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Μαρκ Ρούτε: 
Θριάµβευσε στην 
Ολλανδία ο αρχηγός 
των «φειδωλών» της Ε.Ε. 
Γράφουν: Γ. Κωνσταντινίδης, 
Γ. Κύρτσος

σελ. 10, 11-13

Μιλτ. Σαρηγιαννίδης 
«Ο Ερντογάν 
αισθάνεται πιο άνετα 
ως πολιτικός 
συγγενής του Πούτιν»

σελ. 9-10

Η Μαδρίτη σταθερά 
υπέρ Ερντογάν: 
Ολοκληρώνεται 
η ναυπήγηση του πρώτου 
τουρκικού αεροπλανοφόρου 
από ισπανικές εταιρείες

σελ. 4-8

Μάριος Λαζ 
Ιωαννίδης
«Το τέλειο 
δεν είναι κάτι 
που υφίσταται 
στην τέχνη»
σελ. 35

Feed love 
your dog:

Και ο σκύλος 
µας είναι 
ό,τι τρώει

σελ. 37

1821-2021
Η ΕΛΛΑ∆Α ΜΕΤΑΞΥ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Επιστήµη
O µικροβιόκοσµος και εµείς

σελ. 24

l  ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΧΡΕΟΣ, ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΠΑΙΡΝΟΥΝ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

l  ΑΡ. ΧΑΤΖΗΣ: Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ Η ΕΜΠΕ∆ΩΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ

l  ∆. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΑΠΟΦΥΓΕΙ 
ΤΑ ΕΜΦΥΛΙΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ’40, Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙ 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ ΕΙΧΑΝ Ε∆ΡΑΙΩΘΕΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ σελ. 15-22
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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
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα

  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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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, 
•  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 
Το αεροπλανοφόρο που διχάζει
09-10 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. 
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ «Ο Ερντογάν 
αισθάνεται πιο άνετα ως πολιτικός 
συγγενής του Πούτιν»
10 // ΑΠΟΨΗ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
Μαρκ Ρούτε, ο νικητής των πρώτων 
εκλογών εν µέσω πανδηµίας στην 
Ευρώπη
11-13 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Μαρκ 
Ρούτε: Ο αρχηγός των «φειδωλών»
14 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ 
Κουρασµένοι… Και µετά, τι;
15-22 // ΘΕΜΑ 1821-2021
 Ελληνικό κράτος, 200 χρόνια µετά
Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Εθνικοί κίνδυνοι 200 χρόνια 
µετά την Επανάσταση
ΑΡ. ΧΑΤΖΗΣ «Να µεταφέρουµε τους 
εορτασµούς για το 1821 στο συµβολικό 
2030»
Πρωτοβουλία 1821-2021: Η Ιστορία 
έµπνευση για το µέλλον
∆. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ «Αν είχαµε αποφύγει 
τα εµφύλια πάθη του ’40, η πρόοδος 
και η δηµοκρατία θα είχαν εδραιωθεί 
νωρίτερα»
Πέντε παιδικά βιβλία για το 1821
23 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ψεύτικος παρασιτικός κόσµος του 
ελληνικού κοµµατισµού
24 // ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΜ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ 
Ο µικροβιόκοσµος και εµείς
26-28 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Μετά τη 
Μέρκελ, τι;
29 // ΦΕΣΤΙΒΑΛ Athens Science Virtual 
Festival 2021: Η εποχή των ηρώων
30 // ΥΓΕΙΑ Πώς φροντίζουµε έναν 
ασθενή µε Covid ή ύποπτο κρούσµα στο 
σπίτι

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

FREE TIME
33 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
34 // COOK FILES Γαρίδες µε σάλτσα 
τεριγιάκι
35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΖ 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ «Το τέλειο δεν είναι κάτι που 
υφίσταται στην τέχνη»
36 // ΠΛΑΝΗΤΗΣ  Ώρα της Γης 2021: 
Κάνε µια νέα αρχή!
37 // ΠΡΟΣΩΠΟ FLYDOG: Και ο σκύλος 
µας είναι ό,τι τρώει
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για 
καλύτερη ζωή

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

Η 
ισπανική πολιτική ζωή χαρα-
κτηρίζεται τα τελευταία χρό-
νια από σηµαντικές αλλαγές. 
Από την κυριαρχία της κε-
ντροδεξιάς περάσαµε στην 
κυριαρχία των Σοσιαλιστών. 
Οι Podemos από ριζοσπα-

στική δύναµη του 30% µετατράπηκαν σε κυβερνητικό ε-
ταίρο του 10%. Η Καταλονία έκανε κι άλλα βήµατα προς 
την απόσχιση από την Ισπανία. Η ακροδεξιά απέκτησε ι-
σχυρή πολιτική παρουσία, µε το κόµµα Vox, για πρώτη 
φορά µετά την περίοδο της δικτατορίας του Φράνκο. Ο 
βασιλιάς Χουάν Κάρλος µετατράπηκε από σύµβολο του 
εκδηµοκρατισµού της Ισπανίας σε σύµβολο διαφθοράς 
της εξουσίας. Εξαναγκάστηκε σε παραίτηση και έχει ε-
γκατασταθεί στο εξωτερικό, σε µια προσπάθεια να κρα-
τηθεί σε απόσταση ασφαλείας από την ισπανική ∆ικαιο-
σύνη, που διερευνά τις µίζες της τάξης των 100 εκατ. δολα-
ρίων που λέγεται ότι πήρε από τον βασιλιά της Σαουδικής 
Αραβίας για υπηρεσίες που του προσέφερε.
Σε αυτό το διαρκώς µεταβαλλόµενο πολιτικό περιβάλ-
λον, µία από τις σταθερές είναι η αναπτυσσόµενη 
συνεργασία ισπανικών επιχειρήσεων µε την 
Τουρκία στον τοµέα των εξοπλισµών. Ει-
δικά το αεροπλανοφόρο «Anadolu», 
το οποίο ναυπηγείται στη βάση σχε-
δίων και τεχνικής υποστήριξης 
της κρατικής ισπανικής εται-
ρείας Navantia Company, τεί-
νει να µετατραπεί σε αγκάθι 
στις σχέσεις Ελλάδας-Ισπα-
νίας και υπονοµεύει την ευ-
ρωπαϊκή αλληλεγγύη που 
πρέπει να τις χαρακτηρίζει.

Πιστό αντίγραφο
Το «Anadolu», το οποίο 
είναι προγραµµατισµένο 
να ενταχθεί επιχειρησι-
ακά στο τουρκικό Πολε-
µικό Ναυτικό το 2021, χα-
ρακτηρίζεται ως «ελαφρύ α-
εροπλανοφόρο» και αµφίβιο 
επιθετικό σκάφος πολλών α-
ποστολών.
Έχει εκτόπισµα 27.000 τόνους, 
µήκος 231 µέτρα και πλάτος 32 
µέτρα. Έχει στο δυναµικό του οκτώ 
αποβατικά σκάφη, µεταφέρει αερο-
σκάφη, ελικόπτερα και µη επανδρωµένα α-
εροσκάφη και drones τα οποία έχουν αναπτύ-
ξει µε µεγάλη επιτυχία οι Τούρκοι βασισµένοι σε 
ξένη τεχνολογία.
Το «Anadolu» µπορεί να µεταφέρει πάνω από 150 οχή-
µατα και άρµατα µάχης και περισσότερους από 1.000 κο-
µάντος.
Η ναυπήγησή του στηρίζεται στην κρατική ισπανική ε-
ταιρεία Navantia, η οποία σχεδίασε και ναυπήγησε µε 
επιτυχία το ισπανικό αεροπλανοφόρο «Βασιλιάς Χουάν 
Κάρλος Α΄». Στη συνέχεια, οι Ισπανοί απευθύνθηκαν στο 
Πολεµικό Ναυτικό της Αυστραλίας και της Τουρκίας για 
να αξιοποιήσουν την επιτυχία τους και να εξασφαλίσουν 
σχετικές παραγγελίες. Η σηµαντικότερη ήρθε από την 

ΤΟ 
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ 

ΠΟΥ ∆ΙΧΑΖΕΙ

Ισπανοί Σοσιαλιστές και 
Podemos δυναµικά 
υπέρ Ερντογάν.

κυβέρνηση της Τουρκίας και αφορά το υπό ναυπήγηση 
«Anadolu», το οποίο θεωρείται πιστό αντίγραφο του ισπα-
νικού αεροπλανοφόρου.

Ένα υπερόπλο στο Αιγαίο
Με την επιχειρησιακή ένταξη του «Anadolu» στο τουρ-
κικό Πολεµικό Ναυτικό το «ελαφρύ αεροπλανοφόρο» θα 
µετατραπεί σε βασικό µέσο προώθησης της στρατηγικής 
της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Άγκυρα ενισχύει, εδώ και µία 
δεκαετία, το Πολεµικό Ναυτικό της, µε το σκεπτικό ότι 
πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαµόρφωση 
των εξελίξεων ταυτόχρονα στην Ανατολική Μεσόγειο, το 
Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα.
Ειδικά σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, το «Anadolu» αναµένεται 
να αλλάξει τον συσχετισµό των δυνάµεων και να φέρει σε 
δύσκολη θέση την ελληνική πλευρά. Το τουρκικό αερο-
πλανοφόρο που ναυπηγείται από την ισπανική Navantia 
θα είναι µια διαρκής απειλή για στρατηγικής σηµασίας ελ-
ληνικά νησιά και νησίδες και θα µπορεί να εκτελεί σύνθε-
τες αποστολές σε χρόνο ρεκόρ. Θα πρέπει να επιτηρείται 

συνεχώς από την ελληνική Πολεµική Αεροπορία και το 
Πολεµικό Ναυτικό, για να µην υπάρξει αιφνιδια-

σµός σε βάρος των κυριαρχικών µας δικαιωµά-
των. Θα είναι πολύ δύσκολο για τις ελληνι-

κές Ένοπλες ∆υνάµεις να προβλέπουν 
και να εξουδετερώνουν τις κινήσεις 

του «Anadolu».
Το ισπανικών προδιαγραφών 

τουρκικό αεροπλανοφόρο είναι 
πολύ πιο απειλητικό για τα κυ-
ριαρχικά δικαιώµατά µας απ’ 
ό,τι τα έξι γερµανικά υπο-
βρύχια τύπου 214 που ναυ-
πηγούνται για λογαριασµό 
της Τουρκίας. Τα γερµα-
νικά υποβρύχια θα εξου-
δετερώσουν ένα πλεονέ-
κτηµα που έχει αποκτήσει 
η ελληνική πλευρά από 
την περίοδο Σηµίτη-Τσο-
χατζόπουλου µε εξωφρε-
νικό κόστος και τις γνωστές 

µίζες, που οδήγησαν τον τότε 
υπουργό Εθνικής Άµυνας στη 

φυλακή. Θα χρειαστούν όµως 
αρκετά χρόνια για την επιχειρη-

σιακή ένταξη των γερµανικών υ-
ποβρυχίων στο τουρκικό Πολεµικό 

Ναυτικό και αποτελούν, σε τελική ανά-
λυση, ένα οπλικό σύστηµα το οποίο διαθέ-

τουµε και γνωρίζουµε.
Αεροπλανοφόρο τύπου «Anadolu» δεν έχει η Ελ-

λάδα, ούτε µπορεί να αποκτήσει, γιατί η ναυπήγηση, 
και κυρίως η λειτουργία του, ξεπερνά τις οικονοµικές δυ-
νατότητές µας. Πρόκειται άλλωστε για µια υπόθεση πολ-
λών ετών, στη διάρκεια των οποίων η Τουρκία θα έχει το 
πλεονέκτηµα, εφόσον είναι πολύ πιθανή η επιχειρησιακή 
ένταξη του «Anadolu» στο Πολεµικό Ναυτικό της Τουρ-
κίας εντός του 2021.
Ανάλογο πολεµικό σκάφος διαθέτει η Αίγυπτος. Είχε 
ναυπηγηθεί από τη Γαλλία για λογαριασµό της Ρωσίας. 
Μετά όµως από την κρίση στην ανατολική Ουκρανία και 
την ενσωµάτωση της Κριµαίας στη Ρωσία επιβλήθηκε ε-

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Το τουρκικό Πολεµικό 
Ναυτικό αποκτά νέες 
δυνατότητες µε τη 
βοήθεια των Ισπανών.



 

ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΩΘΗΣΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ ΨΗΛΑ. 

      επιλέγοντας ανάμεσα σε 7 πυλώνες εξειδίκευσης
      αποκτώντας πρόσβαση σε περισσότερα από 9.500
      μαθήματα μέσω του LinkedIn Learning
      έχοντας την ευκαιρία να εργαστείς σε αμειβόμενες
      θέσεις εργασίας 

Δήλωσε συμμετοχή στο projectfuture.gr

Project Future.
Ένα μικρό μεγάλο άλμα στο αύριο.

Έχεις όνειρα, έχεις θέληση και τώρα έχεις και ό,τι χρειάζεσαι 
για να τα κατακτήσεις. Ο 6ος κύκλος Project Future ξεκινά online, 
για να σου προσφέρει τις δεξιότητες που χρειάζεσαι, για να κάνεις 
το επόμενό σου άλμα



κός με μεγάλη πορεία στο Σοσιαλιστικό 
Κόμμα, ο οποίος έχει διατελέσει και υ-
πουργός Εξωτερικών της Ισπανίας. Πρό-
κειται για μία προσωπικότητα που αντι-
λαμβάνεται το πρόβλημα, αλλά δεν έχει 
την πολιτική βούληση να παρέμβει για να 
επιβληθούν κάποιοι περιορισμοί στους 
ευρωπαϊκούς εξοπλισμούς της Τουρκίας.
Μετά την ομιλία μου στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επανήλθα με 
ερώτησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και προσωπικά στον Μπορέλ. Σε 
αυτήν τόνιζα: «Σκέφτεται η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία για 
την επιβολή ευρωπαϊκού εμπάργκο στις 
πωλήσεις οπλικών συστημάτων και σχετι-
κής τεχνολογίας στην Τουρκία;
»Η κρίση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ έ-
δειξε ότι τα τουρκικά οπλικά συστήματα, 
στη συγκεκριμένη περίπτωση drones, 
χρησιμοποιούνται με επιθετικό τρόπο για 
την κλιμάκωση της έντασης σε περιοχές 
στρατηγικής σημασίας.
»Ήδη ο Καναδάς επέβαλε, έστω με καθυ-
στέρηση, εμπάργκο στην πώληση σχετι-
κής τεχνολογίας στην Τουρκία, γιατί τα 
τουρκικά drones στηρίζονται και στην τε-
χνολογία που πούλησαν καναδικές εται-
ρείες στην Τουρκία.
»Γιατί δεν ακολουθεί το παράδειγμα του 
Καναδά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον 
μάλιστα ένα ευρωπαϊκό εμπάργκο όπλων 
για όσα κάνει η Τουρκία σε Λιβύη, Συρία, 
Ανατολική Μεσόγειο και νότιο Καύκασο 
δεν στρέφεται κατά του τουρκικού λαού 
αλλά κατά του αντιδημοκρατικού ισλαμο-
εθνικιστικού και διεθνώς επιθετικού κα-
θεστώτος Ερντογάν;».

Οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν 
εφαρμόζουν ούτε τα νατοϊκά 
κριτήρια που οδήγησαν στο 
αμερικανικό εμπάργκο όπλων σε 
βάρος της Τουρκίας.

Αδράνεια υπέρ του Ερντογάν
Η απάντηση Μπορέλ ήρθε με επιστολή 
στις 4 Ιανουαρίου 2021. Σε αυτήν ο ύπα-
τος εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής υπογραμμίζει μεταξύ 
των άλλων: «Η τελική απόφαση σχετικά 
με τη χορήγηση ή μη άδειας εξαγωγής 
ή διαμετακόμισης στρατιωτικού εξοπλι-
σμού, σύμφωνα με το προαναφερθέν νο-
μικό πλαίσιο, λαμβάνεται από τις αρμό-
διες αρχές των κρατών-μελών της Ε.Ε.».
Όπως επισημαίνει ο κ. Μπορέλ: «Τον Ο-
κτώβριο του 2019 τα κράτη-μέλη δεσμεύ-
τηκαν να υιοθετήσουν ισχυρές εθνικές 
σχέσεις όσον αφορά την πολιτική τους για 
τις εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία».
Ο ύπατος εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταλήγει: «Δεν 
έχει επιβληθεί εμπάργκο όπλων και μια 
τέτοια απόφαση του Συμβουλίου θα απαι-
τούσε ομοφωνία».
Με την απάντησή του ο Μπορέλ ανέ-
δειξε την απροθυμία κυβερνήσεων όπως 
της Γερμανίας και της Ισπανίας να συμ-

βάλουν σε έναν περιορισμό των εξοπλι-
στικών προγραμμάτων της Τουρκίας και 
την απροθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση. 
Επέλεξε την αδράνεια, η οποία είναι στα 
μέτρα του Ερντογάν και σε βάρος της ευ-
ρωπαϊκής αλληλεγγύης.
Σχολιάζοντας την απάντηση Μπορέλ - 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έκανα την ακό-
λουθη δήλωση: «Το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο, όπως επισημαίνει ο κ. Μπορέλ, αρνεί-
ται να προχωρήσει στην κατεύθυνση της 
επιβολής ευρωπαϊκού εμπάργκο όπλων 
στην Τουρκία. Οι κυβερνήσεις των κρα-
τών-μελών, ιδιαίτερα της Γερμανίας και 
της Ισπανίας, επιμένουν στον υπερεξο-
πλισμό της Τουρκίας, ενώ η Ελλάδα βρί-
σκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή απειλή 
για την εθνική της κυριαρχία και μεγάλη 
πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση 
για την ενίσχυση της εθνικής της άμυνας.
»Έφτασε η ώρα να ακολουθήσουν οι ευ-
ρωπαϊκές κυβερνήσεις το παράδειγμα 
των ΗΠΑ και να επιβάλουν εμπάργκο 
όπλων στην Τουρκία. Αν δεν επιθυμούν 
να το κάνουν στο όνομα της ευρωπαϊ-
κής αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και 
της αντιμετώπισης της επιθετικής πολι-
τικής της Τουρκίας από τη Λιβύη μέχρι 
το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, μπορούν να το 
κάνουν με βάση τα κριτήρια που εφαρ-
μόζουν οι ΗΠΑ σε σχέση με την προμή-
θεια από την Τουρκία ρωσικών πυραύλων 
S-400 ή εξαιτίας των μαζικών διώξεων α-
ντιφρονούντων και της σκληρής καταπίε-
σης της κουρδικής μειονότητας από το κα-
θεστώς Ερντογάν.
»Η συνέχιση της σημερινής πολιτικής του 
υπερεξοπλισμού του καθεστώτος Ερντο-
γάν εκθέτει τις κυβερνήσεις των κρατών-
μελών που την ακολουθούν και την ίδια 
την Ε.Ε.».

Παρέμβαση στη Μαδρίτη
Με τον Μπορέλ να επιλέγει την αδράνεια 
σε όφελος του Ερντογάν, πήρα την πρω-
τοβουλία να απευθυνθούμε, Έλληνες και 
Κύπριοι ευρωβουλευτές, στον σοσιαλι-
στή πρωθυπουργό της Ισπανίας, Σάντσεθ, 
και στον τότε αντιπρόεδρο της ισπανικής 
κυβέρνησης και αρχηγό των Podemos, Ι-
γκλέσιας, για να ζητήσουμε το «πάγωμα» 
της ναυπήγησης του πρώτου τουρκικού α-
εροπλανοφόρου από ισπανικές εταιρείες.
Την επιστολή υπέγραψαν, εκτός από 
εμένα, ο Ευ. Μεϊμαράκης, επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας των ευρωβουλευτών της 
ΝΔ, ο Ν. Ανδρουλάκης, επικεφαλής της α-
ντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο Λ. 
Χριστοφόρου, επικεφαλής της αντιπρο-
σωπείας των ευρωβουλευτών του ΔΗΣΥ, 
και ο Δ. Παπαδάκης, επικεφαλής της αντι-
προσωπείας του ΕΔΕΚ.
Στην επιστολή μας προς τους Σάντσεθ και 

μπάργκο στις πωλήσεις όπλων στη Ρωσία 
και το γαλλικό ελαφρύ αεροπλανοφόρο-
ελικοπτεροφόρο αγοράστηκε τελικά από 
την Αίγυπτο και εντάχθηκε στο Πολεμικό 
Ναυτικό της.

Πίεση στον Μπορέλ
Η συνεργασία Ισπανίας-Τουρκίας για τη 
ναυπήγηση του «Anadolu» ξεκίνησε πριν 
από το 2016, οπότε εκδηλώθηκε το απο-
τυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα σε 
βάρος του Ερντογάν, με αποτέλεσμα να ε-
πηρεαστεί η πολιτική του τόσο στο εσωτε-
ρικό όσο και στο εξωτερικό.
Ο Ερντογάν αξιοποίησε το αποτυχημένο 
στρατιωτικό πραξικόπημα για να στρα-
φεί και εναντίον πολιτικών και κοινωνι-
κών δυνάμεων που δεν είχαν καμία σχέση 
με αυτό. Για παράδειγμα, εξαπέλυσε ένα 
πρωτοφανές ανθρωποκυνηγητό σε βάρος 
των βουλευτών, των εκπροσώπων της το-
πικής αυτοδιοίκησης και των στελεχών 
του κόμματος που εκφράζει τη σημα-
ντική κουρδική μειονότητα της Τουρκίας. 
Οι προκλητικά αντιδημοκρατικές επιλο-
γές του δικαιολογήθηκαν στο όνομα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Στην 
πραγματικότητα, όμως, συνέβαλαν στη 
νέα πολιτική συμμαχία του με την τουρ-
κική άκρα Δεξιά, συμπεριλαμβανομένων 
των Γκρίζων Λύκων.
Στο εξωτερικό, η πολιτική του Ερντογάν 
έγινε πιο επιθετική, προκειμένου να δη-
μιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας πατρι-
ωτικής-εθνικιστικής συσπείρωσης σε μια 
δύσκολη περίοδο για την τουρκική οικο-
νομία και κυρίως την κοινωνία. Τουρκικά 
στρατεύματα και ελεγχόμενες από αυτά 
δυνάμεις επιχειρούν στη Συρία, στο Ιράκ, 
στη Λιβύη, ενώ η τουρκική παρέμβαση 
συνέβαλε στην επικράτηση του Αζερμπαϊ-
τζάν στον πόλεμο με την Αρμενία.
Έχει αλλάξει δραματικά το σκηνικό από 
την περίοδο κατά την οποία η κεντροδε-
ξιά κυβέρνηση της Ισπανίας ξεκίνησε τη 
συνεργασία με την Τουρκία για τη ναυπή-
γηση του αεροπλανοφόρου «Anadolu». 
Το εντυπωσιακό είναι ότι η Ε.Ε. και η 
κυβέρνηση συνασπισμού Σοσιαλιστών-
Podemos αρνούνται να λάβουν υπόψη 
τους την αλλαγή των συνθηκών και την α-
πειλή που αυτή δημιουργεί για τα κυριαρ-
χικά μας δικαιώματα.
Έθεσα με ομιλία μου στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τετάρτη 
7 Οκτωβρίου 2020 το ζήτημα της αυξανό-
μενης επιθετικότητας της Τουρκίας, που 
επιβάλλει «πάγωμα» ή και ματαίωση των 
ευρωπαϊκών εξοπλιστικών προγραμμά-
των. Ο ύπατος εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μπορέλ, δεν 
έδειξε να συγκινείται από την επιχειρη-
ματολογία που ανέπτυξα.
Ο Μπορέλ είναι ένας έμπειρος πολιτι-
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ανάλυση

Άμεσος κίνδυνος 
ανατροπής του 
συσχετισμού 
δυνάμεων στο Αιγαίο.



Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το 
Καταστατικό της και το Νόμο, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 6 Απριλίου 2021, στις 
12:00 το μεσημέρι. Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας 
COVID-19 και αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την προστασία όσων 
προτίθενται να συμμετάσχουν στις εργασίες της, το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε η εν λόγω Γενική 
Συνέλευση να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, 
χωρίς τη φυσική τους παρουσία, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το 
άρθρο 23 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α’ 146/29.7.2020).
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 (του 

Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό της 
Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου 
της Τράπεζας.

2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών 
Καταστάσεων της χρήσης 2020.

3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2020, μετά της επ’ αυτών και της 
διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 71 
του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 946.561.217.-, ως εξής:
- Κέρδη χρήσεως ευρώ 661.670.428.-

-  Μεταφορά ειδικού αποθεματικού από την 
αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων 
προς διάθεση

ευρώ 284.890.789.-

          Κέρδη προς διάθεση ευρώ 946.561.217.-

***

- Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή  
σε 19.864.886 μετοχές

ευρώ 13.349.203.-

- Έκτακτο αποθεματικό ευρώ 300.000.000.-

- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 633.212.014.-

5. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για 

τη χρήση 2020.
7. Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2021.
8. Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από 

κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2020.
9. Εκλογή Συμβούλων.
10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2021.
11. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.
12. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020.
13. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
14. Ανακοίνωση διορισμού μελών της Διοίκησης και του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής. 
15. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση
Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω 
αντιπροσώπου, τηρουμένων των περιορισμών των άρθρων 8, 13 και 14 του Καταστατικού, ο κύριος 
τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών, που είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος 
Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» 
(ΕΛ.Κ.Α.Τ.) της «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), 
στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν 
από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εν προκειμένω της Πέμπτης 1 Απριλίου 
2021 (ημερομηνία καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών του. Ανά εβδομήντα 
πέντε (75) μετοχές παρέχουν στον κύριο αυτών το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Μέτοχοι, που έχουν 
λιγότερες από εβδομήντα πέντε (75) μετοχές, μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο, ο 
οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία τουλάχιστον 
εβδομήντα πέντε (75) μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με τη 2/29.2.2000 
απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρμογής –από είκοσι πέντε (25) σε 
εβδομήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτείται για την παροχή δικαιώματος 
συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετά την επελθούσα -κατ’ άρθρο 9 του Καταστατικού- 
διάσπαση της μετοχής της Τράπεζας, σύμφωνα με την 1/17.1.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, 
που εγκρίθηκε με την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου – ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2000).
Τα δικαιώματα διοικήσεως, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραστάσεως και ψήφου 
στη Γενική Συνέλευση, αναστέλλονται για τους μετόχους που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 8 
του Καταστατικού (όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ.β’ του 
ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]), ήτοι πρόσωπα επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία 
σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά, 
μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς αυτών 
έως δευτέρου βαθμού.
Επίσης, ουδείς μέτοχος, εκτός του Δημοσίου και όσων εμπίπτουν στο άρθρο 2 του ν. 2292/1953, 
δύναται να ασκήσει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου για αριθμό ψήφων υπερβαίνοντα το 
αντιστοιχούν σε δύο εκατοστά του μετοχικού κεφαλαίου ποσοστό (τελευταίο εδάφιο του άρθρου 
13 του Καταστατικού, όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ. γ’ του ν. 
4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]).
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα 

αρχεία του ως άνω Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Β. Συμμετοχή και ψήφος στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω 
τηλεδιάσκεψης
Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης 
Απριλίου 2021 που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, 
χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού 
του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (εφεξής Διαδικτυακή 
Πλατφόρμα) που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. 
για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο 
μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr. 
H Διαδικτυακή Πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», 
ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία 
Cisco Hellas SA.
Για την πρόσβαση στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου 
smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και 
δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).
Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην εν λόγω Διαδικτυακή 
Πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό 
τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.
Κατά την είσοδο στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα ο μέτοχος εισάγει τα ως άνω στοιχεία, τα οποία 
έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα από την 
«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης 
ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς 
τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. 
«Υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης επενδυτών (2-factor authentication) κατά την πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.». Σε περίπτωση όπου τα εν λόγω στοιχεία δεν ταυτίζονται, θα 
πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των συγκεκριμένων στοιχείων του,  
προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.
Προς τον σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν αμελλητί στον Χειριστή του 
Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές της Τράπεζας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, 
που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Τράπεζας, κατά περίπτωση, 
προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.
Περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση διατίθενται στον δικτυακό τόπο της 
Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων» και στο ειδικό 
έγγραφο με τίτλο «Τεχνικό πλαίσιο συμμετοχής στην εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω 
τηλεδιάσκεψης Γενική Συνέλευση των Μετόχων». 
Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με την Υπηρεσία 
Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα (τηλ. 210-
320 3341 και 210-320 3288, fax 210-322 6371, email serv.shares@bankofgreece.gr).
Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης θα λειτουργεί γραμμή τεχνικής υποστήριξης (help desk) για την παροχή πληροφοριών 
και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ. 210 3366120 ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.
Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις 
εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τριάντα  
λεπτά (30΄) πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης και να δηλώσουν τον αριθμό των 
δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και  
–εφόσον επιθυμούν– να τροποποιήσουν τον εν λόγω αριθμό μόνο προς το μικρότερο.
Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση κατά τα ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη για 
το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι οι εν λόγω μέτοχοι:
α) θεωρείται ότι παρίστανται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση,
β) υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας των μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται 

στη Γενική Συνέλευση και στον υπολογισμό του ποσοστού του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου 
της Τράπεζας που παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση με τον αριθμό 
δικαιωμάτων ψήφου που δήλωσαν ότι θα εξασκήσουν σύμφωνα με τα παραπάνω,

γ)  θα είναι σε θέση να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της 
Γενικής Συνέλευσης,

δ)  θα δικαιούνται να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης 
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά το χρονικό σημείο που ανακοινώνεται από τον 
Πρόεδρο,

ε) θα δικαιούνται να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά 
τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης

στ) θα δικαιούνται να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου
Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως. 
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου ή να 
ανακαλέσουν τον εν λόγω διορισμό ή να αντικαταστήσουν τον διορισθέντα αντιπρόσωπο οφείλουν 
να καταθέσουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος (Ε. 
Βενιζέλου 21, Αθήνα, τηλ. 210-320 3341 και 210-320 3288, fax 210-322 6371, email serv.
shares@bankofgreece.gr) τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Κυριακή 4 Απριλίου 2021, 
συμπληρωμένο, δεόντως υπογεγραμμένο και νομίμως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής το 
σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας 
www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων». Επίσης, το παραπάνω έντυπο 
διατίθεται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας 
της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις 
λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.
Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους 
και πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα σύμφωνα με 
το νόμο. Σε περίπτωση που τα ως άνω έγγραφα έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα 
της Τράπεζας, αρκεί να γίνει σχετική αναφορά στο έντυπο αντιπροσώπευσης ή να υπάρξει σχετική 
έγγραφη ενημέρωση.
Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, επιτρεπομένου του 
διορισμού μέχρι τριών (3) αντιπροσώπων ανά μέτοχο. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους 
μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης 
Απριλίου 2021 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, επιτρέπεται ο διορισμός 
μέχρι ενός (1) αντιπροσώπου, ο οποίος απαιτείται να λάβει χώρα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) 
ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο 
μέχρι την Κυριακή 4 Απριλίου 2021.
Με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από την Τράπεζα και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο 
αντιπροσώπευσης, δημιουργείται από την Τράπεζα λογαριασμός του αντιπροσώπου στην Διαδικτυακή 
Πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί σε 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα 
με τα ανωτέρω αναφερόμενα.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο 
στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα 
πλην των συμφερόντων του μετόχου.
Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:
α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που 

ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, 
β) Μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί 

τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, 
ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

γ) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου 
νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της 
Τράπεζας,

δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις 
ανωτέρω περιπτώσεις α’ έως και γ’.

Δ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων
Μέτοχοι δικαιούμενοι ψήφου σύμφωνα με τα ανωτέρω εκπροσωπούντες:
α) το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:

1) Δικαιούνται να ζητήσουν από το Γενικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην 
ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει 
να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 
Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021). Η αίτηση για 
την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από 
αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη 
ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια 
διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης 
(καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021) και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση 
των μετόχων στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας.

2) Δικαιούνται να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί 
στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με αίτηση η οποία πρέπει να 
περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 
της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 30 Μαρτίου 2021). Τα εν λόγω 
σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 31 
Μαρτίου 2021).

β) το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, δικαιούνται να ζητήσουν 
από το Γενικό Συμβούλιο να χορηγήσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των 
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας κατόπιν αίτησής τους που 
πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη 
Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021).

Κατόπιν αίτησης οιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021), το 
Γενικό Συμβούλιο παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις 
υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον 
δικτυακό τόπο της Τράπεζας. 
Ε. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, καθώς επίσης οι πληροφορίες 
του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό 
τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων». Τα εν 
λόγω έγγραφα και πληροφορίες διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Μετοχών του 
Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα (τηλ. 210-320 3341 και 
210-320 3288, fax 210-322 6371, email serv.shares@bankofgreece.gr ).

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021
Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ



–όπως η Ισπανία και η Ελλάδα– είναι 
μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας. Οι τρεις 
συμμαχικές χώρες είναι συνδεδεμένες 
με τις ίδιες αξίες και ανταλλάσσουν τα-
κτικά τεχνολογία, δόγματα και πρακτι-
κές στο πεδίο της Άμυνας διαμέσου των 
ήδη υπαρχόντων πολλαπλών δικτύων 
του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το πολιτικό-στρα-
τιωτικό στίγμα που διέπει το βιομηχανικό 
πρόγραμμα συνεργασίας της Ισπανίας με 
την Τουρκία».
Σχολιάζοντας την απαντητική επιστολή 
της ισπανικής κυβέρνησης, έκανα την α-
κόλουθη δήλωση: «Παρατηρώ με λύπη 
μου ότι ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της 
Ισπανίας, κ. Σάντσεθ, και ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης και ηγέτης των Podemos, 
κ. Ιγκλέσιας, είναι αποφασισμένοι να προ-
χωρήσουν στην ολοκλήρωση της ναυπή-
γησης του πρώτου τουρκικού αεροπλανο-
φόρου “Anadolu”.
»Θα περίμενα να στηρίξουν, στα πλαίσια 
της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, την προ-
σπάθεια της Ελλάδας να απαντήσει με ει-
ρηνικό και αποφασιστικό τρόπο στην επε-
κτατική νεο-οθωμανική πολιτική του Ερ-
ντογάν, η οποία δεν εκδηλώνεται μόνο σε 
βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου.
»Με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι οι δύο 

«συντρόφους» για να σταματήσουν να 
στηρίζουν τα εξοπλιστικά προγράμματα 
και την επεκτατική πολιτική του Ερντο-
γάν.

Σε γκρίζα περιοχή
Με τη στάση των Βρυξελλών, του Βερολί-
νου και της Μαδρίτης, η οποία αντικειμε-
νικά διευκολύνει τον σχεδιασμό του Ερ-
ντογάν, μπαίνουμε σε μια γκρίζα και επι-
κίνδυνη περιοχή.
Η επιθετική πολιτική του Ερντογάν εν-
θαρρύνεται με ευρωπαϊκές υπογραφές.
Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εξαφανίζεται 
στο όνομα της νατοϊκής συναντίληψης με 
την Τουρκία.
Οι αντιρρήσεις των ΗΠΑ –με νατοϊκή λο-
γική– στη στρατιωτική συνεργασία Ρω-
σίας-Τουρκίας δεν λαμβάνονται υπόψη 
από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τα οποία αρ-
νούνται την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην 
Ελλάδα στο όνομα νατοϊκών κανόνων που 
δεν εφαρμόζουν. Οι ΗΠΑ έχουν επιβά-
λει εμπάργκο όπλων στην Τουρκία με να-
τοϊκά κριτήρια. Οι Ευρωπαίοι εταίροι αρ-
νούνται να επιβάλουν εμπάργκο όπλων 
στη βάση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης 
προς την Ελλάδα και την Κύπρο και α-
ναφέρονται στους νατοϊκούς δεσμούς με 
την Τουρκία. Αρνούνται όμως να εφαρμό-
σουν και τα νατοϊκά κριτήρια που οδήγη-
σαν στην επιβολή αμερικανικού εμπάρ-
γκο όπλων σε βάρος της Τουρκίας.
Φτάνουμε έτσι στο απόλυτο πολιτικό πα-
ράδοξο να είμαστε εντελώς ακάλυπτοι 
από τους Ευρωπαίους εταίρους σε ό,τι 
αφορά την πολεμική προετοιμασία της 
Τουρκίας και να στηριζόμαστε στο αμε-
ρικανικό εμπάργκο όπλων με υπογραφή 
Μπάιντεν, το οποίο βέβαια δεν έχει 
σχέση με την κατάσταση που επικρατεί 
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο 
αλλά με την προμήθεια ρωσικών πυραύ-
λων S-400 από την Τουρκία με πρωτο-
βουλία Ερντογάν.

Τεράστιας σημασίας για την 
Ελλάδα το εμπάργκο όπλων που 
εφαρμόζει ο Μπάιντεν σε βάρος 
της Τουρκίας.

Ιγκλέσιας υπογραμμίζαμε: «Ο ελληνικός 
και κυπριακός λαός θα εκτιμούσαν ιδι-
αίτερα μια πρωτοβουλία από την πλευρά 
σας η οποία θα ανέβαλλε την ολοκλή-
ρωση της ναυπήγησης του πρώτου τουρ-
κικού αεροπλανοφόρου και την επιχειρη-
σιακή ένταξή του στο Πολεμικό Ναυτικό 
της Τουρκίας.
»Είναι φανερό ότι ένα τόσο προηγμένο ο-
πλικό σύστημα, το οποίο ουσιαστικά είναι 
αντίγραφο του ισπανικού αεροπλανοφό-
ρου “Χουάν Κάρλος Α΄” θα άλλαζε την ι-
σορροπία των ναυτικών δυνάμεων με-
ταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας και θα 
έδινε στον πρόεδρο Ερντογάν ένα πρό-
σθετο μέσο για την άσκηση πίεσης στην 
Ελλάδα και την Κύπρο.
»Εφόσον η επιβολή ενός εμπάργκο 
όπλων παραμένει το προνόμιο των κρα-
τών-μελών της Ε.Ε., θα εκτιμούσαμε ιδι-
αίτερα μια απόφαση της ισπανικής κυ-
βέρνησης που θα έστελνε το σωστό πολι-
τικό μήνυμα στον πρόεδρο Ερντογάν και 
στην κυβέρνηση της Τουρκίας και θα βο-
ηθούσε στη σταθεροποίηση της κατάστα-
σης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσό-
γειο.
»Το “πάγωμα” το οποίο προτείνουμε πρέ-
πει κατά την άποψή μας να ισχύσει μέχρις 
ότου ο πρόεδρος Ερντογάν και η κυβέρ-
νηση της Τουρκίας αποφασίσουν να δώ-
σουν την έμφαση στη βελτίωση των σχέ-
σεων με την Ελλάδα και την Κύπρο στη 
βάση των ευρωπαϊκών αρχών και κανό-
νων».

Και η Μαδρίτη υπέρ Ερντογάν
Στο αίτημά μας απάντησε η ισπανική κυ-
βέρνηση με επιστολή της στις 18 Ιανουα-
ρίου 2021. Την απαντητική επιστολή υ-
πογράφει εκ μέρους της ισπανικής κυ-
βέρνησης ο επικεφαλής Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και γραμματέας του Συμ-
βουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Ιβάν Ρεντό-
ντο. Σε αυτήν τονίζει: «Εξ ονόματος του 
Προέδρου της Κυβέρνησης, απαντώ στην 
επιστολή την οποία του απευθύνατε μαζί 
με τους υπόλοιπους υπογράφοντες τον 
περασμένο Δεκέμβριο σχετικά με τη συμ-
μετοχή ισπανικών εταιρειών στην κατα-
σκευή ενός σκάφους τύπου LHD για τον 
τουρκικό στόλο.
»Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι 
η ασφάλεια και η σταθερότητα στη Με-
σόγειο είναι μια προτεραιότητα για την Ι-
σπανία.
»Σχετικά με την αναφορά στη δική μας α-
μυντική βιομηχανία και τη διεθνή προ-
βολή της, η Ισπανία εφαρμόζει αυστηρά 
κριτήρια για να διασφαλίσει ότι η εξα-
γωγή εξοπλισμού ή τεχνολογίας συμμορ-
φώνονται με τους εθνικούς και διεθνείς 
κανονισμούς.
»Εξάλλου, όπως γνωρίζετε, η Τουρκία 

ηγέτες, ο ένας σοσιαλιστής και ο άλλος ρι-
ζοσπάστης της Αριστεράς, δεν δίνουν προ-
τεραιότητα στις ευρωπαϊκές αρχές και 
τους κανόνες αλλά στις κοινές αξίες που 
κατά την άποψή τους ενώνουν μια ευρω-
παϊκή, κεντροαριστερή-αριστερή κυβέρ-
νηση συνασπισμού με το ισλαμο-εθνι-
κιστικό καθεστώς του Ερντογάν. Κατα-
γράφω την αδυναμία τους να σταθούν στο 
ύψος των περιστάσεων και της κοινής ευ-
ρωπαϊκής προοπτικής μας».
Την επομένη, 19 Ιανουαρίου 2021, ο υ-
πουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Τσα-
βούσογλου, δέχτηκε τον πρέσβη της Ι-
σπανίας στην Άγκυρα, Φρανθίσκο Χερ-
γκουέτα, για να συζητήσουν τη συνέχιση 
της ισπανο-τουρκικής συνεργασίας για 
τη ναυπήγηση του «Anadolu». Και οι δύο 
δήλωσαν απολύτως ικανοποιημένοι με 
την εξέλιξη και την προοπτική της συνερ-
γασίας τους.
Προκάλεσε επίσης εντύπωση η αφωνία 
του ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο θέμα. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ έχει ιδιαίτερα στενές σχέσεις 
με τους Podemos της Ισπανίας και συ-
νεννοείται μαζί τους για διάφορα ζητή-
ματα, που φτάνουν μέχρι Βενεζουέλα 
και Νικαράγουα. Δεν υπάρχει όμως δι-
άθεση άσκησης πολιτικής πίεσης στους 
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ανάλυση

Βρυξέλλες, Μαδρίτη 
και Βερολίνο, 
τρίγωνο κάλυψης 
και υποστήριξης 
του εξοπλιστικού 
προγράμματος του 
Ερντογάν.



Ο τουρκικός ισχυρισµός για 
την πόντιση καλωδίων προϊ-
δεάζει για ακόµη ένα επεισό-
διο έντασης στην Ανατολική 
Μεσόγειο.

Τ
ην εκτίµηση ότι η ενδεχό-
µενη επίσκεψη του Έλ-
ληνα ΥΠΕΞ στην Άγκυρα 
είναι περισσότερο εκ-
δήλωση καλής θέλησης 
παρά απόδειξη προόδου 
στις µεταξύ µας σχέσεις 

κάνει ο επίκουρος καθηγητής ∆ηµο-
σίου ∆ιεθνούς ∆ικαίου της Νοµικής του 
ΑΠΘ Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης.
Ο κ. Σαρηγιαννίδης υπενθυµίζει ότι οι 
εκθέσεις που εκπονούν οι αξιωµατού-
χοι της Ε.Ε. για θέµατα υψηλής πολι-
τικής, όπως η έκθεση Μπορέλ για τις 
ευρωτουρκικές σχέσεις, αποδυνα-
µώνονται εξαιτίας της δηµιουργι-
κής ασάφειας που επιστρατεύ-
εται στη διατύπωση, προκει-
µένου τα συµπεράσµατα των 
συνόδων κορυφής να ικα-
νοποιούν όλες τις πλευρές.

Μπορούν οι διερευνητικές 
επαφές Ελλάδας-Τουρκίας 
να παραγάγουν αποτελέσµατα 
αν δεν υπάρχει εκατέρωθεν πο-
λιτική βούληση;
Είναι πλέον ρεαλιστική παραδοχή πως 
η διάρκεια των διερευνητικών επαφών 
και τα ισχνά αποτελέσµατά τους δεν ε-
πιτρέπουν αισιόδοξες εκτιµήσεις. Οι 
διερευνητικές επαφές αποτέλεσαν στο 
παρελθόν µια ιδιόρρυθµη µεθοδολογία 
προσέγγισης που εξυπηρετούσε τη δια-
δικασία του Ελσίνκι. Σχεδόν 20 χρόνια 
αργότερα, η Τουρκία έχει παρεκκλίνει 
οριστικά από την υποτιθέµενη ευρωπα-
ϊκή προοπτική που χάραξε το Ελσίνκι 
και πλέον έχει µετατραπεί σε µια ανε-
λεύθερη δηµοκρατία που ασκεί εξω-
τερική πολιτική µε τη νοοτροπία και τη 
νοσταλγία µιας αυτοκρατορίας. Με άλλα 
λόγια, η καθεστωτική αντίληψη δεν πε-
ριορίζεται σε βάρος του τουρκικού λαού, 
αλλά εκδηλώνεται ιδεολογικά και επιχει-
ρησιακά από το Αιγαίο µέχρι τον Καύ-
κασο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σε 
αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η Τουρκία α-
ντιµετωπίζει τις διερευνητικές επαφές 
ως έναν µοχλό πίεσης για να διαµορ-
φώσει την ατζέντα των ελληνοτουρκι-
κών διαφορών µε άξονα τις αναθεω-
ρητικές επιδιώξεις της και παράλληλα 
ως ευκαιρία για να ενεργοποιήσει τη 
δηµόσια διπλωµατία της και να πλήξει 
το διπλωµατικό προφίλ της Ελλάδας µε 
το προσφιλές blame game.

∆ιακρίνετε πολιτική βούληση;
Η Τουρκία του προέδρου Ερντογάν έχει 
περάσει από την αποτυχηµένη πολιτική 
των «µηδενικών προβληµάτων» µε τους 
γείτονές της στην πολιτική της κλιµάκω-

ΥΠΕΞ στην Άγκυρα είναι περισσότερο 
εκδήλωση καλής θέλησης παρά από-
δειξη προόδου στις µεταξύ µας σχέσεις. 
Αναµφίβολα, η Άγκυρα θα επιχειρήσει 
να κεφαλαιοποιήσει την προοπτική της 
επίσκεψης, ώστε ενόψει της συνόδου 
κορυφής της Ε.Ε. να δείξει ήπιο και συ-
νεργατικό προφίλ, προκειµένου να προ-
σφέρει περιθώρια διπλωµατικών ελιγ-
µών σε εκείνες τις ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις που ανέχονται ή και στηρίζουν το 
καθεστώς Ερντογάν. Ωστόσο, το ίδιο πλε-
ονέκτηµα διαθέτει και η Ελλάδα, καθώς, 
αποδεχόµενοι τη σχετική πρόσκληση, 
και εµείς δείχνουµε την πρόθεσή µας 
να συνεργαστούµε για την επίλυση των 
διαφορών µας µε την Τουρκία. Σε κάθε 
περίπτωση, τρεις εβδοµάδες µάλλον δεν 
επαρκούν για να προετοιµαστεί µια συ-
νάντηση υπουργών Εξωτερικών που 
θα µπορούσε να φέρει ουσιαστικά α-
ποτελέσµατα.

Θα έχει κάποια θεσµική σηµασία η έκ-

σης της έντασης και των προβληµάτων, 
αναπαράγοντας έτσι τη λογική «µεγάλη 
αναταραχή, θαυµάσια κατάσταση». Επο-
µένως, δεν υφίσταται πολιτική βούληση 
στην απέναντι ακτή του Αιγαίου που να 
δικαιολογεί την προσδοκία για αποτελέ-
σµατα µέσα από τις διερευνητικές επα-
φές. Το διπλωµατικό κεφάλαιο που έχει 
επενδυθεί σε αυτή τη διαδικασία είναι 
δυσανάλογα µεγάλο σε σχέση µε τα α-
ποτελέσµατα και, πλέον, αυτές οι άτυ-
πες διµερείς συναντήσεις µάλλον υπη-
ρετούν τα προσχήµατα απέναντι σε ε-
κείνα τα µέλη της διεθνούς κοινότητας 
που εµπλέκονται ή έχουν συµφέροντα 
και ασκούν επιρροή στον κρίσιµο γεω-
πολιτικό χώρο που συγκροτούν η Ελ-
λάδα και η Τουρκία.

Πόση ευχέρεια για οποιαδήποτε από-
φαση στη σύνοδο δηµιουργεί η προα-
ναγγελία της επίσκεψης ∆ένδια στην 
Άγκυρα στις 14 Απριλίου;
Η ενδεχόµενη επίσκεψη του Έλληνα 

θεση Μπορέλ για τις ευρωτουρκικές 
σχέσεις, ανεξάρτητα από την κατάληξη 
της συνόδου;
Η θεσµική σηµασία των εκθέσεων που 
εκπονούν οι αξιωµατούχοι της Ε.Ε. για 
θέµατα υψηλής πολιτικής τις περισσό-
τερες φορές αποδυναµώνεται εξαιτίας 
της δηµιουργικής ασάφειας που επιστρα-
τεύεται στη διατύπωση, προκειµένου τα 
συµπεράσµατα των συνόδων κορυφής 
να ικανοποιούν όλες τις πλευρές. Το α-
ποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι 
πως οι συµµετέχοντες ικανοποιούνται 
από τις διατυπώσεις, γιατί τις ερµηνεύ-
ουν κατά το δοκούν, ενώ την ίδια στιγµή 
κατανοούν ότι εξακολουθούν να δια-
φωνούν µεταξύ τους. Υπό αυτή την έν-
νοια, η έκθεση Μπορέλ µάλλον θα δίνει 
έµφαση στη θετική ατζέντα που ο ύπα-
τος εκπρόσωπος της Ε.Ε. είχε προτεί-
νει και κατάφερε να εγγράψει στο κεί-
µενο συµπερασµάτων της προηγούµε-
νης συνόδου κορυφής και παράλληλα 
θα αποφύγει τις σκληρές διατυπώσεις 
σε βάρος της Τουρκίας.

Μπορεί να οριοθετηθεί η θετική α-
τζέντα;
Η προώθηση της θετικής ατζέντας µε 
µόνο αντάλλαγµα τις καλές προθέσεις 
της Άγκυρας δεν είναι µια βιώσιµη ε-
πιλογή. Συνεπώς, θα τεθούν προϋπο-
θέσεις και κριτήρια, που θα πρέπει να 
είναι σαφή και συγκεκριµένα, ώστε να 
δηµιουργηθεί ένα στοιχειώδες πλαίσιο 
συνεργασίας που θα κάνει την τουρκική 
εξωτερική πολιτική περισσότερο προβλέ-
ψιµη και λιγότερο τυχοδιωκτική. Ωστόσο, 
το πρόσφατο τουρκικό διάβηµα σε Ε.Ε., 
Ελλάδα και Ισραήλ µε αφορµή το Μνη-
µόνιο Συνεννόησης που υπέγραψαν η 
Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος για την 
ηλεκτρική διασύνδεσή τους (EuroAsia 
Interconnector), επειδή το καλώδιο θα 
ποντιστεί στην –κατά την άποψη της Ά-
γκυρας– δική της υφαλοκρηπίδα, δεν 
αποτελεί καλό οιωνό. Όχι µόνο γιατί ο 
τουρκικός ισχυρισµός είναι ανυπόστα-
τος, καθώς υπάρχει δικαίωµα πόντισης 

«Ο Ερντογάν αισθάνεται 
πιο άνετα ως πολιτικός 
συγγενής του Πούτιν»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Μιλτιάδης 
Σαρηγιαννίδης, 

επ. καθηγητής 
∆ηµοσίου ∆ιεθνούς 

∆ικαίου 
στο ΑΠΘ
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Το διπλωματικό κεφάλαιο 
που έχει επενδυθεί στις διε-
ρευνητικές είναι δυσανάλογα 
μεγάλο σε σχέση με τα απο-
τελέσματα.

καλωδίων ανεξάρτητα από τον νόμιμο 
επικαρπωτή των κυριαρχικών δικαιω-
μάτων στην υφαλοκρηπίδα, αλλά κυρίως 
διότι προϊδεάζει για ακόμη ένα επεισό-
διο έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Συνεπώς, ακόμα κι αν η έκθεση Μπο-
ρέλ δεν πέσει θύμα των «στρογγυλεμέ-
νων» διατυπώσεων, θα την απαξιώσουν 
στη συνέχεια οι ενέργειες της Άγκυρας, 
που αργά ή γρήγορα θα επαναφέρουν 
την ένταση στην περιοχή.

Τι νομικές συνέπειες μπορεί να έχει 
το ενδεχόμενο όξυνσης στις ρωσο-
αμερικανικές σχέσεις; Σε μια τέτοια 
περίπτωση, θα κληθούν οι χώρες της 
περιοχής να πάρουν θέση;
Οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να αποκα-
ταστήσουν τα πολιτικά ελλείμματα που 
προκάλεσε ο θαυμασμός του πρώην 
Αμερικανού προέδρου προς τον Ρώσο 
ομόλογό του. Επιπλέον, η πιθανή ρω-
σική ανάμειξη στις πρόσφατες αμερι-
κανικές προεδρικές εκλογές αποτελεί 
σημείο χωρίς επιστροφή. Πιθανόν, λοι-
πόν, να ακολουθήσει ένα μπαράζ επι-
βολής κυρώσεων εκατέρωθεν, που θα 
επαναφέρουν ψυχροπολεμικές μνήμες 

λυμερή διπλωματία και τη συνεργασία. 
Και η ερντογανική Τουρκία δεν ταιριά-
ζει πλέον σε αυτό το πλαίσιο αρχών.

Τι μπορεί να προσφέρει η Τουρκία στην 
Ευρώπη για να ανακτήσει τη χαμένη α-
ξιοπιστία της στην Ένωση μετά τα φλερτ 
με τον Τραμπ και τον Πούτιν;
Το ερώτημα θα μπορούσε να είναι θέμα 
συνεδρίου ή διδακτορικής διατριβής, 
ειδικά αν διαβαστεί ανάποδα. Δηλαδή, 
πώς θα μπορούσε να εκβιάσει το κα-
θεστώς Ερντογάν την Ε.Ε., προκειμένου 
να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή προο-
πτική. Κάτω από αυτή την οπτική, η έκ-
θεση σημαντικών κρατών της Ε.Ε. στην 
τουρκική οικονομία, η διαχείριση των 
μεικτών μεταναστευτικών ροών που κα-
τευθύνονται στην Ευρώπη, οι πολυπλη-
θείς τουρκικές κοινότητες μεταναστών 
με δικαίωμα ψήφου στην Ευρώπη και 
η συστηματική υπόθαλψη του ριζοσπα-
στισμού και της τρομοκρατίας είναι με-
ρικές θεματικές που θα μπορούσαν να 
βρεθούν στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων ρητά και υπόρρητα, προκειμέ-

στις σχέσεις των δύο κρατών. Σε ένα τέ-
τοιο οξυμένο διεθνοπολιτικό περιβάλ-
λον, η Τουρκία ασφαλώς και θα κληθεί 
να πάρει θέση. Προφανώς και πρόκειται 
για μια υπόθεση εργασίας, που, όμως, 
αν επαληθευτεί, τότε δεν πρέπει να α-
ποκλείσουμε ακόμη και δομικές γεωπο-
λιτικές αλλαγές στην περιοχή μας. Πά-
ντως, το μόνο βέβαιο είναι πως οι ΗΠΑ 
θα ακολουθήσουν μια εξωτερική πολι-
τική που θα περιστρέφεται γύρω από τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την πο-

νου να ασκήσουν αποτελεσματική πίεση 
στους Ευρωπαίους ηγέτες.

Πού βρίσκεται πολιτικά ο Ερντογάν;
Το καθεστώς Ερντογάν έχει κάθε καλό 
λόγο να αισθάνεται πιο άνετα ως πολιτι-
κός συγγενής δίπλα στο καθεστώς Πού-
τιν, και να ονειρεύεται την επιστροφή 
σε μια μεγάλη αυτοκρατορία που ασθέ-
νησε και εξέλιπε οριστικά στις 24 Ιου-
λίου 1923, παρά δίπλα στην Ε.Ε. και τον 
μακρύ κατάλογο με τα προαπαιτούμενα 
για να αναβιώσει το πνεύμα του Ελσίνκι 
και να κατακτήσει μια σχέση επιπέδου 
τελωνειακής σύνδεσης. Επιπλέον, η ι-
κανότητα του προέδρου Ερντογάν να 
ισορροπεί διεθνοπολιτικά ακροβατώ-
ντας ανάμεσα σε ακραίες επιλογές, α-
ξιοποιώντας έτσι την απειλή να στρα-
φεί προς τη Ρωσία και να απομακρυν-
θεί από τη Δύση, εξαρτάται και από τη 
διάθεση των ΗΠΑ και της Ε.Ε. να αντι-
μετωπίσουν την Τουρκία ως πρόβλημα 
και όχι ως ευκαιρία. Στη δε παρούσα 
συγκυρία, ο κρίσιμος παράγων είναι 
η στάση του Λευκού Οίκου και όχι η 
γραφειοκρατία των Βρυξελλών.

Ο Μαρκ Ρούτε, ο για παρα-
πάνω από δέκα χρόνια 
πρωθυπουργός της Ολ-
λανδίας και αρχηγός των 
Φιλελευθέρων, είναι ο νι-

κητής των πρώτων εθνικών εκλογών στην 
Ευρώπη εν μέσω πανδημίας.
Ο επικοινωνιακά αδύναμος Ρούτε είναι 
πλέον σε τροχιά διεκδίκησης του τίτλου 
του μακροβιότερου πρωθυπουργού στην 
Ευρώπη, καθώς η Άνγκελα Μέρκελ πορεύ-
εται προς το τέλος της θητείας της τον ερχό-
μενο Σεπτέμβριο.
Παρ’ ότι η απόφαση αποχώρησης της 
δεύτερης είναι ειλημμένη από καιρό, τα 
εκλογικά αποτελέσματα σε δύο κρατίδια 
της Γερμανίας όπου διεξήχθησαν περι-
φερειακές εκλογές την περασμένη Κυ-
ριακή δείχνουν ότι οι Χριστιανοδημο-
κράτες της Μέρκελ βρίσκονται σε σαφώς 
πτωτική πορεία, προς όφελος κομμάτων 
που βρίσκονται στα αριστερά τους (Σοσι-

Ρούτε σε μια καθαρή στροφή υπέρ του δη-
μόσιου συστήματος υγείας και υπέρ της 
μείωσης της φορολογίας για τους μισθω-
τούς.
Ο Μαρκ Ρούτε αποδεικνύεται ένας εξαιρε-
τικά προσαρμοστικός πολιτικός. Ένας πολι-
τικός που αντιλαμβάνεται τη στιγμή που οι 
ιδεολογικές άγκυρες του παρελθόντος του, 
όπως η επιμονή στο μικρό κράτος, πρέπει 
να σηκωθούν.
Το έκανε λίγο καιρό πριν και στο θέμα της 
Ευρώπης, οπισθοχωρώντας μετά την απο-
χώρηση της Βρετανίας από την άκαμπτη 
και σχεδόν αντι-ενωσιακή θέση του απένα-
ντι στις φτωχότερες χώρες του Νότου. Τον 
προσαρμοστικό εύκολα τον λες και καιρο-
σκόπο, όμως υπό συνθήκες είναι τελικά ο 
πιο ώριμος.

*Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι αναπλη-
ρωτής καθηγητής Πολιτικής Συμπεριφο-
ράς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

αλδημοκράτες, Πράσινοι, Ελεύθεροι Δη-
μοκράτες).
Πώς, άραγε, τα κατάφεραν οι Φιλελεύθεροι 
του Ρούτε εκεί όπου οι Χριστιανοδημοκρά-
τες της Μέρκελ φαίνεται να αποτυγχάνουν;
Η πρώτη σκέψη που περνά από τον νου 
μας ως πιθανή ερμηνεία είναι η διαχεί-
ριση της πανδημίας. Οι δύο χώρες εμφα-
νίζουν εξαιρετικά όμοια πορεία στα επι-
δημιολογικά μεγέθη, με την Ολλανδία 
μάλιστα να παρουσιάζει ελαφρώς χειρό-
τερους δείκτες θνητότητας και νοσηρό-
τητας σε σύγκριση με τη Γερμανία. Δεν 
επηρέασε, λοιπόν, η πανδημία την τύχη 
του Ολλανδού πρωθυπουργού, παρά τις 
αντιδράσεις για τα περιοριστικά μέτρα 
στην κυκλοφορία ή για τις καθυστερή-
σεις στον εμβολιασμό;
Την επηρέασε, όμως με έναν πιο σύνθετο 
τρόπο, που τελικά ωφέλησε τον Μαρκ 
Ρούτε. Η κρίση δημόσιας υγείας και η 
ύφεση οδήγησαν τους Φιλελεύθερους του 

Ο Μαρκ Ρούτε 
αποδεικνύεται 
ένας εξαιρετικά 
προσαρμοστικός 
πολιτικός. Ένας 
πολιτικός που 
αντιλαμβάνεται 
τη στιγμή που οι 
ιδεολογικές άγκυρες 
του παρελθόντος του, 
όπως η επιμονή στο 
μικρό κράτος, πρέπει 
να σηκωθούν.

ΜΑΡΚ ΡΟΎΤΕ, Ο ΝΙΚΗΤΗΣ  
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ  
ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΎΡΩΠΗ

 ΤΟΎ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ*
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Τ
α χαρακτηριστικά των 
βουλευτικών εκλογών 
στην Ολλανδία ήταν 
η ψήφος εμπιστοσύ-
νης στον φιλελεύθερο 
πρωθυπουργό Μαρκ 

Ρούτε –ο οποίος βρίσκεται στην ηγεσία 
της χώρας από το 2010– και η ενίσχυση 
των δύο κεντρώων κομμάτων: του κεντρο-
δεξιάς απόκλισης φιλελεύθερου κόμμα-
τος VVD του Ρούτε και του κεντροαρι-
στερής απόκλισης φιλελεύθερου κόμμα-
τος D66.

Στις εκλογές μετ’ εμποδίων
Η πορεία της Ολλανδίας προς τις βουλευ-
τικές εκλογές ήταν μετ’ εμποδίων. Στην 
αρχή η διαχείριση της πανδημίας ήταν 
κάτω του μετρίου και χρειάστηκαν αλλε-
πάλληλες παρεμβάσεις για να ισορροπή-
σει η κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, προς τα 
τέλη του 2020 χρειάστηκε να επιβληθεί 
νέο lockdown και μερική απαγόρευση 
κυκλοφορίας, για να αντιμετωπιστεί η νέα 

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι Ολλανδοί ψήφισαν σταθερότητα και κέντρο.

Ενισχύθηκε η θέση των δύο φιλελεύθερων 
κομμάτων της Ολλανδίας.

έξαρση της πανδημίας.
Οι πολίτες άρχισαν να αντιδρούν στα πε-
ριοριστικά μέτρα, ενώ ακροδεξιά κόμματα 
οργάνωσαν μαζικές εκδηλώσεις διαμαρ-
τυρίας κατά των μέτρων και υπέρ των… α-
τομικών ελευθεριών. 
Με έναν πληθυσμό 17,3 εκατομμυρίων, η 
Ολλανδία καταγράφει (www.statista.com, 
19/03/2021) 924 θανάτους ανά εκατομμύ-
ριο κατοίκους εξαιτίας του Covid-19, ενώ 
η Ελλάδα καταγράφει 676 θανάτους ανά 
εκατομμύριο. Η Ολλανδία έχει καλύτερη 
επίδοση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 

στην αντιμετώπιση της πανδημίας, όχι 
όμως τόσο καλή όσο η Ελλάδα.
Τον Ιανουάριο ξέσπασε κυβερνητικό 
σκάνδαλο. Αποκαλύφθηκε ότι οι υπηρε-
σίες ελέγχου του υπουργείου Οικονομι-
κών είχαν ξεπεράσει κάθε όριο αυστηρό-
τητας στην περικοπή κοινωνικών επιδομά-
των, με τους περισσότερους δικαιούχους 
να είναι από οικογένειες προσφύγων ή 
μεταναστών. Το ολλανδικό Δημόσιο επέ-
στρεψε τα χρήματα σε αυτούς που είχαν α-
δικηθεί, ενώ προκλήθηκε πολιτική κρίση 
και πτώση της κυβέρνησης Ρούτε. Με χα-

ρακτηριστικό ολλανδικό τρόπο, κυβέρ-
νηση και Ρούτε συνέχισαν κανονικά, σε υ-
πηρεσιακό ρόλο αυτή τη φορά.
Πολιτική διαμάχη προκλήθηκε και εξαι-
τίας της καθυστέρησης στο πρόγραμμα 
του εμβολιασμού, με την Ολλανδία να 
μένει πίσω από αρκετά κράτη-μέλη της 
Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Ισχυρή οικονομία
Κι ενώ η διαχείριση της πανδημίας δεν 
ήταν πάντα στο επίπεδο της παραδοσια-
κής ολλανδικής αποτελεσματικότητας, η 
διαχείριση της οικονομίας στάθηκε στο 
ύψος της.
Σύμφωνα με προσωρινές εκτιμήσεις, το 
ΑΕΠ της Ολλανδίας υποχώρησε 3,8% 
το 2020. Πρόκειται για τη χειρότερη ε-
πίδοση της μεταπολεμικής περιόδου, ε-
φόσον η πτώση εξαιτίας της οικονομικής 
κρίσης το 2009 ήταν 3,7%. Με το ΑΕΠ της 
Ευρωζώνης να σημειώνει πτώση 6,8% και 
χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ι-
σπανία να υφίστανται πτώση 8% έως 11%, 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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Ισχυρή, αλλά 
πολυδιασπασμένη η 
άκρα Δεξιά.
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και την ασφάλεια των ψηφοφόρων. Πέ-
τυχαν αύξηση του ποσοστού συμμετοχής 
από 81,6% το 2017 στο ακόμη πιο εντυπω-
σιακό 82,6% το 2021. Στην Ολλανδία ι-
σχύει η απλή αναλογική χωρίς κανέναν 
περιορισμό. Ο αριθμός των ψήφων διαι-
ρείται διά 150 –όσες είναι οι έδρες στη 
Βουλή– και τα κόμματα που ξεπερνούν σε 
ψήφους τον αριθμό που προκύπτει εξα-
σφαλίζουν κοινοβουλευτική έδρα.
Το κεντροδεξιάς απόκλισης φιλελεύθερο 
κόμμα του Ρούτε ήρθε πρώτο με 35 έδρες, 
αυξάνοντας τις έδρες του σε σχέση με τις 
εκλογές του 2017.
Μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των εδρών 
που πέτυχε το κεντροαριστερής απόκλι-
σης φιλελεύθερο κόμμα D66, το οποίο 
υπό την ηγεσία της Σίγκριντ Κάαγκ πήρε 
5 επιπλέον έδρες και έφτασε τις 24.
Το κεντροδεξιό χριστιανοδημοκρατικό 
κόμμα CDA πλήρωσε τον εκλογικό λο-
γαριασμό, εφόσον είδε τις βουλευτικές 
του έδρες να περιορίζονται από 19 σε 15. 
Ο ηγέτης του και υπουργός Οικονομι-
κών στον απερχόμενο κυβερνητικό συ-
νασπισμό, Βόπκε Χέκστρα, δέχεται τώρα 
μεγάλη πίεση να παραιτηθεί. Παράλ-
ληλα, είναι πολύ πιθανό το εξαιρετικά 
σημαντικό υπουργείο Οικονομικών, το 
οποίο παραδοσιακά πηγαίνει στο δεύτερο 
κόμμα του κυβερνητικού συνασπισμού, 
να περάσει σε στέλεχος του D66.
Για τον σχηματισμό του απερχόμενου κυ-
βερνητικού συνασπισμού χρειάστηκαν 
διαπραγματεύσεις διάρκειας 225 ημερών 
μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2017. 
Τα τρία βασικά κόμματα του απερχόμε-
νου κυβερνητικού συνασπισμού (VVD, 
D66, CDA) ελέγχουν τώρα 74 από τις 150 
έδρες. Θα συνεχίσουν να συνεργάζονται 
μεταξύ τους, αλλά χρειάζονται συμμάχους 

Τι ενώνει τον Ντάισελμπλουμ, τον 
Χέκστρα και τον Ρούτε.

για να περάσουν το όριο των 75 εδρών που 
εξασφαλίζει κοινοβουλευτική πλειοψη-
φία. Θα πρέπει να επιτύχουν πλειοψηφία 
και στη Γερουσία, όπου οι υπολογισμοί 
είναι πιο σύνθετοι.
Τέταρτο κόμμα του απερχόμενου κυβερ-
νητικού συνασπισμού είναι η κεντροδε-
ξιά Χριστιανική Ένωση. Η βάση του κυ-
βερνητικού συνασπισμού θα παραμείνει 
σε γενικές γραμμές η ίδια, με τα φιλελεύ-
θερα κόμματα να ενισχύουν τη θέση τους 
σε βάρος των κεντροδεξιών και να αναζη-
τούνται κάποιες συμπληρωματικές δυνά-
μεις.
Η ενίσχυση του φιλελεύθερου D66 είναι 
καλά νέα για την Ε.Ε., γιατί στο κόμμα 
αυτό κυριαρχούν οι ευρωπαϊστές. Επίσης, 
ένα νέο «πανευρωπαϊκό» κόμμα, το Volt, 
εξασφάλισε 3 έδρες.
Η ακροδεξιά έχει ριζώσει στην Ολλαν-
δία και εξασφάλισε 29 έδρες, τις περισσό-
τερες που έχει καταγράψει. Εμφανίζεται 
όμως διασπασμένη. Το κόμμα του Γκερτ 
Βίλντερς (PVV) έχασε 3 έδρες και μαζί 
με αυτές τον τίτλο του δεύτερου σε κοι-
νοβουλευτική ισχύ κόμματος. Περιορί-
στηκε στις 17 έδρες, ενώ ένα άλλο ακροδε-
ξιό κόμμα, το Φόρουμ για τη Δημοκρατία, 
ανέβηκε από τις 2 στις 8 έδρες. Επίσης, 
το κόμμα JA21, το οποίο δημιουργήθηκε 
από διαφωνούντες του Φόρουμ της Δημο-
κρατίας, πήρε 4 έδρες. 
Η Αριστερά ήταν η μεγάλη ηττημένη των 
βουλευτικών εκλογών. Το κεντροαρι-
στερό Εργατικό Κόμμα (PvdA) –το οποίο 
άλλοτε κυριαρχούσε στις πολιτικές εξε-
λίξεις– δεν μπόρεσε να ανακάμψει και έ-
μεινε στις 9 έδρες. Χειρότερα πήγαν το α-
ριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα και οι Πρά-
σινοι Αριστεροί. Έχασαν περίπου τις μισές 
έδρες τους σε σχέση με το 2017 και περι-

ορίστηκαν στις 9 και 7 έδρες αντίστοιχα.
Θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε 
το ακριβές κυβερνητικό σχήμα, εφόσον 
14 κόμματα εξασφάλισαν τουλάχιστον 2 
έδρες και υπάρχει παράδοση διαβουλεύ-
σεων που μπορεί να κρατήσουν από μερι-
κές εβδομάδες μέχρι αρκετούς μήνες.

Κυριαρχία Ρούτε
Μετά την ανακοίνωση του εκλογικού α-
ποτελέσματος ο πρωθυπουργός Ρούτε 
δήλωσε ότι «οι ψηφοφόροι της Ολλανδίας 
έδωσαν στο κόμμα μου μία εντυπωσιακή 
ψήφο εμπιστοσύνης». Κυρίαρχος στο πο-
λιτικό παιχνίδι από το 2010, έσπευσε να 
προσθέσει ότι «δεν πήγαν όλα καλά τα τε-
λευταία 10 χρόνια» και πως «έχω την ε-
νέργεια για άλλα 10 χρόνια».
Με την αποχώρηση της καγκελαρίου 
Μέρκελ από το προσκήνιο τον Σεπτέμ-
βριο του 2021, ο Ρούτε –ο οποίος εκτός 
συγκλονιστικού απροόπτου θα παραμεί-
νει στην πρωθυπουργία– θα αναδειχθεί 
στον πιο έμπειρο ηγέτη μεταξύ των «27». 
Μόνο ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, 
Όρμπαν, έχει μεγαλύτερη πρωθυπουρ-
γική θητεία και παρουσία στο Ευρωπα-
ϊκό Συμβούλιο από τον Ρούτε. Βρίσκεται 
όμως σε κατάσταση σχετικής πολιτικής α-
πομόνωσης και δεν έχει τη δυνατότητα να 
επηρεάζει τόσο πολύ τις εξελίξεις.
Αν ο Ρούτε παραμείνει στην πρωθυπουρ-
γία μέχρι τον Αύγουστο του 2022, θα ανα-
δειχθεί ως ο πρωθυπουργός της Ολλαν-
δίας με τη μεγαλύτερη σε διάρκεια παρα-
μονή στο αξίωμα.
Το στυλ Ρούτε έχει περάσει με ιδιαί-
τερα θετικό τρόπο στην ολλανδική κοινή 
γνώμη. Είναι απλός στη συμπεριφορά 
του, σέβεται όλους τους κανόνες που θέτει 
η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας, γνωρίζει καλά τους φακέλους, 
είναι εργασιομανής με ικανότητες συντο-
νισμού και ιδιαίτερα αποτελεσματικός, 
χωρίς αυτό να αποκλείει λάθη εκτίμησης, 
όπως στην πρώτη φάση της πανδημίας.

Υπάρχει πάντα 
ένας Ολλανδός
Σε ό,τι μας αφορά, υπάρχει πάντα –από 
την κρίση του 2010– ένας Ολλανδός που 
βρίσκεται στο στόχαστρο της ελληνικής 
κοινής γνώμης.
Την περίοδο των μνημονίων είχαμε τον 
Εργατικό υπουργό Οικονομικών της Ολ-
λανδίας και πρόεδρο του Eurogroup, 
Ντάισελμπλουμ, να ερεθίζει την ελληνική 
κοινή γνώμη με τη διαχειριστική αυστη-
ρότητά του και ορισμένες δηλώσεις που 
ξέφευγαν από τα όρια. Ποιος δεν θυμάται 
την παρέμβασή του για το δημόσιο χρέος 
της Ελλάδας και γενικότερα του Νότου, 
την υπέρογκη αύξηση του οποίου απέ-
δωσε σε… ποτά, γυναίκες και ξενύχτια.

η επίδοση της ολλανδικής οικονομίας 
είναι εξαιρετικά καλή με ευρωπαϊκά κρι-
τήρια.
Η κυβέρνηση Ρούτε δαπάνησε 34 δισ. 
ευρώ (4,2% του ΑΕΠ) για να στηρίξει την 
οικονομία το 2020, ενώ πρόσφερε και 
σημαντική αναβολή στην καταβολή των 
φόρων, φοροελαφρύνσεις και σημαντικές 
κρατικές εγγυήσεις.
Για το 2021 έχει προβλεφθεί πρόσθετη 
δαπάνη 28 δισ. ευρώ (3,4% του ΑΕΠ) για 
τη στήριξη της οικονομίας.
Το 2019 η Ολλανδία είχε δημοσιονομικό 
πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ, ενώ το 2020 
πέρασε –εξαιτίας της κρίσης της πανδη-
μίας– σε δημοσιονομικό έλλειμμα 6,2% 
του ΑΕΠ. Το μεγάλο πλεονέκτημά της 
είναι ότι μπήκε στην κρίση με το χρέος 
του Δημοσίου στο 48,7% του ΑΕΠ. Ακόμη 
και σήμερα το δημόσιο χρέος της Ολλαν-
δίας είναι κάτω από το 60% του ΑΕΠ, δη-
λαδή το όριο που προβλέπει το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Σε κάθε ευκαιρία επιβεβαιώνονται η καλή 
οργάνωση και η αποτελεσματικότητα της 
Ολλανδίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
βγαίνει περισσότερο ωφελημένη από τις 
άλλες οικονομίες της Ε.Ε. από το Brexit. 
Το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ολ-
λανδίας φαίνεται να παίρνει ένα σημα-
ντικό κομμάτι του κύκλου εργασιών από 
το City του Λονδίνου, του σημαντικότε-
ρου ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού κέ-
ντρου. Επίσης, οι εμπορικοί δρόμοι φαί-
νεται να αλλάζουν εξαιτίας του Brexit σε 
όφελος των λιμένων και των logistics της 
Ολλανδίας.
Αυτή η αίσθηση οικονομικής αποτελε-
σματικότητας και κοινωνικής εξασφάλι-
σης διαμόρφωσε το εκλογικό αποτέλε-
σμα υπέρ του Ρούτε και του πολιτικού κέ-
ντρου.

Το αποτέλεσμα των εκλογών
Το ρεκόρ συμμετοχής στις βουλευτικές ε-
κλογές είναι ενδεικτικό του τρόπου που 
οι Ολλανδοί αντιμετωπίζουν τα συγκεκρι-
μένα προβλήματα. Οργάνωσαν τις εκλο-
γές κατά τη διάρκεια μερικών ημερών και 
με έναν τρόπο που εξασφάλιζε την άνεση 



κούς κανόνες σε ό,τι αφορά τη φορολογία 
των πολυεθνικών.

Ο ηγέτης των «φειδωλών»
Δεν είναι μόνο οι Ολλανδοί που κινούνται 
σε μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση αντίθετη 
μ’ εμάς. Ανάλογες επιλογές κάνουν οι κυ-
βερνήσεις στην Αυστρία, στη Φινλανδία, 
στη Σουηδία και στη Δανία.
Στην Ολλανδία έχουμε συνασπισμό φι-
λελεύθερων και κεντροδεξιών κομμάτων, 
στην Αυστρία συνασπισμό κεντροδεξιάς 
και Πρασίνων και στη Φινλανδία, τη Σου-
ηδία και τη Δανία κυβερνητικούς συνα-
σπισμούς με τους Σοσιαλδημοκράτες να 
έχουν την πρωθυπουργία.
Όλες αυτές οι χώρες έχουν πετυχημένες 
και εξωστρεφείς οικονομίες με σχετικά 
μικρά έως μεσαία μεγέθη. Θέλουν την 
Ε.Ε. και τις ευκαιρίες που προσφέρει ως 
βάση, αποφεύγουν όμως δεσμεύσεις που 
θα μπορούσαν να περιορίσουν την οικο-
νομική αποτελεσματικότητά τους. Πα-
ρακολουθούν με κάποιο άγχος τις πρω-
τοβουλίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ), ενώ επιχείρησαν να α-
ποτρέψουν τη δημιουργία του Ευρωπα-
ϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και στη συνέ-
χεια συνεργάστηκαν για το «ψαλίδισμα» 
των κονδυλίων του.

δία και στην Ελλάδα. Οι Ολλανδοί στη-
ρίχτηκαν στις επενδύσεις και στην καλή 
οργάνωση, για να μετατραπούν σε παγκό-
σμιους πρωταθλητές στις εξαγωγές αγρο-
τικών προϊόντων. Εμείς, αντί να αξιοποιή-
σουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα 
και τις δυνατότητες που μας πρόσφερε η 
Ε.Ε., εγκλωβιστήκαμε στη στασιμότητα 
των επιδοτήσεων. Δώσαμε απόλυτη προ-
τεραιότητα σε εισοδηματικές ενισχύσεις 
και κατανάλωση αντί των αναγκαίων επεν-
δύσεων και της εξωστρέφειας.
Στη διάρκεια της πρώτης ελληνικής προ-
εδρίας στην ΕΟΚ, το β΄ εξάμηνο του 1983, 
συνεργαζόμουν ως εμπειρογνώμονας με 
το υπουργείο Εξωτερικών και μου είχε α-
νατεθεί ο φάκελος της διεύρυνσης προς 
την Ισπανία και την Πορτογαλία. Θυμά-
μαι την προσπάθεια των εκπροσώπων της 
Ολλανδίας να εκτιμήσουν την προοπτική 
του αγροτικού τομέα της Ελλάδας και τις 
επιπτώσεις που θα είχε η διεύρυνση σε 
Ισπανία και Πορτογαλία. Εκτιμούσαν, 
τότε, ότι ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα 
θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ισχυρό αντα-
γωνιστή τους, κάτι το οποίο δεν συνέβη, 
με δική μας ευθύνη.
Το μήνυμα των «φειδωλών» και του 
Ρούτε είναι ότι η Ε.Ε. προσφέρει τη βάση 
για τη δυναμική ανάπτυξη και την επιτυ-
χημένη παγκοσμιοποίηση των μικρότε-
ρων ευρωπαϊκών οικονομιών που δίνουν 
έμφαση στη σωστή οργάνωση και στην ε-
ξωστρέφεια.
Η Ε.Ε. δεν είναι ένας οικονομικός χώρος 
στον οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε τα 
προβλήματά μας, αλλά ένας οικονομικός 
χώρος που μας προσφέρει ευκαιρίες και 
δυνατότητες για να τα λύσουμε μόνοι μας. 
Άλλωστε, δεν είμαστε όπως πριν από 40 
χρόνια, το δέκατο, λιγότερο αναπτυγμένο 
μέλος ενός σχετικά κλειστού κλαμπ «προ-
νομιούχων», αλλά ένα από τα 27 κράτη-
μέλη μιας διευρυμένης Ε.Ε.

Επιθετικός στη συμπεριφορά και στις δη-
λώσεις του για τον ευρωπαϊκό Νότο είναι 
και ο κεντροδεξιός υπουργός Οικονομι-
κών Χέκστρα –ένας από τους ηττημένους 
της εκλογικής αναμέτρησης– το κόμμα 
του οποίου (CDA) φαίνεται ότι θα παρα-
μείνει στον κυβερνητικό συνασπισμό.
Όσο για τον πολιτικά κυρίαρχο πρωθυ-
πουργό Ρούτε, προκάλεσε σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το «ψαλίδι-
σμα» των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάκαμψης, στερώντας από την 
Ελλάδα πολύτιμες ενισχύσεις που ξε-
περνούν τα 3 δισ. ευρώ. Ο Ρούτε ανταγω-
νίστηκε τον Χέκστρα σε δημοσιονομική 
αυστηρότητα, περιορίζοντας τις δυνατό-
τητες μεταφοράς πόρων στο εσωτερικό 
της Ε.Ε. σε όφελος των κρατών και των 
περιφερειών που έχουν τις μεγαλύτερες 
ανάγκες.
Η τακτική του Ρούτε αποδείχθηκε σωστή. 
Μπόρεσε να περάσει στη δύσκολη ολλαν-
δική κοινή γνώμη το έστω «ψαλιδισμένο» 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς να 
υποστεί πολιτικές απώλειες.
Οι Ολλανδοί είναι, σε γενικές γραμμές, 
κοντά στη βρετανική νοοτροπία. Θεω-
ρούν, στην πλειονότητά τους, ότι τα χρή-
ματα των Ολλανδών φορολογουμένων 
που καταλήγουν στην Ε.Ε. θα μπορούσαν 
να αξιοποιηθούν με καλύτερο τρόπο, ή 
μπορεί να πηγαίνουν και εντελώς χαμένα.
Η ελληνική κοινή γνώμη έχει δυσαρεστη-
θεί από τον Εργατικό Ντάισελμπλουμ, από 
τον κεντροδεξιό Χέκστρα και από τον φιλε-
λεύθερο Ρούτε. Το πρόβλημα δεν φαίνεται 
να είναι πολιτικό, κομματικό, αλλά εθνικό, 
με πιθανή εξαίρεση τους ευρωπαϊστές του 
φιλελεύθερου D66. Όπως στην Ελλάδα υ-
πάρχει μια διακομματική σύγκλιση για πε-
ρισσότερη Ευρώπη και περισσότερα ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια που θα ενισχύσουν τα 
κράτη και τις περιφέρειες που έχουν τις με-
γαλύτερες ανάγκες, έτσι παρατηρείται στην 
Ολλανδία μια διακομματική σύγκλιση 
στην αντίθετη κατεύθυνση.
Οι Ολλανδοί απέρριψαν με δημοψήφισμα 
το 2004 το λεγόμενο Ευρωσύνταγμα, βά-
ζοντας έτσι αυστηρά όρια στην πολιτική 
ενοποίηση της Ε.Ε. και στην αύξηση των 
ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους.
Έχουν μία πολύ καλά οργανωμένη και 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία που απο-
δίδει. Αξιοποιούν την ενιαία αγορά της 
Ε.Ε. ως βάση, αποφεύγουν όμως να ανα-
λάβουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που θα 
μπορούσαν να περιορίσουν το ανταγω-
νιστικό τους πλεονέκτημα. Χαρακτηρι-
στική της νοοτροπίας τους είναι η μετα-
τροπή της Ολλανδίας σε φορολογικό πα-
ράδεισο για τις πολυεθνικές και η άρνηση 
της κυβέρνησής της να εγκαταλείψει εξαι-
ρετικά επιθετικές φορολογικές ρυθμίσεις 
και να δεχτεί κάποιους κοινούς ευρωπαϊ-

Ο Ρούτε αναδεικνύεται σε ηγέτη των 
«φειδωλών» σε μια κρίσιμη περίοδο για 
την Ε.Ε. Η δεκαετής παραμονή του στην 
πρωθυπουργία και τα μεγαλύτερα οικονο-
μικά μεγέθη της Ολλανδίας σε σχέση με 
τους άλλους «φειδωλούς» ενισχύουν το 
κύρος και τον ηγετικό του ρόλο.
Με τη Γερμανία να εισέρχεται στην πε-
ρίοδο της μετάβασης στη μετα-Μέρκελ 
εποχή, ο Ρούτε και οι «φειδωλοί» θα ανα-
λάβουν πρωτοβουλίες για να αντισταθμί-
σουν τον ευρωπαϊκό ρόλο που θα επιδιώ-
ξουν ο Μακρόν, ο Ντράγκι και ο Σάντσεθ. 
Μέχρι σήμερα, η Μέρκελ ισορροπούσε 
επιδέξια μεταξύ των διεκδικήσεων του 
Νότου και των αντιρρήσεων των «φειδω-
λών». Αξιοποιούσε τη στάση των τελευ-
ταίων για να υποχρεώνει κυρίως τον Μα-
κρόν σε υποχωρήσεις και συμβιβασμούς 
χωρίς να εκτίθεται η ίδια.
Η γερμανική διαμεσολάβηση δεν θα είναι 
το ίδιο αποτελεσματική μετά τις εκλογές 
του Σεπτεμβρίου 2021, οπότε αναμένεται 
να έρθουν στο προσκήνιο με πιο έντονο 
τρόπο οι διαφορές μεταξύ των κυβερνή-
σεων της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ι-
σπανίας από τη μια πλευρά και των «φει-
δωλών» Ολλανδίας, Αυστρίας, Φινλαν-
δίας, Σουηδίας και Δανίας από την άλλη.

Η θέση της Ελλάδας
Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ μιας προωθημέ-
νης ευρωπαϊκής ενοποίησης με βάση την 
αντίληψη που επικρατεί στον Νότο.
Πρέπει όμως να είμαστε σε θέση να κατα-
λαβαίνουμε τις ανησυχίες και τις ευαισθη-
σίες των «φειδωλών» και να αξιοποιούμε 
τις επιτυχίες τους για να κάνουμε τις ανα-
γκαίες διορθωτικές κινήσεις σε ό,τι αφορά 
την οικονομική στρατηγική μας.
Ένα παράδειγμα που δείχνει ότι τελικά 
εμείς έχουμε τη βασική ευθύνη για τη δι-
αμόρφωση της προοπτικής μας είναι η ε-
ξέλιξη του αγροτικού τομέα στην Ολλαν-

Χωρίς τη Μέρκελ, 
θα αναδειχθεί η 
αντίθεση Νότου και 
«φειδωλών».
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τομικής ανικανότητας και της κοινωνικής αναισθησίας. Α-
ναισθησία είναι να θεωρείς ότι όποιος φοβάται τη γρίπη 
μπορεί να «κάτσει μέσα». Ανικανότητα είναι να μην μπο-
ρείς να δεις το προφανές και να αγνοείς την αναγκαιότητα 
να προφυλαχτείς και να προφυλάξεις από τον κίνδυνο.
Η πανδημία, λοιπόν, μας έφερε μια «γρίπη» η οποία και 
κολλάει στον οποιονδήποτε και μπορεί να σκοτώσει τον 
οποιονδήποτε και το κάνει κάθε μέρα. Το πρώτο πράγμα 
που έπρεπε να κάνουμε ήταν να το πάρουμε απόφαση και 
να ζήσουμε με αυτό. Όπως ήδη έκαναν αρκετοί συνάν-
θρωποί μας ως τότε, χωρίς όμως οι πολλοί να τους δίνουμε 
σημασία. Θα είχαμε το πλεονέκτημα ότι, εφόσον όλοι, έ-
χοντας συνείδηση του κοινού προβλήματος, δείχναμε αλ-
ληλεγγύη, θα πορευόμασταν ομαλά. Ως κακομαθημένοι, 
όπως ήμασταν, προσπαθήσαμε να φορτώσουμε το πρό-
βλημα στους άλλους ή να θεωρήσουμε, εγκληματικά, ότι 
είναι πρόβλημα άλλων ή, στην τελείως χαζή εκδοχή, πρό-
βλημα κρατικών μέτρων.
«Να κλειδώσουμε μέσα τους παππούδες», είπαν κάποιοι, 
«και να κυκλοφορούμε οι υπόλοιποι». Με τους πρώτους 
εμβολιασμούς σε εξέλιξη, οι παππούδες έχουν πάψει να 
κινδυνεύουν και πεθαίνουν οι νεότεροι. «Οι μάσκες σκο-
τώνουν», είπαν κάποιοι πιο γραφικοί, και, έναν χρόνο 
μετά, θάνατος από μάσκα δεν έχει σημειωθεί, αλλά μέχρι 
και βρέφη έχασαν τη ζωή τους.
«Να αγοράσουμε περισσότερα λεωφορεία και τρένα», 
είπαν οι πιο «τεχνοκράτες». «Να κάνουμε περισσότερες 
ΜΕΘ, για να προλαβαίνουμε». Ουδείς είπε να εγκαταλεί-
ψουμε τις πολυκατοικίες και να πάμε να ζήσουμε σε μο-
νοκατοικίες ή σε αγροτόσπιτα. Ούτε να καταργήσουμε τη 
βιομηχανία, για να μη συνωστιζόμαστε.
Υπήρξαν και ορισμένοι που κατηγόρησαν τους γιατρούς 
ότι αργούν να βρουν τη θεραπεία ή το εμβόλιο και κά-
ποιοι ακόμη που κατηγόρησαν τις φαρμακευτικές εται-
ρείες γιατί αργούν να κατασκευάσουν δισεκατομμύρια 
εμβόλια. Άλλοι θεώρησαν το θέμα πολιτικό και το ενέτα-
ξαν στις συνήθεις καθημερινές τριβές: πόση δημοκρατία 
έχουμε, αν και πόσο κινδυνεύουν τα δικαιώματα, αν κατα-
στρέφονται κοινωνικές τάξεις και άλλα τετριμμένα.
Ελάχιστοι αισθάνθηκαν ότι η πανδημία φέρνει μια νέα 
κατάσταση, στην οποία πρέπει να προσαρμοστούμε. Ότι 
αναπόφευκτα θα αλλάξει οριστικά ο τρόπος που ζούμε και 

Σ
υμπληρώθηκε ένας χρόνος από την εμ-
φάνιση της πανδημίας και πλέον «η 
κούραση είναι εμφανής». Όλοι θέλουν 
τη ζωή τους πίσω. Μένει να κατανοή-
σουμε τι εννοούν.
Για τον άνεργο, ζωή πίσω (μπορεί να) 

σημαίνει να ξαναπιάσει δουλειά, να επιστρέψει το ημερο-
μίσθιο, να διευκολυνθεί η καθημερινότητα. Για τον άρρω-
στο (όχι από κορονοϊό), να μειωθεί ο κίνδυνος από την α-
πλούστερη καθημερινή δραστηριότητα, να φύγει από τον 
άμεσο ορίζοντα ο θάνατος και να επανέλθει μια σχετική 
ηρεμία στην αντιμετώπιση της ήδη υπαρκτής ασθένειας.
Για τους υπόλοιπους, που δεν είναι ούτε άνεργοι ούτε άρ-
ρωστοι, «ζωή πίσω» σημαίνει βόλτες, ταξίδια, μπαράκια, 
ξενύχτια και ανεμελιά. Αυτοί οι τελευταίοι θριάμβευσαν 
τις προηγούμενες μέρες, επιδεικνύοντας τη μέγιστη δυ-
νατή γαϊδουριά. Αυτή είναι η λέξη. Υπάρχουν κι αυτοί που 
συνεχίζουν να κάνουν το μόνο πράγμα που ήξεραν ποτέ: 
πορείες (κάνουν καλό και στην καρδιά).
Πριν από την εμφάνιση της πανδημίας βλέπαμε αραιά και 
πού κάποιον άνθρωπο με μάσκα στον δρόμο και στη χει-
ρότερη περίπτωση τον θεωρούσαμε λοξό ή φοβικό, στην 
καλύτερη σκεφτόμασταν ότι μπορεί να έχει κάνει χημει-
οθεραπεία ή να έχει σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα. Α-
ναλόγως, δεν θεωρούσαμε υποχρέωσή μας να κλειστούμε 
μέσα επειδή είχαμε γρίπη κι ας γνωρίζαμε ότι κι αυτή 
είναι θανατηφόρα. Ήταν «μικρός» ο αριθμός των θυμάτων.
Τον προηγούμενο αιώνα λύθηκαν με τρόπο εντυπωσιακό 
πολλά και κρίσιμα ζητήματα υγειονομικής επιβίωσης. Με 
σειρά εμβολίων στην παιδική ηλικία εξαφανίστηκαν ή α-
πενεργοποιήθηκαν ασθένειες που κυριολεκτικά θέριζαν 
γενιές ολόκληρες. Η δε πρόοδος της ιατρικής και της τε-
χνολογίας έλυσε πολλά ζητήματα θεραπείας παθήσεων 
οι οποίες οδηγούσαν στον θάνατο με συνοπτικές διαδι-
κασίες. Οι παρούσες γενιές δεν έχουν πλέον την ανάγκη 
να κάνουν πολλά παιδιά επειδή δεν γνωρίζουν πόσα από 
αυτά θα επιβιώσουν και θα είναι και αρτιμελή. Όλα τα παι-
διά που γεννιούνται σήμερα θεωρείται βέβαιο ότι θα επι-
βιώσουν και θα είναι αρτιμελή. Οι εξαιρέσεις θεωρούνται 
«ανεκτές», ως στατιστικές ατυχίες. Αυτό μάς επέτρεψε να 
το ρίξουμε, κυριολεκτικά, στην καλοπέραση. Καλοπέραση 
η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις άγγιζε τα όρια της α-

ότι η επιβίωση θα πρέπει να γίνει το πρώτο μέλημα, όπως 
ήταν ως τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Ότι ακόμη 
και αν οι επιστήμονες κάνουν το θαύμα τους, η πανδημία 
δημιουργεί νέα δεδομένα, τα οποία δύσκολα θα εξαλει-
φθούν. Ότι, όπως επίσης επιστήμονες εξήγησαν, η πανδη-
μία είναι αποτέλεσμα του τρόπου ζωής που έχουμε οργα-
νώσει ως τώρα και ότι, ακόμη κι αν εξαλείψουμε αυτή, δεν 
θα αποφύγουμε, και σύντομα μάλιστα, μια επόμενη. Άρα 
πρέπει κάτι να αλλάξει μόνιμα.
Ελάχιστοι αισθάνθηκαν ότι έπρεπε να οργανώσουμε συ-
ντεταγμένα και με πειθαρχία την αντιμετώπιση της παν-
δημίας στην κατεύθυνση της συνέχισης όλων των δρα-
στηριοτήτων και της ταυτόχρονης ελαχιστοποίησης των 
απωλειών. Να ζήσουμε, τελικά, όπως οι πρόγονοί μας, ο-
ρισμένοι από τους οποίους βρίσκονται ακόμη στη ζωή.
Τη ζωή δεν τη διαλέγουμε, τη φύση δεν μπορούμε να την 
υπερβούμε, η πολιτική μέσα στον μικρόκοσμο της κάθε 
χώρας δεν οδηγεί στον έλεγχο της φύσης. Αν σήμερα η 
(όποια) κυβέρνηση ανακοινώσει άρση οποιουδήποτε μέ-
τρου για την πανδημία, μεγάλη μερίδα του κόσμου θα πε-
τάξει μάσκες και θα επιχειρήσει να ζήσει ως να μην είναι 
γεμάτα τα νοσοκομεία. Και μετά, όταν δεν θα βρίσκει ρά-
ντζο, θα φωνάζει «πού είναι το κράτος;».
Οφείλαμε, ο καθένας στον τομέα του, να έχουμε οργα-
νώσει τον τρόπο που δρούμε, ώστε να αντιμετωπίζονται 
οι κίνδυνοι της πανδημίας. Το ίδιο έπρεπε να έχουν 
κάνει και όλοι οι επιμέρους κλάδοι της οικονομικής 
και κοινωνικής δραστηριότητας, χωρίς να περιμένουν 
από το «κράτος» να τα κάνει αντί γι’ αυτούς. Έχουμε την 
επιλογή να ζητούμε από το κράτος να κατασκευάσει χι-
λιάδες ΜΕΘ, αλλά και την επιλογή να αποφύγουμε συ-
νειδητά να φτάσουμε στην ανάγκη χρήσης της ΜΕΘ. 
Το τελευταίο, όμως, απαιτεί ζόρισμα, αλλαγή νοοτρο-
πίας, αλλαγή του τρόπου που ζούμε, σε κάποιες πτυ-
χές ήπια, σε κάποιες άλλες δραστική. Αρνούμαστε και 
να το σκεφτούμε. Η επιβίωση, όμως, δεν είναι γενικώς 
και αορίστως ευθύνη του κράτους. Είναι πρωτίστως μέ-
λημα του καθενός μας. Το πρόβλημα δεν θα λυθεί με 
κρατικά επιδόματα.
Ως σύνολο αδυνατούμε να συντονιστούμε, ως άτομα δυ-
σκολευόμαστε να επιβιώσουμε. Αυτό δεν είναι θέμα κρα-
τικών μέτρων, αλλά προσωπικής αντίληψης. Παρά τα εμβό-
λια, η πανδημία θα είναι παρούσα για πολλά χρόνια ακόμη 
και ο κίνδυνος θα αυξηθεί, ακριβώς διότι «κουραστήκαμε» 
και αρνούμαστε να αντικρίσουμε την πραγματικότητα.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Παρά τα εμβόλια, η πανδημία θα 
είναι παρούσα για πολλά χρόνια 
ακόμη και ο κίνδυνος θα αυξηθεί, 
ακριβώς διότι «κουραστήκαμε» και 
αρνούμαστε να αντικρίσουμε την 
πραγματικότητα.

Κουρασμένοι… Και μετά, τι;
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
200 ΧΡΟΝΙΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ο 
εορτασµός της συ-
µπλήρωσης 200 χρό-
νων από την Επα-
νάσταση του 1821 
οργανώθηκε σε µια πε-
ρίοδο κατά την οποία 
προεξοφλούσαµε τη 

δυναµική επιστροφή της οικονοµίας στην 
ανάπτυξη. Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης 
επέλεξε την κ. Αγγελοπούλου για να οργα-

νώσει τις επετειακές εκδηλώσεις, αναγνω-
ρίζοντας τη συµβολή της στην επιτυχία των 
Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 και θέλο-
ντας να περάσει το µήνυµα της οικονοµικής 
ανάπτυξης και της ενίσχυσης της διεθνούς 
εικόνας της χώρας.
Αυτός ο σχεδιασµός ξεπεράστηκε από την 
πανδηµία, που λειτούργησε ως οικονοµι-
κός και κοινωνικός οδοστρωτήρας. Οι εκ-
δηλώσεις θα είναι υποχρεωτικά σεµνές και 
ταπεινές και µε βάση τα µέτρα προστασίας 
από τον Covid-19.
Αντί για τη δυναµική ανάπτυξη ήρθε νέα 
µεγάλη πτώση του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος (ΑΕΠ), η οποία βρίσκεται σε 
εξέλιξη και ελπίζεται να σταµατήσει το β΄ 
εξάµηνο του 2021, όταν θα έχει ολοκληρω-
θεί το πρόγραµµα του εµβολιασµού.
Στη διάρκεια της µνηµονιακής δεκαετίας 
το ελληνικό ΑΕΠ µειώθηκε κατά 20%. Το 
2020 είχαµε επιπλέον πτώση 8,2% εξαιτίας 

της πανδηµίας. Πτώση θα έχουµε και το α΄ 
τρίµηνο του 2021. Αθροιστικά χάσαµε γύρω 
στο 30% του ΑΕΠ, µια οικονοµική ζηµιά 
που αποτελεί, χωρίς αµφιβολία, πανευρω-
παϊκό µεταπολεµικό ρεκόρ.
Η πανδηµία έχει αλλάξει το περιβάλλον για 
τον εορτασµό της συµπλήρωσης 200 χρό-
νων από την Επανάσταση του 1821. Τη θέση 
του πανηγυρικού κλίµατος, που θα θέλαµε, 
έχει πάρει ένα κλίµα περισυλλογής για την 
κατάσταση και την προοπτική της χώρας.
Μετράµε εθνικούς κινδύνους 200 χρόνια 
µετά την Επανάσταση του 1821.

Το δηµογραφικό
Το δηµογραφικό έχει µετατραπεί, µε δική 
µας ευθύνη, σε εθνική απειλή. Ο πληθυ-
σµός της Ελλάδας µειώθηκε, σε απόλυτους 
αριθµούς, κατά 400.000 στη διάρκεια της 
τελευταίας δεκαετίας και η διαφορά µεταξύ 
ετήσιων θανάτων και ετήσιων γεννήσεων 

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο πληθυσµός της χώρας µειώνεται σε απόλυτους 
αριθµούς.

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΑΣΚΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
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αυξάνεται συνεχώς. Έτσι, επιταχύνεται η μείωση του 
πληθυσμού και η γήρανσή του.
Το 1960 είχαμε 157.000 γεννήσεις στην Ελλάδα. Το 
1980 μειώθηκαν σε 148.000, ενώ το 2000 έπεσαν 
πολύ πιο χαμηλά, στις 103.000.
Με τη… βοήθεια της οικονομικής κρίσης που προ-
ηγήθηκε και των συνεπειών της πανδημίας οι γεν-
νήσεις στην πατρίδα μας περιορίστηκαν το 2019 σε 
84.000.
Η ταχύτητα της γήρανσης του πληθυσμού προκαλεί 
δικαιολογημένη ανησυχία. Την περίοδο 1980-2020 
ο αριθμός των νέων κάτω των 25 ετών μειώθηκε κατά 
35%, οι γεννήσεις κατά 44% και οι ηλικιωμένοι άνω 
των 65 ετών σχεδόν διπλασιάστηκαν.
Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να βγούμε από το δη-
μογραφικό αδιέξοδο, για να βελτιωθεί η προοπτική 
της πατρίδας μας. Προς το παρόν πηγαίνουμε από 
το κακό στο χειρότερο εξαιτίας ενός συνδυασμού 
αλλαγής τρόπου ζωής, οικονομικών και κοινωνικών 
δυσκολιών και έλλειψης σοβαρής πολιτικής για την 
υποστήριξη της οικογένειας και την ενθάρρυνση των 
γεννήσεων.

Η υπερχρέωση
Ο άλλος εθνικός κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε εί-
ναι η υπερχρέωση του ελληνικού Δημοσίου, η οποία 
περιορίζει τις οικονομικές δυνατότητές μας και δη-
μιουργεί σοβαρές δεσμεύσεις.
Η Ελλάδα ήταν υπερχρεωμένη από τον αγώνα της 
Ανεξαρτησίας εξαιτίας των δανείων που χρηματο-
δότησαν την πολεμική της προσπάθεια. Από τότε 
μας χαρακτήριζε ένα χαμηλό επίπεδο διαχείρισης 
του δημόσιου χρήματος, το οποίο συμπλήρωναν τα 
σκάνδαλα νομής της εξουσίας.
Μπήκαμε στην κρίση της μνημονιακής περιόδου 
με ένα δημόσιο χρέος της τάξης του 120% του ΑΕΠ 
και ύστερα από 11 δύσκολα χρόνια το δημόσιο χρέ-
ος έχει εκτοξευτεί γύρω στο 210% του ΑΕΠ με τάση 
παραπέρα αύξησης.
Από τα τέλη του 2019 μέχρι τα τέλη του 2020 το χρέ-
ος αυξήθηκε από 356 δισ. ευρώ σε 374 δισ. ευρώ. Η 
αύξηση αυτή οφείλεται στη δημοσιονομική ανατρο-
πή που προκάλεσε η πανδημία. Το 2019 το έλλειμ-
μα στον κρατικό προϋπολογισμό ήταν της τάξης των 
168 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020 εκτοξεύτηκε σε 22,8 
δισ. ευρώ. Αναπόφευκτα, η κάλυψη του ελλείμματος 
οδήγησε σε αύξηση του δανεισμού.
Η διαχείριση του δημόσιου χρέους εμφανίζεται στα-
θεροποιημένη, εφόσον τα 248 δισ. αναλογούν στον 
ESM, στον EFSF και σε πολύ μικρότερο βαθμό στο 
ΔΝΤ. Το χρέος έχει ρυθμιστεί για τα αμέσως επόμε-
να χρόνια και τα επιτόκια δανεισμού παραμένουν σε 
εξαιρετικά ικανοποιητικά επίπεδα, αν λάβουμε υπό-
ψη μας τις πιέσεις που δημιουργεί στην Ελλάδα και 
διεθνώς η πανδημία.
Παρατηρείται όμως ανοδική τάση στα διεθνή επιτό-
κια και η πρόεδρος της ΕΚΤ, Λαγκάρντ, ενισχύει την 
πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης, σε μια προσπά-
θεια να κρατήσει χαμηλά τα επιτόκια μέχρις ότου 
αφήσουμε πίσω μας την πανδημία και αρχίσει να 
αναπτύσσεται δυναμικά η οικονομία της Ευρωζώνης.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αργά ή γρήγορα θα βρε-
θούμε αντιμέτωποι με μια ανοδική καμπύλη διεθνών 
επιτοκίων, η οποία σε βάθος χρόνου θα επηρεάσει 
το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Προς 
το παρόν, αυτό παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επί-
πεδα, όμως η προοπτική αύξησής του σκιάζει το οι-
κονομικό μας μέλλον.
Δεν υπάρχει περίπτωση να χαριστεί μέρος του χρέ-
ους του ελληνικού Δημοσίου. Η Λαγκάρντ, με συ-

ξανά το ασφαλιστικό σε απειλή για τη δημοσιονομι-
κή σταθερότητα και την οικονομική μας προοπτική.
Τα στοιχεία που αναφέρει ο Τάσος Γιαννίτσης, ο 
οποίος προσπάθησε ανεπιτυχώς ως υπουργός Ερ-
γασίας της κυβέρνησης Σημίτη να προωθήσει την 
αναγκαία ασφαλιστική μεταρρύθμιση το 2001, είναι 
εφιαλτικά. Την περίοδο 2000-2018 οι συνολικές δα-
πάνες για τις συντάξεις αυξήθηκαν κατά τους υπολο-
γισμούς του από 17,5 δισ. ευρώ σε 35 δισ. ευρώ ή από 
12,7% σε 18,7% του ΑΕΠ. Οι φόροι με τους οποίους 
το Δημόσιο χρηματοδοτεί σε ετήσια βάση τις συντά-
ξεις αυξήθηκαν από 6,4 δισ. ευρώ σε 17 δισ. ευρώ, 
ενώ η σχέση συνολικών συντάξεων προς συνολικούς 
μισθούς αυξήθηκε από 41% σε 71%.
Ο καθηγητής Γιαννίτσης υπογραμμίζει ότι η κρατική 
δαπάνη για τη στήριξη του ασφαλιστικού-συνταξιο-
δοτικού συστήματος αυξήθηκε από περίπου 10,5% 
του ΑΕΠ το 2019 στο 13,5% το 2020, το υψηλότερο 
ποσοστό που έχει ποτέ σημειωθεί. Όπως τονίζει στη 
συνέντευξή του στην «Καθημερινή» (21 Φεβρουαρί-
ου 2021): «Προβληματικά θα είναι τα μεγέθη και για 
το 2021. Αυτά σημαίνουν υπερχρέωση, φόρους, υψη-
λή εθνική κατανάλωση και άρα χαμηλή αποταμίευση 
και επενδύσεις και χαμηλότερες δαπάνες για υγεία, 
εκπαίδευση ή αμυντικά. Η ανάπτυξη της χώρας επη-
ρεάζεται ευθέως και αρνητικά».
Το ασφαλιστικό αδιέξοδο έχει επανέλθει, αλλά προς 
το παρόν είναι εκτός της πολιτικής ατζέντας. Η κυ-
βέρνηση προωθεί μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση 
του ασφαλιστικού –κυρίως σε ό,τι αφορά τις επικου-
ρικές συντάξεις– και δεν θέλει να προχωρήσει σε 
άμεσα μέτρα με μεγάλο πολιτικό κόστος. Από την 
πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε μια ξεπερασμέ-
νη από τις εξελίξεις παροχολογία. Διαμαρτυρήθηκε 
εντονότατα γιατί η κυβέρνηση κατέβαλε, βάσει δικα-
στικών αποφάσεων, «μόνο» 1,5 δισ. ευρώ, ενώ κατά 
τους υπολογισμούς του κόμματος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης έπρεπε να καταβάλει 4,5 δισ. ευρώ. 
Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση καταβάλλει 
αναδρομικά και σε κάποιες περιπτώσεις προβαίνει 
σε αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες συντάξεων χω-
ρίς να υπάρχουν οι οικονομικές προϋποθέσεις.
Την τελευταία εικοσαετία η επιδότηση του ασφαλι-
στικού-συνταξιοδοτικού συστήματος από τον κρατι-
κό προϋπολογισμό υπερκαλύπτει, αθροιστικά, την 
αύξηση του δημόσιου χρέους σε απόλυτους αριθ-
μούς.

Έλλειψη δυναμικής
Στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, περιορίζο-
νται οι πιθανότητες να μπούμε σε περίοδο δυναμι-
κής ανάπτυξης με ετήσιο ρυθμό της τάξης του 3%, η 
οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον μία δεκαετία.
Το πιθανότερο είναι να χρειαστούμε μέχρι το 2023 
για να επιστρέψει η οικονομία στα επίπεδα του 2019 
και στη συνέχεια να έχουμε, σε βάθος χρόνου, αναι-
μική ανάπτυξη, της τάξης του 1%, σε ετήσια βάση.
Αυτό είναι το σενάριο στο οποίο καταλήγουν οι πε-
ρισσότερες αναλύσεις του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ, με το 
σκεπτικό ότι η δημογραφική γήρανση, το υπέρογκο 
δημόσιο χρέος και η ασφαλιστική «μαύρη τρύπα» 
δεν αφήνουν, μακροπρόθεσμα, μεγάλα περιθώρια 
ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία.
Η κυβέρνηση πρέπει να βρει τρόπους να δημιουρ-
γήσει αναπτυξιακή δυναμική αξιοποιώντας τα πρό-
σθετα ευρωπαϊκά κονδύλια που εξασφάλισε μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και προω-
θώντας άμεσα συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις στην 
κατεύθυνση της μείωσης της φορολογίας και του μη 
μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων.

Η πανδημία προκάλεσε νέα  
αύξηση του δημόσιου χρέους.

χνές δημόσιες παρεμβάσεις της, αποκλείει αυτό 
το ενδεχόμενο και προειδοποιεί ότι τέτοιου εί-
δους συζητήσεις είναι αντιπαραγωγικές, εφόσον 
μπορούν να προκαλέσουν κρίση αξιοπιστίας στην 
Ευρωζώνη. Όπως χαρακτηριστικά λέει στις συζητή-
σεις που έχουμε στην Επιτροπή Οικονομικών και 
Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, η διαγραφή του χρέους είναι παράνομη 
και δεν πρέπει να συζητείται.
Η ιστορία του ελληνικού κράτους είναι ιστορία 
υπερχρέωσης και αλλεπάλληλων χρεοκοπιών. Για 
να βγούμε από την παγίδα του χρέους, χρειαζόμα-
στε μια μεγάλη περίοδο σταθερής και δυναμικής 
ανάπτυξης, η οποία θα το μειώσει δραστικά ως πο-
σοστό επί του ΑΕΠ.

Το ασφαλιστικό
Το ασφαλιστικό είναι ένας άλλος εθνικός κίνδυνος 
στον οποίο συναντιούνται το δημογραφικό με την 
υπερχρέωση. Η απώλεια ελέγχου των οικονομικών 
της κοινωνικής ασφάλισης, όπως και της φαρμα-
κευτικής δαπάνης του Δημοσίου, συνέβαλε στην 
υπερχρέωση και στη συνέχεια στη χρεοκοπία του 
ελληνικού Δημοσίου το 2010.
Ακολούθησε μια περίοδος σκληρής προσαρμογής 
με στόχο να τεθούν υπό έλεγχο τα οικονομικά της 
κοινωνικής ασφάλισης και να μειωθεί το δημοσι-
ονομικό έλλειμμα. Το ερώτημα στο οποίο πρέπει 
να απαντήσουμε τώρα είναι αν θα αφήσουμε την 
ιστορία να επαναληφθεί.
Το ασφαλιστικό έλλειμμα έχει ξεφύγει. Η αυστη-
ροποίηση των όρων του συστήματος εγκαταλεί-
φθηκε το 2018 εξαιτίας της διαμάχης των κομμάτων 
για την ψήφο των ασφαλισμένων και των συνταξι-
ούχων. Ακολούθησε μια περίοδος σχετικής χαλά-
ρωσης. Στη συνέχεια ήρθε η πανδημία να ανατρέ-
ψει πλήρως τους υπολογισμούς και να μετατρέψει 
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Το πλαίσιο που έχει θέσει ο πρωθυπουρ-
γός κ. Μητσοτάκης είναι σωστό, αλλά χρει-
άζονται πολύ περισσότερα από αυτά που 
περιγράφει και προωθεί για να αναπτύξει η 
οικονοµία τη δυναµική που θα µας βγάλει 
από το αδιέξοδο.
Παρατηρούνται ήδη µεγάλες δυσκολίες 
στην προσαρµογή στο νέο ευρωπαϊκό πε-
ριβάλλον και στους νέους κανόνες. Χαρα-
κτηριστικό το παράδειγµα της χρηµατοδό-
τησης νέων οδικών αξόνων µε ευρωπαϊκά 
κονδύλια. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
απορρίφθηκαν από την Ευρ ωπαϊκή Επι-
τροπή, µε το σκεπτικό ότι οι προδιαγραφές 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης και 
του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισί-
ου έχουν αλλάξει. Το 37% των κονδυλίων 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης είναι 
δεσµευµένο στην πράσινη µετάβαση και το 
20% στην ψηφιακή οικονοµία. Παραδοσια-
κού τύπου επενδύσεις υποδοµής θα πρέπει 
να χρηµατοδοτηθούν κυρίως από εθνικούς 
πόρους, παρά το γεγονός ότι το Πρόγραµ-
µα ∆ηµοσίων Επενδύσεων έχει περιοριστεί 
δραστικά στη διάρκεια της τελευταίας δε-
καετίας.

Νέος διεθνής καταµερισµός
Οι συνέπειες της πανδηµίας ανέδειξαν τα 
διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής 
οικονοµίας. Ο τουρισµός και οι υπηρεσίες, 
στις οποίες στηρίζεται υπερβολικά η ελλη-
νική οικονοµία, θεωρούνται από τους χαµέ-
νους του νέου διεθνούς καταµερισµού της 
εργασίας που προκαλεί η πανδηµία.
Εποµένως, δεν υπάρχει επιστροφή στην 
προ πανδηµίας κατάσταση. Είµαστε υπο-
χρεωµένοι να χαράξουµε νέα πορεία, σε 
αναζήτηση δυναµικής ανάπτυξης σε διαφο-
ρετική βάση.
Επιβάλλεται η ενίσχυση της βιοµηχανίας και 
της εξωστρέφειάς της. Με τη συµβολή της 
βιοµηχανίας να είναι µονοψήφια στο ΑΕΠ, 
είναι πρακτικά αδύνατο να µπούµε σε περί-
οδο δυναµικής ανάπτυξης. Πρέπει επίσης να 
καλύψουµε την υστέρηση σε ό,τι αφορά την 
ψηφιοποίηση της οικονοµίας. Η Ε.Ε. χάνει 
τη µάχη έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας και η 
Ελλάδα είναι πολύ χαµηλά στην ψηφιακή κα-
τάταξη στο εσωτερικό της Ε.Ε. Σε ό,τι αφορά 
την πράσινη µετάβαση, έχουµε κάνει βήµατα 
προόδου, αλλά κι εκεί έχουµε τεράστια από-
σταση να καλύψουµε υπέρ των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας και σε βάρος των ορυκτών 
καυσίµων. Στην ηλεκτροκίνηση παραµένου-
µε ουσιαστικά ανύπαρκτοι, τόσο στην υπο-
δοµή όσο και στη βιοµηχανική, παραγωγική 
βάση στην οποία στηρίζεται.
Με προοπτική καχεκτικής ανάπτυξης και 
παραπέρα υποβάθµισης στον υπό διαµόρ-
φωση νέο διεθνή καταµερισµό της εργασί-
ας, η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί σε εξαι-
ρετικά δύσκολη θέση.

Η σύγκριση µε την Τουρκία
Τα 200 χρόνια µετά την Επανάσταση του 
1821 είναι µια καλή ευκαιρία για τη σύγκρι-
ση Ελλάδας-Τουρκίας σε επίπεδο στρατη-

σε τη µεγάλη επένδυση της Volkswagen στην 
περιοχή της Σµύρνης εξαιτίας της εισβολής 
των τουρκικών στρατευµάτων στις περιοχές 
της Συρίας που ελέγχονται από τους Κούρ-
δους, αλλά, απ’ ό,τι φαίνεται, το κενό θα κα-
λύψει η Ford µε µια επένδυση της τάξης των 
2 δισ. δολαρίων που αφορά κυρίως την παρα-
γωγή ηλεκτροκίνητων οχηµάτων.
Και τα δηµογραφικά στοιχεία δείχνουν 
µια ανατροπή της στρατηγικής ισορροπίας 
σε όφελος της Τουρκίας και σε βάρος της 
Ελλάδας. Η Τουρκία έχει έναν νεανικό 
πληθυσµό 85 εκατοµµυρίων µε τάση δυ-
ναµικής αύξησης κι εµείς έναν γερασµένο 
πληθυσµό 10,5 εκατοµµυρίων µε τάση συρ-
ρίκνωσης.
Οι δικές µας αδυναµίες είναι που µεγα-
λώνουν, στην αντίληψή µας, την τουρκι-
κή απειλή. Αυτή µπορεί να εκδηλώνεται, 
σε αυτή τη φάση, µε τον νεο-οθωµανικό 
επεκτατισµό του Ερντογάν και ένα είδος 
υβριδικού πολέµου που στηρίζεται στην 
κατάλληλη διαχείριση των προσφυγικών-
µεταναστευτικών ροών από το τουρκικό 
κράτος και παρακράτος, όµως η µεγάλη και 
µόνιµη απειλή είναι η διαρκής υποβάθµι-
ση της συγκριτικής θέσης της Ελλάδας για 
τους λόγους που ανέφερα.

Το νέο ξεκίνηµα
Η καταγραφή των προκλήσεων που αντιµε-
τωπίζουµε –που έχουν και διάσταση απει-
λής– δεν γίνεται για να παραλύσουµε µπρο-
στά στις δυσκολίες και να υποκλιθούµε 
στην αρνητική δυναµική που αναπτύχθηκε 
µε δική µας ευθύνη.
Η περιγραφή των προβληµάτων και η δια-
πίστωση των δυσκολιών και κινδύνων που 
αντιµετωπίζουµε πρέπει να οδηγήσουν στο 
αναγκαίο νέο ξεκίνηµα. Αυτός, κατά την 
άποψή µου, είναι ο καλύτερος τρόπος να τι-
µήσουµε τη συµπλήρωση 200 ετών από την 
Επανάσταση του 1821.

Το ασφαλιστικό ξανάγινε 
«µαύρη τρύπα».

γικής και προοπτικής.
Σε αυτή τη φάση δεχόµαστε µεγάλη πίεση 
εξαιτίας του νεο-οθωµανικού επεκτατι-
σµού του Ερντογάν. Μεγαλύτερη σηµασία 
από τη διεθνοπολιτική συγκυρία έχει η 
σύγκριση του δυναµικού των δύο χωρών. 
Η Τουρκία δεν είναι εξ ορισµού αντίπα-
λος της Ελλάδας, αλλά πρέπει να υπάρχει, 
σε γενικές γραµµές, µια ισορροπία δυνά-
µεων, στην οποία θα στηρίζονται ο αµοι-
βαίος σεβασµός και η συνεργασία.
Τα τελευταία 15 χρόνια αυτή η ισορροπία 
ανατράπηκε υπέρ της Τουρκίας και σε 
βάρος της Ελλάδας. Παρά τα σοβαρά προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζει η τουρκική 
οικονοµία, αναπτύσσεται δυναµικά εδώ 
και 15 χρόνια. Ακόµη και το 2020, χρονιά 
της πανδηµίας, η τουρκική οικονοµία κα-
ταγράφει ανάπτυξη λίγο κάτω από το 2%. 
Πριν από µία εικοσαετία η Ελλάδα είχε το 
απόλυτο οικονοµικό πλεονέκτηµα έναντι 
της Τουρκίας. Σήµερα το τουρκικό ΑΕΠ 
είναι υπερ-τετραπλάσιο του ελληνικού 
και όλοι οι διεθνείς οργανισµοί προεξο-
φλούν ότι µε το πέρασµα του χρόνου η 
Τουρκία θα ανεβαίνει στη διεθνή κατάτα-
ξη των οικονοµιών.
Η γειτονική χώρα έχει δηµιουργήσει αξι-
όλογη βιοµηχανική βάση και εξαγωγικές 
βιοµηχανίες και συνεχίζει να προσελκύει 
σηµαντικές παραγωγικές επενδύσεις. Έχα-
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«ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ  
ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ  
ΤΟ 1821 ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ 2030»

Τ
ην εκτίμηση ότι οι Έλληνες έχουν αρ-
χίσει να αναγνωρίζουν κι άλλες δι-
αστάσεις της Επανάστασης, κυρίως 
τη φιλελεύθερη, να βλέπουν πιο κα-
θαρά τη διεθνή της διάσταση και να 
αντιλαμβάνονται ότι όλες οι κοινω-

νικές ομάδες μιας κατακερματισμένης, πολύπλο-
κης κοινωνίας συνέβαλαν σημαντικά κάνει ο κα-
θηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών 
στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών Αριστείδης Χατζής, ο οποίος είναι μέλος της 
Επιτροπής «Ελλάδα 2021».
Ο καθηγητής Χατζής, ο οποίος είναι διευθυντής Ερευ-
νών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦίΜ), 
που διεξήγαγε σειρά δημοσκοπήσεων σχετικά με 
τις απόψεις των Ελλήνων 200 χρόνια μετά, επιση-
μαίνει ότι πολλές από τις απαντήσεις που δόθηκαν 
συνδέονται με τη σημερινή συγκυρία και την πρό-
σφατη Ιστορία μας, με χαρακτηριστικότερο παρά-
δειγμα το υψηλό ποσοστό της Ρωσίας και το χαμηλό 
της Μεγάλης Βρετανίας στο σχετικό ερώτημα για 
τη συμβολή τους στην επιτυχία της Επανάστασης.
Παράλληλα υπενθυμίζει ότι χάθηκαν οι ευκαιρίες 
για τους εορτασμούς των 100 χρόνων λόγω της Μι-
κρασιατικής Εκστρατείας, των 150 χρόνων λόγω 
της δικτατορίας και των 200 χρόνων λόγω της παν-
δημίας και προτείνει τη μεταφορά τους στο συμβο-
λικό, όπως λέει, 2030.

Με βάση τις απαντήσεις στις δημοσκοπήσεις, τι 
συμπεράσματα βγάζουμε για τη διδασκαλία της 
Επανάστασης στα σχολεία;
Δεν είμαι ειδικός στη διδακτική της Ιστορίας, αλλά 
κάποια χρήσιμα συμπεράσματα μπορούμε οπωσ-
δήποτε να εξάγουμε. Κατ’ αρχάς, ότι τα πιο πρόσφατα 
βιβλία Ιστορίας έχουν λάβει υπόψη τους τις νέες ι-
στοριογραφικές προσεγγίσεις. Έτσι, βλέπουμε να 
απαντούν οι νέοι «πιο σωστά» σε κάποιες ερωτή-
σεις από τους μεγαλύτερους. Ένα άλλο, όμως, εύ-

ρημα, δυσάρεστο, έχει να κάνει με τα υψηλά πο-
σοστά Ελληνίδων και Ελλήνων που φαίνεται να 
μη γνωρίζουν ούτε τα βασικά για την Επανάσταση. 
Όπως θα δείτε στην έρευνα, η άγνοια συνδέεται με 
είδη ανισότητας. Οι γυναίκες και οι οικονομικά α-
δύναμοι γνωρίζουν λιγότερα από τους άνδρες και 
όσους έχουν υψηλό εισόδημα. Και όλα συνδέονται 
με τη σημαντικότερη, πλέον, μορφή ανισότητας, την 
ανισότητα στην εκπαίδευση, στη μόρφωση. Νομίζω 
ότι οι δημοσκοπήσεις του ΚΕΦίΜ θα βοηθήσουν ό-
σες/-ους σχεδιάζουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές και 
μπορούν να τις ερμηνεύσουν καλύτερα από μένα.

Θέλουν οι Έλληνες να μάθουν περισσότερα για 
την Επανάσταση ή αρκούνται σε όσα ξέρουν;
Δηλώνουν ότι θέλουν να μάθουν. Αλλά άλλο οι 
δηλώσεις και άλλο οι επιλογές (δηλαδή οι αποκα-
λυπτόμενες προτιμήσεις). Φέτος θα έχουν πολλές 
ευκαιρίες να μάθουν. Θα δούμε αν τις εκμεταλ-
λευτούν, αν αγοράσουν βιβλία, αν δουν καλά ντο-
κιμαντέρ, αν επενδύσουν λίγο χρόνο στο σημαντι-
κότερο γεγονός της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας. 
Βέβαια, ελπίζω να επιλέξουν με κριτήρια επιστη-
μονικής εγκυρότητας και να μην καταφύγουν σε 
απλοϊκά σχήματα που τους παρέχει η λαϊκότροπη 
Ιστορία, που συχνά συνδέεται με πολύ κακής ποι-
ότητας έντυπα και ιστοτόπους και ακραίες πολιτικά 
ομάδες. Υπάρχει πλούσια εκδοτική παραγωγή υ-
ψηλής ποιότητας, αποτέλεσμα έρευνας δεκαετιών. 
Αν πραγματικά θέλουν να μάθουν, ας την αναζη-
τήσουν. Μπορούν να ξεκινήσουν από το https://
tinyurl.com/1821books.

Μπορούμε να εκτιμήσουμε αν έχει αλλάξει η 
προσέγγιση των Ελλήνων στην Επανάσταση σε 
σχέση με παλιότερα;
Εν μέρει, ναι. Αναγνωρίζουν τις άλλες διαστάσεις 
της Επανάστασης, κυρίως τη φιλελεύθερη, αντι-
λαμβάνονται ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες μιας 
κατακερματισμένης, πολύπλοκης κοινωνίας συ-
νέβαλαν σημαντικά. Όχι μόνο οι οπλαρχηγοί αλλά 
και οι προεστοί, οι ιερείς, οι διανοούμενοι, οι έ-
μποροι (που σχεδίασαν και οργάνωσαν την Επα-
νάσταση) και οι φιλέλληνες. Βλέπουν πιο καθαρά 
τη διεθνή της διάσταση. Από την άλλη, οι διάφο-
ροι μύθοι παραμένουν ζωντανοί. Αλλά κι αυτό 
είναι αναμενόμενο. Καθώς περνούν τα χρόνια, 
θα ξεφτίσουν.

Θα μπορούσαν να υπάρξουν συμπεράσματα για 
τις σημερινές πολιτικές συμπεριφορές των Ελ-
λήνων με βάση τις απαντήσεις τους στις ερω-
τήσεις για το 1821;

Βέβαια, πολλές απαντήσεις συνδέονται με τη ση-
μερινή συγκυρία και την πρόσφατη Ιστορία μας. 
Έτσι εξηγείται, για παράδειγμα, το υψηλό ποσο-
στό της Ρωσίας και το χαμηλό της Μεγάλης Βρε-
τανίας στο σχετικό ερώτημα για τη συμβολή τους 
στην επιτυχία της Επανάστασης. Αλλά γενικώς οι 
Έλληνες απαντούν υπό την επιρροή των παρα-
στάσεων που έχουν από τα σχολικά τους χρόνια 
και τη δημόσια Ιστορία. Γι’ αυτό οι ιδεολογικές δι-
αφοροποιήσεις είναι μικρές. Πάντως φαίνεται να 
συμφωνούν ότι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα αυτών 
των 200 ετών είναι ο ευρωπαϊκός προσανατολι-
σμός και η εμπέδωση της φιλελεύθερης συνταγ-
ματικής δημοκρατίας.

Είχαν επιρροή στην αναγνωρισιμότητα των προ-
σωπικοτήτων της Επανάστασης εξωεκπαιδευ-
τικοί παράγοντες, όπως ταινίες ή τραγούδια;
Νομίζω, περισσότερο οι ταινίες, ο «Παπαφλέσσας», 
η «Μαντώ Μαυρογένους», η «Μπουμπουλίνα» και 
οι «Σουλιώτες». Πολύ λιγότερο η «Δίκη των Δικα-
στών». Η λαϊκή κουλτούρα παίζει τον δικό της ρόλο, 
καθώς αυξάνει τη συναισθηματική εγγύτητα που 
έχουμε προς πρόσωπα και γεγονότα.

Πόσο επηρεάζει τις εκδηλώσεις για τα 200 χρό-
νια η πανδημία;
Πολύ αρνητικά. Χάθηκε η ευκαιρία των 100 
χρόνων λόγω της Μικρασιατικής Εκστρατείας. 
Σπαταλήθηκε και αμαυρώθηκε εκείνη των 150 
λόγω της δικτατορίας. Η φετινή χάνεται σε με-
γάλο βαθμό λόγω της πανδημίας. Δεν θα έ-
χουμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε. Αλλά αυτό 
δεν σημαίνει ότι χάνουμε την ευκαιρία να μά-
θουμε, να διαβάσουμε, να αναστοχαστούμε, να 
τιμήσουμε. Και βέβαια μπορούμε να μεταφέ-
ρουμε τους εορτασμούς – έγινε το 1921, μπορεί 
να ξαναγίνει. Μπορούμε κι εμείς να τους μετα-
φέρουμε στο συμβολικό 2030. Ας ελπίσουμε ότι 
θα μας δοθεί η ευκαιρία και ότι δεν θα ξαναζή-
σουμε κάτι παρόμοιο.

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

Οι γυναίκες και οι οικονομικά αδύναμοι γνωρίζουν 
για την Επανάσταση λιγότερα από τους άνδρες και 
όσους έχουν υψηλό εισόδημα.
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Άριστείδης Χατζής,  
καθηγητής Φιλοσοφίας  

Δικαίου & Θεωρίας  
Θεσμών στο ΕΚΠΆ, μέλος  

της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»



TO
 Θ

ΕΜ
Α 

ΤΗ
Σ 

FS
www.freesunday.gr

21.03.202120 1821-2021

Η 
Πρωτοβουλία 1821-2021 συγκροτήθηκε το 2018, ενόψει της ε-
πετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, και είναι 
το αποτέλεσμα της συστηματικής συνεργασίας 15 ιδρυμάτων 
και της Εθνικής Τράπεζας.
Σκοπός της Πρωτοβουλίας είναι να αναδείξει τον τρόπο με τον 

οποίο η επέτειος της Επανάστασης είναι αναγκαίο να αποτελέσει μια αφορμή ε-
θνικού αναστοχασμού, με βάση το αξίωμα ότι η Ιστορία αποτελεί πηγή έμπνευ-
σης για το μέλλον. Τα 15 συνεργαζόμενα κοινωφελή, πολιτιστικά, επιστημονικά 
ιδρύματα και η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με παραπάνω από 75 φορείς 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνδιαμόρφωσαν επί δυόμισι και πλέον χρό-
νια ένα συνεκτικό πρόγραμμα με περισσότερες από 130 δράσεις, με έμφαση 
στην επιστήμη, στην πολιτιστική κληρονομιά, στη μουσική και ευρύτερα στις τέ-
χνες, καθώς και στις μελλοντικές προοπτικές της χώρας.
Από τον Οκτώβριο του 2020 έως και τον Μάρτιο του 2022, με τη συνεργασία ε-
πιστημονικών, ερευνητικών, πανεπιστημιακών και πολιτιστικών φορέων, δι-
οργανώνονται συνέδρια, εκδοτικά προγράμματα, ιστορικές και εικαστικές εκ-
θέσεις, μουσικές παραστάσεις, ενώ θα υποστηριχθούν εκπαιδευτικά-ερευνη-
τικά προγράμματα και υποτροφίες. Στο εξωτερικό, σε χώρες που συνέδραμαν 
την Ελληνική Επανάσταση (Γαλλία, Ελβετία, Μ. Βρετανία, Ιταλία, Γερμανία κ.ά.), 
αντίστοιχοι φορείς προγραμματίζουν παρόμοιες δράσεις σε συνεργασία με την 
Πρωτοβουλία.
Περισσότερα στο www.protovoulia21.gr.

Για την εβδομάδα 21-26 Μαρτίου ξεχωρίσαμε για εσάς:
• Τα νέα από το 1821 #live: Ενημερωτική και εκπαιδευτική καμπάνια στο 
Τwitter
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, φέρνει 
το «χθες» στο «σήμερα»! Πώς θα ενημερωνόμασταν αν ζούσαμε το 1821; Το 
Twitter, ένα σχεδόν ειδησεογραφικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης με μεγάλη 
αμεσότητα, γίνεται το όχημα για να «ζήσουμε» το 1821 σαν να συμβαίνει σή-
μερα. Ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης, βιογραφικά στοιχεία, προσωπικές 
μαρτυρίες και εικόνες παρουσιάζονται σε διαρκή ροή μέσα από τον ειδικό λο-
γαριασμό στο Τwitter @Eidiseis1821. Για το αγγλόφωνο κοινό έχει δημιουργη-
θεί ο αντίστοιχος λογαριασμός Τwitter @News1821.

• Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης.* 1821. O Αγώνας στη 
θάλασσα. Ίδρυμα Ευγενίδου
Η έκθεση που συνδιοργανώνεται από το Ίδρυμα Ευγενίδου και τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους αποσκοπεί, μέσα από την προβολή αρχειακών τεκμη-
ρίων, μουσειακών κειμηλίων και ψηφιακών εφαρμογών, στην ανάδειξη 
της συμβολής και του ρόλου του εμπορικού και πολεμικού στόλου αλλά 
και των εμβληματικών ναυτικών προσωπικοτήτων του Αγώνα στην επι-
τυχή έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης, ακολουθώντας τα ιστορικά γε-
γονότα από τα προεπαναστατικά χρόνια μέχρι και τη Ναυμαχία του Ναυαρί-
νου. Η έκθεση στηρίζεται σε πρωτότυπο αρχειακό υλικό και μουσειακά α-

ντικείμενα που προέρχονται από τα αρχεία και τις συλλογές των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους, τα οποία διαφυλάσσουν τον μεγαλύτερο όγκο των 
αρχείων της περιόδου της Ελληνικής Επανάστασης, από φορείς του εξω-
τερικού, όπως το Archivio di Stato της Νάπολης (Ιταλία), αλλά και από την 
προσωπική συλλογή των Δημήτρη και Ανδρονίκης Κωστοπούλου.
*Ανδρέας Κάλβος, Εις Αγαρηνούς (ωδή ογδόη)

• Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός ψηφιακών έργων, Ίδρυμα Ωνάση & 
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη
Το Ίδρυμα Ωνάση και η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη με αφορμή τα 200 χρόνια από 
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 1821-
2021, διοργανώνουν τον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ψη-
φιακών έργων «Hack the Map: Η Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή», σε συνερ-
γασία με το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους / Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας και το Τμήμα Γεωγραφίας του Χα-
ροκοπείου Πανεπιστημίου. Νέες τεχνολογίες, γρίφοι και σύμβολα σε έναν 
multimedia διαγωνισμό που εμπνέεται από έναν διάσημο, σπάνιο χάρτη και 
προσκαλεί ομάδες μαθητών να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό έργο.

• «Με αφορμή το ’21», μια διαδικτυακή δράση από το Ίδρυμα Μποδοσάκη
Τι ενώνει μια ιστορικό με έναν σεφ; Έναν καλλιτέχνη με μια αθλήτρια; Έναν 
πολιτικό με μια ακτιβίστρια; Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναρτά κάθε εβδο-
μάδα του 2021 στο BLOD.gr (Bodossaki Lectures on Demand) μια ολιγό-
λεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτι-
κής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της 
σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θε-
ωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, 
με αφορμή το ’21. Μια σκέψη προσωπική, έναν στοχασμό, ένα συμβάν, 
που συνδέει την ιστορία του καθενός με τη μεγάλη Ιστορία. Στο BLOD.gr, 
την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη διαλέξεων του ιδρύματος, μπορείτε να κά-
νετε μια διαφορετική «επίσκεψη» στο ’21, μέσα από ένα παιχνίδι με τον 
χρόνο και τη μνήμη.

• «Στέλιος Ράμφος: Προϊστορία και ιστορία της Παλιγγενεσίας» από το Ί-
δρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη
Επετειακή σειρά διαλέξεων του Στέλιου Ράμφου με θέμα τον αγώνα των Ελ-
λήνων για την εθνική ανεξαρτησία και την εμφύλιο –με διαχρονικές επιπτώ-
σεις– αναμέτρηση του μεταβυζαντινού μας πολιτισμού με τις αντιλήψεις των 
εξεγερμένων για την ελευθερία.
24, 31 Μαρτίου 2021
7, 14, 21 Απριλίου 2021
5, 12, 19 Μαΐου 2021
Τηλεδιάλεξη σε live streaming
Κύκλος 18 διαλέξεων: €180
Μεμονωμένη διάλεξη: €12

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ 1821-2021: 
Η ΊΣΤΟΡΊΑ ΈΜΠΝΈΥΣΗ ΓΊΑ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ



«ΑΝ ΕΊΧΑΜΕ ΑΠΟΦΎΓΕΊ  
ΤΑ ΕΜΦΎΛΊΑ ΠΑΘΗ ΤΟΎ ’40,  
Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΊ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 
ΘΑ ΕΊΧΑΝ ΕΔΡΑΊΩΘΕΊ ΝΩΡΊΤΕΡΑ»

Ο 
καθηγητής Σύγχρονης Πολιτικής Ιστο-
ρίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και 
γραμματέας σύνταξης της «Νέας Εστίας», 
Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος, κάνει μια α-
ναδρομή στην πολιτική βία στο σύγχρονο 

ελληνικό κράτος από το 1821 έως σήμερα.

Όσοι βίωσαν τη Μεταπολίτευση θεωρούν ότι το άκρο 
της πολιτικής βίας είναι οι δολοφονίες της 17Ν και 
οι βιαιότητες στις διαδηλώσεις. Ήταν πάντα αυτού 
του χαρακτήρα η πολιτική βία στη σύγχρονη ελλη-
νική ιστορία;
Όχι, δεν ήταν, διότι καμία περίοδος πριν από το 1974 δεν 
συγκρίνεται από την άποψη του εκδημοκρατισμού με 
εκείνη της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, 
η ένοπλη βία της μεταπολιτευτικής τρομοκρατίας λαμ-
βάνει χώρα στις συνθήκες της πιο προχωρημένης δη-
μοκρατίας που έχουμε βιώσει στους δύο αιώνες της 
ανεξαρτησίας μας – εξού και είναι από κάθε άποψη 
αδικαιολόγητη και απορριπτέα. Γι’ αυτό άλλωστε και 
δεν κατάφερε να κερδίσει καμία κοινωνική υποστή-
ριξη πέρα από περιθωριακούς χώρους. Πριν από το 
1974 η πολιτική βία ήταν ένα εργαλείο της άγριας πα-
ραταξιακής αντιπαράθεσης που χαρακτήριζε όλο τον 
20ό αιώνα κατά βάση, στο πλαίσιο μιας κακοποίησης 
των θεσμών που διήρκεσε έως το 1974. Κατά την ε-
πταετή δικτατορία του 1967, βέβαια, η πολιτική βία είχε 
αντιχουντικό χαρακτήρα, και άρα ηθική νομιμοποίηση, 
αλλά δεν έλαβε μαζικό χαρακτήρα, παρά εν μέρει, με 
το φοιτητικό κίνημα, το 1971-1973. Δεν ήταν πάντως έ-
νοπλη, ούτε έβαλε σε κίνδυνο συνειδητά ανθρώπινες 
ζωές, με την εξαίρεση της απόπειρας δολοφονίας του 
δικτάτορα Παπαδόπουλου νωρίτερα, το 1968, από τον 
Αλέκο Παναγούλη, που άλλωστε δεν ήταν φοιτητής. Α-
ντίθετα, κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου το καθε-
στώς αφαίρεσε τη ζωή 24 πολιτών, τουλάχιστον.

Πόσες δολοφονίες ή απόπειρες έχουν καταγραφεί 
κατά αρχηγού κράτους ή πρωθυπουργού;
Μόνο ο Ελ. Βενιζέλος βίωσε δύο (αποτυχημένες) από-
πειρες δολοφονίας εναντίον του (1920 και 1933), διότι 
το μίσος των αντιβενιζελικών δεν έχει όμοιό του στην 
ελληνική ιστορία. Από την άλλη, η δολοφονία-εκτέλεση 

του Ίωνα Δραγούμη το 1920 από βενιζελικούς μπορεί 
να μην αφορούσε αρχηγό κράτους, αλλά ήταν κομβι-
κής σημασίας για τον Εθνικό Διχασμό. Η δε πρώτη με-
ταπολεμική περίοδος συγκλονίστηκε από τη δολοφονία 
του βουλευτή της Αριστεράς Γρ. Λαμπράκη το 1963 από 
το τότε παρακράτος. Τη θλιβερή αντιμνημονιακή περί-
οδο μία ακόμη ακατανόητη απόπειρα έγινε –ας μην ξε-
χνάμε– και το 2017 κατά του πρώην πρωθυπουργού Λ. 
Παπαδήμου, ενώ το 2010 μια επιστολή-βόμβα που είχε 
σταλεί στο γραφείο του υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη, στοίχισε τη ζωή στον υπασπιστή 
του Μ. Βασιλάκη, που έτυχε να την ανοίξει.

Είναι οι εμφύλιοι πόλεμοι η κορύφωση περιόδων 
πολιτικής βίας;
Οι εμφύλιοι πόλεμοι είναι βεβαίως η βίαιη κορύφωση 
μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά κυρίως προκύ-
πτουν αφότου έχει προηγηθεί μια αδιέξοδη αντιπαρά-
θεση δύο ασύμπτωτων παρατάξεων που αντιλαμβά-
νονται το κράτος με εντελώς διαφορετικούς όρους. Κι 
εκεί εμπλέκεται συνήθως και ο διεθνής παράγοντας. 
Άρα, είναι κάτι περισσότερο από μια έξαρση βίας, διότι 
αφορά εντέλει το πού θα ανήκει ένα κράτος γεωπολι-
τικά, οικονομικά κ.λπ.

Είναι πάντοτε πολιτικά τα κίνητρά τους;
Γεγονός είναι ότι σε περιόδους έξαρσης της πολιτικής 
βίας ή, ακόμη χειρότερα, εμφύλιων πολέμων, όπου ο 
κύκλος του αίματος είναι φαύλος, κάτω από τη βία που 
έχει ιδεολογικά κίνητρα μπορεί κάλλιστα να συνυπάρχει 
και η μη πολιτική βία, με οικονομικά ή προσωπικά-εκ-
δικητικά κίνητρα. Για παράδειγμα, ο ελληνικός εμφύ-
λιος της δεκαετίας του ’40 είναι γεμάτος από μικροϊστο-
ρίες όπου με πρόφαση τις πολιτικές διαφορές γίνονταν 
δολοφονίες για κτηματικές ή οικογενειακές, ακόμη και 
για ερωτικές διαφορές.

Έφερε κάποιο από αυτά τα πολιτικά αποτελέσματα 
που προσδοκούσαν οι αυτουργοί του;
Πάντοτε τα αντίθετα, θα έλεγα. Αναλογιστείτε, ας πούμε, 
την ισλαμιστική τρομοκρατία του 21ου αιώνα ή την Αλ-
Κάιντα και τον ISIS. Ποια ήταν τα κέρδη τους; Ούτε τη 
Μέση Ανατολή εκσυγχρόνισαν ή ειρήνευσαν (μάλλον 
το αντίθετο, διότι ευνόησαν την αμερικανική εισβολή 
στο Ιράκ), ούτε όμως και τη Δύση κατάφεραν εντέλει να 
τρομοκρατήσουν. Παρά τα κατά καιρούς χτυπήματα, οι 
ζωές μας ελάχιστα επηρεάστηκαν, αν εξαιρέσουμε τα 
αεροπορικά ταξίδια, που έθεσαν περισσότερους ελέγ-
χους στους επιβάτες και μας καθυστερούν λίγο κατά 
την είσοδο στο αεροπλάνο… Ίσα-ίσα που συχνά έχει 
«βοηθήσει» να μετατραπούν οι φιλήσυχοι μουσουλ-
μάνοι της Ευρώπης στα εξιλαστήρια θύματα της ισλα-
μοφοβικής ακροδεξιάς.

Είναι η κρατική καταστολή πολιτική βία;
Η κρατική καταστολή περιλαμβάνει ασφαλώς και βίαιες 

μεθόδους, αλλά, σε συνθήκες δημοκρατίας τουλάχιστον, 
δεν στρέφεται ενάντια στους πολιτικούς αντιπάλους του 
καθεστώτος. Είναι ουδέτερη όσον αφορά την επιβολή και 
διασφάλιση της έννομης τάξης. Αντιθέτως, η βία ενός δι-
κτατορικού καθεστώτος ασφαλώς και είναι πολιτική, ε-
φόσον ασκείται ενάντια κυρίως στους αμφισβητίες του. 
Στον δυτικό κόσμο, όμως, έχουμε καταφέρει να αφή-
σουμε πίσω μας εν πολλοίς τέτοια αυταρχικά καθεστώτα, 
αν και η πρόσφατη εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο 
Καπιτώλιο –όπου θρηνήσαμε και νεκρούς– δείχνει ότι 
αν αυτό μπορεί να συμβεί σε μια Δημοκρατία του επιπέ-
δου των ΗΠΑ, καλό είναι να μη θεωρούμε δεδομένη τη 
μη επανάκαμψη τέτοιων φαινομένων.

Η εμπλοκή ξένων και η ανάμειξη μυστικών υπηρεσιών 
στην πρόκληση βίας είναι μύθος ή πραγματικότητα;
Η Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ αποικία ή ξένο προτεκτοράτο, 
ωστόσο η συχνή και κάποτε πολύ ενεργητική εμπλοκή 
των ξένων μεγάλων δυνάμεων στις εσωτερικές υπο-
θέσεις του κράτους συνοδευόταν και από την εδώ πα-
ρουσία μυστικών πρακτόρων τους. Ιδίως σε περιόδους 
κατά τις οποίες το ελληνικό κράτος είχε αυξημένη γεω-
πολιτική σημασία λόγω διεθνών συνθηκών, όπως στη 
δεκαετία του ’10 ή του ’40 και ακολούθως του Ψυχρού 
Πολέμου, ήταν αναμενόμενο η χώρα να γίνεται πεδίο 
δράσης τέτοιων υπηρεσιών. Η ανεξιχνίαστη δολοφονία 
του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζορτζ Πολκ στη Θεσ-
σαλονίκη είναι η πιο γνωστή, αν και όχι η μόνη, περί-
πτωση που εγείρει τέτοιες υποψίες για ξένη εμπλοκή. 
Από την άλλη, είναι υπερβολή και αναλυτικό λάθος να 
διαβάζεται η ελληνική ιστορία μέσα από τέτοια επεισό-
δια, διότι δεν ήταν εκείνα που καθόριζαν τις πολιτικές, 
οικονομικές ή κοινωνικές επιλογές. Ούτε και τη δικτα-
τορία του 1967 επέβαλε καμία Μεγάλη Δύναμη, παρ’ ότι 
ξέρουμε από τα τεκμήρια ότι οι αμερικανικές μυστικές 
υπηρεσίες είχαν σχέση και παρακολουθούσαν κάποιες 
από τις κινήσεις των επίδοξων συνωμοτών. Αλλά δεν 
είχαμε σχέση με τις μπανανίες της Κεντρικής Αμερικής, 
είναι μια συνωμοσιολογική προσέγγιση αυτή.

Τελικά έχει δίκιο ο Μαρξ, ότι η βία είναι η μαμή της 
Ιστορίας, ή θα μπορούσε να φτάσει η Ελλάδα εδώ 
που είναι σήμερα, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, 
χωρίς πολιτική βία;
Πιθανόν η μαρξιστική βουλγκάτα να μη θέλει να δει άλλον 
τρόπο εξέλιξης του πολιτισμού πέρα από τις επαναστά-
σεις. Να θυμίσω, ωστόσο, ότι ενώ τα κομμουνιστικά κα-
θεστώτα εδραιώθηκαν συχνά μέσα από τέτοιες αιματη-
ρές ανατροπές, ο τρόπος με τον οποίο κατέρρευσαν το 
1989 ήταν βελούδινος. Θέλω να πω ότι υπάρχουν σαφώς 
και ειρηνικές επαναστάσεις που αλλάζουν τον κόσμο, 
όπως οι τεχνολογικές, οι επιστημονικές ή οι βαθύτερες 
αλλαγές στην κουλτούρα. Αντιλαμβάνομαι ότι μια ένοπλη 
επανάσταση έχει πάντα έναν ηρωικό χαρακτήρα που 
ίσως συναρπάζει τους νεότερους ανθρώπους, αλλά η 
Ιστορία δείχνει ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις, η οικονο-
μική πρόοδος και τα μοντέλα χρηστής διακυβέρνησης 
ήταν που άλλαξαν τον κόσμο προς το καλύτερο, όχι π.χ. 
οι θρησκευτικοί και οι εθνικιστικοί πόλεμοι που κόντε-
ψαν να αφανίσουν την Ευρώπη ιδίως. Αν στην Ελλάδα 
είχαμε αποφύγει τα εμφύλια πάθη του ’40, το πιθανό-
τερο είναι ότι και η οικονομική πρόοδος αλλά και η δη-
μοκρατία θα είχαν εδραιωθεί αρκετά νωρίτερα. Ζωές 
πετάχτηκαν αδίκως, με ποιο κέρδος άραγε;

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΆΤΗ
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ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ 18215

Φίλιππος Μανδηλαράς, Μαντώ Μαυρογένους 
- Λασκαρίνα Μπουµπουλίνα: ∆υο γυναίκες 
στην Επανάσταση, εικονογράφηση: Ναταλία 
Καπατσούλια, εκδ. Παπαδόπουλος

Με τον γνωστό τρόπο των απλών, οµοι-
οκατάληκτων στίχων, οι δύο «Αµαζόνες» 
του Αγώνα ξεδιπλώνονται από τη γέν-
νηση ως το τέλος τους. Η αφήγηση των 
δύο ηρωίδων γίνεται ταυτόχρονα, ακο-
λουθώντας τη χρονική ακολουθία των 
γεγονότων, από το 1771 που γεννήθηκε 
η Λασκαρίνα, τα παιδικά της χρόνια, τον 
γάµο της στα δεκαεπτά της µε τον καπε-
τάνιο Γιαννούζα, τη γέννηση της Μαντώς 
το 1796 από επιφανείς της Τεργέστης και 
τη συµµετοχή και των δύο στον Αγώνα. Ο συγγραφέας µένει στις βασικές 
γραµµές της ζωής των δύο ηρωίδων, ενώ τις ενώνει στους στίχους του 
εκεί όπου η ζωή τους τέµνεται.
Η εικονογράφηση της Ναταλίας Καπατσούλια πολύχρωµη, έντονη, εκ-
φραστική, µε ζωηρή την ατµόσφαιρα της εποχής σε αρκετές λεπτοµέρειες 
των σκίτσων της.

Αγγελική Νικολοπούλου, Ελευθερία ή Θάνατος 
– Ο σπόρος φυτρώνει, εικονογράφηση: Εύα Καραντινού, 
εκδ. Άγκυρα

Οι Έλληνες δεν έπαψαν στιγµή να αγωνίζονται 
και να λαχταρούν τη λευτεριά τους κρατώντας, 
µέσα στα 400 χρόνια σκλαβιάς, ζωντανές τις πα-
ραδόσεις, τη γλώσσα και την πίστη τους. Η συγ-
γραφέας µεταφέρει ολοζώντανα στο έργο της την 
ατµόσφαιρα αυταπάρνησης και του αγωνιστικού 
πνεύµατος των Ελλήνων της εποχής που προ-
ετοιµαζόταν η ελληνική Επανάσταση του 1821.
Ιερωµένοι, δάσκαλοι, ηγέτες, ξωµάχοι, παιδιά, πο-
λεµιστές µας προχωρούν ενωµένοι µ’ ένα κοινό 
όραµα: ν’ αποτινάξουν τον ξένο ζυγό, αποκτώ-
ντας ένα από τα πολυτιµότερα αγαθά στη ζωή, 
που είναι η ελευθερία.
Ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, ο νεαρός Φώτης Παναγόπουλος, θα µπο-
ρούσε να είναι ένας από τους αφανείς ήρωες αγωνιστές από τις µυριάδες 
που αγωνίστηκαν για τον ξεσκλαβωµό της πατρίδας µας.
Με αυτό το έργο (Α΄ βραβείο ιστορικού µυθιστορήµατος) της συγγραφέως 
Αγγελικής Νικολοπούλου δίνεται η ευκαιρία στους νεαρούς αναγνώστες 
να αποκτήσουν ιστορική γνώση για µία από τις σηµαντικότερες ιστορικές 
περιόδους του τόπου µας µε όχηµα τη λογοτεχνία.

Μαρίζα Ντεκάστρο, 24 εικόνες για την Επανάσταση του 
1821 – Μακρυγιάννης & Ζωγράφος: Ένας αγωνιστής 
και ένας καλλιτέχνης, εκδ. Καπόν

Στις σελίδες του βιβλίου παρουσιάζονται 24 
εικόνες που αφηγούνται γεγονότα της Ε-
πανάστασης, από την έναρξή της, το 1821, 
µέχρι την ανεξαρτησία της Ελλάδας, το 1830. 
Είναι οι εικόνες που φιλοτέχνησε ο λαϊκός 
ζωγράφος και αγωνιστής της Επανάστασης 
∆ηµήτριος Ζωγράφος µε την καθοδήγηση 
του στρατηγού Ιωάννη Μακρυγιάννη, για 
να µην ξεχαστούν όσα συνέβησαν εκείνα 
τα ταραγµένα χρόνια του αγώνα για την ανεξαρτησία.
Η Μαρίζα Ντεκάστρο, βασιζόµενη στη φυσική περιέργεια και την παρατηρη-
τικότητα των παιδιών, αξιοποίησε τον πλούτο των λεπτοµερειών κάθε εικό-
νας –τα πρόσωπα, την τοπογραφία και τη στρατηγική των µαχών, τις πολιορ-
κίες και τις ναυµαχίες, τον οπλισµό, την ενδυµασία, αλλά και τα χρώµατα και 
την τεχνική του ζωγράφου– και σκηνοθέτησε µε παιδαγωγική σπουδή 24 
υποθετικούς διαλόγους µε παιδιά και νέους. Παρακολουθώντας τον κάθε 
διάλογο, οι µικροί αλλά και οι µεγάλοι αναγνώστες καθοδηγούνται σε µια 
γοητευτική αποκρυπτογράφηση και ερµηνεία του κόσµου των εικόνων του 
Μακρυγιάννη, ανακαλύπτοντας µικρές και µεγάλες στιγµές της Επανάστα-
σης του 1821 και της εποχής της που δεν βρίσκουµε στα σχολικά βιβλία.

Χρήστος ∆ηµόπουλος, Πώς να τη βγάλεις καθαρή 
στην Ελλάδα της Επανάστασης, εικονογράφηση: 
Ανδριάνα Ρούσσου, εκδ. Ψυχογιός

Ας κάνουµε µαζί ένα ταξίδι στον χρόνο. Ας πάµε 
200 χρόνια πίσω, στην Ελλάδα του 1821, όταν 
ξεκινούσε η Επανάσταση, που έβαλε τέλος 
σε τέσσερις αιώνες σκλαβιάς κάτω από τους 
Τούρκους.
Μπορείς, άραγε, να φανταστείς πώς ήταν η 
ζωή ενός παιδιού, όπως εσύ, εκείνα τα χρό-
νια; Πώς ήταν ντυµένο, τι παιχνίδια έπαιζε, τι 
έτρωγε, πώς µάθαινε γράµµατα, πώς γινόταν 
καλά αν αρρώσταινε;
Για προσπάθησε. Κοµµατάκι δύσκολο, ε; Λοι-
πόν, κάτσε όσο πιο αναπαυτικά µπορείς και α-
κολούθησέ µας σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι. Να δούµε, θα µπορούσες κι 
εσύ να τη βγάλεις καθαρή αν ζούσες στην Ελλάδα των αρχών του 19ου αιώνα;

Από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστα-
σης ενάντια στον πολύχρονο τουρκικό ζυγό 
µέχρι και την απελευθέρωση έγιναν µια 
σειρά από µάχες, άλλες σε στεριά και άλλες 
σε θάλασσα. Οι µάχες που δόθηκαν όλα ε-
κείνα τα χρόνια ήταν αµέτρητες. Άλλες ο-
δήγησαν σε µεγάλες νίκες και θριάµβους 
και άλλες σε βαριές ήττες και πένθος.
Αλλά ποια ήταν τα γεγονότα εκείνα που ο-

δηγούσαν σε µια µάχη; Πώς αποφάσιζαν 
οι οπλαρχηγοί πού θα την έδιναν; Συµφω-
νούσαν πάντοτε µεταξύ τους για το µέρος 
και τη στρατηγική; Όχι! Πάντα υπήρχαν δι-
αφωνίες µέχρι να καταλήξουν στο τελικό 
σχέδιο. Και ύστερα, τι έφταιγε για µια ήττα; 
Οι κακοί υπολογισµοί; Οι λάθος χειρισµοί; 
Και τι έκανε µια νίκη να καταλήγει σε θρί-
αµβο παρά τους λιγοστούς Έλληνες στρα-

τιώτες απέναντι στους πολυάριθµους α-
ντιπάλους τους;
∆έκα από τις κρισιµότερες µάχες της τα-
ραγµένης εκείνης περιόδου καταγράφο-
νται σε αυτό το βιβλίο µε την ευχή να απο-
τελέσει ένα µικρό λιθαράκι που θα φέρει 
τα σηµερινά παιδιά λίγο πιο κοντά στα µα-
κρινά εκείνα χρόνια της Ελληνικής Επα-
νάστασης.

Μαρία ∆ασκαλάκη, Οι µεγάλες µάχες του 1821, εικονογράφηση: Μιχαήλ Κυλάκος, εκδ. Μίνωας



Ο επιστήµονας που µιλούσε 
στον τηλεοπτικό σταθµό 
το είπε µε σαρκασµό: 
«Όταν ζητάµε να γίνονται 
γάµοι µε εννέα άτοµα, 

πώς ανεχόµαστε ή, ακόµα χειρότερα, δι-
οργανώνουµε διαδηλώσεις µε 9.000 
άτοµα;». Και πρόσθεσε: «Τότε, γιατί να 
µην αφήνουµε 100 θεατές σε ένα θέατρο 
ή 2.000 θεατές σε ένα γήπεδο;».
Η συστηµατική διοργάνωση διαδηλώ-
σεων την ώρα που (και) στην Ελλάδα η 
πανδηµία είναι περισσότερο επικίνδυνη 
από ποτέ οφείλεται στη διαχρονική ανευ-
θυνότητα όλων των ελληνικών κοµµάτων. 
Η κουλτούρα τους είναι: «Να φθείρουµε 
µε κάθε τρόπο όποιον κυβερνά κάθε 
φορά». Και το κάνουν, όχι µόνο αδιαφο-
ρώντας για την υγεία των απλών πολιτών 
αλλά και υπονοµεύοντας τη χώρα ακόµα 
και στα εθνικά της θέµατα.
Είναι, πράγµατι, µια θλιβερή εικόνα να 
παρακολουθείς έναν ολόκληρο κόσµο 
(τους πολιτικούς σε αγαστή συνεργασία 
µε τα τοποθετηµένα κοµµατικά ΜΜΕ) να 
ψεύδεται καθηµερινά, να µην έχει πρό-
ταση για τίποτα, να προσφέρει την αση-
µαντότητα αντί για τα σπουδαία, να ανάγει 
συνεχώς το τίποτα σε θέµα πρώτης δηµό-
σιας συζήτησης.
Είναι επίσης θλιβερή η κατάντια όλου 
αυτού του παρασιτικού παράπλευρου 
ψεύτικου κόσµου του κοµµατισµού, που 
δεν συµβαδίζει µε τους πολίτες, αλλά, δυ-
στυχώς, τους επηρεάζει, τους φανατίζει, 
τους παρασύρει, πολλούς τους κάνει και 
οπαδούς του.
Όλα τα κόµµατα στην Ελλάδα εκπροσω-
πούν και διδάσκουν την ανευθυνότητα. 

Όλα τα κόµµατα είναι κλειστές λέσχες 
που προτάσσουν τα ιδιοτελή τους συµ-
φέροντα, περιφρονώντας αυτά της κοινω-
νίας. Και είναι πράγµατι ένα πνευµατικό 
κατάντηµα να µην υπάρχουν σε αυτή την 
υποβαθµισµένη δηµόσια ζωή της χώρας 
κάποιες φωνές που να αντιδρούν. Και, 
αν υπάρχουν, ο σύνθετος κοµµατισµός 
που σας περιέγραψα να τις αποµονώνει, 
ακόµα και να τις εξευτελίζει.
Είναι όλο το πολιτικό σύστηµα σε αυτή 
την κατάντια;  Όχι.  Έχω αναφερθεί στην ε-
ξαιρετική περίπτωση του δηµάρχου Αθη-
ναίων, κ. Μπακογιάννη. Φοβερές και διαυ-
γέστατες οι επιδόσεις του, και τι εισπράττει; 
Κακεντρέχεια, µήπως και τον φθείρουν.
Έχω επίσης αναφερθεί στον πρωθυ-
πουργό, κ. Μητσοτάκη. Γνωρίζοντας άρι-
στα πώς λειτουργεί η πολιτική στην Ελ-
λάδα, δίνει µια προσωπική µάχη, µε στε-
λέχη που έχει επιβάλει στο περιβάλλον 
του, για να διορθώσει ό,τι µπορεί. Τι ει-
σπράττει κι αυτός; Ένα καθηµερινό υβρε-
ολόγιο µε ανύπαρκτες καταγγελίες. Κι 
εδώ στόχος η φθορά του.
Το µεγάλο στοίχηµα για την Ελλάδα είναι 
αν θα περιθωριοποιήσει αυτό το ελεεινό 
και αδίστακτο πολιτικό σύστηµα που χτί-
στηκε κυρίως στη Μεταπολίτευση και ε-
πιδιώκει µόνο την αυτοσυντήρησή του µε 
κάθε κόστος. Για να τα καταφέρουµε, υ-
πάρχει µόνο ένας δρόµος: Να πετύχουν 
όσοι βρίσκονται σε θέσεις µεγάλης ευθύ-
νης. Όπως οι Μητσοτάκης, Μπακογιάν-
νης (και άλλοι φυσικά). Μόνο τότε θα νι-
κηθούν όσοι µόνο υπονοµεύουν.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσι-
ογράφος και συγγραφέας.

Το µεγάλο στοίχηµα για την Ελλάδα 
είναι αν θα περιθωριοποιήσει αυτό το 
ελεεινό και αδίστακτο πολιτικό σύστηµα 
που χτίστηκε κυρίως στη Μεταπολίτευση 
και επιδιώκει µόνο την αυτοσυντήρησή 
του µε κάθε κόστος.

Ο ΨΕΥΤΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπά-
θειες μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ια-
τρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες εξελίξεις 
της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη χειρουρ-
γική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύ-
λιου Δίσκου.
 Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική 
διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και 
αναισθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θερα-
πευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή. 
Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθήσεις 
όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυ-
χενικό σύνδρομο. 

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
www.gethealthier.gr



Α
πό τα βιβλιογραφικά δεδομένα μέχρι σή-
μερα οι επιστήμονες συμπεραίνουν ότι οι 
μικροοργανισμοί έχουν μια ιστορία 3,5-4 
δισεκατομμυρίων ετών, με βαθμιαία εξέ-
λιξη, και ότι ήταν οι πρώτοι κάτοικοι πάνω 
στον πλανήτη μας.

Ένας κλασικός ορισμός των μικροοργανισμών είναι ότι 
«αποτελούν οντότητες τόσο μικρές σε μέγεθος, ώστε να 
είναι αόρατες με το γυμνό μάτι» και να εξετάζονται μόνο 
κάτω από το όργανο που λέγεται ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.
Το μικρό μέγεθός τους κάνει τον υπερόπτη άνθρωπο να 
τους υποτιμά. Αλλά είναι καλό να γνωρίζουμε ότι η ολική 
μάζα των μικροοργανισμών (μικροβιακή βιομάζα) πάνω 
στη γη είναι περίπου 25 φορές μεγαλύτερη από την ολική 
μάζα των ζώων. Πάνω στους ζωικούς ιστούς υπάρχουν 
τεράστιοι αριθμοί μικροβίων. Για παράδειγμα, το ανθρώ-
πινο σώμα είναι το «σπίτι» τρισεκατομμυρίων μικροοργα-
νισμών!
Η εκτίμηση κάποιων μοριακών μελετών ισχυρίζεται ότι σε 
ένα ανθρώπινο σώμα υπάρχουν περίπου 40 τρισεκατομ-
μύρια μικροοργανισμοί για 30 τρισεκατομμύρια ανθρώ-
πινα κύτταρα, και οι ερευνητικές εκτιμήσεις συνεχίζονται, 
γιατί οι μοριακές τεχνικές εξελίσσονται και φαίνεται ο αριθ-
μός αυτός να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ 
έχει βρεθεί να διαφέρει στους άνδρες από τις γυναίκες. 
Επίσης, εάν συγκρίνουμε τον αριθμό των μοναδικών γο-
νιδίων, η αναλογία ανθρώπινων γονιδίων προς γονίδια 
μικροοργανισμών που αποικούν το ανθρώπινο σώμα 
κυμαίνεται περίπου από 1:150 έως σχεδόν 1:500. Έρευνες 
έχουν προσδιορίσει ότι τα βακτήρια που βοηθούν στην 
πέψη έχουν βάρος μεγαλύτερο από το 50% του βάρους 
των ανθρώπινων και ζωικών εκκρίσεων.
Ο Roger Stanier (1966) απέδειξε ότι αν ένας μικροοργανι-
σμός, που βρίσκεται σε ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασί-
ας, PH και θρεπτικών συστατικών, διπλασίαζε κάθε μισή 
ώρα τα κύτταρά του και αν αυτό συνεχιζόταν για 48 ώρες, 
ο τελικός πληθυσμός του θα έφτανε τα 2x1043 κύτταρα και, 
επειδή κάθε μικροβιακό κύτταρο ζυγίζει περίπου 10-12 g 
(ή 0,00001 μg), θα είχαμε μια βιομάζα περίπου 400 φορές 
μεγαλύτερη από τη μάζα της Γης!!! Ευτυχώς, οι μικροορ-
γανισμοί στη φύση δεν βρίσκουν πάντα τόσο πολλά από τα 
απαραίτητα για τη θρέψη τους συστατικά ώστε να αυξάνο-
νται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αν και παρατηρήθηκαν μικροσκοπικά εδώ και περίπου 
370 χρόνια, μόλις τα τελευταία 120 χρόνια έχει αναγνωρι-
στεί η σημασία της ύπαρξής τους (είτε αρνητική είτε θετική, 
γιατί ισχύουν και τα δύο) στη ζωή μας.
Στην κατηγορία των μικροοργανισμών ανήκουν οι αρχαίοι 
προκαρυωτικοί οργανισμοί και τα βακτήρια, δύο κατηγο-
ρίες που στερούνται την ύπαρξη του πυρήνα στα κύτταρά 
τους. Σε αυτήν ανήκουν επίσης τα μικροφύκη, τα φύκη, οι 
ζύμες, πολλοί άλλοι μύκητες και τα πρωτόζωα, όλοι ευ-
καρυωτικοί μικροοργανισμοί, δηλαδή έχουν πυρήνα στο 
κύτταρό τους, εντός του οποίου βρίσκεται το γενετικό τους 

υλικό (DNA).
Στους μικροοργανισμούς οι επιστήμονες έχουν κατατάξει 
και τους ΙΟΥΣ, μόνο και μόνο για το μικρό τους μέγεθος. 
Οι ιοί, όμως, δεν έχουν συγκροτημένο κύτταρο και γι’ αυτό 
αντιπροσωπεύουν το όριο ανάμεσα στους ζώντες οργανι-
σμούς και στις μη ζωντανές δομές της φύσης. Το νουκλε-
ϊκό οξύ των ζώντων κυττάρων βρίσκεται εν δράσει συνε-
χώς, πράγμα που δεν συμβαίνει με τους ιούς. Έτσι, όταν 
αναφερόμαστε στους ιούς, χρησιμοποιούμε τους όρους 
«λειτουργικά ενεργοί» ή «αδρανείς», παρά «ζωντανοί» ή 
«νεκροί». Οι ιοί είναι υποχρεωτικά παράσιτα άλλων οργα-
νισμών, π.χ. φυτών, ζώων και του ανθρώπου. Όμως όταν 
βρίσκονται εκτός του ξενιστή τους, σε αδρανή κατάσταση, 
είναι απλά «πακέτα γονιδίων» στο περιβάλλον, τα οποία 
ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιηθούν και να 
γίνουν οι γνωστοί μας ιοί, όταν «συγκρουστούν» με έναν 
από τους ξενιστές τους. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η σχέ-
ση ξενιστή-ιού είναι υψηλά εξειδικευμένη.
Η Μικροβιολογία ως επιστήμη χρησιμοποιεί εξειδικευ-
μένες τεχνικές και ως όρος προέρχεται από τις ελληνικές 
λέξεις «μικρός», «βίος» (ζωή) και «λόγος» (επιστήμη), είναι 
δε μία από τις σημαντικότερες βιολογικές επιστήμες. Είναι 
εκείνη η επιστήμη που ασχολείται με τη δομή, τη θρέψη, 
την αναπαραγωγή, την κληρονομικότητα, τη χημική δρα-
στηριότητα, τον προσδιορισμό, την αναγνώριση και την κα-
τανομή των μικροοργανισμών στη φύση, τις μεταξύ τους 
σχέσεις και τις σχέσεις με τους άλλους μικροοργανισμούς 
και οργανισμούς.

Ο ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

 ΤΗΣ ΑΜΑΛΊΑΣ Δ. ΚΑΡΑΓΚΟΎΝΗ*
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επιστήμη

Μικροοργανισμοί και η επιστήμη της Μικροβιολογίας

Η μοντέρνα Μικροβιολογία έχει πολλές διαφορετικές ει-
δικότητες, για παράδειγμα έχει τεράστια συμβολή στην 
επιστήμη της Ιατρικής, αφού διαθέτει τα σημαντικότερα 
εύχρηστα «εργαλεία» για τη διερεύνηση των ανθρώπινων 
διαδικασιών: τα περισσότερα πειράματα γίνονται πρώτα 
στους μικροοργανισμούς και μετά στους ανώτερους οργα-
νισμούς για να λυθούν σημαντικά βιολογικά προβλήματα, 
γιατί ίσως οι περισσότερες ασθένειες στον άνθρωπο και 
στα ζώα προκαλούνται από μικροοργανισμούς. Συμβάλλει 
στη γεωργία, γιατί οι μικροοργανισμοί παίζουν σημαντικό 
ρόλο στη γονιμότητα του εδάφους και όχι μόνο. Συμβάλλει 
στην επιστήμη των τροφίμων, ενισχύοντας την αντίστοιχη 
βιομηχανία, αφού πολλά τρόφιμα οφείλουν τη δημιουργία 
τους στη δράση των μικροβίων. Πολλές βιοχημικές πορεί-
ες βασίζονται στους μικροοργανισμούς και οδηγούν στην 
επιστήμη της Βιοτεχνολογίας.
Μια ένδειξη της σημαντικότητας της Μικροβιολογίας τον 
τελευταίο αιώνα είναι ότι το 1/3 των βραβείων Νόμπελ 
που έχουν δοθεί σε επιστήμονες των θετικών επιστημών 
αφορά θέματα Μικροβιολογίας.
Λόγω του τεράστιου πεδίου μελέτης, οι μικροβιολόγοι είναι 
υποχρεωμένοι να επικεντρώνονται σε κάποιους συγκε-
κριμένους μικροοργανισμούς-στόχους, ώστε να μπορούν 
να εμβαθύνουν στη γνώση, και άρα στην πληροφόρηση, 
οπότε αποκτούν ειδικότητες ως βακτηριολόγοι, μυκητολό-
γοι, ιολόγοι κ.λπ.
Η Μικροβιολογία ως επάγγελμα ανταμείβει τον επιστή-
μονα, αφού του δίνει την ευκαιρία και την ικανοποίηση να 
είναι σε επαφή με πολλές άλλες θετικές επιστήμες και έτσι 
να συμβάλλει με διαφορετικούς τρόπους στη βελτίωση της 
ανθρώπινης ζωής.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη ρήση του Louis Pasteur (1822-
1895) ότι «ο ρόλος του απείρως μικρού είναι άπειρα με-
γάλος».
Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που είπε ο David Perlman το 
1980, ο οποίος μίλησε για τους κανόνες της μικροβιακής 
βιοτεχνολογίας:
• οι μικροοργανισμοί είναι πάντα σωστοί,
• είναι οι φίλοι σου,
• είναι οι ευαίσθητοι συνεργάτες σου,
• δεν υπάρχει ανόητος μικροοργανισμός,
• οι μικροοργανισμοί μπορούν και θα κάνουν τα πάντα,
• οι μικροοργανισμοί είναι εξυπνότεροι, σοφότεροι, περισ-
σότερο δραστήριοι από τους καλύτερους επιστήμονες.
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε σε έναν μικροβιακό 
κόσμο (It’s really easy to forget that we live in a microbial 
world, όπως είπε η Carolyn Hovde Bohach, distinguished 
Professor, University of Idaho, USA) και ότι τα μικρόβια εί-
ναι οι «αυτοκράτορες» του πλανήτη.

*Η Αμαλία Δ. Καραγκούνη είναι ομότιμη καθηγήτρια Μι-
κροβιολογίας στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).



Ν
ΕΟΣ ΝΟΜΟΣ: Καριέρα και στο διπλωμα-
τικό σώμα με το πτυχίο Νομικής του Πα-
νεπιστημίου της Σορβόννης με φοίτηση 
στο Κολλέγιο IdEF. Η γαλλική γλώσσα 
υποχρεωτικό προσόν για τις εξετάσεις στη 
Διπλωματική Ακαδημία.

Τα πτυχία Νομικής του Πανεπιστημίου της Σορβόννης με 
φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF πληρούν και τα δύο ειδικά προ-
σόντα συμμετοχής στον διαγωνισμό εισαγωγής στη Διπλω-
ματική Ακαδημία.
Είναι αναγνωρισμένα από το Σ.Α.Ε.Π. (2016) και το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. 
(2020) και ταυτόχρονα καλύπτουν και την υποχρεωτική άρι-
στη γνώση γαλλικής γλώσσας (τόσο στο γαλλόφωνο όσο και 
στο ελληνόφωνο πρόγραμμα).

Α. Ο πρόσφατος νόμος 4781/2021 (ΦΕΚ31 Α΄ 28/02/2021)
Σύμφωνα με τον ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία 
Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνι-
σμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνερ-
γασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 31 Α΄/28-02-21) με έναρξη ισχύος τις 28/02/2021, η 
παρ.6 άρθρο 15 άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007, όπως είχε 
τροποποιηθεί με το άρθρο 11 του ν. 4451/2017, προβλέπει 
πλέον τα ακόλουθα:
«Άρθρο 48
Εισαγωγή και φοίτηση στη Διπλωματική Ακαδημία
1. Ο διαγωνισμός εισαγωγής υποψηφίων Ακολούθων 
Πρεσβείας στη Δ.Α. διενεργείται, με μέριμνα της Διευθύν-
σεως Προσωπικού, μία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, εφόσον 
υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις Ακολούθων Πρεσβεί-
ας, κατόπιν σχετικής προκήρυξης που εκδίδεται από τον 
Υπουργό Εξωτερικών.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτούνται, εκτός των 
γενικών προσόντων του άρθρου 319, και τα ακόλουθα ει-
δικά προσόντα:
α) πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής ή αρμοδίως αναγνωρισμένος τίτλος α΄ κύκλου 
σπουδών της αλλοδαπής,
β) άριστη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας».
Είναι φανερό ότι το τετραετές πτυχίο Νομικής του Δημόσι-
ου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord (Paris 
13) με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF πληροί και τα δύο ειδικά 
προσόντα συμμετοχής στον διαγωνισμό εισαγωγής στη Δι-
πλωματική Ακαδημία, διότι είναι αρμοδίως αναγνωρισμένο 
ήδη από το 2016 με απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης 
Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) και το 2020 με από-
φαση του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπα-
ϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων που διαδέχτηκε το Σ.Α.Ε.Π., αλλά επιπρο-
σθέτως καλύπτει και την υποχρεωτική άριστη γνώση γαλ-
λικής γλώσσας. Σημειώνουμε ότι η δοκιμασία στις γλώσσες 
και στα πρωτεύοντα μαθήματα του διαγωνισμού είναι γρα-
πτή και προφορική.

Β. H τρέχουσα προκήρυξη του διαγωνισμού εισαγωγής 
στη Διπλωματική Ακαδημία η οποία ανεβλήθη λόγω κο-
ρονοϊού
ΦΕΚ 4435-Β/ 8.10.2020

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή είκοσι ενός (21) 
υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακα-
δημία του Υπουργείου Εξωτερικών
«[…] 3. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποί-
οι: α) έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της 
ηλικίας. Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας 
ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου, β) κατέ-
χουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ελληνικού 
Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή ανα-
γνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος έχει 
αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης 
από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία τίτλου ή πιστο-
ποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας. Σε περίπτωση που από την 
πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το 
γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το εκπαι-
δευτικό ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορί-
ζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή 
της.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης 
αναγνώρισης για την ισοτιμία του τίτλου όσοι υποψήφιοι 
υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών 
προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπι-
κής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από 
το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 
(Σ.Α.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α ́ 78). 
[…]»
Η ως άνω προκήρυξη, που δημοσιεύτηκε πριν από την 
ψήφιση του ν. 4781/2021, ακολουθεί τις γενικές προβλέψεις 
των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, με σεβασμό στο Ενωσιακό 
Δίκαιο και τις Ευρωπαϊκές Υποχρεώσεις της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας, χωρίς να υπεισάγει περιορισμούς και διακρίσεις 
σχετικά με την αναγνώριση των πτυχίων.

Νέα αναγνώριση - καριέρα στο διπλωματικό 
σώμα με πτυχίο της Σορβόννης
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σπουδές

Γ. Η αναγνώριση ξένης γλώσσας
«Σχετικά με τη δυνατότητα μοριοδότησης για άριστη γνώση 
ξένης γλώσσας με πράξη αναγνώρισης του Σ.Α.Ε.Π., κρίνε-
ται ότι, εφόσον ο υποψήφιος προσκομίζει τον ξενόγλωσσο 
τίτλο με τη μετάφραση αυτού από αναγνωρισμένο Ίδρυμα 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αποδεικνύει την 
άριστη γνώση της ξένης γλώσσας του οικείου κράτους. Η 
περίπτωση αυτή θα καταχωριστεί στο πεδίο “Άλλο πιστο-
ποιητικό” και στην περιγραφή πιστοποιητικού θα δηλωθεί 
οπωσδήποτε “Πτυχίο αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλ-
λοδαπής”».
Την απάντηση αυτή έδωσε το ΑΣΕΠ κατόπιν ερωτήμα-
τος του ΥΠΑΙΘ αναφορικά με τη μοριοδότηση της άριστης 
γνώσης ξένης γλώσσας με την πράξη αναγνώρισης του 
Σ.Α.Ε.Π., σχετικά με τους υποψηφίους των προκηρύξεων 
του ΑΣΕΠ: 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 & 2ΓΔ/2020 Δε-
κτά τα αναγνωρισμένα πτυχία από Σ.Α.Ε.Π. για την απόδειξη 
γνώσης ξένης γλώσσας / esos.gr.
Σημειώνουμε ότι η δοκιμασία στις γλώσσες και στα 
πρωτεύοντα μαθήματα του διαγωνισμού εισαγωγής 
στη Διπλωματική Ακαδημία είναι γραπτή και προφο-
ρική.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο γενικός διευθυντής του Γαλλικού 
Κολλεγίου IdEF, δρ. Στυλιανός Αμαργιανάκης,
• καλεί τους πτυχιούχους Νομικής του Δημόσιου Γαλλικού 
Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord (Paris 13) με φοίτηση 
στο Κολλέγιο IdEF να ενημερωθούν για τα νέα δεδομένα 
που υπεισάγει ο ν. 4781/2021,
• τους προτρέπει να αναγνωρίσουν τα πτυχία και τα μετα-
πτυχιακά τους στην εθνική αρμόδια αρχή Α.Τ.Ε.Ε.Ν. του 
υπουργείου Παιδείας και
• τους υπογραμμίζει ότι ο ορισμός της γαλλικής ως δεύτε-
ρης υποχρεωτικής ξένης γλώσσας δομεί πλεονέκτημα σε 
σχέση με τις εξετάσεις της Διπλωματικής Ακαδημίας.



Τ
ο τέλος της πε-
ριόδου Μέρκελ 
φτάνει µε τις βου-
λευτικές εκλογές 
της 26ης Σεπτεµ-
βρίου, εφόσον η 
καγκελάριος έχει 

δηλώσει ότι δεν θα διεκδικήσει πέµπτη 
συνεχή θητεία.
∆εκαέξι χρόνια στην ηγεσία του κράτους-
µέλους της Ε.Ε. µε την ισχυρότερη οικο-
νοµία –και µάλιστα σε περίοδο µεγάλων 
κρίσεων και ανακατατάξεων– είναι υπε-
ραρκετά ακόµη και για προσωπικότητες 
µε την αντοχή, την επιµονή και τη συστη-
µατική προσέγγιση στα προβλήµατα που 
χαρακτηρίζουν την καγκελάριο.
Αν κρίνουµε από τα αποτελέσµατα των ε-
κλογών που πραγµατοποιήθηκαν την Κυ-
ριακή 14 Μαρτίου στα κρατίδια της Βά-
δης-Βυρτεµβέργης και της Ρηνανίας-
Παλατινάτου, το ουσιαστικό τέλος της 
εποχής Μέρκελ έφτασε έξι µήνες πριν 
από τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεµ-
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Όλα τα σενάρια ανοιχτά για τη Γερµανία.

Η πολιτική δυναµική 
φαίνεται να ευνοεί τους 
Πράσινους.

βρίου. Το Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα 
της καγκελαρίου υπέστη δύο µεγάλες ε-
κλογικές ήττες στο ξεκίνηµα ενός εκλο-
γικού µαραθωνίου που συµπεριλαµβάνει 
εκλογικές αναµετρήσεις σε έξι κρατίδια 
προτού φτάσουµε στην κορύφωση µε τις 
βουλευτικές του Σεπτεµβρίου.

Μεγάλη πτώση
Στη Βάδη-Βυρτεµβέργη –η οποία, µε 
πρωτεύουσα τη Στουτγάρδη και 11 εκα-
τοµµύρια κατοίκους, αποτελεί ένα από 

τα κέντρα της εξαγωγικής βιοµηχανίας 
της Γερµανίας– οι Χριστιανοδηµοκράτες 
είδαν το ποσοστό τους να υποχωρεί 4 µο-
νάδες, στο 23,6%, σε σχέση µε τις τοπικές 
εκλογές του 2016.
Μεγαλύτερη ήταν η πτώση των Χριστια-
νοδηµοκρατών στη Ρηνανία-Παλατινάτο. 
Έχασαν 5,8 µονάδες και περιορίστηκαν 
στο 26,5%.
Στη Βάδη-Βυρτεµβέργη θριάµβευσαν οι 
Πράσινοι. Ελέγχουν την πρωθυπουργία 
από το 2011 µε κυβέρνηση συνασπισµού 
Πρασίνων-Χριστιανοδηµοκρατών υπό 
τον 72χρονο σήµερα Βίνφριντ Κρέτσµαν.
Ο Κρέτσµαν θεωρείται εκπρόσωπος της 
πτέρυγας των «ρεαλιστών» στο κόµµα των 
Πρασίνων και έχει καταφέρει να συνδυά-
σει τη στήριξη της εξαγωγικής βιοµηχα-
νίας, συµπεριλαµβανόµενης της αυτοκι-
νητοβιοµηχανίας, µε την προώθηση µιας 
φιλόδοξης περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι ριζοσπάστες των Πρασίνων θεωρούν 
ότι έχει συµβιβαστεί υπερβολικά µε τα 
µεγάλα συµφέροντα –όπως τις αυτοκι-

νητοβιοµηχανίες που στηρίζονται ακόµη 
στους κινητήρες ντίζελ–, αλλά η ευρύτερη 
κοινή γνώµη έχει ιδιαίτερα θετική άποψη 
γι’ αυτόν.
Οι πολίτες της Βάδης-Βυρτεµβέργης ε-
γκρίνουν το έργο του σε ποσοστό 80% και 
µε το 31% που πήραν οι Πράσινοι στις ε-
κλογές είναι βέβαιο ότι θα παραµείνει 
στην πρωθυπουργία για τρίτη συνεχό-
µενη θητεία. Το ερώτηµα είναι αν θα συ-
νεχίσει τον κυβερνητικό συνασπισµό µε 
τους Χριστιανοδηµοκράτες ή θα προτιµή-
σει τη συνεργασία Πρασίνων, Σοσιαλδη-
µοκρατών και Φιλελευθέρων.
Οι Πράσινοι συµµετέχουν σε 11 κυβερνή-
σεις συνασπισµού σε σύνολο 16 γερµανι-
κών κρατιδίων. Έχουν αποκτήσει µεγάλη 
διαχειριστική εµπειρία και οι δηµοσκο-
πήσεις τούς εµφανίζουν δεύτερους σε ε-
θνικό επίπεδο.
Στη Ρηνανία-Παλατινάτο επιβεβαιώθηκε 
η κυριαρχία των Σοσιαλδηµοκρατών, οι 
οποίοι έχουν συµπληρώσει 25ετία στην 
πρωθυπουργία. Το πιθανότερο είναι ότι 
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τίας της κακής εξέλιξης της πανδημίας στη 
Γερμανία. Ένας άλλος πιθανός υποψήφιος 
καγκελάριος των Χριστιανοδημοκρατών 
και των Χριστιανοκοινωνιστών της Βαυα-
ρίας είναι ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, 
Μάρκους Σέντερ. Τέλος, υπάρχει ο εκ-
πρόσωπος της δεξιάς πτέρυγας του κόμ-
ματος και παραδοσιακός αντίπαλος της 
Μέρκελ, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος διεκ-
δίκησε δύο φορές την ηγεσία αλλά ηττή-
θηκε από τους εκλεκτούς της καγκελα-
ρίου, Κραμπ-Καρενμπάουερ και Λάσετ 
στη συνέχεια.
Είναι φανερό ότι αυτή η μάχη για τη δι-
αδοχή που βρίσκεται σε εξέλιξη φθείρει 
τους Χριστιανοδημοκράτες.

Η πανδημία
Τρίτον, την κατάσταση δυσκολεύει για 
τους Χριστιανοδημοκράτες η κακή εξέ-
λιξη της πανδημίας. Η Γερμανία αντι-
μετώπισε με υποδειγματικό τρόπο το 
πρώτο κύμα της πανδημίας και στη συνέ-
χεια έδειξε μεγάλη αντοχή, μέχρι τον πε-
ρασμένο Νοέμβριο. Από τότε, όμως, τα 
πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Ο αριθ-
μός των θανάτων από τον Covid-19 ξεπέ-
ρασε τις 73.000 και των κρουσμάτων τα 
2,6 εκατομμύρια. Τα περιοριστικά μέτρα 
δεν έφεραν τα επιδιωκόμενα αποτελέ-
σματα. Κούρασαν την κοινή γνώμη, ενώ η 
άκρα Δεξιά επένδυσε στις μαζικές διαμαρ-
τυρίες κατά των μέτρων. Η παράταση των 
μέτρων στέκεται εμπόδιο στη γρήγορη α-
νάκαμψη της γερμανικής οικονομίας, η 
οποία μπορεί να πηγαίνει πολύ καλύτερα 
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά χάνει 
έδαφος σε σχέση με τις ΗΠΑ και κυρίως 

Το σκάνδαλο με τις μάσκες Covid-19 
έφερε τις πρώτες παραιτήσεις.

σε σχέση με την Κίνα.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δανείστηκε 
130 δισ. ευρώ το 2020 και έχει προγραμ-
ματίσει τον δανεισμό άλλων 180 δισ. ευρώ 
το 2021 για να στηρίξει την οικονομία και 
την κοινωνία σε συνθήκες πανδημίας. Η 
Γερμανία έχει τον δημοσιονομικό χώρο 
και τη δυνατότητα να αυξήσει το σχετικά 
χαμηλό δημόσιο χρέος της για να περά-
σει την οικονομική δοκιμασία της πανδη-
μίας με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. 
Το κλίμα όμως έχει αλλάξει και οι κανό-
νες του οικονομικού παιχνιδιού είναι ανα-
γκαστικά αυστηροί σε μια τόσο μεγάλη οι-
κονομία. Για παράδειγμα, υπολογίστηκε 
ότι 6,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι λάμ-
βαναν το 2019 ακαθάριστο μηναίο μισθό 
κάτω των 2.650 ευρώ και πως, σύμφωνα 
με τους κανόνες που ισχύουν, θα πάρουν, 
όσοι συμπληρώσουν 45 χρόνια εργασίας, 
καθαρή σύνταξη της τάξης των 1.100 ευρώ 
τον μήνα, κοντά σε αυτό που ορίζεται στη 
Γερμανία ως όριο φτώχειας.
Η Γερμανία εξακολουθεί να πηγαίνει 
πολύ καλύτερα από τις άλλες μεγάλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Αυτό όμως δεν προστατεύει 
τους Χριστιανοδημοκράτες από πρόσθετη 
εκλογική φθορά. Σε θανάτους από Covid-
19 ανά εκατομμύριο κατοίκους (www.
statista.com 15/3/2021) πρώτο έρχεται το 
Ηνωμένο Βασίλειο με 1.874, ακολουθεί 
στη δεύτερη θέση η Ιταλία με 1.694, τρίτη 
η Ισπανία με 1.534, τέταρτη η Γαλλία με 
1.331, ενώ η Γερμανία ακολουθεί σε από-
σταση με 883 (και η Ελλάδα με 661).
Στο πρώτο κύμα της πανδημίας η αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου ε-

κτόξευσε τα ποσοστά των Χριστιανοδημο-
κρατών προς το 40%, ενώ τώρα έχουν υ-
ποχωρήσει προς το 30% με πτωτική τάση. 
Η Μέρκελ είχε, μέχρι το πρώτο κύμα, την 
εικόνα της καγκελαρίου που θριάμβευε 
σε συνθήκες κρίσης. Τώρα όμως δείχνει 
να έχει χάσει τον έλεγχο των εξελίξεων.

Τα εμβόλια
Τέταρτον, όλες οι έρευνες της κοινής γνώ-
μης δείχνουν ότι η διαχείριση του εμβολι-
ασμού, η οποία χρεώνεται στην ομοσπον-
διακή κυβέρνηση, έκανε μεγάλη ζημιά 
στους Χριστιανοδημοκράτες.
Η Μέρκελ επέλεξε, όπως στην προσφυ-
γική-μεταναστευτική κρίση του 2015-
2016, ευρωπαϊκή λύση στο πρόβλημα. 
Δεν θέλησε να συνεργαστεί με άλλες οι-
κονομικά ισχυρές χώρες της Ευρωζώνης 
για να λύσουν το πρόβλημα της γρήγορης 
προμήθειας εμβολίων σε βάρος άλλων 
κρατών-μελών της Ευρωζώνης με λιγότε-
ρες οικονομικές δυνατότητες και επιρροή, 
όπως η Ελλάδα.
Το 2015-2016 η Μέρκελ άνοιξε τα σύνορα 
και την κοινωνία σε 1 εκατομμύριο πρό-
σφυγες και μετανάστες για να αποτρέψει 
μια ανθρωπιστική κρίση ευρωπαϊκών δι-
αστάσεων. Η στρατηγικής σημασίας επι-
λογή της ήταν σωστή. Προκάλεσε όμως 
την αντίδραση πολλών Γερμανών πολι-
τών, με αποτέλεσμα η ακροδεξιά Εναλλα-
κτική για τη Γερμανία να υπερδιπλασιά-
σει τα ποσοστά της σε βάρος κυρίως του 
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Η 
Μέρκελ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Φον ντερ Λάιεν, προστάτευ-
σαν με την απόφασή τους υπέρ της κοινής 
ευρωπαϊκής προμήθειας των εμβολίων τη 
συνοχή της Ε.Ε. και τα καλώς εννοούμενα 
συμφέροντα χωρών όπως η Ελλάδα.
Υπήρξε όμως μια αναπόφευκτη καθυστέ-
ρηση τριών-τεσσάρων μηνών –εφόσον η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε εμπειρία 
ούτε αρμοδιότητα σε αυτά τα ζητήματα–, 
την οποία χρεώθηκε η κυβέρνηση Μέρ-
κελ.
Την κατάσταση περιέπλεξε η κάπως γρα-
φειοκρατική οργάνωση του εμβολιασμού. 
Το αποτέλεσμα είναι να έχει εμβολιαστεί 
μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2021 μόνο το 7,5% 
των Γερμανών πολιτών. Υπάρχει σημα-
ντική χρονική υστέρηση στον εμβολιασμό 
σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις 
ΗΠΑ, αλλά και με κράτη-μέλη της Ε.Ε., 
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι γίνονται συγκρίσεις 
από γερμανικά ΜΜΕ για τον τρόπο εμβο-
λιασμού στη Γερμανία και στην Ελλάδα 
με τα συμπεράσματα να είναι πολύ υπέρ 
της πατρίδας μας.

Δηλητηριώδες σκάνδαλο
Πέμπτον, ξέσπασε μεγάλο σκάνδαλο 

θα συνεχίσουν την κυβερνητική συνερ-
γασία με τους Πράσινους και τους Φιλε-
λεύθερους.
Με βάση τα αποτελέσματα των δύο εκλο-
γικών αναμετρήσεων, οι Χριστιανοδη-
μοκράτες χάνουν έδαφος σε όφελος των 
Πρασίνων και των Φιλελευθέρων, οι Σο-
σιαλδημοκράτες έχουν μικρότερες απώ-
λειες, η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη 
Γερμανία καταγράφει διψήφια ποσοστά 
αλλά με πτωτική τάση, ενώ η Αριστερά έ-
μεινε πολύ κάτω από το όριο του 5% που 
επιτρέπει την εκπροσώπηση στην τοπική 
Βουλή.

Τα αίτια
Πέντε είναι τα βασικά αίτια της εκλογικής 
πτώσης των Χριστιανοδημοκρατών.
Πρώτον, υπάρχει μια φυσιολογική κό-
πωση του εκλογικού σώματος με το 
κόμμα που ελέγχει την καγκελαρία και α-
ποτελεί τη βασική δύναμη των κυβερνη-
τικών συνασπισμών τα τελευταία 16 χρό-
νια. Στο διάστημα αυτό πέρασαν από την 
εξουσία οι Σοσιαλδημοκράτες, οι Πράσι-
νοι και οι Φιλελεύθεροι, πάντα όμως με 
τους όρους των Χριστιανοδημοκρατών, 
που αποτελούσαν τη βασική κυβερνητική 
δύναμη. Λογικό είναι λοιπόν να εκδηλώ-
νεται, σε δύσκολες συνθήκες, η φθορά της 
εξουσίας.
Δεύτερον, η περίοδος Μέρκελ έφτασε 
στο τέλος της χωρίς να έχει λυθεί το πρό-
βλημα της διαδοχής. Δεν υπάρχει μια ι-
σχυρή προσωπικότητα που θα ενώσει 
την κεντροδεξιά, όπως η Μέρκελ. Αντί-
θετα, εκδηλώνονται αντιπαλότητες, τόσο 
για τον έλεγχο της ηγεσίας του κόμματος 
όσο και για το ποιος τελικά θα είναι ο υπο-
ψήφιος του κόμματος για την καγκελαρία 
στις εκλογές του 2021.
Το κακό αποτέλεσμα στη Βάδη-Βυρτεμ-
βέργη και στη Ρηνανία-Παλατινάτο μπερ-
δεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. 
Η Μέρκελ είχε στηρίξει για την ηγεσία 
του κόμματος τη σημερινή υπουργό Άμυ-
νας, Κραμπ-Καρενμπάουερ. Αυτή δεν ά-
ντεξε στην πίεση. Παραιτήθηκε από την 
ηγεσία και αντικαταστάθηκε ύστερα από 
νέες εσωκομματικές εκλογές –σε συνθή-
κες πολιτικής έντασης– από τον πρωθυ-
πουργό της Βορείου Ρηνανίας - Βεστφα-
λίας, Άρμιν Λάσετ, ο οποίος κινείται επί-
σης στην κεντρώα γραμμή Μέρκελ.
Είναι βέβαιο ότι οι εσωκομματικοί του α-
ντίπαλοι θα του χρεώσουν τη διπλή εκλο-
γική αποτυχία και θα ζητήσουν να μην 
είναι υποψήφιος καγκελάριος του Χρι-
στιανοδημοκρατικού Κόμματος. Ο δημο-
φιλής υπουργός Υγείας, Γενς Σπαν, εκ-
πρόσωπος της νεότερης γενιάς στελεχών 
του κόμματος, θα ήθελε να είναι υποψή-
φιος καγκελάριος, αλλά τελευταία βλέπει 
τη δημοτικότητά του να υποχωρεί εξαι-



κρινε την προμήθεια ενός εκατομμυρίου 
μασκών με την εξωφρενική τιμή των 10,5 
ευρώ το κομμάτι από εταιρεία που εκπρο-
σωπείται από την κόρη του πρώην υπουρ-
γού Τάντλερ και με την οποία μπορεί να 
συνεργάζεται η κόρη του «πατριάρχη» 
του κόμματος, Φραντς Γιόζεφ Στράους, 
Μόνικα Χολμάγιερ. Η τελευταία είναι ευ-
ρωβουλευτής της Χριστιανοκοινωνικής 
Ένωσης. Δεν έχει αποδειχθεί τίποτα σε 
βάρος της, αλλά ενδεχόμενη απόδειξη ε-
μπλοκής της στο σκάνδαλο θα έχει σοβα-
ρές συνέπειες για το κόμμα της και τον Ζέ-
ντερ.
Δεν έχουμε να κάνουμε με τα δισεκατομ-
μύρια άλλων σκανδάλων, αλλά, όπως χα-
ρακτηριστικά είπε ο πρόεδρος της Γερμα-
νίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, οι πολιτι-
κοί που κερδοσκοπούν πάνω στην κρίση 
αποτελούν «δηλητήριο για τη δημοκρα-
τία». 

Τα σενάρια
Στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, 
είναι πολύ δύσκολη η πρόγνωση των εξε-
λίξεων μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. 
Μέχρι τα τέλη του 2020 φαινόταν ότι δεν 
μπορούσε να προκύψει εκλογικό αποτέ-
λεσμα που θα οδηγούσε σε κυβερνητικό 
συνασπισμό χωρίς την πρωταγωνιστική 
συμμετοχή του Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος.
Η διπλή αποτυχία των Χριστιανοδημο-
κρατών στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και στη 

Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ: 
«Δηλητήριο για τη δημοκρατία» 
η κερδοσκοπία των πολιτικών σε 
περίοδο κρίσης.

Ρηνανία-Παλατινάτο φαίνεται να ενθαρ-
ρύνει τους αντιπάλους των Χριστιανο-
δημοκρατών στην προσπάθεια αναζήτη-
σης εναλλακτικού κυβερνητικού σχήμα-
τος. Χαρακτηριστική η δήλωση του Όλαφ 
Σολτς, υπουργού Οικονομικών στην κυ-
βέρνηση Μέρκελ και υποψηφίου των 
Σοσιαλδημοκρατών για την καγκελαρία: 
«Είναι μια καλή μέρα (με τα εκλογικά α-
ποτελέσματα), γιατί δείχνει ότι είναι δυ-
νατός ο σχηματισμός κυβέρνησης στη 
Γερμανία χωρίς το Χριστιανοδημοκρα-
τικό Κόμμα».
Οι Σοσιαλδημοκράτες θα ήθελαν ένα δι-
αφορετικό κυβερνητικό σχήμα, γιατί η 
συνεργασία τους με τους Χριστιανοδη-
μοκράτες στην κυβέρνηση Μέρκελ τούς 
καταδικάζει σε ισχνά δημοσκοπικά πο-
σοστά, της τάξης του 16%-17%. Οι Πρά-
σινοι αναπτύσσουν πολιτική δυναμική 
και έρχονται σε όλες τις εθνικές δημο-
σκοπήσεις καθαρά δεύτεροι, μετά τους 
Χριστιανοδημοκράτες. Αυτό σημαίνει 
ότι αν υπάρξει κυβερνητικός σχηματι-
σμός χωρίς τους Χριστιανοδημοκρά-
τες, θα έχει ως βάση τους Πράσινους 
και τους Σοσιαλδημοκράτες, με την κα-
γκελαρία να πηγαίνει στο μεγαλύτερο 
κόμμα, πιθανότατα στους Πράσινους. 
Θα πρέπει βέβαια να συμπληρωθεί το 
κυβερνητικό σχήμα από τους Φιλελεύ-
θερους ή εναλλακτικά την Αριστερά, 
σε αναζήτηση πλειοψηφίας στην Ομο-
σπονδιακή Βουλή.

Προσαρμογή πολιτικής
Ανάλογα με το κυβερνητικό σχήμα που 
θα προκύψει μετά τις εκλογές του Σε-
πτεμβρίου 2021 θα έχουμε προσαρμογή 
της κυβερνητικής πολιτικής.
Για παράδειγμα, ενδεχόμενη είσοδος των 
Πρασίνων στην κυβέρνηση, με τους Χρι-
στιανοδημοκράτες να κρατάνε την εκλο-
γική πρωτιά και την καγκελαρία, θα «χρω-
μάτιζε» την πολιτική που ακολουθείται 
από την καγκελάριο Μέρκελ. Θα είχαμε 
επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης με 
αυστηρότερα κριτήρια, μια χαλαρότερη 
δημοσιονομική πολιτική σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, κάποιες πρόσθετες 
ευκαιρίες μέσω του ευρωπαϊκού προϋπο-
λογισμού και λιγότερο ευνοϊκή αντιμετώ-
πιση της Τουρκίας, στην οποία η καγκε-
λάριος Μέρκελ δείχνει υπερβολική κατα-
νόηση.
Οι αλλαγές θα είναι σημαντικότερες αν 
οι Πράσινοι αναδειχθούν το μεγαλύτερο 
κόμμα σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό 
χωρίς τους Χριστιανοδημοκράτες και ανα-
λάβουν την καγκελαρία.
Ανεξάρτητα, πάντως, από το σενάριο που 
θα πραγματοποιηθεί, δεν πρέπει να περι-
μένουμε μεγάλες αλλαγές στην πολιτική 
της Γερμανίας. Η καγκελάριος Μέρκελ 
έχει επιλέξει εδώ και καιρό μια κεντρώα 
διακυβέρνηση, ενώ το πολιτικό σύστημα 
της Γερμανίας στηρίζεται σε συνεννοή-
σεις, συμβιβασμούς και σε μια διαρκή δι-
απραγμάτευση μεταξύ της ομοσπονδια-
κής κυβέρνησης και των κυβερνήσεων 
των κρατιδίων.
Δεν είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε 
ρήξεις, αλλά ένα σύστημα που επενδύει 
σε συναινέσεις και την προσεκτική ε-
ξέλιξη. Όλα αυτά που περιγράφουμε θα 
χρειαστούν αρκετούς μήνες για να μετα-
τραπούν σε κυβερνητική πολιτική μετά 
την κρίσιμη αναμέτρηση της 26ης Σε-
πτεμβρίου 2021. Προτού καλά-καλά σχη-
ματιστεί η επόμενη κυβέρνηση της Γερ-
μανίας, θα μπαίνει η Γαλλία στην τε-
λική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές 
του Μαΐου 2022. Σύμφωνα με τις δημο-
σκοπήσεις, το επικρατέστερο δίδυμο για 
τον δεύτερο γύρο είναι ο Μακρόν με τη 
Λεπέν, με τον πρώτο να έχει το πλεονέ-
κτημα, το οποίο όμως δεν δείχνει καθορι-
στικό. Οι ίδιες δημοσκοπήσεις δείχνουν 
ότι το 70% των Γάλλων θα προτιμούσε ένα 
άλλο δίδυμο για τον δεύτερο γύρο των 
προεδρικών εκλογών.
Με τη Γερμανία να έχει φτάσει στο τέλος 
της περιόδου Μέρκελ και να μπαίνει σε 
φάση πολιτικής προσαρμογής και τη Γαλ-
λία να μπαίνει σε περίοδο υψηλού πολι-
τικού και ευρωπαϊκού ρίσκου, οι υπο-
λογισμοί που μας ενδιαφέρουν γίνονται 
ακόμη πιο σύνθετοι.

γύρω από την προμήθεια προστατευτικών 
μασκών, την πιο ακατάλληλη στιγμή για 
τους Χριστιανοδημοκράτες.
Σύμφωνα με αποκαλύψεις των γερμανι-
κών ΜΜΕ, μπορεί να φτάνουν τους 20 
οι κυβερνητικοί βουλευτές που μεσολά-
βησαν για την προμήθεια μασκών σε ε-
ξωφρενικά υψηλές τιμές κατά το πρώτο 
κύμα της πανδημίας, όταν είχε παρατηρη-
θεί μεγάλη έλλειψη μασκών στο σύνολο 
της Ε.Ε.
Δεν είναι βέβαια το πρώτο μεγάλο σκάν-
δαλο που ξέσπασε στη Γερμανία. Αρκεί να 
θυμίσουμε το Dieselgate, με γερμανικές 
αυτοκινητοβιομηχανίες να δίνουν πλα-
στά στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύ-
πανση που προκαλούν οι κινητήρες ντί-
ζελ, και τις διαχειριστικές περιπέτειες της 
Deutsche Bank, η οποία, στην προσπά-
θειά της να μετατραπεί σε παγκόσμια τρά-
πεζα ανταγωνιστική των αμερικανικών 
και των κινεζικών, διεκδίκησε το παγκό-
σμιο ρεκόρ σε παρατυπίες και στα σχε-
τικά πρόστιμα από τις αρμόδιες αρχές, ι-
διαίτερα των ΗΠΑ. Πρόσφατα είχαμε το 
μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο της δε-
καετίας, το σκάνδαλο Wirecard. Μια πρω-
τοποριακή εταιρεία που υποστηρίχθηκε 
ανοιχτά από κυβερνητικούς παράγοντες 
εξαπάτησε τους επενδυτές για τα κεφά-
λαια που διέθετε, με αποτέλεσμα να προ-
κληθεί η κατάρρευσή της και ο μηδενι-
σμός μετοχών της τάξης των 20 δισ. ευρώ.
Το σκάνδαλο με τις μάσκες είναι πολύ 
μικρότερης οικονομικής κλίμακας, αλλά 
δηλητηριώδες από πολιτική άποψη. Δεί-
χνει στελέχη του κυβερνώντος κόμματος 
να κερδοσκοπούν σε βάρος του κοινωνι-
κού συνόλου σε συνθήκες πανδημίας, με 
τους πολίτες να δέχονται μεγάλη οικονο-
μική και πολιτική πίεση. Ήδη υποχρεώ-
θηκαν σε παραίτηση δύο βουλευτές του 
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, α-
ντιμετωπίζοντας την κατηγορία ότι έβγα-
λαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μεσολα-
βώντας, μέσω ελεγχόμενων εταιρειών, για 
την προμήθεια κινεζικών μασκών σε εξω-
φρενικά υψηλές τιμές. Ένας βουλευτής 
του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος της 
Βαυαρίας παραιτήθηκε από την κομμα-
τική του ιδιότητα. Διατηρεί όμως τη βου-
λευτική του έδρα, παρά την εντολή της η-
γεσίας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμ-
ματος να παραιτηθεί. Αποδείχθηκε ότι 
κι αυτός έβγαλε εκατοντάδες χιλιάδες 
ευρώ από τις μάσκες, κερδοσκοπώντας σε 
βάρος των δημόσιων οικονομικών.
Συνολικά ελέγχονται 20 βουλευτές και 
στελέχη του Χριστιανοδημοκρατικού και 
του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος της 
Βαυαρίας και κανείς δεν ξέρει ποια ακρι-
βώς είναι η διάσταση του σκανδάλου. Δι-
ερευνάται, για παράδειγμα, γιατί ο πρω-
θυπουργός της Βαυαρίας, Ζέντερ, ενέ-
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Μ
πορεί η τεχνητή 
νοημοσύνη να 
αντικαταστήσει 
την ανθρώπινη; 
Τείνει η ζωή μας 
να μετατραπεί 
σε μια τεράστια 

«βάση δεδομένων»; Μπορεί η τεχνο-
λογία να μας βοηθήσει να αποκωδικο-
ποιήσουμε ανίατες ασθένειες; Πώς θα 
επηρεάσει τη ζωή μας η τεχνολογία του 
δικτύου 5G; Τι κρύβεται πίσω από τα 
εντυπωσιακά ειδικά εφέ των χολιγου-
ντιανών ταινιών;
Το Athens Science Festival επιστρέφει 
δυναμικά από τις 27 έως τις 29 Μαρτί-
ου 2021 σε «ζωντανή μετάδοση» από 
την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για να 
αναδείξει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυ-
ξη της τεχνολογίας, τα προσδοκώμενα 
οφέλη της αλλά και τις πιθανές επιπτώ-
σεις της στη ζωή μας. Μέσα από συ-
ναρπαστικές live ομιλίες, εντυπωσιακά 
πειράματα, celebrity science και πολλές 
άλλες καινοτόμες ψηφιακές εκδηλώ-
σεις για μικρούς και μεγάλους, το με-
γαλύτερο φεστιβάλ επιστήμης της χώ-
ρας θα παρουσιάσει τις πιο σύγχρονες 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, 
της επιστήμης και της καινοτομίας. Δι-
ακεκριμένοι επιστήμονες και διανοητές 
απ’ όλο τον κόσμο θα θέσουν από την 
πλατφόρμα του φεστιβάλ πρωτότυπα 
ερωτήματα αναφορικά με την πρόοδο 
της τεχνολογίας, «φωτίζοντας» με τις 
ομιλίες τους το φετινό κοινό του φεστι-
βάλ.

Αξιόλογοι ομιλητές
Ο διεθνούς φήμης καθηγητής Επιστή-
μης των Υπολογιστών στο ΜΙΤ Κωνστα-
ντίνος Δασκαλάκης μέσα από την ανά-
λυση των βάσεων της Μηχανικής Μά-
θησης θα μας περιγράψει τους λόγους 
που η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτυγχά-
νει. Παράλληλα, θα μας αποκαλύψει 
πώς διάφορες ιδέες από τα μαθηματικά 
και τις κοινωνικές επιστήμες μπορούν 
να δώσουν λύσεις σε σύγχρονες τεχνο-
λογικές προκλήσεις.
Ο Μανώλης Κέλλης (Καμβυσέλης), 
καθηγητής Επιστήμης των Υπολογιστών 
στο MIT και μέλος του Εργαστηρίου 
Επιστήμης Υπολογιστών και Τεχνητής 

Νοημοσύνης, έχει συνεισφέρει σημα-
ντικά στην κατανόηση του ανθρώπινου 
γονιδιώματος και στην πρόοδο της Υπο-
λογιστικής Βιολογίας. Στην ενδιαφέρου-
σα ομιλία του με τίτλο «Σπάζοντας τον 
κώδικα της ανθρώπινης ασθένειας» 
ο κορυφαίος Έλληνας επιστήμονας θα 
παρουσιάσει τις ευκαιρίες σχεδιασμού 
νέων μεθόδων διάγνωσης για την 
αντιμετώπιση ανίατων, μέχρι σήμερα, 
ασθενειών.
Η Μαρίλη Νίκα, AI Product Manager 

Athens Science Virtual Festival 2021: 

Η εποχή των ηρώων
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φεστιβαλ

στην Google, και η Ράνια Σβορώνου, 
Design Director στην IBM, στην ομώνυ-
μη ομιλία τους με τίτλο «Η “τέχνη” τού 
να δημιουργείς φιλικά προς τον χρήστη 
ψηφιακά προϊόντα» θα μας αποκαλύ-
ψουν τις διαδικασίες και τον τρόπο σκέ-
ψης πίσω από τη σύλληψη και την υλο-
ποίηση γνωστών ψηφιακών προϊόντων 
που χρησιμοποιούμε όλοι καθημερινά.
Για τη μεγαλύτερη τεχνολογική εξέλιξη 
των τελευταίων ετών, το δίκτυο νέας 
γενιάς 5G, θα μιλήσουν οι διακεκριμέ-

INFO
Σάββατο 27 έως Δευτέρα 29 
Μαρτίου 2021
Συμμετοχή: εισιτήρια από €5 & 
δωρεάν παράλληλες δράσεις
Εισιτήρια:
Πρωινή (10:00-14:00): €10
Απογευματινή (16:00-20:00): €10
Βραδινή (20:30-22:30): €5
Ημερήσιο εισιτήριο: €15
Τριήμερο εισιτήριο: €25
Προπώληση: Viva.gr
Περισσότερες πληροφορίες: 
www.athens-science-festival.gr

νοι ομιλητές Άγγελος Αμδίτης, διευ-
θυντής Έρευνας στο ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ, 
και ο Ιωάννης Τόμκος, καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Στην ανοιχτή 
συζήτηση, με συντονιστή τον δημοσι-
ογράφο Δημήτρη Δελεβέγκο, θα μά-
θουμε περισσότερα για τις καινοτόμες 
εφαρμογές που έρχονται, τις προκλή-
σεις, αλλά και τη νέα πραγματικότητα 
που υπόσχεται να αλλάξει την καθημε-
ρινότητα όλων.
Τέλος, ο Steve Wolf, επιστήμονας, τη-
λεοπτικός παραγωγός και παρουσια-
στής, θα μας αποκαλύψει πώς χρησι-
μοποιείται η επιστήμη για τη δημιουρ-
γία ακροβατικών και ειδικών εφέ σε 
ταινίες. Με περισσότερα από 30 χρόνια 
εμπειρίας στο Χόλιγουντ και 28 χρόνια 
διδασκαλίας STEM μέσω του προγράμ-
ματος «Science in the Movies», ο Wolf 
σκοπεύει να ενθουσιάσει το κοινό με 
τους συναρπαστικούς τρόπους με τους 
οποίους χρησιμοποιείται η επιστήμη για 
να γίνουν ακόμα πιο εντυπωσιακές οι 
ταινίες στη μεγάλη οθόνη.
Επιστήμη και τεχνολογία αποτελούν 
δύο βασικούς πυλώνες για την οικοδό-
μηση ενός καλύτερου μέλλοντος για την 
ανθρωπότητα. Το Athens Science Fes-
tival έρχεται για να μας φέρει κοντά με 
την επιστημονική και τεχνολογική πρό-
οδο και να εξηγήσει απλά πώς μπορεί 
η τεχνολογία να αλλάξει δραστικά την 
καθημερινότητά μας.



Ι
διαίτερη σημασία έχει η φροντίδα των ασθενών στο 
σπίτι αυτή την κρίσιμη περίοδο της νέας έξαρσης της 
πανδημίας και για τον λόγο αυτόν η Ελληνική Πνευμο-
νολογική Εταιρεία προχώρησε στην επικαιροποίηση 
των οδηγιών διαχείρισης κατ’ οίκον ασθενούς ύποπτου 
ή επιβεβαιωμένου με Covid-19.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας, Στέλιο Λουκίδη, 
καθηγητή ΕΚΠΑ, «η επικαιροποίηση των οδηγιών αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρεί-
ται ανεξέλεγκτη χρήση φαρμάκων στην κατ’ οίκον νοσηλεία 
που δεν έχουν καμία ένδειξη αποτελεσματικότητας. Η σωστή 
διαχείριση κατ’ οίκον στηρίζεται στην έγκαιρη αναγνώριση 
της επιδείνωσης και στη χρονικά κατάλληλη παραπομπή στο 
νοσοκομείο».
Οδηγίες:
• Οι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα συμβατά με 
Covid-19 (εμπύρετο, βήχας, κεφαλαλγία, φαρυγγοδυνία, 
δύσπνοια, ανοσμία, αγευσία, κόπωση, μυαλγίες, διάρροιες, 
ρινόρροια/συμφόρηση, θωρακαλγία) θα πρέπει άμεσα να 
υποβάλλονται σε μοριακό τεστ.

• Εάν το αποτέλεσμα του μοριακού ελέγχου είναι αρνητικό, 
συστήνεται η επανάληψη ελέγχου με PCR (μέσα σε 1-2 μέ-
ρες), ειδικά όταν υπάρχει ισχυρή υποψία ή/και κίνδυνος για 
σοβαρή νόσο σε άτομα του άμεσου περιβάλλοντος του ασθε-
νούς.

• Σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για σοβαρή Covid-19 
πνευμονία αποτελούν η μεγαλύτερη ηλικία και ιδίως τα πα-
ρακάτω συνοδά νοσήματα: χρόνιες παθήσεις του αναπνευ-
στικού συστήματος, όπως η ΧΑΠ, το σοβαρό άσθμα, οι διά-
μεσες πνευμονοπάθειες κ.λπ., σοβαρές καρδιακές παθήσεις 
συμπεριλαμβανόμενης της υπέρτασης, ανοσοκαταστολή 
(καρκίνοι υπό ενεργό θεραπεία, μεταμόσχευση συμπαγών 
οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, ανοσοανε-
πάρκειες, μη καλώς ελεγχόμενη HIV λοίμωξη, κορτικοστερο-
ειδή ή άλλα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα), σακχαρώδης δια-
βήτης, νεφρική ανεπάρκεια, ηπατική ανεπάρκεια, νοσογόνος 
παχυσαρκία.

• Θεωρείται απαραίτητη η προμήθεια κατ’ οίκον συσκευής 
παλμικής οξυμετρίας, ως αντικειμενικός δείκτης κινδύνου 
σοβαρής Covid-19 πνευμονίας.

• Ασθενείς ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτώματα δεν θα 
πρέπει να υποβάλλονται σε περαιτέρω εργαστηριακό και 
ακτινολογικό έλεγχο. Συστήνεται απομόνωση κατ’ οίκον για 
10 ημέρες και καθημερινή επικοινωνία με τον γιατρό τους.

• Οι αιτίες παραπομπής για εργαστηριακό έλεγχο και πιθα-
νή νοσηλεία περιλαμβάνουν κυρίως: πυρετό πάνω από 38, 
δύσπνοια, πόνο στο στήθος, γρήγορες αναπνοές, ενδείξεις 
αφυδάτωσης, επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης, αίσθημα 
παλμών.

• Επί του παρόντος, καμία εγκεκριμένη ή υπό έρευνα από 
τους διεθνείς οργανισμούς θεραπεία έναντι της Covid-19 νό-
σου δεν συνιστάται να χορηγείται κατ’ οίκον. Οι παρεμβάσεις 
θα πρέπει να στοχεύουν στην ανακούφιση από τα συμπτώμα-
τα και περιλαμβάνουν ανάπαυση, χορήγηση αντιπυρετικών 

για πυρετό και πόνο, καθώς και επαρκή διατροφή και κατάλ-
ληλη ενυδάτωση. Επίσης, δεν συνιστάται η προφυλακτική 
χορήγηση αντιβιοτικών, εκτός εάν υπάρχει κλινική υποψία 
για βακτηριδιακή λοίμωξη. Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί 
ακτινογραφία θώρακος με ευρήματα συμβατά με πνευμο-
νία, συστήνεται θεραπεία ως πνευμονία της κοινότητας βάσει 
τρεχουσών οδηγιών, εάν ο ασθενής δεν πληροί τα κριτήρια 
παραπομπής σε νοσοκομείο.

• Σύμφωνα με τελευταία δεδομένα, φαρμακευτικοί παρά-
γοντες ενδεχομένως αναστέλλουν την εξέλιξη της νόσου σε 
ασθενείς στην κοινότητα. Η πρώιμη εφάπαξ χορήγηση συν-
δυασμών μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι κορονοϊού 
επιταχύνει την κάθαρση του ιού από τα αναπνευστικά επι-
θήλια και φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας. Τα χα-
ρακτηριστικά των ασθενών που θα ωφεληθούν πραγματικά 
από την παρέμβαση μένει να διευκρινιστούν με μεγαλύτερη 
ακρίβεια.

• Η θρομβοπροφύλαξη με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βά-
ρους ή fondaparinux δεν προτείνεται ως ρουτίνα για όλους 

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Πώς φροντίζουμε έναν ασθενή με Covid  
ή ύποπτο κρούσμα στο σπίτι

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
μάς δίνει οδηγίες για τη φροντίδα ενός 
επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος 
κορονοϊού στο σπίτι, προειδοποιώντας 
για τη χρήση φαρμάκων.
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υγεία

τους ασθενείς με ήπια/μέτρια νόσο στην κοινότητα. Ωστόσο, 
επειδή παρατηρούνται ασθενείς που εμφανίζουν θρομβοεμ-
βολική νόσο κατά την προσέλευσή τους στο ΤΕΠ, φαίνεται ότι 
κάποιοι από τους ασθενείς της κοινότητας θα μπορούσαν να 
ωφεληθούν από μια τέτοια πρακτική. Ελλείψει ισχυρών απο-
δείξεων για τα κριτήρια χορήγησης θρομβοπροφύλαξης στην 
κοινότητα προτείνεται η υιοθέτηση των συστάσεων του ΕΟΔΥ 
για χορήγηση θρομβοπροφύλαξης σε ασθενείς με πυρετό 
πάνω από 38οC για 48 ώρες και ένα από τα παρακάτω: ηλι-
κία άνω των 65 ετών, δείκτη μάζας σώματος BMI πάνω από 
30, σακχαρώδη διαβήτη, ιστορικό θρομβοεμβολικής νόσου, 
θρομβοφιλία, ενεργό καρκίνο υπό αγωγή το τελευταίο εξά-
μηνο, νευρολογική νόσο, πρόσφατο χειρουργείο ή τραύμα. Η 
θρομβοπροφύλαξη χορηγείται όταν δεν υπάρχει αιμορραγία 
ή αυξημένος αιμορραγικός κίνδυνος.

• Ασθενείς που λαμβάνουν χρονίως οξυγονοθεραπεία κατ’ 
οίκον λόγω χρόνιας πνευμονοπάθειας θα πρέπει να τη συ-
νεχίζουν κανονικά, παρακολουθώντας την οι ίδιοι και ενημε-
ρώνοντας τον γιατρό τους για τυχόν επιδείνωση στον κορε-
σμό του περιφερικού αίματος. Σε ασθενείς που δεν λάμβαναν 
οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον και έχουν διαγνωστεί με νόσο 
Covid-19 θα πρέπει να αποφεύγεται η συνταγογράφηση και 
χορήγηση οξυγονοθεραπείας κατ’ οίκον ως μέτρο αντιμετώ-
πισης της υποξυγοναιμίας.

• H σταθερή αγωγή για χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) ή βρογχικό άσθμα θα πρέπει να συνεχίζεται κανονικά. 
Δεν υπάρχουν ενδείξεις για διακοπή λήψης των βιολογικών 
παραγόντων.

• Τέλος, η απουσία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για κατ’ 
οίκον φροντίδα μπορεί να επιβάλλει, κατά περίπτωση, τη νο-
σηλεία του ασθενούς σε δομή υγείας.



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 προσφέρουν 
για µία ακόµη φορά τα προγνωστικά τους 
για τα παιχνίδια της εβδοµάδας. Το κου-
πόνι έχει πάρα πολλές αναµετρήσεις σε 
Ελλάδα και Ευρώπη, πριν από τη δια-

κοπή για τις εθνικές οµάδες. Μάλιστα, στη Super League 
Interwetten ξεκινούν και τα πλέι-οφ/πλέι-άουτ, οπότε το 
ενδιαφέρον µεγαλώνει! Ασχολούµαστε µε ένα µατς του 
ελληνικού πρωταθλήµατος στοιχηµατικά. Από κει και 
πέρα, έχουµε τέσσερις ακόµα βασικές επιλογές για την 
Κυριακή. Προέρχονται από τα πρωταθλήµατα της Ιταλίας, 
της Γερµανίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Τα προγνω-
στικά µας έχουν να κάνουν και µε τους τελικούς νικητές 
των αγώνων, αλλά και µε τα γκολ. Υπάρχει ποικιλία, διαλέ-
γετε και παίρνετε! Πάµε να τα δούµε όµως όλα αναλυτικά!
Οι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινούν από τη Super 
League Interwetten. Για την πρώτη αγωνιστική των 
πλέι-οφ, ο Ολυµπιακός υποδέχεται τον Άρη στο «Γ. Κα-
ραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» αντιµετωπίζουν κάποια 
προβλήµατα τραυµατισµών, κυρίως στην άµυνα. Είναι 
λογικό να βγάλουν και κούραση, αφού είχαν ταξίδι και 
αγώνα µε την Άρσεναλ την Πέµπτη. Είναι πολύ µπρο-
στά στο πρωτάθληµα και δεν νιώθουν κίνδυνο. Ο Άρης, 
από την άλλη, θέλει να µείνει δεύτερος. Είναι πιο ξεκού-
ραστος, έκλεισε µε ωραίο τρόπο την κανονική διάρκεια 
και πάει στον Πειραιά για να παλέψει. Στα τελευταία του 
παιχνίδια εκεί, σε Κύπελλο και πρωτάθληµα, ήταν καλός. 
Μάλιστα στο πρωτάθληµα πήρε ισοπαλία. Πιστεύουµε 
ότι θα είναι καλός και απόψε, και δεν θα χάσει εύκολα, 
αν τελικά συµβεί αυτό. Πάµε µε τον Άρη +1 (ασιατικό) (το 
ποντάρισµα επιστρέφεται αν ο Άρης χάσει µε 1 γκολ δια-
φορά) σε απόδοση 1.95.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με τα γκολ στο Μιλάνο!

Γκολ στην Ιταλία
Στην Ιταλία, η Βερόνα φιλοξενεί νωρίς νωρίς την Αταλά-
ντα, για την 28η αγωνιστική της Serie Α. Φαβορί υπάρχει 
στην αναµέτρηση, και είναι φυσικά η Αταλάντα. Ωστόσο, 
οι αποδόσεις στο «διπλό» είναι απαγορευτικές. Επίσης, 
οι «µπεργκαµάσκι» έρχονται κάπως κουρασµένοι µετά το 
παιχνίδι µε τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Απογοήτευσαν εκεί, κυ-
ρίως µε την ανασταλτική λειτουργία τους. Γενικά, δέχεται 
εύκολα φάσεις και γκολ η Αταλάντα, άσχετα αν και η ίδια 
σκοράρει. Αυτό θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει η Βερόνα, 
που είναι καλή οµάδα και παλεύει για την Ευρώπη. Πα-
ρουσιάζεται κάπως… ντεφορµέ τελευταία και θέλει να ε-

πιστρέψει στις επιτυχίες. ∆εν θα παίξει κλειστά, αφού και 
το δικό της στυλ είναι πιο επιθετικό. Θα πάµε µε το Goal/
Goal σε απόδοση 1.70.

Καλύτερη η Χόφενχαϊµ
Στη Γερµανία και την Bundesliga τώρα, η Χόφενχαϊµ 
υποδέχεται τη Μάιντς, για την 26η αγωνιστική. Οι γη-
πεδούχοι έχουν δείξει σαφώς καλύτερη εικόνα µέχρι 
τώρα και είναι στη µέση του βαθµολογικού πίνακα. Επί-
σης, είναι αήττητοι στα τέσσερα τελευταία µατς µε αντί-
παλο τη Μάιντς. Η Χόφενχαϊµ έχει αποδείξει ότι µπο-
ρεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Τέτοια παιχνίδια στην 
έδρα της έχει τα φόντα να τα παίρνει. Έρχεται από ήττα 
και είναι σηµαντική γι’ αυτήν η επιστροφή στα τρίπο-
ντα. Άλλωστε, αντιµετωπίζει µια οµάδα που δεν τα πάει 
καλά φέτος και παλεύει για την παραµονή. Προσπα-
θεί να σηκώσει κεφάλι η Μάιντς, δεν χάνει στα δύο 
πιο πρόσφατα παιχνίδια της, αλλά δεν παύει να της λεί-
πει η ποιότητα. Κι αυτό φαίνεται, ειδικά σε πιο απαιτη-
τικά εκτός έδρας µατς, όπως είναι και το σηµερινό. Θε-
ωρούµε ότι θα κερδίσει η καλύτερη οµάδα στο τέλος, η 
οποία είναι η Χόφενχαϊµ. Ποντάρουµε στον «άσο» σε 
απόδοση 1.90.
Στην Ισπανία και τη La Liga έχουµε ένα πολύ ωραίο παι-
χνίδι, ανάµεσα σε Σοσιεδάδ και Μπαρτσελόνα. Οι φιλο-
ξενούµενοι έχουν µειώσει τη διαφορά από την κορυφή 
στους τέσσερις πόντους, βλέπουν την Ατλέτικο να… ζορί-
ζεται γενικά και θέλουν να χτυπήσουν το πρωτάθληµα! 
Προέρχονται από την «τεσσάρα» επί της Ουέσκα, έχουν 
τον Μέσι σε τρελή φόρµα και παίζουν µε τη Σοσιεδάδ, 
που έχασε από τη Γρανάδα. Πιστεύουµε ότι η Μπάρτσα 
θα µείνει κοντά στην κορυφή και πάµε µε το «διπλό» στο 
2.00. Στη Γαλλία έχει ντέρµπι µεταξύ της Λυών και της 
Παρί Σεν Ζερµέν. Το µατς είναι κρίσιµο και βαθµολο-
γικά. Η Παρί είναι χωρίς αµφιβολία η καλύτερη οµάδα 
στη Γαλλία και ήρθε η στιγµή να το αποδείξει. Η Λυών 
έρχεται από γκέλα, και η διαφορά ποιότητας των δύο ο-
µάδων µπορεί να φανεί σε αυτό το ντέρµπι. Βλέπουµε, 
εύκολα ή δύσκολα, Παρί και στηρίζουµε το «διπλό» σε 
απόδοση 2.30. 
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη ε-
βδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερω-
τικό site για το Στοίχηµα µπορείτε να βρίσκετε επιλογές 
για live betting καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύρια-
κου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη 
στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Γιουβέντους - Μπενεβέντο (21/03, 16:00): Η Γιούβε 
έχει 4 συνεχόµενες νίκες. Κέρδισε και την Πόρτο, άσχετα 
µε τον αποκλεισµό. Θέλει να κλείσει όσο το δυνατόν 
καλύτερα τη σεζόν στο πρωτάθληµα και υποδέχεται την 
κατώτερη Μπενεβέντο. Φυσικά, οι γηπεδούχοι είναι το 
φαβορί σε απόδοση 1.20.

* Χέρτα - Λεβερκούζεν (21/03, 16:30): Η Χέρτα δέχεται 
γκολ εδώ και 9 σερί µατς, ενώ και η Λεβερκούζεν δεν 
πείθει µε την αµυντική συµπεριφορά της. Οι δύο οµάδες 
είναι πιο πολύ επιθετικές και µπορούν να βρουν και 
σήµερα γκολ. Αυτό περιµένουν και οι στοιχηµατικές, και 
το Goal/Goal είναι µόλις στο 1.70.

* Ρόµα - Νάπολι (21/03, 21:45): Η Νάπολι είναι αήττητη 
εδώ και 5 αγώνες. Έρχεται από τη µεγάλη νίκη επί της 
Μίλαν και αντιµετωπίζει τη Ρόµα, που είχε και υποχρέ-
ωση στο Europa League την Πέµπτη. Οι συνθήκες αυτές 
έχουν οδηγήσει τη διπλή ευκαιρία του Χ2 να κυµαίνεται 
χαµηλά, στο 1.50.

Goal Tips

* Βαλένθια - Γρανάδα (21/03, 17:15): Τα 5/7 τελευ-
ταία µατς της Βαλένθια ήρθαν Under 2.5, όπως και 
τα δύο πιο πρόσφατα της Γρανάδα. Το παιχνίδι έχει 
σηµασία, και οι οµάδες δεν αναµένεται να αλλάξουν 
αγωνιστικό στυλ. Αυτό βλέπει και ο µπουκ, µε το 
Under 2.5 να είναι φαβορί στο 1.72.

* Ατλέτικο Μαδρίτης - Αλαβές (21/03, 19:30): Η 
Ατλέτικο θέλει να επιστρέψει στις νίκες και πρέπει 
να βρει τη σταθερά της στην άµυνα και πάλι. Η 
Αλαβές είναι κακή φέτος και σκοράρει δύσκολα. 
Αναµενόµενο το No Goal να παίζει χαµηλά, σε 
απόδοση 1.40!

* Άστον Βίλα - Τότεναµ (21/03, 21:30): ∆ύο 
ποιοτικές οµάδες κοντράρονται στο «Βίλα Παρκ». Αν 
βρουν ρυθµό, µπορούν να µας χαρίσουν ένα πολύ 
ωραίο µατς, αφού έχουν παιχταράδες µεσοεπιθετι-
κά. Παρ’ όλα αυτά, το Over 2.5 είναι στην ίδια τιµή µε 
το Under, στο 1.90. ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 21/03
13:30  Βερόνα - Αταλάντα   Goal/Goal  1.70
14:30  Χόφενχαϊµ - Μάιντς   1  1.90
17:15  Ολυµπιακός - Άρης   Άρης +1 (Ασ.)  1.95
22:00  Ρεάλ Σοσιεδάδ - Μπαρτσελόνα   2  2.00
22:00  Λυών - Παρί Σεν Ζερµέν   2  2.30
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ATZENTA

ΕΠΤΑΝΗΣΑ: Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΩΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑ / Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ 
ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Το ∆ΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συµβάλλοντας 
στους εορτασµούς των 200 χρόνων από την 
κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, εγκαι-
νιάζει σειρά δράσεων κάτω από τη θεµατική 
«Η ταυτότητα ως επιθυµία» και πραγµατο-
ποιεί την Κυριακή 21 Μαρτίου διαδικτυακή 
κουβέντα/στρογγυλό τραπέζι µε θέµα «Vice 
versa: Επιθυµία για µια νέα οικουµενική ταυ-
τότητα» µε τη συµµετοχή προσωπικοτήτων 
από τον χώρο του θεάτρου. Οι Ivo van Hove, 
Milo Rau, Massimo Furlan & Claire de 
Ribaupierre, Leo Moreira και Darko Lukic 
για πρώτη φορά συναντιούνται όλοι µαζί 
και κάθονται σε ένα στρογγυλό τραπέζι. Η 
συζήτηση θα πραγµατοποιηθεί στα αγγλικά 
και θα µεταδοθεί απευθείας στο FB page του 
∆ΗΠΕΘΕΚ: https://www.facebook.com/
dipethek.

HAVANA DANZA, Ο ΙΕΡΟΣ ΧΟΡΟΣ
Ζήστε µια µοναδική παράσταση που έχει 
τίτλο «Ο χορός της Αβάνας, ο ιερός χορός». 
Η οµάδα Σινέ Κβα Νον σκηνοθετεί µια 
υπέροχη χορογραφία του Τζορτζ Κασπέντες 
µε βάση κουβανέζικους ρυθµούς, αλλά και 
το υπέροχο έργο για µπαλέτο και ορχήστρα 
του Ιγκόρ Στραβίνσκι «Η ιεροτελεστία της 
άνοιξης».
Παραστάσεις online:
Παρασκευή 26 Μαρτίου στις 20:00
Σάββατο 27 Μαρτίου στις 16:00 και στις 
20:00
Κυριακή 28 Μαρτίου στις 16:00 και στις 
20:00
∆ευτέρα 29 Μαρτίου στις 20:00
Τιµή κωδικού: €12
Πληροφορίες: 211 7701700
Προπώληση κωδικών: www.viva.gr, www.
christmastheater.gr

GADJO DILO ΣΤΟ GAZARTE
Το Σάββατο 27 Μαρτίου στις 21:00 οι Gadjo 
Dilo θα κατακλύσουν την κεντρική σκηνή 
του Gazarte και τα σπίτια µας µε gypsy jazz 
ήχους, σε ένα ξεσηκωτικό live streaming 
show που θα κάνει τον γύρο του κόσµου.
Ένα συγκρότηµα που δεν χρειάζεται πολλές 
συστάσεις, καθώς έχει καταφέρει, παντρεύ-
οντας διαφορετικούς ήχους και δηµιουρ-
γώντας ένα µοναδικό µουσικό στυλ, το 
«Manouche De Grec», όπως το αποκαλούν 
οι ίδιοι, να συστήσει την gypsy jazz στο ευρύ 
κοινό και να συνεχίσει τη µουσική παράδοση 
του Django Reinhardt.
Τιµές εισιτηρίων: €10 (κανονικό), €12 (κανο-
νικό µε pre-show)
Προπώληση κωδικών: www.viva.gr

8O ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΝΕΩΝ ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝ

Στις 20 και 21 Μαρτίου η Στέγη πα-
ρουσιάζει το πρώτο της Φεστιβάλ 
Νέων Χορογράφων ειδικά φτιαγ-

µένο για τον ψηφιακό κόσµο. Για δύο 
µέρες πατάµε παύση στην καραντίνα και 
ζούµε στον παλµό των νέων καλλιτεχνών 
που επανεκκινούν, κινούνται και συγκι-

νούνται. Το 8ο Φεστιβάλ Νέων Χορογρά-
φων (ONC 8) κατεβαίνει από τη σκηνή 
και συναντά το κοινό στο µόνο µέρος 
όπου αυτή τη στιγµή µπορούµε να υπάρ-
χουµε «µαζί», στο ψηφιακό περιβάλλον, 
µέσα από το YouTube Channel του 
Ιδρύµατος Ωνάση, το Onassis.org και τα 

social media. Με σύνθηµα «είµαστε εδώ, 
χορεύοντας», καλλιτέχνες της νεότερης 
γενιάς καταθέτουν έργα που δηµιούργη-
σαν το τελευταίο δίµηνο, αποτυπώνουν 
µε κινήσεις τη στιγµή και την κατάσταση 
και στέλνουν το µήνυµά τους για όσα βιώ-
νουµε, σκεφτόµαστε, αισθανόµαστε.



Εκτέλεση
1)  Σε ένα τηγάνι µε χοντρό πάτο βάζουµε το νερό, τη σόγια, το µέλι, το σκόρδο, το 

σησαµέλαιο και το τζίντζερ. Τα ανακατεύουµε καλά και τα αφήνουµε σε µέτρια 
φωτιά να βράσουν για 3-4 λεπτά. Έπειτα χαµηλώνουµε τη φωτιά, ρίχνουµε στο 
τηγάνι τις γαρίδες και αφήνουµε να βράσουν για 1 λεπτό.

2)  Όσο µαγειρεύονται οι γαρίδες, ανακατεύουµε σε ένα µπολ το κορν φλάουρ και 
το νερό, ρίχνουµε το µείγµα στο τηγάνι µας µε τα υπόλοιπα υλικά και αφήνουµε 
να µαγειρευτούν όλα µαζί (ανακατεύοντας συνεχώς) για 2 λεπτά (ή µέχρι να γίνει 
παχιά η σάλτσα). Πασπαλίζουµε µε το σουσάµι και αποσύρουµε από τη φωτιά.

3)   Πασπαλίζουµε µε το φρέσκο κόλιαντρο και σερβίρουµε µε καστανό ρύζι στον 
ατµό.

Γαρίδες µε σάλτσα 
τεριγιάκι

Υλικά
•  1 φλιτζάνι νερό
•  1/2 φλιτζανιού σάλτσα 

σόγιας
•  1/3 φλιτζανιού µέλι
•  2 σκελίδες σκόρδο (λιωµένες)
•  1 κ.σ. σησαµέλαιο
•  1/2 κ.γλ. τριµµένο φρέσκο 

τζίντζερ
•  900 γρ. µέτριες 

καθαρισµένες γαρίδες
•  1 κ.σ. κορν φλάουρ + 3 κ.σ. 

κρύο νερό
•  2 κ.γλ. σουσάµι 

καβουρδισµένο
•  1/2 φλιτζανιού 

χοντροκοµµένο φρέσκο 
κόλιαντρο

*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: 40 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 40 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 40 λεπτάΒαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*



Είχα καθηγητές 
με μεγάλη 
εμπειρία και 
ανθρωπιά. 
Έχοντας 
συνεργαστεί 
με καλλιτέχνες 
όπως ο Sting, 
ο Michael 
Jackson και ο 
Prince, είχαν 
«παιδικό» 
ενθουσιασμό 
γι’ αυτό που 
έκαναν και 
ήταν δίπλα στον 
κάθε φοιτητή 
με πραγματικό 
ενδιαφέρον. 
Νιώθω ότι πήρα 
πληροφορία 
σε ποσότητα 
και ποιότητα, 
την οποία θα 
επεξεργάζομαι 
για το υπόλοιπο 
της ζωής μου.

Ο 
Μάριος Λαζ Ιωαννίδης είναι 
παραγωγός, τραγουδοποιός, 
multi-instrumentalist και μη-
χανικός ήχου. Ο χαρακτηριστι-
κός υβριδικός ήχος του αποτε-

λείται από οργανικά και συνθετικά στοιχεία. 
Το «Έγχρωμο» είναι το νέο του τραγούδι, 
που μας ταξιδεύει σε επαφή με τα όνειρα 
που κάναμε στο παιδικό μας δωμάτιο.

Έχετε σπουδάσει στο περίφημο Berklee 
της Βοστώνης. Μιλήστε μας για την εμπει-
ρία σας σε ένα από τα πιο φημισμένα κο-
λέγια μουσικής στον κόσμο.
Ήταν μια μοναδική εμπειρία, με πολύ διά-
βασμα και μουσική. Ονειρευόμουν από μι-
κρός να σπουδάσω εκεί και μέσω της υ-
ποτροφίας που μου δόθηκε από το Berklee 
College Of Music το όνειρο αυτό έγινε πραγ-
ματικότητα. Γνώρισα ανθρώπους απ’ όλο 
τον κόσμο, που πραγματικά αγαπούν αυτό 
που κάνουν. Έμαθα περισσότερα για το 
work ethic και με έφερε πιο κοντά στην 
προσωπική μου φωνή. Είχα καθηγητές με 
μεγάλη εμπειρία και ανθρωπιά. Έχοντας 
συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Sting, 
ο Michael Jackson και ο Prince, είχαν «παι-
δικό» ενθουσιασμό γι’ αυτό που έκαναν και 
ήταν δίπλα στον κάθε φοιτητή με πραγμα-
τικό ενδιαφέρον. Νιώθω ότι πήρα πληρο-
φορία σε ποσότητα και ποιότητα, την οποία 
θα επεξεργάζομαι για το υπόλοιπο της ζωής 
μου.

Ετοιμάζετε το νέο σας ολοκληρωμένο άλ-
μπουμ, από το οποίο έχετε ήδη κυκλο-
φορήσει κάποια τραγούδια. Τι θέλετε να 
πείτε με αυτή την κυκλοφορία;
Ένιωσα έντονη ανάγκη να επικοινωνήσω 
τις εμπειρίες μου και τον τρόπο που σκέ-
φτομαι τους ήχους, τις εικόνες και τα σχή-
ματα. Έχω μαζέψει πάρα πολλά τραγούδια 
που περιμένουν στο συρτάρι μου και επέ-
λεξα να κάνω αυτό το βήμα.

Τι είναι η μουσική για σας;
Η μουσική για μένα είναι ένα παιχνίδι, ένα 

πολυδιάστατο σύμπαν, είναι χρώματα, είναι 
έκφραση και συντροφιά.

Εκτός από συνθέτης και τραγουδιστής, α-
σχολείστε και με την εικόνα στα βιντεο-
κλίπ σας, αλλά και με τη μουσική παρα-
γωγή, δουλεύοντας και με άλλους καλλι-
τέχνες. Λειτουργείτε αλλιώς στα δικά σας 
τραγούδια και αλλιώς στις συνεργασίες 
σας;
Θα έλεγα πως ό,τι κάνω το αντιμετωπίζω 
με μεράκι και μεγάλο προσωπικό ενδι-
αφέρον, όποιος και να είναι ο ρόλος μου. 
Απλώς στα δικά μου τραγούδια η αλήθεια 
είναι ότι είμαι ο πιο απαιτητικός «πελάτης» 
μου.

Τον τελευταίο χρόνο τι άλλαξε στη δου-
λειά σας λόγω της πανδημίας;
Σε πιο γενικό επίπεδο, η πανδημία επηρέ-
ασε προφανώς το κομμάτι των ζωντανών 
εμφανίσεων και όλη τη μουσική βιομηχα-
νία και βρεθήκαμε ξαφνικά σε πολύ δια-

φορετική κατάσταση, αλλά παράλληλα οδή-
γησε σε προβληματισμό, συγκέντρωση και 
εσωτερική αναζήτηση.
Τα τελευταία δύο χρόνια, σε ό,τι αφορά το 
κομμάτι «μουσική», αποφάσισα να ασχο-
ληθώ με τη δική μου μουσική. Επέλεξα να 
βιοποριστώ από το real estate και με αυτόν 
τον τρόπο να χρηματοδοτήσω τη μουσική 
μου. Η πανδημία θα έλεγα πως ενίσχυσε 
ακόμα περισσότερο αυτό το πλάνο.

Αν μπορούσατε να γράψετε το τέλειο τρα-
γούδι, σαν ποιο θα θέλατε να είναι; Κάποιο 
που σας αρέσει ιδιαίτερα;
Να πω την αλήθεια, το τέλειο δεν είναι κάτι 
που υφίσταται στην τέχνη, ούτε και με απα-
σχολεί. Είμαι τελειομανής στη δουλειά μου, 
αλλά όχι με την έννοια αυτή, της καλλιτεχνι-
κής σύγκρισης. Θα ήθελα να αναπτύξω τη 
δική μου ηχητική προσωπικότητα και μου 
αρκεί κάτι που συντονίζεται με αυτά που 
θέλω να εκφράσω και το έχω δουλέψει όσο 
κρίνω ότι του χρειάζεται.
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Μάριος Λαζ Ιωαννίδης

«Το τέλειο δεν είναι 
κάτι που υφίσταται 
στην τέχνη»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ



ΤΟ ΣΆΒΒΆΤΟ 27 ΜΆΡΤΊΟΥ, ΣΤΊΣ 20:30, ΕΚΆΤΟΜΜΥΡΊΆ ΠΟΛΊΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΦΟΡΕΊΣ, ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕΊΣ ΚΆΊ ΜΝΉΜΕΊΆ ΘΆ ΣΒΉ-
ΣΟΥΝ ΣΥΜΒΟΛΊΚΆ ΤΆ ΦΏΤΆ ΓΊΆ ΜΊΆ ΏΡΆ, ΣΤΕΛΝΟΝΤΆΣ ΕΝΆ ΉΧΉΡΟ ΜΉΝΥΜΆ ΓΊΆ ΤΉΝ ΠΡΟΣΤΆΣΊΆ ΤΉΣ ΦΥΣΉΣ.

Η 
Ώρα της Γης, μία από τις 
μεγαλύτερες παγκόσμιες 
συμμετοχικές εκστρατείες 
για το περιβάλλον, γίνεται 
και φέτος η αφορμή για 

να αναδειχθεί η ανάγκη να στραφούμε, 
ατομικά και συλλογικά, σε πιο βιώσιμες 
επιλογές και να κάνουμε μια νέα αρχή.
Εδώ και χρόνια η σχέση του 
ανθρώπου με τη φύση βρίσκεται 
σε κρίσιμο σημείο. Πρόκειται για 
μια σχέση υπερεκμετάλλευσης, τις 
συνέπειες της οποίας βιώνουμε 
στην καθημερινότητά μας. Το 
ξέσπασμα αρκετών καταστροφικών 
συμβάντων την περασμένη χρονιά, 
συμπεριλαμβανομένων διάφορων 
ακραίων καιρικών φαινομένων, 
σαρωτικών πυρκαγιών, καθώς και της 
πανδημίας Covid-19, υπογράμμισε πως 
η υγεία μας και η υγεία του πλανήτη 
συνδέονται άρρηκτα.
Όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν 
τη στενή σχέση μεταξύ της καταστροφής 
της φύσης και των αυξανόμενων 
ξεσπασμάτων μολυσματικών νόσων, 
όπως είναι η Covid-19. Την ίδια 
στιγμή, οι στόχοι για τη διατήρηση και 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, οι 
οποίοι είχαν τεθεί πριν από δέκα χρόνια 
στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για 
τη Βιοποικιλότητα, δεν κατάφεραν να 
επιτευχθούν μέχρι την προθεσμία του 
2020 που είχε δοθεί, όπως έδειξε μια 
παγκόσμια αξιολόγηση. Ειδικότερα, πριν 
από μία δεκαετία τα κράτη-μέλη του 

ΟΗΕ είχαν αποφασίσει την υιοθέτηση ενός 
στρατηγικού σχεδίου και συγκεκριμένων 
στόχων με όραμα έναν υγιή πλανήτη, 
αποκαθιστώντας τη βιοποικιλότητα. Ωστόσο, 
παρά τις προσπάθειες, οι φυσικοί οικότοποι 
και τα είδη άγριας ζωής συνεχίζουν να 
απειλούνται.
Μάλιστα, η έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 
2020» του WWF έδειξε ότι σε λιγότερο 
από 50 χρόνια οι πληθυσμοί άγριας ζωής 
παγκοσμίως έχουν συρρικνωθεί 2/3 κατά 
μέσο όρο σε μέγεθος, φέρνοντας τον 
πλανήτη και το μέλλον της ανθρωπότητας 
στο χείλος της καταστροφής. Τώρα είναι 
η στιγμή της δράσης, προκειμένου να 
αντιστραφεί η τάση μέχρι το τέλος της 
δεκαετίας.

«Καθώς ο κόσμος προσπαθεί να ανακάμψει 
από την πανδημία Covid-19, χρειάζεται να 
εστιάσουμε στην υγεία του πλανήτη, που 
είναι θεμέλιο και της δικής μας υγείας. Τώρα 
είναι η ώρα να στείλουμε μαζί ένα δυνατό 
μήνυμα για την προστασία της φύσης. Τώρα 
είναι η ώρα να κάνουμε μια νέα αρχή!» 
δήλωσε ο Δημήτρης Καραβέλλας, γενικός 
διευθυντής του WWF Ελλάς.
Λόγω των συνθηκών και στο πλαίσιο 
των μέτρων που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας, ο εορτασμός 
θα πραγματοποιηθεί φέτος σε ψηφιακό 
περιβάλλον και οι εκπλήξεις που θα 
περιμένουν τον κόσμο το Σάββατο 27 
Μαρτίου στις 20:30, μέσω των καναλιών του 
WWF Ελλάς, θα είναι πολλές.

Ώρα της Γης 2021:  

Κάνε μια νέα αρχή!
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H IWC, πρωτοπόρος εδώ και πολλά χρόνια 
στην ανάπτυξη υλικών αιχμής για τον κλάδο 
των πολυτελών ρολογιών, υπερήφανα 

ανακοινώνει νέα λουράκια, τα TimberTex, 
κατασκευασμένα, κυρίως, από χαρτί που 
προέρχεται από υπεύθυνες πηγές. Εστιάζοντας 
στην παραγωγική διαδικασία και στον κύκλο 
ζωής, η εταιρεία διασφαλίζει περιορισμένο 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο από την 
αρχή μέχρι το τέλος, παρέχοντας παράλληλα στους 
πελάτες της μία ακόμα επιλογή υψηλής ποιότητας 
και στυλ. Τα λουράκια TimberTex, με την πολυτελή 
εμφάνιση και αίσθηση, χαρακτηρίζονται από 

την απαλή και εύκαμπτη υφή τους. Σε αντίθεση 
με τα συνθετικά δέρματα, τα οποία έχουν 
συνήθως στη βάση τους πλαστικό ή πετρέλαιο, το 
υλικό αυτό αποτελείται κατά 80% από φυσικές 
φυτικές ίνες. Η κυτταρίνη που χρησιμοποιείται 
προέρχεται από δέντρα πιστοποιημένα από το 
Forest Stewardship Council (FSC), τα οποία 
έχουν μεγαλώσει στα αειφόρα ευρωπαϊκά δάση 
του οργανισμού. Η κατασκευή τους γίνεται στην 
Ιταλία, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές 
χαρτοποιίας, και χρωματίζονται με φυσικές 
φυτικές βαφές, ενώ η χαρακτηριστική μορφολογία 
του υλικού κάνει το κάθε λουράκι μοναδικό.

H IWC ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΊ ΝΕΑ TIMBERTEX ΛΟΥΡΑΚΊΑ 
ΡΟΛΟΓΊΏΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΑΡΤΊ



Μετά από 
χρόνια δουλειάς, 
περήφανα 
αναλαµβάνουµε 
δύσκολες 
καταστάσεις, 
δίνοντας λύσεις 
µέσα από 
τη διατροφή 
αλλά και 
σταθεροποιώντας 
την κατάσταση 
υγείας του 
κάθε σκύλου 
ξεχωριστά.

Ο 
σεφ Ευάγγελος Ισµυρλής µα-
γειρεύει για σκύλους και γάτες 
δηµιουργώντας συνταγές για 
µακροζωία και θεραπεία πολ-
λών συµπτωµάτων, από αλ-
λεργίες και δερµατικά µέχρι ε-

νίσχυση του οργανισµού ενάντια σε χρόνιες πα-
θήσεις, όπως το πολύ διαδεδοµένο στη χώρα 
µας καλααζάρ. ∆ηµιούργησε στη Νέα Ιωνία το 
Feed love your dog –και το αντίστοιχο e-shop–, 
ακολουθώντας αυτό που δίδασκε ο Ιπποκρά-
της: «Φάρµακό σας ας γίνει η τροφή σας και η 
τροφή σας ας γίνει το φάρµακό σας».

Υποθέτω πως όλα ξεκίνησαν χάρη στον δικό 
σου σκύλο. Μίλησε µας για κείνον, τα προβλή-
µατα που αντιµετώπιζε και πώς λύθηκαν.
Όντως, όλα ξεκίνησαν όταν άρχισα να συνει-
δητοποιώ πόσο σηµαντική είναι η Zoè µου 
στη Ζωή µου. Κουτάβι ακόµα η Zoè, ένα πα-
νέµορφο ηµίαιµο Staffordshire Terrier, άρχισα 
να έχω ολονύχτιες ανησυχίες γκουγκλάροντας 
κάθε βράδυ τη φράση «η καλύτερη τροφή σκύ-
λου». ∆εν χρειάστηκε πολύς καιρός για να κα-
ταλάβω πως αυτό που αναζητώ δεν υπάρχει. Η 
Zoè τότε δεν είχε κανένα απολύτως θέµα ή του-
λάχιστον έτσι πίστευα. Θεωρώντας πως οι µε-
µονωµένες διάρροιες και εµετοί ήταν τυχαίοι, 
σύµφωνα και µε τους γιατρούς. Όταν τα πράγ-
µατα σοβάρεψαν και πλέον ένιωθα µόνος µου 
σε όλο αυτό, αφού οι γιατροί της σήκωναν τα 
χέρια ψηλά, είχε έρθει η ώρα να δώσω λύση, 
αλλά και να µάθω τον λόγο που είχαµε τόσα 
γαστρεντερικά προβλήµατα – και αυτός ήταν 
η διατροφή της. Κάπου εκεί δηµιουργήθηκε η 
Flydog, τα αρχικά της οποίας δηµιουργούν το 
µότο µας, δηλαδή «feed love your dog», δηλαδή 
«τάισε αγάπη τον σκύλο σου».

Και πώς από τη Zoè φτάσαµε στο Flydog;
Αντιλαµβανόµενοι πως οι τελευταίες δεκαε-
τίες έχουν δείξει µόνο προβλήµατα στον σκύλο 
αλλά και έναν µέσο όρο ζωής φτωχό, θελή-
σαµε να ασχοληθούµε µε αυτό που δεν ασχο-
λήθηκε ποτέ κανείς. Ακόµα και µε το γιατί µα-
δάει ένας σκύλος. Ασχοληθήκαµε µε τα δερµα-
τικά, αλλά και τις αλλεργίες του, ψάχνοντας να 
βρούµε την αιτία αυτών, ώστε να έχουµε απο-
τελεσµατική δράση στα δερµατικά. Και να που, 
µετά από χρόνια δουλειάς, περήφανα αναλαµ-
βάνουµε δύσκολες καταστάσεις, δίνοντας λύ-

σεις µέσα από τη διατροφή αλλά και σταθερο-
ποιώντας την κατάσταση υγείας του κάθε σκύ-
λου ξεχωριστά.
Αυξάνοντας τον µέσο όρο ζωής του, µιας και 
σε παγκόσµιο επίπεδο έρευνες δείχνουν πως 
µια µικρή προσθήκη φρέσκου φαγητού στην 
υπάρχουσα διατροφή αυξάνει τον µέσο όρο 
ζωής κατά δύο χρόνια, φανταστείτε να τρώει ο 
σκύλος εξολοκλήρου φρέσκο. Το συνταγολό-
γιο, λοιπόν, της Flydog κάτω από σωστή κατεύ-
θυνση µπορεί να δώσει λύση σε χρόνιες κατα-
στάσεις του σκύλου µας, όπως αλλεργίες, δι-
άρροιες, τριχοπτώσεις, παλινδροµήσεις, στο 
θέµα του πρωκτικού αδένα, ακόµα σε πιο σο-
βαρές καταστάσεις, όπως καλααζάρ, βοη-
θώντας ουσιαστικά το ανοσοποιητικό του σύ-
στηµα, αλλά και σε ηπατικές αλλοιώσεις, πάντα 
κάτω από τη συνταγογράφηση κτηνιάτρου.

Γιατί το µαγειρευτό φαγητό για τα κατοικίδιά 
µας είναι καλύτερο από την τυποποιηµένη 
τροφή του εµπορίου; Ακούγεται αφελής ερώ-
τηση, αλλά δεν είναι λίγοι οι κτηνίατροι που υ-
ποστηρίζουν το αντίστροφο.
Όντως, αρκετοί κτηνίατροι είναι κατά του φρε-
σκοµαγειρεµένου φαγητού, όµως µε χαρά τα 
τελευταία χρόνια η Flydog πλαισιώνεται από 
µια οµάδα κτηνιάτρων οι οποίοι υποστηρίζουν 
τη φρέσκια διατροφή και συγκεκριµένα τις συ-
νταγές της Flydog, που έχουν αποδείξει εµπρά-
κτως πως δικαίως έχουν τον τίτλο της καλύ-
τερης τροφής αυτή τη στιγµή και γράφουν µια 
καινούργια σελίδα στον κόσµο του σκύλου, α-
ναθεωρώντας το τι είναι τελικά τροφή σκύλου.

Πρακτικά, πώς λειτουργεί η Flydog;

Η καλύτερη λύση για τον ιδιοκτήτη τετράποδου 
που θέλει το καλύτερο στη διατροφή του µικρού 
του φίλου είναι να ζητήσει ένα ραντεβού µαζί 
µας (έστω τηλεφωνικό) προτού προβεί στην 
αγορά της τροφής, ώστε να τον κατευθύνουµε 
στην ιδανική διατροφή. Αυτό θα προκύψει αφού 
πάρουµε αυστηρό ιστορικό και σίγουρα όσο πιο 
συνεργάσιµος είναι ο ιδιοκτήτης, τόσο µεγαλύ-
τερο το αποτέλεσµα που θα έχουµε στην κλινική 
εικόνα του τετράποδου.

Η χειροποίητη τροφή, πέρα από χρόνο, απαιτεί 
και χρήµατα. Τα γεύµατα της Flydog σε τι κόστη 
κυµαίνονται;
Το κόστος της τροφής εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, κυρίως από το τι κάνει και τι δεν 
κάνει να φάει ένας σκύλος. Το µόνο που µπο-
ρούµε να πούµε είναι ότι το κόστος πηγαίνει α-
ναλογικά µε το βάρος ενός τετράποδου.

Σου λείπει η δουλειά σε ένα κανονικό εστιατό-
ριο;
Όταν ήµουν στη σχολή γαστρονοµίας, µας δί-
δαξαν το µυστικό της επιτυχίας ώστε να βγει το 
καλύτερο πιάτο. Όλοι περίµεναν να ακούσουν 
κάτι χειροπιαστό, όταν ο καθηγητής είπε: για να 
πετύχει ένα πιάτο, θα πρέπει να αγαπάς πολύ 
αυτόν για τον οποίο προορίζεται!

INFO
FB @feedloveyourdog
www.Flydog.gr
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Feed love your dog: 

Και ο σκύλος µας 
είναι ό,τι τρώει

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Και ο σκύλος µας 
είναι ό,τι τρώει
Και ο σκύλος µας 
είναι ό,τι τρώει
Και ο σκύλος µας 
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1. Νερό: Παρόλο που τεχνικά 
δεν αποτελεί τροφή, το νερό έχει 
την πιο σημαντική επίδραση στη 
μείωση της κυτταρίτιδας. Η σωστή 
ενυδάτωση είναι απαραίτητη για 
να έχετε υγιές δέρμα, το οποίο 
επηρεάζει και την κυτταρίτιδα. 
Τα λιποκύτταρα είναι πιο εμφανή 
κάτω από ένα αφυδατωμένο 
δέρμα, οπότε η κατανάλωση νερού 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 
θα βελτιώσει την εμφάνιση των 
προβληματικών περιοχών. Τροφές 
με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, 
όπως καρπούζι, σταφύλια, ντομάτες, 
αγγούρια, θα σας βοηθήσουν 
επίσης.

2. Απαραίτητα λιπαρά οξέα: Τροφές 
με υψηλή περιεκτικότητα σε Ω3 και Ω6 
λιπαρά οξέα μπορούν να βελτιώσουν 
τις προβληματικές περιοχές. Σολομός, 
σαρδέλες, ελιές και καρύδια είναι 
εξαιρετικές πηγές.

3. Ακόρεστα λίπη: Μονοακόρεστα 
και πολυακόρεστα λίπη έχουν 
ευεργετική επίδραση στην υγεία 
της επιδερμίδας. Τροφές με τέτοιου 
είδους λίπη θα βελτιώσουν το δέρμα 
σας και θα συμβάλουν στη μείωση 
της κυτταρίτιδας. Επιλέξτε αβοκάντο, 
ελαιόλαδο, ψάρια και ξηρούς καρπούς.

4. Άπαχες πρωτεΐνες: Οι άπαχες 
πρωτεΐνες βοηθούν στην αύξηση του 
κορεσμού και σας βοηθούν με αυτόν 
τον τρόπο να καταναλώνετε λιγότερες 
θερμίδες. Ως αποτέλεσμα, έχετε 
λιγότερα λιποκύτταρα και λιγότερη 
κυτταρίτιδα. Καλές πηγές είναι τα 
ψάρια και τα θαλασσινά, τα καρύδια, το 
άπαχο κρέας, όπως και το κοτόπουλο 
και η γαλοπούλα.

5. Δημητριακά ολικής άλεσης: 
Παρέχουν βιταμίνες και φυτικές ίνες. 
Επιλέξτε ολικής άλεσης ψωμί και 
δημητριακά, καφέ ρύζι και ζυμαρικά 
ολικής άλεσης. Η κινόα είναι μια καλή 
επιλογή επίσης.

6. Φρούτα: Τα φρούτα είναι 
απαραίτητα σε όλες τις δίαιτες, γιατί 
παρέχουν βιταμίνες και φυτικές ίνες. 
Τα περισσότερα φρούτα είναι πλούσια 
σε νερό και χαμηλά σε θερμίδες. Η 
μπανάνα και η παπάγια, σύμφωνα 
με κάποιες μελέτες, βοηθούν στην 
πρόληψη της κυτταρίτιδας, επειδή 
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο. 
Το κάλιο μειώνει την κατακράτηση 
νερού και αυξάνει τη λεμφική 
κυκλοφορία. Τα βατόμουρα είναι 
επίσης ευεργετικά.

7. Λαχανικά: Χαμηλά σε θερμίδες, 
υψηλά σε νερό και θρεπτικά 
συστατικά, ενδείκνυνται για τον έλεγχο 
του βάρους σας. Τα σπαράγγια είναι 
ιδανικά για την καταπολέμηση της 
κυτταρίτιδας λόγω του φολικού οξέος 
που περιέχουν.

8. Φυτικές πρωτεΐνες: Είναι 
ευεργετικές για την κυτταρίτιδα. 
Δοκιμάστε όσπρια, φασολάκια και 
αρακά, κινόα και πλιγούρι.

9. Τροφές υψηλές σε βιταμίνη C: Η 
βιταμίνη C βοηθά στην αύξηση του 
κολλαγόνου. Επιλέξτε πορτοκάλια, 
λεμόνια και ανανά.

10. Πράσινα λαχανικά: Το σπανάκι και 
το λάχανο βοηθούν στην ενυδάτωση 
και στην ελαστικότητα του δέρματος.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Καταπολεμήστε 
την κυτταρίτιδα

OM
OΡ

Φ
ΙΑ

Ανεξάρτητα από την ηλικία και το 
βάρος, η κυτταρίτιδα είναι παρούσα. 

Η σωστή διατροφή, σε συνδυασμό με 
την άσκηση, μπορεί να βελτιώσει την 

εμφάνιση της προβληματικής περιοχής.



 

Επτά λάθη που κάνεις  
το βράδυ και παχαίνεις

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

ΕΥΕΞΙΑΤης Χριστίνας Μαυρίδου

1) Κάνεις το βραδινό το μεγαλύτερο 
γεύμα σου
Όταν βάζεις τόσο πολύ φαγητό στον οργα-
νισμό σου το βράδυ, μπορεί να είναι δύ-
σκολο για το σώμα σου να το χωνέψει και 
να το επεξεργαστεί όλο. Η περιττή ποσό-
τητα μπορεί να μετατραπεί σε λιπαρά οξέα 
και να οδηγήσει σε προσθήκη κιλών.

2) Τρως λίγο πριν ξαπλώσεις
Όταν γεμίζεις με τροφές λίγο πριν πέσεις 
για ύπνο, είναι δύσκολο να κοιμηθείς ή 
να παραμείνεις κοιμισμένη. Ο ύπνος εί-
ναι σημαντικός για τον μεταβολισμό σου, 
τη ρύθμιση των επιπέδων του σακχάρου 
στο αίμα σου, την ισορροπία των ορμο-
νών και την ενέργειά σου.

3) Καταναλώνεις καφεΐνη το βράδυ
Τα ανθρακούχα ποτά ή ένας καφές 

(ακόμα και ντεκαφεϊνέ) είναι πιθανό να 
διαταράξουν τον ύπνο σου. Ωστόσο, αξί-
ζει να αναφερθεί ότι η κατανάλωση κα-
φεΐνης στη διάρκεια της ημέρας μπορεί 
να υποστηρίξει πραγματικά των απώλεια 
βάρους.

4) Το βραδινό σου είναι γεμάτο υδατάν-
θρακες
Όταν καταναλώνεις μεγάλες ποσότητες 
υδατανθράκων, τρελαίνεις τα επίπεδα 
σακχάρου στο αίμα σου, γεγονός που 
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους. 
Επίσης, αν το ζάχαρό σου πέσει πριν 
κοιμηθείς, μπορεί να ψάχνεις το ψυγείο 
μέσα στη νύχτα.

5) Βλέπεις τηλεόραση μαζί με το βρα-
δινό
Ποτέ μα ποτέ μη βλέπεις τηλεόραση την 

ώρα που τρως. Είναι ένας σίγουρος τρό-
πος για να αφαιρέσεις τη χαρά και την 
απόλαυση από το γεύμα που καταναλώ-
νεις, αφού δεν προλαβαίνεις να καταλά-
βεις πότε έφαγες.

6) Βάζεις φαγητό σε μεγάλο πιάτο
Όταν κάθεσαι μπροστά από τεράστια 
μπολ και μεγάλα πιάτα, είναι αναπόφευ-
κτο να φας παραπάνω απ’ όσο πρέπει. 
Επίσης, είναι δύσκολο να μετρήσεις τις 
ποσότητες που καταναλώνεις. Προτίμη-
σε, λοιπόν, τα μικρότερα πιάτα.

7) Πίνεις αρκετό αλκοόλ
Ένα ποτήρι κρασί είναι πολύ διαφορετικό 
από ένα ολόκληρο μπουκάλι. Το αλκοόλ 
μπορεί να αποσυντονίσει τις ορμόνες 
κορεσμού σου και να σε οδηγήσει στο να 
παραφάς.
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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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