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∆. Φραγκάκης 
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για τον τουρισµό 
θα κάνουµε 
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Γ. Κύρτσος 
Ταµείο Ανάκαµψης: 
Μεγάλο το «πακέτο», 
µεγάλα και τα 
προβλήµατα 

85η ∆ΕΘ 
Η ∆ιεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης φέρνει 
ακόµα πιο κοντά 
Ελλάδα και Γερµανία 
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Πρωτοποριακή συµφωνία για την ΟPAP Arena 
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l  Η ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

l  ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ Η ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

l  ΑΝ∆Ρ. ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: «Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΘΡΥΑΛΛΙ∆Α ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ 
ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ»
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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πατέντες Made in USA
Πατέντες Made in USA
Πατέντες
70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Μόνη στον 
ΣΥΡΙΖΑ
06-07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Αξιολογώντας τις κινήσεις Ερντογάν
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝ∆Ρ. 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ «Η ενέργεια 
αποτελεί τη θρυαλλίδα αλλά όχι την αιτία 
των εντάσεων µε την Τουρκία»
10-11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 
«Συνολικό ταµείο για τον τουρισµό θα 
κάνουµε τον Νοέµβριο»
12 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ταµείο 
Ανάκαµψης: Μεγάλο το «πακέτο», 
µεγάλα και τα προβλήµατα
28 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ ∆ίωξη πολιτική 
ή δίωξη δικαστική;
29 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η ∆ΕΘ φέρνει ακόµα 
πιο κοντά Ελλάδα και Γερµανία
30 // ΥΓΕΙΑ Κορονοϊός: Πλησιάζει ακόµη 
περισσότερο η ανακάλυψη εµβολίου

31 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μύθος η 
υπερκατανάλωση φαρµάκων στην 
Ελλάδα

FREE TIME
32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
33 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον 
κόσµο των διασήµων
34 // CINEMA Τι θα δούµε στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες
35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
«Ήρθε η ώρα της παραγγελιάς ξανά»
36 // PLANET Άγνοια για τη φύση: Ο 
µεγαλύτερος κίνδυνος για την επιβίωση 
της άγριας ζωής
37 // BOOKS Τέσσερα βιβλία για όλα τα 
γούστα
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για 
καλύτερη ζωή

*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. Νό-
µοι 238/ 1970, 4301/1979, Ν. 
100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 
4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.
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Δ
εύτερες αναγνώσεις αποκτά 
μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ η σκληρή 
γραμμή που έδειξε να υιοθετεί ο 
πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης 
Τσίπρας, για την υπεράσπιση 
της γραμματέως της Κοινοβου-

λευτικής Ομάδας, κ. Όλγας Γεροβασίλη, η οποία 
ενεπλάκη από τον πρώην αρχηγό της Πυροσβε-
στικής Βασίλη Ματθαιόπουλο στα επιχειρήματά 
του προς τον εμπειρογνώμονα Δημήτρη Λιότσιο 
για να μην πάει σε βάθος την έρευνα για την πυρ-
καγιά στο Μάτι.
«Μέχρι και την τραγωδία στο Μάτι ανασύρατε, 
προχθές μόλις, δύο χρόνια μετά, για να σπιλώσετε 
τη γραμματέα της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς κα-
νένα στοιχείο. Με παράνομες ηχογραφήσεις δια-
λόγων. Τις οποίες υιοθετήσατε, αλά καρτ βέβαια, 
στο σκέλος που εσείς θέλατε να υιοθετήσετε και 
όχι ως προς τα στελέχη σας που αναδείχθηκαν πε-
ριφερειάρχες με τα ψηφοδέλτια της ΝΔ» ανέφερε 
στην ομιλία του στη Βουλή για την άσκηση δίω-
ξης κατά του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δι-
καιοσύνης των κυβερνήσεών του, Δημήτρη Πα-
παγγελόπουλο.
Όμως, αν αυτό θεωρήθηκε στήριξη της κ. Γεροβα-
σίλη, έχει σημασία τι ακριβώς είχε πει ο κ. Τσί-
πρας για τον κ. Παπαγγελόπουλο στη συζήτηση 
για τη σύσταση της προκαταρκτικής επιτροπής, 
με την οποία άνοιξε ο κοινοβουλευτικός κύκλος 
της έρευνας των δραστηριοτήτων του πρώην ανα-
πληρωτή υπουργού στις 8 Οκτωβρίου 2019.
«Συνειδητά ποινικοποιείτε την πολιτική ζωή στο-
χοποιώντας τον πολιτικό σας αντίπαλο όχι με 
στοιχεία, αλλά επειδή είχε το πολιτικό θάρρος 
να σας ελέγξει» είχε πει τότε ο κ. Τσίπρας, ο ο-
ποίος στη συζήτηση της προηγούμενης Τετάρτης 
απείχε πλήρως από το να τοποθετηθεί επί της ου-
σίας για τον πρώην υπουργό του, επειδή έλειπε 

από τη συζήτηση ο πρωθυπουργός: «Εγώ, λοι-
πόν, σήμερα θα επιφυλαχθώ να τοποθετηθώ επί 
της ουσίας –γιατί θα υπάρξει και συνέχεια, κύριοι, 
δεν θα τελειώσει έτσι σήμερα η μέρα– της συζή-
τησης για την παραπομπή του κ. Παπαγγελόπου-
λου, αλλά και επί της ουσίας της κρίσης που έχει 
ήδη ξεσπάσει και με δική σας ευθύνη».
Ήταν η μία από τις δύο φορές που ανέφερε το 
όνομα του πρώην υπουργού του. Η άλλη ήταν 
όταν στην πρώτη φράση της ομιλίας του είπε ότι 
«η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε να διεξα-
χθεί σήμερα η συζήτηση για την παραπομπή του 
κ. Παπαγγελόπουλου, σαν να είναι μια οποιαδή-
ποτε Τετάρτη».
Μία ημέρα αργότερα, σε ομιλία του στη Θεσσα-
λονίκη, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, 
Πάνος Σκουρλέτης, ζητούσε από το ακροατήριό 
του, το οποίο δεν ήταν και πολύ πυκνό, να του θυ-
μίσει τι ιδιότητα ακριβώς είχε ο Παπαγγελόπου-
λος.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο τρόπος διαχείρισης 
του κ. Παπαγγελόπουλου, την παραπομπή του ο-
ποίου δεν καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί προ-
αναγγελία του τρόπου διαχείρισης όποιων στελε-
χών του κόμματος εμπλακούν σε παρόμοιες δια-
δικασίες και αυτό περιλαμβάνει και τον κ. Παππά 
στο σύνολο των δραστηριοτήτων του, αλλά και την 
κ. Γεροβασίλη στο θέμα της πυρκαγιάς στο Μάτι.

Η Γεροβασίλη και το Μάτι
Το πρόβλημα που η γραμματέας της Κ.Ο. του 
ΣΥΡΙΖΑ έχει ενισχύεται από την επιλογή του κ. 

Ματθαιόπουλου να απέχει από κάθε είδους δή-
λωση μετά τη δημοσιοποίηση των ηχητικών απο-
σπασμάτων από τους διαλόγους του με τον εμπει-
ρογνώμονα.
Ο πρώην αρχηγός δεν έχει διαψεύσει ότι είναι 
αυτός που μιλά στο ηχογραφημένο απόσπασμα, 
στο οποίο μεταφέρει στον εμπειρογνώμονα την ε-
πιθυμία της υπουργού να μην καταλογίσει ευθύ-
νες σε πολιτικά πρόσωπα.
Οι διάλογοι του πρώην αρχηγού με τον κ. Λιότσιο 
έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν η κ. Γερο-
βασίλη ήταν πολιτική προϊσταμένη της Πυρο-
σβεστικής, ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη. 
Όταν όμως συνέβη η τραγωδία της πυρκαγιάς, η κ. 
Γεροβασίλη ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και την πολιτική ευθύνη της Πυροσβε-
στικής είχε ο κ. Νίκος Τόσκας, ως αναπληρωτής 
υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
Ο κ. Τόσκας παραιτήθηκε στις 3 Αυγούστου 2018 
και τα καθήκοντά του διαχειρίστηκε ο κ. Σκουρ-
λέτης μέχρι τις 28 Αυγούστου, που ορίστηκε υ-
πουργός η κ. Γεροβασίλη.
Μάλιστα, τόσο ο γραμματέας της ΚΠΕ όσο και 
η γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ εκλήθησαν 
από τον ανακριτή στις 6 Φεβρουαρίου 2020.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κ. Σκουρλέτης 
είπε στον ανακριτή: «Την ίδια ώρα ενημερωνόμα-
σταν και από τα ΜΜΕ (όση αξιοπιστία έχουν τα 
ρεπορτάζ) και δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια 
για την ενημέρωση που μας έδινε ο αρχηγός εκεί-
νες τις στιγμές».
Η κ. Γεροβασίλη είπε ότι την ημέρα της τραγω-

δίας στο Μάτι, ως υπουργός Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, βρισκόταν στην Άρτα και δεν είχε τη-
λεφωνικές επικοινωνίες με κανέναν και ότι όταν 
επέστρεψε στην Αθήνα δεν συμμετείχε πουθενά.
Στην ερώτηση του ανακριτή αν γνωρίζει συγκε-
κριμένα στελέχη της Πυροσβεστικής, μεταξύ 
των οποίων και τον κ. Βασίλη Ματθαιόπουλο, η 
πρώην υπουργός απάντησε ότι τους γνώρισε όταν 
ανέλαβε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
και πως δεν συζήτησε ποτέ με τον κ. Ματθαιό-
πουλο «για την πυρκαγιά στο Μάτι».
Όμως η πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
αισθάνεται ότι έχει μπει στο κάδρο των ευθυνών, 
όπως προκύπτει από αυτά που είπε στο Open α-
πευθυνόμενη «σε όσους/-ες έχασαν ανθρώπους 
στο Μάτι».
«Ούτε παρενέβην, ούτε θα παρενέβαινα, ούτε 
μπορώ να διανοηθώ ότι θα παρενέβαινα σε καμία 
συγκάλυψη, πόσο μάλλον να συγκαλυφθεί η με-
γαλύτερη εθνική τραγωδία των τελευταίων ετών!» 
είπε η κ. Γεροβασίλη, η οποία δείχνει να μην είναι 
βέβαιη για τη στήριξη που θα έχει από το κόμμα 
και επέλεξε να κινηθεί στο πνεύμα Σαμαρά, λέγο-
ντας «θα το πάω μέχρι τέλους».
Πάντως, ο τρόπος που διαχειρίστηκε την προ-
σωπική της εμπλοκή προκάλεσε αντιδράσεις, 
γιατί στη μήνυση που κατέθεσε συμπεριλαμβά-
νει και την εφημερίδα «Καθημερινή», η οποία 
δημοσιοποίησε τους διαλόγους «όχι για την α-
ναπαραγωγή ηχητικού ντοκουμέντου, αλλά για 
την υιοθέτηση του περιεχομένου του (στο δη-
μοσίευμα της Κυριακής) αναφορικά με το πρό-
σωπό μου».
Ήταν ακόμη ένα λιθαράκι στην οικοδόμηση του 
τοίχου που χωρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ από τα μέσα ενη-
μέρωσης, καθώς η ΕΣΗΕΑ της ζήτησε να αποσύ-
ρει τη μήνυση, αλλά η ίδια απαντά ότι «η εφημε-
ρίδα προσπέρασε τα όσα υπαγορεύει η δημοσιο-
γραφική δεοντολογία» και ότι δεν φιλοξένησε τη 
δική της άποψη.
Σε κάθε περίπτωση, ενδεικτικό του εσωκομματι-
κού κλίματος είναι ότι ο γραμματέας της ΚΠΕ του 
ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, στην εκδήλωση 
στη Θεσσαλονίκη απέφυγε να αναφερθεί στην 
πυρκαγιά στο Μάτι.
Οι παριστάμενοι, πάντως, κατάλαβαν ποιους εν-
νοούσε ο γραμματέας όταν έλεγε ότι «πρέπει να 
είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί και να επι-
βεβαιώνουμε το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστε-
ράς, δεν είναι κάτι που παίρνουμε σφραγίδα όσοι 
μπαίνουμε στον χώρο, πρέπει να επιβεβαιώνεται 
από τις πράξεις μας».
«Να το θυμάστε, δεν θα σας βγει σε καλό» είχε 
πει ο κ. Τσίπρας κλείνοντας την ομιλία του για 
τη σύσταση της προκαταρκτικής επιτροπής για 
τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο πριν από οκτώ 
μήνες. «Είναι ντροπή σας αυτό που κάνετε δυό-
μισι μήνες τώρα στην πολιτική ζωή του τόπου» 
είπε κλείνοντας την ομιλία του για το πόρισμα της 
επιτροπής.
Στο μεταξύ, η διαφορά που καταγράφουν οι δη-
μοσκοπήσεις μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ υπερδιπλα-
σιάστηκε και από βήματος Βουλής ο κ. Παπαγγε-
λόπουλος προανήγγειλε τα επόμενα στελέχη της 
κυβέρνησης Τσίπρα που θα κληθούν να υπερα-
σπιστούν τους εαυτούς τους σε καταγγελίες δια-
φθοράς.
Οι «μικροί νέγροι» της κυβέρνησης Τσίπρα είναι 
ήδη τρεις και όλοι είναι βέβαιοι ότι έπεται συνέ-
χεια…

Η κ. Γεροβασίλη επέλεξε να κινηθεί στο πνεύμα 
Σαμαρά, λέγοντας «θα το πάω μέχρι τέλους».

ΜΌΝΗ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Αττική Οδός. Για εσάς, απλά ένας δρόμος. 
Για εμάς, ένα έργο ζωής κι ευθύνης.

Στην Αττική Οδό η άρτια εξυπηρέτηση κάθε χρήστη του αυτοκινητόδρομου είναι προσωπική 
μας υπόθεση κι αυτό αντανακλάται στα αποτελέσματα των ετήσιων ερευνών: 

Το 99,5%R των χρηστών δηλώνει πολύ ικανοποιημένο από την παροχή υπηρεσιών στα 
Διόδια.

Το 98,5%R των συνδρομητών νιώθει πολύ ευχαριστημένο από την παροχή υπηρεσιών στα 
Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών. 

Το 97,3%R των χρηστών αισθάνεται ασφάλεια σε κάθε μετακίνηση λόγω των υποδομών και 
της συντήρησης του αυτοκινητόδρομου.

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
Μας επιλέγετε συνειδητά, 
ανταποδίδουμε υπεύθυνα.

www.aodos.gr



Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, με 
πρωτοβουλία Ερντογάν, αναδεικνύει τη 
στρατηγική που εφαρμόζει ο πρόεδρος της 
Τουρκίας.

Ηγέτης του Ισλάμ
Διαβάζοντας τις ανακοινώσεις της Προεδρίας της Δημοκρατίας 
της Τουρκίας καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η κίνηση αυτή ξε-
φεύγει από τα πλαίσια των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Μπορεί να 
θίγει ευαισθησίες μας, αλλά είναι ενταγμένη σε μια ευρύτερη προ-
σπάθεια του Ερντογάν να εμφανιστεί σαν «απελευθερωτής» ιερών 
χώρων του Ισλάμ και να αποκτήσει έτσι το ηθικό δικαίωμα να ηγη-
θεί μουσουλμανικών χωρών.
Με βάση όσα ανακοινώνει επίσημα η Τουρκία, η «απελευθέρωση» 
της Αγίας Σοφίας με τη μετατροπή της σε τζαμί είναι το πρώτο βήμα 
στην «απελευθέρωση» άλλων χώρων λατρείας του Ισλάμ από την 
κεντρική Ασία μέχρι την Ισπανία, περνώντας από τη Σαουδική Α-
ραβία και τα Ιεροσόλυμα.
Είναι η δεύτερη φορά που ο Ερντογάν επιχειρεί να αναδειχθεί σε 
ηγέτη του Ισλάμ. Η πρώτη προσπάθεια εκδηλώθηκε στα πλαίσια 
της Αραβικής Άνοιξης, πριν από περίπου δέκα χρόνια, και οδηγή-
θηκε σε αποτυχία εξαιτίας των αντιδράσεων που προκάλεσε σε δι-
άφορες χώρες στρατηγικής σημασίας, όπως η Αίγυπτος, η προσω-
ρινή επικράτηση των Ισλαμιστών.
Ο Ερντογάν επιστρέφει, λοιπόν, στην ίδια στρατηγική με με-
γαλύτερο ζήλο ύστερα από το στρατιωτικό πραξικόπημα 
που εκδηλώθηκε σε βάρος του το 2016, έχοντας συμ-
μαχήσει με την εθνικιστική άκρα Δεξιά και τους 
Γκρίζους Λύκους στο εσωτερικό της Τουρκίας 
και με τις μουσουλμανικές χώρες σε νέα 
φάση αποσταθεροποίησης.
Η Συρία πληρώνει ακόμα τον εμφύ-
λιο που ξεκίνησε με στόχο την ανα-
τροπή του Άσαντ, το Ιράκ είναι βυ-
θισμένο σε οικονομική και κοινω-
νική κρίση, η Λιβύη είναι σε πολύ 
χειρότερη κατάσταση απ’ ό,τι την 
άφησε ο Καντάφι, τον οποίο εξο-
λόθρευσαν Ευρωπαίοι και Αμε-
ρικανοί στο όνομα του… εκδη-
μοκρατισμού και της προόδου. 
Ακόμη και στην Αίγυπτο, όπου ο 
στρατός επέβαλε δικτατορία και 
έπνιξε στο αίμα το κίνημα των Α-
δελφών Μουσουλμάνων, υπάρ-
χει βαθιά δυσαρέσκεια για την 
πολιτική που εφαρμόζεται και τη 
συστηματική καταπίεση.
Επομένως ο Ερντογάν αισθάνεται 
ότι βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ύ-
στερα από μία δεκαετία αντιφατικών ε-
ξελίξεων.

Ευρωπαϊκός αποχαιρετισμός
Στην πολιτική, βέβαια, δεν γίνονται όλα και οι 
πρωτοβουλίες Ερντογάν ερμηνεύονται από την 
ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ως στροφή προς τον ισλα-
μισμό με απομάκρυνση από το κεμαλικό κοσμικό κρά-
τος και ουσιαστική εγκατάλειψη της ευρωπαϊκής προοπτι-
κής της Τουρκίας.
Πριν από δέκα χρόνια πολλοί θεωρούσαν ρεαλιστική την προο-
πτική της ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. Σήμερα δεν υπάρχουν 
παράγοντες στους διαδρόμους των Βρυξελλών που να πιστεύουν 
ότι η Τουρκία συγκεντρώνει ή μπορεί να συγκεντρώσει στο μέλλον 
τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στην Ε.Ε.
Κινείται σε όλα τα ζητήματα, από την καταπίεση των Κούρδων 
μέχρι τους διωγμούς σε βάρος των αντιπάλων του πολιτικού καθε-
στώτος και τις στρατιωτικές επεμβάσεις σε ξένες χώρες, εκτός ευ-
ρωπαϊκού πλαισίου, ενώ η Ε.Ε. –η οποία αντιμετωπίζει τα δικά της 
προβλήματα– δεν έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει μια τόσο με-

ΑΞΙΟΛΟΓΏΝΤΑΣ 
ΤΙΣ ΚΙΝΉΣΕΙΣ 
ΕΡΝΤΟΓΑΝ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Θα τον έχουμε μαζί μας για 
πολύ καιρό ακόμα.

Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί 
μεγαλώνει την απόσταση της Τουρκίας 
από την Ε.Ε.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

γάλη και προβληματική ισλαμική χώρα.
Επομένως, οι επιλογές του Ερντογάν υπονομεύουν την ευρωπαϊκή 
προοπτική της Τουρκίας και με τον τρόπο αυτόν ενισχύουν τη δι-
απραγματευτική μας θέση σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους και την 
Ε.Ε.
Βέβαια, ο σύγχρονος κόσμος είναι πολυπολικός και σύνθετος και 
αυτά που χάνει η Τουρκία σε σχέση με την Ε.Ε. μπορεί να τα κερ-
δίσει από αλλού.
Σε αυτή τη φάση βασικός χρηματοδότης του Ερντογάν και της 
Τουρκίας είναι το Κατάρ, η χώρα με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ει-
σόδημα στον κόσμο. Το Κατάρ, όμως, δέχεται μεγάλη πίεση από τη 
Σαουδική Αραβία, η οποία του έχει επιβάλει ένα είδος οικονομικού 
αποκλεισμού, εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική της θέση. Αντίπα-
λοι της Τουρκίας, σε ό,τι αφορά τα νεο-οθωμανικά σχέδια του Ερ-
ντογάν, είναι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και 
η Αίγυπτος. Ιδιαίτερα η στρατοκρατία της Αιγύπτου αισθάνεται να 
απειλείται από την ενίσχυση της τουρκικής επιρροής στη Λιβύη και 
την επιρροή που μπορεί να ασκήσει διεθνώς ο Ερντογάν υπέρ του 
κινήματος των Αδελφών Μουσουλμάνων.
Από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, η Γαλλία αντιδρά έντονα στον επεκτα-
τισμό Ερντογάν, εκτιμώντας ότι περιορίζει τη δική της επιρροή στη 
Μεσόγειο και σε χώρες στρατηγικής σημασίας, όπως είναι η Συρία 
και η Λιβύη.
Το βασικό πλεονέκτημα της Τουρκίας είναι ότι δηλώνει παρουσία 

και αναλαμβάνει κινδύνους σε μια περίοδο κατά την οποία πε-
ριορίζεται η αμερικανική παρουσία στην ευρύτερη περι-

οχή μας και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν χάσει τη 
δυνατότητα να παρεμβαίνουν σε διάφορες χώρες 

για να διαμορφώνουν τις εξελίξεις. Τα λάθη που 
έκαναν σε Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Λιβύη, σε 

συνδυασμό με το Brexit, που αφαίρεσε από 
την Ε.Ε. μία από τις δύο στρατιωτικές δυ-

νάμεις με δυνατότητα και διάθεση επέμ-
βασης στο εξωτερικό, έχουν δημιουρ-
γήσει τεράστια κενά επιρροής. Αυτά 
καλύπτονται στη Συρία από το Ιράν, 
τη Ρωσία και σε μικρότερο βαθμό 
την Τουρκία και στη Λιβύη από την 
Τουρκία και τη Ρωσία, που υπο-
στηρίζεται από την Αίγυπτο, τη Σα-
ουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Α-
ραβικά Εμιράτα.

Η τουρκική οικονομία
Η οικονομία της Τουρκίας δυσκο-
λεύεται τα δύο τελευταία χρόνια 

και τα προβλήματά της αντανακλώ-
νται στην πτωτική πορεία του τουρ-

κικού νομίσματος.
Έχει όμως πίσω της δεκαπέντε χρόνια 

εξαιρετικά δυναμικής ανάπτυξης, στη δι-
άρκεια των οποίων δημιούργησε αξιόλογη 

παραγωγική βάση. Πρέπει επίσης να σημει-
ωθεί ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα και το 

δημόσιο χρέος της Τουρκίας κινούνται σε χα-
μηλά επίπεδα και δεν στέκονται εμπόδιο στην ανα-

πτυξιακή της πορεία.
Σύμφωνα με τις προγνώσεις των διεθνών οργανισμών, το 

ΑΕΠ της Τουρκίας θα υποχωρήσει γύρω στο 5% το 2020. Το 
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, του οποίου ηγείται ο γα-

μπρός του Ερντογάν, επιμένει ότι δεν θα υπάρξει ύφεση στην τουρ-
κική οικονομία.
Το βασικό πρόβλημα είναι η υπερχρέωση μεγάλων επιχειρήσεων 
σε συνάλλαγμα. Η εξυπηρέτηση του εξωτερικού τους χρέους γίνε-
ται δαπανηρότερη στο μέτρο που διολισθαίνει η ισοτιμία της τουρ-
κικής λίρας και τα έσοδά τους δεν είναι σε συνάλλαγμα. Δεν προβλέ-
πεται όμως κατάρρευση της τουρκικής οικονομίας, γιατί υπάρχουν 
συμμαχίες και συνεννοήσεις από το Κατάρ μέχρι την Κίνα που εξα-
σφαλίζουν στην τουρκική οικονομία το αναγκαίο συνάλλαγμα για 
την ομαλή λειτουργία της.
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Η κατάσταση είναι δύσκολη και θα γίνει δυσκολότερη, δεν μπορεί 
όμως να χαρακτηριστεί αδιέξοδη.

Το καθεστώς Ερντογάν
Το καθεστώς Ερντογάν αισθάνεται ύστερα από πολλά χρόνια κά-
ποια πολιτική πίεση, όπως έδειξαν και οι δημοτικές εκλογές του 
2019, με το κυβερνών κόμμα να χάνει την Κωνσταντινούπολη και 
την Άγκυρα.
Ο Ερντογάν, όμως, παραμένει πολιτικά κυρίαρχος και δεν υπάρχουν 
δυναμικές προσωπικότητες και ισχυρές συμμαχίες που μπορούν να 
τον αμφισβητήσουν στις προεδρικές του 2023. Έτσι όπως λειτουργεί 
το σύστημα εξουσίας της Τουρκίας, ο Ερντογάν δείχνει «καταδικα-
σμένος» να κυριαρχεί, γιατί, στην περίπτωση που ηττηθεί πολιτικά, 
δεν θα βγει στη σύνταξη, αλλά πιθανότατα θα βρεθεί αντιμέτωπος 
με ειδικό δικαστήριο, ίσως και με τη σκληρή μοίρα του Μεντερές.
Το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα του 2016 πρέπει να τον 
οδήγησε στο συμπέρασμα ότι είναι υποχρεωμένος να κυριαρχεί, 
προκειμένου να προστατεύει τον εαυτό του.
Η βασική δύναμη της αντιπολίτευσης είναι οι Ρεπουμπλικάνοι Κε-
μαλιστές, οι οποίοι θεωρούν την Ελλάδα ιστορικό αντίπαλο της 
Τουρκίας. Δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν πολιτικές συμμαχίες, 
για παράδειγμα με το κόμμα των Κούρδων, το οποίο έχει, δικαιολο-
γημένα, τη χειρότερη άποψη γι’ αυτούς, για να αλλάξουν τον συσχε-
τισμό δυνάμεων σε βάρος του Ερντογάν.
Κι αν ακόμη υποθέσουμε ότι γίνεται η μεγάλη ανατροπή υπέρ των 
Κεμαλιστών, θα έχουμε μια νέα περίοδο έντασης στη σχέση μας με 
την Τουρκία. Η διαφορά μεταξύ Ερντογάν και Κεμαλιστών είναι ότι 
ο πρώτος εντάσσει τον ανταγωνισμό ή την αντιπαλότητα με την Ελ-
λάδα σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάδειξης της νεο-οθωμανικής Τουρ-
κίας, ενώ οι Κεμαλιστές θεωρούν βασικό αντίπαλο και στόχο τους 
την Ελλάδα. Επομένως, οι δυσκολίες συνεννόησης με την Τουρκία 
έχουν στρατηγικό βάθος και μέλλον, ανεξάρτητα από το ποιος βρί-
σκεται στην εξουσία.

Ο συσχετισμός δυνάμεων
Η Τουρκία έχει πίσω της δώδεκα χρόνια μεγάλης κλίμακας επενδύ-
σεων στις ένοπλες δυνάμεις, στα εξοπλιστικά προγράμματα και στην 
πολεμική βιομηχανία. Εμείς, από την άλλη, περάσαμε από την κατα-
σπατάληση πόρων σε αμφιλεγόμενα εξοπλιστικά προγράμματα με 
υπογραφή Τσοχατζόπουλου σε μια ισοπεδωτική λιτότητα που έχει 
περιορίσει τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων, ενώ η πολεμική 
μας βιομηχανία αποτελείται από προβληματικές ή και ουσιαστικά α-
νύπαρκτες εταιρείες.
Ο συσχετισμός δυνάμεων έχει αλλάξει σε βάρος μας και χρειάζε-
ται σοβαρή προσπάθεια σε βάθος χρόνου για να επιτευχθεί η ισορ-
ροπία που επιδιώκουμε. Προς το παρόν αντιμετωπίζουμε την πρό-
κληση της «Γαλάζιας Πατρίδας», τη στρατηγική βάσει της οποίας η 
Τουρκία θέλει να αναδειχθεί κυρίαρχη ναυτική δύναμη στο Αιγαίο, 
στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, πηγαίνοντάς μας πίσω, 
στην ακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Τέλη 2020 - αρχές 2021 προβλέπεται να καθελκυστεί το ελαφρύ 
τουρκικό αεροπλανοφόρο 27.000 τόνων, ειδικό για οργάνωση απο-
βάσεων και την αξιοποίηση τουρκικής κατασκευής drones.
Το αεροπλανοφόρο ναυπηγείται από τουρκικές και ισπανικές ε-
ταιρείες, γεγονός που δείχνει και τα όρια της ευρωπαϊκής αλληλεγ-
γύης. Η Γερμανία προμηθεύει στην Τουρκία την εξελιγμένη μορφή 
των υποβρυχίων που αγοράσαμε με «καπέλο» με υπογραφή Τσο-
χατζόπουλου, ενώ μέχρι το 2023, οπότε συμπληρώνονται 100 χρό-
νια από την ίδρυση του σύγχρονου τουρκικού κράτους, το πολεμικό 
ναυτικό της Τουρκίας θα έχει αποκτήσει τρεις επιπλέον υπερσύγ-
χρονες φρεγάτες.
Το σχέδιο της Τουρκίας να μετατραπεί σε μεγάλη ναυτική δύναμη 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και απειλεί να ανατρέψει πλήρως τον 
συσχετισμό δυνάμεων σε βάρος μας.
Τα καλά νέα είναι ότι εξαιτίας της προμήθειας των ρωσικών αντιαε-
ροπορικών πυραύλων S-400 η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρό-
γραμμα συμπαραγωγής και την προμήθεια των αμερικανικών μαχη-
τικών αεροσκαφών νέας γενιάς F-35. Εάν η Τουρκία είχε προμηθευ-
τεί τα F-35 βάσει του αρχικού προγράμματος, θα είχαμε περιέλθει 
σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Η ελληνική πλευρά προσπαθεί να αντιδράσει στους τουρκικούς υ-
περεξοπλισμούς με την προμήθεια δύο υπερσύγχρονων γαλλικών 
φρεγατών συνολικού κόστους 3 δισ. ευρώ και τη σύναψη συμφω-
νίας με τη Γαλλία για την κάλυψη των αμυντικών αναγκών μας στα 
πέντε έως έξι χρόνια που χρειάζονται για τη ναυπήγηση και τον εξο-
πλισμό των φρεγατών.
Θεωρώ ότι είναι λάθος να επαναλάβουμε, σε μικρότερη κλίμακα, 
αυτά που κάνει η Τουρκία. Ίσως η άμυνά μας να γίνει πιο αποτελε-
σματική εάν ενταχθούμε στο πρόγραμμα συμπαραγωγής και προ-
μήθειας των μαχητικών αεροσκαφών νέας γενιάς F-35 και συμπλη-
ρώσουμε τον εκσυγχρονισμό της πολεμικής αεροπορίας μας με ό,τι 
καλύτερο έχει να προσφέρει η γαλλική πολεμική βιομηχανία.
Δεν είμαι ειδικός σε ζητήματα άμυνας και στρατηγικής, εκτιμώ όμως 
ότι η πολεμική ισχύς στηρίζεται πλέον στην πολεμική αεροπορία 
και στα εξελιγμένα drones. Τα τελευταία θα μπορούσαμε να τα απο-
κτήσουμε συνεργαζόμενοι με σημαντικές εταιρείες του Ισραήλ, οι 
οποίες θα μπορούσαν να αποκτήσουν, μέσω επενδύσεων στην Ελ-
λάδα, προνομιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το θέμα των κυρώσεων
Η Τουρκία είναι μεγάλη περιφερειακή δύναμη και έχει ευρύτερες 
βλέψεις, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική της, απ’ ό,τι η Ελλάδα. Εμείς 
έχουμε τους δικούς μας στόχους και δεν χρειάζεται να ανησυχούμε 
για κάθε κίνηση της Τουρκίας, που μπορεί και να μη μας αφορά.
Η κατοχύρωση των καλώς εννοούμενων συμφερόντων μας περνάει 
υποχρεωτικά από τον έλεγχο των προσφυγικών-μεταναστευτικών 
ροών και από την αποτροπή κάθε αμφισβήτησης της εθνικής κυρι-
αρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας.
Στον Έβρο αποδείξαμε ότι μπορούμε να βάλουμε τον Ερντογάν στη 
θέση του και να ματαιώσουμε τα σχέδια επανάληψης, έστω σε μι-
κρότερη κλίμακα, της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης του 
2015-2016 που δοκίμασε τις κοινωνικές και πολιτικές αντοχές της 
Γερμανίας, της Αυστρίας, της Σουηδίας και της Ε.Ε. στο σύνολό της.
Στον Έβρο αναδειχθήκαμε «ασπίδα της Ευρώπης», όπως χαρα-
κτηριστικά είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον ντερ 
Λάιεν, και πρέπει να είμαστε σε θέση να επαναλάβουμε την επιτυ-
χία μας όταν ο Ερντογάν επιχειρήσει να αυξήσει ξανά τις ροές προς 
τον Έβρο ή τα ελληνικά νησιά.
Το τελευταίο διάστημα η Ελλάδα ενισχύει τη διπλωματική και οι-
κονομική δύναμη αποτροπής της τουρκικής επιθετικότητας, σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο.
Ο Μητσοτάκης, σε επίπεδο ηγετών, ο Δένδιας και ο Βαρβιτσιώτης, 

σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 
και ο Μεϊμαράκης, σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόμμα, κάνουν πολύ καλή δουλειά, ενισχύοντας την ευρω-
παϊκή διάσταση της αμυντικής στρατηγικής μας.
Ήδη οι Ευρωπαίοι εταίροι εξετάζουν τη λίστα των οικονομικών κυ-
ρώσεων που θα εφαρμοστούν σε βάρος της Τουρκίας σε περίπτωση 
που αμφισβητήσει έμπρακτα την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρ-
χικά μας δικαιώματα.
Οι κυρώσεις αυτές είναι γενικής εφαρμογής και μπορεί να έχουν τε-
ράστιο κόστος για την τουρκική οικονομία. Δεν είναι στοχευμένες, 
όπως αυτές που ήδη έχουν εγκριθεί και αφορούν κρατικές εταιρείες 
της Τουρκίας και ορισμένα στελέχη τους που πρωταγωνιστούν στις 
παράνομες έρευνες στην ΑΟΖ της Κύπρου. Οι κυρώσεις που θα υ-
ποστεί η Τουρκία σε περίπτωση κλιμάκωσης των προκλήσεων σε 
βάρος μας μπορεί να έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση της οικονο-
μίας της, τις επενδύσεις, ακόμη και την τελωνειακή ένωση.
Επιδίωξη της Ελλάδας και της Ε.Ε. δεν είναι βέβαια να καταστρέ-
ψουν την τουρκική οικονομία, με την οποία έχουμε αναπτύξει τη 
συνεργασία μας, αλλά να ενισχύσουν τη διπλωματική, οικονομική 
δύναμη αποτροπής σε ό,τι αφορά τη στρατηγική που εφαρμόζει ο 
Ερντογάν σε βάρος της Κύπρου και της Ελλάδας, κρατών-μελών της 
Ε.Ε.
Η καγκελάριος Μέρκελ παρενέβη με ήπιο τρόπο στον Ερντογάν 
υπέρ της αποκλιμάκωσης της έντασης, αξιοποιώντας την τεράστια ε-
πιρροή των γερμανικών συμφερόντων στην τουρκική οικονομία. Ο 
πρόεδρος Μακρόν επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία ότι η Γαλλία 
δεν πρόκειται να ανεχτεί την επεκτατική στρατηγική της Τουρκίας 
στη Μεσόγειο. Ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, Βέμπερ, τόνισε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι 
έχουμε να κάνουμε με μια ευρω-τουρκική διαφορά και πως εάν ο 
Ερντογάν κινηθεί σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύ-
πρου και της Ελλάδας η Τουρκία θα αντιμετωπίσει μεγάλης κλίμα-
κας ευρωπαϊκές οικονομικές κυρώσεις.
Είναι φανερό ότι η Ελλάδα αναπτύσσει μία ιδιαίτερα αποτελεσμα-
τική ευρωπαϊκή διπλωματία, αξιοποιώντας και τις ευκαιρίες που της 
προσφέρει η ουσιαστικά αντιευρωπαϊκή, ισλαμική στροφή του Ερ-
ντογάν.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν τα διπλωματικά και οικονομικά μέσα 
που αξιοποιεί με μαεστρία η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα επηρεά-
σουν τελικά την κρίση του Ερντογάν ή αν αυτός θα κάνει εντελώς δι-
αφορετικού τύπου υπολογισμούς.

Ο Ερντογάν είναι και θα παραμείνει πολιτικά κυρίαρχος, ενώ οι Κεμαλιστές μπορεί 
να είναι χειρότεροι έναντι της Ελλάδας.



Με αντιλήψεις για «κράτος-
πατερούλη» δεν µπορούµε 
να ανταγωνιστούµε στην 
εποχή που ανατέλλει.

Τ
ην άποψη ότι η αντιπαράθεση για το 
πετρέλαιο δεν είναι καθόλου ξεπε-
ρασµένη εκφράζει ο πρώην υπουρ-
γός Ανδρέας Ανδριανόπουλος, ο ο-
ποίος τονίζει ότι «αυτά που µπορούν 
να γίνουν µε το πετρέλαιο δύσκολα 

µπορούν να γίνουν από εναλλακτικές πηγές».
Ο κ. Ανδριανόπουλος εµφανίζεται βέβαιος ότι ο 
αγωγός EastMed µπορεί να έχει πολιτική και οι-
κονοµική βιωσιµότητα, ενώ τάσσεται κατηγορη-
µατικά υπέρ της διαχείρισης των σκουπιδιών κάθε 
πόλης µέσα στην ίδια την πόλη, υπενθυµίζοντας 
ότι η διαχείριση των σκουπιδιών στο Παρίσι, σε 
εργοστάσιο επεξεργασίας, ήταν κοντά στη λεω-
φόρο των Ηλυσίων Πεδίων.
Ο πρώην υπουργός δηλώνει ότι πρέπει να συνε-
χιστεί η προσπάθεια ψηφιοποίησης της διοικητι-
κής υποδοµής της χώρας και να ενισχυθεί ο δυ-
ναµισµός της οικονοµικής δραστηριότητας έτσι 
ώστε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη η διαχεί-
ριση των κονδυλίων από το Ταµείο Ανάκαµψης.

Την ώρα που η εκµετάλλευση των υδρογοναν-
θράκων προκαλεί πολιτικές εντάσεις, γίνεται 
µια τεράστια καµπάνια υπέρ της ηλεκτροκίνη-
σης και της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύ-
σιµα. ∆εν υπάρχει µια αντίφαση;
∆εν το νοµίζω. Το ένα αφορά τις τρέχουσες εξε-
λίξεις και τα ενδεχόµενα άµεσα οικονοµικά απο-
τελέσµατα, ενώ το δεύτερο τις γενικότερες επι-
πτώσεις για ένα καθαρότερο περιβάλλον και την 
τεχνολογική πρόοδο και τη γενικότερη πορεία του 
πολιτισµού µας.

Είναι η ενέργεια η αφετηρία των πρόσφατων α-
ντιπαραθέσεων µε την Τουρκία ή είναι το οικονο-
µικό πρόσχηµα µας πατροπαράδοτης διαµάχης;
Η προσπάθειά της να εξασφαλίσει ηγετικό ρόλο 
στην Ανατολική Μεσόγειο και στα ηνία του σου-
νιτικού µουσουλµανικού κόσµου βρίσκεται στη 
βάση των νέων της στρατηγικών πρωτοβουλιών. 
∆εν είναι πια η Τουρκία που είχαµε µάθει να έ-
χουµε απέναντί µας. Η ενέργεια αποτελεί τη θρυ-
αλλίδα που ξεκινά τις εντάσεις. Όχι όµως η πραγ-
µατική αιτία. Η ένταση δεν αφορά βέβαια µόνο 
την Ελλάδα αλλά και το Ισραήλ και τις µουσουλ-
µανικές χώρες, κυρίως σουνιτικές, της ευρύτε-
ρης περιοχής. Άλλες βρίσκονται απέναντι στην 
Τουρκία, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Εµιράτα, 
η Αίγυπτος και η Συρία, και άλλες στοιχίζονται 
πίσω της – Κατάρ, Λιβύη και ενδεχοµένως αρ-
γότερα κι άλλες.

Μήπως η διαµάχη για το πετρέλαιο είναι µια 
ξεπερασµένη οικονοµικά αντιπαράθεση ή υ-
πάρχει περίπτωση να επανέλθει; Υπάρχει πε-
ρίπτωση να επανέλθει και ο λιγνίτης;
∆εν είναι καθόλου ξεπερασµένη. Αυτά που µπο-
ρούν να γίνουν µε το πετρέλαιο δύσκολα µπορούν 
να γίνουν από εναλλακτικές πηγές. Για να τις απο-
θηκεύσεις, χρειάζεσαι πετρέλαιο ή αέριο. Είναι, 
λοιπόν, απαραίτητο και για την αξιοποίησή τους. 
Τα µεγέθη και οι ποσότητες επίσης είναι πολύ 
µεγάλα. Για να φτάσουµε να καλύψουµε τις υ-
πάρχουσες ανάγκες από εναλλακτικές πηγές θα 
χρειαστούν πολλά χρόνια και τεράστιες επενδύ-
σεις. Και αν γίνει τελικά εφικτό.

Θα µπορούσαν οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
να δηµιουργήσουν στην Ελλάδα ισοδύναµα στην 

Σοβαρά µακροπρόθεσµα προγράµµατα, συνέ-
χιση της προσπάθειας ψηφιοποίησης της διοικη-
τικής υποδοµής της χώρας και όσο το δυνατόν 
ενίσχυση του δυναµισµού της οικονοµικής δρα-
στηριότητας. Με αντιλήψεις για «κράτος-πατε-
ρούλη» δεν µπορούµε να ανταγωνιστούµε στην 
εποχή που ανατέλλει. Έχω βαρεθεί για χρόνια να 
τα επισηµαίνω αυτά. Τώρα όµως δεν έχουµε πε-
ραιτέρω επιλογές. Ή τώρα ή ποτέ.

Να επικαλεστώ και τη δηµαρχιακή σας ιδιότητα. 
Τι πρέπει να γίνει µε τα σκουπίδια ώστε να έ-
χουµε µια φιλική περιβαλλοντικά διαχείριση;
Να πάψουµε να φοβόµαστε τα εργοστάσια επε-
ξεργασίας αποβλήτων. Και σε αστικές περιοχές 
ακόµη. Η λογική της ταφής των σκουπιδιών έχει 
τελειώσει. Κάθε πόλη πρέπει να χειρίζεται τα δικά 
της σκουπίδια. Και όχι να τα στέλνει σε κοντινές 

οικονοµία και στην απασχόληση;
∆εν το πιστεύω εύκολο. Και είναι το κόστος τερά-
στιο. Στη Γερµανία και στη ∆ανία, που είναι πρω-
τοπόροι στην Ευρώπη, έχει οικονοµικά αποδειχθεί 
πως είναι εξαιρετικά ζηµιογόνο και χρειάζονται 
δηµόσιες παρεµβάσεις και ενισχύσεις.

Μπορεί να επιβιώσει πολιτικά και οικονοµικά 
ο EastMed;
Νοµίζω πως ναι. Έχει σταθερή πηγή εφοδιασµού, 
κυρίως το Αζερµπαϊτζάν, και σίγουρες αγορές, στη 
∆υτική Ευρώπη. Επίσης, το προϊόν «φυσικό αέριο» 
είναι χρήσιµο, πολυζήτητο και απαραίτητο ακόµη 
και στα πλαίσια προστασίας του περιβάλλοντος.

Τι χρειάζεται η Ελλάδα για να µπορέσει να δια-
χειριστεί τα κονδύλια που θα έρθουν από το Τα-
µείο Ανάκαµψης για την ενεργειακή µετάβαση;

ή και µακρύτερες περιοχές. Στο Παρίσι, από τον 
καιρό που ήµουν δήµαρχος ακόµη, το εργοστά-
σιο επεξεργασίας ήταν κοντά στη λεωφόρο των 
Ηλυσίων Πεδίων.

Να διακινδυνεύσει ο πολίτης µια δανειοδοτη-
µένη επιχορηγούµενη αλλά ακριβή επένδυση 
στη µετάβαση της καθηµερινότητάς του σε «πρά-
σινο αποτύπωµα»;
Εξαρτάται από την υγεία του τραπεζικού µας συ-
στήµατος, την αξιοπιστία της µακροπρόθεσµης 
κυβερνητικής πολιτικής και το γενικότερο οικο-
νοµικό κλίµα στη χώρα. ∆εν θα µπορούσα να συ-
στήσω κάτι. Είναι πολύ παρακινδυνευµένο. Θέλει 
µεγάλη προσοχή στις λεπτοµέρειες και στις εκά-
στοτε κυβερνητικές επιλογές.

«Η ενέργεια αποτελεί τη θρυαλλίδα 
αλλά όχι την αιτία των εντάσεων 

µε την Τουρκία»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Ανδρέας 
Ανδριανόπουλος, 

πρώην υπουργός
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ΟΠΑΠ – ΠΑΕ ΑΕΚ
Πρωτοποριακή συμφωνία  

για την OPAP Arena

Ο ΟΠΑΠ και η ΠΑΕ ΑΕΚ ενώνουν τις δυνάμεις τους για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, το οποίο θα ονομάζεται OPAP ARENA.
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 ρεπορτάζ

Η 
συμφωνία ονοματοδοσίας του νέου γηπέδου πα-
ρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση, την Τετάρτη 
22 Ιουλίου 2020, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος. Παραβρέθηκαν η διοίκηση του 
ΟΠΑΠ, σύσσωμη η οικογένεια της ΑΕΚ, μεγάλες 
δόξες του ελληνικού αθλητισμού, καθώς και εκ-

πρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μία εταιρεία συνδέει το όνομα της με 
ένα αθλητικό κέντρο. H OPAP ARENA θα είναι ένα από τα πιο σύγ-
χρονα ποδοσφαιρικά γήπεδα στην Ευρώπη και αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες επενδύσεις σε αθλητικές υποδομές στη χώρα μας τα 
τελευταία χρόνια. Η χωρητικότητα των 32.000 θέσεων κατατάσσει 
το γήπεδο στη κατηγορία FIFA/UEFA 4* και θα μπορεί να φιλοξενή-
σει τελικές φάσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο ΟΠΑΠ συμβάλ-
λει σημαντικά σε ένα έργο που δημιουργεί μεγάλα οφέλη σε αθλη-
τικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, ενισχύοντας τη σύνδεση 
του αθλητισμού με την κοινωνία.
O Acting CEO του ΟΠΑΠ, Γιαν Κάρας, δήλωσε: «Η συμφωνία ονο-
ματοδοσίας του νέου γηπέδου της ΑΕΚ είναι μια κίνηση που ταιριά-
ζει ιδανικά στην ιστορία και το DNA του ΟΠΑΠ. Εδώ και δεκαετίες, ο 
ΟΠΑΠ είναι ο μεγαλύτερος αρωγός του ελληνικού αθλητισμού, συμ-
βάλλοντας στην εξέλιξη του, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Η συμ-
φωνία ονοματοδοσίας για την OPAP ARENA είναι η πρώτη του είδους 
της στην Ελλάδα. Είναι μια συμφωνία που ανταποκρίνεται στις διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη του επαγγελματικού αθλητισμού. 
Μεταξύ άλλων, ανοίγει νέους δρόμους στον τομέα των αθλητικών χο-
ρηγιών και δημιουργεί σημαντικά οφέλη για την ομάδα, τους αθλητές, 
τους φιλάθλους και πολλούς κοινωνικούς εταίρους. Προσωπικά, ανυ-
πομονώ να βρεθώ στον πρώτο αγώνα. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι μια 
μεγάλη γιορτή και ένα ορόσημο για τον ελληνικό αθλητισμό».
Ο α’ αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μηνάς 
Λυσάνδρου, τόνισε: «H OPAP ARENA δεν αποτελεί απλώς το απο-
τέλεσμα μίας επιτυχούς εμπορικής διαπραγμάτευσης σε ευρωπα-
ϊκά πρότυπα, αλλά την αφετηρία μίας στέρεης και πρωτόγνωρης 

«Η συμφωνία ονοματοδοσίας του νέου γηπέδου 
της ΑΕΚ είναι μια κίνηση που ταιριάζει ιδανικά 
στην ιστορία και το DNA του ΟΠΑΠ. Εδώ και 
δεκαετίες, ο ΟΠΑΠ είναι ο μεγαλύτερος αρωγός 
του ελληνικού αθλητισμού, συμβάλλοντας στην 
εξέλιξη του, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Η 
συμφωνία ονοματοδοσίας για την OPAP ARENA 
είναι η πρώτη του είδους της στην Ελλάδα». Γιάν 
Κάρας, Acting CEO ΟΠΑΠ.

για τα ελληνικά δεδομένα πενταετούς συνεργασίας με προοπτική. 
Άλλωστε, το γεγονός πως το δικαίωμα της ονοματοδοσίας αθλητι-
κών εγκαταστάσεων θεωρείται πλέον σε διεθνές επίπεδο ένα θε-

μελιώδες συστατικό της σύγχρονης χορηγικής πρακτικής, αποτε-
λεί τρανή απόδειξη τόσο του πρωτοποριακού για τα ελληνικά δε-
δομένα εγχειρήματος, όσο και του εκτοπίσματος της συνεργασίας 
που ανακοινώνεται σήμερα. Η δύναμη της συνέργειας ΑΕΚ και 
ΟΠΑΠ, δύο τεράστιων μεγεθών, όχι μόνο του αθλητικού γίγνεσθαι, 
αλλά ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας, είναι η εγγύηση εκτό-
ξευσης του project που ανακοινώνεται σήμερα. Ο σύλλογος της 
προσφυγιάς, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, βρίσκει και πάλι το 
σημείο αναφοράς του. Κι όχι σε ένα απλό γήπεδο. Αλλά σε ένα Κέ-
ντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού, που θωρακίζει το μέλ-
λον του, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την διατήρηση της ιστορικής 
μνήμης. Η OPAP ARENA θα είναι πολλά περισσότερα από ένα γή-
πεδο. Και η προσφορά του ΟΠΑΠ μέσω αυτής της συνεργασίας, 
δεν αφορά μόνο τον Αθλητισμό, αλλά και τον Πολιτισμό».
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Dimand και Project 
Manager του νέου γηπέδου, Δημήτρης Ανδριόπουλος, σημείωσε: 
«Το έργο αυτό ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια και δύο μήνες. Ο ΟΠΑΠ 
είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που αντιλαμβάνεται την αξία της 
ονοματοδοσίας ενός γηπέδου. Και μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλες 
εταιρείες στον πρωτοποριακό δρόμο που ανοίγει ο ΟΠΑΠ. Σε όλα τα 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα οι ομάδες έχουν αναπτυχθεί μέσα από τις 
συμφωνίες για αυτά που λέμε name rights. Το γήπεδο της ΑΕΚ θα 
είναι ένα τοπόσημο που θα αλλάξει με δυναμικό τρόπο όλη την περι-
οχή. Και ο ΟΠΑΠ συνδέεται πλέον με αυτό το τοπόσημο. Αυτά πλέον 
δεν είναι μακρινές συζητήσεις προ επταετίας, σε μερικούς μήνες το 
έργο θα είναι έτοιμο. Θα είναι ένα καθημερινό σημείο από το οποίο 
θα περνά η μισή Αθήνα. Θα είναι ένας χώρος αθλητισμού και πολιτι-
σμού, ανοικτός στην κοινωνία. Δημιουργούμε όλοι, μαζί με τον ΟΠΑΠ 
ένα έργο που θα αλλάξει τη ζωή μιας ολόκληρης πόλης. Αξίζει ένας 
μεγάλος έπαινος στον ΟΠΑΠ για αυτή τη συμφωνία, όπως αξίζουν σε 
κάθε πρωτοπόρο».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία θα επιτρέψει συνέργειες μεταξύ 
των δύο ισχυρών brands, τόσο σε αθλητικό όσο και κοινωνικό επί-
πεδο, μέσω πολλαπλών δράσεων στο νέο γήπεδο.

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΟΠΑΠ Καμίλ Ζίγκλερ, ο Acting CEO του ΟΠΑΠ Γιαν Κάρας, ο α’ αντιπρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΚ Μηνάς Λυσάνδρου, με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ.

Ο α  ́αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΚ Μηνάς Λυσάνδρου, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο 
εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΟΠΑΠ Καμίλ Ζίγκλερ, ο Acting CEO του ΟΠΑΠ Γιαν Κάρας, ο αναπληρωτής δι-
ευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Οδυσσέας Χριστοφόρου και ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ Βαγγέλης Ασλανίδης. 
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Παρακολουθούμε στενά την 
κατάσταση, παρεμβαίνουμε 
όπου χρειάζεται και γενικά πι-
στεύω ότι έχουμε τον έλεγχο. 
Και είναι σημαντικό να τον κρα-
τήσουμε μέχρι το τέλος της του-
ριστικής σεζόν, γιατί θα είναι η 
βάση μας για το 2021, το οποίο 
θα είναι έτος ανάκαμψης του 
τουρισμού μας.

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

«Συνολικό ταμείο 
θα κάνουμε  

τον Νοέμβριο»

«Ε
πιδίωξη όλων μας, να 
μείνει όρθια η ελλη-
νική τουριστική βιο-
μηχανία φέτος» δη-
λώνει στην F.S. ο γε-
νικός γραμματέας 

του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης.

Ο κ. Φραγκάκης υπενθυμίζει ότι προτεραιότητα 
στον τουρισμό παραμένει η ασφάλεια και εμ-
φανίζεται ικανοποιημένος από το γεγονός ότι 
άνοιξε ήδη το 65% των ξενοδοχείων, αλλά και 
από την προσπάθεια του επιχειρηματικού κό-
σμου, που έβαλε πλάτη, στηρίζοντας και τους 
εργαζόμενους.

Παράλληλα τονίζει τη σημασία του εσωτερι-
κού τουρισμού και σημειώνει ότι τα ειδικά κί-
νητρα που δίνονται φέτος για τον εσωτερικό 
τουρισμό θα πρέπει να συνεχιστούν και τα ε-
πόμενα χρόνια.
Σε ό,τι αφορά το 2021, εμφανίζεται βέβαιος ότι 
θα υπάρξει ανάκαμψη του τουρισμού και θέτει 
ως στόχους την ισχυρότερη παρουσία σε νέες 
αγορές και την ενίσχυση της συνεργασίας με 
σημαντικούς παίκτες του τουρισμού διεθνώς.

Ποιο είναι το ακροατήριο στο οποίο απευθύ-
νεται ο ελληνικός τουρισμός το φετινό καλο-
καίρι;
Η φετινή τουριστική σεζόν θα είναι πολύ διαφο-
ρετική από τις προηγούμενες. Η πανδημία άλ-
λαξε αναγκαστικά τα σχέδιά μας για το 2020 και 
προφανώς μετέβαλε και τη στόχευσή μας όσον 
αφορά τις αγορές του εξωτερικού. Είχαμε ξεκι-
νήσει μια σημαντική προσπάθεια να ανοίξουμε 
αγορές όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα, η Ινδία 
και άλλες, αλλά η κρίση του Covid-19 δεν μας ε-
πιτρέπει, για τώρα τουλάχιστον, να ολοκληρώ-
σουμε τον σχεδιασμό μας. Ο πρώτος μας ρεα-
λιστικός στόχος για φέτος είναι οι παραδοσιακές 
μας αγορές στην Ευρώπη (Αγγλία, Γερμανία, 
σκανδιναβικές χώρες κ.λπ.). Οι παραδοσιακοί 
μας «πελάτες», να μου επιτραπεί η έκφραση. 
Προφανώς το πρώτο μας κριτήριο είναι τα επι-
δημιολογικά δεδομένα των επιμέρους χωρών-
στόχων, καθώς ο ελληνικός τουρισμός άνοιξε, 
αλλά προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια. Ε-
ξίσου σημαντικός στόχος για φέτος είναι ο οδι-
κός τουρισμός, που όμως με τα πρόσφατα δε-
δομένα υποχωρεί, αλλά και ο εσωτερικός τουρι-
σμός, που έτσι κι αλλιώς αποτελούσε σημαντική 
μας επιδίωξη. Φέτος, γενικότερα, δεν έχουμε την 
πολυτέλεια να αφήσουμε τίποτα στην τύχη του, 
παρά το γεγονός ότι ενεργούμε σε ένα πολύ α-
σταθές και αβέβαιο περιβάλλον.

Είχε ανταπόκριση στο διεθνές κοινό η διαφη-
μιστική εκστρατεία του ελληνικού τουρισμού;
Κατ’ αρχάς να επισημάνω ότι για πρώτη φορά ο 
ΕΟΤ βγήκε πολύ νωρίς σε καμπάνια branding, 
ήδη από τον Ιανουάριο του 2020, η οποία, δυ-
στυχώς, διεκόπη με το ξέσπασμα της πανδημίας. 
Ακόμα όμως και μέσα στην καραντίνα δεν μεί-
ναμε αδρανείς. Βγήκαμε με μια προσεκτική κα-
μπάνια, το «Greece from Home», η οποία πήρε 
εξαιρετικές κριτικές και ήταν προϊόν συνεργα-
σίας με τον ιδιωτικό τομέα. Τώρα ήδη έχουμε 
ξεκινήσει και «τρέχουμε» καμπάνια χώρας με 
διπλό μήνυμα: τη μοναδικότητα του ελληνικού 
καλοκαιριού και την ασφάλεια του προορισμού. 
Μια καμπάνια digital, που θα διαρκέσει περίπου 
τρεις μήνες και η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό 
απευθύνεται σε χώρες με επιδημιολογικά χα-
ρακτηριστικά τέτοια που επιτρέπουν την ελεγχό-
μενη είσοδο επισκεπτών. Για πρώτη φορά μάλι-
στα έχουμε ευελιξία όσον αφορά την ένταση της 
καμπάνιας, όσο και τις χώρες που θα στοχεύ-
ουμε ανάλογα με τις υγειονομικές εξελίξεις, ενώ 
έχουμε ενεργοποιήσει και τα γραφεία του ΕΟΤ 
στο εξωτερικό, που πλέον «τρέχουν» κι αυτά ε-
πιμέρους καμπάνιες σε τοπικά μέσα των χωρών 
ευθύνης τους. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα ικα-
νοποιητικό αποτέλεσμα προφανώς με βάση τις 
παρούσες δύσκολες συνθήκες που επικρατούν, 
αλλά συνολικό ταμείο θα κάνουμε τον Νοέμβριο.

Η Ελλάδα έχει περάσει ως ασφαλής χώρα, 
όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις σε τρίτες 
χώρες. Κινδυνεύει αυτή η εκτίμηση;
Όσο τηρούμε όλοι μας τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα, και το 
λέω μετά λόγου γνώσης. Επίσης, έχω εμπιστο-
σύνη στον υγειονομικό μηχανισμό και στην πο-
λιτική προστασία, που έχει λειτουργήσει εδώ και 
μήνες πολύ αποτελεσματικά. Όπως καταφέραμε 
να κρατήσουμε υγιείς τους Έλληνες κατά τη δι-
άρκεια της βαριάς πανδημίας, έτσι μπορούμε 
να κρατήσουμε υγιείς και τους επισκέπτες μας 
τώρα. Τα στοιχεία των δειγματοληπτικών τεστ 
και των ελέγχων είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά 
μέχρι τώρα, παρ’ όλα αυτά δεν εφησυχάζουμε 
στιγμή. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, 
παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται και γενικά πι-
στεύω ότι έχουμε τον έλεγχο. Και είναι σημα-
ντικό να τον κρατήσουμε μέχρι το τέλος της του-
ριστικής σεζόν, γιατί θα είναι η βάση μας για το 
2021, το οποίο θα είναι έτος ανάκαμψης του του-
ρισμού μας.

Το υπουργείο Εργασίας έχει εκδώσει τουρι-
στικά vouchers. Έχετε αξιολογήσει τα απο-
τελέσματα στην τουριστική βιομηχανία; Θα 
μπορούσε να διατηρηθεί ο θεσμός;
Ο κοινωνικός τουρισμός εφαρμόζεται εδώ και 
αρκετά χρόνια στη χώρα μας. Φέτος, όμως, έχει 
ενισχυθεί σημαντικά, ενώ έχουν προστεθεί και 
άλλα δύο προγράμματα, το «Τουρισμός για όλους» 
και τα vouchers για ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είναι 
σημαντικές ενέσεις τόνωσης του εσωτερικού 
τουρισμού, καθώς δίνουν τη δυνατότητα σε χι-
λιάδες οικογένειες να κάνουν διακοπές στην Ελ-
λάδα. Νομίζω ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην 
τουριστική μας βιομηχανία, καθώς ήδη πάνω 
από 300.000 Έλληνες έχουν εκδηλώσει ενδια-
φέρον. Προφανώς ο εσωτερικός τουρισμός δεν 
θα σώσει την παρτίδα φέτος, καθώς η Ελλάδα 
στηρίζεται σε ποσοστό 90% στον εισερχόμενο 
τουρισμό. Όμως κανένας δεν μπορεί να υποτι-
μήσει την αξία του, για πολλούς λόγους. Γι’ αυτό 
και δίνονται ειδικά κίνητρα φέτος και πιστεύω 
ότι θα πρέπει να συνεχιστούν τα προγράμματα 
αυτά και τα επόμενα χρόνια.

Δημήτρης 
Φραγκάκης, 

γενικός γραμματέας 
του ΕΟΤ
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Προφανώς ο εσωτερικός τουρισµός δεν θα σώσει την 
παρτίδα φέτος, καθώς η Ελλάδα στηρίζεται σε ποσο-
στό 90% στον εισερχόµενο τουρισµό. Όµως κανένας 
δεν µπορεί να υποτιµήσει την αξία του, για πολλούς 
λόγους. Γι’ αυτό και δίνονται ειδικά κίνητρα φέτος και 
πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχιστούν τα προγράµµατα 
αυτά και τα επόµενα χρόνια.

65% των ξενοδοχείων έχει ανοίξει µέχρι τώρα 
και ενδεχοµένως να αυξηθεί ο αριθµός αυτός 
µέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας σχετικά ικα-
νοποιητικός αριθµός, αν αναλογιστεί κανείς τα 
προβλήµατα και τα ρίσκα που παίρνει κάποιος 
επιχειρηµατίας αυτή την περίοδο. Κι επειδή προ-
έρχοµαι από τον χώρο του τουρισµού, οφείλω 
να πω ότι είναι πραγµατικά µεγάλη η προσπά-
θεια που καταβάλλεται απ’ όλους προκειµένου 
να ανοίξει η σεζόν φέτος. Όπως έβαλε πλάτη η 
πολιτεία, έτσι βάζει πλάτη και ο επιχειρηµατικός 
κόσµος, στηρίζοντας και τους εργαζόµενους, και 
αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό.

Πόση ζηµιά έκανε στον τουρισµό στη Βόρεια 

Ελλάδα η αναζωπύρωση της πανδηµίας στις 
γειτονικές χώρες; Είναι εύλογο το αίτηµα ξε-
νοδόχων για χαλαρότερους ελέγχους;
Αναµφίβολα έκανε ζηµιά, καθώς φέτος υπολογί-
ζουµε πολύ στον οδικό τουρισµό, προφανώς στη 
Βόρεια Ελλάδα ακόµα περισσότερο. Είναι κάτι 
που αποδεικνύει, αν θέλετε, πόσο ρευστή είναι 
η κατάσταση φέτος και πόσο δύσκολα µπορεί να 
κάνει κάποιος προβλέψεις και σχεδιασµούς. Οι 
έλεγχοι πρέπει να παραµείνουν αυστηροί και δεν 
βλέπω λόγο χαλάρωσης αυτή τη στιγµή, καθώς, 
όπως έχουµε πει επανειληµµένα, στόχος είναι 
να κινηθούµε µε ασφάλεια κατά τη διάρκεια της 
τουριστικής σεζόν. Θα ήταν καταστροφικό για το 
ίδιο το τουριστικό µας προϊόν να χαλαρώσουµε 

τώρα. Κάποιες τουριστικές περιοχές της Ευ-
ρώπης χαλάρωσαν τα µέτρα και αναγκάζονται 
τώρα να πάνε σε lockdown, κάτι που θα έχει ε-
πιπτώσεις µακροπρόθεσµες στην εικόνα τους. 
∆εν πρέπει να κάνουµε το ίδιο λάθος.

Έχει ξεκινήσει ο σχεδιασµός για το 2021;
Το 2021 θα είναι έτος-ορόσηµο για τον τουρι-
σµό µας και συνολικά για την οικονοµία. Εάν 
όλα πάνε καλά, θα είναι ένα έτος ισχυρής ανά-
καµψης και τότε είναι που θα κεφαλαιοποιή-
σουµε όλη την καλή δουλειά που έχει γίνει τόσο 
στην αντιµετώπιση της πανδηµίας όσο και στην 
προστασία του τουριστικού µας προϊόντος συ-
νολικά. Ο ΕΟΤ έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασµό 
της επόµενης µέρας. Ενισχύουµε τη συµµετοχή 
µας σε διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό, φτιά-
χνουµε το νέο περίπτερο µε το οποίο εµφανι-
ζόµαστε στις εκθέσεις, ανασχεδιάζουµε το νέο 
εθνικό τουριστικό µας portal, το visitgreece.gr, 
ενώ πρόθεσή µας είναι να τρέξουµε καµπάνια 
branding της χώρας όλο τον χρόνο, µε έµφαση 
φυσικά το πρώτο τετράµηνο του 2021. Παράλ-
ληλα, θέλουµε να αποκτήσουµε ισχυρότερη πα-
ρουσία σε νέες αγορές και να ενισχύσουµε τη 
συνεργασία µας µε σηµαντικούς παίκτες του 
τουρισµού διεθνώς. Με λίγα λόγια, ενόψει 2021 
τα αλλάζουµε όλα, για να κάνουµε το καλύτερο 
σε µια χρονιά που πρέπει να τα δώσουµε όλα.

Με τι ποσοστό επί του περσινού τζίρου του 
τουρισµού θα πρέπει να είναι ικανοποιηµένο 
το υπουργείο Οικονοµικών;
Το 2019 τα τουριστικά έσοδα έφτασαν τα 19 δισ. 
ευρώ, ενώ συνολικά ο τουρισµός συνεισέφερε 
στο ΑΕΠ της χώρας πάνω από 25% συνολικά. 
Είναι µεγάλα νούµερα, τα οποία προφανώς κα-
ταδεικνύουν πόσο σηµαντικός είναι ο κλάδος 
του τουρισµού για την ελληνική οικονοµία και 
την κοινωνία µας. Ειδικά σε κάποιες περιφέ-
ρειες της Ελλάδας το ποσοστό εξάρτησης των 
τοπικών οικονοµιών από τον τουρισµό φτάνει 
το 97%! Κατανοεί, λοιπόν, κανείς πόσο µεγάλη 
ζηµιά κάνει στην οικονοµία µας η κρίση του κο-
ρονοϊού, η οποία έχει χτυπήσει µεταξύ άλλων 
και τον τουρισµό µας. ∆εν µπορώ και δεν θα 
ήθελα να κάνω πρόβλεψη εσόδων για τη φε-
τινή σεζόν. Θα ήθελα όµως να δω όσο το δυνα-
τόν περισσότερες επιχειρήσεις να είναι ανοιχτές 
και όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόµε-
νους να δουλεύουν. Αυτή άλλωστε είναι και η 
επιδίωξη όλων µας, να µείνει όρθια η ελληνική 
τουριστική βιοµηχανία φέτος.

Πολλές ξενοδοχειακές µονάδες δεν άνοιξαν, 
παρά τις εκκλήσεις. Θεωρείτε ότι θα έχουν 
απώλειες στο µέλλον σε σχέση µε όσες άνοι-
ξαν, υφιστάµενες το κόστος;
Σύµφωνα µε το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο, το 

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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ανάλυση

Η 
απόφαση της συνόδου κορυφής των 
Βρυξελλών μπορεί να χαρακτηριστεί ι-
στορική για μια σειρά λόγους.
Είναι η πρώτη φορά που προσφέρεται 
ένα τόσο γενναιόδωρο «πακέτο» ανά-
καμψης στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., που α-
ντιμετωπίζουν μεγάλο οικονομικό πρό-

βλημα εξαιτίας της νέας κρίσης που προκάλεσε ο κορονοϊός. Από τη 
δημοσιονομική πειθαρχία της προηγούμενης κρίσης περάσαμε σε 
390 δισ. επιχορηγήσεων για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση.
Με την απόφαση των «27» γίνεται ένα σημαντικό βήμα στην κατεύ-
θυνση της αμοιβαιοποίησης του χρέους. Η πρόταση του Νότου και 
της Ελλάδας για την έκδοση ευρωομολόγου δεν πέρασε, εξουσιοδο-
τήθηκε όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βγει στις αγορές και να δα-
νειστεί 750 δισ. ευρώ, τα οποία στη συνέχεια θα αποπληρώσει μέχρι 
τα τέλη του 2058 αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτό σημαίνει 
ότι έχουμε παρεμβάσεις υπέρ των κρατών-μελών με χρήματα που 
θα δανειστούν όλοι μαζί και θα πληρώσουν όλοι μαζί. Πρόκειται για 
εξαιρετικά σημαντική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν.

Έξι προβλήματα
Παρά τις καλές εντυπώσεις που άφησε η συμφωνία σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου, αντιμετωπίζουμε προβλήματα που ενδεχο-
μένως ξεπερνούν και τις διαστάσεις του εντυπωσιακού «πακέτου».
Πρώτον, η ευρωπαϊκή οικονομία εξελίσσεται χειρότερα από τις 
αρχικές προγνώσεις. Υπάρχουν χώρες που εντυπωσιάζουν με τις 
κακές οικονομικές επιδόσεις τους, όπως, για παράδειγμα, η Γαλλία, 
η οποία έχει τη δεύτερη σημαντικότερη οικονομία στην Ευρωζώνη 
και βρίσκεται αντιμέτωπη με πτώση του ΑΕΠ που μπορεί να ξεπε-
ράσει το 10% το 2020.
Δεύτερον, αποδεικνύεται ότι ο τουρισμός και οι υπηρεσίες δεν μπο-
ρούν να λειτουργήσουν και να ανακάμψουν σε συνθήκες κορονο-
ϊού. Η διαπίστωση αυτή έχει τεράστια σημασία για τον ευρωπαϊκό 

Νότο και ειδικά για την Ελλάδα.
Τρίτον, σχεδόν όλοι προεξοφλούν την εμφάνιση δεύτερου κύματος 
της πανδημίας στην Ε.Ε., πιθανότατα τον χειμώνα 2020-2021. Εάν 
συμβεί αυτό, θα μεγαλώσει κι άλλο η ύφεση το 2020, ενώ θα είναι 
πιο αβέβαιη η ανάκαμψη το 2021.
Τέταρτον, τα 750 δισ. ευρώ της ευρωπαϊκής ανάκαμψης, εκ των ο-
ποίων τα 32 δισ. αναλογούν στην Ελλάδα, αποτελούν οικονομική 
στήριξη σε βάθος χρόνου. Η δέσμευση των σχετικών κονδυλίων 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2023 και η εφαρμογή 
των προγραμμάτων που θα συμφωνηθούν για την καταβολή των 
χρημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2026.
Το ερώτημα είναι τι γίνεται στο άμεσο μέλλον, εφόσον μας χωρί-
ζει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα από την προγραμματισμένη έ-
ναρξη της ανάκαμψης και τα προβλήματα αποδεικνύονται μεγαλύ-
τερα απ’ ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί.
Πέμπτον, η ευρωπαϊκή αντίδραση μπορεί να είναι εντυπωσιακή σε 
σχέση με το παρελθόν της Ε.Ε., εξακολουθεί όμως να υστερεί εντυ-
πωσιακά σε σχέση με την οικονομική αντίδραση των ΗΠΑ, οι ο-
ποίες αποτελούν και τον σημαντικότερο οικονομικό ανταγωνιστή 
της Ε.Ε.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σε μια παρέμβαση 750 δισ. ευρώ 
σε βάθος εξαετίας, ενώ στις ΗΠΑ προωθούν ένα ακόμη πακέτο τρι-
σεκατομμυρίων δολαρίων για το άμεσο μέλλον.
Η βασική ευρωπαϊκή αντίδραση στην κρίση εξακολουθεί να είναι 
σε επίπεδο κρατικών προϋπολογισμών, με τα κράτη-μέλη να έχουν 
διαφορετικές δυνατότητες, ανάλογα με το επίπεδο της δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και του δημόσιου χρέους.
Έκτον, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργήθηκε, σε με-
γάλο βαθμό, σε βάρος του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 
2021-2027. Η απόσταση που χωρίζει τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς της περιό-
δου 2021-2027 από τις θέσεις που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο είναι της τάξης των 300 δισ. ευρώ.

Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αύξηση του ευρω-
παϊκού προϋπολογισμού από 1% σε 1,3% του ΑΕΠ των 27 κρατών-
μελών υποβλήθηκαν πριν από την εκδήλωση της πανδημίας, με το 
σκεπτικό ότι έπρεπε να χρηματοδοτηθούν επαρκώς νέες πολιτικές, 
όπως είναι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, χωρίς να μειωθεί η 
χρηματοδότηση παραδοσιακών πολιτικών.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ανταποκρίθηκε, αντίθετα «ψαλί-
δισε» τους ισχνούς προϋπολογισμούς της περιόδου 2021-2027 στα 
πλαίσια του πολιτικού συμβιβασμού με τις κυβερνήσεις που αντι-
δρούσαν στις επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να βά-
λουν την υπογραφή τους, μείωσαν τις επιχορηγήσεις από 500 σε 
390 δισ. ευρώ, «ψαλίδισαν» τους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς 
2021-2027 αντί να προχωρήσουν σε σημαντική αύξησή τους και 
προέβλεψαν επιστροφές κονδυλίων με τη μέθοδο Θάτσερ σε Γερ-
μανία, Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία και Δανία, για να μην αυξηθεί 
πολύ η καθαρή συνεισφορά τους στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντέδρασε σε αυτές τις μεθοδεύσεις 
και καταψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία, στη βάση της συνεργασίας 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλιστών, των Φιλελευ-
θέρων, των Πρασίνων και της Αριστεράς, τις μειώσεις των ευρωπα-
ϊκών προϋπολογισμών που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ελληνικά εμπόδια
Τα εμπόδια που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα για την πλήρη αξιοποί-
ηση των 32 δισ. ευρώ που της αναλογούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης είναι κατά την άποψή μου εξαιρετικά σημαντικά.
Το ποσό είναι σημαντικό, αλλά το επενδυτικό έλλειμμα της χώρας 
είναι τεράστιο. Είχε υπολογιστεί σε βάθος πενταετίας στα 100 δισ. 
ευρώ, ενώ θα υπάρξει πρόσθετη απώλεια επενδύσεων 15 δισ. ευρώ 
εξαιτίας της πανδημίας. Είναι φανερό ότι τα 19 δισ. επιχορηγήσεων 
και τα 13 δισ. δανείων με προνομιακούς όρους πρέπει να λειτουρ-
γήσουν σαν καταλύτης για να δημιουργηθεί επενδυτική, αναπτυξι-
ακή δυναμική.
Οι ηγέτες των «27» αποφάσισαν ότι το 70% των επιχορηγήσεων 
που προσφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να έχουν δεσμευ-
τεί στη διάρκεια του 2021 και του 2022, με το υπόλοιπο 30% των 
δεσμεύσεων να αφορά το 2023. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κινη-
θούμε γρήγορα και αποτελεσματικά.
Έχουμε υποχρέωση να υποβάλουμε τις προτάσεις μας στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, η οποία πρέπει να τις εγκρίνει ή να τις απορρίψει 
εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους. Οι προτά-
σεις που θα υποβάλουμε πρέπει να σέβονται τις δεσμεύσεις μας στα 
πλαίσια του ευρωπαϊκού εξαμήνου και της ενισχυμένης εποπτείας 
για την επίτευξη συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων και με-
ταρρυθμίσεων, όπως επίσης τους περιορισμούς που συνδέονται με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Για παράδειγμα, 30% των 
συνολικών δαπανών στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και του 
Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου πρέπει να εξυπηρετούν τους 
στόχους για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής. Αυτό κάνει πιο 
σύνθετο τον σχεδιασμό και εξηγεί την αντίδραση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο «ψαλίδισμα» των ευρωπαϊκών προϋπολογισμών 
της περιόδου 2021-2027. Τα χρήματα είναι εντελώς αναγκαία για να 
προωθήσουμε τις νέες πολιτικές και η έλλειψη επαρκούς χρηματο-
δότησης μπορεί να μας φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση εξαιτίας 
των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιτίθεται και στην ανάμειξη των κυ-
βερνήσεων στις αποφάσεις για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Με βάση 
τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετά την έγκριση των 
προτάσεων των κρατών-μελών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
χρειάζεται και η έγκριση, με ειδική πλειοψηφία, της… έγκρισης της 
Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε διάστημα που δεν 
θα ξεπερνά τις τέσσερις εβδομάδες. Εάν κριθεί από την Επιτροπή 
Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Συμβουλίου ότι 
δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και η αναγκαία πρόοδος για να γί-
νουν οι πληρωμές, τότε το ζήτημα θα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, που θα πρέπει να αποφανθεί σε διάστημα τριών μηνών.
Ενισχύεται έτσι ο διακρατικός χαρακτήρας του ελέγχου της διαχεί-
ρισης και της εκταμίευσης των κονδυλίων σε βάρος των ευρωπαϊκών 
θεσμών και υπέρ του γραφειοκρατικού φαινομένου και του πολιτι-
κού πάρε-δώσε.

ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 
ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ «ΠΑΚΕΤΟ», 

ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΊ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τι πρέπει να προσέξουμε.
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Τ
ο καλοκαίρι έχει φτάσει! Ο Αύγουστος, ο αγα-
πημένος μήνας όλων, μικρών και μεγάλων, 
πλησιάζει επικίνδυνα. Μαζί του και η προε-
τοιμασία και η χαρά για τις διακοπές, η ξε-
νοιασιά και το κέφι. Συμβατικοί ή εναλλα-
κτικοί προορισμοί, θάλασσα ή βουνό, νησί 
ή στεριά, ό,τι και να επιλέξουμε δεν αλλάζει 

την αγάπη μας για το φαγητό. Οι διακοπές του καλοκαιριού 
είναι συνυφασμένες με περισσότερο ελεύθερο χρόνο, αλ-
λαγές στις συνήθειες του ύπνου, πιο συχνές κοινωνικές και 
οικογενειακές συνευρέσεις και εξόδους σε μπαρ και εστι-
ατόρια. Όλες αυτές οι αλλαγές αναπόφευκτα επηρεάζουν 
και το καθημερινό διατροφικό πρόγραμμα ή και το σωματι-
κό βάρος των περισσοτέρων. Για να διατηρήσει ένα άτομο 
υγιεινές συνήθειες διατροφής στις πιο χαλαρές αυτές συν-
θήκες και να αποτρέψει μια σημαντική αύξηση στο σωματι-
κό του βάρος θα πρέπει να συμπεριφερθεί σαν διαιτολόγος 
του εαυτού του. Για να δούμε, λοιπόν, τι θα πρότεινε ένας 
διαιτολόγος σε αυτή την περίπτωση.

Τι πρέπει να έχω στο μυαλό μου συνεχώς
Γενικός στόχος είναι να αποφεύγετε το «πολύ» σε ό,τι κατα-
ναλώνετε και το «λίγο» στο πόσο κινείστε. Αυτή η ισορροπία 
είναι η αρχή για τη διατήρηση σταθερού σωματικού βάρους, 
οπότε χρειάζεται να σκεφτείτε πώς θα την πετύχετε. Βεβαίως, 
πέρα από την ποσότητα, σημασία έχει και η ποιότητα στη δια-
τροφή, οπότε αυτή είναι μια άλλη πτυχή στην οποία πρέπει να 
δώσετε βαρύτητα.

Πρωινό
Ξεκινώντας την ημέρα από το πρωινό, του οποίου όλοι γνωρί-
ζουμε τα οφέλη, ο/η διαιτολόγος του εαυτού σας θα σας συμ-
βουλεύσει λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά όλων των γευμάτων 
που θα κάνετε την ημέρα. Εάν ξυπνήσετε αργά και σύντομα 
θα φάτε το κυρίως γεύμα, δεν χρειάζεται να επιδοθείτε σε ένα 
λουκούλλειο πρωινό. Συνήθως η χαλαρότητα των διακοπών 
μάς οδηγεί στο να διπλασιάζουμε την ποσότητα που τρώμε 
στο πρωινό, αυξάνοντας τελικά τη συνολική πρόσληψη τρο-
φής ανά ημέρα. Ένα ισορροπημένο, μετριασμένο και χωρίς 

υπερβολές πρωινό παρέχει, αδιαμφισβήτητα, την απαραίτητη 
ενέργεια για την έναρξη της ημέρας και βοηθά στον καλύτερο 
έλεγχο της όρεξης στο υπόλοιπό της. Αν αποφασίσατε φέτος 
να κάνετε διακοπές στο εξοχικό σας ή στο εξοχικό κάποιου 
φίλου ή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, η πιο ισορροπημένη και 
οικονομική επιλογή είναι να εφοδιάσετε το σπίτι με ορισμένα 
τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ, τον μανάβη και τον φούρνο. 
Ένα ιδανικό πρωινό θα πρέπει να αποτελείται από τον συν-
δυασμό τροφίμων της ομάδας του αμύλου (ψωμί, φρυγανιές, 
δημητριακά), των πρωτεϊνών (γάλα, γιαούρτι, τυρί) και των 
φρούτων/λαχανικών. Ας δούμε μερικές επιλογές πρωινού 
που θα μπορούσατε να καταναλώσετε, όπως θα σας πρότεινε 
ο/η διαιτολόγος σας:
•  Γάλα ή γιαούρτι με δημητριακά/βρώμη και φρούτο
•  Σάντουιτς με τυρί, λαχανικά και ένα ποτήρι φυσικό χυμό 

φρούτων ή/και λαχανικών
•  Γάλα με ψωμί, βούτυρο, μέλι/μαρμελάδα/πραλίνα και 

φρούτο
•  Παξιμάδι με τυρί, λαχανικά και ελιές

Περνώντας τις διακοπές  
παρέα με μια διαιτολόγο
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Περνώντας τις διακοπές 
παρέα µε µια διαιτολόγο



Μην ξεχνάτε πως το καλοκαίρι αποτελεί ιδανική εποχή για 
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, τα οποία βρίσκονται 
σε αφθονία και είναι ιδιαιτέρως ευεργετικά, όλες τις ώρες της 
ημέρας.
Πολλοί μετά το πρωινό πάνε για μπάνιο, συνήθως με στόχο να 
περάσουν στη θάλασσα την ημέρα μέχρι το κυρίως γεύμα, το 
οποίο μάλλον τοποθετείται το απόγευμα. Τρία είναι τα βασικά 
σημεία στα οποία θα εστίαζε ο/η διαιτολόγος σας για τις ώρες 
που θα είστε στη θάλασσα: η αύξηση της σωματικής δραστη-
ριότητας, η κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε υγρά και ο 
εφοδιασμός με διάφορες επιλογές τροφίμων για τη θάλασσα.

Σωματική δραστηριότητα στην παραλία
Έξυπνη κίνηση θα ήταν η πρόσβαση στην παραλία με τα πό-
δια, εάν αυτό είναι εφικτό. Επίσης, όταν φτάσετε στην παραλία, 
αρκετές είναι οι δραστηριότητες στις οποίες μπορείτε να επιδο-
θείτε, εκτός από το κολύμπι, τις βουτιές και τα θαλάσσια σπορ, 
ώστε να περάσει ευχάριστα και διασκεδαστικά ο χρόνος σας, 
αλλά και να εξασφαλίσετε τα επιθυμητά επίπεδα σωματικής 
δραστηριότητας. Τζόκινγκ στην παραλία, beach volley, ρακέ-
τες, φρίσμπι, yoga και γυμναστική είναι από τις πιο συνηθισμέ-
νες και ευχάριστες δραστηριότητες.

Σωστή ενυδάτωση
Η αυξημένη θερμοκρασία και η οποιουδήποτε είδους σωμα-
τική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του κολυμπιού, 

έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένες ανάγκες σε υγρά. H σωστή 
ενυδάτωση, μικρών και μεγάλων, είναι καίριας σημασίας και 
για τη σωματική και για την πνευματική υγεία. Η κατανάλω-
ση υγρών και ιδιαιτέρως νερού είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας. Οι ημερήσιες ανάγκες των παιδιών σε 
υγρά, ανάλογα με την ηλικία τους, φαίνονται στον παρακάτω 
πίνακα:

1-2 ετών 2-3 ετών 4-8 ετών 9-13 ετών 14-18 ετών

Υγρά 5 ποτήρια 5 ποτήρια 6-7 ποτήρια 8-10 ποτήρια 10-12 ποτήρια

Νερό 3-4 ποτήρια 3-4 ποτήρια 4-5 ποτήρια 6-8 ποτήρια 8-10 ποτήρια

Υγρά: αφεψήματα (χαμομήλι, τσάι κ.ά.), γάλα, φρέσκοι χυμοί 
κ.ά.
1 ποτήρι: 240 ml

Οι ενήλικες θα πρέπει να καταναλώνουν τουλάχιστον 8-10 
ποτήρια υγρών την ημέρα, εκ των οποίων τα 6-8 ποτήρια να 
είναι νερό. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι όσο μεγαλύτερη η θερ-
μοκρασία του περιβάλλοντος και όσο πιο αυξημένα τα επίπεδα 
σωματικής δραστηριότητας, τόσο πιο αυξημένες οι ανάγκες σε 
υγρά.
Ροφήματα τα οποία μπορούν να καταναλωθούν στην παραλία 
είναι το νερό, το ανθρακούχο νερό, το τσάι χωρίς πρόσθετη 
ζάχαρη, οι φυσικοί χυμοί φρούτων ή τα smoothies, η μπίρα 
χωρίς αλκοόλ κ.ά. Προσοχή πρέπει να δοθεί από τους ενή-

λικες στην ποσότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών (να 
μην ξεπερνούν τη 1 μερίδα ημερησίως για τις γυναίκες και τις 
2 για τους άντρες) και καφεϊνούχων ροφημάτων (έως 2-3 την 
ημέρα), γιατί λόγω της διουρητικής τους δράσης μπορεί να 
οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερες απώλειες υγρών. Μερίδα 
ποτού θεωρούνται τα 330 ml μπίρα, τα 125 ml κρασί και τα 45 
ml ποτό (περιεκτικότητα 40% σε αιθυλική αλκοόλη).

Μικρά γεύματα στην παραλία
Μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά 
τη διάρκεια των διακοπών είναι τα διάφορα γευματάκια στην 
παραλία. Όσο πιο πολλές ώρες περνάει κανείς στην παραλία, 
τόσο πιο οργανωμένος θα πρέπει να είναι. Παρακάτω δίνονται 
μερικές εύκολες και υγιεινές επιλογές. Προϋπόθεση για κά-
ποιες από αυτές είναι ένα μικρό φορητό ψυγείο.
• Φρούτα
• Ξηροί καρποί
• Καλαμπόκι βρασμένο ή ψητό
• Χειροποίητες μπάρες δημητριακών
• Σπιτική πίτα ή πίτσα
•  Κουλούρι Θεσσαλονίκης ή μπρέτζελ, τα οποία μπορεί να 

είναι σκέτα ή γεμισμένα με κάποιο τυρί ή πάστα ελιάς και 
λαχανικά

•  Σάντουιτς: Μέσα σε ψωμί, είτε φρέσκο, είτε συσκευασμένο, 
μπορείτε να προσθέσετε κάποιον από τους συνδυασμούς:

- Τυρί, αλλαντικό, λαχανικά
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- Πάστα ελιάς, ντομάτα, αγγούρι
- Φέτα, ντομάτα
- Αλειφόμενο τυρί, αγγούρι
- Κομματάκια κοτόπουλο με λαχανικά και μουστάρδα
- Τόνος, αγγούρι, μαρούλι, μουστάρδα
- Λουκάνικα γαλοπούλας (ως hot dog)
- Μπιφτέκι, τυρί, ντομάτα, μαρούλι (ως burger)
Το ψωμί μπορεί να είναι διαφόρων σχημάτων (π.χ. μακρό-
στενο για το hot dog, στρογγυλό για το burger) ή μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αραβικές, κυπριακές ή ελληνικές πίτες και 
τορτίγιες.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μεταφέρετε μαζί σας 
τρόφιμα, καλές εναλλακτικές από τα beach bars αποτελούν τα 
τοστ, τα σαντουιτσάκια, οι αραβικές πίτες, οι φρουτοσαλάτες, 
οι σαλάτες λαχανικών, το γιαούρτι με φρούτα κ.ά.

Λέμε «όχι» στο συνεχές τσιμπολόγημα
Προσοχή, πάντως, δεν σημαίνει ότι όλη την ώρα πρέπει να 
τσιμπολογάτε. Κάντε έναν προγραμματισμό, προβλέποντας 
λίγα σνακ, χωρίς υπερβολές. Άλλωστε, ενώ θεωρητικά η 
θάλασσα προσφέρεται για σωματική δραστηριότητα, οι περισ-
σότεροι μάλλον την αξιοποιούν για την απόλυτη χαλάρωση, 
συνεπώς η ανάγκη για φαγητό είναι ακόμα μικρότερη ίσως 
και από μια απλή καθημερινή μέρα.

Κυρίως γεύμα
Οι περισσότεροι στις διακοπές καταναλώνουν ένα κυρίως 
γεύμα (εκτός από το πρωινό) την ημέρα. Υπάρχουν εκείνοι 
που θα επιλέξουν να καταναλώσουν το κυρίως γεύμα τους 
το μεσημέρι σε κάποιο εστιατόριο και άλλοι που θα επιλέξουν 
απογευματοβραδινή ώρα. Όποια ώρα της ημέρας και να κα-
ταναλωθεί το κυρίως γεύμα, μερικοί τρόποι για να εξασφαλί-
σετε σωστές διατροφικές επιλογές είναι οι ακόλουθοι:
•  Προτιμήστε μαγειρευτά ή ψητά πιάτα και αποφύγετε τα τη-

γανητά.
•  Μην ξεχνάτε να παραγγέλνετε 1-2 σαλάτες στο τραπέζι. Ποι-

κιλία ωμών, βραστών και ψητών λαχανικών.
•  Μην παραγγέλνετε τηγανητά ορεκτικά.

•  Αν οι μερίδες είναι μεγάλες, μοιραστείτε τες με τον συνδαι-
τυμόνα σας.

•  Το νερό αποτελεί την ιδανική επιλογή ποτού για να συνο-
δεύσει ένα παιδί το γεύμα του.

•  Οι ενήλικες μπορούν να καταναλώσουν και αλκοόλ, αλλά 
δεν πρέπει να ξεχνούν τη μέγιστη επιτρεπτή μερίδα (1 μερί-
δα ημερησίως για τις γυναίκες και 2 για τους άντρες).

•  Τα φρούτα αποτελούν ιδανικό επιδόρπιο για όλους.
Μην ξεχνάτε πως πάντα οι μεγάλοι αποτελούν το ιδανικό πα-
ράδειγμα και πρότυπο για τους μικρούς!

Ελαφρύ γεύμα
Αν αποφασίζατε να φτιάξετε κάποιο ελαφρύ γεύμα στο σπίτι ή στο 
δωμάτιο παρέα με τον/τη διαιτολόγο σας, σίγουρα η πρώτη σκέψη 
που θα ερχόταν στο μυαλό σας θα ήταν τα εποχικά λαχανικά, όπως 
η ντομάτα, το αγγούρι, οι πιπεριές, οι μελιτζάνες, τα κολοκύθια κ.ά. 
Μια επιλογή, λοιπόν, είναι οι διάφορες σαλάτες, όπως η χωριάτικη 
και ο ντάκος, το ταμπουλέ και η μακαρονοσαλάτα. Άλλη λύση είναι 
η εύκολη και γρήγορη «πίτσα»: σε μια αραβική πίτα ή τορτίγια ή ελ-
ληνική πίτα ρίχνετε ελάχιστο ελαιόλαδο, ντομάτα τριμμένη, τυρί και 
λαχανικά (πιπεριά, μανιτάρια κ.ά.) και ψήνετε στον φούρνο. Παρό-
μοια επιλογή αποτελούν οι μπρουσκέτες: ψήνετε το ψωμί (ολικής 
άλεσης, πολύσπορο, σικάλεως) με λίγο ελαιόλαδο και προσθέτετε 
από πάνω ντομάτα, μοτσαρέλα, ελιές, βασιλικό, πέστο, λαχανικά ή 
όποιον άλλον συνδυασμό επιθυμείτε.

Γλυκά
Άλλο ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσε-
κτικοί, όπως θα σας επισήμαινε ο/η διαιτολόγος σας, είναι η κα-
τανάλωση γλυκών και παγωτών – όσον αφορά την ποσότητα 
αλλά και τη συχνότητα κατανάλωσής τους. Είναι δεδομένο ότι τα 
παγωτά αποτελούν αγαπημένο γλυκό μικρών και μεγάλων. Ωστό-
σο, η συχνότητα κατανάλωσής τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 
2 φορές την εβδομάδα και η μερίδα δεν θα πρέπει να ξεφεύγει 
από το μικρό μέγεθος. Για παράδειγμα, 1 μπάλα παγωτού αποτελεί 
μικρή μερίδα και 2 μπάλες κανονική. Κάποιες επιλογές που μπο-
ρούν να καλύψουν την επιθυμία σας για παγωτό είναι το παγωμέ-
νο γιαούρτι, τα smoothies και οι σπιτικές γρανίτες (φρέσκοι χυμοί 
φρούτων στην κατάψυξη). Επίσης, τα γλυκά δεν πρέπει να αντικα-
θιστούν τα φρούτα! Η ιδανική τακτική είναι πρώτα η κατανάλωση 
του φρούτου και μετά και του γλυκού.

Όλα είναι θέμα οργάνωσης
Τελικά, δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη προσπάθεια ή εξειδι-
κευμένες διαιτολογικές γνώσεις για να επιτύχετε ισορροπη-
μένες διατροφικές επιλογές κατά τη διάρκεια των διακοπών 
σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αφιερώσετε λίγο χρόνο 
και να οργανώσετε το καθημερινό σας πρόγραμμα. Αν κατα-
φέρετε να μην παρασυρθείτε από τη χαλαρή διάθεση, ο σω-
στός προγραμματισμός αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο.
Καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές!
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Φρουτένια  
με ΠΤΙ-ΜΠΕΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Μωσαϊκό με ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  

και πραλίνα φουντουκιού 

ΥΛΙΚΑ 
Για τη βάση
•  1 πακέτο ΠΤΙ ΜΠΕΡ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
• 100 γραμ. φρέσκο βούτυρο
• 75 γραμ. μέλι θυμαρίσιο

Για την κρέμα
• 750 γραμ. φρέσκο γάλα
• 150 γραμ. ζάχαρη
• 30 γραμ. κορν φλάουρ
• 4 φύλλα ζελατίνης
•  300 γραμ. γιαούρτι  

10% λιπαρά
• 1/3 κουτ. γλυκού μαστίχα

Για το γαρνίρισμα
•  500 γραμ. ποικιλία από 

φρέσκες φράουλες, μούρα 
και σταφύλια

ΥΛΙΚΑ 
•  1 πακέτο μπισκότα  ΠΤΙ-ΜΠΕΡ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
• 70 γρ. λευκή σοκολάτα
• 15 γρ. ζάχαρη άχνη
• 70 γρ. βούτυρο
•  200 γρ. πραλίνα φουντουκιού
• 100 γρ. γάλα
•  85 γρ. φουντούκια σπασμένα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΥΝΤΑΓΗΣ 
 
1.  Λιώνουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε με τα σπασμένα 

μπισκότα και το μέλι. Ντύνουμε με μεμβράνη ένα τσέρκι 
22 εκ. και στρώνουμε στη βάση το μίγμα του μπισκότου.  

2.  Για την προετοιμασία της κρέμας, που πραγματοποιούμε 
παράλληλα, ανακατεύουμε τη ζάχαρη με το κορν φλάουρ 
και τη μαστίχα, ενώ βράζουμε το γάλα. Προσθέτουμε λίγο 
καυτό γάλα στο μίγμα της ζάχαρης και χτυπάμε μέχρι να 
γίνει χυλός.

3.  Αδειάζουμε στην κατσαρόλα με το υπόλοιπο γάλα και 
φέρνουμε σε βρασμό ανακατεύοντας συνεχώς. Κατε-
βάζουμε από τη φωτιά και συμπληρώνουμε το γιαούρτι 
και τις ζελατίνες που έχουμε μαλακώσει πρώτα μέσα σε 
κρύο νερό. Χτυπάμε με το σύρμα να γίνει μια υπέροχη 
λεία κρέμα και αδειάζουμε επάνω στη βάση του μπισκό-
του.

4.  Παγώνουμε και όταν δέσει ξεφορμάρουμε και γαρνίρου-
με με τα φρέσκα φρούτα. Προαιρετικά, περιχύνουμε με 
σιρόπι από γλυκό κουταλιού βύσσινο.

5.  Μπορείτε, για το γαρνίρισμα, να πειραματιστείτε με δια-
φορετικά είδη φρούτων ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΥΝΤΑΓΗΣ 
 
1.  Βάζουμε σε μια λεκάνη τη λευκή σοκολάτα σπασμένη σε κομμά-

τια μαζί με τη ζάχαρη άχνη. Βράζουμε το βούτυρο μαζί με το γάλα 
και το προσθέτουμε μέσα στη σοκολάτα.

2.  Μόλις λιώσει, προσθέτουμε την πραλίνα και ανακατεύουμε καλά, 
έως ότου ομογενοποιηθεί το μείγμα μας. Προσθέτουμε τα μπισκό-
τα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ σπασμένα και ανακατεύουμε καλά.

3.  Στρώνουμε σε αλουμινόχαρτο, το τυλίγουμε και το βάζουμε στην 
κατάψυξη. Μετά από 2 ώρες, αφού το ξεφορμάρουμε, γαρνίρουμε 
με σπασμένα φουντούκια και είναι έτοιμο να το απολαύσουμε!



Καλοκαιρινές συνταγές
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΟΎΦΗ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ, MSc ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΤΑΜΠΟΥΛΕ

ΥΛΙΚΑ
• 4 ντομάτες κομμένες σε κύβους
• 1 αγγούρι με τη φλούδα
• 2 ματσάκια μαϊντανός
• 1 ματσάκι φρέσκος δυόσμος
• 6-7 κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα με τα πράσινα φύλλα
• 1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• λεμόνι
• 4 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1,5 φλιτζάνια του τσαγιού πλιγούρι
• αλάτι
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζουμε πρώτα το πλιγούρι σε μπολ και το σκεπάζουμε με ζεστό νερό ίσα που να το καλύπτει. 
Αφήνουμε το πλιγούρι να μείνει και να τραβήξει το υγρό του για ένα μισάωρο. Ψιλοκόβουμε 
όλα τα λαχανικά και τα τοποθετούμε σε ένα μπολ. Στη συνέχεια προσθέτουμε το πλιγούρι. Αλα-
τοπιπερώνουμε και προσθέτουμε το ελαιόλαδο και το λεμόνι. Ανακατεύουμε καλά και αφή-
νουμε το ταμπουλέ στο ψυγείο για λίγη ώρα.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Χάρη στη σχετικά μικρή επεξεργασία που έχει υποστεί το σιτάρι μέχρι να παραχθεί το πλιγούρι, όλες οι 
ευεργετικές του ιδιότητες συντηρούνται. Κι αυτό το καθιστά ένα τρόφιμο με υψηλή περιεκτικότητα σε δι-
αιτητικές ίνες, κάτι που βοηθά στην καλή λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος. Επιπλέον, οι διαιτη-
τικές ίνες, τόσο από το πλιγούρι όσο και από τα λαχανικά, βοηθούν στην ευκολότερη αίσθηση κορεσμού. 
Παράλληλα, το πλιγούρι είναι πολύ καλή πηγή υδατανθράκων, χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, πρωτεϊνών, 
βιταμινών του συμπλέγματος Β (νιασίνη, ριβοφλαβίνη και θειαμίνη) και ανόργανων στοιχείων, όπως κάλιο, 
φώσφορος, σελήνιο και μαγνήσιο.

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ

ΥΛΙΚΑ
• 8 μέτριες μελιτζάνες φλάσκες
• 120 ml ελαιόλαδο
• αλάτι

Για τη γέμιση
• 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 8 μέτρια ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• 4 σκελίδες σκόρδο κομμένες σε λεπτές φέτες
• 8 μέτριες ντομάτες τριμμένες στον τρίφτη
• μαϊντανός ψιλοκομμένος
• 1 κ.σ. πελτές ντομάτας διαλυμένος σε 1 φλιτζάνι ζεστό νερό
• 1 κ.γλ. καστανή ζάχαρη
• αλάτι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Πλένετε τις μελιτζάνες, αφαιρείτε το κοτσάνι και τις κόβετε στη μέση, κατά μήκος. Τις τοποθετεί-
τε σε ένα μπολ με νερό και αλάτι και τις αφήνετε για μισή ώρα. Στη συνέχεια τις στραγγίζετε και 
με ένα μαχαίρι χαράζετε το εσωτερικό τους σε ρόμβους. Αλείφετε τις μελιτζάνες με λίγο λάδι 
και τις ψήνετε στον φούρνο μέχρι να ροδίσουν και από τις δυο μεριές. Αφού τις βγάλετε από 
τον φούρνο, τις τοποθετείτε σε ένα ταψί. Για τη γέμιση: Σοτάρετε τα κρεμμύδια στο ελαιόλαδο 
και στη συνέχεια προσθέτετε το σκόρδο. Προσθέτετε τις ντομάτες, τον πελτέ, τη ζάχαρη και 
το αλάτι. Σκεπάζετε την κατσαρόλα και αφήνετε μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά και να δέσει η 
σάλτσα. Ρίχνετε τον μαϊντανό, ανακατεύετε και αποσύρετε από τη φωτιά. Γεμίστε τις μελιτζάνες 
με τη γέμιση και ψήστε για 45 λεπτά.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Το ιμάμ είναι ένα φαγητό πλούσιο σε διαιτητικές ίνες, βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία. Συνεπώς, βοηθάει 
στην καλύτερη λειτουργία του οργανισμού και του γαστρεντερικού συστήματος. Έχει ισχυρή αντιοξειδωτι-
κή δράση, τόσο λόγω των λαχανικών όσο και λόγω του ελαιολάδου, και προστατεύει από διάφορες μορφές 
καρκίνου, από καρδιαγγειακά νοσήματα και από τη γήρανση.
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ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΑΛΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ
• 300 γρ. μαυρομάτικα φασόλια
• 3 μεσαίες ντομάτες
• 1 αγγούρι
•  1 μικρό ματσάκι άνηθος (ή μαϊντανός ή δυόσμος) ψιλοκομ-

μένος
• 50 ml ελαιόλαδο
• χυμός λεμονιού
• ξίδι
• αλάτι
• πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βράζουμε τα μαυρομάτικα φασόλια για 25-30 λεπτά και τα σου-
ρώνουμε. Τα βάζουμε σε μια σαλατιέρα και προσθέτουμε το ψιλο-
κομμένο αγγούρι, την ντομάτα και τον άνηθο (ή τον μαϊντανό ή τον 
δυόσμο). Χτυπάμε το λάδι με το λεμόνι, το ξίδι και το αλατοπίπερο 
μέχρι να γίνει κρέμα. Στη συνέχεια τα ανακατεύουμε όλα μαζί.
Tip: Μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα φρέσκα λαχανικά για 
περισσότερη νοστιμιά, όπως κρεμμύδι, μανιτάρια, πολύχρω-
μες πιπεριές, καρότο κ.ά.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Ένας έξυπνος τρόπος για να εντάξουμε τα όσπρια στη διατροφή μας ακό-
μα και τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα φασόλια και το ελαιόλαδο αποτε-
λούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής παραδοσιακής μεσογειακής 
διατροφής. Τα φασόλια είναι πλούσια σε υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, 
πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης, βιταμίνες, σίδηρο, ασβέστιο κ.ά. Γι’ αυ-
τόν τον λόγο θεωρούνται τρόφιμο υψηλής θρεπτικής αξίας, με πολλαπλά 
οφέλη για την υγεία. Το ελαιόλαδο αποτελεί πλούσια πηγή μονοακόρε-
στων λιπαρών οξέων, βιταμινών (π.χ. βιταμίνης Ε) και αντιοξειδωτικών 
ουσιών. Είναι ευεργετικό για την υγεία και προστατεύει από καρδιαγ-
γειακά νοσήματα. Παράλληλα, προσδίδει γεύση και νοστιμιά στο γεύμα. 
Τα λαχανικά αποτελούν τις πιο πλούσιες πηγές βιταμινών, μετάλλων και 
φυτικών ινών.

ΟΜΕΛΕΤΑ 
ΜΕ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ

ΥΛΙΚΑ
• 1/2 κιλό κολοκυθάκια
• 4 αυγά
• 60 ml ελαιόλαδο
• αλάτι
• πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Καθαρίζουμε καλά τα κολοκυθάκια και τα κόβουμε σε ροδέ-
λες. Τα απλώνουμε σε ένα ταψί, τα αλείφουμε με λίγο λάδι και 
τα ψήνουμε στον φούρνο μέχρι να ροδίσουν. Στη συνέχεια τα 
τοποθετούμε σε ένα αντικολλητικό τηγάνι. Χτυπάμε τα αυγά 
μαζί με το αλάτι και το πιπέρι σε ένα μπολ και στη συνέχεια τα 
αδειάζουμε μέσα στο τηγάνι. Μαγειρεύουμε την ομελέτα μέχρι 
να σφίξει καλά. Αναποδογυρίζουμε την ομελέτα με τη βοήθεια 
ενός καπακιού και τη μαγειρεύουμε για 5 λεπτά ακόμη.
Tip: Μπορείτε να προσθέσετε ψιλοκομμένο δυόσμο ή ακόμα 
και λίγη γραβιέρα.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Ένα γρήγορο και εύκολο γεύμα με αγνά τρόφιμα. Τα αυγά περιέχουν 
πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας. Τα κολοκυθάκια ενισχύουν τη 
διατροφική αξία του γεύματος, παρέχοντας ευεργετικά συστατικά (π.χ. 
φυτικές ίνες). Συνοδέψτε τη με μια σαλάτα εποχής, όπως είναι η χω-
ριάτικη.

SMOOTHIE

ΥΛΙΚΑ
• 250 ml γάλα χαμηλό σε λιπαρά
• 200 γρ. γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά
• 1 μπανάνα ώριμη
• 250 γρ. φράουλες
• 15 γρ. μέλι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Κόβουμε την μπανάνα σε ροδέλες και τη βάζουμε στο μπλέ-
ντερ μαζί με όλα τα υλικά. Χτυπάμε καλά μέχρι να γίνει ένα 
παχύρρευστο μείγμα.
Tip: Μπορείτε να βάλετε την μπανάνα και τις φράουλες στην 
κατάψυξη για να παγώσουν και να είναι ακόμη πιο δροσιστικό 
το αποτέλεσμα.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Ένα γρήγορο και εύκολο σνακ για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. 
Συμβάλλει στην ενυδάτωση και παρέχει άμεση ενέργεια στον οργανι-
σμό. Συνδυάζει δύο σημαντικές ομάδες τροφίμων, των γαλακτοκομι-
κών και των φρούτων. Τα φρούτα αποτελούν ασπίδα προστασίας για 
τον οργανισμό, καθώς περιέχουν φυτικές ίνες, βιταμίνες και ανόργανα 
στοιχεία. Το γάλα και το γιαούρτι αποτελούν πλούσια πηγή πρωτεϊνών 
υψηλής βιολογικής αξίας και ασβεστίου. Περιέχουν, επίσης, βιταμίνες 
και ανόργανα στοιχεία. Το μέλι διακρίνεται για την αντιοξειδωτική και 
αντιμικροβιακή του δράση και ενισχύει τη γλυκιά γεύση του ροφήμα-
τος.
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ΚΑΓΙΑΝΑΣ, ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΊΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ 
ΚΑΛΟΚΑΊΡΊΝΑ COMFORT FOOD

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
• 4 αυγά
• 50 γρ. φέτα
• 4 μεσαίες ώριμες ντομάτες (~ 600 γρ.)
• 1 κρεμμύδι ξερό
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 3-4 κ.σ. ελαιόλαδο
• βασιλικός, θυμάρι, ρίγανη
• πιπέρι, πάπρικα, κύμινο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Κόβουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο σε μικρά κομμάτια. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι προσθέτου-
με το ελαιόλαδο και το βάζουμε σε δυνατή φωτιά. Στη συνέχεια προσθέτουμε το κρεμμύδι και το 
σκόρδο. Ξεφλουδίζουμε και τρίβουμε τις ντομάτες στον τρίφτη και μόλις εξατμιστεί η υγρασία από 
το τηγάνι προσθέτουμε την ντομάτα, το θυμάρι, τη ρίγανη, τον βασιλικό, το κύμινο, την πάπρικα και 
αφήνουμε για 5-10 λεπτά. Σπάμε τα αυγά σε ένα μπολ και προσθέτουμε πιπέρι, λίγο θυμάρι και 
ρίγανη. Ανακατεύουμε τα αυγά με ένα πιρούνι και τα προσθέτουμε στο τηγάνι. Ανακατεύουμε με 
μια κουτάλα μέχρι να αρχίσουν να ψήνονται τα αυγά και μόλις αρχίσουν να σχηματίζονται αφαι-
ρούμε από τη φωτιά. Τέλος, προσθέτουμε την τριμμένη φέτα και ανακατεύουμε.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Ο καγιανάς είναι μια τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας λόγω του αυγού και της φέτας. 
Οι πρωτεΐνες είναι ζωτικής σημασίας για ποικίλες λειτουργίες του οργανισμού, όπως η συμβολή τους στη 
σύνθεση των μυών. Η συνταγή είναι ιδανική επιλογή για ενήλικες και παιδιά που δυσκολεύονται να εντάξουν 
την κατανάλωση λαχανικών στις διατροφικές συνήθειές τους. Συγκεκριμένα, η ντομάτα είναι πλούσια πηγή 
λυκοπενίου και διαιτητικών ινών.
Για πιο υγιεινή εκδοχή μπορείτε να επιλέξετε φέτα χαμηλών λιπαρών (12% λιπαρά) ή χωρίς προσθήκη αλα-
τιού. Επίσης, δοκιμάστε να σοτάρετε το κρεμμύδι σε νερό αντί σε ελαιόλαδο και να προσθέσετε ωμό εξαι-
ρετικό παρθένο ελαιόλαδο στο τέλος. Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, βιταμίνη Ε 
(αντιοξειδωτική ικανότητα) και πολυφαινόλες, που είναι ευεργετικά για την υγεία.
Ανάλογα με την ποσότητα που θα καταναλωθεί, μπορεί να αποτελέσει είτε σνακ είτε το κύριο γεύμα σας. Στην 
περίπτωση που συνιστά κύριο γεύμα, μπορείτε να το συνοδεύσετε με πράσινη σαλάτα από ρόκα και μαρούλι, 
που είναι πλούσια σε φυλλικό οξύ.

ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ, 
ΠΟΥ ΜΥΡΊΖΟΥΝ ΚΑΛΟΚΑΊΡΊ!

ΥΛΙΚΑ
• 4 κολοκύθια μεγάλα
• 1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 3-4 φρέσκα κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• 1/2 ματσάκι: δυόσμος, μαϊντανός, άνηθος ψιλοκομμένος
• 2 αυγά χτυπημένα
• 200 γρ. τριμμένη φέτα
• 4 κ.σ. αλεύρι
• πιπέρι, φρέσκος βασιλικός

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Πλένουμε τα κολοκύθια, τα τρίβουμε στον τρίφτη και τα αφήνουμε με λίγο αλάτι να ιδρώσουν. 
Μετά από 10 λεπτά τα στύβουμε με τα χέρια ή τα βάζουμε σε πετσέτα και τη στρίβουμε, ώστε 
να φύγουν τα υγρά. Βάζουμε τα τρίμματα κολοκυθιού σε μπολ και προσθέτουμε τα κρεμμύδια, 
τον άνηθο, τον δυόσμο, τον μαϊντανό, τα χτυπημένα αυγά και τη φέτα. Επίσης, ανάλογα με τις 
προτιμήσεις μας, προσθέτουμε πιπέρι και βασιλικό. Ανακατεύουμε με κουτάλι και προσθέτουμε 
σταδιακά το αλεύρι. Επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να σχηματιστεί χυλός, ο οποίος γυρίζοντας το 
κουτάλι πέφτει από αυτό. Σε ένα ταψί τοποθετούμε αντικολλητικό χαρτί (λαδόκολλα) και με το 
κουτάλι βάζουμε το μείγμα στο ταψί. Ψήνουμε στον αέρα, στους 180οC, για 40 λεπτά.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Οι κολοκυθοκεφτέδες φούρνου είναι μια πολύ έξυπνη επιλογή για αύξηση της κατανάλωσης λαχανικών και 
διαιτητικών ινών. Ταυτόχρονα, είναι πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας λόγω του αυγού και της φέ-
τας. Αξιοσημείωτο είναι πως λόγω του τρόπου ψησίματος είναι χαμηλής περιεκτικότητάς σε λιπαρά. Για μια 
εκδοχή ακόμη χαμηλότερη σε λιπαρά μπορείτε να επιλέξετε ή να συνδυάσετε φέτα χαμηλών λιπαρών (12% 
λιπαρά), cottage cheese (2% λιπαρά) και τριμμένα κίτρινα τυριά χαμηλών λιπαρών. Μπορείτε να τους προσθέ-
σετε σε τοστ, αραβικές πίτες, τορτίγιες και να καταναλωθούν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας στο σπίτι ή να τους 
μεταφέρετε μαζί σας. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει ένα θρεπτικό και χορταστικό συνοδευτικό για την μπίρα, 
το ούζο ή το τσίπουρο αντί παστών-τηγανητών ψαριών ή αλλαντικών.
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ΣΑΡΔΕΛΕΣ ΨΗΤΕΣ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΑ & ΚΡΕΜΜΎΔΙ, ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΑΡΔΕΛΕΣ ΛΑΔΟΛΕΜΟΝΟ

ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ, 
ΓΡΉΓΟΡΉ ΚΑΙ ΠΛΟΎΣΙΑ ΣΕ ΓΕΎΣΉ

ΎΛΙΚΑ
• 1/2 κιλό μεσαίες καθαρισμένες γαρίδες
• 1/2 πακέτο μακαρόνια ολικής άλεσης
• 3-4 ντομάτες ψιλοκομμένες
• 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο
• πιπέρι, βασιλικός, ρίγανη
• εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Γεμίζουμε μια κατσαρόλα με νερό και τη βάζουμε σε υψηλή φωτιά. Σε ένα βαθύ αντικολλη-
τικό τηγάνι προσθέτουμε 1/4 φλιτζανιού νερό και σοτάρουμε τις γαρίδες για 1-2 λεπτά στην 
κάθε πλευρά. Προσθέτουμε πιπέρι και όταν πάρουν χρώμα τις αφαιρούμε. Στη συνέχεια ρί-
χνουμε στο τηγάνι 1/4 φλιτζανιού νερό επιπλέον και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο για 
2-3 λεπτά. Προσθέτουμε τις ντομάτες, αλάτι και πιπέρι και σοτάρουμε για 3-4 λεπτά, μέχρι να 
μαλακώσουν. Εάν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο νερό και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Παράλληλα 
βράζουμε τα μακαρόνια ολικής άλεσης και όταν ετοιμαστούν τα μεταφέρουμε στο τηγάνι με τη 
σάλτσα μαζί με λίγο από το νερό τους. Τέλος, προσθέτουμε τις γαρίδες, βασιλικό, ρίγανη και 
ωμό ελαιόλαδο, ώστε να αντιστοιχεί 1 κ.σ. σε κάθε μερίδα, και ανακατεύουμε.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Οι γαρίδες είναι πηγή πρωτεΐνης χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος, δηλαδή συμβάλλουν στο αίσθημα στο 
κορεσμού χωρίς να αποδίδουν στον οργανισμό μας πολλές θερμίδες. Ταυτόχρονα, τα μακαρόνια ολικής 
άλεσης έχουν χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη από τα λευκά, με αποτέλεσμα μετά την κατανάλωσή τους οι 
τιμές του σακχάρου του αίματος να ανεβαίνουν λιγότερο συγκριτικά με αυτές μετά από κατανάλωση των 
λευκών. Επιπλέον, τα μακαρόνια ολικής είναι πηγή διαιτητικών ινών και σημαντική πηγή ενέργειας για τον 
οργανισμό. Η γαριδομακαρονάδα είναι ιδανική επιλογή και ως γεύμα που προετοιμάζεται και καταναλώνε-
ται την επόμενη μέρα, δεδομένου πως οι γεύσεις των υλικών «δένουν» σταδιακά. Τέλος, επειδή αρκετές 
φορές η εικόνα του φαγητού μάς προδιαθέτει, δοκιμάστε να φτιάξετε τη συνταγή με πένες ή βίδες ολικής, 
για να διαφοροποιείται από τις συνήθεις μακαρονάδες που παρασκευάζετε, και διακοσμήστε το πιάτο σας 
με φύλλα φρέσκου βασιλικού.
Για άτομα διαγνωσμένα με κοιλιοκάκη, η συνταγή τροποποιείται εύκολα, χρησιμοποιώντας μακαρόνια 
ελεύθερα γλουτένης.

ΜΟΎΣΑΚΑΣ, ΜΕ… ΜΠΕΣΑΜΕΛ 
ΓΙΑΟΎΡΤΙΟΎ

ΎΛΙΚΑ

Για τον κιμά
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος
• 1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 250 γρ. τριμμένες ντομάτες
• 1 κ.γλ. πελτές ντομάτας
• αλάτι, πιπέρι, κανέλα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε ταψί τοποθετούμε αντικολλητικό χαρτί και απλώνουμε τις μελιτζάνες και τις πατάτες. Τις πα-
σπαλίζουμε με αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, προσθέτουμε τις 3 κ.σ. ελαιόλαδο και τις ψήνου-
με στους 200οC για 15 λεπτά. Σε βαθύ αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε 2 κουταλιές της σούπας 
ελαιόλαδο. Σοτάρουμε τον κιμά για 5-6 λεπτά και αλατοπιπερώνουμε. Προσθέτουμε το κρεμμύδι 
και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 5-6 λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτουμε το σκόρδο και την κανέ-
λα και σοτάρουμε για 1-2 λεπτά. Ρίχνουμε τον ντοματοπελτέ και τις ντομάτες, ανακατεύουμε και 
χαμηλώνουμε τη φωτιά. Αφήνουμε να σιγοβράσει για 15-20 λεπτά, και όταν τα υγρά εξατμιστούν, 
αποσύρουμε. Σε άλλο ταψί τοποθετούμε αντικολλητικό χαρτί και ρίχνουμε τη μισή φρυγανιά. 
Απλώνουμε τις πατάτες, από πάνω τις μελιτζάνες και καλύπτουμε με τον κιμά. Σε μπολ χτυπάμε 
το γιαούρτι με τα αυγά, προσθέτουμε πιπέρι και λίγο μοσχοκάρυδο και απλώνουμε το μείγμα στον 
κιμά. Τέλος, ρίχνουμε την υπόλοιπη φρυγανιά και ψήνουμε στους 180οC για 40-45 λεπτά.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Ο μουσακάς, ένα αγαπημένο καλοκαιρινό φαγητό, παρέχει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας που προέρ-
χεται από τα ποικίλα υλικά του: τον κιμά, το γιαούρτι, αλλά και τα αυγά. Η συνταγή συνιστά μια πιο υγιεινή 
εκδοχή, με λιγότερα λιπαρά, διότι δεν εμπεριέχει τηγάνισμα της πατάτας και της μελιτζάνας και η μπεσαμέλ 
δεν αποτελείται από βούτυρο. Αντίθετα, η μπεσαμέλ από γιαούρτι είναι πολύ καλή πηγή ασβεστίου και 
βιταμίνης D. Ο μουσακάς εξασφαλίζει επίσης την ημερήσια πρόσληψή μας σε διαιτητικές ίνες, που έχουν 
πολλαπλά οφέλη για την υγεία, όπως η εύρυθμη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος. Για να ενισχύ-
σετε την ποικιλία των λαχανικών μπορείτε να αντικαταστήσετε 1 μελιτζάνα με 1-2 κολοκυθάκια.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Αφού καθαρίσουμε τις σαρδέλες, τις αφήνουμε σε σου-
ρωτήρι να στραγγίσουν. Προθερμαίνουμε τον φούρνο 
στους 180οC στον αέρα. Σε ένα ταψί τοποθετούμε αντι-
κολλητικό χαρτί και τοποθετούμε τις μισές ροδέλες κρεμ-
μυδιού και τη μισή ποσότητα μαϊντανού. Στη συνέχεια 
βάζουμε τις σαρδέλες τη μία δίπλα στην άλλη και προ-
σθέτουμε το υπόλοιπο κρεμμύδι και μαϊντανό από πάνω 
τους. Ξεφλουδίζουμε και κόβουμε τις ντομάτες σε κύβους 
και τις προσθέτουμε μαζί με το νερό. Τέλος, προσθέτουμε 
αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και χυμό λεμονιού σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις μας και ψήνουμε για 30-40 λεπτά.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Σύμφωνα με τον εθνικό διατροφικό οδηγό για ενήλικες, 
μία μερίδα ψαριών είναι 150 γραμμάρια μαγειρεμένου 
ψαριού, που ισοδυναμεί με 10-12 μικρές σαρδέλες. Οι 
σαρδέλες αποτελούν φυσική πηγή ω-3 λιπαρών οξέων, 
που έχουν αξιοσημείωτες θετικές επιδράσεις στον αν-
θρώπινο οργανισμό, όπως η καρδιοπροστατευτική δρά-
ση τους. Παράλληλα, αν οι σαρδέλες καταναλωθούν με 
το κόκαλο, συνιστούν πηγή ασβεστίου για τον οργανισμό. 
Συστήνεται και σε αυτή τη συνταγή να προσθέσετε 1 κ.σ. 
ωμό ελαιόλαδο σε κάθε μερίδα όταν σερβίρετε. Τέλος, 
μπορείτε να συνοδεύσετε με βραστά βλίτα ή αγγουροντο-
μάτα, για να προσλάβετε επιπλέον βιταμίνες και διαιτητι-
κές ίνες και για να αυξήσετε το αίσθημα του κορεσμού.

ΎΛΙΚΑ 
ΓΙΑ 6-7 ΜΕΡΙΔΕΣ
• 1 κιλό σαρδέλες
• 3-4 ντομάτες ψιλοκομμένες
•  1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι  

σε ροδέλες
•  1/2 ματσάκι μαϊντανός  

ψιλοκομμένος
• 1/2 φλιτζάνι νερό
• αλάτι, πιπέρι, ρίγανη
• χυμός λεμονιού

Για τον μουσακά
• 1-2 μελιτζάνες κομμένες σε φέτες
• 3 πατάτες ξεφλουδισμένες, κομμένες σε φέτες
• 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• αλάτι
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 30 γρ. τριμμένη φρυγανιά

Για την μπεσαμέλ γιαουρτιού
• 600 γρ. αγελαδινό γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά
• 2 αυγά
• μοσχοκάρυδο



FROZEN YOGURT ΜΕ 4 ΥΛΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ
•  1 κεσεδάκι γιαούρτι χαµηλό 

σε λιπαρά
• 1 κ.σ. µέλι
•  1/2 φλιτζάνι (125 γρ.) φρέσκα ή 

παγωµένα µύρτιλλα, ή ψιλοκοµµένες 
φράουλες

• 2 κ.σ. κακάο (προαιρετικά)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε ένα µεγάλο µπολ βάζουµε το για-
ούρτι, το µέλι, το κακάο (αν θέλουµε) 
και ανακατεύουµε ώστε να γίνει λείο το 
µείγµα. Στη συνέχεια προσθέτουµε τα 
φρούτα και ανακατεύουµε ελαφρά. Τέ-
λος, µοιράζουµε το µείγµα σε φόρµες 
παγωτού και τις αφήνουµε στην κατά-
ψυξη για 4 ώρες.

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Η συγκεκριµένη συνταγή αποτελεί µία από τις πιο υγιεινές εκδοχές του frozen yogurt. Το frozen 
yogurt είναι πηγή ασβεστίου λόγω του γιαουρτιού, καθώς και πηγή βιταµινών, αντιοξειδωτικών και 
διαιτητικών ινών λόγω των φρούτων. Μπορείτε να το σερβίρετε µε ξηρούς καρπούς ή ωµά φρούτα.

ΓΡΑΝΙΤΑ

ΥΛΙΚΑ
• 350 γρ. φρούτα
• έως 3 κ.σ. µέλι ή µαρµελάδα
• 125 ml ανθρακούχο νερό
• 50 γρ. θρυµµατισµένος πάγος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Καθαρίζουµε τα φρούτα της επιλογής 
µας και τα κόβουµε σε κοµµάτια. Τα 
βάζουµε στο µπλέντερ και, αν θέλου-
µε πιο γλυκιά γεύση, προσθέτουµε το 
µέλι ή τη µαρµελάδα της επιλογής µας. 
Στη συνέχεια ρίχνουµε το ανθρακού-
χο νερό και τον θρυµµατισµένο πάγο. 
Ανακατεύουµε όλα τα υλικά µέχρι να 
αποκτήσουν κρυσταλλώδη υφή και 
σερβίρουµε σε ποτήρι.

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Η συγκεκριµένη εκδοχή χωρίς την προσθήκη µελιού ή µαρµελάδας συνιστά έναν έξυπνο τρόπο 
να καταναλώσεις τα φρούτα της ηµέρας, όπως και να ενυδατωθείς µια ζεστή µέρα! Ταυτόχρονα, 
προσλαµβάνεις βιταµίνες που είναι απαραίτητες για πολυάριθµες λειτουργίες του οργανισµού, αντι-
οξειδωτικές ουσίες και διαιτητικές ίνες. Αν αποφασίσετε να προσθέσετε µέλι ή µαρµελάδα, τότε 
η γρανίτα µπορεί να αντικαταστήσει το παγωτό ή όποιο γλυκό θα καταναλωνόταν αυτή την ηµέρα, 
αποφεύγοντας µάλιστα τα επιπλέον λιπαρά που θα περιείχε το παγωτό!

∆ροσερά dips 
για τα γεύµατά σας Επιδόρπια
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ΤΖΑΤΖΙΚΙ

ΓΟΥΑΚΑΜΟΛΕ

ΥΛΙΚΑ
• 300 γρ. γιαούρτι χαµηλό σε λιπαρά
• 1 µεγάλο αγγούρι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 3 κ.σ. ξίδι ή λεµόνι
• 1/4 µατσάκι άνηθος ψιλοκοµµένος
• λίγα φύλλα δυόσµου ψιλοκοµµένα
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• αλάτι, πιπέρι

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4-6 ΜΕΡΙ∆ΕΣ
• 350 γρ. αβοκάντο
• 1 µεγάλη ντοµάτα
• ξύσµα & χυµός lime, από 2 lime
• 1/2 σκελίδα σκόρδο
• 1/2 µέτριο κρεµµύδι
• 1 κ.σ. κόλιαντρο
• 1 κ.σ. δυόσµος
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• αλάτι, πιπέρι 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Καθαρίζουµε το αγγούρι και το τρίβουµε στον 
χοντρό τρίφτη. Βάζουµε το αγγούρι µέσα σε 
µια πετσέτα που έχουµε τοποθετήσει σε ένα 
µπολ. Προσθέτουµε αλάτι και τη 1 κ.σ. ξίδι. 
Στραγγίζουµε πολύ καλά το αγγούρι µε την 
πετσέτα, ώστε να φύγει η υγρασία. Βάζουµε 
το γιαούρτι µέσα σε ένα µπολ και προσθέτου-
µε το αγγούρι και τις άλλες 2 κ.σ. ξίδι. Χτυπά-
µε το σκόρδο στο µίξερ ή στο γουδί µαζί µε το 
ελαιόλαδο και το προσθέτουµε στο γιαούρτι. 
Τέλος, ψιλοκόβουµε τον άνηθο και τον δυό-
σµο, τα προσθέτουµε στο γιαούρτι, αλατοπι-
περώνουµε και ανακατεύουµε.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Κόβουµε το αβοκάντο σε κύβους 
και το βάζουµε σε ένα µπολ. Προ-
σθέτουµε το ξύσµα και τον χυµό 
από τα lime, το ελαιόλαδο, το αλά-
τι και το πιπέρι. Πιέζουµε µε ένα 
πιρούνι µέχρι το µείγµα να έχει 
µικρά και µεγάλα κοµµάτια. Στη 
συνέχεια προσθέτουµε το σκόρδο 
και το κρεµµύδι ψιλοκοµµένα, την 
ντοµάτα σε κύβους, τον κόλιαντρο 
και τον δυόσµο ψιλοκοµµένα. 
Ανακατεύουµε µέχρι να οµογενο-
ποιηθεί το µείγµα.

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Το τζατζίκι µε βάση το γιαούρτι είναι πλούσιο σε 
ασβέστιο, που συµβάλλει στην καλή λειτουργία 
των οστών και είναι εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης 
υψηλής βιολογικής αξίας. Ιδιαίτερα η εκδοχή 
που παρουσιάζουµε είναι χαµηλή σε λιπαρά χω-
ρίς να στερείται γεύσης. Για να ενισχύσετε την 
περιεκτικότητά του σε λαχανικά και διαιτητικές 
ίνες µπορείτε να προσθέσετε τριµµένο καρότο, 
που είναι πλούσιο σε καροτενοειδή. Είναι µια 
γρήγορη και θρεπτική συνταγή που µπορεί να δι-
ατηρηθεί στο ψυγείο για 3-4 µέρες και να αντικα-
ταστήσει πολλές σάλτσες και σος του εµπορίου 
στις οποίες συχνά υπάρχει προσθήκη ζάχαρης.

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Το γουακαµόλε συνιστά µια διαφορετική και πολύ γευστική 
σάλτσα που µπορεί να συνοδεύσει µεξικάνικες συνταγές και 
όχι µόνο. Παράλληλα, είναι κατάλληλη για χορτοφάγους και 
vegan, δεδοµένου ότι όλα τα συστατικά του είναι φυτικής 
προέλευσης. Το αβοκάντο, που είναι το κύριο συστατικό 
του, περιέχει µονοακόρεστα λιπαρά οξέα και αξίζει να ση-
µειωθεί πως 30 γρ. αβοκάντο ισοδυναµούν θερµιδικά µε 1 
κ.γλ. ελαιόλαδο. Επίσης, το γουακαµόλε, συνυπολογίζοντας 
και την ντοµάτα, είναι πλούσια πηγή διαιτητικών ινών. Καλό 
θα ήταν να διατηρήσετε τη σάλτσα στο ψυγείο καλυµµένη 
το πολύ 1 ηµέρα, διότι διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε 
λίπος, το οποίο οξειδώνεται γρήγορα και αλλάζει το χρώµα 
της σάλτσας.

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τα δύο dips για να συνοδεύσετε ψητό κοτόπουλο, µπιφτέκι, τορ-
τίγιες / αραβικές πίτες, κράκερ, σάντουιτς, σαλάτες ζυµαρικών και οποιοδήποτε άλλο πιάτο συµφω-
νεί µε τις γευστικές προτιµήσεις σας.



Επιδόρπια
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Οι ίδιες αναφορές του κ. Αγγελή αποτέλεσαν, μετά τις εκλογές 
του 2019, τη βάση για τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής ε-
πιτροπής, η οποία ερεύνησε τη δράση του κ. Παπαγγελόπουλου. 
Στη διαδικασία αυτή πρωτοστάτησαν, εκτός του κ. Αγγελή, τέσ-
σερις ακόμη ανώτεροι δικαστικοί (οι δύο εν ενεργεία), οι οποίοι 
κατέθεσαν ως μάρτυρες κατά του κ. Παπαγγελόπουλου. Η εκ μέ-
ρους της Βουλής άσκηση δίωξης κατά του κ. Παπαγγελόπουλου 
καταλαμβάνει υποχρεωτικά και τα μη πολιτικά πρόσωπα συμμε-
τόχους και ενεργοποιεί, κατόπιν κληρώσεως, τη λειτουργία πε-
νταμελούς Δικαστικού Συμβουλίου, αποτελούμενου από ανώτα-
τους δικαστικούς (τρεις από τον Άρειο Πάγο και δύο από το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας), ένας από τους οποίους θα εκτελέσει 
χρέη ανακριτή. Θα κληρωθεί επίσης ο εισαγγελέας του Συμβου-
λίου, από τα μέλη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Το Συμ-
βούλιο θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της διαδικασίας και της 
ουσίας που θα ανακύψουν κατά την ανάκριση, κυρίως όμως θα 
αποφανθεί για την παραπομπή σε δίκη ή την απαλλαγή του κα-
τηγορουμένου και των συμμετόχων. Η κρίση του Συμβουλίου 
είναι αμετάκλητη. Δεν υπάρχει δικαίωμα προσβολής της απόφα-
σής του από κανέναν. Επομένως, αν υπάρξει παραπομπή πολιτι-
κού, ακολουθεί ειδικό δικαστήριο, αν υπάρξει απαλλαγή, ο φά-
κελος κλείνει. Τυχόν συμμέτοχοι, που κριθεί ότι πρέπει να δικα-
στούν, θα παραπεμφθούν στα τακτικά δικαστήρια.
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι στο Ελληνικό Σύνταγμα η έρευνα α-
ξιόποινων πράξεων μελών κυβέρνησης συνιστά μια κυρίως πο-
λιτική διαδικασία. Δεν επιτρέπεται καν έρευνα χωρίς προηγού-
μενη άδεια της Βουλής. Αυτό θεωρητικά σημαίνει ότι η Βουλή, 
για αμιγώς πολιτικούς λόγους, μπορεί να απαγορεύσει την έ-
ρευνα. Τα προβλήματα ηθικής και δεοντολογίας μπορεί να είναι 
μεγάλα σε τέτοια περίπτωση, αλλά αυτό ακριβώς προβλέπεται. 
Το πραγματικό ζήτημα, βεβαίως, είναι κάθε φορά πιο απλό. Μια 
έρευνα που θα (ή δεν θα) ξεκινήσει χωρίς στοιχεία ή βάσιμες εν-
δείξεις θα καταρρεύσει γρήγορα. Το ζήσαμε με την έρευνα κατά 
των δέκα πολιτικών αντιπάλων των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία 

Τ
η Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 έγινε γνω-
στό ότι η κυβερνητική πλειοψηφία, μετά 
την ολοκλήρωση των εργασιών της ειδι-
κής κοινοβουλευτικής επιτροπής (προ-
ανακριτική), εισηγείται την άσκηση 
ποινικής δίωξης κατά του κ. Παπαγγε-
λόπουλου για ηθική αυτουργία στο κα-

κούργημα της κατάχρησης εξουσίας, ακόμη ένα κακούργημα και 
άλλα έξι πλημμελήματα. Με την εισήγηση δηλώθηκε ότι συμ-
φωνεί και το ΚΙΝΑΛ. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου η άσκηση ποινι-
κής δίωξης εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής. Ένα από 
τα αρχικά σχόλια του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι η κυβερνητική πλειοψη-
φία έμεινε με «τον ηθικό αυτουργό στο χέρι», διότι η εισήγηση 
δεν κατονόμαζε φυσικό αυτουργό.
Την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 έγινε γνωστό ότι ασκήθηκε από 
την τακτική Δικαιοσύνη ποινική δίωξη κατά της κ. εισαγγελέως 
Διαφθοράς για το κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας και για 
πέντε ακόμη πλημμελήματα. Και ο φυσικός αυτουργός «βρέ-
θηκε».
Έχει σημασία να θυμηθούμε ότι όλα δρομολογήθηκαν με πρω-
τοβουλία ενός εν ενεργεία δικαστικού: του αντεισαγγελέα του Α-
ρείου Πάγου κ. Ιωάννη Αγγελή. Αυτός υπέβαλε στις αρχές του 
2019 δύο αναφορές στην τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
οι οποίες, ουσιαστικά, ήταν μηνύσεις κατά της εισαγγελέως Δι-
αφθοράς. Διαπιστώθηκε στη συνέχεια ότι οι συγκεκριμένες α-
ναφορές-μηνύσεις έμειναν «παγωμένες» επί πεντάμηνο περί-
που, ενώ διαρρεόταν ότι επρόκειτο περί πειθαρχικών αναφο-
ρών που αρχειοθετήθηκαν. Μετά τη διαρροή του περιεχομένου 
τους, η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναγκάστηκε, τον Ι-
ούνιο του 2019, να διατάξει ποινική έρευνα, η οποία κατέληξε 
στην πρόσφατη άσκηση ποινικής δίωξης κατά της εισαγγελέως 
Διαφθοράς. Είναι αλήθεια ότι οι δύο αντεισαγγελείς του Αρείου 
Πάγου που ερεύνησαν κατέληξαν σε διαμετρικά αντίθετα πορί-
σματα, ωστόσο το θεσμικό αποτέλεσμα ήταν άσκηση δίωξης.

πρακτικά κατέληξε σε πολιτικό φιάσκο και προκάλεσε την τρέ-
χουσα έρευνα εις βάρος του κ. Παπαγγελόπουλου.
Όσο κι αν διαμαρτύρεται η σημερινή αντιπολίτευση για πολιτική 
δίωξη, το θέμα έχει ξεκαθαριστεί: ναι, η διαδικασία είναι μέχρις 
ένα σημείο πολιτική, αλλά η δίωξη δεν μπορεί να είναι πολιτική, 
ήτοι δίωξη σκοπιμότητας. Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε από ει-
δική κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία να 
τονιστεί ότι εν ενεργεία δικαστικοί διαμόρφωσαν, ως μάρτυρες, 
μεγάλο κομμάτι των συμπερασμάτων. Από της απαγγελίας κατη-
γορίας και μετά, όμως, η διαδικασία είναι αμιγώς δικαστική. Και 
εκεί, δεν χωρούν παρερμηνείες. Οι δικαστικοί που θα διεκπεραι-
ώσουν τις διαδικασίες θα οριστούν με κλήρωση. Η ίδια η φύση 
των πραγμάτων και η ουσιώδης βαρύτητα της διαδικασίας εγγυ-
ώνται ότι οι δικαστικοί δεν θα κάνουν εκπτώσεις. Εάν το πολιτικό 
σκέλος της διαδικασίας, κοινώς η έρευνα της Βουλής, ήταν «στη-
μένη», τούτο θα αναδειχθεί από τους δικαστικούς που θα κρίνουν 
στη συνέχεια. Κανένα πολιτικό κόμμα δεν θέλει τέτοια σφραγίδα 
στο μέτωπό του. Οι πολιτικές συνέπειες θα είναι καθοριστικές.
Ανάμεσα στα άλλα, ο κ. Παπαγγελόπουλος κατηγορείται για 
ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας – ότι έπεισε δικαστικό 
να ενοχοποιήσει αθώους. Η δικαστικός που φέρεται να επείσθη 
είναι η κ. εισαγγελέας Διαφθοράς. Θα δικαστούν μαζί από το ει-
δικό δικαστήριο, εφόσον το Συμβούλιο τους παραπέμψει, ή θα α-
θωωθούν μαζί. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να απαλλαγεί ο πρώτος 
και να δικαστεί η δεύτερη. Απαλλαγή της δεύτερης σημαίνει αυτο-
μάτως και απαλλαγή του πρώτου. Απαλλαγή του πρώτου δεν ση-
μαίνει αυτομάτως και απαλλαγή της δεύτερης.
Η επιλογή της άσκησης δίωξης κατά της κ. εισαγγελέως Διαφθο-
ράς (παρά τα διαμετρικά αντίθετα πορίσματα των ερευνητών ει-
σαγγελέων) έγινε σε χρόνο πριν αποφανθεί η Βουλή για τον κ. 
Παπαγγελόπουλο. Τυχόν απαλλαγή της ουσιαστικά θα έκοβε τον 
δρόμο στη Βουλή και θα καθιστούσε αδύνατη τη δίωξη κατά του 
κ. Παπαγγελόπουλου. Είναι προφανές ότι η Δικαιοσύνη, θεσμικά, 
δεν θα το έπραττε, για προφανείς λόγους.
Έως τώρα η Δικαιοσύνη είχε θεσμικά δευτερεύοντα ρόλο, πρωτο-
στατούντων ωστόσο εν ενεργεία στελεχών της. Πλέον παραλαμ-
βάνει τη σκυτάλη και την αυτονόητη ευθύνη είτε της κάθαρσης 
και αυτοκάθαρσης είτε της απομάκρυνσης των σκιών. Η τελική 
της κρίση θα πρέπει να είναι υποδειγματική, όποια κι αν είναι. 
Η ευθύνη είναι τεράστια και θα καθορίσει την πολιτική ζωή της 
χώρας για δεκαετίες.
Όσο για τους παραπεμπόμενους, μόνο ένα σχόλιο χωρά: διαμαρ-
τύρονται διότι υπόκεινται σε διαδικασίες παρόμοιες με εκείνες 
τις οποίες (πρώτοι) οι ίδιοι επιφύλαξαν στους αντιπάλους τους (ε-
ξόχως αποτυχόντες). Τώρα, πρωτοστατεί η Δικαιοσύνη και όχι οι 
πολιτικοί, όπως τότε. Δεν έχουν παρά να υποστηρίξουν την αθωό-
τητά τους, χωρίς παράπονα. Οι ίδιοι προκάλεσαν τις εξελίξεις.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Εάν το πολιτικό σκέλος της διαδικασίας, 
κοινώς η έρευνα της Βουλής, ήταν 
«στημένη», τούτο θα αναδειχθεί από 
τους δικαστικούς που θα κρίνουν στη 
συνέχεια. Κανένα πολιτικό κόμμα 
δεν θέλει τέτοια σφραγίδα στο μέτωπό 
του. Οι πολιτικές συνέπειες θα είναι 
καθοριστικές.

Δίωξη πολιτική  
ή δίωξη δικαστική;

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*



  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

Μ
ε την πλήρη επανεκ-
κίνηση της ελληνικής 
οικονομίας αλλά και την 
επιστροφή στην κανο-
νικότητα μετά την άρση 
των αυστηρών περιορι-
στικών μέτρων για τον 

κορονοϊό θα συνδεθεί η φετινή Διεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) που θα πραγματοποιηθεί 
από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Οι ελληνικές 
και ξένες επιχειρήσεις δίνουν κάθε χρόνο ρα-
ντεβού στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας τη Δι-
εθνή Έκθεση σε κόμβο μεγάλων επιχειρηματι-
κών συμφωνιών.
Τιμώμενη χώρα φέτος είναι η Γερμανία, ενώ 
έχουν προγραμματιστεί παράλληλες εκδηλώ-
σεις για την τεχνολογία, τον πρωτογενή τομέα, 
την επιχειρηματικότητα, τη διατροφή-γαστρο-
νομία, αλλά και συναυλίες, θεατρικά δρώμενα 
και δράσεις πολιτισμού. Το Εθνικό Γερμανι-
κό Περίπτερο με 63 επιχειρήσεις και φορείς 
έχει ήδη καλυφθεί πλήρως και συγκεντρώνει 
συμμετοχές από τους μεγαλύτερους κλάδους 
της γερμανικής οικονομίας, όπως η αυτοκι-
νητοβιομηχανία, η ενέργεια, οι ταχυμεταφο-
ρές και τα logistics, η φαρμακοβιομηχανία, η 
αγροδιατροφή, η πληροφορική-λογισμικό, οι 
αεροπορικές μεταφορές, η διαχείριση αποβλή-
των και η προστασία του περιβάλλοντος κ.ά. 
Ενδεικτικά, ορισμένες από τις επιχειρήσεις και 
βιομηχανίες που θα συμμετάσχουν στο Εθνι-
κό Γερμανικό Περίπτερο είναι οι BASF, Bayer, 
Boehringer Ingelheim, DHL Express, Fraport 
Regional Airports of Greece Management 
Company S.A., Kosmocar SA, Mercedes-Benz 
Hellas, Siemens Electrotechnical Projects and 
Products Societe Anonyme κ.ά.
Επιπλέον, εκθέτες θα είναι σημαντικοί γερμα-
νικοί φορείς της οικονομίας, του επιχειρείν, της 
παιδείας και του πολιτισμού. Ξεχωριστή θέση 
στο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων, 
που πλαισιώνει τη συμμετοχή της Γερμανίας ως 
τιμώμενης χώρας, έχουν οι B2B συναντήσεις 
ανάμεσα σε γερμανικές και ελληνικές επιχει-
ρήσεις. Αξιοσημείωτο είναι πως ενώ, λόγω της 
αυξητικής πορείας της επισκεψιμότητας της ΔΕΘ 
(τα τελευταία χρόνια κυμαινόταν μεταξύ 250.000 
και 280.000 επισκεπτών), οι επικεφαλής του φο-
ρέα ανέμεναν φέτος περί τους 300.000 επισκέ-
πτες, οι εκτιμήσεις αναπροσαρμόζονται στις πε-
ρίπου 100.000 επισκέψεις, καθώς κύριος στόχος 
είναι η περιφρούρηση της δημόσιας υγείας.
Το επιχειρηματικό σκέλος της γερμανικής συμ-
μετοχής ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την 
πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού Εμπο-

ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, που 
οργανώνει το δικό του Ομαδικό Περίπτερο με 
τίτλο «Greece meets Germany», στο οποίο θα 
δώσει την ευκαιρία σε εταιρείες με εξαγωγική 
δράση προς τη γερμανική αγορά να προβάλουν 
την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στους 
επισκέπτες της ΔΕΘ.

Σύσφιξη σχέσεων
Η φετινή ΔΕΘ με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία 
αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία ώστε Ελλάδα και 
Γερμανία να επιβεβαιώσουν εμπράκτως το θε-
τικό κλίμα που χαρακτηρίζει τις μεταξύ τους οι-
κονομικές, επενδυτικές και εμπορικές σχέσεις. 
Ο γενικός διευθυντής του Ελληνογερμανικού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, 
Αθανάσιος Κελέμης, επισημαίνει ότι, πολύ πριν 
ξεσπάσει η πολυετής ελληνική κρίση χρέους, 
ισχυροί Γερμανοί επενδυτές τοποθετήθηκαν με 
κεφάλαια υψηλής αξίας σε βασικούς τομείς της 
εγχώριας αγοράς. «Κινούμενοι μεθοδικά και 
σε αυστηρό πλαίσιο οργάνωσης και εποπτείας, 
δημιούργησαν υποδομές σημαντικής υπεραξί-
ας, τις οποίες υποστήριξαν καθ’ όλη τη διάρκεια 
της οικονομικής περιπέτειας την οποία βίωσε η 
Ελλάδα κατά την περίοδο 2009-2018, και πλέ-
ον είναι έτοιμοι να διευρύνουν περαιτέρω τα 
επενδυτικά τους σχέδια, εστιάζοντας περισσό-
τερο στην πράσινη οικονομία, με επίκεντρο τις 
ΑΠΕ και την ανακύκλωση των απορριμμάτων» 
αναφέρει χαρακτηριστικά.
Κατά τη συνέπεια, η 85η ΔΕΘ αποτελεί ένα ισχυ-
ρό, θεσμικό «βήμα», που θα δώσει τη δυνατότητα 

ώστε η διακρατική αυτή συνεργασία να λάβει 
μεγαλύτερες διαστάσεις, όπως και να τύχει 
ισχυρότερης ώθησης. Ιδιαίτερα σήμερα, που η 
πανδημική κρίση, ανατρέποντας τα μακροοικο-
νομικά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο και επι-
βάλλοντας ακραίες συνθήκες λειτουργίας των 
αγορών, καθιστά επιβεβλημένη τη δημιουργία 
μεγαλόπνοων συμπράξεων, ικανών να προκα-
λέσουν, άμεσα, την επόμενη ανατροπή, αυτή τη 
φορά με θετικό προσανατολισμό.
Στην πρωτοβουλία αυτή αρωγός θα παρα-
μείνει με όλες του τις δυνάμεις το Ελληνο-
γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο, θεωρώντας ότι οι υγιείς εμπορικές 
και επενδυτικές σχέσεις αποτελούν στοιχείο 
πολιτισμού για κάθε σύγχρονη οικονομία και 
κοινωνία, επισημαίνει ο κ. Κελέμης.

Αυστηρό πρωτόκολλο
Όπως πρόσφατα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρό-
εδρος της ΔΕΘ - Helexpo A.E., Τάσος Τζήκας, 
η φετινή διοργάνωση θα είναι μια διαφορετική 
ΔΕΘ, ένα οικονομικο-πολιτικό γεγονός, με έμφα-
ση στις B2B συναντήσεις, στο οποίο «είναι καθ’ 
όλα εφικτό να εφαρμόσουμε ένα απόλυτο υγειο-
νομικό πρωτόκολλο, σε στενή συνεργασία με τον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και 
την Παγκόσμια Ένωση Εκθέσεων (UFI)».
Υπενθυμίζεται ότι στη Γερμανία, όπου οι εκ-
θέσεις είχαν αναβληθεί μέχρι το τέλος Οκτω-
βρίου, τα εκθεσιακά γεγονότα βγήκαν από την 
κατηγορία των διοργανώσεων υψηλού κινδύ-
νου και εντάχθηκαν σε εκείνη των εμπορικών 

κέντρων, όπου τις άδειες λειτουργίας δίνουν οι 
αρχές των κρατιδίων. Γι’ αυτό άλλωστε πλη-
θαίνουν οι ανακοινώσεις για εκθέσεις που θα 
πραγματοποιηθούν στη Γερμανία το φθινόπωρο.
Η πανδημία αποτέλεσε πλήγμα για την εκθεσιακή 
βιομηχανία σε όλο τον πλανήτη. Με βάση τα πιο 
πρόσφατα στοιχεία της UFI, για το διάστημα έως 
τις 9 Μαρτίου, στην Ευρώπη είχαν ακυρωθεί ή 
αναβληθεί πάνω από 220 εκθέσεις, ενώ παγκο-
σμίως ο αντίστοιχος αριθμός ξεπέρασε τις 500 
(προφανώς οι αριθμοί αυτοί έχουν αυξηθεί ση-
μαντικά έκτοτε). Η δευτερογενής οικονομική ζη-
μία στην Ευρώπη, που προκλήθηκε κατά το ίδιο 
διάστημα από τη μη πραγματοποίηση προγραμ-
ματισμένων εκθεσιακών γεγονότων λόγω της 
επιδημίας, ανήλθε (μέχρι τα μέσα Μαρτίου) σε 5,8 
δισ. ευρώ, ενώ τίθενται σε κίνδυνο 51.400 θέσεις 
εργασίας. Παγκοσμίως, οι αντίστοιχες απώλειες, 
που περιλαμβάνουν και τη ζημία σε μεταφορές, 
εστίαση και φιλοξενία, κατασκευή εκθεσιακών 
περιπτέρων κ.λπ., υπολογίστηκαν σε 14,4 δισ. 
ευρώ, εκ των οποίων 8,4 δισ. αφορούσαν την πε-
ριοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Στην Ευρώπη 
η εκθεσιακή βιομηχανία καθαυτήν αποδίδει έσο-
δα 23,1 δισ. ευρώ και πάνω από 206.000 θέσεις 
εργασίας κάθε τρίμηνο του οικονομικού έτους, 
ενώ παγκοσμίως οι αντίστοιχοι αριθμοί είναι 68,8 
δισ. ευρώ και 810.500 θέσεις εργασίας, σύμφωνα 
πάντα με τη UFI. «Σχετικά με την εκθεσιακή βιο-
μηχανία, έσοδα ύψους 81,6 δισ. ευρώ δεν θα πα-
ραχθούν παγκοσμίως μέχρι το τέλος του δεύτε-
ρου τριμήνου του 2020» υπογραμμιζόταν σε άλλη 
ανακοίνωση της UFI.

Η ΔΕΘ φέρνει ακόμα πιο κοντά 
Ελλάδα και Γερμανία
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Στη φετινή Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης θα δοθεί μεγά-
λη έμφαση στις B2B συναντή-
σεις ανάμεσα σε γερμανικές 
και ελληνικές επιχειρήσεις.
“



Πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα στις πρώιμες 
δοκιμές του σε ανθρώπους έδειξε ένα εμβόλιο 
κορονοϊού από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε 
συνεργασία με την εταιρεία AstraZeneca Plc. Με 

βάση τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν την περασμένη 
εβδομάδα, το εμβόλιο αύξησε τα επίπεδα των προστατευτι-
κών εξουδετερωτικών αντισωμάτων και των ανοσοποιητι-
κών Τ-κυττάρων που στοχεύουν στον ιό.
«Βλέπουμε πολύ καλές ανοσολογικές αντιδράσεις, όχι μόνο 
για την εξουδετέρωση αντισωμάτων αλλά και για τα Τ-κύττα-
ρα» δήλωσε ο Adrian Hill, επικεφαλής του Ινστιτούτου Jenner 
της Οξφόρδης, σε συνέντευξή του. «Τονώνουμε και τους δύο 
βραχίονες του ανοσοποιητικού συστήματος» πρόσθεσε.
Τα αποτελέσματα θα εξεταστούν προσεκτικά, καθώς κυβερ-
νήσεις σε όλο τον κόσμο επιδιώκουν να τερματίσουν την 
πανδημία που έχει σκοτώσει περισσότερους από 600.000 
ανθρώπους μέχρι σήμερα και έχει πυροδοτήσει οικονομική 
αναταραχή από τις αρχές του τρέχοντος έτους.
Παρόλο που η τόνωση της παραγωγής εξουδετερωτικών 
αντισωμάτων δεν αποδεικνύει ότι το εμβόλιο θα είναι απο-
τελεσματικό, θεωρείται σημαντικό πρώιμο βήμα στη δοκιμή.
Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχει ήδη ξεκινήσει δοκιμές 
τελικού σταδίου. Η AstraZeneca δήλωσε ότι ενδέχεται να αρ-

χίσει να χορηγεί δόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Σε-
πτέμβριο.

«Όσο περισσότερα εμβόλια, τόσο το καλύτερο»
«Θέλουμε κι άλλες εταιρείες να έχουν εμβόλια που λειτουρ-
γούν, επειδή ο κόσμος θα πάρει περισσότερα εμβόλια νωρί-
τερα» δήλωσε ο Adrian Hill.
Σύμφωνα με τη συμφωνία των ΗΠΑ με την Astra, οι ΗΠΑ θα 
μπορούσαν να αρχίσουν να λαμβάνουν προμήθειες από τον 
Οκτώβριο. Το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης έχει συνάψει συμ-
φωνία εφοδιασμού, αλλά τη Δευτέρα εξασφάλισε πρόσβαση 
σε πειραματικά εμβόλια κι άλλων εταιρειών, ώστε να συγκε-
ντρώσει αρκετές δόσεις για να καλύψει τον πληθυσμό των 66 
εκατομμυρίων κατοίκων του.
Η ομάδα της Οξφόρδης έχει αναπτύξει μια τεχνολογία που 
μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία, χρησιμοποιώντας έναν 
αβλαβή ιό για να μεταφέρει μέρος του γενετικού υλικού του 
παθογόνου σε κύτταρα, ώστε να δημιουργήσει ανοσοαπόκρι-
ση.
Το προτεινόμενο εμβόλιο παράγεται από μια εξασθενημένη 
έκδοση ενός ιού κοινού κρυολογήματος που έχει γενετικά 
αλλάξει ώστε να μην μπορεί να αναπτυχθεί σε ανθρώπους.
«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι» είπε ο Hill.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Κορονοϊός: Πλησιάζει ακόμη περισσότερο  
η ανακάλυψη εμβολίου

Ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 
ανακοίνωσε σημαντικά, αλλά πρώιμα 
αποτελέσματα από τις τελευταίες της δοκιμές.

H ζεστή περίοδος του καλοκαιριού και ο καυτός ήλιος 
βλάπτουν την επιδερμίδα του προσώπου σας, η οποία 
χρειάζεται ειδική περιποίηση για να αντεπεξέλθει σε 
αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Είναι η περίοδος κατά 

την οποία το δέρμα εκτίθεται σε διάφορους επιθετικούς παράγο-
ντες, εξαιτίας της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας, της αυξημέ-
νης θερμοκρασίας, του ξηρού αέρα, της άμμου και της σκόνης, 
καταστάσεων που ενεργοποιούν περισσότερο τους σμηγματογό-
νους αδένες.

Ο μεγάλος, μακροπρόθεσμος κίνδυνος είναι η γήρανση των 
κυττάρων του προσώπου, ενώ βραχυπρόθεσμα το δέρμα μας, 
χωρίς την κατάλληλη περιποίηση, δείχνει ταλαιπωρημένο και 
παραμελημένο.
Ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές, που μας δίνει ο δερμα-
τολόγος-αφροδισιολόγος δρ. Χριστόφορος Λοϊζίδης, θα προσφέ-
ρετε στην επιδερμίδα του προσώπου σας ακριβώς ό,τι χρειάζεται 
ώστε να παραμείνει προστατευμένη και υγιής.

Επιλέξτε το σωστό αντηλιακό
Αν έχετε ξηρή επιδερμίδα, θα πρέπει να επιλέξετε αντηλιακό που 
προσφέρει μεγάλη ενυδάτωση, ενώ, αντίθετα, για τις λιπαρές επι-
δερμίδες επιβάλλονται προϊόντα που δεν ενισχύουν τη λιπαρότη-
τα (oil free).
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσέξετε τη σωστή εφαρ-
μογή τους. Η συνήθεια να φοράμε αντηλιακό και να μπαίνουμε 
αμέσως στη θάλασσα μπορεί να ακυρώσει τη δράση του, γι’ αυτό 
καλό είναι να επιλέξετε αδιάβροχα αντηλιακά.

Χρησιμοποιήστε το αντηλιακό σας σωστά
Το αντηλιακό για να δράσει σωστά και να σας προστατέψει θέλει 
τον… χρόνο του, γι’ αυτό δώστε την ευκαιρία στην επιδερμίδα του 
προσώπου σας να το απορροφήσει σωστά.
Η εφαρμογή του, επίσης, απαιτεί επανάληψη ανά δύο ώρες και 
κάθε φορά μετά από σωματική άσκηση, κολύμβηση και έντονη 
εφίδρωση.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε να εφαρμόζετε το αντηλιακό και σε λι-
γότερο «δημοφιλή» σημεία, όπως είναι τα αυτιά, τα βλέφαρα και 
κυρίως ο λαιμός και το ντεκολτέ.

Ιατρικός καθαρισμός προσώπου
Ιδρώτας, αντηλιακά και καλλυντικές κρέμες προσώπου, σε συν-

δυασμό με την άμμο, την αστική σκόνη και τους ρύπους, δημι-
ουργούν ένα «εκρηκτικό μείγμα» που καταπονεί την επιδερμίδα 
του προσώπου σας. Μαύρα και άσπρα στίγματα μπορεί να κά-
νουν την εμφάνισή τους, αλλά πολύ συχνά και σπυράκια που 
μοιάζουν με αυτά της ακμής.
Ο ιατρικός καθαρισμός προσώπου μπορεί να απομακρύνει 
εγκαίρως από την επιδερμίδα του προσώπου σας τη λιπαρότητα, 
το σμήγμα και τα νεκρά κύτταρα, πριν προλάβουν να τη βλάψουν.

Ενυδάτωση της επιδερμίδας του προσώπου
Η ενυδάτωση της επιδερμίδας του προσώπου στο ιατρείο προ-
σφέρει καλύτερη απορρόφηση των ενυδατικών προϊόντων και 
μεγαλύτερη προστασία και περιποίηση. Εάν μάλιστα πάσχετε 
από ακμή ή κάποια άλλη δερματική πάθηση, καλό θα ήταν να 
επιλέξετε πρώτα τον καθαρισμό προσώπου και στη συνέχεια την 
εφαρμογή προϊόντων ενυδάτωσης, μετά από συμβουλή και κα-
θοδήγηση δερματολόγου.
Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάτε ότι η πολύωρη καταπόνηση 
της επιδερμίδας του προσώπου σας από την ηλιακή ακτινοβο-
λία απαιτεί τακτική ενυδάτωση, με προϊόντα που ταιριάζουν στον 
τύπο του δέρματός σας και στις ανάγκες του.

Ο ρόλος των βιταμινών
Το οξειδωτικό στρες είναι μια επιβλαβής κατάσταση για την υγεία 
της επιδερμίδας του προσώπου, που προκαλείται από την πολύ-
ωρη έκθεση στον ήλιο. Μάλιστα, έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι 
το οξειδωτικό στρες ευνοεί την πρόωρη γήρανση του δέρματος.
Είναι καλό μετά από επικοινωνία με τον γιατρό σας να αποφα-
σίσετε τη λήψη των κατάλληλων βιταμινών και αντιοξειδωτικών 
στοιχείων, τα οποία μειώνουν το οξειδωτικό στρες και δημιουρ-
γούν μια σημαντική ασπίδα προστασίας από τον ήλιο στην επιδερ-
μίδα του προσώπου σας.
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Μην ξεχνάτε ότι η πολύωρη 
καταπόνηση της επιδερμίδας του 
προσώπου σας από την ηλιακή 
ακτινοβολία απαιτεί τακτική 
ενυδάτωση!

Μυστικά για άψογη επιδερμίδα προσώπου το καλοκαίρι



  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

Μ
ύθος αποδεικνύεται η 
υπερκατανάλωση φαρ-
μάκων στην Ελλάδα. 
Μελέτη οικονομολόγων 
της υγείας αμφισβητεί 
ευθέως την παγιωμένη 
άποψη ότι οι Έλληνες κα-

ταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φαρμάκων, μεγα-
λύτερες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, καθώς 
η χώρα μας είναι κοντά στον (ή κάτω από τον) μέσο 
όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, η υπερκατανά-
λωση φαρμάκων στη χώρα είναι μύθος που ενέχει 
τον κίνδυνο να αποτελέσει και τη μη ορθολογική 
βάση στην οποία θα στηριχτούν τα επόμενα μέτρα 
της πολιτικής του φαρμάκου στη χώρα.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τα στοιχεία του Ινστι-
τούτου Οικονομικών της Υγείας (i-hecon) προκύπτει 
ότι ο δημόσιος διάλογος στο θέμα της κατανάλωσης 
φαρμάκων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μάλ-
λον αυθαίρετες εκτιμήσεις, συνεπεία της απουσίας 
μιας αξιόπιστης πηγής και, κατά συνέπεια, από αυ-
θαίρετα συμπεράσματα στο ζήτημα της κατανάλω-
σης. Ο καθορισμός της δημόσιας φαρμακευτικής 
δαπάνης σε 1,945 δισ. ευρώ και η καθιέρωση του 
clawback δεν έχουν επηρεάσει το ύψος της συνο-
λικής δαπάνης. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι 
πωλήσεις φαρμάκου από το 2009 έως και το 2018 
παραμένουν σχεδόν σταθερές (σε τιμές 2018, 3,68 
και 3,75 δισ. ευρώ για το 2009 και το 2018 αντίστοι-
χα). Τα μέτρα που έχουν ληφθεί έχουν μετακυλίσει 
τη δαπάνη στη βιομηχανία και στον καταναλωτή. Το 
clawback που πληρώνει η φαρμακευτική βιομηχα-
νία έχει ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, ενώ η ιδιωτική 

φαρμακευτική δαπάνη (1,8 δισ. ευρώ) έχει φτάσει 
να είναι το 50% της συνολικής δαπάνης σε σχέση 
με το 20% το 2009.
Κατά τη διάρκεια σχετικής εκδήλωσης ο διευ-
θυντής του Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας, 
Κώστας Αθανασάκης, αναφέρθηκε και στα μέτρα 
που μπορούν να εφαρμοστούν για τη διαχείριση 
του προβλήματος της φαρμακευτικής δαπάνης και 
διακρίνονται:
• σε μέτρα «από πάνω προς τα κάτω», που απο-
σκοπούν στον καθορισμό της δαπάνης φαρμάκου 
στο μακρο-οικονομικό (συνολικό) επίπεδο (με 
χαρακτηριστικά παραδείγματα: τον καθορισμό του 
ύψους του προϋπολογισμού, clawbacks, ενισχύ-
σεις του ύψους του budget κ.λπ.) και
• σε μέτρα «από κάτω προς τα πάνω», τα οποία 
αποσκοπούν στην επιρροή στις καθημερινές αλλη-
λεπιδράσεις, το σύνολο των οποίων διαμορφώνει 
τη δαπάνη (μέτρα στο μικρο-επίπεδο), για παρά-
δειγμα τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης.
Στην ανάλυσή του το Ινστιτούτο Οικονομικών της 
Υγείας καταλήγει πως οι παραπάνω διαπιστώσεις 
δείχνουν ότι η πολιτική του φαρμάκου χρειάζεται 
μάλλον να στραφεί σε μέτρα των άλλων δύο συ-
στατικών της φαρμακευτικής δαπάνης (τις τιμές και 
τη σύνθεση του «καλαθιού» των φαρμάκων) και 
όχι στον όγκο της κατανάλωσης, προκειμένου να 
είναι επιτυχής.
Επιπλέον, η διαχείριση των μειζόνων προβλημά-
των της αγοράς θα απαιτήσει μέτρα δημοσιονομι-
κού (από πάνω προς τα κάτω) αλλά και μεταρρυθ-
μιστικού (από κάτω προς τα πάνω) χαρακτήρα.
Το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας κατέθεσε 

μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επίλυση του 
ζητήματος του clawback, βασισμένη στα δομικά 
χαρακτηριστικά της αγοράς του φαρμάκου στην 
Ελλάδα, αλλά και στις δημοσιονομικές απαιτή-
σεις, η οποία λαμβάνει υπ’ όψιν προτάσεις εμπει-
ρογνωμόνων αλλά και τις απόψεις των εμπλε-
κόμενων μερών. Προτείνονται μέτρα άμεσου 
αποτελέσματος (όπως άμεση ανατιμολόγηση του 
συνόλου των φαρμάκων, εθελοντικές μειώσεις 
τιμών, μεταβολές στη διαδικασία «τύπου ΗΤΑ» 
όσον αφορά βιοομοειδή και γενόσημα, διαπραγ-
ματεύσεις στις 10 μείζονες θεραπευτικές κατηγο-
ρίες και συγκρότηση του θεσμού του «Αρχιάτρου 
του ΕΟΠΥΥ» για την έκδοση οδηγιών πολιτικής 
συνταγογράφησης), καθώς και μια σειρά από δο-
μικά ή μακροπρόθεσμα μέτρα.
«Πίσω από τους αριθμούς που απεικονίζουν την 
πολιτική του φαρμάκου στη χώρα μας υπάρχουν 
στρεβλώσεις, που χρειάζονται αποκωδικοποίη-
ση. Η κατανάλωση φαρμάκων σε όγκο δεν είναι 
υψηλή. Στη δυσκολία αποκρυπτογράφησης αυ-
τού του φαινομένου καραδοκεί το clawback, που 
επιτείνει τις στρεβλώσεις. Συνεπώς, η εξυγίανση 
της φαρμακευτικής αγοράς αρχίζει από την επί-
λυση αυτού του προβλήματος» δήλωσε ο καθη-
γητής Γιάννης Κυριόπουλος.

Καταρρίφθηκε ο μύθος
Συγκρίνοντας στοιχεία του ΟΟΣΑ για τον όγκο 
φαρμάκων που συνταγογραφείται σε ευρωπα-
ϊκές χώρες, οι ερευνητές κατέδειξαν ότι οι Έλ-
ληνες κάνουν χαμηλότερη κατανάλωση αντιυ-
περτασικών, αναλγητικών, φαρμάκων για μυο-

σκελετικές παθήσεις και φαρμάκων για το πεπτικό 
σύστημα. Αντίθετα, επιβεβαιώνεται ότι οι Έλληνες 
είναι πρωταθλητές στην κατανάλωση αντιβιοτι-
κών, ενώ υψηλή κατανάλωση καταγράφεται και 
σε αιματολογικά σκευάσματα, όπως αντιθρομβω-
τικά, φάρμακα κατά της αναιμίας, αντιαιμορραγι-
κά κ.ά. Οι συντάκτες της μελέτης θεωρούν ότι οι 
διαφοροποιήσεις στην κατανάλωση πιθανότατα 
μπορούν να αποδοθούν σε διαφορές στο προφίλ 
υγείας του πληθυσμού κάθε χώρας αλλά και στην 
κλινική πράξη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
συγκριτικής μελέτης του Ινστιτούτου Οικονομι-
κών της Υγείας για τον όγκο κατανάλωσης φαρ-
μάκων στην Ελλάδα και διεθνώς (στοιχεία του 
2017, που είναι και τα τελευταία διαθέσιμα στη 
βάση δεδομένων), στη χώρα μας καταγράφεται 
υψηλότερη του μέσου όρου ευρωπαϊκών χω-
ρών του ΟΟΣΑ κατανάλωση στα αιματολογικά 
σκευάσματα όπως αντιθρομβωτικά, φάρμακα 
κατά της αναιμίας, αντιαιμορραγικά κ.ά., στα αντι-
βιοτικά, στα αντιαρρυθμικά και στα φάρμακα για 
τον διαβήτη. Έτσι, στην Ελλάδα η καθορισμένη 
ημερήσια δόση (DDD) ανά 1.000 κατοίκους για 
αιματολογικά σκευάσματα είναι 223,1 έναντι 142,4 
(υψηλότερη κατά 56,7%). Η κατανάλωση των αντι-
βιοτικών είναι κατά 78,4% υψηλότερη στην Ελλά-
δα (32,1 DDD ανά 1.000 κατοίκους έναντι 18) και 
των αντιαρρυθμικών σκευασμάτων κατά 46,4% (7 
DDD ανά 1.000 κατοίκους έναντι 4,8).
Στον αντίποδα, η χαμηλότερη κατανάλωση κατα-
γράφεται σε ορμονικά σκευάσματα (-48,9%), φάρ-
μακα του ουρογενοποιητικού συστήματος (-44,8%), 
σκευάσματα για αρθροπάθειες και μυοσκελετικές 
παθήσεις (-42%), φάρμακα του αναπνευστικού 
συστήματος (-30,6%), του νευρικού συστήματος 
(-25,7%) και του πεπτικού συστήματος (-22,9%).
Στην κατηγορία των σκευασμάτων για το καρ-
διαγγειακό σύστημα η Ελλάδα έχει χαμηλότερη 
κατανάλωση κατά 8% σε σχέση με τις άλλες χώ-
ρες της Ευρώπης. Μάλιστα, η κατανάλωση των 
αντιυπερτασικών σκευασμάτων στην Ελλάδα εί-
ναι χαμηλότερη κατά 40,2% σε σχέση με τον μέσο 
όρο των ευρωπαϊκών χωρών του ΟΟΣΑ, ενώ 
των διουρητικών κατά 33,4%. Η κατανάλωση των 
αναλγητικών εμφανίζεται κατά 96,3% χαμηλότε-
ρη, ενώ των υπνωτικών-ηρεμιστικών κατά 68,1% 
χαμηλότερη.

Μύθος η υπερκατανάλωση 
φαρμάκων στην Ελλάδα
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Η υπερσυνταγογράφηση και η 
υπερκατανάλωση φαρμάκων 
είναι μύθοι και δεν μπορούν 
να συνεχίσουν να κυριαρχούν 
στον δημόσιο διάλογο για τη 
διαχείριση του προβλήματος 
της φαρμακευτικής δαπάνης.
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ΓΚΑΛΑ ΟΠΕΡΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΣ ΣΤΟ ΗΡΩ∆ΕΙΟ
Την Κυριακή 26 Ιουλίου οι διεθνώς αναγνωρι-
σµένοι πρωταγωνιστές της όπερας Κρασσιµίρα 
Στογιάνοβα, Ρικκάρντο Μάσσι και ∆ηµήτρης 
Πλατανιάς θα ερµηνεύσουν διάσηµες άριες 
και ντουέτα από όπερες των Βέρντι, Τζορντά-
νο, Καταλάνι, Πονκιέλλι και Πουτσίνι. Την 
Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα 
διευθύνει ο διακεκριµένος αρχιµουσικός Πιερ 
Τζόρτζιο Μοράντι. Την Τρίτη 28 Ιουλίου οι 
διεθνώς καταξιωµένοι πρωταγωνιστές της όπε-
ρας Τσέλια Κοστέα, Τζόρτζιο Μπερρούτζι και 
Αµπρότζο Μαέστρι θα ερµηνεύσουν διάσηµες 
άριες και ντουέτα από όπερες των Βέρντι, 
Πονκιέλλι, Λεονκαβάλλο και Πουτσίνι.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ - ΑΝ∆Ρ ΙΑΝΑ 
ΜΠΑΜΠΑΛΗ - ΣΤΑΘΗΣ ∆ΡΟΓΩΣΗΣ
Ο Μανώλης Φάµελλος, η Ανδριάνα Μπάµπαλη 
και ο Στάθης ∆ρογώσης, τραγουδοποιοί και φίλοι, 
συναντιούνται στην Τεχνόπολη του ∆ήµου Αθη-
ναίων τη ∆ευτέρα 27 Ιουλίου για να ερµηνεύσουν 
αγαπηµένες επιτυχίες τους.

ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ
Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται στο Άλσος την 
Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Ιουλίου για να µας 
ψυχαγωγήσει, να µας ευφράνει την ψυχή µε 
τα τραγούδια, τις µουσικές και τον προσωπικό 
αφηγηµατικό του τόνο που όλοι αγαπάµε. Με ένα 
δυνατό πρόγραµµα γεµάτο τραγούδια απ’ όλη του 
τη δισκογραφία, αλλά και ένα µουσικό παιχνίδι µε 
τραγούδια που ο Κωστής αγαπά πολύ, ερµηνευµέ-
να µε τον δικό του, ιδιαίτερο και µοναδικό τρόπο, 
δεν θα αφήσει, ούτε αυτή τη φορά, κανέναν στην 
καρέκλα του!

O ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΑΣ 
ΣΤΟ ΒΕΑΚΕΙΟ

Ο 
Κώστας Μακεδόνας επι-
στρέφει µετά από τρία 
χρόνια σε έναν από τους πιο 
αγαπηµένους του συναυλι-
ακούς χώρους, στο Βεάκειο 
Θέατρο του Πειραιά, τη 

∆ευτέρα 27 Ιουλίου, για να µας χαρίσει µία 
από τις πιο όµορφες µουσικές βραδιές του κα-
λοκαιριού µε τα υπέροχα τραγούδια του. Μας 
ταξιδεύει σε λαϊκά µονοπάτια και µας καλεί 
να τραγουδήσουµε όλοι µαζί αγαπηµένες του 
επιτυχίες («Μαργαριτάρια», «Μόνο µια φορά», 
«Το ποδήλατο», «Τα πλοία της γραµµής», «Μη 
µου λες αντίο» και πολλά άλλα) αλλά και τρα-
γούδια-σταθµούς της ελληνικής δισκογραφίας 
µεγάλων δηµιουργών και ερµηνευτών, όπως 
του Νίκου Παπάζογλου. Σε αυτό το ιδιαίτερο 
σηµείο της συναυλίας, µε το αφιέρωµα στα 
τραγούδια του αξέχαστου Νίκου Παπάζογλου, 
συµµετέχει φιλικά ο Χρήστος Μάστορας.
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H Κάθριν-Ζέτα Τζόουνς 
και η κόρη της είναι 
ολόιδιες
Η 50χρονη σταρ μοιράζεται συχνά 
φωτογραφίες με τα παιδιά της στο 
Instagram. Το ίδιο έκανε και πάλι με 
μια εικόνα της πανέμορφης 17χρο-
νης κόρης της, στην οποία είναι σχε-
δόν ίδιες. «Το κορίτσι μου στον κήπο» 
έγραψε η Κάθριν-Ζέτα Τζόουνς και, 
όπως ήταν φυσικό, οι θαυμαστές της 
της χάρισαν αμέτρητα likes, ενώ σχολί-
ασαν πόσο μοιάζουν.

Η Ζιζέλ Μπούντχεν θα φυτέψει 40.000 δέντρα
Το διάσημο supermodel μοιράστηκε το όραμά του για τον εορτασμό των 40ών 
γενεθλίων του: τη φύτευση 40.000 δέντρων στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου. 
«Όπως γνωρίζουν ορισμένοι από εσάς, τα γενέθλιά μου έρχονται στις 20 Ιουλίου. 
Και δεν είναι τυχαία γενέθλια! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα γίνω 40! Νιώθω ότι 
ξεκινά ένα ολόκληρο νέο κεφάλαιο της ζωής μου και ήθελα να το γιορτάσω με 
νόημα, γι’ αυτό αποφάσισα να φυτέψω 40.000 δέντρα» είπε χαρακτηριστικά. Η 
Μπούντχεν δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες της την ώρα που φυτεύει δέντρα, 
τόσο από το παρελθόν όσο και από το παρόν.

Αλλαγή πορείας για τον Κιάνου Ριβς
Ηθοποιός, μουσικός, παραγωγός ταινιών και, τώρα, συγγραφέας 
κόμικς ο Κιάνου Ριβς. Το νέο του εγχείρημα έχει ενθουσιάσει το 
κοινό του. Για την ακρίβεια, αυτό το διάστημα ο Ριβς συνεργάζεται 
με τον επιτυχημένο δημιουργό κόμικς των «New York Times» Ματ 
Κιντ, προκειμένου να δημιουργήσει μια συλλογή κόμικς, η οποία 
θα αποτελείται από 12 τεύχη, με τίτλο BRZRKR. Ο Κιντ έχει, μεταξύ 
άλλων, εργαστεί πάνω στα «Spider-Man» και «Justice League of 
America».

Παντρεύτηκε η πριγκίπισσα Βεατρίκη
Σε μια ιδιωτική τελετή στο Ουίνδσορ παντρεύτηκε η πριγκίπισσα Βεατρίκη 
τον Ιταλό μεγιστάνα ακινήτων Εντοάρντο Μαπέλι Μότζι. Στον γάμο παρευ-
ρέθηκαν η βασίλισσα Ελισάβετ και ο δούκας του Εδιμβούργου, καθώς και 
άλλοι στενοί συγγενείς, που υποχρεώθηκαν να ακολουθήσουν τα απαραί-
τητα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού. Η Βεατρίκη είναι η μία κόρη 
του πρίγκιπα Αντρέα –ο οποίος τον τελευταίο καιρό βρίσκεται στη δίνη του 
σκανδάλου Έπσταϊν– και της Σάρα Φέργκιουσον.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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H Κάμερον Ντίαζ μιλά για τη μητρότητα στα 47
Η Κάμερον Ντίαζ ανοίχτηκε σχετικά με το πώς ήταν η ζωή της ως νέας μητέρας 
κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Η 47χρονη πρώην ηθοποιός είπε στο «Rolling 
Stone» ότι αγαπά κάθε λεπτό που αφιερώνει στην κόρη της, Ράντιξ, η οποία γεν-
νήθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου μέσω παρένθετης μητέρας.
«Τους τελευταίους επτά μήνες έχω εισέλθει στην καλύτερη φάση της ζωής μου: 
τη μητρότητα!» Η Κάμερον Ντίαζ συνέχισε: «Όλα αφορούν το σπίτι και την οικο-
γένειά μου. Και προσπαθώ να συμμετάσχω με προσεκτικό τρόπο στη μεγαλύ-
τερη και πιο σημαντική συζήτηση στην οποία μετέχει σήμερα η κοινωνία μας».
Η Ντίαζ είπε επίσης ότι εκείνη και ο σύζυγός της, μουσικός Μπέντζι Μάντεν, 
ακούν διαφορετική μουσική τελευταία, προσθέτοντας ότι «ο Μπεντζ έχει γράψει 
τουλάχιστον δώδεκα τραγούδια γι’ αυτήν».
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Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 η οικογένεια 
Ολµέδο αγοράζει ένα παλιό διαµέρισµα στην 
οδό Μαλασάνια 32 στη Μαδρίτη. Αφήνουν 

πίσω το χωριό τους για να αναζητήσουν µια καλύτερη 
ζωή στην πόλη. Όµως υπάρχει κάτι που η οικογένεια 
Ολµέδο δεν γνωρίζει: στο διαµέρισµα που αγόρασαν 
δεν είναι µόνοι. Κάτι τους απειλεί και θα χρειαστεί να 
αµυνθούν µέχρι τέλους για να σώσουν τις ζωές τους. Η 
«Οδός Μαλασάνια 32» είναι µια ταινία τρόµου που πε-
ριστρέφεται γύρω από µια οικογένεια που θέλει να χτί-

σει τη ζωή της στη µετα-φρανκική Μαδρίτη του 1976, 
στο επίκεντρο, δηλαδή, της µετάβασης στη δηµοκρα-
τία. Είναι αυτή η ελπίδα που θα µαταιωθεί όταν ανα-
καλύψουν ότι αυτό το όνειρο θα τους παγιδεύσει και 
θα τους αποξενώσει απ’ όλους και όλα. Ίσως το πιο ση-
µαντικό στοιχείο της ταινίας είναι ότι ο τρόµος έρχεται 
από την καθηµερινότητα, από την ισπανική πραγµατι-
κότητα: νιώθεις πως κατά τη διάρκεια της ηµέρας σου 
το οτιδήποτε µπορεί να µετατραπεί σε κάτι επικίνδυνο 
και διαβολικό.

Τρεις νέοι µε ειδικές ανάγκες πραγµατο-
ποιούν ένα παράτολµο road trip στον 
Καναδά προκειµένου να επισκεφτούν 

έναν οίκο ανοχής που ειδικεύεται σε πελάτες µε 
σωµατικές ιδιαιτερότητες. Το γέλιο και το δάκρυ 

εναλλάσσονται σε αυτή την ανθρώπινη και αφο-
πλιστικά γλυκόπικρη κωµωδία, έναν θρίαµβο της 
ζωής που επιβεβαιώνει και ξεπερνά την αλήθεια 
πίσω από το κλισέ για τις όποιες «διαφορετικές 
αναπηρίες».

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ρίτσαρντ Γουόνγκ  ΣΕΝΑΡΙΟ:  Έρικ Λίθορστ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Γκραντ Ρόζενµεγιερ, Χέιντεν Ζίτο, Ράβι Πατέλ, Γκαµουρέι Σιντιµπέ, Ζανίν Γκαράφαλο

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αλµπέρτ Πίντο ΣΕΝΑΡΙΟ: Ραµόν Κάµπος, Τζέµα Νέιρα, Ντέιβιντ Όρεα, Σαλβαντόρ Μολίνα 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Μπεγκόνα Βάργκας, Ιβάν Μάρκος, Μπέα Σεγκούρα

22 ΙΟΥΛΙΟΥ
UTOYA 22. JULI

ΕΛΑ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ
COME AS YOU ARE

Ο Νορβηγός Έρικ Πόπε («The King’s 
Choice») σκηνοθετεί την αιµατηρή 
τροµοκρατική επίθεση του Άντερς 

Μπέρινγκ Μπράιβικ το 2011 στο νησί Ουτόγια 
της Νορβηγίας σε µια συνταρακτική ταινία 
που εξιστορεί την ασύλληπτα τροµακτική 
εµπειρία εκείνης της τραγικής ηµέρας. Με ένα 
αγωνιώδες µονοπλάνο 72 λεπτών ο θεατής ζει 
λεπτό προς λεπτό τον πανικό, την απελπισία 
των θυµάτων και την εφιαλτική ατµόσφαιρα 
της ανελέητης επίθεσης. Ο Πόπε στρέφει το 
βλέµµα στον αγώνα επιβίωσης και στην αλ-
ληλεγγύη των νεαρών παιδιών. Σεβόµενος 
το πένθος τους, αλλάζει τα ονόµατα, αλλά βα-
σίζει την αφήγησή του σε εκτενή έρευνα και 
µαρτυρίες. Η ταινία έλαβε µέρος στο Επίσηµο 
∆ιαγωνιστικό του 68ου Φεστιβάλ Βερολίνου.
Στις 22 Ιουλίου του 2011 πάνω από 500 
παιδιά δέχτηκαν επίθεση στην κατασκήνω-
ση του Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος σε 
ένα νησί έξω από το Όσλο από έναν ακροδε-
ξιό, οπλισµένο µε καραµπίνα τροµοκράτη. 
Νωρίτερα την ίδια µέρα είχε βοµβαρδίσει 
ένα κυβερνητικό κτίριο. Στη συνέχεια πήρε 
τον δρόµο για το νησί Ουτόγια. Η 18χρονη 
Κάγια και οι φίλοι της βρίσκονται στην κα-
τασκήνωση και προσπαθούν να αφοµοιώ-
σουν την είδηση της βοµβιστικής επίθεσης 
στο Όσλο. Ξαφνικά, ακούγονται πυροβολι-
σµοί στο νησί. Η Κάγια προσπαθεί να επι-
βιώσει.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:  Έρικ Πόπε 
ΣΕΝΑΡΙΟ: Σιβ Χάνεντραµ Ελίασεν, Άνα Μπάχε Βιγκ, 
Έρικ Πόπε 
ΠΑΙΖΟΥΝ:  Άντρεα Μπέρντζεν, Αλεξάντερ Χόλµεν, 
Έλι Ριάνον, Μίλερ Όσµπορν, Τζένι Σβένεβιγκ

Ο∆ΟΣ 
ΜΑΛΑΣΑΝΙΑ 32
MALASANA 32
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Οι άσχημες 
στιγμές βοήθησαν 
και πρόσθεσαν 
στο να γίνω 
αυτό που είμαι 
σήμερα. Γιατί, αν 
δεν πάθεις, δεν 
θα καταλάβεις 
και τη ζωή. Όλα 
μέσα στο παιχνίδι 
είναι, παιδιά, μη 
μασάτε.

Ο 
Γιώργος Μαργαρίτης έρχεται στην 
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων 
στις 26 Αυγούστου ερμηνεύοντας 
μεγάλα τραγούδια κορυφαίων δη-
μιουργών, παντοτινά διαμάντια 
της ιστορίας του ελληνικού τρα-
γουδιού, απ’ τον Τσιτσάνη στον Νι-

κολόπουλο, απ’ τον Παγιουμτζή στον Καζαντζίδη. 
Μαζί με την προσωπική διαδρομή του, καταθέσεις 
που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν χάρη στο μέταλλο 
της φωνής του, στην αλήθεια του, καθώς και στη 
βαθιά σχέση επικοινωνίας που έχει με τον κόσμο.

Επιχειρείτε μια παρουσίαση σπουδαίων τραγου-
διών από το ευρύτερο ρεπερτόριο στη συναυλία 
σας στην Τεχνόπολη. Είναι δική σας ανάγκη να τα 
πείτε ή μια απαίτηση του κοινού;
Έχω υποχρέωση και ανάγκη, σαν ένας γνήσιος λα-
ϊκός τραγουδιστής που νιώθει τυχερός που έχει 
τραγουδήσει όλους τους μεγάλους συνθέτες, να 
παρουσιάζω τα τραγούδια μου στο κοινό που με α-
γάπησε και με κρατάει τόσα χρόνια σε ξεχωριστή 
θέση στην καρδιά του.

Πείτε μας μερικά από τα πιο αγαπημένα σας τρα-
γούδια που θα μας παρουσιάσετε.
Είναι πολλά τα τραγούδια που αγαπώ, δεν μπορώ 
να διαλέξω κάποιο συγκεκριμένα. Το μόνο σίγουρο 
είναι ότι θα ακούσετε Άκη Πάνου, Τάκη Σούκα, Α-
ντώνη Ρεπάνη, Χρήστο Νικολόπουλο, Λαυρέντη 
Μαχαιρίτσα, Δημήτρη Παπαδημητρίου και φυ-
σικά τραγούδια του ξακουστού Τσιτσάνη. Αλλά και 
πολλά ακόμη από τη δισκογραφία μου.

Έχετε μάθει σε ένθερμο κοινό στις εμφανίσεις 
σας. Σας προβληματίζει το ότι οι συνθήκες του 
κορονοϊού επιβάλλουν ένα κοινό καθήμενων που 
θα είναι δύσκολο να εκφραστεί χορεύοντας;
Ο Έλληνας, όταν θελήσει, καταφέρνει τα πάντα. Εί-
μαστε μικρή χώρα, δεν περισσεύει κανένας και 
πρέπει να προσέχουμε. Όλα έχουν τη χάρη τους. 
Είτε χορεύοντας είτε καθήμενοι, οι Έλληνες εκφρά-
ζονται μέσα από την αγάπη τους. Μου φαίνεται πως 
ήρθε η ώρα της παραγγελιάς ξανά. Είναι η στιγμή 
να μάθουν οι νεότεροι πώς γλεντούσαν εκείνα τα 
χρόνια. Πώς ήταν να χορεύει ένας και να χτυπούν 
παλαμάκια 30. Βέβαια, αυτό δεν θα είναι για πάντα. 
Εύχομαι σύντομα να βρεθεί το φάρμακο και να ξε-
μπερδεύουμε και από αυτό.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία σας. 
Αν θα έπρεπε με λίγες λέξεις να μας περιγράψετε 
τη ζωή σας, ποιες θα χρησιμοποιούσατε;
Αυτό το βιβλίο είναι το βίωμά μου, η βαλίτσα μου. 
Από τη στιγμή που κατόρθωσα να βγάλω τον καημό 
που είχα από παιδί, όλα τα άλλα περισσεύουν. Δια-
βάζοντάς το κάποιος θα μάθει στιγμιότυπα και πε-
ριστατικά της ζωής μου που ραγίζουν την καρδιά 
μου και πολλές φορές βουρκώνουν τα μάτια μου. 
Όπως, π.χ., η στιγμή που πήγα, αφού απολύθηκα 
από φαντάρος, να συναντήσω τον Πρόδρομο Τσα-
ουσάκη και τι συνέβη εκείνο το βράδυ.

Στα 40 και πλέον χρόνια της πορείας σας στο τρα-
γούδι είχατε και άσχημες στιγμές πέρα από αυτές 
που σας ανέδειξαν…
Πολλές, αλλά και οι άσχημες στιγμές βοήθησαν και 
πρόσθεσαν στο να γίνω αυτό που είμαι σήμερα. 
Γιατί, αν δεν πάθεις, δεν θα καταλάβεις και τη ζωή. 
Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι, παιδιά, μη μασάτε.

Γιώργος Μαργαρίτης

«Ήρθε η ώρα  
της παραγγελιάς ξανά»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Ο 
τελευταίος πληθυσμός 
Μεσογειακού Χαμαιλέοντα 
(Chameleo chameleon) 
στην Ελλάδα επιβιώνει έως 
σήμερα στο νησί της Σάμου. 
Τις προηγούμενες δεκαετίες 
το είδος αυτό επιβίωνε και 

στη Χίο και στην Κρήτη, ενώ σήμερα δεν 
γνωρίζουμε εάν υπάρχουν βιώσιμοι πληθυσμοί 
του στα νησιά αυτά. Οι Χαμαιλέοντες, στις 
περισσότερες περιοχές του κόσμου όπου 
απαντώνται, αναγνωρίζονται και προστατεύονται 
ως εμβληματικά είδη. Στην Ελλάδα, όμως, 
λόγω ελλιπούς ενημέρωσης, εξακολουθούμε 
να έχουμε άγνοια για τα είδη με τα οποία 
συνυπάρχουμε, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο και την 
επιβίωσή τους.
Ο Μεσογειακός Χαμαιλέοντας είναι ένα 
προστατευόμενο και σπάνιο ερπετό, το οποίο 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στις ανθρωπογενείς 
επιβαρύνσεις και στην κλιματική αλλαγή, καθώς 
έχει μικρό κύκλο ζωής, με μέση διάρκεια 
τα τρία χρόνια. Καθώς τρέφονται με έντομα, 
οι Χαμαιλέοντες, εκτός από σημαντικό ρόλο 
στο οικοσύστημα, έχουν μεγάλη χρησιμότητα 
και στη ζωή του ανθρώπου, ελέγχοντας τους 
πληθυσμούς των εντόμων που πλήττουν τα 
οπωροφόρα δέντρα και τις καλλιέργειες.
Έχοντας συναίσθηση της σπανιότητας του 
είδους και της ευθύνης που το γεγονός αυτό 
δημιουργεί, από το 2009 η Ομάδα Χερσαίας 
Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας 
«Αρχιπέλαγος» υλοποιεί επιτόπια έρευνα και 
δράσεις προστασίας, με στόχο να συμβάλει 
ουσιαστικά στην άμυνα αυτού του ιδιαίτερου 
είδους. Για τον σκοπό αυτόν, εργαζόμαστε 
συστηματικά όχι μόνο για τη συλλογή δεδομένων 
αλλά και για την ενημέρωση του κοινού, με στόχο 
την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για 
τη σημαντικότητα και την ανάγκη προστασίας του 
Μεσογειακού Χαμαιλέοντα. Το σύνολο αυτών των 
δράσεων είναι αυτοχρηματοδοτούμενο από το 

«Αρχιπέλαγος».
Οι Χαμαιλέοντες είναι δενδρόβια ερπετά που 
περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους 
κρυμμένα σε κλαδιά ψηλών θάμνων ή δέντρων. 
Παρ’ όλα αυτά, κατά την αναπαραγωγική περίοδο 
εγκαταλείπουν τα δέντρα, για να αναζητήσουν 
σύντροφο και στη συνέχεια για να γεννήσουν τα 
αυγά τους. Όπως όλες οι σαύρες που συναντάμε 
στην Ελλάδα, οι Χαμαιλέοντες δεν διαθέτουν 
δηλητήριο και είναι εντελώς ακίνδυνοι για τον 
άνθρωπο.
Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι 
τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους αποτελούν εδώ 
και πολλούς αιώνες απομονωμένους βιότοπους, 
γεγονός που κάνει τη νησιώτικη βιοποικιλότητα 
ιδιαίτερα σημαντική, αλλά και ιδιαίτερα ευάλωτη. 
Για τον λόγο αυτόν, μια μεγάλη πυρκαγιά, αλλά και 
η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, που αποτελεί 
καίριο πρόβλημα, μπορεί να αποβεί μοιραία για τον 
τελευταίο πληθυσμό Μεσογειακού Χαμαιλέοντα 
στην Ελλάδα, καθώς και για πάρα πολλά άλλα είδη.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την επιβίωση της 

βιοποικιλότητας στην Ελλάδα παραμένει η τεράστια 
έλλειψη ενημέρωσης, γνώσης και κατανόησης. 
Σημαντικό μέρος του προβλήματος οφείλεται στην 
εργολαβική νοοτροπία που έχει η πλειονότητα των 
φορέων, που αγγίζει το θέμα της ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για τη φύση με δράσεις 
που υλοποιούνται μέσα από γραφεία και έχουν 
ημερομηνία λήξης (όσο διαρκεί το εκάστοτε 
πρόγραμμα και η σχετική χρηματοδότηση), 
χωρίς να υπάρχει μακροπρόθεσμη στρατηγική ή 
στόχευση.
Καθώς, λοιπόν, η πίστωση χρόνου τελειώνει, η 
επιβίωση του Χαμαιλέοντα, όπως και τόσων άλλων 
ειδών που βρίσκονται στο όριο της επιβίωσης 
στην Ελλάδα, έχει να κάνει με το κατά πόσο θα 
αλλάξει αποτελεσματικά και άμεσα όλη αυτή 
η καταστροφική προσέγγιση, που ουσιαστικά 
καταλήγει σε χαμένο χρόνο και χαμένες ευκαιρίες 
προστασίας.

*ΠΗΓΗ: Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας 
«Αρχιπέλαγος», https://archipelago.gr/

Άγνοια για τη φύση:  
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την επιβίωση  

της άγριας ζωής*
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βιβλία για όλα 
τα γούστα4

Θοδωρής Πελαγίδης, Η ελληνική 
οικονοµία πριν & µετά τον Covid-19, 
εκδ. Παπαζήση

H εµφάνιση της πανδηµίας έχει αναδείξει 
τα χαρακτηριστικά µιας οικονοµικής νόσου 
που στη σχετική βιβλιογραφία ονοµάζεται 
µακροχρόνια, δοµική στασιµότητα (secular 
stagnation). Πρόκειται για µια έννοια που 
έχει εισηγηθεί ο καθηγητής του Χάρβαρντ 
Alvin Hansen περί τα τέλη της δεκαετίας του 
’30, µια παραλλαγή της κεϋνσιανής θεωρίας 
της ισορροπίας υποαπασχόλησης, την οποία 
έφερε ξανά στο προσκήνιο ο επίσης καθη-
γητής του Χάρβαρντ Larry Summers µε τη 
γνωστή, κλασική πλέον οµιλία του στο IMF 
στις 8 Νοεµβρίου του 2013.
Η υστέρηση της δαπάνης, η οποία εντείνεται 
λόγω σοβαρών εστιών αβεβαιότητος, όπως η 
συνεχιζόµενη πανδηµία (Covid-19), αναδει-
κνύει επίσης το πρόβληµα της «ιαπωνοποίη-
σης» της Ευρώπης, ασθένεια που παρεπι-
δηµεί ως µετάσταση, αλλού λιγότερο, αλλού 
περισσότερο σε κάθε χώρα-µέλος. Είναι µάλιστα η ένταση της ασθένειας αυτής που έχει 
οδηγήσει σε πρωτοφανείς διευκολυντικές νοµισµατικές και επεκτατικές δηµοσιονοµικές 
πολιτικές την ευρωπαϊκή οικονοµική πολιτική.
Τα κείµενα που έχουν συγκεντρωθεί στον τόµο αυτόν διερευνούν τη µετάσταση αυτή 
στην ελληνική οικονοµία. Πρόκειται βέβαια για κείµενα ευρύτερου κοινού και όχι αυστη-
ρώς ακαδηµαϊκά κείµενα.

Ισαάκ Ασίµωφ, 
Το τέλος της αιωνιότητας, 
µτφρ.: Βασιλειάνα Ζηκίδη, 
εκδ. Anubis

Ο Άντριου Χάρλαν είναι ένας 
Αιώνιος, ένας άντρας που 
εγκατέλειψε τη χρονοπατρίδα 
του προκειµένου να βοηθήσει 
στη βελτίωση της ανθρωπότη-
τας. Εισέρχεται στους διάφο-
ρους Αιώνες του παρελθόντος 
και του µακρινού µέλλοντος 
εντοπίζοντας ανθρώπινα 
«λάθη» και, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, προβαίνει σε 
Αλλαγές Πραγµατικότητας – 
πάντα υπολογισµένες µε από-
λυτη ακρίβεια και δεξιοτεχνία. 
Η απλή µετακίνηση ενός 
αντικειµένου ένα εκατοστό 
πιο δίπλα µπορεί να καταργήσει εντελώς έναν πόλεµο ή να εξαφανίσει µια επιδηµία 
από την ιστορία του Χρόνου. Ωστόσο, ποιο το ηθικό κόστος µιας τέτοιας Αλλαγής; Ο 
Χάρλαν θα έρθει αντιµέτωπος µε το απόλυτο δίληµµα και θα κληθεί να ρισκάρει τα 
πάντα όταν θα ερωτευτεί τη Νόις Λάµπεντ, µια Χρόνια, και θα δηµιουργήσει µαζί της 
ένα χωροχρονικό παράδοξο.
Το καθηλωτικό µυθιστόρηµα «Το τέλος της αιωνιότητας» θεωρείται από πολλούς το 
σηµαντικότερο έργο του Ισαάκ Ασίµωφ, του συγγραφέα που συγκλόνισε µε τις πρω-
τοποριακές του ιδέες και άλλαξε για πάντα τον χώρο της επιστηµονικής φαντασίας.

Γεράσιµος Κουνιάταλης, Η αλήθεια, εκδ. Θερµαϊκός

Ο συγγραφέας προβαίνει σε 
µια τριπλή ανάλυση του θέ-
µατος που αφορά την πίστη 
προς µια ταυτιστική οντολο-
γία µε όπλα του τη φιλοσο-
φία, τα µαθηµατικά και την 
ψυχανάλυση. Καταρρίπτει 
µια µεγάλη επιχειρηµατο-
λογία διαφόρων µεγάλων 
ονοµάτων του σκεπτικισµού 
και της φιλοσοφίας της 
παγκόσµιας ιστορίας, κάνει 
έναν διαχωρισµό της έννοιας 
της απόδειξης από εκείνη 
της θρησκείας και µέσω 
ψυχαναλυτικών εργαλείων 
φανερώνει τους πραγµατι-
κούς λόγους στους οποίους 
η πίστη οφείλει την ύπαρξή 
της. Τέλος, απαντά στο ερώ-
τηµα για το αν η θρησκεία 
µάς είναι απαραίτητη σήµερα ή είναι προτιµότερο να παραδώσει τη σκυτάλη της σε 
κάτι ανώτερο.

Ιζαµπέλ Αλιέντε, Μακρύ πέταλο από 
θάλασσα, µτφρ.: Βασιλική Κνήτου, 
εκδ. Ψυχογιός

Το 1936 ξεσπά στην Ισπανία ο Εµφύλιος. 
Όταν ο Φράνκο επικρατεί, εκατοντάδες 
χιλιάδες άνθρωποι παίρνουν τον δρόµο της 
αυτοεξορίας, περνώντας από τα Πυρηναία, 
στη Γαλλία. Ανάµεσά τους η νεαρή πιανί-
στρια Ροσέρ και ο αδερφός του νεκρού αγα-
πηµένου της, ο γιατρός Βίκτορ Νταλµάου. 
Για να επιβιώσουν, ενώνονται σε έναν γάµο 
που δεν θέλησε κανείς τους. Μαζί µε άλλους 
πρόσφυγες, επιβιβάζονται στο «Winnipeg», 
το καράβι που ναύλωσε ο ποιητής Πάµπλο 
Νερούδα για να τους µεταφέρει στη Χιλή, 
αυτό το «µακρύ πέταλο από θάλασσα και 
κρασί και χιόνι», όπως την ονοµάζει ο 
ίδιος. Εκεί θα φτιάξουν µια καινούργια ζωή, 
εξόριστοι αλλά ελεύθεροι. Ώσπου µια χούντα 
θα ανατρέψει τον Πρόεδρο της χώρας, Σαλβαδόρ Αλιέντε…
Οι συναρπαστικοί ήρωες της Αλιέντε πορεύονται µέσα στον ταραγµένο 20ό αιώνα ανα-
καλύπτοντας ότι στη ζωή σου µπορείς να ζήσεις πολλές ζωές και ότι, κάποιες φορές, το 
δύσκολο δεν είναι να φύγεις αλλά να γυρίσεις.



1. Αν έχετε ξηρή επιδερμίδα σώματος, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε αυτή τη σπιτική κρέμα με 
αμυγδαλέλαιο και λάδι καρύδας.

Συστατικά:
• 3/4 της κούπας αμυγδαλέλαιο
• 1/3 της κούπας λάδι καρύδας
• 1 κ.γλ. λανολίνη
• 1/2 μεζούρα τριμμένο κερί μέλισσας
• 2/3 της κούπας ροδόνερο
• 1/3 της κούπας ζελέ αλόης βέρα
• 1-2 σταγόνες έλαιο τριαντάφυλλου
• 1 κάψουλα βιταμίνης Ε

Λιώστε το αμυγδαλέλαιο, το έλαιο καρύδας, τη 
λανολίνη και το κερί μέλισσας σε χαμηλή φωτιά. 
Ανακατέψτε καλά και αφήστε να κρυώσουν λίγο. 
Έπειτα προσθέστε το ροδόνερο, το ζελέ αλόης, το 
ροδέλαιο και το περιεχόμενο της κάψουλας της 
βιταμίνης Ε. Ανακατέψτε πολύ καλά. Η κρέμα 
είναι έτοιμη.

2. Scrub σώματος με αλάτι ή ζάχαρη. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ζάχαρη ή αλάτι με 
μικρούς κόκκους, που δεν θα δημιουργήσουν 
πρόβλημα στο δέρμα. Όσον αφορά το λάδι που 
θα χρησιμοποιήσετε, το βιολογικό λάδι καρύδας 
είναι μία εξαιρετική επιλογή. Μια εναλλακτική 
επιλογή είναι το αμυγδαλέλαιο.

Συστατικά:
• αλάτι ή ζάχαρη (λεπτόκοκκα)
• λάδι καρύδας ή αμυγδαλέλαιο
• αιθέρια έλαια (προαιρετικό)

Η ποσότητα που θα φτιάξετε είναι δική σας 
επιλογή. Οι αναλογίες είναι για κάθε 2 κ.γλ. 
αλάτι ή ζάχαρη να προσθέτετε 1 κ.γλ. λάδι. Στο 
τέλος μπορείτε να προσθέσετε και μερικές 
σταγόνες αιθέρια έλαια της επιλογής σας. 
Με το μείγμα αυτό τρίψτε ευγενικά το σώμα 
σας με απαλές κυκλικές κινήσεις, ώστε να 
πετύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα 
απολέπισης.

3. Η καλύτερη σπιτική λοσιόν σώματος κατά 
της κυτταρίτιδας περιλαμβάνει κόκκους καφέ. 
Δεν μπορεί… κάπου θα έχετε ακούσει πως η 
καφεΐνη κάνει θαύματα ενάντια στην κυτταρίτιδα 
όταν εφαρμόζεται τοπικά.

Συστατικά:
• αλεσμένος καφές
• λάδι καρύδας
• αιθέρια έλαια (προαιρετικό)

Σε ένα σκεύος ζεστάνετε το λάδι καρύδας (όχι 
πολύ μεγάλες θερμοκρασίες) και έπειτα ρίξτε 
μερικές κουταλιές αλεσμένο καφέ. Ανακατέψτε 
συχνά και αφήστε για λίγη ώρα ακόμη (η 
θερμοκρασία δεν πρέπει να αυξηθεί πολύ). 
Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα σουρωτήρι. 
Ορισμένοι πολύ λεπτοί κόκκοι καφέ θα 
περάσουν, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. 
Κατόπιν τοποθετήστε τη λοσιόν σε ένα δοχείο και 
προσθέστε ορισμένες σταγόνες αιθέρια έλαια 
(προαιρετικό). Τέλος, βάλτε τη λοσιόν στο ψυγείο. 
Μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε κάθε φορά που 
κάνετε μπάνιο. Σε στεγνό δέρμα τρίβετε απαλά 
κάνοντας μασάζ με κυκλικές κινήσεις.
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Τα βάρη «δυναμώνουν»  
και το μυαλό μας!

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

Christy Mavridou
•  Youtube Channel:  

Christy Mavridou
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Της Χριστίνας Μαυρίδου

Κ
αθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός 
μας κυριολεκτικά «συρρικνώ-
νεται» – αποκτούμε φθορές και 
κακώσεις σε ορισμένες περιοχές 
της φαιάς ουσίας μας.

Νέα έρευνα, από το Πανεπιστήμιο της Βρετα-
νικής Κολούμπια, δείχνει πως η προπόνηση 

με βάρη μπορεί να αποτρέψει αυτό το φαινό-
μενο.
Από την άλλη, μια μελέτη αποφάνθηκε πως 
η μεσογειακή διατροφή είναι ένας αποτελε-
σματικός τρόπος πρόληψης της συρρίκνωσης 
του εγκεφάλου που επέρχεται με το πέρασμα 
του χρόνου. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη που 

ακολουθούσαν διατροφή πλούσια σε λαχανικά, 
όσπρια, ψάρι και υγιεινά λιπαρά είχαν εγκέ-
φαλο που «φαινόταν» πέντε χρόνια νεότερος 
από των συμμετεχόντων με διαφορετικό είδος 
διατροφής.
Γυμνάσου, λοιπόν, και τρώγε σωστά, για να 
έχεις ένα «δυνατό» μυαλό!
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