνθηκαν από 
τη χαλαρή πολιτική που εφάρμοσαν ο 
Τζόνσον στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο 
Μπολσονάρου στη Βραζιλία. Υπογραμ-
μίζουν την αναγκαιότητα επιβολής αυ-
στηρών μέτρων μέχρι την ολοκλήρωση 
του προγράμματος εμβολιασμού, γιατί 
όσο περισσότερο χώρο βρει ο ιός για να 
εξαπλωθεί, τόσο πιθανότερες γίνονται 
οι μεταλλάξεις, που μπορεί να μειώ-
σουν την αποτελεσματικότητα των εμ-
βολίων.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα εμ-
βόλια mRNA (Pfizer/BioNTech, 
Moderna) μπορεί να επικαιροποιη-
θούν για την αντιμετώπιση του μεταλ-
λαγμένου ιού, αλλά η σχετική διαδικα-
σία απαιτεί χρόνο και χρήμα και οδηγεί 
αναπόφευκτα στην παράταση της οικο-
νομικής αβεβαιότητας και της κρίσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται 
ήδη με επτά φαρμακοβιομηχανίες και 
τη European Medicines Agency για 
την προετοιμασία εμβολίων ικανών να 
αντιμετωπίσουν τις σημερινές και τις 
μελλοντικές μεταλλάξεις του ιού.

Πρόσθετες επενδύσεις
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής, Φον ντερ Λάιεν, και ο πρωθυπουρ-
γός της Πορτογαλίας, που προεδρεύει 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Κόστα, 
απέστειλαν κοινή επιστολή στους επι-
κεφαλής των κυβερνήσεων των κρα-
τών-μελών υπογραμμίζοντας ότι η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή θα δεσμεύσει πάνω 
από 10 δισ. ευρώ για την αναβάθμιση υ-
φιστάμενων εγκαταστάσεων ή την κα-
τασκευή νέων, για να υπάρχει η δυνα-
τότητα παραγωγής περισσότερων εμ-
βολίων ανάλογα με την πρόκληση που 
θα αντιμετωπίζει η Ε.Ε. Ενθαρρύνουν 
επίσης τη συνεργασία μεταξύ των εται-
ρειών και την ανάπτυξη ενός νέου προ-
γράμματος αντιμετώπισης βιολογικών 
κινδύνων που θα χρηματοδοτεί και θα 
συντονίζει ερευνητικά κέντρα και εται-
ρείες.
Η πρωτοβουλία της Φον ντερ Λάιεν 
είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά η 
προσπάθεια που πρέπει να γίνει είναι 
μεγάλης οικονομικής και ερευνητικής 
κλίμακας και ξεπερνά κατά πολύ τις δυ-
νατότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και κυρίως του ευρωπαϊκού προϋπολο-
γισμού.
Η «μη Ευρώπη» που έχουν επιλέξει 
οι κυβερνήσεις των «27» σε κλάδους 
στρατηγικής σημασίας μετατρέπουν 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε… αιθε-
ροβάμονες.
Οι συζητήσεις και οι περιγραφές για 

την πράσινη μετάβαση, το ψηφιακό 
άλμα, την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, 
την Ευρώπη… στο Διάστημα είναι συ-
νήθως ενδιαφέρουσες, αλλά δεν οδη-
γούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. 
Με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 
«παγωμένο» σε εξαιρετικά χαμηλά ε-
πίπεδα, δεν υπάρχουν τα εκατοντάδες 
δισ. ευρώ για να ανταγωνιστούμε τους 
ψηφιακούς πρωταθλητές των ΗΠΑ και 
της Κίνας, να πάρουμε την πρωτοβου-
λία στον τομέα των φαρμακοβιομηχα-
νιών ή να αναπτύξουμε την ευρωπαϊκή 
άμυνα. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια που α-
ναλογούν στην υπό διαμόρφωση κοινή 
πολιτική άμυνας είναι της τάξης του 1 
δισ. ευρώ τον χρόνο, ποσό που μπορεί 
να χαρακτηριστεί συμβολικό για τον 
συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας.

Ποιος φταίει
Όσο μεγαλώνουν οι δυσκολίες εξαιτίας 
των λαθών και των παραλείψεων σε επί-
πεδο Ε.Ε. και κρατών-μελών, τόσο μεγα-
λώνει η προσπάθεια πολιτικής εκμετάλ-
λευσης και μετάθεσης των ευθυνών.
Το χαρακτηριστικό blame game δια-
τρέχει την ευρωπαϊκή πολιτική, είτε 
πρόκειται για τις συνέπειες της χρημα-
τοπιστωτικής κρίσης του 2008-2009, 
είτε για το προσφυγικό-μεταναστευ-
τικό, είτε για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Διακρίνω σε αυτό τρεις κα-
τηγορίες πολιτικών και παραγόντων.
Η πρώτη αποτελείται από αυτούς που 
προσπαθούν να φθείρουν την Ε.Ε. από 
τα δεξιά ή από τα αριστερά, παρουσιά-
ζοντάς την ως γραφειοκρατική και ανα-
ποτελεσματική ή ως όργανο μεγάλων 
και σκοτεινών συμφερόντων.
Η δεύτερη αποτελείται από εκείνους 
που υπερασπίζονται την Ε.Ε., χωρίς 
όμως να παίρνουν μέτρα ενίσχυσής 
της. Η φιλοευρωπαϊκή επιχειρηματο-
λογία τους συνοδεύεται από την αντί-
θεσή τους στην ενίσχυση του ευρωπα-
ϊκού προϋπολογισμού και την άρνησή 
τους να περιοριστούν ορισμένες εθνι-
κές αρμοδιότητες για να διευκολυνθεί 
η επεξεργασία και εφαρμογή ευρωπα-
ϊκής πολιτικής.
Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία πο-
λιτικών και παραγόντων, στην οποία 
θεωρώ ότι ανήκω. Αποτελείται από ε-
κείνους που πιστεύουν στην κοινή ευ-
ρωπαϊκή προοπτική και είναι πρόθυμοι 
να την υποστηρίξουν με την αναγκαία 
μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων.
Τα προβλήματα στον εμβολιασμό και 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας δεν 
δείχνουν ότι «φταίει η Ευρώπη». Αντί-
θετα, αναδεικνύουν το ολοένα αυξανό-
μενο κόστος της «μη Ευρώπης».

Η πανδημία και τα εμβόλια ανέδειξαν 
την ερευνητική και βιομηχανική 
υστέρηση των «27».

Πρωτοβουλία Φον 
ντερ Λάιεν - Κόστα 
για ενίσχυση της 
φαρμακοβιομηχανίας 
στην παραγωγή 
εμβολίων.
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Η αιχμαλωσία σε μια συζή-
τηση συμμαχιών και ετερο-
προσδιορισμού του ΠΑΣΟΚ 
μάς κρατάει σε χαμηλές 
πτήσεις.

«Α
ν σιωπούσα, τι 
παράδειγμα θα 
έδινα σε μια κο-
πέλα που έχει 
υποστεί αντί-

στοιχες συμπεριφορές σε μια κλειστή 
κοινωνία χωρίς δημόσιο βήμα» ανα-
ρωτιέται η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ 
Εύα Καϊλή, η οποία, απαντώντας δέκα 
χρόνια μετά σε ερώτηση για τη σεξιστική 
επίθεση που είχε δεχτεί κατά τη διάρ-
κεια συνεδρίασης της Κοινοβουλευτι-
κής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, κάνει γνωστό 
ότι είχε δεχτεί παροτρύνσεις να μην το 
κάνει θέμα, «για να μη στιγματιστεί».
Η κ. Καϊλή παίρνει σαφείς αποστάσεις 
από κάθε συζήτηση συνεργασίας με τον 
ΣΥΡΙΖΑ, για τον αρχηγό του οποίου λέει 
ότι δεν ανήκει στον ευρύτερο χώρο των 
προοδευτικών πολιτικών, ενώ προει-
δοποιεί ότι ο χρόνος για να ετοιμάσει 
η παράταξη το αφήγημά της για τη νέα 
εποχή μπορεί να εξαντληθεί.

Η προσδοκία του ΚΙΝΑΛ για αλλαγή 
συσχετισμών με τον ΣΥΡΙΖΑ στην α-
ντιπολίτευση δείχνει να επαληθεύε-
ται χάρη στην υποχώρηση των ποσο-
στών του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΙΝΑΛ, όμως, 
δεν ανεβαίνει, αν και κάποιοι λένε ότι 
είναι οι δημοσκοπήσεις που το δεί-
χνουν να μην ανεβαίνει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται αποπροσανατολισμέ-
νος και ανήμπορος να αντιπαρατεθεί με 
σοβαρές θέσεις απέναντι στην κυβέρ-
νηση. Είναι ευκαιρία για τον χώρο μας 
να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κό-
σμου που χάθηκε στα χρόνια της κρί-
σης, αλλά και παραμονεύει για να επι-
στρέψει, καθώς το δήθεν ηθικό πλεο-
νέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ εξανεμίστηκε στη 
σύγκρουση με την πραγματικότητα και 
την επιλογή του να φέρει στην εξουσία 
μια λαϊκή ακροδεξιά. Κανείς δεν του 
κάνει τη χάρη να τον υπολογίζει στις 
προοδευτικές δυνάμεις, όπως φαίνε-
ται στις δημοσκοπήσεις.
Οι δημοσκοπήσεις είναι απογοητευτι-
κές και για το Κίνημα Αλλαγής, αλλά 
ας μην ξεχνάμε πως βρισκόμαστε σε 
νέες συμπληγάδες κρίσεων ασφαλείας 
στην εξωτερική πολιτική και τη δημό-
σια υγεία, που απαιτούν εθνική συνεν-
νόηση και δεν απαντώνται με ξεπερα-
σμένες ιδεολογικές αγκυλώσεις. Η αιχ-
μαλωσία σε μια συζήτηση συμμαχιών 
και ετεροπροσδιορισμού του ΠΑΣΟΚ 
μάς κρατάει σε χαμηλές πτήσεις, ενώ 
δείχνει την άμεση ανάγκη για ένα νέο 
αφήγημα ως προς τη φυσιογνωμία και 
την ταυτότητα που πρέπει να αποκτή-
σουμε με μεταρρυθμιστικές προτάσεις 
και λύσεις με πρόσημο προοδευτικό, 

μούσαν πως ο Τσίπρας ανήκει στον ευ-
ρύτερο χώρο των προοδευτικών πολι-
τικών, θα του είχαν δώσει ακόμη μία 
ευκαιρία. Η πλήρης κατάρρευση του 
προσωπείου της ιδεοληπτικής λαϊκι-
στικής Αριστεράς που αγκάλιασε τη 
λαϊκιστική ακροδεξιά για μια εφιαλ-
τική πενταετή διακυβέρνηση τυχοδιω-
κτών μάς δείχνει ακριβώς το πολιτικό 
κενό που έχουν ανάγκη οι Έλληνες να 
καλύψει το ΠΑΣΟΚ. Ο κοινωνικός συ-
ντηρητισμός που παραδοσιακά εκφρα-

πατριωτικό, ευρωπαϊκό, αλλά και σύγ-
χρονο, στην πορεία μας προς το συνέ-
δριο. Η ερώτησή σας, πάντως, δείχνει 
πως οι προσδοκίες για το ΠΑΣΟΚ πα-
ραμένουν υψηλές και αυτή η δυναμική 
πρέπει να απελευθερωθεί.

Συμμερίζεστε την εκτίμηση ότι οι ψη-
φοφόροι του χώρου σας αισθάνονται 
πιο κοντά στον Μητσοτάκη παρά στον 
Τσίπρα;
Οι ψηφοφόροι του χώρου μας, αν εκτι-

ζόταν στη ΝΔ φαίνεται να έχει κρυφτεί 
πίσω από την ηγετική της ομάδα, που 
καταβάλλει προσπάθειες να καταλάβει 
τον χώρο του προοδευτικού κέντρου. 
Όμως η διαρκής διαχείριση αβεβαιο-
τήτων των κρίσεων που καλείται να 
αντιμετωπίσει δεν επιτρέπει τη δημό-
σια συζήτηση για μια σειρά μεταρρυθ-
μίσεων που καθυστέρησαν αδικαιο-
λόγητα, ούτε μας δίνει την πολυτέλεια 
να αναδείξουμε την έλλειψη πολιτικού 
στίγματος που απαιτεί ο επανασχεδια-
σμός του παραγωγικού μοντέλου της 
χώρας, οι εκκρεμότητες στη Δικαιο-
σύνη, το φορολογικό και το ασφαλι-
στικό σύστημα, αλλά και η στρατηγική 
για μια ανθεκτική οικονομική πολιτική. 
Όσο μάλιστα βρίσκεται σε αναστολή το 
Σύμφωνο Σταθερότητας, θα αναβάλ-
λεται και η υποχρέωση της κυβέρνη-
σης να συμμαζέψει τα συντρίμμια ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και, ως τότε, στο παρα-
πλανητικό ερώτημα «ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ή 
ΝΔ στη διαχείριση των κρίσεων;» οι 
ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που ανήκουν 
στην πατριωτική φιλοευρωπαϊκή προ-
οδευτική συμμαχία της σοσιαλδημο-
κρατίας, που ήταν το ιδεολογικό ρεύμα 
που προώθησε τις μεγαλύτερες αλλα-
γές στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 
’80, δεν έχουν την πολυτέλεια να ξα-
ναδώσουν ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ, ως 
υπαρξιακό μας αντίπαλο.

Κινείται η ηγεσία του κόμματός σας 
προς αυτή την κατεύθυνση ή θα μπο-
ρούσε κάποιος να της καταλογίσει α-
παρχαιωμένη ανάγνωση της πολιτι-
κής γεωγραφίας;
Η νυν ηγεσία του κόμματος έχει συμ-
βάλει σημαντικά στο να περάσει το 
ΠΑΣΟΚ από τις συμπληγάδες της πό-
λωσης ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντας την πα-
ράταξη όρθια. Σίγουρα όμως δεν αρκεί 
αυτό πλέον, και στην παράταξή μας υ-
πάρχει ένας διαρκής πολιτικός διάλο-
γος, χωρίς να απαιτείται να συμφω-
νούμε όλοι σε όλα, ενόψει συνεδρίου. 
Σημασία έχει η παράταξή μας να υ-

«Η ηγεσία κράτησε  
την παράταξη όρθια, αλλά 

πλέον δεν αρκεί αυτό»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Εύα  
Καϊλή
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περβεί προσωπικές στρατηγικές ή τη 
μικροπολιτική της καθημερινότητας, 
καθώς διερχόμαστε πολλαπλές κρίσεις 
ως Έλληνες, και να ετοιμάσει ένα νέο 
αφήγημα για τη νέα εποχή όσο υπάρχει 
αρκετός χρόνος υπό τις αντίξοες αυτές 
συνθήκες για να διερευνηθούν υβριδι-
κές λύσεις της μέγιστης δυνατής δημο-
κρατικής συμμετοχής στις διαδικασίες.

Συνολικά έναν χρόνο μετά την εμφά-
νιση της πανδημίας, έχουμε περισ-
σότερη ή λιγότερη Ε.Ε. ως αυτόνομη 
πολιτική οντότητα;
Οφείλω να ομολογήσω πως η Ε.Ε. πιά-
στηκε απροετοίμαστη ως προς τη δια-
χείριση μιας τόσο μεγάλης επιδημίας 
και των συνεπειών της. Παρόλο που 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πολιτικές 
υγείας είναι βασική αρμοδιότητα των 
κρατών-μελών, θεωρώ ότι, τουλάχι-
στον στην αρχή της πανδημίας, επι-
κράτησε μια ασυνεννοησία όσον αφορά 
π.χ. το κλείσιμο των συνόρων μεταξύ 
μελών και την παροχή υγειονομικής 
βοήθειας και αλληλεγγύης, που διαπι-
στώθηκε ακόμη και στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες προστατευτικού υλικού. Συ-
νολικά, η πρωτοφανής κρίση της παν-
δημίας νομίζω μας έφερε περισσότερο 
κοντά στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα 
«Next Generation EU», ύψους 750 δισ. 
ευρώ, αποτελεί το πιο φιλόδοξο πρό-
γραμμα οικονομικής ανάκαμψης στην 
ιστορία της Ε.Ε. και καταδεικνύει ότι τα 
κράτη-μέλη επενδύουν στην ευρωπα-
ϊκή οντότητα που ενώνει και συντονίζει 
τις προσπάθειες, αλλά και η διαπραγ-
μάτευση για εμβόλια σε επίπεδο Ε.Ε. 
διασφαλίζει την ίση πρόσβαση για όλες 
τις χώρες, που μόνες τους αντιλαμβα-
νόμαστε πως δεν θα είχαν την ίδια δι-
απραγματευτική ικανότητα.

Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση περί σε-
ξισμού και παρενοχλήσεων στην ελ-
ληνική κοινωνία. Έχετε βιώσει μια 
τέτοια συμπεριφορά σε συνεδρίαση 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
ΠΑΣΟΚ. Ήταν η χειρότερη δυνατή 
εκδοχή της εξωτερίκευσης τέτοιων 
συμπεριφορών;
Κοινό χαρακτηριστικό αρκετών περι-
στατικών παρενοχλήσεων και εκφοβι-
σμού που έρχονται στο φως της δημο-
σιότητας φαίνεται να είναι από άτομα 
στο στενό εργασιακό περιβάλλον των 
θυμάτων και αφορά συνήθως κατά-
χρηση εξουσίας υπό καθεστώς φόβου 
ή ανάγκης σε έναν κοινωνικό περίγυρο 
που δεν ήταν έτοιμος να υπερασπιστεί 
τα θύματα. Αυτό που σοκάρει είναι ότι 
τέτοια φαινόμενα σεξισμού και παρε-

νόχλησης διαπράττονται ακόμη και από 
άτομα υπεράνω υποψίας που συχνά 
θεωρούνται και πρότυπα, κυρίως στον 
καλλιτεχνικό χώρο. Στην περίπτωσή μου 
ο τότε υπουργός Ξυνίδης εκφράστηκε 
με άκρως σεξιστικό τρόπο προσβάλλο-
ντάς με στη Βουλή, αφού αδυνατούσε 
να απαντήσει πολιτικά. Φυσικά και κα-
τήγγειλα άμεσα δημοσίως αυτή τη χυ-
δαία απόπειρα εκφοβισμού, παρά τις 
παροτρύνσεις να μη δώσω συνέχεια, 
«για να μη στιγματιστώ»! Δημοσίως α-
πάντησα στα τρία πρόσωπα που πίστε-
ψαν πως το φύλο ή η ηλικία μου ήταν 
πολιτική αδυναμία, αναλογιζόμενη τι 
παράδειγμα θα έδινα, αν σιωπούσα, 
σε μια κοπέλα που έχει υποστεί αντί-
στοιχες συμπεριφορές σε μια κλειστή 
κοινωνία χωρίς δημόσιο βήμα, ενώ 
ζήτησα να πάρει θέση η Επιτροπή Δε-
οντολογίας του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι σήμερα 
δεν έχει ζητηθεί μια συγνώμη, ούτε η 
ηγεσία της παράταξής μου έκρινε ανα-
γκαίο να την απαιτήσει. Απάντησε όμως 
η κοινωνία, και στις εκλογές που ακο-
λούθησαν τους έστειλε σπίτια τους, και 
αυτό ήταν ένα ηχηρότατο μήνυμα ότι τα 
πράγματα αλλάζουν, έστω σιγά σιγά.

Θα πρέπει η εκλογή προέδρου στο 
κόμμα σας να γίνει πριν από τις ε-
κλογές;
Η εκλογή προέδρου πρέπει να γίνει 
όπως ορίζει το καταστατικό, εφόσον 
υπάρχει ικανός χρόνος, παρά τις αντί-
ξοες συνθήκες, να οργανωθεί άμεσα 
διάλογος και να εξεταστούν εναλλακτι-
κοί τρόποι συμμετοχής, ώστε να δια-
σφαλιστεί η μεγαλύτερη δημοκρατική 
συμμετοχή, ακόμη και με υβριδικούς 
τρόπους και δυνατότητες αξιοποίησης 
των ψηφιακών μέσων. Εκλογές, άλ-
λωστε, δεν προβλέπονται πριν από το 
τέλος του 2022, εφόσον έχει αναστα-
λεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και άρα 
θα υπάρχει επαρκής ρευστότητα στην 
αγορά για την αντιμετώπιση του πρώ-
του κύματος των οικονομικών συνε-
πειών της πανδημίας.

Εξετάζετε το ενδεχόμενο να διεκδική-
σετε να εκφράσετε αυτές σας τις ιδέες 
ως κυρίαρχη άποψη και κεντρική πο-
λιτική στον χώρο σας;
Όταν έρθει η στιγμή να αποφασίσουμε 
για το μέλλον της παράταξης, θα εκφρα-
στώ για το θέμα με πολιτικούς όρους 
και όχι βάσει προσωπικής στρατηγικής. 
Ανάλογα με τις συνθήκες και τους συ-
σχετισμούς, θα εκτιμήσω αν εκφράζεται 
η πολιτική πλατφόρμα που μπορώ να 
υπερασπιστώ για ένα άλμα στο μέλλον 
της δημοκρατικής παράταξης.
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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



Σ
τη δεύτερη πενταε-
τία μου στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβού-
λιο έχω σχηματί-
σει ολοκληρωμένη 
άποψη για την ισχύ 
των λόμπι στις Βρυ-

ξέλλες και στην Ελλάδα. Κατά την άποψή 
μου, οι Βρυξέλλες εκτός από «πρωτεύ-
ουσα» των ευρωπαϊκών θεσμών είναι και 
«πρωτεύουσα» των λόμπι. Είναι μεγαλύ-
τερος ο αριθμός αυτών που εργάζονται στα 
γραφεία μεγάλων εταιρειών στις Βρυξέλ-
λες για να παρακολουθούν τις εξελίξεις, 
ή να ετοιμάζουν τη διαμεσολάβηση, από 
τους δεκάδες χιλιάδες που εργάζονται για 
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Τεράστια επιρροή
Από τη δουλειά που κάνω στις επιτροπές 
και στις διάφορες ομάδες του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και με τις επαφές που 
έχω καταλήγω στο συμπέρασμα ότι τα 
λόμπι ασκούν τεράστια επιρροή στη λήψη 

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Διαρκής η μετατόπιση της ισχύος υπέρ των μεγάλων συμφερόντων.

Πώς διαφημίζουν οι 
λομπίστες τις «νίκες» 
τους στην Ε.Ε.

των αποφάσεων. Επηρεάζουν κυβερνή-
σεις, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, εργαζόμενους σε υπηρεσίες του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακόμη και ευ-
ρωβουλευτές.
Τα λόμπι έχουν μια χρήσιμη διάσταση, ε-
φόσον παρουσιάζουν προβλήματα και αι-
τήματα επιχειρήσεων ή ολόκληρων κλά-
δων με σαφήνεια. Βοηθούν έτσι τους πο-
λιτικούς και διοικητικούς παράγοντες να 
καταλάβουν σύνθετα ζητήματα που έχουν 
σχέση με την οικονομία και την κοινωνία, 

στο σύνολό τους.
Η ανταλλαγή απόψεων δεν πρέπει όμως 
να δεσμεύει αυτούς που παίρνουν τις πο-
λιτικές και διοικητικές αποφάσεις, γιατί 
υπάρχει κίνδυνος να αρχίσουν να εξυπη-
ρετούν μεγάλα συμφέροντα σε βάρος των 
καλώς εννοούμενων δημόσιων και ευρω-
παϊκών συμφερόντων.

Αλλαγή συσχετισμού
Τα λόμπι στην Ε.Ε. αναπτύσσονται στη 
βάση μιας παραλλαγής του αμερικανικού 
μοντέλου. Στη διάρκεια των τελευταίων 
πενταετιών τα λόμπι αυξάνουν συνεχώς 
την ισχύ τους στις Βρυξέλλες. Εκφράζεται 
με αυτόν τον τρόπο μια ευρύτερη αλλαγή 
του συσχετισμού δυνάμεων σε όφελος 
αυτών που διαχειρίζονται μεγάλα συμφέ-
ροντα έναντι των εκλεγμένων πολιτικών. 
Πρόκειται για μια δυναμική που εξελίσ-
σεται στο σύνολο της Ε.Ε. και είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο να ελεγχθεί. Παρά την ε-
νίσχυση των συμφερόντων σε βάρος της 
πολιτικής, η κατάσταση στην Ε.Ε. συγκρί-

νεται θετικά με τον υπόλοιπο κόσμο σε 
ό,τι αφορά τη διαφάνεια και την προσπά-
θεια ελέγχου της διαφθοράς.
Στις ΗΠΑ ισχύει το βασικό μοντέλο των 
λόμπι με τη στρέβλωση της περιόδου 
Τραμπ. Στην Κίνα η αδιαφάνεια είναι χα-
ρακτηριστικό του οικονομικού συστήμα-
τος και εκτός από τους προνομιούχους 
του επιχειρηματικού τομέα υπάρχει και η 
καθοδήγηση του Κ.Κ. Κίνας, ενώ σε πολ-
λές περιπτώσεις οι πρωταθλητές της εξαι-
ρετικά δυναμικής οικονομίας προέρχο-
νται από «τζάκια» της κομμουνιστικής ι-
εραρχίας.
Χειρότερα είναι τα πράγματα στη Ρωσία, 
όπου οι λεγόμενοι ολιγάρχες έχουν ιδιω-
τικοποιήσει για λογαριασμό τους την οι-
κονομία, αξιοποιώντας τις σχέσεις τους με 
τον Πούτιν, το κομμουνιστικό παρελθόν, 
ακόμη και με την KGB στην παλιά ή τη 
νέα της μορφή.

Η ευκαιρία του Covid-19
Κατά έναν περίεργο τρόπο η πανδημία 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

ΆΝΙΣΗ Η ΜΆΧΗ ΜΕ ΤΆ ΛΌΜΠΙ
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πυρόβλητο την εταιρεία και τους ανθρώ-
πους της.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αναλάβει 
τη δέσμευση να διεκδικήσει αποζημιώ-
σεις από τη Novartis για τις πρακτικές της 
που ζημίωσαν το Δημόσιο. Προς το παρόν 
η ελβετική πολυεθνική, η οποία είναι ει-
σηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υ-
όρκης, καταβάλλει εκατοντάδες εκατομ-
μύρια δολάρια στις αρμόδιες αρχές των 
ΗΠΑ ως αποζημίωση για τις άδικες εμπο-
ρικές πρακτικές έναντι των Αμερικανών 
α-νταγωνιστών της σε άλλες χώρες, όπως 
η Ελλάδα. 
Γνωρίζοντας τις θεσμικές αδυναμίες στην 
Ελλάδα, θεωρώ ότι μπορούμε να προστα-
τεύσουμε το δημόσιο συμφέρον καλύ-
τερα, απλοποιώντας διαδικασίες και πε-
ριορίζοντας διάφορα βάρη τα οποία με-
τατρέπουν την άσκηση πίεσης προς την 
κυβέρνηση και το κράτος σε ένα είδος 
«νόμιμης» επιχειρηματικής άμυνας.
Η Δικαιοσύνη πρέπει να παίρνει γρήγορα 
αποφάσεις. Είναι αναγκαίο να περιορι-
στούν η πολυνομία, η σύγχυση αρμοδι-
οτήτων και η κρατική γραφειοκρατία. Οι 
ρυθμίσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τη 
λειτουργία των τραπεζών, τη διαχείριση 
του ιδιωτικού χρέους, τη μείωση του ε-
νεργειακού κόστους και άλλα πολλά, ώστε 
να μπορούν να λειτουργήσουν οι επιχει-
ρήσεις με πιο περιορισμένη διαπραγμά-

Τι έγινε το 2016-2018 στην Ελλάδα 
στον τραπεζικό τομέα και στις 
κατασκευές με πρωτοβουλία των 
λόμπι.

τευση και συναλλαγή με την εκτελεστική 
εξουσία.
Το ερώτημα βέβαια είναι ποιος θα τα 
κάνει όλα αυτά. Εκτός από την πολιτική 
βούληση, πρέπει να υπάρχουν η οικονο-
μική δυνατότητα και η επιστημονική-νο-
μική γνώση για να γίνει πιο λειτουργική 
η οικονομία.
Δεκαετίες στα ΜΜΕ με βοήθησαν να α-
ντιληφθώ ότι επιφανείς νομομαθείς και ι-
σχυρά δικηγορικά γραφεία, τα οποία επη-
ρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη λήψη αποφά-
σεων και την προετοιμασία των νόμων, 
μπορεί να είναι κι αυτά σε άμεση σύνδεση 
με τα λόμπι.

Η λίστα των επιτυχιών
Μια καλή εικόνα τού πώς λειτουργούν τα 
λόμπι στις Βρυξέλλες μάς δίνει ο τρόπος 
που αυτοπαρουσιάζεται η αμερικανική ε-
ταιρεία Alber & Geiger, που εδρεύει στην 
Ουάσινγκτον.
Στην εξαιρετικά δομημένη ιστοσελίδα της 
αυτοπαρουσιάζεται ως «μία ηγετική εται-
ρεία σε ζητήματα σχέσεων με την Ε.Ε. και 
τις κυβερνήσεις». Η Alber & Geiger εμφα-
νίζει τις «νίκες», όπως τις χαρακτηρίζει, σε 
υποθέσεις μεγάλου δημόσιου ενδιαφέρο-
ντος. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει την απο-
τελεσματικότητά της και προτρέπει κι άλ-
λους ενδιαφερόμενους να την εμπιστευ-
τούν.

Μερικές από τις «νίκες» που αναφέρονται 
στην ιστοσελίδα της είναι: το Αζερμπαϊ-
τζάν και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Ελ-
λάδα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ), τα Panama Papers, η εταιρική ει-
κόνα της Κίνας στην Ευρώπη, η προστα-
σία αμερικανικών ενεργειακών συμφε-
ρόντων στα Βαλκάνια, η κατασκευή του 
αυτοκινητοδρόμου Ε-65, το δικαστικό σύ-
στημα της Πολωνίας, η διαφήμιση καπνι-
κών προϊόντων, η προώθηση των θέσεων 
των φαρμακευτικών εταιρειών, η απαγό-
ρευση της χρήσης της πλαστικής σακού-
λας.
Από την ενδεικτική λίστα των «νικών» της 
συγκεκριμένης φίρμας που ειδικεύεται 
στο lobbying διάλεξα τρεις περιπτώσεις 
για να δούμε πώς παρουσιάζει η ίδια τη 
δράση και την αποτελεσματικότητά της.

Η επιτυχία του 2016
Η ιστοσελίδα αναφέρεται στη συνεργα-
σία με μεγάλη ελληνική τράπεζα, που το 
2016 ήταν στο μικροσκόπιο των ελεγκτι-
κών αρχών και η διοίκησή της και συγκε-
κριμένα στελέχη ήταν συχνά στο στόχα-
στρο των ΜΜΕ.
Η Alber & Geiger περιγράφει την παρέμ-
βασή της υπέρ του πελάτη της ως εξής:
«Έξι μήνες μετά την εντολή, η εκστρατεία 
στα ΜΜΕ κατά του πελάτη μας και οι ε-
παναλαμβανόμενες δηλώσεις κατά της δι-
οίκησής της σταμάτησαν.
»Βοηθήσαμε την ανταλλαγή απόψεων με-
ταξύ του πελάτη μας και των ρυθμιστών
(regulators) του ευρωπαϊκού τραπεζικού
συστήματος στο ανώτατο πολιτικό επί-
πεδο.
»Με αυτόν τον τρόπο αποτρέψαμε ένα
ακόμη κύμα οικονομικής αστάθειας στη
μεγαλύτερη συστημική τράπεζα της Ελ-
λάδας».
Οι ειδικοί λομπίστες μπόρεσαν να ελέγ-
ξουν τη δημοσιότητα στα ελληνικά ΜΜΕ
–κάτι που δεν είναι εύκολο– και να διευ-
κολύνουν τη συνεννόηση με τους υπεύ-
θυνους του ευρωπαϊκού τραπεζικού συ-
στήματος.

Βουλγαρική εξαίρεση
Ευρύτερου βαλκανικού και φυσικά ελλη-
νικού ενδιαφέροντος είναι και ο τρόπος 
με τον οποίο οι λομπίστες κατοχύρωσαν 
τα συμφέροντα αμερικανικής εταιρείας 
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στη 
Βουλγαρία.
Παρουσιάζουν την επιτυχημένη προσπά-
θειά τους ως εξής:
«Η Alber & Geiger εργάστηκε για μια α-
μερικανική εταιρεία η οποία ειδικεύεται 
στην παραγωγή ενέργειας. Ο πελάτης μας 
απέκτησε έναν σημαντικό σταθμό παρα-
γωγής ενέργειας με άνθρακα στη Βουλ-
γαρία μέσα από μια μακροπρόθεσμη συμ-

προσφέρει την ευκαιρία στις κυβερνή-
σεις και στο πολιτικό σύστημα να αντε-
πιτεθούν για να ενισχύσουν τη θέση τους 
έναντι των λόμπι. Η προσπάθεια αντιμε-
τώπισης των συνεπειών της πανδημίας 
μεγαλώνει συνεχώς τους κρατικούς προ-
ϋπολογισμούς και ενισχύει τον συγκε-
ντρωτισμό στη λήψη κυβερνητικών και 
κρατικών αποφάσεων. Θεωρητικά, λοι-
πόν, η αλλαγή της συγκυρίας μπορεί να 
διευκολύνει την πολιτική εξουσία να στα-
θεί καλύτερα απέναντι στην εξουσία του 
χρήματος.
Υπάρχει βέβαια πάντα ο κίνδυνος οι αυ-
ξημένες δαπάνες του Δημοσίου να κα-
ταλήγουν στην εξυπηρέτηση πελατεια-
κών ή εκλογικών σκοπιμοτήτων και οι 
αποφάσεις που παίρνονται με συγκεντρω-
τικό τρόπο να εξυπηρετούν συγκεκριμένα 
συμφέροντα. Σε τελική ανάλυση, η ποιό-
τητα κάθε συστήματος διαμορφώνεται κυ-
ρίως από την ποιότητα των εκπροσώπων 
του.

Η ελληνική διάσταση
Το θέμα των λόμπι, με την έννοια των με-
γάλων συμφερόντων που ασκούν πίεση 
για να εξυπηρετηθούν, ενδεχομένως σε 
βάρος του δημόσιου συμφέροντος, και 
της διαπλοκής κυριαρχεί εδώ και δεκαε-
τίες στον δημόσιο λόγο και στην πολιτική 
αντιπαράθεση στην Ελλάδα.
Με το πέρασμα του χρόνου, όμως, σημα-
ντικές αποφάσεις που ενδιαφέρουν με-
γάλα επιχειρηματικά συμφέροντα περ-
νούν στη δικαιοδοσία των Βρυξελλών. 
Επιπλέον, η Ελλάδα πάσχει από ένα τερά-
στιο επενδυτικό έλλειμμα και η χρηματο-
δότηση της ανάπτυξης εξαρτάται σε ολο-
ένα μεγαλύτερο βαθμό από τις Βρυξέλλες.
Είναι λογικό λοιπόν τα λόμπι να γίνονται 
με το πέρασμα του χρόνου περισσότερο 
ευρωκεντρικά, εφόσον στις περισσότερες 
περιπτώσεις χρειάζεται η συνεργασία ή 
τουλάχιστον η ανοχή των Βρυξελλών για 
να προωθηθούν και να χρηματοδοτηθούν 
τα σχέδιά τους στην Ελλάδα.
Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχουν σο-
βαρές δυνατότητες για θεσμική αντιμετώ-
πιση των λόμπι στην Ελλάδα. Ακόμη και 
σε περιπτώσεις όπου γνωρίζουμε ότι έ-
δρασαν συστηματικά σε βάρος του δημό-
σιου συμφέροντος, όπως οι φαρμακοβιο-
μηχανίες που οργάνωσαν την έκρηξη στη 
φαρμακευτική δαπάνη του Δημοσίου, δεν 
υπάρχουν σοβαρές δυνατότητες για επι-
βολή νέων κανόνων διαφάνειας, αλλά και 
προστίμων, όπως συμβαίνει στην Ε.Ε. και 
κυρίως στις ΗΠΑ.
Επί κυβέρνησης Τσίπρα το υπαρκτό 
σκάνδαλο της Novartis και άλλων φαρμα-
κοβιομηχανιών εξελίχθηκε σε μια δήθεν 
κάθαρση σε βάρος των πολιτικών αντιπά-
λων του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία άφηνε στο α-



Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τα κατάφερε 
με 27 κυβερνήσεις, 
δυσκολεύεται όμως με 
Pfizer και κυρίως με 
AstraZeneca.

ανάπτυξη.
»Επιπλέον, δώσαμε την έμφαση στη στρα-
τηγική σημασία του Ε-65 για την Ελλάδα, 
τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και το ευρω-
παϊκό δίκτυο μεταφορών, όπως και τη θε-
τική του επίδραση στις θέσεις εργασίας, 
τον τουρισμό, τις επενδύσεις.
»Η ικανότητά μας να συνδυάζουμε νο-
μικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά 
επιχειρήματα εξασφάλισε ώστε στις 19 Ο-
κτωβρίου 2018 να ανάψει η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή το πράσινο φως για τη χρηματο-
δότηση –σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις– για 
την κατασκευή του νότιου τμήματος του 
αυτοκινητοδρόμου Ε-65».
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας φιλοξενεί-
ται και η θετική γνώμη του διευθυντή ε-
πικοινωνίας της ελληνικής κατασκευαστι-
κής για την Alber & Geiger: «Έμπειροι και 
με καλή γνώση για το πώς λειτουργεί το 
ευρωπαϊκό σύστημα».

Απόλυτα νόμιμο
Οι λομπίστες προβάλλουν τις επιτυχίες 
τους γνωρίζοντας ότι αυτό που κάνουν 
είναι απόλυτα νόμιμο και σύμφωνο με 
τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
Δημιουργείται όμως ένα θέμα ανεξαρτη-
σίας των ευρωπαϊκών θεσμών από τα με-
γάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, εφό-
σον αναφέρεται ότι ολόκληρες διευθύν-
σεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και 
ευρωβουλευτές, «στοχοποιήθηκαν με ε-
πιτυχία» από την εταιρεία.
Υπάρχει επίσης ένα θέμα με τις οικονο-
μικές συνέπειες που έχουν οι αποφάσεις 
που παίρνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με 
τη διαμεσολάβηση που κάνουν οι λομπί-
στες.
Για παράδειγμα, η «τακτοποίηση» των εκ-
κρεμοτήτων μιας αμερικανικής εταιρείας 
παραγωγής ενέργειας που λειτουργεί στη 
Βουλγαρία και είναι σημαντικός ρυπα-
ντής μπορεί να θεωρηθεί διακριτική, εφό-
σον δεν υπήρξε ανάλογη κατανόηση για 
τις ανάγκες της ΔΕΗ από τους αρμόδιους 
Ευρωπαίους παράγοντες. To αποτέλεσμα 
ήταν να οδηγηθεί η άλλοτε ισχυρή δημό-
σια επιχείρηση σε μια δύσκολη οικονο-
μική κατάσταση εξαιτίας της επιβάρυν-
σής της με δικαιώματα ρύπων που κόστι-
ζαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε 

Πώς ξέφυγαν αμερικανικά 
συμφέροντα στον ενεργειακό τομέα 
της Βουλγαρίας από τους κανόνες για 
κρατικές ενισχύσεις, ρύπανση.

χρόνο.
Το θέμα δεν είναι αν κινήθηκε καλύτερα 
η αμερικανικών συμφερόντων εταιρεία 
παραγωγής ενέργειας που λειτουργεί στη 
Βουλγαρία, αλλά αν οι αρμόδιες υπηρε-
σίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξαν 
την ίδια ευαισθησία για τη ΔΕΗ χωρίς να 
μεσολαβήσουν οι λομπίστες της αμερικα-
νικής φίρμας.

Από λόμπι σε λόμπι
Τη δύναμη των λόμπι την αισθανόμαστε, 
με διάφορους τρόπους, στην οικονομική 
και κοινωνική καθημερινότητά μας.
Το πιο ισχυρό λόμπι στην Ε.Ε. είναι τα τε-
λευταία χρόνια οι αμερικανικοί ψηφιακοί 
κολοσσοί.
Έχουν καταφέρει να φοροαποφεύγουν 
συστηματικά. Η Ε.Ε. δεν μπόρεσε να τους 
επιβάλει δίκαιη φορολογία, γιατί στο ε-
σωτερικό της διεξάγεται ένας φορολογι-
κός ανταγωνισμός χωρίς αρχές –με με-
γάλη κερδισμένη σε αυτή την περίπτωση 
την Ιρλανδία–, ενώ οι Ευρωπαίοι διστά-
ζουν και μπροστά στα πιθανά οικονομικά 
αντίποινα των αμερικανικών αρχών.
Το πανίσχυρο λόμπι των αμερικανικών 
ψηφιακών κολοσσών βρίσκεται αυτό το 
διάστημα σε πλήρη δράση, προσπαθώντας 
να διαμορφώσει στα μέτρα του την πρωτο-
βουλία που πήρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για τον έλεγχο της ποιότητας του περιεχο-
μένου στο διαδίκτυο και την ευθύνη των 
εταιρειών γι’ αυτό το περιεχόμενο. Μέχρι 
σήμερα οι ψηφιακοί κολοσσοί δεν έχουν 
την ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρ-
τήσεών τους, εφόσον, με βάση το προη-
γούμενο στις ΗΠΑ, δεν αντιμετωπίζονται 
τόσο ως ΜΜΕ αλλά ως πάροχοι τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών. Ένα άλλο πανί-
σχυρο λόμπι, που διεύρυνε την επιρροή 
του λόγω των συνθηκών που δημιούργησε 
η πανδημία, είναι οι φαρμακοβιομηχανίες. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε την έγκριση 
των κυβερνήσεων των «27» για να εκπρο-
σωπήσει το σύνολο της Ε.Ε. στη δύσκολη 
διαπραγμάτευση με τις φαρμακοβιομηχα-
νίες για τα εμβόλια για τον Covid-19.
Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και της ίδιας της Ε.Ε., 
γιατί μια διαπραγμάτευση κάθε κράτους-
μέλους ξεχωριστά με τις φαρμακοβιομη-
χανίες θα ήταν εξαιρετικά σύνθετη, χρο-

νοβόρα και θα δοκίμαζε τη συνοχή της 
Ε.Ε.
Χωρίς εμπειρία σε τέτοια ζητήματα –ε-
φόσον οι συνθήκες δεν προβλέπουν συ-
νεργασία μεταξύ των κρατών-μελών σε 
ζητήματα δημόσιας υγείας–, η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι άφησε ορι-
σμένα κενά στη διαπραγμάτευση που εκ-
μεταλλεύτηκαν, τουλάχιστον στην αρχή, 
η αμερικανικών συμφερόντων Pfizer 
και η βρετανο-σουηδικών συμφερόντων 
AstraZeneca.
Είναι τέτοια η πίεση που δέχτηκε η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή από το πανίσχυρο λόμπι 
ώστε έβαλε την υπογραφή της σε συμφω-
νίες που δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα 
και το ακριβές περιεχόμενό τους παραμέ-
νει άγνωστο ακόμη και για τους ευρωβου-
λευτές, την υποστήριξη των οποίων ζητά η 
Φον ντερ Λάιεν αυτή την κρίσιμη για την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή περίοδο.
Από τη μια δεν μπορούμε να αγνοήσουμε 
την ισχύ των διαφόρων λόμπι, τα οποία 
έχουν έναν θετικό ρόλο σε ό,τι αφορά την 
ενημέρωση και τη διαμεσολάβηση, αλλά 
αναπόφευκτα και μια αποστολή που μπο-
ρεί να είναι υπέρ του «πελάτη» και σε 
βάρος του δημόσιου συμφέροντος.
Από την άλλη διαπιστώνουμε με κάθε ευ-
καιρία ότι είναι πολύ δύσκολο να επιβά-
λουμε κανόνες διαφάνειας και σεβασμού 
του δημόσιου συμφέροντος σε λόμπι που 
εκφράζουν εταιρείες-παγκόσμιους πρωτα-
θλητές. Οι αμερικανικοί ψηφιακοί κολοσ-
σοί που φοροαποφεύγουν και αρνούνται 
να αναλάβουν ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
μπορεί να έχουν αξία στο χρηματιστήριο 
άνω του 1 τρισ. δολαρίων, με προσωπική 
περιουσία των βασικών μετόχων τους της 
τάξης των 100 δισ. δολαρίων.
Παρά τις προφανείς δυσκολίες, η προσπά-
θεια για τον έλεγχο των λόμπι πρέπει να 
συνεχιστεί, εφόσον η κυριαρχία τους υ-
πονομεύει την ίδια την αξιοπιστία του πο-
λιτικού συστήματος σε ευρωπαϊκό και ε-
θνικό επίπεδο.

φωνία εξαγοράς. Μετά την ένταξη της 
Βουλγαρίας στην Ε.Ε. ο πελάτης αντιμε-
τώπισε διαμαρτυρίες (complaints) της 
Ε.Ε. για κρατικές ενισχύσεις. Απευθύν-
θηκε στην Alber & Geiger για να βοηθη-
θεί να βρει μια λύση με τις βουλγαρικές 
αρχές που θα είχε την υποστήριξη των ευ-
ρωπαϊκών θεσμών.
»Παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη εικόνα 
της Βουλγαρίας, που προσβλέπει σε ρω-
σικές επενδύσεις στον τομέα της ατομι-
κής ενέργειας –ενώ αποθαρρύνει δυτι-
κούς επενδυτές–, μπορέσαμε να επεξερ-
γαστούμε μια στρατηγική με στόχο την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε σχέση με την ενεργειακή 
ασφάλεια, προδιαγραφές προστασίας του 
περιβάλλοντος και προσαρμογή σε αυτές, 
όπως επίσης ζητήματα έννομης τάξης και 
προστασίας των επενδύσεων, για να απο-
μακρυνθούν (οι ευρωπαϊκοί θεσμοί) από 
το ζήτημα αποκλειστικά των κρατικών ε-
νισχύσεων.
»Ως αποτέλεσμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
άνοιξε τον δρόμο εξεύρεσης μιας λύσης 
για τον πελάτη, που έλυσε τα προβλήματα 
του παρελθόντος με μια ενεργειακή συμ-
φωνία προσανατολισμένη στο μέλλον».

Η υπόθεση του Ε-65
Με βάση όσα παρουσιάζει η συγκεκρι-
μένη εταιρεία στην ιστοσελίδα της, οι λο-
μπίστες της είχαν μία ακόμη μεγάλη επι-
τυχία το 2018, ελληνικού ενδιαφέροντος. 
Αφορούσε τη χρηματοδότηση της κατα-
σκευής τμήματος του αυτοκινητοδρόμου 
Ε-65.
Η επιτυχής δράση της εταιρείας περιγρά-
φεται ως εξής:
«Με μόνο ένα μέρος του ελληνικού τμή-
ματος του Ε-65 να έχει κατασκευαστεί 
από την εξασφάλιση του συμβολαίου το 
2007, η κατασκευαστική εταιρεία βασί-
στηκε στην υποστήριξή μας για την έ-
γκριση του νότιου τμήματος του αυτο-
κινητοδρόμου, η οποία εκκρεμούσε για 
χρόνια με βάση τους κοινοτικούς κανόνες 
για τις κρατικές ενισχύσεις.
»Η Alber & Geiger στοχοποίησε βασι-
κούς αξιωματούχους σε διάφορες διευ-
θύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στην έγκριση 
των κρατικών ενισχύσεων. Η Alber & 
Geiger εργάστηκε σε συνεννόηση με 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
να εξασφαλίσει χρηματοδότηση των ενα-
πομεινάντων τμημάτων του Ε-65.
»Επιχειρηματολογήσαμε δίνοντας την 
έμφαση στη στρατηγική ευρωπαϊκή διά-
σταση του άξονα Βορρά-Νότου που δια-
τρέχει την Ε.Ε., ένα πρότζεκτ που σχεδια-
ζόταν για δεκαετίες. Επισημάναμε επίσης 
τη συμβολή του αυτοκινητοδρόμου Ε-65 
στον ανταγωνισμό και την περιφερειακή 
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Σ
το κενό έπεσε η 
προσπάθεια του η-
θοποιού Πέτρου 
Φιλιππίδη να απο-
τρέψει τη δημοσί-
ευση καταγγελιών 
που τον αφορού-

σαν προσωπικά ζητώντας από τα μέσα ε-
νημέρωσης με εξώδικες δηλώσεις που υ-
πογράφουν οι δικηγόροι του να μη δημο-
σιεύουν καταγγελίες που τον αφορούν.
«Με την παρούσα καλώ να απέχετε από 
οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρήση, α-
ναπαραγωγή ή αναφορά του ονόματός 
μου, της εικόνας μου και της φωνής μου 
σε σχέση με περιστατικά που είναι δε-
κτικά προσβολής της προσωπικότητάς 
μου και της επαγγελματικής διαδρομής 
μου, πριν αυτά καταγγελθούν σε αρμό-
διες αρχές, ώστε να μου δοθεί νόμιμα το 
δικαίωμα να απαντήσω σε αυτές» ανέ-
φερε ο ηθοποιός σε δήλωσή του η οποία 
εστάλη στα μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα 
1 Φεβρουαρίου.
Όμως η προσπάθεια του κ. Φιλιππίδη 
κράτησε μόλις μία ημέρα. Διότι την ε-
πομένη η κ. Νάνσυ Μάρκου ανάρτησε 
στον προσωπικό της λογαριασμό στο 
Facebook τη φωτογραφία του εξωδίκου 
του ηθοποιού μαζί με την προσωπική της 
«εμπειρία» μαζί του.
«Με αφορμή το παρακάτω γράμμα, μοι-
ράζομαι κι εγώ με τη σειρά μου την εμπει-

ρία μου με αυτόν τον άνθρωπο» ανέφερε 
η κ. Μάρκου, η οποία δηλώνει «Art and 
Drama Therapy Instructor».
Η κ. Μάρκου, αφού περιγράφει την ε-
μπειρία της, καταλήγει λέγοντας: «Άλ-
λαξα χώρα για να ξεφύγω, αλλά οι σκέψεις 
τού τι γινόταν εκείνα τα βράδια στο θέα-
τρο είναι ακόμα μαζί μου και δεν θα φύ-
γουν ποτέ».
H ανάρτηση της κ. Μάρκου, η οποία ανα-
παράχθηκε στο σύνολο του Τύπου, δεν 
προκάλεσε την προαναγγελθείσα από τον 
κ. Φιλιππίδη διά των δικηγόρων του αντί-
δραση.
«Για όποιον δεν σεβαστεί αυτή την ειλι-
κρινή και αυθόρμητη τοποθέτησή μου, ε-
πιφυλάσσομαι ρητώς παντός εν γένει νο-
μίμου δικαιώματός μου» είχε αναφέρει 
o κ. Φιλιππίδης, αλλά δεν προχώρησε σε 
κάποια κίνηση, αν και η εισαγωγή του στο 
νοσοκομείο μπορεί να ερμηνεύσει τη μη 
υλοποίηση της απειλής.
Δύο μέρες μετά, ακολούθησε η κοινή κα-
ταγγελία στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του 
Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) 
των κυριών Παπαχαραλάμπους, Δροσάκη 
και Αναστασοπούλου, οι οποίες ζήτη-
σαν τη διαγραφή του κ. Φιλιππίδη από το 
ΣΕΗ για «προσβολή της γενετήσιας αξιο-
πρέπειας, αντισυναδελφική και αντιεπαγ-
γελματική συμπεριφορά».
Η καταγγελία έτυχε ευρείας δημοσιότη-
τας, αλλά δεν απαντήθηκε από τον καταγ-

γελλόμενο. Προς το παρόν τουλάχιστον.
Παρόμοια τύχη είχε και η αντίστοιχη 
προσπάθεια του κ. Κώστα Σπυρόπουλου, 
ο οποίος την 1η Φεβρουαρίου, με δήλωση 
του δικηγόρου του, κ. Αλέξη Στεφανάκη, 
είχε καταστήσει σαφές ότι «απαγορεύ-
εται ρητά η αναφορά του ονόματος και 
της εικόνας μου από ραδιοτηλεοπτικούς 
σταθμούς, έντυπο ημερήσιο ή περιοδικό 
Τύπο, ενημερωτικά ή ψυχαγωγικά sites».
Η διαφορά με την υπόθεση του κ. Φιλιπ-
πίδη ήταν ότι η δημόσια κοινή δήλωση 
των κυριών Τζένης Μπότση, Αγγελικής 
Λάμπρη και Λουκίας Μιχαλά, οι οποίες 
ανακοίνωσαν «δημόσια ότι υπήρξαμε 
θύματα πράξεων γενετήσιου χαρακτήρα 
από τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Κώστα 
Σπυρόπουλο», είχε προηγηθεί του εξω-
δίκου του δικηγόρου του.
Το πρώτο εξώδικο του κ. Σπυρόπουλου 
δεν απέδωσε, καθώς, όπως λέει ο ίδιος 
στο δεύτερο, που έστειλε στις 3 Φεβρου-
αρίου, «συνέχισαν ακάθεκτα την αναπα-
ραγωγή ειδήσεων με το όνομα και την ει-
κόνα μου. Μάλιστα, το κάνουν αυτό είτε 
με νέα άρθρα τους που με αφορούν και με 
στοχοποιούν ονομαστικά είτε παραθέτο-
ντας στα νεότερα άρθρα τους συνδέσμους 
(links) οι οποίοι οδηγούν τον αναγνώστη 
σε παλαιότερες δημοσιεύσεις τους για 
την υπόθεση, όπου και πάλι αναφέρεται 
το όνομά μου και υπάρχει η εικόνα μου».
Η απειλή με την οποία έκλεινε η δεύτερη 

εξώδικη δήλωση του κ. Σπυρόπουλου ότι 
η δήλωση «απευθύνεται προς γνώση τους 
και για τις έννομες συνέπειες» δεν έφερε 
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς 
η δημοσίευσή της συνοδευόταν από ανα-
δημοσίευση των καταγγελιών που τον α-
φορούσαν, τόσο στην κοινή δήλωση όσο 
και στην τηλεοπτική συνέντευξη μίας εκ 
των τριών, της κ. Λάμπρη, η οποία είχε 
προηγηθεί.
Όμως μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνω-
στή ούτε έχει προαναγγελθεί πρόθεση 
του κ. Σπυρόπουλου να κινηθεί νομικά 
κατά όσων είχαν κάνει τις καταγγελίες. 
Μάλιστα θεωρεί ότι ο τρόπος της δημο-
σιοποίησης των καταγγελιών, δηλαδή το 
ότι «οι καταγγέλλουσες επέλεξαν σκοπί-
μως ως forum όχι το αστικό ή ποινικό δι-
καστήριο, όπως θα έπρεπε, αλλά το λαϊκό 
δικαστήριο των μέσων κοινωνικής δικτύ-
ωσης, των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών 
και των μέσων μαζικής ενημέρωσης», τον 
εμποδίζει να ασκήσει τα δικαιώματά του 
στα δικαστήρια.
Για το θέμα υπήρξε πρόσφατα μία από-
φαση της ΕΣΗΕΑ, η οποία, με αφορμή 
την αγωγή που είχε κάνει ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατά του εκ-
δότη της εφημερίδας «Παραπολιτικά», Ι-
ωάννη Κουρτάκη, και του συμβούλου έκ-
δοσης της εφημερίδας «Τα Νέα», Γιώρ-
γου Παπαχρήστου, είχε εκφράσει την 
αντίθεσή της στις αγωγές πολιτικών προ-
σώπων κατά δημοσιογράφων.
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΕΣΗΕΑ, με αφορμή τις αγωγές του 
πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσί-
πρα κατά των δημοσιογράφων Ιωάννη 
Κουρτάκη και Γιώργου Παπαχρήστου, 
εκφράζει για μία ακόμη φορά την έ-
ντονη αντίθεσή του για τις ενέργειες 
πολιτικών προσώπων, που καταφεύ-
γουν σε αγωγές κατά δημοσιογράφων, 
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προβε-
βλημένα πολιτικά πρόσωπα, και επα-
ναλαμβάνει την πάγια θέση του για 
την κατάργηση του τυποκτόνου νόμου 
1178/81, ώστε να παύσει, επιτέλους, η 
βιομηχανία αγωγών, που μοναδικό 
σκοπό έχουν να πλήξουν την ελευθε-
ρία του Τύπου.
»Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ τονίζει ότι τα θέ-
ματα που προκύπτουν από τη δημόσια 
κριτική, η οποία πρέπει πάντα να στηρίζε-
ται στις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας 
του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, 
όπως ψηφίστηκε από τη Γ.Σ. της ΕΣΗΕΑ 
το 1998, και του Παγκόσμιου Χάρτη Δη-
μοσιογραφικής Δεοντολογίας της ΔΟΔ, 
δεν πρέπει να επιλύονται στις αίθουσες 
των δικαστηρίων».
Προφανώς δεν είναι μόνο τα πολιτικά 
πρόσωπα που με βιομηχανία αγωγών ε-
πιχειρούν να πλήξουν την ελευθερία του 
Τύπου.

ΦΙΜΏΝΟΝΤΑΣ  
ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ ΤΏΝ ΚΑΚΏΝ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Μετά τον άδικο θάνατό του, ο 
ελληνικός λαός τον «αποκα-
τέστησε» και έκτοτε το έργο 
του όχι απλώς επανεκτι-
μήθηκε αλλά σε ορισμένες 
κρίσιμες περιστάσεις εξιδανι-
κεύτηκε.

Τ
ην άποψη ότι όποιος κι αν 
αναλάμβανε το δύσκολο 
έργο της ενοποίησης και 
της ανόρθωσης μιας κα-
ταστραμμένης και πολυ-
διασπασμένης χώρας θα 

«σταυρωνόταν», αργά ή γρήγορα, εκ-
φράζει ο ομότιμος καθηγητής Νεότερης 
Ιστορίας στο ΑΠΘ Ιωάννης Κ. Χασιώτης, 
σε μια αποτίμηση της συνεισφοράς του 
πρώτου κυβερνήτη της σύγχρονης Ελ-
λάδας με αφορμή τα 245 χρόνια από τη 
γέννησή του, στις 11 Φεβρουαρίου 1776.
Ο κ. Χασιώτης επισημαίνει ότι ο Καποδί-
στριας δεν ανταποκρίθηκε στις προσδο-
κίες που είχαν καλλιεργηθεί, σε βαθμό 
που η διακυβέρνησή του να καθίσταται 
σχετικά ανώδυνη, αλλά υπενθυμίζει ότι 
θεσμικά έμειναν πολλά από την τριετή 
διακυβέρνησή του.

Ένα παλιό ανέκδοτο λέει ότι για να πάει 
καλά ο τόπος χρειάζεται να κάνουμε 
εισαγωγή πολιτικών για να μας κυ-
βερνήσουν. Από κει όμως ξεκίνησε 
η σύγχρονη Ελλάδα…
Ήταν αναπόφευκτο: Η απόλυτη πλειονό-
τητα των ανθρώπων που σήκωσαν στους 
ώμους τους το στρατιωτικό βάρος της Ε-
πανάστασης ήταν άνθρωποι «του βουνού 
και του λόγγου» και ναυτικοί, πολυταξι-
δεμένοι και έμπειροι στη θάλασσα, αλλά 
πολιτικά άπειροι. Το ίδιο αφορούσε και 
τους μορφωμένους λογίους και κληρι-
κούς: πολιτικοποιημένοι βέβαια, αλλά 
χωρίς θεσμικό δεσμό με τους μηχανι-
σμούς της εξουσίας (που ήταν βέβαια 
και εξωγενής). Γι’ αυτό και ο Μαυρο-
κορδάτος φάνηκε ως εξαίρεση. Και οι 
ξένοι που ήρθαν (για να συνδράμουν 
τους Έλληνες επαναστάτες), στην αρχή 
τουλάχιστον, δεν επηρέασαν παρά μόνο 
περιφερειακά τη μετέπειτα πορεία της 
χώρας. Φυσικά ο κατεξοχήν Ευρωπαίος 
πολιτικός με ουσιαστική εμπλοκή στην 
κρατική οργάνωση (τη «δυτική», εννο-
είται) ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, και 
από τα χρόνια της βραχύχρονης, αλλά 
σημαντικής για την πολιτική του εμπει-
ρία, θητείας του στη λιλιπούτεια Επτά-
νησο Πολιτεία και, κυρίως, από την υ-
πηρεσία του στο υπουργείο Εξωτερι-
κών της τσαρικής Ρωσίας.

Τι σηματοδοτούσε η ομολογία της συ-
νέλευσης της Τροιζήνας ότι «ο βάρ-
βαρος Οθωμανός δεν επέτρεψε ποτέ 
εις τους Έλληνας πολλήν πείραν και 
πολλά φώτα»;
Οι Οθωμανοί δεν εμπόδισαν τη βασική 
παιδεία των Ελλήνων, τους χρειάζονταν 
άλλωστε οι μορφωμένοι «ραγιάδες», για 
να καλύψουν σημαντικούς κλάδους της 

άλλο η απελευθερωμένη Ελλάδα…
Σίγουρα υπήρχε μια απόσταση (κοινω-
νική και πολιτιστική), αλλά αυτό δεν ε-
πισκίασε τον φλογερό πατριωτισμό του. 
Έπειτα, ήρθε εδώ για να αντιμετωπίσει 
μιαν ιδιόμορφη, χαοτική κατάσταση, την 
οποία δεν μπορούσε να χειριστεί κανείς 
απ’ όσους ζούσαν ή έμεναν στην Ελλάδα. 
Και, παρά τις φιλότιμες προσπάθειές του, 
τελικά το εσωτερικό χάος (που διευρύν-
θηκε στην Επανάσταση με την ανάδειξη 
τοπικών αρχηγίσκων) τον εξουδετέρωσε. 
Νομίζω ότι όποιος κι αν αναλάμβανε το 

παραγωγής, της μεταποίησης και του ε-
μπορίου. Ακόμα κι εκείνοι που συνδέ-
ονταν με την «έξωθεν αρχήν» (έτσι ο-
νόμαζαν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας 
την οθωμανική εξουσία) κάλυπταν, κατά 
τις παραμονές της Επανάστασης τουλά-
χιστον, δευτερεύοντες τομείς, κυρίως 
στην περιφέρεια.

Όμως, παρά την ελληνική του κατα-
γωγή, ο Καποδίστριας εκλήθη να κυ-
βερνήσει έναν τόπο που δεν ήξερε. 
Άλλο τα Επτάνησα, άλλο η ομογένεια, 

δύσκολο έργο της ενοποίησης και της 
ανόρθωσης μιας καταστραμμένης και 
πολυδιασπασμένης χώρας, θα «σταυ-
ρωνόταν», αργά ή γρήγορα.

Με δεδομένους τους δεσμούς του με 
τη Ρωσία, τι δεσμεύσεις ανέλαβε ώστε 
να έχει την εμπιστοσύνη της Αγγλίας 
και της Γαλλίας;
Ο Καποδίστριας ήταν πρώτα πρώτα Έλ-
ληνας και έπειτα Ευρωπαίος και τέλος 
(ίσως συγκυριακά) και «Ρώσος». Όταν 
π.χ. χειριζόταν συνταγματικά ζητήματα 
ευρωπαϊκών χωρών (π.χ. της Ελβετίας, 
της Γερμανίας και της Γαλλίας) δεν εξυ-
πηρετούσε αποκλειστικά τη ρωσική πο-
λιτική, αλλά την υπόθεση της ειρήνευ-
σης της Ευρώπης. Αλλά και στους ευ-
ρωπαϊκούς του πολιτικούς σχεδιασμούς 
ελάμβανε μέριμνα και για την αυτονομία 
των «μικρών» κρατών και λαών. Ήταν, 
με άλλα λόγια, κάτι που δεν τονίζεται 
από την ελληνική πλευρά, ένας «προ-
φήτης» της ευρωπαϊκής ενοποίησης, 
πολύ πιο τολμηρός από άλλους –ελά-
χιστους– «δυτικούς» θιασώτες τότε της 
ενοποιημένης Ευρώπης. Οι δεσμεύσεις 
που έλαβε, μετά την κάθοδό του στην 
Ελλάδα, αφορούσαν την ανόρθωση ενός 
νέου κράτους από πρόσφατα ερείπια, 
αλλά και από την πολιτική ανυπαρξία 
αιώνων. Γι’ αυτό και ο «Κυβερνήτης» 
ελίχθηκε με τον καλύτερο εφικτό τρόπο 
στον χειρισμό των σχέσεών του με τις 
άλλες δύο Μεγάλες Δυνάμεις. Απλώς 
το Παρίσι και το Λονδίνο δεν του είχαν 
εμπιστοσύνη λόγω των δεσμών του με 
την Πετρούπολη, αλλά, κατά τη γνώμη 
μου, επειδή ήταν ένας πολιτικός που 
δεν τους ήταν ελέγξιμος.

Πώς θα μπορούσε ο κόμης, που μάλ-
λον συμμεριζόταν τις απολυταρχικές 
ιδέες, να κυβερνήσει τη Ελλάδα των 
φατριών, που είχε εμφυλίους εν μέσω 
Επανάστασης;
Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τρεις του-

«Ο Ιωάννης Καποδίστριας 
ήταν ένας “προφήτης”  

της ευρωπαϊκής ενοποίησης»
 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΑΤΉ

Ιωάννης  
Κ. Χασιώτης,  
ομ. καθηγητής  

Νεότερης Ιστορίας  
στο ΑΠΘ
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Οι δεσμεύσεις που έλαβε, 
μετά την κάθοδό του στην Ελ-
λάδα, αφορούσαν την ανόρ-
θωση ενός νέου κράτους 
από πρόσφατα ερείπια, αλλά 
και από την πολιτική ανυπαρ-
ξία αιώνων.

λάχιστον παράγοντες: Η φιλελεύθερη 
διακυβέρνηση την εποχή εκείνη στην 
Ευρώπη δεν συνιστούσε γενική πολι-
τική πρακτική (η Μεγάλη Βρετανία και 
η Γαλλία δεν αποτελούσαν τον κανόνα). 
Εξάλλου, ο ελληνορθόδοξος κόσμος επί 
αιώνες δεν ήταν κοινωνικά ομοιόμορ-
φος, και μόνο η διοικητική αυταρχικό-
τητα της οθωμανικής εξουσίας συντη-
ρούσε (συχνά άθελά της) μερικούς σο-
βαρούς ενοποιητικούς παράγοντες. Η 
εθνική επίσης ιδεολογία, που ήταν ασί-
γαστη σε όλους τους αιώνες της Τουρ-
κοκρατίας και εξαιρετικά ζωντανή στις 
παραμονές της Επανάστασης (πριν και 
μετά την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας), 
δεν επηρέαζε με τον ίδιο τρόπο και στον 
ίδιο βαθμό σημαντικά τμήματα του πλη-

θυσμού (π.χ. στους κύκλους των κοτζα-
μπάσηδων, αλλά και των αξιωματούχων 
της Εκκλησίας, για να μην αναφερθούμε 
στους απαίδευτους μεροκαματιάρηδες 
της υπαίθρου και της θάλασσας).

Η τριετής εξουσία του ανταποκρίθηκε 
στις προσδοκίες που είχαν καλλιερ-
γηθεί;
Όχι, σε βαθμό που να καθιστά τη διακυ-
βέρνησή του σχετικά ανώδυνη. Ωστόσο, 
μεγάλα τμήματα του πληθυσμού τον λά-
τρεψαν ακόμα και όταν τα «καταπίεζε». 
Μετά τον άδικο θάνατό του, ο ελληνικός 
λαός, με τις αναπόφευκτες εξαιρέσεις, 
τον «αποκατέστησε», και έκτοτε το έργο 
του όχι απλώς επανεκτιμήθηκε αλλά σε 
ορισμένες κρίσιμες περιστάσεις εξιδα-
νικεύτηκε.

Τι έμεινε θεσμικά από την κυβέρνηση 
Καποδίστρια μετά τη δολοφονία του;
Πολλά. Η οργάνωση βασικών τομέων 
της κρατικής μηχανής, οι οποίοι ήταν α-
παραίτητοι για την επιβίωση (διοικητική, 
οικονομική κ.λπ.) του νέου κράτους. Για 
να μην περάσω στην παιδεία, όπου η 
βραχύχρονη και γεμάτη αναστατώσεις 
καποδιστριακή περίοδος αποδείχθηκε 
όχι απλώς παραγωγική αλλά και απο-
φασιστική για τη μετέπειτα εκπαιδευτική 
(και όχι μόνον) ανάπτυξη της χώρας.

Έχει πολιτικές ομοιότητες η πρόσκληση 
στον Κερκυραίο Καποδίστρια με την 
πρόσκληση στον Κρητικό Ελευθέριο 
Βενιζέλο 80 χρόνια αργότερα;
Είναι, νομίζω, φαινομενικές. Το γεγονός 
ότι οι δύο εξέχοντες Έλληνες «κυβερνή-
τες» της Ελλάδας αποδείχθηκαν οι «κα-
λύτεροι» της νεότερης και σύγχρονης ι-
στορίας μας (με τον Χαρίλαο Τρικούπη 
να ακολουθεί και κανέναν άλλον, κατά 
τη γνώμη μου, να τους φτάνει, παρά τους 
σύγχρονους κομματικούς μας μύθους) 
δεν σημαίνει ότι οι ομοιότητες στην πολι-
τική τους σταδιοδρομία είναι ουσιαστικές 
και αυταπόδεικτες. Κατ’ αρχάς, ο Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος, που συνήθως συγκρίνε-
ται με τον Ιωάννη Καποδίστρια, δεν ήρθε 
«απ’ έξω», αλλά από την Κρήτη, ενώ, α-
ντίθετα, ο Κερκυραίος πολιτικός, μετά τις 
σπουδές του στην Πάδοβα, αλλά και τη 
μικρή θητεία του στο κατεξοχήν εξευρω-
παϊσμένο τμήμα του ελληνικού κόσμου, 
«ανδρώθηκε» πολιτικά σε ευρωπαϊκό 
περιβάλλον. Κι αυτό αποτελεί πρόσθετο 
εύσημο για τον Βενιζέλο, που, όντας θα 
λέγαμε ένας ευρωπαϊστής από την ελ-
ληνική επαρχία, αναδείχθηκε, όπως και 
ο Καποδίστριας και ο Τρικούπης, στον 
κατεξοχήν Ευρωπαίο και εκσυγχρονιστή 
πολιτικό της σύγχρονης Ελλάδας.
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Μια πρώτη δικαίωση δείχνει να 
έχει η οικογένεια του Σήφη 
Βαλυράκη, η επιμονή της ο-

ποίας ότι ο θάνατος του πρώην υπουρ-
γού στις 24 Ιανουαρίου δεν ήταν ατύ-
χημα δείχνει να αξίζει να διερευνηθεί, 
όπως άλλωστε θα γίνει μετά τη μήνυση 
κατά αγνώστων για ανθρωποκτονία, την 
οποία κατέθεσαν οι πληρεξούσιοι δι-
κηγόροι της, την προηγούμενη Τρίτη, 
στην Εισαγγελία της Χαλκίδας.
Η σορός του Σήφη Βαλυράκη είχε ανα-
συρθεί από το Πεζονήσι, στη θαλάσσια 
περιοχή της Ερέτριας, όπου είχε βγει με 
το φουσκωτό του, το οποίο είχε εντοπι-
στεί με τη μηχανή αναμμένη στο Νησί 
των Ονείρων, ένα χιλιόμετρο μακριά.
Στην ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατός 
του αποδόθηκε σε βαριές κρανιοεγκε-
φαλικές κακώσεις που πιθανόν του προκάλεσε η προπέλα του σκάφους του, αλλά 
η σύζυγός του, Μίνα Βαλυράκη-Παπαθεοδώρου, επιμένει ότι δεν έπεσε μόνος του 
στη θάλασσα. Η έκθεση του ιδιώτη ιατροδικαστή τον οποίο προσέλαβε η οικογέ-
νεια δεν έχει παραδοθεί ακόμη.
Σε βίντεο το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα στο Mega, στις 2 Φεβρουαρίου, στο χρο-
νικό διάστημα από τις 11:14 έως τις 11:33 της Κυριακής 24 Ιανουαρίου εμφανίζο-
νται τουλάχιστον δύο ψαροκάικα να αναχωρούν από το λιμάνι, απ’ όπου αναχώ-
ρησε και το φουσκωτό του πρώην υπουργού.
Πριν από το βίντεο είχε καταθέσει ένας αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με τον οποίο 
ένα αλιευτικό σκάφος βρέθηκε δίπλα στο φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη και, αφού 
διαπληκτίστηκε μαζί του, έφερε δύο γύρους από τη βάρκα του πρώην υπουργού, 
με αποτέλεσμα να προκαλέσει κυματισμό, ο οποίος πιθανόν να προκάλεσε την 
πτώση του πρώην υπουργού στη θάλασσα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα στελέχη του Λιμενικού έχουν λάβει περισσότε-
ρες από 50 μαρτυρικές καταθέσεις, 30 από τις οποίες είναι από ψαράδες, ερασιτέ-
χνες αλλά και επαγγελματίες.
Ανάμεσα στους τελευταίους ήταν και δύο οι οποίοι είχαν αρνηθεί ότι είχαν βγει από 
το λιμάνι το πρωί της Κυριακής, αλλά οι καταθέσεις τους διαψεύστηκαν από φω-
τογραφίες που είχαν ληφθεί από ερασιτεχνικό drone, στις οποίες απεικονίζονται 
να βρίσκονται στο νερό, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί εναντίον τους δικογραφία 
για ψευδορκία, αν και λιμενικοί διευκρινίζουν ότι δεν σχετίζονται με τον θάνατο 
του Σήφη Βαλυράκη.
Στη συμπληρωματική του κατάθεση ο ένας υποστήριξε ότι είχε βγει από το λιμανάκι 
για να φορτίσει την μπαταρία του σκάφους του, ενώ ο δεύτερος είχε προσδιορίσει 
σε άλλη ώρα την επιστροφή του σκάφους του πίσω στο λιμανάκι.
Στελέχη του Λιμενικού, τα οποία επικαλέστηκε το Mega, έλεγαν ότι απαντήσεις 
αναζητούνται μέσα από την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο μέσω δορυφόρου 
των κινήσεων των σκαφών την επίμαχη μέρα και ώρα που σημειώθηκε το τρα-
γικό δυστύχημα, καθώς θα αποτυπώνουν ποια σκάφη ήταν εκείνη τη στιγμή στο 
λιμάνι της Ερέτριας και αν κάποια από αυτά προσέγγισαν πολύ κοντά στο φου-
σκωτό του πρώην υπουργού.
Η οικογένεια Βαλυράκη έχει ζητήσει να γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου 
στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Αγίας Τριάδας και του Νησιού των Ονείρων, 
όπου έχασε τη ζωή του ο πρώην υπουργός, και οι αρχές, λιμενικές και αστυνομι-
κές, θεωρούν ότι το στίγμα των κινητών τηλεφώνων που υπήρχαν στο σημείο τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα είναι πολύ χρήσιμο, καθώς οι φωτογραφίες, αν 
και αναλύονται μέσω ειδικών εφαρμογών, δεν είναι πολύ «καθαρές», γιατί έχουν 
ληφθεί από μακριά.
Στο επίκεντρο των ερευνών έχουν μπει και οι αντιδράσεις των επαγγελματιών ψα-
ράδων, οι οποίοι έχουν κινηθεί απειλητικά εναντίον ιδιωτών που ψαρεύουν στην 
περιοχή, θεωρώντας ότι απειλούν την επαγγελματική τους υπόσταση.

Επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες 
για εμπλοκή τρίτων στον θάνατο 

Βαλυράκη



θέλει να αφήσει τα δικαστήρια σε λειτουργία, εξήγγειλαν 
απεργία. Το ότι θα μπορούσαν να διεξάγονται ανακρίσεις 
και δίκες με απόλυτη ασφάλεια δεν απασχόλησε κανέναν. 
Προτιμούν να ζητούν από την κυβέρνηση να εγγυηθεί 
την ασφάλειά τους (όπως αυτοί την εννοούν), ξεχνώντας 
ότι οι ίδιοι, μαζί με την κυβέρνηση, είναι το κράτος. Κατά 
τα λοιπά, όποιος χρωστάει, αθετεί υποχρεώσεις, έχει πα-
ρανομήσει, μπορεί για αρκετό καιρό ακόμη να κοιμάται 
ήσυχος. Δεν θα τον ενοχλήσει κανείς. Η παράλυση στον 
χώρο της Δικαιοσύνης είναι τέτοια που θα περάσουν χρό-
νια μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, αν ομαλοποιη-
θεί ποτέ. Αργότερα θα ξαναψηφιστούν νόμοι που θα πα-
ραγράφουν αδικήματα, για να επέλθει αποσυμφόρηση. 
Στην πραγματικότητα, θα ενταθεί η απορρύθμιση του 
κοινωνικού ιστού. Το να διώξει η Δικαιοσύνη, γρήγορα 
και αποτελεσματικά, τους ψεκασμένους, τους συνωμοσι-
ολόγους, τους παραβάτες της πανδημίας, παραμένει ζη-
τούμενο.
Τα τελευταία χρόνια ψηφίστηκαν, ο ένας πίσω από τον 
άλλον, διάφοροι νόμοι τακτοποίησης αυθαιρέτων – αυ-
θαιρέτων που βρίσκονται σε κτίρια τα οποία έχουν νό-
μιμη(!) άδεια με σφραγίδες και υπογραφές συγκεκριμέ-
νων προσώπων, οι οποίες βεβαιώνουν ότι όλα είναι ε-
ντάξει. Ο πολίτης πληρώνει πρόστιμο τακτοποίησης του 
αυθαιρέτου και ο υπάλληλος που υπέγραψε τη «νόμιμη», 
αλλά παράνομη τελικά, άδεια απολαμβάνει είτε τη μονι-
μότητα της θέσης του είτε τη σύνταξη και τα αναδρομικά 
της, αδικημένος από τα μνημόνια. Ουδείς διανοείται να α-
παιτήσει συνέπειες.
Ειπώθηκαν πολλά το τελευταίο διάστημα και για το ΕΣΥ, 
τη μη ενίσχυσή του, την κακή κατάσταση των νοσοκο-
μείων, τις ελλείψεις προσωπικού. Την ίδια στιγμή επαινέ-
θηκαν οι υγειονομικοί για την αυτοθυσία τους στην αντι-
μετώπιση της πανδημίας. Μέχρι που ήρθε η περίπτωση 
της Πάτρας, να μας προσγειώσει ανώμαλα και να μας θυ-

Σ
το τέλος του μήνα αυτού συμπληρώνε-
ται ένα έτος από την εμφάνιση της παν-
δημίας στη χώρα και πλέον δοκιμαζό-
μαστε σκληρά. Ξεσπούν κατά κύματα 
όλες ανεξαιρέτως οι συνέπειες των επι-
λογών και λαθών που χαρακτήρισαν τον 

πρότερο βίο μας.
Διαθέτουμε έναν τεράστιο δημόσιο τομέα, ο οποίος εν 
μέσω πανδημίας κατέβασε ρολά και απολαμβάνει τη μο-
νιμότητα και την ασφάλεια των αποδοχών σε καθεστώς εκ 
περιτροπής εργασίας, επιδεικνύοντας μέγιστη αναποτελε-
σματικότητα. Για τις συντάξεις, δεν χρειάζεται σχόλιο: δί-
νονται αναδρομικά. Κάπως έτσι δεν ήταν και πριν τη χρεο-
κοπία; Διορισμοί επί διορισμών, χωρίς καμία αξιολόγηση 
και χωρίς έλεγχο παραγωγικότητας, δημιούργησαν ένα 
τέρας, το οποίο, τώρα που το χρειαζόμαστε, απλά αδυνα-
τεί να ανταποκριθεί.
Εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ μιλώντας στον Status FM Θεσ-
σαλονίκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είχε δυόμισι 
μήνες να αραιώσει τους μαθητές στις τάξεις και έχασε τον 
χρόνο της. Σε ερώτηση των δημοσιογράφων αναγκάστηκε 
να παραδεχτεί ότι δεν χτίζονται σχολεία σε δυόμισι μήνες, 
αλλά και (ενδιαφέρον!) ότι την ΟΛΜΕ «δεν την απασχό-
λησε» το ζήτημα της λειτουργίας των σχολείων σε βάρδιες 
πρωί-απόγευμα ή σε ομάδες μέρα παρά μέρα, όπως έγινε 
την άνοιξη (με άλλα λόγια, δεν το θέλουν). Είναι πιο «λο-
γικό» οι κρατικοδίαιτοι να ζητούν από το κράτος (τους ε-
αυτούς τους δηλαδή) να διπλασιάσει τις αίθουσες, για να 
μη ζοριστούν οι ίδιοι.
Ανάλογα φαινόμενα και στην τρίτη συντεταγμένη εξουσία, 
τη Δικαιοσύνη. Λειτουργία με το ελάχιστο αναγκαίο προ-
σωπικό προβλέπουν οι ρυθμίσεις της πανδημίας, «κλεί-
νουμε για τα καλά» εφαρμόζουν οι λειτουργοί της τρίτης 
συντεταγμένης εξουσίας. Ζητούν κατά προτεραιότητα εμ-
βολιασμό, ενώ τον Νοέμβριο, όταν η κυβέρνηση έδειξε ότι 

μίσει ότι κι εδώ Δημόσιο είναι. Νόσησαν, λέει η είδηση, 
μαζικά στελέχη του Νοσοκομείου Πάτρας που, ενώ είχαν 
τη δυνατότητα, δεν εμβολιάστηκαν. Κάποιος πρέπει να 
φέρει στην επιφάνεια το αυτονόητο: η επίσημη πολιτεία 
προωθεί τους εμβολιασμούς, ως μέσο ατομικής και κοι-
νωνικής προστασίας. Αυτή είναι η επίσημη πολιτική του 
συστήματος. Ο εργαζόμενος στον μηχανισμό αυτόν είτε α-
ποδέχεται την επίσημη πολιτική είτε αποχωρεί. Αν δεν α-
ποχωρεί μόνος του, σκόπιμο είναι να εξετάζεται η απομά-
κρυνσή του. Κανένα σύστημα διοίκησης δεν πετυχαίνει 
εάν στηρίζεται στον «πατριωτισμό» ή στη γνώμη των δι-
οικουμένων, πολύ περισσότερο όταν υπονομεύεται από 
μέσα.
Χαρακτηριστική διαστροφής είναι και η «μάχη» που δίνε-
ται αυτές τις μέρες για να συνεχίσει το δημόσιο (τι άλλο;) 
πανεπιστήμιο να είναι άντρο ροπαλοφόρων και πάσης φύ-
σεως παρανόμων. Όπως χαρακτηριστική είναι και η πατρι-
δολαγνεία που μας ενέσκηψε φέτος με αφορμή την επέ-
τειο του επεισοδίου στα Ίμια. Μέχρι τώρα, ουδείς ήθελε 
να χαλάσει τη βολή του για να πολεμήσει. Και γι’ αυτό 
τότε, μετά το επεισόδιο, δεν χάλασε καμία καριέρα. Προ-
είχε η καλή ζωή, ασχέτως τιμήματος. Τώρα, ανακαλύψαμε 
εμβρόντητοι ότι η χρεοκοπία φέρνει και κίνδυνο πολέ-
μου. Εξακολουθούμε να μη ρωτούμε, όμως, πού θα βρε-
θούν λεφτά για τα όπλα, αλλά και για το ποιος πρέπει να 
τα κουβαλήσει όταν έρθει η ώρα. Πάντως, άμυνα με μόνο 
επαγγελματίες οπλίτες (...τι κάνει το κράτος;) δύσκολα 
είναι αποτελεσματική.
Στα χρόνια της χρεοκοπίας αρνηθήκαμε να αποδεχτούμε 
την πραγματικότητα και να κινηθούμε ορθολογικά προς 
την αντιστροφή. Επηρεασμένοι από την εύκολη έως α-
νήθικη ευμάρεια των προηγούμενων ετών, αποδείχθηκε 
ότι είχαμε χάσει το αισθητήριο της επιβίωσης και ότι εί-
χαμε εξελιχθεί σε αποπροσανατολισμένους τύπους οι ο-
ποίοι περίμεναν από τους άλλους να τους σώσουν, χωρίς 
να χρειαστεί να ζοριστούν οι ίδιοι.
Δεν είναι τυχαίο ότι σκάνε τώρα ιστορίες πάσης φύσεων 
καταχρήσεων, οικονομικών, σεξουαλικών, κοινωνικών, 
προσωπικών. Όταν το χρήμα έρεε άφθονο (ή έτσι νομί-
ζαμε), ουδείς ήταν πρόθυμος να χαλάσει την καλοπέρασή 
του και να ασχοληθεί με ηθικά σκάνδαλα, αρχές και αξίες. 
Η καλοπέραση συγκάλυπτε τα πάντα και διευκόλυνε στο 
να αμβλυνθούν οι ηθικές αντιστάσεις και να ενταφιαστούν 
οι πάσης φύσεως αξιολογήσεις.
Τώρα που τα οικονομικά στένεψαν, αναγκαζόμαστε να ε-
παναπροσδιοριστούμε και ως προς τον τρόπο ζωής και ως 
προς τις αξίες πάνω στις οποίες θα δομήσουμε το μέλλον. 
Πλέον ο λιτός βίος (ειρωνεία!) είναι αναπόφευκτος, αλλά 
θα πρέπει να συνοδευτεί και με αρχές, για να φέρει πρό-
οδο.
Η πανδημία ήρθε για να κατεδαφίσει βιαίως όλα όσα 
εμείς αρνηθήκαμε ως τώρα να θίξουμε. Όσο και να αρνού-
μαστε ακόμη να το αποδεχτούμε, η κατάρρευση μεγάλου 
μέρους του ιδιωτικού τομέα θα παρασύρει αναπότρεπτα 
και αντίστοιχο και μεγαλύτερο του Δημοσίου, των συντά-
ξεων μη εξαιρουμένων. Αντί να το αφήσουμε κι αυτό να 
γίνει μόνο του, ας το επιδιώξουμε.
«Επανίδρυση του κράτους», «αλλάζουμε ή βουλιάζουμε», 
«η Ελλάδα αλλάζει», «συμφωνία αλήθειας». Όλα αυτά δεν 
γίνονται ζητώντας μόνο επιδόματα από ένα χρεοκοπη-
μένο, τεράστιο, δαπανηρό και αναποτελεσματικό κράτος. 
Ας επιχειρήσουμε, μία φορά, να προλάβουμε.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Ιδιοτελείς παραλείψεις,  
σκληρά μαθήματα

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Μ
πορεί η κρίση 
που συνδέεται 
με τον Covid-
19 να ανέδειξε 
τις αδυναμίες 
και τις ελλεί-

ψεις της Ε.Ε., ταυτόχρονα όμως φανέρωσε 
την ολοένα μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση 
των κρατών-μελών.
Η πανδημία φέρνει ανατροπές και ανακα-
τατάξεις σε μεγάλες χώρες της Ε.Ε., από 
τις οποίες θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, 
η πορεία της Ελλάδας.

Η επιστροφή του Ντράγκι
Με τον Μάριο Ντράγκι συναντήθηκα 
δύο φορές στη ζωή μου. Η πρώτη ήταν 
τη δεκαετία του ’70, στο Τεχνολογικό 
Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) 
στη Βοστώνη. Εγώ ήμουν προπτυχι-
ακός φοιτητής στη Σχολή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Σλόαν (ο Σλόαν ήταν 
ο ιδρυτής της General Motors) και ο 
Ντράγκι μεταπτυχιακός φοιτητής στην 
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Ο Μάριο Ντράγκι σε νέα ειδική αποστολή μεγάλης ευρωπαϊκής σημασίας.

Κρίσιμη μάχη για 
τον σχηματισμό 
κυβέρνησης Ντράγκι.

ίδια σχολή του MIT.
Η δεύτερη και πιο ουσιαστική συνάντησή 
μας ξεκίνησε 40 χρόνια αργότερα, το 
2014, και εξελίχθηκε μέχρι το 2019. Εγώ 
ήμουν από τότε μέλος της Επιτροπής Οι-
κονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτός 
ερχόταν κάθε τρεις μήνες στην Επιτροπή, 
στα πλαίσια των θεσμικών υποχρεώσεών 
του, για να μας αναλύσει την πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 

και να απαντήσει σε ερωτήσεις μας.
Επρόκειτο για μία τρίωρη συνεργασία του 
προέδρου της ΕΚΤ με τους ευρωβουλευ-
τές, κάθε τρεις μήνες, στην οποία φρό-
ντιζα να είμαι πάντα παρών για δύο βασι-
κούς λόγους.
Πρώτον, η ΕΚΤ είχε πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης στην 
Ευρωζώνη και προσδιόριζε σε μεγάλο 
βαθμό με τις αποφάσεις της τις εξελίξεις 
στην Ελλάδα.
Δεύτερον, ο Ντράγκι είναι μία εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, που συν-
δυάζει μεγάλες αρετές.
Έχει φοβερές επιστημονικές γνώσεις σε 
οικονομικά θέματα και αντιμετωπίζεται 
από πολλούς σαν ένα είδος αυθεντίας.
Έχει μεγάλη πορεία σε υπεύθυνες θέσεις 
στην Ιταλία. Μεταξύ των άλλων, έχει δια-
τελέσει διοικητής της Κεντρικής Τράπε-
ζας της Ιταλίας.
Έχει περάσει με επιτυχία και από τον ι-
διωτικό τομέα, στον εξαιρετικά ανταγω-
νιστικό τραπεζικό, χρηματοπιστωτικό 

κλάδο.
Με εντυπωσίασε το γεγονός ότι στις συ-
ζητήσεις που είχαμε στην Επιτροπή Οι-
κονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
συνδύαζε την τεχνοκρατική ενημέρωση 
με την πολιτική τοποθέτηση, ιδιαίτερα 
όταν έκρινε ότι ευρωσκεπτικιστές και α-
ντιευρωπαίοι ευρωβουλευτές έβαζαν στο 
στόχαστρο την ΕΚΤ και την πολιτική της. 
Μπορούσε να σταθεί με χαρακτηριστική 
άνεση απέναντι σε όλους τους επικριτές, 
από ορισμένους Γερμανούς ευρωβουλευ-
τές που περνούσαν τη γραμμή της Ομο-
σπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας και 
ήθελαν να «ψαλιδίσουν» τις αρμοδιότητες 
και την πολιτική της ΕΚΤ μέχρι τους Έλ-
ληνες «αντιμνημονιακούς» ευρωβουλευ-
τές δεξιάς ή αριστερής τάσης.
Όταν έφτασε το τέλος της θητείας του 
Ντράγκι στην ΕΚΤ, θεώρησα ότι η Ευρω-
ζώνη και η ευρωπαϊκή ενοποίηση είχαν 
χάσει έναν πολύτιμο υποστηρικτή τους 
και πως η Κριστίν Λαγκάρντ δύσκολα θα 
μπορούσε να καλύψει το μεγάλο κενό, 
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Η εξέλιξη της ιταλικής 
κρίσης επηρεάζει 
άμεσα την Ευρωζώνη 
και την Ελλάδα.

Δημοκρατικό Κόμμα της κεντροαριστε-
ράς να την αντικαθιστά στη νέα κυβέρ-
νηση Κόντε, σε συνεργασία με το Κίνημα 
Πέντε Αστέρων.
Η αφορμή για την κατάρρευση της τελευ-
ταίας κυβέρνησης Κόντε ήταν η διαμάχη 
για την αξιοποίηση των 209 δισ. ευρώ τα 
οποία είχε εξασφαλίσει η Ιταλία κυρίως 
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμ-
ψης. Ο Ρέντσι, πρώην πρωθυπουργός και 
πρώην ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμμα-
τος, προσπάθησε να επιβάλει τους όρους 
του στον κυβερνητικό συνασπισμό ως ε-
πικεφαλής του κόμματος Ζωντανή Ιτα-
λία, που καταγράφει δημοσκοπικό ποσο-
στό της τάξης του 3%. Απέσυρε τους δύο 
υπουργούς του κόμματός του από την κυ-
βέρνηση συνασπισμού και ανέδειξε την 
έλλειψη σταθερής πλειοψηφίας της κυ-

Το τέλος της εποχής Μέρκελ βάζει 
δύσκολα σε όλους.

βέρνησης Κόντε στη Γερουσία. Η διαπί-
στωση ότι η κυβέρνηση είναι πολιτικά δυ-
σλειτουργική προκάλεσε την παραίτηση 
Κόντε. Στη συνέχεια ο Ρέντσι προώθησε 
την υποψηφιότητα Ντράγκι για την πρω-
θυπουργία, για να αποφύγει την πολιτική 
απομόνωση και να κερδίσει χρόνο σε μια 
προσπάθεια να ενισχύσει τη θέση του.

Δυνατή υποψηφιότητα
Εμφανίζονται πρόθυμοι να στηρίξουν τον 
σχηματισμό κυβέρνησης υπό τον Ντράγκι 
το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, 
το οποίο είναι η βασική δύναμη σταθε-
ρότητας στην Ιταλία, η Forza Italia του 
Μπερλουσκόνι και η Ζωντανή Ιταλία του 
Ρέντσι. Οι δύο τελευταίοι το κάνουν για 
λόγους τακτικής. Ο Μπερλουσκόνι φιλο-
δοξεί να γίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
και ο Ρέντσι να συνεχίσει να πρωταγω-
νιστεί στις εξελίξεις, παρά το γεγονός ότι 
έχει περιορισμένη εκλογική βάση.
Οι άλλες πολιτικές δυνάμεις αντιτίθενται 
στον σχηματισμό κυβέρνησης Ντράγκι, 
αλλά… δυσκολεύονται να το πουν.
Το Κίνημα Πέντε Αστέρων έκανε τα τε-
λευταία χρόνια μια εντυπωσιακή στροφή 
υπέρ της Ε.Ε. και της υπευθυνότητας, με 
αποτέλεσμα να έχει χάσει, σύμφωνα με 
τις δημοσκοπήσεις, τη μισή εκλογική του 
δύναμη. Ο ιδρυτής του, Μπέπε Γκρίλο, 
και πολλά στελέχη αντιτίθενται στην υπο-
στήριξη του Ντράγκι και στη συμμετοχή 
του Κινήματος Πέντε Αστέρων σε κυβερ-

νητικό σχηματισμό, φαίνεται όμως να ε-
πικρατεί η τάση των ρεαλιστών. Οι τελευ-
ταίοι εκτιμούν ότι μια νέα αντιευρωπαϊκή 
στροφή του Κινήματος Πέντε Αστέρων θα 
το αποδυνάμωνε πλήρως, ενώ η πρόωρη 
προσφυγή στις κάλπες θα του στερούσε 
περίπου το 50% των εδρών που έχει στη 
Βουλή και στη Γερουσία. Είναι πιθανό 
λοιπόν το Κίνημα Πέντε Αστέρων να στη-
ρίξει τον σχηματισμό κυβέρνησης Ντρά-
γκι.
Και ο Σαλβίνι δυσκολεύεται να αντιπα-
ρατεθεί με τον Ντράγκι. Η Λέγκα είναι ι-
σχυρή στις βόρειες περιοχές της Ιταλίας, 
όπου βρίσκεται η έδρα των πιο δυναμικών 
και εξωστρεφών επιχειρήσεων. Τα συμ-
φέροντα που υποστηρίζουν τον Σαλβίνι 
–ο οποίος εμφανίζεται ως δυναμικός υ-
ποστηρικτής του ιδιωτικού τομέα– επιδι-
ώκουν μια μεταρρύθμιση της οικονομίας, 
την οποία ο Ντράγκι θα μπορούσε να προ-
ωθήσει με αποτελεσματικό τρόπο.
Επομένως, ο «Σούπερ Μάριο» είναι ένας 
αντίπαλος, για τα περισσότερα πολιτικά 
κόμματα της Ιταλίας, με χαρακτηριστικά 
εθνικού κεφαλαίου. Μπορεί να μη συ-
γκρουστούν απευθείας μαζί του, για να 
μην αναλάβουν το σχετικό πολιτικό κό-
στος, σίγουρα όμως θα προσπαθήσουν να 
τον περιορίσουν στα μέτρα τους ή και να 
τον υπονομεύσουν.
Κατά συνέπεια, ακόμα κι αν σχηματιστεί 
κυβέρνηση Ντράγκι, θα έχει κι αυτή μια 
δύσκολη και αβέβαιη πορεία, με βάση όσα 
ισχύουν στην Ιταλία. Δεν υπάρχει όμως 
αμφιβολία ότι αν υπάρχει μία προσωπικό-
τητα που μπορεί να βγάλει την Ιταλία από 
τη στασιμότητα της τελευταίας εικοσαε-
τίας, αυτή είναι ο «Σούπερ Μάριο».
Έχει το κύρος και τις γνώσεις για να συ-
νεννοείται με τους Γερμανούς, τους Ολ-
λανδούς και άλλους οικονομικά ισχυρούς 
που σε αρκετές περιπτώσεις αποφεύγουν 
τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους.
Μπορεί να εκπροσωπήσει με καλύτερο 
τρόπο τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα 
της Ιταλίας και του λεγόμενου Νότου και 
να λειτουργήσει σαν γέφυρα μεταξύ των 
«φειδωλών» της Ευρωζώνης και αυτών 
που έχουν σοβαρά διαρθρωτικά προβλή-
ματα στην οικονομία τους.
Η βελτίωση της οικονομικής πορείας της 
Ιταλίας έχει τεράστια σημασία για την Ευ-
ρωζώνη και ειδικά για την Ελλάδα. Πρό-
κειται για την τρίτη μεγαλύτερη οικονο-
μία της Ευρωζώνης και ο συνδυασμός 
στασιμότητας και υπερχρέωσης –το δη-
μόσιο χρέος έχει φτάσει ήδη το 160% του 
ΑΕΠ– δημιουργεί προβλήματα συνοχής 
και αποτελεσματικότητας της Ευρωζώνης. 
Όσο για την Ελλάδα –η οποία βρίσκεται 
σε μια ασταθή οικονομική ισορροπία–, α-
πειλείται από ένα ιταλικό «ατύχημα», το 
οποίο θα προκαλούσε νέα κρίση στην Ευ-

παρά την εντυπωσιακή επαγγελματική 
της πορεία στα καλύτερα δικηγορικά γρα-
φεία των ΗΠΑ, το πέρασμά της από το υ-
πουργείο Οικονομικών της Γαλλίας και 
την επιτυχημένη θητεία της στη διοίκηση 
του ΔΝΤ.
Τα πρώτα βήματα της Λαγκάρντ ήταν αβέ-
βαια και ενίσχυσαν τους φόβους μου. Θυ-
μάμαι χαρακτηριστικά μια ατυχή δήλωση 
που έκανε, ότι την ΕΚΤ δεν την ενδιαφέ-
ρουν τα spreads των επιτοκίων, που είχε 
οδηγήσει στην αύξηση των επιτοκίων δα-
νεισμού του ιταλικού Δημοσίου και στη 
δημιουργία μιας εικόνας σύγχυσης και α-
στάθειας στην Ευρωζώνη. Τα πρώτα αβέ-
βαια βήματα της Λαγκάρντ ακολούθησαν 
δυναμικές πρωτοβουλίες και σωστές επι-
λογές, που εμπλούτισαν τη θετική παρά-
δοση που δημιούργησε ο Ντράγκι.
Αν ο Ντράγκι αντιμετωπίζεται ως «σωτή-
ρας του ευρώ» με την πολιτική που συ-
νόψισε στη φράση του «οτιδήποτε χρεια-
στεί» για τη στήριξη του ευρώ, η Λαγκάρντ 
διαπρέπει πρωταγωνιστώντας στην αντι-
μετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας και δίνοντας το καλό πα-
ράδειγμα στις κυβερνήσεις της Ευρωζώ-
νης, πολλές από τις οποίες δυσκολεύονται 
στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Η νέα αποστολή
Οι πρωτοβουλίες του Ντράγκι υπέρ της 
Ευρωζώνης βοήθησαν μεταξύ των άλλων 
στη σταθεροποίηση της ιταλικής και της 
ελληνικής οικονομίας.
Η Ιταλία, όμως, παραμένει ο μεγάλος οι-
κονομικός και πολιτικός ασθενής της Ευ-
ρωζώνης. Η οικονομία της χτυπήθηκε 
σκληρά από την πανδημία λόγω της μεγά-
λης εξάρτησής της από τον τουρισμό, τις 
υπηρεσίες, τις μικρομεσαίες και τις πολύ 
μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Επι-
πλέον, το πολιτικό περιβάλλον είναι σύν-
θετο και ασταθές, με αποτέλεσμα να κα-
ταρρεύσει και η κυβέρνηση Κόντε, παρά 
την υψηλή δημοτικότητα του πρωθυ-
πουργού.
Πάνω από την Ιταλία ρίχνει απειλητική 
τη σκιά του ο δεξιόστροφος και ο ακροδε-
ξιός λαϊκισμός των ευρωσκεπτικιστών και 
των αντιευρωπαίων. Η Λέγκα του Σαλβίνι 
καταγράφει στις δημοσκοπήσεις ποσοστά 
της τάξης του 24% και τα Αδέλφια της Ιτα-
λίας της Μελόνι κινούνται γύρω στο 16%. 
Υπάρχει λοιπόν ένα 40% σκληρών δεξι-
όστροφων ευρωσκεπτικιστών και αντι-
ευρωπαίων που αναζητεί δυνάμεις πρό-
θυμες να συνεργαστούν με αυτό για να 
ελέγξει την πολιτική κατάσταση. Στην α-
ντίθετη περίπτωση, ο Σαλβίνι θα ήθελε 
να προκαλέσει πρόωρες εκλογές, αν και 
την τελευταία φορά που το επιχείρησε 
η Λέγκα δεν το πέτυχε. Απλώς βρέθηκε 
εκτός κυβερνητικού συνασπισμού, με το 



φερε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά 
την πανδημία, με αποτέλεσμα οι πολίτες 
να δοκιμάζονται από τη μεγάλη διάρκεια 
και έντασή της και τις οικονομικές και κοι-
νωνικές συνέπειές της.
Οι δημοτικές εκλογές οδήγησαν σε τα-
πεινωτική ήττα την παράταξη του Μα-
κρόν, που μοιάζει περισσότερο με ένα σύ-
στημα υποστήριξής του παρά με κόμμα 
με λαϊκές ρίζες. Στις δημοτικές εκλογές 
το κόμμα της Λεπέν δεν μπόρεσε να αξι-
οποιήσει την αδυναμία των προεδρικών, 
κυβερνητικών δυνάμεων, εφόσον τα με-
γαλύτερα κέρδη τα κατέγραψαν οι Πράσι-
νοι, οι Σοσιαλιστές και οι κεντροδεξιοί Ρε-
πουμπλικάνοι.
Η δυναμική όμως φαίνεται να είναι δι-
αφορετική σε ό,τι αφορά τις προεδρικές 
εκλογές. Ο Μακρόν έχει πραγματοποι-
ήσει δεξιά στροφή σε ζητήματα όπως η 
επιβολή της έννομης τάξης και η αντιμε-
τώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτι-
κού, επιδιώκοντας να περιορίσει το κοινό 
στο οποίο απευθύνεται η Λεπέν. Σύμ-
φωνα πάντως με τα αποτελέσματα των δη-
μοσκοπήσεων, μπορεί και να συμβάλει 
στην απενοχοποίηση του Εθνικού Συνα-
γερμού και της επιχειρηματολογίας του.
Τα ποσοστά δημοτικότητας του Μακρόν 
είναι σε αυτή τη φάση της προεδρικής πε-
νταετίας του πολύ υψηλότερα από αυτά 
που κατέγραφαν ο Σαρκοζί και ο Ολάντ. 
Είναι όμως τέτοιες οι διαστάσεις της παν-
δημίας στη Γαλλία, ώστε ενισχύεται η α-
βεβαιότητα. Ενδεχόμενη υποχώρηση της 
δημοτικότητας του Μακρόν χωρίς την α-
νάδειξη ισχυρών προεδρικών υποψηφίων 
στον χώρο της κεντροδεξιάς ή της κεντρο-

Φον ντερ Λάιεν και Κυριακίδου στο 
στόχαστρο εξαιτίας του κομματικού 
ανταγωνισμού στη Γερμανία.

αριστεράς θα ενίσχυε την πιθανότητα επι-
κράτησης της Λεπέν στις προεδρικές του 
Μαΐου 2022.
Αυτά που πρόκειται να συμβούν στο Πα-
ρίσι θα προσδιορίσουν σε μεγάλο βαθμό 
τις εξελίξεις στις Βρυξέλλες και στην 
Αθήνα.

Γερμανική νευρικότητα
Η έκρηξη του σοσιαλδημοκράτη υπουρ-
γού Οικονομικών της Γερμανίας, Όλαφ 
Σολτς, κατά της προέδρου της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, Φον ντερ Λάιεν, όπως και 
τα δηλητηριώδη δημοσιεύματα της εφη-
μερίδας «Bild» κατά της επιτρόπου Στέλ-
λας Κυριακίδου, αναδεικνύουν, εκτός από 
τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει για την πο-
ρεία του εμβολιασμού, και τη νευρικό-
τητα που επικρατεί στη γερμανική πολι-
τική τάξη.
Η περίοδος Μέρκελ φτάνει στο τέλος της 
με τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμ-
βρίου 2021. Η καγκελάριος δεν πρόκειται 
να διεκδικήσει πέμπτη θητεία και έχει ξε-
κινήσει μια νέα μάχη, για τη διαδοχή στον 
χώρο των Χριστιανοδημοκρατών και την 
πολιτική επικράτηση.
Τα δημοσιεύματα της «Bild» θεωρού-
νται μια προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών 
για τη δύσκολη υγειονομική κατάσταση 
της Γερμανίας από τον υπουργό Υγείας, 
Γενς Σπαν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και στην επίτροπο, αρμόδια για θέματα Υ-
γείας, Κυριακίδου.
Ο Σπαν είναι μία από τις τρεις-τέσσερις 
προσωπικότητες των Χριστιανοδημοκρα-
τών που διεκδικουν το χρίσμα για την κα-
γκελαρία. Μέχρι πριν από λίγους μήνες 

ήταν εξαιρετικά δημοφιλής. Τώρα όμως 
βρίσκεται στο στόχαστρο πολιτικών α-
ντιπάλων και φίλων, επειδή η Γερμανία 
καταγράφει υψηλό αριθμό θανάτων και 
κρουσμάτων, τα περιοριστικά μέτρα δη-
μιουργούν προβλήματα στην οικονομία 
χωρίς να αποδίδουν τα αναμενόμενα, ενώ 
παρατηρείται, όπως σε όλη την Ε.Ε., καθυ-
στέρηση και στον εμβολιασμό του πληθυ-
σμού.
Η «Bild» εμφανίζει τον Σπαν να διαφω-
νεί με την επιλογή της Μέρκελ υπέρ μιας 
ευρωπαϊκής λύσης στην προμήθεια και 
τη διανομή των εμβολίων. Σύμφωνα με 
το δημοσίευμα, ο υπουργός Υγείας προ-
τιμούσε να χειριστούν το θέμα η Γερμα-
νία και άλλες τρεις μεγάλες χώρες, αφήνο-
ντας στο περιθώριο τους υπόλοιπους 23, 
και είχε προειδοποιήσει για την υποτιθέ-
μενη ανεπάρκεια της Κυριακίδου.
Και η έκρηξη του αντικαγκελάριου και υ-
πουργού Οικονομικών, Σολτς, σε βάρος 
της Φον ντερ Λάιεν για το θέμα των εμβο-
λίων φαίνεται να έχει σχέση με τις πολι-
τικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Γερμα-
νίας.
Οι Χριστιανοδημοκράτες εμφανίζονται 
δημοσκοπικά κυρίαρχοι, αλλά δεν έχουν 
αποφασίσει ακόμη ποιος θα είναι ο υπο-
ψήφιός τους για την καγκελαρία, ενώ φο-
βούνται το «σοκ» που μπορεί να προκαλέ-
σει στην κεντροδεξιά το τέλος της εποχής 
Μέρκελ.
Οι Σοσιαλδημοκράτες βρίσκονται σε 
κατάσταση μόνιμης αδυναμίας. Μοιρά-
ζονται τις ευθύνες και τη φθορά της ε-
ξουσίας με τους Χριστιανοδημοκράτες 
σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, με 
τις δημοσκοπήσεις να τους εμφανίζουν 
καθηλωμένους λίγο πάνω από το 15%. 
Τη δεύτερη θέση μετά τους Χριστια-
νοδημοκράτες, που κινούνται γύρω στο 
35%, διεκδικούν οι Πράσινοι, με δημο-
σκοπικά ποσοστά της τάξης του 20%. 
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, 
μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για την πρω-
ταγωνιστική συμμετοχή των Πρασίνων 
στον επόμενο κυβερνητικό συνασπι-
σμό. Αυτός θα μπορούσε να στηριχτεί 
στη συνεργασία Χριστιανοδημοκρατών-
Πρασίνων ή να είναι ένα εναλλακτικό 
σχήμα, με τους Πράσινους να έχουν την 
καγκελαρία και τους Σοσιαλδημοκράτες 
και την Αριστερά να συμμετέχουν στην 
κυβέρνηση.
Σε αυτό το σκηνικό, οι Σοσιαλδημοκράτες 
επιτίθενται στη Φον ντερ Λάιεν και στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιδιώκοντας να ε-
νισχύσουν τη θέση τους έναντι των Πρα-
σίνων.
Όσα συμβαίνουν στη Γερμανία στην πο-
ρεία προς τις βουλευτικές εκλογές του Σε-
πτεμβρίου επηρεάζουν άμεσα τις εξελίξεις 
σε Βρυξέλλες και Αθήνα.

ρωζώνη και θα οδηγούσε στην επιστροφή 
μας στον δανεισμό με εξαιρετικά υψηλά 
επιτόκια. Στη χειρότερη περίπτωση θα 
προκαλούσε νέο αποκλεισμό του ελληνι-
κού Δημοσίου από τις διεθνείς αγορές και 
αναγκαστική προσφυγή σε νέο μνημόνιο, 
με τους Ευρωπαίους εταίρους να μας εξα-
σφαλίζουν πρόσθετο δανεισμό έναντι συ-
γκεκριμένων όρων.
Η οικονομική σκέψη του Μάριο Ντρά-
γκι –με βάση την ανταλλαγή απόψεων 
που είχε με τους ευρωβουλευτές την 
περίοδο 2014-2019– είναι ταυτόχρονα 
τεχνοκρατική, παραγωγική αλλά και 
κοινωνικά ευαίσθητη. Μου είχε κάνει 
εντύπωση ότι σε περίοδο που εφαρμο-
ζόταν στην Ευρωζώνη πολιτική δραστι-
κής συρρίκνωσης των δημόσιων δαπα-
νών, αυτός έδινε προτεραιότητα στην 
ποιότητα και όχι στο ύψος των δημό-
σιων δαπανών. Επιχειρηματολογούσε 
υπέρ μιας δύσκολης αλλαγής στην κα-
τανομή τους υπέρ των δημόσιων επεν-
δύσεων για να διευκολυνθεί η οικονο-
μική ανάπτυξη και να ελεγχθεί το δη-
μόσιο χρέος.
Η πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Ντράγκι 
στην Ιταλία έχει τεράστια σημασία για τις 
Βρυξέλλες και την Αθήνα.

Δοκιμασία για Μακρόν
Ενώ στην Ιταλία η πρωτοβουλία που ανα-
πτύσσεται γύρω από τον Ντράγκι δημι-
ουργεί ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον, 
στη Γαλλία η κρίση της πανδημίας αλλάζει 
τον πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων υπέρ 
της Λεπέν.
Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, 
στην περίπτωση που στον δεύτερο γύρο 
των προεδρικών εκλογών του Μαΐου 
2022 έχουμε την επανάληψη της μονο-
μαχίας Μακρόν-Λεπέν, ο Μακρόν θα επι-
κρατούσε οριακά με 52% έναντι 48% της 
Λεπέν.
Στις προεδρικές του 2017 το ποσοστό του 
Μακρόν στον δεύτερο γύρο ήταν περίπου 
διπλάσιο αυτού της Λεπέν και πολλοί πο-
λιτικοί αναλυτές κατέληξαν στο συμπέρα-
σμα ότι η ηγέτις της γαλλικής άκρας Δε-
ξιάς δεν επρόκειτο να συνέλθει μετά από 
μία τόσο μεγάλη ήττα.
Η Λεπέν απομακρύνθηκε από την ακρο-
δεξιά παράδοση που είχε δημιουργήσει 
ο πατέρας της και πέρασε από το Εθνικό 
Μέτωπο στον Εθνικό Συναγερμό, σε μια 
προσπάθεια να απευθυνθεί στους συντη-
ρητικούς ψηφοφόρους. Στη συνέχεια υ-
ποστήριξε διάφορα κινήματα διαμαρτυ-
ρίας και κοινωνικούς αγώνες, για να φέρει 
σε δύσκολη θέση τον Μακρόν και την ε-
λεγχόμενη από αυτόν κυβερνητική πλει-
οψηφία.
Η Γαλλία έχει το πιο αναπτυγμένο και δα-
πανηρό κράτος στην Ε.Ε., αλλά δεν κατά-
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ε μια κίνηση που εξέπληξε τους 
καταναλωτές και προκάλεσε προ-
βληματισμό σε εκατοντάδες επι-
χειρήσεις και εργαζόμενους προ-
χώρησε η Nike. Η γνωστή φίρμα 
αθλητικών ειδών γνωστοποίησε 
πριν από λίγες ημέρες την από-

φασή της να διακόψει τη διανομή των προϊόντων της 
στην Ελλάδα από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Στο πλαίσιο 
αυτό, Έλληνες επιχειρηματίες-εταίροι της Nike φέρονται 
να προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υ-
πόθεση.
Το ενδιαφέρον με την εν λόγω εξέλιξη είναι ότι το ζή-
τημα με τη Nike προέκυψε λίγο μετά το ξέσπασμα του 
σκανδάλου της Folli Follie.

Ο ρόλος της Folli Follie
Από τα τέλη του 2018 (αφού ξέσπασε το σκάνδαλο της 
Folli Follie), και καθώς ένας σημαντικός αριθμός με-
γάλων ελληνικών ομίλων επιχείρησε να πάρει τις συμ-
βάσεις της εταιρείας, η Nike έκανε στροφή 180 μοιρών 
στη στρατηγική της. Επέλεξε να αφήσει τις συμβάσεις 
της Folli Follie, που τη δέσμευαν, να εκπνεύσουν και 
να ξεκινήσει τις συζητήσεις με αντιπροσώπους της σε 
γειτονικές χώρες, όπως η Ιταλία και η Τουρκία, προ-
κειμένου να αναλάβουν και την περιοχή της Ελλά-
δας, που λόγω μεγέθους κρίθηκε ότι ήταν καλύτερο να 
τύχει αυτής της διαχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα ανανεώνονταν τα σχετικά συμ-
βόλαια εισαγωγής και διανομής των επώνυμων ειδών έν-
δυσης, υπόδησης και αξεσουάρ της Nike και των θυγα-
τρικών της από τα καταστήματα που πωλούν αποκλει-
στικά προϊόντα της αμερικανικής εταιρείας και είναι 
Nike Stores. Πρόκειται για συμβόλαια που λήγουν στα-
διακά από τον Μάιο του 2019 μέχρι και τον χειμώνα του 
2022, οπότε και παύει η ισχύς της τελευταίας σύμβασης 
της Folli Follie με τη Nike.
Μετά τις «περιπέτειες» που είχε η γνωστή εταιρεία με 
την ελληνική Δικαιοσύνη, η Nike είχε βάλει χρονικό 
όριο έως και τη 15η Ιανουαρίου να λάβει εγγυητική ε-
πιστολή, καθώς έθεσε θέμα αξιοπιστίας των συνεργατών 
της, για πιστωτική επάρκεια και φερεγγυότητα.

Το ζήτημα με τη Nike προέκυψε 
λίγο μετά το ξέσπασμα του 
σκανδάλου της Folli Follie.

Όμως εξαιτίας της πανδημίας δεν έλαβε συγκεκριμένη 
απάντηση και αποφάσισε να κλείσει όλα τα μαγαζιά που 
διατηρεί στην Ελλάδα.

Πρόβλημα για 90 επιχειρήσεις
Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται πως θα φέρει τα πάνω κάτω 
στους Έλληνες εμπόρους, οι οποίοι ενδεχομένως να α-
ντιμετωπίσουν υψηλότερες τιμές προμήθειας σε ένα πε-
ριβάλλον όπου τιμολογιακά δεν έχουν δύναμη, λόγω 
του ανταγωνισμού από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το 
πρόβλημα αφορά περίπου 90 ελληνικές επιχειρήσεις 
λιανικής που εμπορεύονται αθλητικά είδη, στις οποίες 
μάλιστα η Nike European Operation Netherlands έ-
στειλε επιστολή, διευκρινίζοντας ότι η στρατηγική τους 
δεν συνάδει με τη στρατηγική ανάπτυξης της πολυεθνι-
κής και ως εκ τούτου προχωρά σε λύση της συνεργασίας 
τους.
Οι Έλληνες έμποροι, ωστόσο, δεν είναι διατεθειμένοι να 
δεχτούν «αγόγγυστα» αυτή την εξέλιξη και ετοιμάζονται 
να προσφύγουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι αν δεν είχε προηγηθεί 
η περιπέτεια της Folli Follie, θα μπορούσε να είχε δι-
εκδικήσει η Ελλάδα τον ρόλο του περιφερειακού hub 
της εταιρείας. Από το 2022, όμως, η αντιπροσώπευση της 
Nike στην Ελλάδα θα περάσει στα χέρια του Ιταλού Α-
ντόνιο Περκάσι, εκτός κι αν υπάρξει κάποια νομική ανα-
τροπή στην υπόθεση.

Η ανακοίνωση της Nike
Μετά την αποχώρησή της από την ελληνική αγορά η 
Nike με ανακοίνωσή της ενημερώνει το ελληνικό κατα-
ναλωτικό κοινό για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 
προμηθευτεί τα προϊόντα της. Συγκεκριμένα, αναφέρει 
ότι θα εξυπηρετεί τους καταναλωτές μέσω των ψηφια-
κών καναλιών της Nike (το Nike.com και τα Nike apps), 
των καταστημάτων Nike, αλλά και ενός μικρού αριθμού 
στρατηγικών συνεργατών της.
«Η Nike οραματίζεται την αγορά του μέλλοντος προ-
σαρμοσμένη στις ανάγκες και επιθυμίες των κατανα-
λωτών. Στο πλαίσιο της στρατηγικής “Consumer Direct 
Acceleration” που πρόσφατα ανακοινώσαμε, επενδύ-
ουμε ακόμη περισσότερο στην προσπάθειά μας να εξυ-
πηρετήσουμε τους Έλληνες καταναλωτές μέσω των ψη-
φιακών καναλιών της Nike (το Nike.com και τα Nike 
apps), των καταστημάτων Nike, αλλά και ενός μικρού 
αριθμού στρατηγικών συνεργατών που μοιράζονται το 
όραμά μας για τη δημιουργία μιας μοντέρνας αγοραστι-
κής εμπειρίας» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ποιος είναι ο Περκάσι
Ο Αντόνιο Περκάσι είναι πρώην ποδοσφαιριστής και δι-
αθέτει σημαντικά συμφέροντα στους τομείς του λιανε-
μπορίου και του real estate. Έκανε τα πρώτα του βήματα 
στο λιανεμπόριο το 1976, όταν γνώρισε τον Ιταλό δισε-
κατομμυριούχο Λουτσιάνο Μπένετον και ανέλαβε τη 
διαχείριση καταστημάτων της Benetton.
Ο Περκάσι είναι ο άνθρωπος που έφερε τη Zara στην 
Ιταλία το 2001 και άνοιξε το πρώτο Starbucks στο Μι-
λάνο το 2018. Είναι ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του brand 
καλλυντικών KIKO Milano και έχει συμμετοχή στο 
Westfield Milano, το οποίο θα γίνει το μεγαλύτερο ε-
μπορικό κέντρο της Ευρώπης όταν θα ανοίξει τις πόρ-
τες του, το 2022.

ΤΈΛΟΣ Η NIKE  
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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ημαντικές είναι οι επιπτώσεις στην ψυ-
χολογική κατάσταση των παιδιών από τη 
«ρευστότητα» που επικρατεί τον τελευ-
ταίο χρόνο στη λειτουργία της διά ζώσης 
εκπαίδευσης.
Η αβεβαιότητα αναφορικά με το αν και 
πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, αλλά και για 

το πόσο θα παραμείνουν ανοιχτά, αφήνει το στίγμα της 
στην ψυχολογία των παιδιών και των εφήβων, διαμορ-
φώνοντας μια κατάσταση γεμάτη στρες και εκνευρισμό, 
που σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε επιθετικές αντι-
δράσεις.
«Τα παιδιά έχουν την ανάγκη ενός σταθερού περιβάλ-
λοντος και προγράμματος, το οποίο έχει ανατραπεί. 
Γενικά, είναι ευπροσάρμοστα, παρ’ όλα αυτά η έλλειψη 
ρουτίνας και η αδυναμία εκτόνωσης προκαλούν εκνευ-
ρισμό, με αποτέλεσμα να γίνονται ευερέθιστα και πιο 
επιθετικά. Τα μικρά παιδιά δεν το συνειδητοποιούν και 
δεν μιλούν γι’ αυτό, όμως η αναστάτωση που βιώνουν 
αποτυπώνεται στη συμπεριφορά τους, χωρίς καν να ξέ-
ρουν τι τους φταίει» εξηγεί η παιδοψυχίατρος - οικογε-
νειακή σύμβουλος Φρίντα Κωνσταντοπούλου.

Κίνδυνος κατάθλιψης για τους εφήβους
Το γενικότερο κλίμα αστάθειας και αμφιβολίας που δια-
τρέχει την καθημερινότητά μας τον τελευταίο χρόνο ενι-
σχύει την ανασφάλεια των εφήβων για το μέλλον τους 
και κάνει ορατό τον κίνδυνο για την εμφάνιση αγχωδών 
διαταραχών και διαταραχών καταθλιπτικού τύπου.
«Για τους εφήβους, η παρούσα κατάσταση ενισχύει 
την αβεβαιότητα για το μέλλον τους, που αποτελεί μεν 
ένα φυσιολογικό στάδιο, το οποίο όμως είχε ήδη εντα-
θεί κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και τώρα 
εντείνεται ακόμα περισσότερο, καθώς υπάρχει αβεβαι-
ότητα για τα πάντα: για την υγεία τους, για την υγεία των 
οικογενειών τους, για τις συναναστροφές τους κ.λπ. Όλο 
αυτό συνιστά μία συνθήκη την οποία δεν μπορούν να 
διαχειριστούν. Δεν είναι αυτό που έρχεται σταδιακά, ως 
φυσιολογική εξέλιξη, προσαρμόζονται και το διαχειρί-
ζονται. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα έντονη και δεν είναι 
διαχειρίσιμη ούτε για τους ενήλικες» αναφέρει η ειδικός 
και εξηγεί: «Αυτά τα παιδιά είναι σε μία ηλικία που θα 
έπρεπε να έχουν πολλά όνειρα για το μέλλον τους και 
για τη ζωή τους και αναγκάστηκαν να είναι καθηλωμένα 
σε μια πραγματικότητα που τα απογοητεύει, δίνοντας την 
εντύπωση πως ό,τι και να κάνουν δεν θα έχει νόημα. 
Αυτό είναι ένα καταθλιπτικό σύμπτωμα, το οποίο, αν 
παγιωθεί, θα οδηγήσει σε συναισθηματική διαταραχή».

Η προϋπάρχουσα κόπωση
Το κλείσιμο των σχολείων για μεγάλα χρονικά διαστή-
ματα έχει προκαλέσει μια κόπωση στα παιδιά όλων των 
ηλικιών, τα οποία στερήθηκαν, εκτός από τη διαδικασία 
της μάθησης, τις εξόδους τους και τις κοινωνικές επα-
φές τους.

Η κατάχρηση των ηλεκτρονικών μέσων με οθόνες 
ήταν ένα πρόβλημα που προϋπήρχε και είχε μπει στο 
«μικροσκόπιο» των ειδικών πριν από το ξέσπασμα της 
πανδημίας. Εντούτοις, στο πλαίσιο της υγειονομικής 
κρίσης έλαβε τεράστιες διαστάσεις, μαζί και οι κίνδυνοι 
που αυτή συνεπάγεται.
«Τα παιδιά βρίσκονται όλη την ημέρα μπροστά στις οθό-
νες. Και για τα μαθήματά τους και για τα φροντιστήριά 
τους, ακόμα και για άλλες δραστηριότητες, όπως το 
μπαλέτο, αλλά και για την ψυχαγωγία τους, αφού δεν 

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Μαθητές: Στρες, εκνευρισμός και επιθετικότητα 
από τις ανατροπές στη λειτουργία των σχολείων

Το κλείσιμο των σχολείων έχει 
προκαλέσει κόπωση στα παιδιά, 
τα οποία στερήθηκαν, εκτός από τη 
διαδικασία της μάθησης, τις εξόδους 
τους και τις κοινωνικές επαφές τους.
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μπορούν να βγουν έξω. Προσπαθούμε να τα βγάλουμε 
από τις οθόνες, αλλά τελικά οι συνθήκες αυτή τη στιγμή 
επιβάλλουν να είναι σε αυτές από το πρωί μέχρι το βρά-
δυ» σημειώνει η ειδικός.

Αισιόδοξο μήνυμα
Το μήνυμα που πρέπει να περάσουν οι γονείς στα παι-
διά πρέπει να είναι αισιόδοξο, πλην όμως ρεαλιστικό, 
και να «καθρεφτίζει» την πραγματικότητα που βιώνου-
με, αλλά και την κατάληξη που προσδοκούμε.
«Η συμπεριφορά των παιδιών και η προσαρμοστικό-
τητά τους εξαρτάται από το πώς αντιμετωπίζουν την 
κατάσταση οι μεγαλύτεροι και κυρίως οι γονείς. Εάν οι 
γονείς παρουσιάζουν μια κατάσταση ως τεράστια δυ-
σκολία, έτσι θα την αντιμετωπίσουν και τα παιδιά. Το 
μήνυμα θα πρέπει να είναι αισιόδοξο, αλλά να αντικατο-
πτρίζει και τις πραγματικές αβεβαιότητες, οι οποίες είναι 
κοινές για ολόκληρη την υφήλιο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι 
κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τα παιδιά ότι όλα θα 
ευοδωθούν εύκολα και γρήγορα, μπορεί όμως να εκ-
φράσει την ελπίδα ότι με τη βοήθεια της επιστήμης και 
την εφαρμογή των μέτρων θα καταφέρουμε σύντομα να 
βγούμε από αυτή την πρωτοφανή υγειονομική κρίση» 
καταλήγει η κ. Κωνσταντοπούλου.



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! Πέντε βασικές επιλογές έχουμε 
ξεχωρίσει και πάλι για την Κυριακή, με 

έμφαση στα γκολ. Αυτό ισχύει και για το ελληνικό πρω-
τάθλημα, όπου ασχολούμαστε με το Βόλος - Αστέρας 
Τρίπολης. Και στο εξωτερικό γίνεται χαμός όμως. Στο 
μικροσκόπιό μας μπαίνουν αγώνες από Αγγλία, Ιταλία, 
Γαλλία και Ολλανδία. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι κρα-
τήσαμε για το Στοίχημα!
Οι προτάσεις ξεκινάνε από τη Super League 
Interwetten. Για το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Βόλος 
υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Δύο καλές ομάδες 
της διοργάνωσης, που έχουν αφήσει συνολικά θε-
τικές εντυπώσεις. Αμφότερες είχαν και αγώνες στο 
Κύπελλο την Πέμπτη. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, 
ο Βόλος είναι υποχρεωμένος να κυνηγήσει τη νίκη. 
Φαίνεται ότι δεν θα κινδυνεύσει και θέλει να κάνει 
ό,τι μπορεί για την εξάδα. Είναι αρκετά πίσω, αλλά 
ένα τρίποντο σήμερα ίσως τον βάλει ξανά στο κόλπο. 
Θα ανοιχτεί και μπορεί να βρει γκολ, αφού έχει ποι-
οτικούς παίκτες μεσοεπιθετικά. Αυτό ισχύει όμως 
και για τον Αστέρα, που, ειδικά αν βρει χώρους, έχει 
τη δυνατότητα να γίνει πολύ επικίνδυνος. Περιμέ-
νουμε γενικά ένα ωραίο και ανταγωνιστικό ματς. Το 
Goal/Goal σε απόδοση 2.00 έχει αξία.

Ανεβαίνει το σκορ στην Premier
Στην Αγγλία και την Premier League τώρα, η Σέφιλντ 
Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Τσέλσι. Οι γηπεδούχοι 
προέρχονται από μεγάλη νίκη επί της Γουέστ Μπρομ, 
με ανατροπή. Φυσικά όλοι θυμούνται το σπουδαίο 
«διπλό» επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η Σέφιλντ 

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με τα γκολ σε Ελλάδα  

και Ευρώπη!

το πάλεψε πολύ και στην έδρα της Σίτι, παρά την ήττα 
με 1-0. Δείχνει να βελτιώνεται σημαντικά και θα τα 
δώσει όλα και απόψε. Η Τσέλσι είναι σαφώς ανώτερη 
ομάδα, όμως έχει τα κενά της στην άμυνα. Θέλει μόνο 
τη νίκη και θα βγει μπροστά για να την κυνηγήσει. 
Αν βρουν ρυθμό τα αστέρια της, δεν θα έχουν σοβαρό 
πρόβλημα απέναντι στην προβληματική άμυνα της 

Σέφιλντ. Και εδώ προβλέπουμε ένα ματς με σκορ και 
θέαμα. Πάμε με το Over 2.5 στο 1.90.

Γκολ και στην Ιταλία
Δυνατό ματς έχει και στη Serie A, με τη Λάτσιο να υ-
ποδέχεται την Κάλιαρι. Σίγουρα οι γηπεδούχοι υπε-
ρέχουν σε ποιότητα. Απέδειξαν ότι είναι πολύ ικανοί 
φέτος και στο πρόσφατο ντέρμπι με την Αταλάντα. Εκεί 
πραγματοποίησαν τρομερή εμφάνιση και κέρδισαν δί-
καια με 1-3. Παίκτες όπως ο Ιμόμπιλε και ο Κορέα στην 
επίθεση μπορούν να διαλύσουν οποιαδήποτε άμυνα 
στην καλή τους μέρα. Η άμυνα της Κάλιαρι, λοιπόν, δεν 
φημίζεται για τη σταθερότητά της. Παρ’ όλα αυτά, οι φι-
λοξενούμενοι προσπαθούν να καλύψουν αυτή την α-
δυναμία μέσω της επίθεσής τους. Έχουν κι αυτοί κά-
ποιους ταλαντούχους παίκτες μπροστά. Το θέμα είναι 
ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει αμυντική φιλο-
σοφία. Θα ανοιχτούν και είναι πολύ πιθανό να ξεφύ-
γει το σκορ και εδώ. Θα στηρίξουμε το Over 3 (Ασια-
τικό) (το ποντάρισμα επιστρέφεται αν μπουν ακριβώς 3 
γκολ) σε απόδοση 2.00.
Στη Γαλλία και τη Ligue 1 η Ναντ φιλοξενεί τη Λιλ. 
Οι «Λιλουά» είναι στην πρώτη θέση της κατάταξης, 
πραγματοποιώντας φοβερή σεζόν. Μετρούν πέντε 
συνεχόμενες νίκες και έχουν και καλή πρόσφατη 
παράδοση επί της Ναντ. Οι γηπεδούχοι αγνοούν τη 
νίκη εδώ και 14 παιχνίδια και είναι λίγο πάνω από 
την επικίνδυνη ζώνη. Βλέπουμε τη Λιλ να κερδίζει, 
εύκολα ή δύσκολα, αφού είναι καλύτερη. «Διπλό» σε 
απόδοση 1.90. Στην Ολλανδία η Φένλο του απίθανου 
Γιακουμάκη παίζει εντός έδρας με τη Σπάρτα Ρό-
τερνταμ. Ο Έλληνας επιθετικός οδηγεί με ασφάλεια 
την ομάδα του στην παραμονή. Είχε βρει ρυθμό η 
Φένλο, προτού χάσει από τη Φορτούνα Σιτάρντ, και 
απόψε έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες. Οι 
φιλοξενούμενοι δεν πείθουν, ειδικά στα τελευταία 
τους παιχνίδια. Αξίζει ο «άσος» με Draw No Bet (το 
ποντάρισμα επιστρέφεται σε περίπτωση ισοπαλίας) 
σε απόδοση 2.30.
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

* Σοσιεδάδ - Κάντιθ (07/02, 15:00): Χωρίς νίκη είναι 
εδώ και τέσσερα συνεχόμενα ματς η Κάντιθ και είναι 
δύσκολο να ανακάμψει σε μια τόσο απαιτητική έδρα. Η 
Σοσιεδάδ έχει καλύτερο σύνολο και είναι το φαβορί σε 
απόδοση 1.40.

* Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι (07/02, 18:30): Η Λί-
βερπουλ δέχεται τουλάχιστον ένα γκολ εδώ και πέντε σερί 
ματς. Κάτι τέτοιο φαντάζει δύσκολο να μη γίνει και σε αυτό 
το ντέρμπι. Όμως οι Reds έχουν ποιότητα στην επίθεση 
και θα κυνηγήσουν κι αυτοί το γκολ. Πολλοί θα ψάξουν το 
Goal/Goal, που παίζει στο 1.57.

* Μπέτις - Μπαρτσελόνα (07/02, 22:00): Η Μπάρτσα 
μετρά πέντε συνεχόμενες νίκες, ανεξαρτήτως διοργά-
νωσης. Βέβαια απόψε δεν έχει τόσο εύκολη αποστολή 
απέναντι στην Μπέτις. Ίσως να είναι υποτιμημένοι οι 
γηπεδούχοι στις αποδόσεις, με το «διπλό» μόλις στο 1.55.

Goal Tips

* Γουλβς - Λέστερ (07/02, 16:00): Κρίσιμο παιχνίδι 
για τις δύο ομάδες, που θέλουν βαθμολογική ανάσα. 
Αναμένεται να είναι πολύ προσεκτικές, και ειδικά η Λέστερ 
χωρίς Βάρντι θα δώσει βάση στην άμυνα. Φαβορί το 
Under σε απόδοση 1.66.

* Μίλαν - Κροτόνε (07/02, 16:00): Η Μίλαν δέχεται 
διαρκώς γκολ και ο Πιόλι θέλει να δει βελτίωση σε αυτό το 
κομμάτι. Σήμερα έχει την ευκαιρία απέναντι στην ουραγό 
Κροτόνε. Θα παλέψει για το clean sheet η Μίλαν, έχει το 
πάνω χέρι και στις αποδόσεις το No Goal, στο 1.70.

* Αθλέτικ Μπιλμπάο - Βαλένθια (07/02, 17:15): 
Ομάδες που δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη στην άμυνα και 
δύσκολα κρατάνε το μηδέν. Έχουν ανάγκη τους πόντους 
και θα τους κυνηγήσουν κυρίως με την επίθεση. Παρ’ όλα 
αυτά, το Goal/Goal είναι αουτσάιντερ στο σετ, σε απόδοση 
1.95. ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 07/02
17:15  ΝΠΣ Βόλος - Αστ. Τρίπολης   Goal/Goal  2.00
17:45  Φένλο - Σπάρτα Ρότερνταμ   1 (DNB)  2.30
18:00  Ναντ - Λιλ   2  1.90
21:15  Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Τσέλσι   Over 2.5  1.90
21:45  Λάτσιο - Κάλιαρι   Over 3 (Ασ.)  2.00
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ΟΡΦ. ΠΕΡΙΔΗΣ  
- Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ: LIVE 
STREAMING
Η παράσταση «Με δύο κιθάρες», που είχε 
πολύ μεγάλη απήχηση στο κοινό κατά τη 
σύντομη, λόγω πανδημίας, καλοκαιρινή της 
περιοδεία, θα παρουσιαστεί σε ένα μοναδικό 
live streaming την Κυριακή 7/2 στις 21:00 
μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του 
estage.gr. Ο Ορφέας Περίδης και ο Μανόλης 
Ανδρουλιδάκης ενώνουν το ταλέντο τους και 
την αγάπη τους για την κιθάρα παρουσιάζο-
ντας μία μοναδική παράσταση, που συνδυάζει 
μαεστρικά τραγούδια που έχουν συνθέσει οι 
ίδιοι και αγαπημένα ακούσματα που έχουν 
καθορίσει την ελληνική μουσική σκηνή.

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ» 
 ΤΟΥ Μ. ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ
Οnline προβολή της βραβευμένης παράστα-
σης του Μάνου Καρατζογιάννη «Για την Ελέ-
νη», η οποία, μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα 
της στο πλαίσιο της πλατφόρμας νέων δημι-
ουργών «Θέμα Εμφύλιος» της Πειραματικής 
Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, παίχτηκε για 
δύο σεζόν: πρώτα στο Tempus Verum - Εν 
Αθήναις και στη συνέχεια, την επόμενη 
θεατρική περίοδο, στο θέατρο Σταθμός. Η 
παράσταση παρουσιάζει την τραγική ιστορία 
της μεγάλης Ελένης Παπαδάκη, θύματος των 
Δεκεμβριανών. Με τη Μαρία Κίτσου. Online 
προβολές : 12, 13 και 14 Φεβρουαρίου, στις 
20:00. Προπώληση: https://www.viva.gr.

«ΑΪΝΤΑ» ONLINE STREAMING
Ζήστε τη μαγεία της όπερας με την «Αΐντα», 
από τη Σκάλα του Μιλάνου, στο Christmas 
Theater On Line, από τις 12 έως τις 14 
Φεβρουαρίου! Το 2021 συμπληρώνονται 150 
χρόνια από την πρώτη πρεμιέρα της διάση-
μης όπερας του Βέρντι. Γιορτάζοντας αυτή τη 
σπουδαία επέτειο, οι πρώτες ημέρες του νέου 
χρόνου γεμίζουν με μία μοναδική παράστα-
ση, που έρχεται σπίτι μας για να μας χαρίσει 
στιγμές συγκίνησης. Το έργο «Αΐντα», όπερα 
σε τέσσερις πράξεις, είναι σε ποιητικό κείμε-
νο του Αντόνιο Γκισλαντσόνι, βασισμένο σε 
σενάριο του Ωγκύστ Μαριέτ, με ελληνικούς 
υποτίτλους. Προπώληση κωδικών:  
211 7701700, www.viva.gr,  
www.christmastheater.gr.

«ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΔΙΠΛΑ 
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ»  
ΣΤΗΝ ΕΡΤ2

Αποκομμένος από το μέρος όπου γεννήθηκε, μεγά-
λωσε και έζησε τις μοναδικές στιγμές της ευτυχίας 
του, ο Λι Τσάντλερ (Κέισι Άφλεκ) ζει μόνος του 

και εργάζεται ως επιστάτης πολυκατοικιών στη Βοστόνη. 
Ένα τηλεφώνημα θα διακόψει το σχεδόν άχρονο παρόν 
του, θα τον επαναφέρει στην πραγματικότητα και μαζί 
στη μικρή πόλη όπου γεννήθηκε, με αφορμή τον ξαφνι-
κό θάνατο του αδελφού του. Συγκλονισμένος, έρχεται σε 
δύσκολη θέση όταν μαθαίνει την επιθυμία του αδελφού 
του να αναλάβει την κηδεμονία του έφηβου ανιψιού του 
(Λούκας Χέντζες). Η επιστροφή του θα τον φέρει αντιμέ-
τωπο με όλες τις ανοιχτές υποθέσεις του παρελθόντος – 
και κυρίως με τον ίδιο του τον εαυτό.
Το «Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα» (Manchester by the 
Sea), σε σκηνοθεσία Κένεθ Λόνεργκαν (δύο φο-
ρές υποψηφίου για Όσκαρ Σεναρίου), χάρι-
σε στον Κέισι Άφλεκ τη Χρυσή Σφαίρα 
Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας και το 
Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου.
Πέμπτη 11/2, στις 22:00.



Μαγειρικά η Ελλάδα είναι σε 
πολύ υψηλό επίπεδο και όλοι οι 
ξένοι μάς βλέπουν με σεβασμό.

O 
Σπύρος Μιχαήλ είναι ένας τα-
λαντούχος σεφ με χρόνια ε-
μπειρίας στο εξωτερικό και 
στην Ελλάδα. Αυτή την περί-
οδο εργάζεται ως προσωπικός 
σεφ και μπορεί να μετατρέψει 

το σπίτι σας σε ένα υψηλής ποιότητας εστιατό-
ριο, μαγειρεύοντας για εσάς και τους αγαπημέ-
νους σας.
Αν σας λείπει μια γευστική επίσκεψη στο αγα-
πημένο σας εστιατόριο την περίοδο της καρα-
ντίνας, απολαύστε τη στο σπίτι σας με τη βοή-
θεια του Σπύρου, ο οποίος προτείνει δύο συ-
νταγές για τους αναγνώστες της F.S., αλλά και 
ιδιαίτερες γευστικές ιδέες ενόψει Αγίου Βαλε-
ντίνου, προκειμένου να φέρετε κοντά σας αυ-
τούς που αγαπάτε.

Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς επαγγελμα-
τικά με τη μαγειρική; Ήταν παιδικό όνειρο;
Δεν ξέρω αν ήταν παιδικό όνειρο, όμως από 
μικρός μού άρεσε πολύ η δημιουργία που ε-
μπεριέχεται στη μαγειρική. Ήταν χόμπι για μένα 
και δεν το είχα δει ποτέ σοβαρά, μέχρι τα 24 
μου. Εκείνη την περίοδο σπούδαζα Ψυχολογία, 
αλλά στον ελεύθερό μου χρόνο μού άρεσε να 
μαγειρεύω. Η παρότρυνση μιας φίλης μου ζα-
χαροπλάστριας ήταν που με έκανε να σκεφτώ 
σοβαρά αυτό το επάγγελμα. Έτσι, παράτησα 
την Ψυχολογία και πήγα στη Le Monde για να 
σπουδάσω τη μαγειρική τέχνη.

Τα τελευταία χρόνια εργαζόσουν ως σεφ 
εκτός Ελλάδας. Ήταν συνειδητή απόφαση να 
φύγεις ή ανήκεις στο κύμα του «brain drain»;
Πάντα με ενδιέφερε να δουλέψω στο εξωτε-
ρικό, οπότε, όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να ερ-

γαστώ στη Σκανδιναβία, την άδραξα. Διεύρυνε 
τους ορίζοντές μου σε πολλά επίπεδα, στις τε-
χνικές μαγειρέματος και στον τρόπο με τον 
οποίο συμπεριφέρονται στα υλικά. Επίσης, μου 
έδειξε ότι μαγειρικά η Ελλάδα είναι σε πολύ 
υψηλό επίπεδο και όλοι οι ξένοι μάς βλέπουν 
με σεβασμό, κάτι που με χαροποίησε ιδιαίτερα. 
Πλέον έχω αναλάβει ένα μικρό εστιατόριο στη 
Σουηδία, όπου περνάω τα καλοκαίρια, κι έτσι 
τον χειμώνα έχω την «πολυτέλεια» να ασχο-
λούμαι με τις δικές μου δημιουργίες, να ψάχνω 
καινούργιες συνταγές και να εξελίσσω τις τε-
χνικές μου.

Αυτή την περίοδο έχεις επιστρέψει και ερ-
γάζεσαι ως προσωπικός σεφ. Μίλησέ μου γι’ 
αυτό. Μπορεί όποιος θέλει να σε καλέσει για 
να απολαύσει ένα γεύμα υψηλής γαστρονο-
μίας;
Ακριβώς. Το private cooking είναι κάτι που 
έκανα και στο παρελθόν και μου αρέσει πολύ 
ως διαδικασία. Συνήθως προηγείται ένα ρα-
ντεβού με τον πελάτη στον χώρο του, ώστε να 
φτιάξουμε το μενού, καθώς και να δούμε τις ε-
γκαταστάσεις της κουζίνας, και την ημέρα του 
event ερχόμαστε στον χώρο και προσφέρουμε 
ένα ιδιαίτερο γεύμα στη ζεστασιά και την ασφά-
λεια του ίδιου τους του σπιτιού. Συνήθως ένα 
γεύμα περιλαμβάνει ορεκτικό, σαλάτα, κυρίως 
πιάτο και ένα επιδόρπιο, καθώς και επιλογές 
κρασιών, εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης.

Τι μπορεί να βρει ένας λάτρης της μαγειρι-
κής στο προφίλ My Homeal στο Instagram 
και στο Facebook;
Το homeal είναι μια ιδέα για εύκολο και νό-
στιμο φαγητό με γεύσεις που θυμίζουν λίγο τα 
παιδικά μας χρόνια. Κάτι σαν φαγητό της για-
γιάς σε πιο όμορφη εκδοχή. Περιλαμβάνει 
απλές συνταγές που μπορεί να φτιάξει ο κα-
θένας, αλλά και πιάτα πιο εξεζητημένα και δύ-

σκολα τεχνικά, που θα μπορούσε να δοκιμάσει 
κάποιος εάν με καλέσει να του μαγειρέψω στο 
σπίτι του.

Τελευταία δημιουργείς όμορφα καλάθια με 
πολλές γευστικές εκπλήξεις μέσα. Τα βλέ-
πεις ως έναν τρόπο να κάνει κάποιος δώρο 
στους αγαπημένους του και να ακυρώσει έτσι 
το social distancing;
Ωραία το έθεσες. Έτσι ακριβώς το σκέφτηκα! 
Τώρα που δεν μπορούμε να βλέπουμε τους δι-
κούς μας λόγω καραντίνας, σκέφτηκα ότι είναι 
κι αυτός ένας τρόπος να δείξουμε την αγάπη και 
το ενδιαφέρον μας. Ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε 
«γλυκά» καλάθια με μπισκότα, σοκολάτες, μίνι 
κέικ, μίνι τάρτες, muffins, ντόνατς κ.λπ., καθώς 
και «αλμυρά» κουτιά με ποικιλίες τυριών, αλλα-
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Σπύρος Μιχαήλ

Ο προσωπικός σεφ 
που μετατρέπει το 

σπίτι σας σε υψηλής 
ποιότητας εστιατόριο

  ΣΤΗ ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ



ντικών και κρασί. Σιγά σιγά το εξελίσσουμε και 
με καλάθια πρωινού, ποικιλίες φρούτων κ.λπ. 
Επίσης, φτιάχνουμε και διανέμουμε αρκετά 
γλυκά, τούρτες και κέικ, λαμβάνοντας πάντα 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την α-
σφάλεια των πελατών μας. Ο σκοπός μου είναι 
να χαροποιώ και να φέρνω κοντά τους ανθρώ-
πους, ακόμα κι αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Όταν ήσουν μικρός, ποιον άνθρωπο θυμάσαι 
να μαγειρεύει και να σε εμπνέει;
Η γιαγιά μου ήταν ο άνθρωπος που με ενέ-
πνευσε να μπω στην κουζίνα. Η κλασική Μυ-
τιληνιά νοικοκυρά που έφτιαχνε τα πάντα με 
πολλή αγάπη και υπέροχους στολισμούς. Όταν 
πήγαινα να τη δω, πάντα ήμουν ο μικρός βοη-
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θός της μέσα στην κουζίνα.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και ποια 
θεωρείς ότι είναι η σπεσιαλιτέ σου;
Δεν μπορώ να πω ότι έχω ένα αγαπημένο φα-
γητό, είμαι άνθρωπος που βαριέται τα ίδια και 
τα ίδια, γι’ αυτό και διάλεξα τη μαγειρική. Η 
φύση μάς προσφέρει μεγάλη αφθονία και μας 
επιτρέπει να κάνουμε ό,τι συνδυασμούς θέ-
λουμε, αρκεί να φερόμαστε με σεβασμό στα 
υλικά μας. Όλα εξαρτώνται από την πρώτη 
ύλη και την αγάπη που βάζουμε εμείς στις πα-
ρασκευές μας. Εάν τα υλικά είναι φρέσκα και 
καλής ποιότητας, τότε το φαγητό θα βγει τέλειο.

Σύντομα είναι του Αγ. Βαλεντίνου. Τι σκοπεύ-

Διαδικασία:
1) Τοποθετούμε μια κατσαρόλα στο μάτι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Όταν 
ζεσταθεί, ρίχνουμε λίγο ηλιέλαιο και κατόπιν το κρεμμύδι ψιλοκομμένο σε 
καρέ. Μετά από ένα λεπτό προσθέτουμε το κοτόπουλο κομμένο σε λωρίδες 
και σοτάρουμε.
2) Μόλις αρχίσει να παίρνει χρώμα το κοτόπουλο, προσθέτουμε τα μανιτάρια, 
είτε ολόκληρα είτε κομμένα στη μέση ή σε τέταρτα.
3) Προσθέτουμε τη σκελίδα σκόρδο και ανακατεύουμε, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι 
και την πάπρικα και τα σοτάρουμε όλα μαζί για 4-5 λεπτά.
4) Σβήνουμε με λευκό κρασί και μόλις εξατμιστεί προσθέτουμε την κρέμα γά-
λακτος. Μόλις πάρει βράση, χαμηλώνουμε σε μέτρια φωτιά και βράζουμε για 
10-12 λεπτά ακόμη.
5) Όταν σχεδόν έχουν γίνει τα μανιτάρια και το κοτόπουλο, προσθέτουμε το 
σπανάκι, ρίχνουμε και το ξερό θυμάρι και αφήνουμε να χάσει τον όγκο του το 
σπανάκι, περίπου 2-3 λεπτά.
6) Όταν είναι έτοιμο το φαγητό μας, σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε την 
τριμμένη παρμεζάνα, τσεκάρουμε τα μπαχαρικά μας, προσαρμόζουμε αναλό-
γως και σερβίρουμε. Ιδανικά με ένα ρύζι ή μακαρόνια, αλλά ακόμα και πάνω 
από μια φέτα ψωμί!

Η επιτομή του comfort food, πανεύκολο, νοστιμότατο και γρήγορο φαγητό, ό,τι πρέπει για 
μια εργαζόμενη μαμά που έχει να φροντίσει την οικογένειά της. Όλα μέσα σε μια κατσα-
ρόλα και μισή ώρα μετά έτοιμο στο τραπέζι! Δοκιμάστε το και απολαύστε το!

Διαδικασία:
1) Σε ένα μπολ κοσκινίζουμε την άχνη και το αλεύρι.
2) Βάζουμε σε μπεν-μαρί το βούτυρο με τη σοκολάτα και τα λιώ-
νουμε.
3) Χωρίζουμε τα αυγά και χτυπάμε τα ασπράδια σε σφιχτή μαρέγκα.
4) Όταν λιώσει το βούτυρο με τη σοκολάτα, αποσύρουμε από τη 
φωτιά και προσθέτουμε το κοσκινισμένο αλεύρι με τη ζάχαρη στο 
μείγμα της σοκολάτας.
5) Έπειτα προσθέτουμε έναν-έναν τους κρόκους ανακατεύοντας με 
ένα σύρμα χειρός.
6) Τέλος, προσθέτουμε τη μαρέγκα και ανακατεύουμε απαλά με μια 
σπάτουλα ώστε η μαρέγκα να μη χάσει τον όγκο της, από κάτω προς 
τα πάνω, μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας.
7) Στο ταψί μας, στρώνουμε μια λαδόκολλα και ρίχνουμε από πάνω 
το μείγμα μας.
8) Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 16-19 
λεπτά, ανάλογα με τον φούρνο αλλά και το πόσο υγρό θέλουμε το 
brownie.

Καλή μας απόλαυση!

• 250 γρ. βούτυρο
• 300 γρ. κουβερτούρα
• 220 γρ. ζάχαρη άχνη
•  120 γρ. αλεύρι για όλες  

τις χρήσεις
• 4 αυγά χωρισμένα
•  φρέσκα σμέουρα ή φράουλες 

για γαρνίρισμα

εις να ετοιμάσεις για τους ερωτευμένους (κα-
λάθια, προτεινόμενα μενού);
Για την Ημέρα των Ερωτευμένων, που πλησι-
άζει, έχω φτιάξει ένα σοκολατένιο brownie με 
κόκκινα φρούτα, καθώς και ένα «γλυκό» κα-
λάθι με ποικιλία γλυκισμάτων, όπως ένα μίνι red 
velvet κέικ, soft cookies, μίνι ντόνατς, χουρμάδες 
γεμιστούς με φιστικοβούτυρο και ξηρούς καρ-
πούς, και «barks» σοκολάτας με ξηρούς καρ-
πούς.

Σπύρος Μιχαήλ
Τηλ.: 6943 635383
Email: spyrosmichail73@gmail.com
Instagram: @myhomeal, Facebook: MyHomeal

Αλμυρή παρασκευή

Κοτόπουλο με μανιτάρια και σπανάκι στην κατσαρόλα
Γλυκιά παρασκευή

Brownie με κόκκινα φρούτα

• 500 γρ. κοτόπουλο
• 1 μεσαίο κρεμμύδι
• 300 γρ. μανιτάρια
• 250 γρ. σπανάκι
• 1 σκελίδα σκόρδο στον τρίφτη
• 350 γρ. κρέμα γάλακτος
• 1 κ.σ. θυμάρι ξερό
• 1 κ.γλ. πάπρικα καπνιστή
• αλάτι, πιπέρι
• 40 ml λευκό κρασί για το σβήσιμο
• Λίγο ηλιέλαιο για το σοτάρισμα
• 50 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

Υλικά (για 4 άτομα): Υλικά  (για ένα ταψί 25x35 εκ.):



 

νέες εκδόσεις βιβλίων  
του Τζορτζ Όργουελ όπως 
δεν τα έχετε ξαναδεί ποτέ!3

Τ
ο 2020 συμπληρώθηκαν 70 χρόνια 
από τον θάνατο του Άγγλου συγγραφέα 
και φέτος έχουν ήδη κυκλοφορήσει ή 
αναμένεται να κυκλοφορήσουν πολλές 
διαφορετικές εκδόσεις των περισσό-
τερων έργων του. Η σειρά Modern 

Classics της Public Βιβλιοθήκης, καθώς ούτως ή 
άλλως διακρίνεται από τη λογική της διαφοροποίησης 
(οι τίτλοι που εκδίδονται είτε δεν είναι διαθέσιμοι στην 
εγχώρια αγορά είτε έρχονται ξανά στην επικαιρότητα 
σε σύγχρονες, αναθεωρημένες εκδόσεις), επιστρέφει 
με «τριπλό χτύπημα» και, για να παραφράσουμε τον 
σπουδαίο δημιουργό, «όλες οι εκδόσεις βιβλίων του 
Τζορτζ Όργουελ είναι ίσες, απλά… κάποιες είναι πιο 
ίσες από τις άλλες!!!».
Εν συντομία, επανεκδίδονται τα παρακάτω έργα:

1) Το διαχρονικό αριστούργημα «Η φάρμα των 
ζώων» (μτφρ.: Θάνος Καραγιαννόπουλος) είναι 
διαθέσιμο σε μια ιδιαίτερα φροντισμένη έκδοση με 
την αριστουργηματική εικονογράφηση του Ralph 
Steadman. Σε αυτό το διαχρονικό έργο ο συγγραφέας 
συνδυάζει δύο μεγάλα πάθη του: το ενδιαφέρον του 
για το ζωικό βασίλειο και την καυστική πολιτική ματιά 

του. Το βιβλίο είναι ένα αλληγορικό παραμύθι με 
ζώα, βασισμένο αποκλειστικά στα επαναλαμβανόμενα 
λάθη της ανθρώπινης κοινωνίας. Η εικονογράφηση 
του Ralph Steadman, παλαιού στενού συνεργάτη του 
Hunter S. Thompson και υπεύθυνου για αμέτρητα 
εξώφυλλα δίσκων, από Miles Davis μέχρι Slash, είναι 
αυτή που κάνει τη συγκεκριμένη έκδοση να ξεχωρίζει 
– είναι η καλύτερη που έχει βγει ποτέ; Εμείς αυτό 
πιστεύουμε!

2) Το «1984» (μτφρ.: Πάνος Τομαράς) κυκλοφορεί 
σε μια υπέροχη συλλεκτική έκδοση με εξώφυλλο 
από δερματίνη που… μόλις πιάσετε στα χέρια σας, 
δεν θα μπορείτε να αποχωριστείτε! Με έτος κυ-
κλοφορίας το 1950, το magnum opus του Όργουελ 
περιγράφει ένα μέλλον όπου οι ατομικές ελευθερίες 
και οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης απέχουν πολύ 
από τους βασικούς κανόνες της δημοκρατίας, πλην 
όμως παράλληλα δεν αμφισβητούνται σχεδόν από 
κανέναν. Η επιρροή του έργου στη σύγχρονη κουλ-
τούρα θα απαιτούσε από μόνη της ένα ολόκληρο 
βιβλίο για να αναπτυχθεί. Είναι αυτό το ωραιό-
τερο εξώφυλλο του «1984» που έχετε δει ποτέ; 
Περιμένουμε τη γνώμη σας!

3) Οι «Απόκληροι του Παρισιού και του Λονδίνου» 
(μτφρ.: Πάνος Τομαράς) είναι ένα λιγότερο γνωστό 
αλλά εξαιρετικό βιβλίο, μια non-fiction καταγραφή 
της ζωής του την τετραετία 1928-1932, πάντοτε μέσα 
από το πρίσμα αυτών που η ζωή αφήνει στο περιθώ-
ριο, των άτυχων, των άπορων, αυτών που καλούνται 
να βρουν νόημα σε μια ζωή γεμάτη στερήσεις, μικρές 
χαρές και πολλές λύπες. Μπορεί στο πέρασμα του 
χρόνου το βιβλίο να μην απέκτησε το εκτόπισμα 
των πιο γνωστών έργων του Όργουελ, όμως έχει 
επηρεάσει πλήθος συγγραφέων που υιοθέτησαν την 
αυτοβιογραφική γραφή, με πιο τρανταχτό παράδειγμα 
τον Τσαρλς Μπουκόφσκι. Είναι αυτό το πιο υποτιμη-
μένο βιβλίο του Όργουελ; Όποιος το έχει διαβάσει το 
επιβεβαιώνει!

Τέλος, σημειώστε ότι στα βιβλιοπωλεία Public 
διατίθενται και δύο συλλεκτικά σημειωματάρια με 
εξώφυλλα και εσωτερική εικονογράφηση που φέρουν 
την υπογραφή του Ralph Steadman – έχουν τυπωθεί σε 
περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, επομένως… βιαστείτε!

Περισσότερα  
στο www.public.gr.

ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργογραφία του Όργουελ, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το Public Bookfriends, τo μεγαλύτερo site για κριτικές 
και αξιολογήσεις βιβλίων στην Ελλάδα. Με πάνω από 40.000 κριτικές, είναι ο απόλυτος προορισμός για κάθε βιβλιόφιλο!



Παιχνίδια γεμάτα ίντριγκες, σκάνδαλα που αποκαθηλώνουν 
ισχυρές προσωπικότητες, εργαζόμενοι με ηθικά διλήμ-
ματα και στόματα που δεν φοβούνται να μιλήσουν όταν 
όλοι οι άλλοι καλούν σε σιωπητήριο. Από τα τέλη του Ια-

νουαρίου και όλο τον Φεβρουάριο το παρασκήνιο των ΜΜΕ έρχεται στην 
ΕΡΤ2 αλλά και στη δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX μέσα από 

Τρεις σειρές για το παρασκήνιο των ΜΜΕ,  
με σκάνδαλα, ίντριγκες και παιχνίδια εξουσίας
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τρεις μοναδικές σειρές, με ηθοποιούς που μας καθηλώνουν με τις ερμη-
νείες τους. Ο Ράσελ Κρόου φοράει τη γραβάτα του «καναλάρχη», ως Ρό-
τζερ Έιλς (του Fox News), στο «Loudest Voice». Ο «πλεϊμπόι» του Χόλι-
γουντ, Ρίτσαρντ Γκιρ, έρχεται στο «MotherFatherSon» για να θυσιάσει 
τα πάντα στον βωμό της δύναμης. Ο δαιδαλώδης κόσμος των εφημερίδων 
στο Λονδίνο μέσα από ένα δυνατό καστ που εντυπωσιάζει στο «Press».

• Η πιο δυνατή φωνή (The Loudest Voice)
Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Ιανουαρίου, στις 22:00
Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, στις 22:00
Mίνι σειρά επτά επεισοδίων με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή του καναλιού Fox News, Ρότζερ 
Έιλς. H σειρά βασίζεται σε πραγματική ιστορία και επικεντρώνεται στην τελευταία δεκα-
ετία, όταν ο Έιλς καταφέρνει να γίνει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού 
Κόμματος. Όμως οι κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και η αποκάλυψη των σκαν-
δάλων στο πασίγνωστο ειδησεογραφικό κανάλι Fox News οδηγούν σε άδοξο τέλος την κα-
ριέρα του.

Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, στις 22:00
Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, στις 22:00
Μια σειρά οκτώ επεισοδίων, παραγωγής Αγγλίας 2019, με τον Ρίτσαρντ 
Γκιρ, στον πρώτο του μεγάλο τηλεοπτικό ρόλο, ως μεγιστάνας των ΜΜΕ, 
να μοιράζει φόβο και δύναμη όπου κι αν πατήσει. Με τις εθνικές εκλογές 
να πλησιάζουν, ο μηχανισμός του αρχίζει να καταρρέει όταν μια τραγωδία 
πυροδοτεί την «επανένωση» της οικογένειάς του. Απειλές, πλεκτάνες και 
παιχνίδια εξουσίας βρίσκουν τα μέλη της να μάχονται μεταξύ τους, στο 
μεταίχμιο του παρελθόντος και του σήμερα.
Το σενάριο είναι του Τομ Ρομπ Σμιθ και o Ρίτσαρντ Γκιρ μαζί με τους 
Έλεν Μακ Κόρι και Μπίλι Χόουλι μάς χαρίζουν ένα θρίλερ για γερά 
νεύρα.

Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, στις 22:00
Ο δαιδαλώδης κόσμος των εφημερίδων στο Λονδίνο αποκαλύπτεται μέσα 
από τις ζωές ανθρώπων που εργάζονται ασταμάτητα υπό την πίεση του 
24ωρου κύκλου ειδήσεων, αντιμετωπίζοντας διαρκή διλήμματα.
Μία ευφυέστατη μίνι σειρά, συμπαραγωγής Αγγλίας-ΗΠΑ 2018, από τον κα-
ταξιωμένο συγγραφέα Μάικ Μπάρλετ, που αποκαλύπτει τις ζωές, τους έρω-
τες και τα ψέματα μιας «δυναμικής» ομάδας χαρακτήρων με παθιασμένους 
επαγγελματίες που καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανακα-
λύψουν και να τυπώσουν ιστορίες. Έχουν τη δύναμη να μετατρέψουν ζωές 
απλών ανθρώπων σε πρωτοσέλιδα, μπορούν όμως να αντιμετωπίσουν την α-
λήθεια για τον ίδιο τους τον εαυτό;
Πρωταγωνιστούν: Σάρλοτ Ράιλι, Πριάνγκα Μπέρφορντ, Αλ Γουίβερ.

• MotherFatherSon • Press



Έ
να κατάστημα με 
ξεχωριστά παιχνίδια, που 
θα μαγέψει τους μικρούς 
και θα ταξιδέψει τους 
μεγαλύτερους σε παιδικές 
αναμνήσεις, άνοιξε στη 

Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Το όνομά του, 
Replay Toys, εκφράζει κυριολεκτικά τη 
φιλοσοφία του: εκεί που η αγορά επιτάσσει 
τον υπερκαταναλωτισμό, πατά ένα pause 
και αμέσως μετά replay, στοχεύοντας στην 
επαναχρησιμοποίηση των ξεχασμένων 
αγαπημένων παιχνιδιών.
Ο Νίκος και ο Μισέλ, δυο φίλοι που 
τους δένει η αγάπη τους για αντικείμενα 
με ιστορία, ενώνουν τις δυνάμεις τους 
και σκηνοθετούν με αριστοτεχνία το 
happy end των κλασικών παιχνιδιών: 
παρουσιάζοντάς τα σε ένα νέο κοινό 
αντί να καταλήξουν, στην καλύτερη των 
περιπτώσεων, παραμελημένα σε κάποιο 
πατάρι. Πώς; Ανοίγοντας τις συλλογές 
τους και συγκεντρώνοντας αυθεντικά 
και διαχρονικά παιχνίδια από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Εκεί, τα παιχνίδια 
επανεκτιμώνται και αναβιώνουν, δίνοντας 
την ευκαιρία σε διαφορετικές γενιές να 
ταξιδέψουν στον χρόνο… παίζοντας!
Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Replay 
Toys συμβάλλει με τον δικό της τρόπο 
ώστε να:
• Μειώσει τα υλικά που καταλήγουν σε 
χώρους υγειονομικής ταφής - χωματερές.
• Μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα και τις 
δυνητικά επιβλαβείς εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου.
• Καλλιεργήσει τη λογική της 
επαναχρησιμοποίησης και της κυκλικής 
οικονομίας ενάντια στην αλόγιστη 
κατανάλωση και τη σπατάλη πόρων.
• Φέρει κοντά γενιές από πολύ-πολύ παλιά 
μέχρι σήμερα.
• Προωθήσει την εκπαιδευτική πλευρά 
των παιχνιδιών και τη διαχρονική 
αισθητική τους και να τονίσει τη σημασία 
του παιχνιδιού ως βασικής ανάγκης για 
μάθηση, συνεύρεση και δημιουργία.
Η Αγορά και το Impact Hub Athens 
υποδέχονται τον νέο τους συγκάτοικο και 
σας καλούν σε ένα κατάστημα γεμάτο 
ζωντάνια, χρώμα, περίτεχνες φιγούρες 

και συλλεκτικά παιχνίδια –από αυτά 
που δεν κυκλοφορούν πια–, αλλά και 
σύγχρονα, προσεκτικά επιλεγμένα, που σας 
περιμένουν να τα αποκτήσετε.
Ο Νίκος και ο Μισέλ υπόσχονται ότι οι 
έντονες εικόνες αυτών των παιχνιδιών 
θα φρεσκάρουν τη φαντασία σας, 
επαναφέροντας τη μαγεία τού να 
αισθάνεσαι και πάλι παιδί.

Περισσότερα για το Replay Toys:  
https://agorakypselis.gr/portfolio-item/
re-play-toys/.
Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα
Email: agora@impacthub.net
Τηλέφωνο: +30 210 3210146

Replay Toys:  
Παιδικές αναμνήσεις «ανακυκλώνονται»  

στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης
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Στην καρδιά της Αθήνας βρίσκεται ένα 
πράσινο πάντα, το οποίο μας «περιμένει» για 
να μας δώσει χρήματα. Το μόνο που ζητά 

για αντάλλαγμα είναι το παλιό μας smartphone.
Πιο συγκεκριμένα, η Green Panda είναι μία 
εταιρεία που επιβραβεύει τους χρήστες κάθε 
φορά που ανακυκλώνουν τα παλιά τους κινητά 
τηλέφωνα.
Σύμφωνα με τον ιδρυτή της, Φάνη Κουτουβέλη, 
η σκέψη για μια τέτοια εταιρεία γεννήθηκε μέσα 
στο lockdown και προήλθε από την επιθυμία να 
«ξεφορτωθούμε» τα παλιά μας τηλέφωνα.
Παγκοσμίως ο αριθμός των smartphones 
που δεν χρησιμοποιούνται ξεπερνά τα 2 

δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα ολοένα και 
περισσότερες εταιρείες να αναζητούν τρόπους για 
να τα αξιοποιήσουν.
Η ομάδα της Green Panda έχει αναπτύξει μία 
τεχνολογία με τη βοήθεια της οποίας οι πολίτες 
μπορούν να ανακυκλώνουν τα παλιά τους 
τηλέφωνα στα ειδικά διαμορφωμένα μηχανήματα 
και ως επιβράβευση να λαμβάνουν ένα 
χρηματικό ποσό.
Τα πράσινα αρκουδάκια είναι τοποθετημένα σε 
μεγάλα σουπερμάρκετ και ακολουθώντας μια 
πολύ απλή διαδικασία οι καταναλωτές μπορούν 
να ανακυκλώσουν το παλιό τους κινητό και να 
λάβουν ένα ποσό μέσω IBAN.

To Green Panda μάς δίνει χρήματα



Η 
πολιτιστική πλατφόρμα Greece in USA αποτελεί έναν οργα-
νισμό παγκόσμιας εμβέλειας ο οποίος προάγει τον ελληνικό 
πολιτισμό στο εξωτερικό και προωθεί τη διεθνή πολιτιστι-
κή συνεργασία. Ιδρύεται στη Νέα Υόρκη από τη διεθνούς 
φήμης Ελληνίδα εικαστικό και επίκουρη καθηγήτρια στο 
Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης CUNY Σωζήτα Γκουντού-

να, μία από τις πλέον επιφανείς καλλιτέχνιδες και curators της Αμερικής, η 
οποία μας εξηγεί γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να δημιουργηθεί το Greece 
in USA: «Παρακολουθώ από τα μέσα του ’90 τις πολιτιστικές και ακαδημα-
ϊκές δράσεις των ελληνικών προξενείων στο Λονδίνο, κυρίως, και έπειτα 
στη Νέα Υόρκη, καθώς και ατομικές ή συλλογικές προσπάθειες προβολής 
του σύγχρονου αλλά και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η σχέση και η 
αντιπαράθεση σύγχρονης δημιουργίας και αρχαιότητας συχνά δυσκολεύει 
τη συστημική τοποθέτησή μας ως προς τη σύγχρονη ταυτότητα του ελληνι-
κού πολιτισμού. Διαπιστώνοντας το μέγεθος των προσπαθειών πολλών συ-
ναδέλφων και καλλιτεχνών στην Αγγλία και στην Αμερική, αισθάνθηκα ότι 
χρειάζεται ένα πλαίσιο όπου θα μπορούσαν αυτές οι προσπάθειες να εντα-
χθούν ούτως ώστε να υπάρξει μια πιο συστημική και συντονισμένη στρατη-
γική ως προς την εξωστρέφεια και την προβολή του σύγχρονου ελληνικού 
πολιτισμού, που να μην περιορίζεται σε κρατικές πρωτοβουλίες. Μας ενδι-
αφέρει πολύ η σχέση με τους κρατικούς φορείς και με τα μεγάλα ιδρύματα, 
αλλά στόχος είναι να ενισχυθεί και να διατηρηθεί η φρεσκάδα και η ευελιξία 
ενός ανεξάρτητου φορέα που δημιουργεί συνέργειες με δημόσιους και ιδι-
ωτικούς φορείς αλλά που παραμένει αυτόνομος στη λειτουργία του. Ο ρόλος 
ενός τέτοιου φορέα μπορεί να είναι ζωτικός ελλείψει ελληνικών φορέων με 
ιστορία στην πολιτιστική διπλωματία, όπως του Βρετανικού Συμβουλίου, του 
Goethe ή του Γαλλικού Ινστιτούτου».
Το Greece in USA παρουσιάζει ελληνοαμερικανικές και ελληνικές σύγ-
χρονες παραγωγές που εστιάζουν στα εικαστικά, στις παραστατικές τέχνες 
(θέατρο), στον πειραματικό κινηματογράφο, στον κινηματογράφο, στα νέα 
μέσα, στην αρχιτεκτονική και στον χορό. Ποια άποψη, όμως, επικρατεί στις 
ΗΠΑ για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό; «Οι απόψεις που επικρατούν στις 
ΗΠΑ για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό δεν είναι ενιαίες, αλλά η κυρίαρχη 
άποψη σχηματίζεται όχι από το ευρύ κοινό, αλλά από το ειδικό κοινό, από 
τους ειδικούς μουσειολόγους, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, καλλιτέχνες και 
επιμελητές. Η αίσθησή μου είναι ότι τα επιτεύγματα των καλλιτεχνών που 
έχουν ξεχωρίσει είναι αποτέλεσμα προσωπικής προσπάθειας και δεν προ-
έκυψαν από την υποστήριξη ελληνικών φορέων. Έλληνες καλλιτέχνες που 
έχουν διακριθεί στις ΗΠΑ έχουν σε κάποιες περιπτώσεις υποστηριχθεί από 
την ομογένεια, όταν η ταυτότητα του έργου τους είναι πιο “ελληνική” (ελληνι-
κή μουσική, παραδόσεις κ.ά.), αλλά το σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι 
να υπάρξει συστημική υποστήριξη (χορηγίες, προγράμματα ανταλλαγής, 
residencies, fellowships) πριν οι καλλιτέχνες γίνουν επιφανείς, δηλαδή στα 
έτη της αφετηρίας και της διαμόρφωσης, και όχι αποκλειστικά από ιδρύμα-
τα όπως το Fulbright, που παρουσιάζουν ουσιαστικό και επιδραστικό έργο. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαστε περήφανοι για τον Λουκά Σαμαρά, τον 
Θεόδωρο Στάμο, τη Χρύσα, τη Λίντα Μπένγκλις, αλλά πώς συμβάλαμε ως 
κράτος στην εξέλιξή τους; Για την αλλαγή παραδείγματος η ανίχνευση “ταλέ-
ντων” και δημιουργικότητας χρειάζεται να γίνεται στα πλαίσια ενός φυτώριου 
που καλλιεργεί τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, ειδάλλως δεν θα μπορεί 
το εξειδικευμένο ξένο κοινό να εντοπίσει ποια είναι τα χαρακτηριστικά του 
σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και σε ποια σημεία διαφοροποιείται ή ξε-
χωρίζει από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Σύγχρονοι καλλιτέχνες, όπως 

οι Κύπριοι Μαρία Χασάπη, Χάρις Επαμεινώνδα, Χριστόδουλος Παναγιώτου, 
υποστηρίχθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου με συντονισμένο 
τρόπο, εφόσον η Κύπρος διαπίστωσε νωρίς τη χρησιμότητα της πολιτιστικής 
διπλωματίας. Μπορεί να διατυπώνω μια γενίκευση, αλλά θεωρώ ότι μέρος 
της επιτυχίας αυτών των καλλιτεχνών ήταν και η υποστήριξη που είχαν από το 
κράτος τους. Ενώ στην περίπτωση των Ελλήνων εικαστικών, όπως οι Γεωργία 
Σαγρή, Γιάννης Βαρελάς, Γιώργος Σαπουτζής, Αθανάσιος Αργιανάς, Στέφανος 
Τσιβόπουλος κ.ά., η πορεία τους ήταν σχεδόν αποκλειστικά δικό τους επίτευγ-
μα» σημειώνει η κ. Γκουντούνα.

www.greeceinusa.com

Greece in USA:  

Μια νέα πλατφόρμα πολιτισμού 
ιδρύεται στη Νέα Υόρκη
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Το Greece in USA πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό άνοιγμα εν μέσω πανδημίας, εγκαινιάζοντας, με την 
υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας, την ομαδική έκθεση «The Right to Silence?» / «Το 
Δικαίωμα στη Σιωπή;» με θέμα το σωφρονιστικό σύστημα, τα καθεστώτα φυλάκισης και εγκλεισμού και 

τη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης, σε διαφορετικά γεωγραφικά και πολιτικά πλαίσια. Η πρώτη φάση 
της έκθεσης παρουσιάζεται αυτή την περίοδο στο John Jay College of Criminal Justice, CUNY, City University of 
NewYork με τη συμμετοχή 43 Ελλήνων και Κύπριων καλλιτεχνών, ενώ η δεύτερη παράλληλη δράση αναμένε-
ται τον Φεβρουάριο στο «Undercurrent», έναν από τους επιδραστικότερους εκθεσιακούς χώρους παγκοσμίως 
με έδρα το Μπρούκλιν.
Η Σωζήτα Γκουντούνα σημειώνει: «Το θέμα της έκθεσης που επιμελούμαι βασίζεται σε μια αντιστροφή. Με 
ενδιαφέρουν τα παράδοξα, όταν φωτίζουν τη διερεύνηση των νοημάτων. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για 
τα περίφημα “Miranda Rights” που ως Έλληνες συναντάμε κυρίως στις αμερικανικές αστυνομικές ταινίες. Μου 
έκανε πάντα εντύπωση η έκφραση “έχετε το δικαίωμα να παραμείνετε σιωπηλή/-ός”. Η σιωπή μετασχημα-
τίζεται σε δικαίωμα όταν αυτά που μπορεί να ειπωθούν είναι επιβαρυντικά για τον πολίτη μιας δημοκρατικής 
πολιτείας. Το παράδοξο όμως έγκειται στο ότι κάποιοι πολίτες παραμένουν πάντα σιωπηλοί, διότι δεν τους 
δίδεται η δυνατότητα διατύπωσης λόγου που συνεπάγεται με το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της 
έκφρασης. Στην ομαδική έκθεση τα “Miranda Rights” αποκτούν μια μεταφορική υπόσταση για τη διερεύνηση 
ηθικών ζητημάτων, αλλά και αισθητικών μορφών και καλλιτεχνικών μέσων, εφόσον η σιωπή αποτελεί το 
επιστέγασμα της αφαίρεσης».

Λίγα λόγια για την εναρκτήρια έκθεση «The Right to Silence?» 
/ «Το Δικαίωμα στη Σιωπή;»
https://shivagallery.org/featured_item/the-right-to-silence

  NTΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ



Οι σακούλες και οι μαύροι κύκλοι 
είναι ένα από τα δυσκολότερα 
στην αντιμετώπισή τους 
προβλήματα αισθητικής. Από την 

ηλικία των 25 ετών και μετά η παραγωγή 
κολλαγόνου και ελαστίνης μειώνεται, με 
αποτέλεσμα το δέρμα να χαλαρώνει και να 
εμφανίζει πρηξίματα.
Πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε:
•  Αν καταναλώνετε αλκοόλ, συνοδεύστε το 

ποτό σας με άφθονο νερό.
•  Η ανάπαυση είναι σημαντική, γιατί 

μειώνονται τα επίπεδα άγχους και 
επομένως τα επίπεδα της κορτιζόλης, 
που ευθύνεται για τα πρηξίματα κάτω 
από τα μάτια.

•  Η σωστή ενυδάτωση ενισχύει 
την κυκλοφορία και βοηθά στην 
απομάκρυνση της περίσσειας υγρού από 
την περιοχή των ματιών. Έχετε πάντα 
μαζί σας ένα μπουκάλι νερό και θέστε 
στόχο να το ξαναγεμίσετε πολλές φορές 
μέσα στην ημέρα.

•  Εντυπωσιακό αποτέλεσμα έχουν 
οι κομπρέσες από κρύο γάλα (κατά 

προτίμηση πλήρες, που δρα περισσότερο 
ενυδατικά στην επιδερμίδα), που πρέπει 
να εφαρμόζονται στην περιοχή κάτω 
από τα μάτια για περίπου 15 λεπτά. Η 
εφαρμογή γίνεται με δίσκους ντεμακιγιάζ 
που πρέπει να αντικαθίστανται μόλις 
χάνουν τη δροσερή τους θερμοκρασία 
(που βοηθά στη συστολή των αγγείων 
και στη μείωση του οιδήματος κάτω 
από τα μάτια) από άλλους, εκ νέου 
βουτηγμένους σε κρύο γάλα.

•  Εξίσου αποτελεσματικό είναι το 
αφέψημα χαμομηλιού. Πάρτε 2 δίσκους 
ντεμακιγιάζ, κόψτε τους στη μέση, 
βουτήξτε τους στο χαμομήλι και κατόπιν 
βάλτε τους στην κατάψυξη για 10 λεπτά. 
Στη συνέχεια τοποθετήστε τους απαλά 
κάτω από τα μάτια και αφήστε τους για 
όσο παραμένουν δροσεροί. Επαναλάβετε 
συχνά, για περίπου 15 λεπτά κάθε φορά, 
και πολύ σύντομα θα εντυπωσιαστείτε 
από το αποτέλεσμα, καθώς μέρα με 
τη μέρα οι σακούλες κάτω από τα 
μάτια σας θα μειώνονται, μέχρι που θα 
εξαφανιστούν εντελώς!
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Πώς θα 
απαλλαγείτε 

από τις 
σακούλες κάτω 
από τα μάτια
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Υλικά

•  4 χοιρινές μπριζόλες 200-250 

γρ. η καθεμία χωρίς κόκαλο

•  4 κ.σ. αλεύρι

•  4 κ.σ. ελαιόλαδο

•  1 κ.σ. βούτυρο

•  12 σκελίδες σκόρδο με τη 

φλούδα

•  4 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι

•  50 ml ουίσκι

•  1/2 φλιτζανιού σπιτικός ζωμός 

κοτόπουλου

•  αλάτι - πιπέρι

*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
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Εκτέλεση
• Αλατοπιπερώνουμε τις μπριζόλες κι έπειτα τις πανάρουμε με το αλεύρι, ίσα ίσα να καλυ-
φτούν. Τινάζουμε καλά και αφήνουμε στην άκρη.

• Σε ένα τηγάνι με χοντρό πάτο βάζουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά. Όταν ζεσταθεί, ρίχνου-
με το σκόρδο και το θυμάρι και σοτάρουμε μέχρι να μαλακώσει το σκόρδο και να πάρει 
χρώμα η φλούδα. Ανεβάζουμε τη θερμοκρασία, ρίχνουμε το βούτυρο και σοτάρουμε τις 
μπριζόλες και από τις δύο πλευρές, μέχρι να πάρουν ένα όμορφο χρώμα, έχοντας αποκτή-
σει κρούστα. Δεν κουνάμε τις μπριζόλες όσο τηγανίζονται, ούτε τις τρυπάμε με το πιρούνι. 
Βγάζουμε τα υλικά από το τηγάνι και τα αφήνουμε σε μια πιατέλα στην άκρη.

• Ρίχνουμε στο τηγάνι το ουίσκι και ανακατεύουμε μέχρι να εξατμιστεί το αλκοόλ. Κατόπιν 
ρίχνουμε τον ζωμό και αφήνουμε σε μέτρια φωτιά να φύγουν τα πολλά υγρά. Βάζουμε 
ξανά τις μπριζόλες στο τηγάνι, μαζί με τα ζουμιά που έχουν βγάλει όση ώρα ξεκουράζονται. 
Αφήνουμε για περίπου 3 λεπτά με κλειστό καπάκι. Ανοίγουμε το καπάκι και αφήνουμε για 
άλλο 1 λεπτό (ή μέχρι να γίνει παχιά η σάλτσα). Διορθώνουμε το αλάτι και το πιπέρι και 
σερβίρουμε με λαχανικά στον ατμό, ρύζι ή πουρέ.

Χοιρινό με σάλτσα ουίσκι
  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Μερίδες: 4
Χρόνος μαγειρέματος: 30 λεπτάΒαθμός δυσκολίας: μέτριο



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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