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Π. Λιαργκόβας
Ανάκαµψη 
από τις 
επενδύσεις, 
όχι από την 
κατανάλωση

σελ. 8-9

STUDIOLAV
Το ελληνικό 
σχεδιαστικό 
δίδυµο επενδύει 
στο συναίσθηµα

Operatical
Το classical 

crossover 
ντουέτο

Γ. Κύρτσος
Η πικρή δικαίωση 
του Στέφανου 
Μάνου

Ρεπορτάζ
Παράνοµα κτίρια 
και πισίνες 
στο Παλαιοχώρι 
της Μήλου
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σελ. 32-33 σελ. 31
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ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

l  ΣΥΡΙΖΑ: ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟ∆ΙΟ 
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Υγεία
Ποια η σχέση 

της καλής στοµατικής 
υγιεινής µε τη νόσο 

Covid-19
σελ. 27
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!
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free press

για το
αυτοκίνητο!για το
αυτοκίνητο!για το

AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν

 δίκτυο διανομής
FREE SUNDAY

από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
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AUTO

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

• Η ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• Όσο έγιναν φέτος και όσα θα γίνουν του χρόνου στη Φόρµουλα 1
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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VOLVO S90

 Made in USA
 µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
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  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster ››››››››  Volvo V40 Cross Country T3 Auto

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

Ford Focus RS,o βασιλιάς των hot hatches;

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda CivicHonda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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ΝΕΟ MITSUBISHI 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!
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• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, 
•  Έρχεται χειµώνας, 
•  

πώς να φροντίσετε 

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

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

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

Renault Kadjar 1.2 TCe 130
Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

04-07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Πολιτικές συγκρούσεις γύρω από τα 
εµβόλια
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ «Ανάκαµψη από τις 
επενδύσεις, όχι από την κατανάλωση»
10-11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ «Η θετική λήξη 
της πανδηµίας ευνοεί προκήρυξη 
εκλογών»
12 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Λογοκρισία 
και υποκρισία
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Παράνοµα κτίρια και 
πισίνες στο Παλαιοχώρι της Μήλου
14-16 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Ε.Ε.-Ελλάδα: Η κοινή γνώµη στο 
δεύτερο κύµα της πανδηµίας
17 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Οι 
σκελετοί στις ντουλάπες κάνουν τη 
συριζαϊκή αντιπολίτευση αναξιόπιστη
18 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο Κουφοντίνας 
διχάζει τον ΣΥΡΙΖΑ
19 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στο 216% 
εκτοξεύτηκε το ελληνικό χρέος
20-23 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Η πικρή δικαίωση του Στέφανου 

Μάνου
24 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μετά το Πάσχα 
οι φορολογικές δηλώσεις
27 // ΥΓΕΙΑ Κορονοϊός: Ξεκινά τις 
επόµενες εβδοµάδες ο εµβολιασµός 
ασθενών µε σοβαρά νοσήµατα

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

FREE TIME
30 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
31 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ OPERATICAL 
Το classical crossover ντουέτο
32-33 // DESIGN STUDIOLAV 
Το ελληνικό σχεδιαστικό δίδυµο 
επενδύ ει στο συναίσθηµα
34 // COOK FILES Monkey Bread 
(Το ψωµί της µαϊµούς)
35 // ΣΥΝΤΑΓΗ Φακές σπετσοφάι
36-37 // ΒΙΒΛΙΑ Συγγραφείς από την 
Ιβηρική
38 // ΟΜΟΡΦΙΑ Αφέλειες: Πώς θα τις 
διατηρήσετε

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδη-
µοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, µερική ή περιληπτική, ή 
κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της 
εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 
τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως 
ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. 
Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 
Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 
και 4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.
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Η 
προµήθεια των εµβολίων 
και ο προγραµµατισµός 
του εµβολιασµού οδηγούν 
σε σκληρές πολιτικές συ-
γκρούσεις στο εσωτερικό 
της Ε.Ε., αλλά και σε µια 
διπλωµατική µάχη µεταξύ 

των µεγάλων δυνάµεων.

Ρήγµα στην Ε.Ε.
Η πολιτική του εµβολιασµού λίγο έλειψε να προκαλέ-
σει ένα επικίνδυνο ρήγµα στην Ε.Ε. Χρειάστηκε η πα-
ρασκηνιακή παρέµβαση της καγκελαρίου Μέρκελ 
και η δραστηριοποίηση της προέδρου της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, Φον ντερ Λάιεν, για να υπάρξει 
κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στην προµήθεια των εµ-
βολίων και στον προγραµµατισµό του εµβολιασµού.
Η Φον ντερ Λάιεν µετατράπηκε σε εύκολο πολιτικό 
στόχο, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε στη 
διάθεσή της τις κατάλληλες υπηρεσίες ούτε την ε-
µπειρία για να διεκπεραιώσει γρήγορα και απο-
τελεσµατικά µια τόσο σύνθετη αποστολή.
Απευθυνόµενη στην Ολοµέλεια του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανα-
γνώρισε σοβαρά λάθη και παρα-
λήψεις. Τόνισε σχετικά: «Αρ-
γήσαµε να εγκρίνουµε τα εµ-
βόλια, ήµαστε υπερβολικά 
αισιόδοξοι σχετικά µε τις 
δυνατότητες µαζικής πα-
ραγωγής, ίσως επιδεί-
ξαµε υπερβολική βε-
βαιότητα ότι οι δόσεις 
για τις οποίες είχαµε 
συµβληθεί θα παραδί-
δονταν στην ώρα τους. 
Πρέπει να αναρωτη-
θούµε γιατί συνέβη 
αυτό και τι διδάγµατα 
µπορούµε να αντλή-
σουµε από αυτή την ε-
µπειρία».
Στην προσπάθειά της να 
προγραµµατίσει καλύτερα 
την παραγωγή και την προ-
µήθεια των εµβολίων, η Ε.Ε. 
προωθεί ένα νέο ρυθµιστικό 
πλαίσιο για να αξιολογεί ο Ευ-
ρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων 
(EMA) τα εµβόλια ταχύτερα. Με πρω-
τοβουλία της Φον ντερ Λάιεν συγκρο-
τήθηκε ειδική οµάδα εργασίας υπό τον επί-
τροπο Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν, για 
να οργανώσει την αύξηση της παραγωγής, η οποία 
στηρίζεται σε µια περίπλοκη διαδικασία, που µπο-
ρεί να περιλαµβάνει για κάθε εµβόλιο έως και 100 
εταιρείες και 400 συστατικά στοιχεία.
Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 
θέµα των εµβολίων είναι ρεαλιστική και βασίζεται 
στη γνώση των ελλείψεων και των περιορισµών της.
Η Φον ντερ Λάιεν παρουσίασε το ευρωπαϊκό διακύ-
βευµα σε σχέση µε τα εµβόλια ως εξής: «∆εν µπορώ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

ΓΥΡΩ ΑΠΟ 
ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Εξαιρετικά δυναµική 
η διπλωµατία της Ρωσίας 
και της Κίνας.

Η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική 
για τα εµβόλια προκαλεί 
δυσαρέσκεια και ανακατατάξεις 
στη Γερµανία.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

καν να φανταστώ τι θα γινόταν αν ένας µικρός αριθ-
µός µεγάλων κρατών-µελών είχε σπεύσει να κάνει 
µεγάλες αγορές και όλοι οι υπόλοιποι είχαν µείνει 
µε άδεια χέρια».
Θεωρώ ότι αν δεν καταλήγαµε σε µια κοινή ευρω-
παϊκή προσέγγιση θα φτάναµε σε ακραίες καταστά-
σεις και σε πλήρη κατάρρευση της συνοχής της Ε.Ε.

Γερµανικές παρενέργειες
Ένα τµήµα της γερµανικής κοινής γνώµης αντέ-
δρασε αρνητικά στην υιοθέτηση µιας ευρωπαϊκής 
στρατηγικής που δεν επέτρεψε στη Γερµανία να 
φύγει µπροστά και να λύσει το πρόβληµα της προ-
µήθειας των εµβολίων, αξιοποιώντας την οικονο-
µική ισχύ της σε βάρος των άλλων.
Πολλοί άρχισαν να χρεώνουν στη Μέρκελ και σε 
διάφορα κυβερνητικά στελέχη την καθυστέρηση 
που παρατηρείται στον εµβολιασµό. Με τη χώρα σε 
ένα παρατεταµένο τρίτο µερικό lockdown και τους 
πολίτες σε φάση κόπωσης µε µια αναγκαστικά δύ-

σκολη καθηµερινότητα, το ζήτηµα των εµβολίων 
άρχισε να επηρεάζει τον συσχετισµό των πο-

λιτικών δυνάµεων.
Τα δηµοσκοπικά ποσοστά των Χρι-

στιανοδηµοκρατών, τα οποία πριν 
από λίγους µήνες ήταν της τάξης 

του 37%-38%, φαίνεται τώρα να 
υποχωρούν γύρω στο 33,5%.

Οι Σοσιαλδηµοκράτες, οι ο-
ποίοι συµµετέχουν στον 
κυβερνητικό συνασπι-
σµό, κατάφεραν να αυ-
ξήσουν το ποσοστό 
τους στο 17% –το ίδιο 
µε των Πρασίνων– α-
σκώντας κριτική σε 
κυβερνητικές επιλο-
γές για τη διαχείριση 
της πανδηµίας και την 
προµήθεια των εµβο-
λίων.
Η ακροδεξιά Εναλλα-

κτική για τη Γερµανία α-
νέβηκε ξανά σε διψήφιο 

ποσοστό µε 10,5%, ενώ οι 
Φιλελεύθεροι και η Αρι-

στερά βρίσκονται γύρω στο 
9%.

Τον Σεπτέµβριο θα πραγµατοποι-
ηθούν στη Γερµανία κρίσιµες βου-

λευτικές εκλογές που θα σηµάνουν και 
το τέλος της περιόδου Μέρκελ, εφόσον η 

καγκελάριος δεν θα διεκδικήσει πέµπτη θη-
τεία. Η αποχώρηση της Μέρκελ από το προσκή-

νιο περιορίζει το δυναµικό των Χριστιανοδηµοκρα-
τών και τους κάνει ευάλωτους σε αστοχίες, όπως 
είναι η καθυστέρηση στην προµήθεια των εµβολίων 
και στον προγραµµατισµό των εµβολιασµών.

Τα «δώρα» Τζόνσον-Τραµπ
Η Γερµανία είναι το κράτος-µέλος της Ε.Ε. που 
προηγείται στην ανάπτυξη των εµβολίων. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι το εµβόλιο που παράγει και δια-
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νέµει σε παγκόσµια κλίµακα η αµερι-
κανική πολυεθνική Pfizer στηρίζεται 
στην ερευνητική δουλειά της γερµα-
νικής BioNTech.
Επίσης, µια άλλη γερµανική φαρµα-
κοβιοµηχανία, η CureVac, παίζει ση-
µαντικό ρόλο στο πρόγραµµα εµβο-
λιασµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και έχουν ήδη υπογραφεί συµβάσεις 
προαγοράς του δικού της εµβολίου.
Με την αναβάθµιση των παραγωγι-
κών της δυνατοτήτων η εταιρεία ε-
κτιµά ότι θα παραγάγει 300 εκατοµ-
µύρια δόσεις του εµβολίου εντός του 
2021 και 1 δισεκατοµµύριο το 2022, 
όπως και τα επόµενα χρόνια. Ο δι-
ευθύνων σύµβουλος της CureVac, 
Φραντς Βέρνερ Χάας, εξήγησε σε 
συνέντευξή του στα «Νέα» (13-
14/2/2021) γιατί υπάρχουν συγκεκρι-
µένα όρια στην αύξηση της παραγω-
γής: «Το ζήτηµα είναι πολιτικό. Τα 
συστατικά παράγονται στις ΗΠΑ, απ’ 
όπου δεν επιτρέπονται οι εξαγωγές, 
στο πλαίσιο αποφάσεων περί εθνικής 
ασφάλειας και άµυνας, για να χρησι-
µοποιηθούν στην εγχώρια παραγωγή 
εµβολίων».
Ο επικεφαλής της γερµανικής φαρ-
µακοβιοµηχανίας αναφέρεται συγκε-

κριµένα στην έλλειψη νανοσωµατι-
δίων λιπιδίων (lipid nanoparticles) 
τα οποία είναι αναγκαία στην παρα-
σκευή mRNA, όπου και στηρίζεται το 
εµβόλιο της CureVac.
Με απόφαση του προέδρου Τραµπ, 
λίγο πριν από την αποχώρησή του 
από τον Λευκό Οίκο, επιβλήθηκαν 
περιορισµοί στην εξαγωγή εµβολίων 
και της πρώτης ύλης για την παρα-
γωγή τους.
∆εχόµενη µεγάλη πίεση από τις 
ΗΠΑ, η Ε.Ε. προσπαθεί να βρει τρό-
πους για την ενίσχυση της παραγωγι-
κής δυνατότητας των κρατών-µελών 
της, ώστε να αποκτήσουν τη λεγό-
µενη ετοιµότητα βιοάµυνας, που θα 
τους επιτρέψει καλύτερη ευρωπαϊκή 
αντιµετώπιση των νέων µεταλλάξεων, 
αλλά και αργότερα των νέων ιών.
Προς το παρόν, η Ε.Ε. πληρώνει α-
κριβά την έλλειψη στρατηγικής αυτο-

νοµίας στον κλάδο της φαρµακοβιο-
µηχανίας και ειδικά σε ό,τι αφορά την 
παραγωγή των εµβολίων για την προ-
στασία από τον Covid-19.
Η ευρωπαϊκή αδυναµία έδωσε την 
ευκαιρία στον πρωθυπουργό του Η-
νωµένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόν-
σον, να επιταχύνει µέσω του εµβο-
λίου της βρετανο-σουηδικής φαρ-
µακοβιοµηχανίας AstraZeneca τους 
εµβολιασµούς στο Ηνωµένο Βασί-
λειο και να επιχειρηµατολογήσει 
έτσι υπέρ της αποτελεσµατικότητας 
του Brexit.
Η AstraZeneca καθυστέρησε ορισµέ-
νες από τις παραδόσεις στην Ε.Ε., ενώ 
η Pfizer-BioNTech συνέχισε κανο-
νικά τις προγραµµατισµένες παραδό-
σεις του εµβολίου της στο Ηνωµένο 
Βασίλειο, περνώντας τις καθυστερή-
σεις που παρατηρήθηκαν στην παρα-
γωγή στην Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπά-
θησε να αντιδράσει επιβάλλοντας κά-
ποιους περιορισµούς στις εξαγωγές 
εµβολίων που παράγονται στην Ε.Ε. 
για να αντισταθµίσει, κατά κάποιον 
τρόπο, τους περιορισµούς που ισχύ-
ουν στις ΗΠΑ και τις αιφνιδιαστικές 
κινήσεις του Μπόρις Τζόνσον. Μια 
πρόταση που προωθήθηκε, και ευτυ-
χώς αποσύρθηκε προτού προκαλέσει 
µεγάλο πρόβληµα, ήταν να ελεγχθεί 
η ροή εµβολίων µεταξύ Βόρειας Ιρ-
λανδίας, που αποτελεί µέρος του Η-
νωµένου Βασιλείου, και ∆ηµοκρατίας 
της Ιρλανδίας, που είναι κράτος-µέ-
λος της Ε.Ε.
Η ατυχής αυτή πρόταση έγινε αντι-
κείµενο εκµετάλλευσης από την κυ-
βέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου, 
εφόσον ένα από τα βασικά επιχειρή-
µατα της Ε.Ε. σε σχέση µε τη συµφω-
νία για το Brexit ήταν ότι έπρεπε να 
αποφευχθεί µε κάθε τρόπο η εκ νέου 
δηµιουργία συνόρων µεταξύ Βόρειας 
Ιρλανδίας και ∆ηµοκρατίας της Ιρ-
λανδίας. Στην αντίληψη των Βρυξελ-
λών µια τέτοια εξέλιξη θα µπορούσε 
να θέσει σε αµφισβήτηση την ειρή-
νευση που επιτεύχθηκε µεταξύ καθο-
λικών και προτεσταντών στη Βόρεια 

Η Ε.Ε. πληρώνει ακριβά την έλλειψη 
στρατηγικής αυτονοµίας στον τοµέα της 
φαρµακοβιοµηχανίας.



Ιρλανδία, στη βάση της κατάργησης 
των φυσικών συνόρων με τη Δημο-
κρατία της Ιρλανδίας.
Στο ξεκίνημα του Φεβρουαρίου του 
2021 το Ηνωμένο Βασίλειο είχε εμ-
βολιάσει το 17,64% των πολιτών, οι 
ΗΠΑ το 11,79% και η Ε.Ε. μόλις 3,69 
στους 100 πολίτες.
Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι το 
ποσοστό στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν 
αφορά ολοκληρωμένους εμβολια-
σμούς δύο δόσεων, αλλά την πρώτη 
δόση του εμβολίου. Με απόφαση της 
κυβέρνησης, σε συνεννόηση με την 
επιστημονική κοινότητα, μεγάλωσε 
το χρονικό διάστημα που χωρίζει την 
1η από τη 2η δόση, για να μεγαλώσει 
ο αριθμός αυτών που έχουν εμβολι-
αστεί με μία τουλάχιστον δόση. Με 
τον τρόπο αυτόν βελτιώθηκε η στατι-
στική εικόνα και το συγκριτικό πλε-
ονέκτημα έναντι της Ε.Ε. Δεν είναι 
βέβαιο όμως ότι ενισχύθηκε με τον 
καλύτερο τρόπο η άμυνα έναντι του 
Covid-19.
Με βάση πρόσφατη έρευνα του 
Imperial College, ο αριθμός των μο-
λύνσεων μειώθηκε κατά 2/3 σε έναν 
μήνα. Στο διάστημα 4-13 Ιανουαρίου 
τρεις στους διακόσιους Βρετανούς 
μολύνθηκαν από Covid-19, ενώ η α-
ναλογία το διάστημα 6-15 Φεβρουα-
ρίου ήταν ένας στους διακόσιους. Οι 
ειδικοί του Imperial College αποδί-
δουν τη σημαντική μείωση των μο-
λύνσεων στο τρίτο εθνικό lockdown 
που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο. Δεν την αποδίδουν προς το 
παρόν στο πρόγραμμα εμβολιασμού, 
επειδή η μείωση που παρατηρείται 
είναι περίπου η ίδια στους άνω των 
65, που έχουν εμβολιαστεί, και στις 
ηλικίες που δεν έχουν εμβολιαστεί 
ακόμη.
Το Brexit εξελίσσεται πολύ δύσκολα 
για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις του χάνουν ση-

μαντικό μέρος του κύκλου εργασιών 
που πραγματοποιούσαν στην Ε.Ε., 
ενώ και το πανίσχυρο χρηματοπιστω-
τικό κέντρο του City γνωρίζει σημα-
ντικές διαρροές σε όφελος κυρίως 
της Ολλανδίας. Ο «πόλεμος» των εμ-
βολίων προσφέρει στον Τζόνσον τα 
μόνα «καλά» νέα που μπορεί να προ-
βάλει σε σχέση με το Brexit.
Αποτυχία στα Δυτικά 
Βαλκάνια
Τα προβλήματα της Ε.Ε. στην προ-
μήθεια των εμβολίων και στον προ-
γραμματισμό του εμβολιασμού άφη-
σαν ακάλυπτα τα έξι κράτη των Δυτι-
κών Βαλκανίων, τα οποία υποτίθεται 
ότι βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης 
στην Ε.Ε. και γι’ αυτό περίμεναν την 
εκδήλωση της ευρωπαϊκής αλληλεγ-
γύης.
Τελικά δεν έγινε τίποτα το σημα-
ντικό προς αυτή την κατεύθυνση, με 

αποτέλεσμα η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η 
Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβού-
νιο και το Κόσοβο να μην έχουν α-
ξιόλογο πρόγραμμα εμβολιασμού. Η 
Σερβία και η Αλβανία ξεκίνησαν τον 
εμβολιασμό προμηθευόμενες εμβό-
λια από την Κίνα και τη Ρωσία.
Η Σερβία των 7 εκατομμυρίων κα-
τοίκων έλαβε ήδη 1,1 εκατομμύρια 
δόσεις του εμβολίου της κινεζικής 
Sinopharm και θα λάβει άλλο 1 εκα-
τομμύριο δόσεις τον Μάρτιο. Δια-
πραγματεύεται επίσης την παραγωγή 
του ρωσικού εμβολίου Sputnik V στη 
Σερβία πριν από τα τέλη του 2021.
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο 
και Κόσοβο διαπραγματεύονται την 
αγορά εμβολίων από τη Ρωσία και την 
Κίνα για να καλύψουν το κενό που α-
φήνει η αδυναμία της Ε.Ε.
Οι «27» στέλνουν αντιφατικά μηνύ-
ματα στα κράτη των Δυτικών Βαλκα-

νίων. Πίεσαν την Ελλάδα να δεχτεί τη 
Συμφωνία των Πρεσπών με το σκε-
πτικό ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα κενό ευρωπαϊκής επιρροής στα 
Δυτικά Βαλκάνια που θα μπορούσαν 
να εκμεταλλευτούν η Ρωσία, η Κίνα 
ή η Τουρκία. Στη συνέχεια ο Μπορί-
σοφ μπλόκαρε προσωρινά την έναρξη 
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
με Βόρεια Μακεδονία και με Αλβα-
νία, για να διευκολυνθεί στους προ-
εκλογικούς χειρισμούς του, χωρίς να 
δεχτεί σοβαρή πίεση από τις Βρυξέλ-
λες. Η εσωστρέφεια που χαρακτηρίζει 
την Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τον προγραμ-
ματισμό του εμβολιασμού δημιουργεί 
πρόβλημα συνεννόησης με τα κράτη 
των Δυτικών Βαλκανίων και διευκολύ-
νει τη διπλωματία των εμβολίων που 
εφαρμόζουν η Ρωσία και η Κίνα.

130 χώρες αβοήθητες
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Α-
ντόνιο Γκουτιέρες, υπογράμμισε α-
πευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφα-
λείας του Οργανισμού, ότι 10 κράτη 
διαχειρίζονται το 75% του συνό-
λου των εμβολιασμών και πως υπάρ-
χουν 130 κράτη-μέλη του ΟΗΕ που 
δεν έχουν στη διάθεσή τους ούτε μία 

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, 
Γκουτιέρες, τόνισε ότι 130 χώρες δεν 
διαθέτουν ούτε ένα εμβόλιο.

Η Ρωσία 
αυτοπροβάλλεται ως 
ευρωπαϊκή λύση, ενώ 
δεν έχει εμβολιάσει 
τον πληθυσμό της.
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δόση εμβολίου. Κάλεσε σε συνεργα-
σία επιστήμονες, εταιρείες που παρά-
γουν εμβόλια και πρόθυμους χρημα-
τοδότες για να μπει τέλος σε μια κα-
τάσταση την οποία θεωρεί, απολύτως 
δικαιολογημένα, απαράδεκτη.
Η πανδημία είναι μια παγκόσμια 
πρόκληση. Έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή 
σε 2,4 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ 
αυτοί που έχουν μολυνθεί ξεπερνούν 
τα 110 εκατομμύρια.
Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό του 
παγκόσμιου πληθυσμού που μένει α-
κάλυπτο, τόσο μεγαλώνουν οι πιθανό-
τητες για νέες μεταλλάξεις που μπορεί 
να μην αντιμετωπίζονται αποτελεσμα-
τικά από τα ήδη υπάρχοντα εμβόλια. 
Αυξάνεται επίσης η πιθανότητα α-
ναπαραγωγής της πανδημίας, με τις 
χώρες που έχουν στη διάθεσή τους τα 
αναγκαία εμβόλια να προστατεύουν 
προσωρινά τον πληθυσμό τους, για να 
διαπιστώσουν στη συνέχεια ότι οι ε-
παφές με τους πολίτες χωρών που δεν 
έχουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα εμ-
βολιασμού δημιουργούν νέους κινδύ-
νους. Η φράση που συνοψίζει την κα-
τάσταση είναι «ο ιός δεν γνωρίζει σύ-
νορα, γι’ αυτό η πανδημία δεν μπορεί 
να τεθεί υπό έλεγχο πουθενά, αν δεν 
τεθεί υπό έλεγχο παντού».
Έχει αναπτυχθεί σε παγκόσμιο επί-
πεδο το πρόγραμμα Covax για παρα-
γωγή και διανομή εμβολίων σε όλο 
τον πλανήτη. Η Ε.Ε. έχει ήδη συμβά-
λει στη χρηματοδότηση του Covax με 
850 εκατ. ευρώ και το συνολικό ποσό 
που είχε συγκεντρωθεί από τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) 
μέχρι τα τέλη του 2020 ήταν της 
τάξης των 2,5 δισ. ευρώ.
Χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδό-
τηση για να επιτευχθεί η προμήθεια, 
εντός του 2021, 2,3 δισεκατομμυρίων 
δόσεων εμβολίων σε χώρες που δεν 
έχουν τα οικονομικά μέσα.
Ακόμη κι αν επιτευχθεί ο στόχος, θα 
καλυφθούν οι ανάγκες του 1/5 του 
παγκόσμιου πληθυσμού που είναι 
μέχρι σήμερα ακάλυπτος.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το κό-
στος του πλήρους εμβολιασμού του 
πληθυσμού των χωρών που δεν έχουν 
τα μέσα είναι πολύ μικρό σε σχέση με 
τις συνέπειες για την παγκόσμια οι-
κονομία ενός προγράμματος εμβολι-
ασμού που δεν θα καλύπτει όλο τον 
πλανήτη.

Κίνα και Ρωσία
Η Κίνα έχει την πιο δυναμική δι-
πλωματία των εμβολίων. Έχει αντιμε-
τωπίσει την πανδημία επενδύοντας 

στην πειθαρχία και στην ψηφιακή οι-
κονομία και έχει επιτύχει τη σχεδόν 
πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα 
χωρίς να κάνει εκτεταμένη χρήση των 
εμβολίων που έχει αναπτύξει. Τα πο-
σοστά εμβολιασμού στην Κίνα είναι 
χαμηλότερα από τα ποσοστά εμβολι-
ασμού στην Ε.Ε., με τη διαφορά ότι 
η Κίνα ελέγχει την πανδημία, ενώ η 
Ε.Ε. πιέζεται από αυτήν στη δημόσια 
υγεία, στην οικονομία και στην κοι-
νωνία.
Η Κίνα, λοιπόν, έχει την πολυτέλεια 
να οργανώσει τη διπλωματία των εμ-
βολίων ως συνέχεια της διπλωματίας 
της πανδημίας που ανέπτυξε την πε-
ρασμένη άνοιξη, στηρίζοντας με μά-
σκες, αναπνευστήρες, ιατρικό υλικό 
τις χώρες που τα είχαν ανάγκη.
Τα κινεζικά εμβόλια έχουν ήδη βρει 
αγοραστές στη Λατινική Αμερική και 
στη Μέση Ανατολή. Τα εμβόλια της 
κρατικής Sinopharm διατίθενται ήδη 
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και 
στα Βαλκάνια. Η Τουρκία και η Βρα-

ζιλία έχουν παραγγείλει το εμβόλιο 
της Sinovac, ενώ το Πακιστάν και το 
Μεξικό συμμετέχουν στις κλινικές 
δοκιμές για το εμβόλιο CanSino.
Ευρωπαίοι και Αμερικανοί εκτιμούν 
ότι οι Κινέζοι διαθέτουν τα εμβό-
λιά τους με έναν τρόπο που ενισχύει 
την οικονομική επιρροή τους σε δι-
άφορες χώρες και μπορεί να διευκο-
λύνει στο μέλλον συνεννοήσεις και 
συμμαχίες. Η Ινδία, η οποία είναι ένα 
από τα κέντρα της παγκόσμιας φαρ-
μακοβιομηχανίας και έχει αναδει-
χθεί σε στρατηγικό ανταγωνιστή της 
Κίνας, προμηθεύει δωρεάν γειτονι-
κές χώρες με το εμβόλιο της Oxford-
AstraZeneca για να ελέγξει την κινε-
ζική επιρροή στην ευρύτερη περιοχή.
Τα κινεζικά εμβόλια δεν έχουν αξι-
ολογηθεί από οργανισμούς και επι-
στήμονες της Ε.Ε. και των ΗΠΑ και 
γι’ αυτό εκφράζονται αμφιβολίες για 
την αποτελεσματικότητά τους.
Αντίθετα, το ρωσικό εμβόλιο Sputnik 
V θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστο από 

κορυφαίους Ευρωπαίους επιστήμο-
νες, αν και δεν έχει υποβληθεί επί-
σημο αίτημα για την αξιολόγησή του 
από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.
Οι Ρώσοι καυχώνται ότι έχουν ήδη 
λάβει παραγγελίες απ’ όλο τον κόσμο 
για 1,2 δισεκατομμύρια δόσεις του 
Sputnik V. Η Ουγγαρία είναι το 
πρώτο κράτος-μέλος της Ε.Ε. που 
πήρε την πρωτοβουλία να προμηθευ-
τεί 5 εκατομμύρια δόσεις του Sputnik 
V προτού υπάρξει ευρωπαϊκή πιστο-
ποίηση.
Στην αντίληψη της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής η Ρωσία προβάλλει το εμβό-
λιο Sputnik V όχι τόσο για να καλύ-
ψει τις ανάγκες άλλων χωρών όσο για 
να δημιουργήσει πρόβλημα συνοχής 
στην Ε.Ε. Όπως παρατήρησε η Φον 
ντερ Λάιεν, είναι τουλάχιστον παρά-
δοξο να αυτοπροβάλλεται η Ρωσία ως 
λύση στην όποια καθυστέρηση στον 
εμβολιασμό της Ε.Ε., ενώ τα ποσοστά 
εμβολιασμού στη Ρωσία είναι χαμη-
λότερα από τα ποσοστά εμβολιασμού 
στην Ε.Ε. Ούτως ή άλλως, παραδό-
σεις του Sputnik V δεν μπορούν να υ-
πάρξουν στη διάρκεια των επόμενων 
μηνών, ενώ με βάση τον προγραμμα-
τισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι 
«27» θα έχουν πλεόνασμα εμβολίων 
από τον ερχόμενο Απρίλιο.

Τα Δυτικά Βαλκάνια έμειναν χωρίς 
ευρωπαϊκά εμβόλια και στρέφονται σε 
Ρωσία και Κίνα.
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Η εργασία από το σπίτι, η τη-
λεκπαίδευση και οι ψηφιακές 
συναλλαγές επέτρεψαν σε 
ένα µεγάλο µέρος της οικο-
νοµίας να λειτουργεί και να 
δηµιουργεί νέο προϊόν.

Τ
ην εκτίµηση ότι η κυβέρ-
νηση αντιµετωπίζει, µέχρι 
στιγµής, αποτελεσµατικά 
το τρίτο κύµα της πανδη-
µίας κάνει ο καθηγητής 
του Τµήµατος Οικονοµι-

κών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πε-
λοποννήσου και πρόεδρος του ΚΕΠΕ, 
Παναγιώτης Λιαργκόβας, ο οποίος ε-
πισηµαίνει όµως ότι το τίµηµα για την 
οικονοµία είναι µεγάλο.
Ο καθηγητής Λιαργκόβας εκφράζει την 
άποψη ότι αν συνεχιστεί η ρευστοποίηση 
του «µαξιλαριού», που ήδη έχει πέσει 
από τα 37 στα 31 δισ. ευρώ, υπάρχει 
πιθανότητα να επηρεαστεί η πιστολη-
πτική ικανότητα της χώρας, ενώ προ-
βλέπει συνέχιση της δηµοσιονοµικής 
χαλάρωσης και το 2022 και λύση «που 
θα αφορά όλες τις χώρες».
Παράλληλα, προβλέπει ότι το τελευταίο 
τρίµηνο του έτους τη σκυτάλη της οι-
κονοµίας θα πάρουν οι επενδύσεις και 
τονίζει ότι η χώρα πρέπει να καλύψει 
το χαµένο έδαφος της τελευταίας δε-
καετίας, κατά την οποία ο οικονοµικός 
δείκτης που αποτυπώνει τη συνολική 
πορεία των επενδύσεων έχει «κολλή-
σει» στα 20-25 δισ. ευρώ τον χρόνο, 
ενώ το 2007 ήταν στα 60,5 δισ. ευρώ.
Ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου 
Προϋπολογισµού της Βουλής επιση-
µαίνει ότι «προτεραιότητά µας πρέπει 
να είναι η ενίσχυση της αµυντικής βι-
οµηχανίας», ενώ αντιµετωπίζει θετικά 
την αποπληρωµή του χρέους προς το 
∆ΝΤ, επειδή, όπως αναφέρει, θα συµ-
βάλει στην «περαιτέρω βελτίωση του 
προφίλ χρέους».

Ο πρωθυπουργός κάνει κάποιες εκτι-
µήσεις για επιστροφή στην οµαλότητα 
από τον Απρίλιο «καλώς εχόντων των 
πραγµάτων». Ενισχύει αυτό την οικο-
νοµία ως «ψυχολογία της αγοράς» ή 
δηµιουργεί προσδοκίες που µπορεί 
να διαψευστούν και να έχουν αντί-
θετα αποτελέσµατα;
Θεωρώ πως η εκτίµηση του πρωθυ-
πουργού είναι βάσιµη και εύλογα δη-
µιουργεί θετικές προσδοκίες. Μέχρι 
τέλος Απριλίου θα έχουν συµβεί δύο 
πράγµατα. Πρώτον, θα έχει προχωρή-
σει ο εµβολιασµός των πιο ευάλωτων 
κοινωνικών οµάδων, δηλαδή των η-
λικιωµένων, όσων έχουν υποκείµενα 
νοσήµατα και των υγειονοµικών. ∆εύ-
τερον, η βελτίωση των καιρικών συν-
θηκών θα επιτρέπει την οργάνωση της 
κοινωνικής µας ζωής σε εξωτερικούς 
χώρους. Και στις δύο περιπτώσεις η 
µεταδοτικότητα του κορονοϊού θα είναι 
σε ύφεση.

Αντιµετωπίστηκε η πανδηµία µε δα-
νεικά και, αν ναι, πώς θα καλυφθούν 
οι πόροι που διατέθηκαν µέχρι σή-
µερα και δηµιούργησαν ελλείµµατα 
και αύξηση του χρέους;
Ναι, η πανδηµία αντιµετωπίστηκε µε 
δανεικά. Αυτό όµως συνέβη σε όλες τις 
χώρες της Ευρωζώνης. Στο τέλος του 
2020 το δηµόσιο χρέος των χωρών της 
Ευρωζώνης εκτινάχθηκε στο 102% του 
ΑΕΠ κατά µέσο όρο (207% του ΑΕΠ στην 
Ελλάδα), µε το 25% του χρέους αυτού 

Μήπως ουσιαστικά αυτό εκφράζει την 
προσδοκία να τελειώνουµε µε την παν-
δηµία διότι «οι πόροι δεν είναι ανε-
ξάντλητοι», όπως είπε ο υπουργός 
Οικονοµικών;
Είναι αλήθεια ότι οι πόροι δεν είναι α-
νεξάντλητοι. Η δήλωση, ωστόσο, του 
πρωθυπουργού είχε περισσότερο να 
κάνει µε το ότι «βλέπουµε φως στην 
άκρη του τούνελ». Ότι αντέξαµε και ότι 
εµείς, όχι ο κορονοϊός, θα είµαστε οι 
νικητές.

να διακρατεί η ΕΚΤ. Στη µετά τον κορο-
νοϊό εποχή, τυχόν επιστροφή στις πο-
λιτικές µείωσης του χρέους που προ-
βλέπονται στο Σύµφωνο Σταθερότητας 
θα σήµαινε επιστροφή στη λιτότητα, τη 
στιγµή που οι οικονοµίες της Ευρωζώ-
νης θα προσπαθούν να ανακάµψουν 
από τη βαθιά ύφεση που προκάλεσαν 
η πανδηµία και τα lockdowns. Άρα θα 
υπάρξει µια λύση που θα αφορά όλες 
τις χώρες.

Το περίφηµο «µαξιλάρι» υπάρχει;
Το µαξιλάρι ρευστότητας, ύψους 37 δισ. 
ευρώ πριν από την πανδηµία, έχει συρ-
ρικνωθεί στα 31 δισ. ευρώ. Εάν το υ-
πουργείο Οικονοµικών συνεχίσει τη 
ρευστοποίηση, θα µπορούσε να επη-
ρεαστεί η πιστοληπτική ικανότητα της 
χώρας. Γι’ αυτό καταφεύγει στις αγορές. 
Από τις αρχές της χρονιάς η Αθήνα έχει 
εκδώσει νέα οµόλογα, συγκεντρώνο-
ντας πάνω από 5,5 δισ. ευρώ.

Υπήρξε στην οικονοµική διαχείριση 
της πανδηµίας κάποια εσφαλµένη πα-
ραδοχή που οδήγησε σε λάθος πα-
ρεµβάσεις;
∆εν θα έλεγα ότι υπήρξαν λάθος πα-
ρεµβάσεις. Το αντίθετο. Η κυβέρνηση, 
έχοντας θέσει ως βασική προτεραιό-
τητα την προστασία των ανθρώπινων 
ζωών, αντιµετωπίζει, µέχρι στιγµής, α-
ποτελεσµατικά το τρίτο κύµα του κορο-
νοϊού. Το δηλώνουν τα επίσηµα ευρω-
παϊκά στοιχεία, που φέρνουν τη χώρα 
στην 23η θέση σε απώλειες µεταξύ των 
27 χωρών της Ε.Ε. Όµως το τίµηµα για 
την οικονοµία είναι µεγάλο.

Γίνονται εκτιµήσεις ότι το τέλος της 
πανδηµίας θα φέρει µια µεγάλη αύ-
ξηση στην κατανάλωση. Υπάρχει κάτι 
που θα πρέπει να προσεχθεί εκείνη 
την περίοδο;
Για κάποιο διάστηµα αµέσως µετά την 
πανδηµία θα δούµε µια έξαρση στην κα-
τανάλωση. Εξάλλου, το είδαµε ήδη, α-

«Ανάκαµψη 
από τις επενδύσεις, 

όχι από την κατανάλωση»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Παναγιώτης 
Λιαργκόβας, 

πρόεδρος 
του ΚΕΠΕ
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Να καλύψουµε το χαµέ-
νο έδαφος της τελευταίας 
δεκαετίας, κατά την οποία 
ο οικονοµικός δείκτης των 
επενδύσεων έχει «κολλήσει» 
στα 20-25 δισ. ευρώ τον χρό-
νο, αισθητά χαµηλότερα από 
τα 60,5 δισ. ευρώ το 2007.

µέσως µετά το πρώτο lockdown. Είναι 
γνωστό ότι οι καταθέσεις έχουν αυ-
ξηθεί σηµαντικά, επειδή οι άνθρωποι 
δεν ξοδεύουν. Είναι λογικό, λοιπόν, να 
περιµένουµε µια αύξηση στη ζήτηση 
µε το τέλος της πανδηµίας. Όµως δεν 
µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι 
αυτό είναι αρκετό για να επιταχυνθεί η 
ανάκαµψη µε διατηρήσιµο τρόπο. Η δύ-
ναµη της ανάκαµψης πρέπει να προ-
έλθει από τις επενδύσεις.

Τον τελευταίο καιρό ακούγονται σκέ-
ψεις για την ανάγκη αυστηρότερης ε-
πιτήρησης στις ευρωπαϊκές οικονο-
µίες εξαιτίας της χαλάρωσης λόγω 
κορονοϊού. Πιστεύετε ότι µπορεί να 
υπάρξει τέτοια ανάγκη;
Αν κάποιος θα ήθελε να βάλει ένα στοί-
χηµα, αυτό θα ήταν ότι ούτε το 2022 
θα εφαρµοστούν οι κανόνες του Συµ-
φώνου Σταθερότητας, όπως ούτε όσα 
προβλέπει η µεταµνηµονιακή εποπτεία 
για την Ελλάδα. Υποχρέωση για στόχο 
3,5% του ΑΕΠ σε επίπεδο πρωτογενούς 
πλεονάσµατος δεν θα έχουµε. Το θέµα 
είναι αν θα υπάρχει στόχος και ποιος 
θα είναι αυτός. Αυτή η «µάχη» έχει ήδη 
ξεκινήσει, αλλά δεν πρόκειται να ολο-
κληρωθεί πριν από το καλοκαίρι. Οι 
Ευρωπαίοι θα περιµένουν να µπει σε 
απόλυτο έλεγχο η πανδηµία πριν προ-
χωρήσουν σε αυτή τη συζήτηση. Το ότι 
θα ζητηθεί απ’ όλες τις χώρες της Ε.Ε. 
–µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα– να 
προχωρήσουν σε δηµοσιονοµική προ-
σαρµογή είναι βέβαιο. Το ποια θα είναι 
η έκταση αυτής της προσαρµογής είναι 
το ζητούµενο.

Έχουν καλλιεργηθεί προσδοκίες για 
τη µεγάλη ανάπτυξη που θα φέρουν 
τα κονδύλια από το Ταµείο Ανάκαµ-
ψης. Πού βάζετε τον πήχη για να θε-
ωρηθεί ικανοποιητική;
Θεωρώ ότι το τελευταίο τρίµηνο του 
έτους τη σκυτάλη της οικονοµίας θα 
πάρουν οι επενδύσεις. Τότε, τα επιδη-
µιολογικά δεδοµένα θα βρίσκονται σε 
σηµαντική ύφεση, το οικονοµικό κλίµα 
θα έχει βελτιωθεί αισθητά, πολλά έργα 
θα έχουν ωριµάσει, τα πρώτα κονδύ-
λια από το Ταµείο Ανάκαµψης θα έχουν 
πέσει στην οικονοµία. Τότε θα πρέπει να 
δούµε µαζικά τις επενδύσεις να παίρ-
νουν σάρκα και οστά. Ώστε να καλύ-
ψουµε το χαµένο έδαφος της τελευ-
ταίας δεκαετίας, όπου ο ακαθάριστος 
σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου, δηλαδή 
ο οικονοµικός δείκτης που αποτυπώνει 
τη συνολική πορεία των επενδύσεων, 
έχει «κολλήσει» στα 20-25 δισ. ευρώ 
τον χρόνο, αισθητά χαµηλότερα από τα 

60,5 δισ. ευρώ το 2007.

Τι θα προσφέρει η πρόωρη αποπλη-
ρωµή του ∆ΝΤ;
Θα προσφέρει περαιτέρω βελτίωση του 
προφίλ χρέους και ένα σήµα προς τις 
αγορές ότι η Ελλάδα µπορεί να εξοφλεί 
πρόωρα ακριβό χρέος ακόµη και σε 
εποχή πανδηµίας. Με την αποπληρωµή 
3,3 δισ. ευρώ από το χρέος του ∆ΝΤ θα 
µείνει ένα µικρό υπόλοιπο, ύψους λίγο 
πάνω από 2 δισ. ευρώ Η ύπαρξη ενός 
υπολοίπου έχει και στρατηγικό ρόλο. 
Από το 2018 τόσο η E.E. όσο και ο ΕΜΣ 
είχαν ξεκαθαρίσει ότι στους επόπτες της 
µεταµνηµονιακής περιόδου για την Ελ-
λάδα θα είναι και το ∆ΝΤ.

Οι δαπάνες για την ενίσχυση της ά-
µυνας θεωρούνται πλέον υποχρεωτι-
κές. Πώς µπορούν να είναι και χρή-
σιµες για την οικονοµία;
Σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο για τα 
εθνικά θέµατα, µε τη γειτονική χώρα να 
εξελίσσεται σε µια πραγµατική απειλή 
για ολόκληρη την Ευρώπη, προτεραιό-
τητά µας πρέπει να είναι η ενίσχυση της 
αµυντικής βιοµηχανίας, η οποία µπο-
ρεί να συµβάλει στη δύναµη αποτρο-
πής κάθε εξωτερικού κινδύνου.

Υπάρχει κάποιο καινούργιο στοιχείο 
στη διαχείριση αυτής της πανδηµίας 
σε σχέση µε προηγούµενες που είχαν 
πλήξει την ανθρωπότητα;
Το καινούργιο στοιχείο είναι η ψηφι-
ακή τεχνολογία. Αν δεν υπήρχε αυτή 
η τεχνολογία, οι οικονοµίες όλων των 
χωρών θα βρίσκονταν σε χειρότερη 
κατάσταση. Η εργασία από το σπίτι, η 
τηλεκπαίδευση και οι ψηφιακές συναλ-
λαγές επέτρεψαν σε ένα µεγάλο µέρος 
της οικονοµίας να λειτουργεί και να δη-
µιουργεί νέο προϊόν.
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
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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



Αν τα κοµµατίδια δεξιά της 
Ν∆ συµπτύσσονταν σε ένα 
κόµµα υπό την ηγεσία προ-
σώπου µε υψηλή δηµοτι-
κότητα εκτός πολιτικής, θα 
εξασφάλιζαν εντυπωσιακή 
δηµοσκοπική καταγραφή.

Τ
ην εκτίµηση ότι η Ν∆ θα 
προσπαθήσει να αξιοποι-
ήσει µια ευνοϊκή οικονο-
µική και ψυχολογική συ-
γκυρία µόλις οι θετικοί 
δείκτες που προβλέπο-
νται για µετά την πανδη-

µία επαληθευτούν, και γι’ αυτό θα προ-
κηρύξει εκλογές, κάνει σε συνέντευξή 
του στην F.S. ο αναπληρωτής καθηγητής 
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Γιάννης 
Κωνσταντινίδης.
Ο κ. Κωνσταντινίδης, ο οποίος ειδικεύε-
ται σε θέµατα πολιτικής συµπεριφοράς, 
υποστηρίζει ότι η αντιπάθεια για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα δηµιουργήσει σύντοµα συνθήκες 
αδιεξόδου για ένα τµήµα του εκλογικού 
ακροατηρίου που θα θέλει να εγκαταλεί-
ψει τη Ν∆, λόγω της απογοήτευσής του 
από την πορεία της οικονοµίας, 
αλλά δεν θα είναι έτοιµο να 
στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ.

Συµµερίζεστε την 
άποψη ότι ο νέος 
νόµος για τα πα-
νεπιστήµια συµπυ-
κνώνει τις διαφο-
ρές πολιτικής µε-
ταξύ Ν∆ και ΣΥΡΙΖΑ;
Η συζήτηση στη Βουλή 
γύρω από το συγκεκρι-
µένο νοµοσχέδιο έδειξε ότι 
οι δύο αρχηγοί παραµένουν 
προσηλωµένοι στα παραδοσιακά α-
κροατήριά τους, συνεπώς στους ψηφοθη-
ρικούς στόχους τους, και όχι στην ουσία 
της πολιτικής. Η συζήτηση για τη βελτίωση 
της λειτουργίας του δηµόσιου πανεπιστη-
µίου µάλλον αδικήθηκε από την αντιπα-
ράθεση για τη σύσταση οµάδας ειδικών 
φρουρών στους χώρους των πανεπιστη-
µίων και για τη βάση εισαγωγής του «δέκα». 
Όµως αυτές οι κουβέντες ήταν που χάιδε-
ψαν τους ψηφοφόρους που «µαίνονται» 
υπέρ της κανονικότητας και υπέρ της ισό-
τητας αντιστοίχως. Τα δύο κόµµατα αναµ-
φίβολα αντιµετώπισαν το νοµοσχέδιο για 
τα πανεπιστήµια ως αφορµή για ενίσχυση 
των οχυρωµάτων τους στον δρόµο για τις 
επόµενες εκλογές.

Θεωρείτε ότι θα έχει κάποια σηµασία στις 
επόµενες εκλογές η επιτυχία ή η αποτυχία 
εφαρµογής του συγκεκριµένου νόµου;
Η πόλωση που επιδίωξαν και τα δύο µέρη 
επί του θέµατος µαρτυρά την πρόθεση αξι-
οποίησης και της πορείας εφαρµογής του 
συγκεκριµένου νόµου στο πεδίο µιας προ-
εκλογικής µάχης. Με άλλα λόγια, το ζήτηµα 
θα επανέλθει και από τις δύο πλευρές την 
κρίσιµη στιγµή που θα στηθούν οι κάλπες 
κι έτσι µοιραία θα παρουσιαστεί στους ε-

της ονοµασίας της ΠΓ∆Μ από τον πατέρα 
του, τον Κώστα Μητσοτάκη, παραµένει α-
γκάθι στη σχέση του σηµερινού πρωθυ-
πουργού µε τον διαφορετικής οπτικής σε 
ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής Αντώνη 
Σαµαρά, ο οποίος και ηγείται ατύπως της 
«δεξιάς πτέρυγας». Στον βαθµό που ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει τα δεδοµένα 
αυτά, είναι απολύτως λογικό να επιχειρεί 
µε προσοχή να παρουσιάσει την έναρξη 
των διερευνητικών επαφών ως ήττα της 
Τουρκίας προκειµένου να µειώσει την επι-
φυλακτικότητα µέρους του εκλογικού του 
ακροατηρίου για τον διάλογο. Θα είναι σί-
γουρα µια αµφίρροπη, άτυπη µάχη για τις 
εντυπώσεις, σε περίπτωση βεβαίως που ο 
διάλογος µε την Τουρκία συνεχιστεί.

Πιστεύετε ότι το συγκεκριµένο θέµα θα 
µπορούσε να τροφοδοτήσει εκλογικά ένα 
νέο κόµµα στα δεξιά της Ν∆; Παρατηρεί-
ται σηµαντική κινητικότητα σε αυτόν τον 
χώρο το τελευταίο διάστηµα, χωρίς ω-
στόσο ενιαία έκφραση…

κλογείς και από τις δύο πλευρές ως επι-
χείρηµα για την καταδίκη, διά της ψήφου, 
του αντιπάλου. Η Ν∆ θα ισχυριστεί ότι η 
κυβέρνηση έφερε την τάξη στα πανεπι-
στήµια και ο ΣΥΡΙΖΑ θα ισχυριστεί ότι η 
κυβέρνηση έφερε τον χωροφύλακα στα 
πανεπιστήµια. Ο νόµος για τα πανεπιστή-
µια θα χρησιµοποιηθεί σίγουρα επικοινω-
νιακά και γι’ αυτό είναι απολύτως βέβαιο 
ότι θα είναι ένα από τα κοµβικά ζητήµατα 
της επόµενης αναµέτρησης.

Έχετε την ίδια γνώµη για το ζήτηµα του 
διαλόγου µε την Τουρκία; Είχατε, πριν από 
µερικούς µήνες, προβλέψει δυσκολίες του 
Κυριάκου Μητσοτάκη εξαιτίας ενός εν-
δεχόµενου διαλόγου µε την Τουρκία. Θα 
µπορούσε να αποτελέσει η έναρξη αυτού 
του διαλόγου αδύναµο σηµείο για τη Ν∆;
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει ότι σε ζη-
τήµατα εξωτερικής πολιτικής η διαλλακτικό-
τητά του εκλαµβάνεται ως ενδοτισµός από 
τη λεγόµενη «δεξιά πτέρυγα» του κόµµατός 
του. Άλλωστε η διαχείριση του ζητήµατος 

Σε αυτό ακριβώς το σηµείο βρίσκεται το 
κλειδί της επιτυχίας γι’ αυτόν τον χώρο. 
Στην ενιαία έκφρασή του. Όσο παραµένει 
διασπασµένος σε µικρά κοµµατίδια, η ε-
νέργειά τους θα σπαταλιέται σε προσωπι-
κές κόντρες µεταξύ των, συχνά φιλόδοξων 
έως και εγωπαθών, αρχηγών τους. Η σύ-
µπτυξή τους σε ένα κόµµα, ίσως µάλιστα 
υπό την ηγεσία προσώπου µε υψηλή δηµο-
τικότητα που δεν προέρχεται από τον χώρο 
της πολιτικής, θα εξασφάλιζε µια πρώτη 
εντυπωσιακή δηµοσκοπική καταγραφή. 
Η είσοδος ενός κόµµατος ως δυνητική ε-
πιλογή στο µυαλό του ψηφοφόρου είναι 
σηµαντικό βήµα για την εκλογική του ε-
πιτυχία. Θυµίζω ότι η άνοδος της Χρυσής 
Αυγής το 2012 υπήρξε ραγδαία µετά την 
πρώτη καταγραφή της σε δηµοσκόπηση 
στο 3%. Από κει και µετά, η κατασκευή της 
θεµατικής ατζέντας ενός τέτοιου κόµµατος 
είναι ευκολότερη υπόθεση, γιατί ακόµα και 
µια νύξη στον πατριωτισµό των Ελλήνων 
–όποιο περιεχόµενο κι αν αποδίδεται στη 
λέξη– έχει πάντα την ικανότητα να κινητο-
ποιεί τον χώρο της παραδοσιακής ∆εξιάς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε κυβερνητικά σφάλµατα 
στην τήρηση των υγειονοµικών κανόνων 
και στην ειδησεογραφική κάλυψη από την 
ΕΡΤ, δεν κατάφερε να κερδίσει τις εντυ-
πώσεις και κατηγορήθηκε για ανάλογες 
δικές του κυβερνητικές συµπεριφορές. 
Είναι άραγε εντονότερη η πίεση στη Ν∆ 
από τα δεξιά της και όχι από τον ΣΥΡΙΖΑ;
Είναι αλήθεια ότι το αντι-ΣΥΡΙΖΑ συναίσθηµα 
της κοινής γνώµης δεν φαίνεται να έχει ε-
κτονωθεί. Οι εκλογείς έδωσαν το 2019 τη 
νίκη στη Ν∆ για να τιµωρήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ 
και δεν έχουν ξεπεράσει ακόµα τη διάθεσή 
τους αυτή. Η παραµονή του Αλέξη Τσίπρα 
στην ηγεσία του κόµµατος δεν βοήθησε και 
στο θάµπωµα του αρνητικού συναισθήµα-
τος στον χρόνο, όπως ίσως θα συνέβαινε 
αν άλλαζε η εικόνα της ηγεσίας του κόµ-
µατος. Μοιραία, ακόµα και η ορθή κριτική 
του στην κυβέρνηση Μητσοτάκη φιλτρά-
ρεται µέσα από το πρίσµα της αρνητικής 

«Η θετική λήξη 
της πανδηµίας ευνοεί 
προκήρυξη εκλογών»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Γιάννης 
Κωνσταντινίδης, 

αν. καθηγητής 
Πολιτικής  Συµπεριφοράς 

στο Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας
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Η µόνη εξέλιξη που θα µπορούσε να σώσει 
το ΚΙΝΑΛ είναι η συµµετοχή του µαζί µε τη 
Ν∆ σε µια συµµαχική κυβέρνηση µετά τις 
επόµενες εκλογές της απλής αναλογικής.

προδιάθεσης για το κυβερνητικό παρελ-
θόν του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιµώ ότι η αντιπάθεια 
για τον ΣΥΡΙΖΑ θα δηµιουργήσει σύντοµα 
συνθήκες αδιεξόδου για ένα τµήµα του ε-
κλογικού ακροατηρίου που θα θέλει να ε-
γκαταλείψει τη Ν∆ λόγω της απογοήτευσής 
του από την πορεία της οικονοµίας, αλλά 
και από µεµονωµένες υποχωρήσεις της 
κυβέρνησης προς πολιτικές θέσεις της «δε-
ξιάς πτέρυγας», αλλά δεν θα είναι έτοιµο 
να στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μήπως αυτό το αδιέξοδο που περιγράφετε 
οφείλεται και στην αδυναµία του ΣΥΡΙΖΑ 
να µιλήσει µε µια φωνή; Ο Αλέξης Τσί-
πρας φαίνεται να έχει πάρει πορεία προς 
το κέντρο, χωρίς όµως να τον ακολου-
θούν πολλά στελέχη του κόµµατός του…
Το εκλογικό µέγεθος του ΣΥΡΙΖΑ –εδραιω-
µένο πλέον µετά από τρεις βουλευτικές ε-
κλογές– τον αναγκάζει να πορεύεται µε ένα 
αρκετά ανοµοιογενές µείγµα προσώπων και 
αρχών, όπως συµβαίνει άλλωστε µε κάθε 
µεγάλο κόµµα σε ένα δικοµµατικό σύστηµα. 
Οι ψηφοφόροι έχουν την εµπειρία τέτοιων 
κοµµάτων, συνεπώς δεν ενοχλούνται από 
τις κακόηχες, για τα αυτιά του καθενός, θέ-
σεις και δηλώσεις. Με άλλα λόγια, το πρό-
βληµα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγµή δεν είναι 
η αριστερή συνιστώσα του 4%, για τον ίδιο 
λόγο που το πρόβληµα της Ν∆ δεν είναι οι 
υπερεθνικιστικές ή ενίοτε υπερσυντηρη-

επιλέγουν στρατηγικές πόλωσης. Πάνω 
σε αυτό το εγγενές χαρακτηριστικό των 
ενδιάµεσων κοµµάτων έρχεται να προ-
στεθεί µια σειρά εκλογικών αποτυχιών, τις 
οποίες δεν ακολούθησε καµία αλλαγή η-
γεσίας, µια εξέλιξη που, όπως σηµείωσα 
και νωρίτερα µε αφορµή το ερώτηµά σας 
για τον ΣΥΡΙΖΑ, προσδίδει νέα δυναµική 
σε ένα ηττηµένο κόµµα. Προσθέστε σε 
αυτά και έναν ενοχλητικό µικροµεγαλισµό 
πολλών στελεχών του, που δείχνουν προ-
σκολληµένοι στα µεγαλεία του παρελθό-
ντος, και έχετε την εικόνα ενός κόµµατος 
µε περιορισµένες συµπάθειες. Πέρα από 
την αδύναµη εικόνα του όµως, το σοβα-
ρότερο πρόβληµα του ΚΙΝΑΛ είναι η αµ-
φίθυµη στάση του απέναντι στη Ν∆. Όταν 
προσπαθεί να τηρήσει αποστάσεις από τη 
Ν∆, ενοχλεί τους δεξιόστροφους σηµερι-
νούς ψηφοφόρους του. Όταν προσπαθεί 
να ρίξει γέφυρες µε τη Ν∆, καθίσταται πο-
λιτικά περιττό. Ίσως η µόνη εξέλιξη που θα 
µπορούσε να σώσει το ΚΙΝΑΛ από αυτό 
το αδιέξοδο είναι η συµµετοχή του µαζί µε 

τικές κορόνες ορισµένων υπουργών του. 
Οι αρχηγοί των δύο κοµµάτων, στρατηγικά 
φερόµενοι, στρέφουν το κόµµα τους προς 
τον κεντρώο χώρο, όπου συνωστίζονται οι 
περισσότεροι εκλογείς, είτε λόγω εγγενούς 
µετριοπάθειας είτε –συνηθέστερα– λόγω 
µειωµένου ενδιαφέροντος για την πολιτική. 
Και αυτό το καταφέρνουν παρά τις παρα-
φωνίες, ακριβώς γιατί είναι αρχηγοί. Όµως 
οι στρατηγικές τους κινήσεις στο πολιτικό 
πεδίο δεν µπορούν να σβήσουν τις εικόνες 
από την κυβερνητική τους διαχείριση. Του 
ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνησης, σήµερα. Πιθανώς 
της Ν∆ ως κυβέρνησης, αύριο.

Η ανάλυσή σας µοιάζει να αφήνει εκτός 
σκηνής το ΚΙΝΑΛ. Πιστεύετε ότι πράγ-
µατι δεν έχει καµία τύχη απέναντι στον 
δικοµµατισµό Ν∆-ΣΥΡΙΖΑ; Και, αν ναι, 
πού εντοπίζετε το βασικό πρόβληµα του 
ΚΙΝΑΛ; Στα πρόσωπα; Στις θέσεις του;
Τα ενδιάµεσα κόµµατα σε ένα δικοµµατικό 
σύστηµα δυσκολεύονται να πείσουν για τη 
χρησιµότητά τους όταν τα µεγάλα κόµµατα 

τη Ν∆ σε µια συµµαχική κυβέρνηση µετά 
τις επόµενες εκλογές της απλής αναλογι-
κής. Από τη θέση αυτή θα µπορούσε να 
συγκεράσει την τακτική των αποστάσεων 
και την τακτική των γεφυρών.

Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα ευνοη-
θεί από τη συγκυρία, αν οι εκλογές γί-
νουν µετά το τέλος της πανδηµίας υπό 
συνθήκες έντονου καταναλωτισµού και 
συναισθηµατικής ευφορίας, όπως προ-
βλέπουν οι επιστήµονες;
Όντως µια ευνοϊκή οικονοµική και ψυχο-
λογική συγκυρία για ένα εκλογικό ακροα-
τήριο ευνοεί την εκάστοτε κυβέρνηση, πολύ 
περισσότερο αν η συγκυρία αυτή ακολου-
θεί µια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη. Είναι 
βέβαιο ότι η Ν∆ θα προσπαθήσει να αξιο-
ποιήσει µια τέτοια συγκυρία και γι’ αυτό θα 
προκηρύξει εκλογές µόλις αυτοί οι θετικοί 
δείκτες που προβλέπονται επαληθευτούν. 
Όµως το µέλλον της πανδηµίας και, πολύ 
περισσότερο, το µέλλον της οικονοµίας πα-
ραµένουν άδηλα. Αν η πανδηµία αφήσει 
πίσω της κλειστές επιχειρήσεις και χιλιά-
δες ανέργους, οι δείκτες κατανάλωσης ή 
αισιοδοξίας δεν θα είναι υψηλοί. Και τότε, 
το µόνο όπλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη 
θα είναι το κακό κυβερνητικό παρελθόν 
του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα όπλο που όσο περνά ο 
καιρός θα παλιώνει και θα αποδεικνύε-
ται ανεπαρκές.
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Αφηρημένα μιλώντας, ουδείς λογικός άνθρωπος θα επι-
δοκίμαζε όσα το άρθρο επιχειρεί να απαγορεύσει. Σε μια 
συγκροτημένη κοινωνία, ο ρατσισμός, το μίσος και η υπο-
κίνηση βίας εναντίον οποιουδήποτε με οποιοδήποτε κί-
νητρο και κριτήριο θα ήταν αποδοκιμαστέες συμπεριφο-
ρές, ως ανήθικες και απάνθρωπες.
Βέβαια, πρόσφατα η ελληνική κοινωνία επιδοκίμασε εμ-
φαντικά και τα αστέρια της Χρυσής Αυγής και τους αλαλά-
ζοντες περί «υπηρετών των δανειστών» και «ξεπουλημέ-
νων», με κορυφαίο το «στα τέσσερα εσείς» του Καμμένου 
από του βήματος της Βουλής. Ομοίως, τους ξυλοδαρ-
μούς των «μνημονιακών», τα περί προδοσίας με αφορμή 
το Σκοπιανό, τις συνεχιζόμενες κραυγές περί «λαθροε-
ποικισμού» και της «εθνικής» ανάγκης να πεταχτούν οι 
«λάθρο» στη θάλασσα.
Σε ό,τι αφορά τους καλλιτέχνες, το επίμαχο προωθού-
μενο άρθρο (θα έπρεπε να) είναι αδιάφορο. Δεσμεύονται 
κι αυτοί, όπως κάθε Έλληνας πολίτης, από τις ήδη ισχύου-
σες διατάξεις, του αντιρατσιστικού και του αντιτρομοκρα-
τικού νόμου περιλαμβανομένων, για τη μη πρόσκληση ο-
ποιουδήποτε σε τέλεση εγκλήματος, για τη μη προσβολή 
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, για τη μη προ-
βολή εγκληματικών πράξεων. Το άρθρο αφορά τους πα-
ρόχους – οι οποίοι έχουν ήδη ο καθένας δικές του ρυθμί-
σεις (κανόνες της κοινότητας). Πρόσφατο το παράδειγμα 
του Twitter που «κατέβασε» τον λογαριασμό του τέως 
προέδρου των ΗΠΑ και πυροδότησε τη συζήτηση για το 
αν δικαιούται να το κάνει.
Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση 
είναι ως και περιττή, διότι κατά βάση έρχεται να επανα-
λάβει υφιστάμενους περιορισμούς, οι οποίοι καταλαμβά-
νουν και τους παρόχους. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, 
όμως, είναι ότι καταργεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, την 
όποια ασυλία μπορεί να δώσει στους παρόχους η αποποί-
ηση ευθύνης για το περιεχόμενο που μεταφορτώνουν οι 
χρήστες. Η ρύθμιση δημιουργεί ενεργητική υποχρέωση 
των παρόχων να επιδεικνύουν επιμέλεια και να «κόβουν» 
ό,τι προτρέπει ή προβάλλει μίσος και βία. Ως πρόθεση δεν 
είναι απαραίτητα κακή, παρ’ ότι θα γεννήσει ερμηνευτικά 
προβλήματα. Η τέχνη κάποιες φορές κινείται στο όριο, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δικαιούται σε κάθε περίπτωση 
να το παραβιάζει. Άλλωστε, ήδη οι πάροχοι έχουν σε ε-

«Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων δεν πρέπει: α) να εμπε-
ριέχουν υποκίνηση σε βία ή 
μίσος εναντίον ομάδας ανθρώ-
πων ή μέλους ομάδας, ιδίως 

λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, ι-
θαγένειας ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτη-
ριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών 
φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνι-
κής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλι-
κίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, β) να εμπεριέχουν 
δημόσια πρόσκληση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήμα-
τος, σύμφωνα με τα άρθρα 187Α ΠΚ, 187Β ΠΚ και 32 ως 35 
του ν. 46892020».
Αυτό είναι το άρθρο 8 του νομοσχεδίου που ενσωματώνει 
στην εθνική νομοθεσία την οδηγία 2010/13 για τον συντο-
νισμό των κρατών-μελών σχετικά με την παροχή υπηρε-
σιών οπτικοακουστικών μέσων, η οποία οδηγία συμπλη-
ρώθηκε με την 2018/1808/14-11-2018 όμοια. Σε αντίθεση 
με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, οι οποίοι εφαρμόζο-
νται απευθείας στα εθνικά δίκαια, οι οδηγίες για να ισχύ-
σουν πρέπει να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο με βάση 
τις διαδικασίες της κάθε χώρας. Κατά κανόνα να ψηφιστεί 
νόμος με ανάλογο περιεχόμενο.
Αυτό το άρθρο ονομάστηκε από ορισμένους «τρομονόμος 
στην τέχνη», παρ’ ότι δεν αφορά τους καλλιτέχνες, αλλά 
τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, τα 
γνωστά μας Netflix, YouTube, Facebook, Twitter και όλες 
τις σχετικές πλατφόρμες. Υποτίθεται ότι θα στερήσει από 
τους καλλιτέχνες το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης.
Αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερη έκφραση», βέβαια, ου-
δέποτε ήταν απολύτως ελεύθερο. Δεν αμφισβητούνται 
από κανέναν οι κοινές διατάξεις του ποινικού δικαίου που 
απαγορεύουν την εξύβριση, τη δυσφήμηση, την απειλή, 
την εκβίαση. Ούτε αμφισβητούνται οι αντίστοιχες του α-
στικού δικαίου, που επιτρέπουν στον θιγόμενο να ζητήσει 
και οικονομική αποζημίωση. Η ελευθερία του λόγου βρί-
σκει το όριό της, πάντα, στην προστασία της προσωπικότη-
τας, της τιμής και της υπόληψης των ατόμων, αλλά και των 
κοινωνικών ομάδων. Υπάρχει σωρεία ειδικότερων διατά-
ξεων, που προστατεύουν τα πρόσωπα, τα σωματεία, τις ε-
ταιρείες, τις κοινωνικές ομάδες.

φαρμογή μηχανισμούς που περιορίζουν το περιεχόμενο 
που μεταδίδεται, απλώς το κάνουν με δικά τους κριτήρια, 
όχι πάντοτε κοινά, ούτε αποδεκτά από το σύνολο της κοι-
νωνίας ή των κρατικών μηχανισμών.
Αυτό για το οποίο πρέπει να προβληματιστούμε με α-
φορμή τη συγκεκριμένη ρύθμιση είναι η ενστικτώδης, απ’ 
όλους μας σχεδόν, αντιμετώπιση των υπηρεσιών του δια-
δικτύου ως δημόσιων χώρων και η υπολανθάνουσα απαί-
τησή μας να είναι ελεύθερα προσβάσιμες, σχεδόν χωρίς 
όρους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίζονται 
από πολλούς ως η «αγορά» υπό την αρχαία έννοια του 
όρου και περίπου ως το δημόσιο βήμα και κοινό κτήμα. 
Ενδιαφέρουσα συζήτηση, με πολλές προεκτάσεις και κα-
θόλου εύκολες απαντήσεις, μια και μιλάμε για κερδοσκο-
πικές επιχειρήσεις, η υπηρεσία των οποίων αντιμετωπί-
ζεται από πολλούς ως δημόσιο αγαθό. Την ίδια στιγμή 
υπάρχουν καταγγελίες, προφανώς όχι αβάσιμες, ότι χρη-
σιμοποιούνται από πολλούς κακόβουλα, είτε για επηρεα-
σμό εκλογών, είτε για επηρεασμό κοινής γνώμης, είτε για 
αθέμιτους εμπορικούς σκοπούς, είτε ακόμη και για απο-
σταθεροποίηση κρατών και κοινωνιών.
Αντίστροφο προβληματισμό θα πρέπει να μας γεννήσει το 
γεγονός ότι στα καθ’ ημάς η Χρυσή Αυγή από ένα χρονικό 
σημείο και μετά αποκλείστηκε από παντού και τούτο δεν 
ήταν αποτέλεσμα κάποιας νομοθετικής ρύθμισης. Το πα-
ράδειγμα υποδεικνύει ότι δεν είναι ο εισαγγελέας ο αρ-
μοδιότερος να ρυθμίσει κοινωνικές συμπεριφορές. Εάν η 
κοινωνία αποφασίσει να ρυθμίσει τη συμπεριφορά της με 
βάση έναν ισχυρό αξιακό κώδικα, ο εισαγγελέας μπορεί 
στο τέλος να γίνει και περιττός. Με άλλη διατύπωση, αν 
δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει και να απειλεί με 
ποινές, δεν σημαίνει ότι πράττουμε σωστά μιλώντας δη-
μόσια για «γύφτους», «αδερφές», «προδότες», «ανώμα-
λους», «μεμέτια», ούτε ότι μπορούμε να διαφημίζουμε ή 
να προτρέπουμε σε βιαιότητες εναντίον τους. «Λιντσάρετε 
τον Πάχτα» είχε πει ο Καμμένος και αθωώθηκε. «Φτύστε 
τους ομοφυλόφιλους» είχε πει ο Αμβρόσιος και καταδι-
κάστηκε. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έπρεπε να το πουν και 
φέρθηκαν σαν απολίτιστοι. Με βάση την ευρωπαϊκή οδη-
γία, τυχόν σχετικά βίντεο με τα ανωτέρω θα πρέπει να κό-
βονται στο εξής.
Στη ρύθμιση αντιδρούν εκείνοι οι χώροι οι οποίοι βρή-
καν ως τώρα «ένα ανθρωπιστικό ιδεώδες» στη δράση της 
17 Νοέμβρη και ψάχνουν επιχειρήματα να στηρίξουν το 
αφήγημα της «χούντας Μητσοτάκη». Αδικούν μια σο-
βαρή συζήτηση που θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει, την 
οποία επιχειρεί να οριοθετήσει η Ε.Ε., και η οποία αφορά 
τη λειτουργία των, κατά κανόνα υπερεθνικών, παρόχων υ-
πηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ως δημόσιου χώρου. 
Καταχρήσεις ή «καταχρήσεις» στο διαδίκτυο και στις 
πλατφόρμες γίνονται πολλές. Τις συνειδητοποιούμε προ-
οδευτικά και είναι λογικό να προβληματιζόμαστε. Σκό-
πιμο είναι να επεκτείνουμε τον προβληματισμό μας και 
να αποφύγουμε τον υποκριτικό και άτοπο αφορισμό.
Η διάταξη ψηφίστηκε τελικά την περασμένη Τετάρτη με 
το εξής περιεχόμενο: «Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων δεν πρέπει να περιέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος 
εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας που προσδι-
ορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά της φυλής, το χρώμα, 
την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές κατα-
βολές, τη θρησκεία, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσα-
νατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου».

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Λογοκρισία και υποκρισία
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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ρειακή ενότητα.
Μάλιστα, ο νόμος ανέφερε ρητά πως μέσα σε έξι 
μήνες θα εκδιδόταν προεδρικό διάταγμα που θα κα-
θόριζε τη στελέχωση των Παρατηρητηρίων με το α-
ναγκαίο προσωπικό κ.λπ. και ανέφερε λεπτομερώς 
όλη τη διαδικασία για την κατεδάφιση των αυθαιρέ-
των. Τίποτα δεν προχώρησε.
Το 2019, με την απόφαση 60696/7710 «Διαδικασίες 
εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κα-
τασκευών και χρήσεων», γίνεται ακόμα πιο συγκε-
κριμένος ο μηχανισμός εύρεσης και επιβολής κυρώ-
σεων και, παρ’ όλα αυτά, σήμερα, εν έτει 2021, δεν 
έχει προχωρήσει η σύσταση των Παρατηρητηρίων.

Τι συμβαίνει στην παραλία  
Παλαιοχωρίου
Με βάση τα παραπάνω, ενώ έχουν καταγραφεί όλες 
οι πολεοδομικές παραβάσεις στο Παλαιοχώρι, ο ιδιο-
κτήτης όχι μόνο δεν έχει υποστεί το παραμικρό αλλά 
μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του για να ολοκλη-

Ο 
κίνδυνος αλλοίωσης του υπέρο-
χου φυσικού περιβάλλοντος στις 
Κυκλάδες, που είναι κορυφαίος 
τουριστικός προορισμός για την 
Ελλάδα, φαίνεται να μην έχει τε-
λειωμό. Μετά τις πρόσφατες απο-

καλύψεις για πολεοδομικές παραβάσεις στον Πλατύ 
Γιαλό Μυκόνου, για τις οποίες επενέβησαν οι αρμό-
διες κρατικές υπηρεσίες, μια δεύτερη κατάφωρη πα-
ραβίαση πολεοδομικών υποχρεώσεων φαίνεται να 
έχει καταγραφεί στη Μήλο, ένα νησί που πέρυσι χα-
ρακτηρίστηκε κορυφαίο στην Ευρώπη, ενώ έχει απο-
θεωθεί από πλήθος διεθνών ταξιδιωτικών περιοδι-
κών και οργανισμών.
Οι παραβάσεις έχουν εντοπιστεί σε μία από τις ωραι-
ότερες παραλίες του νησιού, το Παλαιοχώρι. Μάλι-
στα, τουλάχιστον τρία κόμματα ετοιμάζουν κατάθεση 
σχετικών ερωτήσεων στη Βουλή, δεδομένου ότι, 
παρά τον εντοπισμό των πολλαπλών πολεοδομικών 
παραβάσεων, αυτές συνεχίζονται, βρίσκοντας παρά-
θυρα στη νομοθεσία.
Η νομοθεσία προβλέπει ότι αυθαίρετες κατασκευές 
που πραγματοποιούνται μετά την 28η Ιουλίου 2011 
κατεδαφίζονται υποχρεωτικά και επιβάλλονται πρό-
στιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων, καθώς 
και ποινικές κυρώσεις. Μια απλή προσφυγή, όμως, 
είναι αρκετή ώστε όλα να παγώσουν. Όλες οι κυ-
ρώσεις αναστέλλονται και στο μεταξύ τα παράνομα 
έργα… συνεχίζονται!
Επίσης πολύ σοβαρό θέμα είναι ο πλημμελής έλεγ-
χος για τη διαπίστωση παραβάσεων. Συνήθως απο-
καλύπτονται από διαμαρτυρίες ευαίσθητων πολιτών. 
Και εδώ ο νόμος 4495/17 προέβλεπε τη δημιουργία 
Διεύθυνσης Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και 
Εφαρμογής Σχεδιασμού στο υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Περιφερειακές Διευθύνσεις Ε-
λέγχου Δόμησης, Περιφερειακά Παρατηρητήρια και 
Τμήματα Ελέγχου Δόμησης στην έδρα κάθε περιφέ-
ρειας, καθώς και Τοπικά Παρατηρητήρια ανά περιφε-

ρώσεις τις πολλές και σοβαρές αυθαιρεσίες του.
Η από 27/07/2020 έκθεση αυτοψίας της υπαλλήλου 
της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Μήλου (όλα τα επί-
σημα στοιχεία είναι στη διάθεσή μας) αναφέρει πλή-
θος αυθαίρετων κατασκευών:
• Κατασκευή υπογείων χώρων κύριας χρήσης, ξε-
μπαζωμένων, στα κτίρια 1, 2 και 3. Στα ίδια κτίρια υ-
πάρχει αυθαίρετη επέκταση ισογείων και ορόφων, 
καθώς και παραβίαση πλάγιων αποστάσεων.
• Κατασκευή του κτιρίου 4, το οποίο αποτελείται από 
6 κατοικίες (!)
• Κατασκευή ημιυπαίθριου χώρου, στο ίδιο επίπεδο 
με το κτίριο 4.
• Κατασκευή χώρου, πιθανότατα κύριας χρήσης, σε 
επίπεδο κάτω από τον ημιυπαίθριο χώρο.
• Κατασκευή πισινών (!)

Ετοιμάζονται ερωτήσεις στη Βουλή
Στο μεταξύ, σύντομα ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλ-
λοντος θα πρέπει να πάρει θέση για όλα αυτά απα-
ντώντας σε ερωτήσεις που σύμφωνα με πληροφορίες 
μας θα κατατεθούν στη Βουλή. Οι ερωτήσεις θα είναι 
οι εξής:
• Πόσες πολεοδομικές παραβάσεις έχουν καταγρα-
φεί στην παραλία Παλαιοχώρι Μήλου τα τελευταία 
πέντε χρόνια;
• Έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες κυρώσεις και 
τα αναλογούντα πρόστιμα σε όσους παρανόμησαν;
• Διακόπηκαν οριστικά οι παράνομες εργασίες ή συ-
νεχίστηκαν κατά διαστήματα;
• Εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα από τον νόμο για 
την αποκατάσταση των αυθαίρετων πράξεων;
• Θα αλλάξει η νομοθεσία, ώστε να μην παρέχεται 
στους παρανομούντες η δυνατότητα να διατηρούν τα 
αυθαίρετα και τελικά να μην πληρώνουν ούτε τα πρό-
στιμα;

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιογράφος και 
συγγραφέας.

Τουλάχιστον τρία κόμματα 
ετοιμάζουν κατάθεση σχετικών 
ερωτήσεων στη Βουλή, δεδομένου ότι, 
παρά τον εντοπισμό των πολλαπλών 
πολεοδομικών παραβάσεων, αυτές 
συνεχίζονται, βρίσκοντας παράθυρα 
στη νομοθεσία.

Παράνομα κτίρια και πισίνες στο Παλαιοχώρι της Μήλου
 ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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Οι αεροφωτογραφίες δείχνουν κτίρια που κατασκευάστηκαν μετά την αυτοψία των υπηρεσιών.  
Η μη τιμωρία είναι η αιτία που οι παρανομίες συνεχίζονται. Πέτρινο κτίριο πάνω στην παραλία.



Η 
τελευταία έρευνα 
Ευρωβαρόµετρο 
καταγράφει ση-
µαντικές αλλαγές 
στην ευρωπαϊκή 
και την ελληνική 

κοινή γνώµη προς τα τέλη του 2020, ενώ 
βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη το δεύτερο 
κύµα της πανδηµίας.

Περισσότερες θετικές γνώµες
Περισσότεροι πολίτες στην Ε.Ε. και στην 
Ελλάδα βλέπουν θετικά την ένταξη της 
χώρας τους στην Ε.Ε., σε σχέση µε την α-
ντίστοιχη έρευνα του 2019.
Στην Ε.Ε. των «27» 63% των ερωτηθέντων 
θεωρούν θετική την ένταξη της χώρας 
τους στην Ε.Ε. Στην Ελλάδα το σχετικό 
ποσοστό είναι 56%, δηλαδή 9 µονάδες 
πάνω σε σχέση µε το 2019.
Σε ό,τι αφορά την εικόνα της Ε.Ε. των 
«27», στο σύνολο της Ένωσης, 50% τη 
βλέπουν θετικά. Παρουσιάζεται αύξηση 
10 µονάδων σε σχέση µε την έρευνα του 

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η έρευνα Ευρωβαρόµετρο καταγράφει σηµαντικές αλλαγές.

Η πανδηµία φαίνεται 
να συσπειρώνει τους 
Ευρωπαίους γύρω από 
την Ε.Ε.

φθινοπώρου του 2019, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό στην Ελλάδα είναι 40% σχετικά 
µε το αν η χώρα έχει ωφεληθεί από την 
ένταξη στην Ε.Ε. Στο σύνολο της Ε.Ε. το 
ποσοστό των θετικών γνωµών είναι 72%, 
ενώ στην Ελλάδα φτάνει το 65%, δηλαδή 
5 µονάδες πάνω σε σχέση µε το 2019.
Στην Ελλάδα 56% των πολιτών θεω-
ρούν ότι η ένταξη στην τότε ΕΟΚ, µετέ-
πειτα Ε.Ε., µας ωφέλησε σε θέµατα οι-

κονοµικής ανάπτυξης, 46% θεωρούν ότι 
προώθησε τη συνεργασία µας µε τα άλλα 
κράτη-µέλη και 31% ότι ενίσχυσε την ει-
ρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή µας.
Η γενική εικόνα είναι θετική για την Ε.Ε., 
µε τις απαντήσεις που αναλογούν σε ευ-
ρωσκεπτικιστική ή αντιευρωπαϊκή προ-
σέγγιση να περιορίζονται αισθητά. Πρό-
κειται για αξιοσηµείωτη εξέλιξη αν σκε-
φτούµε ότι το 2020 ήταν ένας δύσκολος 
από οικονοµική και κοινωνική άποψη 
χρόνος, στη διάρκεια του οποίου τις εξε-
λίξεις προσδιόρισε η πανδηµία.
Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη µας ότι η ευ-
ρωπαϊκή απάντηση στην πρόκληση της 
πανδηµίας –όπως και η απάντηση των 
ΗΠΑ– δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσµα-
τική, θα πρέπει να αναρωτηθούµε ποιοι 
είναι οι λόγοι που αυξάνουν τις θετικές 
γνώµες των πολιτών για την Ε.Ε.

Περισσότερη Ευρώπη
Πίσω από την αύξηση των θετικών πο-
σοστών και τη συσπείρωση των πολιτών 

γύρω από την Ε.Ε. διακρίνω τα ακόλουθα 
αίτια.
Πρώτον, παρά τις δυσκολίες και τις αστο-
χίες στη διαχείριση της πανδηµίας, οι πε-
ρισσότεροι πολίτες καταλήγουν στο ότι 
µόνο µια κοινή αποτελεσµατική ευρω-
παϊκή πολιτική µπορεί να µας βγάλει από 
την κρίση.
Αποδίδουν τα προβλήµατα περισσότερο 
στην έλλειψη κοινών ευρωπαϊκών πολιτι-
κών παρά στην ίδια την Ε.Ε.
Αυτό είναι, κατά τη γνώµη µου, σωστό, 
γιατί η κρίση που προκάλεσε η πανδη-
µία ανέδειξε την έλλειψη κοινής ευρω-
παϊκής πολιτικής σε ζητήµατα υγείας. Το 
κενό καλύφθηκε εν µέρει και κάπως πρό-
χειρα υπό την πίεση των γεγονότων, µε 
τους περισσότερους πολίτες να καταλή-
γουν στο συµπέρασµα ότι αν είχαµε πε-
ρισσότερη Ευρώπη τα πράγµατα θα ήταν 
καλύτερα για όλους και πως το κόστος της 
κρίσης είναι µεγαλύτερο γιατί έχουµε λι-
γότερη Ευρώπη σε ζητήµατα στρατηγικής 
σηµασίας.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Ε.Ε.-ΕΛΛΑ∆Α: 

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ 
ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ
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γνώμης που κατέγραψε το τελευταίο Ευ-
ρωβαρόμετρο προετοίμασε εντυπωσιακή 
πολιτική ανατροπή στην Ιταλία.
Ενώ πριν από έναν χρόνο το βασικό σενά-
ριο ήταν η πτώση της κυβέρνησης Κόντε 
σε όφελος της Λέγκας και των Αδελφών 
της Ιταλίας, που θα επικρατούσαν σε εν-
δεχόμενες πρόωρες βουλευτικές εκλογές, 
ήρθε, στο ξεκίνημα του 2021, η πτώση της 
κυβέρνησης Κόντε προκειμένου να σχη-
ματιστεί νέος κυβερνητικός σχηματισμός, 
υπό τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Μάριο Ντρά-
γκι.
Αντιμέτωποι με μια νέα οικονομική κρίση 
ύστερα από 20 χρόνια οικονομικής στασι-
μότητας και έχοντας την ευκαιρία να αξι-
οποιήσουν πάνω από 200 δισ. ευρώ στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανά-
καμψης, οι Ιταλοί δεν άφησαν περιθώρια 
στους ευρωσκεπτικιστές και στους αντιευ-
ρωπαίους.
Τους επέβαλαν να στηρίξουν τον σχημα-
τισμό κυβέρνησης υπό τον Μάριο Ντρά-
γκι, προκειμένου να μην υποστούν με-
γάλη πολιτική φθορά. Ο Σαλβίνι, ο οποίος 
είδε τα δημοσκοπικά ποσοστά της Λέγκας 
να υποχωρούν μέσα σε έναν χρόνο από το 
35% στο 24%, έκανε μια εντυπωσιακή κω-
λοτούμπα, πιεζόμενος και από το οικονο-
μικό κατεστημένο της βόρειας Ιταλίας, το 
οποίο έχει στηρίξει τη Λέγκα στον αγώνα 
της κατά του «κράτους της Ρώμης».

Σημαντική αύξηση των θετικών 
γνωμών σε Ε.Ε., Ελλάδα για τις 
Βρυξέλλες.

Η κωλοτούμπα ολοκληρώθηκε με τους 
ευρωβουλευτές της Λέγκας να υπερψηφί-
ζουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, 
το οποίο μέχρι πρόσφατα συνήθιζαν να 
καταγγέλλουν.
Το Κίνημα των Πέντε Αστέρων, το λαϊκί-
στικο δημιούργημα του Μπέπε Γκρίλο, 
στήριξε κι αυτό τον σχηματισμό της κυ-
βέρνησης Ντράγκι, προβάλλοντας την α-
νάγκη να συμβάλει στην… πράσινη με-
τάβαση της Ιταλίας. Το ηλεκτρονικό 
δημοψήφισμα για την έγκριση της συμ-
μετοχής του Κινήματος των Πέντε Α-
στέρων στην κυβέρνηση Ντράγκι κατέ-
γραψε μια ισχυρή μειοψηφία, της τάξης 
του 40%, που αντιτίθεται σε αυτή την ε-
πιλογή. Με τη στήριξη στον Ντράγκι, το 
Κίνημα των Πέντε Αστέρων απομακρύ-
νεται περισσότερο από τον επιθετικό λα-
ϊκισμό, αντιευρωπαϊσμό. Πληρώνει α-
κριβά την ευρωπαϊκή του στροφή, εφό-
σον το δημοσκοπικό ποσοστό του είναι 
σήμερα περίπου μισό από το τελευταίο 
εκλογικό ποσοστό του.
Μόνο τα Αδέλφια της Ιταλίας –το κόμμα 
της Μελόνι που κερδίζει έδαφος σε βάρος 
της Λέγκας– αρνήθηκαν να στηρίξουν την 
κυβέρνηση Ντράγκι. Ο τελευταίος ξεκι-
νάει τη δύσκολη προσπάθεια να βγάλει 
την Ιταλία από την εικοσαετή στασιμό-
τητα με μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή 
και στη Γερουσία και ένα ποσοστό δημο-
τικότητας της τάξης του 70%.

Σύννεφα στον ορίζοντα
Η φιλοευρωπαϊκή στροφή της κοινής 
γνώμης, που έδωσε εντυπωσιακά πολι-
τικά αποτελέσματα στην Ιταλία, μπορεί να 
αμφισβητηθεί εξαιτίας της διαφαινόμενης 
παράτασης της οικονομικής και κοινωνι-
κής κρίσης.
Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, 53% των 
πολιτών της Ε.Ε. των «27» θεωρούσαν στα 
τέλη του 2020 ότι η κατάσταση της οικο-
νομίας θα είναι χειρότερη σε έναν χρόνο, 
δηλαδή στα τέλη του 2021. Το ανάλογο 
ποσοστό στην Ελλάδα ήταν 56%.
Στην Ε.Ε. των «27» μόνο 21% των ερωτη-
θέντων εκτιμούσαν στα τέλη του 2020 ότι 
η οικονομία θα βελτιωνόταν στη διάρκεια 
του επόμενου δωδεκαμήνου, με το ανά-
λογο ποσοστό στην Ελλάδα να είναι 25%.
Οι απαισιόδοξοι για την πορεία της οικο-
νομίας είναι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δυό-
μισι φορές περισσότεροι από τους αισιό-
δοξους.
Έλλειψη αισιοδοξίας παρατηρείται και σε 
ό,τι αφορά την προοπτική του βιοτικού ε-
πιπέδου στη διάρκεια του επόμενου δω-
δεκαμήνου.
Στην Ε.Ε. των «27» 21% των ερωτηθέντων 
προσδοκούν βελτίωση του βιοτικού επι-
πέδου τους μέσα σε έναν χρόνο, 24% ε-
κτιμούν ότι θα χειροτερέψει και 52% ότι 
θα παραμείνει το ίδιο.
Πιο απαισιόδοξοι οι Έλληνες σε ό,τι 
αφορά το βιοτικό τους επίπεδο: 25% εκτι-
μούν ότι θα βελτιωθεί στη διάρκεια ενός 
χρόνου, 40% ότι θα χειροτερέψει και 35% 
ότι θα παραμείνει το ίδιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκτίμηση για 
την πορεία της οικονομίας στη διάρκεια 
του επόμενου χρόνου είναι πιο αρνητική 
στην Ε.Ε. των «27» και στην Ελλάδα απ’ 
ό,τι η εκτίμηση για την πορεία του βιοτι-
κού επιπέδου των πολιτών. Η διαφορά ο-
φείλεται, κατά την άποψή μου, στις συνε-
χείς παρεμβάσεις σε εθνικό αλλά και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη του βι-
οτικού επιπέδου ευρύτερων επαγγελματι-
κών και κοινωνικών στρωμάτων, παρά την 
επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης 
και της προοπτικής.

Αλλαγή προτεραιοτήτων
Το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο αναδει-
κνύει την αλλαγή προτεραιοτήτων της ευ-
ρωπαϊκής και της ελληνικής κοινής γνώ-
μης υπό την πίεση της κρίσης της πανδη-
μίας.
Οι πολίτες της Ε.Ε. των «27» θεωρούν, 
σε ποσοστό 48%, ότι το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο πρέπει να θέσει την καταπολέ-
μηση της φτώχειας και των κοινωνικών α-
νισοτήτων στην κορυφή των προτεραιο-
τήτων του. Το αντίστοιχο ποσοστό για την 
Ελλάδα είναι 62%, προφανώς εξαιτίας των 
μεγαλύτερων προβλημάτων φτώχειας και 

Τη στροφή της κοινής γνώμης υπέρ της 
Ε.Ε. φαίνεται να ενίσχυσε η έγκριση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Το 
72% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι απο-
φάσεις που πήραν οι ηγέτες των «27» σε 
ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της ανά-
καμψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα επι-
τρέψει στην οικονομία να ανακάμψει τα-
χύτερα.

Κόπωση με Τραμπ  
και Τζόνσον
Δεύτερον, η αύξηση των θετικών γνωμών 
και η συσπείρωση γύρω από την Ε.Ε. ε-
κτιμώ ότι οφείλεται και στην πολιτική κό-
πωση με τον Τζόνσον και τον Τραμπ.
Πριν από λίγα χρόνια οι δύο ηγέτες συνέ-
βαλαν με τις πρωτοβουλίες τους στη συ-
σπείρωση των ευρωσκεπτικιστών και των 
αντιευρωπαίων.
Ο Τζόνσον έστελνε με το Brexit το μή-
νυμα της αμφισβήτησης της «γραφειο-
κρατικής και αναποτελεσματικής» Ε.Ε. Ο 
Τραμπ πήγαινε ακόμη πιο πέρα, συνεργα-
ζόταν ανοιχτά με τον Φάρατζ, τον αρχιτέ-
κτονα του Brexit, για τη διάλυση της Ε.Ε. 
Παράλληλα, αποτελούσε το πολιτικό εί-
δωλο σκληρών ευρωσκεπτικιστών, όπως 
είναι ο Όρμπαν στην Ουγγαρία και ο Κα-
τσίνσκι στην Πολωνία.
Ο Τζόνσον δεν τα πήγε καλά στη διαχεί-
ριση της πανδημίας και της οικονομίας. 
Υιοθέτησε σε αρκετές περιπτώσεις μια 
προσβλητική στάση έναντι της Ε.Ε. Από 
τη στιγμή που η «παγκόσμια Βρετανία» 
του Brexit είχε σοβαρά προβλήματα προ-
σαρμογής στον εκτός Ε.Ε. ρόλο της, περι-
ορίστηκε η απήχηση των Βρετανών αντι-
ευρωπαίων στην Ε.Ε.
Και ο πρόεδρος Τραμπ έχασε μεγάλο 
μέρος της επιρροής του στην Ε.Ε. στο 
τέλος της προεδρικής θητείας του. Η ε-
πιθετική πολιτική «πρώτα η Αμερική» σε 
βάρος της Ε.Ε. και η γενικότερη συμπερι-
φορά του κρίθηκαν απαράδεκτες από τη 
μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων πο-
λιτών και διευκόλυναν τη συσπείρωσή 
τους γύρω από την Ε.Ε. Όσο για τον Όρ-
μπαν και τον Κατσίνσκι, περιορίστηκαν 
σε εθνικό επίπεδο, εφόσον δεν μπορού-
σαν να επικαλεστούν πλέον την καλή 
σχέση τους με τον Τραμπ για να ενισχύ-
σουν τη διαπραγματευτική θέση τους ένα-
ντι των Βρυξελλών.
Μπορεί να απέφυγαν την άμεση σύνδεση 
της εκταμίευσης των κονδυλίων του Τα-
μείου Ανάκαμψης με τον σεβασμό του 
κράτους δικαίου, γνώρισαν όμως μια με-
γάλη επικοινωνιακή και πολιτική ήττα 
στην Ε.Ε. και οδηγήθηκαν σε σχετική α-
πομόνωση.

Πολιτική ανατροπή
Η φιλοευρωπαϊκή μετατόπιση της κοινής 



Απαίτηση της 
ευρωπαϊκής 
κοινής γνώμης η 
καταπολέμηση 
της φτώχειας και 
των κοινωνικών 
ανισοτήτων.

των Ελλήνων ζητά μια πολιτική από την 
Ε.Ε. που θα ενισχύει την αλληλεγγύη με-
ταξύ των κρατών-μελών, το 58% μια πολι-
τική που θα προστατεύει τα ανθρώπινα δι-
καιώματα παγκοσμίως και το 46% μια πο-
λιτική που θα κατοχυρώνει την ελευθερία 
του λόγου.
Εκτιμώ ότι η ελληνική κοινή γνώμη δια-
μορφώνεται σε αυτά τα ζητήματα υπό την 
πίεση της πολιτικής του Ερντογάν και του 
προσφυγικού-μεταναστευτικού. Υπάρ-
χει και μια ενισχυμένη ευαισθησία στα 
ζητήματα ελευθερίας του λόγου, πιθανό-
τατα λόγω της διαχρονικής πολιτικής αντι-
παράθεσης γύρω από τον έλεγχο και τον 
ρόλο των ΜΜΕ.

Υποστήριξη με όρους
Αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα του τε-
λευταίου Ευρωβαρόμετρου, το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας φιλικός για 
τους Ευρωπαίους πολίτες θεσμός, γι’ αυτό 
και θέλουν την ενίσχυση του ρόλου του.
Το 63% των πολιτών της Ε.Ε. θα ήθελε 
έναν σημαντικότερο ρόλο για το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο στο μέλλον, ενώ το αντί-
στοιχο ποσοστό ανεβαίνει στην Ελλάδα 
σε ένα εντυπωσιακό 79%. Οι Έλληνες πο-
λίτες θεωρούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο –με βάση τις αποφάσεις και τα ψηφί-
σματά του– έναν δημοκρατικό θεσμό που 
δίνει αγώνα υπέρ της οικονομικής ανά-
καμψης και των κοινωνικών δικαιωμάτων 
και κατά της πολιτικής του Ερντογάν. Γι’ 
αυτό θα ήθελαν να αναλάβει έναν σημα-
ντικότερο ρόλο στο μέλλον.
Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι η μεγαλύτερη υπο-

Μεγάλη ανησυχία των πολιτών για 
την προοπτική της οικονομίας και το 
βιοτικό τους επίπεδο.

στήριξη των πολιτών στην Ε.Ε. περνάει υ-
ποχρεωτικά από σημαντικές μεταρρυθμί-
σεις.
Το 27% των πολιτών της Ε.Ε. την υποστη-
ρίζει ακριβώς όπως είναι σήμερα, με το 
ποσοστό να πέφτει στην Ελλάδα στο 13%.
Το 44% των πολιτών της Ε.Ε. μάλλον υ-
ποστηρίζει την Ε.Ε. αλλά επιθυμεί να δει 
μεταρρυθμίσεις, ενώ το σχετικό ποσοστό 
στην Ελλάδα είναι 43%.

Η γενική εικόνα
Η γενική εικόνα, με βάση τα αποτελέ-
σματα του τελευταίου Ευρωβαρόμετρου, 
παρουσιάζεται κατά την άποψή μου ως 
εξής:
Πρώτον, η κοινή γνώμη έχει γίνει μέσα σε 
έναν χρόνο περισσότερο φιλοευρωπαϊκή, 
διαπιστώνοντας ότι μια πρόκληση της κλί-
μακας της πανδημίας μπορεί να αντιμετω-
πιστεί καλύτερα μόνο με περισσότερη Ευ-
ρώπη.
Δεύτερον, η φιλοευρωπαϊκή στροφή της 
κοινής γνώμης στην Ε.Ε. των «27» παρά-
γει εντυπωσιακά πολιτικά αποτελέσματα. 
Εξασθενίζει και απομονώνει τους ευρω-
σκεπτικιστές και τους αντιευρωπαίους. 
Στην περίπτωση της Ιταλίας τούς υποχρέ-
ωσε σε εντυπωσιακή κωλοτούμπα υπέρ 
του σχηματισμού της κυβέρνησης Ντρά-
γκι και της στήριξης του Ευρωπαϊκού Τα-
μείου Ανάκαμψης.
Τρίτον, η συσπείρωση της κοινής γνώμης 
γύρω από την Ε.Ε. μπορεί να αμφισβητη-
θεί εξαιτίας των μεγάλων οικονομικών και 
κοινωνικών προβλημάτων, εφόσον οι πο-
λίτες είναι πιο απαισιόδοξοι, σε σύγκριση 
με τις κυβερνήσεις, για την κλίμακα και τη 

διάρκεια της κρίσης.
Τέταρτον, υπό την πίεση των συνεπειών 
της κρίσης η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη έχει 
κάνει μια εντυπωσιακή στροφή υπέρ της 
κοινωνικής, της εκπαιδευτικής και της πε-
ριβαλλοντικής πολιτικής. Αφήνουμε πίσω 
μας μία δεκαετία στη διάρκεια της οποίας 
κυριαρχούσαν οι οικονομικοί, δημοσιο-
νομικοί υπολογισμοί και μπαίνουμε σε 
μια περίοδο με διαφορετικές προδιαγρα-
φές.
Πέμπτον, η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη α-
ναγνωρίζει τον θετικό ρόλο του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου, γι’ αυτό επιθυμεί την 
ενίσχυση του ρόλου του στο μέλλον. Η υ-
ποστήριξη των πολιτών στην Ε.Ε. περνάει 
και από την προώθηση μεταρρυθμίσεων 
που θα την κάνουν πιο ευαίσθητη σε θέ-
ματα μεγάλου δημόσιου ενδιαφέροντος 
και πιο αποτελεσματική.

Ελληνικά χαρακτηριστικά
Τα ποσοστά αποδοχής της Ε.Ε. στη χώρα 
μας αυξήθηκαν, αλλά παραμένουν χαμη-
λότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Οι εκτιμήσεις μας για την κατάσταση και 
την προοπτική της οικονομίας μας είναι, 
όπως είναι λογικό, πιο απαισιόδοξες από 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Θέλουμε μια αποτελεσματική πολιτική α-
ντιμετώπισης της φτώχειας και των κοινω-
νικών ανισοτήτων περισσότερο απ’ ό,τι οι 
υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Έχουμε επίσης πε-
ρισσότερο ανάγκη την εκδήλωση της αλ-
ληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών, τη 
φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και τη 
βελτίωση της πολιτικής ασύλου.
Είμαστε από τους Ευρωπαίους πρωταθλη-
τές σε ό,τι αφορά την αποδοχή του ρόλου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την 
προοπτική της ενίσχυσης των αρμοδιο-
τήτων του. Τέλος, ακολουθούμε τη γε-
νική ευρωπαϊκή τάση για υποστήριξη του 
ρόλου της Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι 
θα γίνουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

κοινωνικής ανισότητας που αντιμετωπί-
ζουμε.
Δεύτερο σημαντικότερο θέμα στην αντί-
ληψη της κοινής γνώμης των «27», με πο-
σοστό 33%, είναι η ποιοτική εκπαίδευση 
για όλους και τρίτο σημαντικότερο θέμα, 
με ποσοστό 32%, η προστασία του περι-
βάλλοντος.
Παρατηρείται, υπό την πίεση της πανδη-
μίας και των συνεπειών της, μια στροφή 
της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης υπέρ μια 
προωθημένης κοινωνικής πολιτικής, της 
βελτίωσης της εκπαίδευσης και της προ-
στασίας του περιβάλλοντος.
Η στάση της ελληνικής κοινής γνώμης 
είναι κάπως διαφοροποιημένη. Δίνει, για 
προφανείς λόγους, μεγαλύτερη έμφαση 
στην καταπολέμηση της φτώχειας και των 
κοινωνικών ανισοτήτων, με δεύτερο ση-
μαντικότερο θέμα, με ποσοστό 36%, τα ι-
σχυρά εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. και τη 
βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος 
χορήγησης ασύλου.
Τρίτο θέμα στην αντίληψη της ελληνικής 
κοινής γνώμης, με ποσοστό 33%, είναι η 
προστασία του περιβάλλοντος.
Έτσι όπως διαμορφώνεται η ευρωπαϊκή 
κοινή γνώμη, οι κυβερνήσεις είναι υπο-
χρεωμένες να δώσουν μεγαλύτερη έμ-
φαση στην κοινωνική, την εκπαιδευτική 
και την περιβαλλοντική πολιτική. Στην 
Ελλάδα παρατηρείται μια ιδιαίτερη ευ-
αισθησία στο ζήτημα των εξωτερικών συ-
νόρων της Ε.Ε. και της πολιτικής ασύλου 
μπροστά στις προκλήσεις του Ερντογάν 
και την αξιοποίηση εκ μέρους του των 
προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών ως 
μέσου άσκησης διεθνοπολιτικής πίεσης 
σε βάρος της Ε.Ε. και της Ελλάδας.

Οι στόχοι για Ε.Ε.
Σε ό,τι αφορά την πολιτική στρατηγική 
της Ε.Ε., το Ευρωβαρόμετρο καταγράφει, 
σε επίπεδο «27», τις ακόλουθες προτεραι-
ότητες που θα ήθελαν οι πολίτες να υιοθε-
τηθούν από τις Βρυξέλλες.
Σε ποσοστό 51% ζητούν από τις Βρυξέλ-
λες την προστασία των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων παγκοσμίως. Σε ποσοστό 42% ζη-
τούν την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και σε ποσοστό 41% 
την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-με-
λών της Ε.Ε. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
σχετικό ποσοστό που κατέγραφε το Ευ-
ρωβαρόμετρο προ πανδημίας ήταν 33%. 
Η απειλή του Covid-19 και η ασυνεννοη-
σία μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών-
μελών σε διάφορες φάσεις της πανδημίας 
αύξησαν το ποσοστό των Ευρωπαίων που 
θεωρούν αναγκαία την ενίσχυση της αλ-
ληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών της 
Ε.Ε.
Διαφοροποιημένες είναι οι προτεραιότη-
τες της ελληνικής κοινής γνώμης. Το 65% 
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Π
ολιτικά προβλή-
ματα δημιουρ-
γεί τον τελευταίο 
καιρό στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ η σκανδα-
λοθηρική ανά-

δειξη θεμάτων που στην Κουμουνδού-
ρου θεωρούν ότι πλήττουν πολιτικά την 
κυβέρνηση και θολώνουν την εικόνα του 
πρωθυπουργού στα μάτια της κοινής γνώ-
μης.
Κι αυτό γιατί, παρά το γεγονός ότι τα πε-
ρισσότερα θέματα που ανέδειξε είχαν 
υλική βάση πάνω στην οποία θα οικο-
δομούνταν η επιχειρηματολογία της α-
ντιπολίτευσης, η κριτική αδυνατίζει, αν 
δεν εξαϋλώνεται, από τις πρακτικές που 
είχαν εφαρμόσει οι κυβερνήσεις Τσίπρα 
ή ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός σε αντί-
στοιχες περιστάσεις.

Όμηροι στο χιόνι
Η πιο χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση 
ήταν ο εγκλωβισμός χιλιάδων οδηγών 
στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στις χιο-
νοπτώσεις του 2017, η οποία ήρθε ως α-
πάντηση στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ γιατί 
αποφασίστηκε το κλείσιμο της εθνικής 
οδού πριν καλά καλά αρχίσει η χιονό-
πτωση. Σε μια προσπάθεια να στραφεί 
αλλού η συζήτηση, χρησιμοποιήθηκε ο 
ευθύς υπαινιγμός ότι το κλείσιμο της ε-
θνικής οδού ήταν απόρροια της κυβερνη-
τικής επιλογής να μην έρθει σε δύσκολη 
θέση ο παραχωρησιούχος να πρέπει να 
κρατήσει ανοιχτή την Εθνική.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της 23ης Δε-
κεμβρίου 2017, το μεγαλύτερο πρόβλημα 
εντοπίστηκε στην εθνική οδό Αθηνών-
Λαμίας, όπου παρέμειναν εγκλωβισμέ-
νοι οι οδηγοί για σχεδόν 8 ώρες στα ο-
χήματά τους, που σχημάτιζαν ουρές 15 
χλμ. στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από 
το 117ο χλμ., λίγο μετά την Υλίκη, μέχρι 
το 131ο χλμ., στο ύψος της Τραγάνας, και 
ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών της Λα-
μίας είχε διατάξει προκαταρτική εξέταση 
προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθή-
κες κάτω από τις οποίες υπήρξε η πολύ-
ωρη ταλαιπωρία.
Η δεύτερη παρόμοια περίπτωση αφο-
ρούσε την κριτική για την αδυναμία του 
ΔΕΔΔΗΕ να κρατήσει ανοιχτή την πα-
ροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυ-
ριά στις περιοχές όπου η πτώση των δέ-
ντρων έκοψε τα καλώδια του δικτύου, με 
αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ηλεκτρο-
δότηση δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Η 
βασική ερμηνεία που έδωσε στη Βουλή ο 
κ. Τσίπρας απέδιδε το γεγονός στην υπο-
στελέχωση του οργανισμού, ως αποτέλε-
σμα της πολιτικής που άσκησε η ΝΔ ως 
κυβέρνηση. Πριν από τέσσερα χρόνια η 
Θεσσαλονίκη είχε μείνει πέντε ημέρες 
χωρίς νερό εξαιτίας μιας βλάβης στο δί-

κτυο. Δεν ήταν αναπόφευκτο να συμβεί, 
αλλά δεν ήταν και απίθανο, και κανένας 
δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα συνέ-
βαινε ή πότε θα ξανασυμβεί, είχε πει τότε 
ο επικεφαλής της ΕΥΑΘ, καθηγητής Κρε-
στενίτης.

Θέατρο και παρενοχλήσεις
Στα θέματα που είναι ψηλά στην ατζέντα 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι και «οι βιασμοί στο Ε-
θνικό Θέατρο», όπως είπε ο ίδιος ο πρώην 
πρωθυπουργός. Στόχος που δεν εκφράζε-
ται δημόσια είναι να αναδειχθεί η σχέση 
ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον πα-
ραιτηθέντα καλλιτεχνικό διευθυντή του 
Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρη Λιγνάδη, 
και να καταλογιστεί απόπειρα συγκάλυ-
ψης. Την ίδια στιγμή, όμως, υπάρχει η ε-
πιστολή που ο ίδιος ο κ. Τσίπρας έστειλε 
στον πρόεδρο Μαδούρο της Βενεζουέλας, 
στην οποία τον ενημερώνει ότι «το προ-
σωπικό της πρεσβείας έχει επιδείξει πο-
λιτική ωριμότητα και δεν θα λάβει μέτρα 
εντός της Ελλάδας, που θα δημοσιοποι-
ούσαν το πρόβλημα, γεγονός που θα εκ-
μεταλλεύονταν στο έπακρο τα συστημικά 
μέσα ενημέρωσης για να βλάψουν την Α-
ριστερά τόσο στη Βενεζουέλα όσο και 
στην Ελλάδα».
Το πρόβλημα ήταν οι σεξουαλικές παρε-
νοχλήσεις του πρέσβη της Βενεζουέλας, 
με στόχο εργαζόμενες στην πρεσβεία, α-
νάμεσα στις οποίες φέρεται να είναι και 
κόρη υπουργού των κυβερνήσεων Τσί-
πρα.

Παράλληλα, ένας άνθρωπος της τέχνης 
που ο ίδιος είχε κοντά του, ο Γιώργος Κι-
μούλης, κατηγορείται για βιαιοπραγίες 
κατά συνεργατών του.

Ικαρία και ΕΡΤ
Λίγο πριν από την επέλαση των ισχυρών 
χιονοπτώσεων ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αναδείξει 
το τραπέζι που έκανε ο βουλευτής Σάμου 
της ΝΔ, καθηγητής Στεφανάδης, στην 
πρωθυπουργική αποστολή στην Ικαρία, 
το οποίο ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός 
χαρακτήρισε «κορονογλέντι».
Αμέσως μετά εμφανίστηκαν οι φωτογρα-
φίες και οι εικόνες από τη συνάντηση που 
είχε ο κ. Τσίπρας με επιχειρηματίες της ε-
στίασης στην Πάτρα, η οποία έγινε στις 13 
Ιανουαρίου σε εστιατόριο που άνοιξε ει-
δικά για να τη φιλοξενήσει.
«Στις φωτογραφίες διακρίνεται ξεκά-
θαρα ότι δεν υπήρχε “τραπέζωμα” και ότι 
οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη επιχει-
ρηματίες κάθονται σε απόσταση από τον 
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι τους φο-
ρούν μάσκες» έγραψε στις 9 Φεβρουα-
ρίου η «Αυγή», δημοσιεύοντας και φωτο-
γραφίες στις οποίες μπροστά στον κ. Τσί-
πρα υπάρχουν καφέδες, νερό και ψωμί.
Ήταν η μέρα που ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ είχε δηλώσει ότι «η πορεία του εμ-
βολιασμού φανερώνει πρωτοφανή ανε-
πάρκεια του επιτελικού κράτους».
Έναν μήνα αργότερα, στις 17 Φεβρου-
αρίου, κι ενώ τα εμβόλια είχαν ξεπερά-
σει τις 600.000, ανεβάζοντας την Ελλάδα 

στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη, από βή-
ματος της Βουλής έλεγε ότι δεν υπάρχει 
«επιτελικό κράτος», υπάρχει «επιτελική 
προπαγάνδα».
Παράλληλα με το «κορονογλέντι» της Ι-
καρίας ο ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε και την ΕΡΤ, 
η οποία, σύμφωνα με το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, έχει μετατραπεί 
σε κυβερνητικό φερέφωνο.
«Ο τέως αναπληρωτής διευθύνων σύμ-
βουλος της ΕΡΤ είναι σήμερα γενικός συ-
ντονιστής σε όλα τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, 
στην “Αυγή” και στο “Κόκκινο”. Ο εντε-
ταλμένος σύμβουλος στην ΕΡΤ είναι σή-
μερα βοηθός του προηγούμενου, στον 
οποίο αναφέρθηκα, στην “Αυγή” και στο 
“Κόκκινο”. Ο γενικός διευθυντής ενημέ-
ρωσης της ΕΡΤ επί ημερών σας είναι ε-
πικεφαλής της διαδικτυακής τηλεόρασης 
που ετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο συντονι-
στής ενημέρωσης της ΕΡΤ επί ημερών 
σας είναι σήμερα διευθυντής του Γρα-
φείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ» απάντησε ο 
πρωθυπουργός στην κριτική του κ. Τσί-
πρα.
Παράλληλα, όταν κορυφαίο στέλεχος 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης ρωτή-
θηκε γιατί δεν εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ ως 
κυβέρνηση την πρόταση που κάνει τώρα 
για διορισμό διοίκησης στην ΕΡΤ με ευ-
ρεία συναίνεση, είπε «ναι, εμείς δεν το 
κάναμε, αλλά δεν δίναμε και τέτοιους μι-
σθούς που δίνουν τώρα».
Η τελευταία απάντηση θεωρείται από 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και παρατηρητές 
που αναλύουν τις θέσεις που παίρνει η 
αντιπολίτευση αποτύπωση του πραγμα-
τικού προβλήματος που έχει η αξιωμα-
τική αντιπολίτευση, καθώς καμία από τις 
τοποθετήσεις της στα ζητήματα που ανα-
δεικνύει απέναντι στην κυβέρνηση της 
ΝΔ δεν συνοδεύεται όχι από αυτοκριτική 
αλλά ούτε καν από πειστικές απαντήσεις 
για τις δικές της επιλογές όταν ήταν κυ-
βέρνηση.
Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ συμπεριφέρεται κάθε μέρα σαν η 
ζωή να ξανάρχισε μετά την εκλογή Μη-
τσοτάκη, τον Ιούλιο του 2019, αλλά για 
τον ψηφοφόρο η εικόνα της ηγετικής ο-
μάδας του κόμματος σήμερα είναι η ει-
κόνα της ηγετικής ομάδας της κυβέρνη-
σης πριν από λιγότερο από δύο χρόνια.
Μετά τις εκλογές ο Τσίπρας επέλεξε να ε-
πιβάλει την παρουσία του, χωρίς να ζητή-
σει ανανέωσης της εντολής του, την οποία 
αποκλείεται να μην κέρδιζε. «Ίσως φοβή-
θηκε να φύγει, γιατί φοβήθηκε ότι θα τον 
ξεχνούσαμε εύκολα» λέει αναλυτής της 
κοινής γνώμης, ο οποίος διαπιστώνει ότι 
προς το παρόν αυτή η επιλογή και αντιπο-
λιτευτική ατζέντα του κ. Τσίπρα διευκο-
λύνει μόνο τον κύριο πολιτικό του αντί-
παλο, που επιδιώκει «να μην ξεχάσουμε 
την κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ».

ΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΣΤΙΣ ΝΤΟΥΛΆΠΕΣ 
ΚΆΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΡΙΖΆΪΚΗ 

ΆΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΆΝΆΞΙΟΠΙΣΤΗ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Σ
ε μια προσπάθεια 
να βρεθεί μια ισορ-
ροπία ανάμεσα στις 
διαφορετικές από-
ψεις στο εσωτερικό 
του κόμματος για 
τη στάση απέναντι 

στην απεργία πείνας του Δημήτρη Κου-
φοντίνα αποδύεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το γενικό πλαίσιο είχε χαράξει ο 
ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, Α-
λέξης Τσίπρας, ο οποίος στη συνέ-
ντευξή του στον Alpha είχε απαντή-
σει όταν ρωτήθηκε σχετικά: «Όταν 
βλέπετε στελέχη, πολίτες με το δια-
μέτρημα του Βασίλη Βασιλικού ή του 
Άλκη Ρήγου να τοποθετούνται υπέρ 
των δικαιωμάτων ενός κρατούμενου, 
δεν σημαίνει ότι τοποθετούνται υπέρ 
των πράξεων που διέπραξε και για τις 
οποίες έχει κριθεί».
Με την απάντησή του ο κ. Τσίπρας 
είχε προσπαθήσει να προλάβει τις 
συνήθεις ερμηνείες ταύτισης του 

ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία πριν το 
θέμα πάρει διαστάσεις.
Αλλά και όταν το θέμα πήρε διαστά-
σεις, οι τομεάρχες Προστασίας του 
Πολίτη, Χρήστος Σπίρτζης, και Δικαι-
οσύνης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, σε 
κοινή τους δήλωση κάλεσαν την κυ-
βέρνηση «να εφαρμόσει και να σε-
βαστεί τους νόμους της χώρας», δί-
νοντας όμως κυρίως «ανθρωπιστική 
διάσταση», καθώς, όπως έλεγαν, «η 
ευαισθησία μας στην ανθρώπινη ζωή 

και η δημοκρατική μας αντίληψη 
δεν μας επιτρέπουν να κλείνουμε τα 
μάτια στην πιθανότητα της απώλειας 
ζωής ή της βαριάς βλάβης της υγείας 
κάθε κρατουμένου και επομένως και 
του Δημήτρη Κουφοντίνα».
Η συγκεκριμένη θέση των τομεαρ-
χών, κανένας από τους οποίους δεν 
προέρχεται από τον πυρήνα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, δεν υιοθετεί την άποψη της 
πλευράς Κουφοντίνα, σύμφωνα με 
την οποία ο νόμος προβλέπει ότι οι 

κατάδικοι που δεν έχουν πλέον δι-
καίωμα να κρατούνται στις αγροτικές 
φυλακές πρέπει να επιστρέφουν στις 
φυλακές όπου κρατούνταν πριν μετα-
ταγούν στις αγροτικές.
Και πολύ περισσότερο δεν υιοθε-
τεί την άποψη της συνηγόρου του 
κ. Κουφοντίνα, Ιωάννας Κούρτοβικ, 
σύμφωνα με την οποία «την όλη υ-
πόθεση διευθύνει ο κ. Χρυσοχοΐδης, 
ο οποίος με έναν απίστευτο αυταρχι-
σμό αγνοεί τους πάντες».
Όπως δεν υιοθετεί ούτε την άποψη 
του πρώην υπουργού Παιδείας και 
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Φίλη, 
ο οποίος εμμέσως πλην σαφώς φωτο-
γραφίζει τον πρωθυπουργό ως ενορ-
χηστρωτή της αντιμετώπισης Κουφο-
ντίνα και αποδίδει τη στάση του σε 
«βεντέτα».
Ο κ. Φίλης σε άρθρο του στην «Ε-
φημερίδα των Συντακτών» καλεί 
τον πρωθυπουργό «να μην επιτρέ-
ψει να εμπεδωθεί στην κοινή γνώμη 
η άποψη ότι το κράτος ενεργεί υπό 
την πίεση μιας λογικής αντεκδίκη-
σης, μιας “βεντέτας”, που θα δηλητη-
ριάζει για χρόνια το δέντρο της Δημο-
κρατίας».
Την πίεση στον κ. Τσίπρα ενέτειναν 
τόσο δηλώσεις στελεχών της αριστε-
ρής τάσης του κόμματος, τα οποία ε-
στιάζουν στην υπεράσπιση του δικαι-
ώματος του κρατουμένου Κουφοντίνα, 
όσο και οι κινητοποιήσεις συλλογικο-
τήτων με τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει 
να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους ε-
πικοινωνίας ενόψει των αμφισβητή-
σεων του νόμου για τα ΑΕΙ.
Όμως επισήμως η Κουμουνδούρου 
δεν πήρε καν θέση για τις προσαγω-
γές των περίπου 60 ανθρώπων που σε 
ένδειξη συμπαράστασης στα αιτήματα 
Κουφοντίνα κατέλαβαν την Τετάρτη 
την είσοδο του υπουργείου Υγείας.
Στελέχη του κόμματος, ωστόσο, ε-
πισημαίνουν ότι η στάση απέναντι 
στον κ. Κουφοντίνα δεν ήταν ενιαία 
ούτε επί κυβερνήσεων Τσίπρα και το-
νίζουν ότι ο εκτελεστής της 17Ν δεν 
είχε πάρει καμία άδεια όσο υπουργός 
Δικαιοσύνης ήταν ο κ. Νίκος Παρα-
σκευόπουλος, ο οποίος εξακολουθεί 
να μην έχει πάρει δημόσια θέση.
Οι ίδιοι σημειώνουν ότι κανενός εί-
δους καταγγελία δεν έγινε όταν ο κ. 
Κουφοντίνας στερήθηκε το δικαίωμα 
στις άδειες.
Σύμφωνα πάντως με κάποιες ερμη-
νείες, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την 
ευνοϊκή μεταχείριση Κουφοντίνα 
προσπάθησε να δημιουργήσει εκνευ-
ρισμό στον κ. Μητσοτάκη και, όταν 
αυτό δεν απέδωσε, τον εγκατέλειψε.
Τώρα διχάζει τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με κάποιες ερμηνείες, η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την ευνοϊκή 
μεταχείριση Κουφοντίνα προσπάθησε 
να δημιουργήσει εκνευρισμό στον κ. 
Μητσοτάκη και, όταν αυτό δεν απέδωσε, 
τον εγκατέλειψε.

Ο ΚΟΥΦΟΝΤΊΝΑΣ 
ΔΊΧΑΖΕΊ ΤΟΝ ΣΥΡΊΖΑ
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Ο
ι φόβοι των περισσοτέρων µετά 
το ξέσπασµα της πανδηµίας του 
κορονοϊού και τα µέτρα στήρι-
ξης των πληγέντων –νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων– από την 
κυβέρνηση επιβεβαιώθηκαν. Η 
Ελλάδα ήταν το 2020 από τις πιο 

υπερχρεωµένες χώρες στον πλανήτη.
Σύµφωνα µε έρευνα του ∆ιεθνούς Χρηµατοπιστωτι-
κού Ινστιτούτου (IIF), η Ελλάδα σηµείωσε το 2020 την 
τρίτη µεγαλύτερη αύξηση στο συνολικό (ιδιωτικό και 
δηµόσιο) χρέος, κυρίως λόγω της αύξησης του δηµό-
σιου χρέους. Ειδικότερα, το ελληνικό χρέος σηµείωσε 
άλµα 50% και διαµορφώθηκε στο 216% του ΑΕΠ και 
στα 365 δισ. ευρώ.

Οι εκτιµήσεις της Κοµισιόν
Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Κοµι-
σιόν, το χρέος της Ελλάδας θα κυµαίνεται σε ποσοστά 
άνω του 120% µέχρι το 2040, ενώ το 2060 θα επιστρέ-
ψει στα προς της πανδηµίας επίπεδα.
«Σβήνουν οι ελπίδες για την ανάκαµψη» επιγράφεται 
ανάλυση της οικονοµικής επιθεώρησης «Handelsblatt» 
για την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας, που επι-
σηµαίνει ότι «η Ελλάδα στηρίζει τις επιχειρήσεις µε οι-
κονοµική βοήθεια δισεκατοµµυρίων και συσσωρεύει 
τεράστια χρέη».
Σύµφωνα µε τον αρθρογράφο, «η οικονοµία δέχεται ι-
σχυρές πιέσεις. Μετά το lockdown οι οικονοµολόγοι α-
ναµένουν και για το α΄ τρίµηνο του 2021 περαιτέρω µεί-
ωση του ΑΕΠ, κατά τουλάχιστον 10%. Σε ετήσια βάση 
η κυβέρνηση προβλέπει ποσοστό ανάπτυξης 4,8%. Οι 
χειµερινές προγνώσεις της Κοµισιόν περιορίζονται στο 
3%. Ιδιαίτερα σκληρό είναι το πλήγµα για την εστίαση, 
που παραµένει κλειστή από τις αρχές Νοεµβρίου. Ο 
πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, εκφράζει 
φόβους ότι περίπου 40.000 από τις 81.000 επιχειρή-
σεις του κλάδου δεν θα επιβιώσουν σε αυτή την παν-
δηµία. ∆υσοίωνες είναι και οι προβλέψεις για το λια-
νικό εµπόριο».

Επίπεδα-ρεκόρ
Η πολιτική «απάντηση» στην κρίση που προκάλεσε η 
πανδηµία διεθνώς βοήθησε στο να προστεθούν 24 τρισ. 

δολάρια στο παγκόσµιο χρέος το 2020, που διαµορφώ-
θηκε στα υψηλότερα επίπεδα στην ιστορία και στα 281,5 
τρισ. δολάρια, ξεπερνώντας το 355% του ΑΕΠ. Όπως ε-
πισηµαίνεται στο δελτίο του IIF, η πανδηµία του κορο-
νοϊού από τη µια αύξησε το δηµόσιο χρέος, στην προ-
σπάθεια των κυβερνήσεων να στηρίξουν τις οικονοµίες 
τους, ενώ από την άλλη συρρίκνωσε σε πρωτόγνωρα ε-
πίπεδα την οικονοµική δραστηριότητα και την οικονο-
µική παραγωγή σε όλο τον κόσµο.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία για το παγκόσµιο χρέος, τα 
δηµοσιονοµικά προγράµµατα στήριξης των κυβερνή-
σεων αντιπροσώπευαν το ήµισυ της αύξησης του χρέ-
ους, ενώ εταιρείες, τράπεζες και νοικοκυριά δανείστη-
καν 5,4 τρισ. δολάρια, 3,9 τρισ. και 2,6 τρισ. δολάρια α-
ντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει ότι ο λόγος του χρέους προς 
το παγκόσµιο ΑΕΠ (το σύνολο της παγκόσµιας οικο-
νοµικής δραστηριότητας) αυξήθηκε κατά 35%, σε πάνω 
από 355% του ΑΕΠ. Αυτή η άνοδος είναι κατά πολύ µε-
γαλύτερη από αυτήν που παρατηρήθηκε κατά τη διάρ-
κεια της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης, όταν 
το 2008 και το 2009 η αύξηση του λόγου χρέους/ΑΕΠ 
ήταν 10% και 15% µονάδες αντίστοιχα.

Η πορεία το 2021
Όσον αφορά το 2021, τα επίπεδα δανεισµού σε πολλές 
χώρες και κλάδους της οικονοµίας αναµένεται να δια-
µορφωθούν πολύ πάνω από τα επίπεδα στα οποία βρί-
σκονταν πριν από την πανδηµία, καθώς ωθούνται από 
τα ιδιαίτερα χαµηλά επιτόκια που έχουν υιοθετήσει οι 
κεντρικές τράπεζες των αναπτυγµένων οικονοµιών, αν 
και το άνοιγµα των οικονοµιών αναµένεται να αυξήσει 

Η Ελλάδα σηµείωσε το 2020 
την τρίτη µεγαλύτερη αύξηση στο 
συνολικό (ιδιωτικό και δηµόσιο) 
χρέος στον πλανήτη.

το συνολικό ΑΕΠ.
«Το παγκόσµιο δηµόσιο χρέος θα αυξηθεί κατά 10 τρισ. 
δολάρια φέτος και θα ξεπεράσει τα 92 τρισ. δολάρια» ε-
πισηµαίνεται στην έκθεση του IIF, µε την προσθήκη 
ότι η απόσυρση των δηµοσιονοµικών µέτρων στήριξης 
θα µπορούσε να αποδειχθεί ακόµη πιο δύσκολη από 
ό,τι ήταν µετά τη χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008-
2009.
Σύµφωνα µε το IIF, «η πολιτική και κοινωνική πίεση 
θα µπορούσε να περιορίσει τις προσπάθειες των κυβερ-
νήσεων να µειώσουν τα ελλείµµατα και το χρέος, θέ-
τοντας σε κίνδυνο την ικανότητά τους να αντιµετωπί-
σουν µελλοντικές κρίσεις. Αυτό θα µπορούσε επίσης να 
περιορίσει τις πολιτικές απαντήσεις για τον µετριασµό 
των αρνητικών επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και 
την απώλεια φυσικού κεφαλαίου».

Ο χάρτης του χρέους
Η συνολική αύξηση του χρέους ήταν ιδιαίτερα έντονη 
στην Ευρώπη, µε τους δείκτες χρέους προς το ΑΕΠ του 
µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη Γαλλία, στην Ισπα-
νία και στην Ελλάδα να αυξάνονται περίπου κατά 50%. 
Η ραγδαία αυτή αύξηση του χρέους οφείλεται κυρίως 
στη λήψη δηµοσιονοµικών µέτρων εκ µέρους των κυ-
βερνήσεων, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη 
Βρετανία και στον Καναδά.
Η Ελβετία ήταν η µόνη ώριµη οικονοµία της αγοράς 
στην ανάλυση 61 χωρών από το IIF που κατέγραψε µεί-
ωση του δείκτη χρέους της. Στις αναδυόµενες αγορές, 
η Κίνα σηµείωσε τη µεγαλύτερη αύξηση των δεικτών 
χρέους εξαιρουµένων των τραπεζών, ακολουθούµενη 
από την Τουρκία, την Κορέα και τα Ηνωµένα Αραβικά 
Εµιράτα. Η Νότια Αφρική και η Ινδία κατέγραψαν τις 
µεγαλύτερες αυξήσεις µόνο σε σχέση µε τους δείκτες 
δηµόσιου χρέους.
«Η πρόωρη απόσυρση των κυβερνητικών µέτρων θα 
µπορούσε να σηµαίνει αύξηση των πτωχεύσεων και 
ένα νέο κύµα µη εξυπηρετούµενων δανείων» δήλωσε 
το IIF. Ωστόσο, η διαρκής εξάρτηση από την κυβερνη-
τική υποστήριξη θα µπορούσε να δηµιουργήσει «συ-
στηµικούς κινδύνους» επίσης, ωθώντας τις λεγόµενες 
εταιρείες-ζόµπι, τις πιο αδύναµες και πιο χρεωµένες ε-
ταιρείες, να αναλάβουν ακόµη περισσότερο χρέος, επι-
σηµαίνεται.

ΣΤΟ 216% 
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΚΕ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΧΡΕΟΣ
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Τ
ον Στέφανο 
Μάνο τον πα-
ρακολουθώ ως 
πολιτικό και ως 
προσωπικότητα 
του δηµόσιου 
βίου εδώ και δε-

καετίες. Έχω καταλήξει σε ιδιαίτερα 
θετικά συµπεράσµατα για την προσω-
πικότητα και τις περισσότερες προτά-
σεις του.
∆ίνει έµφαση στη λογική, στην πρα-
κτική αντιµετώπιση των προβληµά-
των και υποστηρίζει σταθερά ότι το 
κράτος, σε όλες του τις εκδοχές, πρέ-
πει να υπηρετεί την οικονοµία, την 
κοινωνία και κάθε πολίτη. Είναι ο πο-
λιτικός που τόνιζε επί σειρά ετών τη 
σηµασία του µικρότερου και αποτε-
λεσµατικότερου κράτους.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Το γραφειοκρατικό κράτος εξακολουθεί να απειλεί την προοπτική µας.

Τοπική αυτοδιοίκηση 
και ∆Ε∆∆ΗΕ δεν 
πέρασαν τις εξετάσεις.

Πολιτική αποµόνωση
Η πορεία του Στέφανου Μάνου απο-
δεικνύει ότι δεν υπάρχει µεγάλη πο-
λιτική «αγορά» για τις ιδέες και τις 
προτάσεις του. Ο κόσµος τον επιβρά-
βευε όταν ήταν η διαφορετική άποψη 
στο πλαίσιο της Ν∆. ∆εν τον στήριξε 
όµως ως διαφορετική άποψη που θα 

µπορούσε να αυτονοµηθεί πολιτικά 
και να αµφισβητήσει τον τρόπο λει-
τουργίας του πολιτικού συστήµατος.
Οι ιδέες του για µικρότερο και απο-
τελεσµατικότερο κράτος τον µετέτρε-
παν σε εύκολο στόχο των πολιτικών 
αντιπάλων του, οι οποίοι τον εµφά-
νιζαν σαν έναν νεοφιλελεύθερο οδο-
στρωτήρα που απειλούσε τη γραφει-
οκρατική γαλήνη του ∆ηµοσίου και 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα 
έθετε σε αµφισβήτηση το δικαίωµα 
στον διορισµό σε µια θέση µε στα-
θερό µισθό και χωρίς σοβαρές επαγ-
γελµατικές υποχρεώσεις.
Ο Μάνος γνώρισε µεγάλες εκλογικές 
απογοητεύσεις και πολιτικές ήττες, 
αλλά ο λόγος του εξακολουθεί να µε-
τράει. Όχι πλέον ως πολιτικού, αλλά 
ως προσωπικότητας του δηµόσιου 

βίου. Το γεγονός ότι δεν έχει πλέον 
τη δυνατότητα να επηρεάζει άµεσα τις 
πολιτικές εξελίξεις απελευθερώνει τη 
σκέψη όσων τον ακούν και οδηγεί σε 
µια αξιοπερίεργη, όσο και πικρή δι-
καίωσή του.
Οι απόψεις του πολιτικού Μάνου α-
πορρίφθηκαν από τους ψηφοφόρους. 
Οι απόψεις του πολίτη Μάνου γίνο-
νται δεκτές µε θετικό τρόπο από την 
κοινή γνώµη.

Τι έδειξε η «Μήδεια»
Η κακοκαιρία «Μήδεια» έδειξε τα 
όρια του λεγόµενου επιτελικού κρά-
τους και δικαίωσε βασικές θέσεις 
του Στέφανου Μάνου. Ο ίδιος περιέ-
γραψε στα ΜΜΕ την ταλαιπωρία που 
υπέστη, εκλαϊκεύοντας µε µοναδικό 
τρόπο την κριτική του στο µεγάλο και 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Η ΠΙΚΡΗ 
∆ΙΚΑΙΩΣΗ 

ΤΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΜΑΝΟΥ

www.freesunday.gr20 21.02.2021

ανάλυση



www.freesunday.gr 2121.02.2021

ανάλυση

γκαιρα για να καλύψει τα κενά.
Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις α-
ναδεικνύουν τα προβλήματα των πο-
λιτών στη σχέση τους με το Δημόσιο 
και την τοπική αυτοδιοίκηση. Από τη 
μια, εμφανίζονται ενθουσιασμένοι με 
τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για 
ψηφιοποίηση του κράτους, θεωρώ-
ντας ότι θα απαλλαγούν από γραφειο-
κρατικές διαδικασίες και θα γίνει πιο 
απλή η καθημερινότητά τους. Από 
την άλλη, εξακολουθούν να εκφρά-
ζουν την απογοήτευσή τους με το ε-
πίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις πέ-
φτει και εξαιτίας των περιορισμών 
που επιβάλλει η πανδημία.

Η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ
Την παραδοσιακή κριτική του ΣΥ-
ΡΙΖΑ συνοψίζει σε άρθρο του Στάθη 
Σχινά η «Αυγή» (19/2/2021):
«Και ευτυχώς που επί κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ προσελήφθησαν 1.500 
άτομα στον ΔΕΔΔΗΕ, διότι την περί-
οδο 2010-2015 είχαν φύγει είτε με ε-
θελουσία είτε με μη ανανέωση σύμ-
βασης τουλάχιστον 2.500 άτομα, 
προκειμένου να προετοιμαστεί η ιδι-
ωτικοποίηση της επιχείρησης.
»Αλλά και στους δήμους το προσω-
πικό ήταν περισσότερο. Κάτι ο “Καλ-
λικράτης”, κάτι ο “Καποδίστριας”, οι 

Ο πολίτης Μάνος ευρύτερης 
αποδοχής από τον πολιτικό Μάνο.

συγχωνεύσεις των δήμων οδήγησαν 
σε τεράστια μείωση του προσωπικού.
»Τις μεγάλες απολύσεις προσωπι-
κού τις είχαν κάνει οι κυβερνήσεις 
της περιόδου 2010-2015. Από καθαρί-
στριες και σχολικούς φύλακες μέχρι 
γιατρούς και νοσηλευτές στο ΕΣΥ και 
εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ.
»Αυτά πληρώνουμε τώρα».
Η αντίληψη που θέλει τις μαζικές 
προσλήψεις να εξασφαλίζουν την 
ποιότητα των προσφερόμενων υπη-
ρεσιών αποτελεί μία από τις βασικές 
αιτίες για την περιπέτεια των μνημο-
νίων και την υποβάθμιση της θέσης 
της Ελλάδας σε ένα εξαιρετικά αντα-
γωνιστικό διεθνές οικονομικό περι-
βάλλον.
Υπάρχει όμως μια πιο ρεαλιστική, 
κατά την άποψή μου, προσέγγιση στα 
προβλήματα του δικτύου διανομής η-
λεκτρικής ενέργειας. Η εφημερίδα 
«Τα Νέα» (18/2/2021) δημοσιεύει 
τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για επεν-
δύσεις, ενισχύσεις, ανακαινίσεις και 
συνδέσεις στο δίκτυο διανομής.
Το 2014 δαπανήθηκαν γι’ αυτόν τον 
σκοπό 200 εκατ. ευρώ. Το 2015 και 
το 2016, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η 
σχετική δαπάνη έπεσε στα 150 εκατ. 
ευρώ. Το 2017 και το 2018 έπεσε 
ακόμη πιο χαμηλά, στα 123 εκατ. 
ευρώ. Το 2019, οπότε είχαμε κυβερ-

νητική αλλαγή στο μέσον του χρό-
νου, οι επενδυτικές δαπάνες αυξήθη-
καν ελαφρά, στα 135 εκατ. ευρώ, και η 
πρόβλεψη για το 2020 ήταν 178 εκατ. 
ευρώ.
Η πτώση του επιπέδου λειτουργίας 
του ΔΕΔΔΗΕ, που σχετίζεται και με 
την έλλειψη επενδύσεων στο δίκτυο 
διανομής, φαίνεται στον μέσο ετήσιο 
χρόνο διακοπής ηλεκτροδότησης σε 
λεπτά ανά πελάτη: 98 λεπτά το 2017, 
119 το 2018, 140 το 2019.
Επομένως, η ασφάλεια και η ποιό-
τητα του δικτύου δεν είναι θέμα γρα-
φειοκρατικών διορισμών, αλλά καλής 
οργάνωσης του ειδικευμένου προσω-
πικού και επαρκών επενδύσεων στην 
ανάπτυξη της υποδομής και στη συ-
ντήρησή της.
Η κακή πολιτική παράδοση που έχει 
δημιουργηθεί στον χώρο της ριζο-
σπαστικής Αριστεράς μετατρέπει τις 
δυσλειτουργίες του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα της οικονομίας και της το-
πικής αυτοδιοίκησης σε ένα ακόμη 
κίνητρο για πρόσθετους διορισμούς. 
Οι διορισμοί χωρίς σοβαρά επαγγελ-
ματικά κριτήρια ενισχύουν το γρα-
φειοκρατικό φαινόμενο στη λειτουρ-
γία του κράτους και θέτουν σε διαρκή 
αμφισβήτηση βασικά οικονομικά και 
κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.

Η επανίδρυση του κράτους
Το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ για περισσότερες 
προσλήψεις και διορισμούς δείχνει 
ότι η πολιτική μας μνήμη είναι περιο-
ρισμένη και επιλεκτική.
Η κρίση του 2010 με βασικό χαρα-
κτηριστικό τη χρεοκοπία του Δημο-
σίου, που μας έφερε μία δεκαετία λι-
τότητας και περιορισμού της απασχό-
λησης στο Δημόσιο και στην τοπική 
αυτοδιοίκηση, ήταν αποτέλεσμα, με-
ταξύ των άλλων, της μεγάλης αύξη-
σης του αριθμού όσων πληρώνονταν 
με τον έναν ή τον άλλον τρόπο από το 
κράτος στις διάφορες μορφές του.
Μετά την ένταξή μας στην ΟΝΕ, αντί 
να βάλουμε τα δυνατά μας και να προ-
χωρήσουμε στις αναγκαίες διαρθρω-
τικές αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις 
που θα μας επέτρεπαν να καλύψουμε 
την απόσταση που μας χώριζε από τις 
ισχυρότερες οικονομίες, κινηθήκαμε 
σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση. 
Επικράτησαν απίθανες οικονομικές 
θεωρίες υπέρ της ανεξέλεγκτης αύ-
ξησης των δημοσίων δαπανών και της 
σύγκλισης των εισοδημάτων μας με 
τα ευρωπαϊκά, ανεξάρτητα από τις ε-
πιδόσεις και τη διεθνή ανταγωνιστι-
κότητα της οικονομίας μας. Φτάσαμε 
–μέσα από διορισμούς και παροχές– 

γραφειοκρατικό κράτος.
Ως πολίτης, μπόρεσε να περάσει τα 
βασικά του μηνύματα πολύ καλύτερα, 
συνδέοντάς τα με τη δύσκολη καθη-
μερινότητα, ενώ ως πολιτικός είχε 
έναν λόγο ευθύ και κάπως απότομο, 
που φόβιζε το ακροατήριο.
Οι βασικές θέσεις του πολίτη Μάνου 
σε σχέση με τη «Μήδεια» είναι οι 
εξής:
Ο ΔΕΔΔΗΕ δυσλειτουργεί, ενώ έχει 
έναν ρόλο στρατηγικής σημασίας, και 
οι πολίτες πληρώνουν ακριβά τις αδυ-
ναμίες του.
Η τοπική αυτοδιοίκηση αποδείχθηκε 
ουσιαστικά ανύπαρκτη την ώρα της 
μεγάλης δοκιμασίας για τους δημό-
τες.
Η σύγχυση αρμοδιοτήτων είναι τέ-
τοια ώστε και ένας απλός καθαρισμός 
δρόμου από τα πεσμένα δέντρα και τα 
κομμένα καλώδια μετατρέπεται σε δι-
απραγμάτευση μεταξύ των ανευθυνο-
υπεύθυνων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα της οικονομίας και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.
Ο ΔΕΔΔΗΕ όχι μόνο δυσλειτουργεί 
αλλά στερείται και δυνατότητας σο-
βαρής επικοινωνίας με τους διαμαρ-
τυρόμενους πολίτες. Ο ίδιος ο Στέ-
φανος Μάνος κατάφερε να επικοινω-
νήσει τηλεφωνικά με τον ΔΕΔΔΗΕ 
τρεις φορές, για να διαπιστώσει ότι 
κάθε φορά τού απαντούσαν με γενι-
κότητες, χωρίς να αναλαμβάνουν συ-
γκεκριμένες δεσμεύσεις και χωρίς να 
καταγράφουν τις προηγούμενες κλή-
σεις του.
Τέλος, ο Μάνος δήλωσε στα ΜΜΕ 
ότι αν ήταν στο χέρι του να λάβει κυ-
βερνητικές αποφάσεις θα σκεφτό-
ταν να απαλλάξει τον επικεφαλής του 
ΔΕΔΔΗΕ από τα καθήκοντά του.
Η παρέμβαση Μάνου έχει μεγάλη 
σημασία, γιατί η κακοκαιρία δοκί-
μασε σκληρά εκατοντάδες χιλιάδες 
νοικοκυριά σε περιοχές όπως τα βό-
ρεια προάστια της Αθήνας, όπου τα 
ποσοστά της ΝΔ είναι εξαιρετικά 
υψηλά. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει 
στοιχείο αντιπολιτευτικής σκοπιμό-
τητας. Απλώς περιγράφεται μια κατά-
σταση όπως πραγματικά είναι.
Η τοπική και περιφερειακή αυτοδι-
οίκηση στην οποία πρωταγωνιστεί η 
ΝΔ δεν συνέβαλαν επαρκώς στην α-
ντιμετώπιση των προβλημάτων. Ο 
ΔΕΔΔΗΕ –ο οποίος είναι στον δρόμο 
μιας προγραμματισμένης ιδιωτικο-
ποίησης– αποδείχθηκε κατώτερος 
των περιστάσεων. Το επιτελικό κρά-
τος, που πρέπει να έχει γνώση των α-
δυναμιών και της σύγχυσης αρμοδιο-
τήτων, δεν μπόρεσε να αντιδράσει έ-



Ξεπερασμένη 
η αντίληψη για 
βελτίωση του 
Δημοσίου μέσω 
μαζικών προσλήψεων.

απ’ ό,τι όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές 
χώρες, πρέπει να αναγνωρίζουμε την 
προσπάθεια και το αποτέλεσμα.
Η ΕΛ.ΑΣ. αναδιοργανώθηκε και δο-
κιμάστηκε σε πολλούς διαφορετικούς 
ρόλους, από την αντιμετώπιση της 
προγραμματισμένης από τον Ερντο-
γάν εισβολής προσφύγων και μετα-
ναστών στον Έβρο μέχρι τον έλεγχο 
των αντιεξουσιαστών στα αστικά κέ-
ντρα και τον έλεγχο της εφαρμογής 
των περιοριστικών μέτρων για την 
πανδημία.
Η αποτελεσματική απάντηση στις 
τουρκικές προκλήσεις και η ανά-
πτυξη στρατιωτικής συνεργασίας σε 
διεθνές επίπεδο με χώρες όπως το 
Ισραήλ, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα δείχνουν ότι η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη ανεβάζει το ε-
πίπεδο λειτουργίας και των ενόπλων 
δυνάμεων. Το μήνυμα των επιτυ-
χημένων παρεμβάσεων του πρωθυ-
πουργού και της κυβέρνησης είναι 
ιδιαίτερα θετικό. Παρά τα χρόνια 
προβλήματα της ελληνικής δημό-
σιας διοίκησης και της τοπικής αυτο-
διοίκησης, υπάρχει δυνατότητα για 
σημαντική βελτίωση, ακόμη και σε 

Επί ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκαν 
δραστικά οι επενδύσεις στο δίκτυο 
ηλεκτροδότησης.

συνθήκες μεγάλης πίεσης.

Μάχη με τον χρόνο
Η «Μήδεια» ανέδειξε τις μεγάλες ελ-
λείψεις του υπό δημιουργία επιτελι-
κού κράτους. Η κυβέρνηση είναι υ-
ποχρεωμένη να δώσει μάχη με τον 
χρόνο για να τις καλύψει.
Τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί 
διεθνώς και στην Ελλάδα το στοιχείο 
του απροσδόκητου στην πολιτική και 
στον δημόσιο βίο. Εμφανίζονται συ-
νεχώς νέες προκλήσεις, με κορυφαία 
την πανδημία, που ξέσπασε πριν από 
έναν χρόνο, και οι αρμόδιες υπηρε-
σίες πρέπει να είναι συνεχώς στο 
ύψος των περιστάσεων, ενώ η πολι-
τική ηγεσία οφείλει να είναι σε θέση 
να βγάζει τα σωστά συμπεράσματα 
και να κάνει τις αναγκαίες διορθωτι-
κές κινήσεις.
Στην περίπτωση της «Μήδειας» η κυ-
βέρνηση λειτούργησε υποδειγματικά 
σε ό,τι αφορά την πρόγνωση της κα-
κοκαιρίας, την ενημέρωση και προ-
ειδοποίηση των πολιτών και το κλεί-
σιμο της εθνικής οδού προτού ξε-
φύγει η κατάσταση από τον έλεγχο, 
όπως το 2017.

Τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανο-
ποιητικά σε ό,τι αφορά τα προβλή-
ματα που δημιούργησε ο χιονιάς σε 
περιοχές της Αττικής. Η παραδοσι-
ακή σύγχυση των αρμοδιοτήτων και 
οι χαμηλές επιδόσεις των δήμων και 
του ΔΕΔΔΗΕ προκάλεσαν μεγάλη 
ταλαιπωρία σε εκατοντάδες χιλιάδες 
νοικοκυριά, η οποία θα μπορούσε να 
είχε αποφευχθεί ή τουλάχιστον με-
τριαστεί.
Στην πολιτική, ιδιαίτερα σε ακραίες 
συνθήκες, δεν υπάρχουν μόνο επιτυ-
χίες. Οι αστοχίες είναι αναπόφευκτες. 
Σημασία έχει να βγάζουμε τα σωστά 
συμπεράσματα και να κάνουμε τις α-
ναγκαίες διορθωτικές κινήσεις.
Αν κρίνω από τις δηλώσεις που έκανε 
ο πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, 
και όσα μάς είπε στην Κοινοβουλευ-
τική Ομάδα της ΝΔ, θα υπάρξουν οι 

να είναι το μέσο ελληνικό εισόδημα 
κοντά στο 95% του μέσου ευρωπαϊ-
κού, αλλά στη συνέχεια, όταν βγήκε ο 
λογαριασμός της οικονομικής κρίσης, 
πέσαμε κάτω από το 70%.
Είχα επισημάνει έγκαιρα, όπως ο 
Στέφανος Μάνος, ότι η αύξηση του 
μισθολογικού κόστους του Δημοσίου 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως 
και του κόστους του ασφαλιστικού-
συνταξιοδοτικού συστήματος, θα μας 
οδηγούσε σε δημοσιονομικό και οι-
κονομικό αδιέξοδο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδίδει ευθύνες για τη 
χρεοκοπία του ελληνικού Δημοσίου 
στη διαχείριση των κυβερνήσεων του 
ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. Ξεχνάει όμως 
πολύ εύκολα ότι εκείνη την περίοδο 
ζητούσε περισσότερες προσλήψεις 
και μεγαλύτερες αυξήσεις σε μισθούς 
και συντάξεις, χαρακτηρίζοντας τις 
παροχές των τότε κυβερνήσεων «ψί-
χουλα».
Ο τρόπος που ασκεί κριτική στην α-
ντιμετώπιση από την κυβέρνηση των 
συνεπειών της «Μήδειας» δείχνει ότι 
έχει σταθερά λάθος προσέγγιση σε 
ζητήματα λειτουργίας του κράτους 
και της οικονομίας.

Οι επιτυχίες Μητσοτάκη
Ο Μητσοτάκης δίνει έμφαση στην α-
νάλυση των προβλημάτων στη βάση 
της λογικής και στην εξεύρεση πρα-
κτικών λύσεων, όπως ο Μάνος, είναι 
όμως πάντα προσεκτικός στην προ-
σέγγισή του, για να ενισχύει την πο-
λυσυλλεκτικότητα της ΝΔ.
Στο θέμα του κράτους υιοθέτησε μια 
ευέλικτη πολιτική με την οποία απο-
φεύγει μεγάλες συγκρούσεις, ενώ ε-
νισχύει σταδιακά τους τομείς που 
πρέπει να λειτουργούν αποτελεσμα-
τικά.
Μέχρι τώρα έχει επιτύχει τους στό-
χους του. Το ΕΣΥ λειτουργεί καλά 
και αντέχει στις πιέσεις της πανδη-
μίας, ενώ έχει καταρρεύσει σε άλλες 
χώρες, όπως η Ιταλία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, όπου έχει καλύτερη παρά-
δοση και μεγαλύτερες δυνατότητες.
Ο εμβολιασμός οργανώνεται με ε-
ντυπωσιακό τρόπο και η Ελλάδα έχει 
από τις καλύτερες επιδόσεις στη δια-
χείριση των εμβολίων που κατανέμει 
η Ε.Ε. στα κράτη-μέλη.
Συνολικά, η Ελλάδα έχει από τις κα-
λύτερες επιδόσεις στην Ε.Ε. στην α-
ντιμετώπιση της πανδημίας και αυτό 
οφείλεται και στη βελτίωση της λει-
τουργίας στρατηγικής σημασίας τμη-
μάτων του κράτους. Τίποτα δεν είναι 
τυχαίο και, όταν βλέπουμε την πα-
τρίδα μας να πηγαίνει πολύ καλύτερα 
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κρίσιμους τομείς.
Δεύτερον, ο οικονομικός ορίζοντας 
είναι γεμάτος απειλητικά σύννεφα. 
Η διάρκεια της πανδημίας είναι με-
γαλύτερη απ’ ό,τι είχε εκτιμηθεί και 
αυτό έχει μεγάλες συνέπειες για την 
οικονομία. Η υποχώρηση της οικο-
νομικής δραστηριότητας συνδυάζε-
ται με τη μεγάλη αύξηση του δημό-
σιου χρέους, το οποίο ήδη έχει σπά-
σει το φράγμα του 200% του ΑΕΠ. 

Ο Μητσοτάκης έχει βελτιώσει το 
κράτος σε κρίσιμους τομείς: ΕΣΥ, 
οργάνωση δημόσιας υγείας, ΕΛ.ΑΣ., 
ένοπλες δυνάμεις.

Μια άλλη αρνητική εξέλιξη που μπο-
ρεί να μας δημιουργήσει πρόσθε-
τες υποχρεώσεις στο άμεσο μέλλον 
είναι η δυναμική ανάκαμψη των διε-
θνών τιμών του πετρελαίου. Έχουμε 
μεγάλη εξάρτηση από το εισαγόμενο 
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και 
η άνοδος των διεθνών τιμών τους θα 
συμβάλει στην παραπέρα διεύρυνση 
του ελλείμματος του ισοζυγίου τρε-
χουσών συναλλαγών. Η επιστροφή 

στα μεγάλα δίδυμα ελλείμματα, δη-
μοσιονομικό και ισοζυγίου τρεχου-
σών συναλλαγών, μεγαλώνει το ρίσκο 
για την οικονομία μας.
Υπάρχουν και καλά νέα, όπως η επι-
κείμενη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάκαμψης και ο σχηματι-
σμός κυβέρνησης Ντράγκι στην Ιτα-
λία. Δεν υπάρχει αμφιβολία όμως ότι 
έχουμε μπροστά μας τεράστιες δυ-
σκολίες και πως πολλά θα εξαρτη-
θούν από την ποιότητα των κρατικών 
παρεμβάσεων και της λειτουργίας του 
κράτους στις διάφορες μορφές του.
Από την άποψη αυτή, τα προβλήματα 
και οι δυσλειτουργίες που ανέδειξε η 
«Μήδεια» και η εύστοχη κριτική του 
Στέφανου Μάνου αποτελούν πρό-
σθετα κίνητρα για να επιταχύνουμε 
και να διευρύνουμε τις ουσιαστικές 
βελτιώσεις στη λειτουργία του κρά-
τους.

πρωτοβουλίες που επιβάλλονται για 
να πάμε καλύτερα και σε αυτόν τον 
τομέα.

Μεγαλύτερο ειδικό βάρος
Η βελτίωση της λειτουργίας του κρά-
τους σε όλες τις μορφές του αποκτά ι-
διαίτερη σημασία για δύο λόγους.
Πρώτον, εξαιτίας της πανδημίας έ-
χουμε μπει σε μια περίοδο κατά την 
οποία επιβάλλονται ολοένα μεγαλύ-
τερες παρεμβάσεις του κράτους. Ενι-
σχύσεις για να μην καταρρεύσει ο ι-
διωτικός τομέας, μάχη του ΕΣΥ με 
την πανδημία, αγώνας δρόμου για τη 
σωστή οργάνωση του εμβολιασμού, 
προετοιμασία της πράσινης και ψηφι-
ακής μετάβασης.
Επομένως, αυτή την περίοδο δεν τί-
θεται θέμα περιορισμού της κρατικής 
παρέμβασης, αλλά βελτίωσης της λει-
τουργίας του κράτους, ιδιαίτερα σε 

Ε
ίναι πράγματι ε-
ντυπωσιακό. Ο κ. 
Γιώργος Καμίνης 
μετά από εννέα 
χρόνια στον δήμο 
της Αθήνας παρέ-
δωσε μια σακατε-

μένη πόλη, πνιγμένη στη βρόμα και στην 
ανυποληψία. Οι δρόμοι της πρωτεύου-
σας λες και ήταν βομβαρδισμένοι, θύμι-
ζαν Καμπούλ. Τα σπασμένα πεζοδρόμια 
ήταν γεμάτα σκουπίδια όλη μέρα.
Οι κεντρικοί δρόμοι ήταν γεμάτοι άστε-
γους. Το σπρέι χτυπούσε ακόμη και ι-
στορικά κτίρια-μνημεία του Τσίλερ. Η 
Ομόνοια ήταν το κεντρικό δημόσιο απο-
χωρητήριο περαστικών και αλλοδαπών. 
Το εμβληματικό διπλό σχέδιο της ανά-
πλασης Βοτανικού και Λεωφόρου Αλε-
ξάνδρας ούτε που το άγγιξε.
Η Αθήνα, μέσα σε χορταριασμένα 
πάρκα, ταπεινωμένη και ανήμπορη, είχε 
πάψει να ονειρεύεται. Ο κ. Καμίνης, φυ-
σικά, όχι μόνο δεν επικρίθηκε για την 
καταστροφή των εννέα χρόνων αλλά τι-
μήθηκε και με μια θέση βουλευτή Επι-
κρατείας από την κ. Φώφη Γεννηματά. 
Όμως αναρωτιέμαι: θα ζητήσει συγ-

ζητήσει μια συγγνώμη για τα εννέα χρό-
νια που έχασε εξαιτίας του η πρωτεύ-
ουσα της χώρας. Αλλά ούτε γι’ αυτό δεν 
θα είναι άξιος.
Τέλος, ένα δείγμα της πολιτικής ευτέ-
λειας που χαρακτηρίζει τη χώρα μας 
είναι το εξής εκπληκτικό: Στα εννέα 
χρόνια αδράνειάς του ο κ. Καμίνης πέ-
ρασε απαρατήρητος, κανείς δεν ασχο-
λήθηκε μαζί του. Στους λίγους μήνες 
του δημιουργικού και αποτελεσματι-
κού Μπακογιάννη οι καθημερινές ε-
ναντίον του επιθέσεις, ακόμα και με 
ψεύδη και τερατολογίες, δεν έχουν 
σταματημό.
Αυτό φυσικά συμβαίνει γιατί προέχει η 
φθορά του αντιπάλου με ορίζοντα την ε-
πόμενη κάλπη. Δεν ενδιαφέρει το έργο, 
αλλά πώς θα απαξιώσεις τον αντίπαλο, 
μπας και τον κερδίσεις την επόμενη 
φορά. Με τον Μπακογιάννη, βέβαια, θα 
γλιτώσουμε και χρήματα. Δεν θα υπάρ-
ξει δεύτερη Κυριακή εκλογών στην επό-
μενη κάλπη, άδικα κακολογούν και κου-
ράζονται.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημο-
σιογράφος και συγγραφέας.

γνώμη που μεταχειρίστηκε την πρωτεύ-
ουσα σαν ένα τριτοκοσμικό χωριό;
Το ξεγύμνωμά του ήρθε ταχύτατα ελέω 
Μπακογιάννη. Ο νέος δήμαρχος της Α-
θήνας έκλεισε όλες τις πληγές Καμίνη σε 
λίγους μήνες. Δρόμοι ασφαλτοστρώνο-
νται διαρκώς. Με ευρωπαϊκά κονδύλια 
γίνονται όλα τα πεζοδρόμια της πόλης. 
Ποτέ η Αθήνα δεν ήταν (συνεχώς) τόσο 
καθαρή. Η Ομόνοια αναβάθμισε όλο το 
ιστορικό κέντρο.
Οι άστεγοι έχουν ένα πεντακάθαρο ορ-
γανωμένο κτίριο να καταφύγουν, αλλά 
και ψυχολόγους και κοινωνικούς λει-
τουργούς στη διάθεσή τους. Το σπρέι ε-
ξαφανίζεται από τα κτίρια του κέντρου. Ι-
στορικά σημεία της πόλης, όπως ο λόφος 
Στρέφη και ο Λυκαβηττός, οσονούπω α-
ναπλάθονται.
Η μεγαλύτερη ανάπλαση της Αθήνας, ο 
Βοτανικός, ξεκίνησε. Αλλά και στις γει-
τονιές της πρωτεύουσας οι παρεμβάσεις 
δεν έχουν τέλος (pocket parks, αποκα-
ταστάσεις σιντριβανιών και τόσα άλλα).
Ο θεατής δήμαρχος Καμίνης ούτε είδε 
ούτε σχεδίασε ποτέ οτιδήποτε από τα 
παραπάνω. Ξεγυμνώθηκε όμως τόσο 
πολύ, που το μόνο που του μένει είναι να 

Στα εννέα χρόνια 
αδράνειάς του ο κ. 
Καμίνης πέρασε 
απαρατήρητος, κανείς 
δεν ασχολήθηκε μαζί 
του. Στους λίγους μήνες 
του δημιουργικού 
και αποτελεσματικού 
Μπακογιάννη οι 
καθημερινές εναντίον 
του επιθέσεις, ακόμα 
και με ψεύδη και 
τερατολογίες, δεν έχουν 
σταματημό.

Η ΘΛΙΒΕΡΗ ΣΎΓΚΡΙΣΗ 
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΜΙΝΗ

 ΤΟΎ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΎΛΟΎ*
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Μ
έχρι και την υποβολή των φορο-
λογικών δηλώσεων έχει επηρε-
άσει η πανδημία του κορονοϊού, 
καθώς η σχετική πλατφόρμα α-
ναμένεται να ανοίξει μετά το 
Πάσχα.

Με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες, το φετινό ραντεβού 
των 6,4 εκατομμυρίων νοικοκυριών με την εφορία θα ανα-
βληθεί και η ηλεκτρονική πύλη στο taxis αναμένεται να α-
νοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Κι αυτό διότι μια 
σειρά από εκκρεμότητες που σχετίζονται με την εκκαθά-
ριση του φόρου εισοδήματος, αλλά και οι χιλιάδες δηλώ-
σεις για κρατικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις (επιστρε-
πτέα προκαταβολή, μειωμένα ενοίκια, επίδομα θέρμανσης) 
που υποβάλλονται καθημερινά στις πλατφόρμες της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από πληττόμε-
νους φορολογούμενους, καθυστερούν την έναρξη της δια-
δικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Εξόφληση σε δόσεις
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι φορολογούμενοι θα έχουν 
τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος που 
θα προκύψει από την εκκαθάριση της φορολογικής τους 
δήλωσης σε οκτώ ίσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να κα-
ταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου και την τελευταία έως τον Φε-
βρουάριο του 2022.
Ωστόσο, τα θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν και να 
ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις είναι οι ηλεκτρονικές α-
ποδείξεις, τα τεκμήρια και η προκαταβολή φόρου εισοδή-
ματος.
Ειδικότερα, για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις εξετάζεται μεί-
ωση του ορίου του 30% επί του εισοδήματος των φορολο-
γουμένων στα επίπεδα του 20% ή και πιο κάτω, αλλά και 
ακύρωση του πέναλτι φόρου 22% για τους φορολογούμε-

νους που δεν κατάφεραν το 2020 να καλύψουν το 30% του 
εισοδήματός τους με δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με 
ηλεκτρονικό χρήμα.
Όσον αφορά τα τεκμήρια, λόγω της πτώσης των εισοδη-
μάτων χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν να πλη-
ρώσουν επιπλέον φόρο, καθώς δεν θα μπορέσουν να κα-
λύψουν τις αντικειμενικές δαπάνες με βάση τα τεκμήρια 
διαβίωσης. Έτσι, αναζητείται «φόρμουλα» για τον υπο-
λογισμό των τεκμηρίων διαβίωσης στις φορολογικές δη-
λώσεις του 2021 για όσους πλήττονται από την πανδημία 
ώστε να λαμβάνονται υπόψη και οι κρατικές ενισχύσεις, 
όπως, για παράδειγμα, τα μη επιστρεπτέα ποσά της επι-
στρεπτέας προκαταβολής που έλαβαν οι επαγγελματίες 
και οι ατομικές επιχειρήσεις το 2020.
Παράλληλα, για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελμα-

Το 2020 εκδόθηκαν περί τα 1,1 
εκατομμύρια πιστωτικά εκκαθαριστικά 
και η εφορία κλήθηκε να επιστρέψει 
φόρους συνολικού ύψους 382 εκατ. 
ευρώ. Εκτιμάται ότι φέτος ο αριθμός 
θα ξεπεράσει τα 1,5 εκατομμύρια, με 
τις επιστροφές φόρου να ανεβαίνουν 
ακόμη και στα 500-550 εκατ. ευρώ

τίες που άντεξαν το 2020 στο τσουνάμι της πανδημίας και 
παρά το γεγονός ότι κατέγραψαν μείωση τζίρου θα εμφα-
νίσουν κέρδη στις φετινές φορολογικές δηλώσεις εξετά-
ζεται επανάληψη της μείωσης της προκαταβολής φόρου.

Επιστροφή φόρου
Εν τω μεταξύ, σε επίπεδα-ρεκόρ διαμορφώνεται ο αριθ-
μός των φορολογουμένων που θα δουν επιστροφή φόρου 
το 2021. Το 2020 εκδόθηκαν περί τα 1,1 εκατομμύρια πι-
στωτικά εκκαθαριστικά και η εφορία κλήθηκε να επιστρέ-
ψει φόρους συνολικού ύψους 382 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται 
ότι φέτος ο αριθμός θα ξεπεράσει τα 1,5 εκατομμύρια, με 
τις επιστροφές φόρου να ανεβαίνουν ακόμη και στα 500-
550 εκατ. ευρώ.
Ο λόγος; Αρχικά εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί με μο-
ναδική πηγή εισοδήματος τον μισθό τους δεν πήραν 14 
μισθούς μέσα στο 2020, αλλά 10-11, ανάλογα με τη διάρ-
κεια αναστολής της σύμβασής τους. Ωστόσο, το λογιστή-
ριο τους έκανε παρακράτηση φόρου σαν να δούλεψαν κα-
νονικά και τους 14 μήνες. Δεδομένου ότι η έκτακτη ενί-
σχυση των 534 ευρώ δεν συνιστά φορολογητέο εισόδημα, 
οι φορολογούμενοι θα λάβουν το πρόσθετο ποσό που 
τους παρακρατήθηκε μόλις γίνει η εκκαθάριση της φορο-
λογικής τους δήλωσης.
Παράλληλα, σε δεκάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους 
και ελεύθερους επαγγελματίες γίνεται παρακράτηση 20% 
επί των αμοιβών τους ανεξάρτητα από το ύψος των αμοι-
βών αυτών. Ωστόσο, φέτος είναι η πρώτη φορά που ενερ-
γοποιείται για τους αυτοαπασχολούμενους η νέα φορο-
λογική κλίμακα, που προβλέπει χαμηλό συντελεστή φο-
ρολόγησης 9% για το τμήμα του εισοδήματος μέχρι και 
τα 10.000 ευρώ. Για το εισόδημα από τα 10.000 έως τα 
22.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής 22%. Τι σημαίνει 
αυτό; Ότι όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι έχουν προπλη-
ρώσει μέσα στο 2020 πολύ περισσότερο φόρο από αυτόν 
που τους αναλογεί. Έτσι, θα υπάρξουν μεγάλες επιστρο-
φές φόρου, οι οποίες θα είναι αρκετές εκατοντάδες ευρώ.

Οι τρεις παγίδες
Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν τα 
εξής:
1) Ανείσπρακτες αποδοχές. Οι μισθωτοί που δεν εισέπρα-
ξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2020 λόγω οικο-
νομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν 
έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους ο-
ποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι α-
νωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγρά-
φονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλουν δήλωση 
φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες 
αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.
2) Ανείσπρακτα ενοίκια. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, για να α-
παλλαγούν από την πληρωμή φόρου εισοδήματος για ενοί-
κια που δεν εισέπραξαν το 2020, θα πρέπει να έχουν ασκή-
σει αγωγή κατά του ενοικιαστή που δεν καταβάλλει εγκαί-
ρως τα οφειλόμενα ενοίκια. Θα πρέπει να επισκεφθούν την 
εφορία τους για να καταθέσουν φωτοαντίγραφο διαταγών 
πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης.
3) Οι νέοι φορολογούμενοι με εισοδήματα από επιχειρη-
ματική δραστηριότητα θα έχουν έκπτωση κατά 50% στην 
προκαταβολή φόρου, ενώ οι νέοι επαγγελματίες που έκα-
ναν έναρξη για πρώτη φορά από 1/1/2018 και μετά απαλ-
λάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος. Αυτό σημαίνει ότι 
γλιτώνουν ετησίως 650 ευρώ.

ΜΕΤΆ ΤΟ ΠΆΣΧΆ  
ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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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.





Ο 
συνδυασμός ηλικίας και υποκείμε-
νων νοσημάτων οπωσδήποτε επι-
βαρύνει περισσότερο τους ασθενείς 
με Covid-19. Σύμφωνα με την Εθνική 
Επιτροπή Εμβολιασμών, κύριος στόχος 
είναι η δημιουργία ενός «τείχους προ-

στασίας» των ατόμων που ανήκουν στις ηλικίες άνω 
των 60 ετών, αλλά κι εκείνων που νοσούν από κάποια 
σοβαρή ή χρόνια πάθηση.
Με βάση τους κανόνες προτεραιοποίησης που έχει 
θέσει η επιτροπή, μετά τον εμβολιασμό των μεγαλύ-
τερων συμπολιτών μας έναντι του κορονοϊού, σειρά 
παίρνουν άτομα που έχουν κάποιο σοβαρό νόσημα.
Μέχρι στιγμής, έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες:
Η πρώτη κατηγορία, Ομάδα Α, αφορά νοσήματα πολύ 
υψηλού κινδύνου. Είναι τα νοσήματα που θα ακολου-
θήσουν μόλις ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός της ηλικι-
ακής ομάδας 75-79 και είναι κάθετα, δηλαδή αφορούν 
όλες τις ηλικίες.
Η ομάδα αυτή είναι οι μεταμοσχευμένοι, οι άνθρωποι 
που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση, εκείνοι 

που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες, που νοσούν 
από κυστική ίνωση, σοβαρά νοσήματα του αναπνευ-
στικού, σοβαρή ηπατική νόσο και οι ανοσοκατεσταλ-
μένοι.
Σε αυτούς θα υπάρξει και κατηγοριοποίηση ανάλογα 
με τις ασθένειες. Τα άτομα της συγκεκριμένης ομάδας 
είναι περίπου 270.000 και ο εμβολιασμός τους αναμέ-
νεται εντός του Μαρτίου.
Στην Ομάδα Β, ή ομάδα αυξημένου κινδύνου, βρί-
σκονται οι υπόλοιπες παθήσεις. Είναι αριθμητικά 
μεγαλύτερη από την πρώτη ομάδα και αφορά άτομα 
18-59 ετών. Ενδεικτικά αναφέρονται παθήσεις όπως 
καρδιολογικά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης, χρό-
νια νοσήματα αναπνευστικού, νεφρική νόσος, ηπατική 
νόσος.
Ο εμβολιασμός των ατόμων με τα παραπάνω νοσή-
ματα θα ξεκινήσει μετά τον εμβολιασμό της ηλικιακής 
ομάδας 60-64, ο οποίος είναι ήδη σε εξέλιξη, και θα 
γίνει με ηλικιακό κριτήριο, δηλαδή από τους μεγαλύ-
τερους προς τους νεότερους. 

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Κορονοϊός: Ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες  
ο εμβολιασμός ασθενών με σοβαρά νοσήματα

Μέσα στον Μάρτιο 
αναμένεται να εμβολιαστούν 
270.000 συμπολίτες μας που 
έχουν σοβαρά και χρόνια 
προβλήματα υγείας.

Ίσως φανεί περίεργο, όμως ακόμη και η ουλίτι-
δα, που πολλοί από εμάς παρουσιάζουμε, μπο-
ρεί να δυσχεράνει την ανάρρωση σε περίπτω-

ση που κάποιος νοσήσει από κορονοϊό. Για έναν 
ακόμη λόγο, λοιπόν, θα πρέπει να φροντίζουμε 
την υγεία των δοντιών μας και του στόματός μας 
συνολικά.
Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες που δημοσι-
εύτηκαν σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, η 
περιοδοντική νόσος μπορεί να αποτελεί επιβαρυ-
ντικό παράγοντα στην πορεία της νόσου Covid-19. 
Συγκεκριμένα, σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο 
περιοδικό «Journal of Clinical Periodontology» 
αναφέρεται ότι ασθενείς με περιοδοντίτιδα εμφα-
νίζουν τουλάχιστον τρεις φορές μεγαλύτερη πιθα-
νότητα να αναπτύξουν σοβαρές επιπλοκές μετά 
από προσβολή από Covid-19, όπως ανάγκη δια-
σωλήνωσης και νοσηλείας σε ΜΕΘ, ή ακόμη και 
αυξημένο κίνδυνο θανάτου. 
Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Οδοντιατρικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ, καθηγητής Περιοδοντολογίας 
Φοίβος Μαδιανός, η περιοδοντική νόσος, η οποία 
είναι πολύ συχνή στον γενικό πληθυσμό με τη 
μορφή της ουλίτιδας και της περιοδοντίτιδας, απο-
τελεί μια αιτία συστηματικής φλεγμονής που απο-

δεδειγμένα συσχετίζεται με διάφορα νοσήματα, 
όπως καρδιαγγειακή νόσο, σακχαρώδη διαβήτη 
κ.ά.
Καθώς η λοίμωξη από Covid-19 επίσης πυροδοτεί 
μια συστημική φλεγμονώδη αντίδραση, η περιο-
δοντική νόσος μπορεί να συντελέσει στην επιδεί-
νωση και στην επιβάρυνση της πρόγνωσης σε 
ασθενείς με Covid-19. Για τον λόγο αυτόν οι αντί-
στοιχες μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 
η καθημερινή φροντίδα της υγείας των ούλων και 
του στόματος και η ορθή αντιμετώπιση περιοδοντι-
κών προβλημάτων από κατάλληλα εκπαιδευμέ-
νους οδοντιάτρους είναι ιδιαίτερα σημαντικές για 
την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών της Covid-19.
Πέραν της συσχέτισης με νοσήματα των ούλων, 
η νόσος Covid-19 μπορεί επίσης να επηρεάσει 
τη γενικότερη στοματική υγεία και να εμφανίσει 
πρώιμες εκδηλώσεις στο στόμα. Όπως χαρακτη-
ριστικά αναφέρει ο αναπληρωτής πρόεδρος της 
Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, καθηγητής Στο-
ματολογίας Νικόλαος Νικητάκης, είναι γνωστό ότι 
πολυάριθμα συστηματικά νοσήματα, όπως λοιμώ-
ξεις, αυτοάνοσες παθήσεις και αιματολογικά και 
ογκολογικά νοσήματα, εμφανίζουν εκδηλώσεις 
στη στοματική κοιλότητα οι οποίες μπορεί να οδη-

Ποια η σχέση της καλής στοματικής 
υγιεινής με τη νόσο Covid-19

Η περιοδοντική νόσος 
μπορεί να συντελέσει 
στην επιδείνωση και 
στην επιβάρυνση της 
πρόγνωσης σε ασθενείς 
με Covid-19.
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γήσουν σε έγκαιρη διάγνωση ή να απαιτήσουν 
ειδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Αντίστοιχα, αρκετές πρόσφατες δημοσιεύσεις 
αναφέρουν την εμφάνιση ποικίλων εκδηλώσεων 
στη στοματική κοιλότητα σε ασθενείς με Covid-19. 
Ειδικότερα, οι διαταραχές γεύσης αποτελούν ένα 
από τα συχνότερα συμπτώματα της νόσου, σε πο-
σοστά που προσεγγίζουν το 40%. Αλλά και άλλα 
προβλήματα στο στόμα έχουν αναφερθεί ως πι-
θανά κλινικά σημεία και συμπτώματα της νόσου 
Covid-19 που μπορεί να διαπιστωθούν στο πλαί-
σιο μιας πλήρους στοματολογικής εξέτασης από 
εξειδικευμένους οδοντιάτρους.



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

Το Betarades.gr και η F.S. σάς προσφέ-
ρουν για µία ακόµη φορά τα προγνω-
στικά τους για τα παιχνίδια της εβδοµά-
δας. Πλούσιο είναι το µενού και πάλι, 
καθώς στο κουπόνι προσφέρονται επιλο-

γές για στοίχηµα µε αξία. Στα προγνωστικά µας έχουµε 
συµπεριλάβει και παιχνίδι από την Ελλάδα και τη Super 
League, µεταξύ του ΠΑΟΚ και της Λαµίας. ∆εν µείναµε 
εκεί, καθώς το στοιχηµατικό µας ταξίδι αυτή τη φορά θα 
µας πάει και στην Ιταλία και τη Serie A, όπως και στα 
πρωταθλήµατα Τουρκίας, Ελβετίας και ∆ανίας. Έχουµε 
ξεχωρίσει δυνατά σηµεία, πέντε στον αριθµό, για αγώ-
νες της Κυριακής. Στα προγνωστικά µας περιλαµβάνο-
νται τόσο προτάσεις για το αποτέλεσµα όσο και για τα 
γκολ των αναµετρήσεων. Ας δούµε ευθύς αµέσως τις ε-
πιλογές µας!
Οι προτάσεις στοιχήµατος ξεκινάνε από τη Super 
League Interwetten και την αναµέτρηση της Τούµπας 
ανάµεσα στον ΠΑΟΚ και τη Λαµία. ∆εν τίθεται θέµα 
σύγκρισης όσον αφορά τη δυναµικότητα των δύο οµά-
δων. Το σύνολο του Πάµπλο Γκαρσία δείχνει να βρί-
σκει τα πατήµατά του και έχει τέσσερις νίκες και µία 
ισοπαλία στους πέντε τελευταίους αγώνες του. Σκο-
ράρει µε ευκολία, ειδικά στην έδρα του. Η Λαµία έχει 
καταφέρει να βελτιώσει τις τελευταίες αγωνιστικές την 
ανασταλτική της συµπεριφορά και προέρχεται από 
τέσσερις συνεχόµενες ισοπαλίες στο πρωτάθληµα. ∆ύ-
σκολα όµως θα καταφέρει κάτι ανάλογο απέναντι στον 
ΠΑΟΚ. Στο πρόσφατο παιχνίδι Κυπέλλου Ελλάδας α-
νάµεσα στις δύο οµάδες σηµειώθηκαν επτά τέρµατα 
(5-2), ενώ παραδοσιακά στις αναµετρήσεις τους στην 
Τούµπα δεν λείπουν τα γκολ. Με αυτά τα δεδοµένα, το 
Over 2.5 σε απόδοση 1.75 θεωρείται καλή επιλογή για 
το συγκεκριµένο παιχνίδι.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με τα γκολ στην Τούµπα!

Σε φόρµα η Αταλάντα
Συνεχίζουµε µε την Ιταλία και τη Serie A, εκεί όπου η Α-
ταλάντα υποδέχεται τη Νάπολι για την 23η αγωνιστική. 
Οι δύο αντίπαλοι ισοβαθµούν στην πέµπτη θέση της 
βαθµολογίας µε 40 βαθµούς, βρίσκονται όµως σε διαφο-
ρετική αγωνιστική κατάσταση. Οι γηπεδούχοι είναι αήτ-
τητοι στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους, ενώ προέρ-
χονται από δύο συνεχόµενες νίκες. Αντίθετα, η Νάπολι 
δεν τα πάει καλά µακριά από το «Ντιέγκο Αρµάντο Μα-
ραντόνα» και εµφανίζεται αδύναµη, καθώς µετράει τέσ-
σερις ήττες στις ισάριθµες εξόδους της. Στο πρόσφατο 

(10/02) παιχνίδι ανάµεσα στις δύο οµάδες, για την ηµι-
τελική φάση του Κυπέλλου Ιταλίας, η Αταλάντα επικρά-
τησε µε 3-1. Η οµάδα του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι δια-
νύει περίοδο φόρµας και µπορεί να πετύχει την τρίτη 
της συνεχόµενη νίκη. Επιλέγουµε τον «άσο» σε από-
δοση 1.95.

Φουλ του γκολ στην Τουρκία
Ενδιαφέρον παιχνίδι αναµένεται να γίνει στην Τουρ-
κία, όπου η Φενέρµπαχτσε παίζει στο «σπίτι» της µε 
την Γκιοζτέπε για την 26η αγωνιστική. Οι γηπεδούχοι 
είναι φυσικά το µεγάλο φαβορί για τη νίκη. Βρίσκονται 
στην κορυφή της βαθµολογίας, µαζί µε τις Γαλατασαράι 
και Μπεσίκτας, ενώ µεγάλο τους «όπλο» είναι η γραµµή 
κρούσης τους, καθώς έχουν σηµειώσει 47 γκολ σε 24 
παιχνίδια. Η Γκιοζτέπε προέρχεται από σηµαντική νίκη 
(2-1) στο γήπεδό της επί της Μπασακσεχίρ. ∆εν τα πάει 
όµως καθόλου καλά στα εκτός έδρας µατς, καθώς έχει έξι 
ήττες στα τελευταία επτά, ενώ δέχεται και πολλά γκολ. 
Οι επιθετικοί της Φενέρµπαχτσε αναµένεται να έχουν 
εύκολο έργο απέναντι σε µια οµάδα µε εµφανείς αµυντι-
κές αρρυθµίες. Το Over 2.5 πληρώνει 1.80.
Συνεχίζουµε µε την Ελβετία, όπου για την 21η αγωνι-
στική η Λουγκάνο φιλοξενεί τη Λουκέρνη. Οι γηπεδού-
χοι έχουν καταφέρει να σκοράρουν στα πέντε τελευταία 
παιχνίδια τους, χωρίς όµως να κρατήσουν ανέπαφη την 
εστία τους. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν κατάφεραν να 
κερδίσουν. Η Λουκέρνη σκοράρει, αλλά και δέχεται πολύ 
εύκολα γκολ µακριά από το γήπεδό της. Χαρακτηριστικό 
είναι το ότι στα τέσσερα τελευταία εκτός είχε παθητικό 11 
τερµάτων. Θα στηρίξουµε το Goal/Goal σε απόδοση 1.75. 
Τέλος, στη ∆ανία η Χόρσενς υποδέχεται την Οντένσε. Οι 
γηπεδούχοι είναι ουραγοί στη βαθµολογία και προέρχο-
νται από τρεις συνεχόµενες ήττες. Μεγάλο το πρόβληµά 
τους στο σκοράρισµα, έχοντας σηµειώσει µόλις 10 γκολ σε 
16 αγώνες. Σε σαφώς καλύτερη κατάσταση η Οντένσε, που 
είναι αήττητη στα τελευταία τέσσερα εκτός έδρας παιχνί-
δια της, µε απολογισµό δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. Επι-
λέγουµε το «διπλό» σε απόδοση 2.10.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη 
εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµε-
ρωτικό site για το Στοίχηµα µπορείτε να βρίσκετε επι-
λογές για live betting καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββα-
τοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρ-
χει έντονη στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και 
αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Χέρτα Βερολίνου - Λειψία (21/02, 16:30): Τρεις 
συνεχόµενες εντός έδρας ήττες για τη Χέρτα Βερολίνου. 
∆ύσκολα θα αποφύγει την τέταρτη απέναντι στη Λειψία. 
Στο 1.73 η νίκη της οµάδας του Νάγκελσµαν.

* ΠΑΣ Γιάννινα - ΟΦΗ (21/02, 17:15): Αδύναµος 
εµφανίζεται µακριά από την έδρα του ο ΟΦΗ, που µετράει 
τρεις συνεχόµενες ήττες. Ο ΠΑΣ Γιάννινα έχασε µεν, αλλά 
έδειξε καλά στοιχεία στο παιχνίδι µε τον ΠΑΟΚ και µπορεί 
να επιστρέψει στις νίκες. ∆ίκαιο φαβορί σε απόδοση 2.47 
οι γηπεδούχοι.

* Παρί Σεν Ζερµέν - Μονακό (21/02, 22:00): 
Ασταµάτητη η Παρί Σεν Ζερµέν, που µετράει πέντε 
συνεχόµενες νίκες και είναι µε την ψυχολογία στα ύψη 
µετά την εντυπωσιακή επικράτηση επί της Μπαρτσελό-
να στο Champions League. Λογική η απόδοση του 1.62 
στον «άσο».

Goal Tips

* Γουέστ Χαµ - Τότεναµ (21/02, 14:00): Ανοιχτό παιχνίδι 
αναµένεται ανάµεσα σε δύο οµάδες που σκοράρουν, αλλά 
και δέχονται εύκολα τέρµατα. Από τέσσερα συνεχόµενα 
Over 2.5 στην έδρα της προέρχεται η Γουέστ Χαµ, πέντε στα 
έξι τελευταία παιχνίδια µακριά από το γήπεδό της η Τότεναµ. 
Υψηλό το 2.00 που πληρώνει το Over.

* Χόφενχαϊµ - Βέρντερ Βρέµης (21/02, 19:00): Φουλ του 
γκολ και το συγκεκριµένο παιχνίδι. Στα πέντε τελευταία παι-
χνίδια της Χόφενχαϊµ έχουν σηµειωθεί τρία γκολ τουλάχιστον, 
ενώ και οι φιλοξενούµενοι µπορούν να… συνεισφέρουν στο 
σκοράρισµα. Τίµια απόδοση το 1.70 στο Over.

* Ολυµπιακός - Άρης (21/02, 19:30): ∆ύο οµάδες που 
σκοράρουν µε χαρακτηριστική ευκολία. Σερί έξι Over 2.5 
«τρέχει» ο Ολυµπιακός, ενώ και ο Άρης έχει πετύχει γκολ 
στα πέντε τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια του. Σε καλή τιµή 
(1.87) προσφέρεται το Over. ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 21/02
15:00  Χόρσενς - Οντένσε   2  2.10
15:00  ΠΑΟΚ - Λαµία   Over 2.5  1.75
17:00  CA Λουγκάνο - Λουκέρνη   Goal/Goal  1.75
18:00  Φενέρµπαχτσε - Γκιοζτέπε   Over 2.5  1.80
19:00  Αταλάντα - Νάπολι   1  1.95
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Η CHARLOTTE DE WITTE 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ
Το µεγαλύτερο αστέρι της techno µουσικής 
σκηνής στις οθόνες µας. Η Charlotte de 
Witte στην Ελλάδα, για ένα DJ set που 
αλλάζει τα δεδοµένα. Την Πέµπτη 25/2 
στις 20:00 ρυθµίστε τα ηχεία σας ή φορέστε 
ακουστικά, ανοίξτε τις οθόνες σας και µπεί-
τε στο YouTube Channel του Ιδρύµατος 
Ωνάση και στο Facebook της Στέγης για να 
χαθείτε σε ένα ξεσηκωτικό κύµα σύγχρο-
νης ηλεκτρονικής µουσικής από το αρχαίο 
θέατρο της Μεσσήνης.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΠΑΛΕΤΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ: 
«ΖΙΖΕΛ» ΤΟΥ ΑΚΡΑΜ ΚΑΝ
Η αριστουργηµατική παράσταση «Ζιζέλ» του 
Άκραµ Καν έρχεται σπίτι σας 19-22/2 από 
το Christmas Theater On Line. Η νέα αυτή 
εκδοχή για το σπουδαιότερο ίσως ροµαντικό 
µπαλέτο αποτελεί µια σπουδαία ευκαιρία 
να ξαναζήσουµε στη σύγχρονη εποχή τη 
συγκινητική ιστορία αγάπης, προδοσίας και 
λύτρωσης. Το µεγαλειώδες Εθνικό Μπαλέτο 
της Αγγλίας δίνει ένα ρεσιτάλ ερµηνείας. Η 
παρτιτούρα (Ο Παρατηρητής) του Βιντζένζο 
Λαµάνια αποτελεί µια σύγχρονη διασκευή 
της πρωτότυπης µουσικής του Αντόλφ Αντάµ 
και ακούγεται µεγαλειώδης από τη Φιλαρµο-
νική Ορχήστρα του Εθνικού Μπαλέτου της 
Αγγλίας.
Αποκτήστε κωδικό στα www.viva.gr και 
www.christmastheater.gr.

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ∆ΩΡΕΑΝ 
ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΑΘΗΝΩΝ & ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ
Στις 20/2 µέσα από τις οθόνες µας θα 
µεταφερθούµε στο Μικρό Θέατρο της 
Αρχαίας Επιδαύρου για να απολαύσουµε 
το Mihalis Kalkanis Group µε καλεσµένους 
τους Χάικ Γιαζιτζιάν και Γιάννη Αναστασάκη. 
Οι εκλεκτοί µουσικοί της jazz σκηνής µε 
τον πρωτότυπο και αυθεντικό ήχο τους µας 
ταξίδεψαν από την jazz και την ambient στην 
παραδοσιακή και world µουσική, σε δύο 
καταπληκτικές συναυλίες που αποθεώθηκαν 
από τους θεατές και θεωρήθηκαν από τις κα-
λύτερες µουσικές εµπειρίες του περασµένου 
καλοκαιριού.
Ακολουθούν:
Σάββατο 27/2 στις 17:00: Αλκίνοος Ιωαννί-
δης: Live Looping
Σάββατο 6/3 στις 17:00: Γιάννης Αγγελά-
κας - Νίκος Βελιώτης: Λύκοι στη χώρα των 
θαυµάτων
https://www.youtube.com/user/
HellenicFestival

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 
ΤΟΥ «BRIDGERTON»
Την Πέµπτη 25/2 στις 19:00 θα 

έχουµε τη χαρά να γνωρίσου-
µε διαδικτυακά και ζωντανά 

στις σελίδες του Public στο Facebook, 
YouTube και blog την παγκοσµίου φή-
µης συγγραφέα Julia Quinn. Μαζί της 
η ∆ανάη Μπάρκα και η Ελιάνα Χρυσι-
κοπούλου σε µια εφ’ όλης της ύλης συ-
ζήτηση για την παγκόσµια επιτυχία της 
σειράς «Bridgerton» στο Netflix αλλά 
και για τη συνεχόµενη πρωτιά στις best-
seller λίστες των «New York Times».
Το «Bridgerton» έκανε πρεµιέρα τον 
∆εκέµβριο στο Netflix και κατάφερε 
σχεδόν αµέσως να γίνει #1 trend στις 
προτιµήσεις του ελληνικού κοινού και 
όχι µόνο. Μέχρι αυτή τη στιγµή έχει 
προσεγγίσει παγκοσµίως 65 εκατ. νοι-
κοκυριά, κατάφερε να ξεπεράσει σε τη-
λεθέαση το «Queen’s Gambit» και βρέ-
θηκε να είναι η #1 σειρά του Netflix σε 
76 χώρες.



Στόχος μας είναι να φέρουμε το οπερατικό ύφος τραγουδιού πιο κοντά 
στο ευρύ κοινό. Επίσης, μας αρέσει να αναζητούμε καινούργιους τρόπους 
μουσικής δημιουργίας και έκφρασης. Το project των Operatical μας δίνει 
τη δυνατότητα να βιώσουμε την απόλυτη καλλιτεχνική μας ελευθερία, 
χωρίς συμβάσεις και περιορισμούς.

Σ
ε ρυθμούς tango οι Operatical επέλεξαν να ενώσουν 
το οπερατικό τραγούδι με τον σύγχρονο ήχο. H φιλο-
σοφία τους είναι να δημιουργήσουν ένα μουσικό τα-
ξίδι με πρωτότυπες συνθέσεις και να προσεγγίσουν ερ-
μηνευτικά με έναν ιδιαίτερο και σύγχρονο μουσικοθε-
ατρικό τρόπο διαφορετικές μουσικές κουλτούρες και 

είδη μουσικής. Τους Operatical απαρτίζουν η σοπράνο Ναδίνα Τζιά-
τζιου, με διεθνείς διακρίσεις και συμμετοχές σε παραστάσεις της Ε-
θνικής Λυρικής Σκηνής αλλά και μιούζικαλ, και ο τενόρος Θάνος 
Ζήσης, με πληθώρα συμμετοχών σε παραστάσεις οπερατικού και 
σύγχρονου ρεπερτορίου. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο τους τρα-
γούδι «Pasión» και μας μιλάνε γι’ αυτό ανάμεσα σε άλλα.

Πώς σκεφτήκατε το όνομα Operatical;
Είμαστε και οι δύο τραγουδιστές της όπερας και αυτό σίγουρα χα-
ρακτηρίζει το μουσικό μας σχήμα. Το συγκεκριμένο όνομα, λοιπόν, 
δίνει το στίγμα της μουσικής μας ταυτότητας και παράλληλα μας δη-
μιουργεί μια όμορφη διάθεση.

Ποια είναι, λοιπόν, η μουσική πρόταση των Operatical; Τραγου-
δάτε αποσπάσματα από όπερες ή κάτι άλλο;
Η φιλοσοφία των Operatical είναι να συνδυάσουν το οπερατικό ύφος 

τραγουδιού με τον μοντέρνο ήχο. Δημιουργούμε πρωτότυπες μου-
σικές συνθέσεις με επιρροές από διάφορα είδη μουσικής, ενώ οι 
στίχοι των κομματιών γράφονται σε διάφορες γλώσσες, ανάλογα με 
το ύφος του κάθε τραγουδιού.

Τι ώθησε δύο λυρικούς καλλιτέχνες να δημιουργήσουν ένα τέ-
τοιο μουσικό σχήμα;
Στόχος μας είναι να φέρουμε το οπερατικό ύφος τραγουδιού πιο 
κοντά στο ευρύ κοινό. Επίσης, μας αρέσει να αναζητούμε καινούρ-
γιους τρόπους μουσικής δημιουργίας και έκφρασης. Το project των 
Operatical μας δίνει τη δυνατότητα να βιώσουμε την απόλυτη καλλι-
τεχνική μας ελευθερία, χωρίς συμβάσεις και περιορισμούς.

Τι έχετε κυκλοφορήσει έως τώρα;
Μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει τέσσερα singles, με τελείως 
διαφορετικό μουσικό χαρακτήρα το καθένα και με στίχους σε δι-
αφορετικές γλώσσες. Το τελευταίο και πιο δυναμικό μας κομμάτι 
είναι το «Pasión», που στα ισπανικά σημαίνει «πάθος». Είναι μια 
μουσική σύνθεση βαθιά επηρεασμένη από την tango μουσική και 
με στίχους στην ισπανική γλώσσα. Το βιντεοκλίπ του κομματιού υ-
πάρχει στην επίσημη σελίδα μας στο YouTube, μαζί με τις υπόλοι-
πες κυκλοφορίες μας.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;
Υπάρχουν πολλά νέα κομμάτια που βρίσκονται στο στάδιο της μου-
σικής παραγωγής. Το επόμενό μας κομμάτι αναμένεται να κυκλο-
φορήσει την άνοιξη και θα έχει μια πιο καλοκαιρινή διάθεση και αι-
σθητική, όπως και το βιντεοκλίπ που θα το συνοδεύει. Φυσικά θα 
υπάρξουν και αρκετές ζωντανές εμφανίσεις μόλις οι συνθήκες το 
επιτρέψουν.

Ποια είναι η άποψή σας για τη μουσική στην εποχή μας; Υπάρχει 
χώρος και προοπτική για κάτι καινούργιο;
Πάντοτε υπάρχει χώρος για κάτι καινούργιο, αρκεί να το οραματι-
στούμε και να το πιστέψουμε. Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώ-
νουμε είναι μια ευκαιρία για τον καλλιτεχνικό κόσμο να αναζητήσει 
νέους τρόπους έκφρασης και να απαλλαγεί από στεγανά και συμ-
βάσεις του παρελθόντος.

Operatical

Το classical crossover 
ντουέτο
  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΟ ∆Ι∆ΥΜΟ 
ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

αστικά προκύπτει από τα αρχικά των ονοµάτων 
µας, Loukas And Vasso, το οποίο θεωρήσαµε 
ότι είχε και µια ενδιαφέρουσα σηµειολογική 
προσέγγιση. Γνωριστήκαµε στο Central Saint 
Martins College of Art and Design του Λονδί-
νου το 2010 και το 2011 αποφασίσαµε να δου-
λέψουµε µαζί.
Αν και έχουµε διαφορετικά δηµιουργικά 
background, η κοινή µας αισθητική και προ-
σέγγιση στον σχεδιασµό ήταν ο βασικός λόγος 
που αποφασίσαµε να ξεκινήσουµε µια κοινή 
δηµιουργική πορεία.
H αφηγηµατικότητα αποτελεί κεντρικό στοιχείο 
της δουλειάς µας, που συχνά επικεντρώνεται 
στη συναισθηµατική σύνδεση µεταξύ ανθρώ-
που, αντικειµένου και του χώρου που τους περι-
βάλλει. Αντλούµε έµπνευση τόσο από την παρά-
δοση όσο και από τη σύγχρονη πραγµατικότητα.

Ασχολείστε µε τη δηµιουργία αντικειµένων 
και το interior design. Τι από τα δύο προτι-
µάτε;
Θεωρούµε και τα δύο το ίδιο σηµαντικά. Είτε 
σχεδιάζουµε ένα αντικείµενο είτε έναν χώρο, 

είναι πολύ σηµαντικό για µας µέσα από 
αυτό να δηµιουργήσουµε γέφυρες δηµι-
ουργικής επικοινωνίας µε όποιον το χρη-

σιµοποιεί. Στον σχεδιασµό ενός αντικειµένου, 
λόγω κλίµακας, η προσοχή στις λεπτοµέ-

ρειες είναι πολύ σηµαντική. Την 

ίδια προσοχή δίνουµε και όταν σχεδιάζουµε 
έναν χώρο, διότι πιστεύουµε ότι οι λεπτοµέρει-
ες είναι αυτές που µπορούν να τον αναδείξουν. 
Αντίστοιχα, όταν σχεδιάζουµε ένα αντικείµενο, 
πάντα σκεφτόµαστε πώς µπορεί να «στέκεται» 
εντός ενός χώρου. Το portfolio της δουλειάς 
µας είναι αρκετά ευρύ, και αυτό γιατί είµαστε 
πάντα ανοιχτοί σε νέες δηµιουργικές προκλή-
σεις και projects µε όραµα.

Υπάρχουν δύσκολοι πελάτες; Πόσο ελεύθε-
ρος τελικά είναι ένας interior designer;

STUDIOLAV
Τ

ο 2015 σχεδίασαν το trend των 
Κυκλάδων (και όχι µόνο), µετα-
τρέποντας ένα εµβληµατικό αντι-
κείµενο της ελληνικής καθηµε-
ρινής ζωής, τον µεταλλικό τενεκέ 
για τη φέτα Άτλας, σε µια ευφάντα-

στη shopping bag, την Atlas Shopper, που όλοι 
ήθελαν να αποκτήσουν. Έκτοτε, το σχεδιαστικό 
δίδυµο STUDIOLAV (ο Λουκάς Αγγέλου και η 
Βάσω Ασφή), µε βάση του το Λονδίνο, εξακο-
λουθεί να µας εκπλήσσει µε τις εµπνεύσεις και 
την αισθητική του. ∆ηµιουργούν αντικείµενα-
φετίχ για το σπίτι και αναδιαµορφώνουν εσω-
τερικούς χώρους, προκειµένου να αφηγηθούν 
τελικά µια προσωπική ιστορία.

Μιλήστε µας για το STUDIOLAV.
Πίσω από το STUDIOLAV βρίσκονται ο Λουκάς 
Αγγέλου και η Βάσω Ασφή και το όνοµα ουσι-

Αυτό που µπορούµε να πούµε 
µε σιγουριά είναι ότι η αισθητική 
µπορεί να χαρακτηρίζεται από το 
προσωπικό στοιχείο, αλλά αυτό 
δεν την κάνει απαραίτητα υποκει-
µενική. Η αισθητική είναι αναλο-
γία, αρµονία και σύνθεση, και η 
σύνθεση είναι γεωµετρία… και τα 
µαθηµατικά δεν λένε ποτέ ψέµατα.

“

Το Central Working είναι ένας 
από τους πιο πρωτοπόρους και 
γρήγορα εξελισσόµενους co-
working χώρους στην Αγγλία. 
Ο Λουκάς και η Βάσω ανέλα-
βαν το design εµπνεόµενοι 
από τη βικτωριανή εποχή, δί-
νοντας συνέχεια στο δηµιουρ-
γικό όραµα των αρχιτεκτόνων 
του κτιρίου Kinnersley Kent 
Design, µε µια επιλογή από 
έργα τέχνης, συλλεκτικά αντι-
κείµενα και ευφάνταστες ειδι-
κές κατασκευές.

δοση όσο και από τη σύγχρονη πραγµατικότητα.

Ασχολείστε µε τη δηµιουργία αντικειµένων 
και το interior design. Τι από τα δύο προτι-

Θεωρούµε και τα δύο το ίδιο σηµαντικά. Είτε 
σχεδιάζουµε ένα αντικείµενο είτε έναν χώρο, 

είναι πολύ σηµαντικό για µας µέσα από 
αυτό να δηµιουργήσουµε γέφυρες δηµι-
ουργικής επικοινωνίας µε όποιον το χρη-

σιµοποιεί. Στον σχεδιασµό ενός αντικειµένου, 
λόγω κλίµακας, η προσοχή στις λεπτοµέ-

ρειες είναι πολύ σηµαντική. Την 

Πίσω από το STUDIOLAV βρίσκονται ο Λουκάς 
Αγγέλου και η Βάσω Ασφή και το όνοµα ουσι-

Ασχολείστε µε τη δηµιουργία αντικειµένων 
και το interior design. Τι από τα δύο προτι-
µάτε;
Θεωρούµε και τα δύο το ίδιο σηµαντικά. Είτε 
σχεδιάζουµε ένα αντικείµενο είτε έναν χώρο, 

είναι πολύ σηµαντικό για µας µέσα από 
αυτό να δηµιουργήσουµε γέφυρες δηµι-
ουργικής επικοινωνίας µε όποιον το χρη-

σιµοποιεί. Στον σχεδιασµό ενός αντικειµένου, 
λόγω κλίµακας, η προσοχή στις λεπτοµέ-

ρειες είναι πολύ σηµαντική. Την 
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μια ιδιαίτερη σχέση με τη χρήση και την εφαρ-
μογή των μοτίβων, αλλά και των χρωμάτων.

Από τα αντικείμενα που κατασκευάζετε, ποιο 
είναι το αγαπημένο σας; Από πού μπορεί κά-
ποιος να αγοράσει κάποια από τις δημιουρ-
γίες σας;
Όλες μας οι δουλειές κρύβουν και μια μι-
κρή ιστορία με την οποία συνδεόμαστε. Αν 
ξεχωρίζαμε κάποιες ως τις πιο σημαντικές, 
αυτές θα ήταν σίγουρα η καρέκλα K1, με την 
οποία υπήρξαμε φιναλίστ για το ΒΙΟ23 Design 
Biennial Award, Ljubljana, στην κατηγορία 
«Back to Crafts», το 2012. Επίσης, η συλλογή 
από τα τραπέζια Ombro, τα οποία επελέγησαν 
για το Royal Academy Summer Exhibition στο 
Λονδίνο.
Κάποια από τα αντικείμενα που έχουμε σχεδι-
άσει μπορείτε να τα βρείτε στο Μουσείο Μπε-
νάκη και σε επιλεγμένα καταστήματα design 
στην Ελλάδα.

Ποια ελληνική συνήθεια σας λείπει από τη ζωή 
στο Λονδίνο;
Μια βόλτα για περπάτημα στην παραλία και η 
δυνατότητα να νιώθεις τον ζεστό ήλιο χειμώνα-
καλοκαίρι.

Η τσάντα Atlas Shopper μάς υπενθυμίζει πως ένα παρα-
δοσιακό προϊόν μπορεί να γίνει ένα ξεχωριστό αξεσου-
άρ-φετίχ όταν το συνδυάσεις με μια καλή ιδέα. Δεν είναι 
τίποτε άλλο από τον κλασικό καλτ τενεκέ αποθήκευσης 
λαδιού και φέτας της εποχής των παππούδων μας που 
με την προσθήκη δερμάτινων λουριών μετατράπηκε σε 
σύγχρονο αντικείμενο της καθημερινότητάς μας!

Σε ένα loft στο Μανχάταν συνδυάζεται το μίνιμαλ ύφος με τη λει-
τουργικότητα. Περιμετρικά του σαλονιού έχουν δημιουργηθεί μι-
κροί αυτούσιοι χώροι. Τα προσεκτικά επιλεγμένα έπιπλα συντελούν 
στη δημιουργία «ζεστών γωνιών» στο σπίτι, ενώ, αν είναι απαραί-
τητο, μπορούν εύκολα να μεταμορφωθούν σε καθιστικά για περισ-
σότερα άτομα.

Όι «σφραγίδες» Designer Baking δίνουν ύφος, στιλ και προσωπικότητα 
στο… ψωμί, στα μπισκότα και σε οτιδήποτε άλλο θα μπορούσατε να ζυ-
μώσετε ή/και να πλάσετε. Το σετ σφραγίδων είναι φτιαγμένο από ξύλο 
ελιάς, ενώ το σχήμα πυραμίδας το κάνει ακόμα πιο εύχρηστο. Διατίθεται 
σε δύο ανάγλυφα σχέδια, πιε ντε πουλ και ψαροκόκαλο.

Με την Κ1 το σχεδιαστικό ντουέτο του STUDIOLAV αναπολεί την ξεχασμέ-
νη παραδοσιακή αισθητική και δεξιοτεχνία. Η καρέκλα Κ1 παίζει με την 
αντίληψη των υλικών χρησιμοποιώντας μαλλί merino για το κάθισμα, επι-
τυγχάνοντας σταθερότητα, ακαμψία και δομή με τη χρήση παραδοσιακών 
τεχνικών πλεξίματος.

Με έμπνευση από τους αρχαιοελληνικούς αμφο-
ρείς το κεραμικό βάζο Terra Auris.

Ακόμη και το λογότυπο-θυρεός συμπληρώνει υποδειγματικά την ταυτότητα του κομ-
μωτηρίου Flat 20. Λιτές γραμμές συνδυάζονται με ευφάνταστες σχεδιαστικές λεπτομέ-
ρειες: μια παλιά συλλογή εργαλείων κομμωτικής, έναν τοίχο με καδράκια της γιαγιάς, 
καρέκλες που παραπέμπουν σε Cadillac των ’50s και ένα ψυγείο σε ρόλο νιπτήρα.

INFO
http://www.studiolav.com/work/
https://www.facebook.com/STUDIOLAV/
https://www.instagram.com/studiolav/

Δεν είναι τόσο θέμα δύσκολων πελατών όσο 
ενός απαιτητικού design brief. Θεωρούμε ότι 
όταν σκέφτεσαι ότι ένας πελάτης μπορεί να 
είναι δύσκολος τα πράγματα μπορεί να γίνουν 
προσωπικά, ενώ ένα απαιτητικό brief ως σχε-
διαστές μπορούμε να το επιλύσουμε. Άλλωστε 
αυτό είναι και μία από τις πιο βασικές δεξιότη-
τες ενός σχεδιαστή.

Έίναι η αισθητική ηθική;
Δεν είμαστε σίγουροι αν θα τοποθετούσαμε 
την αισθητική στα πλαίσια της ηθικής. Είμαστε 
σίγουροι ότι κάποιοι φιλόσοφοι το έχουν ανα-
λύσει ήδη πολύ καλύτερα απ’ ό,τι θα το κάναμε 
εμείς. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγου-
ριά είναι ότι η αισθητική μπορεί να χαρακτη-
ρίζεται από το προσωπικό στοιχείο, αλλά αυτό 
δεν την κάνει απαραίτητα υποκειμενική. Η αι-
σθητική είναι αναλογία, αρμονία και σύνθεση, 
και η σύνθεση είναι γεωμετρία… και τα μαθη-
ματικά δεν λένε ποτέ ψέματα.

Το δικό σας διαμέρισμα, το δικό σας σπίτι, σε 
τι ύφος κινείται; H Zaha Hadid είχε πει κάπο-
τε στον «Guardian» «ούτε καν διανοούμαι να 
μένω σε ένα σπίτι που έχω φτιάξει εγώ και 
να είμαι αναγκασμένη να βλέπω κάθε μέρα 
τα λάθη μου».
Δεν το ξέραμε αυτό για τη Zaha Hadid και νο-
μίζω μερικώς ταυτιστήκαμε. Τα σπίτια μας τε-
λικά συνειδητοποιούμε ότι τα αφήνουμε πάντα 
τελευταία. Μάλλον θα πρέπει να μας προσλά-
βουμε κάποιον άλλον.

Ποιο έργο τέχνης θα θέλατε να έχετε στην ιδι-
οκτησία σας;
Λ.Α.: Οποιοδήποτε του Anish Kapoor.
B.Α.: Οποιοδήποτε του Elafur Eliasson.

Από πού αντλείτε έμπνευση για τις δημιουρ-
γίες σας;
Οι μνήμες και οι εμπειρίες επηρεάζουν με τον 
έναν ή τον άλλον τρόπο τη σχεδιαστική μας 
σκέψη. Επίσης, συχνά αντλούμε έμπνευση 
τόσο από την παράδοση όσο και από τη σύγ-
χρονη πραγματικότητα, ενώ έχουμε αναπτύξει 



  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Σε ένα µεγάλο µπολ ανακατεύουµε µαζί 8 κ.σ. βούτυρο, την κρυσταλλική ζάχαρη και την 
κανέλα. Έπειτα ρίχνουµε µέσα τα κυβάκια τσουρέκι και ανακατεύουµε καλά, να πάει το µείγ-
µα παντού. Στη συνέχεια τα απλώνουµε σε ένα ρηχό ταψί που έχουµε στρώσει µε χαρτί ψη-
σίµατος και ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο στους 190-200 βαθµούς για περίπου 20 
λεπτά (ή µέχρι να πάρουν ένα όµορφο χρυσό χρώµα). Όταν ετοιµαστούν, τα βγάζουµε από τον 
φούρνο και τα αφήνουµε στην άκρη για 10 λεπτά.
• Όσο κρυώνει το τσουρέκι, ανακατεύουµε σε ένα µεγάλο µπολ τα αυγά, το γάλα και το half-
and-half. Έπειτα ρίχνουµε µέσα το τσουρέκι και ανακατεύουµε πολύ καλά.
• Σε ένα µπολ ανακατεύουµε µαζί τις υπόλοιπες 8 κ.σ. λιωµένο βούτυρο και τη µαύρη ζάχαρη.
• Αφού ψεκάσουµε µε αντικολλητικό σπρέι τα τοιχώµατα µιας στρογγυλής φόρµας για κέικ 
(που να χωράει το µείγµα µας), ρίχνουµε µέσα µε τη σειρά το µισό µείγµα βουτύρου - µαύρης 
ζάχαρης, τα µισά pecans, το µισό µείγµα τσουρεκιού και κατόπιν το υπόλοιπο µείγµα βου-
τύρου - µαύρης ζάχαρης, τα υπόλοιπα pecans και το υπόλοιπο τσουρέκι. Τα πιέζουµε καλά 
µε το χέρι µας, τα καλύπτουµε µε µεµβράνη και αφήνουµε τη φόρµα στο ψυγείο όλη νύχτα.
• Την εποµένη βγάζουµε τη µεµβράνη από τη φόρµα, την τοποθετούµε πάνω σε ένα ταψί και 
ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο στους 175-180 βαθµούς για περίπου 40 λεπτά (ή µέχρι 
να γίνει τραγανή η επιφάνεια). Όταν ψηθεί, βγάζουµε το ταψί από τον φούρνο και το αφήνουµε 
στην άκρη για 10 λεπτά. Στη συνέχεια γυρίζουµε τη φόρµα σε µια πιατέλα σερβιρίσµατος και 
σερβίρουµε µαζί µε τη σάλτσα.
• Για τη σάλτσα, βάζουµε την κρέµα γάλακτος σε µια µικρή κατσαρόλα σε µέτρια φωτιά και 
αφήνουµε να βράσει µέχρι να µείνει µισή, ανακατεύοντας πού και πού. Έπειτα ρίχνουµε τη 
ζάχαρη ανακατεύοντας συνεχώς µέχρι να γίνει µια παχιά σάλτσα. Βγάζουµε από τη φωτιά, 
ρίχνουµε µέσα το ρούµι και το µοσχοκάρυδο, ανακατεύουµε και σερβίρουµε.

Monkey Bread 
(Το ψωµί της µαϊµούς)

Αυτή η συνταγή, µε καταγωγή από την Ουγγαρία, έφτασε 
στις ΗΠΑ µαζί µε τους µετανάστες τον προηγούµενο 

αιώνα. Είναι ένα τέλειο παρασκεύασµα για ένα 
κυριακάτικο brunch ή πρωινό.Υλικά

•  12 φλιτζάνια µέτρια κυβάκια 
τσουρέκι (αν είναι µπαγιάτικο, ακόµα 
καλύτερα)

•  16 κ.σ. λιωµένο βούτυρο
•  1 φλιτζάνι κρυσταλλική ζάχαρη
•  4 κ.γλ. κανέλα σε σκόνη
•  1 φλιτζάνι half-and-half (αν δεν 

το βρούµε στο σουπερµάρκετ, 
ανακατεύουµε κρέµα γάλακτος πλήρη 
και γάλα πλήρες σε ίσες ποσότητες)

•  1 φλιτζάνι γάλα πλήρες
•  6 αυγά
•  1 φλιτζάνι µαύρη ζάχαρη
•  1 φλιτζάνι pecans καβουρδισµένα και 

χοντροκοµµένα

Για τη σάλτσα:
•  1 1/2 φλιτζάνια κρέµα γάλακτος 

πλήρης
•  1/2 φλιτζάνι ζάχαρη
•  1/4 φλιτζανιού ρούµι
•  1/2 κ.γλ. φρέσκο τριµµένο 

µοσχοκάρυδο

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan, 
Facebook: AbirWazzan

Μερίδες: 8Μερίδες: 8Μερίδες: 8
Χρόνος µαγειρέµατος: 24 ώρες 

Χρόνος µαγειρέµατος: 24 ώρες + 80 λεπτά+ 80 λεπτά
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
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  ΑΠΌ ΤΌΝ ΣΠΎΡΌ ΜΙΧΑΉΛ

Φακές  
σπετσοφάι

Εάν έχετε βαρεθεί τις φακές και σας 
αρέσει το σπετσοφάι, σας έχουμε τον 

τέλειο συνδυασμό!
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ΤΑΓΗ

• 300 γρ. φακές χοντρές
• 500 γρ. χοιρινά λουκάνικα με πράσο
• 2 μεγάλα καρότα
• 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 1 πράσινη πιπεριά
• 1 κόκκινη πιπεριά
• 1 κ.σ. πάστα ντομάτας
• 500 γρ. χυμός ντομάτας
• 50 ml κόκκινο κρασί
• 2 φύλλα δάφνης
• 1 κ.γλ. κύμινο
• 1 κ.γλ. καπνιστή πάπρικα
•  1 κ.γλ. σκόνη καπνιστού μπέικον 

(προαιρετικά)
• αλάτι, πιπέρι
• 120 ml ελαιόλαδο

Υλικά  
(για 4-6 άτομα)

Διαδικασία
• Κόβουμε πρώτα όλα τα λαχανικά μας σε κύβους και τα λουκάνικα σε ροδέλες.
•  Σε μια κατσαρόλα βάζουμε τις φακές με 700 ml νερό, τοποθετούμε σε δυνατή φωτιά να 

πάρουν μια καλή βράση, τις σουρώνουμε και πετάμε το νερό.
•  Σκουπίζουμε την κατσαρόλα και την ξαναβάζουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά με  

80 ml ελαιόλαδο.
• Ρίχνουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και το καρότο και τα σοτάρουμε για 5 λεπτά.
•  Προσθέτουμε τα λουκάνικα, τη δάφνη, το κύμινο, την πάπρικα και τη σκόνη καπνιστού 

μπέικον και καβουρδίζουμε για άλλα 2 λεπτά. Βάζουμε και την πάστα ντομάτας και ανα-
κατεύουμε.

• Σβήνουμε με το κόκκινο κρασί.
•  Ρίχνουμε τη σάλτσα ντομάτας και προσθέτουμε τις πιπεριές και τις φακές. Προσθέτουμε 

νερό ώστε να καλύψει όλο το φαγητό μας, περιμένουμε να πάρει βράση, χαμηλώνουμε 
και σιγοβράζουμε σε μέτρια φωτιά για 25-30 λεπτά.

•  Στο τέλος, όταν δούμε ότι οι φακές και τα λουκάνικα έχουν γίνει, προσθέτουμε αλάτι και 
πιπέρι, τσεκάρουμε τα μπαχαρικά μας και ρίχνουμε από πάνω λίγο ελαιόλαδο προτού 
σερβίρουμε.

Προαιρετικά στο σερβίρισμα όποιος θέλει προσθέτει επιπλέον ελαιόλαδο και ξίδι.
Μπορούμε να σερβίρουμε με κριτσίνια ή πίτες ολικής άλεσης ψημένες στον φούρνο και 
τυρί φέτα, που πάει υπέροχα με το φαγητό μας.

Καλή μας όρεξη!

Ό 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 αγα-
πημένο/-η σας.
Τηλ.: 6943 635383
Email: spyrosmichail73@gmail.com
Instagram: @myhomeal
Facebook: MyHomeal



Συγγραφείς 
από την Ιβηρική

Manuel Vilas, Ορδέσα, 
µτφρ.: Αχιλλέας Κυριακίδης, 
εκδ. Ίκαρος

Ο Βίλας δίνει φωνή στους χαµένους 
αγαπηµένους του – στους γονείς του 
και σε πολλούς ακόµα που συνάντη-
σε στη ζωή του και τον επηρέασαν.
O Iσπανός συγγραφέας (γεννηµέ-
νος το 1962) γράφει εδώ και τρεις 
δεκαετίες. Μυθιστορήµατα, ποίηση, 
δοκίµια. Η «Ορδέσα», όµως, το 
βιβλίο του που κυκλοφόρησε το 2018 
και µεταφράστηκε πρόσφατα στα 
ελληνικά από τον Αχιλλέα Κυριακίδη 
για τις εκδόσεις Ίκαρος, εξελίχθηκε 
σε εκδοτικό φαινόµενο, καθιστώντας 
τον δηµιουργό της έναν από τους 
πλέον δηµοφιλείς ισπανόφωνους 
συγγραφείς. Το βιβλίο που ακολού-
θησε, µε τον τίτλο «Alegría» (Χαρά), 
έχρισε τον Βίλας φιναλίστ του σηµαντικού ισπανικού λογοτεχνικού βραβείου Planeta για το 
2019, διευρύνοντας το αναγνωστικό του κοινό. 

Εύα Γκαρθία Σάενθ ντε Ουρτούρι, Η σιωπή της λευκής πόλης, 
µτφρ.: Αγγελική Βασιλάκου, εκδ. Ψυχογιός

Ο χαρισµατικός αρχαιολόγος Τάσιο Ορτίθ ντε Θάρατε, καταδικασµένος 
για τα εγκλήµατα που τροµοκράτησαν τη Βιτόρια πριν από δύο δεκαετίες, 
πρόκειται να βγει από τη φυλακή, όταν οι φόνοι ξαναρχίζουν. Στον 
Παλαιό Καθεδρικό ένα ζευγάρι εικοσάχρονων εντοπίζονται νεκροί. 
Είναι γυµνοί κι έχουν και οι δύο τσιµπήµατα µελισσών στον λαιµό. Και 
δεν θα είναι οι µόνοι. Ο νεαρός αστυνοµικός Ουνάι Λόπεθ ντε Αγιάλα, 
ο «Κράκεν», όπως τον φωνάζουν όλοι, ειδικευµένος προφάιλερ, θέλει 
πάση θυσία να σταµατήσει τους φόνους. Μια πρόσφατη προσωπική τρα-
γωδία, όµως, τον εµποδίζει να τους δει ως άλλη µια υπόθεση. Οι µέθοδοί 
του δυσαρεστούν την Άλµπα, την επικεφαλής της έρευνας, µε την οποία 
διατηρεί µια αµφιλεγόµενη σχέση. Και, στο µεταξύ, ο χρόνος τρέχει 
εναντίον τους και η απειλή παραµονεύει σε κάθε γωνιά της πόλης. Ποια 
θα είναι τα επόµενα θύµατα; Ένα καθηλωτικό, σκοτεινό θρίλερ, όπου 
θρύλοι, αρχαιολογία και οικογενειακά µυστικά συνθέτουν ένα πυκνό 
µυστήριο. Κι όπου ο µεγαλύτερος πρωταγωνιστής είναι η ίδια η Βιτόρια, 
η γοητευτική πρωτεύουσα της Χώρας των Βάσκων.

ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Ζοζέ Σαραµάγκου, Η χρονιά 
θανάτου του Ρικάρντο Ρέις, 
µτφρ.: Αθηνά Ψυλλιά, 
εκδ. Καστανιώτη

Ο Ρικάρντο Ρέις, ποιητής και 
γιατρός, ύστερα από πολυε-
τή αυτοεξορία στη Βραζιλία 
επιστρέφει στην πατρίδα του. 
Η Λισαβόνα είναι µουντή και 
άχρωµη, φαντάζει χιµαιρική. Ο 
ίδιος, αντί να δέχεται ασθενείς, 
περιπλανιέται µε τις ώρες στους 
δρόµους της πόλης. Λαχταρά την 
άπιαστη Μαρσέντα, µια δεσποι-
νίδα της οποίας το αριστερό χέρι 
έχει µυστηριωδώς παραλύσει, 
αλλά είναι η Λίντια αυτή που 
µοιράζεται µαζί του το κρεβάτι, 
η καµαριέρα του ξενοδοχείου 
όπου έχει καταλύσει. Ώσπου τον 
επισκέπτεται ένας παλιός του φίλος, ο Φερνάντο Πεσσόα, φορώντας ακόµη το κοστούµι 
µε το οποίο είχε ταφεί µερικές εβδοµάδες νωρίτερα.

BI
BΛ

ΙΑ
www.freesunday.gr

21.02.202136 FREETIME



 
Ζοζέ Λουίς Πεϊσότο, Κανένα Βλέμμα, μτφρ.: Αθηνά Ψυλλιά,  
εκδ. Διάπλαση

Σε έναν τόπο πραγματικό και μυθικό, το Αλεντέζου της ανομβρίας και της μεγάλης 
ιδιοκτησίας γης, υπάρχει το όρος των ελαιών. Ό,τι εκτυλίσσεται εκεί το αφηγείται 
ένας άντρας που ζει σε ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα και γράφει. Γράφει μέχρι να 
τελειώσει ο κόσμος.
Και η αφήγηση χωρίζεται σε δύο ισομερή κεφάλαια. Ο κόσμος του πατέρα και ο 
κόσμος του γιου. Βιβλικά σχεδόν, ο γιος επαναλαμβάνει τα λάθη του πατέρα στην 
απεγνωσμένη προσπάθειά του να τα αποφύγει.
Στο μεταξύ, στα παρακλάδια της πλοκής πρωταγωνιστούν απίθανα πρόσωπα: οι 
γηραιοί Σιαμαίοι δίδυμοι, ενωμένοι στο μικρό τους δαχτυλάκι, η ευφάνταστη μαγεί-
ρισσα που φιλοτεχνεί μαγειρικά γλυπτά, η τυφλή ιερόδουλη, τέταρτη γενιά τυφλών 
ιερόδουλων, αλλά και ένας δαίμονας που τελεί γάμους και βαφτίσια και σπέρνει τη 
διχόνοια.

Σελέστε Σάντσες Ντεμάρε, Μόνο ένα πράγμα, μτφρ.: Αμαλία 
Βάργκας, εκδ. Διάπλαση

Η συγγραφέας έγραψε και εικονογράφησε μια ιστορία υπογραμμίζοντας με 
πολύ έξυπνο τρόπο τη σημασία του πολυτιμότερου αγαθού του ανθρώπου, 
την ελευθερία!
Όταν κοιτάζουν τ’ αστέρια, τα ζώα και οι άνθρωποι σκέφτονται μόνο ένα πράγμα. 
Και ποιο είναι άραγε αυτό; Είναι τα όμορφα ρούχα και τα ακριβά πράγματα; Είναι 
η πολυτέλεια, η διασκέδαση, η φήμη, το φαΐ, οι ανέσεις; Μπα, τίποτε απ’ όλα αυτά. 
Μα τι είναι τέλος πάντων; Η αρκουδίτσα μας ευχαρίστως θα τα άλλαζε όλα αυτά 
με την ελευθερία της. Γιατί τι αξία έχουν όλα τα υπόλοιπα όταν δεν μπορείς να 
ζήσεις ελεύθερος, χωρίς περιορισμούς και εξαναγκασμούς;
Ένα βιβλίο που θα αγαπήσουν οι μικροί μας φίλοι, θα ενθουσιάσει τους 
μεγάλους και σίγουρα θα γίνει αφορμή για να μιλήσουν με τα παιδιά τους γι’ 
αυτό το υπέρτατο αγαθό, την ελευθερία!

ΑΚΟΥ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ
Μια νέα σειρά podcasts από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο ξεκινούν μια νέα σειρά podcasts για την ελ-
ληνική και την ξένη λογοτεχνία, για να γνωρίσουμε καλύτερα βιβλία 
και συγγραφείς που συζητιούνται. Κάθε δύο εβδομάδες ο ποιητής 
και δημοσιογράφος Δημήτρης Αθηνάκης επιλέγει και παρουσιάζει 
νέα βιβλία από τον κατάλογο των εκδόσεων Μεταίχμιο, καθώς και 
αφιερώματα σε αγαπημένους συγγραφείς.
Στο πρώτο επεισόδιο τιμάται η μνήμη του Βασίλη Αλεξάκη, εστιάζο-
ντας παράλληλα στο ερωτικό στοιχείο του λογοτεχνικού του έργου.
Σημείο αναφοράς δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το «Τάλγκο», 
το βιβλίο που, όπως έχει αναφέρει χαρακτηριστικά η «Nouvel 
Observateur», «πρέπει να διαβάσετε πριν ερωτευτείτε ξανά». Το πρώτο βιβλίο που έγραψε ο Βασίλης Αλεξάκης απευθείας στα ελληνικά με απόλυτη επιτυχία, αφού 
βραβεύτηκε από τη Γαλλική Ακαδημία, μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο με τον τίτλο «Ξαφνικός Έρωτας», ενώ ξεπέρασε σε πωλήσεις 
τα 200.000 αντίτυπα.
Ακούστε στην πρώτη εκπομπή τον σκηνοθέτη να επιλέγει και να διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο και την υπεύθυνη ελληνικής πεζογραφίας στις εκδόσεις Μεταίχμιο, 
Ελένη Μπούρα, να μας διαβάζει αντίστοιχα από το τελευταίο μυθιστόρημά του, «Το Κλαρινέτο», καθώς και από το αριστούργημά του «Η μητρική γλώσσα», δύο βιβλία στα 
οποία πρωταγωνιστούν τα κύρια θέματα που τον απασχολούσαν στο έργο του: η μνήμη και η γλώσσα.
https://www.metaixmio.gr/
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Οι αφέλειες είναι μεγάλη τάση για 
φέτος, αλλά, όσο ωραίες κι αν είναι, 
ίσως δεν είναι ό,τι πιο βολικό στην κα-

θημερινότητα, γιατί υπάρχουν κάποιες μέρες 
που δεν «συνεργάζονται». Ακολουθούν ορι-
σμένα tips.

Στεγνώστε τες αμέσως μετά το μπάνιο: Το 
στέγνωμα αμέσως μετά το ντους θα ελαττώ-
σει το φριζάρισμα και τις τούφες που πετάνε. 
Χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας, χτενίστε τις 
αφέλειες σας ενώ τις στεγνώνετε προς το πλάι 
και μετά ισιώστε με τη βούρτσα.

Χρησιμοποιήστε σίδερο για μπούκλες: Αν οι 
αφέλειες σας έχουν μακρύνει, κάντε ανάλα-
φρες μπούκλες. Θα χρειαστείτε ένα μικρό σί-
δερο.

Φορμάρετε με κρέμα φορμαρίσματος για 
μπούκλες: Για να πετύχετε ωραία φόρμα στις 
σγουρές αφέλειες απλώστε με τα δάχτυλα 
κρέμα φορμαρίσματος και δουλέψτε τη καλά.

Χρησιμοποιήστε τσιμπιδάκια: Μερικές φορές 
ακόμα και τα καλύτερα προϊόντα αδυνατούν να 
προστατέψουν τα μαλλιά από την υγρασία και τη 
βροχή. Τα τσιμπιδάκια μπορούν να σώσουν τις α-
φέλειες σας σε περίπτωση βροχής. Βγάλτε ένα 
τσιμπιδάκι και πιάστε τις αφέλειες σας στην άκρη.

Να έχετε μαζί σας μια χτένα: Μια χτένα είναι 
πάντα χρήσιμη, ειδικά για τις αφέλειες. Οι αφέ-
λειες διαχωρίζονται αρκετά γρήγορα όταν έχουν 
ανακατευτεί από την υγρασία και τον αέρα. Επο-
μένως, αν βρεθείτε κάπου έξω, χτενίστε στα γρή-
γορα τις αφέλειες σας και βάλτε τες σε μια σειρά.

www.freesunday.gr
21.02.202138 FREETIME

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Αφέλειες: 
Πώς θα τις 
διατηρήσετε
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Καθώς η επιβάρυνση που 
προκαλεί ο άνθρωπος στις 
θάλασσές μας εντείνεται χρόνο 
με τον χρόνο –ποσοτικά και 

ποιοτικά–, η δράση του Ινστιτούτου 
Αρχιπέλαγος για την προστασία των 
θαλασσών μας επεκτείνεται.
Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια καταλυτικό 
ρόλο έχει το νέο ερευνητικό σκάφος 
Aegean Explorer. Είναι ένα παλιό σκάφος, 
πολύ καλής κατασκευής, που για σχεδόν 
50 χρόνια ταξίδευε στις θάλασσες του 
κόσμου, ενώ τα προηγούμενα έξι χρόνια 
παρέμεινε παροπλισμένο. Το σκάφος αυτό 
παραχωρήθηκε στις αρχές του 2019 στο 
Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος σε χαμηλή τιμή και 
μεταφέρθηκε σε καρνάγιο της Σάμου.
Το εγχείρημα της μετασκευής του 
έγινε πραγματικότητα χωρίς δημόσια 
χρηματοδότηση, αλλά με ιδίους πόρους 
και με πολλή προσωπική δουλειά 
όλων όσοι απαρτίζουν το Αρχιπέλαγος. 
Ανεκτίμητη ήταν και η συνδρομή φίλων 
και υποστηρικτών του Αρχιπελάγους.
Χρειάστηκαν τέσσερις μήνες πολύ 
σκληρής και εντατικής δουλειάς από 
πολλούς άξιους τεχνίτες: μηχανικούς, 
ηλεκτρολόγους, ξυλουργούς, 
ελασματουργούς κ.ά. Με πραγματικό 
μεράκι και φιλότιμο μετασκεύασαν 
και αναβάθμισαν αυτό το παλιό σκαρί, 
καταφέρνοντας σε τόσο σύντομο χρονικό 
διάστημα έναν μικρό άθλο. Η συνδρομή 
φίλων μηχανικών, καπετάνιων και 
ναυπηγών ήταν επίσης πολύ σημαντική 
για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των 
εργασιών.
Πλέον ο Aegean Explorer μπορεί 
να στηρίξει τις δράσεις έρευνας και 

θαλάσσιας προστασίας του Ινστιτούτου 
Αρχιπέλαγος, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους, οι οποίες πρόκειται να καλύψουν 
μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου. Ο 
Aegean Explorer θα ταξιδεύει παράλληλα με 
τα σκάφη «Ναυτίλος» και «Πηνελόπη» του 
Αρχιπελάγους.
Αξιοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας, ο 
Aegean Explorer έχει πλέον επιστημονικό 
εξοπλισμό που περιλαμβάνει: multibeam 
sonar για την τρισδιάστατη απεικόνιση 
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, scanner 
βιομάζας για την εκτίμηση της βιομάζας των 
ιχθυαποθεμάτων, ROV (τηλεχειριζόμενο 
υποβρύχιο όχημα), σύστημα ρομποτικής 
χαρτογραφικής κάμερας για βάθη έως 300 
μέτρα, αυτόνομο σκάφος χαρτογράφησης 
οικοτόπων (για χαρτογράφηση σε 
προκαθορισμένες πορείες με αυτονομία 

>6 ώρες), ειδικά εξοπλισμένα καγιάκ για 
χαρτογράφηση λιβαδιών Ποσειδωνίας, 
drone, υδρόφωνο για καταγραφές 
υποβρύχιας ακουστικής (για την έρευνα 
στα θαλάσσια θηλαστικά), γερανό για 
δειγματοληψίες σε βάθη >1.000 μ., καθώς 
και καταδυτικό σταθμό. Τις επόμενες 
εβδομάδες θα εξοπλιστεί και με μόνιμο 
εργαστήριο για την ανάλυση της ποιότητας 
του πόσιμου και θαλασσινού νερού, καθώς 
και για μικροπλαστικές αναλύσεις. Μπορεί 
να φιλοξενήσει 25 άτομα, ερευνητές και 
πλήρωμα.
Ο σκοπός του Aegean Explorer είναι να 
διαπλέει όσο το δυνατόν περισσότερες 
περιοχές του Αιγαίου και της ΒΑ Μεσογείου, 
υλοποιώντας επιτόπια έρευνα στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα, πάντα σε στενή συνεργασία 
με τις τοπικές κοινωνίες.

O Aegean Explorer στη μάχη  
για την προστασία των θαλασσών μας
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Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που φροντίζουν πάντα τα 
πουλιά τη δύσκολη περίοδο του χειμώνα. Σε αυτή, 
όμως, την εξαιρετική κατάσταση μπορούμε όλοι να 

βοηθήσουμε όσα πουλιά δυσκολεύονται να βρουν ακόμη 
κι ένα «ψίχουλο» κάτω από το παχύ στρώμα χιονιού. Η 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εξηγεί πώς μπορούμε να 
βοηθήσουμε τους ιπτάμενους φίλους μας.
Λίγοι σπόροι πατημένης βρώμης (κουάκερ) που έχουμε στο 
σπίτι για το πρωινό μας αλλά και λίγα κομματάκια φρούτων 
(όπως μήλα και αχλάδια) είναι ιδανική μερίδα σωτηρίας.
Αν θέλουμε όμως να περάσουμε σε άλλο επίπεδο τη βοήθεια 
στα «κυνηγημένα από τον βοριά» πουλιά, μπορούμε να 
τοποθετήσουμε στον κήπο ή στο μπαλκόνι μας επιτραπέζιες 
ταΐστρες με άψητους και ανάλατους ξηρούς καρπούς, όπως 
ηλιόσπορους, βρώμη κ.ά., καθώς και με φρούτα.

Μια ωραία επιλογή είναι επίσης οι ταΐστρες με ειδικό πλέγμα 
για φιστίκια κ.λπ., που είναι ιδανική τροφή για τα πουλιά αυτή 
την περίοδο.
Οι κοκκινολαίμηδες, τα κοτσύφια, οι παπαδίτσες και άλλα 
μικροπούλια της περιοχής σας θα εκτιμήσουν δεόντως τη 
βοήθειά σας.
Προσοχή, οι ταΐστρες να τοποθετούνται σε μέρος ασφαλές, 
απρόσιτο από γάτες και άλλους πιθανούς κινδύνους για τα 
πουλιά.
Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να βοηθήσετε 
τους φτερωτούς σας γείτονες ξεφυλλίζοντας την έκδοση της 
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας «Φροντίζοντας τα πουλιά 
που ζουν πλάι μας» στο issuu.com.

https://www.ornithologiki.gr/

ΛΊΓΑ «ΨΊΧΟΥΛΑ» ΓΊΑ ΤΑ ΠΟΥΛΊΑ ΤΟΥ ΧΊΟΝΊΑ



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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