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Θ. Χατζηπαντελής
∆ιάφορα κόµµατα 
φοβούνται ότι η 
λαϊκή θέληση δεν 
θα τα ευνοήσει

Μ. Σαρηγιαννίδης
Τα αυταρχικά 
καθεστώτα σπάνια 
υποχωρούν εξαιτίας 
των κυρώσεων

σελ. 10-11 σελ. 13

σελ. 31 σελ. 38 σελ. 18

Ι. Καβρουλάκη 
Οι ταµπέλες περιορίζουν

Περιβάλλον 
Οικολογική αφύπνιση εν µέσω Covid-19

Κ. Φουντουλάκης
Η πανδηµία απειλεί την ανθρωπότητα: 
Ένας στους 5 εµφανίζει σοβαρότατο στρες

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ, ΤΙ;

• ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
• ΣΑΣΟΛΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΟΜΟΦΩΝΙΑ 

• ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
σελ. 4-9, 19-21, 24, 25
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
ΆΠΟ ΤΟ 

 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
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 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

12€
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210.3466996210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ 
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

4-9 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ταµείο 
Ανάκαµψης: Τι σηµαίνει για την 
καθηµερινότητα των Ελλήνων
10-11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ∆ιάφορα κόµµατα 
φοβούνται ότι η λαϊκή θέληση δεν θα 
τα ευνοήσει
12 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ο 
Τσίπρας µένει πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. 
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ Τα αυταρχικά 
καθεστώτα σπάνια υποχωρούν 
εξαιτίας των κυρώσεων
14-17 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Η ευρωπαϊκή Κεντροαριστερά 
µπροστά σε νέες προκλήσεις
18 // ΕΡΕΥΝΑ  Κ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ 
Η πανδηµία απειλεί την 
ανθρωπότητα: Ένας στους πέντε 
εµφανίζει σοβαρότατο στρες
19-21 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η 
Ε.Ε. µετά την πανδηµία
22 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Πνεύµα 
και ηθική
23 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας ποτέ δεν θα 
αλλάξουν (τι σκέπτονται;)
24 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η επόµενη µέρα 
φοβίζει τους καταναλωτές

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

25 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Όλες οι αλλαγές 
στις φορολογικές δηλώσεις
27 // ΥΓΕΙΑ «Κάποιοι χρειάζονται 
αίµα. Μήπως έχεις ό,τι 
χρειάζονται;»

SPORTS
28-29 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες 
προτάσεις από το Betarades.gr

FREE TIME
30 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
31 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ι. 
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ Οι ταµπέλες 
περιορίζουν
32-33 // 1821-2021 Η 
Πελοπόννησος µέσα από 21 
διαδροµές εµπνευσµένες από την 
Eπανάσταση
34 // ΠΟΛΗ ∆ιεθνείς συγγραφείς 
τον Ιούνιο στα Public
35 // ΣΙΝΕΜΑ  Τι θα δούµε στα 
θερινά σινεµά αυτή την εβδοµάδα
36-37 // ΒΙΒΛΙΑ 6 βιβλία για τον 
Ιούνιο
38 // ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οικολογική 
αφύπνιση µας
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Από Αύγουστο, 
Σεπτέµβριο τελειώνουν 
τα πολύ δύσκολα 

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Έχουµε µπροστά µας πεντέµισι χρόνια οικονοµικής 
και κοινωνικής ανόδου.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

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

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

Γ
ια να αντιληφθούµε τη 
σηµασία του Ταµείου 
Ανάκαµψης και γενι-
κότερα της οικονοµι-
κής πολιτικής της κυ-
βέρνησης για την κα-
θηµερινότητα των 

Ελλήνων, καλό είναι να συνοψίσουµε τις 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε µε βάση 
όσα αναφέρονται στο Εθνικό Σχέδιο Α-
νάκαµψης.
Στη σελίδα 18 του Εθνικού Σχεδίου Α-
νάκαµψης συνοψίζεται η Ευρωπαϊκή µας 
υστέρηση ως εξής: «Σε όρους πραγµατι-
κού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το 2007 η Ελ-
λάδα υπολειπόταν των µέσων όρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώ-
νης κατά 11,8% και 23,4% αντίστοιχα, ενώ 
το 2019 οι αποκλίσεις αυτές ανήλθαν σε 
36,6% και 43,2%. Η θέση της χώρας επι-
δεινώθηκε, από τη 14η θέση µεταξύ των 

27 κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, που κατείχε το 2007, στη 18η το 
2019. Αλλά και πέραν της τελευταίας δε-
καετίας, από το 1981 έως το 2019 ο µέσος 
ετήσιος ρυθµός αύξησης του πραγµατι-
κού ΑΕΠ στην Ελλάδα ήταν 0,9%, ενώ 
το κατά κεφαλήν πραγµατικό ΑΕΠ αυξή-
θηκε µε ακόµη πιο αργούς ρυθµούς – πε-
ρίπου 0,6 ετησίως κατά µ.ο.».
Βασικό πρόβληµα της ελληνικής οικο-
νοµίας είναι η έλλειψη επενδύσεων. Στη 
σελίδα 18 του Εθνικού Σχεδίου Ανά-
καµψης γίνεται µια προσπάθεια προσ-
διορισµού του επενδυτικού κενού σε α-
πόλυτους αριθµούς. Επισηµαίνεται ότι 
«µεταξύ 2010 και 2019, ο ακαθάριστος 
σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου ως πο-
σοστό επί του ΑΕΠ υπολειπόταν στα-
θερά του µ.ο. της ζώνης του Ευρώ. Κατά 
τη διάρκεια της περιόδου αυτής, το επεν-
δυτικό χάσµα της Ελλάδας –µετρούµενο 

ως απόκλιση από τον µ.ο. της ζώνης του 
Ευρώ– ήταν κατά µ.ο. 9% του ΑΕΠ ετη-
σίως ή 162 δισεκατοµµύρια ευρώ αθροι-
στικά». 
Οι µεγάλες ανισορροπίες της ελληνικής 
οικονοµίας παρουσιάζονται από το οι-
κονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης στη 
σελίδα 26 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµ-
ψης µε τον ακόλουθο τρόπο: «Πριν από 
την έναρξη της πανδηµίας COVID-19, η 
∆ιαδικασία Μακροοικονοµικών ισορρο-
πιών είχε εντοπίσει υπερβολικές µακρο-
οικονοµικές ανισορροπίες στην Ελλάδα, 
που σχετίζονται µε 1) υψηλό δηµόσιο 
χρέος, 2) υψηλή αρνητική καθαρή επεν-
δυτική θέση, 3) υψηλό ποσοστό ανερ-
γίας και 4) µεγάλο µερίδιο µη εξυπηρε-
τούµενων δανείων στους ισολογισµούς 
των τραπεζών. Αυτές οι κληροδοτηθεί-
σες ανισορροπίες καθιστούν µεγαλύτερη 
την ανάγκη αύξησης της ικανότητας της 

απορρόφησης σοκ στην Ελλάδα, σε σύ-
γκριση µε άλλες χώρες της ΕΕ».
Στα παραπάνω η πανδηµία µάς φόρτωσε 
µε νέα πτώση του ΑΕΠ κατά 8,2% το 
2020 και υποχώρηση στη διάρκεια του 
πρώτου τριµήνου του 2021, µε δηµοσι-

συνέχεια στην σελίδα 6
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Ξεκινά η εκταμίευση 
πραγματικά 
εντυπωσιακών 
ευρωπαϊκών κονδυλίων 

ονομικό έλλειμμα και ξανά σημαντικό 
έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συ-
ναλλαγών, δημόσιο χρέος της τάξης του 
208% του ΑΕΠ και νέο ρεκόρ στο ιδιω-
τικό χρέος, στις οφειλές νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων, στις τράπεζες, τα ασφαλι-
στικά ταμεία και στην Εφορία.

Τα πολύ δύσκολα τελειώνουν
Τα πολύ δύσκολα τελειώνουν. Είναι φα-
νερό ότι το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμ-
βριο θα συνδυαστούν μια σειρά παρά-
γοντες για να αρχίσει επιτέλους η ανά-
καμψη της ελληνικής οικονομίας.
Η πανδημία είναι πάντα μαζί μας, αλλά 
η πρόοδος του εμβολιαστικού προγράμ-
ματος αρχίζει –αν και αργά– να περιορί-
ζει κρούσματα, εισαγωγές στις ΜΕΘ και 
θανάτους.
Η οικονομία, σύμφωνα με τις ενδεί-
ξεις, θα πάει καλύτερα το δεύτερο τρί-
μηνο του 2021 απ’ ό,τι το δεύτερο τρί-
μηνο του 2020, τα αποτελέσματα του ο-
ποίου προσδιορίστηκαν από το σκληρό 
lockdown της περιόδου εκείνης.
Ο τουρισμός είναι βέβαιο ότι θα πάει κα-
λύτερα από το 2020 απλά δεν μπορούμε 
να είμαστε σίγουροι για τη βελτίωση. Ε-
πιδίωξη είναι να ανέβουμε από το 20% 
των εσόδων του 2019, που είχαμε το 
2020, στο 45% έως 50% των εσόδων του 
έτους-ρεκόρ του 2019, το 2021.
Δεν ξέρουμε ποια ακριβώς θα είναι η 
βελτίωση, είναι βέβαιο όμως ότι θα υπάρ-
ξει βελτίωση.
Πιθανότατα από τον Ιούλιο - Αύγουστο 
του 2021 θα αρχίσει η εκταμίευση σοβα-
ρών κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Ανάκαμψης, τα οποία θα ενισχύ-
σουν τη δυναμική της οικονομίας.
Θα αρχίσουμε λοιπόν να ανακάμπτουμε 
πιθανότατα το δεύτερο εξάμηνο του 2021 
και θα έχουμε μπροστά μας μια πεντα-
ετία δυναμικής ανάπτυξης, η οποία θα 
στηρίζεται και στα κονδύλια του Ευρω-
παϊκου Ταμείου Ανάκαμψης.
Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να βελτι-
ώσουμε τις επιδόσεις της οικονομίας, να 
βελτιώσουμε τη συγκριτική της θέση στο 
εσωτερικό της ΕΕ και, το κυριότερο, να 
ανεβάσουμε την ποιότητα της οικονομι-
κής και κοινωνικής καθημερινότητας των 
Ελλήνων.

Το πολιτικό πλαίσιο
Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία 
πλησιάζουν στο τέλος μιας περιόδου με-
γάλης δοκιμασίας, έχοντας προβάδισμα 
στις δημοσκοπήσεις της τάξης των 12 έως 
14 μονάδων.
Πρόκειται για μεγάλη πολιτική επιτυ-
χία, η οποία στηρίζεται στην καλή δημό-
σια εικόνα του πρωθυπουργού αλλά και 

στην κυβερνητική πολιτική που στήριξε 
την οικονομία και την κοινωνία σε όλη 
τη διάρκεια της πανδημίας. Οι έρευνες 
της κοινής γνώμης δείχνουν ότι οι πολί-
τες αναγνωρίζουν τη στήριξη από την κυ-
βέρνηση και τη γενικότερη προσπάθεια, 
παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώ-
σεις τη θεωρούν ανεπαρκή για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων τους.
Η κυβέρνηση ποτέ δεν υποστήριξε ότι 
με τις παρεμβάσεις θα κάλυπτε τη συνο-
λική ζημιά από τη δυσλειτουργία της οι-
κονομίας λόγω πανδημίας. 
Ισχυρό σημείο της κυβέρνησης είναι 
η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολί-
τες στην ικανότητα του πρωθυπουργού 
κου Μητσοτάκη να διαχειριστεί την ανά-
καμψη της οικονομίας. Τα ποσοστά που 
επιτυγχάνει κινούνται προς το 40% και 
είναι περίπου διπλάσια από το σχετικό 
ποσοστό του κ. Τσίπρα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει απέναντί του ένα 
διπλό μειονέκτημα. Είναι πολύ πίσω στη 
σύγκριση των δυνάμεων με τη Νέα Δη-
μοκρατία και πηγαίνουμε σε μια περίοδο 
όπου κυριαρχούν τα ζητήματα της οικο-
νομίας, όπου ο Μητσοτάκης έχει το από-
λυτο προσωπικό πολιτικό πλεονέκτημα.
Στην προσπάθειά του να αμυνθεί, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ αναπτύσσει μια επιχειρηματολο-
γία του τύπου: «Η ανάπτυξη είναι για 
τους λίγους και προνομιούχους και δεν 

αφορά τους πολλούς», «η κυβέρνηση α-
ναλαμβάνει δεσμεύσεις σε βάρος των λα-
ϊκών τάξεων για να διασφαλίσει τη ροή 
των κονδυλίων από την ΕΕ».
Η επικοινωνία και η προπαγάνδα του 
ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν σχέση με την πραγ-
ματικότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι 
δεν πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας ή 
ότι δεν μπορεί να φέρει το επιδιωκόμενο 
πολιτικό αποτέλεσμα.
Αναφέρω το χαρακτηριστικό παράδειγμα 
των αλλαγών στα εργασιακά που προω-
θεί ο Κ. Χατζηδάκης, τα οποία κατά την 
άποψή μου είναι στη σωστή κατεύθυνση 
και διευρύνουν τα δικαιώματα των εργα-
ζομένων σε μια περίοδο μεγάλων αλλα-
γών και ανατροπών.
Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση 
της ALCO, μόνο το 25% των ερωτηθέ-
ντων θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες Χατζη-
δάκη προσθέτουν στα δικαιώματα των 
εργαζομένων, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία 
φαίνεται να έχει επηρεαστεί από τις θέ-
σεις του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δήθεν καταργείται 
το 8ωρο και πως οι εργαζόμενοι θα βρε-
θούν στο έλεος αδίστακτων εργοδοτών, 
στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν 
τον χρόνο εργασίας τους, όπως συμβαίνει 
στις περισσότερες επιχειρήσεις της ΕΕ.
Σε μια κοινωνία ταλαιπωρημένη από 
τόσα χρόνια κρίσης, πρέπει να περάσει 
το μήνυμα ότι η οικονομική ανάπτυξη 
που έρχεται θα βελτιώσει δραστικά την 
οικονομική και κοινωνική καθημερινό-
τητα των περισσότερων πολιτών.
Χρειάζεται προσπάθεια για να πειστεί ο 
κόσμος στο κρίσιμο ξεκίνημα της οικο-
νομικής ανάκαμψης. Στη συνέχεια, η ε-
πικοινωνιακή προσπάθεια θα γίνει πολύ 
πιο εύκολη, γιατί θα μιλάνε τα ίδια τα 
έργα και τα αποτελέσματα της πολιτικής.

Αναπτυξιακός καταλύτης
Η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), το οποίο έχει 
προετοιμάσει η κυβέρνηση, αλλάζει θε-
αματικά την εικόνα υπέρ της οικονομίας 

και της κοινωνίας.
Εντός του 2021 θα αποδεσμευτούν κον-
δύλια της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων 
ευρώ και μέχρι το 2026 θα πέφτουν χρή-
ματα στην οικονομία της τάξης των 5,3 
δισ. ευρώ τον χρόνο.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τραπέζης 
της Ελλάδος, η πρόσθετη αυτή χρηματο-
δότηση μπορεί να αυξήσει το πραγμα-
τικό ΑΕΠ κατά 6,9% μέχρι το 2026, πε-
ρίπου 1,15 ποσοστιαίες μονάδες ανά έτος. 
Αυτός ο πρόσθετος ετήσιος ρυθμός α-
νάπτυξης κατά 1,15 ποσοστιαίες μονά-
δες είναι πάνω από το λεγόμενο σενάριο 
βάσης, το οποίο ορίζεται ως η κατάσταση 
της οικονομίας χωρίς την εφαρμογή του 
Σχεδίου.
Οι ιδιωτικές επενδύσεις αυξάνονται κατά 
περίπου 20% το 2026 και η απασχόληση 
κατά 4%. Αυτό μεταφράζεται σε δημιουρ-
γία 180.000 έως 200.000 θέσεων εργα-
σίας έως το 2026, επιπλέον του σεναρίου 
βάσης. 
Ταυτόχρονα η φορολογική βάση διευρύ-
νεται, λόγω της ανόδου της οικονομίας, 
οδηγώντας σε άνοδο του λόγου φορολο-
γικών εσόδων προς ΑΕΠ κατά 2,8 ποσο-
στιαίες μονάδες το 2026.
Τα κέρδη από αυτή την κατάσταση σε 
ό,τι αφορά την καθημερινότητα των πο-
λιτών είναι επενδύσεις που θα δημι-
ουργήσουν κύκλο εργασιών, πρόσθετες 
νέες θέσεις απασχόλησης 180.000 έως 
200.000, ποιοτική κατά κανόνα απασχό-
ληση, εφόσον θα υπάρξουν δυναμικοί ε-
πενδυτές με οικονομικές δυνατότητες, 
βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστα-
σης, με αποτέλεσμα να χρηματοδοτείται 
η πολιτική της κυβέρνησης που στηρίζε-
ται στη σταδιακή μείωση των ασφαλιστι-
κών και φορολογικών βαρών.
Όλα αυτά αφορούν κυρίως μη προνομι-
ούχους εργαζόμενους, που φροντίζουν 
για τα νοικοκυριά τους.
Επομένως, η σχέση πρόσθετης οικονομι-
κής ανάπτυξης με βελτίωση της οικονο-
μικής και κοινωνικής καθημερινότητας 
των πολιτών είναι άμεση και στενή.

Το ελληνικό σχέδιο
Το ελληνικό σχέδιο για την αξιοποίηση 
των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρί-
ζεται σε κονδύλια συνολικού ύψους 30,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά τα 17,8 
δισ. ευρώ είναι επιχορηγήσεις και τα 12,7 
δισ. ευρώ δάνεια. Το συνολικό ποσό που 
αναλογεί στην Ελλάδα ανέρχεται σε 32 
δισ. ευρώ μαζί με τους πόρους που θα 
λάβει από το ReactEU για δράση στον 
τομέα της κοινωνικής συνοχής.
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Η πολιτική αντιπαράθεση 
μπαίνει στον προνομιακό για τον 
Μητσοτάκη οικονομικό τομέα 

Το ελληνικό σχέδιο αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις 
άξονες. Την Πράσινη Μετάβαση, την Ψηφιακή Μετά-
βαση, τη βελτίωση της απασχόλησης, των δεξιοτήτων 
και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, ενώ ο τέταρ-
τος άξονας αφορά στις ιδιωτικές επενδύσεις και στον οι-
κονομικό και θεσμικό μετασχηματισμό.
37% των δαπανών πρέπει να πάνε σε επενδύσεις και με-
ταρρυθμίσεις της πράσινης μετάβασης και 20% στην ψη-
φιακή μετάβαση. Με την έγκριση του Σχεδίου από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανοίγει ο δρόμος για την εκτα-
μίευση προχρηματοδότησης ύψους 13% για κάθε κρά-
τος-μέλος. Έτσι η Ελλάδα θα λάβει τέλη Ιουλίου - αρχές 
Αυγούστου ένα ποσό των 4 δισ. ευρώ, το οποίο θα περά-
σει σταδιακά στην πραγματική οικονομία.
Το σχέδιο στηρίζεται σε 170 βασικά έργα και μεταρρυθ-
μίσεις και δεν περιορίζεται στα 30 δισεκατομμύρια, ε-
φόσον κινητοποιεί πρόσθετες επενδύσεις και δάνεια, με 
στόχο το συνολικό ποσό να φτάσει τα 57,4 δισεκατομ-
μύρια ευρώ.

Το νέο ΕΣΠΑ
Τα καλά νέα δεν σταματούν εδώ, εφόσον θα τρέξει πα-
ράλληλα το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.
Το νέο ΕΣΠΑ θα στηρίξει με 1,4 δισ. την ανταγωνιστι-
κότητα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, με 
3,7 δισ. το περιβάλλον, την ενέργεια και την κλιματική 
αλλαγή, με 2,3 δισ. τις υποδομές μεταφορών, με 4,4 δισ. 
την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού- εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση, με 1,6 δισ. τη δίκαιη αναπτυξιακή με-
τάβαση – το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά τις περιο-
χές που βρίσκονται στη διαδικασία απολιγνιτοποίησης 
(Δ. Μακεδονία, Μεγαλόπολη) καθώς και τις ενεργειακές 
ανάγκες των νησιών.
756 εκατομμύρια είναι για την πολιτική προστασία, 637 
εκατομμύρια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, 468 για 
την αλιεία και τη θάλασσα και, τέλος, 436 για θέματα τε-
χνικής βοήθειας.
Είμαστε σε πολύ καλή θέση για την πλήρη αξιοποίηση 
του νέου ΕΣΠΑ, εφόσον η χώρα μας με ποσοστό απορ-
ρόφησης 69% καταλαμβάνει την 3η θέση μετά την Ιρ-
λανδία (82%) και την Αυστρία (87%) στην απορρόφηση 
των πόρων του προηγούμενου ΕΣΠΑ.
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε λάβει τα 14,8 δισ. ευρώ από 
τα συνολικά 21,4 που θα λάβει η χώρα μας κατά τη διάρ-

κεια της προγραμματικής περιόδου του προηγούμενου 
ΕΣΠΑ. Αυτό ολοκληρώνεται, με τις επιτρεπόμενες κα-
θυστερήσεις, το 2023, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα 
χαθούν κονδύλια της προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου και θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως 
τα 26,7 δισ. ευρώ της προγραμματικής περιόδου 2021-
2027.
Η απορρόφηση των πόρων εκτινάχθηκε το 2020, λόγω 
και των μέτρων ενίσχυσης της οικονομίας για την αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.
Ορισμένα παραδείγματα: Στο άμεσο μέλλον θα απο-
πληρωθεί στην Ελλάδα το ποσό του 1 δισεκατομμυ-
ρίου ευρώ από την πρωτοβουλία ReactEU για πόρους 
που δόθηκαν από το ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επι-
χειρήσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβο-
λής. Άλλα περίπου 2 δισ. ευρώ αναμένονται για την α-
ποπληρωμή διάφορων έργων και σχεδόν 1 δισ. ευρώ για 
τις πληρωμές των περιφερειακών προγραμμάτων που υ-
λοποιήθηκαν για τη χορήγηση μη επιστρεπτέων ενισχύ-
σεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αλλαγή περιβάλλοντος
Ο συνδυασμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης που 
στηρίζεται στη μεγάλη διαπραγματευτική επιτυχία για 
τα ευρωπαϊκά κονδύλια και του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο 
είναι επίσης ενισχυμένο, και της δυναμικής της ελληνι-
κής οικονομίας αλλάζει εντυπωσιακά το οικονομικό, ε-
πιχειρηματικό περιβάλλον.
Σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που παρου-
σιάστηκε τέλη Απριλίου στο Υπουργικό Συμβούλιο, το 
πραγματικό ΑΕΠ μετά την πτώση του 8,2% που είχε το 
2020 λόγω πανδημίας, θα έχει αύξηση 3,6% το 2021, «α-
πογείωση» 6,2% το 2022, 4,1% το 2023 και 4,4% το 2024.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναθεωρημένες προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021-2022 είναι κα-
λύτερες από της κυβέρνησης.
Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου θα αυξη-
θεί 7% το 2021, ένα εντυπωσιακό 30,3% το 2022, 12,3% 
το 2023 και 10,8% το 2024.
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, μετά από μια πτώση 
21,7% το 2020, θα έχουν αύξηση 10,4% το 2021, 13,8% το 
2022, 7,5% το 2023 και 6,2% το 2024.
Το πιο θετικό είναι ότι το ποσοστό ανεργίας, από 17,3% 
που ήταν το 2019, θα σταθεροποιηθεί στο 16,3% του οι-

κονομικά ενεργού πληθυσμού το 2020 και το 2021, για 
να υποχωρήσει στο 14,4% το 2022, στο 13,2% το 2023 
και στο 11,9% το 2024.
Δεν έχει υπάρξει οικονομική περίοδος στην πρόσφατη 
οικονομική ιστορία μας με συγκρίσιμες επιδόσεις. Όλα 
αυτά μεταφράζονται σε καλύτερες και περισσότερες θέ-
σεις απασχόλησης, σε μεγαλύτερο κύκλο εργασιών μι-
κρομεσαίων και πολύ μικρών οικογενειακών επιχειρή-
σεων, σε φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις 
που θα χρηματοδοτηθούν μέσα από την ανάπτυξη.

Πρώτα ο πολίτης
Όλες οι δράσεις του Οικονομικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και του νέου ΕΣΠΑ υπηρετούν άμεσα ή έμμεσα εκατομ-
μύρια πολίτες.
Η μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο πε-
ριβάλλον, η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού απο-
θέματος της χώρας και η χωροταξική μεταρρύθμιση, η 
μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μετα-
φορών, η αειφόρος χρήση των πόρων, η ανθεκτικότητα 
στην κλιματική αλλαγή και η διατήρηση της βιοποικιλό-
τητας περιέχουν δράσεις που βελτιώνουν το βιοτικό ε-
πίπεδο και την οικονομική και κοινωνική καθημερινό-
τητα.
Μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα: Η αποκατάσταση 
εδαφών παλαιών λιγνιτορυχείων στη Δυτική Μακεδο-
νία στηρίζει την τοπική οικονομία στο μεταβατικό στά-
διο της απολιγνιτοποίησης, συντηρεί χιλιάδες θέσεις ερ-
γασίας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις της μελλοντι-
κής ανάπτυξης.
Η προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών 
και η αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς λύνει χρο-
νίζοντα ενεργειακά προβλήματα, ενισχύει την τοπική οι-
κονομία και τον τουρισμό.
Η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας είναι μια κοι-
νωνική παρέμβαση μεγάλης σημασίας.
Στη σελίδα 48 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης ανα-
φέρονται σε σχέση με την ενεργειακή φτώχεια τα εξής: 
«Στην Ελλάδα, το 12,5% του πληθυσμού κατοικεί σε 
σπίτια με σοβαρά προβλήματα υγρασίας, διαρροές και 
σάπια πατώματα και κουφώματα. Το 2019, το 17,9% του 
συνολικού πληθυσμού δήλωσε αδυναμία να θερμάνει 
το σπίτι του (μ.ο. ΕΕ 7,3%) και το ποσοστό αυτό ανεβαί-
νει στο 34,1% μεταξύ των οικονομικά ευάλωτων στρω-
μάτων. Τα περισσότερα σπίτια στη χώρα είναι χτισμένα 
πριν από τη δεκαετία του 1980 και 5/10 δεν έχουν θερ-
μομόνωση».
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα άμεσης κοινωνικής 
παρέμβασης είναι το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ 
Οίκον», το οποίο θα συμβάλλει στην ενεργειακή ανα-
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Τα υπόλοιπα του παλιού ΕΣΠΑ 
και το νέο ενισχυμένο ΕΣΠΑ 
(2021-2027) δημιουργούν νέες 
δυνατότητες. 

βάθμιση αλλά και στην τόνωση της αγοράς ακινήτων.
Σημαντική κοινωνική διάσταση έχουν οι στρατηγικές 
αστικών αναπλάσεων. Το «Εξοικονομώ επιχειρώντας», 
που αφορά τις μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχει-
ρήσεις.
Η ηλεκτροκίνηση συγκοινωνιών και η σχετική υποδομή 
ανεβάζουν το βιοτικό επίπεδο και βελτιώνουν την καθη-
μερινότητα. 
Επίσης η επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμά-
των περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών, ο εκσυγχρο-
νισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις, η μεταρ-
ρύθμιση στη διαχείριση αποβλήτων και η κατασκευή 
βιώσιμων χώρων υγειονομικής ταφής και κέντρων ανα-
κύκλωσης επιδρούν άμεσα στην καθημερινότητα.
Ανάλογες πρωτοβουλίες περιέχονται στη συνδεσιμό-
τητα για τους πολίτες στις επιχειρήσεις και το κράτος, 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και των επι-
χειρήσεων.
Για παράδειγμα, υπάρχει ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης 
για την παροχή «πελατοκεντρικών» ψηφιακών υπηρε-
σιών από την πλευρά της Δημόσιας Διοίκησης. Η επι-
τυχία στην ψηφιακή οργάνωση του εμβολιαστικού προ-
γράμματος μας δείχνει την κατεύθυνση στην οποία θα 
κινηθούμε στο μέλλον.
Μια άλλη δημιουργική πρωτοβουλία είναι η οργάνωση 
της αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων κατά τη δι-
άρκεια της στρατιωτικής θητείας. 
Επίσης, προβλέπεται η χρηματοδότηση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των μικρών επιχειρήσεων, χωρίς τον 
οποίο είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν στο υπό δι-
αμόρφωση περιβάλλον.
Υπάρχουν και πρωτοβουλίες που είναι από τη φύση 
τους κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η αύξηση των θέσεων 
εργασίας και η προώθηση της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας, η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της διά βίου 
μάθησης, όπως και ο εκσυγχρονισμός της επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ενίσχυση της προ-
σβασιμότητας της αποτελεσματικότητας και της ποιότη-
τας του συστήματος υγείας και η αύξηση της πρόσβασης 
σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές 
πολιτικές.
Για παράδειγμα, μεταξύ των στόχων σε ό,τι αφορά την 
ποιότητα του συστήματος υγείας είναι η μεταρρύθμιση 
της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, η υλοποί-
ηση του εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας 
υγείας «Σπύρος Δοξιάδης», η μεταρρύθμιση των υπη-
ρεσιών ψυχικής υγείας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
στον τομέα της υγείας, οι ανακαινίσεις και ο εκσυγχρο-
νισμός νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Όλες αυτές οι δράσεις στηρίζονται σε δισεκατομμύρια 
ευρώ και βελτιώνουν άμεσα την ποιότητα ζωής και την 
καθημερινότητά μας.
Η τέταρτη ενότητα δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης 
περιλαμβάνει τα φορολογικά εργαλεία που θα γίνουν 
πιο φιλικά για την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό της 
Δημόσιας Διοίκησης, την ενίσχυση του χρηματοπιστω-
τικού τομέα, την προώθηση της έρευνας και της καινο-
τομίας, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανθεκτι-
κότητας κύριων κλάδων της οικονομίας, τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και την προώθηση ιδιωτικών επεν-
δύσεων και εξαγωγών.
Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα πρωτοβουλιών 
με μεγάλο δημόσιο ενδιαφέρον είναι η υπεραπόσβεση 

σε επενδύσεις πράσινης οικονομίας και ενέργειας, η ε-
πιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, η στρατηγική πα-
ρακολούθησης και αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, 
η επιτάχυνση διαδικασιών αναδιάρθρωσης ιδιωτικών 
χρεών η λεγόμενη δεύτερη ευκαιρία.
Από τις παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των περιφερει-
ακών αεροδρομίων μέχρι την αναβάθμιση των περιφε-
ρειακών λιμένων και το σχέδιο για την αντικατάσταση 
του στόλου της επιβατηγού ναυτιλίας και μείωση του 
αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα CO2, όλα 
έχουν σχέση με το κοινωνικό σύνολο, τους πολίτες, την 
οικονομική και κοινωνική καθημερινότητα.

Ευκαιρίες για όλους
Η στρατηγική της ανάκαμψης και στη συνέχεια της α-
νάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται στη δη-
μιουργία ευκαιριών για όσο το δυνατόν περισσότερους. 
Ας πάρουμε τις φοροελαφρύνσεις, τις οποίες περιλαμ-
βάνει η πολιτική της κυβέρνησης.
Μειώνεται από φέτος σε μόνιμη βάση για όλα τα φυ-
σικά πρόσωπα τα οποία ασκούνε επιχειρηματική δρα-
στηριότητα η προκαταβολή φόρου, από το 100%, στο 
55%.
Μειώνεται σε μόνιμη βάση για τα νομικά πρόσωπα και 
τις νομικές οντότητες, από το 100%, στο 80% από το 
2022. Ειδικά για φέτος όμως μειώνεται στο 70%.
Μειώνεται σε μόνιμη βάση για το 2022, δηλαδή για το 
φορολογικό έτος 2021, ο συντελεστής φόρου όλων των 
νομικών προσώπων και όλων των νομικών οντοτήτων 
από το 24% στο 22%.
Επεκτείνεται η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των 
ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού 
τομέα και για το 2022.
Επεκτείνεται η αναστολή της ειδικής εισφοράς αλλη-
λεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και για το έτος 2022.
Οι φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις αφο-
ρούν εκατομμύρια συμπολίτες μας και είναι όλες προς 
τη σωστή κατεύθυνση, ενώ υποστηρίζονται οικονο-
μικά από την αναπτυξιακή δυναμική που δημιουργεί-
ται μέσω Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και νέου ΕΣΠΑ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση προγραμματίζει 
σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων, από 44,6 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2021 σε 51,9 δισεκατομμύρια 
ευρώ το 2024, όχι μέσω αύξησης των φορολογικών συ-

ντελεστών αλλά μέσω μείωσής τους και ενθάρρυνσης 
της οικονομικής ανάπτυξης.

Σημασία στη λεπτομέρεια
Καθώς θα ξεδιπλώνεται η οικονομική στρατηγική της 
κυβέρνησης, θα γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή η σύν-
δεσή της με την οικονομική και κοινωνική καθημερι-
νότητα των πολιτών.
Αυτή πάντως δεν είναι αυτονόητη. Χρειάζεται να εξηγη-
θεί το γενικό πλαίσιο και η σχέση κάθε πρωτοβουλίας 
στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα με τους πολίτες.
Ο Κλάους Ρέγκλινγκ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας, ισχυρός παράγοντας με τέλεια γνώση της 
ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής οικονομίας, θεωρεί 
ότι τα επόμενα χρόνια προσφέρεται μοναδική αναπτυ-
ξιακή ευκαιρία.
Η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας είναι ένας 
παράγοντας που εγγυάται την όσο το δυνατόν καλύτερη 
εφαρμογή των πολιτικών που προωθούνται. Κατά την 
άποψή μου, μόνο ένας αστάθμητος εξωγενής παράγο-
ντας μπορεί για παράδειγμα να έχει σχέση με το διε-
θνές χρηματοπιστωτικό σύστημα ή τον γεωπολιτικό και 
ενεργειακό ανταγωνισμό, μπορεί να θέσει σε αμφισβή-
τηση τα εντυπωσιακά, από οικονομική και κυρίως από 
κοινωνική άποψη, 5,5 χρόνια που έχουμε μπροστά μας. 
Λάθη και παραλείψεις θα γίνουν, είναι όμως φανερό 
ότι έχουμε μπροστά μας, εκτός συγκλονιστικού απρο-
όπτου, μία περίοδο εντυπωσιακής οικονομικής και κοι-
νωνικής βελτίωσης. 
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Στους ειδικούς καταλόγους για 
τις εκλογές του 2019 γράφτη-
καν περίπου 15.000 και ψήφι-
σαν 11.000 
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Θόδωρος Χατζηπαντελής, 
καθηγητής Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

Διάφορα κόμματα φοβούνται ότι η 
λαϊκή θέληση δεν θα τα ευνοήσει

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

Σ
ε περίπου 150-250.000, δηλαδή το 
πολύ 10%-15% όσων είναι εγγεγραμ-
μένοι στους εκλογικούς καταλόγους 
και ζουν εκτός χώρας, υπολογίζει 
ο καθηγητής της Σχολής Πολιτικών 
Επιστημών και διευθυντής του Ερ-
γαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτι-

κής Έρευνας του ΑΠΘ, Θόδωρος Χατζηπαντελής, 
όσους θα ψήφιζαν σε περίπτωση που είχαν τη δυ-
νατότητα χωρίς περιορισμούς.
Μάλιστα προσδιορίζει ότι αυτοί θα ήταν κυρίως 
όσοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα την τελευταία 
δεκαετία και αναλύει πώς θα μπορούσε να εφαρ-
μοστεί η «επιστολική ψήφος», επισημαίνοντας ότι 
το θέμα «δεν εξαντλείται εύκολα, ιδιαίτερα όσον 
αφορά την πρόνοια ελεύθερης και ανόθευτης ε-
πιλογής».
Ο κ. Χατζηπαντελής προβλέπει εκπλήξεις από την 
εφαρμογή της απλής αναλογικής στις επόμενες ε-
κλογές, και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η ψήφος 
να επηρεαστεί περισσότερο από τη λογική της «χα-
μένης ψήφου» και από τη βούληση συνεργασίας 
που θα εκφράσουν τα κόμματα.
Σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, εκφράζει την άποψη ότι ο νόμος 
Σκουρλέτη, που καταργήθηκε, προκάλεσε «ουσι-
αστικά προβλήματα λειτουργίας» και οδήγησε σε 
«πλειοψηφίες χωρίς προγραμματική συμφωνία, 
αλλά με θεμιτές ή αθέμιτες συναλλαγές», ενώ για 
τον νέο νόμο Βορίδη υποστηρίζει ότι «θα ήταν κα-
λύτερα αν αποφεύγαμε τον 2ο γύρο ψηφίζοντας 
1η και 2η επιλογή ταυτόχρονα».
Παράλληλα, προτείνει η Πολιτεία να συστήσει μια 
αρχή εκλογών, ώστε να μπορεί να γίνει με ευ-
θύνη της ένας ουσιαστικός διάλογος για το εκλο-
γικό σύστημα.

Έχετε κάποια ερμηνεία γιατί η ρύθμιση για την 
ψήφο των αποδήμων δεν αποδείχτηκε ελκυστική;
Για να ασχοληθούμε με την ψήφο των λεγόμενων 
αποδήμων, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι, κατά 
το Σύνταγμά μας, κάθε Έλληνας πολίτης δικαιούται 
χωρίς περιορισμό να ψηφίσει προσερχόμενος στο 
εκλογικό τμήμα που είναι εγγεγραμμένος. Εκλογές 
γίνονται εντός της Επικράτειας. Διάκριση γίνεται 
μόνο με τον τόπο που βρίσκεται την ημέρα των ε-



 Όσο δύσκολο είναι για 
κάποιον να έρθει από 
το Εδιμβούργο π.χ. για 
να ψηφίσει, άλλο τόσο 
είναι να πάει από τη 
Θεσσαλονίκη στα Χα-
νιά ή στη Ρόδο
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κλογών (εντός ή εκτός Επικράτειας).
Το ερώτημα που υπάρχει είναι αν 
κατά την πρόνοια του Συντάγματος 
(Άρθρα 51, 52 και 54) υπάρχει η δυ-
νατότητα να ασκηθεί το εκλογικό δι-
καίωμα από όσους την ημέρα των 
εκλογών βρίσκονται εκτός επικρά-
τειας, είτε με παρουσία σε ειδικό ε-
κλογικό κέντρο είτε μέσω άλλης δι-
αδικασίας (για παράδειγμα επιστολι-
κής ψήφου). Προσέξτε ότι το άρθρο 
52 (Η ελεύθερη και ανόθευτη εκδή-
λωση της λαϊκής θέλησης, ως έκ-
φραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί 
υπό την εγγύηση όλων των λειτουρ-
γών της Πολιτείας, που έχουν υπο-
χρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε 
περίπτωση) απαιτεί από την Πολιτεία 
και τους λειτουργούς της να διασφα-
λίζουν την ελεύθερη και ανόθευτη εκ-
δήλωση της λαϊκής θέλησης.

Ναι, αλλά υπάρχουν περιορισμοί...
Οι διάφορες ρυθμίσεις που θέτουν πε-
ριορισμούς για την εγγραφή στους ει-
δικούς εκλογικούς καταλόγους βασί-
ζονται στο Σύνταγμα και προσπαθούν 
να δώσουν τη δυνατότητα σε εκλογείς 
που έχουν σύνδεση με το γίγνεσθαι 
στην Ελλάδα να ψηφίσουν εκτός Ε-
πικράτειας. Το ότι τίθενται αυτοί οι α-
σθενείς περιορισμοί δεν διασφαλίζει 
ασφαλώς ότι όσοι βρίσκονται εντός 
της Επικράτειας έχουν σύνδεση με 
το γίγνεσθαι. Αφού η μόνη προϋπό-
θεση είναι να είναι κανείς εγγεγραμ-
μένος στο Δημοτολόγιο.
Οι περιορισμοί που τίθενται, ενώ δεν 
είναι ισχυροί, δεν λύνουν το πρόβλημα 
της συμμετοχής. Άσχετα από την εγ-
γραφή στους ειδικούς καταλόγους, 
η υποχρέωση μετακίνησης από την 
κατοικία στον χώρο του εκλογικού 
κέντρου κάνει πιθανόν απαγορευ-
τική την συμμετοχή. Έτσι, τόσο ο α-
ριθμός όσων εγγράφηκαν στους κα-
ταλόγους όσο και η συμμετοχή των 
εγγεγραμμένων στους ειδικούς κα-
ταλόγους στις εκλογές ήταν χαμηλός. 
Για τις εκλογές του 2019 γράφτηκαν 
περίπου 15.000 και ψήφισαν 11.000 
Το ίδιο άλλωστε ισχύει για τους λεγό-
μενους ετεροδημότες. Όσο δύσκολο 
είναι για κάποιον να έρθει από το Ε-
διμβούργο π.χ. για να ψηφίσει, άλλο 
τόσο είναι να πάει από τη Θεσσαλο-
νίκη στα Χανιά ή στη Ρόδο. Άλλωστε 
ξέρουμε ότι οι εγγραφόμενοι στους 
καταλόγους ετεροδημοτών είναι ε-
πίσης λίγοι.

Πόσο βάσιμες είναι οι ανησυχίες 
κάποιων κομμάτων για λαθροχει-

ρίες στους εκλογικούς καταλόγους;
Ασφαλώς είναι πλήρως αβάσιμη η 
φοβία ότι θα υπάρξει «λαθροχειρία». 
Σήμερα, είναι σχεδόν 10 εκατομμύρια 
εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατά-
λογο (δηλαδή στο εθνικό δημοτολόγιο) 
και, όπως είναι φανερό, κανείς που 
δεν είναι εγγεγραμμένος δεν μπορεί 
να ψηφίσει. Ούτε μπορεί να εγγρα-
φεί. Πολιτικά, πιθανόν διάφορα κόμ-
ματα φοβούνται ότι η ελεύθερη και 
ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέ-
λησης δεν θα τα ευνοήσει.

Εσείς σε τι αριθμό νομίζετε ότι κάτω 
από ιδανικές συνθήκες θα μπορού-
σαν να ανέλθουν οι απόδημοι που 
θα ασκούσαν το εκλογικό δικαίωμα;
Θεωρητικά σχεδόν 2 εκατομμύρια 
εκλογείς εγγεγραμμένοι στο Εθνικό 
Δημοτολόγιο βρίσκονται εκτός Ελ-
λάδας – αφού σχεδόν 8 εκατομμύ-
ρια είναι οι μόνιμοι κάτοικοι που 
έχουν δικαίωμα ψήφου (17 ετών 
και άνω), σύμφωνα με τη γενική α-
πογραφή πληθυσμού του 2011. Ε-
πειδή δεν είναι δυνατόν να γίνει εκ-
καθάριση του καταλόγου –δεν κατα-
γράφονται υποχρεωτικά θάνατοι και 
αλλαγή υπηκοότητας–, κανείς δεν 
ξέρει πόσοι είναι πραγματικά. Υπο-
θέτω ότι σχεδόν το 70% είναι ενεργοί, 
δηλαδή κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. 
Μια σοβαρά σχεδιασμένη καταγραφή 
θα βοηθούσε να το διαπιστώσουμε. 
Θα δούμε το 2021 πόσοι θα είναι και 
αναλόγως θα ξέρουμε αν έχουν υ-
πάρξει σοβαρές αλλαγές. Εάν γίνει 
δυνατόν να ψηφίσουν όσοι είναι εκτός 
της Επικράτειας, υποθέτω ότι θα ψη-
φίσει το πολύ 10%-15% δηλαδή 150-
250.000 και κυρίως αυτοί που έχουν 
πρόσφατα (την τελευταία δεκαετία) 
εγκαταλείψει τη χώρα.

Θα μπορούσαν οι ψήφοι των απο-
δήμων να επηρεάσουν καθοριστικά 
το εκλογικό αποτέλεσμα, σε περί-
πτωση μικρών διαφορών;
Αυτό μπορεί πάντα να συμβεί, αλλά 
είναι κάτι υποθετικό. Δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται το σύνολο των εκτός 
Επικράτειας πολιτών σαν υποκείμενο 
σε ψευδή και ανυπόστατα μηνύματα. 
Όσο επηρεάζεται ο εντός Ελλάδας 
εκλογέας, επηρεάζεται και ο εκτός 
Ελλάδας. Τα κόμματα οφείλουν να 
έχουν πολιτικές προτάσεις και να 
πείθουν, αντί να ισχυρίζονται ότι θα 
«φταίνε» κάποιοι για την ήττα ή τη 
μείωση της δύναμής τους. 250.000 
στα 6 εκατομμύρια δύσκολα θα κα-
θορίσουν το αποτέλεσμα.

Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις για την 
επιστολική ψήφο που πρέπει να α-
παντηθούν, πριν ξεκινήσει μια τέ-
τοια συζήτηση;
Για να ασχοληθούμε με «επιστολική 
ψήφο», θα πρέπει πρώτα να δώσουμε 
τη δυνατότητα σε κάθε εκλογέα στην 
Ελλάδα να ψηφίσει όπου βρίσκεται, 
στο κοντινότερο εκλογικό κέντρο. 
Πολύ απλά, μέσω του ενιαίου εκλογι-
κού καταλόγου, μπορεί να καταγραφεί 
ο εκλογέας και αν δεν βρίσκεται στην 
εκλογική περιφέρειά του να μετρήσει 
η ψήφος του μόνο για συνδυασμούς 
και όχι για υποψήφιους βουλευτές. 
Μπορεί να υπάρχει ειδική κάλπη ή, 
ακόμη καλύτερα, να του δίνεται ψη-
φοδέλτιο χωρίς ονόματα υποψηφίων. 
Το ίδιο πρέπει να γίνει και για όσους 
είναι εκτός Ελλάδας την ημέρα των 
εκλογών. Και να μετράει μόνο για τη 
γενική κατανομή εδρών και όχι για 
την κατανομή σε εκλογικές περιφέ-
ρειες. Θα ήταν δυνατόν και σκόπιμο 
να υπάρχει η δυνατότητα ψήφου –
υπέρ συνδυασμών– με την κατάθεση 
πριν από την ημέρα των εκλογών σε 
ειδικό εκλογικό κέντρο ή ακόμη και 
την ταχυδρόμηση με πιστοποίηση των 
στοιχείων. Είναι ένα αρκετά μεγάλο 
θέμα που δεν εξαντλείται εύκολα, ι-
διαίτερα όσον αφορά την πρόνοια ε-
λεύθερης και ανόθευτης επιλογής. 

Ουσιαστικά, με εξαίρεση τις εκλο-
γές του 1989-90 και τις επόμενες 
εκλογές, όλες οι εκλογικές αναμε-
τρήσεις στη χώρα έγιναν με περίπου 

το ίδιο εκλογικό σύστημα. Θα μπο-
ρούσε αυτό να είναι μόνιμο;
Θα πρέπει να συζητηθεί σοβαρά, με 
την αλλαγή εκλογικών περιφερειών, 
κάποια πρόνοια για ενίσχυση της α-
ντιπροσώπευσης (π. χ. όπως το λε-
γόμενο Γερμανικό – δηλαδή η επι-
λογή των μισών προσώπων σε μο-
νοεδρικές, που δεν επιδρά στο πόσοι 
θα εκλεγούν αλλά ποιοι θα εκλεγούν), 
πιθανόν αλλαγή σε ενιαία λίστα, δί-
νοντας τη δυνατότητα να εκφραστεί ο 
εκλογέας υπέρ υποψηφίων από δια-
φορετικά κόμματα. Αν η Πολιτεία συ-
στήσει μια Αρχή εκλογών, μπορεί να 
γίνει με ευθύνη της ένας ουσιαστι-
κός διάλογος.

Πού τοποθετείτε εσείς την αυτοδυ-
ναμία με την απλή αναλογική που 
θα ισχύσει; Είναι εφικτή με τα ση-
μερινά πολιτικά δεδομένα;
Θα έχουμε αρκετές εκπλήξεις με την 
εφαρμογή του συστήματος. Είναι πι-
θανόν να ενισχυθεί η λεγόμενη «χα-
μένη ψήφος», με πολίτες να ψηφίζουν 
υπέρ εκείνου που είναι πιο κοντά τους 
όσον αφορά την κυβερνητική λύση. 
Αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο τα 
κόμματα θα φροντίσουν να έχουν εκ 
των προτέρων εκφράσει τη βούληση 
συνεργασίας ή όχι.

Έχετε σχηματίσει εικόνα για τα α-
ποτελέσματα της εφαρμογής του 
εκλογικού νόμου Σκουρλέτη στην 
Αυτοδιοίκηση; Πόσες αδικίες εν-
δέχεται να δημιουργήσει η εκλογή 
με όριο 43%;
Η εφαρμογή της αναλογικής στην Αυ-
τοδιοίκηση οδήγησε σε αρκετές πε-
ριπτώσεις σε εκ των υστέρων πλει-
οψηφίες χωρίς προγραμματική συμ-
φωνία, αλλά με θεμιτές ή αθέμιτες 
συναλλαγές. Επειδή πρέπει να απα-
ντά το σύστημα ταυτόχρονα και στο 
ερώτημα αντιπροσώπευσης και στο 
ερώτημα της διακυβέρνησης, αλλά 
και με βάση την προηγούμενη εμπει-
ρία μας, διαπιστώνουμε ότι σε αρκε-
τές περιπτώσεις οδήγησε σε ουσια-
στικά προβλήματα λειτουργίας. Ίσως 
αν εφαρμοστεί σε βάθος χρόνου, να 
διαμορφώσει άλλες συμπεριφορές. 
Επειδή ούτε πολυτέλεια χρόνου ούτε 
πολυτέλεια άρσης των επιπτώσεων 
έχουμε, άλλαξε ο νόμος με επανα-
φορά της διασφάλισης της κυβερ-
νησιμότητας. Το 43% για την εκλογή 
του επικεφαλής είναι, κατά τη γνώμη 
μου, άστοχο. Καλύτερα θα ήταν αν α-
ποφεύγαμε τον 2ο γύρο, ψηφίζοντας 
1η και 2η επιλογή ταυτόχρονα.



Προτάσεις για αποστασιοποίηση από 
τις καταλήψεις με αντάλλαγμα την 
απόσυρση των ΟΠΠΙ κατατίθενται 
σε Τσίπρα και Μητσοτάκη

Ο ΤΣΊΠΡΑΣ ΜΈΝΈΊ ΠΊΣΩ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΊΖΑ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

Δεκτή με ικανοποίηση από τους πολίτες έγινε, 
σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, η παρουσία του 
κόμματος στην παραλία της Θεσσαλονίκης, 
όπου, κατά το δελτίο Τύπου της τοπικής επι-

τροπής του κόμματος, «δεκάδες στελέχη, μέλη και φίλοι 
του κόμματος βρέθηκαν κοντά στον λαό της Θεσσαλονί-
κης, και με τη βοήθεια μικροφωνικής ενημέρωσαν τους 
διερχόμενους, συζήτησαν μαζί τους και μοίρασαν ενη-
μερωτικό υλικό».
Η εκδήλωση έγινε περίπου την ίδια ώρα που ο πρόε-
δρος του κόμματος, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του 
ομάδα, κάλεσε τους βουλευτές να «οργώσουν» τις εκλο-
γικές τους περιφέρειες μέσα στο καλοκαίρι, για να με-
ταφέρουν το μήνυμα του κόμματος, και η οργάνωση της 
Θεσσαλονίκης δείχνει να συμμερίζεται την άποψη που 
εξέφρασε στη συνεδρίαση της Κ.Ο., σύμφωνα με την 
οποία «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει στις εκλογές μόνο 32%».
«Η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία 
βρήκε θετική ανταπόκριση», ανέφερε η ανακοίνωση 
της οργάνωσης της Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε 
λίγη ώρα πριν από τη δημοσκόπηση της METRON 
ANALYSIS στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, 
στην οποία, στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, 
ο κ. Τσίπρας εμφανιζόταν να υπολείπεται του κ. Μητσο-
τάκη 30 μονάδες.
Ο πρωθυπουργός ήταν στο 46% (έξι μονάδες πάνω από 
τον Μάρτιο), το καλύτερο ποσοστό το 2021, ενώ ο κ. Τσί-
πρας ήταν στο 16%, όσο και τον Ιανουάριο, αλλά δύο μο-
νάδες πάνω από τον Απρίλιο, καταγραφή η οποία δεν 
προκαλεί ενθουσιασμό σε σειρά στελεχών του κόμμα-
τος, τα οποία την ερμηνεύουν ως αποτύπωση της απο-
τυχίας της πολιτικής που επέλεξε ο κ. Τσίπρας για την 
αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, από τον Φεβρουάριο 
που ανέλαβε το ρίσκο της διασποράς του ιού στις δια-
δηλώσεις.
Εκείνο που επισημαίνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι κα-
ταγράφεται διά της σιωπής είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης 
είναι 12 μονάδες πάνω από το ποσοστό της ΝΔ, ενώ ο κ. 
Τσίπρας είναι 4 μονάδες κάτω από το ποσοστό του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, δηλαδή πείθει λιγότερους από όσους πείθει το 
κόμμα, το οποίο δεν βρίσκεται στις καλύτερες στιγμές 
του.
Μάλιστα, αξιολογούν τις παρεμβάσεις τομεαρχών σε θέ-
ματα της αρμοδιότητάς τους, όπως η κα Ξενογιανακο-
πούλου στις εργασιακές σχέσεις ή ο κ. Ζαχαριάδης για 
την ψήφο των αποδήμων, σε μία προσπάθεια να ισχυ-
ροποιήσουν τη δική τους θέση στο εσωτερικό του κόμ-
ματος.
Πάντως, σχεδόν δύο χρόνια μετά τις εκλογές, θέμα αλ-
λαγής ηγεσίας στο κόμμα δεν έχει τεθεί από κανέναν, 
αλλά αυτό, σύμφωνα με εκτιμήσεις φιλικών στον κ. Τσί-
πρα παραγόντων, μπορεί να ερμηνευτεί απλά ως απο-
δοχή της επικείμενης ήττας, την οποία κανείς δεν θέλει 
να διακινδυνεύσει το ενδεχόμενο να μη χρεωθεί πλή-
ρως στον πρώην πρωθυπουργό.
Στο πλαίσιο αυτό τοποθετείται η σιωπή σε ό,τι αφορά 
την Προκαταρκτική για τον πρώην υπουργό Επικρα-
τείας, Νίκο Παππά, πλήρη κάλυψη στον οποίο δεν προ-
σφέρει κανένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε καν τα μέλη 
της Επιτροπής, τα οποία έχουν ως στόχο την αποδόμηση 
της αξιοπιστίας των μαρτύρων και όχι την υπεράσπιση 
της ακεραιότητας του πρώην υπουργού, στην οποία από 
την πλευρά της η κυβέρνηση εκτιμά ότι ο κ. Τσίπρας 
έχει μείνει μόνος.
Στόχος του είναι «να στηρίξει τον φίλο και στενό του 

συνεργάτη, κ. Παππά», είπε η κυβερνητική εκπρόσω-
πος σχολιάζοντας εμμέσως πλην σαφώς τη διαπίστωση 
του κ. Τσίπρα, για «δίψα του κόσμου για να επιστρέψει 
η Δικαιοσύνη στη χώρα, για μια δίκαιη κοινωνία στην 
οποία ο καθένας μπορεί να έχει όνειρα, φιλοδοξίες και 
στόχους».
H διαπίστωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ανακεφαλαί-
ωνε τη ρητορεία του στην περιοδεία στην Ηλεία, στην 
οποία είχε πει ότι ο νομός έχει εγκαταλειφθεί και είχε 
ταχθεί υπέρ της λειτουργίας των σχολών μουσειολογίας 
στον Πύργο και γεωπονίας στην Αμαλιάδα.
Ο κ. Τσίπρας θεωρεί ότι τέτοια θέματα συγκινούν τα α-
κροατήρια στα οποία απευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς, 
όπως είπε στην περιοδεία του, «αν δεν δώσουμε προ-
οπτική στη νέα γενιά, στους νέους ανθρώπους, δεν θα 
μπορέσουμε να σηκώσουμε κεφάλι». Ωστόσο στις με-
τρήσεις η κοινή γνώμη τάσσεται κατά της λειτουργίας 
πανεπιστημιακών σχολών στις οποίες οι φοιτητές θα 
μπαίνουν με κάτω βαθμούς κάτω από 10.
Στις συγκεκριμένες σχολές της Ηλείας, η βάση ήταν στο 
5 στη μία και στο 1,7 στην άλλη.
Η κυβέρνηση από την πλευρά της ισχυρίζεται ότι ο κ. 
Τσίπρας εμμένει πεισματικά σε κλισέ και ξεπερασμένα 
συνθήματα, αρνείται να δει την πραγματικότητα και ε-
πιμένει να προβλέπει μια καταστροφή που δεν έρχεται.
Ειδικά σε ό,τι αφορά το τελευταίο, πρόκειται για διαπί-
στωση, την οποία κάποιοι τουλάχιστον στο περιβάλλον 
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ συμμερίζονται. 
Μάλιστα, είχαν διαρρεύσει φήμες ότι η στροφή του κ. 
Τσίπρα θα ξεκινούσε από την ομιλία του στην κοινο-
βουλευτική ομάδα, αλλά αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν. Κι 
όχι μόνο αυτό, αλλά επανήλθε σε ρητορείες πολέμου 
καθώς, όπως είπε, «o κόσμος αυτός δεν πρόκειται να υ-
πογράψει καμιά ανακωχή με το χθες».
Κάποιοι επισήμαναν ότι, από τον κόσμο των καταλη-
ψιών, ο κ. Τσίπρας διολίσθησε στην εκπροσώπηση του 
κόσμου της εργασίας, αλλά αυτό δυσκολεύει όταν γίνε-
ται με την επίκληση των στίχων του καινούργιου τρα-

γουδιού του Μιθριδάτη, του ράπερ που έγινε γνωστός 
από το συγκρότημα Ημισκούμπρια, και που στο τελευ-
ταίο του τραγούδι μιλά για «υπερωρίες απλήρωτέ».
Ο κ. Τσίπρας επισήμανε τη διείσδυση του τραγουδιού, 
οι στίχοι του οποίου παραπέμπουν στη ρητορεία των «α-
ντιμνημονιακών αγώνων» του 2013.
Τουλάχιστον, σχολίαζε στο Τwitter φαν της ραπ, απέχει 
από το περιεχόμενο των στίχων του Ισπανού ράπερ Πά-
μπλο Χασέλ, ο οποίος είχε καταδικαστεί για εξύβριση 
της μοναρχίας και της αστυνομίας.
Μετά την καταδίκη, ο Χασέλ, μαζί με κάποιους υποστη-
ρικτές του, είχε καταφύγει στο Πανεπιστήμιο της Βαρ-
κελώνης, αλλά εκεί συνελήφθη μετά από αστυνομική ε-
πιχείρηση, που οργανώθηκε νωρίς το πρωί.
Κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζονται ότι η αποστασιο-
ποίηση από τους διάφορους καταληψίες των πανεπι-
στημίων θα μπορούσε να αποτελέσει για τον κ. Τσίπρα 
ένα αξιόπιστο εχέγγυο για την προσέγγιση της μεσαίας 
τάξης, που έδειξε να ενοχλήθηκε πολύ από τις καταλή-
ψεις στα πανεπιστήμια. Και συγχρόνως θα διευκόλυνε 
τον κ. Μητσοτάκη να αποσύρει την Ομάδα Προστασίας 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, για την οποία δέχεται 
σχετικές εισηγήσεις. 
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Ο επίκουρος καθηγητής του Διεθνούς 
Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο της Θεσσαλονίκης, Μιλτιάδης Σα-
ρηγιαννίδης, διευκρινίζει το διεθνές νο-

μικό πλαίσιο που ορίζει τις περιπτώσεις, όπως 
αυτή που καθορίστηκε από την απόφαση της 
Λευκορωσίας να υποχρεώσει το αεροσκάφος 
της Ryannair σε προσγείωση, και τη λειτουρ-
γία των διεθνών κυρώσεων κατά συγκεκριμέ-
νων κρατών.

Είχε δικαίωμα η Λευκορωσία να ελέγξει ένα 
αεροπλάνο που διασχίζει νομίμως τον εναέ-
ριο της χώρο;
Το δεδομένο, που φυσικά ισχύει και στην περί-
πτωση της Λευκορωσίας, είναι πως κάθε κρά-
τος ασκεί πλήρη και αποκλειστική κυριαρχία στον 
εναέριο χώρο πάνω από την επικράτειά του. Ε-
πομένως, κάθε κράτος, όπως και η Λευκορω-
σία, μπορεί να ασκήσει δικαιοδοσία πάνω σε 
οποιοδήποτε ξένο πολιτικό αεροσκάφος πετά 
στον εθνικό εναέριο χώρο του. Αυτό σημαίνει 
ότι μπορεί ακόμη και να το αναχαιτίσει και να 
το διατάξει να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο που 
θα του υποδείξει.

Πόσο συνηθισμένο είναι αυτό;
Πρόκειται για μια εξαιρετική περίπτωση που ε-
νεργοποιείται μόνο ως έσχατη λύση, άρα το κρά-
τος που ασκεί δικαιοδοσία σε τόσο ακραία όρια 
πρέπει να φροντίσει, ώστε να μην τεθούν σε κίν-
δυνο οι ζωές των επιβατών και η ασφάλεια του 
αεροσκάφους. Αν τελικά κάτι τέτοιο συνέβη στην 
πτήση Αθήνας - Βίλνιους, αυτό μπορεί να απα-
ντηθεί με βεβαιότητα και αμεροληψία μόνο, ε-
φόσον συσταθεί μια επιτροπή έρευνας που θα 
αποτυπώσει τα πραγματικά περιστατικά αυτής της 
περίεργης και χωρίς προηγούμενο υπόθεσης.

Ποιοι μπορούν να τη ζητήσουν;
Υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στο Συμβού-
λιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αερο-
πορίας από εκείνα τα κράτη που έχουν έννομο 
συμφέρον (δηλαδή, την Ιρλανδία λόγω ιθαγέ-
νειας της Ryanair, την Πολωνία επειδή το αε-
ροσκάφος είναι καταχωρισμένο στο δικό της 
μητρώο και φυσικά τα κράτη υπηκοότητας των 
επιβατών). Σε κάθε περίπτωση, αν δεχθούμε, 
ότι η αναγκαστική προσγείωση ήταν πράγματι 
η έσχατη λύση που υπαγορευόταν από τις συν-
θήκες που επικρατούσαν, τότε το πλησιέστερο 
αεροδρόμιο ήταν αυτό του προορισμού του αε-
ροσκάφους και όχι της πρωτεύουσας της Λευ-
κορωσίας, και ενδεχομένως θα μπορούσαν να 
έχουν κινδυνεύσει οι ζωές των επιβατών και η 
ασφάλεια του αεροσκάφους.

Οι συνθήκες που επικαλείται η Λευκορωσία;
Ο συνθήκες που επικαλέστηκαν οι αρχές της Λευ-
κορωσίας για να οδηγήσουν το αεροσκάφος της 
Ryanair στο αεροδρόμιο του Μινσκ αφορούσαν 
σε πληροφορίες για υποτιθέμενη βομβιστική ε-
νέργεια. Προφανώς, αυτήν τη στιγμή δεν μπο-
ρούμε να γνωρίζουμε αν η απειλή ήταν αξιόπιστη 
ή κατασκευάστηκε από τις λευκορωσικές Αρχές.

λιτικό κεφάλαιο ή οικονομικά μέσα είναι διαφο-
ρετική περίπτωση σε σχέση με την κριτική αλλά 
και τις πιέσεις που ασκούνται σε βάρος μιας κυ-
βέρνησης για την παραβίαση αρχών κι ελευθε-
ριών που αποτελούν ένα ελάχιστο αναγνωρι-
σμένο οικουμενικό στάνταρντ. Για παράδειγμα, 
οι δίκαιες και τίμιες εκλογές αποτελούν βασική 
προϋπόθεση για την ανόθευτη συμμετοχή και εκ-
δήλωση της βούλησης ενός λαού στην εκλογή 
της κυβέρνησής του. Ομοίως, η ελευθερία της 
έκφρασης είναι θεμελιώδες συστατικό για μια 
ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία.

Και μετά επιβάλλονται κυρώσεις...
Οι κυρώσεις που επιβάλει η Ε.Ε. δεν συνιστούν 
ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Λευ-
κορωσίας, αλλά μια μορφή εξαναγκασμού που 
ενεργοποιείται εξαιρετικά εν όψει της περιφρό-
νησης του διεθνούς κράτους δικαίου (που περι-
λαμβάνει και την ελευθερία της έκφρασης) από 
το καθεστώς Λουκασένκο. Αντίθετα, η Μόσχα 
και το Πεκίνο θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν 
τις κυρώσεις σε βάρος της Λευκορωσίας ως α-
νάμειξη ή ακόμη και επέμβαση στις εσωτερικές 
υποθέσεις της χώρας. Προφανώς, η διάσταση α-
πόψεων για το περιεχόμενο της ελευθερίας και 
της δημοκρατίας οδηγεί και σε διαφορετική κα-
τανόηση των ορίων που θέτει η αρχή της μη ανά-
μειξης στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα, π.χ., οι πιέσεις και η 
κριτική από το Συμβούλιο της Ευρώπης και το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων σε βάρος του καθεστώτος Ερντογάν για 
τη φυλάκιση (από το 2016) του ηγέτη του αντιπο-
λιτευόμενου πολιτικού κόμματος HDP Σελαχατίν 

Όμως σε κάθε περίπτωση, η διάδοση ψευδών 
πληροφοριών που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή 
των επιβατών και την ασφάλεια του αεροσκά-
φους συνιστά αδίκημα σύμφωνα με τη Σύμβαση 
του Μόντρεαλ για την Καταστολή Παρανόμων 
Πράξεων εναντίον της Ασφάλειας της Πολιτι-
κής Αεροπορίας (1971), και τα κράτη είναι υπο-
χρεωμένα να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα 
μέτρα για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων. 
Αν τελικά μια πτήση διακοπεί ή καθυστερήσει, 
π.χ. εξαιτίας μιας φάρσας για βόμβα, τότε, σύμ-
φωνα με τη Σύμβαση του Μόντρεαλ, το κράτος 
που ασκεί δικαιοδοσία στο αεροσκάφος είναι 
υποχρεωμένο να διευκολύνει τη συνέχιση του 
ταξιδιού για τους επιβάτες και το πλήρωμά του 
το συντομότερο δυνατό. Στην προκειμένη περί-
πτωση, οι Αρχές της Λευκορωσίας παραβίασαν 
αυτή την υποχρέωση, διότι συνέλαβαν τον Ρομάν 
Προτασέβιτς και τη σύντροφό του, μη επιτρέπο-
ντας έτσι τη συνέχιση της πτήσης τους προς τον 
προορισμό τους.

Πότε μία υποστήριξη αντιπολιτευόμενων στο 
εσωτερικό μίας χώρας είναι παρέμβαση στα 
εσωτερικά της;
Η αρχή της μη ανάμειξης στις εσωτερικές υπο-
θέσεις ενός κράτους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με τη θεμελιώδη αρχή της κρατικής κυριαρχίας. 
Συνεπώς, η ξένη ανάμειξη στην πολιτική ζωή ενός 
κράτους, όπως η παροχή πολιτικής ή οικονομι-
κής υποστήριξης, είτε στην αντιπολίτευση είτε στη 
συμπολίτευση, είναι αθέμιτη και υπονομεύει την 
πολιτική ανεξαρτησία του και την πολιτική αυτο-
διάθεση των πολιτών του. Ωστόσο, η προδήλως 
αθέμιτη υποστήριξη της αντιπολίτευσης με πο-

Ντεμιρτάς αντιμετωπίζονται από την Άγκυρα ως 
ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της.

Μπορούν οι δημοκρατικές χώρες να παρακο-
λουθούν αμέτοχες την παραβίαση των δημοκρα-
τικών ελευθεριών από αυταρχικά καθεστώτα;
Η δημοκρατία είναι ένα ζήτημα που αφορά απο-
κλειστικά στον λαό. Η δε απόφαση για δημοκρα-
τική ή άλλου είδους διακυβέρνηση προϋποθέτει 
ότι ο λαός αποφασίζει μέσα από τη διεξαγωγή ε-
λεύθερων και τίμιων εκλογών. Όταν αυτό δεν 
συμβαίνει, τότε τις περισσότερες φορές οι πολί-
τες καταπιέζονται από ανελεύθερα και αυταρχικά 
καθεστώτα που παραβιάζουν συστηματικά τις ε-
λευθερίες και τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματά 
τους και περιφρονούν το διεθνές κράτος δικαίου. 
Όταν αυτό συμβαίνει σε τέτοιον βαθμό, ώστε να 
απειλούνται η περιφερειακή σταθερότητα και ει-
ρήνη, τότε τα υπόλοιπα κράτη μπορούν να επιδι-
ώξουν στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας την 
αντίδραση της διεθνούς κοινότητας μέχρι και το 
ακρότατο σημείο της στρατιωτικής επέμβασης. 
Όμως πρέπει να ομολογήσουμε ότι πρόκειται για 
το πιο σπάνιο ενδεχόμενο. Συνήθως, οι δημοκρα-
τικές κυβερνήσεις ανέχονται ή συνεργάζονται με 
ολοκληρωτικά καθεστώτα, είτε γιατί προτάσσουν 
άλλα συμφέροντα είτε γιατί δεν επιθυμούν ασκώ-
ντας διπλωματία ανθρωπίνων δικαιωμάτων να 
κατηγορηθούν για ανάμειξη ή επέμβαση στις ε-
σωτερικές υποθέσεις ενός κράτους.

Μπορούν να επιβάλλονται κυρώσεις με τέτοιον 
τρόπο που να μη θίγεται το βιοτικό επίπεδο των 
πολιτών;
Πράγματι, οι κυρώσεις που εφαρμόζονται οριζό-
ντια, συνήθως, βλάπτουν τους πολίτες γιατί πλήτ-
τουν τις συνθήκες διαβίωσής τους, ενώ επηρεά-
ζουν ελάχιστα τα αυταρχικά καθεστώτα. Γι’ αυτόν 
τον λόγο, έχουμε περάσει πλέον στην εποχή των 
έξυπνων ή αλλιώς στοχευμένων κυρώσεων. Πρό-
κειται για ατομικές κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και πλήττουν τα 
περιουσιακά τους στοιχεία (π.χ. με το «πάγωμα» 
των τραπεζικών λογαριασμών τους) ή/και απα-
γορεύουν τη μετακίνηση στα υπόλοιπα κράτη. Οι 
έξυπνες κυρώσεις εφαρμόζονται εδώ και περί-
που δύο δεκαετίες, και ασφαλώς είναι πιο απο-
τελεσματικές σε σχέση με την αδιάκριτη και ορι-
ζόντια εφαρμογή των κυρώσεων στο σύνολο της 
επικράτειας μιας χώρας.

Ποιος είναι ο στόχος των κυρώσεων της Ε.Ε.;
Ο στόχος της Ε.Ε. αναφορικά με τη Λευκορωσία 
θα πρέπει να είναι η πολιτική ελίτ που ευθύνεται 
για τη συστηματική και μαζική παραβίαση των δι-
καιωμάτων και των ελευθεριών των Λευκορώ-
σων πολιτών, και όχι οι τελευταίοι. Ωστόσο, πρέ-
πει να επισημανθεί ότι οι έξυπνες κυρώσεις δεν 
είναι απαραίτητα και αποτελεσματικές. Τα αυταρ-
χικά καθεστώτα σπάνια υποχωρούν εξαιτίας των 
κυρώσεων εναντίον τους, κυρίως διότι δεν είναι 
όλα τα κράτη πρόθυμα να υιοθετήσουν κυρώ-
σεις ή έστω δεν είναι συνεπή με την υποχρέωση 
συμμόρφωσης, όταν οι κυρώσεις υιοθετούνται 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
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συνέντευξη

Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης, 
επ. καθηγητής Διεθνούς Δικαίου ΑΠΘ
Τα αυταρχικά καθεστώτα 

σπάνια υποχωρούν εξαιτίας 
των κυρώσεων

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ



Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 

ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Δέχεται πιέσεις από διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η 
ευρωπαϊκή Κε-
ντροαριστερά 
είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη πο-
λιτική δύναμη 
στην Ε.Ε. μετά 

την Κεντροδεξιά. Υφίσταται κι αυτή 
τη φθορά που χαρακτηρίζει την ε-
ξουσία και τα κόμματα με μεγάλη ι-
στορία. 
Οι πιέσεις που δέχονται οι κεντρο-
αριστερές δυνάμεις είναι διαφόρων 
ειδών. Βλέπουν τις δυνάμεις τους 
να υποχωρούν υπέρ των Πρασίνων, 
ενώ σε άλλες περιπτώσεις χάνουν 
τμήμα της παραδοσιακής εκλογι-
κής τους βάση σε όφελος σκληρών 
ή και ακροδεξιών κομμάτων. Υπάρ-
χουν και ισχυρές προσωπικότητες, 
όπως ο Μακρόν στη Γαλλία και ο 
Ντράγκι στην Ιταλία, που επηρεά-
ζουν την προοπτική και τη στρατη-
γική τους. 
Τέλος, σύμφωνα με έρευνες της 
κοινής γνώμης, η κοινωνία σε με-
γάλες ευρωπαϊκές χώρες μετατο-

πίζεται προς τα δεξιά σε ζητήματα 
μεγάλης σημασίας, όπως είναι το 
προσφυγικό-μεταναστευτικό και η 
προστασία της έννομης τάξης. 

Ο εφιάλτης 
της πασοκοποίησης
Η εκλογική πορεία του ΠΑΣΟΚ, 
το οποίο σε διάστημα δώδεκα ετών 
έπεσε από το εκλογικό επίπεδο του 
40% στο δημοσκοπικό επίπεδο του 
6% ως 7%, αποτελεί εφιάλτη για όλα 
τα κόμματα της ευρωπαϊκής Κε-
ντροαριστεράς. 
Υπάρχει ειδικός όρος, η «πασο-
κοποίηση», ο οποίος συμπυκνώ-
νει την εκλογική και πολιτική κα-
τάρρευση ενός πρώην πανίσχυρου 
κόμματος εξουσίας. 
Τέτοια σκληρή μοίρα, εκτός από 
το ΠΑΣΟΚ, έχει –προς το παρόν– 
μόνο το Γαλλικό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα. 
Τον Μάιο συμπληρώθηκαν 40 χρό-
νια από τη μεγάλη εκλογική νίκη 
του Φρανσουά Μιτεράν και των Σο-

σιαλιστών στη Γαλλία. Ο Μιτεράν 
μπόρεσε μετά από μεγάλες πολιτι-
κές περιπέτειες να ενώσει την Κε-
ντροαριστερά και τη ριζοσπαστική 
Αριστερά και να επιτύχει τη μεγάλη 
ανατροπή στον δεύτερο γύρο των 
προεδρικών εκλογών, υποστηριζό-
μενος και από τους ψηφοφόρους 
του ισχυρού τότε ΚΚ. 
Ο θρίαμβος των Γάλλων Σοσιαλι-
στών είχε και ελληνική διάσταση, 
εφόσον άνοιξε τον δρόμο στη θρι-
αμβευτική επικράτηση του Ανδρέα 
Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ τον 
Οκτώβριο του 1981. Άλλωστε, ορι-
σμένα από τα βασικά συνθήματα, 
όπως «αλλαγή» και «εδώ και τώρα», 
ήταν μεταφράσεις των αντίστοιχων 
γαλλικών συνθημάτων. 
Η συμπλήρωση 40 χρόνων από τον 
θρίαμβο της γαλλικής Αλλαγής δεν 
αποτέλεσε αφορμή για πανηγυρι-
σμούς, αλλά για προβληματισμό 
για την ελεύθερη πολιτική πτώση 
των Γάλλων Σοσιαλιστών. Το 2012 
ήλεγχαν την Προεδρία της Δημο-

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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Το γαλλικό 
Σοσιαλιστικό 
Κόμμα υπέστη 
«πασοκοποίηση»

κρατίας, τη Βουλή, ακόμη και τη 
Γερουσία, και σήμερα αποτελούν 
ένα ουσιαστικά περιθωριακό κόμμα 
βυθισμένο στο χάος και στις έριδες 
της ευρύτερης γαλλικής Αριστεράς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρ-
χει ισχυρός υποψήφιος του σοσια-
λιστικού χώρου για τις προεδρικές 
εκλογές του Μαΐου 2022 και το Σο-
σιαλιστικό Κόμμα βαδίζει από τη 
μία εκλογική ήττα στην άλλη, έχο-
ντας λιγότερες δυνάμεις από τον 
Μελανσόν και την Ανυπότακτη 
Γαλλία, που δεσπόζουν στον χώρο 
της ριζοσπαστικής Αριστεράς ακο-
λουθώντας μια αλλοπρόσαλλη πο-
λιτική, η οποία περιλαμβάνει και 
την αλίευση ψήφων μεταξύ αποφα-
σισμένων οπαδών του Ισλάμ. 
Τα περιστατικά βίας σε βάρος αστυ-
νομικών στη Γαλλία, τα οποία προ-
κάλεσαν κινητοποιήσεις των ενστό-
λων, έφεραν στην επιφάνεια τις δι-
αφορές μεταξύ των κομμάτων της 
Κεντροαριστεράς και της ριζοσπα-
στικής Αριστεράς. Η ηγεσία του 
Σοσιαλιστικού Κόμματος συμπα-
ραστάθηκε στους αστυνομικούς με 
το σκεπτικό ότι πρέπει να υποστη-
ριχθούν στην προσπάθειά τους να 
επιβάλουν τη δημόσια τάξη. Ανά-
λογη ήταν η στάση της ηγεσίας του 
Γαλλικού ΚΚ, το οποίο αφού πρώτα 
έχασε την παραδοσιακή εκλογική 
του βάση προς την άκρα Δεξιά, στη 
συνέχεια ανακάλυψε τη σημασία 
της έννομης τάξης για τους μη προ-
νομιούχους. Οι Οικολόγοι διχάστη-
καν στο θέμα, ενώ ο Μελανσόν και 
η Ανυπότακτη Γαλλία κατήγγειλαν 
τις κινητοποιήσεις των αστυνομι-
κών σαν ένα είδος πραξικοπήματος 
κατά των θεσμών και ειδικά της Δι-
καιοσύνης. 
Μέσα από αυτές τις χαώδεις κατα-
στάσεις, κανείς δεν προβλέπει ενί-
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Οι Ισπανοί 
Σοσιαλιστές άντεξαν 
στην πίεση των 
Podemos και τους 
οδήγησαν στο 
περιθώριο

σχυση του Γαλλικού Σοσιαλιστικού 
Κόμματος στο άμεσο μέλλον. Θρι-
άμβευσε με το ΠΑΣΟΚ επί Αλλα-
γής και τώρα κινδυνεύει με πασο-
κοποίηση. Μονοψήφια εκλογικά 
ποσοστά, έλλειψη στρατηγικής και 
διαρκής σύγκρουση κομματικών 
παραγόντων και προσωπικοτήτων 
του χώρου. 

Το θύμα του Brexit
Οι Γάλλοι Σοσιαλιστές εφάρμοσαν 
κατά την περίοδο Μιτεράν μία ρι-
ζοσπαστική πολιτική, η οποία θεω-
ρείται από πολλούς η βασική αιτία 
για την οικονομική υποβάθμιση της 
Γαλλίας σε σχέση με τη Γερμανία. 
Οι Βρετανοί Εργατικοί εκφράσανε 
μια διαφορετική πολιτική παρά-
δοση, η οποία στην αρχή στηρί-
χθηκε στα πανίσχυρα συνδικάτα 
και τις μεταρρυθμίσεις που προω-
θούσαν, ενώ στη συνέχεια πήρε τη 
μορφή του «Τρίτου Δρόμου» του 
Τόνι Μπλερ, με έντονα τα στοιχεία 
του οικονομικού και πολιτικού φι-
λελευθερισμού. 
Από τη μία πολιτική μεταμόρφωση 
στην άλλη, το Βρετανικό Εργα-
τικό Κόμμα φαίνεται ότι έπεσε τε-
λικά θύμα του Brexit. Από το 2010 
οι Βρετανοί Εργατικοί έχουν υπο-
στεί τέσσερις διαδοχικές ήττες σε 
βουλευτικές εκλογικές. Η τελευ-
ταία από αυτές ήταν τον Δεκέμβριο 
του 2019, όταν υπό την ηγεσία του 
αριστερόστροφου Τζέρεμι Κόρμπιν 
κατέγραψαν το χειρότερο εκλογικό 
αποτέλεσμα από το 1935. 
Ο Κόρμπιν αντικαταστάθηκε στην 
ηγεσία από τον Κιρ Στάρμερ, έναν 
αυτοδημιούργητο πρώην γενικό ει-
σαγγελέα, ο οποίος έδωσε υποστή-
ριξε την παραμονή του Ηνωμένου 
Βασιλείου στην Ε.Ε. Αν κρίνουμε 
από το αποτέλεσμα των τοπικών ε-
κλογών και την ταπεινωτική ήττα 
του Εργατικού Κόμματος σε ανα-
πληρωματικές εκλογές για την πλή-
ρωση μίας έδρας που κατείχε σε 
όλη τη διάρκεια της μεταπολεμικής 
περιόδου, η αλλαγή ηγεσίας δεν το 
ωφέλησε.
Είναι ίσως νωρίς για να προεξοφλή-
σουμε την αποτυχία του Στάρμερ, 
είναι φανερό όμως ότι το Brexit 
έχει διχάσει το Εργατικό Κόμμα. 
Ενώ οι ψηφοφόροι του Συντηρητι-
κού Κόμματος είναι σχεδόν στο σύ-
νολό τους υποστηρικτές του Brexit, 
το Εργατικό Κόμμα διχάζεται με-
ταξύ των ψηφοφόρων του, που 
έχουν περισσότερες δυνατότητες 

και στηρίζουν την παραμονή του Η-
νωμένου Βασιλείου στην Ε.Ε., και 
των μη προνομιούχων εργαζόμε-
νων και εργατών, που θεωρούν ότι 
απειλούνται από την ενιαία αγορά 
της Ε.Ε. και τη μετανάστευση και γι’ 
αυτό στηρίζουν το Brexit. 
Ο Συντηρητικός πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον κατάφερε να δι-
απεράσει το πολιτικο-εκλογικό 
«κόκκινο τείχος» της Βόρειας Αγ-
γλίας και να απευθυνθεί μέσω του 
Brexit στη σκληρή βάση του Εργα-
τικού Κόμματος. Βοηθήθηκε στην 
προσπάθειά του από την κρίση της 
πανδημίας και την αντιμετώπισή 
της. Σε πρώτη φάση άνοιξε το Δη-
μόσιο Ταμείο εγκαταλείποντας τη 
σφιχτή δημοσιονομική πολιτική 
που ακολούθησαν επί μία δεκαετία 
οι Συντηρητικές κυβερνήσεις. Σε 
δεύτερη φάση εκτόνωσε τη λαϊκή 
δυσαρέσκεια που είχαν προκαλέσει 
η πρόχειρη αντιμετώπιση της παν-
δημίας και ο υψηλός αριθμός θανά-
των με ένα γρήγορο και επιτυχη-
μένο εμβολιαστικό πρόγραμμα, το 
οποίο στηρίχθηκε κυρίως στο εμ-

βόλιο της AstraZeneca/Οξφόρδης. 
Και σε αυτή την κίνηση ήταν τονι-
σμένη η διάσταση του Brexit, εφό-
σον η βρετανοσουηδική φαρμακο-
βιομηχανία AstraZeneca επέλεξε 
να καλύψει κατά προτεραιότητα τις 
ανάγκες του Ηνωμένου Βασιλείου 
καθυστερώντας τις συμφωνημένες 
παραδόσεις εμβολίων στην Ε.Ε., γε-
γονός που προκάλεσε την οργή των 
Ευρωπαίων και την προσφυγή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Δικαι-
οσύνη. 
Το Εργατικό Κόμμα έχει μία δύ-
σκολη περίοδο μπροστά του, ε-
φόσον οι πολιτικές συνέπειες του 
Brexit θα το συνοδεύουν για πολλά 
χρόνια και ο Μπόρις Τζόνσον έχει 
εγκαταλείψει την παραδοσιακή πο-
λιτική των Συντηρητικών, σε όφε-
λος ενός λαϊκισμού που περιλαμ-
βάνει από θηριώδη δημοσιονομικά 
ελλείμματα μέχρι εντυπωσιακές ε-
θνικοποιήσεις. 
Παρά το γεγονός ότι οι Εργατικοί 
βρίσκονται σε φάση εκλογικής και 
πολιτικής υποχώρησης, παραμέ-
νουν μεγάλη δύναμη και η αποχώ-
ρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ε.Ε. στέρησε από τους Ευρω-
παίους Σοσιαλιστές και Δημοκρά-
τες (S&D) μια πολύτιμη συνιστώσα.
 
Διπλή πίεση
Στην Ε.Ε. υπάρχουν σοσιαλιστικά, 
σοσιαλδημοκρατικά κόμματα με 
μεγάλη ιστορία και προσφορά, τα 
οποία όμως για διάφορους λόγους 
έχουν φτάσει σε ένα κρίσιμο σταυ-
ροδρόμι. Σε αυτή την κατηγορία α-
νήκουν το Σοσιαλδημοκρατικό 
Κόμμα της Γερμανίας, το Δημοκρα-
τικό Κόμμα της Ιταλίας, το Σοσια-
λιστικό Κόμμα της Αυστρίας και το 
Εργατικό Κόμμα της Ολλανδίας. 

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της 
Γερμανίας, έχοντας συμπληρώσει 
δώδεκα χρόνια συμμετοχής σε «με-
γάλους συνασπισμούς» υπό την κα-
γκελάριο Μέρκελ, δείχνει να έχει 
κολλήσει στο 15%. 
Οι Σοσιαλδημοκράτες δέχονται 
διπλή πίεση από τους Χριστιανοδη-
μοκράτες –οι οποίοι υποστηρίζουν 
ότι μπορούν να κάνουν καλύτερα 
την ίδια δουλειά, εφόσον είναι η 
μεγάλη δύναμη του κυβερνητικού 
συνασπισμού– και από τους Πράσι-
νους, οι οποίοι τους ασκούν κριτική 
με αντισυστημική λογική. 
Ευκαιρία για τους Σοσιαλδημοκρά-
τες αποτελεί το τέλος της περιό-
δου Μέρκελ, το οποίο συνοδεύεται 
από αναταράξεις στο εσωτερικό του 
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. 
Σε διάστημα ενός χρόνου, τα δη-
μοσκοπικά ποσοστά των Χριστια-
νοδημοκρατών υποχώρησαν από 
πάνω από 35% προς το 25%. Η επι-
λογή του πρωθυπουργού της Ρηνα-
νίας-Βεστφαλίας, Άρμιν Λάσετ, για 
να διεκδικήσει την Καγκελαρία εκ 
μέρους του Χριστιανοδημοκρατι-
κού Κόμματος δεν φαίνεται να βελ-
τιώνει την εκλογική προοπτική των 
Χριστιανοδημοκρατών. Η δημο-
τικότητα του έμπειρου και ικανού 
Λάσετ κινείται σε χαμηλά επίπεδα. 
Είναι αμφίβολο όμως αν οι Σοσιαλ-
δημοκράτες θα αξιοποιήσουν την 
ευκαιρία, εφόσον επέλεξαν για υ-
ποψήφιο καγκελάριο τον υπουργό 
Οικονομικών και πρώην δήμαρχο 
του Αμβούργου, Όλαφ Σολτς. Έ-
μπειρος και ικανός σαν τον Λάσετ, 
ο Σολτς δεν συγκινεί τους ψηφο-
φόρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
έχασε τη μάχη για την ηγεσία του 
κόμματος από τη βάση, αλλά ο μη-
χανισμός και τα στελέχη τού έδω-
σαν την ευκαιρία να είναι υποψή-
φιος καγκελάριος. 
Προς το τέλος της τετραετίας, ο «με-
γάλος συνασπισμός» Χριστιανοδη-
μοκρατών-Σοσιαλδημοκρατών έχει 
μικρύνει εντυπωσιακά. Το ποσο-
στό που αθροίζουν τα άλλοτε κυρί-
αρχα πολιτικά κόμματα είναι πλέον 
της τάξης του 40%. Από τη συρρί-
κνωσή τους βγαίνουν κερδισμένοι 
οι Πράσινοι, οι οποίοι κερδίζουν 
ένα εντυπωσιακό ποσοστό ψήφων 
από τους Χριστιανοδημοκράτες, δι-
ατηρώντας ταυτόχρονα τους Σοσι-
αλδημοκράτες καθηλωμένους γύρω 
στο 15%. 
Από την αναμέτρηση Χριστιανο-
δημοκρατών-Πρασίνων θα κριθεί 
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ποιος θα είναι καγκελάριος την ε-
πόμενη τετραετία στη Γερμανία και 
ποιο πολιτικό κόμμα θα αποτελέσει 
τη βάση του επόμενου κυβερνητι-
κού συνασπισμού. 
Οι Σοσιαλδημοκράτες βρίσκονται 
σε απόσταση από τους δύο μονομά-
χους –στην τρίτη θέση– και το καλύ-
τερο στο οποίο μπορούν να ελπίζουν 
είναι μία καλή διαπραγμάτευση για 
τη συμμετοχή τους στο επόμενο κυ-
βερνητικό σχήμα, στο οποίο θα κυ-
ριαρχούν οι Χριστιανοδημοκράτες ή 
οι Πράσινοι.
 
Στη σκιά του Ντράγκι
Σε φάση εκλογικής υποχώρη-
σης βρίσκεται και το Δημοκρατικό 
Κόμμα της Ιταλίας, το οποίο εκφρά-
ζει την Κεντροαριστερά της χώρας. 
Κινείται δημοσκοπικά γύρω στο 
20% και έχει σοβαρά εσωκομματικά 
προβλήματα, τα οποία προκάλεσαν 
την επιστράτευση του πρώην πρωθυ-
πουργού Ενρίκο Λέτα, προκειμένου 
να ηγηθεί του κόμματος και να απο-
τρέψει την πολυδιάσπασή του. 
Παρά τα προβλήματά του, το Δημο-
κρατικό Κόμμα εξακολουθεί να απο-
τελεί τη βασική φιλοευρωπαϊκή δύ-
ναμη σταθερότητας της Ιταλίας. Θε-
ωρητικά συνεργάζεται με το Κίνημα 
των Πέντε Αστέρων, του οποίου η-
γείται ο μέχρι πρόσφατα πρωθυ-
πουργός, Τζουζέπε Κόντε. Το Κί-
νημα των Πέντε Αστέρων ξεκίνησε 

σαν λαϊκίστικο κόμμα υπό την καθο-
δήγηση του Μπέπε Γκρίλο και φαί-
νεται και αυτό να αναζητά ρόλο στον 
χώρο της φιλοευρωπαϊκής Κεντροα-
ριστεράς. 
Τα δημοσκοπικά ποσοστά του έχουν 
περιοριστεί γύρω στο 16,5%, ενώ χα-
ρακτηρίζεται από σκληρές αντιπαρα-
θέσεις μεταξύ ηγετικών προσωπικο-
τήτων και φατριών. Η σύγχυση στον 
χώρο του Κινήματος των Πέντε Α-
στέρων μεταφέρεται και στο Δημο-
κρατικό Κόμμα, εφόσον η συνεν-
νόηση μεταξύ των δύο «συμμάχων» 
αποδεικνύεται δύσκολη. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι οι διαπραγματεύσεις 
για κάθοδο με κοινούς υποψηφίους 
στις δημοτικές εκλογές του Οκτω-
βρίου 2021, στη Ρώμη, στο Τορίνο 
και στη Μπολόνια, δεν έχουν κατα-
λήξει σε θετικό αποτέλεσμα. 
Η διαπίστωση της πολιτικής αδυ-
ναμίας του Δημοκρατικού Κόμμα-
τος, του Κινήματος των Πέντε Αστέ-
ρων αλλά και των κεντροδεξιών, δε-
ξιών και ακροδεξιών αντιπάλων τους 
οδήγησε την Ιταλία στην περίοδο 
Ντράγκι. Οι πολιτικές δυνάμεις τον 
προώθησαν στην πρωθυπουργία της 
χώρας, σε μια προσπάθεια να βγά-
λουν από πάνω τους τη διαχείριση 
της κρίσης και να οργανωθεί η επα-
νεκκίνηση της οικονομίας ύστερα 
από μια 20ετία επικίνδυνης στασι-
μότητας.
Στη Γαλλία ο Μακρόν –ο οποίος ξε-

κίνησε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα– 
συνέβαλε με την αυτονόμησή του 
στην αποδυνάμωσή του. Το έχει 
φέρει σε τέτοια θέση αδυναμίας, 
ώστε δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί 
τη μετακίνηση του Γάλλου προέ-
δρου σε δεξιότερες θέσεις προκειμέ-
νου να περιορίσει τον πολιτικό χώρο 
της Λεπέν εν όψει των προεδρικών 
του Μαΐου 2022.
Από την ανάδειξη του Ντράγκι σε 
κυρίαρχο της πολιτικής ζωής μπορεί 
να απειληθεί η προοπτική του Δη-
μοκρατικού Κόμματος της Ιταλίας. 
Η απήχηση του Ντράγκι στους κε-
ντροαριστερούς ψηφοφόρους είναι 
μεγάλη, ενώ ο ηγέτης του Δημοκρα-
τικού Κόμματος, Ενρίκο Λέτα, έχει 
κι αυτός το τεχνοκρατικό προφίλ του 
Ντράγκι, χωρίς όμως τις δυνατότητες 
και τη διεθνή αναγνώριση του τελευ-
ταίου. 
Στην Αυστρία, το ιστορικό Σοσιαλι-
στικό Κόμμα παραμένει ισχυρό και 
κινείται εκλογικά και δημοσκοπικά 
γύρω στο 25%. Προς το παρόν, η ά-
νοδός του εμποδίζεται από την κυ-
ριαρχία του Λαϊκού Κόμματος υπό 
τον Σεμπάστιαν Κουρτς και την κυ-
βερνητική συνεργασία του με τους 
Πράσινους. Οι Αυστριακοί Σοσιαλι-
στές όμως βρίσκονται σε καλή θέση 
για να αξιοποιήσουν ενδεχόμενη αλ-
λαγή στο πολιτικό σκηνικό.
Το αντίθετο συμβαίνει με το επίσης 
ιστορικό Εργατικό Κόμμα της Ολ-

λανδίας, το οποίο φάνηκε να ελέγχει 
την εκλογική του πτώση στις ευρω-
εκλογές του Μαΐου 2019, αλλά γνώ-
ρισε μεγάλη ήττα στις τελευταίες 
βουλευτικές εκλογές. Στην Ολλαν-
δία κυριαρχούν πλέον διάφορες πα-
ραλλαγές της Κεντροδεξιάς, με το 
Εργατικό Κόμμα να κινδυνεύει να ο-
δηγηθεί στο πολιτικό περιθώριο. 

Οι Σοσιαλιστές 
στην εξουσία
Την εποχή της πολιτικής του κυρι-
αρχίας –στις αρχές του νέου αιώνα– 
οι Σοσιαλιστές ήλεγχαν 12 από τις 15 
κυβερνήσεις της τότε Ε.Ε. Σήμερα, 
στην Ε.Ε. των «27» έχουμε έξι Σοσι-
αλιστές πρωθυπουργούς. 
Στην Ισπανία το Σοσιαλιστικό Ερ-
γατικό Κόμμα κυριαρχεί στην πολι-
τική ζωή της χώρας με ένα ποσοστό 
της τάξης του 30%. Οι Ισπανοί Σοσι-
αλιστές πέρασαν μια δύσκολη φάση 
στη διάρκεια της οποίας οι Podemos 
–εκπρόσωποι της ριζοσπαστικής Α-
ριστεράς– αμφισβήτησαν δυναμικά 
την κυριαρχία τους στον χώρο της 
Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης 
Αριστεράς. Για ένα διάστημα δόθηκε 
μάχη μεταξύ των δύο κομμάτων για 
την πρωτοκαθεδρία με συγκρίσιμα 
εκλογικά ποσοστά γύρω στο 20%. 
Οι Ισπανοί Σοσιαλιστές άντεξαν 
στην επίθεση της ριζοσπαστικής Α-
ριστεράς και απέφυγαν την πασο-
κοποίηση. Επέβαλαν την κυριαρ-
χία τους στους Podemos, οι οποίοι 
περιορίστηκαν σε ρόλο μικρότε-
ρου κυβερνητικού εταίρου με εκλο-
γικά ποσοστά που υποχωρούν προς 
το 10%. Η αποτυχία της στρατηγικής 
των Podemos στις περιφερειακές ε-
κλογές της Μαδρίτης και η παραί-
τηση του Ιγκλέσιας από την ηγεσία 
δείχνουν πως οι Podemos, οι οποίοι 
είχαν δημοσκοπικά ποσοστά της 

Το Δημοκρατικό 
Κόμμα της Ιταλίας 
στη σκιά του Ντράγκι
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τάξης του 30% το 2014, και φιλοδοξούσαν να πα-
σοκοποιήσουν τους Ισπανούς Σοσιαλιστές, μπή-
καν τελικά οι ίδιοι σε πορεία αποδυνάμωσης. 
Κυρίαρχο είναι το Σοσιαλιστικό Κόμμα και στην 
Πορτογαλία, όπου έχει εκλογικά, δημοσκο-
πικά ποσοστά της τάξης του 35%. Η Πορτογαλία 
έχει σοσιαλιστική μονοκομματική κυβέρνηση, 
η οποία όμως υποστηρίζεται στη Βουλή από το 
πορτογαλικό ΚΚ και το κόμμα Μπλόκο της ριζο-
σπαστικής Αριστεράς, με αντάλλαγμα την ενσω-
μάτωση μέρους του προγράμματός τους στην κυ-
βερνητική πολιτική. 
Εντύπωση προκαλεί η κυριαρχία του Εργατι-
κού Κόμματος στη Μάλτα. Η Εργατική κυβέρ-
νηση αποσταθεροποιήθηκε εξαιτίας της δολοφο-
νία της δημοσιογράφου Καρουάνα Γκαλίτσια, η 
οποία αποτελούσε την ισχυρότερη φωνή της κε-
ντροδεξιάς κοινωνικής αντιπολίτευσης. Αποκα-
λύφθηκαν σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με το 
οργανωμένο έγκλημα, ήρθαν στη δημοσιότητα 
εντυπωσιακά κυβερνητικά σκάνδαλα, ο πρωθυ-
πουργός εξαναγκάστηκε σε παραίτηση, ενώ βα-
σικοί συνεργάτες του βρέθηκαν κατηγορούμε-
νοι στα δικαστήρια. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής 
της… κάθαρσης ήταν η εκ νέου επικράτηση των 
Εργατικών στις βουλευτικές εκλογές με μεγαλύ-
τερη διαφορά από την Κεντροδεξιά. 
Οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις του Νότου –Ισπα-
νία, Πορτογαλία και Μάλτα– συμπληρώνονται 
από τις κυβερνήσεις με Σοσιαλδημοκράτες πρω-
θυπουργούς στον ευρωπαϊκό Βορρά, τη Σουηδία, 
τη Δανία και τη Φινλανδία. 

Συνεργασίες στον Βορρά
Στη Σουηδία το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα έχει 
μεγάλη ιστορία και προσφορά στη δημιουργία του 
λεγόμενου σουηδικού μοντέλου. Ο τρόπος αυτός 
οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης –με έμ-
φαση στο κράτος-πρόνοιας– έχει δεχθεί μεγά-
λες πιέσεις σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, αλλά 
μπόρεσε να διατηρήσει βασικά χαρακτηριστικά 
του. Στη Σουηδία, οι Σοσιαλδημοκράτες ασκούν 
την εξουσία σε συνεργασία με τους Πράσινους. 
Διαφορετικός είναι ο συσχετισμός δυνάμεων στη 
Φινλανδία, όπου η Σοσιαλδημοκράτης πρωθυ-
πουργός –Σάνα Μαρίν– στηρίζεται εκτός από το 
δικό της κόμμα και από άλλα τέσσερα που συμμε-
τέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό. Παρά τα 
κεντροαριστερά χαρακτηριστικά της κυβέρνησης 
της Φινλανδίας, η θέση της σε ζητήματα χρηματο-
δότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης είναι πολύ αυστηρές ε-
ξαιτίας της μεγάλης πίεσης που ασκεί το σκληρό 
δεξιό ως ακροδεξιό κόμμα Αληθινοί Φινλανδοί. 
Το πώς επηρεάζονται οι Σοσιαλδημοκράτες από 
την επιχειρηματολογία της σκληρής ή και της 
άκρας Δεξιάς σε βασικά θέματα μάς δείχνει το 
παράδειγμα της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε 
Φρεντέρικσεν. Ηγείται του Σοσιαλδημοκρατι-
κού Κόμματος και έχει σχηματίσει κυβέρνηση 
μειοψηφίας, η οποία στηρίζεται στην κοινοβου-
λευτική ανοχή άλλων κομμάτων.
Η Φρεντέρικσεν έχει υιοθετήσει, υπό την πίεση 

της Κεντροδεξιάς αλλά και της σκληρής και άκρας 
Δεξιάς, θέσεις στο προσφυγικό-μεταναστευτικό 
οι οποίες προκαλούν εντύπωση.
Θεωρεί ότι η ανεξέλεγκτη μετανάστευση αποτε-
λεί απειλή για το κράτος-πρόνοιας και τα δικαι-
ώματα των μη προνομιούχων. Προχώρησε σε 
αυστηρούς περιορισμούς για τους πρόσφυγες 
και τους μετανάστες, με αποτέλεσμα να επιβρα-
βευθούν οι Σοσιαλδημοκράτες στις εκλογές του 
2019, καθώς επέστρεψε σε αυτούς ένα σημαντικό 
μέρος μη προνομιούχων ψηφοφόρων τους που 
τους είχαν εγκαταλείψει υπέρ του σκληρού δε-
ξιού ως ακροδεξιού Κόμματος του Λαού της Δα-
νίας.
Το 2020, με τη βοήθεια της πανδημίας, χορη-
γήθηκε άσυλο στη Δανία μόλις σε 1.547 άτομα. 
Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό της τελευ-
ταίας 30ετίας. 
Η Σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός αναπτύσ-
σει πρωτοβουλίες, οι οποίες σε άλλες χώρες όπως 
η Ελλάδα θεωρούνται ακροδεξιές επιλογές. Για 
παράδειγμα, προετοιμάζει τον επαναπατρισμό 
γυναικών και παιδιών προσφύγων από τη Συρία, 
οι οποίοι προέρχονται από την περιοχή της Δα-
μασκού. Με βάση το σκεπτικό που αναπτύσσει η 
πρωθυπουργός της Δανίας, στην περιοχή της Δα-
μασκού υπάρχει ασφάλεια –παρά τον δεκαετή 
εμφύλιο στη Συρία– και μπορούν να επαναπα-
τριστούν γυναίκες και παιδιά που δεν έχουν δι-
αφορές με το καθεστώς Άσαντ. 
Μια άλλη πρωτοβουλία της Φρεντέρικσεν έχει 
σχέση με την ενδεχόμενη δημιουργία κέντρων α-
ξιολόγησης και υποδοχής προσφύγων στην Ε.Ε., 
τα οποία όμως θα βρίσκονται σε τρίτες χώρες 
εκτός Ε.Ε. 
Οι αναζητήσεις των Σοσιαλδημοκρατών της Δα-
νίας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, γιατί οφεί-
λονται σε μία μετατόπιση του εκλογικού σώματος 
προς δεξιές θέσεις σε ζητήματα όπως το προσφυ-
γικό-μεταναστευτικό και η προστασία και επι-
βολή της έννομης τάξης. 

Στροφή προς τα δεξιά
Η γαλλική Figaro (17/5/2021) δημοσίευσε τα 
αποτελέσματα ενδιαφέρουσας έρευνας της κοι-
νής γνώμης (Fondapol), που καταγράφει μετα-
κίνηση των πολιτών προς τα δεξιά σε Γαλλία, 
Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία. 
Στη Γαλλία το 38% των πολιτών προσδιορίζο-
νται βάσει των απαντήσεών τους σαν δεξιοί, 
το 17% σαν κεντρώοι και το 24% σαν αριστε-
ροί. Στη Γερμανία, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 
36%, 29% και 26%. 
Και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπερτερούν οι δε-
ξιοί με ποσοστό 40%, έναντι 19% των κεντρώων 
και 25% των αριστερών.
Στην Ιταλία 44% προσδιορίζονται βάσει των α-
παντήσεων τους σαν δεξιοί, 13% σαν κεντρώοι 
και 31% σαν αριστεροί. 
Στο σύνολο των τεσσάρων χωρών, το ποσοστό 
των δεξιών είναι 39%, των κεντρώων 20% και 
των αριστερών 27%. 
Υπάρχει λοιπόν μια συνολική μετατόπιση της 

κοινωνίας προς τα δεξιά. 
Ενδιαφέροντα είναι και τα αποτελέσματα της έ-
ρευνας με βάση τις επαγγελματικές κατηγορίες. 
47% των μικρομεσαίων, των βιοτεχνών και των 
εμπόρων τοποθετούνται περισσότερο προς τα 
δεξιά και μόλις 20% προς τα αριστερά. 
Στα ελεύθερα επαγγέλματα, τα αντίστοιχα πο-
σοστά είναι 41% και 24%. 
Μεταξύ των εργατών, 39% τοποθετούνται πε-
ρισσότερο προς τα δεξιά και μόλις 24% περισ-
σότερο προς τα αριστερά. 
Η δυναμική που έχει αναπτυχθεί στην κοινω-
νία δυσκολεύει, σε πολλές περιπτώσεις, την 
πολιτική διαχείριση των Σοσιαλδημοκρατών 
και τους υποχρεώνει σε εντυπωσιακές προ-
σαρμογές. Δείχνει επίσης πόσο ξεπερασμένη 
είναι η κοινωνική και πολιτική ανάλυση που 
κάνουν διάφορες «προοδευτικές» δυνάμεις 
στην Ελλάδα. 

Η ανατολική διάσταση
Στις περισσότερες πρώην ανατολικές χώρες 
της Ε.Ε., τα σοσιαλιστικά κόμματα δεν είναι 
ιδιαίτερα ισχυρά. Στις λίγες περιπτώσεις που 
έχουν καλές εκλογικές επιδόσεις, βρίσκονται 
σε φάση υποχώρησης. 
Στη Βουλγαρία, το Σοσιαλιστικό Κόμμα υπο-
χώρησε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές 
περισσότερο και από το κεντροδεξιό κόμμα 
του Μπορίσοφ, που ασκεί την εξουσία και υ-
φίσταται τη φθορά της. Μεγάλος κερδισμέ-
νος ήταν ένας τηλεοπτικός αστέρας, του ο-
ποίου το προσωποπαγές κόμμα ήρθε δεύτερο 
με 17%. 
Στη Ρουμανία, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα 
δέχεται και αυτό εκλογική πίεση εξαιτίας 
σκανδάλων στα οποία είναι αναμεμειγμένα 
ηγετικά στελέχη του. 
Στη Σλοβακία το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα 
(SMER) απομακρύνθηκε από την εξουσία ύ-
στερα από μια περίοδο η οποία σημαδεύτηκε 
από κυβερνητικά σκάνδαλα, συνεργασία κυ-
βερνητικών παραγόντων με το οργανωμένο έ-
γκλημα, ακόμη και δολοφονία αντικαθεστωτι-
κού δημοσιογράφου και της συντρόφου του. 
Στην Πολωνία και στην Ουγγαρία, τα κόμ-
ματα της κεντροαριστεράς δυσκολεύονται να 
αναπτυχθούν εξαιτίας της πολιτικής κυριαρ-
χίας των υπερσυντηρητικών δυνάμεων που 
εκφράζουν ο Κατσίνσκι και ο Όρμπαν. 
Παρά τις περιορισμένες δυνάμεις του, το τσέ-
χικο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα συμμετέ-
χει στην κυβέρνηση συνασπισμού που κυρι-
αρχείται από τον βαθύπλουτο πολιτικό Μπά-
μπιτς και το «φιλελεύθερο» κόμμα του, ANO. 
Σε γενικές γραμμές, οι Σοσιαλιστές των πρώην 
ανατολικών χωρών αντιμετωπίζονται σαν ένα 
είδος συγγενικών κομμάτων των πρώην κομ-
μουνιστικών. Αυτή η εικόνα ενισχύει τους δι-
σταγμούς πολλών ψηφοφόρων, ενώ αξιοποι-
είται σαν άλλοθι από σκληρές δεξιές κυβερ-
νήσεις όπως της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, 
για αντιδημοκρατικές, αυταρχικές επιλογές. 



Τα πλήρη αποτελέσματα 
διεθνούς έρευνας σε 40 χώρες 
παρουσιάζονται σε ειδική 
εκδήλωση της Ιατρικής Σχολής 
του ΑΠΘ, διαδικτυακά, 
στις 5 Ιουνίου

Η ψυχική υγεία και οι θεωρίες 
συνωμοσίας στα χρόνια της 
πανδημίας και μια ανάσα πριν 
από το τέλος (;)

  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ Ν. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ*

Η πανδημία φαίνεται να μπαίνει για 
τρίτη φορά υπό έλεγχο, με ελ-
πίδες αυτήν τη φορά ο έλεγχος 
αυτός να είναι τελεσίδικος, χάρη 
φυσικά στα εμβόλια. Αυτό τουλά-

χιστον δείχνουν τα στοιχεία που αφορούν τη δική 
μας περιοχή του κόσμου, αλλά δεν είναι καθόλου 
έτσι για άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα η 
Ινδία. Όσον αφορά εμάς όμως, πλέον μπορούμε να 
αποτιμήσουμε και τις ευρύτερες συνέπειές της και 
όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι η πανδημία επέ-
φερε μια σημαντικότατη επιβάρυνση στην ψυχική 
σφαίρα.
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διεθνής μελέτη 
COMET-G, η οποία οργανώθηκε υπό την αιγίδα 
της Ιατρικής Σχολής και της Πρυτανείας ΑΠΘ, σε 
συνεργασία με την Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρία. 
Ήταν μια μελέτη που σχεδιάστηκε, οργανώθηκε 
και διοικήθηκε από την Ελλάδα και προσέλκυσε 
μεγάλη συμμετοχή. Τα αποτελέσματα από την αρ-
χική ανάλυση είναι, πλέον, διαθέσιμα και εντυπω-
σιακά. Συλλέχθηκαν απαντήσεις από 55.589 άτομα 
από 40 χώρες με ένα μεγάλο ερωτηματολόγιο που 
επέτρεψε τη σε βάθος μελέτη της ψυχικής τους κα-
τάστασης, της στάσης τους απέναντι στην πανδημία 
και των αλλαγών που αυτή επέφερε στην προσω-
πική και καθημερινή ζωή τους. 
Τα πλήρη αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε ει-
δική εκδήλωση της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, δι-
αδικτυακά, στις 5 Ιουνίου. Τα πρώτα στοιχεία δεί-

χνουν ότι σε παγκόσμια κλίμακα η κλινική κατά-
θλιψη κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών 
μεσοσταθμικά προσέβαλε περίπου το 18% του πλη-
θυσμού, με άλλο τόσο ποσοστό ανθρώπων να εμφα-
νίζουν σοβαρότατο στρες. Η γενική ποιότητα ζωής 
ολόκληρου του πληθυσμού φαίνεται να έχει πλη-
γεί σοβαρότατα, ενώ προβλήματα δημιουργήθηκαν 
και στις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Η επίπτωση 
ήταν σοβαρότατη στα άτομα με προηγούμενο ψυχι-
ατρικό ιστορικό (ποσοστό κατάθλιψης που πέρασε 
το 30%), τα οποία και εμφάνισαν υψηλότατα ποσο-
στά αυτοκτονικών σκέψεων (σχεδόν 15%). Η αυτο-
κτονικότητα όμως του γενικού πληθυσμού δεν φαί-
νεται να αυξήθηκε. Εντυπωσιακή ήταν η καταγραφή 
της προσκόλλησης σε διάφορες θεωρίες συνωμο-
σίας, με τουλάχιστον τους μισούς από τους συμμε-
τέχοντες να αποδέχονται σε σημαντικό βαθμό μια 
τουλάχιστον τέτοια θεωρία, ωστόσο οι διαφορές α-
νάμεσα στις διάφορες χώρες ήταν σημαντικότα-
τες. Οι θεωρίες αυτές φαίνεται ότι αναπτύσσονται 
σε μεγάλο βαθμό για να προστατεύσουν υγιή αλλά 
ψυχολογικά ευαίσθητα άτομα από το αβάσταχτο 
στρες, όμως βρίσκουν γόνιμο έδαφος σε ανεπαρκώς 
ανεπτυγμένες κοινωνίες από πολιτικο-οικονομική 
και κοινωνική άποψη καθώς και με προβληματικά 
συστήματα εκπαίδευσης. Αυτό όμως δεν αλλάζει το 
γεγονός ότι το ποσοστό των συνωμοσιολογικά προ-
σανατολισμένων πολιτών ήταν απρόσμενα υψηλό-
τατο παγκοσμίως και καμιά χώρα δεν ξέφυγε από 
αυτόν τον κανόνα. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, προκύπτει το ε-
ρώτημα τι επιφυλάσσει το μέλλον. Αυτό όμως δεν 
μπορεί να απαντηθεί ακόμα. Ωστόσο η αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων από την ψυχική σφαίρα α-
ποτελεί μια ανάγκη που δεν έχει ικανοποιηθεί και 
οι δυνατότητες να γίνει αυτό είναι εξαιρετικά πε-
ριορισμένες, όσον αφορά παραδοσιακά συστήματα 
υγείας σε περιόδους κρίσεως και κοινωνικής από-
στασης. Είναι σαφές φυσικά ότι, τώρα περισσότερο 
από ποτέ, είναι ανάγκη για τον ταχύτατο εκσυγχρο-
νισμό των μηχανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας 
με διάφανη δικτύωση των υπηρεσιών σε ένα υβρι-
δικό μοντέλο «διαδικτυακής και διά ζώσης» παρο-
χής υπηρεσιών με κέντρο αναφοράς την Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας αλλά με τον κύριο ρόλο να 
έχουν οι εξειδικευμένες μονάδες ψυχικής υγείας 
μέσω επίβλεψης και βοήθειας. Ο ρόλος του ιδιωτι-
κού τομέα θα είναι κρισιμότερος από ποτέ, καθώς η 
συντριπτικά μεγάλη μάζα των υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας στη χώρα μας παρέχεται ιδιωτικά. 
Η αντιμετώπιση των ευρύτατα διαδεδομένων συ-
νωμοσιολογικών θεωριών και των προβληματικών 
συμπεριφορών υγείας είναι ένα εξαιρετικά περί-
πλοκο θέμα για το οποίο ακόμα δεν φαίνεται να υ-
πάρχει κάποια θεωρητική έστω πρόταση αντιμετώ-
πισης. Στις επόμενες δεκαετίες πιθανότατα θα απο-
τελέσει ένα από τα σημαντικά πεδία εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας, ενημέρωσης και κοινωνικής τρι-
βής, καθώς οι συμπεριφορές αυτές πέραν πάσης 
αμφιβολίας ευθύνονται για σημαντικό ποσοστό των 
θανάτων αλλά και για την αποτυχία των μέτρων σε 
πολλές χώρες. Το αντιεμβολιαστικό κίνημα, δε, ε-
κτιμάται ότι μπορεί να προκαλέσει ένα ακόμα κύμα 
της πανδημίας το φθινόπωρο, με θύματα σχεδόν α-
ποκλειστικά τον ανεμβολίαστο πληθυσμό. 
*Ο Κωνσταντίνος Ν. Φουντουλάκης είναι καθηγη-
τής Ψυχιατρικής, διευθυντής Cochrane Greece, 
πρόεδρος του Τομέα Ψυχικής Υγείας ΠΙΣ, εκπρό-
σωπος Νότιας Ευρώπης (Ζώνη 8) στο ΔΣ της Πα-
γκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας.

Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΑΠΕΊΛΕΊ 
ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΌΤΗΤΑ:
• Έναν στους 5 προσέβαλε η κλινική κατάθλιψη
• Ένας στους 5 εμφανίζει σοβαρότατο στρες
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Η Ε.Ε. ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΠΆΝΔΗΜΊΆ 
Ενδιαφέρουσα συζήτηση στη Βουλή με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η κρίση επιβάλλει 
την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας του 
ευρωπαϊκού συστήματος

Ο πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, 
Νταβίντ Σασόλι, παρου-
σίασε στη Βουλή των 

Ελλήνων τις απόψεις του για την 
«Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την παν-
δημία». 
Αυτά που είπε έδωσαν την ευκαι-
ρία και στους εκπροσώπους των 
ελληνικών κομμάτων να παρουσι-
άσουν τις θέσεις τους. ΝΔ και ΣΥ-
ΡΙΖΑ κινήθηκαν με μια ευρωπαϊκή 
λογική, το ΚΙΝΑΛ ακολούθησε, 
αλλά σε κατάσταση πολιτικής σύγ-
χυσης, ενώ οι εκπρόσωποι του 
ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης και του 
ΜέΡα25 κινήθηκαν μεταξύ δογμα-
τικού αντιευρωπαϊσμού και διαφο-
ρετικών αποχρώσεων ευρωσκεπτι-
κισμού. 

Φτάσαμε στο τέλος;
Το θέμα που ανέλυσε ο κ. Σασόλι 
θέτει το ερώτημα αν όντως φτά-
σαμε στο τέλος της δοκιμασίας της 
πανδημίας. 
Σχεδόν όλοι οι πολιτικοί λειτουρ-

γούν στη βάση της υπόθεσης ότι 
όντως βρισκόμαστε στο τέλος της 
πανδημίας. Το πρόβλημα είναι ότι 
την ίδια υπόθεση έκαναν ακριβώς 
πριν από έναν χρόνο και σήμερα 
διαπιστώνουμε ότι τα νέα κρού-
σματα, οι εισαγωγές στις ΜΕΘ και 
οι θάνατοι είναι σε αρκετές ευρω-
παϊκές χώρες –μεταξύ των οποίων 
και η Ελλάδα– σε πολύ υψηλότερα 
επίπεδα. 
Η επιστημονική κοινότητα δίνει 
διαφορετική απάντηση στο κρί-
σιμο ερώτημα απ’ ό,τι το σύνολο 
σχεδόν των πολιτικών. 
Το βασικό επιστημονικό σενάριο 
είναι ότι η κατάσταση θα βελτιω-
θεί στο άμεσο μέλλον με την πρό-
οδο του προγράμματος εμβολια-
σμού και την καλοκαιρινή αύξηση 
της θερμοκρασίας. 
Στη συνέχεια όμως προβλέπε-
ται κάποιου είδους επιστροφή της 
πανδημίας το φθινόπωρο, πιθανόν 
με τη βοήθεια μεταλλάξεων. Θα υ-
πάρξει λοιπόν ανάγκη για κάποια 
μέτρα προστασίας, πιθανότατα κι 

έναν νέο γύρο εμβολιασμού, το 
φθινόπωρο. 
Η κυρίαρχη επιστημονική άποψη 
είναι ότι δεν θα χρειαστεί ένα νέο 
lockdown, το οποίο θα αποσυντο-
νίσει την οικονομία και την κοινω-
νία. Θα χρειαστούν όμως προστα-
τευτικά μέτρα, ενώ η πανδημία θα 
μετατραπεί οριστικά σε παρελθόν 
πιθανότατα μετά τον Αύγουστο του 
2022. 
Επομένως, ο προβληματισμός του 
προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου είναι επίκαιρος από πολι-
τική άποψη, αλλά κάπως πρόωρος 
από επιστημονική.
 
Συμπεράσματα 
από την κρίση
Στην πρωτολογία του ο Σασόλι έ-
βγαλε τέσσερα βασικά συμπερά-
σματα από την εξέλιξη της κρίσης.
Θεωρεί ότι μέσα από τη δοκιμασία 
μάθαμε τι λειτουργεί και τι δεν λει-
τουργεί στην Ε.Ε., κι έτσι δημιουρ-
γήθηκαν οι προϋποθέσεις για να α-
ντιμετωπίσουμε τα κακώς κείμενα. 

Το δεύτερο συμπέρασμα έχει 
σχέση με την ανάγκη βελτίωσης 
της επάρκειας και της αποτελε-
σματικότητας των δημοκρατικών 
συστημάτων. Όπως τόνισε ο πρόε-
δρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, διάφορα αυταρχικά συστή-
ματα προσπαθούν να αξιοποιή-
σουν την κρίση για να προβληθούν 
ως πιο αποτελεσματικά από το ε-
ξαιρετικά δημοκρατικό σύστημα 
της Ε.Ε. 
Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη Δι-
άσκεψη για το Μέλλον της Ευρώ-
πης, προκειμένου να αναπτυχθεί 
η συνεργασία εθνικών και ευρω-
παϊκών θεσμών και για να πάρει 
τον λόγο η βάση και να δείξει προς 
ποια κατεύθυνση πρέπει να κινη-
θούμε. 
Η τέταρτη θέση που υποστήριξε 
στην αρχική του τοποθέτηση είναι 
ότι καλώς αφήσαμε κατά μέρος 
τους διαχειριστικούς κανόνες που 
ίσχυσαν στην προηγούμενη κρίση. 
Εξέφρασε την άποψη ότι οι κανό-
νες αυτοί σε πολλές περιπτώσεις 
μεγάλωσαν τις ανισότητες και ά-
νοιξαν οικονομικές και κοινωνικές 
πληγές. Υποστήριξε ότι οι κανό-
νες του μέλλοντος πρέπει να είναι 
εντελώς διαφορετικοί και να ενι-
σχύουν τα δικαιώματα και την ανα-
πτυξιακή δυναμική. 

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Η εκπρόσωπος της ΝΔ κα Γιαννά-
κου, η οποία θα είναι στην ομάδα 
των τεσσάρων βουλευτών που θα 
πάρουν μέρος στη Διάσκεψη για το 
Μέλλον της Ευρώπης, ζήτησε κατά 
κάποιον τρόπο αλλαγή των συνθη-
κών, ώστε να προχωρήσει η Ε.Ε. σε 
κοινή πολιτική Άμυνας και Ασφά-
λειας. 
Τόνισε ότι η Συνθήκη της Λισα-
βόνας περιέχει αξιόλογα στοιχεία 
προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά 
θα πρέπει να γίνουν πολλά περισ-
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Έχει δημιουργηθεί 
δυναμική υπέρ της 
κατάργησης της 
ομοφωνίας ακόμη και σε 
κρίσιμα θέματα

σότερα –με πρωτοβουλία του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου – για να α-
ποκτήσει η Ε.Ε. ισχυρή προσωπι-
κότητα σε ζητήματα Άμυνας και 
Ασφάλειας. Διαφορετικά, η Ε.Ε. δεν 
θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τον 
ανταγωνισμό από τις ΗΠΑ και ενδε-
χόμενη αντιπαλότητα από την Κίνα 
και τη Ρωσία.

Ολοκλήρωση ευρωπαϊκής 
στροφής
Τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση 
με όσα είπε ο Σασόλι, εξέφρασαν ο 
αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου Παπαδημούλης και ως 
εκπρόσωπος του κόμματος ο Κα-
τρούγκαλος. 
Ο Παπαδημούλης υποστήριξε την 
παράταση της αναστολής του Συμ-
φώνου Σταθερότητας και στη συ-
νέχεια την υιοθέτηση ρεαλιστικό-
τερων κανόνων για ελλείμματα και 
χρέος. 
Επίσης, υπογράμμισε ότι θα πρέπει 
να σκεφτούμε αν πρέπει το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Ανάκαμψης να απο-
κτήσει μονιμότητα για να στηρίξει 
την οικονομική ανάπτυξη και τη σύ-
γκλιση. 
Από την πλευρά του, ο Κατρούγκα-
λος ζήτησε περισσότερο δημοκρα-
τικό έλεγχο στα ζητήματα της οικο-
νομίας και υποστήριξε την πρόταση 
Μακρόν για τη δημιουργία θέσης 
ενός είδους «υπουργού Οικονομι-
κών» στην Ε.Ε., ο οποίος θα είναι 
ταυτόχρονα αντιπρόεδρος της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής.
Κατά την άποψή του, η Ε.Ε. πρέπει 
να αποκτήσει ενιαία φωνή στα θέ-
ματα Εξωτερικής Πολιτικής, για να 
ενισχύσει το ειδικό βάρος της στον 
σύγχρονο κόσμο. 
Οι οικονομικές θέσεις Παπαδη-
μούλη και Κατρούγκαλου στηρίζο-
νται από μια ευρύτατη πλειοψηφία 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και α-
ναδεικνύουν την ολοκλήρωση της 
ευρωπαϊκής στροφής του ΣΥΡΙΖΑ 
σε αυτά τα θέματα μετά τη μεγάλη 
περιπέτεια του 2015. 
Γιαννάκου και Κατρούγκαλος ανέ-
δειξαν την ανάγκη ενίσχυσης της 
Ε.Ε. σε ζητήματα Άμυνας, Ασφά-
λειας και Εξωτερικής Πολιτικής. 
Τίθεται όμως το ερώτημα αν η Ελ-
λάδα είναι έτοιμη να προσχωρήσει 
στην πλειοψηφία που έχει δημι-
ουργηθεί στην κατάργηση του βέτο 

και στη λήψη αποφάσεων για κρί-
σιμα θέματα με ειδική πλειοψηφία. 
Στα πολιτικά στελέχη και στην 
ίδια την κοινή γνώμη, επικρατεί η 
άποψη ότι το βέτο είναι η άμυνα 
των ασθενέστερων έναντι των ισχυ-
ρών της Ε.Ε. και προσφέρει τη δυ-
νατότητα να κατοχυρώσουμε τα ε-
θνικά μας δικαιώματα.
Έχω διαφορετική άποψη στο θέμα. 
Θεωρώ ότι με τον κανόνα της πλει-
οψηφίας θα ενισχυθεί εντυπωσιακά 
η θέση της Ε.Ε., άρα και της Ελλά-
δας. Με ειδική πλειοψηφία μπο-
ρούμε να πάρουμε αυστηρά μέτρα 
και να λειτουργήσουμε αποτρε-
πτικά σε ό,τι αφορά την Τουρκία, 
ενώ με τον κανόνα της ομοφωνίας 
είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει κάτι 
τέτοιο. Εκτιμώ επίσης ότι μια ειδική 
πλειοψηφία αρκεί για να διασφαλί-
σει τα καλώς εννοούμενα εθνικά 
μας συμφέροντα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η δυναμική 
υπέρ της κατάργησης της ομοφω-
νίας σε ζητήματα Εξωτερικής Πο-
λιτικής αναπτύχθηκε όταν η Κύ-
προς προσπάθησε να μπλοκάρει –
προβάλλοντας βέτο– τις κυρώσεις 
σε βάρος του Λουκασένκο για τη 
βία και τη νοθεία στις εκλογές στη 
Λευκορωσία, μέχρις ότου αποσπά-
σει ικανοποιητικές αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τις ο-
ποίες καταδίκασε την τουρκική ε-
πιθετικότητα σε βάρος των κυριαρ-
χικών δικαιωμάτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Είναι φανερό ότι, στο πλαίσιο της 
Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευ-
ρώπης, θα κληθούμε να αποφασί-
σουμε αν επιθυμούμε την επιτά-
χυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης 
μετά την πανδημία ή θα μείνουμε 
σταθεροί στις ίδιες θέσεις. 

Εδώ είναι Βαλκάνια
Μετά τον ευρωπαϊκό προβληματι-
σμό των δύο κομμάτων εξουσίας και 
την εκτίμηση εκ μέρους του εκπρο-
σώπου του ΚΙΝΑΛ ότι έχουν προ-
κύψει νέα δεδομένα από την κρίση 
που πρέπει να οδηγήσουν σε ανα-
γκαίες αλλαγές στόχων και μεθό-
δων, ήρθαν οι παρεμβάσεις των εκ-
πρόσωπων των άλλων κομμάτων της 
αντιπολίτευσης να θυμίσουν στον 
Σασόλι ότι «εδώ είναι Βαλκάνια». 
Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ μίλησε για 
πανευρωπαϊκή κατάρρευση των συ-
στημάτων Υγείας και για «πόλεμο» 
για τα εμβόλια. Έφτασε στο σημείο 
να υποστηρίξει ότι το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάκαμψης, από το οποίο 
τόσο θα ωφεληθεί η Ελλάδα, στη-
ρίζεται σε… φορολογική επιδρομή. 
Προειδοποίησε ότι η εμβάθυνση 
της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην 
περίοδο μετά την πανδημία θα είναι 
πιο αντιδραστική για να καταλή-
ξει στο γνωστό σύνθημα: «Αποδέ-
σμευση τώρα από τη λυκοσυμμαχία 
της Ευρώπης». Ο εκπρόσωπος της 
Ελληνικής Λύσης πρέπει να εντυ-
πωσίασε τον πρόεδρο του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου. Επικαλέστηκε 
τη δημοσιογραφική επαγγελματική 
ιδιότητα του κ. Σασόλι, για να τον 
ρωτήσει πώς αισθάνεται σαν πρώην 
δημοσιογράφος σε μια χώρα που το 
80% των ΜΜΕ ελέγχονται από την 
κυβέρνηση. 
Το ποσοστό βέβαια είναι αυθαί-
ρετο, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν 
στην Ελληνική Λύση ότι στην Ιτα-
λία –στην οποία εκλέγεται ο Σα-
σόλι– τα τρία μεγαλύτερα ιδιωτικά 
κανάλια της χώρας ελέγχονται από 
τον πλουσιότερο πολίτη, πρώην 
πρωθυπουργό και ηγέτη του κόμ-
ματος Forza Italia, Σίλβιο Μπερ-
λουσκόνι. 
Υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη της 
Ε.Ε., όπου η συγκέντρωση χρήμα-
τος και επιρροής στα ΜΜΕ είναι 
πολύ μεγαλύτερη από της Ελλάδας. 
Στην Ελληνική Λύση δείχνουν ι-
διαίτερη προτίμηση στη θεωρία 
του υποτιθέμενου μισθολογικού 
dumping που κάνουν οι Γερμανοί, 
για να ελέγξουν και να κυριαρχή-
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σουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Το 
κακό με τις συνωμοτικές θεωρίες 
είναι ότι μπορεί να έχουν κάποιο 
τηλεοπτικό ή καφενειακό ενδιαφέ-
ρον, δεν μπορούν όμως να αποτε-
λέσουν οδηγό για τη μετά την παν-
δημία περίοδο. 
Τη «βαλκανική» διάσταση της ελ-
ληνικής πολιτικής ζωής συμπλή-
ρωσε το ΜέΡα25 του Βαρουφάκη, 
το οποίο βλέπει μια Ε.Ε. που έχει 
υψώσει παντού φράχτες, αρνείται 
τη δίκαιη κατανομή των εμβολίων 
στους φτωχούς του πλανήτη, υπο-
κλίνεται στα συμφέροντα. Κατά 
την άποψη του ΜέΡα25, η επό-
μενη μέρα δεν θα μοιάζει με κα-
νονικότητα, γιατί θα περιλαμβάνει 
και την κινεζοποίηση των μισθών. 
Η κινεζοποίηση των μισθών είναι 
ένα σύνθημα το οποίο χρησιμο-
ποιείται εδώ και δεκαετίες, ανε-
ξάρτητα από την οικονομική κα-
τάσταση που επικρατεί στην Κίνα. 
Αν δηλαδή είναι μια πάμπτωχη 
χώρα με καταπιεζόμενους εργαζο-
μένους, ή αν έχει εξελιχθεί σε μία 
από τις δύο οικονομικές υπερδυ-
νάμεις με ρεκόρ στη δημιουργία 
μιας εύρωστης μεσαίας τάξης και 
περισσότερους δισεκατομμυριού-
χους ακόμη και από τις ΗΠΑ.
 
Άλματα προόδου στην Ε.Ε.
Στην αναλυτική δευτερολογία του 
ο Σασόλι έκρινε σκόπιμο να ανα-
λύσει τι βελτιώθηκε στην Ε.Ε. μέσα 
από την αντιμετώπιση της κρίσης 
και ποια είναι η προοπτική που δι-
αγράφεται για τη μετά την πανδημία 
εποχή. 
Πρώτον, έκρινε απόλυτα δικαιολο-
γημένα ότι η απόφαση για τη δημι-
ουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Α-
νάκαμψης –μέσα από την ανάληψη 
κοινού ευρωπαϊκού χρέους– είναι ι-
στορικής σημασίας. 
Τόνισε ότι η Ε.Ε. απέκτησε περισ-
σότερα «εργαλεία» για την αντιμε-
τώπιση της κρίσης, τα οποία μας εξα-
σφαλίζουν μεγαλύτερες δυνατότητες 
και θα πρέπει να μονιμοποιηθούν, ε-
φόσον δεν έχουμε καταλάβει πλή-
ρως πού ακριβώς θα μας οδηγήσει η 
κρίση. 
Ο Σασόλι, στο συγκεκριμένο θέμα, 
κήρυξε στους πιστούς, γιατί είναι 
γνωστό ότι αυτές είναι οι θέσεις που 
στηρίζουν οι περισσότερες πολιτικές 
δυνάμεις στη χώρα μας και η ίδια η 
κυβέρνηση. 
Δεύτερον, απαντώντας έμμεσα στους 
αντιευρωπαίους και τους ευρωσκε-

πτικιστές της Βουλής, ο κεντροαρι-
στερός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου επέμεινε ότι η διαχεί-
ριση αυτής της κρίσης είναι διαφορε-
τική από τη διαχείριση της προηγού-
μενης κρίσης, που ξεκίνησε με την 
κατάρρευση της Lehman Brothers. 
Όπως χαρακτηριστικά είπε, «υπάρχει 
κάτι το καινούργιο», «πρέπει να εί-
μαστε υπερήφανοι για τους εαυτούς 
μας», «κανένας δεν έμεινε έξω από 
τα νοσοκομεία, από κανέναν δεν ζη-
τήθηκε πιστωτική κάρτα». Θεωρούμε 
αυτονόητα αυτά που δεν ισχύουν στα 
περισσότερα μέρη του κόσμου. 
Τρίτον, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου υποστήριξε ότι 
η Ε.Ε. άντεξε στην προσπάθεια πολ-
λών –μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ 
επί Τραμπ– να τη διχάσουν και πως 
δικαιώθηκε σε ό,τι αφορά την ανα-
γκαιότητα της διεθνούς πολυμερούς 
συνεργασίας για την αντιμετώπιση 
των κοινών προβλημάτων. Χαιρέτισε 
τη στροφή της πολιτικής των ΗΠΑ 
υπέρ της συνεργασίας για την απο-
τροπή της κλιματικής αλλαγής και 
την επανένταξή τους στον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) σύμ-
φωνα με τις βασικές θέσεις της Ε.Ε. 
Τέταρτον, ο Σασόλι αξιοποιώντας 
και την κρατική αεροπειρατεία που 
οργανώθηκε από το καθεστώς Λου-
κασένκο προειδοποίησε ότι κάτι γί-
νεται στα σύνορά μας. Όπως χαρα-
κτηριστικά είπε, ορισμένοι ασκούν 
πιέσεις για να μας διχάσουν, αλλά 
αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Το ε-
πόμενο εξάμηνο –κατά τη διάρκεια 
της προεδρίας της Σλοβενίας– θα υ-
πάρξουν νέες ευρωπαϊκές πρωτο-
βουλίες για την ασφάλεια, την κυ-
βερνοασφάλεια και την αντιμετώ-
πιση των fake news. 
Πέμπτον, ζήτησε για τη μετά την 
πανδημία περίοδο νέες ευρωπαϊκές 

αρμοδιότητες και εργαλεία. Υποστή-
ριξε ότι όπου υπάρχουν κοινές πολι-
τικές η Ε.Ε. αποδίδει, ενώ όπου ισχύ-
ουν εθνικές αρμοδιότητες, που παρα-
χωρούνται δευτερευόντως στην Ε.Ε. 
υπό την πίεση των γεγονότων, δημι-
ουργούνται ένα σωρό προβλήματα. 
Στα εμβόλια καθυστερήσαμε, γιατί οι 
αρμοδιότητες ήταν εθνικές και δόθη-
καν στην Ε.Ε. σαν δεύτερη επιλογή. 
Το ίδιο ισχύει για το προσφυγικό-με-
ταναστευτικό. Οι κυβερνήσεις επιμέ-
νουν στη εθνική διαχείρισή του και 
προτιμούν η Ε.Ε. να λειτουργεί βοη-
θητικά. Γι’ αυτό και κρατάνε στο συρ-
τάρι τις προτάσεις για αναθεώρηση 
των κανονισμών του Δουβλίνου. 
Έκτον, ο Σασόλι υπογράμμισε τη ση-
μασία της Διάσκεψης για το Μέλ-
λον της Ευρώπης, λέγοντας ότι η Δη-
μοκρατία πρέπει να εμπλουτίζεται 
και να στηρίζεται στη λαϊκή συμμε-
τοχή και στον πλουραλισμό, διαφο-
ρετικά μπορεί να υπάρξουν ακραίες 
καταστάσεις όπως τα γεγονότα στις 
ΗΠΑ, στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο 
του 2021. 
Κατά την άποψή του, η Δημοκρατία 
πρέπει να είναι σε θέση να λειτουρ-
γεί αποτελεσματικά και να δίνει α-
παντήσεις. Γι’ αυτό πρέπει να προ-
χωρήσουμε στην κατάργηση της 
ομοφωνίας, εφόσον με το βέτο μπλο-
κάρονται οι αποφάσεις και καταλή-
γουμε στην ακινησία και την κρίση 
αξιοπιστίας. Επέμεινε επίσης ότι 
πρέπει να βρούμε τρόπο να προ-
σαρμόσουμε τις συνθήκες στις σύγ-
χρονες προκλήσεις και να προχωρή-
σουμε σε μια ευρύτερη επικαιροποί-
ηση του ευρωπαϊκού συστήματος.

Η μεγάλη ήττα
Μου έκανε εντύπωση ότι, κατά τη δι-
άρκεια της συζήτησης στη Βουλή για 
την Ε.Ε. μετά την πανδημία, κανένας 
δεν αναφέρθηκε στο μεγάλο κενό σε 
ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική 
Υγείας. 
Η Ε.Ε. δεν έχει κοινή πολιτική Υ-
γείας, έμεινε πίσω στην αντιμετώ-
πιση της πανδημίας εξαιτίας αυτής 
της βασικής έλλειψης και δεν δια-
φαίνεται πολιτική διάθεση για να α-
ποκτήσει επιτέλους κοινή πολιτική 
Υγείας. 
Είχα ετοιμάσει σχετική διαδικτυ-
ακή παρέμβαση στη συζήτηση στη 
Βουλή, αλλά ο περιορισμένος χρό-
νος δεν επέτρεψε παρεμβάσεις βου-
λευτών και ευρωβουλευτών, με ε-
ξαίρεση τους εκπροσώπους των 
κομμάτων. 

Θεωρώ στρατηγικής σημασίας την 
επεξεργασία και εφαρμογή κοινής 
πολιτικής Υγείας, η οποία θα έχει 
ένα κόστος μεγαλύτερο από τις δυ-
νατότητες του ευρωπαϊκού προϋπο-
λογισμού. 
Στο ξεκίνημα της πανδημίας φάνηκε 
η βιομηχανική αποδυνάμωση της 
Ε.Ε., με τα κράτη-μέλη να καλύπτουν 
τις ανάγκες του σε υλικό, εξοπλισμό 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
με εισαγωγές κυρίως από την Κίνα. 
Στο θέμα των εμβολίων, η Ε.Ε. έπεσε 
θύμα της απαγόρευσης εξαγωγών 
εμβολίων από τις ΗΠΑ, που επέβαλε 
ο Τραμπ πριν εγκαταλείψει την προ-
εδρία, και της προτίμησης που έδειξε 
η βρετανο-σουηδική AstraZeneca 
στη βρετανική κυβέρνηση. Η Ε.Ε. 
έχει υποχρέωση να αποκτήσει το συ-
ντομότερο δυνατόν στρατηγική αυ-
τονομία στη φαρμακοβιομηχανία και 
στην παραγωγή των εμβολίων. 
Τη μεγάλη έλλειψη στη συζήτηση 
για την Ε.Ε. μετά την πανδημία κά-
λυψε ο Σασόλι με όσα είπε προς το 
τέλος της δευτερολογίας του. Υπο-
στήριξε ότι θα είναι μεγάλη ήττα για 
την Ε.Ε. αν βγούμε από την κρίση 
της πανδημίας χωρίς να έχουμε απο-
κτήσει ευρωπαϊκή πολιτική Υγείας. 
Όλοι οι πολίτες το ζητούν. Είναι μία 
κοινή απαίτηση στην οποία πρέπει 
να ανταποκριθούν οι ευρωπαϊκοί θε-
σμοί και κυρίως οι κυβερνήσεις. 
Έκανε έναν ενδιαφέροντα παραλλη-
λισμό με την κρίση των τρελών αγε-
λάδων που οδήγησε στις αρχές του 
αιώνα σε αλλαγή της ευρωπαϊκής πο-
λιτικής. Για την αντιμετώπισή της, 
η Ε.Ε. προχώρησε στην υιοθέτηση 
κοινής πολιτικής για την υγιεινή των 
ζώων και φροντίζει οι ευρωπαϊκοί 
κανόνες να δεσμεύουν και τις εμπο-
ρικές συμφωνίες που υπογράφει. Δι-
καιολογημένα λοιπόν θα έχουμε υ-
ποστεί μία μεγάλη ευρωπαϊκή ήττα, 
αν δεν αντιδράσουμε στην πανδημία 
με την υιοθέτηση ευρωπαϊκής πολι-
τικής Υγείας, ενώ κατά το παρελθόν 
αντιδράσαμε στην κρίση των τρελών 
αγελάδων με την υιοθέτηση κοινής 
πολιτικής για την υγιεινή των ζώων. 
Με βάση όσα είπε ο Σασόλι στη 
Βουλή, η μετά την πανδημία η περί-
οδος προβλέπεται εξαιρετικά ενδι-
αφέρουσα για την Ε.Ε. Αντιμετωπί-
ζουμε ένα σωρό προκλήσεις και δυ-
σκολίες, τις οποίες όμως μπορούμε 
να αντιμετωπίσουμε με τον αναγκαίο 
προβληματισμό, τον διάλογο και τη 
συνεννόηση στη βάση της καλής πο-
λιτικής θέλησης. 



η τότε κυβέρνηση δεν επιχείρησαν να ρυθμίσουν, αλλά 
να ελέγξουν τον Τύπο και να εξοντώσουν μη φιλικά 
προς αυτούς μέσα. Η αρχική επιλογή να αδειοδοτηθούν 
μόνο τέσσερις τηλεοπτικοί σταθμοί, με αστείες δικαιο-
λογίες, μόνο προσπάθεια φίμωσης μαρτυρά και τίποτε 
άλλο. Η προσπάθεια απέτυχε παταγωδώς, μετά την 
κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αντισυ-
νταγματικότητα του σχετικού νόμου. Δεν πρέπει να ξε-
χαστεί όμως ότι την εποχή εκείνη διέρρευσε στον Τύπο 
προσωπική αλληλογραφία του δικαστή που θα ειση-
γούνταν το θέμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη σκέψη 
καθενός από εμάς. Ούτε μετά από την κατάρρευση του 
σχεδίου φίμωσης των Μέσων αποπέμφθηκε κανείς από 
τον ΣΥΡΙΖΑ ή την τότε κυβέρνηση.
Ο ίδιος υπουργός είχε δηλώσει το βράδυ της προκήρυ-
ξης του δημοψηφίσματος: «Σήμερα είναι μια πολύ καλή 
νύχτα, αύριο ξημερώνει μια πολύ όμορφη μέρα», εκ-
φράζοντας ταυτόχρονα τη βεβαιότητά του ότι ο ελληνι-
κός λαός θα ψηφίσει το «όχι». Είναι γνωστό ότι συνδέ-
εται με μακρόχρονη προσωπική φιλία με τον πρόεδρο 
του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης είναι γνωστό ότι βρισκόταν 
συνεχώς στο πλευρό του κ. Τσίπρα στη διάρκεια της δι-
απραγμάτευσης που οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο.
Ο κ. Παππάς υπήρξε ο κύριος εκφραστής των βασικών 
πολιτικών επιδιώξεων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες όμως 
στην πράξη απέτυχαν παταγωδώς. Οι παταγώδεις πολι-
τικές αποτυχίες, σε φυσιολογικές συνθήκες, οδηγούν 
είτε σε απομάκρυνση είτε σε παραίτηση. Με αυτόν τον 
τρόπο εκτονώνεται η κατάσταση, ο δε πολιτικός χώρος 
αποδέχεται τα λάθη του και κατά κάποιον τρόπο εξυ-
γιαίνεται, δείχνοντας ταυτόχρονα ότι έλαβε το μάθημά 
του και είναι διατεθειμένος να βελτιώσει τις επιδόσεις 
του. Απομάκρυνση του κ. Παππά, ωστόσο, θα σήμαινε 
και παραδοχή εκ μέρους του κ. Τσίπρα της δικής του 
πολιτικής ευθύνης. Είτε ο κ. Τσίπρας δεν τόλμησε είτε 
δεν θέλησε να εκθέσει τον στενό του συνεργάτη, το α-
ποτέλεσμα είναι ότι ο κ. Τσίπρας δεν θέλησε να βγει ο 

Μετά την πυρκαγιά στο Μάτι οργα-
νώθηκε μια συνέντευξη Τύπου 
στην οποία ο τότε κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος, κ. Δημήτρης Τζανακό-
πουλος, από κοινού με τον τότε υ-

πουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Νίκο Τόσκα, προ-
σπάθησε να μας πείσει ότι η φωτιά οφείλονταν σε 
εμπρησμό. Στη συνέντευξη αυτή παρουσιάστηκαν ψεύ-
τικα στοιχεία, δήθεν παρμένα από δορυφόρους, που α-
πεδείκνυαν, υποτίθεται, τον ισχυρισμό του εμπρησμού. 
Ήταν ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός, εποπτείας 
του κ. Νίκου Παππά, υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, 
που υποτίθεται ότι βρήκε τα στοιχεία. Η περίφημη συ-
νέντευξη δεν έπεισε κανέναν και λίγο μετά ήρθε στη 
δημοσιότητα βίντεο από την περιοχή της καταστρο-
φής, που απεδείκνυε ότι η φωτιά προκλήθηκε από αμέ-
λεια κατοίκου που έκαιγε κλαδιά στην αυλή του και ο 
οποίος διώχθηκε και επισήμως. Την εποχή εκείνη, τα 
φιλοκυβερνητικά Μέσα παρουσίαζαν στα πρωτοσέλιδα 
«την είδηση» της συνέντευξης. Για αυτή τη χοντροκομ-
μένη απόπειρα εξαπάτησης της κοινής γνώμης δεν απο-
πέμφθηκε κανείς από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Παπ-
πάς, πολιτικός προϊστάμενος του Οργανισμού που «α-
νακάλυψε» τα ψευδή στοιχεία, δεν έκρινε σκόπιμο να 
παραιτηθεί. Ούτε η ενορχηστρωμένη παρουσίαση των 
ψευδών ειδήσεων θεωρήθηκε δείγμα αναξιοπιστίας του 
φιλικού τής τότε κυβέρνησης Τύπου. Αντίθετα, η ση-
μερινή αξιωματική αντιπολίτευση θεωρεί διεφθαρμένα 
τα σημερινά Μέσα, απλώς και μόνο επειδή ενισχύθη-
καν οικονομικά εν μέσω πανδημίας από την κυβέρνηση, 
όπως έγινε με σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις.
Ο κ. Παππάς ήταν αυτός που επιχείρησε να ρυθμίσει το 
θέμα της αδειοδότησης των ραδιοτηλεοπτικών μέσων. 
Είναι αλήθεια ότι υπήρξε μακρόχρονη και αδικαιολό-
γητη καθυστέρηση από όλες τις προηγούμενες κυβερ-
νήσεις και ότι το θέμα έπρεπε να ρυθμιστεί. Το πρό-
βλημα είναι ότι στην πραγματικότητα ο κ. Παππάς και 

ίδιος από το κάδρο. Ερώτημα παραμένει εάν μπορούσε 
να το κάνει.
Ο κ. Νίκος Παππάς εμπλέκεται, μαζί με τον τότε ανα-
πληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλο, 
και στις καταγγελίες του Ισραηλινού επιχειρηματία 
Σάμυ Μιωνή, περί απόπειρας εκβιασμού του, με τον κ. 
Παπαγγελόπουλο να του φορτώνει την ευθύνη. Η υπό-
θεση ελέγχεται και ποινικά, στο πλαίσιο της υπόθεσης 
Novartis.
Πλέον, ο κ. Παππάς ερευνάται από τη Βουλή αυτοτελώς 
και για παράβαση καθήκοντος και ξέπλυμα χρήματος, 
διότι φέρεται να προσπάθησε να χρηματοδοτήσει την ί-
δρυση ελεγχόμενου από το κόμμα του ραδιοτηλεοπτι-
κού μέσου. Οι καταθέσεις του κ. Καλογρίτσα ενώπιον 
της Προανακριτικής, όπως διαρρέουν, φαίνεται να στη-
ρίζουν πλήρως την εκδοχή αυτή. Παρότι η διαδικασία 
είναι ποινική, ας παραβλέψουμε τη διάσταση αυτή. Αν 
στην ολοκλήρωση της διαδικασίας τεκμηριωθούν όσα 
προβλέπει ο νόμος, τα πράγματα θα εξελιχθούν.
Αυτό στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι ότι οι ανα-
φορές του εργολάβου Καλογρίτσα στις δράσεις του κ. 
Παππά διασταυρώνονται και με αναφορές άλλων επι-
χειρηματιών και τεκμηριώνουν απόλυτα την προσπά-
θεια του ΣΥΡΙΖΑ να ελέγξει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. 
Ενέργεια πολιτικά άθλια και απολύτως αποδοκιμαστέα, 
ασχέτως του αν είναι ποινικό αδίκημα. Η δουλειά μιας 
κυβέρνησης δεν είναι να κλείσει μέσα και να ανοίξει 
δικά της ασκώντας επιρροή. Στις δημοκρατίες, οι κυ-
βερνήσεις ρυθμίζουν τους όρους του γίγνεσθαι, σεβό-
μενες το σύνταγμα και το κράτος δικαίου. Δεν παρεμ-
βαίνουν για να το διαμορφώσουν κατά τη δική τους και 
μόνο βούληση.
Ο επιχειρηματίας Καλογρίτσας καταγγέλλει ότι με ε-
νέργειες του κ. Παππά βρέθηκε χρηματοδότηση, αφε-
νός για να συμμετάσχει ο επιχειρηματίας στον διαγωνι-
σμό με τις τηλεοπτικές άδειες, αφετέρου για να ιδρυθεί 
φιλικό προς τον ΣΥΡΙΖΑ έντυπο. Εάν επιβεβαιωθούν 
αυτά, πρόκειται για καθαρό ξέπλυμα και ατιμωτικό αδί-
κημα. Εάν οι κατηγορίες δεν τεκμηριωθούν ως προς το 
ποινικό τους σκέλος, δεν σημαίνει ότι όλα έγιναν καλώς. 
Έχει ήδη γίνει σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προαποφάσισε «για 
το καλό μας», όπως αυτός το εννοούσε, μη διστάζοντας 
να χαρακτηρίσει ακόμη και το ΣτΕ ως θεσμικό εμπόδιο.
Ο κ. Παππάς, πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, βρέ-
θηκε στη Βενεζουέλα, συνοδευόμενος από δικηγόρο ει-
δικευόμενο στις εξωχώριες εταιρείες. Ουδέποτε έδωσε 
πειστική εξήγηση για τον λόγο του ταξιδιού. Ο κ. Καλο-
γρίτσας επαναφέρει τις αιχμές για το θέμα.
Η επιλογή της απόλυτης στήριξης του κ. Παππά και της 
μη απόδοσης στο πρόσωπό του πολιτικών ευθυνών σε 
πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν, αναδεικνύεται σε 
βρόχο που θα πνίξει τον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και αν ποι-
νικά ο συγκεκριμένος αθωωθεί. Στην πραγματικότητα, 
δεν μπορεί να αποτινάξει από πάνω του τη βεβαιότητα 
ότι θέλησε να παρέμβει αθέμιτα στους όρους του δημο-
κρατικού παιχνιδιού.
«Θα σας σώσω, το ’χω βάλει πρόγραμμα να σας σώσω, 
μυαλό μωρέ, μυαλό... πνεύμα και ηθική... ρεμπεσκέ-
δες», έλεγε ο Αυλωνίτης στην «Ωραία των Αθηνών». 
Πλην, όμως, η πολιτική δεν είναι ταινία και τα όσα απο-
καλύπτονται δεν βγάζουν καθόλου γέλιο. 

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Πνεύμα και ηθική
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Ο 
κ. Μητσο-
τάκης, ανα-
λ α μ β ά ν ο -
ντας την ηγε-
σία της ΝΔ, 
αρχές του 
2016, πέρασε 

αμέσως μπροστά στις δημοσκοπή-
σεις και σαν καταλληλότερος πρω-
θυπουργός και σαν κόμμα. Ήταν 
μια εντυπωσιακή και πρωτοφανής 
ανατροπή, αν σκεφτεί κανείς ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κερδίσει καθαρά 
τις εκλογές μόλις πριν από λίγους 
μήνες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να ερμη-
νεύσει γιατί συνέβη αυτό, αν και 
ήταν απλό: Ο κ. Μητσοτάκης μι-
λούσε με πρωτοφανή ειλικρίνεια, 
ψήφιζε ό,τι ήταν σωστό, κατέθετε 
προτάσεις, έδειχνε ότι δεν ήταν 
ένας εκπρόσωπος του παλιού, αλλά 

Τότε ήρθαν νέες δημοσκοπήσεις. 
Επί δύο χρόνια, Μητσοτάκης και 
ΝΔ παραμένουν κυρίαρχοι παρά την 
πανδημία, την εισβολή στον Έβρο, 
την οικονομία που πλήττεται. Ο δε 
ΣΥΡΙΖΑ είναι μονίμως πίσω από τα 
εκλογικά του ποσοστά, ακόμη και 
με διαφορές πάνω από 10%.
Τι μας διδάσκει αυτή η αδυναμία 
του ΣΥΡΙΖΑ να μην μπορεί να προ-
σαρμοστεί στη νέα πολιτική πραγ-
ματικότητα της χώρας; Μόνο το γε-
γονός ότι δεν μπορεί να είναι τίποτε 
διαφορετικό από αυτό που βλέ-
πουμε εδώ και χρόνια. Ένα κόμμα 
σκληρών (ψευδών...) καταγγελιών, 
με αναφορές στους περασμένους 
αιώνες και χωρίς πρόταση για τί-
ποτε. 
Δεν θα μπορέσουν, λοιπόν, ποτέ να 
αλλάξουν. Δεν μπόρεσαν το 2016, 
δεν μπόρεσαν το 2019, δεν μπο-

αντιθέτως εκπροσωπούσε τη λέξη 
«αξιοπιστία» στην πολιτική.
Οι δημοσκοπήσεις παγίωσαν με συ-
νεχώς αυξανόμενα ποσοστά την κυ-
ριαρχία Μητσοτάκη, με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ να τις καταγγέλλει ως στη-
μένες και να ξεμπερδεύει. Όμως, 
ήρθαν οι εκλογές. Η κάλπη όχι 
μόνο επιβεβαίωσε τις δημοσκοπή-
σεις, αλλά έδωσε και άνετη αυτοδυ-
ναμία στη ΝΔ, κάτι που, θυμίζω, δεν 
είχε καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ που θα 
καταργούσε τα μνημόνια.
Ούτε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ μπόρεσε να 
ερμηνεύσει την τριπλή συντριβή 
του (δημοτικές, περιφερειακές, 
βουλευτικές εκλογές). Η συντριβή 
αντιμετωπίστηκε με εκστρατεία κα-
ταστροφολογίας, που σίγουρα έ-
φερνε η νέα κυβέρνηση, και με ανά-
θεμα κατά των πολιτών, που επανέ-
φεραν την επάρατη.

ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΟΤΈ ΔΈΝ ΘΑ 
ΑΛΛΑΞΟΥΝ (ΤΙ ΣΚΈΠΤΟΝΤΑΙ;)

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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ρούν ούτε σήμερα, όντας 15% πίσω, 
να πουν κάτι περισσότερο από το 
ότι η κυβέρνηση είναι χούντα και η 
Δημοκρατία έχει καταλυθεί.
Τα παραπάνω είναι σε όλους γνω-
στά, ακόμα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Γνω-
ρίζουν ότι δεν μπορούν (ούτε θέ-
λουν) να αλλάξουν. Και τι κάνουν; 
Ετοιμάζονται να ξαναχάσουν στις 
επόμενες εκλογές, όποτε αυτές γί-
νουν (ξέρουν ότι δεν θα γίνουν 
φέτος). Στη συνέχεια, κρατώντας 
τον διαρκώς ηττημένο Τσίπρα σαν 
αρχηγό, θα περιμένουν να ισχύσει 
επιτέλους η πτώση της επόμενης 
κυβέρνησης με τη λογική του «ώρι-
μου φρούτου».
«Ας μην αλλάξουμε αφού δεν μπο-
ρούμε. Ας περιμένουμε να κυβερ-
νήσουμε λίγα χρόνια μετά, χάνο-
ντας άλλη μια φορά», είναι πλέον ο 
πολιτικός τους σχεδιασμός. 



Το ρεκόρ αύξησης καταθέσεων από 
την αρχή της πανδημίας αποτελεί 
σαφή ένδειξη όσον αφορά την 
ανησυχία των καταναλωτών.

Η ΕΠΌΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΦΌΒΊΖΕΊ 
ΤΌΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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οικονομία

Π
αρά τα κυβερνητικά μηνύματα 
για εκτόξευση της οικονομίας, 
οι καταναλωτές δεν φαίνο-
νται να πείθονται. Αντιθέτως, 
ο φόβος για την επόμενη μέρα 
είναι διάχυτος με την απαισιο-

δοξία να χτυπά «κόκκινο» σε σχέση με το χρονικό 
διάστημα για το οποίο θα συνεχίσει να μας επηρε-
άζει η πανδημία, αλλά και σε σχέση με τα χρήματα 
που θα δαπανούν.
Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΥ 
σε συνεργασία με την MRB σε δείγμα Ελλήνων κα-
ταναλωτών, μεταξύ 9 και 15 Απριλίου 2021, το 59% 
των Ελλήνων εκτιμά πως ο φόβος της πανδημίας 
θα συνεχίσει να είναι μαζί μας για πάνω από έναν 
χρόνο ακόμη – μια πιο απαισιόδοξη εκτίμηση σε 
σχέση με άλλες περιοχές ή χώρες που καλύπτει η 
παγκόσμια έρευνα της εταιρείας.
Οι επιπτώσεις της πανδημίας φαίνεται να ανησυ-
χούν τους Έλληνες περισσότερο από τους κατα-
ναλωτές σε άλλες χώρες, με τις ανησυχίες να επι-
κεντρώνονται κυρίως στον αντίκτυπό της στην ελ-
ληνική οικονομία (77%) και στην κοινωνία (66%), 
καθώς και στη δυνατότητα να απολαύσουν ελεύ-
θερα τη ζωή τους (71%), ενώ ακολουθούν οι επιπτώ-
σεις στην προσωπική οικονομική κατάσταση (56%) 
και στην υγεία της οικογένειας (53%).

Τα απολύτως απαραίτητα 
Με δεδομένη την κυρίαρχη ανησυχία για τον αντί-
κτυπο της πανδημίας στην οικονομία, οι Έλληνες 
δηλώνουν ότι ξοδεύουν σήμερα λιγότερο (60%) και 
αγοράζουν μόνο τα απαραίτητα (43%), ενώ οι τιμές 
των προϊόντων και υπηρεσιών έχουν γίνει μακράν 
το σημαντικότερο κριτήριο αγοράς (67%). Η τάση 

αυτή δεν αναμένεται να αλλάξει στο εγγύς μέλλον, 
καθώς η τιμή θα παραμείνει, με διαφορά, το σημα-
ντικότερο κριτήριο για τις αγορές και κατά την επό-
μενη τριετία (79%). Για τα περισσότερα προϊόντα, 
οι Έλληνες θα συνεχίσουν να ξοδεύουν στο μέλλον 
τα ίδια με την περίοδο της πανδημίας, ενώ στις πε-
ριπτώσεις που οι δαπάνες ενδέχεται να αλλάξουν, 
κατά κανόνα θα μειωθούν.

Αυξημένη σημασία στην υγεία
Παρ’ ότι βρίσκεται σε δεύτερη μοίρα μετά τις οι-
κονομικές επιπτώσεις της κρίσης, η υγεία των Ελ-
λήνων και των οικογενειών τους αποκτά πλέον αυ-
ξημένη σημασία. Ο αντίκτυπος της πανδημίας στην 
υγεία μάς απασχολεί στην Ελλάδα περισσότερο από 
ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο. 
Για τρεις στους τέσσερις Έλληνες ο τρόπος που δια-

τηρούν τη σωματική (75%) και ψυχική (80%) υγεία 
τους έχει αλλάξει, ενώ παρόμοιο ποσοστό (75%) 
δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον για την υγεία και θα 
κάνει υγιεινές επιλογές μακροπρόθεσμα. Παράλ-
ληλα, ένας στους τέσσερις (26%) θα πλήρωνε περισ-
σότερο για προϊόντα που προωθούν την υγεία και 
την ευεξία.
Τέλος, ένα 50% δηλώνει ότι θα αυξήσει τις αγορές 
του μέσω Διαδικτύου, με το 49% των καταναλωτών 
ωστόσο να εκφράζει δυσαρέσκεια για τις καθυστε-
ρήσεις και το 47% για το υψηλό κόστος παράδοσης.

Ρεκόρ καταθέσεων
Το ρεκόρ αύξησης καταθέσεων από την αρχή της 
πανδημίας αποτελεί σαφή ένδειξη όσον αφορά την 
ανησυχία των καταναλωτών για την επόμενη μέρα. 
Και με δεδομένο ότι δεν «έβρεξε» χρήματα, η αύ-
ξηση των αποταμιεύσεων αποδίδεται στη μείωση 
της κατανάλωσης λόγω και του φόβου για το αύριο.
Μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα καταλαμ-
βάνει τη δεύτερη θέση μετά τις ΗΠΑ όσον αφορά 
τις υπερβάλλουσες καταθέσεις των νοικοκυριών της 
(σε σύγκριση με αυτές που θα ήταν χωρίς την παν-
δημία) ως ποσοστό του ΑΕΠ. Μεταξύ των χωρών 
της Ευρωζώνης, εξάλλου, η Ελλάδα εμφανίζει την 
τρίτη μεγαλύτερη αύξηση των συνολικών καταθέ-
σεων, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, από τον Ια-
νουάριο του 2020 ώς τον Μάρτιο του 2021, μετά την 
Εσθονία και την Ιρλανδία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, από την αρχή της 
πανδημίας, τον Μάρτιο του 2020, μέχρι τον Μάρ-
τιο του 2021, οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυ-
ξήθηκαν κατά 12,5 δισ. ευρώ και των επιχειρήσεων 
του μη χρηματοπιστωτικού τομέα κατά 10 δισ. Επο-
μένως, το σύνολο της αύξησης έφτασε τα 22,5 δισ. 
ευρώ. Συνολικά, η αύξηση των καταθέσεων ήταν 
14%. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, η καταναλωτική δαπάνη υποχωρούσε κατά 
5,5% το 2020. 

Αισιοδοξία στην κυβέρνηση 
Στον αντίποδα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχο και θεω-
ρεί ότι δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για ανεργία 
και «λουκέτα», ότι η ζήτηση θα επανέλθει σταδι-
ακά στα επίπεδα του 2019 και ότι οι καταναλωτές θα 
έχουν 12,5 δισ. παραπάνω στις τράπεζες για να κα-
ταναλώσουν. 
Μάλιστα, επικαλούνται και το φαινόμενο της δυ-
σκολίας εξεύρεσης εργαζομένων σε ορισμένους 
κλάδους, κυρίως στην εστίαση και στον τουρισμό, 
τώρα που ξανανοίγουν, κάτι που ασφαλώς δεν πα-
ραπέμπει σε «λουκέτα» και ανεργία. Αντίθετα, δεί-
χνει ότι κάποιοι εργαζόμενοι προτιμούν να παρα-
μείνουν σε αναστολή και να παίρνουν το επίδομα. 
Γι’ αυτό και από την κυβέρνηση επισημαίνουν ότι 
ήρθε η ώρα για… αύξηση των μισθών. 
Από την άλλη, πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι 
η αγορά εργασίας θα δοκιμαστεί σκληρά μετά την 
πανδημία, καθώς τα νέα μοντέλα της τηλεργασίας 
και η ψηφιοποίηση θα θέσουν στο περιθώριο πολ-
λούς εργαζομένους. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την ε-
ξέλιξη αναμένεται να παίξει και η εργασιακά μεταρ-
ρύθμιση.



Ο
ι… πύλες του Taxisnet για την υπο-
βολή των φορολογικών δηλώσεων 
άνοιξαν και η προθεσμία λήγει στις 
27 Αυγούστου. Συνολικά 8,9 εκατ. 
φορολογούμενοι αναμένεται να υ-
ποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώ-

σεις τους για τα εισοδήματα του 2020. 
Ωστόσο, φέτος τα πράγματα αναμένεται να είναι εντε-
λώς διαφορετικά ως προς τα αποτελέσματα της εκκαθά-
ρισης των φορολογικών δηλώσεων. Κι αυτό διότι με νό-
μους που ψηφίστηκαν τα έτη 2019 και 2020 επήλθαν 
σημαντικές αλλαγές στις παραμέτρους υπολογισμού των 
φόρων, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών, 
η μη εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης και του μέ-
τρου των e-αποδείξεων, καθώς και η προσωρινή κατάρ-
γηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 
2020 που δεν προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις. 

Οι αλλαγές στο Ε1
Όσον αφορά τις αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 της φορολο-
γικής δήλωσης, λόγω και των έκτακτων μέτρων για την 
πανδημία, είναι οι ακόλουθες:
– Κωδ. 023: Συμπληρώνεται από όσους εξαιρούνται από 
την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα.
– Νέος Κωδ. 041: Εναλλακτική φορολόγηση εισοδή-
ματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος 
από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα 
οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην 
Ελλάδα.
– Νέοι κωδικοί 359-397: Αφορά τα εισοδήματα των α-
θλητών και προπονητών που αποκτήθηκαν από την 
1η/1/2020. Προβλέπει ότι η κλίμακα φορολογίας εισο-
δήματος εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι 
αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλη-
τικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων α-

Η υποβολή της δήλωσης φυσικών 
και νομικών προσώπων μπορεί να 
γίνει μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021, 
χωρίς πρόστιμο

ΌΛΕΣ ΌΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ 
ΦΌΡΌΛΌΓΙΚΕΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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θλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, και 
οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων 
από τις Ομοσπονδίες, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβά-
νουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμ-
βολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του 
συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τα 
40.000 ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν 
το εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει 
τις 40.000 ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντε-
λεστή 22% και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέ-
ωσης. Η ρύθμιση αφορά τόσο Έλληνες όσο και ξένους 
που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού, 
γι’ αυτό και θα προστεθούν καινούργιοι κωδικοί στον 
πίνακα 4Α, στον οποίο και δηλώνονται τα εισοδήματα 
από μισθούς και συντάξεις.
– Νέοι κωδικοί 437-438: Ενεργοποιείται ο μειωμένος 
φορολογικός συντελεστής για όσους ασχολούνται με 
την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, αγαθών ή ειδών 
σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Για τα φυσικά πρό-
σωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα πα-
ραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών 
σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συ-
ντελεστής κάθε κλιμακίου μειώνεται κατά πέντε ποσο-
στιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από 
τη δραστηριότητα αυτήν, αρχής γενομένης από το φο-
ρολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για 
πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη 
συμπλήρωση πέντε κερδοφόρων φορολογικών ετών.
– Νέος κωδικός 423-424: Αφορά μετοχές - stock 
options. Το εισόδημα που προκύπτει για εργαζόμενο ή 
εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντό-
τητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης 
μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο 
άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτή-
τως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, απο-

τελεί εισόδημα από υπεραξία, εφόσον μεταβιβαστούν 
οι μετοχές μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων 
μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρε-
σης και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προ-
σώπων.
– Νέος κωδικός 625-627: Δηλώνονται τα ποσά έκπτω-
σης για όσους εισέφεραν κεφάλαια σε κεφαλαιουχική 
εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο 
νεοφυών Επιχειρήσεων. Την έκπτωση φόρου που προ-
βλέπει ο νόμος που ορίσει ότι στην περίπτωση που φο-
ρολογούμενος-φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο 
(angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι 
εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχει-
ρήσεων ποσό έως 300.000 ευρώ εκπίπτει το 50% του 
ποσού της εισφοράς από το φορολογητέο εισόδημα.
– Νέος κωδικός 627-628: Δηλώνονται οι δαπάνες ανα-
βάθμισης κτιρίων και ανακαινίσεων. Σύμφωνα με τον 
νόμο, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τη λήψη 
υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λει-
τουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία 
δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτι-
ρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 
τεσσάρων ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον 
φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του 
αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με α-
νώτατο συνολικά όριο δαπάνης τα 16.000 ευρώ. Η έκ-
πτωση που μπορεί να κερδίσει ο φορολογούμενος α-
νέρχεται κατ’ έτος στο ποσό των 1.600 ευρώ.
– Νέος κωδικός 629-630: Αφορά τις δωρεές που έγιναν 
προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρ-
χος» (ΚΠΙΣΝ) για την ενίσχυση της Εθνικής Βιβλιοθή-
κης και της Λυρικής Σκηνής, εκπίπτουν από το φορολο-
γητέο εισόδημα βάσει νομοθετικής διάταξης που έχει 
ψηφιστεί από το 2009. Κατά την περίοδο Διαχείρισης 
του Κέντρου Πολιτισμού και μετά την παράδοση του 
Κέντρου Πολιτισμού στο Ελληνικό Δημόσιο, τα χρη-
ματικά ποσά που καταβάλλονται στην ΕΒΕ ή στην ΕΛΣ 
ή στον Οργανισμό από φορολογουμένους λόγω δωρεάς 
ή χορηγίας σε οποιοδήποτε από τους φορείς αυτούς θα 
αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημά τους.
– Νέος κωδικός 631-631: Αφορά τις κάθε είδους δωρεές, 
επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές πα-
ροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή «Ελλάδα 
2021» και υπέρ αυτής, που πραγματοποιούνται από φυ-
σικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αναγνωρί-
ζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενες δαπάνες αφαιρού-
μενες του συνολικού εισοδήματός τους.
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Δωρεάν 
υπερηχογράφημα 
θυρεοειδούς 
από το ΙΑΣΩ

Ένα δωρεάν υπερηχογράφημα θυρεοειδούς και 
εξέταση από ενδοκρινολόγο μαζί με πακέτο εξετά-
σεων σε προνομιακή τιμή προσφέρει το ΙΑΣΩ

Επισκεφθείτε το νέο τμήμα Check-Up του ΙΑΣΩ Γενική 
Κλινική και ζητήστε το πακέτο healthUp THYRO σε ειδική 

προνομιακή τιμή, μόνο 39 ευρώ, κάνοντας δωρεάν το υπε-
ρηχογράφημα θυρεοειδούς και την εξέταση από ενδοκρι-
νολόγο. Η προσφορά ισχύει για τους 30 πρώτους που θα 
καλέσουν μέχρι τις 31/05/2021 για να κλείσουν το ραντεβού 
τους. 
Το πακέτο healthUp THYRO περιλαμβάνει τις παρακάτω 
εξετάσεις: 
1. FT3
2. FT4
3. TSH
4. ANTI-TG
5. ANTI-TPO
6. Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς
7. Ενδοκρινολογική εξέταση
Οι διαταραχές στη θυρεοειδική λειτουργία έχουν πάρει δι-

αστάσεις επιδημίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Μπορούν να 
επιφέρουν διάφορες επιπλοκές, με συμπτώματα που επη-
ρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Για την 
έγκαιρη διάγνωση όλων των παθήσεων του θυρεοειδούς 
είναι απαραίτητος ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος. 
Το νέο υπερσύγχρονο Τμήμα Check-Up του ΙΑΣΩ Γενική 
Κλινική προσφέρει εξατομικευμένη και ολιστική προσέγ-
γιση στη διενέργεια προληπτικών ελέγχων υγείας. Φιλο-
ξενείται σε πλήρως ανακαινισμένο χώρο και διαθέτει σύγ-
χρονες εγκαταστάσεις και μοντέρνο ξενοδοχειακό εξοπλι-
σμό. Τα εξειδικευμένα πακέτα healthUP καλύπτουν κάθε 
ανάγκη για προληπτικό έλεγχο και απευθύνονται σε άνδρες 
και γυναίκες κάθε ηλικιακής ομάδας. 
Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο τηλέφωνο 210 6383090-
1, Δευτέρα - Παρασκευή, 07:00-15:00.



«Κάποιοι χρειάζονται αίμα. 
Μήπως έχεις ό,τι χρειάζονται;»

Η αιμοδοσία αποτελεί 
δώρο ζωής, ειδικά για 
τους συμπολίτες μας 
που ζουν με μεσογειακή 
αναιμία 
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Ε
άν κάποια στιγμή στη ζωή μας 
χρειάστηκε είτε κάποιος δικός μας 
άνθρωπος είτε εμείς οι ίδιοι να λά-
βουμε αίμα, σίγουρα αισθανθήκαμε 
ευγνώμονες για το «δώρο ζωής» 
που μας έκανε ένας, άγνωστος σε 
εμάς, εθελοντής αιμοδότης. Εάν 

λοιπόν, γνωρίζαμε τις ανάγκες και τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρωποι που 
χρειάζονται αίμα σε τακτική βάση για να ζήσουν, δεν 
θα προσφέραμε κι εμείς αυτό το δώρο; Αυτή είναι η 
κεντρική ιδέα πίσω από την καμπάνια «Κάποιοι χρει-
άζονται αίμα. Μήπως έχεις ό,τι χρειάζονται;».
Η θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία) είναι μία κλη-
ρονομική αιματολογική διαταραχή που προκαλεί 
μειωμένη και αναποτελεσματική παραγωγή ερυ-
θρών αιμοσφαιρίων, οδηγώντας σε σοβαρή αναιμία. 
Για την αντιμετώπιση της αναιμίας απαιτούνται εφ’ 
όρου ζωής τακτικές μεταγγίσεις αίματος (ερυθρών 

αιμοσφαιρίων). Όμως, με την πάροδο του χρόνου, 
αναπτύσσεται υπερφόρτωση σιδήρου στον οργανι-
σμό (αιμοσιδήρωση), η οποία μπορεί να προκαλέ-
σει βλάβες στα όργανα και σοβαρές επιπλοκές στην 
υγεία των ασθενών. 
Η θαλασσαιμία δεν είναι πλέον μια παιδιατρική πά-
θηση, αλλά νόσος της μέσης ηλικίας, καθώς η πρό-
οδος που συντελέστηκε τις τελευταίες δεκαετίες στη 
θεραπευτική της αντιμετώπιση (μεταγγίσεις αίματος, 
θεραπείες αποσιδήρωσης) έχει οδηγήσει σε σημαντι-
κή αύξηση του προσδόκιμου ζωής των πασχόντων, 
αναφέρει ο Αντώνης Καττάμης, καθηγητής Παιδια-
τρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας στην Α’ Παιδιατρική 
Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων 
Αιματολογικών Νοσημάτων Παιδικής Ηλικίας. Χαρα-
κτηριστικά, σήμερα στη χώρα μας, η πλειοψηφία των 
ατόμων με θαλασσαιμία ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 
41-45 ετών, ενώ χάρη στο επιτυχημένο πρόγραμμα 

προληπτικού ελέγχου, το ποσοστό γεννήσεων παι-
διών με θαλασσαιμία παραμένει εξαιρετικά χαμηλό. 
Παρ’ όλα αυτά, οι ασθενείς εξακολουθούν να έχουν 
επιβαρυμένη υγεία. «Στους κύριους άξονες αντιμε-
τώπισης της νόσου περιλαμβάνονται η πρόληψη, η 
αντιμετώπιση των επιπλοκών, η φαρμακευτική θε-
ραπεία αποσιδήρωσης, αλλά και νέες ελπιδοφόρες 
θεραπείες που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν θετικά 
στην αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας. Σήμερα, μά-
λιστα, είναι διαθέσιμη η πρώτη φαρμακευτική θε-
ραπεία που μειώνει τη συχνότητα των μεταγγίσεων 
και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην εξάλειψη της 
ανάγκης για μετάγγιση», ανέφερε ο κ. Καττάμης. 
Ποια είναι όμως η κατάσταση όσον αφορά τα απο-
θέματα αίματος στην Ελλάδα; Σύμφωνα με τον 
Κωνσταντίνο Σταμούλη, αιματολόγο, επιστημονικό 
διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, κύρια 
πηγή για τη συλλογή αίματος παραμένει με διαφορά, 
η εθελοντική αιμοδοσία και, δευτερευόντως, το συγ-
γενικό περιβάλλον, ενώ συνεισφέρουν σε εξαιρετικά 
μικρότερο βαθμό οι Ένοπλες Δυνάμεις και ο Ελβετι-
κός Ερυθρός Σταυρός. Οι επιπτώσεις της πανδημί-
ας οδήγησαν σε μείωση των αποθεμάτων αίματος, 
καθώς κατά τη διάρκεια του πρώτου διαστήματος 
εφαρμογής των μέτρων αποτροπής της εξάπλωσης 
της νόσου COVID-19 (26 Φεβρουαρίου - 1 Ιουνίου 
2020) καταγράφηκε μείωση κατά 13,6% στον αριθμό 
των αιμοληψιών σε σχέση με το 2019. Από την άλλη, 
κατά τη διάρκεια του 2020, η συλλογή αίματος από 
εθελοντές αιμοδότες αυξήθηκε κατά 14% σε σχέση 
με το 2019, ενώ τον Απρίλιο του 2021 εμφανίζεται αυ-
ξημένη σε σχέση με 12 μήνες πριν. 
Τα προσωπικά του βιώματα ως θαλασσαιμικός ασθε-
νής μοιράστηκε στη συνέχεια, ο Γιώργος Σβάρνας, 
πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμί-
ας. Όπως ανέφερε, «το άγχος και η ανασφάλεια εί-
ναι κυρίαρχα συναισθήματα στη ζωή τους, τόσο όσον 
αφορά στην επάρκεια μονάδων αίματος, όσο και στις 
πιθανές σοβαρές επιπλοκές της νόσου και τους περι-
ορισμούς που επιφέρει στην καθημερινότητά τους».
Την καμπάνια υλοποιεί η εταιρεία Bristol Myers 
Squibb σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμο-
δοσίας (ΕΚΕΑ), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομο-
σπονδίας Θαλασσαιμίας (ΕΟΘΑ) και της Ελληνικής 
Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας 
(ΕΕΠΑΟ). Την καμπάνια υποστηρίζει ως Πρέσβειρα 
η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Ελεονώρα 
Μελέτη.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ



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

* Σπ. Χιχόν - Αλµερία (30/05, 22:00): Η Χιχόν µετρά 8 σερί 
παιχνίδι µε No Goal. Στο 1.90 να µην πετύχουν και οι δύο 
οµάδες γκολ αυτή την Κυριακή.

* Μπλάκπουλ - Λίνκολν (30/05, 17:00): Η Μπλάκπουλ µετρά 
5 νίκες και µία ισοπαλία στα τελευταία της παιχνίδια. Στο 2.20 
προσφέρεται ο άσος απέναντι στη Λίνκολν.

* Ποχάνγκ - Γκουανγκζου (30/05, 13:00): ∆ίχως νίκη στα 
6 τελευταία τους παιχνίδια οι φιλοξενούµενοι (0-1-5). Στο 1.75 
προσφέρεται ο άσος της Ποχάνγκ. 

Goal Tips

* Αλκορκόν - Εσπανιόλ (30/05, 22:00): Νο Goal τα 5 
τελευταία της Αλκορκόν και τα 4/6 της Εσπανιόλ. Στο 1.98 
παίζεται το να µην σκοράρουν και οι δύο οµάδες.

* Μιραντές - Σαµπαδέλ (30/05, 22:00): Με «2-3 γκολ» 
ολοκληρώθηκαν τα 5/6 τελευταία της Μιραντές και τα 8/9 
τελευταία της Σαµπαδέλ. Στο 1.95 προσφέρεται το συγκε-
κριµένο εύρος τερµάτων, αυτή την Κυριακή.

* Ουράβα - Ναγκόγια (30/05, 12:00): Από πέντε σερί 
No Goal προέρχεται η Ναγκόγια. Στο 1.70 παίζεται να 
φτάσει τα 6 σερί!

Head 2 Head

* Μάλαγα - Καστεγιόν (30/05, 22:00): H Μάλαγα µετρά 
4 σερί νίκες στα µεταξύ τους παιχνίδια. Στο 2.15 προσφέ-
ρεται να τις κάνει 5 συνεχόµενες. 

* Πονφεραδίνα - Μαγιόρκα (30/05, 22:00): Η Μαγιόρ-
κα µετρά 4 σερί νίκες επί της Πονφεραδίνα, δίχως να δε-
χθεί γκολ! Στο 1.70 το διπλό, στο 2.80 µε µηδέν παθητικό!

* Ράγιο Βαγιεκάνο - Λούγκο (30/05, 22:00): Τα 
τέσσερα τελευταία µεταξύ τους παιχνίδια έληξαν µε νικητή 
το γηπεδούχο στο 1-0! Στο 7.40 προσφέρεται να συµβεί για 
5η συνεχόµενη φορά!
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Γ
ια µία ακόµη φορά το 
Betarades.gr και η Free 
Sunday σας προσφέρουν τα 
προγνωστικά τους για τα παι-
χνίδια της Κυριακής! Σε πιο 
χαλαρούς ρυθµούς το πρό-
γραµµα αυτού του Σαββα-

τοκύριακου, αφού όλα τα µεγάλα ευρωπαϊκά 
πρωταθλήµατα έχουν ολοκληρωθεί και όλοι 
οι ποδοσφαιρόφιλοι προσµένουν το Euro στις 
11 Ιουλίου. Για αυτή την Κυριακή, επιλέγουµε 
σηµεία µε αξία σε πολύ καλές αποδόσεις. Ας 
περάσουµε λοιπόν στην ανάλυση των προγνω-
στικών µας. 
Οι προτάσεις στοιχήµατος ξεκινούν την Κυ-
ριακή στη Σουηδία. Στις 15:30, διεξάγεται ο τε-
λικός Κυπέλλου ανάµεσα στη Χάµαρµπι και τη 
Χάκεν. 
Η Χάµαρµπι απέκλεισε τις Τρέλεµποργκ και 
Τζουργκάρντεν για να βρεθεί στον τελικό, ενώ 
στο πρωτάθληµα έχει ξεκινήσει προβληµα-
τικά τη σεζόν. Μετά από 8 αγώνες έχει ρεκόρ 
3-2-3 και συντελεστή τερµάτων 14-13. Στο πιο 
πρόσφατο παιχνίδι της ηττήθηκε στην έδρα 
της Κάλµαρ µε 2-1, ενώ είχε προηγηθεί το 2-2 
εντός έδρας µε την Τζουργκάρντεν.
Η Χάκεν ξεπέρασε τα εµπόδια των Νόρκε-
πινγκ και Βαστέρας στα νοκ άουτ για να βρεθεί 
στον τελικό της διοργάνωσης, αλλά στο πρωτά-
θληµα πραγµατοποίησε εφιαλτικό ξεκίνηµα. 
Με ρεκόρ 1-3-4 είναι ουραγός στην κατηγο-
ρία, αλλά η εικόνα της είναι σταθερά βλετιω-

µένη τις τελευταίες εβδοµάδες, µε αποκορύ-
φωµα την πρώτη νίκη την περασµένη Κυριακή, 
στο 3-1 επί της Βάρµπεργκς. 
Η Χάκεν ανεβάζει στροφές, η Χάµαρµπι δεν 
πείθει, ειδικά στο αµυντικό κοµµάτι, και βρί-
σκουµε αξία στο αουτσάιντερ. ∆εν θα πάµε µε 
σηµείο, θα ποντάρουµε στην κατάκτηση του 
Κυπέλλου από τη Χάκεν, σε απόδοση 2.02. 

Με φόρα η Χιρόνα!
Στις 22:00 την Κυριακή, διεξάγεται η τελευταία 

αγωνιστική της Σεγούντα Ντιβιζιόν και το παι-
χνίδι που θα µας απασχολήσει στοιχηµατικά 
είναι το Καρταχένα - Χιρόνα. 
Η Καρταχένα εξασφάλισε την παραµονή της 
στην κατηγορία την προηγούµενη αγωνιστική, 
παρά την ήττα της στο Λούγκο (2-1), αφού είχαν 
προηγηθεί τρεις σερί καθοριστικές νίκες. 
Η Χιρόνα από την άλλη έχει εξασφαλισµένη 
θέση στα play off ανόδου, όπου θα δώσει µε-
γάλη µάχη για µία θέση στην επόµενη La Liga. 
Οι Καταλανοί είναι η πιο φορµαρισµένη οµάδα 
της λίγκας, αφού τρέχουν νικηφόρο σερί 7 α-
γώνων και θέλουν να διατηρήσουν αυτό το µο-
µέντουµ µπαίνοντας στα νοκ άουτ παιχνίδια. 
Προέρχονται από τρεις σερί νίκες µε 1-0, ενώ 
στο νικηφόρο τους σερί δέχθηκαν µόλις 1 γκολ!
Θα πάµε µε την σούπερ φόρµα της Χιρόνα, που 
θέλει να κρατηθεί στην εγρήγορση ενόψει των 
µπαράζ, την ώρα που οι παίκτες της Καρταχένα 
πιθανώς θα σκέφτονται ήδη τις διακοπές. Επι-
λογή το διπλό DNB, σε απόδοση 1.80. 

Πρεµιέρα µε γκολ
Μεταφερόµαστε στην άλλη πλευρά του Ατλα-
ντικού για τις επόµενες κυριακάτικες επιλο-
γές µας. Στις 02:30, η Ιντερνασιονάλ υποδέ-
χεται τη Σπορτ Ρεσίφε για την πρεµιέρα του 
Brasileirao.
Η Ιντερνασιονάλ «αυτοκτόνησε» πέρυσι, χάνο-
ντας τον τίτλο, τερµατίζοντας στη δεύτερη θέση, 
αν και δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος ήταν 



ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 30/05
15:30 Χάµαρµπι - Χάκεν   Νικητης Τροπαίου Χάκεν  2.02
22:00 Καρταχένα - Χιρόνα   2 (DNB)  1.80
02:30 Ιντερνασιονάλ - Σπορτ Ρεσίφε   Over 2.5  1.90
04:30 Σιάτλ - Οστίν   Σιάτλ -1 (Ασιατικό)  2.10
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

πρωτοπόρος. Και ακόµη και 
την τελευταία αγωνιστική, αν 
κέρδιζε, θα έπαιρνε το πρωτά-
θληµα. Εµεινε λοιπόν στα τρία 
εθνικά πρωταθλήµατα (1975, 
1976, 1979) τα οποία είναι πολύ 
παλιά, έχει ένα Κύπελλο Βρα-
ζιλίας (1992) και δύο Κόπα Λι-
µπερταδόρες (2006, 2010), ένα 
Κόπα Σουνταµερικάνα (2008) 
και ένα παγκόσµιο Κύπελλο 
συλλόγων (2006). Σε σχέση µε 
την περσινή οµάδα έφυγαν 28 
παίκτες και ήρθαν 30, χωρίς κά-
ποιο µεγάλο όνοµα να αποκτεί-
ται, ενώ µετά από πολλά χρόνια 
αποχώρησε ο Αργεντίνος µέσος 
Ντ’ Αλεσάντρο. Στον πάγκο της 
βρίσκεται ο άπειρος Ισπανός 
τεχνικός Μιγκέλ Ραµίρεζ, που 
ήταν στο παρελθόν στις οµάδες 
νέων της ΑΕΚ, του Παναθηναϊ-
κού και του Ολυµπιακού! 
Η οµάδα από το Ρεσίφε τερµά-
τισε στη 15η θέση του βαθµολο-
γικού πίνακα πέρσι, στο +1 από 
τη ζώνη του υποβιβασµού. Μία 
οµάδα που έχει πάρει και εθνικό 
πρωτάθληµα, το 1987, αλλά και 
ένα Κύπελλο το 2008. Σε σχέση 
µε την περσινή οµάδα έφυγαν 
33 παίκτες και ήρθαν 29, απο-
κτώντας αρκετούς έµπειρους και 
καλούς παίκτες για τη συγκεκρι-
µένη κατηγορία. Στον πάγκο της 
έχει τον σχετικά νεαρό τεχνικό 
Ουµπέρτο Λούζερ, που ανέλαβε 
τον Απρίλιο, λίγο αφότου έφυγε 
από τη Σαπεκοένσε. 
Οι γηπεδούχοι θα θελήσουν να 
µπουν δυνατά στη σεζόν, θα παί-
ξουν µε ορµή και η Ρεσίφε µπο-
ρεί να βοηθήσει σε ένα παιχνίδι 
µε γρήγορο ρυθµό και ψηλό 
σκορ. Επιλογή το Over 2.5, σε 
απόδοση 1.90. 
Κλείνουµε τις στοιχηµατικές 

µας προτάσεις µε τις ΗΠΑ 
και το Lumen Field, όπου τα 
ξηµερώµατα της ∆ευτέρας 
(04:30) το Σιάτλ υποδέχεται 
το Όστιν. 
Αήττητο και πρωτοπόρο στην 
MLS, το Σιάτλ εντυπωσιά-
ζει µε την εικόνα του και συ-
γκαταλέγεται ήδη στα µεγάλα 
φαβορί για τον τίτλο. Την πε-
ρασµένη Κυριακή «γκέλαρε» 
εντός µε την Ατλάντα, αλλά µε 
ρεκόρ 5-2-0 είναι στο +3 από 
τη Νιου Ίνγκλαντ. ∆ιαθέτει 
την κορυφαία επίθεση µε 14 
γκολ και τη δεύτερη καλύτερη 
άµυνα µε 3 γκολ παθητικό. 
Το Όστιν ανήκει στις αδύνα-
µες οµάδες της λίγκας και µε 
ρεκόρ 2-0-4 είναι στην 21η 
θέση. Στα τρία τελευταία του 
παιχνίδια µέτρησε ισάριθµες 
ήττες, όλες εκτός έδρας και 
συνεχίζει το δύσκολο οδοι-
πορικό του στο βορειοδυτικό 
άκρο της χώρας. 
Φόρµα, έδρα και ποιότητα µας 
οδηγούν στους γηπεδούχους 
και για να ανεβάσουµε την α-
πόδοση επιλέγουµε Σιάτλ µε 
-1 ασιατικό χάντικαπ, σε α-
πόδοση 2.10. Σε περίπτωση 
νίκης των γηπεδούχων µε ένα 
γκολ διαφορά, παίρνουµε το 
ποντάρισµά µας πίσω. 
Αυτές ήταν οι προτάσεις του 
Betarades.gr για µία ακόµη ε-
βδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε 
ότι στο κορυφαίο ενηµερω-
τικό site για το στοίχηµα µπο-
ρείτε να βρίσκετε επιλογές 
για live betting σε όλη τη δι-
άρκεια του Σαββατοκύρια-
κου, αλλά και τις υπόλοιπες 
ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη 
στοιχηµατική δράση. Καλή 
τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ 
ΣΤΟ ΒΕΑΚΕΙΟ
Ο θυελλώδης έρωτας της Πηνελόπης ∆έλτα και 
του Ίωνα ∆ραγούµη επιστρέφει στη θεατρική 
σκηνή για 8 παραστάσεις. 28, 29, 30, 31 Μαΐου στο 
Βεάκειο ∆ηµοτικό Θέατρο του Πειραιά, 11 και 12 
Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη, 
18 και 19 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στον ∆ήµο 
Βύρωνα.
Με την ιδιαίτερη σκηνοθετική µατιά του Κώστα 
Γάκη, το βραβευµένο µε τρία βραβεία κοινού 
βιβλίο του Στέφανου ∆άνδολου, «Ιστορία χωρίς 
όνοµα» (εκδ. Ψυχογιός), εξελίχθηκε σε µία παρά-
σταση φαινόµενο µέσα από τη θεατρική διασκευή 
της Ανθής Φουντά και του Κώστα Γάκη. Ο Τάσος 
Νούσιας ενσαρκώνει τον εµβληµατικό, και για 
πολλούς αµφιλεγόµενο διπλωµάτη, λόγιο και 
πολιτικό, Ίωνα ∆ραγούµη. Η εξαιρετική Μπέτυ 
Λιβανού και η αποκαλυπτική Μαρία Παπαφω-
τίου µοιράζονται δύο διαφορετικές εποχές της 
σπουδαίας συγγραφέως και ιστορικής προσωπι-
κότητας, Πηνελόπης ∆έλτα, ενώ ο Νίκος Ορφανός 
αναλαµβάνει τον ρόλο του Στέφανου ∆έλτα.

ΠΛΟΥΣ ΣΤΟ ΧΥΤΗΡΙΟ
Οκτώ άνθρωποι –ακριβώς όπως εµείς έναν 
χρόνο τώρα– αναγκάζονται να παραµείνουν 
σπίτι και καταφεύγουν στα µπαλκόνια τους. 
Με µπόλικο χιούµορ, παιγνιώδη διάθεση και 
πολυµήχανη σκέψη ονειρεύονται καινούρ-
γιες διαδροµές και τρόπους αλλότριους για να 
ξανασυστηθούν σ’ αυτή την αναποδογυρισµένη 
πραγµατικότητα. Ένα ελληνικό έργο γραµµένο 
για το τώρα µιας ανθρωπότητας που παραπαίει 
χάνοντας κάθε οικείο της έρεισµα, συγχρονι-
σµένο απόλυτα στο σήµερα χωρίς να ολισθαίνει 
στο επικαιρικό.
Κείµενο/σκηνοθεσία: Χριστίνα Χριστοφή
Για 4 παραστάσεις: 29, 30 και 31 Μαΐου & Τρίτη 
1 Ιουνίου

ΚΟΝ∆ΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ2
Η σειρά αφηγείται την ιστορία του Τζο Τέρνερ, 
αναλυτή της CIA, ο οποίος ανακαλύπτει ένα 
σχέδιο που απειλεί τις ζωές εκατοµµυρίων 
ανθρώπων.
Όταν το εύρηµά του έχει ως αποτέλεσµα να 
σκοτωθούν όλοι του οι συνάδελφοι, ο Τζο, ως 
τελευταίος επιζών, πρέπει να διαφύγει και να 
επιβιώσει, ενώ βρίσκεται αντιµέτωπος µε ηθικά 
διλήµµατα.
Αναγκάζεται να αναθεωρήσει το ποιος είναι, 
για να ξεσκεπάσει την αλήθεια και να σώσει 
ανθρώπινες ζωές.
Η σειρά βασίζεται στο µυθιστόρηµα του Τζέιµς 
Γκρέιντι, «Έξι µέρες του Κόνδορα», καθώς και 
στην ταινία του Σίντνεϊ Πόλακ µε τον Ρόµπερτ 
Ρέντφορντ και τη Φέι Ντάναγουεϊ, µε τίτλο 
« Τρεις µέρες του Κόνδορα».
Κάθε Σάββατο στις 22:00 

O ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ 
ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ

Με την πρώτη καλοκαιρινή συναυλία του Γιώργου Νταλάρα ανοίγει το Θέατρο Άλσος.
Μαζί του θα είναι οι ταλαντούχες Βιολέτα Ίκαρη και Ασπασία Στρατηγού, µε τις οποίες είχε περιοδεύσει στην Ευρώπη 
κλείνοντας µε την τελευταία sold out συναυλία στο Royal Festival Hall του Λονδίνου. 

Στο καλοκαιρινό Θέατρο Άλσος θα παρουσιάσει ένα µοναδικό πρόγραµµα µε καινούργια τραγούδια αλλά και τραγούδια-σταθµούς 
από την πλούσια δισκογραφία του και τη συνεργασία του µε τους µεγάλους Έλληνες συνθέτες.
∆ευτέρα 31 Μαΐου 
Προπώληση: www.viva.gr και στα ταµεία του θεάτρου, τηλ.: 210 8227471 & 210 8831487



Με τον Διονύση 
Τσακνή 
συνεργαζόμαστε 
συναυλιακά τα 
τελευταία περίπου 
δύο χρόνια. Το 
«Καρναβάλι» είναι 
ένα κομμάτι που από 
την πρώτη στιγμή 
«μου έκλεισε το 
μάτι». Διονύσης 
είναι αυτός. Το 
κομμάτι δεν θα 
μπορούσε να μην 
είναι τουλάχιστον 
υπέροχο κι εγώ 
τυχερή που θα 
συμπεριλαμβάνεται 
στον δίσκο μου
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Ιωάννα Καβρουλάκη

Οι ταμπέλες περιορίζουν
  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Η 
Ιωάννα Καβρουλάκη μας καλεί 
να χορέψουμε και να τραγου-
δήσουμε στους ρυθμούς του 
νέου της τραγουδιού, με τίτλο 
«Καρναβάλι». Ένα τραγούδι σε 

μουσική και στίχους του Διονύση Τσακνή, 
όπου ο καυστικός και πάντα επίκαιρος χαρα-
κτήρας του συνδυάζεται με την εξωστρεφή 
Balkan μουσική στην ενορχήστρωση και δί-
νουν ένα φανταστικό αποτέλεσμα. 

Παρά τις περίεργες μέρες που ζούμε, κυ-
κλοφόρησες μόλις το τρίτο single από τον 
επερχόμενο δίσκο σου. Πως προέκυψε το 
τραγούδι «Καρναβάλι» και η συνεργασία 
σου με τον Διονύση Τσακνή;
Με τον Διονύση Τσακνή συνεργαζόμαστε συ-
ναυλιακά τα τελευταία περίπου δύο χρόνια 
σε διάφορες εμφανίσεις ανά την Ελλάδα. Σε 
μία από τις κουβέντες για την υλοποίηση του 
πρώτου μου προσωπικού δίσκου, προέκυψε 
η ακρόαση μιας demo εκδοχής του συγκεκρι-
μένου κομματιού. Το «Καρναβάλι» είναι ένα 
κομμάτι που από την πρώτη στιγμή «μου έ-
κλεισε το μάτι». Διονύσης είναι αυτός. Το 
κομμάτι δεν θα μπορούσε να μην είναι τουλά-
χιστον υπέροχο κι εγώ τυχερή που θα συμπε-
ριλαμβάνεται στον δίσκο μου.

Τα έως τώρα τραγούδια σου έχουν στοιχεία 
από πολλά μουσικά είδη και συνεργασίες με 
καλλιτέχνες αρκετά διαφορετικούς μεταξύ 
τους. Οι «ταμπέλες» πιστεύεις πως λειτουρ-
γούν απαγορευτικά ή βοηθούν τους νεότε-
ρους καλλιτέχνες;

Γενικά, τα συγκεκριμένα πλαίσια και οι τα-
μπέλες σε περιορίζουν αρκετά, όχι μόνο στη 
μουσική αλλά γενικότερα στη ζωή. Έτσι κι 
εγώ, παρότι έχω επιλέξει έναν δρόμο που με 
εκφράζει, προσπαθώ να μη βάζω ταμπέλες 
στα τραγούδια και τις συνεργασίες μου.

Τι θα ακούσουμε στον πρώτο επερχόμενο 
δίσκο σου;
Τραγούδια σπουδαίων δημιουργών, όμορφες 
συνεργασίες, έθνικ στοιχεία και διαφορετικές 
πτυχές της φωνής μου. Θα είναι ένας δίσκος 
που θεωρώ ότι όποιος τον ακούσει θα κατα-
λάβει τι θέλω να πω.

Τι σε ενέπνευσε πρόσφατα, όχι μόνο μουσικά;
Έχω μεγαλώσει σε μικρή παραθαλάσσια 
πόλη και πάντα ήμουν σε επαφή με τη φύση, 
η οποία, όπως και να το κάνεις, στην Αθήνα 
είναι σε δεύτερο πλάνο. Το τελευταίο χρονικό 
διάστημα ήρθα αρκετά σε επαφή με τη φύση, 
κάτι το οποίο τροφοδότησε την έμπνευσή μου 
για πολλά δημιουργικά πράγματα που θα 
δείτε στο μέλλον.

Τι ανυπομονείς να κάνεις όταν ηρεμήσουν 
τα πράγματα γύρω μας με την πανδημία;

Ταξίδια, συναυλίες κι ατέλειωτες βόλτες με 
τους φίλους μου.

Απέκτησες κάποια νέα συνήθεια, κάποιο 
χόμπι κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού;
Δημιούργησα ένα home studio, που εδώ κι 
αρκετό καιρό ανέβαλα λόγω της καθημερινό-
τητας. Πλέον, έχει γίνει χώρος που περνάω 
αρκετές ώρες και γεννιούνται πολύ όμορφα 

πράγματα. Επίσης μετέτρεψα το μπαλκόνι μου 
σε μία μίνι τροπική ζούγκλα!

Τι περιλαμβάνουν τα μελλοντικά 
σου σχέδια;
Πέραν από την ολοκλήρωση και την κυκλο-
φορία του πρώτου μου προσωπικού δίσκου, 
ετοιμάζω εμφανίσεις με υπέροχους συνερ-
γάτες! 
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«ΜΟΡΙΑΣ ’21»: Η Πελοπόννησος 
μέσα από 21 διαδρομές εμπνευσμένες από την Eπανάσταση
Με την παρουσία επιφανών προσωπικοτήτων και φορέων εγκαινιάστηκε 

η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 
Κωνσταντακόπουλου και της Costa Navarino

Μ
ε τη συμμετοχή πάνω από 
70 ιδρυμάτων, φορέων και 
εταιρειών που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα, 
π α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ ε 
διαδικτυακά η πρωτοβουλία 

που αναπτύσσουν το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη 
και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και η ΤΕΜΕΣ 
Α.Ε., απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα στους 
απανταχού Έλληνες ν’ ανταμώσουν φέτος στην 
Πελοπόννησο, τον τόπο όπου εδραιώθηκε ο 
Αγώνας για την Ανεξαρτησία! 
Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα της 
Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και πραγματοποιείται 
με στρατηγικούς εταίρους την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου και τους Δήμους Ανατολικής 
Μάνης, Δυτικής Μάνης, Καλαμάτας, Κορινθίων, 
Μονεμβασίας, Ναυπλιέων, Πύλου-Νέστορος, 
Τρίπολης, καθώς και τους Δήμους Μεσσήνης, 
Οιχαλίας, Τριφυλίας, σε συνεργασία με την 
«Πρωτοβουλία 1821-2021». 
Εκπρόσωποι των φορέων που συνέβαλαν 
στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
προγράμματος –όλοι τους επιφανείς 
προσωπικότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού 
χώρου– έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση.
Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και 
Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και της ΤΕΜΕΣ 

Α.Ε., κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, 
μοιράστηκε το όραμα του προγράμματος 
δηλώνοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος που 
πάνω από 70 φορείς, ιδρύματα και εταιρείες 
αγκάλιασαν την προσπάθειά μας και όλοι μαζί 
δημιουργούμε το Κάλεσμα στον Μοριά. Αυτό 
πιστεύουμε ότι είναι και το μεγαλύτερο μήνυμα 
του εορτασμού. Μαζί μπορούμε να επιτύχουμε 
περισσότερα. Αυτό κατάφεραν οι πρόγονοί μας 
και διδάχθηκαν τόσο από τις επιτυχίες όταν 
ήταν ενωμένοι όσο και από τις αποτυχίες όταν 
δεν ήταν. H Επανάσταση του 1821 μας έδειξε 
πως, μόνο όταν όλες οι δυνάμεις του έθνους 
ενωθήκαν, πετύχαμε το ακατόρθωτο». 
Το ΜΟΡΙΑΣ ’21 είναι ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα πολιτιστικού τουρισμού που, 
μέσα από 21 θεματικές διαδρομές, συνδέει 
εμβληματικές πόλεις της Πελοποννήσου, 
αναδεικνύει την ιστορία του τόπου και τον ρόλο 
κάθε πόλης στον Αγώνα για την Ανεξαρτησία. 
Οι διαδρομές είναι τριήμερες, πενθήμερες 
ή επταήμερες και προβάλλουν τα γνωστά 
και άγνωστα μνημεία κάθε πόλης, ενώ 
εμπλουτίζονται με 4 άξονες δράσεων που 
έχουν ως επίκεντρο την Ιστορία, την Τέχνη, τη 
Γαστρονομία και τη Φύση. Την επιστημονική 
τεκμηρίωση του προγράμματος έχει αναλάβει 
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με τον 
συντονισμό του καθηγητή Νικόλαου Ζαχαριά 

και την εποπτεία σε θέματα τεκμηρίωσης του 
ομότιμου καθηγητή Θάνου Βερέμη και του 
καθηγητή Θανάση Χρήστου. Οι δράσεις του 
προγράμματος θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται 
σταδιακά το επόμενο διάστημα. Περισσότερες 
πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ: 
https://www.morias21.com/.

Παρακάτω αναλυτικά, οι 4 άξονες δράσεων 
του προγράμματος:
Ιστορία: Με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας 
και σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, 
πίνακες Ελλήνων και ξένων δημιουργών που 
παραχωρήθηκαν από το Μουσείο Μπενάκη, το 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και το Λαογραφικό 
Μουσείο Καλαμάτας θα ζωντανέψουν 
ψηφιακά σε συνδυασμό με την αφήγηση 
των γεγονότων από τους πρωταγωνιστές 
τους στην Πύλο (Οικία Τσικλητήρα), την 
Καλαμάτα (Πνευματικό Κέντρο), την Τρίπολη 
(Πετροπούλειο Κληροδότημα), την Ανατολική 
Μάνη (Παλιό Δημαρχείο Αρεόπολης) και 
το Ναύπλιο (Βουλευτικό). Το πρόγραμμα 
υλοποιείται με την υποστήριξη των εταιριών 
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 
Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ, 
του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και 
Πολιτιστικού Έργου, της KOUROS Maritime 
Enterprises και της Μυτιληναίος.

Η Αλεξάνδρα Τηλιγάδα, Co-Founder της Discover Greek Culture συντονίζει τη συνέντευξη Τύπου.
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Παράλληλα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα 
Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια και το 
Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας, θα 
πραγματοποιηθεί η σπονδυλωτή έκθεση 
ελληνικών ενδυμασιών «Ο Μοριάς της 
Ελευθερίας», παρουσιάζοντας παραδοσιακές 
τοπικές φορεσιές της Πελοποννήσου και του 
Αργοσαρωνικού.
Τέχνη: Νέες και νέοι καλλιτέχνες θα 
παρέμβουν στο αστικό περιβάλλον 
επιλεγμένων πόλεων της Πελοποννήσου με 
10 μοντέρνες, δημόσιες τοιχογραφίες ηρώων 
που αναδεικνύουν ένα ενιαίο πελοποννησιακό 
αφήγημα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το 
ΙΓ’ Εργαστήριο της Ανώτατης Σχολής Καλών 
Τεχνών με την εποπτεία της προέδρου του 
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών δρος Ερατούς 
Χατζησάββα, η οποία έχει την ευθύνη της 
ιστορικής τεκμηρίωσης και την εικαστική 
επιμέλεια της εικονογράφησης.
Γαστρονομία: Οι διατροφικές συνήθειες 
των Αγωνιστών του 1821 δίνουν την 
αφορμή για ένα ιδιαίτερο γαστρονομικό 
ταξίδι στην ιστορία, σε συνεργασία με 
τα πέντε Επιμελητήρια της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου αλλά και με Επαγγελματικούς 
Συνδέσμους: υλικά, γεύσεις και μυστικά μιας 
μακρινής εποχής που ανέδειξαν η έρευνα 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το 

περιοδικό «Γαστρονόμος» διασταυρώνονται 
σε ένα ιδιαίτερο μενού που δημιούργησε ο 
αγαπημένος chef Λευτέρης Λαζάρου, με τίτλο 
«Τα Πιάτα της Επανάστασης». Την ίδια στιγμή, 
ο master of wine Κωνσταντίνος Λαζαράκης 
επιμελείται τοπικές ποικιλίες κρασιών. Μέσα 
από 12 βίντεο μαγειρικής το πρόγραμμα 
εκπαιδεύει εστιατόρια της Πελοποννήσου στην 
παρασκευή των συνταγών, ενώ απευθύνει 
κάλεσμα σε όλα τα εμβληματικά εστιατόρια 
της χώρας να εμπνευστούν και να εντάξουν 
στο μενού τους πιάτα εμπνευσμένα από 
την Επανάσταση, σύμφωνα με τη δική τους 
δημιουργική προσέγγιση.
Φύση: Αιωνόβια δέντρα της Πελοποννήσου 
αφηγούνται σημαντικές στιγμές του Αγώνα και 
αποκτούν ειδική σήμανση. Με αυτόν τον τρόπο, 
γίνονται ζωντανοί μάρτυρες των γεγονότων 
της εποχής. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου και με την υποστήριξη του 
Ομίλου Olayan, το πρόγραμμα χαρτογραφεί τα 
αιωνόβια δέντρα του Μοριά και αναδεικνύει 
27 δέντρα-μάρτυρες των γεγονότων της 
Επανάστασης. Παράλληλα, σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Καλαμάτας 
και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
σχεδιάζεται εκπαιδευτική δράση σε όλα τα 
σχολεία της Ελλάδος.

Με την ευγενική παραχώρηση του Μουσείου 
Μπενάκη, πίνακες με θέματα από την 
ιστορία της Επανάστασης αναβιώνουν με 
πρωτοποριακό τρόπο από Tableaux Vivants σε 
ανοιχτούς χώρους και βιτρίνες καταστημάτων, 
σε συνεργασία με τα πολυκαταστήματα attica 
και τη Lamda Development σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη.
Από κοινού με την εταιρία My Greek Games, το 
πρόγραμμα έχει δημιουργήσει το οικογενειακό 
επιτραπέζιο παιχνίδι με τίτλο «Ταξίδι προς την 
ελευθερία», που θα διατίθεται στα PUBLIC 
και σε καταστήματα σε όλη την Ελλάδας. To 
παιχνίδι δείχνει πως διαφορετικές δυνάμεις, 
οι οπλαρχηγοί, οι διανοούμενοι, οι πολιτικοί, οι 
πρόκριτοι και οι φιλέλληνες συνεργάζονται για 
την ελευθερία. 
Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το υπουργείο 
Εξωτερικών, το The Hellenic Initiative και 
το South East European Studies at Oxford 
(SEESOX) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, 
το πρόγραμμα απευθύνει κάλεσμα στους 
Έλληνες της διασποράς να έρθουν φέτος στην 
Ελλάδα, για να ζήσουν την ιστορία λέγοντας «Κι 
εγώ στον Μοριά»!

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το 
πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα https://www.morias21.com/  

Τρισδιάστατη απεικόνιση 
από τα ψηφιακά εκθέματα.

Τοιχογραφία της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

Ο chef Λευτέρης Λαζάρου.Τα αιωνόβια δέντρα μάρτυρες της ιστορίας.
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Ο Ιούνιος φέρνει μαζί του 
σημαντικούς συγγραφείς διεθνούς 
κύρους, οι οποίοι θα μιλήσουν 
για τα βιβλία τους αποκλειστικά 

μέσω του #PublicEventsGoSocial που 
συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Το 
Public υποδέχεται τον Ιούνιο σε ζωντανή 
σύνδεση προσωπικότητες όπως η Romy 
Hausmann, ο David Eagleman και ο 
Stephen Petranek, μέσα από τη σελίδα 
του Public στο Facebook και το κανάλι του 
Public στο YouTube. 
Την Τετάρτη 2 Ιουνίου, στις 19.00, το Public 
υποδέχεται τη Γερμανίδα συγγραφέα Romy 
Hausmann, τη νέα ανερχόμενη δύναμη 
στον χώρο των θρίλερ, η οποία με το βιβλίο 
της «Καλό μου παιδί», που κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Μεταίχμιο, επιβεβαιώνει αυτήν 
τη φήμη. Πρόκειται για το πρώτο της βιβλίο 
που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία, καθώς 
έχει μεταφραστεί ήδη σε περισσότερες από 
19 γλώσσες, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται η 
κινηματογραφική του μεταφορά.
Την Παρασκευή 4 Ιουνίου στις 
19.00 συνεχίζει ο διακεκριμένος 
νευροεπιστήμονας και συγγραφέας David 
Eagleman, ο οποίος θα με αφορμή το 
βιβλίο «Η Δύναμη του Νου - Επινοώντας 
τον κόσμο μέσα από τη δημιουργική 
διαδικασία», που κυκλοφορεί από τις 

εκδόσεις Οξύ, μας προσκαλεί σε μια 
ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα «Η 
δημιουργικότητα και η καινοτομία σε 
δύσκολους καιρούς: Πώς η πανδημία 
επηρεάζει την ικανότητα του μυαλού μας 
για δημιουργία». Ο Δρ. David Eagleman 
διδάσκει νευροεπιστήμη στο Πανεπιστήμιο 
του Στάνφορντ και είναι CEO και συνιδρυτής 
της Neosensory. Το 2019 προβλήθηκε στο 
Netflix το ντοκιμαντέρ για την ανθρώπινη 
δημιουργικότητα, «The Creative Brain», το 
οποίο πριν από λίγους μήνες μεταφράστηκε 
και στα ελληνικά. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, 
ο Δρ. David Eagleman μιλά για τη 
δημιουργική διαδικασία ανθρώπων που 
μας χάρισαν καινοτομίες, ενώ εξερευνά 
το πώς γεννιούνται οι δημιουργικές ιδέες. 
Μαζί του θα είναι ο Anthony Brandt, 
καθηγητής μουσικής στη Μουσική Σχολή 
Shepherd του Πανεπιστημίου Rice και 
καλλιτεχνικός διευθυντής του μοντέρνου 
μουσικού σχήματος Musiqa. Ο Brandt έχει 
γράψει δύο όπερες δωματίου και έργα για 
ορχήστρα, χορό, θέατρο, κινηματογράφο 
και τηλεόραση. Έχει συνυπογράψει άρθρα 
σχετικά με τη γνωστική λειτουργία της 
μουσικής, που δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά 
«Frontiers» και «Brain Connectivity». 
Την Τρίτη 15 Ιουνίου στις 19.00 τη 
σκυτάλη παίρνει ο πολυβραβευμένος 

δημοσιογράφος και συγγραφέας 
Stephen L. Petranek, ο οποίος θα 
παρουσιάσει το νέο του βιβλίο «Πώς θα 
ζήσουμε στον Άρη», που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Key Books. Ο ίδιος έχει 
διατελέσει αρχισυντάκτης του κορυφαίου 
επιστημονικού περιοδικού στον κόσμο, 
«Discover», ενώ έχει συνεργαστεί με τα 
περιοδικά «Washington Post, Time», 
«This Old House», «Life», καθώς και με 
ιστορικά έντυπα της Weider History Group. 
Αυτήν την περίοδο είναι αρχισυντάκτης 
του Breakthrough Technology Alert, 
για το οποίο ανακαλύπτει επενδυτικές 
ευκαιρίες που δημιουργούν αξία για την 
ανθρωπότητα.
Για όλες τις παραπάνω διαδικτυακές 
παρουσιάσεις συντονιζόμαστε 
στο #PublicEventsGoSocial 
σε Facebook, YouTube και blog για να 
παρακολουθήσουμε live αυτές, αλλά και 
πολλές ακόμα εκδηλώσεις που έρχονται.
Τα ενεργά μέλη του bookfriends.gr μπορούν 
να γράφουν τα σχόλιά τους για τα βιβλία 
που διαβάζουν ή να αναζητούν σχόλια για 
τίτλους βιβλίων που τους ενδιαφέρουν. 
Το μεγαλύτερο site με βιβλιοκριτικές 
αναγνωστών στην Ελλάδα, το bookfriends.
gr, αριθμεί πλέον περισσότερες από 60.000 
κριτικές.

Διεθνείς συγγραφείς τον Ιούνιο στα Public
Οι συγγραφείς Romy Hausmann, David Eagleman και Stephen Petranek 

έρχονται στις οθόνες μας για τρεις μοναδικές παρουσιάσεις
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Ο Τοµ (Λίαµ Νίσον) είναι πολλά δι-
αφορετικά πράγµατα, αλλά κυρίως 
δύο: ένας διαβόητος ληστής και ένας 

φρεσκοερωτευµένος άντρας. Τα αισθήµατά 
του για την την Άννι (Κέιτ Γουόλς) τον έχουν 
ωθήσει να διορθώσει τα λάθη του παρελθό-
ντος και να αφήσει πίσω του την παρανοµία. 
Αποφασίζει να παραδοθεί στο FBI και να 
στερηθεί τα χρήµατα που έχει ληστέψει, µε 
αντάλλαγµα έναν δικαστικό συµβιβασµό και 

ένα νέο ξεκίνηµα. Όταν όµως συνειδητοποι-
ήσει ότι οι πράκτορες του FBI είναι πιο δι-
εφθαρµένοι από εκείνον, αρχίζει ένα κυνη-
γητό γάτας-ποντικιού, όπου το κακό και το 
καλό µπερδεύονται και µόνο η αγάπη µένει 
αλώβητη.
Μία απολαυστική και αγωνιώδης πορεία, 
µία σειρά από περίπλοκους χαρακτήρες και 
ένα αναπάντεχο µήνυµα για την αγάπη που 
τελικά κινεί όλα τα νήµατα. 

Σπονδυλωτό φιλµ µε ιστορίες από όλο 
τον ελλαδικό χώρο, µε έντονο το ντο-
κιµαντερίστικο στοιχείο. Η «Μικρή 

Ελλάδα» αποτελεί µια νέα φιλµική πρότα-
ση του σκηνοθέτη Κώστα Γάκη, η οποία ως 
format φέρει τον τίτλο «Ταινία-Γέφυρα». 
Με το ξέσπασµα λοιπόν της κρίσης του κο-
ρωνοϊού στη χώρα µας και στο ξεκίνηµα 
της πρώτης καραντίνας (Μάρτιος 2020), ο 
Κώστας Γάκης µε σταθερή συνοδοιπόρο και 
συνδηµιουργό τη Νατάσα-Φαίη Κοσµίδου, 
πρότεινε σε δώδεκα δηµιουργικούς ηθοποι-
ούς από όλη την Ελλάδα και την Οµογένεια 
να συµµετάσχουν σε ένα διαφορετικό δια-
δικτυακό εργαστήριο αφήγησης και εκδρα-

µάτισης ιστοριών. Κάθε µέλος της οµάδας 
συνέβαλε µε ιστορίες, µαρτυρίες, αφηγήσεις 
και ποιήµατα από την περιοχή της καταγω-
γής του και από το δικό του απόθεµα µνή-
µης. Οι ιστορίες που τελικά επιλέχθηκαν για 
να αποτελέσουν το υλικό της ταινίας µιλούν 
για την κατανόηση της διαφορετικότητας 
µέσα στην κάθε κοινότητα, για την αξία της 
µνήµης καθώς και για µια τρυφερή επανοι-
κειοποίηση της ελληνικότητας.
Εισιτήρια: 5€
Κρατήσεις / Online streaming (15/05-
30/06): 
https://www.viva.gr/tickets/theater/
streaming/mia-mikri-ellada/

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Μαρκ Γουίλιαµς
Ηθοποιοί: Λίαµ Νίσον, Τζάι Κόρτνεϊ, Κέιτ Γουόλς, Ρόµπερτ Πάτρικ, Τζέφρι Ντόνοβαν, Άντονι Ράµος

Σκηνοθεσία, σύλληψη, µουσική, αφήγηση: Κώστας Γάκης 
Παίζουν: Αναστασία Αµπατζόγλου, Σοφία Ανδριτσοπούλου, Χριστίνα Βεριβάκη, Σωσσάνα Βερτσώνη, 
Χριστίνα Βράκα, Χριστιάνα Κανδυλιώτη, Φωτεινή Καπνισάκη, Πάνος Νιάγκος, Σοφία Παγώνη, Χριστίνα 
Πολίτου, Νατάσα Σµυρνιώτη, Βασιλεία Τερζάκη

ΕΝΤΙΜΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ
(HONEST THIEF)

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΣΟΥΠΕΡΝΟΒΑ

Ο Σαµ (Κόλιν Φερθ) και ο 
Τάσκερ (Στάνλεϊ Τούτσι) 
έχουν ζήσει είκοσι χρόνια 

µαζί και είναι τώρα πιο ερωτευµένοι 
από ποτέ. Αλλά εδώ και δύο χρόνια, 
από τότε που ο Τάσκερ διαγνώστη-
κε µε άνοια σε πρώιµο στάδιο, η ζωή 
τους έπρεπε να αλλάξει. Καθώς η κα-
τάσταση του Τάσκερ επιδεινώνεται, 
ο Σαµ αναγκαστικά θέτει τη ζωή του 
σε αναµονή για να φροντίσει τον σύ-
ντροφό του. Αποφασίζουν λοιπόν να 
σχεδιάσουν ένα ταξίδι, ώστε όσο ο 
Τάσκερ είναι σε θέση να ταξιδέψει, 
να ξαναδεί φίλους και συγγενείς και 
να ξαναβρεθεί στα µέρη που έχει αγα-
πήσει. Όµως αυτές οι στιγµές χρωµα-
τίζονται από την αντιπαράθεση της 
εξωτερικής αποφασιστικότητας του 
Σαµ και του εσωτερικού αγώνα του 
να διαχειριστεί αυτό που συµβαίνει. 
Εν τω µεταξύ, ο Τάσκερ γνωρίζει ότι 
η κατάστασή του έχει τεράστια επί-
δραση στις ζωές και των δύο και ότι 
αρχίζει πια να χάνει τον έλεγχο του 
εαυτού του .

Σκηνοθεσία: Χάρι Μακουίν
Παίζουν: Κόλιν Φερθ, Στάνλεϊ Τούτσι
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6 βιβλία για τον Ιούνιο

Τζακ Λόντον, Μάρτιν Ίντεν, µετάφραση: Γεωργία Αλεξίου, εκδόσεις Καστανιώτη
Ο Μάρτιν Ίντεν είναι ένας φτωχός, αυτοδίδακτος νέος, που αγωνίζεται να ξεπεράσει τη φτώχεια και την έλλειψη 
ευκαιριών και να γίνει επιτυχηµένος συγγραφέας. Ελπίζει να βρει αποδοχή στον κόσµο των εκλεπτυσµένων αρι-
στοκρατών, αλλά δυσκολεύεται να ξεφύγει από το τραχύ υπόβαθρο της εργατικής τάξης. Όταν ο Μάρτιν ερωτεύεται 
τη Ρουθ Μορς, φαίνεται πως δεν είναι άξιος για να την παντρευτεί, καθώς εκείνη προέρχεται από µια πλούσια 
αστική οικογένεια. Προσπαθεί να εδραιωθεί ως επιτυχηµένος συγγραφέας και να βελτιώσει την κοινωνική του 
κατάσταση, ώστε να µπορέσει κάποια µέρα να γίνει αντάξιος της αληθινής του αγάπης. Όµως, στην πορεία προς την 
καταξίωση, όλος του ο κόσµος θα ανατραπεί, οδηγώντας τον σε µονοπάτια που δεν είχε φανταστεί ότι θα βρεθεί, 
και η επιτυχία θα έχει πολύ πικρή γεύση.
Ένα µυθιστόρηµα που µέσα στην τραγικότητά του είναι ταυτόχρονα ελπιδοφόρο, στηρίζοντας την πίστη ότι η τέχνη 
µπορεί να µεταµορφώσει ζωές. 
Ένα βιβλίο που έχει εµπνεύσει αµέτρητους νέους συγγραφείς και καλλιτέχνες να ακολουθήσουν τα όνειρά τους.

∆ηµήτρης Λακασάς, Άνθρωπος 4.0. Για µια σοφή διαχείριση της 4ης Βιοµηχανικής 
Επανάστασης, εκδόσεις Κλειδάριθµος
Τι είναι επιτέλους αυτή η 4η Βιοµηχανική Επανάσταση; Αφορά τη βιοµηχανία των ανεπτυγµένων χωρών ή µήπως 
µας αφορά όλους; Τα ερωτήµατα που δηµιουργεί η έλευση της 4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης είναι πολλά και 
δύσκολα, η απάντηση όµως είναι απλή. Η σοφή διαχείριση της γνώσης θα αποτελέσει το σηµείο-κλειδί στην επιτυ-
χηµένη εφαρµογή της 4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης. Ο άνθρωπος έχει φθάσει σε µια καµπή της εξελικτικής του 
πορείας και βρίσκεται για ακόµα µια φορά σε σταυροδρόµι, όπου καλείται να διαµορφώσει το µέλλον του. Το βιβλίο 
επιχειρεί µια διείσδυση στα άδυτα των νέων τεχνολογιών µε µια απλή µατιά και µε τον ίδιο τρόπο βλέπει το µέλλον 
της ανθρωπότητας. Τάσσεται ξεκάθαρα και µε επιχειρήµατα υπέρ του ανθρώπου στο νέο δίληµµα «άνθρωπος ή 
µηχανή». Εν τέλει, θα επικρατήσει το φως ή το σκοτάδι στη νέα εποχή που έρχεται; Ή µήπως αυτή η εποχή κιόλας 
ήρθε;

Τσαρλς Κινγκ, Mεσάνυχτα στο Πέρα Παλάς - Η γένεση της σύγχρονης Ιστανµπούλ, 
Μετάφραση: Βίβιαν Ματσούκα, εκδόσεις ∆ιάµετρος 
Ένα µαγικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα µε επίκεντρο το ξενοδοχείο 
«Πέρα Παλάς» το οποίο ιδρύθηκε το 1892 για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες του «Orient Express» που έφταναν 
στην πρωτεύουσα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Ο σιδερένιος ανελκυστήρας του, ο δεύτερος που εγκαταστά-
θηκε στην Ευρώπη µετά από αυτόν του Πύργου του Άιφελ, µετέφερε διάσηµους πελάτες που ζωντανεύουν στις 
σελίδες του βιβλίου: Έρνεστ Χεµινγουέι, Άγκαθα Κρίστι, Κεµάλ Ατατούρκ, Λέον Τρότσκι, Γιόζεφ Γκαίµπελς, Ρόζα 
Εσκενάζυ και ο Πρόδροµος Μποδοσάκης, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου για µερικά χρόνια.
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Ιζαµπέλ Αλιέντε, Οι γυναίκες της ψυχής µου, µετάφραση: Αγγελική Βασιλάκου, 
εκδόσεις Ψυχογιός
«∆εν υπερβάλλω όταν λέω πως υπήρξα φεµινίστρια από το νηπιαγωγείο».
Η µεγάλη Χιλιανή συγγραφέας µάς προσκαλεί να τη συνοδεύσουµε σε ένα προσωπικό και συναισθηµατικό ταξίδι 
στο οποίο εξετάζει τόσο τη γυναικεία συνθήκη, όπως τη βίωσε στη διάρκεια της ζωής της, όσο και τη σχέση της 
µε το φεµινιστικό κίνηµα, από τη νηπιακή της ηλικία έως σήµερα. Θυµάται πρόσωπα του περιβάλλοντός της που 
την καθόρισαν, όπως η µητέρα της, η Παντσίτα, η οποία µεγάλωσε µόνη της την ίδια και τα αδέλφια της, αφού τους 
εγκατέλειψε ο πατέρας της, η αδικοχαµένη κόρη της, η Πάουλα, ή η ατζέντισσά της Κάρµεν Μπάλσελς, που υπήρξε 
φίλη και µέντοράς της. Αναφέρεται τόσο σε εµβληµατικές συγγραφείς, όπως η Βιρτζίνια Γουλφ και η Μάργκαρετ 
Άτγουντ, όσο και σε νεότερες καλλιτέχνιδες που αφυπνίζουν συνειδήσεις, καθώς και σε γυναίκες θύµατα βίας οι 
οποίες, µε αξιοπρέπεια και θάρρος, ξαναστέκονται στα πόδια τους και προχωρούν. Αυτές είναι οι γυναίκες της 
ψυχής της. Χαιρετίζοντας το κίνηµα #MeToo και τις πρόσφατες εξεγέρσεις στη Χιλή, η Αλιέντε καταλήγει: «∆εν 
είµαι έτοιµη να παραδώσω ακόµη τη δάδα µου και ελπίζω να µην είµαι ποτέ. Θέλω ν’ ανάψω τους δαυλούς των 
εγγονών µου µε τον δικό µου. Θα πρέπει να ζήσουν για εµάς, όπως εµείς ζούµε για τις µητέρες µας, και να συνεχί-
σουν το έργο που δεν µπορέσαµε να ολοκληρώσουµε».

Τόνι Μόρισον, Το τ ραγούδι του Σόλοµον, µετάφραση: Κατερίνα Σχινά, 
εκδόσεις Παπαδόπουλος
Το Τραγούδι του Σόλοµον είναι ένα µυθιστόρηµα τεράστιας οµορφιάς και δύναµης για έναν µαγικό κόσµο τεσσά-
ρων γενεών Αφροαµερικανών: ο Μίλκµαν Ντεντ, γόνος της πλουσιότερης µαύρης οικογένειας κάποιας πόλης των 
µεσοδυτικών ΗΠΑ, γεννιέται την ώρα που ένας εκκεντρικός γείτονας, στη µάταιη προσπάθειά του να πετάξει, πέφτει 
από µια στέγη και σκοτώνεται. Η άτυχη αυτή πτήση θα στοιχειώσει τη ζωή του, καθώς ο Μίλκµαν µεγαλώνει σε 
ένα σπίτι στοιχειωµένο από τον θάνατο αλλά και την απληστία του πατέρα του, παρέα µε τις σιωπηλές αδελφές του 
και την παράξενα παθητική µητέρα του. Καθώς ο Μίλκµαν θα ταξιδεύει αναζητώντας τις ρίζες του, η Μόρισον θα 
µας εισάγει ολοένα και πιο βαθιά στον πολύπλοκο και αντιφατικό κόσµο των Αφροαµερικανών της µεταπολεµικής 
Αµερικής, έναν κόσµο όπου συµβιώνουν άνθρωποι του µόχθου και προφήτες, επαναστάτες και συµβιβασµένοι, 
ψεύτες και δολοφόνοι, άγιοι και δαίµονες.
Ένα ταξίδι µύησης και ενηλικίωσης, γραµµένο µε την τόλµη ενός Σολ Μπέλοου ή ενός Γκαµπριέλ Γκαρσία Μάρκες, 
αλλά, πάνω απ’ όλα, µε την καταπληκτική, λυρική πένα µιας µεγάλης νοµπελίστριας.

Σπύρος Πετρουλάκης, Το ναυάγιο, εκδόσεις Μίνωας
8/12/1966, Φαλκονέρα, ώρα 02:06.
SOS από «Ηράκλειον».
Στίγµα µας: 36° 52’ B., 24° 08’ A. Βυθιζόµαστε!
Ο ασύρµατος του πλοίου σιγεί, όπως και οι φωνές των επιβατών. Η Ειρήνη µε τον Απόστολο, που ξεκίνησαν για το 
ταξίδι της ζωής τους, τώρα παλεύουν να σωθούν. Η µάχη µε τον ασύµµετρο εχθρό είναι µεγάλη και άνιση. Ποιος 
θα σωθεί; Ποιος θα χαθεί;
Σύγχρονη εποχή.
Η Άρτεµις, τρεις µέρες µετά τον θάνατο της γιαγιάς της, ανακαλύπτει µερικές ξεθωριασµένες εφηµερίδες µιας 
άλλης εποχής. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται το ναυάγιο του «Ηράκλειον». Η γυναίκα που αντικρίζει στην κυκλωµένη 
φωτογραφία τής θυµίζει τη γιαγιά της. Ίδιο όνοµα, ίδιο πρόσωπο, µα διαφορετικό επώνυµο. ∆ίχως να το γνωρίζει, 
κρατά ένα κουβάρι µε αγκαθωτά νήµατα, που, καθώς ξετυλίγεται, τα αγκάθια του χώνονται βαθιά στην καρδιά της.
Κύθηρα, Αθήνα, Παρίσι. Ένα µυστηριώδες τρίγωνο, ένα ταξίδι που δεν τέλειωσε ποτέ.
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WWF: Εκατοντάδες εκατομμύρια 
άνθρωποι ανησυχούν πλέον 
για την απώλεια της φύσης

Σ
ημαντικά έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων σε ολόκληρο 
τον κόσμο που εκφράζουν πλέον την όλο και μεγαλύτερη 
ανησυχία τους για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Νέα 
έρευνα δείχνει πως υπάρχει αναμφισβήτητα μια αλλαγή στη 
συμπεριφορά των πολιτών, που έρχεται ως απάντηση στην 

πλανητική κρίση. Τώρα είναι η στιγμή για δράση, προτού η κατάσταση 
γίνει μη αναστρέψιμη.
Η νέα παγκόσμια έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη μονάδα ερευνών 
του Economist (Economist Intelligence Unit), για λογαριασμό του WWF, 
και δείχνει πως το ενδιαφέρον και η ανησυχία των πολιτών για τη φύση 
έχουν αυξηθεί σημαντικά (+16%) τα τελευταία πέντε χρόνια. Συνεχίζουν, 
μάλιστα, να αυξάνονται, καθώς ο κόσμος προσπαθεί να ανακάμψει από 
την πανδημία του COVID-19. Τα στοιχεία δίνονται σήμερα στη δημοσιότητα, 
με αφορμή τη Διεθνής Ημέρα Βιοποικιλότητας που έχει καθιερωθεί από 
τα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Μαΐου.
Πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως όμως στις αναδυόμενες 
οικονομίες, συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο την πλανητική 
κρίση, γεγονός που επηρεάζει τη συμπεριφορά τους. Πρόκειται για μία 
αυξανόμενη παγκόσμια τάση, την οποία το WWF αποκαλεί «οικολογική 
αφύπνιση» (eco-wakening). Προβληματισμένοι πολίτες και καταναλωτές 
εξωτερικεύουν την ανησυχία τους και απαιτούν δράση για την απώλεια 
της φύσης και της βιοποικιλότητας, με διάφορους τρόπους.
Ειδικότερα, η έκθεση με τίτλο «Μια οικολογική αφύπνιση: Μετρώντας την 
παγκόσμια ευαισθητοποίηση, την ενασχόληση και τη δράση για τη φύση» 
(«An Eco-wakening: Measuring global awareness, engagement and 
action for nature»), κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον ψηφιακό ακτιβισμό. Τα 
στοιχεία δείχνουν πως οι αναφορές στο Twitter αυξήθηκαν κατά 65%, 
εντείνοντας την ανησυχία για το περιβάλλον παγκοσμίως, με τις αναφορές 
για τη φύση και τη βιοποικιλότητα να έχουν αυξηθεί από 30 εκατ. σε 50 
εκατ. τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Influencers, celebrities, πολιτικοί και 
θρησκευτικοί ηγέτες, αλλά και μεγάλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί, 
έχουν μιλήσει δημοσίως για την ανάγκη προστασίας της φύσης, με τις 
αναρτήσεις τους στα social media να αγγίζουν συνολικά ένα κοινό σχεδόν 
1 δισεκατομμυρίου ατόμων παγκοσμίως.  
Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι οι καταναλωτές «ψηφίζουν» με τα κλικ 
τους στο Google, δείχνοντας αύξηση της δημοτικότητας των αναζητήσεων 
που σχετίζονται με τη φύση, κυρίως από την Ασία και τη Λατινική Αμερική, 
και συγκεκριμένα σε χώρες όπως η Ινδονησία (+53%) και η Ινδία (+190%). 
Επιπλέον, όλο και περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν την απώλεια της 
φύσης ως ένα σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα, με το ποσοστό να φτάνει 
το 96% για τους ερωτηθέντες στη Λατινική Αμερική – πρόκειται για το 
υψηλότερο σε σχέση με όλες τις άλλες περιοχές που μελετήθηκαν. Αυτή η 
αλλαγή στο δημόσιο αίσθημα αντικατοπτρίζει μια σκληρή πραγματικότητα, 
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καθώς οι άνθρωποι στις αναδυόμενες οικονομίες είναι πιο πιθανό να 
βιώσουν τον καταστροφικό αντίκτυπο της απώλειας της φύσης.
Κάνοντας ένα βήμα παραπάνω, πέρα από τις διαμαρτυρίες και τις 
εκστρατείες συλλογής υπογραφών, καταναλωτές σε όλο τον κόσμο 
αλλάζουν τώρα τη συμπεριφορά τους, τροποποιώντας για παράδειγμα τις 
αγοραστικές τους συνήθειες ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις αξίες τους. 
Η έρευνα διαπίστωσε μια εντυπωσιακή αύξηση 71% στη δημοτικότητα 
των αναζητήσεων για βιώσιμα αγαθά από το 2016, ιδιαίτερα σε χώρες 
υψηλού εισοδήματος, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, 
η Αυστραλία και ο Καναδάς. Ωστόσο, η τάση δεν περιορίζεται μόνο σε 
αυτές τις κοινωνίες, αλλά επίσης επιταχύνεται σε αναπτυσσόμενες και 
αναδυόμενες οικονομίες, όπως για παράδειγμα στην Ινδονησία (+24%) 
και στον Ισημερινό (+120%). Όλη αυτή η πίεση αναγκάζει τις εταιρείες να 
ανταποκριθούν όσον αφορά στα βιώσιμα προϊόντα, ιδίως στους τομείς 
των καλλυντικών, των φαρμακευτικών προϊόντων, της μόδας και των 
τροφίμων.
Από το 2016, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 159 εκατομμύρια 
υπογραφές στο πλαίσιο εκστρατειών που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα. 
Παράλληλα, οι διαμαρτυρίες σε όλο τον κόσμο αυξάνονται σε συμμετοχή 
και συχνότητα, με τους συμμετέχοντες να απαιτούν ριζική δράση από τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την προστασία του πλανήτη και των 
μελλοντικών γενεών.
Ωστόσο, παρά την εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα καταστροφής της, η φύση 
σπάνια βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας ατζέντας, παρόλο που η 
απώλειά της αποτελεί τεράστια απειλή για την παγκόσμια οικονομία και 
την υγεία μας.
«Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι ξεκάθαρα: Η ανησυχία για τον 
αντίκτυπο που έχουμε στον φυσικό κόσμο αυξάνεται ραγδαία και ιδιαίτερα 
στις αναδυόμενες οικονομίες, όπου οι άνθρωποι βιώνουν πιο έντονα τις 
επιπτώσεις της αποψίλωσης, της μη βιώσιμης αλιείας, της εξαφάνισης 
ειδών και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων», τονίζει ο Marco 
Lambertini, γενικός διευθυντής του WWF International.
Η απώλεια της φύσης συμβάλλει στην αύξηση του κινδύνου εμφάνισης 
πανδημιών, υπονομεύει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής κρίσης, ενώ απειλεί και τον βιοπορισμό μας. Εντός του 2021, 
οι πολιτικοί ηγέτες αναμένεται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις σχετικά 
με το κλίμα και το περιβάλλον. Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία 
προκειμένου να αντιστραφεί η απώλεια της βιοποικιλότητας και να 
διασφαλιστεί ένας «θετικός προς τη φύση» κόσμος αυτήν τη δεκαετία, 
προς υποστήριξη της δράσης για το κλίμα και των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τάση της «οικολογικής 
αφύπνισης», μπορείτε να επισκεφθείτε το http://panda.org/eco-wakening.
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