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Μ. Καρχιµάκης
«Να επανακτήσουµε 
την ηγεµονία στον 
προοδευτικό χώρο 
µε ισχυρό αντιδεξιό 
πρόσηµο»

σελ. 8-9

Έξι βασικά 
ερωτήµατα για την 
καθηµερινότητα 
µετά τον 
εµβολιασµό έναντι 
της Covid-19

ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΤΟ ΡΙΣΚΟ 
ΚΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Γ. Κύρτσος
Κράτος δικαίου: 
Νέες προκλήσεις 
για Ε.Ε. 
και Ελλάδα

Πολιτική
Ο Τσίπρας παίρνει 
το ρίσκο να 
στρίψει µόνος του 
τον ΣΥΡΙΖΑ προς 
το κέντρο

σελ. 4-6 σελ. 11

σελ. 29

σελ. 7, 10, 20-22

Ο Άγιος Βαλεντίνος 
σε lockdown

σελ. 23-28

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

l  ΕΜΜ. ΡΟΗΛΙ∆ΗΣ: «ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΥΜΑ»

l  ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ LOCKDOWN

l  ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
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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

04-06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Κράτος δικαίου: Νέες προκλήσεις για 
Ε.Ε. και Ελλάδα
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΜΜ. ΡΟΗΛΙΔΗΣ 
«Στην Αττική είμαστε στο τρίτο κύμα»
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ «Να επανακτήσουμε 
την ηγεμονία στον προοδευτικό χώρο 
με ισχυρό αντιδεξιό πρόσημο»
10 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Lockdown: Στην… 
εντατική η οικονομία
11 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ 
Ο Τσίπρας παίρνει το ρίσκο να στρίψει 
μόνος του τον ΣΥΡΙΖΑ προς το κέντρο
12-15 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Δύσκολο το σταυρόλεξο της 
απολιγνιτοποίησης
16 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η… εκδίκηση των 
μικροεπενδυτών
17 // ΑΠΟΨΗ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Πανεπιστήμια, ώρα μηδέν
18-19 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ «Ήταν 
γνωστά»
19 // ΑΠΟΨΗ ΑΝΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Τι δεν είδε η FAZ για τη Χάγη και το 
Καστελόριζο
20-22 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Τι 
πρέπει να κάνει το επιτελικό κράτος
23-28 // ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ο Άγιος 

Βαλεντίνος σε lockdown
•Ταινίες, ντοκιμαντέρ και μουσική 
του Αγίου Βαλεντίνου στα ελληνικά 
κανάλια
•Δώρα για την ημέρα της αγάπης
•Ο έρωτας περνάει από το στομάχι
29 // ΥΓΕΙΑ  Έξι βασικά ερωτήματα 
για την καθημερινότητα μετά τον 
εμβολιασμό έναντι της Covid-19

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

FREE TIME
32 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά 
δρώμενα της εβδομάδας
33 // TV Παραγωγοί του εξωτερικού 
θέλουν να γυρίσουν τηλεπαιχνίδια 
στην Κεντρική Μακεδονία
34-35 // ΤΑΞΙΔΙ Ποτέ Μόνοι: Ένα νέο 
ζευγάρι ταξιδεύει σε campervan με τα 
σκυλιά του
36 // COOK FILES Ζουμερό 
κοτόπουλο με μπίρα
37 // ΒΙΒΛΙΑ Οκτώ βιβλία για πολύ 
μικρά παιδιά
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συμβουλές για 
καλύτερη ζωή

*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
ία από τις προτεραιότητες 
της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, υπό την προεδρία της 
Φον ντερ Λάιεν, είναι η ενί-
σχυση της ευρωπαϊκής προ-
σπάθειας να γίνουν σεβα-

στοί οι κανόνες του κράτους δικαίου απ’ όλα τα κράτη-
μέλη.
Διαπιστώθηκε ότι ορισμένα κράτη-μέλη, με χαρακτη-
ριστικότερα παραδείγματα την Πολωνία και την Ουγ-
γαρία, ξεφεύγουν, με ευθύνη των κυβερνήσεών τους, 
από το ευρωπαϊκό πλαίσιο σε ό,τι αφορά το κράτος δι-
καίου.
Ο αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης επίτροπος, Ντι-
ντιέ Ρέιντερς, ένας Βέλγος πολιτικός του φιλελεύθε-
ρου χώρου με δεκαπενταετή υπουργική εμπειρία, 
προετοίμασε, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρε-
σίες, τις κυβερνήσεις των «27» και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών, την πρώτη ετήσια έκθεση για 
την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ε.Ε.
Υπάρχουν ειδικά κεφάλαια για κάθε κράτος-μέλος 
και το περιεχόμενο της έκθεσης για την Ελλάδα ο-
δήγησε σε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή από-
ψεων με τον αρμόδιο επίτροπο στην Επι-
τροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ελ-
ληνικής Βουλής.

Σημαντικές 
παρατηρήσεις
Οι παρατηρήσεις που περι-
έχονται στην πρώτη ετή-
σια έκθεση για το κρά-
τος δικαίου στην Ε.Ε., ει-
δικά για την πατρίδα μας, 
είναι εξαιρετικά ενδια-
φέρουσες και επιβάλ-
λουν σοβαρές προσαρ-
μογές σε ζητήματα με-
γάλης σημασίας.
Πρώτον, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι η απόδοση 
δικαιοσύνης καθυστε-
ρεί απαράδεκτα στη 
χώρα μας, με αποτέλε-
σμα να θίγονται βασικά 
δικαιώματα των πολιτών 
και να δημιουργούνται σο-
βαρές δυσλειτουργίες για την 
οικονομία.
Η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι 
μπορεί για να καλύψει τα κενά και 
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιο-
ποίηση. Όμως οι συνθήκες που έχει δη-
μιουργήσει η πανδημία δεν συμβάλλουν στην 
επιτάχυνση της απόδοσης δικαιοσύνης, ενώ είναι 
φανερό ότι χρειάζονται σημαντικές οργανωτικές και 
διοικητικές αλλαγές για να γίνει η απόδοση δικαιοσύ-
νης ταχύτερη και αποτελεσματικότερη.
Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι στην πα-
τρίδα μας δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο για τη 
λειτουργία των λόμπι, με αποτέλεσμα να δημιουργού-
νται συνθήκες αδιαφάνειας.
Τρίτον, με βάση τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, η Ελ-

ΚΡΆΤΟΣ ΔΙΚΆΙΟΥ: 

ΝΈΈΣ 
ΠΡΟΚΛΉΣΈΙΣ ΓΙΆ 
Έ.Έ. ΚΆΙ ΈΛΛΆΔΆ

Η απόδοση δικαιοσύνης 
αδύναμο σημείο της Ελλάδας.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

λάδα έχει μεγάλη απόσταση να καλύψει για να αντι-
μετωπίσει τη διαφθορά, ενώ πρέπει να πάρει μέτρα 
και για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμ-
φέροντος.
Τέταρτον, όπως τόνισε ο ίδιος ο επίτροπος κατά τη δι-
άρκεια της συζήτησης στην ελληνική Βουλή, επικρα-
τεί καθεστώς αδιαφάνειας στην ιδιοκτησία των μέσων 
ενημέρωσης (ΜΜΕ).
Πέμπτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί την άμεση ε-
νίσχυση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου 
(ΕΣΡ) με τα αναγκαία τεχνικά μέσα και σημαντικά 
κονδύλια. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η τυπική ύ-
παρξη του ΕΣΡ δεν μπορεί να μετατραπεί σε αποτελε-
σματική λειτουργία χωρίς σοβαρή ενίσχυσή του.
Έκτον, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβληματίζει το ε-
ξαιρετικά χαμηλό επίπεδο των αμοιβών των εργαζο-
μένων στα ΜΜΕ, όπως και οι απειλές που δέχονται 
οι δημοσιογράφοι στην άσκηση του λειτουργήματός 
τους, ιδιαίτερα μέσω διαδικτύου.
Έβδομον, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρει η με-
γαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη 
διαμόρφωση των διαφόρων πολιτικών και η κατοχύ-

ρωση της λειτουργίας και των δικαιωμάτων των 
μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ).

Δύσκολη προσαρμογή
Όπως τόνισε ο επίτροπος Ρέιντερς, 

επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής δεν είναι η απομόνωση 

ή η καταδίκη των κρατών-με-
λών, αλλά ένας δημιουργι-
κός διάλογος, ο οποίος θα 
οδηγήσει στην υιοθέτηση 
των καλύτερων ευρωπα-
ϊκών πρακτικών σε ό-
φελος του κράτους δι-
καίου και της κοινωνίας 
των πολιτών.
Η Ελλάδα είναι ένα από 
τα πέντε κράτη-μέλη 
στα οποία θα εξεταστεί 
αναλυτικά η κατάσταση 
του κράτους δικαίου στη 

διάρκεια αυτού του εξα-
μήνου. Άλλα κράτη-μέλη 

στα οποία θα υπάρξει αυτό 
το εξάμηνο λεπτομερειακή 

εξέταση της κατάστασης που 
επικρατεί σε ζητήματα κράτους 

δικαίου είναι η Γαλλία και η Γερ-
μανία.

Τον επόμενο Ιούλιο θα υπάρξει νέα έκ-
θεση προόδου σε ό,τι αφορά την αναγκαία 

προσαρμογή.
Η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει αρκετές διορθωτι-

κές κινήσεις για να μη δεχτεί κριτική σε επίπεδο ευ-
ρωπαϊκών θεσμών που μπορεί να δημιουργήσει σκιές 
στην καλή ευρωπαϊκή εικόνα της και αμφιβολίες σε 
αυτούς που θέλουν να τη στηρίξουν με μακροπρόθε-
σμες επενδύσεις.
Την κατάσταση περιπλέκει η πανδημία, γιατί ήδη α-
κούγονται διαμαρτυρίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό ε-
πίπεδο για περιορισμό των ατομικών και δημοκρατι-
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   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Καταλύτης το θέμα  
της Πολωνίας και  
της Ουγγαρίας.
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κών δικαιωμάτων μέσω των περιοριστι-
κών μέτρων για την αντιμετώπιση του 
Covid-19.
Στην Ελλάδα η οργανωμένη και μα-
ζική αμφισβήτηση των μέτρων δεν έχει 
πάρει ακόμη μεγάλες διαστάσεις. Σε 
άλλα κράτη-μέλη, όμως, διάφορες πο-
λιτικές δυνάμεις, κυρίως της άκρας Δε-
ξιάς, αμφισβητούν την πολιτική που ε-
φαρμόζεται στο όνομα της προάσπισης 
των δικαιωμάτων και προβάλλουν το 
ζήτημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πολιτική αντιπαράθεση
Τα ζητήματα του κράτους δικαίου 
έχουν τονισμένη την εσωτερική πολι-
τική διάσταση, εφόσον αποτελούν α-
ντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.
Ο αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης ε-
πίτροπος χαρακτήρισε «ζωηρή» και 
«παραστατική» την ανταλλαγή από-
ψεων στη Βουλή, εφόσον οι εκπρόσω-
ποι των κομμάτων υποστήριξαν σε αρ-
κετές περιπτώσεις διαμετρικά αντίθε-
τες θέσεις.
Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ ανέπτυ-
ξαν το αγαπημένο τους θέμα, αυτό που 
αντιλαμβάνονται ως διακρίσεις σε βάρος 
τους στη λειτουργία των ΜΜΕ. Επέμει-
ναν στην αδιαφάνεια στην κατανομή της 
κρατικής διαφήμισης, στην άνιση κατα-
νομή του τηλεοπτικού χρόνου, που κα-
ταλήγει να εξυπηρετεί την επικοινωνι-
ακή στρατηγική της κυβέρνησης, και 
έθεσαν και ζητήματα λειτουργίας του 
Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και ιδι-
οκτησίας των μέσων ενημέρωσης.
Επίσης, προσπάθησαν να αξιοποιή-
σουν το σκάνδαλο της Novartis για να 
αναδείξουν την έλλειψη διαφάνειας 
από την πλευρά της κυβέρνησης της 
ΝΔ, παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και 
έλλειψη επαρκούς προστασίας των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.
Όπως ήταν φυσικό, οι παρεμβάσεις 
τους έφεραν τον αντίλογο, με έμφαση 
στον τρόπο που λειτουργούσε η δη-
μόσια τηλεόραση επί ΣΥΡΙΖΑ, στην 
προσπάθεια δημιουργίας ελεγχόμε-

νων ΜΜΕ, όπως στην περίπτωση Κα-
λογρίτσα, και στη μετατροπή της υποτι-
θέμενης κάθαρσης του σκανδάλου της 
Novartis σε δίωξη πολιτικών αντιπά-
λων, με την ελβετική πολυεθνική και 
τους συνεργάτες της που ζημίωσαν σε 
μεγάλη κλίμακα το ελληνικό Δημόσιο 
να μένουν στο απυρόβλητο.
Το πρόβλημα είναι ότι η περιγραφή 
της σημερινής κατάστασης από τους εκ-
προσώπους του ΣΥΡΙΖΑ με τα πιο με-
λανά χρώματα και η περιγραφή της κα-
τάστασης που επικρατούσε επί κυβέρ-
νησης Τσίπρα από τη ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ 
με ιδιαίτερα αυστηρό έως αρνητικό 
τρόπο τροφοδοτούν τις αμφιβολίες σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την ποιότητα του κράτους δικαίου στην 
πατρίδα μας.
Καλό είναι να μπει σε ένα λογικό, ευ-
ρωπαϊκό πλαίσιο η αντιπαράθεση με-
ταξύ ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, γιατί 
η περιγραφή της Ελλάδας σαν μια πα-
ραλλαγή της Ουγγαρίας του Όρμπαν 
μπορεί να μας φέρει σε δύσκολη θέση 
χωρίς να υπάρχουν τέτοιου μεγέθους 
προβλήματα.
Είναι γνωστό ότι οι ευρωπαϊκοί θε-
σμοί και οι περισσότερες ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις προσπάθησαν να επιβά-
λουν τον σεβασμό του κράτους δικαίου 
στην Πολωνία και στην Ουγγαρία συν-
δέοντας τις χρηματοδοτήσεις του Ευ-
ρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης με τον 

σεβασμό δημοκρατικών κανόνων και 
δικαιωμάτων. Τελικά, επετεύχθη ένας 
συμβιβασμός ανοιχτός σε ερμηνείες, 
με τις Βρυξέλλες να τονίζουν ότι επε-
τεύχθη η σύνδεση του σεβασμού του 
κράτους δικαίου με τις ευρωπαϊκές 
χρηματοδοτήσεις και τη Βουδαπέστη 
και τη Βαρσοβία να υποστηρίζουν ότι 
εξασφάλισαν την αυτονομία στις πολι-
τικές επιλογές τους.

Χρειάζεται προσοχή
Στην παρέμβασή μου στη συζήτηση για 
το κράτος δικαίου στην Επιτροπή Ευ-
ρωπαϊκών Υποθέσεων της ελληνικής 
Βουλής υπογράμμισα ότι πρέπει να κι-
νηθούμε προσεκτικά έναντι της Ουγγα-
ρίας και της Πολωνίας.
Πολλές από τις επιλογές των υπερσυ-
ντηρητικών κυβερνήσεών τους είναι 
εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά αυτό 
δεν δικαιολογεί ευρωπαϊκές παρεμβά-
σεις που μπορεί να αποδειχθούν αντι-
παραγωγικές.
Η Πολωνία πέρασε έναν αιώνα κατα-
πιεζόμενη μεταξύ επεκτατικής Γερμα-
νίας και Σοβιετικής Ένωσης. Η Ουγ-
γαρία πλήρωσε τον μεγαλύτερο λογα-
ριασμό στον Α΄ και στον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, με εδαφική και εθνική συρρί-
κνωση. Και στις δύο χώρες εκδηλώνε-
ται ένας καταπιεσμένος πατριωτισμός 
που συχνά μετατρέπεται σε εθνικισμό.
Επειδή όμως δεν έχει διαμορφωθεί ευ-

ρωπαϊκή κοινή γνώμη, η σύγκρουση με-
ταξύ του ευρωπαϊκού και του εθνικού, 
αν δεν μεθοδευτεί σωστά, θα καταλήξει 
στην ενίσχυση των κυβερνήσεων-κα-
θεστώτων που θεωρούμε υπεύθυνα για 
παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων.
Δυστυχώς, στην Ε.Ε. η εθνική προσέγ-
γιση συνήθως επικρατεί πολιτικά της 
ευρωπαϊκής. Το είδαμε το 2004, οπότε 
οι Ολλανδοί και οι Γάλλοι απέρριψαν 
με δημοψήφισμα το Ευρωσύνταγμα, 
το είδαμε στην Ελλάδα με το δημοψή-
φισμα του 2015, στο οποίο επικράτησε 
θριαμβευτικά το αντιευρωπαϊκό «όχι», 
το είδαμε και το 2016 με το δημοψήφι-
σμα που οδήγησε στο Brexit.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι κυβερ-
νήσεις της Ουγγαρίας και της Πολω-
νίας δεν ενδιαφέρονται όσο θα έπρεπε 
για τη διάκριση των εξουσιών. Προ-
σπαθούν να ελέγξουν τη Δικαιοσύνη 
και τα ΜΜΕ, ενώ βάζουν υπερβολικά 
εμπόδια στη λειτουργία ΜΚΟ που θε-
ωρούν ότι στρέφονται κατά βασικών ε-
πιλογών τους.
Μέχρι τώρα, οι ευρωπαϊκές παρεμβά-
σεις υπέρ του κράτους δικαίου στην 
Ουγγαρία και στην Πολωνία προκα-
λούν συσπειρώσεις που διευκολύνουν 
τις κυβερνήσεις τους. Η δυναμική οι-
κονομική ανάπτυξη και η διεύρυνση 
των κοινωνικών κατακτήσεων εξηγούν, 
ως έναν βαθμό, την ανοχή που δεί-
χνουν οι Ούγγροι και οι Πολωνοί σε α-
ντιδημοκρατικές και αντιφιλελεύθερες 
επιλογές των κυβερνήσεών τους.

Το πρόβλημα 
της Δικαιοσύνης
Αναφέρθηκα και στο πρόβλημα της Δι-
καιοσύνης, για το οποίο σημειώθηκε 
μια σύγκλιση μεταξύ των εκπροσώπων 
των κομμάτων, εφόσον όλοι οι βουλευ-
τές και οι ευρωβουλευτές που πήραν 
τον λόγο υποστήριξαν ότι η απόδοση 
δικαιοσύνης καθυστερεί απαράδεκτα 
και πως επιβάλλονται η αναδιοργά-
νωση και ο εκσυγχρονισμός της.
Υπογράμμισα ότι οι δυσλειτουργίες 
της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα καταλή-
γουν στον περιορισμό των δικαιωμά-
των των πολιτών και λειτουργούν ως α-
ντικίνητρο για σοβαρούς επενδυτές, οι 
οποίοι δεν δέχονται ότι θα πρέπει να 
περιμένουν πέντε και δέκα χρόνια για 
τη δικαστική επίλυση μιας αστικής δι-
αφοράς.
Ανέδειξα όμως τη συνυπευθυνότητα 
των Βρυξελλών στο «μπλοκάρισμα» 
της ελληνικής Δικαιοσύνης. Η Ελλάδα 
ποινικοποίησε –στη βάση εντελώς ξε-
περασμένης νομοθεσίας– τις οφειλές 
μικρομεσαίων και επαγγελματιών που 

Η διαφάνεια στα ΜΜΕ και οι συνθήκες 
απασχόλησης των εργαζομένων 
προβληματίζουν τις Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ζητεί καλύτερο έλεγχο 
των λόμπι στην πατρίδα 
μας.
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δημιούργησε η κρίση του 2008-2009, 
ενώ η μεγάλη οικονομική πτώση που 
έφερε η πανδημία δημιουργεί μια νέα 
μάζα χρεοκοπημένων, οι οποίοι θα κρι-
θούν και δικαστικά.
Κι ενώ στα περισσότερα κράτη-μέλη ι-
σχύει η λεγόμενη «δεύτερη ευκαιρία», 
με αυτούς που οδηγήθηκαν στη χρεοκο-
πία χωρίς να έχουν δόλο να μπορούν να 
ξαναδοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον 
επαγγελματικό στίβο, στην Ελλάδα ε-
ξακολουθεί να ισχύει μια τιμωρητική α-
ντιμετώπιση της χρεοκοπίας, με τα χρέη 
των εταιρειών να προσωποποιούνται και 
να οδηγούν και σε ποινικές διώξεις.
Το ξεπερασμένο νομοθετικό πλαί-
σιο και η διαχείριση του πολιτικού 
κόστους στην Ελλάδα συνδυάστηκαν 
με την αντίληψη των Βρυξελλών περί 
«κουλτούρας πληρωμών» για να κά-
νουν τη ζωή κόλαση σε εκατοντάδες χι-
λιάδες επαγγελματίες και μικρομεσαί-
ους που βρέθηκαν σε οικονομικό αδι-
έξοδο λόγω των διαδοχικών κρίσεων.
Η αποσυμφόρηση της ελληνικής Δι-
καιοσύνης περνάει αναγκαστικά από 
σημαντικές πολιτικές αποφάσεις σε ε-
θνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στην Ελλάδα έχουμε συμπληρώσει μία 
δεκαετία βάναυσης καταπάτησης των 
δικαιωμάτων των οφειλετών, με αποτέ-
λεσμα να δημιουργούνται καταστάσεις 
οι οποίες θεωρούνται αδιανόητες στα 
περισσότερα κράτη-μέλη.

Η πρωτεύουσα των λόμπι
Στις επισημάνσεις του επιτρόπου Ρέ-
ιντερς ότι δεν έχει ρυθμιστεί το θέμα 
της λειτουργίας των λόμπι στην Ελ-
λάδα απάντησα τονίζοντας ότι, δυστυ-
χώς, οι Βρυξέλλες είναι και πρωτεύ-
ουσα των λόμπι.
Υπάρχουν σοβαρά κενά στον έλεγχο 
και στους κανόνες για τα λόμπι στην 
Ελλάδα, αλλά οι οικονομικές εξελί-
ξεις οδηγούν στη μεταφορά των σημα-
ντικότερων από αυτά στις Βρυξέλλες. 
Εκεί παίρνονται οι σημαντικότερες α-
ποφάσεις για την ελληνική οικονομία 
και εκεί ασκούν οργανωμένη πίεση τα 
συμφέροντα.
Για να ενισχύσω το επιχείρημά μου α-
ναφέρθηκα στο παράδειγμα ολλανδι-
κού fund το οποίο με τις επενδύσεις 
που έκανε φαίνεται να αποκτά τον έ-
λεγχο των δύο σημαντικότερων κατα-
σκευαστικών εταιρειών της Ελλάδας.
Η ολλανδική κυβέρνηση, η οποία πρω-
ταγωνιστεί μεταξύ των λεγόμενων «φει-
δωλών», φρόντισε να περικοπούν ση-
μαντικά κονδύλια που θα έπαιρνε η 
Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Α-
νάκαμψης. Ταυτόχρονα, ένα σημαντικό 

ολλανδικό fund διεκδικεί μερίδιο ελέγ-
χου στη ροή των κονδυλίων από την Ε.Ε. 
στην ελληνική οικονομία, μέσω της ε-
πένδυσής του στις δύο μεγαλύτερες ελ-
ληνικές κατασκευαστικές εταιρείες.
Κατά την άποψή μου, έπρεπε να υπάρ-
ξει αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, ώστε να αποτραπεί η προφανής νό-
θευση του ανταγωνισμού στον κλάδο των 
κατασκευών. Είναι καλύτερα να λύνονται 
αυτά τα θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
παρά σε εθνικό –παράδειγμα, με την ε-
νεργοποίηση της Ανεξάρτητης Αρχής Α-
νταγωνισμού–, για να αποφεύγονται ε-
θνικοί ανταγωνισμοί που μπορεί να προ-
καλέσουν ευρωπαϊκές δυσλειτουργίες.

Η διαφάνεια στα ΜΜΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δίκιο να 
επισημαίνει την έλλειψη διαφάνειας 
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς συγκεκρι-
μένων ΜΜΕ. Αυτό όμως δεν αλλάζει 
τη γενική εικόνα. Στην Ελλάδα γνωρί-
ζουμε ποιοι ισχυροί παράγοντες είναι 
πίσω από τα ισχυρά ΜΜΕ.
Υπενθύμισα και το προηγούμενο του 
νόμου για τον βασικό μέτοχο που προ-
ωθήθηκε επί κυβέρνησης Καραμανλή 
για να επιβληθεί διαφάνεια στο ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς των ΜΜΕ αλλά τελικά 
κατέπεσε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επο-
μένως, ξέρουμε σε γενικές γραμμές από 
ποιους ελέγχονται τα ελληνικά ΜΜΕ. 
Το καθεστώς λειτουργίας τους μπορεί 

να είναι προβληματικό, όπως επισημαί-
νει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι 
λιγότερο απειλητικό για το κράτος δι-
καίου από αυτό που ισχύει στα περισσό-
τερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Το πιο εντυ-
πωσιακό παράδειγμα υπερσυγκέντρω-
σης ελέγχου ΜΜΕ είναι στην Ιταλία, 
όπου ο Μπερλουσκόνι, ηγέτης του κόμ-
ματος Forza Italia και θεωρούμενος ο 
πιο πλούσιος πολίτης της Ιταλίας, ελέγ-
χει μέσω των εταιρειών του τα τρία με-
γαλύτερα ιδιωτικά κανάλια της χώρας.
Μεγαλύτερη απειλή για τον ρόλο και 
την ποιότητα των ελληνικών ΜΜΕ 
θεωρώ πως αποτελεί η οικονομική α-
δυναμία τους και οι κακές συνθήκες, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αποδοχές 
και την ασφαλιστική κάλυψη πολλών 
εργαζομένων σε αυτά. Τα οικονομικά 
προβλήματα μπορεί να οδηγήσουν 
σε πτώση επαγγελματικής ποιότητας 
και περιορισμό της ανεξαρτησίας των 
ΜΜΕ και των λειτουργών τους.

Η κοινωνία των πολιτών
Συμφώνησα με τον επίτροπο Ρέιντερς 
για την ανάγκη παραπέρα ανάπτυξης 
της κοινωνίας των πολιτών και δημι-
ουργίας, όπου χρειάζεται, νέων δυνα-
τοτήτων για τις ΜΚΟ.
Τόνισα, όμως, ότι η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή πρέπει να λάβει υπόψη της προ-
βλήματα που σχετίζονται με το προ-
σφυγικό-μεταναστευτικό.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ερντογάν, 
το χρησιμοποιεί συχνά ως μέρος ενός 
υβριδικού πολέμου που στρέφεται 
κατά της Ελλάδας και της Ε.Ε. Επειδή 
το προσφυγικό-μεταναστευτικό συν-
δέεται με τη στρατηγική του Ερντογάν 
αλλά και τα κυκλώματα διακινητών, 
είναι φανερό ότι οι έλεγχοι σε αυτού 
του είδους τις ΜΚΟ πρέπει να είναι ου-
σιαστικοί και να αποκλείονται όσες δεν 
πληρούν τις προδιαγραφές.
Οι Βρυξέλλες πρέπει να αποφασίσουν 
αν θέλουν την Ελλάδα «ασπίδα της Ευ-
ρώπης», όπως είπε η πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, Φον ντερ Λάιεν, 
μετά την κρίση του Έβρου τον Φεβρου-
άριο του 2020, ή αν τη θέλουν «σουρω-
τήρι της Ευρώπης», όπως ήταν επί κυ-
βέρνησης Τσίπρα το 2015-2016.
Ο έλεγχος των προσφυγικών-μετα-
ναστευτικών ροών έχει τεράστια κοι-
νωνική και πολιτική σημασία. Όταν 
χάθηκε, το 2015-2016, προκλήθηκε 
μεγάλη κοινωνική αναστάτωση σε Αυ-
στρία, Γερμανία και Σουηδία, όπου 
κατέληξαν οι περισσότεροι πρόσφυ-
γες και μετανάστες, ενώ ενισχύθηκε ε-
ντυπωσιακά η άκρα Δεξιά σε αυτές τις 
χώρες και γενικότερα στην Ε.Ε.
Διατύπωσα επίσης την άποψη ότι όσοι 
ενδιαφέρονται πραγματικά για μια κα-
λύτερη διαχείριση του προσφυγικού-
μεταναστευτικού, και με τη βοήθεια των 
ΜΚΟ, θα πρέπει επιτέλους να συμβά-
λουν στην αλλαγή των λεγόμενων «κα-
νόνων του Δουβλίνου», η εφαρμογή των 
οποίων είναι σε βάρος των χωρών πρώ-
της εισόδου και ειδικά της Ελλάδας.

Νέα περίοδος
Με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το κράτος δικαίου στην 
Ε.Ε. ανοίγει μια νέα περίοδος διαλόγου 
και προσαρμογής σε ζητήματα μεγάλης 
σημασίας.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να 
πάρει την πρωτοβουλία για τη ρύθμιση 
εκκρεμοτήτων που βρήκε ή που δη-
μιουργήθηκαν εξαιτίας της κρίσης της 
πανδημίας. Οι παρεμβάσεις της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής δεν έχουν στόχο να 
τιμωρήσουν τα κράτη-μέλη, τα οποία, 
με εξαίρεση την Πολωνία και την Ουγ-
γαρία, συμμετέχουν χωρίς δισταγμό 
στον εποικοδομητικό διάλογο, αλλά να 
συμβάλουν στη γενίκευση ευρωπαϊκών 
καλών πρακτικών. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι έχουμε την πολυτέλεια να μείνουμε 
πίσω στη διαδικασία της αναγκαίας 
προσαρμογής. Πρέπει να αναπτύξουμε 
τις σχετικές πρωτοβουλίες, υπενθυμί-
ζοντας στις Βρυξέλλες και τις δικές τους 
υποχρεώσεις. 

Οι κανόνες του ανταγωνισμού 
προσδιορίζονται περισσότερο στις 
Βρυξέλλες και λιγότερο στην Αθήνα.



Η ηλικία έναρξης εµβολια-
σµού έχει σχέση µε το πόσο 
σοβαρή είναι η νόσηση κάτω 
από µια συγκεκριµένη ηλικία 
και αν έχουν γίνει µελέτες 
µε άτοµα κάτω της ηλικίας 
αυτής.

Τ
ην εκτίµηση ότι η Αττική βρί-
σκεται ήδη στο τρίτο κύµα 
της πανδηµίας εκφράζει µι-
λώντας στην F.S. o καθηγη-
τής Παιδιατρικής-Λοιµωξι-
ολογίας και διευθυντής της 

Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ, Εµ-
µανουήλ Ροηλίδης.
Ο κ. Ροηλίδης, ο οποίος είναι µέλος της 
Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµών, επιση-
µαίνει ότι η κανονικότητα µπορεί να επι-
στρέψει, εφόσον επιτευχθεί µια ικανοποι-
ητική συλλογική ανοσία, η οποία µπορεί 
να συµβεί είτε µε αθρόες νοσήσεις, επι-
σηµαίνοντας ότι αυτό σηµαίνει συνεπα-
κόλουθους θανάτους, είτε µε εµβολιασµό 
του πληθυσµού.
Ο καθηγητής διευκρινίζει ότι οι έφηβοι, 
µε τη µεγάλη κινητικότητα και την ένταση 
των συµπτωµάτων όταν νοσούν, µοιάζουν 
µε τους ενήλικες, γεγονός που σηµαίνει 
ότι τα σχολεία όπου φοιτούν πρέπει να 
αντιµετωπίζονται διαφορετικά απ’ ό,τι τα 
σχολεία µε µικρά παιδιά, τα οποία, όπως 
επισηµαίνει, δεν µολύνουν τους άλλους, 
αλλά στη µεγάλη τους πλειονότητα µολύ-
νονται από τους άλλους.
Παράλληλα, επικαλούµενος την ιδιότητα 
του µέλους της Εθνικής Επιτροπής Εµ-
βολιασµών, επιβεβαιώνει ότι γίνονται τε-
ράστιες προσπάθειες για εµβολιασµό του 
60%-70% του πληθυσµού µέχρι το καλο-
καίρι, αλλά υπενθυµίζει ότι η επίτευξη 
του στόχου εξαρτάται από τη διαθεσιµό-
τητα εµβολίων, για την οποία δηλώνει ότι 
δεν µπορεί να κάνει κάποια πρόβλεψη 
µε ακρίβεια.

Ποιο είναι το κύριο κριτήριο διαχωρι-
σµού των «κυµάτων» µιας πανδηµίας; 
Έχουν σηµασία τα κύµατα για τη διαχεί-
ρισή της; Είµαστε τώρα στο τρίτο κύµα;
Όταν ο αριθµός των κρουσµάτων µειωθεί 
πάρα πολύ ή και µηδενιστεί και µετά αυ-
ξηθεί πάλι, µιλάµε για νέο κύµα µιας επι-
δηµίας. Για ορισµένες περιοχές της Ελλά-
δας, όπως η Αττική, είµαστε στο τρίτο κύµα.

Γίνεται µια προσπάθεια αποκατάστασης 
µιας κανονικότητας. Μπορεί αυτό να α-
ναστραφεί;
Η κανονικότητα µπορεί να επιτευχθεί ε-
φόσον υποχωρήσει η πανδηµία και επα-
νέλθει ο ρυθµός ζωής και δραστηριοτή-
των στην προ Covid εποχή. Αυτό θα γίνει 
εφόσον επιτευχθεί µια ικανοποιητική συλ-
λογική ανοσία, είτε µε αθρόες νοσήσεις 
(µε συνεπακόλουθους θανάτους) είτε µε 
εµβολιασµό του πληθυσµού.

Μπορεί οι µεταλλάξεις να ακυρώσουν 
την πρόσληψη που έχουµε για τον ιό; 
Να προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε 
έναν ιό που στο µεταξύ έχει αλλάξει;
Αυτό προς το παρόν είναι δύσκολο να α-

έχουν γίνει µελέτες µε άτοµα κάτω της η-
λικίας αυτής.

Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, συµµε-
ρίζεστε την εκτίµηση ότι µπορεί µέχρι 
τον Μάιο να έχει εµβολιαστεί το 70% του 
πληθυσµού;
Ως µέλος της Εθνικής Επιτροπής Εµβολια-
σµών, γνωρίζω ότι γίνονται τεράστιες προ-
σπάθειες για να επιτευχθεί µια συλλογική 
ανοσία (αγέλης) της τάξης του 60%-70% 
µέχρι το καλοκαίρι. Επειδή όµως η επί-
τευξη αυτή εξαρτάται από πολλούς παρά-
γοντες αλλά κυρίως από τη διαθεσιµότητα 
εµβολίων την περίοδο αυτή, δεν µπορώ 
να κάνω κάποια πρόβλεψη µε ακρίβεια.

Είναι φέτος η γρίπη για τα παιδιά όπως 

παντηθεί. Χρειάζονται περισσότερα δε-
δοµένα για τον ρόλο των µεταλλάξεων 
στην ανοσία που αποκτιέται µε τον εµβο-
λιασµό. Επειδή υπάρχουν ή θα υπάρχουν 
στο άµεσο µέλλον περισσότερα εµβόλια 
µε διαφορετικούς µηχανισµούς δράσης, 
υπάρχει περίπτωση κάποια µετάλλαξη (η 
νοτιοαφρικανική π.χ.) να επηρεάσει περισ-
σότερο ένα εµβόλιο απ’ ό,τι άλλα.

Υπάρχει ενδεχόµενο οι µεταλλάξεις του 
ιού να αλλάξουν την άποψη ότι οι εµβο-
λιασµοί πρέπει να αρχίζουν από τα 16;
Οι µεταλλάξεις δεν έχουν σχέση µε την 
ηλικία έναρξης εµβολιασµού. Η ηλικία 
έναρξης εµβολιασµού έχει σχέση µε το 
πόσο σοβαρή είναι η νόσηση κάτω από 
συγκεκριµένη ηλικία (π.χ. 16 ετών) και αν 

κάθε χρονιά;
Η γρίπη φέτος απουσιάζει εντελώς και από 
τα παιδιά και από τους ενήλικες. Αυτό το 
είδαν οι χώρες του νοτίου ηµισφαιρίου το 
περασµένο καλοκαίρι (χειµώνας γι’ αυ-
τούς), το βιώνουµε κι εµείς την εποχή αυτή. 
Στο Ιπποκράτειο νοσοκοµείο δεν έχουµε 
δει κανένα περιστατικό γρίπης φέτος, ενώ 
πέρυσι και τις προηγούµενες χρονιές από 
τα Χριστούγεννα και µετά βλέπαµε πολλά 
κρούσµατα και τώρα θα είχαµε την κορύ-
φωση της επιδηµίας της γρίπης.

Να κάνουν τα παιδιά το αντιγριπικό εµ-
βόλιο;
Στα παιδιά γενικά δεν συνιστάται από την 
Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών να γίνεται 
το αντιγριπικό εµβόλιο, εκτός αν υπάρχουν 
κάποια υποκείµενα νοσήµατα που δρουν 
ως παράγοντες κινδύνου.

Άνοιξαν έγκαιρα τα σχολεία ή πρόκειται 
για ρίσκο που δεν έπρεπε να ληφθεί; Υ-
πάρχει κάτι άλλο που θα µπορούσε να 
γίνει για να µην κλείσουν τα σχολεία;
Το άνοιγµα ή το κλείσιµο των σχολείων 
εξαρτάται από το επιδηµιολογικό φορ-
τίο σε µια περιοχή. Έχει ειπωθεί πολλές 
φορές ότι διαφορετικά αντιµετωπίζονται 
τα σχολεία όπου φοιτούν έφηβοι και δι-
αφορετικά σχολεία µε µικρά παιδιά. Στην 
πρώτη κατηγορία είναι πολύ πιο πιθανό 
να συνεισφέρουν στη συνέχιση της επιδη-
µίας, γιατί οι έφηβοι, µε τη µεγάλη κινητι-
κότητα και την ένταση των συµπτωµάτων 
όταν νοσούν (π.χ. βήχας κ.λπ.), προσοµοι-
άζουν τους ενήλικες. Αντίθετα, τα µικρά 
παιδιά δεν µολύνουν τους άλλους, αλλά 
στη µεγάλη τους πλειονότητα µολύνονται 
από τους άλλους.

Κάποιοι επιστηµονικοί ιατρικοί κλάδοι 
οργανώνουν συνέδρια από τον Απρί-
λιο. Στέλνουν ένα µήνυµα αισιοδοξίας 
ή βιάζονται;
∆ύσκολο να απαντηθεί. Το επόµενο δι-
άστηµα της άνοιξης θα δείξει. Ας ελπί-
σουµε…

«Στην Αττική είµαστε 
στο τρίτο κύµα»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Εµµανουήλ 
Ροηλίδης, 

καθηγητής 
Παιδιατρικής

- Λοιµωξιολογίας 
στο ΑΠΘ
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Να ελκύσουμε τους αντιδεξιούς ψηφοφόρους 
που είτε απογοητεύτηκαν και αδράνησαν, 
λόγω και της συνεχιζόμενης απαξίωσης της 
πολιτικής, είτε πήγαν σε άλλους χώρους.

«Να επανακτήσουμε την ηγεμονία στον προοδευτικό 
χώρο με ισχυρό αντιδεξιό πρόσημο»

«Η
τ τ ο π α θ ή » 
και «μοιρο-
λατρική» χα-
ρακτηρίζει 
ο Μιχάλης 
Κ α ρ χ ι μ ά -

κης την ερμηνεία της πρότασης για προ-
οδευτικές πλειοψηφίες και προοδευτική 
διακυβέρνηση ως πρόταση συνεργασίας 
με τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς, όπως λέει, όσοι υ-
ποστηρίζουν αυτή την εκδοχή «είναι σαν 
να αποδέχονται, de facto, την παραμονή 
μας στο 8%».
Ο ίδιος δείχνει να αποκλείει τη συνεργα-
σία με τη Δεξιά, ακόμη κι αν χρειαστεί, και 
υποστηρίζει ότι ένα μέρος του ΚΙΝΑΛ δεν 
την αποκλείει, επειδή «θέλουν να φορέ-
σουν στολή υπουργού».
Ο πρώην γραμματέας του Εθνικού Συμ-

βουλίου του ΠΑΣΟΚ θεωρεί καθοριστική 
για την ανάκτηση της ηγεμονίας «την αυ-
τοκριτική μας, γιατί δεν έπρεπε να ανατρα-
πεί η νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση του 
44% στο μέσον της τετραετίας» και την α-
ποκάλυψη του ποιος έφταιγε για τη χρεο-
κοπία της χώρας την περίοδο 2004-2009.

Βλέπετε ως μια σοβαρή προοπτική τα 
σενάρια συγκλίσεων ανάμεσα στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ;
Για προοδευτικές πλειοψηφίες και προ-
οδευτική διακυβέρνηση μιλούσε και ο 
Ανδρέας Παπανδρέου, από το 1974, που 
είχε και τον ρόλο της ελάσσονος αντιπο-
λίτευσης. Γιατί, λοιπόν, τρομάζει τόσο κά-
ποιους ο όρος, η αναφορά για προοδευ-
τική πλειοψηφία και διακυβέρνηση; Όσοι 
μίλησαν γι’ αυτό, και ο Γ. Παπανδρέου και 
εγώ ο ίδιος και άλλοι σύντροφοι, προφα-
νώς και δεν εννοούμε συγκολλήσεις κο-
ρυφής. Γιατί, λοιπόν, να σημαίνει αυτό, 
που στρεβλά ερμηνεύουν κάποιοι, και να 
μη σημαίνει την επανακατάκτηση της η-
γεμονικής πλειοψηφίας του ΠΑΣΟΚ στον 
προοδευτικό χώρο; Γιατί ντε και καλά κά-

ποιοι θέλουν να το ερμηνεύουν «συνερ-
γασία με άλλο κόμμα»; Όσοι ισχυρίζονται 
αυτή την εκδοχή είναι σαν να αποδέχο-
νται, de facto, την παραμονή μας στο 8%. 
Εγώ αυτή την ηττοπαθή και μοιρολατρική 
λογική δεν τη δέχομαι. Ο χώρος, για να 
επανασυσταθεί, χρειάζεται ισχυρό, προ-
οδευτικό, αντιδεξιό πρόσημο.

Οι δημοσκοπήσεις, πάντως, δείχνουν ένα 
κόμμα με αριστερόστροφη ηγεσία αλλά 
δεξιόστροφους ψηφοφόρους.
Εμείς είναι ανάγκη να ανατρέψουμε την 
αντίληψη που μας θέλει, αν χρειαστεί, να 
γίνουμε συμπλήρωμα της Δεξιάς, επειδή 
κάποιοι θέλουν να φορέσουν στολή υπουρ-
γού. Είναι πολιτική ανάγκη να συγκροτή-
σουμε ένα αποτελεσματικό μέτωπο σύ-
γκρουσης με τη Δεξιά, για να ελκύσουμε 
τους αντιδεξιούς ψηφοφόρους που είτε α-
πογοητεύτηκαν και αδράνησαν, λόγω και 
της συνεχιζόμενης απαξίωσης της πολιτι-
κής, είτε πήγαν σε άλλους χώρους. Είναι 
αναγκαίο να αποκαλύψουμε με πιο συστη-
ματικό, συγκρουσιακό και ορατό τρόπο τη 
διαφθορά, την αδιαφάνεια, τον πελατεια-
σμό, τις χαριστικές πράξεις σε βάρος του 
δημοσίου συμφέροντος και των πολλών, 
όλα δηλαδή τα φαινόμενα που μας οδή-
γησαν στην κρίση του 2009 από τη ΝΔ και 
μας οδηγούν ξανά σε μια νέα κρίση μετά 
το 2021, και να μιλήσουμε για ζητήματα 
που απασχολούν κυρίως τους Έλληνες με 
τους οποίους είμαστε αποφασισμένοι να 
ταυτιστούμε και να τους υπηρετήσουμε, 
επιλέγοντας με ποια πλευρά της κοινωνίας 
είμαστε, για τα οποία δεν μιλάει άλλος από 
το πολιτικό σύστημα. Τότε, ναι, αν τα κά-
νουμε όλα αυτά και άλλα ίσως που μπο-
ρεί να μου διέφυγαν, επαναλαμβάνω για 
άλλη μια φορά, θα είμαστε πάλι οι πολιτι-
κοί πρωταγωνιστές.

Πώς πρέπει να οριστεί η στάση του 
χώρου απέναντι στην κυβέρνηση;
Θεωρώ ότι χρειάζεται συγκρουσιακή, α-
συνήθιστη, αλλά και ωφέλιμη αντιπολί-
τευση. Να μιλάμε και να συγκρουόμαστε 
για ζητήματα που δεν τολμούν οι άλλοι, 
αλλά που στην κοινή συνείδηση έχουν να 
κάνουν με την αλήθεια, με το δίκιο και την 
ανατροπή του άδικου. Χρειάζεται να ξανα-
συγκινήσουμε όλους όσοι μάς γύρισαν την 
πλάτη αλλά πίστεψαν και πιστεύουν στο 
ΠΑΣΟΚ. Για να επαναλάβω μια διαχρο-
νική και αναλλοίωτη φράση του Ανδρέα 
Παπανδρέου, πως, στην πολιτική, μόνο 
αν συγκινήσεις μπορείς να πας μακριά. 
Χρειάζεται, λοιπόν, η αντιπολίτευσή μας 
να είναι σκληρότερη και αποτελεσματικό-
τερη, συναισθηματικά πιο διεγερτική από 
αυτήν των άλλων κομμάτων. Έτσι ώστε 
όταν χάνει ο πρώτος, η ΝΔ, να μην κερδί-
ζει ο δεύτερος. Όπως έγινε το 1974 με τον 
Ανδρέα Παπανδρέου, που η αταλάντευτη 
σύγκρουσή του με τη Δεξιά τον έφερε και 
δεύτερο και πρώτο, αλλάζοντας τη μοίρα 
ενός ολόκληρου λαού.

Πιστεύετε ότι το ΚΙΝΑΛ πρέπει να ξα-
ναγίνει ΠΑΣΟΚ; Να αποτυπωθεί αυτό 
στη νέα ηγεσία;
Χρειάζεται, εκτιμώ, να ανατρέψουμε στην 
ψυχή και στη συνείδηση ενός μεγάλου 
κομματιού της κοινωνίας τη συκοφα-
ντία και τη λάσπη ότι εμείς δήθεν προ-
λάβαμε να χρεοκοπήσουμε τη χώρα σε 
τρεις μήνες από την ανάληψη της διακυ-
βέρνησης το 2009, αποκαθιστώντας την 
αλήθεια και συνεχίζοντας να αποκαλύ-
πτουμε το ποιος κατέστρεψε και χρεο-
κόπησε τη χώρα από το 2004 μέχρι το 
2009, για να επανέλθει το ΠΑΣΟΚ όχι ως 
λογότυπο, αλλά αποκαταστημένο επί της 
ουσίας της πολιτικής. Και λέω «συνεχί-

Μιχάλης  
Καρχιμάκης,  

μέλος του Πολιτικού  
Συμβουλίου  
του ΚΙΝΑΛ

 ΣΤΟΝ XΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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Όποιος επιθυµεί, µπορεί 
να είναι υποψήφιος για την 
ηγεσία του ΚΙΝΑΛ.
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ζοντας» γιατί αυτό το στίγµα έχει µείνει, υ-
πάρχει ακόµα, και για να φύγει θέλει πολύ 
κόπο και πολλή επανάληψη. Και επειδή 
κάποιοι µπορεί να λένε «τα είπατε και τα 
ξαναείπατε, µην επαναλαµβάνεστε», θα 
απαντήσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, 
όταν έλεγαν κάποιοι «µην επαναλαµβά-
νεστε», απαντούσε: Όταν πρόκειται για την 
αλήθεια, αυτή πρέπει να είναι επαναλαµ-
βανόµενη, γιατί κάθε φορά που εκφράζε-
ται την ακούν και διαφορετικοί άνθρωποι. 
Ο αγώνας για την αλήθεια, λοιπόν, σε ό,τι 
και να αναφέρεται, δεν κλείνει µε µία ή 
µε λίγες αναφορές. Είναι συνεχιζόµενος, 
µέχρι να εµπεδωθεί απ’ όσο το δυνατόν 
περισσότερους η αλήθεια. Αν κάνουµε 
την αυτοκριτική µας γιατί δεν έπρεπε να 
ανατραπεί η νόµιµα εκλεγµένη κυβέρνηση 
του 44% στο µέσον της τετραετίας για να 
συνεργαστούµε στη συνέχεια µε τη ∆εξιά 
του Σαµαρά και να οδηγηθούµε στην πο-
λιτική κατάρρευση, εν µέσω υπονόµευ-
σης µεταρρυθµίσεων και ξεπουλήµατος 
κερδοφόρων δηµοσίων επιχειρήσεων, 
λαµβάνοντας υπόψη ότι στην κορύφωση 
των αντιδράσεων µε τους Αγανακτισµέ-
νους στις πλατείες από το καλοκαίρι του 
2011 τα ποσοστά της Ν∆ ήταν 31% και του 
ΠΑΣΟΚ 30,5%, γίνεται αντιληπτό τι συνέβη. 
Επίσης, είναι ανάγκη µε το Κίνηµα να συ-
στρατευτεί το σύνολο των στελεχών, νέων 
και έµπειρων, και όχι να µονοπωλούν µε-
ρικά µόνο πρόσωπα τις απόψεις του Κι-
νήµατος στα µέσα ενηµέρωσης, µη δίνο-
ντας τη δυνατότητα, σε όλους όσοι θέλουν 
και επιθυµούν, να συµµετάσχουν και να 
προσφέρουν σε κάθε έκφραση της πολι-
τικής µας δράσης. Αν, λοιπόν, θέλουµε, 
µπορούµε. Και, αν µπορούµε, όλοι µαζί 
θα είµαστε πάλι πρωταγωνιστές.

Να είναι υποψήφιοι για την ηγεσία του 
ΚΙΝΑΛ οι πρώην αρχηγοί;
Για τους υποψηφίους για την ηγεσία του 
Κινήµατος, µε βάση το καταστατικό µας, 
όποιος επιθυµεί, µπορεί να είναι υποψή-
φιος. Όταν, λοιπόν, θα έρθει η ώρα, όλα 
θα φανούν, και ελπίζω για το καλό του 
Κινήµατος.

Πώς κρίνετε τη µέχρι τώρα διαχείριση 
της πανδηµίας;
Πριν από τον εµβολιασµό έπρεπε να είχε 
ενισχυθεί στοχευµένα και ορθολογικά το 
σύστηµα υγείας. Να είχε ελεγχθεί µε τεστ 
Covid το σύνολο του πληθυσµού, µε προτε-
ραιότητα τις περιοχές µε όξυνση της παν-
δηµίας. Να είχαν ολοκληρωθεί όλες οι α-
ναληφθείσες δεσµεύσεις στο ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό, που δοκιµάζεται 
κι αυτό µε τους νοσούντες από την παν-
δηµία. Και, πάνω απ’ όλα, να είχε φρο-
ντίσει η κυβέρνηση, όπως άλλες χώρες 

µε ίδιο πληθυσµό, να έχουν εµβολιαστεί 
περισσότεροι άνθρωποι, µε προτεραιότη-
τες και κριτήρια, και όχι να ακούµε κα-
θηµερινά για φερόµενες εξαιρέσεις εµ-
βολιασµών. ∆εν θέλω να αναφερθώ στη 
σπουδή που έδειξαν ορισµένα µέλη της 
κυβέρνησης να προηγηθούν του εµβολι-
ασµού συν γυναιξί και τέκνοις. Ούτε στην 
εγκληµατική παράλειψη να προµηθευ-
τούµε φάρµακο που θα περιόριζε την ε-
ξάπλωση της πανδηµίας.

Ποια είναι η πολιτική προτεραιότητα που 
καθορίζει η πανδηµία;
Για όλα αυτά έχουµε οµόθυµα υποχρέωση 
να επικοινωνήσουµε µε τον κάθε πολίτη 
ξεχωριστά, µε κάθε τρόπο, αφού τα πε-
ρισσότερα ΜΜΕ έχουν επιβάλει οµερτά, 
για να ανακαλύψουµε τις παλινωδίες, τις 
µεροληψίες, την αδιαφάνεια και τις εγκλη-
µατικές παραλείψεις της κυβέρνησης.

Πώς κρίνετε το ότι το ΚΙΝΑΛ έχει µεγαλύ-
τερη απήχηση στις µεγαλύτερες ηλικίες;
Είναι οι µνήµες των ανθρώπων αυτών 
που έζησαν µια µεγάλη περίοδο αξιοπρέ-
πειας, περηφάνιας, προσφοράς ζωής, από 
τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Μνήµες δι-
αχρονικές, αξεπέραστες, ανεπανάληπτες. 
Είναι η ευγνωµοσύνη απέναντι στη δια-
χρονική προσφορά της παράταξής µας, 
µιας προσφοράς που την αντιλαµβάνο-
νται σιγά σιγά και οι νεότερες γενιές. Βέ-
βαια, η σηµερινή κυβέρνηση έχει φροντί-
σει, ενώ είχε δεσµευτεί, να καθυστερήσει 
εδώ και δύο χρόνια να καταβάλει περί-
που σε 400.000 συνταξιούχους τους κό-
πους µιας ζωής, αδιαφορώντας πώς θα 
ζήσουν εν µέσω πανδηµίας, προκαλώ-
ντας θύελλα αντιδράσεων από τους χιλιά-
δες εν αναµονή συνταξιούχους.

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



Τ
ο σενάριο που το οικονοµικό επι-
τελείο προσπαθούσε να αποφύγει 
πήρε σάρκα και οστά τελικά. Τα πε-
ριοριστικά µέτρα για τον κορονοϊό 
αυστηροποιήθηκαν, επιβλήθηκε 
ακόµα ένα lockdown, διάρκειας 2,5 

εβδοµάδων, σε οικονοµία και κοινωνία, µε δραµατικές 
συνέπειες και στα δύο επίπεδα.
Από τη µια πλευρά, η οικονοµία έχει φτάσει στα όριά 
της. Τα φορολογικά έσοδα έχουν µειωθεί δραµατικά, 
και όσο κι αν το οικονοµικό επιτελείο επιχειρεί να κα-
θησυχάσει, τα διαθέσιµα δεν είναι ατελείωτα και η αλή-
θεια είναι ότι δεν υπάρχουν… λεφτόδεντρα. Ο υπουρ-
γός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε πρόσφατη 
τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε ότι το οικονοµικό 
κόστος ενός καθολικού lockdown είναι 3 δισ. ευρώ σε 
µηνιαία βάση. Μάλιστα, υπενθύµισε ότι η χώρα είναι 
ακόµη σε καθεστώς ενισχυµένης εποπτείας, άρα βρί-
σκεται κάτω από τη δαµόκλειο σπάθη των ελλειµµάτων 
και του χρέους.
Από την άλλη, το νέο lockdown θεωρήθηκε αναπό-
φευκτο. Οι δυνατότητες του ΕΣΥ είναι περιορισµένες, 
καθώς πρόκειται για ένα σύστηµα που υπέστη σηµαντι-
κές περικοπές κατά την περίοδο των µνηµονίων. «∆εν 
υπάρχει οικονοµία χωρίς υγεία» τόνισε ο πρωθυπουρ-
γός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο τελευταίο του τηλεο-
πτικό µήνυµα.

Στον πάγο το 48% του ΑΕΠ
Σε κάθε περίπτωση, όµως, το τελευταίο lockdown βάζει 
στον πάγο το 48% του ΑΕΠ, ενώ σε περίπτωση επιδεί-
νωσης των επιδηµιολογικών δεικτών εκτιµάται ότι θα 
«παγώσει» ακόµα ένα 9% του ΑΕΠ, καθώς θα πρέπει 
να βάλουν προσωρινό λουκέτο περισσότερες οικονοµι-
κές δραστηριότητες.
Χαρακτηριστικό της κατάστασης που έχει διαµορφω-
θεί στην οικονοµία είναι το ότι –σύµφωνα µε πληρο-
φορίες– στο οικονοµικό επιτελείο επεξεργάζονται νέα 
σενάρια για τον προϋπολογισµό, καθώς το βασικό σε-
νάριο ξεπεράστηκε.
«Έχω επανειληµµένως τονίσει ότι το τρίτο lockdown 
θα οδηγήσει σε λουκέτο µία στις δύο εµπορικές επιχει-
ρήσεις και, για να το αποφύγουµε, πρέπει προσεκτικά 
και στοχευµένα να εφαρµόσουµε αµέσως ένα γιγαντι-

αίο πλάνο στήριξης, χωρίς αποκλεισµούς και εξαιρέ-
σεις» σηµειώνει ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου 
της Αθήνας, Σταύρος Καφούνης, ζητώντας διεύρυνση 
και ενίσχυση της οµπρέλας των µέτρων στήριξης.

Μέτρα στήριξης
Επί του παρόντος, νέα µέτρα στήριξης επιχειρήσεων, 
εργαζοµένων και ανέργων δεν δροµολογούνται. Αυτό 
που σχεδιάζεται είναι η επέκταση των «εργαλείων» 
που ενεργοποιήθηκαν κατά το ξέσπασµα της πανδη-
µίας.
Ειδικότερα, ο υπουργός Οικονοµικών άφησε ανοιχτό 
το ενδεχόµενο να παραταθεί η αναστολή των φορολο-
γικών υποχρεώσεων πέραν του τέλους Απριλίου, που 
έχει δοθεί από πέρυσι. Σηµείωσε δε ότι η σχετική α-
πόφαση θα ανακοινωθεί εγκαίρως, αφού διαπιστωθεί 
ποια είναι η κατάλληλη στιγµή.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, αργότερα, και συγκεκριµένα 
µέσα στο καλοκαίρι, θα ληφθούν οι αποφάσεις για εν-
δεχόµενη µειωµένη προκαταβολή φόρου για τις επι-
χειρήσεις.
Πάντως, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε και στη µείωση 
του ΕΝΦΙΑ, επισηµαίνοντας ότι θα γίνει σε συνάρ-
τηση µε την εξεύρεση του απαραίτητου δηµοσιονοµι-
κού χώρου. Αυτός αναµένεται να εξασφαλιστεί όταν ε-
νταχθούν στο σύστηµα αντικειµενικών αξιών περιοχές 
(κυρίως σε νησιά) οι οποίες, καίτοι ακριβές, επιβαρύ-
νονται µε πολύ χαµηλό φόρο.
Στο τραπέζι φαίνεται πως παραµένει και το σενάριο να 
µην ισχύσει η υποχρέωση για ηλεκτρονικές συναλλα-
γές σε ύψος τουλάχιστον 30% του εισοδήµατος για όσο 
διαρκεί η πανδηµία. Σύµφωνα µε τον υπουργό Οικονο-

Επί του παρόντος, νέα µέτρα στήριξης 
επιχειρήσεων, εργαζοµένων και 
ανέργων δεν δροµολογούνται.

µικών, το εν λόγω µέτρο θα αποφασιστεί όταν θα υπάρ-
χουν όλα τα δεδοµένα για τις συναλλαγές στην περίοδο 
της πανδηµίας.
Πάντως, ο κ. Σταϊκούρας απέκλεισε το ενδεχόµενο αλ-
λαγών στα τεκµήρια διαβίωσης λόγω της µείωσης των 
εισοδηµάτων που έφερε σε ορισµένους κλάδους η παν-
δηµία. Τόνισε, άλλωστε, ότι στη διάρκεια της πανδη-
µίας οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 21 εκατ. ευρώ, εκ 
των οποίων τα 11 εκατ. ευρώ αφορούν νοικοκυριά.

Φορολογικά έσοδα
Ωστόσο, τα µέτρα στήριξης δεν είναι το µοναδικό κό-
στος της πανδηµίας. Αντιθέτως, σε αυτό πρέπει να συ-
νυπολογιστούν οι απώλειες σε φορολογικά έσοδα και 
συγκεκριµένα η απώλεια σε ΦΠΑ αλλά και οι απώλειες 
σε φόρο εισοδήµατος, ΕΝΦΙΑ και τέλη κυκλοφορίας.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε συνθήκες πλήρους 
λειτουργίας τα έσοδα από ΦΠΑ φτάνουν τα 1,5 δισ. 
ευρώ. Τον Ιανουάριο, µε το άνοιγµα για κάποιες µέρες 
του εµπορίου, εισπράχθηκαν περίπου 1,1 δισ. ευρώ, δη-
λαδή υπήρξε απώλεια περίπου 400 εκατ. ευρώ, ενώ οι 
απώλειες για τον Φεβρουάριο αναµένεται να είναι µε-
γαλύτερες λόγω του ολικού lockdown της οικονοµίας, 
µε λειτουργία µόνο των ηλεκτρονικών πωλήσεων.
Η µεγάλη ανησυχία βρίσκεται στις σωρευµένες φορο-
λογικές υποχρεώσεις για τον µήνα Φεβρουάριο, καθώς 
θα πρέπει να πληρωθούν η 8η δόση του φόρου εισοδή-
µατος, η 6η δόση του ΕΝΦΙΑ και τα τέλη κυκλοφορίας, 
η προθεσµία για τα οποία λήγει στις 26 του µήνα.
Σε ό,τι αφορά ΕΝΦΙΑ και φόρο εισοδήµατος, η πορεία 
των εισπράξεων ήταν πάνω από τους στόχους τους δύο 
τελευταίους µήνες του 2020 και σύµφωνα µε πληρο-
φορίες ήταν εντός στόχων και τον Ιανουάριο. Το οικο-
νοµικό επιτελείο ευελπιστεί ότι ανάλογη θα είναι η ει-
κόνα τον Φεβρουάριο, καθώς από τις αρχές του µήνα 
πιστώθηκαν στους δικαιούχους οι ενισχύσεις ύψους 1,5 
δισ. ευρώ από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5.
Αρνητικά είναι τα µηνύµατα που έρχονται από το µέ-
τωπο των τελών κυκλοφορίας, απ’ όπου αναµένονται 
έσοδα 1,1 δισ. ευρώ. Τα αιτήµατα όµως για νέα παρά-
ταση πολλαπλασιάζονται, εξέλιξη που οδηγεί στο συ-
µπέρασµα ότι ένα µέρος των ιδιοκτητών θα οδηγηθούν 
στην παράδοση πινακίδων κυκλοφορίας, που για φέτος 
θα µπορεί να γίνει µε ταχύτατη διαδικασία ηλεκτρονικά.

ΣΤΗΝ… 
ΕΝΤΑΤΙΚΗ 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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οικονοµία



Τ
ις επιπτώσεις από τη 
σταδιακή διολίσθηση 
του Αλέξη Τσίπρα σε 
ευρύτερα αποδεκτές 
από την κοινή γνώμη 
θέσεις προσπαθούν 

να αποτιμήσουν τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο 
και στην κυβέρνηση.
Η αρχική εκτίμηση είναι ότι η μετατό-
πιση του κ. Τσίπρα από τις παραδοσιακές 
θέσεις του κόμματος για τα πανεπιστήμια 
αποτελεί επιβεβαίωση της πρόθεσης του 
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να εκφράσει την 
αριστερή πλευρά του μεσαίου χώρου.
Η διαφορά είναι ότι η μετατόπιση μέχρι 
τώρα συνδυαζόταν με ενίσχυση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, στο 
πλαίσιο της διεύρυνσης του κόμματος, η 
οποία όμως βάλτωσε, με αποτέλεσμα ο κ. 
Τσίπρας να δείχνει ότι παίρνει μόνος του 
το «ρίσκο» να κινείται και να μιλά «παρά 
τον ΣΥΡΙΖΑ».
Παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον για τη 
θέση του κ. Τσίπρα για τα πανεπιστήμια 
μονοπώλησε το υγειονομικό «ρίσκο» σε 
σχέση με τις διαδηλώσεις, ορισμένες δια-
τυπώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ επι-
βεβαιώνουν το «πολιτικό ρίσκο» το οποίο 
αναλαμβάνει.
«Χρειάζονται και πολιτική βούληση, για 
να προφυλαχθούν από τα φαινόμενα 
βίας, δεν έχω καμία αντίρρηση» είπε ο κ. 
Τσίπρας, ο οποίος παραδέχτηκε ότι «στην 

ουσία υπάρχει πρόβλημα ελεύθερης δια-
κίνησης των ιδεών», αλλά και πρόβλημα 
βίας, το οποίο καθιστά δύσκολη και μια 
εκδήλωση με δική του παρουσία σε πανε-
πιστημιακό χώρο.
Η θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 
σε απόσταση από την παραδοσιακή στάση 
του κόμματος, όπως εκφράστηκε από τον 
εισηγητή του, Νίκο Φίλη, ο οποίος και 
στην ομιλία του στη Βουλή έκανε λόγο για 
«μεμονωμένα περιστατικά» βίας.
Η πιο σημαντική αποστασιοποίησή του, 
όμως, ήταν ότι σε καμία από τις δύο ομι-
λίες του στη Βουλή, αλλά ούτε και στη συ-
νέντευξή του στον Alpha, δεν είπε ότι μια 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει τον 
συγκεκριμένο νόμο.
Στελέχη του κόμματος συνδυάζουν τη 
θέση του κ. Τσίπρα τόσο με τα υψηλά πο-
σοστά αποδοχής της αστυνόμευσης στα 
πανεπιστήμια στις δημοσκοπήσεις όσο 
και με τη μη διαψευσθείσα φημολογία ότι 
στο επικοινωνιακό επιτελείο του προέ-
δρου του ΣΥΡΙΖΑ έχει ενταχθεί ο κ. Γιάν-
νης Λούλης.
Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι η με-
τατόπιση του κ. Τσίπρα προς το κέντρο 
χρησιμοποίησε τη λογική των δύο άκρων, 
καθώς καταδίκασε τόσο το ότι «βλέπουμε 
φαινόμενα ακραία, όπως αυτό με τον πρύ-
τανη της ΑΣΟΕΕ» όσο και το ότι ο υφυ-
πουργός Ναυτιλίας, Κώστας Κατσαφάδος, 
«έστειλε μαζί με άλλους συναγωνιστές 

του της ΔΑΠ τον πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Πειραιά στο νοσοκομείο με ανα-
πνευστικά προβλήματα».
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί η προ-
σπάθεια του κ. Τσίπρα να απευθυνθεί 
στη μεσαία τάξη, προειδοποιώντας ότι η 
εφαρμογή των ρυθμίσεων του νομοσχε-
δίου θα είναι δυσβάσταχτη οικονομικά, 
καθώς «24.000 νοικοκυριά, 24.000 οικο-
γένειες στη χώρα μας, δεν θα δουν τα παι-
διά τους φέτος να περνάνε, να υλοποιούν 
τα όνειρά τους».
«Θα είναι τα παιδιά από το Περιστέρι, 
που εσείς νομίζετε ότι μονάχα ψυκτικοί 
μπορούν να γίνονται, θα είναι τα παιδιά 
από την Ελευσίνα, θα είναι τα παιδιά από 
τη Νίκαια, θα είναι τα παιδιά από τις δυ-
τικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης» είπε 
και επέσεισε την απειλή ότι θα πρέπει να 
πληρώνουν είτε τα φροντιστήρια για να 
περάσουν στο πανεπιστήμιο είτε τα κολέ-
για για να πάρουν πτυχίο.
Η μετατόπιση του προέδρου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ σε πιο «κεντρώες» θέσεις δεν αξι-
ολογήθηκε δημοσίως ούτε από την κυ-
βέρνηση ούτε από το εσωτερικό του ΣΥ-
ΡΙΖΑ.
Τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη 
προτίμησαν να αναδείξουν την απο-
στροφή του κ. Τσίπρα για το «υγειονο-
μικό ρίσκο», καθώς από τις πρόσφατες έ-
ρευνες προκύπτει ότι τρεις στους τέσσε-
ρις Έλληνες ανησυχούν για την πανδημία 

και τις επιπτώσεις της και είναι προφανές 
ότι το «υγειονομικό ρίσκο» ενοχλεί.
Από την άλλη πλευρά, όμως, και στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ οι αναφορές του κ. Τσίπρα, παρ’ ότι 
προκάλεσαν ανησυχία, δεν σχολιάστη-
καν, καθώς η σφοδρή επίθεση της ΝΔ 
στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ αποθάρρυνε 
τη δημόσια διαφοροποίηση. Ωστόσο, 
παρά την αποδοχή του «υγειονομικού ρί-
σκου», κανένα από τα προβεβλημένα στε-
λέχη του κόμματος δεν απηύθυνε πρό-
σκληση για συμμετοχή στις διαδηλώσεις.
Απλώς ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. 
Νίκος Φίλης, είπε επανειλημμένα αυτό 
που ο κ. Τσίπρας απέφυγε να πει, δηλαδή 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει τον συγκε-
κριμένο νόμο, ενώ ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος, Πάνος Σκουρλέτης, έβαλε 
μια θεσμική τρικλοποδιά στην κεντρώα 
στροφή του προέδρου του κόμματος, 
όταν είπε ότι «η αθώωση του κ. Κατσαφά-
δου έχει ελάχιστη σημασία».
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά το γε-
γονός ότι κατά τη διάρκεια των δύο πο-
ρειών, της Τετάρτης και της Πέμπτης, έγι-
ναν δεκάδες συλλήψεις και προσαγωγές, 
δεν υπήρξε καμία καταγγελία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για τη στάση της αστυνομίας, όπως 
και το ότι οι συγκεντρωμένοι «μπαχαλά-
κηδες», παρ’ ότι ήταν ακραίοι στις εκδη-
λώσεις τους, απέφυγαν να προκαλέσουν 
ζημιές σε καταστήματα και στην αγορά.
Σε κάθε περίπτωση, το κεντρικό ζήτημα 
που καλείται να απαντήσει ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ είναι αν η κεντρώα στροφή έχει 
ακροατήριο στο οποίο να απευθύνεται.
Κι αυτό γιατί αυτούς που διάκεινται θε-
τικά στην επίλυση του προβλήματος στα 
πανεπιστήμια τους εκφράζει πολιτικά η 
επιμονή της κυβέρνησης, ενώ αυτούς που 
είναι αντίθετοι, η απόρριψή της, στη λο-
γική του κ. Φίλη.
Ο κ. Τσίπρας πρέπει να βρει τον ενδιά-
μεσο χώρο τον οποίο θα εκφράσει, ο ο-
ποίος όμως αυτή τη στιγμή δεν οριοθετεί-
ται στην πολιτική γεωγραφία.
Η απομάκρυνσή του από τις παραδοσι-
ακές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες δεν 
περνούν στον μεσαίο χώρο, τον απελευ-
θερώνει από αγκυλώσεις και από την υ-
ποχρέωση να υπερασπίζεται παρωχη-
μένες απόψεις, όπως η απόρριψη της α-
σφάλειας των πανεπιστημίων, όμως αυτό 
πρέπει να γίνει χωρίς αναταράξεις στον 
δικό του πολιτικό χώρο.
Οι σκληρές επιθέσεις στην κυβέρνηση 
και στον πρωθυπουργό μπορεί να του λύ-
σουν το πρόβλημα εκφραστικά, όμως το 
πρόβλημα της μετατόπισης δεν είναι εκ-
φραστικό αλλά πολιτικό.
Κι εκεί προς το παρόν δεν υπάρχουν α-
παντήσεις, οι οποίες θα κρίνουν αν η νέα 
μέθοδος μετατόπισης του κ. Τσίπρα «στο 
κέντρο» θα είναι πιο αποτελεσματική από 
τις προηγούμενες.

Ο ΤΣΊΠΡΑΣ ΠΑΊΡΝΕΊ ΤΟ ΡΊΣΚΟ  
ΝΑ ΣΤΡΊΨΕΊ ΜΌΝΌΣ ΤΌΥ  

ΤΌΝ ΣΥΡΊΖΑ ΠΡΌΣ ΤΌ ΚΕΝΤΡΌ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Η 
απολιγνιτοποίηση 
είναι στρατηγικός 
στόχος της Ε.Ε. και 
της Ελλάδας. Υ-
πάρχουν δεσμεύ-
σεις για τη μείωση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
που αναπόφευκτα οδηγούν στο κλείσιμο 
των λιγνιτικών σταθμών παραγωγής ενέρ-
γειας. Διαφορετικά, η ΔΕΗ, που τους δι-
αχειρίζεται, θα υποχρεωθεί να δαπανήσει 
πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια, τα ε-
πόμενα χρόνια, για την αγορά δικαιωμά-
των ρύπων.
Είναι γεγονός ότι η Πολωνία και η Βουλ-
γαρία, που έχουν ανάλογο πρόβλημα, 
έχουν εξασφαλίσει διευκολύνσεις που ε-
πιτρέπουν μια βραδύτερη και πιο ήπια, 
από οικονομική και κοινωνική άποψη, 
απολιγνιτοποίηση. Υπάρχει επίσης πρό-
βλημα με τα κράτη των Δυτικών Βαλκα-

λοδοξεί να εξασφαλίσει εντυπωσιακούς 
αναπτυξιακούς ρυθμούς στην Ε.Ε. μετά 
την πανδημία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που φάνηκε να 

νίων, τα οποία είναι μεγάλοι ρυπαντές, ε-
φόσον στηρίζονται σε παλαιές λιγνιτικές 
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.
Ανεξάρτητα από τον χρόνο και τις ευκαι-
ρίες που μπορεί να χάσαμε, είμαστε αντι-
μέτωποι με την ανάγκη μιας απολιγνιτο-
ποίησης-εξπρές.
Αναπτύσσεται γύρω από αυτή μια σκληρή 
αντιπαράθεση, με την κυβέρνηση να υπο-
στηρίζει ότι θα επιτύχει μέσω της απολι-
γνιτοποίησης την αναπτυξιακή απογεί-
ωση της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρ-
καδίας και τον ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει ότι η 
απολιγνιτοποίηση, έτσι όπως προωθείται, 
θα οδηγήσει στην οικονομική και κοινω-
νική ερήμωση ολόκληρων περιοχών της 
χώρας και στην παραπέρα υποβάθμιση 
της ΔΕΗ σε όφελος μεγάλων συμφερό-
ντων.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ιδεολογική 

και πολιτική αντιπαράθεση δεν λύνει τα 
σημαντικά πρακτικά προβλήματα που 
συνδέονται με την απολιγνιτοποίηση και 
το ευρύτερο σχέδιο της λεγόμενης πράσι-
νης μετάβασης.

Το πρόβλημα της χρηματο-
δότησης
Κατά την άποψή μου, υπάρχουν ορι-
σμένα σημαντικά προβλήματα και άλλα, 
που κατασκευάζονται για λόγους πολιτι-
κής σκοπιμότητας.
Η χρηματοδότηση της απολιγνιτοποί-
ησης είναι υπαρκτό αλλά διαχειρίσιμο 
πρόβλημα. Τα περισσότερα χρήματα θα 
έρθουν από το λεγόμενο Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης. Αυτό θα χρηματοδοτηθεί με 
7,5 δισ. ευρώ από το Πολυετές Δημοσιο-
νομικό Πλαίσιο της επόμενης περιόδου 
και με 10 δισ. ευρώ που θα έρθουν από το 
πρόγραμμα Next Generation EU, που φι-

ΔΎΣΚΟΛΟ ΤΟ ΣΤΑΎΡΟΛΕΞΟ  
ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η πολιτική αντιπαράθεση δεν βοηθάει.
  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ελληνικές εταιρείες 
«διαμάντια» στηρίζουν 
την επενδυτική 
προσπάθεια σε Δυτική 
Μακεδονία και Αρκαδία.
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προωθείται με την υποστήριξη του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου προέβλεπε χρη-
ματοδότηση του Ταμείου Δίκαιης Με-
τάβασης με 30 δισ. ευρώ από το Next 
Generation EU. Δυστυχώς, παρενέ-
βησαν οι κυβερνήσεις των λεγόμενων 
«φειδωλών» κρατών-μελών και περι-
όρισαν τα 30 δισ. σε μόλις 10 δισ., κά-
νοντας πολύ πιο δύσκολη τη χρηματο-
δότηση της ελληνικής απολιγνιτοποίη-
σης, εφόσον είναι βέβαιο ότι Γερμανία 
και Πολωνία –που έχουν σημαντικά λι-
γνιτωρυχεία– θα ασκήσουν τεράστια 
πίεση.
Το κενό που δημιουργήθηκε με απαρά-
δεκτες πολιτικές αποφάσεις μπορεί να 
καλυφθεί, ως έναν βαθμό, με μεταφορές 
πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
Τα ποσά αυτά δεν θα πρέπει να υπερ-
βαίνουν το τριπλάσιο του ποσού στήρι-
ξης από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.
Πρόσθετα κονδύλια μπορούν να εξα-
σφαλιστούν στα πλαίσια του investEU 
και με έναν μηχανισμό χρηματοδότη-
σης του δημόσιου τομέα ο οποίος συν-
δυάζει ενωσιακές επιχορηγήσεις και 
δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ε-
πενδύσεων.
Από τη χρηματοδότηση της Δίκαιης 
Μετάβασης αποκλείεται ρητά η χρη-
ματοδότηση ορυκτών καυσίμων. Η δι-
αδικασία διεκδίκησης των ευρωπαϊ-
κών κονδυλίων είναι αρκετά σύνθετη, 
εφόσον κάθε κράτος-μέλος έχει υπο-
χρέωση να καταρτίσει το σχέδιό του σε 
συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους 
εταίρους και σε συνεννόηση με την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, εξασφαλίζοντας την 
αρμονική ένταξή τους στην ευρωπαϊκή 
στρατηγική πράσινης μετάβασης και 
σχετικής εξειδίκευσης και στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα.

ΔΕΗ και τοπική κοινωνία
Η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλό-
πολη στην Αρκαδία έχουν αναπτύξει 
την οικονομία τους στη βάση των δρα-
στηριοτήτων της ΔΕΗ και κυρίως στη 
λειτουργία λιγνιτικών σταθμών παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας 
στη ΔΕΗ και θα απειληθούν πολλα-
πλάσιες θέσεις στην τοπική κοινωνία 
μόλις περιοριστούν οι δραστηριότητες 
της ΔΕΗ.
Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι τα προ-
γράμματα συνταξιοδότησης και εθελου-
σίας εξόδου των εργαζομένων στη ΔΕΗ 
θα είναι γενναιόδωρα, με τον λογαρια-
σμό να πηγαίνει κι αυτή τη φορά στο α-
σφαλιστικό-συνταξιοδοτικό σύστημα 

Το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουν 
η Ε.Ε. και η κυβέρνηση είναι να δημι-
ουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης 
στην τοπική κοινωνία, ικανές να κρατή-
σουν τον πληθυσμό εκεί που είναι οι λι-
γνιτικές μονάδες της ΔΕΗ.
Η μονάδα του Αμυνταίου σταμάτησε να 
λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 2020 
και οι μονάδες Καρδιά 3 & 4 και Μεγα-
λόπολη 3 είναι προγραμματισμένες να 
σταματήσουν να λειτουργούν εντός του 
2021. Η κυβέρνηση δείχνει αποφασι-
σμένη να μετατρέψει την αδυναμία, σε 
ό,τι αφορά την καθυστέρηση της απο-
λιγνιτοποίησης, σε πλεονέκτημα, εντυ-
πωσιάζοντας Ε.Ε. και υποψήφιους ε-
πενδυτές. Το οικονομικό και πολιτικό 
ρίσκο είναι αρκετά υψηλό και πολλά θα 
εξαρτηθούν από την οργάνωση και την 
ταχύτητα.
Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να στη-
ρίξει για ένα διάστημα και τους εργο-
λαβικούς εργαζόμενους δαπανώντας, 
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, 300 
εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των 
εδαφών στις περιοχές των λιγνιτωρυ-

και σε τελική ανάλυση στους φορολο-
γούμενους.
Από το 1999, οπότε μεταφέρθηκαν, με 
απόφαση Σημίτη και αρμόδιου υπουρ-
γού Βενιζέλου, οι ασφαλιστικές υπο-
χρεώσεις της ΔΕΗ στο Δημόσιο προ-
κειμένου να δεχτούν οι συνδικαλιστές 
τη σταδιακή μετοχοποίησή της, έχουμε 
επιβαρυνθεί με πάνω από 10 δισ. ευρώ 
ως Δημόσιο και ως φορολογούμενοι.
Αυτό θα συνεχιστεί και στη φάση της 
συρρίκνωσης των λιγνιτικών δραστη-
ριοτήτων της ΔΕΗ και η ανησυχία δεν 
πρέπει να είναι τόσο μεγάλη για τα οι-
κονομικά των εργαζομένων και των οι-
κογενειών τους, όσο για τη μελλοντική 
διαχείριση του ασφαλιστικού-συνταξι-
οδοτικού και του δημόσιου χρέους.
Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ θα μείνουν ι-
κανοποιημένοι με τους όρους αποζημί-
ωσής τους. Το ερώτημα είναι αν θα μεί-
νουν στη Δυτική Μακεδονία και στην 
Αρκαδία ή θα πάνε σε άλλες περιοχές 
και αστικά κέντρα, εφόσον θα έχουν α-
ποδεσμευτεί από τις επαγγελματικές 
τους υποχρεώσεις.

χείων, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής 
αναβάθμισής τους. Δημιουργείται έτσι 
ένας μεγάλης τοπικής σημασίας μετα-
βατικός κύκλος εργασιών. Δεν πρόκει-
ται όμως για παραγωγική επένδυση που 
μπορεί να λύσει το πρόβλημα της απα-
σχόλησης σε βάθος χρόνου.

Οι βασικές ενστάσεις
Οι βασικές ενστάσεις στα κυβερνητικά 
σχέδια συνοψίζονται ως εξής:
Πρώτον, η τοπική κοινωνία δεν έχει ε-
νημερωθεί πλήρως και γι’ αυτό αντιμε-
τωπίζει με φόβο το μέλλον, παρ’ ότι α-
ναγνωρίζει την αναγκαιότητα της απο-
λιγνιτοποίησης.
Δεύτερον, η ταχύτητα της απολιγνιτο-
ποίησης ξεπερνά κατά πολύ την ταχύ-
τητα των εναλλακτικών επενδύσεων.
Τρίτον, δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες 
σε επίπεδο μικρομεσαίων και πολύ μι-
κρών οικογενειακών επιχειρήσεων. 
Όλα εξαρτώνται από αρκετά μεγάλες ή 
μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες δεν είναι 
βέβαιο ότι θα απλωθούν στην τοπική 
οικονομία και κοινωνία.
Τέταρτον, σε επίπεδο γενικού σχεδια-
σμού έχει οριστεί μία μεταβατική πε-
ρίοδος στην οποία θα κυριαρχεί το φυ-
σικό αέριο, παρά το γεγονός ότι είναι ο-
ρυκτό καύσιμο. Εκφράζεται, λοιπόν, η 
άποψη ότι η απολιγνιτοποίηση θα έ-
πρεπε να γίνεται με βραδύτερο τρόπο 
και να οδηγεί απευθείας στις ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας αντί να περνάει 
από τη μεταβατική φάση του φυσικού 
αερίου.
Ο προβληματισμός αυτός είναι βάσιμος 
και μπορεί να αντιμετωπιστεί, ως έναν 
βαθμό, με τις κατάλληλες κινήσεις.

ΔΕΗ-RWE
Στρατηγικής σημασίας είναι ο ρόλος 
της ΔΕΗ στην απολιγνιτοποίηση. Πρω-
ταγωνιστεί σε ένα πρόγραμμα κατα-
σκευής και λειτουργίας φωτοβολταϊκών 
πάρκων 2-3 GW, συνολικού κόστους 
1,4-1,6 δισ. ευρώ.
Σε αυτή τη φάση βρίσκονται υπό κατα-
σκευή στη Δυτική Μακεδονία συστή-
ματα 230 MW, κόστους 133 εκατ. ευρώ, 
από τη ΔΕΗ και 204 MW, κόστους 130 
εκατ. ευρώ, από τα Ελληνικά Πετρέλαια 
(ΕΛΠΕ). Επίσης, η ΔΕΗ σχεδιάζει φω-
τοβολταϊκά πάρκα 50 MW στη Μεγα-
λόπολη και έχει πρόθεση να επενδύσει 
μέχρι 250 εκατ. ευρώ στην περιοχή.
Μεγάλης σημασίας για το μέλλον είναι 
η εξέλιξη της στρατηγικής συμφωνίας 
ΔΕΗ-RWE στον τομέα της ηλιακής ε-
νέργειας. Έχει δημιουργηθεί ένα κοινό 
επενδυτικό σχήμα, με το 51% και τη 
διοίκηση να ελέγχεται από τη γερμα-

Η απολιγνιτοποίηση, αν και οικονομικά αναγκαία, 
δεν έχει κερδίσει ακόμη την τοπική κοινωνία.
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νική πολυεθνική στον τομέα της ενέρ-
γειας που εδρεύει στο Έσεν. Η RWE 
είναι Νο2 στον κόσμο στις offshore μο-
νάδες ανεμογεννητριών και τρίτη στην 
Ευρώπη στις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας. Απασχολεί γύρω στους 20.000 
εργαζόμενους και έχει ετήσιο κύκλο ερ-
γασιών γύρω στα 20 δισ. ευρώ.
Με βάση τη συμφωνία στρατηγικής συ-
νεργασίας, η RWE θα πραγματοποιήσει 
επενδύσεις δυναμικότητας πάνω από 1 
GW στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, 
αλλά δεν έχει προσδιοριστεί πού ακριβώς 
θα γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Τον Δε-
κέμβριο κατατέθηκαν στη ΡΑΕ αιτήσεις 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνολι-
κής ισχύος 34 GW. Αυτό δείχνει μια προ-
χειρότητα στον σχεδιασμό και θα πρέπει 
η RWE να κινηθεί προσεκτικά, ώστε να 
μην εμπλακεί σε αμφισβητούμενες ε-
πενδύσεις που θα πάρουν, με βάση όσα 
ισχύουν στην Ελλάδα, πολύ χρόνο.

Άλμα στο μέλλον;
Η πιο εντυπωσιακή επένδυση που προ-
ωθεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο της απο-
λιγνιτοποίησης, με συμμετοχή της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αφορά 
μονάδα παραγωγής «πράσινου» υδρο-
γόνου μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας, ύψους 1 δισ. ευρώ.
Σε αυτήν πρωταγωνιστεί η πολωνική 
Solaris Bus & Coach, η οποία ελέγχεται 
από την ισπανική εισηγμένη στο Χρη-
ματιστήριο της Μαδρίτης εταιρεία CAF 
Group.
Η πολωνική Solaris, συνεργαζόμενη με 
την Ελλάδα και άλλες τρεις ευρωπαϊκές 
χώρες, προωθεί ένα από τα επτά έργα 
του προγράμματος Hydrogen Europe. 
Με βάση την πρότασή της, το παραγό-
μενο υδρογόνο θα αξιοποιείται ως καύ-
σιμο τηλεθέρμανσης, ως εξαγόμενο 
καύσιμο μέσω του αγωγού TAP και ως 
καύσιμο για μεταφορές, ειδικά για με-
γάλα οχήματα φορτηγά, απορριμματο-
φόρα, λεωφορεία.
Η Solaris Bus & Coach έχει ήδη κατα-
σκευάσει 19.000 λεωφορεία και επιχει-
ρεί στροφή στην ηλεκτροκίνηση και 
στο υδρογόνο. Θέλει να συμπληρώσει 
την επενδυτική της προσπάθεια στην 
Ελλάδα με δημιουργία γραμμής συναρ-
μολόγησης αστικών λεωφορείων και γι’ 
αυτό διεκδικεί την προμήθεια 700 λεω-
φορείων στις αστικές συγκοινωνίες της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, εκ των 
οποίων το 1/3 ηλεκτροκίνητα.
Η πρόταση της Solaris είναι δύσκολο 
να εφαρμοστεί, γιατί προϋποθέτει την 
επικράτησή της μεταξύ ανταγωνιστικών 
ευρωπαϊκών σχεδίων, ίσως και την εξα-
σφάλιση της προμήθειας 700 αστικών 

μονάδα με εξαγωγικό προσανατολισμό.
Η Wonderplant με επικεφαλής τον 
Σπύρο Θεοδωρόπουλο (Chipita) θα ε-
πενδύσει 100 εκατ. ευρώ σε μονάδα υ-
δροπονικής καλλιέργειας ντομάτας. Τη 
μονάδα αυτή θα συνοδεύει μονάδα συ-
μπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότη-
τας.
Η ελληνικών συμφερόντων Eunice εν-
διαφέρεται για συνολική επένδυση 285 
εκατ. ευρώ σε αποθήκευση ενέργειας 
σε μεγάλης κλίμακας μπαταρίες λιθίου 
(Battery Energy Storage System).
Το Κτήμα Άλφα θα επεκτείνει την ε-
πένδυσή του στο Αμύνταιο Φλώρινας 
δαπανώντας 20-25 εκατ. ευρώ στη Δυ-
τική Μακεδονία για αναβάθμιση μο-
νάδων παραγωγής και δημιουργία κα-
ταλυμάτων σε υπάρχοντα και νέα οινο-
ποιεία.
Σημαντική είναι και η επένδυση της βι-
ομηχανίας φαρμάκων DEMO στη Με-
γαλόπολη. Η DEMO έχει παρουσία 50 
ετών στην ελληνική οικονομία, έχει α-
ναπτύξει στο Κρυονέρι Αττικής το με-
γαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής φαρ-
μάκων στη ΝΑ Ευρώπη και εξάγει το 
82,4% της ετήσιας παραγωγής της. Όταν 
ολοκληρωθεί η επένδυσή της στη Με-

λεωφορείων.
Δείχνει τη δυσκολία προσέλκυσης ε-
πενδυτών αν δεν υπάρχει ένα ευρύτερο 
σχέδιο. Γι’ αυτό έχω προτείνει στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ 100% 
ηλεκτροκίνηση για τα αστικά λεωφο-
ρεία και τα ταξί της Αθήνας και της Θεσ-
σαλονίκης.
Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο μπο-
ρούμε να περάσουμε το μήνυμα της 
πράσινης μετάβασης σε όλους με τον 
καλύτερο τρόπο και να δημιουργή-
σουμε υποδομές και οικονομίες κλίμα-
κας που θα προσελκύσουν επενδυτές 
σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ελληνικές επενδύσεις
Το κυβερνητικό σχέδιο για την απολι-
γνιτοποίηση στηρίζεται και σε καλής 
ποιότητας ελληνικές επενδύσεις με 
πολύ μεγάλες πιθανότητες πραγματο-
ποίησης.
Η Sunlight του Ομίλου Olympia (Γερ-
μανός) προτίθεται να επενδύσει 200 
εκατ. ευρώ έως το 2026 σε μονάδα πα-
ραγωγής μπαταριών λιθίου για ηλε-
κτροκίνηση. Θα δημιουργήσει 450 ά-
μεσες θέσεις εργασίας και 150 έμμε-
σες, με μια τεχνολογικά προωθημένη 

γαλόπολη, θα δημιουργήσει πολλές ε-
κατοντάδες νέες θέσεις απασχόλησης.
Πρωταθλητές της ελληνικής οικονο-
μίας στηρίζουν με τις επενδυτικές πρω-
τοβουλίες τους την απολιγνιτοποίηση 
της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκα-
δίας.
Το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει 
κι άλλες επενδύσεις στη Δυτική Μακε-
δονία, όπως η επένδυση 60 εκατ. ευρώ 
σε υπερσύγχρονη κλινική αποκατάστα-
σης, η επένδυση 50-60 εκατ. ευρώ σε 
κέντρο έρευνας καθαρής ενέργειας στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
που θα χρηματοδοτείται μέσω ΣΔΙΤ, 
επένδυση σε μονάδα διαχείρισης απο-
βλήτων και επένδυση σε κέντρο επε-
ξεργασίας βιομάζας.
Σε ό,τι αφορά τη Μεγαλόπολη, εκτός 
από τις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά 
και στη βιομηχανία φαρμάκων, προω-
θείται επένδυση ύψους 40 εκατ. ευρώ 
σε μονάδα ευφυούς κτηνοτροφίας και 
ζωοτροφών και σε έξυπνες μονάδες α-
γροτικής παραγωγής.
Προγραμματίζεται επίσης επένδυση 40 
εκατ. ευρώ για δημιουργία πρότυπου 
θεματικού πάρκου περιπέτειας, ψυχα-
γωγίας και εκπαίδευσης.

Επενδυτική αβεβαιότητα
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι γίνεται μια 
σοβαρή προσπάθεια από την πλευρά 
της κυβέρνησης και ενδιαφερόμενων ε-
πενδυτών να καλυφθεί το κενό που θα 
δημιουργήσει η αναγκαστική και επιτα-
χυνόμενη απολιγνιτοποίηση της ΔΕΗ.
Τέσσερις είναι οι βασικοί παράγοντες 
αβεβαιότητας.
Πρώτον, δεν γνωρίζουμε αν η γραφειο-
κρατία των Βρυξελλών θα κινηθεί αυτή 
τη φορά γρήγορα και με την αναγκαία 
κατανόηση στα αναπόφευκτα λάθη και 
παραλείψεις.
Δεύτερον, δεν γνωρίζουμε ακόμη το 
είδος των φοροαπαλλαγών, εισφοροα-
παλλαγών και το ύψος των δανείων με 
κρατικές εγγυήσεις που θα στηρίξουν 
τις επενδύσεις.
Ακόμη η κυβέρνηση διαπραγματεύεται 
με τις Βρυξέλλες το μέγιστο όριο των 
ενισχύσεων που επιτρέπεται στη Δυ-
τική Μακεδονία. Για την Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή οι ενισχύσεις πρέπει να φτά-
νουν μέχρι το 25% στις μεγάλες επεν-
δύσεις, 35% για τις μεσαίες επενδύσεις 
και 45% για τις μικρές. Η κυβέρνηση θα 
ήθελε να ανέβουν τα σχετικά ποσοστά 
σε 60%,70% και 80%.
Υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί το δύσκολο 
επενδυτικό περιβάλλον και τα στενά 
χρονικά περιθώρια επιβάλλουν μεγα-
λύτερες διευκολύνσεις, οι οποίες όμως 

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και οι εργολαβικοί 
εργαζόμενοι είναι, σε γενικές γραμμές, οικονομικά 
εξασφαλισμένοι.
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µπορεί να έχουν τεράστιο κόστος σε 
ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια που 
µας αναλογούν και τη δηµοσιονοµική 
διαχείριση.
Τρίτον και σηµαντικότερο, οι επενδύ-
σεις πρέπει να συνδεθούν σε βάθος µε 
την τοπική οικονοµία, ενώ ορισµένες 
από αυτές, όπως τα φωτοβολταϊκά, δεν 
χρειάζονται σύνθετη υποδοµή για την 
εγκατάστασή τους και µεγάλο αριθµό 
εργαζοµένων για τη λειτουργία τους.
Την αδυναµία να προχωρήσουµε την 
οικονοµική ανάπτυξη σε βάθος διαπί-
στωσα σε επίσκεψή µου στο Βιοµηχα-
νικό Πάρκο της Τρίπολης. Είχε µια ει-
κόνα εγκατάλειψης και όταν ζήτησα 
να µάθω τον λόγο µού ανέφεραν βι-
οµηχανικές µονάδες που εγκατέλει-
ψαν για διάφορους λόγους την περι-
οχή. Η σηµαντικότερη από αυτές ήταν 
η Ρόκας, η οποία ήταν πρωτοπόρος 
στην κατασκευή ανεµογεννητριών. Τε-
λικά η Ρόκας πουλήθηκε στην ισπανική 
Iberdrola Renewables, η οποία αποφά-
σισε τη µετεγκατάσταση της παραγωγι-
κής µονάδας της Τρίπολης στη Βουλγα-
ρία, προκειµένου να µειώσει το κόστος 

∆ΕΗ ως συντάξεις και µπόνους στα 
πλαίσια προγραµµάτων εθελουσίας ε-
ξόδου. Αν υπάρξει δηµιουργική διέξο-
δος γι’ αυτά τα κεφάλαια στη ∆υτική 
Μακεδονία και στην Αρκαδία, θα βοη-
θηθεί η τοπική οικονοµία.
Προς το παρόν, όλες οι τοπικές δηµο-
σκοπήσεις οδηγούν στο συµπέρασµα 
ότι οι πολίτες έχουν σοβαρές αµφιβο-
λίες για την οικονοµική και κοινωνική 
προοπτική των περιοχών της απολι-
γνιτοποίησης, γεγονός που µπορεί να 
προσδιορίσει την οικονοµική τους συ-
µπεριφορά.

παραγωγής.
Η ανάπτυξη της ∆υτικής Μακεδονίας 
και της Αρκαδίας σε συνθήκες απολι-
γνιτοποίησης περνάει από την αντί-
στροφη διαδικασία. Οι µεγάλες επενδύ-
σεις πρέπει να οδηγούν, στο µέτρο του 
δυνατού, στην καθετοποίηση της παρα-
γωγικής διαδικασίας, µε αποτέλεσµα 
να δηµιουργούνται δυναµικές και εξω-
στρεφείς παραγωγικές µονάδες.
Τέταρτον, χρειάζεται και η τόνωση της 
πολύ µικρής οικογενειακής επιχειρη-
µατικότητας, εφόσον θα καταβληθούν 
σηµαντικά ποσά σε εργαζόµενους της 

Η συνολική εικόνα που έχω για την α-
πολιγνιτοποίηση στη ∆υτική Μακεδο-
νία και στην Αρκαδία είναι ότι οι εναλ-
λακτικές επενδύσεις δεν έχουν αποκτή-
σει ακόµα την κλίµακα και την ποιότητα 
που θα βάλει αυτές τις περιοχές σε µια 
νέα περίοδο δυναµικής ανάπτυξης και 
φιλικής προς το περιβάλλον αυτή τη 
φορά. Οι κυβερνητικοί, κρατικοί αρµό-
διοι και οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές 
έχουν ορισµένα εξαιρετικά ενδιαφέρο-
ντα επενδυτικά σχέδια, τα οποία όµως 
δεν αρκούν για να λειτουργήσουν ως 
κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας και ως εγ-
γύηση περιφερειακής ανάπτυξης. Κατά 
την άποψή µου, το σηµαντικότερο ε-
µπόδιο δεν είναι η έλλειψη κονδυλίων 
–η οποία µπορεί να καλυφθεί µε διά-
φορους τρόπους, όπως είναι η έκδοση 
πράσινων οµολόγων–, αλλά τα διαρ-
θρωτικά προβλήµατα της ελληνικής οι-
κονοµίας, τα επενδυτικά αντικίνητρα, 
οι αργοί ρυθµοί της ελληνικής δηµό-
σιας διοίκησης και της γραφειοκρατίας 
των Βρυξελλών και η έλλειψη δηµιουρ-
γικών προτάσεων ικανών να συνδέουν 
το γενικό µε το ειδικό.

Οι επενδύσεις πρέπει να επιταχυνθούν, να αυξηθούν 
και κυρίως να συνδεθούν µε τοπικές µικρές 
επιχειρήσεις.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Μ
έχρι πρότινος τα hedge 
funds έκαναν παιχνίδι 
στα χρηματιστήρια. «Σόρ-
ταραν» μετοχές, πόντα-
ραν στην κατάρρευσή 
τους και έβγαζαν εκατομ-
μύρια. Μια ομάδα μικρο-

επενδυτών, όμως, αποφάσισε να… συνασπιστεί και να 
πάρει… εκδίκηση, κάνοντας τα μεγάλα κεφάλια να χο-
ρεύουν στους ρυθμούς της. Αυτή η ομάδα των επενδυ-
τών «πόνταρε» στις μετοχές μιας σχεδόν χρεοκοπημέ-
νης εταιρείας ηλεκτρονικών παιχνιδιών, της GameStop, 
κι έκανε τους τιτάνες των επενδυτικών κεφαλαίων και 
των κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου να χάσουν δι-
σεκατομμύρια δολάρια.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Melvin Capital, ενός 
hedge fund που βρέθηκε στο επίκεντρο του δράματος της 
GameStop. Σύμφωνα με τους «Financial Times», τον Ια-
νουάριο η Melvin έχασε 4,5 δισ. δολάρια σε assets (πτώση 
53%) μετά το στοίχημα που είχε βάλει ότι η τιμή της μετο-
χής της GameStop θα πέσει. Κι αυτό έπειτα από μια ένεση 
2,75 δισ. δολαρίων από προηγούμενους επενδυτές, οι ο-
ποίοι μπήκαν για να σώσουν το fund από την κατάρρευση. 
Η εταιρεία είδε τα υπό διαχείριση κεφάλαιά της να πέ-
φτουν στα 8 δισ. δολάρια, ενώ ξεκίνησε τη χρονιά με περί-
που 12,5 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία.

Το… κόλπο
Τι συνέβη και τα hedge funds έμειναν… με το στόμα α-
νοιχτό;
Η GameStop είχε χάσει μεγάλο μέρος της αξίας της, 
καθώς δεν είχε καταφέρει να μεταφέρει εγκαίρως 
μέρος των εργασιών της στο διαδίκτυο και λόγω της 
πανδημίας του κορονοϊού και του lockdown έχασε ση-
μαντικό μερίδιο της αγοράς. Αποτέλεσμα; Η τιμή της 
μετοχής της υποχώρησε στα 5 δολάρια το 2019. Μάλι-
στα η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι θα κλείσει 450 κα-
ταστήματα στις ΗΠΑ το 2020.
Η… ιστορία αυτή τράβηξε σαν μαγνήτης τα hedge funds, 
που άρχισαν το «σορτάρισμα». Αυτό σημαίνει ότι άρχισαν 

Μια χούφτα μικροεπενδυτές 
ανάγκασαν τους τιτάνες των 
επενδυτικών κεφαλαίων να χάσουν 
δισεκατομμύρια δολάρια.

να ποντάρουν στην κατάρρευση της μετοχής, με στόχο να 
πετύχουν επιπλέον κέρδη. Ποια είναι η πάγια τακτική των 
hedge funds; Όταν θεωρήσουν ότι η μετοχή μιας εταιρείας 
που κοστίζει σήμερα 10 δολάρια σε λίγο καιρό θα υποχω-
ρήσει στα 5 δολάρια, δανείζονται μετοχές από επενδυτές, 
καταβάλλοντας ένα μικρό μέρος της αξίας τους, και τις μετα-
πωλούν στο πλήρες αντίτιμό τους σε άλλους ενδιαφερόμε-
νους. Μόλις η μετοχή «πέσει» στα 5 δολάρια, τις αγοράζουν 
εκ νέου και τις πωλούν στον αρχικό επενδυτή, αποκομίζο-
ντας κέρδος 5 δολαρίων ανά τεμάχιο, μόνο και μόνο επειδή 
στοιχημάτισαν στην πτώση της αξίας της μετοχής.
Τα σχέδια των hedge funds, όμως, ανατράπηκαν από 
μια χούφτα μικροεπενδυτές, οι οποίοι έσπευσαν να α-
γοράσουν τη μετοχή της GameStop, με αποτέλεσμα 
αυτή να εκτοξευτεί και τελικά τα hedge funds να χά-
σουν… περιουσίες.
Μέσα σε δύο εβδομάδες η τιμή της GameStop αυξή-
θηκε κατά 2.000%, φτάνοντας τα 500 δολάρια έκαστη, 
έπειτα από μια έκρηξη της ζήτησης από περιστασια-
κούς επενδυτές στην πλατφόρμα Reddit. Την ίδια πε-
ρίπου περίοδο ο ιδρυτής της Tesla, Έλον Μασκ, με μία 
μόνο ανάρτησή του στο Twitter καλούσε ουσιαστικά 
σε μαζικές αγορές μετοχών της GameStop. Το αποτέ-
λεσμα ήταν να επικρατήσει φρενίτιδα στους μικροε-
πενδυτές παγκοσμίως, οι οποίοι με τις συνεχείς αγο-
ρές τους ανάγκασαν τα οργανωμένα hedge funds να ε-
γκαταλείψουν τη μέχρι τότε κερδοσκοπική στρατηγική 
τους, χάνοντας δισεκατομμύρια δολάρια.

Η… απάντηση
Ωστόσο, οι μεγαλοεπενδυτές δεν έμειναν με τα χέρια 
σταυρωμένα. Έτσι, οι ιντερνετικές πλατφόρμες, όπως η 
Robinhood, η E-Trade και η γερμανική Trade Republic, 
έβαλαν φρένο στις αγορές της GameStop, επιτρέποντας 
στους επενδυτές να πουλήσουν αλλά όχι να αγοράσουν. 
Ένας σίγουρος τρόπος για να μειωθεί η αξία μιας μετο-
χής. Το αποτέλεσμα ήταν η μετοχή της GameStop να 
κλείσει στα 194 δολάρια. Βέβαια οι εταιρείες υποστήρι-
ξαν πως ό,τι συνέβη οφείλεται σε τεχνικούς λόγους και 
όχι για την προστασία των hedge funds.
Πάντως οι μικροεπενδυτές κατηγορούν ευθέως τη 
Robinhood για χειραγώγηση της αγοράς, καθώς, σύμ-
φωνα με αρκετούς εξ αυτών, πρόκειται για μία εταιρεία 
που αλλάζει τον θρύλο του Robin Hood, του Ρομπέν 
των Δασών, καθώς παίρνει χρήματα από τους φτωχούς 
για να τα δώσει στους πλούσιους.
Στο πλευρό των μικροεπενδυτών βρέθηκε και ο Σέροντ 
Μπράουν, μελλοντικός πρόεδρος της Επιτροπής Τρα-
πεζικών Υποθέσεων στην αμερικανική Γερουσία. Σε α-
νακοίνωσή του ο Μπράουν προαναγγέλλει «ακρόαση 
για την κατάσταση της κεφαλαιαγοράς» και προειδο-
ποιεί ότι το Κογκρέσο αλλά και η Εποπτική Αρχή Κε-
φαλαιαγοράς στις ΗΠΑ (SEC) θα πρέπει να μεριμνή-
σουν, ώστε «η οικονομία να λειτουργεί για όλους και 
όχι μόνο για τη Wall Street».
Παράλληλα, ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας, Κεν 
Πάξτον, έδωσε μια νέα διάσταση στην υπόθεση, κάνο-
ντας λόγο για «διαφθορά» και υποστηρίζοντας ότι υ-
πάρχουν ενδείξεις για αθέμιτες συνδιαλλαγές ορισμέ-
νων hedge funds με ιντερνετικές πλατφόρμες. Προ-
κειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση, ο εισαγγελέας 
ζήτησε από τη Robinhood και άλλες πλατφόρμες ανα-
λυτικές πληροφορίες για την κίνηση της μετοχής της 
GameStop.

Η… ΕΚΔΊΚΗΣΗ  
ΤΩΝ ΜΊΚΡΟΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Έχουμε φτάσει στην ώρα 
μηδέν για τα πανεπιστή-
μιά μας. Βρισκόμαστε 
στο κατώφλι μιας μεγά-
λης μεταρρύθμισης, που 

θα φέρει τα ελληνικά πανεπιστήμια ένα 
βήμα μπροστά. Και η πιο σίγουρη έν-
δειξη για τη σημασία αυτής της μεταρ-
ρύθμισης είναι ακριβώς οι αντιδράσεις 
που προκαλεί. Χιλιοειπωμένο ίσως το 
«αν δεν σπάσεις αυγά, δεν κάνεις ομε-
λέτα», αλλά ταιριάζει γάντι στην κατά-
σταση.
Όλοι μας είμαστε μάρτυρες των γεγονό-
των που καθημερινά λαμβάνουν χώρα 
μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια και 
στους χώρους γύρω από αυτά. Φόβος, 
βία, κατάλυση των νόμων, προσκόμ-
ματα στην πραγματικά ελεύθερη δι-
ακίνηση ιδεών. Ένα αίσθημα επιβο-
λής από άτομα που πολλές φορές δεν 
έχουν καμία σχέση με τον πανεπιστη-
μιακό χώρο πέρα από το να τον χρησι-
μοποιούν ως ορμητήριο και τόπο τέλε-
σης παράνομων ενεργειών. Ακόμα και 
όταν αυτά τα άτομα είναι τυπικά φοι-
τητές, το μεγαλύτερο κομμάτι των ε-
νεργειών τους πόρρω απέχει από τη 
συνηθισμένη και αναμενόμενη καθη-
μερινότητα ενός φοιτητή / μιας φοιτή-
τριας.
Tο κέντρο της Αθήνας είναι η έδρα 
μερικών από τα σημαντικότερα πανε-

Είναι η ώρα μηδέν για 
την εκτόξευση! Για 
πανεπιστήμια δυναμικά και 
ασφαλή, ναούς της γνώσης, 
που θα προσελκύουν 
φοιτητές απ’ όλο τον 
κόσμο. Που θα δίνουν 
αξία και αναπτυξιακή 
προοπτική στην πόλη που 
τα φιλοξενεί.

πιστήμια της χώρας, του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α-
θηνών, του Παντείου Πανεπιστημίου, 
του Χαροκοπείου. Η Πανεπιστημιού-
πολη του Ζωγράφου, οι φοιτητικές ε-
στίες, οι πανεπιστημιακές λέσχες, ε-
γκαταστάσεις των πανεπιστημίων που 
υπάρχουν για να αποτελούν σημεία 
συνάντησης ολόκληρης της πανεπι-
στημιακής κοινότητας, έχουν εδώ και 
χρόνια παραδοθεί στην εγκατάλειψη 
και αποτελούν άντρα παρανομίας.
Τα πανεπιστήμιά μας μπορούν να 
είναι πόλοι ανάπτυξης, εστίες επιστή-
μης και πολιτισμού, που προσελκύ-
ουν λαμπρά μυαλά απ’ όλο τον κόσμο. 
Έχουν μια σειρά σημαντικά πλεονε-
κτήματα, όπως κορυφαίο διδακτικό 
και επιστημονικό προσωπικό και πρω-
τοπόρα θέση σε διεθνή ερευνητικά 
προγράμματα που παράγουν αποτελέ-
σματα. Και το σημαντικότερο απ’ όλα: 
βρίσκονται στην Ελλάδα, τη χώρα της 
επιστήμης και του πολιτισμού, κάτι 
που τους δίνει μια ξεχωριστή αίγλη. 
Ακόμα περισσότερο, βρίσκονται στην 
Αθήνα, στην πόλη που είναι συνώνυμη 
με το πνεύμα, τη φιλοσοφία και τη δη-
μοκρατία. Οι προσδοκίες που έχει κά-
ποιος από ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα της 
Αθήνας είναι πολύ υψηλές, όχι μόνο 

σε επίπεδο επιστημονικό αλλά και 
σε επίπεδο κοσμιότητας και καθημε-
ρινότητας. Στον ίδιο τόπο όπου δίδα-
σκε ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, 
κάποιος περιμένει ένα ιδιαίτερο ακα-
δημαϊκό ήθος, και όχι τις εικόνες που 
βλέπαμε τόσα χρόνια. Μπορεί να φα-
νταστεί κάποιος τον Αριστοτέλη περι-
τριγυρισμένο μόνο από μαθητές που 
τον ακούν με δέος και του κάνουν ε-
ρωτήσεις, όχι από κουκουλοφόρους 

που θέλουν να του φορέσουν ταμπέλα 
στον λαιμό!
Πρέπει να δώσουμε στα ακαδημαϊκά 
μας ιδρύματα την ευκαιρία να αναδεί-
ξουν τη δυναμική τους μέσα από ένα 
περιβάλλον πραγματικής ελευθερίας. 
Μακριά από την ανομία και τον έλεγχο 
οργανωμένων μειοψηφιών, που υπο-
βαθμίζουν τον χώρο του πανεπιστη-
μίου και εμποδίζουν την έρευνα και τη 
διδασκαλία. Τους ξέρουμε, δεν είναι 
κρυφές οι ταυτότητές τους, παρόλο που 
φορούν κουκούλες. Είναι οι δυνάμεις 
της οπισθοδρόμησης, που θέλουν πα-
νεπιστήμια προσωπικά φέουδα εξω-
σχολικών, αποθήκες παράνομων υλι-
κών, χώρους επικίνδυνους τα βράδια 
για φοιτητές και νησίδες αμφισβήτη-
σης της δημοκρατικής λειτουργίας του 
κράτους.
Με το προωθούμενο νομοσχέδιο για 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση και με 
όλες τις μεταρρυθμίσεις που αυτό φέρ-
νει γίνεται μια απαραίτητη τομή. Η 
Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακού 
Ιδρύματος (ΟΠΠΙ), που υπάρχει σε 
κάθε ίδρυμα, είναι εδώ για να υπηρε-
τεί την πραγματική ακαδημαϊκή ελευ-
θερία, και ο έλεγχος της εισόδου στις 
εγκαταστάσεις των πανεπιστημίων μας 
διασφαλίζει ότι σε αυτά θα μπορούν να 
εισέρχονται μόνο μέλη της ακαδημαϊ-
κής κοινότητας και όχι άτομα που δεν 
έχουν καμία σχέση με αυτήν. Η ισχυ-
ροποίηση του πειθαρχικού πλαισίου, 
που καλύπτει πλέον κάθε περίπτωση 
έκνομης συμπεριφοράς εντός του ακα-
δημαϊκού χώρου, οπλίζει τα ιδρύματά 
μας με ένα δυναμικό και διάφανο κανο-
νιστικό πλαίσιο, με καθορισμένες πρά-
ξεις και ποινές, ώστε να εξασφαλίζεται 
η ομαλότητα της ακαδημαϊκής ζωής και 
η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.
Έχει πραγματικά φτάσει η ώρα μηδέν 
για τα πανεπιστήμια. Αλλά όχι με την 
αρνητική έννοια. Είναι η ώρα μηδέν για 
την εκτόξευση! Για πανεπιστήμια δυ-
ναμικά και ασφαλή, ναούς της γνώσης, 
που θα προσελκύουν φοιτητές απ’ όλο 
τον κόσμο. Που θα δίνουν αξία και ανα-
πτυξιακή προοπτική στην πόλη που τα 
φιλοξενεί. Πανεπιστήμια που θα απο-
τελούν κόσμημα και καύχημα του κέ-
ντρου της Αθήνας. Πανεπιστήμια που 
θα υπηρετούν τη γνώση και την κοινω-
νία, που θα είναι συνδεδεμένα με την 
αγορά εργασίας και δεν θα φοβούνται 
να κάνουν κοινά ερευνητικά προγράμ-
ματα με άλλους φορείς του ευρύτερου 
Δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, 
μήπως ένα βράδυ μια δεκαριά άτομα 
μπουν μέσα και καταστρέψουν τα πάντα.
Είναι η ώρα μηδέν. Και αυτή την ώρα 
όλοι στεκόμαστε μαζί με τη λογική και 
απέναντι στο παράλογο!

 ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΏΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑ, ΏΡΑ ΜΉΔΕΝ



αισθάνονταν ότι βρίσκονται στο απυρόβλητο. Ως 
τέτοιο δεν εννοώ το νομικό απυρόβλητο. Ενδεχομέ-
νως αναπτύχθηκε και σαφής αντίληψη ότι μπορούν 
εύκολα και ανεμπόδιστα να γίνονται αυτά πράγ-
ματα, κατάσταση η οποία μετεξελίχθηκε σε «έτσι 
πρέπει» να γίνονται.
Οι δημόσιες τοποθετήσεις πολλών του καλλιτεχνι-
κού χώρου περιλαμβάνουν πλέον ανοιχτά την πα-
ραδοχή ότι τα φαινόμενα κατάχρησης ήταν γνωστά 
σε μεγάλη μερίδα. Το ίδιο σημειώνουν και τα σχε-
τικά δημοσιεύματα, όπου οι συντάκτες έχουν την 
ευχέρεια να περιγράφουν πιο ελεύθερα τις κατα-
στάσεις.
Εφόσον, λοιπόν, αυτά ήταν γνωστά, η επόμενη, α-
ναγκαία σκέψη είναι ότι συγκαλύπτονταν, όπως φά-
νηκε, επί δεκαετίες. Και πάλι μιλώ για τους λοιπούς, 
όχι για τα θύματα. Το ότι συγκαλύπτονταν σημαίνει 
ότι δεκάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, αφήνονταν να 
εισέλθουν σε μια αρένα, όπου ήταν απολύτως βέ-
βαιο ότι κάποιοι από αυτούς θα κατασπαραχθούν 
από τα θηρία, με τρόπο επώδυνο. Το ότι συγκαλύ-
πτονταν επέτρεψε σε λαμπερές καριέρες να γίνουν 
ακόμη λαμπερότερες και ενδεχομένως ακόμη σκαι-
ότερες σε ό,τι αφορά τις συμπεριφορές.

Ο
ι καταγγελίες για κατάχρηση 
επιρροής προς ικανοποίηση 
σεξουαλικών επιθυμιών πλη-
θύνονται και ειδικά στον καλ-
λιτεχνικό, λεγόμενο, χώρο 
λαμβάνουν σημαντικές δια-
στάσεις. Είναι αξιοσημείωτο 

πως κάθε δημόσια καταγγελία ακολουθείται από 
δυο-τρεις ακόμη δημόσιες τοποθετήσεις επιβεβαί-
ωσης. Το γεγονός από μόνο του δείχνει ότι τα προ-
βλήματα ήταν γνωστά σε πολλούς, οι οποίοι ως τώρα 
δεν μιλούσαν.
Είναι κατανοητό ότι τα θύματα είναι αυτοί που πρέ-
πει να αντιδράσουν πρώτοι και είναι γεγονός πως 
είτε η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είτε η δημόσια 
καταγγελία αποτελούν δύσκολα βήματα, για ψυχο-
λογικούς, κοινωνικούς και νομικούς λόγους. Είναι 
άξιο επισήμανσης, ωστόσο, ότι και οι άλλοι, αυτοί 
που ήξεραν, χωρίς να έχουν κακοποιηθεί οι ίδιοι, 
ούτε μιλούσαν ούτε υπαινίσσονταν δημόσια οτιδή-
ποτε. Εδώ πρέπει να σταθούμε.
Η συλλογική σιωπή, η απουσία κάθε δημόσιου υ-
παινιγμού, έδωσε κι αυτή σημαντικό χώρο στα φαι-
νόμενα να αναπτυχθούν. Λογικά, οι κακοποιητές 

Συλλογική σιωπή, λοιπόν, και συλλογική υποκρι-
σία, με σαφή καταμέτρηση θυμάτων, στο όνομα 
ποιας αξίας άραγε; Της προσωπικής επιβίωσης, της 
εκπλήρωσης του ονείρου, της σκληράδας που πρέ-
πει να έχει ο καθένας μας για να προχωρήσει και 
να υπερβεί εμπόδια; Και πάντως, σε ό,τι αφορά τον 
χώρο του θεάματος, πασπαλισμένη με αρκετή χρυ-
σόσκονη, ψεύτικη, από αυτές που βάζουμε τις Από-
κριες.
Φαίνεται ότι η χάρη που χρωστούμε στην κ. Μπε-
κατώρου δεν είναι ακριβώς το ότι ανέδειξε το έ-
γκλημα. Ίσως και η ίδια δεν είχε συνειδητοποιήσει 
ότι έφερνε στην επιφάνεια όχι το έγκλημα, αλλά τη 
συλλογική συγκάλυψη. Το ότι όλοι ήξεραν, όλοι ι-
διώτευαν και ουδείς έβαζε το χέρι στη φωτιά. Πολύ 
περισσότερο από την τιμωρία του συγκεκριμένου, 
κάθε φορά, δράστη, μεγαλύτερο κέρδος είναι το ότι 
έγινε μια αρχή στο να σπάσει η συγκάλυψη.
Δεν έχει σημασία αν η συγκάλυψη, ως τώρα, ήταν 
συνειδητή ή ασυνείδητη, αθώα ή ένοχη, με ή 
χωρίς σκοπιμότητα, ατομική ή συλλογική. Έχει 
σημασία να αντιληφθούμε όλοι πως όταν γίνονται 
σημεία και τέρατα δίπλα μας, δεν πρέπει να κά-
νουμε ότι δεν βλέπουμε. Και ότι το λιγότερο που 

«Ήταν γνωστά»
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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μπορούμε να κάνουμε είναι να προστατέψουμε 
τα υποψήφια θύματα, προειδοποιώντας τα με σα-
φήνεια. Κανένας άνθρωπος δεν ξέρει προκαταβο-
λικά πώς θα αντιδράσει σε μια «περίεργη» κατά-
σταση, αν θα διστάσει, αν θα υποχωρήσει, αν θα α-
ντιδράσει, σωστά ή περίπου σωστά. Θα αντιδράσει 
όμως καλύτερα σε κάθε περίπτωση αν είναι προ-
ειδοποιημένος και προετοιμασμένος. Κάποιοι, 
σωστά προειδοποιημένοι, θα αποφύγουν και την 
εμπλοκή. Θα κάνουν άλλες επιλογές, διαφυλάσ-
σοντας παράλληλα και το όνειρό τους και τις φι-
λοδοξίες τους. Η αποφυγή του «τυχαίου» κακού 
συναρτάται άμεσα και με τις πληροφορίες που δί-
νουν οι άνθρωποι του χώρου και με τις αξίες του 
ευρύτερου περιβάλλοντος.
Όταν η κ. Μπεκατώρου έκανε το δημόσιο βήμα, υ-
πολόγιζε πιθανόν ότι απελευθερώνει έναν χείμαρρο 
στον χώρο του αθλητισμού, σίγουρα όμως δεν υπο-
λόγιζε ότι θα προκαλέσει τσουνάμι στον χώρο του 
θεάτρου. Αλλά, για να φτάσουμε και στους εαυτούς 
μας, αυτά «ήταν γνωστά». Δεν γίνονται μόνο στον α-
θλητισμό και στο θέατρο. Γίνονται παντού και δια-
φέρει μόνο η ένταση, η οποία με τη σειρά της δια-
φέρει ανάλογα με τον βαθμό εξάρτησης που μπορεί 
να έχει το υποψήφιο θύμα από πρόσωπα και κατα-
στάσεις. Εξαρτάται όμως και από τη συγκρότηση 
που αποκτά κάθε άνθρωπος στην πορεία του χρό-
νου, συγκρότηση η οποία είναι σαφώς μικρότερη 
στις νεότερες ηλικίες, ειδικά αντιπαρατιθέμενες με 
τις μεγαλύτερες. Εξαρτάται και από τις οδηγίες που 

θα δοθούν από τους μεγαλύτερους ή τους γνώστες. 
Εξαρτάται και από τις οδηγίες που δεν θα δοθούν!
Σε τούτη εδώ τη χώρα επί πολλά χρόνια λειτουργή-
σαμε σε όλους τους τομείς όπως ακριβώς αποκαλύ-
πτεται ότι λειτούργησε ο χώρος του θεάτρου. Βλέ-
παμε τις καταχρήσεις αλλά δεν τις αγγίζαμε, διότι 
πιστεύαμε ότι δεν μας αφορούν ή έστω ελπίζαμε ότι 
θα αργήσουν να μας αγγίξουν. Σπατάλες του κρά-
τους χωρίς να ρωτάμε πού βρέθηκαν τα λεφτά, αυ-

θαίρετα που έχουν όλα «νόμιμη» άδεια, ψήφος σε 
όποιον έταζε και έδινε τα περισσότερα, συνδικαλι-
σμός του βολέματος, δωρεάν παιδεία με έναν σκα-
σμό λεφτά στα φροντιστήρια και, φυσικά, επιλεκτι-
κές διαπροσωπικές σχέσεις βιτρίνας με κριτήριο το 
χρήμα, το σεξ, την επιρροή και τα ανάλογα ανταλ-
λάγματα. «Επιτυχίες» χωρίς ουσιαστικό υπόβαθρο 
και σίγουρα χωρίς αξιόπιστο μέλλον.
Της οικονομικής και πολιτικής χρεοκοπίας προ-
ηγείται πάντοτε η ηθική. Τα αποκαλυπτόμενα σή-
μερα για τον χώρο του αθλητισμού και της τέχνης 
(«ιδεώδη» αμφότερα), και ιδίως το βάθος του χρό-
νου στο οποίο αυτά αναφέρονται, απλώς το πιστο-
ποιούν και τυπικά. Ο ηθοποιός «ποιεί ήθος» μόνον 
εφόσον η κοινωνία διαθέτει τούτο. Διαφορετικά, 
απλώς την εκφράζει κι αυτός με τρόπο ενίοτε δρα-
ματικό.
Δεν είναι αδιάφορο το να τιμωρηθούν οι δράστες, 
όπου τα αδικήματα δεν έχουν παραγραφεί. Είναι 
σημαντικότερο, ωστόσο, να διασφαλίσουμε, ως πρό-
σωπα, ομάδες και σύνολο, ότι δεν θα ξαναβρεθούμε 
στην ανάγκη να ομολογήσουμε εκ των υστέρων ότι 
αυτά «ήταν γνωστά». Να επαναφέρουμε αρχές και 
αξίες συμπεριφοράς, και κυρίως αυτοπεριορισμό, 
ακόμη κι αν αυτό απαιτεί θυσίες. Να καθοδηγή-
σουμε και να υποστηρίξουμε τους νεότερους καλύ-
τερα. Να είμαστε αυστηροί στις παρεκτροπές και να 
μην περιμένουμε τον εισαγγελέα.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Φαίνεται ότι η χάρη που χρωστούμε 
στην κ. Μπεκατώρου δεν είναι 
ακριβώς το ότι ανέδειξε το 
έγκλημα. Ίσως και η ίδια δεν είχε 
συνειδητοποιήσει ότι έφερνε στην 
επιφάνεια όχι το έγκλημα, αλλά τη 
συλλογική συγκάλυψη. Το ότι όλοι 
ήξεραν, όλοι ιδιώτευαν και ουδείς 
έβαζε το χέρι στη φωτιά.
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«Δεν έχει μόνο η 
Τουρκία μαξι-
μαλιστικές α-
ξιώσεις στη 
Μ ε σ ό γ ε ι ο . 

Έχει και η Ελλάδα». Αυτό αναφέρει σε 
ανάλυσή της η γερμανική εφημερίδα 
FAZ με επίκεντρο το Καστελόριζο.
Η FAZ παραπέμπει σε απόφαση του 
Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για 
μια παρόμοια διαμάχη για τις νήσους 
της Κολομβίας Σαν Αντρές και Προβι-
δένσια, που βρίσκονται μπροστά στις 
ακτές της Νικαράγουας, για να δεί-
ξει ότι η ελληνική επιχειρηματολογία 
είναι διάτρητη.
Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάνθηκε 
ότι η θέση των νησιών δεν μπορεί να 
έχει ως συνέπεια να απομονώνεται η 

Ελλάδα γνωρίζει άριστα όλα τα παρα-
πάνω και τι λέει στην Τουρκία; «Πάμε 
στη Χάγη». Εκεί πράγματι η Τουρκία θα 
περιορίσει τις ελληνικές αξιώσεις περί 
το Καστελόριζο και το ξέρουμε. Όμως 
θα χάσει όλες τις δικές της αξιώσεις για 
την Κρήτη, το τουρκολιβυκό σύμφωνο 
και τα υπόλοιπα ελληνικά νησιά.
Συνεπώς η Ελλάδα έχει εσκεμμένα μια 
μαξιμαλιστική αξίωση, ακριβώς για να 
μηδενίσει τις τουρκικές προκλητικές α-
ξιώσεις. Και αυτό θα συμβεί αν οι δύο 
χώρες πάνε στη Χάγη, αν η Τουρκία 
το τολμήσει. Η μελέτη των Γερμανών 
είναι μισή λοιπόν. Δεν υπάρχει όλη η 
εικόνα.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημο-
σιογράφος και συγγραφέας.

Νικαράγουα στις ακτές της, εξαιτίας 
μιας κολομβιανής ΑΟΖ.
Η ιδέα μιας ελληνοκυπριακής ζώνης 
στη Μεσόγειο (Ελλάδα - Κύπρος - Κα-
στελόριζο) δεν έχει πιθανότητες να 
γίνει ποτέ ισχύον διεθνές δίκαιο, α-
ναφέρει η μελέτη. Μπορεί, βάσει της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, κάθε κατοικημένο νησί να 
έχει το δικαίωμα ΑΟΖ. Στις αποφάσεις 
και διαιτησίες του, όμως, το Διεθνές Δι-
καστήριο λαμβάνει υπόψη και τις αξι-
ώσεις που εγείρει η απέναντι παρά-
κτια χώρα βάσει πληθυσμού ή μήκους 
ακτών. Στην περίπτωση του Καστελό-
ριζου, αυτό αφορά μια τουλάχιστον ει-
κοσαπλάσια τουρκική ακτογραμμή 
στον Νότο.
H FAZ ξεχνά, ωστόσο, να γράψει ότι η 

Στη Χάγη πράγματι η 
Τουρκία θα περιορίσει 
τις ελληνικές αξιώσεις 
περί το Καστελόριζο και 
το ξέρουμε. Όμως θα 
χάσει όλες τις δικές της 
αξιώσεις για την Κρήτη, 
το τουρκολιβυκό σύμφωνο 
και τα υπόλοιπα ελληνικά 
νησιά.

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΔΕ Η FAZ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΓΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*



Σ
το ξεκίνηµα της τε-
τραετίας Μητσο-
τάκη τα κυβερνη-
τικά στελέχη πήγαι-
ναν στο υπουργικό 
συµβούλιο µε τους 
χαρακτηριστικούς 

µπλε φακέλους που περιείχαν τις οδηγίες 
για τα επόµενα βήµατα στον τοµέα αρµο-
διότητάς τους.
Ήταν µια περίοδος αισιοδοξίας µετά από 
µια δεκαετία οικονοµικής και κοινωνικής 
δοκιµασίας. Η αξιοπιστία του Μητσοτάκη 
ήταν ενισχυµένη –ιδιαίτερα στον οικονο-
µικό τοµέα– και οι περισσότεροι θεωρού-
σαν ότι µε την εργατικότητα και τη µεθο-
δικότητα που τον διακρίνει θα έβαζε, ε-
πιτέλους, την οικονοµία στον δρόµο της 
ανάπτυξης.
Όλα αυτά µοιάζουν µε µακρινή ανάµνηση, 
εφόσον η πανδηµία άλλαξε δραµατικά το 
σκηνικό και φέρνει συνεχείς ανατροπές. 
Ο Μητσοτάκης απάντησε µε θετικό τρόπο 
στις νέες προκλήσεις και η κυβέρνηση 
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Η πανδηµία φέρνει συνεχείς ανατροπές.

Χρειαζόµαστε πιο 
ρεαλιστικό σενάριο για 
την οικονοµία.

έχει καταγράψει σηµαντικές επιτυχίες.
Αντιµετωπίστηκε η πρόκληση του Ερντο-
γάν στον Έβρο και αναπτύχθηκε µια ε-
θνική στρατηγική που ενισχύει συνεχώς 
τη συγκριτική θέση της Ελλάδας έναντι 
της Τουρκίας.
Οι επιδόσεις µας στην αντιµετώπιση της 
πανδηµίας ήταν άριστες στο πρώτο κύµα 
–µε ευρωπαϊκά κριτήρια– και πολύ καλές 
στη συνέχεια, σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλ-
λον που έχει την τάση να χειροτερεύει.

Σε ζητήµατα κοινωνικής συνοχής η κυ-
βέρνηση τα πήγε αρκετά καλά, αν λά-
βουµε υπόψη µας τις ακραίες συνθήκες 
τις οποίες είναι υποχρεωµένη να επεξερ-
γάζεται και να εφαρµόζει την πολιτική της.
Σε ζητήµατα διεθνούς αξιοπιστίας ο Μη-
τσοτάκης και η κυβέρνηση παίρνουν άρι-
στα. Εξασφάλισαν την ένταξη της Ελλάδας 
στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), 
κράτησαν το ελληνικό ∆ηµόσιο στις διε-
θνείς αγορές µε ιστορικά χαµηλά επιτό-
κια, αποτρέποντας έτσι ένα νέο µνηµό-
νιο, και πρωταγωνίστησαν στη δηµιουρ-
γία του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης 
µε εξαιρετικά ευνοϊκούς για την Ελλάδα 
όρους.
Η µεγάλη διάρκεια της κρίσης του Covid-
19 ασκεί πίεση στο «επιτελικό κράτος», το 
οποίο καλείται πλέον να επιβεβαιώσει τα 
επιτελικά του χαρακτηριστικά. Τη δυνα-
τότητα να αναλύει σωστά την κατάσταση, 
να αντιδρά δυναµικά και οργανωµένα στις 
συνεχείς ανατροπές που φέρνει η πανδη-

µία, να αντιµετωπίζει τις νέες προκλήσεις 
και να συντηρεί τη ρεαλιστική ελπίδα.
Το τελευταίο διάστηµα µεγαλώνουν τα 
προβλήµατα στη λειτουργία του επιτελι-
κού κράτους. Παράλληλα, µεγαλώνει η 
λαϊκή δυσαρέσκεια εξαιτίας της δύσκολης 
οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης, 
µε αποτέλεσµα οι εκφραστές του επιθετι-
κού λαϊκισµού και της δηµαγωγίας να θε-
ωρούν ότι η δυσαρέσκεια και η απελπισία 
πολλών συµπολιτών µας µπορεί να τους 
προσφέρουν µια νέα ευκαιρία.

Ρεαλιστικό σενάριο
Το πρώτο που χρειάζεται η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη είναι ένα ρεαλιστικό, αυ-
στηρό σενάριο για την οικονοµία. Από την 
άνοιξη του 2020 το οικονοµικό επιτελείο 
πέφτει συνεχώς έξω στις βασικές εκτιµή-
σεις του, µε αποτέλεσµα να δηµιουργού-
νται σιγά-σιγά οι προϋποθέσεις για µια 
κρίση αξιοπιστίας.
Πρώτα αµφισβητήθηκαν οι εκτιµήσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προέ-
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Το υπό δημιουργία 
ψηφιακό κράτος 
συνυπάρχει με τη 
γραφειοκρατική 
αδράνεια.

λογαριασμούς τους. Το βασικό χαρακτη-
ριστικό της πανδημίας είναι το χτύπημα 
του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ιδι-
αίτερα σε χώρες με τα διαρθρωτικά χα-
ρακτηριστικά της Ελλάδας: μεγάλη εξάρ-
τηση από τον τουρισμό και τις υπηρεσίες, 
πάμπολλες μικρομεσαίες και κυρίως πολύ 
μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.
Επομένως, η παραγωγική, φορολογική 
βάση του ιδιωτικού τομέα έχει πολύ μι-
κρότερες δυνατότητες απ’ ό,τι στο παρελ-
θόν σε ό,τι αφορά την αναγκαία δημοσι-
ονομική προσαρμογή και τη στήριξη των 
δημόσιων οικονομικών στη μετά Covid-
19 εποχή.
Πρέπει να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε 
το πρόβλημα από τώρα, διαφορετικά θα 
δυσκολευτούμε πάρα πολύ να το διαχει-

Αναγκαία η προσφυγή στον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας για να υποστηριχτούν 
ΕΣΥ και εκπαίδευση.

ριστούμε.

Το ασφαλιστικό 
-συνταξιοδοτικό
Η πορεία των οικονομικών του ασφαλι-
στικού-συνταξιοδοτικού προκαλεί δικαι-
ολογημένη ανησυχία. Η πανδημία περιό-
ρισε σημαντικά τις ασφαλιστικές εισφορές 
για προφανείς λόγους, ενώ η κυβέρνηση 
έκανε ορισμένες επιλογές που μεγάλω-
σαν το πρόβλημα.
Έδωσε αναδρομικά και ορισμένες αυξή-
σεις χωρίς να υπάρχουν οι οικονομικές 
δυνατότητες. Επέτρεψε να αναπτυχθούν 
οι δικαστικές διεκδικήσεις αναδρομικών, 
ενώ έπρεπε να ξεκαθαρίσει ότι όσο διαρ-
κούν η πανδημία και οι συνέπειές της δεν 
πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε κατα-
βολή αναδρομικών. Άφησε να μεγαλώσει 
κι άλλο η ουρά των εκατοντάδων χιλιάδων 
που περιμένουν κύρια, επικουρική σύ-
νταξη ή εφάπαξ.
Αν κρίνουμε από τον τρόπο που εξελίσσο-
νται τα πράγματα, η κυβέρνηση αντιμετω-
πίζει τους ακόλουθους κινδύνους:
Πρώτον, να δημιουργηθεί μια μεγάλη 
μάζα δυσαρεστημένων οι οποίοι περιμέ-
νουν να πάρουν σύνταξη και περιορίζο-
νται για ένα απροσδιόριστο διάστημα σε 
βοήθημα.
Δεύτερον, να αντιμετωπιστούν οι ολοένα 
αυξανόμενες συνταξιοδοτικές υποχρεώ-
σεις της από τους Ευρωπαίους εταίρους 
και πιστωτές σαν ένα είδος κρυφού χρέ-

ους.
Τρίτον, να ζητήσουν να ξεκινήσει η δη-
μοσιονομική προσαρμογή το 2022 με 
μια νέα προσπάθεια περιορισμού του κό-
στους του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού 
για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στροφή στην κοινωνία
Οι κοινωνικές συνέπειες της κρίσης της 
πανδημίας γίνονται ολοένα πιο αισθητές 
με το πέρασμα του χρόνου. Η ελληνική 
κοινωνία δεν διαθέτει τις οικονομικές ε-
φεδρείες που είχε στο ξεκίνημα της προ-
ηγούμενης κρίσης. Εκατοντάδες χιλιάδες 
συμπολίτες μας είναι στα όρια της αντο-
χής τους.
Το επιτελικό κράτος πρέπει να κάνει μια 
θεαματική στροφή στην πολιτική που ε-
φαρμόζει, υπέρ της κοινωνίας.
Έχω προτείνει την προσφυγή στον Ευρω-
παϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) 
για να πάρουμε, όπως δικαιούμαστε, δά-
νειο μέχρι 2% του ΑΕΠ, με περίπου μηδε-
νικό επιτόκιο, για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της πανδημίας, ιδιαίτερα στην 
υγεία και στην εκπαίδευση.
Το οικονομικό επιτελείο διστάζει, με το 
σκεπτικό ότι είναι τόσο καλοί οι όροι δα-
νεισμού του Δημοσίου στις αγορές, ώστε 
η διαφορά με το προνομιακό επιτόκιο του 
ESM είναι μικρή και δεν δικαιολογεί την 
εντύπωση ανάληψης δεσμεύσεων έναντι 
του Μηχανισμού, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ 
συνδέει με μνημονιακά μέτρα.
Ο επικεφαλής του ESM, Ρέγκλινγκ, υπο-
γραμμίζει ότι δεν τίθεται θέμα πρόσθετων 
δεσμεύσεων. Το θέμα δίχασε την κυβέρ-
νηση Κόντε στην Ιταλία και χρησιμοποι-
ήθηκε από τον Ρέντσι –ο οποίος επέμενε 
στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης– 
για να προκληθεί η κυβερνητική κρίση 
που, απ’ ό,τι φαίνεται, άνοιξε τον δρόμο 
στον σχηματισμό κυβέρνησης Ντράγκι.
Το ΕΣΥ, η ψηφιακή υποδομή της εκπαί-
δευσης, η οικονομική ενίσχυση των ΑΕΙ 
και η σύνδεσή τους με την έρευνα απαι-
τούν τεράστιες επενδύσεις. Επιπλέον, η 
κοινωνία χρειάζεται ένα μήνυμα από την 
κυβέρνηση ότι είναι δυναμικά στο πλευρό 
της με όλα τα μέσα.
Αν δεν υπάρξει οργανωμένη στροφή της 
κυβερνητικής πολιτικής προς την κοι-
νωνία, θα δημιουργηθεί αναπόφευκτα 
χώρος για τη δυναμική επιστροφή του λα-
ϊκισμού και της δημαγωγίας. Πριν το 2015 
ο Τσίπρας επένδυσε στην οικονομική α-
πελπισία ευρύτερων επαγγελματικών και 
κοινωνικών στρωμάτων, τώρα έχει αρχί-
σει να επενδύει στα κοινωνικά προβλή-
ματα που δημιουργούν η ένταση και η δι-
άρκεια της πανδημίας.

Στην υπηρεσία του πολίτη
Το Δημόσιο εμφανίζει μια αντιφατική ει-

βλεπε πτώση του ΑΕΠ κατά 9,5% το 2020, 
και προβλήθηκαν σενάρια για πολύ μι-
κρότερη πτώση, 2%-4%. Στη συνέχεια ε-
κτιμήθηκε ότι θα είχαμε μία εξαιρετικά 
δυναμική ανάκαμψη σε σχήμα V που θα 
μας επέτρεπε να καλύψουμε στη διάρκεια 
του 2021 το σύνολο σχεδόν των απωλειών 
του 2020.
Είμαστε στο α΄ τρίμηνο του 2021 έχοντας 
καταγράψει πτώση του ΑΕΠ κατά 10% –
όπως είχε προβλέψει η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή– το 2020 και αντιμετωπίζοντας 
φαινόμενα ύφεσης τα οποία μπορεί να ρί-
ξουν το ΑΕΠ του α΄ τριμήνου κατά 11%-
12% σε σχέση με το ΑΕΠ του α΄ τριμήνου 
του 2020.
Δεν έχουμε κάποια απόκλιση στις οικο-
νομικές εκτιμήσεις, αλλά εντυπωσιακές α-
στοχίες, που οφείλονται στον τρόπο που 
λειτουργεί το οικονομικό επιτελείο. Υιο-
θετεί σταθερά ιδιαίτερα ευνοϊκά σενάρια, 
σε μια προσπάθεια να πείσει ότι οι δυσκο-
λίες δεν είναι τόσο μεγάλες και ότι σε λί-
γους μήνες θα έχουμε αφήσει πίσω μας 
την κρίση.
Η διαρκής διάψευση των αισιόδοξων σε-
ναρίων προκαλεί τεράστια προβλήματα 
στον κρατικό προϋπολογισμό, επιταχύνει 
την ανοδική πορεία του δημόσιου χρέους, 
ακυρώνει επιχειρηματικά σχέδια και την 
αποτελεσματικότητα επιχειρηματικών α-
ποφάσεων, εφόσον οι υποθέσεις εργασίας 
αποδεικνύονται μη ρεαλιστικές.
Αυτό πρέπει να αλλάξει, γιατί ο χρόνος της 
χαλαρής δημοσιονομικής πολιτικής στην 
Ευρωζώνη περιορίζεται και δεν είναι δύ-
σκολο να προβλέψουμε ότι το 2022 θα 
βρεθούμε αντιμέτωποι με τους λογαρια-
σμούς της κρίσης. Χρειάζεται, λοιπόν, 
καλός και ρεαλιστικός σχεδιασμός, για να 
μη βρεθούμε μπροστά σε εξαιρετικά δύ-
σκολες καταστάσεις.
Το οικονομικό επιτελείο δεν πρέπει να 
παρασυρθεί σε μια υπερβολική απαισι-
οδοξία, που μπορεί να πάρει χαρακτηρι-
στικά αυτοεκπληρούμενης προφητείας, 
αλλά και δεν μπορεί να συνεχίσει την 
προσπάθεια στη βάση σεναρίων τα οποία 
διαψεύδονται το ένα μετά το άλλο στην 
πράξη.

Αυστηρότερη διαχείριση
Στο όνομα της αντιμετώπισης της πανδη-
μίας έχει χαλαρώσει η δημοσιονομική δι-
αχείριση, ακόμη και σε τομείς όπου θα έ-
πρεπε να είναι πιο αποτελεσματική και 
αυστηρή. Διεθνώς η πανδημία αξιοποιεί-
ται από πολλά κυβερνητικά και αυτοδιοι-
κητικά στελέχη σαν ένα είδος λευκής επι-
ταγής.
Πρόκειται για λάθος στρατηγικής σημα-
σίας. Είναι βέβαιο ότι από το 2022 οι κυ-
βερνήσεις των κρατών-μελών της Ευρω-
ζώνης θα κληθούν να βάλουν τάξη στους 



κές επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση. 
Πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να α-
ποκτήσουμε σύγχρονες και εξωστρε-
φείς βιομηχανικές μονάδες σε κλάδους 
που πρωταγωνιστούν στην οικονομία.
Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμη πολλά ε-
πενδυτικά αντικίνητρα, από το υψηλό 
κόστος του χρήματος μέχρι το απαρά-
δεκτα υψηλό ενεργειακό κόστος και το 
μη μισθολογικό κόστος, το οποίο, αν 
και έχει μειωθεί με πρωτοβουλία της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη, παραμένει 
ακόμη σε υψηλά επίπεδα.
Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να αντιμε-
τωπίσει το επιτελικό κράτος είναι η ποι-
ότητα των δημοσίων δαπανών και η δύ-
σκολη στροφή του Δημοσίου προς τις ε-
πενδύσεις. Χωρίς σοβαρή αύξηση του 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων 
και χωρίς ποιοτική αναβάθμιση των ε-
πενδυτικών επιλογών του Δημοσίου, 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλύψουμε 
το τεράστιο επενδυτικό έλλειμμα και να 
βάλουμε την οικονομία σε πορεία στα-
θερής και δυναμικής ανάπτυξης.
Η κυβέρνηση δέχεται μεγάλη πίεση 
από επαγγελματικά και κοινωνικά 
στρώματα που πλήττονται από την παν-
δημία. Διεκδικούν σημαντική κρατική 
ενίσχυση με τη μορφή βοηθημάτων, ε-
πιδομάτων και της προσωρινής απαλλα-
γής από ασφαλιστικές, φορολογικές και 
άλλες υποχρεώσεις. Υπάρχει σοβαρός 
κίνδυνος η πίεση αυτή να οδηγήσει σε 
πτώση ποιότητας της διαχείρισης των 32 
δισ. ευρώ που θα πάρει η Ελλάδα στη δι-
άρκεια της επόμενης εξαετίας στο πλαί-
σιο της χρηματοδότησης της ανάκαμ-

Για πρώτη φορά μετά τις εκλογές 
προσφέρονται κάποιες πολιτικές 
ευκαιρίες σε Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ.

ψης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ήδη 
ορισμένες πρωτοβουλίες που παίρνει 
η κυβέρνηση για να προωθήσει την α-
νάκαμψη μοιάζουν περισσότερο με ε-
νισχύσεις που δεν θα έχουν συνέχεια 
παρά με επενδύσεις που θα βελτιώσουν 
την οικονομική μας προοπτική.

Η γενική εικόνα
Συνοψίζω τη γενική εικόνα ως εξής:
Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει από τις 
καλύτερες επιδόσεις στην Ε.Ε. στην α-
ντιμετώπιση της πανδημίας. Η επιτυ-
χία όμως αυτή απειλείται από την κοι-
νωνική κόπωση που έχουν προκαλέσει 
τα περιοριστικά μέτρα και, κυρίως, από 
τις μεταλλάξεις του ιού. Η βρετανική 
μετάλλαξη, η οποία κάνει πιο εύκολη τη 
μετάδοση του ιού, είναι πιθανό να επι-
κρατήσει στην Ευρώπη.
Ο εμβολιασμός προχωρά ικανοποιητικά 
στη χώρα μας και το ποσοστό εμβολια-
σμού του πληθυσμού είναι από τα υψη-
λότερα στην Ε.Ε. Μετά τις πρώτες δυ-
σκολίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο εμβο-
λιασμός αναμένεται να αποκτήσει νέα 
δυναμική τον Απρίλιο και τον Μάιο. Οι 
ειδικοί όμως προειδοποιούν ότι ο εμ-
βολιασμός δεν είναι πανάκεια και πως 
είναι αναγκαία η συνέχιση διαφόρων 
περιοριστικών μέτρων. Εντύπωση προ-
κάλεσε και η παρέμβαση του πρωθυ-
πουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, 
Τζόνσον, με την οποία υπογράμμισε ότι 
η ανάγκη εμβολιασμού θα είναι συνε-
χής, δηλαδή κάθε χρόνο οι πολίτες θα 
πρέπει να εμβολιάζονται κατά του κορο-
νοϊού.

Τη θετική διαφορά, πάντως, μπορεί να 
κάνει το ισραηλινό φάρμακο, το οποίο 
παρουσίασε ο πρωθυπουργός του Ισ-
ραήλ, Νετανιάχου, στον Έλληνα πρωθυ-
πουργό κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 
επίσκεψης του τελευταίου στο Ισραήλ.
Η Ε.Ε. δεν μπορεί, δυστυχώς, να αντι-
μετωπίσει την πανδημία με την απο-
τελεσματικότητα της Κίνας και άλλων 
χωρών. Ο εμβολιασμός είναι μέρος της 
λύσης, αλλά δεν είναι η συνολική λύση 
του προβλήματος. Η απελευθέρωσή 
μας από την πανδημία μπορεί τελικά να 
έρθει μέσα από τα φάρμακα και την κα-
τάλληλη θεραπεία.
Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο, γι’ αυτό 
η οικονομική πολιτική πρέπει να προ-
γραμματιστεί σε βάθος χρόνου. Το του-
ριστικό καλοκαίρι δεν θα είναι αυτό 
που θα θέλαμε και μπορεί να κινηθεί 
στα χαμηλά επίπεδα του 2020. Η οικο-
νομική ανάκαμψη δύσκολα θα αποκτή-
σει δυναμική πριν από το δ΄ τρίμηνο 
του 2021 και πρέπει να δούμε πώς θα 
καλύψουμε βασικές ανάγκες μέχρι τα 
τέλη του χρόνου και πώς θα προετοι-
μάσουμε παράλληλα το έδαφος για ε-
πιστροφή στη δυναμική ανάπτυξη της 
οικονομίας.
Σε ό,τι αφορά τον συσχετισμό των πο-
λιτικών δυνάμεων, Μητσοτάκης και ΝΔ 
παραμένουν κυρίαρχοι, αλλά για πρώτη 
φορά μετά τις βουλευτικές εκλογές αρ-
χίζουν να δημιουργούνται πολιτικές ευ-
καιρίες για τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μέχρι σήμερα ο Μητσοτάκης έχει κα-
ταφέρει να στερεί πολιτικό χώρο από 
τον ΣΥΡΙΖΑ και να διευρύνει την ε-
πιρροή της ΝΔ στο κέντρο και στην κε-
ντροαριστερά. Πρόκειται για πολιτικό 
επίτευγμα, αν σκεφτούμε τι δοκιμασίες 
πέρασε η κυβέρνηση και πώς έχουν α-
ποδυναμωθεί οι κυβερνήσεις σε ευρω-
παϊκές χώρες με μικρότερα προβλήματα 
από εμάς.
Η επιτυχημένη στρατηγική δεν πρόκει-
ται να αλλάξει, αλλά το επιτελικό κρά-
τος πρέπει να βρει νέους τρόπους αντί-
δρασης στις νέες προκλήσεις που αντι-
μετωπίζουμε.
Η αποστολή του είναι πολύ πιο σύν-
θετη απ’ ό,τι υπολόγιζε η κυβερνητική 
ηγεσία στο ξεκίνημα της τετραετίας. 
Τότε είχαμε μια διαχειριστική προ-
σέγγιση στα σημαντικά οικονομικά θέ-
ματα. Τώρα πρέπει να αναπτυχθούν ση-
μαντικές πρωτοβουλίες στον κοινωνικό 
τομέα, να παρθούν δύσκολες αποφάσεις 
για τον καλύτερο προγραμματισμό της 
δημοσιονομικής διαχείρισης και να ε-
πιταχυνθεί ο μετασχηματισμός, εκσυγ-
χρονισμός της οικονομίας, παρά το αυ-
ξανόμενο επενδυτικό έλλειμμα και την 
παράταση της κρίσης της πανδημίας.

κόνα σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του 
πολίτη.
Από τη μια, οι πολίτες έχουν αγκαλιάσει 
την ψηφιοποίηση του κράτους που προ-
ωθείται συστηματικά από την κυβέρ-
νηση.
Από την άλλη, οι περιορισμοί που επι-
βάλλει η αντιμετώπιση της πανδημίας 
έχουν κάνει ακόμη πιο δυσλειτουργικές 
τις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες. 
Σε πολλές περιπτώσεις οι πολίτες κατα-
λήγουν να επικοινωνούν με έναν τηλε-
φωνητή, χωρίς να μπορούν να προωθή-
σουν τα θέματα που τους αφορούν.
Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα δη-
μιουργηθούν πρόσθετα προβλήματα 
στην οικονομική και κοινωνική καθη-
μερινότητα.
Πίσω από τη βιτρίνα ενός κράτους το 
οποίο συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
των συνεπειών της πανδημίας υπάρχει, 
ενισχυμένο, το γνώριμο γραφειοκρα-
τικό φαινόμενο. Το επιτελικό κράτος 
στηρίζεται στην αντίληψη ότι η δημόσια 
διοίκηση μπορεί να λειτουργήσει σε ό-
φελος του πολίτη με μεγαλύτερη ευελι-
ξία και αποτελεσματικότητα και μικρό-
τερο κόστος για τον φορολογούμενο. 
Όλα αυτά δεν έχουν αποδειχθεί στην 
πράξη. Αποτελούν όμως βασική στρατη-
γική επιλογή της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη.

Οικονομικός  
μετασχηματισμός
Τα στοιχεία για την οικονομία δείχνουν 
ότι η καθίζηση της δραστηριότητας είναι 
μεγαλύτερη από αυτή που είχε προβλε-
φθεί και πως ο δρόμος για την κάλυψη 
των απωλειών από την πανδημία θα 
είναι μακρύτερος και πιο δύσκολος.
Το επιτελικό κράτος πρέπει να φύγει 
μπροστά και να οργανώσει τον μετασχη-
ματισμό της οικονομίας σε εξαιρετικά 
σύνθετες συνθήκες. Το επενδυτικό έλ-
λειμμα παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις 
και τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Τα-
μείου Ανάκαμψης είναι σημαντικά αλλά 
δεν φτάνουν για να καλύψουν τις επεν-
δυτικές, αναπτυξιακές ανάγκες. Πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν ως καταλύτης της 
αναπτυξιακής διαδικασίας και να συ-
μπληρωθούν από πολλαπλάσιες επεν-
δύσεις για να δημιουργηθεί αναπτυξι-
ακή δυναμική.
Έχω προτείνει την πλήρη ηλεκτροκί-
νηση των λεωφορείων και των ταξί σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για να φύ-
γουμε από το ντίζελ, το οποίο επιβαρύ-
νει την ατμόσφαιρα και την υγεία μας 
σοβαρά στα αστικά κέντρα, να στείλουμε 
με τον καλύτερο τρόπο το μήνυμα της 
πράσινης μετάβασης και να δημιουργή-
σουμε τις προϋποθέσεις για παραγωγι-
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Μια γιορτή-κατασκεύασµα «φυτεύτηκε» 
εκεί κοντά στις χειµερινές εκπτώσεις 
για να εξυπηρετήσει την παγκόσµια κα-

τανάλωση. Μια ηµέρα γεµάτη κόκκινα τριαντά-
φυλλα, λούτρινα αρκουδάκια και σοκολατάκια, 
που αντιµετωπίζεται από τους «διανοούµενους» 
ως γραφική και από τους influencers ως πάρτι. 
Η Ηµέρα του Αγίου Βαλεντίνου µπορεί να µην 
έχει σοβαρή υπόσταση, να µην είναι µια κατα-
νυκτική ηµέρα της χριστιανοσύνης, χτύπησε 
όµως διάνα στα ροµαντικά κύτταρα που κρύ-
βουν ακόµα και οι πιο σκληροί τεχνοκράτες του 
έρωτα, για να γίνει τελικά µια παγκόσµια γιορτή, 
που, ναι, µπορεί να είναι φλύαρη και αστεία και 
λίγο χαζούλα, µε νερόβραστες ταινίες που «ανοί-
γουν» ειδικά εκείνη την ηµέρα, και υπερµεγέ-
θεις ευχητήριες κάρτες µε λόγια µελιστάλαχτης 
αγάπης που ανταλλάσσουν µικροί και µεγάλοι 
περισσότερο σαν αστείο, παραµένει όµως στο 
τέλος µια καλή αφορµή για να πεις «σ’ αγαπώ». 
Κι αυτό πάντα θα είναι σπουδαίο. Φέτος, στη 
δίνη της παγκόσµιας πανδηµίας, φαίνεται να 
αποκτά µια πιο ουσιαστική, σχεδόν θεµελιώδη 
βάση, να βρίσκει τη σοβαρότητα που τόσο της 
έλειπε. Φέτος, που δεν µπορούµε να αγκαλια-
στούµε και να φιληθούµε, ο Άγιος Βαλεντίνος 
φαίνεται να είναι αυτό ακριβώς που χρειαζό-
µαστε – µια ηµέρα διαφυγής από τον ζόφο, µια 
ηµέρα υπενθύµισης αυτού που πραγµατικά µε-
τράει στις ζωές µας: αγάπη µόνο.

Ντέ πυ Κουρέλλου

ΑΓΑΠΗ 
ΜΟΝΟ
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Ταινίες, ντοκιµαντέρ και µουσική 
του Αγίου Βαλεντίνου στα ελληνικά κανάλια

ERTFLIX

Autumn in New York 
(Φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη)
Καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ και πα-
ρακολουθήστε παρέα µε… χαρτοµάντιλα το 
«Autumn in New York» µε τον Ρίτσαρντ Γκιρ 
και τη Γουινόνα Ράιντερ σε ένα δραµατικό 
love story, σε σκηνοθεσία Τζόαν Τσεν. Ο Γκιρ 
στον ρόλο του Γουίλ, ενός γοητευτικού και 
επιτυχηµένου σεφ γνωστού εστιατορίου της 
Νέας Υόρκης, µε πολλές κατακτήσεις, που 
αποφεύγει τις δεσµεύσεις, µέχρι που γνωρίζει 
τη Σάρλοτ. Όταν εκείνη αρρωσταίνει, ο Γουίλ 
κινεί γη και ουρανό για να τη σώσει.

Hope Springs (Ποτέ δεν είναι αργά)
Χαµογελάστε µε τη Μέριλ Στριπ και τον Τόµι 
Λι Τζόουνς στο «Hope Springs». Ύστερα από 
δεκαετίες έγγαµου βίου, η Κέι αισθάνεται 
την ανάγκη να αναζωπυρώσει το πάθος µε 
τον πεισµατάρη και εργασιοµανή σύζυγό της, 
Άρνολντ. Έτσι, αφού µάθει για έναν φηµισµένο 
σύµβουλο γάµου σε επαρχιακή κωµόπολη, 
προσπαθεί να πείσει τον Άρνολντ να φύγει 
µαζί της για µία εβδοµάδα εντατικής θεραπεί-
ας, σε µια προσπάθεια να ανάψουν ξανά τη 
σπίθα που κάποτε τους έφερε κοντά.

Burton and Taylor (Μπάρτον και Τέιλορ)
Ταυτιστείτε ή και όχι µε την πολυτάραχη σχέση 
του Ρίτσαρντ Μπάρτον και της Λιζ Τέιλορ 
στο «Burton and Taylor». Ένας παράνοµος 
έρωτας, δύο θυελλώδεις γάµοι, χωρισµοί και 
µπόλικο αλκοόλ πλαισιώνουν το ατελείωτο 
πάθος των δύο αξέχαστων σταρ του Χόλι-
γουντ. Πρωταγωνιστούν ο Ντόµινικ Γουέστ 
και η Έλενα Μπόναµ Κάρτερ. Η σκηνοθεσία 
είναι του Ρίτσαρντ Λάξτον.

Fly Me to the Moon (Γάµος σε δόσεις)
Γελάστε µε την καρδιά σας στο «Fly Me to 
the Moon», µε την Νταϊάν Κρούγκερ σε ένα 
τρελό στοίχηµα µε τον εαυτό της και τον θεό 
Έρωτα. Στην κωµωδία γαλλικής παραγωγής 

(σε σκηνοθεσία Πασκάλ Σοµέιγ), η Iζαµπέλ 
είναι ερωτευµένη µε τον Πιερ, τον άντρα 
των ονείρων της. ∆εν σκοπεύει όµως να τον 
παντρευτεί, γιατί η οικογένειά της ταλαιπω-
ρείται από µια παράξενη κατάρα που διαλύει 
όλους τους πρώτους γάµους των µελών της. 
Αποφασίζει να παντρευτεί τον πρώτο τυχόντα, 
να τον χωρίσει και να εξασφαλίσει µετά µια 
ευτυχισµένη ζωή µε τον αγαπηµένο της. Η 
επιλογή του γαµπρού, όµως, κρύβει πολλά 
απρόοπτα…

Τhe Best of Me (Η πρώτη αγάπη)
Ένα κλασικό αµερικανικό «chick flick», το 
«The Best of Me» µε τον Τζέιµς Μάρσντεν 
και τη Μισέλ Μόναγκαν θα σας κρατήσει 
συντροφιά, γεµάτο υποσχέσεις ότι ο αληθινός 
έρωτας δεν ξεχνιέται ποτέ. Ο Ντόσον και 
η Αµάντα, δύο πολύ ερωτευµένοι νέοι στο 
σχολείο που χώρισαν µε δραµατικό τρόπο, θα 
ξαναβρεθούν είκοσι χρόνια µετά µε αφορµή 
τον θάνατο ενός αγαπηµένου τους φίλου και 
θα συνειδητοποιήσουν ότι η αγάπη τους δεν 
έχει σβήσει. Ταινία βασισµένη στο συγκινητικό 
µπεστ σέλερ του συγγραφέα Νίκολας Σπαρκς, 
σε σκηνοθεσία Μάικλ Χόφµαν.

The Human Stain (Το ανθρώπινο στίγµα)
Στο τέλος της δεκαετίας του ’90 κι ενώ έχει 
ξεσπάσει το σκάνδαλο Κλίντον-Λεβίνσκι, o 
καθηγητής Φιλολογίας Κόουλµαν Σιλκ (Άντονι 
Χόπκινς) παραιτείται από τη θέση του όταν 
κατηγορείται άδικα για ρατσιστικά σχόλια 
απέναντι σε δύο Αφροαµερικανούς µαθητές 
του. Η γυναίκα του πεθαίνει αµέσως µετά από 
τον «καηµό» της, αφήνοντάς τον µόνο, χωρίς 
δουλειά και έχοντας χάσει την κοινωνική του 
θέση. Εκείνος δηµιουργεί ερωτικό δεσµό µε 
τη 40χρονη καθαρίστρια Φόνια Φάρλεϊ (Νικόλ 
Κίντµαν), όµως η σχέση του απειλείται από τον 
ψυχωτικό πρώην σύζυγό της. Μεταφορά στον 
κινηµατογράφο της νουβέλας του διάσηµου 
Αµερικανού συγγραφέα Φίλιπ Ροθ.

Τα πολλά πρόσωπα του έρωτα έρχεται να µας γνωρίσει το ERTFLIX µε ένα ειδικό αφιέρωµα στη νέα κατηγορία 
«Σπίτι µε τον Βαλεντίνο», µε ταινίες απ’ όλα τα είδη (κωµικές, δραµατικές, βιογραφικές), ευρωπαϊκές 

και αµερικανικές, που θα βρείτε στη δωρεάν ψηφιακή πλατφόρµα της ΕΡΤ.

Autumn in New York 
(Φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη)
Καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ και πα-
ρακολουθήστε παρέα µε… χαρτοµάντιλα το 
«Autumn in New York» µε τον Ρίτσαρντ Γκιρ 
και τη Γουινόνα Ράιντερ σε ένα δραµατικό 
love story, σε σκηνοθεσία Τζόαν Τσεν. Ο Γκιρ 
στον ρόλο του Γουίλ, ενός γοητευτικού και 
επιτυχηµένου σεφ γνωστού εστιατορίου της 
Νέας Υόρκης, µε πολλές κατακτήσεις, που 
αποφεύγει τις δεσµεύσεις, µέχρι που γνωρίζει 
τη Σάρλοτ. Όταν εκείνη αρρωσταίνει, ο Γουίλ 
κινεί γη και ουρανό για να τη σώσει.

Hope Springs (Ποτέ δεν είναι αργά)
Χαµογελάστε µε τη Μέριλ Στριπ και τον Τόµι 
Λι Τζόουνς στο «Hope Springs». Ύστερα από 
δεκαετίες έγγαµου βίου, η Κέι αισθάνεται 
την ανάγκη να αναζωπυρώσει το πάθος µε την ανάγκη να αναζωπυρώσει το πάθος µε 
τον πεισµατάρη και εργασιοµανή σύζυγό της, 
Άρνολντ. Έτσι, αφού µάθει για έναν φηµισµένο 
σύµβουλο γάµου σε επαρχιακή κωµόπολη, 
προσπαθεί να πείσει τον Άρνολντ να φύγει 
µαζί της για µία εβδοµάδα εντατικής θεραπεί-
ας, σε µια προσπάθεια να ανάψουν ξανά τη 
σπίθα που κάποτε τους έφερε κοντά.

Burton and Taylor (Μπάρτον και Τέιλορ)

Λι Τζόουνς στο «Hope Springs». Ύστερα από 
δεκαετίες έγγαµου βίου, η Κέι αισθάνεται 
την ανάγκη να αναζωπυρώσει το πάθος µε 

συντροφιά, γεµάτο υποσχέσεις ότι ο αληθινός 

σχολείο που χώρισαν µε δραµατικό τρόπο, θα 

έχει σβήσει. Ταινία βασισµένη στο συγκινητικό 
µπεστ σέλερ του συγγραφέα Νίκολας Σπαρκς, 

Burton and Taylor (Μπάρτον και Τέιλορ)
Ταυτιστείτε ή και όχι µε την πολυτάραχη σχέση 
του Ρίτσαρντ Μπάρτον και της Λιζ Τέιλορ 
στο «Burton and Taylor». Ένας παράνοµος 
έρωτας, δύο θυελλώδεις γάµοι, χωρισµοί και 
µπόλικο αλκοόλ πλαισιώνουν το ατελείωτο 
πάθος των δύο αξέχαστων σταρ του Χόλι-
γουντ. Πρωταγωνιστούν ο Ντόµινικ Γουέστ 
και η Έλενα Μπόναµ Κάρτερ. Η σκηνοθεσία 
είναι του Ρίτσαρντ Λάξτον.

Fly Me to the Moon (Γάµος σε δόσεις)
Γελάστε µε την καρδιά σας στο «Fly Me to 
the Moon», µε την Νταϊάν Κρούγκερ σε ένα 
τρελό στοίχηµα µε τον εαυτό της και τον θεό 
Έρωτα. Στην κωµωδία γαλλικής παραγωγής 

σπίθα που κάποτε τους έφερε κοντά.

Burton and Taylor (Μπάρτον και Τέιλορ)

καθηγητής Φιλολογίας Κόουλµαν Σιλκ (Άντονι 

του. Η γυναίκα του πεθαίνει αµέσως µετά από 

τη 40χρονη καθαρίστρια Φόνια Φάρλεϊ (Νικόλ 
Κίντµαν), όµως η σχέση του απειλείται από τον 
ψυχωτικό πρώην σύζυγό της. Μεταφορά στον 
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ΕΠΙΛΟΓΕΣΕΡΤ2
Μια μέρα για όλο τον κόσμο – 14 Φεβρουαρίου: 
Ημέρα των Ερωτευμένων
Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας των Ερωτευ-
μένων, η ΕΡΤ2, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, στις 
19:00, παρουσιάζει –σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση– 
ένα ξεχωριστό επεισόδιο από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Μια 
μέρα για όλο τον κόσμο». Με διάθεση χιουμοριστική και 
διασκεδαστική, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Οικονόμου, το επεισόδιο προσεγγίζει τις 
διαφορετικές εκφράσεις και πτυχές του έρωτα μέσα από τρεις ιστορίες.
Ο Βασίλης και η Εύα, φωλιασμένοι στη Μύκονο, ζουν τον έρωτά τους μέσα από 
την τέχνη. Επειδή «στην τέχνη, όπως και στον έρωτα, μπορείς να συνδυάζεις τα 
αντίθετα κι όμως στο τέλος αυτά να εναρμονίζονται», όπως λένε.
Η συγγραφέας αισθηματικών μυθιστορημάτων Ελένη Αντωνίου συνομιλεί με 
τρεις φανατικές της αναγνώστριες. «Πόσο σημαντικό είναι να φαντασιώνεσαι 
τον ιδανικό έρωτα!» εξομολογούνται. Το ταξίδι του έρωτα μέσα από τις σελίδες 
ενός βιβλίου ίσως αποτελεί διέξοδο.
Η 18χρονη Μαριεύα αποκαλύπτει πώς η ίδια και οι συνομήλικοί της αξιο-
ποιούν την τεχνολογία για να αλληλεπιδράσουν ερωτικά. Κινητό, μηνύματα, 
Instagram… Με τη γιαγιά Μαίρη, 92 χρονών, συνομιλούν ανοιχτά, ανταλλάσ-
σουν απόψεις επάνω στον έρωτα, αντιδιαστέλλοντας το «σήμερα» με το «τότε».
Σκηνοθεσία-σενάριο: Μαριάννα Οικονόμου
Αρχισυνταξία: Βάσω Χρυσοστομίδου
Έρευνα: Γεωργία Σαλαμπάση
Διεύθυνση φωτογραφίας: Carlos Munyoz

Ο Μάριος Φραγκούλης και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη 
στο «Μουσικό Κουτί»
Ο έρωτας θέλει μουσική και η ΕΡΤ1 μεταδίδει 
ξανά το «Μουσικό Κουτί» του Νίκου Πορτοκάλο-
γλου και της Ρένας Μόρφη, την ημέρα του Βα-
λεντίνου, στις 19:00, με καλεσμένους τον Μάριο 
Φραγκούλη και την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, σε μια 
υπέροχη συνύπαρξη. Οι δύο εκλεκτοί καλλιτέχνες 
ενώνουν τις φωνές τους σε μπαλάντες και όχι μόνο, 
ξαφνιάζουν και γοητεύουν. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο;

Όλος ο Φεβρουάριος είναι αφιερωμένος στον Άγιο 
Βαλεντίνο στη Νova. Κάθε Πέμπτη, στις 22:00, από 
το Novacinema2HD θα προβάλλονται δύο ταινίες 
του είδους, όπως «Το Ημερολόγιο» με τους Ράιαν 
Γκόσλινγκ και Ρέιτσελ Μακ Άνταμς, «Πριν το 
ξημέρωμα» με τους Ίθαν Χοκ και Ζιλί Ντελπί, «Ο 
Σωματοφύλακας» με τη Γούιτνεϊ Χιούστον και 
τον Κέβιν Κόστνερ, «Το πορτρέτο μιας γυναίκας 
που φλέγεται» με τους Αντέλ Ενέλ, Νοέμι Μερλάν 
και Βαλέρια Γκολίνο, «Σύζυγος για ενοικίαση» με τους 
Μπρούκλιν Ντέκερ, Τζένιφερ Άνιστον και Άνταμ Σάντλερ, 
«Όχι μόνο φίλοι» με τους Μίλα Κούνις και Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και πολλές άλλες.
Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, έρχεται 
ένας ολοήμερος μαραθώνιος μόνο με αισθηματικές ταινίες, οι οποίες θα καλύψουν 
όλα τα πρόσωπα του έρωτα, μέσα από τη φιλία, από την απόσταση, από το πάθος, 
από την αφοσίωση!

ΑΝΤ1, 21:00:  
Μια Μέρα (One Day)
Η ταινία αποτελεί τη μεταφορά του ομό-
τιτλου μπεστ-σέλερ βιβλίου του Ντέιβιντ 
Νικόλς στη μεγάλη οθόνη και ο ίδιος ο 
συγγραφέας υπογράφει και το σενάριο. 
H ταινία είναι ένα συγκινητικό ρομάντζο, 
εμπλουτισμένο με χιούμορ και ιδιαίτε-
ρους χαρακτήρες, και αναδεικνύει τον 
ρόλο που παίζουν κάποιοι άνθρωποι 
στη ζωή των άλλων. Υπόθεση: Η ει-
κοσάχρονη μπερδεμένη σχέση δύο φαι-
νομενικά αντίθετων χαρακτήρων, της 
Έμα και του Ντέξτερ, συμπυκνώνεται 
στην περιγραφή της 15ης Ιουλίου κάθε 
χρόνου, ημερομηνία της γνωριμίας τους 
σε ένα οργιώδες πάρτι αποφοίτησης εν 
έτει 1988.
Παίζουν: Αν Χάθαγουεϊ, Τζιμ Στάρτζες, 
Πατρίσια Κλάρκσον
Σκηνοθεσία: Λόνε Σέρφιγκ
(Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφο-
ρά λόγου, βία, χρήση ουσιών.)

ANT1, 23:15:  
Άγρυπνος στο Σιάλτ  
(Sleepless in Seattle)
Ο Σαμ ζει με τον μικρό του γιο στο Σιάτλ 
και πενθεί τη σύζυγό του που πέθανε. 
Την παραμονή Πρωτοχρονιάς ο Τζόνα 
τηλεφωνεί σε μια ραδιοφωνική εκπο-
μπή και πείθει τον μπαμπά του να βγει 
στον αέρα να μιλήσει για τη σύζυγό του. 
Εκατοντάδες γυναίκες απ’ όλη τη χώρα 
που ακούν την εκπομπή συγκινούνται 
από την ιστορία του και του στέλνουν 
γράμματα. Μία από τις ακροάτριες είναι 
η Άννι, ρεπόρτερ εφημερίδας που του 
γράφει ένα γράμμα προτείνοντας συ-
νάντηση τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου 
αλλά δεν το στέλνει. Όμως η συντά-
κτριά της, Μπέκι, στέλνει το γράμμα 
και την Άννι στο Σιάτλ, για να κάνει ένα 
ρεπορτάζ σχετικά με τις ραδιοφωνικές 
εκπομπές.
Παίζουν: Τομ Χανκς, Μεγκ Ράιαν, Μπιλ 
Πούλμαν
Σκηνοθεσία: Νόρα Έφρον

Alpha, 21:10:  
Pretty Woman
Ο φιλόδοξος επιχειρηματίας Έντουαρντ 
Λιούις έχει μόλις φτάσει στο Λος Άντζε-
λες για μια επιχειρηματική εκδήλωση. 
Προσπαθώντας να βρει πληροφορίες 
για τη σωστή διαδρομή, θα πέσει τυχαία 
πάνω σε μια πόρνη, τη Βίβιαν Γουάρντ, 
η οποία είναι πρόθυμη να τον βοηθή-

σει. Όχι φυσικά χωρίς κάποιο αντίτιμο, 
αφού δεν συνηθίζει να κάνει ποτέ κάτι 
δωρεάν. Κεραυνοβολημένος από την 
εντυπωσιακή ομορφιά της, ο Έντουαρντ 
το προχωρά ένα βήμα παραπάνω και 
της προτείνει να γίνει η συνοδός του 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 
που θα βρίσκεται εκεί. Είναι διατεθει-
μένος να πληρώσει όσα χρειαστεί. Ή 
τουλάχιστον έτσι νομίζει.
Παίζουν: Τζούλια Ρόμπερτς, Ρίτσαρντ 
Γκιρ, Ραλφ Μπέλαμι, Τζέισον Αλεξάντερ
Σκηνοθεσία: Γκάρι Μάρσαλ

Alpha, 23:45:  
My Secret Valentine
Η Κλόε διευθύνει ένα μπιστρό στο 
Πόρτλαντ, έως την ημέρα που ο πατέ-
ρας της, Τρούμαν, της ζητά να τον επι-
σκεφτεί στο πατρικό της. Εκεί θα της 
ανακοινώσει πως μετά το Φεστιβάλ 
Κρασιού του Αγίου Βαλεντίνου πρό-
κειται να πουλήσει την οικογενειακή 
τους επιχείρηση, το οινοποιείο τους, 
σε μια άλλη, μεγαλύτερη επιχείρηση 
στη Νέα Υόρκη. Ταραγμένη από τα 
νέα που της ανακοινώνει ο πατέρας 
της, αποφασίζει να μείνει εκεί για να 
παρακολουθήσει τις διαδικασίες της 
πώλησης, μη γνωρίζοντας ποια θα 
είναι η εξέλιξη μόλις γνωρίσει τον 
αντιπρόσωπο πωλήσεων της μεγάλης 
αυτής εταιρείας.
Παίζουν: Λέισι Τσάμπερτ, Άντριου Γου-
όλκερ, Πίτερ Μακνίλ, Τάρα Γέλαντ
Σκηνοθεσία: Μπράντλεϊ Γουόλς
Σε πρώτη προβολή

COSMOTE TV, VILLAGE 
CINEMA, 15:55:  
Δύο εβδομάδες προθεσμία  
(Two weeks notice)
Η Λούσι, μια ακτιβίστρια δικηγόρος, 
παρ’ ότι ενάντια στις πεποιθήσεις της, 
δέχεται να δουλέψει για λογαριασμό του 
Τζορτζ, ενός εγωκεντρικού και ανεύ-
θυνου πλεϊμπόι. Ο Τζορτζ, όμως, την 
ενοχλεί για να του ρυθμίσει και τα πιο 
ασήμαντα ζητήματα της προσωπικής 
του ζωής, γι’ αυτό η Λούσι τού δίνει δύο 
εβδομάδες προθεσμία να βρει αντικατα-
στάτρια. Ανάλαφρο, καθαρά ψυχαγωγι-
κό, απευθύνεται κυρίως στους φαν των 
δύο πρωταγωνιστών.
Παίζουν: Σάντρα Μπούλοκ, Χιου Γκραντ
Σκηνοθεσία: Μαρκ Λόρενς

NOVA

ΕΡΤ1

ª
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∆ώρα 
για την ηµέρα της αγάπης

ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΗ

Σκουλαρίκια µε οκτά-
γωνα κρύσταλλα και 
ηµιπολύτιµες πέτρες 
(ασήµι, κρύσταλλοι, 
ρητίνη). Σχεδιάστρια: 
Κατερίνα Ψωµά.
Cycladic Shop

Θήκη iPad Pro 
10.5’’ - Smart 

Red Raspberry
Public

Κρεµαστό καρδιά 
από αλουµίνιο, 
εµπνευσµένο από 
τη Συλλογή του 
Ιδρύµατος Β. & Ε. 
Γουλανδρή, σχε-
διασµένο από τη 
Χριστίνα Μόραλη.

Συλλεκτικά 
αρωµατικά 
κεριά από 
την ΙΚΕΑ 
και τον πο-
λυτελή οίκο 
αρωµάτων 
και µόδας 
Byredo.

Καίτη Γαρµπή - ∆ιονύσης Σχοινάς: Ερωτικό live streaming 
concert, µε αγαπηµένα τραγούδια, εντυπωσιακό stage και 
δώρα. Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, στις 19:00.
Εισιτήρια: https://kaitigarbi.com.gr, viva.gr

 µε οκτά-

Ασύρµατα ακουστικά LG Tone Free
Ενσωµατώνοντας το Meridian HSP (Headphone Spatial 
Processing), τα LG Tone Free συνθέτουν ένα ρεαλιστικό 
σκηνικό ήχου που προσοµοιώνει την εµπειρία ακρόασης 
από πραγµατικά ηχεία, αποδίδοντας φωνητικά µε εξαιρε-
τική καθαρότητα.

Άρωµα 
Dolce & Gabbana, 
The Only One

Θήκη iPad Pro 
10.5’’ - Smart 

Red Raspberry
Public

Θήκη iPad Pro 
10.5’’ 

Red Raspberry

Κρεµαστό καρδιά 
από αλουµίνιο, 
εµπνευσµένο από 
τη Συλλογή του 
Ιδρύµατος Β. & Ε. 
Γουλανδρή, σχε-
διασµένο από τη 
Χριστίνα Μόραλη.

Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana, 
The Only OneThe Only One

Βραχιόλι από ορεί-
χαλκο µε επάργυρο 

φινίρισµα. 
Σχεδιαστής: 

Μάξιµος Ζαχαριάδης.
Βιοµηχανικό Μουσείο 

Φωταερίου

Μεζούρα για 
µακαρόνια, 
δηµιουργία της 
Ιόλης Λειβαδά.
Πωλητήριο Μου-
σείου Μπενάκη
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ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΝ

Μανικετόκουµπα εµπνευσµέ-
να από κυκλαδική µορφή από 
επιπλατινωµένο ορείχαλκο. 
Σχεδιαστής: Παναγιώτης 
Μεγαλοοικονόµου.
Cycladic Shop

Τηλεόραση 
UN7400 LG
Η UN74006LB, 
που διατίθεται από 
43 έως 65 ίντσες, 
ενσωµατώνει προ-
ηγµένα χαρακτηρι-
στικά, προβάλλοντας 
εικόνες σε Real 4K 
ανάλυση.

Ηµερολόγιο 416 σελίδων, ηµερήσιο, µε ιµάντα κλεισίµατος. Εξώφυλλο 
µε λεπτοµέρεια από το έργο του Γιάννη Μόραλη «Ερωτικό», από τη Συλ-
λογή του Ιδρύµατος Β. & Ε. Γουλανδρή. Αυθεντικό προϊόν βιβλιοδεσίας 
FLEX BOOK µε το αντίστοιχο ολογραφικό σήµα.

Μπρελόκ µε µαύρο τύπωµα µεταξοτυπίας. 
Σχεδιάστρια: Κλαίρη Σταµάτη. Βιοµηχανικό 
Μουσείο Φωταερίου

Πικάπ Crosley Portfolio, µαύρο
Public

µε µαύρο τύπωµα µεταξοτυπίας. 
Σχεδιάστρια: Κλαίρη Σταµάτη. Βιοµηχανικό 

Χαρτοκόπτης µε νό-
µισµα της Κορίνθου. 
Σχέδιο που αντιγρά-
φει ασηµένιο νόµισµα 
της Κορίνθου, µε την 
κεφαλή της Αθηνάς 
στον εµπροσθότυπο 
και τον Πήγασο, το 
φτερωτό άλογο του 
µυθικού ήρωα Περ-
σέα, στον οπισθότυπο. 
6ος αιώνας π.Χ. 
Αρ. ευρ. 33683.
Πωλητήριο Μουσείου 
Μπενάκη

Andy Warhol 
Memory Game
Amazon

Hendrick’s Gin
Η ασυνήθιστη διαδι-
κασία απόσταξης, σε 
συνδυασµό µε ένα 
παράδοξα εύγευστο σύ-
νολο από εκχυλίσµατα 
–µεταξύ των οποίων και 
εκχυλίσµατα από τρια-
ντάφυλλο και αγγούρι–, 
γεννά ένα µοναδικό στο 
είδος του τζιν.

Συλλεκτικά φλιτζά-
νια εσπρέσο από 
τη νέα συλλογή illy 
Art Collection Cups 
από τον Stefan 
Sagmeister.
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Ο έρωτας  
περνάει από το στομάχι

Υλικά (για φόρμα 17 εκ.)

Για τη ζύμη:
• 125 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
• 100 γρ. βούτυρο
• 50 γρ. άχνη ζάχαρη κοσκινισμένη
• 1 κρόκος αυγού
• 1 πρέζα αλάτι

Για τον πουρέ:
• 100 γρ. φράουλες φρέσκες ή κατεψυγμένες
• 100 γρ. φρέσκα σμέουρα
• 60 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
• 20 γρ. νερό
• 1 φύλλο (1,2 γρ.) ζελατίνη
• 1 γρ. φυσική πηκτίνη φρούτων (στο σουπερμάρκετ)

Για την κρέμα:
• 160 γρ. ζωική κρέμα γάλακτος
• 115 γρ. κουβερτούρα λευκής σοκολάτας
• 160 γρ. κρύο μασκαρπόνεa
• 3 γρ. εκχύλισμα βανίλιας

Διαδικασία
Για το συγκεκριμένο γλυκό ξεκινάμε από τη «χτυπημένη» 
γκανάζ, διότι χρειάζεται να μείνει στο ψυγείο 8 ώρες προ-
τού τη δουλέψουμε για να την προσθέσουμε στην τάρτα 
μας.

«Χτυπημένη» γκανάζ:
• Βάζουμε σε μια μικρή κατσαρόλα την κρέμα γάλακτος σε 
μέτρια προς δυνατή φωτιά να πάρει βράση.
• Μόλις πάρει βράση, αποσύρουμε από τη φωτιά και τη ρί-
χνουμε πάνω στη λευκή σοκολάτα που έχουμε τοποθετή-
σει σε ένα ψηλό κυλινδρικό σκεύος, περιμένουμε 2 λεπτά 
και χτυπάμε την γκανάζ με ένα ραβδομπλέντερ.
• Μόλις ομογενοποιηθεί πλήρως, την καλύπτουμε με μια 
εφαπτόμενη μεμβράνη και την τοποθετούμε στο ψυγείο, 
όπου την αφήνουμε 8 ώρες προτού τη δουλέψουμε.
• Αφού συμπληρωθούν οι 8 ώρες, την αδειάζουμε στον 
κάδο του μίξερ, προσθέτουμε το εκχύλισμα βανίλιας και 
τη χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα. Μόλις αρχίσει να σφίγγει 
(μέσα σε 1 λεπτό), προσθέτουμε το κρύο μασκαρπόνε σε 
δύο δόσεις, χτυπώντας μέχρι να ομογενοποιηθεί πλή-
ρως.
• Βάζουμε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και είναι έτοιμη 
να γεμίσει το γλυκό μας.

Ζύμη:
• Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το αλεύρι, το βούτυρο κρύο 
σε κύβους, τη ζάχαρη και το αλάτι και χτυπάμε με το σύρμα 
να θρυμματιστεί καλά η ζύμη. Στο τέλος προσθέτουμε τον 
κρόκο και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθεί η ζύμη.
• Βάζουμε για λίγο στο ψυγείο, ώστε να κρυώσει και να 
μπορέσουμε να τη δουλέψουμε πιο εύκολα. Την απλώ-
νουμε στη φόρμα μας (17 εκ.) με πάχος 0,5 εκ. και ύψος 
στα τοιχώματα 2 εκ. και, αφού την τρυπήσουμε με ένα πι-
ρούνι, ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 13-15 λεπτά, ανα-
λόγως τον φούρνο.

• Αποσύρουμε από τον φούρνο και αφήνουμε για 10 λεπτά 
στην άκρη. Στη συνέχεια ξεφορμάρουμε και αφήνουμε την 
τάρτα ιδανικά πάνω σε μια σχάρα να κρυώσει σε θερμο-
κρασία περιβάλλοντος.
(Εάν μας περισσέψει ζυμάρι, μπορούμε να το τυλίξουμε 
με μεμβράνη και να το διατηρήσουμε στο ψυγείο για 4 μέ-
ρες, ή στην κατάψυξη για 1 μήνα, για την επόμενη φορά. 
Εάν βάλουμε ζυμάρι στην κατάψυξη, το βγάζουμε από το 
προηγούμενο βράδυ, για να ξεπαγώσει προτού το δουλέ-
ψουμε.)

Πουρές κόκκινων φρούτων:
• Βάζουμε το φύλλο της ζελατίνης σε κρύο νερό να μα-
λακώσει.
• Βάζουμε τα φρούτα πλυμένα σε μια κατσαρόλα, μαζί με 
τη ζάχαρη, το νερό και την πηκτίνη, σε μέτρια φωτιά. Μόλις 
πάρουν βράση, χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά και σιγοβρά-
ζουμε μέχρι τα φρούτα να μαλακώσουν και να βγάλουν 
τους χυμούς τους, περίπου 10-15 λεπτά.
• Περνάμε τα φρούτα με ένα ραβδομπλέντερ και τα κά-
νουμε πουρέ, ξαναβάζουμε στη φωτιά και ρίχνουμε το 
φύλλο ζελατίνης, αφού πρώτα το στραγγίξουμε.
• Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε σε δροσερό 
περιβάλλον να πέσει η θερμοκρασία του πουρέ –χωρίς 
όμως να κρυώσει τελείως, γιατί τότε θα πήξει–, για να τον 
μεταφέρουμε στην τάρτα μας.

Συναρμολόγηση τάρτας:
• Όταν γίνει χλιαρός ο πουρές και είναι ακόμα ρευστός, 
περιχύνουμε την τάρτα μας σε όλη την επιφάνειά της με 
πάχος 0,5 εκ.
• Βάζουμε στο ψυγείο για 4 ώρες να σφίξει ο πουρές.
• Στο τέλος, αφού έχει πήξει ο πουρές στο ψυγείο, προσθέ-
τουμε την κρέμα μας με μια σακούλα ζαχαροπλαστικής 
και γαρνίρουμε με φρέσκα κόκκινα φρούτα.

Ο Σπύρος Μιχαήλ είναι προσωπικός σεφ και αναλαμβάνει να μετατρέψει το σπίτι σας σε εστιατόριο.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας μαγειρέψει ένα γευστικό μενού ή για να δημιουργήσει ένα καλάθι αγάπης για 
εσάς και τον/την αγαπημένο/-η σας.

Τηλ.: 6943 635383 • Email: spyrosmichail73@gmail.com • Instagram: @myhomeal • Facebook: MyHomeal

ΤΟ HOMEAL ΚΑΙ Ο ΣΕΦ ΣΠΎΡΟΣ ΜΙΧΑΉΛ ΣΑΣ ΦΤΙΑΧΝΟΎΝ ΜΙΑ ΓΛΎΚΙΑ ΤΑΡΤΑ  
ΓΙΑ ΤΉΝ ΉΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΕΎΜΕΝΩΝ!

Γλυκιά τάρτα με «χτυπημένη» γκανάζ βανίλιας και λευκής 
σοκολάτας και πουρέ από κόκκινα φρούτα



Π
αρόλο που οι κλινικές μελέτες έχουν αποδεί-
ξει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων 
έναντι της Covid-19, η κοινή γνώμη θέτει μια 
σειρά ερωτημάτων. Ο δρ. Greg Poland, δι-
ευθυντής της Ερευνητικής Ομάδας Εμβολια-

σμού της Κλινικής Mayo στις ΗΠΑ, ο δρ. David Cohn από το 
Πανεπιστήμιο του Οχάιο στις ΗΠΑ και η δρ. Sarah DeRoo 
από το Εθνικό Νοσοκομείο Παίδων στην Ουάσινγκτον των 
ΗΠΑ προσπαθούν να απαντήσουν σε φλέγοντα ζητήματα 
για την καθημερινότητά μας μετά τον εμβολιασμό.

1) Θα είναι άμεση η επιστροφή στην κανονικότητα μετά 
τον εμβολιασμό;
Όχι ακριβώς. Δεν αρκεί ο εμβολιασμός για να καμφθεί η 
επιδημιολογική καμπύλη της λοίμωξης Covid-19. Η χρήση 
μασκών προσώπου, η υγιεινή των χεριών και η σωματική 
απομάκρυνση είναι επίσης αναπόσπαστα μέτρα αντιμετώ-
πισης της πανδημίας. Η επίτευξη ανοσίας έναντι του κο-
ρονοϊού, είτε μετά τον εμβολιασμό είτε μετά από φυσική 
λοίμωξη, από την πλειονότητα του πληθυσμού αποτελεί 
τον δρόμο για την επιστροφή στην καθημερινότητα.

2) Μπορώ να σταματήσω να φοράω μάσκα μόλις εμβο-
λιαστώ;
Όχι. Παρόλο που μετά την πάροδο δύο εβδομάδων από τη 
δεύτερη δόση του εμβολίου πρακτικά έχουμε αποκτήσει 
ανοσία, δεν έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορούμε να μεταφέ-
ρουμε και να μεταδίδουμε τον ιό. Επομένως, θα πρέπει να 

συνεχίζουμε να ακολουθούμε πιστά τα μέτρα.

3) Εάν εμβολιαστώ με τις δύο δόσεις των εμβολίων και 
περιμένω για δύο εβδομάδες, μπορώ να συναντήσω 
συγγενικά άτομα που δεν ζουν στο ίδιο νοικοκυριό;
Δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο 
ο εμβολιασμός προστατεύει από την ασυμπτωματική λοί-
μωξη. Είναι πιθανό ο εμβολιασμένος να προστατεύεται 
από την εμφάνιση συμπτωμάτων αλλά να μπορεί να μετα-
δώσει τον ιό. Οι επιστήμονες δεν συστήνουν τους εναγκα-
λισμούς όταν μόνο ένα από τα δύο άτομα έχει εμβολιαστεί.

4) Μπορώ να ταξιδέψω με αεροπλάνο χωρίς άγχος και 
χωρίς να φοράω μάσκα εφόσον έχω εμβολιαστεί;
Τα εμβόλια δεν εξαλείφουν τον κίνδυνο λοίμωξης 
Covid-19, ενώ η ανάδυση νέων στελεχών ανά την υφήλιο 
προκαλεί προβληματισμό. Επομένως, προς το παρόν δεν 
αναμένονται σημαντικές αλλαγές στα ταξίδια με αεροπλά-
νο.

5) Θα μπορούν οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς να κυ-
κλοφορούν σε δημόσιους χώρους εφόσον έχουν εμβο-
λιαστεί;
Φαίνεται ότι τα εμβόλια μειώνουν τον κίνδυνο λοίμωξης 
Covid-19 σε αποδεκτό επίπεδο ώστε οι ανοσοκατεσταλμέ-
νοι ασθενείς να μπορούν να κυκλοφορούν σε δημόσιους 
χώρους με λιγότερο άγχος. Επειδή όμως έχουν κατεσταλ-
μένο ανοσοποιητικό σύστημα, συστήνεται η χρήση μάσκας 

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Έξι βασικά ερωτήματα για την καθημερινότητα 
μετά τον εμβολιασμό έναντι της Covid-19

Ακόμη και μετά τον 
εμβολιασμό, η μάσκα, η υγιεινή 
των χεριών και η τήρηση 
αποστάσεων θα παραμείνουν 
ως η κύρια πρόληψη.

Στο πλαίσιο των στόχων της, η Εταιρεία 
Alzheimer Αθηνών, με την υποστήριξη του 
υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής 

και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πό-
λεων, δημιούργησε τη γραμμής βοήθειας για την 
άνοια 1102. Η γραμμή πλαισιώνεται από εξειδικευ-
μένους σύμβουλους / επαγγελματίες υγείας, γιατρούς 
νευρολόγους και ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνι-
κούς λειτουργούς, που παρέχουν άμεσα ενημέρωση, 
καθοδήγηση, συμβουλές και διασύνδεση.

Η γραμμή βοήθειας 1102 απευθύνεται σε:
• Άτομα με προβλήματα μνήμης
• Ευρύ κοινό
• Φροντιστές - οικογένεια & φίλοι ατόμων με άνοια
• Επαγγελματίες υγείας

Οι υπηρεσίες της γραμμής βοήθειας 1102 είναι:
• Ενημέρωση για την άνοια και τις στρατηγικές πρό-
ληψης.
• Ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα 
προγράμματα για άτομα με άνοια και τους φροντιστές 
τους.
• Πρακτικές συμβουλές φροντίδας σε φροντιστές ατό-
μων με άνοια.
• Συμβουλές αντιμετώπισης κρίσεων και διαταραχών 
συμπεριφοράς σε άτομα με άνοια.
• Διασύνδεση με τις οργανώσεις Alzheimer που λει-
τουργούν στην Ελλάδα.
• Δικτύωση με τους συμβουλευτικούς σταθμούς 
για την άνοια που λειτουργούν σε συνεργασία με το 
 ΕΔΔΥΠΠΥ σε όλη την Ελλάδα.
• Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας σε θέματα σχε-

τικά με την άνοια.
• Ενημέρωση για τις υπηρεσίες των δήμων, των κέ-
ντρων υγείας, των νοσοκομείων, ιδιωτικών και δημό-
σιων, και γενικότερα των φορέων που ασχολούνται 
με την τρίτη ηλικία και την άνοια.

Η γραμμή βοήθειας 1102 λειτουργεί Δευτέρα-Πα-
ρασκευή 9:00-19:00 (εκτός αργιών). Παράλληλα με 
την τηλεφωνική επικοινωνία, παρέχει τη δυνατότητα 
επικοινωνίας μέσω live webchat. Επιπλέον, ο εν-
διαφερόμενος μπορεί να στείλει email στο 1102@
alzheimerathens.gr ακόμη και εκτός ωραρίου και ο 
εξειδικευμένος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί του.
Η τηλεφωνική κλήση στο 1102 έχει την αστική χρέω-
ση του εκάστοτε παρόχου τηλεφωνίας.

Η Περιφέρεια Αττικής βοηθά μέσω 
τηλεφωνικής γραμμής τα άτομα με άνοια

προσώπου για επιπλέον προστασία.

6) Πότε θα εμβολιαστούν τα παιδιά;
Δυστυχώς, οι κλινικές μελέτες δεν συμπεριέλαβαν παιδι-
ατρικούς πληθυσμούς, επομένως δεν υπάρχουν στοιχεία 
αποτελεσματικότητας και ασφάλειας γι’ αυτή την κατηγορία 
πληθυσμού.
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το... ταµείο.

Τ
ο Betarades.gr και η F.S. σας προσφέ-
ρουν για µία ακόµη φορά τα προγνω-
στικά τους για τα παιχνίδια της εβδο-
µάδας. Το πρόγραµµα είναι και πάλι 
γεµάτο, µε το κουπόνι να προσφέ-
ρει πολλές στοιχηµατικές επιλογές. 

Μάλιστα στην Ελλάδα έχουµε και το ντέρµπι των «αιω-
νίων», ανάµεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυµπιακό. Αυτό 
το µατς είναι µέσα στα προγνωστικά µας, ενώ στις βασι-
κές προτάσεις περιλαµβάνονται ακόµη τέσσερα παιχνί-
δια. Premier League και Serie A παίζουν δυνατά στις επι-
λογές µας. Επίσης, σηµεία προκύπτουν από Τουρκία και 
Βέλγιο. Ας µην πολυλογούµε και ας περάσουµε αµέσως 
στα µατσάκια µας!
Οι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινάνε από τη Super League 
Interwetten. Χωρίς αµφιβολία, το παιχνίδι της αγωνιστι-
κής είναι το Παναθηναϊκός - Ολυµπιακός, στη Λεωφόρο 
Αλεξάνδρας. Φαβορί µε µια πρώτη µατιά είναι οι «ερυ-
θρόλευκοι». Είναι πρώτοι στη βαθµολογία και δείχνουν 
ότι πάρα πολύ δύσκολα θα χάσουν αυτόν τον τίτλο. Οι 
«πράσινοι» είχαν αγώνα για το Κύπελλο την Πέµπτη, µε 
τον ΠΑΣ Γιάννινα. Προηγουµένως, είχαν κερδίσει µε 
2-3 τον Ατρόµητο για το πρωτάθληµα. Ο Ολυµπιακός, 
από την άλλη, κέρδισε τον Άρη µε 2-1 στο Κύπελλο. Στο 
πρωτάθληµα είχε επικρατήσει εύκολα µε 3-0 του ΟΦΗ. 
Το ντέρµπι, λοιπόν, αναµένεται πιο «κλειστό». Οι δύο ο-
µάδες είναι λογικό να έχουν κάποια κόπωση από τα συ-
νεχόµενα µατς και το αποτέλεσµα είναι το πρώτο µέληµά 
τους. Τις περιµένουµε µε µεγάλη προσοχή στην άµυνα, 
µε το µηδέν να είναι προτεραιότητα. Συνεπώς, αξίζει το 
No Goal σε απόδοση 1.80.

Επιστρέφει στις νίκες η Ρόµα
Στην Ιταλία, η Ρόµα υποδέχεται την Ουντινέζε για την 
22η αγωνιστική της Serie A. Οι γηπεδούχοι είναι ανώ-
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«Κλειστό» το ντέρµπι 

των αιωνίων!

τεροι συνολικά και δικαιολογηµένα έχουν το πάνω χέρι 
για τη νίκη. Η διαφορά των οµάδων φαίνεται και στη 
βαθµολογία, µε τους Ρωµαίους να είναι 16 πόντους πάνω 
από την Ουντινέζε. ∆εν ήταν κακή η Ρόµα στο Τορίνο, 
αλλά έχασε µε 2-0 από τη Γιουβέντους. Είχαν προηγηθεί 
δύο συνεχόµενες νίκες, αµφότερες για το πρωτάθληµα 
και εντός έδρας. Βρίσκει τον τρόπο η Ρόµα απέναντι σε 
οµάδες τύπου Ουντινέζε, και ειδικά στο «Ολίµπικο». Οι 

φιλοξενούµενοι είναι αήττητοι εδώ και τέσσερα παιχνί-
δια. Παρ’ όλα αυτά, το σηµερινό µατς δεν είναι ίδιο µε 
τα προηγούµενα. Το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει στη 
Ρώµη και είναι αµφίβολο αν θα µπορέσει να ανταποκρι-
θεί η Ουντινέζε. Οι γηπεδούχοι πιστεύουµε ότι θα τη 
βρουν την άκρη. Έχει αξία ο «άσος» σε απόδοση 1.75.

Μόνο η νίκη για την Άρσεναλ
Στην Premier League τώρα, η Άρσεναλ παίζει εντός 
έδρας µε τη Λιντς για την 24η αγωνιστική. Οι «κανονιέ-
ρηδες» ταλαιπωρήθηκαν από σηµαντικές απουσίες τε-
λευταία και µετράνε δύο σερί ήττες. Αυτές ήρθαν από 
Γουλβς και Σαουθάµπτον. Σε αµφότερα τα µατς η Άρσε-
ναλ ήταν πολύ απρόσεκτη και όχι απαραίτητα χειρότερη 
από τους αντιπάλους της. Έχει µείνει πίσω και έχει υπο-
χρέωση να κερδίσει απόψε. Η Λιντς είναι ασταθής, δεν 
ξέρεις τι να περιµένεις από την οµάδα του Μπιέλσα. Πριν 
από τη νίκη επί της Πάλας είχε χάσει εντός έδρας από την 
Έβερτον. Στα θετικά για την Άρσεναλ το ότι παραµένει 
αήττητη στα επτά τελευταία µατς µε αντίπαλο τη Λιντς. 
Μάλιστα, στα τρία πιο πρόσφατα δεν δέχτηκε ούτε γκολ. 
Οι γηπεδούχοι πρέπει να κερδίσουν και να περάσουν τη 
σηµερινή τους αντίπαλο, έστω και µε αγώνα περισσότερο. 
Έχουν τα φόντα να βγάλουν αυτή τη νίκη και θεωρούµε 
ότι στο τέλος θα τα καταφέρουν. Πάµε µε τον «άσο» σε α-
πόδοση 1.90.
Ωραίο µατς αναµένεται στην Τουρκία, µεταξύ Χατάισπορ 
και Αλάνιασπορ. Οι φιλοξενούµενοι υπερέχουν για τρεις 
βαθµούς και είναι σε φόρµα, µετά από καιρό. Μετράνε 
εννέα συνεχόµενα παιχνίδια µε Goal/Goal! Βέβαια και 
οι γηπεδούχοι δεν πάνε πίσω, µε 5/5 αµφίσκορα στα τε-
λευταία. Περιµένουµε ένα µατς µε σκορ και θέαµα. Η ε-
πίθεση είναι προτεραιότητα και για τις δύο οµάδες. Το 
Over 2.5 εντοπίζεται σε απόδοση 1.75 και κρίνεται ικανο-
ποιητικό. Στο Βέλγιο τώρα, η Σερκλ Μπριζ υποδέχεται 
την Άντερλεχτ. Τις δύο οµάδες χωρίζει ένα… χάος στην 
κατάταξη, µε τους γηπεδούχους να µάχονται για την πα-
ραµονή. Η Άντερλεχτ είναι ανώτερη και θέλει να κλειδώ-
σει την τετράδα. Έχει και καλή παράδοση απέναντι στη 
Σερκλ Μπριζ και µπορεί να βρει τον τρόπο να αποδράσει. 
Θα στηρίξουµε το «διπλό» σε απόδοση 1.95.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη 
εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερω-
τικό site για το Στοίχηµα µπορείτε να βρίσκετε επιλογές 
για live betting καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύρια-
κου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη 
στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Χετάφε - Σοσιεδάδ (14/02, 15:00): ∆εν κερδίζει στα 
τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια η Χετάφε και η Σοσιεδάδ 
δείχνει να ανεβαίνει. Είναι άλλωστε ποιοτική οµάδα και 
θέλει να συνεχίσει µε νίκη. Το «διπλό» είναι σε αποδόσεις 
άνω του διπλασιασµού.

* Γουέστ Μπροµ - Μαν. Γιουνάιτεντ (14/02, 16:00): Αήτ-
τητη στα τέσσερα τελευταία µατς η Γιουνάιτεντ, ανεξαρτήτως 
διοργάνωσης. Έχει φυσικά το πάνω χέρι και απέναντι στη 
Γουέστ Μπροµ, που είναι από τις χειρότερες της κατηγορίας. 
Αναµενόµενα στο χαµηλό 1.30 το «διπλό».

* Έβερτον - Φούλαµ (14/02, 21:00): Μπορεί να έπαιξε 
και παράταση µε την Τότεναµ, αλλά η Έβερτον είναι 
ανώτερη και είναι και αήττητη εδώ και τρία παιχνίδια. 
Η Φούλαµ δεν κερδίζει στα τελευταία οκτώ! Ο «άσος» 
εντοπίζεται στο 1.91.

Goal Tips

* Ρεάλ - Βαλένθια (14/02, 17:15): Η «Βασίλισσα» έχει 
σηµαντικές απουσίες και χρειάζεται πάση θυσία τη νίκη. 
Η Βαλένθια δεν πείθει φέτος. Το αποτέλεσµα είναι αυτό 
που θέλουν αµφότερες. Θα προσέξουν την άµυνα, αλλά 
το Under είναι στο υψηλό 2.22.

* Ίντερ - Λάτσιο (14/02, 21:45): ∆ύο εξαιρετικές οµά-
δες, κυρίως στην επίθεση, κοντράρονται στο Μιλάνο. 
∆εν περιµένουµε να κλειστούν πίσω, αφού η δύναµή 
τους είναι µπροστά. Όπως αναµενόταν, το πάνω χέρι 
στοιχηµατικά έχει το Goal/Goal σε απόδοση 1.66.

* Βιγιαρεάλ - Μπέτις (14/02, 22:00): Φαβορί η 
Βιγιαρεάλ, αλλά η Μπέτις είναι επικίνδυνη και βρίσκει 
δίχτυα εύκολα. ∆ύο δυνατά σύνολα συγκρούονται και η 
επίθεση είναι το ατού τους. Το combo Goal/Goal & Over 
2.5 είναι στο 2.25 και λογικά θα πάρει ποντάρισµα.

Κυριακή 14/02
13:30  Ρόµα - Ουντινέζε   1  1.75
15:00  Χατάισπορ - Αλάνιασπορ   Over 2.5  1.75
18:30  Άρσεναλ - Λιντς   1  1.90
19:30  Παναθηναϊκός - Ολυµπιακός   No Goal  1.80
21:45  Σερκλ Μπριζ - Άντερλεχτ   2  1.95
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«ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 
ΜΑΣ» ΣΤΟ STAR
Ο βραβευµένος µε Όσκαρ Κλιντ Ίστγουντ 
παρουσιάζει στη µεγάλη οθόνη τη φρίκη του 
πολέµου, µέσα από τη µάχη που εκτυλίχθηκε 
στο νησί Άιβο Τζίµα µεταξύ Αµερικανών και 
Ιαπώνων κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκο-
σµίου Πολέµου. Κεντρικά πρόσωπα είναι οι 
έξι Αµερικανοί στρατιώτες που ύψωσαν την 
αµερικανική σηµαία στο νησί µετά την τελική 
µάχη, βοηθώντας έτσι τις συµµαχικές δυνά-
µεις να χρησιµοποιήσουν το Άιβο Τζίµα ως 
βάση για τις αεροπορικές επιδροµές τους στο 
Τόκιο. Όταν επιστρέφουν στην πατρίδα, τους 
αντιµετωπίζουν σαν ήρωες, αλλά γρήγορα 
αντιλαµβάνονται πως έχουν γίνει πιόνια σε 
ένα πολιτικό παιχνίδι…
Παίζουν: Ράιαν Φίλιπ, Τζέσε Μπράντφορντ, 
Άνταµ Μπιτς, Τζον Μπέντζαµιν Χίκεϊ, Τζολ 
Σλάτερι. Παρασκευή 19/2, στις 03:1 5.

«MOTHER-FATHER-SON» 
ΣΕ Α΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΡΤ2

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ στον πρώτο του µεγάλο 
τηλεοπτικό ρόλο, ως µεγιστάνας των media, 
µοιράζει φόβο και δύναµη όπου κι αν πατή-
σει. 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 χθες 
και του σήµερα. 
∆ηµιουργός-σενάριο: Τοµ Ροµπ Σµιθ
Παίζουν: Ρίτσαρντ Γκιρ, Έλεν Μακ Κόρι, 
Μπίλι Χόουλι
Κάθε Σάββατο στις 22:00.

VIRTUAL WORKSPACES 
ΤΗΣ LOLA ARIAS
Το «My Documents» της Λόλα Αρίας, το 
νέο εργαστήριο στο πλαίσιο του Virtual 
Workspaces που η Στέγη του Ιδρύµατος 
Ωνάση συνδιοργανώνει µε το STUDIO 
teatrgaleria (Βαρσοβία, Πολωνία), είναι ένα 
εργαστήριο lecture performance, στο πλαί-
σιο του οποίου καλλιτέχνες µε διαφορετικά 
είδη δραστηριότητας παρουσιάζουν την προ-
σωπική τους έρευνα, κάποια ακραία εµπειρία, 
µια ιστορία που τους στοιχειώνει µυστικά. 
Ηµεροµηνίες: 15, 19 Φεβρουαρίου & 1, 5 
Μαρτίου

«ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ Β΄» 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ ΣΕΡΒΕΤΑΛΗ 
ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΟΝΟ STREAMING 
ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Το Res Ratio Network παρουσιάζει την τέταρτη σκηνοθετική δουλειά της 
Έφης Μπίρµπα, «Ριχάρδος Β΄», βασισµένη στο οµώνυµο έργο του Σαίξ-
πηρ, σε τρεις online παραστάσεις, στις 19, 20 και 21 Φεβρουαρίου. Μαζί 

της µια εξαιρετική οµάδα ερµηνευτών µε επικεφαλής τον Άρη Σερβετάλη στον 
οµώνυµο ρόλο και τους Νίκο Καµόντο, Ερµή Μαλκότση, Ιωάννα Τουµπακάρη 
και Αχιλλέα Χαρίσκο. Αφορµώµενη από τις ανθρώπινες καταστάσεις, τα πάθη, 
την κατάρρευση της ηθικής τάξης και τον Μέγα Μηχανισµό της Ιστορίας, που 
αποδεικνύεται ισχυρότερος από τα πρόσωπα και την εξουσία, η παράσταση επι-
κεντρώνεται στην τραγικότητα της εκθρόνισης του βασιλιά και της απογύµνωσής 
του από κάθε µαταιότητα στον συνειδησιακό σεισµό που έπεται.
Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr



Ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση γυρισμάτων τηλεοπτι-
κών παιχνιδιών επιβίωσης αλλά και παιχνιδιών ριάλιτι σε 
περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας εκδηλώνεται το τελευταίο 
χρονικό διάστημα από εταιρείες και παραγωγούς του εξωτερικού.

Τον περασμένο Οκτώβριο μια μεγάλη παραγωγή τηλεπαιχνιδιού από γαλ-
λικό κανάλι πραγματοποίησε γυρίσματα στον Όλυμπο, στις Σέρρες και στη 
Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο καιρό υπήρξε επικοινωνία εταιρείας παραγω-
γής που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη με εταιρεία από την Ουκρανία 
που έδειξε ενδιαφέρον για την υλοποίηση ενός τηλεπαιχνιδιού επιβίωσης 
στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ ένα ακόμη τηλεπαιχνίδι τύπου ριάλιτι γυρίστηκε το 
καλοκαίρι στη Χαλκιδική.
Η Ζακλίν Δασσύρα, από την εταιρεία παραγωγής Gr Fixer, επιβεβαιώνει το 
ενδιαφέρον των παραγωγών του εξωτερικού για τη Μακεδονία, επισημαίνο-
ντας ότι επιλέγεται ως τόπος γυρισμάτων για ιστορικούς λόγους που συνδέο-
νται και με την παρουσία σημαντικών μνημείων, αλλά και για μορφολογικούς 
λόγους, καθώς οι τοποθεσίες είναι εντελώς διαφορετικές και από τη Νότια 
Ελλάδα και από τα νησιά αλλά και από άλλες περιοχές γενικότερα.

Οι διαφορετικές τοποθεσίες εντυπωσιάζουν
«Είναι οι εικόνες, το περιβάλλον, το σκηνικό, η φύση, τα τοπία που προσελ-
κύουν την προσοχή των παραγωγών, και βέβαια η πόλη της Θεσσαλονίκης, 
που είναι όμορφη, γραφική και έχει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Στο σύνολό 
της η Μακεδονία προσφέρει διαφορετικά τοπογραφικά χαρακτηριστικά που 
δεν τα συναντάει κανείς αλλού. Αυτή είναι, άλλωστε, και η μοναδικότητα 
της Ελλάδας, το κάθε της σημείο μπορεί να προσφέρει διαφορετικές εικό-
νες, χρώματα, δράσεις και κουλτούρα στον επισκέπτη, στοιχείο πολύτιμο, το 
οποίο μπορούν να υποστηρίξουν και οι εταιρείες παραγωγής στην Ελλάδα, 
προτείνοντας συγκεκριμένα μέρη για τα γυρίσματα» τονίζει χαρακτηριστικά 
η κ. Δασσύρα.

Κινητικότητα και για κινηματογραφικές ταινίες 
και ντοκιμαντέρ
Κινητικότητα, όμως, στην Κεντρική Μακεδονία εκδηλώνεται και για την 
πραγματοποίηση γυρισμάτων για κινηματογραφικές ταινίες, ντοκιμαντέρ, 
ταινίες μικρού μήκους μυθοπλασίας και μεγάλου μήκους ταινίες τεκμηρίω-
σης. Τέτοιου είδους παραγωγές έχει αναλάβει ήδη η εταιρεία Artcut, όπως α-
ναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο παραγωγός της Αλέξης Αναστασιάδης.
Στο μεταξύ, ο τομεάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Αλέξανδρος Θάνος, γνωστοποιεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ήδη έχει δρομολο-
γηθεί μια μεγάλη διεθνής συμπαραγωγή, η οποία θα αρχίσει την πραγματο-
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ποίηση γυρισμάτων το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου στο Κιλκίς. 
Η ταινία θα προβληθεί και στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Βερολίνου, 
ενώ εκδόθηκαν και ανακοινώσεις για τη διαδικασία επιλογής ηθοποιών.

Η χώρα γίνεται γνωστή διεθνώς  
– οφέλη και για τον τουρισμό
Στο ίδιο μήκος κύματος και η κ. Δεσσύρα αναφέρει ότι είχε συνεργασία στο 
παρελθόν ακόμη και με Ιάπωνες και για την παραγωγή ντοκιμαντέρ. Παράλ-
ληλα σχολιάζει ότι, εκτός από το άμεσο όφελος των γυρισμάτων μιας ξένης 
παραγωγής στην Ελλάδα, προκύπτουν μια σειρά από πλεονεκτήματα, από 
τις προσλήψεις ανθρώπων που θα εργαστούν στην παραγωγή, τη χρήση των 
υποδομών μιας περιοχής, την κίνηση των συνεργείων με τα τοπικά μέσα, τη 
σίτισή τους σε εστιατόρια και την κατασκευή εξοπλισμού από επαγγελμα-
τίες έως τη διαφήμιση του τόπου σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ενδεικτικά σημειώνει ότι για τα γυρίσματα του βελγικού ριάλιτι «De Mol» 
πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα ενός ολόκληρου επεισοδίου, διάρκειας 
30 λεπτών, στον Ισθμό της Κορίνθου, στο σημείο όπου γίνεται η δραστηρι-
ότητα του bungee jumbing, με αποτέλεσμα το περασμένο καλοκαίρι, ακόμη 
και εν μέσω πανδημίας, να συρρεύσουν πολλοί Βέλγοι στην περιοχή, ώστε 
να βρεθούν στο ίδιο σημείο στο οποίο είχαν βρεθεί οι πρωταγωνιστές του 
τηλεοπτικού σόου και να νιώσουν όπως εκείνοι. Στην παρούσα φάση, η εκ-
πρόσωπος της Gr Fixer γνωστοποιεί ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για την 
πραγματοποίηση των γυρισμάτων δύο ακόμη παραγωγών ριάλιτι, ψυχαγω-
γικού χαρακτήρα, το επόμενο τετράμηνο.

Η δραστηριότητα συνεχίζεται ακόμη 
και εν μέσω πανδημίας
Την ίδια στιγμή η δραστηριότητα στον χώρο των τηλεοπτικών και κινημα-
τογραφικών παραγωγών συνεχίζεται ακόμη και εν μέσω πανδημίας και υ-
ποστηρίζεται σθεναρά από τα Film Offices που έχουν δημιουργηθεί. Ο κ. 
Θάνος αναφέρει ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια δημιουργίας συνθηκών 
προσέλκυσης τέτοιου είδους παραγωγών, ενώ θετικά είναι τα σχόλια της κ. 
Δεσσύρα και του κ. Αναστασιάδη για την υποστήριξη του Film Office της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επιπλέον, προωθείται η συνεργασία 
του με τη Σχολή Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, ενώ πριν από λίγες μέρες συμμετείχε στη διεθνή διαδικτυακή 
συνάντηση «Conventa Trend Bar New Europe 2021» για την προώθηση 
του συνεδριακού τουρισμού ως προσκεκλημένος φορέας του Thessaloniki 
Convention Bureau.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παραγωγοί  
του εξωτερικού 

θέλουν να γυρίσουν 
τηλεπαιχνίδια 

στην Κεντρική 
Μακεδονία



Τις περισσότερες φορές 
ψάχνουμε για προορισμούς 
που δεν είναι πολυσύχναστοι, 
μακριά από δρόμους και 
αμάξια. Ο βασικότερος λόγος 
είναι γιατί η Μελίνα και ο 
Μάρκος θέλουμε να είναι 
ελεύθεροι να εξερευνήσουν το 
μέρος όπου μένουμε και να το 
ευχαριστηθούν όσο κι εμείς. 
Αυτός είναι και ο λόγος που 
ταξιδεύουμε.

 ΑΠΌ ΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΌΥΡΈΛΛΌΥ

Α
υτούς τους ζοφερούς μήνες 
του περιορισμού τα ταξίδια 
αναψυχής και οι εξερευνήσεις 
έχουν μπει σε παρατεταμένη 
καραντίνα. Ευτυχώς, κάποιοι 
έχουν ταξιδέψει αρκετά και 

διαθέτουν το φωτογραφικό υλικό για να μας 
μεταφέρουν νοερά σε μέρη και εποχές. Στο 
Instagram ο λογαριασμός Melina and Markos 
περιγράφει τις ταξιδιωτικές περιπέτειες με 
campervan ενός ζευγαριού από την Κρήτη με 
τα δυο σκυλιά τους.
Η Μαρία Κολιακουδάκη είναι 30 χρονών, 
βοηθός οδοντιάτρου, και στενοχωριέται όταν 
συναντά ανθρώπους που δεν υπολογίζουν 
την αξία της φύσης και αγνοούν την 
υποχρέωσή μας να την προστατεύουμε. 
Ο Χρήστος Μανιώρος είναι 32 χρονών, 
φωτογράφος, και ονειρεύεται έναν κόσμο 
που θα έχει ως προτεραιότητα τον σεβασμό 
στη φύση και στα ζώα. Οι δυο τους λατρεύουν 
να ταξιδεύουν. Πάντα συντροφιά με τα σκυλιά 
τους, τη Μελίνα και τον μικρόσωμο Μάρκο. 
Γι’ αυτό και το site τους ονομάζεται Never 
Alone, γιατί ποτέ δεν ταξιδεύουν μόνοι. 
Έχοντας μετατρέψει ένα Land Rover σε 
campervan, ταξιδεύουν σε μέρη κοντά στη 
φύση, γιατί αυτό τους ηρεμεί κι έτσι μπορούν 
και τα σκυλιά τους να είναι ελεύθερα.

Πώς ξεκίνησε το Never Alone και τι 
πρεσβεύει;
Η φιλοσοφία που έχουμε και οι δύο ως 
άνθρωποι είναι πως ό,τι εμπειρία βιώνεις στη 
ζωή σου πρέπει να τη μοιράζεσαι με κάποιον 
δικό σου, είτε αυτός είναι ο σύντροφός σου, 
είτε η οικογένειά σου, είτε, όπως στη δική 
μας περίπτωση, τα σκυλιά σου. Απ’ όταν 
ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε μαζί, οι τρεις 
μας στην αρχή, γιατί ο Μάρκος ήρθε έναν 
χρόνο μετά στη ζωή μας, προσπαθούμε 
να μοιραζόμαστε όλες τις εμπειρίες της 
καθημερινότητάς μας. Προσπαθούμε οι 
εκδρομές και όλες οι δραστηριότητες που 
κάνουμε να είναι μαζί με τη Μελίνα και τον 
Μάρκο. Το Never Alone ίσως σημαίνει 
μια ζωή μαζί με το κατοικίδιό σου, που 
τη μοιράζεσαι σε όλες τις πτυχές της. Όχι 
απλώς γυρίζω σπίτι, πηγαίνουμε έναν 
μικρό περίπατο για να κάνει την ανάγκη 
του, παίζω λίγο μαζί του, το ταΐζω και τέλος. 

Εμείς πιστεύουμε πως όταν ζεις με τον 
σκύλο σου, τη γάτα ή οποιοδήποτε κατοικίδιο 
έχεις, συνδέεις τη ζωή σου μαζί του και το 
υπολογίζεις σε κάθε σχέδιο που κάνεις. Αυτή 
είναι και η μαγεία στις σχέσεις ανθρώπου και 
ζώων. Να δημιουργείς τέτοιους δυνατούς 
δεσμούς. Όταν αποκτήσεις έναν σκύλο, ειδικά 

αν τον υιοθετήσεις από κουτάβι, θα περάσεις 
τα επόμενα περίπου 10 χρόνια μαζί του. Θα 
είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής σου. Έτσι, 
λοιπόν, το βλέπουμε κι εμείς και κάπως έτσι, 
απλά και αυθόρμητα, βγήκε το Never Alone.

Με ποιον γνώμονα επιλέγετε τους 
προορισμούς σας; Στο site γράφετε 
«ο δρόμος που δεν γνωρίζεις είναι ο 
καλύτερος».
Η μοναδική σκέψη που κάνουμε όταν 
βγαίνουμε από την πόρτα του σπιτιού μας 
είναι η εξής: Πάμε να βρούμε ένα άγνωστο για 
εμάς μέρος, να μας φιλοξενήσει τις επόμενες 
μέρες! Τις περισσότερες φορές ψάχνουμε για 
προορισμούς που δεν είναι πολυσύχναστοι, 
μακριά από δρόμους και αμάξια. Ο 
βασικότερος λόγος είναι γιατί η Μελίνα και 
ο Μάρκος θέλουμε να είναι ελεύθεροι να 
εξερευνήσουν το μέρος όπου μένουμε και να 
το ευχαριστηθούν όσο κι εμείς. Αυτός είναι και 
ο λόγος που ταξιδεύουμε.

Όι φωτογραφίες σας είναι ονειρικές. 
Όμως το να ταξιδεύεις με campervan 
σημαίνει πως πολλά από αυτά με τα 
οποία φορτώνουμε τις βαλίτσες μας, 
π.χ. για τις διακοπές του Αυγούστου, 
από εσάς λείπουν. Σας δίδαξε κάτι αυτή 
η συνθήκη, του να ταξιδεύεις με τα 

ΠΟΤΈ ΜΟΝΟΙ:  
Ένα νέο ζευγάρι ταξιδεύει  

σε campervan με τα σκυλιά του
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απολύτως απαραίτητα;
Ίσως το μεγαλύτερο μάθημα που μπορεί 
να σου δώσει ένα τέτοιου τύπου ταξίδι 
είναι πως για να περάσεις όμορφα και να 
δημιουργήσεις μοναδικές εμπειρίες στη 
ζωή σου χρειάζεσαι μόνο τα απολύτως 
απαραίτητα. Οι στιγμές δεν μένουν 
χαραγμένες στο μυαλό σου γιατί γέμισες τη 
βαλίτσα σου. Θα θυμάσαι τις στιγμές γιατί 
τις πέρασες με όμορφη παρέα ή γιατί στο 
ξενοδοχείο όπου έμεινες, όταν ξύπνησες το 
πρωί, είδες την πιο όμορφη θέα που έχεις 
αντικρίσει ποτέ ή γιατί στη βόλτα που έκανες 
είδες με την παρέα σου το πιο ρομαντικό 
ηλιοβασίλεμα. Στις εκδρομές και στα 
ταξίδια μας δεν μας λείπουν πράγματα, δεν 
χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από ένα γεμάτο 
ρεζερβουάρ, όρεξη για ταξίδια και καλή 
παρέα. Και φαγητό φυσικά! Κουβαλάμε μαζί 
μας λίγα πράγματα γενικά και πολλές φορές 
δεν χρησιμοποιούμε ούτε τα μισά.

Σας έχει λείψει η διαμονή σε ένα 
ξενοδοχείο με πισίνα και πρωινό;
Καθόλου. Και όχι γιατί έχουμε το 
campervan. Πριν αγοράσουμε το Defender, 
κάναμε εκδρομές, χειμώνα-καλοκαίρι, 
πάντα με σκηνή. Οι φορές που έχουμε 
επιλέξει ξενοδοχείο είναι ελάχιστες και 
συνήθως συνδυάζονται με επαγγελματικά 
ταξίδια ή κάποιο ταξίδι-αστραπή στο 
εξωτερικό. Μας αρέσει να είμαστε κοντά 
στη φύση. Να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε 
στην απόλυτη ηρεμία, μόνοι μας και 
ελεύθεροι, πάντα όμως με σεβασμό στον 
τόπο που μας φιλοξενεί. Για να μπορούμε 
να χαιρόμαστε όλοι τη φύση πρέπει να 
τη σεβόμαστε και να την προστατεύουμε. 
Αν π.χ. εμείς φέτος βρούμε μια όμορφη 
παραλία ή ένα μέρος σε κάποιο βουνό, 
μείνουμε εκεί και φεύγοντας αφήσουμε 
τα σκουπίδια μας, του χρόνου, όταν θα 
θελήσουμε να ξαναπάμε, θα είναι ακόμα 
εκεί. Και θα είναι και για πολλά χρόνια. 
Είναι άδικο να καταστρέφουμε τους 
τόπους στους οποίους πάμε και να μην 
υπολογίζουμε το κακό που κάνουμε.

Τι θα συμβουλεύατε κάποιον που 
επιθυμεί να κάνει για πρώτη φορά 
ταξίδι/διακοπές με τροχοκινούμενο;
Αν το έχει όνειρο, να το κάνει χωρίς δεύτερες 
σκέψεις! Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να 
ταξιδέψεις και πραγματικά αξίζει, αν βέβαια 
ταιριάζει με τα γούστα σου. Γιατί δεν αρέσουν 
σε όλους τα ίδια. Και εμείς οι δύο, πριν 
αποκτήσουμε το Defender, το φανταζόμασταν 
σαν κάτι άπιαστο. Όταν όμως μπεις στη 
διαδικασία να ψάξεις, θα δεις πως υπάρχουν 
επιλογές για όλους. Και οικονομικές, αλλά 
και αμέτρητες επιλογές από campervans. 
Αρκεί να ξέρεις τι ζητάς και να έχεις όρεξη να 
ταξιδέψεις πολύ!

Στο Instagram το hashtag #vanlife 
είναι πολύ δημοφιλές (τουλάχιστον 
προ Covid). Τι είναι αυτό που κάνει 
συναρπαστικά τα ταξίδια με αυτόν τον 
τρόπο;
Είναι υπέροχο να ταξιδεύεις μαζί με το «σπίτι» 
σου. Σκέψου πως όταν διαμορφώνεις ένα 
βαν –στη δική μας περίπτωση ένα τζιπ–, το 
«χτίζεις» εσωτερικά όπως χτίζεις κι ένα σπίτι. 
Φτιάχνεις τα ντουλάπια σου, ψάχνεις να δεις 
πού θα τοποθετήσεις βρύση, νεροχύτη και 
τέτοια, σχεδιάζεις πού θα είναι το κρεβάτι σου. 
Αν κάποιος ψάξει το συγκεκριμένο hashtag 
στο Instagram, θα χαθεί από τα αποτελέσματα 
που θα δει. Κλούβες μικρές και μεγάλες, 
τζιπ, λεωφορεία, παλιά ασθενοφόρα και τόσα 
άλλα που δεν πιστεύεις πως υπάρχουν σαν 
campervans. Ένα λεωφορείο, ας πούμε, 
μπορεί να έχει μέσα ό,τι έχει και μια μικρή 
γκαρσονιέρα: μπάνιο, κουζίνα, κρεβάτι, 
καναπέ, ντουλάπες, τραπέζι. Σκέψου, λοιπόν, 
να ταξιδεύεις στον κόσμο και να έχεις μαζί 
σου ένα σπίτι. Να μπορείς ανά πάσα στιγμή να 
αλλάξεις τη θέα που βλέπεις από το σπίτι σου! 
Είναι μαγικό!
Τα ταξίδια τα δικά μας, περισσότερο το 
καλοκαίρι, είναι full vanlife. Περνάμε όλες 
τις μέρες χωρίς να χρειαζόμαστε κάποιο 
κατάλυμα. Είναι ένας τρόπος να ταξιδεύουμε 
που τον ονειρευόμασταν από παλιά και οι δύο. 
Πιστεύουμε πολλούς νέους ανθρώπους τούς 
έχει γοητεύσει η σκέψη να έχουν ένα van. 
Ίσως σε κάνει να νιώθεις ότι, αφού υπάρχει 
στη ζωή σου το camper, πρέπει να ταξιδέψει 
πολύ! Είναι ανάγκη να γράψεις πολλά 
χιλιόμετρα μαζί του!

Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις λόγω 
Covid σάς έχουν κλείσει κι εσάς μέσα;
Σίγουρα μας έχουν πάει λίγο πίσω στα σχέδια 
που κάναμε. Όμως, με όλο αυτό το χάος 
που επικρατεί τους τελευταίους μήνες, δεν 
είχαμε άλλη επιλογή. Βέβαια το καλοκαίρι 
καταφέραμε να ταξιδέψουμε ως την Ιθάκη, 

όμως το ταξίδι που προγραμματίζαμε για τις 
γιορτές των Χριστουγέννων ακυρώθηκε.
Έχουμε κάνει κάποιες μικρές εξορμήσεις, όχι 
όμως όσες θέλαμε να κάνουμε. Ειδικά τώρα, 
τον χειμώνα. Αγαπάμε και οι δύο το χειμερινό 
camping και φέτος έχουμε βρεθεί στο βουνό 
ελάχιστες φορές.
Πιστεύουμε και ευχόμαστε όλη αυτή η άβολη 
και περίεργη περίοδος που περνάμε να γίνει 
γρήγορα παρελθόν και να επιστρέψουμε 
στην καθημερινότητα που ξέραμε. Πέρα από 
τα ταξίδια, μας έχουν λείψει και πιο απλά 
πράγματα, όπως να συναντήσεις αγαπημένα 
σου πρόσωπα, να βγεις μια βόλτα μετά τις 
9.00, να κυκλοφορείς χωρίς μάσκα. Έχουμε 
όμως υπομονή και πίστη πως σε λίγο καιρό θα 
μπορούμε να βγούμε και πάλι στους δρόμους, 
ελεύθεροι να ταξιδεύουμε.
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https://www.instagram.com/melina_and_markos/
https://www.neveralone.gr/
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Υλικά

•  1 κοτόπουλο ολόκληρο (1.800 γρ.) 
σε θερµοκρασία δωµατίου

•  1 µεγάλο κουτί µπίρα ξανθιά
•  2 κ.σ. βούτυρο σε θερµοκρασία δωµατίου
•  2 κ.σ. ελαιόλαδο
•  2 κ.σ. φρεσκοστυµµένος χυµός λεµονιού
•  1 κ.γλ. πάπρικα γλυκιά
•  1 κ.γλ. καπνιστή πάπρικα
•  1 κ.σ. µαύρη ζάχαρη
•  2 σκελίδες σκόρδο λιωµένο
•  2 κ.γλ. αλάτι
•  1/2 κ.σ. φρέσκο δεντρολίβανο 

ψιλοκοµµένο
•  1/2 κ.σ. φρέσκο θυµάρι ψιλοκοµµένο
•  3 κλωνάρια φρέσκο δεντρολίβανο
•  3 κλωνάρια φρέσκο θυµάρι
•  1 κ.σ. κορν φλάουρ
•  2 κ.σ. νερό

*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
• Βάζουµε στο µούλτι το βούτυρο, το ελαιόλαδο, τον χυµό λεµονιού, τη γλυκιά πάπρικα, την 
καπνιστή πάπρικα, τη µαύρη ζάχαρη, το σκόρδο και το αλάτι και τα χτυπάµε µέχρι να γίνουν 
αλοιφή. Έπειτα βάζουµε το µείγµα σε ένα µπολ και ανακατεύουµε µαζί µε το ψιλοκοµµένο 
δεντρολίβανο και το θυµάρι.
• Βάζουµε σε ένα µέτριο ταψί το κοτόπουλο, το αλείφουµε απέξω κι από µέσα µε το µείγµα 
που έχουµε ετοιµάσει και προσθέτουµε τα κλωνάρια δεντρολίβανο και θυµάρι.
• Αφαιρούµε µε ανοιχτήρι όλη την επάνω επιφάνεια του κουτιού µπίρας και αδειάζουµε 
περίπου τη µισή σε ένα ποτήρι. Στη συνέχεια τοποθετούµε το κοτόπουλο καθιστό στο κουτί 
(έχοντάς το όρθιο στο ταψί).
• Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο στους 190 βαθµούς για 75-90 λεπτά ή µέχρι να 
δούµε ότι τα υγρά που βγαίνουν από το κοτόπουλο είναι καθαρά (µην τσιµπάτε ποτέ µε 
πιρούνι ένα κρέας που ψήνεται, γιατί θα βγάλει τα υγρά του νωρίς και θα σκληρύνει).
• Όταν είναι έτοιµο το κοτόπουλο, το βγάζουµε από τον φούρνο και το αφήνουµε στην άκρη 
σκεπασµένο ελαφρά µε αλουµινόχαρτο για 15 λεπτά, να ξεκουραστεί. Βγάζουµε το κουτί 
της µπίρας και βάζουµε το κοτόπουλο σε µια πιατέλα σερβιρίσµατος.
• Αδειάζουµε ό,τι υγρά υπάρχουν στο κουτί της µπίρας µέσα στο ταψί, ανακατεύουµε το 
κορν φλάουρ µε το νερό και τα ρίχνουµε κι αυτά στο ταψί. Τοποθετούµε το ταψί σε µέτρια 
φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς µε σύρµα µέχρι να πετύχουµε µια πηχτή σάλτσα. Βάζου-
µε τη σάλτσα σε µια σαλτσιέρα και σερβίρουµε µε το κ οτόπουλο, µαζί µε συνοδευτικά της 
αρεσκείας µας( πατάτες φούρνου, πουρές, λαχανικά στον ατµό κ.ά.).

Ζουµερό κοτόπουλο 
µε µπίρα

  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Μερίδες: 6-8Μερίδες: 6-8
Χρόνος µαγειρέµατος: 120 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 120 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 120 λεπτάΒαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο



βιβλία για πολύ 
µικρά παιδιά8

Ingela P. Arrhenius, Πού είναι η κυρία 
Κούρσα;, εκδ. Ίκαρος

Στο νέο βιβλίο της σειράς «Παίζω κρυφτό!», που 
είναι ιδανικό για τα πολύ µικρά παιδιά (1-3 ετών), 
οι µικροί µας φίλοι καλούνται να παίξουν κρυφτό µε 
τα µεταφορικά µέσα ανασηκώνοντας τα υφασµάτι-
να, µαλακά µέρη. Η παιχνιδιάρικη εικονογράφηση 
της Ingela P. Arrhenius και ο καθρέφτης-έκπληξη 
στην τελευταία σελίδα θα δώσουν µεγάλη χαρά σε 
κάθε µικρό αναγνώστη.

Fisher Price, Πρώτες Γνώσεις 
5, Ήχοι, εκδ. Χάρτινη Πόλη

Τα µωρά αποκτούν τις πρώτες τους 
γνώσεις και µαθαίνουν τους ήχους 
παρέα µε τα ζωάκια της ζούγκλας. 
Ηλικίες: 0-3 ετών.

Οι πρώτες µου λεξούλες, 
εκδ. Σαββάλας

Άνοιξε τα παραθυράκια και µάθε τις 
πρώτες σου λεξούλες! Τα παιδιά δι-
ψούν για γνώση. Με αυτό το βιβλίο: 
εξασκούν τις γλωσσικές τους δεξι-
ότητες. Ενισχύουν τον συντονισµό 
χεριού-µατιού. ∆ιασκεδάζουν µέσα 
από την αναγνώριση των εικόνων 
και το αίσθηµα της έκπληξης.

Ένα αγρόκτηµα µε φίλους, ει-
κονογράφηση: Lisa & Damien 
Barlow, εκδ. Άγκυρα

Ένα βιβλίο για τα ζώα του αγροκτή-
µατος που δίνει την ευκαιρία στον 
πολύ µικρό αναγνώστη να γνωρίσει 
αλλά και να εξερευνήσει µε τα 
χεράκια του όλα αυτά τα χρήσι-
µα και χαριτωµένα ζώα, καθώς 
και να µάθει πού ζουν. Σε κάθε 
σελίδα θα ενθουσιάζονται όταν θα ανακαλύπτουν µε τα χεράκια τους τα 
ανυψωµένα σχήµατα που θα θέλουν να αγγίξουν και να εξερευνήσουν. 
Προσφέροντας οπτική εµπειρία αλλά και εµπειρία αφής, το παιδί σας θα 
θέλει να την επαναλαµβάνει ξανά και ξανά.

Ναταλί Μαρσάλ, Αλεπουδάκι, 
βρες τον δρόµο για το σπίτι σου, 
µτφρ.: Μάρω Ταυρή, 
εκδ. Μεταίχµιο

Το αλεπουδάκι και τα άλλα ζωάκια 
χάθηκαν! Οδήγησε την µπίλια µέσα 
στον λαβύρινθο, για να τα βοηθήσεις 
να βρουν τον δρόµο για τη φωλιά 
τους. Για παιδιά από 3 ετών.

ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Βρες µε! Η φάρµα, εκδ. Ψυχογιός

Μπορείς να βρεις τα ζώα της φάρµας που κρύβονται 
πίσω από κάθε σελίδα; Πρόσεχε, µπορεί να πηδήξουν 
πάνω σου! Ζωντανά χρώµατα, ωραίες εικόνες, 
ιδανικό για παιδιά µικρής ηλικίας, 0-2 ετών.

Yuval Zommer, Το µεγάλο βιβλίο των θηρί-
ων, µτφρ.: Ηλιάνα Αγγελή, εκδ. Κλειδάριθµος

Ένα διασκεδαστικό βιβλίο δραστηριοτήτων µε όµορ-
φη εικονογράφηση και πολλές χρήσιµες πληροφο-
ρίες για τον κόσµο των θηρίων. Με 250 αυτοκόλλητα 
που ξεκολλάνε εύκολα.
Η σειρά «Μεγάλα Βιβλία» του Zommer έχει µεταφρα-
στεί σε 25 γλώσσες. Έχει προταθεί και τιµηθεί µε µια 
σειρά βραβείων, όπως το UKLA Book Awards 2018 
& 2019, το English Association’s Nonfiction Award 
2018 & 2019 και το Made For Mums Award 2018.
Ο συγγραφέας εµπνεύστηκε τη συγκεκριµένη σειρά 
κατά τη διάρκεια µιας βόλτας του σε ζωολογικό κήπο. 
Μέσα στο 2021 η σειρά θα συνεχιστεί µε το «Μεγάλο 
βιβλίο της θάλασσας» µε αυτοκόλλητα.

Άγρια ζωάκια, εκδ. Susaeta

Τα πρώτα χαρούµενα βιβλία των παιδιών µε όµορ-
φες, ζωηρόχρωµες εικόνες. Ηλικίες: 0-3 ετών.

www.freesunday.gr 37 14.02.2021 FREETIME
BIBΛΙΑ



Β
ράστε νερό σε ένα κατσαρολάκι 
και ρίξτε βότανα και αιθέρια 
έλαια (π.χ. αιθέριο έλαιο 
λεβάντας για την κανονική/
µεικτή επιδερµίδα, αιθέριο 

έλαιο από λιβάνι για την ώριµη επιδερµίδα, 
tea tree oil για το λιπαρό δέρµα, αιθέριο 
έλαιο λεµονιού για το ακνεϊκό δέρµα). 
Αποµακρύνετε το σκεύος από τη φωτιά 
µε προσοχή και τοποθετήστε το σε µια 
επίπεδη, πυρίµαχη επιφάνεια. Φροντίστε 
να το τοποθετήσετε σε ένα ύψος που σας 

εξυπηρετεί, έτσι ώστε να είστε καθιστή και 
χαλαρή κατά τη διάρκεια της ατµοθεραπείας.
Σκεπάστε το κεφάλι και τους ώµους 
σας µε µια µεγάλη πετσέτα ώστε να 
συγκρατείται ο ατµός και πλησιάστε το 
πρόσωπό σας στο νερό σε απόσταση 
25-45 εκατοστών (ανάλογα µε το πόσο 
αντέχετε τη θερµότητα). Κλείστε τα µάτια 
και µείνετε έτσι για 10-15 λεπτά.
Έπειτα, χωρίς να σκουπίσετε το πρόσωπό 
σας, εφαρµόστε µια θρεπτική µάσκα ή ένα 
ενυδατικό σέρουµ.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Καθαρισµός 
προσώπου 
µε ατµό 
στο σπίτι
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Επτά tips για να χάσετε κιλά 
κατά την καραντίνα

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

ΕΥΕΞΙΑΤης Χριστίνας Μαυρίδου
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Είστε πολλές ώρες µέσα στο σπίτι λόγω καραντίνας και έχετε πάρει λίγα κιλά; Εφαρ-
µόστε τα παρακάτω επτά tips για να χάσετε ό,τι πήρατε!
1) Αποφύγετε να σκέφτεστε φαγητά. Επειδή πολλές φορές η δύναµη του µυαλού υπερνι-
κά το σώµα, και µόνο µε τη σκέψη του φαγητού προκαλούµε από µόνοι µας την υπερβο-
λική κατανάλωση τροφής. Εξασκηθείτε στο να ελέγχετε τις σκέψεις σας, φέρνοντας στον 
νου σας πράγµατα που δεν έχουν σχέση µε το φαγητό. Αν, παρ’ όλα αυτά, δεν καταφέρετε 
να διώξετε την ιδέα του φαγητού, µπορείτε να ασκηθείτε ή να συµµετάσχετε σε κάποια 
δραστηριότητα, ώστε να ανακτηθεί η προσοχή σας. Καλύτερα να πάτε για ένα γρήγορο 
περπάτηµα για µισή ώρα και θα έχετε αλλάξει ήδη τρόπο αντιµετώπισης του φαγητού.
2) Πρέπει να αποφεύγετε να ασχολείστε συνέχεια µε το βάρος σας και να θέτετε µεγα-
λεπήβολους στόχους. Αν, για παράδειγµα, ονειρεύεστε να γίνετε ιδιαίτερα λεπτός/-ή ή 
µυώδης, η σκέψη αυτή καθαυτή δεν είναι κακή, αλλά, εάν σας αποθαρρύνει και κάνει 
τους στόχους σας να φαίνονται ακατόρθωτοι, τότε είναι κακή. Όταν, λοιπόν, κάνετε τέτοιες 
σκέψεις σχετικά µε το βάρος σας, καλύτερα να ασχοληθείτε µε κάποια άλλη δραστηριότη-
τα για να ανακτήσετε την προσοχή σας ή να φανταστείτε κάτι διαφορετικό. Η τροποποίηση 
της φαντασίας χρειάζεται εξάσκηση.
3) Αποφύγετε την αρνητική αυθυποβολή, δηλαδή µην εστιάζετε στις αποτυχίες (περί δια-
τροφής), αλλά στις επιτυχίες σας. Ένα είδος αρνητικής αυθυποβολής ξεκινά όταν κάποιος 
αρχίζει την αυτοκριτική εξαιτίας της αποτυχίας του να επιτύχει τον στόχο του. Για παρά-
δειγµα, αν είστε αποφασισµένοι να µη φάτε περισσότερο από µία µερίδα φαγητό αλλά δεν 
το τηρήσετε, τότε ίσως πείτε «δεν υπάρχει λόγος να σταµατήσω να τρώω, τα έχω κάνει 
ήδη θάλασσα». Όµως δεν είναι πολύ αργά. Η αποτυχία είναι κάτι που µπορεί να συµβεί 
στον καθέναν. Η αρνητική αυθυποβολή κάνει τη µελλοντική αποτυχία ακόµα πιο πιθανή. 
Μια καταλληλότερη σκέψη, η οποία περιλαµβάνει τη θετική αυθυποβολή, θα ήταν: «∆εν 
θα φάω τίποτε άλλο απόψε. Μπορώ να το κάνω!».
4) Ειδικά τώρα, που είστε σπίτι αρκετές ώρες, προσπαθήστε να µη βρίσκεστε συνέχεια 
µπροστά σε φαγητά και γλυκά. Εφόσον γνωρίζετε ότι δεν µπορείτε να αντισταθείτε σε 
αυτούς τους πειρασµούς, τοποθετήστε τους σε σηµείο όπου δεν φαίνονται ή βγείτε από το 
σπίτι κάνοντας µια βόλτα έξω ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σας ευχαριστεί και σας 
βοηθάει να ξεχάσετε το φαγητό.
5) Μη φάτε µεγάλη ποσότητα φαγητού αν θέλετε να φάτε και γλυκό µετά. Αν θέλετε να 
υποκύψετε στον πειρασµό του γλυκού µετά το φαγητό, προτιµήστε το γεύµα σας να περι-
λαµβάνει περισσότερη πρωτεΐνη (κρέας, ψάρι, αυγά, όσπρια,) και ελάχιστους υδατάνθρα-
κες (ζυµαρικά και ό,τι παρασκευάζεται από αλεύρι, π.χ. ψωµί), ούτως ώστε να υπάρχει 
ισορροπία της γλυκόζης στο αίµα.
6) Σε περίπτωση που έχετε πολύ µεγάλη επιθυµία να υποκύψετε σε έναν πειρασµό, 
όπως π.χ. να φάτε γλυκό, καλό είναι να µην καταπιέζετε τον εαυτό σας και να το γευτείτε, 
να το ευχαριστηθείτε, αλλά µε µέτρο, δηλαδή φάτε ένα µόνο γλυκό της αρεσκείας σας και 
όχι δέκα.
7) Γυµναστείτε! Προτιµήστε συνδυασµό αερόβιας και αναερόβιας γυµναστικής ένα 
30λεπτο την ηµέρα, µε στόχο να ιδρώσετε, ώστε να διώξετε τις τοξίνες και να αισθανθείτε 
καλύτερα ψυχολογικά, καθώς εκκρίνονται οι ενδορφίνες, οι ορµόνες της χαράς. Tip: 
Πηγαίνετε για ένα χαλαρό περπάτηµα µισή-µία ώρα µετά το φαγητό, το οποίο βοηθάει να 
γίνει καλύτερα η πέψη και η ισορρόπηση ζαχάρου στο αίµα. Εξίσου καλή προπόνηση, 
ειδικά για την περίοδο της καραντίνας, είναι η HIIT προπόνηση χωρίς κανέναν εξοπλισµό, 
που θα σας βοηθήσει να χάσετε πιο γρήγορα λίπος! https://youtu.be/Mf9yFZVCGr8



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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