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Πολιτική
Ο Τσίπρας 
στο κάδρο
Η παραίτηση 
Ιγκλέσιας μεγαλώνει 
τη μοναξιά του

Γ. Κύρτσος
Ντράγκι: Ο Σούπερ 
Μάριο μεγάλη 
ελπίδα της Ιταλίας, 
της Ε.Ε. αλλά και 
της Ελλάδας

Π. Ιωαννίδης
Τέλος εποχής
«Πέταξε» στα 97 
του ο εθνικός μας 
πιλότος

σελ. 9 σελ. 15-18 σελ. 26-27

σελ. 35 σελ. 33

ΑΠΈΧΈΙ ΑΚΌΜΗ ΤΌ ΤΈΛΌΣ 
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

σελ. 4-6, 10-13

Χριστιάνα Γαλιάτσου
«Ακόμα και σήμερα 
υπάρχουν “διαμάντια”»

σελ. 19-25

• ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2022

• ΣΗΜΑΔΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΣΑ ΤΩΝ «27» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19

• H E.E. ΧΑΝΕΙ ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΗΠΑ, ΚΙΝΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Lord of the Rings - The series 
VS House of the Dragon
Η επική τηλεόραση επιστρέφει

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Πείτε µας 
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ΘΕΜΑΤΑ

04-08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Εμβολιασμός: Το υπερόπλο μπορεί να 
γίνει μπούμερανγκ
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛ. ΜΑΛΛΙΑΣ 
«Η πολιτική σιωπής και ανοχής της 
Γερμανίας και άλλων ενθαρρύνει τον 
πρόεδρο Ερντογάν»
10 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ  
Η αυτοθυματοποίηση υπονομεύει τα 
ηγετικά χαρακτηριστικά του Τσίπρα
10 // ΑΠΟΨΗ ΑΛ. ΜΑΛΛΙΑΣ Η Ελλάδα 
στον παγκόσμιο πολιτικό χάρτη, 200 
χρόνια μετά
11-13 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Ελληνική πτώση χωρίς τέλος στην Ε.Ε.
14 // ΑΠΟΨΗ Ν. ΠΑΓΩΝΗΣ  
Ο e-ΕΦΚΑ στην ψηφιακή εποχή
15-28 // ΑΦΙΕΡΩΜΑ Άνοιξη με υγεία
•  Άνοιξη: Η εποχή των λουλουδιών 

και των αλλεργιών
•  Νηστεία: Όταν η παράδοση 

συνδυάζεται με τη σύγχρονη διατροφή
•  Ρευματικά νοσήματα και βιοομοειδή 

φάρμακα
•  Καθαρισμός προσώπου: Τα πιο 

συνηθισμένα λάθη
•  Εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα: 

Τι είναι

•  Ένταξη στο ΕΣΥ ιδιωτικών κλινικών 
λόγω Covid

•  Πώς θα αυξήσετε την αίσθηση 
ευτυχίας εν μέσω lockdown

29-31 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ  
Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις
32-33 // ΕΠΙΣΤΗΜΗ  
ΑΜ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Οι 
μικροοργανισμοί, το περιβάλλον  
και οι βιογεωχημικοί κύκλοι 
των στοιχείων της φύσης

FREE TIME
34 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά 
δρώμενα της εβδομάδας
35 // EDITORIAL - Τι μάθαμε  
από την πανδημία Covid-19; - Τίποτα.
36 // ΤΕΧΝΗ  Έρχεται η επετειακή 
έκθεση «Μικρά Ασία» στο Μουσείο 
Μπενάκη
37 // 1821 «Μοριάς ’21»: Ένα 
συναρπαστικό ταξίδι στον τόπο όπου 
άναψε η φλόγα της Επανάστασης
38 // TV … και το Όσκαρ πάει στο 
ERTFLIX
39 // ΠΛΑΝΗΤΗΣ Για ενεργειακή 
δημοκρατία
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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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Covid-19: Στην τελική ευθεία με μεγάλο 
ρίσκο
07 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Πολιτική 
αντιπαράθεση σε άγνωστες ρυθμίσεις για 
τα εργασιακά
08 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Κακομαθη-
μένοι
09 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο Τσίπρας στο κάδρο
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μένει πίσω η Ε.Ε.
14 // ΑΠΟΨΗ ΑΝΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Επινοώντας ανεμόμυλους για να υπάρ-
χουν πολιτικά
15-18 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Μάριο 
Ντράγκι: Η χρυσή εφεδρεία της Ιταλίας 
και της Ε.Ε.
19-25 // ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ημέρα της Μητέρας
• ΙΩ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ Γιορτή της Μητέρας 
δεν είναι μόνο ευχές και λουλούδια
• Δεκατρείς διάσημοι μιλάνε για τις μητέ-
ρες τους
• Τρία παιδικά βιβλία για τη Γιορτή της 
Μητέρας… και ένα για κείνη
• Έξι δώρα για εκείνη
• Εμβόλιο κορονοϊού και υπογονιμότητα
26-27 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Π. Ιωαννίδης: «Πέ-
ταξε» ο εθνικός μας πιλότος
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29 // ΥΓΕΙΑ Οι ασθενείς με άσθμα 
μπορούν να έχουν μια απολύτως φυσι-
ολογική ζωή

SPORTS

30-31 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτά-
σεις από το Betarades.gr

FREE TIME

32 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά δρώ-
μενα της εβδομάδας
33 // TV Η επική τηλεόραση επι-
στρέφει
34 // CITY  Ένα κτίριο, μια ιστορία
35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡ. ΓΑΛΙΑΤΣΟΥ 
«Ακόμα και σήμερα υπάρχουν “δια-
μάντια”
36 // ACTION Αυθεντικός Μαραθώνι-
ος Κολύμβησης // Run Messinia
37 // DIGITAL Από τον Όλυμπο 
στα Webby Awards // Το Android 
Earthquake Alerts στην Ελλάδα
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συμβουλές για καλύ-
τερη ζωή
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COVID-19: ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ 
ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΡΙΣΚΟ

Λάθη και παραλείψεις σε Ε.Ε. και Ελλάδα που δυσκόλεψαν 
την κατάσταση.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Ε.Ε. υποτίμησε 
τη στρατηγική διάσταση 
της πανδημίας.

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και 
οι ευρωπαϊκές κυβερνή-
σεις θεωρούν ότι έχουμε 
μπει στην τελική ευθεία 

της αντιμετώπισης της πανδημίας 
Covid-19.
Οι επιστημονικές εκτιμήσεις διαφέ-
ρουν σε πολλά σημεία με την πολι-
τική βούληση των κυβερνήσεων, οι 
οποίες είναι λογικό να θέλουν να α-
φήσουν πίσω τους την πανδημία για 
να εφαρμόσουν την οικονομική και 
κοινωνική πολιτική τους.

Η άποψη των επιστημόνων
Διαφοροποιήσεις υπάρχουν και με-
ταξύ των επιστημόνων. Οι εκτιμήσεις 
όμως των περισσοτέρων είναι μέσα 
σε ένα πλαίσιο το οποίο συνοψίζεται 
ως εξής:
Πρώτον, η κατάσταση θα σταθερο-
ποιηθεί και στη συνέχεια θα βελτι-

ωθεί με τη βοήθεια της προόδου του 
εμβολιασμού και των υψηλών θερμο-
κρασιών του καλοκαιριού.
Δεύτερον, η βελτίωση όμως θα είναι 
περιορισμένη και υπό προϋποθέσεις, 
με αποτέλεσμα να μην υπάρξει πλή-
ρης επιστροφή στην κανονικότητα το 
καλοκαίρι του 2021.
Τρίτον, δεν μπορεί να υπάρξει ασφα-
λής πρόγνωση των εξελίξεων, γιατί 
πολλά θα εξαρτηθούν από παράγο-
ντες που μεταβάλλονται. Για παρά-
δειγμα, η τουριστική κίνηση μπο-
ρεί να επιβαρύνει την επιδημιολο-
γική κατάσταση, όπως το καλοκαίρι 
του 2020, παρά το γεγονός ότι κινή-
θηκε μόλις στο 20% του επιπέδου-
ρεκόρ του 2019. Ένας άλλος αστάθ-
μητος παράγοντας είναι οι πιθανές 
μεταλλάξεις που θα εμφανιστούν, οι 
οποίες μπορεί να μην αντιμετωπίζο-
νται αποτελεσματικά από τα υπάρχο-

ντα εμβόλια.
Τέταρτον, τον χειμώνα του 2021-
2022 αναμένεται ένα πιο ήπιο κύμα 
Covid-19, με το σκεπτικό ότι ο κορο-
νοϊός έχει την ίδια περίπου εξέλιξη 
με τη λεγόμενη «ισπανική γρίπη» 
που ξέσπασε το 1918. Το νέο κύμα 
κορονοϊού μπορεί να επιβάλει έναν 
νέο γύρο εμβολιασμού προς τα τέλη 
του 2021.
Πέμπτον, οι περισσότεροι ειδικοί κα-
ταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η παν-
δημία θα ολοκληρώσει τον κύκλο της 
το γ΄ τετράμηνο του 2022, κάπου με-
ταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου. 
Στη συνέχεια ο Covid-19 θα αποκτή-
σει χαρακτηριστικά εποχικής λοίμω-
ξης –ένα είδος γρίπης– που δεν θα 
πρέπει να αγνοούμε, αλλά και δεν θα 
αποτελεί μεγάλο κίνδυνο.
Έκτον, η έξαρση της πανδημίας στην 
Ινδία και σε άλλες χώρες οδηγεί 

τους ειδικούς του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στην εκτί-
μηση ότι δεν θα ξεμπερδέψουμε εύ-
κολα και γρήγορα από την πανδη-
μία αν δεν υπάρξει αποτελεσματική 
απάντηση σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Γι’ αυτό κερδίζει έδαφος η πρόταση 
για παραίτηση των φαρμακοβιομη-
χανιών από τα δικαιώματά τους στις 
πατέντες των εμβολίων, ώστε να υ-
πάρξει σχετικά γρήγορη και φθηνή 
μαζική παραγωγή εμβολίων που θα 
καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού 
σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σε γενικές γραμμές, η μεγάλη δοκι-
μασία έχει μπει στο τελικό στάδιο, το 
οποίο όμως είναι άγνωστης διάρκειας 
και υψηλού ρίσκου.

Τα λάθη της Ε.Ε.
Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρω-
παϊκές κυβερνήσεις έκαναν σοβαρά 
λάθη εκτίμησης σε ό,τι αφορά την έ-
νταση, τη διάρκεια και τον τρόπο α-
ντιμετώπισης της πανδημίας.
Οι περισσότερες κυβερνήσεις υιο-
θέτησαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 
του 2020 μια αρκετά χαλαρή στάση 
σε σχέση με το πρόβλημα, με απο-
τέλεσμα να μεγαλώσει το κόστος σε 
ανθρώπινες ζωές και σε ό,τι αφορά 
τη λειτουργία της οικονομίας και της 
κοινωνίας.
Στην πρώτη φάση της πανδημίας η 
Ελλάδα αποτέλεσε βασική εξαίρεση 
του ευρωπαϊκού κανόνα. Η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη κινήθηκε γρήγορα 
και αποφασιστικά για να προστατεύ-
σει τη δημόσια υγεία. Έκανε τη δια-
φορά στον αριθμό των θανάτων σε 
σχέση με τον πληθυσμό και απέ-
σπασε εγκωμιαστικά σχόλια.
Από τον Μάιο-Ιούνιο άρχισε μια 
φάση χαλάρωσης των περιοριστικών 
μέτρων στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα, 
με το σκεπτικό ότι τα χειρότερα είχαν 
περάσει και πως έπρεπε να λειτουρ-
γήσει, σε κάποιον βαθμό, το τουρι-
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Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι ο εμβολιασμός 
δεν είναι η απόλυτη λύση.

στικό καλοκαίρι, το οποίο παίζει ση-
μαντικό ρόλο στις οικονομίες του 
Νότου.
Τα πράγματα αποδείχθηκαν πιο δύ-
σκολα απ’ ό,τι είχε αρχικά υπολογι-
στεί. Το καλοκαιρινό άνοιγμα έδωσε 
σιγά-σιγά νέα δυναμική στην πανδη-
μία και από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο 
του 2020 πολλές χώρες της Ε.Ε. –με-
ταξύ των οποίων και η Ελλάδα– άρ-
χισαν να αντιμετωπίζουν μεγάλες δυ-
σκολίες.
Υπήρξε μια άτυπη συνεννόηση σε ε-
πίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για 
να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες 
με «έξυπνα» και στοχευμένα μέτρα 
και να αποφευχθεί ένα γενικό αυ-
στηρό lockdown, το οποίο θα δημι-
ουργούσε ανυπέρβλητα προβλήματα 
στην οικονομία και μεγάλες εντάσεις 
στην κοινωνία.
Επικράτησε η λογική των μέτρων-α-
κορντεόν –άλλοτε αυστηρά, άλλοτε 
πιο χαλαρά– ανάλογα με την πορεία 
των δεικτών της πανδημίας, τα νέα 
κρούσματα, τη μεταδοτικότητα, την 
κατάσταση στις ΜΕΘ και τον αριθμό 
των θανάτων.
Με το πέρασμα του χρόνου φάνηκε 
ότι τα μέτρα-ακορντεόν δεν ήταν ιδι-
αίτερα αποτελεσματικά, ενώ ήταν α-
νοιχτά σε πολιτικές πιέσεις και ερμη-

νείες.
Παίχτηκε ένα σκληρό πολιτικό παι-
χνίδι, με διάφορες πολιτικές δυνά-
μεις –κυρίως της άκρας Δεξιάς και σε 
μικρότερο βαθμό της ριζοσπαστικής 
Αριστεράς– να αμφισβητούν την ανα-
γκαιότητα των περιοριστικών μέτρων 
και της σχετικής κοινωνικής πειθαρ-
χίας. Οι κυβερνήσεις αντέδρασαν με 
τη λεγόμενη διαχείριση του πολιτι-
κού κόστους, η οποία στις περισσό-
τερες περιπτώσεις ανέβασε το κόστος 
σε ανθρώπινες ζωές στη διαχείριση 
της πανδημίας.
Με τον τρόπο που λειτούργησε το 
πολιτικό σύστημα στην Ε.Ε., οι κυ-
βερνήσεις πέρασαν σε πρόωρη χαλά-
ρωση των μέτρων, σε μια προσπάθεια 
να περιορίσουν το πολιτικό κόστος, 
και γι’ αυτό επένδυσαν όλες τις ελ-
πίδες τους στην αποτελεσματικότητα 
του εμβολιαστικού προγράμματος.

Στρατηγικής σημασίας
Το μεγαλύτερο λάθος των ευρωπα-
ϊκών θεσμών και των κυβερνήσεων 
είναι ότι δεν κατάλαβαν έγκαιρα τον 
ρόλο που θα έπαιζε η πανδημία στην 
αναδιάταξη της παγκόσμιας οικονο-
μίας και στην αλλαγή του παγκόσμιου 
συσχετισμού δυνάμεων.
Κυβερνήσεις και κόμματα ουσια-

στικά συμφώνησαν ότι δεν υπήρχε 
περίπτωση να αντιμετωπιστεί η παν-
δημία με την αυστηρότητα που χαρα-
κτήρισε την πολιτική που εφάρμοσαν 
η Κίνα και άλλες χώρες, όπως η Αυ-
στραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Σιγκα-
πούρη, η Νότια Κορέα, το Βιετνάμ 
και η Ταϊβάν.
Με τον τρόπο αυτόν μετέτρεψαν την 
πανδημία σε καταλύτη της μετατόπι-
σης του κέντρου βάρους του παγκό-
σμιου οικονομικού συστήματος προς 
την Κίνα, την Αυστραλία και χώρες 
της Άπω Ανατολής.
Η Κίνα αναπτύχθηκε με ρυθμό 2% 
το 2020, ενώ το ΑΕΠ στην Ε.Ε. των 
«27» γνώρισε πτώση μεγαλύτερη του 
6%. Το α΄ τρίμηνο του 2021 η αύξηση 
του ΑΕΠ ήταν της τάξης του 18% στην 
Κίνα, ενώ στην Ε.Ε. σημείωσε μικρή 
υποχώρηση.
Δεν είναι μόνο η οικονομική δια-
φορά σε βάρος της Ε.Ε. αλλά και η σύ-
γκριση της υγειονομικής κατάστασης. 
Οι χώρες που αναφέραμε νίκησαν την 
πανδημία προτού καν αναπτύξουν το 
εμβολιαστικό τους πρόγραμμα, ενώ η 
Ε.Ε. απέτυχε στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας και υποχρεώθηκε να ε-
πενδύσει όλες τις ελπίδες της στο εμ-
βολιαστικό πρόγραμμα. Αυτό έγινε 
παρά τις προειδοποιήσεις του ΠΟΥ 
ότι τα εμβόλια αποτελούν εξαιρετικά 
καλό «εργαλείο» στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας, αλλά δεν μπορούν να 
προσφέρουν από μόνα τους τη λύση 
στο πρόβλημα.
Τις τρεις χειρότερες επιδόσεις στην 
Ε.Ε. στο σύνολο της περιόδου της 
πανδημίας έχουν η Ουγγαρία, η 
Τσεχία και η Βουλγαρία. Στις αρχές 
Μαΐου 2021 (6/5 Statista) είχαν κα-
ταγράψει αντίστοιχα 2.883 θανάτους 
από κορονοϊό ανά εκατομμύριο κα-
τοίκους, 2.762 και 2.404.
Στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορ-
τογαλία και στη Γαλλία –χώρες του 
ευρωπαϊκού Νότου– οι θάνατοι από 
κορονοϊό ανά εκατομμύριο κατοίκους 
ήταν αντίστοιχα 2.023, 1.668, 1.653 
και 1.550.
Πολύ καλύτερες είναι οι επιδόσεις 
χωρών όπως η Γερμανία, η Ελλάδα, 
η Ιρλανδία και η Ολλανδία, που κατέ-
γραψαν την ίδια περίοδο 1.012, 1.004, 
994 και 980 θανάτους από κορονοϊό 
ανά εκατομμύριο κατοίκους.
Οι ευρωπαϊκές επιδόσεις είναι απα-
ράδεκτες με τα κριτήρια των χωρών 
που αντιμετώπισαν αποτελεσματικά 
την πανδημία. Στην Ιαπωνία οι θά-
νατοι από κορονοϊό ανά εκατομμύ-
ριο κατοίκους ήταν 83, στην Αυστρα-

λία 35,8, όπως και στη Νότια Κορέα, 
στη Σιγκαπούρη 5,4, στη Νέα Ζηλαν-
δία 5,2, στην Κίνα 3,4 και στο Βιετνάμ 
0,36.
Η σύγκριση γίνεται εφιαλτική για 
την Ε.Ε. αν μελετήσουμε τα στοιχεία 
του τελευταίου επταημέρου (τέλη Α-
πριλίου - αρχές Μαΐου 2021) σε ό,τι 
αφορά τον αριθμό των θανάτων από 
Covid-19 ανά εκατομμύριο κατοίκους.
Στην Ε.Ε. η βελτίωση είναι σταδιακή 
και παρατηρούνται ενδιαφέρουσες α-
νακατατάξεις, μία από τις οποίες είναι 
η συγκριτικά κακή επίδοση της Ελ-
λάδας. Αντίθετα, στις χώρες που ανα-
φέραμε, με τη μερική εξαίρεση της Ι-
απωνίας και της Νότιας Κορέας, το 
πρόβλημα μοιάζει να ανήκει οριστικά 
στο παρελθόν.
Τις τρεις χειρότερες επιδόσεις σε ό,τι 
αφορά τον αριθμό των θανάτων από 
Covid-19 στη διάρκεια του τελευ-
ταίου επταημέρου στην Ε.Ε. είχαν η 
Ουγγαρία με 83,4, η Κροατία με 67,6 
και η Βουλγαρία με 58.
Η Ελλάδα, με 41,9 θανάτους ανά εκα-
τομμύριο κατοίκους από κορονοϊό το 
ίδιο διάστημα, έχει την 5η χειρότερη 
επίδοση στην Ε.Ε. Αντίθετα, στο σύ-
νολο της περιόδου της πανδημίας με 
1.004 θανάτους ανά εκατομμύριο κα-
τοίκους έχει την 9η καλύτερη επί-
δοση μεταξύ των «27», με πολύ μικρή 
διαφορά από την 7η Ιρλανδία και την 
8η Ολλανδία. Επομένως, στο σύνολο 
της περιόδου της πανδημίας η βαθ-
μολογία μας είναι πολύ καλή, αλλά 
παρατηρείται υποχώρηση της θέσης 
μας, ιδιαίτερα το 2021.
Οι ενδοευρωπαϊκές συγκρίσεις δεί-
χνουν ότι παίζουμε σε κατώτερη κα-
τηγορία σε ό,τι αφορά την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας. Την εβδομάδα 
που έληξε στις 6 Μαΐου 2021 η Ιαπω-
νία είχε 2,7 θανάτους από κορονοϊό 
ανά εκατομμύριο κατοίκους, η Νότια 
Κορέα 0,44 και η Σιγκαπούρη 0,18. 
Απόλυτη η επιτυχία της Αυστραλίας, 
της Νέας Ζηλανδίας, της Κίνας και 
του Βιετνάμ με μηδέν θανάτους από 
κορονοϊό ανά εκατομμύριο κατοίκους 
στη διάρκεια της τελευταίας εβδομά-
δας.

Μεγάλη απόσταση
Η Ελλάδα έχει να καλύψει μεγάλη 
απόσταση για να βελτιώσει την επι-
δημιολογική της κατάσταση και στη 
συνέχεια να αντιμετωπίσει το πρό-
βλημα, παρά τις πρόσθετες δυσκολίες 
που συνδέονται με το άνοιγμα της οι-
κονομίας, της κοινωνίας και φυσικά 
του τουρισμού.
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Η Ελλάδα πήρε άριστα 
στην πρώτη φάση 
της πανδημίας, αλλά 
τελευταία οι επιδόσεις 
της υστερούν.

Αναφέρω ενδεικτικά ότι στις 5 Μαΐου 
2021 καταγράφηκαν στην πατρίδα μας 
96 θάνατοι από τον Covid-19 και ο η-
μερήσιος μέσος όρος της προηγούμε-
νης εβδομάδας ήταν 75 θάνατοι. Αν 
δούμε τα στοιχεία για την 5η Μαΐου 
2020 (Statista), είχαμε μηδέν θανά-
τους το τελευταίο 24ωρο και ημερή-
σιο μέσο όρο για το προηγούμενο ε-
πταήμερο έναν θάνατο.
Αυτό σημαίνει ότι το 2020 ήμασταν 
σε εξαιρετικά καλή κατάσταση όταν 
προγραμματίζαμε το άνοιγμα του του-
ρισμού. Στις 13 Ιουνίου 2020, οπότε 
ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης κή-
ρυξε επίσημα την έναρξη της τουρι-
στικής περιόδου από τη Σαντορίνη, 
είχαμε μηδέν θανάτους το τελευταίο 
24ωρο και μηδέν θανάτους το τελευ-
ταίο επταήμερο. Αποτελούσαμε πράγ-
ματι τον ασφαλή προορισμό που δια-
φημίζαμε.
Την ίδια άψογη επιδημιολογική ει-
κόνα είχαμε την 1η Ιουλίου του 2020 
με μηδέν θανάτους το τελευταίο 
24ωρο και μηδέν θανάτους το τελευ-
ταίο επταήμερο.
Την 1η Αυγούστου 2020 είχαμε 
μηδέν θανάτους το τελευταίο 24ωρο 
και ημερήσιο μέσο όρο για το τελευ-
ταίο επταήμερο έναν θάνατο. Τέλος, 
την 1η Σεπτεμβρίου του 2020 τα στοι-
χεία άρχισαν να δείχνουν μετρήσιμη 
επιβάρυνση της επιδημιολογικής κα-
τάστασης, λόγω τουρισμού και καλο-
καιρινής χαλάρωσης. Πέντε θανάτους 
το τελευταίο 24ωρο και ημερήσιο 
μέσο όρο του τελευταίου επταημέρου 
τέσσερις θανάτους.
Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία η βάση 
εκκίνησης σε ό,τι αφορά την επιδημι-
ολογική κατάσταση στο άνοιγμα του 
τουρισμού, γιατί θα υπάρξει, αναπό-
φευκτα, επιβάρυνση.
Έχει επίσης σημασία η σύγκριση της 
κατάστασης στην Ελλάδα με την κατά-
σταση σε ανταγωνιστικούς τουριστι-
κούς προορισμούς. Με βάση τα στοι-
χεία που αναφέραμε (Statista), η Ελ-
λάδα είχε 41,9 θανάτους από Covid-19 
ανά εκατομμύριο κατοίκους το επταή-
μερο που προηγήθηκε της 6ης Μαΐου 
2021, με τους ανταγωνιστικούς προ-
ορισμούς της Ιταλίας να είναι στους 
24,2 θανάτους, της Γαλλίας στους 
20,3, της Κύπρου στους 15,8, της Ι-
σπανίας στους 10,3 και της Πορτογα-
λίας στους 0,88.
Η Τουρκία –η ακρίβεια των στοιχείων 
της οποίας αμφισβητείται έντονα– α-
νέφερε 25,7 θανάτους ανά εκατομμύ-
ριο κατοίκους στη διάρκεια του τελευ-
ταίου επταημέρου. Ο μόνος ανταγω-

νιστικός τουριστικός προορισμός με 
χειρότερες επιδόσεις είναι η Κροατία 
με 67,6 θανάτους από κορονοϊό ανά ε-
κατομμύριο κατοίκους το τελευταίο ε-
πταήμερο.

Η σημασία του εμβολιασμού
Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε 
χάσει το υγειονομικό πλεονέκτημα 
που είχαμε στον τουρισμό το 2020 
και θα πρέπει να δουλέψουμε συστη-
ματικά για να το ανακτήσουμε μέχρι 
την έναρξη της τουριστικής περιόδου, 
προς τα μέσα ή τα τέλη Ιουνίου, ή του-
λάχιστον να περιορίσουμε δραστικά 
το συγκριτικό μειονέκτημά μας.
Το εμβολιαστικό πρόγραμμα επιτα-
χύνεται στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα 
και, αν και δεν αποτελεί την από-
λυτη λύση, σίγουρα θα οδηγήσει στην 
άμεση και δραστική βελτίωση της κα-
τάστασης.
Για να αυξήσουμε τις πιθανότητες ε-
πιτυχίας της προσπάθειας που κά-
νουμε θα πρέπει να ανεβάσουμε ε-

ντυπωσιακά τα ποσοστά εμβολιασμού 
στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι άνω των 
80 ετών στη χώρα μας έχουν εμβολι-
αστεί μόνο σε ποσοστό 62,8%, ενώ τα 
αντίστοιχα ποσοστά είναι 86,2% στην 
Ιταλία, 92,9% στην Πορτογαλία και 
100% στην Ισπανία και στην Ιρλανδία.
Επίσης, στις ηλικίες 70-79 ετών το 
ποσοστό εμβολιασμού στη χώρα μας 
είναι 63,4%, με την Ιταλία να υστερεί 
ελαφρά, στο 62,6%. Όμως στην Ισπα-
νία το ποσοστό είναι ήδη 74,1%, στην 
Πορτογαλία 76,3% και στην Ιρλανδία 
97,6%.
Εξαιρετικά χαμηλό είναι το ποσο-
στό εμβολιασμού στην Ελλάδα στις 
ηλικίες 60-69 ετών, με μόλις 45,3%. 
Ακόμη χειρότερη η κατάσταση στην 
Ιρλανδία με 41,6%, στην Ιταλία με 
32,5% και στην Πορτογαλία με 30,1%. 
Κάπως καλύτερα η Ισπανία, με ποσο-
στό εμβολιασμού στους 60-69 ετών 
με 49,2%.
Επειδή είμαστε μια χώρα που χα-
ρακτηρίζεται από δημογραφική γή-
ρανση, έχει μεγάλη σημασία να ανε-
βάσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού 
στους άνω των 60 ετών. Δικαιολογίες 
του τύπου «είναι ανήμποροι» ή «δεν 
μπορούν να μετακινηθούν» καλύ-
πτουν ένα ποσοστό των συμπολιτών 
μας. Δεν εξηγούν όμως πλήρως την 
τεράστια υστέρησή μας στον εμβολι-
ασμό των άνω των 70 ετών.
Η κατάσταση που επικρατεί στην 
Ουγγαρία –η οποία συνδυάζει τις χει-
ρότερες επιδόσεις στο σύνολο της πε-
ριόδου της πανδημίας με τις χειρότε-
ρες επιδόσεις στην Ε.Ε. στη διάρκεια 
του τελευταίου επταημέρου– με το υ-

ψηλότερο ποσοστό εμβολιασμού με-
ταξύ των «27» προκαλεί δικαιολο-
γημένο προβληματισμό. Ενισχύει 
τη θέση του ΠΟΥ, σύμφωνα με την 
οποία τα αποτελεσματικά περιορι-
στικά μέτρα είναι αναγκαία, ανεξάρ-
τητα από τον εμβολιασμό. Άλλωστε οι 
επιστήμονες προειδοποιούν ότι όσο 
μεγαλύτερη είναι η διασπορά του ιού 
στην κοινωνία κατά τη διάρκεια του 
εμβολιαστικού προγράμματος, τόσο 
μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για 
μεταλλάξεις που μπορεί να περιορί-
σουν την αποτελεσματικότητα του εμ-
βολίου. Η κατάσταση στην Ουγγαρία 
ίσως οφείλεται, ως έναν βαθμό, στο 
μείγμα των εμβολίων που προτίμησε 
η κυβέρνηση Όρμπαν στην προσπά-
θειά της να στείλει το μήνυμα της με-
ρικής αυτονόμησης από τις επιλογές 
της Ε.Ε.
Τέλος, μια άλλη πρόκληση για την 
Ελλάδα είναι οι τουρίστες από τις 
βαλκανικές χώρες, ορισμένες από τις 
οποίες υστερούν σε αυτή τη φάση 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Στη διάρκεια του επταημέρου που 
προηγήθηκε της 6ης Μαΐου 2021, στη 
Βουλγαρία καταγράφηκαν 58 θάνατοι 
από κορονοϊό ανά εκατομμύριο κα-
τοίκους, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 67,8 
και στη Βόρεια Μακεδονία 95! Αντί-
θετα, σχετική ύφεση εμφανίζει η παν-
δημία στη Σερβία, ενώ το τελευταίο 
διάστημα είναι εντυπωσιακά καλές οι 
επιδόσεις σε Αλβανία και Κόσοβο ύ-
στερα από μια περίοδο έξαρσης.
Το βασικό συμπέρασμα από την α-
ντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα 
μας είναι ότι πήγαμε εξαιρετικά καλά 
στην πρώτη φάση, όταν φύγαμε μπρο-
στά και ως έναν βαθμό αυτονομηθή-
καμε από τους Ευρωπαίους εταίρους, 
ακολουθώντας αυστηρότερη και απο-
τελεσματικότερη πολιτική.
Στη συνέχεια δεν είχαμε ολοκληρω-
μένη πολιτική επιστροφής στην κα-
νονικότητα με μαζικά και στοχευμένα 
μοριακά τεστ και πλήρη καταγραφή 
των νέων κρουσμάτων και ιχνηλά-
τησή τους. Κινηθήκαμε στο γενικό 
ευρωπαϊκό πλαίσιο των μέτρων-ακορ-
ντεόν και της ολοένα μεγαλύτερης ε-
ξάρτησης από το εμβολιαστικό πρό-
γραμμα, με επιδόσεις κατώτερες του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Είναι φανερό ότι εκτός από το καλά 
οργανωμένο εμβολιαστικό πρό-
γραμμα χρειαζόμαστε φρέσκες ιδέες 
και να καταβάλουμε μεγαλύτερη προ-
σπάθεια για να καλύψουμε το χαμένο 
έδαφος και να επαναλάβουμε τη με-
γάλη επιτυχία της πρώτης φάσης.



Αβέβαιοι παραμένουν οι σύμμαχοι 
που ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητά στη 
μάχη κατά του νομοσχεδίου του 
υπουργείου Εργασίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΉ 
ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
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Καχυποψίες δημιουργεί στα κόμματα της α-
ντιπολίτευσης η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ 
να αναδείξει ως «μητέρα όλων των μαχών» 
την αποτροπή των αλλαγών στην εργατική 
νομοθεσία, τις οποίες επιφέρει το νέο νο-

μοσχέδιο το οποίο θα φέρει προς διαβούλευση η κυβέρ-
νηση εντός των επομένων ημερών, όπως έχει προαναγγεί-
λει ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης.
Όμως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της αντιπαράθεσης είναι 
ότι γίνεται χωρίς οι ίδιες οι διατάξεις του νομοσχεδίου να 
έχουν γίνει γνωστές, καθώς η μεν κυβέρνηση υποστηρίζει 
ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία, ενώ τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης προκαταλαμβάνουν ότι πρόκειται για 
προσπάθεια αύξησης των ωρών εργασίας, αδιαφορώντας 
για τις διαβεβαιώσεις του κ. Χατζηδάκη ότι το οκτάωρο κα-
τοχυρώνεται πλήρως.
«Η απάντηση σήμερα των εργαζομένων με τη μαζική συμ-
μετοχή τους στην απεργία είναι ένα μήνυμα: αυτή θα είναι 
μια κορυφαία μάχη υπεράσπισης του δικαιώματος των ερ-
γαζομένων και της λαϊκής πλειοψηφίας στη ζωή και την 
αξιοπρέπεια και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε μέχρι το 
τέλος» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, 
από την εκδήλωση για την Πρωτομαγιά, η οποία, όμως, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που γίνονται, δεν δικαιολογεί 
την αισιοδοξία ότι οι δυνάμεις που μπορεί να κινητοποι-
ήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επαρκούν 
για να αποτρέψουν την κατάθεση του νόμου.
Παράλληλα, το ΚΚΕ, το οποίο από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλαμ-
βάνεται ως μέρος του μετώπου κατά της κυβέρνησης, η 
οποία, κατά τον κ. Τσίπρα, εκλαμβάνει την «πανδημία ως 
ευκαιρία για να επιβάλει ό,τι πιο αντιλαϊκό, ό,τι πιο αντι-
δραστικό έχει φέρει ποτέ ελληνική κυβέρνηση απέναντι 
στον κόσμο της εργασίας, την κατάργηση του οκταώρου», 
συμπεριλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ στις κυβερνήσεις των ο-
ποίων οι αντεργατικοί νόμοι πρέπει να καταργηθούν.
«Είμαστε όλοι σήμερα εδώ ενωμένοι, γιατί αγωνιζόμαστε 
να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι της ΝΔ, του 
ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ» είπε στη δήλωσή του στη συ-
γκέντρωση του ΠΑΜΕ ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κου-
τσούμπας, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το ΚΚΕ μέ-
τρησε σε 1.600 όσους ήταν στο μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ, που ο 
ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μετρήσει σε 5.000.
Με τον κ. Κουτσούμπα διαφωνεί ο γραμματέας του 
ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, καθώς, όπως λέει, «κεκτη-
μένα δεν υπάρχουν», και καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι 
αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι απλώς «να επισημοποι-
ήσει αυτή την κατάργηση των κεκτημένων των δικαιωμά-
των που λίγοι πλέον εργαζόμενοι ωφελούνται από αυτά».
Όμως στους ενδεχόμενους συμμάχους του κ. Τσίπρα δεί-
χνει να μη συγκαταλέγεται η κ. Γεννηματά, η οποία απέ-
φυγε να ταυτίσει οργανωτικά το Κίνημα Αλλαγής με τον 
ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, αν και ταυτίστηκε πολιτικά με την α-
ντίθεση στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου Χατζηδάκη, την 
προώθηση των οποίων απέδωσε σε συντηρητικές δυνά-
μεις, τις οποίες δεν κατονόμασε
«Οι συντηρητικές δυνάμεις, και μαζί τους η ΝΔ, εκμεταλ-
λεύονται την πανδημία για να ακυρώσουν αγώνες και δι-
καιώματα που είναι ταυτισμένα με την ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια και την κοινωνική κινητικότητα» είπε η κ. Γεννηματά.
Τις δυσκολίες του ΣΥΡΙΖΑ να οικειοποιηθεί την αντίθεση 
στις ρυθμίσεις του προς διαβούλευση νομοσχεδίου ενι-
σχύουν οι οργανωτικές αδυναμίες του συνδικαλιστικού κι-
νήματος, καθώς ο μόνος εν δυνάμει συνομιλητής του είναι 
η ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, ενώ ΓΣΕΕ 
δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η ισχυρή 

παρέμβαση του ΠΑΜΕ, δηλαδή του ΚΚΕ.
Συγχρόνως όμως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προβλήματα και στο εσω-
τερικό του, καθώς η συμπόρευση με τις παραδοσιακές δυ-
νάμεις που καθοδηγούν συνδικαλιστές από τον χώρο του 
ΠΑΣΟΚ, όπως ο κ. Φωτόπουλος της ΔΕΗ, δεν γίνεται ευ-
μενώς δεκτή από τον παραδοσιακό ΣΥΡΙΖΑ.
Κάποιοι μάλιστα στο κόμμα θεωρούν ότι η παρουσία τέ-
τοιων παραδοσιακών συνδικαλιστών με καθεστωτική πο-
ρεία στα συνδικάτα τους θα καταστήσει δύσκολη την απόρ-
ριψη της ρύθμισης που φέρεται να είναι βέβαιο ότι θα υ-
πάρξει στο νομοσχέδιο για ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για 
εκλογές και απεργίες.
Κάποιοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους γιατί ο κ. Τσί-
πρας φέρεται να έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η συνολική 
γραμμή θα σχεδιαστεί μετά τα αποτελέσματα κάποιων με-
τρήσεων που θα έρθουν στις 10 Μαΐου, αλλά αν αυτές κα-
ταγράφουν αρνητικά τη συμπόρευση με τον Φωτόπουλο 
θα είναι αργά για να αλλάξει η φωτογραφία.
Προβλήματα προκάλεσε και η φωτογραφία του κ. Τσίπρα 
όπου περιστοιχίζεται από μια σειρά πρώην στελεχών του 
ΠΑΣΟΚ που προσχώρησαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Η συγκεκρι-
μένη φωτογραφία προκάλεσε θυμηδία σε παραδοσιακά 
στελέχη του κόμματος, τους οποίους δεν ενθουσιάζει η συ-
μπόρευση με δύο πρώην γραμματείς της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, 
την τομεάρχη Εργασίας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου 
και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Γιάννη Ραγκούση, 
αλλά και τον πρώην υπουργό και μέλος του Ε.Γ. Στέφανο 
Τζουμάκα.
Παράλληλα, η απόρριψη των ρυθμίσεων για τη διευθέ-
τηση του χρόνου εργασίας δεν μπορεί να είναι οριζόντια, 
γιατί υπάρχουν κλάδοι που την επιθυμούν. Ανάμεσα σε 
αυτούς είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, την κήρυξη της συλ-
λογικής σύμβασης των οποίων σε υποχρεωτική ζήτησαν 
από τον υπουργό τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσα 
στους οποίους και η κ. Ξενογιαννακοπούλου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ με το ένα χέρι ξιφουλκεί κατά της διευθέτησης 
του χρόνου εργασίας, επειδή δήθεν καταργεί το οκτάωρο, 
και με το άλλο μάς πιέζει για την εφαρμογή της, ανέφερε 
σε ανακοίνωση του ο κ. Χατζηδάκης.
«Ο κ. Χατζηδάκης αδυνατεί να καταλάβει τη διαφορά α-
νάμεσα στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με συλλο-
γική σύμβαση σε σχέση με την ατομική σύμβαση, είτε έχει 
χάσει την ψυχραιμία του και εσκεμμένα παραπληροφο-
ρεί» απάντησε η κ. Ξενογιαννακοπούλου, διευκρινίζοντας 
ουσιαστικά ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μπορεί 
να γίνει αποδεκτή υπό όρους.
Κάποιες τέτοιου είδους διακομματικές συγκλίσεις για το 
θέμα, όπως και για άλλα θέματα, δεν δείχνουν πιθανές, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επίσημες τοποθετήσεις της κυβέρ-
νησης και των κομμάτων. Στο σύνολο των θέσεων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για το νομοσχέδιο που δεν έχει ανακοινωθεί το υ-
πουργείο Εργασίας απάντησε με «7 αλήθειες στα 7 fake 
news του ΣΥΡΙΖΑ», χωρίς να δώσει το νομοσχέδιο στη δη-
μοσιότητα. Λίγο αργότερα το Κίνημα Αλλαγής με δική του 
ανακοίνωση αναφέρθηκε σε «7 αντεργατικές αλήθειες» α-
πέναντι στα «7 ψέματα της κυβέρνησης».



βολιαστεί, αλλά και να «επιβεβαιώσουμε» το ήδη γνω-
στό, ότι η πρώτη (ούτε και η δεύτερη) δόση του εμβο-
λίου δεν λύνει από μόνη της το πρόβλημα και δεν κα-
ταργεί την ανάγκη για συγκεκριμένες συμπεριφορές 
προφύλαξης. Μήπως έχουμε πανδημία;
Η χώρα ξεπέρασε τους 1.000 νεκρούς ανά εκατομμύ-
ριο, δηλαδή τον έναν νεκρό σε 1.000 ανθρώπους, και 
η τάση δείχνει αυξητική. Ένας νεκρός σε κάθε οικοδο-
μικό τετράγωνο, ένας νεκρός σε κάθε χωριό, και συνε-
χίζουμε ακάθεκτοι. Η πρόοδος των εμβολιασμών δεν 
αρκεί ακόμη για να ανακόψει δραστικά τις μολύνσεις, 
η δε συνολική συμπεριφορά δείχνει ότι για μεγάλη με-
ρίδα του πληθυσμού τα μέτρα προφύλαξης από την παν-
δημία θεωρούνται απλώς παράλογα ή άχρηστα κυβερ-
νητικά μέτρα, τα οποία μπορούμε και να παραβιάζουμε 
όταν μπορούμε. Κάτι σαν το όριο ταχύτητας στην εθνική 
οδό. Αν δεν μας βλέπει η τροχαία, είναι δικαίωμά μας να 
αυτοκτονήσουμε. Αλίμονο στον απέναντι όμως (ή στον 
διπλανό μας, αν μιλάμε για μόλυνση). Μήπως έχουμε 
πανδημία;
Ανακοινώθηκε από πολύ νωρίς ότι η χώρα ανοίγει τα 
σύνορα σε τουρίστες από τις 14 Μαΐου. Γνωρίζουμε 
όλοι, το ζήσαμε πέρυσι, τη σπουδαιότητα του γεγονότος 
για την επιβίωση μεγάλου μέρους του εργατικού δυνα-
μικού της χώρας, αλλά και για την ευημερία των υπο-
λοίπων. Το βήμα μεγάλο και οι κίνδυνοι προφανείς. Κα-
νονικά έπρεπε να προβληματιστούμε για την αναγκαι-
ότητα της συγκεκριμένης κίνησης ισορροπίας ανάμεσα 
σε υγειονομική και οικονομική επιβίωση και να προε-
τοιμαστούμε για τις ιδιαίτερες συμπεριφορές που θα α-
παιτήσουν οι συνθήκες που ανακύπτουν. Επιλέξαμε να 
γκρινιάξουμε για το (υποτιθέμενο) γεγονός ότι ο τουρί-
στας θα μπορεί να κινείται ελεύθερος μέσα στη χώρα, 
ενώ εμείς, οι ντόπιοι, θα υποκείμεθα σε περιορισμούς. 
Ακόμη κι αν γίνει έτσι (που δεν θα γίνει τελικά), μας 

Τ
ην εβδομάδα που μόλις τελείωσε ξε-
κίνησε τη λειτουργία της η εστίαση, 
μετά από μακρά περίοδο αναστολής. 
Θα περίμενε κανείς να κυριαρχήσει 
η ικανοποίηση για το γεγονός ότι με-
γάλη μερίδα συμπολιτών μας επιστρέ-

φει στην εργασία της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικο-
νομικά και, κυρίως, ψυχολογικά. Έχουν αναλυθεί επί 
μακρόν οι συνέπειες της αναγκαστικής αργίας, όσο αι-
τιολογημένη κι αν είναι αυτή λόγω της πανδημίας. Εκ-
φράστηκε μια κάποια ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι 
υπόλοιποι αποκτούμε τη δυνατότητα να συναναστρα-
φούμε περισσότερο μεταξύ μας, ωστόσο πέραν πάσης(;) 
προσδοκίας κυριάρχησε μια ατελείωτη γκρίνια για το 
γεγονός ότι η εστίαση ξεκινά χωρίς μουσική. Γκρίνια εκ-
πορευόμενη και από τους πελάτες αλλά και από τους κα-
ταστηματάρχες. Το ένα βήμα εμπρός θεωρήθηκε αιτία 
για γκρίνια και όχι βάση για προσπάθεια πραγματοποί-
ησης του επόμενου βήματος. Μήπως έχουμε πανδημία;
Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν η Μεγάλη Εβδομάδα. 
Με προσπάθεια και διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιεραρ-
χίας και κυβέρνησης θεσπίστηκαν χαλαρότεροι όροι για 
την τέλεση των Λειτουργιών, προκειμένου να αποφευ-
χθεί το περσινό φαινόμενο των άδειων ναών. Γκρίνια 
κι εδώ από μεγάλη μερίδα πιστών και κληρικών για το 
ότι η Ανάσταση δεν γίνεται απόγευμα και τα υπόλοιπα 
αφελή περί διωγμών και ανίκανων ιεραρχών. Κι αυτό το 
βήμα μπροστά, αντί να εκτιμηθεί και να συνοδευτεί από 
προσπάθεια πραγματοποίησης του επόμενου βήματος, 
κατακρίθηκε. Στην πράξη, και σε όχι λίγες εκκλησίες, 
δεν τηρήθηκε τίποτα και κανένα μέτρο και τα αποτελέ-
σματα θα φανούν σύντομα. Ήδη στην Κάρπαθο, όπου υ-
ποτίθεται είχαν εμβολιαστεί οριζόντια, επιβλήθηκε αυ-
στηρή αναστολή δραστηριοτήτων, για να ανακαλύψουμε 
κατόπιν ότι μεγάλο ποσοστό ανθρώπων δεν πήγε να εμ-

είναι αδιανόητο να τηρήσουμε κάποιους περιορισμούς 
για να επιβιώσει ο διπλανός μας, ξενοδόχος, εστιάτορας, 
καταστηματάρχης, αλλά και για να έχουμε δουλειές οι 
υπόλοιποι. Μήπως έχουμε πανδημία;
Στον χρόνο που μεσολάβησε από την έναρξη της παν-
δημίας ως τώρα, διαπιστώνουμε καθαρά ότι για τη με-
γάλη πλειονότητα του κόσμου οι όροι επιβίωσης και 
οι κανόνες συμπεριφοράς που επιβάλλουν οι συνθή-
κες έγιναν κατανοητοί. Το ερώτημα είναι αν η πλειονό-
τητα αυτή είναι αρκετή για να διασώσει το σύνολο. Ξε-
φύγαμε, οι πολλοί, από τις χαζές συνωμοσιολογίες περί 
κατασκευασμένου ιού, ξεφύγαμε από τους θρησκόλη-
πτους που έβλεπαν προσπάθεια εξαφάνισης της θρη-
σκείας, ξεφύγαμε από τους πολιτικολογούντες που έ-
βλεπαν είτε προσπάθεια επιβολής δικτατορίας είτε α-
ντιδημοκρατικά μέτρα καραντίνας, ξεφύγαμε από τους 
ηλίθιους που έβλεπαν τσιπάκι στα εμβόλια και φίμωση 
στις μάσκες. Το ερώτημα είναι αν θα καταφέρουμε να 
ξεφύγουμε και από την αδράνεια του μυαλού μας, η 
οποία επανέρχεται όταν νομίζουμε ότι ο κίνδυνος πέ-
ρασε, επειδή η κυβέρνηση ανοίγει δραστηριότητες.
Με περισσότερη ή λιγότερη επιτυχία (ό,τι κρίνει ο κα-
θένας), η κυβέρνηση συντόνισε (και συνεχίζει) μια συ-
νολική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, λαμ-
βάνοντας υπόψη το σύνολο των παραμέτρων, υγειονο-
μικών, κοινωνικών, οικονομικών, συναισθηματικών. 
Όλο αυτό είχε και έχει όριο την οικονομική αντοχή του 
συνόλου, της χώρας, αλλά και του καθενός από εμάς. 
Είναι αλήθεια ότι μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού βο-
λεύτηκε με το να κάθεται και να πληρώνεται. Ειδικά 
στο Δημόσιο, αλλά και σε ικανό κομμάτι του ιδιωτικού 
τομέα, το φαινόμενο ξεπέρασε, ενδεχομένως, κάθε λο-
γικό όριο. Τούτο του επέτρεψε να κάθεται και να δια-
τυπώνει κάθε παράλογη αξίωση, ακριβώς επειδή ούτε 
κινδύνευσε υγειονομικά ούτε πείνασε. Όσοι έπρεπε να 
εκτεθούν για να επιβιώσουν, έσφιξαν τα δόντια και προ-
χώρησαν. Είναι αυτοί που γκρινιάζουν λιγότερο.
Οφείλουμε να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Οφεί-
λουμε να συντονιζόμαστε και να μην κάνουμε του κε-
φαλιού μας. Να αποδεχόμαστε τις αξιολογήσεις αυτών 
που διοικούν. Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα και, για 
πολύ καιρό ακόμη, θα παραμείνουν γεμάτα. Τα εμβό-
λια είναι διαθέσιμα σε όλους, αλλά το 40% ως ποσοστό 
μη εμβολιασμένων (και σε υγειονομικούς και σε πολί-
τες!) είναι εξαιρετικά ανησυχητικό φαινόμενο. Το εμ-
βόλιο είναι ένα ισχυρό όπλο, αλλά δεν είναι η απόλυτη 
λύση. Η πανδημία είναι παρούσα, επιβάλλει συγκεκρι-
μένη συμπεριφορά και δεν αίρεται με κρατική εντολή. 
Εκτός αν αποδεχόμαστε το γεγονός ότι θα πεθάνουμε 
απλώς και μόνο επειδή δεν βρέθηκε κρεβάτι σε νοσο-
κομείο. Από δω και πέρα ξέρουμε ότι οι νεκροί θα είναι 
πολλοί, αν δεν αξιοποιήσουμε την αποκτηθείσα εμπει-
ρία και τα όπλα της επιστήμης, αλλά και αν δεν κινη-
θούμε συντεταγμένα.
Τίποτα δεν τελείωσε, αντίθετα, τώρα αρχίζει. Τώρα θα 
δείξουμε αν και τι μάθαμε. Αποφύγαμε, πέραν πάσης 
λογικής πρόβλεψης, τη βίαιη κατάρρευση με το ξέσπα-
σμα της πανδημίας. Καλούμαστε να δείξουμε αν γίναμε 
ώριμοι πολίτες ή αν παραμένουμε κακομαθημένοι ε-
νήλικες σε μια χρεοκοπημένη και χωρίς μέλλον χώρα. 
Ίσως ήρθε και η ώρα να πάψουμε να ανεχόμαστε τους 
λίγους, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνους πια, «έξυπνους».

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Κακομαθημένοι
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Σ
ε μια διαρκή προ-
σπάθεια να «ρε-
φάρει» τις απώ-
λειες σε αξιοπι-
στία τις οποίες 
είχε σε όλη τη δι-
άρκεια της παν-

δημίας επιδίδεται ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μετά τη 
δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ με 
την οποία ο κ. Μπάιντεν υιοθέτησε 
την πρόταση Ινδίας και Νότιας Αφρι-
κής για άρση της ιδιοκτησίας στις πα-
τέντες των εμβολίων.
Πρόκειται για την πρόταση που ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει 
στις 8 Ιανουαρίου, εξερχόμενος του 
Προεδρικού Μεγάρου, όταν είχε κα-
λέσει την κυβέρνηση «να αναλάβει 
πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
ώστε να εξασφαλίσει η Ε.Ε. τις πατέ-
ντες από τα εμβόλια και να δώσει τη 
δυνατότητα σε κάθε κράτος-μέλος να 
τις διαχειριστεί αναλόγως με τις εγ-
χώριες δυνάμεις της φαρμακοβιομη-
χανίας».
Εκ πρώτης όψεως η πρόταση του κ. 
Τσίπρα και η πρόταση του κ. Μπάι-
ντεν έχουν διαφορετικό πεδίο ανα-
φοράς, καθώς η πρώτη αναφέρεται 
στην πλούσια Ευρώπη και η δεύτερη 
σε χώρες που υφίστανται τρομακτική 
ζημιά από τις μεταλλάξεις του κορο-
νοϊού, αλλά την προηγούμενη Τε-
τάρτη ήταν η πρώτη φορά από την έ-
ναρξη της πανδημίας που μια ιδέα κο-
ντινή σε κάτι που είπε ο κ. Τσίπρας 
έδειχνε να έχει διεθνή αποδοχή.
Μέχρι στιγμής όλες οι προτάσεις του 
κ. Τσίπρα, οι οποίες ήταν ενδεδυμέ-
νες με την προειδοποίηση της «ύστα-
της στιγμής», ούτε εφαρμόστηκαν 
ούτε ποτέ αποδείχθηκε ότι ήταν η «ύ-
στατη στιγμή», ενώ όλες οι προβλέ-
ψεις του διαψεύστηκαν.
Το ΕΣΥ δεν κατέρρευσε επειδή δεν έ-
γιναν οι προσλήψεις που πρότεινε, οι 
ΜΕΘ άντεξαν στην αύξηση του κύμα-
τος των εισαγωγών, παρ’ ότι δεν έγι-
ναν όσες νέες είχε χαρακτηρίσει απα-
ραίτητες, οι μικρομεσαίοι δεν έκλει-
σαν, παρ’ ότι δεν δόθηκαν ενισχύσεις 
σε ρευστό από πέρυσι τον Μάιο, τα 
εμβόλια που δεν υπήρχαν στις 2 Νο-
εμβρίου έχουν εμβολιάσει πάνω από 
1 εκατομμύριο Έλληνες με δύο δόσεις 
και σχεδόν 2,5 εκατομμύρια Έλληνες 
με μία, ενώ εμβολιάζονται πάνω από 
100.000 άνθρωποι, ενώ ο ίδιος είχε 
βάλει τον πήχη στις 25.000.
Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τις αντι-
κρουόμενες προτάσεις για το κατά 
πόσο να ανοίξει ή να μην ανοίξει η 
εστίαση, αλλά και το γεγονός ότι το 
κόμμα, όπως προκύπτει από τις δημο-

σκοπήσεις, χρεώθηκε το «ρίσκο» που 
ανέλαβε ο κ. Τσίπρας για τις διαδηλώ-
σεις υπέρ του Κουφοντίνα, έχουν δη-
μιουργήσει ένα βαρύ κλίμα στο εσω-
τερικό του κόμματος, όπου κάποιοι 
συζητούν δημόσια σενάρια αλλαγών 
στην ηγεσία.
Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εντα-
χθεί και η πρώτη δημόσια αμφισβή-
τηση της ικανότητας του κ. Τσίπρα 
να επανέλθει στην εξουσία, η οποία 
ήρθε από τον πρώην υπουργό του, 
και επικεφαλής της ΛΑΕ, όταν απο-
χώρησε από το κόμμα, Παναγιώτη 
Λαφαζάνη, σύμφωνα με τον οποίο 
«αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας είναι θείο 
δώρο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 
διότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση στη 
χώρα».
Μάλιστα, ο κ. Λαφαζάνης, ο οποίος 
ετοιμάζει το βιβλίο του για το 2015, 
με τίτλο «Η Μεγάλη Προδοσία», 
προχώρησε και σε κριτική για προ-
σωπικά χαρακτηριστικά του κ. Τσί-
πρα, χαρακτηρίζοντάς τον «τακτικι-
στή» που «το κύριο που τον ενδιαφέ-
ρει είναι η καρέκλα της εξουσίας και 
η καρέκλα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, 
με τη φιλοδοξία να επανέλθει, υποτί-
θεται, στην εξουσία» και καταλογίζο-
ντάς του εξαπάτηση των ηγεσιών της 
αντιπολίτευσης του 2015, με τους ο-
ποίους φέρεται, κατά τον κ. Λαφα-
ζάνη, να είχε καταλήξει σε παρασκη-
νιακή συμφωνία συγκυβέρνησης ΣΥ-

ΡΙΖΑ-ΝΔ το 2015 με αντάλλαγμα την 
υπερψήφιση του τρίτου μνημονίου.
«Ο Τσίπρας τούς ενέπαιξε, υφάρπαξε 
την ψήφο τους για να τους τη φέρει 
μετά και επομένως ότι ήταν θύματα 
μια μεγάλης κοροϊδίας» είπε ο κ. Λα-
φαζάνης, επικαλούμενος όχι την προ-
σωπική του γνώση αλλά «ισχυρότα-
τες πηγές μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ και 
μέσα από τη ΝΔ», προειδοποιώντας 
δηλαδή ότι έχει ακόμη ανθρώπους 
με τους οποίους μιλά μέσα στον ΣΥ-

Ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλλει 
ότι ο Μπάιντεν υιοθέτησε 
την πρόταση Τσίπρα 
για τις πατέντες, αλλά 
τα κομματικά μέσα 
ενημέρωσης θάβουν την 
παραίτηση Ιγκλέσιας από 
τους Podemos, για να 
μην είναι εμπόδιο στην 
ανανέωση.

Ο ΤΣΊΠΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΔΡΟ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

www.freesunday.gr 0909.05.2021

πολιτική

ΡΙΖΑ.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εκτίμηση 
για τον βαθμό επιρροής που έχει ο 
πρώην υπουργός μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, 
ούτε για το κατά πόσο θα επηρεαστεί 
η αριστερόστροφη βάση του κόμμα-
τος από τους ισχυρισμούς του ότι ο κ. 
Τσίπρας και ο τότε Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, 
«λειτουργούσαν ως παρακρατική, συ-
νωμοτική ομάδα, υπό την κηδεμονία 
των Γερμανών».
Στο εσωτερικό, πάντως, του κόμμα-
τος προκάλεσε αμηχανία η απόφαση 
του επικεφαλής των Podemos να πα-
ραιτηθεί μετά την ήττα του κόμματος 
στη Μαδρίτη. Η «Αυγή» δημοσίευσε 
την είδηση 12 ώρες μετά, το πρωί της 
επομένης των εκλογών, με τον τίτλο 
«Γιατί ο Ιγκλέσιας αποχωρεί από την 
πολιτική», ενώ σε άλλη είδηση α-
ναφερόταν ότι «τα δύο ψηφοδέλτια 
της Αριστεράς κατέγραψαν μεγάλη 
άνοδο, που για το Unidas Podemos 
έφτασε στο 45% και για το Περισ-
σότερο Μαδρίτη ξεπέρασε το 30%», 
χωρίς στην είδηση να καταγράφονται 
τα εκλογικά ποσοστά, ενώ χαρακτηρι-
ζόταν «μπούμερανγκ για τη δημοκρα-
τία η συμμετοχή σε επίπεδα-ρεκόρ».
Το αποτέλεσμα των εκλογών δημο-
σιεύτηκε πέντε ώρες μετά, ως «βαριά 
ήττα των Σοσιαλιστών και της δη-
μοκρατίας στη Μαδρίτη», με υπό-
τιτλο την αύξηση των δυνάμεων των 
Podemos. Συνολικά η «Αυγή» είχε 
πέντε ειδήσεις για τις εκλογές στην Ι-
σπανία, οι δύο αφορούσαν τον σχολι-
ασμό του Άδωνη Γεωργιάδη και του 
Κωνσταντίνου Μπογδάνου.
Στον πρώτο καταλόγιζε ότι έκανε τη 
«σύνδεση» ΣΥΡΙΖΑ με τη Marfin 
«μέσω των Podemos» και στον δεύ-
τερο αντιφεμινιστικό παραλήρημα, 
διότι έγραψε για τη νικήτρια των ε-
κλογών ότι «οι γυναίκες γίνονται η-
γέτιδες με το να ηγούνται – όχι καβα-
λώντας το άρμα του MeToo».
Στόχος της προσέγγισης ήταν να μη 
δοθεί ιδιαίτερη προβολή στην παραί-
τηση του Ιγκλέσιας και ειδικά σε ε-
κείνη την αποστροφή του σύμφωνα 
με την οποία παραιτείται ώστε να μη 
σταθεί «εμπόδιο στην ανανέωση της 
ηγεσίας που χρειάζεται η πολιτική 
μας δύναμη».
Από τα φιλικά στον ΣΥΡΙΖΑ μέσα δεν 
εκρίθη σημαντική αυτή η αναφορά, η 
οποία αποτυπώνει και το κλίμα που 
δημιουργείται στο εσωτερικό του 
κόμματος. Μένει να κριθεί εάν η προ-
σπάθεια για αξιοποίηση της αναφο-
ράς Μπάιντεν στις πατέντες, ως υιο-
θέτηση της πρότασης Τσίπρα, μπορεί 
να το ανατρέψει.
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ΓΙΑΤΙ ΜΈΝΈΙ ΠΙΣΩ Η Έ.Έ.
Λάθη και ελλείψεις των «27» σε έναν σκληρό 
και ανταγωνιστικό κόσμο.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Ε.Ε. δεν είναι ούτε 
πρόκειται να γίνει 
πολιτική ένωση.

Παρατηρώντας την πορεία 
της Ε.Ε. στη διάρκεια 
της τελευταίας δεκαετίας, 
μιας δεκαετίας αλλεπάλ-

ληλων κρίσεων, καταλήγω στο συμπέ-
ρασμα ότι είναι καταδικασμένη να μεί-
νει πίσω σε έναν σκληρό και ανταγωνι-
στικό σύγχρονο κόσμο. 
Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα έχει σο-
βαρές ελλείψεις και έχουν γίνει λάθη 
στρατηγικής σημασίας τα οποία περιο-
ρίζουν το δυναμικό της Ε.Ε. 
Η Ελλάδα, σαν μια από τις λιγότερο α-
ναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε., βρίσκεται 
αντιμέτωπη με ένα διπλό πρόβλημα. 
Πρώτον, παρακολουθεί την Ε.Ε. να 
μένει πίσω σε σχέση με τις ΗΠΑ, την 
Κίνα και άλλες ισχυρές χώρες, με απο-
τέλεσμα να περιορίζονται οι δυνατότη-
τες να μας «τραβήξει» προς τα επάνω.
Δεύτερον, εξαιτίας των δικών μας α-
δυναμιών αλλά και των διαρθρωτικών 
προβλημάτων της Ε.Ε. υποχωρούμε 
συνεχώς στην εσωτερική οικονομική 
κατάταξη της Ε.Ε. 
Θα θέλαμε μια Ε.Ε. που θα θριάμβευε 
στον ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ και την 

Κίνα, θα πρόσφερε περισσότερες δυ-
νατότητες στις λιγότερο αναπτυγμένες 
χώρες της και μια Ελλάδα ικανή να α-
ξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες, να βελ-
τιώνει συνεχώς τη θέση της στο εσωτε-
ρικό των «27». Η πραγματικότητα που 
διαμορφώνεται όμως είναι εντελώς δι-
αφορετική. 

Δεν είναι πολιτική ένωση
Το βασικό πρόβλημα της Ε.Ε. είναι 
ότι δεν αποτελεί ούτε πρόκειται να 
γίνει πολιτική ένωση. Έχουν γίνει ση-
μαντικά βήματα στην κατεύθυνση της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης, αλλά στον 
σύγχρονο κόσμο κυριαρχούν ισχυρά 
κράτη. 
Η πορεία της Ε.Ε. προς την πολιτική 
ενοποίηση διακόπηκε το 2004 με τα 
δημοψηφίσματα στη Γαλλία και στην 
Ολλανδία με τα οποία απορρίφθηκε 
το λεγόμενο Ευρωσύνταγμα, στην επε-
ξεργασία του οποίου είχε πρωταγωνι-
στήσει ο Ζισκάρ Ντ’ Εστέν.
Αναπτύχθηκαν σημαντικές πρωτοβου-
λίες για να καλυφθεί το κενό που δημι-
ούργησε η απόρριψη του Ευρωσυντάγ-

ματος, αλλά όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι 
δεν υπάρχει πολιτική δυναμική για α-
ναθεώρηση των συνθηκών στην κατεύ-
θυνση της πολιτικής ένωσης. 
Το πρόβλημα που δημιουργείται δεν 
είναι μόνο εσωτερικής λειτουργίας, 
αλλά και αντίληψης που έχουν οι ηγέ-
τες των ισχυρών κρατών για την Ε.Ε. 
Γνωρίζουν τα πολιτικά της όρια και τις 
εσωτερικές αντιθέσεις και τις αξιοποι-
ούν κατάλληλα. 

Χωρίς κοινή άμυνα, εξωτερι-
κά σύνορα
Η αδυναμία της Ε.Ε. να μετασχηματι-
στεί σε πολιτική ένωση, της αφαιρεί 
τη δυνατότητα να αναπτύξει αξιόλογη 
κοινή πολιτική άμυνας και να προσφέ-
ρει εγγυήσεις για τα εξωτερικά της σύ-
νορα, που είναι σύνορα κρατών-μελών 
με τρίτες χώρες. 
Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν αποφά-
σεις υπέρ της κοινής ευρωπαϊκή άμυ-
νας, αλλά είναι περισσότερο στο επί-
πεδο των σχεδίων για το μέλλον, παρά 
στο επίπεδο της πρακτικής πολιτικής. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κονδύλια 

που δεσμεύτηκαν για την επόμενη ε-
πταετία είναι της τάξης του ενός δισ. 
ευρώ τον χρόνο, χωρίς τα κονδύλια να 
προέρχονται στο σύνολό τους από φρέ-
σκο χρήμα του ευρωπαϊκού προϋπο-
λογισμού. Το μεγαλύτερο μέρος προ-
έρχεται από μεταφορά κονδυλίων από 
έναν λογαριασμό σε άλλον, ενώ η προ-
σπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου να αυξήσει τις σχετικές δαπάνες 
προσέκρουσε, ως συνήθως, στις αντιρ-
ρήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 
Τα ζητήματα της αμυντικής στρατηγι-
κής δεν λύνονται βέβαια με συμβολι-
κού χαρακτήρα αποφάσεις. Η Ε.Ε. δέ-
χθηκε σημαντικό πλήγμα στον αμυ-
ντικό τομέα από την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Βρετανοί βέ-
βαια δεν ήταν υπέρ της ανάπτυξης της 
ευρωπαϊκής άμυνας, αλλά αποτελού-
σαν έναν ισχυρό δεσμό με το ΝΑΤΟ. 
Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου το 80% των νατοϊκών δαπα-
νών πραγματοποιούνται εκτός Ε.Ε. 
Το μόνο κράτος-μέλος της Ε.Ε. που 
έχει αρκετά σημαντικές στρατιωτικές 
δυνατότητες και την ικανότητα άμεσης 
προβολής ισχύος είναι πλέον η Γαλλία. 

Γερμανία-Γαλλία: Έλλειψη 
συντονισμού
Ένα από τα επιτεύγματα της ΕΟΚ και 
στη συνέχεια της Ε.Ε. είναι η ιστορική 
συμφιλίωση της Γαλλίας και της Γερμα-
νίας. Το Στρασβούργο, έδρα του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, αποτελούσε για 
70 χρόνια και μέχρι το 1945 προνομι-
ακό πεδίο σύγκρουσης της Γερμανίας 
και της Γαλλίας. Είμαι ένας από τους 
λίγους ευρωβουλευτές που πιστεύουν 
στον συμβολισμό του Στρασβούργου 
και γι’ αυτό ψηφίζω να παραμείνει σε 
αυτό η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου. Η συντριπτική πλειονότητα 
των ευρωβουλευτών προτιμούν να γί-
νονται όλες οι εργασίες στις Βρυξέλλες 
για να αποφεύγονται χρονοβόρες και 
δαπανηρές μετακινήσεις. Όλα εξαρτώ-
νται πάντως από την κυβέρνηση της 
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Οι «φειδωλοί» επενδύουν στην 
παγκοσμιοποίηση χωρίς πολλές ευρωπαϊκές 
υποχρεώσεις.

Γαλλίας, η οποία έχει δικαίωμα βέτο 
σε οποιαδήποτε προσπάθεια εγκατά-
λειψης του Στρασβούργου από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Πέρα από τους συμβολισμούς, η συ-
νεννόηση μεταξύ της Γαλλίας και της 
Γερμανίας αποδεικνύεται αρκετά προ-
βληματική. Η Γερμανία έχει ενισχύσει 
το ειδικό της βάρος στο εσωτερικό της 
Ε.Ε. μέσα από την επανένωση των δύο 
γερμανικών κρατών με την κατάργηση 
της Ανατολικής Γερμανίας και με τη 
βοήθεια της διεύρυνσης προς την Κε-
ντρική και την Ανατολική Ευρώπη. 
Η οικονομική και πολιτική επιρροή 
της Γερμανίας στους «27» είναι πολύ 
μεγαλύτερη της Γαλλίας και αυτό α-
ντανακλάται και στην οργάνωση και τη 
σύνθεση των ευρωπαϊκών θεσμών. Η 
Γαλλία είχε το πλεονέκτημα στις πρώ-
τες δεκαετίες της τότε ΕΟΚ, οπότε η 
Γερμανία είχε να αντιμετωπίσει τις συ-
νέπειες της ήττας στον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και του Ψυχρού Πολέμου. 
Το ισχυρό δίδυμο Γαλλίας-Γερμα-
νίας –στο οποίο στηρίζεται η Ε.Ε.– δεν 
είναι καλά συντονισμένο και αποτελε-
σματικό. Τα τελευταία χρόνια ο πρόε-
δρος της Γαλλίας Μακρόν είχε ενδια-
φέρουσες προτάσεις για περισσότερη 
Ευρώπη, οι περισσότερες από τις ο-
ποίες δεν υιοθετήθηκαν από την κα-
γκελάριο Μέρκελ.

Οι Ανατολικοί
Ένα από τα εμπόδια στην προώθηση 
της ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι η 
προτεραιότητα που δίνουν πρώην ανα-
τολικές χώρες στην ανάπτυξη του πο-
λιτικού τους συστήματος και στην ενί-
σχυση της εθνικής τους ταυτότητας. 
Μετά απ’ όσα πέρασαν επί σοβιετικού 
κομμουνισμού δεν βιάζονται να συμ-
βάλουν στην επιτάχυνση της ευρωπα-
ϊκής ενοποίησης. Υπάρχουν και τάσεις 
αυταρχισμού στις κυβερνήσεις τους, ε-
φόσον οι ηγέτες τους –χαρακτηριστικό 
το παράδειγμα του Όρμπαν της Ουγ-
γαρίας– αναδείχθηκαν μέσα από έναν 
σκληρό αγώνα, πρώτα κατά του σοβιε-
τικού κομμουνισμού και στη συνέχεια 
κατά των πολιτικών δυνάμεων που 
συνδέονται, ιστορικά, με το πρώην ΚΚ.
Χώρες όπως η Πολωνία, η Τσεχία, οι 
Δημοκρατίες της Βαλτικής φροντίζουν 
ιδιαίτερα τις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ. 
Θεωρούν ότι οι Αμερικανοί έπαιξαν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην απελευθέ-
ρωσή τους από τον σοβιετικό ζυγό και 
πως προσφέρουν ισχυρές εγγυήσεις έ-
ναντι της επιθετικότητας του καθεστώ-
τος Πούτιν. 
Οι ιστορικές εμπειρίες των «ανατολι-

κών» χωρών της Ε.Ε. περιορίζουν, για 
ένα απροσδιόριστο διάστημα, τον ευ-
ρωπαϊκό τους ζήλο. 

Οι «φειδωλοί»
Φρένο στην ευρωπαϊκή ενοποίηση πα-
τάνε για διαφορετικούς λόγους και οι 
λεγόμενοι «φειδωλοί», στους οποίους 
πρωταγωνιστεί η Ολλανδία. Παρόμοια 
είναι η προσέγγιση στα ευρωπαϊκά ζη-
τήματα της Δανίας –που μαζί με το Η-
νωμένο Βασίλειο είχε τις περισσότε-
ρες εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς 
κανόνες και δεσμεύσεις–, όπως επίσης 
της Φινλανδίας, της Σουηδίας και ως 
έναν βαθμό της Αυστρίας. 
Οι χώρες αυτές έχουν καλή κοινωνική 
οργάνωση και ανταγωνιστικές και εξω-
στρεφείς οικονομίες. Αξιοποιούν την 
Ε.Ε. και τις οικονομικές ευκαιρίες που 
προσφέρει σαν ισχυρή βάση για την ε-
πιτυχημένη παγκοσμιοποίηση της οι-
κονομίας τους. Δεν θέλουν πρόσθετες 
ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που μπορεί 
να τις επιβαρύνουν οικονομικά επηρε-
άζοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας τους, ούτε δεσμεύσεις 
που μπορεί να θέσουν σε αμφισβή-
τηση το κοινωνικό μοντέλο τους. 
Πρόκειται για μικρού ή μεσαίου μεγέ-
θους εξαιρετικά επιτυχημένες από οι-
κονομική και κοινωνική άποψη χώρες, 

οι οποίες θέλουν να διατηρήσουν τη 
στρατηγική αυτονομία τους. 
Όλα τα παραπάνω, με το δίδυμο Γαλ-
λίας-Γερμανίας, τους Ανατολικούς και 
τους «φειδωλούς», είναι απολύτως κα-
τανοητά. Δεν παύουν όμως να περιορί-
ζουν την αποτελεσματικότητα και να ε-
πιδρούν αρνητικά στην προοπτική της 
Ε.Ε. Είναι γνωστά σε όλους τους συνο-
μιλητές των ευρωπαϊκών θεσμών και 
των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και τα 
αξιοποιούν ανάλογα με τις επιδιώξεις 
και τη στρατηγική τους. 

Ευρωμιζέρια
Η καλύτερη απόδειξη της έλλειψης φι-
λοδοξίας που χαρακτηρίζει σε αυτή τη 
φάση την Ε.Ε. είναι ο ευρωπαϊκός προ-
ϋπολογισμός για τη διαχειριστική πε-
ρίοδο 2021-2027. 
Έμεινε κολλημένος στο 1% του ΑΕΠ 
των «27», παρά τις προσπάθειες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ορι-
σμένων κυβερνήσεων –μεταξύ των ο-
ποίων η ελληνική– να τον αυξήσουν 
στο 1,3% του ΑΕΠ. 
Τα κονδύλια του ευρωπαϊκού προϋ-
πολογισμού είναι εντελώς ανεπαρκή 
για να χρηματοδοτήσουν στρατηγικές 
όπως είναι η πράσινη μετάβαση, η ψη-
φιακή μετάβαση, η ευρωπαϊκή άμυνα, 
η αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

πανδημιών. 
Την εικόνα βελτιώνει κάπως η δημι-
ουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Α-
νάκαμψης, η οποία αποτελεί ένα ου-
σιαστικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση. 
Αυξάνονται οι ευρωπαϊκές δαπάνες για 
μία εξαετία και γίνεται ένα πρώτο προ-
σεκτικό βήμα στην κατεύθυνση της α-
μοιβαιοποίησης του χρέους, εφόσον η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βγει στις α-
γορές για να δανειστεί εκ μέρους των 
«27». 
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης 
είναι εξαιρετικά σημαντικό, συγκρινό-
μενο με το διαχειριστικό παρελθόν της 
Ε.Ε. Ταυτόχρονα όμως είναι ανεπαρ-
κές σε σχέση με τις προκλήσεις που α-
ντιμετωπίζουμε και ιδιαίτερα σε σχέση 
με τις παρεμβάσεις των ΗΠΑ και της 
Κίνας για τη στήριξη της οικονομίας 
τους σε συνθήκες κρίσης της πανδη-
μίας. Δεν είναι τυχαίο ότι και σε αυτή 
την κρίση οι οικονομικές επιδόσεις της 
Ε.Ε., συνολικά, είναι πολύ χειρότερες 
από των ΗΠΑ και της Κίνας. 

Το κόστος 
της γραφειοκρατίας
Σοβαρές δυσκολίες στην πρόοδο της 
Ε.Ε. δημιουργεί και η λειτουργία της 
συχνά ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής και 
εθνικής γραφειοκρατίας. 
Με το πέρασμα του χρόνου ενισχύ-
θηκαν τα γραφειοκρατικά χαρακτηρι-
στικά των υπηρεσιών των ευρωπαϊκών 
θεσμών. Οι δεκάδες χιλιάδες υπάλ-
ληλοι λειτουργούν σε ένα περιβάλ-
λον που οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις 
στον λεγόμενο ιδρυματισμό. Εξακο-
λουθούν να υπάρχουν πολλοί εξαιρε-
τικά ικανοί υπάλληλοι και στελέχη στις 
ευρωπαϊκές υπηρεσίες, εμποδίζονται 
όμως από χρονοβόρες γραφειοκρα-
τικές διαδικασίες. Παράλληλα, δέχο-
νται μεγάλη πίεση από τα καλά οργα-
νωμένα λόμπι και τους εκπροσώπους 
τους. 
Σαν να μην έφταναν αυτά, σε πολλές 
περιπτώσεις εκδηλώνεται αντιπαλό-
τητα μεταξύ ευρωπαϊκής και εθνικής 
γραφειοκρατίας. Πολλά κράτη-μέλη 
δημιουργούν γραφειοκρατικό «άβατο» 
για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες δυσκο-
λεύοντας τη συνεννόηση και τη συνερ-
γασία. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα 
των υπουργείων Άμυνας των κρατών-
μελών τα οποία επιμένουν σε έναν 
σχεδόν απόλυτα εθνικό σχεδιασμό, 
γεγονός που εμποδίζει την ευρωπα-
ϊκή συνεργασία στα εξοπλιστικά προ-
γράμματα, οδηγεί σε κατασπατάληση 
πόρων και στηρίζει την κυριαρχία των 
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Οι Ανατολικοί δεν 
θέλουν περισσότερη 
Ευρώπη, προτιμούν την 
ενίσχυση της εθνικής 
τους ταυτότητας.

Αμερικανών προμηθευτών. 

Τεράστια κενά
Χρειάστηκαν δεκαετίες ολόκληρες για 
να αποκτήσει η ΕΟΚ –μετέπειτα Ε.Ε.– 
κοινές πολιτικές, για παράδειγμα στον 
αγροτικό τομέα και σε ό,τι αφορά το 
ευρώ. Τα κενά όμως στο ευρωπαϊκό οι-
κοδόμημα παραμένουν τεράστια. 
Το διαπιστώνουμε σε κάθε προσπάθεια 
για την αντιμετώπιση κοινών προβλη-
μάτων. Στη διάρκεια της οικονομικής 
κρίσης ναυάγησαν όλες οι προσπάθειες 
για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού 
φορολογικού συστήματος. Τα περισσό-
τερα κράτη-μέλη θεωρούν τη φορολο-
γική πολιτική αποκλειστικό τους προ-
νόμιο και εναντιώνονται σε δεσμεύσεις 
που θα μπορούσαν να τους στερήσουν 
το φορολογικό πλεονέκτημα, ή την ε-
πιδίωξή του. Τεράστιες ελλείψεις δια-
πιστώσαμε και στον τομέα της Υγείας, 
όπου ουσιαστικά δεν υπάρχει κοινή ευ-
ρωπαϊκή πολιτική. Η Ε.Ε προκειμένου 
να αντιμετωπίσει την πανδημία συντο-
νίστηκε σε ορισμένα θέματα, με κυριό-
τερο την προμήθεια των εμβολίων. Εξα-
κολουθεί όμως να μην έχει κοινή πολι-
τική Υγείας, ενώ δεν υπάρχει πολιτική 
διάθεση για να κινηθούν οι «27» προς 
αυτή την κατεύθυνση. 
Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν 
υπήρξαν ενιαίες ευρωπαϊκές λύσεις για 
ζητήματα όπως οι αεροπορικές συγκοι-
νωνίες, η επιβολή περιοριστικών μέ-
τρων, η εφαρμογή της καραντίνας σε 
συνθήκες πανδημίας. Η επεξεργασία 
και εφαρμογή κοινής πολιτικής Υγείας, 
ή κοινής κοινωνικής πολιτικής προϋ-
ποθέτουν πολλαπλασιασμό των κονδυ-
λίων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, 
κάτι το οποίο απορρίπτεται από τις κυ-
βερνήσεις των περισσότερων κρατών-
μελών. 
Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ε-
ντυπωσιακή ταχύτητα, η απροθυμία μας 
να καλύψουμε τα τεράστια κενά που χα-
ρακτηρίζουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα 
περιορίζει τις δυνατότητες της Ε.Ε. και 
το ειδικό βάρος της σε παγκόσμιο επί-
πεδο. 
Η επίγνωση της απροθυμίας και της α-
δυναμίας μας –η μία συνδέεται με την 
άλλη– έχει δημιουργήσει έναν ει-
δικό τρόπο προσέγγισης στα προβλή-
ματα. Τα περισσότερα προβλήματα πε-
ριγράφονται χωρίς να αντιμετωπίζονται 
άμεσα. Οι ευρωπαϊκές αποφάσεις αφο-
ρούν κυρίως το μέλλον και ως ότου φτά-
σουμε στην περίοδο εφαρμογής τους 
μπορεί να έχουν ξεπεραστεί από τις ε-
ξελίξεις. Η αναβλητικότητα έχει μετα-
τραπεί σε ευρωπαϊκή μέθοδο εξαιτίας 

της απροθυμίας και της αδυναμίας να α-
ντιμετωπίσουμε «εδώ και τώρα» τα προ-
βλήματα και τις προκλήσεις. 

Χρηματοπιστωτική αδυναμία
Στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομι-
σματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου παρακολούθησα τα τε-
λευταία χρόνια και στο μέτρο του δυνα-
τού συνέβαλα, στην προστασία της συ-
νοχής της Ευρωζώνης, στην ενίσχυση 
του ευρώ, στην προώθηση της νομισμα-
τικής και τραπεζικής ένωσης. 
Έγιναν σημαντικά πράγματα και ορι-
σμένα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μου. 
Ταυτόχρονα όμως μπόρεσα να αντιλη-
φθώ τις διαστάσεις της χρηματοπιστω-
τικής αδυναμίας της Ε.Ε., ιδιαίτερα ένα-
ντι των ΗΠΑ.
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν μπόρε-
σαν να παίξουν παγκόσμιο ρόλο. Η 
Deutsche Bank, η μόνη που το επεδί-
ωξε δυναμικά, κόντεψε να καταστραφεί. 

Οι Αμερικανοί κυριαρχούν στο παγκό-
σμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και το 
Brexit στέρησε από την Ε.Ε. το ισχυρό-
τερο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό κέ-
ντρο. 
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν χαμηλή 
κερδοφορία. Το χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα βρίσκεται ξανά αντιμέτωπο με 
αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων εξαιτίας της πανδημίας. Επι-
πλέον, δεν υπάρχουν αυστηροί έλεγ-
χοι –όπως στις τράπεζες– στη λειτουρ-
γία των ολοένα ισχυρότερων funds. Η 
ψηφιακή οικονομία έφερε ακραίες μορ-
φές ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας –όπως 
με το bitcoin– οι οποίες μπορεί να συμ-
βάλουν σε νέα χρηματοπιστωτική απο-
σταθεροποίηση. Ενδεικτικό του υποδε-
έστερου ρόλου του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ε.Ε. είναι το γεγονός 
ότι οι ΗΠΑ επιβάλλουν –αξιοποιώντας 
την κυριαρχία τους στο παγκόσμιο χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα– τους κανόνες 
και τους νόμους τους διεθνώς. Σε πολ-
λές περιπτώσεις, ευρωπαϊκές τράπεζες 
υποχρεώθηκαν από τις αμερικανικές 
αρχές να καταβάλουν αστρονομικά πρό-
στιμα και αποζημιώσεις. 
Η χρηματοπιστωτική αδυναμία της Ε.Ε. 
είναι κοινό μυστικό στις Βρυξέλλες, 
χωρίς να υπάρχει ολοκληρωμένη πολι-
τική αντιμετώπισής της. 

Ψηφιακή αδυναμία
Στη χρηματοπιστωτική αδυναμία της 
Ε.Ε. προστέθηκε τα τελευταία χρόνια 
και η ψηφιακή αδυναμία. Η πανδημία 
λειτούργησε σαν καταλύτης στη μετά-
βαση στην ψηφιακή οικονομία, με τις 

ΗΠΑ και την Κίνα να φεύγουν πολύ 
μπροστά και την Ε.Ε. να μένει πίσω. 
Το 20% των κονδυλίων του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Ανάκαμψης θα χρηματο-
δοτήσει, σε βάθος εξαετίας, την ψηφι-
ακή μετάβαση των «27». Τα κονδύλια 
είναι εντυπωσιακά σε σχέση με το πα-
ρελθόν, αλλά εντελώς ανεπαρκή σε σύ-
γκριση με τις ψηφιακές επενδύσεις των 
ΗΠΑ και της Κίνας. 
Δεν υπάρχει στρατηγική για δημιουρ-
γία Ευρωπαίων ψηφιακών πρωταθλη-
τών και για την κάλυψη της ψηφιακής α-
πόστασης που μας χωρίζει από τις ΗΠΑ 
και την Κίνα. 
Χωρίς επαρκή χρηματοπιστωτική υπο-
δομή και με εντυπωσιακή ψηφιακή υ-
στέρηση έναντι των παγκόσμιων πρωτα-
θλητών, η Ε.Ε. δύσκολα θα αντέξει στις 
ανταγωνιστικές πιέσεις στο παγκόσμιο 
περιβάλλον της μετα-COVID εποχής. 
Το άθροισμα της αποζημίωσης που 
πήρε η πρώην κ. Μπέζος για το διαζύγιό 
της από τον ιδρυτή της Amazon και της 
αποζημίωσης που θα πάρει η κ. Γκέιτς 
για το διαζύγιό της από τον ιδρυτή της 
Microsoft κινείται γύρω στα 100 δισ. 
ευρώ, ξεπερνώντας τις δωρεάν οικονο-
μικές ενισχύσεις για την ψηφιακή μετά-
βαση της Ε.Ε. 

Το σύνδρομο του Σουέζ
Στο ξεκίνημα της πανδημίας αρκετοί 
Ευρωπαίοι αναλυτές θεώρησαν ότι η 
Κίνα θα γνώριζε το δικό της Τσερνό-
μπιλ, μια καταστροφή η οποία θα απο-
νομιμοποιούσε στην αντίληψη της κι-
νεζικής κοινής γνώμης το καθεστώς και 
ίσως να προκαλούσε και την πτώση του, 
όπως το πυρηνικό ατύχημα επιτάχυνε 
την πτώση του σοβιετικού κομμουνι-
σμού. 
Τελικά, τα σημάδια της στρατηγικής α-
δυναμίας εκδηλώθηκαν προσωρινά στις 
ΗΠΑ και περισσότερο στην Ε.Ε. Στις 
ΗΠΑ ο Μπάιντεν έβαλε τέλος στα λάθη 
στρατηγικής σημασίας και τις παραλεί-
ψεις του Τραμπ και έδωσε νέα δυνα-
μική στην αντιμετώπιση της πανδημίας 
και στην ενίσχυση της οικονομίας. Α-
ντίθετα, στην Ε.Ε. χάθηκε πολύτιμο οι-
κονομικό έδαφος το 2020 και το πρώτο 
τρίμηνο του 2021 σε σχέση με τις ΗΠΑ 
και την Κίνα, ενώ καταγράφονται στα-
θερά και οι χειρότερες επιδόσεις στην 
υγειονομική αντιμετώπιση της πανδη-
μίας. 
Κατά την άποψή μου, η Ε.Ε. γνωρίζει 
μια κρίση ανάλογη με εκείνη που πέρα-
σαν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία 
στο Σουέζ το 1956. Όπως τότε οι Βρετα-
νοί και οι Γάλλοι διαπίστωσαν ότι δεν 
είχαν την ισχύ για να κρατήσουν την 



Ο σύγχρονος κόσμος 
αλλάζει δυναμικά 
και η Ε.Ε. «μικραίνει».
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περιοχή του Σουέζ χωρίς τη συγκατά-
θεσή των δύο υπερδυνάμεων της επο-
χής –ΗΠΑ και ΕΣΣΔ–, έτσι διαπιστώ-
νει η Ε.Ε. μέσα από την κρίση της παν-
δημίας την αλλαγή του παγκόσμιου 
συσχετισμού δυνάμεων σε βάρος της. 

Οι περιορισμοί της οικονομι-
κής ισχύος
Η Ε.Ε. αυτοπροβάλλεται ως ένα είδος 
παγκόσμιας οικονομικής –ιδιαίτερα 
εμπορικής– υπερδύναμης. Τα στοι-
χεία δικαιολογούν αυτή την εντύπωση, 
είναι όμως ανοιχτά σε ερμηνείες. 
Πρώτον, από την αναμφισβήτητα πα-
νίσχυρη οικονομικά Ε.Ε. λείπει η α-
ναγκαία συνοχή για την πλήρη αξι-
οποίηση αυτής της ισχύος. Εντελώς 
διαφορετικές είναι οι οικονομικές δυ-
νατότητες μιας χώρας σαν τη Γερμανία 
από τις δυνατότητες μιας χώρας σαν 
την Ελλάδα. Η μεγάλη διαφορά στέ-
κεται εμπόδιο στην επεξεργασία και 
εφαρμογή αποτελεσματικής εξωτερι-
κής οικονομικής πολιτικής, εφόσον οι 
«27» έχουν διαφορετικές και σε αρκε-
τές περιπτώσεις αλληλοσυγκρουόμε-
νες οικονομικές προτεραιότητες. 
Δεύτερον και σημαντικότερο, η οικο-
νομική διπλωματία μπορεί να είναι στα 
μέτρα της Ε.Ε., δεν δεσμεύει όμως ι-
σχυρούς διεθνείς παίκτες –με χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα τη Ρωσία 
και την Τουρκία– που μπορεί να έχουν 
άλλες προτεραιότητες, όπως το όραμα 
της αναβίωσης της ευρύτερης επιρροής 
ή των αυτοκρατοριών τους. 
Επομένως, στη διεθνή διπλωματία δεν 
έχει τόσο σημασία το πώς αντιλαμβά-
νεται τον εαυτό της και την προοπτική 
της η Ε.Ε., όσο οι κανόνες που επιβάλ-
λουν αυτοί που επιμένουν σε παραδο-
σιακούς υπολογισμούς της ισχύος και 
υποστηρίζουν τις κινήσεις τους με όλα 
τα πολιτικά και στρατιωτικά μέσα που 
διαθέτουν. 
Ο κόσμος είναι πιο ανταγωνιστικός και 
σκληρός απ’ ότι θα τον ήθελαν οι ευρω-
παϊκοί θεσμοί και οι περισσότερες ευ-
ρωπαϊκές κυβερνήσεις και η Ε.Ε. έχει 
υποχρέωση προσαρμογής στη σκληρή 
πραγματικότητα. 

Παλαιές και νέες αμαρτίες
Η επίσημη ιστορία των ευρωπαϊκών 
θεσμών παραλείπει συνήθως τον ρόλο 
της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας και 
της μεταπολεμικής κατάρρευσής της. 
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι 
Ευρωπαίοι έπρεπε να συμφιλιωθούν 
μεταξύ τους, να ενισχύσουν τη θέση 
τους απέναντι στη σοβιετική απειλή, 
να μάθουν να λειτουργούν σε συνθή-

κες αμερικανικής κηδεμονίας και να 
αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κα-
τάρρευσης της αποικιοκρατίας. 
Η Βρετανική Αυτοκρατορία πέρασε 
στο παρελθόν γιατί δεν υπήρχαν τα 
οικονομικά μέσα υποστήριξής της. Η 
γαλλική αποικιοκρατία γνώρισε ση-
μαντικές ήττες από το Βιετνάμ μέχρι 
την Αλγερία, που λίγο έλειψε να α-
ποσταθεροποιήσουν τη Γαλλική Δη-
μοκρατία. Ανάλογα προβλήματα, σε 
μικρότερη κλίμακα, αντιμετώπισε 
το Βέλγιο, ενώ η Πορτογαλία χρειά-
στηκε να φτάσει μέχρι τα μέσα της δε-
καετίας του ’70 για να βάλει τέλος σε 
καταδικασμένους σε αποτυχία αποι-
κιοκρατικούς πολέμους. Οι Ολλαν-
δοί είχαν φτάσει μέχρι την Ινδονησία, 
ενώ οι Ιταλοί είχαν ισχυρή επιρροή σε 
Λιβύη, Αιθιοπία και Σομαλία.
Στις αμαρτίες της αποικιοκρατίας προ-
στέθηκαν λάθη στρατηγικής σημασίας 
που έκαναν οι Ευρωπαίοι σε περιφε-
ρειακούς πολέμους. Είκοσι χρόνια 
συμμαχικής στρατιωτικής παρουσίας 
στο Αφγανιστάν. Εισβολή στο Ιράκ 
και ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν, 
χωρίς τελικά να υπάρχουν όπλα μαζι-
κής καταστροφής και με όρους που ε-
νίσχυσαν την περιφερειακή επιρροή 
του Ιράν και συνέβαλαν στην προσω-
ρινή ανάδειξη του Ισλαμικού Κρά-
τους. Έμμεση συμμετοχή στον εμ-
φύλιο της Συρίας που συμπλήρωσε 
δεκαετία και αντί να οδηγήσει στην 
πτώση του καθεστώτος Άσαντ προκά-
λεσε τη διάλυση της χώρας και την ε-
νίσχυση σε αυτήν της επιρροής του 
Ιράν, της Ρωσίας και της Τουρκίας. 
Άμεση ευρωπαϊκή συμμετοχή στην 
ανατροπή του Καντάφι στη Λιβύη με 
τελικό αποτέλεσμα τη διχοτόμηση της 
χώρας και τη μετατροπή της σε παρά-
γοντα αποσταθεροποίησης. 
Οι αμαρτίες της ευρωπαϊκής αποικιο-
κρατίας και τα λάθη στρατηγικής ση-
μασίας στη διάρκεια του νέου αιώνα 
προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα εν-
σωμάτωσης μουσουλμάνων από τις 
πρώην αποικίες, ιδιαίτερα σε Γαλλία 
και Βέλγιο. Συνέβαλαν επίσης στη 

δημιουργία προσφυγικών και μετα-
ναστευτικών ρευμάτων τα οποία δι-
αχειρίζεται κυρίως ο Ερντογάν στα 
πλαίσια ενός ακήρυκτου υβριδικού 
πολέμου, δοκιμάζοντας τις κοινωνικές 
και πολιτικές αντοχές των «27». 
Η Ε.Ε. συνέβαλε με τα λάθη της στη 
δημιουργία των προσφυγικών-μετα-
ναστευτικών ρευμάτων. Δεν έχει ολο-
κληρωμένη πολιτική για το προσφυ-
γικό-μεταναστευτικό, ούτε φαίνεται 
ικανή να αποκτήσει, ενώ υποφέρει 
και από το δημογραφικό, το οποίο εμ-
φανίζει σαφείς τάσεις επιδείνωσης. 

Η ταχύτητα των αλλαγών
Ο σύγχρονος κόσμος δεν δεσμεύεται 
από τους ρυθμούς της Ε.Ε., η οποία 
αδυνατεί να παρακολουθήσει τις αλ-
λαγές σε Κίνα, ΗΠΑ και σε άλλες δυ-
ναμικές χώρες και περιοχές του πλα-
νήτη. 
Το ειδικό βάρος της Ε.Ε. περιορίζεται 
συνεχώς. Το συνολικό της ΑΕΠ είναι 
πλέον μικρότερο του 15% του παγκό-
σμιου ΑΕΠ, ενώ και η συμβολή της 
στην ατμοσφαιρική ρύπανση –μέσω 

της αντιμετώπισης της οποίας φιλοδο-
ξεί να πρωταγωνιστήσει σε παγκόσμιο 
επίπεδο– δεν ξεπερνά το 10% της πα-
γκόσμιας εκπομπής ρύπων. 
Ο κόσμος αλλάζει δυναμικά και δεί-
χνει να μεγαλώνει, ενώ η Ε.Ε. κινεί-
ται με σχετική βραδύτητα και δείχνει 
να μικραίνει. Στα τέλη της δεκαετίας 
μόνο η Γερμανία θα μπορεί να διεκ-
δικήσει μία θέση στις δέκα μεγαλύ-
τερες οικονομίες του πλανήτη. Όλες 
οι άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες θα 
έχουν σημαντικά μικρότερα μεγέθη. 
Είναι πολύ δύσκολο για την Ε.Ε. να 
ξετυλίξει όλο αυτό το κουβάρι των 
προβλημάτων και των αντιθέσεων και 
να αρχίσει να αντιμετωπίζει αποτελε-
σματικά τις μεγάλες προκλήσεις. Μία 
από τις μεγάλες ελλείψεις που πε-
ριορίζουν την αποτελεσματικότητά 
της είναι η έλλειψη ευρωπαϊκής κοι-
νής γνώμης, ή τουλάχιστον της διάθε-
σης να δημιουργηθεί. Χωρίς τη δια-
μόρφωση ευρωπαϊκής κοινής γνώμης 
η προσέγγιση στα μεγάλα ευρωπα-
ϊκά θέματα θα παραμείνει κατά κύριο 
λόγο εθνική.



Ο 
Δον Κιχώ-
της, θέλο-
ντας να παρα-
μείνει στην 
εποχή των ιπ-
ποτών που 
είχε προ πολ-

λού τελειώσει, κυκλοφορούσε με 
τον πιστό του Σάντσο Πάντσα και 
πραγματοποιούσε επιθέσεις κατά 
ανεμόμυλων που βάφτιζε εχθρούς. 
Ήταν μια πορεία στο χάσμα που χω-
ρίζει τη φαντασία από την πραγματι-
κότητα. Όμως, περπατώντας μέσα σε 
αυτό το χάσμα, ο Δον Κιχώτης έβρι-
σκε νόημα, είχε ρόλο.
Κατά μία έννοια, ο «δονκιχωτισμός» 
υπάρχει και στην ελληνική πολιτική 
σκηνή. Κόμματα που κατασκευά-
ζουν εχθρούς-ανεμόμυλους και στη 
συνέχεια πορεύονται κραδαίνοντας 
λάβαρα για να τους κατανικήσουν. 
Έτσι έχουν ρόλους στον δημόσιο 

εργασιακά και επιτίθενται, πάλι με 
ψεύδη (π.χ. ότι καταργείται το οκτά-
ωρο), ενώ δεν έχουν πει ποτέ μια 
λέξη για τον Μεσαίωνα του σήμερα 
με την part-time εργασία, τις απλή-
ρωτες υπερωρίες, τη μη καταβολή 
δώρων και αποζημιώσεων και τόσα 
άλλα.
Γιατί οι «Δον Κιχώτες» υπάρχουν 
πάντα στην ελληνική πολιτική πραγ-
ματικότητα; Γιατί, αντίθετα με την 
τρυφερή φιγούρα του Δον Κιχώτη 
που ονειρευόταν τις αξίες και το δί-
καιο, εδώ έχουμε αυτούς που απλώς 
μέσα από τη δημιουργία φαντασμά-
των (οι ανεμόμυλοι) υπάρχουν. Δεν 
έχουν τίποτα να προτείνουν πέρα 
από τις μάχες με τους φανταστικούς 
εχθρούς που δημιουργούν κάθε 
φορά.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δη-
μοσιογράφος και συγγραφέας.

βίο. Πολεμώντας ανεμόμυλους. Τα 
παραδείγματα πολλά.
Όταν η Διαμαντοπούλου έφερε τον 
νόμο για την εκπαίδευση, οι «Δον 
Κιχώτες» τον κατάργησαν, αν και 
ψηφίστηκε από τη συντριπτική 
πλειοψηφία των βουλευτών. Σή-
μερα η ελληνική εκπαίδευση παρα-
δίδει τα μισά παιδιά λειτουργικά α-
ναλφάβητα, άσχετοι καταλαμβάνουν 
χώρους στα ΑΕΙ, τα φροντιστήρια 
έχουν πάρει τη θέση του σχολείου.
Όταν ο Τάσος Γιαννίτσης έφερε τον 
σωστό νόμο για το ασφαλιστικό, οι 
«Δον Κιχώτες» της δημόσιας ζωής 
τον μετέτρεψαν σε ανεμόμυλο: α-
περγίες, ψεύδη (η σύνταξη θα φτά-
σει 175 ευρώ), ύβρεις. Ο Γιαννίτσης 
έχασε και μαζί η ελληνική οικονο-
μία, που αργότερα κατέρρευσε και 
από την τρύπα του ασφαλιστικού.
Τώρα οι «Δον Κιχώτες» ονόμασαν 
ανεμόμυλους τον νέο νόμο για τα 

ΕΠΙΝΟΏΝΤΑΣ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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Αντίθετα με την τρυφερή 
φιγούρα του Δον Κιχώτη 
που ονειρευόταν τις 
αξίες και το δίκαιο, εδώ 
έχουμε αυτούς που απλώς 
μέσα από τη δημιουργία 
φαντασμάτων (οι 
ανεμόμυλοι) υπάρχουν. 
Δεν έχουν τίποτα 
να προτείνουν πέρα 
από τις μάχες με τους 
φανταστικούς εχθρούς που 
δημιουργούν κάθε φορά.



Η επιστροφή 
του τουρισμού 
σε επιδόσεις-ρεκόρ 
πάει για το 2023-2024.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο Ιταλός πρωθυπουργός είναι γνώστης της κατάστασης 
της οικονομίας μας και μπορεί να βοηθήσει.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

ΜΆΡΙΟ ΝΤΡΆΓΚΙ: Η ΧΡΥΣΗ ΕΦΕΔΡΕΙΆ 
ΤΗΣ ΙΤΆΛΙΆΣ ΚΆΙ ΤΗΣ Ε.Ε.
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Μία από τις ευχάρι-
στες εκπλήξεις της 
ευρωπαϊκής πολιτι-
κής ζωής ήταν η α-
νάδειξη του πρώην 

προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ), Μάριο Ντράγκι, σε 
πρωθυπουργό της Ιταλίας με ευρύτατη 
κοινοβουλευτική στήριξη τον Φεβρουά-
ριο του 2021. 

Το τέλος της κρίσης
Όπως το θέλει η κακή πολιτική παρά-
δοση που έχει δημιουργηθεί, η Ιταλία 
πήγαινε τα τελευταία χρόνια από τη μία 
κυβερνητική κρίση στην άλλη. Πρωθυ-
πουργός ήταν ο Τζουζέπε Κόντε, ένας 
άγνωστος στο ευρύ κοινό νομικός, ο ο-
ποίος έχαιρε της εμπιστοσύνης της ηγε-
σίας του Κινήματος των Πέντε Αστέρων. 
Πρώτα ηγήθηκε κυβερνητικού συνασπι-
σμού Κινήματος Πέντε Αστέρων και της 

Λέγκας. Στη συνέχεια, όταν ο ηγέτης της 
Λέγκας, Σαλβίνι, έριξε την κυβέρνηση σε 
μια προσπάθεια να επιβάλει εκλογές σε 
ευνοϊκή για το κόμμα του περίοδο, το Κί-
νημα των Πέντε Αστέρων σχημάτισε κυ-
βέρνηση με το κεντροαριστερό Δημο-
κρατικό Κόμμα, με πρωθυπουργό πάλι 
τον Κόντε. 
Στην πορεία, το Κίνημα των Πέντε Αστέ-
ρων μετεξελίχθηκε από ένα επιθετικά 
λαϊκίστικο κόμμα σε ένα ήπια φιλοευρω-
παϊκό με αρκετά προωθημένη κοινωνική 
πολιτική. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ευ-
ρωβουλευτές του Κινήματος των Πέντε 
Αστέρων έκαναν τη διαφορά στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο υπέρ της Φον ντερ 
Λάιεν. Ψήφισαν υπέρ της ανάδειξής της 
στη θέση της προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024 
και συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξα-
σφάλιση οριακής πλειοψηφίας. 
Η Λέγκα του Σαλβίνι εξακολούθησε να 

κινείται τα τελευταία χρόνια στο χώρο 
της σκληρής ως άκρας Δεξιάς, είδε όμως 
τα δημοσκοπικά της ποσοστά να υπο-
χωρούν και ο Σαλβίνι ποτέ δεν έφτασε 
στην πολιτική κυριαρχία που επεδίωκε. 
Για ένα διάστημα, η Λέγκα κινήθηκε δη-
μοσκοπικά πάνω από το 35% με τάση να 
πάει προς το 40%, στη συνέχεια όμως υ-
ποχώρησε κάτω από το 25% με σταθερή 
πτωτική τάση. 
Η τελευταία κυβερνητική κρίση προκλή-
θηκε με πρωτοβουλία του πρώην πρωθυ-
πουργού και πρώην ηγέτη του Δημοκρα-
τικού Κόμματος, Ματέο Ρέντσι, ο οποίος 
ηγείται ενός μικρού προσωποπαγούς 
κόμματος στο χώρο της κεντροαριστε-
ράς το οποίο συμπλήρωνε την κυβερνη-
τική πλειοψηφία. Ο Ρέντσι διαφώνησε 
σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής και 
διαχείρισης των πόρων του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάκαμψης και προκάλεσε την 
πτώση της κυβέρνησης Κόντε, η οποία 

διατήρησε λειτουργική πλειοψηφία στη 
Βουλή, όχι όμως στη Γερουσία. 
Ο Ρέντσι - που αρέσκεται σε σκληρές πα-
ρασκηνιακές κινήσεις και είχε προκαλέ-
σει το 2014 την πτώση της υποστηριζό-
μενης από αυτόν κυβέρνησης Λέτα για 
να γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός - πρό-
βαλε την υποψηφιότητα του τεχνοκράτη 
Μάριο Ντράγκι για την πρωθυπουργία 
σε μια προσπάθεια να αναδιατάξει σε ό-
φελός του το πολιτικό σκηνικό. 
Τελικά, ο Ντράγκι αναδείχθηκε σε πρω-
θυπουργό ευρύτατης αποδοχής χωρίς να 
εξαρτάται από τον Ρέντσι ή οποιονδή-
ποτε άλλο πολιτικό ηγέτη ή παράγοντα 
εφόσον εκφράζει, σε αυτή τη φάση, την 
εθνική ενότητα. 

Διαφορετικός από  
τους άλλους
Ο τελευταίος εκλεγμένος πρωθυπουρ-
γός της Ιταλίας ήταν ο Σίλβιο Μπερλου-
σκόνι, ο οποίος απομακρύνθηκε από την 
εξουσία το 2011 υπονομευμένος από το ι-
σχυρό ευρωπαϊκό δίδυμο Μέρκελ-Σαρ-
κοζί. 
Τον διαδέχθηκε στην πρωθυπουργία 
σαν τεχνοκράτης ο Μάριο Μόντι, πρώην 
επίτροπος της Ε.Ε. Την περίοδο 2013-
2014 πρωθυπουργός ήταν ο Ενρίκο Λέτα 
με προφίλ ανάλογο του Μόντι. Το 2014-
2016 στην πρωθυπουργία ήταν ο Ματέο 
Ρέντσι –ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμ-
ματος– ο οποίος όμως δεν ήταν βουλευ-
τής προτού αναδειχθεί στην πρωθυπουρ-
γία. Σειρά είχε το 2016-2018 ο Πάολο 
Τζεντιλόνι, πολιτικός της κεντροαριστε-
ράς ο οποίος σήμερα είναι Ευρωπαίος ε-
πίτροπος αρμόδιος για την Οικονομία. 
Ακολούθησε από το 2018 έως το 2021 ο 
Τζουζέπε Κόντε, χωρίς πολιτική ένταξη 
και προγενέστερο πολιτικό αξίωμα, για 
να φτάσουμε τον Μάρτιο του 2021 στον 
σχηματισμό της κυβέρνησης Μάριο 
Ντράγκι. 
Την περίοδο 2011-2021 όλες οι ιταλι-



Το δίδυμο Μακρόν-Ντράγκι μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.
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κές κυβερνήσεις που σχηματίστηκαν είχαν επικεφαλής 
προσωπικότητες που δεν είχαν σχέση με την πολιτική ή 
δεν είχαν κριθεί σε βουλευτικές εκλογές πριν τον σχη-
ματισμό κυβέρνησης και την ανάληψη της πρωθυπουρ-
γίας. 
Ο Ντράγκι έχει περισσότερα κοινά σημεία με τον πρώην 
πρωθυπουργό Κάρλο Αντζέλιο Κιάμπι, παρά με τις προ-
σωπικότητες της περιόδου 2011-2021. Ο Κιάμπι –ο ο-
ποίος ήταν πρωθυπουργός της Ιταλίας το 1993-1994 και 
στη συνέχεια Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το 1999 
ως το 2006– ήταν κι αυτός τραπεζίτης και πρώην διοικη-
τής της Τράπεζας της Ιταλίας. 
Ο Ντράγκι έχει διατελέσει στέλεχος διεθνών τραπεζών, 
διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας και επιπλέον εξαι-
ρετικά επιτυχημένος πρόεδρος της ΕΚΤ την περίοδο 
2011-2019. Θεωρείται η προσωπικότητα η οποία έπαιξε 
τον σημαντικότερο ρόλο στην αποτελεσματική διαχεί-
ριση της κρίσης της Ευρωζώνης και στη διάσωση και ε-
νίσχυση του ευρώ. 
Συνδυάζει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι Ιταλοί σε 
κεντρικούς τραπεζίτες σε περιόδους μεγάλων οικονομι-
κών δυσκολιών και πολιτικής αναταραχής με την ευρω-
παϊκή και παγκόσμια καταξίωση εξαιτίας της θητείας του 
στην ΕΚΤ. 

Ο ρόλος της Ιταλίας
Από τη στιγμή που σχηματίστηκε η κυβέρνηση Ντράγκι 
με σχεδόν διακομματική υποστήριξη –το μόνο κόμμα 
που την αντιπολιτεύεται ανοιχτά είναι το σκληρό δεξιό  
έως ακροδεξιό Αδέλφια της Ιταλίας της Μελόνι– ανα-
βαθμίστηκε ο ευρωπαϊκός ρόλος της Ιταλίας. 
Το ιδρυτικό κράτος της ΕΟΚ σταμάτησε να είναι στην α-
ντίληψη των ευρωπαϊκών θεσμών και των ευρωπαϊκών 

κυβερνήσεων ένα εξαιρετικά σημαντικό αλλά απρόβλε-
πτο κράτος-μέλος και έγινε ξανά πρωταγωνιστής των ευ-
ρωπαϊκών εξελίξεων. 
Ο Ντράγκι χαίρει της εμπιστοσύνης της Μέρκελ, χωρίς 
την υποστήριξη της οποίας δεν θα είχε γίνει πρόεδρος 
της ΕΚΤ. Έχει επίσης πολύ καλές σχέσεις με τον Μα-
κρόν από την εποχή που αυτός ήταν υπουργός Οικονο-
μικών της Γαλλίας και συνεννοείτο για διάφορα θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος με τον πρόεδρο της ΕΚΤ, Ντρά-
γκι. 
Το 2019 οι σχέσεις Γαλλίας-Ιταλίας είχαν περάσει πε-
ρίοδο μεγάλης κρίσης καθώς η ηγεσία του κυβερνητι-
κού συνασπισμού Κινήματος Πέντε Αστέρων - Λέγκας 
υποδεχόταν επίσημα εκπροσώπους του κινήματος δι-
αμαρτυρίας των Κίτρινων Γιλέκων και πρόβαλε, μέσω 
Σαλβίνι, την πολιτική της συνεργασία με τη Λεπέν και 
το κόμμα της.
Ντράγκι και Μακρόν συνεργάζονται στενά με στόχο την 
ενίσχυση, ενδεχομένως και τη θεσμοθέτηση του Ευρω-
παϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και για την επιτάχυνση της 
τραπεζικής ένωσης. Δείγμα της καλής πολιτικής σχέ-
σης των δύο ηγετών είναι οι συλλήψεις από τις γαλλικές 
αρχές –με σκοπό την έκδοσή τους στην Ιταλία– βετερά-
νων της ιταλικής τρομοκρατίας που είχαν καταφύγει και 
ζούσαν τις τελευταίες δεκαετίες στη Γαλλία. 
Πηγαίνουμε σε μία ενίσχυση της συνεργασίας Γαλλίας-
Ιταλίας σε μια περίοδο κατά την οποία η Γερμανία φτά-
νει στο τέλος της περιόδου Μέρκελ –εφόσον δεν θα επι-
διώξει την επανεκλογή της στις βουλευτικές εκλογές του 
Σεπτεμβρίου 2021– και διαφαίνονται σημαντικές πολι-
τικές ανακατατάξεις στη Γερμανία. 
Εξαιτίας της πολιτικής ανόδου του Ντράγκι, η Ιταλία δεν 
έχει πλέον στις Βρυξέλλες την εικόνα του δύστροπου 

Ευρωπαίου ασθενούς, ενώ ο πρωθυπουργός της Ιταλίας 
αξιοποιεί το κύρος και τις γνώσεις του για να παρεμβαί-
νει και να διαμορφώνει τις εξελίξεις. 

Σημαντικές παρεμβάσεις
Ο Ντράγκι τάσσεται υπέρ μιας πιο δυναμικής στάσης της 
Ε.Ε. στις σχέσεις της με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Ζή-
τησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον 
ντερ Λάιεν, και πέτυχε την ενίσχυση της πίεσης στις 
φαρμακοβιομηχανίες, όπως η AstraZeneca, οι οποίες 
δεν τηρούν το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα παραδό-
σεων εμβολίων στην Ε.Ε. 
Ενδεικτική της αποφασιστικής του στάσης ήταν και η α-
παγόρευση που επέβαλε στην εξαγωγή 250.000 δόσεων 
του εμβολίου της AstraZeneca από την Ιταλία στην Αυ-
στραλία. 
Ο Ντράγκι ενίσχυσε τη δημόσια εικόνα του στην Ιταλία 
και στην Ε.Ε. λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους 
σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Ε.Ε. με την Τουρκία. Χα-
ρακτήρισε απαράδεκτη τη συμπεριφορά του προέδρου 
Ερντογάν έναντι της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, Φον ντερ Λάιεν, στην πολυσυζητημένη συνάντηση 
στην Άγκυρα, όπου την υποβάθμισε προκλητικά μπρο-
στά στον αδιάφορο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου, Σαρλ Μισέλ. Δήλωσε ξεκάθαρα ότι ο Ερντογάν 
είναι ένας δικτάτορας και πως η Ε.Ε. έχει υποχρέωση να 
συνδυάζει στην αναγκαία οικονομική συνεργασία με την 
Τουρκία με την προστασία των ευρωπαϊκών αρχών και 
αξιών. 
Με τον δυναμισμό που έδειξε έναντι του Ερντογάν, ο 
Ντράγκι κέρδισε τις εντυπώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Η Μέρκελ και η κυβέρνηση της οποίας ηγείται θεωρεί-
ται από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ότι δείχνει υπερβο-
λική ανοχή έναντι του Ερντογάν, ενώ η Γαλλία έχει ανα-
πτύξει τα τελευταία χρόνια μια σχέση αντιπαλότητας με 
την Τουρκία του Ερντογάν. 
Η Ιταλία είναι ο δεύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρ-
κίας στην Ε.Ε. μετά τη Γερμανία και δεν έχει παράδοση 
πολιτικής αντιπαράθεσης με την Τουρκία. 
Η εξωτερική πολιτική της Ιταλίας έναντι της Τουρκίας 
φαίνεται να αλλάζει με πρωτοβουλία Ντράγκι για τέσ-
σερεις λόγους:
Πρώτον, ο Ιταλός πρωθυπουργός επιχειρεί μία διόρ-
θωση της ευρωπαϊκής πολιτικής και προσπαθεί να ενι-
σχύσει το κύρος των ευρωπαϊκών θεσμών. Εκτιμά ότι η 
Γερμανία, στο θέμα της Τουρκίας, στέλνει το λάθος μή-
νυμα και φθείρει με την πολιτική της την αξιοπιστία και 
την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών θεσμών. 
Δεύτερον, ο Ντράγκι αντιδρά στον ενισχυμένο ρόλο της 
Τουρκίας στη Λιβύη. Ο Ερντογάν επηρεάζει σε μεγάλο 
βαθμό τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρί-
πολης και έχει εδραιώσει τη στρατιωτική παρουσία της 
Τουρκίας με αξιωματικούς, οπλικά συστήματα αλλά και 
χιλιάδες μισθοφόρους από την Συρία, οι οποίοι στηρί-
ζουν τον νεο-οθωμανικό επεκτατισμό της Άγκυρας.
Ο Ντράγκι αντιλαμβάνεται ότι με την Τουρκία να έχει 
δεσπόζουσα θέση στη Λιβύη και τεράστιες οικονομικές 
ανάγκες, η Ιταλία δύσκολα θα εξασφαλίσει πρωταγω-
νιστική συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της χώρας και 
στην αξιοποίηση του ενεργειακού της πλούτου, παρά το 
γεγονός ότι είναι και αυτή πρώην αποικιοκρατική δύ-
ναμη. 
Τον πρωθυπουργό της Ιταλίας ανησυχεί και το ενδεχό-



www.freesunday.gr 1709.05.2021

ευρώπη

μενο να ελέγξει ο Ερντογάν τις προσφυγικές-μετανα-
στευτικές ροές από τη Λιβύη προς της Ε.Ε., μέσω Ιτα-
λίας, για να ασκήσει πίεση στη Ρώμη και στις Βρυξέλλες. 
Τρίτον, ο Ντράγκι αναδεικνύει την ιδεολογική και πο-
λιτική αντιπαράθεση με την Τουρκία σε αναζήτηση στε-
νότερης συνεργασίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπάι-
ντεν. Ο τελευταίος έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει εξωτε-
ρική πολιτική στη βάση αρχών και αξιών, ταυτόχρονα 
όμως κάνει υπολογισμούς σε σχέση με τη στρατηγική 
σημασία της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά 
την άποψη του Ντράγκι, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ πρέ-
πει να συμβάλει στον περιορισμό της επιθετικότητας και 
των αντιδημοκρατικών χαρακτηριστικών του καθεστώ-
τος Ερντογάν. 
Τέταρτον, η κριτική στον Ερντογάν και η εθνικά και ευ-
ρωπαϊκά υπερήφανη στάση του Ντράγκι βοηθούν και 
την επικοινωνία με τους εκπροσώπους της σκληρής και 
της άκρας Δεξιάς. 
Ο Σαλβίνι έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 
την κόντρα Ντράγκι-Ερντογάν: «Αλληλεγγύη και εκτί-
μηση για τον πρωθυπουργό Ντράγκι. Ο εκφοβισμός και 
οι διακρίσεις του Τούρκου δικτάτορα Ερντογάν είναι α-
παράδεκτες». 
Από την πλευρά της, η Μελόνι του κόμματος Αδέλ-
φια της Ιταλίας υπογράμμισε: «Ήταν πολύ καλά τα κα-
θαρά και αυστηρά λόγια του πρωθυπουργού Ντράγκι. 
Απαιτούμε σεβασμό και ελπίζουμε ότι οι δηλώσεις του 
πρωθυπουργού είναι μόνο το πρώτο βήμα της κυβέρ-
νησης για να υπερασπιστεί έντονα τα ιταλικά συμφέ-
ροντα στη Μεσόγειο και να σταματήσει τον πολιτικό 
και πολιτιστικό επεκτατισμό του ισλαμικού καθεστώ-
τος της Άγκυρας». 

Η δοκιμασία της οικονομίας 
Ο Μάριο Ντράγκι θεωρείται τέλειος γνώστης της ιταλι-
κής και ευρωπαϊκής οικονομίας, εφόσον έχει διατελέσει 
διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας και πρό-
εδρος της ΕΚΤ. Η Ιταλία έχει συμπληρώσει 20ετία οι-
κονομικής στασιμότητας και πριν την πανδημία ήταν η 
μόνη οικονομία, μαζί με την ελληνική, που δεν είχε κα-
λύψει πλήρως τις απώλειες από την προηγούμενη οικο-
νομική κρίση. 
Είναι λογικό να εμπιστεύεται η ιταλική κοινή γνώμη τον 
Ντράγκι σε ό,τι αφορά στη διαχείριση της οικονομίας. 
Η πίεση της κοινής γνώμης επηρεάζει και τη στάση των 
κομμάτων. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Λέγκα του Σαλβίνι εγκατέ-
λειψε την αντίθεσή της στην Ευρωζώνη, υιοθέτησε τις 
προτάσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και υ-
περψήφισε στη Βουλή και στη Γερουσία το Εθνικό Σχέ-
διο Ανάκαμψης. 
Η Βουλή ενέκρινε το κυβερνητικό σχέδιο με 442 ψή-
φους υπέρ, 10 κατά και 51 αποχές. Μόνο τα Αδέλφια της 
Ιταλίας, το κόμμα της Μελόνι, διαχώρισαν τη θέση τους 
και απείχαν από τις ψηφοφορίες στη Βουλή και στη Γε-
ρουσία. 
Επιδίωξη της κυβέρνησης Ντράγκι είναι να αξιοποιήσει 
το «πακέτο» των 191,5 δισ. ευρώ που εξασφάλισε η Ιτα-
λία από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και να προ-
σθέσει σε αυτά 30,6 δισ. δημόσιων επενδύσεων για να 
δημιουργήσει, επιτέλους, αναπτυξιακή δυναμική. 
Εκτιμάται ότι το κυβερνητικό σχέδιο, όταν θα βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη την περίοδο 2024-2026, θα προσθέσει 

3,2 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ. 
Από το σύνολο των κονδυλίων το 40% θα πάει σε επεν-
δύσεις και δράσεις που έχουν σχέση με την πράσινη με-
τάβαση, ενώ το 27% θα χρηματοδοτήσει την ψηφιακή 
μετάβαση. Ο Ντράγκι προσπαθεί να συνδυάσει τον ανα-
γκαίο εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση της ιταλικής 
οικονομίας με την κάλυψη βασικών κοινωνικών και α-
ναπτυξιακών αναγκών. Για παράδειγμα, 82 δισ. ευρώ θα 
δεσμευθούν σε έργα και επενδύσεις για την ανάπτυξη 
του Νότου και 22 δισ. ευρώ για την κατάρτιση/επανακα-
τάρτιση εργαζομένων και την προώθηση της κοινωνικής 
τους ενσωμάτωσης. 
Ο Ντράγκι είναι υποχρεωμένος να δώσει μάχη με τον 
χρόνο για την ενίσχυση της ιταλικής οικονομίας προκει-
μένου να αποκτήσει αναπτυξιακή δυναμική. Στα τέλη 
του 2019 το χρέος του ιταλικού Δημοσίου είχε σταθερο-
ποιηθεί στο 134,6% του ΑΕΠ. Μέσα σε έναν χρόνο αυξή-
θηκε, λόγω της πανδημίας και των δημοσιονομικών συ-
νεπειών της, στο 155,8% του ΑΕΠ. Εντύπωση προκαλεί 
το γεγονός ότι ο Ντράγκι επιμένει σε μία επεκτατική δη-
μοσιονομική πολιτική που θα ανεβάσει το χρέος του ιτα-
λικού Δημοσίου στα τέλη του 2021 στο 159,5% του ΑΕΠ. 
Αντίθετα, στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία έχει α-
ναλογικά το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρωζώνη με 207% 
του ΑΕΠ, προβλέπεται μείωση στα τέλη του 2021 προς 
το 200% του ΑΕΠ. 
Η κυβέρνηση της Ιταλίας έχει προβλέψει δημοσιονο-
μικό έλλειμμα της τάξης του 12% επί του ΑΕΠ το 2021, 
το μεγαλύτερο που έχει σημειωθεί από τη δεκαετία του 
’90. Φαίνεται ότι το οικονομικό επιτελείο τρέχει να δα-
πανήσει και να δανειστεί προτού ξεκινήσει η οικονο-
μική ανάκαμψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αρχίσει να 
περιορίζεται το έκτακτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρω-
σης της ΕΚΤ, που είναι σχεδιασμένο να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που συνδέεται με 
την πανδημία. 
Η Ιταλία έχει, αναλογικά, το δεύτερο μεγαλύτερο δημό-
σιο χρέος στην Ευρωζώνη μετά την Ελλάδα. Η υπερχρέ-
ωσή της μπορεί να την εκθέσει στις δυνάμεις της αγοράς 

και την κερδοσκοπική τους μανία όταν σταματήσει ή πε-
ριοριστεί η προστασία από την ΕΚΤ και στραφεί η προ-
σοχή αναλυτών, επενδυτών και κερδοσκόπων στα βα-
σικά οικονομικά μεγέθη της χώρας. 

Πολύτιμος σύμμαχος
Η Ιταλία μπορεί να αναδειχθεί, επί πρωθυπουργίας 
Ντράγκι, σε πολύτιμο οικονομικό σύμμαχο της Ελλά-
δας. 
Ο Ντράγκι γνωρίζει άριστα τα οικονομικά προβλήματα 
της πατρίδας μας από την περίοδο που ήταν πρόεδρος 
στην ΕΚΤ και διαχειριζόταν την κρίση της Ευρωζώνης 
και ειδικά της ελληνικής οικονομίας. 
Στον θεσμοθετημένο διάλογο με την Επιτροπή Οικονο-
μική και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, είχε την ευκαιρία να ασκηθεί στην αντιμετώ-
πιση των ελληνικών θεμάτων. Στον τριμηνιαίο διάλογο 
ΕΚΤ - Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολι-
τικής, τρεις Έλληνες ευρωβουλευτές ζητάγαμε διευκρι-
νίσεις και εξηγήσεις για την πολιτική του και προσπα-
θούσαμε, στο μέτρο του δυνατού, να επηρεάσουμε τη 
σκέψη και τις αποφάσεις του. 
Ο Νότης Μαριάς –ο οποίος εκλέχθηκε σαν συνεργαζό-
μενος με τους Ανεξάρτητους Έλληνες και στη συνέχεια 

Η καταδίκη του Ερντογάν 
από τον Ντράγκι ενίσχυσε τη 
δημόσια εικόνα του Ιταλού 
πρωθυπουργού.



ανεξαρτητοποιήθηκε– ακολουθούσε τη γραμμή της συ-
νολικής απόρριψης της πολιτικής της ΕΚΤ με το σκε-
πτικό ότι η Ε.Ε. κυριαρχείται από τη Γερμανία και τις 
γερμανικές, γαλλικές τράπεζες.
Ο Δημήτρης Παπαδημούλης χρέωνε για λογαριασμό 
του ΣΥΡΙΖΑ στον Ντράγκι το κλείσιμο των ελληνικών 
τραπεζών, το οποίο προκλήθηκε από τις επιλογές του 
Τσίπρα και του Βαρουφάκη το 2015. Προσπαθούσε επί-
σης να ασκήσει πίεση στον πρόεδρο της ΕΚΤ προκειμέ-
νου να απομονωθεί από το Ευρωσύστημα και να αντιμε-
τωπιστεί με τους πολιτικούς όρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο διοι-
κητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Στουρνάρας. 
Από την πλευρά μου, έδινα προτεραιότητα με τις παρεμ-
βάσεις μου στην ανάδειξη του θετικού ρόλου της ΕΚΤ 
στη διαχείριση της κρίσης της Ευρωζώνης, στην ανά-
δειξη της θεσμικής αυτονομίας της ώστε να ενισχυθεί η 
θέση του Στουρνάρα έναντι του Τσίπρα και στην προ-
βολή των αναγκαίων οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Το 
οικονομικό, πολιτικό «προφίλ» του Ντράγκι είναι εντε-
λώς διαφορετικό από εκείνο που παρουσίαζαν οι «αντι-
μνημονιακοί» ευρωβουλευτές. Ποτέ δεν υιοθέτησε, σαν 
πρόεδρος της ΕΚΤ, την ισοπεδωτική δημοσιονομική 
αυστηρότητα. Επιχειρηματολογούσε υπέρ της ποιότη-
τας και της επενδυτικής διάστασης των δημόσιων δαπα-
νών και όχι υπέρ του δραστικού περιορισμού τους. Με-
λετούσε στις κινήσεις του τις κοινωνικές επιπτώσεις. 
Αντιλαμβανόταν την ανάγκη να υποστηριχθούν οι κοι-
νωνικά και οικονομικά ασθενέστεροι, αλλά ήταν πάντα 
αντίθετος στις ιταλικού και ελληνικού τύπου υπερβολές 
και παρακάμψεις που τόσο συνέβαλαν στην έκρηξη των 
ελλειμμάτων και στην υπερχρέωση των δύο χωρών. 
Επιχειρηματολογώντας μαζί με τον Μακρόν υπέρ μιας ι-
σχυρότερης και σε βάθος χρόνου παρέμβασης στην οι-
κονομία, ο Ντράγκι στηρίζει τα καλώς εννοούμενα συμ-
φέροντά μας. Γνωρίζει επίσης ότι πρέπει να υπάρξουν 
ειδικές ρυθμίσεις για να λειτουργήσουν ταχύτερα οι ιτα-
λικές τράπεζες υπέρ της πραγματικής οικονομίας. Αυτό 
που ισχύει για το ιταλικό τραπεζικό σύστημα ισχύει 
πολύ περισσότερο για το εξαιρετικά προβληματικό ελ-
ληνικό. Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας θα δώσει μάχη για 
να συνεχιστεί η δημοσιονομική χαλάρωση σε επίπεδο 
Ευρωζώνης –για όσο το επιβάλλουν οι οικονομικές συν-
θήκες– και να μην υπάρξει απότομος τερματισμός του 
ειδικού προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. 
Οι θέσεις του εξυπηρετούν, σε γενικές γραμμές, τις ανά-
γκες της ελληνικής οικονομίας και το κύρος και η επιρ-
ροή του αυξάνουν τις πιθανότητες να γίνουν σεβαστές σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 
Μια πρωτοβουλία που πήρε με επιτυχία η ιταλική κυ-
βέρνηση –και θεωρώ ότι πρέπει να επαναλάβει η ελλη-
νική– ήταν η έκδοση πράσινου ομολόγου του ιταλικού 
Δημοσίου, τον Μάρτιο του 2021. Η Ιταλία βγήκε στις α-
γορές για 8,5 δισ. προκειμένου να χρηματοδοτήσει κα-
λύτερα την πράσινη μετάβαση της οικονομίας της και 
δέχτηκε προσφορές 80 δισ. Το ομόλογο λήγει το 2045 
και το ετήσιο κουπόνι είναι της τάξης του 1,5%. 
Παρατηρώντας τις κινήσεις του Ντράγκι καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα ότι πατάει επενδυτικό και δημοσιονο-
μικό «γκάζι» επιδιώκοντας να βγάλει την ιταλική οικο-
νομία από τη στασιμότητα δεκαετιών και να της δώσει 
αναπτυξιακή δυναμική προτού φτάσουμε στην αναπό-
φευκτη επιδείνωση των συνθηκών στις διεθνείς αγορές. 
Την ίδια μέθοδο μπορούμε να ακολουθήσουμε κι εμείς 
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σε συνεννόηση με τον Ντράγκι και το επιτελείο του. 

Αναπόφευκτοι συμβιβασμοί
Όσο ισχυρός και να είναι ο Ντράγκι στην ιταλική πολι-
τική σκηνή, είναι υποχρεωμένος σε συμβιβασμούς για 
να διατηρηθεί κάποιου είδους ενότητα των πολιτικών 
δυνάμεων που στηρίζουν την κυβέρνηση. 
Από τα τέλη Απριλίου 2021 άρχισε τη σταδιακή χαλά-
ρωση των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, 
παρά το γεγονός ότι η επιδημιολογική εικόνα της Ιτα-
λίας δεν βελτιώθηκε ουσιαστικά κατά τους πρώτους 
μήνες της διακυβέρνησης Ντράγκι. 
Στα μέσα Φεβρουαρίου 2021, οπότε ανέλαβε την πρω-
θυπουργία ο Ντράγκι, η Ιταλία είχε 311 θανάτους από 
Covid-19 στη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου και ημε-
ρήσιο μέσο όρο θανάτων στη διάρκεια του προηγούμε-
νου επταήμερου 336. 
Στα τέλη Απριλίου του 2021, οπότε άρχισε η σταδιακή 
χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, η Ιταλία κατέ-
γραψε 263 θανάτους από Covid-19 το τελευταίο 24ωρο 
και είχε ημερήσιο μέσο όρο του τελευταίου επταήμερου 
301 θανάτους.
Η Ιταλία έσπευσε να χαλαρώσει τα περιοριστικά μέτρα 
λίγο πριν από τη Γαλλία και την Ελλάδα κυρίως για κοι-
νωνικούς και πολιτικούς λόγους. Οι διαμαρτυρίες των 
μικρομεσαίων ήταν πολύ πιο δυναμικές και μαζικές απ’ 
ότι στην πατρίδα μας, ενώ η Λέγκα και ο Σαλβίνι έκα-
ναν –υποστηριζόμενοι από τα Αδέλφια της Ιταλίας και 
τη Μελόνι– σημαία τους τη χαλάρωση των μέτρων και 

τη στήριξη των μικρομεσαίων, σε μια προσπάθεια να α-
νακτήσουν την πολιτική πρωτοβουλία.  
Ο Ντράγκι, αν και είχε εκφραστεί δημόσια υπέρ μιας αυ-
στηρότερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης της 
πανδημίας, προχώρησε στη σταδιακή χαλάρωση των μέ-
τρων για να περιορίσει τις κοινωνικές αντιδράσεις και να 
μην προσφέρει πολιτικό χώρο στη σκληρή και την άκρα 
Δεξιά. 
Το ερώτημα είναι αν ο Σούπερ Μάριο θα μπορέσει να 
προωθήσει την πολιτική του κάνοντας ορισμένους ανα-
πόφευκτους συμβιβασμούς, ή θα χαθεί κι αυτός στους υ-
πολογισμούς και στους ελιγμούς της ιταλικής πολιτικής 
ζωής που τόσο συνέβαλαν στην οικονομική και κοινω-
νική στασιμότητα της εξαιρετικά σημαντικής ευρωπαϊ-
κής χώρας. 
Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι, εκτός απροόπτου, θα 
βρίσκεται στην πρωθυπουργία της Ιταλίας μέχρι τις βου-
λευτικές εκλογές του 2023, οπότε θα πρέπει να αποφα-
σίσει αν θα συνεχίσει στον πολιτικό στίβο ή θα ακολου-
θήσει το προηγούμενο του Κιάμπι και θα επιδιώξει τη 
σχετική ηρεμία της Προεδρίας της Δημοκρατίας. 
Με τη Γερμανία να πηγαίνει σε βουλευτικές εκλογές τον 
Σεπτέμβριο του 2021, οι οποίες είναι πιθανό να φέρουν 
μεγάλες αλλαγές ή και ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, 
και με τη Γαλλία να πηγαίνει στις κρίσιμες προεδρικές ε-
κλογές του Μαΐου 2022, η Ιταλία αναδεικνύεται με τον 
Ντράγκι σε παράγοντα ευρωπαϊκής πολιτικής σταθερό-
τητας και σε πρωταγωνιστή της αναγκαίας ευρωπαϊκής ε-
πανεκκίνησης μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ο Ντράγκι είναι τέλειος γνώστης της ελληνικής οικονομίας 
και έχει διάθεση να βοηθήσει.



Χαρούμενη Ημέρα 
της Μητέρας!



Γιορτή της Μητέρας δεν είναι 
μόνο ευχές και λουλούδια

Η Ημέρα της Μητέρας αποτελεί μια γιορτή που 
καθιερώθηκε για να τιμήσει τη μητέρα και τη 
μητρότητα.
Η Αμερικανίδα κοινωνική ακτιβίστρια Άννα 

Μαρία Τζάρβις είχε πρώτη την ιδέα να καθιερωθεί μια 
ιδιαίτερη ημέρα προς τιμήν της μητέρας. Οι προσπά-
θειές της βρήκαν τελικά ανταπόκριση στις 9 Μαΐου του 
1914, όταν ο τότε πρόεδρος Γουίλσον υπέγραψε προ-
κήρυξη σύμφωνα με την οποία η Ημέρα της Μητέρας 
καθιερωνόταν ως εθνική γιορτή τη δεύτερη Κυριακή 
του Μαΐου. Από τότε γιορτάζεται στην Ελλάδα και σε 
πολλές άλλες χώρες αυτή την ημέρα.
Είναι, λοιπόν, κι αυτή μια γιορτή από τις λίγο «κατα-
σκευασμένες» του δυτικού κόσμου, αλλά, παρ’ όλα 
αυτά, τόσο τρυφερή και ανθρώπινη. Τα παιδιά σου σου 
λένε «χρόνια πολλά» γιατί είσαι η μαμά τους, όχι γιατί 
σε λένε κάπως ή γιατί γεννήθηκες τότε.
Γιορτή της Μητέρας δεν είναι όμως μόνο ευχές και 
λουλούδια. Είναι η μέρα που ο καθένας από μας με 
τη σκέψη και τις πράξεις του τιμά τη γυναίκα που τον 
έφερε στον κόσμο. Τη γυναίκα που στάθηκε δίπλα του 
από τα πρώτα βήματα και τις πρώτες λέξεις. Τιμούμε 
τις γυναίκες που σε έναν κατεξοχήν ανδροκρατούμενο 
κόσμο παλεύουν να τα βγάλουν πέρα με οικογένεια 
και εργασία βάζοντας πάντα τα παιδιά τους στην πρώ-
τη γραμμή.
Η ζωή των παιδιών μας ξεκινά μες στα χέρια μας. 
Όταν είναι μικρά, να παίξουμε, να γίνουμε ένα μαζί 
τους.

 ΤΗΣ ΙΩΆΝΝΆΣ ΚΟΣΜΟΠΟΎΛΟΎ*

Στο Δημοτικό να καθίσουμε δίπλα τους, να διαβάσουμε 
τις πρώτες λέξεις, να γράψουμε τα πρώτα γράμματα.
Να πάμε μαζί τους διακοπές. Να τους μαγειρεύουμε. 
Να φροντίζουμε το κολατσιό τους για το σχολείο. Να 
τους χαρίζουμε ένα χαμόγελο το πρωί πριν φύγουν.
Αργότερα να πάμε μαζί τους κινηματογράφο, θέατρο, 
σε μια συναυλία. Να κουβεντιάσουμε και, κυρίως, να 
τα ακούσουμε. Να σεβόμαστε τις απόψεις τους.
Να είμαστε δίπλα τους όταν δίνουν Πανελλήνιες. Με 
έναν χυμό ή ένα τοστ, με ένα αναμμένο φως όταν 
ξενυχτάνε. Κρατώντας τους το χέρι όταν το χρειάζο-
νται, προσφέροντας μια αγκαλιά για να χωθούν όταν 
απογοητεύονται.
Όλα αυτά τα μικρά και καθημερινά είναι ο ανεκτίμητος 
χρόνος που προσφέρει μια μητέρα στα παιδιά της. Ο 
χρόνος που, αν και δεν αποτιμάται, χαρίζει στα παιδιά 
την ισορροπία και την ηρεμία στη μελλοντική τους ζωή 
ως ενηλίκων. Και τα κάνει κι αυτά καλούς γονιούς.
Όσο κι αν ο χρόνος δεν μας περισσεύει, πρέπει να τον 
βρίσκουμε. Τα παιδιά μάς χρειάζονται. Μας θέλουν 
κοντά τους.
Κι επειδή κι εγώ είμαι μητέρα και εργαζόμενη, αγωνί-
στηκα πολύ για να τα παρέχω όλα αυτά στα τρία παιδιά 
μου και δεν το μετάνιωσα. Στη ζωή μου προσπάθησα 
να κάνω αυτό το ιερό καθήκον προτεραιότητα. Όχι 
γιατί έπρεπε, γιατί ήθελα. Γιατί αυτό έβγαινε αβίαστα 
από μέσα μου και μου έδινε τη μεγαλύτερη χαρά και 
ικανοποίηση.
Και βέβαια ο συμβολισμός της γιορτής δεν είναι να 

παραμένει μια ακόμη ημέρα στο εορτολόγιο. Πρέπει 
να είναι κάτι πέρα από την τιμή και την αγάπη που 
δείχνει ο καθένας στη γεννήτορά του.
Πρέπει πάνω απ’ όλα να συνοψίζεται στην έμπρακτη 
στήριξη της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης 
προς την εργαζόμενη μάνα, που παλεύει –όσο κι αν η 
κατανομή των ρόλων τα τελευταία χρόνια βελτιώνε-
ται– να τα βγάλει πέρα με τον διττό της ρόλο.
Κι εγώ έχω την τύχη και την τιμή να κρατώ έναν 
σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Από τη θέση της 
αντιδημάρχου Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης 
ευελπιστώ να συμβάλω σε ένα έργο που «μοιάζει» 
με αυτό της μητέρας, γιατί ο τομέας ευθύνης μου έχει 
ως επίκεντρο τα παιδιά μας, την εκπαίδευσή τους και 
τους χώρους μάθησης. Είναι ένας τομέας που, πέρα 
από την εργατικότητα, το τεράστιο αίσθημα ευθύνης 
και το όραμα, απαιτεί ευαισθησία. Την ευαισθησία που 
μπορεί σίγουρα να επιδείξει μια γυναίκα και μάλιστα 
μητέρα.
Από τη νέα μου θέση ευθύνης θα προσπαθήσω να 
προσφέρω το καλύτερο δυνατό στα θέματα Παιδείας 
των παιδιών της πόλης μας και θα σκύψω πάνω από 
κάθε πρόβλημά τους.
Η ενασχόληση με τα παιδιά, είτε σε προσωπικό επί-
πεδο είτε σε επίπεδο κοινωνικού συνόλου, είναι κάτι 
πέρα από καθήκον και ευθύνη. Είναι αξία ανεκτίμητη!

*Η Ιωάννα Κοσμοπούλου είναι αντιδήμαρχος Παιδείας 
του Δήμου Θεσσαλονίκης.

20 www.freesunday.gr
09.05.2021



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

KTX_ACTGREEN_225x290_OUT.pdf   1   21/04/2021   16:00



Δεκατρείς διάσημοι 
μιλάνε για τις 
μητέρες τους

1. Πρίγκιπας Χάρι
«Ήταν όλα τόσο παράξενα όταν πέθανε. Δεν είχα ποτέ ψυχική ηρεμία. Το πρόσωπό της ήταν 
πάντα εκεί: στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Προσωπικά δεν ένιωσα ποτέ την απουσία της τα 
τελευταία δέκα χρόνια. Ήταν πάντα εκεί. Γι’ αυτό χρειαστήκαμε πολύ περισσότερο χρόνο για να 
συνηθίσουμε το κενό, να συμβιβαστούμε με τον θάνατό της».

2. Αβραάμ Λίνκολν
«Όλα όσα είμαι ή ελπίζω να γίνω τα οφείλω στη μητέρα μου».

3. Σαρλίζ Θερόν
«Η μητέρα μου πάντα μου έλεγε “φύγε, πήγαινε ζήσε”. Ήμουν πάντα η προτεραιότητά της και για 
μένα θυσίασε πολλά».

4. Αντζελίνα Τζολί
«Ήταν μια καταπληκτική γυναίκα. Χωρίς εγωισμό. Ήταν από κείνους τους ανθρώπους που λα-
τρεύουν να βοηθούν τους άλλους. Δεν θα μπορέσω να γίνω τόσο καλή μητέρα ή άνθρωπος όσο 
εκείνη. Με έκανε να νιώθω πως έχω φωνή και πως, ό,τι και να συμβεί, εκείνη θα με αγαπάει».

5. Τζάστιν Τίμπερλεϊκ
«Με τη μητέρα μου είμαστε οι καλύτεροι φίλοι. Είναι μια μοναδική γυναίκα, υποστηρικτική. Είναι 
ο λόγος που σέβομαι τις γυναίκες. Δεν θα βρω ποτέ κάποια σαν τη μητέρα μου, έτσι;»

6. Λεονάρντο ντι Κάπριο
«Δεν θα έκανα σήμερα τίποτα απ’ όσα κάνω αν δεν ήταν η μητέρα μου. Με υποστήριξε από την 
ηλικία των 12 ετών όταν της είπα “θέλω να γίνω ηθοποιός”, το οποίο τώρα καταλαβαίνω πως 
ήταν γελοίο. Και όμως, εκείνη με έτρεχε σε οντισιόν. Η μητέρα μου είναι ο αποκλειστικός λόγος 
που μπορώ να κάνω αυτό που αγαπάω».

7. Beyoncé
«Η μητέρα μου είναι ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αισθάνεσαι τιμή να γνωρίζεις. 
Την ερωτεύεσαι επειδή είναι πνευματώδης, αστεία, δημιουργική, ταλαντούχα. Είναι όλα όσα θα 
ήθελα να είμαι».

8. Σάλμα Χάγιεκ
«Αγαπώ τη μαμά μου γιατί αγαπάει να τραγουδάει και έχει την πιο όμορφη φωνή που έχω ακού-
σει. Τραγουδάει σαν άγγελος. Τραγουδούσε όλη την ώρα και καμιά φορά ντρεπόμουν. Όμως 
μου έμαθε πως αν αισθανόταν πως θέλει να τραγουδήσει δεν έχει σημασία τι θα πουν οι άλλοι, 
ούτε κι εγώ. Απλώς θα τραγουδούσε, γιατί το ένιωθε. Ήταν η πιο σημαντική φωνή στη ζωή μου».

9. Ζακ Έφρον
«Η μητέρα μου μου δίδαξε να είμαι ευγενικός με τις γυναίκες, να τις σέβομαι και να ακολουθώ 
πάντα την καρδιά μου».

10. Ράιαν Γκόσλινγκ
«Αν έχω κάποια απήχηση στις γυναίκες, ίσως οφείλεται στο ότι ακούω περισσότερο απ’ ό,τι ο 
μέσος άντρας και εκτιμώ τον τρόπο που οι γυναίκες σκέφτονται και αντιδρούν. Μεγάλωσα σε μια 
οικογένεια με δυναμικές γυναίκες και οφείλω την ικανότητά μου να καταλαβαίνω τις γυναίκες 
στη μητέρα και την αδερφή μου».

11. Φελίσιτι Χόφμαν
«Η μητέρα μου μου έδειξε τον τρόπο να χαίρομαι την κάθε στιγμή της ζωής. Επίσης, μου έκανε 
ένα ακόμη σπουδαίο δώρο: ήταν πάντα ειλικρινής για το πόσο δύσκολη είναι η μητρότητα. Ακό-
μα και τώρα μπορώ να την καλέσω στο τηλέφωνο και να της πω “είναι τόσο δύσκολο να είσαι 
μαμά” και να μην αισθάνομαι τύψεις».

12. Τίνα Φέι
«Κληρονόμησα την αίσθηση του χιούμορ που είχε η μητέρα μου. Υπάρχουν τόσες μικρές στιγμές 
που περνάς ως μητέρα που μπορεί να μη μοιάζουν σπουδαίες, είναι όμως θεμελιώδεις για τα 
παιδιά σου».

13. Τζούλια Ρόμπερτς
«Όταν ήμουν 11 ετών, αποφάσισα να φτιάξω πρωινό στη μητέρα μου και να της το σερβίρω στο 
κρεβάτι. Έφτιαξα pancakes, πράγμα που έκανα για πρώτη φορά. Όταν της τις πήγα, έβαλε το 
πιρούνι της και διαλύθηκαν. Ήταν ελάχιστα ψημένες. Τις έφαγε όμως. Η μητέρα μου ποτέ δεν 
στεκόταν στις αποτυχίες μας».
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Παιδικά 
βιβλία 

για τη Γιορτή 
της Μητέρας
… και ένα 
για κείνη

Ελέν Ντελφόρζ, Μαμά, εικονογράφηση: Κεντέν Γκρεμπάν, μτφρ.: 
Κατερίνα Φράγκου, εκδ. Φουρφουρί
Μια μοναδική λέξη, μια παγκόσμια λέξη. Μια λέξη συνώνυμη με την αγάπη, την τρυφερότητα, 
την ανάγκη, την ελπίδα, αλλά και μερικές φορές με την έλλειψη και την απουσία. Η ΜΑΜΑ, 
το μεγάλο σύμβολο, ο άνθρωπος που μας φέρνει στον κόσμο, μας κρατά, μας ορίζει σε τόσα 
κι άλλα τόσα. Η ΜΑΜΑ που φροντίζει, που παρηγορεί, που μαλώνει, η εργαζόμενη μαμά, η 
σύγχρονη μαμά. Υπάρχουν στον κόσμο τόσο πολλές μητέρες, τόσο διαφορετικές, καθεμία για 
ένα παιδί που γεννιέται. Όμως όταν μια μαμά κρατάει στην αγκαλιά της το μωρό της, η εικόνα 
είναι πάντα η ίδια. Κάθε σαλόνι και μια διαφορετική ιστορία – συγκινητική, τρυφερή, θλιβερή, 
μοναχική, αισιόδοξη, δυναμική και πάντα, μα πάντα, να πλημμυρίζει αγάπη.
Ένα εξαιρετικό, άκρως συγκινητικό και τρυφερό βιβλίο σε μια εντυπωσιακή έκδοση σε μεγάλο 
σχήμα. Μια υπέροχη συλλογή πορτρέτων αφιερωμένη στη μία και μοναδική… ΜΑΜΑ!

Παναγιώτα Πλησή, Αν η μαμά σου φοράει ένα καπέλο από σύννεφο 
που βρέχει, εικονογράφηση: Αποστόλης Ιωάννου, εκδ. Κέδρος
Η μαμά μου φοράει για καπέλο ένα σύννεφο που βρέχει. Και το φοράει κάθε βράδυ. Σχεδόν. 
Νομίζω. Ξέρω πως δεν είναι σπάνιο, αλλά νομίζω πως δεν είναι και πολλές οι μαμάδες που 
φοράνε ένα καπέλο-σύννεφο που βρέχει.
«Μαμά, γιατί κλαις;» Καλά, μη μου απαντήσεις τώρα, γιατί θα μου χαλάσεις τα σχέδια. Έχω βάλει 
σκοπό να γράψω ένα ολόκληρο βιβλίο για σένα. Έχω βρει και τον τίτλο, αλλά σ’ το φυλάω για 
έκπληξη.
Ένας χαζός λόγος είναι να κλαις γιατί κάθε βράδυ ένα μυγάκι μπαίνει στο μάτι σου. Βασικά αυτός 
δεν είναι απλώς χαζός, δεν είναι καν λόγος! Πάντως μου φαίνεται απίθανο κάθε βράδυ να στρα-
βώνεται ένα μυγάκι και, αντί να πάει αλλού, να μπαίνει μέσα στο μάτι αυτού που κλαίει!
Από την άλλη, ένας σοβαρός λόγος είναι να μην παίρνει μπρος το αυτοκίνητό σου το πρωί. Το 
δικό μας έχει σοβαρό πρόβλημα. Ο μηχανικός τού έχει δώσει λίγο χρόνο ζωής, αν δεν επισκευ-
αστεί σύντομα. Αυτός είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος για να κλαίει η μαμά σου, ειδικά αν δεν 
έχει λεφτά να το επισκευάσει, όπως η δική μου μαμά.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες δεν αφήνουν ανεπηρέαστα τα παιδιά. Γι’ αυτό 
και η ηρωίδα του βιβλίου, η Ελπίδα, προσπαθεί να βρει, με τον αυθορμητισμό που χαρακτηρίζει 
τα παιδιά, μια εξήγηση για ό,τι απασχολεί και στενοχωρεί τη μαμά της.

Θέκλα Πετρίδου, Χαρούμενη μαμά = Χαρούμενα παιδιά, εκδ. Ψυχογιός
Η ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου, με μια απρόσμενη, πρακτική, αισιόδοξη και απελευθερωτική 
γραφή, διατυπώνει με λέξεις όλα αυτά που πραγματικά νιώθουμε οι γονείς, αλλά φοβόμαστε να 
εκφράσουμε.
Το βρεφικό κλάμα σού σπάει τα νεύρα, είναι στιγμές που νιώθεις άχρηστος γονιός, δεν αντέχεις τις 
αταξίες των παιδιών σου, τις περισσότερες φορές δεν ξέρεις πώς να τους συμπεριφερθείς, πώς 
να μιλήσεις για κάποια θέματα, πώς να καταλάβεις και να διαχειριστείς τόσο τα δικά σου όσο και τα 
δικά τους συναισθήματα.
Το να είσαι γονιός δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά και, σε μια προσπάθεια να την καταστήσει 
ευκολότερη, η Θέκλα Πετρίδου πραγματεύεται σε 18 κεφάλαια ισάριθμα θέματα που σχετίζονται με 
τον ρόλο του γονιού αναφορικά με την επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εφηβείας και τη σεξουα-
λική διαπαιδαγώγηση, το διαζύγιο και τη γονική αποξένωση, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τον 
καθωσπρεπισμό μιας υποκριτικής κοινωνίας, τη δύσκολη στιγμή που αρρωσταίνει ένα παιδί και 
την ακόμα πιο δύσκολη που φεύγει.
Τα βασικά ερωτήματα είναι τρία:
• Πρέπει να θυσιάζομαι για τα παιδιά μου;
• Να ακούω το ένστικτό μου ή τους γύρω μου;
• Να είμαι φίλος ή γονιός;
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Έμιλι Γουίνφιλντ Μάρτιν, Τι υπέροχο πλάσμα θα γίνεις, μτφρ.: Μάρω 
Ταυρή, εκδ. Μεταίχμιο
Ένα βιβλίο-ύμνος στη μοναδικότητα κάθε ανθρώπινου πλάσματος, στις αμέτρητες δυνατότη-
τες που ανοίγονται μπροστά του, αλλά και στην άνευ όρων αποδοχή και αγάπη των γονιών 
για το παιδί τους.
• Πενήντα δύο εβδομάδες στη λίστα των best-sellers των «New York Times».
• Στα 20 πρώτα παιδικά βιβλία του amazon.com για το 2015.
• Καλύτερο βιβλίο της χρονιάς 2015, για το Amazon.
• Καλύτερο εικονογραφημένο βιβλίο του 2015, για τη Huffington Post.
• Το καλύτερο βιβλίο για καληνύχτα και καλύτερο εικονογραφημένο βιβλίο για το B&N.
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ΈΞΙ ΔΏΡΑ ΓΙΑ ΈΚΈΙΝΗ

Άκης Πετρετζίκης, Η δική μου 
ελληνική κουζίνα, εκδ. Ψυχογιός
Πάνω από 260 συνταγές από την ελληνική, 
παραδοσιακή, «μαμαδίστικη» κουζίνα συν-
θέτουν ένα από τα πιο ολοκληρωμένα βιβλία 
μαγειρικής, το οποίο έρχεται να απαντήσει στο 
ερώτημα «τι να μαγειρέψω σήμερα;» με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο.

Mi Smart Band 6, Xiaomi
Πρόκειται για την τελευταία προσθήκη στην 
best-seller σειρά των activity trackers της 
Xiaomi και είναι ιδανικό για όσους χρήστες 
θέλουν να υιοθετήσουν έναν πιο δραστήριο 
τρόπο ζωής και να έχουν τον έλεγχο της κα-
θημερινότητάς τους στο «χέρι» τους.

Διαχυτήρας σε στικ Poetic Mind, 
Zara Home
Διαχυτήρας σε στικ για να αρωματίζεται ομοι-
όμορφα κάθε χώρος.
Άρωμα: Poetic Mind. Ένας αρμονικός συνδυ-
ασμός από ξυλώδεις νότες, ξύσμα λεμονιού 
και την απαλότητα της μανόλιας.

Τουνίκ από σύμμεικτο λινό, H&M

Κηροπήγιο/βάζο με τη μορφή 
γυναίκας, Cycladic Shop
Αντικείμενα εμπνευσμένα από τις μορφές 
κυκλαδικών ειδωλίων και τον Κυκλαδικό 
Πολιτισμό.
Υλικό: Πηλός
Σχεδιασμός: Μανούσος Χαλκιαδάκης
https://cycladic.gr/shop

Δερμάτινη τσάντα Callista Crafts 
σχεδιασμένη αποκλειστικά για το 
Μουσείο Μπενάκη
Στη συλλογή Callista Crafts X Benaki Shop 
έμπνευση στάθηκε μια κεντημένη φρίζα σε 
νυφικό μαξιλάρι με τρικάταρτη γολέτα από τη 
Σκύρο (17ος-18ος αι.), η οποία μεταφέρθηκε 
αφαιρετικά στο σχέδιο του ιμάντα των τσα-
ντών, ενώ οι χρωματικοί τόνοι για τα δέρματα 
της συλλογής προέρχονται από ροδίτικο 
μοτίβο σε γύρο κρεβατιού με σχηματοποιη-
μένα φύλλα (18ος-19ος αι.). Για τη δημιουρ-
γία αυτής της ξεχωριστής συλλογής ο οίκος 
συνεργάστηκε με τη Νηματουργία Μέντης-
Αντωνόπουλος (ΝΗ.Μ.Α.) του Μουσείου Μπε-
νάκη. Πρόκειται για τη μοναδική σε λειτουργία 
βιοτεχνία που παράγει προϊόντα πασμαντερί 
(φούντες, κρόσσια, ροζέτες, πλεκτά κορδόνια 
κ.λπ.) στην Ελλάδα σήμερα, ενώ ειδικεύεται 
και στην επεξεργασία και βαφή μεταξωτών 
και βαμβακερών νημάτων.



Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, η 
οποία έχει καθιερωθεί κάθε δεύτερη 
Κυριακή του Μαΐου, και λόγω της 
μεγάλης φιλολογίας που έχει αναπτυ-

χθεί σχετικά με την επίδραση των εμβολίων στον 
οργανισμό των γυναικών που θέλουν να αποκτή-
σουν παιδί, θεωρείται ιδιαίτερα επίκαιρο το άρθρο 
του καθηγητή Πολιτικής Υγείας στο London School 
of Economics Ηλία Μόσιαλου που ακολουθεί:
Ένα από τα πολλά ζητήματα ανησυχίας που έχουν 
εμφανιστεί εδώ και κάποιο διάστημα είναι ότι τα 
εμβόλια κατά της νόσου Covid-19 θα προκαλέσουν 
υπογονιμότητα στις γυναίκες. Χωρίς να υπάρχει 
καμία επιστημονική συσχέτιση ή απόδειξη και 
γνωρίζοντας πως κάποιες συμμετέχουσες στις 
κλινικές δοκιμές έμειναν έγκυες.
Πώς ξεκίνησε αυτή η ανησυχία όμως; Επειδή στις 
κλινικές δοκιμές δεν είχαν δοκιμαστεί τα εμβόλια 
σε γυναίκες;
Όχι, γιατί αυτό γίνεται πάντα. Η πιθανότερη προ-
έλευση αυτού του μύθου είναι από μια επιστολή 
που έστειλαν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρ-
μάκων δύο Ευρωπαίοι προπαγανδιστές κατά του 
εμβολιασμού. Ισχυρίστηκαν –χωρίς καμία επι-
στημονική τεκμηρίωση– ότι το «εμβόλιο περιέχει 

Εμβόλιο κορονοϊού 
και υπογονιμότητα

μια πρωτεΐνη ακίδα που ονομάζεται syncytin-1 
και είναι ζωτικής σημασίας για τον ανθρώπινο 
πλακούντα».
Τι ισχύει εδώ; Η πρωτεΐνη αυτή, ναι, είναι ζωτι-
κής σημασίας για τη δημιουργία του ανθρώπινου 
πλακούντα. Όμως ο ισχυρισμός ότι τα εμβόλια 
Covid-19 είτε περιέχουν syncyntin-1 είτε την πλη-
ροφορία για τη δημιουργία αντισωμάτων σε αυτή 
την πρωτεΐνη είναι ψευδής.
Δυστυχώς, όμως, τέτοια ψέματα είναι βούτυρο στο 
ψωμί των αντιεμβολιαστών, που τρέφονται με την 
τρομολαγνεία που σπέρνουν. Αυτός ο ισχυρισμός 
συνεχίζει να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και έχει ανησυχήσει πολλές έγκυες 
γυναίκες και πολλά ζευγάρια που θέλουν να μεγα-
λώσουν την οικογένειά τους.
Όλοι θυμόμαστε πως στις αρχικές φάσεις της 
πανδημίας, λόγω της αβεβαιότητας για την ίδια τη 
φύση της νόσου που προκαλούσε ο κορονοϊός, 
υπήρχαν πάρα πολλά ερωτήματα και αβεβαιότη-
τες. Για κάποια, όμως, έχουμε πλέον απαντήσεις.
Οι κίνδυνοι του Covid-19 είναι γνωστοί, και κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης υπερτερούν του 
θεωρητικού και ανυπόστατου κινδύνου από τον 
εμβολιασμό για τον Covid-19.

Οι πληροφορίες από τα Αμερικανικά Κέντρα 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων δείχνουν ότι οι 
έγκυες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης 
σοβαρού Covid-19 από τις μη έγκυες (CDC, People 
with Certain Medical Conditions,Updated Apr. 29, 
2021). Μια μεγάλη πολυεθνική μελέτη που παρακο-
λούθησε γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης επίσης έδειξε ότι η μόλυνση στα πρώτα στάδια 
της εγκυμοσύνης αύξησε τον κίνδυνο επιπλοκών.
Αυτά είναι τα επιστημονικά ευρήματα που πρέπει 
να γνωρίζουν κατ’ αρχάς τα ζευγάρια που επιθυ-
μούν ή σχεδιάζουν εγκυμοσύνη. Και ταυτόχρονα 
επισημαίνουν την ανάγκη του εμβολιασμού για την 
πρόληψη του σοβαρού Covid-19 σε εκείνες που 
είναι έγκυες.
Ωστόσο, οι έγκυες εξακολουθούν να ανησυχούν για 
τη λήψη του εμβολίου, όπως είπα, εν μέρει επειδή 
αποκλείστηκαν από τις πρώτες δοκιμές εμβολίων 
Covid-19. Είναι απίστευτο όμως πως ο σκόπιμος 
αποκλεισμός των εγκύων από τις πρώτες δοκιμές 
προκάλεσε τελικά ανησυχία αντί να ενθαρρύνει την 
εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των εμβολίων μετά από 
τόσα εκατομμύρια εμβολιασμών.
Είχα αναφερθεί παλιότερα σε κάποια ενθαρρυντικά 
δεδομένα για την εγκυμοσύνη και τις θηλάζουσες 
από το Ισραήλ. Στις ΗΠΑ η εφαρμογή (για κινητά) 
V-safe αναπτύχθηκε για την καταγραφή δεδομένων 
σχετικά με την ασφάλεια του εμβολιασμού εκτός των 
κλινικών δοκιμών. Αυτό το διαδικτυακό εργαλείο, 
που συλλέγει εθελοντικά δεδομένα από άτομα που 
έχουν λάβει το εμβόλιο Covid-19, περιλαμβάνει και 
ένα μητρώο εγκυμοσύνης: δηλαδή συγκεντρώνει 
δεδομένα σχετικά με τον εμβολιασμό κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης ή την περίοδο πριν και μετά 
από αυτήν. Επίσης, πλέον διεξάγονται και κλινικές 
δοκιμές εμβολίων Covid-19 που περιλαμβάνουν 
έγκυες γυναίκες.
Τα προκαταρκτικά δεδομένα για τα εμβόλια Covid-19 
και την εγκυμοσύνη παρουσιάστηκαν στη συνεδρί-
αση της συμβουλευτικής επιτροπής ανοσοποίησης 
του CDC την 1η Μαρτίου. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν 
την ασφάλεια τόσο των εμβολίων Pfizer/BioNTech 
όσο και της Moderna σε περισσότερες από 30.000 
έγκυες. Τα δεδομένα από το μητρώο εγκυμοσύνης 
V-safe, με σχεδόν 2.000 συμμετέχοντες, ήταν επίσης 
καθησυχαστικά.
Πέραν των βρετανικών αρχών, που από την αρχή 
τοποθετήθηκαν θετικά αναφορικά με τον εμβολια-
σμό των εγκύων υγειονομικών, και στις ΗΠΑ τρεις 
από τους κορυφαίους επαγγελματικούς οργανι-
σμούς που επικεντρώνονται στην εγκυμοσύνη και 
τη γονιμότητα (American Society for Reproductive 
Medicine, American College of Obstetricians 
and Gynecologists & Society for Maternal Fetal 
Medicine) συστήνουν στις έγκυες, καθώς και σε 
αυτές τις γυναίκες που σκέφτονται την εγκυμοσύνη 
και στους συντρόφους τους, να εμβολιαστούν.
Όπως λέω συχνά, ξέρουμε τους κινδύνους από τη 
νόσο του Covid-19 και ξέρουμε πως υπερτερούν του 
θεωρητικού και ανυπόστατου κινδύνου από τον εμ-
βολιασμό για τον Covid-19. Αυτά είναι τα επιστημονι-
κά ευρήματα που πρέπει να γνωρίζουν τα ζευγάρια 
που σχεδιάζουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
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ρεπορτάζ

Μια ζωή προσφοράς από την Αντίσταση στην αεροπλοΐα, 
στη ναυτιλία και στο Ίδρυμα Ώνάση.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο Παύλος Ιωαννίδης 
πρωταγωνίστησε στον δημόσιο βίο 
για δεκαετίες, από την Αντίσταση 
και την Ολυμπιακή Αεροπορία 
μέχρι τη ναυτιλία και το Ίδρυμα 
Ωνάση.

Τ
η Μεγάλη Παρασκευή 30 Α-
πριλίου 2021 έφυγε από τη 
ζωή, πλήρης ημερών, ο Παύ-
λος Ιωαννίδης, μία προσωπικό-
τητα που εντυπωσίασε με την 
εθνική, οικονομική και κοινω-

νική προσφορά του από τη δεκαετία του ’40.
Η μεγάλη πορεία της ζωής του ξεκίνησε στις 22 
Φεβρουαρίου 1924 στο Βερολίνο, όπου γεννή-
θηκε. Πατέρας του ήταν ο Ιωάννης Ιωάννου Ι-
ωαννίδης από κυπριακή οικογένεια με μεγάλη 
εθνική προσφορά και η μητέρα του, κόρη εργο-
στασιάρχη από τον Βόλο.

Μεγάλες δυσκολίες
Ο Ιωαννίδης έχασε τη μητέρα του όταν ήταν 
μόλις 6 μηνών και ο πατέρας του, ο οποίος σπού-
δαζε γιατρός, ενεπλάκη σε δικαστικό αγώνα για 
την οικογενειακή περιουσία, ο οποίος τον εξου-
θένωσε οικονομικά.
Από την αρχή φάνηκε ότι ο Παύλος Ιωαννίδης 
ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλες αντοχές και 
προσαρμοστικότητα στις πιο δύσκολες συνθή-
κες.
Το 1943, σε ηλικία 19 ετών, βγήκε στην Αντί-
σταση, πρώτα με τον ΕΛΑΣ και στη συνέχεια 
με την ομάδα Force 133 του συμμαχικού αρχη-
γείου της Μέσης Ανατολής. Στη μάχη κατά των 
ναζί γνώρισε και την πρώτη του σύζυγο, τη Σύλ-

ΠΑΎΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: 
Ο ΤΕΛΕΎΤΑΙΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ

βια Αποστολίδου.
Παντρεύτηκαν το 1950 και απέκτησαν δύο παι-
διά, την Ειρήνη το 1951 και τον Ιωάννη το 1954.
Περιγράφοντάς μου τις δύσκολες και επικίνδυ-
νες διαδρομές που έκανε για να οργανώσει την 
Αντίσταση, πολλές φορές σε δύσβατες περιο-
χές, μου εξηγούσε χαριτολογώντας ότι ένα από 
τα προβλήματά του ήταν το ύψος του. Ξεπερ-
νούσε το 1,95 μ., εντυπωσίαζε όσους τον έβλε-
παν και εύκολα θυμούνταν ότι πέρασε από τα 
μέρη τους ο «ψηλός».
Ο Ιωαννίδης είχε μια μεγάλη αγάπη για τη θά-
λασσα και επιθυμία του ήταν να καταλήξει στο 
ναυτικό. Σε κάποια από τις ριψοκίνδυνες απο-
στολές του μια γυναίκα τού ζήτησε να του πει 
τον καφέ και το αβέβαιο μέλλον του. Αυτός δέ-
χτηκε κι εκείνη άρχισε να του λέει ότι τον βλέ-
πει στον καφέ σαν πιλότο. Της απάντησε ότι 
αυτό δεν ήταν στις επιδιώξεις του και ύστερα 
από έναν αρκετά έντονο διάλογο η «καφετζού» 
επέμεινε ότι «κι αν δεν είσαι, θα γίνεις».
Οι εξελίξεις τη δικαίωσαν, εφόσον ο Ιωαννίδης 
βρέθηκε στην τότε Ροδεσία για να εκπαιδευτεί 
ως πιλότος από τη RAF και μετά τον πόλεμο και 
τον εμφύλιο η επαγγελματική του δραστηριό-
τητα είχε σχέση με τα αεροπλάνα και τη δημι-
ουργία των πρώτων ελληνικών αερογραμμών.
Συνέβαλε στην ανάπτυξη της πολιτικής αερο-
πορίας στην προ Ολυμπιακής περίοδο, αλλά ο 

ρόλος του έγινε πολύ σημαντικότερος στα τέλη 
της δεκαετίας του ’50, μετά τη γνωριμία του με 
τον Ωνάση και την απόφαση του τελευταίου να 
επενδύσει στην Ολυμπιακή Αεροπορία, δίνο-
ντάς της χαρακτηριστικά διεθνούς αερομεταφο-
ρέα.
Ο Ιωαννίδης πραγματοποίησε ρεκόρ πτήσεων 
ως κυβερνήτης της Ολυμπιακής, αναδείχθηκε 
σε αρχιπιλότο και με απόφαση του ίδιου του 
Ωνάση έγινε γενικός διευθυντής της εταιρείας 
το 1971.
Παρουσιάζοντας την αυτοβιογραφία του με 
τίτλο «Κι αν δεν είσαι, θα γίνεις…» (εκδόσεις 
Λιβάνη 2007) τον χαρακτήρισα εθνικό μας πι-
λότο, με το σκεπτικό ότι πρωταγωνίστησε στην 
ανάπτυξη των αεροπορικών συγκοινωνιών και 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας, δίνοντας τεράστια 
ώθηση στην οικονομία και στον τουρισμό. 

Νέες δοκιμασίες
Η μοίρα ήταν συχνά σκληρή με τον Ιωαννίδη. 
Το 1959 η κόρη του, Ειρήνη, διαγνώστηκε με 
καρκίνο. Ξεκίνησε ένας δύσκολος αγώνας για 
τη σωτηρία της στη Σουηδία και στην Ελλάδα, 
ο οποίος κατέληξε στον ακρωτηριασμό του πο-
διού της. Ο Ιωαννίδης στήριξε την κόρη του με 
συνέπεια και πάθος και ευτύχησε να τη δει να 
διακρίνεται στην αρχιτεκτονική και να κάνει τη 
δική της οικογένεια. Δυστυχώς, όμως, έφυγε 
πριν από αυτόν, κάτι που τον πίκρανε πολύ.
Ήταν πάντα υπερήφανος για τη διαδρομή του 
γιου του, Ιωάννη, στη ναυτιλία και για τον εγ-
γονό του Παύλο.
Πολύ κοντά στον Αλέξανδρο Ωνάση, προσπά-
θησε να επηρεάσει τον πατέρα του, ώστε να 
έχει μια πιο θερμή σχέση με τον γιο του. Μετά 
τον τραγικό χαμό του Αλέξανδρου και τον θά-
νατο του Αριστοτέλη Ωνάση αναδείχθηκε σε 
σύμβουλο και στήριγμα της Χριστίνας, η τρα-
γική κατάληξη της οποίας τον συγκλόνισε.
Στη συνέχεια έδωσε δικαστικούς αγώνες για 
την προστασία των συμφερόντων της Αθηνάς, 
κληρονόμου της Χριστίνας, αλλά και του Ιδρύ-
ματος Ωνάση, εφόσον ήταν μία από τις τέσσερις 
προσωπικότητες που εμπιστεύτηκε ο Αριστοτέ-
λης Ωνάσης, με βάση τη διαθήκη του, για τη δι-
αχείριση της περιουσίας του.

Ο Παύλος Ιωαννίδης με τη σύζυγό του Κάτια σε εκδήλωση 
της Εθνικής Πινακοθήκης
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ρεπορτάζ

Συνέβαλε στην ασφάλεια 
της εμπορικής ναυτιλίας 
προσαρμόζοντας σε αυτήν κανόνες 
της πολιτικής αεροπορίας.

Πρωταγωνιστής στη ναυτιλία
Ως αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση και υ-
πεύθυνος για τη διαχείριση των ναυτιλιακών 
του συμφερόντων δέθηκε και με τη θάλασσα, 
την οποία τόσο αγαπούσε. Οι επιτυχίες του στη 
ναυτιλία –γενικός διευθυντής της ναυτιλιακής 
εταιρείας Springfield Shipping Co. Panama 
SA (1977-1988) και στη συνέχεια της εταιρείας 
Olympic Shipping & Management SA, η οποία 
διαχειρίζεται τον στόλο Ωνάση (1988-1995)– 
συνέβαλαν στην οικονομική ισχύ και στη χρη-
ματοδότηση σημαντικών έργων του Ιδρύματος, 
όπως, για παράδειγμα, το Ωνάσειο Καρδιοχει-
ρουργικό Κέντρο και το αξιόλογο Πρόγραμμα 
Υποτροφιών.
Στις συζητήσεις που είχαμε μου ανέλυε τον 
ρόλο του στην προσαρμογή κανόνων ασφαλείας 
που εφαρμόστηκαν με επιτυχία στις αεροπορι-
κές συγκοινωνίες και στη ναυτιλία. Επέμενε ότι 
πλήρως ασφαλή συστήματα δεν υπάρχουν, γιατί 
όλα είναι ανοιχτά στο ανθρώπινο λάθος.
Είχε μια ορθολογική, συστηματική προσέγγιση 
στα ζητήματα που είχαν σχέση με την ασφάλεια 
των αεροπορικών συγκοινωνιών και της εμπο-
ρικής ναυτιλίας.
Ο ρόλος του αναγνωρίστηκε, εφόσον διετέλεσε 
επί 26 χρόνια μέλος του διοικητικού συμβου-
λίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, επί 9 
χρόνια μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 
Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλο-

ντος (HELMEPA), ισόβιο μέλος του Αμερικα-
νικού Νηογνώμονα (ABS) και μέλος του βρετα-
νικού ασφαλιστικού φορέα UK P&I Club για 8 
χρόνια.

Καλός φίλος
Το 1989 ο Ιωαννίδης χώρισε με την πρώτη σύ-
ζυγό του, Σύλβια, με την οποία διατήρησε άψο-
γες σχέσεις, εφόσον τους ένωναν τα παιδιά τους 
και το αντιστασιακό παρελθόν τους.
Το 1991 παντρεύτηκε τη δικηγόρο Κάτια Κο-
νιαβίτου, με την οποία πέρασε 30 ευτυχισμένα 
χρόνια. Ήταν ένα πολύ γνωστό και πολύ φιλικό 
ζευγάρι της αθηναϊκής κοινωνίας.
Αναπτύξαμε προσωπικές και οικογενειακές 
φιλικές σχέσεις στη διάρκεια της τελευταίας 
25ετίας. Το φιλόξενο σπίτι τους στον Θεολόγο 
απέπνεε τη χαρακτηριστική ηρεμία του Παύ-
λου Ιωαννίδη και την κοινωνική διάθεση της 
Κάτιας. Τα τελευταία καλοκαίρια συναντιό-
μασταν στο ξενοδοχείο «Γαλήνη» στα Καμένα 
Βούρλα, όπου ο Παύλος συνδύαζε τις καλοκαι-
ρινές διακοπές με τα ιαματικά λουτρά. Οι βραδι-
νές συναντήσεις μας στον κήπο του «Γαλήνη», 
σε φιλικό κύκλο, έδιναν την ευκαιρία για ενδι-
αφέρουσα ανταλλαγή απόψεων, ενώ όλοι «βομ-
βαρδίζαμε» τον Ιωαννίδη με ερωτήσεις για την 
αντιστασιακή του δράση στην Κατοχή, τη συμ-
βολή του στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της 
χώρας, τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην Ο-

λυμπιακή Αεροπορία, τις σχέσεις του με τον 
Ωνάση και μέλη της οικογενείας του, τη συμ-
βολή του στην ανάπτυξη της εμπορικής ναυτι-
λίας, τον ρόλο του στο Ίδρυμα και το κοινωφε-
λές του έργο.
Στο τέλος της αυτοβιογραφίας του συνοψίζει 
τη στάση ζωής του ως εξής: «Όσο περισσότερο 
προοδεύει ο άνθρωπος, κοινωνικά και οικονο-
μικά, και αποκτά υπεροχή και δύναμη επιρροής 
έναντι των άλλων, τόσο περισσότερο σεμνή και 
δίκαιη πρέπει να είναι η συμπεριφορά του και 
να μην επιδιώκει την προσωπική του προβολή. 
Το αντίθετο είναι αλαζονεία».
Ξεχωριστός σε όλη του τη μεγάλη διαδρομή.

Από την παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του Παύλου Ιωαννίδη «Κι αν δεν είσαι, 
θα γίνεις...», στην κατάμεστη αίθουσα συνεδριάσεων του Χίλτον, το 2007

Ο Παύλος Ιωαννίδης με την Αμαλία Καραγκούνη 
και τον Γιώργο Κύρτσο στην εκδήλωση του βιβλίου του

Π. Ιωαννίδης και Στ. Παπαδημητρίου, αντιπρόεδρος 
και πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση 
από το 1975 έως το 2005, 
μπροστά στο πορτρέτο του Αριστοτέλη Ωνάση

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης με τον Παύλο Ιωαννίδη, στα χρόνια 
της «απογείωσης» της Ολυμπιακής Αεροπορίας





 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Οι ασθενείς με άσθμα μπορούν να 
έχουν μια απολύτως φυσιολογική ζωή

«Το άσθμα είναι μία 
νόσος με σημαντικές 
επιπτώσεις στην 
υγεία των ασθενών, 
ειδικότερα στην 
εποχή της Covid-19, 
ενώ υπολογίζεται ότι 
περισσότεροι από 
800.000 Έλληνες 
πάσχουν από βρογχικό 
άσθμα». Στυλιανός 
Λουκίδης, πρόεδρος 
της ΕΠΕ
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υγεία

Τ
ο άσθμα είναι μία από τις πιο κοινές χρό-
νιες παθήσεις και υπολογίζεται ότι 300 
εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από 
αυτήν σε όλο τον κόσμο. Το άσθμα είναι 
μία χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αε-
ραγωγών, που είναι οι αγωγοί-σωλήνες 

μέσω των οποίων ο αέρας εισέρχεται στους πνεύμο-
νες για τη λειτουργία της αναπνοής.
Με αφορμή την 5η Μαΐου, που έχει καθιερωθεί ως 
Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος, η Ομάδα Άσθματος της 
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) παρου-
σίασε τις δράσεις της. Εισηγητές στη σχετική συνέ-
ντευξη Τύπου ήταν ο κ. Στυλιανός Λουκίδης, πρόε-
δρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, 
ο κ. Πέτρος Μπακάκος, καθηγητής Πνευμονολογίας 
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και ειδικός γραμματέας Εκ-
παίδευσης της ΕΠΕ, η κ. Εύη Ορφανού, αν. γραμ-
ματέας Δ.Σ. Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, πρόεδρος 
Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν. 
Έβρου «Μαζί για Ζωή», και οι υπεύθυνοι Ομάδας 
Άσθματος ΕΠΕ Κωνσταντίνος Σάμιτας, πνευμονολό-
γος, επιμελητής Β΄ ΕΣΥ της 7ης Πνευμονολογικής 
Κλινικής ΓΝΝΘΑ η «Η Σωτηρία», και Έυα Φούκα, 
πνευμονολόγος, διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γεώργιος 
Παπανικολάου».
Ο κ. Λουκίδης επισήμανε: «Το άσθμα είναι μία νόσος 
με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, 
ειδικότερα στην εποχή της Covid-19, ενώ υπολογίζε-
ται με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα ότι περισσότεροι 
από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα». 

Αναφερόμενος στο φετινό μήνυμα της Παγκόσμι-
ας Ημέρας Άσθματος «Ενημερώσου σωστά για το 
Άσθμα», τονίζει ότι «στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα από 
εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις και επιστημονικές 
μελέτες οι ασθενείς να ενημερωθούν για την ανάγκη 
πρόληψης αλλά και τις νέες θεραπευτικές επιλογές, 
όπως είναι οι βιολογικοί παράγοντες, που έχουν αλ-
λάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία της σοβαρής νό-
σου. Με γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση, ο πνευ-
μονολόγος είναι εκείνος που θα συμβουλέψει και θα 
καθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί η 
νόσος αποτελεσματικά».
Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. 
Μπακάκος: «Η Ομάδα Άσθματος εδώ και αρκετά 
χρόνια δραστηριοποιείται και μέσα από τη σελίδα 
myasthma.gr, παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές για 
τη σωστή διαχείριση της νόσου αλλά και απαντήσεις 
σε ποικίλα ερωτήματα που απασχολούν τους ασθε-
νείς, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον των πνευ-
μονολόγων για το βρογχικό άσθμα. Η σημαντικότερη 
επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα έγινε το 2012 από 
την Ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2% 
του πληθυσμού των ενηλίκων πάσχει από τη νόσο 
(υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες 
πάσχουν από βρογχικό άσθμα)». Σχετικά με τη δια-
χείριση της νόσου σημείωσε ότι «καθοριστικό ρόλο 
διαδραματίζουν τα ειδικά ιατρεία άσθματος σε νοσο-
κομεία, που έχουν καταστήσει δυνατή την πρόσβαση 
και αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών ασθματικών, 
βελτιώνοντας τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής 

αυτών των ασθενών».
Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα Άσθματος της 
ΕΠΕ και στη δράση της τα τελευταία χρόνια: «Η Ομά-
δα Άσθματος είναι μια επιστημονική ομάδα ειδικών 
πνευμονολόγων με μεγάλη εμπειρία στο άσθμα σε 
όλα τα επίπεδα της φροντίδας του, από την πρωτο-
βάθμια φροντίδα υγείας μέχρι τη φροντίδα ασθενών 
με σοβαρό άσθμα σε νοσοκομειακό επίπεδο». Στη 
συνέχεια αναφέρθηκε στο www.myasthma.gr, που 
για περίπου μία δεκαετία αποτελεί σημαντική πηγή 
πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους ασθενείς με 
άσθμα και τους γονείς με παιδιά που πάσχουν από 
άσθμα.
Στην πανδημία Covid-19 και τους ασθενείς με άσθμα 
αναφέρθηκε η κ. Εύα Φούκα: «Σε ασθενείς με καλά 
ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν παρατηρείται 
αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου από 
Covid-19, ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρί-
σκονται σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με τον γενικό 
πληθυσμό. Η ΕΠΕ συστήνει ανεπιφύλακτα τη συνέ-
χιση της συνταγογραφούμενης αγωγής για το άσθμα, 
τόσο των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, τα οποία 
κρίνονται ασφαλή, τουλάχιστον σε χαμηλές-μέτριες 
δόσεις, όσο και των βιολογικών θεραπειών και των 
από του στόματος κορτικοστεροειδών για τους ασθε-
νείς με σοβαρό άσθμα. Σχετικά με τα εμβόλια, βασι-
ζόμενοι στην εκτίμηση κινδύνου και οφέλους, συστή-
νεται ο εμβολιασμός έναντι της Covid-19 για όλους 
τους ασθενείς με άσθμα, καθώς τα εμβόλια έχουν 
αποδειχθεί ασφαλή και οι αλλεργικές αντιδράσεις σε 
αυτά είναι γενικά σπάνιες. Ωστόσο, τα mRNA εμβόλια 
δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με ιστο-
ρικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά 
τους και ιδιαίτερα στην πολυαιθυλενική γλυκόλη, και 
οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά θα πρέπει να γί-
νονται σε δομή υγείας στην οποία θα μπορεί να γίνει 
άμεση αντιμετώπιση της αλλεργικής αντίδρασης, αν 
αυτή υπάρξει. Ασθενείς με σοβαρό άσθμα που λαμ-
βάνουν βιολογικούς παράγοντες ή από του στόματος 
κορτικοστεροειδή έχουν ενταχθεί στην Ομάδα Β προ-
τεραιοποίησης του ΕΟΔΥ και ο εμβολιασμός τους έχει 
ήδη αρχίσει».



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.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Κρίσιμη Κυριακή!

Σερί Tips

* Πάρμα - Αταλάντα (09/05, 16:00): Από πέντε σερί ήττες 
προέρχεται η Πάρμα, την ώρα που η Αταλάντα είναι αήττητη 
(6-2-0) στα οκτώ τελευταία ματς πρωταθλήματος! Στο 1.20 
προσφέρεται το διπλό.

* Ανζέ - Ντιζόν (09/05, 16:00): Η Ανζέ μετρά πέντε σερί 
ήττες δίχως να σκοράρει, ενώ έχει 15 ήττες στα 16 τελευταία 
παιχνίδια της! Στο 3.45 η ισοπαλία!

* Βαλένθια - Βαγιαδολίδ (09/05, 17:15): Επτά σερί Goal/
Goal μετρά η Βαλένθια και πέντε σερί η Βαγιαδολίδ! Στο 1.83 το 
να σκοράρουν αμφότερες αυτή την Κυριακή.

Goal Tips

* Γουλβς - Μπράιτον (09/05, 14:00): Τέσσερα σερί No 
Goal μετρά η Μπράιτον και 3/4 η Γουλβς! Στο 1.78 το να μη 
σκοράρει καμία από τις δύο ομάδες αυτή την Κυριακή.

* Χετάφε - Έιμπαρ (09/05, 15:00): Νο Goal τα 5/6 τελευ-
ταία ματς και των δύο ομάδων! Στο 1.62 το να μη σκοράρει 
καμία από τις δύο ομάδες στο μεταξύ τους παιχνίδι. 

* Άιντραχτ - Μάιντζ (09/05, 16:30): Goal/Goal τα 8/10 
τελευταία ματς της Άιντραχτ και τα 5/6 της Μάιντζ. Στο 1.53 
το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

Head 2 Head

* Βερόνα - Τορίνο (09/05, 16:00): Και τα επτά τελευταία 
μεταξύ τους παιχνίδια έληξαν ισόπαλα! Στο 3.30 το «Χ» 
αυτή την Κυριακή!

* Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός (09/05, 17:00): Ο 
Ολυμπιακός μετρά επτά σερί νίκες επί του Αστέρα, δίχως 
να δεχτεί γκολ! Στο 1.72 το διπλό αυτή την Κυριακή.

* Ρόμα - Κροτόνε (09/05, 19:00): Η Ρόμα έχει κερδίσει 
και τα πέντε παιχνίδια με αντίπαλο την Κροτόνε, στα τέσσε-
ρα δεν δέχτηκε γκολ! Στο 2.60 ο άσος της Ρόμα με μηδέν 
παθητικό.
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Για μία ακόμη φορά το Betarades.gr 
και η F.S. σάς προσφέρουν τα προγνω-
στικά τους για τα παιχνίδια της Κυ-
ριακής. Πλήρες ποδοσφαιρικό πρό-

γραμμα σε όλη την Ευρώπη, με τα μεγάλα πρω-
ταθλήματα να βρίσκονται σε εξέλιξη και να 
προσφέρουν ενδιαφέρουσες επιλογές. Επιλέ-
γουμε σημεία με αξία σε πολύ καλές αποδόσεις. 
Ας περάσουμε, λοιπόν, στην ανάλυση των προ-
γνωστικών μας.
Οι προτάσεις Στοιχήματος ξεκινούν την Κυ-
ριακή από τη Ligue 1 και την αναμέτρηση Σεντ 
Ετιέν - Μαρσέιγ (14:00) για την 36η αγωνι-
στική. Η Σεντ Ετιέν έβγαλε σπουδαίο διπλό 
στην έδρα της Μονπελιέ την προηγούμενη α-
γωνιστική και ουσιαστικά εξασφάλισε την πα-
ραμονή, αφού είναι πλέον στο +8 από την επι-
κίνδυνη ζώνη με τρία παιχνίδια να απομένουν. 
Δεν πτοήθηκε από το γρήγορο προβάδισμα των 
γηπεδούχων και με τους Αμουμά στο 16΄ και 
Ντεμπουσί στο 50΄ γύρισε το ματς! Αυτό ήταν 
το τέταρτο σερί παιχνίδι των «στεφανουά» που 
επιβεβαιώθηκε το Goal/Goal. Η Μαρσέιγ είχε 
σημαντική απώλεια βαθμών στη μάχη που δίνει 
για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μετά από δύο 
σερί νίκες επί της Λοριάν (3-2 εντός) και της 
Ρεμς (1-3 εκτός), την προηγούμενη Παρασκευή 
«σκόνταψε» εντός έδρας απέναντι στη Στρα-
σμπούρ (1-1) και έχασε την ευκαιρία να προ-
σπεράσει τη Λανς στην 5η θέση, με την οποία 
ισοβαθμεί στους 56 βαθμούς, δύο περισσότε-
ρους από τη Ρεν. Πολύ πιο επιθετικοί με τον 
Σαμπάολι στον πάγκο οι Μασσαλοί, προέρχο-
νται από τέσσερα σερί Goal/Goal και 5/7 Over! 
Θα ακολουθήσουμε την πρόσφατη τάση των ο-

μάδων σε αγώνες με αρκετά γκολ και θα ποντά-
ρουμε στο Goal/Goal σε απόδοση 1.80, αφού η 
Μαρσέιγ οφείλει να ρισκάρει για τη νίκη και η 
Σεντ Ετιέν είναι άνετη βαθμολογικά.

Αντεπίθεση διαρκείας η Κολωνία
Λίγο αργότερα, στις 14:30, η Κολωνία υποδέ-
χεται τη Φράιμπουργκ για την 32η αγωνιστική 
της Bundesliga. Πολύ βελτιωμένοι τις δύο τε-
λευταίες εβδομάδες οι γηπεδούχοι, ανεβάζουν 
στροφές στην τελική ευθεία με στόχο την πα-
ραμονή στην κατηγορία. Μετά από ένα κάκιστο 
διάστημα με επτά ήττες και δύο ισοπαλίες σε 
εννέα παιχνίδια, επέστρεψαν στα τρίποντα με 

εντυπωσιακό τρόπο. Κέρδισαν τη Λειψία με 2-1 
εντός έδρας, όντας απολύτως κυνικοί στις λίγες 
ευκαιρίες που δημιούργησαν, και την τελευ-
ταία αγωνιστική πέτυχαν σπουδαίο διπλό στην 
Άουγκσμπουργκ με 2-3. Εκρηκτικό το ξεκίνημά 
τους στον αγώνα, προηγήθηκαν 0-3 μέχρι το 33΄ 
και διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους στο φι-
νάλε, παρότι οι γηπεδούχοι μείωσαν σε από-
σταση βολής ως το 62΄. Μαζί με Βέρντερ, Μπί-
λεφελντ και Χέρτα δίνουν μεγάλη μάχη και η 
νίκη επί της Φράιμπουργκ κρίνεται επιτακτική. 
Οι φιλοξενούμενοι είναι μεγάλο αουτσάιντερ 
στην κούρσα των ευρωπαϊκών εισιτηρίων και 
μακριά από την έδρα τους δεν είναι τόσο απο-
τελεσματικοί. Θα ποντάρουμε στο έξτρα κίνη-
τρο της Κολωνίας, επιλέγοντας τον άσο σε από-
δοση 2.00.
 
Ανοιχτό ματς στη Λωζάνη
Στις 17:00 η Λωζάνη υποδέχεται τη Ζυρίχη 
για την 33η αγωνιστική της ελβετικής Super 
League. Οι γηπεδούχοι είναι στην 6η θέση του 
πρωταθλήματος με 42 πόντους, στο -5 από την 
τρίτη θέση που οδηγεί στο Κόνφερενς Λιγκ. 
Προέρχονται από δύο συνεχόμενες ισοπαλίες 
απέναντι σε Βασιλεία (3-3 εντός) και Σιόν (1-1 
εκτός), ενώ είχε προηγηθεί η εκτός έδρας ήττα 
από τη Λουκέρνη με 1-0. Χαρακτηριστικά, και τα 
πέντε τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της Λω-
ζάνης ήταν Οver! Η Ζυρίχη είναι μία θέση και 
τέσσερις πόντους κάτω από την κυριακάτικη α-
ντίπαλό της και έχει το μυαλό της στην αποφυγή 
των μπαράζ, απ’ όπου είναι στο +5. Την περα-
σμένη Κυριακή επέστρεψε στις επιτυχίες με το 
3-0 επί της Λουγκάνο εντός έδρας. Είχαν προ-



ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 09/05
14:00 Σεντ-Ετιέν - Μαρσέιγ  Goal/Goal  1.80
14:30 Κολωνία - Φράιμπουργκ  1  2.00
17:00 Λωζάνη - Ζυρίχη  Over 2.5  1.73
21:45 Γιουβέντους - Μίλαν  1  1.80
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Σεβίλλη  1  2.00
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ηγηθεί επτά παιχνίδια δίχως 
«τρίποντο» (0-3-4)! Προέρχε-
ται από 5 σερί και 6/7 Over! Οι 
δύο ομάδες έχουν κοινή τάση 
σε παιχνίδια με μεγάλα σκορ, 
το ίδιο συμβαίνει και όταν κο-
ντράρονται μεταξύ τους. Πε-
ριμένουμε ένα ακόμη ανοιχτό 
ματς και θα ποντάρουμε στο 
Over 2.5, σε απόδοση 1.73.
Συνεχίζουμε το στοιχηματικό 
μας ταξίδι στην Ιταλία, όπου 
στις 21:45 διεξάγεται το μεγάλο 
ντέρμπι ανάμεσα στη Γιουβέ-
ντους και τη Μίλαν, στο πλαί-
σιο της 35ης αγωνιστικής στη 
Serie A. Η Γιουβέντους επέ-
στρεψε από την κόλαση στο 
Ούντινε και ενίσχυσε την υπο-
ψηφιότητά της για μία θέση στο 
επόμενο Champions League. 
Αιφνιδιάστηκε από τους γηπε-
δούχους για το 1-0 του 10ου 
λεπτού, ωστόσο άσκησε έ-
ντονη πίεση στη συνέχεια του 
αγώνα και δικαιώθηκε στο τε-
λευταίο δεκάλεπτο με πρωτα-
γωνιστή τον CR7! Ο Κριστιάνο 
έκανε μόνος του την ανατροπή, 
με πέναλτι στο 83΄ και δύσκολη 
κεφαλιά στο 89΄ για το τελικό 
1-2, το οποίο έφερε τη Γιούβε 
στην 3η θέση με 69 πόντους, 
όσους και η επόμενη αντίπα-
λός της, στο +2 από την 5η Νά-
πολι. Η Μίλαν είχε βατό έργο 
απέναντι στην Μπενεβέντο το 
προηγούμενο Σάββατο και ε-
πικράτησε άνετα με 2-0 εντός 
έδρας. Σκόραραν οι Τσαλχά-
νογλου (6΄) και Ερνάντες (60΄), 
με τους «ροσονέρι» να επι-
στρέφουν στις νίκες μετά από 
δύο ήττες στα χέρια των Σα-
σουόλο (1-2 εντός) και Λάτσιο 
(3-0 εκτός). Πολύ κρίσιμο παι-
χνίδι στη μάχη της τετράδας, 
θα εμπιστευτούμε την πιο έ-
μπειρη και πιο ποιοτική ομάδα 
του ζευγαριού. Θα ποντάρουμε 

στον άσο της Γιουβέντους, σε α-
πόδοση 1.80. 
Κλείνουμε τις στοιχηματικές 
μας προτάσεις από την Ισπα-
νία και τη Μαδρίτη, όπου στις 
22:00 η Ρεάλ υποδέχεται τη Σε-
βίλλη για την 35η αγωνιστική. 
Η «βασίλισσα» αποκλείστηκε 
στα ημιτελικά του Champions 
League την Τετάρτη, πραγμα-
τοποιώντας άσχημη εμφάνιση 
στην έδρα της Τσέλσι, και πλέον 
στρέφεται στη διεκδίκηση του 
πρωταθλήματος, το οποίο ανα-
μένεται συναρπαστικό και αμ-
φίρροπο ως το φινάλε. Το προ-
ηγούμενο Σάββατο επικράτησε 
εντός έδρας της Οσασούνα με 
2-0 και ξεκίνησε την αγωνιστική 
ισόβαθμη με την Μπάρτσα στη 
2η θέση και το -2 από την Ατλέ-
τικο. Η Σεβίλλη τέθηκε εκτός 
κούρσας τίτλου τη Δευτέρα με 
την εντός έδρας ήττα από την 
Μπιλμπάο (0-1). Το εξαιρετικό 
σερί και το συνεχές σκοράρι-
σμα της ομάδα του Λοπετέγκι 
σταμάτησε απότομα και το ό-
νειρο του πρωταθλήματος… πέ-
ταξε. Κυριάρχησε στο χορτάρι 
με 73% κατοχή και 18 τελικές 
προσπάθειες, ήταν όμως αναπο-
τελεσματική και το πλήρωσε με 
γκολ των Βάσκων στο 90΄! Περι-
μένουμε απογοήτευση από τους 
Ανδαλουσιανούς και αντίδραση 
από τη Ρεάλ, γι’ αυτό θα ποντά-
ρουμε στον άσο του 2.00.
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 στοιχηματική 
δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν 
επιλέξετε!

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
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Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «Η ΖΩΗ 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ»
Ο τραγουδοποιός της καρδιάς μας και ξενα-
γός των ευαισθησιών μας, Βαγγέλης Γερμα-
νός, είναι καλεσμένος του Ανδρέα Ροδίτη 
στην εκπομπή «Η ζωή είναι στιγμές», την 
Τρίτη 11 Μαΐου, στις 20:00, στην ΕΡΤ2.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΒΙΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΥ
Η Gallery Genesis παρουσιάζει τη νέα δου-
λειά της Εβίτας Κανέλλου, με τίτλο «Spring 
Formula». Πρόκειται για έναν εικαστικό 
απολογισμό της ζωγράφου, συντιθέμενο 
από όνειρα και αναμνήσεις, από εικόνες 
και συναισθήματα, από οικείες φόρμες και 
χρώματα. Είναι η θέληση να προχωρήσει η 
ζωή με ανοιχτό βλέμμα, χωρίς εμμονές στη 
συνθήκη του χθες, αλλά με την προσμονή να 
προσαρμοστούμε καλύτερα στο σήμερα και 
να συνεχίσουμε από δω και μπρος τη ζωή 
μας. Από τις 11 έως τις 29 Μαΐου.

STERLING RUBY AT CYCLADIC: 
CERAMICS
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης προσκάλε-
σε τον διεθνούς φήμης Αμερικανό καλλιτέ-
χνη Sterling Ruby να πραγματοποιήσει μια 
εικαστική παρέμβαση εντός της μόνιμης συλ-
λογής του, παρουσιάζοντας μια επιλογή από 
τα διάσημα κεραμικά γλυπτά του. Η εγκατά-
σταση «Sterling Ruby at Cycladic: Ceramics» 
περιλαμβάνει επίσης σειρά κεραμικών 
έργων που θα παρουσιαστούν στην Πτέρυγα 
Ντόλλη Γουλανδρή και θα διαρκέσει από τις 
12 Μαΐου έως τις 21 Ιουνίου 2021. Είναι η 
δεύτερη φορά, μετά την έκθεση «Ai Weiwei 
at Cycladic» το 2016, που το Μουσείο προ-
σκαλεί έναν καλλιτέχνη να παρουσιάσει το 
έργο του μέσα στις μόνιμες συλλογές. Αυτή 
τη φορά, ο Sterling Ruby, που πειραματί-
ζεται διαρκώς με τα όρια της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας, τοποθετεί επιλεγμένα έργα του 
ανάμεσα στα σπάνια εκθέματα της Συλλογής 
Κυκλαδικής Τέχνης.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ: ΜΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Ο Γιώργος Νταλάρας, σταθερός συνεργάτης και φίλος του Μάνου Ελευθερίου, ερμηνεύει τραγούδια γραμμένα 

από τον Σταύρο Κουγιουμτζή και η Ρίτα Αντωνοπούλου μαζί με δύο από τους πλέον αξιόλογους τραγουδιστές 
της νέας γενιάς, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και την Ιουλία Καραπατάκη, μας χαρίζουν δυνατές και απρόβλε-

πτες ερμηνείες σπουδαίων τραγουδιών.
Κυριακή 9 Μαΐου στις 21:00.
Η συναυλία θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του σταθμού 98,3 και ταυτόχρονα θα μεταδίδεται με εικόνα στο κανάλι 
του Αθήνα 9,84 στο YouTube αλλά και στο site.
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Δύο σπουδαίες 
σειρές, 
οι οποίες 
βασίζονται 
στην 
επιτυχημένη 
συνταγή του 
«Άρχοντα των 
δαχτυλιδιών» 
και του 
«Game of 
Thrones», 
αναμένονται 
τους 
επόμενους 
μήνες.

Μεγαλεπήβολα σχέδια για το 
τηλεοπτικό πεδίο έχουν οι 
διεθνείς παραγωγοί για τη φετινή 
και την επόμενη χρονιά, καθώς 

θα εξαλείφεται σταδιακά η πανδημία του 
κορονοϊού.
Δύο σπουδαίες σειρές πρόκειται να κάνουν 
πρεμιέρα προς τα τέλη του 2021 και τις 
αρχές του 2022. Ο λόγος για το «Lord of the 
Rings - The series», που θα διατεθεί από την 
πλατφόρμα Prime Video της Amazon, και το 
«House of the Dragon», που θα προβληθεί 
από το HBO.

Ο «Άρχοντας» επιστρέφει
Η σειρά «Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών» θα 
εστιάζει σε νέες ιστορίες που συνέβησαν 
λίγο πριν από το πρώτο μέρος της τριλογίας 
«Η συντροφιά του δαχτυλιδιού». Η σειρά 
ενδέχεται να διαρκέσει 5 σεζόν, ενώ η πρώτη 
θα περιλαμβάνει 20 επεισόδια. 
Το σενάριο θα αναφέρεται στα χρόνια που 
μεσολάβησαν μεταξύ των ταινιών «Χόμπιτ» 
και «Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών – Η 
συντροφιά του δαχτυλιδιού», ενώ το σκηνικό 
θα είναι παρόμοιο με αυτό των ταινιών. Η 
τηλεοπτική πλατφόρμα της Amazon έδωσε 
250 εκατ. δολάρια για να αποκτήσει τα 
δικαιώματα της σειράς, ενώ οι εκτιμήσεις 

λένε πως συνολικά η σειρά θα κοστίσει 
περίπου 1 δισ. δολάρια – η πιο ακριβή 
τηλεοπτική παραγωγή στην ιστορία της 
τηλεόρασης.
Οι ηθοποιοί είναι ως επί το πλείστον άγνωστοι 
και ουδεμία σχέση έχουν με τους ηθοποιούς 
της τριλογίας του «Άρχοντα των δαχτυλιδιών». 
Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στη Νέα 
Ζηλανδία υπό άκρα μυστικότητα και η Amazon 
Prime διαφημίζει το πολυαναμενόμενο σίριαλ 
χρησιμοποιώντας χάρτες της Μέσης Γης στα 
κοινωνικά της δίκτυα.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που γίνονται 
συνδρομητές στην Amazon Prime 
προκειμένου να είναι έτοιμοι μόλις 
κυκλοφορήσει ο πρώτος κύκλος της σειράς. 
Αν μη τι άλλο, πρόκειται για το πιο πολλά 
υποσχόμενο τηλεοπτικό πρότζεκτ της σεζόν, 
ίσως και της τελευταίας δεκαετίας.

Ο Οίκος των Δράκων
Στον αντίποδα της σειράς «Ο άρχοντας των 
δαχτυλιδιών» συναντάμε το «House of the 
Dragon». Πρόκειται για το prequel του «Game 
of Thrones», που εστιάζει στη βασιλεία του 
Οίκου των Ταργκέριεν μέχρι την πτώση τους.
Η εν λόγω σειρά θα προβληθεί αρχές του 
2022 στο ΗΒΟ. Τριακόσια χρόνια πριν το 
«Game of Thrones» θα μας μεταφέρει η 

νέα σειρά, τότε που ο Έιγκον Ταργκέριεν 
δημιούργησε τον πολυπόθητο θρόνο στο 
King’s Landing και με τη βοήθεια των 
φοβερών δράκων του κατόρθωσε να 
κρατήσει τη βασιλεία στην οικογένειά του για 
πολλά χρόνια.
Δέκα επεισόδια θα περιλαμβάνει η πρώτη 
σεζόν της σειράς, ενώ ένα από τα πρώτα 
ονόματα του καστ είναι αυτό του Ράις Ίφανς, ο 
οποίος θα υποδύεται το δεξί χέρι του βασιλιά. 
Τα γυρίσματα περιλαμβάνουν τοποθεσίες από 
το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την 
Καλιφόρνια, ενώ τα κόστη των επεισοδίων 
είναι εξαιρετικά υψηλά.
Στα κοινωνικά δίκτυα το ΗΒΟ διαφημίζει 
τη νέα σειρά με τη φράση «Dragons are 
coming» κατά το «Winter is coming» του 
«Game of Thrones». Δεν αποκλείεται 
σε κάποια φάση να δούμε και μια μικρή 
εμφάνιση της Εμίλια Κλαρκ, της γνωστής 
Ντανέρις Ταργκέριεν από το «Game of 
Thrones», αλλά αυτό θα συμβεί αργότερα 
και αφού έχουν ξετυλιχθεί οι ιστορίες των 
προγόνων της.
Το «House of the Dragon» υπόσχεται την 
επική περιπέτεια του «Game of Thrones» 
και πολλές εντυπωσιακές σκηνές από τους 
δράκους των Ταργκέριεν μέχρι τη στιγμή που 
κατατροπώθηκαν από τους αντιπάλους τους.

Η επική τηλεόραση επιστρέφει
Lord of the Rings - The series VS House of the Dragon
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Τ
ο Καπνεργοστάσιο της οδού Λένορμαν ήταν το δεύτερο δημόσιο 
καπνεργοστάσιο της Αθήνας, εφόσον κρίθηκε ανεπαρκές το 
πρώτο, στην οδό Αριστοτέλους, και κατασκευάστηκε από το 
Ελληνικό Δημόσιο. Η μελέτη για την ανέγερση του κτιρίου 
εκπονήθηκε από τους πολιτικούς μηχανικούς Π. Αθανασάκη και 

Αν. Λιγδόπουλο και η εργολαβία για την κατασκευή του ανατέθηκε στον 
πολιτικό μηχανικό Ν. Γαβαλά.
 Άρχισε να χτίζεται το 1928 και λειτούργησε το 1930. Το κτίριο, με 
συνολικό εμβαδόν 19.000 τ.μ. και επιφάνεια ορόφου 6.500 τ.μ. περίπου, 
είναι διώροφο με ημιυπόγειο, στεγάζεται με δώμα και αναπτύσσεται 
σε τετράγωνη κάτοψη διαστάσεων 84x87 μ. Αποτελείται από τέσσερις 
πτέρυγες, παραταγμένες περιμετρικά του οικοδομικού τετραγώνου, οι 
οποίες εσωτερικά δημιουργούν μια μεγάλη τετράπλευρη υαλοσκεπή αυλή 
1.000 τ.μ. Ο μεταλλικός σκελετός της κατασκευάστηκε από την ελληνική 
εταιρεία Β.Ι.Ο.
Στον χώρο του Καπνεργοστασίου Αθηνών στεγάστηκαν αρκετές 
καπνοβιομηχανίες, βιομηχανίες κοπής και συσκευασίας καπνού, 
βιομηχανίες παραγωγής τσιγάρων και πούρων, ενώ λειτουργούσαν 
αποθήκες, τελωνείο, εστιατόρια για τους εργαζομένους, καθώς και οικία 
για τον φύλακα του κτιρίου.
Κατά καιρούς, τμήματα του κτιρίου χρησιμοποιήθηκαν για άλλες χρήσεις, 
όπως φυλακές, καταφύγιο προσφύγων, και στο δεύτερο μισό του 20ού 
αιώνα για στέγαση υπηρεσιών όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Προεδρία 
της Κυβέρνησης, το υπουργείο Οικονομικών.

Στο σήμερα
Το 1989 το υπουργείο Πολιτισμού χαρακτήρισε το Δημόσιο 

Ένα κτίριο, μια ιστορία
Το διατηρητέο κτίριο του πρώην Δημόσιου 
Καπνεργοστασίου που τώρα φιλοξενεί τη 
Βιβλιοθήκη και το Τυπογραφείο της Βουλής 
αποκαταστάθηκε.

Καπνεργοστάσιο της οδού Λένορμαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο μαζί 
με τον μηχανολογικό του εξοπλισμό. Από τις αρχές της δεκαετίας του 
1990 χώροι του κτιρίου παραχωρήθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων για τη 
στέγαση τμημάτων των Εκδόσεων και της Βιβλιοθήκης της.
Το 2000, με πράξη της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, το κτίριο 
παραχωρήθηκε εξολοκλήρου στη Βουλή των Ελλήνων. Το 2008 
ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων και το 2016 
η αποκατάσταση της μεταλλικής στέγης του αιθρίου. Στο κτίριο σήμερα 
στεγάζονται η Διεύθυνση Εκδόσεων και Εκτυπώσεων της Βουλής και το 
Τμήμα Βιβλιοθήκης Πόλης και Διαχείρισης Συστημάτων Βιβλιοθήκης, το 
Τμήμα Διατήρησης και Συντήρησης Έντυπου Υλικού και Έργων Τέχνης 
και, προσωρινά, το Τμήμα Μπενακείου Βιβλιοθήκης και Συλλογών 
Πολιτικών Προσωπικοτήτων της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης της Βουλής. 
Με το μεγαλύτερο μέρος των συλλογών της να φυλάσσεται σε αυτό το 
εμβληματικό βιομηχανικό κτίριο, η Βιβλιοθήκη της Βουλής επιδιώκει 
με ανοιχτά αναγνωστήρια και καθημερινές δράσεις εξωστρέφειας να το 
μετουσιώσει σε συνεκτικό ιστό της περιοχής, κύτταρο πολιτισμού για την 
τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή.

Η αποκατάσταση του ΝΕΟΝ
Οι νέες εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης του πρώην Δημόσιου 
Καπνεργοστασίου - Βιβλιοθήκης και Τυπογραφείου της Βουλής 
ολοκληρώθηκαν από τον Οργανισμό ΝΕΟΝ και το αναμορφωμένο κτίριο 
θα φιλοξενήσει το Πολιτιστικό Πρόγραμμα Σύγχρονης Τέχνης 2021, από τις 
12 Ιουνίου έως το τέλος Δεκεμβρίου 2021.
Οι εργασίες στο κτίριο του πρώην Καπνεργοστασίου πραγματοποιήθηκαν 
με χρηματοδότηση του ΝΕΟΝ, με σκοπό να αναδειχθεί σε έναν σύγχρονο 
πολιτιστικό και κοινωνικό χώρο, ανοιχτό σε όλους, που θα αποτελέσει ένα 
δυναμικό κέντρο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών.
Από τα συνολικά 19.000 τ.μ. του κτιρίου, μεγάλο μέρος καταλαμβάνει 
σήμερα η Βιβλιοθήκη και το Τυπογραφείο της Βουλής. Η αναμόρφωση 
από τον ΝΕΟΝ αφορά την ισόγεια βόρεια-βορειοδυτική πτέρυγα, το αίθριο 
και το κτίριο του πρώην τελωνείου, συνολικής επιφάνειας περίπου 6.500 
τ.μ., χώροι οι οποίοι μέχρι πρόσφατα παρέμεναν κλειστοί.
Οι παρεμβάσεις στο τμήμα του κτιρίου έχουν στόχο την ολοκλήρωση της 
επισκευής των χώρων αυτών και τη λειτουργική τους επανεκκίνηση. 
Πραγματοποιήθηκαν οικοδομικές εργασίες (επισκευή τοιχοποιίας, 
δαπέδων και κουφωμάτων, βαφές, επίπλωση) και εργασίες ανάπτυξης 
και επέκτασης δικτύων υποδομής (ηλεκτρικό, υδραυλικό, εκθεσιακός 
φωτισμός, επικοινωνία/internet, open WiFi, κλιματισμός, συστήματα 
ασφάλειας και πυρανίχνευσης, αναβατόρια ΑμεΑ), που αποτελούν 
συνέχεια των εργασιών που είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια 
στους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου.
Το κόστος της αναβάθμισης ανήλθε σε περίπου 1,2 εκατ. ευρώ και 
χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από τον ΝΕΟΝ και τον ιδρυτή του, 
Δημήτρη Δασκαλόπουλο. Ο χώρος παραμένει στη διαχείριση της 
Βουλής των Ελλήνων για τη φιλοξενία και διοργάνωση πολιτιστικών και 
κοινωνικών εκδηλώσεων.
Από τις 12 Ιουνίου και έως το τέλος Δεκεμβρίου 2021 ο νέος αυτός χώρος 
πολιτισμού θα φιλοξενήσει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Portals | 
Πύλη» σε διοργάνωση του ΝΕΟΝ και επιμέλεια της Ελίνας Κουντούρη, 
διευθύντριας του ΝΕΟΝ, και της Madeleine Grynsztejn, Pritzker Director, 
Museum of Contemporary Art Chicago.



Όπως όλοι, έτσι 
κι εγώ έχω βιώσει 
απώλειες κάθε 
είδους, αλλά 
φρόντισα να τις 
κάνω τραγούδι, να 
τις κάνω συναίσθημα 
και αφορμή 
καλλιτεχνικής 
έκφρασης. 
Η απώλεια μπορεί 
να πονάει, αλλά 
πάντοτε αποτελεί 
ένα πολύ γόνιμο 
πεδίο έμπνευσης, 
όπως κι αν το 
εισπράττει ο κάθε 
ακροατής.
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Χριστιάνα Γαλιάτσου

«Ακόμα και σήμερα 
υπάρχουν “διαμάντια”»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Η 
Χριστιάνα Γαλιάτσου αποφάσισε να α-
ναμετρηθεί ερμηνευτικά με ένα κλα-
σικό τραγούδι, σίγουρα ένα από τα κο-
ρυφαία των τεσσάρων τελευταίων δε-
καετιών, το «Πρωινό Τσιγάρο», σε 

στίχους του αλησμόνητου Άλκη Αλκαίου και μου-
σική του Νότη Μαυρουδή. Η ερμηνεία της, βαθιά εκ-
φραστική, λιτή και απέριττη, με τη συνοδεία στην κι-
θάρα του σημαντικού σολίστα Γεώργιου Χατζόπου-
λου, συγκινεί και αγγίζει τον πυρήνα της απώλειας, 
που πραγματεύεται ο κορυφαίος στιχουργός, για την 
τόσο πρόωρη απώλεια του Μάνου Λοΐζου.

Έχετε συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες, α-
νάμεσά τους τον Γιώργο Μαργαρίτη, τον Μανώλη 
Μητσιά, τον Κώστα Μακεδόνα, τον Γιάννη Πάριο, 
τη Γλυκερία και τον Δημήτρη Μπάση. Πέρα από τη 
χαρά της συνεργασίας με τέτοια ονόματα, τι άλλο 
σας άφησε η δουλειά μαζί τους;
Η συνεργασία μου με αυτούς τους μεγάλους καλλιτέ-
χνες, αλλά και με αρκετούς άλλους, μόνο θετικά είχε 
να μου δώσει. Συνηθίζω να λέω ότι όσα μου δίδαξαν 
όλοι τους και ο καθένας ξεχωριστά ήταν πραγματική 
ευλογία. Ήταν εμπειρίες που ακόμα και σήμερα θυμά-
μαι και αξιοποιώ, είτε ως καλλιτέχνης είτε ως άνθρω-
πος. Φρόντισα να έχω τα μάτια και τα αφτιά μου ανοι-
χτά και να ρουφήξω σαν σφουγγάρι κάθε λέξη τους, 
κάθε συμβουλή, κάθε στιγμή δίπλα τους.

Πρόσφατα κυκλοφορήσατε μια επανεκτέλεση στο 
«Πρωινό Τσιγάρο» του Νότη Μαυρουδή και του 
Άλκη Αλκαίου. Γιατί το επιλέξατε; Τι σημαίνει το 
τραγούδι για σας; Έχετε βιώσει μεγάλη απώλεια;
Το «Πρωινό Τσιγάρο» είναι ένα τραγούδι που αγά-
πησα από την πρώτη στιγμή που το άκουσα, καθώς η 
μουσική και ο στίχος του με ταξίδεψαν μακριά. Ερμη-
νεύοντάς το σε πρόβες με τον σολίστα και συνεργάτη 
Γιώργο Χατζόπουλο, αισθάνθηκα μια βαθιά συγκί-
νηση και αυτός ήταν ο απλός και ανθρώπινος λόγος 
που θέλησα να το ηχογραφήσω. Όπως όλοι, έτσι κι 
εγώ έχω βιώσει απώλειες κάθε είδους, αλλά φρό-
ντισα να τις κάνω τραγούδι, να τις κάνω συναίσθημα 
και αφορμή καλλιτεχνικής έκφρασης. Η απώλεια 
μπορεί να πονάει, αλλά πάντοτε αποτελεί ένα πολύ 
γόνιμο πεδίο έμπνευσης, όπως κι αν το εισπράττει ο 
κάθε ακροατής.

Ο Νότης Μαυρουδής εκφράστηκε πολύ θετικά για 
την ερμηνεία σας. Όταν το ηχογραφούσατε, φοβη-
θήκατε μήπως δεν του αρέσει;
Θαυμάζοντας τη μεγάλη καλλιτεχνική αξία του Νότη 
Μαυρούδη, δεν γινόταν να μην έχω άγχος. Πάντα για 
τους νέους τραγουδιστές υπάρχει η αγωνία να φα-
νούν αντάξιοι των προσδοκιών μεγάλων καλλιτε-
χνών που δίνουν την έγκρισή τους για επανεκτέλεση 
των κομματιών τους. Φαντάζει τετριμμένο και κλισέ, 
αλλά ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε για μένα και 
τη νέα εκδοχή του «Πρωινού Τσιγάρου» μού προκά-
λεσε ρίγη συγκίνησης και δάκρυα χαράς. Κρατώ τα 
εύσημά του ως έναν πολύτιμο σταθμό στη μέχρι τώρα 
πορεία μου.

Η μητέρα σας υπήρξε επαγγελματίας τραγουδίστρια. 

Σας ώθησε να γίνετε κι εσείς ή το αποφασίσατε ε-
ρήμην της;
Αναμφισβήτητα η μητέρα μου ήταν μεγάλη επιρροή 
για μένα, καθώς η μουσική ήταν πάντα παρούσα στο 
σπίτι. Ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότη-
τάς μας, στις χαρές, στις λύπες, στις δυσκολίες και στις 
γιορτές. Νομίζω ότι, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, 
μας ώθησε στο τραγούδισμα και στη μουσική, καθώς 
ενθάρρυνε τη συμμετοχή μας σε ωδεία και χορωδίες. 
Βέβαια, θεωρώ ότι γεννιέσαι και με το «μικρόβιο», αν 
αναλογιστεί κανείς ότι η αδερφή μου, για παράδειγμα, 
παρά τις παροτρύνσεις της μητέρας μας, δεν ακολού-
θησε αυτόν τον δρόμο.

Αν μπορούσατε να ηχογραφήσετε μαζί ένα τρα-
γούδι, ποιο θα ήταν αυτό;
Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια που αγαπήσαμε μαζί 
και τα έχουμε σιγοτραγουδήσει ιδιωτικά, αλλά και 
τόσα ακόμα που θα ήθελα να ερμηνεύσω μαζί της σε 
κάποια μουσική σκηνή. Χαίρομαι πολύ όταν τραγου-
δάμε παρέα. Γεμίζει η ψυχή μου. Ένα τραγούδι που 
συνηθίζουμε να λέμε παρέα, όταν βρισκόμαστε μαζί 
μπροστά σε κοινό, είναι το «Όταν σημάνει η ώρα» του 
Άκη Πάνου.

Τι ετοιμάζετε για τα επόμενα βήματά σας;
Στα άμεσα σχέδιά μου είναι η ολοκλήρωση της προ-

σωπικής δισκογραφικής δουλειάς μου, για την οποία 
είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη. Καλώς εχόντων 
των πραγμάτων, ακολουθούν επίσης συναυλίες με 
σημαντικούς καλλιτέχνες αλλά και προσωπικές εμ-
φανίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Νιώθετε άτυχη που ζείτε σε μια εποχή χωρίς τους 
μεγάλους δημιουργούς του παρελθόντος που έγρα-
ψαν τα κλασικά τραγούδια; Είναι εύκολο να βρείτε 
τραγούδια που να έχουν την ποιότητα του «Πρωι-
νού Τσιγάρου»;
Δεν νιώθω άτυχη, γιατί η διαχρονικότητα αυτών των 
τραγουδιών σού δίνει τη δυνατότητα να τα τραγου-
δάς και να επικοινωνείς με τον κόσμο ακόμα και σή-
μερα, μετά από τόσα χρόνια. Αντιθέτως, αισθάνομαι 
τυχερή που μπορώ να ερμηνεύω αυτά τα αριστουρ-
γήματα με την έγκριση των ίδιων των δημιουργών, 
όπως έγινε και με τον κ. Μαυρουδή. Ωστόσο, επειδή 
λατρεύω την εποχή που το «καλό λαϊκό τραγούδι» με-
σουρανούσε, θα ήθελα πολύ να μπορούσα να μπω 
στη «μηχανή του χρόνου» και να ταξιδέψω σ’ εκείνα 
τα χρόνια. Όμως, επειδή γίνεται συχνά λόγος για την 
ποιότητα των σύγχρονων τραγουδιών, θα σας πω ότι 
ακόμα και σήμερα υπάρχουν «διαμάντια» που εκτιμώ 
ότι θα μείνουν ανεξίτηλα στη συνείδηση και την καρ-
διά των ακροατών. Φυσικά, θα δώσει τις απαντήσεις 
του ο χρόνος και σε αυτό.



www.freesunday.gr
09.05.202136 FREETIME

AC
TI

ON

INFO
Οι εγγραφές στον παιδικό αγώνα των 800 μ. είναι δωρεάν. Επί-
σης, η διοργάνωση προσφέρει ειδική έκπτωση στις ομαδικές 
εγγραφές άνω των 10 ατόμων.
Κάντε τώρα την εγγραφή σας στο https://bit.ly/379LY8f.
Website: www.authenticmarathonswim.com

Αυθεντικός Μαραθώνιος 
Κολύμβησης: 

Κολύμβηση στα ιστορικά στενά του Αρτεμισίου
Οι προετοιμασίες για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο 

Κολύμβησης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς 
η ιστορική διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί για 

δεύτερη συνεχή χρονιά, στις 2-4 Ιουλίου 2021, στο 
Πευκί Ευβοίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Ερασιτέχνες και επαγγελματίες κολυμβητές από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό θα επισκεφτούν και φέτος τη Βόρεια Εύβοια για να 
ανακαλύψουν τον πολιτιστικό και φυσικό πλούτο της περιοχής και να 

αποτελέσουν μέρος της Ιστορίας, στον τόπο όπου γεννήθηκε η μαραθώνια 
κολύμβηση. Οι συμμετέχοντες θα κολυμπήσουν με ασφάλεια στις 
εντυπωσιακές διαδρομές των 10 χλμ. (πάνω από τα ναυάγια της Ναυμαχίας 
του Αρτεμισίου του 480 π.Χ.), των 3 χλμ., των 1,5 χλμ. καθώς και στη νέα, 
μοναδική διαδρομή των 5 χλμ. Αντίστοιχα, οι μικρότεροι φίλοι της θάλασσας 
θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις κολυμβητικές τους γνώσεις στον 
παιδικό αγώνα των 800 μ. Οι διαδρομές των 5 χλμ., 3 χλμ., 1,5 χλμ. και 800 μ. 
έχουν ως σημείο εκκίνησης και τερματισμού την παραλία Πευκί.

Πρόσβαση στον αθλητισμό σε όλους
Στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Δήμου 
Ιστιαίας-Αιδηψού και της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού 
ευπαθών ομάδων πληθυσμού, ο δήμος αποφάσισε να στηρίξει όλους 
τους δημότες του, προσφέροντάς τους δωρεάν πρόσβαση στον αθλητισμό 
μέσω του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης. Όλοι οι δημότες Ιστιαίας-
Αιδηψού θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος εντελώς δωρεάν στις 
διαδρομές των 5 χλμ., 3 χλμ. και 1,5 χλμ., καθώς φυσικά και στον παιδικό 
αγώνα των 800 μ.
Official Clothing Partner της διοργάνωσης είναι η Luanvi.
Παράλληλα, ετοιμαζόμαστε για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης με 
τον Official Car Rental Partner, την Avance, οργανώνοντας με ασφάλεια το 
ταξίδι μας στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.

Run Messinia
10 μαραθώνιοι σε 10 ημέρες για την ελευθερία

Πριν από 200 χρόνια ιστορικές μάχες του εθνικού απελευθερωτικού 
αγώνα δόθηκαν στη μεσσηνιακή γη και καθοριστικές ναυμαχίες 
επισφράγισαν τη λήξη της Επανάστασης και οδήγησαν στην 

ελευθερία της Ελλάδας, με αποτέλεσμα την εθνική παλιγγενεσία και την 
ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
Το Run Messinia αποτελεί έναν υπερμαραθώνιο αγώνα δρόμου, συνολικής 
απόστασης περίπου 421 χλμ., φόρο τιμής στα σημαντικά γεγονότα και 
στους αλησμόνητους αγώνες των ηρώων του 1821. Μέσω της έκδοσης 
του «Run for Freedom», 10 αθλητές ανά διαδρομή θα επιχειρήσουν να 
πραγματοποιήσουν 10 συνολικά μαραθωνίους μέσα σε 10 συνεχόμενες 
ημέρες, στις 5-14 Ιουνίου 2021, διασχίζοντας ιστορικά μέρη και μνημεία της 
Μεσσηνίας, της Λακωνίας και της Αρκαδίας, τα οποία σχετίζονται με την 
Ελληνική Επανάσταση.

Οι 10 ιστορικές διαδρομές του «Run for Freedom»
Η μεσσηνιακή γη κατέχει μια ξεχωριστή και ιστορική θέση για την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821. Γι’ αυτόν τον λόγο η διοργάνωση έχει ως στόχο να 
αναδείξει ιστορικά και τουριστικά τις περιοχές που συνδέθηκαν με την 
Ελληνική Επανάσταση στη Μεσσηνία.
Το «Run for Freedom» θα ξεκινήσει την 1η διαδρομή του από την 
Αρεόπολη του Δήμου Ανατολικής Μάνης, θα περάσει από τη Στούπα του 
Δήμου Δυτικής Μάνης και θα τερματίσει στην Καρδαμύλη. Η 2η διαδρομή, 
με εκκίνηση την Καρδαμύλη, θα περάσει από τη Βέργα του Δήμου 
Καλαμάτας και θα καταλήξει στην πόλη της Καλαμάτας. Στην 3η διαδρομή 
οι αθλητές ξεκινώντας από την Καλαμάτα θα διασχίσουν τη Νέδουσα και 
θα τερματίσουν στην Αλαγονία. Κατά την 4η διαδρομή του Run Messinia 
οι δρομείς με εκκίνηση από την Αλαγονία θα περάσουν από το Δυρράχιο 
και το Νεοχώρι του Δήμου Μεγαλόπολης και θα ολοκληρώσουν την 
προσπάθειά τους στην Πολιανή του Δήμου Καλαμάτας. Από την Πολιανή, 
κατά την 5η διαδρομή, οι συμμετέχοντες θα διασχίσουν τη Σκάλα και θα 
καταλήξουν στην Παλουκόραχη του Δήμου Οιχαλίας.
Η 6η διαδρομή θα αναδείξει ιστορικά σημεία του Δήμου Οιχαλίας, καθώς με 
εκκίνηση από την Παλουκόραχη οι αθλητές θα διασχίσουν την Κατσαρού, 
το Σολάκι, τη Μερόπη, το Λουτρό, το Διαβολίτσι, το Άνω Ψάρι, το Δώριο και 
θα καταλήξουν στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στο Ραμοβούνι.
Στην 7η διαδρομή, με εκκίνηση από το Ραμοβούνι, οι δρομείς θα περάσουν 
από τα Ζερμπίσια του Δήμου Μεσσήνης, το Καλογερέσι, τον Άγιο Νικήτα 
Σελλά και την Τριπύλα του Δήμου Τριφυλίας, ενώ θα καταλήξουν στο 
Μανιάκι του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Στην 8η διαδρομή οι συμμετέχοντες 
θα ξεκινήσουν από το Μανιάκι, θα περάσουν από τον Άγιο Ανδρέα του 
Δήμου Μεσσήνης και τα Κάτω Μηνάγια, τερματίζοντας στην Κορώνη. Η 9η 
διαδρομή θα κινηθεί αποκλειστικά εντός του Δήμου Πύλου-Νέστορος, από 
την Κορώνη στη Μεθώνη και από κει στην Πύλο. Η τελευταία διαδρομή του 
«Run for Freedom», η 10η, με εκκίνηση από την Πύλο, θα τους δώσει την 
ευκαιρία να περάσουν από το Νεόκαστρο, να ατενίσουν τη Σφακτηρία και το 
Παλαιόκαστρο, ενώ θα διασχίσουν τα Κρεμμύδια και τη Σχινόλακκα.

Website: www.runmessinia.com
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ 
ΣΤΑ WEBBY AWARDS

Το podcast του Ιδρύματος Ωνάση «Live from Mount 
Olympus» είναι υποψήφιο στα Webby Awards, τα 

«Όσκαρ» του παγκόσμιου internet.

To podcast οκτώ επεισοδίων που κέρδισε μικρούς και μεγάλους 
σε όλο τον κόσμο είναι υποψήφιο στα πιο σπουδαία ιντερνετικά 
βραβεία. Το «Live from Mount Olympus» (Ζωντανά από τον 

Όλυμπο) εκπέμπει από το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. 
Με συνυποψηφίους όπως το HBO, το BBC και το Comedy Central, ο 

ανταγωνισμός προβλέπεται σκληρός.
Το «Live from Mount Olympus» είναι μια περιπέτεια για παιδιά στην 
προεφηβεία, αλλά και για ακροατήρια κάθε ηλικίας, που ζωντανεύει 
ηχητικά τον αρχαιοελληνικό μύθο του Περσέα στα αγγλικά. Συνδυάζοντας 
ταλέντα του σύγχρονου θεάτρου με τη δύναμη των αρχαιοελληνικών 
μύθων, το «Live from Mount Olympus» προκάλεσε μεγάλη αίσθηση 
τους τελευταίους μήνες στις ΗΠΑ. To επιδραστικό έντυπο «Wired» το 
συμπεριέλαβε στα καλύτερα podcasts για παιδιά και το αποκάλεσε 
«instant hit». Οι «New York Times» ανέφεραν ότι «αυτό το podcast είναι 
ό,τι ακριβώς ζουν οι έφηβοι», ενώ εκτενείς αναφορές έγιναν τόσο στο 
θεατρικό «Playbill» όσο και σε τηλεοπτικά δίκτυα, όπως στην εκπομπή 
«Good Morning America» του ABC.
Τα Webby Awards είναι τα κορυφαία διεθνή βραβεία αναγνώρισης της 
αριστείας στο διαδίκτυο. Από το 1996 έως σήμερα τα Webbys απονέμονται 
από τη Διεθνή Ακαδημία Ψηφιακών Τεχνών και Επιστημών (IADAS), 
μια κριτική επιτροπή με περισσότερα από 2.000 μέλη. Η Ακαδημία 
αποτελείται από τα εκτελεστικά μέλη –κορυφαίους ειδικούς στο διαδίκτυο, 
επιχειρηματικές προσωπικότητες, φωτισμένα μυαλά, οραματιστές και 
δημιουργικούς ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο– και τους συνεργάτες, 
στους οποίους περιλαμβάνονται άτομα που είχαν κερδίσει κάποιο Webby 
ή ήταν υποψήφιοι τις προηγούμενες χρονιές και άλλοι επαγγελματίες 
του χώρου. Αντικατοπτρίζοντας την τεράστια ανάπτυξη του διαδικτύου 
σήμερα, τα Webbys επιλέγουν τις καλύτερες παραγωγές σε επτά μεγάλες 
κατηγορίες: Ιστοσελίδες, Βίντεο, Διαφήμιση, Μέσα και PR, Κοινωνικά, 
Εφαρμογές, Κινητά και Φωνή, Παιχνίδια και Podcasts.
Το Ίδρυμα Ωνάση και το ραδιοφωνικό δίκτυο για παιδιά προεφηβικής 
ηλικίας TRAX, του δημοσιογραφικού οργανισμού PRX στις ΗΠΑ, με 
το «Live from Mount Olympus», σε συμπαραγωγή με το αμερικανικό 
θεατρικό σύνολο the TEAM, παρουσίασαν τα οκτώ επεισόδια από 
τις αρχές Φεβρουαρίου 2021. Σκηνοθέτες ήταν η Rachel Chavkin, 
βραβευμένη μεταξύ άλλων με Tony καλύτερης σκηνοθεσίας μιούζικαλ 
το 2019 για το «Hadestown», και ο Zhailon Levingston, ο οποίος αυτή την 
περίοδο συμμετέχει στη σκηνοθετική ομάδα του «Tina: The Tina Turner 
Musical» στο Μπρόντγουεϊ.
Μάθετε περισσότερα για το «Live from Mount Olympus» στο https://www.
onassis.org/el/initiatives/onassis-podcasts/live-from-mount-olympus.

Η υπηρεσία Android 
Earthquake Alerts έρχεται 

στην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια ενός φυσικού φαινομένου κάθε δευτερόλεπτο 
μετρά. Για παράδειγμα, σύμφωνα με σχετικές έρευνες, πάνω 
από τους μισούς τραυματισμούς που συμβαίνουν κατά τη 

διάρκεια ενός σεισμού μπορούν να αποφευχθούν εάν υπάρξει 

έγκαιρη ενημέρωση και προλάβει ο κόσμος να απομακρυνθεί κατά 
τα πρώτα κρίσιμα δευτερόλεπτα. Για τον λόγο αυτόν το 2020 η Google 
λάνσαρε το Android Earthquake Alerts System, το οποίο χρησιμοποιεί 
τους αισθητήρες που διαθέτουν τα κινητά Android προκειμένου να 
αντιλαμβάνονται σεισμούς σε όλο τον πλανήτη. Αυτό το δωρεάν 
σύστημα παρέχει σχεδόν στιγμιαία ενημέρωση στο Google Search για 
τις σεισμικές δονήσεις – αρκεί να πληκτρολογήσετε «Earthquake near 
me».
Πλέον ανακοινώθηκε η επέκταση της υπηρεσίας του Android 
Earthquake Alerts System σε χώρες που δεν έχουν συστήματα 
έγκαιρης ενημέρωσης για σεισμούς, όπως η Ελλάδα και η Νέα 
Ζηλανδία, που αποκτούν πρόσβαση στο νέο σύστημα Android 
Earthquake Alerts. Στις χώρες αυτές, οι χρήστες κινητών Android 
θα λαμβάνουν αυτόματες έγκαιρες ειδοποιήσεις κάθε φορά που 
σημειώνεται σεισμός στην περιοχή τους. Όσοι δεν επιθυμούν να 
λαμβάνουν αυτές τις ειδοποιήσεις θα μπορούν να απενεργοποιήσουν 
την υπηρεσία από τη συσκευή τους.
Οι έγκαιρες ειδοποιήσεις στην Ελλάδα και στη Νέα Ζηλανδία 
χρησιμοποιούν τα επιταχυνσιόμετρα των έξυπνων κινητών Android 
ώστε να εντοπίζουν σεισμικά κύματα που υποδεικνύουν την 
πιθανότητα σεισμού. Εάν το κινητό καταγράψει μια δόνηση την οποία 
«αντιλαμβάνεται» ως σεισμική, τότε στέλνει σήμα στον διακομιστή 
ανίχνευσης σεισμών, μαζί με υπόδειξη της περιοχής όπου σημειώθηκε 
η δόνηση. Στη συνέχεια, ο διακομιστής διασταυρώνει τις πληροφορίες 
από πολλά κινητά ώστε να εντοπίσει τον σεισμό, το μέγεθός του και την 
ακριβή τοποθεσία του.
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Ρετινόλη: Θαυματουργή 
υπό προϋποθέσεις

OM
OΡ

Φ
ΙΑ

Η 
ρετινόλη είναι ένα από τα πιο δραστικά αντιγηραντικά 
συστατικά: συμβάλλει στη μείωση των ρυτίδων και λεπτών 
γραμμών, βελτιώνει την εμφάνιση της επιδερμίδας, 
εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες, απολεπίζει ήπια, 
τονώνει την παραγωγή κολλαγόνου.

Αυτά είναι όσα πρέπει να γνωρίζετε γι’ αυτήν:
1. Η ρετινόλη είναι η αλκοολική μορφή της βιταμίνης Α, μιας 
λιποδιαλυτής βιταμίνης σημαντικής για τον οργανισμό μας, όπως όλες οι 
βιταμίνες, γιατί έχει διάφορες ιδιότητες. Η βασική της είναι η αναγέννηση 
των κυττάρων. Βιταμίνη Α μπορούμε να λάβουμε κυρίως από τροφές 
ζωικής προέλευσης, όπως συκώτι, γάλα, αβγά, αλλά και από διάφορα 
φρούτα και λαχανικά που έχουν χρωστική κίτρινη/πορτοκαλί, όπως 
καρότα, κολοκύθα, πεπόνι, μάνγκο και βερίκοκα.

2. Θα ήταν κατάλληλο να ξεκινήσει κανείς τη χρήση της περίπου μία φόρα 
κάθε τρεις ημέρες (όχι πάνω από δύο φορές την εβδομάδα), ανεβάζοντας 
μετά τις πρώτες 15 ημέρες την εφαρμογή σε μέρα παρά μέρα, και αργότερα, 
βλέποντας και την ανοχή της επιδερμίδας απέναντι στη ρετινόλη κατά τον 
πρώτο μήνα, ακόμη και σε καθημερινή χρήση!
3. Σημαντικό είναι η χρήση της να γίνεται στη βραδινή σας ρουτίνα, καθώς 
η ρετινόλη καθιστά το δέρμα σας πιο ευαίσθητο απέναντι στην επιβλαβή 
ηλιακή ακτινοβολία. Γι’ αυτό και πρέπει πάντα την επόμενη μέρα κατά την 
πρωινή σας ρουτίνα να εφαρμόζετε και μια κρέμα με υψηλό αντηλιακό 
δείκτη.
4. Πρέπει πάντα να κάνετε μια δοκιμή επιδερμίδας πριν προσθέσετε ένα νέο 
προϊόν στη ρουτίνα σας. Απλώστε μια μικρή ποσότητα του προϊόντος σε μια 
πλευρά του χεριού σας και καλύψτε την περιοχή με επίδεσμο για 24 ώρες. 
Εάν αρχίσετε να έχετε ερεθισμό, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το 
προϊόν. Εάν δεν έχετε παρουσιάσει συμπτώματα μέσα σε 24 ώρες, τότε κατά 
πάσα πιθανότητα είναι ασφαλές να το εφαρμόσετε και σε άλλα σημεία.
5. Τα ρετινοειδή είναι αποτελεσματικά αλλά μπορεί να έχουν ορισμένες 
παρενέργειες, όπως ξηρότητα και ερεθισμός, ειδικά όταν αρχίζετε να 
χρησιμοποιείτε τα σκευάσματα για πρώτη φορά. Η βιταμίνη Α και τα 
παράγωγά της είναι φωτοευαίσθητα, άρα αν βάζετε αντηλιακό κατά τη 
διάρκεια της ημέρας θα μειώσετε τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών. 
Είναι πιο πιθανό να εμφανίσετε παρενέργειες εάν χρησιμοποιείτε 
ταυτόχρονα πολλά προϊόντα αντιγήρανσης.
6. Μη χρησιμοποιείτε ρετινοειδή αν είστε έγκυος, θηλάζετε ή σχεδιάζετε 
να αποκτήσετε παιδί. Η βιταμίνη Α και τα παράγωγά της εμπλέκονται στην 
εμβρυογένεση, στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος, του ήπατος, της 
καρδιάς, των νεφρών, του εντέρου, των ματιών και των άκρων. Υπερβολικά 
μεγάλη πρόσληψή τους μπορεί να προκαλέσει τερατογένεση. Αυτά που 
λαμβάνονται από το στόμα μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στο 
έμβρυο αν καταναλώνονται σε μεγάλη ποσότητα, κατά συνέπεια δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται κατά την εγκυμοσύνη. Αν και τα τοπικά ρετινοειδή 
απορροφώνται σε εξαιρετικά χαμηλή ποσότητα από το δέρμα και είναι 
απίθανο να προκαλέσουν βλάβη στο μωρό σας, η υπερβολική χρήση 
ή τυχόν ύπαρξη βλαβών του δέρματος θα μπορούσε να αυξήσει την 
απορρόφηση.



 

Πέντε συμβουλές για να αποκτήσεις 
ισχυρό κίνητρο για άσκηση κάθε μέρα!

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

ΕΥΕΞΙΑΤης Χριστίνας Μαυρίδου
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ΕΥΕΞΙΑ1. Ασκήσου το πρωί

Όσο πιο αργά έχεις προγραμματίσει τη γυμνα-
στική σου, τόσο περισσότερες δικαιολογίες θα 
έχεις για να την παραλείψεις. Έχεις λιγότερες 
πιθανότητες να παραλείψεις την καθιερωμένη 
άσκησή σου αν είναι μέσα στις πρώτες πρωι-
νές προτεραιότητές σου, καθώς έπειτα η μέρα 
σου έχει ήδη δρομολογηθεί. Σκέψου πως αρ-
γότερα μπορεί να προκύψει κάποια δουλειά ή 
να είσαι πολύ κουρασμένη/-ος.

2. Δεσμεύσου
Αν προγραμματίζεις γυμναστική μαζί με κά-
ποιον φίλο σου, είναι δυσκολότερο να ξεφύ-
γεις, γιατί θα νιώσεις τύψεις αν τον αφήσεις 
μόνο του. Το ίδιο ισχύει και με τον personal 
trainer σου: θα τον πληρώσεις, όπως και να 
’χει!

3. Κάνε κάτι! Οτιδήποτε!
Όταν νιώσεις πως θα τα παρατήσεις και δεν 
θα πας τελικά έξω να τρέξεις, κάνε οτιδήποτε, 
ακόμα και μερικές ασκήσεις ενώ είσαι ξαπλω-
μένη/-ος στον καναπέ. Κάνε έναν περίπατο, 
κάνε βόλτα μετά το μεσημεριανό σου, πήγαινε 
στο σουπερμάρκετ και στις υποχρεώσεις σου 
με τα πόδια.

4. Οργάνωση
Όσον αφορά το styling της γυμναστικής σου, 
ετοίμασε το αγαπημένο σου σετ γυμναστικής 
για την επόμενη μέρα πριν ξαπλώσεις στο 
κρεβάτι σου. Όχι μόνο θα σε κάνει να ενθου-
σιαστείς αλλά δεν θα έχεις και δικαιολογίες 
όπως «δεν έβρισκα πουθενά τα παπούτσια 
μου και δεν είχα χρόνο».

5. Εντυπωσίασε με τις αθλητικές εμ-
φανίσεις σου
Προτίμησε αθλητικά ρούχα που θα σε αφή-
νουν να κινείσαι, να αναπνέεις και να νιώθεις 
άνετη και με αυτοπεποίθηση. Επιπλέον, υπάρ-
χει ψυχολογική επίδραση. Όταν φοράς τα αγα-
πημένα σου αθλητικά ρούχα, νιώθεις περισ-
σότερο δραστήρια. Ακόμα κι αν δεν σκοπεύεις 
να γυμναστείς μέσα στη μέρα, αν το outfit 
σου είναι αθλητικό θα κινείσαι περισσότερο. 
Ακόμα καλύτερα, μπορείς να «επενδύσεις» σε 
μερικά funky κομμάτια με ζωηρά prints και 
έντονα χρώματα που θα σου φτιάξουν και τη 
διάθεση.



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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