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Γερµανικά 
υποβρύχια:
Τορπίλη στη 
διαφάνεια και 
στην ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη

σελ. 26-28

Η πτώση 
του Στέµµατος;
Χάρι και Μέγκαν 
απασφάλισαν

Αφιέρωµα
Ένας χρόνος πανδηµία: 

Επιτέλους φως στο τούνελ
σελ. 11-24

σελ. 10

σελ. 4-9

l  ΓΙΑΤΙ ΕΚ∆ΗΛΩΘΗΚΕ ΑΝΟΙΧΤΑ Η ΗΓΕΣΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΥΠΕΡ ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑ, ∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΕΩΝ, 
ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΒΙΑΣ

l  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΠΑ 
ΣΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

∆ήµητρα Ιωάννου
«Είµαι 
ερωτευµένη 
µε τη συγγραφή»

σελ. 33

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 
Η ΝΕΑ «ΠΛΑΤΕΙΑ» 
ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ

Web
Η Google σταµατάει 

τις διαφηµίσεις που βασίζονται 
σε συνήθειές µας

σελ. 32σελ. 33
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!για το
αυτοκίνητο!για το

AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν

 δίκτυο διανομής
FREE SUNDAY

από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
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AUTO

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

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

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

 Made in USA
 µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

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

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

Ford Focus RS,o βασιλιάς των hot hatches;

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda CivicHonda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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ΝΕΟ MITSUBISHI 
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La vie est belle!
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• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, 
•  Έρχεται χειµώνας, 
•  

πώς να φροντίσετε 

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

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

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

Renault Kadjar 1.2 TCe 130
Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

04-08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Αναγκαστική επιστροφή Τσίπρα στην 
«πλατεία»
09 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Τέσσερις 
ήττες στο πεζοδρόµιο και µία 
Προκαταρκτική στη Βουλή
10 // ΚΟΣΜΟΣ Το τέλος του Στέµµατος;
11-24 // ΑΦΙΕΡΩΜΑ Επιτέλους φως στο 
τούνελ της πανδηµίας
•  Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Μετρώντας τις αντοχές της 

Ελλάδας
•  Τα εµβόλια µειώνουν πάνω από 

85% το ενδεχόµενο νοσηλείας λόγω 
κορονοϊού

•  Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Πώς άνοιξε ο δρόµος 
για τα ψηφιακά πιστοποιητικά για τεστ 
Covid-19 και για τα εµβόλια

•  Η αξία των µονοκλωνικών 
αντισωµάτων ως κύριας θεραπευτικής 
επιλογής για την Covid-19

•  Covid και παιδιά: Τι είναι το σύνδροµο 
MIS-C

•  Βασικά µέτρα προστασίας έναντι των 
λοιµώξεων του αναπνευστικού

•  Κορονοϊός: Ένας θανατηφόρος ιός µε 
δηµογραφικές προεκτάσεις

26-28 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 

Γερµανικά υποβρύχια: Τορπίλες στη 
διαφάνεια και στην αλληλεγγύη
29 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Να καεί, να 
καεί…

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

FREE TIME
31 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
32 // ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η Google σταµατάει 
τις διαφηµίσεις που βασίζονται σε 
συνήθειές µας
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΙΩΑΝΝΟΥ «Είµαι 
ερωτευµένη µε τη συγγραφή»
34-35 // ΒΙΒΛΙΑ   Έξι βιβλία για την 
Ελληνική Επανάσταση
36 // ΠΛΑΝΗΤΗΣ Γίνε εικονικός 
δασοφύλακας!
37 // ΑΓΟΡΑ ∆ώρα εµπνευσµένα από το 
1821 στο Cycladic Shop
38 // COOK FILES Μύδια µε κρόκο 
Κοζάνης
39 // ΟΜΟΡΦΙΑ Πώς να αφαιρέσετε το 
ηµιµόνιµο µανικιούρ µόνες σας

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδη-
µοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, µερική ή περιληπτική, ή 
κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της 
εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 
τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως 
ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. 
Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 
Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 
και 4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.





Ο
ι πρώτοι µήνες του 2021 χα-
ρακτηρίζονται από την αλ-
λαγή πολιτικής συµπεριφο-
ράς της ηγεσίας του κόµµατος 
της αξιωµατικής αντιπολίτευ-
σης. Μετά τις αλλεπάλληλες 
εκλογικές ήττες το 2019 ο κ. 

Τσίπρας και οι συνεργάτες του πέρασαν σε φάση α-
γωνιώδους αναζήτησης νέας στρατηγικής. Κατά περι-
όδους διαφήµισαν το κεντροαριστερό άνοιγµα, το ά-
νοιγµα στην κοινωνία. Προσπάθησαν να συνδυάσουν 
τις πρωτοβουλίες που πρόβαλαν µε την αναγκαία 
«θεραπεία αντιπολίτευσης» που κάνουν τα κόµµατα 
εξουσίας όταν έχουν υποστεί µεγάλη φθορά κατά τη 
διάρκεια της κυβερνητικής περιόδου τους.
Οι αναζητήσεις της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν απέδω-
σαν. Συµπληρώθηκαν 18 µήνες διακυβέρνησης Μη-
τσοτάκη µε βασικό χαρακτηριστικό την υποχώρηση 
των δηµοσκοπικών ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ και προ-
σωπικά του κ. Τσίπρα. Πρόκειται για εντυπωσιακή 
αποτυχία, αν σκεφτούµε µε τι καταστάσεις βρέθηκε 
αντιµέτωπη η κυβέρνηση Μητσοτάκη και πόσα 
οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα αντι-
µετώπισαν οι πολίτες.

Ακραία πόλωση
Τους τελευταίους µήνες άρχισε 
να ξεκαθαρίζει η στρατηγική 
του ΣΥΡΙΖΑ µε πρωτοβου-
λία του κ. Τσίπρα. Έκανε ε-
πιλογή στρατηγικής σηµα-
σίας υπέρ της ακραίας πό-
λωσης.
Στην αρχή είχαµε µια ι-
δεολογική και πολι-
τική προετοιµασία για 
µια πιο σκληρή αντιπο-
λίτευση. Η φρασεολο-
γία των στελεχών του 
ΣΥΡΙΖΑ έγινε πιο επι-
θετική σε βάρος της κυ-
βέρνησης και άρχισαν 
να στέλνονται τα µηνύ-
µατα για κινητοποίηση των 
«παιδιών», των «συλλογικο-
τήτων» και των «ηµιπιτσιρι-
κάδων».
Το ξέσπασµα του σκανδάλου Λι-
γνάδη έδωσε την ευκαιρία στην η-
γεσία του ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει τη φρα-
στική βιαιότητα και τον λαϊκισµό σε νέα 
επίπεδα. Έγιναν όµως σοβαρά λάθη τακτι-
κής, µε αποτέλεσµα να µην επιτευχθεί ο στόχος 
της παραίτησης της υπουργού Πολιτισµού, κ. Μεν-
δώνη, και να µην υποστεί η κυβέρνηση σοβαρό πο-
λιτικό πλήγµα.
Υπήρξε καταχρηστική κοµµατικοποίηση ενός θέ-
µατος που έχει κοινωνική διάσταση –εφόσον συν-
δέεται µε το #MeToo– και η επιχειρηµατολογία 
κατά της Μενδώνη, ότι «όφειλε να ξέρει», µετατρά-
πηκε σε µπούµερανγκ. Όπως έγινε γνωστό, ο Λιγνά-
δης έπαιζε σηµαντικό ρόλο στο Εθνικό Θέατρο και 
επί ΣΥΡΙΖΑ. Ανέβαζε έργα µε πρωταγωνίστρια την 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ 
«ΠΛΑΤΕΙΑ»

Η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ 
στον Κουφοντίνα ενδεικτική 
της στρατηγικής της έντασης 
που υιοθετεί.

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

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

κ. Κονιόρδου, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε για υ-
πουργό Πολιτισµού, δεχόταν τιµητικές προσκλήσεις 
από τον τότε πρόεδρο της Βουλής κ. Βούτση και από 
ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις Βρυξέλλες.
Η κλιµάκωση της στρατηγικής της έντασης από την 
πλευρά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν εξασφάλισε τον 
αναγκαίο χρόνο για να προκαλέσει το σκάνδαλο Λι-
γνάδη σοβαρό επικοινωνιακό ή πολιτικό πρόβληµα 
στην κυβέρνηση. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ το προσπέ-
ρασε βιαστικά, για να κινητοποιήσει δυνάµεις υπέρ 
της προσπάθειας του Κουφοντίνα να επιβάλει τους 
όρους φυλάκισής του. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ πρωτα-
γωνίστησε στις κινητοποιήσεις υπέρ του απεργού 
πείνας Κουφοντίνα, οι οποίες συγκέντρωναν καθη-
µερινά στην Αθήνα 4.000-5.000 άτοµα σε συνθήκες 
πανδηµίας. Οι εκδηλώσεις αυτές µετατράπηκαν σε ε-
στίες υπερµετάδοσης του Covid-19 σε µια περίοδο 
κατά την οποία οι µεταλλάξεις του ιού δοκιµάζουν 
τις αντοχές της κοινωνίας και του ΕΣΥ.
Στην προσπάθειά του να δηµιουργήσει πρόβληµα 
στην κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ συµπορεύτηκε µε τους 

κουφοντινιστές και στοιχεία της εξωκοινοβου-
λευτικής Αριστεράς. Ήταν το τίµηµα που κα-

τέβαλε για να πάρει µεγαλύτερες διαστά-
σεις η κινητοποίηση. Με τον τρόπο 

που κινήθηκε η ηγεσία του, αποµο-
νώθηκε από την ευρύτερη κοινή 

γνώµη. Οι δηµοσκοπήσεις δεί-
χνουν ότι σε γενικές γραµµές 

δύο στους τρεις πολίτες στη-
ρίζουν τη στάση της κυβέρ-
νησης στο θέµα Κουφο-
ντίνα και πως ένα 35%-
40% των ψηφοφόρων 
του ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί 
µε την «κουφοντινική» 
επιλογή της ηγεσίας.
Παράλληλα, η ηγεσία 
του ΣΥΡΙΖΑ στήριξε τις 
καταλήψεις σε ΑΕΙ και 
επέλεξε την κατάληψη 
της πρυτανείας του ΑΠΘ 

ως πεδίο πολιτικής αναµέ-
τρησης. Στη διάρκεια της 

συζήτησης στη Βουλή για τη 
δηµιουργία πανεπιστηµιακής 

αστυνοµίας ο κ. Τσίπρας υπο-
στήριξε ότι δεν είναι αναγκαία η 

δηµιουργία της, εφόσον προβλέπο-
νται διαδικασίες για την παρέµβαση 

της ΕΛ.ΑΣ. ύστερα από πρωτοβουλία της 
συγκλήτου.

Στην περίπτωση όµως του ΑΠΘ, όταν ο πρύτα-
νης απευθύνθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. για να αποµακρύ-
νει τους κατά κανόνα εξωπανεπιστηµιακούς κατα-
ληψίες από τον χώρο της πρυτανείας, αντιµετώπισε 
την οργή των βουλευτών και των στελεχών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Αργότερα, τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έδω-
σαν το «παρών» στον πανεπιστηµιακό χώρο για να 
αποτρέψουν ενδεχόµενη επέµβαση της ΕΛ.ΑΣ. Όλα 
αυτά κάτω από τα πανό των καταληψιών µε τα οποία 
εκθείαζαν, στο όνοµα της αναβάθµισης των ΑΕΙ, τον 
«αγώνα» του ∆. Κουφοντίνα και κατήγγελλαν την κυ-
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   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Επαναλαµβάνει 
το 2011-2015 
σε διαφορετικές 
συνθήκες.
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βέρνηση, η οποία «δολοφονεί αντάρ-
τες και δέρνει φοιτητές».
Καμιά πενηνταριά καταληψίες, οι πε-
ρισσότεροι εξωπανεπιστημιακοί, ε-
μποδίζουν τη λειτουργία του ΑΠΘ 
στις δύσκολες συνθήκες της πανδη-
μίας, δημιουργώντας πρόσθετα προ-
βλήματα σε δεκάδες χιλιάδες φοιτη-
τές. Είναι φανερό ότι με τέτοιες με-
θόδους ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να 
διευρύνει την εκλογική του απήχηση.

Η θεωρία της αστυνομο-
κρατίας
Το επόμενο βήμα Τσίπρα στη στρατη-
γική πόλωσης την οποία επέλεξε ήταν 
η πολιτική αντιπαράθεση με την κυ-
βέρνηση γύρω από την υποτιθέμενη 
αστυνομοκρατία την οποία επιβάλλει 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη αξιοποιώ-
ντας τις δυνατότητες που της προσφέ-
ρει η πανδημία. Η συνωμοτική προ-
σέγγιση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση 
της πανδημίας από την κυβέρνηση και 
γενικότερα το κατεστημένο είναι της 
μόδας σε διεθνές επίπεδο.
Προβλήθηκε, για παράδειγμα, από 
τους ακραίους του τραμπισμού οι ο-
ποίοι εισέβαλαν στο Καπιτώλιο. Θε-
ώρησαν την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας με περιοριστικά μέτρα, μάσκες 
και εμβόλια μια συνωμοσία του κατε-
στημένου σε βάρος βασικών δικαιω-
μάτων τους. Ανάλογη είναι η προσέγ-
γιση της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για 
τη Γερμανία και άλλων ακραίων στοι-
χείων που αντιμετωπίζουν τις αποφά-
σεις της κυβέρνησης Μέρκελ ως κατα-
πιεστικές και γι’ αυτό οργάνωσαν το 
περασμένο καλοκαίρι βίαιες διαδηλώ-
σεις στο Βερολίνο που κατέληξαν σε 
έφοδο στην Ομοσπονδιακή Βουλή.
Βασική διαφορά μεταξύ των ΗΠΑ, της 
Γερμανίας και της Ελλάδας είναι ότι 
στις δύο πρώτες τον ρόλο της αποστα-
θεροποίησης μέσω της εκμετάλλευ-
σης της δυσαρέσκειας που προκαλεί η 
αντιμετώπιση της πανδημίας τον έχει 
η άκρα Δεξιά, ενώ στην Ελλάδα τον α-
νέλαβαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η εξωκοινο-
βουλευτική Αριστερά.

Πίσω από την πολιτική 
στροφή
Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ επεν-
δύει στην ακραία πόλωση και στην α-
ποσταθεροποίηση που είχαμε κατά 
την περίοδο της «πλατείας», επηρεά-
ζεται αρνητικά η λειτουργία του πο-
λιτικού συστήματος, όπως και η δυ-
νατότητά μας να αντιμετωπίσουμε την 
κρίση της πανδημίας με το μικρότερο 
δυνατό κόστος.
Το ερώτημα, λοιπόν, είναι γιατί η η-
γεσία του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια τόσο αρ-
νητική στρατηγική επιλογή. Κατά την 
άποψή μου, η απάντηση σε αυτό το ε-
ρώτημα πρέπει να περιλαμβάνει τα α-
κόλουθα στοιχεία.
Πρώτον, τα περισσότερα ανώτατα στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτό ξέρουν και τε-
λικά αυτό κάνουν. Μια θετική προσέγ-
γιση της πολιτικής ξεπερνάει τις γνώ-
σεις και τις δυνατότητές τους, γι’ αυτό 
επαναλαμβάνουν το πολιτικό τους πα-
ρελθόν σε διαφορετικές συνθήκες.
Οτιδήποτε άλλο δοκίμασαν δεν έφερε 
πολιτικό ή έστω δημοσκοπικό αποτέ-
λεσμα. Η επιβεβαίωση της πολιτικής 
τους αδυναμίας ήρθε με την κατάρ-
ρευση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, σε 
ακραίες καιρικές συνθήκες, που προ-
κάλεσε πολυήμερη ταλαιπωρία σε ε-

κατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της 
πρωτεύουσας και εξέθεσε το λεγόμενο 
επιτελικό κράτος.
Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ορισμέ-
νες καταγγελίες ρουτίνας, απέφυγε 
όμως μια ουσιαστική συζήτηση για τα 
προβλήματα του ΔΕΔΔΗΕ. Επί δια-
κυβέρνησης Τσίπρα καταβαραθρώ-
θηκε οικονομικά η ΔΕΗ, που ελέγχει 
τον ΔΕΔΔΗΕ, έγιναν μαζικές προσλή-
ψεις στον ΔΕΔΔΗΕ –οι οποίες απο-
δείχθηκαν εντελώς άχρηστες– και, το 
κυριότερο, μειώθηκαν οι ετήσιες δα-
πάνες για τον εκσυγχρονισμό και τη 
συντήρηση του δικτύου από 200 εκατ. 
ευρώ σε 120 εκατ. ευρώ. Όταν ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν έχει τις προϋποθέσεις για να 
χειριστεί με επιτυχία ένα τόσο εύκολο 
για την αντιπολίτευση θέμα, είναι υ-
ποχρεωμένος να αναζητήσει πολιτική 
διέξοδο στις πολιτικές γενικεύσεις και 
στην πόλωση.
Τρίτον, η δημοσκοπική αδυναμία του 
ΣΥΡΙΖΑ και της ηγεσίας του έχει δη-
μιουργήσει μια φοβία για ενδεχόμε-
νες πρόωρες εκλογές, ακόμη και για α-
νάπτυξη της εσωκομματικής αμφισβή-
τησης. Η επιλογή της πόλωσης είναι 
μέθοδος εκλογικής συσπείρωσης και 
ενίσχυσης της εσωκομματικής πει-
θαρχίας.

Τέταρτον, ο κ. Τσίπρας και οι συνερ-
γάτες του βλέπουν πολιτικές ευκαι-
ρίες στην κόπωση της κοινωνίας με 
μέτρα που υποβαθμίζουν την οικονο-
μική και κοινωνική καθημερινότητα 
χωρίς να οδηγούν στη δραστική αντι-
μετώπιση της πανδημίας. Αυτή η κό-
πωση προσφέρει τη δυνατότητα κινη-
τοποίησης εντελώς διαφορετικών κοι-
νωνικών στρωμάτων, που μπορεί να 
περιλαμβάνουν τους ανθρώπους της 
γειτονιάς που δεν αντέχουν άλλους 
περιορισμούς, τους χούλιγκαν των γη-
πέδων που βρίσκουν μια διέξοδο τώρα 
που είναι κλειστά τα γήπεδα για τους 
οπαδούς, μέχρι τους αντιεξουσιαστές. 
Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται μεγαλύτε-
ρος και ισχυρότερος απ’ ό,τι πραγμα-
τικά είναι, αναλαμβάνοντας βέβαια το 
ρίσκο της πολιτικής σύγχυσης στις 
γραμμές του και της περιθωριοποίη-
σης.
Πέμπτον, με την ακραία πόλωση και 
τη στρατηγική της έντασης ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ επιδιώκει να προλάβει εξελί-
ξεις που κατά την άποψη της ηγεσίας 
του μπορεί να είναι θετικές για την 
κυβέρνηση. Είναι εξαιρετικά πιθανό 
να φτάσουμε στο δ΄ τρίμηνο του 2021 
έχοντας αφήσει πίσω μας τη μεγάλη 
απειλή της πανδημίας, με την οικο-

Η επιχειρηματολογία Τσίπρα κατά «κατεστημένου» που 
χρησιμοποιεί την πανδημία για να καταργεί δικαιώματα είναι 
δανεισμένη από την αμερικανική και τη γερμανική άκρα Δεξιά.

Η νέα «πλατεία» 
είναι χωρίς ακροδεξιά 
συνιστώσα.
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νομία να ανεβάζει στροφές και με τη 
βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Α-
νάκαμψης.
Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επενδύει από 
τώρα στη δημιουργία του χειρότερου 
δυνατού κοινωνικού κλίματος, ώστε η 
προβλεπόμενη ουσιαστική βελτίωση 
της κατάστασης σε ό,τι αφορά τη δη-
μόσια υγεία και την οικονομία να μην 
περάσει εύκολα και γρήγορα στην ευ-
ρύτερη κοινή γνώμη.

Ομοιότητες και διαφορές
Η επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στις πλα-
τείες γίνεται σε συνθήκες που έχουν 
βασικές διαφορές σε σχέση με το προ-
ηγούμενο κίνημα της πλατείας.
Το μόνο κοινό στοιχείο είναι ένας τε-
ράστιος αριθμός συμπολιτών μας που 
καταπιέζονται οικονομικά και κοινω-
νικά εξαιτίας της κρίσης της πανδη-
μίας και μπορούν, θεωρητικά, να με-
τατραπούν με τους κατάλληλους χει-
ρισμούς σε «νεοαγανακτισμένους».
Η γενική εικόνα, όμως, έχει αλλάξει, 
σε βάρος του πολιτικού σχεδιασμού 
του κ. Τσίπρα.
Λείπει από τις πλατείες η ακροδεξιά 
συνιστώσα, που γενίκευε το μήνυμα 
της διαμαρτυρίας και προκαλούσε 

σύγχυση σε ένα τμήμα της ΝΔ. Η 
νίκη Μητσοτάκη-ΝΔ επί της Χρυσής 
Αυγής και η εκλογική ισοπέδωση του 
κόμματος του Καμμένου αφαιρούν τη 
δυνατότητα από τον ΣΥΡΙΖΑ να εκμε-
ταλλευτεί οποιαδήποτε φθορά της ΝΔ 
από τα δεξιά.
Οι φιλοΣΥΡΙΖΑ εφημερίδες έχουν 
φτάσει στο σημείο να προβάλλουν την 
προσπάθεια Τράγκα να φτιάξει κόμμα 
και όλες τις κινήσεις δεξιόστροφων 
παραγοντίσκων, γιατί η «πλατεία» 
πρέπει να καλύπτει και τα δύο άκρα 
για να είναι αποτελεσματική.
Πρόβλημα για τη στρατηγική του κ. 
Τσίπρα είναι και το υπέρογκο κόστος 
που είχε η προηγούμενη «πλατεία» 
για την οικονομία και την κοινωνία. Ο 
κόσμος θυμάται τι γινόταν στην πάνω 
και στην κάτω πλατεία και κυρίως τον 
λογαριασμό που πλήρωσε όταν το δη-

μαγωγικό δίδυμο Τσίπρα-Βαρουφάκη 
μάς οδήγησε σε ευρωπαϊκή απομό-
νωση και οικονομικό αδιέξοδο.
Η ΝΔ είναι σε πολύ καλύτερη θέση 
να αντιμετωπίσει την επιστροφή ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην πλατεία. Η ηγετική ει-
κόνα του Μητσοτάκη είναι εξαιρε-
τικά ισχυρή σε σχέση με αυτήν του 
Τσίπρα και του επιτρέπει να απευθύ-
νεται και να επηρεάζει ένα ευρύτερο 
κοινό. Επίσης, η ΝΔ έχει διδαχτεί από 
τα λάθη του παρελθόντος. Αντιμετωπί-
ζει την πρόκληση ενωμένη και αποφα-
σισμένη και απαντά με πολύ πιο απο-
τελεσματικό τρόπο απ’ ό,τι στο παρελ-
θόν.
Τέλος, η αξιοποίηση της «πλατείας» 
από τον κ. Τσίπρα δυσχεραίνεται από 
τις εσωτερικές αντιθέσεις της Αριστε-
ράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25 του Βα-
ρουφάκη καταγγέλλουν με παρόμοιο 

τρόπο την κυβερνητική πολιτική, αλλά 
δυσκολεύονται να συνεννοηθούν με-
ταξύ τους. Μικρότερες δυνάμεις της Α-
ριστεράς, που εκφράζονται από στελέχη 
όπως η Κωνσταντοπούλου και ο Λαφα-
ζάνης, έχουν πολύ κακές σχέσεις με τον 
ΣΥΡΙΖΑ και την ηγεσία του και προχω-
ρούν κατά διαστήματα σε σκληρή κρι-
τική και εντυπωσιακές καταγγελίες. Το 
ΚΚΕ, από την πλευρά του, εμφανίζεται 
μπερδεμένο. Το δυσαρεστούν οι πρω-
τοβουλίες που αναπτύσσει ο ΣΥΡΙΖΑ 
και θέλει να κρατήσει αποστάσεις α-
σφαλείας από την εξωκοινοβουλευτική 
Αριστερά και τους αντιεξουσιαστές. Η 
νέα «πλατεία» που επιχειρεί να διαμορ-
φώσει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στερείται 
της σημαντικής ακροδεξιάς συνιστώσας, 
ενώ δεν έχει και την αριστερή ενότητα 
της προηγούμενης «πλατείας».

Ντόμινο εξελίξεων
Η στροφή του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της πό-
λωσης και της αποσταθεροποίησης α-
ναμένεται να προκαλέσει ντόμινο εξε-
λίξεων.
Κάνει πιο δύσκολη την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας και της οικονομι-
κής κρίσης που συνδέεται με αυτήν. 
Οι συνεχείς κινητοποιήσεις διευκο-

Η τεχνητή πόλωση και η πολιτική 
αποσταθεροποίηση είναι αυτά  
που ξέρει να κάνει καλύτερα η ηγεσία  
του ΣΥΡΙΖΑ.

Το ταξίδι στη γνώση ξεκινά...
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ.

Φέτος στο Νηπιαγωγείο μας δημιουργούνται και νέα τμήματα.

Στο Νηπιαγωγείο της ΙΟ-
ΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, η ζωή των 
παιδιών είναι κάθε μέρα 

σαν γιορτή! Μέσα από ποικίλα 
ερεθίσματα και με την καθοδή-
γηση των Νηπιαγωγών το παιδί 
ενθαρρύνεται και μαθαίνει να 
αγαπά τη γνώση, πρωταρχικά 
μέσα από το παιχνίδι, σ’ ένα 
ευχάριστο περιβάλλον που το 
παροτρύνει να καλλιεργήσει τα 
ταλέντα του και να αναπτυχθεί 
συναισθηματικά.
Στο Νηπιαγωγείο της ΙΟΝΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗΣ το παιδί κάνει τα 
πρώτα του βήματα μακριά από 
την οικογένεια, σε στέρεες 
βάσεις, καθοριστικές για την 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς 
του. Με έμφαση στην τεχνολο-
γία και μέσα από καινοτόμες 

εκπαιδευτικές, αθλητικές και 
εικαστικές δραστηριότητες, οι 
μικροί μας ‘‘πρωταγωνιστές’’ 
ανακαλύπτουν τον συναρπα-
στικό κόσμο της γνώσης παί-
ζοντας, γεγονός που συμβάλλει 
ουσιαστικά στην κοινωνική 
τους ωρίμανση.
Βέβαια, όλα αυτά σε στενή συ-
νεργασία σχολείου-οικογένειας.
Στις άρτιες εγκαταστάσεις του, 
εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί, 
ενθαρρύνουν την ομαλή ένταξη 
και πορεία των νηπίων, με τρό-
πο δημιουργικό, καλλιεργώ-
ντας τα εκφραστικά τους μέσα, 
τα ταλέντα τους και, κυρίως, 
την αγάπη τους για τη μάθηση. 
  
Ιόνιος Σχολή: 210 613 6693, 
www.ionios.gr
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λύνουν τη διάδοση του ιού, μεγαλώ-
νουν την πίεση στο ΕΣΥ και απομα-
κρύνουν χρονικά το άνοιγμα της οικο-
νομίας. Δεν είναι υπερβολή να πούμε 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, στην προσπάθειά του 
να προκαλέσει προβλήματα στην κυ-
βέρνηση, μεγαλώνει τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η ίδια η κοινωνία.
Η πολιτική συνεννόηση κυβέρνη-
σης-ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και στα πιο βα-
σικά καθίσταται πλέον πολιτικά αδύ-
νατη. Πρόκειται για φοβερή σπατάλη 
δυνάμεων σε μια περίοδο κατά την 
οποία είμαστε υποχρεωμένοι να αντι-
μετωπίσουμε μεγάλες οικονομικές, 
κοινωνικές και εθνικές προκλήσεις.
Με τις επιλογές του κ. Τσίπρα περι-
ορίζεται δραματικά η δυνατότητα του 
ΣΥΡΙΖΑ να επιχειρήσει σοβαρό ά-
νοιγμα στην κεντροαριστερά. Η ει-
κόνα που προβάλλουν τα ηγετικά 
στελέχη του είναι πλέον αποκρου-
στική για τους περισσότερους πο-
λίτες που κινούνται στον χώρο της 
κεντροαριστεράς. Έχουν ποιοτικές 
απαιτήσεις που δεν μπορεί να ικανο-
ποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη στρατηγική 
που επέλεξε ο κ. Τσίπρας.
Το ΚΙΝΑΛ θα δεχτεί μεγάλη πίεση 
στα πλαίσια της στρατηγικής της πό-
λωσης και της αποσταθεροποίησης 
που υιοθετεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρό-
κειται να χάσει άλλους ψηφοφόρους 
προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλες οι έρευνες 
της κοινής γνώμης δείχνουν ότι υ-
πάρχει χάσμα μεταξύ του μεγαλύτε-
ρου μέρους της βάσης του ΚΙΝΑΛ και 
της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει 
όμως σοβαρή πιθανότητα να στρα-
φούν πολλοί ψηφοφόροι του ΚΙΝΑΛ 
προς τη ΝΔ, θεωρώντας τη βασική εγ-
γύηση για την όσο το δυνατόν αποτε-
λεσματικότερη διαχείριση της κρίσης 
και τη δημοκρατική ομαλότητα. Τα ε-
ντυπωσιακά ποσοστά θετικών γνω-
μών που έχει ο Μητσοτάκης μεταξύ 
των ψηφοφόρων του ΚΙΝΑΛ έχουν 
προετοιμάσει το έδαφος για την ε-
κλογική μετατόπισή τους υπέρ της 
ΝΔ.

Η αποστολή Μητσοτάκη
Η αρνητική πολιτική επιλογή του κ. 
Τσίπρα κάνει ακόμη πιο σύνθετη την 
αποστολή του πρωθυπουργού. Είναι 
υποχρεωμένος να συσπειρώσει τον 
κόσμο της ΝΔ για να αντιμετωπί-
σει την επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στις 
πλατείες, χωρίς όμως να κόψει τις γέ-
φυρες και να διευκολύνει την άλλη 
πλευρά στη δημιουργία συνθηκών α-
κραίας πόλωσης.
Γι’ αυτό ο Μητσοτάκης θα είναι ταυ-

τόχρονα δυναμικός και θεσμικός. Θα 
απαντά σε πολιτικό επίπεδο και θα 
προχωράει στις αναγκαίες μεταρρυθ-
μίσεις προκειμένου να περιορίσει τα 
περιθώρια κινήσεων του αντιπάλου.
Για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός θα 
στηρίξει αποφασιστικά το έργο και 
τον ρόλο της ΕΛ.ΑΣ. Ταυτόχρονα, 
όμως, θα προχωρήσει σε αλλαγές και 
στην επιβολή κανόνων για την αποτε-
λεσματικότερη αστυνόμευση με από-
λυτο σεβασμό των δικαιωμάτων του 
πολίτη.
Η ΕΛ.ΑΣ. έχει φέρει σε πέρας εξαι-
ρετικά σύνθετες και σημαντικές α-

ποστολές, από τον έλεγχο των προ-
σφυγικών-μεταναστευτικών ροών 
στον Έβρο μέχρι την επιβολή της έν-
νομης τάξης σε ευαίσθητες αστικές 
περιοχές. Αυτό όμως δεν σημαίνει 
ότι λειτουργεί σε όλες τις περιπτώ-
σεις σωστά και πως τα στελέχη της 
είναι πάντα στο ύψος των περιστά-
σεων. Αρκεί να θυμηθούμε τι ποσο-
στά έπαιρνε μέχρι πριν από λίγα χρό-
νια η Χρυσή Αυγή στα εκλογικά τμή-
ματα όπου ψήφιζαν οι αστυνομικοί 
και τι φάσεις αποσύνθεσης πέρασε 
η ΕΛ.ΑΣ. επί διακυβέρνησης Τσίπρα 
για να αντιληφθούμε την ανάγκη ποι-

οτικής αναβάθμισης. Άλλωστε, είναι 
κοινό μυστικό ότι με απαίτηση πολι-
τικών και συνδικαλιστικών δυνάμεων 
δεν υπάρχουν διαδικασίες συνεχούς 
και αξιόπιστης επαγγελματικής αξιο-
λόγησης, όχι μόνο στην ΕΛ.ΑΣ. αλλά 
στο σύνολο του ελληνικού Δημοσίου.
Ιδού μία ακόμη πρόκληση για τον με-
ταρρυθμιστή Μητσοτάκη, ο οποίος α-
ναμένεται να τολμήσει εκεί όπου ο 
Τσίπρας απέφευγε τα δύσκολα.
Με πρωτοβουλία της ηγεσίας του 
ΣΥΡΙΖΑ έχει βαρύνει το πολιτικό και 
το κοινωνικό κλίμα. Εκτιμώ όμως ότι 
η παρατεταμένη οικονομική και κοι-
νωνική κρίση και η μεγάλη απειλή 
της πανδημίας –που είναι πάντα μαζί 
μας– έχουν συμβάλει στην πολιτική 
ωρίμανση των περισσότερων πολι-
τών, με αποτέλεσμα η επανάληψη της 
«πλατείας» να μην έχει σοβαρές πι-
θανότητες να αλλάξει σημαντικά τον 
συσχετισμό των δυνάμεων υπέρ του 
ΣΥΡΙΖΑ.

Οι αντιθέσεις μεταξύ δυνάμεων 
και προσωπικοτήτων της Αριστεράς 
δυσχεραίνουν τον σχεδιασμό Τσίπρα.

Το ΝΠΔΔ της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδος έχοντας υπόψη την με αριθμό 
8/16-11-2020 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς 
Μητρόπολης Φωκίδος και τις διατάξεις του Νόμου 590/77, την υπ’ αριθ. 
3/1969 κανονιστική διάταξη, προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνι-
σμό για την πώληση, α/ ένα οικόπεδο, εκτάσεως 148,91 μέτρων τετρα-
γωνικών, το οποίο βρίσκεται εντός εγκεκριμένου σχεδίου Αμαρουσίου, 
στη θέση «Κόκκινα Χώματα» Καλογρέζας Αμαρουσίου, στο Ο.Τ 30, επί της 
οδού Φλέμινγκ και β/ ένα οικόπεδο, εκτάσεως 163,42 μέτρων τετραγω-
νικών, το οποίο βρίσκεται εντός εγκεκριμένου σχεδίου Αμαρουσίου, στη 
θέση «Κόκκινα Χώματα» Καλογρέζας Αμαρουσίου, στο Ο.Τ 30, επί της 
οδού Φλέμινγκ. Περιήλθε δε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της 
Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδος κατά ποσοστό 100% δυνάμει του υπ’ αριθμ. 
1512/09-05-2008 Πράξης Κληρονομιάς. Ο διαγωνισμός θα γίνει με γρα-
πτές προσφορές και πρόσθετη δυνατότητα βελτιώσεως της προσφοράς. 

Οι γραπτές προσφορές θα κατατεθούν από την 11:00 π.μ. έως στην 12:00 
το μεσημέρι της 29ης Μαρτίου 2021 στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης 
Φωκίδος που βρίσκονται επί της οδού Αγίων Θεοδώρων 19, Άμφισσα. Η 
τιμή εκκίνησης άρχεται στις 235.000,00 ευρώ. Η δημοπρασία θα διενεργη-
θεί ενώπιον τετραμελούς επιτροπής. Για τις προϋποθέσεις και τους όρους 
συμμετοχής στην δημοπρασία του ακινήτου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν με δικά τους έξοδα από τα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης 
Φωκίδος (οδός Αγίων Θεοδώρων 19, Άμφισσα) Δευτέρα ή Πέμπτη και από 
10:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. αντίγραφα της διακηρύξεως. Εναλλακτικά μπο-
ρούν να αναζητήσουν την διακήρυξη στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρό-
πολης Φωκίδος http://www.imfokid.gr/. Γίνεται μνεία και διακηρύσσεται 
ρητώς η διακήρυξη διεξαγωγής δημοπρασίας, με τους όρους της δεσμεύει 
απόλυτα τους ενδιαφερομένους.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως  
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Τ
ην απόλυτη προσή-
λωση του προέδρου 
του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη 
Τσίπρα, στην πολι-
τική τακτική που προ-
ανήγγειλε στη συ-

νέντευξή του στις 9 Φεβρουαρίου στον 
Alpha επιβεβαίωσαν οι τελευταίες δραμα-
τικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την καθημερι-
νότητα της χώρας και την αντιμετώπιση της 
πανδημίας.
Εκείνη την ημέρα, απαντώντας σε ερώτηση 
του Αντώνη Σρόιτερ, είχε προτείνει στην 
κυβέρνηση μια προσυμφωνημένη ισοπα-
λία με αμοιβαία εκατέρωθεν απόσυρση 
των επιθετικών όπλων. Ο κ. Τσίπρας πρό-
σφερε αναστολή των διαδηλώσεων, ζητώ-
ντας ως αντάλλαγμα από την κυβέρνηση 
την αναστολή της νομοθετικής λειτουρ-
γίας του Κοινοβουλίου: «Οι διαδηλώσεις 
είναι βασικό συστατικό μιας δημοκρατίας, 
αν θέλουμε να λειτουργεί και να μην μπει 
σε καραντίνα. Εκτός αν αποφασίσουμε ότι 
η Βουλή θα αναστείλει τη λειτουργία της 
και ότι θα νομοθετεί μόνο σε ό,τι αφορά 
την πανδημία. Να μην υπάρχουν τότε συ-
γκεντρώσεις».
Μάλιστα, όπως είχε διευκρινίσει, δεν ζη-
τούσε από την κυβέρνηση να μην ψηφίσει 
τον νόμο για την παιδεία, αλλά να μεταθέ-
σει την ψήφισή του σε λίγους μήνες, όταν 
τα πανεπιστήμια θα ήταν ανοιχτά.
Ο χρονικός ορίζοντας μιας τέτοιας πρότα-
σης ήταν λογικά μέχρι τον Ιούνιο. Όμως 
αυτός ήταν και ο χρονικός ορίζοντας για 
την παραγραφή της δικογραφίας που αφο-
ρούσε την εμπλοκή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ 
σε δύο υποθέσεις: της Follie Folli, με την ε-
μπλοκή των υπουργών Φλαμπουράρη και 
Χαρίτση, και των τηλεοπτικών αδειών, που 
αφορούσε τον Νίκο Παππά στην υπόθεση 
με τις τηλεοπτικές άδειες.
Οι υποθέσεις είχαν διαβιβαστεί στη Βουλή 
στις 3 Φεβρουαρίου και στο διαβιβαστικό 
της δεύτερης ο εισαγγελέας κ. Σιμιτζόγλου 
ανέφερε: «Από τη μήνυση της εταιρείας 
Τοξότης του Χρ. Καλογρίτσα προκύπτουν 
στοιχεία τυχόν τέλεσης αξιόποινων πρά-
ξεων φερομένων ως τελεσθέντων κατά την 
περίοδο που ο συγκεκριμένος είχε την ιδι-
ότητα του υπουργού».
«Αυτή η υπόθεση έχει κριθεί από το διε-
θνές διαιτητικό δικαστήριο και από τα ελ-
ληνικά πρωτοδικεία και είναι προφανής η 
πολιτική της στόχευση» σχολίασε τότε ο 
τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Θε-
όφιλος Ξανθόπουλος, ενώ δήλωση από τον 
κ. Παππά επί του θέματος δεν υπήρξε.
Η πρόταση Τσίπρα δεν έγινε αποδεκτή 
από την κυβέρνηση. Απορρίφθηκε αυτο-
νόητα, επειδή ενδεχόμενο αποδοχής της 
θα ακύρωνε ουσιαστικά τον ίδιο τον κοινο-
βουλευτικό χαρακτήρα του πολιτεύματος.
Λίγες ημέρες αργότερα δημοσιεύτηκε ένα 
άρθρο στο documentonews, σύμφωνα με 

το οποίο «το σύστημα Μητσοτάκη στο-
χεύει σε μια προανακριτική επιτροπή για 
να σπιλώσει τον πολιτικό αντίπαλο και το 
Documento», ενώ αναφερόταν ότι «όσον 
αφορά τον Νίκο Παππά, φυσικά κανένα 
δικαστήριο δεν θα δεχτεί να εκδικάσει με 
βάση παράνομες και ενδεχομένως παρα-
ποιημένες ηχογραφήσεις».
Από κει και πέρα, αφού δεν υπήρχε πλέον 
πρόθεση από την κυβέρνηση να αναστείλει 
την κοινοβουλευτική λειτουργία, τέθηκε 
σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο των διαδη-
λώσεων.
Η πρώτη φάση κινήθηκε γύρω από την υ-
πόθεση Λιγνάδη και το αίτημα να παραι-
τηθεί η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μεν-
δώνη, η οποία όμως κράτησε πολύ λίγο, 
γιατί δεν υπήρχε ανταπόκριση στο επίπεδο 
που θα δημιουργούσε υπόθεση κοινωνικής 
κατακραυγής. Σε αυτό συντέλεσαν και οι α-
κρότητες περί παιδεραστίας με επίκεντρο 
το Μέγαρο Μαξίμου, οι οποίες αναπαρά-
χθηκαν από στελέχη και μέσα ενημέρωσης 
του ΣΥΡΙΖΑ, με τέτοιον τρόπο ώστε να δυ-
σχεράνουν τη θέση του κ. Τσίπρα στη δια-
χείριση του θέματος και όχι του κ. Μητσο-
τάκη, όπως προέκυψε από τη συζήτηση στη 
Βουλή.
Ενδεικτικό των προσδοκιών που υπήρχαν 

από την επίδραση των καλλιτεχνών στην 
απαξίωση της κυβέρνησης ήταν ότι προ-
γραμματισμένη φοιτητική συγκέντρωση 
για τη 1 το μεσημέρι μετατέθηκε για το α-
πόγευμα, ώστε να διευκολύνει τη συγκέ-
ντρωση των καλλιτεχνών.
Όμως η υπόθεση με την παραίτηση Μεν-
δώνη και τους παιδεραστές δεν κράτησε 
πολύ, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να πε-
ράσουν στις αντιδράσεις στον νόμο για την 
παιδεία, εναντίον του οποίου υπήρχε συμ-
μαχία που συμπεριλάμβανε και ευρύτερες 
αριστερές δυνάμεις, ανάμεσα στις οποίες το 
ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Η πιο εμβληματική αντίδραση ήταν η κα-
τάληψη στην πρυτανεία του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία ξε-
κίνησε στις 22 Φεβρουαρίου και κράτησε 
18 ημέρες, μέχρι την Πέμπτη 11 Μαρτίου.
Την κατάληψη στήριξαν και κάλυψαν πο-
λιτικά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο βου-
λευτής και πρώην υπουργός Παύλος Πο-
λάκης κάλεσε από το μετερίζι του πλη-
κτρολογίου του τα στελέχη του κόμματος 
να περιφρουρήσουν την κατάληψη, της ο-
ποίας τα αιτήματα περιλάμβαναν και τη 
νίκη στον αγώνα του Δημήτρη Κουφο-
ντίνα.
Από τους 31 συλληφθέντες της πρώτης ε-

πιχείρησης ανακατάληψης, της 24ης Φε-
βρουαρίου, μόνο 14 ήταν φοιτητές, ενώ, 
από τους 33 συλληφθέντες της 11ης Μαρ-
τίου, τουλάχιστον 14 δεν είχαν καμία 
σχέση με το ΑΠΘ.
Η τρίτη φάση αφορούσε την υποστήριξη 
στην απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφο-
ντίνα, με την οποία διεκδικούσε να εκτίσει 
την ποινή του στον Κορυδαλλό. Σύμφωνα 
με τους ισχυρισμούς του, στερούνταν το δι-
καίωμα εξαιτίας της αυταρχικής συμπερι-
φοράς της κυβέρνησης.
Παρά το γεγονός ότι στη διεκδίκηση δό-
θηκε ανθρωπιστικός χαρακτήρας, η συ-
ντριπτική απόρριψη του αιτήματος Κουφο-
ντίνα στις δημοσκοπήσεις οδήγησε στην 
υπαναχώρηση του ίδιου, που δέχτηκε ενυ-
δάτωση, και στη στροφή της υπερασπιστι-
κής του ομάδας στα ένδικα μέσα, τα οποία 
δεν έγιναν δεκτά από τα δικαστήρια.
Η τελευταία πρόφαση για τις διαδηλώσεις 
ήταν η καταγγελία της αστυνομικής βίας 
και του αστυνομικού κράτους, με αφορμή 
τις βίαιες συμπεριφορές αστυνομικών ορ-
γάνων.
Η απέχθεια που προκάλεσε στην κοινή 
γνώμη η εικόνα του αστυνομικού που βι-
αιοπραγεί κατά ενός πολίτη ακυρώθηκε 
πολύ γρήγορα από τη βιαιότητα της ε-
πίθεσης κατά του αστυνομικού στη δια-
δήλωση δύο ημέρες μετά και από το γε-
γονός ότι σε ενίσχυση των ακραίων ομά-
δων που επιζητούν διαρκή σύγκρουση με 
την αστυνομία προσήλθαν «αυτοβούλως» 
οι χούλιγκαν διαφόρων αθλητικών σωμα-
τείων.
Η προσέλευση των χούλιγκαν επιβεβαί-
ωσε παλιές ελεγμένες γραμμές επικοινω-
νίας ανάμεσα στον χώρο των αντιεξουσι-
αστών και στον χώρο των χούλιγκαν, τις 
οποίες είχε περιγράψει ο καθηγητής Γιάν-
νης Πανούσης ως αναπληρωτής υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη στην πρώτη κυ-
βέρνηση Τσίπρα, το 2015.
«Υπάρχουν “μπαχαλάκηδες” οι οποίοι 
δρουν επί μισθώσει για να προκαλούν ε-
πεισόδια στα γήπεδα, σε επιχειρήσεις ή 
στο κέντρο της Αθήνας» είχε πει τότε ο κ. 
Πανούσης, ο οποίος λίγους μήνες αργό-
τερα ζήτησε από τον κ. Τσίπρα να μην τον 
συμπεριλάβει στην επόμενη κυβέρνησή 
του.
Η ακρότητα της βίαιης επίθεσης κατά του 
αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη συνέπεσε 
με την κατάθεση στη Βουλή της πρότα-
σης 30 βουλευτών της ΝΔ για τη σύσταση 
προκαταρκτικής επιτροπής για τους χειρι-
σμούς του Νίκου Παππά.
Δηλαδή, πρακτικά, η κοινοβουλευτική 
δραστηριότητα συνεχίστηκε κανονικά και 
οι διαδηλώσεις δεν απέδωσαν τα αναμενό-
μενα. Αντίθετα, όπως δείχνουν οι έρευνες, 
αποξενώνουν τον ΣΥΡΙΖΑ από το κεντρο-
αριστερό ακροατήριο στο οποίο υποτίθεται 
ότι θέλει να στραφεί.

ΤΈΣΣΈΡΙΣ ΉΤΤΈΣ  
ΣΤΟ ΠΈΖΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΜΙΑ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΉ ΣΤΉ ΒΟΥΛΉ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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πολιτική

Ο Μητσοτάκης, πριν από έναν μήνα, 
δεν δέχτηκε την προσφορά Τσίπρα για 
ανάκληση των διαδηλώσεων με αντάλλαγμα 
την αναστολή της κοινοβουλευτικής 
διαδικασίας.



Μ
ετά το Brexit και τον κορονοϊό, 
η Βρετανία έχει πλέον ένα νέο 
μεγάλο πρόβλημα να την απα-
σχολεί και να «κοσμεί» τα πρω-
τοσέλιδα των εφημερίδων της. 
Ο δούκας και η δούκισσα του 
Σάσεξ μίλησαν στην Όπρα Γου-

ίνφρεϊ για όλους και για όλα, προκαλώντας τριγμούς 
στη βρετανική μοναρχία.
Ήταν μια συνέντευξη που είχε κανονιστεί εδώ και και-
ρό. Η Όπρα ζητούσε επίμονα τα τελευταία δύο χρόνια 
συνέντευξη από τη Μαρκλ, αλλά, όπως η τελευταία 
αποκάλυψε, δεν την άφηναν από το παλάτι να μιλή-
σει. Το τηλεοπτικό δίκτυο CBS έδωσε 9 εκατ. δολάρια 
προκειμένου να αποκτήσει τα δικαιώματα της συνέ-
ντευξης, ωστόσο Χάρι και Μέγκαν δεν έλαβαν καθό-
λου χρήματα, όπως τόνισε η Όπρα. Ακόμη όμως κι αν 
δεν έλαβαν χρήματα, η δημοσιότητα που αποκόμισαν 
από τη συνέντευξη θα αποδώσει τους καρπούς της 
στο μέλλον.

Ρατσιστική αντιμετώπιση
Η εγκυμονούσα Μαρκλ είπε τον πόνο της στην Όπρα, 
αποκαλύπτοντας αυτά που λίγο-πολύ ήταν γνωστά 
σε όλους. Η βασιλική οικογένεια δεν την ήθελε και 
πολύ, ανησυχούσε για το γεγονός ότι ήταν Αμερικα-
νίδα, ότι ήταν μιγάδα, ότι είχε διαφορετική νοοτροπία. 
Αποκάλυψε μάλιστα ότι μέλος της στενής οικογένειας 
του Χάρι εξέφρασε ανησυχίες αναφορικά με το πόσο 
σκούρο θα μπορούσε να είναι το δέρμα του Άρτσι, του 
πρώτου τους παιδιού, πριν ακόμα αυτό γεννηθεί. Η 
συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε πολιτικές αψιμα-
χίες, με μέλη του βρετανικού Κοινοβουλίου να κατη-
γορούν το παλάτι για ρατσιστική επίθεση. Η βασίλισσα 
Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Φίλιππος, πάντως, δεν ήταν 
υπεύθυνοι για την εν λόγω δήλωση, όπως επισήμανε 
ο Χάρι, οπότε ο «ένοχος» είναι κάποιος μεταξύ των 
Ουίλιαμ, Κέιτ, Καρόλου και Καμίλας.
Η Μαρκλ ανέφερε πως, μόλις επισημοποιήθηκε η 
σχέση της με τον Χάρι, αμέσως το παλάτι τής πήρε το 
διαβατήριο, το δίπλωμα οδήγησης και γενικά οτιδήπο-
τε είχε πάνω της και θα της επέτρεπε να αποχωρήσει 
ξαφνικά και να εκθέσει το Μπάκιγχαμ. Η 39χρονη γυ-
ναίκα έπαθε κατάθλιψη κατά την εγκυμοσύνη της και 
ζήτησε να της παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη, 
ωστόσο δεν της επέτρεψαν να δει ψυχολόγο, με τον 
φόβο ότι θα το ανακάλυπταν τα μίντια. Υπό την πίεση 
της δημοσιότητας και με το εχθρικό περιβάλλον που 
αντιμετώπιζε απέκτησε τάσεις αυτοκτονίας, αλλά ούτε 
αυτό συγκίνησε κανέναν από τη βασιλική οικογένεια.
Η Μέγκαν μίλησε ακόμη και για έναν καβγά που είχε 
με την Κέιτ Μίντλετον πριν από τον γάμο της, σημει-
ώνοντας πως στενοχωρήθηκε τόσο πολύ, που έβαλε 

τα κλάματα. Επιπλέον, επανέλαβε αρκετές φορές ότι 
κανείς από τη βασιλική οικογένεια δεν την υποστή-
ριξε έναντι των καυστικών σχολίων των μίντια, αλλά 
ούτε και όταν είχε ανάγκη από μια φιλική κουβέντα 
για να νιώσει καλύτερα.

Η απόφαση αποχώρησης
Δεδομένης της κατάστασης, λοιπόν, ο Χάρι –με τον 
οποίο κρατιόταν χέρι-χέρι καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνέντευξης– το πήρε πάνω του. Μην έχοντας ξε-
χάσει τη συμπεριφορά του παλατιού απέναντι στην 
αδικοχαμένη μητέρα του, αποφάσισε να αποχω-
ρήσει οριστικά και αμετάκλητα, για να σώσει την 
οικογένειά του, για να μη χάσει και τη σύζυγό του 
μετά τη μητέρα του. Όπως ο ίδιος είπε, η απόφα-
ση ελήφθη όταν συνειδητοποίησε πως δεν υπήρχε 
περίπτωση να τους βοηθήσει κανείς να ξεφύγουν 
από την κριτική των μίντια και, κυρίως, να τους πα-
ράσχει ψυχολογική υποστήριξη, ιδίως στη Μέγκαν, 
που ήταν ασταθής. Η απόφασή τους έπεσε σαν κε-
ραυνός εν αιθρία στο παλάτι. Ο πατέρας του σταμά-
τησε να απαντά στα τηλεφωνήματά του, το ίδιο και 
ο αδελφός του, ενώ η βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία 
πρόσφατα τον προσκάλεσε να δει τον παππού του, 

Η πτώση του Στέμματος;
 ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

Χάρι και Μέγκαν απασφάλισαν, εκθέτοντας το παλάτι του Μπάκιγχαμ.
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Η Νταϊάνα δεν κατάφερε  
να ξεφύγει από τα «δίχτυα» 
του Στέμματος, άνοιξε όμως  
τον δρόμο για τον μικρό της γιο.
“

πρίγκιπα Φίλιππο, που είναι βαριά άρρωστος, αρνή-
θηκε να τον δει, επικαλούμενη ανειλημμένες υπο-
χρεώσεις.
Ο Χάρι ανέφερε πως είναι απογοητευμένος από τη 
συμπεριφορά του πατέρα του, συναίσθημα που προ-
φανώς έχει τις ρίζες του στον θάνατο της Νταϊάνας και 
στο γεγονός ότι ο Κάρολος ποτέ δεν στήριξε τη σύζυγο 
και μητέρα των παιδιών του, οδηγώντας τη στη βου-
λιμία και στην κατάθλιψη.

Η προνοητική Νταϊάνα
Ο Χάρι δήλωσε επίσης ότι το παλάτι τού έκοψε τελείως 

τη χρηματοδότηση και τα χρήματά του προ-
έρχονται από την κληρονομιά που του 

άφησε η μητέρα του. Υπολογίζεται 
ότι η περιουσία του είναι 50 εκατ. 

δολάρια, ενώ της Μέγκαν αγγίζει 
τα 5 εκατ. δολάρια. Το ζευγάρι 
έχει υπογράψει συμφωνία με 
το Netflix ύψους 30 εκατ. δολα-
ρίων και, όπως είπαν, προέβη-

σαν σε αυτή την κίνηση εξαιτίας 
της απόφασης του παλατιού να 

κόψει τη χρηματοδότησή τους.
Μετά απ’ όλες αυτές τις αποκαλύψεις 

και τον ισχυρισμό του Χάρι ότι ακόμα και 
ο αδελφός του είναι δέσμιος ενός συστήματος χωρίς 

να το θέλει, το παλάτι του Μπάκιγχαμ εξέδωσε μια λιτή 
ανακοίνωση, λέγοντας πως θα εξετάσουν το ζήτημα 
του ρατσισμού με διακριτικό τρόπο και πως ο Χάρι, η 
Μέγκαν και ο Άρτσι θα είναι πάντα αγαπημένα μέλη 
της οικογένειας. Από μακριά κι αγαπημένοι δηλαδή.
Όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη δεν εξέπληξαν την 
κοινή γνώμη. Η ψυχρότητα του παλατιού και το γε-
γονός ότι ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε επί της ουσίας για 
τον ανθρώπινο παράγοντα είναι γνωστά. Η απάθεια 
απέναντι στην Νταϊάνα, η οποία οδηγήθηκε στην κα-
τάθλιψη έπειτα από έναν αποτυχημένο γάμο, η δυ-
σμενής αντιμετώπιση της Σάρας Φέργκιουσον και 
τώρα η άρνηση υποστήριξης στη Μέγκαν Μαρκλ 
είναι μόνο μερικά από τα πιο αντιπροσωπευτικά πα-
ραδείγματα. Ο Χάρι είναι το πρώτο μέλος της στενής 
βασιλικής οικογένειας που βρήκε το θάρρος να μι-
λήσει για όλα αυτά, δικαιώνοντας έτσι και τη μητέρα 
του.
Είναι βέβαιο πως η συγκεκριμένη συνέντευξη έδωσε 
μπόλικο υλικό στους σεναριογράφους της επιτυχημέ-
νης σειράς «Το Στέμμα» στο Netflix, το οποίο, όπως 
όλα δείχνουν, θα προβάλλεται για πολύ καιρό ακόμη, 
άφησε όμως τους Βρετανούς διχασμένους ως προς 
τον θεσμό της μοναρχίας και τους ξύπνησε δυσάρε-
στες μνήμες από την εποχή του χαμού της αγαπημέ-
νης τους πριγκίπισσας Νταϊάνας.
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Μετρώντας τις αντοχές της Ελλάδας
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Ελλάδα έχει από τις καλύτερες 
επιδόσεις στην Ε.Ε. στην 
αντιµετώπιση της πανδηµίας.

∆
ιακρίνουµε το φως στο τέλος του 
τούνελ της πανδηµίας, αλλά δεν είµαστε 
σε θέση να προσδιορίσουµε µε ακρίβεια 
πόσο ακόµα θα διαρκέσει η δοκιµασία.
Θεωρώ ότι το πιθανότερο σενάριο είναι 
να δοκιµαστούµε µέχρι το δ΄ τρίµηνο 

του 2021. Τότε θα έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος 
του εµβολιασµού του πληθυσµού και θα ξέρουµε τις 
συνέπειες των διαφόρων µεταλλάξεων για τη δηµόσια 
υγεία και τους εµβολιασµούς που θα χρειαστούν στην 
επόµενη φάση.
Έχει τεράστια σηµασία να εκτιµήσουµε την κατάσταση, 
έναν χρόνο µετά την εκδήλωση της πανδηµίας και γύρω 
στους έξι έως οκτώ µήνες πριν από την έξοδο από το 
«τούνελ». Από την κατάσταση στην οποία θα βρισκό-
µαστε εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η δυνατότητα της 
οικονοµίας να ανακάµψει και της κοινωνίας να ανακτή-
σει τη συνοχή της.

Η στατιστική του θανάτου
Η πανδηµία είναι µια µορφή παγκόσµιου πολέµου. Από 
τις επιδόσεις των διαφόρων κρατών στην αντιµετώπισή 
της επηρεάζεται η διαµόρφωση του συσχετισµού των 
δυνάµεων. ∆εν είναι τυχαίο ότι η Κίνα, η χώρα από την 
οποία ξεκίνησε η πανδηµία και στην οποία αντιµετωπί-
στηκε µε υποδειγµατική πειθαρχία και αποτελεσµατικό-

τητα, ενισχύει συνεχώς τον διεθνή ρόλο της.
Η οικονοµία της αναπτύσσεται ήδη δυναµικά και το 
ζήτηµα του ευρύτερου διεθνούς ρόλου της αποτελεί 
τη µεγάλη πρόκληση για τον πρόεδρο Μπάιντεν. Η 
Ουάσινγκτον επιχειρεί τη δηµιουργία συµµαχιών 
ανάσχεσης της επιρροής της Κίνας –µε Ιαπωνία, Ινδία 
και Αυστραλία–, αλλά και µια καλή συνεννόηση µε την 
Ε.Ε. για το θέµα.
Η Ε.Ε. κινείται σε κατώτερη κατηγορία σε ό,τι αφορά 
την αντιµετώπιση της πανδηµίας και αυτό θα βαρύνει 
αποφασιστικά στις εξελίξεις.
Η στατιστική του θανάτου, που δείχνει την αποτελεσµα-
τικότητα των ευρωπαϊκών κρατών στην αντιµετώπιση 
της πανδηµίας έναν χρόνο µετά την εκδήλωσή της, έχει 
σχέση µε τους θανάτους από Covid-19 ανά εκατοµµύριο 
κατοίκους (www.statista.com, 9 Μαρτίου 2021).

Ελληνική διάκριση
Το ρεκόρ των θανάτων από κορονοϊό ανά εκατοµµύριο 
κατοίκους στην Ε.Ε. το έχει η Τσεχία µε 2.050. Ακολου-
θεί στη δεύτερη θέση το Βέλγιο µε 1.941 θανάτους ανά 
εκατοµµύριο κατοίκους και στην τρίτη θέση η Σλοβενία 
µε 1.866.
Στην τέταρτη θέση σε αυτή την αναγκαστικά µακάβρια 
στατιστική βρίσκεται το Ηνωµένο Βασίλειο µε 1.859 θα-
νάτους ανά εκατοµµύριο κατοίκους. Αποδείχθηκε στην 
πράξη ότι το Brexit δεν είχε τις θαυµατουργές ιδιότητες 
που διαφήµιζε ο Μπόρις Τζόνσον.
Πέµπτη έρχεται η Ιταλία µε 1.660, έκτη η Ουγγαρία µε 
1.636, έβδοµη η Πορτογαλία µε 1.613, όγδοη η Βουλγαρία 
µε 1.543, ένατη η Ισπανία µε 1.517 και δέκατη η Σλοβα-
κία µε 1.452 θανάτους από Covid-19 ανά εκατοµµύριο 
κατοίκους.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 
και οι ΗΠΑ, εφόσον, έναν χρόνο µετά την εκδήλωση της 
πανδηµίας, καταγράφουν 1.592 θανάτους από Covid-19 
ανά εκατοµµύριο κατοίκους. Αυτό δείχνει ότι οι επιδό-
σεις των ΗΠΑ –τις οποίες αντιµετωπίζουµε λόγω της 
εγκληµατικής αδιαφορίας του προέδρου Τραµπ ως 
ιδιαίτερα αρνητικές στην Ε.Ε.– είναι τελικά… ευρωπαϊ-
κού επιπέδου.
Η επόµενη δεκάδα ευρωπαϊκών κρατών σε αυτή την 
ιδιόµορφη αλλά αναπόφευκτη για την αξιολόγηση των 
επιδόσεων στην αντιµετώπιση της πανδηµίας στατιστική 

∆ηµόσια υγεία, οικονοµία µετά από έναν χρόνο πανδηµίας.
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Η οικονομία έπεσε λιγότερο απ’ ό,τι 
προέβλεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Πήγαμε λιγότερο άσχημα από Ιταλία 
και Ισπανία.

του θανάτου είναι η Κροατία με 1.378, η Γαλλία με 1.304, 
η Σουηδία με 1.264, η Λιθουανία με 1.197, η Πολωνία με 
1.193, η Ελβετία με 1.172, η Ρουμανία με 1.082, η Αυστρία 
με 983, η Ολλανδία με 906 και η Ιρλανδία με 894 θανά-
τους από Covid-19 ανά εκατομμύριο κατοίκους.
Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η Βραζιλία, την οποία 
θεωρούμε μια διαλυμένη εξαιτίας της πανδημίας χώρα, 
λόγω των επιλογών του προέδρου Μπολσονάρου. Η 
Βραζιλία καταγράφει 1.262 θανάτους από την πανδημία 
ανά εκατομμύριο κατοίκους. Είναι λίγο καλύτερη από τη 
Γαλλία (1.304) και λίγο χειρότερη από την Πολωνία (1.193) 
και την Ελβετία (1.172).
Η αναφορά στις ΗΠΑ και τη Βραζιλία μάς διευκολύνει 
να αντιληφθούμε τις διαστάσεις του προβλήματος που 
έχουμε δημιουργήσει στον εαυτό μας στην Ε.Ε. των «27» 
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Στη στατιστική του θανάτου ακολουθεί η Λετονία με 888, 
η Γερμανία με 868 και αμέσως μετά η Ελλάδα με 634 
θανάτους από Covid-19 ανά εκατομμύριο κατοίκους.

Εξηγώντας την επιτυχία
Είναι φανερό ότι έχουμε να κάνουμε με μια εντυπωσι-
ακή ελληνική επιτυχία σε ό,τι αφορά την προστασία της 
δημόσιας υγείας και της ίδιας της ανθρώπινης ζωής.
Στο πρώτο κύμα της πανδημίας η Ελλάδα πήρε άριστα, 
γιατί ο Μητσοτάκης προχώρησε στο έγκαιρο κλείσιμο της 
οικονομίας. Στο δεύτερο και στο υπό διαμόρφωση τρίτο 
κύμα της πανδημίας η Ελλάδα δεν τα πήγε τόσο καλά. Οι 
επιδόσεις της, ωστόσο, παρέμειναν καλύτερες από τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Η αξιολόγηση, όμως, πρέπει να καλύπτει το σύνολο της 
περιόδου της πανδημίας, γιατί κάθε χώρα που κινείται 
στο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο έχει τις καλές και τις κακές 
περιόδους της.

Δύο συγκρίσεις αναδεικνύουν την υπεροχή της Ελλάδας 
και πόσο άστοχη είναι η κριτική της αντιπολίτευσης, 
ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, για «κυβέρνηση που δεν ξέρει τι 
της γίνεται» και νέο «Μπέργκαμο».
Η Ελλάδα με 634 θανάτους από Covid-19 ανά εκατομμύ-
ριο κατοίκους είναι πολύ καλύτερη από την Πορτογαλία 
(1.613) και από την Ισπανία (1.517).
Στην Πορτογαλία έχουμε σοσιαλιστική κυβέρνηση, που 
στηρίζεται βάσει συμφωνίας στις ψήφους της ριζοσπα-
στικής Αριστεράς (Μπλόκο) και του ΚΚΠ στη Βουλή. Στην 
Ισπανία έχουμε κυβερνητικό συνασπισμό Σοσιαλιστών 
και ριζοσπαστικής Αριστεράς (Podemos).
Επομένως, η θεωρία σύμφωνα με την οποία ο «νεοφι-
λελευθερισμός» του Μητσοτάκη είναι αυτός που γέμισε 
δεινά την Ελλάδα και όχι η πανδημία αποδεικνύεται 
εκτός πραγματικότητας. Αν ο Μητσοτάκης και η ΝΔ είχαν 
τις ίδιες επιδόσεις με την Πορτογαλία και την Ισπανία, 
τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλλει συχνά ως «μοντέλο», οι 
θάνατοι από Covid-19 στην Ελλάδα θα ήταν 9.000 έως 
11.000 περισσότεροι.
Την επιτυχία της Ελλάδας αναδεικνύει και η σύγκριση 
με τη Γερμανία, την οικονομικά πιο αναπτυγμένη χώρα 
της Ε.Ε., με το πιο εξελιγμένο και καλά εξοπλισμένο 

ΕΣΥ. Οι επιδόσεις της Γερμανίας και της Ελλάδας είναι 
συγκρίσιμες, με την Ελλάδα να έχει το πλεονέκτημα: 634 
θάνατοι από την πανδημία στην Ελλάδα ανά εκατομμύ-
ριο κατοίκους στη διάρκεια του δωδεκαμήνου, με τη 
Γερμανία στους 868.
Επομένως, οι κραυγές για ΕΣΥ που δήθεν έχει καταρ-
ρεύσει και το αίτημα για νέα μεγάλη αύξηση αριθμών 
κλινών ΜΕΘ οφείλονται περισσότερο στην πολιτική 
σκοπιμότητα και λιγότερο στην πραγματικότητα. Το ΕΣΥ 
αντέχει, παρά τη φοβερή πίεση που δέχεται, και με βάση 
το αποτέλεσμα πηγαίνει πολύ καλύτερα από πιο ώριμα 
και δαπανηρά συστήματα υγείας. Όσο για τον αριθμό των 
κλινών ΜΕΘ, η Γερμανία έχει το ευρωπαϊκό ρεκόρ σε 
σχέση με τον πληθυσμό, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλη-
μα. Η μεγάλη μάχη που πρέπει να κερδηθεί είναι πριν 
την εισαγωγή στις ΜΕΘ, γιατί, από αυτούς που μπαίνουν, 
βγαίνουν περίπου οι μισοί στατιστικά και οι περισσότεροι 
από αυτούς πρέπει να περάσουν από ειδικό πρόγραμμα 
αποκατάστασης. Αυτοί που ζητούν περισσότερες ΜΕΘ 
για να καλύψουν την προκλητική ασυνέπειά τους στην 
τήρηση των περιοριστικών μέτρων κρύβουν την πικρή 
αλήθεια από την κοινή γνώμη.

Καλύτεροι και στα Βαλκάνια
Η άλλη θεωρία που προβάλλεται από τον ΣΥΡΙΖΑ –
ακόμη και από ευρωβουλευτές του, οι οποίοι θα έπρεπε 
να έχουν γνώση των σχετικών στοιχείων– είναι ότι η 
Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες λόγω… γεωγραφικής απομόνωσης.
Ούτε αυτό το επιχείρημα έχει σχέση με την πραγματικό-
τητα. Αντανακλά περισσότερο την αντίληψη που έχουν τα 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τον ρόλο και την προοπτική της 
πατρίδας μας.
Η Ελλάδα έχει τις καλύτερες επιδόσεις στην αντιμετώπι-
ση της πανδημίας μεταξύ των βαλκανικών κρατών που 
έχουν ενταχθεί στην Ε.Ε. (Σλοβενία, Βουλγαρία, Κροατία, 
Ρουμανία), αλλά και μεταξύ αυτών που φιλοδοξούν 
να ενταχθούν σε κάποια φάση στην Ε.Ε. Στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη έχουμε 1.604 θανάτους από Covid-19 ανά 
εκατομμύριο κατοίκους, στη Βόρεια Μακεδονία 1.538, 
στο Κόσοβο 925, στην Αλβανία 685, στη Σερβία 659 και 
στην Ελλάδα 634.
Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις βαλκανικών κρατών τα στατιστικά στοιχεία 
μπορεί να είναι λιγότερο ακριβή από τα δικά μας.

Ο μεγάλος κίνδυνος
Από τις ευρωπαϊκές χώρες, καλύτερες επιδόσεις από 
την Ελλάδα στην αντιμετώπιση της πανδημίας έχουν η 
Εσθονία με 502 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, η 
Δανία με 408, η Κύπρος με 194, η Φινλανδία με 140 και 
η Νορβηγία με 118. Πραγματικά εντυπωσιακή είναι η 
επίδοση της Κύπρου, την οποία πρέπει να μελετήσουμε 
για να γίνουμε αποτελεσματικότεροι στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας.
Το γεγονός ότι είμαστε από τους καλύτερους μέσα στο 
προβληματικό ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν μας λύνει βέβαια 
το πρόβλημα. Ο αριθμός των θανάτων από την πανδη-
μία στην Ελλάδα θα ξεπεράσει σύντομα τις 7.000 και το 
γεγονός ότι αν είχαμε τις επιδόσεις της Πορτογαλίας ή 
της Ισπανίας θα πλησίαζε ήδη τις 16.000-18.000 δεν είναι 
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Επιμένουμε στο ίδιο λάθος. Πάμε  
να λειτουργήσουμε την οικονομία 
χωρίς πρώτα να αντιμετωπίσουμε  
την πανδημία.

παρηγοριά για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώ-
πους τους.
Σε αυτή τη φάση αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους κιν-
δύνους που μπορεί να ρίξουν χαμηλότερα τις επιδόσεις 
μας στην αντιμετώπιση της πανδημίας το κρίσιμο όσο και 
απροσδιόριστο διάστημα που απομένει μέχρι να βγούμε 
από το «τούνελ».
Πρώτον, υπάρχει, όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, 
μια κοινωνική κόπωση από τα περιοριστικά μέτρα.
Όσο πιο χαλαρά είναι τα μέτρα και όσο χαλαρότερα τα 
εφαρμόζουμε, τόσο θα μεγαλώνουν οι απώλειες που 
καταγράφονται.
Δεύτερον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τσίπρας, επενδύει 
πλέον ανοιχτά στην αμφισβήτηση των περιοριστικών μέ-
τρων, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει σε μαζικές εκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας που μετατρέπονται σε κέντρα υπερμετά-
δοσης του κορονοϊού. Αυτό το λάθος έκαναν πολιτικά 
κόμματα στην Ισπανία τον περασμένο Μάρτιο με ολέθρια 
αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε.
Τρίτον, με το πέρασμα του χρόνου και τις πιέσεις που 
αναπτύσσονται, ενισχύεται η μυθολογία σύμφωνα με την 
οποία μπορεί να λειτουργήσει όπως-όπως η οικονομία 
προτού αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την πανδημία.

Καλύτερα από την πρόγνωση
Στην οικονομία δεν έχουμε βέβαια να επιδείξουμε 
συγκριτικά καλές επιδόσεις, όπως στην προστασία της 
δημόσιας υγείας.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας έπεσε 
κατά 8,2% το 2020. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ συνήθως 
αναθεωρούνται. Προς το παρόν, όμως, έχουμε ένα 
αποτέλεσμα το οποίο είναι καλύτερο από τις βασικές 
προγνώσεις.
Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύ-
τηκε την άνοιξη του 2020 είχαμε δύο βασικές προγνώ-
σεις. Πρώτον, ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα υποχωρούσε 
γύρω στο 9,5% το 2020. Δεύτερον, ότι η Ελλάδα θα είχε 
–λόγω των διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας 
της– τη μεγαλύτερη πτώση του ΑΕΠ στο σύνολο της 
Ευρωζώνης.
Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η πτώση του ελληνικού 
ΑΕΠ περιορίστηκε στο 8,2%, ενώ στο σύνολο της Ευρω-
ζώνης ήταν 6,8% και στην Ε.Ε. των «27» στο 6,3%.
Το σημαντικότερο, στην Ιταλία καταγράφηκε πτώση του 
ΑΕΠ της τάξης του 8,8% και στην Ισπανία πτώση της 
τάξης του 11,2%. Δεν ήμασταν οι χειρότεροι, όπως είχαν 
προβλέψει οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο 
κεντροαριστερός κυβερνητικός συνασπισμός της Ιταλίας 
και ο αριστερόστροφος κυβερνητικός συνασπισμός της 
Ισπανίας τα πήγαν χειρότερα από εμάς, παρά το γεγονός 
ότι η ελληνική οικονομία έχει μεγαλύτερα διαρθρωτικά 
προβλήματα.
Η σύγκριση έχει πολιτική αξία, γιατί εξασθενίζει το 
επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων της 
αντιπολίτευσης, σύμφωνα με το οποίο οι «νεοφιλελεύ-
θερες» επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη ρήμαξαν 
την ελληνική οικονομία. Στην πράξη, δεν υπάρχει τίποτα 
το νεοφιλελεύθερο στο ρεκόρ δημοσίων δαπανών και 
κρατικών παρεμβάσεων που οργανώνει η κυβέρνηση 
για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες της παν-
δημίας. Αυτό όμως είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια για 

τους πρόχειρους προπαγανδιστές της αντιπολίτευσης.

Οι δυσκολίες μπροστά μας
Παρά το γεγονός ότι τα πήγαμε λιγότερο άσχημα απ’ ό,τι 
είχε προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι δυσκολίες σε 
ό,τι αφορά την οικονομία είναι μπροστά μας.
Είχε επικρατήσει η αντίληψη ότι μπορούμε να λειτουργή-
σουμε την οικονομία –έστω με σχετικά χαμηλό ρυθμό– 
χωρίς πρώτα να λύσουμε το πρόβλημα της πανδημίας.
Με βάση τις διεθνείς συγκρίσεις και την εμπειρία (αναφέ-
ρομαι αναλυτικά στο βιβλίο μου «Στον λαβύρινθο της 
πανδημίας»), αυτό είναι πρακτικά αδύνατο να συμβεί, 
ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, με μεγάλη εξάρτηση 
από τον τουρισμό και τις υπηρεσίες.
Η τουριστική περίοδος του 2021, σε σχέση με την 
τουριστική περίοδο του 2020, είναι πιο δύσκολο να 
αποδώσει οικονομικά. Τότε είχαμε ελάχιστα κρούσματα 
σε ημερήσια βάση, γεγονός που μας έδινε τη δυνατότητα 
να ανοίξουμε την τουριστική αγορά, ελπίζοντας ότι θα 
ελέγξουμε τη διάδοση του κορονοϊού.
Τώρα έχουμε χιλιάδες κρούσματα την ημέρα, γεγονός 
που αποκλείει την επιστροφή στην κανονικότητα στον 
τουριστικό τομέα στο άμεσο μέλλον. Δηλώσεις αρμοδίων 

ότι μπορεί να λειτουργήσει ο τουρισμός μας ήδη από 
τον Μάιο δεν παίρνουν υπόψη τους τη δυναμική της 
πανδημίας. Για να σπάσει αυτή η δυναμική πρέπει να 
υπάρξει ένας συνδυασμός σοβαρών και αποτελεσμα-
τικών περιοριστικών μέτρων και μεγάλης προόδου στο 
πρόγραμμα του εμβολιασμού. Είναι πιθανό να φτάσουμε 
σε αυτό το σημείο προς τα τέλη του καλοκαιριού, απο-
κλείεται όμως να προλάβουμε την τουριστική περίοδο. 
Ακόμη κι αν βελτιωθούν θεαματικά οι επιδόσεις μας 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας, πολλά θα εξαρτηθούν 
από την κατάσταση και την ψυχολογία που θα επικρατεί 
στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην 
Ιταλία, στην Ολλανδία, που μας στέλνουν τους περισσότε-
ρους τουρίστες.

Σταθερά το ίδιο λάθος
Στον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής κάνουμε στα-
θερά το ίδιο λάθος. Επιδιώκουμε μια βιαστική επανεκκί-
νηση χωρίς αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημί-
ας, με το σκεπτικό ότι η οικονομία και τα δημοσιονομικά 
μας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.
Τον περασμένο Νοέμβριο είχα επιμείνει στην ανάγκη 
ενός άμεσου γενικού και αυστηρού lockdown, για να 
βάλουμε τα πράγματα σε τάξη και να επιχειρήσουμε το 
2021 την επανεκκίνηση της οικονομίας σε νέα βάση, με 
όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, όπως είναι τα μαζικά 
δωρεάν τεστ και η ψηφιακή καταγραφή των επαφών 
των νέων κρουσμάτων.
Προτιμήθηκε η «φθηνή» λύση των ευρωπαϊκών 
μέτρων-ακορντεόν, που με το πέρασμα του χρόνου 
αποδεικνύεται ολοένα πιο ακριβή.
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, χάνεται πολύτιμος 
χρόνος στη δραστική αντιμετώπιση της πανδημίας και 
το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η επιστροφή σε κάποιου 
είδους οικονομική κανονικότητα θα πραγματοποιηθεί το 
δ΄ τρίμηνο του 2021.
Κατά τη γνώμη μου, δεν κρινόμαστε τόσο από την ταχύ-
τητα με την οποία θα λειτουργήσουν ο τουρισμός και οι 
υπηρεσίες όσο από τη δυνατότητά μας να οργανώσουμε 
και να προσελκύσουμε μεγάλης κλίμακας επενδύσεις 
που θα επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας μας και θα 
δημιουργήσουν νέα δυναμική υπέρ της βιομηχανίας και 
της εξωστρέφειας.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια μεγάλη δια-
πραγματευτική επιτυχία του Μητσοτάκη και της κυβέρ-
νησης. Οι πόροι που μας εξασφαλίζει όμως –γύρω στα 
5 δισ. ευρώ τον χρόνο για μία εξαετία– δεν καλύπτουν 
το πολλαπλάσιο επενδυτικό έλλειμμα της ελληνικής 
οικονομίας.
Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να υπάρξουν 
επενδύσεις που θα φέρουν τη δυναμική ανάκαμψη και 
στη συνέχεια τη σταθερή ανάπτυξη, θα προωθήσουν τον 
μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, θα συμβά-
λουν στην αύξηση της απασχόλησης με αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας και αμοιβές και θα εξασφαλίσουν –
μέσω της αύξησης του ΑΕΠ– τη βιωσιμότητα του ολοένα 
αυξανόμενου δημόσιου χρέους.
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδί-
σουμε και το γεγονός ότι η δημόσια συζήτηση για την 
οικονομία αναπτύσσεται σε άλλες κατευθύνσεις πρέπει 
να μας προβληματίσει.



Τα εμβόλια μειώνουν πάνω από 85%  
το ενδεχόμενο νοσηλείας  

λόγω κορονοϊού

«Η Εθνική Επιτρο-
πή Εμβολιασμών 
επικαιροποίησε τις 
συστάσεις στη χώρα μας, 
έτσι ώστε το εμβόλιο της AstraZeneca 
να χορηγείται σε όλες τις ηλικίες, και 
άνω των 65 ετών». 

Μαρία Θεοδωρίδου

Ο
ι εξελίξεις στον τομέα των εμβολίων 
είναι συνεχείς και νέες γνώσεις 
προστίθενται καθημερινά για τη 
συμβολή τους στην αναχαίτιση της 
πανδημίας του κορονοϊού. Στο τέλος 
Ιανουαρίου ο Εθνικός Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός στη συνεδρίασή του 

αξιολόγησε το εμβόλιο της AstraZeneca, το εμβόλιο 
της Οξφόρδης, δίνοντας έγκριση για χορήγηση σε 
άτομα ηλικίας από 18 ετών και πάνω.
Όπως σημειώνει η ομότιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής 
και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, 
Μαρία Θεοδωρίδου, «ο έλεγχος των δεδομένων 
ήταν λεπτομερής και εμπεριστατωμένος, με στόχο 
την εξέταση όλων των στοιχείων σχετικά με την 
ασφάλεια του εμβολίου, την ανοσογονικότητα και την 
αποτελεσματικότητά του. Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα 
υπήρχαν από τη βάση των μελετών σχετικά με το 
εμβόλιο, το εμβόλιο είναι ασφαλές, ανοσογόνο και 
αποτελεσματικό.
»Το εμβόλιο κυρίως, αυτό είναι που πρέπει να συ-
γκρατήσουμε και είναι το πιο σημαντικό, προστατεύει 
έναντι της σοβαρής νόσου όλους τους εμβολιαζόμε-
νους και επιπλέον βοηθάει στο να μειωθούν οι ει-
σαγωγές στα νοσοκομεία. Είναι σε σημαντικό βαθμό 
προστατευτικό και για την ήπια νόσο, ενώ δημιουργεί 
αντισώματα και διεγείρει την κυτταρική ανοσία, μει-
ώνοντας σε κάποιον βαθμό και την ιοφορία, δηλαδή 
τη διασπορά του ιού από τον εμβολιαζόμενο.
»Αναφορικά όμως με την προστασία για τη σοβαρή 
και ήπια νόσο, εκείνο που διαπιστώθηκε ήταν ότι οι 
μελέτες περιλάμβαναν μικρό αριθμό ατόμων ηλικίας 

μεγαλύτερης των 65 ετών, γεγονός το οποίο αποδυ-
νάμωνε την επιστημονική τεκμηρίωση της αποτελε-
σματικότητας του εμβολίου.
»Με βάση, λοιπόν, αυτό το δεδομένο και η Επιτροπή 
των Εμβολίων της χώρας μας, όπως έγινε και με 
τις εθνικές επιτροπές άλλων χωρών, αποφάσισε τη 
χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca από την 
ηλικία των 18 ετών μέχρι και την ηλικία των 64 ετών, 
διατυπώνοντας όμως από την πρώτη στιγμή τη θέση 
ότι οι συστάσεις αυτές μπορούν να τροποποιηθούν 
ανάλογα με τα επιστημονικά δεδομένα που αναμένο-
νται από τις μελέτες.
»Σήμερα, λοιπόν, έναν μήνα μετά από αυτή την 
τοποθέτηση, έχουν ήδη δημοσιευτεί με τον τύπο της 
προδημοσίευσης τρεις μελέτες, που αφορούν σε 
μεγάλους πληθυσμούς, σχετικά με την αποτελεσμα-
τικότητα του εμβολίου της AstraZeneca σε άτομα 
ηλικιωμένα, δηλαδή στις ομάδες εκείνες που οι 
αρχικές μελέτες ήταν μειονεκτικές, εντός παρενθέ-
σεως, διότι εξαρχής δεν είχαν μπει τα άτομα μεγάλης 
ηλικίας στη μελέτη.
»Η πρώτη μελέτη προέρχεται από το Πανεπιστή-
μιο του Εδιμβούργου από τη Σκωτία, αφορά σε 
έναν πληθυσμό περίπου 5,5 εκατομμύρια και αυτό 
το οποίο διαπίστωσαν είναι ότι με τη χορήγηση 
μίας δόσεως του εμβολίου, του εμβολίου και της 
AstraZeneca και της Pfizer, μετά από ένα διάστημα 
28-35 ημερών, που θεωρείται ότι είναι ένα διάστημα 
που έχουν παραχθεί ικανοποιητικά ποσά αντισω-
μάτων, μειώθηκαν κατά 85% οι εισαγωγές στα 
νοσοκομεία με το εμβόλιο της Pfizer και κατά 94% 
οι εισαγωγές από το εμβόλιο της AstraZeneca. Το 
συμπέρασμα έτσι, με λίγα λόγια, είναι ότι με μία δόση 

εμβολίου επετεύχθη η μείωση των εισαγωγών με τη 
νόσο Covid στα νοσοκομεία.
»Η δεύτερη μελέτη, στην οποία θα αναφερθώ 
συνοπτικά, είναι ίσως η μεγαλύτερη από πλευράς 
αριθμού, προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, 
αφορά σε 7,5 εκατομμύρια πληθυσμό και τα ιδρύ-
ματα τα οποία είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων είναι εγνωσμένου κύρους, είναι 
η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Λονδίνου και άλλων 
πόλεων της Μεγάλης Βρετανίας.
»Και σε αυτή την περίπτωση έχει ελεγχθεί η αποτε-
λεσματικότητα του εμβολίου σε άτομα ηλικίας άνω 
των 70 ετών. Σε συνδυασμό με την αποτελεσματικό-
τητα της συμπτωματικής νόσου, φαίνεται ότι με μία 
δόση εμβολίου, όπως και στην προηγούμενη μελέτη, 
μειώνεται ο κίνδυνος και από τα δύο εμβόλια κατά 
80%.
»Με τα νέα, λοιπόν, δεδομένα, η Εθνική Επιτροπή 
Εμβολιασμών επικαιροποίησε τις συστάσεις στη 
χώρα μας, έτσι ώστε το εμβόλιο της AstraZeneca να 
χορηγείται σε όλες τις ηλικίες, και άνω των 65 ετών.
»Αναμφίβολα, η αποδοχή των εμβολίων είναι ικα-
νοποιητική μέχρι τώρα στη χώρα μας, αλλά ακόμη 
παραμένουν αρκετά άτομα, και στις μεγάλες ηλικίες, 
που δεν εμβολιάζονται.
»Σύμφωνα με μελέτη της καθηγήτριας Επιδημιο-
λογίας Βάνας Σύψα, η πρόθεση εμβολιασμού σε 
ηλικίες άνω των 65 ετών έχει αυξηθεί από τον 
Νοέμβριο στο 85,9%, δηλαδή μια αύξηση περίπου 
της τάξεως του 17%. Και μάλιστα, σημειώνεται 
ότι τα άτομα στη μελέτη που από αναποφάσιστα 
αποφάσισαν τον εμβολιασμό είναι και ενός υψηλού 
μορφωτικού επιπέδου».
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Αγαπητή πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν, 
αγαπητοί ευρωβουλευτές

ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η θετική κοινή ευρωπαϊκή  
προσέγγιση στα μεγάλα θέματα  
οδηγεί σε κέρδη για όλους.

Μ
ε πρωτοβουλία του πρωθυ-
πουργού κ. Μητσοτάκη και την 
αποτελεσματική υποστήριξη της 
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής κ. Φον ντερ Λάιεν έχουμε 
μπει στην τελική ευθεία για την 

πολιτική συμφωνία και τη δημιουργία της τεχνικής 
υποδομής για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών 
για τα τεστ Covid-19 και τα εμβόλια.
Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα θετικές για μια χώρα σαν 
την Ελλάδα, που έχει μεγάλη εξάρτηση από τον τουρι-
σμό και θέλει να οργανώσει τις μετακινήσεις δεκάδων 
εκατομμυρίων σε συνθήκες ασφάλειας σε ό,τι αφορά 
την πανδημία.
Στη διαμόρφωση της πολιτικής που προωθείται έπαι-
ξα ρόλο, ως ευρωβουλευτής, μαζί με τη συνάδελφο 
από την Πορτογαλία Μαρία ντα Γκράσα Καρβάλιο και 
τους πολύτιμους συνεργάτες του γραφείου μου.
Είναι μέρος της δουλειάς των ευρωβουλευτών η 

δημιουργία ερεθισμάτων με ανταλλαγή επιστολών με 
την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον ντερ 
Λάιεν, τους αντιπροέδρους και τα μέλη της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, όπως και με άλλους ισχυρούς 
παράγοντες των ευρωπαϊκών θεσμών και των ευρω-
παϊκών κυβερνήσεων.
Τις περισσότερες φορές οι πρωτοβουλίες των 
ευρωβουλευτών δεν επηρεάζουν πολύ τις εξελίξεις, 

γιατί το ευρωπαϊκό σύστημα λήψης αποφάσεων είναι 
εξαιρετικά σύνθετο, με εκατοντάδες ή και χιλιάδες 
πρωταγωνιστές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, 
το δίδυμο Μητσοτάκη - Φον ντερ Λάιεν άνοιξε δρό-
μους και έδωσε πολιτική υπεραξία στην πρωτοβουλία 
που πήρα μαζί με τη συνάδελφο από το Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) Μαρία ντα Γκράσα Καρβάλιο, στη 
βάση πρότασης που επεξεργάστηκαν οι συνεργάτες 
μου Πάνος Χατζηπάνος και Μίλτος Κύρκος. Πρόκειται 
για ένα case study θετικής ευρωπαϊκής παρέμβασης 
και αξιοποίησής της στο ανώτατο θεσμικό και πολιτικό 
επίπεδο, που λειτουργεί ως κίνητρο για τη συνέχιση 
της προσπάθειας.

Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό
Με επιστολή της, με ημερομηνία 5 Μαρτίου 2021, 
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον ντερ 
Λάιεν, ενημερώνει τους πρωθυπουργούς και τους 
επιτρόπους για το υπό επεξεργασία σύστημα πιστο-

Πώς άνοιξε ο δρόμος για τα ψηφιακά πιστοποιητικά για τεστ Covid-19 και για τα εμβόλια.
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Τα οφέλη για τον τουρισμό και τις 
αεροπορικές συγκοινωνίες μπορεί να 
είναι τεράστια από την εφαρμογή της 
πρότασης.

ποίησης –σε ευρωπαϊκό επίπεδο– των τεστ Covid-19 
και των εμβολίων.
Στην επιστολή της η Φον ντερ Λάιεν επισημαίνει: 
«Στην τηλεδιάσκεψη της 24ης Φεβρουαρίου 2021 
αφιερώσαμε μεγάλο μέρος της συζήτησής μας στα 
πιστοποιητικά εμβολιασμού. Συμφωνήσαμε να εργα-
στούμε βασιζόμενοι σε μια κοινή προσέγγιση για να 
διευκολύνουμε το δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνη-
ση προσώπων στο εσωτερικό της Ε.Ε. 
»Συζητήσαμε την καθιέρωση στην Ε.Ε. τυποποιημέ-
νων και διαλειτουργικών πιστοποιητικών για το status 
των ανθρώπων σε σχέση με τον Covid-19. Θα κα-
λύπτουν το γεγονός ότι ο φέρων το πιστοποιητικό θα 
είναι πλήρως εμβολιασμένος, θα είναι αρνητικός στο 
τεστ, ή θα έχει αναρρώσει από Covid-19, με δεδομένο 
ότι τα επιστημονικά δεδομένα θα είναι ξεκάθαρα. Με 
βάση τη συζήτησή μας, κατέληξα στο ότι αυτό πρέπει 
να ενταχθεί σε μια νομοθετική πρόταση για “ψηφιακό 
πράσινο πιστοποιητικό”, μία πρωτοβουλία την οποία 
η Επιτροπή σχεδιάζει να υιοθετήσει στις 17 Μαρτίου 
2021».
Σε άλλο σημείο της επιστολής της η πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευκρινίζει: «Τα σύνολα δε-
δομένων τα οποία έχουν ήδη συμφωνηθεί για τα τεστ 
και τους εμβολιασμούς –συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων κωδικοποίησης– πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται από τους οργανισμούς (των κρατών-μελών) 
που διενεργούν τα τεστ και τους εμβολιασμούς. Είναι 
κρίσιμο τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν συστήματα 
που θα εκδίδουν αυτά τα πιστοποιητικά. Σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο η Επιτροπή εργάζεται με τα κράτη-μέλη 
για τη δημιουργία ενός πλαισίου εμπιστοσύνης και 
μιας ψηφιακής υποδομής η οποία θα διευκολύνει την 
πιστοποίηση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμ-
βολιασμού, τεστ για Covid-19 και ανάρρωσης. Όπως 
ανέφερα στην τηλεδιάσκεψη, η εργασία αυτή μπορεί 
να ολοκληρωθεί –με τη συνεργασία σας– μέσα στους 
επόμενους τρεις μήνες».

Επίσημη ενημέρωση
Προτού δώσω ευρωπαϊκή διάσταση στην πρωτοβου-
λία μου μαζί με την κ. Καρβάλιο, ενημέρωσα στις 22 
Σεπτεμβρίου του 2020 το Γραφείο του Πρωθυπουρ-
γού.
Όπως τόνιζα στη σχετική ηλεκτρονική επιστολή 
προς τον πρωθυπουργό: «Η εκτίμησή μου είναι ότι 
η πανδημία θα τραβήξει σε βάθος χρόνου και θα δοκι-
μαστούμε σκληρά. Αυτή άλλωστε είναι η βασική θέση 
του βιβλίου μου “Στον λαβύρινθο της πανδημίας” που 
θα κυκλοφορήσει στις αρχές Οκτωβρίου».
Στην ίδια επιστολή υπογράμμιζα: «Επειδή θεωρώ 
ότι τα ζητήματα της πανδημίας θα κυριαρχήσουν 
απόλυτα, έχω πάρει πολύ καλούς και έμπειρους 
συνεργάτες, τον πρώην ευρωβουλευτή του Ποταμιού 
Μίλτο Κύρκο και τον φίλο μου από τις σπουδές μου 
στο Λονδίνο και πιο πριν Πάνο Χατζηπάνο, εξαιρετικό 
τεχνοκράτη με διεθνή διασύνδεση, για να με βοηθή-
σουν στην επεξεργασία νέων πολιτικών».
Η επιστολή κατέληγε: «Στέλνω επίσης την πρόταση 
για μηχανισμό διασφάλισης της εγκυρότητας των τεστ 
Covid-19 και των σχετικών πιστοποιητικών» με το 

αναγκαίο συμπληρωματικό τεχνικό κείμενο.

Γράμμα στην πρόεδρο
Στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ανέπτυξα στηρί-
χτηκα στη συνεργασία με την ευρωβουλευτή του ΕΛΚ 
Μαρία ντα Γκράσα Καρβάλιο, η οποία έχει μεγαλύτερη 
εμπειρία από μένα σε αυτά τα ζητήματα και καλύτερη 
γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων. Υπήρξε μέλος του 
επιτελείου του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Μπαρόζο, ενώ έχει διατελέσει με επιτυχία υπουργός 
σε κεντροδεξιές κυβερνήσεις της Πορτογαλίας.
Μαζί στείλαμε επιστολή με ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 
2020 στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον 
ντερ Λάιεν, με τίτλο «Μηχανισμός διασφάλισης της 
εγκυρότητας για τα τεστ Covid-19 και τους σχετικούς 
εμβολιασμούς μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας 
blockchain».
Στην επιστολή επισημαίναμε τα εξής: «Αγαπητή κ. 
πρόεδρε, μετά την έκκληση που κάνατε τον Οκτώβριο 
για την αποδοχή από τα κράτη-μέλη της ανάγκης 
ελέγχων για τον Covid-19 και τη συζήτηση που είχατε 
στην Επιτροπή προ ημερών στο ίδιο πνεύμα, υπο-
βάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση για τη 
δημιουργία μηχανισμού που θα εγγυάται την εγκυρό-
τητα των τεστ Covid-19, όπως και των μελλοντικών 
εμβολιασμών». 
Σε άλλο σημείο της επιστολής υπογραμμίζαμε: «Προ-

τείνουμε την αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain 
για τη δημιουργία ενός απολύτως ασφαλούς μηχανι-
σμού πιστοποίησης εγκυρότητας, ο οποίος θα συμβά-
λει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των 
κρατών-μελών σε διασυνοριακό επίπεδο. Ο μηχανι-
σμός θα εξαλείψει την πληγή των πλαστών τεστ που 
παρουσιάζονται στους διασυνοριακούς ελέγχους και 
θα περιορίσει τα rapid tests […] οδηγώντας έτσι στην 
ομαλοποίηση των μετακινήσεων. Με την ανάπτυξη 
των εμβολιασμών γίνεται ακόμη πιο επιτακτική η 
ανάγκη για έγκυρα πιστοποιητικά.
»Κατά συνέπεια, προτείνουμε στην Επιτροπή να 
ξεκινήσει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 
τη χρήση της τεχνολογίας blockchain, η οποία, σε 
συνδυασμό με ένα τυποποιημένο πανευρωπαϊκό 
μοντέλο οργανωμένης διαχείρισης, θα προσφέρει μια 
γρήγορη, οικονομική και απολύτως ασφαλή λύση στο 
πρόβλημα που απασχολεί όλες τις κυβερνήσεις της 
Ε.Ε.
»Η εφαρμογή της πρότασης θα μπορούσε να ανατεθεί 
στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθε-
νειών και σε ένα μεταγενέστερο στάδιο να ενταχθεί 
ως λύση-πρότυπο στην πρόσφατη πρωτοβουλία 
της Ε.Ε. για την Ευρωπαϊκή Υποδομή Υπηρεσιών 
Blockchain».

Ο τρόπος οργάνωσης
Στην επιστολή που απηύθυνα μαζί με την κ. Καρβά-
λιο προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
περιγράψαμε την οργάνωση του νέου συστήματος ως 
εξής: «Μία συγκεντρωτική, απολύτως ασφαλής βάση 
δεδομένων και γνώσεων, η οποία θα εφοδιάζεται με 
δεδομένα που θα επικαιροποιούνται σε πραγματικό 
χρόνο απ’ όλα τα αναγνωρισμένα εργαστήρια για τεστ 
Covid-19 και εμβολιασμούς σε όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες. Έτσι, οι εθνικοί οργανισμοί θα αποκτήσουν 
τη δυνατότητα να δημιουργήσουν blockchain για την 
ανταλλαγή πληροφοριών στη βάση συμφωνημένων 
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Η τεχνολογία blockchain εγγυάται την 
πιστοποίηση των τεστ Covid-19 και 
των εμβολιασμών.

πρωτοκόλλων. Κάθε εργαστήριο θα είναι γνωστό και 
αξιόπιστο, ενταγμένο στο blockchain μέσα από το δικό 
του ψηφιακό πιστοποιητικό».
Η επιστολή μας κατέληγε: «Κυρία πρόεδρε, η Ε.Ε. 
πρέπει να προετοιμαστεί τώρα για την επόμενη μέρα. 
Πιστεύουμε ότι η πρότασή μας θα συμβάλει αποφασι-
στικά προς αυτή την κατεύθυνση».

Η απάντηση της Φον ντερ Λάιεν
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απάντησε 
στις 21 Δεκεμβρίου 2020 στην επιστολή που της 
απευθύναμε.
Η απαντητική επιστολή ξεκινούσε ως εξής: «Αγαπητά 
αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την 
επιστολή σας με την οποία παρουσιάζετε μια πρόταση 
για μηχανισμό έγκυρης πιστοποίησης τεστ Covid-19 
και εμβολιασμών μέσω τεχνολογιών blockchain».
Στη συνέχεια η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
υπογράμμιζε: «Η Επιτροπή πιστεύει στο δυναμικό των 
τεχνολογιών blockchain σε όφελος της οικονομίας, 
των βιομηχανιών και της κοινωνίας στο σύνολό της. 
Δεδομένων των όσων υπόσχεται αυτή η τεχνολο-
γία σε σχέση με την ασφάλεια, την προστασία των 
δεδομένων και την αποτελεσματικότητα, η χρήση της 
θέτει ισχυρή υποψηφιότητα για την ανάπτυξη μιας 
ψηφιακής τεχνολογικής υποδομής που θα διευκο-
λύνει την ανταλλαγή πληροφοριών για τεστ Covid-19 
και εμβολιασμούς […]. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει τα 
κράτη-μέλη για να επιτύχουν μια συμφωνία με κοινά 
standards, αρχιτεκτονική και κοινές προδιαγραφές για 
την ασφάλεια, την πιστοποίηση, την ιδιωτικότητα και 
την ανταλλαγή δεδομένων.
»Η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των 
υπηρεσιών Υγείας αποτελεί προτεραιότητα για την 
Επιτροπή».
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστολής κατέληγε 
στην επιστολή της ότι εκτιμά ιδιαίτερα τον διάλογο 
σε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Αν κρίνουμε 
από τις πρωτοβουλίες που πήρε και τη δυναμική που 
ανέπτυξε, έδειξε με τον καλύτερο τρόπο την εκτίμησή 
της στην προσπάθεια που έκανα με τη συνάδελφο 
Καρβάλιο και τους συνεργάτες μου.

Εκλαΐκευση της πρότασης
Κάθε πρωτοβουλία των ευρωβουλευτών πρέπει να 
υποστηρίζεται από την εκλαΐκευση των προτάσεών 
τους. Όσο καλύτερα εξηγούν τις προτάσεις τους στην 
ευρύτερη κοινή γνώμη, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυ-
ναμική που αναπτύσσεται υπέρ της αξιοποίησής τους 
από τους αρμοδίους.
Με αλλεπάλληλες δημόσιες παρεμβάσεις μου προ-
σπάθησα να φέρω στην επικαιρότητα την κοινή μας 
πρόταση. Χαρακτηριστικό το άρθρο που δημοσιεύσα-
με από κοινού με τη συνάδελφο ευρωβουλευτή στην 
εφημερίδα «Τα Νέα».
Σε αυτό υπογραμμίζαμε μεταξύ των άλλων: «Η 
γνησιότητα των πιστοποιητικών τεστ Covid-19 είναι 
ένα θέμα που προκαλεί σοβαρή ανησυχία σε όλα τα 
κράτη-μέλη της Ε.Ε. Πρόσφατα αναδείχθηκε και σε 
επίπεδο Europol το πρόβλημα των πλαστών πιστοποι-
ητικών που επιτρέπουν μετακίνηση στους κατόχους 
τους με μειωμένους ελέγχους. Το πρόβλημα ήταν σε 

γνώση των ελληνικών αρχών ήδη από το καλοκαίρι 
–ειδικά στους συνοριακούς σταθμούς με τις γειτονικές 
βαλκανικές χώρες–, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο 
να μιλάει για “τεστ-μαϊμού”. Η απουσία ομοιογένειας 
στην καταγραφή και ταυτοποίηση των πιστοποιητικών 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτρέπει, λοιπόν, τη δράση 
εγκληματικών στοιχείων και θέτει εν αμφιβόλω την 
επιστροφή στην κανονικότητα για την ελεύθερη μετα-
κίνηση εντός της Ε.Ε. –θεμέλιο λίθο του ευρωπαϊκού 
οικοδομήματος–, απειλώντας τη χώρα μας με μία 
ακόμη χαμένη τουριστική περίοδο».
Εκλαϊκεύσαμε την πρότασή μας ως εξής: «Η τερά-
στια σημασία της αξιοπιστίας των καταγεγραμμένων 
στοιχείων καθιστά το blockchain την ενδεδειγμένη τε-
χνολογία, καθώς εγγυάται την ασφάλεια των δεδομέ-
νων, λόγω της αναλλοίωτης δομής των εγγραφών του 
αλλά και της διαφάνειας στη χρήση τους. Αμφότερες 
οι πτυχές άπτονται των πολιτικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης, καθώς υπάγονται στο πλαίσιο της προώ-
θησης της ψηφιοποίησης και της διαφάνειας των 
ευρωπαϊκών πολιτικών με πλήρη συμμόρφωση με 
την προστασία των προσωπικών πληροφοριών, όπως 
καθορίζεται από το GDPR».
Όπως αναφέρει ο γενικός διευθυντής της DG 
CONNECT: «Η φιλοδοξία της Ευρώπης είναι να δημι-
ουργήσει το πρότυπο για τις τεχνολογίες blockchain 
[…]. Τι καλύτερη εφαρμογή, λοιπόν, από αυτήν που 
εξασφαλίζει την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων, 
αλλά και την απρόσκοπτη λειτουργία της οικονομίας 
στον τουρισμό και σε άλλους νευραλγικούς τομείς».

Σημαντικά πλεονεκτήματα
Η προώθηση ενός αξιόπιστου συστήματος πιστο-

ποίησης της εγκυρότητας των τεστ Covid-19, των 
εμβολιασμών και της ανάρρωσης από την ασθένεια 
προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα.
Ουσιαστικά το πιστοποιητικό εμβολιασμού ενημε-
ρώνει τις αρχές ότι ο κάτοχος έχει ελάχιστες πιθα-
νότητες να νοσήσει, άρα να αποτελέσει βάρος για το 
σύστημα υγείας. Επίσης, έχει αισθητά μικρότερες 
πιθανότητες να μεταδώσει τον ιό, με αποτέλεσμα 
να μην αποτελεί στατιστικά σημαντικό κίνδυνο για 
τη δημόσια υγεία. Ο ταξιδιώτης με πιστοποιητικό 
εμβολιασμού είναι όσο πιο κοντά μπορούμε να 
φτάσουμε στην ελεύθερη, χωρίς ελέγχους μετακί-
νηση. Χώροι στους οποίους έχει τεθεί ως προ-
ϋπόθεση εισόδου το πιστοποιητικό αυτό –χωρίς 
περαιτέρω ελέγχους, όπως π.χ. rapid test– εξα-
σφαλίζουν στους εισερχόμενους τη συνύπαρξη 
με άτομα που κατά τεκμήριο έχουν πάρει τις ίδιες 
υψηλού επιπέδου προφυλάξεις για την αποτροπή 
της διασποράς του ιού. Για να λειτουργήσει το 
σύστημα που προτείνουμε χρειάζεται μία απολύτως 
ασφαλής βάση δεδομένων που θα ενημερώνεται 
σε πραγματικό χρόνο απ’ όλους τους ευρωπαϊκούς 
φορείς που είναι υπεύθυνοι για τα τεστ Covid-19 και 
τους εμβολιασμούς. Καθώς η λίστα των φορέων 
αυτών είναι συγκεκριμένη, ο σωστός σχεδιασμός 
θα εξασφαλίσει την πιστοποίηση των εγγραφών με 
ελάχιστο ενεργειακό ή υπολογιστικό αποτύπωμα. 
Ενώ τα κρυπτονομίσματα απαιτούν τεράστιο αριθμό 
μαθηματικών υπολογισμών για να βεβαιωθεί μια 
συναλλαγή, σε ό,τι αφορά τη δική μας πρόταση η 
υποδομή των εθνικών κέντρων επαρκεί. 
Με την προώθηση της πρότασης Μητσοτάκη και με τη 
δυναμική υποστήριξη της προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Φον ντερ Λάιεν, δημιουργούνται νέες δυ-
νατότητες για την ασφαλή και οικονομική οργάνωση 
των μετακινήσεων για όσο διάστημα διαρκεί η απειλή 
της πανδημίας.
Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο δημιουργούνται συνεχώς νέες δυνατότητες. 
Όταν επικρατεί στην Ε.Ε. η θετική προσέγγιση για κοι-
νή αναζήτηση δημιουργικών λύσεων, τα οφέλη είναι 
σημαντικά για όλους.



Η αξία των μονοκλωνικών αντισωμάτων 
ως κύριας θεραπευτικής επιλογής  

για την Covid-19

Θετικά μηνύματα από θεραπεία  
με μονοκλωνικά αντισώματα της  
εταιρείας Lilly, η οποία μειώνει πάνω 
από 70% τα συμπτώματα και την  
ανάγκη για νοσηλεία.

Σ
χεδόν ταυτόχρονα με το ξέσπασμα της 
πανδημίας η επιστημονική κοινότητα 
έστρεψε το ερευνητικό της ενδιαφέρον 
στην επίδραση που θα μπορούσαν να 
έχουν τα μονοκλωνικά αντισώματα στην 
αντιμετώπιση της νόσου. Τα αποτελέσματα 

των ερευνών θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά και στα 
φάρμακα που χρησιμοποιούν αντισώματα εναπόκεινται 
οι ελπίδες για την ανάρρωση των ασθενών που έχουν 
προσβληθεί.
Σημειώνεται ότι τα αντισώματα αυτά, τα οποία αποτε-
λούν έναν ανθρώπινο βιολογικό παράγοντα, μετά από 
συγκεκριμένη εργαστηριακή τροποποίηση μπορούν 
να «λάβουν την εντολή» να επιτεθούν στον ιό και να τον 
εξολοθρεύσουν.
Από τα πλέον σημαντικά γεγονότα το τελευταίο διάστημα 
αποτελεί η θετική γνωμοδότηση που εξέδωσε την Παρα-
σκευή 5 Μαρτίου ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
(ΕΜΑ) για τη χρήση των αντισωμάτων bamlanivimab 
(μπαμλανιβιμάμπη) και etesevimab (ετεσεβιμάμπη), της 
φαρμακευτικής εταιρείας Lilly, για τη νόσο Covid-19. 
Πιο συγκεκριμένα, η οδηγία συστήνει τη χορήγηση 
του bamlanivimab, τόσο ως μονοθεραπεία όσο και σε 
συνδυασμό με το etesevimab, σε ασθενείς υψηλού 
κινδύνου που δεν έχουν φτάσει στο σημείο να πρέπει να 
νοσηλευτούν με επιβεβαιωμένη Covid-19.
Ο οργανισμός κατέληξε σε αυτή τη γνωμοδότηση μετά 
την ολοκλήρωση της ανασκόπησης των διαθέσιμων 
δεδομένων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση επιβεβαι-
ωμένης νόσου Covid-19 και για τα δύο αντισώματα.
Η σύσταση χορήγησης των αντισωμάτων της Lilly αφορά 
ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω με επιβεβαιωμένη 
νόσο Covid-19 που δεν απαιτούν συμπληρωματική λήψη 
οξυγόνου και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για σοβαρή 
επιδείνωση της νόσου.
Η επιστημονική γνωμοδότηση στοχεύει στην εναρμονι-
σμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαδικασία με τη συμμε-

τοχή ειδικών επιστημόνων για θέματα που αφορούν την 
αποτελεσματικότητα, την ποιότητα, την έγκριση και πα-
ρακολούθηση της ασφάλειας φαρμάκων και εμβολίων 
για την Covid-19. Η γνωμοδότηση αυτή μπορεί να ληφθεί 
υπόψη από τα κράτη-μέλη της Ε.E. κατά τη λήψη απο-
φάσεων σχετικών με τη χρήση των θεραπειών αυτών 
σε εθνικό επίπεδο, πριν από την έκδοση της επίσημης 
άδειας κυκλοφορίας τους.
«Η σύσταση αυτή αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό 
ορόσημο στις προσπάθειές μας να επεκτείνουμε την 
πρόσβαση στις θεραπείες αντισωμάτων για τους ασθε-
νείς με Covid-19 σε όλο τον κόσμο. Παρέχεται τώρα η 
δυνατότητα σε περισσότερες χώρες της Ε.Ε. να επιτρέ-
ψουν τη χρήση των θεραπειών αυτών για την Covid-19 
που μπορούν πιθανώς να σώσουν ζωές. Επιπροσθέτως, 
άλλες χώρες αναζητούν τις συστάσεις της CHMP για να 
υποστηρίξουν τις δικές τους ανασκοπήσεις» ανέφερε ο 
David A. Ricks, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
Lilly, συμπληρώνοντας ότι «η Lilly είναι περήφανη που 
εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς παγκοσμίως έχουν ήδη 
λάβει θεραπεία με τα αντισώματα και θα συνεχίσουμε να 
τηρούμε τη δέσμευσή μας να βοηθούμε ασθενείς υψη-
λού κινδύνου που μπορούν να ωφεληθούν από αυτά, 
στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας καταπολέμησης 
αυτής της πανδημίας».
Για τη γνωμοδότηση ο ΕΜΑ εξέτασε τα αποτελέσματα 
κλινικής δοκιμής BLAZE-1. Τα αποτελέσματα από την 
BLAZE-1 έδειξαν ότι η μονοθεραπεία με bamlanivimab 
μείωσε τόσο το ιικό φορτίο και τα συμπτώματα της 
νόσου όσο και τις νοσηλείες από Covid-19 κατά περίπου 

70%. Η συνδυασμένη θεραπεία με bamlanivimab και 
etesevimab μείωσε τον κίνδυνο νοσηλειών και θανάτων 
από Covid-19 κατά 70% σε μη νοσηλευόμενους υψηλού 
κινδύνου ασθενείς με ήπια έως μέτρια νόσο Covid-19.

Οι θεραπείες αντισωμάτων της Lilly  
ανά τον κόσμο
H Lilly συνεχίζει να συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές 
αρχές ανά τον κόσμο σε σχέση με το bamlanivimab, είτε 
ως μονοθεραπεία είτε ως συνδυασμένη θεραπεία με 
το etesevimab, ώστε να γίνουν οι θεραπευτικές αυτές 
επιλογές διαθέσιμες παντού. Επικεντρώνεται στις περιο-
χές με τα υψηλότερα επίπεδα επιβάρυνσης από τη νόσο 
Covid-19 σε παγκόσμια κλίμακα με βάση τις κατευθυ-
ντήριες αρχές της Lilly, που στοχεύουν στη διασφάλιση 
της πρόσβασης σε ασθενείς με ανικανοποίητες ιατρικές 
ανάγκες οπουδήποτε κι αν ζουν.
Η συνδυασμένη θεραπεία bamlanivimab με etesevimab 
έχει λάβει ως τώρα άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης στις 
ΗΠΑ και στην Ιταλία.
Η μονοθεραπεία με bamlanivimab έχει λάβει ειδικές/
έκτακτες εγκρίσεις στο πλαίσιο της πανδημίας σε πολλές 
χώρες, περιλαμβανομένων του Καναδά, της Τσεχίας, της 
Γερμανίας, του Ισραήλ, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας, της 
Σουηδίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και των 
ΗΠΑ. Επιπροσθέτως, η μονοθεραπεία με bamlanivimab 
έχει λάβει άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης στη Ρουάντα 
και στο Μαρόκο και η Lilly, σε συνεργασία με το Ίδρυμα 
Bill & Melinda Gates, παρέχει δόσεις αντισωμάτων στις 
χώρες αυτές χωρίς κόστος.
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Covid και παιδιά:  
Τι είναι το σύνδρομο MIS-C

Καθώς η εξάπλωση του ιού  
συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό,  
υπάρχουν έντονες ανησυχίες ότι το 
ίδιο θα συμβεί και με τα περιστατικά 
του επικίνδυνου αυτού συνδρόμου.

Τ
α παιδιά είναι η ηλικιακή ομάδα που έχει 
επηρεαστεί λιγότερο από την πανδημία 
Covid-19. Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά 
δεδομένα, οι θάνατοι από τον ιό SARS-
CoV-2 σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 
ετών αποτελούν λιγότερο από το 0,1% του 

συνόλου. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι ακόμα πιο 
χαμηλό, καθώς σε σύνολο περίπου 8.000 κρουσμάτων 
μέχρι 9 ετών μόνο ένα βρέφος έχει καταλήξει και έχουν 
διασωληνωθεί ελάχιστα περιστατικά.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα παιδιά δεν κινδυνεύ-
ουν από την Covid-19. Η μόλυνση με τον ιό αυξάνει 
τον κίνδυνο εμφάνισης ενός σπάνιου συστηματικού 
φλεγμονώδους συνδρόμου, το οποίο μπορεί να προκα-
λέσει σημαντικά προβλήματα στα μείζονα όργανα του 
σώματος, οδηγώντας ακόμη και στον θάνατο.
Όπως μας εξηγεί ο ειδικός παθολόγος Αντώνιος 
Δημητρακόπουλος, MD, PhD, τα περιστατικά του 
συνδρόμου MIS-C, όπως ονομάζεται, έχουν αυξηθεί 
τους τελευταίους μήνες. Καθώς η εξάπλωση του ιού 
συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, υπάρχουν έντονες 
ανησυχίες ότι το ίδιο θα συμβεί και με τα περιστατικά 
του επικίνδυνου αυτού συνδρόμου.

Τι είναι το MIS-C
Το MIS-C είναι μία νόσος που προκαλεί σοβαρή 
φλεγμονή σε διάφορα όργανα των παιδιών, όπως η 
καρδιά, ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες, οι νεφροί και το 
γαστρεντερικό σύστημα. Αν και τα αίτια του συνδρό-
μου δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί, γνωρίζουμε 
ότι εμφανίζεται σε παιδιά με ιστορικό λοίμωξης 
Covid-19.
Σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, το σύνδρο-

μο προκαλείται από την εκτεταμένη φλεγμονώδη 
απόκριση που εμφανίζεται μετά τη λοίμωξη με τον 
SARS-CoV-2, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρκετά 
διαφορετικά όργανα.
Το MIS-C αποτελεί σπάνιο νόσημα, ωστόσο, όταν 
εμφανίζεται, μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή. 
Τουλάχιστον 33 παιδιά έχουν καταλήξει από MIS-C, 
σύμφωνα με δεδομένα του Κέντρου Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ.
Αρκετά παιδιά που εμφάνισαν το παραπάνω σύν-
δρομο χρειάστηκαν διασωλήνωση και παρέμειναν 
στο νοσοκομείο για περισσότερο από 1 εβδομάδα.
Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών που 
νοσούν από το σύνδρομο MIS-C τελικά αναρρώνουν. 
Αυτό που ακόμα δεν γνωρίζουμε είναι αν το σύνδρο-
μο μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμες βλάβες 
στα παιδιά αυτά, ιδιαίτερα στην καρδιά.

Πότε αυξάνονται τα περιστατικά MIS-C
Σύμφωνα με δεδομένα από το CDC των ΗΠΑ, μέχρι 
σήμερα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 2.617 περι-
στατικά του συνδρόμου MIS-C.
Τα περιστατικά του συνδρόμου αυξάνονται συνήθως 
όταν υπάρχει μεγάλη διασπορά του SARS-CoV-2 
στην κοινότητα.
Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι η επανειλημμένη 
έκθεση στον ιό μπορεί να προκαλέσει MIS-C. Για πα-
ράδειγμα, ένα παιδί που εκτέθηκε στον ιό τον Μάρτιο 
και μολύνθηκε ξανά τον Νοέμβριο έχει αυξημένο 
κίνδυνο να παρουσιάσει το σύνδρομο.

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς
Τα συμπτώματα του MIS-C μοιάζουν με αυτά άλλων 
λοιμώξεων, επομένως η διάγνωσή του είναι σχετικά 
δύσκολη. Τυπικά, το σύνδρομο εμφανίζεται με 
πυρετό που διαρκεί λίγες ημέρες. Άλλα συμπτώματα 
είναι: εξάνθημα, έμετος, διάρροια, άλγος στον αυχέ-
να, ερυθρότητα των οφθαλμών, αίσθημα κόπωσης, 
κοιλιακό άλγος. Ορισμένα παιδιά μπορεί να παρου-
σιάσουν οίδημα στα χέρια και στα πόδια ή διογκωμέ-
νους τραχηλικούς λεμφαδένες.
Αν το παιδί σας παρουσιάσει τα παραπάνω συμπτώ-
ματα, επικοινωνήστε άμεσα με τον παιδίατρό σας για 
να εξετάσει την πιθανότητα νόσησης με MIS-C.
Μεταβείτε άμεσα στα επείγοντα ενός νοσοκομείου 
αν το παιδί σας παρουσιάσει σύγχυση, ναρκοληψία, 
θωρακικό άλγος, δύσπνοια ή έντονο κοιλιακό άλγος.
Το MIS-C είναι ένα σπάνιο σύνδρομο, ωστόσο 
μπορεί να γίνει απειλητικό για τη ζωή, επομένως 
είναι σημαντικό να τηρούμε τα μέτρα πρόληψης 
για την Covid-19 και στα παιδιά. Το πλύσιμο των 
χεριών, η χρήση μάσκας και η κοινωνική αποστα-
σιοποίηση αποτελούν καλά μέτρα για την πρόληψη 
του συνδρόμου.



Βασικά μέτρα προστασίας  
έναντι των λοιμώξεων  

του αναπνευστικού

«Αν κάποιος  
από εμάς φοράει  
τη μάσκα του αλλά  
κάποιος ο οποίος νοσεί δεν 
τηρεί το μέτρο αυτό, η προστασία που 
μας προσφέρει η μάσκα είναι πολύ 
περιορισμένη». 

Δημήτρης Παρασκευής

Γ
ια τις περισσότερες λοιμώξεις του ανα-
πνευστικού, ακόμη κι αν υπάρχει κά-
ποια θεραπεία, η καλύτερη αντιμετώπι-
ση είναι η πρόληψη και η αποφυγή της 
έκθεσής μας σε ιούς. Ο αναπληρωτής 
καθηγητής Επιδημιολογίας - Προλη-

πτικής Ιατρικής (Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας 
και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Δημήτρης 
Παρασκευής, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-
νων του υπουργείου Υγείας, περιγράφει τις βασικές 
αρχές πρόληψης έναντι λοιμογόνων ιών.
Απαντώντας στο ερώτημα ποια μέτρα πρέπει να 
τηρούνται για την αποφυγή νοσημάτων του αναπνευ-
στικού, σημειώνει: «Κατ’ αρχάς, κατά το διάστημα 
της πανδημίας εξοικειωθήκαμε όλοι με τη χρήση 
της μάσκας. Είναι μια πολύ καλή αφορμή αυτό ώστε 
να παραμείνει μια καλή συνέχεια ως ένα σημαντικό 
προληπτικό μέτρο για όλους τους ιούς του αναπνευ-
στικού. Προληπτικά μέτρα είναι ακόμη η τήρηση της 
απόστασης και η αποφυγή των χώρων όπου υπάρ-
χει έντονος συγχρωτισμός ή, όταν υπάρχει ανάγκη 
να βρισκόμαστε σε τέτοιους χώρους, να κάνουμε 
σωστή χρήση της μάσκας».
Και τι θα πει «σωστή χρήση της μάσκας»; «Σημαίνει 
ότι η μάσκα εφαρμόζει ακριβώς στο πρόσωπό μας, 
σημαίνει ότι καλύπτουμε πλήρως τη μύτη και το 
στόμα. Το να φοράμε, λοιπόν, τη μάσκα υποτύπως 
στο πιγούνι μας ή να την έχουμε ως μέσο το οποίο 
θα χρησιμοποιήσουμε μόνο αν υπάρχει έλεγχος, δεν 
προστατεύει ούτε εμάς αλλά ούτε το περιβάλλον μας. 
Υπάρχει επίσης κι ένα άλλο δεδομένο: η μάσκα μάς 

προστατεύει όταν και οι υπόλοιποι στον χώρο όπου 
βρισκόμαστε κάνουν επίσης σωστή χρήση της. Αν, 
λοιπόν, κάποιος από εμάς φοράει τη μάσκα του αλλά 
κάποιος ο οποίος νοσεί δεν τηρεί το μέτρο αυτό, η 
προστασία που μας προσφέρει η μάσκα είναι πολύ 
περιορισμένη. Από την άλλη, αν φοράμε τη μάσκα 
μας, αλλά όχι με τον σωστό τρόπο, επίσης η προστα-
σία που μας παρέχει είναι περιορισμένη».
Ο καθηγητής συμπληρώνει ότι πρέπει να έχουμε 
πάντα «υπ’ όψιν το τρίπτυχο “χρήση της μάσκας - 
τήρηση της φυσικής απόστασης - αποφυγή συγ-
χρωτισμού” και επιπλέον για τα νοσήματα για τα 
οποία υπάρχουν εμβόλια, αν ανήκουμε σε ευπαθείς 
ομάδες, να φροντίσουμε να εμβολιαζόμαστε. Έτσι, θα 
αποφύγουμε, θα προλάβουμε και θα μειώσουμε τον 
κίνδυνο έκθεσης και νόσησης. Κατά την τρέχουσα 
πανδημία, τα μέτρα πρόληψης λειτουργούν παράλ-
ληλα και για τα υπόλοιπα νοσήματα του αναπνευστι-
κού. Μάλιστα, ο αυξημένος εμβολιασμός για τη γρίπη 
αλλά και η τήρηση των μέτρων έχουν οδηγήσει 
σχεδόν στην εξάλειψη της επιδημίας γρίπης την 

τρέχουσα περίοδο».
Αναφορικά με το εμβόλιο της γρίπης, αυτό πρέπει 
να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, αναφέρει ο κ. 
Παρασκευής και συμπληρώνει ότι αφορά κυρίως 
τις ευπαθείς ομάδες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
κάποιος που θέλει να το κάνει δεν μπορεί. «Το 
αντιγριπικό εμβόλιο δεν συστήνεται σε εκείνους που 
δεν ανήκουν στις γνωστές ευπαθείς ομάδες, όπου 
ο κίνδυνος για σοβαρή νόσο είναι μεγάλος. Είναι 
επίσης διαφορετικό σε σχέση με τον εμβολιασμό 
στην παιδική ηλικία, που δεν χρειάζεται να επανα-
λαμβάνεται, καθώς για χρόνια μετά διατηρείται η 
ανοσία. Αντίθετα, στη γρίπη τα στελέχη του ιού, που 
κυκλοφορούν κάθε χειμερινή περίοδο, αλλάζουν».
Αξίζει να επισημάνουμε ότι, παρ’ ότι έχουμε μπει 
στην άνοιξη και σταδιακά οι λοιμώξεις του αναπνευ-
στικού υποχωρούν ή δεν είναι ιδιαίτερα επιθετικές, 
δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο 
κορονοϊός κυκλοφορεί παντού γύρω μας και είναι 
απόλυτη ανάγκη να τηρούμε τα μέτρα προστασίας 
και ατομικής υγιεινής.
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Κορονοϊός:  
Ένας θανατηφόρος ιός με δημογραφικές 

προεκτάσεις

Αποδεικνύεται ότι ο κορονοϊός δεν 
είναι μια απλή ασθένεια, ούτε μετα-
φράζουμε σε θανάτους από κορονοϊό 
θανάτους από άλλα νοσήματα, καθώς 
μέσα στο 2020 οι θάνατοι λόγω Covid 
διαμορφώθηκαν στους 4.838.

Έ
ντονο ήταν το αποτύπωμα της πανδημίας 
τη χρονιά που πέρασε στο μέτωπο των 
συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή 
τους, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική 
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το 2020 καταγράφηκαν 

συνολικά 130.288 θάνατοι. Ο αριθμός αυτός είναι ο 
υψηλότερος που καταγράφεται στα αρχεία της ΕΛΣΤΑΤ 
σε περίοδο ειρήνης.
Ειδικότερα, με βάση τα συγκρινόμενα στοιχεία 52 
εβδομάδων για τα έτη 2019 και 2020, η χώρα παρου-
σίασε αύξηση θανάτων κατά 5.750 άτομα ή κατά 4,62%. 
Μάλιστα, το 2019 με 124.538 θανάτους είχε καταγραφεί 
ένα ακόμη ρεκόρ, το οποίο όμως δεν απείχε ιδιαίτερα 
από τα συνήθη νούμερα της τελευταίας πενταετίας.
Αποδεικνύεται ξεκάθαρα, λοιπόν, ότι ο κορονοϊός 
δεν είναι μια απλή ασθένεια, ούτε μεταφράζουμε σε 
θανάτους από κορονοϊό θανάτους από άλλα νοσήματα, 
καθώς μέσα στο 2020 οι θάνατοι λόγω Covid διαμορ-
φώθηκαν στους 4.838.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ διευκρι-
νίζεται ότι:
Οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις 53 εβδομάδες του 2020 
(30/12/2019 - 3/1/2021) ανήλθαν σε 132.966 (67.173 
άνδρες και 65.793 γυναίκες).

Για λόγους συγκρισιμότητας, κατά τις 52 εβδομάδες 
του 2020 (30/12/2019 - 27/12/2020) ανήλθαν σε 130.288 
(65.800 άνδρες και 64.488 γυναίκες). Κατά την αντίστοι-
χη περίοδο των 52 εβδομάδων του 2019 (31/12/2018 - 
29/12/2019) οι θάνατοι είχαν ανέλθει σε 124.538 (62.854 
άνδρες και 61.684 γυναίκες), αύξηση 4,62%.
Ο μέσος όρος της πενταετίας 2015-2019 κατά τις 52 
εβδομάδες ήταν 121.486 θάνατοι, άρα το 2020 υπήρξε 
αύξηση κατά 8.802 θανάτους (7,25%).
Τα αντίστοιχα ποσοστά, ανά έτος, για την περίοδο  

2015-2019 ανέρχονται σε 3,82% το 2019 σε σχέση με 
το 2018 (119.952), -3,32% το 2018 σε σχέση με το 2017 
(124.069), 5,04% το 2017 σε σχέση με το 2016 (118.116) 
και -2,19% το 2016 σε σχέση με το 2015 (120.755).

Τα στοιχεία από τις ΗΠΑ
Σε πρόσφατη δημοσίευση στο έγκυρο επιστημονικό 
περιοδικό JAMA ανακοινώθηκαν τα δεδομένα μιας 
μελέτης ανασκόπησης της κατάληξης της νοσηλείας 
ενήλικων ασθενών με λοίμωξη Covid-19 στα ιατρικά 
κέντρα των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι 
μηνών της πανδημίας.
Οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδρά-
κης και Θάνος Δημόπουλος, επισκοπώντας τη μελέτη, 
αναφέρουν ότι σε αυτήν αναλύθηκαν δεδομένα από 
πάνω από 650 ακαδημαϊκά κέντρα και περιλάμβανε 
ασθενείς που νοσηλεύτηκαν κατά τους μήνες Μάρτιο 
έως Αύγουστο 2020. Το πρωταρχικό καταληκτικό 
σημείο της μελέτης ήταν η θνητότητα κατά τη νοσηλεία, 
και δευτερευόντως η διάρκεια της νοσηλείας, η διάρ-
κεια της παραμονής σε ΜΕΘ και το μέσο κόστος της 
νοσηλείας. Ανάμεσα στους συνολικά 192.550 ενήλικες 
που νοσηλεύτηκαν σε 555 διαφορετικά νοσοκομεία, το 
52,5% ήταν άνδρες και οι συχνότερες συννοσηρότητες 
των ασθενών ήταν η αρτηριακή υπέρταση (61,5%), 
ο σακχαρώδης διαβήτης (38,4%), και η παχυσαρκία 
(27,4%).
Ανάμεσα στους ασθενείς αυτούς, το 28,9% νοσηλεύτηκε 
σε ΜΕΘ και το 13,6% κατέληξε κατά τη νοσηλεία. Η θνη-
τότητα συσχετίστηκε με τη μεγαλύτερη ηλικία, καθώς 
μόνο το 1,4% των ασθενών ηλικίας μεταξύ 18 και 29 
ετών κατέληξε, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό για τους 
ασθενείς άνω των 80 ετών ήταν 26,6%. Από τους ασθε-
νείς που χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ κατέληξε το 
27,8%. Η μέση παραμονή στο νοσοκομείο για όσους δεν 
χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ ήταν 6 ημέρες, ενώ για 
όσους χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ ήταν 15 ημέρες. 
Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της θνητότητας με 
την πάροδο των μηνών, καθώς τον Μάρτιο κατέληξε το 
22,1% των ασθενών, ενώ τον Αύγουστο μόλις το 6,5%.
Παρά τους όποιους περιορισμούς της μελέτης, 
καθώς δεν ήταν διαθέσιμα τα είδη της θεραπείας 
και τα εργαστηριακά και ακτινολογικά ευρήματα 
των ασθενών, η μελέτη αυτή αποτελεί τη μεγαλύτε-
ρη σειρά νοσηλευόμενων ασθενών στις ΗΠΑ έως 
σήμερα, που επισημαίνει υποομάδες με μεγαλύτερη 
θνητότητα (με κριτήριο την ηλικία) και τη διαφορά 
της θνητότητας με την πάροδο του χρόνου σε 555 
διαφορετικά νοσοκομεία.





Τ
ο θέμα της προμή-
θειας γερμανικών υ-
ποβρυχίων απασχο-
λεί την ελληνική πο-
λιτική τάξη και την 
κοινή γνώμη εδώ και 

χρόνια. Παλιότερα είχαμε το «σκάνδαλο 
Τσοχατζόπουλου», ενώ αυτή την περίοδο 
μας απασχολεί η προμήθεια έξι γερμανι-
κών υποβρυχίων τύπου 214 στην Τουρ-
κία, με την παράδοση των οποίων θα ε-
ξουδετερωθεί πλήρως το πλεονέκτημα 
που απέκτησε η Ελλάδα αποκτώντας 
τέσσερα υποβρύχια τύπου 214 με ε-
ντυπωσιακό «καπέλο». Σκάνδαλα γύρω 
από τους όρους προμήθειας γερμανι-
κών υποβρυχίων απασχόλησαν παλιό-
τερα την Πορτογαλία και συνεχίζουν να 
απασχολούν το Ισραήλ. Ένα άλλο σκάν-
δαλο υποβρυχίων που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη στη Γαλλία –με Γάλλους κατασκευ-
αστές– δείχνει πως το κύκλωμα είναι 
σκοτεινό, ανεξάρτητα αν την πρωτοβου-
λία την έχει η μία ή η άλλη εταιρεία.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι γερμανικές εταιρείες πρωταγωνίστησαν σε σκάνδαλα σε Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισραήλ.

Τα τέσσερα γερμανικά υποβρύχια τύπου 214  
μας κόστισαν γύρω στα 3 δισ. ευρώ.

Η προμήθεια τεσσάρων 
U-214
Η ανάγκη προμήθειας γερμανικών υ-
ποβρυχίων νέου τύπου από το ελληνικό 
Πολεμικό Ναυτικό προέκυψε μετά την 
κρίση στα Ίμια, τον Ιανουάριο του 1996. 
Αντιδρώντας στην τουρκική επιθετικό-
τητα, η κυβέρνηση Σημίτη επεξεργά-
στηκε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εξοπλι-
σμών ύψους 17 δισ. ευρώ σε βάθος δεκα-
ετίας.
Το Πολεμικό Ναυτικό μας είχε στη δι-
άθεσή του οκτώ γερμανικά υποβρύχια 

τύπου 209, αλλά θέλησε να προχωρήσει 
σε νέα γενιά οπλικών συστημάτων, αξι-
οποιώντας και το γεγονός ότι εκείνη την 
περίοδο η ελληνική οικονομία ήταν σε 
φάση σταθερής ανάπτυξης και ο αμυντι-
κός προϋπολογισμός ξεπερνούσε το 3% 
του ΑΕΠ.
Για την παραγγελία του Πολεμικού Ναυ-
τικού ενδιαφέρθηκαν εταιρείες από τη 
Γαλλία, τη Σουηδία και τη Γερμανία, με 
τους Γερμανούς να παίρνουν προβάδισμα 
και να υπογράφουν τη συμφωνία το 2000.
Κοινοπραξία των εταιρειών HDW και 

Ferrostaal ανέλαβε να προμηθεύσει την 
Ελλάδα με τρία νέου τύπου υποβρύ-
χια 214, ενώ υπήρχε δυνατότητα να πα-
ραγγελθεί από το ελληνικό Δημόσιο ένα 
ακόμη.
Κι εδώ αρχίζουν τα διαχειριστικά «θαύ-
ματα». Τα τρία υποβρύχια τύπου 214 κο-
στολογήθηκαν αρχικά στα 1,26 δισ. ευρώ. 
Το 2002 παραγγέλθηκε το τέταρτο υπο-
βρύχιο τύπου 214, ενώ το 2009 το κό-
στος του προγράμματος είχε ξεπεράσει τα 
2,5 δισ. ευρώ και ανέβαινε προς τα 3 δισ. 
ευρώ.
Η προμήθεια των τεσσάρων γερμανικών 
υποβρυχίων είχε συνδυαστεί με ένα φιλό-
δοξο επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με το 
οποίο η κοινοπραξία HDW-Ferrostaal θα 
έπαιρνε τον έλεγχο των Ελληνικών Ναυ-
πηγείων (Σκαραμαγκάς) και θα έκανε α-
ντισταθμιστικές επενδύσεις, θα μετέφερε 
τεχνογνωσία, θα οργάνωνε την παραγωγή 
βαγονιών για τον ΟΣΕ και τη ναυπήγηση 
επιβατηγών πλοίων.
Όλα αυτά έμειναν στα χαρτιά. Το 2004 
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ρησε στη διερεύνηση της υπόθεσης, με 
αποτέλεσμα να καταδικαστεί, τον Οκτώ-
βριο του 2013, ο Άκης Τσοχατζόπουλος 
σε 20ετή φυλάκιση για διακίνηση μαύρου 
χρήματος. Μαζί με αυτόν καταδικάστηκαν 
και μέλη της οικογένειάς του, ενώ επιβλή-
θηκαν ποινές –κατά κανόνα φυλάκιση με 
αναστολή– σε δεκάδες εμπλεκόμενους 
στο σκάνδαλο τον Μάρτιο του 2015.
Το 2014 ο Έλληνας αντιπρόσωπος της 
STN Atlas έδωσε στοιχεία για τις μίζες 
που κατέβαλε η εταιρεία, με αποτέλεσμα 
να της επιβληθεί σημαντικό πρόστιμο από 
τις αρμόδιες αρχές της Γερμανίας.

Τα ίδια στην Πορτογαλία
Η μέθοδος που χρησιμοποίησαν οι γερ-
μανικές εταιρείες για να προωθήσουν τα 
συμφέροντά τους στην Ελλάδα επαναλή-
φθηκαν, πιο σεμνά, στην Πορτογαλία.
Οι Πορτογάλοι θέλησαν να προμηθευ-
τούν από την κοινοπραξία ThyssenKrupp-
HDW-Ferrostaal δύο υποβρύχια τύπου 
214 με δυνατότητα να προμηθευτούν κι 
ένα τρίτο. Το αρχικό κόστος για τα δύο υ-
ποβρύχια ήταν 833 εκατ. ευρώ, ενώ συμ-
φωνήθηκε να υπάρξουν αντισταθμιστικά 
οφέλη ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση 
της Πορτογαλίας απευθύνθηκε στη βρε-
τανική εταιρεία ESCOM, στην οποία ανα-
τέθηκε έναντι 30 εκατ. ευρώ η διαχείριση 
της προμήθειας και η προώθηση των αντι-
σταθμιστικών οφελών.
Η συμφωνία μεταξύ πορτογαλικού Δημο-
σίου και της κοινοπραξίας των γερμανι-
κών επιχειρήσεων υπογράφηκε το 2004, 
αλλά η εφαρμογή της αποδείχθηκε, όπως 
και στην περίπτωση της Ελλάδας, περιπε-
τειώδης.
Το πρόγραμμα αντισταθμιστικών οφελών 
δεν προχώρησε αρκετά. Υποτίθεται ότι θα 

Έχουν τεκμηριωθεί μίζες γερμανικών 
εταιρειών στην Ελλάδα άνω των 130 
εκατ. ευρώ.

ολοκληρωνόταν μέχρι το 2012, αλλά το 
2010 είχε προχωρήσει σε ποσοστό μόνο 
25%.
Υπήρξαν καταγγελίες για απάτη ύψους 
34 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα αντισταθμι-
στικά, τα οποία αποτελούν μέθοδο εύκο-
λου πλουτισμού παραγόντων που έχουν 
παίξει ρόλο στη συμφωνία μέσω ελεγχό-
μενων από αυτούς εταιρειών.
Η έρευνα που έγινε στη Γερμανία για τις 
μεθόδους της Ferrostaal στην Ελλάδα συ-
μπεριέλαβε και όσα έκανε η εταιρεία στην 
Πορτογαλία. Τα δύο ανώτατα στελέχη της 
–στα οποία επιβλήθηκε πρόστιμο και κα-
ταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης με α-
ναστολή– παραδέχτηκαν στο γερμανικό 
δικαστήριο ότι είχαν «λαδώσει» Έλλη-
νες και Πορτογάλους αξιωματούχους, με 
τα περισσότερα χρήματα να πηγαίνουν 
στους Έλληνες. Η γερμανική Δικαιοσύνη 
χρησιμοποίησε το γεγονός ότι τα στελέχη 
της Ferrostaal ομολόγησαν τις μίζες και 
ήταν συνεργάσιμα για να μην παρουσια-
στούν τα εις βάρος τους στοιχεία στο δι-
καστήριο, στερώντας έτσι από την Ελλάδα 
και την Πορτογαλία πολύτιμες πληροφο-
ρίες για το πώς ακριβώς διέφθειρε η γερ-
μανική εταιρεία τους αξιωματούχους τους.
Παρά τις δυσκολίες, η ελληνική Δικαιο-
σύνη έφτασε στην καταδίκη Τσοχατζό-
πουλου, συγγενών και συνεργατών του. 
Αντίθετα, η πορτογαλική Δικαιοσύνη έ-
κλεισε την υπόθεση το 2014, με αποτέλε-
σμα να έχουμε το παράδοξο να έχει τεκ-
μηριωθεί από τη γερμανική Δικαιοσύνη 
ότι δόθηκαν μίζες από τη Ferrostaal, αλλά 
να μην υπάρχει παραλήπτης των μιζών 
που δόθηκαν στην Πορτογαλία.

Η περίπτωση του Ισραήλ
Το 2019 άρχισε να εξελίσσεται δικαστικά, 

πρώτα στη Γερμανία και στη συνέχεια στο 
Ισραήλ, η υπόθεση της προμήθειας τεσ-
σάρων κορβετών και τριών υποβρυχίων 
της κατηγορίας Dolphin για την κάλυψη 
των αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού 
του Ισραήλ. Και σε αυτή την περίπτωση 
επικράτησαν γερμανικές εταιρείες. Η κυ-
βέρνηση Μέρκελ ενέκρινε τη συμφωνία 
τον Ιούλιο του 2017 και εξασφάλισε το 
1/3 της χρηματοδότησης με ορίζοντα δε-
καετίας.
Η γερμανική Δικαιοσύνη διερευνά κατά 
πόσο χρησιμοποιήθηκαν χρήματα των 
Γερμανών φορολογουμένων για να κατα-
βληθούν μίζες σε αξιωματούχους του Ισ-
ραήλ.
Από την πλευρά της, η ισραηλινή Δικαι-
οσύνη διερευνά την υπόθεση «3000» 
με άμεσα εμπλεκόμενους τον πρώην εκ-
πρόσωπο της ThyssenKrupp στο Ισραήλ, 
έναν πρώην αρχηγό του Πολεμικού Ναυ-
τικού του Ισραήλ, έναν πρώην υπουργό 
και τον πρώην αναπληρωτή σύμβουλο για 
θέματα εθνικής ασφάλειας, όπως και τον 
ξάδερφο και νομικό σύμβουλο του πρω-
θυπουργού Νετανιάχου.
Όλοι αυτοί κατηγορούνται ότι είχαν στή-
σει κύκλωμα για να διαμορφώσουν την 
προμήθεια του ισραηλινού Πολεμικού 
Ναυτικού στα μέτρα της ThyssenKrupp 
και των συνεργαζόμενων γερμανικών ε-
ταιρειών και πως μοιράστηκαν μεταξύ 
τους σημαντικά χρηματικά ποσά.
Η υπόθεση των υποβρυχίων και των 
άλλων πολεμικών σκαφών στο Ισραήλ 
δεν έχει την κλίμακα και την τεκμηρί-
ωση της Ελλάδας, αλλά έχει μεγάλο ενδι-
αφέρον για την κοινή γνώμη, γιατί έχει ε-
μπλακεί με τις αλλεπάλληλες εκλογικές α-
ναμετρήσεις.
Οι πολιτικοί αντίπαλοι του πρωθυπουρ-
γού Νετανιάχου τού καταλογίζουν έμ-
μεση ανάμειξη μέσα από μια σύνθετη δι-
αδρομή. Το 2007, όταν ακόμα ήταν στην 
αντιπολίτευση, ο Νετανιάχου έκανε σημα-
ντική επένδυση στην αμερικανική εταιρεία 
Seadrift Coke, την οποία ήλεγχε ένα ξάδερ-
φός του. Στη συνέχεια, τον έλεγχο της εται-
ρείας απέκτησε η χαλυβουργία GrafTech 
International, η οποία είναι παραδοσιακός 
προμηθευτής της ThyssenKrupp.
Οι επικριτές του Νετανιάχου παρακολου-
θούν τη διαδρομή του χρήματος, πώς δη-
λαδή έβγαλε αρκετά εκατομμύρια δολά-
ρια αγοράζοντας και πουλώντας μετοχές 
της Seadrift Coke. Προσπαθούν να συν-
δέσουν τα κέρδη του με αποφάσεις Ισρα-
ηλινών αξιωματούχων που οδήγησαν σε 
προμήθεια υποβρυχίων και κορβετών στα 
μέτρα της ThyssenKrupp και των συνερ-
γαζόμενων γερμανικών εταιρειών.

Υπόθεση «Καράτσι»
Η προμήθεια γερμανικών υποβρυχίων 

το Πολεμικό Ναυτικό αρνήθηκε να πα-
ραλάβει το πρώτο υποβρύχιο από τα ναυ-
πηγεία του Κιέλου γιατί εκτιμήθηκε ότι 
παρουσίαζε προβλήματα. Η γερμανική 
πλευρά θεώρησε ότι η Ελλάδα προσπα-
θούσε να κερδίσει χρόνο για να τακτοποι-
ήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της, αν 
και το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της 
προμήθειας είχε καταβληθεί προκαταβο-
λικά.

Το σκάνδαλο  
Τσοχατζόπουλου
Με το πέρασμα του χρόνου έγινε φανερό 
ότι η γερμανική πλευρά δεν ήταν συνε-
πής στις υποχρεώσεις της, ενώ οι Έλληνες 
αρμόδιοι έδειχναν εντυπωσιακή χαλαρό-
τητα στην προάσπιση του δημόσιου συμ-
φέροντος. Τη βασική ευθύνη γι’ αυτή την 
κατάσταση έφερε ο Άκης Τσοχατζόπου-
λος, υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση 
Σημίτη, από το 1996 έως το 2001.
Οι δικαστικές έρευνες στη Γερμανία και 
στην Ελλάδα έδειξαν ότι η κοινοπραξία 
HDW-Ferrostaal είχε δαπανήσει πάνω 
από 100 εκατ. ευρώ για μίζες σε Έλληνες 
αξιωματούχους, κυρίως στον Άκη Τσοχα-
τζόπουλο και τους συνεργάτες του. Ο Τσο-
χατζόπουλος είχε σπουδάσει στη Γερμα-
νία, ήταν το πανίσχυρο Νο2 του ΠΑΣΟΚ 
και είχε πολύ στενές σχέσεις με κύκλους 
του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού 
Κόμματος της Γερμανίας. Ήταν ο κατάλ-
ληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
Σύμφωνα με τη δικαστική έρευνα στη 
Γερμανία, άλλα 13 εκατ. ευρώ σε μίζες κα-
τέβαλε η επίσης γερμανική εταιρεία STN 
Atlas, η οποία ειδικεύεται σε συστήματα 
αισθητήρων για υποβρύχια. Η δικαστική 
έρευνα στη Γερμανία τεκμηρίωσε μίζες 
που ξεπερνούν τα 33 εκατ. ευρώ. 
Τον Σεπτέμβριο του 2010 –όταν η Ελ-
λάδα ήταν ήδη σε οικονομικό αδιέξοδο– 
έγινε μια προσπάθεια να επεκταθεί το 
πρόγραμμα των υποβρυχίων από τέσσερα 
σε έξι, αλλά οι αποκαλύψεις που ακολού-
θησαν οδήγησαν στη ματαίωση της επέ-
κτασης του πολυσυζητημένου προγράμ-
ματος.
Η δικαστική έρευνα στη Γερμανία ξεκί-
νησε τον Μάιο του 2010 και τον Δεκέμ-
βριο του 2011 υπήρξε δικαστική από-
φαση σε βάρος δύο ανώτατων στελεχών 
της Ferrostaal. Κρίθηκαν ένοχοι για κα-
ταβολή μιζών, τους επιβλήθηκε πρόστιμο 
και ποινή φυλάκισης με αναστολή.
Στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο 40 
εκατ. ευρώ.
Η δικαστική έρευνα που ξεκίνησε στη 
Γερμανία σε βάρος της HDW εγκαταλεί-
φθηκε, με το σκεπτικό ότι δεν υπήρξε η α-
ναγκαία συνεργασία από την πλευρά των 
ελληνικών αρχών.
Η ελληνική Δικαιοσύνη, όμως, προχώ-



τάρ, ποινή διετούς φυλάκισης με ανα-
στολή και πρόστιμο 100.000 ευρώ. Στα 
91 του ο Μπαλαντίρ δήλωσε δικαιωμένος 
μετά από 25ετή δοκιμασία. Ο 78χρονος 
πρώην υπουργός Άμυνας Λεοτάρ αντέ-
δρασε στην απόφαση του δικαστηρίου, 
υποστηρίζοντας ότι υπερασπίζεται το δι-
καίωμα της ελευθερίας σε ό,τι αφορά τις 
πολιτικές αποφάσεις.
Ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις των πολι-
τικών πρωταγωνιστών της υπόθεσης «Κα-
ράτσι», είναι βέβαιο ότι και στη Γαλλία τα 
οπλικά συστήματα αυτού του τύπου συν-
δέονται με μίζες και με διαδρομές μαύ-
ρου πολιτικού χρήματος. Το αξιοσημεί-
ωτο στην περίπτωση της Γαλλίας είναι ότι 
η παρασκηνιακή μάχη για τις μίζες ήρθε 
στο προσκήνιο με τη βομβιστική ενέργεια 
με δραματικό τρόπο.

Μέρκελ σταθερά  
υπέρ Ερντογάν
Τέλη Νοεμβρίου του 2020 - αρχές Δε-
κεμβρίου αναπτύχθηκαν πολιτικές πρω-
τοβουλίες για να «παγώσει» η προμήθεια 
έξι γερμανικών υποβρυχίων τύπου 214 
στην Τουρκία. Η κυβέρνηση Μέρκελ δι-
ευκολύνει με κάθε τρόπο το πρόγραμμα 
υπερεξοπλισμών του Ερντογάν. Οι γερ-
μανικές εταιρείες προμηθεύουν τις τουρ-
κικές ένοπλες δυνάμεις και την πολεμική 

Η υπουργός Άμυνας, Κραμπ-Καρενμπά-
ουερ, δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα 
κατασκευής και πώλησης στην Τουρκία 
έξι υποβρυχίων τύπου 214 δεν μπορεί να 
σταματήσει ή να καθυστερήσει, γιατί η 
κατασκευάστρια εταιρεία Thyssen είναι 
δεσμευμένη με συμβόλαια που υπογρά-
φηκαν το 2002».
Το ίδιο απορριπτικός και ο σοσιαλδημο-
κράτης υπουργός Εξωτερικών της Γερμα-
νίας, Μάας, ο οποίος υπογράμμισε σχε-
τικά: «Δεν βρίσκω το αίτημα για εμπάρ-
γκο όπλων σε βάρος της Τουρκίας σωστό 
από στρατηγική άποψη. Δεν είναι εύκολο 
να το κάνεις σε βάρος ενός εταίρου του 
ΝΑΤΟ. Είδαμε ότι η νατοϊκή σύμμαχος 
Τουρκία εύκολα αγόρασε πυραύλους από 
τη Ρωσία γιατί δεν μπορούσε να τους αγο-
ράσει από τις ΗΠΑ».
Ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός Εξωτερι-
κών της Γερμανίας δείχνει να προτιμά τη 
νατοϊκή κατανόηση προς τον Ερντογάν 
από την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την 
απειλούμενη Ελλάδα, ενώ ρίχνει την ευ-
θύνη για τη συνεργασία Τουρκίας-Ρωσίας 
στο θέμα των ρωσικών S-400 –εκτός νατο-
ϊκού πλαισίου– στις ΗΠΑ.
Όσο για την καγκελάριο Μέρκελ, περιο-
ρίστηκε να τονίσει τις «στρατηγικές εξαρ-
τήσεις μεταξύ συμμάχων του ΝΑΤΟ» και 
να εκφράσει την άποψη ότι «θέματα που 
σχετίζονται με εξαγωγές οπλικών συστη-
μάτων και παραδόσεις πρέπει να συζητού-
νται στη συμμαχία του ΝΑΤΟ».
Σύμφωνα με το σκεπτικό της καγκελα-
ρίου, τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
είναι και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Βέβαια, 
η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και 
μπορεί να μπλοκάρει οποιαδήποτε σχε-
τική απόφαση. Δεν είναι όμως μέλος της 
Ε.Ε. Γι’ αυτό η Ελλάδα επικαλείται την α-
νύπαρκτη, όπως αποδεικνύεται, ευρωπα-
ϊκή αλληλεγγύη στο θέμα.
Εδώ και μία 20ετία τα γερμανικά υποβρύ-
χια και το οικονομικό-πολιτικό σύστημα 
το οποίο βρίσκεται πίσω από τις εταιρείες 
που τα κατασκευάζουν τορπιλίζουν τη δι-
αφάνεια και τη διαχειριστική εντιμότητα, 
μαζί με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

συνδέθηκε με ένα τεράστιο σκάνδαλο 
στην Ελλάδα, με ένα σημαντικό σκάνδαλο 
στην Πορτογαλία και με την πολιτική α-
ναταραχή στο Ισραήλ.
Η παραγωγή και η πώληση οπλικών συ-
στημάτων χαρακτηρίζονται διαχρονικά 
από έλλειψη διαφάνειας και άφθονο 
μαύρο χρήμα. Σε ζητήματα εθνικής άμυ-
νας υπάρχει πάντα η ανάγκη να μη δο-
θούν στη δημοσιότητα ευαίσθητες πληρο-
φορίες, ενώ η επίκληση εθνικών αναγκών 
ή και εθνικών κινδύνων περιορίζει την 
κριτική και τη δημοσιογραφική έρευνα.
Δεν είναι μόνο οι γερμανικές εταιρείες 
που έχουν μετατρέψει τα υποβρύχια σε 
«τορπίλες» με στόχο τη διαφάνεια και την 
εντιμότητα. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και 
με τις γαλλικές, οι οποίες ανταγωνίστηκαν 
χωρίς επιτυχία τις γερμανικές σε Ελλάδα, 
Πορτογαλία και Ισραήλ. Στα μέσα της δε-
καετίας του ’90 η Γαλλία έκλεισε συμφω-
νία για την προμήθεια στο Πακιστάν γαλ-
λικών υποβρυχίων.
Εδώ και πολλά χρόνια η γαλλική Δικαιο-
σύνη διερευνά κατά πόσο ο τότε πρωθυ-
πουργός, Μπαλαντίρ, χρησιμοποίησε την 
πώληση γαλλικών υποβρυχίων στο Πα-
κιστάν για να καλύψει μια διαχειριστική 
τρύπα στην αποτυχημένη προεδρική εκ-
στρατεία του το 1995 ύψους 10,25 εκατ. 
γαλλικών φράγκων. 
Η δικαστική έρευνα τεκμηρίωσε ότι με 
πολιτική ευθύνη της τότε ηγεσίας είχε 
στηθεί ένα δεύτερο κύκλωμα μεσαζόντων 
και εταιρειών παροχής συμβουλών που 
λειτουργούσε παράλληλα με το νόμιμο 
κύκλωμα και χρηματοδοτούσε το κομμα-
τικό ταμείο και παράγοντες που στήριζαν 
τις προεδρικές φιλοδοξίες του Μπαλα-
ντίρ. Η υπόθεση με τις μίζες πήρε δραμα-
τική διάσταση το 2002 με την πολύνεκρη 
βομβιστική ενέργεια στο Καράτσι ενα-
ντίον της γαλλικής αποστολής που επέ-
βλεπε την παράδοση των πολεμικών υπο-
βρυχίων στο Πολεμικό Ναυτικό του Πα-
κιστάν και την επιχειρησιακή ένταξή τους.
Στην αρχή θεωρήθηκε ότι οι Γάλλοι αξι-
ωματικοί και ειδικοί που σκοτώθηκαν έ-
πεσαν θύματα ισλαμιστών. Μετά όμως ε-
πικράτησε η άποψη ότι έγιναν στόχος 
παρανόμων, οι οποίοι εκδικήθηκαν την ε-
πίσημη Γαλλία, θεωρώντας ότι τους «έρι-
ξαν» στην κατανομή της μίζας για την προ-
μήθεια των υποβρυχίων μεταξύ Γάλλων 
και Πακιστανών.
Οι συγγενείς των θυμάτων έχουν στραφεί 
στη γαλλική Δικαιοσύνη και ζητούν, μά-
ταια προς το παρόν, πλήρη διαλεύκανση 
της υπόθεσης.
Το ειδικό δικαστήριο που ασχολείται 
με υποθέσεις πολιτικών απάλλαξε τον 
πρώην πρωθυπουργό Μπαλαντίρ από τις 
κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Επέβαλε 
όμως στον τότε υπουργό Άμυνας, Λεο-

βιομηχανία της χώρας με τεχνογνωσία για 
τα άρματα μάχης Leopard 2A4. Πρωταγω-
νιστούν στην παραγωγή και εγκατάσταση 
αντιαεροπορικών συστημάτων μέσου βε-
ληνεκούς. Προμηθεύουν τα συστήματα 
προώθησης για τουρκικές κορβέτες, φρε-
γάτες, ακόμη και για το υπό ναυπήγηση α-
εροπλανοφόρο.
Η προμήθεια όμως που φανερώνει την 
έλλειψη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και 
προκαλεί τις εντονότερες πολιτικές αντι-
δράσεις έχει να κάνει με τα έξι υποβρύχια 
τύπου 214. Όταν ολοκληρωθεί η ένταξή 
τους στο Πολεμικό Ναυτικό της Τουρ-
κίας, η Ελλάδα θα έχει χάσει ένα σημα-
ντικό πλεονέκτημα στον συσχετισμό δυ-
νάμεων με την Τουρκία, το οποίο μάλιστα 
πλήρωσε «χρυσό» για τους γνωστούς λό-
γους.
Πενήντα τρεις Γερμανοί και Έλληνες 
ευρωβουλευτές –μεταξύ των οποίων κι 
εγώ– στείλαμε επιστολή στην καγκελά-
ριο Μέρκελ λίγο πριν από τη σύνοδο κο-
ρυφής του Δεκεμβρίου 2020, στην οποία 
τονίζαμε: «Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι 
για τις απειλές της Τουρκίας για στρα-
τιωτική δράση εναντίον κρατών-μελών 
στην Ανατολική Μεσόγειο και φοβούμα-
στε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να χρη-
σιμοποιήσει υποβρύχια που έχουν κατα-
σκευαστεί στη Γερμανία σε αυτή την α-
ναμέτρηση».
Είχε προηγηθεί, τον Σεπτέμβριο του 
2020, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου το οποίο ζητούσε από τον α-
ντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Μπορέλ, να εισαγάγει «μια πρωτοβουλία 
στο Συμβούλιο ώστε όλα τα κράτη-μέλη 
της Ε.Ε. να σταματήσουν τη χορήγηση 
αδειών εξαγωγής οπλικών συστημάτων 
στην Τουρκία για όσο διάστημα η χώρα 
συνεχίζει τις παράνομες δραστηριότητές 
της στην Ανατολική Μεσόγειο».
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, όπως 
και οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, 
Δένδιας και Παναγιωτόπουλος, ζήτησαν 
κατ’ επανάληψη από τη γερμανική ηγεσία 
να «παγώσει» το πρόγραμμα των υποβρυ-
χίων, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η Μέρκελ δεν 
δέχεται «πάγωμα» 
της παράδοσης έξι 
υποβρυχίων τύπου 
214 στον Ερντογάν.
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κρατικών υπηρεσιών ως τώρα. Στην πραγματικότητα, η πα-
ράκαμψη των δυσκίνητων και αναποτελεσματικών δομών 
του Δημοσίου και η αντικατάστασή τους από τα μηχανή-
ματα και τις ενέργειες των ίδιων των πολιτών. Κάποιοι συν-
δικαλιστές αισθάνονται ήδη να χάνουν προνόμια.
Η ως τώρα διαδρομή μας υπήρξε ομαλή και χωρίς ιδιαί-
τερες αναταράξεις, παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες. Το 
πράγμα άρχισε να χαλάει όταν η αντιπολίτευση «ανακά-
λυψε» ότι η διαδρομή αυτή όχι μόνο μπορεί να εδραιώ-
σει την παρούσα κυβέρνηση αλλά κυρίως να ξηλώσει αμε-
τάκλητα ορισμένα δικά της βιλαέτια. Με πρώτο και καλύ-
τερο το πανεπιστημιακό «άσυλο». Ως τέτοιο δεν εννοούμε 
μόνο τη χωρική απαγόρευση της εισόδου της αστυνομίας, 
η οποία έτσι κι αλλιώς καταργήθηκε από πέρυσι. Εννο-
ούμε το ξήλωμα των μηχανισμών που επιτρέπουν σε αι-
ώνιες μειοψηφίες να λυμαίνονται τους χώρους, επικαλού-
μενες την επ’ αόριστον φοιτητική ιδιότητα. Εννοούμε τη 
βάση του δέκα, τον περιορισμό των «αδιάφορων» εισερ-
χομένων, την πανεπιστημιακή αστυνομία, την αξιολό-
γηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Καθόλου αμελητέος και ο νόμος για τον ορισμό κανόνων 
στις πορείες και συγκεντρώσεις. Νόμος που, αν εφαρμο-
στεί, θα τις κόψει μαχαίρι, για πολύ πιο απλούς λόγους 
απ’ όσους φανταζόμαστε. Όταν είναι γνωστός ο οργανω-
τής και έχει κλείσει τον δρόμο χωρίς να δικαιολογείται 
από τις περιστάσεις, είναι θέμα χρόνου να δεχτεί αγωγή 
αποζημιώσεως (ή και μήνυση) για χαμένο μεροκάματο ή 
για κίνδυνο της ζωής κάποιου που μεταφερόταν με ασθε-
νοφόρο και καθυστέρησε. Τελειώνει η ανέξοδη (και αντι-
κοινωνική) «αγωνιστικότητα».
Είναι σαφές πως η κυβέρνηση προσπαθεί να μαζέψει τη δι-
αχρονική απορρύθμιση που καθημερινά επιβάλλουν αρι-
στερές κατά κύριο λόγο πολιτικές και συνδικαλιστικές ομά-
δες. Είναι επίσης σαφές πως η κίνηση αυτή τούς στερεί το 
οξυγόνο, κυρίως της αυτοσυσπείρωσης. Προοδευτικά, θα 
τους στερήσει και τον λόγο ύπαρξης. Είναι λογικό να υπάρ-
χουν αντιδράσεις. Πρόκειται κυριολεκτικά για ζήτημα ε-
πιβίωσης, και ειδικά για τον συνδικαλιστικό, καλά αμειβό-
μενο χώρο, είναι και ζήτημα προσωπικού οφέλους. Επειδή 
δεν μπορεί κανείς στα σοβαρά να διεκδικήσει δικαίωμα στο 
αυθαίρετο κλείσιμο του δρόμου ή στην κατοχύρωση ασύ-
λου για τον μπαχαλάκη στο πανεπιστήμιο, ο ισχυρισμός 

Π
ριν από τις εκλογές του 2019 λε-
γόταν από πολλούς ότι η Ελλάδα 
είχε καταστεί μια μη κυβερνήσιμη 
χώρα. Κατά ένα ποσοστό ο αφορι-
σμός αφορούσε την τότε κυβέρ-
νηση, κατά ένα άλλο τις δομές, τα 

στεγανά και τις ανεπάρκειες του ελληνικού Δημοσίου. Το 
μεγάλο ερώτημα πίσω απ’ όλα ήταν και παραμένει το αν η 
ελληνική κοινωνία επέστρεψε από τον παραλογισμό του 
δημοψηφίσματος. Τότε που το «όχι», για λόγους «υπερη-
φάνειας», υπερίσχυσε, χωρίς κανείς να ξέρει το πώς και 
το γιατί και κυρίως χωρίς κανείς να έχει κάτι να προτάξει, 
πέρα από οργή, κατάρες και ευσεβείς πόθους. Το ερώτημα 
αν η κοινωνία επέστρεψε από την τύφλωση του δημοψη-
φίσματος απαντήθηκε μερικώς στις εκλογές. Η κύρια απά-
ντηση έπρεπε, και εξακολουθεί να πρέπει, να διατυπωθεί 
στη διάρκεια της θητείας της παρούσας κυβέρνησης.
Η πανδημία από μόνη της θα μπορούσε να έχει διαλύσει 
τη χώρα, πολύ περισσότερο που τα οικονομικά της ήταν α-
σθενή και πλέον είναι άθλια. Αντέχουμε και έχουμε τις δυ-
νατότητες να αντέξουμε λίγο ακόμη. Έχει σημασία ότι με 
τον εμβολιασμό σε εξέλιξη η έξοδος από την κρίση είναι 
ορατή και μετρήσιμη. Κρίσιμο παραμένει το να μη μετρή-
σουμε από δω και πέρα αχρείαστα θύματα. Η ανάταξη της 
χώρας δεν θα είναι εύκολη, αλλά είναι εφικτή και κυρίως 
ελπιδοφόρα, πρώτα και κύρια γιατί δεν έχουμε καταγρά-
ψει θηριώδεις αριθμούς νεκρών. Με το πιστοποιητικό εμ-
βολιασμού η χώρα βρέθηκε και στην πρωτοπορία των ε-
ξελίξεων. Είναι σαφές πως για την Ελλάδα το θέμα αφορά 
το κρίσιμο ζήτημα της διάσωσης της τουριστικής βιομηχα-
νίας. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει για άμεσα αποτελέσματα. 
Υπάρχει και ρίσκο, αλλά είναι στο χέρι μας να αξιοποιή-
σουμε όσα ξέρουμε για την προφύλαξή μας.
Η αντιμετώπιση της επιθετικότητας της Τουρκίας υπήρξε 
αποτελεσματική και αναβάθμισε τη θέση της χώρας στο 
παγκόσμιο γίγνεσθαι. Το ίδιο και η επιλογή της κυβέρνη-
σης να συνεργαστεί στενά με την Ε.Ε., η οποία και θα χρη-
ματοδοτήσει την ανάκαμψη. Η πορεία της υποψηφιότη-
τας της κ. Διαμαντοπούλου για τη θέση του γραμματέα του 
ΟΟΣΑ έδειξε ότι η χώρα ανακτά και ανέλπιστη αξιοπιστία 
στη διεθνή σκηνή.
Εντυπωσιακή υπήρξε και η διαδικασία ψηφιοποίησης των 

είναι (το ξέραμε) «αστυνομικό κράτος» και «καταπάτηση δι-
καιωμάτων». Βολικό, για όποιον θέλει να παραμυθιάζεται.
Με αυτή τη λογική, έχει κάθε συμφέρον η αντιπολίτευση 
να τορπιλίσει τη σχετικά ανεκτή πορεία της χώρας μέσα 
στην πανδημία, και μέσω αυτής την οικονομία, με την «α-
ποδοχή του ρίσκου των διαδηλώσεων». Και το βιλαέτι θα 
διατηρηθεί, και τα κρούσματα θα ανέβουν, και στην κυ-
βέρνηση θα τα χρεώσουμε. Δεν έχει νόημα, όταν συστη-
ματικά προκαλείς κρούσματα, να ζητάς ταυτόχρονα και 
ΜΕΘ. Έχει κάθε πονηρό συμφέρον η αντιπολίτευση να 
κατηγορήσει την κυβέρνηση για καταπάτηση του κρά-
τους δικαίου, με όχημα τον Κουφοντίνα. Να συμπαρίστα-
ται επισήμως, με παρουσία βουλευτών, στην κατάληψη 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία συμπαρίστα-
ται στον «αγωνιστή και επαναστάτη» Κουφοντίνα.
Η Ελληνική Δημοκρατία ευτύχησε, τα τελευταία σχεδόν 
50 χρόνια, να πορεύεται ομαλά και να εξελίσσεται. Κατά-
φερε, έστω και μέσα από την τύφλωση της ευημερίας των 
δανεικών, τη διαδικασία της οργής των αγανακτισμένων, 
τα αντιμνημόνια και τα άλλα γλαφυρά, να προχωρήσει 
μπροστά. Πέρυσι έκανε μια τεράστια στροφή στον ορθο-
λογισμό, ο οποίος πρέπει στην πορεία να εμπεδωθεί. Οι 
νόμοι της Ελληνικής Δημοκρατίας ψηφίζονται στη Βουλή 
και δεν ανατρέπονται στο πεζοδρόμιο. Εκτός αν θέλουμε 
να αυτοκτονήσουμε.
Τα απολιθώματα «επανάστασης» των διαδηλώσεων, των 
μπαχαλάκηδων, των εραστών της τρομοκρατίας, ως συ-
γκοινωνούντα δοχεία πλέον και με πλήρη κάλυψη από 
τον ΣΥΡΙΖΑ και τις «λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις», δί-
νουν τον ύστατο αγώνα επιβίωσης, χωρίς όρους, όρια και 
κανόνες. Όταν η Αριστερά την περασμένη άνοιξη έθετε 
ζήτημα καταπάτησης δικαιωμάτων λόγω της καραντίνας, 
στη σημερινή κατάσταση στόχευε, πολύ πονηρά, έχοντας 
βάλει τη σπίθα από τότε. Κι αφού δεν προέκυψαν ως τώρα 
ανεξέλεγκτοι θάνατοι για να συμβάλουν σε αποσταθερο-
ποίηση, οι πορείες θα βοηθήσουν και σε αυτό.
Οφείλουμε να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και ψύ-
χραιμοι και να επιμείνουμε ώστε η κυβέρνηση να εφαρ-
μόσει σωστά αυτά για τα οποία ψηφίστηκε. Υπάρχει ουσι-
αστική δουλειά να γίνει στο άμεσο μέλλον και εκεί πρέπει 
να στοχεύσουμε.
*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Τα απολιθώματα «επανάστασης» 
των διαδηλώσεων, των 
μπαχαλάκηδων, των εραστών της 
τρομοκρατίας, ως συγκοινωνούντα 
δοχεία πλέον και με πλήρη κάλυψη 
από τον ΣΥΡΙΖΑ και τις «λοιπές 
δημοκρατικές δυνάμεις», δίνουν 
τον ύστατο αγώνα επιβίωσης, χωρίς 
όρους, όρια και κανόνες.Να καεί, να καεί…

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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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.

Το Betarades.gr και η F.S. σάς προσφέ-
ρουν για µία ακόµη φορά τα προγνω-
στικά τους για τα παιχνίδια της εβδο-
µάδας. Ιδιαίτερα δυνατό είναι το α-
γωνιστικό πρόγραµµα για άλλο ένα 

Σαββατοκύριακο, µε τα πρωταθλήµατα της Ευρώπης να 
προσφέρουν αρκετές στοιχηµατικές ευκαιρίες. Από το 
πλούσιο κουπόνι ξεχωρίσαµε πέντε επιλογές γι’ αυτή 
την Κυριακή που αξίζουν την προσοχή σας. Μας απα-
σχολεί αναµέτρηση από την Ιταλία και την πρώτη της κα-
τηγορία, συγκεκριµένα αυτή µεταξύ της Μίλαν και της 
Νάπολι. Από κει και πέρα, ένα από τα σηµεία µας προ-
κύπτει από την Ελλάδα, όπως επίσης από την Αγγλία, τη 
Γερµανία και την Τουρκία. Παιχνίδι κάνουµε µε τα γκολ, 
αλλά και µε το τελικό αποτέλεσµα. Πάµε ευθύς αµέσως 
στην ανάλυση των επιλογών µας!
Οι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινάνε από την Ιταλία και τη 
Serie A, εκεί όπου στις 21:45 η Μίλαν υποδέχεται τη Νά-
πολι, στο ενδιαφέρον παιχνίδι της 27ης αγωνιστικής. Οι 
γηπεδούχοι δείχνουν να βρίσκουν ξανά τα πατήµατά τους 
και προέρχονται από δύο νίκες στα τελευταία τρία παιχνί-
δια τους, η πιο πρόσφατη µε 2-0 επί της Βερόνα. ∆ιαθέ-
τουν µία από τις κορυφαίες επιθέσεις του πρωταθλήµατος, 
έχοντας σηµειώσει 50 γκολ. Περίοδο φόρµας διανύει και 
η Νάπολι, που «τρέχει» αήττητο σερί τεσσάρων αγώνων. 
Προέρχεται από νίκη (3-1) επί της Μπολόνια. Σε εξαιρε-
τική αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται ο Ινσίνιε, που σκό-
ραρε τρεις φορές στις πιο πρόσφατες δύο αναµετρήσεις, 
ενώ είναι και πρώτος σκόρερ της οµάδας του, µε 13 τέρ-
µατα. Οι δύο οµάδες πετυχαίνουν αλλά και δέχονται εύ-
κολα γκολ. Θα πάµε µε το Over 2.5 σε απόδοση 1.90.

Το κίνητρο της Τότεναµ
Συνεχίζουµε µε την Αγγλία και την Premier League, 

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με τα γκολ στο Μιλάνο!

που βρίσκεται στην 28η αγωνιστική. Στο πλαίσιό της, 
στις 18:30 η Άρσεναλ φιλοξενεί την Τότεναµ. Οι γηπε-
δούχοι έχουν απολογισµό µία νίκη και µία ισοπαλία στις 
δύο τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήµατος. Επι-
πλέον, στα τελευταία δύο εντός έδρας παιχνίδια τους για 
το πρωτάθληµα, απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι και Λιντς, 
δεν κατάφεραν να διατηρήσουν ανέπαφη την εστία τους. 
Η οµάδα του Ζοσέ Μουρίνιο έχει βρει ρυθµό και έχει 
πετύχει τρεις συνεχόµενες νίκες. Ήταν εντυπωσιακή 
στο πιο πρόσφατο µατς της, συντρίβοντας την Κρίσταλ 
Πάλας µε 4-1, µε µεγάλους πρωταγωνιστές τους Μπέιλ 
και Κέιν, που πέτυχαν από δύο γκολ. Η Τότεναµ θέλει 
τη νίκη για να πλησιάσει την πρώτη πεντάδα της βαθµο-
λογίας και µπορεί να τα καταφέρει. Ποντάρουµε στο 2 
(DNB) σε απόδοση 2.02.

Ανώτερη η Λειψία
Στη Γερµανία τώρα, η Λειψία κοντράρεται εντός έδρας 
στις 16:30 µε την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 25η α-
γωνιστική. Η µοναδική οµάδα που απειλεί την πρωτοκα-
θεδρία της Μπάγερν Μονάχου είναι η Λειψία, καθώς βρί-
σκεται στη δεύτερη θέση της βαθµολογίας, µε µόλις δύο 
βαθµούς λιγότερους από τους Βαυαρούς. Έχει χτίσει ένα 
εντυπωσιακό σερί έξι νικών στο πρωτάθληµα. Την περα-
σµένη αγωνιστική πέρασε εύκολα (3-0) από την έδρα της 
Φράιµπουργκ. Από δύο συνεχόµενες γκέλες προέρχε-
ται η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, καθώς µετά την ήττα µε 
2-1 από τη Βέρντερ Βρέµης έχασε ακόµη δύο βαθµούς 
στην έδρα της, παραχωρώντας ισοπαλία (1-1) στη Στουτ-
γκάρδη. Η άµυνά της δεν εµπνέει ιδιαίτερη εµπιστο-
σύνη, καθώς έχει δεχτεί 33 γκολ σε 24 αγώνες. Η Λειψία 
είναι καλύτερη οµάδα και µπορεί να πετύχει την έβδοµη 
συνεχόµενη νίκη της. Θα τη στηρίξουµε, µε τον «άσο» σε 
απόδοση 1.80.
Κλείνουµε τις βασικές προτάσεις µας γι’ αυτό το Σ/Κ 
µε δύο ακόµη επιλογές. Εντός συνόρων, ο Αστέρας 
Τρίπολης φιλοξενεί τον ΠΑΣ Γιάννινα για την τελευ-
ταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super 
League Interwetten στις 19:00. Η οµάδα του Ράστα-
βατς έχει εξασφαλίσει τη συµµετοχή της στα πλέι οφ. 
Είναι αήττητη στα τελευταία 10 παιχνίδια πρωταθλή-
µατος. Οι φιλοξενούµενοι είναι µία από τις ευχάριστες 
εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήµατος και προσπα-
θούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Προβλέπεται να είναι 
ανοιχτό µατς και επιλέγουµε Goal/Goal σε απόδοση 
2.10. Τέλος, στην Τουρκία η Γκαζισεχίρ Γκαζιαντέπ 
παίζει στο γήπεδό της µε την Ντενίζλισπορ στις 15:00 
για την 30ή αγωνιστική. ∆ίνει µεν µάχη για να ξεφύ-
γει από τις τελευταίες θέσεις της βαθµολογίας η Ντε-
νίζλισπορ, ωστόσο βρίσκεται σε ανοδική πορεία, έχο-
ντας πετύχει δύο νίκες στις τρεις τελευταίες αναµετρή-
σεις της. Μπορεί να τα καταφέρει και να φύγει αήττητη 
και από την έδρα της Γκαζιαντέπ, που προέρχεται από 
ήττα µε 2-1 από την Μπεσίκτας. Θα προτιµήσουµε το 
Χ2 σε απόδοση 1.93.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη 
εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµε-
ρωτικό site για το στοίχηµα, µπορείτε να βρίσκετε επι-
λογές για live betting σε όλη τη διάρκεια του Σαββατο-
κύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει 
έντονη στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν 
επιλέξετε!

Σερί Tips

* Λανς - Μετς (14/03, 16:00): Σε εξαιρετική αγωνιστική 
κατάσταση βρίσκεται η Μετς, καθώς προέρχεται από τέσ-
σερις συνεχόµενες εκτός έδρας νίκες. Μπορεί, εύκολα ή 
δύσκολα, να πετύχει την Πέµπτη, απέναντι στη Λανς. Αξίζει 
το «διπλό» στο 4.33.

* Μονακό - Λιλ (14/03, 18:05): Η Λιλ συνεχίζει την 
εκπληκτική της πορεία και βρίσκεται στην κορυφή της βαθ-
µολογίας. Έχει πετύχει εννέα νίκες στα τελευταία 10 εκτός 
έδρας παιχνίδια της και µπορεί, έστω και δύσκολα, να τα 
καταφέρει απέναντι στη Μονακό. Το «διπλό» πληρώνει 3.25.

* Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (14/03, 19:00): ∆εν βρίσκεται σε 
καλό αγωνιστικό φεγγάρι ο Παναθηναϊκός, αφού µετράει 
τέσσερις ήττες στα τελευταία πέντε παιχνίδια του. Ο ΠΑΟΚ 
θέλει να επιστρέψει στις νίκες µετά την ισοπαλία µε τον 
Άρη και µπορεί να τα καταφέρει. Το «διπλό» προσφέρεται 
στο 2.10.

Goal Tips

* Πάρµα - Ρόµα (14/03, 16:00): Στα τελευταία έξι 
παιχνίδια της Πάρµα σηµειώθηκαν τρία γκολ τουλάχι-
στον. Η Ρόµα, µε τη σειρά της, πετυχαίνει αλλά και δέ-
χεται εύκολα τέρµατα. Αναµένεται να γίνει ένα ανοιχτό 
παιχνίδι ανάµεσά τους. ∆ίκαιο το 1.66 στο Over 2.5.

* Ντιζόν - Μπορντό (14/03, 16:00): Η Ντιζόν 
διαθέτει µία από τις χειρότερες άµυνες του γαλλικού 
πρωταθλήµατος, έχοντας δεχτεί 47 γκολ. Καµία 
εµπιστοσύνη δεν εµπνέει η ανασταλτική λειτουργία 
της. Καλοπληρωµένο το Over 2.5 στο 2.00.

* Γρανάδα - Σοσιεδάδ (14/03, 17:15): Από τις καλύ-
τερες άµυνες του πρωταθλήµατος Ισπανίας διαθέτει 
η Σοσιεδάδ. Στα τελευταία έξι εκτός έδρας παιχνίδια 
της σηµειώθηκαν λιγότερα από τρία γκολ και το ίδιο 
είναι πιθανό να γίνει και απέναντι στη Γρανάδα. Το 
Under 2.5 εντοπίζεται στο 1.80. ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 14/03
15:00  Γκ. Γκαζιαντέπ - Ντενίζλισπορ   X2  1.93
16:30  Λειψία - Άιντραχτ Φρ.   1  1.80
18:30  Άρσεναλ - Τότεναµ   2 (DNB)  2.02
19:00  Αστ. Τρίπολης - ΠΑΣ Γιάννινα   Goal/Goal  2.10
21:45  Μίλαν - Νάπολι   Over 2.5  1.90
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«ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ»
ΣΕ ONLINE STREAMING
Ο θυελλώδης έρωτας της Πηνελόπης ∆έλτα 
και του Ίωνα ∆ραγούµη σε µια πολυκάµερη 
εγγραφή hi definition από τη σκηνή του 
Ιδρύµατος Μιχάλης Κακογιάννης. Με τη 
σκηνοθετική µατιά του Κώστα Γάκη, το 
βραβευµένο µε τρία βραβεία κοινού βιβλίο 
του Στέφανου ∆άνδολου «Ιστορία χωρίς 
όνοµα» (εκδ. Ψυχογιός) εξελίχθηκε σε µια 
παράσταση-φαινόµενο µέσα από τη θεατρική 
διασκευή της Ανθής Φουντά και του Κώστα 
Γάκη. Ο Τάσος Νούσιας ενσαρκώνει τον Ίωνα 
∆ραγούµη, η Μπέτυ Λιβανού και η Μαρία 
Παπαφωτίου µοιράζονται δύο διαφορετικές 
εποχές της σπουδαίας συγγραφέως, ενώ ο 
Νίκος Ορφανός αναλαµβάνει τον ρόλο του 
Στέφανου ∆έλτα.
Εισιτήρια: €13
Προπώληση εισιτηρίων: artinfo.gr, viva.gr

«ΜΙΚΡΑ ΟΜΟΡΦΑ ΑΛΟΓΑ» 
Τ ΟΥ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ
ΣΕ Α΄ ΠΡΟΒΟΛΗ
Έπειτα από µια σειρά επιτυχηµένες προβολές 
σε Ασία, Ευρώπη, Β. Αµερική αλλά και στο 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης 
τα «Μικρά όµορφα άλογα», η νέα µεγάλου 
µήκους ταινία του Μιχάλη Κωνσταντάτου, εί-
ναι έτοιµη να συναντήσει το κοινό της σε όλη 
την Ελλάδα, µέσω viva.gr. Με τις αίθουσες 
να παραµένουν κλειστές, η εταιρεία διανοµής 
Feelgood, σε συνεργασία µε τους συντελε-
στές της ταινίας και τους κινηµατογράφους 
∆αναός και Έλλη, προχωρά σε µια ψηφιακή 
αποµίµηση της φυσικής κινηµατογραφι-
κής εξόδου. Από την Πέµπτη 25 Μαρτίου, 
λοιπόν, τα «Μικρά όµορφα άλογα» δίνουν 
ραντεβού στις ψηφιακές αίθουσες Έλλη και 
∆αναός.

«ΕΛΜΕΡ, Ο ΠΑΡ∆ΑΛΟΣ 
ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ» ΣΕ ONLINE 
STREAMING
Η νέα παραγωγή της θεατρικής παράστασης 
του «Έλµερ, του Παρδαλού Ελέφαντα», 
ειδικά για online streaming, είναι έτοιµη, 
γυρισµένη µε πολλές κάµερες, τηλεοπτικό 
φωτισµό, επεξεργασµένο ήχο και ειδικά 
εφέ! Η θεατρική διασκευή του «Έλµερ, του 
Παρδαλού Ελέφαντα» είναι εµπνευσµένη 
από τα παιδικά βιβλία του Ντέιβιντ Μακ Κι, 
σε έκδοση της Andersen Press (από το 1989), 
και περιέχει όλα τα εκπαιδευτικά νοήµα-
τα σύµφωνα µε τις αξίες που εκπροσωπεί 
ο Έλµερ. Η παράσταση είναι η ελληνική 
προσέγγιση των χαρακτήρων των βιβλίων, µε 
πρωτότυπο σενάριο, στίχους, µουσική, σκη-
νικά, τρισδιάστατες κούκλες και κοστούµια. 
Στο viva.gr.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΟΝ ΕΝΙΟ ΜΟΡΙΚΟΝΕ

Ζήστε τη µαγεία της κινηµατογραφικής µουσικής, από το σπί-
τι σας, µε έναν κωδικό! Ένα από τα σπουδαιότερα αφιερώ-
µατα στον Ένιο Μορικόνε, µε τίτλο «Η Μονοµαχία του Μο-
ρικόνε» (Morricone Duel), έρχεται στο Christmas Theater 

On Line.
Η Άγρια ∆ύση συναντά τον µελωδικό ήχο της Ιταλίας. Οι σκληροί 
γκάνγκστερ της Νέας Υόρκης συναντούν τους καουµπόηδες από τα 
έρηµα λιβάδια. Ο Νονός συναντά τον Ταξιτζή. Και η µαγεία του κινη-
µατογράφου συναντά τον ήχο µιας µεγάλης συµφωνικής ορχήστρας, 
διάσηµης σε όλο τον κόσµο.

INFO
Παραστάσεις online:
Παρασκευή 19 Μαρτίου στις 20:00
Σάββατο 20 Μαρτίου στις 16:00 και στις 20:00
Κυριακή 21 Μαρτίου στις 16:00 και στις 20:00
∆ευτέρα 22 Μαρτίου στις 20:00
Τιµή κωδικού: €12
Πληροφορίες: 211 7701700
Προπώληση κωδικών: 211 7701700, 
www.viva.gr, www.christmastheater.gr



  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Ρ
αγδαίες αλλαγές προμηνύουν 
οι τελευταίες κινήσεις της 
Google, η οποία σχεδιάζει 
να σταματήσει την πώληση 
διαφημίσεων με βάση την 
περιήγηση των χρηστών 

σε ποικίλους ιστοτόπους. Η απόφαση αυτή 
προφανώς θα επισπεύσει τις μεγάλες 
ανατροπές στο τοπίο της ψηφιακής 
διαφήμισης, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά 
της η εφημερίδα «Wall Street Journal». 
Ειδικότερα, η Alphabet, η μητρική εταιρεία της 
Google, δήλωσε πως από το 2022 θα πάψει 
να επενδύει σε ή και να χρησιμοποιεί τις 
τεχνολογίες εκείνες οι οποίες προσδιορίζουν 
με μοναδικά χαρακτηριστικά τους χρήστες 
του διαδικτύου ενόσω αυτοί μετατοπίζονται 
από το έναν ιστότοπο στον άλλον. Και η 
απόφαση αυτή έχει βαρύνουσα σημασία, 
μια και τη λαμβάνει ο μεγαλύτερος όμιλος 
ψηφιακών διαφημίσεων σε παγκόσμια 
κλίμακα. Ως συνέπεια της εφαρμογής 
της, ο κλάδος θα απομακρυνθεί από αυτή 
την εξατομικευμένη παρακολούθηση της 
αναζήτησης των ανθρώπων, η οποία έχει 
δεχτεί πλήθος επικρίσεις. Ο λόγος είναι ότι 
ως μέθοδος παρεμβαίνει στην ιδιωτική 
ζωή τους, παραβιάζοντας την ατομικότητά 
τους, ενώ παράλληλα αποτελεί πεδίο 
ελέγχου των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών. 
Πάντως, η Google διευκρίνισε πως θα 
πάψει να χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες για 
την αναζήτηση σε ιστοσελίδες και όχι για 

εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα.

Αντιδράσεις
Είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν αντιδράσεις 
στην απόφαση του κολοσσού υψηλής 
τεχνολογίας από ορισμένους ανταγωνιστές, 
διότι είναι πολλές οι επιχειρήσεις οι οποίες 
βασίζονται στην παρακολούθηση ατόμων. 
Συγκεντρώνοντας όλες τις πληροφορίες 
για τις προτιμήσεις, τις ανάγκες και τις 
καταναλωτικές ή ψυχαγωγικές τους 
συνήθειες, μπορούν με στόχευση να τους 
διοχετεύσουν τις αντίστοιχες διαφημίσεις. 
Στη συνέχεια μπορούν με τρόπο μετρήσιμο 
να διαπιστώσουν την αποτελεσματικότητά 
τους και να σταματήσουν τις περιπτώσεις 
εξαπάτησης. Η Google, τώρα, για να 
γίνει αντιληπτό το μέγεθός της και ο 
αντίκτυπός της, ισοδυναμούσε με το 52% 
των παγκόσμιων δαπανών για ψηφιακές 
διαφημίσεις το 2020 και ήταν της τάξεως 
των 292 δισ. δολαρίων. Τα στοιχεία τα 
διαθέτει η εταιρεία παροχής συμβουλών 
για ψηφιακές διαφημίσεις ονόματι 
Jounce Media. Είναι ενδιαφέροντα όσα 
χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ο Ντέιβιντ 
Τέμκιν, διευθυντής προϊόντων της Google, 
ο οποίος είναι και αρμόδιος για την 
αλλαγή στρατηγικής της εταιρείας: «Εάν 
η ψηφιακή διαφήμιση δεν εξελίσσεται 
για να αντιμετωπίσει τους εντεινόμενους 
προβληματισμούς που έχουν οι άνθρωποι 
σχετικά με το απόρρητο των στοιχείων τους 

και του πώς χρησιμοποιούνται όλα αυτά, τότε 
διακυβεύεται το μέλλον του ελεύθερου και 
ανοιχτού διαδικτύου».
Από πέρυσι ο αμερικανικός κολοσσός 
υψηλής τεχνολογίας είχε προϊδεάσει το 
κοινό του πως θα αφαιρούσε την ευρέως 
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία cookie 
τρίτων μερών, όπως αναφέρει η WSJ. 
Ωστόσο, φέτος έρχεται να προσθέσει στην 
ανακοίνωση αυτή ότι δεν πρόκειται να 
δημιουργήσει εναλλακτικές τεχνολογίες 
παρακολούθησης ή να χρησιμοποιήσει 
κάποιες συναφείς, που επινοούν άλλες 
εταιρείες. Αντ’ αυτών, θα κάνει χρήση 
διαφορετικών τεχνολογιών, τις οποίες έχει 
συνδημιουργήσει με τρίτους και οι οποίες 
λέγονται «αμμόσακοι απορρήτου» (σε 
μια κατά λέξη μετάφραση). Βάσει αυτών, 
θα κάνει στοχευμένες διαφημιστικές 
εκστρατείες, χωρίς, όμως, να έχει εκ των 
προτέρων συγκεντρώσει πληροφορίες 
σε εξατομικευμένη βάση από την 
αναζήτηση σε πολλούς και διαφορετικούς 
ιστοτόπους. Τέλος, οι εν λόγω τεχνολογίες 
κάνουν το εξής: αναλύουν τις συνήθειες 
που αναπτύσσουν κατά την περιήγηση 
οι χρήστες στις δικές τους συσκευές 
(υπολογιστές, κινητά, τάμπλετ κ.ά.), 
επιτρέποντας στους διαφημιζόμενους 
να στοχεύουν σε ενότητες χρηστών με 
ομοειδή χαρακτηριστικά και παρόμοια 
ενδιαφέροντα, αλλά όχι σε μεμονωμένους 
ανθρώπους.

Η Google σταματάει τις διαφημίσεις 
που βασίζονται σε συνήθειές μας

www.freesunday.gr
14.03.202132 FREETIME

TE
XN

OΛ
ΟΓ

ΙΑ



Η αλήθεια 
είναι πως από 
τη στιγµή που 
εκδίδεται ένα 
βιβλίο και 
παραδίδεται 
στους 
αναγνώστες 
του το νιώθω 
πλέον ως µια 
αυθύπαρκτη 
οντότητα. ∆εν 
θα άλλαζα κάτι 
από κανένα 
βιβλίο µου, 
γιατί είναι 
σαν ένα παιδί 
που γεννιέται 
µε πολύ 
συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά.

Η 
δολοφονία ενός αρχαιολόγου γίνε-
ται αφορµή για ένα αγωνιώδες κυ-
νηγητό, όπου κάθε δευτερόλεπτο 
είναι πολύτιµο. Οι δυο κόρες του α-
ναλαµβάνουν τη σκυτάλη και προ-

σπαθούν να βρουν πώς σχετίζεται η πρόσφατη 
ανακάλυψή του µε τον θάνατό του. Ποιος είναι ο 
ένοχος, τι «όπλισε» το χέρι του και πόσο θα κινδυ-
νεύσουν εκείνοι που έθεσαν στόχο ζωής να τον 
βρουν; Ο «Χορός της Θεάς», από τις εκδόσεις Ψυ-
χογιός, το έβδοµο µυθιστόρηµα της ∆ήµητρας Ι-
ωάννου, είναι ένα αρχαιολογικό θρίλερ.

Το βιβλίο σας έχει καθαρά αστυνοµική υπό-
θεση. Γιατί διαλέξατε η βάση του να είναι αρ-
χαιολογική; Σηµαίνει κάτι για εσάς;
Ειλικρινά, είµαι πολύ χαρούµενη που ο «Χορός 
της Θεάς», ένα αρχαιολογικό θρίλερ, αγαπή-
θηκε τόσο από τους αναγνώστες. Η αλήθεια 
είναι πως η ιστορία και η µυθολογία της χώρας 
µας είναι ιδιαίτερα πλούσια και µου πρόσφερε 
άφθονο υλικό για µελέτη. Από την άλλη, είµαι 
πτυχιούχος της Αρχαιολογικής Σχολής του Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών και η συγκεκριµένη σχολή 
καλλιέργησε µέσα µου την αγάπη για τον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισµό. Έτσι, αδιαµφισβήτητα το βι-
βλίο ανάµεσα στα άλλα αποτελεί και φόρο τιµής 
προς τη συγκεκριµένη σχολή και την επιστήµη 
της αρχαιολογίας, καθώς µε σµίλευσαν και συ-
νέβαλαν κατά πολύ στο να γίνω αυτό που είµαι 
σήµερα.

Από τα κεφάλαια περνάνε περιοχές όπως η 
Βραυρώνα, η Ελευσίνα, η Πλάκα… Γιατί επι-
λέξατε αυτούς τους συγκεκριµένους τόπους;
Η επιλογή των τόπων στους οποίους οι αρχαίοι 
Έλληνες έχτιζαν τα ιερά τους κάθε άλλο παρά 
τυχαία ήταν. Τα συγκεκριµένα σηµεία που α-
ναφέρονται στο βιβλίο είναι τόποι ιδιαίτερης ε-
νέργειας, στους οποίους είχαν χτιστεί έξι από 
τα πιο σηµαντικά ιερά του αρχαίου ελληνικού 
κόσµου. Στο βιβλίο ο καθηγητής Αρχαιολογίας 
Νικηφόρος Έξαρχος, στην προσπάθειά του να 
προστατέψει ένα άγαλµα ανυπολόγιστης αξίας, 
δολοφονείται από έναν αόρατο επικίνδυνο 
εχθρό. Πριν πεθάνει, δηµιουργεί µια σειρά από 
γρίφους, χρησιµοποιώντας σύµβολα από την 
ελληνική ιστορία και µυθολογία, και οδηγεί την 
τετράδα των πρωταγωνιστών στους προανα-
φερόµενους αρχαίους ναούς που είναι αφιε-
ρωµένοι στις έξι θεές του Ολύµπου.

Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η αναφορά και 
η ξενάγηση στο Ηραίον, στον ναό της θεάς Α-
φροδίτης, στο Ιερό της θεάς Άρτεµης, στον 
παλιό ναό της θεάς Εστίας. Τα έχετε επισκεφτεί 
αυτά τα µέρη;
Φυσικά, και θα σας πω πως η επίσκεψη στους 
χώρους αυτούς ήταν ένα από τα ωραιότερα κοµ-
µάτια της συνολικής µου έρευνας πριν ξεκινήσω 
να γράφω το βιβλίο. Τα επισκέφτηκα όλα και το 
χάρηκα απίστευτα, γέµισα ενέργεια, ευεξία και 
καλή διάθεση. Επιπλέον, θα σας εξοµολογηθώ 
πως η όλη σύλληψη του «Χορού της Θεάς» ξε-
κίνησε από µια επίσκεψη στο Ιερό της Αρτέµι-
δος στη Βραυρώνα. Ως εκείνη τη µέρα δεν είχα 
την παραµικρή ιδέα ότι το επόµενο βιβλίο µου θα 
ήταν ένα αρχαιολογικό θρίλερ. Εκεί, στο υπέροχο 
τοπίο του Ιερού, µου «συστήθηκε» ο καθηγητής 
Νικηφόρος Έξαρχος µαζί µε κάποιους άλλους 
από τους πρωταγωνιστές και άρχισε να ξετυλί-
γεται το νήµα αυτής της ιστορίας.

Ο «Χορός της Θεάς» είναι το έβδοµο βιβλίο σας 
στις εκδόσεις Ψυχογιός. Παρατηρείτε κάποια 
διαφορά στη γραφή σας µε την πάροδο του 
χρόνου;
Είναι πολύ λογικό όσο εξελίσσεται και ωριµά-
ζει ο δηµιουργός να εξελίσσεται και να ωρι-
µάζει και η γραφή του. Αυτά τα κείµενα είναι 
το απόσταγµα της ψυχής µου, βγαίνει από τον 
πυρήνα µου και είναι αδύνατο να παραµείνει 
αναλλοίωτο. Προσωπικά, επειδή γράφω από-
λυτα συνδεδεµένη µε την καρδιά µου, δεν έχω 
προβεί ποτέ σε ανατοµία του κειµένου, ούτως 
ώστε να εντοπίσω και να αναλύσω τις διαφο-
ρές που έχουν προκύψει. Αυτό που µε χαρο-
ποιεί όµως είναι πως, όσο περνάει ο καιρός, 
τα µηνύµατα των φίλων αναγνωστών που έρ-
χονται στους λογαριασµούς µου στα social 
media είναι ολοένα και πιο ενθουσιώδη.

Αν γυρνούσατε πίσω, θα γράφατε κάτι διαφορε-
τικά απ’ ό,τι το έχετε γράψει; Επιπλέον, υπάρ-
χει κάποιο βιβλίο σας που ξεχωρίζετε και, αν 
ναι, γιατί;
Η αλήθεια είναι πως από τη στιγµή που εκδίδε-
ται ένα βιβλίο και παραδίδεται στους αναγνώ-
στες του το νιώθω πλέον ως µια αυθύπαρκτη 
οντότητα. ∆εν θα άλλαζα κάτι από κανένα βι-
βλίο µου, γιατί είναι σαν ένα παιδί που γεννιέ-
ται µε πολύ συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Το 
αποδέχεσαι και το αγαπάς έτσι όπως ακριβώς 
είναι. Τα βιβλία µου τα αγαπώ όλα εξίσου. Αυτή 
τη στιγµή ασχολούµαι ιδιαίτερα µε τον «Χορό 
της Θεάς» και έχω το µυαλό µου έντονα στην ε-
πόµενη ιστορία που γράφω.

Μέσα στις καταιγιστικές εξελίξεις, µε πολλούς 
κινδύνους να καραδοκούν, ανθίζει και ο έρω-
τας. Τι ρόλο παίζει ο έρωτας στην ιστορία σας, 
αλλά και στη δική σας ζωή;
Στα δυο ζευγάρια των πρωταγωνιστών ο έρω-
τας ανθίζει την πιο ακατάλληλη ίσως στιγµή της 
ζωής τους, δηµιουργώντας πιπεράτες ίντριγκες 
και περιπλέκοντας ακόµα περισσότερο τα πράγ-
µατα. Από την άλλη, βέβαια, είναι ένα στοιχείο που 
εξισορροπεί εξαιρετικά την έντονη δράση και τη 
µάχη µε τον χρόνο που δίνει αυτή η δυναµική τε-
τράδα. Επιπλέον, µας κάνει να γνωρίσουµε µια 
άλλη, πιο ανθρώπινη πλευρά τους και να ταυτι-
στούµε µαζί τους σε αυτό το σηµείο, γιατί κι εκεί-
νοι ερωτεύονται, νιώθουν ευάλωτοι λόγω των 
συναισθηµάτων τους και ζουν καταστάσεις που 
λίγο ως πολύ έχουµε ζήσει όλοι.
Όσον αφορά εµένα, θα σας πω ότι είµαι ερωτευ-
µένη µε κάθε ιστορία που γράφω, µε κάθε ήρωα, 
µε κάθε ψυχογράφηµα και µε κάθε τόπο που λει-
τουργεί ως σκηνικό στα βιβλία µου. Είµαι ερω-
τευµένη µε τη συγγραφή και δεν µπορώ να φα-
νταστώ τη ζωή µου χωρίς αυτήν!

∆ήµητρα Ιωάννου
«Είµαι 
ερωτευµένη 
µε τη συγγραφή»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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βιβλία για την Ελληνική 
Επανάσταση6

Maurizio Viroli, Εθνικιστές και πατρ ιώτες, µτφρ.: ∆ηµήτρης ∆. Αρβανιτάκης, εκδ. Μορφωτικό 
Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης

Είναι οι έννοιες «πατρίδα» και «έθνος» αντιδραστικές; Είναι το 
«έθνος» και η «πατρίδα» περιουσία των εθνικιστών και των 
«υπερπατριωτών»; Έχουν τρόπο οι κοινωνίες, οι δηµοκρατικοί 
πολίτες και η Αριστερά να αντιπαρατεθούν αποτελεσµατικά 
αφενός στη λαίλαπα της παγκοσµιοποίησης και αφετέρου στον 
ολοένα ογκούµενο τυφλό εθνικισµό; Μπορούν ο Όρµπαν, ο 
Σαλβίνι, ο Τραµπ και οι οµοϊδεάτες τους να είναι οι νικηφόροι 
κάτοικοι του µέλλοντος της ανθρωπότητας;
Ο Μαουρίτσιο Βιρόλι, για να απαντήσει στα απολύτως επείγο-
ντα αυτά ερωτήµατα του σήµερα, στρέφεται στις πηγές, στην 
ιστορία και στη διαπάλη των ιδεών, από τον 18ο αιώνα µέχρι 
τις µέρες µας. Επιστρέφει στις ρίζες για να κατανοήσει τον 
εθνικισµό (Χέρντερ) στην πολεµική του απέναντι αφενός στον 
κοσµοπολιτισµό (Βολταίρος, Λέσσινγκ, Γκαίτε) και αφετέρου 
στον ρεπουµπλικανικό πατριωτισµό, όπως αυτός διατυπώ-
θηκε από τον Ρουσσώ, τη Γαλλική Επανάσταση (αλλά και τις 
ρεπουµπλικανικές αναγνώσεις του εθνικισµού από στοχαστές 
όπως ο Φίχτε), κυρίως όµως από τον Τζουζέππε Ματσίνι και την 
«καλύτερη παράδοση» του ιταλικού Risorgimento και την κληρονοµιά του (ιταλική αντίσταση στον φασισµό). 
Για να κατανοήσει και να τεκµηριώσει ότι ο εθνικισµός είναι η απόλυτη διαστρέβλωση της φιλοπατρίας και 
ότι ο ρεπουµπλικανικός πατριωτισµός αποτελεί (ή καλύτερα: θα µπορούσε να αποτελέσει) την εγγύηση ενός 
πολιτικού συµβολαίου ελεύθερων και ισότιµων πολιτών.

Γεώργιος Ι. Σκλαβούνος, Ο άγνωστος 
Καποδίστριας, εκδ. Παπαζήση

Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου αυτού απο-
τελεί έναν ελάχιστο φόρο τιµής στον Ιωάννη 
Καποδίστρια για το έργο και τις παρακαταθήκες 
που µας άφησε. Ελάχιστο φόρο τιµής στον Ιωάννη 
Καποδίστρια, ως τον επιφανέστερο της ύψιστης και 
αποσιωπηµένης Ιονίου Προσφοράς στην αναγέν-
νηση και την ανασυγκρότηση του Ελληνισµού. Η 
εκ µέρους του Ιωάννη Καποδίστρια υπεράσπιση 
της πολιτισµικής αυτονοµίας του Ελληνισµού, των 
πολιτισµικών αλλά και γεωγραφικών του συνόρων 
υπήρξε το καθοριστικό αίτιο της δολοφονίας του. 
Η Ελλάδα ως ∆ελφοί της Οικουµένης υπήρξε το 
όραµα και το εγχείρηµα που αντέταξε ο Ιωάννης 
Καποδίστριας στο µικρό, υποτελές πολιτικά, 
οικονοµικά και πολιτισµικά προτεκτοράτο, που 
µπορούσαν να αποδεχτούν οι προστάτες µας.
Στον αδυσώπητο, διαρκή, ενδοευρωπαϊκό 
ανταγωνισµό και πόλεµο όλων εναντίον όλων, 
που έφερε τους Οθωµανούς έξω από τη Βιέννη, 
τον Ναπολέοντα στη Ρωσία, αλλά και απέναντι 
στις δυνάµεις της Ιερής Συµµαχίας, ο Ιωάννης 
Καποδίστριας αντέταξε ένα σύστηµα ευρωπαϊ-
κής ισορροπίας στηριγµένο στον σεβασµό των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων 
των λαών. Αυτή η εργασία κατατίθεται ως ελάχιστη 
συµβολή στην αποκάλυψη των κατά συνθήκη 
και κατά συνείδηση ψευδών, που επιχειρούν τη 
δολοφονία και της παρακαταθήκης του Ιωάννη 
Καποδίστρια.

EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Χρήστος Βυζάντιος, Ιστορία του τακτικού στρατού 
1821-1833, εισαγωγή - επιστηµονική επιµέλεια - 
σχόλια: Νίκος Θεοτοκάς - ∆ιονύσης Τζάκης, Ίδρυµα της 
Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και 
τη ∆ηµοκρατία

Ο συγγραφέας Χρήστος Βυζάντιος, γεννηµένος το 1804 στην 
Κωνσταντινούπολη, ήρθε νεαρότατος στην επαναστατηµένη 
Ελλάδα, το 1823. Πολέµησε στο Ναύπλιο, στην Κάρυστο, στο 
Χαϊδάρι, στην Ακρόπολη, στη Χίο και αλλού ως µέλος του 
νεοσύστατου ολιγάριθµου τακτικού στρατού, ενός σώµατος που 
απαξιώθηκε από την πλειονότητα των οπλαρχηγών του 1821. 
Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο η εξιστόρησή του, που εκδόθηκε 
αρχικά το 1837 και σε εκτενέστερη και αναθεωρηµένη µορφή 
το 1874, αποτελεί µία από τις σπάνιες και πιο πολύτιµες 
µαρτυρίες για την Ελληνική Επανάσταση. Η εκτενής εισαγωγή 
(στην οποία οι επιστηµονικοί επιµελητές εντάσσουν το κείµενο 
στη σύγχρονη ιστοριογραφική και θεωρητική συζήτηση περί τακτικού και άτακτου στρατού), τα αναλυτικά 
σχόλια και το ευρετήριο βοηθούν τον σηµερινό αναγνώστη να προσεγγίσει και να κατανοήσει το σηµαντικό 
αυτό έργο.
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Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Ο στρατιωτικός ηγέτης της Ελληνικής 
Επανάστασης, εκδ. Μεταίχμιο

Από το πλήθος των σκληροτράχηλων 
οπλαρχηγών που πρωταγωνίστησαν 
στην Ελληνική Επανάσταση ξεχωρί-
ζει, δίχως αμφιβολία, ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης. Θρύλος για τους συντρό-
φους του και φόβητρο για τους εχθρούς 
του, ο Γέρος του Μοριά αναδείχθηκε 
στην εμβληματικότερη προσωπικό-
τητα της Παλιγγενεσίας. Ηγήθηκε της 
Επανάστασης στον Μοριά, οργάνωσε και 
υλοποίησε τις μεγάλες στρατιωτικές επι-
τυχίες εναντίον των Τούρκων, ενώ, όταν 
χρειάστηκε, διέσωσε και εγγυήθηκε με 
το κύρος του την ενότητα των Ελλήνων. 
Στο βιβλίο του ο Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης 
αναδεικνύει με γλαφυρό τρόπο, δίχως 
εξωραϊσμούς και αποσιωπήσεις, το 
πορτρέτο του ανθρώπου που συνέδεσε 
το όνομά του με την κορυφαία στιγμή 
του Νεότερου Ελληνισμού. Μέσα από τις 
φλόγες του Αγώνα, ο θρυλικός Κλέφτης 
της εποχής της Τουρκοκρατίας μεταμορ-
φώθηκε στον αδιαμφισβήτητο στρατιω-
τικό ηγέτη της Ελληνικής Επανάστασης. 
Ίσως γι’ αυτό το όνομά του έγινε σύμβολο μιας εποχής, αποτυπώθηκε στα Απομνημονεύματα και τις 
Αναμνήσεις των δεκάδων Φιλελλήνων που προσέτρεξαν στην ελληνική χερσόνησο για να βοηθήσουν 
τους επαναστατημένους Έλληνες, ενώ κυριάρχησε στη συλλογική μνήμη της σύγχρονης Ελλάδας.

Maureen Connors Santelli,  
Ο αμερικανικός φιλελληνισμός  
– Η επίδραση της Επανάστασης του 1821  
στις ΗΠΑ, μτφρ.: Δημήτρης Σταυρόπουλος, 
Σέβυ Σπυριδογιαννάκη, εκδ. Ψυχογιός

Η Ελληνική Επανάσταση είχε ιδιαίτερη σημασία για 
τους Αμερικανούς. Οι αμερικανικές εφημερίδες 
της εποχής ονόμασαν το ξέσπασμα συμπάθειας και 
υποστήριξης προς τους Έλληνες «Ελληνική Φωτιά», 
κάνοντας έναν παραλληλισμό με το βυζαντινό υγρό 
πυρ. Αν και η σύσταση του υγρού πυρός έχει χαθεί 
στο διάβα της Ιστορίας, η αμερικανική «Ελληνική 
Φωτιά» αποτελούνταν από ενθουσιασμό για τον 
ελληνικό αγώνα, τον οποίο ενέπνεε η πεποίθη-
ση πως τα δημοκρατικά ιδεώδη συνέδεαν τους 
Αμερικανούς με το αρχαίο ελληνικό παρελθόν.
Το παρόν βιβλίο, ωστόσο, δεν περιέχει απλώς μια 
ιστορία για το εύρος της στήριξης που παρείχαν 
οι Αμερικανοί στους Έλληνες. Το κίνημα υπέρ της 
ελληνικής ανεξαρτησίας αποτελεί ένα μοναδικό 
όχημα για να διερευνηθούν τα συμφέροντα των 
Αμερικανών στην Ελλάδα και στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, να διαπιστωθούν οι τρόποι με τους 
οποίους οι Αμερικανοί πίστευαν ότι θα βοηθούσαν 
τους Έλληνες να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία, 
καθώς και να εξεταστεί πώς αυτές οι προσπάθειες 
επηρέασαν τα μεταρρυθμιστικά κινήματα του 19ου 
αιώνα στις ΗΠΑ.
Η αμερικανική υποστήριξη στην Ελληνική 
Επανάσταση είχε κοινωνικές επιπτώσεις και 
πολιτικό αντίκτυπο στις ΗΠΑ, ενώ, αντίθετα, ο 
Πόλεμος της Ελληνικής Ανεξαρτησίας βοήθησε τους 
Αμερικανούς να αυτοπροσδιοριστούν ως λαός και 
να ερμηνεύσουν την κληρονομιά της Αμερικανικής 
Επανάστασης στη διεθνή σκηνή.

Στάθης Ν. Καλύβας - Κώστας 
Γιαννακίδης, Το ελληνικό όνειρο, 
 εκδ. Μεταίχμιο

Το βιβλίο διατρέχει την ιστορία του νέου 
ελληνικού κράτους καταλήγοντας σε ένα 
ιδανικό εθνικό σενάριο για την επόμενη 
δεκαετία. Δεν πρόκειται, ασφαλώς, για 
ένα προγραμματικό κείμενο, αλλά για λο-
γικές υποθέσεις. Ακολουθούμε τις γραμ-
μές που ξεκίνησαν από την Επανάσταση 
του 1821, ξεμπλέκουμε το κουβάρι που 
σχημάτισαν πάνω στον άξονα του χρόνου 
και προσπαθούμε να δούμε πού θα κα-
ταλήξουν. Στο τέλος αυτής της διαδρομής, 
μέσα από παθογένειες, κρίσεις, έριδες και 
συγκρούσεις, αναδεικνύεται ένα θετικό 
σενάριο για μια χώρα που θα εξάγει 
ευτυχία.
Δεν πρόκειται, επίσης, για ιστορική μελέ-
τη. Είναι όμως μια συνάντηση της ιστορι-
κής αφήγησης με την πολιτική ανάλυση. 
O Στάθης Ν. Καλύβας, ένας από τους 
σημαντικότερους, παγκοσμίως, πολιτικούς επιστήμονες των καιρών μας, αναλύει σύντομα και περιεκτικά 
τους μηχανισμούς που κίνησαν την ιστορική και κοινωνική εξέλιξη στη σύγχρονη Ελλάδα, ξορκίζοντας 
με πραότητα αφελείς και λαϊκίστικες προσεγγίσεις που έθρεψαν μύθους και στερεότυπα. Τι οδήγησε στην 
Επανάσταση του 1821; Πώς φτάσαμε στον εθνικό διχασμό; Ποιες πληγές άφησε ο Εμφύλιος; Τι έφταιξε για 
την κρίση του 2010 και πόσο άλλαξε η Ελλάδα; Πώς θα είναι η χώρα μας στη δεκαετία του 2030;
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Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ WILDLIFE WATCH ΤΗΣ SAMSUNG ΠΡΟΣΚΑΛΕΊ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ  
ΕΊΚΟΝΊΚΟΊ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΊ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΕΊΛΟΥΜΕΝΑ ΕΊΔΗ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΊΚΗΣ.

H 
Samsung ανακοινώνει 
το Wildlife Watch, 
μια πρωτοβουλία 
που αξιοποιεί την 
τεχνολογία, προκειμένου 
να καταπολεμήσει 

τη λαθροθηρία στα αφρικανικά 
δάση. Χρησιμοποιώντας τις κάμερες 
επαγγελματικού επιπέδου των συσκευών 
Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE), θα 
υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση 24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο από το φυσικό καταφύγιο 
Balule Nature Reserve στη Νότια Αφρική, 
στο Εθνικό Πάρκο Kruger. Όλοι όσοι 
ενδιαφέρονται καλούνται να συμμετάσχουν 
ως εικονικοί δασοφύλακες και να συμβάλουν 
στην προστασία ζώων που απειλούνται από 
τη λαθροθηρία, παρακολουθώντας τα στο 
φυσικό τους περιβάλλον και απολαμβάνοντάς 
τα ζωντανά από το σπίτι.
Για την πρωτοβουλία αυτή η Samsung έχει 
ενώσει τις δυνάμεις της με την αφρικανική 
εταιρεία τεχνολογίας Africam. Στο πλαίσιο 
αυτής της συνεργασίας, που έχει ως στόχο 
να θέσει την τεχνολογία στην υπηρεσία ενός 
καλού σκοπού, η Samsung έχει δώσει 
νέο ρόλο σε ένα από τα πιο πρόσφατα 
smartphones της, το Samsung Galaxy S20 
FE, χρησιμοποιώντας τις κάμερές του ως 
«σύστημα παρακολούθησης», για ακόμη 
μεγαλύτερη προστασία των άγριων ζώων, 
που κινδυνεύουν με εξαφάνιση στην Αφρική.
Στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής δράσης της, 
η Africam υποστηρίζει τη φιλανθρωπική 
οργάνωση Black Mamba, μια μονάδα 
επιτήρησης που αποτελείται αποκλειστικά 
από γυναίκες. Η ομάδα αυτή χρησιμοποιεί 

μη βίαιες μεθόδους για την πρόληψη 
της λαθροθηρίας, που έχει αυξηθεί 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς 
οι λαθροκυνηγοί εκμεταλλεύονται την 
ξαφνική πτώση του τουρισμού. Μέσω της 
πρωτοβουλίας Wildlife Watch οι θεατές 
θα παρακολουθούν από κοντά το έργο 
των δασοφυλάκων της Black Mamba, θα 
βλέπουν τα ζώα που προστατεύουν και θα 
έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν δωρεές, 
για να στηρίξουν το έργο τους.
Στην πρωτοβουλία πρωτοστατεί η DJ, 
παραγωγός και σχεδιάστρια μόδας Peggy 
Gou. Γεννημένη στη Νότια Κορέα και με 
έδρα το Βερολίνο, η Peggy Gou, γνωστή 
για τη φιλοζωική της δράση και ειδικά για 
την αγάπη της για τις καμηλοπαρδάλεις, 
θα αναλάβει η ίδια τον ρόλο του εικονικού 
δασοφύλακα, για να ευαισθητοποιήσει 
και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να 
συμμετάσχουν.
Επίσης, ένα καμουφλαρισμένο τζιπ με ένα 
Samsung Galaxy S20 FE θα χρησιμοποιηθεί 
από τους δασοφύλακες στις περιπολίες τους, 
ενώ η ζωντανή αναμετάδοση θα φέρει το 
κοινό πιο κοντά στην καθημερινότητα και τις 
εμπειρίες των δασοφυλάκων.
Οι χρήστες μπορούν να γίνουν εικονικοί 
δασοφύλακες και να περιπολούν στο 
wildlife-watch.com, για να ειδοποιούν τους 
δασοφύλακες σε περίπτωση που δουν ζώα 
σε κίνδυνο ή ενδείξεις λαθροθηρίας, να 
μοιράζονται την εικόνα τους μέσω snapshots 
στα social media και να ενθαρρύνουν τους 
άλλους να συμμετέχουν και να ενισχύσουν 
με δωρεές το έργο της ομάδας The Black 

Mamba Anti-Poaching Unit. Με διαφορετικές 
προβολές κάμερας, καμία περιπολία δεν 
μοιάζει με την προηγούμενη, καθώς οι 
χρήστες μπορούν να παρακολουθούν 
ελέφαντες, λιοντάρια, ακόμα και 
καμηλοπαρδάλεις στην άγρια φύση, από τον 
καναπέ τους.
Ο Mark Notton, Senior Director IM Category 
Management στη Samsung, δήλωσε: 
«Καθώς οι ζωές μας έχουν γίνει πιο 
εικονικές, η δύναμη που έχει η τεχνολογία 
για να ενώσει τους ανθρώπους για έναν 
καλό σκοπό, προς όφελος όλων, δεν ήταν 
ποτέ πιο ξεκάθαρη. Το Wildlife Watch είναι 
ένα πραγματικά συναρπαστικό πιλοτικό 
πρόγραμμα και, επαναπροσδιορίζοντας 
ένα από τα πιο πρόσφατα smartphones 
μας με αυτόν τον τρόπο, ελπίζουμε ότι η 
αυξημένη προσοχή σε αυτά τα απίστευτα 
ζώα θα ενισχύσει την υπάρχουσα επιτήρηση, 
θα ευαισθητοποιήσει περισσότερο κόσμο, 
ενώ συνάμα θα προσφέρει ευχαρίστηση 
επιτρέποντας στους ανθρώπους να δουν και 
να μάθουν περισσότερα για την άγρια ζωή 
από το σπίτι τους».
Το πρόγραμμα Wildlife Watch θα διαρκέσει 
δύο μήνες (25 Φεβρουαρίου - 8 Απριλίου 
2021). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
η Samsung ελπίζει να στρέψει την 
προσοχή πολλών ανθρώπων στα ζώα 
που παραμελούνται κατά την πανδημία. 
Για παρακολούθηση της ζωντανής 
αναμετάδοσης και συμμετοχή στην 
προστασία των απειλούμενων ειδών, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταβούν στο 
wildlife-watch.com.

Γίνε εικονικός δασοφύλακας!
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Με αφορµή την 25η Μαρτίου 
και την επέτειο των 200 
χρόνων από την έναρξη της 
Ελληνικής Επανάστασης, το 

Cycladic Shop παρουσιάζει µια σειρά νέων 
αντικειµένων, εµπνευσµένων από την 
έκθεση «Αρχαιολατρία και Φιλελληνισµός 
– Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου». 
Η έκθεση, που θα ανοίξει τις πόρτες της στο 
κοινό αµέσως µόλις ανοίξουν τα µουσεία, 
περιλαµβάνει σηµαντικά ευρωπαϊκά 
έργα του 19ου αιώνα και του ελληνικού 
νεοκλασικισµού σε διάλογο µε αρχαία 

αριστουργήµατα από µουσεία της Ελλάδας 
και της Ιταλίας, υπό την επιµέλεια της δρος 
Φανής-Μαρίας Τσιγκάκου, ιστορικού τέχνης, 
και του καθηγητή Νικολάου Χρ. Σταµπολίδη.
Ανακαλύψτε online µια σειρά από 100% 
µεταξωτά µαντίλια εµπνευσµένα από την 
έκθεση, σε ποικιλία χρωµάτων, αλλά και 
πρωτότυπα βραχιόλια από υαλόµαζα δεµένη 
µε χρυσό, µε µικρογραφίες Ελλήνων της 
εποχής και σκηνές από το «Λεύκωµα 
Ελληνικών Ενδυµασιών» που εξέδωσε το 
1837 ο O.M. Baron von Stackelberg.
Βασισµένα σε διάσηµες ελαιογραφίες 

µεγάλων Ευρωπαίων δηµιουργών, τα 
τέσσερα διαφορετικά παζλ του Cycladic Shop 
ζωντανεύουν την Ελληνική Επανάσταση 
στα χέρια µικρών και µεγάλων, ενώ οι 
καλαίσθητες αφίσες παραδίδουν µαθήµατα… 
Ιστορίας.
Πραγµατοποιώντας τις αγορές σας από το 
Cycladic Shop στηρίζετε τα εκπαιδευτικά 
και κοινωνικά προγράµµατα του µουσείου. 
Η λειτουργία του e-shop συνεχίζεται 
κανονικά µε αποστολές στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό.
shop@cycladic.gr, eshop@cycladic.gr

∆ώρα εµπνευσµένα από το 1821 στο Cycladic Shop
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Η Samsung Electronics ανακοίνωσε 
πως τέσσερις Νέοι Ηγέτες θα 
προστεθούν στην Generation17, 
την οµάδα εµπνευσµένων ηγετών, 

ηλικίας 23 έως 30 ετών, που καινοτοµούν για την 
ανθρωπότητα και µάχονται για την κινητοποίηση 
παγκόσµιων κοινοτήτων. Πρόκειται για µία 
πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο 
σχεδίου δράσης από κοινού µε το Πρόγραµµα 
των Ηνωµένων Εθνών για την Ανάπτυξη 
(UNDP). Στόχος είναι η επιτάχυνση των 17 
Παγκόσµιων Στόχων, γνωστών και ως Στόχων 
Βιώσιµης Ανάπτυξης, που αποτελούν ένα 
κάλεσµα σε δράση για τη διασφάλιση της ειρήνης 
και της ευηµερίας για τους ανθρώπους και τον 
πλανήτη έως το 2030.
Η νέα οµάδα των Νέων Ηγετών της 
Generation17 αποτελείται από τέσσερις 
οραµατιστές που αγωνίζονται για θέµατα 
ανισότητας και καταπάτησης των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, εκπαιδεύοντας τη γενιά τους 
σχετικά µε τους Παγκόσµιους Στόχους σε όλη τη 
Λατινική Αµερική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και 
την Ανατολική Ευρώπη:
• Daniel Calarco (Βραζιλία): Ένας 23χρονος 

ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που 
ίδρυσε το International Youth Watch για να 
δηµιουργήσει καλύτερες ευκαιρίες για νέους από 
περιθωριοποιηµένες κοινότητες.
• Nadine Khaouli (Λίβανος): Μια 25χρονη 
ακτιβίστρια που ηγείται των προσπαθειών 
ανακούφισης από τις καταστροφές στον Λίβανο, 
σε συνέχεια της έκρηξης στο Λιµάνι της Βηρυτού 
το 2020 και της πανδηµίας Covid-19, µέσω της 
οργάνωσής της Kafe be Kafak.
• Yejin Choi (Νότια Κορέα): Μια 26χρονη 
γνωστική θεραπεύτρια που έγινε διευθύνουσα 
σύµβουλος και ίδρυσε το DoBrain, µια εφαρµογή 
τεχνητής νοηµοσύνης για κινητές συσκευές που  
στοχεύει στη βελτίωση των ευκαιριών πρώιµης 
εκπαίδευσης για παιδιά µε αναπηρίες.
• Yurii Romashko (Ουκρανία): Ένας 28χρονος 
υποστηρικτής της διαφάνειας που ίδρυσε το 
think tank «Institute of Analysis and Advocacy» 
και δίνει τη δυνατότητα στην κοινότητά του να 
λαµβάνει πιο ενηµερωµένες αποφάσεις στην 
καθηµερινότητα, βασισµένες σε δεδοµένα.

Ενισχύοντας τη φωνή µιας γενιάς
Η Generation17 ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2020 

Μαντίλι µεταξωτό κόκκινο «Έλληνας» 
επετειακό 120x120 εκ., €300.

Παζλ «Έλληνες µάχονται ανάµεσα 
σε αρχαία ερείπια», 150 κοµµάτια, €20.

Γλυπτό 36x34x16 εκ. Νεαρή κοπέλα στον τάφο του Μάρκου 
Μπότσαρη, €110. Πιστό αντίγραφο του γλυπτού έργου του 
Pierre-Jean David d’ Angers (178 8-1856), 1834.

Ν
ΕΤ

Η Samsung και το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών 
για την Ανάπτυξη (UNDP) διευρύνουν τη συνεργασία τους

µε την αποστολή να εµπνεύσει µια ολόκληρη 
γενιά νεαρών φίλων της τεχνολογίας, ώστε να 
επιτύχουν τους Παγκόσµιους Στόχους σε λιγότερο 
από 10 χρόνια.
Τους τελευταίους µήνες, η Samsung και το UNDP 
ενίσχυσαν την απήχηση και τον αντίκτυπο της 
δουλειάς τους, µε καθοδήγηση µέσω του UNDP 
Youth Global Programme και του Global Policy 
Network, τη συµµετοχή σε εκδηλώσεις που 
σχετίζονται µε την παγκόσµια και περιφερειακή 
ανάπτυξη, όπως η σειρά #Youth4ClimateLive 
και Karma Dialogue, και τη διασύνδεσή τους µε 
τοπικά γραφεία και συνεργάτες.



Εκτέλεση
•  Σε ένα φλιτζάνι βάζουµε τον κρόκο Κοζάνης µαζί µε δύο κ.σ. χλιαρό νερό, ανα-

κατεύουµε καλά και αφήνουµε στην άκρη.
•  Σε µέτρια φωτιά βάζουµε ένα τηγάνι µε χοντρό πάτο και καπάκι και ρίχνουµε 

το λάδι και το βούτυρο. Όταν λιώσει το βούτυρο, ρίχνουµε το κρεµµύδι µε λίγο 
αλάτι και σοτάρουµε για 1-2 λεπτά (µέχρι να γίνει διαφανές). Έπειτα ρίχνουµε το 
σκόρδο και σοτάρουµε για άλλα 20 δευτερόλεπτα.

•  Ρίχνουµε στο τηγάνι το κρασί και περιµένουµε µέχρι να εξατµιστεί το αλκοόλ 
και να µείνει το 1/3 από τα υγρά. Έπειτα ρίχνουµε την κρέµα γάλακτος και τον 
κρόκο Κοζάνης που έχουµε ανακατέψει µε νερό και συνεχίζουµε το µαγείρεµα 
για άλλα 2-3 λεπτά.

•  Κατεβάζουµε τη φωτιά, ρίχνουµε στο τηγάνι τα µύδια, σκεπάζουµε µε το καπάκι 
και τα αφήνουµε να µαγειρευτούν για 8-10 λεπτά.

•  Βγάζουµε το σκεύος από τη φωτιά και διορθώνουµε το αλάτι και το πιπέρι. Προ-
σθέτουµε τον χυµό και το ξύσµα λεµονιού, καθώς κ αι τον µαϊντανό. Ανακατεύ-
ουµε και σερβίρουµε µαζί µε ωραίο ζυµωτό ψωµί.

Μύδια µε κρόκο Κοζάνης

Υλικά
•  1 κ.σ. ηλιέλαιο
•  2 κ.σ. βούτυρο (φυτικό)
•  2 κ.σ. ψιλοκοµµένο άσπρο 

κρεµµύδι
•  2 σκελίδες σκόρδο λιωµένες
•  1/4 κ.γλ. κρόκος Κοζάνης
•  1 φλιτζάνι ξηρό λευκό κρασί
•  1 φλιτζάνι κρέµα γάλακτος 

(φυτική)
•  500 γρ. µύδια µε µισό 

κέλυφος
•  αλάτι & φρεσκοτριµµένο 

πιπέρι
•  χυµός & ξύσµα από ένα 

λεµόνι
•  1/2 φλιτζανιού 

χοντροκοµµένος µαϊντανός

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan, 
Facebook: AbirWazzan

Μερίδες: 4Μερίδες: 4Μερίδες: 4
Χρόνος µαγειρέµατος: 30 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 30 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 30 λεπτάΒαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*



Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε 
σωστά την αφαίρεση του 
ημιμόνιμου μανικιούρ μόνες σας 

στο σπίτι και να σώσετε τα νύχια σας από 
τραυματισμούς.

Βήμα 1ο: Λίμα
Για να ξεκινήσει σωστά η διαδικασία 
χρειάζεται πρώτα ένα ελαφρύ λιμάρισμα. 
Αυτό γίνεται προκειμένου να καταστραφεί 
η τελευταία στρώση του βερνικιού, του 
λεγόμενου top coat, που μπαίνει πάνω 
πάνω και προστατεύει τις υπόλοιπες 
στρώσεις του χρώματος. Με τη λίμα, 
λοιπόν, διασπάται το υλικό που έχει 
καταστήσει το ημιμόνιμο τόσο ανθεκτικό, 
προκειμένου να μπορέσει το ασετόν να 
διεισδύσει και να μαλακώσει το υπόλοιπο 
υλικό.

Βήμα 2ο: Καθαρό ασετόν & 
αλουμινόχαρτο
Αυτό είναι και το σημαντικότερο. Το 
ασετόν που θα χρησιμοποιήσετε για 
να αφαιρέσετε το ημιμόνιμο μανικιούρ 
σας πρέπει να είναι καθαρό. Αν 
χρησιμοποιήσετε ασετόν με λάδι, 

με άρωμα ή με λιγότερη από 80% 
περιεκτικότητα σε ακετόνη, είναι 
άδικος κόπος. Αφού, λοιπόν, βάλετε 
μεγάλη ποσότητα καθαρού ασετόν σε 
ένα βαμβάκι και το τοποθετήσετε στα 
νύχια σας, τυλίξτε τα με αλουμινόχαρτο 
ώστε να μουλιάσουν. Αυτό το βήμα 
το επαναλαμβάνετε για κάθε νύχι, 
αφήνοντας το ασετόν να δράσει για 
αρκετά λεπτά.

Βήμα 3ο: Pusher
Η διαδικασία με το pusher έχει στόχο να 
αφαιρέσει απαλά το βερνίκι, που πλέον 
είναι μαλακό. Ιδανικά, χρησιμοποιήστε 
ένα ξύλινο pusher, για να μην κάνετε 
ζημιά στα νύχια σας. Αν σε κάποια σημεία 
το βερνίκι δεν αφαιρείται με αυτή τη 
διαδικασία, χρησιμοποιήστε τη λίμα.

Βήμα 4ο: Ενυδάτωση
Αφού όλα πήγαν καλά, είναι απαραίτητο 
τώρα να περιποιηθείτε τα νύχια σας είτε 
με μια κρέμα χεριών είτε με κάποιο 
ειδικό έλαιο, κάνοντας μασάζ με ελαφριές 
κινήσεις. Ιδανικά, τα αφήνετε μια-δυο 
μέρες χωρίς χρώμα, για να αναπνεύσουν.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Πώς να 
αφαιρέσετε 

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

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

περιβάλλον μέσα και έξω από το σπίτι.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 15€

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

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

από 4,5€

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΙΧΤΥ)

3€
από 7€

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΑΔΙ)

5€

από 140€
1,2 m3 (χύδην)

Ανάμεικτα Big Bag Όξιά - Δρυς 

120€
 Στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ!

100x100x120

1,20m3 (χύδην)

Προϊόντα  αποκλειστικά ελληνικής υλοτομίας

Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα 

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