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Από το Ελληνικό 
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καλείται να στηρίξει 
Παππά
σελ. 15
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Όταν έπεσαν 
οι µάσκες (Covid-19) 
της γερµανικής 
διαφθοράς
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ότι ζήσαµε 
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και πήραµε»
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Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπά-
θειες μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ια-
τρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες εξελίξεις 
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Τ
α ελληνοτουρκικά και τα ευρω-
τουρκικά ζητήματα βρίσκονται 
συνεχώς στο προσκήνιο της ε-
πικαιρότητας από την προσφυ-
γική-μεταναστευτική κρίση του 
2015-2016. Έχει δημιουργηθεί 
μια ευρωτουρκική ρουτίνα που 

είναι εξαιρετικά δυσάρεστη για την Ελλάδα και όσους 
θεωρούμε ότι η ευρωπαϊκή οικοδόμηση πρέπει να 
στηρίζεται σε αρχές και αξίες.
Ο Ερντογάν κάνει κυριολεκτικά ό,τι θέλει σε βάρος 
των πολιτικών αντιπάλων του, των γυναικών, των 
Κούρδων, των δημοκρατικών θεσμών και της κοι-
νωνίας των πολιτών, χωρίς να υπάρχει σοβαρή αντί-
δραση από την Ε.Ε.
Στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής ακολουθεί 
στρατηγική νεο-οθωμανικού επεκτατισμού, με την 
Ε.Ε. να τον διευκολύνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου και ως έναν βαθμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.
Η γνήσια ευρωπαϊκή αντίδραση στον αυταρχισμό και 
στην επεκτατική πολιτική του Ερντογάν προέρχεται 
από τη δυσαρέσκεια της ευρωπαϊκής κοινής 
γνώμης, τα ψηφίσματα και τις πρωτο-
βουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και την αντίδραση των κυβερ-
νήσεων μερικών κρατών-μελών, 
όπως της Γαλλίας, της Αυστρίας 
και της Ελλάδας.
Συνολικά όμως η πολιτική 
των Βρυξελλών, όπως και 
του Βερολίνου, χαρακτη-
ρίζεται από απεριόριστη 
ευρωκατανόηση στις α-
παράδεκτες επιλογές 
του Ερντογάν. Δεν πρό-
κειται για κάποιο λάθος 
εκτίμησης, αλλά για μια 
στρατηγική επιλογή που 
πρέπει να αναλύσουμε.

Η λογική του 
Μπορέλ
Ο αντιπρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και αρμό-
διος για τις εξωτερικές σχέσεις, 
Μπορέλ, δημοσίευσε ένα ενδι-
αφέρον βιβλίο, στο οποίο συνοψί-
ζει τις επιλογές της Ε.Ε. στις διεθνείς 
σχέσεις, με τίτλο «Ευρωπαϊκή εξωτε-
ρική πολιτική στον καιρό του Covid-19». 
Στις σελίδες 122-128 του βιβλίου παρουσιάζει 
την κατάσταση και την προοπτική των ευρωτουρκι-
κών σχέσεων υπό τον τίτλο «Πώς θα προχωρήσουμε 
ύστερα από ένα δύσκολο 2020 για τις σχέσεις Ε.Ε.-
Τουρκίας».
Το πρώτο βασικό λάθος που κάνει ο Μπορέλ στην α-
νάλυση της κατάστασης είναι ότι δέχεται πως Ρωσία 
και Τουρκία αποτελούν ιστορική συνέχεια «αυτοκρα-
τοριών» με τις οποίες πρέπει να συνεννοηθεί και να 
συνεργαστεί η Ε.Ε. για να υπάρξει σταθερότητα.
Η θεωρία των «αυτοκρατοριών» του Μπορέλ, στην 
οποία αναφέρεται και σε ομιλίες του στο Ευρωπαϊκό 

ΕΥΡΩΚΑΤΑΝΌΗΣΗ 
ΔΊΧΩΣ ΌΡΊΑ  

ΓΊΑ ΕΡΝΤΌΓΑΝ

Ισπανοί Σοσιαλιστές και 
Podemos δυναμικά  
υπέρ Ερντογάν.

Κοινοβούλιο, είναι πολιτικά και διπλωματικά απαρά-
δεκτη.
Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, θίγει όλες τις ανατολικές 
χώρες της Ε.Ε. που έχουν γνωρίσει τις «περιποιή-
σεις» της σοβιετικής αυτοκρατορίας. Είναι σαν να 
θέλει ο Μπορέλ να μας πείσει ότι η μετακομμουνι-
στική Ρωσία «δικαιούται» να έχει συμπεριφορά ιστο-
ρικού συνεχιστή των τσάρων και των Σοβιετικών η-
γετών μαζί.
Στην περίπτωση της Τουρκίας, οι απόψεις του Μπο-
ρέλ είναι αντιπαραγωγικές, γιατί της αναγνωρίζει το 
στάτους που δεν έχει, αλλά διεκδικεί ο Ερντογάν 
μέσα από τη νεο-οθωμανική επεκτατική πολιτική του.
Επομένως, αυτός ο οποίος πρέπει να δώσει μια νέα 
δυναμική στρατηγική σε σχέση με τις άλλες χώρες ξε-
κινάει από την παραδοχή ότι έχουμε να κάνουμε με 
συνεχιστές αυτοκρατοριών σε ό,τι αφορά τη Ρωσία και 
την Τουρκία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συμπε-
ριφορά μας απέναντί τους.

Η ισχύς της Τουρκίας
Στη σελίδα 126 του βιβλίου του ο Μπορέλ φαίνεται να 

υποκλίνεται στην ισχύ της Τουρκίας, παρά 
τις όποιες επιφυλάξεις διατυπώνει για τις 

μεθόδους της.
Επισημαίνει σχετικά: «Η σχέση με 

την Τουρκία έχει βαθιές ιστορι-
κές ρίζες. Όμως η κατεύθυνση 

στην οποία εξελίσσεται φαίνε-
ται ότι την απομακρύνει από 

την Ε.Ε. Αυτό δεν αφορά 
μόνο τις εσωτερικές εξε-
λίξεις αλλά και τις εξω-
τερικές δεσμεύσεις της 
Τουρκίας.
»Η τελευταία απέκτησε 
μεγαλύτερη σημασία 
το 2020 στη Συρία, στο 
Ιράκ, στη Λιβύη, όπου 
άλλαξε την κατάσταση 
για την Κυβέρνηση Ε-
θνικής Συνεννόησης, ή 

στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, 
όπου η υποστήριξή της ο-

δήγησε σε σημαντική νίκη 
για το Αζερμπαϊτζάν. Θα μπο-

ρούσα να αναφέρω και την προ-
βολή της στην Ανατολική Αφρική, 

στο Σαχέλ, ή στα Δυτικά Βαλκάνια. 
Η Τουρκία έχει γίνει υπολογίσιμη πε-

ριφερειακή δύναμη και έχει επιτυχίες που 
δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Δυστυχώς, σε αρ-

κετές περιπτώσεις η διεθνής ατζέντα της Τουρκίας 
δεν ευθυγραμμίζεται με αυτήν της Ε.Ε. και οι μέθοδοί 
της δεν είναι αυτές της Ε.Ε.».
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα διαφορετικής προ-
σέγγισης, ο Μπορέλ αναφέρεται στην ευρωπαϊκή ε-
πιχείρηση «Ειρήνη» για την επιβολή του εμπάργκο 
όπλων στη Λιβύη, την οποία ουσιαστικά δεν δέχεται 
η Τουρκία.

Ο καλύτερος εταίρος
Θεωρώ ότι με τις απόψεις που εκφράζει ο Μπορέλ για 

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι επιλογές Βρυξελλών 
και Βερολίνου 
προβληματίζουν την 
Αθήνα.
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ζήτησης ενεργειακού πλούτου στην Α-
νατολική Μεσόγειο.
Εµφανίζεται όµως ως ενός είδους δια-
µεσολαβητής που δεν θέλει να δεσµευ-
τεί υπέρ της ελληνικής και της κυπρι-
ακής πλευράς, ενώ δείχνει σεβασµό 
στην ενίσχυση της διεθνούς επιρροής 
της Τουρκίας, ανεξάρτητα από τα µέσα 
µε τα οποία αυτή επιτυγχάνεται.
Όταν ο Μπορέλ πιέζεται στο Ευρω-
κοινοβούλιο για τις θέσεις που υιοθε-
τεί, δείχνει προς την κατεύθυνση του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, αφήνοντας 
σαφώς να εννοηθεί ότι στις εκτιµήσεις 
και τις πρωτοβουλίες που παίρνει δε-
σµεύεται, σε µεγάλο βαθµό, από τη δυ-
ναµική που αναπτύσσεται στο επίπεδο 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.

Γερµανία-Τουρκία: Ειδική 
σχέση
Η δυναµική του Ευρωπαϊκού Συµβου-
λίου επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από 
την ειδική σχέση που έχει αναπτυχθεί 
µεταξύ Γερµανίας και Τουρκίας.
Η Γερµανία έχει τη µεγαλύτερη οικο-
νοµία στην Ευρωζώνη και η ανάπτυξή 
της στηρίζεται στην εξωστρέφεια και 
στην παγκοσµιοποίηση. Γι’ αυτήν, η 
Τουρκία είναι µία εξαιρετικά σηµα-
ντική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 
και ένας προνοµιακός επενδυτικός ε-
ταίρος.
Η Τουρκία είναι σηµαντική για τη γερ-
µανική εξωτερική πολιτική διαχρο-
νικά. Το Βερολίνο στήριζε την Οθωµα-
νική Αυτοκρατορία όταν δεχόταν µε-
γάλη πίεση από Αγγλία, Γαλλία, ακόµη 

Ο Μπορέλ εντυπωσιακά 
υποχωρητικός έναντι της τουρκικής 
«αυτοκρατορίας».

και Ρωσία. Γερµανία και Τουρκία πο-
λέµησαν µαζί στον Α΄ Παγκόσµιο Πό-
λεµο, ενώ στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 
η Τουρκία επέλεξε τον ρόλο του επι-
τήδειου ουδέτερου. Στην περίοδο της 
µεταπολεµικής ανάπτυξης, στη δεκα-

ετία του ’60, υπήρξε ισχυρό µετανα-
στευτικό ρεύµα από την Τουρκία στην 
τότε ∆υτική Γερµανία, µε αποτέλεσµα 
να δηµιουργηθεί µια σηµαντική τουρ-
κογερµανική κοινότητα που επηρεάζει 
πολιτικές εξελίξεις και κυβερνητικές α-
ποφάσεις.
Η Τουρκία είναι χρήσιµη για τη Γερ-
µανία και στον περιορισµό της µεσο-
γειακής επιρροής της Γαλλίας. Μετά 
την πτώση του κοµµουνισµού και τις 
αλλεπάλληλες διευρύνσεις της Ε.Ε., η 
Γερµανία ενίσχυσε τη στρατηγική ε-
πιρροή της στην Κεντρική και την Α-
νατολική Ευρώπη και η Γαλλία προ-
σπαθεί να ισορροπήσει, στο µέτρο του 
δυνατού, την αλλαγή του συσχετισµού 
δυνάµεων σε όφελος της Γερµανίας 
µέσω της µεσογειακής της πολιτικής.
Επιπλέον, η Γερµανία αξιοποιεί την 
ειδική σχέση της µε την Τουρκία για 
να ενισχύει τη στρατηγική της αυτο-
νοµία έναντι των ΗΠΑ. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν 
στέλνει µηνύµατα νατοϊκής προσαρ-
µογής στην Τουρκία σε σχέση µε τη 
στρατιωτική συνεργασία της µε τη 
Ρωσία και µηνύµατα νατοϊκής προ-
σαρµογής στη Γερµανία σε σχέση µε 
την οικονοµική συνεργασία της µε 
τη Ρωσία στο θέµα του αγωγού φυσι-

τις «αυτοκρατορίες» και την ενίσχυση 
της Τουρκίας ως περιφερειακής δύ-
ναµης, περνάει από τα όρια του ανα-
γκαίου ρεαλισµού στις εξωτερικές σχέ-
σεις στον κυνισµό.
Ο Μπορέλ έχει µία εντυπωσιακή στα-
διοδροµία. Ηγετικό στέλεχος του Σο-
σιαλιστικού Κόµµατος της Ισπανίας, 
έχει διατελέσει πρόεδρος του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και υπουργός Εξω-
τερικών της Ισπανίας. Θα περίµενε κα-
νείς ότι το πέρασµά του από το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο θα τον είχε κάνει 
πιο αυστηρό στην κρίση του στην πολι-
τική και τη µεθοδολογία του Ερντογάν.
Στο βιβλίο του ο Μπορέλ εµφανίζεται 
ανήσυχος για τις στρατηγικές επιλογές 
της Τουρκίας και προσπαθεί να πείσει 
ότι δεν µπορεί να βρει καλύτερο εταίρο 
από την Ε.Ε.
Αναφέρεται στις αναπτυγµένες ευρω-
τουρκικές οικονοµικές σχέσεις στο ε-
πίπεδο των επενδύσεων αλλά και στο 
επίπεδο των εισαγωγών-εξαγωγών. 
Όπως τονίζει, το 2019 οι εξαγωγές της 
Ε.Ε. προς την Τουρκία έφτασαν τα 68 
δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές της Ε.Ε. 
από την Τουρκία ήταν 70 δισ. ευρώ.
Ο Μπορέλ καταλήγει: «Η ευηµερία και 
η ασφάλεια της Τουρκίας, ως συµµά-
χου χώρας του ΝΑΤΟ, χρειάζονται µια 
ισχυρή σχέση µε την Ε.Ε. ∆εν υπάρ-
χουν βιώσιµες εναλλακτικές σε αυτό. 
Και ένα σηµαντικό τµήµα της κοινω-
νίας, σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες 
δηµοσκοπήσεις, εξακολουθεί να κοιτά-
ζει προς την Ε.Ε. σαν ένα χρήσιµο πα-
ράδειγµα παραπέρα ανάπτυξης».
Στην ανάλυση του αντιπροέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρµό-
διου για τις εξωτερικές σχέσεις υπάρ-
χει αναφορά στην κρίση του Μαρτίου 
2020 µε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για τη 
στάση της ελληνικής κυβέρνησης και 
στην αµφισβήτηση κυριαρχικών δικαι-
ωµάτων της Ελλάδας και της Κύπρου 
από την Τουρκία στο πλαίσιο της ανα-

Η Τουρκία 
επωφελείται από 
την ανάδειξή της 
σε σηµαντική 
περιφερειακή δύναµη.



ελληνικής κυβέρνησης.
Πέρα όμως από τα ζητήματα στρατηγι-
κής και εξωτερικής πολιτικής, Μέρκελ 
και Ερντογάν ήρθαν πιο κοντά με τη 
βοήθεια των Γερμανών πολιτών τουρ-
κικής καταγωγής. Εκτιμάται ότι από τα 
3 εκατομμύρια άτομα τουρκικής κατα-
γωγής που βρίσκονται στη Γερμανία, 
τα 1,2 εκατομμύρια ψηφίζουν στις βου-
λευτικές εκλογές.
Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου 
Konrad-Adenauer, το οποίο είναι ένα 
είδος δεξαμενής σκέψης του Χριστια-
νοδημοκρατικού Κόμματος, οι Γερμα-
νοί πολίτες τουρκικής καταγωγής άλ-
λαξαν δραστικά εκλογική συμπεριφορά 
μεταξύ του 2015 και του 2019. Το 2015 
ψήφισαν μόλις σε ποσοστό 13% τους 
Χριστιανοδημοκράτες, ενώ το 2019 το 
σχετικό ποσοστό εκτοξεύτηκε στο 53%.
Πρόκειται, χωρίς αμφιβολία, για με-
γάλη επιτυχία του Χριστιανοδημοκρα-
τικού Κόμματος, το οποίο στέρησε από 
το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ένα ση-
μαντικό τμήμα των παραδοσιακών ψη-
φοφόρων του. Σύμφωνα με την ίδια έ-
ρευνα, οι Γερμανοί πολίτες τουρκικής 
καταγωγής ψήφισαν το Σοσιαλδημο-
κρατικό Κόμμα σε ποσοστό 50% στις 
βουλευτικές εκλογές του 2015 και 
μόλις σε ποσοστό 13% στις βουλευτικές 

Η Ελλάδα κερδίζει χρόνο για να 
ξεδιπλώσει τη στρατηγική της.

εκλογές του 2019.
Υπάρχουν δύο ερμηνείες για τη θεαμα-
τική αντιστροφή των εκλογικών ποσο-
στών υπέρ των Χριστιανοδημοκρατών 
και κατά των Σοσιαλδημοκρατών. Η 
πρώτη δίνει την έμφαση στην αλλαγή 
της κοινωνικής θέσης των τουρκικής 
καταγωγής Γερμανών πολιτών. Αυτοί 
ξεκίνησαν ως βιομηχανικοί εργάτες 
στη δεκαετία του ’60 –τότε που το πα-
νίσχυρο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα 
κυριαρχούσε στις συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις–, για να εξελιχθούν με το πέ-
ρασμα των δεκαετιών σε τμήμα της με-

σαίας τάξης με διαφορετικές κοινωνι-
κές και πολιτικές προτεραιότητες.
Η δεύτερη ερμηνεία δίνει την έμφαση 
στην επιρροή του Ερντογάν, ο οποίος, 
ικανοποιημένος από την πολιτική της 
Μέρκελ και έχοντας σημαντική επιρ-
ροή μεταξύ των τουρκικής καταγωγής 
Γερμανών πολιτών, πέρασε το μήνυμα 
να εμπιστευτεί το… ισλάμ, το οποίο επι-
καλείται για πολιτικούς λόγους, τη γερ-
μανική Χριστιανοδημοκρατία.
Όποια και να είναι η εξήγηση της αλλα-
γής της εκλογικής συμπεριφοράς των 
Γερμανών πολιτών τουρκικής καταγω-
γής, δημιουργεί τάσεις και δεσμεύσεις, 
ιδιαίτερα ενόψει των κρίσιμων βουλευ-
τικών εκλογών του Σεπτεμβρίου 2021. 
Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα πη-
γαίνει σε μια αναμέτρηση που θα ση-
μάνει το επίσημο τέλος της περιόδου 
Μέρκελ, εφόσον η καγκελάριος δεν θα 
διεκδικήσει πέμπτη θητεία, με τα δη-
μοσκοπικά ποσοστά του κόμματος να 
έχουν πέσει κάτω από το όριο του 30%.

Άρνηση προσαρμογής
Η Ε.Ε. φτάνει σε ένα κρίσιμο σημείο 
σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της με τον 
Ερντογάν και την Τουρκία. Μπορεί οι 
«27» να εμφανίζονται δεσμευμένοι στη 
λεγόμενη θετική ατζέντα για ανάπτυξη 
συνεργασίας με την Τουρκία, ο Ερντο-
γάν όμως δεν ανταποκρίνεται.
Μεταθέτει συνεχώς τα όρια της δια-
πραγμάτευσης σε βάρος της Ε.Ε. και 
των κρατών-μελών. Η διαπραγματευ-
τική τακτική του πρέπει να οφείλεται 
στη διαπίστωση ότι οι Ευρωπαίοι δεν 

κού αερίου Nord Stream 2.
Το Βερολίνο χρειάζεται τη στρατηγική 
ασπίδα των ΗΠΑ, αλλά διαφοροποιεί 
τις κινήσεις του ανάλογα με τα οικο-
νομικά του συμφέροντα. Πρόκειται για 
μια στρατηγική που στηρίζεται στη δι-
ακομματική συναίνεση και είναι χαρα-
κτηριστικό ότι ο πρώην σοσιαλδημο-
κράτης πρόεδρος Σρέντερ είναι εδώ 
και χρόνια ανώτατο στέλεχος ενεργει-
ακών κολοσσών της Ρωσίας.
Και στο θέμα της Τουρκίας το Βερο-
λίνο κρατάει αποστάσεις από την πο-
λιτική του προέδρου Μπάιντεν έναντι 
της Άγκυρας, θέλοντας να προστατεύ-
σει την ειδική σχέση Γερμανίας-Τουρ-
κίας. Οι Γερμανοί λένε «όχι» στην ά-
σκηση ευρωπαϊκών πιέσεων στον Ερ-
ντογάν, ταυτόχρονα αρνούνται και την 
άσκηση νατοϊκών πιέσεων με πρωτο-
βουλία των ΗΠΑ.
Η πολιτική τους σε ό,τι αφορά το ε-
ξοπλιστικό πρόγραμμα της Τουρ-
κίας είναι ενδεικτική της στρατηγικής 
που ακολουθούν. Όταν πιέζονται στην 
Ε.Ε. για εμπάργκο όπλων σε βάρος της 
Τουρκίας, η καγκελάριος Μέρκελ διευ-
κρινίζει ότι το ζήτημα είναι νατοϊκό και 
όχι ευρωπαϊκό. Όταν η σημαντικότερη 
χώρα του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, εφαρμόζει ε-
μπάργκο όπλων σε βάρος της Τουρκίας 
εξαιτίας της προμήθειας των ρωσικών 
πυραύλων S-400 με πρωτοβουλία του 
Ερντογάν, η Γερμανία θεωρεί ότι το ζή-
τημα δεν αφορά τις δικές της πωλήσεις 
οπλικών συστημάτων στην Τουρκία.

Η μάχη για τις ψήφους
Η εντυπωσιακή στροφή της Μέρκελ 
υπέρ του Ερντογάν αποδίδεται συνή-
θως στο δικαιολογημένο άγχος που της 
δημιούργησαν οι προσφυγικές-μετα-
ναστευτικές ροές του 2015-2016. Τότε 
ο Ερντογάν έστειλε 1 εκατομμύριο 
πρόσφυγες και μετανάστες στην Ε.Ε. 
μέσω Ελλάδας. Η κυβέρνηση Τσίπρα 
τούς άφησε να περάσουν ανεμπόδιστα, 
να «λιαστούν» και να συνεχίσουν το 
ταξίδι τους για Αυστρία, Γερμανία και 
Σουηδία, τις αναπτυγμένες χώρες της 
Ε.Ε. που τους ενδιέφεραν.
Η Μέρκελ άνοιξε τα σύνορα και την 
κοινωνία της Γερμανίας στους πρόσφυ-
γες και τους μετανάστες για να απο-
τρέψει μια ανθρωπιστική καταστροφή. 
Ταυτόχρονα, πίεσε για μια ευρωπαϊκή 
συνεννόηση με τον Ερντογάν τον Μάρ-
τιο του 2016 για να σταματήσει να στέλ-
νει κόσμο στην Ε.Ε. μέσω Ελλάδας.
Η στρατηγική αναβάθμιση του Ερντο-
γάν, σε ό,τι αφορά τη Γερμανία, έχει 
σχέση και με τις προσφυγικές-μετανα-
στευτικές ροές του 2015-2016 και την 
προκλητικά αδιάφορη στάση της τότε 
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Η απεριόριστη 
κατανόηση των 
Ευρωπαίων ενισχύει 
την αλαζονεία 
Ερντογάν.



τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεµ-
βρίου 2021 η Γερµανία φτάνει επίσηµα 
στο τέλος της περιόδου Μέρκελ. Κα-
νείς δεν ξέρει ακριβώς ποιο θα είναι το 
επόµενο κυβερνητικό σχήµα και ποια 
θα είναι η επιρροή του στην τουρκική 
ηγεσία.

Η Ελλάδα κερδίζει χρόνο
Το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι απογοη-
τευτικό για την ελληνική κυβέρνηση 
και κυρίως για την ελληνική κοινή 
γνώµη. Μπορεί η πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, Φον ντερ Λάιεν, 
να αποκάλεσε την Ελλάδα «ασπίδα της 
Ευρώπης» µετά τον επιτυχηµένο έ-
λεγχο των προσφυγικών-µεταναστευ-
τικών ρευµάτων στον Έβρο, είναι φα-
νερό όµως ότι χρειαζόµαστε κι εµείς 
µια ευρωπαϊκή ασπίδα για να προστα-
τευτούµε από τον νεο-οθωµανικό επε-
κτατισµό του Ερντογάν.
Η ασπίδα αυτή αποδεικνύεται ανύπαρ-
κτη. Το γεγονός προκαλεί δικαιολογη-
µένο προβληµατισµό στην κυβέρνηση 
Μητσοτάκη και απογοήτευση στους 
Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι λογικό 
να έχουν µεγαλύτερες διεθνοπολιτικές 
απαιτήσεις από τις Βρυξέλλες.
Παρά τις δυσκολίες για την ελληνική 
πλευρά, η κυβέρνηση κερδίζει χρόνο 
για να εφαρµόσει τη στρατηγική της.

να κερδίσει διπλωµατικούς πόντους σε 
βάρος του, ώστε να έχει τη δυνατότητα 
να του ασκήσει σοβαρή πίεση, εφό-
σον βέβαια το επιτρέψουν οι συνθήκες. 
Αυτές µπορεί να αλλάξουν σχετικά σύ-
ντοµα σε βάρος του Ερντογάν. Για πα-
ράδειγµα, αν στις βουλευτικές εκλογές 
του Σεπτεµβρίου 2021 επιβεβαιωθεί η 
εκλογική άνοδος των Γερµανών Πρα-
σίνων και πάρουν µέρος στον επόµενο 
κυβερνητικό συνασπισµό, η Άγκυρα θα 
βρεθεί σε αρκετά δύσκολη θέση. Επι-
πλέον, η µονοµαχία που οι περισσότε-
ροι αναλυτές προβλέπουν µεταξύ Μα-
κρόν και Λεπέν στις προεδρικές εκλο-
γές της Γαλλίας τον Μάιο του 2022 
αναµένεται να φέρει στο προσκήνιο 
τις σχέσεις Ε.Ε.-Τουρκίας και την προ-
σπάθεια Ερντογάν να ασκήσει επιρροή 
στους µουσουλµάνους της Γαλλίας.
Τρίτον, ο Μπάιντεν φαίνεται αποφα-
σισµένος να επιβάλει συγκεκριµένους 
κανόνες στη συνεργασία µε την Τουρ-
κία. Η ευρωπαϊκή διπλωµατία µπορεί 
να δείχνει απεριόριστη κατανόηση ένα-
ντι του Ερντογάν, η αµερικανική όµως 
είναι παρεµβατική και απαιτητική. Του 
ζητεί να προσαρµοστεί, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά τους ρωσικούς πυραύλους S-
400, µε όρους που µπορεί να του προ-
καλέσουν σοβαρό εσωτερικό πρόβληµα.

Πώς έφτασαν οι Γερµανοί 
τουρκικής καταγωγής να ψηφίζουν 
µαζικά το Χριστιανοδηµοκρατικό 
Κόµµα.

έχουν διάθεση να του ασκήσουν σο-
βαρή πίεση και πως όσο έχει την πο-
λιτική κάλυψη κυβερνήσεων ισχυ-
ρών κρατών-µελών της Ε.Ε., ιδιαίτερα 
της Γερµανίας, µπορεί να κάνει ό,τι 
θέλει. Η τακτική του πρέπει να οφεί-
λεται και σε λόγους εσωτερικής πολι-
τικής κατανάλωσης, εφόσον µε την επι-
θετική διπλωµατία του συσπειρώνει το 
εθνικιστικό ακροατήριο, στο οποίο α-
πευθύνεται ολοένα περισσότερο µετά 
το αποτυχηµένο στρατιωτικό πραξι-
κόπηµα σε βάρος του, τον Ιούλιο του 
2016.
Η Ε.Ε. έχει φτάσει στο σηµείο να δέ-
χεται αδιαµαρτύρητα περίπου τα πάντα 
και να αντιδρά σε επίπεδο περίτεχνων 
φραστικών διατυπώσεων στα συµπερά-
σµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.
Θεωρείται πλέον «επιτυχία» το ότι ο 
Ερντογάν «αυτοπεριορίζεται» και δεν 
οργανώνει, προς το παρόν, µαζικές 
ροές προσφύγων και µεταναστών προς 
την Ε.Ε. Απ’ ό,τι φαίνεται, δεν θα επα-
ναλάβει στο άµεσο µέλλον µια ελληνο-
τουρκική κρίση ανάλογη µε εκείνη των 
Ιµίων το 1996.
Η προσωπική σχέση Μέρκελ-Ερντο-
γάν θεωρείται βασικός σταθεροποιητι-
κός παράγοντας, µε την έννοια ότι η κα-
γκελάριος της Γερµανίας αποτρέπει τα 
χειρότερα µε την επιρροή της. Όµως µε 

Πρώτον, ενισχύει τις συµµαχίες της 
Ελλάδας, για παράδειγµα µε τη Γαλλία 
και τις ΗΠΑ, αλλά και µε την Αίγυπτο, 
τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και το 
Ισραήλ, και πραγµατοποιεί ένα δαπα-
νηρό αλλά αναγκαίο εξοπλιστικό πρό-
γραµµα.
∆εύτερον, αξιοποιεί την αλαζονεία του 
Ερντογάν έναντι των Ευρωπαίων για 
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Σε µια διαπραγµάτευση, 
όπως αυτή στο Κυπριακό, 
όταν η λύση είναι χειρότερη 
του status quo, αποχωρείς.

Ο 
Κλεάνθης Κυριακίδης, διευθυ-
ντής του Μεταπτυχιακού Προ-
γράµµατος στη ∆ιπλωµατία στο 
Αµερικανικό Πανεπιστήµιο των 
Ηνωµένων Αραβικών Εµιρά-
των, αναλύει στη συνέντευξή 

του στην F.S. το πρίσµα κάτω από το οποίο η νέα 
αµερικανική κυβέρνηση βλέπει τις σχέσεις 
της Τουρκίας µε τους γείτονές της, το Κυ-
πριακό και τα σχέδια για την Τουρκία 
του 2059.

Οι µακρόθεν εκτιµήσεις είναι ότι 
η διοίκηση Μπάιντεν είναι πιο ε-
πιφυλακτική απέναντι στην Τουρ-
κία. Ποιοι είναι οι παράγοντες που 
καθορίζουν τη στάση των ΗΠΑ α-
πέναντι στην Τουρκία;
Η επιφυλακτικότητα που παρατηρείται σχε-
τίζεται µε τη συνεχώς αυξανόµενη αναθεωρη-
τική τάση της γείτονος και την ακτιβιστική και επε-
κτατική εξωτερική πολιτική σε πολλαπλά µέτωπα 
(όχι µόνο σε σχέση µε την Ελλάδα). Οι παράγοντες 
που καθορίζουν τη στάση των ΗΠΑ σχετίζονται 
–πέρα από τις βλέψεις της Τουρκίας έναντι των 
γειτονικών χωρών– µε την ισορροπία ισχύος και 
απειλής στην περιοχή. Αυτό απλά σηµαίνει ότι 
σταθµίζεται πάντα το ενδεχόµενο µεγαλύτερης 
ρωσο-τουρκικής στρατηγικής συνεργασίας, πι-
θανή εκ νέου ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής, 
στην οποία η Τουρκία έχει ρόλο περιφερειακού 
παίκτη, αλλά και οι σχέσεις της Τουρκίας µε τον 
αραβικό κόσµο και το Ισραήλ. Σηµείο καµπής 
και άλυτο πρόβληµα για την Ουάσινγκτον παρα-
µένει η αγορά και ενεργοποίηση των ρωσικών 
πυραύλων S-400 από την Άγκυρα.

Έχει το περιθώριο ο πρόεδρος Ερντογάν να 
µην πάρει θέση στην όξυνση των αµερικανο-
ρωσικών σχέσεων;
Οι αµερικανο-ρωσικές σχέσεις, σε µια περίοδο 
Ψυχρής Ειρήνης, ραγδαίας ανόδου της Κίνας 
και εν µέσω πανδηµίας, είναι ρευστές. Παρά 
τις φραστικές επιθέσεις και την ανάκληση του 
Ρώσου πρέσβη για διαβουλεύσεις στη Μόσχα, 
δεν θα απέκλεια µια γρήγορη επαναπροσέγγιση 
των δύο χωρών. Στο υποθετικό όµως σενάριο 
της περαιτέρω όξυνσης έως και ρήξης των δύο 
κρατών, η Τουρκία θα προσπαθήσει να παίξει 
διαµεσολαβητικό ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, θα 
αρνηθεί να διαλέξει στρατόπεδο – άλλωστε είναι 
ιστορικά γνωστή η στάση της ως «επιτήδειου 
ουδετέρου». Ο Ερντογάν, παρά τον εκρηκτικό 
του χαρακτήρα, που τον έχει οδηγήσει σε γεω-
πολιτικά λάθη, είναι πολύ έµπειρος για να πάρει 
οποιαδήποτε άλλη θέση σε τέτοια διένεξη πέραν 
αυτής του «ειρηνοποιού».

Προβλέπεται αλλαγή στην αµερικανική πολι-
τική στη Συρία και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό 
στην Τουρκία;
Οι ΗΠΑ επιθυµούν την ειρήνη στη Συρία, χωρίς 
ισχυρές τροµοκρατικές οργανώσεις και µε µι-

δεν θα αποτελεί τον καταλύτη γι’ αυτήν.

Η αµερικανική αποστασιοποίηση από την Α-
νατολική Μεσόγειο έδειχνε να είναι µια στρα-
τηγική επιλογή που ακολούθησαν Οµπάµα και 
Τραµπ. Πόσο πιθανή είναι η αλλαγή της από 
τον Μπάιντεν;
Οι ΗΠΑ ποτέ δεν αποστασιοποιήθηκαν ολοκλη-
ρωτικά από την Ανατολική Μεσόγειο. Η στρατη-
γική συνεργασία Ισραήλ-Ελλάδας-Αιγύπτου µε 
προεκτάσεις στην Ιορδανία και τον Κόλπο τούς 
δίνει την άνεση να αποφύγουν την υπερεξά-
πλωση, τη στιγµή που ο Αραβικός Κόλπος και 
η Κινεζική Θάλασσα αποτελούν προτεραιότητα. 
Ο πρόεδρος Μπάιντεν εκτιµώ ότι θα ακολουθή-
σει την πεπατηµένη, αφήνοντας πεδίο δράσης 
στους Ευρωπαίους εταίρους (Ε.Ε. και Ηνωµένο 
Βασίλειο) και παρατηρώντας εκ του σύνεγγυς 
τυχόν µεγαλύτερες προκλήσεις από την Τουρκία.

∆είχνει η διοίκηση Μπάιντεν να έχει την πρό-
θεση να αναµειχθεί στην αναζήτηση νέων ι-
σορροπιών στον Καύκασο;
Ο Καύκασος σίγουρα έχει πάψει να αποτελεί πε-
ριοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ουάσιν-
γκτον. Η τουρκική παρουσία θεωρείται θετική για 
τους Αµερικανούς, ως εξισορροπητική της ρω-
σικής, διότι αντιλαµβάνονται την περιοχή ως ένα 
από τα πεδία αντιπαράθεσης των δύο χωρών 
και απόκλισης των συµφερόντων τους. Όµως η 
πρόσφατη ρωσο-τουρκική συνεργασία για τον 
τερµατισµό του πολέµου στο Ναγκόρνο-Καρα-

κρότερη επιρροή στη χώρα τόσο της Ρωσίας 
όσο και του Ιράν. Αυτή είναι µια στάση που γε-
νικά συγκλίνει προς τα συµφέροντα της Άγκυ-
ρας. ∆εν περιµένουµε κάποια αµερικανική «ε-
πίθεση φιλίας» στους Κούρδους – άλλωστε ένα 
ανεξάρτητο Κουρδιστάν δεν απειλεί µόνο την 
Άγκυρα. Απειλεί ταυτόχρονα τη ∆αµασκό, την 
Τεχεράνη και τη Βαγδάτη. Η πρόσφατη αµερι-
κανική επίθεση σε συριακό έδαφος έγινε ενα-
ντίων Ιρανών σε αντίποινα για επίθεση εναντίον 
Αµερικανών στο Ιράκ και δεν σχετίζεται µε καµία 
αλλαγή πολιτικής στη Συρία.

Είναι ικανοποιηµένη η Ουάσινγκτον από την 
κατάσταση του Ιράκ ή θα πρέπει να αναµέ-
νεται αλλαγή;
Οι ΗΠΑ επιθυµούν πολιτική αλλαγή στο Ιράκ, 
όµως τίθενται τρία ερωτήµατα στη µετα-Σαντάµ 
εποχή, σε µια χώρα που έζησε επιβληθέντα «εκ-
δηµοκρατισµό». Πρώτον, κατά πόσο η Ουάσιν-
γκτον έχει τη θέληση να ξαναεπέµβει στη χώρα 
µετά το 2003, που οδήγησε το Ιράκ στο χάος; ∆εύ-
τερον, κατά πόσο έχει τη δυνατότητα να επέµβει 
σε µια χώρα που τα 2/3 του πληθυσµού της είναι 
σιίτες, που σηµαίνει ότι είναι θρησκευτικά συγ-
γενείς µε το Ιράν; Τρίτον, ακόµα και να επέµβει, 
ποια είναι η επιθυµητή τελική κατάσταση; Υπάρ-
χει φιλοδυτικός ηγέτης (ανεξαρτήτως θρησκεύ-
µατος) που θα ήταν αποδεκτός από τον λαό του, 
τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής; Εκτιµώ ότι 
ακόµα κι αν επέλθει κάποια αλλαγή µέσω των 
εκλογών του Ιουνίου στη χώρα, η Ουάσινγκτον 

µπάχ δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο οι πρόεδροι 
Πούτιν και Ερντογάν έχουν µάθει να συνεργά-
ζονται, παρά την αντιπαλότητά τους. Οι Αµερικα-
νοί, παρά τον θεσµικό τους ρόλο, αφού συµπρο-
εδρεύουν στην Ειρηνευτική Οµάδα Μινσκ για 
το Ναγκόρνο-Καραµπάχ, έδειξαν ότι δεν µπο-
ρούν να αναµειχθούν ιδιαίτερα στον Καύκασο.

Είναι µέσα σε όλα αυτά µια ψηφίδα το Κυπρι-
ακό ή η αναζήτηση λύσης είναι άσχετη;
Η αναζήτηση λύσης στο Κυπριακό σηµαίνει ότι 
οι Κύπριοι θα πρέπει να αποδεχτούν απαρά-
δεκτες υποχωρήσεις. Σε µια διαπραγµάτευση, 
όταν η λύση είναι χειρότερη του status quo, α-
ποχωρείς. Αυτοί που πιέζονται για λύση είναι οι 
Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι όµως δεν υποχωρούν, 
λόγω της Άγκυρας, που ελέγχει την κατάσταση 
στα Κατεχόµενα. Οι τουρκικές κινήσεις, µε απο-
κορύφωµα τη διάνοιξη του παραλιακού µετώ-
που των Βαρωσίων, µε επίδειξη προκλητικής 
αδιαφορίας για τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, µας πεί-
θουν ότι δεν πρέπει να είµαστε αισιόδοξοι. Στον 
ορίζοντα δεν διαφαίνεται καµία αποδεκτή λύση, 
παρά µόνο ακόµα πιο προκλητικές ενέργειες.

Και οι χάρτες της µεγάλης επιρροής της Τουρ-
κίας για το 2050, θέµα εσωτερικής πολιτικής 
εκµετάλλευσης µέσα σε µια οικονοµία που 
δείχνει να έχει σοβαρά προβλήµατα;
Το πρώτο ορόσηµο για τον Ερντογάν είναι το 
2022 και η δική του «κληρονοµιά» σε σχέση 
µε αυτήν του Κεµάλ. Το 2050 είναι µακριά και 
η Τουρκία, παρά τη µεγάλη (όχι όµως ισχυρή, 
λόγω ποικίλων προβληµάτων) οικονοµία της, 
παρά το ευµέγεθες των ενόπλων δυνάµεών της 
και την αδιαµφισβήτητη στρατηγική της θέση, 
έχει σοβαρά προβλήµατα. Είναι µια χώρα µε 
οριακά παραπαίουσα οικονοµία, χωρίς κοι-
νωνική συνοχή, µε διαφορετικές εθνοτικές και 
θρησκευτικές οµάδες, ριζικά αντίθετες πολι-
τικές ιδεολογίες και πολύ περισσότερους ε-
χθρούς παρά φίλους. Θα πρότεινα στους γείτο-
νές µας να κρατούν µικρό καλάθι για τη θέση 
της Τουρκίας σε 30 χρόνια. Ένα παράδειγµα 
και θα κλείσω µε αυτό: Το «όραµα του 2050» 
µιλάει µεταξύ άλλων για την ισότιµη θέση της 
γυναίκας στη χώρα. Η Τουρκία µόλις αποχώ-
ρησε από τη συνθήκη της Κωνσταντινούπο-
λης που προστατεύει τις γυναίκες από την εν-
δοοικογενειακή βία.

«Το 2050 είναι µακριά, 
αλλά το 2022 ο Ερντογάν 

θα συγκριθεί µε τον Κεµάλ»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Κλεάνθης 
Κυριακίδης, 

καθηγητής 
του Αµερικανικού 

Πανεπιστηµίου
 των ΗΑΕ
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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.



ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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Τ
α μηνύματα που μας 
έρχονται από την 
Ε.Ε. επιβάλλουν ση-
μαντικές διορθωτι-
κές κινήσεις στην οι-
κονομική και κοινω-

νική πολιτική που εφαρμόζουμε.
Συγκλίνουσες ενδείξεις οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι η κρίση της πανδημίας 
θα παραταθεί, οδηγώντας στην κλιμά-
κωση των οικονομικών και κοινωνικών 
προβλημάτων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να 
ενισχύσει τον λεγόμενο κοινωνικό πυ-
λώνα για να αντιμετωπίσει τις συνέ-
πειες της προηγούμενης οικονομικής 
κρίσης, ενώ ήδη προστίθενται οι κοινω-
νικές συνέπειες από την κρίση της παν-
δημίας.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) εμφανίζεται αρκετά ανήσυχη 

τεινόμενης πανδημίας.
Τα νέα για την ελληνική οικονομία ε-
πηρεάζονται αρνητικά από την παρά-
ταση και την έξαρση της πανδημίας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιανου-
άριο του 2021 τα έσοδα από τον του-
ρισμό διαμορφώθηκαν στα 25 εκατ. 
ευρώ, μειωμένα κατά 90,9% σε σχέση 
με τα 281 εκατ. ευρώ του Ιανουαρίου 
του 2020.
Ο Ιανουάριος δεν είναι βέβαια τουρι-
στικός μήνας, αλλά η δραματική πτώση 
αναδεικνύει τη διαφορά μεταξύ της πε-
ριόδου προ πανδημίας και της περιό-
δου της πανδημίας. Παρά τις εντυπωσι-
ακές πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού 
και της κυβέρνησης για το ψηφιακό 
πράσινο πιστοποιητικό/διαβατήριο, 
είναι πολύ δύσκολο να προλάβουμε το 
τουριστικό καλοκαίρι του 2021. Υπάρ-
χει σοβαρή καθυστέρηση στα ευρωπα-
ϊκά προγράμματα εμβολιασμού, ενώ 
και χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, 
που έχουν εμβολιάσει με μία τουλάχι-
στον δόση πάνω από το 50% του πλη-
θυσμού τους, ανακοινώνουν αυστη-
ρούς περιορισμούς στα ταξίδια στο εξω-
τερικό, αρχικά μέχρι τα τέλη Ιουνίου.
Η ύφεση που παρατηρείται στην οικο-
νομία το α΄ τρίμηνο του 2021 οδήγησε 
το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κρά-
τους στη Βουλή (ΓΠΚΒ) να αναθεωρή-
σει προς τα κάτω τις προβλέψεις του για 
την ανάπτυξη της οικονομίας το 2021. 
Προβλέπει ανάπτυξη μόλις 2,7%, ύ-
στερα από πτώση του ΑΕΠ 8,2% το 
2020, η οποία μπορεί να αυξηθεί σε 
3,65% ή και 4,84% αν αυξηθούν κατά 5 
δισ. ευρώ οι μεταβιβάσεις και αξιοποι-
ηθούν κατάλληλα.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να φτά-
σουμε τουλάχιστον στο 2023 για να ε-
πιστρέψει η οικονομία στα επίπεδα του 
2019.
Η πίεση που δέχεται η Ελλάδα σε ό,τι 
αφορά τον νέο κίνδυνο φτώχειας είναι 
διπλή. Προέρχεται από την πανδημία 
και τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελ-
ληνικής οικονομίας, αλλά και από τον 

για τα οικονομικά τραντάγματα στο τρα-
πεζικό σύστημα στο άμεσο μέλλον. Οι 
εκπρόσωποι των Ευρωπαίων μικρομε-
σαίων περιγράφουν μια πολύ δύσκολη 
κατάσταση, ενώ σε επίπεδο Eurogroup 
εκφράζεται ανησυχία για το τι ακριβώς 
θα γίνει όταν αναπόφευκτα θα σταματή-
σουν οι πλουσιοπάροχες κρατικές ενι-
σχύσεις στις επιχειρήσεις.

Η περίπτωση της Ελλάδας
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε 
στην Ελλάδα είναι σημαντικότερες και 
από τις μεγάλες δυσκολίες που παρατη-
ρούνται στην Ε.Ε. των «27».
Η Ελλάδα έχει υποστεί τη μεγαλύ-
τερη μείωση στα εισοδήματα. Πριν από 
την εκδήλωση της κρίσης, το μέσο ει-
σόδημα στην πατρίδα μας πλησίαζε το 
95% του μέσου ευρωπαϊκού εισοδή-
ματος. Στη διάρκεια της περιόδου των 

μνημονίων κατέρρευσε κάτω από το 
70%, ενώ κατά την περίοδο της πανδη-
μίας δέχτηκε νέα μεγάλη πίεση.
Ο εισοδηματικός κατήφορος έχει αλ-
λοιώσει τα χαρακτηριστικά της ελλη-
νικής κοινωνίας. Εκτιμώ ότι πριν από 
την οικονομική κρίση δύο στους τρεις 
Έλληνες είχαν ευρωπαϊκό επίπεδο δι-
αβίωσης και ευρωπαϊκή επαγγελμα-
τική και κοινωνική προοπτική και πως 
μέσα σε μία δεκαετία αντιστράφηκαν οι 
όροι. Από το 1/3 των «ευρωπαϊκά απο-
κλεισμένων» φτάσαμε στα 2/3 των «α-
ποκλεισμένων» και μόλις στο 1/3 με ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο διαβίωσης και προο-
πτική.
Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης 
είναι η συρρίκνωση της λεγόμενης με-
σαίας τάξης –με την ευρεία έννοια του 
όρου–, η οποία μπορεί να πάρει μεγα-
λύτερες διαστάσεις εξαιτίας της παρα-

ΕΥΡΩΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΕΑΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Η παράταση της πανδημίας μεγαλώνει τα προβλήματα.
  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Χρειάζονται ουσιαστικές 
παρεμβάσεις στην 
οικονομία για να αυξηθεί 
ο κατώτατος μισθός.
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ανταγωνισμό με τους Ευρωπαίους εταί-
ρους, ο οποίος μπορεί να γίνει πιο δύ-
σκολος για εμάς σε συνθήκες σκληρής 
προσαρμογής.

Ο κατώτατος μισθός
Από το 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσουν 
πρωτοβουλίες υπέρ του λεγόμενου ευ-
ρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιω-
μάτων.
Από το 2019 ένας από τους συγκεκρι-
μένους στόχους που έχουν τεθεί είναι 
οι δίκαιοι κατώτατοι μισθοί. Οι ελάχι-
στοι μισθοί πρέπει να είναι επαρκείς 
και να μην εκθέτουν τους εργαζόμενους 
σε κίνδυνο φτώχειας. Επίσης, ο καθορι-
σμός των μισθών πρέπει να γίνεται με 
τρόπο διαφανή και προβλέψιμο.
Σε έξι κράτη-μέλη ο κατώτατος μισθός 
αποφασίζεται στα πλαίσια της συλλο-
γικής διαπραγμάτευσης και των συμ-
βάσεων. Σε 21 κράτη-μέλη ο κατώτατος 
μισθός καθορίζεται νομοθετικά ύστερα 
από μια διαδικασία διαβούλευσης.
Με βάση τα στοιχεία του 2018, σε εννέα 
κράτη-μέλη ο κατώτατος μισθός δεν ε-
ξασφάλιζε σε εργαζόμενο που ζούσε 
μόνος του επαρκές εισόδημα για να ξε-
περάσει τον κίνδυνο της φτώχειας.
Σύμφωνα με υπολογισμούς της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, ενδεχόμενη αύξηση 
του κατώτατου μισθού στο 60% του α-
καθάριστου διάμεσου μισθού θα έφερνε 
ουσιαστική βελτίωση για 10 έως 20 εκα-
τομμύρια εργαζόμενους στην Ε.Ε. και θα 
μείωνε τη φτώχεια και τη μισθολογική 
ανισότητα τουλάχιστον κατά 10%. Πα-
ράλληλα, όμως, θα προκαλούσε μείωση 
της συνολικής απασχόλησης κατά 0,5%, 
λόγω της αδυναμίας οριακών επιχειρή-
σεων να καλύψουν το πρόσθετο κόστος, 
ενώ σε τρία κράτη-μέλη η μείωση της α-
πασχόλησης θα ήταν της τάξης του 1%.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νο-
μικό πλαίσιο από τα κράτη-μέλη για τον 
προσδιορισμό του κατώτατου μισθού. 
Στην αντίληψη της προέδρου της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, Φον ντερ Λάιεν, ο 
καθένας πρέπει να διαθέτει πρόσβαση 
σε έναν κατώτατο μισθό μέσω συλλο-
γικών συμφωνιών ή μέσω νομοθετημέ-
νων κατώτατων μισθών.

Το ευρωπαϊκό περιβάλλον
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εγκρίνει την 
οδηγία που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή. Την απορρίπτουν όμως, προς 
το παρόν, τρία εξαιρετικά αναπτυγμένα 
κράτη-μέλη, η Αυστρία, η Δανία και η 
Σουηδία, γιατί θεωρούν ότι μπορεί να 
προκαλέσει δυσλειτουργίες στο απο-

Κατά την άποψή μου, μπορούμε να στη-
ρίξουμε τον κατώτατο μισθό και να πε-
ριορίσουμε τον κίνδυνο της νέας φτώ-
χειας που συνδέεται με την πανδημία 
και τις συνέπειές της, βελτιώνοντας την 
πολιτική που εφαρμόζουμε.
Πολύ σωστά, η κυβέρνηση προχωράει 
στη μείωση του μη μισθολογικού, α-
σφαλιστικού κόστους για τις επιχειρή-
σεις και των ασφαλιστικών εισφορών 
για τους εργαζόμενους. Πρόκειται για 
αναπτυξιακή επιλογή, το εύρος της ο-
ποίας περιορίζεται από την κακή κατά-
σταση των οικονομικών της κοινωνικής 
ασφάλισης.
Η πανδημία επιταχύνει το πέρασμά μας 
στην ψηφιακή εποχή. Πρέπει όμως να 
επιβληθεί κοινωνική τάξη στην ψηφι-

τελεσματικό σύστημα των χωρών τους, 
αλλά και γιατί είναι επιφυλακτικές σε 
δεσμεύσεις που μπορεί σε κάποια φάση 
να τους δημιουργήσουν πρόσθετες ευ-
ρωπαϊκές υποχρεώσεις. Επιφυλάξεις 
εκφράζουν και οι κυβερνήσεις επτά «α-
νατολικών» χωρών της Ε.Ε., ίσως ε-
πειδή θέλουν να ελέγχουν πλήρως τη 
διαδικασία ορισμού του κατώτατου μι-
σθού, για να προστατεύσουν την αντα-
γωνιστικότητα της οικονομίας τους και 
κυρίως της βιομηχανίας.
Σε αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον ξε-
κίνησε, με απόφαση της κυβέρνησης, η 
διαδικασία διαβούλευσης που θα οδη-
γήσει πιθανότατα προς τα τέλη του Ιου-
λίου 2021 στον καθορισμό του νέου κα-
τώτατου μισθού.

Σημασία έχει η ουσία
Σε παρέμβασή μου στην Επιτροπή Οι-
κονομικών Υποθέσεων του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου υποστήριξα ότι σε αυτά 
τα ζητήματα έχει μεγαλύτερη σημασία 
η οικονομική ουσία από τις νομοθετι-
κές παρεμβάσεις. Άλλωστε, πληρώσαμε 
ακριβά στο παρελθόν τη θεωρία της σύ-
γκλισης των εισοδημάτων που έπρεπε 
να προηγηθεί της αντιμετώπισης των 
διαρθρωτικών προβλημάτων της ελλη-
νικής οικονομίας και της ενίσχυσης της 
διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της.

ακή οικονομία, όπου βλέπουμε πολ-
λούς εργαζόμενους να μην έχουν εξα-
σφαλισμένο τον κατώτατο μισθό, ούτε 
κοινωνική ασφάλιση, γιατί αντιμετω-
πίζονται σαν συνεργάτες, ελεύθεροι ε-
παγγελματίες ή και… μέτοχοι. Πρέπει 
να μπει νομοθετικά τέλος σε αυτή την 
απαράδεκτη κατάσταση. Δεν είναι δυ-
νατόν ο πιο δυναμικά αναπτυσσόμενος 
κλάδος της οικονομίας να μην κατοχυ-
ρώνει βασικά δικαιώματα των εργαζο-
μένων και να μη συμβάλλει στη χρημα-
τοδότηση του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης.
Για να στηρίξουμε ουσιαστικά τον κα-
τώτατο μισθό πρέπει να επενδύσουμε 
περισσότερο στη μεταποίηση και στην 
εξωστρεφή βιομηχανία, που εξασφαλί-
ζουν συγκριτικά καλές αποδοχές. Απο-
δείχθηκε στην πράξη ότι οικονομίες με 
εξωστρεφή βιομηχανία αντιδρούν κα-
λύτερα στο οικονομικό σοκ της πανδη-
μίας. Η παράταση της πανδημίας μεγα-
λώνει το πρόβλημα του τουρισμού και 
των υπηρεσιών, ενώ φέρνει πιο κοντά 
αλλαγές στον διεθνή καταμερισμό της 
εργασίας, που θα είναι, πιθανότατα, σε 
βάρος του τουρισμού και των υπηρε-
σιών.
Η στήριξη του κατώτατου μισθού και 
ο περιορισμός του κινδύνου της νέας 
φτώχειας απαιτούν και τον έλεγχο της 
μαύρης εργασίας, που συνήθως συνδέ-
εται με τη νόμιμη και παράνομη μετα-
νάστευση. Η διοικητική αντιμετώπιση 
του προβλήματος δεν οδηγεί πουθενά. 
Πρέπει να βρεθούν τα κατάλληλα οικο-
νομικά κίνητρα για να ενδιαφερθούν οι 
Έλληνες για εργασίες που τείνουν να α-
ποφεύγουν και να μπορούν να τους αξι-
οποιούν οι ενδιαφερόμενοι χωρίς πρό-
σθετο κόστος. Χρειάζονται ευνοϊκές α-
σφαλιστικές ρυθμίσεις, φορολογικά 
κίνητρα και αντικίνητρα και η άμεση οι-
κονομική παρέμβαση του κράτους.
Τέλος, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο 
όπου πρέπει να αποθαρρύνουμε τη με-
ρική απασχόληση, η οποία κυριαρχεί στη 
διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Η με-
ρική απασχόληση μπορεί να είναι οικο-
νομικά ωφέλιμη, όταν κάνει πιο ελαστι-
κές τις εργασιακές σχέσεις. Στην περί-
πτωση όμως της Ελλάδας, λειτουργεί εδώ 
και χρόνια σαν οδοστρωτήρας για το ει-
σόδημα και τα δικαιώματα των εργαζομέ-
νων. Προ πανδημίας οι περισσότερες από 
τις μισές νέες θέσεις εργασίας ήταν θέσεις 
μερικής απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια 
της περιόδου της πανδημίας το ποσοστό 
της μερικής απασχόλησης επί της συνο-
λικής απασχόλησης αυξήθηκε ακόμη πε-
ρισσότερο. Η δημιουργία των προϋπο-
θέσεων για την αύξηση του κατώτατου 

Η ψηφιακή οικονομία δεν αναγνωρίζει βασικά 
οικονομικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των 
εργαζομένων.

Η ΕΚΤ προειδοποιεί 
για σοκ προσαρμογής 
πιθανότατα εντός του 
2021.
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ανάλυση

μισθού και την καταπολέμηση της φτώ-
χειας στη βάση του ευρωπαϊκού κοινω-
νικού πυλώνα περνάει υποχρεωτικά από 
την αποθάρρυνση και τη μείωση της με-
ρικής απασχόλησης.

Τσουνάμι 
για μικρομεσαίους
Η συμμετοχή μου στο διοικητικό συμ-
βούλιο της SME Europe, οργάνωσης 
που πρόσκειται στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό 
Κόμμα (ΕΛΚ) και προωθεί τα συμφέρο-
ντα των μικρομεσαίων, μου εξασφαλί-
ζει όλη την αναγκαία πληροφόρηση σε 
σχέση με την κατάσταση και την προο-
πτική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στην Ε.Ε. των «27».
Με βάση σχετική έρευνα, 75% των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων στην Ε.Ε. επλή-
γησαν από την πανδημία. Περισσότερες 
από τις μισές θα δυσκολευτούν να επιβι-
ώσουν για περισσότερο από ένα εξάμηνο 
αν σταματήσει η κρατική υποστήριξη και 
συνεχιστούν οι δυσκολίες που συνδέ-
ονται με την πανδημία. Το 44% των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων δίνει έμφαση 
στην ανάπτυξη της τηλεργασίας.
Για να κερδίσουν οι μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις τη μάχη και να μην πάρει με-
γαλύτερες διαστάσεις η οικονομική και 
κοινωνική κρίση, χρειάζονται μεταξύ 
των άλλων: πιο άμεση και ουσιαστική 
πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, ανα-
βολή φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων, μεταρρύθμιση της φο-
ρολογικής πολιτικής σε όφελος των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων, μείωση της 
γραφειοκρατίας σε ό,τι αφορά τη διεκδί-
κηση ευρωπαϊκών ενισχύσεων, υποστή-
ριξη στην ψηφιοποίησή τους και αύξηση 
των σχετικών επενδύσεων, καταπολέ-
μηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού 
και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, ίση 
πρόσβαση στην ψηφιακή υποδομή με 
όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.
Η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη εξάρτηση 
από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες από τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως τις 

πως το πρόβλημα της χαμηλής απόδο-
σης των κεφαλαίων που επενδύονται 
στον τραπεζικό τομέα έχει μέλλον.
Τους απασχολούν τρία προβλήματα: Η 
πιθανή αύξηση των επιτοκίων δανει-
σμού προτού εκδηλωθεί δυναμική ανά-
καμψη στην οικονομία της Ευρωζώνης. 
Η επερχόμενη αύξηση των κόκκινων 
δανείων που σχετίζονται με την πανδη-
μία. Οι δυσκολίες που θα προκύψουν 
όταν σταματήσουν οι μεγάλης κλίμα-
κας κρατικές παρεμβάσεις και οι κάθε 
είδους διευκολύνσεις που παρέχονται.
Ό,τι ισχύει στην Ε.Ε. ισχύει πολύ πε-
ρισσότερο για την Ελλάδα. Το Δημόσιο 
έχει μπει σε νέα φάση υπερχρέωσης, με 
το χρέος του να έχει φτάσει στο ποσο-
στό-ρεκόρ του 208% του ΑΕΠ. Ενδεχό-
μενη αύξηση διεθνών επιτοκίων θα μας 
δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Η 
νέα γενιά κόκκινων δανείων θα επιβα-
ρύνει σημαντικά τις τράπεζες, οι οποίες 
ούτως ή άλλως αντιμετωπίζουν σοβαρά 

πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.
Είναι φανερό ότι αν δεν αλλάξουν 
πολλά στον τρόπο και τους όρους χρη-
ματοδότησής τους, στο ασφαλιστικό και 
φορολογικό περιβάλλον στο οποίο λει-
τουργούν και στους όρους της ψηφια-
κής μετάβασής τους, πολλές από αυτές 
δεν θα μπορέσουν να αντιδράσουν στο 
σοκ της πανδημίας και στην κλιμάκωση 
του ανταγωνισμού που αναμένεται.

Διπλό σοκ
Τα μηνύματα που μας έρχονται από 
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι για 
ένα διπλό σοκ προσαρμογής πιθανό-
τατα εντός του 2021. Οι εκπρόσωποι 
της ΕΚΤ μας εξηγούν στην Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολι-
τικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ότι είμαστε σε μια περιοχή αυξημένου 
πιστωτικού κινδύνου, πως η πανδημία 
είναι σε βάρος της ποιότητας των περι-
ουσιακών στοιχείων των τραπεζών και 

προβλήματα και δεν μπορούν να στηρί-
ξουν την ανάκαμψη της οικονομίας. Ο 
κίνδυνος για ένα μεγάλο σοκ όταν στα-
ματήσουν οι κρατικές παρεμβάσεις και 
οι ευνοϊκές ρυθμίσεις είναι πολλαπλά-
σιος στην Ελλάδα σε σχέση με την Ε.Ε.
Ο προβληματισμός που αναπτύσσεται 
από τους εκπροσώπους της ΕΚΤ κυ-
ριαρχεί και στο Eurogroup. Οι υπουρ-
γοί Οικονομικών της Ευρωζώνης προ-
σπαθούν να προσδιορίσουν τα κριτήρια 
για συνέχιση της στήριξης των επιχει-
ρήσεων και πώς ακριβώς θα αποτραπεί 
ένα κύμα πτωχεύσεων μόλις τερματι-
στεί η εφαρμογή των μέτρων.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup 
και υπουργός Οικονομικών της Ιρλαν-
δίας, Ντόνοχιου, «πρόκειται για έναν με-
γάλο κίνδυνο», ενώ ο επίτροπος Οικονο-
μικών, Τζεντιλόνι, υπογράμμισε ότι «πρέ-
πει να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις, 
ώστε να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά 
τον κίνδυνο πτωχεύσεων επιχειρήσεων 
τους επόμενους μήνες και τα επόμενα 
χρόνια, και να έχουμε σε πρώτη προτε-
ραιότητα στον νου μας τις κοινωνικές επι-
πτώσεις των αποφάσεών μας».
Εκτιμάται ότι σχεδόν 25% των ευρωπα-
ϊκών επιχειρήσεων δεν θα είχαν καλύ-
ψει τις υποχρεώσεις τους στη διάρκεια 
του 2020 χωρίς την κρατική, ευρωπα-
ϊκή υποστήριξη που έλαβαν. Η βοήθεια 
που τους δόθηκε, κυρίως με τη μορφή 
κρατικών εγγυήσεων, ανέρχεται στο 
19% του ΑΕΠ της Ε.Ε.
Και σε αυτό το ζήτημα το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα είναι με-
γαλύτερο από αυτό που περιγράφεται 
για το σύνολο της Ε.Ε.
Πρώτον, η κρατική στήριξη στις ελλη-
νικές επιχειρήσεις φτάνει γρήγορα στο 
τέλος της, γιατί δεν έχουμε τις δημοσιο-
νομικές δυνατότητες άλλων χωρών, ενώ 
έχουμε το ρεκόρ χρέους, ως ποσοστού 
επί του ΑΕΠ, στο σύνολο της Ε.Ε.
Δεύτερον, έχουμε τεράστια εξάρτηση 
από τον τουρισμό, ο οποίος έχει γνωρί-
σει φοβερή πτώση εξαιτίας της πανδη-
μίας, πολύ μεγαλύτερη από τους άλλους 
κλάδους της οικονομίας. Επιπλέον, η 
Ε.Ε. δεν έχει αναπτύξει ενιαία τουρι-
στική πολιτική και αποφεύγει να ανα-
λάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για 
έναν τομέα της οικονομίας που είναι 
στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας.
Το τέλος των μέτρων κρατικής παρέμ-
βασης και των διάφορων διευκολύν-
σεων προς τις επιχειρήσεις θα έρθει πιο 
γρήγορα στην Ελλάδα απ’ ό,τι στα πε-
ρισσότερα κράτη-μέλη ή, εναλλακτικά, 
θα επιδιωχθεί κάποια παράταση της 
κρατικής υποστήριξης και των διευκο-
λύνσεων, αναγκαστικά σε μικρότερη 
κλίμακα.

Η φτωχοποίηση επιταχύνεται λόγω της αύξησης της 
μερικής απασχόλησης.

Αν δεν αντέξουν 
οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στην Ε.Ε., η 
κοινωνική κρίση θα πάρει 
μεγαλύτερες διαστάσεις.



∆
ιπλά αναδροµικά 
και αυξήσεις πε-
ριµένουν, το αρ-
γότερο έως τον Ι-
ούνιο, χιλιάδες 
παλαιοί και νέοι 
συνταξιούχοι. Πρό-

κειται για συνταξιούχους µε περισσό-
τερα από 30 χρόνια ασφάλισης οι οποίοι 
παράλληλα εργάζονται.
Ήδη οι πρώτες αυξήσεις που προκύ-
πτουν από τη µείωση της ποινής στην α-
πασχόληση των συνταξιούχων καταβλή-
θηκαν τους προηγούµενους µήνες και 
αφορούσαν τους συνταξιούχους µε α-
πασχόληση στο ∆ηµόσιο. Οι πληρωµές 
συνεχίζονται για όσους συνταξιούχους 
βγήκαν στη σύνταξη µετά την ψήφιση 
του νόµου Κατρούγκαλου (13 Μαΐου 
2016) και ακολουθούν οι αυξήσεις µε 
τα αναδροµικά όσων ήταν ήδη συνταξι-
ούχοι.
Να σηµειωθεί ότι τα αναδροµικά προκύ-
πτουν από τη µείωση στο 30% της ποι-
νής για την εργασία των συνταξιούχων, 
όπως προβλέφθηκε µε τον νόµο Βρού-
τση (Ν. 4670/2020), αντί της µείωσης 
60% που ίσχυε µε τον νόµο Κατρούγκα-
λου (Ν. 4387/2016). Για την εργασία συ-
νταξιούχων στο ∆ηµόσιο, ο νόµος Κα-
τρούγκαλου προέβλεπε διακοπή σύ-
νταξης (κύριας και επικουρικής) για 
όσο διάστηµα οι συνταξιούχοι απασχο-
λούνται σε θέσεις του ∆ηµοσίου, ενώ ο 
νόµος Βρούτση προέβλεψε αναστολή 
σύνταξης για όσους είναι κάτω των 61 
έως τις 28/2/2021 και κάτω των 62 από 
τον Μάρτιο του 2022 και µετά.

Οι «τυχεροί»
Πιο αναλυτικά, οι «τυχεροί», οι οποίοι 

δικαιούνται αναδροµικά αυξήσεις, ανή-
κουν στις εξής κατηγορίες: 
1. Ασφαλισµένοι που συνταξιοδοτήθη-
καν από τις 28 Φεβρουαρίου 2020 και 
µετά και ανέλαβαν εργασία είτε πριν 
είτε µετά τη συνταξιοδότησή τους.
2. Ασφαλισµένοι που είχαν ήδη συντα-
ξιοδοτηθεί στις 28 Φεβρουαρίου και α-
νέλαβαν εργασία µετά τις 28 Φεβρου-
αρίου.
3. Ασφαλισµένοι που είχαν ήδη συντα-
ξιοδοτηθεί στις 28 Φεβρουαρίου και 
είχαν αναλάβει εργασία πριν από τις 
28 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, θα πρέπει 
να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση αυτή 
συγκαταλέγονται δύο υποκατηγορίες 
εργαζόµενων συνταξιούχων:
• Αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν ή ξε-
κίνησαν να εργάζονται µετά τον Μάιο 
του 2016 και συνεπώς υπόκεινται στη 
µείωση 60% του νόµου Κατρούγκαλου. 
Γι’ αυτούς η νέα µειωµένη περικοπή 
(30%) εφαρµόζεται από τις 28 Φεβρου-
αρίου 2020, εφόσον συνέχιζαν να ερ-
γάζονται κατά την ηµεροµηνία αυτή.
• Οι εργαζόµενοι συνταξιούχοι που 
είχαν αναλάβει εργασία πριν από τις 
13 Μαΐου 2016 και είχαν εξαιρεθεί από 
τον νόµο Κατρούγκαλου, διατηρώντας 
µέχρι σήµερα το προϊσχύον καθεστώς. 
Οι συνταξιούχοι αυτοί δεν υπόκεινται 
σε περικοπές, έως και το τέλος Φε-
βρουαρίου του 2022. Ο νόµος Βρούτση 
ισχύει από 1/3/2022, εφόσον συνεχί-
ζουν να εργάζονται. Στην περίπτωση δε 
που διακόψουν την απασχόλησή τους 
µέχρι τις 28/2/2022, οι υπηρεσίες του 
ΕΦΚΑ έχουν ξεκαθαρίσει ότι για όσο 
χρόνο είχαν εργαστεί ενέπιπταν στις 
προϊσχύουσες διατάξεις περί απασχό-
λησης συνταξιούχων.

Τα αναδροµικά 
προκύπτουν από τη 
µείωση στο 30% της 
ποινής για την εργασία 
των συνταξιούχων.

Ειδικές πρόνοιες ισχύουν για τους συ-
νταξιούχους που είχαν ήδη αναλάβει ή 
ανέλαβαν µετά την ψήφιση του νόµου 
Βρούτση εργασία σε φορείς της γενι-
κής κυβέρνησης. Γι’ αυτούς θεσπίζε-
ται µεταβατικό στάδιο ενός έτους για 
την αναστολή καταβολής της σύνταξης, 
µε κριτήριο το χρονικό σηµείο κατά 
το οποίο συµπληρώνουν το 61ο ή το 
62ο έτος της ηλικίας τους. Κατά συνέ-
πεια, για τους συνταξιούχους οι οποίοι 
συµπλήρωσαν το 61ο έτος της ηλικίας 
τους έως και τις 28/2/2021, αφενός αί-
ρεται η αναστολή καταβολής της σύντα-
ξής τους από την εποµένη της συµπλή-
ρωσης του 61ου έτους της ηλικίας τους 
και αφετέρου, εφόσον συνεχίζουν ερ-
γαζόµενοι, εφαρµόζεται µείωση της σύ-
νταξης κατά 30%.
Από 1ης Μαρτίου 2021 και εφεξής η 
άρση της αναστολής καταβολής της σύ-
νταξης θα γίνεται µετά τη συµπλήρωση 
του 62ου έτους της ηλικίας.

Βουνά… φακέλων
Εν τω µεταξύ, οι εργαζόµενοι του 

ΕΦΚΑ που έχουν επιφορτιστεί µε το 
έργο των συντάξεων είναι εγκλωβι-
σµένοι ανάµεσα σε… βουνά φακέλων 
ασφαλισµένων. Η υλικοτεχνική υ-
ποδοµή είναι ανεπαρκής και ξεπερα-
σµένη, ενώ οι αιτήσεις συνταξιοδότη-
σης περιµένουν επί µήνες στα ράφια 
για να ελεγχθούν. Κι αυτό το διάστηµα 
χιλιάδες συνταξιούχοι παραµένουν 
χωρίς εισόδηµα.
Ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χα-
τζηδάκης, έχει προαναγγείλει τη συν-
δροµή του ιδιωτικού τοµέα στη συνο-
λική προσπάθεια για την επιτάχυνση 
της καταβολής των συντάξεων. Ειδι-
κότερα, πιστοποιηµένοι δικηγόροι και 
λογιστές θα µπορούν να διαπιστώνουν 
τον χρόνο ασφάλισης και να εκδίδουν 
σχετική βεβαίωση, την ύπαρξη ή µη ο-
φειλόµενων εισφορών του ασφαλισµέ-
νου, αλλά και να εκδίδουν απόφαση 
προσωρινής κύριας σύνταξης ή και ο-
ριστικής σύνταξης, κύριας και επικου-
ρικής.
Η εµπλοκή των ιδιωτών (λογιστών, δι-
κηγόρων κ.λπ.) στη διαδικασία έκδο-
σης των συντάξεων, πέρα από τα σοβα-
ρότατα συνταγµατικά εµπόδια που θα 
συναντήσει, καθώς το άρθρο 22 του Συ-
ντάγµατος αναφέρει ρητά ότι «το κρά-
τος µεριµνά για την κοινωνική ασφά-
λιση των εργαζοµένων, όπως νόµος ορί-
ζει», και τα οποία είναι σχεδόν αδύνατο 
να παρακαµφθούν, προκαλεί ήδη έντο-
νες αντιδράσεις και στην Οµάδα Έργου 
που ο ίδιος ο κ. Χατζηδάκης έχει συ-
στήσει στον ΕΦΚΑ, µε τη συντριπτική 
πλειονότητα των µελών της να κάνει 
λόγο για πρωτοφανή αλλά και ανέφι-
κτη διαδικασία.
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νεξαρτήτως υπαιτιότητας, αρκεί οι σύζυγοι να έχουν ζήσει 
χωριστά για δύο χρόνια. Στην περίπτωση αυτή, τα θέματα 
επιμέλειας, διατροφής ανηλίκων και επικοινωνίας ρυθμί-
ζονται με αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις. Η θεσμοθέ-
τηση αυτού του τρόπου διαζυγίου (παλιότερα απαιτού-
νταν τέσσερα χρόνια χωριστής ζωής) άμβλυνε πολύ και ε-
λάττωσε δραστικά τις αντιδικίες γύρω από τα διαζύγια και 
σχεδόν εξαφάνισε τον τρίτο τρόπο διαζυγίου. Όταν κανείς 
γνωρίζει ότι το διαζύγιο δεν μπορεί να αποτραπεί, φροντί-
ζει, εφόσον διατηρεί στοιχειώδη ψυχραιμία, να κλείσει το 
θέμα συναινετικά. Η νομοθεσία δεν ευνοεί πλέον «μαλ-
λιοτραβήγματα». Άλλωστε, τα θέματα του στενού προσω-
πικού πυρήνα δεν είναι λογικό να γίνονται δικαστικό σί-
ριαλ και μέσω αυτού δημόσιο θέαμα.
Ο τρίτος τρόπος διαζυγίου είναι αυτός της πλήρους αντι-
δικίας. Ο ενδιαφερόμενος κάνει αγωγή διαζυγίου επικα-
λούμενος σαφή υπαιτιότητα του/της συζύγου. Σε αυτή 
την περίπτωση, πρέπει να βγάλει τα «του οίκου εν δήμω», 
τα δε θέματα των ανηλίκων τα ρυθμίζουν αντίστοιχες δι-
καστικές αποφάσεις. Η διαδικασία είναι απολύτως ψυ-
χοφθόρα, δημιουργεί σοβαρές αντιδράσεις από την άλλη 
πλευρά και καθόλου σπάνια καταλήγει σε καβγά για την 
επιμέλεια και τη διατροφή των ανηλίκων. Σπανίως επιλέ-
γεται πια, αφού η διετής διάσταση λύνει το «πρόβλημα», 
χωρίς ωστόσο κι αυτή να αποτρέπει τον συγκαλυμμένο 
προσωπικό καβγά των συζύγων με πρόσχημα την επιμέ-
λεια των ανηλίκων.
Τα ελληνικά δικαστήρια, όταν ρυθμίζουν θέματα επιμέ-
λειας, προτιμούν σε συντριπτικό ποσοστό τη μητέρα. Κρι-
τήριο είναι το συμφέρον του τέκνου. Στην πράξη, οι πε-
ρισσότεροι άνδρες δεν είναι κατ’ αρχήν αντίθετοι με την 
τάση αυτή. Η μητέρα που αναλαμβάνει την επιμέλεια α-
νηλίκων, ειδικά αν αυτά είναι πολύ μικρά, εγκαταλείπει, 
τουλάχιστον για κάποιο διάστημα, την προσωπική της α-
νάπτυξη, την εξέλιξη της καριέρας της, την κοινωνική της 

«Η 
μέριμνα για το ανή-
λικο τέκνο είναι κα-
θήκον και δικαίωμα 
των γονέων (γονική 
μέριμνα), οι οποίοι 
την ασκούν από κοι-

νού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του 
προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώ-
πηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, 
που αφορούν στο πρόσωπο ή την περιουσία του» (άρθρο 
1510 ισχύοντος Αστικού Κώδικα).
«Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει 
ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την 
εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου 
της διαμονής του» (άρθρο 1518 Αστικού Κώδικα).
Τα παραπάνω πρακτικά σημαίνουν ότι σε περίπτωση δια-
ζυγίου ο ένας από τους δύο γονείς που θα αναλάβει την ε-
πιμέλεια (ως συστατικό της γονικής μέριμνας) αποφασί-
ζει για τον τόπο διαμονής του τέκνου (ακόμη και σε άλλη 
πόλη), το σχολείο στο οποίο θα φοιτήσει και φυσικά το 
καθημερινό του πρόγραμμα. Η γονική μέριμνα σπανίως 
έως ποτέ αφαιρείται από τον γονέα που δεν έχει την επι-
μέλεια, ο οποίος εξακολουθεί να συνυπογράφει για την 
εκπροσώπηση του τέκνου (ενδεικτικά, στην αποδοχή μιας 
δωρεάς από παππούδες ή στη διεκδίκηση περιουσιακών 
δικαιωμάτων και αποζημιώσεων).
Η νομοθεσία προβλέπει τρεις τρόπους διαζυγίου. Ο πρώ-
τος είναι το συναινετικό διαζύγιο, το οποίο αποτελεί πλέον 
μια συμβολαιογραφική πράξη μεταξύ των συζύγων. Δεν α-
παιτεί οποιαδήποτε αιτιολογία, πέρα από την κοινή βού-
ληση, αλλά προϋποθέτει συμφωνημένη διευθέτηση των 
θεμάτων επιμέλειας και διατροφής των ανήλικων τέκνων, 
όπως και του δικαιώματος επικοινωνίας του άλλου γονέα.
Ο δεύτερος τρόπος διαζυγίου είναι το λεγόμενο παλιότερα 
και «αυτόματο». Απαγγέλλεται με δικαστική απόφαση, α-

ζωή. Σε ικανό ποσοστό, οι πατεράδες που δεν έχουν την 
επιμέλεια εξακολουθούν να ασχολούνται με τα παιδιά 
τους και διατηρούν ικανοποιητική σχέση με αυτά, τουλά-
χιστον μέχρι του σημείου της εφηβείας, οπότε τα τέκνα 
αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία, πληρέστερη προσωπι-
κότητα και συμμετέχουν και τα ίδια πιο δυναμικά στη δια-
μόρφωση και ολοκλήρωση της σχέσης τους με αυτόν.
Η συναινετική επίλυση διαφορών αποτελεί τον κύριο 
τρόπο ρύθμισης του διαζυγίου και των συνεπειών του και 
είναι γεγονός ότι και η σταθερή γραμμή των δικαστηρίων 
στα θέματα επιμέλειας συνέβαλε σε αυτό.
Την περασμένη εβδομάδα τέθηκε σε δημόσια διαβού-
λευση νομοσχέδιο που μεταρρυθμίζει το δίκαιο των σχέ-
σεων γονέων και τέκνων στην περίπτωση διαζυγίου. Το 
σχέδιο νόμου επιχειρεί να καταργήσει την έμφαση που 
ως τώρα δίνεται στην επιμέλεια και προσπαθεί να ρυθμί-
σει τα ζητήματα από τη συνολική οπτική της γονικής μέρι-
μνας. Παραμένει κοινή η γονική μέριμνα, ορίζεται διπλός 
τόπος κατοικίας για το τέκνο, εισάγεται ενδεικτικός χρό-
νος επικοινωνίας του γονέα που δεν ζει με το τέκνο στο 
1/3 του (ελεύθερου) χρόνου του, δεν επιτρέπεται η με-
τοίκηση του τέκνου σε άλλη πόλη χωρίς σύμφωνη γνώμη 
του γονέα που δεν μένει μαζί του, απαιτείται συμφωνία 
για το σχολείο στο οποίο θα φοιτήσει το τέκνο. Όλα αυτά 
βέβαια επιτρέπεται να ρυθμιστούν διαφορετικά, εφόσον 
συμφωνούν οι γονείς. Διαφορετικά, θα τα ρυθμίσει το δι-
καστήριο. Εισάγεται και κριτήριο επιμέτρησης των παρα-
βατικών συμπεριφορών των συζύγων, με συνέπειες στα 
θέματα γονικής μέριμνας, το οποίο όμως για να λειτουρ-
γήσει ουσιαστικά απαιτεί ισχυρές και παρεμβατικές κρα-
τικές κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες όμως απλά δεν υ-
πάρχουν αυτή τη στιγμή.
Με τα μέχρι τώρα ισχύοντα, αν δεν υπήρχε συμφωνία των 
γονέων, αποφάσιζε το δικαστήριο με κριτήριο το συμφέ-
ρον του τέκνου και πρακτικά τον πρώτο λόγο είχε η μη-
τέρα. Με το νομοσχέδιο, ως συμφέρον του τέκνου ορί-
ζεται ρητά η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάμειξη αμ-
φοτέρων των γονέων. Στις περιπτώσεις που οι σύζυγοι 
χωρίζουν πραγματικά συναινετικά, δεν θα υπάρξουν ιδι-
αίτερες διαφοροποιήσεις. Στις περιπτώσεις όμως που οι 
προσωπικές σχέσεις του ζευγαριού είναι οξυμένες, ανοί-
γουν νέα πεδία διαφωνιών και περισσότερες αφορμές για 
δικαστικές προσφυγές, ακόμη και για καθημερινά θέματα.
Το νομοσχέδιο επιχειρεί να εμπεδώσει «από πάνω προς 
τα κάτω» μια νέα φιλοσοφία αντιμετώπισης του διαζυγίου 
και της επίπτωσής του στα ανήλικα. Θεωρητικά, το σχέδιο 
είναι σωστό. Στην πράξη και στο μέτρο που επιχειρεί να 
εμφυσήσει μια νέα αντίληψη και πρακτική, αναλαμβάνει 
το ρίσκο να προκαλέσει πρόσθετες αναταράξεις, σε πρώτο 
χρόνο τουλάχιστον, ώσπου η κοινωνία να βρει τις νέες ι-
σορροπίες της. Κρίσιμο ρόλο θα παίξουν, αυτονόητα, και 
οι Έλληνες δικαστές.
Αυτά που προτείνει/εισάγει το νομοσχέδιο είχαν το περι-
θώριο να τα απονείμουν και με το ισχύον δίκαιο οι δικα-
στές. Δεν το έπρατταν εύκολα και τούτο συνέβαινε πρω-
τίστως διότι οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι δεν τους έδιναν 
το περιθώριο με τη συμπεριφορά τους. Το συμφέρον του 
τέκνου προϋποθέτει (ορθά), σύμφωνα με τις πάγιες κρί-
σεις των δικαστηρίων, να μη γίνεται το παιδί «μπαλάκι» 
και όργανο πίεσης του ενός γονέα προς τον άλλον. Το νο-
μοσχέδιο επιχειρεί να διαμορφώσει συνειδήσεις. Μακάρι 
να τα καταφέρει.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Μεταρρύθμιση νοοτροπίας  
με νόμο

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Μ
ε εσωτερικά 
τραύματα προ-
σέρχεται την 
επόμενη ε-
βδομάδα στη 
Βουλή ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ για τη συζήτηση για τη σύσταση 
της προκαταρκτικής επιτροπής για πρά-
ξεις που καταλογίζονται στον βουλευτή 
του κόμματος Νίκο Παππά την εποχή που 
ήταν υπουργός Επικρατείας, στις κυβερ-
νήσεις του Αλέξη Τσίπρα, και είχε την ευ-
θύνη για τις τηλεοπτικές άδειες.
Κι αυτό γιατί η τελευταία κομματική πράξη 
του ΣΥΡΙΖΑ, πριν από τη συζήτηση στη 
Βουλή για τη σύσταση της προκαταρκτι-
κής, ήταν η εξαιρετικά διχαστική, όπως α-
ποδείχτηκε, επιλογή του προέδρου του 
κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, να υπερψηφίσει 
η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ 
τη σύμβαση για το Ελληνικό.
Η συγκεκριμένη επιλογή του κ. Τσίπρα 
προκάλεσε εσωκομματικές τριβές, οι ο-
ποίες ήταν δυσανάλογες με τη δημοσιό-
τητα της οποίας έτυχαν.
Ο βουλευτής, μέλος του Πολιτικού Συμ-
βουλίου και πρώην υπουργός Νίκος Φίλης 
απείχε από την ψηφοφορία και με δήλωσή 
του κατέστησε σαφές ότι δεν πήγε για να 
μην καταψηφίσει, ενώ παρόμοια ήταν η 
στάση του επίσης πρώην υπουργού Θο-
δωρή Δρίτσα, ο οποίος απέφυγε να κάνει 
δήλωση, καθώς η προηγούμενη φορά που 
είχε κάνει δήλωση ήταν για τη 17Ν και κα-
τηγορήθηκε ότι δυσχέρανε την πολιτική α-
τζέντα του κ. Τσίπρα.
Εκτός όμως από τις δύο πολιτικές διαφω-
νίες, δεν πέρασε απαρατήρητη η απροθυ-
μία των δύο κοινοβουλευτικών εκπροσώ-
πων του κόμματος που ως υπουργοί στις 
κυβερνήσεις Τσίπρα είχαν αρμοδιότητα 
για το θέμα.
Ούτε ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος ούτε ο κ. 
Πάνος Σκουρλέτης, οι οποίοι υπερψήφι-
σαν τη σύμβαση, πήραν τον λόγο για να υ-
περασπιστούν την επιλογή του προέδρου.
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι του-
λάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα τόσο ο κ. 
Νίκος Παππάς, ο οποίος έχει επιστρέψει 
στον πρωινό καφέ Τσίπρα από τις αρχές 
του μήνα, όσο και ο κ. Αλέκος Φλαμπου-
ράρης προεξοφλούσαν τη θετική ανταπό-
κριση Τσίπρα στη σύμβαση για το Ελλη-
νικό, δημιουργώντας καχυποψίες.
Ουσιαστικά, λίγες ημέρες πριν από την κρί-
σιμη ψηφοφορία για τη σύσταση της προ-
καταρκτικής, που αφορά δραστηριότητες 
που γίνονταν στο Μέγαρο Μαξίμου επί 
πρωθυπουργίας Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ εμ-
φανίζεται διχασμένος και τραυματισμένος 
πολιτικά, καθώς η στρατηγική της απόλυ-
της ρήξης με την κυβέρνηση δεν πρόσφερε 
κανένα αποτέλεσμα.
Στις περισσότερες δημοσκοπήσεις η πλει-
οψηφία της κοινής γνώμης αποδίδει στον 

ΣΥΡΙΖΑ την ευθύνη για την ένταση και τα 
επεισόδια, ενώ σε όλες τις δημοσκοπήσεις 
τάσσεται κατά των διαδηλώσεων, τις οποίες 
αντιμετωπίζει ως υγειονομικές βόμβες που 
οδήγησαν στην αύξηση των κρουσμάτων 
και των διασωληνώσεων.
Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η κά-
λυψη που πρόσφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στον Νίκο 
Παππά, όταν ο γενικός γραμματέας της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Γιάν-
νης Μπούγας, κατέθεσε, στις 9 Μαρτίου, 
την πρόταση για τη σύσταση προκαταρκτι-
κής επιτροπής, ήταν μάλλον χλιαρή, καθώς 
έκανε λόγο για «κίνηση πολιτικής απελπι-
σίας», την οποία χαρακτήριζε «αντιπερι-
σπασμό», προειδοποιώντας τον κ. Μητσο-
τάκη ότι «δεν θα καταφέρει να σταματήσει 
την κατάρρευση της κυβέρνησής του».
Σε ό,τι δε αφορά το πολιτικό σκέλος της υ-
πόθεσης, η ανακοίνωση ανέφερε ότι «η κυ-
βέρνηση, που έχει χειραγωγήσει σχεδόν το 
σύνολο των ΜΜΕ με κρατικές διαφημιστι-
κές δαπάνες και έχει απαλλάξει τους ιδιο-
κτήτες καναλιών από την υποχρέωση κα-

ταβολής της ετήσιας δόσης, στήνει προα-
νακριτική για να δικάσει τον ΣΥΡΙΖΑ, που 
για πρώτη φορά εφάρμοσε το Σύνταγμα 
και υποχρέωσε τους καναλάρχες να βά-
λουν το χέρι στην τσέπη».
Δεν χρειαζόταν να είναι κάποιος ιδιαίτερα 
προσεκτικός για να παρατηρήσει ότι η α-
νακοίνωση διευκρίνιζε ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 
που δικάζεται, αλλά σε κανένα σημείο 
δεν υπερασπιζόταν την εντιμότητα του κ. 
Παππά, ο οποίος, σύμφωνα με την πρό-
ταση της ΝΔ, φέρεται ότι τέλεσε κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του:
α) το κακούργημα της δωροληψίας πολιτι-
κού αξιωματούχου, κατά συρροή και κατ’ ε-
ξακολούθηση και
β) το πλημμέλημα της παράβασης καθήκο-
ντος κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.
Όμως ο ίδιος ο κ. Παππάς δεν σχολίασε 
την πρόταση. Δύο ημέρες νωρίτερα, σε συ-
νέντευξή του στο Newsbomb.gr, είχε πει 
ότι «υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση, 
σχεδόν βεβαιότητα, ότι κάποιοι στο Μέ-
γαρο Μαξίμου θεώρησαν ότι με το να προ-

καλέσουν γεγονότα απευκταία στην υπό-
θεση του Κουφοντίνα θα γλιτώσουν με-
ρικά λεπτά δημοσιότητας από την υπόθεση 
Λιγνάδη».
Σύμφωνα με διαρροές από το Μέγαρο Μα-
ξίμου, το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέ-
βλεπε κατάθεση της πρότασης για προκα-
ταρκτική στις αρχές Φεβρουαρίου, αλλά α-
ναθεωρήθηκε, για να μη συμπέσει με την 
«υπόθεση Λιγνάδη», την οποία στις αρχές 
Μαρτίου ήδη δεν θυμόταν πλέον σχεδόν 
κανείς.
«Δεν ξέρω τι λένε οι δημοσιογράφοι που α-
σχολούνται με το πολιτικό ρεπορτάζ, εγώ 
ξέρω ότι ο κατηγορούμενος πριν τις δίκες, 
όσο λιγότερο μιλάει, τόσο το καλύτερο 
είναι για τον ίδιο» είπε δικηγόρος από τον 
οποίο ζητήθηκε να σχολιάσει τη στάση που 
κρατά ο κ. Παππάς.
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι όταν 
το καλοκαίρι του 2020 υπήρξαν δημοσιεύ-
ματα για την εμπλοκή του κ. Παππά σε οι-
κονομικές συναλλαγές με τη Βενεζουέλα, 
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει λόγο 
για «δημοσιεύματα λάσπης» και «παρα-
κρατικό σύστημα παρακολούθησης».
«Δεν μας κάμπτουν οι πρακτόρικες πρακτι-
κές» είχε διαβεβαιώσει, χωρίς να διευκρι-
νίζει ποιους συμπεριλαμβάνει το «μας».
Αυτή τη φορά όμως απέφυγε να ασχοληθεί 
με τις διαρροές, σύμφωνα με τις οποίες φέ-
ρεται να έχει διαμηνύσει ότι «όλα τα ήξερε 
ο Αλέξης», ενώ στο Documentonews, την 
ηλεκτρονική έκδοσης της εφημερίδας 
«Documento», η έκδοση της οποίας ε-
μπλέκεται στην υπόθεση, στις 9 Μαρτίου 
έγινε λόγος για «ύστατη προσπάθεια απο-
προσανατολισμού της κοινής γνώμης από 
τα αλλεπάλληλα κρούσματα αστυνομικής 
αυθαιρεσίας, την αποτυχία διαχείρισης της 
πανδημικής κρίσης και τον εκτροχιασμό 
της οικονομίας».
Βέβαια, η εκτίμηση που είχε κάνει η εφη-
μερίδα στις 18 Μαρτίου, ότι ο Τσίπρας πάει 
σε μετωπική με την κυβέρνηση, δεν έχει ε-
πιβεβαιωθεί, προς το παρόν τουλάχιστον, 
ενώ οι πανηγυρισμοί «Πολάκης-Τσίπρας-
Βαξεβάνης μαζί», μετά την κάλυψη στον 
Πολάκη που πρόσφερε ο Τσίπρας στη 
Βουλή, δεν επαναλήφθηκαν.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, δεν έχει δι-
ευκρινιστεί ακόμη το ενδεχόμενο ο κ. Τσί-
πρας να χρησιμοποιήσει στη Βουλή τη δι-
αδικαστική ντρίμπλα της αποχής από την 
ψηφοφορία με την αιτιολογία ότι, από τη 
στιγμή που υπάρχει επιστολική ψήφος, 
δεν διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψη-
φοφορίας.
Αλλά αυτό δεν καλύπτει την ομιλία επί της 
ουσίας. Εκεί ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να 
μην πάρει θέση και καμία θέση δεν είναι 
ανώδυνη.

ΑΠΌ ΤΌ ΕΛΛΗΝΙΚΌ  
ΣΤΌΝ ΚΑΛΌΓΡΙΤΣΑ,  

Ό ΔΙΧΑΣΜΕΝΌΣ ΣΥΡΙΖΑ 
ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΠΑΠΠΑ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Λίγες ημέρες πριν από τη συζήτηση στη 
Βουλή για την προκαταρκτική για τον 
Νίκο Παππά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
ψήφισε τη σύμβαση για το Ελληνικό 
διχάζοντας το κόμμα.



Η 
περίοδος που ξε-
κίνησε την 1η Ια-
νουαρίου 2021 µε 
την εφαρµογή της 
αποχώρησης του 
Ηνωµένου Βασι-

λείου από την Ε.Ε. είναι γεµάτη εκπλή-
ξεις. Οι αρχικοί υπολογισµοί για τα κέρδη 
και τις ζηµιές έχουν ξεπεραστεί µε τη βοή-
θεια και της πανδηµίας, ενώ διάφοροι πο-
λιτικοί παράγοντες αλλάζουν την εικόνα 
προς τη µία ή την άλλη κατεύθυνση.
Το µόνο βέβαιο είναι ότι δικαιώθηκε ο 
Μισέλ Μπαρνιέ, ο επικεφαλής διαπραγ-
µατευτής της Ε.Ε. για το Brexit, ο οποίος 
προειδοποιούσε σε κάθε ευκαιρία ότι η α-
ποχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου από 
την Ε.Ε. θα είχε µόνο χαµένους.

Χωλαίνει η «παγκόσµια 
Βρετανία»
Η πρώτη δυσάρεστη έκπληξη έχει να 
κάνει µε τη µεγάλη µείωση των εµπορι-
κών συναλλαγών µεταξύ Ηνωµένου Βασι-
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Το µόνο βέβαιο είναι ότι το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ε.Ε. βγήκαν χαµένοι.

Ανησυχητική η πτώση 
των βρετανικών 
εξαγωγών στην Ε.Ε. 
των «27».

λείου και Ε.Ε. των «27». Ιδιαίτερα οι εξα-
γωγές του Ηνωµένου Βασιλείου βρίσκο-
νται σε ελεύθερη πτώση.
Υποτίθεται ότι ο Τζόνσον απέφυγε την 
τελευταία στιγµή το σκληρό Brexit –την 
αποχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου 
από την Ε.Ε. χωρίς συµφωνία συνεργα-
σίας– για να µην υπάρξει επιβολή δασµών 
στα βρετανικά προϊόντα. Απ’ ό,τι φαίνεται, 
δεν εκτιµήθηκε σωστά η σηµασία των µη 

δασµολογικών εµποδίων, ιδιαίτερα οι έ-
λεγχοι και οι γραφειοκρατικές διαδικα-
σίες, που δηµιουργούν σοβαρά προβλή-
µατα, κυρίως στις µικροµεσαίες επιχειρή-
σεις του Ηνωµένου Βασιλείου.
Τα στοιχεία είναι εφιαλτικά, εφόσον τον 
Ιανουάριο του 2021 οι βρετανικές εξα-
γωγές προς την Ε.Ε. των «27» µειώθηκαν 
κατά 38% σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 
2020. Οι εισαγωγές του Ηνωµένου Βασι-
λείου από την Ε.Ε. των «27» υποχώρησαν 
κατά 16%.
Αν συγκρίνουµε τα στοιχεία του Ιανουα-
ρίου 2021 µε τα στοιχεία του ∆εκεµβρίου 
2020, η πτώση των βρετανικών εξαγωγών 
ήταν 41% και η πτώση των εισαγωγών από 
την Ε.Ε. των «27» ήταν 29%.
Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουµε ορι-
στικά συµπεράσµατα, γιατί οι εµπορι-
κές συναλλαγές επηρεάζονται µεταξύ των 
άλλων και από την πανδηµία.
Μπορούµε όµως να κάνουµε ορισµένες 
παρατηρήσεις για τη δυναµική που µπο-
ρεί να αναπτυχθεί.

Πρώτον, η πτώση στις βρετανικές εξαγω-
γές είναι µεγαλύτερη από την πτώση στις 
βρετανικές εισαγωγές, γιατί η Ε.Ε. εφαρ-
µόζει από 1ης Ιανουαρίου 2021 όλους τους 
ελέγχους και τις γραφειοκρατικές διαδι-
κασίες, ενώ η κυβέρνηση Τζόνσον έχει 
παραχωρήσει στους Βρετανούς εισαγω-
γείς µία µεταβατική περίοδο, στη διάρ-
κεια της οποίας δεν υποχρεούνται να ε-
φαρµόσουν όλους τους ελέγχους και τις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αποφάσισε 
µάλιστα την παράτασή της µέχρι το φθινό-
πωρο του 2021, για να γίνει η προσαρµογή 
µε λιγότερες δυσκολίες.
∆εύτερον, τη µεγάλη εµπορική ζηµιά το 
Ηνωµένο Βασίλειο την παθαίνει σε σχέση 
µε την Ε.Ε. των «27». Οι βρετανικές εξα-
γωγές στον υπόλοιπο, εκτός Ε.Ε., κόσµο 
µειώθηκαν τον Ιανουάριο του 2021 µόλις 
7,5% σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2020 
και οι εισαγωγές µειώθηκαν 9,3%.
Τρίτον, η µεγαλύτερη πτώση που κατα-
γράφεται, αν συγκρίνουµε τα στοιχεία του 
Ιανουαρίου 2021 µε τα στοιχεία του ∆ε-
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ΤΟ BREXIT ΤΩΝ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ
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Η Ιρλανδή επίτροπος Χρηματοοικονο-
μικών Υποθέσεων, Μακ Γκίνες, δήλωσε 
ότι θα υπάρξει σύγκλιση μεταξύ των δύο 
πλευρών. Προειδοποίησε όμως ότι «δεν 
θα δημιουργήσουμε εκ νέου τις συνθήκες 
της ενιαίας αγοράς για τη Βρετανία, διότι η 
Βρετανία επέλεξε να αποχωρήσει».
Αποδεικνύεται ότι η «παγκόσμια Βρετα-
νία» που περιέγραφε ο Τζόνσον για να δη-
μιουργήσει δυναμική υπέρ του Brexit δεν 
υπάρχει. Η βρετανική οικονομία έχει συ-
γκεκριμένα πλεονεκτήματα. Είναι βέβαιο 
όμως ότι δεν μπορεί να παίξει παγκόσμιο 
ρόλο, ούτε πρόκειται να «απογειωθεί» 
τώρα, που έχει απαλλαγεί από αυτό που οι 
υποστηρικτές του Brexit παρουσίαζαν ως 
γραφειοκρατία των Βρυξελλών και ένα α-
σφυκτικό κανονιστικό πλαίσιο.
Η βρετανική οικονομία έχει από τις χει-
ρότερες επιδόσεις μεταξύ των μεγάλων 
ευρωπαϊκών οικονομιών στη διάρκεια 
της πανδημίας και ο Τζόνσον μαζί με τον 
υπουργό Οικονομικών, Σούνακ, έχουν 
σπάσει ρεκόρ στις δημόσιες δαπάνες, 
στον κρατικό παρεμβατισμό, ενώ κάνουν 
ακόμη και κρατικοποιήσεις, σε μια προ-
σπάθεια να αποφύγουν τα χειρότερα.
Για να αντιμετωπίσουν την πτωτική τάση 
των επενδύσεων θα εφαρμόσουν ένα σχέ-
διο σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρή-
σεις θα μπορούν να αφαιρούν το 130% της 
αξίας των νέων πάγιων επενδύσεών τους 
από το φορολογητέο εισόδημά τους για 
μία διετία, ξεκινώντας από τον Απρίλιο 
του 2021.
Στη συνέχεια όμως θα αυξηθεί ο συντελε-

Η διεθνής εικόνα του Ηνωμένου 
Βασιλείου χειροτέρεψε λόγω Brexit 
και συνεργασίας Τζόνσον-Τραμπ.

στής φορολόγησης των εταιρειών από το 
19%, που ισχύει σήμερα, στο 25%, για να 
περιοριστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα. 
Οι περισσότεροι αναλυτές καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι η ανακοίνωση της 
μελλοντικής αύξησης της φορολογίας 
μπορεί να μη δεσμεύει τη Συντηρητική 
κυβέρνηση, τουλάχιστον πριν από τις ε-
κλογές του 2024.

Ανύπαρκτα τα κέρδη
Ο Τζόνσον είναι εκτεθειμένος έναντι 
των Βρετανών και σε ό,τι αφορά τη χρη-
ματοδότηση και τη λειτουργία του ΕΣΥ. 
Μαζί με τον Φάρατζ επιχειρηματολόγη-
σαν υπέρ του Brexit με το σκεπτικό ότι 
το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξοικονομούσε 
τη σημαντική ετήσια καθαρή συνεισφορά 
του στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με 
τα χρήματα να πηγαίνουν στη βελτίωση 
του ΕΣΥ.
Η Συντηρητική κυβέρνηση, αφού δημι-
ούργησε τόσες προσδοκίες για το ΕΣΥ, έ-
φτασε στο σημείο να προτείνει αύξηση… 
1% στους μισθούς των εργαζομένων σε 
αυτό. Οι χαμηλοί μισθοί του νοσηλευτι-
κού προσωπικού υπολογίζεται ότι έχουν 
αφήσει γύρω στις 40.000 κενές θέσεις νο-
σηλευτών στο βρετανικό ΕΣΥ. Απαντώ-
ντας στις επικρίσεις για την προτεινόμενη 
αύξηση του 1%, οι αρμόδιοι κυβερνητικοί 
παράγοντες υποστήριξαν ότι δόθηκαν αυ-
ξήσεις 12% στους εργαζόμενους στο ΕΣΥ 
κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, 
ενώ οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι 
δεν πήραν καμία αύξηση.

Ανεξάρτητα πάντως από την κυβερνη-
τική επιχειρηματολογία, είναι γεγονός ότι 
το Brexit δεν εξασφάλισε κάποιον «θη-
σαυρό» για το δοκιμαζόμενο ΕΣΥ.

Σωτηρία μέσω AstraZeneca
Και στο θέμα της αντιμετώπισης της παν-
δημίας η «παγκόσμια Βρετανία» ήταν μια 
μεγάλη απογοήτευση μέχρι πριν από λί-
γους μήνες. Με πληθυσμό 68 εκατομμυ-
ρίων, τα θύματα του Covid-19 στο Ηνω-
μένο Βασίλειο (μέχρι 23 Μαρτίου 2021) 
ξεπερνούν τις 126.000. Αυτό σημαίνει 
ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφο-
νται 1.884 θάνατοι ανά εκατομμύριο κα-
τοίκους, ενώ στην Ελλάδα –παρά τις πρό-
σφατες αρνητικές εξελίξεις– είμαστε 
στους 702 θανάτους ανά εκατομμύριο κα-
τοίκους.
Η κυβέρνηση Τζόνσον δεχόταν διπλή 
πίεση, από την πανδημία και την κατά-
σταση της οικονομίας, μέχρι που ήρθε σε 
βοήθειά της το εμβόλιο της AstraZeneca-
Οξφόρδης.
Η AstraZeneca είναι μια βρετανο-σουη-
δική φαρμακοβιομηχανία, η οποία βρέ-
θηκε –λόγω του Brexit– από την πλευρά 
του Λονδίνου. Αξιοποιώντας το γεγονός 
ότι η Ε.Ε. καθυστέρησε τη συμφωνία προ-
αγοράς εμβολίων κατά τρεις μήνες για να 
εξασφαλίσει κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια 
εμβολίων, ικανοποίησε πρώτα τις ανάγκες 
του Ηνωμένου Βασιλείου, ακόμη και με 
την παραγωγή εργοστασίων της που βρί-
σκονται σε χώρες της Ε.Ε.
Αρχικά η AstraZeneca είχε υποσχε-
θεί στην Ε.Ε. 120 εκατομμύρια δόσεις 
εμβολίων το α΄ τρίμηνο του 2021 και 
το πιθανότερο είναι ότι θα παραδώσει 
μόλις 30 εκατομμύρια. Η ασυνέπεια 
της AstraZeneca θα δημιουργήσει σο-
βαρά προβλήματα στην Ε.Ε. και στο β΄ 
τρίμηνο, εφόσον η αρχική δέσμευση 
για 180 εκατομμύρια δόσεις περιορί-

κεμβρίου 2020, μπορεί να οφείλεται και 
στην αύξηση των αποθεμάτων των εμπο-
ρευμάτων, στα τέλη του προηγούμενου 
χρόνου, ενόψει εφαρμογής του Brexit.
Δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια η ε-
μπορική ζημιά. Είναι φανερό όμως ότι το 
Brexit δημιούργησε προβλήματα στις ε-
ξαγωγικές βρετανικές επιχειρήσεις στη 
μεγαλύτερη αγορά τους.

Προβλήματα για το City
Η δεύτερη δυσάρεστη έκπληξη έχει να 
κάνει με τον περιορισμό του κύκλου ερ-
γασιών του City του Λονδίνου σε όφελος 
άλλων ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών 
κέντρων. Το City θεωρούνταν απόλυτα 
κυρίαρχο πριν από το Brexit, εφόσον είχε 
αναδειχθεί στο σημαντικότερο ευρωπα-
ϊκό χρηματοπιστωτικό κέντρο.
Αμέσως μετά το Brexit ενισχύθηκε η τάση 
«μετανάστευσης» ενός μέρους του κύ-
κλου εργασιών του σε Άμστερνταμ, Πα-
ρίσι, Φρανκφούρτη και Δουβλίνο.
Για παράδειγμα, τον Ιανουάριο ο όγκος 
αγοραπωλησιών μετοχών στο Άμστερ-
νταμ υπερ-τετραπλασιάστηκε σε ημερή-
σια βάση, στα 9,2 δισ. δολάρια, σε σχέση 
με τον Δεκέμβριο του 2020. Αντίθετα, οι 
ημερήσιες συναλλαγές μετοχών στο Λον-
δίνο έπεσαν από τα 14,6 δισ. δολάρια στα 
8,6 δισ. δολάρια.
Ένα άλλο παράδειγμα αφορά τις συναλ-
λαγές swap επιτοκίων σε ευρώ, όπου τον 
Ιούλιο του 2020 η αγορά του Λονδίνου 
είχε μερίδιο 40% της συνολικής αγοράς, 
ενώ τον Ιανουάριο του 2021 το ποσοστό 
κατέρρευσε στο 10%.
Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, μετά 
το δημοψήφισμα υπέρ του Brexit τον Ιού-
νιο του 2016 τα διάφορα funds και οι εται-
ρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με-
τέφεραν σταδιακά περιουσιακά στοιχεία 
1,6 τρισ. δολαρίων και 7.500 θέσεις εργα-
σίας από το City σε άλλα ευρωπαϊκά χρη-
ματοπιστωτικά κέντρα.
Οι απώλειες δεν είναι σημαντικές σε 
σχέση με τα συνολικά μεγέθη του City, γι’ 
αυτό παραμένει με διαφορά το σημαντι-
κότερο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό κέ-
ντρο. Δημιουργείται όμως μια δυναμική 
σε βάρος του.
Πολλά θα εξαρτηθούν από την τελική 
συμφωνία Ε.Ε. και Ηνωμένου Βασιλείου 
για «μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης» 
για σταθερή και μακρόχρονη συνεργασία 
στον χρηματοοικονομικό κλάδο.
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι Βρυξέλ-
λες δεν θα δώσουν ποτέ απόλυτη ισοδυ-
ναμία (equivalence) στον βρετανικό χρη-
ματοοικονομικό κλάδο, ώστε να θεωρού-
νται οι εταιρείες που λειτουργούν με βάση 
το City το ίδιο αξιόπιστες με τις ευρωπαϊ-
κές και να μπορούν να λειτουργούν ελεύ-
θερα στο σύνολο της Ε.Ε.



μένου Βασιλείου.
Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπάιντεν, 
να είναι ιρλανδικής καταγωγής, ο Τζόν-
σον διαπίστωσε τα όρια της υποτιθέμε-
νης ειδικής σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου 
- ΗΠΑ που θα δημιουργούσε νέα οικονο-
μική δυναμική μετά το Brexit.
Οι Ιρλανδοί έδειξαν ότι έχουν μεγάλη ε-
πιρροή στις αποφάσεις της Ε.Ε., η οποία 
τους στήριξε δυναμικά στη διαδικασία του 
Brexit. Επιπλέον, ο ιρλανδικής καταγω-
γής Μπάιντεν ήταν πάντα υπέρ της συμ-
μετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στην 
Ε.Ε. και δεν θα ξεχάσει εύκολα τη στενή 
πολιτική συνεργασία του Βρετανού πρω-
θυπουργού Τζόνσον με τον πρόεδρο 
Τραμπ.
Μεσομακροπρόθεσμα το Brexit δημι-
ουργεί ένα στοιχείο αβεβαιότητας σε ό,τι 
αφορά την κυριαρχία των «ενωτικών» στη 
Βόρεια Ιρλανδία.
Πιο άμεσα είναι τα προβλήματα σε ό,τι 
αφορά τον ρόλο της Σκωτίας στο Ηνω-
μένο Βασίλειο. Οι Σκωτσέζοι εθνικιστές 
κυριαρχούν πολιτικά και ελέγχουν την 
κυβέρνηση της Σκωτίας. Αναμένεται να ε-
πικρατήσουν και στις εκλογές του Μαΐου. 
Επιδίωξή τους είναι να έχουν απόλυτη 
πλειοψηφία στη Βουλή, για να ζητήσουν 
στη συνέχεια από το Λονδίνο τη διενέρ-
γεια νέου δημοψηφίσματος, για να απο-
σχιστεί η Σκωτία από το Ηνωμένο Βασί-
λειο και να επιστρέψει στην Ε.Ε. ως ανε-
ξάρτητο κράτος.
Το προηγούμενο δημοψήφισμα είχε ε-
γκρίνει την παραμονή της Σκωτίας στο 

Το Brexit δημιούργησε δυναμική 
υπέρ της αποχώρησης της Σκωτίας 
από το Ηνωμένο Βασίλειο. Κρίσιμες 
οι εκλογές του Μαΐου.

Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 55%. Το 
Brexit, σε συνδυασμό με τα προβλήματα 
της πανδημίας και της οικονομίας, αντέ-
στρεψε για ένα διάστημα αυτό το ποσο-
στό, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν 
στη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους 
του 2020 τους Σκωτσέζους να επιθυμούν 
σε ποσοστό 55% να αποχωρήσουν από το 
Ηνωμένο Βασίλειο.
Στη συνέχεια όμως προέκυψε σκληρή 
σύγκρουση μεταξύ του πρώην ηγέτη των 
Σκωτσέζων εθνικιστών και πρωθυπουρ-
γού της Σκωτίας, Άλεξ Σάλμοντ, και της α-
ντικαταστάτριάς του στην ηγεσία και ση-
μερινής πρωθυπουργού, Νίκολα Στέρ-
τζον.
Το 2018 ξέσπασε σκάνδαλο σεξουαλικής 
παρενόχλησης και κακοποίησης σε βάρος 
του πρώην πρωθυπουργού Σάλμοντ. Κα-
ταγγέλθηκε από εννέα γυναίκες που συ-
νεργάστηκαν μαζί του ότι είχε επιθετική 
συμπεριφορά απέναντί τους.
Αν και τεκμηριώθηκε ότι ο Σάλμοντ είχε 
τουλάχιστον απρεπή συμπεριφορά, οι κα-
τηγορίες σε βάρος του κατέπεσαν στο δι-
καστήριο όπου προσέφυγε. Μετά την α-
θώωσή του στράφηκε εναντίον της Στέρ-
τζον, κατηγορώντας την ότι μαζί με τον 
σύζυγό της, που είναι ισχυρός παράγοντας 
του κόμματος, μεθόδευσαν την πολιτική 
και ηθική απαξίωσή του για να έχουν τον 
απόλυτο έλεγχο.
Εκτός από τη σύγκρουση ηγετικών προ-
σωπικοτήτων του σκωτσέζικου Εθνικι-
στικού Κόμματος, έχουμε και μια μάχη ε-
πιρροής για την πολιτική έναντι του Λον-

δίνου, με τον Σάλμοντ να εκφράζει τους 
«σκληρούς» και τη Στέρτζον να ακολου-
θεί μια πιο ευέλικτη πολιτική στη διεκδί-
κηση της εθνικής ανεξαρτησίας.
Η διαμάχη αυτή επηρεάζει αρνητικά τη 
δημοτικότητα της Στέρτζον και μπορεί να 
της στερήσει τη θριαμβευτική εκλογική 
νίκη που χρειάζεται για να απαιτήσει από 
το Λονδίνο τη διενέργεια νέου δημοψηφί-
σματος.
Η ρήξη Σάλμοντ-Στέρτζον είναι καλά νέα 
για τον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος είδε για 
ένα διάστημα τη βασική επιλογή του, το 
Brexit, να ενισχύει τους Σκωτσέζους εθνι-
κιστές.

Αρνητική εικόνα
Το Brexit δεν ενίσχυσε τη διεθνή εικόνα 
της «παγκόσμιας Βρετανίας». Αντίθετα, α-
νέδειξε αδυναμίες του βρετανικού συστή-
ματος.
Στην Ε.Ε. –και ως έναν βαθμό στις ΗΠΑ– 
ο Τζόνσον θεωρείται πολιτικά υποβαθ-
μισμένος μετά την εκλογική ήττα του 
Τραμπ. Οι προσπάθειές του να ενισχύσει 
τη βρετανική επιρροή, όπως, για παρά-
δειγμα, με τον δαπανηρό εκσυγχρονισμό 
του πυρηνικού οπλοστασίου της, αντιμε-
τωπίζονται με σκεπτικισμό.
Το Brexit και οι γενικότερες επιλογές του 
Τζόνσον έχουν περιορίσει την καλή θέ-
ληση των πολιτών και των κυβερνήσεων 
έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου σε διά-
φορα μέρη του κόσμου. Ακόμη και η δι-
αμάχη που ξέσπασε μεταξύ του πρίγκιπα 
Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από τη μια 
πλευρά και της βασιλικής οικογένειας 
από την άλλη κοστίζει περισσότερο στη 
διεθνή εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου 
εξαιτίας του περιβάλλοντος που δημιούρ-
γησε η συνεργασία Τζόνσον-Τραμπ και 
το Brexit. Δεν είναι τυχαίο ότι η Μισέλ Ο-
μπάμα παρενέβη διακριτικά αλλά αποφα-
σιστικά υπέρ της Μέγκαν Μαρκλ, η οποία 
κατηγόρησε μέλος της βασιλικής οικογέ-
νειας –χωρίς να το κατονομάσει– για ρα-
τσισμό σε βάρος της. Από την πλευρά της, 
η Χίλαρι Κλίντον επέκρινε τη βασιλική 
οικογένεια επειδή, κατά την άποψή της, 
δεν προστάτευσε μια νεαρή γυναίκα που 
απλώς προσπαθούσε να ζήσει τη ζωή της 
και υπογράμμισε ότι κατά το παρελθόν 
είχε υποστεί και η ίδια κακομεταχείριση 
από τα βρετανικά ταμπλόιντ.
Το Brexit δεν οδηγεί στην «απογείωση» 
της υποτιθέμενης «παγκόσμιας Βρετα-
νίας», αλλά στη διαπίστωση των πραγμα-
τικών δυνατοτήτων της σε έναν εξαιρε-
τικά ανταγωνιστικό και σε περιπτώσεις 
σκληρό κόσμο.
Η δικαίωση του Μπαρνιέ, ο οποίος είχε 
προβλέψει ότι τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο 
όσο και η Ε.Ε. θα έβγαιναν χαμένοι από το 
Brexit, είναι πλήρης.

στηκε σε 70 εκατομμύρια δόσεις.
Η προτίμηση που έδειξε η AstraZeneca 
στην κάλυψη των αναγκών του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου επέτρεψε στην κυβέρ-
νηση Τζόνσον να οργανώσει με γρήγορο 
ρυθμό το πρόγραμμα εμβολιασμού και 
να ενισχύσει έτσι την αξιοπιστία της ένα-
ντι της βρετανικής κοινής γνώμης. Ήδη 
το 50% των Βρετανών έχει εμβολιαστεί 
με την πρώτη δόση και οι ημερήσιοι θά-
νατοι, που πριν από λίγους μήνες ξεπερ-
νούσαν τους 1.000, έχουν περιοριστεί σε 
λίγες δεκάδες.
Όπως θα περίμενε κανείς, ο Τζόνσον και 
οι συνεργάτες του αξιοποίησαν τη στενή 
συνεργασία με την AstraZeneca και τη 
μεγάλη επιτυχία του εμβολιαστικού προ-
γράμματος σαν ένα είδος δικαίωσης του 
Brexit. Υποστήριξαν ότι το Ηνωμένο Βα-
σίλειο προχώρησε έγκαιρα στον εμβολι-
ασμό, απαλλαγμένο από τις γραφειοκρα-
τικές διαδικασίες και τις πολιτικές ισορ-
ροπίες των Βρυξελλών. Το γεγονός ότι η 
Γερμανία, η οικονομικά ισχυρότερη χώρα 
της Ε.Ε., έχει ένα από τα χειρότερα εμβο-
λιαστικά προγράμματα, το οποίο καλύπτει 
7%-8% του πληθυσμού, όταν το Ηνωμένο 
Βασίλειο έχει φτάσει στο 50%, ενίσχυσε 
την επιχειρηματολογία των υποστηρι-
κτών του Brexit.
Τα βρετανικά ταμπλόιντ, πάντα δυνα-
μικά υπέρ του Brexit, άφησαν σε δεύ-
τερη μοίρα τα οικονομικά προβλήματα 
που συνδέονται με το Brexit και την κρι-
τική για τα λάθη στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας, για να προβάλουν τη μεγάλη 
επιτυχία του εμβολιαστικού προγράμμα-
τος. Χρησιμοποίησαν και την προσπάθεια 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει πε-
ριορισμούς στις εξαγωγές εμβολίων από 
επιχειρήσεις που δεν είναι συνεπείς στις 
ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους, για να συ-
ντηρήσουν το αντιευρωπαϊκό κλίμα στη 
βρετανική κοινή γνώμη.

Κίνδυνος για την ενότητα
Το Brexit δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο 
για την ενότητα του Ηνωμένου Βασι-
λείου. Στη Σκωτία και στη Βόρεια Ιρλαν-
δία η πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της πα-
ραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην 
Ε.Ε.
Το Ηνωμένο Βασίλειο δέχτηκε μεγάλη 
πίεση από τους «27» για να αποτραπεί η 
επανεμφάνιση συνόρων μεταξύ Δημο-
κρατίας της Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλαν-
δίας και να προστατευτεί έτσι η ιστορική 
συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ καθολικών 
και προτεσταντών στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο 
Τζόνσον υποχρεώθηκε να δεχτεί και ρυθ-
μίσεις που προστατεύουν την ενότητα της 
κοινής αγοράς της Ε.Ε., δημιουργώντας 
οικονομικές δυσλειτουργίες μεταξύ Βό-
ρειας Ιρλανδίας και του υπόλοιπου Ηνω-
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Μεγαλειώδης παρέλαση  
για τα 200 χρόνια  

από την Ελληνική Επανάσταση
Με διήμερους εορτασμούς και αποκορύφωμα τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου 

τιμήθηκαν τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες και την εσωστρέφεια λόγω πανδημίας, οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα 

να νιώσουν συγκίνηση και υπερηφάνεια παρακολουθώντας τη στρατιωτική παρέλαση, η οποία 
φέτος περιλάμβανε έφιππους, στρατιώτες με φορεσιές της εποχής του 1821 και πολλές πτήσεις 

μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων πάνω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης.
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Την τιμητική τους σε κάθε παρέλαση έχουν οι εύζωνες. Με tweet της η Προεδρική Φρουρά έγραψε την Πέμπτη το πρωί: «Οι Εύζωνες κατά τον βηματισμό 
χτυπούν το τσαρούχι για να ακούνε οι Άγνωστοι νεκροί του Έθνους. Σήμερα κατά την αποχώρησή τους από το Μνημείο, η απόλυτη ησυχία που επικρατούσε, 
το χτύπημα ακουγόταν ως Σύνθημα, για τη νέα αρχή του Ελληνισμού».

 Μαχητικά αεροσκάφη και στρατιωτικά ελικόπτερα έσκισαν στα δυο τον ελληνικό ουρανό πετώντας πάνω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης.
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Μέλη του Ιερού Λόχου, του 
στρατιωτικού σώματος που 
ιδρύθηκε από τον Αλέξανδρο 
Υψηλάντη στη Φωξάνη, πόλη 
στα όρια της Μολδαβίας με 
τη Βλαχία, στα μέσα Μαρτίου 
του 1821 και συγκροτήθηκε 
από εθελοντές σπουδαστές 
των ελληνικών παροικιών 
της Μολδοβλαχίας και της 
Οδησσού κυρίως. Ήταν 
η πρώτη οργανωμένη 
στρατιωτική μονάδα της 
Επανάστασης του 1821 και 
του ελληνικού στρατού 
γενικότερα.

Ο Λευκός 
Πύργος στη 
Θεσσαλονίκη 
πρόβαλε 
εικόνες και 
ήρωες από 
την Ελληνική 
Επανάσταση.

Έφιπποι με παραδοσιακές φορεσιές και στρατιώτες με παραδοσιακή ενδυμασία τίμησαν τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Τμήματα του ελληνικού στρατού έδωσαν δυναμικό «παρών».

Ο πρίγκιπας του Ηνωμένου 
Βασιλείου Κάρολος και η 
δούκισσα της Κορνουάλης 
Καμίλα έκλεψαν τις 
εντυπώσεις. Ο φιλέλληνας 
Κάρολος έληξε την 
Τετάρτη το βράδυ την 
ομιλία του στα ελληνικά 
αναφωνώντας «Χαίρε, ω 
χαίρε, ελευθερία! Ζήτω η 
Ελλάς!», ενώ την Πέμπτη, 
εμφανώς συγκινημένος, 
κατέθεσε στεφάνι στο 
Μνημείο του Άγνωστου 
Στρατιώτη.

Το Σύνταγμα είχε στολιστεί με σημαίες 
και χλοοτάπητα, ενώ η ελληνική σημαία 
κοσμούσε την όψη του Δημαρχείου.

Ελληνική σημαία τοποθέτησε και ο Δήμος 
Πειραιά στη θάλασσα της Πειραϊκής.



Η 
πολιτική κάνει κύ-
κλους στη Γερμα-
νία με έναν αξιο-
περίεργο τρόπο. Η 
περίοδος Μέρκελ 
φτάνει στο τέλος 

της εν μέσω σκανδάλων για τα οποία η κα-
γκελάριος δεν έχει προσωπική ευθύνη, 
αλλά η κυβέρνησή της μπορεί να τα χρεω-
θεί σε πολιτικό επίπεδο. Το Χριστιανοδη-
μοκρατικό Κόμμα και το αδελφό Χριστια-
νοκοινωνικό Κόμμα της Βαυαρίας βρί-
σκονται δημοσκοπικά κάτω από το όριο 
του 30% και γνωρίζουν μεγάλη φθορά ε-
ξαιτίας του σκανδάλου στις προμήθειες 
προστατευτικών μασκών για τον Covid-
19. Είναι μία ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη 
για την καγκελάριο Μέρκελ και την υστε-
ροφημία της, αν σκεφτούμε ότι το 2000 α-
ναδείχθηκε στην ηγεσία αδειάζοντας τον 
πρώην καγκελάριο και μέντορά της Χέλ-
μουτ Κολ και τον τότε ηγέτη του Χριστια-
νοδημοκρατικού Κόμματος Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε στο ζήτημα του σκανδάλου των 
μαύρων ταμείων του Χριστιανοδημοκρα-
τικού Κόμματος.
Το σκάνδαλο με τις μάσκες Covid-19 ανα-
δεικνύει και σκοτεινές διαχειριστικές υ-
ποθέσεις στις οποίες κυριαρχούν γερμα-

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι υποθέσεις των Wirecard, Deutsche Bank και Volkswagen προβληματίζουν.

Βουλευτές του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος 
έβγαλαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από 
προμήθειες για μάσκες Covid-19.

νικές επιχειρήσεις και συμφέροντα. Η 
εξαέρωση της πολλά υποσχόμενης εται-
ρείας Wirecard, τα αλλεπάλληλα σκάν-
δαλα της Deutsche Bank και το λεγόμενο 
Dieselgate με πρωταγωνιστές τις αυτοκι-
νητοβιομηχανίες Volkswagen και Audi 
επιβάλλουν μια νέα θεώρηση στο οικο-
νομικό και πολιτικό σύστημα του οικο-
νομικά ισχυρότερου κράτους-μέλους της 
Ε.Ε.

Βουλευτές-μεσάζοντες
Αν κρίνουμε από το αρνητικό για τους 
Χριστιανοδημοκράτες αποτέλεσμα στις 
εκλογές για την ανάδειξη της τοπικής 
Βουλής στα κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμ-
βέργης και Ρηνανίας-Παλατινάτου, το 

σκάνδαλο με την προμήθεια των μασκών 
Covid-19 επηρεάζει τις εξελίξεις ενόψει 
των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμ-
βρίου 2021.
Ήδη δύο χριστιανοδημοκράτες βουλευ-
τές ανακοίνωσαν ότι εγκαταλείπουν την 
πολιτική και πως δεν θα είναι υποψήφιοι 
στις βουλευτικές εκλογές. Δεν μπορού-
σαν να κάνουν διαφορετικά, γιατί αποδεί-
χθηκε ότι μεσολάβησαν μέσω εταιρειών 
που ήλεγχαν προσωπικά στην προμή-
θεια μασκών Covid-19 στο πρώτο κύμα 
της πανδημίας, βγάζοντας προμήθεια ε-
κατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Πρό-
κειται για τον Νίκολας Λέμπελ, βουλευτή 
του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, 
και τον Γκέοργκ Νούσλαϊν, βουλευτή του 

Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος της Βαυ-
αρίας και αντιπροέδρου της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας του Χριστιανοδημοκρα-
τικού-Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος.
Η εικόνα κεντροδεξιών πολιτικών οι ο-
ποίοι έβγαζαν λεφτά διευκολύνοντας κυ-
ρίως κινεζικές εταιρείες παραγωγής μα-
σκών Covid-19 και χρεώνοντάς τες σε εξω-
φρενικά υψηλές τιμές στο πρώτο κύμα της 
πανδημίας είναι αποκρουστική και δεν 
μπορεί να γίνει ανεκτή. Γι’ αυτό άλλωστε 
η κομματική ηγεσία ζήτησε την άμεση πα-
ραίτησή τους. Το σκάνδαλο με τις μάσκες 
δεν είναι μεγάλης οικονομικής κλίμακας, 
συγκρινόμενο με άλλα σκάνδαλα που ση-
μάδεψαν τη γερμανική πολιτική ζωή, έχει 
όμως τεράστιο πολιτικό κόστος εξαιτίας 
της φύσης του. Κερδοσκοπία πολιτικών 
με κυβερνητική διασύνδεση σε βάρος του 
δημόσιου συμφέροντος και σε συνθήκες 
υγειονομικής κρίσης.
Χειρότερα δεν γίνεται. Οι Χριστιανοδη-
μοκράτες έχουν εμπλακεί τώρα σε έναν 
κύκλο αποκαλύψεων –άλλες τεκμηριωμέ-
νες, άλλες τραβηγμένες– οι οποίες θα τους 
συνοδεύσουν μέχρι την κρίσιμη εκλογική 
αναμέτρηση. Για παράδειγμα, ο φιλόδο-
ξος υπουργός Υγείας, Γενς Σπαν, κατηγο-
ρείται ότι ευνόησε τις προμήθειες μασκών 
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φόσον ο πρώην καγκελάριος θεώρησε ότι 
το άρθρο δεν θα είχε δημοσιευτεί χωρίς 
τη συναίνεση του αντικαταστάτη του στην 
ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμ-
ματος.
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν να εξανα-
γκαστεί ο Σόιμπλε σε παραίτηση και να 
προωθηθεί η Μέρκελ στην ηγεσία με α-
πόφαση του κομματικού συνεδρίου που 
πραγματοποιήθηκε στο Έσσεν.
Η Μέρκελ, που κέρδισε την ηγεσία στο 
όνομα της κάθαρσης, φτάνει στο τέλος της 
πολιτικής σταδιοδρομίας της με τα σκάν-
δαλα να απασχολούν ξανά τη γερμανική 
κοινή γνώμη, αν και, σε αντίθεση με τον 
Κολ και τον Σόιμπλε, κανείς δεν θεωρεί 
ότι έχει προσωπική ανάμειξη.

Η εξαφάνιση της Wirecard
Το σκάνδαλο με τις μάσκες Covid-19, αν 
και είναι σχετικά μικρής οικονομικής κλί-
μακας, κεντρίζει το ενδιαφέρον της γερ-
μανικής κοινής γνώμης για σημαντικές δι-
αχειριστικές υποθέσεις οι οποίες ανέδει-
ξαν τη σκοτεινή πλευρά του γερμανικού 
συστήματος.
Το καλοκαίρι του 2020 είχαμε την ου-
σιαστική εξαφάνιση της πολλά υποσχό-
μενης εταιρείας Wirecard. Αναπτύχθηκε 
δυναμικά στον τομέα των ηλεκτρονικών 
πληρωμών. Το 2018 αντικατέστησε την 
Commerzbank στον χρηματιστηριακό 
δείκτη DAX-30, ενώ ήταν τέτοια η επιτυ-
χία της, ώστε το 2019 αναπτύχθηκε φημο-
λογία ότι μπορούσε να διεκδικήσει τον έ-
λεγχο της Deutsche Bank.
Από το 2019 έφταναν ανησυχητικές πλη-
ροφορίες στις γερμανικές αρχές από το ε-
σωτερικό της Wirecard. Οι αρχές της Σι-
γκαπούρης αξιοποίησαν αμέσως τις σχε-
τικές πληροφορίες από το εσωτερικό της 

Η εξαφάνιση της εταιρείας 
Wirecard έδειξε την ανικανότητα 
των ελεγκτικών μηχανισμών στη 
Γερμανία.

Wirecard και έδωσαν εντολή για αστυνο-
μική έρευνα.
Αντίθετα στη Γερμανία επικράτησε μια 
λογική συγκάλυψης, την οποία άλλοι α-
ποδίδουν σε επαγγελματική ανεπάρ-
κεια των αρμοδίων, άλλοι στο νομοθετικό 
πλαίσιο για τη λειτουργία των ελεγκτι-
κών αρχών και άλλοι στην κυριαρχία των 
λόμπι και στη διαφθορά.
Σε κάθε περίπτωση, όλα πήγαν στραβά. 
Τον Σεπτέμβριο του 2019, ενώ υπήρχαν 
ήδη καταγγελίες σε βάρος της Wirecard, 
η καγκελάριος Μέρκελ ζήτησε από την κι-
νεζική ηγεσία, κατά τη διάρκεια επίσημης 
επίσκεψής της στην Κίνα, να διευκολύνει 
τη Wirecard να αποκτήσει τον έλεγχο κι-
νεζικής εταιρείας έναντι 109 εκατ. ευρώ, 
για να ενισχύσει την παρουσία της στην 
κινεζική αγορά. Οι κινεζικές αρχές ικανο-
ποίησαν το αίτημα της καγκελαρίου.
Η BaFin, η αρμόδια ελεγκτική αρχή της 
Γερμανίας για τον χρηματοπιστωτικό 
κλάδο, δεν αντέδρασε έγκαιρα στις καταγ-
γελίες, επικαλούμενη περιορισμένες αρ-
μοδιότητες, ενώ ένας άλλος οργανισμός 
αρμόδιος για την καταπολέμηση του ξε-
πλύματος χρήματος παρακολούθησε τις 
εξελίξεις χωρίς καν να ενημερώσει τον αρ-
μόδιο εισαγγελέα. Παράλληλα, η εταιρεία 
EY με ειδίκευση στους λογιστικούς ελέγ-
χους έδινε επί σειρά ετών την έγκρισή της 
στους ισολογισμούς της Wirecard χωρίς 
κάποιες σημαντικές επισημάνσεις για την 
ύποπτη διαχείριση. Ο σοσιαλδημοκράτης 
υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, 
Σολτς, και υποψήφιος καγκελάριος στις 
βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 
2021 έκανε λόγο για «γιγαντιαία λογι-
στική απάτη». Συνέκρινε το σκάνδαλο της 
Wirecard με το σκάνδαλο της Enron στις 
ΗΠΑ, εφόσον αυτοί που ήλεγχαν τον ισο-

λογισμό της εταιρείας κάθε χρόνο απέτυ-
χαν πλήρως στο να εντοπίσουν τις διαχει-
ριστικές μεθοδεύσεις.
Το αποτέλεσμα της συλλογικής αποτυχίας 
των μηχανισμών ελέγχου ήταν εντυπωσι-
ακό. Η διοίκηση της Wirecard μπόρεσε 
να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια ύψους 
1,4 δισ. ευρώ από επενδυτές το καλοκαίρι 
του 2019, παρά τις καταγγελίες και τη φη-
μολογία που είχε αναπτυχθεί. Εκατοντά-
δες εκατομμύρια ευρώ διοχετεύτηκαν σε 
εταιρείες εκτός του ομίλου.
Αποκαλύφθηκε ότι υπάλληλοι της BaFin, 
αντί να ασκήσουν έγκαιρα έλεγχο στη 
Wirecard, κερδοσκοπούσαν με τη μετοχή 
της.
Τελικά, τον Ιούνιο του 2020 διαπιστώ-
θηκε ότι έλειπαν από την εταιρεία με-
τρητά ύψους 1,9 δισ. ευρώ. Μέσα σε μία 
εβδομάδα μηδενίστηκε η αξία της υπό 
κατάρρευση Wirecard και εξαφανίστη-
καν χρηματιστηριακές αξίες ύψους 13 δισ. 
ευρώ.
Επτά ανώτατα διοικητικά στελέχη κατη-
γορήθηκαν για απάτες σε βάρος πιστω-
τών ύψους 3,2 δισ. ευρώ. Τέσσερις τέθη-
καν υπό κράτηση, ενώ το άλλοτε Νο2 της 
εταιρείας έχει εξαφανιστεί και καταζητεί-
ται από την Interpol.

Η αμαρτωλή τράπεζα
Η εξαφάνιση της Wirecard, που είχε ανα-
πτυχθεί με μεγάλες φιλοδοξίες στον χώρο 
των ψηφιακών πληρωμών και της τραπε-
ζικής, δεν ήταν το πρώτο γερμανικό σκάν-
δαλο στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Είχαν προηγηθεί οι περιπέτειες της 
Deutsche Bank, μιας τράπεζας με ιστορία 
150 ετών, που προσπάθησε να αναδειχθεί 
σε παγκοσμιοποιημένη τράπεζα, ικανή να 
ανταγωνιστεί τους αμερικανικούς και κι-
νεζικούς κολοσσούς.
Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά εντυπωσι-
ακών σκανδάλων και μια διαρκής διαχει-
ριστική κρίση. Φαίνεται πάντως ότι η αλ-
λαγή διοίκησης που πραγματοποιήθηκε 
την άνοιξη του 2018 έχει βάλει τη σημα-
ντική τράπεζα σε πιο ήρεμα νερά, χωρίς 
φυσικά να αποκλείονται νέες αρνητικές ε-
ξελίξεις.
Το εκπληκτικό με την Deutsche Bank 
είναι ότι παρέμεινε ουσιαστικά εκτός ε-
λέγχου των γερμανικών και ευρωπαϊκών 
αρχών. Στην Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, στην οποία είμαι πλή-
ρες μέλος από το 2014, κάθε προσπάθεια 
να τεθούν ζητήματα διαχειριστικής επάρ-
κειας για τη Deutsche Bank απαντάται 
από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με την επισή-
μανση ότι δεν σχολιάζουν πρακτικές συ-
γκεκριμένων τραπεζών.
Πάντως η Deutsche Bank έχει κάνει πολύ 

από μια εταιρεία στην οποία είναι διευθυ-
ντικό στέλεχος ο σύζυγός του. Ένα άλλο 
θέμα που έχει ανοίξει αφορά την ευρω-
βουλευτή, κόρη του ιστορικού ηγέτη της 
Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης της Βαυα-
ρίας Φραντς Γιόζεφ Στράους, και τις σχέ-
σεις της με την προμήθεια μασκών. Τα 
παραπάνω δεν έχουν αποδειχθεί, απα-
σχολούν όμως τη γερμανική κοινή γνώμη 
και φθείρουν, όπως είναι φυσικό, τους 
Χριστιανοδημοκράτες. Οι Πράσινοι, οι 
οποίοι θεωρούνται η ανερχόμενη πολι-
τική δύναμη στη Γερμανία, αναφέρονται 
συχνά σε συστημική διαφθορά και την α-
ποδίδουν στις τέσσερις συνεχείς τετραε-
τίες παραμονής των Χριστιανοδημοκρα-
τών στην εξουσία.

Το παρελθόν της Μέρκελ
Η καγκελάριος Μέρκελ θεωρείται υπό-
δειγμα προσωπικής συμπεριφοράς και δι-
αχειριστικού ήθους. Μένει σε ένα απλό 
διαμέρισμα, ενώ το αξίωμά της δεν έχει ε-
πηρεάσει τις μετρημένες συνήθειές της – 
όταν ρωτήθηκε πότε θα εμβολιαστεί, είπε 
χαρακτηριστικά «όταν έρθει η σειρά μου».
Τα σκάνδαλα κυβερνητικών βουλευτών 
πρέπει να της αφήνουν μια πικρή πολι-
τική γεύση, εφόσον η ίδια αναδείχθηκε 
στην ηγεσία καταγγέλλοντας προηγού-
μενα σκάνδαλα.
Πολιτικός μέντορας της Ανατολικογερμα-
νίδας Μέρκελ ήταν ο «καγκελάριος της ε-
νοποίησης της Γερμανίας», Χέλμουτ Κολ, 
ο οποίος κυβέρνησε κι αυτός για τέσσε-
ρις τετραετίες, μέχρι την εκλογική επι-
κράτηση του Σοσιαλδημοκράτη Σρέντερ 
το 1998.
Το 1999 ξέσπασε το σκάνδαλο με τα μαύρα 
ταμεία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμ-
ματος. Ο Χέλμουτ Κολ παραδέχτηκε ότι 
είχε λάβει 2 εκατ. γερμανικά μάρκα από 
συμφέροντα τα οποία αρνήθηκε να κατο-
νομάσει, κατά παράβαση της νομοθεσίας 
για τη χρηματοδότηση των γερμανικών 
κομμάτων. Υποχρεώθηκε να παραιτηθεί 
από τη θέση του επίτιμου προέδρου του 
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος.
Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι ο διάδο-
χός του στην ηγεσία, Βόλφγκανγκ Σόι-
μπλε, είχε στενές σχέσεις με έναν μεσά-
ζοντα ειδικευμένο στο εμπόριο όπλων και 
είχε πάρει από αυτόν 100.000 γερμανικά 
μάρκα.
Η Μέρκελ έγραψε ιστορία, ως γραμμα-
τέας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμ-
ματος, με άρθρο της στη «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung» στις 22 Δεκεμβρίου 
1999, με το οποίο ζητούσε να αφήσει πίσω 
το κόμμα το σκοτεινό διαχειριστικό πα-
ρελθόν του και να επιβληθούν κανόνες δι-
αφάνειας.
Το άρθρο πυροδότησε ανοιχτό πόλεμο 
Χέλμουτ Κολ - Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ε-



στο του 2019.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε βάρος 
της Deutsche Bank, η τράπεζα «αν και 
γνώριζε το τρομερό εγκληματικό παρελ-
θόν του Έπσταϊν, δεν έκανε τίποτα σε 
σχέση με τις τακτικές και ύποπτες αναλή-
ψεις του».
Δύο άλλες μεγάλες υποθέσεις στις οποίες 
εμπλέκεται η Deutsche Bank και μπορεί 
να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία και 
αξιοπιστία της είναι το σκάνδαλο του ξε-
πλύματος μαύρου ρωσικού χρήματος σε 
ύψος που μπορεί να φτάνει τα 200 δισ. δο-
λάρια από την Danske Bank. Η Deutsche 
Bank είχε ρόλο συνεργαζόμενης τράπεζας 
στη μεγάλη κομπίνα που έστησε η δανέ-
ζικη τράπεζα.
Τέλος, η Deutsche Bank έχει εντυπωσι-

λει σε αυτές αστρονομικά πρόστιμα, τα 
οποία υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν 
να συμβάλουν στη χρηματοδότηση του ι-
σχνού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Dieselgate με Volkswagen 
και Audi
Τον Σεπτέμβριο του 2015 ξέσπασε το λε-
γόμενο Dieselgate –πάλι με πρωτοβου-
λία των αρμόδιων αμερικανικών αρχών 
(US Environmental Protection Agency – 
EPA), της γερμανικής αυτοκινητοβιομη-
χανίας Volkswagen.
Η Volkswagen κατηγορήθηκε ότι αξιο-
ποίησε ένα λογισμικό για να παρακάμ-
ψει τη νομοθεσία κατά της ατμοσφαιρι-
κής ρύπανσης (Clean Air Act). Το λο-
γισμικό αυτό επέτρεπε στα αυτοκίνητα 
Volkswagen να περνούν τα όρια για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση που ισχύουν για 
κινητήρες τύπου TDI (Turbocharged 
Direct Injection), ενώ σε συνθήκες κανο-
νικής οδήγησης η ατμοσφαιρική ρύπανση 
με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ήταν 40 
φορές μεγαλύτερη.
Την περίοδο 2009-2015 η Volkswagen 
είχε πουλήσει 11 εκατομμύρια οχήματα 
με κινητήρες τύπου diesel TDI, εκ των ο-
ποίων μόνο τα 500.000 στις ΗΠΑ.
Τον Νοέμβριο του 2016 οι αρχές της Κα-
λιφόρνιας διαπίστωσαν ότι ανάλογη μεθό-
δευση αξιοποιούσε και η Audi.
Τον Ιανουάριο του 2017 η Volkswagen 
συμφώνησε να καταβάλει στις αμερικανι-
κές αρχές πρόστιμα ύψους 4,3 εκατ. δολα-
ρίων, ενώ τον Ιανουάριο του 2018 η Audi 
κατέβαλε 800 εκατ. ευρώ στις αρμόδιες 
γερμανικές αρχές για τον διακανονισμό α-
στικών απαιτήσεων σε βάρος της.
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 
Dieselgate μάς απασχόλησε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Προσπαθούσαμε να 
βρούμε έναν συμβιβασμό που θα εξασφά-
λιζε την προστασία της δημόσιας υγείας, 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων των κατα-
ναλωτών, αλλά και την προοπτική της γερ-
μανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία 
παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ηλε-
κτροκίνηση και την πράσινη μετάβαση.
Το συμπέρασμα απ’ όλα αυτά είναι ότι 
χρειάζονται σοβαρότεροι έλεγχοι σε γερ-
μανικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τις με-
γάλες εταιρείες της σημαντικότερης οικο-
νομίας της Ε.Ε. Είναι δείγμα αδυναμίας 
της Ε.Ε. να έρχεται η κάθαρση μέσω ΗΠΑ 
με μεγάλο κερδισμένο το δημόσιο ταμείο 
των ΗΠΑ. Τέλος, η εποχή Μέρκελ στο 
Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ξεκίνησε 
με μια πολιτική υπέρβαση σε ζητήματα 
κάθαρσης και διαφάνειας και φτάνει στο 
τέλος της με τα ίδια δυσάρεστα θέματα να 
κυριαρχούν, χωρίς να έχει προσωπική α-
νάμειξη η καγκελάριος.

περισσότερα από αυτά που συνήθως κα-
τηγορούνται οι τράπεζες του ευρωπαϊκού 
«Νότου» από τους πολιτικούς εκπροσώ-
πους του «Βορρά». Τα κακά νέα για την 
Deutsche Bank συνήθως δεν τα πληρο-
φορούμαστε από τις αρμόδιες γερμανικές 
ή ευρωπαϊκές αρχές, αλλά από τις αμερι-
κανικές αρχές.
Οι ΗΠΑ αξιοποιούν την κυριαρχία του 
δολαρίου στο διεθνές χρηματοπιστωτικό 
σύστημα και την επιβολή νομοθεσίας που 
ουσιαστικά επιβάλλεται και στις ευρωπαϊ-
κές χώρες για να διεκδικούν πρόστιμα-α-
ποζημιώσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων 
από την Deutsche Bank.
Για τις κερδοσκοπικές πρακτικές της που 
συνέβαλαν στη χρηματοπιστωτική κρίση 
του 2007-2008 η Deutsche Bank δέχτηκε 
να καταβάλει αποζημίωση 1,9 δισ. δολα-
ρίων στις ειδικευμένες στα στεγαστικά δά-
νεια αμερικανικές εταιρείες Freddie Mac 
και Fannie Mae.
Το 2017 το αμερικανικό Δημόσιο απαί-
τησε από την Deutsche Bank αποζημί-
ωση 14 δισ. δολαρίων για τον ρόλο της στη 
χρηματοπιστωτική κρίση. Η διοίκησή της 
διαπραγματεύτηκε συμβιβασμό και κατέ-
βαλε τελικά 7,2 δισ. δολάρια.
Το 2015 αποκαλύφθηκε η συμμετοχή της 
Deutsche Bank, μέσω αγοραπωλησίας με-
τοχών, στο ξέπλυμα μαύρου ρωσικού χρή-
ματος ύψους 10 δισ. δολαρίων. Οι αμερι-
κανικές αρχές επέβαλαν στην τράπεζα 
πρόστιμο 600 εκατ. δολαρίων.
Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε 
πρόστιμο 1,7 δισ. ευρώ σε έξι μεγάλες δι-
εθνείς τράπεζες οι οποίες «έστηναν» σε ό-
φελός τους τα επιτόκια αναφοράς Euribor 
και Libor στην αγορά του Λονδίνου. Το 
μεγαλύτερο πρόστιμο, ύψους 725 εκατ. 
ευρώ, αναλογούσε στην Deutsche Bank. 
Το σημαντικότερο, η τράπεζα υποχρεώ-
θηκε να καταβάλει στις αρμόδιες βρετα-
νικές και αμερικανικές αρχές 2,5 δισ. δο-
λάρια ως αποζημίωση για τις μεθοδεύσεις 
της σε σχέση με το Euribor και το Libor.
Το 2015 η Deutsche Bank κατηγορήθηκε 
από τις αμερικανικές αρχές ότι έσπασε 
κι αυτή το εμπάργκο που είχε επιβληθεί 
στο Ιράν πριν από τη συμφωνία για τα πυ-
ρηνικά. Έκλεισε την υπόθεση καταβάλ-
λοντας 260 εκατ. δολάρια, ενώ το πρό-
στιμο που επέβαλαν οι Αμερικανοί στην 
Commerzbank έφτασε τα 1,4 δισ. δολά-
ρια.
Η διοίκηση της Deutsche Bank κατά-
φερε να πληρώσει πρόστιμο 150 εκατ. δο-
λαρίων και στην DFS (New York State 
Department of Financial Services) για τις 
συναλλαγές της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, 
τον δισεκατομμυριούχο που κατηγορή-
θηκε για σεξουαλικά εγκλήματα –ιδιαί-
τερα σε βάρος ανηλίκων–, καταδικάστηκε 
και αυτοκτόνησε στη φυλακή τον Αύγου-

ακή παρουσία στους φακέλους FinCEN. 
Οι φάκελοι αυτοί στηρίζονται στις διαρ-
ροές των αναφορών ύποπτων συναλλαγών 
που κατέθεσαν μεγάλες τράπεζες την πε-
ρίοδο 1999-2017 στο υπουργείο Οικονο-
μικών των ΗΠΑ.
Το 2019 η διαδικτυακή πλατφόρμα 
BuzzFeed News απέκτησε τη γνώση πολ-
λών φακέλων που ήταν στη διάθεση του 
αρμόδιου τμήματος του υπουργείου Οι-
κονομικών των ΗΠΑ και άρχισε να αξιο-
λογεί και να δημοσιεύει το περιεχόμενό 
τους με τη βοήθεια του Διεθνούς Κον-
σόρτσιουμ Ερευνητικών Δημοσιογράφων 
(ICIJ).
Από αυτή τη συνεργασία προέκυψαν οι 
φάκελοι FinCEN που καλύπτουν τις τρά-
πεζες που έχουν αναφέρει το 85% των πε-
ριπτώσεων ύποπτων συναλλαγών στο υ-
πουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Συνο-
λικά, οι συναλλαγές αφορούν ένα ποσό 
της τάξης των 2 τρισ. δολαρίων και στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι τράπεζες 
πρώτα έκαναν τη συναλλαγή και μετά ε-
νημέρωναν, ως όφειλαν, για ύποπτες συ-
ναλλαγές.
Από τις περιπτώσεις που εξετάζονται 
στους φακέλους FinCEN, 982 αφορούν 
την Deutsche Bank, 325 την Bank of New 
York Mellon, 231 τη Standard Chartered 
Bank, 107 την JPMorgan Chase, 104 την 
Barclays και 73 την HSBC. Εύγλωττη… υ-
περοχή της Deutsche Bank.
Ουσιαστικά ανεξέλεγκτη η Deutsche 
Bank σε γερμανικό και ευρωπαϊκό επί-
πεδο, ελέγχεται αυστηρά από τις αρμό-
διες αμερικανικές αρχές και καταβάλ-

Η Deutsche 
Bank ελέγχεται 
περισσότερο από 
τις αμερικανικές 
και λιγότερο από 
τις γερμανικές και 
ευρωπαϊκές αρχές.
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Ο 
δρόμος για «κούρεμα» στις e-αποδεί-
ξεις για τα εισοδήματα του 2020 έχει 
ανοίξει, καθώς τα στοιχεία για τις συ-
ναλλαγές με πλαστικό χρήμα δια-
ψεύδουν τις προσδοκίες και τις εκτι-
μήσεις του οικονομικού επιτελείου. 

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η μέση αξία ηλεκτρονικών συναλ-
λαγών έχει υποχωρήσει κατά 35,5% το εννεάμηνο του 
2020, καθώς εν μέσω πανδημίας η συχνότητα των ψηφι-
ακών πληρωμών αυξήθηκε, αλλά με συναλλαγές χαμη-
λότερης αξίας, με αποτέλεσμα η μέση αξία συναλλαγής 
να έχει μειωθεί στα σχεδόν 2/3 των προηγούμενων ετών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ακόμα και τους μήνες που ήταν 
ανοιχτή η οικονομία, όπως Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, 
οι συναλλαγές με πλαστικό χρήμα ήταν περιορισμένες 
κατά περίπου 25%. Είναι ενδεικτικό ότι οι συναλλαγές με 
κάρτα μειώθηκαν κατά 7% τον Μάρτιο του 2020, πρώτο 
μήνα του lockdown, κατά 19% τον Απρίλιο, ενώ άρχισαν 
να αυξάνονται οριακά με το άνοιγμα της οικονομίας, κατά 
7%, τον Μάιο.
Στο πλαίσιο αυτό, στο οικονομικό επιτελείο επεξεργά-
ζονται τις προσωρινές αλλαγές στις οποίες θα πρέπει να 
προχωρήσουν στο μέτρο των ηλεκτρονικών αποδείξεων 
ώστε να μη χρεωθούν με έξτρα φόρο εκατοντάδες χιλιά-
δες φορολογούμενοι.

Τα σενάρια
Το «τοπίο» αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως τις επόμε-
νες εβδομάδες, καθώς το σύστημα για την υποβολή των 
δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει τον Μάιο, οπότε μέχρι 
τότε θα έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το καθεστώς που θα 
ισχύσει για τους φορολογούμενους.
Έτσι, τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι είναι:

Πρώτον, να περιοριστεί το όριο 30% των ηλεκτρονικών 
αποδείξεων στο 20% ή ακόμα χαμηλότερα. Με το ψαλίδι-
σμα του ορίου θα μειωθεί σημαντικά η απαιτούμενη αξία 
των αγορών αγαθών και υπηρεσιών που θα πρέπει να δη-
λωθεί στον αντίστοιχο κωδικό του Ε1.
Δεύτερον, να μην ισχύσει το πέναλτι 22% που επιβάλλε-
ται, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, για 
το ποσό των αποδείξεων που λείπουν. Δηλαδή, αν πρέπει 
με βάση το δηλωθέν εισόδημα να έχει πραγματοποιήσει 
το προηγούμενο έτος δαπάνες 2.000 ευρώ και εμφανίσει 
1.000 ευρώ, θα κληθεί να καταβάλει πρόσθετο φόρο 220 
ευρώ (1.000 ευρώ x 22%).

Η έκθεση του ΙΟΒΕ
Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, κάθε 1% αύξηση της 
χρήσης καρτών σε αξία συναλλαγών οδήγησε κατά μέσο 
όρο την περίοδο 2015-2019 σε αύξηση των εσόδων ΦΠΑ 
κατά 0,13 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.), ενώ αντίστοιχα 

Ακόμα και τους μήνες που 
ήταν ανοιχτή η οικονομία, οι 
συναλλαγές με πλαστικό χρήμα ήταν 
περιορισμένες κατά περίπου 25%.

κάθε 1% αύξηση του αριθμού συναλλαγών μεταφράζεται 
σε αύξηση των εσόδων και 0,09 π.μ. Ως αποτέλεσμα, ε-
κτιμάται ότι η διείσδυση των καρτών συνέβαλε τουλάχι-
στον στο 17% της συνολικής ετήσιας αύξησης εσόδων από 
ΦΠΑ το 2019.

Κίνητρα
Καθώς υπάρχει ακόμα σημαντικό περιθώριο για ενί-
σχυση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσα από αύξηση 
της χρήσης καρτών, η μελέτη προτείνει τη λήψη περαι-
τέρω μέτρων πολιτικής που ενθαρρύνουν τη διείσδυση η-
λεκτρονικών μέσων πληρωμής σε κλάδους μέτριου και υ-
ψηλού ρίσκου φοροδιαφυγής και σε περιοχές με χαμηλή 
χρήση. Ενδεικτικά συμπληρωματικά μέτρα προς αυτή 
την κατεύθυνση είναι:
• η επιστροφή στον καταναλωτή ενός ποσοστού επί της 
αξίας αγοράς μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής σε 
στοχευμένες συναλλαγές με μέτριο ρίσκο φοροδιαφυ-
γής,
• η στόχευση της λοταρίας αποκλειστικά σε συναλλαγές 
σε κλάδους με υψηλό ρίσκο φοροδιαφυγής,
• η εισαγωγή διακριτής λοταρίας,
• η επιστροφή φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες που 
επιτυγχάνουν στόχους διείσδυσης ηλεκτρονικών μέσων 
πληρωμής για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους.

Ανάπτυξη 2,7% το 2021
Εν τω μεταξύ, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής 
προβλέπει ανάπτυξη 2,7% το 2021. Πρόκειται για εκτί-
μηση που είναι πιο απαισιόδοξη σε σχέση με την αντί-
στοιχη του υπουργείου Οικονομικών, όπως αποτυπώ-
θηκε στον κρατικό προϋπολογισμό. Υπενθυμίζεται ότι 
το ΥΠΟΙΚ αναμένει ότι η ανάπτυξη θα φτάσει στο 4,8%, 
ενώ μέχρι τώρα δεν έχει προβεί σε κάποιας μορφής α-
ναθεώρηση. Επίσης, η Κομισιόν στις χειμερινές της προ-
βλέψεις για την ελληνική οικονομία, τον Φεβρουάριο, 
έκανε λόγο για ρυθμό ανάπτυξης 3,5%.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση για το δ΄ τρίμηνο του 
2020, η πρόβλεψη αυτή υπόκειται σε σημαντικό βαθμό 
αβεβαιότητας, που προέρχεται τόσο από την εξέλιξη της 
ίδιας της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων όσο 
και από ενδεχόμενες δημοσιονομικές παρεμβάσεις και 
την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ε-
πίσης αναφέρεται ότι η διατήρηση των περιοριστικών μέ-
τρων για ολόκληρο το α΄ τρίμηνο του 2021 και τα προ-
βλήματα στο πρόγραμμα εμβολιασμών σε ευρωπαϊκό ε-
πίπεδο αποτελούν τον σημαντικότερο κίνδυνο για την 
εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας το τρέχον έτος. 
Από την άλλη πλευρά, ενδεχόμενη επιτάχυνση των εμ-
βολιασμών και σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών και 
των μετακινήσεων μέχρι το καλοκαίρι μπορούν να συνει-
σφέρουν θετικά στην οικονομική δραστηριότητα, κυρίως 
μέσω του τουρισμού.
Στο α΄ τρίμηνο ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι 
αρνητικός και να τρέξει με θετικό πρόσημο από το β΄ τρί-
μηνο και μετά. Οι βασικές συνιστώσες που θα διαμορ-
φώσουν την εξέλιξη του συνολικού ΑΕΠ είναι η κατα-
νάλωση (δημόσια και ιδιωτική) και οι καθαρές εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών (διαφορά εξαγωγών από εισαγω-
γές). Η συνολική κατανάλωση κατέγραψε μεγάλη πτώση 
το β΄ τρίμηνο του 2020 και, παρά τη σημαντική αύξησή 
της στο γ΄ τρίμηνο, παρουσίασε ξανά πτωτική τάση στο δ΄ 
τρίμηνο που αναμένεται να συνεχιστεί και στο α΄ τρίμηνο 
του 2021.

ΚΟΎΡΕΜΑ(;)  
ΣΤΙΣ E-ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Ο 
εμβολιασμός όλων των ενηλίκων για 
την Covid-19 κατά πάσα πιθανότητα δεν 
θα επιτύχει τον στόχο για την ανοσία της 
αγέλης, ούτε θα καταφέρει να σταματήσει 
την εξάπλωση του ιού, όπως υποστηρίζει 
μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε προ-

σφάτως στο «Lancet Infectious Diseases» και την οποία 
επιμελήθηκε στα ελληνικά ο Αντώνιος Δημητρακόπου-
λος MD, PhD, ειδικός παθολόγος.
«Το μοντέλο ανάλυσής μας έδειξε ότι ο εμβολιασμός 
μόνο των ενηλίκων δεν αρκεί για να σταματήσει εντε-
λώς την εξάπλωση του ιού σε μια χώρα όπως η Μεγά-
λη Βρετανία. Διαπιστώσαμε επίσης ότι η πρώιμη ολική 
άρση των περιοριστικών μέτρων θα οδηγήσει πιθανώς 
σε ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, κάτι που δεν θα 
γίνει αν τα μέτρα αρθούν σταδιακά. Η επιτυχία του προ-
γράμματος εμβολιασμού της Μεγάλης Βρετανίας σί-
γουρα δημιουργεί αισιοδοξία, ωστόσο ορισμένα μέτρα, 
όπως οι ιχνηλατήσεις, το πλύσιμο των χεριών, η χρήση 
μάσκας και η διερεύνηση περιστατικών υπερμετάδο-
σης, θα πρέπει πιθανώς να συνεχιστούν για αρκετό και-
ρό» δήλωσε ο καθηγητής Matt Keeling, επικεφαλής της 
έρευνας από το Πανεπιστήμιο του Warwick.
Στο μοντέλο τους οι επιστήμονες θεώρησαν ότι τα πο-
σοστά εμβολιασμού είναι 95% στους ενήλικες άνω των 
80, 85% στους ενήλικες 50-79 και 75% στις ηλικίες 18-49. 
Εξετάστηκε επίσης ένα σενάριο με υψηλότερο ποσοστό 
εμβολιαστικής κάλυψης (95%, 90% και 85% αντίστοιχα), 
καθώς και ένα σενάριο με χαμηλότερο ποσοστό (90%, 
80% και 70% για καθεμία από τις παραπάνω ηλικιακές 
ομάδες).
Οι επιστήμονες θεώρησαν ότι η αποτελεσματικότητα του 
εμβολίου στην πρόληψη της συμπτωματικής λοίμωξης 
ήταν κατά μέσο όρο 88% με βάση τα δεδομένα των κλι-
νικών δοκιμών της Pfizer και της AstraZeneca. Καθώς 
η αποτελεσματικότητα των εμβολίων στην πρόληψη της 
λοίμωξης (και κατά συνέπεια της μετάδοσης του ιού) 
ήταν άγνωστη όταν έγινε η μελέτη, οι επιστήμονες εξέτα-
σαν τέσσερα διαφορετικά σενάρια (0%, 35%, 60% και 85%).
Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι αν και ο εμβολι-
ασμός μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον δείκτη μετα-
δοτικότητας (γνωστό και ως R), δεν μπορεί να φέρει την 
τιμή του σε επίπεδα κάτω του 1 χωρίς την εφαρμογή άλ-
λων μέτρων. Σύμφωνα με τους επιδημιολόγους, ανα-
χαίτιση της επιδημίας επιτυγχάνεται μόνο όταν ο δείκτης 
R είναι κάτω του 1, δηλαδή όταν ένας ασθενής με Covid 
δεν μολύνει έναν υγιή άνθρωπο. Μάλιστα το ιδανικό εί-
ναι ο δείκτης να είναι κάτω από 0,5, που σημαίνει ότι 
«χρειάζονται δύο κρούσματα για να προκαλέσουν άλλο 
ένα», για να το πούμε πολύ απλά.
Στο πιο θετικό σενάριο προστασίας από τη λοίμωξη 
(85%), χωρίς την εφαρμογή άλλων μέτρων πρόληψης 
εκτιμήθηκε ότι ο R μπορεί να φτάσει μέχρι και 1,58.
Κατά συνέπεια, καθώς ο εμβολιασμός δεν μπορεί να 
περιορίσει τον R κάτω από 1, η άρση όλων των μέτρων 

περιορισμού μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 
εμβολιασμού θα οδηγήσει σε ένα μεγάλο κύμα κρου-
σμάτων και αρκετούς θανάτους. Το μέγεθος των μελ-
λοντικών κυμάτων, καθώς και ο αριθμός των θανάτων, 
σύμφωνα με την έρευνα εξαρτώνται από τον τρόπο χα-
λάρωσης των μέτρων, από την αποτελεσματικότητα των 
εμβολίων στην πρόληψη της λοίμωξης, αλλά και από το 
ποσοστό εμβολιασμού.
Ακόμα και η άρση ήπιων μέτρων, αν γίνει απότομα, 
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των κρου-
σμάτων. Οι συγγραφείς εξέτασαν τέσσερα διαφορετικά 
σενάρια άρσης των μέτρων όταν το εμβόλιο έχει απο-
τελεσματικότητα 85% στην πρόληψη της λοίμωξης, με 
σκοπό να εκτιμήσουν τον αριθμό των θανάτων από τον 

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ 

Ο εμβολιασμός μόνο των ενηλίκων δεν αρκεί  
για να σταματήσει την εξάπλωση του ιού σε μια χώρα

Η χρήση μάσκας και η διερεύνηση 
περιστατικών υπερμετάδοσης θα πρέπει 
πιθανώς να συνεχιστούν για αρκετό 
καιρό.
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ιό μέχρι τον Ιανουάριο του 2024.
Αν και ο εμβολιασμός μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο 
θανάτου, καθώς σήμερα δεν υπάρχει εμβόλιο με 100% 
αποτελεσματικότητα, οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι 
αναμένεται να παρατηρηθούν και θάνατοι από Covid-19 
στον πληθυσμό που έχει εμβολιαστεί. Αν η αποτελεσμα-
τικότητα του εμβολίου στην πρόληψη της λοίμωξης εί-
ναι 60%, οι επιστήμονες εκτίμησαν ότι το 48% και το 16% 
των θανάτων θα είναι ασθενείς που έχουν κάνει μία ή 
δύο δόσεις του εμβολίου αντίστοιχα.
Τόνισαν επίσης ότι, καθώς ο εμβολιασμός του πληθυ-
σμού δεν θα γίνει ομοιόμορφα, θα υπάρχουν συγκεκρι-
μένες εστίες λοιμώξεων, επομένως ο αριθμός των θα-
νάτων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα 
περιορισμού των λοιμώξεων σε αυτές τις ομάδες.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, η Dr Viola 
Priesemann (η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη) 
από το Max Planck Institute for Dynamics and Self-
Organization της Γερμανίας υποστήριξε ότι είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό να χρησιμοποιηθούν με σωστό τρόπο 
τα εμβόλια, ώστε να προληφθούν όσο το δυνατόν καλύ-
τερα τα μελλοντικά κύματα κρουσμάτων. Αναφέρθηκε 
επίσης σε ένα ακόμη πλεονέκτημα από τον μαζικό εμ-
βολιασμό, που είναι ο μειωμένος αριθμός περιστατικών 
long Covid.



Ο 
κόσµος µας είναι γεµάτος µικροοργα-
νισµούς. Το ανθρώπινο σώµα (εσω-
τερικά και επιδερµικά) κουβαλάει το 
λεγόµενο µικροβίωµά του από τη στιγ-
µή εµφάνισης του εµβρύου στο σώµα 
της µητέρας µέχρι τη στιγµή του θανά-

του του. Το ίδιο ισχύει για το µικροβίωµα ενός ζώου, 
φυτού, εντόµου κ.λπ. Κατά τη διάρκεια της ζωής του 
κάθε οργανισµού και ανάλογα µε τις φυσικοχηµικές 
συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο ζει, η σύστα-
ση του µικροβιώµατος, δηλαδή η ποικιλότητα των ει-
δών των µικροβίων, µεταβάλλεται.
Το φυσικό µικροβιακό φορτίο του ανθρώπου συνή-
θως δεν είναι επιβλαβές, αντίθετα ευνοεί τις διάφορες 
λειτουργίες του σώµατος, όπως π.χ. την πέψη των 
τροφών, όµως κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες 
οι τυχαίοι εκεί ευρισκόµενοι επιβλαβείς µικροβιακοί 
πληθυσµοί αυξάνονται σε βάρος των «καλών», µε 
αποτέλεσµα να υπάρχουν µολύνσεις που οδηγούν σε 
ασθένειες του ανθρώπινου σώµατος. Έτσι, ένα υγι-
ές σώµα περνάει σε φάση ασθένειας γιατί η φυσική 
άµυνα του οργανισµού δεν µπόρεσε να ανταποκριθεί. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεται η επιστήµη της Ια-
τρικής να βοηθήσει τη φυσική άµυνα του οργανισµού 
µε αντιβιοτικά ή άλλα φάρµακα.
Η παγκόσµια φαρµακοβιοµηχανία στηρίζει την παρα-
γωγή των φαρµάκων της σε συγκεκριµένους µικρο-
οργανισµούς οι οποίοι αναπτύσσονται σε τεράστιους 
βιοαντιδραστήρες.
Οι µικροοργανισµοί, λοιπόν, παράγουν βιοενεργές 
ενώσεις (έτσι συνηθίζεται να λέγονται αυτές οι ουσί-
ες), τις οποίες εµείς χρησιµοποιούµε ως φάρµακα. 
Βάσει των επιστηµονικών ερευνών θεωρείται ότι η 
παραγωγή αυτών των ενώσεων εξελικτικά οφείλεται 
σε επιτυχηµένα µεταβολικά µονοπάτια κυρίως του 
δευτερογενούς µεταβολισµού των µικροοργανισµών. 
Η παραγωγή αυτών των ουσιών δεν είναι απαραίτητη 
για την αύξηση και αναπαραγωγή των ίδιων των µι-
κροβίων, εξαρτάται δε από τις συνθήκες του εκάστοτε 
περιβάλλοντος όπου ζει το µικρόβιο και µάλιστα κάτω 
από συνθήκες στρες. Χρησιµοποιούν δηλαδή αυτές 
τις ενώσεις ως «όπλο ανταγωνισµού» έναντι άλλων 
µικροβιακών πληθυσµών που καταλαµβάνουν τον 
ίδιο χώρο στο περιβάλλον τους – έχουν και τα µικρό-
βια τους γειτονικούς πολέµους τους!
Η πλειονότητα των αντιβιοτικών και πολλών αντικαρ-
κινικών και άλλων φαρµάκων παράγεται από µία 
συγκεκριµένη οικογένεια βακτηρίων, τα Ακτινοβα-
κτήρια. Αρκετοί µεταβολίτες των Ακτινοβακτηρίων 
χρησιµοποιούνται και ως εντοµοκτόνα ή/και παρασι-
τοκτόνα.
Κάθε στέλεχος των Ακτινοβακτηρίων πιστεύεται ότι 
έχει το γενετικό δυναµικό για την παραγωγή 15-25 
δευτερογενών µεταβολιτών. Περίπου 10.000 αντι-

βιοτικά έχουν αποµονωθεί από αυτή την οικογένεια 
των µικροβίων, το οποίο αντιστοιχεί στο 45% όλων 
των βιοδραστικών µικροβιακών µεταβολιτών που 
έχουν ανακαλυφθεί. Η οµάδα των Ακτινοβακτηρίων 
έχει τεράστιο φαρµακολογικό δυναµικό που παραµέ-
νει χωρίς αντίπαλο µεταξύ των άλλων µικροβιακών 
οµάδων.
Η ακτινοµυκίνη και µια σειρά από άλλα αντιβιοτικά 
έχουν ανακαλυφθεί στο γένος των Στρεπτοµυκήτων 
(Streptomyces), που ανήκει στην οικογένεια των 
Ακτινοβακτηρίων.
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το γένος Strepto-
myces προσφέρει το 80% των θεραπευτικών ενώσε-
ων απ’ όλα τα µικροβιακά βασίλεια ζωής! Η πρώτη 
αναφορά ανακάλυψης του αντιβιοτικού στρεπτοµυκί-
νη από τον Selman Waksman και τους συνεργάτες 
του τη δεκαετία του 1940 και στη συνέχεια η χρυσή 
εποχή (1950-1970) των ανακαλύψεων περισσότερων 
αντιβιοτικών αναδεικνύονται από την εµπορευµατο-
ποίηση αρκετών αντιβιοτικών που σήµερα σώζουν 
ζωές, όπως τα αντιβιοτικά βανκοµυκίνη, ριφαµυκίνη, 
νεοµυκίνη και χλωραµφενικόλη.
Η µεγάλη ποικιλοµορφία, µαζί µε την υποχρησιµο-
ποίησή της, προσελκύει τους ερευνητές για την ανα-
κάλυψη νέων βιοδραστικών µεταβολιτών από τους 
Στρεπτοµύκητες.
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί το πρόβλη-
µα που δηµιουργεί η ευρεία και αλόγιστη χρήση των 
αντιβιοτικών τόσο στην Ανθρώπινη Ιατρική όσο και 
στη γεωργία. Από το 1940 και µέχρι τη δεκαετία του 
1980, οπότε άρχισε να αναπτύσσεται η Μοριακή Βιο-
λογία, η γνώση της γενετικής των µικροοργανισµών 
αφορούσε µόνο λειτουργίες της φυσιολογίας τους. Οι 
επιστήµονες αγνόησαν για πολλά χρόνια κάτι πολύ 
λογικό: ότι το βακτήριο που έχει το γονίδιο παραγωγής 
του αντιβιοτικού, για να προστατευτεί, έχει και το γονί-
διο ανθεκτικότητας σε αυτό το αντιβιοτικό. Επιπλέον, 
δεν µπορούσαν να φανταστούν ότι ανάµεσα στις οµά-
δες των βακτηρίων υπάρχει γενετική επικοινωνία 
ανταλλαγής γονιδίων µεταξύ τους. Με αυτόν τον τρό-
πο και κάτω από την επιλεκτική πίεση των αντιβιοτι-

Οι µικροοργανισµοί, 
τα αντιβιοτικά και τα άλλα φάρµακα 

ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 
∆. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ*
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επιστήµη

κών προέκυψε ταχεία εξάπλωση λοιµωδών νόσων 
που αφορούν σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε πολλά 
φάρµακα, όπως τα λεγόµενα «παθογόνα ESKAPE» (τα 
βακτήρια Enterococcus, είδη Staphylococcus aureus, 
Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter). Επίσης 
και η φυµατίωση, που προκαλείται από το µυκοβα-
κτήριο Mycobacterium tuberculosis (MDR-TB), απο-
τελεί πλέον µείζον πρόβληµα για τη θεραπεία των βα-
κτηριακών λοιµώξεων. Με την πρόσφατη εµφάνιση 
λοιµώξεων που οφείλονται στα λεγόµενα «παναντιβι-
οτικά-ανθεκτικά βακτήρια» τίθεται µια σοβαρή απειλή 
ανίατων λοιµώξεων.
Η εξάπλωση των γονιδίων ανθεκτικότητας στα αντι-
βιοτικά οδηγεί σε µια κατάσταση πολλά από τα αντιβι-
οτικά να µην είναι πλέον αποτελεσµατικά. Το γεγονός 
αυτό µας ανησυχεί περισσότερο, γνωρίζοντας ότι για 
να φτάσει µια ουσία να γίνει φάρµακο στο ράφι των 
φαρµακείων χρειάζονται περίπου 8-10 χρόνια ερευ-
νητικής επιστηµονικής δουλειάς, ενώ η µεταφορά 
των γονιδίων ανθεκτικότητας ανάµεσα στο ανθρώπι-
νο µικροβίωµα µπορεί να γίνει, ανάλογα µε τις συν-
θήκες, µέσα σε λίγα λεπτά της ώρας.
Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η ετήσια παγκό-
σµια παραγωγή αντιβιοτικών κυµαίνεται από 100.000 
έως 200.000 τόνους, τα 3/4 των οποίων χρησιµοποι-
ούνται για την καταπολέµηση αναπνευστικών λοι-
µώξεων και το 70%-80% αυτών για τη βρογχίτιδα, 
λαρυγγίτιδα, φαρυγγίτιδα: όµως στην πλειονότητα 
των ασθενειών αυτών ο ασθενής δεν έχει κανένα 
όφελος, αφού οι ασθένειες αυτές προκαλούνται 
κυρίως από ιούς και τα αντιβιοτικά «χτυπάνε» µόνο 
προκαρυωτικά ή ευκαρυωτικά κύτταρα µικροοργα-
νισµών και όχι ιούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ, ΛΟΙΠΟΝ, ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙ-
ΚΩΝ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ!

*Η Αµαλία ∆. Καραγκούνη είναι οµότιµη καθηγή-
τρια Μικροβιολογίας στο Τµήµα Βιολογίας της Σχο-
λής Θετικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).





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 προ-
σφέρουν για µία ακόµη φορά τα προ-
γνωστικά τους για τα παιχνίδια της ε-
βδοµάδας! Οι αγώνες των εθνικών ο-
µάδων, κυρίως για τα προκριµατικά 

Μουντιάλ 2022, είναι αυτοί που πρωταγωνιστούν 
στο πρόγραµµα. Στις βασικές µας επιλογές µάλιστα 
θα δείτε τρεις αναµετρήσεις των προκριµατικών για 
τη ζώνη της Ευρώπης. Εστιάζουµε και στα γκολ, αλλά 
και στον τελικό νικητή σε ένα παιχνίδι. Από κει και 
πέρα, έχουµε και τέταρτη βασική επιλογή, που έρ-
χεται από την Ολλανδία και τη δεύτερη κατηγορία 
της χώρας. Είναι ένα… ωραίο «διπλό», που θα αναλύ-
σουµε στη συνέχεια. Το κουπόνι µε τις εθνικές οµά-
δες έχει άλλη… αίγλη, αλλά χρειάζεται και ακόµα µε-
γαλύτερη προσοχή και µελέτη. Ας περάσουµε λοιπόν 
αρχικά στις κύριες προτάσεις µας για την Κυριακή!
Οι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινούν από τα προκρι-
µατικά Μουντιάλ. Στις 19:00, για τον ένατο όµιλο, 
η Αγγλία δοκιµάζεται στην έδρα της Αλβανίας. Το 
παιχνίδι δεν είναι τόσο εύκολο για στους Άγγλους. 
Οι αποδόσεις στο «διπλό» µάς… διώχνουν από προ-
βλέψεις για τον τελικό νικητή. Θα εστιάσουµε, λοι-
πόν, στα γκολ. Η Αλβανία είναι µια σκληροτράχηλη 
οµάδα, που θα παίξει χωρίς άγχος και δεν έχει να 
χάσει κάτι. Αµυντικά, βέβαια, έχει πολλά προβλή-
µατα και η Αγγλία διαθέτει τους ποδοσφαιριστές 
για να τα εκµεταλλευτεί. Οι Άγγλοι στην καλή τους 
µέρα µπορούν να βγάλουν από µόνοι τους το Over. 
Ωστόσο, ούτε αυτοί αµυντικά είναι απολύτως σταθε-
ροί και δεν αποκλείουµε το ενδεχόµενο να δεχτούν 
κι αυτοί κάποιο τέρµα. Γενικά, δεν περιµένουµε ένα 
«κλειστό» µατς, κάθε άλλο. Αξίζει το Over 2.5 σε α-
πόδοση 1.80.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Πολλά γκολ στα προκριµατικά 

Μουντιάλ!

Ανώτερη η Ισλανδία
Συνεχίζουµε µε προκριµατικά, αλλά πάµε στον δέ-
κατο όµιλο και τον αγώνα της Αρµενίας µε την Ισλαν-
δία. Την Αρµενία την είδαµε και πριν από κάποια 
χρόνια απέναντι στην Εθνική µας. ∆εν έχει αλλάξει 
πολύ ως οµάδα από τότε, και δεν είναι κάτι το ιδι-
αίτερο. Έχει συγκεκριµένες ποιοτικές µονάδες, αλλά 
σίγουρα είναι περισσότερα τα κενά της, ειδικά στα 
µετόπισθεν. Η Ισλανδία δεν ήταν καλή το 2020, αλλά 
έχει αποκτήσει µέταλλο ως οµάδα τα τελευταία χρό-
νια και πιστεύουµε ότι θα βρει ξανά τον εαυτό της. ∆ι-

αθέτει έµπειρους ποδοσφαιριστές και θέλει να κάνει 
νέα αρχή, µε τον καινούργιο προπονητή. Αν θέλει να 
διεκδικήσει µε αξιώσεις τη δεύτερη θέση του οµίλου, 
πρέπει τέτοια µατς να τα καθαρίζει. Πιστεύουµε ότι 
θα βρει τον τρόπο εύκολα ή δύσκολα και θα φύγει µε 
το «διπλό», σε απόδοση 2.15.

Θα γίνει δυνατό µατς
Μεταφερόµαστε στον τέταρτο όµιλο των προκριµατι-
κών και στο µατς της Ουκρανίας µε τη Φινλανδία. Οι 
Ουκρανοί προέρχονται από εξαιρετική εµφάνιση και 
σπουδαίο βαθµό στο µατς µε τη Γαλλία, εκτός έδρας! 
Βρέθηκαν πίσω στο σκορ, αλλά δεν τα παράτησαν, 
κράτησαν και πήραν και την ισοπαλία. ∆είχνουν ότι 
είναι πολύ σοβαροί και έχουν και ποιότητα. Θα παί-
ξουν µόνο για τη νίκη απόψε. Μαχητική ήταν όµως 
και η Φινλανδία στο παιχνίδι µε τη Βοσνία. Τελικά, 
έµεινε στο 2-2, αφού πλήρωσε τα αµυντικά της λάθη. 
Επιθετικά έδειξε πολύ καλά στοιχεία και θα ψάξει το 
γκολ και απόψε. Θεωρούµε πολύ δύσκολο να µη σκο-
ράρουν οι Ουκρανοί απέναντι σε αυτή την άµυνα, ει-
δικά µε την ψυχολογία που έχουν. Όµως και η Φιν-
λανδία έχει τους παίκτες για να βρει δίχτυα, έστω µία 
φορά. Προβλέπουµε ανταγωνιστικό παιχνίδι και πο-
ντάρουµε στο Goal/Goal σε απόδοση 2.20.
Κλείνουµε τις βασικές µας επιλογές για την Κυριακή 
αλλάζοντας διοργάνωση. Μεταφερόµαστε στη Β΄ Ολ-
λανδίας, που έχει κανονικά αγωνιστική. Και έχει και 
µατσάρα, ανάµεσα σε Ρόντα και Καµπούρ. Η Κα-
µπούρ είναι η καλύτερη οµάδα του φετινού πρωτα-
θλήµατος µέχρι τώρα. Βρίσκεται στην πρώτη θέση και 
είναι και σε φόρµα. Αγνοεί την ήττα εδώ και 10 µατς, 
ενώ προέρχεται από το 3-0 επί της ΦΚ Αϊντχόφεν. Η 
Ρόντα είναι καλή οµάδα, αλλά ένα κλικ κάτω από τη 
σηµερινή της αντίπαλο και παλεύει για τη συµµετοχή 
στα πλέι-οφ ανόδου. Επιπλέον, η Καµπούρ έχει και 
τρεις σερί νίκες απέναντι στη Ρόντα. Πιστεύουµε ότι 
θα τις κάνει… τέσσερις και στηρίζουµε το «διπλό» σε 
απόδοση 1.90.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία 
ακόµη εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυ-
φαίο ενηµερωτικό site για το Στοίχηµα µπορείτε να 
βρίσκετε επιλογές για live betting καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες 
ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη στοιχηµατική δράση. 
Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Λούγκο - Σαµπαντέλ (28/03, 15:00): Η Λούγκο 
είναι αήττητη στα τρία τελευταία παιχνίδια της και 
παίζει µε την ουραγό Σαµπαντέλ. Θέλουν πολύ τη νίκη 
οι γηπεδούχοι, ο «άσος» παίζει σε αποδόσεις άνω του 
διπλασιασµού.

* Καζακστάν - Γαλλία (28/03, 16:00): Η Γαλλία δεν 
χάνει εδώ και τρία συνεχόµενα µατς, ενώ το Καζακ-
στάν δεν κερδίζει εδώ και έξι σερί! Φυσικά φαβορί 
οι Γάλλοι, αλλά µάλλον µόνο σε κάποιο combo αξίζει 
στοιχηµατικά η νίκη τους.

* Χιρόνα - Αλµπαθέτε (28/03, 17:00): Από δύο συ-
νεχόµενα No Goal προέρχεται η Αλµπαθέτε, που γενικά 
δυσκολεύεται πολύ να σκοράρει. Γενικά η κατηγορία 
έχει κλειστά µατς, εδώ το No Goal είναι φαβορί στοιχη-
µατικά σε απόδοση 1.50!

Goal Tips

* Κόσοβο - Σουηδία (28/03, 21:45): Και οι δύο 
οµάδες, και ειδικά η Σουηδία, έχουν ποιοτικούς 
παίκτες µπροστά. Αµυντικά δεν είναι και οι πιο 
σταθερές. Παρ’ όλα αυτά, το Goal/Goal είναι αου-
τσάιντερ στο 2.00!

* Ελβετία - Λιθουανία (28/03, 21:45): Η Ελβετία 
είναι πολύ ανώτερη οµάδα και αποτελεί το µεγάλο 
φαβορί για τη νίκη. Και οι µπουκ θεωρούν ότι πολύ 
δύσκολα θα σκοράρει η Λιθουανία. Έτσι, προσφέ-
ρουν το No Goal µόλις σε απόδοση 1.30!

* Ρουµανία - Γερµανία (28/03, 21:45): ∆εν συ-
γκρίνονται οι δύο οµάδες, η Γερµανία έχει τροµερό 
ρόστερ, ειδικά µεσοεπιθετικά. Και η Ρουµανία 
παίζει συνήθως ανοιχτά, και σήµερα δεν έχει να 
χάσει κάτι. Οι στοιχηµατικές έχουν ως φαβορί το 
Over 2.5, σε απόδοση 1.66. ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 28/03
17:45  Ρόντα - Καµπούρ   2  1.90
19:00  Αλβανία - Αγγλία   Over 2.5  1.80
19:00  Αρµενία - Ισλανδία   2  2.15
21:45  Ουκρανία - Φινλανδία   Goal/Goal  2.20
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«Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ»: ΓΙΑ 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΗ ΜΑΤΙΑ
H παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας» (Mon 
Petit Prince), σε σκηνοθεσία ∆ηµήτρη 
Μπογδά νου µε τη Λένα Παπαληγούρα στον 
ρόλο του Μικρού Πρίγκιπα, προβάλλεται 
on demand σε hi-definition πολυκάµερη 
µαγνητοσκόπηση, από το ∆ηµοτικό Θέατρο 
Πειραιά.
Τιµή εισιτηρίου: €13
Εισιτήρια: viva.gr, artinfo.gr

«Ο ΧΟΡΕΥΤΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΡΤ2
Προικισµένος µε έναν απίστευτο συνδυασµό 
δύναµης και χάρης, ο Σεργκέι Πολούνιν χτύ-
πησε σαν κεραυνός στον κόσµο του µπαλέ-
του και έγινε ο νεαρότερος πρώτος χορευτής 
στην ιστορία του Βασιλικού Μπαλέτου του 
Λονδίνου. Στο απόγειο της δόξας του, στην 
ηλικία των 25 ετών, οδηγηµένος στο όριο της 
αυτοκαταστροφής από την επιτυχία του, ο 
Σεργκέι ένιωθε το ταλέντο του περισσότερο 
ως βάρος παρά ως δώρο. Το ντοκιµαντέρ «Ο 
Χορευτής» είναι µια χωρίς προηγούµενο 
µατιά στη ζωή της σύνθετης προσωπικότητας 
του Σεργκέι Πολούνιν, που έκανε το µπαλέτο 
viral στο internet, εκτελώντας τη χορογραφία 
του Jade Hale-Christofi στο τραγούδι «Take 
me to church» του Hozier, στο βίντεο που 
σκηνοθέτησε ο David LaChap elle. Σάββατο 
27 Μαρτίου στις 22:15.

FANTASYMPHONY: Η ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΤΑΙΝΙΩΝ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
Ζήστε µια επική συναυλία γεµάτη µε τα 
σάουντρακ των σπουδαιότερων κινηµα-
τογραφικών ταινιών φαντασίας έτσι όπως 
τα ερµηνεύει η Εθνική Συµφωνική Ορχή-
στρα της ∆ανίας. Οι αξεπέραστες µελωδίες 
από τον «Χάρι Πότερ», τον «Άρχοντα των 
∆αχτυλιδιών», το «Game Of Thrones», το 
«Highlander» και τη «Narnia» έρχονται στο 
Christmas Theater On Line.
Παρασκευή 2 Απριλίου στις 20:00
Σάββατο 3 Απριλίου στις 16:00 και στις 20:00
Κυριακή 4 Απριλίου στις 16:00 και στις 20:00
∆ευτέρα 5 Απριλίου στις 20:00
Τιµή κωδικού: €15
www.viva.gr, www.christmastheater.gr

Συνηθίζουµε να διασυνδέουµε τη µεν 
επιστήµη µε τη λογική, την αντικει-
µενικότητα και τους κανόνες, τη δε 

τέχνη µε τη φαντασία, την υποκειµενικότητα 
και την ελευθερία. Ωστόσο, µε µια πιο διεισ-
δυτική µατιά διαπιστώνουµε ότι αυτοί οι δύο 
κόσµοι δεν είναι «ξένοι» µεταξύ τους αλλά, 

αντιθέτως, συµπληρωµατικοί. Αυτήν ακρι-
βώς τη συµπληρωµατική σχέση επιχειρεί, 
µεταξύ άλλων, να αναδείξει διαδικτυακά και 
σε «ζωντανή µετάδοση» από την Τεχνόπολη 
∆ήµου Αθηναίων το Athens Science Festival, 
που επιστρέφει δυναµικά από τις 27 έως τις 
29 Μαρτίου µε θέµα «Η εποχή των ηρώων». 

Μέσα από live οµιλίες και ψηφιακές εκδη-
λώσεις το µεγαλύτερο φεστιβάλ επιστήµης 
της χώρας θα παρουσιάσει τις πιο σύγχρονες 
εξελίξεις στη σχέση της επιστήµης µε την τέ-
χνη, από τους κορυφαίους του είδους.
Περισσότερες πληροφορίες: 
www.athens-science-festival.gr

ATHENS SCIENCE VIRTUAL FESTIVAL 2021: 

Η ΤΕΧΝΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ



Έχω ακούσει  
και συνεχίζω να 
ακούω πολλή 
παραδοσιακή 
μουσική, από 
ελληνικούς και 
ξένους τόπους. 
Εκτιμώ και αγαπώ 
βαθιά το δημοτικό  
μας τραγούδι, 
λειτουργεί σαν  
φάρος για μένα  
και μέσα από 
αυτό νιώθω να 
επαναπροσδιορί-
ζομαι.

Ο 
τραγουδοποιός Θανάσης Σκαρ-
γιώτης καταθέτει τη νέα του ολο-
κληρωμένη δισκογραφική ερ-
γασία με τίτλο «Της χαραυγής το 
αχ», που κυκλοφορεί ψηφιακά 
από το Ogdoo Music Group. Έχει 

προηγηθεί η επιτυχημένη κυκλοφορία του τρα-
γουδιού «Μπερδέματα», που αποτέλεσε προάγ-
γελο της κυκλοφορίας. Ο Θανάσης Σκαργιώτης 
είναι ένας πολυσύνθετος δημιουργός της νέας 
γενιάς με αξιόλογες σπουδές σε όλο το φάσμα 
των ειδών της μουσικής, στην εφαρμοσμένη στι-
χουργία και στη φωνητική και με επιπλέον εφό-
διο την ευρύτητα της σκέψης που του εξασφάλι-
σαν οι σπουδές του στη Φυσική.
Με καταγωγή από τα Ιωάννινα και τη Θεσσαλο-
νίκη, μετουσιώνει τα ακούσματά του, τόσο από 
την έντεχνη όσο και από την παραδοσιακή μου-
σική, σε ένα σύγχρονο διακριτό μουσικό ιδίωμα, 
χαρακτηριστικό που τον καθιστά έναν ολοκλη-
ρωμένο δημιουργό που έχει πολλά να προσφέ-
ρει στην ελληνική μουσική σκηνή.

Κυκλοφόρησε πρόσφατα το δεύτερό σας άλ-
μπουμ, «Της χαραυγής το αχ». Τι σημαίνει για 
σας η κυκλοφορία του, ειδικά σε μια τέτοια 
εποχή;
Το άλμπουμ αυτό είναι η αποτύπωση όσων συ-
νυπάρχουν μέσα μου και, παράλληλα, μια έν-
δειξη ότι είμαι παρών. Το «Της χαραυγής το αχ» 
κρύβει ελπίδα, λύτρωση, φυγή, κρύβει τη λα-
χτάρα για καθετί καινούργιο που χαράζει. Ταυ-
τόχρονα, όμως, είναι και το «αχ» του φόβου, της 
στενοχώριας και της αγωνίας. Υπερτερεί η αισι-
οδοξία. Γενικότερα είμαι αισιόδοξος άνθρωπος 
και θεωρώ ότι σε τέτοιες σκοτεινές περιόδους η 
ανάγκη να παρουσιάζουμε το έργο μας όσοι α-
σχολούμαστε με την τέχνη είναι ακόμα μεγαλύ-
τερη. Είναι ένα μήνυμα πρώτα προς εμένα και 
εύχομαι και προς τους ακροατές. Η δύναμη που 
έχει μέσα του ο άνθρωπος είναι πολύ περισσό-
τερη απ’ όση νομίζει. Είναι ανάγκη μου, αλλά και 
χρέος μου, να επιμένω στη δημιουργία και στη 
δισκογραφία, ό,τι κι αν συμβαίνει γύρω μου.

Στα τραγούδια σας υπάρχει έντονη η επιρ-
ροή από την παραδοσιακή μουσική. Είναι κάτι 
που κάνατε εκούσια ή προέκυψε από τα ακού-
σματά σας; 
Έχω ακούσει και συνεχίζω να ακούω πολλή πα-
ραδοσιακή μουσική, από ελληνικούς και ξένους 

τόπους. Εκτιμώ και αγαπώ βαθιά το δημοτικό 
μας τραγούδι, λειτουργεί σαν φάρος για μένα και 
μέσα από αυτό νιώθω να επαναπροσδιορίζο-
μαι. Θυμάμαι ότι στις πρώτες μελωδίες που έ-
φτιαχνα με την κιθάρα, κάπου στο γυμνάσιο, ήδη 
υπήρχαν τα παραδοσιακά στοιχεία, μαζί και με 
κάποια ροκ χρώματα βέβαια, τα οποία συνεχί-
ζουν να με ακολουθούν. Είναι κάτι που γίνεται 
αβίαστα και δεν με έκανε ποτέ να αναρωτηθώ. 
Απλώς ήταν εκεί.

Από τι εμπνέεστε στα τραγούδια σας; 
Την έμπνευσή μου την προκαλώ. Κάποτε, η 
Λίνα Νικολακοπούλου μού είχε πει: «Να πα-
ρατηρείς συνεχώς γύρω σου, να παρατηρείς». 
Νομίζω πως όταν μπαίνω σε αυτή τη διαδικα-
σία, της παρατήρησης, αυτόματα γίνομαι πιο α-
νοιχτός σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μου. Ένα 
βλέμμα και ένα χαμόγελο, το αγχωμένο περπά-
τημα κάποιου αγνώστου, το βουητό ενός ποτα-
μού, τα συνθήματα πάνω στους τοίχους, κάποιο 
παλιό μου βίωμα, μπορούν να αποτελέσουν 
πηγή έμπνευσης. Μετά, βάζω μπρος τη φαντα-
σία μου και στρώνομαι στη δουλειά, πάνω από 
ένα λευκό χαρτί και με μια κιθάρα κοντά μου.

Από την έως τώρα πορεία σας στη μουσική, τι 
θεωρείτε ότι είναι το δυσκολότερο που έχετε 
αντιμετωπίσει και ποιες ήταν οι μεγαλύτερες 
απολαύσεις της διαδρομής;
Πριν από μερικά χρόνια θα τραγουδούσα σε 
ένα μπαράκι κάπου στην Αθήνα. Φτάσαμε στον 
χώρο και διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε κον-
σόλα ήχου, ούτε ηχολήπτης! Κάτι για το οποίο 
δεν είχα ενημερωθεί. Προσπαθήσαμε να κά-
νουμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά μάταια. Εν τω με-
ταξύ, το μαγαζί γέμιζε. Με μία ώρα καθυστέ-
ρηση, ξεκίνησα, εντέλει, χωρίς ρεύμα. Στο διά-
λειμμα ήρθε ένας μεθυσμένος ηχολήπτης με 
μια κονσόλα και μέσα στο βουητό του κόσμου 
φτιάξαμε έναν μέτριο ήχο, για να συνεχίσουμε 

το πρόγραμμα. Λίγο πριν από το τέλος της βρα-
διάς έπαιξα πάλι χωρίς ρεύμα. Δεν θυμάμαι να 
έχω βιώσει άλλη φορά τέτοιο άγχος σε παρά-
στασή μου.
Η πιο όμορφη στιγμή σε live, που πραγματικά είναι 
χαραγμένη μέσα μου, είναι μία από τις συναυλίες 
που έδωσα στο χωριό του πατέρα μου, έξω από τα 
Γιάννενα. Στήσαμε τα όργανα στην πλατεία κάτω 
από τον πλάτανο και όλο το χωριό ήταν εκεί. Μα-
ζευτήκαμε μετά από χρόνια και ανταλλάξαμε τις ι-
στορίες μας, τα κοινά μας βιώματα και την αγάπη 
μας για το τραγούδι και τον τόπο μας. Η πιο ζεστή 
αγκαλιά που έχω νιώσει επί σκηνής. Κατά τα άλλα, 
απολαμβάνω πολύ τη στιγμή της σύλληψης και 
της ολοκλήρωσης των τραγουδιών, καθώς και 
την περίοδο της ηχογράφησης στο στούντιο.

Ο πατέρας σας είναι συγγραφέας και συμμετέ-
χει στο άλμπουμ και ως στιχουργός σε ένα τρα-
γούδι. Σας βοήθησε το ότι μεγαλώσατε σε καλ-
λιτεχνικό περιβάλλον; 
Ο πατέρας μου, Μάνθος Σκαργιώτης, έχει γρά-
ψει τα λόγια στα «Πουλιά της λήθης», που είναι 
και το πρώτο τραγούδι που φτιάξαμε παρέα. Το 
πιο πρόσφατο μυθιστόρημά του, το «Ουμπού-
ντου», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα – να 
το διαβάσετε! Σαφώς και με επηρέασε το καλλι-
τεχνικό οικογενειακό περιβάλλον και μακάρι να 
έχω πάρει και τη φλέβα από εκείνον. Παντού στο 
σπίτι υπάρχουν βιβλία και συχνά παίζει μουσική. 
Η εικόνα του πατέρα μου να γράφει και να διαβά-
ζει ώρες στο γραφείο του, οι διηγήσεις των ιστο-
ριών του, είτε στη μητέρα μου είτε σ’ εμένα, μου 
έδιναν ένα κίνητρο παραπάνω για να αγαπήσω 
και ο ίδιος το γράψιμο. Επίσης, η μητέρα μου έχει 
σπουδαία φωνή και συνεχώς τραγουδάει. Αγα-
πούν και οι δυο τους πολύ το τραγούδι, όπως και 
η αδερφή μου. Παλιά, στα ταξίδια μας με το αμάξι 
γινόμασταν χορωδία! Με στηρίζουν όλοι τους με 
την ψυχή τους και με κάθε τρόπο. Ελπίζω να τους 
το ανταποδίδω.
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Θανάσης Σκαργιώτης

«Την έμπνευσή μου 
την προκαλώ»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ



Τ
ο καλοκαίρι του 1920 καταφθάνει στη Χίο η 
Κυβέλη Αδριανού, η µεγάλη δόξα του ελ-
ληνικού θεάτρου. Γενικός διοικητής του 
νησιού είναι ένας γοητευτικός νεαρός, ο-
νόµατι Γεώργιος Παπανδρέου. Εκείνη 
είναι παντρεµένη. Το ίδιο κι αυτός. Η εµ-

βληµατική πρωταγωνίστρια και ο πολιτικός που θα ανα-
δειχθεί τρεις φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας ζουν 
για χρόνια έναν θυελλώδη παράνοµο έρωτα, ώσπου ε-
νώνονται µε τα δεσµά του γάµου και γίνονται ένα από τα 
µυθικά ζευγάρια του 20ού αιώνα.

Το βιβλίο του Στέφανου ∆άνδολου «Φλόγα και 
Άνεµος» (εκδόσεις Ψυχογιός) είναι η τοιχογρα-
φία µιας ολόκληρης εποχής. Μέσα από ανέκ-
δοτες επιστολές, αρχειακό υλικό και µαρτυ-
ρίες, ο Στέφανος ∆άνδολος φέρνει στο φως 
τη ζωή της θρυλικής Κυβέλης και την τα-
ραχώδη σχέση της µε τον Γεώργιο Παπαν-
δρέου και ζωντανεύει αθέατες πτυχές του 
θεάτρου και της πολιτικής.

Τι σας οδήγησε στο να καταπιαστείτε µε 
την ιστορία των Κυβέλη-Παπανδρέου;
Κατ’ αρχάς το γεγονός ότι δεν είχε γρα-
φτεί ποτέ ένα µυθιστόρηµα για τη ζωή 
της υπέροχης αυτής ηθοποιού, που ση-
µάδεψε µια ολόκληρη εποχή. Επίσης, 
ήθελα να βυθιστώ ξανά σε δραµατικές 
εποχές του 20ού αιώνα και µέσα από 

τον έρωτα αυτών των δύο µεγάλων προσω-
πικοτήτων να ξεφυλλίσω στα µάτια του αναγνώστη σελί-
δες της ελληνικής ιστορίας. Στην πραγµατικότητα, το βα-
θύτερο σχόλιο του βιβλίου είναι η σηµασία τού να ακο-
λουθείς τον δικό σου δρόµο σε πείσµα κάθε αντιξοότητας 
και δυσκολίας. Και µέσα από την οπτική αυτή διατρέχω 
βίαιους καιρούς, δείχνοντας πόσο ανάγκη έχουµε τελικά 
το συναίσθηµα, την ευγένεια, τη ζεστασιά.

Είναι «η µοναδική µας πατρίδα οι άνθρωποι που αγα-
πήσαµε µε πάθος», όπως επαναλαµβάνει η Κυβέλη 
στο µυθιστόρηµα;
Φυσικά και είναι. Τι άλλο έχουµε; Τι άλλο µπορεί να µας 
κρατήσει δυνατούς; Ειδικά στις δύσκολες εποχές, όπως 
είναι κι αυτή που ζούµε τους τελευταίους µήνες, η ση-
µασία τού να αναγνωρίζεις πόσο σηµαντικό είναι το ότι 
αγάπησες και αγαπάς είναι µια αξία ανεκτίµητη. Η µόνη 
απόδειξη ότι ζήσαµε είναι, κατά τη γνώµη µου, η αγάπη 
που δώσαµε και πήραµε. Τα άλλα όλα είναι εφήµερα 
και αναλώσιµα.

Στο µυθιστόρηµα καίριο ρόλο κρατούν οι επιστολές 
που αντάλλασσαν µεταξύ τους Κυβέλη και Παπαν-
δρέου. Είχατε πρόσβαση στο πραγµατικό υλικό; Πόσο 
αληθινές είναι οι επιστολές τους;
Απόλυτα αληθινές και είναι ο λόγος που αυτό το βιβλίο 
φέρνει στην επιφάνεια µια διάσταση άγνωστη τόσο για 
την Κυβέλη όσο και για τον Παπανδρέου. Ναι, είχα από-
λυτη πρόσβαση σε ανέκδοτο υλικό κι έτσι µπόρεσα να 
συνδέσω τη µυθιστορηµατική ατµόσφαιρα του βιβλίου 
µε ένα ντοκιµαντερίστικο ύφος που φέρνει για πρώτη 
φορά στο φως όλο το παρασκήνιο και τη φύση εκείνης 
της µοιραίας σχέσης. Και πρέπει επίσης να τονίσω ότι οι 
ίδιες οι επιστολές µού φάνηκαν σαν ένα ερωτικό µυθι-
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Ο Στέφανος ∆άνδολος

«Η µόνη απόδειξη 
ότι ζήσαµε είναι η αγάπη 
που δώσαµε και πήραµε»

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Το βιβλίο του Στέφανου ∆άνδολου «Φλόγα και 
Άνεµος» (εκδόσεις Ψυχογιός) είναι η τοιχογρα-
φία µιας ολόκληρης εποχής. Μέσα από ανέκ-
δοτες επιστολές, αρχειακό υλικό και µαρτυ-
ρίες, ο Στέφανος ∆άνδολος φέρνει στο φως 
τη ζωή της θρυλικής Κυβέλης και την τα-
ραχώδη σχέση της µε τον Γεώργιο Παπαν-
δρέου και ζωντανεύει αθέατες πτυχές του 
θεάτρου και της πολιτικής.

τον έρωτα αυτών των δύο µεγάλων προσω-

που δώσαµε και πήραµε»



Γενικά, βρίσκω πια πολύ ενδιαφέρον 
σε αυτή τη φάση της καριέρας µου το 
να επιλέγω ένα θέµα που βασίζεται σε 
πραγµατικά γεγονότα και να το συνθέτω, 
µέσα από αυτόν τον δικό µου τρόπο, µε µια 
µυθιστορηµατική εσάνς.

στόρηµα από µόνες τους, έχουν τέτοιον λυρισµό, 
και πόνο, και ποίηση, που φανερώνουν τι µεγα-
λείο είχαν αυτοί οι άνθρωποι µέσα τους εκείνα τα 
δύσκολα, ανταριασµένα χρόνια.

Επιλέξατε να διηγηθείτε την ιστορία τους από 
τη σκοπιά της Κυβέλης. Γιατί;
Πρώτον επειδή είχα µεγαλύτερη πρόσβαση στην 
πλευρά της Κυβέλης, λόγω της Βαλεντίνης Πο-
ταµιάνου, κι έτσι µπορούσα να αναπτυχθώ κα-
λύτερα και βαθύτερα. Και, δεύτερον, επειδή µε 
γοήτευε η ιστορία αυτής της µεγάλης ηθοποιού, 
που σε καιρούς δύσκολους για κάθε γυναίκα ά-
νοιξε δρόµους στο ελληνικό θέατρο και στάθηκε 
προποµπός σε πολλά πράγµατα. Επίσης, µε ενδι-
έφερε η λεπτή γραµµή ανάµεσα στη δόξα και στη 
µοναξιά. Πώς διαχειρίζεται µια σπουδαία πρωτα-
γωνίστρια των αρχών του 20ού αιώνα την από-
λυτη καταξίωση και ταυτόχρονα τις βαθύτερες α-
νασφάλειές της.

Τι σας γοητεύει περισσότερο όταν γράφετε για 
υπαρκτά πρόσωπα;
Όσον αφορά τη διαδικασία της δουλειάς, οι πε-
ριορισµοί που βάζω στον εαυτό µου. Η πειθαρ-
χία που πρέπει να έχω, για να αποτυπώσω πει-
στικά τους χαρακτήρες µου. Αλλά και η σύνθεση 
ανάµεσα στην πραγµατικότητα και την επινόηση. 
∆ιότι ένα ολοκληρωµένο ιστορικό µυθιστόρηµα 
που πραγµατεύεται αληθινές ζωές πρέπει να δι-
ανθίζεται από µυθοπλαστικές πινελιές που ται-
ριάζουν απόλυτα µε την ιστορία. Γενικά, βρίσκω 
πια πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη φάση της καριέ-
ρας µου το να επιλέγω ένα θέµα που βασίζεται 

σε πραγµατικά γεγονότα και να το συνθέτω, µέσα 
από αυτόν τον δικό µου τρόπο, µε µια µυθιστο-
ρηµατική εσάνς. Είναι κάτι που το αποτόλµησα 
και πριν από περίπου 20 χρόνια µε το «Νέρων – 
Εγώ, ένας θεός», δηλαδή µε απασχολούσε από 
το πρώιµο στάδιο της συγγραφικής µου πορείας.

Αν είχατε τη δυνατότητα να γνωρίσετε έναν από 
τους δυο, την Κυβέλη Αδριανού ή τον Γεώργιο 
Παπανδρέου, ποιον θα επιλέγατε;
Ειλικρινά, δεν θα καιγόµουν να γνωρίσω κανέ-
ναν από τους δυο, όπως δεν θα καιγόµουν να 
γνωρίσω ούτε την Πηνελόπη ∆έλτα και τον ∆ρα-
γούµη. Έχοντας περάσει τόσο χρόνο µαζί τους 
µέσα από το γράψιµο, αισθάνοµαι σαν να τους 
έχω γνωρίσει µε κάποιον τρόπο (ειδικά την Κυ-
βέλη και τη ∆έλτα) και δεν θα ήθελα να αποµυθο-
ποιήσω τη διάσταση που έχω φτιάξει µέσα µου 
για κείνους. Ίσως ο µόνος ήρωας που θα ήθελα 
πραγµατικά να γνωρίσω είναι εκείνος στον οποίο 
είναι αφιερωµένο το βιβλίο που γράφω αυτή την 
εποχή.

Γύρω από αυτή τη θυελλώδη ερωτική ιστορία 
σκιαγραφείται η Ελλάδα από το 1920 µέχρι τη 
χούντα των συνταγµαταρχών. Παράλληλα γνω-
ρίζουµε κι άλλους χαρακτήρες. Ανάµεσά τους η 
δισέγγονη της Κυβέλης και του Μήτσου Μυράτ, 
Βαλεντίνη. Μιλήστε µας για κείνη και πώς α-
ντέδρασε διαβάζοντας το «Φλόγα και Άνεµος».
Χωρίς την υπέροχη Βαλεντίνη δεν θα είχε γραφτεί 
αυτό το βιβλίο όπως γράφτηκε. Τη γνώρισα χάρη 
στον Αλέξη Σταµάτη και την Εύα Σιµάτου που έ-
καναν ένα ταξίδι στη Σύρο και γνωρίζοντας ότι έ-

γραφα για την Κυβέλη µού µίλησαν για κείνην. Υ-
πήρξε πολύ γενναιόδωρη µαζί µου, µε πλούτισε 
µε πληροφορίες και αναµνήσεις και επιπλέον υ-
ποδέχτηκε την απόφασή µου να την εντάξω στους 
ήρωες του βιβλίου µε τρόπο εκπληκτικά ενθαρ-
ρυντικό. Πλάσε µε όπως θέλεις, µου είπε. Στην 
ουσία, το «Φλόγα και Άνεµος» είναι ένα βιβλίο για 
την Κυβέλη και για τη Βαλεντίνη, για τη σχέση δύο 
γυναικών που έµοιαζαν πολύ µεταξύ τους. Είναι 
ένας άνθρωπος τρυφερός, ευγενής και πασπαλι-
σµένος από την οµορφιά εκείνης της αξέχαστης 
εποχής. Αισθάνοµαι τυχερός που τη γνώρισα.

Τέλος, ποια πέντε βιβλία θα µας προτείνατε να 
διαβάσουµε τώρα στην καραντίνα;
«Η Κλάρα και ο ήλιος» του Καζούο Ισιγκούρο, 
«Όλιβ Κίττριτζ» της Ελίζαµπεθ Στράουτ, «Άγιο 
Αίµα» του Θοδωρή Παπαθεοδώρου, «Ο Στόου-
νερ» του Τζον Γουίλιαµς, «Θέα Ακρόπολη» της 
Λουκίας ∆έρβη.
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Η 
έκθεση «1821 Πριν και Μετά» είναι µία από τις σηµαντικότερες εκθέσεις που έχει παρουσιάσει το 
Μουσείο Μπενάκη και η µεγαλύτερη έκθεση για τον νεότερο ελληνισµό που έχει διοργανωθεί ποτέ.
Τα περισσότερα από 1.200 αντικείµενά της και οι 1.218 σελίδες του καταλόγου της έκθεσης «1821 Πριν 
και Μετά» του Μουσείου Μπενάκη παρουσιάζουν 100 χρόνια ιστορίας του νεότερου ελληνισµού, από 

το 1770 µέχρι το 1870. Πρόκειται για την εκατονταετία που ξεκινά µε την ηθική και οικονοµική προετοιµασία της 
απελευθέρωσης των Ελλήνων, κορυφώνεται µε την Επανάσταση του 1821 και ολοκληρώνεται µε τις πρώτες 
δεκαετίες της λειτουργίας και της ανάπτυξης του ελληνικού κράτους. Μέσα από σπάνια έργα τέχνης και από 
ξεχωριστά τεκµήρια της κάθε εποχής, οι τρεις ενότητες της έκθεσης και τα αντίστοιχα κεφάλαια του καταλόγου 
συνθέτουν ένα γοητευτικό ταξίδι ιστορίας και τέχνης, τα βήµατα του οποίου µας εξηγούν γιατί αυτή η τόσο πλού-
σια εκατονταετία εξακολουθεί να µας συγκινεί τόσο έντονα, ακόµη και στον 21ο αιώνα.
Ο µνηµειώδης κατάλογος «1821 Πριν και Μετά: Έλληνες και Ελλάδα, Επανάσταση και Κράτος» αποτελεί µία από 
τις σηµαντικότερες εκδόσεις των τελευταίων χρόνων για τη νεότερη Ελλάδα.
Πολυτελή τεκµήρια και ίχνη της καθηµερινότητας της προεπαναστατικής περιόδου, κειµήλια πολέµου των 
χρόνων της Επανάστασης, αλλά και γραπτές µαρτυρίες της κάθε είδους διοίκησης των Ελλήνων, µαζί µε έργα 
αστικής και λαϊκής τέχνης των πρώτων δεκαετιών του νέου κράτους συνδυάζονται µε έργα τέχνης του 19ου, του 
20ού και του 21ου αιώνα, τα οποία µαρτυρούν τον απόηχο και την πρόσληψη της Επανάστασης. Μαζί µε τα έργα 
των συνδιοργανωτριών τραπεζών, οργανισµών και ιδιωτών συλλεκτών, παρουσιάζονται οι πλούσιες συλλογές 
που συγκέντρωσε ο Αντώνης Μπενάκης στο µουσείο που πρόσφερε στο ελληνικό έθνος. Το σύνολο αυτών των 
έργων δηµιουργεί µια σύνθεση µε βαθύ περιεχόµενο, που αποτυπώνει το γοητευτικό παρελθόν των Νεοελλήνων 
και αναδεικνύει τους λόγους της ύπαρξής µας, την αντοχή µας και την πορεία µας: τα θετικά στοιχεία που δόµη-
σαν τον νεότερο ελληνισµό.

Τιµή καταλόγου: €45
Έκδοση µε κουτί: €65
Μουσείο Μπενάκη
Κουµπάρη 1 & Βασ. Σοφίας
Τηλ.: 210 3671000
Fax: 2 10 3622547
benaki.gr

INFO

∆ιασώζοντας από τη λήθη σπάνια αντι-
κείµενα λαϊκής τέχνης απ’ όλο το φάσµα 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων του 
πρόσφατου παρελθόντος (όπλα, παλάσκες, 
µεδουλάρια, φυλακτά, ρολόγια κ.ά.), ο 
Βασίλης Κορκολόπουλος αναζητεί µε αυτα-
πάρνηση τον µίτο που θα τον οδηγήσει πίσω, 
σε ξεχασµένα στρώµατα του ελληνικού 
πολιτισµού και ψυχισµού. Γι’ αυτό, ακόµα 
και το απλό ξεφύλλισµα του καταλόγου της 
συλλογής του αποτελεί κάτι παραπάνω από 
ένα µάθηµα καλαισθησίας· εξοικειώνει τον 
αναγνώστη µε το συµβολικό «λεξιλόγιο» 
που συγκρότησε και εξέφρασε τον φα-
ντασιακό κόσµο του Νεοέλληνα. Αυτό που 
προσδίδει στη συλλογή ένα ιδιαίτερο στίγµα 
και µια ευρύτερη σηµασία είναι ακριβώς 
αυτή η µέριµνα του δηµιουργού της για την 
πολιτιστική µας αυτογνωσία, την οποία και 
φιλοδοξεί να αναδείξει η παρούσα έκδοση.

Το Οδοιπορικό ενός 
Συλλέκτη, Συλλογή 
Βασίλη Κορκολόπουλου, 
εκδόσεις Καπόν

Πριν 
και Μετά1821



Μ
ια διεθνής οµάδα 
ερευνητών υπό την 
ηγεσία του Ινστιτούτου 
Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του 
ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος 

καλείται να µελετήσει τις ευρωπαϊκές αξίες 
και πώς αυτές αλλάζουν µέσα στο χώρο και 
στον χρόνο. Το νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό 
 πρόγραµµα που θα µελετήσει τα παραπάνω 
ονοµάζεται VAST (Values Across Space 
& Time), ξεκίνησε στο τέλος του 2020 και 
εντάσσεται στο πλαίσιο των ερευνητικών 
προγραµµάτων πολιτιστικής κληρονοµιάς 
του Horizon 2020. Το VAST έχει ως στόχο 
τη διερεύνηση του µετασχηµατισµού των 
θεµελιωδών ευρωπαϊκών ηθικών αξιών 
µέσα στο χώρο και στον χρόνο, οι οποίες 
θεωρούνται βασικές για τη διαµόρφωση 
βιώσιµων κοινωνιών οι οποίες επιτρέπουν 
στους πολίτες να συνυπάρχουν αρµονικά, 
αξίες όπως η ελευθερία, η δηµοκρατία, η 
ισότητα, η ανοχή, ο διάλογος, η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και το κράτος δικαίου.
Το ερευνητικό έργο VAST είναι µια 
κοινοπραξία µεταξύ οκτώ οργανισµών 
από πέντε χώρες: Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
Φυσικών Επιστηµών ∆ηµόκριτος (Ελλάδα), 
Πανεπιστήµιο του Μιλάνου (Ιταλία), 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών (Ελλάδα), Πανεπιστήµιο NOVA 
της Λισαβόνας (Πορτογαλία), Μουσείο 
Παραµυθιού (Κύπρος), Semantika 
(Σλοβενία), Μουσείο Galileo (Ιταλία), 
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου (Ελλάδα).
Το όραµα του έργου είναι να φέρει 

τις ευρωπαϊκές αξίες στο προσκήνιο 
χρησιµοποιώντας προηγµένη τεχνολογία, για 
να δηµιουργήσει µια ψηφιακή πλατφόρµα και 
µια βάση γνώσης, όπου θα περιλαµβάνεται 
υλικό από τρεις τοµείς: το θέατρο (εστιάζοντας 
στο αρχαίο ελληνικό δράµα), την επιστήµη 
(εστιάζοντας στην Επιστηµονική Επανάσταση 
και σε κείµενα φυσικής φιλοσοφίας του 17ου 
αιώνα) και τη λαογραφία (εστιάζοντας σε 
λαϊκούς µύθους και παραµύθια).
Οι ερευνητές θα εφαρµόσουν µεθοδολογίες 
και ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως ανάλυση 
περιεχοµένου, συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια, 
θεατρικά έργα, ιστορίες και αφηγήσεις σε 
βίντεο, σε προφορική ή γραπτή µορφή, 
για να παρακολουθήσουν τις ευρωπαϊκές 
αξίες µέσα στον χώρο και τον χρόνο, να 
διευκολύνουν την ενιαία κατανόηση της 
εξέλιξης αυτών και να µελετήσουν πώς 
εκλαµβάνονται από το κοινό. Η κοινότητα 
από την οποία θα προκύψει το συγκεκριµένο 
περιεχόµενο απαρτίζεται από ερευνητές και 
επαγγελµατίες του χώρου, καθώς και από 
καλλιτέχνες, επιµελητές, αφηγητές, θεατές, 
επισκέπτες µουσείων και φοιτητές.
Πέρα από την ανάλυση του µετασχηµατισµού 
των ηθικών αξιών του παρελθόντος, το 
VAST θα µελετήσει τον τρόπο µε τον οποίο 
επικοινωνούµε και εκλαµβάνουµε τις ηθικές 
αξίες σήµερα, συλλέγοντας, ψηφιοποιώντας 
και αναλύοντας αφηγήσεις και εµπειρίες 
τόσο από ένα δίκτυο επικοινωνίας των 
ηθικών αξιών (π.χ. καλλιτέχνες, σκηνοθέτες, 
φορείς από την πολιτιστική και δηµιουργική 
βιοµηχανία, επιµελητές, αφηγητές, 
εκπαιδευτικοί κ.ά.) όσο και από αντίστοιχα 

κοινά, όπως θεατές, επισκέπτες µουσείων, 
φοιτητές, µαθητές κ.ά.
Το VAST σκοπεύει να ψηφιοποιήσει και να 
διαφυλάξει ιστορίες, ευρήµατα και εµπειρίες, 
ως άυλα στοιχεία, τα οποία είναι συνδεδεµένα 
µε εµβληµατικές θεατρικές παραγωγές 
και µουσειοπαιδαγωγικά προγράµµατα, 
ενοποιώντας ψηφιακά τεχνουργήµατα και 
παρέχοντας συµπληρωµατικό πλαίσιο για 
ανάλυση και σηµασιολογική αξιολόγηση 
των ψηφιακών στοιχείων και πηγών της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Αυτή η ψηφιοποίηση και προφύλαξη της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς 
βελτιώνει την κατανόηση της πολιτιστικής µας 
ιστορίας και κουλτούρας, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελεί βασικό οδηγό προς την οικονοµική, 
κοινωνική, περιβαλλοντική και βιώσιµη 
ανάπτυξη.

https://www.vast-project.eu/

Οι ευρωπαϊκές αξίες 
µέσα στο χώρο και στον χρόνο
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Μια διεθνής οµάδα ερευνητών µελετά τις ευρωπαϊκές αξ ίες και το ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος ηγείται της ευρωπαϊκής 
σύµπραξης µε την ονοµασία VAST.

Το όραµα του έργου είναι να φέρει 
τις ευρωπαϊκές αξίες στο προσκήνιο 
χρησιµοποιώντας προηγµένη τεχνολογία, για 
να δηµιουργήσει µια ψηφιακή πλατφόρµα και 
µια βάση γνώσης, όπου θα περιλαµβάνεται 
υλικό από τρεις τοµείς: το θέατρο (εστιάζοντας 
στο αρχαίο ελληνικό δράµα), την επιστήµη 
(εστιάζοντας στην Επιστηµονική Επανάσταση 
και σε κείµενα φυσικής φιλοσοφίας του 17ου 
αιώνα) και τη λαογραφία (εστιάζοντας σε 
λαϊκούς µύθους και παραµύθια).



Εκτέλεση
• Σε ένα µπολ βάζουµε το ρύζι, το σκεπά-
ζουµε µε χλιαρό νερό, το αφήνουµε στην 
άκρη για 15 λεπτά κι έπειτα το ρίχνουµε 
στο σουρωτήρι.
• Βάζουµε µια κατσαρόλα µε χοντρό πάτο 
σε µέτρια φωτιά και ρίχνουµε µέσα το 
λάδι. Όταν ζεσταθεί, ρίχνουµε το κρεµµύ-
δι µε λίγο αλάτι και ανακατεύουµε µέχρι 
να µαλακώσει και να πάρει ένα ελαφρύ 
χρώµα. Προσθέτουµε το σκόρδο και το 
τζίντζερ και ανακατεύουµε για 10 δευτε-
ρόλεπτα. Ύστερα ρίχνουµε όλα τα µπαχα-
ρικά µας και ανακατεύουµε για 5 δευτε-
ρόλεπτα.
• Ρίχνουµε το νερό και δύο κουταλάκια 
αλάτι, σκεπάζουµε την κατσαρόλα µέχρι 
να αρχίσει να βράζει το νερό, ρίχνουµε 
το ρύζι, ανακατεύουµε, σκεπάζουµε την 
κατσαρόλα και αφήνουµε να βράσει για 
5 λεπτά. Ύστερα χαµηλώνουµε τη φωτιά 
και αφήνουµε για 10 λεπτά. Στη συνέχεια 

ρίχνουµε τις γαρίδες, τις ανακατεύου-
µε µε το ρύζι προσεκτικά, διορθώνουµε 
το αλάτι, σκεπάζουµε και αφήνουµε για 
άλλα 10 λεπτά.
• Σβήνουµε τη φωτιά και αφήνουµε την 
κατσαρόλα σκεπασµένη στην άκρη για 
10 λεπτά. Τοποθετούµε σε µια πιατέλα το 
πιλάφι µας, πασπαλίζουµε το ρύζι µε τον 
µαϊντανό και σερβίρουµε µαζί µε τη σάλ-
τσα ταχίνι.

Εκτέλεση για τη σάλτσα ταχίνι:
• Σε ένα µπολ ανακατεύουµε το ταχίνι 
µαζί µε το νερό.
• Σε ένα άλλο µπολ ανακατεύουµε το λε-
µόνι µε το σκόρδο.
• Ρίχνουµε το µείγµα λεµονιού στο ταχίνι, 
ανακατεύουµε καλά, ύστερα ανακατεύ-
ουµε µαζί και τον µαϊντανό, διορθώνουµε 
το αλάτι και σερβίρουµε µε το πιλάφι.

Γαριδοπίλαφο 
µε σάλτσα ταχίνιΥλικά

Για το πιλάφι:
•  1/2 φλιτζανιού ελαιόλαδο
•  1 1/2 φλιτζανιού κρεµµύδι κοµµένο σε 

µισοφέγγαρο
•  1/2 κ.σ. σκόρδο λιωµένο
•  1 κ.γλ. φρέσκο τζίντζερ τριµµένο
•  1 κ.γλ. µαύρο πιπέρι
•  1 κ.γλ. καπνιστή πάπρικα
•  2 κ.γλ. κουρκουµάς
•  1/2 κ.γλ. µπαχάρι τριµµένο
•  1/2 κ.γλ. κανέλα τριµµένη
•  αλάτι
•  3 φλιτζάνια νερό
•  2 φλιτζάνια ρύζι Basmati
•  700 γρ. καθαρισµένες γαρίδες
•  µια χούφτα χοντροκοµµένος µαϊντανός

Για τη σάλτσα ταχίνι:
•  1 φλιτζάνι ταχίνι
•  1/4 φλιτζανιού νερό
•  1/2 φλιτζανιού φυσικός χυµός λεµόνι
•  2 σκελίδες σκόρδο λιωµένες
•  αλάτι
•  2 κ.σ. ψιλοκοµµένος µαϊντανός

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan, 
Facebook: AbirWazzan

Μερίδες: 4Μερίδες: 4Μερίδες: 4
Χρόνος µαγειρέµατος: 70 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 70 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 70 λεπτάΒαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ, DESIGNERS ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΟΥΝ ΠΩΣ ΤΟ ΚΥΚΛΙΚΟ DESIGN ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΟ-
ΣΜΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ.

Πολλοί συµπολίτες µας θεωρούν 
αλλοπρόσαλλη την ύπαρξη 
φιλοζωικών κοµµάτων. Τι 
παλαβοµάρα είναι πάλι αυτή; 

Τι πίνουµε και ξεφυτρώνουν παντού 
κόµµατα «για τα ζώα», που επιπλέον 
εκλέγουν ευρωβουλευτές, βουλευτές, 
περιφερειακούς και δηµοτικούς 
συµβούλους;
Ας αποφύγουµε όµως τα βιαστικά 
συµπεράσµατα. Σήµερα εξαφανίζουµε 
τα είδη των ζώων πιο γρήγορα απ’ ό,τι 
εδώ και 66 εκατοµµύρια χρόνια. Έχουµε 
περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα 
στην ατµόσφαιρα απ’ ό,τι εδώ και 200 
εκατοµµύρια χρόνια. Εδώ και µισό 
αιώνα ξοδεύουµε σταθερά περισσότερες 
πρώτες ύλες από όσες µάς προσφέρει 
ο Πλανήτης. Ζούµε δηλαδή εις βάρος 
των ζώων, της φύσης και των επόµενων 
γενεών.
Θεωρούµε αυτονόητο πως η πολιτική 
εξελίσσεται σε µια φούσκα, στην οποία 
υπάρχουν µόνο άνθρωποι. Ξεχνάµε όµως 
πως οι άνθρωποι δεν είµαστε παρά το 2% 
όλων των ζώων – και µόλις το 0,01% των 
έµβιων όντων. Η κατεστηµένη πολιτική, 
µια µονοθεµατική ανθρώπινη υπόθεση, 
µετατρέπεται έτσι σε πολεµική µηχανή 
κατά των ζώων και της φύσης. Όπως 
είπε πρόσφατα ο γ.γ. του ΟΗΕ, σε αυτόν 
τον πόλεµο δεν µπορούµε να νικήσουµε. 

Το δίληµµα που αντιµετωπίζουµε είναι: 
κατάπαυση πυρός ή αυτοκαταστροφή.
O σεβασµός προς τα ζώα και τα δικαιώµατά 
τους θα είχε θετικές παρενέργειες για 
τα ίδια τα ζώα, αλλά και για τη φύση και 
τους ανθρώπους. Σήµερα σπαταλούµε 
25 εκατοµµύρια τ.χλµ. για βοσκοτόπια 
και καλλιέργεια ζωοτροφών. Εάν 
απελευθερώνονταν αυτές οι εκτάσεις, 
θα µπορούσαµε µε άνεση να θρέψουµε 
πολλά δισεκατοµµύρια ανθρώπους ακόµα. 
Επιπλέον, θα είχαµε το περιθώριο να 
αποκαταστήσουµε τη βιοποικιλότητα και 
να φυτέψουµε τρισεκατοµµύρια δέντρα, 
αρκετά για να αντιµετωπιστεί η Κλιµατική 
Κρίση. Η βιωσιµότητα θα γινόταν µεµιάς 
εφικτή. Οι επόµενες γενιές θα µπορούσαν 

να ελπίζουν σε µια ζωή µε Ελευθερία, 
Ειρήνη και Ευηµερία. Θα αποκρούαµε 
την απειλή νέων πανδηµιών, πολύ πιο 
θανατηφόρων και µαζικών απ’ ό,τι η 
Covid-19.
Η ιδέα να εκπροσωπηθούν τα συµφέροντα 
όλων των ζώων στην πολιτική τελικά µόνο 
ανόητη δεν είναι. Υπάρχει λόγος που η 
φιλοζωία µπαίνει στα βουλευτήρια, που δεν 
είναι άλλος από τη σωτηρία των ζώων, της 
φύσης και των ανθρώπων.

*Ο Νίκος Ράπτης είναι εκπαιδευτικός, 
συγγραφέας του βιβλίου «Πολιτική 
Φιλοζωία» (Μεταίχµιο, 2020) και µέλος του 
Συντονιστικού του ελληνικού Κόµµατος για 
τα Ζώα.

Κόµµα για τα Ζώα: 

Ένας ακόµη παραλογισµός;
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Τα τελευταία τρία χρόνια το British Council και η Στέγη 
του Ιδρύµατος Ωνάση έχουν ανοίξει τον διάλογο για τον 
ρόλο του design απέναντι στην κλιµατική κρίση και για 

τις δηµιουργικές πρακτικές που µπορούν να µας βοηθήσουν να 
οικοδοµήσουµε ένα πιο βιώσιµο µέλλον. Με τη βιοµηχανία της 
µόδας ως αφετηρία, παρουσίασαν το Crafting the Future, για 
να θίξουν το ζήτηµα της βιωσιµότητας µέσα από τον σχεδιασµό 
µόδας, τη χειροτεχνία και την κουλτούρα της πρωτογενούς 
δηµιουργίας. Προχωρώντας αυτό το πρόγραµµα ένα βήµα πιο 
πέρα, το Circular Cultures έδωσε έµφαση στην κυκλικότητα 
ως µια εστίαση στην καινοτοµία και στα υλικά, αλλά και ως ένα 
εργαλείο για την επινόηση βιώσιµων µοντέλων για το design και 
τις δηµιουργικές κοινότητες.
Καθώς ο εικονικός κόσµος σταδιακά εισβάλλει στον πραγµατικό, 
το φετινό συνέδριο Circular Cultures στις 29 και 30 Μαρτίου 
διερευνά τη σηµασία της επιστροφής µας στα υλικά και τις 
ιδιότητές τους, για το µέλλον του κυκλικού σχεδιασµού. Το 

πρόγραµµα επικεντρώνεται στον κυκλικό σχεδιασµό και στα 
υλικά, µέσω δύο διαφορετικών προοπτικών: τη διαχείριση 
γνώσης των υλικών και τη διαχείριση απόβλητων υλικών. 
Τι γνωρίζουµε για τα υλικά και τις δηµιουργικές πρακτικές 
που γεννούν; Πώς επηρεάζει η ψηφιακή µεταµόρφωση της 
καθηµερινότητάς µας τη σχέση µας µαζί τους, τις αλυσίδες αξίας 
τους, τη χρήση τους και το εννοιολογικό τους πλαίσιο;
Υιοθετώντας ένα εξολοκλήρου ψηφιακό περιβάλλον, το British 
Council και η Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση παρουσιάζουν ένα 
διήµερο πρόγραµµα µέσω της πλατφόρµας Zoom, το οποίο 
περιλαµβάνει ένα συνέδριο την πρώτη µέρα, µε εισηγήσεις 
οµιλητών και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, ενώ ακολουθεί 
µία µέρα αφιερωµένη σε εργαστήρια και masterclasses από 
πανεπιστηµιακούς, καθιερωµένους και ανερχόµενους designers, 
καθώς και καλλιτέχνες.
∆ευτέρα 29 Μαρτίου, 14:00-18:35
Τρίτη 30 Μαρτίου, 11:00-20:00

CIRCULAR CULTURES: MATERIALS – ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΤΙ;

  ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΡΑΠΤΗ*
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Τ
ο λεμόνι είναι 
ένας πραγματικός 
φρουρός της 
ομορφιάς του 
δέρματος. Είναι 

πλούσιο σε βιταμίνη C, που 
διεγείρει το κολλαγόνο, 
περιέχει κιτρικό οξύ, που 
αποκαθιστά τη φυσική 
ισορροπία οξύτητας του 
δέρματος, και, αν συνδυαστεί 
με τα σωστά υλικά, είναι 
κατάλληλο για όλους τους 
τύπους δέρματος, ακόμα και 
για το λιπαρό.

Αντισηπτική λοσιόν
Σε 200 ml αποσταγμένο 
(βρασμένο) νερό ή ανθόνερο 
βάλε μισή κουταλιά χυμό 
λεμονιού. Πέρασε με βαμβάκι 
το πρόσωπό σου μετά τον 
καθαρισμό.

Λοσιόν κατά της πιτυρίδας
Βάλε χυμό λεμονιού στις ρίζες 
των μαλλιών, κάνε ελαφρύ 
μασάζ και άφησέ το 10 λεπτά. 
(Προσοχή! Τα κιτρικά έλαια 
πιθανόν να ερεθίσουν την 
πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα, 
οπότε δοκίμασε πρώτα σε ένα 
σημείο και μετά εφάρμοσε τη 
λοσιόν.)

Λοσιόν κατά των ρυτίδων
Θα χρειαστείς:
• 1 κουταλάκι αλόη τζελ
• 4 σταγόνες χυμό λεμονιού
Απλώνεις το μείγμα σε 
καθαρό πρόσωπο κάθε 
βράδυ, αποφεύγοντας την 
περιοχή των ματιών.

Θρεπτική/τονωτική μάσκα 
προσώπου
Θα χρειαστείς:
• 1 κουταλιά πολτό αβοκάντο
• 7 σταγόνες χυμό λεμονιού
Ανακατεύεις και απλώνεις το 
μείγμα σε πρόσωπο και λαιμό, 
αποφεύγοντας την περιοχή 
των ματιών. Άφησέ το να 
δράσει για 15 λεπτά.

Μάσκα κατά της ακμής
Θα χρειαστείς:
• 1 κουταλάκι άργιλο σκόνη
• μισό κουταλάκι χυμό 
λεμονιού
• 1 κουταλάκι ροδόνερο
Ανακατεύεις τα υλικά 
και απλώνεις το μείγμα 
σε πρόσωπο και λαιμό, 
αποφεύγοντας την περιοχή 
των ματιών. Άφησε τη μάσκα 
να δράσει για 15 λεπτά.

Διάλυμα για αδύναμα νύχια
Θα χρειαστείς:
• 5 σταγόνες χυμό λεμονιού
• 1 κουταλάκι λάδι ελιάς
Κάνε μασάζ με το μείγμα σε 
νύχια και πετσάκια κάθε βράδυ. 
Μην ξεπλύνεις τα χέρια σου. 
Απλώς σκούπισε την περίσσεια 
του μείγματος.

Πίλινγκ για αγκώνες και 
γόνατα
Θα χρειαστείς:
• μισή κούπα χυμό λεμονιού
• λίγη ζάχαρη
Τρίψε με το μείγμα τους 
αγκώνες και τα γόνατα για 3 
λεπτά. Επανάλαβε τουλάχιστον 
δύο φορές την εβδομάδα.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Φυσική ομορφιά  
με λεμόνι

OM
OΡ

Φ
ΙΑ



 

Για δυνατούς μυς…

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

ΕΥΕΞΙΑ

Της Χριστίνας Μαυρίδου

Σ
ύμφωνα με μελέτη στο 
«Experimental Physiology», 
οι ασκούμενοι που ξεκουρά-
στηκαν για 5 λεπτά ανάμεσα 
στα σετ πιέσεων ποδιών και 

έκτασης γονάτου είχαν 152% αύξηση 
στη δραστηριότητα μυϊκής ανάπλασης 
μέσα στις πρώτες 4 ώρες μετά την 

προπόνηση. Οι ασκούμενοι που ξεκου-
ράστηκαν μόνο για 1 λεπτό είχαν 76% 
αύξηση.
Με μόνο 1 λεπτό ξεκούραση καταστέλ-
λονται κάποιες από τις πρωτεΐνες που 
εμπλέκονται στη μυϊκή ανάπλαση, κάτι 
που δεν συμβαίνει όταν είναι μεγαλύ-
τερα τα διαλείμματα. Παρ’ όλα αυτά, με 

τουλάχιστον 2,5 λεπτά μεγιστοποιείται η 
μυϊκή ανάκαμψη.
Για να μην κάθεσαι να περιμένεις να πε-
ράσουν τα λεπτά αυτά, εκτέλεσε εναλλάξ 
ασκήσεις για το επάνω μέρος του σώμα-
τος, τους κοιλιακούς και το κάτω μέρος 
– όσο θα ξεκουράζεται μια μυϊκή ομάδα, 
εσύ θα γυμνάζεις κάποια άλλη.
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