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Θ. Πελαγίδης 
Η διόρθωση 
της πανδηµίας 
απαιτεί σωρευτική 
ανάπτυξη 10% το ΄21 
και το ΄22 

Γ. Κύρτσος 
Οι εκλογικές ήττες 
της ευρωαριστεράς 
δυσκολεύουν 
και τον ΣΥΡΙΖΑ

∆. Λέντζης 
Η κατάργηση του βέτο 
σε θέµατα εξωτερικής 
πολιτικής θα ευνοούσε 
τα µεγαλύτερα κράτη 
της Ε.Ε.

σελ. 7 σελ. 19-21 σελ. 9

σελ. 33 σελ. 27

•  ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
•  ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

•  ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

σελ.  4-6, 10-14

 Θ. Τσάτσος 
«Ο κόσµος εξακολουθεί να γνωρίζει ελάχιστα
 για την αναπηρία»

ΥΓΕΙΑ Covid-19
Οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο 
για τα παιδιά

ΤΟ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 
ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
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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.
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12€

1 σακί κάρβουνα 10kg
1 σακούλα προσάναμμα  

210.3466996210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

02 περιεχόµενα

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 587η
13//06//21

FREE SUNDAΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
marketing@freesunday.gr 

210-6754430

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Εurokinissi

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
www.kyrtsos.group 

dianomi@freesunday.gr, 
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210-6754430, 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΚΟΥΤΟΥΡΙΝΗΣ Ο.Ε.,
NEWS PRESS HOLD
∆ιανέµεται ∆ωρεάν
www.freesunday.gr

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

4-6 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η Ελλάδα 
σε δηµογραφικό αδιέξοδο
7 //  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΠΕΛΑΓΙ∆ΗΣ «Η 
διόρθωση της πανδηµίας απαιτεί σωρευτι-
κή ανάπτυξη 10% το ΄21 και το ΄22»
8 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Τσίπρας µε 
«λυµένο ζωνάρι»
9 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΛΕΝΤΖΗΣ «Η κα-
τάργηση του βέτο σε θέµατα εξωτερικής 
πολιτικής θα ευνοούσε τα µεγαλύτερα 
κράτη της Ε.Ε.»
10-12 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ο Όρµπαν 
έχει το όνοµα και η Φρεντέρικσεν τη χάρη
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η Τουρκία ως ασφαλής 
χώρα για τους πρόσφυγες, οι καταγγελίες 
και οι επαναπροωθήσεις
15 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο χάρτης των αντικειµε-
νικών αξιών
16 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο 
φτηνός κοµµατισµός αδιαφορεί για το µέλ-
λον των νέων
17 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Το τέλος της 
Μεταπολίτευσης
18 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ριζικό λίφτινγκ στον 
ΕΝΦΙΑ
19-21 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η πτώση 
της ευρωαριστεράς δυσκολεύει τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ
23-24 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Μετρώ-
ντας το διεθνές ρίσκο
25 // BUSINESS Τα σηµαντικότερα νέα 

*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.

του επιχειρηµατικού κόσµου
26 // ΥΓΕΙΑ Ξεκινά η πρόσβαση σε όλα 
τα εµβόλια για τους ενήλικες  
27 // ΥΓΕΙΑ Covid-19: Οι παράγοντες που 
αυξάνουν τον κίνδυνο για τα παιδιά
29 // ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Παιδί και όρια: Οι 10 
«χρυσοί» κανόνες

SPORTS
30-31 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr

FREE TIME
32 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
33 // ΠΡΟΣΩΠΟ Θ. ΤΣΑΤΣΟΣ «Ο κόσµος 
εξακολουθεί να γνωρίζει ελάχιστα για την 
αναπηρία»
34 // ΣΙΝΕΜΑ Τι θα δούµε αυτή την 
εβδοµάδα
35 // ΠΡΕΜΙΕΡΑ Μ. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ «Θέ-
λουµε όλα να γίνονται γρήγορα»
36-37 // ΒΙΒΛΙΟ 7 βιβλία για παιδιά και 
εφήβους
38 // ΓΥΝΑΙΚΑ Η Έλλη Παπακωνσταντί-
νου σκηνοθετεί στο Φεστιβάλ της Αβινιόν 
και στο Βασιλικό Θέατρο της Σουηδίας
39 // ΕΥΕΞΙΑ 6 tips για να ενεργοποιή-
σεις τον λιπώδη ιστό και τον µεταβολισµό
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ανάλυση

Από το 2011 οι θάνατοι 
ξεπερνούν ολοένα 
περισσότερο τις γεννήσεις 
στην Ελλάδα

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

∆ύσκολη η κατάσταση και στην Ε.Ε.

 Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΕ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο

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

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

Η 
Ε λ λ ά δ α 
έχει περι-
έλθει τα 
τελευταία 
χρόνια σε 
δηµογρα-
φικό α-

διέξοδο από το οποίο είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο να βγει. Οι δηµο-
γραφικές τάσεις είναι εξαιρετικά 
αρνητικές και στην Ε.Ε., γεγονός 
που κάνει πιο σύνθετη την αντιµε-
τώπιση του προβλήµατος.
Χρειάζεται µακροπρόθεσµος σχε-
διασµός και δύσκολες, από οικο-
νοµική και διοικητική άποψη, πα-
ρεµβάσεις για να ελεγχθεί, µε-

σοµακροπρόθεσµα, η αρνητική 
δυναµική. 
Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες 
οι οποίοι επιβαρύνουν την κατά-
σταση, όπως είναι οι συνέπειες της 
κρίσης της πανδηµίας και το προ-
σφυγικό-µεταναστευτικό.
 
Απόλυτη πτώση
Ο πληθυσµός της Ελλάδας µπήκε 
σε φάση απόλυτης δηµογραφικής 
πτώσης το 2011. Οι γεννήσεις το 
2010 ήταν 114.766 και ξεπερνούσαν 
οριακά τους θανάτους, οι οποίοι 
ήταν 109.087. Για πρώτη φορά το 
2011 οι θάνατοι –που έφτασαν τις 
111.099– ξεπέρασαν τις γεννήσεις, 

που υποχώρησαν στις 106.428. 
Τα επόµενα χρόνια ήταν ακόµη πιο 
δύσκολα από δηµογραφική άποψη, 
καθώς οι γεννήσεις άρχισαν να ε-
πηρεάζονται αρνητικά και από τις 
συνέπειες της οικονοµικής και κοι-
νωνικής κρίσης, ενώ οι θάνατοι συ-
νέχισαν να αυξάνονται λόγω της 
γήρανσης του πληθυσµού. 
Το 2014, η διαφορά θανάτων και 
γεννήσεων έφτασε τις 25.000, µε 
τους θανάτους στους 117.730 και τις 
γεννήσεις στις 92.149. 
Ακόµη χειρότερο το 2015, µε τη δι-
αφορά µεταξύ θανάτων και γεννή-
σεων να πλησιάζει τις 30.000. Οι 
θάνατοι ήταν 121.183 και οι γεννή-

σεις 91.847. 
Το 2017 επιδεινώθηκε η δυναµική 
µε τη διαφορά θανάτων –124.495– 



www.freesunday.gr 0513.06.2021

ανάλυση

Μέχρι το 2050 
θα περιοριστεί ο 
οικονομικά ενεργός 
πληθυσμός από 4,7 σε 
3 ως 3,7 εκατομμύρια

και γεννήσεων –88.553– να είναι 
της τάξης των 35.000.
Το 2019 η διαφορά θανάτων και 
γεννήσεων έσπασε, σε ετήσια 
βάση, το φράγμα των 40.000. Οι 
θάνατοι ανήλθαν στις 124.965 και 
οι γεννήσεις στις 83.763. 
Η αρνητική δυναμική ενισχύθηκε 
το 2020, χρονιά κατά την οποία άρ-
χισαν να γίνονται αισθητές οι συνέ-
πειες της πανδημίας, με τους θανά-
τους στις 131.839 και τις γεννήσεις 
στις 85.605. Μια διαφορά που ξε-
περνά τις 45.000. 
Η μείωση του δείκτη γονιμότητας 
κάτω από το όριο αναπλήρωσης –
που προσεγγιστικά ορίζεται στις 
δύο γεννήσεις ανά γυναίκα– και η 
γήρανση του πληθυσμού συνδυά-

ζονται για να δώσουν μια αυξανό-
μενη ετήσια διαφορά μεταξύ των 
περισσότερων θανάτων και των λι-
γότερων γεννήσεων. 
Ειδικοί επιστήμονες καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι η δεκαετής οι-
κονομική και κοινωνική κρίση πε-
ριόρισε δραστικά τις γεννήσεις και 
το ίδιο αναμένεται να γίνει στη δι-
άρκεια αυτής της δεκαετίας, εξαι-
τίας των συνεπειών της πανδημίας. 
Η προοπτική της δυναμικής ανά-
καμψης της οικονομίας μπορεί να 
μετριάσει κάπως τις δημογραφι-
κές συνέπειες της νέας κρίσης, δεν 
πρόκειται όμως να τις εξαφανίσει. 
Με βάση ορισμένες εκτιμήσεις, στο 
τέλος της δεκαετίας θα έχουμε μία 
πρόσθετη αρνητική δημογραφική 
εξέλιξη της τάξης των 200.000, ε-
ξαιτίας της οικονομικής και κοινω-
νικής αναταραχής που προκάλεσε η 
πανδημία. 

Ευρωπαϊκό πρόβλημα
Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα 
της Ε.Ε. που αντιμετωπίζει σοβαρό 
δημογραφικό πρόβλημα. Οι εκτι-
μήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την κατάσταση που επικρατεί 
στους «27» δημιουργούν δικαιολο-
γημένο προβληματισμό. 
Με βάση τα επίσημα στοιχεία του 
2018, ο αριθμός τοκετών ανά γυ-
ναίκα ήταν στους 1,55, αρκετά κάτω 
από τον αριθμό 2 που εξασφαλί-
ζει –σε γενικές γραμμές– την ανα-

παραγωγή του πληθυσμού. Η μέση 
ηλικία στην οποία φέρνουν στον 
κόσμο παιδί οι γυναίκες στην Ε.Ε. 
είναι τα 31,3 έτη.
Το προσδόκιμο ζωής για τους άν-
δρες το 2018 ήταν τα 78,2 έτη και 
για τις γυναίκες τα 83,7. 
Οι αλλαγές στη δημογραφική δυ-
ναμική οφείλονται κυρίως σε κοι-
νωνικούς λόγους. Τα νοικοκυριά 
με δύο γονείς και παιδιά μειώνο-
νται με το πέρασμα του χρόνου. 
Αυξάνονται οι μονογονεϊκές οικο-
γένειες, τα ζευγάρια χωρίς παιδιά, 
τα άτομα που ζουν μόνα και εκείνοι 
που κάνουν διαφορετικές επιλογές 
στην προσωπική τους ζωή. 
Οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής με ορίζοντα το 2070 δεί-
χνουν την ανάγκη δραστικών αλλα-
γών. Το προσδόκιμο ζωής εκτιμά-
ται ότι θα είναι τότε 86 έτη για τους 
άνδρες και 90 για τις γυναίκες. 
Το ποσοστό του πληθυσμού άνω 
των 65 ετών θα έχει αυξηθεί από 
20,3% το 2019 σε 30,3% με ορίζο-
ντα πεντηκονταετίας. 
Το ποσοστό των άνω των 80 ετών 
θα έχει αυξηθεί από 5,8% σε 13,2% 
του συνολικού πληθυσμού. 
Η δημογραφική γήρανση της Ε.Ε. 
θα συνοδευτεί και από μείωση του 
συνολικού πληθυσμού της, σαν πο-
σοστό επί του παγκόσμιου πληθυ-
σμού, μόλις στο 4%. 
Η Ελλάδα έχει ίσως το μεγαλύτερο 
δημογραφικό πρόβλημα στην Ε.Ε. 

Υπάρχουν και μεγάλες χώρες, όπως 
η Ιταλία και η Γερμανία, με ανησυ-
χητικά αρνητική δυναμική, αλλά με 
μεγαλύτερες δυνατότητες σε ό,τι 
αφορά τον πληθυσμό, την οικονο-
μία και την κοινωνία. 

Η έξοδος του πληθυσμού
Ο πληθυσμός της Ελλάδας –όπως 
και της Ε.Ε.– δεν προσδιορίζε-
ται μόνο από το ισοζύγιο γεννή-
σεων και θανάτων, αλλά και από τα 
προσφυγικά-μεταναστευτικά ρεύ-
ματα προς τη μία ή την άλλη κατεύ-
θυνση. 
Η Ελλάδα έχει περάσει περιόδους 
στη διάρκεια των οποίων η έξοδος 
του πληθυσμού ήταν η απάντηση 
στη φτώχεια, στη μιζέρια και στην 
έλλειψη προοπτικής. 
Εντυπωσιακό ήταν το μεταναστευ-
τικό ρεύμα της περιόδου 1900-
1920, οπότε 8% του συνολικού πλη-
θυσμού της Ελλάδας κατευθύνθηκε 
κυρίως στις ΗΠΑ, με αρκετούς να 
πηγαίνουν στην Αυστραλία και στη 
Νότιο Αφρική. 
Κατά τη διάρκεια της μεταπολεμι-
κής περιόδου, παρατηρήθηκε επί-
σης μαζική μετανάστευση –κυρίως 
από τη Βόρεια Ελλάδα– προς τη 
Γερμανία, το Βέλγιο, τη Σουηδία, 
αλλά και τον Καναδά και την Αυ-
στραλία. Η Ελλάδα πρόσφερε ερ-
γατικό δυναμικό για τη στήριξη του 
γερμανικού και ευρωπαϊκού μετα-
πολεμικού «θαύματος». 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Γενι-
κής Γραμματείας Απόδημου Ελλη-
νισμού, οι Έλληνες της διασποράς 
–πρώτης, δεύτερης και τρίτης γε-
νιάς– μπορεί να φτάνουν τα 2,5 ε-
κατομμύρια. 
Κατά τη μνημονιακή περίοδο, ε-
παναλήφθηκε σε μικρότερη κλί-
μακα η φυγή στο εξωτερικό σε α-
ναζήτηση καλύτερης οικονομικής 
και επαγγελματικής προοπτικής. 
Η «μνημονιακή» έξοδος είχε δια-
φορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά 
από τις προηγούμενες, εφόσον α-
φορούσε κυρίως καλά μορφωμέ-
νους και εκπαιδευμένους νέους. 
Το δημογραφικό επηρεάζεται, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, και από τις οι-
κονομικές και κοινωνικές ανισό-
τητες. Δημιουργούνται κέντρα οι-
κονομικής ανάπτυξης στις οικονο-
μικά ισχυρότερες χώρες της Ε.Ε., 
τα οποία προσελκύουν τους πιο φι-
λόδοξους και καλά εκπαιδευμένους 
νέους από τις λιγότερο αναπτυγμέ-
νες χώρες και περιφέρειες. 
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ανάλυση

Το δημογραφικό εκτροχιάζει 
το ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό και ρίχνει 
τον ρυθμό ανάπτυξης

Έτσι, η Ελλάδα πληρώνει διπλό λογαριασμό, με 
την έννοια ότι στο δημογραφικό πρόβλημα που 
προκαλείται από τον μεγαλύτερο αριθμό θανά-
των σε σχέση με τις γεννήσεις προστίθεται και η 
έξοδος ενός εξαιρετικά δυναμικού τμήματος του 
πληθυσμού. Αντίθετα, χώρες όπως η Γερμανία, 
η Ολλανδία και η Σουηδία μετριάζουν το δημο-
γραφικό τους πρόβλημα προσελκύοντας νέους 
από άλλες χώρες της Ε.Ε. 

Πρόσφυγες και μετανάστες
Ο υπολογισμός του πληθυσμού της Ελλάδας ε-
πηρεάζεται και από τις ροές προσφύγων και με-
ταναστών. 
Μετά την πτώση του «υπαρκτού σοσιαλισμού» 
και τη διάλυση του ανατολικού μπλοκ, η Ελλάδα 
υποδέχθηκε εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες 
–κυρίως από την Αλβανία– και σε μικρότερο 
βαθμό από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ου-
κρανία και τη Ρωσία. Σύμφωνα με υπολογισμούς 
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2006 
είχαν εγκατασταθεί 695.979 ξένοι στην Ελλάδα. 
Οι 605.758 προέρχονταν από ευρωπαϊκές χώρες, 
με τους Αλβανούς να φτάνουν τις 481.663. Από 
ασιατικές χώρες προέρχονταν οι 70.647 και από 
αφρικανικές 19.237. 
Το πρώτο κύμα μετανάστευσης προς την Ελ-
λάδα, που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 
’90, συνέβαλε στη δημογραφική ενίσχυση της 
χώρας και στην οικονομική και κοινωνική της α-
νάπτυξη. Μετά από ένα μεταβατικό στάδιο που 
χαρακτηρίστηκε από αρκετές τριβές, η κοινω-
νική και οικονομική ενσωμάτωση των μετανα-
στών προχώρησε χωρίς μεγάλα προβλήματα, ε-
φόσον οι Αλβανοί και οι Έλληνες έχουν πολλά 
κοινά χαρακτηριστικά. 
Οι προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές όμως, 
που κορυφώθηκαν το 2015-2016, λειτουργούν –

σε μεγάλο βαθμό– αποσταθεροποιητικά. Η Ελ-
λάδα εξακολουθεί να περνά μια μεγάλη οικονο-
μική και κοινωνική κρίση, γι’ αυτό δεν μπορεί 
να προσφέρει πολλές επαγγελματικές και οικο-
νομικές ευκαιρίες. Οι πρόσφυγες και οι μετανά-
στες προέρχονται από χώρες όπως το Αφγανι-
στάν, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, η Συρία και 
η Σομαλία που έχουν κυρίως μουσουλμανικούς 
πληθυσμούς και λίγα κοινά χαρακτηριστικά με 
τους Έλληνες. 
Οι οικονομικές δυσκολίες και οι πολιτισμικές 
και κοινωνικές διαφορές κάνουν εξαιρετικά δύ-
σκολη την επιτυχημένη ενσωμάτωσή τους. Άλ-
λωστε, ελάχιστοι από τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες που συγκεντρώνονται κατά περιό-
δους στην Ελλάδα θέλουν να παραμείνουν στη 
χώρα μας. Οι περισσότεροι θέλουν να προωθη-
θούν σε Γερμανία, Αυστρία και Σουηδία σε ανα-
ζήτηση συγγενών και καλύτερου βιοτικού επιπέ-
δου. 
Από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την άναρχη 
παγκοσμιοποίηση η Ελλάδα βγαίνει διπλά χα-
μένη σε ό,τι αφορά το δημογραφικό. Χάνει 
πολλά από τα καλύτερα παιδιά της, που αξιοποι-
ούν –σαν πολίτες– τις ευκαιρίες που τους προ-
σφέρει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ταυτόχρονα, 
καλείται να υποδεχθεί –με πολλά προβλήματα 
πρόσφυγες και μετανάστες– οι περισσότεροι από 
τους οποίους έχουν περιέλθει σε δεινή θέση και 
δεν έχουν ούτε τη διάθεση, ούτε τη δυνατότητα 
να προσφέρουν στην ανάπτυξη της χώρας, όπως 
συνέβη με τους μετανάστες που ήρθαν στην Ελ-
λάδα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90. 

Ορίζοντας 2050
Σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη της δια-
ΝΕΟσις, η οποία μάλιστα προηγήθηκε της παν-
δημίας και της επιδείνωσης των τάσεων που 

προκάλεσε, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ανη-
συχητικές εκτιμήσεις. 
Ο πληθυσμός της Ελλάδας θα υποχωρήσει το 
2050 –ανάλογα με το σενάριο– στα 8,3 ως 10 
εκατ. από 10,7 εκατ. που υπολογίζεται σήμερα. 
Μεγαλύτερη και πιο ανησυχητική θα είναι η 
συρρίκνωση του ενεργού πληθυσμού. Θα πέσει 
από τα 4,7 εκατ. στα 3 ως 3,7 εκατ. Αυτό σημαίνει 
ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός θα περιο-
ριστεί από το 43,5 % του συνόλου στο 35,5% ως 
37,8% του συνόλου. 
Εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού, οι άνω 
των 65 θα αυξηθούν σαν ποσοστό επί του συνο-
λικού πληθυσμού από 21% σε 30% ως 33% στη 
διάρκεια των επόμενων τριάντα ετών. 

Μεγάλες συνέπειες
Οι συνέπειες από τη δημογραφική γήρανση 
είναι εξαιρετικά σημαντικές. Περιορίζονται το 
αναπτυξιακό δυναμικό και η οικονομική δυνα-
μική της χώρας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισ-
σότεροι διεθνείς οργανισμοί καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι η αρνητική δημογραφική μας 
δυναμική θα ρίξει, μακροπρόθεσμα, τον ετήσιο 
ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 1%. 
Ήδη, τα οικονομικά του ασφαλιστικού-συνταξι-
οδοτικού βρίσκονται για μία ακόμη φορά σε αδι-
έξοδη πορεία και επιβάλλουν, μόλις το επιτρέ-
ψουν οι συνθήκες, δύσκολες διορθωτικές κινή-
σεις. 
Με μικρό ποσοστό πληθυσμού σε παραγωγική 
ηλικία και με ολοένα μεγαλύτερο κόστος σε ό,τι 
αφορά μεταβιβάσεις όπως είναι οι συντάξεις, 
είναι πολύ δύσκολο να ανέβει το κατά κεφαλήν 
εισόδημα και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον 
ελκυστικό για τους πιο νέους και δυναμικούς. 
Αν δεν σπάσουμε με διαρθρωτικές παρεμβά-
σεις και με μία ολοκληρωμένη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική τον κύκλο των προβλημάτων που α-
νέφερα, το δημογραφικό μας πρόβλημα θα οξυν-
θεί και αντί για το επιδιωκόμενο brain gain θα έ-
χουμε μια νέα φυγή των νέων μας στο εξωτερικό.



Την εκτίμηση ότι τώρα θα φανεί αν οι 
αλλαγές που απαιτήθηκαν τα τελευ-
ταία 10 χρόνια από τους πιστωτές 
έχουν πιάσει τόπο και η χώρα έχει 

θεσμικά ωριμάσει και μπορεί να διαχειρι-
στεί με κάποια σοφία τους πόρους που θα 
της αποδοθούν κάνει ο καθηγητής Οικονο-
μικών του Πανεπιστημίου Πειραιά και υπο-
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Θεό-
δωρος Πελαγίδης.
Μιλώντας στη Free Sunday, με αφορμή την 
τρίτη έκδοση του βιβλίου «Who ’s to blame 
for Greece», το οποίο συνυπογράφει με τον 
Μιχάλη Μητσόπουλο, ο κ. Πελαγίδης επι-
σημαίνει ότι, παρά την πρόοδο σε πολλούς 
τομείς, το οικονομικό σύστημα στη χώρα 
μας συνεχίζει να κυριαρχείται από ένα ε-
μπόριο αλληλοεξυπηρετήσεων στις παρυ-
φές της μαύρης οικονομίας.
Παράλληλα όμως εμφανίζεται αισιόδοξος, 
καθώς εκφράζει την πεποίθησή του ότι
σήμερα οι πολίτες ζητούν ξανά περισσό-
τερο ρεαλιστικές απαντήσεις στα πιεστικά 
καθημερινά τους οικονομικά προβλήματα.

Είχατε εκδώσει για πρώτη φορά το βιβλίο 
«Who ’s to blame for Greece» το 2016. 
Βρέθηκαν στο μεταξύ κι άλλοι φταίχτες ή 
άλλαξε η οπτική;
Στην τρίτη, και τελευταία πιστεύω, έκδοση 
του βιβλίου, η οποία είναι και σημαντικά ε-
κτεταμένη, η προσέγγιση είναι περισσότερο 
θετική και μάλιστα ιδιαίτερα λεπτομερής σε 
κάποια ζητήματα όπως η φορολογία επί της 
εργασίας, ένα ζήτημα πάντως για το οποίο 
γράφουμε με τον Μ. Μητσόπουλο εδώ και 
μία δεκαετία. Ένα άλλο ζήτημα αφορά την 
προσοχή στον τομέα της μεταποίησης και 
στα ευρύτερα πλεονεκτήματα που η ανά-
πτυξη του τομέα αυτού συνεπάγεται σε το-
μείς συνδεδεμένους με αυτήν, όπως η και-
νοτομία, οι εξαγωγές ή η ένταξη επιχειρή-
σεων μεταποίησης σε διεθνείς αλυσίδες 
παραγωγής, κτλ. Σχετικά με τις ευθύνες, 
συνεχίζει να υπάρχει μια ατροφική ευρω-
παϊκή ολοκλήρωση που αδυνατεί να λάβει, 
ή να επεξεργαστεί τουλάχιστον, τα ενδεικνυ-
όμενα προληπτικά μέτρα αποτροπής μιας 
κρίσης σε χώρες-μέλη της. Από την άλλη, 
παρά την πρόοδο σε πολλούς τομείς, το οι-
κονομικό σύστημα στη χώρα μας συνεχί-
ζει να κυριαρχείται από ένα εμπόριο αλλη-
λοεξυπηρετήσεων στις παρυφές της μαύ-
ρης οικονομίας. Το τανγκό των ευθυνών 
χορεύεται με δύο.

Στη δεύτερη έκδοση ολοκληρώνετε με το 
κεφάλαιο για τις «καταστροφικές επιπτώ-
σεις» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Στην 
τρίτη μιλάτε για αισιοδοξία. Ποιος ήταν ο 
καθοριστικός παράγοντας στην αλλαγή, και 
μάλιστα εν μέσω πανδημίας; Μήπως δεν 
ήταν τόσο καταστροφικές οι συνέπειες;

έχει δυνάμεις, τώρα θα φανεί αν όλα όσα 
έγιναν, εννοώ οι αλλαγές που απαιτήθηκαν 
τα τελευταία 10 χρόνια από τους πιστωτές, 
έχουν πιάσει τόπο. Αν, δηλαδή, η χώρα έχει 
θεσμικά ωριμάσει και μπορεί να διαχειρι-
στεί με κάποια σοφία τους πόρους που θα 
της αποδοθούν.

Έχετε υποστηρίξει ότι η Ελλάδα θα υφίστατο 
τις συνέπειες μιας χρεοκοπίας το 1990 αν, 
σε αντίθεση με το 2010, δεν είχαν γίνει οι 
σωστές κινήσεις από την τότε κυβέρνηση. 
Το 2019 υπήρχε τέτοιος κίνδυνος;
Όχι, οι συνθήκες το 2019 ήταν διαφορετι-
κές, καθώς υπήρχαν κάποια περιθώρια ε-
πανεκκίνησης της οικονομίας. Το 1990, η 
οικονομική επιδείνωση προερχόταν από 
τα σοβαρά πολιτικά προβλήματα της επο-
χής, αλλά πρέπει κανείς να παραδεχτεί ότι 
η τότε κυβέρνηση είχε μια πολύ καθαρή, 
σαφή, και επιμονή μεταρρυθμιστική ατζέ-
ντα απελευθέρωσης των αγορών, χωρίς 
συμβιβασμούς και δεύτερες σκέψεις. Και 
φυσικά δεν υπήρχε η πανδημία.

Συνολική αποτίμηση για την περίοδο Τσί-
πρα κάνετε ή είναι νωρίς ακόμη; Αξιολο-

Η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να παραμεί-
νουμε αισιόδοξοι, καθώς άλλωστε δεν υ-
πάρχει κι άλλη επιλογή. Ζούμε πια σε ένα 
περιβάλλον εξαιρετικά ανταγωνιστικό και 
κάθε καθυστέρηση σ’ αυτά που πρέπει να 
γίνουν αποτιμάται σε κόστος. Η πανδημία, 
πάντως, λειτούργησε όπως ένα ατύχημα 
στους αγώνες Γκραν Πρι της Formula 1. Οι 
μεγάλες διαφορές στην «πίστα» των χωρών 
πάγωσαν και όλοι αντιμετωπίζουν πια ένα 
μεγάλο πρόβλημα, ένα ατύχημα, γεγονός το 
οποίο φέρνει τους αγωνιζόμενους σε από-
σταση βολής και σε κοινή μοίρα. Πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με κοινό ευρωπαϊκό τρόπο το 
ζήτημα του χρέους, το ζήτημα της ανάκαμ-
ψης, το ζήτημα των νέων θέσεων εργασίας.
Οι καταστροφικές συνέπειες της προηγού-
μενης περιόδου που αναφέρετε έχουν αντι-
μετωπιστεί, γιατί η Ευρώπη αποφάσισε για 
άλλη μια φορά να πάρει πάνω της το ελλη-
νικό χρέος με ευνοϊκές προϋποθέσεις, παρά 
τα δυσβάστακτα πράγματι πρωτογενή πλεο-
νάσματα που απαίτησε. Η αλήθεια είναι ότι, 
με όλα αυτά που έγιναν λόγω της πανδη-
μίας, η Ελλάδα έχει ακόμη μία ευκαιρία και 
ο αγώνας είναι να μπορέσει να την αξιοποι-
ήσει από δω και πέρα. Τώρα θα φανεί αν 

γείτε τη σημασία της απόπειρας θεσμικής 
ποδηγέτησης του πολιτεύματος;
Ας μου επιτραπεί να πω ότι οι ψηφοφόροι 
έκαναν την επιλογή τους τότε έχοντας υπ’ 
όψιν όχι μόνο τις όποιες θεσμικές παρε-
κτροπές, όπως η διεξαγωγή του αλησμό-
νητου εκείνου δημοψηφίσματος, αλλά και 
τη λανθασμένη οικονομική πολιτική της ε-
ποχής, η οποία βασίστηκε στα υπερπλεο-
νάσματα και την αύξηση της φορολογίας, 
δηλαδή σε μια έντονα προ κυκλική οικονο-
μική πολιτική, ενώ η οικονομία αγωνιζόταν 
να ανακάμψει. Νομίζω ότι σήμερα οι πολί-
τες ζητούν ξανά περισσότερο ρεαλιστικές 
απαντήσεις στα πιεστικά καθημερινά τους 
οικονομικά προβλήματα.

Δεν σας ανησυχεί η λόγω πανδημίας αύ-
ξηση των ελλειμμάτων και η διόγκωση του 
χρέους, αλλά και η διεύρυνση των δαπα-
νών για την ασφάλιση; Πώς θα αντιμετω-
πιστεί βιώσιμα;
Με ανησυχεί προφανώς, αλλά τα πράγματα 
μπορούν να διορθωθούν, εφόσον η οικο-
νομία πιάσει σωρευτικά 10% ανάπτυξη το 
2021 και το 2022. Ύστερα, δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος 
του χρέους βρίσκεται στα χέρια των ευρω-
παϊκών θεσμών, και αυτό είναι μια θετική 
κληρονομιά των ρυθμίσεων του χρέους που 
έγιναν στις αρχές προηγούμενης δεκαετίας.

Πόσο κρίσιμη για την οικονομία είναι η 
μάχη για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για 
τα εργασιακά; Μοιάζει με το αντίστοιχο 
νομοσχέδιο Γιαννίτση για την ασφάλιση;
Νομίζω ότι σήμερα η κοινωνία είναι πολύ 
πιο ώριμη να δεχτεί ένα λογικό νομοσχέδιο 
όπως αυτό του κ. Χατζηδάκη, ένα νομοσχέ-
διο που σε μεγάλο βαθμό αποτελεί και προ-
σαρμογή, αναγκαία κατά τα άλλα, σε σύγ-
χρονες εξελίξεις. Το πρόβλημα με το νομο-
σχέδιο Γιαννίτση ήταν ότι δεν υπήρξε ποτέ 
πριν δημόσιος διάλογος και συζήτηση για 
την αναγκαιότητα της ασφαλιστικής μεταρ-
ρύθμισης. Έτσι, το ασφαλιστικό πρόβλημα 
ηγήθηκε των αιτιών της ελληνικής χρεοκο-
πίας λίγα χρόνια μετά.
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Ο κ. Τσίπρας έφερε στο προσκήνιο 
το θέμα των κομματικών χρεών της 
ΝΔ, τη στιγμή που η κυβέρνηση 
είχε απέναντι της το σύνολο της 
αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο 
Χατζηδάκη και μετά πρόβαλε το θέμα 
της «φίμωσής» του υποβαθμίζοντας 
το θέμα των χρεών

ΤΣΊΠΡΑΣ 
ΜΕ «ΛΥΜΕΝΟ ΖΩΝΑΡΊ»

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

Την εικόνα ενός διωκόμενου από τους αντι-
πάλους του, πολιτικού αρχηγού, ο οποίος 
συγκρούεται μαζί τους διαρκώς, προσπα-
θεί να φιλοτεχνήσει τις τελευταίες ημέρες ο 

πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός, Αλέ-
ξης Τσίπρας, όπως προκύπτει από τις δημόσιες παρεμ-
βάσεις του.
Η τελευταία εκδήλωση ήταν η σύγκρουση του με τον 
πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα, όταν ο πρωθυ-
πουργός επέλεξε να μην απαντήσει στην ερώτηση για 
τα δάνεια της ΝΔ.
Όπως προκύπτει, την επομένη της απεργίας, η οποία 
δεν φάνηκε να έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, 
ο κ. Τσίπρας ήταν αποφασισμένος να έχει μία «αντιπα-
ράθεση καυγά» με την κυβέρνηση και αφού δεν το ε-
πέτυχε με τον κ. Μητσοτάκη τοποθέτησε στη θέση του 
τον πρόεδρο της Βουλής, τον οποίο κατηγόρησε ότι λει-
τουργεί «ως πρόεδρος που παίρνει σκονάκια για το τι θα 
πει από συνεργάτες του πρωθυπουργού». 
Κι όχι μόνο αυτό, αλλά τα φιλικά στον ΣΥΡΙΖΑ μέσα 
ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφία στην οποία ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται σε πολύ επιθετική 
στάση απέναντι στον πρόεδρο της Βουλής, στον οποίο 
είχε απευθυνθεί μιλώντας για τον εαυτό του σε τρίτο 
πρόσωπο. 
«Μην φιμώσετε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης», είχε πει.

Δίνοντας τον Τσίπρα στη διάσκεψη 
των προέδρων
Από την άλλη πλευρά, όμως, προκύπτει η εικόνα ενός 
πολιτικού προσώπου μειωμένης αξιοπιστίας, το οποίο 
προσπαθεί να ντριπλάρει τους αντιπάλους του και να 
χρησιμοποιήσει το βήμα της Βουλής ως ντεκόρ, καθώς 
ο πρόεδρος της Βουλής είπε ότι όταν πριν από λίγες η-
μέρες ο κ. Τσίπρας, σε παρόμοια περίπτωση, επέβαλε 
να του δοθεί ο λόγος και προχώρησε σε επίθεση κατά 
της κυβέρνησης, τη στιγμή που δεν υπήρχε εκπρόσω-
πος της να απαντήσει, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαίω-
σαν ότι το φαινόμενο δεν θα επαναληφθεί.
«Είχα την πρόνοια να θέσω το θέμα στη διάσκεψη. Υ-
πήρξαν απαντήσεις και από την παράταξή σας ότι αυτό 
δεν πρόκειται να γίνει καθημερινή πρακτική», είπε ο 
πρόεδρος της Βουλής. 
Η διάσκεψη, στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Τασούλας, 
ήταν η διάσκεψη των προέδρων, η οποία αποτελεί-
ται από τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους της Βου-
λής, τους διατελέσαντες προέδρους της Βουλής εφόσον 
έχουν εκλεγεί βουλευτές, τους προέδρους των Διαρκών 
Επιτροπών, τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Δι-
αφάνειας, τους προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομά-
δων και έναν εκπρόσωπο των ανεξάρτητων βουλευτών. 
Δηλαδή, από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, τις διαβεβαιώσεις 
μπορεί να έδωσαν είτε ο τέταρτος αντιπρόεδρος της 
Βουλής, Δημήτρης Βίτσας, είτε ο κ. Νίκος Βούτσης, ως 
πρώην πρόεδρος της Βουλής, είτε ο αντικαταστάτης του 
κ. Τσίπρα, ο οποίος θα έπρεπε να μετέχει ως πρόεδρος 
της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
Παρόλα αυτά, η προσπάθεια του κ. Τσίπρα να εμφανι-
στεί ως διωκόμενος επειδή, όπως λέει, η ΝΔ δεν θέλει 
να συζητηθεί το θέμα των χρεών, συνεχίστηκε με τον 
εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσο Ηλιόπουλο, να 
διαπιστώνει ότι η κυβέρνηση «ειδικά μετά τις κινητο-
ποιήσεις για το νομοσχέδιο για τα απλήρωτα 10ωρα, 
έχει κάθε λόγο να φοβάται». 

Ουσιαστικά, δηλαδή, ο κ. Τσίπρας επέβαλε στο κόμμα 
μία ατζέντα καταγγελίας των διώξεων, η οποία περιορί-
ζει την ευχέρεια των βουλευτών του να θέτουν άλλα ζη-
τήματα.
Εκτιμήσεις ανθρώπων που γνωρίζουν το εσωτερικό 
του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρα-
πέμπουν στην τακτική του κ. Τσίπρα, όταν ήταν πρω-
θυπουργός, με τις διαρκείς αλλαγές ατζέντας με κοινό 
στοιχείο τις συνεχείς επιθέσεις στη ΝΔ, με αποτέλεσμα 
η θέση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη ΝΔ να χαρακτηρίζε-
ται από έναν διαρκή και ακαθόριστο καταγγελτικό θό-
ρυβο.
«Στο ένα πάνελ, ο ένας βουλευτής κατάγγειλε για κάτι 
τη ΝΔ και στο αμέσως επόμενο ένας άλλος βουλευτής 
για κάτι άλλο», θυμίζουν χωρίς να μπορούν να ερμηνεύ-
σουν γιατί ο κ. Τσίπρας έφερε στο προσκήνιο το θέμα 
των κομματικών χρεών, τη στιγμή που η κυβέρνηση 
είχε απέναντι της το σύνολο της αντιπολίτευσης για το 
νομοσχέδιο Χατζηδάκη και μετά να προβάλει το θέμα 
της «φίμωσης» υποβαθμίζοντας το θέμα των χρεών. 
Η ερμηνεία που δίνεται είναι ότι η απεργιακή συγκέ-
ντρωση δεν είχε τα ανάλογα αποτελέσματα και η συμ-
μετοχή στην απεργία απείχε από τις προσδοκίες των 
οργανωτών, με αποτέλεσμα να επιδιωχθεί η αλλαγή 
ατζέντας στα χρέη, όπου όμως δεν είναι βέβαιο ότι η 
φωλιά του ΣΥΡΙΖΑ είναι καθαρή, κυρίως σε ό,τι αφορά 
στις διαδικασίες για τη διαγραφή των δικών του κομμα-
τικών χρεών, αλλά και την ιδιοκτησία του κτιρίου της 
Κουμουνδούρου, όπως και τη μετοχική σύνθεση της 
ΑΥΓΗΣ.
Έτσι, επελέγη η ασφάλεια της σύγκρουσης με τον πρόε-
δρο της Βουλής, η οποία δημιούργησε το τοπίο της πο-
λιτικής αντιπαράθεσης και της καταγγελίας ότι η κυβέρ-
νηση φιμώνει τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η κομματική απομόνωση και το ΚΚΕ
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το πρώτο έλλειμμα α-
ποτελεσματικότητας αυτής της τακτικής καταγράφηκε 

όταν τα, φιλικά στον ΣΥΡΙΖΑ, μέσα ενημέρωσης απο-
σιώπησαν την αρχική απάντηση που είχε δώσει στον 
κ. Τσίπρα ο προεδρεύων της Βουλής, βουλευτής του 
ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης, ο οποίος είπε:
«Είναι η δεύτερη φορά που το κάνετε κ. Τσίπρα. Έχει 
ξαναγίνει και έχει μεσολαβήσει συζήτηση για το συγκε-
κριμένο θέμα στη διάσκεψη των προέδρων γι’ αυτό και 
θα παραχωρήσω τη θέση μου στον πρόεδρο της Βουλής 
να σας απαντήσει». 
Στο μεν left.gr, καταγράφηκε μονάχα ότι πριν πάρει 
τον λόγο ο κ. Τασούλας προήδρευε ο κ. Λαμπρούλης, 
ενώ η avgi.gr απέφυγε να αναφέρει και το όνομα του 
βουλευτή του ΚΚΕ, επιβεβαιώνοντας ότι η συνύπαρξη 
των δύο συνοδοιπόρων στις πορείες κατά του νομοσχε-
δίου Χατζηδάκη αποτελούν μάλλον ευκαιριακή συμπό-
ρευση και όχι πορεία πολιτικής συνεύρεσης. 
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«Μετά το BREXIT, Ουγγαρία 
και Πολωνία χρησιμοποι-
ούν το βέτο προκειμένου 
να εκβιάσουν ευνοϊκές 
αποφάσεις σε άλλους το-
μείς, κι αυτό προκαλεί αντι-
δράσεις»

Τ
ην εκτίμηση ότι τρία μέλη της 
Ε.Ε., που καλύπτουν πληθυ-
σμιακά λιγότερο από το 35%, 
θα μπορούσαν να μπλοκά-
ρουν οποιαδήποτε απόφαση 
του Συμβουλίου και να δώ-

σουν τη δυνατότητα για κατευνασμό των 
επιφυλάξεων για κατάργηση της ομο-
φωνίας που ισχύει στην Ε.Ε., σε θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ά-
μυνας, κάνει ο επίκουρος καθηγητής 
Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Νομική Σχολή του ΑΠΘ, Δημοσθένης 
Λέντζης, μιλώντας στη Free Sunday με 
αφορμή τη συζήτηση για κατάργηση του 
βέτο στα θέματα εξωτερικής πολιτικής 
της Ένωσης.
Ο κ. Λέντζης υπενθυμίζει ότι η κατάργηση 
της ομοφωνίας προϋποθέτει ομόφωνη 
απόφαση και χαρακτηρίζει πιο ρεαλιστικό 
τον περιορισμό της σε ορισμένους το-
μείς, και σε καμία περίπτωση χωρίς τη 
συμμετοχή δύο μεγάλων χωρών της Ε.Ε.

Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στο 
Συμβούλιο των Υπουργών; 
Σήμερα το Συμβούλιο αποφασίζει κατά 
κανόνα με ειδική πλειοψηφία. Ειδική 
σημαίνει αυξημένη και, ταυτόχρονα, 
διπλή: απαιτείται να συγκεντρώνονται 
οι ψήφοι του 55% των μελών του Συμ-
βουλίου που να αντιπροσωπεύουν το 
65% του πληθυσμού της Ένωσης. Η ο-
μοφωνία, ως τρόπος λήψης των απο-
φάσεων, έχει διατηρηθεί σε λίγες σχε-
τικά περιπτώσεις. Ωστόσο, στο πεδίο της 
Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολι-
τικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), η ομοφωνία 
παραμένει ο κανόνας. Το ίδιο και όταν 
αναθεωρούνται οι ιδρυτικές συνθήκες 
της Ένωσης.

Εδώ και χρόνια στην Ε.Ε. ακούγονται 
εκτιμήσεις ότι το βέτο είναι αντιπαραγω-
γικό. Πόσες φορές ένα βέτο μπλόκαρε 
μια μεγάλη θεσμική αλλαγή στην Ε.Ε.;
Η κριτική αυτή έχει μια βάση. Είναι γνω-
στό ότι τις τελευταίες δεκαετίες πολλές, 
μείζονος σημασίας, μεταρρυθμίσεις του 
θεσμικού οικοδομήματος της Ένωσης μα-
ταιώθηκαν ή καθυστέρησαν σημαντικά 
εξαιτίας της άρνησης του Ηνωμένου Βα-
σιλείου να τις αποδεχθεί. Το Ηνωμένο 
Βασίλειο κατέφευγε πάντως στο βέτο, ε-
πειδή είχε μια δική του αντίληψη, διαφο-
ρετική από των υπολοίπων, για το πώς 
πρέπει να είναι η Ένωση. Μετά την απο-
χώρησή του, τη σκυτάλη έχουν πάρει η 
Ουγγαρία και η Πολωνία, οι οποίες –και 
αυτό είναι που προκαλεί αντιδράσεις– 
δεν χρησιμοποιούν το βέτο για να προ-
ασπίσουν ζωτικά εθνικά τους συμφέρο-
ντα, αλλά ως μοχλό πίεσης, προκειμέ-
νου να εκβιάσουν ευνοϊκές για τις ίδιες 
αποφάσεις σε άλλους τομείς. 

ΥΠΕΞ.; Θα καθιστούσε η κατάργηση 
του βέτο ισχυρότερο τον ρόλο των ι-
σχυρών κρατών και δη της Γερμανίας;
Πράγματι, η κατάργηση της ομοφωνίας 
και η μετάβαση στην ειδική πλειοψηφία 
και για τα θέματα ΚΕΠΠΑ θα ευνοούσε τα 
μεγαλύτερα κράτη-μέλη, υπό την έννοια 
ότι μια απόφαση θα ήταν σχετικά εύκολο 
να ληφθεί χωρίς τη συμφωνία κάποιων 
μικρών σε πληθυσμό κρατών-μελών, 
πολύ δύσκολα όμως χωρίς τη συμμε-
τοχή δύο τουλάχιστον εκ των μεγάλων.

Θα ήταν εύκολη η κατάργηση του βέτο 
για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής 
ή είναι χώρος που όλα τα κράτη-μέλη 
έχουν σημαντικά εθνικά συμφέροντα 
να προασπίσουν;
Η κατάργηση της ομοφωνίας ως τρό-
που λήψης των αποφάσεων για θέματα 
ΚΕΠΠΑ, για θέματα δηλαδή που βρί-

Ποιο ήταν το πιο σημαντικό ελληνικό 
βέτο και τι αποτελέσματα είχε;
Το βέτο, ακόμη και όταν προβλέπεται, 
είναι το τελευταίο βέλος στη φαρέτρα 
κάθε διαπραγματευτή. Τα τελευταία χρό-
νια, η Ελλάδα έχει ασκήσει –πάντοτε μαζί 
με άλλα κράτη-μέλη– βέτο σε ορισμένες 
δηλώσεις που αφορούσαν τις σχέσεις 
της Ένωσης με την Τουρκία, τις οποίες 
έκρινε αδικαιολόγητα ευνοϊκές, καθώς 
και σε μερικά σχέδια αποφάσεων στο 
πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, 
τα οποία θεώρησε ότι δεν ήταν προς το 
συμφέρον των Ελλήνων αγροτών. Δεν 
θα ξεχώριζα κάποιο. Μεγαλύτερο ενδι-
αφέρον θα είχε να ξέραμε σε ποιες πε-
ριπτώσεις η Ελλάδα απείλησε με βέτο…

Δημιούργησε επιφυλάξεις το γεγονός 
ότι την τελευταία αναφορά σε κατάρ-
γηση του βέτο την έκανε ο Γερμανός 

σκονται στον πυρήνα της κρατικής κυ-
ριαρχίας, είναι μάλλον απίθανο να λάβει 
χώρα στο άμεσο μέλλον. Κάτι τέτοιο θα 
ήταν σημάδι ενός ποιοτικού μετασχη-
ματισμού της Ένωσης, ένα αποφασι-
στικό βήμα προς τη δημιουργία ενός ο-
μοσπονδιακού κράτους – και είναι νο-
μίζω ότι απέχουμε σαφώς πολύ από το 
σημείο αυτό. Άλλωστε, η κατάργηση της 
ομοφωνίας προϋποθέτει… ομόφωνη α-
πόφαση! Πιο ρεαλιστικός φαίνεται ένας 
περιορισμός της σε ορισμένους τομείς.

Ποια θεσμική ισορροπία θα διασφάλιζε 
τα συμφέροντα των μειοψηφιών; Θα 
μπορούσαν να θεσμοθετηθούν ειδικές 
πλειοψηφίες; Θα μπορούσε το βέτο να 
αντικατασταθεί από μια συντονισμένη 
άρνηση 2-3 μελών; Και πόσο πιθανό 
θα ήταν μια τέτοια τριάδα να επιβάλλει 
την πολιτική της βούληση για μπλοκά-
ρισμα των σχέσεων με την Τουρκία;
Θεωρώ δεδομένο ότι τυχόν περιορισμός 
της ομοφωνίας σε θέματα ΚΕΠΠΑ θα 
γινόταν υπέρ ενός συστήματος ενισχυ-
μένης ειδικής πλειοψηφίας. Πρότυπο 
θα μπορούσε να είναι ο ισχύον τρόπος 
λήψης αποφάσεων επί προτάσεων μη 
προερχόμενων από την Επιτροπή. Σε 
αυτή την περίπτωση απαιτείται η ψήφος 
του 72% (αντί του 55%) των μελών του 
Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν το 
65% του πληθυσμού της Ένωσης. Και η 
μειοψηφία αρνησικυρίας, η οποία επί-
σης προβλέπεται σήμερα, θα μπορούσε 
να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες της 
ΚΕΠΠΑ. Αντί για τέσσερα μέλη του Συμ-
βουλίου, που αντιπροσωπεύουν το 35% 
του πληθυσμού της Ένωσης, θα ήταν 
σκόπιμο να προβλεφθεί ότι για τον σχη-
ματισμό της αρκούν τρία, με αντίστοιχη 
μείωση του πληθυσμιακού κριτηρίου. 
Μια τέτοια ομάδα θα είχε, νομικά του-
λάχιστον, τη δυνατότητα να μπλοκάρει 
οποιαδήποτε απόφαση.
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συνέντευξη

Δημοσθένης Λέντζης, επ. καθηγητής Δικαίου 
Ε.Ε. στο ΑΠΘ

«Η κατάργηση του βέτο 
σε θέματα εξωτερικής 
πολιτικής θα ευνοούσε 

τα μεγαλύτερα κράτη της Ε.Ε.»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΆΤΗ



Ο ΟΡΜΠΑΝ ΈΧΈΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΚΑΙ Η ΦΡΈΝΤΈΡΙΚΣΈΝ 

ΤΗ ΧΑΡΗ
Η κεντροαριστερή κυβέρνηση της Δανίας εφαρμόζει στρατηγική 
«μηδέν προσφύγων»

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η 
απόφαση της ελ-
ληνικής κυβέρ-
νησης να προ-
χωρήσει στην 
έκδοση κοινής υ-
πουργικής από-

φασης (ΚΥΑ) σύμφωνα με την οποία 
η Τουρκία θεωρείται ασφαλής τρίτη 
χώρα για τους αιτούντες άσυλο από 
τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακι-
στάν, το Μπαγκλαντές και τη Σομα-
λία έφερε ξανά στο προσκήνιο την ι-
δεολογική, πολιτική αντιπαράθεση 
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για το προσφυγικό-
μεταναστευτικό.
Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι με την 
κοινή υπουργική απόφαση επισημο-
ποιούν μια πραγματικότητα και κά-
νουν πολύ πιο δύσκολη την παρά-
νομη διακίνηση προσφύγων και με-
ταναστών και την άσκηση πίεσης από 
τον Ερντογάν στην Ε.Ε. και την Ελ-
λάδα, με τη διαχείριση των ροών.
Όσοι πρόσφυγες και μετανάστες προ-
έρχονται από αυτές τις χώρες δεν α-
ντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους 

κατά τη διάρκεια της παραμονής τους 
στην Τουρκία, απλά χρησιμοποιούν 
τη γειτονική χώρα σαν πέρασμα προς 
την Ελλάδα και την Ε.Ε., αρκετά ή 
πολύ μακριά από τις χώρες προέλευ-
σής τους. 
Η αλλαγή στην πολιτική της ελλη-
νικής κυβέρνησης έχει μεγάλη πρα-
κτική σημασία, εφόσον, σύμφωνα με 
τα στοιχεία του υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, το 31% όσων έ-
φτασαν στην Ελλάδα το 2020 και κα-
τέθεσαν αίτημα ασύλου είναι από το 
Αφγανιστάν, το 20% από τη Συρία, 
το 7% από τη Σομαλία, το 2% από το 
Πακιστάν και ένα ακόμη 2% από το 
Μπαγκλαντές.
Συνολικά, το 62% όσων υπέβαλαν αί-
τηση για άσυλο το 2020 μπαίνουν σε 
ένα αυστηρότερο πλαίσιο με τη νέα 
κοινή υπουργική απόφαση. Ουσια-
στικά, δεν θα έχουν δικαίωμα παρο-
χής ασύλου στην Ελλάδα και το αί-
τημά τους θα θεωρείται εξ ορισμού α-
παράδεκτο και θα επαναπροωθούνται 
στην Τουρκία. 

Πρώτος ο Όρμπαν
Αυτή είναι η κυβερνητική άποψη. 
Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ασκεί-
ται έντονη κριτική στη σκλήρυνση 
της στάσης της κυβέρνησης. 
Επισημαίνονται τα πρακτικά προβλή-
ματα, εφόσον η Τουρκία δεν έχει δε-
χθεί, ουσιαστικά, επαναπροωθήσεις 
από τις αρχές του 2020. 
Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμ-
μίζουν, επίσης, ότι πρώτος ο υπερσυ-
ντηρητικός πρωθυπουργός της Ουγ-
γαρίας, Όρμπαν, προσδιόρισε –πριν 
από μία πενταετία– την Τουρκία σαν 
ασφαλή χώρα στην οποία μπορούν να 
επιστρέφονται όσοι πρόσφυγες και 
μετανάστες καταλήγουν στην Ουγγα-
ρία. 
Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί κάθε 
τόσο να ταυτίσει την πολιτική που α-
κολουθεί ο Μητσοτάκης στο προσφυ-
γικό-μεταναστευτικό με τις επιλογές 
του Όρμπαν, τον οποίο παρουσιάζει 
σαν ακροδεξιό ηγέτη-πρότυπο για τη 
ΝΔ του Μητσοτάκη, που κινείται με-

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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Η πρωθυπουργός 
Φρεντέρικσεν 
υιοθέτησε τα αιτήματα 
της λαϊκίστικης Δεξιάς 
για να επιστρέψουν 
οι δυσαρεστημένοι 
ψηφοφόροι του 
Σοσιαλδημοκρατικού 
Κόμματος

ταξύ νεοφιλελευθερισμού και άκρας 
Δεξιάς. 
Η πολιτική περιγραφή που κάνει ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μεγάλη σχέση με 
την πολιτική πραγματικότητα. Ο Όρ-
μπαν μπορεί να ανήκει στη σκληρή ή 
τη λαϊκίστικη Δεξιά, δεν μπορεί όμως 
να θεωρηθεί ακροδεξιός, γιατί απλού-
στατα υπάρχει άλλο κόμμα στην Ουγ-
γαρία που εκφράζει την άκρα Δεξιά, 
ενώ το κυβερνών Fidesz έχει εκλο-
γικά ποσοστά που κινούνται από 40% 
έως 50%. Οι υπερσυντηρητικές επι-
λογές του Όρμπαν έκαναν τον Μη-
τσοτάκη να ηγηθεί της προσπάθειας 
απομάκρυνσης του Όρμπαν και του 
Fidesz από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό 
Κόμμα (ΕΛΚ). Τελικά, ο Μητσοτάκης 
πέτυχε τον στόχο του υποστηριζόμε-
νος από άλλους ηγέτες της ευρωπαϊ-
κής κεντροδεξιάς, και αυτό δείχνει 
ότι η ταύτιση Μητσοτάκη με Όρμπαν 
βρίσκεται μόνο στη γόνιμη πολιτική 
φαντασία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. 

Τα νέα από τη Δανία
Οι εντυπωσιακές εξελίξεις στο προ-
σφυγικό-μεταναστευτικό έρχονται 
από τη Δανία και την κεντροαριστερή 
της κυβέρνηση. 
Η Μέττε Φρεντέρικσεν, ηγέτης του 
Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, βρί-
σκεται στην πρωθυπουργία από το 
2019. Πρόκειται για τη δεύτερη γυ-
ναίκα πρωθυπουργό της Δανίας, μετά 
τη Χέλε Τόρνινγκ-Σμιτ, και την προ-
σωπικότητα η οποία αναδείχθηκε 
στην πρωθυπουργία στη νεαρότερη 
ηλικία, μόλις 41 ετών. 
Η Φρεντέρικσεν και το Σοσιαλδη-
μοκρατικό Κόμμα επικράτησαν στις 
βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 
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Οι «προοδευτικοί» 
που καταγγέλλουν τον 
Όρμπαν καλύπτουν 
με τη σιωπή τους την 
κυβέρνηση της Δανίας

2019, με ποσοστό 25,9% και 48 έδρες 
επί συνόλου 179. Σχηματίστηκε μο-
νοκομματική σοσιαλδημοκρατική 
κυβέρνηση, η οποία όμως έχει την 
κοινοβουλευτική υποστήριξη άλλων 
κομμάτων του Κέντρου, της κεντρο-
αριστεράς και της Αριστεράς, όπως 
είναι το Δανικό Κοινωνικό Φιλελεύ-
θερο Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Λαϊκό 
Κόμμα και η Κόκκινη-Πράσινη Συμ-
μαχία. 
Η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση 
της Φρεντέρικσεν διαδέχθηκε στην 
εξουσία έναν κεντροδεξιό συνασπι-
σμό, που πήρε ιδιαίτερα σκληρά 
μέτρα για το προσφυγικό-μετανα-
στευτικό. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η 
Φρεντέρικσεν υποστήριξε ή κάλυψε 
με την ανοχή του Σοσιαλδημοκρατι-
κού Κόμματος όλες τις «αντιμετανα-
στευτικές» αποφάσεις της κεντροδε-
ξιάς κυβέρνησης συνασπισμού. Την 
απαγόρευση της χρήσης μπούρκας 
και της νικάμπ σε δημόσιους χώρους. 
Τον περιορισμό όσων έχουν υποβά-
λει αίτημα ασύλου, αλλά διέπραξαν 
παράνομες ενέργειες στη Δανία, σε 
ένα νησί το οποίο έχει ιστορία ιατρι-
κών πειραμάτων σε ζώα για την αντι-
μετώπιση μολυσματικών ασθενειών 
και επιδημιών. 
Οι Σοσιαλδημοκράτες της Δανίας 
ποτέ δεν είχαν ιδεολογικά «ταμπού» 
στο προσφυγικό-μεταναστευτικό, γι’ 
αυτό και η προηγούμενη σοσιαλδη-
μοκρατική κυβέρνηση της Τόρνινγκ-
Σμιτ είχε αποφασίσει την κατάσχεση 
των κοσμημάτων των προσφύγων και 
μεταναστών προκειμένου να καλυ-
φθεί ένα μέρος του κόστους διαβίω-
σής τους. 

Το Λαϊκό Κόμμα Δανίας
Καταλύτης στη μετατόπιση της κε-
ντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς 
σε σκληρές θέσεις για το προσφυ-
γικό-μεταναστευτικό είναι το Λαϊκό 
Κόμμα Δανίας. Ιδρύθηκε στα μέσα 
της δεκαετίας του ’90. Στο εσωτερικό 
της Δανίας αντιμετωπίζεται σαν δεξι-
όστροφο, λαϊκίστικο και αντιμετανα-
στευτικό, ενώ πολλά διεθνή ΜΜΕ το 
χαρακτηρίζουν ακροδεξιό. Στις βου-
λευτικές εκλογές του 1998 κατέγραψε 
ποσοστό 7,4%. Στις τέσσερις εκλογι-
κές αναμετρήσεις της περιόδου 2001-
2011 κινήθηκε στο 12% έως 14%. Η 
μεγάλη επιτυχία ήρθε στις ευρωεκλο-
γές του 2014, όπου ήρθε πρώτο με 
26,6% και 4 από τις 13 ευρωβουλευτι-
κές έδρες που αναλογούν στη Δανία. 
Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του 
Λαϊκού Κόμματος της Δανίας και στις 

βουλευτικές εκλογές του 2015, όπου 
ήρθε δεύτερο με 21,1% και 37 έδρες. 
Η Μέττε Φρεντέρικσεν δεν εναντιώ-
θηκε στις πρωτοβουλίες του Λαϊκού 
Κόμματος της Δανίας για την αυστη-
ροποίηση των μέτρων που ισχύουν 
για τους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες. Αντίθετα, υιοθέτησε αρκετά από 
αυτά, ενώ δεν είχε πρόβλημα να εμ-
φανιστεί σε τηλεοπτικές συζητήσεις 
με τον ηγέτη των δεξιόστροφων λαϊ-
κιστών για να προβάλει τις θέσεις του 
κόμματός της για το προσφυγικό-με-
ταναστευτικό. 
Η στρατηγική που ακολούθησε η 
Φρεντέρικσεν οδήγησε στη μαζική ε-
πιστροφή απογοητευμένων ψηφοφό-
ρων του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμ-
ματος –κυρίως εργατών και φτω-
χών– οι οποίοι είχαν μετακινηθεί στο 
Λαϊκό Κόμμα Δανίας, θεωρώντας ότι 
οι Σοσιαλδημοκράτες δεν τους προ-
στάτευαν από τις κοινωνικές συνέ-
πειες των προσφυγικών-μεταναστευ-
τικών ροών. 
Στις εκλογές του Ιουνίου 2019, το 
Λαϊκό Κόμμα Δανίας έπεσε από το 
21,1% σε μόλις 8,7% και έχασε 21 από 

τις 37 βουλευτικές έδρες που είχε. 

Προστασία στους μη προνο-
μιούχους
Το πιο ενδιαφέρον με τις επιλογές 
της Φρεντέρικσεν είναι ότι οι κινή-
σεις της δεν ικανοποιούσαν μόνο τα-
κτικούς ελιγμούς εκλογικής φύσης, 
αλλά εξέφραζαν και βασικές ιδεολο-
γικές και πολιτικές επιλογές. Είχε 
συνοψίσει τη νέα της στρατηγική το-
νίζοντας ότι: «Για εμένα είναι πια ξε-
κάθαρο ότι το τίμημα για τη χωρίς κα-
νόνες παγκοσμιοποίηση, τη μαζική 
μετανάστευση και την ελεύθερη με-
τακίνηση των εργαζομένων το κατα-
βάλλουν οι κατώτερες τάξεις».
Σε συνέδριο των ευρωσοσιαλιστών, 
που πραγματοποιήθηκε στη Λισα-
βόνα στα τέλη του 2018, υπογράμ-
μισε: «Για χρόνια υποτιμήσαμε τις 
προκλήσεις της μαζικής μετανάστευ-
σης. Η οικονομική πολιτική και η ε-
ξωτερική πολιτική στην Ευρώπη ήταν 
υπερβολικά φιλελεύθερες. Αποτύ-
χαμε στη διατήρηση του κοινωνικού 
συμβολαίου, που αποτελεί τη βάση 
του σοσιαλδημοκρατικού κοινωνικού 
μοντέλου».
Επομένως, η αυστηρότερη πολιτική 
του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος 
της Δανίας έναντι των προσφύγων 
και των μεταναστών αποτελεί μέρος 
μιας γενικότερης στροφής προς τα α-
ριστερά με έμφαση στην προστασία 
του περιβάλλοντος, στην αντιμετώ-
πιση της κοινωνικής ανισότητας, την 
επιβολή αυστηρότερων κανόνων στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και την 
προστασία των μη προνομιούχων από 
τη χωρίς κανόνες παγκοσμιοποίηση, 
η οποία περιλαμβάνει και τα ανεξέ-
λεγκτα προσφυγικά-μεταναστευτικά 
ρεύματα. 

Αριστερο-δεξιά σύγκλιση
Στη Δανία δημιουργήθηκε τα τελευ-
ταία χρόνια δυναμική αυστηροποίη-
σης του προσφυγικού-μεταναστευτι-
κού, με τη συμβολή των περισσότε-
ρων κομματικών παρατάξεων. 
Η κεντροδεξιά κυβέρνηση της περι-
όδου 2015-2019 πήρε αυστηρά μέτρα 
χωρίς να δεχθεί πίεση από την κε-
ντροαριστερά. Σύμφωνα με έρευνα 
της κοινής γνώμης, που πραγματοποι-
ήθηκε κατά τη διάρκεια της νικηφό-
ρας για τους Σοσιαλδημοκράτες προ-
εκλογικής περιόδου του 2019, το 37% 
των ψηφοφόρων τους δήλωσαν ότι υ-
ποστηρίζουν αυστηρότερα μέτρα.
Με πρωτοβουλία του δεξιόστροφου 
λαϊκίστικου αντιμεταναστευτικού Λα-
ϊκού Κόμματος της Δανίας, άλλαξε ο 
τρόπος αντιμετώπισης των προσφύ-
γων και των μεταναστών. Σταμάτησε 
να είναι βασική επιδίωξη η ενσωμά-
τωσή τους στην κοινωνία και τέθηκε 
σαν στόχος ο επαναπατρισμός τους. 
Ο ρόλος του Λαϊκού Κόμματος της 
Δανίας ήταν καθοριστικός γιατί στή-
ριξε την κεντροδεξιά κυβέρνηση συ-
νασπισμού χωρίς να συμμετέχει σε 
αυτήν, ενώ στη συνέχεια το Σοσιαλ-
δημοκρατικό Κόμμα πλησίασε τις θέ-
σεις του για να διεκδικήσει –με με-
γάλη επιτυχία όπως αποδείχθηκε– α-
πογοητευμένους, μη προνομιούχους, 
κεντροαριστερούς ψηφοφόρους που 
είχαν πάει σε αυτό. 
Στην πορεία προς τις ευρωεκλογές 
του Μαΐου 2019 και τις βουλευτικές 
εκλογές του Ιουνίου 2019, το Σοσι-
αλδημοκρατικό Κόμμα ξεδίπλωσε τη 
στρατηγική του. 
Πρώτον, δεσμεύτηκε ότι θα επιβά-
λει όριο στους «μη δυτικούς μετανά-
στες».
Δεύτερον, υπογράμμισε ότι όσοι δι-
εκδικήσουν στο μέλλον πολιτικό 
άσυλο θα πρέπει να το κάνουν από 
ειδικά κέντρα υποδοχής, που θα λει-
τουργούν σε τρίτες χώρες στην Α-
φρική.
Τρίτον, ανακοίνωσε ότι στο μέλλον 
πρόσφυγες και μετανάστες θα είναι 
υποχρεωμένοι να απασχολούνται 37 
ώρες την εβδομάδα σε εργασίες που 
θα τους υποδεικνύονται, προκειμέ-
νου να συμβάλλουν στην κάλυψη των 
δαπανών υποδοχής τους. 
Σε αυτήν τη φάση, οι Σοσιαλδημο-
κράτες διεκδίκησαν την ψήφο του 
λαού της Δανίας και επιβραβεύτη-
καν κερδίζοντας την εκλογική πρω-
τιά και τον σχηματισμό μονοκομμα-
τικής κυβέρνησης υποστηριζόμενης 
από άλλες κεντροαριστερές δυνάμεις. 
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Σκληρές αποφάσεις
Με την πολιτική και κοινωνική δυνα-
μική που αναπτύχθηκε, η κυβέρνηση 
Φρεντέρικσεν έγινε ολοένα πιο τολ-
μηρή στη λήψη μέτρων που ο Όρμπαν 
θα δυσκολευόταν να διατυπώσει δη-
μόσια. 
Από το καλοκαίρι του 2020, η κυβέρ-
νηση της Δανίας άρχισε να θεωρεί την 
περιοχή της Δαμασκού «ασφαλή», με 
το σκεπτικό ότι ο δεκαετής εμφύλιος 
στη Συρία έφτανε προς το τέλος του 
και διεξαγόταν σε άλλες περιοχές της 
χώρας. Άρχισε λοιπόν να ανακαλεί ά-
δειες παραμονής προσφύγων και με-
ταναστών και να τους ζητεί να επιστρέ-
ψουν στη Συρία. Το μέτρο αφορούσε 
ανήλικους και γυναίκες, με το σκε-
πτικό ότι οι άνδρες θα μπορούσαν να 
δεχθούν πίεση ή και να διωχθούν από 
το καθεστώς. Όσοι ειδοποιήθηκαν θα 
έπρεπε να εγκαταλείψουν την καθη-
μερινότητα που είχαν διαμορφώσει 
και να μετακινηθούν σε ελεγχόμενα 
κέντρα επαναπατρισμού. 
Όπως ήταν φυσικό, το μέτρο προκά-
λεσε αντιδράσεις για ιδεολογικούς, 
ανθρωπιστικούς αλλά και πρακτικούς 
λόγους. Στη Δαμασκό δεν λειτουργεί 
η πρεσβεία της Δανίας –για λόγους α-
σφαλείας– και δεν υπάρχει η δυνατό-
τητα άμεσης συνεννόησης μεταξύ των 
αρχών της Δανίας και του καθεστώτος 
Άσαντ για τον αναγκαστικό επαναπα-
τρισμό προσφύγων από τη Συρία.
Στις αρχές του 2021, η πρωθυπουργός 
Φρεντέρικσεν επανήλθε δριμύτερη 
διατυπώνοντας το δόγμα «μηδέν πρό-
σφυγες». Το 2019 και το 2020 υπήρξε 
κάθετη πτώση του αριθμού των αιτή-
σεων για χορήγηση ασύλου. Το 2019 
ήταν στο ένα όγδοο των αιτήσεων του 
2015, ενώ το 2020 ακόμη πιο χαμηλά. 
Η πιο αμφιλεγόμενη απόφαση της 
σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης, 
η οποία μετατράπηκε ήδη σε νόμο 
από την πλειοψηφία της Βουλής, έχει 
σχέση με τη μεταφορά όσων αιτούνται 
άσυλο στη Δανία σε τρίτη χώρα –πιθα-
νότατα της Αφρικής– όπου το αίτημά 
τους θα διεκπεραιωθεί σε ειδικό κέ-
ντρο υποδοχής. 
Η κυβέρνηση της Δανίας έχει δηλώσει 
ότι θα καλύπτει όλα τα σχετικά έξοδα, 
αλλά δεν έχει διευκρινίσει με ποιες α-
κριβώς αφρικανικές χώρες διαπραγ-
ματεύεται. Σύμφωνα με δημοσιεύματα 
των ΜΜΕ της Δανίας, η κυβέρνηση 
διαπραγματεύεται με πέντε ως δέκα α-
φρικανικές χώρες, μεταξύ των οποίων 
η Αίγυπτος, η Ερυθραία και η Αιθιο-
πία. Πιο προωθημένες είναι οι συνεν-
νοήσεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα 

των ΜΜΕ, με τη Ρουάντα. 
Το εκπληκτικό είναι ότι, με βάση τον 
νόμο που ψήφισε η Βουλή της Δανίας, 
οι αιτούντες άσυλο δεν θα μπορούν 
να ελπίζουν στην προώθησή τους στη 
Δανία, απλά θα διεκδικούν την παρα-
μονή τους στις συνεργαζόμενες αφρι-
κανικές χώρες. 
Έχουν γίνει συζητήσεις κατά το παρελ-
θόν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες –
χαρακτηριστικό το παράδειγμα της 
Αυστρίας– για αποστολή όσων αιτού-
νται άσυλο σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. 
Είναι όμως η πρώτη φορά που έχουμε 
ψήφιση ειδικού νόμου και μάλιστα 
με πρωτοβουλία σοσιαλδημοκρατικής 
κυβέρνησης. Τέτοιες ιδέες αποδίδο-
νταν συνήθως στον Όρμπαν ή στον κε-
ντροδεξιό καγκελάριο της Αυστρίας, 
Κουρτς. 
Η κυβέρνηση συμπληρώνει την αυ-
στηρή πολιτική που εφαρμόζει με συ-
στηματική προσπάθεια να περιοριστεί 
ο αριθμός των «μη δυτικών» που δια-
μένουν σε περιοχές που έχουν απο-
κτήσει χαρακτήρα γκέτο. 

Διπλό ντόμινο
Οι πρωτοβουλίες της Φρεντέρικσεν 
προκαλούν το ενδιαφέρον των άλλων 
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, γιατί μπο-
ρεί να δημιουργήσουν ένα διπλό ντό-
μινο. 
Αφενός, η αυστηροποίηση των κανό-
νων διαχείρισης του προσφυγικού-
μεταναστευτικού σε βαθμό υπερβο-
λής δημιουργεί κίνητρο και για άλλες 
κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν α-
νάλογα πολιτικά προβλήματα με δεξι-
όστροφα λαϊκίστικα κόμματα να ακο-
λουθήσουν την ίδια πολιτική. 
Αφετέρου, οι ευρωπαϊκές κυβερνή-
σεις που θα ακολουθήσουν μια πιο 
συγκρατημένη πολιτική κινδυνεύ-
ουν να βρεθούν πολιτικά εκτεθειμέ-
νες. Είναι λογικό τα κυκλώματα δια-
κινητών προσφύγων και μεταναστών 

να αρχίσουν να αποφεύγουν χώρες με 
εξαιρετικά αυστηρή πολιτική –όπως 
η Δανία– και να αρχίσουν να κατευ-
θύνουν τις ροές σε άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες. Σε αυτή την περίπτωση, οι 
«σκληρές» κυβερνήσεις θα έχουν ει-
κόνα αποτελεσματικής αντιμετώπι-
σης των παράνομων ροών, ενώ οι πιο 
διαλλακτικές μπορεί να κατηγορη-
θούν ότι δεν προστατεύουν τα καλώς 
εννοούμενα συμφέροντα των πολιτών 
των χωρών τους. 

Σκληρό παιχνίδι
Το πολιτικό παιχνίδι γύρω από το 
προσφυγικό-μεταναστευτικό και γε-
νικότερα σε σχέση με ζητήματα κρά-
τους Δικαίου γίνεται πολλές φορές 
σκληρό στην Ε.Ε. και ειδικά στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Όρ-
μπαν, είναι ο αγαπημένος στόχος δυ-
νάμεων της κεντροαριστεράς και της 
Αριστεράς. Όσο το κόμμα Fidesz συμ-
μετείχε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα 
(ΕΛΚ), η κριτική στον Όρμπαν από 
τα αριστερά αποσκοπούσε στη συνο-
λική απαξίωση της κεντροδεξιάς που 
εκφράζει το ΕΛΚ και στην αποδυνά-
μωση της συνοχής του. 
Τώρα που ο Όρμπαν έχει αποσύρει 
το Fidesz από το ΕΛΚ, επιχειρείται η 
ταύτιση της πολιτικής του με επιλο-
γές άλλων ηγετών, όπως του Μητσο-
τάκη και του Κουρτς, σε μια προσπά-
θεια μείωσης της δημόσιας εικόνας ι-
σχυρών εκπροσώπων της ευρωπαϊκής 
κεντροδεξιάς. 
Είναι λογικό λοιπόν να αναρωτη-
θούμε πού βρίσκονται όλοι αυτοί οι 
Σοσιαλιστές, Πράσινοι και Αριστεροί 
επικριτές του Όρμπαν, και των ηγε-
τών που έχουν κοινά χαρακτηριστικά 
με αυτόν, τώρα που η Σοσιαλδημο-
κράτης πρωθυπουργός της Δανίας, 
Φρεντέρικσεν, εφαρμόζει πολύ πιο 
σκληρά μέτρα στη διαχείριση του 

προσφυγικού-μεταναστευτικού;
Δυστυχώς, την καλύπτουν με τη 
σιωπή τους για να μην ενισχύσουν το 
πολιτικό πλεονέκτημα της κεντροδε-
ξιάς, να μην προκαλέσουν προβλή-
ματα συνοχής μεταξύ των ευρωσοσια-
λιστών και στον ευρύτερο «προοδευ-
τικό» χώρο και για να μην απαξιώσουν 
την παραδοσιακή κριτική που ασκούν 
στον Όρμπαν. 
Η κάλυψη της πολιτικής της Φρε-
ντέρικσεν σε επίπεδο ευρωπαϊκών 
θεσμών και ευρωπαϊκών κυβερνή-
σεων απαξιώνει και την κριτική που 
ασκείται από ορισμένους στην ελλη-
νική κυβέρνηση και τη Frontex για 
υποτιθέμενες επαναπροωθήσεις με-
ταναστών στο Αιγαίο και στον Έβρο 
και για αδυναμία εξασφάλισης καλών 
συνθηκών διαβίωσης προσφύγων και 
μεταναστών που έχουν συγκεντρωθεί 
στην Ελλάδα. 
Η Ελλάδα είναι μαζί με την Ιταλία 
οι ευρωπαϊκές χώρες πρώτης υπο-
δοχής που δέχονται τη μεγαλύτερη 
πίεση από τις προσφυγικές και μετα-
ναστευτικές ροές. Ο Ερντογάν έχει ε-
ντάξει αυτές τις ροές σε έναν ακήρυ-
χτο υβριδικό πόλεμο τον οποίο διεξά-
γει μέσω Τουρκίας και του τμήματος 
της Λιβύης που ελέγχεται –σε μεγάλο 
βαθμό– από τουρκικά στρατεύματα 
και συνεργαζόμενους ισλαμιστές μι-
σθοφόρους από τη Συρία. 
Παρά τη φοβερή πίεση που δεχόμα-
στε, δεν υιοθετήσαμε «προοδευτι-
κές» λύσεις που εφαρμόζονται ήδη 
από την κυβέρνηση της Δανίας. Οι 
Ευρωπαίοι εταίροι θα πρέπει να στα-
ματήσουν τους πολιτικούς ελιγμούς 
γύρω από το προσφυγικό-μετανα-
στευτικό, να βάλουν στη θέση του 
τον Ερντογάν –όπως το κάνει ήδη ο 
Μπάιντεν– και να εκφράσουν με συ-
στηματικό τρόπο την έμπρακτη αλλη-
λεγγύη τους στη χώρα μας.

Η Ελλάδα δέχεται 
τη μεγαλύτερη πίεση, 
αλλά αποφεύγει 
τις ακρότητες
 της κεντροαριστεράς 
της Δανίας





Η ΤΟΥΡΚΊΑ ΩΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΩΡΑ ΓΊΑ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΟΊ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΕΣ 

ΚΑΊ ΟΊ ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΕΊΣ
  ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ ΜΆΤΉ

Τ
ις επιπτώσεις στη διαχείριση των μετα-
ναστευτικών ροών από τον χαρακτηρι-
σμό, από την Ελλάδα, της Τουρκίας ως 
ασφαλούς χώρας για τη διαβίωση αιτού-
ντων άσυλο από τη Συρία, το Αφγανι-
στάν, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και 

τη Σομαλία προσπαθούν να αποτιμήσουν Αθήνα και Ά-
γκυρα, καθώς και κόμματα και μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις που εμπλέκονται στο θέμα.
Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, μια τρίτη χώρα 
(η Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση) χαρακτηρίζεται 
ασφαλής για ένα πρόσωπο που αναζητά διεθνή προστασία 
όταν η ζωή και η ελευθερία του δεν απειλούνται σε σχέση 
με τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη συμμετοχή 
σε κοινωνικές ομάδες και την πολιτική άποψη.
Ουσιαστικά, πρόκειται για τη συντριπτική πλειοψηφία 
όσων έχουν καταφύγει στη γειτονική χώρα, καθώς, σύμ-
φωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ, στην Τουρκία 
ζουν περίπου 4 εκατ. πρόσφυγες, τα 9/10 των οποίων, τα 
3,6 εκατ. είναι Σύριοι. Δηλαδή, σχεδόν το 4,5% του πλη-
θυσμού της Τουρκίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο χαρακτηρισμός ση-
μαίνει πρακτικά ότι οι ελληνικές Αρχές νομιμοποιούνται 
ακόμη και να μη δέχονται τις αιτήσεις ασύλου, γεγονός 
που θα αποθαρρύνει ακόμη περισσότερο τις ομάδες των 
διακινητών να τους προωθούν από τα τουρκικά παράλια 
προς τα ελληνικά νησιά, καθώς αμέσως μετά θα επιστρέ-
φονται στην Τουρκία.
«Ο χαρακτηρισμός της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης 
χώρας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώ-
πιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και της ε-
γκληματικής δράσης των κυκλωμάτων λαθροδιακινητών», 
είπε στη σχετική δήλωσή του ο υπουργός Μετανάστευ-
σης, Ν. Μηταράκης, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του, 
εκτίμησε ακριβώς το αντίθετο. «Οι αιτούντες άσυλο, οι αι-
τήσεις των οποίων απορρίπτονται ως απαράδεκτες, δεν θα 
επιστρέφονται, αλλά θα παραμένουν στην Ελλάδα», ανέ-
φερε σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.

Οι προσφυγικές ροές σε αριθμούς
Πολιτικά στελέχη που έχουν ασχοληθεί ενεργά με την υ-
πόθεση της διαχείρισης των προσφυγικών ροών εκφρά-
ζουν την άποψη ότι καμία από τις δύο προσεγγίσεις δεν 
είναι σωστή. Κι αυτό γιατί υπάρχει μία εξαιρετικά σημα-
ντική μείωση ροών στα ελληνικά νησιά, όπου μέχρι τις 7 
Ιουνίου είχαν φτάσει μόλις 49 πλοιάρια, περίπου δηλαδή 
δύο κάθε εβδομάδα, με συνολικό αριθμό αφίξεων 1.162. 
Αντίστοιχα, η τουρκική ακτοφυλακή είχε αποτρέψει τον 
απόπλου από την Τουρκία πενταπλασίου αριθμού πλοια-
ρίων, για την ακρίβεια 222, που μετέφεραν συνολικά εξα-
πλάσιο αριθμό ατόμων, δηλαδή 6.873 άτομα. 
Παράλληλα, μη κυβερνητικές οργανώσεις καταγγέλλουν 
δεκάδες απωθήσεις πλοιαρίων που μεταφέρουν άτομα 
από τα τουρκικά παράλια στα ελληνικά νησιά. 
Πρόκειται για επιβεβαίωση του πολιτικού μηνύματος που 
από την αρχή θέλησε να δώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, 
σύμφωνα με το οποίο θα κάνει δύσκολη τη ζωή όσων προ-
σπαθούν να έλθουν στην Ελλάδα από την Τουρκία και δεν 
πρόκειται να έχει επιπλέον αποτελέσματα, είπε στη Free 
Sunday πανεπιστημιακός από τον χώρο της Αριστεράς, 
ο οποίος είχε συγκρουστεί και με τον Γ. Μουζάλα, όταν 
ήταν υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής των κυβερ-
νήσεων Τσίπρα.
Μάλιστα, επέμεινε ότι ενδεχόμενη άρνηση της Τουρκίας 
να δεχτεί πίσω τις εθνικότητες για τις οποίες κρίνεται α-
σφαλής χώρα θα έχει ως αποτέλεσμα την έναρξη της δι-
αδικασίας ασύλου στην Ελλάδα, ενώ υπενθύμισε ότι η 
προσδοκία για μείωση των ροών είναι παρακινδυνευμένη, 
από τη στιγμή που έχουν ήδη εξασθενίσει τα pushbacks. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μη Κυβερνητικής Οργάνω-
σης, «Aegean Boat Report», μόνο τον Μάιο του 2021 κα-
ταγράφηκαν 26 παράνομες επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο 
από το Ελληνικό Λιμενικό και αφορούσαν πλοιάρια που 
μετέφεραν 601 άτομα, άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
Η οργάνωση, όπως και η τουρκική κυβέρνηση, αλλά και 
Έλληνες πολιτικοί από τον χώρο της Αριστεράς, καταγ-
γέλλουν την «απάνθρωπη συμπεριφορά των ελληνικών 

Αρχών σε πρόσφυγες και μετανάστες», ενώ σχετική επι-
στολή έστειλε και η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, κα Ντούνια Μιγιάτοβιτς.
«Οι ισχυρισμοί σχετικά με τις ενέργειες των ελληνικών 
Αρχών δεν έχουν σχέση με τις προβλεπόμενες αρχές λει-
τουργίας που ακολουθούν οι ελληνικές Αρχές και έχουν 
μέχρι στιγμής αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό αβάσιμοι», α-
πάντησαν με γραπτή επιστολή στην κα Μιγιάτοβιτς οι υ-
πουργοί Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτά-
κης και Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Οι Σύριοι στην Τουρκία
O πρόεδρος Ερντογάν είχε κάνει ειδικά σχέδια για την ε-
γκατάστασή τους σε περιοχές ανάμεσα στις δύο χώρες με 
τελικό σκοπό τον επαναπατρισμό τους, τα οποία τελικά 
δεν προχώρησαν, καθώς δεν εξασφάλισε την προσδοκώ-
μενη χρηματοδότηση από την Ε.Ε., κυρίως.
Ενδεικτικό του βαθμού ενσωμάτωσης των Σύριων στην 
Τουρκία είναι το γεγονός ότι, στην προεκλογική περί-
οδο των δημοτικών εκλογών του 2019, ο μετέπειτα νικη-
τής των εκλογών και νυν δήμαρχος της Κωνσταντινούπο-
λης, Εκρεμ Ιμάμογλου, έβαλε στην πολιτική του ατζέντα 
την διατήρηση του τουρκικού χαρακτήρα της πόλης και 
την προστασία των θέσεων εργασίας που, κατά τον Ιμαμο-
γλου, είχαν καταληφθεί από τους Σύριους.
Ακόμη δε περισσότερο, όταν ο πρόεδρος Ερντογάν, τον 
Φεβρουάριο του 2020, προέτρεψε τους ευρισκόμενους 
στην Τουρκία μετανάστες να πορευθούν προς την Ευ-
ρώπη μέσω Έβρου, δεν είχε καταγραφεί μεγάλος αριθμός 
προερχομένων από τη Συρία.
Μάλιστα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός 
όσων Σύριων ζήτησαν για πρώτη φορά άσυλο στην Ευρω-
παϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 15% και συγκεκριμένα από 
τις 74.900 του 2019 έπεσαν στους 63.500 το 2020. Πέντε 
χρόνια νωρίτερα, το 2015 είχαν υποβάλλει αίτηση για 
άσυλο 362.000 πολίτες της Συρίας, οι μισοί από τους ο-
ποίους εγκαταστάθηκαν στη Γερμανία.
Συνολικά, δηλαδή, οι Σύριοι που ζήτησαν άσυλο στην 
Ε.Ε. είναι μικρο-κλάσμα των διαμενόντων στην Τουρκία, 
και όπως προκύπτει δεν ενδιαφέρονται να φύγουν. Σύμ-
φωνα πάντως με μία έρευνα του πανεπιστημίου Bilgi της 
Κωνσταντινούπολης, η οποία δημοσιεύθηκε τον Δεκέμ-
βριο του 2020, το 85% των Τούρκων θα προτιμούσε να α-
πομονωθούν οι Σύριοι πρόσφυγες και όχι να ενσωματω-
θούν στην Τουρκική κοινωνία.
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι τον τελευταίο καιρό 
ακούγονται πληροφορίες ότι πρόσφυγες και μετανάστες 
φτάνουν στα νησιά από την Τουρκία και κρύβονται μέχρι 
να καταφέρουν να περάσουν στην ηπειρωτική χώρα, με 
σκοπό να ταξιδέψουν παράνομα προς Βορρά και να φτά-
σουν στη Γερμανία, όπου θα ζητήσουν άσυλο για πρώτη 
φορά.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στις εθνικότητες που 
καταγράφουν ροή προς τις ευρωπαϊκές ακτές γενικώς, συ-
μπεριλαμβανομένων των νησιών, είναι Κολομβιανοί και 
Βενεζουελάνοι, με αποτέλεσμα κάποιοι να σκέφτονται να 
θέσουν στον ΣΥΡΙΖΑ το ερώτημα αν υπάρχουν πρόσφυγες 
που εγκαταλείπουν τη Βενεζουέλα για πολιτικούς λόγους.
To 2013 είχαν γίνει 105 αιτήσεις ασύλου πολιτών της Βε-
νεζουέλας στην Ε.Ε., ενώ το 2019 ο αριθμός τους είχε 
φτάσει τους 45.675, δηλαδή η αύξηση ήταν πάνω από 43 
000%, ενώ το 2020 είχαν μείωση περίπου 10.000 αλλά δι-
ατήρησαν την τρίτη θέση. Το 90% των Βενεζουελάνων κα-
ταφεύγει στην Ισπανία.
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Τ
α πάνω–κάτω φέρνουν στην αγορά 
ακινήτων οι νέες αντικειμενικές 
αξίες, καθώς ιδιοκτήτες ακινήτων, 
που μέχρι σήμερα πλήρωναν ελά-
χιστα για ακίνητα-φιλέτα σε του-
ριστικές περιοχές, από το 2022 θα 

κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Χαρακτη-
ριστική είναι η περίπτωση της Μυκόνου, που η αύ-
ξηση είναι σε επίπεδα μεγαλύτερα του 20% έναντι 
τιμής 1.200 ευρώ που ίσχυε έως τώρα. Στην Αττική, 
οι αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες καταγράφο-
νται σε περιοχές με έντονη ανάπτυξη και οικιστικό 
ενδιαφέρον, όπως τα νότια προάστια.

Οι αλλαγές 
Το σημαντικό της νέας αναπροσαρμογής των τιμών 
των ακινήτων είναι η ένταξη σχεδόν του συνόλου 
της χώρας στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορι-
σμού της αξίας των ακινήτων. Συγκεκριμένα, 13.808 
περιοχές έχουν πλέον τιμή ζώνης και με βάση αυτή 
θα υπολογίζεται σχεδόν το σύνολο των φόρων που 
επιβάλλονται στην ακίνητη περιουσία.
Στις νέες τιμές ζώνης που ανακοινώθηκαν, στο 55% 
έρχονται μέσες αυξήσεις 19,5%, στο 21% η μέση μεί-
ωση φτάνει το 14,7%, ενώ για το 24% των ζωνών οι 
τιμές παραμένουν αμετάβλητες. Συνολικά και στις 
13.808 περιοχές η μεσοσταθμική αύξηση ανέρχεται 
στο 8%.

Ο ΧΆΡΤΗΣ ΤΩΝ 
ΆΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΆΞΙΩΝ

Οι νέες αντικειμενικές αξίες συμπαρασύρουν 20 φόρους και 
τέλη που αφορούν την απόκτηση αλλά και τη χρήση ακινήτων

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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«Φωτιά» σε Μύκονο, Ιθάκη, Ρόδο
Μεγάλη αύξηση, κατά 229%, εντοπίζεται σε τρεις 
ζώνες της Μυκόνου, καθώς υπολογίζονταν μέχρι σή-
μερα με τιμή 1.200 ευρώ και η τελική τιμή τους δια-
μορφώνεται πλέον σε 3.800 και 3.950 ευρώ.
Παράλληλα, σημαντικές αυξήσεις εντοπίζονται σε 
ζώνες περιοχών, μεταξύ άλλων, όπως το Λαγονήσι, 
από 750 σε 1.450 ευρώ (αύξηση 93%), το Μαρούσι, 
από 1.300 σε 2.000 ευρώ (αύξηση 54%), το Χαλάνδρι, 
από 1.250 σε 1.900 ευρώ (αύξηση 52%), η Κέρκυρα, 
από 1.050 σε 1.600 ευρώ (αύξηση 52%), και η Νέα Αλι-
καρνασσός, από 650 σε 900 ευρώ (αύξηση 38%).
Επίσης, αυξήσεις εντοπίζονται σε περιοχές των ο-
ποίων η τιμή ζώνης ήταν εκτός συστήματος αντικει-
μενικού προσδιορισμού, όπως η Ιθάκη, από 600 σε 
2.100 ευρώ (αύξηση 250%), η Ρόδος, από 700 σε 2.100 
ευρώ (αύξηση 200%), η Κως από 650 σε 1.350 ευρώ 
(αύξηση 108%), η Κασσάνδρα Χαλκιδικής, από 800 σε 
1.550 ευρώ (αύξηση 94%), η Κεφαλλονιά, από 700 σε 
1.250 ευρώ (αύξηση 79%), η Χερσόνησος Ηρακλείου, 
από 600 σε 1.050 ευρώ (αύξηση 75%), η Ανάβυσσος, 
από 1.050 σε 1.700 (αύξηση 62%), η Σκαφιδιά Ηλείας, 
από 650 σε 950 ευρώ (αύξηση 46%), και η Πάτμος, 
από 650 σε 900 ευρώ (αύξηση 38%).

Στον αντίποδα…
Υπάρχουν, όμως, και πολλές περιοχές όπου μειώθη-
καν οι τιμές ζώνης σε σχέση με την τιμή που οριζό-

ταν εκτός του συστήματος των αντικειμενικών αξιών, 
καθώς με τις εισηγήσεις των πιστοποιημένων εκτιμη-
τών προσεγγίστηκαν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα χα-
ρακτηριστικά της περιοχής.
Μειώσεις εντοπίζονται σε ζώνες περιοχών όπως η 
Φλώρινα, από 600 σε 300 ευρώ (μείωση 50%), η Χίος, 
από 800 σε 450 ευρώ (μείωση 44%), οι Πρέσπες, από 
600 σε 400 ευρώ (μείωση 33%), το Αμύνταιο, από 600 
σε 450 ευρώ (μείωση 25%), και η Ορεστιάδα, από 500 
σε 400 ευρώ (μείωση 20%).

Αυξήσεις στο κέντρο της Αθήνας
Όσον αφορά τις παλαιές, τις υφιστάμενες, 10.165 ζώνες 
του αντικειμενικού συστήματος, η τάση που εμφανίζε-
ται από τις εισηγήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών 
είναι ανοδική, καθώς οι 6.105 ζώνες σημειώνουν αύ-
ξηση κατά μέσο όρο 18%.
Αυξήσεις, μέσα από τη διαδικασία υποβολής εισηγή-
σεων από τους πιστοποιημένους εκτιμητές, εντοπίζο-
νται σε ζώνες περιοχών, όπως η Σαντορίνη, από 1.100 
σε 2.250 ευρώ (αύξηση 105%), το κέντρο Αθήνας, από 
1.850 σε 3.600 ευρώ (αύξηση 95%), το Ναύπλιο, από 
1.300 σε 2.200 ευρώ (αύξηση 69%), το Παλαιό Φά-
ληρο, από 1.650 σε 2.750 ευρώ (αύξηση 67%), η Βου-
λιαγμένη, από 2.400 σε 3.850 ευρώ (αύξηση 60%), η 
Γλυφάδα, από 1.650 σε 2.550 ευρώ (αύξηση 55%), και 
το Ελληνικό, από 1.700 σε 2.200 ευρώ (αύξηση 29%).

Επηρεάζονται 20 φόροι
Την ίδια στιγμή, όμως, οι νέες αντικειμενικές αξίες 
που θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο του 2022 επη-
ρεάζουν 20 φόρους και τέλη που αφορούν την από-
κτηση αλλά και τη χρήση ακινήτων. Ειδικότερα, οι 
φόροι αυτοί είναι:
• Ο ΕΝΦΙΑ.
• Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώ-

πων.
• Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ).
• Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νε-

όδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη 
κατοικία.

• Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων.
• Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων.
• Ο φόρος διανομής ακινήτων.
• Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
• Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβά-

σεις ακινήτων.
•  Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.
• Ο φόρος δωρεάς ακινήτων.
•  Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων.
•  Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων.
•  Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.
•  Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέ-

των κτισμάτων.
•  Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυ-

θαιρέτων.
•  Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακι-

νήτων στα σχέδια πόλεων.
•  Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15%.
•  Ο φόρος επί των τεκμαρτών εισοδημάτων.
• Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδι-

οχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης και από 
δωρεάν παραχώρηση κατοικίας.



Η 
αντιπολίτευση 
κ α τ α γ γ έ λ λ ε ι 
ότι φέτος «θα 
μπουν 25.000 
λιγότεροι νέοι 
στα Πανεπιστή-

μια» και κατηγορεί την κυβέρνηση για 
διωγμούς της νεολαίας. Πρόκειται δυ-
στυχώς για ακόμη μία εντελώς ανεύ-
θυνη στάση που έχει και επικίνδυνα 
χαρακτηριστικά ακριβώς σε βάρος των 
νέων. Δείτε γιατί: Η Ελλάδα κατέχει 
δύο πρωτιές στην Εκπαίδευση.
• Η πρώτη πρωτιά: Εισάγεται περί-
που το 75% των μαθητών στα Πανεπι-
στήμιά της, όταν ο αντίστοιχος μέσος 
όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 33%. 
• Η δεύτερη πρωτιά: Το 30% των ει-
σαγομένων δεν θα πάρει ποτέ πτυχίο, 

• Αν ο νέος αυτός είχε παρακολου-
θήσει μια τεχνική Σχολή, τότε θα κα-
τέληγε και μάλιστα από νωρίς με μια 
καλή δουλειά, θα είχε εισοδήματα, 
θα μπορούσε να φτιάξει οικογένεια. 
(Έχετε συνειδητοποιήσει, π.χ., οι νέοι 
μηχανικοί αυτοκινήτων πόσα χρήματα 
βγάζουν καθημερινά;)
• Κάποια άλλα παιδιά μπαίνουν σε α-
σήμαντες Σχολές που επειδή δεν τις 
θέλουν και ακόμη και, αν πάρουν με 
το ζόρι ένα πτυχίο, δεν θα ακολουθή-
σουν ποτέ αυτό που σπούδασαν. Πάλι 
μάταιος χρόνος και χρήμα.
Στα παραπάνω, προσθέστε και τις συ-
νέπειες στα Πανεπιστήμια. Για παρά-
δειγμα, πολλά τμήματα, αντί να επι-
λέγουν την ποιοτική αναβάθμιση των 
σπουδών που παρέχουν, αναγκάζονται 

κυρίως διότι ΔΕΝ μπορεί να ανταπο-
κριθεί στο επίπεδο των πανεπιστημι-
ακών σπουδών.
Αυτή η ανεύθυνη είσοδος παιδιών στα 
ΑΕΙ, ακόμα και με... μηδέν σε διαγώ-
νισμα, έχει καταστροφικές συνέπειες, 
πρώτα για τα ίδια τα παιδιά και πρέπει 
οπωσδήποτε να σταματήσει, για ξεκά-
θαρους λόγους όπως: 
• Είναι αδύνατον ένα παιδί με τόσο 
χαμηλή βαθμολογία να πάρει πτυ-
χίο. Δεν θα το πάρει ποτέ, δεν θα μπο-
ρέσει να ανταποκριθεί στο ύψος των 
σπουδών.
- Το παιδί αυτό θα χάσει άδικα τον 
χρόνο του, η οικογένειά του θα ξο-
δευτεί και, τελικά, θα επιστρέψει στην 
κοινωνία χωρίς κατάρτιση, με ένα 
απλό απολυτήριο του Λυκείου.

Ο ΦΤΗΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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να προχωρούν σε υποβάθμισή τους 
για να συντονιστούν με το χαμηλό ε-
πίπεδο του μέσου όρου του τμήματος.
Υπάρχει ένα ερώτημα τώρα. Γιατί 
αυτές οι κραυγαλέες αλήθειες παρα-
μερίζονται και, αντιθέτως, συγκροτούν 
μια σκληρή αντιπολιτευτική ρητορική; 
Απάντηση: Διότι, δυστυχώς για τον 
φτηνό κομματισμό στην Ελλάδα, το 
μέλλον των νέων, το επίπεδο των 
σπουδών, η κατάντια των περιφερεια-
κών Σχολών χωρίς καθηγητές και προ-
γράμματα δεν τους ενδιαφέρουν. Προ-
έχει να χτυπούν με ό,τι μπορούν ό-
ποιον κυβερνά. Είναι η μοναδική τους 
καθημερινή ενασχόληση.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημο-
σιογράφος και συγγραφέας.



σμένο προς όλες τις κατευθύνσεις, το οποίο άμβλυνε τις 
αντιστάσεις και τυχόν προβληματισμούς. Ευδαιμονία πα-
ντού και χαρά στο «ΠΑΣΟΚ και τις λοιπές προοδευτικές 
δυνάμεις».
Το ΠΑΣΟΚ κυριάρχησε στη Μεταπολίτευση. Στα πρώτα 
χρόνια του μεγαλούργησαν οι πρασινοφρουροί, τα μέλη 
των τοπικών και κλαδικών οργανώσεών του, τα οποία δι-
εκδίκησαν και ανέλαβαν ισχυρό μερίδιο στην άσκηση 
της εξουσίας, και εκ των πραγμάτων οι συνδικαλιστές. 
Εμβληματικά νομοθετήματα της πρώτης περιόδου του 
ΠΑΣΟΚ, ο νόμος-πλαίσιο για την Παιδεία και ο συνδι-
καλιστικός νόμος. Εξακολουθούν να μας ταλαιπωρούν 
μέχρι σήμερα. Εμβληματική και η υποχώρηση του «ύ-
στερου» ΠΑΣΟΚ, επί Γεωργίου Α. Παπανδρέου, από τη 
διαδικασία αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγμα-
τος προκειμένου να επιτραπούν τα ιδιωτικά πανεπιστή-
μια. Η απαγόρευση υπάρχει μέχρι σήμερα και θα υπάρ-
χει για μια οκταετία τουλάχιστον. 
Επιχειρώντας να αλλάξει τα θέματα της Παιδείας, η κα 
Μαριέττα Γιαννάκου, απλά δεν βρήκε την ψήφο της στις 
εκλογές που ακολούθησαν. Δεν στηρίχθηκε ούτε από το 
ίδιο της το κόμμα, αν δεν υπονομεύτηκε κιόλας. Ακολού-
θησε, στα ίδια βήματα, ο νόμος Διαμαντοπούλου, ο ο-
ποίος ψηφίστηκε μεν με ευρύτατη πλειοψηφία, δεν στη-
ρίχθηκε από τη ΝΔ και ξηλώθηκε απροκάλυπτα από την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Χρειάστηκε να έρθει η πα-
ρούσα κυβέρνηση, προκειμένου κάποια πράγματα να ε-
πανατοποθετηθούν. Κατάργηση του ασύλου, βάση ει-
σαγωγής, απομάκρυνση των φοιτητών από τη διοίκηση, 
εξορθολογισμός, πανεπιστημιακή αστυνομία, αξιολό-
γηση. Προηγήθηκε σαφής προεκλογική τοποθέτηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία και τον νομιμοποιεί τώρα 
στις κινήσεις του. Προηγήθηκε η ατολμία ή η υποταγή 
όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, της ΝΔ συμπε-
ριλαμβανομένης, στη νοοτροπία του «ΠΑΣΟΚ και λοι-
πές προοδευτικές δυνάμεις», αργότερα του «ΣΥΡΙΖΑ και 
λοιπές αντισυστημικές δυνάμεις». Μεσολάβησε το σάπι-

Ως Μεταπολίτευση εννοούμε την περίοδο 
που άρχισε με την πτώση της δικτατορίας το 
1974, αλλά οι παλιότεροι, τουλάχιστον, εννο-
ούμε και μια συγκεκριμένη νοοτροπία που 

επικράτησε έκτοτε και, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ο-
δήγησε στον εκφυλισμό της χώρας και εν τέλει στη χρε-
οκοπία. 
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αποκατέστησε μια ισχυρή, 
όπως έδειξαν στη συνέχεια τα πράγματα, δημοκρατία, η 
οποία θωρακίστηκε, όπως επίσης έδειξαν τα γεγονότα της 
τελευταίας δεκαετίας, από την ένταξη της χώρας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.
Η Μεταπολίτευση σηματοδοτήθηκε από τη νομιμοποί-
ηση του Kομμουνιστικού Kόμματος. Οι φυσικοί πρω-
ταγωνιστές και ηττημένοι του Εμφυλίου επέστρεψαν ι-
σότιμοι στην πολιτική ζωή. Η κίνηση συνδυάστηκε με 
αποφυγή εκτεταμένων διώξεων των χουντικών, και η Με-
ταπολίτευση ξεκίνησε με καλούς οιωνούς και χωρίς εσω-
τερικό διχασμό.
Η δικτατορία έπεσε κυρίως λόγω της δικής της ανικανό-
τητας και όχι γιατί συνάντησε ευρεία λαϊκή αντίδραση, 
συνδυαζόμενη με την καταστροφή της εισβολής των 
Τούρκων στην Κύπρο και τη διχοτόμηση του νησιού. Η 
ελληνική κοινή γνώμη ελάχιστα ταράχτηκε από την ει-
σβολή, όπως ελάχιστα ταράχτηκε αργότερα από την 
κρίση του «Σισμίκ» το 1987 και την κρίση στα Ίμια το 
1996. Από το 1974 και μετά, οι Έλληνες απόλαυσαν την 
«ελευθερία» τους και τη δημοκρατία, συνδυάζοντάς την 
εν μέρει και με την αδιαφορία για θεμελιώδη ζητήματα 
λειτουργίας της χώρας. 
Από το 1974 και μετά, η μεν Αριστερά βρήκε πεδίο ελεύ-
θερο να αναδείξει τις «αδικίες» που υπέστη από τη λήξη 
του Εμφυλίου και έπειτα, ένα μεγάλο δε κομμάτι της κοι-
νωνίας άκουσε με ευχαρίστηση τον Ανδρέα Παπανδρέου 
να υπόσχεται ενίσχυση των «μη προνομιούχων» και α-
ποξήλωση του «κράτους της Δεξιάς». Όλα αυτά συνοδεύ-
τηκαν από πολύ χρήμα, κοινοτικό και δανεικό, σκορπι-

σμα της ίδιας της κοινωνίας, η οποία, με βαρύτατο λογα-
ριασμό, άρχισε να αντιλαμβάνεται στην πράξη το μάταιο 
και το άχρηστο των σπουδών σε υποβαθμισμένα ΑΕΙ και 
ΤΕΙ στις εσχατιές της χώρας, προκειμένου και να στηρι-
χθούν οι τοπικές κοινωνίες, αλλά και να μοριοδοτηθούν 
οι προσλήψεις του Δημοσίου. Καθόλου τυχαίο το ότι η 
χρεοκοπία έκοψε και τις προσλήψεις «ανειδίκευτων πτυ-
χιούχων» στο Δημόσιο. Η σκληρή πραγματικότητα μάς 
άνοιξε τα μάτια.
Αναλόγως κινήθηκαν τα πράγματα και στο συνδικαλι-
στικό πεδίο. Πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτο-
βάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ουσιαστικά κρα-
τικοποιημένες, επιδοτούμενες, με θεσμοθετημένη τη 
μη εργασία και τις υψηλές αμοιβές για τους συνδικαλι-
στές. Οι οποίοι μετατράπηκαν σε «εργατοπατέρες» μιας 
χώρας, πρακτικά, χωρίς εργατικό δυναμικό. Όχι, τουλά-
χιστον, με την έννοια του βιομηχανικού (που είναι άραγε 
οι βιομηχανίες της χώρας;) ή του ανειδίκευτου εργάτη. 
Οι οποίοι αντάλλαξαν τη συνδικαλιστική ισχύ με πολιτι-
κές καριέρες και κατέληξαν να είναι ένα ανατροφοδοτού-
μενο κλειστό κύκλωμα προστασίας ιδίων προνομίων. Το 
πόσο ξέφτισε όλο αυτό το μαρτυρά η αδιαφορία της κοι-
νωνίας απέναντι στις κραυγές της αντιπολίτευσης για τον 
νόμο Χατζηδάκη. Εδώ και έναν μήνα, από τότε που πα-
ρουσιάστηκε το νομοσχέδιο, η κοινωνία πρακτικά αδια-
φορεί για τις καταστροφολογίες περί καταργήσεως του ο-
κταώρου και τα λοιπά γλαφυρά. Ίσως, αν η προεκλογική 
εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 δεν επέμενε ότι ο Μη-
τσοτάκης θα μας βάλει να δουλεύουμε επτά ημέρες την 
εβδομάδα, οι σημερινές φωνές να είχαν μια κάποια αξιο-
πιστία. Το πιθανότερο είναι ότι ο κόσμος σκέφτεται «μας 
τα ξανάπατε», πέραν του ότι έχει αηδιάσει με τους Φω-
τόπουλους.
Εκτός από την οικονομική ασυδοσία της Μεταπολίτευ-
σης, η οποία χαρακτήρισε όλες ανεξαιρέτως τις προ της 
χρεοκοπίας κυβερνήσεις, με εξαίρεση αυτή του Κωνστα-
ντίνου Μητσοτάκη το ’90-’93, ο νόμος πλαίσιο για την 
Παιδεία και ο αντίστοιχος συνδικαλιστικός, αμφότεροι 
του 1982, αποτέλεσαν τα ιερά σύμβολα της μεταπολιτευ-
τικής νοοτροπίας. Η νοοτροπία αυτή δεν ξηλώθηκε με 
την κήρυξη της χρεοκοπίας το 2010, έδειξε να επανακά-
μπτει το 2015 και μοιάζει να ξέφτισε το 2019, όταν εξε-
λέγη η ΝΔ με θετική προεκλογική εκστρατεία.
Η παρούσα κυβέρνηση νομοθετεί το ξήλωμα των παρα-
λογισμών της Μεταπολίτευσης, αλλά δεν σπεύδει να το 
επιβάλει δυναμικά. Αναμένει μάλλον από την κοινωνία 
να εμπεδώσει καλύτερα τα μηνύματα. Λίγο πονηρά, αφή-
νει και τον λεγόμενο «κοινωνικό αυτοματισμό» να κάνει 
τη δουλειά του. Και όταν σιγουρευτεί ότι η κοινωνία είναι 
έτοιμη, ίσως επιβάλλει πιο δυναμικά τους νέους κανόνες.
Υπάρχει ένα ανέκδοτο για το ΚΚΕ, που λέει ότι στις ε-
κλογές του 2254 μ.Χ., στην αποικία της Ελλάδας στον 
Άρη, έλαβε 5%. Η αντίδραση του κόσμου απέναντι στους 
ακροαριστερούς καταληψίες στο λιμάνι του Πειραιά απο-
τελεί το ασφαλές σημάδι ότι η κοινωνία άλλαξε. Θα ήταν 
αφελές στο εξής για τον ΣΥΡΙΖΑ και για οποιονδήποτε 
άλλον σχηματισμό να συνεχίσει να διαγκωνίζεται με την 
ακραία Αριστερά και το ΚΚΕ για τα πρωτεία της αριστε-
ροσύνης και της προοδευτικότητας. 
Στο λιμάνι του Πειραιά σημειώθηκε η αρχή του τέλους 
της νοοτροπίας της Μεταπολίτευσης. «Πάτε να βρείτε 
μια δουλειά».

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Το τέλος της 
Μεταπολίτευσης

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Σ
ε… ριζικό λίφτινγκ στον ΕΝΦΙΑ 
προχωρά το οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης στον απόηχο της 
αναπροσαρμογής των αντικειμε-
νικών αξιών. Ειδικότερα, ετοιμά-
ζονται αλλαγές στους συντελεστές 

του φόρου, ώστε να μην προκύψουν επιβαρύνσεις 
για τους ιδιοκτήτες ακινήτων το 2022. 
Ουσιαστικά, ο ΕΝΦΙΑ θα σχεδιαστεί από την αρχή 
έτσι ώστε να αποφευχθεί η αύξηση του κύριου 
φόρου αλλά και του συμπληρωματικού φόρου που 
καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες με ακίνητη περιουσία 
άνω των 250.000 ευρώ (πάνω από το ποσό αυτό επι-
βάλλεται ο συμπληρωματικός φόρος). Παραδείγμα-
τος χάριν, για κάποιον που έχει ακίνητο 135 τ.μ. στο 
Μοσχάτο, η αντικειμενική αξία ανέρχεται σήμερα 
στα 243.000 ευρώ. Από τον Ιανουάριο του 2022 
η αξία της περιουσίας θα εκτιναχθεί στα 364.500 
ευρώ και κατά συνέπεια θα κληθεί να καταβάλλει 
και συμπληρωματικό φόρο. 

Οι χαμένοι
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στους… χαμένους 
είναι οι νέες εντάξεις ακινήτων στο σύστημα. Όπως 
προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, μέχρι 
σήμερα ήταν εκτός συστήματος ολόκληρο το νησί 
των Κυθήρων και η Ικαρία, ένα τεράστιο κομμάτι 
της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας, η μισή Σάμος 

ΡΙΖΙΚΌ ΛΙΦΤΙΝΓΚ ΣΤΌΝ ΕΝΦΙΑ
Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα μπορεί να γίνει 

σε 10-12 μηνιαίες δόσεις
  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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και η μισή Χίος, όπως επίσης μεγάλο τμήμα της 
Άρτας και της Θεσπρωτίας. 
Οι περισσότερες περιοχές, οικισμοί και κοινότητες 
αποκτούν τις δικές τους τιμές ζώνης. Έτσι, δεν θα 
υπερφορολογούνται ή υποφορολογούνται με τιμές 
ζώνης που ισχύουν σε άλλους δήμους ή στην περι-
φέρεια. 

Σε 10 έως 12 δόσεις
Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών, Χρή-
στος Σταϊκούρας, η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα μπο-
ρεί να γίνει σε 10-12 μηνιαίες δόσεις. «Το σε πόσες 
δόσεις θα πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ θα το δούμε την κα-
τάλληλη στιγμή, αλλά δίνεται η δυνατότητα για 
πολύ περισσότερες από τις 6 δόσεις που τώρα υπάρ-
χουν. Θα μπορούσαν να γίνουν και 10 οι δόσεις ή 
και οριακά περισσότερες. Θα μπορούσαν να φτά-
σουν μέχρι 12», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράθυρο για μείωση
Την ίδια στιγμή, ο κ. Σταϊκούρας διαβεβαίωσε ότι η 
άσκηση των αλλαγών στον ΕΝΦΙΑ θα είναι δημοσι-
ονομικά ουδέτερη. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την αύ-
ξηση έως 250% των αντικειμενικών αξίων, τα έσοδα 
από τον ΕΝΦΙΑ δεν θα αυξηθούν. Ο εισπρακτικός 
στόχος θα παραμείνει και το 2022 στα 2,1 δισ. ευρώ. 
«Θα τροποποιήσουμε τους συντελεστές μέσω των ο-
ποίων υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ, με βάση το τι θα προ-

κύψει από τον Νοέμβριο. Αν υπάρξει αύξηση του 
ΕΝΦΙΑ, θα την απομειώσουμε ώστε να είναι μηδε-
νικό το τελικό αποτέλεσμα. Θα αναπροσαρμόσουμε 
τους συντελεστές. Δεν θέλουμε να βγάλουμε ούτε 
ένα ευρώ παραπάνω συνολικό ΕΝΦΙΑ από την ά-
σκηση αυτή. Αλλά, είναι προφανές ότι κάποιοι συ-
μπατριώτες μας θα πληρώσουν περισσότερο σε πε-
ριοχές που ανέβηκε η αντικειμενική αξία. Μόνο 
αυτή την περιουσία θα φορολογήσουμε περισσό-
τερο. Θα προκύψουν και μειώσεις φόρων από χαμη-
λότερες αντικειμενικές αξίες», τόνισε ο κ. Σταϊκού-
ρας, ενώ υπογράμμισε ότι «δεν θα προκύψουν επι-
βαρύνσεις για τη μεσαία τάξη, δεν θα προκύψουν 
επιβαρύνσεις για τη μεγάλη πλειοψηφία των ιδιο-
κτητών ακινήτων».
Σήμερα, για παράδειγμα, ιδιοκτήτης βίλας αξίας 
3,5-4 εκατ. ευρώ στη νότια πλευρά της Μυκόνου, 
επιφάνειας 500 τ.μ., καταβάλλει ετήσιο ΕΝΦΙΑ 
μόλις 1.350 ευρώ, δηλαδή 2,7 ευρώ ανά τ.μ., όταν σε 
περιοχές του κέντρου, όπως η Κυψέλη, με τιμές πώ-
λησης διαμερισμάτων 40.000-70.000 ευρώ, το α-
ντίστοιχο ποσό κυμαίνεται μεταξύ 3,5-3,7 ευρώ ανά 
τ.μ. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΕΝΦΙΑ θα αυξη-
θεί υπέρμετρα, καθώς οι νέες τιμές για ακίνητα που 
ήταν εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού αυ-
ξάνονται άνω του 200%.

Από τον Μάρτιο οι πληρωμές
Εν τω μεταξύ, όπως αποκαλύπτει η 10η έκθεση ε-
νισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, το 2022 οι 
πληρωμές του ΕΝΦΙΑ θα αρχίσουν από τον Μάρ-
τιο. Η έκθεση αποκαλύπτει πως η άσκηση ευθυ-
γράμμισης των αντικειμενικών με τις αγοραίες 
τιμές και η ένταξη νέων περιοχών στο σύστημα έχει 
οδηγήσει σε διεύρυνση της βάσης υπολογισμού 
του ΕΝΦΙΑ από το 85% των ακινήτων στο 95%, ενώ 
οι νέες αντικειμενικές είναι πλέον απολύτως ψηφι-
οποιημένες. Αναφέρεται, μάλιστα, πως οι νέες αντι-
κειμενικές αξίες θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουα-
ρίου 2022 για τον ΕΝΦΙΑ και όλους τους άλλους 
φόρους, συμπεριλαμβανομένου του φόρου μεταβί-
βασης ιδιοκτησίας και του φόρου κληρονομιάς.
Σύμφωνα με την έκθεση, «οι Αρχές σχεδιάζουν μια 
σημαντική μεταρρύθμιση του ΕΝΦΙΑ για το 2022, 
με βάση τις νέες αντικειμενικές τιμές. Αυτό συνε-
πάγεται μια ολοκληρωμένη ενημέρωση της φορο-
λογικής βάσης ΕΝΦΙΑ, βάσει των πρόσφατα ψη-
φιοποιημένων ζωνών αξίας του ευρύτερου φόρου 
ιδιοκτησίας. Η ευρύτερη φορολογική βάση θα επι-
τρέψει μια σημαντική μεταρρύθμιση του ΕΝΦΙΑ, 
που θα νομοθετηθεί έως τον Νοέμβριο του 2021. Η 
εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ θα ακολουθήσει στις αρχές 
του 2022, με τις πρώτες πληρωμές τον Μάρτιο του 
2022. Έτσι, οι πληρωμές του φόρου θα απλώνονται 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αντί να επικεντρώ-
νονται παράλληλα με τις πληρωμές φόρου εισοδή-
ματος κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους».
Ωστόσο, το «πρόβλημα» κατά την περίοδο της 
πρώτης εφαρμογής είναι πώς οι ιδιοκτήτες ακινή-
των θα πληρώνουν τον ΕΝΦΙΑ του 2021 έως τον 
Φεβρουάριο του 2022 και στη συνέχεια από τον 
Μάρτιο θα πιάσουν το νήμα του ΕΝΦΙΑ του επό-
μενου έτους.
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Η ΠΤΏΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΏ-ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 
ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

Μεγάλες εκλογικές ήττες σε Σαξονία - Άνχαλτ, Κύπρο και Μαδρίτη

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο Τσίπρας προσπαθεί 
να καλύψει την 
πολιτική αδυναμία του 
με συνεχείς πολιτικές 
μεταμορφώσεις 

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 
διαμαρτύρονται για τα α-
ποτελέσματα των δημο-
σκοπήσεων, θεωρώντας 

ότι οι εταιρείες που κάνουν έρευ-
νες της κοινής γνώμης μπορεί να α-
νεβάζουν τα ποσοστά της ΝΔ και να 
ρίχνουν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ 
εξαιτίας της εξάρτησής τους από 
άμεση ή έμμεση κρατική χρηματο-
δότηση. 
Υπάρχουν όμως σοβαρότερα προ-
βλήματα για το κόμμα της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης. Διάφορες 
πλευρές του κυβερνητικού του πα-
ρελθόντος περιορίζουν την αξιοπι-
στία του, ενώ αρκετά από τα ηγε-
τικά του στελέχη δυσκολεύονται να 
περάσουν το μήνυμα, όποιο και να 
είναι αυτό. Η δημόσια εικόνα του 
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τσίπρα, 
υστερεί εντυπωσιακά της δημόσιας 
εικόνας του πρωθυπουργού, κ. Μη-
τσοτάκη. 
Η διψήφια δημοσκοπική διαφορά 
υπέρ της ΝΔ και σε βάρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ μοιάζει παγιωμένη. Επι-

πλέον, φτάνουμε σιγά-σιγά στο 
τέλος της περιόδου της πανδημίας 
και αρχίζει –με τα γνωστά προβλή-
ματα– η ανάκαμψη της οικονομίας. 
Τα ζητήματα της ανάκαμψης, των 
επενδύσεων και της οικονομικής 
προοπτικής είναι αυτά στα οποία 
οι πολίτες εμπιστεύονται περισσό-
τερο τον κ. Μητσοτάκη και έχουν 
τις μεγαλύτερες επιφυλάξεις ένα-
ντι του κ. Τσίπρα, λόγω της κρίσης 
του 2015. 

Η ευρωπαϊκή διάσταση
Οι δημοσκοπικές, πολιτικές δυ-
σκολίες του ΣΥΡΙΖΑ δεν οφείλο-
νται μόνο στις εσωτερικές εξελί-
ξεις, αλλά και στην αλλαγή του ευ-
ρωπαϊκού πολιτικού πλαισίου σε 
βάρος της Αριστεράς. Αυτό δεν ση-
μαίνει ότι η κατάσταση για τα κόμ-
ματα της κεντροδεξιάς και της κε-
ντροαριστεράς είναι καλή. Τα προ-
βλήματα όμως που αντιμετωπίζουν 
είναι πολύ μικρότερα από αυτά που 
δοκιμάζουν την πολιτική και εκλο-
γική αντοχή των κομμάτων της Αρι-

στεράς σε όλη την Ε.Ε. 
Οι ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 
ανέδειξαν τη μεγάλη πτώση της 
ευρω-Αριστεράς, με νέο στοιχείο 
την πίεση που δέχονται από τους 
Πράσινους. Γι’ αυτό, άλλωστε, επα-
ναπροσδιορίστηκε η Αριστερά σε ε-
πίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
αφαιρώντας από τον τίτλο της τη 
συμμαχία με Πράσινες δυνάμεις, οι 
οποίες έχουν μετατραπεί σε αντα-
γωνιστικές. 
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τσί-
πρας, αναλύει σωστά τις δυσκολίες, 
γι’ αυτό επιδιώκει βοηθούμενος 
από τον επικεφαλής των ευρωβου-
λευτών του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρό-
εδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, κ. Παπαδημούλη, να ελιχθεί 
σε ένα δύσκολο ευρωπαϊκό περι-
βάλλον. 
Κάθε τόσο επιχειρεί ανοίγματα 
στην κατεύθυνση των ευρωσοσια-
λιστών σε αναζήτηση συμμαχιών, 
αλλά και για να εμποδίσει την ανά-
πτυξη των δυνάμεων του Κινήματος 
Αλλαγής σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι ευρωσοσιαλιστές έδωσαν μεγάλη 
σημασία στον ΣΥΡΙΖΑ για όσο διά-
στημα βρισκόταν στην εξουσία και 
προσπαθούσε να ολοκληρώσει τη 
φιλοευρωπαϊκή του στροφή. Ο εν-
θουσιασμός τους σήμερα έχει πε-
ριοριστεί εξαιτίας διαφόρων λόγων. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μικρότερη πολι-
τική σημασία σαν κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης. Τα κόμ-
ματα της ριζοσπαστικής Αριστεράς 
που αμφισβητούσαν την ευρωπαϊκή 
προοπτική των χωρών τους έχουν 
αποδυναμωθεί ή έχουν προσαρ-
μοστεί. Δίνουν μεγαλύτερη σημα-
σία στο Κίνημα Αλλαγής, που είναι 
πλήρες μέλος της ομάδας των Σο-
σιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, απ’ ό,τι στον ΣΥΡΙΖΑ, που 
είναι συνεργαζόμενο κόμμα. 
Η αλλαγή στη στάση των Ευρω-
παίων Σοσιαλιστών φάνηκε και 
κατά την επίσημη επίσκεψη του Σο-
σιαλιστή πρωθυπουργού της Ισπα-
νίας, Πέδρο Σάντσεθ, στην Αθήνα. 
Έδωσε μεγάλη σημασία στη Φώφη 
Γεννηματά και απέφυγε να προβά-
λει την πολιτική σχέση ευρωσοσια-
λιστών-ΣΥΡΙΖΑ. 
Για να καλύψει την πολιτική αδυνα-
μία του ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία του προ-
σπαθεί να ενισχύσει και την πρά-
σινη πολιτική του διάσταση. Στην 
Ελλάδα, όμως, δεν υπάρχει ισχυρή 
εκπροσώπηση των Πρασίνων, και 
το κυβερνητικό παρελθόν του ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν πείθει για την περιβαλ-
λοντική του ευαισθησία. Σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, οι Πράσινοι έχουν 
μεγάλη ιστορία, συγκεκριμένη 
στρατηγική και σε ορισμένες χώρες 
–όπως η Γερμανία– εντυπωσιακή 
πολιτική δυναμική. 
Επομένως, τα ευρωσοσιαλιστικά 
και τα πράσινα ανοίγματα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι σε αυτήν τη φάση κυ-
ρίως για εσωτερική κατανάλωση 
και δεν δείχνουν ιδιαίτερα αποτε-
λεσματικά με βάση τις δημοσκοπή-
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Η γερμανική Αριστερά 
σε φάση πολιτικής 
περιθωριοποίησης

σεις και τη γενική πολιτική εικόνα. 

Γερμανική πτώση
Οι εκλογές που πραγματοποιήθη-
καν στη Σαξονία - Άνχαλτ για την 
ανάδειξη της περιφερειακής Βου-
λής και της κυβέρνησης αποτέλεσαν 
πραγματικό σοκ για τη γερμανική 
Αριστερά. Το αποτέλεσμα προβλη-
μάτισε και τον ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτη-
ριστικό το ρεπορτάζ της «Αυγής» 
(Τρίτη 8 Ιουνίου 2021) με τίτλο «Η 
Γερμανία χωρίς αριστερό όραμα». 
Η γερμανική Αριστερά (Die Linke) 
είναι ένα κόμμα που δημιουργή-
θηκε το 2007 μέσα από την ενοποί-
ηση του κόμματος του Δημοκρατι-
κού Σοσιαλισμού (PDS), που ανα-
πτύχθηκε στις περιοχές της πρώην 
Ανατολικής Γερμανίας, κι ενός κόμ-
ματος που δημιουργήθηκε σε περι-
οχές της πρώην Δυτικής Γερμανίας 
από στελέχη της αριστερής πτέρυγας 
του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, 
τα οποία αποχώρησαν από αυτό θε-
ωρώντας ότι πραγματοποιούσε δεξιά 
στροφή στην πολιτική του. 
Η Αριστερά έχει κοινοβουλευτική 
παρουσία σε δέκα από τις δεκαέξι 
περιφερειακές Βουλές των κρατι-
δίων της Γερμανίας. Περνάει το όριο 
του 5% που εξασφαλίζει κοινοβου-
λευτική εκπροσώπηση. Είναι ισχυ-
ρότερη στα πέντε γερμανικά κρατί-
δια που αναλογούν σε περιοχές της 
πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Αυτό 
δεν είναι περίεργο, γιατί το κόμμα 
του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού α-
ντιμετωπίζεται από τους περισσότε-
ρους αναλυτές σαν ένα είδος συνέ-
χειας του Κόμματος Σοσιαλιστικής 
Ενότητας (SED), δηλαδή του σταλι-
νικού ΚΚ που ασκούσε την εξουσία 
την περίοδο του «υπαρκτού σοσιαλι-
σμού». 
Μετά από μία περίοδο σταθερότητας 
ή και ανόδου των εκλογικών της δυ-
νάμεων, η Αριστερά άρχισε να κατα-
γράφει σημαντική εκλογική πτώση, 
η οποία αν κρίνουμε από το αποτέ-
λεσμα στη Σαξονία - Άνχαλτ φαίνε-
ται να επιταχύνεται. 
Στις εκλογές του 2009 για την ομο-
σπονδιακή Βουλή, η Αριστερά κα-
τέγραψε ένα ικανοποιητικό 11,1% 
αξιοποιώντας την ενοποίηση της 
ανατολικογερμανικής και της δυτι-
κογερμανικής διάστασής της. Στις 
βουλευτικές εκλογές του 2013 υπο-
χώρησε στο 8,2% και στις εκλογές 
του 2017 κέρδισε λίγο έδαφος στο 
8,6%. 
Η αδυναμία της άρχισε να φαίνεται 

πιο καθαρά στις ευρωπαϊκές εκλο-
γές. Το 2009 το ευρωεκλογικό πο-
σοστό της ήταν 7,5%, το 2014 ήταν 
7,4% και το 2019 υπήρξε μεγάλη 
πτώση-«καμπανάκι» στο 5,5%.
Η δυναμική της πτώσης φαίνεται 
να ενισχύεται ενόψει των βουλευτι-
κών εκλογών του Σεπτεμβρίου 2021. 
Οι δημοσκοπήσεις δίνουν στην Α-
ριστερά ποσοστά της τάξης του 6% 
ως 7%, αισθητά χαμηλότερα από το 
8,6% των βουλευτικών εκλογών του 
2017. 
Στη Σαξονία - Άνχαλτ, ένα από τα «α-
νατολικά» εκλογικά προπύργιά της, 
η Αριστερά έχασε στις περιφερεια-
κές εκλογές το ένα τρίτο των δυνά-
μεών της και περιορίστηκε σε κάτι 
παραπάνω από 10%. 

Η σημασία μιας ήττας
Η ήττα της Αριστεράς στη Σαξονία - 
Άνχαλτ απέκτησε μεγαλύτερη σημα-
σία εξαιτίας του γεγονότος ότι πρό-
κειται για την τελευταία περιφερει-
ακή εκλογική αναμέτρηση πριν από 
τις κρίσιμες ομοσπονδιακές εκλογές 
του Σεπτεμβρίου 2021. 
Με τους Χριστιανοδημοκράτες να 
φτάνουν αρκετά αποδυναμωμένοι 
στο τέλος της περιόδου Μέρκελ, α-
ποκτά σοβαρές πιθανότητες εφαρμο-
γής το σενάριο δημιουργίας κυβέρ-
νησης συνασπισμού που δεν θα τους 

περιλαμβάνει. 
Στη Σαξονία - Άνχαλτ, οι Χριστιανο-
δημοκράτες πέτυχαν μεγάλη νίκη α-
ξιοποιώντας τη δημοφιλία του πρω-
θυπουργού του κρατιδίου. Αύξησαν 
το ποσοστό τους κατά 6 μονάδες, στο 
36%, και επικράτησαν με άνεση της 
σκληρής Δεξιάς έως ακροδεξιάς Ε-
ναλλακτικής για τη Γερμανία, που 
είναι εξαιρετικά ισχυρή στις ανατο-
λικές περιοχές της Γερμανίας. Η Ε-
ναλλακτική για τη Γερμανία κατέ-
γραψε 23%. Δεν μπόρεσε να ενισχύ-
σει τις δυνάμεις της αξιοποιώντας τη 
θεωρία, σύμφωνα με την οποία, η ο-
μοσπονδιακή κυβέρνηση δεν φρο-
ντίζει όπως πρέπει τις περιοχές της 
πρώην Ανατολικής Γερμανίας και 
την οργανωμένη και μαζική αμφι-
σβήτηση των περιοριστικών μέτρων 
για την πανδημία. 
Η επιτυχία στη Σαξονία - Άνχαλτ δι-
ευκολύνει τους Χριστιανοδημοκρά-
τες στην ανασύνταξη των δυνάμεών 
τους ενόψει των βουλευτικών της 
26ης Σεπτεμβρίου 2021. Οι τελευ-
ταίες δημοσκοπήσεις τους εμφανί-
ζουν σε υποχώρηση, αλλά πρώτους 
με ποσοστό της τάξης του 24,5% ως 
26%. 
Δεύτεροι με ποσοστό 20,5% ως 22% 
έρχονται οι Πράσινοι, οι οποίοι για 
ένα διάστημα είχαν τη δημοσκοπική 
πρωτιά σε εθνικό επίπεδο. Στην 
τρίτη θέση, με περίπου σταθερό ε-
κλογικό ποσοστό 15,5% ως 17%, είναι 
οι Σοσιαλδημοκράτες. Στην τέταρτη 
θέση, ενισχυμένοι με 12% ως 13,5%, 
είναι οι Φιλελεύθεροι. Πέμπτη έρ-
χεται η σκληρή Δεξιά έως ακροδε-
ξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία με 
δημοσκοπικά ποσοστά της τάξης του 
11% ως 12%. 
Η Αριστερά, η οποία εμφανίζεται 
στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό 6% 
ως 7%, απειλείται με πλήρη περιθω-

ριοποίηση. Οι μικρές δυνάμεις της 
δεν της επιτρέπουν να αποτελέσει 
το κοινοβουλευτικό συμπλήρωμα 
μιας αριστερόστροφης εναλλακτικής 
συμμαχίας Πρασίνων, Σοσιαλδημο-
κρατών κι Αριστεράς. 
Με βάση τα αποτελέσματα των δη-
μοσκοπήσεων, ο επόμενος κυβερνη-
τικός συνασπισμός θα αναζητηθεί σε 
έναν κατάλληλο συνδυασμό μεταξύ 
Χριστιανοδημοκρατών, Πρασίνων, 
Σοσιαλδημοκρατών και Φιλελευθέ-
ρων. 
Κανείς δεν επιθυμεί τη συνεργασία 
με την Εναλλακτική για τη Γερμανία, 
ενώ οι Πράσινοι και οι Σοσιαλδημο-
κράτες –οι οποίοι δεν αποκλείουν τη 
συνεργασία τους με την Αριστερά– 
δεν έχουν λόγο να προχωρήσουν 
προς αυτή την κατεύθυνση. Ο συν-
δυασμός απλής αναλογικής –που ι-
σχύει στη Γερμανία– και πολιτικής 
εξασθένησης της Αριστεράς δεν τους 
λύνει το πρόβλημα σε περίπτωση 
προσπάθειας δημιουργίας αριστε-
ρόστροφου κυβερνητικού συνασπι-
σμού. 
Η γερμανική Αριστερά έχει ηγετικό 
ρόλο στην ευρωπαϊκή Αριστερά και 
η αποδυνάμωσή της επηρεάζει τις 
ευρωπαϊκές εξελίξεις. Επειδή μάλι-
στα συνδυάζεται με την ουσιαστική 
εξαφάνιση του γαλλικού ΚΚ και την 
πολυδιάσπαση των δυνάμεων της 
σοσιαλιστικής και ριζοσπαστικής Α-
ριστεράς στη Γαλλία, ενισχύει την 
εικόνα της αδυναμίας της ευρω-Αρι-
στεράς που δικαιολογημένα ανησυ-
χεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Τελικά δεν μπόρεσε
Το δεύτερο μήνυμα της αποδυνάμω-
σης της ευρω-Αριστεράς ήρθε από 
τις περιφερειακές εκλογές της Μα-
δρίτης. Οι Podemos (Μπορούμε) τε-
λικά δεν μπόρεσαν, με αποτέλεσμα ο 
ιδρυτής τους, Πάμπλο Ιγκλέσιας, να 
εξαναγκαστεί σε παραίτηση και απο-
χώρηση από την πολιτική ζωή. 
Οι Podemos ξεπήδησαν το 2014 
μέσα από ένα κίνημα αγανακτισμέ-
νων κατά της κοινωνικής αδικίας και 
της διαφθοράς του συστήματος εξου-
σίας. 
Το 2015-2016, στις βουλευτικές ε-
κλογές πέτυχαν ποσοστά κατώτερα 
αλλά συγκρίσιμα με τα ποσοστά του 
Σοσιαλιστικού Κόμματος και προ-
σπάθησαν να αμφισβητήσουν την η-
γεμονία του στον χώρο της ευρύτε-
ρης Αριστεράς.
Στις διπλές εκλογές του Απρι-
λίου και Νοεμβρίου του 2019, οι 
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Podemos έμειναν από δυνάμεις και 
στρατηγική, με αποτέλεσμα να επι-
βεβαιωθεί η παραδοσιακή κυριαρ-
χία του Σοσιαλιστικού Κόμματος 
στον χώρο της ευρύτερης Αριστε-
ράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 
εκλογές του 2015 οι Podemos είχαν 
εξασφαλίσει 49 βουλευτικές έδρες 
επί συνόλου 350, ενώ στις εκλογές 
του Νοεμβρίου 2019 περιορίστη-
καν στις 26. 
Ο ηγέτης τους, Πάμπλο Ιγκλέσιας, 
έκανε διάφορους αμφιλεγόμενους 
χειρισμούς, όπως να αγοράσει με τη 
συμβία του μια πολυτελή έπαυλη 
για να στεγάσουν τον έρωτα και τα 
παιδιά τους. Όταν η επιλογή του αμ-
φισβητήθηκε από τα στελέχη που 
είχε εκπαιδεύσει σε μια σκληρή 
φρασεολογία κατά των προνομιού-
χων, πραγματοποίησε εσωκομμα-
τικό δημοψήφισμα προκειμένου να 
εγκριθεί η αγορά της έπαυλης. 
Το 2019 αποχώρησε από τους 
Podemos το Νο.2 του κόμματος και 
«εγκέφαλος» σε ό,τι αφορά τη στρα-
τηγική του, Ινίγο Ερεχόν, δημιούρ-
γησε το δικό του μικρό κόμμα και 
ανέπτυξε τις δυνάμεις του κυρίως 
στην περιφέρεια της Μαδρίτης. 
Σαν κύπελλο παρηγοριάς για τη συ-
νεχή πολιτική πτώση των Podemos, 
ο Ιγκλέσιας εξασφάλισε τη συμμε-
τοχή του σε κυβέρνηση συνασπι-
σμού με κυρίαρχο το Σοσιαλιστικό 
Κόμμα και πρωθυπουργό τον ηγέτη 
των Σοσιαλιστών, Σάντσεθ. Ο ίδιος 
πήρε τη θέση του β’ αντιπροέδρου 
της κυβέρνησης, ενώ φρόντισε να 
υπουργοποιηθεί και η σύντροφός 
του. 
Ο Ιγκλέσιας προσπάθησε ανεπιτυ-
χώς να ενισχύσει την επιρροή του 
σε ζητήματα των ενόπλων δυνά-
μεων και των υπηρεσιών πληροφο-
ριών της Ισπανίας. Ο Σοσιαλιστής 
πρωθυπουργός όμως τον κράτησε 
σε απόσταση ασφαλείας, αποτρέ-
ποντας τη διείσδυση των Podemos 
στον σκληρό πυρήνα του κράτους. 
Τον Μάρτιο του 2021, ο Ιγκλέσιας 
ανακοίνωσε την παραίτησή του από 
την κυβέρνηση και το σχέδιό του να 
αναδειχθεί σε περιφερειάρχη στην 
περιφέρεια της Μαδρίτης, συσπει-
ρώνοντας όλες τις «προοδευτικές» 
δυνάμεις σε ένα «αντιφασιστικό» 
μέτωπο. 
Η αποτυχία του ήταν εντυπωσιακή 
και τον οδήγησε στην παραίτηση 
από την ηγεσία των Podemos και 
στην οριστική, απ’ ό,τι φαίνεται, α-
ποχώρηση από την πολιτική. 

Οι Μαδριλένοι όχι μόνο δεν πεί-
στηκαν από τις αντιφασιστικές του 
θεωρίες, αλλά ανέβασαν το κεντρο-
δεξιό Λαϊκό Κόμμα –το οποίο ήταν 
στο στόχαστρο του Ιγκλέσιας– στο 
44,8% και στον υπερδιπλασιασμό 
των εδρών του στις 65 επί συνόλου 
136 στην περιφέρεια της Μαδρίτης. 
Οι Podemos αύξησαν κάπως το πο-
σοστό τους στις περιφερειακές ε-
κλογές της Μαδρίτης από 5,6% σε 
7,2%, δεν μπόρεσαν όμως να αμφι-
σβητήσουν την κυριαρχία της περι-
φερειακής παράταξης που εκφρά-
ζει τις απόψεις του Ινίγο Ερεχόν, 
η οποία ανέβηκε από το 14,7% στο 
17%. 
Ο Ιγκλέσιας όχι μόνο ηττήθηκε από 
την κεντροδεξιά –την οποία περιέ-
γραψε σαν «ακροδεξιά»–  αλλά α-
πομονώθηκε και στο εσωτερικό της 
ευρύτερης Αριστεράς από τους εκ-
προσώπους του άλλοτε Νο.2 των 
Podemos. 
Από το ΣΥΡΙΖΑ-Podemos 
Venceremos του 2014 περάσαμε 
στην αναγκαστική πρόωρη πολι-
τική συνταξιοδότηση του Ιγκλέσιας 
το 2021. Το μήνυμα για την προο-
πτική της ριζοσπαστικής Αριστεράς 
και του ΣΥΡΙΖΑ στην Ε.Ε. είναι α-
πόλυτα σαφές. 

Κρίση και στο ΑΚΕΛ
Οι βουλευτικές εκλογές στην 
Κύπρο ήταν σχεδιασμένες από τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης για να 
υποστεί μεγάλη ήττα ο Δημοκρατι-
κός Συναγερμός –το κόμμα από το 
οποίο προέρχεται ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης– και να αποσταθεροποι-
ηθεί πολιτικά ο ίδιος. 
Της αντικυβερνητικής επίθεσης 
ηγήθηκε το ΑΚΕΛ (Ανορθωτικό 
Κόμμα Εργαζόμενου Λαού), που α-
ποτελεί τη συνέχεια του κομμουνι-

στικού κινήματος της Κύπρου. 
Το ΑΚΕΛ είναι εξαιρετικά σημα-
ντικό κόμμα. Ιδρύθηκε το 1926, ε-
ξελίχθηκε σε ένα από τα δύο με-
γάλα κόμματα εξουσίας της Κύπρου 
και έδωσε το 2008-2013 τον πρώτο 
κομμουνιστή ηγέτη σε κράτος-μέ-
λος της Ε.Ε., με τον Δημήτρη Χρι-
στόφια στην Προεδρία της Δημο-
κρατίας. 
Η εκλογική στρατηγική που επέ-
λεξε το ΑΚΕΛ δεν απέδωσε. Ο Δη-
μοκρατικός Συναγερμός παρέμεινε 
πρώτο κόμμα με 27,77%, χάνοντας 
2,9 μονάδες υπό την πίεση της α-
ντιπολίτευσης. Το ΑΚΕΛ όμως δεν 
μπόρεσε να αξιοποιήσει τη φθορά 
του Δημοκρατικού Συναγερμού για 
να αναδειχθεί, όπως σχεδίαζε, σε 
πρώτη δύναμη. Αντίθετα, υποχώ-
ρησε περισσότερο, κατά 3,3 μονά-
δες στο 22,34%, με αποτέλεσμα να 
προκληθεί κρίση ηγεσίας και πα-
ραίτηση του Άντρος Κυπριανού. 
Το Δημοκρατικό Κόμμα έχασε 3,2 
μονάδες και έπεσε στο 11,29%. Η 
πτώση του πρέπει να αποδοθεί στη 
διάσπασή του με την αποχώρηση 
της μετριοπαθούς, σε ό,τι αφορά τα 
εθνικά θέματα, πτέρυγάς του και τη 
δημιουργία της Δημοκρατικής Πα-
ράταξης, η οποία εξασφάλισε 6,1%. 
Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών 
(ΕΔΕΚ) αύξησε ελαφρά το ποσο-
στό του σε 6,72%. Στους κερδισμέ-
νους της εκλογικής αναμέτρησης 
είναι το ακροδεξιό Εθνικό Λαϊκό 
Μέτωπο (ΕΛΑΜ) με 6,78% (+3 μο-
νάδες) και το κόμμα Ενεργοί Πο-
λίτες - Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων 
Κυνηγών, που πήρε 3,87% ανεβά-
ζοντας το ποσοστό του κατά τρεις 
μονάδες.
Το άλλοτε πανίσχυρο ΑΚΕΛ –για 
παράδειγμα στις βουλευτικές του 
2001 είχε ποσοστό 34,7% και στις 

βουλευτικές του 2011 είχε ποσοστό 
32,6%– δείχνει να έχει μπει σε πε-
ρίοδο εκλογικής υποχώρησης για 
διάφορους λόγους. 
Πλήρωσε τον διχασμό της βάσης 
του στο δημοψήφισμα με το οποίο 
απερρίφθη το σχέδιο Ανάν. Υπέστη 
μεγάλη φθορά εξαιτίας της πρωτο-
φανούς οικονομικής κρίσης που 
ξέσπασε επί Προεδρίας Χριστόφια. 
Πολλά στελέχη του αφομοιώθηκαν 
στο σύστημα εξουσίας, με αποτέ-
λεσμα το ΑΚΕΛ να χάσει οριστικά 
ένα μεγάλο μέρος της αντισυστημι-
κής ψήφου. 
Η πτωτική πορεία του ΑΚΕΛ α-
ποτελεί και αυτή προειδοποίηση 
για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δυσκο-
λεύεται να βρει τον αντιπολιτευ-
τικό βηματισμό του. Τα στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ του 4% επιμένουν σε 
μια σκληρή αντισυστημική κριτική 
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το 
πιθανότερο είναι να προκαλέσουν 
μεγαλύτερη πολιτική φθορά στον 
ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ απ’ ό,τι στη ΝΔ. 
Κι αυτό γιατί η συμπεριφορά των 
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ επί κυβέρ-
νησης Τσίπρα δεν ήταν ιδιαίτερα α-
ντισυστημική, ενώ οι περισσότεροι 
ψηφοφόροι του –οι οποίοι προέρ-
χονται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ– 
θεωρούν ότι επιλέγουν στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ ένα συστημικό κόμμα. 
Με τους Γερμανούς «συντρόφους» 
να κινδυνεύουν με πολιτική πε-
ριθωριοποίηση, τους Podemos να 
έχουν περάσει στη μετά Ιγκλέσιας 
περίοδο με μονοψήφια δημοσκο-
πικά ποσοστά και το ΑΚΕΛ να πα-
ραμένει ισχυρό κόμμα εξουσίας, 
αλλά σε φάση έντονης εκλογική υ-
ποχώρησης, το αφήγημα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στερείται περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά ευρωπαϊκής διά-
στασης. 
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Προβληματίζει η 
ενίσχυση των διεθνών 
πληθωριστικών πιέσεων

Σύμφωνα με όλες τις ενδεί-
ξεις, η Ελλάδα έχει μπροστά 
της πεντέμισι χρόνια εξαιρε-
τικά δυναμικής οικονομικής 

ανάπτυξης. 
Ο τουρισμός θα πάει καλύτερα από το 
2020 και από τον Αύγουστο θα αρχί-
σει εκταμίευση των κονδυλίων του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, τα 
οποία θα περάσουν στην πραγματική 
οικονομία στη διάρκεια των τελευ-
ταίων μηνών του 2021.
Κατά την άποψή μου, δεν αντιμετωπί-
ζουμε σοβαρό οικονομικό ή πολιτικό 
ρίσκο στο εσωτερικό. Οι θετικές οι-
κονομικές εξελίξεις δείχνουν δρομο-
λογημένες, το βασικό ερώτημα είναι 
πόσο αποτελεσματική θα είναι η πολι-
τική που θα εφαρμοστεί. Αν, δηλαδή, 
θα έχουμε μία καλή ανάκαμψη ή θα 
μπορέσουμε να περάσουμε γρήγορα 
και σε μια δυναμική ανάπτυξη. 
Στο πολιτικό επίπεδο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
δείχνει ικανός να αμφισβητήσει την 
κυριαρχία της ΝΔ. Η θετική οικο-
νομική δυναμική θα συνδυαστεί με 
την πολιτική σταθερότητα για να δώ-

σουν πολύ καλά αποτελέσματα από 
το β’ εξάμηνο του 2021 μέχρι τα τέλη 
του 2026, οπότε θα σταματήσει η επι-
πλέον χρηματοδότηση της οικονομίας 
μας από την Ε.Ε. μέσω τους Ταμείου 
Ανάκαμψης.
Δεν υπάρχει προηγούμενο τα τελευ-
ταία 40 χρόνια μιας τόσο καλής προο-
πτικής για τα επόμενα πεντέμισι χρό-
νια. 
Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν μπορούν 
να υπάρξουν εξωγενείς παράγοντες 
που θα αμφισβητήσουν την προγραμ-
ματισμένη επιτυχία.
 
Η πανδημία συνεχίζεται
Ο πρώτος παράγοντας οικονομικής α-
βεβαιότητας έχει σχέση με την πανδη-
μία. Οι περισσότεροι επιστήμονες ε-
κτιμούν ότι θα συνεχιστεί με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο μέχρι τον Αύγουστο 
του 2022, οπότε θα μετατραπεί σε ένα 
είδος βαριάς εποχιακής γρίπης. 
Οι ηγέτες των «27» αποκλείουν οποιο-
δήποτε γενικό lockdown στην οικονο-
μία και προεξοφλούν ότι, ακόμη κι αν 
εμφανιστεί ένα νέο κύμα πανδημίας το 

φθινόπωρο, θα μπορέσουν να το αντι-
μετωπίσουν χωρίς να «παγώσουν» την 
οικονομία.
Οι πιθανότητες δείχνουν να είναι με 
το μέρος τους, αλλά στους υπολογι-
σμούς τους υπάρχει ένα στοιχείο α-
βεβαιότητας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, 
άλλωστε, ότι οι περισσότεροι είχαν 
καταλήξει πριν από ένα χρόνο στο συ-
μπέρασμα ότι η πανδημία ανήκε ορι-
στικά στο παρελθόν. 
Για την Ελλάδα, μια νέα έξαρση της 
πανδημίας θα είχε μεγάλο κόστος, 
γιατί θα έσπαγε προσωρινά τη θετική 
δυναμική και θα μεγάλωνε τον λογα-
ριασμό σε ό,τι αφορά δημόσιο και ι-
διωτικό χρέος, έλλειμμα στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών και δημοσιο-
νομικό έλλειμμα, των οποίων είμαστε 
υποχρεωμένοι να καλύψουμε με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο.

Οι πληθωριστικές πιέσεις
Ο δεύτερος εξωγενής παράγοντας που 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μελ-
λοντική μας οικονομική πορεία έχει 
να κάνει με τις πληθωριστικές πιέσεις. 

Το «ξεπάγωμα» της παγκόσμιας οικο-
νομίας ενισχύει αναπόφευκτα τις πλη-
θωριστικές πιέσεις. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ ξε-
πέρασε σε ετήσια βάση το 4,5%. Στην 
Ευρωζώνη ξεπέρασε το όριο-στόχο 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας (ΕΚΤ) που είναι το 2%, ενώ στη 
Γερμανία βρίσκεται στο 2,4%, με α-
ποτέλεσμα να αυξάνει η Ομοσπονδι-
ακή Τράπεζα της Γερμανίας τις πιέσεις 
προς την ΕΚΤ για κάποιου είδους πε-
ριορισμό της πολιτικής της ποσοτικής 
χαλάρωσης. Ευτυχώς, η Λαγκάρντ έ-
στειλε το μήνυμα ότι η πολιτική που ε-
φαρμόζει θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί 
και τουλάχιστον για ένα σημαντικό 
μέρος του 2022.
Οι διεθνείς τιμές των τροφίμων πά-
ντως τραβάνε την ανηφόρα, γεγονός 
που φαίνεται στα ράφια των σουπερ-
μάρκετ, με αποτέλεσμα να δέχεται με-
γάλη πίεση ο οικογενειακός προϋπο-
λογισμός. 
Επίσης, ανοδικές είναι –χωρίς μεγά-
λες αυξήσεις– οι διεθνείς τιμές του πε-
τρελαίου και του φυσικού αερίου, με 
συνέπεια η ΔΕΗ και οι άλλοι πάροχοι 
να ετοιμάζουν αναπροσαρμογή των τι-
μολογίων τους και το ισοζύγιο των τρε-
χουσών συναλλαγών να δέχεται με-
γάλη πίεση σε περίοδο κάμψης των ε-
σόδων από τον τουρισμό.
Οι περισσότεροι κεντρικοί τραπεζί-
τες και οι σύμβουλοί τους καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι οι πληθωριστικές 
πιέσεις είναι παροδικό φαινόμενο και 
δεν πρόκειται να επηρεάσουν την πο-
λιτική των κεντρικών τραπεζών, το κό-
στος του χρήματος, την προοπτική της 
ανάκαμψης και στη συνέχεια της ανά-
πτυξης.
Αυτό είναι το σενάριο που κυριαρχεί 
στις αναλύσεις τους, μένει όμως να 
δούμε αν θα επιβεβαιωθεί στην πράξη.
 
Χρηματοπιστωτική αβεβαι-
ότητα
Πιο σοβαρή απειλή για το μέλλον της 
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Ερντογάν και 
Τουρκία ανεβάζουν το 
διεθνοπολιτικό ρίσκο για 
την οικονομία μας

διεθνούς, και φυσικά της ελληνικής, οι-
κονομίας θεωρώ τις συνθήκες χρηματο-
πιστωτικής αστάθειας που δημιουργού-
νται με το πέρασμα του χρόνου. Οι αξίες 
των μετοχών σπάνε το ένα ρεκόρ μετά 
το άλλο. Το άφθονο δωρεάν ή και επι-
δοτούμενο χρήμα ενθαρρύνει την κερ-
δοσκοπία και φαινόμενα «φούσκας» 
ακόμη και στον στεγαστικό τομέα. Τα 
κρυπτονομίσματα αναπτύσσονται δυ-
ναμικά και εντελώς ανεξέλεγκτα.
Η σκιώδης τραπεζική (shadow 
banking) έχει αναπτυχθεί περισσότερο 
σε σχέση με την περίοδο της χρηματο-
πιστωτικής κρίσης του 2008 και είναι 
εκτός των αυστηρών ελέγχων που ισχύ-
ουν για το διεθνές τραπεζικό σύστημα, 
ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό. 
Δεν μπορούμε λοιπόν να αποκλεί-
σουμε δυσάρεστες εξελίξεις, όσο κι αν 
οι ηγέτες των δυτικών χωρών και οι 
τραπεζίτες δείχνουν προετοιμασμένοι 
να αντιμετωπίσουν οποιεσδήποτε νέες 
προκλήσεις με δυναμικό και αν χρεια-
στεί ανορθόδοξο τρόπο. 
Η χρηματοπιστωτική αβεβαιότητα 
σκιάζει κάπως την αναπτυξιακή προο-
πτική μας για δύο λόγους. 
Παραμένουμε αδύναμος κρίκος του ευ-
ρωσυστήματος. Το τραπεζικό μας σύ-
στημα δεν έχει συνέλθει πλήρως από 
την κρίση του 2015 και δυσκολεύεται 
να χρηματοδοτήσει επαρκώς και με α-
νταγωνιστικούς όρους την ανάκαμψη 
και στη συνέχεια την ανάπτυξη της οι-
κονομίας. 
Το βασικό σενάριο δεν είναι μια νέα 
μεγάλη αναταραχή στο διεθνές χρημα-
τοπιστωτικό σύστημα, αλλά οι πιθανό-
τητες πραγματοποίησης του αρνητικού 
σεναρίου είναι υπολογίσιμες.

 Γεωπολιτικό ρίσκο
Στην αξιολόγηση των μελλοντικών σε-
ναρίων είμαστε υποχρεωμένοι να πά-
ρουμε υπόψη μας το διεθνές γεωπολι-
τικό ρίσκο. 
Είναι φανερό ότι οι σχέσεις ΗΠΑ και 
Ρωσίας έχουν μπει σε μία περίοδο έ-
ντασης. Η Ε.Ε. θα κληθεί από τον πρό-
εδρο Μπάιντεν να αναλάβει υποχρεώ-
σεις και να κάνει συγκεκριμένες επι-
λογές στα πλαίσια της στρατηγικής του 
ΝΑΤΟ. Προς το παρόν, ο Πούτιν δεί-
χνει αποφασισμένος να υπερασπιστεί 
με δυναμικό έως επιθετικό τρόπο τις 
σφαίρες επιρροής της Ρωσίας που απέ-
μειναν μετά την κατάρρευση της σοβιε-
τικής αυτοκρατορίας. 
Ακόμη πιο σύνθετες, σε ό,τι αφορά την 
επιρροή τους στις μελλοντικές εξελί-
ξεις, είναι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Πρό-
κειται για τις δύο υπερδυνάμεις, που α-
νταγωνίζονται η μία την άλλη σε ζητή-
ματα οικονομίας, διεθνούς εμπορίου, 
ψηφιακής οικονομίας, τεχνολογίας, ά-
μυνας και προβολής του δικού τους 

«μοντέλου» σε δεκάδες χώρες που δεν 
έχουν αποφασίσει σε ποια ακριβώς κα-
τεύθυνση θα κινηθούν.
Ο Μπάιντεν συνεχίζει την πολιτική του 
σκληρού ανταγωνισμού με την Κίνα 
που κορυφώθηκε επί Τραμπ. Την α-
παλλάσσει όμως από ορισμένες αντιπα-
ραγωγικές υπερβολές και στη θέση του 
διμέτωπου που είχε κηρύξει ο Τραμπ 
ταυτόχρονα κατά της Κίνας και της Ε.Ε., 
βάζει μια στρατηγική συσπείρωσης των 
δυτικών δυνάμεων για να περιοριστεί η 
επιρροή της Κίνας.
 
Το ζήτημα της Τουρκίας
Εκτός από το γενικό γεωπολιτικό 
ρίσκο που ισχύει για όλους, η Ελλάδα 
αντιμετωπίζει και ένα πρόσθετο γεω-
πολιτικό ρίσκο –σε περιφερειακό επί-
πεδο– εξαιτίας της Τουρκίας. 
Παρά τις πιέσεις που δέχεται από τις 
ΗΠΑ, ο Ερντογάν δείχνει αποφασι-
σμένος να συνεχίσει τη στρατηγική του 
νεο-οθωμανικού επεκτατισμού. Μπο-
ρεί να προσαρμόσει την τακτική του 
στις αλλαγές που σημειώνονται στο δι-
εθνοπολιτικό περιβάλλον, ελάχιστοι 
όμως αναλυτές καταλήγουν στο συμπέ-
ρασμα ότι θα εγκαταλείψει τη στρατη-
γική του.
Αυτό μας δημιουργεί συγκεκριμένα 
προβλήματα. 
Πρώτον, είμαστε υποχρεωμένοι σε 
μια διαρκή αύξηση των αμυντικών δα-
πανών, των οποίων η χρηματοδότηση 
είναι οικονομικά επώδυνη σε περίοδο 
μεγάλου δημοσιονομικού ελλείμματος 
και μεγάλου ελλείμματος στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών. 
Δεύτερον, η οικονομική ανάκαμψη –
που φιλοδοξούμε να μετατραπεί γρή-

γορα σε ανάπτυξη– χρειάζεται ένα πε-
ριβάλλον διεθνοπολιτικής σταθερό-
τητας και ηρεμίας. Για παράδειγμα, ο 
τουρισμός –που έχει χτυπηθεί από την 
πανδημία– δεν χρειάζεται να δοκιμα-
στεί και από ελληνοτουρκικές εντάσεις. 
Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό-μετα-
ναστευτικό –που έχει ενισχυμένη την 
οικονομική και την κοινωνική διά-
σταση– οι ροές έχουν μειωθεί δρα-
στικά, αλλά υπάρχει πάντα η διάθεση 
από την πλευρά του Ερντογάν να το 
χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο των γεω-
πολιτικών του επιδιώξεων. 
Τρίτον, και εξαιρετικά σημαντικό, δεν 
απειλούμαστε μόνο από ενδεχόμενη ε-
πιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέ-
σεων, αλλά και από μία γενικότερη πε-
ριφερειακή αναταραχή –ίσως και α-
νάφλεξη– με ευθύνη της Τουρκίας. Ο 
Ερντογάν προβάλλει δύναμη σε διά-
φορα μέρη, από τον Νότιο Καύκασο, 
τη Μαύρη Θάλασσα και την Ουκρανία 
μέχρι το Ιράκ, τη Συρία, την Ανατολική 
Μεσόγειο και τη Λιβύη. 
Οι πιθανότητες να προκαλέσει, σε κά-
ποια φάση, ντόμινο αρνητικών εξελί-
ξεων είναι σημαντικές.
 
Τι πρέπει να κάνουμε
Για να προστατεύσουμε, στο μέτρο 
του δυνατού, την προγραμματισμένη 
καλή πορεία για την περίοδο β’ εξά-
μηνο 2021 - τέλη 2026 πρέπει να ενι-
σχύσουμε κυρίως την οικονομική μας 
άμυνα και τις αντοχές. Σε ό,τι αφορά 
την διεθνοπολιτική μας στρατηγική, 
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κυβέρ-
νηση κινείται σωστά και αποτελεσμα-
τικά. 
Η μεγάλη αύξηση των επενδύσεων 
του Δημοσίου – ακόμη κι αν χρεια-
στεί πρόσθετος δανεισμός– η αναδιάρ-
θρωση της οικονομίας για να γίνει πιο 
εξωστρεφής και ανταγωνιστική, η ενί-
σχυση του τραπεζικού συστήματος και 
της πραγματικής οικονομίας μέσω α-
ποτελεσματικής παρέμβασης στο θέμα 
των κόκκινων δανείων, ο άμεσος πε-
ριορισμός του ασφαλιστικού-συνταξι-
οδοτικού ελλείμματος που κινείται σε 
επίπεδα-ρεκόρ, ο περιορισμός των δη-
μοσίων δαπανών σε επίπεδο κράτους, 
τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοί-
κησης και ευρύτερου δημόσιου τομέα 
της οικονομίας είναι οι κατευθύνσεις 
στις οποίες πρέπει να κινηθεί η κυβέρ-
νηση προτού αρχίσουν να πραγματο-
ποιούνται, στον ένα ή τον άλλο βαθμό, 
κάποια από τα αρνητικά σενάρια στα 
οποία αναφέρθηκα. 
Εκτιμώ ότι το μέλλον μας ανήκει, αλλά 
πρέπει να το προστατεύσουμε.



Μ
ε γοργούς 
ρυθμούς προ-
χωρά η ανά-
πτυξη του δι-
κτύου 5G της 
C O S M O T E . 

Μάλιστα, η εταιρεία πέτυχε τον στόχο 
που είχε θέσει για το 2021, ήδη από τους 
πρώτους μήνες του έτους, καθώς η πλη-
θυσμιακή κάλυψη του COSMOTE 5G 
στην ελληνική επικράτεια ξεπέρασε το 
50%. 
Το δίκτυο αναπτύσσεται δυναμικά, κα-
λύπτοντας σήμερα 29 πόλεις και νησιά, 
με την πληθυσμιακή κάλυψη να ξεπερνά 
το 90% σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εν-
δεικτικά αναφέρεται ότι η εταιρεία 
έθεσε νέο στόχο για 60% πανελλαδική 
πληθυσμιακή κάλυψη του COSMOTE 
5G, μέχρι το τέλος της χρονιάς. 
Πλέον, τις απεριόριστες δυνατότητες 
του COSMOTE 5G μπορούν να απολαμ-
βάνουν και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες 
σε Ηράκλειο Κρήτης, Πόρτο Χέλι Αργο-

COSMOTE: ΕΠΙΤΑΧΎΝΕΤΑΙ 
Η ΑΝΑΠΤΎΞΗ 

ΤΟΎ ΔΙΚΤΎΟΎ 5G
  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Με στόχο τη δημι-
ουργία μιας μόνι-
μης υπαίθριας έκ-
θεσης στο κέντρο 
της πόλης, ολο-

κληρώθηκε η ενέργεια «Ομορφαίνουμε 
τη Γειτονιά» από τη FIX Hellas και τον 
ΑΚΤΟ, στο πλαίσιο της ευρύτερης συ-
νεργασίας που διατηρεί η Ολυμπιακή 
Ζυθοποιία με τον εκπαιδευτικό όμιλο. 
Συγκεκριμένα, η FIX Hellas παρότρυνε 
τους φοιτητές του εκπαιδευτικού ομίλου 
Τέχνης, Design & Media στην Ελλάδα 
να συμβάλλουν, ώστε το Πάρκο ΦΙΞ να 
αποκτήσει και καλλιτεχνικό χαρακτήρα. 
Χρώματα και εικόνες από τη χώρα και 
την κουλτούρα μας, μνήμες από τις πα-
ρέες και τις γειτονιές αποτέλεσαν τα βα-
σικά στοιχεία που «ζωντάνεψαν» την ι-

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Νέας Γέφυρας 
του ποταμού Μάκαρη επί της εθνικής οδού Ρόδου–
Λίνδου στη Ρόδο.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για 

το νησί της Ρόδου, καθώς η ολοκλήρωσή του συμβάλλει καθορι-
στικά στην ασφάλεια των κατοίκων και των χιλιάδων επισκεπτών 
του νησιού, αλλά και στη βελτίωση της κυκλοφορίας σε έναν από 
τους πιο όμορφους και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς 
της χώρας μας.
Το έργο αφορούσε την κατασκευή –μετά την κατάρρευσή της τον 
Νοέμβριο του 2019– γέφυρας μήκους 120 μέτρων, 4 ανοιγμάτων, 
με δύο λωρίδες κυκλοφορίας (μία ανά κατεύθυνση) και με δύο 
πεζοδρόμια, εκ των οποίων το ένα επιτρέπει τη διέλευση πεζών.
Η υπογραφή της σύμβασης, ύψους 6,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμ-

βανομένου ΦΠΑ), έγινε τον Ιούνιο 2020 μεταξύ της Intrakat και 
της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Αν και το έργο εκτελέστηκε σε δύ-
σκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, παραδό-
θηκε στην κυκλοφορία άρτια εκτελεσμένο και σύμφωνα με το 
συμβατικό χρονοδιάγραμμα.
Η τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε από τον περιφερειάρχη 
Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, παρουσία του υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Καραμανλή, του υ-
φυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, 
Νίκου Χαρδαλιά, του γ.γ. Υποδομών Γιώργου Καραγιάννη, του 
δήμαρχου Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη, εκπροσώπων της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης καθώς και των κ.κ. Πέτρου Σουρέτη, Διευθύ-
νοντος Συμβούλου, και Δημήτρη Παππά, Εντεταλμένου Συμβού-
λου, εκ μέρους της κατασκευάστριας εταιρείας Intrakat.

λίδας, Σαντορίνη, Αμοργό, Κουφονήσια 
και Σίκινο, καθώς και στα νησιά του Αρ-
γοσαρωνικού (Σαλαμίνα, Αίγινα, Ύδρα, 
Πόρος, Σπέτσες και Αγκίστρι). Επι-
πλέον, οι συνδρομητές COSMOTE μπο-
ρούν να απολαμβάνουν 5G και στην Ε-
θνική Οδό Αμφιλοχίας–Ιωαννίνων. 
Συνολικά, μαζί με την Αθήνα και τη Θεσ-
σαλονίκη, το COSMOTE 5G έχει φθά-
σει σε 29 πόλεις και νησιά της Ελλάδας. 
Από τα τέλη του 2020, είναι ήδη διαθέ-
σιμο στη Θεσσαλία σε Βόλο, Καρδίτσα, 
Λάρισα, Τρίκαλα, στην Ήπειρο σε Ιωάν-
νινα και Ηγουμενίτσα, στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη σε Δράμα, Κα-
βάλα, Ξάνθη, στην Κεντρική Μακεδονία 
σε Γιαννιτσά, Νάουσα, Σέρρες, καθώς 
και στη Μυτιλήνη της Λέσβου, ενώ το 
πρώτο τρίμηνο του 2021 προστέθηκαν η 
Πάτρα και η Κέρκυρα. 
Πάντως, η επέκταση του COSMOTE 
5G συνεχίζεται, προκειμένου να γίνεται 
σταδιακά διαθέσιμο σε ακόμη περισσό-
τερες περιοχές.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ FIX ΚΑΙ ΑΚΤΟ

στορική γειτονιά των Πατησίων. Με 
γνώμονα την ιστορία και την κληρονο-
μιά της FIX Hellas, μηνύματα γύρω από 
τη φιλία, το αστικό τοπίο και τη φύση, 
οι διαγωνιζόμενοι αποτύπωσαν την έ-
μπνευσή τους σε ένα υπαίθριο καμβά, 
στα 27 παγκάκια του πάρκου, υπό την 
έμπειρη καθοδήγηση των καθηγητών 
τους και καταξιωμένων εικαστικών, Δη-
μήτρη Τάταρη και Αχιλλέα Πιστώνη. 
Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης εντα-
τικών εργασιών ανάπλασης του Πάρ-
κου ΦΙΞ, που υλοποιήθηκαν από τον 
Δήμο Αθηναίων με την υποστήριξη της 
Ολυμπιακής Ζυθοποιίας και της FIX 
Hellas, μέσα από το πρόγραμμα «Υιοθέ-
τησε την Πόλη σου» που συντονίζει το 
Athens Partnership, και παράδοσής του 
στους κατοίκους, δημιουργήθηκε στην 

περιοχή μια όαση πρασίνου και τέχνης. 
Η ανάπλαση του Πάρκου ΦΙΞ σε συν-
δυασμό με την εικαστική παρέμβαση 
των σπουδαστών από τα τμήματα Γρα-
φιστικής και Καλών Τεχνών δεν αποτε-

INTRAKAT: ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΝΕΑ ΓΕΦΎΡΑ ΤΟΎ ΠΟΤΑΜΟΎ ΜΑΚΑΡΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

λούν μόνο μια μόνιμη έκθεση που μπο-
ρούν να απολαύσουν οι επισκέπτες του 
πάρκου, αλλά και μία ευκαιρία διάκρι-
σης κι αναγνώρισης για τους νέους καλ-
λιτέχνες. 



 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Νέο όπλο κατά 
της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας

Ι
διαίτερα θετικό νέο για τους ασθενείς που αιφνίδια 
διαγιγνώσκονται με οξεία μυελογενή λευχαιμία, 
οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για εντατική χη-
μειοθεραπεία, αποτελεί η έγκριση της θεραπείας 
venetoclax από τις ευρωπαϊκές αρχές. Η έγκριση 

του φαρμάκου, που ανέπτυξε η εταιρεία Abbvie, ισχύει 
στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.
«Το venetoclax κατέδειξε αυξανόμενη συνολική επιβί-
ωση στη θεραπεία της νεοδιαγνωσθείσας οξείας μυ-
ελογενούς λευχαιμίας σε ασθενείς οι οποίοι δεν είναι 
κατάλληλοι για εντατική χημειοθεραπεία, όταν έλαβαν 
θεραπεία με venetoclax σε συνδυασμό με azacitidine 
σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν μονοθε-
ραπεία με azacytidine», δήλωσε ο Mohamed Zaki, 
M.D., Ph.D., vice president and head, global oncology 
development της AbbVie. «Ανυπομονούμε να προ-
σφέρουμε το venetoclax σε περισσότερους ασθενείς 

με οξεία μυελογενή λευχαιμία οι οποίοι μπορεί να 
ωφεληθούν από αυτήν τη νέα θεραπευτική επιλογή 
που είναι διαθέσιμη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης».
Πρόκειται για την τρίτη επέκταση των ενδείξεων για το 
venetoclax, έναν πρώτο στην κατηγορία του αναστολέα 
της πρωτεΐνης BCL-2 (B-cell lymphoma-2). Η BCL-2 
είναι μία πρωτεΐνη που εμποδίζει την απόπτωση των 
καρκινικών κυττάρων δηλαδή τη διαδικασία που οδη-
γεί στον φυσικό θάνατο των καρκινικών κυττάρων. 
Η μελέτη VIALE-A, στα αποτελέσματα της οποίας βασί-
στηκε η έγκριση του φαρμάκου, έδειξε ότι οι ασθενείς 
που έλαβαν venetoclax σε συνδυασμό με azacitidine 
εμφάνισαν στατιστικά υψηλότερη διάμεση συνολική 
επιβίωση σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν 
azacitidine ως μονοθεραπεία (p<0,001).
 «Η έγκριση της συνδυαστικής θεραπείας με venetoclax 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει μια νέα επι-

λογή στα άτομα που αντιμετωπίζουν τη δύσκολη δι-
άγνωση οξείας μυελογενούς λευχαιμίας», δήλωσε ο 
Zack Pemberton-Whiteley, επικεφαλής του Δικτύου 
Οργανώσεων Ασθενών με Οξεία Λευχαιμία (Acute 
Leukemia Advocates Network). «Αυτή η έγκριση 
αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επίτευγμα στο πεδίο 
της αντιμετώπισης της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας 
και προσφέρει μια επιλογή για εκείνους που δεν είναι 
κατάλληλοι για εντατική χημειοθεραπεία».

Σχετικά με την οξεία μυελογενή λευ-
χαιμία
Η οξεία μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ) είναι η πιο συχνή 
μορφή οξείας λευχαιμίας παγκοσμίως. Υπολογίζεται 
ότι 160.000 άτομα ζουν σήμερα με τη νόσο σε ολό-
κληρο τον κόσμο. Ο αριθμός των νεοδιαγνωσθέντων 
περιστατικών ΟΜΛ αντιστοιχεί σε 4,3 ανά 100.000 άν-
δρες και γυναίκες κάθε χρόνο. Επιπλέον, η ΟΜΛ περι-
λαμβάνεται στις μορφές αιματολογικού καρκίνου που 
είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Παρ’ όλη την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διαθέσιμες θεραπείες 
και στη φροντίδα, το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης 
για τους ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με ΟΜΛ πα-
ραμένει σε περίπου 29%.5 Η ΟΜΛ συνήθως επιδεινώ-
νεται ταχύτατα και αρκετοί ασθενείς, λόγω ηλικίας και 
συννοσηροτήτων, δεν είναι σε θέση να ανεχθούν την 
εντατική χημειοθεραπεία. 

Από την ερχόμενη εβδομάδα όλοι οι ενήλικες 
θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα εμβόλια κορονοϊού 

Την ερχόμενη εβδομάδα θα ανοίξει η πλατφόρμα για 
κλείσιμο ραντεβού και για τους ενήλικες της ηλικια-
κής ομάδας 18 (ή 19) ετών μέχρι 24 για εμβολιασμό 

και με τα δυο mRNA εμβόλια, δηλαδή Pfizer και Moderna. 
Σημειώνεται ότι ήδη η κατηγορία αυτή των πολιτών έχει 
δυνατότητα να εμβολιαστεί και με το εμβόλιο Johnson & 
Johnson, όμως είναι δυσεύρετο. Αντίθετα, το εμβόλιο της 
AstraZeneca δεν ενδείκνυται γι’ αυτές τις ηλικίες.
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι και το γεγονός ότι στο 
τέλος Ιουνίου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των κατάκοιτων 
συμπολιτών μας. Ο εμβολιασμός θα διεξαχθεί με τη συμ-
μετοχή των ιδιωτών ιατρών και το εμβόλιο που θα χρησι-
μοποιηθεί είναι το μονοδοσικό της Johnson & Johnson.

Να επισημάνουμε ακόμη ότι την Πέμπτη άνοιξε και η πλατ-
φόρμα για κλείσιμο ραντεβού για ηλικίες 25-29 ετών, που 
αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη συλλογική ανο-
σία. Έτσι, από τα μέσα Ιουνίου, όλοι πια οι ενήλικες της 
χώρας θα έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν με όποιο 
εμβόλιο επιθυμούν. 
Από την αρχή της Επιχείρησης «Ελευθερία» ως και την 
Πέμπτη 10/6 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 6.564.056 
εμβολιασμοί, ενώ 4.130.796 συμπολίτες μας έχουν εμβο-
λιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, ποσοστό που αντιστοιχεί 
στο 40% του πληθυσμού, ενώ 2.582.154 συμπολίτες μας 
έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, ποσοστό περί-
που 25%.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-
κρινε το φάρμακο venetoclax 
σε συνδυασμό με azacitidine ή 
decitabine, για τη θεραπεία ενη-
λίκων ασθενών με νεοδιαγνω-
σθείσα οξεία μυελογενή λευχαι-
μία (ΟΜΛ)
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Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 
μίας νέας μελέτης, ορισμένα 
χρόνια νοσήματα συνδέονται 
με σημαντικά αυξημένο κίν-
δυνο σοβαρής νόσησης από 
COVID-19 στα παιδιά

Α
ρκετές είναι οι αναφορές, από την 
έναρξη της επιδημίας κορονοϊού, 
σχετικά την νόσηση των παιδιών και 
τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων 
που εκδηλώνονται. Το βασικό συ-
μπέρασμα από τις μελέτες των επι-

στημόνων είναι ότι τα παιδιά γενικά δεν μολύνονται 
τόσο συχνά με κορονοϊό όπως οι ενήλικες και ότι, 
αν κολλήσουν τον ιό, δεν αρρωσταίνουν βαριά με 
COVID-19. 
Σύμφωνα πάντως με μια νέα μελέτη, την οποία 
επεξεργάστηκε για το ελληνικό κοινό ο ιατρός πα-
θολογίας κ. Αντώνης Δημητρακόπουλος, ορισμένα 
χρόνια νοσήματα συνδέονται με σημαντικά αυξη-
μένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης από COVID-19 στα 
παιδιά.
Οι παράγοντες που συνδέθηκαν με τον υψηλότε-
ρο κίνδυνο νοσηλείας για COVID-19 ήταν ο διαβή-
της τύπου 1 (4.6 φορές αυξημένος κίνδυνος) και η 
παχυσαρκία (3 φορές αυξημένος κίνδυνος), όπως 
αναφέρει η μελέτη. Ο διαβήτης τύπου 1 συνδέθη-
κε επίσης με 2.3 φορές αυξημένο κίνδυνο σοβαρής 
νόσησης από τον ιό, ενώ οι συγγενείς ανωμαλίες 
της καρδιάς, καθώς και το ιστορικό επιληψίας, συν-
δέθηκαν με 1.7 φορές αυξημένο κίνδυνο, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν στο επιστη-
μονικό περιοδικό JAMA Network Open.
Όπως τόνισαν ορισμένοι επιστήμονες σε ένα άρθρο 
που συνόδευσε την έρευνα, οι περισσότερες απο-
φάσεις σχετικά με τη θεραπεία των παιδιών που 
νοσούν από COVID-19 λαμβάνονται με βάση τα δε-
δομένα από τους ενήλικες. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει 
να αποφεύγεται, καθώς ο οργανισμός των παιδιών 
διαφέρει σε σχέση με αυτόν των ενηλίκων, επο-
μένως είναι προτιμότερο να έχουμε δεδομένα από 
παιδιατρικούς ασθενείς.
Παράγοντες κινδύνου για τη σοβαρή νόσηση από 
COVID-19 που αναδείχθηκαν από προηγούμενες 
μελέτες ήταν η πολύ νεαρή ηλικία (<12 μηνών), το 
άσθμα, ο διαβήτης, οι συγγενείς καρδιοπάθειες, η 
παχυσαρκία και ορισμένα νευρολογικά νοσήμα-
τα. Ωστόσο, οι μελέτες αυτές είχαν εξετάσει γενικά 
μικρά δείγματα και δεν είχαν παρακολουθήσει την 
πορεία των παιδιών για μεγάλο διάστημα.
Στην παρούσα μελέτη, οι επιστήμονες συνέλεξαν 
δεδομένα από 800 νοσοκομεία για το διάστημα από 
το Μάρτιο του 2020 μέχρι τον Ιανουάριο του 2021.
Τα κύρια τελικά σημεία της έρευνας ήταν η νοση-
λεία και η σοβαρή νόσηση κατά τη νοσηλεία. Τα κρι-
τήρια για τη σοβαρή νόσηση ήταν η εισαγωγή στη 
ΜΕΘ, η διασωλήνωση ή ο θάνατος.
Συνολικά εξετάστηκαν δεδομένα για 43.465 παιδιά. 
Η μέση ηλικία τους ήταν τα 12 έτη και το 52% ήταν 
κορίτσια. Περίπου το 50% του δείγματος ήταν έφηβοι 
ηλικίας 12-18 ετών, επομένως, όπως υποστήριξαν 
οι επιστήμονες, τα αποτελέσματα της έρευνας αφο-
ρούν περισσότερο αυτές τις ηλικίες.
Από τα παραπάνω 43.465 παιδιά, το 10% χρειάστηκε 
να νοσηλευτεί για COVID-19, εκ των οποίων το 30% 
εισήχθη στη ΜΕΘ. Το 6.4% χρειάστηκε διασωλήνω-
ση ενώ το 0.9% κατέληξε.
Το 29% των παιδιών που νόσησαν από COVID-19 εί-
χαν υποκείμενα νοσήματα, ενώ το ίδιο ποσοστό στα 

παιδιά που νοσηλεύτηκαν για τη λοίμωξη με τον ιό 
ήταν 63%.
Το συχνότερο υποκείμενο νόσημα ήταν το άσθμα 
(10.2%) και ακολούθησαν οι νευροαναπτυξιακές δι-
αταραχές (3.9%), οι αγχώδεις διαταραχές (3.2%) και 
η κατάθλιψη (2.8%).
Σύμφωνα με έναν αντιπρόσωπο του CDC που σχο-
λίασε τα αποτελέσματα της έρευνας, το ιστορικό 
καρκίνου συνδέθηκε επίσης με αυξημένο κίνδυνο 
νοσηλείας και σοβαρής νόσησης, συγκριτικά με τα 
παιδιά που δεν είχαν χρόνια νοσήματα.
Άλλα υποκείμενα νοσήματα που συνδέθηκαν με 
αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης από COVID-19 
ήταν η παχυσαρκία, η υπέρταση, οι διαταραχές του 
ύπνου και η υπνική άπνοια.
Στα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 μηνών, ο πρόω-
ρος τοκετός συνδέθηκε με 83% αυξημένο κίνδυνο 
σοβαρής νόσησης από COVID-19, όπως τόνισαν οι 
συγγραφείς της μελέτης.
Ένας περιορισμός της έρευνας ήταν ότι χρησι-
μοποίησε διαγνωστικούς κωδικούς ICD-10-CM, 
επομένως ενδέχεται να μην είχε πλήρη δεδομένα 
για το ιστορικό χρόνιων νόσων στα παιδιά. Καθώς 
ορισμένα νοσοκομεία μπορεί να έβαλαν λάθος κω-
δικούς στο παραπάνω σύστημα, το γεγονός αυτό 
μπορεί να επηρέασε τα αποτελέσματα. Στην έρευνα 
δεν εξετάστηκαν επίσης σπάνια χρόνια νοσήματα, τα 
οποία ενδεχομένως αποτελούν επίσης παράγοντες 

κινδύνου για τη σοβαρή νόσηση. Τέλος, καθώς τα 
δεδομένα προέρχονται από παιδιά που προσήλθαν 
στα επείγοντα νοσοκομείων ή νοσηλεύτηκαν, τα 
αποτελέσματα της έρευνας δεν αφορούν το σύνολο 
του παιδιατρικού πληθυσμού.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες της έρευνας 
τόνισαν ότι οι παρατηρήσεις τους αναδεικνύουν τον 
κίνδυνο από την COVID-19 για τα παιδιά που πά-
σχουν από χρόνια νοσήματα. Τόνισαν επίσης ότι θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για τον εμβολιασμό 
στα παραπάνω παιδιά και τις οικογένειές τους.

Ποιοι παράγοντες αυξάνουν τον 
κίνδυνο COVID-19 στα παιδιά;





σματικά όρια στο παιδί του:
• Να είναι συνεπής ως προς τα όρια και τις συνέ-

πειες που ακολουθούν την παραβίασή τους. Αν 
δεν υπάρχει συνέπεια, το παιδί θα μπερδεύεται 
για το αν ισχύει ή όχι αυτός ο κανόνας και θα 
προσπαθεί πάντα να τον παραβιάσει και να απο-
φύγει τις συνέπειες.

• Σαφή και ξεκάθαρα όρια. Καλό είναι να αποφεύ-
γει τις λεπτομέρειες και να επικεντρώνεται σε 
θέματα που πραγματικά έχουν σημασία για την 
ομαλή λειτουργία της οικογένειας. Μαζί με τον 
κανόνα να κάνει σαφείς και τις συνέπειες που α-
κολουθούν την παραβίασή του.

• Τα όρια θα πρέπει να εξελίσσονται, να αλλάζουν 
και να προσαρμόζονται αναλόγως με την ηλικία 
του παιδιού και του κοινωνικού περιβάλλοντος.

• Να είναι αξιόπιστος και να εννοεί αυτά που λέει. 
Αν αποτύχει να υποστηρίξει τα λόγια του με 
πράξεις, θα προκαλέσει σύγχυση στο παιδί και 
θα το κάνει να πιστέψει ότι υπάρχει τρόπος να 
παραβιάζει τα όρια που εκείνος έχει θέσει.

• Τα όρια δεν θα πρέπει να είναι άπειρα και α-
σφυκτικά. Χρειάζεται μια χρυσή ευελιξία που 
θα βοηθά και το παιδί να οριοθετείται, να πει-
ραματίζεται, να δοκιμάζει, να αμφισβητεί και εν 
τέλει να αναπτύσσεται.

Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι 
γονείς είναι το να βάλουν όρια και 
κανόνες στα παιδιά τους χωρίς να τα 

καταπιέζουν, αλλά και το πώς να είναι συνεπείς στην 
εφαρμογή τους.
Συχνά επικρατεί μια σύγχυση για το αν είναι προτι-
μότερο το παιδί να μεγαλώνει με όρια ή εντελώς ε-
λεύθερο. Η δεύτερη άποψη υποστηρίζεται κυρίως 
από γονείς που συγχέουν τα όρια με την τιμωρία και 
την καταπίεση. Θεωρούν πως με τα όρια θα περιο-
ρίσουν τη δημιουργικότητα, την έκφραση και την ε-
λευθερία επιλογής του παιδιού τους.
Το παιδί όμως χωρίς όρια δεν μαθαίνει τη συνεργα-
σία, τον σεβασμό, την υποχώρηση, την εκτίμηση και 
τον συμβιβασμό. Δυσκολεύεται να αλληλεπιδράσει 
με άλλους αλλά και να συγκεντρωθεί στους στόχους 
του. Κυρίως όμως θα δυσκολευτεί να ενταχθεί σε ο-
μάδες και να προσαρμοστεί σε περιβάλλοντα που 
έχουν κανόνες, όπως είναι το σχολείο. Γίνεται κατα-
νοητό πως η ύπαρξη των ορίων είναι ζωτικής σημα-
σίας για την ψυχική και τη σωματική ανάπτυξη του 
παιδιού. 

Στη συνέχεια ακολουθούν 10 κανόνες που θα πρέπει 
να τηρεί ένας γονέας για να θέσει σωστά και αποτελε-

• Είναι προτιμότερο να θέτει λιγότερα όρια, τα 
οποία θα τηρούνται, παρά περισσότερα και να 
μην εφαρμόζονται σωστά.

• Να προσέχει τη γλώσσα του σώματος. Όταν 
θέτει όρια, να θυμάται και τα μη λεκτικά μηνύ-
ματα που στέλνει στο παιδί. Ο τόνος της φωνής 
του να είναι σταθερός και ήρεμος και να φρο-
ντίζει να έχει άμεση βλεμματική επαφή με το 
παιδί.

• Να εξηγεί τα πάντα στο παιδί. Οι απαγορεύσεις 
που δεν συνοδεύονται από εξηγήσεις δεν γίνο-
νται κατανοητές από το παιδί και λαμβάνονται 
ως περιορισμοί.

• Είναι σημαντικό να αποφεύγει τις ταμπέλες. Ο 
χαρακτηρισμός ενός παιδιού απλώς ως «κακού 
παιδιού» ή «ανυπάκουου» δεν θα βελτιώσει τη 
συμπεριφορά του παιδιού και μπορεί να του δη-
μιουργήσει χαμηλή αυτοεκτίμηση.

• Πριν βάλει ένα όριο, να μην ξεχνά να δει τον 
κόσμο μέσα από τα μάτια του παιδιού.

Τέλος, είναι σημαντικό οι γονείς να θυμούνται ότι τα 
όρια δεν συνδέονται με την τιμωρία και την καταδυ-
νάστευση του παιδιού και ότι θα πρέπει να υπάρχει 
κοινή γραμμή μεταξύ των δύο γονέων.
eidikospaidagogos.gr

Παιδί και όρια: Οι 10 «χρυσοί» κανόνες
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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
Επιτέλους άρχισε το EURO!

Σερί Tips

* Γίπο - Γιάρο (13/06, 18:30): Αήττητο σερί πέντε 
αγώνων τρέχει η Γιάρο, µε απολογισµό δύο ισοπαλίες 
και τρεις ήττες. ∆εν θα είναι εύκολο, αλλά µπορεί να 
περάσει και από την έδρα της Γίπο, καθώς το κίνητρο 
να παραµείνει στην κορυφή είναι µεγάλο. Στο 1.87 
προσφέρεται το διπλό.

* Μπόντο Γκλιµτ - Μιοντάλεν (13/06, 19:00): Οι 
γηπεδούχοι έχουν κάνει εξαιρετικό ξεκίνηµα στο πρω-
τάθληµα. Βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθµολο-
γίας και ξέρουν να εκµεταλλεύονται την έδρα τους, 
έχοντας κερδίσει τα τρία από τα τέσσερα τελευταία 
παιχνίδια. Μπορούν να τα καταφέρουν και απέναντι 
στην Μιοντάλεν, που χάνει µέρος της δυναµικότητας 
της µακριά από το γήπεδό της. Χαµηλό, αλλά δίκαιο το 
1.40 στον άσο.

* Βίκινγκ - Βαλερένγκα (13/06, 19:00): ∆εν 
βρίσκεται σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι η Βίκινγκ, που 
προέρχεται από δύο συνεχόµενες ήττες, από τη Χά-
ουγκεσουντ (4-2) και την Έγκερσουντ (0-2). Κάτι που 
µπορεί να εκµεταλλευτεί η Βαλερένγκα και να πετύχει 
την τρίτη της συνεχόµενη νίκη στο πρωτάθληµα. Αξίζει 
στο 2.37 το διπλό.

Goal Tips

* Βάρναµο - Τρέλεµποργκ (13/06, 14:00): 
Εξαιρετικό είναι το ξεκίνηµα της Βάρναµο στο πρω-
τάθληµα. Με «όπλο» την άµυνά της, καθώς έχει 
δεχτεί µόλις τρία γκολ σε οκτώ αγώνες, βρίσκεται 
στη κορυφή της βαθµολογίας. Μπορεί να διατηρή-
σει χαµηλά το σκορ και απέναντι στη Τρέλεµποργκ. 
Στο 1.68 βρίσκουµε το Under 2.5. 

* Στόκπορτ - Χάρτλπουλ (13/06, 14:00): Στα 
πέντε από τα έξι τελευταία παιχνίδια της Χάρτλπουλ 
έχουν σηµειωθεί περισσότερα από δύο γκολ. Και οι 
γηπεδούχοι µπορούν να βοηθήσουν στο σκοράρι-
σµα. Καλοπληρωµένο το Over 2.5 στο 2.00.

* Μουσάν- Βάασα (13/06, 18:30): Η Μουσάν 
πετυχαίνει αλλά και δέχεται εύκολα γκολ το τελευ-
ταίο χρονικό διάστηµα. Στα τέσσερα από τα πέντε 
πιο πρόσφατα παιχνίδια της σκόραραν και οι δύο 
οµάδες. Ούτε η άµυνα της Βάασα εµπνέει ιδιαίτερη 
εµπιστοσύνη. ∆ικαιολογηµένο στο 1.57 το Goal/
Goal.

Head 2 Head

* Ροβανιέµι - Ίντερ Τούρκου (13/06, 18:00): 
Αναµένεται να γίνει ένα ανοιχτό παιχνίδι. Με την 
παράδοση να δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση, 
καθώς στα τρία από τα τέσσερα τελευταία µεταξύ 
τους παιχνίδια σκόραραν και οι δύο αντίπαλοι. Έχει 
αξία το Goal/Goal στο 2.00.

* Ράγιο Βαγιεκάνο - Χιρόνα (13/06, 22:00): 
Σε πολύ καλή κατάσταση βρίσκονται και οι δύο 
οµάδες. Η Ράγιο Βαγιεκάνο, όµως, είναι δυνατή 
στην έδρα της, ενώ τα πάει εξαιρετικά απέναντι 
στη Χιρόνα, την οποία κέρδισε τις τέσσερις από τις 
πέντε τελευταίες φορές που την φιλοξένησε. Ο άσος 
πληρώνει 2.15.

* Γκρέµιο - Ατλέτικο Παραναένσε (13/06, 
22:00): Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθληµα ψά-
χνει η Γκρέµιο. ∆εν θα έχει εύκολο έργο, καθώς η 
Ατλέτικο Παραναένσε βρίσκεται σε καλή αγωνιστι-
κή κατάσταση, την ευνοεί όµως και η παράδοση. 
Συγκεκριµένα έχει κερδίσει τα πέντε από τα επτά 
τελευταία εντός έδρας παιχνίδια. Στο 1.80 εντοπίζε-
ται ο άσος.
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sports

Τ
ο Betarades.gr και 
η Free Sunday αυτή 
την Κυριακή σάς προ-
σφέρουν ως βασι-
κές επιλογές τα προ-
γνωστικά τους για το 
EURO! Όλα τα ρό-
στερ των οµάδων που 

παίρνουν µέρος στη διοργάνωση τα βρίσκετε 
µε πολλές συνοδευτικές πληροφορίες στο 
Betarades.gr. Την Κυριακή είναι προγραµ-
µατισµένοι τρεις αγώνες για τη µεγάλη ποδο-
σφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Περνάµε 
στην ανάλυση των προτάσεών µας για τον κα-
θένα παρακάτω. 
Ξεκινάµε τις στοιχηµατικές µας προτάσεις 
µε το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής του 
τέταρτου οµίλου του EURO, που διεξάγε-
ται στις 16:00 ανάµεσα στην Αγγλία και την 
Κροατία. Η οµάδα του Σάουθγκεϊτ προέρ-
χεται από νικηφόρο σερί έξι αγώνων. Στους 
δύο τελευταίους, µάλιστα, επικράτησε µε το 
ίδιο σκορ (1-0) απέναντι σε Αυστρία και Ρου-
µανία. Ακόµη, διακρίνεται για την καλή ανα-
σταλτική της λειτουργία, καθώς έχει δεχτεί 

γκολ µόλις σε µία από τις έξι πιο πρόσφατες 
αναµετρήσεις της. Έχει καλή παράδοση απέ-
ναντι στη συγκεκριµένη αντίπαλο, την οποία 
έχει κερδίσει στα τρία από τα πέντε τελευ-

ταία µεταξύ τους παιχνίδια. Από ήττα (1-0) 
από το Βέλγιο προέρχεται η Κροατία, ενώ 
είχε προηγηθεί η εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) 
µε την Αρµενία. Έχει απολογισµό δύο νίκες, 
απέναντι σε Κύπρο (1-0) και Μάλτα (3-0), 
και ήττα µε 1-0 από τη Σλοβενία, στα τρία 
παιχνίδια που έδωσε για την προκριµατική 
φάση του Παγκοσµίου Κυπέλλου. Στους δύο 
από τους τέσσερις πιο πρόσφατους αγώνες 
της έχει καταφέρει να σκοράρει στο πρώτο 
ηµίχρονο. Η Αγγλία είναι από τα φαβορί για 
την κατάκτηση της κούπας στη διοργάνωση, 
θέλει να ξεκινήσει µε το δεξί και έχει την 
ποιότητα για να τα καταφέρει, απέναντι σε 
µια Κροατία που δεν εντυπωσίασε µε την α-
πόδοσή της απέναντι στο Βέλγιο. Θα στηρί-
ξουµε τον άσο σε απόδοση 1.72.
Συνεχίζουµε µε τα παιχνίδια του EURO και 
περνάµε στον τρίτο όµιλο, εκεί όπου στις 
19:00 η Αυστρία αντιµετωπίζει τη Βόρεια 
Μακεδονία. Οι Αυστριακοί δεν βρίσκονται 
σε καλό αγωνιστικό «φεγγάρι», καθώς προ-
έρχονται από δύο ήττες, από τη ∆ανία (0-4) 
και την Αγγλία (1-0), και ισοπαλία χωρίς τέρ-
µατα απέναντι στη Σλοβακία, στις τρεις πιο 



ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 13/06
16:00 Αγγλία - Κροατία  1  @1.72
19:00 Αυστρία - Βόρεια Μακεδονία             Βόρεια Μακεδονία +1 (Ασιατικό)  @1.70
22:00 Ολλανδία - Ουκρανία          Goal/Goal  @2.15
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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

πρόσφατες αναµετρήσεις τους. 
Στα τρία από τα τέσσερα τε-
λευταία παιχνίδια τους, το η-
µίχρονο έληξε ισόπαλο. Προ-
βληµατίζουν µε την απόδοσή 
τους, ενώ ψάχνουν να βρουν 
λύσεις στην επίθεση, καθώς 
έχουν σκοράρει µόλις στον 
έναν από τους τέσσερις τελευ-
ταίους αγώνες τους. Αντίθετα, 
η Βόρεια Μακεδονία, κατά-
φερε να βγάλει αντίδραση 
µετά την ήττα της µε 3-2 από 
τη Ρουµανία, στην πρεµιέρα 
των υποχρεώσεών της για τη 
προκριµατική φάση του Πα-
γκοσµίου Κυπέλλου. Ακολού-
θησαν δύο νίκες, µε 5-0, επί 
του Λιχτενστάιν και µε 2-1 επί 
της Γερµανίας, που την έφε-
ραν στη δεύτερη θέση της βαθ-
µολογίας του οµίλου της. Σε α-
γώνες φιλικού χαρακτήρα, ε-
πικράτησε επίσης µε 4-0 επί 
του Καζακστάν, ενώ αναδεί-
χτηκε ισόπαλη (1-1) µε τη Σλο-
βενία. Ακόµα, στα τρία από τα 
έξι τελευταία παιχνίδια κρά-
τησε ανέπαφη την εστία της. 
∆ιανύει περίοδο φόρµας και 
µπορεί να τα καταφέρει και α-
πέναντι στην Αυστρία. Επιλέ-
γουµε Βόρεια Μακεδονία +1 
(Ασιατικό) σε απόδοση 1.70.
Από το EURO θα είναι και η 
τελευταία µας επιλογή και συ-
γκεκριµένα η αναµέτρηση α-
νάµεσα στην Ολλανδία και την 
Ουκρανία, που διεξάγεται στις 
22:00, στο πλαίσιο της πρώτης 
αγωνιστικής του τρίτου οµίλου. 
Περίοδο φόρµας διανύουν το 
τελευταίο χρονικό διάστηµα 
οι «οράνιε», που επικράτησαν 
εύκολα µε 3-0 επί της Γεωρ-
γίας. Αυτή ήταν η τρίτη τους 
νίκη στα τέσσερα πιο πρό-
σφατα παιχνίδια τους, καθώς 

είχαν προηγηθεί το 2-0 επί 
της Λετονίας και το 7-0 επί 
του Γιβραλτάρ, ενώ αναδεί-
χτηκαν ισόπαλοι (2-2) µε τη 
Σκωτία. Μεγάλο τους ατού 
είναι η γραµµή κρούσης 
τους, καθώς έχουν σηµειώ-
σει 16 τέρµατα στους πέντε 
τελευταίους αγώνες τους. Σε 
εξαιρετική κατάσταση βρί-
σκεται και η Ουκρανία, που 
«τρέχει» ένα αήττητο σερί 
έξι αναµετρήσεων, µε απο-
λογισµό δύο νίκες και τέσ-
σερις ισοπαλίες. Οι τελευ-
ταίες, µάλιστα, σηµειώθηκαν 
όλες µε το ίδιο σκορ (1-1) α-
πέναντι στη Γαλλία, τη Φιν-
λανδία, το Καζακστάν και το 
Μπαχρέιν. Επιπλέον, επι-
κράτησε µε 1-0 επί της Βό-
ρειας Ιρλανδίας και µε 4-0 
επί της Κύπρου. Έχει κατα-
φέρει να βελτιώσει την επι-
θετική συγκοµιδή της, έχο-
ντας σκοράρει στα επτά από 
τα οκτώ τελευταία παιχνίδια 
της. Οι Ολλανδοί είναι δι-
καιολογηµένα το φαβορί στο 
παιχνίδι, το έργο τους όµως 
µόνο εύκολο δεν θα είναι α-
πέναντι σε µια οµάδα που 
σκοράρει µε ευκολία. Θα 
προτιµήσουµε το Goal/Goal 
σε απόδοση 2.15.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του 
Betarades.gr για µία ακόµη 
εβδοµάδα. Εσείς µην ξε-
χνάτε ότι στο κορυφαίο ε-
νηµερωτικό site για το στοί-
χηµα µπορείτε να βρίσκετε 
επιλογές για live betting σε 
όλη τη διάρκεια του Σαββα-
τοκύριακου, αλλά και για τις 
υπόλοιπες ηµέρες, όταν υ-
πάρχει έντονη στοιχηµατική 
δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και 
αν επιλέξετε!
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O ΒΑΣΊΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ 
ΣΤΟ ΚΑΤΡΑΚΕΊΟ 
Έτοιμος από καιρό ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, 
το Σάββατο 12 Ιουνίου, θα μας τραγουδήσει όλα 
όσα θέλουμε να ακούσουμε: τα πολιτικά του, 
τα ερωτικά του, τις επιτυχίες του, τα δικά του 
αγαπημένα, αλλά και φρέσκα τραγούδια από τον 
νέο του δίσκο «Αντίλαλος». Πάντα με τη μοναδική 
φωνή του, το έντονο συναίσθημα και την τρυφερή 
διάθεση του αιώνιου εφήβου.
Μαζί του οι μόνιμοι συνεργάτες του, με τον 
Αντρέα Αποστόλου στις ενορχηστρώσεις, καθώς 
και οι φωνές της Μαίρης Μπρόζη και του Απόστο-
λου Μόσιου.

ΤΟ «ΝΥΦΊΚΟ ΚΡΕΒΑΤΊ» ΣΕ ΣΚΗ-
ΝΟΘΕΣΊΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΗΓΑ 
Σε καλοκαιρινή περιοδεία «ταξιδεύει» η αρι-
στουργηματική κωμωδία του Γιαν Ντε Χάρτογκ 
«Το νυφικό κρεβάτι». Τη διασκευή και την από-
δοση υπογράφουν οι Αλέξανδρος Ρήγας και Δη-
μήτρης Αποστόλου, τη σκηνοθεσία ο Αλέξανδρος 
Ρήγας, ενώ πρωταγωνιστούν η Πηνελόπη Αναστα-
σοπούλου και ο Ορέστης Τζιόβας. Η παράσταση, 
που έχει γοητεύσει τις θεατρικές πρωτεύουσες 
της Ευρώπης και της Αμερικής σε εκατοντάδες 
ανεβάσματα από το 1951, όταν και έκανε πρεμιέρα, 
έως και σήμερα, είναι μια τρυφερή κωμωδία που 
παρουσιάζει έναν άντρα και μια γυναίκα από τη 
γνωριμία τους και την πρώτη νύχτα του γάμου 
τους μέχρι και το τέλος της ζωής τους, με κέντρο 
πάντα το συζυγικό κρεβάτι.

Η ΛΊΝΑ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΟ «MICRAASIA FEZ»
Η Λίνα Ροδοπούλου τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 
παρουσιάζει στο «Micraasia Fez» ένα καλοκαιρι-
νό μουσικό ταξίδι από την Ελλάδα στη Μεσόγειο, 
συνδυάζοντας τα ελληνικά ακούσματα με μελω-
δίες από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία 
και άλλα μέρη της Μεσογείου! Έχοντας στις 
αποσκευές της τόσο τα καινούργια της τραγούδια 
«Αέναο» και «Κόκκινη βροχή» όσο και τον γαλ-
λόφωνο δίσκο της «Nouvelle passion», τραγου-
δάει πολλά αγαπημένα σε όλους μας διαχρονικά 
τραγούδια. Κάπως έτσι λοιπόν θα συναντηθούν οι 
Pink Martini με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και η 
Εντίθ Πιαφ με τον Μάνο Χατζιδάκι, δημιουργώ-
ντας μια μεγάλη γιορτή και αποδεικνύοντας ότι η 
μουσική είναι μία.
Μαζί της επί σκηνής θα βρίσκονται οι ταλαντού-
χοι μουσικοί Λουκάς Γιαννακίτσας στο κόντρα 
μπάσο και Μάριος Καραμπότης στα πλήκτρα.

H ΑΝΝΑ ΒΊΣΣΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΑΛΣΟΣ»
Με δύο μεγάλες συναυλίες στις 14 & 15 Ιουνίου ξεκινάει η Άννα Βίσση τις καλοκαιρινές της συναντήσεις με τους θαυμαστές της στο Θέ-

ατρο «Άλσος».
Η ερμηνεύτρια ενώνεται ξανά με τη «χρυσή» 12μελή μπάντα της και παρουσιάζει στο αθηναϊκό κοινό ένα τρίωρο ανατρεπτικό μουσικό ταξίδι.
Θρυλικές επιτυχίες, καθηλωτικές ερμηνείες και τραγούδια-σταθμοί από την πλούσια προσωπική της διαδρομή, αλλά και αγαπημένα τρα-
γούδια και διασκευές από την ελληνική και τη διεθνή σκηνή, εναλλάσσονται μαγικά, σε μια καλοκαιρινή γιορτή της μουσικής. Μαζί της στο 
τραγούδι ο Νικόλας Ραπτάκης και η Νατάσα Μηνδρινού.

12-18/06
ATZENTA



Ο πρωτοεμφανιζόμενος στιχουργός και 
ερμηνευτής Θοδωρής Τσάτσος παρου-
σιάζει το πρώτο ολοκληρωμένο album 
του, με τίτλο «Το πιο δικό μου ψέμα», 

που κυκλοφορεί από την MLK. Σπούδασε Νομικά 
και Ψυχολογία, εργάζεται ως ψυχολόγος και είναι 
συνιδρυτής του εθελοντικού οργανισμού «Δια-
βάζω για τους άλλους», ο οποίος προωθεί την ι-
σότιμη πρόσβαση ατόμων με απώλεια όρασης στη 
γνώση και τη λογοτεχνία. Από την ηλικία των δε-
καοκτώ άρχισε να συμμετέχει ως τραγουδιστής 
σε συγκροτήματα που έπαιζαν κομμάτια ξένου και 
ελληνικού ρεπερτορίου. Κατά την ίδια περίοδο ξε-
κίνησε να γράφει τους πρώτους του στίχους και 
έχει εκδώσει τη συλλογή διηγημάτων, «Εκτός ο-
πτικού πεδίου». Ανυπομονείτε να τον γνωρίσετε;

Πότε σκέφτηκες για πρώτη φορά πως θέλεις να 
ασχοληθείς με το τραγούδι;
Από πολύ μικρός μαγνητιζόμουν από τις μελω-
δίες. Θυμάμαι να ακούω βαριά λαϊκά και ρεμπέ-
τικα ταξιδεύοντας με τους γονείς μου. Ο πατέρας 
μου έβαζε κασέτες με τέτοια τραγούδια στο αυ-
τοκίνητο. Δεν με ενδιέφεραν σχεδόν καθόλου τα 
λόγια, όμως οι φωνές και οι μελωδίες μου τρα-
βούσαν τρομερά την προσοχή. Η πρώτη φορά 
που πέρασε από το μυαλό μου αυτή η σκέψη 
ήταν στο Γυμνάσιο, ακούγοντας  
τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου να ερμηνεύει το 
«Μαχαίρι».

Τι σημαίνει για σένα το τραγούδι;
Νομίζω πως τραγουδάμε για να απελευθερώ-
σουμε ανείπωτα συναισθήματα και σκέψεις. Συγ-
γνώμες, φόβο, αγάπη, όλα αυτά που μας πνί-
γουν. Ό,τι και να λένε τα τραγούδια, πίσω απ’ όλα 
νομίζω υπάρχουν αυτά τα συναισθήματα και οι 
σκέψεις.

Στίχους πώς άρχισες να γράφεις;
Στο δεύτερο έτος της Νομικής, έγραψα τους πρώ-
τους μου στίχους. Έγραφα αρκετά τότε, πεζά κεί-
μενα κυρίως. Ήταν μία από τις διεξόδους μου το 
γράψιμο, καθώς δεν με ενδιέφερε καθόλου η 
σχολή.
 
Γιατί γράφεις;
Μου αρέσουν τρομερά οι ιστορίες. Από παιδί μού 
άρεσαν. Όταν γράφω, είτε διήγημα είναι είτε στί-
χοι, θέλω να έχουν μια ιστορία να πουν, κατά κά-
ποιον τρόπο. Επίσης γράφω από ζήλια και θαυμα-
σμό για όλα τα υπέροχα πράγματα που έχω δια-
βάσει. Αυτό με παρακινεί πολύ. Δεν μπαίνω ποτέ 
σε διαδικασία σύγκρισης. Αν έμπαινα, δεν θα έ-
γραφα τίποτα.
 
Πώς νιώθεις με την κυκλοφορία του πρώτου 
σου δίσκου;
Χαίρομαι πολύ. Η διαδικασία ήταν σχολείο για 
μένα, με πολλούς τρόπους. Είμαι υπερήφανος που 
ξεκίνησα έχοντας σε αυτόν τον δίσκο τέτοιες συ-
νεργασίες. Ο Γρηγόρης Πολύζος έκανε εξαιρε-
τική δουλειά στην παραγωγή, τις ενορχηστρώσεις 
και τη σύνθεση. Το ίδιο και οι άλλοι συνθέτες του 
δίσκου, ο Κώστας Γάκης, ο Σπύρος Παρασκευά-
κος, ο Γιώργος Κυριάκος και ο Δημήτρης Ιλεμό-
σογλου. Είναι ένας δίσκος που θα τον άκουγα και 
ο ίδιος με ενδιαφέρον ως ακροατής, και αυτό είναι 
για μένα σημαντικό. Μου αρέσει που τα τραγούδια 
διαφέρουν αρκετά σε ύφος μεταξύ τους. Υπάρ-
χουν τόσο λαϊκές συνθέσεις, όσο και άλλες που 
ξεφεύγουν αρκετά από αυτούς τους δρόμους.
 
Πώς είναι να κάνεις ντεμπούτο στη δισκογραφία 
εν μέσω πανδημίας;
Λυπάμαι που δεν μπορώ ακόμα να παρουσιάσω 
τα τραγούδια ζωντανά. Να τα μοιραστώ και να τα 

τραγουδήσω παρέα με τον κόσμο. Από την άλλη, 
σκεπτόμενος όλες τις απώλειες που βιώσαμε πα-
γκοσμίως σε όλα τα επίπεδα, προφανώς δεν πα-
ραπονιέμαι. Ελπίζω πως θα ξεμπερδέψουμε το 
συντομότερο δυνατό και όλα θα πάρουν τον δρόμο 
τους. 
 
Τι περιμένεις από αυτόν τον πρώτο δίσκο; Τι θα 
είναι επιτυχία;
Να με γνωρίσουν ως καλλιτέχνη κάποιοι άνθρω-
ποι και να αγαπήσουν τα τραγούδια. Να καταφέρω 
να συνεργαστώ με ανθρώπους του χώρου και να 
δημιουργήσουμε όμορφα πράγματα.

Πώς προέκυψε η συλλογή διηγημάτων;
Τα ομορφότερα πράγματα στη ζωή μου έρχονται 
και με βρίσκουν απρογραμμάτιστα. Είχα γράψει 
κάποια σύντομα διηγήματα μέσα στα χρόνια. Δεν 
είχα σκεφτεί ποτέ την πιθανότητα να τα εκδώσω. 
Μια καλή φίλη πήρε την πρωτοβουλία να δείξει 
ένα από αυτά στον εκδότη του «Εύμαρου». Εκεί-
νος μού πρότεινε να βγάλουμε μια μικρή συλλογή 
διηγημάτων, και έτσι προέκυψε το «Εκτός οπτικού 
πεδίου». Πρόκειται για επτά ιστορίες, στην πλειο-
ψηφία τους μυθοπλασίας, που έχουν έναν υπαρξι-
ακό χαρακτήρα.
 
Πέρα από τη μουσική και τη συγγραφή, τι άλλο 
υπάρχει στην καθημερινότητά σου;
Εργάζομαι στην «Black Light». Είναι μια κοινω-
νική επιχείρηση που απασχολεί κυρίως τυφλούς 
εργαζομένους. Κάνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια 
σε καταστήματα λιανικής πώλησης, ώστε να εξυ-
πηρετούν σωστά πελάτες με οπτική αναπηρία. Ε-
πίσης κάνουμε βιωματικά εργαστήρια σε σχο-
λεία και εταιρείες, ώστε να εξοικειώσουμε μεγάλα 
κομμάτια του πληθυσμού με την τυφλότητα και 
γενικά τις αναπηρίες. Μέσα στα επόμενα σχέδιά 
μας είναι να επαναλειτουργήσουμε το διαδραστικό 
δρώμενο «Dialogue in the dark», το οποίο φιλοξε-
νήθηκε για τέσσερα χρόνια στο Θέατρο Badminton 
και προσέλκυσε το ενδιαφέρον περισσότερων από 
50.000 ατόμων. Πρόκειται για την προσομοίωση 
μιας βόλτας μέσα στην πόλη που γίνεται στο σκο-
τάδι Τέλος, δουλεύω και ως ψυχολόγος.

Πώς υποδέχεται ο κόσμος αυτές τις δράσεις;
Δυστυχώς, ο κόσμος εξακολουθεί να γνωρίζει ε-
λάχιστα για την αναπηρία. Έχει μάθει να σκέφτεται 
για αυτή με στερεότυπα και πράγματα που ίσχυαν 
πριν από δεκαετίες. Μέσα από αυτές τις δράσεις 
και την επαφή μας με τους ανθρώπους, έχουμε δει 
τεράστια οφέλη και για μας και για εκείνους. Είναι 
πολύ σημαντικό να μάθουμε να συνυπάρχουμε 
όλοι μαζί, ανάπηροι και μη. Να δημιουργούμε, να 
συνεργαζόμαστε, να διασκεδάζουμε από κοινού.
 
Στιχουργός ή ερμηνευτής; Πού νιώθεις περισ-
σότερο στα νερά σου;
Αγαπώ πολύ το τραγούδι. Πριν από λίγο καιρό 
θα απαντούσα εύκολα πως μου αρέσει περισσό-
τερο η ερμηνεία. Τώρα πια δυσκολεύομαι να απα-
ντήσω. Χαίρομαι πολύ όταν άλλοι ερμηνευτές ερ-
μηνεύουν δικούς μου στίχους.

Θοδωρής Τσάτσος 

«Ο κόσμος εξακολουθεί να γνωρίζει 
ελάχιστα για την αναπηρία»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Το θρυλικό δίδυµο, οι αιώνιοι αντί-
παλοι, οι διαχρονικοί Τοµ και 
Τζέρι των Χάνα και Μπαρµπέρα, 

επιστρέφουν µε µία θεαµατική µείξη κλα-
σικού κινούµενου σχεδίου µε live action, 
σε νέες περιπέτειες. Η ταινία µένει πιστή 
στο υπερβατικό και ξεκαρδιστικό κλίµα 
των κλασικών καρτουνίστικων χαρακτή-
ρων και επιστρατεύει ένα λαµπερό καστ 
για να πλαισιώσει το κυνήγι του αιώνα. 
Μία από τις πιο απολαυστικές έχθρες 
στην ιστορία αναζωπυρώνεται όταν ο 
Τζέρι µετακοµίζει στο καλύτερο ξενο-

δοχείο της Νέας Υόρκης λίγο πριν «τον 
γάµο του αιώνα», αναγκάζοντας την απε-
γνωσµένη διοργανώτρια εκδήλωσης, την 
Κέιλα (Κλόι Γκρέις Μόρετζ), να προ-
σλάβει τον Τοµ για να τον ξεφορτωθεί. 
Η επακόλουθη µάχη ανάµεσα στη γάτα 
και το ποντίκι απειλεί την καριέρα της, 
τον πολυαναµενόµενο γάµο και την υπό-
ληψη του ξενοδοχείου. Σύντοµα, όµως, 
ένα µεγαλύτερο πρόβληµα προκύπτει, 
όταν αναλαµβάνει δράση ένας φιλόδοξος 
και ραδιούργος υπάλληλος, ο χειρότερος 
αντίπαλος όλων.

Η Χάνα (Αντζελίνα Τζολί), µία 
αλεξιπτωτίστρια δασοπυροσβέ-
στρια, προσπαθεί να ξεπεράσει 

τις τρεις ζωές που δεν κατάφερε να σώ-
σει από τη φωτιά και βρίσκει παρηγοριά 
στον πόνο που η ίδια προκαλεί στον εαυ-
τό της. Όταν, όµως, εµφανίζεται ξαφνικά 
ο Κόνορ (Φιν Λιτλ), ένας νευρικός έφη-
βος µέσα στα αίµατα, πρέπει να διασχί-
σει µαζί του χιλιόµετρα στο πυκνό δάσος. 

Αντιµέτωποι µε φονικές καταιγίδες, που 
τροµάζουν ακόµα και την εκπαιδευµένη 
Χάνα, δεν έχουν ιδέα τι άλλο τους πε-
ριµένει: ∆ύο αδίστακτοι εκτελεστές στα 
ίχνη του Κόνορ και µία ανελέητη πυρ-
καγιά που θα τους βρει κατά µέτωπο. 
Καθώς βρίσκονται παγιδευµένοι ανά-
µεσα στα δύο δεινά, πώς θα µπορέσει η 
Χάνα να σώσει τον Κόνορ και τον ίδιο 
της τον εαυτό; 

Σκηνοθεσία: Τιµ Στόρι Σενάριο: Κέβιν Κοστέλο Πρωταγωνιστούν: Κλόι Γκρέις Μόρετζ, Μάικλ Πένια, 
Ροµπ Ντιλέινι, Κόλιν Τζοστ. Στα ελληνικά ακούγονται: Χρήστος Θάνος, Φοίβος Ριµένας, Μαριλένα Χατζη-
νικολαΐδη, Ελισσαίος Βλάχος, Ηρώ Ελένη Μπέζου κ.ά.

Σκηνοθεσία: Τέιλορ Σέρινταν  Σενάριο: Μάικλ Κορίτα, Τσαρλς Λίβιτ, Τέιλορ Σέρινταν  
Πρωταγωνιστούν: Αντζελίνα Τζολί, Φιν Λιτλ, Νίκολας Χουλτ, Τζον Μπέρνταλ, Τάιλερ Πέρι, Έινταν Γκίλεν

«TOM & JERRY»

«ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΜΟΥ»
(«THOSE WHO WISH ME DEAD»)

«ΗΝΩΜΕΝΕΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΜΠΙΛΙ ΧΟΛΙΝΤΕΪ»
(«THE UNITED 
STATES VS. BILLIE 
HOLIDAY»)

H Μπίλι Χόλιντεϊ στοχοποιεί-
ται από το FBI, το οποίο θε-
ωρεί εµπρηστικό το τραγού-

δι της «Strange Fruit». Έτσι δίνουν 
εντολή σε έναν µαύρο αστυνοµικό 
να παρακολουθήσει και να συλλά-
βει τη Χόλιντεϊ, µε το πρόσχηµα της 
εξάρτησής της από ναρκωτικές ουσί-
ες. Η αληθινή περιπέτεια της Μπίλι 
Χόλιντεϊ από το FBI, που την οδήγη-
σε µάλιστα και στη φυλακή µε πρό-
σχηµα τον εθισµό της στα ναρκωτικά. 

Σκηνοθεσία: Λι Ντάνιελς 
Σενάριο: Σούζαν-Λόρι Παρκς, Γιόχαν Χάρι 
Πρωταγωνιστούν: Άντρα Ντέι, Τρεβάντε 
Ρόουντς, Γκάρετ Χέντλουντ
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Μελαχρινός Βελέντζας 

«Θέλουμε όλα να 
γίνονται γρήγορα»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Γνωρίσαμε τον «Θρύλο του 1900» στην ο-
μώνυμη ταινία του Τζουζέπε Τορνατόρε, 
το 1998, εμπνευσμένη από το θεατρικό 
έργο του Αλεχάντρο Μπαρίκο. Ο Μελα-

χρινός Βελέντζας, ηθοποιός και πιανίστας, είναι ι-
δρυτής της καλλιτεχνικής ομάδας έρευνας και πα-
ραγωγής Experimento. H site-specific παράσταση 
«Lemon», βασισμένη στο ίδιο κείμενο του Μπα-
ρίκο, παίζεται από το 2018 και ξεκινάει περιοδεία σε 
15 επιλεγμένους προορισμούς.
Το «Lemon» ξανά στα θέατρα και μάλιστα με μια 
αρκετά πλούσια περιοδεία. Πείτε μας δυο λόγια για 
την παράσταση και για το πού θα παιχτεί φέτος το 
καλοκαίρι.
Το «Lemon» είναι η θεατρική παραγωγή για την απί-
στευτη ιστορία του θρυλικού πιανίστα 1900, που γεν-
νήθηκε πάνω σ’ ένα καράβι και δεν κατέβηκε ποτέ 
από αυτό. Βασισμένο στον ποιητικό θεατρικό μονό-
λογο «Novecento» και σε διασκευή-σκηνοθεσία Γε-
ωργίας Τσαγκαράκη, το έργο ταξιδεύει και παρου-
σιάζεται ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα σε όλη 
την Ελλάδα από το 2018. Φέτος, πέρα από τις φεστι-
βαλικές παραστάσεις (Θέατρο Δάσους, Κηποθέατρο 
Παπάγου, Ηλιούπολη, Ρεματιά, Οίτη, Χαλκίδα, Ξυλό-
καστρο), θα βρεθούμε στο ναυάγιο στο Γύθειο, στις 
Οινούσσες και την Ίο, εν πλω στα ανοιχτά της Σαλαμί-
νας και ανάμεσα στα Σφακιά και τη Γαύδο, σε αγκυ-
ροβολημένο καράβι στις Σπέτσες, στη λιμνοθάλασσα 
του Μεσολογγίου, στον Ταρσανά της Σύρου.

Ο πιανίστας 1900 αποφάσισε να μην κατέβει ποτέ 
από το πλοίο στο οποίο γεννήθηκε. Πόσο επί-
καιρο γίνεται το έργο σήμερα, μετά τη συγκυ-
ρία του μεγάλου μας υποχρεωτικού εγκλεισμού 
λόγω καραντίνας;
Τον Μάρτιο του 2020, η πανδημία μάς υποχρέωσε 
να σταματήσουμε, να φρενάρουμε. Μπήκαμε σε 
καραντίνα, την εποχή όπου είχαμε αμέτρητες επι-
λογές. Την εποχή που στο θέατρο συζητούσαμε για 
τις 1.000 και πλέον παραστάσεις. Τώρα λοιπόν, που 
σιγά-σιγά προσπαθούμε να προχωρήσουμε, βρί-
σκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη αυτήν 
τη συνάντηση: ενός χαρακτήρα που ζει μία αφαι-
ρετική και λιτή ζωή, μα πλούσια μέσω της φαντα-
σίας του, μιας και μπορεί να κάνει άπειρους συνδυ-
ασμούς με τα 88 πλήκτρα του πιάνο του, και όλων 
εμάς που είτε αγωνιούμε να επιστρέψουμε εκεί 
όπου ήμασταν πριν από την πανδημία είτε προσπα-
θούμε να επαναπροσδιορίσουμε τις επιλογές μας, 
αντιλαμβανόμενοι ότι πρέπει να προσαρμοστούμε 
και να προχωρήσουμε μπροστά. Ο 1900 είναι μία 
φωνή εντός μας που ρωτά: «Εσείς πού νιώθετε ευ-
τυχισμένοι;».

Τι είναι στην πραγματικότητα το «Lemon», μιας 
και, από ό,τι έχουμε δει και διαβάζουμε από τις 
πολύ καλές κριτικές που έχει λάβει μέχρι τώρα, 
δεν είναι απλά μια θεατρική παράσταση αλλά μια 
συνολική εμπειρία; 
Αυτό έχει να κάνει τόσο με τον τρόπο που παρου-
σιάζεται η παράσταση όσο και με τις παράπλευ-
ρες δράσεις που την πλαισιώνουν. Αφενός λοι-
πόν, ο site-specific χαρακτήρας της παράστασης 

επιτρέπει τη δημιουργία ενός πρωτότυπου διαλό-
γου ανάμεσα στον τόπο και το έργο, παράγοντας 
κάθε φορά μία διαφορετική θεατρική εμπειρία. Α-
φετέρου, οι δράσεις πριν από την πραγματοποί-
ηση της παράστασης τοποθετούν το έργο και εκτός 
σκηνής: η piano street performance, η επικοινω-
νία της παράστασης με τα λεμονάκια που φέρουν 
φράσεις του έργου και τα οποία εγκαταλείπουμε 
σε σημεία κοντά στα μέρη όπου παίζουμε, η δράση 
#theatroxwriskinito όπου οι θεατές έχουν τη δυνα-
τότητα να παρακολουθήσουν την παράσταση χωρίς 
το κινητό τους τηλέφωνο, η παράλληλη φωτογρα-
φική έκθεση με τα μέρη όπου έχουμε ταξιδέψει. 
Όλα αυτά αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια του 
«Lemon», φέρνοντας στο επίκεντρο την ιστορία του 
έργου και ακόμη περισσότερο την ανάγκη για μία 
συνολική αφήγηση εντός κι εκτός σκηνής. Η ανά-
γκη για μία συνολική πολιτιστική πρόταση που α-
πορρέει από τον θεματικό πυρήνα του έργου.

Έχετε δημιουργήσει μια παράσταση-ταξίδι που 
βασίζεται στο «Θέατρο υπάρχει όπου υπάρχουν 
θεατές». Ως δημιουργός, παραγωγός αλλά και η-
θοποιός του «Lemon», τι επιδιώκετε μέσα από 
την παράσταση;

Η πολιτιστική αποκέντρωση και η δυνατότητα για 
ανεξάρτητη παραγωγή είναι ζητούμενα στον τρόπο 
με τον οποίο κινούμαι ως καλλιτέχνης. Μου αρέ-
σει πολύ η αδιαμεσολάβητη επαφή με τους θεα-
τές. Το να ψάχνω διαρκώς τρόπους να διεκδικήσω 
αυτή την επαφή ή ακόμη και να τη δημιουργήσω με 
βοηθά στο να επαναπροσδιορίζω την τέχνη μου και 
την αντίληψή μου πάνω στα πράγματα. Και σίγουρα 
να μη βολεύομαι στην πεπατημένη.

Πού πιστεύετε ότι βασίζεται η μεγάλη επιτυχία 
του «Lemon»; 
Είναι μία τίμια δουλειά που της δίνεται διαρκώς 
ο χρόνος να ταξιδέψει από στόμα σε στόμα. Στην 
εποχή μας, θέλουμε όλα να γίνονται γρήγορα. Χρει-
άζεται νομίζω να ζήσουμε αρμονικότερα με τον 
χρόνο. Η ψυχραιμία, το όραμα, η πίστη και η αφο-
σίωση καθώς και το απλόχερο δόσιμο χρόνου στα 
πράγματα είναι κλειδιά για να συνδεθούμε με αυτό 
που κάνουμε. Η επιτυχία μετά μπορεί να έρθει μπο-
ρεί και όχι. Και τι σημαίνει επιτυχία άλλωστε; Και 
ποιος την ορίζει; Ο 1900 θα μπορούσε να είναι πιο 
επιτυχημένος, για παράδειγμα. Επέλεξε όμως λιγό-
τερα από αυτά που θα μπορούσε να έχει. Κι αυτό 
ήταν που τον έκανε ευτυχισμένο. 
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7 ΒΙΒΛΙΑ 
για παιδιά και εφήβους

Justin Hancock, «Θέλεις να µιλήσουµε για τη συναίνεση; Επιλογές ως το άπειρο», ει-
κονογράφηση Fuchsia MacAree, µετάφραση Πελιώ Παπαδιά, εκδόσεις Παπαδόπουλος
Τι είναι η συναίνεση; Γιατί είναι σηµαντική; Πώς µπορούµε να µάθουµε να σεβόµαστε τα όρια των άλλων ανθρώ-
πων και να δείξουµε στους άλλους τα δικά µας όρια; Πώς µπορούµε να µάθουµε να λέµε «όχι»; Ένας οδηγός 
που µε έξυπνο, µοντέρνο αλλά και σωστά τεκµηριωµένο τρόπο εξηγεί πώς µπορούµε να πούµε «ναι» ή «όχι» 
σε πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις της ζωής µας: από το να διαλέξουµε την πίτσα που µας αρέσει µέχρι να 
αντιµετωπίσουµε κάποιον που µας εκφοβίζει. Οι έφηβοι –και όχι µόνο– θα βρουν σε αυτό το βιβλίο έναν οδηγό 
που εξηγεί ξεκάθαρα τι σηµαίνει να συναινείς και πόσες άπειρες επιλογές έχει ο καθένας µας στη ζωή του.

Juliette Einhorn, «Ουρανός: Με ζωντανή εικονογράφηση εξερευνούµε τον ουράνιο 
θόλο», εικονογράφηση Hélène Druvert, µετάφραση Καρίνα Λάµψα, εκδόσεις Κάπον
Ένα θαυµαστό ταξίδι στον ουρανό. Ποια είναι τα µετεωρολογικά φαινόµενα που διαταράσσουν τον ουρανό; Ποια 
είναι τα πουλιά και οι ιπτάµενες µηχανές που τον διασχίζουν; Ποια είναι τα άστρα που τον καλύπτουν; Μαθαίνουµε 
να αναγνωρίζουµε τα σύννεφα, καταλαβαίνουµε πώς γονιµοποιούνται τα φυτά, παρατηρούµε µια πτήση αποδηµη-
τικών πουλιών, παρακολουθούµε έναν ανεµοστρόβιλο ή µια έκλειψη, διασχίζουµε τα στρώµατα της ατµόσφαιρας 
και πάµε όλο και πιο ψηλά, µε το βλέµµα στραµµένο στα άστρα… Προσεγγίζουµε τον ουρανό, χάρη σε αυτό το δια-
φωτιστικό βιβλίο-ντοκουµέντο, που ζωντανεύει µέσα από την εικονογράφηση και τα αναπτύγµατα της βραβευµένης 
Hélène Druvert και την ποιητική γραφή της Juliette Einhorn.

Μαρία Αγγελίδου και Ειρήνη Βοκοτοπούλου, «1821: Ερωτήσεις µόνο!», εικονογράφη-
ση Φοίβος Χαλκιόπουλος, εκδόσεις Ίκαρος
Όσο πιο µεγάλη, όσο πιο κοντινή είναι µια ιστορία, τόσο δυσκολεύεται να µιλήσει κανείς γι’ αυτήν, να την αφη-
γηθεί, να την «ιστορήσει» – ακόµα και να την καταλάβει. Και η Επανάσταση του 1821 είναι µια τέτοια ιστορία: 
απίστευτα σύνθετη, τροµερή σε διάρκεια, καταιγιστική σε γεγονότα. Ένα βιβλίο που ανοίγει ένα µεγάλο παράθυ-
ρο γνώσης στους νέους αναγνώστες.

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Τζέινιν Σάντερς, «Εγώ, το σώµα µου και οι άλλοι», µετάφραση Ελένη ∆ασκαλάκη, εκδόσεις 
Ψυχογιός
Τα παιδιά πρέπει να µάθουν από νωρίς για τα όρια του σώµατος, τόσο του δικού τους όσο και των υπολοίπων. Αυτή η γνώ-
ση θα αποδειχθεί καθοριστική για την εξέλιξή τους, την αυτοπεποίθησή τους αλλά και τις προσδοκίες τους από τη συµπερι-
φορά των άλλων. Το συγκεκριµένο βιβλίο προσεγγίζει αυτό το σοβαρό ζήτηµα µε εύληπτο και φιλικό προς τα παιδιά τρόπο, 
προσφέροντάς τους οικεία σενάρια για να σκεφτούν και να συζητήσουν. Περιλαµβάνεται επίσης µια ενότητα µε ερωτήσεις 
προς συζήτηση για γονείς και εκπαιδευτικούς.

Amanda Addison, «Ο ουρανός δεν έχει σύνορα», εικονογράφηση Manuela 
Adreani, µετάφραση Aναστασία ∆. Μακρή, εκδόσεις Άγκυρα
Mια ιστορία που µε απλά αλλά τόσο όµορφα λόγια και παράλληλα πολλά στοιχεία σε περιµένει να την 
εξερευνήσεις. Από τη µετανάστευση των πουλιών, σε απίθανες φιλίες, σε πρόσφυγες και αιτούντες 
άσυλο. Ένα υπέροχο βιβλίο. Αυτή είναι η ιστορία ενός πουλιού που χωράει στην παλάµη του χεριού σου 
και θα διασχίσει τον µισό κόσµο µέχρι να βρει ένα µέρος να κάνει τη φωλιά του. Αυτή είναι η ιστορία ενός 
κοριτσιού από τη Βόρεια Αφρική, που φεύγει κάνοντας τον µισό γύρο του κόσµου µέχρι να βρει ένα µέρος 
ειρηνικό. Αυτή είναι η ιστορία του Πουλιού. Αυτή είναι η ιστορία της Λεϊλά. Αυτή είναι η ιστορία για την 
ευκαιρία που µπορεί να σου προσφέρει µια τυχαία συνάντηση και ένα µακρύ ταξίδι για τον νέο σου τόπο.

Rebecca Van Slyke, «Το αρνάκι που ήθελε να γίνει λύκος», εικονογράφηση Anca Sandu, 
µετάφραση Ηλιάνα Αγγελή, εκδόσεις Κλειδάριθµος
Μια ιστορία για το θάρρος και την εξερεύνηση.
Η Λάνα Λιν είναι ένα τολµηρό αρνάκι. Τα άλλα αρνάκια χαίρονται να µασουλούν χορτάρι, να πίνουν νερό από τη λιµνού-
λα ή να κοιµούνται στο λιβάδι. Αλλά όχι η Λάνα Λιν.
Η Λάνα Λιν θέλει να ζήσει… µια περιπέτεια! Μια νύχτα µε φεγγάρι, η Λάνα Λιν µεταµφιέζεται και φεύγει για να δει πώς 
είναι να ζει σαν λύκος. Έχει πλάκα να τρέχει στο δάσος, να µένει ξύπνια µέχρι αργά και να ουρλιάζει στο φεγγάρι – αλλά 
µήπως η ζωή σαν λύκος δεν είναι όπως τη φανταζόταν;

Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ, «Ο Μικρός Πρίγκιπας», µε την αυθεντική εικονογράφηση, εκδό-
σεις Χάρτινη Πόλη
Ήταν 6 Απριλίου του 1943 όταν εκδόθηκε για πρώτη φορά και από τότε αγγίζει τις καρδιές µεγάλων και µικρών, διαχρονι-
κά. Έχει µεταφραστεί σε 300 γλώσσες, βρίσκεται στη δεύτερη θέση του καταλόγου των βιβλίων µε τις µεγαλύτερες πωλή-
σεις παγκοσµίως, ενώ έχει επηρεάσει αναγνώστες διαφορετικών γενεών µε τις ιδεαλιστικές παρατηρήσεις του σχετικά µε 
τη ζωή και την ανθρώπινη φύση και τις συµπυκνωµένες δόσεις σοφίας του. ∆εν είναι άλλο από το παραµύθι του Αντουάν 
ντε Σαιντ Εξυπερύ «Ο Μικρός Πρίγκιπας», το οποίο πλέον κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη µε την αυθεντική 
εικονογράφηση, έπειτα από απόκτηση των δικαιωµάτων για την ελληνική γλώσσα. Οι εκδόσεις έχουν δηµιουργήσει 
µια ολοκληρωµένη, συλλεκτική σειρά µε την αυθεντική εικονογράφηση, εµπνευσµένη από τον Μικρό Πρίγκιπα. Αυτή 
περιλαµβάνει κουτιά δραστηριοτήτων, βιβλία µε σφραγιδάκια, αυτοκόλλητα, µαγνητικούς σελιδοδείκτες και σφραγιδάκια 
επιβράβευσης. Κυκλοφορήσει ήδη ένα ακόµη βιβλίο µε τον Μικρό Πρίγκιπα για µεγαλύτερα παιδιά (8+). 
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ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 
Η Ελληνίδα που σκηνοθετεί φέτος στο Φεστιβάλ της Αβινιόν 

και στο Βασιλικό Θέατρο της Σουηδίας

Στο Φεστιβάλ της Αβινιόν και στο Βασιλικό 
Θέατρο της Σουηδίας θα παρουσιαστούν 
οι επόµενες σκηνοθεσίες της Έλλης 
Παπακωνσταντίνου. Η διεθνής 

Ελληνίδα σκηνοθέτις, έχοντας εδώ και χρόνια 
«σπάσει» τους φραγµούς των ελληνικών 
συνόρων, διαγράφει µία αξιοσηµείωτη 
καλλιτεχνική πορεία στο παγκόσµιο τοπίο, 
σκηνοθετώντας σταθερά σε σηµαντικές σκηνές 
του πλανήτη, αλλά και σε σπουδαίους ιστορικούς 
µη-θεατρικούς χώρους, αντισυµβατικά και 
πολιτικά θεάµατα, κατακτώντας διεθνή βραβεία 
και δοκιµάζοντας συνεχώς νέες φόρµες. 
H Έλλη Παπακωνσταντίνου είναι ιδρύτρια 
της οµάδας ODC Ensemble, έχει τιµηθεί 
δύο φορές µε το «Βραβείο Fulbright» για την 
έρευνά της στο Πανεπιστήµιο του Στάνφορντ 
και τη δηµιουργία του έργου «Oedipus: Sex 
with Mum was Blinding», καθώς και µε 
το διεθνές βραβείο «Music Theatre ΝΟW 
2018-9» για την παράστασή της «The Cave». 
Το 2019 σκηνοθέτησε και έγραψε για το 
αυστριακό Regionen Festival την αντιφασιστική 
παράσταση «The Kindly Ones», βασισµένη στις 
«Ευµενίδες» του Αισχύλου, που παίχτηκε στο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μαουτχάουζεν. 

Στις 13 & 15 Ιουλίου το «The Kindly Ones» 
παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ της Αβινιόν, 
ενώ στις 2 ∆εκεµβρίου κάνει πρεµιέρα 
η «ALKESTIS» στο Βασιλικό Θέατρο της 

Σουηδίας, στη Στοκχόλµη. 

«The Kindly Ones» | Φεστιβάλ Αβινιόν | 13 & 
15 Ιουλίου 2021
Η παράσταση αποτελεί αποτέλεσµα µακράς 
έρευνας και συνέργειας διεθνών φορέων και 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2019, στο 
αυστριακό στρατόπεδο συγκέντρωσης του 
Μαουτχάουζεν το οποίο άνοιξε τις πόρτες του 
στις τέχνες µετά από πολλά χρόνια, γεγονός 
ιδιαίτερης σηµασίας για την τοπική κοινωνία, 
τον αυστριακό και τον ελληνικό τύπο. Η 
παράσταση έλαβε χώρα ακριβώς µπροστά από 
το Στρατόπεδο Συγκέντρωσης, όπου θεατές 
από όλα τα µέρη της Αυστρίας κατέκλυσαν 
τον χώρο και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. 
Ενδεικτικό της επιτυχίας της είναι το γεγονός ότι 
σήµερα εκτίθενται στο επισκέψιµο Memorial 
Mauthausen στοιχεία από την εικαστική 
εγκατάσταση που φιλοτέχνησε η Μαρία 
Πανουργιά για το «The Kindly Ones». Ο Blaine 
L. Reininger, (από τους Tuxedomoon) συνθέτει 
την πρωτότυπη µουσική και παίζει ζωντανά 
µαζί µε την πολυδιάστατη Ρόζα Προδρόµου. 
Στην παράσταση συµµετέχει χορός που 
αποτελείται από ηλικιωµένους κατοίκους της 
περιοχής.

ALKESTIS | Βασιλική Θέατρο Σουηδίας | 2 
∆εκεµβρίου 2021
Η Έλλη Παπακωνσταντίνου «ξαναγράφει» και 

σκηνοθετεί την «Άλκηστη» του Ευριπίδη κατά 
παραγγελία του Βασιλικού Θεάτρου, µε ένα 
σύνολο σπουδαίων Σουηδών ηθοποιών, µεταξύ 
αυτών ο Per Mattsson και η Kicki Bramberg, 
που σκηνοθετούσε ο Ingmar Bergman, 
ενώ στον ρόλο της Άλκηστης συναντάµε την 
Melinda Kinnaman, πρωταγωνίστρια της 
γνωστής σειράς µυστηρίου «Modus», που 
µεταδόθηκε για δύο σεζόν και στο Ηνωµένο 
Βασίλειο από το BBC. Η παράσταση της Έλλης 
Παπακωνσταντίνου πρόκειται να εγκαινιάσει 
τη νέα καλλιτεχνική περίοδο του καλλιτεχνικού 
διευθυντή Mattias Andersson.
Πρόκειται για µία φεµινιστική, τολµηρή, 
µουσική ανάγνωση του οµότιτλου έργου του 
Ευριπίδη. Η παράσταση µας τοποθετεί εν µέσω 
ενός ξέφρενου, σύγχρονου πάρτι. Ο Βασιλιάς 
Άδµητος γλίτωσε από τον Χάρο και το γιορτάζει 
µε τους φίλους του. Η σύζυγός του, Άλκηστη, 
δέχτηκε να πεθάνει στη θέση του. Σύντοµα, 
όµως, ο Ηρακλής (που στο έργο ερµηνεύεται 
από γυναίκα ηθοποιό) θα κάνει την ανατροπή 
φέρνοντας πίσω την Άλκηστη από τον Κάτω 
Κόσµο. Στο έργο του Ευριπίδη, η Άλκηστη 
είναι ξανά ζωντανή, αλλά είναι ανίκανη να 
αρθρώσει έστω µία λέξη. Στην εκδοχή της 
Παπακωνσταντίνου, η Άλκηστη µιλάει. Ποια 
είναι η Άλκηστη τώρα;
 
https://www.dramaten.se/en/repertoire/
alkestis



 

6 tips για να ενεργοποιήσεις τον λιπώδη ιστό 
και τον µεταβολισµό

Υπάρχουν µικρά µυστικά που δραστηριοποιούν τον λιπώδη ιστό, βοηθούν τον οργανισµό 
να µην αποθηκεύει θερµίδες µε τη µορφή λίπους, ενώ «ξεκλειδώνουν» και «ξυπνούν» 

ακόµα και τον πιο τεµπέλικο µεταβολισµό.

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

ΕΥΕΞΙΑΤης Χριστίνας Μαυρίδου
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Ο λιπώδης ιστός και κατά 
συνέπεια ο µεταβολισµός 
σου ενεργοποιούνται µε 

αυτές τις απλές συνήθειες.
*  Ένα µικρό γεύµα κάθε 2,5-3 
ώρες.
* Τροφές µε υψηλή περιεκτικότη-
τα σε πρωτεΐνες και ωφέλιµα λι-
παρά, όπως ψάρια, θαλασσινά και 
όσπρια, µπορούν να αυξήσουν 
τον βασικό µεταβολισµό µέχρι και 
30% για τις επόµενες 3-4 ώρες 
και προκαλούν κορεσµό.
*  Φαγητό σε στερεή µορφή παρά 
σε πολτοποιηµένη ή υγρή. Τρώ-
γε, για παράδειγµα, τα φρούτα 
αυτούσια αντί να τα κάνεις χυµό, 
τα ζυµαρικά «αλ ντέντε» και όχι 
παραβρασµένα και τις πατάτες 
βραστές ή ψητές και όχι πουρέ.
*  Τεστ δυσανεξίας τροφών. Θα 
σου δείξει ποιες τροφές προκα-
λούν αντίδραση στον οργανισµό 
σου και µπλοκάρουν τον µεταβο-
λισµό σου.
*  Ενεργειακά αραιά τρόφιµα 
(λίγες θερµίδες - µεγάλος όγκος): 
αγγούρι, βλήτα, ασπράδι αυγού, 
βατόµουρο, γαρίδες, κολοκυθάκι, 
ραδίκια, κουνουπίδι, κρεµµύδι, 
καραβίδες, φράουλα, µελιτζάνα, 
λάχανο, µπρόκολο, ντοµάτα, µπά-
µιες, µαρούλι, πιπεριά, ραπανάκι, 
σπανάκι, φασολάκια, ανανάς, 
ακτινίδιο, όσπρια, πουλερικά, ψά-
ρια, σπαράγγια, σούπες και ζωµοί 
λαχανικών.
*  Τροφές µε υψηλή θερµοδυνα-
µική δράση: νιφάδες βρόµης, γα-
ρίδες, εσπεριδοειδή, ψαρονέφρι, 
πέστροφα, ψαχνό γαλοπούλας 
και κοτόπουλου, γιαούρτι, τυρί 
cottage, σολοµός. Επίσης, ιδιαί-
τερα σηµαντικά είναι η ρίγανη, 
το δεντρολίβανο, το πιπέρι, οι 
πιπεριές, το τσάι και τα κρέατα 
ελευθέρας βοσκής, βιολογικής 
εκτροφής και κυνηγιού.
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