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31 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά δρώµενα
της εβδοµάδας
32 // TV Τα outsiders – Η ηθική των
πρωινάδικων στις αποκαλύψεις του
ελληνικού #MeToo
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Σ. ΑΛΕΞΙΟΥ «Μου
αρέσει να µιλάω µε τα παιδιά»
34 // ΦΕΣΤΙΒΑΛ Animasyros 2021
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23-25 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η
Ισπανία σε ασταθή ισορροπία
26 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Athens Science Virtual
Festival 2021: Η εποχή των ηρώων
28 // ΥΓΕΙΑ Εµβόλιο κορονοϊού: Ακόµη
και η µία δόση προστατεύει
29 // ΥΓΕΙΑ Νέα πλατφόρµα
ενηµέρωσης για άτοµα µε διάγνωση
νόσου Fabry
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∆υναµική επιστροφή του προ του 2015
επιθετικού λαϊκισµού
08 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ο Τσίπρας
βάφει τον ΣΥΡΙΖΑ κίτρινο
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ
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13 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ ∆εν είναι
στραβός ο γιαλός
14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Κοµισιόν ζητά
πλειστηριασµούς
15-21 // ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ FS Το #MeToo
σε Ελλάδα και Ευρώπη
Κ. ΤΥΡΑΚΗ «Η σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση προλαµβάνει τη
σεξουαλική κακοποίηση»
Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ #MeToo: Στη Γαλλία έχει
διάρκεια και γίνεται σκληρότερο
Μ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Ο βιασµός της
ανθρώπινης φύσης
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 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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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr

υπόθεση Λιγνάδη ήρθε σε
ένα κρίσιµο σηµείο για τις
οικονοµικές, κοινωνικές
και πολιτικές εξελίξεις.
Η οικονοµία πηγαίνει από
το κακό στο χειρότερο εξαιτίας της πανδηµίας και
έχει µπροστά της µεγάλες προκλήσεις. Η καλή πρόοδος στους εµβολιασµούς δεν έχει αλλάξει, προς το
παρόν, τη δυναµική της πανδηµίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κοινοβουλευτική µονοµαχία Μητσοτάκη-Τσίπρα για την υπόθεση Λιγνάδη, που έδωσε
τον τόνο της πολιτικής αναµέτρησης, συνέπεσε χρονικά (25/02/2021) µε την αύξηση των θανάτων από
την πανδηµία σε ένα 24ωρο στους 39. Ο υψηλός αριθµός των νέων κρουσµάτων και οι σχεδόν πλήρεις
ΜΕΘ στην περιοχή της Αττικής µάς προετοιµάζουν
για τα δύσκολα που έρχονται.
Σε αυτές τις συνθήκες έχει τεράστια σηµασία η ποιότητα του δηµοσίου βίου και της πολιτικής αντιπαράθεσης, εφόσον, αν δεν µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε το σχετικά περιορισµένο δυναµικό µας
για να αντιµετωπίσουµε την πολυδιάστατη
κρίση, οι συνέπειες θα είναι φοβερές. Η
στρατηγική που επιλέγουν ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του είναι η
επιστροφή στον προ του 2015 επιθετικό λαϊκισµό. Ο λαϊκισµός
διατρέχει όλες τις επιλογές
της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ,
από την υποκινούµενη αναταραχή στα ΑΕΙ µέχρι
τον τρόπο εκµετάλλευσης της υπόθεσης Λιγνάδη, περνώντας από
την ενθάρρυνση του κινήµατος συµπαράστασης στον Κουφοντίνα.
Ο
πρωθυπουργός
κ. Μητσοτάκης διάβασε σωστά τη στρατηγική του επιθετικού λαϊκισµού του ΣΥΡΙΖΑ και
προκάλεσε τη συζήτηση,
σε επίπεδο αρχηγών, στη
Βουλή για να δώσει µια θεσµική απάντηση στην υπόθεση
Λιγνάδη και στις απαιτήσεις του
κινήµατος #ΜεΤοο, αλλά και για να
ανεβάσει το πολιτικό κόστος για την επιλογή που κάνει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος

@GiorgosKyrtsos

∆ΥΝΑΜΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟ
ΤΟΥ 2015 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ
ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ
Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει τη
στρατηγική του στα ΑΕΙ,
στο θέµα Κουφοντίνα και
στην υπόθεση Λιγνάδη.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η περίπτωση
Κουφοντίνα

Επένδυση στο χάος
Η απόφαση του πρύτανη του ΑΠΘ, κ. Παπαϊωάννου,
να ζητήσει την παρέµβαση της ΕΛ.ΑΣ. για να αποµακρύνει 32 καταληψίες από την πρυτανεία προκάλεσε
καταγγελίες από την πλευρά της ηγεσίας και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για «αστυνοµοκρατία στα ΑΕΙ»,
«χρήση υπερβολικής βίας», µε τους πιο τολµηρούς
του ΣΥΡΙΖΑ να αποκαλούν τον πρύτανη πληροφοριοδότη ή και ρουφιάνο.
Ο πρύτανης του ΑΠΘ απλώς χρησιµοποίησε τις δυνατότητες που έχει από τον νόµο για να απαλλάξει

την πρυτανεία του ΑΠΘ από 32 εισβολείς-καταληψίες, εκ των οποίων 19 δεν είχαν σχέση µε το πανεπιστήµιο, όπως έδειξε ο έλεγχος ταυτοτήτων.
Στη Βουλή ο κ. Τσίπρας είχε απορρίψει τη δηµιουργία πανεπιστηµιακής αστυνοµίας –την απορρίπτω
κι εγώ– επιχειρηµατολογώντας µε τον ακόλουθο
τρόπο: «Αν η κυβέρνηση πιστεύει ότι τα πανεπιστήµια είναι πράγµατι κέντρα ανοµίας, εγκληµατικότητας, παραβατικότητας, µπορεί –διότι δεν την ενοχλεί
κάτι, δεν υπάρχει κανένας νόµος να την ενοχλεί σήµερα– να στείλει όσους αστυνοµικούς χρειάζονται
και για όσες φορές αυτό είναι αναγκαίο, προκειµένου να απαλλάξουν τα πανεπιστήµια από την ανοµία». Ο πρύτανης του ΑΠΘ ακολούθησε τη διαδικασία που περιέγραψε ο κ. Τσίπρας στη Βουλή, για να
εισπράξει την οργή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Αποδεικνύεται ότι η αντίθεση του κ. Τσίπρα στη
δηµιουργία πανεπιστηµιακής αστυνοµίας δεν είχε
σχέση µε όσα είπε στη Βουλή –τα οποία είναι κοντά
στις δικές µου θέσεις– για το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ
και το ποιος καλεί την ΕΛ.ΑΣ., αλλά αποσκοπούσαν
στην ενθάρρυνση της ανοµίας.
Ο καθηγητής Συνταγµατικού ∆ικαίου του
ΑΠΘ Αντώνης Μανιτάκης επεσήµανε
ότι «ασήµαντες και αξιοθρήνητες µειοψηφίες καταπατούν αυθαίρετα
και βίαια το ίδιο το άσυλο». Αναφερόµενος στα επεισόδια στο
ΑΠΘ υπογράµµισε ότι «πολιτικό φάντασµα των δεκαετιών του ’60 και του ’70 παραµένει ο θεσµός του πανεπιστηµιακού ασύλου
στη χώρα µας».

Τα προβλήµατα είναι τεράστια.
Επιβάλλεται θετική προσέγγιση αντί
για διχασµό και σπατάλη δυνάµεων.

Τη στρατηγική του επιθετικού λαϊκισµού και
της έντασης επιλέγουν ο
κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του και στο θέµα
του ∆ηµήτρη Κουφοντίνα.
Η κυβέρνηση Τσίπρα είχε
κάνει ό,τι µπορούσε για να
διευκολύνει τον καταδικασµένο για 11 δολοφονίες αθώων
Κουφοντίνα. Άσκησε επιρροή για
να παίρνει άδειες τις οποίες αξιοποιούσε, ως αµετανόητος δολοφόνος,
για να ενθαρρύνει τους… οπαδούς του
και να χλευάζει τις οικογένειες των θυµάτων
του. Στη συνέχεια χαλάρωσαν τις συνθήκες κράτησής του µεταφέροντας τον στις αγροτικές φυλακές.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε τέλος σε αυτού του
είδους τις διευκολύνσεις, οι οποίες ήταν σχεδιασµένες για να ικανοποιήσουν τις πιο ριζοσπαστικές τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που ακουµπάνε στην εξωκοινοβουλευτική Αριστερά.
Ο ∆ηµήτρης Κουφοντίνας «αποφάσισε» ότι πρέπει
να επιστρέψει από τις φυλακές ∆οµοκού, όπου κρατείται, στον Κορυδαλλό, γιατί κατά την άποψή του
αυτό είναι δίκαιο και τον εξυπηρετεί. Οι φυλακές
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Κορυδαλλού έχουν µετατραπεί σε φυλακές για υποδίκους και όχι για καταδίκους, αλλά αυτό δεν αφορά τον πολιτικό σχεδιασµό και τα µηνύµατα του
Κουφοντίνα. Ξεκίνησε λοιπόν απεργία πείνας και δίψας για να θέσει την
κυβέρνηση µπροστά στο εκβιαστικό
δίληµµα να υποχωρήσει σύµφωνα
µε τις υποδείξεις του ή να «χρεωθεί»
στην αντίληψη ορισµένων τον θάνατο
ενός «αδικηµένου» και µια έκρηξη
βίας από τον αντιεξουσιαστικό χώρο
που ψιθυρίζεται ότι θα ακολουθήσει.
Και σε αυτή την περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι µε τη λάθος πλευρά. Στην προσπάθειά του να «αποδείξει» ότι η Ελλάδα δοκιµάζεται από µια ιδιόµορφη
δικτατορία Μητσοτάκη, καταφεύγει
στη γνώριµη µέθοδο της ενθάρρυνσης
των «παιδιών», των «συλλογικοτήτων»
και των «ηµι-πιτσιρικάδων» του Βούτση.
∆ηµιουργείται έτσι ένα κίνηµα συµπαράστασης στον «αδικηµένο» Κουφοντίνα, ο οποίος εµφανίζεται από τον
ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ σαν θύµα ενός «εκδικητικού κράτους», µε το κόµµα της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης να έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο.
Έχω χαρακτηρίσει τον κουφοντινισµό

ανάλυση

Κουφοντινισµός, η γεροντική ασθένεια
της ριζοσπαστικής Αριστεράς.
που διακατέχει τον ΣΥΡΙΖΑ ως τη γεροντική ασθένεια της ελληνικής ριζοσπαστικής Αριστεράς. Στελέχη προκλητικά βολεµένα, που πρωταγωνίστησαν στον έλεγχο και στη νοµή της
εξουσίας επί Τσίπρα, βγάζουν τα αντινεοδηµοκρατικά τους απωθηµένα
στηρίζοντας µε προκλητικό τρόπο το
«κίνηµα» των κουφοντινιστών.

Το σκάνδαλο Λιγνάδη
Το ξέσπασµα του σκανδάλου Λιγνάδη
έδωσε την ευκαιρία στην ηγεσία του
ΣΥΡΙΖΑ να ξεδιπλώσει χωρίς ενδοιασµούς τη στρατηγική της επιστροφής
στον επιθετικό λαϊκισµό της προ του
2015 περιόδου.
Με πολιτικά και λογικά άλµατα προσπάθησαν να στήσουν µια σύγκρουση,
που κατά την άποψή τους θα οδηγούσε
στην αποµάκρυνση της υπουργού Πολιτισµού, κ. Μενδώνη, από την κυβέρ-

νηση και σε µια εύκολη πολιτική νίκη
που θα έδινε το σήµα της νέας εποχής.
Ο πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, ανέλυσε σωστά την κατάσταση. Είδε τη
συνολική εικόνα και πήγε το θέµα της
πολιτικής συµπεριφοράς του ΣΥΡΙΖΑ
µε αφορµή το ελληνικό #MeToo στη
Βουλή. Επιδίωξή του ήταν να κρατηθεί ένα κάποιο επίπεδο στον δηµόσιο βίο και να υπάρξει, µε αφορµή το
σκάνδαλο Λιγνάδη, οργανωµένη θεσµική απάντηση σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτηµα.
Η κοινοβουλευτική αναµέτρηση ανέδειξε την υπεροχή Μητσοτάκη ακόµη
και σε δύσκολα κοινωνικά θέµατα τα
οποία κατά το παρελθόν απέφευγε
η Ν∆, επειδή φόβιζαν ένα µέρος των
ψηφοφόρων της, αφήνοντας έτσι το
πεδίο ελεύθερο στον ΣΥΡΙΖΑ και σε
άλλες πολιτικές δυνάµεις. Στη Βουλή
είδαµε έναν Μητσοτάκη κοινωνικό
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µεταρρυθµιστή που προστατεύει τα
ευάλωτα άτοµα. Αυτή η εικόνα θα ενισχυθεί µε την προώθηση του σχετικού
νοµοθετικού έργου.

Η µέθοδος Τσίπρα
Αξίζει όµως να αναλύσουµε και τη µέθοδο Τσίπρα σε σχέση µε το σκάνδαλο Λιγνάδη, γιατί έτσι αναδεικνύονται οι βασικές πολιτικές επιλογές του
κόµµατος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.
Το πρώτο που έκανε ο Τσίπρας ήταν
να επινοήσει µια ανύπαρκτη συγκάλυψη του σκανδάλου Λιγνάδη από την
κυβέρνηση.
Όπως τόνισε ο Μητσοτάκης στη
Βουλή, έξι ώρες χώρισαν την πρώτη
καταγγελία για όσα έκανε κατά το παρελθόν ο Λιγνάδης από την παραίτησή
του από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.
Στη συνέχεια, η ∆ικαιοσύνη κινήθηκε
ταχύτατα και ο Λιγνάδης βρέθηκε στη
φυλακή, αντιµετωπίζοντας βαρύτατες
κατηγορίες.
∆εν υπάρχει προηγούµενο τόσο γρήγορης και αποτελεσµατικής παρέµβασης της κυβέρνησης και της ∆ικαιοσύνης σε ένα σκάνδαλο το οποίο βρί-
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σκεται υπό διερεύνηση. Αυτό δεν
εμποδίζει τον Τσίπρα να κάνει λόγο
για επιχείρηση συγκάλυψης από την
πλευρά της κυβέρνησης, στα πλαίσια
της δυναμικής επιστροφής του ΣΥΡΙΖΑ στην πιο επιθετική μορφή λαϊκισμού, που τον χαρακτήριζε πριν από
το 2015.

Έμφαση στη λάσπη
Για να δημιουργήσει δυναμική κατά
της κυβέρνησης, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ συνέδεσε τα περί «κυβερνητικής συγκάλυψης» με τη θεωρία των
παιδεραστών –«παιδέρες» στην ανάρτηση του διευθυντή της κομματικής εφημερίδας «Αυγής» στο διαδίκτυο–
που υποτίθεται ότι κυριαρχούν με την
παρουσία τους στο περιβάλλον του
Μητσοτάκη και επιβάλλουν την κυβερνητική γραμμή.
Και σε αυτό το θέμα ο Τσίπρας αποδεικνύεται αδέξιος μιμητής του
Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ
είχε ειδικευτεί στην καταγγελία και
στην απαξίωση των πολιτικών αντιπάλων του με όλα τα μέσα.
Αναφέρω ενδεικτικά ότι είχε συνεργαστεί με τους συνωμοσιολόγους του
QAnon, αρκετοί από τους οποίους
πρωταγωνίστησαν στην επίθεση και
την κατάληψη του Καπιτωλίου. Σύμφωνα με τους φιλοτραμπικούς συνωμοσιολόγους, παιδεραστές έχουν διεισδύσει στο κατεστημένο, ιδιαίτερα
στο Δημοκρατικό Κόμμα, και παίρνουν αποφάσεις στρατηγικής σημασίας με βάση τη διαστροφή τους.
Η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά
το σκάνδαλο Λιγνάδη στηρίζεται στη
δημιουργία της εντύπωσης στην κοινωνία ότι Μητσοτάκης και ΝΔ καλύπτουν τους παιδεραστές. Ο Τσίπρας
κρατήθηκε στη Βουλή σε απόσταση

Και στο θέμα των
«παιδεραστών» οι
σκληροί του ΣΥΡΙΖΑ
στον δρόμο των
συνωμοσιολόγων
υποστηρικτών του
Τραμπ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί την καρατόμηση
της Μενδώνη γι’ αυτά που έκανε ο
Λιγνάδης ως διευθυντικό στέλεχος του
Εθνικού το 2015, επί των ημερών του.
ασφαλείας από αυτή τη γραμμή, την
οποία όμως αναπτύσσουν με τις παρεμβάσεις τους στελέχη όπως ο διευθυντής της κομματικής εφημερίδας
«Αυγής», ο Βαξεβάνης και φυσικά ο
Πολάκης.
Στην πρόκληση Μητσοτάκη να καταγγείλουν αυτούς που περνάνε τη
γραμμή για «παιδέρες» ο Τσίπρας δεν
μπόρεσε να απαντήσει, εφόσον είναι
φανερό ότι τους έχει βάλει ο ίδιος.
Έχει κάνει ένα μοίρασμα ρόλων επιδιώκοντας να λασπώσει τον πολιτικό αντίπαλο χωρίς να εκτεθεί ιδιαίτερα ο
ίδιος.
Αν η ΝΔ είχε μείνει στην… εποχή της
πολιτικής αθωότητας και ο ελληνικός
λαός δεν είχε υποστεί τις συνέπειες
του προ του 2015 επιθετικού λαϊκισμού του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε ίσως
να επιτύχει τον στόχο του.
Τώρα όμως η ΝΔ είναι ιδεολογικά και
πολιτικά πιο αξιόμαχη και η ευρύτερη
κοινή γνώμη ιδιαίτερα επιφυλακτική
έναντι του κ. Τσίπρα και των πρωτοπαλίκαρών του.

Αβάσιμα επιχειρήματα
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επιλογή
Λιγνάδη που έκανε η υπουργός Πολιτισμού, κ. Μενδώνη, για την καλλιτεχνική διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου αποδείχθηκε ατυχής. Το τελευταίο που χρειαζόταν ο κόσμος της
τέχνης και του πολιτισμού, με τους
περισσότερους εργαζόμενους να βρίσκονται σε αδιέξοδο λόγω πανδημίας,
ήταν ένα σκάνδαλο τέτοιου τύπου.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Μενδώνη πρέπει αυτόματα να πάει στο
σπίτι της. Είναι θέμα πολιτικής εκτίμησης του πρωθυπουργού και κατά
πόσον εκτιμά ότι η λάθος επιλογή του
Λιγνάδη υπερκαλύπτεται από τη συνολική επίδοσή της.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τη στοχοποίησε και ζήτησε την παραίτησή της διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα και προσαρμόζοντάς τη στην πολιτική σκοπιμότητά του.
Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρεται επειδή διορίστηκε ο Λιγνάδης, με
πρωτοβουλία της υπουργού Πολιτι-

σμού, χωρίς να γίνει διαγωνισμός για
τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή
του Εθνικού Θεάτρου. Όμως και η κυβέρνηση Τσίπρα προχώρησε στον διορισμό καλλιτεχνικού διευθυντή δικής
του επιλογής με τη μέθοδο που τώρα
καταγγέλλει.
Εμφανίζουν τον Λιγνάδη σαν μια αυθαίρετη επιλογή της Μενδώνη, ενώ επρόκειτο για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του στο Εθνικό Θέατρο. Το
2015, οπότε καταγγέλλεται ότι βίασε
έναν νεαρό, ήταν ήδη διευθυντής στη
Νέα Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου με
διοικητική και πολιτική ευθύνη της
κυβέρνησης Τσίπρα. Επομένως, η
Μενδώνη δεν προώθησε κάποιον άσχετο σε θέση ευθύνης, αλλά έναν καταξιωμένο ηθοποιό και σκηνοθέτη ευρύτερης αποδοχής, αν κρίνουμε από
τη συνεργασία του με το Εθνικό επί
ΣΥΡΙΖΑ.
Ούτε μπορεί να κατηγορηθεί για το
γεγονός ότι δεν ήξερε. Αν υποθέσουμε
ότι έπρεπε οπωσδήποτε να ξέρει, έπρεπε να ξέρουν και οι επικριτές της
από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσαν υπεύθυνη θέση και συνεργάστηκαν με τον Λιγνάδη το 2015.
Η θεωρία του «όποιος δεν ξέρει, όφειλε να ξέρει και γι’ αυτό πρέπει να
παραιτηθεί», αν ισχύσει με απόλυτο
τρόπο για τη Μενδώνη, πρέπει να
παρασύρει στην έξοδο από την πολιτική και τον Τσίπρα. Με δική του υ-
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πογραφή είχε υπουργοποιηθεί ένας
ηθοποιός ο οποίος έχει καταγγελθεί
από πέντε γυναίκες ηθοποιούς για σεξουαλική παρενόχληση, ακόμη και
για απόπειρα βιασμού. Έπρεπε επίσης
να παραιτηθεί ο Τσίπρας γιατί με δική
του έγκριση προωθήθηκε σε εξαιρετικά σημαντική θέση ιδρύματος πολιτισμού γνωστός ηθοποιός, ο οποίος
τώρα κατηγορείται για βίαιη συμπεριφορά σε βάρος γυναικών ηθοποιών με
τις οποίες συνεργάστηκε.
Αν κρίνουμε λοιπόν από το πολιτικό
παρελθόν του ίδιου του κ. Τσίπρα, η
κριτική του ΣΥΡΙΖΑ προς την κ. Μενδώνη για την ατυχή επιλογή της έπρεπε να είναι πιο προσεκτική και φυσικά να μη συνδέεται με θεωρίες για
«συγκάλυψη» και πολιτική διευκόλυνση παιδεραστών.

Η βασική ευθύνη
Στη βιασύνη του να χρησιμοποιήσει
το σκάνδαλο Λιγνάδη για να ολοκληρώσει την επιστροφή στον επιθετικό
λαϊκισμό της προ του 2015 περιόδου,
ο ΣΥΡΙΖΑ παραβλέπει τις δικές του
ευθύνες για την όποια δράση του Λιγνάδη.
Δεν υπάρχει καταγγελία για παιδεραστία ή άλλη ποινικά κολάσιμη πράξη
στη διάρκεια της περιόδου κατά την
οποία ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής
του Εθνικού Θεάτρου με πολιτική ευθύνη της Μενδώνη. Αντίθετα, υπάρχει
καταγγελία, που οδήγησε στην προφυλάκισή του, για βιασμό και παιδεραστία το 2015, όταν ήταν διευθυντής
της Νέας Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου με πολιτική ευθύνη του υπουργού Πολιτισμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Αν επιβεβαιωθεί η καταγγελία για το
2015, ο Λιγνάδης θα έχει εγκληματήσει αξιοποιώντας τη θέση επιρροής
που είχε επί ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να το ξέρει
κανείς, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ ούτε επί ΝΔ.
Είναι τουλάχιστον εξωφρενικό να απαιτεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ την άμεση
παραίτηση Μενδώνη επειδή δεν
ήξερε, όπως αυτοί, ότι «ξέφυγε» και ενδεχομένως εγκλημάτησε ο Λιγνάδης
το 2015. Ο ετεροχρονισμός που επιχείρησε ο Τσίπρας σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ευθύνες, να αναλάβει δηλαδή η
Μενδώνη τις ευθύνες εκείνων που έπρεπε να τον ελέγχουν επαγγελματικά
και πολιτικά το 2015, δείχνει την κακή
πολιτική του διάθεση.

Θεσμική απάντηση
Ο Μητσοτάκης στη Βουλή προσπάθησε να ελέγξει τον επιθετικό λαϊκι-

Με αφορμή την εισβολή καταληψιών
στην πρυτανεία του ΑΠΘ ο Τσίπρας
επιβεβαίωσε τη θέση του υπέρ της
ανομίας στα ΑΕΙ.
σμό του ΣΥΡΙΖΑ και να δώσει πολιτική και θεσμική απάντηση στο τεράστιο πρόβλημα που ανέδειξε το
#MeToo και σε διαστάσεις των οποίων η διαχείριση είναι πολύ δύσκολη. Παιδοφιλία, βιασμοί και ενδοοικογενειακή βία, κατάχρηση εξουσίας για σεξουαλικούς λόγους στους
χώρους εργασίας.
Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε στη Βουλή δείχνουν την
κοινωνική του ευαισθησία και το ότι
είναι αποφασισμένος να αξιοποιήσει
το σκάνδαλο Λιγνάδη με θετικό τρόπο.
Αυστηρότερος έλεγχος σε αυτούς που
έρχονται σε επαφή με παιδιά, αυστηρότερη νομοθεσία σε μια προσπάθεια
να λειτουργήσει αποτρεπτικά, καλύτερη ενημέρωση της κοινωνίας, από
το σχολείο μέχρι τους γονείς και από
τους κοινωνικούς μέχρι τους επαγγελματικούς χώρους, για να γνωρίζουν
όλοι δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Ο Μητσοτάκης επαναλαμβάνει και σε
αυτό το θέμα τα θετικά μηνύματα που

στέλνει σε όλα τα ζητήματα μεγάλου
δημόσιου ενδιαφέροντος. Η προσέγγισή του είναι πάντα θετική, γιατί αντιλαμβάνεται ότι αντιμετωπίζουμε
τεράστιες προκλήσεις και δεν υπάρχει
περιθώριο για τη σπατάλη δυνάμεων
που προκαλούν η επιθετική δημαγωγία και ο πολιτικός διχασμός.
Η πανδημία διαρκεί περισσότερο απ’
ό,τι είχε εκτιμηθεί. Η ελληνική οικονομία και η κοινωνία έχουν δεχτεί δυνατά χτυπήματα λόγω του Covid-19.
Πολλοί συμπολίτες μας είναι στα όρια
της αντοχής τους εξαιτίας και της δεκαετούς κρίσης που προηγήθηκε. Τα
μηνύματα από τη διεθνή οικονομία
για την Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Οι τελευταίες εβδομάδες
χαρακτηρίστηκαν από μεγάλη άνοδο
των διεθνών επιτοκίων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το επιτόκιο στο δεκαετές ομόλογο του ελληνικού Δημοσίου
από λίγο κάτω από το 0,70% στο 1,15%
με έντονη ανοδική τάση. Παράλληλα,
ανακάμπτουν γρήγορα οι διεθνείς

τιμές του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου. Το βαρέλι πετρελαίου τύπου
Μπρεντ κινείται πάνω από τα 65 δολάρια, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις ότι
μόλις η διεθνής οικονομία αφήσει
πίσω της την πανδημία μπορεί να εκτιναχθεί στα 100 δολάρια, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Το σκάνδαλο Λιγνάδη και η δυναμική
ανάπτυξη του ελληνικού #MeToo υπογραμμίζουν ότι στις μεγάλες δοκιμασίες επιβάλλεται η θετική προσέγγιση Μητσοτάκη και πως ο επιθετικός λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από
ξεπερασμένος, είναι πιο επικίνδυνος
στις σημερινές συνθήκες.

Ο Μητσοτάκης
ανταποκρίνεται στο
ελληνικό #MeToo με
τις αναγκαίες θεσμικές
παρεμβάσεις.
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μηχανία προκάλεσε σε μεγάλο
μέρος της οργανωμένης κομματικής βάσης του
ΣΥΡΙΖΑ η αντεπίθεση με την οποία
ο πρόεδρος του κόμματος και πρώην
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επέλεξε
για να απαντήσει στην πρόκληση του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να
αποδοκιμάσει τη φρασεολογία και τους
υπαινιγμούς βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για
κάλυψη από το Μέγαρο Μαξίμου σε παιδεραστές.
«Θα αποδείξετε, επιτέλους, ότι Τσίπρας,
Πολάκης και Βαξεβάνης δεν είναι το
ίδιο;» αναρωτήθηκε από βήματος Βουλής
ο κ. Μητσοτάκης στη δευτερολογία του,
λίγη ώρα αφότου ο κ. Τσίπρας στην πρωτομιλία του είχε καταδικάσει «αυτά που
γράφονται στο διαδίκτυο», χωρίς όμως να
κάνει καμία αναφορά στις επίμαχες αναρτήσεις.
«Δεν μπορείτε, κ. Τσίπρα, να πάρετε
καμία απόσταση από Πολάκη και Βαξεβάνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Έχετε ακραίες φωνές που διακινούν,
και σήμερα ακόμα, άθλια υπονοούμενα,
το κάνατε κι εσείς τεχνηέντως. Τσίπρας, Πολάκης, Βαξεβάνης είναι το ίδιο
πράγμα» είπε ο Κ. Μητσοτάκης στην
τελευταία του ομιλία.
Όμως αυτό ακριβώς που είπε ο πρωθυπουργός προκάλεσε ενθουσιασμό
στους καταγγελλόμενους.
«Σε ένα πράγμα, κύριε πρωθυπουργέ,
είχατε δίκιο στη Βουλή σήμερα. Στην
αναγνώριση των εχθρών σας. Πολάκης, Τσίπρας, Βαξεβάνης. Έχει γίνει
ήδη σύνθημα» έγραψε ο κ. Βαξεβάνης σε επιστολή του στον πρωθυπουργό που δημοσίευσε στον ιστότοπο
documentonews.
Λίγη ώρα αργότερα, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας αναρτούσε το
άρθρο Βαξεβάνη με εισαγωγή το παραπάνω απόσπασμα και την επισήμανση
«ΚΩΣΤΑ, ΖΩΓΡΑΦΙΣΕΣ».
Οι αναρτήσεις, όσο κι αν η ηλεκτρονική
έκδοση της «Αυγής» και το left.gr απέφυγαν να αναφέρουν, σήμαιναν το τυπικό τέλος μιας εσωκομματικής αντιπαράθεσης, που όμως είχε ήδη κριθεί.
Ο διευθυντής της «Αυγής» είχε αποδοκιμάσει την προηγούμενη Κυριακή
το δημοσίευμα του «Documento» για
τη διασύνδεση Μαξίμου-παιδεραστών,
κάνοντας λόγο για «εμετικά ξερατά»,
πολύ γρήγορα όμως έγραψε ο ίδιος για
«δύο παιδέρες στο στενό περιβάλλον
του Ηγέτη της Αριστείας», κερδίζοντας
αναδημοσίευση και επαίνους από τον κ.
Βαξεβάνη.
Το πρόβλημα όμως που πολλοί εντοπί-

Ο ΤΣΊΠΡΑΣ ΒΆΦΕΙ
ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΚΊΤΡΙΝΟ
ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΗΣ
ζουν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η επιλογή του κ. Τσίπρα να ταυτιστεί με τον
κ. Πολάκη, αλλά η ταυτόχρονη ταύτισή
του με τον εκδότη του «Documento»,
λίγο πριν φτάσει στη Βουλή η περίφημη
δικογραφία με τις καταγγελίες Καλογρίτσα για τη διοχέτευση των 3 εκατ. ευρώ
από τον όμιλο CCC στην έκδοση της εφημερίδας «Documento».
Η κύρια διαπίστωση είναι ότι ο πρόεδρος είναι απολύτως βέβαιος ότι δεν υφίσταται απειλή από κει, όμως κάποιοι
αναρωτιούνταν γιατί ο Μητσοτάκης
έδωσε διέξοδο στον Τσίπρα να αποδοκιμάσει ανώδυνα τις αναφορές για παιδεραστές.
Ο πρωθυπουργός είπε ότι όταν ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης
χρησιμοποίησε τη λέξη «κίναιδος», του
ζήτησε να την αποσύρει, αλλά ο Τσίπρας
δεν έκανε ούτε αυτό.
Και όχι μόνο αυτό αλλά ο Μητσοτάκης,
για να τον διευκολύνει, δεν έκανε την
παραμικρή αναφορά σε παρεμβάσεις
της εφημερίδας που είχαν στοχοποιήσει πλήρως τη σύζυγό του.
Αυτό δημιουργεί ανησυχία για το ενδεχόμενο ο κ. Μητσοτάκης, προτείνοντας
τη συζήτηση για την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου, να επεδίωκε να καταγραφεί ακριβώς αυτή η ταύτιση, η οποία
(αν τελικά προκύψει θέμα προανακριτικής για τα πολιτικά πρόσωπα, που θα
βάλει στο κάδρο και τον Κώστα Βαξεβάνη) θα είναι σωτήρια για τον εκδότη

Η διαπίστωση Μητσοτάκη
ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί
να πάρει απόσταση
από Βαξεβάνη και
Πολάκη ενθουσίασε τους
καταγγελλόμενους.

του «Documento», γιατί θα τον εμφανίσει να στηρίζεται από ένα μεγάλο
κόμμα και να ισχυρίζεται ότι υφίσταται
πολιτικές διώξεις, αλλά για τον Τσίπρα
θα είναι καταστροφική.
Τα ίδια αυτά στελέχη επισημαίνουν ότι
ο κ. Τσίπρας έκανε μόλις μισής σειράς
αναφορά σε δύο θέματα που ο ΣΥΡΙΖΑ
είχε αναδείξει μετ’ επιτάσεως: στο θέμα
της απεργίας πείνας Κουφοντίνα και σε
αυτό της εισβολής των ΜΑΤ για την κατάληψη στο ΑΠΘ.
Πρόκειται για δύο θέματα στα οποία
o ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται ως Ιανός, διότι
στο μεν εσωτερικό του κόμματος δεσπόζει το κίνημα συμπαράστασης στον
απεργό πείνας, όμως είναι εξαιρετικά α-
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ντιδημοφιλής στα νέα ακροατήρια που
θέλει να προσεγγίσει.
Μάλιστα στο τελευταίο θέμα οι πανεπιστημιακοί του ΣΥΡΙΖΑ στη σύγκλητο
του ΑΠΘ άλλαξαν άρδην τις θέσεις τους
και από κει που μάζευαν υπογραφές για
την αποπομπή του πρύτανη συνυπέγραψαν το κείμενο, επικροτώντας την
πρόσκληση στην ΕΛ.ΑΣ. να παρέμβει.
Για τον Τσίπρα, η μεσαία τάξη είναι το
ακροατήριο του οποίου η κατάκτηση
μπορεί να φέρει ένα κόμμα στην εξουσία, αλλά πρόκειται για ένα ακροατήριο
που δεν πείθεται εύκολα και δεν συγκινείται από απεργίες πείνας τρομοκρατών, ούτε θεωρεί ότι πρέπει να ανέχεται υποβαθμισμένα πανεπιστήμια για
τα παιδιά της, τις σπουδές των οποίων
χρηματοδοτεί ματώνοντας οικονομικά.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που γίνονται, η συζήτηση θα διευκολύνει τον κ.
Μητσοτάκη να πάρει τις τελικές αποφάσεις σχετικά με το αν θα οδηγήσει την
υπόθεση Καλογρίτσα σε προανακριτική. Το ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί είναι αν οι εμπλεκόμενοι υπουργοί
στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών σταματούν στον τότε υπουργό Επικρατείας,
Νίκο Παππά, ή θα φτάσουν στον ίδιο,
καθώς μάρτυρες έχουν ήδη πει δημόσια ότι τους έχουν πει ότι τα ήξερε όλα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση έχει ήδη παραπεμφθεί ο τότε
γενικός γραμματέας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Λευτέρης Κρέτσος, εκ των
στενότερων συνεργατών του κ. Παππά,
η δίκη του οποίου έχει ήδη αναβληθεί
μία φορά.
Σε ό,τι αφορά την υπόθεση Κουφοντίνα, κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ κάνουν
λόγο για παγίδα στην οποία ο πρόεδρος
προσπαθεί να μην πέσει, καθώς ο ίδιος
δεν έχει μιλήσει ποτέ για το θέμα.
Ο Κουφοντίνας χρησιμοποιήθηκε το
2017 για να δημιουργήσει εκνευρισμό
στην οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά η
προσπάθεια, παρά τις έξι άδειες, δεν απέδωσε. Κατόπιν σταμάτησαν οι άδειες
και έκανε μια απεργία πείνας που είχε
προαναγγείλει ότι θα είναι «μέχρι το
τέλος», αλλά σταμάτησε χωρίς να πάρει
την έβδομη άδεια. Έκτοτε το θέμα δεν
επανήλθε ποτέ.
Στη συνέχεια δεν αντέδρασε και όταν
τον απομάκρυναν από τις αγροτικές φυλακές επέλεξε να κάνει απεργία για ένα
τριτεύον, διαδικαστικού χαρακτήρα ζήτημα.
Η δε απειλή για τη ζωή του προκάλεσε
εκατοντάδες διαδηλώσεις και δεκάδες
καταλήψεις, οι οποίες συνέπεσαν με τις
διαδηλώσεις κατά του νέου νόμου για
τα ΑΕΙ και διεύρυναν τα αιτήματά τους.
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τις µεγάλες αποκλίσεις συµφερόντων και αντιλήψεων µεταξύ
των ηγετικών κύκλων της Επανάστασης, οι οποίες κορυφώθηκαν σε εµφύλιες συρράξεις,
αποδίδει ο καθηγητής ∆ιπλωµατικής Ιστορίας στο ΑΠΘ Γιάννης Στεφανίδης
την εµφάνιση «κοµµάτων» συνδεδεµένων µε
τις µεγάλες ευρωπαϊκές δυνάµεις της εποχής,
Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία.
Ο καθηγητής Στεφανίδης επισηµαίνει ότι ο Καποδίστριας, που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 1828, επιχείρησε να τηρήσει κατ’
αρχήν ίσες αποστάσεις απ’ όλες τις µεγάλες
δυνάµεις, ωστόσο, ως πρώην υπουργός του
τσάρου, συναντούσε τη µόνιµη καχυποψία
των Βρετανών, στην οποία προστέθηκε η
εχθρότητα της γαλλικής πλευράς.
Πάντοτε στην Ελλάδα προκαλούσε
συγκίνηση το ότι η Αϊτή ήταν η
πρώτη χώρα που αναγνώρισε το
ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Είχαµε
άλλες επίσηµες αναγνωρίσεις πριν
από το 1830;
Πράγµατι, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι
η πρώτη αναγνώριση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους ήρθε από µια χώρα που κατά
συντριπτική πλειονότητα κατοικούσαν νέγροι,
πρώην δούλοι (οι αυτόχθονες κάτοικοι του νησιού είχαν εξοντωθεί από τις ασθένειες που έφεραν οι Ευρωπαίοι αποικιστές). Η χώρα αυτή
είχε κατακτήσει την ανεξαρτησία της το 1804,
έπειτα από αγώνα εναντίον µιας ευρωπαϊκής
δύναµης, της Γαλλίας, η οποία αργότερα θα
συνέβαλλε στην απελευθέρωση των Ελλήνων από την οθωµανική δεσποτεία.
Άλλη αναγνώριση δεν είχε προηγηθεί, είχε
όµως µεγάλη σηµασία η αναγνώριση των επαναστατηµένων Ελλήνων ως εµπολέµων
από τη βρετανική κυβέρνηση, µε εισήγηση
του υπουργού Εξωτερικών Τζορτζ Κάνινγκ,
τον Μάρτιο του 1823. Η πρωτοβουλία αυτή
σαφώς έπληττε τα συµφέροντα του σουλτάνου και διευκόλυνε την τακτική του αποκλεισµού που επέβαλλε το ναυτικό των Ελλήνων
στα παράλια των επαναστατηµένων χωρών.
Τι σηµασία είχαν στις αντίστοιχες χώρες το
Γαλλικό, το Ρωσικό και το Αγγλικό Κόµµα;
Η εµφάνιση αυτών των «κοµµάτων», ή, καλύτερα, µερίδων, εξηγείται από τις µεγάλες αποκλίσεις συµφερόντων και αντιλήψεων µεταξύ
των ηγετικών κύκλων της Επανάστασης. Οι αποκλίσεις αυτές προκάλεσαν αντιπαραθέσεις
που, στα 1823-1824, κορυφώθηκαν σε εµφύλιες συρράξεις. Στην επιδίωξή τους να υπερισχύσουν η µία έναντι της άλλης, οι µερίδες
αυτές αναζήτησαν στήριγµα στις ευρωπαϊκές
Μεγάλες ∆υνάµεις που έδειχναν ενεργότερο
ενδιαφέρον για την Επανάσταση. Πρώτη εκδήλωση αυτής της τάσης ήταν η λεγόµενη «Πράξη
Υποτελείας» του 1825, µε την οποία επιφανείς
εκπρόσωποι των επαναστατηµένων, µε πρώτο
τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ζητούσαν την
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ληνικών κινήσεων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ξενιτεµένοι λόγιοι, όπως ο Αδαµάντιος Κοραής, ανέλαβαν τη διαφώτιση
κοινής γνώµης και κυβερνήσεων για τον χαρακτήρα και τους σκοπούς της Επανάστασης
γράφοντας επιστολές και εκδίδοντας φυλλάδια.
Να µην ξεχνάµε ότι Έλληνες της ∆ιασποράς,
από τον ∆ηµήτριο Υψηλάντη και τον Καποδίστρια µέχρι τον Μαυροκορδάτο και τον Γεώργιο Σταύρου, έπαιξαν κορυφαίο ρόλο στην εξέλιξη του απελευθερωτικού αγώνα, ερχόµενοι
συχνά σε σύγκρουση µε αυτόχθονες ηγέτες.

Γιάννης
Στεφανίδης,
καθηγητής
∆ιπλωµατικής
Ιστορίας
στο ΑΠΘ

«Ανήκοµεν εις την ∆ύσιν
από το 1821»
ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

προστασία της βρετανικής κυβέρνησης. Ακολούθησαν δύο ανάλογες εκκλήσεις, προς τη
ρωσική και τη γαλλική κυβέρνηση αντίστοιχα.
Η έλευση διπλωµατικών εκπροσώπων των
∆υνάµεων στο υπό σύσταση κράτος, από το
1828, συνετέλεσε στην αποκρυστάλλωση των
τριών µερίδων, που αναφέρονται έκτοτε ως
«Αγγλικό», «Γαλλικό» και «Ρωσικό» Κόµµα.

σφαλίσει δύο από τους βασικούς στόχους της
εξωτερικής του πολιτικής: πρώτον, η Ελλάδα
να καταστεί πλήρως ανεξάρτητη (και όχι αυτόνοµη, φόρου υποτελής στον σουλτάνο) και,
δεύτερον, να χαραχτούν τα ελληνικά σύνορα
βορειότερα από τη γραµµή Αχελώου-Σπερχειού που προέβλεπε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (Φεβρουάριος 1830).

Άλλαζε η εξωτερική πολιτική ανάλογα µε
την επιρροή καθενός από αυτά;
Αυτό θα συµβεί την εποχή της βασιλείας του
Όθωνα. Στη διάρκεια της Επανάστασης ήταν
ευδιάκριτη η υπεροχή της «αγγλικής» µερίδας,
αν και ο Μαυροκορδάτος έδειξε κάποια ικανότητα να εκµεταλλεύεται το ενδιαφέρον και των
τριών Μεγάλων ∆υνάµεων, που τελικά επενέβησαν στο Ναβαρίνο και έσωσαν την Επανάσταση από του Χάρου τα δόντια.
Ο Καποδίστριας, που ανέλαβε καθήκοντα τον
Ιανουάριο του 1828, επιχείρησε να τηρήσει κατ’
αρχήν ίσες αποστάσεις. Ωστόσο, ως πρώην υπουργός του τσάρου, συναντούσε τη µόνιµη
καχυποψία των Βρετανών, στην οποία προστέθηκε η εχθρότητα και της γαλλικής πλευράς. Με δεδοµένες την αντίδραση πολυποίκιλων εγχώριων συµφερόντων στο έργο του
και την έλλειψη ισχυρής στήριξης από το εξωτερικό, είναι πράγµατι άξιο θαυµασµού το γεγονός ότι ο Καποδίστριας κατόρθωσε να εξα-

Είχε η Επανάσταση διπλωµατικές εκπροσωπήσεις στο εξωτερικό;
Στην προσπάθειά της να έρθει σε επαφή µε
ξένες κυβερνήσεις, η Επανάσταση στηρίχτηκε
σε ad hoc αποστολές και κυρίως στην αλληλογραφία είτε στελεχών των προσωρινών επαναστατικών κυβερνήσεων, όπως ο Μαυροκορδάτος και ο Θεόδωρος Νέγρης, είτε φιλελλήνων µε κύρος, όπως ο λόρδος Βύρων και ο
Λέστερ Στάνχοουπ. Συστηµατικές επαφές θα
αποκαθιστούσε ο Καποδίστριας, και λόγω των
γνωριµιών και του κύρους που διέθετε στους
ευρωπαϊκούς διπλωµατικούς κύκλους (µάλιστα, προτού αναλάβει τα καθήκοντά του ως
Κυβερνήτης, περιηγήθηκε διάφορες σηµαντικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες).
Αξιοποιήθηκε η οµογένεια της εποχής ως
µέσο επηρεασµού των χωρών διαµονής τους;
Η οµογένεια, ή, ορθότερα, η ελληνική ∆ιασπορά, συνεισέφερε στην εκδήλωση φιλελ-

Υπήρξε κατανοµή επιρροής των τριών νικητριών του Ναβαρίνου στην Ελλάδα; Μια
Γιάλτα εποχής;
Πρώτον, στη Γιάλτα δεν έγινε κατανοµή σφαιρών επιρροής, στην Ευρώπη ή αλλού – πρόκειται για έναν από τους βαθύτερα ριζωµένους
ιστορικούς µύθους, γαλλικής (γκολικής) προελεύσεως. ∆εύτερον, οι τρεις Μεγάλες ∆υνάµεις
που έδρασαν στο Ναβαρίνο είχαν δεσµευτεί,
µε τη Συνθήκη του Λονδίνου (Ιούλιος 1827), να
µην επιδιώξουν καµία «αύξηση εδάφους, αποκλειστική επιρροή ή εµπορικό πλεονέκτηµα»
στην Ελλάδα. Αυτή η «ρήτρα ανιδιοτέλειας» τηρήθηκε και στην επιλογή µονάρχη για το νεοσύστατο κράτος, καθώς ο όποιος εκλεκτός
δεν έπρεπε να προέρχεται από τους βασιλικούς οίκους των τριών ∆υνάµεων.
Είχε περιθώρια διπλωµατικής ευελιξίας το
νεοσυσταθέν κράτος;
Ναι, από τη στιγµή που την «εγγύηση» και την
«προστασία» του αναλάµβαναν τρεις –και όχι
µία– Μεγάλες ∆υνάµεις. Ο Καποδίστριας ήταν
ο ενδεδειγµένος άνθρωπος να εκµεταλλευτεί
αυτή τη συρροή συµφερόντων πάνω στην ελληνική υπόθεση. Το δυστύχηµα είναι ότι δολοφονήθηκε από ελληνικά χέρια τη στιγµή που οι
προσπάθειές του απέδιδαν καρπούς.
Το 1975 ο Κωνσταντίνος Καραµανλής είπε
την περίφηµη φράση «ανήκοµεν εις την
∆ύσιν». Αν σκαλίσουµε τη φράση βαθιά,
φτάνει στο 1821;
Ναι. Οι συντάκτες των προσωρινών ελληνικών
πολιτευµάτων/συνταγµάτων και οι µορφωµένοι στο εξωτερικό εκπρόσωποι του αγωνιζόµενου ελληνικού έθνους είχαν κατά νου ένα
δυτικό πρότυπο οργάνωσης κράτους, οικονοµίας και κοινωνίας, περισσότερο ή λιγότερο φιλελεύθερο, µε την έννοια εκείνης της εποχής.
Ουδέποτε προτάθηκε σοβαρά στη διάρκεια της
Επανάστασης διαφορετικό µοντέλο, «ανατολικού», «βυζαντινού» ή άλλου τύπου. Οι επαναστατηµένοι ηγέτες των Ελλήνων, ακόµα κι εκείνοι που δυσκολεύονταν να αποβάλουν τις
οθωµανικές συνήθειές τους (π.χ. κοτζαµπάσηδες), αντιλαµβάνονταν ότι, αν ήθελε να επιβιώσει, η Επανάσταση έπρεπε να στραφεί στα
κράτη της «(δια)φωτισµένης» ∆ύσης, τα οποία,
παρεµπιπτόντως, αποδεικνύονταν πολύ πιο
βιώσιµα σε σύγκριση µε τις δεσποτείες ανατολικού τύπου.
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αλλαγή της χώρας
πρέπει να ξεκινήσει
από τη µεταρρύθµιση
του πολιτικού συστήµατος, δηλώνει στην
F.S. o πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός Παιδείας Βασίλης Κοντογιαννόπουλος.
Ο κ. Κοντογιαννόπουλος προτείνει τρεις
πυλώνες γι’ αυτή την αλλαγή, συγκεκριµένα την κατάργηση του σταυρού προτίµησης, την καθιέρωση ασυµβίβαστου υπουργού-βουλευτή και την αποκρατικοποίηση των κοµµάτων, και εκφράζει την
πεποίθησή του ότι η µεγάλη αλλαγή σήµερα είναι ότι η κοινή γνώµη έχει µετατοπιστεί και αναζητά τα αυτονόητα, αναζητά τις αξίες που στηρίζουν την πρόοδο
της κοινωνίας.
Σε ό,τι αφορά την αξιωµατική αντιπολίτευση, κάνει λόγο για µια αυτοαποκαλούµενη Αριστερά, η οποία απέχει παρασάγγας από τις αξίες της προδικτατορικής Αριστεράς, τη µόρφωση, την αριστεία, την
ηθική, και τη χαρακτηρίζει «λαϊκιστική Αριστερά πολιτικού τυχοδιωκτισµού».
Ποια ακριβώς είναι η έννοια της πολιτικής ευθύνης για έναν υπουργό;
Πριν από 30 χρόνια, µετά τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στην Πάτρα, ως συνέπεια των καταλήψεων εκείνης της εποχής, µε πρωταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα,
συνέβη κάτι µε το οποίο δεν είχα καµία
σχέση. Συνέβη όµως στον χώρο ευθύνης µου και υπέβαλα αµέσως την παραίτησή µου για τρεις λόγους. Όταν συµβαίνει κάτι τόσο δυσάρεστο στον χώρο
ευθύνης σου, πρέπει να καταβάλλεις το
αντίστοιχο τίµηµα, φταις - δεν φταις. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι ήθελα να βγάλω από
τη δύσκολη θέση την κυβέρνηση και το
κόµµα της Ν∆, εναντίον της οποίας επιτίθετο η αντιπολίτευση. Και ο τρίτος λόγος
ήταν ότι στο πολιτικό κλίµα που είχε διαµορφωθεί, και συνεχίστηκε και µετά την
παραίτησή µου, ήταν αδύνατο να εφαρµόσω τη µεταρρυθµιστική πολιτική στην
εκπαίδευση.
Συντρέχει κάποιος από αυτούς τους λόγους στο πρόσωπο της κ. Μενδώνη;
Κανένας απολύτως! Ποια είναι η αντικειµενική ευθύνη της κ. Μενδώνη; Η λανθασµένη επιλογή του διευθυντή του θεάτρου;
Μα δεν ήταν λανθασµένη. Η ιδιωτική ζωή
µιας επιλογής που αποκαλύπτεται εκ των
υστέρων δεν µπορεί να βαρύνει τον υπουργό που τον επέλεξε και εδικά όταν µε
την επιλογή δεν υπήρξε καµία αντίδραση.
Επειδή έχετε περάσει και από την κυβέρνηση Σηµίτη ως συνεργαζόµενος:
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Σήµερα η διαχωριστική
γραµµή δεν είναι µεταξύ
∆εξιάς και Αριστεράς, είναι
µεταξύ του αυτονόητου και
του αδιανόητου.
τοµής στο πολιτικό σύστηµα. ∆ιότι θεωρώ
ότι η κορυφαία µεταρρύθµιση που πρέπει
να µπει στο πρόγραµµα της Ν∆ είναι η µεταρρύθµιση στο πολιτικό σύστηµα. Το ασυµβίβαστο βουλευτή-υπουργού είναι µία
από τις τρεις καίριες τοµές. Η Κοινοβουλευτική Οµάδα πρέπει να γίνει στήριγµα,
αλλά µε κριτική στις πράξεις της κυβέρνησης και όχι πλυντήριο των όποιων αποφάσεων µε την προσδοκία υπουργοποίησης. Οι περισσότεροι φιλοδοξούν να
γίνουν υπουργοί και δεν θέλουν να συγκρουστούν µε τον αρχηγό. Αλλά και ο
πρωθυπουργός πρέπει να έχει την ευχέρεια επιλογής των συνεργατών που θα
τον βοηθήσουν στο έργο του και όχι να επιλέξει το α ή το β στέλεχος.

Βασίλης
Κοντογιαννόπουλος,
πρώην υπουργός
Παιδείας

«Ο Μητσοτάκης να µιλήσει µε
την κοινωνία που διακοµµατικά
επικροτεί τις πρωτοβουλίες του»
ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

∆υσκόλεψε τη θέση της κ. Μενδώνη το
ότι δεν προέρχεται από τη Ν∆;
Αναφέρεστε στις αντιδράσεις τριών βουλευτών που ταυτίστηκαν µε τον ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας το κεφάλι της κ. Μενδώνη. Είχα
αντιµετωπίσει κι εγώ παρόµοιες καταστάσεις, αλλά όχι στην κυβέρνηση Σηµίτη, στην κυβέρνηση της Ν∆. Όσο, δε,
αφορά την κυβέρνηση Σηµίτη, το πρόβληµα δεν ήταν δικό µου, αλλά του Κ. Σηµίτη, γιατί η κοµµατική βάση του ΠΑΣΟΚ
έβλεπε έναν υποστηρικτή της πολιτικής

στην οποία ήταν αντίθετη.
Υπάρχει περίπτωση να αντιµετωπίσει
παρόµοια προβλήµατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης;
∆εν υπάρχει βουλευτής που να µη φιλοδοξεί να βλέπει τον εαυτό του σε θέση
υπουργού, και από τη στιγµή που έκανε
το τολµηρό άνοιγµα το µισό Συµβούλιο να
είναι εξωκοινοβουλευτικοί, πολλοί βουλευτές εκφράζουν µια δυσαρέσκεια. Αλλά
αυτό ακριβώς αναδεικνύει την ανάγκη µιας

Ποιες είναι οι άλλες δύο;
Πρέπει να καταργηθεί ο σταυρός προτίµησης, που είναι η µήτρα της διαπλοκής,
της διαφθοράς και της µετριοκρατίας, και,
η πιο σηµαντική, πρέπει να γίνει η αποκρατικοποίηση του κοµµατικού συστήµατος. Σήµερα τα κόµµατα είναι κρατικοδίαιτα και δεν συντηρούνται απλώς από
τον ιδρώτα των φορολογουµένων, γίνεται σπατάλη. Πρέπει να περιοριστεί στο
ελάχιστο η χρηµατοδότηση και, εφόσον
υπάρχουν κόµµατα µε αρχές και αξίες
που πιστεύουν οι πολίτες, οι πολίτες να
ενισχύουν τα κόµµατα τα οποία τους εκφράζουν. Πρέπει να αποκοπεί πλήρως
ο οµφάλιος λώρος κόµµατος-κράτους.
∆εν µπορεί να υπάρχουν αποσπασµένοι
κρατικοί υπάλληλοι στα κόµµατα όταν το
Σύνταγµα στο άρθρο 29, παρ. 3, απαγορεύει στους δηµοσίους υπαλλήλους να
ανήκουν σε κόµµατα, αλλά βλέπω κόµµατα που απαρτίζονται κατεξοχήν από δηµοσίους υπαλλήλους.
Έχει τέτοια ατζέντα ο Μητσοτάκης;
Από τις συζητήσεις που είχα κάνει µαζί
του στο παρελθόν, πιστεύω ότι συµµερίζεται πολλές από αυτές τις απόψεις. Είµαι
στην πολιτική από το 1974, αλλά εκτός ενεργού πολιτικής εδώ και 15 χρόνια, γιατί
θεωρώ ότι είναι µάταιο να προσπαθείς σε
αυτό το κοµµατικό σύστηµα. Τελείωσε το
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κοµµατικό σύστηµα της Μεταπολίτευσης
και η αλλαγή της χώρας πρέπει να ξεκινήσει από τη µεταρρύθµιση του πολιτικού συστήµατος.
Ο Κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει πρόσκληση
για διάλογο σε όλους, αλλά δεν περιµένω
καµία εποικοδοµητική απάντηση από την
αντιπολίτευση. Με την κοινωνία, η οποία
διακοµµατικά και οριζόντια επικροτεί τις
πρωτοβουλίες του σε όλα τα κρίσιµα σηµεία όπου επιχειρεί να επαναφέρει την
κανονικότητα, πρέπει να µιλήσει.
Φτάνει να το θέλει ο Μητσοτάκης ή πρέπει να συναινέσει τουλάχιστον και η αξιωµατική αντιπολίτευση;
Η αξιωµατική αντιπολίτευση είναι µια αυτοαποκαλούµενη Αριστερά, η οποία έχει
απεµπολήσει τις αξίες της προδικτατορικής Αριστεράς, τη µόρφωση, την αριστεία,
την ηθική. Η σηµερινή Αριστερά απέχει
παρασάγγας από αυτές τις αξίες. Σήµερα
έχουµε µια λαϊκιστική Αριστερά πολιτικού
τυχοδιωκτισµού και µια άλλη Αριστερά,
προσκολληµένη στον προηγούµενο αιώνα.
Αυτή δεν ήταν η Αριστερά µε την οποία
συγκρουστήκατε κι εσείς το 1990;
Ένα κοµµάτι της τότε αξιωµατικής αντιπολίτευσης, το βαθύ κρατικιστικό ΠΑΣΟΚ, είναι
αυτό που έχει µετακοµίσει στη σηµερινή
Αριστερά του κ. Τσίπρα, η οποία είναι οι
κηπουροί του Γιώργου Παπανδρέου και
του Άκη Τσοχατζόπουλου.
Υπάρχει µια δοµική αδυναµία του Αλέξη
Τσίπρα να αρθρώσει σύγχρονο λόγο. Μένει
αγκυλωµένος στα αντισυστηµικά κινήµατα της Αριστεράς που τον ανέβασαν
στην εξουσία και, µε την απόπειρα να αξιοποιήσει τον πολιτικό και δηµοσιογραφικό οχετό µε αφορµή την υπόθεση Λιγνάδη, επιχειρεί να επαναφέρει αυτά που
πριν από δέκα χρόνια, µε αφορµή τα µνηµόνια, προκάλεσαν τη µεγάλη ζηµιά στον
ελληνικό λαό, µε αποτέλεσµα η κρίση που
οι άλλες χώρες αντιµετώπισαν σε δύο χρόνια να κρατήσει στην Ελλάδα 10 χρόνια.
Έχουν τη δυνατότητα να σταµατήσουν τη
µεταρρύθµιση στην παιδεία, όπως σταµάτησαν τη δική σας;
Αυτή είναι η µεγάλη τοµή που έχει γίνει
στην κοινωνία. Τότε, οι διαχωριστικές
γραµµές του παρελθόντος ήταν ζωντανές, έστω µε αναστροφή ρόλων. Μια ∆εξιά
που έγινε Κεντροδεξιά και έκανε µεταρρυθµίσεις, και µια Αριστερά η οποία έχει
πάρει τα χαρακτηριστικά της µετεµφυλιακής ∆εξιάς. Γιατί δεν αντιδρά η Αριστερά
στα τάγµατα εφόδου της Ακροαριστεράς,
όπως αντέδρασε για τα τάγµατα εφόδου
της Χρυσής Αυγής; ∆ιότι η σηµερινή Αριστερά έχει φύγει εντελώς από τις αξίες
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της Αριστεράς του Ηλιού, του Κύρκου,
του Παπαγιαννάκη. Ακόµη και του Χαρίλαου Φλωράκη. Αυτή η Αριστερά δεν
υπάρχει, και είναι πρόβληµα, γιατί η δηµοκρατία χρειάζεται την Αριστερά. Αλλά
αυτό είναι πρόβληµα σε όλη την Ευρώπη.

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υπάρχουν όµως οι αντιδράσεις στο πανεπιστήµιο, οι καταλήψεις…
Είναι το ψυχορράγηµα όλων των κοµµατικών επαγγελµατιών της Αριστεράς να
κρατήσουν την παιδεία αιχµάλωτη στη
µέγγενη κοµµατικών και συντεχνιακών
συµφερόντων που συνθλίβουν το µέλλον των παιδιών του ελληνικού λαού –
και µάλιστα των οικονοµικά ασθενέστερων– που δεν µπορούν να πάνε στα ιδιωτικά σχολεία και στα ξένα πανεπιστήµια,
όπου φοιτούν πολλά παιδιά στελεχών της
Αριστεράς.
Τι πρέπει να γίνει;
Σήµερα η διαχωριστική γραµµή δεν είναι
µεταξύ ∆εξιάς και Αριστεράς, είναι µεταξύ
κανονικότητας και µη κανονικότητας, είναι
µεταξύ υπευθυνότητας και ανευθυνότητας,
µεταξύ του αυτονόητου και του αδιανόητου. Η µεγάλη αλλαγή σήµερα είναι ότι η
κοινή γνώµη έχει µετατοπιστεί και αναζητά τα αυτονόητα, αναζητά τις αξίες που
στηρίζουν την πρόοδο της κοινωνίας. Την
αριστεία, την αξιοκρατία, την αξιολόγηση.
Οι κοινωνίες δεν πάνε µπροστά µε µετριότητες και ανεπάγγελτους. Πάνε µπροστά
µε τις ελίτ της γνώσης και της επιστήµης,
που δεν αποτελούνται από παιδιά πλουσίων, αλλά κατεξοχήν από παιδιά που προέρχονται από µεσαία και χαµηλά οικονοµικά στρώµατα. Αλλά µε τη σφραγίδα
δωρεάς, που έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου, πέτυχαν να αναδειχθούν σε προσωπικότητες διεθνούς εµβέλειας σε όλα
τα επίπεδα της επιστήµης, της τέχνης και
του αθλητισµού. Ο Κωνσταντίνος ∆ασκαλάκης στην τεχνητή νοηµοσύνη, ο Γιάννης
Αντετοκούνµπο και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Η Αριστερά του Ηλιού, του
Κύρκου, του Παπαγιαννάκη,
ακόµη και του Χαρίλαου
Φλωράκη, δεν υπάρχει,
και είναι πρόβληµα, γιατί η
δηµοκρατία χρειάζεται την
Αριστερά.

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

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
www.gethealthier.gr
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ΚΡΑΥΓΗ
ΑΓΩΝΙΑΣ
ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΣΗ,
ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Σ

ε δεινή θέση έχουν
περιέλθει η εστίαση
και το λιανεµπόριο
λόγω του lockdown
που έχει επιβληθεί
για τον περιορισµό
της διασποράς του
κορονοϊού. Για πολλές επιχειρήσεις η
κατάσταση είναι µη αναστρέψιµη. «Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις έχουν µηδενικά ταµειακά διαθέσιµα και βρίσκονται µπροστά στο φάσµα του λουκέτου.
Έχουµε φτάσει στα όριά µας» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ,
Γιώργος Καββαθάς, και πρόσθεσε: «∆ύο
στις δέκα επιχειρήσεις έχουν ταµειακά
διαθέσιµα για έναν µήνα. Μόνο το 16%
των επιχειρήσεων έχει ταµειακή δυνατότητα για πάνω από έναν µήνα. Έχουµε το
σκληρότερο lockdown στην Ε.Ε.».
Παράλληλα τόνισε ότι οικονοµία και
υγεία πρέπει να βρουν µια κοινή συνισταµένη. «∆εν αντέχουµε άλλο οικονοµικά, και η καταστροφή δεν θα είναι
µόνο στο επίπεδο της υγείας αλλά και
στο επίπεδο της ψυχολογίας και της ίδιας
της ζωής των ανθρώπων» υποστήριξε ο κ.
Καββαθάς.

κονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, παρέπεµψε στην πρόταση της επιτροπής
των λοιµωξιολόγων, στην οποία θα βασιστεί η κυβερνητική πρόταση. «Το κρίσιµο θέµα είναι να λειτουργήσει η πραγµατική οικονοµία µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη υγειονοµική ασφάλεια. Εµείς
αυτό που λέµε είναι ότι υπάρχει ένα σηµαντικό κόστος από το lockdown, που
το έχουµε προσδιορίσει και αθροίζει για
µεγάλο διάστηµα, υπάρχουν επιπτώσεις και στην πραγµατική οικονοµία και
στα δηµόσια οικονοµικά. Βοηθούµε όσο
µπορούµε, αλλά δεν µπορούµε να καλύψουµε όλες τις απώλειες» υπογράµµισε.
Η κυβέρνηση, είπε ο υπουργός, ακολούθησε «µια πολιτική µε σωφροσύνη,
ώστε να δίνουµε, αλλά να έχουµε πόρους και στο ταµείο, τους οποίους ενισχύουµε µε εξαιρετικά επιτυχηµένες εξόδους στις αγορές. Είναι αντιστρόφως
ανάλογο το πόσο µακρύτερο και βαθύτερο θα είναι το lockdown σε σχέση µε
τον όγκο της βοήθειας που µπορεί να
δοθεί. Χρειάζεται ένας συγχρονισµός
µεταξύ της υγειονοµικής ασφάλειας
και της λειτουργίας της πραγµατικής
οικονοµίας».

Τραγική η κατάσταση
στην εστίαση

Παράταση στις εκπτώσεις

«Στον χώρο της εστίασης η κατάσταση
είναι τραγική, έχουν εξαντληθεί οι αντοχές µας. Ο κλάδος έχει καταστραφεί εντελώς πλέον. Έστειλα επιστολή χθες στους
αρµόδιους υπουργούς λέγοντας ότι θα
πρέπει να βρεθεί ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο για να επανεκκινήσει ο κλάδος
της εστίασης. Η κατάσταση είναι τραγική.
∆εν υπάρχουν χρήµατα για να επαναλειτουργήσει η αγορά» σηµείωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.
Σχετικά µε το ενδεχόµενο να ανοίξει
το λιανεµπόριο άµεσα, ο υπουργός Οι-

Σε µια προσπάθεια να δοθεί µια ανάσα
στον κλάδο του λιανεµπορίου, η κυβέρνηση προχωρά στην παράταση των εκπτώσεων. Ειδικότερα, ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, κατέθεσε
τροπολογία στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών για τη δυνατότητα
ρύθµισης της εκπτωτικής περιόδου έτσι
ώστε να δοθεί παράταση στις εκπτώσεις
έως τις 31 Μαρτίου 2021.
Υπενθυµίζεται ότι ο εµπορικός κόσµος
έχει ζητήσει την παράταση των τακτικών χειµερινών εκπτώσεων, καθώς λόγω
των έκτακτων συνθηκών υπάρχει συσσώ-

Ο υπουργός
Οικονοµικών
προειδοποιεί ότι η
κυβέρνηση δεν µπορεί
να καλύψει όλες τις
απώλειες.
ρευση µεγάλων ποσοτήτων αδιάθετου αποθέµατος, ειδικά στα προϊόντα µόδας.

Τα δύσκολα είναι µπροστά
Το 2019 το Γενικό Μητρώο Επιχειρηµατικότητας (ΓΕΜΗ) µέτρησε 39.122 ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων και το 2020
36.155. Από την άλλη, το 2019 είχαµε
22.112 λουκέτα και το 2020 µόλις 13.057.
∆ηλαδή, ακόµη και µέσα στο 2020 το ισοζύγιο ιδρύσεων-διαγραφών ήταν θετικό και µάλιστα θετικότερο συγκριτικά
µε το 2019.
Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι η αγορά έχει
περάσει αναίµακτα την κρίση του κορονοϊού. Αντιθέτως, τα δύσκολα είναι µπροστά.
Κι αυτό διότι όσο «κουρεύονται» ή χαρίζονται ενοίκια, όσο αναλαµβάνει το κράτος τη µισθοδοσία των εργαζοµένων και
την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, όσο ενισχύει τη ρευστότητα µέσα
από τις επιστρεπτέες προκαταβολές και
όσο αναστέλλει την πληρωµή φόρων
και δανειακών υποχρεώσεων, λίγοι είναι
αυτοί που παίρνουν την απόφαση να
«κλείσουν βιβλία» και να εγκαταλείψουν
το µίσθιο. Ο µεγάλος προβληµατισµός

έχει να κάνει µε το τι θα συµβεί τις επόµενες εβδοµάδες (ή λίγους µήνες), που
θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται
τα µέτρα στήριξης.
Το αν θα υπάρξει ή όχι κύµα λουκέτων
στην αγορά θα φανεί. Το σίγουρο είναι
ότι θα υπάρξει κύµα ανακατατάξεων. Οι
εξελίξεις τοποθετούνται προς το τέλος
της άνοιξης ή τις αρχές του καλοκαιριού,
καθώς έως τότε η κυβέρνηση θα έχει παρατείνει τα µέτρα στήριξης µε τις αναστολές συµβάσεων εργασίας, την καταβολή
µιας ακόµη επιστρεπτέας προκαταβολής,
το πάγωµα των επιταγών και των φορολογικών υποχρεώσεων, αλλά και το κούρεµα ενοικίων.
Από το τέλος της άνοιξης και µετά εκτιµάται ότι θα αρχίσουν να αποσύρονται
τα σκληρά περιοριστικά µέτρα και κατά
συνέπεια τα µέτρα στήριξης. Από το β΄ εξάµηνο του 2021 θα πρέπει να ξεκινήσει
η αποπληρωµή των φόρων που έχουν
συσσωρευτεί κατά την περίοδο της πανδηµίας, θα πρέπει να καλύπτονται κανονικά οι επιταγές, να πληρώνεται το προσωπικό και ολόκληρο το ενοίκιο. Αυτό
είναι και το χρονικό σηµείο που θα αρχίσει να φαίνεται η αδυναµία πολλών επαγγελµατιών να αντεπεξέλθουν, καθώς
οι συσσωρευµένες υποχρεώσεις της
πανδηµίας θα πρέπει να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα µε τις τρέχουσες υποχρεώσεις.

Το βάρος στους υγιείς
Αυτή τη φορά το βάρος του οικονοµικού
επιτελείου αναµένεται να πέσει στις υγιείς επιχειρήσεις µε νέα µέτρα στήριξης,
που θα αφορούν µόνο εκείνες. Αναδιαρθρώσεις δανείων, κίνητρα για συγχωνεύσεις µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µειώσεις προκαταβολών φόρων και για την επόµενη χρονιά, θα νοµοθετηθούν για να
στηρίξουν την αγορά.
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κοπέλα μάς μιλάει με αισθησιακή φωνή, μας κοιτάζει λάγνα
και ολίγον υπαινικτικά, σέρνει το δάχτυλο στα χείλη και
κάπου εκεί σβήνουν τα φώτα.
Στην επαναφορά, αντί να δούμε
την τσόντα, όπως μας προϊδέασε η εισαγωγή, διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για διαφήμιση σοκολάτας. Η διαφήμιση, όπως όλες, είναι άψογα
γυρισμένη, ένα μικρό έργο τέχνης, όπως λέγεται συχνά.
Αλλά θα μπορούσε να είναι εισαγωγή σε τσόντα. Διακριτικά και με τέχνη, πάντα!
Παλιότερα, ήταν η διαφήμιση γιαουρτιού, στην οποία
πρωταγωνιστούσε μια ωραία γυναίκα, ντυμένη μόνο με
ανδρικό πουκάμισο – το οποίο ανδρικό πουκάμισο αποτελεί την κλασική εμφάνιση σε πολλές σκηνές ταινιών, ρομαντικών ή μη, όταν στη διήγηση έχει προηγηθεί ερωτική
επαφή.
Οι διαφημίσεις αυτού του είδους προβάλλονται σε ώρες υψηλής θεαματικότητας, ανάμεσα σε προγράμματα που επιτρέπεται να βλέπουν ανήλικοι. Το «επιτρέπεται» σε εισαγωγικά, διότι η σήμανση των προγραμμάτων αποτελεί
σύσταση και την ευθύνη έχουν οι γονείς. Αλλά τι μπορούν
να κάνουν οι γονείς όταν στο διάλειμμα ανώδυνων προγραμμάτων εμφανίζονται η «σοκολατίτσα» και το «γιαουρτάκι»;
Ενδεχομένως να θεωρηθεί αφελής η παρατήρηση, όταν
το διαδίκτυο προσφέρει πλέον απεριόριστη πρόσβαση σε
κάθε είδους θεάματα και συμπεριφορές και τα σχετικά εργαλεία βρίσκονται στη διάθεση και των ανηλίκων. Καθόλου αμελητέο το γεγονός ότι οι ενήλικες σε μεγάλο ποσοστό δεν ξέρουν να τα χειρίζονται και, κυρίως, δεν υποψιάζονται καν τις απεριόριστες δυνατότητες, τις οποίες όμως
οι έφηβοι παίζουν στα δάχτυλα.
Η σημασία βρίσκεται στον συμβολισμό. Κανείς μας δεν έκλεισε την τηλεόραση όταν προβλήθηκε μια διαφήμιση
αυτού του ύφους. Έμμεσα νομιμοποιήσαμε τη χρήση του
ημίγυμνου ή του σεξουαλικού υπαινιγμού για εμπορικούς
σκοπούς. Ουδείς, υποθέτω, εξήγησε μετά στον ανήλικο ότι
το συγκεκριμένο θέαμα εμφανίζει συγκεκριμένα λάθη συμπεριφορών. Από τη στιγμή που το γυμνό, το ημίγυμνο
και το υπαινικτικό γίνονται αποδεκτά ως μέσα προβολής
προϊόντων, γίνονται προϊόντα και τα ίδια. Η προσέγγιση
των κορμιών, η σωματική επαφή, υποτίθεται, συνιστά κορυφαία εκδήλωση, αν όχι την κορύφωση, ιδιωτικής επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων.
Μόνοι μας κατεβάσαμε τα όρια, μόνοι μας αφήσαμε τα
πράγματα να εκφυλιστούν. Υποτίθεται ότι παλιότερα ήταν
πιο ασφυκτικά, πιο υποκριτικά, πιο απάνθρωπα, και ότι
τώρα απελευθερωθήκαμε. Το πιθανότερο είναι ότι απλώς
βρήκαμε χώρο για περισσότερες καταχρήσεις και παρεκκλίσεις απενοχοποιημένα, στο όνομα κάποιας ελευθερίας.
Άλλο η κοινωνική καταπίεση και υποκρισία, άλλο η απελευθέρωση που, αντί να εξυψώνει τα πράγματα, απλώς κατεβάζει τον πήχη και επιτρέπει ασυδοσία.
Τις προηγούμενες ημέρες, ταυτόχρονα με το ξεκίνημα των
αποκαλύψεων των κακοποιήσεων στον αθλητισμό και κυρίως στο θέατρο, ξεκίνησε και η διαμάχη με βάση την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας που επιβάλλει υποχρεώσεις στους παρόχους οπτικοακουστικών μέσων. Η
κριτική εστιάστηκε στην υποτιθέμενη εφαρμογή τρομονόμου στην τέχνη. Η σχετική διατύπωση απαλείφθηκε, η
τέχνη δεν κινδυνεύει πλέον από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, αλλά την ίδια στιγμή μάθαμε ότι (και) καλλιτέ-
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άρθρο
«Γυμνό Προφίλ»,
έργο του
ζωγράφου
Χρίστου Καρά.

Δεν είναι στραβός
ο γιαλός
ΤΟΥ ΔΗΜΉΤΡΗ ΓΑΛΛΉ*
χνες μπορεί να είναι βιαστές. Θα περίμενε κανείς ότι η συζήτηση για τη μη προβολή θεαμάτων που προτρέπουν σε
βία ή διακρίσεις θα πήγαινε και στη μη προβολή θεαμάτων που εμπορευματοποιούν το σεξ ή που το προβάλλουν
λανθασμένα, ως καθημερινή δημόσια συμπεριφορά. Δεν
μας πέρασε από το μυαλό. Όπως δεν μας περνάει από το
μυαλό ότι η κορυφαία ανθρώπινη επαφή γίνεται, πρέπει
να γίνεται, αποκλειστικά ιδιωτικά και ότι η δημόσια εκδήλωσή της την καθιστά πορνογραφία. Ότι η δημόσια προβολή της πορνογραφίας την καθιστά, αργά ή γρήγορα, αποδεκτή συμπεριφορά και αναπόφευκτα ανταλλάξιμη.
Βέβαια, αξιολογικοί κανόνες συμπεριφοράς δεν είναι τελικά δυνατό να επιβληθούν με νόμο. Χρειάζεται άλλου είδους παιδεία και μια κοινωνία που να κινείται προς την
ίδια κατεύθυνση. Αυτό μάλλον το έχουμε χάσει προ πολλού.
Μια ματιά στην τρέχουσα ειδησεογραφία καταδεικνύει,
εδώ και χρόνια, ότι το ζήτημα της παιδεραστίας έχει, και
στη χώρα μας, διαστάσεις. Μόλις την επομένη από τη σύλληψη του «γνωστού σκηνοθέτη» συνελήφθη και δάσκαλος ειδικής αγωγής για τον ίδιο λόγο. Κάποιες δημοσιευμένες στατιστικές καταγράφουν ένα περιστατικό παιδεραστίας ανά τρεις μέρες. Όταν τόσα είναι όσα φτάνουν
στις Αρχές, φαντάζεται κανείς πόσα άλλα βρίσκονται από
κάτω.
Ασκήθηκε δίωξη στον χώρο του θεάτρου για παιδεραστία,
φημολογείται ότι θα ακολουθήσει κι άλλη. Υποτίθεται ότι
σοκαριστήκαμε. Δεν είχαμε σοκαριστεί βέβαια από τις διαφημίσεις, ούτε ασχοληθήκαμε με την καθημερινή ειδησεογραφία περί παιδεραστίας, ούτε αξιολογήσαμε στο ενδιάμεσο ότι το γυμνό δεν μπορεί να εμφανίζεται οπουδή-

ποτε, οποτεδήποτε, χωρίς όρους και χωρίς όρια. Μόνοι
μας μεταφέραμε το ντύσιμο των σκυλάδικων στους εργασιακούς χώρους και το αποδεχτήκαμε ως κριτήριο αποδοχής. Το ότι υπάρχουν και στο θέατρο βιαστές και παιδεραστές δεν θα έπρεπε να αποτελεί λόγο έκπληξης, από τη
στιγμή που υπάρχουν σε όλη την κοινωνία.
Το ότι τα σωματικά χαρίσματα και «θελήματα» αποτελούν
μέσο ανέλιξης ή σύναψης ανταλλακτικών σχέσεων είναι
τόσο παλιό όσο και ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει λόγος να
παριστάνουμε τους έκπληκτους. Δεν χρειάζεται όμως να
νομιμοποιούμε τέτοιες συμπεριφορές επιδοκιμάζοντας
ή θαυμάζοντας ανθρώπους που το μόνο ή το πιο προβεβλημένο προσόν τους είναι το ότι ξεγυμνώνονται δημόσια. Αφήνουμε πεδίο στους εφήβους, που εκ των πραγμάτων έχουν πολλά να μάθουν, να υιοθετούν στρεβλά πρότυπα και να αδυνατούν να κατανοήσουν, όταν έρθει η ώρα
(πάντα έρχεται η ώρα), ότι δεν πρέπει να ενδώσουν με κανέναν τρόπο.
Η εκπλήρωση του ονείρου κάθε ανθρώπου, και κυρίως
νέου, δεν είναι αυτοσκοπός, ούτε αξίζει να επιτυγχάνεται
με κάθε κόστος. Κανενός ανθρώπου τα όνειρα δεν πραγματοποιήθηκαν στο ακέραιο και ίσως αυτό να ήταν και η
αιτία που ορισμένοι προόδευσαν.
Βάζοντας όρια και προϋποθέσεις στη συμπεριφορά μας
θυσιάζουμε, πάντα, κάποια πράγματα, αλλά διατηρούμε
την ακεραιότητά μας. Πριν οδηγηθεί όμως ο καθένας
μας στην ανάγκη να ορθώσει τείχος απέναντι σε καταχρηστικές συμπεριφορές και να «θυσιάσει όνειρα», σκόπιμο είναι ως σύνολο να αναθεωρήσουμε και να αξιολογήσουμε εκ νέου πτυχές της κοινωνικής ζωής που πήραν
εντελώς λάθος κατεύθυνση.
Τις αποκαλύψεις ακολούθησε η συνήθης αμετροεπής
κοινωνική «κατακραυγή». Χύδην και χυδαίως ύβρεις, κατάρες και κρεμάλες για τους παιδεραστές και πλήρης αγνόηση του γεγονότος ότι υπάρχει Δικαιοσύνη και μόνο
μετά από αυτήν δικαιούμαστε να μιλήσουμε. Φυσιολογικά, οι κατηγορούμενοι θα φροντίσουν να ανταποδώσουν και θα μάθουμε σύντομα ποιος «το έκανε κατ’ επάγγελμα» και ποιος πήρε θέση και ρόλο με σεξουαλικό
αντάλλαγμα. Ας μην υποκρίνεται ότι ενοχλείται όποιος ακούει τον κ. Κούγια να του μιλάει από τηλεοράσεως με
τον ίδιο τρόπο και τα ίδια επιχειρήματα που ο «ενοχλημένος» χρησιμοποιεί για τον σκηνοθέτη. Στην αρένα
δεν είναι πάντοτε βέβαιο ότι θα εξοντωθεί το θηρίο, ούτε
ποιος ακριβώς είναι το θηρίο.
Ας προβληματιστούμε, χωρίς να εξαιρούμε εαυτούς, και
για τα πρότυπα που υιοθετήσαμε, και για τον τρόπο που
αντιδρούμε ή, κυρίως, δεν αντιδρούμε κάθε φορά, και για
το πού θέλουμε να οδηγηθούμε.
*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Από τη στιγμή που το γυμνό, το
ημίγυμνο και το υπαινικτικό γίνονται
αποδεκτά ως μέσα προβολής προϊόντων,
γίνονται προϊόντα και τα ίδια.
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ανθεκτικότητας για την Ελλάδα, η εφαρμογή του οποίου
αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη.

Μέτρα 11 δισ. ευρώ
Η έκθεση υπολογίζει ότι η Ελλάδα διέθεσε για μέτρα στήριξης ένα ποσοστό 9,4% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 15,5
δισ. ευρώ, το 2020, ενώ για το τρέχον έτος αναμένεται να
διαθέσει πρόσθετα κονδύλια για μέτρα ανερχόμενα στο
6,5% του ΑΕΠ της, δηλαδή στα 11,2 δισ. ευρώ, από 7,5 δισ.
ευρώ που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Τα ποσοστά αυτά, όπως τονίζει η Κομισιόν, είναι λίγο μεγαλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ωστόσο βρίσκονται
εντός των ορίων της ρήτρας συνολικής διαφυγής, δηλαδή
της άρσης των δημοσιονομικών περιορισμών, που θα
είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως το τέλος του 2021.
Οι συντάκτες της έκθεσης υπολογίζουν ακόμη ότι η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική θα έχει ως αποτέλεσμα
το έλλειμμα να φτάσει στο 3,9% του ΑΕΠ έναντι 3,4% του
ΑΕΠ που υπολόγιζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές εκτιμήσεις της.

Αβεβαιότητα

Η ΚΟΜΙΣΙΌΝ ΖΗΤΆ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΎΣ

«Ξ

ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

επάγωμα» των πλειστηριασμών, που έχουν ανασταλεί από τον Νοέμβριο στο
πλαίσιο των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται
από την πανδημία του κορονοϊού, ζητά η Κομισιόν, επισημαίνοντας τους κινδύνους για τις ελληνικές τράπεζες.
Ειδικότερα, στην 9η έκθεση αξιολόγησης η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της υιοθέτησης
αυστηρότερων περιορισμών για τον έλεγχο της πανδημίας, η κυβέρνηση ανέστειλε στα τέλη του 2020 όλα τα
μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για όλες τις κατηγορίες
των δανειοληπτών, «παγώνοντας», μεταξύ άλλων, τους
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες για πλειστηριασμούς, οι οποίες μπορεί να κρατούν αρκετούς μήνες.
Αυτό το γενικό «πάγωμα», όπως υπογραμμίζει η Επιτροπή, εάν παραταθεί θα προκαλέσει προβλήματα στην
αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων από τις ελληνικές τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Οι ελληνικές αρχές καλούνται, συνεπώς, να υιοθετήσουν το συντομότερο προσωρινά και
στοχευμένα μέτρα, διατηρώντας την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών.

Στο 10% η συρρίκνωση
Παράλληλα, η Κομισιόν εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία
συρρικνώθηκε κατά 10% το 2020, ενώ για φέτος προβλέ-

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η
ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε
κατά 10% το 2020, ενώ για φέτος
προβλέπεται μερική ανάκαμψή της.
πεται μερική ανάκαμψή της. Η πορεία της τουριστικής
περιόδου το 2020, λόγω της πανδημίας, επηρέασε αρνητικά το ελληνικό ΑΕΠ, με δεδομένο το βάρος του τουριστικού τομέα στην οικονομία.
Όσον αφορά την ανεργία, η Κομισιόν επισημαίνει ότι συνέχισε να μειώνεται, φτάνοντας το 16,2% το γ΄ τρίμηνο
του 2020, γεγονός που δείχνει ότι τα ισχύοντα μέτρα
στήριξης είναι επιτυχή στην προστασία των θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, η απασχόληση μειώθηκε σε σύγκριση
με πριν από έναν χρόνο, κυρίως λόγω του χαμηλότερου
αριθμού προσλήψεων στον τουριστικό τομέα. Η ανεργία
των νέων μειώθηκε επίσης, αλλά παραμένει πολύ υψηλή,
στο 34,2%, το γ΄ τρίμηνο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις δεν ενσωματώνουν
τον οικονομικό αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και

Στην έκθεση αναφέρεται πως είναι μεγάλη η αβεβαιότητα για τις δημοσιονομικές εξελίξεις: «Οι προβλέψεις
για τα δημόσια οικονομικά υπόκεινται σε σημαντικούς
κινδύνους. Η αβεβαιότητα για την πορεία της πανδημίας
παραμένει μεγάλη και μεταφράζεται σε σημαντικούς δημοσιονομικούς κινδύνους ως περαιτέρω παράταση των
μέτρων περιορισμού και της σχετικής δημοσιονομικής
στήριξης, η οποία θα πρέπει να είναι τόσο στοχευμένη
όσο και προσωρινή, διότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε
περαιτέρω αύξηση του φορολογικού κόστους. Η πιθανότητα αξιοποίησης των κρατικών εγγυήσεων θα αυξηθεί
με τη διάρκεια της κρίσης».
Η αβεβαιότητα αφορά επίσης την ταχύτητα ανάκαμψης
του ιδιωτικού τομέα μετά τη λήξη των μέτρων στήριξης,
τα οποία θα πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή και η παρατεταμένη
κρίση μετανάστευσης προσθέτουν περαιτέρω αβεβαιότητα στις μακροοικονομικές προοπτικές.

Τον Μάρτιο…
Σύμφωνα, πάντως, με τις πληροφορίες που βλέπουν το
φως της δημοσιότητας, οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή οι πλειστηριασμοί, αναμένεται να αρχίσουν
στα μέσα Μαρτίου, αναλόγως βέβαια με τη χαλάρωση του
lockdown και τον βαθμό επαναλειτουργίας των δικαστηρίων.
Παρ’ όλα αυτά, θα υπάρξει σαφής εξαίρεση για την πρώτη
κατοικία των κορονόπληκτων σύμφωνα με τα κριτήρια
του προγράμματος «Γέφυρα Ι», δηλαδή δεν θα πλειστηριάζονται ακίνητα αντικειμενικής αξίας κάτω των 300.000
ευρώ, εκτός και αν δεν αποτελούν πρώτη κατοικία. Η εξαίρεση αυτή αναμένεται να λάβει χώρα μέχρι το τέλος
Μαΐου, γιατί από 1 Ιουνίου οι πλειστηριασμοί θα ξεκινήσουν στην ολότητά τους, αφού θα λειτουργεί πλήρως
ο πτωχευτικός κώδικας, άρα όσοι επιζητούν προστασία
μπορούν να οδηγηθούν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Ωστόσο, οι τράπεζες δεν εμφανίζονται αισιόδοξες για τις
ανακτήσεις, αφού τον Αύγουστο θα είναι κλειστά τα δικαστήρια, ενώ κάποιοι δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο
μιας εκλογικής αναμέτρησης, που θα οδηγήσει και πάλι,
λόγω του κλεισίματος των πρωτοδικείων, σε παύση των
πλειστηριασμών για περίπου ένα δίμηνο.

TO ΘΕΜΑ
ΤΗΣ FS

ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ
• Τι δείχνουν οι έρευνες για την αύξηση της
σεξουαλικής βίας στην Ευρώπη
• Η υπόθεση Λιγνάδη η πιο καλή απάντηση στο
«γιατί τώρα;» για την Μπεκατώρου
• Στη Γαλλία οι πιο σκληρές αποκαλύψεις
• Κ. Τυράκη: «Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
προλαµβάνει τη σεξουαλική κακοποίηση»
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΥΡΑΚΗ

INFO

Κατερίνα Τυράκη
Ψυχολόγος MSc. Ψυχοθεραπεύτρια
Πευκών 66, Νέο Ηράκλειο
Τηλ.: 6979 003440
email: ktyraki@gmail.com
http: www.psychisygeia.gr

«Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ»
Η ψυχολόγος MSc. - ψυχοθεραπεύτρια Κατερίνα Τυράκη µάς εξηγεί ποιος είναι ο «κανόνας των
εσωρούχων», µε ποιον τρόπο να µιλάµε στα παιδιά µας χωρίς να τα ανακρίνουµε και γιατί είναι
σηµαντικό να γνωρίζουν το σώµα τους και να τους µιλήσουµε για το σεξ.
ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Πότε ξεκινάει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
των παιδιών;
Κατά την προνηπιακή ηλικία το παιδί αρχίζει να
αποκτά µια σταθερή εικόνα για τον εαυτό και το
σώµα του και να διαµορφώνει την ταυτότητα
του φύλου του. Αντιλαµβάνεται, για παράδειγµα,
ότι το σώµα του είναι δικό του, ότι οι διαφορές
ανάµεσα στα δύο φύλα αφορούν ανατοµικά
χαρακτηριστικά και όχι µόνο την εξωτερική
εµφάνιση (π.χ. τα ρούχα ή τα µαλλιά δεν
καθορίζουν αν κάποιος είναι αγόρι ή κορίτσι), ενώ
συχνά δείχνει µια µεγαλύτερη περιέργεια γύρω
από το σώµα του. Με την είσοδο στο σχολείο,
νέες αλληλεπιδράσεις µπαίνουν στη ζωή του.
Στα πλαίσια αυτά αρχίζει να αναρωτιέται, να
εξερευνά, να σχολιάζει, να ρωτά, και είναι τότε
που γονείς και δάσκαλοι χρειάζεται να ξεκινούν
τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, εστιάζοντας σε
έννοιες όπως η αξία, η προστασία, η φροντίδα του
εαυτού και του σώµατος.
Πώς η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση µπορεί
να προλάβει τη σεξουαλική κακοποίηση;
Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση προλαµβάνει
τη σεξουαλική κακοποίηση όπως η θετική
διαπαιδαγώγηση συνολικά προλαµβάνει την
κακοποίηση οποιασδήποτε µορφής. Αυτό δεν
πρέπει να το ξεχνάµε, καθώς συχνά οι γονείς
διστάζουν ή δυσκολεύονται να µιλήσουν στα
παιδιά τους για θέµατα σεξουαλικότητας, αφού
είτε νιώθουν άβολα είτε θεωρούν ότι δεν
έχουν τις κατάλληλες γνώσεις για να το κάνουν.
Ωστόσο, συζητώντας µε το παιδί µας για τα
θέµατα αυτά το βοηθάµε να διαµορφώσει
µια υγιή και ολοκληρωµένη προσωπικότητα.
Του µαθαίνουµε να σέβεται τον εαυτό του και
τους άλλους, να είναι πιο ευαισθητοποιηµένο
σε θέµατα αυτοπροστασίας, να ξεχωρίζει
επικίνδυνες ή κακοποιητικές συµπεριφορές,
να βάζει τα προσωπικά του όρια, αλλά και να
οριοθετεί καλύτερα τη δική του συµπεριφορά.
Το ενηµερώνουµε σωστά και το βοηθάµε
να «φιλτράρει» τις πληροφορίες που δέχεται
από άλλες πηγές. Κάτι τέτοιο, µάλιστα, αποκτά
ιδιαίτερη σηµασία στη σηµερινή εποχή, που η
τεχνολογία και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης
«εισβάλλουν» όλο και νωρίτερα στη ζωή

Ένας βασικός κανόνας που µπορεί να
γίνει κατανοητός από µικρές ηλικίες
είναι ο «κανόνας των εσωρούχων».
Κανείς δεν µπορεί να αγγίξει ή να
χαϊδέψει το παιδί στα σηµεία που
καλύπτονται από τα εσώρουχα, αλλά
ούτε εκείνο επιτρέπεται να το κάνει
σε άλλους.
του παιδιού, προβάλλοντας πρότυπα για τη
σεξουαλικότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις.
Γιατί τα παιδιά θύµατα δεν µιλάνε; Ποια
σηµάδια στη συµπεριφορά του παιδιού
πρέπει να µας ανησυχήσουν;
Η σεξουαλική κακοποίηση περιλαµβάνει
οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα µε
ή χωρίς σωµατική επαφή στο παιδί/έφηβο
µε σκοπό την ικανοποίηση του ενήλικα.
Ο ενήλικας µπορεί να ανήκει στο οικείο
περιβάλλον του παιδιού και συνήθως το
προσεγγίζει φιλικά, προσφέροντάς του δώρα,
γλυκά κ.λπ. και δείχνοντάς του προσοχή
και ενδιαφέρον. Σταδιακά µπορεί να το
απειλεί ή να το εκβιάζει συναισθηµατικά. Ως
αποτέλεσµα, το παιδί φοβάται να µιλήσει,
νιώθει ντροπή, ενοχή και άγχος και βιώνει
τον εαυτό του αδύναµο ή αβοήθητο. Ένας
έφηβος µπορεί επίσης να ανησυχεί για τις
συνέπειες της αποκάλυψης στην οικογένεια.
Ενδεικτικά σηµάδια που θα πρέπει να
διερευνήσουµε περισσότερο είναι οι
απότοµες αλλαγές στη συµπεριφορά και στη
διάθεση του παιδιού, η ξαφνική επιθετικότητα
ή αποµόνωση, ο φόβος προς κάποια µέρη
ή πρόσωπα, τα προβλήµατα στον ύπνο ή
στο φαγητό, προβλήµατα συµπεριφοράς στο
σχολείο, ανεξήγητα σηµάδια στο σώµα.
Πώς να επικοινωνούµε µε τα παιδιά µας
χωρίς να τα ανακρίνουµε σχετικά µε
ενδεχόµενες απρεπείς συµπεριφορές;
Καθώς το παιδί µεγαλώνει και ωριµάζει,
χρειάζεται όλο και περισσότερες

πληροφορίες και απαντήσεις που το βοηθούν
να καταλαβαίνει τον εαυτό του και τους
άλλους. Είναι πολύ σηµαντικό µε τη στάση
µας να δείχνουµε στο παιδί ότι είµαστε κοντά
του, πρόθυµοι να το ακούσουµε χωρίς να
το κρίνουµε. Να είµαστε πάντα ανοιχτοί
στον διάλογο και να δηµιουργούµε κλίµα
αποδοχής, εµπιστοσύνης και ασφάλειας.
Το παιδί πρέπει να γνωρίζει ότι µπορεί να
εκφράζει σκέψεις, συναισθήµατα, επιθυµίες,
και να το επιβραβεύουµε όταν το κάνει!
Να του περνάµε το µήνυµα ότι ακόµη
και κάτι που θα µας στενοχωρήσει θα
είµαστε εκεί για να το ακούσουµε και να το
διαχειριστούµε, όσο δύσκολο κι αν είναι.
Τα παιδιά δεν αντιλαµβάνονται πάντα
τη διαφορά µεταξύ του αγγίγµατος που
επιτρέπεται και εκείνου που θεωρείται
ανάρµοστο. Πώς τα διδάσκουµε τι επιτρέπεται
και τι όχι;
Ένας βασικός κανόνας που µπορεί να
γίνει κατανοητός από µικρές ηλικίες είναι
ο «κανόνας των εσωρούχων». Κανείς δεν
µπορεί να αγγίξει ή να χαϊδέψει το παιδί στα
σηµεία που καλύπτονται από τα εσώρουχα,
αλλά ούτε εκείνο επιτρέπεται να το κάνει σε
άλλους. Επίσης τονίζουµε ότι λέµε «όχι» σε
οτιδήποτε µας κάνει να νιώθουµε άβολα και
τα βοηθάµε να διαχωρίσουν το καλό από το
κακό άγγιγµα. Ένα άγγιγµα είναι κακό όταν
πονάει, όταν γίνεται κάπου που δεν θέλουµε ή
νιώθουµε άβολα, αν µας κάνει να νιώθουµε
φόβο ή άγχος ή αν κάποιος µάς ζητήσει να το
κρατήσουµε µυστικό.
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Σ

τη Γαλλία τα ζητήματα
σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης κυριαρχούν στην επικαιρότητα, με πρωταγωνιστές
γνωστές προσωπικότητες
και πρώην πολιτικούς.
Σε μία περίπτωση καταγγέλθηκε βιασμός
νεαρού 13 ετών από τον πατριό του. Ο κατηγορούμενος γι’ αυτή την πράξη θεωρείται
από τα κορυφαία μυαλά του σοσιαλιστικού
χώρου και το θύμα του είναι γιος σοσιαλιστή πρώην υπουργού.

Πριν δέκα χρόνια

Τα ζητήματα της σεξουαλικής κακοποίησης
από κορυφαίους του δημόσιου βίου κυριάρχησαν στην επικαιρότητα στη Γαλλία τον
Μάιο του 2011.
Τότε συνελήφθη στη Νέα Υόρκη ο διοικητής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
(ΔΝΤ), Ντομινίκ Στρος-Καν, ο οποίος ήταν
ταυτόχρονα κορυφαίο στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και οι δημοσκοπήσεις
τον εμφάνιζαν επικρατέστερο υποψήφιο

ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

για τις προεδρικές του 2012.
Ο Στρος-Καν πέρασε δυόμισι μήνες σε φυλακή των ΗΠΑ κατηγορούμενος για τον βιασμό καμαριέρας του ξενοδοχείου Sofitel,
στο οποίο διέμενε. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η καμαριέρα μπήκε στο δωμάτιό
του για να καθαρίσει κι εκείνος βγαίνοντας
από το μπάνιο τής επιτέθηκε και τη βίασε. Ο τότε διοικητής του ΔΝΤ δέχτηκε ότι
υπήρξε ερωτική επαφή, αλλά υποστήριξε
ότι ήταν με τη συναίνεσή της.
Τελικά ο Στρος-Καν οδηγήθηκε στο πολιτικό περιθώριο χωρίς να υπάρξει δίκη, ενώ η
καμαριέρα πέτυχε, παρά το αρκετά σκοτεινό παρελθόν της, έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι περιπέτειες του Στρος-Καν δεν σταμάτησαν στις ΗΠΑ, εφόσον το 2012 κατηγορήθηκε στη Γαλλία για συμμετοχή σε κύκλωμα μαστροπείας, υπόθεση που κράτησε
το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για τρία
χρόνια.
Σήμερα είναι ηθικά και πολιτικά απαξιωμένος χωρίς να έχει καταδίκη σε βάρος

του. Η συνδρομητική πλατφόρμα Netflix
κυκλοφόρησε μια ενδιαφέρουσα σειρά με
τίτλο «Δωμάτιο 2806», όπου παρουσιάζεται
η υπόθεση καταγγελίας του βιασμού της
καμαριέρας στο Sofitel της Νέας Υόρκης.
Σε αυτή τη σειρά αναπτύσσονται σενάρια
για το τι ακριβώς έγινε ή δεν έγινε και πώς
φτάσαμε στην πολιτική εξαφάνιση ενός
τόσο ισχυρού παράγοντα. Από την πλευρά
του, ο Στρος-Καν δηλώνει πως έφτασε η
ώρα να μιλήσει και ότι θα κυκλοφορήσει το
φθινόπωρο του 2021 ένα ντοκιμαντέρ που
θα παρουσιάζει τη δική του εκδοχή. Τότε η

TO ΘΕΜΑ ΤΗΣ FS

#METOO:
ΣΤΗ ΓΑΛΛΊΑ ΈΧΕΙ ΔΙΆΡΚΕΙΑ
ΚΑΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΣΚΛΗΡΌΤΕΡΟ

Το ζήτημα της ενδοοικογενειακής σεξουαλικής βίας
και της αιμομιξίας στο προσκήνιο.

TO ΘΕΜΑ ΤΗΣ FS
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Ο πρώην υπουργός

Γαλλία θα µπαίνει στην τελική ευθεία για
τις προεδρικές του Μαΐου 2022 και ορισµένοι αναρωτιούνται αν ο άλλοτε πανίσχυρος
παράγοντας, πολλές από τις απόψεις του
οποίου είναι κοντά στις απόψεις του προέδρου Μακρόν, θα επιχειρήσει κάποιου
είδους επιστροφή στον δηµόσιο βίο.

Η περίπτωση Ολιβιέ Ντιαµέλ

Κι ενώ η γαλλική κοινή γνώµη αναρωτιέται ακόµα, δέκα χρόνια µετά το γεγονός, τι
ακριβώς συνέβη στο ∆ωµάτιο 2806, ήρθε
µια νέα υπόθεση, πολύ πιο σκοτεινή, να τη
συγκλονίσει.
Αποκαλύφθηκε ότι ο Ολιβιέ Ντιαµέλ, πολιτικός αναλυτής, συνταγµατολόγος, συνεργάτης µεγάλων ΜΜΕ, πρώην ευρωβουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόµµατος, βίαζε
τον γιο της γυναίκας του όταν αυτός ήταν
13 ετών και για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Την αποκάλυψη έκανε η δίδυµη αδερφή
του θύµατος στο βιβλίο της «La familia
grande» (εκδόσεις Seuil). Πατέρας των
παιδιών είναι ο Μπερνάρ Κουσνέρ, πρώην
υπουργός σε σοσιαλιστική κυβέρνηση και
διεθνής προσωπικότητα που αναδείχθηκε
µέσα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και
πολλές ανθρωπιστικές αποστολές.
Ο Κουσνέρ ήταν παντρεµένος µε την καθηγήτρια πανεπιστηµίου Εβελίν Πιζιέ, η
οποία µετά τον χωρισµό τους παντρεύτηκε
τον Ολιβιέ Ντιαµέλ. Στην αρχή ο πατριός
φέρθηκε άψογα στην Πιζιέ και τα παιδιά
της. Στη συνέχεια όµως, όταν αυτή κατέρρευσε εξαιτίας του θανάτου των γονιών της
και ζήτησε διέξοδο στο αλκοόλ, ο Ντιαµέλ
άλλαξε συµπεριφορά και άρχισε να βιάζει
συστηµατικά τον 13χρονο γιo της.
Ο Ολιβιέ Ντιαµέλ δεν µπόρεσε να διαψεύσει τις καταγγελίες της Καµίγ Κουσνέρ,
δίδυµης αδερφής του θύµατος, και εξαναγκάστηκε σε παραίτηση από τη θέση του
προέδρου του Εθνικού Ιδρύµατος Πολιτικών Επιστηµών, ενώ απολύθηκε από τον
ραδιοσταθµό Europe 1 και το τηλεοπτικό
κανάλι LCI, στο οποίο παρουσίαζε εκποµπές και ανέλυε την επικαιρότητα.
Η τραγική µητέρα, Εβελίν Πιζιέ, απεβίωσε
το 2017 κι έτσι δεν έζησε τη δηµοσιοποίηση του οικογενειακού δράµατος.
Το ζήτηµα της ενδοοικογενειακής σεξουαλικής βίας, ακόµη και της αιµοµιξίας, απασχολεί τα τελευταία χρόνια τους ειδικούς
και τις αρχές. Σύµφωνα µε έρευνα, δύο
έως τρία παιδιά σε κάθε τµήµα δηµοτικού
σχολείου ενδέχεται να έχουν πέσει θύµατα
αιµοµιξίας.
Τα υπουργεία Παιδείας και Υγείας εφαρµόζουν κοινό πρόγραµµα για να µετατραπεί το σχολείο σε «προκεχωρηµένη γραµµή» στην αντιµετώπιση της σεξουαλικής
κακοποίησης παιδιών. ∆ίνεται έµφαση

Ο Μακρόν επιχειρεί µια ποιοτική, θεσµική απάντηση.

Η υπόθεση του Ντοµινίκ
Στρος-Καν ήταν µόνο
η αρχή.
στον εντοπισµό, στην πρόληψη και στην
καταγγελία.
Ο πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε στα
τέλη Ιανουαρίου ότι θα υπάρξουν δύο ραντεβού για κάθε µαθητή δηµοτικού σχολείου µε ειδικευµένο ιατρικό προσωπικό
για τον εντοπισµό περιστατικών ενδοοικογενειακής σεξουαλικής βίας.
Το πρωτόκολλο που έχει υιοθετηθεί υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς που υποπτεύονται ότι µαθητές έχουν πέσει θύµατα αιµοµιξίας να αναφέρουν τις υπόνοιές
τους στην περιφερειακή διεύθυνση. Σε
περίπτωση που οι αρµόδιοι θεωρήσουν
ότι το παιδί κινδυνεύει, η υπόθεση παραπέµπεται στην τοπική εισαγγελία. Από τις
35.000 αναφορές ύποπτης συµπεριφοράς
που έγιναν στη διάρκεια ενός χρόνου, οι
10.000 διαβιβάστηκαν στην εισαγγελία.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο
από παιδαγωγική, διοικητική και κοινωνική άποψη θέµα. Η σύζυγος του προέδρου Μακρόν –πρώην εκπαιδευτικός η
ίδια– έχει αναλάβει σχετική πρωτοβουλία. Όπως είπε: «Εκπαιδευτικοί, παιδοψυχίατροι, διευθυντές σχολείων και γονείς
πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και
να εκπονήσουν αποτελεσµατική πολιτική
αντιµετώπισης του προβλήµατος».

Προ ηµερών, το Εφετείο του Παρισιού
καταδίκασε τον Ζορζ Τρον, πολιτικό και
αυτοδιοικητικό στέλεχος, σε πέντε χρόνια
φυλάκιση, τα τρία χωρίς αναστολή, για τον
βιασµό της συνεργάτιδάς του Βιρζινί Ετέλ.
Ο Τρον ήταν στέλεχος της Κεντροδεξιάς,
βουλευτής από το 1993 έως το 2012 και
υφυπουργός ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην κυβέρνηση Φιγιόν, επί προεδρίας Σαρκοζί,
από τον Μάρτιο του 2010 έως τον Μάιο του
2011. Παράλληλα ήταν επί 26 χρόνια δήµαρχος της πόλης Ντραβέιγ, που βρίσκεται
στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού και
έχει 29.000 κατοίκους.
Το Μάιο του 2011 υποχρεώθηκε σε παραίτηση από την κυβέρνηση Φιγιόν, γιατί δύο
πρώην εργαζόµενες στον δήµο του Ντραβέιγ, η Βιρζινί Ετέλ και η Εβά Ουµπριέλ,
κατηγόρησαν τον ίδιο για βιασµούς και σεξουαλικές επιθέσεις και την πρώην αντιδήµαρχο Πολιτισµού, Μπριζίτ Γκρουέλ, για
συνενοχή.
Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης φανερώνει και τις κοινωνικές αλλαγές που
µεσολάβησαν και επηρεάζουν την κρίση
της ∆ικαιοσύνης. Το 2013 οι αρµόδιοι δικαστικοί έβαλαν την υπόθεση στο αρχείο.
Το 2014 αναιρέθηκε η απόφασή τους από
το Εφετείο του Παρισιού. Τον Νοέµβριο
του 2018 το αρµόδιο Κακουργιοδικείο
απάλλαξε τον Τρον και την Γκρουέλ από
τις κατηγορίες, κρίνοντας ότι «συµµετείχαν
σε σεξουαλικά παιχνίδια παρουσία τρίτων
σε ένα γενικό κλίµα υπερσεξουαλικότητας,
ουδέποτε όµως παρουσιάστηκε ενώπιον
του δικαστηρίου απόδειξη κάποιου καταναγκασµού» (βλ. ανάλυση Κίττυς Ξενάκη,
«Τα Νέα», 19/2/2021).
Τελικά, το Εφετείο του Παρισιού καταδίκασε τον Τρον σε πενταετή φυλάκιση και
την Γκρουέλ σε δύο χρόνια φυλάκιση µε
αναστολή. Το Εφετείο έκρινε ότι η εξουσία
την οποία ασκούσε ο Τρον ως δήµαρχος
επί των υφισταµένων του γυναικών στοιχειοθετούσε «ηθικό καταναγκασµό». Έγινε
δεκτή η καταγγελία της Ετέλ, ενώ απορρίφθηκε εκείνη της Ουµπριέλ µε το σκεπτικό
ότι η δεύτερη είχε και συναινετικές ερωτικές επαφές µε τον Τρον.
Η υπόθεση του πρώην υπουργού δείχνει
ότι το γαλλικό #MeToo αυστηροποιεί τους
κανόνες συµπεριφοράς, για να προστατευτούν οι ευάλωτοι από σεξουαλική παρενόχληση, ή και καταναγκασµό.

Ένα σωρό εκκρεµότητες

Εν τω µεταξύ, έχουν δηµιουργηθεί ένα
σωρό δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν περισσότερο ή λιγότερο «επώνυµους».
Ο άλλοτε αστέρας του πρώτου καναλιού
TF1, Πατρίκ Πουάβρ ντ’ Αρβόρ, είναι στα
δικαστήρια κατηγορούµενος για βιασµούς
το 2004 και το 2009. Έχει υποβάλει κι αυτός µήνυση στους µηνυτές του.
Αντιµέτωπος µε µήνυση για απόπειρα
βιασµού και σεξουαλική κακοποίηση
22χρονου βρίσκεται ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, Ντοµινίκ
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Μπουτονά.
Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Ματζνέφ, που περιέγραφε
επί δεκαετίες τις σεξουαλικές σχέσεις του με παιδιά,
εγκατέλειψε τη χώρα μέχρι να κοπάσει η θύελλα των
καταγγελιών, ενώ αντιμέτωποι με κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα βρίσκονται και ηθοποιοί, όπως
ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ και ο Ρισάρ Μπερί.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 φτάνει στο τέλος της η περίοδος της κυριαρχίας Μέρκελ στη Γερμανία, εφόσον δεν πρόκειται να διεκδικήσει πέμπτη τετραετία
στην καγκελαρία. Με την αποχώρηση της Μέρκελ
ενισχύεται η πολιτική ρευστότητα στη Γερμανία,
ενώ η χώρα χάνει την καγκελάριο που συμβόλιζε
την ενίσχυση του ειδικού βάρους της στο εσωτερικό
της Ε.Ε.
Από τον Σεπτέμβριο του 2021 ο Μακρόν θα μπορεί
να προβληθεί ως ο Ευρωπαίος ηγέτης με τη μεγαλύτερη επιρροή. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πώς
μπορεί να αξιοποιηθεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η
Μέρκελ μετά την αποχώρησή της από την πολιτική
ζωή της Γερμανίας. Είναι βέβαιο, όμως, ότι ο ηγετικός της ρόλος φτάνει στο τέλος του.
Το πρώτο εξάμηνο του 2022 η Γαλλία θα έχει την
προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός
που θα επιτρέψει στον Μακρόν να ενισχύσει και να
προβάλει τον ευρωπαϊκό του ρόλο στην τελική ευθεία προς τις προεδρικές εκλογές.
Ο Μακρόν θα διεκδικήσει την ψήφο των Γάλλων ως
εγγυητής της ευρωπαϊκής τους προοπτικής, ενώ η
Λεπέν θα δοκιμάσει ξανά τις δυνάμεις της εγκαταλείποντας τον αντιευρωπαϊσμό και υιοθετώντας τον
ευρωσκεπτικισμό.

Κοινωνία και πολιτική

Το #MeToo, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, αποκτά και παρακλάδια,
όπως το #MeTooInceste, που αφορά καταγγελίες
αιμομιξίας, και το #MeTooGay.
Το ερώτημα είναι αν αυτές οι καταγγελίες –οι οποίες αναμφίβολα ενισχύουν την άμυνα της κοινωνίας
απέναντι στα εκφυλιστικά φαινόμενα– μπορούν να
επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις, ή και να προκαλέσουν κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος.
Η κοινωνία της Γαλλίας εμφανίζεται βαθιά διχασμένη. Υπάρχουν μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, ενώ
οι μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησε ο πρόεδρος Μακρόν, με σημαντικότερη τη δύσκολη ασφαλιστική
μεταρρύθμιση, «πάγωσαν» επ’ αόριστον εξαιτίας των
λαϊκών αντιδράσεων και της πανδημίας.
Η κοινωνική αμφισβήτηση στη Γαλλία εκδηλώνεται
συχνά με βίαιο τρόπο. Χαρακτηριστικά όσα συνέβησαν με τα «Κίτρινα Γιλέκα».
Επιπλέον, η πανδημία δημιούργησε νέες αντιθέσεις,
με πολλούς μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες να κινητοποιούνται δυναμικά, διεκδικώντας
τον τερματισμό των περιοριστικών μέτρων για την
αντιμετώπιση του Covid-19.

Η απειλή της Λεπέν

Οι πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής μετράνε δυνάμεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2022.
Με βάση τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, οι
περισσότεροι Γάλλοι θεωρούν ότι οι προεδρικές θα
είναι μια επανάληψη της μονομαχίας Μακρόν-Λεπέν. Θα ήθελαν κάτι διαφορετικό, αλλά δεν το βλέπουν.
Ο χώρος των Σοσιαλιστών, της Οικολογίας και της
Αριστεράς χαρακτηρίζεται από πολυδιάσπαση δυνάμεων. Η προσωπικότητα που θα μπορούσε να τους
ενώσει, όπως παλαιότερα ο Φρανσουά Μιτεράν, δεν
ανιχνεύεται στον πολιτικό ορίζοντα.
Η Κεντροδεξιά, την οποία εκφράζουν οι Ρεπουμπλικάνοι, βρίσκεται σε μεγάλη δημοσκοπική πτώση.
Παραμένει δύναμη με μεγάλη επιρροή επειδή έχει
ριζώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση και έχει ισχυρή
παρουσία στη Γερουσία.
Από τα ονόματα που ακούγονται ξεχωρίζει η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, στον χώρο της Κεντροαριστεράς και ο πρώην επίτροπος της Ε.Ε. και
υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Μισέλ Μπαρνιέ.
Ο Μακρόν δείχνει να έχει πολιτική αντοχή. Τα δημοσκοπικά ποσοστά του κυμαίνονται από 35% έως
40% και είναι πολύ καλύτερα από εκείνα του Σαρκοζί και κυρίως του Ολάντ την ίδια περίοδο της πενταετίας. Του δίνουν το δικαίωμα να είναι ξανά υποψήφιος, όμως το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών
θεωρείται ανοιχτό.
Η Λεπέν έχασε με τεράστια διαφορά τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, αλλά οι περισσότερες
δημοσκοπήσεις την εμφανίζουν να προηγείται του
Μακρόν στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών
και να καταγράφει ποσοστά της τάξης του 45%-48%
στον δεύτερο γύρο. Ο Μακρόν εξακολουθεί να έχει
πλεονέκτημα σε σχέση με τη Λεπέν. Η εκλογική ψα-

Ταπεινωτική εξαφάνιση του Ολιβιέ Ντιαμέλ από τον δημόσιο βίο.
λίδα όμως έχει κλείσει και τίποτα δεν μπορεί να
αποκλειστεί σε ένα τόσο ασταθές οικονομικό και
κοινωνικό περιβάλλον.
Το κόμμα που ίδρυσε ο Μακρόν έχει χάσει τη συνοχή του, ενώ παρατηρείται σημαντική διαρροή
στελεχών, κυρίως της Κεντροαριστεράς. Ο ίδιος
σκληραίνει τη στάση του σε θέματα όπως η επιβολή της έννομης τάξης και η αντιμετώπιση του ισλαμισμού στη Γαλλία. Φαίνεται να τον ενδιαφέρει ο
περιορισμός του πολιτικού χώρου της Λεπέν και να
μην ανησυχεί τόσο για τις εξελίξεις στα αριστερά
της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Από την πλευρά της, η Λεπέν στέλνει το μήνυμα
ότι έχει διακόψει με τον ακροδεξιό ριζοσπαστισμό
του πατέρα της και επιδιώκει να προσελκύσει ψηφοφόρους της παραδοσιακής Κεντροδεξιάς.

Το ζήτημα της Ευρώπης

Η Λεπέν έχασε με διαφορά τις προεδρικές του 2017
επειδή αμφισβήτησε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Γαλλίας, τον οποίο υποστηρίζει η μεγάλη
πλειονότητα των Γάλλων. Τώρα προσπαθεί να περάσει το μήνυμα των αλλαγών στην Ε.Ε., εγκαταλείποντας τη στρατηγική της ρήξης. Ανάλογη είναι
η εξέλιξη της στρατηγικής άλλων ακροδεξιών κομμάτων, όπως της Λέγκας του Σαλβίνι. Ο Σαλβίνι
αξιοποίησε την αντικατάσταση της κυβέρνησης
Κόντε από την κυβέρνηση Ντράγκι για να εγκαταλείψει, ή έστω να περιορίσει, τον αντιευρωπαϊσμό
του. Η Ε.Ε. αποδείχθηκε πολύ πιο ισχυρή απ’ ό,τι
την ήθελαν οι ακροδεξιοί επικριτές της και, απ’ ό,τι
φαίνεται, αρχίζουν να αναγνωρίζουν τη σκληρή γι’
αυτούς πραγματικότητα.
Το θέμα της ευρωπαϊκής στρατηγικής της Γαλλίας
θα έρθει στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου εξαιτίας και των αλλαγών που
συντελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η αξιοποίηση του #MeToo

Σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο το #MeToo και οι εξελίξεις που συνδέονται με αυτό μπορεί να επηρεάσουν
τον συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων.
Ο Μακρόν προσπαθεί να δώσει μια ποιοτική, θεσμική απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
γαλλική κοινωνία και αναπτύσσει συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
Η Λεπέν μπορεί να αντικαταστήσει τις καταγγελίες
για την Ε.Ε. και τα υποτιθέμενα πολιτικά της όργανα
στη Γαλλία με την καταγγελία ενός «σάπιου» πολιτικού και κοινωνικού κατεστημένου ή μια πιο ευέλικτη αξιοποίηση της αναστάτωσης που προκαλούν οι
αποκαλύψεις στα πλαίσια του #MeToo σε μια κοινωνία που είναι κουρασμένη από τις δυσκολίες της
οικονομικής κρίσης και στη συνέχεια της πανδημίας.
Είναι φανερό ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο πολιτικών ανακατατάξεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους
τέσσερις μεγάλους της Ε.Ε. Η Γερμανία φτάνει στο
τέλος της περιόδου Μέρκελ και κανείς δεν μπορεί
να προβλέψει με ακρίβεια το αποτέλεσμα των εκλογών του Σεπτεμβρίου 2021 και το κυβερνητικό σχήμα που θα προκύψει.
Η Ιταλία επιχειρεί την επανεκκίνηση μέσω Ντράγκι. Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ) είναι μία προσωπικότητα που χαίρει ευρύτερης αναγνώρισης στην Ιταλία και διεθνώς.
Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η Ιταλία έχει συμπληρώσει μία δεκαετία επιλογής πρωθυπουργών
που δεν έχουν εκλεγεί και πως ο Μάριο Ντράγκι δεν
είναι ο πρώτος κεντρικός τραπεζίτης που βρίσκεται
στην πρωθυπουργία.
Η Ισπανία βρίσκεται σε περίοδο ασταθούς ισορροπίας και εξαιτίας του προβλήματος της Καταλονίας.
Σε αυτό το σκηνικό έχει τεράστια σημασία να αντέξει ο Μακρόν στην επίθεση της Λεπέν, ώστε να
υπάρξουν οι δυνατότητες μιας καλής ευρωπαϊκής
συνεννόησης για την κοινή αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων. Αδύνατο σημείο του Μακρόν
είναι η κοινωνική κατάσταση στη Γαλλία, που είναι
πολύ κατώτερη των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών της. Το
γαλλικό #MeToo είναι ένα ζήτημα τεράστιας κοινωνικής σημασίας που μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να
επηρεάσει και τις πολιτικές εξελίξεις.

TO ΘΕΜΑ ΤΗΣ FS
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Ο ΒΙΑΣΜΌΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΗΣ ΦΎΣΗΣ
ΤΑ ΚΙΝΉΜΑΤΑ #METOO ΣΕ ΌΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ ΔΊΝΟΥΝ ΤΟΝ ΛΌΓΟ ΣΤΑ ΘΎΜΑΤΑ.

Σ

το δημοφιλές βιβλίο του
«Η επιρροή του Εωσφόρου» ο ψυχολόγος και
καθηγητής του Στάνφορντ Φίλιπ Ζιμπάρντο
επιχειρεί να αναλύσει
σφαιρικά την ψυχολογία
του κακού. Τη μετάβαση ενός ανθρώπου
από την περίοδο της ηθικής ευπρέπειας
και της μη υιοθέτησης βίας στη φάση της
κατά συρροή εγκληματικής συμπεριφοράς.
Εν ολίγοις, το βιβλίο εξετάζει πώς ακριβώς
γίνονται κακοί οι άνθρωποι.
Η ουσία της ψυχολογίας του κακού αποτυπώνεται στο προαναφερθέν βιβλίο από τον
επίσης καθηγητή Ψυχολογίας του Στάνφορντ Άλμπερτ Μπαντούρα, ο οποίος σημειώνει: «Η ικανότητά μας να δεσμεύουμε
και να αποδεσμεύουμε επιλεκτικά τις ηθικές μας αρχές […] βοηθάει να εξηγήσουμε
πώς οι άνθρωποι μπορούν να είναι βάρβαρα άσπλαχνοι τη μια στιγμή και συμπονετικοί την επόμενη». Την τελευταία δεκαετία

Για όσους ακόμη αναρωτιούνται γιατί η Μπεκατώρου θυμήθηκε μετά από 20 χρόνια τον βιασμό της,
η υπόθεση Λιγνάδη είναι η καλύτερη απάντηση.

ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

φαίνεται πως οι «βάρβαρα άσπλαχνοι» άνθρωποι αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο σε παγκόσμιο επίπεδο και τα ποσοστά
βίας, σωματικής και σεξουαλικής, εκφοβισμού, παιδεραστίας φτάνουν σε ανησυχητικά επίπεδα, σε σημείο που επιχειρείται
αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου,
προκειμένου να προστατεύονται τα θύματα. Αυτό δεν είναι όμως αρκετό, απαιτείται
οι κοινωνίες να εστιάσουν στο μεταίχμιο
αυτής της μετάβασης μεταξύ καλού και κακού. Η παιδεία πρέπει επίσης να τεθεί σε
προτεραιότητα.
Η περασμένη Δευτέρα ήταν η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Θύματα Εγκληματικών Πράξεων και με αφορμή την επέτειο
αυτή δημοσιεύτηκε η μεγάλη έρευνα του
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ε.Ε. (European Union Agency For
Fundamental Rights – FRA) αναφορικά με
τη σωματική βία, τη σεξουαλική βία και το
έγκλημα σε κάθε του μορφή.
Μία ακόμη έρευνα δημοσιεύτηκε πριν από
λίγες ημέρες με επίκεντρο την Ισπανία,
όπου σημειώνεται ραγδαία αύξηση στα περιστατικά σεξουαλικής βίας σε βάρος ανηλίκων σε περίοδο 10 ετών.
Στην Ελλάδα, το καλλιτεχνικό στερέωμα
δέχεται τριγμούς από την υπόθεση Λιγνάδη και τις πολλαπλές καταγγελίες εις βάρος
του διάσημου ηθοποιού, σκηνοθέτη και

πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου ότι κακοποιούσε σεξουαλικά
ανήλικα παιδιά, κυρίως αγόρια, και μάλιστα για πολλά χρόνια.
Είχε προηγηθεί από την ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατώρου η ηρωική, όπως αποδείχθηκε, πράξη αποκάλυψης του δικού της
βιασμού. Ακολούθησαν πολλές γυναίκες
του καλλιτεχνικού, σε πρώτη φάση, χώρου
με αναφορές σε σωματική, ψυχολογική και
σεξουαλική βία, για να φτάσουμε σε νεαρούς ηθοποιούς και σε ένα απίστευτο κύκλωμα παιδεραστίας, βίας και κατάχρησης
εξουσίας. Για όσους ακόμη αναρωτιούνται
γιατί η Μπεκατώρου θυμήθηκε μετά από
20 χρόνια τον βιασμό της, η υπόθεση Λιγνάδη είναι η καλύτερη απάντηση.

Ένας στους 10 Ευρωπαίους
θύμα βίας

Τι ακριβώς έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια και ακούμε διαρκώς για τέτοιες υποθέσεις; Είναι η εξέλιξη του κινήματος
#MeToo που έδωσε θάρρος στα θύματα
ώστε να μιλήσουν; Είναι η αύξηση της βίας
και η πτώση των ηθικών αξιών που έχει μεταμορφώσει τους ανθρώπους από καλούς
σε κακούς; Οι έρευνες είναι αποκαλυπτικές
και δείχνουν σημαντική αύξηση όλων των
μορφών βίας τα τελευταία χρόνια.
Στην έρευνα του FRA, που είναι η πρώτη
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που διεξήχθη σε επίπεδο ευρωπαϊκών χωρών, αποτυπώνονται οι εμπειρίες 35.000 ανθρώπων αναφορικά με τη βία, την παρενόχληση, τη διάρρηξη, τις
απάτες. Σύμφωνα με αυτήν, 1 στους 10 κατοίκους της
Ευρώπης έχει δεχτεί βία κατά την τελευταία πενταετία, ενώ περίπου 22 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν
υπάρξει θύματα βίας τον τελευταίο χρόνο στην Ε.Ε.
Νέοι άνθρωποι, ηλικίας 16-29 ετών, είναι η πλειοψηφία των θυμάτων βίας, ενώ γυναίκες, μέλη μειονοτήτων και μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στοχοποιούνται επίσης από τους θύτες στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με τον FRA, ένα συνολικό ποσοστό της τάξης του 31% των γυναικών έχει δεχτεί κάποια μορφή
βίας από τα 15 του χρόνια, με τις μισές από αυτές να
είναι θύματα σεξουαλικής βίας. Ένα 10% των ανδρών
δηλώνει ότι έχει πέσει θύμα σεξουαλικής βίας, η οποία
είναι ευρέως διαδεδομένη στις ηλικίες 16-29 ετών. Η
συντριπτική πλειοψηφία των δραστών σε περιστατικά
σεξουαλικής βίας είναι άνθρωποι του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος του θύματος. Γνωστοί, άνθρωποι από το εργασιακό περιβάλλον και γείτονες είναι
οι τρεις κατηγορίες που τα θύματα σεξουαλικής βίας
αναγνωρίζουν ως δράστες. Όσον αφορά την τοποθεσία
του σεξουαλικού εγκλήματος, το σπίτι του θύματος, το
σπίτι του θύτη, ο χώρος εργασίας και κάποιος απομονωμένος δημόσιος χώρος είναι οι πιο συνηθισμένες
απαντήσεις των θυμάτων στην ερώτηση σχετικά με το
πού έλαβε χώρα το σεξουαλικό έγκλημα.
Στο ερώτημα ως προς το πώς επηρεάζεται η καθημερινότητα των θυμάτων μετά το περιστατικό σεξουαλικής βίας, 50% των γυναικών δήλωσαν πως
αντιμετώπιζαν διαταραχή μετατραυματικού στρες,
49% πως ένιωθαν φοβισμένες και ευάλωτες, 39%
πως είχαν χάσει την αυτοεκτίμησή τους, 36% πως
διαγνώστηκαν με κατάθλιψη, 35% πως είχαν δυσκολίες στον ύπνο, 33% πως αντιμετώπιζαν κρίσεις
πανικού και 30% δήλωσαν πως είχαν προβλήματα
συγκέντρωσης.
Όσον αφορά τους άνδρες θύματα σεξουαλικής βίας,
37% δήλωσαν πως έπασχαν από διαταραχή μετατραυματικού στρες, 29% πως ένιωθαν φοβισμένοι
και ευάλωτοι, 23% πως διαγνώστηκαν με κατάθλιψη, 22% πως αντιμετώπιζαν κρίσεις πανικού, 20%
πως έχασαν την αυτοεκτίμησή τους, 19% πως είχαν
προβλήματα ύπνου και 10% δήλωσαν πως είχαν
προβλήματα συγκέντρωσης.
Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τα ποιοτικά
στοιχεία της έρευνας του FRA, ο απόηχος των περιστατικών σεξουαλικής βίας είναι πολύ πιο δυσάρεστος και σκληρός για τα θύματα απ’ ό,τι εκείνος
από τις υπόλοιπες μορφές βίας. Ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό θυμάτων σεξουαλικής βίας αδυνατεί να ξεπεράσει το γεγονός και να προχωρήσει παρακάτω.

Ραγδαία αύξηση σεξουαλικής βίας
σε βάρος ανηλίκων στην Ισπανία

Μία ημέρα μετά την έρευνα του FRA, το φως της
δημοσιότητας είδε η έρευνα της ισπανικής οργάνωσης «Βοήθεια σε Παιδιά και Εφήβους σε Κίνδυνο»
(Ayuda a Ninos Adolescentes en Riesgo – ANAR).
Σύμφωνα με αυτήν, τα περιστατικά σεξουαλικής
βίας εις βάρος ανηλίκων έχουν τετραπλασιαστεί τα
τελευταία δέκα χρόνια. Τουλάχιστον 1.093 καταγγελίες για σεξουαλική βία σε βάρος ανηλίκων δέχτηκε
η ANAR κατά την περσινή χρονιά, ενώ μόλις 273 καταγγελίες είχαν πραγματοποιηθεί το 2008. Τέσσερα
στα 5 παιδιά που υφίστανται σεξουαλική βία είναι
κορίτσια, με την πλειονότητα αυτών να βρίσκονται
στην εφηβεία, ενώ τα αγόρια είναι συνήθως κάτω
των 12 ετών. Η νομική σύμβουλος της οργάνωσης

Η πλατφόρμα metoogreece
αναμένεται να δώσει
τον λόγο στα θύματα που
βρίσκουν το κουράγιο να
σπάσουν τη σιωπή τους.

Σονσόλες Μπαρτολόμε επισημαίνει πως «οι νέες
τεχνολογίες άνοιξαν τον δρόμο για νέα είδη αξιόποινων πράξεων, όπως η αποπλάνηση παιδιών στο
διαδίκτυο», ενώ την άποψή της ενστερνίζεται και ο
επικεφαλής της οργάνωσης, Μπενιαμίν Μπαλεστέρος, ο οποίος θεωρεί την εύκολη πρόσβαση μέσω
διαδικτύου στην παιδική πορνογραφία βασικό αίτιο
για την εξαιρετικά ανησυχητική αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής βίας σε βάρος ανηλίκων.
Η διασύνδεση του διαδικτύου με την παιδική πορνογραφία είναι, δυστυχώς, αδιαμφισβήτητη. Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2019
στους «New York Times» επισημαίνεται πως οι
Αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο αδυνατούν να αναχαιτίσουν τη ραγδαία εξάπλωση της διαδικτυακής
παιδικής πορνογραφίας, γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις δίνει το έναυσμα στον δράστη να προχωρήσει σε αρρωστημένες, αληθινές πράξεις, πέρα από
την ψηφιακή του πραγματικότητα.
Ψυχολόγοι και αναλυτές αναζητούν εδώ και χρόνια
την αιτία που κάποιος ενήλικας στρέφεται σεξουαλικά προς ανήλικα παιδιά. Οι παιδεραστές μπορεί
να είναι άτομα που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά σε
τρυφερή ηλικία, μπορεί επίσης να έχουν ανώριμη
σεξουαλικότητα γιατί για κάποιον λόγο (συνήθως
τραυματικό περιστατικό) δεν ωρίμασαν συναισθηματικά και σεξουαλικά κατά την εφηβεία τους. Κατά
γενική ομολογία, μια χαοτική παιδική ηλικία οδηγεί σε εξίσου χαοτική ενήλικη ζωή. Απαιτείται, λοιπόν, συντεταγμένη προσπάθεια ορθής σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης από το σχολείο και ψυχολογικής
υποστήριξης παιδιών και εφήβων με υποχρεωτικό
διορισμό σε όλα τα σχολεία ειδικών ψυχολόγων.
Με τέτοιες δράσεις είναι βέβαιο ότι θα αποσοβηθούν κάποια εγκλήματα. Είναι αποδεδειγμένο ότι
η σωστή παιδεία μπορεί να αποτρέψει παρεκκλίνουσες και ανήθικες συμπεριφορές. Κανείς δεν
γεννιέται βίαιος, παιδεραστής ή εγκληματίας, υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα στη ζωή ενός παιδιού,
ενός εφήβου, τα οποία πυροδοτούν μη αποδεκτές
συμπεριφορές και εγκληματικές πράξεις. Αν, παρ’
όλα αυτά, οι σύγχρονες κοινωνίες αποτύχουν στο
να αποτρέψουν τους θύτες από το έγκλημα, οφείλουν να προστατέψουν τα θύματα: απόλυτη κάλυψη
για αναφορές σεξουαλικής βίας, ενδελεχής έρευνα,
εξειδικευμένες ομάδες αντιμετώπισης εγκλημάτων
σεξουαλικής φύσης και σεξουαλικής παρενόχλησης
και παραδειγματική τιμωρία των δραστών.

metoogreece.gr

Μετά την ηρωική στάση της Σοφίας Μπεκατώρου,
η οποία με την πράξη της ενεργοποίησε ένα ντόμινο εξελίξεων σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο,
αρχίζουμε όλοι να μιλάμε για το αυτονόητο, για
την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του
ανθρώπου. Η σειρά πρωτοβουλιών που ανακοίνωσε προ ημερών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή αποδεικνύει ότι το #MeToo
στην Ελλάδα δεν είναι μόδα, αλλά πολιτική πράξη.
Η δημιουργία της πλατφόρμας metoogreece, η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα αναφορικά με
αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, το μητρώο των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με
παιδιά και εφήβους και το πρόγραμμα σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης στα σχολεία αποτελούν σημαντικές προτάσεις.
Ωστόσο, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια ώστε να εξαλειφθεί το victim blaming, να μάθει η κοινωνία να
στηρίζει χωρίς αμφιβολίες το θύμα και να καταδικάζει απερίφραστα τον θύτη.
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr

George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος

@GiorgosKyrtsos

Η ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΕ ΑΣΤΑΘΗ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Πανδηµία, οικονοµία, πόλωση, Καταλονία, προσδιορίζουν τις εξελίξεις.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο

ι βουλευτικές εκλογές που πραγµατοποιήθηκαν
στην Καταλονία
στις 14 Φεβρουαρίου επιβεβαίωσαν την εικόνα
της ασταθούς ισορροπίας που χαρακτηρίζει την Ισπανία.
Οι Σοσιαλιστές διαχειρίζονται, σε όφελός
τους, µια κατάσταση που µπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες εξελίξεις. Σε µια περίοδο κατά την οποία η Ιταλία προσπαθεί να βρει τον δρόµο της υπό την ηγεσία
του Ντράγκι, στην Ισπανία ο σοσιαλιστής
πρωθυπουργός Σάντσεθ επιδίδεται σε τακτικούς ελιγµούς, οι οποίοι φαίνεται να
αποδίδουν δηµοσκοπικά, αλλά µεγαλώνουν το ρίσκο.

Το αποτέλεσµα των εκλογών
Το αποτέλεσµα των εκλογών στην Καταλονία έδειξε µια σαφή µετατόπιση του εκλογικού σώµατος υπέρ των αυτονοµι-

στών και υπέρ της Αριστεράς.
Πρώτο σε ψήφους ήρθε το Σοσιαλιστικό
Κόµµα της Καταλονίας µε 23% και κατέλαβε 33 έδρες στο τοπικό Κοινοβούλιο. Ο
Σάντσεθ έστειλε τον πρώην υπουργό Υγείας, Ίγια, να ηγηθεί της προσπάθειας
των Σοσιαλιστών. Το αποτέλεσµα δικαίωσε την επιλογή του, εφόσον το κόµµα
πέτυχε την καλύτερη εκλογική επίδοση
από το 2006.
Η επιτυχία των Σοσιαλιστών συνδυά-

Η πανδηµία έριξε το
ΑΕΠ της Ισπανίας
κατά 11% το 2020.

στηκε µε την επικράτηση των αυτονοµιστών. Τα τρία κόµµατα που διεκδικούν
δηµοψήφισµα για να γίνει η Καταλονία ανεξάρτητο κράτος και έχουν δεσµευτεί ότι
δεν θα συνεργαστούν µε τους Σοσιαλιστές
–οι οποίοι επιδιώκουν τη διατήρηση της
ενότητας της Ισπανίας– έχουν την πλειοψηφία σε έδρες στην τοπική Βουλή και
για πρώτη φορά και την πλειοψηφία στο
εκλογικό σώµα. Το κόµµα ERC (Καταλανική Ρεπουµπλικανική Αριστερά) εξασφάλισε 21,3% των ψήφων και 33 έδρες,
όπως οι Σοσιαλιστές. Το κόµµα Μαζί για
την Καταλονία (Junts per Catalunya) εξασφάλισε 20% των ψήφων και 32 έδρες.
Μαζί µε το αριστερό δογµατικό κόµµα
CUP οι αυτονοµιστές µπορεί να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κοινοβουλίου, επιτυγχάνοντας και την πλειοψηφία στον
λαό.
Το κόµµα Podemos της Καταλονίας διατήρησε τις 8 έδρες του, ενώ σηµειώθηκαν
εντυπωσιακές ανακατατάξεις στον χώρο
της Κεντροδεξιάς και της ∆εξιάς.

Οι Ciudadanos (Πολίτες), το φιλελεύθερο
κόµµα που έκανε την έκπληξη στις εκλογές του 2017 εξασφαλίζοντας την πρωτιά,
κυριολεκτικά κατέρρευσε και έµεινε µε
6 έδρες. Στο περιθώριο οδηγήθηκε και
το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόµµα, που έχασε
ακόµη 1 έδρα και έµεινε µε µόλις 3. Αντίθετα, ενίσχυσε τη θέση του και αναδείχθηκε σε τέταρτο κόµµα στην Καταλονία
το ακροδεξιό Vox, το οποίο είναι ήδη η
τρίτη δύναµη στην ισπανική Βουλή.
Οι αλλαγές που έφεραν οι κάλπες στην
Καταλονία συνοψίζονται ως εξής:
Πρώτον, ενίσχυση των αυτονοµιστών σε
έδρες και σε εκλογικό ποσοστό.
∆εύτερον, πρωτοκαθεδρία µεταξύ των αυτονοµιστών του κεντροαριστερού ERC σε
βάρος του δεξιού Junts per Catalunya,
που µέχρι τώρα καθοδηγούσε το αυτονοµιστικό κίνηµα. Η Κεντροαριστερά της
Καταλονίας έχει καλύτερες σχέσεις µε τη
Μαδρίτη απ’ ό,τι η ∆εξιά, που από πολλούς αναλυτές αντιµετωπίζεται ως εθνικιστική και αδιάλλακτη.
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Τρίτον, οι Σοσιαλιστές αναδεικνύονται,
στη θέση των Ciudadanos, ως η μεγάλη
πολιτική δύναμη της Καταλονίας που αγωνίζεται για την ενότητα της Ισπανίας.
Τέταρτον, οι δυνάμεις της Κεντροδεξιάς,
Ciudadanos και Λαϊκό Κόμμα, υπέστησαν δεινή εκλογική ήττα, με αποτέλεσμα
να αναδεικνύεται το ακροδεξιό Vox ως η
βασική δεξιόστροφη δύναμη της Καταλονίας που είναι υπέρ της ενότητας της Ισπανίας.
Οι εκλογές της 14ης Φεβρουαρίου έγιναν,
λόγω πανδημίας, σε εντελώς διαφορετικές
συνθήκες από τις εκλογές του 2017. Το
ποσοστό συμμετοχής έπεσε 25 ολόκληρες μονάδες και περιορίστηκε στο 54%.
Ακόμη και οι αυτονομιστές, που ξεπέρασαν, όλοι μαζί, το 50% των ψήφων και
την κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 68
εδρών, πήραν 630.000 ψήφους λιγότερες
απ’ ό,τι το 2017 και υποστηρίζονται μόλις
από το 26% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.
Στη Μαδρίτη θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει συνεννόηση για αποτροπή ενός
δημοψηφίσματος που θα μπορούσε να
οδηγήσει στη δημιουργία ανεξάρτητου
κράτους. Η πρόγνωση είναι δύσκολη,
αλλά είναι γεγονός ότι οι Σοσιαλιστές
είναι πιο ευέλικτοι από το κεντροδεξιό
Λαϊκό Κόμμα σε ό,τι αφορά την ενίσχυση
της αυτοδιοίκησης της Καταλονίας στο
πλαίσιο της Ισπανίας. Επίσης, η Καταλανική Ρεπουμπλικανική Αριστερά, από
την οποία θα προέκυπτε ο πρωθυπουργός σε περίπτωση που οι αυτονομιστές
σχημάτιζαν κυβέρνηση, έχει στηρίξει σε
κρίσιμα ζητήματα με την ψήφο της την
κυβέρνηση Σοσιαλιστών-Podemos στην
ισπανική Βουλή και θεωρείται λιγότερο
επιθετική και εθνικιστική από το δεξιόστροφο κόμμα Μαζί για την Καταλονία
που μέχρι τώρα είχε το προνόμιο να ορίζει τον πρωθυπουργό στο τοπικό Κοινοβούλιο.

Προηγείται η Σκωτία
Είναι βέβαιο ότι οι εκλογές στην Καταλονία θα επηρεάσουν τις εξελίξεις στην
Ισπανία. Κατά την άποψή μου πάντως, η
δυναμική των αυτονομιστών στην Καταλονία δεν είναι τόσο μεγάλη όσο των Σκωτσέζων στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι αντιθέσεις Βαρκελώνης-Μαδρίτης, αν και μεγάλες, δεν μοιάζουν αγεφύρωτες, όπως οι
αντιθέσεις μεταξύ Σκωτσέζων αυτονομιστών και Εγγλέζων εθνικιστών που επέβαλαν το Brexit.
Στο δημοψήφισμα του 2016 οι Σκωτσέζοι
ψήφισαν σε ποσοστό 62% υπέρ της παραμονής στην Ε.Ε. και αρνούνται να συμβιβαστούν με το Brexit, που εκφράζει κυρίως τον εθνικισμό των Άγγλων.
Η κυβέρνηση της Σκωτίας αποφάσισε
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Σοσιαλιστές και Podemos
κινδυνεύουν να διχαστούν εξαιτίας
ενός ράπερ.
να υποσταλεί από τα κυβερνητικά κτίρια
η σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου, στα
οποία θα κυματίζουν οι σημαίες της Σκωτίας και της Ε.Ε.
Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κυβέρνηση του Εδιμβούργου βάσισε την απόφασή της στην
ψήφο των Σκωτσέζων υπέρ της παραμονής στην Ε.Ε. και στη θέληση των ευρωπαϊκών λαών να υποδεχτούν ξανά τη Σκωτία, αυτή τη φορά σαν ανεξάρτητο κράτος,
στην Ε.Ε. Η σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου θα κυματίζει στα κυβερνητικά
κτίρια της Σκωτίας μόνο την Ημέρα της
Μνήμης, αφιερωμένη σε αυτούς που θυσιάστηκαν στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,
στις 11 Νοεμβρίου.
Η Σκωτία για να επαναλάβει το δημοψήφισμα του Σεπτεμβρίου του 2014, στο
οποίο 55,3% ψήφισαν υπέρ της παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να
εξασφαλίσει την έγκριση του Λονδίνου.
Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζόνσον, θεωρεί ότι το ζήτημα έχει
κλείσει οριστικά με το δημοψήφισμα του
2014.
Καταλονία και Σκωτία είναι βέβαιο ότι θα
απασχολήσουν με τον έναν ή τον άλλον
τρόπο τα επόμενα χρόνια την Ε.Ε., με
τη Σκωτία να έχει το προβάδισμα σε ό,τι
αφορά το αυτονομιστικό κίνημα, εφόσον
το Brexit λειτουργεί σαν καταλύτης για
την ανάπτυξή του.

Σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία είναι μία από τις πιο φιλοευρωπαϊκές χώρες στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος και της κοινής γνώμης.

Η μάχη της οικονομίας
Η οικονομία της Ισπανίας δοκιμάζεται
σκληρά λόγω της πανδημίας, όπως όλες οι
ευρωπαϊκές οικονομίες.
Το 2018 το ΑΕΠ της τέταρτης σε μέγεθος οικονομίας της Ευρωζώνης αυξήθηκε
κατά 2,4%, το 2019 αυξήθηκε κατά 2%,
ενώ η εκτίμηση του Εθνικού Στατιστικού
Ινστιτούτου (INE) είναι για πτώση του
ΑΕΠ κατά 11% το 2020. Τα δύο βασικά σενάρια για το 2021 είναι αύξηση κατά 7,2%,
ή 9,8%, ανάλογα με το πότε θα έρθουν τα
χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία γι’ αυτόν τον χρόνο υπολογίζονται γύρω στα 30 δισ. ευρώ.
Η πτώση του ΑΕΠ έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην απασχόληση. Το
ποσοστό της ανεργίας είναι της τάξης του
16%, ενώ η ανεργία των νέων είναι γύρω
στο 40%. Στον τουρισμό αναλογεί το 14%
του ΑΕΠ. Οι ξένοι τουρίστες μειώθηκαν
από 85 εκατομμύρια το 2019 σε 20 εκατομμύρια το 2020.
Πριν από την πανδημία η Ισπανία έδινε
μάχη να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα με βάση τους κανόνες της Ευρωζώνης. Το 2017 ήταν στο 3,02% του ΑΕΠ –
οριακά πάνω από το 3% που θέτει το Σύμ-
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φωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης–, το
2018 περιορίστηκε στο 2,48% του ΑΕΠ
και το 2019 στο 2,86% του ΑΕΠ.
Με βάση τον προσωρινό υπολογισμό του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ),
το έλλειμμα εκτοξεύτηκε το 2020 στο
14,1% του ΑΕΠ εξαιτίας των δημοσίων δαπανών για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της μείωσης των φορολογικών
εσόδων. Το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα ανέκοψε την πτωτική πορεία του
δημόσιου χρέους, το οποίο, από 98,6%
του ΑΕΠ το 2017, βρέθηκε στο 95,5% του
ΑΕΠ το 2019. Στα τέλη του 2020 το δημόσιο χρέος είχε εκτοξευτεί, λόγω της πανδημίας, στο 117% του ΑΕΠ.
Η ισπανική οικονομία έχει και ισχυρά σημεία που κάνουν την κυβέρνηση να αισιοδοξεί για δυναμική ανάπτυξη τα επόμενα
τρία χρόνια και δημιουργία 800.000 νέων
θέσεων απασχόλησης, με τη βοήθεια των
140 δισ. ευρώ που αναλογούν στη χώρα
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.
Σε αντίθεση με την Ελλάδα, η Ισπανία
έχει ισχυρό βιομηχανικό τομέα, στον
οποίο αναλογεί το 23,2% του ΑΕΠ.
Έχει επίσης μια εντυπωσιακή σταθερότητα σε ό,τι αφορά το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το 2017
ήταν 2,7% του ΑΕΠ, το 2018 ήταν 1,9% του
ΑΕΠ, το 2019 ήταν 2% του ΑΕΠ, ενώ με
βάση τα στοιχεία του Νοεμβρίου 2020
δεν επηρεάστηκε ουσιαστικά από την
πανδημία, παρά τη μεγάλη πτώση των εσόδων από τον τουρισμό.
Τα ισχυρά σημεία της ισπανικής οικονομίας εξηγούν το εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο που έχει το δεκαετές ομόλογο του
ισπανικού Δημοσίου. Την περασμένη
Τρίτη (23/2) βρισκόταν στο 0,33% έναντι
0,63% για το δεκαετές ομόλογο του ιταλικού Δημοσίου και 0,89% για το δεκαετές
ομόλογο του ελληνικού Δημοσίου.

Η πανδημία
Η ισπανική οικονομία πλήρωσε ακριβά
τις 94 ημέρες υποχρεωτικού εγκλεισμού
στο σπίτι την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου
2020. Ως αποτέλεσμα των αυστηρών περιοριστικών μέτρων, το ΑΕΠ έπεσε το β΄
τρίμηνο του 2020 κατά 17,8%.
Στην πρώτη φάση της πανδημίας, κυβέρνηση και κόμματα αντέδρασαν με εντυπωσιακή χαλαρότητα. Είναι χαρακτηριστικό
ότι τον Μάρτιο του 2020 είχαμε μεγάλες
κινητοποιήσεις για διάφορους λόγους και
κομματικά συνέδρια με πλήθος κόσμου.
Το αποτέλεσμα φάνηκε γρήγορα στη διάδοση του κορονοϊού, η οποία δοκίμασε
και τις αντοχές του εθνικού συστήματος υγείας. Σε αυτή τη φάση, η κυβέρνηση έχει
υιοθετήσει το ευρωπαϊκό «ακορντεόν»,
με τα μέτρα να χαλαρώνουν ή να γίνονται
αυστηρότερα, σε μια προσπάθεια να βρε-
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θεί η λεπτή ισορροπία μεταξύ προστασίας
της δημόσιας υγείας και λειτουργίας της
οικονομίας.
Η κατάσταση γίνεται πιο σύνθετη εξαιτίας του ανταγωνισμού ή και της αντιπαλότητας μεταξύ της κυβέρνησης και των
περιφερειών, πολλές από τις οποίες ελέγχονται από την κεντροδεξιά αντιπολίτευση. Η ισπανική άκρα Δεξιά αξιοποιεί
τη λαϊκή δυσαρέσκεια με τα περιοριστικά
μέτρα οργανώνοντας συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.
Η κατάσταση θεωρείται ότι έχει ισορροπήσει και ο υπουργός Υγείας, Ίγια, ο οποίος παραιτήθηκε για να τεθεί επικεφαλής του σοσιαλιστικού ψηφοδελτίου στην
Καταλονία, έχει καλή δημόσια εικόνα, γεγονός που αποτυπώθηκε και στο εκλογικό αποτέλεσμα.
Παρ’ όλα αυτά, οι θάνατοι στην Ισπανία
ανά εκατομμύριο κατοίκους ήταν στα τέλη
Φεβρουαρίου 2021 πάνω από 1.500, δηλαδή δυόμισι φορές περισσότεροι απ’ ό,τι
στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι αν στην
αντιμετώπιση της πανδημίας και στο ΕΣΥ
είχαμε χαμηλότερη αποτελεσματικότητα,
στο επίπεδο της Ισπανίας, θα θρηνούσαμε
στην Ελλάδα 9.000-10.000 περισσότερους νεκρούς. Η διαφορά είναι μεγάλη,
αν σκεφτούμε ότι οι θάνατοι στη χώρα μας
από την πανδημία είναι γύρω στους 6.500
και εξηγεί γιατί η Ελλάδα θεωρείται από
τις καλύτερες χώρες στην αντιμετώπιση
της πανδημίας, ενώ η Ισπανία έχει επιδόσεις κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο συσχετισμός των δυνάμεων
Τα προβλήματα στην αντιμετώπιση της
πανδημίας και η μεγάλη ύφεση σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό ανεργίας δεν
έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο κυριαρχεί στην
κυβέρνηση Σάντσεθ. Αντίθετα, όπως έδειξαν οι εκλογές στην Καταλονία, οι Σοσιαλιστές ενισχύουν τη θέση τους, αξιοποιώντας τη συμμετοχή των Podemos στην
κυβέρνηση και τη σχετική φθορά που υφίστανται, όπως και την άνοδο της άκρας
Δεξιάς σε βάρος των κεντροδεξιών κομμάτων.
Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση,
το Σοσιαλιστικό Κόμμα κινείται γύρω στο
30%, ενώ στις εκλογές του Νοεμβρίου
2019 κατέγραψε 28%. Το κεντροδεξιό
Λαϊκό Κόμμα είναι δημοσκοπικά γύρω
στο 19%, ενώ στις τελευταίες εκλογές είχε
πάρει 20,8%. Το ακροδεξιό Vox εμφανίζεται γύρω στο 14%, ενώ στις εκλογές είχε
πάρει 15,1%. Οι Podemos μαζί με τους αριστερούς συμμάχους τους είναι δημοσκοπικά στο 11%, ενώ στις εκλογές είχαν
πάρει 12,8%. Ακολουθούν οι Ciudadanos
και μικρότερα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εκφράζουν τους Κα-

ανάλυση
Οι αυτονομιστές ενίσχυσαν τη θέση
τους με τις εκλογές στην Καταλονία.

ταλανούς αυτονομιστές.
Η ηγεσία των Σοσιαλιστών έχει καταφέρει να επιβάλει τους όρους της στα περισσότερα θέματα στους Podemos, που
είναι το μικρότερο κόμμα του κυβερνητικού συνασπισμού. Αξιοποιεί και την
πτώση του Λαϊκού Κόμματος και των
Ciudadanos, εφόσον τα περισσότερα στελέχη τους και το μεγαλύτερο μέρος της εκλογικής βάσης τους θεωρούν αδιανόητη
τη συνεργασία σε εθνικό επίπεδο με το ακροδεξιό Vox.
Το Λαϊκό Κόμμα, που κυριαρχούσε στην
πολιτική ζωή πριν από την άνοδο των Σοσιαλιστών στην εξουσία, δυσκολεύεται να
χαράξει αποτελεσματική στρατηγική. Η
Δικαιοσύνη ασχολείται με τη λειτουργία
του παράνομου κομματικού ταμείου κατά
το παρελθόν σε όφελος και των κομματικών στελεχών. Ο υπεύθυνος ταμίας, ο οποίος κατηγορείται ότι εξασφάλιζε χρηματοδότηση για το κόμμα μέσω της κατάλληλης κατανομής δημόσιων έργων
σε συγκεκριμένες εταιρείες, βρίσκεται
ήδη στη φυλακή. Η ισπανική Κεντροδεξιά φαίνεται ότι τέντωσε υπερβολικά το
σκοινί στο θέμα της Καταλονίας, με την
Κεντροδεξιά της Καταλονίας, η οποία ήλεγχε την τοπική κυβέρνηση, να εμφανίζεται κι αυτή αδιάλλακτη. Και οι δύο πλήρωσαν, με διαφορετικό τρόπο, τον πολιτικό λογαριασμό.
Τέλος, η απογοήτευση πολλών δεξιών
ψηφοφόρων από το Λαϊκό Κόμμα οδή-

γησε στην εμφάνιση και την ανάπτυξη
του ακροδεξιού Vox, εντυπωσιακή εξέλιξη για μια χώρα που γνώρισε τη δικτατορία του Φράνκο.

Διαμάχη με τους Podemos
Η ηγεσία των Podemos είναι βέβαια ικανοποιημένη εξαιτίας της συμμετοχής της
στην κυβέρνηση, αισθάνεται όμως «καπελωμένη» από το ισχυρότερο Σοσιαλιστικό
Κόμμα. Το 2015, όταν ξεκινούσε η κυβερνητική περιπέτεια με τον Τσίπρα και τον
Καμμένο στην Ελλάδα, οι Podemos κατέγραφαν δημοσκοπικά ποσοστά της τάξης
του 30% και πίστευαν ότι θα μπορούσαν
να επιβάλουν την ιδεολογική και πολιτική τους κυριαρχία στο Σοσιαλιστικό
Κόμμα, που ήταν σε πτώση. Τώρα οι Σοσιαλιστές είναι μια δύναμη της τάξης του
30% και οι Podemos μια δύναμη που υποχωρεί επικίνδυνα προς το 10%.
Κατά περιόδους οι Podemos αμφισβητούν επιλογές των Σοσιαλιστών, σε μια
προσπάθεια να κρατήσουν τον πολιτικό
τους χώρο, έστω κι αν αυτό δημιουργεί
προβλήματα στη λειτουργία του κυβερνητικού συνασπισμού.
Το νέο πεδίο αντιπαράθεσης των δύο κυβερνητικών εταίρων είναι οι διαμαρτυρίες
της νεολαίας για τη σύλληψη του ράπερ
Πάμπλο Χασέλ.
Ο ράπερ εμφανίζεται ιδιαίτερα σκληρός
στην κριτική του προς τον πρώην βασιλιά,
Χουάν Κάρλος. Τον αποκαλεί «μαφιόζο»,
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εφόσον ο πρώην βασιλιάς αναγκάστηκε
να εγκαταλείψει την Ισπανία και να καταφύγει σε αραβική χώρα προτού κινηθεί η ισπανική Δικαιοσύνη εναντίον του
για «μίζα» της τάξης των 100 εκατ. δολαρίων από τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας στα πλαίσια της προώθησης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας. Ο ράπερ
καταγγέλλει επίσης την αστυνομία για βιαιότητες, ακόμη και για βασανιστήρια. Η
φρασεολογία του είναι εμπρηστική, θεωρείται ότι ενθαρρύνει τη βία, και αυτά του
κόστισαν την καταδίκη του από ισπανικό
δικαστήριο. Κατέφυγε σε πανεπιστήμιο,
σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη, και χρειάστηκε η δυναμική επέμβαση της αστυνομίας για να απομακρυνθεί από τον πανεπιστημιακό χώρο και να
αρχίσει να εκτίει την ποινή της εννεάμηνης φυλάκισής του.
Η φυλάκιση του ράπερ προκάλεσε μεγάλες κινητοποιήσεις της νεολαίας, σε συνθήκες πανδημίας, πολλές από τις οποίες
κατέληξαν σε βίαιες συγκρούσεις με την
αστυνομία, τραυματισμούς και συλλήψεις.
Οι Σοσιαλιστές προσπαθούν να κρατήσουν μια πολιτική ισορροπία καταγγέλλοντας τις βιαιότητες των διαδηλωτών, αλλά
και υποσχόμενοι βελτίωση της νομικής
προστασίας για την ελευθερία της έκφρασης. Από την πλευρά τους, οι Podemos
στηρίζουν δυναμικά το κίνημα υπέρ του
ράπερ Πάμπλο Χασέλ και έχουν καταθέσει σχέδιο νόμου για την αποποινικοποίηση των αδικημάτων γνώμης και έκφρασης.
Μπορεί ένας ράπερ να θέσει σε αμφισβήτηση την ασταθή ισορροπία του ισπανικού πολιτικού συστήματος; Το βασικό
σενάριο στηρίζεται στο «όχι», αλλά η πολιτική είναι γεμάτη απρόοπτα και «ατυχήματα».

Οι Σοσιαλιστές
κυριαρχούν
«στριμώχνοντας»
τους Podemos
και αξιοποιώντας
την πτώση της
Κεντροδεξιάς σε
όφελος της άκρας
Δεξιάς.
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Athens Science Virtual Festival 2021

Η εποχή των ηρώων
27-29 ΜΑΡΤΊΟΥ 2021
Τρεις μέρες επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας, 46 slots online δράσεων, 50
κορυφαίοι ομιλητές από 8 χώρες, 3 νομπελίστες, 100 πειράματα επίδειξης, βιωματικά εργαστήρια, ντοκιμαντέρ και δωρεάν παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους έχει φέτος το Athens Science Festival.

Κ

άθε δύσκολη εποχή γεννά τους
δικούς της πρωταγωνιστές, τους
δικούς της… ήρωες. Το Athens
Science Festival αποκτά νέα, ψηφιακή μορφή και επιστρέφει ανανεωμένο προκειμένου να μας μεταφέρει
στην «εποχή των ηρώων»! Από τις
27 έως τις 29 Μαρτίου 2021 το μεγαλύτερο επιστημονικό φεστιβάλ της χώρας θα αναδείξει διαδικτυακά και σε
«ζωντανή» μετάδοση από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων τις πιο σύγχρονες εξελίξεις σε τομείς της επιστήμης,
της τεχνολογίας και της καινοτομίας, αλλά και τη σχέση
της επιστήμης με την τέχνη.
Η πανδημία και οι καταστροφικές επιπτώσεις της σε ολόκληρο τον πλανήτη έφεραν στο προσκήνιο μια νέα κατηγορία ηρώων, πρωτίστως στον χώρο της επιστήμης. Με
μοναδικές «υπερδυνάμεις» τους τη θέληση για προσφο-

ρά και την αίσθηση καθήκοντος απέναντι στον «άλλον»,
αγωνίζονται καθημερινά προκειμένου να πετύχουν το
ακατόρθωτο: να διευρύνουν τα όρια της ανθρώπινης
γνώσης και να δώσουν λύση εκεί που χρειάζεται. Τους
επιστήμονες αυτούς, όλων των ειδικοτήτων, θα τιμήσει
το Athens Science Festival 2021.
Μέσα από «ζωντανές» συναρπαστικές ομιλίες, συμμετοχικά βιωματικά εργαστήρια, εντυπωσιακά πειράματα
επιδείξεων και άλλες καινοτόμες ψηφιακές δράσεις
το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει καλύτερα
ορισμένους από τους πιο διακεκριμένους επιστήμονες
παγκοσμίως, από την Ελλάδα, την Αμερική, τον Καναδά,
το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Ουκρανία. Η συμμετοχή όλων φέτος θα
είναι δυναμική. Οι διαδικτυακοί επισκέπτες δεν θα είναι
απλοί θεατές των δράσεων αλλά θα έχουν την ευκαιρία
να παρεμβαίνουν online, μετατρέποντας έτσι το φεστιβάλ
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σε ένα ψηφιακό, πολυδιάστατο επιστημονικό γεγονός,
ένα διαδραστικό σημείο συνάντησης, στο οποίο θα έχουν
πρόσβαση όλοι, όπου κι αν βρίσκονται.
Πολλά είναι τα πρόσωπα που θα «φωτίσουν» με τη συμμετοχή τους το φετινό φεστιβάλ και θα φιλοξενηθούν
στην πλατφόρμα του Athens Science Festival, η οποία θα
ανακοινωθεί σύντομα:
• Ο βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας το 2003 Peter
Agre, διάσημος καθηγητής και διευθυντής του Κέντρου
Ερευνών για την Ελονοσία του Πανεπιστημίου Johns
Hopkins, θα μιλήσει για τη σημασία που έχει η διεύρυνση των δυνατοτήτων της ιατρικής στην πρόοδο και την
εξέλιξη της ανθρωπότητας. Στην ξεχωριστή του ομιλία με
τίτλο «Η διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου μέσω
της Ιατρικής» ο Peter Agre θα παρουσιάσει την ιατρική
επιστήμη ως πηγή αισιοδοξίας για το μέλλον του είδους
μας.
• Η Susan Schneider, διεθνούς φήμης πανεπιστημιακός, διακεκριμένη φιλόσοφος και συγγραφέας του
επιτυχημένου βιβλίου «Artificial You: AI and the Future
of the Mind», θα μιλήσει για την «Τεχνητή νοημοσύνη
και το μέλλον του νου», θα συζητήσει τις φιλοσοφικές
επιπτώσεις της εν λόγω τεχνολογίας και, συγκεκριμένα,
την προσπάθεια αναπαραγωγής συνείδησης με τεχνητά
μέσα. Πρόκειται για ένα επίκαιρο ζήτημα, που θα μας
απασχολήσει όλο και περισσότερο στο άμεσο μέλλον.
• O διάσημος γιατρός και καθηγητής Φυσιολογίας στο
Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ Mark Post θα παρουσιάσει
μια καινοτόμα και φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική στον τρόπο παραγωγής βόειου κρέατος. Στην ομιλία
του με τίτλο «Λαχταριστό μπιφτέκι από… βλαστικά
κύτταρα!» ο Post θα αναπτύξει τις τεχνικές προκλήσεις,
τις ευκαιρίες που δημιουργούνται, καθώς και ορισμένες
εκπληκτικές κοινωνικές επιπτώσεις που επιφέρει η συνθετική παραγωγή κρέατος στο εργαστήριο.
Από το 2014 το Athens Science Festival υποδέχεται ανελλιπώς όλους εκείνους που διψούν να κατακτήσουν την
επιστημονική γνώση μέσα από διαφορετικά εργαλεία και
τρόπους μάθησης, όλους εκείνους που επιθυμούν να βιώσουν τη μοναδική εμπειρία που θα τους χαρίσει η γνωριμία τους με τη σύγχρονη επιστημονική και τεχνολογική
πρόοδο και που θα τους οδηγήσει στο να κατανοήσουν
τα ανεξάντλητα επιτεύγματά της. Στόχος του φετινού φεστιβάλ είναι όλοι ανεξαιρέτως να αναγνωρίσουν και να
τιμήσουν τον ρόλο και την προσφορά των επιστημόνων
και της επιστημονικής κοινότητας στην καθημερινή μας
ζωή. Η «εποχή των ηρώων» είναι εδώ! Ας την εξερευνήσουμε όλοι μαζί, σε ένα ακόμα συναρπαστικό επιστημονικό φεστιβάλ: το ASF 2021!
Το Athens Science Festival 2021 διοργανώνεται από τον
εκπαιδευτικό οργανισμό Επιστήμη Επικοινωνία - SciCo, το
British Council και την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, σε
συνεργασία με πλήθος ακαδημαϊκών, ερευνητικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών. Το φεστιβάλ διεξάγεται
υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

INFO

#ASF2021
#AthensScienceFestival
Εισιτήρια: από €5 / Δωρεάν παράλληλες δράσεις
Η προπώληση θα ξεκινήσει σύντομα.
Περισσότερες πληροφορίες:
www.athens-science-festival.gr
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Εμβόλιο κορονοϊού:
Ακόμη και η μία δόση προστατεύει
ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΆΣ

Ι

διαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για την
επίτευξη ανοσίας έναντι του κορονοϊού μετά τον
εμβολισμό, καθώς, σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ), άνω του 90% των εμβολιασθέντων ηλικίας
25-67 ετών παράγει εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι του ιού πριν από τη δεύτερη δόση του εμβολίου των
εταιρειών Pfizer-BioNTech.
Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται και το γεγονός
ότι στις ιδιαίτερα ευαίσθητες ηλικίες άνω των 85 ετών
το ποσοστό των εμβολιασθέντων που παράγουν εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι του SARS-CoV-2 πριν
από τη δεύτερη δόση του εμβολίου ανέρχεται σε 45%.
Η μελέτη ξεκίνησε με τους υγειονομικούς (25-67 ετών)
και τα μέλη της κοινότητας άνω των 80 ετών που εμβολιάζονται στο ΓΝΑ «Αλεξάνδρα». Οι κύριοι ερευνητές
της μελέτης, Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης του ΕΚΠΑ)
και Ευάγγελος Τέρπος (καθηγητής Αιματολογίας του

ΕΚΠΑ), συνοψίζουν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα
ανά ηλικιακή ομάδα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά όσον αφορά την ανάπτυξη ανοσίας, ακόμη και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 85 ετών.
Παράλληλα όμως υποδεικνύουν ότι:
• Τα άτομα όλων των ηλικιών αλλά κυρίως τα άτομα
άνω των 85 ετών θα πρέπει να συνεχίσουν τα μέτρα
προστασίας έναντι του κορονοϊού σύμφωνα με τις
οδηγίες του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ μέχρι να
λάβουν σύμφωνα με τα προγραμματισμένα ραντεβού
και τη δεύτερη του εμβολίου. Δηλαδή ένα σημαντικό
ποσοστό ατόμων ηλικίας άνω των 85 ετών δεν προστατεύεται ικανοποιητικά μόνο με την πρώτη δόση του
εμβολίου.
• Η δεύτερη δόση του εμβολίου είναι απαραίτητη για
όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά κυρίως για τους πιο
ηλικιωμένους συμπολίτες μας.

Σύμφωνα με μελέτη του
ΕΚΠΑ, άνω του 90% των
εμβολιασθέντων ηλικίας 25-67
ετών παράγει εξουδετερωτικά
αντισώματα έναντι του ιού
πριν από τη δεύτερη δόση
του εμβολίου των εταιρειών
Pfizer-BioNTech.

Πολλαπλή σκλήρυνση και κορονοϊός

Σύμφωνα με τους
επιστήμονες, ένας
ασθενής με πολλαπλή
σκλήρυνση, αν νοσήσει
με Covid, δεν θα έχει
διαφορετική εξέλιξη
στην ασθένεια σε σχέση
με οποιονδήποτε άλλον
άνθρωπο με Covid.

Μ

ία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η Νευρολογία κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 ήταν και
παραμένει η διαχείριση των προβλημάτων των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση. Τη συγκεκριμένη αναφορά έκανε ο Νικόλαος Γρηγοριάδης (καθηγητής Νευρολογίας στο ΑΠΘ, διευθυντής

της Β΄ Νευρολογικής Κλινικής του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ,
πρόεδρος της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας,
γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας) στη διαδικτυακή ημερίδα της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
(ΠΟΑμΣΚΠ) με θέμα «Διαχείριση της πολλαπλής
σκλήρυνσης και εμβολιασμοί κατά την περίοδο της
πανδημίας του Covid-19 στην Ελλάδα».
Ο κ. Γρηγοριάδης, στην εισήγησή του με τίτλο
«Η διαχείριση της πολλαπλής σκλήρυνσης μέσα
στην πανδημία», αναφέρθηκε στα πρώτα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο που δημιούργησε η Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας
την περασμένη άνοιξη με σκοπό την αποτύπωση
της επίδρασης της πανδημίας του Covid-19 στα
άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση και στους φροντιστές τους, και προχώρησε σε συστάσεις για
τον εμβολιασμό των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση.
Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ο περιορισμός και
σχεδόν πλήρης αναστολή σε πολλές περιπτώσεις
της πρόσβασης σε υγειονομικές μονάδες για την
καθορισμένη παρακολούθηση της πορείας των
ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση για την κύρια
νόσο τους, η βαρύτητα των συμπτωμάτων και των
επιπτώσεων της λοίμωξης Covid-19 σε αυτή την
κατηγορία ασθενών, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις
από τη χρήση των ανοσοτροποποιητικών ή ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων που χρονίως χορηγούνται για τον έλεγχο της πολλαπλής σκλήρυνσης

και τέλος η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του
εμβολιασμού έναντι του SARS-CoV-2 στα άτομα με
πολλαπλή σκλήρυνση απασχολούν την επιστημονική κοινότητα και φυσικά τα ίδια τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση και τους οικείους τους».
Ο κ. Γρηγοριάδης έθιξε τον καταιγισμό επιστημονικών ανακοινώσεων, δημοσιεύσεων, αναλύσεων,
ανασκοπήσεων, δημόσιων δηλώσεων, δράσεων
επιστημονικών φορέων αλλά και ασθενών, που
συνθέτουν ένα τοπίο ρέουσας κατάστασης στον
αγώνα αντιμετώπισης διαφαινόμενων προβλημάτων.
Σχετικά με τον εμβολιασμό των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση ο καθηγητής τόνισε πως μια ρεαλιστική θέση μπορεί να είναι ότι για τα άτομα με
πολλαπλή σκλήρυνση:
1) Ισχύουν οι ίδιοι επιβαρυντικοί παράγοντες για
σοβαρή εξέλιξη στην πορεία της υγείας τους μετά
από λοίμωξη Covid-19 με εκείνους που ισχύουν
για τον γενικό πληθυσμό με μικρές κατά περίπτωση διαφοροποιήσεις.
2) Οι φαρμακευτικές θεραπείες για την πολλαπλή
σκλήρυνση στο σύνολό τους δεν επιβαρύνουν την
εξέλιξη μετά από ενδεχόμενη λοίμωξη Covid-19.
Είναι ενδιαφέρουσα η άποψη ότι ορισμένες από
αυτές ενδεχομένως να έχουν και ευεργετικές επιδράσεις στην εξέλιξη της λοίμωξης.
3) Ο εμβολιασμός έναντι του SARS-CoV-2 συνιστάται για την παροχή προστασίας από τη λοίμωξη.
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Νέα πλατφόρµα ενηµέρωσης
για άτοµα µε διάγνωση νόσου Fabry

Μ

ε αφετηρία τη
φετινή Παγκόσµια Ηµέρα Σπανίων
Παθήσεων, 28 Φεβρουαρίου, µια νέα πλατφόρµα
ενηµέρωσης για τη σπάνια γενετική νόσο Fabry είναι πλέον διαθέσιµη στα ελληνικά. Η
πλατφόρµα fabryfamilytree.gr περιλαµβάνει πληροφορίες για τη νόσο, τα συµπτώµατα, τη διάγνωσή
της και τον κληρονοµικό τρόπο µετάδοσής της
µεταξύ των γενεών µιας οικογένειας. Παράλληλα, περιλαµβάνει µια πολύ εύχρηστη εφαρµογή
που βοηθά τον επισκέπτη να δηµιουργήσει το
οικογενειακό του δέντρο και εντοπίζει αυτόµατα
τα µέλη της οικογένειας που ενδέχεται να φέρουν µετάλλαξη σχετιζόµενη µε τη νόσο Fabry.
Τα δεδοµένα της εφαρµογής είναι πλήρως εµπιστευτικά, µε πρόσβαση µόνο από τον κάθε ενδιαφερόµενο.
Η πλατφόρµα δηµιουργήθηκε από τη διεθνή
φαρµακευτική εταιρεία Amicus Therapeutics,
ενώ για τη χώρα µας υποστηρίζεται από την ελληνική φαρµακευτική εταιρεία GENESIS Pharma,
που αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της Amicus.

Τι είναι η νόσος Fabry;

Η νόσος Fabry εµφανίζεται και στα δύο φύλα και
προκαλείται από διάφορες γενετικές µεταλλάξεις
σε ένα γονίδιο που ονοµάζεται GLA στο χρωµόσωµα Χ και παρέχει τις οδηγίες για την παραγωγή ενός
ενζύµου (α-γαλακτοσιδάση A). Το ένζυµο αυτό βοηθά
στη διάσπαση ορισµένων σακχαρωδών-λιπαρών ουσιών (γλυκοσφιγγολιπίδια) µέσα στα κύτταρα του σώµατός
µας, ωστόσο οι µεταλλάξεις το εµποδίζουν να επιτελέσει
τη φυσιολογική του λειτουργία. Αυτό προκαλεί µια συσσώρευση των συγκεκριµένων ουσιών, µε αποτέλεσµα
να εµφανίζονται τα συµπτώµατα της νόσου Fabry.
Η νόσος επηρεάζει τα περισσότερα µέρη του σώµατος,
την καρδιά, το νευρικό και το γαστρεντερικό σύστηµα,
τους νεφρούς, τα µάτια, το δέρµα, και µπορεί να προκαλέσει, µεταξύ άλλων, πόνο, νεφρική ανεπάρκεια,
καρδιακή νόσο και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
Ο τύπος, η εκδήλωση, η σοβαρότητα των συµπτωµάτων και η ηλικία στην οποία µπορεί να εµφανιστούν
διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο, ακόµη και µεταξύ
συγγενών. Ωστόσο, η νόσος Fabry είναι προοδευτική,
επιδεινώνεται µε την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας πιθανώς σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή προβλήµατα, αν και αυτό µπορεί να µην ισχύει για όλους.

Η σηµασία του οικογενειακού δέντρου
στη νόσο Fabry

Η νόσος Fabry είναι µια γενετική πάθηση που κληροδοτείται µεταξύ των γενεών µιας οικογένειας. Η
διάγνωσή της είναι συχνά δύσκολη, µε έναν µέσο όρο
καθυστέρησης τα 15 χρόνια. Αυτό συµβαίνει επειδή
πρόκειται για µια σπάνια νόσο, αλλά και γιατί τα συµπτώµατά της ποικίλλουν και είναι παρόµοια µε συ-

µπτώµατα που προκαλούνται από πιο συχνές παθήσεις.
Επιπλέον, εκτιµάται πως υπάρχουν άτοµα εντός µιας
οικογένειας που δεν γνωρίζουν ότι φέρουν µία από
τις πολλές µεταλλάξεις που χαρακτηρίζουν τη νόσο
Fabry, είτε γιατί δεν έχουν εµφανίσει ακόµη συµπτώµατα είτε γιατί έχουν κάποια συµπτώµατα χωρίς να
γνωρίζουν την αιτία. Υπολογίζεται πως, κατά µέσο όρο,
για κάθε άτοµο µε διάγνωση Fabry, τουλάχιστον άλλα
5 µέλη της οικογένειας µπορούν να διαγνωστούν µε
την πάθηση. Κατά συνέπεια, ο εντοπισµός των συγγενών που ενδέχεται να φέρουν κάποια µετάλλαξη της
νόσου, η έγκαιρη διάγνωση και διαχείρισή της µπορούν να συµβάλουν σε ένα µέλλον µε καλύτερη υγεία.

Η νόσος Fabry είναι µία
σπάνια ασθένεια η οποία
επηρεάζει τα περισσότερα
µέρη του σώµατος, όπως
την καρδιά, το νευρικό και
το γαστρεντερικό σύστηµα,
τους νεφρούς, τα µάτια, το
δέρµα κ.ά.
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο στοίχηµα
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το... ταµείο.

Τ

ο Betarades.gr και η F.S. σάς προσφέρουν για µία ακόµη φορά τα προγνωστικά τους για τα παιχνίδια της εβδοµάδας. Φουλαριστό ήταν το πρόγραµµα µεσοβδόµαδα, µε σούπερ παιχνίδια για το
Champions και το Europa League να κυριαρχούν στο
κουπόνι. Τη σκυτάλη στη δράση παίρνουν τα εγχώρια
πρωταθλήµατα πλέον, µε δυνατές µατσάρες στο µενού!
Ενδιαφέρουσες επιλογές προκύπτουν για τα προγνωστικά Στοιχήµατος της Κυριακής. ∆ιαλέξαµε πέντε σηµεία µε ιδιαίτερη αξία, κάνοντας παιχνίδι µε τα γκολ,
αλλά και το αποτέλεσµα του αγώνα. Έχουµε πρόταση
από το αθηναϊκό ντέρµπι µεταξύ του Παναθηναϊκού και
της ΑΕΚ για το ελληνικό πρωτάθληµα. Εκτός συνόρων,
θα ασχοληθούµε στοιχηµατικά µε αναµετρήσεις από
την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερµανία και τη ∆ανία. Ας
δούµε αναλυτικά σε τι ποντάρουµε!
Οι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινούν από το ντέρµπι της
24ης αγωνιστικής για τη Super League Interwetten,
όπου στις 19:30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ.
Οι γηπεδούχοι προέρχονται από δύο συνεχόµενες
ήττες, από τον ΠΑΣ Γιάννινα (2-1) για το Κύπελλο και
από τον Παναιτωλικό (1-0) για το πρωτάθληµα. Στην αναµέτρηση του Αγρινίου, πάντως, έχασαν τα… άχαστα.
Τα αποτελέσµατα αυτά έδωσαν τέλος σε ένα αήττητο
σερί εννέα αγώνων. Βρίσκονται στην 5η θέση της βαθµολογίας µε 41 βαθµούς, ενώ έχουν δεχτεί µόλις 16 γκολ σε
23 αναµετρήσεις. Η ΑΕΚ προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι,
και µετά την ήττα (2-0) στο ντέρµπι µε τον Άρη ήρθαν
οι νίκες µε το ίδιο σκορ (4-2), επί του Βόλου για το Κύπελλο και επί της ΑΕΛ για το πρωτάθληµα. Προέρχεται
από εντός έδρας ισοπαλία (2-2) µε τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ εµφανίζει αµυντικές αδυναµίες, καθώς έχει δεχτεί γκολ στα πέντε τελευταία παιχνίδια της. Ο Παναθη-

βρίσκεται σε καλό αγωνιστικό «φεγγάρι», καθώς την
ήττα µε 2-0 από τη Σπέτσια ακολούθησε ακόµη µία (3-0)
στο ντέρµπι κορυφής µε την Ίντερ. Με αποτέλεσµα η διαφορά των δύο οµάδων να πάει στους τέσσερις βαθµούς.
Πρώτος σκόρερ της είναι ο Ιµπραχίµοβιτς µε 14 γκολ.
Αµφότερες επιθυµούν τη νίκη διακαώς, για να µη χάσουν την επαφή τους µε την κορυφή της βαθµολογίας,
και θα παίξουν φουλ επίθεση. Θα στηρίξουµε το Οver 3
(Ασιατικό) σε απόδοση 2.00.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Προβάδισµα νίκης
στη «Λεωφόρο»!
ναϊκός µπορεί να επιστρέψει στις νίκες απέναντι σε µια
ΑΕΚ που δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση.
Θα προτιµήσουµε το 1 (DNB) σε απόδοση 2.00.

Ανεβαίνει το σκορ στη Ρώµη
Συνεχίζουµε µε δυνατό µατς και στην Ιταλία και τη Serie
A, όπου η Ρόµα φιλοξενεί στις 21:45 τη Μίλαν για την
24η αγωνιστική. Οι γηπεδούχοι έχουν µία ήττα, αυτήν
(2-0) επί της Γιουβέντους, στα πέντε τελευταία παιχνίδια πρωταθλήµατος. ∆ιαθέτουν µία από τις καλύτερες
επιθέσεις του πρωταθλήµατος, έχοντας σηµειώσει 47
τέρµατα σε 23 αγωνιστικές. Καταλαµβάνουν πλέον την
4η θέση της βαθµολογίας. Η Μίλαν, από την άλλη, δεν

Σερί Tips

Goal Tips

Σαµπντόρια - Αταλάντα (28/02, 13:30): Περίοδο
*εξαιρετικής
φόρµας διανύει η Αταλάντα, που κέρδισε

- Βαγιαδολίδ (28/02, 15:00): Η Θέλτα έχει σκο*ράρειΘέλτα
στα εφτά από τα οχτώ εντός έδρας παιχνίδια της,

τα τρία τελευταία παιχνίδια της σε πρωτάθληµα και
Κύπελλο. Μπορεί να περάσει και από την έδρα της
Σαµπντόρια. Το «διπλό» το βρίσκουµε στο 1.60.

ενώ η Βαγιαδολίδ στις πέντε από τις έξι αναµετρήσεις
της µακριά από το γήπεδό της. Είναι πιθανό το Goal/Goal
που προσφέρεται σε απόδοση 1.93.

- Μπρεστ (28/02, 14:00): Η Μπρεστ δεν τα
*πάειΜονακό
καλά το τελευταίο χρονικό διάστηµα µακριά από

- Μπέρνλι (28/02, 16:00): Έχουν γκολ τα παι*χνίδιαΤότεναµ
της Τότεναµ το τελευταίο χρονικό διάστηµα, ενώ

το γήπεδό της. Μετράει τρεις ήττες στα πιο πρόσφατα
πέντε εκτός έδρας µατς της. Από την άλλη, η Μονακό
έχει πετύχει εννέα νίκες σε 10 διαδοχικά µατς. Ο
«άσος» πληρώνει 1.44.

προέρχεται από τέσσερα συνεχόµενα Over. Η Μπέρνλι
µπορεί κι αυτή να συνεισφέρει στα γκολ. Καλοπληρωµένο το Over 2.5 σε απόδοση 1.87.

*

Μαρσέιγ - Λυών (28/02, 22:00): Πολύ φορµαρισµένη εµφανίζεται εσχάτως η Λυών, που µετράει τρεις
συνεχόµενες εκτός έδρας νίκες. Μπορεί να τις κάνει
τέσσερις µέσα στο γήπεδο της Μαρσέιγ. ∆ικαιολογηµένα είναι το φαβορί σε απόδοση 1.70.

- Κάλιαρι (28/02, 16:00): Τη χειρότερη
*άµυναΚροτόνε
του ιταλικού πρωταθλήµατος διαθέτει η Κροτόνε,
ενώ τροµερά είναι τα προβλήµατα στην ανασταλτική
λειτουργία και για την Κάλιαρι. Οι γηπεδούχοι έχουν 11
συνεχόµενα Over ανεξαρτήτως έδρας. Το να γίνουν 12
παίζεται στο 1.87.

Με το κίνητρο της Ατλέτικο
Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και στην Ισπανία, όπου η Βιγιαρεάλ κοντράρεται εντός έδρας µε την Ατλέτικο Μαδρίτης, για την 25η αγωνιστική, στις 22:00. Η οµάδα του
Ουνάι Έµερι αγνοεί τη νίκη τις τελευταίες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήµατος. Έχει απολογισµό πέντε ισοπαλίες και µία ήττα, µε 2-1, από την Μπέτις. Η Ατλέτικο
Μαδρίτης δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τσέλσι και
ηττήθηκε µε 0-1 για τη φάση των «16» του Champions
League. Στο πρωτάθληµα έπεσε θύµα έκπληξης και γνώρισε την ήττα µε 2-0 στην έδρα της από τη Λεβάντε, µε
αποτέλεσµα η Ρεάλ Μαδρίτης να την πλησιάσει στους
τρεις βαθµούς. Η οµάδα του Σιµεόνε θέλει να επιστρέψει στις νίκες σε µια δύσκολη έδρα. Επιλογή µας αποτελεί το 2 (DNB) σε απόδοση 1.72.
Προχωράµε στη Γερµανία, όπου για την 23η αγωνιστική της Bundesliga η Μάιντς υποδέχεται την Άουγκσµπουργκ στις 16:30. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε ανοδική πορεία, έχουν σηµειώσει δύο συνεχόµενες νίκες
και προσπαθούν να ξεφύγουν από την επικίνδυνη ζώνη.
Από την άλλη, η Άουγκσµπουργκ βρίσκεται σε άσχηµη
αγωνιστική κατάσταση και προέρχεται από τρεις συνεχόµενες ήττες. Εδώ ποντάρουµε στον «άσο» σε απόδοση
2.05. Ολοκληρώνουµε τις προτάσεις µας µε τη ∆ανία,
όπου Μίντιλαντ και Μπρόντµπι διασταυρώνουν τα ξίφη
τους στις 19:00 για τη 18η αγωνιστική. Η Μίντιλαντ έχει
σκοράρει στα εφτά τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της.
Επιπλέον, η αντίπαλός της έχει βρει δίχτυα στα 11 πιο
πρόσφατα εκτός. Πιθανό το Goal/Goal σε απόδοση 1.85.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη
εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερωτικό site για το Στοίχηµα µπορείτε να βρίσκετε επιλογές για live betting καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και
αν επιλέξετε!

Κυριακή 28/02
16:30
19:00
19:30
21:45
22:00

Μάιντς - Άουγκσµπουργκ
Μίντιλαντ - Μπρόντµπι
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
Ρόµα - Μίλαν
Βιγιαρεάλ - Ατλέτικο M.

1
Goal/Goal
1 (DNB)
Over 3 (Ασ.)
2 (DNB)

2.05
1.85
2.00
2.00
1.72

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ATZENTA

27/02
- 05/03

ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ - ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

«Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ»

Η

FREETIME

Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέµης Καραµουρατίδης
και ο Γεράσιµος Ευαγγελάτος παρουσιάζουν για
πρώτη φορά την «Εποχή του θερισµού», µια µεγάλη οπτικοακουστική παραγωγή ειδικά σχεδιασµένη για live stream, από τη σκηνή του Vox. Τα εισιτήρια για την
παράσταση στοιχίζουν €14,90 ανά κωδικό και µπορείτε να τα
προµηθευτείτε από το viva.gr. H παράσταση θα µεταδοθεί την
Κυριακή 28/2 στις 21:00 και θα είναι διαθέσιµη on demand µέχρι τη ∆ευτέρα 1/3 στις 23:59. Μπορείτε να συντονιστείτε 15 λεπτά νωρίτερα για ένα δωρεάν pre-show behind the scenes, λίγο
πριν ανάψουν τα φώτα και ακουστεί η πρώτη νότα στη σκηνή.

«Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»
ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΜΑΡΙΒΩ

Η παράσταση «Η Κληρονοµιά», του
Πιερ ντε Μαριβώ, σε σκηνοθεσία Γιάννη
Νταλιάνη, που πριν από την επιβολή των
περιοριστικών µέτρων πραγµατοποίησε
δύο µόνο παραστάσεις στην Πάνω Σκηνή
του Από Μηχανής Θεάτρου, θα παρουσιαστεί σε on-demand προβολή το Σάββατο 27
και την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου.

«ΡΟΖΜΑΡΙ»

Το «Μωρό της Ρόζµαρι», του Πολάνσκι,
είναι µια τροµακτική ιστορία σατανισµού και
εγκυµοσύνης που έχει πολλές αναγνώσεις
και αγγίζει πολλά θέµατα: την ψύχωση, την
πατριαρχία, τη µητρότητα, το όριο λογικής
και παραφοράς, τη φεµινιστική µελέτη, την
αλήθεια και πραγµατικότητα. Ορµώµενο
από αυτή την ταινία, ένα σύνολο ηθοποιών
δηµιουργεί ένα νέο αφήγηµα, µια σύγχρονη
Ρόζµαρι, αναγκασµένη να ζήσει, καταναγκασµένη να πράξει, να περιοριστεί και να
οριστεί σε ένα παρόν που αλλάζει µε ιλιγγιώδη ταχύτητα. Να επιβιώσει κόντρα σε έναν
τοξικό περίγυρο.
Σκηνοθεσία: Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης
Για τρεις streaming προβολές: 5, 6 & 7
Μαρτίου.
Κωδικοί στο www.viva.gr.
Εισιτηριο: €8

«ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ»
ΣΤΗΝ ΕΡΤ2

H Ρεµπέκα (Ζιλιέτ Μπινός) είναι µία από
τις πιο ικανές και δηµοφιλείς φωτογράφους
εµπόλεµων σκηνών. Σε µια αποστολή τραυµατίζεται σοβαρά. Επιστρέφοντας στην οικογένειά της, άλλη µια βόµβα εκρήγνυται. Ο
άντρας της, Μάρκους (Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου), και οι κόρες της δεν µπορούν πλέον
να αντέξουν τον φόβο και την αγωνία ενός
ενδεχόµενου σοβαρότερου τραυµατισµού της
ή ακόµη και θανάτου της σε κάποια αποστολή και της θέτουν το δίληµµα: η Ρεµπέκα
πρέπει να διαλέξει µεταξύ της δουλειάς και
της οικογένειάς της. Εκείνη ορκίζεται στον
άντρα της ότι δεν θα ταξιδέψει ποτέ πια σε
εµπόλεµη ζώνη, παρ’ όλα αυτά δυσκολεύεται
να ζήσει µια φυσιολογική οικογενειακή ζωή...
∆ευτέρα 1/3 στις 22:00.
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Τα outsiders
Η ηθική
των πρωινάδικων
στις αποκαλύψεις
του ελληνικού
#MeToo.
NTEΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Η

υποτιµητική κατάληξη τα λέει όλα. Είναι τα «πρωινάδικα». ∆εν είναι πρωινές εκποµπές. ∆εν είναι τηλεοπτικά προγράµµατα ποικίλης ύλης. ∆εν είναι µαγκαζίνο. ∆εν είναι καν ψυχαγωγικά σόου. Είναι πρωινάδικα, ακόµα κι αν κάποια µεταδίδονται µεσηµέρι.
Είναι έννοια, είναι κατηγορία.
Είναι εκείνοι οι δηµοσιογράφοι που οι εφηµεριδατζήδες δεν αποκαλούν καν
συναδέλφους, οι πανελίστες που ασχολούνται µε αποτυχηµένους έρωτες,
παίκτες ριάλιτι, ζώδια και συνταγές µαγειρικής και η κατά κανόνα ξανθιά παρουσιάστρια που χαρίζει ατµοµάγειρες και σκόνες πλυντηρίου.
Είναι η αφελής πλευρά της τηλεόρασης, η ελαφρά ταξιαρχία της δηµοσιογραφίας. Η ψυχαγωγική δηµοσιογραφία της νοικοκυράς. Της παλιάς, µάλιστα,
νοικοκυράς, καθώς οι σύγχρονες αντιµετωπίζουν τις εκποµπές αυτές µε απαξίωση, ακόµα κι αν τις κρυφοκοιτάζουν.
Ωστόσο, αυτές οι χαζοχαρούµενες εκποµπές βρέθηκαν τις τελευταίες εβδοµάδες αντιµέτωπες µε το πιο καυτό θέµα που έχει κληθεί να αντιµετωπίσει
η ελληνική κοινωνία µετά το µεταναστευτικό. Το ελληνικό #MeToo βρήκε
ευήκοον ους, για να ξετυλιχτεί και να αποκαλυφθεί, στους πολύχρωµους καναπέδες της ελαφρότητας. Κι εκεί, στα παστέλ στούντιο της επιτηδευµένης
χαράς, οι οικοδέσποινες µε την extended βλεφαρίδα αντιµετώπισαν τα θύµατα µε αυθεντικότητα, διακριτικότητα, ευαισθησία και σοβαρότητα.
Απαλλαγµένοι από το ένστικτο του αποκλειστικού, από την αρπακτική διά-

θεση της αισθητικής των βραδινών δελτίων ειδήσεων που κυνηγούν το αίµα
και το σπέρµα, οι συντελεστές των πρωινάδικων άνοιξαν τα αυτιά τους και άφησαν όσους βρήκαν το κουράγιο να προχωρήσουν σε αποκαλύψεις να µιλήσουν. Χωρίς να διακόπτουν ζητώντας επιπλέον σκανδαλώδεις λεπτοµέρειες και ονόµατα, άκουγαν προσεκτικά, συγκινηµένοι, όπως ακριβώς κι
εµείς, οι θεατές, αισθανόµενοι τον πόνο των ανθρώπων που είχαν απέναντί
τους, χωρίς τη διάθεση να τους δικάσουν ή να τους εξετάσουν. ∆ηµιούργησαν έτσι ένα περιβάλλον ασφάλειας και η µια αποκαλυπτική εξοµολόγηση
διαδεχόταν την άλλη. Αισθάνονταν, όσοι µίλησαν, πως ήταν ασφαλείς, πως
κανείς δεν προσπαθούσε να διασύρει την αξιοπρέπειά τους, πως δεν θα θυσιάζονταν χάριν τηλεθέασης.
Ποιος να το περίµενε… Η ∆ανάη και ο Άρης, η Φαίη, η Ναταλία, η Σίσσυ, η
Αντελίνα, η Κατερίνα, η Ελεονώρα.
Ανάµεσα στο ψιλό κουτσοµπολιό, τις ιστορίες της διπλανής πόρτας, ένα σουξεδάκι της εποχής, τον ανάδροµο Ερµή και µια συνταγή για κατσικάκι φρικασέ χώρεσε η αποκαθήλωση ανθρώπων υπεράνω υποψίας για να πυροδοτηθούν εισαγγελικές έρευνες, κυρίως για να γυρίσει σελίδα το ελληνικό
θέατρο, την ώρα που οι συντάκτες εφηµερίδων και δελτίων ειδήσεων αποδελτίωναν τις οµολογίες.
Η θεµατολογία των πρωινάδικων δεν άλλαξε, ούτε θα αλλάξει αύριο. Παρέδωσαν όµως µαθήµατα ευπρέπειας και ήθους. Αυτό δεν είναι δηµοσιογραφία;

«Λύστε το µυστήριο» στο ERTFLIX

Α

ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙ∆ΟΞΟΥΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ.

πό τις απίθανες υποθέσεις που µόνο ο Ηρακλής Πουαρό µπορεί να επιλύσει µέχρι το Βερολίνο των κατασκόπων της δεκαετίας του
1920, και από τους σύγχρονους serial killers
οι οποίοι δρουν στο διαδίκτυο µέχρι τους εξωγήινους επισκέπτες, το ERTFLIX εγκαινιάζει τη νέα θεµατική κατηγορία «Λύστε το µυστήριο».

«Οι περιπέτειες του Ηρακλή Πουαρό»
Με δύο νέες σεζόν και 13 επεισόδια, σε πρώτη τηλεοπτική προβολή στην Ελλάδα, ο λατρεµένος ντετέκτιβ της Άγκαθα Κρίστι επιστρέφει αντιµέτωπος
µε νέους εχθρούς και έτοιµος να εξιχνιάσει καινούργιες υποθέσεις. ∆είτε τον δαιµόνιο Ηρακλή

Πουαρό, όπως τον ερµηνεύει ο ανεπανάληπτος
Ντέιβιντ Σάτσετ, στην 3η και 4η σεζόν του.

«Babylon Berlin»
Στην ατµοσφαιρική σειρά γερµανικής παραγωγής
το Βερολίνο της δεκαετίας του 1920 παροµοιάζεται µε την αρχαία Βαβυλώνα. Με τις παλιές στρατιωτικές ελίτ να µην έχουν παραιτηθεί ακόµη, ένα
φορτηγό τρένο από τη Σοβιετική Ένωση φτάνει προκαλώντας χάος και αναγκάζοντας όλα τα βλέµµατα
να στραφούν σε αυτό. Πρωταγωνιστούν οι Φόλκερ
Μπρουχ και Λιβ Λίζα Φρις, ενώ επεισόδια της σειράς σκηνοθετεί ο Τοµ Τίκβερ («Ένα ολόγραµµα για
τον Βασιλιά»).

«Πρόγραµµα Blue Book»
Στα δέκα επεισόδια του «Προγράµµατος Blue Book»
ένας αξιωµατικός της Αεροπορίας (Μάικλ Μαλάρκι) και
ένας επιστήµονας (Έινταν Γκίλεν) ερευνούν συνωµοσίες
µε UFO και εξωγήινους, στη σκιά του Ψυχρού Πολέµου.
Ιστορικό δράµα και επιστηµονική φαντασία συνδυάζονται
για να αποδώσουν µια πραγµατική σειρά ερευνών, που
διεξήγαγε η Αµερικανική Πολεµική Αεροπορία.

«Θανάσιµος Επισκέπτης»
Στην ταινία αµερικανικής παραγωγής, σε σκηνοθεσία
Γκρέγκορι Χόµπλιτ, η ειδική πράκτορας Τζένιφερ Μαρς
(Νταϊάν Λέιν) ακολουθεί τα ίχνη ενός ψυχικά διαταραγµένου άντρα, ο οποίος επιδεικνύει τους φόνους του

µέσω της ηλεκτρονικής του σελίδας. Η µοίρα των θυµάτων του βρίσκεται στα χέρια του κοινού, αφού όσο περισσότεροι επισκέπτονται τη σελίδα, τόσο γρηγορότερα
θανατώνονται τα θύµατα.
Και οι γρίφοι δεν τελειώνουν εδώ. Το «Μυστικό της Λίµνης» µε τη βραβευµένη µε Χρυσή Σφαίρα Ελίζαµπεθ
Μος, οι σειρές «Και µετά δεν έµεινε κανένας» και
«Μάρτυρας Κατηγορίας» που βασίζονται σε ιστορίες της
Άγκαθα Κρίστι, η πεισµατάρα «Dr. Foster» και ο Ρόουαν
Άτκινσον σε ρόλο-έκπληξη ως «Επιθεωρητής Μεγκρέ»
είναι µερικά ακόµη απ’ όσα περιλαµβάνει η νέα κατηγορία του ERTFLIX, το περιεχόµενο της οποίας ανανεώνεται συνεχώς.
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«Μου αρέσει να µιλάω
µε τα παιδιά»

«Η

ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Έλλη και ο Ερµής ταξιδεύουν στην Ελλάδα»,
το πρώτο βιβλίο της δηµιουργού του blog
mom and the city, Σοφίας Αλεξίου, µόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Πρόκειται για έναν πρωτότυπο ταξιδιωτικό οδηγό, που
θα µυήσει τους µικρούς αναγνώστες στη γοητεία
της εξερεύνησης, µαθαίνοντάς τους µε τρόπο διασκεδαστικό την ιστορία της Ελλάδας, την άγρια
φύση της –σπάνια ζώα και φυτά–, σύγχρονα σπορ
στους τόπους της και κρυµµένους αρχαίους θησαυρούς.
Το «Η Έλλη και ο Ερµής ταξιδεύουν στην Ελλάδα»
είναι το πρώτο σας βιβλίο. Τι σας ώθησε στη συγγραφή του;
Ναι, είναι το πρώτο µου βιβλίο και η ιδέα γεννήθηκε µε τη γέννηση της
κόρης µου. Όταν άρχισα να ψάχνω τρόπους για να της µιλήσω για όλα
όσα αγαπώ µε τρόπο διασκεδαστικό. Έτσι, άρχισα να γράφω σε ένα
µπλοκ ζωγραφικής όλα τα ταξίδια που ήθελα να κάνουµε µαζί, ζωγραφίζοντας µέρη και πλάσµατα από την ελληνική µυθολογία. Το µπλοκ
ζωγραφικής «ζωντάνεψε» και στις σελίδες του ξεπρόβαλαν η Έλλη και
ο Ερµής, που θέλουν να γνωρίσουν την Ελλάδα, ο Ντίνος, ο σκύλος
τους, που αγαπάει τη φύση και µας παροτρύνει να τη φροντίσουµε κι
εµείς, και ένα µυρµηγκάκι, που είναι µικροσκοπικό, όπως όλα τα ανθρωπάκια που έρχονται στη γη, αλλά θέλει να ανακαλύψει τα πάντα!
Γιατί αποφασίσατε η πρώτη σας συγγραφική απόπειρα να απευθύνεται σε παιδιά;
Πάντα µου αρέσει να µιλάω µε τα παιδιά. Έχουν µια ειλικρίνεια που σε
αφοπλίζει, σε κάνει να δεις µέσα από τα µάτια τους και όλα µοιάζουν
τόσο καινούργια όταν τα ακούς. Ενεργοποιούν τη φαντασία µας και έρχονται στον κόσµο µε µια ενστικτώδη σοφία που θεωρώ απίστευτα πολύτιµη. Ως εκπαιδευτικός, άλλωστε, είναι η αγάπη µου να µαθαίνω στα
παιδιά όµορφα πράγµατα. Να δίνω κίνητρα για ωραίες εµπειρίες. Να αγαπήσουν τα βιβλία, τα ταξίδια και µέσα από αυτά τη γεωγραφία, την ιστορία, την ελευθερία της εξερεύνησης. Αυτός ήταν ο στόχος και εύχοµαι να έχει επιτευχθεί.
Εκτός από το ταξίδι και τα οφέλη που έχει για τα παιδιά, ως µέσο ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, ποια άλλα θέµατα θίγετε στο βιβλίο σας;
Η επιθυµία µου όταν το έγραφα ήταν να δηµιουργήσω ένα βιβλίο που
θα µας φτιάχνει τη διάθεση και θα µας παρασύρει. Μια παρέα που νιώθει την ευτυχία στις απλές χαρές της ζωής, σε µια βόλτα στη θάλασσα,
σε ένα ηλιοβασίλεµα, στην ανακάλυψη ενός µνηµείου που σε ταξιδεύει
στον χρόνο. Προσπάθησα να βάλω στις σελίδες του έννοιες όπως η διαφορετικότητα, ο σεβασµός, η φιλία, ο πολιτισµός, η οµορφιά µε άµεσο
τρόπο, σε συνδυασµό µε εικόνες και πράξεις, ώστε να γίνουν διαδραστικά κατανοητές στα παιδιά. Εδώ φυσικά ήρθε το µαγικό χέρι της εικονογράφου Αλεξίας Λουγιάκη και ο κόσµος του βιβλίου ζωντάνεψε µε
τον πιο πολύχρωµο τρόπο. Ένα από τα µηνύµατα που ήθελα να περάσω
επίσης είναι η αναγκαιότητα της φροντίδας του περιβάλλοντος και όλων
των πλασµάτων που ζουν σε αυτό. Ο φίλος µας ο Ντίνος µάς υπενθυµί-

Τα χαρακτηριστικά που πιστεύω πως κάνουν ένα
παιδικό βιβλίο να ξεχωρίζει είναι να αγγίζει την καρδιά
των παιδιών, να εξιτάρει τη φαντασία, να τα βοηθάει να
ταυτιστούν µε τους ήρωες και να ανοίγει ορίζοντες. Το
πιο βασικό απ’ όλα; Να γράφεται µε στόχο να κάνει τα
παιδιά να περάσουν καλά διαβάζοντας.
ζει κάποιες οικολογικές σκέψεις και εύχοµαι να ευαισθητοποιήσει παιδιά και γονείς.
Με ποια κριτήρια εντάξατε τις συγκεκριµένες περιοχές στο βιβλίο σας;
Το βιβλίο αυτό ανήκει σε ένα µεγάλο όνειρο ταξιδιών σε όλη την Ελλάδα. Οι περιπέτειες ξεκινούν
από την Αθήνα, όπου γεννηθήκαµε, και συνεχίζουν
σε όλες τις κοντινές της εκδροµές. Εκδροµές αγαπηµένες, αναµνήσεις από την παιδική µου ηλικία
και µέρη που δεν χορταίνω να επισκέπτοµαι ξανά
και ξανά. Το όνειρο είναι να ταξιδέψουµε σε κάθε γωνιά της
χώρας, απ’ άκρη σ’ άκρη, και εύχοµαι να µου δοθεί η ευκαιρία να περάσω µε την Έλλη, τον Ερµή και τον Ντίνο σε κάθε πόλη, χωριουδάκι
και νησί.
Ως εκπαιδευτικός, αλλά και ως συγγραφέας, ποιο θεωρείτε ότι είναι
το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένα παιδικό βιβλίο για
να έχει επιτύχει τον σκοπό του;
Το βιβλίο πιστεύω πως πρέπει να προσφέρεται σαν ένα
δώρο ανεκτίµητο στο παιδί. Να εξηγείται η σηµασία του.
Να διαβάζεται δυνατά από πολύ µικρή ηλικία, έτσι ώστε
το παιδί να εξοικειώνεται µε τη µαγεία του. Τα χαρακτηριστικά που πιστεύω πως κάνουν ένα παιδικό βιβλίο να ξεχωρίζει είναι να αγγίζει την καρδιά των παιδιών, να εξιτάρει τη φαντασία, να τα βοηθάει να ταυτιστούν µε τους ήρωες και να ανοίγει ορίζοντες. Το
πιο βασικό απ’ όλα; Να γράφεται µε στόχο να κάνει
τα παιδιά να περάσουν καλά διαβάζοντας. Αυτό
είναι το πρωταρχικό ζητούµενο και αυτό µπορεί
να επιτευχθεί µόνο αν γράφοντας θυµηθείς πως
ήταν όταν ήσουν παιδί. Μόνο τότε µπορείς να µιλήσεις στη γλώσσα τους.

INFO
Η Έλλη και ο Ερµής
ταξιδεύουν
στην Ελλάδα
Της Σοφίας Αλεξίου
Εικονογράφος: Αλεξία
Λουγιάκη
Εκδόσεις: Ψυχογιός
Ηλικία: από 5 ετών
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ANIMASYROS 2021

Τ

Ελευθερία, το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης.

ο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινουμένων Σχεδίων
Animasyros 2021 επιστρέφει
για 14η χρονιά στη Σύρο, από
τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου
2021. Το μεγαλύτερο στο είδος
του φεστιβάλ στην Ελλάδα και ένα από τα 20
σημαντικότερα παγκοσμίως, με αφορμή τα
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση,
αντλεί φέτος έμπνευση από τη γνωστή
φράση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, στον
λόγο που εκφώνησε στην
Πνύκα, «ως μία βροχή, έπεσε
εις όλους μας η επιθυμία
της ελευθερίας μας […],και
εκάμαμε την Επανάσταση»,
αφιερώνοντας την ετήσια
θεματική του στην ελευθερία.

καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Animasyros
πλαισιώνεται και από το πληροφοριακό τμήμα,
το Διεθνές Πανόραμα, που περιλαμβάνει τα
μικρά κρυφά «διαμάντια» της παγκόσμιας
animation σκηνής.
Παράλληλα με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα
διοργανώνεται και η Αγορά, που απευθύνεται
σε επαγγελματίες του animation και
περιλαμβάνει το Pitching Forum, καθώς
και παρουσιάσεις σε σύγχρονα θέματα που
απασχολούν την οικεία Αγορά. Με αφορμή

Κάλεσμα για συμμετοχές

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τα διαγωνιστικά
τμήματα της φετινής διοργάνωσης
υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της σελίδας
που διατηρεί το Animasyros στην πλατφόρμα
Film Freeway: https://filmfreeway.com/An
imaSyrosInternationalAnimationFestivalA
gora-949575. Η προθεσμία των αιτήσεων
συμμετοχής είναι η 30ή Ιουνίου 2021.

Κινούμενες μάσκες από
τη Σύρο!

Το φεστιβάλ

Το φετινό φεστιβάλ
περιλαμβάνει ένα θεματικό
αφιέρωμα με προβολές
ταινιών animation μικρού
και μεγάλου μήκους απ’
όλο τον κόσμο με αναφορά
στην προσωπική ελευθερία
και την επανάσταση.
Παράλληλα, θα φιλοξενήσει
το MEDAnima, ένα αφιέρωμα
σε δημιουργούς και ταινίες
animation από την ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου,
όπως τη Βόρεια Αφρική, το
Ισραήλ, τη Γαλλία, την Ιταλία,
τη Μάλτα και επιλεγμένες
βαλκανικές χώρες. Το πλούσιο
πρόγραμμα του Animasyros
θα παρουσιαστεί, εφόσον οι
συνθήκες το επιτρέψουν, σε
φυσικούς χώρους στο νησί
της Σύρου, ενώ μέρος του
θα προβληθεί μέσω ειδικής
ψηφιακής πλατφόρμας.
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του
Animasyros εμπλουτίζει τις διαγωνιστικές
του κατηγορίες, προσθέτοντας στις ήδη
υπάρχουσες (διεθνές διαγωνιστικό τμήμα,
φοιτητικό διαγωνιστικό τμήμα, διαγωνιστικό
τμήμα ταινιών μεγάλου μήκους/Βραβείο
Κοινού, διαγωνιστικό τμήμα για την
καλύτερη ελληνόφωνη ταινία και τμήμα
τηλεοπτικών και κατά παραγγελία ταινιών)
δύο νέα βραβεία: K.ID.S για τις ταινίες που
απευθύνονται σε παιδιά και Animapride για
την καλύτερη ταινία animation LGBTQI+.
Εκτός από τα διαγωνιστικά τμήματα, το

Επανάσταση του 1821.

το αφιέρωμα MEDAnima, η Αγορά φέτος
θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες της
ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Το
άνοιγμα των αιτήσεων συμμετοχής για το
Pitching Forum της Αγοράς θα ανακοινωθεί
σύντομα.
Τέλος, δεν λείπουν τα καθιερωμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα, που απευθύνονται
σε παιδιά, εφήβους, νέους επαγγελματίες,
ΑμεΑ, καθώς και σε άτομα τρίτης ηλικίας. Με
αφορμή την ετήσια θεματική, τα εκπαιδευτικά
εργαστήρια του Animasyros 2021 εμπνέονται
από ποιητικά, λογοτεχνικά και εικαστικά έργα
τα οποία δημιουργήθηκαν με αφορμή την

Φέτος τις Απόκριες η γιορτινή
διάθεση για καρναβάλι ξεκινά
από τη Σύρο, στο πλαίσιο του
OnIine Συριανού Καρναβαλιού
«Γεώργιος Σουρής» 2021. Οι
παραδόσεις και το καρναβάλι
της Σύρου ενώνονται στο
επιγραμμικό διαδικτυακό
εργαστήριο stop-motion και cutout animation, με εκπαιδεύτρια
τη νέα Ελληνίδα animator
Πολυξένη Κάτσαρη. Τα παιδιά
καλούνται να δημιουργήσουν
εξ αποστάσεως τη δική τους
pop-up αποκριάτικη μάσκα
με απλά υλικά και μια έξυπνη
ψηφιακή συσκευή (τηλέφωνο
ή ταμπλέτα), με φόντο την
πανέμορφη Σύρο. Μετά το
τέλος του εργαστηρίου τα τελικά
βίντεο των παιδιών θα ενωθούν
σε μια ταινία κινούμενης
εικόνας. Το εργαστήριο
υλοποιείται με πρωτοβουλία
και χρηματοδότηση του Δήμου
Σύρου-Ερμούπολης.
Πάγιος υποστηρικτής
εκπαιδευτικών δράσεων
Animasyros: Εθνικό Κέντρο
Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας
(ΕΚΟΜΕ).
• Πότε: Κυριακή 7 Μαρτίου 2020, 14:00-17:00
• Πού: Πλατφόρμα Zoom με ταυτόχρονη
αναμετάδοση στη σελίδα Facebook του
Animasyros
• Αριθμός διαδραστικά συμμετεχόντων: έως
15 μαθητές/-τριες
• Ηλικία συμμετεχόντων: μαθητές/-τριες 9 έως
13 ετών
• Δωρεάν δήλωση συμμετοχής: έως
28 Φεβρουαρίου 2021 στο education2@
animasyros.gr. Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
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BIOMAC

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην Ε.Ε. για παραγωγή νανοϋλικών και βιοπολυμερών από
φυτική βιομάζα συντονίζει επιστημονική ομάδα από το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ.

Έ

να από τα τρία μεγαλύτερα
ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
αυτή τη στιγμή, με τη
συμμετοχή 33 εταίρων
(ακαδημαϊκά ιδρύματα,
ινστιτούτα και εταιρείες)
από 12 ευρωπαϊκές χώρες,
συντονίζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, γεγονός που αναδεικνύει το
υψηλό επίπεδο καινοτομίας και ερευνητικής
δραστηριότητας που συντελείται στο ΑΠΘ.
Το έργο έχει το διακριτό ακρωνύμιο
BIOMAC (European Sustainable Bio-based
nanoMAterials Community) και αποτελεί
ένα ανοιχτό οικοσύστημα για την επιτάχυνση
της κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη,
δεδομένου ότι στρατηγική προτεραιότητα
για την Ελλάδα και την Ε.Ε. αποτελεί η
μετάβαση στην κυκλική βιο-οικονομία. Το
BIOMAC έχει συνολικό προϋπολογισμό
16.596.702,50 ευρώ. Μάλιστα, προβλέπεται ότι
θα δημιουργηθούν άμεσα περίπου 120-150
θέσεις εργασίας από τους εταίρους του έργου
και πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του
θα δημιουργηθούν συνολικά περίπου 1.650
νέες θέσεις εργασίας.
Υπεύθυνος του έργου για το ΑΠΘ είναι ο
καθηγητής του Εργαστηρίου Χημείας και
Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων του
Τμήματος Χημείας Δημήτριος Μπικιάρης
(https://bikiarislab.wixsite.com/bikiarislab)
με συνεργάτη τον καθηγητή Κώστα
Τριανταφυλλίδη, επίσης από το Τμήμα
Χημείας.
«Είμαστε περήφανοι που για μία ακόμη φορά
το πανεπιστήμιό μας τίθεται επικεφαλής
μεγάλων ευρωπαϊκών ερευνητικών
προγραμμάτων. Το υψηλού επιπέδου
επιστημονικό δυναμικό του ΑΠΘ βρίσκεται
πάντοτε στην αιχμή της έρευνας, παράγοντας
εξαιρετικό έργο που αναγνωρίζεται διεθνώς
προς όφελος της κοινωνίας. Η καινοτομία και
η εξωστρέφεια είναι έννοιες ταυτόσημες με
το Αριστοτέλειο» επισημαίνει o πρύτανης του
ΑΠΘ, καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου,
εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του στην
επιστημονική ομάδα του έργου.

Πώς θα συμβάλει στην προώθηση
της κυκλικής οικονομίας

Στόχος του BIOMAC είναι η δημιουργία ενός
οικοσυστήματος ανοιχτής καινοτομίας, το
οποίο θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες
σχεδιασμού, ανάπτυξης και δοκιμής νέων
νανο-δομημένων βιοπροερχόμενων
σύνθετων πολυμερικών υλικών.
Έτσι, το BIOMAC απαντά στη σταδιακή

εξάντληση των ορυκτών πόρων, όπως είναι
το πετρέλαιο, και στην κλιματική αλλαγή,
καθώς δεν παράγει επιπρόσθετες εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου. Με τη χρήση
βιοπροερχόμενων ανεξάντλητων πόρων,
όπως η φυτική βιομάζα, θα αναπτυχθούν νέα
υλικά, όπως νανοκυτταρίνη και νανολιγνίνη,
η οποία θα παραχθεί για πρώτη φορά σε
διεθνές επίπεδο, καθώς και βιο-άνθρακας
νανοπορώδους δομής. Παράλληλα, από την
κατεργασία και κλασμάτωση της βιομάζας
θα παραληφθούν ενδιάμεσα προϊόντα για την
παραγωγή κατάλληλων δομικών στοιχείων για
τη σύνθεση βιοπολυμερών, όπως ηλεκτρικοί
πολυεστέρες και το πολυ(γαλακτικό οξύ) (PLA).
Ο συνδυασμός των νανοσωματιδίων με τα
βιοπολυμερή θα δώσει εμπορικά προϊόντα
υψηλής προστιθέμενης αξίας με βελτιωμένες
ιδιότητες (π.χ. θερμική σταθερότητα, μηχανικές
ή αντιβακτηριακές ιδιότητες κ.λπ.).
Η επιτυχής λειτουργία του BIOMAC ως κόμβου
ανοιχτής καινοτομίας θα επικυρωθεί σε δύο
στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα αναπτυχθούν πέντε
δοκιμαστικές εφαρμογές, ενώ στο δεύτερο
στάδιο θα δημοσιευτεί ανοιχτή πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη βιομηχανία
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για αξιοποίηση
των υλικών και υπηρεσιών του έργου.
Οι πέντε δοκιμαστικές εφαρμογές που θα
αναπτυχθούν είναι οι εξής:
Αυτοκινητοβιομηχανία: Κατασκευή
μονωτικών και εξαρτημάτων εσωτερικού
χώρου των αυτοκινήτων με χρήση βιορητινών
και πολυουρεθανών, ελεύθερων τοξικών
ισοκυανικών ομάδων, με υψηλή αντοχή
στην τριβή και στη θερμοκρασία. Τα υλικά
αυτά θα είναι πλήρως βιοδιασπάσιμα και
ανακυκλώσιμα και θα συμβάλουν στην
αντιμετώπιση της ανακύκλωσης των πλαστικών

απορριμμάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας,
ιδιαίτερα των τοξικών μονωτικών μερών.
Αγροκαλλιέργεια: Θα χρησιμοποιηθούν
βιοδιασπάσιμα πολυμερή για την κατασκευή
προϊόντων όπως αγροτικά φιλμ και εξαρτήματα
φυτωρίων και θερμοκηπίων. Τα υλικά αυτά
δεν χρειάζεται να απομακρυνθούν μετά το
πέρας της χρήσης τους, αφού είναι πλήρως
βιοαποικοδομήσιμα και τα συστατικά της
βιοδιάσπασης θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό
του εδάφους.
Συσκευασία τροφίμων: Παραγωγή
βιοαποικοδομήσιμων φιλμ και δοχείων
τροφίμων (κεσεδάκια) με ενισχυμένες
μηχανικές ιδιότητες αλλά κυρίως με
χαμηλότερη διαπερατότητα σε νερό και
οξυγόνο, καθώς και με βελτιωμένες
αντιμικροβιακές και αντιμυκητιακές ιδιότητες.
Τα προϊόντα αυτά αναμένεται να συμβάλουν
στη βελτιωμένη συντήρηση/διατήρηση των
τροφίμων και στην επιμήκυνση του χρόνου
ζωής αυτών.
Κατασκευές: Τα βιονανοσύνθετα υλικά θα
δοκιμαστούν στον κατασκευαστικό κλάδο
με παραγωγή κατάλληλων προϊόντων από
πολυεστέρες και θερμοπλαστική πολυουρεθάνη
(TPU), με την τεχνολογία 3D εκτύπωσης. Τα
τελικά προϊόντα αναμένεται να έχουν υψηλή
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και
στη φωτιά, καθώς και αντιρρυπαντικές και
αυτοκαθαριζόμενες ιδιότητες.
Εκτυπώσιμα ηλεκτρονικά (Printed
Electronics): Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη
αγώγιμων ελαστικών κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων (υφάσματα με ενσωματωμένους
θερμικούς-ηλεκτρικούς αγωγούς) με χρήση
θερμοπλαστικών πολυουρεθανών και
πολυεστέρων και αγώγιμων νανοπροσθέτων.
Μετά την επιτυχή ανάπτυξη των υλικών στις
πέντε τεχνολογικές εφαρμογές το BIOMAC
θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανοιχτό
οικοσύστημα, παρέχοντας πρόσβαση στις
υπηρεσίες και στα επιτεύγματά του σε
βιομηχανίες, εταιρείες και ερευνητικούς φορείς
μέσω ενός ενιαίου σημείου εισόδου (Single
Entry Point).
Η εναρκτήρια συνάντηση όλων των
εμπλεκόμενων φορέων του τετραετούς
ερευνητικού έργου, το οποίο χρηματοδοτείται
στο πλαίσιο του Horizon 2020, έγινε τον
Ιανουάριο του 2021. Από την Ελλάδα
συμμετέχουν ακόμη τέσσερις εταιρείες:
CreativeNano (https://www.creativenano.
gr), Nanotypos (http://www.nanotypos.com),
Exelisis (https://www.exelisis.gr) και RDC
(https://www.rdc.gr/).

FREETIME

28.02.2021

www.freesunday.gr

37

ΣΠΟΝ∆Η

Αφιέρωµα στη µνήµη
του Γιώργου ∆εσπίνη

BIBΛΙΑ

Τ

ο Μουσείο Μπενάκη µε χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνει την κυκλοφορία της σηµαντικής επιστηµονικής έκδοσης «ΣΠΟΝ∆Η – Αφιέρωµα στη µνήµη του Γιώργου ∆εσπίνη», που δηµοσιεύτηκε
στη σειρά των παραρτηµάτων του περιοδικού του Μουσείου. Το έργο τιµά τη µνήµη του σπουδαίου
αρχαιολόγου Γιώργου ∆εσπίνη (1936-2014), ο οποίος αγάπησε και υπηρέτησε µε ευαισθησία την
αρχαία ελληνική γλυπτική.
Η πρωτοβουλία του αφιερώµατος ανήκει στον διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη, Άγγελο
∆εληβορριά, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από την ολοκλήρωση του βιβλίου. Τους δύο µεγάλους
αυτούς απόντες τούς συνέδεαν, εκτός από τη στενή φιλία, οι κοινές πνευµατικές καταβολές και η αγάπη τους για
την αρχαία ελληνική γλυπτική. Από τη σκοπιά αυτή, εποµένως, η έκδοση έρχεται να τους τιµήσει και τους δύο.
Συγκεντρώνοντας τις µελέτες 80 αναγνωρισµένων ερευνητών απ’ όλο τον κόσµο, η δίτοµη αυτή έκδοση των
1.020 σελίδων εµπλουτίζει τη διεθνή βιβλιογραφία της αρχαιολογίας µε ένα πολυφωνικό έργο αναφοράς, που
δεν αποτελεί µια γραµµική παρουσίαση της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής αλλά µια πολυπρισµατική πραγµάτευση
επιλεγµένων γλυπτών από µουσεία ανά τον κόσµο και από αρχαιολογικούς τόπους σε περιοχές όπου άνθησε
ο ελληνικός πολιτισµός. Η οπτική γωνία, µέσα από την οποία ο κάθε συγγραφέας έχει επιλέξει να προσεγγίσει
το υπό εξέταση υλικό του, σχετίζεται µε ζητήµατα τεχνοτροπίας, τεχνικής, ιστορίας της τέχνης, θρησκειολογίας
ή αποκατάστασης και συντήρησης –για να αναφερθούν µερικά µόνο παραδείγµατα–, καθιστώντας το βιβλίο
επιστηµονικά βαρύνον για τους ειδικούς, όσο και γοητευτικό για το ευρύτερο κοινό.
Η έκδοση πραγµατεύεται γλυπτά απ’ όλο σχεδόν το γεωγραφικό ανάπτυγµα της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Η
διάταξη των µελετών ακολουθεί τη χρονολογική σειρά των υπό εξέταση έργων, µε παραδείγµατα από τον 9ο και
τον 8ο αιώνα π.Χ. έως έναν ανδριάντα του 19ου αιώνα, που απηχεί αρχαία πρότυπα. Στην έκδοση περιλαµβάνονται κείµενα στα ελληνικά, στα γερµανικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα ιταλικά, τα οποία εµπλουτίζονται
µε ασπρόµαυρη εικονογράφηση (πάνω από 600 φωτογραφίες και εικόνες), υποσηµειώσεις, βιβλιογραφία και
περίληψη στα αγγλικά.
Την επιστηµονική επιµέλεια της έκδοσης επωµίστηκαν οι αρχαιολόγοι Άγγελος ∆εληβορριάς, Ευγενία Βικέλα,
Άγγελος Ζαρκάδας, Νικόλαος Καλτσάς και Ισµήνη Τριάντη.
Επιστηµονική υπεύθυνη του περιοδικού του Μουσείου Μπενάκη είναι η Μάρια ∆ιαµάντη.
Το µνηµειώδες αυτό έργο δεν θα µπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη γενναιόδωρη στήριξη του Κοινωφελούς
Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. Λάτση, του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ), του
Σωµατείου «Οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη», του Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου και της Lady Marks.

INFO
Σχήµα: 21,5x28
Αριθµός σελίδων: Α΄ τόµος: 480,
Β΄ τόµος: 539
ISBN Set ISBN: 978-960-476-265-1
Α΄ τόµου: 978-960-476-263-7
Β΄ τόµου: 978-960-476-264-4
ISSN: 1109-4109
Μουσείο Μπενάκη
Αθήνα 2020
Τιµή: €50
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Μερίδες: 4
-6
Χρόνος µ
αγειρέµατ
ος: 80 λεπ
τά
Βαθµός δ
υσκολίας:
µέτριο

*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

Κανελόνια µε σπανάκι
Υλικά
Για την µπεσαµέλ:
• 2 κ.σ. βούτυρο
• 600 ml γάλα
• 60 γρ. αλεύρι
• 2 κρόκοι αυγού
• 1/3 φλιτζανιού τυρί
κρέµα
• 1/3 φλιτζανιού
τριµµένη παρµεζάνα
• 1/3 φλιτζανιού
ανθότυρο
• αλάτι
• φρεσκοτριµµένο
µαύρο πιπέρι
• 1/4 κ.γλ. µοσχοκάρυδο
Για τη σάλτσα:
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 800 γρ. φρέσκος
χυµός ντοµάτας (που
έχουµε φτιάξει από
ώριµες ντοµάτες χωρίς
φλούδα και σπόρια)
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 1 κ.γλ. ζάχαρη
• 5 σταγόνες ξίδι

• 1 φλιτζάνι νερό
• αλάτι
• µια χούφτα
ψιλοκοµµένος φρέσκος
βασιλικός
Για τη γέµιση:
• 2 φλιτζάνια
ψιλοκοµµένο σπανάκι
(κατεψυγµένο)
• 1/2 φλιτζανιού
ψιλοκοµµένο φρέσκο
κρεµµύδι
• 1/2 φλιτζανιού
ψιλοκοµµένο ξερό
κρεµµύδι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• αλάτι
• 18-22 κανελόνια
• 2 µπάλες φρέσκο τυρί
µοτσαρέλα (χοντρό
τρίµµα)
• 1/3 φλιτζανιού
φρέσκια τριµµένη
παρµεζάνα

ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Για την µπεσαµέλ: Σε µέτρια φωτιά βάζουµε µια κατσαρόλα µε το βούτυρο, το
γάλα και το αλεύρι και ανακατεύουµε συνέχεια µέχρι να αρχίσει να βράζει και να
πήξει το µείγµα. Βγάζουµε την κατσαρόλα από τη φωτιά και όπως ανακατεύουµε
γρήγορα µε σύρµα ρίχνουµε τον κρόκο και στη συνέχεια τα τυριά, συνεχίζοντας το
ανακάτεµα µέχρι να γίνει µια λεία κρέµα. Τέλος, ρίχνουµε το αλάτι, το πιπέρι και το
µοσχοκάρυδο, ανακατεύουµε καλά και αφήνουµε στην άκρη να κρυώσει.
• Για τη σάλτσα ντοµάτας: Ρίχνουµε όλα τα υλικά (εκτός από τον βασιλικό) στο
µπλέντερ, ανακατεύουµε καλά, έπειτα τα βάζουµε σε ένα µπολ, ρίχνουµε τον βασιλικό, ανακατεύουµε και αφήνουµε στην άκρη.
• Για το σπανάκι: Σε ένα τηγάνι µε χοντρό πάτο ζεσταίνουµε το λάδι σε µέτρια
φωτιά, ρίχνουµε µέσα το σκόρδο, το φρέσκο και το ξερό κρεµµύδι µαζί µε λίγο
αλάτι και σοτάρουµε µέχρι να µαλακώσουν. Στη συνέχεια προσθέτουµε το σπανάκι
και σοτάρουµε για 4-5 λεπτά. Βγάζουµε από τη φωτιά και αφήνουµε στην άκρη να
κρυώσει.
• Σε ένα µεγάλο µπολ ρίχνουµε το µείγµα σπανακιού και την µπεσαµέλ (από την
µπεσαµέλ αφαιρούµε ένα φλιτζάνι), ανακατεύουµε καλά, γεµίζουµε τα κανελόνια
και τα τοποθετούµε σε ένα ταψί περίπου 21x26 εκ., στον πάτο του οποίου έχουµε απλώσει τη σάλτσα ντοµάτας και το 1 φλιτζάνι µπεσαµέλ. Σκεπάζουµε το ταψί
µε αλουµινόχαρτο και ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο στους 180 βαθµούς
για περίπου 25 λεπτά. Αφαιρούµε το αλουµινόχαρτο, ρίχνουµε από πάνω πρώτα
την παρµεζάνα και ύστερα τη φρέσκια µοτσαρέλα και συνεχίζουµε να ψήνουµε για
αλλά 10 λεπτά ή µέχρι να λιώσει το τυρί και να πάρει ένα ελαφρύ χρώµα. Βγάζουµε
από τον φούρνο και αφήνουµε στην άκρη να «κάτσει», για περίπου 10 λεπτά, προτού
σερβίρουµε.
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Της Χριστίνας Μαυρίδου

Μύθος 1ος: Το πολύ νερό αδυνατίζει
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το νερό βοηθάει
στην αποβολή των άχρηστων ουσιών, ρυθμίζει
τη θερμοκρασία του σώματος, ελαττώνει την
πείνα, διευκολύνει τον οργανισμό να διασπάσει
τα λίπη με κάποια μεγαλύτερη ευκολία. Αυτά,
όμως, συμβαίνουν όταν είμαστε δραστήριοι,
ώστε να χρησιμοποιηθεί το λίπος ως καύσιμο,
και όχι όταν καθόμαστε στον καναπέ. Πάντως, σε
καμία περίπτωση το νερό δεν «λιώνει» τα λίπη,
ούτε αδυνατίζει από μόνο του! Αν, λοιπόν, τρώμε
το καταπέτασμα, το νεράκι δεν θα μας σώσει.
Μύθος 2ος: Το αργό μάσημα αδυνατίζει
Όχι! Ο εγκέφαλος χρειάζεται τουλάχιστον 10-15
λεπτά για να αντιληφθεί ότι χόρτασε. Τρώγοντας,
λοιπόν, αργά και συγκεντρωμένα δίνουμε την
ευκαιρία στον μηχανισμό καταστολής της πείνας
να αντιληφθεί έγκαιρα ότι χορτάσαμε, κάνοντας
έτσι μια μικρή ποσότητα τροφής να φαίνεται
μεγαλύτερη απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα,
με αποτέλεσμα να νιώθουμε μεγαλύτερη πληρότητα και απόλαυση. Αν όμως τρώμε μπροστά
στην τηλεόραση ή διαβάζοντας, κάτι το οποίο
αποσπά την προσοχή μας από την απόλαυση του

φαγητού και δεν συνειδητοποιούμε τη διάρκεια
και την ποσότητα που τρώμε, δεν πρόκειται να
χάσουμε γραμμάριο!

σμό με σωστή και ισορροπημένη διατροφή και
άσκηση. Επίσης, καμία τροφή δεν είναι ικανή να
διασπάσει το λίπος.

Μύθος 3ος: Μπορούμε να αλλάξουμε το σχήμα
του σώματός μας
Ο σωματότυπός μας δεν μπορεί να μεταβληθεί,
παρά μόνο σε γενικές γραμμές (μικροβελτιώσεις).
Δυστυχώς, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να
αλλάξει την κατανομή του λίπους, διότι αυτό είναι
προκαθορισμένο από το DNA μας. Κατά συνέπεια,
με το αδυνάτισμα ή τη γυμναστική αυτό που ουσιαστικά θα αλλάξει θα είναι οι διαστάσεις και όχι το
σχήμα ή οι επιμέρους αναλογίες μας.

Μύθος 5ος: Η μονοφαγία αδυνατίζει
Οι χημικές δίαιτες που βασίζονται στη μονοφαγία
(π.χ. τρώτε μόνο σταφύλι ή μόνο ανανά για κάμποσες μέρες) είναι ό,τι χειρότερο για τον οργανισμό. Καμία τροφή δεν περιέχει όλα τα θρεπτικά
συστατικά και τα στοιχεία που χρειαζόμαστε σε
καθημερινή βάση. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του
αδυνατίσματος η ποικιλία στη διατροφή μειώνει
το σύνδρομο στέρησης και αυξάνει τη γευστική
απόλαυση και την πιθανότητα λήψης όλων των
απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων. Δύο ακόμη
λόγοι για τους οποίους πρέπει να λαμβάνουμε
ποικιλία τροφών είναι η μείωση της πιθανότητας
αθροιστικής συσσώρευσης βλαπτικών ουσιών,
π.χ. φυτοφάρμακα και ορμόνες, καθώς και η
μείωση της πιθανότητας υπερβολικής λήψης
κάποιων κατά τα άλλα χρήσιμων ουσιών, όπως
π.χ. λιποδιαλυτές βιταμίνες, που, ενώ είναι απολύτως απαραίτητες, η περίσσια ποσότητά τους
αποθηκεύεται στον οργανισμό και ενδέχεται να
προκαλέσει υπερβιταμίνωση.

Μύθος 4ος: Υπάρχουν τροφές που αδυνατίζουν
Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμία τροφή, φυσική
ή τεχνητή, που μπορεί να τρώει κανείς σε ανεξέλεγκτες ποσότητες και, αντί να παίρνει βάρος,
να χάνει. Όταν αναφερόμαστε σε τροφές που
βοηθούν στο αδυνάτισμα, εννοούμε τροφές με
λίγες θερμίδες, πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά,
βιταμίνες και μέταλλα, όπως π.χ. ωμά λαχανικά,
από τις οποίες μπορεί να επωφεληθεί κάποιος
καταναλώνοντάς τες με μέτρο και σε συνδυα-
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Η Χριστίνα
Μαυρίδου είναι
καθηγήτρια Φυσικής
Αγωγής - personal
trainer.
• Instagram:
christy_mavridou
• Facebook Page:
Christy Mavridou
• Youtube Channel:
Christy Mavridou

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

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.

Ανάμεικτα Big Bag Όξιά - Δρυς

120€
από 140€

1,2 m3 (χύδην)

Στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ!

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΙΧΤΥ)

3€

από 4,5€

100x100x120

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΑΔΙ)

5€

1,20m3 (χύδην)

από 7€

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

Προϊόντ
αποκλειστικά ελαλη
νικής
υλοτομίας
A Π Ό

Φ Έ Τ Ό Σ

Δ Ι Α Θ Έ Σ Ι Μ Η

Π Α ΡΑ Δ Ό Σ Η

Μ Έ

Γ Έ ΡΑ Ν Ό

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

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 15€

