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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

AUTO

• Μείνατε από µπαταρία; Και τώρα τι; • Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel στην Αθήνα;
• Η ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• Όσο έγιναν φέτος και όσα θα γίνουν του χρόνου στη Φόρµουλα 1

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

• 70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα&
Skoda: ∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα››  Ford Ka+ ››  Seat Ateca  ››   Porsche 718 Boxster ››   Volvo V40 Cross Country T3 Auto

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

Είναι το Ford Focus RS, o βασιλιάς των hot hatches;
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

το αυτοκίνητό σας Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;&
Opel Mokka-X››  Toyota CH-R ››  Skoda Octavia 1.0 TSI ››  Opel Adam 1.4 Easytronic ››  Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

04-08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Βροχή 
προειδοποιήσεων για την προοπτική της 
ελληνικής οικονομίας
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ «Το 
κέντρο σήμερα γίνεται πιο ελκυστικό και 
διεκδικούμενο»
10-13 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ε.Ε.: Η 
σκληρή και η άκρα Δεξιά ενισχύονται, 
αλλά δεν κυριαρχούν
14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τα μέτρα στήριξης 
κίνδυνος για τα έσοδα
15 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ο Κοντονής 
δείχνει Τσίπρα για διαφθορά και 
διαπλοκή
16 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Κούραση ίσον 
θάνατος
17 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Λάθος η εξαίρεση 
δρόμων στο παλαιό εθνικό δίκτυο
18 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στο χείλος του 
γκρεμού το λιανεμπόριο
19-22 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Δύσκολο το τεστ της Ουκρανίας για την 
Ε.Ε.
23 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ωράριο-λάστιχο και 
συμψηφισμοί υπερωριών
24 // ΑΠΟΨΗ ΑΝΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Όταν οι σύλλογοι-σφραγίδες 
ανακοινώνουν ή διαδηλώνουν
25 // BUSINESS Δράσεις εταιρειών για 

την κυκλική οικονομία
27 // ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΜ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ 
Μικροοργανισμοί και αγροτική 
οικονομία
28 // ΠΑΙΔΙ ΔΕΠΥ και μαθησιακές 
δυσκολίες: Τι συμβαίνει όταν 
συνυπάρχουν;
29 // ΥΓΕΙΑ Πώς μπορεί ένα εμβόλιο για 
την Covid-19 να προκαλεί θρομβώσεις;

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

FREE TIME
32 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά 
δρώμενα της εβδομάδας
33 // ΓΥΝΑΙΚΑ Γιατί σταμάτησες να 
σκέφτεσαι τη φροντίδα;
34-35 // ΒΙΒΛΙΑ Έξι ερωτικές ιστορίες
36 // COOK FILES Καλοκαιρινή σαλάτα 
με γαρίδες, μάνγκο και αβοκάντο
37 // ΠΟΛΗ Το «Φιλί» του Ηλία 
Παπαηλιάκη στην πλατεία Αυδή
38 // ΟΜΟΡΦΙΑ Τζίντζερ για 
αδυνάτισμα
39 // ΠΛΑΝΗΤΗΣ RETASTE: 
Ουσιαστικές λύσεις στη σπατάλη 
τροφίμων

*ΑΠΑΓΌΡΕΥΕΤΑΙ η αναδη-
μοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, μερική ή περιληπτική, ή 
κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχομένου της 
εφημερίδας με οποιονδήποτε 
τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως 
ή άλλον, χωρίς προηγούμενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. 
Νόμοι 238/ 1970, 4301/1979, 
Ν. 100/1975, ΝΔ 3565/1956 
και 4254, 1962 και κανόνες του 
Διεθνούς Δικαίου.
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Μ
ε ένα μπαράζ προειδοποιή-
σεων εκπρόσωποι διεθνών 
οργανισμών, οίκων και άν-
θρωποι με καλή γνώση της ελ-
ληνικής οικονομίας μάς προε-
τοιμάζουν για τα δύσκολα που 

έρχονται.
Στη συζήτηση που έγινε στην αρμόδια επιτροπή του Ελ-
ληνικού Κοινοβουλίου είχα την ευκαιρία να αναδείξω τα 
πλεονεκτήματα αλλά και τις ελλείψεις και τα όρια του Ευ-
ρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Θεωρώ ότι έχουμε μπει σε μία εξαιρετικά δύσκολη περί-
οδο για την οικονομία, γιατί διαψεύδονται οι υπεραισιό-
δοξες εκτιμήσεις για γρήγορη έξοδο από την κρίση της 
πανδημίας, ενώ αναδεικνύονται τα διαρθρωτικά προβλή-
ματα της ελληνικής οικονομίας.

Η βόμβα του ασφαλιστικού
Η οικονομική ιστορία επαναλαμβάνεται, πιθανότατα 
όμως όχι σαν φάρσα, αλλά σαν τραγωδία. Το ισχυρό-
τερο μήνυμα δημοσιονομικής αποσταθεροποίη-
σης και αρνητικής επίδρασης στην προοπτική 
της οικονομίας μάς έρχεται από το ασφαλι-
στικό έλλειμμα. Διαμορφώνεται σε απα-
ράδεκτα υψηλά επίπεδα σε απόλυ-
τους αλλά και σε σχετικούς αριθ-
μούς.
Με άρθρο-παρέμβασή του στην 
εφημερίδα «Τα Νέα» (10-
11 Απριλίου 2021) ο Τάσος 
Γιαννίτσης, ο οποίος ως αρ-
μόδιος υπουργός επί κυ-
βέρνησης Σημίτη επιχεί-
ρησε την αναγκαία ασφα-
λιστική μεταρρύθμιση, 
περιγράφει το ασφαλι-
στικό αδιέξοδο και τα δύ-
σκολα που έρχονται.
Επισημαίνει μεταξύ των 
άλλων: «Οι κρατικές δαπά-
νες για τα ελλείμματα του α-
σφαλιστικού και τις συντά-
ξεις τριπλασιάστηκαν από 6,5 
δισ. το 2000 σε 19 δισ. ευρώ το 
2019. Αθροιστικά για την 20ετία 
2000-2018 οι δαπάνες αυτές έφτα-
σαν τα 288 δισ. ευρώ, όταν η αντί-
στοιχη συνολική αύξηση του δημόσιου 
χρέους ήταν 300 δισ. ευρώ, μαζί με το κού-
ρεμα των 100 δισ. ευρώ του 2012. Οι δαπάνες 
αυτές αντιπροσώπευαν δηλαδή σχεδόν το 100% 
της συνολικής αύξησης του δημόσιου χρέους όλης 
αυτής της περιόδου».
Σε άλλα σημεία του εξαιρετικά ενδιαφέροντος άρθρου 
του ο κ. Γιαννίτσης τονίζει: «Το 2019 οι κρατικές επιχο-
ρηγήσεις και δαπάνες για συντάξεις αντιστοιχούσαν στο 
100% των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος φυσικών 
και νομικών προσώπων, έναντι περίπου 65% το 2000. 
Το 2020 το ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε στο 160%. […] Το 
2008 οι δημόσιες δαπάνες για το ασφαλιστικό αντιπρο-
σώπευαν το 33% των συνολικών επενδύσεων της χώρας. 
Σήμερα το ποσοστό αυτό έφτασε το 119%».

ΒΡΟΧΉ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ 

ΤΉΣ ΕΛΛΉΝΙΚΉΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το ασφαλιστικό αναδεικνύεται 
ξανά στο μεγαλύτερο πρόβλημά 
μας.

Έχουμε την περιγραφή ενός πλήρους δημοσιονομικού 
και αναπτυξιακού αδιεξόδου, το οποίο οφείλεται στην 
εκτός ελέγχου αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών σε 
μια περίοδο κατά την οποία η εθνική οικονομία βρίσκε-
ται σε φάση συρρίκνωσης με ταυτόχρονη ανάδειξη των 
διαρθρωτικών προβλημάτων της.
Έχει δημιουργηθεί μια ιδιαίτερα αρνητική δυναμική, με 
τις δικαστικές αποφάσεις που οδηγούν σε καταβολή α-
ναδρομικών και μεγαλύτερη επιβάρυνση του κρατικού 
προϋπολογισμού να διαδέχονται η μία την άλλη. Χαρα-
κτηριστική η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Ε-
λεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε αντισυνταγματική την 
παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης από τις συντά-
ξεις των δικαιούχων του Δημοσίου. Η εισφορά επιβλή-
θηκε το 2010 και συνεχίστηκε και μετά την ψήφιση του 
νόμου Κατρούγκαλου.
Ανάλογα με το σενάριο, μπορεί να οδηγήσει σε μια 
άμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού κατά 
500 εκατ. ευρώ και σε βάθος χρόνου σε ένα πρόσθετο α-
σφαλιστικό φορτίο ύψους 4 δισ. ευρώ.

Βαδίζουμε ολοταχώς σε ένα αδιέξοδο παρόμοιο με ε-
κείνο του 2009-2010 και το ερώτημα είναι γιατί 

κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Την απάντηση 
δίνει ο ίδιος ο Γιαννίτσης με την ακόλουθη 

πολύ σωστή επισήμανση: «Το ασφαλι-
στικό έχει εξελιχθεί σε τόσο μεγάλο 

πρόβλημα, ώστε, πλέον, καμία πο-
λιτική δύναμη δεν θέλει όχι να το 

αγγίξει, αλλά ούτε καν να το α-
ναφέρει».

Ανάπτυξη του 1%
Μπορεί το πολιτικό σύ-
στημα να μην ασχολεί-
ται με το ασφαλιστικό για 
τους λόγους που ανέφερε 
ο Γιαννίτσης, σίγουρα 
όμως οι οίκοι το λαμβά-
νουν σοβαρά υπόψη σε 
ό,τι αφορά την εκτίμηση 
της προοπτικής της ελληνι-
κής οικονομίας και της βιω-

σιμότητας του χρέους του ελ-
ληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 
ειδικών του οίκου Fitch, το χρέος 

του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο 
έφτασε το 207% του ΑΕΠ το 2020, 

θα μειωθεί με βάση με το «καλό» σενά-
ριο στο 156% του ΑΕΠ το 2031. Θα είναι 

δηλαδή σε ένα επίπεδο 30% του ΑΕΠ υψη-
λότερο από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του οίκου 

Fitch προ πανδημίας.
Οι ειδικοί προβλέπουν δυναμική ανάκαμψη και ανά-
πτυξη μέχρι το 2026, με τη βοήθεια των χρηματοδοτή-
σεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Στη συνέχεια όμως θε-
ωρούν ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα κινηθεί γύρω 
στο 1%.
Ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης προκύπτει από το ιστορικό 
της τελευταίας τεσσαρακονταετίας και από τα διαρθρω-
τικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, το σημαντι-
κότερο των οποίων είναι το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό.
Αυτό είναι το βασικό «καλό» σενάριο. Το δυσμενέστερο 

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Το Ταμείο Ανάκαμψης 
μας ενισχύει, αλλά δεν 
λύνει όλα τα προβλήματα.
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έσοδα από τον τουρισμό θα ήταν τριπλά-
σια από το 2020 και στο 60% του επιπέ-
δου-ρεκόρ του 2019.
Οι εκτιμήσεις αυτές δείχνουν υπερβολικά 
αισιόδοξες, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η 
πανδημία συνεχίζεται σε όλη την Ε.Ε. και 
βρίσκεται σε έξαρση στην Ελλάδα. Αυτό 
σημαίνει ότι λιγότεροι Ευρωπαίοι τουρί-
στες θα μετακινηθούν και ακόμη λιγότε-
ροι θα προτιμήσουν την Ελλάδα, εφόσον 
η χώρα μας έχει χάσει το συγκριτικό υγει-
ονομικό πλεονέκτημα που είχε το καλο-
καίρι του 2020 και πρόβαλε με συστημα-
τικό τρόπο.
Η Γερμανία είναι η σημαντικότερη του-
ριστική αγορά για την Ελλάδα, γι’ αυτό 
έχει σημασία πώς αντιμετωπίζει το θέμα 
ο Σύνδεσμος Γερμανικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (DTW). 
Με βάση την ανάλυση που κάνει, υπάρ-
χει όντως μια προτίμηση, σε επίπεδο 
37%, για Ελλάδα και Τουρκία, με την Ι-
σπανία και την Πορτογαλία να ακολου-
θούν στη δεύτερη θέση με 22%. Αυτό 
όμως δεν σημαίνει ότι θα έρθουν περισ-
σότεροι Γερμανοί τουρίστες στη χώρα 
μας, εφόσον οι κρατήσεις για το φετινό 
καλοκαίρι είναι μειωμένες κατά 76% σε 
σύγκριση με πέρυσι τέτοια εποχή. Υπάρ-
χει μάλιστα μια τάση οι ακυρώσεις να ξε-
περνούν τις νέες κρατήσεις, εφόσον και η 
Γερμανία κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο 

Ο οίκος Fitch προβλέπει εξαιρετικά 
χαμηλό ποσοστό ετήσιας ανάπτυξης 
για την οικονομία μας μετά το 2026.

στη διαχείριση της πανδημίας, με αποτέ-
λεσμα να επηρεάζονται η ψυχολογία και 
τα οικονομικά όσων θα ήθελαν να κάνουν 
διακοπές στο εξωτερικό και να προτιμή-
σουν τη χώρα μας.
Οι δυσκολίες του ελληνικού τουρισμού 
είναι πολύ μεγαλύτερες και πιο σύνθετες 
από αυτές που παρουσιάζουν αρμόδιοι 
και μη στα ΜΜΕ.
Γενικά υπάρχει ένας δισταγμός στο να 
παραδεχτούμε ότι η πανδημία χτύπησε 
σκληρά τον τουρισμό, πως θα χρειαστεί 
χρόνια για να ανακάμψει και πως ο νέος 
διεθνής καταμερισμός στη μετα-Covid-19 
εποχή δεν θα είναι ευνοϊκός για χώρες με 

υπερβολική εξάρτηση από τον τουρισμό.

Σφίγγουν τα λουριά
Εξαιτίας της πανδημίας περάσαμε από τα 
μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα σε με-
γαλύτερα πρωτογενή ελλείμματα. Σύμ-
φωνα με τους τελευταίους υπολογισμούς 
του οικονομικού επιτελείου –το οποίο 
συνήθως αποδεικνύεται υπερβολικά αι-
σιόδοξο–, το πρωτογενές έλλειμμα ήταν 
7,2% του ΑΕΠ το 2020 και θα διαμορφω-
θεί στο 3,9% του ΑΕΠ το 2021.
Οι υπολογισμοί αυτοί κινδυνεύουν να α-
νατραπούν από την κακή πορεία της οι-
κονομίας το 2021, αλλά και από την αλ-
λαγή της μεθοδολογίας μέτρησης του δη-
μοσιονομικού ελλείμματος του 2020 και 
του 2021 από τη Eurostat.
Να θυμίσουμε ότι στο ξεκίνημα της κρί-
σης που οδήγησε στα μνημόνια είχαν αλ-
λάξει οι κανόνες υπολογισμού του δημο-
σιονομικού ελλείμματος, πάλι με πρωτο-
βουλία της Eurostat, με αποτέλεσμα να 
αρχίσουν οι συνεχείς αναθεωρήσεις του 
προς τα επάνω.
Σήμερα η κατάσταση είναι δύσκολη, όχι 
όμως δραματική, όπως κατά το παρελ-
θόν. Πίσω από την τεχνοκρατική προσέγ-
γιση της Eurostat υπάρχει και ένα πολι-
τικό μήνυμα υπέρ της καλύτερης διαχεί-
ρισης των δημόσιων οικονομικών μας. Το 
2021, πιθανότατα και το 2022, θα συνεχι-
στεί κάποιου είδους δημοσιονομική χα-
λάρωση σε επίπεδο Ευρωζώνης, στη συ-
νέχεια όμως θα μας ζητηθεί μια πιο πει-
θαρχημένη δημοσιονομική διαχείριση.
Η πρώτη αλλαγή που κάνει η Eurostat 
σε σχέση με τον υπολογισμό του ελ-
λείμματος σχετίζεται με την αποτύπωση 

σενάριο προβλέπει νέο σοκ για την ελλη-
νική οικονομία, ανάπτυξη κατώτερη του 
1% μετά το 2026 και δημόσιο χρέος 200% 
του ΑΕΠ το 2031. Υπάρχει και το αισιό-
δοξο σενάριο με ετήσιο ρυθμό ανάπτυ-
ξης 1,5% από το 2027 και ταχύτερη μεί-
ωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού 
επί του ΑΕΠ.
Οι αναλυτές δεν θέτουν θέμα βιωσιμότη-
τας του ελληνικού χρέους, τουλάχιστον 
για την επόμενη δεκαετία, εφόσον είναι 
ρυθμισμένο σε μεγάλο βαθμό και τα χα-
μηλά διεθνή επιτόκια συμβάλλουν στον 
περιορισμό των δαπανών για την εξυπη-
ρέτησή του. Προειδοποιούν όμως ότι δεν 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για σταθερή 
και δυναμική ανάπτυξη σε βάθος χρόνου.

Επενδυτικό κενό
Στην έκθεση του ΟΟΣΑ «Going for 
Growth 2021» υπογραμμίζεται το επεν-
δυτικό πρόβλημα της χώρας. Σύμφωνα με 
τους ειδικούς του ΟΟΣΑ: «Παρά τη συνε-
χιζόμενη πρόοδο στις μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες, όπως η ψηφιοποίηση της 
δημόσιας διοίκησης, το χαμηλής ποιότη-
τας ρυθμιστικό πλαίσιο και το αργό σύ-
στημα Δικαιοσύνης καταστρέφουν το ε-
πιχειρηματικό περιβάλλον».
Τονίζεται επίσης ότι τα σημαντικά κενά 
στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού 
εμποδίζουν την υψηλή ανάπτυξη και α-
ποθαρρύνονται η καινοτομία και οι επεν-
δύσεις, στοιχεία απαραίτητα για την ανά-
καμψη από την πανδημία και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη.
Με βάση τους υπολογισμούς του ΟΟΣΑ, 
οι δαπάνες για τις δημόσιες επενδύσεις 
ήταν μικρότερες σε σχέση με τους στό-
χους των προϋπολογισμών τα τελευταία 
χρόνια.
Υπογραμμίζεται επίσης ότι η πανδημία 
βρήκε την Ελλάδα με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
χαμηλότερο κατά 46% από τον μέσο όρο 
των κρατών-μελών του Οργανισμού και 
παραγωγικότητα χαμηλότερη κατά 48% 
από αυτήν των κρατών-μελών με τις κα-
λύτερες επιδόσεις.
Από την αισιοδοξία της «εργαλειοθήκης» 
του ΟΟΣΑ στη διάρκεια της μνημονια-
κής περιόδου περάσαμε στην απαισιοδο-
ξία του Οργανισμού για την αναπτυξιακή 
προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Ο 
ΟΟΣΑ προβλέπει ότι η ανάπτυξη της οι-
κονομίας μας μπορεί να περιοριστεί στο 
0,9% του ΑΕΠ για το 2021, αν δεν αποδώ-
σει το τουριστικό καλοκαίρι και δεν έρ-
θουν έγκαιρα τα χρήματα του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Ανάκαμψης.

Πρόβλημα με τον τουρισμό
Το πρώτο σχέδιο προϋπολογισμού για 
το 2021 στηριζόταν στην εκτίμηση ότι τα 

Οι αλλαγές στη 
μεθοδολογία της 
Eurostat συμβάλλουν 
στην αύξηση του 
δημοσιονομικού 
ελλείμματος.



Μπροστά σε νέες προκλήσεις
Με δημόσια παρέμβασή του ο επικεφα-
λής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στα-
θερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ, συ-
νόψισε τις νέες προκλήσεις για τις κυβερ-
νήσεις των κρατών της Ευρωζώνης στη 
μετα-Covid-19 περίοδο. Οι προκλήσεις 
αυτές έχουν ευρωπαϊκή διάσταση, αλλά 
είναι ακόμη μεγαλύτερες για την Ελλάδα, 
εξαιτίας των ειδικών προβλημάτων της οι-
κονομίας μας.
Πρώτον, ο δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης 
των οικονομιών της Ευρωζώνης θα είναι, 
πιθανότατα, χαμηλότερος απ’ ό,τι πριν 
από την κρίση της πανδημίας, εκτός αν 
γίνει πολύ καλή χρήση των δυνατοτήτων 
του Ταμείου Ανάκαμψης.
Δεύτερον, η αύξηση του χρέους των ε-
ταιρειών που κρίθηκε αναγκαία για να τα 
βγάλουν πέρα την περίοδο της πανδημίας 
θα επιδράσει, για ένα διάστημα, αρνητικά 
στα επενδυτικά τους σχέδια.
Τρίτον, οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα δοκι-
μαστούν από την επίμονα χαμηλή κερ-
δοφορία τους και την επικείμενη νέα αύ-
ξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 
Η κατάσταση των ευρωπαϊκών τραπεζών 
είναι, παρά τα προβλήματα στα οποία α-
ναφέρεται ο κ. Ρέγκλινγκ, περίπου ειδυλ-
λιακή σε σχέση με την κατάσταση των ελ-
ληνικών τραπεζών.
Τέταρτον, τα υψηλά δημοσιονομικά ελ-
λείμματα και η μεγάλη αύξηση του δη-
μόσιου χρέους, αν και αναγκαία για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της παν-

πιτροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 
όπου συζητήθηκε αναλυτικά το Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
έκανα τις ακόλουθες προτάσεις για να 
πλησιάσουμε περισσότερο σε μια οικο-
νομική στρατηγική στο ύψος των περι-
στάσεων.
Πρώτον, ζήτησα καλύτερη κατανομή των 
κονδυλίων σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες 
επενδύσεις. Για παράδειγμα, ένα πιλο-
τικό πρόγραμμα 73 εκατ. ευρώ για τις «έ-
ξυπνες πόλεις» την επόμενη εξαετία δεν 
σημαίνει τίποτα, αν σκεφτούμε ότι η απο-
γείωση της κινεζικής οικονομίας στηρί-
ζεται στις «έξυπνες πόλεις», με τα αστικά 
κέντρα να αναπτύσσονται στη βάση ενός 
συνδυασμού ψηφιακής τεχνολογίας και 
πράσινης μετάβασης.
Ανάλογες είναι οι αντιρρήσεις μου στα 
μόλις 220 εκατ. ευρώ για την ηλεκτροκί-
νηση των συγκοινωνιών. Έχω προτείνει 
την πλήρη ηλεκτροκίνηση λεωφορείων 
και ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πρό-
κειται για μια επένδυση μεγάλης κλίμα-
κας, η οποία θα προστατεύσει την υγεία 
των κατοίκων από την απειλή των κινητή-
ρων ντίζελ 15ετίας και 20ετίας, θα βοηθή-
σει στη γρήγορη ανάπτυξη της υποδομής 
για την ηλεκτροκίνηση στα αστικά κέντρα 
και θα εξασφαλίσει αξιόλογη εσωτερική 
αγορά για τις βιομηχανίες νέου τύπου 
που πρέπει να αναπτύξουμε.
Δεύτερον, υπογράμμισα ότι τα χρημα-
τοπιστωτικά περιορίζονται σε μια-δυο 
παραγράφους στο Εθνικό Σχέδιο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ είναι 
φανερό ότι αν δεν αντιμετωπίσουμε το 
πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους δεν θα 
υπάρξει ανάκαμψη και ανάπτυξη. Υπο-
στήριξα ότι πρέπει να βρούμε τρόπους 
ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους. Να ορ-
γανώσουμε δεύτερη ευκαιρία ευρωπαϊ-

Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί ότι το 
επενδυτικό περιβάλλον παραμένει 
αρνητικό στην Ελλάδα.

του clawback, του μηχανισμού αυτόμα-
της επιστροφής δαπανών όταν αυτές ξε-
περνούν το ανώτατο όριο που έχει τεθεί 
για τη νοσοκομειακή-φαρμακευτική δα-
πάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του 
ΕΟΠΥΥ.
Τα τελευταία χρόνια ξεφεύγει πάλι η 
φαρμακευτική δαπάνη, γι’ αυτό κρίθηκε 
σκόπιμη η παρέμβαση της Eurostat.
Η δεύτερη αλλαγή στον υπολογισμό του 
ελλείμματος έχει σχέση με την αποτύ-
πωση των εγγυήσεων που έχει χορηγή-
σει το Δημόσιο σε παλαιά δάνεια. Επειδή 
η κατάπτωση των εγγυήσεων έχει πάρει 
μεγάλες διαστάσεις, κρίθηκε αναγκαίο να 
σφίξουν τα δημοσιονομικά λουριά και σε 
αυτό το ζήτημα.

Νέο ρεκόρ χρέους
Η δημοσιονομική κατάσταση είναι εξαι-
ρετικά σύνθετη εξαιτίας της πανδημίας. 
Παρά τις μεγάλες διευκολύνσεις που γί-
νονται από την πλευρά του Δημοσίου, οι 
οποίες βέβαια συμβάλλουν στο έλλειμμα, 
ολοένα περισσότεροι αδυνατούν να εκ-
πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόνο 
το πρώτο δίμηνο του 2021 οι φορολο-
γούμενοι δεν πλήρωσαν φόρους 1,57 δισ. 
ευρώ, παρά το γεγονός ότι πολλές από τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους βρίσκο-
νται σε αναστολή.
Με το πέρασμα του χρόνου, το ιδιωτικό 
χρέος, το άθροισμα των υποχρεώσεων 
που δεν εξυπηρετούνται στην εφορία, 
στα ασφαλιστικά ταμεία και στις τράπε-
ζες, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
Το συσσωρευμένο ιδιωτικό χρέος ανα-
δεικνύεται σε μεγαλύτερο πρόβλημα και 
από το τεράστιο δημόσιο χρέος.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον το άρθρο του 
Αθ. Παπανδρόπουλου («Ναυτεμπο-
ρική», 12 Απριλίου 2021) με το οποίο 
προειδοποιεί γι’ αυτά που έρχονται 
με τον ακόλουθο τρόπο: «Οι Ευρω-
παίοι δανειστές της χώρας ανησυχούν 
σοβαρά για τη βόμβα του ιδιωτικού 
χρέους και εκφράζουν την αντίθεσή 
τους σε πιθανές διαγραφές και γεν-
ναίες ρυθμίσεις, γιατί έτσι λένε “χα-
λάει η κουλτούρα των πληρωμών”. 
Δεν μας λένε όμως τι μπορεί να γίνει 
όταν μια ολόκληρη κοινωνία βρίσκε-
ται σε κατάσταση ασφυξίας και χωρίς 
ιδιαίτερα υψηλές παραγωγικές δυ-
νατότητες. Είναι αξιοσημείωτο όμως 
και το γεγονός ότι παρεμφερείς κα-
ταστάσεις με την αντίστοιχη ελλη-
νική βιώνουν ήδη, σε μικρότερο βέ-
βαια βαθμό, και χώρες όπως η Ιταλία, 
η Ισπανία και η Πορτογαλία, ενώ προ-
φανώς στο “κλαμπ” μπαίνει οσονούπω 
και η Γαλλία».

δημίας, θα πρέπει να ελεγχθούν και στη 
συνέχεια να μειωθούν τα επόμενα χρό-
νια, παρά τις δυσκολίες που σχετίζονται 
με την αναγκαία δημοσιονομική προσαρ-
μογή.
Για ευρύτερους ευρωπαϊκούς λόγους, 
αλλά και για πολύ συγκεκριμένους ελλη-
νικούς λόγους, η οικονομία μας έχει μια 
δύσκολη περίοδο μπροστά της.
Επιδίωξή μας πρέπει να είναι να χρησι-
μοποιήσουμε την επιπλέον στήριξη του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, η 
οποία μας καλύπτει μέχρι το 2026, για να 
δημιουργήσουμε μια δυναμική που θα 
έχει συνέχεια και θα είναι πολύ καλύτερη 
από τις προγνώσεις του ΟΟΣΑ, του οίκου 
Fitch και προσωπικοτήτων με πολύ καλή 
γνώση της ευρωπαϊκής και της ελληνικής 
οικονομίας.

Ταμείο και Σχέδιο 
δεν αρκούν
Έχοντας γνώση όλων αυτών των προβλη-
μάτων και των εκτιμήσεων σε σχέση με 
την κατάσταση και την προοπτική της ελ-
ληνικής οικονομίας, διατυπώνω σε κάθε 
ευκαιρία την άποψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάκαμψης και το Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτε-
λούν τεράστια βήματα στη σωστή κατεύ-
θυνση. Δεν αρκούν όμως για να αντιμε-
τωπίσουμε τόσο πολλά προβλήματα που 
συνδυάζονται το ένα με το άλλο για να φέ-
ρουν αρνητικά αποτελέσματα.
Στην παρέμβασή μου στην αρμόδια ε-
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Η τουριστική περίοδος του 2021 
δείχνει, με βάση τις εκτιμήσεις των 
Γερμανών, χειρότερη από εκείνη 
του 2020.

κού τύπου, με την έννοια της επανέντα-
ξης των υπερχρεωμένων στον επαγγελ-
ματικό στίβο, και όχι δεύτερη ευκαιρία 
ελληνικού τύπου, με την έννοια να δο-
θούν ευκολίες πληρωμής σε αυτούς που 
αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πλη-
ρώσουν. Ζήτησα να υπάρχουν κανόνες 
στη λειτουργία και όρια στην κερδοσκο-
πία των funds και να προωθηθεί η πρό-
ταση Στουρνάρα για τη δημιουργία bad 
bank. Να ελεγχθεί το άνοιγμα της ψαλί-
δας των επιτοκίων, ακόμη και σε σχέση 
με Ισπανία και Πορτογαλία, που έχει ο-
δηγήσει σε διπλάσια ή και τριπλάσια ε-
πιτόκια δανεισμού για τους Έλληνες μι-
κρομεσαίους.
Τρίτον, προέβλεψα ότι θα υπάρξουν κα-
θυστερήσεις και στη συνέχεια δυσκολίες 
στην εκταμίευση των ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων που μας αφορούν και πως τα 31 δισ. 
χρηματοδοτήσεων, που μπορεί να ανέλ-
θουν με την κατάλληλη μόχλευση στα 57 
δισ., δεν επαρκούν σε μία χώρα που είχε 

επενδυτικό έλλειμμα 162 δισ. στη διάρ-
κεια της τελευταίας δεκαετίας.
Γι’ αυτό πρέπει να φύγουμε μπροστά και 
να εξασφαλίσουμε πρόσθετους πόρους. 
Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του 
Ντράγκι, που εξέδωσε με επιτυχία πρά-
σινο ομόλογο του ιταλικού Δημοσίου, 
και να προσφύγουμε στον ESM για δά-
νειο 2% του ΑΕΠ, όπως έχουμε τη δυνα-
τότητα, αποκλειστικά για τη χρηματοδό-
τηση του ΕΣΥ και της Παιδείας.
Άλλες προτάσεις που κατέθεσα έχουν 
σχέση με το πώς θα οργανώσουμε το 
brain gain, πώς θα βάλουμε ανώτατο όριο 
στις νέες θέσεις μερικής απασχόλησης 
και πώς θα περιορίσουμε την εξάρτηση 
από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και το 
πετρέλαιο, η οποία συμβάλλει, σε συνθή-
κες πανδημίας, στην επανεμφάνιση των 
λεγόμενων δίδυμων ελλειμμάτων, όπου 
στο δημοσιονομικό έλλειμμα προστίθε-
ται ένα σημαντικό έλλειμμα στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών.

ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
ΆΠΟ ΤΟ 
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 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ

12€

1 σακί κάρβουνα 10kg
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ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ



Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί μια 
σαφή αίσθηση στον κόσμο ότι 
αν ερχόταν πάλι στην κυβέρ-
νηση θα έκανε τα ίδια.

Α
τζέντες ώσμωσης των ηγε-
σιών ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ, που 
είναι όμως αναντίστοιχες με 
τα εκλογικά ακροατήρια των 
δύο κομμάτων, διαπιστώνει 
ο πρώην υπουργός Γιώρ-

γος Φλωρίδης.
Ο κ. Φλωρίδης υποστηρίζει ότι το ΚΙΝΑΛ 
(ΠΑΣΟΚ) είναι δύσκολο να επανέλθει σε πο-
λιτική δυναμική και μεγέθη προ του 2010, δι-
ευκρινίζοντας ότι αυτό είναι θέμα πολιτικής και 
ηγεσίας, αλλά όχι μόνο, καθώς εξαρτάται και 
από την πολιτική πορεία των δυνάμεων που 
εκπροσωπούν σήμερα το μεγαλύτερο κομ-
μάτι του κέντρου, δηλαδή τον συνασπισμό της 
κεντροδεξιάς.
Ο πρώην υπουργός επισημαίνει ότι έχουν αλ-
λάξει πλέον οι ορίζουσες των κοινωνιών, αλλά 
και των νέων, ως προς τις ανάγκες και τις πρα-
κτικές ασφάλειας και προστασίας, στις σύγχρο-
νες ευνομούμενες πολιτείες.

Πριν από 30 χρόνια, το 1990, ο Διονύσης Σαβ-
βόπουλος καλούσε Δεξιά και Αριστερά να 
συνεργαστούν για να διώξουν τους «ενδιά-
μεσους γύφτους». Σήμερα πολλοί σε Δεξιά 
και Αριστερά διαπιστώνουν την έλλειψη στην 
πολιτική ζωή αυτού του ενδιάμεσου χώρου. 
Είναι απλώς πολιτική συγκυρία ή παραπέ-
μπει σε ευρύτερες αλλαγές πολιτικών συ-
μπεριφορών;
Η έννοια «ενδιάμεσος χώρος» έχει κατά και-
ρούς προσλάβει πολλαπλές και ετερόκλητες 
ερμηνείες. Οι «ενδιάμεσοι» του Διονύση ήταν 
οι, αισθητικά και κοινωνικά, κακόγουστοι και 
παράσιτοι. Ήθελε, αν τον ερμηνεύω σωστά, να 
χαρακτηρίσει τον τότε οπισθοδρομικό και αντι-
παραγωγικό ρόλο κάποιου τμήματος των με-
σαίων στρωμάτων του καταστροφικού, όπως 
αποδείχθηκε, καταναλωτισμού της περιόδου 
της Μεταπολίτευσης.
Ο ενδιάμεσος χώρος, όμως, ιστορικά έχει προ-
σλάβει και άλλες διαστάσεις. Έχει χαρακτηριστεί 
από την πολιτική μετριοπάθεια, την ανάγκη πο-
λιτικής αποτελεσματικότητας, αλλά και από την 
οργανική του σχέση με ευρύτερες αξίες, όπως 
η δημοκρατία, η αξιοκρατία, η δικαιοσύνη, η 
ανάπτυξη. Ο ενδιάμεσος χώρος, πολιτικά και 
κοινωνικά, δεν είναι στατικός, αλλά διαρκώς 
εξελισσόμενος. Με άλλα λόγια, αυτό που απο-
καλούμε κέντρο είναι έννοια, συμπεριφορά και 
πρακτική, περισσότερο από τη Δεξιά και την 
Αριστερά. Και με αυτή τη διάσταση σήμερα γί-
νεται πιο ελκυστικό και διεκδικούμενο, με δε-
δομένο ότι οι έννοιες της Δεξιάς και της Αρι-
στεράς βρίσκονται σε δομική κρίση εκπροσώ-
πησης ενός σύνθετου και μεταβατικού κόσμου.

Ακούγοντας την επιχειρηματολογία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, δημιουργείται η εντύπωση ότι ανά-
μεσα στο ΚΙΝΑΛ και στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει 
ώσμωση που θα μπορούσε να οδηγήσει και 
σε κυβερνητικές συνεργασίες. Υπάρχει τέτοια 
ατζέντα, που να ανταποκρίνεται στις προσδο-
κίες του εκλογικού ακροατηρίου και των δύο;

κομματικά αυτόνομο, όπως επί Ελευθερίου Βε-
νιζέλου, Γεωργίου Παπανδρέου, Ανδρέα Πα-
πανδρέου. Υπάρχουν περίοδοι όπου το πολιτικό 
και κοινωνικό ρεύμα του κέντρου εκφραζόταν 
κομματικά σε συμμαχία με τη Δεξιά ή την Α-
ριστερά. Το ΠΑΣΟΚ, σήμερα ΚΙΝΑΛ, όλοι ξέ-
ρουμε πως απώλεσε την κομματική αυτονο-
μία του κέντρου με τη μεγάλη κρίση του 2010. 
Είναι δύσκολο για το σημερινό κομματικό μόρ-
φωμα ΚΙΝΑΛ (ΠΑΣΟΚ) να επανέλθει σε πολι-
τική δυναμική και μεγέθη προ του 2010. Είναι 
σαφώς θέμα πολιτικής και ηγεσίας, αλλά όχι 
μόνο, για να μην αδικούμε τον σημερινό κομ-
ματικό χώρο. Είναι πλέον ευρύτερο θέμα, που 
εξαρτάται και από εξωτερικούς παράγοντες, 
όπως από την πολιτική πορεία των δυνάμεων 
που ελέγχουν και εκπροσωπούν σήμερα το 
μεγαλύτερο κομμάτι του κέντρου, δηλαδή τον 
συνασπισμό της κεντροδεξιάς.

Είναι πολιτικό ρίσκο για τον Μητσοτάκη η με-
τακίνηση προς το κέντρο, όσο αφήνει πολι-
τικό χώρο στα δεξιά; Μπορεί να υπάρξει κε-
ντρώα ΝΔ χωρίς δεξιά διάσταση; Μπορεί να 
υπάρξει κεντροαριστερός ΣΥΡΙΖΑ με επικε-
φαλής τον Τσίπρα χωρίς αριστερή διάσταση;
Το ερώτημά σας είναι αυτονόητο. Αλλά μεταξύ 
κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς υπάρχουν 
σοβαρές διαφορές στα μείγματα πολιτικής. Στην 
κεντροδεξιά μπορεί να υπάρξει ισορροπία πο-
λιτικής διακυβέρνησης μεταξύ Δεξιάς και κέ-
ντρου. Στην κεντροαριστερά είναι δύσκολο να 
συγκροτηθεί κυβερνητική πρόταση και ικανό 
πολιτικό μέγεθος διακυβέρνησης όταν υπάρ-
χει ηγεμονία της Αριστεράς έναντι του κέντρου. 
Αυτό είναι και το σταυρικό σημείο ή το σισύφειο 
δράμα του Τσίπρα σήμερα. Προσπαθεί να α-

Πιστεύω ότι υπάρχουν ατζέντες των ηγεσιών, 
που είναι όμως αναντίστοιχες με τα εκλογικά 
ακροατήρια των δύο κομμάτων. Πολύ περισ-
σότερο με αυτό του ΚΙΝΑΛ, που έχει μια πικρή 
εμπειρία από τον ΣΥΡΙΖΑ σε δύο επίπεδα: στο 
κυβερνητικό, όπως άλλωστε όλοι οι Έλλη-
νες, αλλά και στη βάναυση μεταχείρισή του 
ως κόμμα που ανήκει στον λεγόμενο συγγε-
νικό χώρο. Αυτά που υπέστησαν τη δεκαετία 
της κρίσης οι δυνάμεις πασοκικού ενδιάμεσου 
χώρου από τον αριστερό λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ 
δύσκολα θα ξεπεραστούν.
Όμως νομίζω ότι το σημερινό ασύμβατο του 
κοινωνικού και πολιτικού κέντρου με τη λαϊ-
κίστικη Αριστερά έχει ιδεολογικές διαστάσεις. 
Το σύγχρονο κέντρο δεν είναι ταυτόσημο με 
το αντιδεξιό προδικτατορικό κέντρο. Δεν συ-
γκροτείται απέναντι σε μια αυταρχική παλαι-
οδεξιά και στο μεταπολεμικό κράτος της. Έχει 
κυρίως θετικά προτάγματα, δημοκρατικά και 
αναπτυξιακά, που στοχεύουν στην επιβίωση 
των μεσαίων στρωμάτων σε μια συγκυρία πα-
γκόσμιας φτωχοποίησης. Αυτή τη στόχευση 
των μεσαίων δεν μπορεί να την προσφέρει 
προγραμματικά σήμερα η λαϊκίστικη Αριστερά. 
Γι’ αυτό παρατηρούμε, ιδίως στην αναπτυγ-
μένη Ευρώπη, περισσότερο ωσμώσεις και 
συνεργασίες του κέντρου με τη Δεξιά παρά 
με την Αριστερά.

Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί το ΚΙΝΑΛ να 
είναι κάτι παραπάνω από μια κεντρώα σφήνα 
ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ; Είναι θέμα πο-
λιτικής ή θέμα ηγεσίας;
Το πρόβλημα του κέντρου έχει κομματικές ποι-
κιλομορφίες και κατά βάση δύο: υπάρχουν ιστο-
ρικές περίοδοι όπου το κέντρο συγκροτούνταν 

νοιχτεί προς το κέντρο με ένα κόμμα που θέλει 
να επιβάλει μια αριστερή λαϊκίστικη λογική στο 
προς υποδοχή κεντρώο κομμάτι. Αυτό είναι 
αντιφατικό και άλυτο ως πολιτικό πρόβλημα.
Και, για να είμαι απόλυτα σαφής, αυτό το σχήμα 
που περιγράφω δημιουργεί μια σαφή αίσθηση 
στον κόσμο ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόταν πάλι στην 
κυβέρνηση θα έκανε τα ίδια. Δεν αφορά τη συ-
στημικότητά του ή μη.
Σε ό,τι αφορά τον Κ. Μητσοτάκη, τα πράγματα 
για τον συνδυασμό δεξιών και κεντρώων ε-
πιλογών είναι πιο ξεκάθαρα. Η διακυβέρνησή 
του εφαρμόζει μείγματα πατριωτικού ρεαλι-
σμού στα εθνικά και στο μεταναστευτικό, πο-
λιτικής μετριοπάθειας στον τρόπο διακυβέρ-
νησης, φιλελευθερισμού στην οικονομία, που 
συνδυάζεται με κοινωνική προστασία και στή-
ριξη. Είναι μια πολιτική που τον εξασφαλίζει και 
από τα δεξιά και από το κέντρο. Το πρόβλημά 
του δεν είναι στον πολιτικό προσανατολισμό, 
αλλά στη διαχείριση και στην εφαρμογή του. 
Εκεί αρχικά διακρίθηκε, εκεί τώρα εξαντλείται 
και εκεί θα κριθεί η πορεία του, όσο κι αν έχει 
με το μέρος του τον πολιτικό χρόνο που του 
δίνει το μεγάλο ιδεολογικό και πολιτικό μπέρ-
δεμα και η στασιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ.

Γιατί υπάρχει τόση επιφυλακτικότητα από 
την Αριστερά απέναντι στην αστυνομία; Στις 
καταλήψεις, στις πορείες, στο οργανωμένο 
έγκλημα; Και τόση επιείκεια από τη Δικαιο-
σύνη στην εφαρμογή του νόμου;
Στην προκειμένη περίπτωση η Αριστερά πα-
ρουσιάζει τρία ελλείμματα. Ένα θεωρητικό, σχε-
τικά με τη σχέση ελευθερίας και ασφάλειας και 
πώς αυτές οι δύο έννοιες συνυπάρχουν και αλ-
ληλοσυμπληρώνονται στις δυτικές δημοκρα-
τίες. Έπειτα, υπάρχει σημαντικό έλλειμμα ανά-
λυσης, διότι πρέπει να παρουσιάσει τη Δεξιά 
ως ακροδεξιά, αυταρχική και φασιστική, γιατί 
αλλιώς δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί προγραμ-
ματικά σε μια σύγχρονη κεντροδεξιά εκδοχή 
της. Και το τρίτο, απόρροια των δύο προηγου-
μένων, είναι ότι πρέπει να καταφύγει στον υ-
περβολικό και πληθωριστικό «αντιαυταρχικό 
λόγο» και στις κινηματικές πρακτικές, προ-
κειμένου να συνδεθεί με τις ευαισθησίες των 
νέων ανθρώπων. Όμως και έτσι, η Αριστερά 
ελάχιστα πράγματα καταφέρνει, διότι έχουν 
αλλάξει πλέον οι ορίζουσες των κοινωνιών, 
αλλά και των νέων, ως προς τις ανάγκες και 
τις πρακτικές ασφάλειας και προστασίας, στις 
σύγχρονες ευνομούμενες πολιτείες.

«Το κέντρο σήμερα  
γίνεται πιο ελκυστικό  
και διεκδικούμενο»

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΑΤΉ

Γιώργος  
Φλωρίδης,  

πρώην υπουργός
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Τ
α κόμματα τα 
οποία ανήκουν 
στη σκληρή Δεξιά 
ή στην άκρα Δεξιά 
έχουν ενισχύ-
σει θεαματικά τη 
θέση τους στην 

Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της τελευταίας δε-
καετίας. Δεν προβλέπεται όμως να κυρι-
αρχήσουν.
Έχουν δυσκολίες στη μεταξύ τους συνεν-
νόηση και αυτό φαίνεται από το πώς αλλά-
ζουν από τη μια πολιτική ομάδα του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην άλλη. Ε-
λέγχονται από ισχυρές προσωπικότητες, 
οι οποίες δεν θέλουν να θυσιάσουν την 
απόλυτη πολιτική αυτονομία τους σε ό-
φελος της κοινής προσπάθειας. Δεσμεύ-
ονται από την οικονομική πειθαρχία που 
επιβάλλει η Ε.Ε., με αποτέλεσμα να προ-
σαρμόζουν την πολιτική τους όταν ανα-
λαμβάνουν κυβερνητικές ευθύνες, ή προ-
σπαθούν να διευρύνουν το εκλογικό τους 

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Μόνο η Λεπέν μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Η Λεπέν έχει κλείσει 
εντυπωσιακά τη 
δημοσκοπική ψαλίδα 
που τη χωρίζει με τον 
Μακρόν.

ακροατήριο.
Μόνο η Λεπέν μπορεί να κάνει τη δι-
αφορά και να επιβάλει διαφορετικούς 
όρους στη λειτουργία της Ε.Ε. και στη συ-
νεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνά-
μεων της σκληρής και της άκρας Δεξιάς, 
σε περίπτωση που επικρατήσει στις προ-

εδρικές εκλογές που θα πραγματοποιη-
θούν στη Γαλλία τον Μάιο του 2022.

Ο Κατσίνσκι και ο Όρμπαν
Οι δύο ισχυροί άνδρες της Πολωνίας και 
της Ουγγαρίας, ο Κατσίνσκι και ο Όρμπαν, 
θεωρούνται από πολλούς ακροδεξιοί, οι 
ίδιοι όμως δεν δέχονται αυτόν τον χαρα-
κτηρισμό.
Το κόμμα του Κατσίνσκι, Νόμος και Δι-
καιοσύνη, κυριαρχεί στην Πολωνία. Κέρ-
δισε τις βουλευτικές εκλογές του 2015 με 
ποσοστό 37,6%. Ανέβασε το ποσοστό του 
στις βουλευτικές εκλογές του 2019 στο 
43,6%.
Βρίσκεται στην εξουσία σε συνεργασία 
με ένα πιο σκληρό δεξιό κόμμα, την Ε-
νωμένη Πολωνία, του οποίου ηγείται ο 
υπουργός Δικαιοσύνης, Ζμπίγκνιου Ζι-
όμπρο. Συνολικά, ο κυβερνητικός συνα-
σπισμός ελέγχει 235 από τις 460 έδρες 
του Κοινοβουλίου, με τις 18 να ανήκουν 
σε υποψηφίους του μικρότερου κυβερνη-

τικού εταίρου.
Ο Ζιόμπρο θεωρείται ο εγκέφαλος πίσω 
από τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συ-
στήματος της Πολωνίας με έναν τρόπο 
που θεωρείται από τις Βρυξέλλες ότι πε-
ριορίζει την ανεξαρτησία της δικαστικής 
εξουσίας και κινείται εκτός ευρωπαϊκού 
πλαισίου.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης και ηγέτης του 
κόμματος Ενωμένη Πολωνία αντέδρασε 
δυναμικά στον συμβιβασμό που επετεύ-
χθη στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 
2020 μεταξύ του πρωθυπουργού Μορα-
βιέτσκι και της Ε.Ε. για τον τρόπο χρημα-
τοδότησης της Πολωνίας από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Η πολωνική 
κυβέρνηση ανέλαβε τη δέσμευση να σέ-
βεται τους κανόνες του κράτους δικαίου, 
γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα στα-
ματήσει η ροή των ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων στην οικονομία της χώρας. Ο συμ-
βιβασμός είναι περίτεχνος και επιτρέπει 
στις Βρυξέλλες να υποστηρίζουν ότι ε-

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Ε.Ε.:  
Η ΣΚΛΗΡΗ  

ΚΑΙ Η ΑΚΡΑ ΔΕΞΙΑ 
ΕΝΙΣΧΎΟΝΤΑΙ, 

ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΚΎΡΙΑΡΧΟΎΝ
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Jobbik, τότε φτάνουμε σε προφανή αδυ-
ναμία να αναλύσουμε την πολιτική κατά-
σταση στην Ουγγαρία.
Κατά την άποψή μου, ο Όρμπαν κινείται 
στον χώρο της σκληρής Δεξιάς και επιλέ-
γει διάφορους στόχους, από τον «ηθικό ι-
μπεριαλισμό» της Μέρκελ μέχρι τον ισλα-
μισμό που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν 
οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, για να 
συσπειρώνει την κοινή γνώμη της χώρας 
του.
Η επιτυχία του Όρμπαν και του Fidesz 
είναι ακόμη πιο μεγάλη με κριτήριο τα α-
ποτελέσματα των ευρωεκλογών: 56,36% 
στις ευρωεκλογές του 2009, 51,4% στις ευ-
ρωεκλογές του 2014 και 52,5% στις ευρω-
εκλογές του 2019, με το δεύτερο κόμμα, 
το οποίο κινείται στον σοσιαλιστικό χώρο, 
να καταγράφει μόλις 16%.
Τον Μάρτιο του 2021 ολοκληρώθηκε η 
ρήξη Όρμπαν-Fidesz με το Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), το οποίο εκπρο-

Κατσίνσκι και Όρμπαν παραμένουν 
κυρίαρχοι σε Πολωνία, Ουγγαρία, 
αλλά χωρίς ευρύτερη ευρωπαϊκή 
απήχηση.

σωπεί την ευρωπαϊκή κεντροδεξιά. Το 
Fidesz αποχώρησε από το ΕΛΚ, εκτιμώ-
ντας ότι η αλλαγή των καταστατικών κανό-
νων του προετοίμαζε την αποπομπή του 
από την ευρωπαϊκή κεντροδεξιά.
Κατσίνσκι και Όρμπαν θεωρούνται πο-
λιτικά κυρίαρχοι. Οι εκλογικές τους επι-
τυχίες στηρίζονται στην εντυπωσιακή οι-
κονομική και κοινωνική ανάπτυξη των 
χωρών τους, η οποία επιτυγχάνεται με ευ-
ρωπαϊκές –κυρίως γερμανικές– επενδύ-
σεις και πλουσιοπάροχη ευρωπαϊκή χρη-
ματοδότηση.
Δηλώνουν ευρωσκεπτικιστές, αλλά δεν 
ξέρουν να αξιοποιούν τις ευρωπαϊκές ευ-
καιρίες που τους προσφέρονται. Μετά την 
εκλογική ήττα του Τραμπ είναι λιγότερο 
τολμηροί στις παρεμβάσεις τους κατά των 
Βρυξελλών, εφόσον είναι και οι δύο δυνα-
μικά φιλοαμερικανοί και γνωρίζουν ότι ο 
Μπάιντεν είναι φίλος και όχι αντίπαλος 
της Ε.Ε., όπως ο Τραμπ.
Προς το παρόν, οι ευρωβουλευτές του 
Fidesz δεν έχουν ενταχθεί σε πολιτική 
ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι 
περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές θεω-
ρούν ότι θα καταλήξουν στην ομάδα των 
Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών 
(ECR) μαζί με τους ευρωβουλευτές του 
κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη.

Η περίπτωση Σαλβίνι
Στην κατηγορία των ηγετών που κινού-
νται στον χώρο της σκληρής ή της άκρας 
Δεξιάς ανήκει και ο Σαλβίνι της ιταλικής 
Λέγκας. Θεωρείται από τους πρωταγωνι-
στές στην πολιτική ομάδα Ταυτότητα και 
Δημοκρατία (ID), στην οποία συμμετέ-
χουν επίσης η Λεπέν και ο Βίλντερς.

Παρά το γεγονός ότι ο Σαλβίνι είναι τοπο-
θετημένος –με ευρωπαϊκά κριτήρια– στα 
δεξιά του Κατσίνσκι και του Όρμπαν, οι 
περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι είναι 
ένας δεξιόστροφος λαϊκιστής που υιοθε-
τεί διαφορετικές και σε περιπτώσεις αντί-
θετες θέσεις στην προσπάθειά του να ανα-
δειχθεί στην πρωθυπουργία.
Στις βουλευτικές εκλογές του 2013 το πο-
σοστό της Λέγκας ήταν 4,1% και αποτέ-
λεσε την πέμπτη εκλογική δύναμη. Στις 
εκλογές του 2018 το ποσοστό της Λέγκας 
αυξήθηκε στο 17,4%. Στη συνέχεια δημι-
ουργήθηκε προσωρινά δυναμική εξου-
σίας, η οποία την ανέβασε στις ευρωεκλο-
γές του Μαΐου 2019 στο 34,3%.
Ο Σαλβίνι προσπάθησε να αξιοποιήσει τη 
δημοτικότητά του, αλλά τελικά το έκανε 
με έναν βάναυσο τρόπο που τον ζημίωσε 
πολιτικά. Απέσυρε τη Λέγκα από τον κυ-
βερνητικό συνασπισμό με το Κίνημα 
Πέντε Αστέρων, σε μια προσπάθεια να ε-
πιβάλει πρόωρες εκλογές, που θα άνοιγαν 
τον δρόμο στην πολιτική του κυριαρχία. Ο 
τακτικός ελιγμός του οδήγησε στον σχη-
ματισμό κυβέρνησης Κινήματος Πέντε 
Αστέρων - Δημοκρατικού Κόμματος με 
πρωθυπουργό τον Κόντε, επιλογή του Κι-
νήματος Πέντε Αστέρων. Τα δύο αντίπαλα 
κόμματα ένωσαν τις δυνάμεις τους για να 
αποτρέψουν την άνοδο του Σαλβίνι στην 
εξουσία.
Με το πέρασμα του χρόνου αποδυναμώ-
θηκε δημοσκοπικά η Λέγκα. Από κει που 
πήγαινε προς το 40%, βρέθηκε κάτω από 
το 25%, με πτωτική τάση.
Απόδειξη της αδυναμίας του Σαλβίνι είναι 
ότι υπερψήφισε την κυβέρνηση Ντράγκι, 
εξασφαλίζοντάς της έτσι σχεδόν οικουμε-
νική αποδοχή. Από την πρόταση για απο-
χώρηση από το ευρώ, ο Σαλβίνι τάσσεται 
τώρα υπέρ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Α-
νάκαμψης και της ενίσχυσης της Ευρω-
ζώνης.
Δοκίμασε τις δυνάμεις του στη λογική της 
ρήξης με την Ε.Ε., ή τουλάχιστον με την 
Ευρωζώνη. Δεν πέτυχε τους πολιτικούς 
του στόχους και τώρα προσαρμόζεται στη 
νέα πραγματικότητα. Πρωθυπουργός ο 
Ντράγκι, πρώην πρόεδρος της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Σταθε-
ροί υποστηρικτές του το κεντροαριστερό 
Δημοκρατικό Κόμμα και το Κίνημα Πέντε 
Αστέρων, το οποίο τώρα έχει στην ηγε-
σία του τον πρώην πρωθυπουργό Κόντε. 
Η Λέγκα προσαρμόζεται στην κυρίαρχη 
τάση και ο Σαλβίνι περιμένει νέες πολι-
τικές ευκαιρίες, ενώ όλα δείχνουν ότι οι 
βουλευτικές εκλογές θα γίνουν το 2023, 
όπως είναι προγραμματισμένες.
Η μερική ενσωμάτωση του Σαλβίνι σε 
αυτό που αποκαλούσε ευρωπαϊκό και ιτα-
λικό κατεστημένο οδηγεί στην ενίσχυση 
του σκληρού δεξιού κόμματος Αδέλφια 

πέβαλαν ευρωπαϊκούς πολιτικούς κανό-
νες στην κυβέρνηση της Πολωνίας και η 
ίδια η κυβέρνηση να θεωρεί τις δεσμεύ-
σεις περισσότερο θεωρητικές παρά ουσι-
αστικές.
Στην αρχή ο Ζιόμπρο απείλησε να απο-
χωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπι-
σμό και στη συνέχεια να μπλοκάρει το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης στην πο-
λωνική Βουλή, καταψηφίζοντας την αύ-
ξηση των ιδίων πόρων της Ε.Ε. για τη χρη-
ματοδότησή του.
Οι ελιγμοί του υποχρέωσαν τον Κατσίν-
σκι να προειδοποιήσει τον κυβερνητικό 
εταίρο ότι αν επιμείνει στις αντιρρήσεις 
του θα προκληθεί πολιτική αστάθεια και 
θα κινδυνεύσει η Πολωνία να χάσει ένα 
μέρος από τα οφέλη συμμετοχής της στην 
Ε.Ε.
Η παρέμβαση του Κατσίνσκι έδειξε ότι ο 
ευρωσκεπτικισμός του είναι ελεγχόμενος 
και πως αντιλαμβάνεται τη σημασία των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ανάπτυξη 
της οικονομίας της χώρας του και τη δημο-
τικότητα της κυβέρνησής του. Οι Πολωνοί 
Συντηρητικοί πρωταγωνιστούν –μετά την 
αποχώρηση των Βρετανών Συντηρητικών 
λόγω Brexit– στην ομάδα των Συντηρητι-
κών και Μεταρρυθμιστών (ECR) του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ανάλογη είναι η περίπτωση του Βίκτορ 
Όρμπαν, ηγέτη της Ουγγαρίας. Ξεκί-
νησε ως βασικός εκπρόσωπος της νεο-
λαίας στη λαϊκή εξέγερση κατά του κομ-
μουνιστικού καθεστώτος. Στη συνέχεια 
αναδείχθηκε ως φιλελεύθερος πολιτικός 
και κυβέρνησε, για μία τετραετία, με φι-
λελεύθερη, φιλοευρωπαϊκή στρατηγική. 
Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν μπο-
ρούσε να σταθεροποιηθεί στην εξουσία 
χωρίς να εξουδετερώσει τους Σοσιαλι-
στές, τους οποίους αντιμετώπιζε σαν ένα 
είδος συνέχειας του κομμουνιστικού κα-
θεστώτος, και αποφάσισε να μετακινηθεί 
προς τα δεξιά.
Βρίσκεται στην εξουσία από το 2010 και 
αυτοπροβάλλεται ως εκπρόσωπος του ευ-
ρωπαϊκού συντηρητισμού, στον οποίο 
προσθέτει και μια δόση ευρωσκεπτικι-
σμού.
Πολλοί θεωρούν τον Όρμπαν ακροδεξιό, 
αλλά τα εκλογικά αποτελέσματα λένε μια 
διαφορετική ιστορία. Το κόμμα Fidesz, 
του οποίου ηγείται, πήρε 52,7% στις εκλο-
γές του 2010, εντάσσοντας στη λίστα του 
και υποψηφίους του Χριστιανοδημοκρα-
τικού Λαϊκού Κόμματος. Το 2014 πήρε 
44,8% και το 2018 έφτασε το 49,2%. Στις 
εκλογές του 2014 και του 2018 την άκρα 
Δεξιά εκπροσώπησε το κόμμα Jobbik, το 
οποίο κατέγραψε ποσοστά της τάξης του 
20%. Επομένως, αν θεωρήσουμε ότι ο 
Όρμπαν είναι ακροδεξιός με δεύτερο ι-
σχυρότερο κόμμα το επίσης ακροδεξιό 

Η σκληρή και η άκρα 
Δεξιά επηρεάζουν 
σε μεγάλο βαθμό 
την πολιτική των 
«φειδωλών».



του άνοδο.
Αρκετά ισχυρή, αλλά διασπασμένη, εμφα-
νίζεται η σκληρή και η άκρα Δεξιά στην 
Ολλανδία.
Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν σε συνθή-
κες πανδημίας, το Κόμμα της Ελευθερίας 
του Γκερντ Βίλντερς περιορίστηκε στο 
10,8% και έχασε 3 από τις 20 βουλευτικές 
έδρες που είχε. Κερδισμένο από την υπο-
χώρησή του ήταν το Φόρουμ για τη Δη-
μοκρατία, ένας πολιτικός σχηματισμός με 
παρόμοια χαρακτηριστικά, το οποίο πήρε 
5% και αύξησε τις έδρες του από 2 σε 8.
Πρόκειται για κόμματα με σκληρά ευρω-
σκεπτικιστικά χαρακτηριστικά, αντιισλα-
μική πλατφόρμα και προφανείς αντιρ-
ρήσεις στην οικονομική υποστήριξη της 
Ε.Ε., οι οποίες ενισχύουν τους δισταγ-
μούς των κομμάτων του κυβερνητικού συ-
νασπισμού που κινούνται στον χώρο του 
φιλελεύθερου κέντρου και της κεντροδε-
ξιάς.
Στη Φινλανδία, βασικός εκπρόσωπος 
της σκληρής και της άκρας Δεξιάς είναι 
το Κόμμα των Αληθινών Φινλανδών, το 
οποίο μετονομάστηκε σε Κόμμα Φινλαν-
δών. Ανήκει κι αυτό στην πολιτική ομάδα 
του Ευρωκοινοβουλίου Ταυτότητα και 
Δημοκρατία (ID). Στις εκλογές του 2011 
κατέγραψε ποσοστό 19,1%, στις εκλογές 
του 2015 πήρε 17,7% και στις εκλογές του 
2019 κατέγραψε 17,5%.
Έχει μια σταθερή πολιτική παρουσία και 
έχει στηρίξει –χωρίς να συμμετέχει– κυ-
βερνητικό συνασπισμό υπό κεντρώο πρω-
θυπουργό έναντι ανταλλαγμάτων, ιδι-
αίτερα σε ό,τι αφορά την αυστηρότερη 

Ο Κουρτς μπόρεσε να αποδυναμώσει 
προσωρινά τη σκληρή και άκρα 
Δεξιά συνεργαζόμενος μαζί της.

αντιμετώπιση του προσφυγικού-μετανα-
στευτικού.
Σύμφωνα με τις στατιστικές του ΟΗΕ, η 
Φινλανδία είναι η χώρα με τους πιο ευτυ-
χισμένους κατοίκους στον κόσμο και, απ’ 
ό,τι φαίνεται, η ευτυχία συμπεριλαμβάνει 
την ισχυρή πολιτική παρουσία της σκλη-
ρής και της άκρας Δεξιάς.
Και στον πρώην «σοσιαλιστικό» παρά-
δεισο της Σουηδίας η σκληρή και άκρα 
Δεξιά επηρεάζει τις εξελίξεις μέσα από 
το κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών. Τα 
χαρακτηριστικά του είναι ο ευρωσκεπτι-
κισμός, η αντίθεση στους μετανάστες και 
ένας συντηρητισμός που φτάνει στα όρια 
της άκρας Δεξιάς. Οι Σουηδοί Δημοκράτες 
έκαναν αισθητή την παρουσία τους στις ε-
κλογές του 2010 εξασφαλίζοντας ποσοστό 
5,7%. Στις εκλογές του 2018 ανέβηκαν στο 
17%, αξιοποιώντας τις κοινωνικές και πο-
λιτικές αντιδράσεις που προκάλεσαν οι 
προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές του 
2015-2016. Οι Σουηδοί Δημοκράτες συμ-
μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στην πολιτική ομάδα των Συντηρητικών 
και Μεταρρυθμιστών (ECR).
Στη Δανία, εκπρόσωπος της σκληρής και 
της άκρας Δεξιάς είναι το Δανικό Λαϊκό 
Κόμμα, το οποίο ιδρύθηκε το 1995. Στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει 
στην πολιτική ομάδα Ταυτότητα και Δη-
μοκρατία (ID). Το κόμμα δίνει προτεραι-
ότητα στο πέρασμα της πολιτικής του, γι’ 
αυτό στηρίζει κατά περιόδους κυβερνητι-
κούς συνασπισμούς με κεντροδεξιά ή κε-
ντροαριστερά χαρακτηριστικά, αρκεί να 
ενσωματώνουν στην πολιτική τους βασι-
κές προτάσεις του. Στις ευρωεκλογές του 

2014 το Δανικό Λαϊκό Κόμμα εξασφάλισε 
ένα εντυπωσιακό 27%. Την εποχή εκείνη 
συμμετείχε στην πολιτική ομάδα των Ευ-
ρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθ-
μιστών (ECR). Στις βουλευτικές εκλογές 
του 2015 το ποσοστό του ήταν ένα επίσης 
εντυπωσιακό 21%.
Αντιφατικές κινήσεις, όπως ήταν η υπο-
στήριξη κεντροαριστερής κυβέρνησης 
συνασπισμού με σοσιαλδημοκράτη πρω-
θυπουργό με ταυτόχρονη μετακίνηση του 
κόμματος προς τα δεξιά και ένταξή του στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πολιτική 
ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία (ID), έ-
φεραν μεγάλη εκλογική πτώση. Στις βου-
λευτικές εκλογές του 2019 το ποσοστό του 
κόμματος έπεσε στο 8,7% και στις ευρωε-
κλογές της ίδιας χρονιάς στο 10,8%.
Παρά τη μεγάλη εκλογική της πτώση, η 
σκληρή και άκρα Δεξιά της Δανίας έχει 
καταφέρει να περάσει βασικές θέσεις της 
στον κυβερνητικό συνασπισμό. Χαρακτη-
ριστική η παρέμβαση της πρωθυπουργού, 
Μέτε Φρέντρικσεν –η οποία προέρχε-
ται από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα–, 
υπέρ του υποχρεωτικού επαναπατρισμού 
πολλών προσφύγων από τη Συρία, με το 
σκεπτικό ότι η χώρα τους είναι πλέον… α-
σφαλής.

Επανεμφάνιση στην Ιβηρική
Τα τελευταία χρόνια η σκληρή και άκρα 
Δεξιά απέκτησε ισχυρή εκπροσώπηση 
στην Ισπανία, χώρα η οποία θεωρού-
νταν δύσκολο πεδίο για την ανάπτυξη της 
άκρας Δεξιάς εξαιτίας της δικτατορίας του 
Φράνκο.
Από τη δεξιά πτέρυγα του κεντροδεξιού 
Λαϊκού Κόμματος προέκυψε το σκληρό 
δεξιό έως ακροδεξιό Vox, το οποίο δίνει 
προτεραιότητα στον ισπανικό συγκεντρω-
τισμό σε βάρος κυρίως της Καταλονίας και 
στην καταπολέμηση του Ισλάμ και της ε-
πιρροής του.
Το Vox έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στην πολιτική ομάδα των 
Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών 
(ECR). Μέχρι τις εκλογές του 2016 κινού-

της Ιταλίας, της Μελόνι, σε βάρος της Λέ-
γκας. Τα Αδέλφια της Ιταλίας κινούνται 
πλέον δημοσκοπικά πάνω από το 15%.

Ενισχυμένες 
στους «φειδωλούς»
Οι δυνάμεις της σκληρής και της άκρας 
Δεξιάς εμφανίζονται ενισχυμένες και 
στους λεγόμενους «φειδωλούς», την Αυ-
στρία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία, τη 
Σουηδία και τη Δανία. Στην Αυστρία εκ-
φράζονται από το Κόμμα της Ελευθερίας, 
το οποίο συμμετείχε σε δύο κυβερνητι-
κούς συνασπισμούς υπό το Λαϊκό Κόμμα 
της κεντροδεξιάς.
Την πρώτη φορά, μετά τις βουλευτικές ε-
κλογές του 1999, στις οποίες πήρε ένα ε-
ντυπωσιακό 26,9% υπό την ηγεσία του 
Χάιντερ. Η συνεργασία του κεντροδεξιού 
Λαϊκού Κόμματος, το οποίο είχε πάρει 
το ίδιο ποσοστό με το Κόμμα της Ελευ-
θερίας, είχε θεωρηθεί τότε σκανδαλώ-
δης, εφόσον νομιμοποιούσε πολιτικά ένα 
κόμμα με ακροδεξιές ρίζες σε μια χώρα 
στην οποία γεννήθηκε ο Χίτλερ. Για ένα 
διάστημα υπήρξε μερικός διπλωματικός 
αποκλεισμός της Αυστρίας από τους Ευ-
ρωπαίους εταίρους.
Η αυστριακή άκρα Δεξιά πλήρωσε ακριβά 
τη συμμετοχή της στην κυβέρνηση και 
έπεσε στις εκλογές του 2002 στο 10%.
Επανήλθε δυναμικά το 2017, επιτυγχά-
νοντας ποσοστό 26%, υπό την ηγεσία του 
Στράχε. Πήρε πάλι μέρος σε κυβερνητικό 
συνασπισμό υπό το κεντροδεξιό Λαϊκό 
Κόμμα, το οποίο όμως ήταν ενισχυμένο ε-
κλογικά υπό τον Κουρτς, τον νεότερο πο-
λιτικό ηγέτη της Ε.Ε. Το 2019 ξέσπασε το 
σκάνδαλο «Ίμπιζα», με τον Στράχε να δι-
απραγματεύεται σε σουίτα ξενοδοχείου 
την οικονομική ενίσχυση Ρώσων ολιγαρ-
χών έναντι πολιτικής παρέμβασης του 
κόμματός του για θέματα που τους ενδιέ-
φεραν. Τελικά, δεν συζητούσε με εκπρο-
σώπους ολιγαρχών, αλλά έπεσε θύμα ενός 
εντυπωσιακού στησίματος, το οποίο είχε 
και σεξουαλική διάσταση. Με το που ξέ-
σπασε το σκάνδαλο, ο Κουρτς διέλυσε 
τον κυβερνητικό συνασπισμό και πήγε 
σε πρόωρες εκλογές, υποχρεώνοντας την 
αυστριακή άκρα Δεξιά σε μεγάλη ήττα με 
16,2%.
Το Κόμμα της Ελευθερίας, το οποίο συμ-
μετέχει στην πολιτική ομάδα Ταυτότητα 
και Δημοκρατία (ID), θα χρειαστεί χρόνο 
για να ξεπεράσει το σοκ του σκανδάλου με 
πρωταγωνιστή τον Στράχε, ο οποίος υπο-
χρεώθηκε σε ταπεινωτική παραίτηση.
Παραμένει πάντως το ακροδεξιό κόμμα, 
το οποίο άνοιξε δρόμους για την ευρω-
παϊκή άκρα Δεξιά και υποχρέωσε την κε-
ντροδεξιά να υιοθετήσει αρκετές από τις 
θέσεις του, ιδιαίτερα στο προσφυγικό-με-
ταναστευτικό, για να ελέγξει την εκλογική 

Εντυπωσιακή 
επιστροφή  
των «σκληρών»  
στην Ισπανία μέσω 
του Vox.
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κλογές του 2019 το κόμμα αυτό ήρθε έ-
βδομο, με 1,29% και μόλις 1 βουλευτική 
έδρα επί συνόλου 230. Το 2019 κατέ-
βηκε στις ευρωεκλογές σε συνεργασία με 
άλλες παρόμοιες δυνάμεις και κατέγραψε 
1,49%, χωρίς να εξασφαλίσει ευρωβου-
λευτική έδρα. Η εικόνα όμως άλλαξε στις 
προεδρικές του Ιανουαρίου 2021, όπου ο 
ηγέτης και μοναδικός βουλευτής του κόμ-
ματος, Βεντούρα, εξασφάλισε ένα πολλά 
υποσχόμενο ποσοστό 11,9%.
Το CHEGA συνεργάζεται με τα κόμματα 
της πολιτικής ομάδας Ταυτότητα και Δη-
μοκρατία (ID).
Στην Πορτογαλία, όπως και στην Ισπα-
νία, η σκληρή έως άκρα Δεξιά αναπτύσ-
σει σιγά σιγά τις δυνάμεις της σε βάρος 
των δύο κεντροδεξιών κομμάτων που α-
νήκουν στην οικογένεια του ΕΛΚ και βρί-
σκονται σε αυτή τη φάση σε υποχώρηση 
έναντι του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού 
Κόμματος.

Η τελευταία προσπάθεια 
της Λεπέν
Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας α-
ναπτύχθηκαν οι δυνάμεις της σκληρής 
και της άκρας Δεξιάς στην Ε.Ε. Υπάρχει 
βέβαια το θέμα του ορισμού, ποιος είναι 
συντηρητικός ή ακροδεξιός, ενώ σε πολ-
λές περιπτώσεις δεν υπάρχουν τείχη που 
να χωρίζουν τα κόμματα σε κεντροδεξιά ή 
ακροδεξιά.
Για παράδειγμα, στην Ιταλία η Λέγκα του 
Σαλβίνι συνεργάζεται, όταν το κρίνει σκό-
πιμο, με την κεντροδεξιά Forza Italia του 

Ο Σαλβίνι υποκλίθηκε προσωρινά 
στη δημοτικότητα του Ντράγκι.

Μπερλουσκόνι, η οποία ανταποκρίνεται 
με ενθουσιασμό.
Στην Αυστρία η σκληρή άκρα Δεξιά έχει 
σχηματίσει δύο φορές κυβερνητικό συνα-
σπισμό με το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα.
Στη Φινλανδία και στη Δανία τα κόμματα 
που εκπροσωπούν τη σκληρή και την 
άκρα Δεξιά ειδικεύονται στη στήριξη κε-
ντροδεξιών και κεντροαριστερών κυβερ-
νήσεων έναντι ανταλλαγμάτων, χωρίς να 
συμμετέχουν σε αυτές.
Επομένως, είναι δύσκολο να τους απο-
δώσουμε χαρακτηριστικά παραδοσια-
κών ακροδεξιών κομμάτων. Μοιάζουν 
περισσότερο με λαϊκιστικά κόμματα, 
που ελίσσονται ανάλογα με τις πολιτι-
κές ανάγκες τους και δανείζονται επι-
χειρήματα και χαρακτηριστικά που συν-
δέονται με την παραδοσιακή επιθετική 
άκρα Δεξιά.
Τα ίδια θεωρούν ότι κινούνται σε δη-
μοκρατικά πλαίσια και δεν έχουν πλέον 
σχέση με την άκρα Δεξιά. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι η Χρυσή Αυγή δεν μπόρεσε 
να βρει ούτε ένα κόμμα της ευρωπαϊκής 
σκληρής και άκρας Δεξιάς που είχε διά-
θεση να συνεργαστεί μαζί της.
Στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, τη 
μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά την πολι-
τική δυναμική της ευρωπαϊκής σκληρής 
και άκρας Δεξιάς μπορεί να κάνει μόνο 
η Λεπέν, σε περίπτωση που επικρατήσει 
στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου 2022.
Η Λεπέν ηττήθηκε από τον Μακρόν στον 
δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών 
του 2017 με ένα εντυπωσιακό 66% ένα-

ντι 34%.
Από τότε, όμως, πολλά έχουν αλλά-
ξει στη Γαλλία. Ο Μακρόν έχει φθα-
ρεί, γιατί δεν μπόρεσε να προωθήσει 
τις μεταρρυθμίσεις που είχε υποσχε-
θεί. Όπως έδειξε το κίνημα των «κίτρι-
νων γιλέκων», η λαϊκή αντίδραση έ-
ναντι του «κατεστημένου» ενισχύεται 
με το πέρασμα του χρόνου. Η αντιμε-
τώπιση της πανδημίας από την κυβέρ-
νηση χαρακτηρίζεται από αρκετά λάθη 
και παραλείψεις. Από την πλευρά της, 
η Λεπέν πέταξε στο καλάθι των αχρή-
στων τις προτάσεις της για αποχώρηση 
της Γαλλίας από την Ευρωζώνη, ενώ α-
πομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο 
από την ακροδεξιά και φασίζουσα πο-
λιτική παράδοση που είχε δημιουργή-
σει ο πατέρας της.
Οι δημοσκοπήσεις σε ό,τι αφορά την πολύ 
πιθανή επανάληψη της μονομαχίας Μα-
κρόν-Λεπέν στον δεύτερο γύρο των προ-
εδρικών του Μαΐου 2022 δίνουν τα ποσο-
στά του Μακρόν κάτω από το 55% και τα 
ποσοστά της Λεπέν πάνω από το 45%.
Η Λεπέν, η οποία αμφισβητείται –όπως 
το θέλει η οικογενειακή παράδοση– από 
την εξαιρετικά δυναμική ανιψιά της, βαδί-
ζει σε μια κρίσιμη γι’ αυτήν αναμέτρηση. 
Αν επικρατήσει, μπορεί να αναδειχθεί 
στην ηγετική φυσιογνωμία που θα ενώσει 
τα κόμματα της ευρωπαϊκής σκληρής και 
άκρας Δεξιάς, αμφισβητώντας έτσι την ευ-
ρωπαϊκή κυριαρχία της κεντροδεξιάς και 
της κεντροαριστεράς.
Αν ηττηθεί από τον Μακρόν –που εξα-
κολουθεί να είναι το πιθανότερο σενά-
ριο–, θα χάσει την τελευταία μεγάλη της 
ευκαιρία, με την ευρωπαϊκή σκληρή και 
άκρα Δεξιά να παραμένει ισχυρή, αλλά 
χωρίς την ηγετική φυσιογνωμία που 
θα την ενώσει και θα της δώσει κατεύ-
θυνση.

νταν στο πολιτικό περιθώριο με εκλογικό 
ποσοστό μόλις 0,2%.
Η μεγάλη ευκαιρία τού δόθηκε στις δι-
πλές εκλογές του 2019 –τον Απρίλιο και 
τον Μάιο–, όταν εκδηλώθηκαν σοβαρές 
δυσκολίες στο κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα. 
Τον Απρίλιο του 2019 το ποσοστό του Λα-
ϊκού Κόμματος έπεσε στο 16,69%, από 
33% που ήταν στις εκλογές του 2016. Με-
γάλος κερδισμένος ήταν το Vox, το οποίο 
αναδείχθηκε πέμπτο κόμμα με ποσοστό 
10,2%. Στις εκλογές του Νοεμβρίου 2019 
το Λαϊκό Κόμμα βελτίωσε κάπως το ποσο-
στό του, σε 20,81%. Αυτό όμως δεν εμπό-
δισε το Vox να αυξήσει το ποσοστό του σε 
15% και να αναδειχθεί σε τρίτο μεγαλύ-
τερο κόμμα της Ισπανίας, αφήνοντας πίσω 
τους Podemos της ριζοσπαστικής Αριστε-
ράς και τους φιλελεύθερους Ciudadanos.
Οι πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην 
Καταλονία έδειξαν ότι το κεντροδεξιό 
Λαϊκό Κόμμα έχει περιθωριοποιηθεί και 
πως το Vox είναι το μόνο δεξιόστροφο 
κόμμα που στηρίζει την κεντρική εξουσία 
της Μαδρίτης και έχει επιρροή στη στρα-
τηγικής σημασίας περιφέρεια όπου ανα-
πτύσσεται το αυτονομιστικό κίνημα.
Με τη δυναμική που έχει αναπτύξει το 
σκληρά δεξιό έως ακροδεξιό Vox, το κε-
ντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα –το οποίο μέχρι 
πριν από μερικά χρόνια κυριαρχούσε 
στην Ισπανία, με τον πρωθυπουργό Ραχόι 
να είναι κατά διαστήματα ο ισχυρότερος 
κεντροδεξιός σύμμαχος της Μέρκελ στα 
πλαίσια του ΕΛΚ– περιέρχεται πλέον σε 
δύσκολη θέση.
Τα εκλογικά ποσοστά του υστερούν πολύ 
έναντι του Σοσιαλιστικού Κόμματος και 
δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ι-
σχυρών συμμαχιών χωρίς τη συνεννόηση 
με το Vox, το οποίο, σε αυτή τη φάση, α-
ναπτύσσεται σε βάρος των δυνάμεων του 
Λαϊκού Κόμματος.
Η επανεμφάνιση ισχυρού εκπροσώπου 
της σκληρής και της άκρας Δεξιάς στην 
Ισπανία ανεβάζει σε πολλά ζητήματα –
όπως είναι το μέλλον της Καταλονίας– 
το πολιτικό θερμόμετρο και λειτουργεί, 
επί του παρόντος, υπέρ της κυριαρχίας 
των Σοσιαλιστών, εφόσον οδηγεί στη δι-
άσπαση των δεξιόστροφων δυνάμεων και 
στην αποδυνάμωση του Λαϊκού Κόμμα-
τος.
Το ερώτημα είναι αν θα ακολουθήσει η 
Πορτογαλία το παράδειγμα της Ισπανίας 
προσφέροντας πολιτικές ευκαιρίες στη 
σκληρή και την άκρα Δεξιά, παρά την ε-
μπειρία της δικτατορίας του Σαλαζάρ και 
των αποικιοκρατικών πολέμων στην Α-
φρική που οδήγησαν στην κατάρρευση 
της πορτογαλικής οικονομίας.
Ο πολιτικός σχηματισμός που φιλοδοξεί 
να παίξει αυτόν τον ρόλο είναι το CHEGA 
του Αντρέ Βεντούρα. Στις βουλευτικές ε-



Ο 
χρόνος για την πρεμιέρα υπο-
βολής δηλώσεων έχει αρχίσει 
να μετρά αντίστροφα και η ανη-
συχία στο οικονομικό επιτελείο 
έχει χτυπήσει… κόκκινο. Ο κίν-
δυνος κατακόρυφης πτώσης του 
βεβαιωθέντος φόρου είναι ορα-

τός περισσότερο από ποτέ.
Η «παγίδα» κρύβεται στα μέτρα στήριξης της κυβέρνη-
σης για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Έτσι, αν 
και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος έχουν δεί-
ξει ότι δεν έχει καταγραφεί μεγάλη μείωση πραγματι-
κού εισοδήματος μέσα στο 2020, στις φορολογικές δη-
λώσεις θα αποτυπωθεί «αντικατάσταση» εισοδημάτων 
ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, που υπάγο-
νται κανονικά σε φόρο εισοδήματος, από οικονομικές 
ενισχύσεις, που με τη σειρά τους απαλλάσσονται του 
φόρου (σ.σ.: αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, μη επιστρε-

πτέες προκαταβολές, επιδοτήσεις κ.λπ.). Ειδικά για τους 
αυτοαπασχολούμενους, είναι δεδομένο ότι σχεδόν το 
σύνολο θα πληρώσει φέτος αισθητά λιγότερο φόρο σε 
σχέση με πέρυσι, ακόμη και αν –στο πιο αισιόδοξο σε-
νάριο– δηλώσουν τα ίδια κέρδη με το 2019. 
Κι αυτό διότι, πρώτον, ενεργοποιείται για πρώτη φορά 
η καινούργια φορολογική κλίμακα που προβλέπει συ-
ντελεστή φορολόγησης 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ 
του εισοδήματος αντί για 22% που ήταν ο αντίστοιχος 
συντελεστής πέρυσι και, δεύτερον, δεν θα επιβληθεί 
φέτος η εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα από 
ελεύθερα επαγγέλματα, κέρδη επιχειρήσεων, μερί-
σματα κ.λπ.

Χρέη 1,57 δισ. ευρώ
Εν μέσω πανδημίας οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς 
την εφορία διογκώθηκαν, με τους φορολογούμενους 
να αδυνατούν να πληρώσουν φόρους ύψους 1,57 δισ. 
ευρώ στο πρώτο δίμηνο του έτους, παρά το γεγονός 
ότι αρκετοί φόροι βρίσκονται σε αναστολή, ενώ το 
κράτος συνεχίζει να στηρίζει επιχειρήσεις και νοικο-
κυριά που έχουν πληγεί. Συνολικά τα χρέη προς την 
εφορία έφτασαν τα 109,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 
24 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη 
του Φεβρουαρίου προήλθαν από τις εξής κατηγορίες:
• Εισόδημα: 282,39 εκατ. ευρώ
• Φόροι στην περιουσία: 122,7 εκατ. ευρώ
• ΦΠΑ: 299,69 εκατ. ευρώ
• Πρόστιμα ΚΒΣ: 148,22 εκατ. ευρώ

Εισφορά αλληλεγγύης
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει προα-

Οι ηλεκτρονικές πύλες του taxisnet 
για την υποβολή των φορολογικών 
δηλώσεων αναμένεται να ανοίξουν 
μετά το Πάσχα.

ναγγείλει το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης και το 
επόμενο έτος. «Δεν θα υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης 
την επόμενη χρονιά. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, αλλά 
πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποτυπωθεί 
στον προϋπολογισμό στο τέλος του έτους. Αλλά, εάν έ-
πρεπε να κάνω μια πρόβλεψη σήμερα, θα σας έλεγα ότι 
δεν θα έχουμε εισφορά αλληλεγγύης ούτε το 2022. Ε-
ξάλλου, θέλω να θυμίσω ότι η κατάργηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης αποτελούσε βασικό στόχο του προγραμ-
ματικού λόγου της ΝΔ» δήλωσε στο πλαίσιο τηλεοπτι-
κής του συνέντευξης.

Οι κανόνες για το χρέος
Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε μέτρα φοροελά-
φρυνσης θα εξαρτηθούν από τους κανόνες για το 
χρέος. Μέσα από τη διαπραγμάτευση που θα πραγμα-
τοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους σε επίπεδο 
Ε.Ε. το οικονομικό επιτελείο θα επιδιώξει αλλαγή των 
δημοσιονομικών κανόνων και μείωση των πρωτογε-
νών πλεονασμάτων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οι-
κονομικού επιτελείου, η μεγάλη αύξηση του χρέους 
στις χώρες της Ευρωζώνης, λόγω του κορονοϊού, κα-
θιστά απαραίτητη μια ευελιξία, ώστε οι στόχοι για το 
χρέος να είναι ρεαλιστικοί και για την επίτευξή τους να 
χρειάζονται χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα σε 
σχέση με τους ισχύοντες κανόνες.
Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών, Χρή-
στος Σταϊκούρας, «όποιες αλλαγές στο Σύμφωνο Στα-
θερότητας θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μακροπρό-
θεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, 
να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στην αντι-
μετώπιση κρίσεων, να προστατεύουν και να ενθαρρύ-
νουν τις δημόσιες επενδύσεις». Με αυτόν τον τρόπο θα 
απελευθερωνόταν δημοσιονομικός χώρος για τις μό-
νιμες φοροελαφρύνσεις που περιλαμβάνονταν στο κυ-
βερνητικό πρόγραμμα, όπως είναι η κατάργηση εισφο-
ράς αλληλεγγύης και τέλους επιτηδεύματος, η μείωση 
εταιρικού φόρου στο 20%, η νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ 
και η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ.

Μετά το Πάσχα οι δηλώσεις
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι ηλεκτρονικές πύλες 
του taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώ-
σεων από 6,5 εκατομμύρια φορολογούμενους αναμέ-
νεται να ανοίξουν μετά το Πάσχα. Για τη διευκόλυνση 
των φορολογουμένων το υπουργείο Οικονομικών σχε-
διάζει να επαναλάβει το μοντέλο που εφάρμοσε πέ-
ρυσι, που προβλέπει παράταση της προθεσμίας υπο-
βολής των δηλώσεων τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιου-
λίου, εξόφληση του φόρου εισοδήματος σε οκτώ ίσες 
μηνιαίες δόσεις αντί για τρεις διμηνιαίες δόσεις και 
χορήγηση έκπτωσης φόρου στους φορολογούμενους 
που θα επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ το εκκαθα-
ριστικό της εφορίας, με την ΠΟΜΙΔΑ να προτείνει η 
έκπτωση να ανέρχεται σε 5%.
Στην ΑΑΔΕ περιμένουν τις οριστικές αποφάσεις του 
οικονομικού επιτελείου για το πλέγμα των παρεμβά-
σεων στη φορολογία των εισοδημάτων του 2020 προ-
κειμένου να οριστικοποιήσουν τις αλλαγές στα φορο-
λογικά έντυπα και να εκδώσουν τις αποφάσεις με τις 
οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των φορολογικών 
δηλώσεων που θα ανοίξουν τον δρόμο για την υπο-
βολή τους.

ΤΑ ΜΈΤΡΑ ΣΤΉΡΙΞΉΣ 
ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΓΊΑ ΤΑ ΈΣΟΔΑ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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«Εγώ αχθοφόρος 
συμφερόντων; 
Όλη η Ελλάδα 
ξέρει ότι συ-
γκρούστηκα με 

τα συμφέροντα όχι μόνο στο υπουργείο 
Δικαιοσύνης αλλά και όταν ήμουν υφυ-
πουργός Αθλητισμού» απάντησε ο Σταύ-
ρος Κοντονής όταν ρωτήθηκε στον ραδι-
οφωνικό σταθμό Status 107.7 για την ανα-
κοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την κατάθεσή 
του στον εισαγγελέα.
«Του ευχόμαστε καλή τύχη στα νέα του 
καθήκοντα ως αχθοφόρος πολιτικών και 
επιχειρηματικών συμφερόντων» ανέφερε 
η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, λίγη ώρα α-
φότου ο κ. Κοντονής είχε καταθέσει στον 
εισαγγελέα, ο οποίος ανέσυρε από το αρ-
χείο τη δικογραφία που είχε σχηματι-
στεί μετά από ανώνυμη επιστολή και αφο-
ρούσε τη μετατροπή του αδικήματος της 
δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημ-
μέλημα με τον νέο ποινικό κώδικα που 
ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και ίσχυσε από 
1/7/2019.
Η δικογραφία ανεσύρθη όταν ο πρώην υ-
πουργός των κυβερνήσεων Τσίπρα, ο ο-
ποίος δεν είχε κληθεί να καταθέσει στην 
αρχική διερεύνηση, κατήγγειλε ότι η με-
τατροπή του κακουργήματος της δωροδο-
κίας σε πλημμέλημα στον νέο ποινικό κώ-
δικα, που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, έγινε 
έπειτα από πιέσεις και για την εξυπηρέ-
τηση συμφερόντων.
Ο κ. Κοντονής, ο οποίος είπε ότι θα πει ο-
νόματα στην κατάθεσή του, υπενθύμισε 
ότι αν γινόταν ονομαστική ψηφοφορία για 
τους κώδικες, ο ίδιος θα καταψήφιζε, και 
ότι στην ομιλία του στη Βουλή είχε προ-
τείνει οι νέοι κώδικες να ισχύσουν από 
την 1η Σεπτεμβρίου.
Ουσιαστικά, δηλαδή, ο κ. Κοντονής αφή-
νει να εννοηθεί ότι η εξυπηρέτηση συμ-
φερόντων αφορούσε υπόθεση η οποία 
θα εκδικαζόταν στα δικαστήρια από την 
έναρξη ισχύος των ποινικών κωδίκων 
μέχρι τη 15η Ιουλίου, που λήγει το δικα-
στικό έτος.
«Αναφέρομαι σε συγκεκριμένη υπό-
θεση που εκδικάστηκε κατά την προ-
εκλογική περίοδο του 2019, για την 
οποία θα αναφερθώ στην κ. εισαγγε-
λέα ονομαστικώς» είπε ο κ. Κοντονής, 
σε μια διατύπωση με βάση την οποία 
δικαστικοί κύκλοι παραπέμπουν στα 
ρεπορτάζ της εποχής, σύμφωνα με τα 
οποία γνωστός επιχειρηματίας απαλ-
λάχθηκε λόγω παραγραφής του αδική-
ματος για το οποίο είχε κατηγορηθεί, 
καθώς με τη θέση των νέων κωδίκων σε 
ισχύ το αδίκημα για το οποίο είχε κα-
τηγορηθεί είχε μετατραπεί από κακούρ-
γημα σε πλημμέλημα. Μάλιστα επικα-
λέστηκε και την GRECO, την οργάνωση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δι-

αφθορά, που διέγνωσε σοβαρότατα στοι-
χεία διαπλοκής γι’ αυτή την ιστορία, ενώ 
χαρακτήρισε απολύτως προβληματική 
«την παρεπόμενη ποινή της στέρησης 
των πολιτικών δικαιωμάτων στα θέματα 
του βιασμού και της κακοποίησης των α-
νηλίκων», χωρίς να δώσει περισσότερες 
διασαφηνίσεις.
Σύμφωνα όμως με τις εκτιμήσεις που κά-
νουν γνωστοί ποινικολόγοι, εάν ο κ. Κο-
ντονής είπε στην κατάθεσή του αυτά τα 
οποία είχε προαναγγείλει στις δηλώσεις 
του, προκύπτει αμέσως θέμα ενεργοποί-
ησης του άρθρου 86 του Συντάγματος, το 
οποίο προβλέπει τη διαδικασία όταν πρέ-
πει να διερευνηθούν οι συμπεριφορές πο-
λιτικών προσώπων.
«Πιστεύω ακράδαντα ότι το κόμμα που ε-
παγγέλθηκε την κάθαρση δεν μπορεί να 
οργανώνει ως κυβέρνηση παραγραφές σο-
βαρότατων αδικημάτων» είπε ο κ. Κοντο-
νής, σε μια διατύπωση που θεωρείται α-
πίθανο να μη γνώριζε ο δικηγόρος που 
τη χρησιμοποίησε τι επιφέρει ως κατηγο-
ρία για την κυβέρνηση και τον επικεφα-
λής της, τον οποίο στις δηλώσεις του στον 
Status είπε ότι είχε ενημερώσει.
Άλλωστε στις δηλώσεις του πριν από την 
κατάθεση έκανε μια σαφή αναφορά στον 

πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας: «Και αν 
την περίοδο των μνημονίων σωστά είχε 
πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι νομοθετούσαμε 
με τα χέρια δεμένα, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, που τα χέρια μας ήταν λυτά, τι 
κάναμε;».
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ακαδημαϊκών νο-
μικών κύκλων, εισαγγελείς της Αθήνας 
έχουν κάνει συγκεκριμένη λίστα με υπο-
θέσεις, τον νομικό χειρισμό των οποίων 
διευκόλυνε η αλλαγή των κωδίκων.
Οι ίδιοι κύκλοι υπενθυμίζουν ότι τα α-
δικήματα που προκύπτουν για πολιτικά 
πρόσωπα υπόκεινται σε προθεσμία πα-
ραγραφής με τη λήξη της δεύτερης συνό-
δου της Βουλής μετά τις εκλογές, δηλαδή 
στην ακρότατη χρονικά περίπτωση, την 
30ή Σεπτεμβρίου 2021, δηλαδή σε λιγό-
τερο από έξι μήνες.
Η κυβέρνηση με δήλωση της εκπροσώ-
που Αριστοτελίας Πελώνη κάλεσε τον κ. 
Τσίπρα να δώσει εξηγήσεις, επισημαί-
νοντας ότι «δεν μπορεί να συνεχίσει να 
σιωπά», αποφεύγοντας όμως να κάνει ο-
ποιαδήποτε αναφορά σε άλλες εξελίξεις, 
ενώ νομικοί κύκλοι διερωτώνται εάν ο 
χρόνος είναι επαρκής για μια τέτοια προ-
καταρκτική.
Όμως και ο ίδιος ο κ. Κοντονής απέφυγε 

να πάρει θέση για το κατά πόσο προκύ-
πτουν ποινικές ευθύνες, καθώς περιορί-
στηκε να πει ότι στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπο-
ρούν να αποφύγουν τις πολιτικές ευθύνες, 
όσο κι αν προσπαθήσουν να τις απωθή-
σουν.

Η προκαταρκτική Παππά
Πάντως, οι ίδιοι ακαδημαϊκοί κύκλοι έ-
λεγαν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αγγί-
ζει τον κ. Τσίπρα πολύ περισσότερο από 
τις υποθέσεις Παπαγγελόπουλου και 
Παππά.
Μάλιστα, ο φιλικός στον ΣΥΡΙΖΑ Τύπος 
αναφέρθηκε στην κατάθεση Τόμπρα, με 
την οποία άνοιξε τις εργασίες της η προκα-
ταρκτική για τον πρώην υπουργό Επικρα-
τείας, μόνο στο φύλλο της Παρασκευής 16 
Απριλίου, όπου η μεν «Αυγή» έλεγε ότι 
ο μάρτυρας «απαξίωσε τον Καλογρίτσα», 
ενώ η «Εφημερίδα των Συντακτών» ότι 
«κατέρριψε το κυβερνητικό αφήγημα». 
Στα ρεπορτάζ δεν αξιολογήθηκαν διάφο-
ρες αναφορές του μάρτυρα, όμως δεν αμ-
φισβητήθηκε η αξιοπιστία του.
Νομικοί κύκλοι αποδίδουν την αμφιθυ-
μία απέναντι στον κ. Τόμπρα στην επι-
φυλακτικότητα που δημιουργείται από το 
γεγονός ότι δεν γνωρίζουν τι στοιχεία υ-
πάρχουν, ενώ επισημαίνουν την έλλειψη 
παρεμβάσεων από τον ίδιο τον πρώην υ-
πουργό, κάνοντας λόγο για πάγια δικηγο-
ρική τακτική.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο ίδιος ο κ. 
Παππάς δεν αντιμετωπίζει την υπόθεση 
πολιτικά, αλλά νομικά, και δεν είναι βέ-
βαιος για τον βαθμό της πολιτικής υπο-
στήριξης της οποίας θα τύχει από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ.
Πάντως, στον ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι 
η πρόβλεψη του κ. Τσίπρα, ο οποίος στις 
7 Απριλίου στο Πολιτικό Συμβούλιο του 
κόμματος είπε ότι «η ραγδαία κυβερνη-
τική φθορά του τελευταίου μήνα μπορεί 
να οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις», δεν 
επαληθεύτηκε μεν, αλλά δεν αγγίζει τις ε-
σωκομματικές εξελίξεις.
Όχι μόνο δεν επιβεβαιώθηκε από τις δη-
μοσκοπήσεις «η ραγδαία κυβερνητική 
φθορά», αλλά ο κ. Τσίπρας υστερεί προ-
σωπικά έναντι του κ. Μητσοτάκη περισ-
σότερο απ’ όσο υστερεί ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι 
της ΝΔ.
Όμως ούτε ο πρώην πρωθυπουργός δεί-
χνει διατεθειμένος να εμπιστευθεί ο-
ποιονδήποτε άλλον στη διαχείριση των υ-
ποθέσεων, όπως οι καταγγελίες Κοντονή, 
που τον αγγίζουν προσωπικά, ούτε κά-
ποιος άλλος δείχνει διατεθειμένος να εκ-
δηλώσει την πρόθεση να ηγηθεί του κόμ-
ματος, καθώς βαδίζει προς μία ακόμη ε-
κλογική ήττα.

Ο ΚΟΝΤΟΝΉΣ ΔΕΊΧΝΕΊ ΤΣΊΠΡΑ 
ΓΊΑ ΔΊΑΦΘΟΡΑ ΚΑΊ ΔΊΑΠΛΟΚΉ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Ακαδημαϊκοί νομικοί κύκλοι έλεγαν 
ότι οι καταγγελίες Κοντονή αγγίζουν 
τον κ. Τσίπρα πολύ περισσότερο από τις 
υποθέσεις Παπαγγελόπουλου και Παππά.



ξει τον εαυτό του, κανένα κράτος και καμία κοινωνία δεν 
μπορεί να το κάνει. Το πολύ-πολύ να τον βάλει τιμωρία 
το πρώτο ή να τον αποβάλει η δεύτερη. Πλην όμως η κοι-
νωνία μας έχει πάψει να αποβάλει μέλη της από καιρό. Η 
δημοκρατία και η ισότητα έχουν σε πολλές περιπτώσεις 
παρερμηνευτεί και «απολαμβάνονται» από ορισμένους 
ως ασυδοσία και από τους υπόλοιπους ως ανοχή στα όρια 
της αδιαφορίας. Αναλόγως, το κράτος έχει πάψει να είναι 
ο μοναδικός χειριστής της «νόμιμης βίας», αυτής της βίας 
που οδηγεί σε συμμόρφωση. Η πανδημία είναι ο παράγο-
ντας εκείνος που μας βάζει να πληρώσουμε βαρύ λογαρια-
σμό, ακριβώς επειδή σχετικοποιήσαμε τη λειτουργία της 
κοινωνίας μας ως οργανωμένης.
Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδηθεί οποιαδήποτε μάχη 
εάν ο καθένας κάνει ό,τι ο ίδιος νομίζει σωστό. Πολύ πε-
ρισσότερο, όταν ο καθένας αμφισβητεί προκαταβολικά 
αυτούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη των αποφάσεων και 
αρνείται να συμμορφωθεί. Ακόμη περισσότερο, όταν οι 
μηχανισμοί καταναγκασμού σε συμμόρφωση έχουν ευ-
νουχιστεί και σχετικοποιηθεί μέχρι καταργήσεως. Για 
να το πούμε απλά, η Κίνα αντιμετώπισε την πανδημία 
με σκληρό έως απάνθρωπο καταναγκασμό, την ώρα που 
εμείς θεωρούσαμε το κλείδωμα αντισυνταγματικό και δι-
αδηλώναμε κατά της αστυνομικής βίας. Η κοινωνία μας 
έκανε μια άλλη επιλογή και κάθε επιλογή έχει κόστος, ε-
νίοτε βαρύ, και ανάλογο κέρδος ή ζημιά.
Ζήσαμε στιγμές απείρου κάλλους με το κίνημα εναντίον 
των μασκών. Συνεχίζουμε με τα τεστ αυτοδιάγνωσης. Δεν 
έχει καμία σημασία εάν η συγκεκριμένη «αντίσταση» 
μαρτυρά ηλιθιότητα και δεισιδαιμονία, αποδεδειγμένη 
και αδιαμφισβήτητη. Σημασία έχει ότι η κοινωνία και το 
κράτος δίστασαν να το αντιμετωπίσουν δυναμικά. Ο δι-
σταγμός έφερε κρούσματα και τα κρούσματα θανάτους.
Αμφισβητήσαμε τα κλειδώματα δραστηριοτήτων, αλλά 
τα κλειδώματα μειώνουν τους θανάτους. Το κλείδωμα 
επιφέρει οικονομικές ζημιές με αντάλλαγμα μείωση 

Τ
ην ώρα που οι εμβολιασμένοι με μία 
δόση ξεπέρασαν τα 1,5 εκατομμύρια 
και οι εμβολιασμένοι με δύο δόσεις τις 
800.000, οι νεκροί πλησιάζουν τάχι-
στα τις 10.000. Σχεδόν τα 2/3 των νε-
κρών προέκυψαν μετά την οριστικο-

ποίηση της είδησης ότι θα έχουμε εμβόλιο.
Λέγεται και ξαναλέγεται απ’ όλους και σε όλους τους τό-
νους ότι «είμαστε κουρασμένοι». Μας υποσχέθηκε κα-
νείς ζωή χαρισάμενη και μας γέλασε; Υπήρχε ξεκούραστη 
ζωή πριν από την πανδημία; Τι ακριβώς είναι αυτό που 
μας κάνει να μην μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον κίν-
δυνο και να αδυνατούμε να προσαρμοστούμε στην πραγ-
ματικότητα;
Αφελές παράδειγμα, αλλά: αν στην παραλία του χωριού 
μας κυκλοφορούσαν λύκοι και αρκούδες, θα βγαίναμε 
βόλτα για να ξεσκάσουμε από την κλεισούρα, έχοντας τα 
παιδιά μας από το χεράκι; Ο σύγχρονος λύκος λέγεται ιός, 
είναι αόρατος και πέραν πάσης αμφιβολίας υπαρκτός. Αν 
κανείς δεν βλέπει τον ιό, βλέπει πλέον τους νεκρούς. Τι 
είναι αυτό που τον εμποδίζει να προσαρμοστεί στην πραγ-
ματικότητα;
Αρχίζει να γίνεται ξεκάθαρο ότι ο καθένας από εμάς, άλλος 
λιγότερο, άλλος περισσότερο, έχει χάσει το ένστικτο της 
επιβίωσης. Μιας επιβίωσης διαφορετικής από αυτήν που 
απαιτήθηκε στα «σκληρά χρόνια της χρεοκοπίας και των 
μνημονίων». Η παρούσα συγκυρία απαιτεί πρώτα υγειο-
νομική επιβίωση και μετά –ή παράλληλα– οικονομική. 
Από κανέναν νόμο της φύσης δεν προκύπτει ότι η υγει-
ονομική προφύλαξη καταργεί όλες τις δραστηριότητες 
μέχρι να περάσει το κακό. Αυτό που οφείλαμε να έχουμε 
κάνει είναι να αναγνωρίσουμε τον κίνδυνο και να διαμορ-
φώσουμε διαφορετικά τις δραστηριότητές μας. Ενδεχομέ-
νως να τις μειώσουμε ή να τις τροποποιήσουμε, σίγουρα 
όχι να τις καταργήσουμε.
Αν κανείς αδυνατεί ή αρνείται να φροντίσει/προφυλά-

θανάτων. Αποδείχθηκε ότι αδυνατούμε να επιδιώξουμε 
το καλύτερο μείγμα. Η εμπειρία της Θεσσαλονίκης το 
φθινόπωρο αποτέλεσε το μεγάλο κακό παράδειγμα. Α-
πλωμένοι στα καφέ της ηλιόλουστης παραλίας και πα-
ραδομένοι στις θρησκευτικές μας παραδόσεις και δει-
σιδαιμονίες, αρνηθήκαμε να εφαρμόσουμε τους κανό-
νες της πανδημίας και το πληρώσαμε με εκατοντάδες 
νεκρούς. Αντί να παραδειγματιστούμε, με κλειστή την 
εστίαση και τις βασικές δραστηριότητες, καταφέραμε 
και πάλι, τέσσερις μήνες μετά, να εκτινάξουμε τα κρού-
σματα και να βρισκόμαστε στο τρίτο, σφοδρό και ατε-
λείωτο κύμα.
Με κλειστές τις βασικές δραστηριότητες, η μόνη δικαι-
ολογία/αιτιολογία για την αύξηση των μολυσματικών ε-
παφών, προφανώς και αποκλειστικά κοινωνικών, είναι 
η «κούραση». Κουραστήκαμε, λέει, κλειστοί τόσο καιρό. 
Στην πραγματικότητα, αποδεικνύουμε ότι είμαστε ανίκα-
νοι να επιβιώσουμε. Δεν μας φταίει κανένας ειδικός, κα-
νένα κράτος, κανένα κανάλι, κανένα κόμμα. Η βιολογική 
επιβίωση έπρεπε να είναι ένστικτο και να υπερισχύει 
κάθε άλλης επιθυμίας. Εκτός αν το έχουμε χάσει το μυαλό 
μας εντελώς.
Κάθε άνθρωπος ρισκάρει να κολλήσει στην εργασία του. 
Μέχρι ένα σημείο αυτό είναι αναπόφευκτο και ως ρίσκο 
αποδεκτό, για τις ανάγκες της συνολικής επιβίωσης. 
Πέραν αυτού, όμως, το πρόσθετο ρίσκο της μόλυνσης σε 
εκκλησία, πορεία, μπαράκι, παρκάκι και παρτάκι μαρτυρά 
ότι αδυνατούμε να αξιολογήσουμε τα βασικά. Αν δεν μπο-
ρούμε να μείνουμε μακριά απ’ όλα αυτά για να επιβιώ-
σουμε, τότε απλώς δεν αξίζουμε να επιβιώσουμε. Αδυνα-
τούμε να προσαρμοστούμε στη σκληρή πραγματικότητα. 
Η μόλυνση προτιμά τους κουρασμένους.
Ενώ το 1/4 της κοινωνίας είτε έχει εμβολιαστεί και σταδι-
ακά αποκτά άμυνα είτε έχει νοσήσει, τα κρούσματα ανε-
βαίνουν. Αρκεί το 1/5 της κοινωνίας να κυκλοφορεί ανέ-
μελα για να γεμίσουν τα νοσοκομεία. Δεν μάθαμε να λει-
τουργούμε με τους κανόνες που επιβάλει η πανδημία. Το 
μόνο που μάθαμε είναι το κλείδωμα, το οποίο, στο μέτρο 
που το τηρήσαμε, έφερε αποτελέσματα. Στο μέτρο που το 
παραβιάσαμε, έφερε νεκρούς.
Η συζήτηση έχει πρόσθετο νόημα, διότι είμαστε τουρι-
στική χώρα. Με κλειστά σύνορα δεν έχουμε τουρισμό 
και έχουμε το 1/4 του εργατικού μας δυναμικού άνεργο, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εάν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε 
καταφέρει ως τώρα να συμπεριφερόμαστε σωστά και με 
προφύλαξη εν μέσω πανδημίας, δεν θα το καταφέρουμε 
ούτε το καλοκαίρι, εάν και εφόσον έρθουν τουρίστες. Υ-
πάρχει και το ενδεχόμενο να μην έρθουν, διότι θα φτά-
σουμε στην έναρξη της τουριστικής περιόδου «κατακόκ-
κινοι» και με εκατόμβες νεκρών αποκλειστικά και μόνο 
λόγω «κούρασης».
Οι Κυκλάδες ήταν «πράσινες» ως τα Χριστούγεννα, «κα-
τακοκκίνισαν» όταν ξεκίνησαν να πηγαινοέρχονται τα 
συνεργεία από την Αθήνα. Με ελάχιστους εισερχόμε-
νους δηλαδή. Φανταστείτε τι θα γίνει όταν θα καταφθά-
σουν οι τουρίστες. Όχι για άλλον λόγο, αλλά γιατί εμείς, 
«κουρασμένοι», αρνούμαστε ακόμη και τώρα να λειτουρ-
γήσουμε ατομικά μεν αυτοπεριοριζόμενοι, ομαδικά δε με 
συγκεκριμένο σχέδιο που θα ρυθμίζει «μάσκες - αποστά-
σεις - καθαριότητα» και προσαρμογές δραστηριότητας για 
όλους.
Αυτοκτονούμε.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Κούραση ίσον θάνατος
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Έ
να πλήθος παράπλευ-
ρων δρόμων του πα-
λαιού εθνικού δι-
κτύου της χώρας θα 
πρέπει να επανεντα-
χθεί στην κυκλοφο-

ρία των φορτηγών, όπου σήμερα απα-
γορεύεται και μάλιστα με βαριά πρό-
στιμα.
Ο λόγος; Στην πραγματικότητα, ενώ 
δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα 
στη χρήση τους, «στραγγαλίζουν» τον 
κλάδο των μεταφορών, υποχρεώνοντάς 
τον σε κοστοβόρες και μακρόχρονες 
«βόλτες» που δεν έχουν νόημα.
Παρά το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει 
σήμερα 2.100 χιλιόμετρα σύγχρονων ε-
θνικών δρόμων, η μη χρήση αναγκαίων 
οδικών αξόνων του παλαιού εθνικού δι-
κτύου υποβαθμίζει δραματικά το μετα-
φορικό έργο, είναι δε και κατάφωρα α-
ντισυνταγματική.
Ο λάθος αποκλεισμός δρόμων για τα 
φορτηγά προκύπτει από μεγάλη έρευνα 
που διεξήγαγε σχεδόν σε όλη την Ελ-
λάδα (πλην των παραπλεύρων της Ε-
γνατίας οδού) ο Πανελλήνιος Σύνδε-
σμος Χερσαίων Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ) 
και παρέδωσε στο υπουργείο Μεταφο-
ρών και Υποδομών.
Η μελέτη καταγράφει αδικαιολόγητες 
δυσχέρειες στην πρόσβαση σε μεγάλα 
λιμάνια (Αλεξανδρούπολη, Καβάλα), 
σε βιομηχανικές περιοχές κ.α.
Η τεχνική μελέτη διαπιστώνει επίσης 
ότι ο νόμος του 2017 που απέκλεισε τις 
Μεταφορές από το σύνολο του παλαιού 
οδικού δικτύου έγινε πρόχειρα και 
προσχηματικά: δήθεν οδική ασφάλεια, 
δήθεν επιβάρυνση του περιβάλλοντος 
και… φθορά των οδοστρωμάτων (!).
Ο κλάδος των μεταφορών έχει καταγ-
γείλει ότι ο νόμος αυτός ήταν απλώς 
μια επινόηση ώστε να πληρώνουν οι 
Μεταφορές τις εταιρείες των διοδίων 
όταν η κυκλοφορία μειώνεται πέραν 
των συμφωνηθέντων. (Το κράτος, με 
βάση τις συμβάσεις που έχει υπογρά-
ψει, υποχρεώνεται να καταβάλλει δια-
φορές όταν η κίνηση πέφτει κάτω από 
ένα όριο.)

μελέτη είναι η πλήρης ασυδοσία στις 
μετακινήσεις των αλλοδαπών φορτη-
γών, που χρησιμοποιούν το παλαιό 
οδικό δίκτυο ελεύθερα, δεν φορολο-
γούνται στην Ελλάδα, ούτε και πλη-
ρώνουν ασφάλιστρα. Αυτό οδηγεί σε 
αθέμιτο ανταγωνισμό, δεδομένου ότι 
τα αλλοδαπά οχήματα κατεβάζουν υ-
περβολικά τις τιμές.
Εδώ προτείνεται η πλήρης έλεγχός 
τους και η είσπραξη κάθε υποχρέωσής 
τους κατά την είσοδό τους στη χώρα.

Προτάσεις για εξυγίανση
Η τεχνική έκθεση καταθέτει και προ-
τάσεις για τον εξορθολογισμό της κα-

τάστασης, όπως εκπτωτικά πακέτα στα 
διόδια (σε αντίθεση με τα Ι.Χ., δεν υ-
πάρχουν καθόλου), κίνητρα για δι-
έλευση από το νέο εθνικό δίκτυο, η-
λεκτρονική παρακολούθηση της πο-
ρείας κάθε αλλοδαπού οχήματος 
(όπως στην Αυστρία) κ.ά.

Ελάχιστα τα θύματα 
σε τροχαία για τον κλάδο
Επιπλέον, η μελέτη καταγράφει κάτι 
σοβαρό: μόνο ένα 2% των θανατηφό-
ρων τροχαίων οφείλεται σε φορτηγό 
και μάλιστα αυτά γίνονται στους με-
γάλους εθνικούς δρόμους (προφανώς 
λόγω ταχύτητας), όχι στο παράπλευρο 
δίκτυο. Το ποσοστό αυτό είναι ίσο με 
το ευρωπαϊκό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουρ-
γείο Μεταφορών έχει αναθέσει στην 
υψηλόβαθμη υπάλληλό του Κωνστα-
ντίνα Χουλιάρα να αξιολογήσει αυτή 
την πραγματικότητα και να προτείνει 
ποιοι δρόμοι πρέπει να απελευθερω-
θούν.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δη-
μοσιογράφος και συγγραφέας.

Δρόμοι που πρέπει 
να εξαιρεθούν
Η εν λόγω μελέτη έχει καταλήξει στο 
ποιοι δρόμοι πρέπει άμεσα να εξαιρε-
θούν από την απαγόρευση διέλευσης 
οχημάτων. Για κάθε δρόμο, δε, έχει 
τεκμηριωμένη θέση. Εξηγεί πως δεν 
υπάρχουν λόγοι ασφαλείας, πως απε-
λευθερώνεται η μεταφορά αγαθών, 
πως τερματίζεται η αδικαιολόγητη οι-
κονομική και χρονική επιβάρυνση.
Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι δρόμοι έχουν 
όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ σε 
κάποιες περιπτώσεις με μικρές παρεμβά-
σεις βελτιώνονται κατά πολύ. Επισημαί-
νεται δε ότι η μη χρήση τους επέφερε «α-
νυπέρβλητα προβλήματα» στον κλάδο.
Υπάρχουν και δεκάδες παραδείγματα, 
όπως:
• Η εθνική οδός Ηγουμενίτσα - Πρέ-
βεζα υποχρεώνει να διανύσει ο μετα-
φορέας 155 χιλιόμετρα αντί 82.
• Η εθνική οδός Λιβαδειά - Λαμία, 150 
χιλιόμετρα αντί 95.

Το μεγάλο πρόβλημα 
των αλλοδαπών φορτηγών
Ένα ακόμη πρόβλημα που εντοπίζει η 

ΛΆΘΟΣ Η ΕΞΆΊΡΕΣΗ ΔΡΟΜΩΝ 
ΣΤΟ ΠΆΛΆΊΟ ΕΘΝΊΚΟ ΔΊΚΤΥΟ
ΆΠΟΚΆΛΥΠΤΊΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΆ ΧΕΡΊΆ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΜΕΤΆΦΟΡΩΝ – ΣΥΝΤΟΜΆ 
ΆΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΔΊΚΩΝ ΆΞΟΝΩΝ.
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Τι ζητούν οι Μεταφορές
Τέσσερα αιτήματα που απαιτούν γρήγορες λύσεις υπέβαλε στο υπουργείο Μεταφορών ο κλάδος των μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), 
θεωρώντας ότι η περίοδος της πανδημίας συνιστά και μια ευκαιρία ώστε να διορθωθούν αβλεψίες που αδικούν τον κλάδο. 
Τα αιτήματα που υπεβλήθησαν είναι:
1.  Να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα το μοντέλο της Γερμανίας για την απόσυρση των παλαιών φορτηγών «Euro 5». Στη Γερ-

μανία για κάθε απόσυρση καταβάλλεται το ποσό των 15.000 ευρώ, ώστε να αγοραστούν ακόμα και μεταχειρισμένα «Euro 
6». Η Ελλάδα έχει από τους παλαιότερους στόλους φορτηγών στην Ευρώπη, κάτι που επιβαρύνει και το περιβάλλον.

2.  Να εφαρμοστεί επιτέλους η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις εργασιακές σχέσεις στον κλάδο.
3.  Να δοθούν ισχυρά οικονομικά και φορολογικά κίνητρα που να ευνοούν τις συγχωνεύσεις ή τις ουσιαστικές συνεργασίες 

μεταφορέων, ιδιαίτερα μάλιστα αν αυτό γίνεται με επενδύσεις και αναπτυξιακή λογική.
4.  Να αρθεί η πρωτοφανής αδικία ο συνταξιούχος μεταφορέας να παραδίδει το επαγγελματικό του δίπλωμα. Να είναι δηλαδή 

ο μόνος Έλληνας που δεν μπορεί να εργαστεί για να συμπληρώσει το εισόδημά του, αν οικονομικά δεν μπορεί να ανταπο-
κριθεί στις ανάγκες της οικογένειάς του.

Τα παραπάνω αιτήματα κατατέθηκαν στους αρμόδιους υπουργούς μαζί με τη σημαντική μελέτη του ΠΣΧΕΜ για τη χρήση μέ-
ρους και του παλαιού οδικού εθνικού δικτύου, η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας του οποίου έχει αποδειχθεί άδικη, κο-
στοβόρα και χωρίς λογική.



Τ
εράστιο είναι το 
μέγεθος της κατα-
στροφής στο λια-
νεμπόριο λόγω 
του παρατεταμέ-
νου lockdown και 
των αυστηρών πε-

ριοριστικών μέτρων για τις μετακινήσεις. 
Τα καταστήματα σήκωσαν ρολά –με αυ-
στηρούς κανόνες– τη Δευτέρα 5 Απρι-
λίου, ωστόσο το κλίμα προκαλεί ιδιαί-
τερη ανησυχία τόσο σε ιδιοκτήτες και ερ-
γαζόμενους όσο και στην κυβέρνηση.
Οι απώλειες εσόδων που είχε το 2020 ο 
κλάδος του εμπορίου διευρύνθηκαν κατά 
το πρώτο τρίμηνο του 2021, θέτοντας σε 
κίνδυνο την επιβίωση πολλών επιχειρή-
σεων. Ο κλάδος του εμπορίου, συμπερι-
λαμβανομένου και του χονδρικού εμπο-
ρίου και της πώλησης οχημάτων, ήταν ε-
κείνος με τις μεγαλύτερες απώλειες σε 
απόλυτα μεγέθη το 2020. Ενδεικτικά α-
ναφέρεται πως, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ-
ΣΤΑΤ), το εμπόριο έχασε συνολικά 10,1 
δισ. ευρώ το 2020, καθώς ο τζίρος του υ-
ποχώρησε σε 112,53 δισ. ευρώ την πρώτη 
χρονιά της πανδημίας έναντι 122,64 δισ. 
ευρώ το 2019. Ειδικά το λιανεμπόριο 
έχασε 4,5 δισ. ευρώ, με τον κύκλο εργα-
σιών να υποχωρεί το 2020 στα 47,24 δισ. 
ευρώ, από 51,71 δισ. ευρώ το 2019.
Για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος 
έτους δεν είναι ακόμη διαθέσιμα τα στοι-
χεία. Ωστόσο, από τα στοιχεία του Ιανου-
αρίου του 2021, τα οποία περιλαμβάνουν 
ένα μέρος μόνο των επιχειρήσεων (αυτές 
που έχουν υποχρέωση τήρησης διπλο-
γραφικών βιβλίων και υποβάλλουν στοι-
χεία στις Αρχές σε μηνιαία βάση), προκύ-
πτουν επίσης σημαντικές απώλειες, παρά 
το γεγονός ότι τα καταστήματα λειτούρ-
γησαν έστω για μερικές ημέρες, από τις 
18 έως και τις 29 Ιανουαρίου. Οι απώλειες 
ήταν περίπου 132 εκατ. ευρώ, με τον τζίρο 
συνολικά να είναι μειωμένος κατά 5,6% 
σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020, 
όμως για συγκεκριμένους κλάδους, όπως 
αυτός της ένδυσης, τα στοιχεία δείχνουν 
ότι τον φετινό Ιανουάριο έχασε το 1/3 
των πωλήσεών του.

Φόβοι για «λουκέτα»
Για «λουκέτα» στην αγορά προειδοποιεί 
ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καβ-
βαθάς. «Το 38% των επαγγελματιών, βι-
οτεχνών, εμπόρων σε όλο το φάσμα της 
αγοράς έχει φόβο για “λουκέτο” το επό-
μενο εξάμηνο» σημείωσε.
Παράλληλα, ανέφερε ότι το 72% των επι-
χειρήσεων δηλώνει μειωμένο κύκλο ερ-
γασιών το δεύτερο εξάμηνο του 2020, 
ενώ 1 στις 4 επιχειρήσεις έχει ήδη ληξι-
πρόθεσμες υποχρεώσεις προς Δημόσιο, 
τράπεζες και προμηθευτές. «Είναι ένα ε-

κρηκτικό κλίμα, που θα δημιουργήσει 
πρόβλημα στην αγορά, με “λουκέτα”. Και 
χιλιάδες θέσεις ανεργίας» πρόσθεσε.
Το πρόβλημα θα βγει στην επιφάνεια 
όταν αποσυρθούν τα μέτρα στήριξης της 
κυβέρνησης και κυρίως όταν αρχίσει να 
«τρέχει» η αποπληρωμή υποχρεώσεων 
που έχουν μεταφερθεί με απόφαση της 
κυβέρνησης για τους επόμενους μήνες, 
η πληρωμή των επιταγών, που έχουν με-
ταφερθεί για τον Μάιο, αλλά και όταν θα 
έχει τελειώσει η καλοκαιρινή περίοδος, 
με τα όποια κέρδη αποκομίσει το εμπό-
ριο από την προσδοκώμενη αύξηση του 
τουρισμού. Τότε είναι που πολλές επι-
χειρήσεις από τον κλάδο του λιανεμπο-
ρίου θα έρθουν αντιμέτωπες με τεράστια 
προβλήματα. Μάλιστα, για κάποιες περι-

Το πρόβλημα θα 
βγει στην επιφάνεια 
όταν αποσυρθούν τα 
μέτρα στήριξης της 
κυβέρνησης.

πτώσεις το «λουκέτο» ενδεχομένως να 
είναι και η μοναδική επιλογή. «Θα με-
τρηθούμε ξανά τον ερχόμενο Οκτώβριο. 
Τότε που θα έχει φύγει από την αγορά η 
“διασωλήνωση” των μέτρων στήριξης και 
του τουρισμού» ήταν η χαρακτηριστική 
επισήμανση του προέδρου της Ελληνι-
κής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επι-
χειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Γιώργου Κα-
ρανίκα, στη διάρκεια διαδικτυακής συζή-
τησης για το λιανεμπόριο.
«Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα 
βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Με 
μετριοπαθείς προβλέψεις, εκτιμούμε ότι 
τους επόμενους μήνες θα αναγκαστούν 
να βάλουν λουκέτο περίπου 200.000 
επιχειρήσεις» επισημαίνει από την 
πλευρά του ο πρόεδρος του Επαγγελμα-
τικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου, συμπληρώνοντας ότι 
«οι συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης για 
την οικονομία, την κοινωνία, την απα-
σχόληση θα είναι εφιαλτικές».

«Θηλιά» τα δάνεια
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, 
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αδυ-
νατούν να εξυπηρετήσουν το 47% των 
δανείων τους, δηλαδή 13,5 δισ. ευρώ σε 
σύνολο 28,9 δισ. ευρώ. Επίσης, οι ελεύ-
θεροι επαγγελματίες και οι μικρές επι-
χειρήσεις δεν δύνανται να καταβάλλουν 
κανονικά τις δόσεις για το 55,4% των δα-
νείων τους, δηλαδή για 9,5 δισ. ευρώ σε 

σύνολο 17,2 δισ. χορηγήσεων.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για το πρώτο εξάμηνο 
του 2020, οι περισσότερες κατηγορίες 
οφειλών των εμπορικών επιχειρήσεων 
παρουσιάζουν αύξηση μεταξύ 2019 και 
2020.

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης
Με επιστολή της προς τους υπουργούς 
Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, και 
Ανάπτυξης, Άδωνη Γεωργιάδη, η ΕΣΕΕ 
ζητά τη στήριξη της επανεκκίνησης του 
εμπορίου με άμεση επιδότηση κεφα-
λαίου κίνησης. Όπως σημειώνει, χρειάζε-
ται παροχή άμεσης ρευστότητας για την 
επανεκκίνηση των επιχειρήσεων λιανι-
κού εμπορίου που παρέμειναν επί μα-
κρόν κλειστές με κρατική εντολή.
Επίσης, επισημαίνει πως, σύμφωνα με 
τις έρευνες του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, το βα-
σικό κεφάλαιο αγοράς νέων εμπορευμά-
των της προσεχούς σεζόν μπορεί να α-
νέλθει μέχρι και το 46% του κύκλου ερ-
γασιών της επιχείρησης. Ταυτόχρονα 
όμως, όπως υποστηρίζει, οι μικρομεσαίες 
εμπορικές επιχειρήσεις έχουν σωρεύσει 
από την αρχή της πανδημίας τεράστια α-
ποθέματα (στοκ) εμπορευμάτων της πε-
ρασμένης σεζόν, υποχρεώσεις προς τους 
προμηθευτές, τις επιχειρήσεις κοινής ω-
φέλειας, τα ασφαλιστικά ταμεία, το Δη-
μόσιο, καθώς και χρέη προς τα πιστωτικά 
ιδρύματα.
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ΣΤΟ ΧΕΊΛΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΕΜΟΥ  
ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



Η 
Ε.Ε. βρίσκεται α-
ντιμέτωπη με ένα 
ακόμη δύσκολο 
τεστ αποτελεσμα-
τικότητας για την 
εξωτερική της πο-

λιτική.
Αναπτύσσεται μια αρνητική δυναμική 
στις σχέσεις Ουκρανίας και Ρωσίας, με το 
Κίεβο να κατηγορεί τη Μόσχα ότι προε-
τοιμάζει νέα εισβολή –όπως το 2014– και 
τη Μόσχα να απαντά ότι το Κίεβο παίζει 
ένα νατοϊκό παιχνίδι αποσταθεροποίη-
σης, το οποίο θα πληρώσει ακριβά.
Η Ε.Ε. έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην α-
νατροπή του φιλορώσου προέδρου της 
Ουκρανίας Γιανουκόβιτς, ο οποίος την τε-
λευταία στιγμή προσπάθησε να ματαιώ-
σει την υπογραφή συμφωνίας για την α-
νάπτυξη της συνεργασίας Ε.Ε.-Ουκρανίας 
προκειμένου να προστατεύσει τη μεγάλη 

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Σκληραίνει η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ρωσίας.

Η «παγωμένη» 
σύγκρουση της 
Ουκρανίας ξανά στο 
προσκήνιο.

ρωσική επιρροή στη χώρα του. 
Η στροφή 180 μοιρών που επιχείρησε 
ο Γιανουκόβιτς προκάλεσε τη δυναμική 
λαϊκή αντίδραση, με αποτέλεσμα να υπο-
χρεωθεί να εγκαταλείψει τη χώρα τον Φε-
βρουάριο του 2014.
Η επικράτηση των φιλοευρωπαϊκών δυ-

νάμεων είχε φοβερές συνέπειες για τη 
χώρα. Ρωσόφωνοι αυτονομιστές έθεσαν 
υπό τον έλεγχό τους τις περιοχές του Ντο-
νέτσκ και του Λουγκάνσκ στην ανατολική 
Ουκρανία. Με τη βοήθεια ρωσικών όπλων 
και στρατευμάτων η ευρύτερη περιοχή 
του Ντονμπάς αποσχίστηκε από την Ου-
κρανία.
Παράλληλα, η Ρωσία κατέλαβε την Κρι-
μαία και προχώρησε στην προσάρτησή 
της.
Το ευρωπαϊκό όραμα των Ουκρανών, το 
οποίο ενθάρρυνε η Ε.Ε. –χωρίς όμως να το 
στηρίξει αποφασιστικά–, μετατράπηκε σε 
έναν συνδυασμό εμφυλίου πολέμου και 
απώλειας της στρατηγικής σημασίας Κρι-
μαίας προς τη Ρωσία.
Με τις συμφωνίες του Μινσκ και τη δια-
δικασία της Νορμανδίας –με πρωταγωνι-
στικό ρόλο για τη Γαλλία και τη Γερμα-
νία– σταθεροποιήθηκε η κατάσταση και 

καταλήξαμε σε μία ακόμη «παγωμένη» 
σύγκρουση, από αυτές που χρησιμοποιεί 
η Ρωσία για να προωθεί τα συμφέροντά 
της στο διεθνοπολιτικό σκάκι.

Ο ρόλος του Πούτιν
Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να «ξεπαγώ-
σει» η σύγκρουση στην Ουκρανία με πρω-
τοβουλία του Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος 
γνωρίζει σχετική κάμψη της δημοτικότη-
τάς του. Δεν υπάρχουν οργανωμένες πολι-
τικές δυνάμεις να αμφισβητήσουν την κυ-
ριαρχία του, αλλά δεν θέλει να καταγρά-
ψει το κόμμα του σοβαρές απώλειες στις 
βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. 
Με αποφάσεις που προετοιμάζει ο ίδιος, 
εξασφαλίζει τη δυνατότητα για περισσό-
τερες προεδρικές θητείες, με στόχο τον 
διαρκή και απόλυτο έλεγχο της εξουσίας.
Η προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 είχε 
ανεβάσει τη δημοτικότητά του στο 80% 
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σαν την αρνητική αντίδραση του ΔΝΤ, το 
οποίο απείλησε με διακοπή της χρηματο-
δότησης του προγράμματος εξυγίανσης 
της ουκρανικής οικονομίας σε περίπτωση 
διευκόλυνσης του Κολομόισκι.
Το κόμμα του Ζελένσκι, «Υπηρέτης του 
Λαού», δεν πήγε ιδιαίτερα καλά στις δη-
μοτικές του Οκτωβρίου 2020, στις οποίες 
επικράτησαν ανεξάρτητοι υποψήφιοι, και 
μπήκε στο 2021 με δημοσκοπικό ποσοστό 
της τάξης του 28%. Σημαντική είναι και η 
υποχώρηση της δημοτικότητας του προέ-
δρου Ζελένσκι, η οποία κινείται, ανάλογα 
με τις δημοσκοπήσεις και τη συγκυρία, 
από 40% έως 55%.

Ο Πούτιν μπορεί να επιχειρήσει 
εθνική συσπείρωση γύρω από το 
πρόσωπό του με τη μέθοδο του 2014.

Παρά τις δεσμεύσεις του για κάθαρση, οι 
ολιγάρχες επανήλθαν δριμύτεροι επί της 
προεδρίας του. Ορισμένοι από αυτούς, 
ρωσόφιλοι με στενούς δεσμούς κατά το 
παρελθόν με τον πρόεδρο Γιανουκόβιτς. 
Για ένα διάστημα ο Ζελένσκι προσέγγισε 
τον Βίκτορ Μέντβεντσουκ, ολιγάρχη που 
ελέγχει το φιλορωσικό κόμμα της αντι-
πολίτευσης OPFL. Τελευταία όμως στρά-
φηκε εναντίον του και ίσως αυτό εξηγεί, 
ως έναν βαθμό, τη δυναμική αντίδραση 
του Πούτιν.
Η οικονομία της Ουκρανίας πήγε αρκετά 
καλά κατά τη διάρκεια του 2020, εφόσον 
η πτώση του ΑΕΠ περιορίστηκε στο 5%. 
Παράλληλα, ενισχύθηκε η διεθνής αντα-
γωνιστικότητα της χώρας σε συνθήκες 
πανδημίας, με αποτέλεσμα να καταγραφεί 
πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συ-
ναλλαγών της τάξης του 4% και να αυξη-
θούν τα συναλλαγματικά αποθέματα κατά 
28,5 δισ. δολάρια.
Όμως η απομάκρυνση των μεταρρυθμι-
στών από την κυβέρνηση στον ανασχη-
ματισμό του Μαρτίου 2020 και η στροφή 
του θεωρητικά φιλελεύθερου Ζελένσκι 
στον αυταρχισμό προκαλούν αρνητικές 
αντιδράσεις. Τους τελευταίους μήνες έ-
κλεισε τρία ρωσόφωνα τηλεοπτικά δίκτυα 
και επέβαλε κυρώσεις στον ολιγάρχη Μέ-
ντβεντσουκ, βάζοντας τέλος στη μεταξύ 
τους συνεργασία.

Στο ξεκίνημα της προεδρικής του θητείας 
ο Ζελένσκι επιχείρησε μια ευρύτερη συ-
νεννόηση με τον Πούτιν, χωρίς όμως να 
την επιτύχει. Εξασφάλισε ανταλλαγή αιχ-
μαλώτων μεταξύ Ουκρανίας και ρωσό-
φιλων αυτονομιστών και κατάπαυση του 
πυρός, όχι όμως μια διευθέτηση στην α-
νατολική Ουκρανία που θα ενίσχυε την 
πολιτική του θέση στο εσωτερικό. Χωρίς 
σταθερή στρατηγική και έχοντας εγκατα-
λείψει, σε μεγάλο βαθμό, τους στόχους 
της κάθαρσης, του εκδημοκρατισμού και 
των μεταρρυθμίσεων, ο Ζελένσκι επιχει-
ρεί μια ευρύτερη λαϊκή συσπείρωση ανε-
βάζοντας τους τόνους έναντι της Ρωσίας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το Εθνικό Συμ-
βούλιο Ασφάλειας και Άμυνας ενέκρινε 
σχέδιο στρατηγικής για την ανακατάληψη 
της Κριμαίας από τους Ρώσους και την εκ 
νέου επιβολή της κυριαρχίας της Ουκρα-
νίας στην ευρύτερη περιοχή του Ντον-
μπάς.
Το σχέδιο για την ανακατάληψη της Κρι-
μαίας από τη Ρωσία δεν είναι ρεαλιστικό. 
Απλώς δείχνει την επιδείνωση στις σχέ-
σεις Ουκρανίας-Ρωσίας και προσφέρει 
την ευκαιρία στον Πούτιν να ενισχύσει 
την παρουσία ρωσικών στρατευμάτων στα 
σύνορα με την Ουκρανία, προκειμένου να 
ενισχυθεί η εθνική άμυνα.

Η επιστροφή των ΗΠΑ
Με τον Μπάιντεν στην προεδρία, οι 
ΗΠΑ επιχειρούν να βάλουν όρια στις 
φιλοδοξίες της Ρωσίας στην Ευρώπη. 
Σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, 
Τραμπ, ο Μπάιντεν δεν δείχνει καμία 
ανοχή στις μεθόδους και την πολιτική 
του Πούτιν, τον οποίο αποκάλεσε δη-

και πολλοί αναλυτές καταλήγουν στο συ-
μπέρασμα ότι θα ξαναπαίξει το χαρτί της 
πατριωτικής έως εθνικιστικής συσπείρω-
σης. Επισημαίνουν ότι πίσω από μια ει-
κόνα ομαλότητας η Ρωσία δοκιμάζεται 
σκληρά από τον Covid-19. Ο Πούτιν δεν 
εφάρμοσε αυστηρά περιοριστικά μέτρα, 
δίνοντας προτεραιότητα στη λειτουργία 
της οικονομίας. Η πτώση του ΑΕΠ στη 
διάρκεια του 2020 ήταν περιορισμένη, 
της τάξης του 3%, γεγονός που φαίνεται 
να δικαιώνει την επιλογή του. Παρατη-
ρείται όμως μεγάλη αύξηση των θανάτων 
στη Ρωσία, η οποία σύμφωνα με εκτιμή-
σεις επιστημόνων ξεπέρασε το 2020 τις 
400.000 σε σχέση με την τάση των προ-
ηγούμενων χρόνων. Όμως οι θάνατοι 
από Covid-19 που έχουν αναφερθεί είναι 
μόλις 86.000.
Ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο Πούτιν 
σκληραίνει τη στάση του έναντι της Ου-
κρανίας είναι η προσπάθειά του να ορί-
σει το πλαίσιο των σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ 
κατά τη διάρκεια της προεδρίας Μπάι-
ντεν. Υπάρχει μια γενικότερη αμφισβή-
τηση των δικτατόρων τύπου Πούτιν –δυ-
σκολίες αντιμετωπίζει και ο Λουκασένκο 
στη Λευκορωσία– και ο Ρώσος ηγέτης δεν 
θέλει να αφήσει τίποτα στην τύχη.

Ο Ζελένσκι
Την ένταση πυροδοτεί η διαρκής πολι-
τική αναζήτηση από την πλευρά του προ-
έδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελέν-
σκι. Θριάμβευσε στις προεδρικές εκλο-
γές του Απριλίου 2019 με το εκπληκτικό 
ποσοστό 73%. Η επικράτησή του ήταν 
ψήφος απόρριψης προς το «κατεστημένο» 
της Ουκρανίας, με το οποίο όμως είχε στε-
νότερες σχέσεις από αυτές που εμφάνιζε.
Ο ρωσόφωνος Ζελένσκι ήταν ένας αστέ-
ρας της τηλεόρασης, ο οποίος όφειλε την 
αναγνωρισιμότητά του σε μια τηλεοπτική 
εκπομπή («Υπηρέτης του Λαού») στην 
οποία είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο ως… 
πρόεδρος της Ουκρανίας.
Το κανάλι που τον ανέδειξε ήταν το 1+1, ι-
διοκτησίας του ολιγάρχη Ίγκορ Κολομόι-
σκι. Ο Κολομόισκι ευθύνεται για τη χρε-
οκοπία της ελεγχόμενης από αυτόν τρά-
πεζας Privat Bank το 2016. Διαπιστώθηκε 
μια διαχειριστική τρύπα 5,5 δισ. δολα-
ρίων, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε ανα-
γκαστική εθνικοποίηση το 2018.
Ο Ζελένσκι αιφνιδίασε εχθρούς και φί-
λους επιλέγοντας ως επικεφαλής του ε-
πιτελείου του έναν δικηγόρο που υπε-
ράσπιζε τα συμφέροντα του Κολομόισκι 
στη χρεοκοπία της Privat Bank και παίρ-
νοντας πρωτοβουλία για έναν αμοιβαία ε-
πωφελή «συμβιβασμό» μεταξύ του Δημο-
σίου και του πρώην ιδιοκτήτη της τράπε-
ζας.
Οι κινήσεις του νέου προέδρου προκάλε-

Ο πρόεδρος της 
Ουκρανίας Ζελένσκι 
συμβάλλει στην 
κλιμάκωση της έντασης 
για να κρύψει τα λάθη 
και τις παραλείψεις του.



κτηριστικό ότι ανακοίνωσε την οριστική 
αποχώρηση των αμερικανικών στρατευ-
μάτων από το Αφγανιστάν ύστερα από 
μία εικοσαετή παρουσία, η οποία κόστισε 
στον Αμερικανό φορολογούμενο περισ-
σότερα από 1 τρισ. δολάρια χωρίς να εξα-
σφαλίσει την ανάπτυξη του Αφγανιστάν 
σε δυτικά πρότυπα.

Ευρωπαϊκή σύγχυση
Οι πρωτοβουλίες του Μπάιντεν και η κλι-
μάκωση της αντιπαράθεσης Ζελένσκι-
Πούτιν προκαλούν διαφοροποιήσεις και 
εντάσεις στο εσωτερικό της Ε.Ε.
Η Γαλλία και η Γερμανία παρεμβαίνουν, 
στα πλαίσια της διαδικασίας της Νορμαν-
δίας, για να υιοθετήσει ο Πούτιν μια λιγό-
τερο επιθετική στάση και να περιοριστεί 
η ένταση στις σχέσεις Ουκρανίας-Ρωσίας.
Η Γερμανία καλωσορίζει την αποφασιστι-
κότητα των ΗΠΑ και την ενίσχυση της ευ-
ρωπαϊκής στρατιωτικής παρουσίας τους. 
Δεν παραιτείται όμως από τη στενή οικο-
νομική συνεργασία με τη Ρωσία και την ο-
λοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού 
φυσικού αερίου Nord Stream 2.
Προκαλούνται έτσι εντάσεις στο εσωτε-
ρικό της Ε.Ε., εφόσον η Γερμανία εμφα-
νίζεται να παίζει σε δύο ταμπλό. Πρωτα-
γωνίστησε στην επιβολή οικονομικών κυ-
ρώσεων στη Ρωσία μετά την προσάρτηση 
της Κριμαίας, οι οποίες συνεχίζονται με 

Ο Μπάιντεν στέλνει μήνυμα 
αποφασιστικότητας στον Πούτιν 
και νατοϊκής συσπείρωσης στους 
Ευρωπαίους.

μεγάλο κόστος για συγκεκριμένους το-
μείς των ευρωπαϊκών οικονομιών. Ταυ-
τόχρονα, μεγαλώνει την ενεργειακή της 
εξάρτηση από τη Ρωσία μέσω του αγω-
γού φυσικού αερίου, με τη Μέρκελ να υ-
ποστηρίζει ότι πρόκειται για μια καθαρά 
επιχειρηματική απόφαση που δεν έχει 
σχέση με την πολιτική.
Το Βερολίνο ζητεί από τις ΗΠΑ να υπάρ-
ξει ένα μορατόριουμ σε ό,τι αφορά τον 
αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2. 
Να μην προχωρήσουν οι αρμόδιες αρχές 
των ΗΠΑ σε οικονομικές κυρώσεις σε 
βάρος των επιχειρήσεων που συνεργάζο-
νται στην κατασκευή του αγωγού, αλλά 
να αφήσουν τις σχετικές αποφάσεις για 
αργότερα, όταν θα έχει μειωθεί η ένταση 
στις σχέσεις με τη Ρωσία.
Η στάση των Γερμανών προκαλεί την α-
ντίδραση των Πολωνών, οι οποίοι εκτι-
μούν ότι η κατασκευή του Nord Stream 
2 προσφέρει οικονομικά πλεονεκτή-
ματα στη Ρωσία που θα της επιτρέψουν 
να χρηματοδοτήσει την επεκτατική της 
στρατηγική. Σύμφωνα με τους υπολο-
γισμούς τους, ο Nord Stream 2 απαξιώ-
νει και το αναπτυγμένο δίκτυο αγωγών 
που προμηθεύει την Ε.Ε. με ρωσικό φυ-
σικό αέριο μέσω της Ουκρανίας. Έτσι, η 
τελευταία χάνει ετήσια έσοδα δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων και κινδυνεύει με 
νέα υποβάθμιση της διαπραγματευτικής 

θέσης της έναντι της Ρωσίας.

Μεγάλα κενά
Η νέα κρίση στην Ουκρανία αναδεικνύει 
τα τεράστια κενά στην πολιτική άμυνας 
και ασφάλειας της Ε.Ε.
Τα περισσότερα κράτη-μέλη θεωρούν ότι 
υπάρχει ακόμη ρωσική απειλή. Δεν συμ-
φωνούν όμως με την ανάλυση της Ελλά-
δας, της Γαλλίας και ορισμένων ακόμη 
κρατών-μελών ότι μπορεί να υπάρξει και 
τουρκική απειλή.
Αν υπήρχε ενιαία και ολοκληρωμένη ευ-
ρωπαϊκή στρατηγική, η Ε.Ε. θα ήταν σε 
θέση να στέλνει μηνύματα συνέπειας και 
αποφασιστικότητας τόσο στην κατεύ-
θυνση του Πούτιν όσο και στην κατεύ-
θυνση του Ερντογάν.
Πολύς λόγος γίνεται στο εσωτερικό της 
Ε.Ε. για τη λεγόμενη στρατηγική αυτονο-
μία έναντι των ΗΠΑ. Υποτίθεται ότι με το 
πέρασμα του χρόνου οι Ευρωπαίοι θα ε-
νισχύουν τη θέση τους στα ζητήματα ά-
μυνας και ασφάλειας, ώστε να μπορούν 
να συμπληρώνουν την προσπάθεια των 
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ χωρίς να ταυτίζονται 
απόλυτα μαζί τους.
Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ευ-
ρωπαϊκή αυτονομία, γιατί δεν γίνεται σο-
βαρή προσπάθεια ενίσχυσης της αμυ-
ντικής συνεργασίας. Για την επόμενη ε-
πταετία ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 
προβλέπει σχετικές δαπάνες της τάξης 
του 1 δισ. ευρώ τον χρόνο, ένα ποσό που 
είναι περισσότερο συμβολικό παρά ου-
σιαστικό σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή 
άμυνα. Η στρατηγική αυτονομία, στον 
βαθμό που εκδηλώνεται, είναι εθνική και 
όχι ευρωπαϊκή. Κράτη-μέλη αυτονομού-
νται σε εθνικό επίπεδο σε ζητήματα άμυ-
νας και ασφάλειας, στο ευρύτερο πλαίσιο 
του ΝΑΤΟ, και δεν έχουν διάθεση να συ-
νεργαστούν στενά για την πολυδιαφημι-
σμένη ευρωπαϊκή αυτονόμηση.

Και ο Ερντογάν στο παιχνίδι
Η κλιμάκωση της έντασης στην Ουκρανία 

μόσια «δολοφόνο».
Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ τάσσεται δυ-
ναμικά στο πλευρό της Ουκρανίας, επιμέ-
νοντας παράλληλα στην ανάγκη για με-
ταρρυθμίσεις, πάταξη της διαφθοράς και 
περιορισμό του ρόλου των ολιγαρχών.
Η αντίθεση του Μπάιντεν προς τον Πού-
τιν δεν στηρίζεται μόνο σε γεωστρατηγι-
κούς υπολογισμούς. Έχει τονισμένη και 
την ιδεολογική διάσταση. Η Ουάσινγκτον 
θέλει να δώσει μάχη κατά ανελεύθερων 
καθεστώτων, όπως είναι της Ρωσίας και 
της Κίνας, για να περάσει το μήνυμα ότι οι 
δυτικού τύπου δημοκρατίες εγγυώνται τα 
ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα 
και προσφέρουν καλύτερη εναλλακτική 
στους λαούς απ’ ό,τι τα αυταρχικά καθε-
στώτα.
Η στρατηγική του Μπάιντεν είναι αρκετά 
υψηλού ρίσκου. Δεν μπορεί να προβλέψει 
με ακρίβεια τις κινήσεις του Πούτιν, ενώ 
του προσφέρει κίνητρο για να συσφίξει τις 
σχέσεις του με την Κίνα και άλλες δυνά-
μεις που αμφισβητούν με διάφορους τρό-
πους τη στρατηγική της Δύσης. Επίσης, ο 
Μπάιντεν δεν μπορεί να ξέρει αν τελικά οι 
Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα σταθούν αποφα-
σιστικά στο πλευρό του ή θα προσπαθή-
σουν να ισορροπήσουν μεταξύ της ασφά-
λειας που τους προσφέρουν οι ΗΠΑ και 
της ανάπτυξης της οικονομικής συνεργα-
σίας με τη Ρωσία.
Τα μηνύματα, πάντως, προς την πλευρά 
του Πούτιν είναι ξεκάθαρα. Οι ΗΠΑ ενι-
σχύουν τη στρατιωτική παρουσία τους σε 
Γερμανία και Πολωνία και ματαιώνουν τα 
σχέδια που είχε εγκρίνει ο Τραμπ για μεί-
ωση των δυνάμεών τους. Η Ουάσινγκτον 
επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία ότι δεν 
πρόκειται να δεχτεί την προσάρτηση της 
Κριμαίας από τη Ρωσία και πως πρέπει 
να συνεχιστεί το εμπάργκο σε βάρος της 
ρωσικής οικονομίας, αλλά και να περιο-
ριστούν ή να ματαιωθούν φιλόδοξα επεν-
δυτικά σχέδια, όπως ο αγωγός φυσικού 
αερίου Nord Stream 2, ο οποίος θα προ-
μηθεύει με ρωσικό φυσικό αέριο τη γερ-
μανική οικονομία.
Παρά τη σκλήρυνση της αμερικανικής 
στρατηγικής, ο Μπάιντεν πήρε την πρω-
τοβουλία να επικοινωνήσει τηλεφω-
νικά με τον Πούτιν για να του προτείνει 
την πραγματοποίηση συνόδου κορυφής 
ΗΠΑ-Ρωσίας σε τρίτη χώρα εντός των 
προσεχών μηνών.
Επιδίωξη του Αμερικανού προέδρου είναι 
να συνδυάσει την αποφασιστικότητα με 
μια ειλικρινή διάθεση συνεννόησης, προ-
κειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση και 
να αποτραπούν τα χειρότερα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος κινείται προσε-
κτικά, γιατί αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος 
έχει αλλάξει και πως η αμερικανική ισχύς 
έχει πολύ συγκεκριμένα όρια. Είναι χαρα-
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Σε κατάσταση 
σύγχυσης, οι 
Ευρωπαίοι 
αυτονομούνται σε 
εθνικό και όχι σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Στη μάχη των αγωγών Ουκρανία 
και Πολωνία αντιπαρατίθενται με 
Γερμανία και Ρωσία.

και η αποχώρηση των αμερικανονατοϊ-
κών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν 
αναδεικνύουν τις διεθνοπολιτικές φιλο-
δοξίες της Τουρκίας.
Μετά την αξιοποίηση των τουρκικών 
drones από το Αζερμπαϊτζάν στον νικη-
φόρο πόλεμο με την Αρμενία, η Ουκρα-
νία αύξησε την προμήθεια τουρκικών 
drones, σε μια προσπάθεια να αλλάξει 
σε όφελός της τον συσχετισμό δυνάμεων 
στην περιοχή του Ντονμπάς.
Ο Ερντογάν ανεβάζει τους τόνους της 
κριτικής προς τη Ρωσία σε ό,τι αφορά 
την Κριμαία και την ανατολική Ουκρα-
νία, παρά το γεγονός ότι οι δύο ηγέτες 
μοιράζονται, παρά τις αντιθέσεις τους, 
το παιχνίδι στη Συρία, στη Λιβύη, ακόμα 
και στον Νότιο Καύκασο.
Ο Ερντογάν παρεμβαίνει γιατί η στρα-
τηγική της Γαλάζιας Πατρίδας στηρίζε-
ται στην ισχυρή παρουσία της Τουρκίας 
στη Μαύρη Θάλασσα. Καταδικάζοντας 
την προσάρτηση της Κριμαίας επιδιώ-
κει να εμφανιστεί ως προστάτης της μου-
σουλμανικής μειονότητας της περιοχής, 
αλλά και να ενισχύσει τη διαπραγματευ-
τική του θέση έναντι της Ε.Ε. και κυρίως 
των ΗΠΑ.
Και η αποχώρηση των αμερικανονατο-
ϊκών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν 
προσφέρει διπλωματικές ευκαιρίες στην 
Τουρκία. Η ειρηνευτική διαδικασία ανά-

μεσα στην κυβέρνηση του Αφγανιστάν 
και τους ισλαμιστές, που ελέγχουν με-
γάλο τμήμα της χώρας, δεν προχωράει. 
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πλήρους ε-
πικράτησης των Ταλιμπάν μετά την απο-
χώρηση των αμερικανονατοϊκών στρα-
τευμάτων. Οι 2.500 Αμερικανοί στρατιω-
τικοί και οι 7.500 από συμμαχικές χώρες 
κρατάνε μέχρι σήμερα την ισορροπία με-
ταξύ των αντιμαχομένων.
Η επόμενη φάση των ειρηνευτικών δια-
βουλεύσεων θα διεξαχθεί στην Κωνστα-
ντινούπολη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, της 
Τουρκίας και του Κατάρ. Οι ΗΠΑ και η 
Ε.Ε. επιθυμούν την άμεση συμμετοχή 
των Ταλιμπάν και ένα αποτέλεσμα που 
θα τους δεσμεύει, στο μέτρο του δυνα-
τού, για την περίοδο μετά τον Σεπτέμ-
βριο του 2021, οπότε θα ολοκληρωθεί η 
αποχώρηση των συμμαχικών στρατευ-
μάτων.
Ο ενισχυμένος ρόλος της Τουρκίας, 
ακόμη και στην κρίση της Ουκρανίας, 
δείχνει ότι η στρατηγική της ήπιας δύνα-
μης στην οποία ειδικεύεται η Ε.Ε. λόγω 
των μεγάλων οικονομικών μεγεθών της 
δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις πε-
ριπτώσεις. Όταν υπάρχουν ισχυροί και 
κυρίως αποφασισμένοι παίκτες οι οποίοι 
προβάλλουν με διάφορους τρόπους την 
ισχύ τους, η βρυξελλιώτικη διπλωματία 
αποδεικνύεται εντελώς ανεπαρκής.

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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



T
o τέλος του οκταώ-
ρου εργασίας ετοι-
μάζεται να θεσμο-
θετήσει η κυβέρ-
νηση: ακόμα και αν 
–επισήμως τουλάχι-

στον– το οκτάωρο δεν καταργείται, το 
ωράριο θα γίνει… λάστιχο και οι υπερω-
ρίες θα συμψηφίζονται με ρεπό ή μειω-
μένο ωράριο. Στην ουσία, δηλαδή, το ο-
κτάωρο θα καταργηθεί.
Οι αντιδράσεις είναι θυελλώδεις τόσο από 
την πλευρά της αντιπολίτευσης όσο και 
από τα σωματεία των εργαζομένων. Μά-
λιστα, σε μια ένδειξη καλής θέλησης αλλά 
και σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τις α-
ντιδράσεις, η κυβέρνηση διευκρινίζει πως 
η διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα 
προχωρά μόνο έπειτα από αίτηση του ερ-
γαζομένου. Αυτό άλλωστε δήλωσε πριν 
από λίγες ημέρες και ο υπουργός Εργα-
σίας, Κωστής Χατζηδάκης, ενώ, σύμφωνα 
με πληροφορίες, η επίμαχη αίτηση δεν α-
ποκλείεται να ακολουθεί το πρότυπο όσων 
ισχύουν και για την αίτηση άδειας του ερ-
γαζομένου. Και το ερώτημα που τίθεται 
είναι το εξής: υπό την απειλή της ανεργίας, 
στην πράξη δεν θα είναι δύσκολο να υπο-
χρεωθεί ο εργαζόμενος να υποβάλει αί-
τημα για τον συμψηφισμό των υπερωριών.
Βέβαια, οι εργαζόμενοι βιώνουν έναν ερ-
γασιακό μεσαίωνα τα τελευταία χρόνια. 
Το οκτάωρο καταστρατηγείται, ενώ σε ε-
λάχιστες περιπτώσεις οι υπερωρίες απο-
ζημιώνονται. Κατά συνέπεια, το εργασι-
ακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης έρχεται 
να νομιμοποιήσει ό,τι τόσα χρόνια βιώ-
νουν χιλιάδες εργαζόμενοι.

Οι αλλαγές στο εργασιακό 
νομοσχέδιο
Ο υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι ο 

συμψηφισμός των υπερωριών, η λεγό-
μενη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, 
θα γίνεται μόνο κατόπιν γραπτής αίτησης 
των εργαζομένων, όπως ακριβώς συμ-
βαίνει με την αίτηση άδειας, και όχι κα-
τόπιν αιτήματος της επιχείρησης. «Εμείς 
δίνουμε τη δυνατότητα στον ίδιο τον ερ-
γαζόμενο, αν το θέλει, κατόπιν αιτήματός 
του, να ισχύσει αυτή η ρύθμιση για τον 
ίδιο. Δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία στον 
εργαζόμενο, χωρίς να μειώνουμε το εισό-
δημά του. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής 
που δουλεύει και μπορεί να δίνει εξετά-
σεις μπορεί να κανονίσει, αντί να πάρει 
άδεια άνευ αποδοχών, να πάρει άδεια 
μετ’ αποδοχών, να δώσει τις εξετάσεις 
του και σε αντιστάθμισμα να δουλέψει 
μερικές ώρες παραπάνω τις άλλες μέρες» 
υποστήριξε ο κ. Χατζηδάκης.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το αρχικό 
σχέδιο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να α-
πασχολούν τους εργαζόμενους έως και 
10 ώρες την ημέρα κατά μέγιστο χωρίς 
πρόσθετη αμοιβή, ανάλογα με τις ανά-
γκες τους. Οι επιπλέον ώρες θα αποθη-
κεύονται σε «τράπεζα χρόνου» και θα «ε-
πιστρέφονται» στους εργαζόμενους εντός 
έξι μηνών με τη μορφή μειωμένου ωρα-
ρίου ή ρεπό ή ημερών άδειας. Ωστόσο, 
δεν θίγεται η θεμελιώδης αρχή του οκτα-
ώρου και η εβδομάδα των 40 ωρών απα-
σχόλησης. Δηλαδή, αν ένας εργαζόμενος 
δουλέψει επί 10 ώρες ημερησίως για 4 η-
μέρες μια εβδομάδα, κάποια άλλη εβδο-
μάδα θα εργαστεί 32 ώρες ώστε να διατη-
ρηθεί ο μέσος όρος των 40 ωρών εβδομα-
διαίως για πενθήμερη απασχόληση.
Για να εφαρμοστεί η λεγόμενη «διευθέ-
τηση του χρόνου εργασίας» θα απαιτείται 
η σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου, ενώ 
η επιχείρηση θα πρέπει να αποδείξει ότι 
έχει αυξημένο κύκλο εργασιών μια συ-

Ενώ οι μισοί εργαζόμενοι 
του ιδιωτικού τομέα 
δηλώνουν πως 
εργάζονται υπερωριακά, 
δύο στους πέντε δεν 
πληρώνονται γι’ αυτές τις 
υπερωρίες.

γκεκριμένη χρονική περίοδο και ως εκ 
τούτου έχει ανάγκη να απασχολήσει πε-
ρισσότερες ώρες τους εργαζόμενους.
Η νέα πτυχή που παρουσίασε ο υπουρ-
γός Εργασίας, τουλάχιστον προφορικά, 
προβλέπει ότι η αίτηση θα προέλθει από 
τον εργαζόμενο προκειμένου να εξυπη-
ρετηθεί ο ίδιος, για να συνδυάσει αγρο-
τικές ασχολίες, σπουδές και οικογενει-
ακή ζωή.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας
Ωστόσο, στο νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Εργασίας περιλαμβάνονται και θε-
τικές για τον εργαζόμενο ρυθμίσεις. Ειδι-
κότερα, θεσπίζεται η ψηφιακή κάρτα ερ-
γασίας, που θα αρχίσει από τις μεγάλες 
επιχειρήσεις (βιομηχανίες και τράπεζες) 
και σταδιακά θα επεκταθεί σε όλες. Στό-
χος είναι να ελέγχεται ο χρόνος προσέ-
λευσης και ο χρόνος αποχώρησης, κατα-
γράφοντας αυτόματα και τις υπερωρίες, 
ώστε, σύμφωνα με το υπουργείο Εργα-
σίας, να μη γίνεται ο εργαζόμενος θύμα 
του εργοδότη.

Παράλληλα, περιλαμβάνεται ρύθμιση 
για τις γονικές άδειες, ενώ για πρώτη 
φορά θεσπίζεται άδεια πατρότητας για 
διάστημα 14 ημερών.
Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, 
προβλέπεται στο νομοσχέδιο ρύθμιση 
για την τηλεργασία, η οποία μπορεί να ε-
φαρμοστεί με συμφωνία των εργοδοτών 
και των εργαζομένων με την ίδια αμοιβή, 
με υποχρέωση του εργοδότη να εξασφα-
λίζει τον εξοπλισμό, με σεβασμό των κα-
νόνων του GDPR και με το λεγόμενο «δι-
καίωμα αποσύνδεσης». «Δηλαδή ρητώς 
θα ορίζεται ότι από ένα σημείο και πέρα, 
που ισχύει με βάση τη συμφωνία των 
συνδικάτων και των εργοδοτών, ο εργα-
ζόμενος θα αγνοεί e-mails κ.λπ.» τόνισε ο 
υπουργός Εργασίας.

Δεν πληρώνονται οι υπερωρίες
Ο εργασιακός μεσαίωνας περιγράφε-
ται και σε έρευνα της ΓΣΕΕ. Ειδικότερα, 
ενώ οι μισοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού 
τομέα δηλώνουν πως εργάζονται υπερω-
ριακά, δύο στους πέντε δεν πληρώνονται 
γι’ αυτές τις υπερωρίες. Ερωτώμενοι για 
το ενδεχόμενο συμψηφισμού των υπε-
ρωριών με άδεια, οι περισσότεροι εργα-
ζόμενοι προτιμούν να πληρώνονται τις υ-
περωρίες.
Συγκεκριμένα, με βάση την έρευνα, 40% 
όσων εργάζονται υπερωριακά δηλώνουν 
ότι δεν αμείβονται για τις υπερωρίες 
τους. Από αυτούς, 52% όσων απασχολού-
νται με πλήρη απασχόληση δηλώνουν 
ότι δεν αμείβονται για τις υπερωρίες τους 
και αντίστοιχα το 24% όσων απασχολού-
νται με καθεστώς μερικής απασχόλησης. 
Επιπλέον, το 73% ζητά να πληρώνεται 
για τις υπερωρίες αντί να λαμβάνει άδεια 
ή ρεπό.
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ΩΡΆΡΙΟ-
ΛΆΣΤΙΧΟ ΚΆΙ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ 
ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



Τ
ο υπουργείο 
Παιδείας προ-
ωθεί την περαι-
τέρω δημιουρ-
γία πειραματι-
κών σχολείων. 
Πρόκειται για 

σχολεία για μαθητές υψηλών δυνα-
τοτήτων με καθηγητές αυξημένων 
προσόντων.
Ωστόσο, διαβάζω περίπου έκπλη-
κτος ανακοινώσεις «συλλόγων» που 
ζητούν να μη δημιουργηθούν πειρα-
ματικά σχολεία στις περιοχές τους. 
Βάζω τη λέξη «συλλόγων» σε εισαγω-
γικά γιατί δεν είναι πραγματικοί ανε-
ξάρτητοι σύλλογοι.
Είναι σύλλογοι-σφραγίδες, από τους 
εκατοντάδες που δημιουργεί σε όλη 
την Ελλάδα το κόμμα της Αριστεράς 
με μία και μόνο μία υποχρέωση: να 
αναμεταδίδουν λέξη προς λέξη τις α-
νακοινώσεις που στέλνει το κεντρικό 
στρατηγείο για καθετί που επιβάλλει 
η επικαιρότητα.
Είναι μια πάγια αντίληψη που στη-
ρίζεται σε μερικές κλασικές απόψεις 
τους, όπως:
• Όλοι ίσοι. Και αφού δεν μπορούμε 
να είμαστε ίσοι στα ψηλά του πνεύ-
ματος, τότε υποχρεωτικά όλοι ίσοι 
στα χαμηλά. Άρα, όχι στα Πειραμα-
τικά που θα στείλουν ένα πανέξυπνο 
παιδί να συνεχίσει. Όχι τέτοιες δια-
κρίσεις.
• Πόλεμος σε κάθε ιδιωτική πρωτο-
βουλία. Όλα να γίνουν κρατικά. Προ-
σλήψεις τώρα παντού από το κράτος, 
και όταν γίνουν, και πάλι νέες προ-
σλήψεις. Ακόμα και όταν ιδιώτες χά-
ριζαν υπολογιστές σε σχολεία του 
Βόλου, οι «σύλλογοι» έβγαζαν ανα-
κοινώσεις να μη γίνουν οι δωρεές ι-
διωτών αποδεκτές. Πού είναι το κρά-
τος;
Υπάρχουν κι άλλες αντίστοιχες πα-
ράμετροι, αλλά ας περιοριστώ σε 
αυτά τα ολίγα που μας οδηγούν σε 
έναν απρόσωπο «χυλό» που λέγεται 
«λαός». Τι ακριβώς είναι ο λαός, που 
τον ονομάζουν και «μάζες»;
Είναι ένας «χυλός» όπου δεν ξεχω-
ρίζει κανείς. Και, αφού δεν ξεχωρίζει 

απλώς εκφράζουν τους ολίγους της 
ηγεσίας που αποφασίζουν. Όλοι οι 
άλλοι πειθήνια ακολουθούν, χωρίς 
φυσικά να έχουν λόγο για τίποτε.
Συνεπώς, όποτε διαβάζετε μια ανα-
κοίνωση από τέτοιους «συλλόγους», 
να ξέρετε ότι είναι το κόμμα, όχι η 
κοινωνία. Και όποτε βλέπετε δε-
κάδες σωματεία να συμπαραστέκο-
νται ή να συμμετέχουν σε μια δια-
δήλωση, να ξέρετε ότι κι εκεί όλοι 
αυτοί είναι και πάλι μόνο ένα: το 
κόμμα. Όχι φυσικά η κοινωνία και οι 
αγωνίες της.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δη-
μοσιογράφος και συγγραφέας.

κανείς, πάνω από αυτόν τον «χυλό», 
τις «μάζες» ή τον «λαό» είναι φυσικά 
το κράτος-πατερούλης, που θα φρο-
ντίζει να τα προσφέρει όλα σε ίσες 
μερίδες φτώχειας.
Όπως δεν υπάρχουν διαφορετικές 
απόψεις στις μάζες (ή στον χυλό), 
έτσι δεν υπάρχουν διαφορετικές α-
πόψεις από τέτοιους «συλλόγους». 
Επαναλαμβάνουν την κομματική 
γραμμή λέξη προς λέξη και μέχρις 
εκεί.
Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τις 
διαδηλώσεις. Δίνεται η σχετική κομ-
ματική εντολή και σωματεία-σφρα-
γίδες συμμετέχουν, υποκρινόμενα 
ότι εκφράζουν την κοινωνία, ενώ 

Όπως δεν υπάρχουν 
διαφορετικές απόψεις 
στις μάζες (ή στον χυλό), 
έτσι δεν υπάρχουν 
διαφορετικές απόψεις από 
τέτοιους «συλλόγους». 
Επαναλαμβάνουν την 
κομματική γραμμή λέξη 
προς λέξη και μέχρις 
εκεί.

ΌΤΑΝ ΌΙ ΣΎΛΛΌΓΌΙ-ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 
ΑΝΑΚΌΙΝΏΝΌΎΝ ‘Ή ΔΙΑΔΉΛΏΝΌΎΝ

 ΤΌΎ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΌΠΌΎΛΌΎ*
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Με την καθοριστική συμβολή των πελατών της 
Cosmote που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν e-
λογαριασμό αντί για έντυπο, κατέστη δυνατό να 

εξοικονομηθούν, το 2020, 411 τόνοι χαρτιού, οι οποίοι 
αντιστοιχούν σε 6.860 δέντρα.
H Cosmote, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής στρατηγικής 
της και ακολουθώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, 
υλοποιεί δράσεις για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, 
μεταξύ αυτών και την ορθολογική χρήση του χαρτιού. Στον 
συγκεκριμένο τομέα οι δράσεις εστιάζονται στην εξοικο-
νόμηση, ανακύκλωση και υπεύθυνη κατανάλωση, με 
την επιλογή, για παράδειγμα, πιστοποιημένων προϊόντων 
χαρτιού, από δάση με υπεύθυνη διαχείριση, ελεγχόμενες 
πηγές, ανακυκλωμένα υλικά ή συνδυασμό αυτών.
Συνολικά, από τις δράσεις της Cosmote, το 2020 εξοι-

H Procter & Gamble ανακοίνωσε τα πρό-
σφατα επιτεύγματά της αναφορικά με 
τα υλικά συσκευασίας των προϊόντων 

της Pantene, Gillette, Ariel, Fairy και Oral-B, 
τα οποία ενθαρρύνουν την κυκλική οικονομία 
στην Ευρώπη.
Αποτελέσματα που προέκυψαν από το πρό-
γραμμα «Ambition 2030» της εταιρείας, το 
οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μείω-
ση της χρήσης πρωτογενούς πλαστικού στις 
συσκευασίες κατά 50% και την επίτευξη 100% 
ανακυκλώσιμων ή επαναχρησιμοποιούμενων 
συσκευασιών έως το 2030, σε πλήρη ευθυ-
γράμμιση με το ευρωπαϊκό σχέδιο Πράσινης 
Ανάκαμψης. Η P&G ήταν η πρώτη εταιρεία τα-
χυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) 
που εντάχθηκε στην πρωτοβουλία RecyClass, 
μια διαδικασία πιστοποίησης που συμβάλλει 
στην προσπάθεια να γίνουν οι πλαστικές συ-
σκευασίες μέρος της κυκλικής οικονομίας, με 
δυνατότητα ιχνηλάτησης των υλικών σε όλο το 
μήκος της παραγωγικής και καταναλωτικής 
αλυσίδας.

Το Public σε συνεργασία με την Canon, την κορυφαία εταιρεία φωτογραφι-
κών μηχανών και τεχνολογιών απεικόνισης, διοργανώνουν έναν συναρπα-
στικό κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων vlogging για όσους θέλουν να γίνουν 
οι επόμενοι σταρ του διαδικτύου! Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να 
μάθουν όλα τα μυστικά και τις τεχνικές λήψης για τέλεια βίντεο, από έναν από 
τους επίσημους φωτογράφους της Canon Greece, τον Γιώργο Μασχαλίδη.
Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου μέσω Zoom και 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο blog.public.gr. Οι 
συμμετέχοντες του σεμιναρίου λαμβάνουν αυτόματα μέρος στην κλήρωση 
για τη διεκδίκηση της ελαφρύτερης παγκοσμίως DSLR φωτογραφικής μη-
χανής Canon EOS 250D.
Ο εισηγητής των σεμιναρίων και ένας από τους επίσημους φωτογράφους της 
Canon Greece, Γιώργος Μασχαλίδης, ασχολείται εντατικά με τη φωτογραφία 
από το 2011 και είναι ιδρυτής της μεγαλύτερης ελληνικής φωτογραφικής 
κοινότητας, photocontest.gr. Πρόσφατα μάλιστα η φωτογραφία του με τίτλο 
«Planet Earth right now» ταξίδεψε σε περισσότερες από 15 χώρες, μεταφέ-
ροντας διεθνώς το πολύ σημαντικό μήνυμα της ανάγκης προστασίας από τον 
κορονοϊό.

κονομήθηκαν 558 τόνοι χαρτιού, διασώζοντας πάνω 
από 8.900 δέντρα. Εκτός από τους e-λογαριασμούς, στη 
χρήση λιγότερου χαρτιού έχει συμβάλει ο ψηφιακός με-
τασχηματισμός του Ομίλου ΟΤΕ με -52 τόνους χαρτιού 
(-32%) σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Εξοικονό-
μηση χαρτιού επιτεύχθηκε και από τη μετάβαση σε προ-
ϊόντα νέας γενιάς, όπως ο αποκωδικοποιητής Android 
TV, που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεγέθους 
της συσκευασίας και κατά συνέπεια τη μείωση χρήσης 
χαρτιού κατά 22 τόνους. Επίσης, από το πρόγραμμα 
ανακύκλωσης στα κτίρια του Ομίλου ΟΤΕ ανακυκλώθη-
καν 73 τόνοι χαρτιού.
Το έξτρα κίνητρο για τους πελάτες της Cosmote που 
συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και επιλέγουν τον 
e-λογαριασμό είναι έκπτωση €1 κάθε μήνα στο πάγιο 

Συγκεκριμένα, τα προϊόντα ξυρίσματος Gillette 
και Venus της P&G κινούνται με μεγάλη ταχύτητα 
για την εξάλειψη 545 τόνων πλαστικού –ποσό-
τητας που ισοδυναμεί με περισσότερα από 55 
εκατομμύρια πλαστικά μπουκάλια νερού– μέσα 
σε ένα έτος, μέσω της μετάβασης σε ανακυκλώ-
σιμες χάρτινες συσκευασίες, με απώτερο στόχο 
την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων. Τα προ-
ϊόντα περιποίησης μαλλιών Head & Shoulders, 
Pantene, Herbal Essences και Aussie κυκλοφό-
ρησαν σε μεγάλη κλίμακα με μια νέα, επαναχρη-
σιμοποιούμενη φιάλη από 100% αλουμίνιο, μαζί 
με ανακυκλώσιμη σακούλα αναπλήρωσης προ-
ϊόντος, η οποία κατασκευάζεται με 60% λιγότερο 
πλαστικό. Με αυτόν τον τρόπο οι καταναλωτές 
μπορούν να μεγιστοποιήσουν τον κύκλο ζωής 
των προϊόντων. Επιπλέον, τα υψηλότερα επίπε-
δα ανακυκλωμένου περιεχομένου συνεπάγονται 
μικρότερη εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. Πλέ-
ον, κάθε χρόνο αξιοποιούνται πάνω από 10.000 
τόνοι ανακυκλωμένου πλαστικού σε όλα τα προ-
ϊόντα φροντίδας ρούχων και σπιτιού Fairy, Mr 
Proper, Swiffer και Lenor της P&G.

Cosmote:  
Οι e-λογαριασμοί εξοικονόμησαν 411 τόνους χαρτιού

H P&G περιορίζει τη χρήση πρωτογενούς 
πλαστικού στις συσκευασίες

Το Public και η Canon  
σου δίνουν την ευκαιρία  
να γίνεις vlogger

www.freesunday.gr 2518.04.2021

business

του προγράμματός τους. Επιπλέον, όσοι επιλέξουν να 
ενεργοποιήσουν τον ηλεκτρονικό λογαριασμό ενεργο-
ποιώντας παράλληλα το My Cosmote App, απολαμβά-
νουν 4 GB για 7 ημέρες με την πρώτη ενεργοποίησή του. 
Εναλλακτικά, οι πελάτες Cosmote μπορούν να ενεργο-
ποιήσουν τον e-λογαριασμό μέσω του My Cosmote 
portal, καλώντας στην Εξυπηρέτηση Cosmote είτε επι-
σκεπτόμενοι κάποιο από τα καταστήματα Cosmote και 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ.





Ο
ι μικροοργανισμοί παίζουν διττό 
ρόλο στη γεωργία: μέσω πολ-
λών διαφορετικών δραστηριοτή-
των ενισχύουν την ανάπτυξη των 
φυτών στις καλλιέργειες κι έτσι 
προσφέρουν τροφή στα φυτοφάγα 
ζώα της κτηνοτροφίας, συγχρόνως 

όμως αρκετοί μικροοργανισμοί γίνονται οι παράγο-
ντες αιτίασης ασθενειών και στα φυτά και στα ζώα. 
Ας περιγράψουμε μερικά παραδείγματα.
Εκατομμύρια στρέμματα και δισεκατομμύρια δο-
λάρια αφορούν ετησίως την καλλιέργεια των φυ-
τών της οικογένειας των ψυχανθών, που είναι η 
οικογένεια με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα σε 
φυτά, ακόμη και σε δένδρα. Υπάρχουν περίπου 
18.000 διαφορετικά είδη, μεταξύ των οποίων τα 
όσπρια και τα ψυχανθή που χρησιμοποιούνται στην 
κτηνοτροφία, όπως το απλό τριφύλλι, η μηδική, η 
σόγια κ.ά. Στα φυτά αυτά συμβιούν βακτήρια του 
γένους Rhizobium, τα οποία δημιουργούν στις ρί-
ζες του φυτού σφαιρικούς σχηματισμούς, τα λεγό-
μενα φυμάτια, όπου δεσμεύεται το ατμοσφαιρικό 
άζωτο, απαραίτητο συστατικό των κυττάρων των 
οργανισμών. Στις καλλιέργειες αυτές δεν απαιτείται 
η προσθήκη των μεταλλικών αζωτούχων λιπασμά-
των, αφού τα ίδια τα φυτά είναι πλούσια σε άζωτο 
και το έδαφος μέσω των ριζών τους εμπλουτίζεται 
με άζωτο, οπότε είναι ένα υγιές έδαφος για να δε-
χτεί την ανάπτυξη οποιασδήποτε νέας καλλιέργει-
ας. Επίσης, συμβάλλουν στη λογική της μείωσης 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προ-
κύπτουν κατά την παρασκευή των λιπασμάτων. 
Η παρουσία των ψυχανθών στο έδαφος αυξάνει 
τη γονιμότητά του, γεγονός που επιβεβαιώνει την 
άποψη υπέρ της επέκτασης της αμειψισποράς, 
ώστε η γεωργία να γίνεται βιολογικά βιώσιμη. Επι-
πλέον, η καλλιέργεια ψυχανθών προσφέρει στην 
τροφική αλυσίδα, καθώς και καταφύγιο σε έναν 
μεγάλο αριθμό άγριων εντόμων, πουλιών και άλ-
λων ζώων.
Οι μικροοργανισμοί, εκτός από το άζωτο, τροφο-
δοτούν τα φυτά και με τα άλλα βασικά στοιχεία για 
τη θρέψη τους, όπως τον άνθρακα, το θείο και τον 
φωσφόρο. Οι δραστηριότητές τους μετατρέπουν 
στο έδαφος τα παραπάνω στοιχεία σε ουσίες άμεσα 
απορροφούμενες από τα φυτά.
Στην εποχή μας η ανάπτυξης της γεωργίας στηρίζε-
ται σε εντατικές καλλιέργειες με στόχο τη γρήγορη 
οικονομική απόδοση, οπότε οι σωστές παραδοσια-
κές βιολογικές προσεγγίσεις, όπως η αμειψισπορά, 
ξεχάστηκαν και αντικαταστάθηκαν από τη χημική 
βιομηχανία των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
Η λεγόμενη εντατική καλλιέργεια απαιτεί ενίσχυση 
του εδάφους με λιπάσματα, αφού καλλιεργώντας 

το ίδιο είδος φυτού το έδαφος χάνει τον μικρόκο-
σμό του, γίνεται φτωχότερο σε θρεπτικά συστατικά 
και απαραίτητα ιχνοστοιχεία και το αποτέλεσμα εί-
ναι να αρρωσταίνει.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μικρόβια δεν προσφέ-
ρουν μόνο αγαθά στη γεωργία αλλά προκαλούν και 
ασθένειες στα φυτά και στα ζώα, με σοβαρές οικο-
νομικές επιπτώσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που 
έρχεται το άλλο σκέλος της χημικής βιομηχανίας 
και επεμβαίνει στη γεωργία με τα φυτοφάρμακα 
και τα αντιβιοτικά για τα ζώα, οπότε οι επιπτώσεις 
στο περιβάλλον είναι δυσάρεστες και το αποτέλε-
σμα πλέον δεν είναι ανατρέψιμο, ούτε διαχειρίσιμο.
Τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται μια προσπάθεια 
ελέγχου των διαφόρων ασθενειών των γεωργι-
κών καλλιεργειών που προέρχονται από επιβλαβή 
έντομα, με τη βοήθεια μικροβιακών σκευασμάτων 
τα οποία δεν μολύνουν το περιβάλλον. Τέτοια σκευ-
άσματα αποτελούνται από λυοφιλιωμένα κύτταρα 
βακτηρίων τα οποία, όταν ενυδατωθούν στους ψε-
καστήρες των γεωργών, δρουν κατά συγκεκριμέ-
νων ομάδων εντόμων-εχθρών των καλλιεργειών, 
ενώ είναι παντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα 
ζώα και τα φυτά (π.χ. Bacillus thuringiensis και 
B. subtilis). Σε αυτή την κατηγορία των βακτηρί-
ων ανήκουν και τα Ακτινοβακτήρια του γένους 
Streptomyces, μερικά στελέχη των οποίων δρουν 
εναντίον των φυτοπαθογόνων μυκήτων οι οποίοι 
καταστρέφουν τα κηπευτικά, τα όσπρια και άλλες 
καλλιέργειες. Και οι Στρεπτομύκητες είναι βακτή-
ρια απόλυτα ασφαλή για τη χρήση τους στο περι-
βάλλον.
Στη χώρα μας, δυστυχώς, η γεωργία δεν ακο-
λουθεί το σύστημα της βιολογικής καλλιέργειας, 
το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό μόλις 1% και το 
οποίο φτάνει μαζί με τα βοσκοτόπια το 3%!
Αυτό που εφαρμόζεται κυρίως είναι το σύστημα της 
συμβατικής καλλιέργειας, δηλαδή υπάρχει ανεξέ-

Η επίδραση των μικροοργανισμών 
στην αγροτική οικονομία 

ΤΗΣ ΑΜΑΛΊΑΣ  
Δ. ΚΑΡΑΓΚΟΎΝΗ*
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λεγκτη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, και 
μαζί με την ολοκληρωμένη καλλιέργεια, όπου γί-
νεται μεν χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, 
αλλά γνωρίζουμε τις συγκεκριμένες ποσότητες 
που χρησιμοποιούνται, καλύπτουν το τεράστιο πο-
σοστό του 98% περίπου.
Αυτό θα πρέπει να αντιστραφεί άμεσα!
Οι αρμόδιοι του υπουργείου της λεγόμενης Αγρο-
τικής Ανάπτυξης θα πρέπει να πάρουν το σημερι-
νό μήνυμα της νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής «FROM FARM TO FORK», η οποία θα 
είναι το κλειδί της προσπάθειας για την Ευρωπα-
ϊκή Πράσινη Συμφωνία, και αν ο στόχος εστια-
στεί στην τροφική αλυσίδα η επίδραση αυτής της 
στρατηγικής θα έχει πολύ μεγαλύτερες θετικές 
επεκτάσεις.

*Η Αμαλία Δ. Καραγκούνη είναι ομότιμη καθη-
γήτρια Μικροβιολογίας στο Τμήμα Βιολογίας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).



 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

της φωνολογικής ενημερότητας.
Τα παιδιά με ΔΕΠΥ διαβάζουν με πιο αργό ρυθμό σε σχέση 
με τους συνομηλίκους τους, αγνοούν τα σημεία στίξης, δια-
βάζουν λάθος τις λέξεις χωρίς να το αντιλαμβάνονται, ακόμα 
κι όταν οι λέξεις επαναλαμβάνονται πολύ συχνά στο κείμενο. 
Πολλές φορές χάνουν τη σειρά του κειμένου και αδυνατούν 
να οργανώσουν τις πληροφορίες που παρέχονται σε ένα κεί-
μενο. Παραλείπουν, αντικαθιστούν, μεταθέτουν, προσθέτουν, 
αντιμεταθέτουν λέξεις ή συλλαβές. Επίσης, αδυνατούν να 
χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικές στρατηγικές κατανόησης. 
Επιπλέον, αδυνατούν να διαμορφώσουν άποψη και να εξα-
γάγουν συμπεράσματα, υποθέσεις ή προβλέψεις γι’ αυτό που 
διάβασαν. Τέλος, αδυνατούν να συνδέσουν τη νέα γνώση με 
την ήδη κατακτημένη.

ΔΕΠΥ και Μαθηματικά
Τα Μαθηματικά είναι από τα μαθήματα που δυσκολεύουν 
τα παιδιά με ΔΕΠΥ. Εξαιτίας της παρορμητικότητάς τους και 
της δυσκολίας τους στη συγκέντρωση, τους είναι δύσκολο να 
θυμούνται τις οδηγίες και τους κανόνες των Μαθηματικών. 
Ωστόσο, οι εν λόγω δυσκολίες δεν οφείλονται αποκλειστικά 
και μόνο στο περιορισμένο εύρος προσοχής και στην υπερ-
κινητικότητα ή στον μεγάλο βαθμό της παρορμητικότητάς 
τους. Η αιτία αυτών των δυσκολιών σχετίζεται με πραγματικά 
ελλείμματα στην αριθμητική που έχουν προεκτάσεις και στο 
νευροψυχολογικό προφίλ των μαθητών αυτών.
Έρευνες έχουν δείξει πως οι επιδόσεις των παιδιών με ΔΕΠΥ 
στα Μαθηματικά βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο (8%-10%) 
από αυτές των συνομηλίκων τους και συνήθως παρουσιά-
ζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πραξιακό 
επίπεδο, χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά τους ή αντικείμενα για 
να μετρήσουν.
• Δυσκολεύονται στην εκτέλεση των τεσσάρων βασικών 
πράξεων και χρειάζονται πολύ χρόνο για την εκτέλεσή τους.
• Δυσκολεύονται στην κατανόηση του νοερού υπολογισμού 
των πράξεων.
• Δυσκολεύονται στην ανάκληση σειρών γεγονότων.
• Δυσκολεύονται στην οργάνωση και διαχείριση του χρόνου 
και του χώρου.
• Δυσκολεύονται στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.

Γονείς και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να θυμούνται πως η 
συνύπαρξη ΔΕΠΥ και μαθησιακών δυσκολιών δεν είναι ο 
κανόνας. Επίσης, δεν θα πρέπει να συγχέουν τη διάσπαση 
και τις δυσκολίες συγκέντρωσης που προκύπτουν από τις 
μαθησιακές δυσκολίες με τη ΔΕΠΥ. Τέλος, σημαντικό είναι 
να θυμούνται πως κανένα παιδί με ΔΕΠΥ ή με μαθησιακές 
δυσκολίες δεν μοιάζει με κάποιο άλλο, αφού το φάσμα των 
κλινικών συμπτωμάτων είναι ευρύ.

ΔΕΠΥ και μαθησιακές δυσκολίες:  

Τι συμβαίνει όταν συνυπάρχουν  
και ποια η κλινική εικόνα των παιδιών;

* Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστημονικός σύμβουλος του τομέα Ειδικής Αγωγής του Εκπαιδευτικού 
Ομίλου D Group, επιστημονικός διευθυντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση». eidikospaidagogos.gr

Τα παιδιά με ΔΕΠΥ και μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμη-
λή αυτοεκτίμηση και εκδηλώνουν σχολική απόσυρση πιο 
συχνά σε σχέση με τα παιδιά που διαγιγνώσκονται μόνο με 
ΔΕΠΥ.“Πολλές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι ένα μεγάλο 

ποσοστό παιδιών με ΔΕΠΥ (διαταραχή ελλειμ-
ματικής προσοχής ή/και υπερκινητικότητας) 
αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και 
ότι πολλά παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυ-

σκολίες εμφανίζουν αρκετά συχνά συμπτώματα της ΔΕΠΥ. 
Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τα ερευνητικά δεδομένα και τις 
βιβλιογραφικές αναφορές γίνεται φανερό ότι η συνύπαρξη 
των μαθησιακών δυσκολιών είναι αυξημένη στις περιπτώ-
σεις των παιδιών με ΔΕΠΥ.
Τα παιδιά με ΔΕΠΥ και μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμη-
λές σχολικές επιδόσεις, παίρνουν χαμηλούς βαθμούς και 
δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο σχολικό πλαίσιο. 
Επίσης, λόγω των πρωτογενών συμπτωμάτων της διατα-
ραχής δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τη μαθησιακή 
διαδικασία, έτσι χάνουν σημαντικές πληροφορίες ή οδηγίες.
Ακόμη, τα παιδιά με ΔΕΠΥ και μαθησιακές δυσκολίες έχουν 
χαμηλή αυτοεκτίμηση και εκδηλώνουν σχολική απόσυρση 
πιο συχνά σε σχέση με τα παιδιά που διαγιγνώσκονται μόνο 
με ΔΕΠΥ. Πολύ συχνά αυτή η συνύπαρξη οδηγεί και σε δυ-
σκολίες στην ενήλικη ζωή στον επαγγελματικό τομέα και στις 
κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις.

Τα παιδιά με ΔΕΠΥ παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες 
στον γραπτό λόγο, στην ανάγνωση και στα μαθηματικά.

ΔΕΠΥ και γραπτός λόγος
Η σωστή και ευανάγνωστη γραφή αποτελεί πρόκληση για 
κάθε παιδί. Ωστόσο, τα παιδιά με ΔΕΠΥ φαίνεται ότι κατα-
κτούν την ορθή γραφή αρκετά πιο δύσκολα από τα υπόλοιπα 
παιδιά της ηλικίας τους. Τα γραπτά τους είναι δυσανάγνω-
στα, χωρίς κενά ανάμεσα στις λέξεις, με πολλά ορθογραφικά 
λάθη και άλλα συναφή χαρακτηριστικά. Οι έρευνες δείχνουν 
ότι μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι παρουσίας αυτής της 
δυσκολίας, μεταξύ των οποίων αναφέρονται η ειδική μαθη-
σιακή δυσκολία στον γραπτό λόγο, η αδυναμία οργάνωσης 
των πληροφοριών, καθώς και η δυσκολία στην επεξεργασία 
τους.

ΔΕΠΥ και ανάγνωση
Ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών με ΔΕΠΥ (15%-40%) πα-
ρουσιάζει και συμπτώματα δυσλεξίας (ειδική μαθησιακή 
δυσκολία στην ανάγνωση). Τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν 
δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση, στην ευχέρεια και στην 
κατανόηση κατά τη διάρκεια της αναγνωστικής διαδικασίας. 
Επίσης, παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα και στον τομέα 
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Η 
εμφάνιση μιας πολύ σπάνιας διαταρα-
χής της πήξης του αίματος σε ορισμένα 
άτομα που εμβολιάστηκαν με το εμ-
βόλιο της Oxford-AstraZeneca για την 
Covid-19 έχει οδηγήσει τους ερευνητές 
στην εντατική διερεύνηση για το εάν και 

πώς ο εμβολιασμός μπορεί πράγματι να προκαλέσει μια 
τέτοια ασυνήθιστη αντίδραση.
Αυτή η διαταραχή της πήξης περιγράφεται αναλυτι-
κά σε δύο αναφορές στο ιατρικό περιοδικό «The New 
England Journal of Medicine». Όμως αυτή η επιπλοκή 
είναι τόσο σπάνια, που τα οφέλη του εμβολίου εξακο-
λουθούν να υπερτερούν των κινδύνων του, δήλωσε ο 
εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων (EMA), καθώς ο κίνδυνος θανάτου από 
την Covid-19 είναι πολύ μεγαλύτερος από τον κίνδυνο 
θνησιμότητας από αυτές τις παρενέργειες. Οι καθηγη-
τές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ευστάθιος Καστρίτης και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης 
ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα.
Οι γιατροί που αρχικά παρατήρησαν το φαινόμενο των 
θρομβώσεων μετά τον εμβολιασμό παρατήρησαν μια 
διαταραχή πήξης, με έναν παράξενο συνδυασμό σχη-
ματισμού θρόμβων αίματος, ο οποίος μπορεί να είναι 
επικίνδυνος και δυνητικά θανατηφόρος, ταυτόχρονα με 
μια διαταραχή του αριθμού των αιμοπεταλίων.
Αυτό το φαινόμενο εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά με 
μια άλλη σπάνια διαταραχή που εμφανίζεται σε άτομα 
που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με ηπαρίνη. Η ηπα-
ρίνη είναι ένα συχνά χρησιμοποιούμενο αντιπηκτικό για 
την αντιμετώπιση σοβαρών θρομβώσεων, στο οξύ έμ-
φραγμα του μυοκαρδίου αλλά και προληπτικά για την 
ελάττωση κίνδυνου θρομβώσεων μετά το χειρουργείο 
κ.λπ. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει ένα 
σύνδρομο που ονομάζεται θρομβοπενία που προκαλεί-
ται από ηπαρίνη (heparin induced thrombocytopenia – 
HIT), το οποίο εμφανίζεται με την ανάπτυξη πολλαπλών 
θρομβώσεων αλλά και ταυτόχρονα με χαμηλά επίπεδα 
αιμοπεταλίων.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιβεβαιωθεί εάν μια 
ύποπτη σπάνια επίδραση ενός εμβολίου συνδέε-
ται πραγματικά με το εμβόλιο – ειδικά όταν αυτό έχει 
χρησιμοποιηθεί σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους. 
Κάποιος που λαμβάνει το εμβόλιο θα μπορούσε να 
υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή 
μία εβδομάδα αργότερα επειδή ούτως ή άλλως ήταν να 
υποστεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβο-
λή, λένε πολλοί ερευνητές και τονίζουν ότι είναι καλό 
να επαγρυπνούμε καθώς προχωράμε και συλλέγουμε 
τα δεδομένα, αλλά ο απόλυτος αριθμός συμβάντων και 
το ποσοστό των εκδηλώσεων είναι εξαιρετικά χαμηλά.
Οι ερευνητές θα ήθελαν περισσότερα δεδομένα σχετικά 
με την επίπτωση αυτών των θρομβώσεων και διατα-
ραχών της πήξης σε μη εμβολιασμένους πληθυσμούς. 

Η αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με την πιθανή 
σύνδεση μεταξύ του εμβολιασμού και του συνδρόμου 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά ανα-
φοράς μεταξύ εκείνων που εμβολιάζονται σε σύγκριση 
με εκείνους που δεν έχουν εμβολιαστεί, με αποτέλεσμα 
να διογκωθεί η πραγματική συχνότητα με την οποία εμ-
φανίζεται το σύνδρομο. Επιπλέον, ανάλογες ανησυχίες 
αφορούν και άλλα εμβόλια κατά του κορονοϊού.
Άλλοι ερευνητές επιθυμούν να καταλάβουν τι προκαλεί 
το σύνδρομο. Το σύνδρομο θρομβοπενίας που προ-
καλείται από ηπαρίνη θεωρείται ότι είναι το αποτέλε-
σμα μιας ανοσολογικής αντίδρασης σε σύμπλοκα που 
σχηματίζονται όταν τα αρνητικά φορτισμένα μόρια της 
ηπαρίνης συνδέονται με μια θετικά φορτισμένη πρωτε-
ΐνη που ονομάζεται «παράγοντας 4 των αιμοπεταλίων» 

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Πώς μπορεί ένα εμβόλιο για την Covid-19  
να προκαλεί θρομβώσεις;

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
επιβεβαιωθεί εάν μια ύποπτη σπάνια 
επίδραση ενός εμβολίου συνδέεται 
πραγματικά με το εμβόλιο – ειδικά όταν 
αυτό έχει χρησιμοποιηθεί σε δεκάδες 
εκατομμύρια ανθρώπους.
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(PF4), η οποία είναι σημαντική για την πήξη. Το αποτέ-
λεσμα είναι η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, ξεκινώ-
ντας μια αλυσιδωτή αντίδραση, που ενεργοποιεί ακόμα 
περισσότερα αιμοπετάλια που επιταχύνουν ακόμα πε-
ρισσότερο την ενεργοποίηση και άλλων μηχανισμών 
της πήξης του αίματος.
Αν και εξαιρετικά σπάνια, έχουν αναφερθεί περιπτώ-
σεις «αυτόματου» συνδρόμου θρομβοπενίας που προ-
καλείται από ηπαρίνη ακόμα και χωρίς προηγούμενη 
θεραπεία με ηπαρίνη. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι υποψί-
ες για την ενεργοποίηση του συνδρόμου στρέφονται σε 
λοιμώξεις, χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπεία με 
φάρμακα που –όπως η ηπαρίνη– έχουν μοριακές ομά-
δες που μπορούν να σχηματίσουν κάποιο πρόβλημα 
στη δράση των αιμοπεταλίων. Αρκετά εργαστήρια που 
έχουν εμπειρία στη μελέτη των διαταραχών της πήξης 
εργάζονται σκληρά για να προσδιορίσουν τι μπορεί να 
προκαλεί συμπτώματα συνδρόμου τύπου HIT σε λή-
πτες των εμβολίων. Όμως είναι δύσκολο να μελετηθεί 
το φαινόμενο: η σπανιότητά του καθιστά δύσκολο το να 
βρεθούν δείγματα ασθενών και δεν υπάρχουν καλά και 
αξιόπιστα ζωικά μοντέλα.
Ένα σημαντικό αποτέλεσμα όλων αυτών των ερευνητι-
κών προσπαθειών είναι η αυξημένη προσοχή στη σχέ-
ση μεταξύ του ανοσοποιητικού συστήματος και της πή-
ξης του αίματος, και τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη εμβολίων, κα-
θώς οι νέες παραλλαγές του κορονοϊού πιθανότατα θα 
απαιτήσουν την ανάπτυξη νέων εμβολίων στο μέλλον.



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.

Για μία ακόμη φορά το Betarades.gr και 
η FS σάς προσφέρουν τα προγνωστικά 
τους για τα παιχνίδια του Σαββατοκύρια-
κου. Πλήρες ποδοσφαιρικό πρόγραμμα 
σε όλη την Ευρώπη, με τα μεγάλα πρωτα-
θλήματα να βρίσκονται σε εξέλιξη και να 

προσφέρουν ενδιαφέρουσες επιλογές. Επιλέγουμε σημεία 
με αξία σε πολύ καλές αποδόσεις. Ας περάσουμε, λοιπόν, 
στην ανάλυση των προγνωστικών μας. 
Οι προτάσεις Στοιχήματος ξεκινούν την Κυριακή από την 
Bundesliga και την αναμέτρηση Ντόρτμουντ - Βέρντερ 
(16:30) για την 29η αγωνιστική. Η Μπορούσια πάλεψε την 
Τετάρτη απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, κρατούσε την πρό-
κριση στα ημιτελικά του Champions League για 40 αγωνι-
στικά λεπτά με το γκολ του Μπέλιγχαμ από το 15 .́ Όμως ένα 
αχρείαστο πέναλτι του Τσαν στο 55  ́άλλαξε τα δεδομένα 
και τον ρου του αγώνα. Οι «πολίτες» ισοφάρισαν και γύ-
ρισαν το ματς στο 75  ́με τον Φόντεν. Πλέον συγκεντρώνε-
ται στο πρωτάθλημα, όπου η υπόθεση «τετράδα» μοιάζει με 
μίνι θαύμα. Την περασμένη αγωνιστική νίκησε την Στουτ-
γκάρδη 2-3 (με ανατροπή), αλλά παραμένει στο -7 από την 
Άιντραχτ. Η Βέρντερ δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη στην υ-
πόθεση «παραμονή», την προηγούμενη αγωνιστική ηττή-
θηκε εντός από τη Λειψία με το βαρύ 1-4 και έμεινε στους 
30 πόντους, τέσσερις περισσότερους από τα μπαράζ υποβι-
βασμού. Από πέντε σερί και 7/8 Goal/Goal και Over έρχεται 
η Ντόρτμουντ, προβληματική η άμυνα της Βέρντερ, περι-
μένουμε επομένως ένα παιχνίδι με πολλά γκολ, γι’ αυτό θα 
ποντάρουμε στο Over 3 (ασιατικό) σε απόδοση 1.85.

Σκοράρει ο Αστέρας
Λίγο αργότερα, στις 17:15, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα 
Τρίπολης για την 4η αγωνιστική των playoffs στη Super 
League. Αναγεννημένη, η Ένωση την περασμένη Κυριακή 
στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σόκαρε τον Άρη με ένα εξαιρε-
τικό πρώτο ημίχρονο, στο οποίο προηγήθηκε 0-3, με δύο 
πέναλτι (Τάνκοβιτς, Ανσαριφάρντ) και μία σεμιναριακή α-
ντεπίθεση (Βασιλαντωνόπουλος). Διαχειρίστηκε σωστά το 
δεύτερο μέρος, περισσότερο απείλησε παρά απειλήθηκε 
μετά το 1-3. Έπιασε έτσι τον ΠΑΟΚ στην 3η θέση και μεί-
ωσε στο -3 τη διαφορά από τον Άρη. Ο Αστέρας, παρ’ ότι 
δεν έχει ρεαλιστικές ελπίδες για την Ευρώπη, παλεύει όλα 

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Πλούσιο Σαββατοκύριακο!

τα ματς. Την περασμένη Κυριακή έκοψε βαθμούς και από 
τον ΠΑΟΚ. Τυχερός που πήγε με το 0-0 στην ανάπαυλα, έ-
μεινε πίσω στο σκορ στο 56 ,́ αλλά εννέα λεπτά αργότερα 
ο Μουνάφο ισοφάρισε με τυχερό τρόπο. Αμύνθηκε σωστά 
στη συνέχεια και πήρε το 1-1. H ΑΕΚ μπορεί να πήρε ψυχο-
λογία από το διπλό στη Θεσσαλονίκη, αλλά εξακολουθεί να 
έχει αμυντικά προβλήματα. Έχει δεχτεί γκολ και στα πέντε 
τελευταία της παιχνίδια, όπως και στα δύο φετινά και στα 
5/6 τελευταία ματς με τον Αστέρα. Οι Αρκάδες θα παίξουν 
δίχως σκοπιμότητες στο ΟΑΚΑ και θα συμβάλουν σε ένα α-
νοιχτό παιχνίδι. Επιλογή το Goal/Goal, σε απόδοση 2.05.

Ανώτεροι οι Ρωμαίοι
Στις 19:00 η Τορίνο υποδέχεται τη Ρόμα για την 31η αγω-
νιστική της Serie A, με τις δύο ομάδες να «καίγονται» για 
βαθμούς, με διαφορετικό στόχο η καθεμία. Η Τορίνο προ-
έρχεται από πολύ σημαντικό διπλό στο Ούντινε (0-1), αλλά 
δεν έχει εξασφαλιστεί στη μάχη της παραμονής. Με 27 πό-
ντους είναι στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη, έχοντας όμως 
ματς λιγότερο από την Κάλιαρι. Ιδιαιτέρως προβληματική 
η εντός έδρας συμπεριφορά της, σε 14 παιχνίδια έχει πε-
τύχει μόλις μία νίκη! Η Ρόμα παλεύει για την ευρωπαϊκή 
της συμμετοχή στην επόμενη σεζόν και οφείλει να χτίσει 
ένα νικηφόρο σερί για να προλάβει την εξάδα τουλάχιστον. 
Την Κυριακή επικράτησε, έστω και δύσκολα, της Μπολό-

νια εντός έδρας (1-0) και ξεκίνησε την αγωνιστική στο -1 από 
τη Λάτσιο και στο -7 από την τετράδα. Η Ρόμα είναι σαφώς 
πιο ποιοτική ομάδα, η Τορίνο εντός έδρας έχει θέματα, γι’ 
αυτό θα ποντάρουμε στο διπλό του 2.05.
Συνεχίζουμε το στοιχηματικό μας ταξίδι στην Ισπανία, 
όπου στις 19:15 η Καρταχένα υποδέχεται την Τενερίφη για 
την 35η αγωνιστική της Segunda Division. Μάχη για την 
αποφυγή του υποβιβασμού δίνουν οι γηπεδούχοι, που 
είναι αήττητοι στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους (1-3-
0). Μετά την κομβική νίκη επί της Αλκορκόν (2-1 εντός), 
την περασμένη αγωνιστική πήραν το 1-1 στην έδρα της α-
νταγωνίστριας Σαμπαντέλ και μάλλον δικαιούνταν το τρίπο-
ντο με βάση την εικόνα του αγώνα. Με 35 πόντους συγκο-
μιδή είναι στη 19η θέση, εντός επικίνδυνης ζώνης, αλλά στο 
-1 από Καστεγιόν και Λούγκο. Η Τενερίφη ανήκει ουσια-
στικά στις βαθμολογικά αδιάφορες ομάδες της κατηγορίας, 
αφού με 44 πόντους συγκομιδή είναι στο +9 από την τελευ-
ταία τριάδα και στο -11 από τα playoffs. Στο πιο πρόσφατο 
παιχνίδι της επικράτησε εντός έδρας της Χιχόν (1-0), αλλά 
μακριά από το γήπεδό της αποδυναμώνεται αισθητά, έχο-
ντας ρεκόρ 3-3-10, με μόλις 9 γκολ ενεργητικό. Ποντάρουμε 
στην έδρα και στο έξτρα κίνητρο των γηπεδούχων, επιλέ-
γουμε τον ακριβοπληρωμένο άσο του 2.80.
Κλείνουμε τις στοιχηματικές μας προτάσεις από την Ισπα-
νία και τη Μαδρίτη, όπου στις 22:00 διεξάγεται το μίνι ντέρ-
μπι Χετάφε - Ρεάλ Μαδρίτης. Συνεχίζει να απογοητεύει με 
τις εμφανίσεις της η Χετάφε και αν συνεχίσει έτσι θα κινδυ-
νεύσει άμεσα με υποβιβασμό. Με μόλις μία νίκη στα 12 τε-
λευταία παιχνίδια της, βρίσκεται στη 15η θέση και στο +4 
από την επικίνδυνη ζώνη. Το προηγούμενο Σάββατο ητ-
τήθηκε εντός από την Κάντιθ (0-1), σε ένα ακόμη παιχνίδι 
όπου ήταν κάκιστη επιθετικά. Δεν σκόραρε για τρίτη φορά 
στα τέσσερα τελευταία ματς της. Η Ρεάλ, από την άλλη, 
φορτσάρει στο κατάλληλο σημείο της σεζόν! Απέκλεισε με 
άνεση τη Λίβερπουλ, αφού την Τετάρτη πήρε το 0-0 στο 
Άνφιλντ, ενώ ενδιάμεσα νίκησε στο Clasico την Μπαρτσε-
λόνα (2-1). Πολύ υψηλού επιπέδου ποδόσφαιρο από την 
ομάδα του Ζιντάν, που βγάζει αυτοπεποίθηση στο γήπεδο 
και θέλει να κάνει το back-to-back στη La Liga. Αυτή την 
περίοδο η Χετάφε δεν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τη φορ-
μαρισμένη «βασίλισσα», είναι δυνατή επιλογή το διπλό της 
Ρεάλ σε απόδοση 1.70.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για μία ακόμη ε-
βδομάδα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενημερωτικό 
site για το Στοίχημα μπορείτε να βρίσκετε επιλογές για live 
betting καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά 
και τις υπόλοιπες ημέρες, όταν υπάρχει έντονη στοιχημα-
τική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Ντιζόν - Νις (18/04, 16:00): Σε τραγική κατάσταση 
ουραγός η Ντιζόν, μετρά 13 συνεχόμενες ήττες! Στο 1.75 
προσφέρεται το διπλό της Νις.

* Νασιονάλ - Πόρτο (18/04, 19:30): Από πέντε σερί 
νίκες στο πρωτάθλημα έρχεται η Πόρτο. Το διπλό στη 
Μαδέιρα προσφέρεται στο 1.30.

* Νάπολι - Ίντερ (18/04, 21:45): Η Ίντερ τρέχει νικη-
φόρο σερί 11 αγώνων στη Serie A, ούσα αγκαλιά με το 
πρωτάθλημα. Στο 2.27 το διπλό των «νερατζούρι».

Goal Tips

* Αταλάντα - Γιουβέντους (18/04, 16:00): Η Αταλάντα 
σκόραρε 2+ γκολ και στα τέσσερα τελευταία ματς πρω-
ταθλήματος. Στο 1.88 το Over 1.5 των γηπεδούχων.

* Μπορντό - Μονακό (18/04, 18:05): Η Μονακό προ-
έρχεται από εννέα συνεχόμενα παιχνίδια με No Goal! 
Στο 1.90 να μη σκοράρει καμία από τις δύο ομάδες.

* Μπέτις - Βαλένθια (18/04, 19:30): Από τρία σερί 
Goal/Goal & Over προέρχεται η Βαλένθια. Στο 2.12 
προσφέρεται το Combo αυτή την Κυριακή. ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 18/04
16:30  Ντόρτμουντ - Βέρντερ   Over 3 (Ασ.)  1.85
17:15  ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης   Goal/Goal  2.05
19:00  Τορίνο - Ρόμα   2  2.05
19:15  Καρταχένα - Τενερίφη   1  2.80
22:00  Χετάφε - Ρεάλ Μαδρίτης   2  1.70
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«Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΝΕΙΣ  
ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΝΑ ΚΛΑΙΕΙ»  
ΣΤΗΝ ΕΡΤ2
Τι μαγικό συμβαίνει σε ένα αχαρτογρά-
φητο νησάκι κάπου στο Αιγαίο; Δύο 
ανυποψίαστοι ξενομερίτες, ένας Γάλλος 
ευρωβουλευτής (Serge Requet-Barville) 
και μια νεαρή οικονομολόγος (Μαργαρίτα 
Πανουσοπούλου), φτάνουν με καΐκι στο ει-
δυλλιακό Αρμενάκι και έρχονται σε επαφή 
με τον αλλόκοτο τρόπο ζωής και τις ανατρε-
πτικές ηθικές αξίες των κατοίκων του. Θα 
γνωριστούν με τον αλλοπρόσαλλο δάσκαλο 
(Μπάμπης Χατζηδάκης) και την πληθωρι-
κή χήρα του νησιού (Φωτεινή Τσακίρη), 
θα παραδοθούν στη δίνη του έρωτα και σε 
αυτόν τον γοητευτικό τόπο, που μπορεί να 
αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων.
Σκηνοθεσία - Σενάριο: Γιώργος Πανουσό-
πουλος
Σάββατο 17 Απριλίου

Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ «Η ΕΠΟΧΗ  
ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ» REPLAY!
Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμου-
ρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος παρου-
σιάζουν ξανά την «Εποχή του θερισμού». Η 
ειδικά σχεδιασμένη για streaming παράστα-
ση, βασισμένη στον τελευταίο ομότιτλο δίσκο 
της πλέον καταξιωμένης δημιουργικής ομά-
δας της ελληνικής μουσικής, μια παράσταση 
που μεταδόθηκε την τελευταία Κυριακή του 
Φεβρουαρίου αφήνοντας τις καλύτερες εντυ-
πώσεις για την ξεχωριστή δυναμική της, τώρα 
παρουσιάζεται ξανά και θα είναι διαθέσιμη 
για δύο μόνο ημέρες, το Σάββατο 17/4 και 
την Κυριακή 18/4.
Εισιτήρια: Viva.gr
Τιμή εισιτηρίου: €10

ΟΙ «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ» 
ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ
Ποια ήταν η ιστορία του Γκαζοχωρίου, της 
συνοικίας που δεν φωτίστηκε ποτέ με φωτα-
έριο; Τι σχέση έχει το βιομηχανικό ρούχο με 
τη μόδα της δεκαετίας του ’70; Αλήθεια, στο 
εργοστάσιο φωταερίου δούλευαν γυναίκες 
και, αν ναι, πώς ήταν η εμπειρία τους σε ένα 
τόσο ανδροκρατούμενο εργασιακό περιβάλ-
λον; Όλες οι απαντήσεις βρίσκονται στις νέες 
«Ιστορίες Αντικειμένων» από το Βιομηχανικό 
Μουσείο Φωταερίου.
www.gasmuseum.gr

ΟΣΟ ΚΡΑΤΑ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ: 
ONLINE ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΑΙΝΙΑΣ Α  ́ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Η StraDa Films συνε-
χίζει να ανοίγει τις 
κλειστές κινηματο-

γραφικές αίθουσες στο σπίτι 
σας με online πρεμιέρες ται-
νιών. Το πολυβραβευμένο 
αριστούργημα του Αλεχάντρο 
Αμενάμπαρ («Oι Άλλοι», «Η 
θάλασσα μέσα μου») κάνει 
πρεμιέρα στις 22 Απριλίου 
μέσω viva.gr.
Ισπανία. Καλοκαίρι 1936. 
Ο φημισμένος συγγραφέας 
Miguel de Unamuno αποφα-
σίζει να στηρίξει δημόσια τη 
στρατιωτική επέμβαση που 
υπόσχεται να φέρει τάξη. 
Αυτόματα παύεται από τη 
θέση του ως πρύτανης του 
πανεπιστημίου με παρέμβα-
ση της αριστερής κυβέρνη-
σης. Στο μεταξύ, ο στρατηγός 
Franco ξεκινά τις στρατιωτι-
κές επιχειρήσεις του από τον 
Νότο. Οι συγκρούσεις γίνο-
νται αιματηρές και, καθώς ο 
Unamuno βλέπει συναδέλ-
φους του να φυλακίζονται, 
αρχίζει να αμφισβητεί την 
ορθότητα της απόφασής του.



  ΑΠΌ ΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΌΥΡΈΛΛΌΥ

Γιατί σταμάτησες να σκέφτεσαι  
τη φροντίδα;
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ταν λίγο πριν ή λίγο μετά το 
δεύτερο μνημόνιο, με τις βι-
τρίνες άδειες, τους χιλιάδες 
νέους να εγκαταλείπουν την 
Ελλάδα και τους μισθούς 
να καταρρακώνονται, που 

σε μια συνέντευξή του ο Διονύσης Σαββό-
πουλος σχολιάζοντας την κατάσταση έλεγε 
πως παίρνει δύναμη από τις γυναίκες που 
κοιτάζει στον δρόμο, από τις γυναίκες που, 
παρά τον ζόφο και την αβεβαιότητα, «εξακο-
λουθούν να φοράνε τα τακουνάκια τους, τα 
σκουλαρικάκια τους, να βάφουν τα μαλλιά 
τους». Δεν θυμάμαι σε ποιο μέσο και πότε 
το είπε (και όσο κι αν το έψαξα δεν το βρή-
κα), αλλά σίγουρα θυμάμαι τη φράση του και 
πόση εντύπωση μου είχε κάνει.
Άρχισα κι εγώ τότε να παρατηρώ τις γυναί-
κες στον δρόμο και πράγματι, παρά τα φοβι-
σμένα βλέμματα, αντιστέκονταν στο γκρι με 
τον δικό τους, μοναδικό τρόπο – φροντίζο-
ντας τον εαυτό τους, την εμφάνισή τους, τα 
νύχια και τα μαλλιά τους, συνδυάζοντας τις 
τσάντες με τα παλτό τους και τα φουλάρια 
με τους κότσους τους. Όχι από ματαιοδοξία, 
όχι από συνήθεια, αλλά ως μια πράξη αντί-
στασης σε όλα τα σκοτεινά και αβέβαια που 
άλλαζαν τη ζωή μας τόσο δραστικά.
Εδώ και 13 μήνες μια νέα απειλή, η πανδη-
μία του Covid-19, έχει αλλάξει και πάλι τις 
ζωές μας, κρατώντας μας έγκλειστους και 
τα χαμόγελά μας φυλακισμένα πίσω από 
μάσκες. Και είναι αυτή η διαρκής καραντίνα 
και το συνεχιζόμενο lockdown του εμπορι-
κού κόσμου που κατάφερε να λυγίσει ακόμα 
και τη φροντίδα που πάντα οι γυναίκες συ-
νήθιζαν να προσφέρουν στον εαυτό τους.
Αυτή τη διάσταση των φοβερών καιρών που 
ζούμε υπογραμμίζει η νέα, αληθινή καμπά-
νια του Dove στην Ελλάδα «What Happened 
to Care?».
Πέντε γυναίκες, η καθεμιά με τη δική της, 
ξεχωριστή ομορφιά, μακριά από κανό-
νες και στερεότυπα, την ώρα που πλένουν 
πολύ σχολαστικά τα χέρια τους καλούνται να 
«παίξουν» το γνωστό παιχνίδι ψυχολογίας: 
Κορώνα, μάσκα, γάντια, μέτρα. Ποιο είναι το 
πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν διαβά-
ζεις τις τέσσερις αυτές λέξεις;
Τα αποτελέσματα συγκινούν, σε βάζουν σε 
σκέψεις για το πώς έχει αλλάξει τη ζωή μας 
αυτός ο φοβερός ιός, πόσο άλλαξαν οι έννοι-

ες. Οι απλές έννοιες. Δύο χρόνια πριν αυ-
τές οι λέξεις θα υποδήλωναν φροντίδα 
και ομορφιά, σήμερα νοηματοδοτούνται 
αλλιώς. Λυπηρά.
«Το Dove πιστεύει ότι η ομορφιά είναι 
πηγή αυτοπεποίθησης και όχι άγχους. 
Γι’ αυτό θέλει να εμπνεύσει και να κι-
νητοποιήσει τις γυναίκες να εντάξουν την 
προσωπική φροντίδα ξανά στην καθη-
μερινότητά τους» λέει η εταιρεία 
και 13 μήνες πριν θα σκεφτό-
σουν ένα ακόμη κατανα-
λωτικό σλόγκαν. Μόνο 
που σήμερα αυτές οι 
μικρές στιγμές αυ-
τοφροντίδας είναι 
ικανές να κάνουν 
τη διαφορά.
Δείτε το σποτ στο 
YouTube και στα 
social media και 
θυμηθείτε πως, 
όπως λέει η Dove, «ο 
εαυτός μας είναι ο πιο 
πολύτιμος σύμμαχός μας».

Κορώνα, μάσκα, γάντια, μέτρα. Ποιο είναι το πρώτο 
πράγμα που σκέφτεσαι όταν διαβάζεις τις τέσσερις αυτές 
λέξεις; Τα αποτελέσματα συγκινούν, σε βάζουν σε σκέψεις 
για το πώς έχει αλλάξει τη ζωή μας αυτός ο φοβερός ιός, 
πόσο άλλαξαν οι έννοιες. Οι απλές έννοιες.

Η ΝΈΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΌΥ DOVE ΜΑΣ ΒΑΖΈΙ ΣΈ ΣΚΈΨΈΙΣ.
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Ντέιβιντ Νίκολς, Γλυκόπικρο αντίο, μτφρ.: Αλεξάνδρα Κονταξάκη,  
εκδ. Μίνωας

Ο Τσάρλι είναι 38 ετών και ετοιμάζεται να παντρευτεί, όταν ένα μήνυμα για μια 
συνάντηση παλιών φίλων θα τον κάνει να νοσταλγήσει το καλοκαίρι του 1997. 
Τότε ο Τσάρλι ήταν από τα παιδιά που περνούσαν απαρατήρητα στο σχολείο. 
Στις εξετάσεις πάτωσε. Οι γονείς του χώρισαν κι εκείνος ανέλαβε τη φροντίδα 
του πατέρα του. Στη σκέψη και μόνο του μέλλοντος τον έπιανε πανικός. Ώσπου 
ξαφνικά μπήκε στη ζωή του η Φραν και ο Τσάρλι άρχισε να ελπίζει. Αλλά, για 
να είναι με τη Φραν, ο Τσάρλι θα έπρεπε να μπει στον κύκλο της, μια θεατρική 
ομάδα που θα ανέβαζε το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Μέσα από αυτή 
την πρωτόγνωρη εμπειρία θα γνωρίσει την αιώνια δύναμη της σαιξπηρικής 
γλώσσας και θα βιώσει το θαύμα της πρώτης αγάπης.
Αιχμηρό, αστείο, μαγευτικό, σπαρακτικό, το «Γλυκόπικρο αντίο» αποτυπώ-
νει με ιδανικό τρόπο το κακοτράχαλο μονοπάτι της ενηλικίωσης και τα ιλιγ-
γιώδη σκαμπανεβάσματα του πρώτου ερωτικού σκιρτήματος. Ένα εγκώμιο 
για την αναζωογονητική δύναμη της φιλίας και την αστραπιαία, εκτυφλωτική 
έκρηξη της πρώτης αγάπης, την οποία μπορείς να αντικρίσεις στα ίσια μόνο 
αφότου έχει σβήσει η φωτιά.

Sabrina Jeffries, Για την καρδιά ενός εργένη,  
μτφρ.: Ιωάννα Γεωργοπούλου, εκδ. Anubis

Η λαίδη Γκουίν Ντρέικ προστατεύει εδώ και καιρό το όνομα της οικογένειάς 
της, κρύβοντας μια ασύνετη σχέση της νιότης της. Ωστόσο, όταν ο πρώην 
θαυμαστής της εμφανίζεται στο Μέγαρο Άρμιταζ για να την απειλήσει ότι θα 
αποκαλύψει τα μυστικά της, η Γκουίν θα χρειαστεί και η ίδια προστασία. Ο 
δίδυμος αδελφός της, ο Θορν, προσλαμβάνει τον θηροφύλακα του κτήματος, 
Τζόσουα Γουλφ, για να την κρατήσει ασφαλή στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια 
του ντεμπούτου της. Ως ήρωας πολέμου, ο Τζόσουα νιώθει υποχρεωμέ-
νος να φέρει εις πέρας την αποστολή που ανέλαβε. Αλλά, ως άντρας, το 
να βρίσκεται τόσο κοντά στην καλλονή που προσπαθεί να αγνοήσει είναι 
μαρτύριο…
Το δεύτερο βιβλίο της σειράς «Duke Dynasty» από την bestselling συγγρα-
φέα των «New York Times» Sabrina Jeffries.
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Πηνελόπη Κουρτζή, Το κορίτσι με το σαλιγκάρι, 
εκδ. Ψυχογιός

Έφτασε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού από το Λονδίνο 
στις 26 Μαρτίου του 1969. Έφτασε κρατώντας στη 
χούφτα της ένα μικρό, πληγωμένο σαλιγκάρι. Και 
από κει, πάντα με το μικρό σαλιγκάρι προστατευμένο 
στην κλειστή παλάμη της, πήγε στα Μάταλα. Εκεί όπου 
της είχαν υποσχεθεί ότι βρισκόταν ο παράδεισος της 
φύσης. Και των χίπηδων. Στα Μάταλα, τον παράδεισο 
της ελευθερίας. Και της Τζόνι Μίτσελ. Και του Χάρι. 
Προπαντός του Χάρι. Έμεινε μέχρι τον Μάιο του 1969, 
περιμένοντας, μαζί με τα παιδιά των λουλουδιών απ’ 
όλο τον κόσμο, το καλοκαίρι της αγάπης. Μα αυτό δεν 
ήρθε ποτέ… Γιατί εκείνον τον Μάιο έγινε ό,τι έγινε.
Ένα μυθιστόρημα για ένα κορίτσι, που πίστευε πως η 
μεγαλύτερη ελευθερία της καρδιάς είναι να μπορεί να 
ανήκει, και για ένα αγόρι, που δεν μπορούσε να ερω-
τευτεί. Στην πιο ξέγνοιαστη παραλία του κόσμου, τα φημισμένα Μάταλα. Κάτω από τον μοναδικό 
ήλιο της Κρήτης, με τον αέρα της Αφρικής να φυσάει στο Λιβυκό πέλαγος, διώχνοντας μακριά τις 
ιστορίες της τότε καθωσπρέπει κοινωνίας.

Rafel Nadal, Ο γιος του Ιταλού, μτφρ.: Αγγελική 
Βασιλάκου, εκδ. Κλειδάριθμος

4 Σεπτεμβρίου 1943. Το Roma, θωρηκτό του Ιταλικού 
Πολεμικού Ναυτικού, αποπλέει από τη ναυτική βάση 
της Λα Σπέτσια, αλλά στα στενά του Μπονιφάτσιο 
βομβαρδίζεται από τη Λουφτβάφε. Οι επιζώντες ξεκι-
νούν ένα ταξίδι που θα τους οδηγήσει στο Κάλντες ντε 
Μαλαβέγια, ένα μικρό χωριό της Καταλονίας, όπου θα 
εγκατασταθούν σε αναμονή της επιστροφής τους στην 
Ιταλία. Εκεί, ο Τσίρο, ένας από τους Ιταλούς ναύτες, 
που σφυρίζει διαρκώς ναπολιτάνικα τραγούδια, συνα-
ντά την Τζοάνα, μια παντρεμένη γυναίκα που φυτεύει 
γαρίφαλα για να βρει διέξοδο από τον τελματωμένο 
γάμο της. Εξήντα χρόνια αργότερα, μετά τον θάνατο 
της μητέρας του, ο Ματέου αποφασίζει να βρει τον 
άντρα που όλοι πιστεύουν ότι είναι ο πραγματικός του 
πατέρας.
Ο «Γιος του Ιταλού» είναι ταυτόχρονα μια απαγορευμένη ερωτική ιστορία στα χρόνια του 
Ισπανικού Εμφυλίου και ένα ταξίδι αναζήτησης ταυτότητας.

Γιάννης & Μαρίνα Αλεξάνδρου,  
Στο κόκκινο και στο γαλάζιο,  
εκδ. Λιβάνη

Η Λουκία, μια νέα γυναίκα που μεγαλώ-
νει μόνη τα δυο κορίτσια της, γνωρίζει 
τυχαία τον Αρίστο, έναν πολυάσχολο 
μεταλλειολόγο μηχανικό. Νοικιάζει το 
οικογενειακό του αρχοντικό στο Γαλαξίδι, 
με σκοπό να ανοίξει εκεί ένα μαγαζί. 
Οι δυο τους θα συνεταιριστούν και η 
συνεργασία τους θα εξελιχθεί σε δυνατή 
αγάπη και πάθος. Ζούμε την καθημερινό-
τητά τους, με τις χαρές, τις διαφωνίες και 
τα γέλια. Μελανό σημείο είναι ο έρωτας 
της Μυρτώς, της κόρης του Αρίστου, η 
οποία μπλέκει με λάθος άνθρωπο, που 
θέλει να τη χρησιμοποιήσει στα σκοτεινά 
του σχέδια, μια και δεν διστάζει να 
σκοτώσει προκειμένου να πετύχει τους 
στόχους του. Παράλληλα, το Γαλαξίδι, 
η θαλασσινή πολιτεία με το πλούσιο 
ναυτικό παρελθόν, ζωντανεύει μπρος στα 
μάτια μας. Ακολουθούμε τα περήφανα 
ιστιοφόρα στα μακρινά τους ταξίδια από 
τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Μασσαλία, 
τότε που θαλασσινό νερό κυλούσε στις 
φλέβες των ναυτικών. Παρακολουθούμε 
την πολυτάραχη ζωή τους, από τη μεγάλη 
ακμή των ιστιοφόρων μέχρι την παρακμή 
τους, όταν άρχισε η χρήση ατμού στα 
πλοία. Η κυρα-Λένη, πρόγονος του 
Αρίστου, με την πολυκύμαντη ζωή της 
πρωταγωνιστεί, μαζί με τα ιστιοφόρα, 
στην ιστορία μας.

Έλενα Γκίκα-Πετρουλάκη, Η ζωή που σου ’κλεψα, 
εκδ. Ψυχογιός

Δύο δίδυμες αδελφές και ένας άντρας ανάμεσά τους. 
Αγάπη, καθήκον και έρωτας μπλέκονται, συγκρούο-
νται, χωρίζονται βίαια και ξανασμίγουν σε μια διαδρο-
μή χωρίς τέρμα. Ένα γαϊτανάκι ψυχών που τις δένει 
ένας βαρύς όρκος και ένας ανεκπλήρωτος έρωτας.
Από το σήμερα στο μακρινό χθες, πάντα με φόντο τη 
μυστηριακή καστροπολιτεία του Μυστρά, οι δίδυμες 
δεν θα πάψουν να αναζητούν τη λύτρωση.
Επειδή κάποιες ψυχές δεν τις γαληνεύει ο θάνατος.
Επειδή κάποιους έρωτες δεν τους νικά ο χρόνος.
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Εκτέλεση
•  Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε 

μαζί όλα τα υλικά της σαλάτας.
•  Βάζουμε στο μούλτι όλα τα υλικά της 

σάλτσας και χτυπάμε καλά μέχρι να 
πετύχουμε μια λεία και παχιά σάλτσα.

•  Ρίχνουμε τη σάλτσα στη σαλάτα και 
ανακατεύουμε καλά. Μοιράζουμε 
σε ατομικά μπολ και σερβίρουμε 
μαζί με ένα κομμάτι ζεστό σκορδό-
ψωμο.

Καλοκαιρινή σαλάτα  
με γαρίδες, μάνγκο  

και αβοκάντο

Υλικά
Για τη σαλάτα:
•  300 γρ. μέτριες γαρίδες, καθαρισμένες 

και βρασμένες
•  1 φλιτζάνι μάνγκο κομμένο σε μικρούς 

κύβους
•  1 φλιτζάνι αβοκάντο κομμένο σε 

μικρούς κύβους
•  2 φλιτζάνια χοντροκομμένο μαρούλι
•  2 φλιτζάνια baby ρόκα
•  1/2 φλιτζάνι κόκκινο κρεμμύδι 

ψιλοκομμένο
•  1 κ.γλ. ψιλοκομμένο κόκκινο τσίλι
•  1/2 κ.γλ. ξύσμα λεμονιού
•  1/2 κ.γλ. ξύσμα lime
•  2 κ.σ. χοντροκομμένος κόλιαντρος ή 

μαϊντανός

Για τη σάλτσα:
•  2 κ.σ. φρέσκος χυμός λεμόνι
•  2 κ.σ. φρέσκος χυμός lime
•  μία σκελίδα σκόρδο
•  1/2 φλιτζάνι κύβοι μάνγκο
•  1/3 φλιτζανιού ελαιόλαδο
•  αλάτι και πιπέρι

*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: 4-5
Χρόνος μαγειρέματος: 30 λεπτάΒαθμός δυσκολίας: μέτριο
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Το «Φιλί» του Ηλία Παπαηλιάκη  
στην πλατεία Αυδή
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ΟΛΗΗ 
Αθήνα συνιστά τον πυρήνα 
των δράσεων του Ιδρύματος 
Ωνάση: ο συνδυασμός πόλης 
και πολιτισμού, ο πολίτης ως 
δημιουργός και ο δημιουργός 
ως πολίτης για μια πόλη με συ-

ναισθήματα. Με μια σειρά από υπαίθρια έργα 
που διεγείρουν τη σχέση των κατοίκων και των 
επισκεπτών με το περιβάλλον, την τοποθεσία, το 
χθες και, κυρίως, το σήμερα της πόλης, το Ίδρυ-
μα Ωνάση επιδιώκει να αναδείξει μια εκ νέου 
σύνδεση, έναν «συντονισμό» με την πόλη, με 
αναφορά στις έννοιες της περιπλάνησης και της 
συνάντησης, της χαράς και της ενσυναίσθησης.
Η σειρά έργων OnAthens που διαπερνούν τον 
ιστό της πόλης, αναγεννώντας σε τοίχους σπου-
δαία έργα σύγχρονων Ελλήνων ζωγράφων σε 
μεγάλη κλίμακα, εγκαινιάζεται με την τοιχογρα-
φία «Το Φιλί» του Ηλία Παπαηλιάκη στην πλα-
τεία Αυδή. Ένα βαθιά ανθρωποκεντρικό, εύκο-
λα κατανοητό και, ταυτόχρονα, σύνθετο έργο, 
το «Φιλί» (2019) μετατρέπεται σε μια σύγχρονη 
τοιχογραφία για μια σύγχρονη πόλη. Δύο φιγού-
ρες και ένα φιλί που ενώνει τους Αθηναίους και 
τους επισκέπτες, ως μια εικόνα τόσο συντροφι-
κή και οικεία, που κάνει την καρδιά της πόλης 
να χτυπά πιο δυνατά.
Το Ίδρυμα Ωνάση «εκθέτει» το έργο του Παπα-
ηλιάκη ως μια τοιχογραφία στην πλατεία Αυδή 
στο Μεταξουργείο, στο κέντρο της Αθήνας, 
απέναντι από τη Νέα Δημοτική Πινακοθήκη 
Αθηνών, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου 
Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). Το «Φιλί» εκπέμπει ζωή 
και αισιοδοξία και «ασπάζεται» περαστικούς και 
κατοίκους, τονίζοντας την αξία της ανθρώπινης 
επαφής, ακόμη και σε καιρούς απομόνωσης, 
όπως αυτή που διανύουμε. Το έργο του διε-
θνώς αναγνωρισμένου Έλληνα καλλιτέχνη που 
κοσμεί τον τοίχο της πολυκατοικίας στην οδό 
Γιατράκου, σε διάσταση 22 μέτρων, επιδιώκει 
να προσφέρει αισθητική απόλαυση στον πυκνό 
ιστό της πόλης και δίνει σε όλους μας την αφορ-
μή να ακουμπήσουμε κάπου το βλέμμα μας και 
να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, μόλις 
σταθούμε μπροστά του.
Για τη νέα αυτή πρωτοβουλία η διευθύντρια 
Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη 
Παναγιωτάκου, αναφέρει: «Το Ίδρυμα Ωνάση 
προτείνει μια σειρά έργων για να ακουμπά-
με και να ξεκουράζουμε το βλέμμα μας. Έργα 
παρηγορητικά, που έρχονται ως παύση. Σε 
γειτονιές που έχουν ανάγκη από ανάσες. Έργα 
που δεν λειτουργούν μόνο διακοσμητικά αλλά 
εγείρουν συναισθήματα και συζητήσεις, που 
έρχονται για να φωτίσουν κόγχες και σημεία 

τα οποία ίσως να μην προσέχαμε ποτέ. Έργα 
σύγχρονα, που συντονίζονται με το παρόν. Άλ-
λωστε, αυτό σημαίνει σύγχρονος πολιτισμός. 
Πολιτισμός συγχρονισμένος με τους καιρούς, 
τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας. Αυτή την πε-
ρίοδο έχουμε ανάγκη από τρυφερότητα, από 
αισιοδοξία, από την άρρητη συνάντηση των αν-
θρώπων, με σημείο επαφής την ίδια την επαφή 
και το συναίσθημα. Ξεκινάμε με το “Φιλί” του 
Ηλία Παπαηλιάκη, ενός καλλιτέχνη με μεγάλη 
διαδρομή, με ατομικές και ομαδικές εκθέσεις 
σε όλο τον κόσμο, έργα του οποίου ανήκουν 
και στη συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση. Και 
ξεκινάμε στην πλατεία Αυδή, μια πλατεία όπου 
όλοι μας έχουμε συναντηθεί για να δούμε φί-
λους, για να γελάσουμε, για να εξομολογηθού-
με προσωπικές ιστορίες. Εκεί, στο κέντρο του 
Μεταξουργείου, σε μια περιοχή με ανθρώπους 
απ’ όλα τα μέρη του κόσμου, μια περιοχή που 
ενώνει την αρχαία με την παλιά Αθήνα και τη 
σύγχρονη πολιτισμική Αθήνα, μια περιοχή 
όπου έχουν δοθεί πολλά φιλιά και σύντομα ελ-
πίζουμε θα ξαναδοθούν.
»Όλη η διαδικασία ήταν εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα και η συνεργασία με τον Δήμο Αθη-
ναίων υπήρξε υποδειγματική. Αυτό που μας 
συγκίνησε ιδιαίτερα ήταν η θετική στάση των 
ενοίκων της ίδιας της πολυκατοικίας. Η συνά-
δελφός μας, Μαρία Βασαριώτου, υπεύθυνη 
παραγωγής για το έργο, ήταν παρούσα στις 
συνελεύσεις της πολυκατοικίας και έζησε αυτό 
που οι περισσότεροι γνωρίζουμε ως “αληθινή 
αθηναϊκή στιγμή”.
»Περιμένουμε, λοιπόν, να δούμε όσους κυκλο-
φορούν στους δρόμους της Αθήνας, εκείνους 
που τους αρέσει να τριγυρίζουν και να πλα-
νώνται στην πόλη, εκείνους που, όταν τελειώ-
σει όλο αυτό, θα κανονίζουν για ένα ποτό στο 
Μεταξουργείο, να δίνουν ραντεβού μπροστά 
στο “Φιλί”. Όπως συμβαίνει και με το “Φιλί” του 
Ροντέν στο κτίριο της Στέγης. Ελπίζουμε πως 
κάποιοι θα φιληθούν εδώ για πρώτη φορά».
Όπως σημειώνει ο Ηλίας Παπαηλιάκης: «Το 
έργο εκφράζει μια ιδιαίτερη και μοναδική στιγ-
μή δύο ανθρώπων. Ο έρωτας, η επιθυμία, η 
τρυφερότητα, η εγγύτητα, η αναγνώριση του 
άλλου, είναι μερικά από τα θέματα που πραγ-

ματεύομαι με λίγες γραμμές. Η παρουσίαση 
του έργου στον δημόσιο χώρο στοχεύει στην 
ενίσχυση του διαλόγου για μια πόλη πρόσφορη 
στη συνεύρεση και στη συνάντηση. Μια πόλη 
με συναισθήματα».
Ο Ηλίας Παπαηλιάκης διακρίθηκε από νωρίς 
για το ιδιαίτερο ζωγραφικό του ιδίωμα. Για μια 
υπαινικτική ζωγραφική που αρχικά αντλού-
σε ερεθίσματα από την ιστορία της τέχνης και 
τους μεγάλους ζωγράφους, για να συνθέσει 
αφηγήσεις που ενίοτε απηχούσαν απειλητικά 
προαισθήματα. Τα έργα του εκκινούν από μια 
περιεκτική, γραμμική ζωγραφική, μια λιτή προ-
σέγγιση, που όμως πλημμυρίζει από δύναμη 
και συναίσθημα. Το έργο του παραμένει δια-
κριτό, είτε παρουσιάζει τη δουλειά του σε ατο-
μικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα, είτε 
εκπροσωπεί τη χώρα σε διοργανώσεις όπως η 
49η Μπιενάλε Βενετίας ή η documenta 14.
Η τοιχογραφία του Παπαηλιάκη είναι το πρώ-
το από μια σειρά έργων μεγάλης κλίμακας σε 
ανάθεση και παραγωγή του Ιδρύματος Ωνάση. 
Έργα τα οποία δίνουν διάρκεια στη στιγμή που 
το βλέμμα μας πέφτει πάνω τους και μας ξανα-
συστήνουν την πόλη που αγαπάμε, μια πόλη με 
συναισθήματα. Η πόλη ως καλλιτέχνης και όλοι 
εμείς ο καμβάς της.

Το έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου Έλληνα 
καλλιτέχνη που κοσμεί τον τοίχο της πολυκατοικίας 
στην οδό Γιατράκου, σε διάσταση 22 μέτρων, επιδιώκει 
να προσφέρει αισθητική απόλαυση στον πυκνό ιστό 
της πόλης και δίνει σε όλους μας την αφορμή να 
ακουμπήσουμε κάπου το βλέμμα μας.

Το έργο αποτε-
λεί μεταφορά 
του πίνακα που 
εκτίθεται στην 
ατομική έκθεση 
του Ηλία Πα-
παηλιάκη «Τα 
θεωρητικά αντι-
κείμενα: Έργα 
2017-2020», στη 
Δημοτική Πι-
νακοθήκη, που 
παρουσιάζει ο 
ΟΠΑΝΔΑ.
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Σε όποια μορφή κι αν 
καταναλώνεται, είτε ως 
συστατικό σε φαγητά και 
ποτά είτε ως συμπλήρωμα 

διατροφής, η επίδρασή του στην καύση 
του λίπους είναι σημαντικότατη.
Πριν από το φαγητό, μασήστε μία λεπτή 
φέτα τζίντζερ. Με αυτόν τον τρόπο 
ενεργοποιείτε τον μεταβολισμό σας, 
εντείνετε τη διαδικασία της πέψης, 
μειώνετε την παραγωγή κορτιζόλης και 
αυξάνετε την ενέργειά σας. Μπορείτε να 
μαγειρέψετε ένα μικρό κομμάτι τζίντζερ 
και να προσθέσετε λίγο χυμό λεμονιού 
με ελάχιστο αλάτι. Μασήστε λίγο πριν 
από το φαγητό κι έτσι θα ελέγξετε την 
όρεξή σας και θα επιταχύνετε την 
πέψη. Τέλος, απολαύστε ένα δροσερό 
smoothie με φρέσκο ή αποξηραμένο 
τζίντζερ και καλοκαιρινά φρούτα.
Ένα κλασικό και χρήσιμο tip είναι να 
το προσθέτετε σαν μπαχαρικό στη 
μαγειρική σας. Φροντίστε να μαγειρευτεί 
το πολύ 6 λεπτά, για να ενισχυθούν 
αλλά να μη χαθούν οι ευεργετικές του 
ιδιότητες. Επιλέξτε σούπες και σάλτσες 

για να βάλετε μέσα λίγο φρέσκο τζίντζερ 
και προσθέστε το προς το τέλος της 
μαγειρικής διαδικασίας.

Τσάι με τζίντζερ για απώλεια 
κιλών
Ποσότητα: 4 φλιτζάνια (1 λίτρο)
Υλικά: 5 εκ. ψιλοκομμένο τζίντζερ ή 2 
κ.γλ. αποξηραμένο τζίντζερ, 4 φλιτζάνια 
(1 λίτρο) φιλτραρισμένο νερό, 2 κ.σ. 
χυμός λεμονιού και 1-2 κ.γλ. μέλι ή 
φύλλα από στέβια
Οδηγίες: Σε ένα κατσαρολάκι βράστε το 
νερό. Κλείστε το «μάτι» και προσθέστε 
το τζίντζερ. Σκεπάστε το κατσαρολάκι και 
αφήστε το να σιγοβράσει. Στραγγίξτε τα 
κομμάτια τζίντζερ και όταν κρυώσει το 
τσάι προσθέσετε μέλι και λεμόνι.
Εάν θέλετε να χάσετε λίπος στην 
περιοχή της κοιλιάς, πρέπει να πίνετε 
ένα φλιτζάνι τσάι με τζίντζερ την ημέρα, 
μεταξύ των γευμάτων. Μια εναλλακτική 
επιλογή είναι να πίνετε το τσάι ακριβώς 
πριν από τα γεύματα, για να νιώσετε 
κορεσμό. Όλα αυτά συνδυάζονται με 
σωματική άσκηση και υγιεινή διατροφή.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Τζίντζερ  
για αδυνάτισμα
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Μ
προστά στη ζοφερή πραγ-
ματικότητα των 690 εκα-
τομμυρίων ανθρώπων που 
υποσιτίζονται παγκοσμίως 
στις μέρες μας και του 40% 

των παραγόμενων τροφίμων που χάνεται 
σε κάποιο στάδιο της εφοδιαστικής αλυσί-
δας, το πολυθεματικό συνέδριο RETASTE: 
Rethink Food Waste μάς προτρέπει να σκε-
φτούμε σοβαρά τον τρόπο που αντιμετω-
πίζουμε την πολύτιμη τροφή μας και τους 
φυσικούς πόρους που σπαταλιούνται μέχρι 
να φτάσει στο πιάτο μας. Το επιστημονικό 
συνέδριο RETASTE διοργανώνεται διαδι-
κτυακά από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανε-
πιστήμιο και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
στις 6-8 Μαΐου 2021. Μεταξύ των προσκε-
κλημένων, μια σειρά σημαντικοί ομιλητές 
ξεκινούν τον διάλογο για καινοτόμες λύσεις 
και δίνουν νέα προοπτική στην αντιμετώπι-
ση της απώλειας και της σπατάλης τροφί-
μων, με στόχο να συνδράμουν ουσιαστικά 
στη βιωσιμότητα του πλανήτη και στο μέλ-
λον της ανθρωπότητας.
Η αλυσίδα της σπατάλης τροφίμων αποτε-
λεί κύρια πηγή εκπομπής αερίων του θερ-
μοκηπίου, υποβάθμισης της βιοποικιλότη-
τας και των οικοσυστημάτων, καθώς και 
ρύπανσης των υδάτων. Κεντρικός στόχος 
του συνεδρίου RETASTE είναι η παρουσί-
αση των πλέον σύγχρονων επιστημονικών 
και τεχνολογικών επιτευγμάτων στο θέμα 
της διαχείρισης των υπολειμμάτων τροφί-
μων, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο, ο διάλογος για καινοτόμες λύσεις 
και συστήματα μείωσης της απώλειας και 
της σπατάλης τροφίμων, αξιοποίησης των 
οργανικών υπολειμμάτων (π.χ. ως συστα-
τικά ζωοτροφών) και ανακύκλωσης των μη 
αποφεύξιμων αποβλήτων τροφίμων (π.χ. 
μέσω κομποστοποίησης ή παραγωγής βι-
οπλαστικού), καθώς και η υποστήριξη της 
κυκλικής οικονομίας στην πράξη.
Στο συνέδριο RETASTE συμμετέχουν με-
ταξύ άλλων ειδικοί σε θέματα τροφίμων, 
βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας, 
ενώ κεντρικοί ομιλητές είναι: η Ελένη Ζήκα, 
στρατηγική σύμβουλος στον Εκτελεστικό 
Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου Έρευνας, η Clara Cicatiello, Assistant 
Professor, Department for Innovation in 
Biological Systems, Food and Forestry, 
University of Tuscia, η Marta Gomez 
San Juan, Strategic Project Advisor on 

Sustainable and Circular Bioeconomy, Food 
and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO), η Μαρία Λοϊζίδου και ο Γε-
ράσιμος Λυμπεράτος, καθηγητές της Σχο-
λής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου, ο Χάρης Γαλανάκης, 
διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας στο 
Galanakis Laboratories Greece και Adjust 
Professor, King Saud University Saudi 
Arabia, o Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Vice 
Dean of College of Food and Agriculture και 
Professor of Food Technology, United Arab 
Emirates University, η Χριστίνα Μαρούλη, 
αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Πε-
ριβαλλοντικών Σπουδών του Αμερικανικού 
Κολλεγίου της Ελλάδας, η Κάτια Λαζαρίδη, 

καθηγήτρια επικεφαλής του Τμήματος Γεω-
γραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 
και ο Θρασύβουλος Μανιός, καθηγητής και 
αντιπρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου.
Το συνέδριο απευθύνεται στον ακαδημαϊ-
κό χώρο, στη βιομηχανία και σε όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς που επιζητούν να 
αντιμετωπίσουν στην πράξη το τεράστιο ζή-
τημα της σπατάλης τροφίμων. Διοργανώνεται 
υπό την αιγίδα του Πράσινου Ταμείου, που 
υποστηρίζει την κάλυψη του κόστους συμμε-
τοχής για επιλεγμένους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες: 
https://retaste.gr/.

RETASTE:  

Ένα πολυθεματικό συνέδριο  
ανοίγει τον διάλογο για ουσιαστικές 

λύσεις στη σπατάλη τροφίμων
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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

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