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Κ. Φουντεδάκη
«Τα προβλήµατα στη 
συνεπιµέλεια είναι 
στην εφαρµογή, όχι 
στη νοµοθεσία»

Μ. Ευθυµιόπουλος
«Στην Παλαιστίνη 
πρέπει να 
επανορθώσουν όλες 
οι πλευρές»

Καλογρίτσας - 
Παππάς
Ολέθρια σχέση 
για τον ΣΥΡΙΖΑ

σελ. 10-11 σελ. 14-15 σελ.13

σελ. 30 σελ. 34 σελ. 31

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ

σελ. 4-9, 19-22, 23

TV
Pop Hellas, 1951-2021
Ένα µοναδικό pop doc series για τους Έλληνες

• ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

• ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ

• ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ «ΑΝΑΣΕΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τάση
«Νέα εποχή» µε σανδάλια που αποθεώνουν 
την κοµψότητα

Eurovision
Το πείραµα του Ρότερνταµ
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

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

και των αλλεργιών
•  Νηστεία: Όταν η παράδοση 

συνδυάζεται με τη σύγχρονη διατροφή
•  Ρευματικά νοσήματα και βιοομοειδή 

φάρμακα
•  Καθαρισμός προσώπου: Τα πιο 

συνηθισμένα λάθη
•  Εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα: 

Τι είναι

•  Ένταξη στο ΕΣΥ ιδιωτικών κλινικών 
λόγω Covid

•  Πώς θα αυξήσετε την αίσθηση 
ευτυχίας εν μέσω lockdown

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

FREE TIME
34 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά 
δρώμενα της εβδομάδας
35 // EDITORIAL - Τι μάθαμε  
από την πανδημία Covid-19; - Τίποτα.
36 // ΤΕΧΝΗ  Έρχεται η επετειακή 
έκθεση «Μικρά Ασία» στο Μουσείο 
Μπενάκη
37 // 1821 «Μοριάς ’21»: Ένα 
συναρπαστικό ταξίδι στον τόπο όπου 
άναψε η φλόγα της Επανάστασης
38 // TV … και το Όσκαρ πάει στο 
ERTFLIX
39 // ΠΛΑΝΗΤΗΣ Για ενεργειακή 
δημοκρατία

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

ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
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 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
 ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΜMΑ
 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

12€
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04-09 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Συνεχείς ανατροπές στον ενεργειακό 
τοµέα
10-11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. 
ΦΟΥΝΤΕ∆ΑΚΗ «Τα προβλήµατα στη 
συνεπιµέλεια είναι στην εφαρµογή, 
όχι στη νοµοθεσία»
12 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Χαµόγελα για την 
πορεία της αγοράς
13 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Το άγχος 
Καλογρίτσα οδηγεί τον Τσίπρα σε 
θεσµικές ακρότητες
14-15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. 
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ «Στην Παλαιστίνη 
πρέπει να επανορθώσουν όλες οι 
πλευρές»
16 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ 
Ευρωεκλογές, δύο χρόνια µετά
17 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Η βαθιά πολιτική παρακµή πίσω από 
τον Καλογρίτσα
19-22 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Οι 
τράπεζες σε καλό δρόµο, αλλά σε 
µεταβαλλόµενο περιβάλλον
23 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Νέα µέτρα για 
οφειλές και δάνεια
25 // ΥΓΕΙΑ Γιατί δεν υπάρχει 

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

αθηναϊκή µετάλλαξη

SPORTS

26-27 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες 
προτάσεις από το Betarades.gr

FREE TIME
29 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
30 // TV Pop Hellas, 1951-2021
31 // EUROVISION Το πείραµα του 
Ρότερνταµ
32-33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. 
∆ΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ «Προσπαθώ 
να χρησιµοποιώ και τις πέντε 
αισθήσεις για να αντλώ έµπνευση»
34 // ΤΑΣΗ «Νέα εποχή» µε 
σανδάλια που αποθεώνουν  την 
κοµψότητα
35 // ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το οικολογικό 
µας καλοκαίρι
36-37 // ΒΙΒΛΙΑ Επτά νέες 
κυκλοφορίες
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για 
καλύτερη ζωή
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ανάλυση

Η Ε.Ε. επιταχύνει 
συνεχώς την πράσινη 
µετάβαση.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Ελλάδα µεταξύ επιταχυνόµενης προσαρµογής 
και άλυτων προβληµάτων.

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

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

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

Τ
ο διεθνές περι-
βάλλον αλλάζει 
δραµατικά στα ε-
νεργειακά θέµατα 
και αυτό επιβάλ-
λει τη γρήγορη 
και αποτελεσµα-

τική προσαρµογή της Ελλάδας στη νέα 
δυναµική και τους κανόνες.
∆εν είναι τυχαίο ότι 37% των κονδυλίων 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης 
θα δεσµευτούν υπέρ της πράσινης ε-
νεργειακής µετάβασης.
Το κρίσιµο ερώτηµα είναι αν η Ελ-
λάδα, µε πολλά διαρθρωτικά προβλή-
µατα στον ενεργειακό τοµέα, µε παρά-
δοση προχειρότητας στον σχεδιασµό 
και άκαµπτες γραφειοκρατικές δοµές, 
θα µπορέσει να προσαρµοστεί στις 
νέες συνθήκες. ∆ιαφορετικά, θα µείνει 

ακόµη πιο πίσω στον ενδοευρωπαϊκό 
και παγκόσµιο ανταγωνισµό. Είµαστε 
ήδη µια χώρα όπου το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ είναι κάτι παραπάνω από τα 2/3 
του µέσου ευρωπαϊκού όρου και περι-
µένουµε τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Ανάκαµψης για να διευκολυν-
θούµε στην ανάκαµψη και στη συνέ-
χεια στη δυναµική ανάπτυξη της οικο-
νοµίας µας.
Η χορήγηση των κονδυλίων, όµως, 
είναι υπό προϋποθέσεις και αν µεί-
νουµε πίσω στην πράσινη-ενεργειακή 
µετάβαση θα χάσουµε πολλά από αυτά. 
Ορισµένοι από τους «φειδωλούς» Ευ-
ρωπαίους επενδύουν στη διαχρονική 
αδυναµία µας να απορροφήσουµε έ-
γκαιρα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να 
συµπιέσουν το κόστος του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Ανάκαµψης.

Ανατροπές χωρίς τέλος
Η Ε.Ε. προχώρησε στην αυστηροποί-
ηση των κανόνων, ώστε να υπάρξει µεί-
ωση των εκποµπών αερίων ρύπων κατά 
55% µέχρι το 2030 –µε βάση υπολο-
γισµού το 1990– και να µετατραπεί η 
Ε.Ε. µέχρι το 2050 σε ουδέτερη σε ό,τι 
αφορά την εκποµπή των αερίων του 
θερµοκηπίου.
Οι νέοι, πιο φιλόδοξοι στόχοι επιβάλ-
λουν αναθεώρηση του σχεδιασµού της 
ελληνικής κυβέρνησης, σε µια προσπά-
θεια να φανούµε συνεπείς στις ευρω-
παϊκές µας υποχρεώσεις και να αποφύ-
γουµε απώλεια ευρωπαϊκών κονδυλίων 
και διάφορες οικονοµικές επιβαρύν-
σεις.
Προτού καλά καλά προσαρµοστούµε 
στη νέα πραγµατικότητα, ήρθε το Συ-
νταγµατικό ∆ικαστήριο της Γερµανίας 

να επιβάλει, στο όνοµα της νέας γενιάς, 
ακόµη αυστηρότερους περιορισµούς 
στη σηµαντικότερη οικονοµία της Ε.Ε. 
Με βάση την απόφαση του Συνταγµα-
τικού ∆ικαστηρίου, η Γερµανία θα πρέ-

συνέχεια στην σελίδα 6
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ανάλυση

Ξεπερασμένα τα 
ενεργειακά οράματα 
όπως η εκμετάλλευση 
ελληνικών 
κοιτασμάτων 
πετρελαίου και πιθανόν 
η κατασκευή του 
EastMed.

πει να μειώσει τις εκπομπές αερίων 
κατά 65% αντί για 55% μέχρι το 2030. 
Θα πρέπει επίσης να φτάσει στην κλι-
ματική ουδετερότητα, σε ό,τι αφορά τα 
αέρια του θερμοκηπίου, το 2045 αντί 
για το 2050.
Η Γερμανία δέχεται διπλή πίεση, από 
τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δι-
καστηρίου και από την εντυπωσιακή ε-
νίσχυση του κόμματος των Πρασίνων, 
για να επιταχύνει κι άλλο την πράσινη-
ενεργειακή μετάβαση. Αυτό επηρεάζει 
τη δυναμική της Ε.Ε. και μεγαλώνει τις 
πιέσεις στην Ελλάδα για γρήγορη προ-
σαρμογή.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ε.Ε. είναι 
υπερδύναμη σε ό,τι αφορά τη διεθνο-
ποίηση των κανονισμών της. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι η ρωσική βαριά βιο-
μηχανία διαμαρτύρεται, γιατί μέσω της 
προετοιμαζόμενης εφαρμογής ενός μη-
χανισμού προσαρμογής –δηλαδή οι-
κονομικής επιβάρυνσης– προϊόντων 
που θα έχουν παραχθεί σε τρίτες χώρες 
χωρίς την εφαρμογή μέτρων προστα-
σίας του περιβάλλοντος και θα φτάνουν 
στην ενιαία αγορά της Ε.Ε., θα περιορι-
στεί η συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή 
αγορά.
Πρόκειται για τον λεγόμενο Carbon 
Border Adjustment Mechanism 
(CBAM). Σύμφωνα με μελέτη της 
KPMG, η ρωσική βαριά βιομηχανία 
(χαλυβουργία, τσιμεντοβιομηχανία, λι-
πάσματα, σίδηρος κ.ά.) θα πρέπει να δα-
πανήσει 60 δισ. δολάρια την περίοδο 
2022-2030 για να προσαρμοστεί στους 
νέους περιβαλλοντικούς κανόνες της 
Ε.Ε. Τα ίδια ισχύουν για την Τουρκία, 
η παραγωγή της οποίας είναι κι αυτή 
εκτός ευρωπαϊκών κανόνων.
Με τον τρόπο που λειτουργεί η Ε.Ε. και 
τη θεσμική επιρροή που έχει μέσω της 
οικονομικής ισχύος της, καταλήγει να 
επιβάλλει δικούς της κανονισμούς σε 
ένα μεγάλο τμήμα της παγκόσμιας οι-
κονομίας.
Άλλη εντυπωσιακή εξέλιξη που δείχνει 
πόσο αλλάζει το διεθνές περιβάλλον 
είναι η έκθεση του Διεθνούς Οργανι-
σμού Ενέργειας (International Energy 
Agency) με την οποία καλεί όλους τους 
ενεργειακούς ομίλους να σταματήσουν 
τις έρευνες για κοιτάσματα πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, ξεκινώντας από το 
2021, για να επιτύχουμε τους στόχους 
της Συμφωνίας του Παρισιού για τον 
περιορισμό της εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου.
Σύμφωνα με την έκθεση, η ζήτηση για 
άνθρακα θα περιοριστεί κατά 90% έως 
το 2050, για πετρέλαιο κατά 75% και για 
φυσικό αέριο κατά 50%.

Το σενάριο του Διεθνούς Οργανισμού 
Ενέργειας μοιάζει υπερβολικά φιλό-
δοξο. Έχει σημασία όμως ότι ο οργανι-
σμός ιδρύθηκε το 1974 για να απαντή-
σει στην τότε πετρελαϊκή κρίση και λει-
τουργεί στα πλαίσια του ΟΟΣΑ. Έχει 
30 μέλη και, εκτός από κράτη-μέλη 
της Ε.Ε. και την Ελλάδα, συμμετέχουν 
οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ια-
πωνία, το Μεξικό, η Τουρκία, η Νότια 
Κορέα και η Νέα Ζηλανδία.
Δεσμεύει σε αρκετά μεγάλο βαθμό τον 
κυβερνητικό σχεδιασμό των κρατών-
μελών και η στροφή μακριά από τις νέες 
έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο 
θα μας φέρει σε ένα τέλος εποχής.

Οράματα που ξεθωριάζουν
Εδώ και χρόνια στη συζήτηση για τα ε-
νεργειακά κυριαρχεί στην Ελλάδα η εκ-
μετάλλευση του ορυκτού πλούτου και ο 
αγωγός φυσικού αερίου EastMed.
Με βάση το νέο ευρωπαϊκό πλαί-
σιο, ο προβληματισμός που αναπτύσ-
σεται έχει περισσότερο σχέση με τις 
στρατηγικές μας ανάγκες –απάντηση 
στην τουρκική προκλητικότητα σε ό,τι 
αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, 
στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
ανάπτυξη της περιφερειακής συνερ-
γασίας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο– 
παρά με οικονομικούς υπολογισμούς.
Ο EastMed είναι θεωρητικά βιώσιμος, 
αλλά συνεχώς αναπτύσσονται εναλλα-
κτικά σενάρια που στηρίζονται στην υ-
γροποίηση του ισραηλινού φυσικού α-
ερίου σε αιγυπτιακές εγκαταστάσεις ή 
στη δημιουργία αγωγού για τη μετα-
φορά του ισραηλινού φυσικού αερίου 
μέσω Αιγύπτου και Λιβύης προς την 
Κρήτη και στη συνέχεια στην αγορά της 
Ε.Ε. Εκτός από τους οικονομικούς υ-
πολογισμούς, που είναι αρκετά σύνθε-
τοι, υπάρχει και το «βέτο» της Τουρκίας 
στην αξιοποίηση των πλούσιων κοιτα-
σμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για όσο δεν «λύνεται» το Κυπριακό με 
τους όρους της Άγκυρας, δηλαδή με τη 
δημιουργία δύο ξεχωριστών κρατών, το 
ένα από τα οποία θα ελέγχεται πλήρως 
από την Τουρκία.
Επίσης, η αξιοποίηση του Πρίνου φαί-
νεται να έχει φτάσει σε οικονομικό αδι-
έξοδο σε ό,τι αφορά την παραγωγή πε-
τρελαίου. Χρειάστηκε να δοθεί δάνειο 
στην εταιρεία που τον εκμεταλλεύεται 

με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου 
για να διαφοροποιήσει τις δραστηριό-
τητές της.
Η αποχώρηση μεγάλων εταιρειών από 
τις άδειες για έρευνες κοιτασμάτων πε-
τρελαίου είναι ένα άλλο μήνυμα της 
νέας εποχής που έρχεται. Εντύπωση 
προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουρ-
γού Εξωτερικών, κ. Δένδια, κατά τη δι-
άρκεια επίσημης επίσκεψής του στη 
Σαουδική Αραβία, με τις οποίες ουσι-
αστικά είπε ότι δεν έχει οικονομικό 
νόημα να μετατραπεί η Ελλάδα σε πα-
ραγωγό πετρελαίου ή φυσικού αερίου.
Ήδη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων έχει αποσυρθεί από τέτοιου εί-
δους επενδύσεις και τα διεθνή επενδυ-
τικά funds «πρασινίζουν» τις επιλογές 
τους. Ανάλογη είναι και η στρατηγική 
χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε.
Αυτό δεν καταργεί τη χρησιμότητα και 
κυρίως τη στρατηγική σκοπιμότητα της 
ενασχόλησης με τον αγωγό EastMed 
και τα πιθανά κοιτάσματα φυσικού α-
ερίου και πετρελαίου στις θαλάσσιες 
περιοχές μας και στην Ανατολή Μεσό-
γειο. Υπογραμμίζει όμως ότι δεν μπο-
ρούμε να περιμένουμε λύση στο ενερ-
γειακό και γενικότερα στο οικονομικό 
μας μέσα από αυτού του είδους τα σε-
νάρια.
Σε όλα πάντως υπάρχει μια χρήσιμη οι-
κονομική διάσταση. Για παράδειγμα, αν 
προχωρήσει το σενάριο της υγροποίη-
σης του ισραηλινού φυσικού αερίου σε 
εγκαταστάσεις στην Αίγυπτο, ένας από 
τους κερδισμένους θα είναι η ναυτιλία, 
εφόσον Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν 
τον πιο αναπτυγμένο στόλο για τη με-



Το υψηλό ενεργειακό κόστος βασικό εμπόδιο στην ανάπτυξη 
της βιομηχανίας.

ταφορά LNG.

Δύο αγκάθια
Η επιτάχυνση της πράσινης-ενεργειακής μετάβασης 
βρίσκει την Ελλάδα με δύο αδυναμίες.
Πρώτον, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας είναι 
εξαιρετικά υψηλό, με αποτέλεσμα να μην είναι δι-
εθνώς ανταγωνιστική. Ιδιαίτερα μετά την κρίση της 
πανδημίας, που έδειξε πόσο ευάλωτος είναι ο τουρι-
σμός, η βιομηχανία είναι η μεγάλη αναπτυξιακή μας 
ελπίδα. Μόνο αν αυξηθεί θεαματικά το ποσοστό συμ-
μετοχής της στο ΑΕΠ, από το χαμηλό επίπεδο του 8%-
9%, και ενισχυθεί η εξωστρέφειά της θα μπορέσουμε 
να έχουμε σταθερή και δυναμική ανάπτυξη με ποιοτι-
κές θέσεις εργασίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με έρευνα του 
ΙΟΒΕ, ενδεχόμενη μείωση του κόστους ενέργειας 
κατά 10% θα οδηγούσε σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1 
δισ. ευρώ και της απασχόλησης κατά 21.500 θέσεις 
εργασίας.
Δεν υπάρχουν στον ορίζοντα εξελίξεις που θα μπορού-
σαν να προκαλέσουν την άμεση μείωση του ενεργει-
ακού κόστους για τη βιομηχανία. Η κυβέρνηση προ-
σπαθεί να περιορίσει το πρόβλημα με έναν πρωτότυπο 
τρόπο. Έχει ενημερώσει τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόθεση να επιδο-
τήσει με 15 ευρώ/μεγαβατώρα την τιμή της ενέργειας 
που θα διατίθεται μέσω διμερών συμβολαίων από τους 
παραγωγούς ΑΠΕ στη βιομηχανία.
Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση συνεργάζεται με τη ΡΑΕ, 
τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ σε αναζήτηση μείωσης 
των ρυθμιστικών χρεώσεων για τις μεγάλες βιομηχα-
νίες μέσης και υψηλής τάσης.
Παρά την καλή πολιτική διάθεση της κυβέρνησης, 
προς το παρόν πηγαίνουμε σε νέες αυξήσεις των τιμο-
λογίων της ΔΕΗ, πιθανόν 7%, στη διάρκεια του 2021, 
εξαιτίας πρόσθετων επιβαρύνσεων, ιδιαίτερα λόγω της 
αύξησης της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου.
Επίσης, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας εξαρτά-
ται σε μεγάλο βαθμό και από τις ρυθμίσεις για την οι-
κονομική ενίσχυση των μονάδων που λειτουργούν ή 
πρόκειται να λειτουργήσουν στα πλαίσια του συστήμα-
τος παραγωγής ενέργειας. Όσο πιο πολύ θέλει να τις-
στηρίξει η κυβέρνηση για να επιταχύνει τις επενδύ-
σεις στον ενεργειακό τομέα, τόσο μεγαλώνουν οι πι-
θανότητες για πρόσθετες επιβαρύνσεις στο ενεργειακό 
κόστος της βιομηχανίας.
Το δεύτερο αγκάθι έχει σχέση με το ισοζύγιο τρεχου-
σών συναλλαγών. Έχει ανατραπεί, λόγω της κατάρρευ-
σης των τουριστικών εσόδων, με αποτέλεσμα να παρα-
τηρείται ξανά σημαντικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρε-
χουσών συναλλαγών, που συνδυάζεται με το μεγάλο 
δημοσιονομικό έλλειμμα, προς το 10% του ΑΕΠ για το 
2021, για να δώσουν τα επικίνδυνα δίδυμα ελλείμματα 
που τόσο συνέβαλαν στην προηγούμενη κρίση.
Με την παγκόσμια οικονομία να αφήνει πίσω της –με 
εξαίρεση την Ε.Ε. και φυσικά την Ελλάδα– τις οικονο-
μικές συνέπειες της πανδημίας και να έχει δημιουργη-
θεί ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, οι διεθνείς 
τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου αυξά-
νονται. Επειδή έχουμε μεγάλη εξάρτηση από εισαγό-
μενα ορυκτά καύσιμα, μεγαλώνει το έλλειμμα στο ισο-

ζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε μια περίοδο κατά την 
οποία δεν θέλουμε να ξεφύγει.
Επιπλέον, δημιουργούνται πρόσθετες ανάγκες για ει-
σαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε τσουχτερές κατά κα-
νόνα τιμές, εφόσον απομακρυνόμαστε με ταχύτητα 
από τον λιγνίτη, ενώ χρειάζεται χρόνος για να καλύψει 
τη συμβολή του στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
το φυσικό αέριο, καύσιμο της μεταβατικής περιόδου. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η μόνη μεγάλη μονάδα ηλε-
κτροπαραγωγής με φυσικό αέριο που θα μπει σύντομα 
στο σύστημα είναι του Ομίλου Μυτιληναίου στον Άγιο 
Νικόλαο της Βοιωτίας.
Αυτό σημαίνει ότι για τα επόμενα χρόνια το ενερ-
γειακό θα ασκεί αρκετά σημαντική πίεση στο ισοζύ-
γιο τρεχουσών συναλλαγών, σε μια περίοδο κατά την 
οποία είναι ευάλωτο λόγω της πτώσης του τουρισμού.

Δυναμική προοπτική
Παρά τις δυσκολίες που αναφέραμε, ο τομέας της ε-
νέργειας έχει πολύ καλή προοπτική, γιατί θα πρωτα-
γωνιστήσει στον πράσινο-ενεργειακό μετασχηματι-
σμό. Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες ενέρ-
γειας απέκτησαν την τελευταία πενταετία δεσπόζουσα 
θέση και υπερδιπλασιάστηκε η κεφαλαιοποίησή τους, 
σαφές μήνυμα των καλών επιδόσεων και της καλής 
προοπτικής τους.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση των εννέα εταιρειών υ-
πολογίστηκε στα μέσα Απριλίου 2021 στα 10,1 δισ. 
ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 117,1% σε σχέση με το 

2016. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην πενταετία η κε-
φαλαιοποίηση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αυξήθηκε 
354%, της ΔΕΗ 235% και της MYTILINEOS 117%.
Η συναλλακτική δραστηριότητα των μετοχών των 
εννέα εταιρειών του ενεργειακού τομέα αυξήθηκε 
37,6% το 2020 σε σχέση με το 2019, με τους πρωτα-
θλητές του είδους να είναι η MYTILINEOS, η Motor 
Oil, η ΔΕΗ και η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
Οι εισηγμένες εταιρείες του ενεργειακού τομέα συγκέ-
ντρωναν τον Απρίλιο του 2021 το 17,3% της συνολικής 
κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου, ενώ η συμμε-
τοχή τους στους δείκτες ανερχόταν σε 23,8% στον Γε-
νικό Δείκτη και σε 21,9% στον FTSE/ΧΑ Large CAP.
Έχει ανοίξει ένας κύκλος ανακατατάξεων μεταξύ των 
εταιρειών του κλάδου οι οποίες θα πρωταγωνιστή-
σουν αναπόφευκτα στο επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους 
μέχρι 44 δισ. ευρώ, στον τομέα της ενέργειας μέχρι το 
2030.
Θα προωθηθεί η απολιγνιτοποίηση, θα υπάρξει μεγα-
λύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 
θα αναπτυχθούν, ως έναν βαθμό, η ηλεκτροκίνηση και 
τα καθαρά καύσιμα, θα αναπτυχθούν τα δίκτυα, θα α-
ναπτυχθούν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας τα 
οποία αποτελούν μέρος της υποδομής των ΑΠΕ.
Ο Ευ. Μυτιληναίος συνόψισε την άποψή του για την 
εξέλιξη της αγοράς ενέργειας ως εξής («Καθημερινή» 
30/4-2/5/2021): «Η ελληνική αγορά έχει χώρο για δύο 
ή τρία utilities (καθετοποιημένες εταιρείες ηλεκτρι-
σμού και φυσικού αερίου). Η μία προφανώς είναι η 
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Κούρσα ταχύτητας ώστε 
οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες 
με φυσικό αέριο 
να καλύψουν το κενό που 
αφήνει η απολιγνιτοποίηση.

ΔΕΗ, με την τελική μορφή που προβλέπεται να πάρει. 
Για τις άλλες θέσεις ανταγωνίζονται οι ιδιώτες παραγω-
γοί, πάροχοι, ενεργειακές εταιρείες και άλλοι».
Η κυβέρνηση προσπαθεί να συνδυάσει την ανάγκη για 
τη δημιουργία κινήτρων για την επιτάχυνση της πρά-
σινης-ενεργειακής μετάβασης με την εξασφάλιση των 
προϋποθέσεων για τον έλεγχο του ενεργειακού κό-
στους της βιομηχανίας.
Το ενεργειακό κόστος προσδιορίζεται από τη χρέωση 
του ρεύματος και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Οι τελευ-
ταίες πρέπει να κινούνται εντός ευρωπαϊκού πλαισίου 
και καταλήγουν στον ορισμό τους με πολιτικές αποφά-
σεις.
Η κυβέρνηση καλείται να αναπτύξει έγκαιρα ρυθμιστι-
κές και εποπτικές αρχές, θεσμούς και κανόνες για τη 
λήψη των καλύτερων αποφάσεων.
Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σύνθετη άσκηση, η οποία 
πρέπει να επιτύχει, σπάζοντας αρνητικές παραδόσεις 
δεκαετιών. Διαφορετικά, αυτά που μπορεί να κερδί-
σουμε στον ενεργειακό τομέα μπορεί να τα χάσουμε 
στη βιομηχανία και γενικότερα στην οικονομία, να υ-
πάρξουν πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους καταναλω-
τές και στον κρατικό προϋπολογισμό, πρόσθετες δυ-
σκολίες στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων 
και στην εκταμίευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Το φυσικό αέριο
Το φυσικό αέριο έχει αναδειχθεί σε καύσιμο της μετα-
βατικής περιόδου. Έχει μεγάλα πλεονεκτήματα έναντι 
του λιγνίτη σε ό,τι αφορά την πράσινη-ενεργειακή με-
τάβαση, έχει όμως και μειονεκτήματα.
Είναι ορυκτό καύσιμο που ρυπαίνει, γι’ αυτό δεν υπο-
στηρίζεται ιδιαίτερα δυναμικά από την Ε.Ε. Επιπλέον, 
είναι εισαγόμενο και με τάση αύξησης της διεθνούς 
τιμής του στον βαθμό που προχωράει η ανάκαμψη της 
διεθνούς οικονομίας. Το φυσικό αέριο αναδεικνύεται 
με βάση τον σχεδιασμό και για αρκετά χρόνια σε βα-
σικό καύσιμο της ηλεκτροπαραγωγής.
Με βάση τα στοιχεία για το 2020, η εισαγωγή του φυ-
σικού αερίου μοιράστηκε ως εξής: 53,82% του φυσικού 
αερίου εισήχθη μέσω Βουλγαρίας και Τουρκίας, ενώ 

το 46,18% εισήχθη μέσω του τερματικού σταθμού της 
Ρεβυθούσας.
Σε ό,τι αφορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG, 
48% προέρχεται από τις ΗΠΑ, 22% από το Κατάρ και 
ακολουθούν η Νιγηρία και η Αλγερία με ποσοστό 9%. 
Στο φυσικό αέριο που εισάγεται μέσω αγωγών, βασι-
κός προμηθευτής είναι, με διαφορά, η Ρωσία.
Το μοίρασμα των προμηθειών φυσικού αερίου μεταξύ 
ΗΠΑ –για οικονομικούς και στρατηγικούς λόγους– 
και Ρωσίας –λόγω των ενεργειακών δυνατοτήτων της 
στην ευρύτερη περιοχή μας– είναι μια σωστή επιλογή 
από άποψη διαχείρισης των τιμών και προστασίας των 
καλώς εννοούμενων εθνικών συμφερόντων μας.

Οι ΑΠΕ
Η ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι στρατηγικής σημασίας για 
την πράσινη-ενεργειακή μετάβαση, αλλά επηρεάζεται 

από ελληνικές ιδιαιτερότητες.
Οι οικονομικές στήλες έγκυρων εφημερίδων παρουσι-
άζουν τις δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν για να 
δημιουργηθεί η δυναμική που θα επιτρέψει την πλήρη 
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων. Διαπιστώ-
νεται κίνδυνος αδιεξόδου εξαιτίας του συνδυασμού ε-
ξαιρετικά μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος και 
περιορισμένου ηλεκτρικού χώρου. Την περίοδο Δε-
κεμβρίου 2020 - Απριλίου 2021 κατατέθηκαν αιτήσεις 
για νέα έργα συνολικής ισχύος 54 μεγαβάτ, όταν ο δι-
αθέσιμος ηλεκτρικός χώρος για ισχύ περιορίζεται στα 
6-7 μεγαβάτ.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής» (Χρύσα Λιάγ-
γου, 25/4/2021), εκτιμάται ότι το ενδιαφέρον που έχει 
εκδηλωθεί για νέα έργα είναι σε ποσοστό 80% πλασμα-
τικό. Επιπλέον, η πολιτεία διστάζει να ξεσκαρτάρει αιτή-
σεις για ανύπαρκτα έργα, που στοχεύουν σε κέρδη από 
την πώληση αδειών για να απεγκλωβιστούν επενδύσεις 
στα πλαίσια της πράσινης-ενεργειακής μετάβασης.
Καταστρατηγούνται επίσης οι ευνοϊκές διατάξεις αδει-
οδότησης, όρων σύνδεσης και εγγυημένων τιμών για 
μικρά έργα, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζονται παρά-
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Το φράγμα της Μεσοχώρας 
δείχνει πόσο μας επιβαρύνει 
το παρελθόν.

τυπα προνομιακές τιμές για τους μικρούς παραγωγούς 
που στέλνουν στα ύψη τους λογαριασμούς.
Την κατάσταση περιπλέκουν οι πολιτικές θέσεις που 
αναπτύσσουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ υπέρ της λεγό-
μενης ενεργειακής δημοκρατίας. Ασκούν πολιτικές πι-
έσεις για τη δημιουργία πολλών μικρών μονάδων που 
θα στηρίζονται σε ενεργειακές κοινότητες από τις το-
πικές κοινωνίες.
Ενώ κανείς δεν μπορεί να έχει αντίρρηση στην οργα-
νωμένη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην πρά-
σινη-ενεργειακή μετάβαση, οι όροι που προτείνονται 
από τα κόμματα της αντιπολίτευσης οδηγούν σε μικρές 
μονάδες παραγωγής, με αδιαφάνεια, με απαγορευτικά 
υψηλό κόστος παραγωγής και χρεώσεις.
Η κυβέρνηση και ο ΑΔΜΗΕ βρίσκονται μπροστά σε 
δύσκολες αποφάσεις. Από τη μια προσπαθούν να ε-
πιβάλουν κάποια οικονομική λογική στις επενδύσεις 
στις ΑΠΕ, από την άλλη προσπαθούν να περιορίσουν 
τις τοπικές αντιδράσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις 
αποσκοπούν στη μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής 
κοινωνίας, ενώ σε άλλες στη ματαίωση των επενδύ-
σεων για περιβαλλοντικούς λόγους.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι αν δεν υπερβούμε το κακό 
παρελθόν μας θα βρεθούμε σε εξαιρετικά δύσκολη 
θέση. Τελευταία αναπτύσσεται ενδιαφέρον για θα-
λάσσια αιολικά πάρκα, ακόμη και για πλωτά αιολικά 
πάρκα. Το επιτυχημένο προηγούμενο χωρών όπως η 
Νορβηγία και η Δανία δημιουργεί προσδοκίες για την 
εξεύρεση λύσεων και των αναγκαίων συμβιβασμών, 
αν και έχουμε αποδειχθεί μοναδικοί στο να δημιουρ-
γούμε προβλήματα στον εαυτό μας.
Για την επίτευξη των στόχων για τις ΑΠΕ που περιλαμ-
βάνονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 
Κλίμα (ΕΣΕΚ) προκύπτει ανάγκη ανάπτυξης έργων α-
ποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα γιγαβάτ με τη 
μέθοδο της αντλιοταμίευσης και 0,5 γιγαβάτ με νέες 
τεχνολογίες μπαταριών.
ΤΟ ΕΣΕΚ προβλέπει θεαματική ανάπτυξη των ΑΠΕ, 
από 7 γιγαβάτ το 2021 σε 19 γιγαβάτ το 2030.
Και σε αυτά τα ζητήματα λείπει το απαραίτητο νομο-
θετικό πλαίσιο για την υλοποίηση επενδύσεων. Χαρα-
κτηριστική η περίπτωση του έργου αντλιοταμίευσης 
της ΤΕΡΝΑ στην Αμφιλοχία. Πρόκειται για επένδυση 
500 εκατ. ευρώ, ισχύος 680 μεγαβάτ (παραγωγή) και 
730 μεγαβάτ (άντληση), η υλοποίηση του οποίου κα-
θυστερεί εξαιτίας της έλλειψης αναγκαίου θεσμικού 
και ρυθμιστικού πλαισίου.
Τα έργα αποθήκευσης ενέργειας μπορεί να προσελκύ-
σουν επενδύσεις άνω των 1,5 δισ. ευρώ και είναι απο-
λύτως αναγκαία για την ανάπτυξη των ΑΠΕ.
Παράδειγμα καλής εξέλιξης επενδυτικής πρωτοβου-
λίας είναι τα έργα αποθήκευσης ενέργειας της ελληνι-
κής εταιρείας EUNICE. Πρόκειται για επένδυση 600 
εκατ. ευρώ στην Πτολεμαΐδα και στην Αρκαδία στα 
πλαίσια της προγραμματισμένης απολιγνιτοποίησης.
Οι δύο μονάδες Battery Energy Storage System 
(BESS) εξασφάλισαν τις απαιτούμενες άδειες παραγω-
γής από τη ΡΑΕ και προβλέπεται να κατασκευαστούν 
και να τεθούν σε πλήρη λειτουργία εντός του 2022.

Η μάχη των δικτύων
Τεράστια σημασία για την πράσινη-ενεργειακή μετά-
βαση έχει η ανάπτυξη των δικτύων. Εκτιμάται ότι τα ε-

πενδυτικά σχέδια του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ για 
την επόμενη πενταετία για τα δίκτυα υψηλής, μέσης 
και χαμηλής τάσης και τις συμπληρωματικές υποδομές 
είναι της τάξης των 4,8 δισ. ευρώ.
Το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ θα συμβάλουν 
στην επενδυτική προσπάθεια.
Τα δίκτυα ρεύματος ενδιαφέρουν τους επενδυτές γιατί 
εξασφαλίζουν σταθερό και σίγουρο έσοδο. Παράλ-
ληλα, μπορούν να λειτουργήσουν σαν «γέφυρες» για 
οπτικές ίνες και τηλεπικοινωνίες, δένοντας την πρά-
σινη μετάβαση, η οποία θα απορροφήσει το 37% των 
κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, 
με την ψηφιακή μετάβαση, που θα απορροφήσει ένα 
άλλο 20%.
Χαρακτηριστικό του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέ-
ροντος είναι το γεγονός ότι η Μεγάλη Διασύνδεση της 
Κρήτης έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χωρίς να 
είναι ενταγμένη στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.
Επίσης, για τον ΔΕΔΔΗΕ έχει εκδηλωθεί επενδυτικό 
ενδιαφέρον για την απόκτηση του 49%, με δεσμευτι-
κές προσφορές, από εννέα μεγάλα διεθνή funds.
Οι επενδυτές είναι εξαιρετικά σημαντικοί, δεν είναι 
όμως ειδικευμένοι στα δίκτυα, γεγονός που προκαλεί 
αντιδράσεις από συνδικαλιστικούς κύκλους της ΔΕΗ, 
οι οποίοι θεωρούν ότι η εξειδίκευση είναι αναγκαία 
προϋπόθεση για τη δυναμική ανάπτυξη.
Στην πράξη, υπέβαλαν προσφορά εξειδικευμένες κι-
νεζικές εταιρείες, οι οποίες βρέθηκαν εκτός διαγωνι-
σμού εξαιτίας της σύνδεσής τους με τον ΑΔΜΗΕ.

Οι λογαριασμοί του παρελθόντος
Η κυβέρνηση προσπαθεί να οργανώσει το άλμα προς 
την πράσινη-ενεργειακή μετάβαση, αλλά κουβαλάει 
ένα σωρό λογαριασμούς του παρελθόντος, ορισμένοι 
από τους οποίους δημιουργήθηκαν από προηγούμε-
νες κυβερνήσεις της ΝΔ.
Χαρακτηριστική η κυβερνητική προσπάθεια να ξε-
μπλοκάρει το υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας. Ο 
υδροηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ και το φράγμα της 
Μεσοχώρας στον νομό Τρικάλων εκτιμάται ότι κόστι-
σαν στη ΔΕΗ από το 1986 έως το 2011 τουλάχιστον 280 
εκατ. ευρώ.

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός της Μεσοχώρας αποτε-
λούσε μέρος του μεγαλεπήβολου σχεδίου της ε-
κτροπής του ποταμού Αχελώου στον Πηνειό ποταμό 
για να καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες του Θεσ-
σαλικού Κάμπου.
Το έργο ξεκίνησε το 1986 και στηρίχτηκε στην κα-
τασκευή τεσσάρων φραγμάτων και μιας γιγαντιαίας 
σήραγγας. Προσέκρουσε όμως σε αντιδράσεις κα-
τοίκων της περιοχής των Τρικάλων και οικολογικών 
οργανώσεων, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας α-
κύρωσε έξι φορές την εκτροπή.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να ολοκλη-
ρώσει το έργο του υδροηλεκτρικού σταθμού και του 
φράγματος της Μεσοχώρας, με το σκεπτικό ότι μπο-
ρεί να παράγει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια 362 γι-
γαβατωρών ετησίως και να συμβάλει στην αποφυγή 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της τάξης των 
400.000 τόνων ετησίως.
Η σωστή, κατά την άποψή μου, πρωτοβουλία της κυ-
βέρνησης κινδυνεύει σε επίπεδο Συμβουλίου της Ε-
πικρατείας, ακόμη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δι-
καστηρίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η πρά-
σινη μετάβαση δυσχεραίνεται από ένα ακόμη όραμα 
του παρελθόντος και τις εκκρεμότητες που άφησε 
πίσω του.
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συνέντευξη

Την άποψη ότι θα έπρεπε να 
αναζητηθεί η δυνατότητα 
οργάνωσης και λειτουργίας 
οικογενειακών δικαστηρίων, 

καθώς και εφαρμογής των δικαστικών 
αποφάσεων, που κάποιες φορές μένουν 
στα χαρτιά, εκφράζει μιλώντας στην F.S. η 
καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική 
Σχολή του ΑΠΘ Κατερίνα Φουντεδάκη.
Η κ. Φουντεδάκη, η οποία ήταν 
εισηγήτρια των σχετικών διατάξεων στη 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή μαζί με την 
καθηγήτρια του ΕΚΠΑ κ. Παπαδοπούλου, 
διευκρινίζει ότι αυτό που εισηγήθηκε η 
επιτροπή είναι πολύ διαφορετικό από αυτό 
που εμφάνισε το υπουργείο.
Η κ. Φουντεδάκη δεν συμμερίζεται 
την άποψη ότι δικηγορικά συμφέροντα 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
κατεύθυνση των ρυθμίσεων, σημειώνει 
όμως ότι η καμπάνια του «κινήματος 
των μπαμπάδων» υπήρξε εμφανώς 
δαπανηρή και αναφέρεται σε κάποιους 
«που κατασκευάζουν έρευνες για γέλια 
ή που επικαλούνται θεωρητικά έρευνες 
που έχουν γίνει στη Νέα Ζηλανδία».

Είναι σωστή η εντύπωση ότι στο θέμα 
της συνεπιμέλειας η ελληνική κοινωνία 
παθιάζεται και διχάζεται όπως και σε 
όλα τα άλλα ζητήματα, απλώς χωρίς 
κομματική αφετηρία;
Οι αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο 
επηρεάζουν με αμεσότητα τη ζωή πολλών 
ανθρώπων. Σε πολλές οικογένειες το 
πρόβλημα της κατάστασης των παιδιών 
μετά τον χωρισμό των γονέων δημιουργεί 
εντάσεις και τραύματα. Επομένως, 
δικαιολογημένα το συγκεκριμένο θέμα 
δημιούργησε περισσότερο πάθος και 
διχασμό από άλλα. Η κατάσταση αυτή 
επιτάθηκε από την ακραία επικοινωνιακή 
διαχείριση του θέματος από ορισμένες 
ομάδες πίεσης, αλλά και από τη στάση του 
υπουργείου, που εξαρχής τάχθηκε με μια 
συγκεκριμένη θεώρηση των πραγμάτων, 
κάθε άλλο παρά αναμφισβήτητη, όπως 
αποδείχθηκε στη συνέχεια.

Πόσο ασφαλής μπορεί να είναι η κοινή 
γνώμη, η οποία στο συγκεκριμένο 
θέμα σχηματίζεται από «προσωπικά 
βιώματα»;
Ποτέ δεν είναι ασφαλής η κοινή γνώμη 
και πάντοτε τα προσωπικά βιώματα 
παίζουν ρόλο στη θέση που παίρνει 
κανείς εκτός επιστημονικού διαλόγου. 
Σε όλο το διάστημα που προηγήθηκε 
της κατάθεσης του σχεδίου νόμου 
υπήρξαν ακραίες τοποθετήσεις, οι οποίες 
ακριβώς προσπαθούσαν να επιβάλουν 

Οι ρυθμίσεις για τη συνε-
πιμέλεια θα προκαλέσουν 
περισσότερα προβλήματα 
απ’ όσα επιχειρούν να επι-
λύσουν.

Κατερίνα Φουντεδάκη, καθηγήτρια Αστικού 
Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ

«Τα προβλήματα 
στη συνεπιμέλεια είναι 

στην εφαρμογή, όχι 
στη νομοθεσία»

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

ως δήθεν επιστημονικά τεκμηριωμένο 
και αντικειμενικά ορθό για όλες τις 
περιπτώσεις χωρισμένων ζευγαριών το 
προσωπικό τους βίωμα, θα έλεγα ακόμη 
και τον προσωπικό τους ρεβανσισμό.

Υπάρχει ρόλος αντικειμενικός για 
τους επιστήμονες και ποιοι είναι οι 
επιστήμονες οι οποίοι πρέπει να έχουν 
λόγο στο συγκεκριμένο θέμα;
Η κοινή γνώμη δεν οφείλει να είναι 
αντικειμενική και αμερόληπτη, οι ειδικοί 
επιστήμονες, όμως, το οφείλουν. Οι 
επιστήμονες οφείλουν να έχουν νηφάλιο 
λόγο και τεκμηριωμένες απόψεις, 
παρουσιάζοντας όλες τις πλευρές ενός 
ζητήματος. Ειδικοί για τις αλλαγές στο 
οικογενειακό δίκαιο, και μάλιστα αλλαγές 
που περιλαμβάνονται στον Αστικό 
Κώδικα, είναι πρωτίστως οι νομικοί 

και εξ αυτών αυτοί που αποδεικνύουν 
εκτεταμένη και πολυετή ενασχόληση 
με το οικογενειακό δίκαιο. Δεν είναι 
όλοι οι νομικοί για όλα τα θέματα. Πολύ 
συχνά ακούμε και την άποψη ότι ειδικοί 
στο θέμα της «συνεπιμέλειας» είναι οι 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχίατροι 
και ψυχολόγοι), οι κοινωνικοί λειτουργοί 
και οι κοινωνιολόγοι της οικογένειας. Θα 
έλεγα ότι απ’ όλους αυτούς αρμοδιότεροι 
είναι αυτοί που έχουν κλινική εμπειρία 
στην παθολογία της οικογένειας και της 
παιδικής ηλικίας στην Ελλάδα, δηλαδή 
κατά κύριο λόγο οι παιδοψυχίατροι. 
Όχι κάποιοι που κατασκευάζουν 
έρευνες για γέλια ή που επικαλούνται 
θεωρητικά έρευνες που έχουν γίνει 
στη Νέα Ζηλανδία. Το σημαντικό είναι, 
πάντως, ότι όλες αυτές οι επιστήμες 
δεν είναι ακριβείς ούτε κανονιστικές, 

έχουν διάφορα ερευνητικά εργαλεία και 
εκθέτουν τα πορίσματά τους. Ο νομοθέτης 
δεν νομοθετεί με βάση μια άποψη των 
ψυχολόγων ή των ψυχιάτρων, επειδή 
σπανίως σε αυτές τις επιστήμες υπάρχει 
μόνο μία άποψη. Μπορεί να υπάρχουν 
περισσότερες, διαφοροποιούμενες μεταξύ 
τους ή συγκρουόμενες, ή κάποια άποψη 
να είναι πιο τεκμηριωμένη από άλλη. 
Όλα αυτά τα γνωστικά αντικείμενα είναι 
απλώς επιβοηθητικά για τον σχηματισμό 
της κατεύθυνσης που είναι προτιμότερο να 
ακολουθήσει ο νομοθέτης. Ο τελικός λόγος 
ανήκει, πάντως, πάντα στους νομικούς, 
οι οποίοι οφείλουν να συντάξουν ένα 
νομικό κείμενο σύμφωνο με τις διεθνείς 
και ενωσιακές υποχρεώσεις της χώρας, 
σωστό από δογματική και συστηματική 
άποψη, χωρίς αντινομίες, αστοχίες και 
κενά, που θα δημιουργήσουν προβλήματα 
στην ερμηνεία και στην εφαρμογή του.

Εσείς με ποια κριτήρια σχηματίσατε την 
άποψή σας επί του θέματος;
Με την επιστημονική μου γνώση και 
εμπειρία μου στο οικογενειακό δίκαιο, 
η οποία αποδεικνύεται από το σχετικό, 
μεγάλης έκτασης, δημοσιευμένο 
συγγραφικό μου έργο, από τις συμμετοχές 
μου σε επτά νομοπαρασκευαστικές 
επιτροπές για το οικογενειακό δίκαιο 
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, από 
τις δεκάδες συμμετοχές μου σε 
επιστημονικές εκδηλώσεις με αντικείμενο 
το οικογενειακό δίκαιο. Ως δήλωση 
συμφερόντων, να αναφέρω επίσης ότι δεν 
έχω κανένα σχετικό προσωπικό βίωμα 
και κανένα επαγγελματικό-δικηγορικό 
συμφέρον από τη ρύθμιση του θέματος.

Θα μπορούσαν δικηγορικά συμφέροντα 
να επηρεάσουν τη ρύθμιση του θέματος;
Δικηγορικά συμφέροντα στη 
συγκεκριμένη περίπτωση μάλλον όχι. 
Πάντως, η καμπάνια του «κινήματος 
των μπαμπάδων» υπήρξε εμφανώς 
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Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπά-
θειες μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ια-
τρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες εξελίξεις 
της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη χειρουρ-
γική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύ-
λιου Δίσκου.
 Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική 
διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και 
αναισθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θερα-
πευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή. 
Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθήσεις 
όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυ-
χενικό σύνδρομο. 

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

Θα έπρεπε να αναζητηθεί 
η δυνατότητα οργάνωσης 
και λειτουργίας οικογενει-
ακών δικαστηρίων, καθώς 
και εφαρμογής των δικα-
στικών αποφάσεων, που 
κάποιες φορές μένουν στα 
χαρτιά.

δαπανηρή, όπως ανέφερε η 
βουλευτής Γιαννάκου: αφίσες σε όλη 
την Αθήνα, σύνταξη και αποστολή 
χιλιάδων πανομοιότυπων κειμένων 
στη διαβούλευση (και μάλιστα με… 
γυναικεία ονόματα), συνεχείς 
παρεμβάσεις στις εκδηλώσεις για 
το θέμα και στα social (ακόμη και 
σε αυτά των φοιτητών!).

Υπάρχουν στο νομοσχέδιο 
ρυθμίσεις των οποίων η εφαρμογή 
δεν ήταν στη διακριτική ευχέρεια 
των δικαστών μέχρι τώρα;
Μέχρι τώρα οι δικαστές είχαν την 
ευχέρεια (πάντα στο πλαίσιο του 
νόμου) να επιλέξουν μεταξύ μιας 
μεγάλης γκάμας λύσεων, ανάλογα 
με τις συνθήκες της συγκεκριμένης 
περίπτωσης – κι αυτό είναι η σωστή 
λύση. Λόγου χάριν, μπορούσαν 
να αποφασίσουν αποκλειστική 
επιμέλεια ενός γονέα, κοινή 
επιμέλεια, ισόχρονη εναλλασσόμενη 
διαμονή του παιδιού με καθέναν 
γονέα, κατανομή αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των γονέων. Κανείς δεν 
τους υποχρέωνε να επιλέξουν μια 
λύση αντί άλλης, δηλαδή δεν υπήρχε, 
παρότι επιχειρείται να δημιουργηθεί 
αυτή η εντύπωση στην κοινωνία, 
κάποια νομική δέσμευση του δικαστή 
να αποφασίζει υπέρ της μητέρας.

Μπορεί να οριστεί με αντικειμενικά 
κριτήρια το «συμφέρον του 
παιδιού»;
Σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνει 
η αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ στη 
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, το συμφέρον του 
παιδιού πρέπει να κρίνεται πάντοτε 
εξατομικευμένα (on a case by case 
basis) και με βάση τις περιστάσεις 
κάθε συγκεκριμένου παιδιού. Δεν 
υπάρχει ένα ενιαίο συμφέρον 
για όλα τα παιδιά. Κάτι που είναι 
καλό για το ένα παιδί μπορεί να 
μην είναι για ένα άλλο. Για το κάθε 
παιδί πρέπει να συνεκτιμάται το 
σύνολο των συνθηκών που το 
συνοδεύουν. Αυτή είναι η πάγια 
θέση όλων των διεθνών οργάνων 
που ασχολούνται με το συμφέρον 
του παιδιού και της θεωρίας και 
νομολογίας του οικογενειακού 
δικαίου διεθνώς. Επομένως, 
οριζόντια, αφηρημένη νομοθέτηση 
γενικώς ισχυόντων κριτηρίων, όπως 
και τυχόν ιεράρχηση κριτηρίων 
(κάποια στοιχεία συμφέρουν όλα 

τα παιδιά περισσότερο από άλλα), είναι 
εσφαλμένη.

Ήσασταν μέλος της 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής…
Ήμουν μέλος της 
νομοπαρασκευαστικής και μάλιστα 
εισηγήτρια των διατάξεων, μαζί 
με την καθηγήτρια του ΕΚΠΑ κ. 
Παπαδοπούλου. Αυτό όμως που 
εισηγήθηκε η επιτροπή είναι πολύ 
διαφορετικό από αυτό που εμφάνισε 
το υπουργείο.

Εσείς κρίνετε αναγκαία την αλλαγή 
της υφιστάμενης νομοθεσίας; 
Και, αν ναι, στην κατεύθυνση του 
νομοσχεδίου ή σε κάποια άλλη;
Δεν θα έβαζα ως προτεραιότητα 
την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου 
των σχέσεων γονέων και παιδιών, 
αλλά θα επικεντρωνόμουν στη 
δυνατότητα οργάνωσης και 
λειτουργίας οικογενειακών 
δικαστηρίων, καθώς και εφαρμογής 
των δικαστικών αποφάσεων, που 
κάποιες φορές μένουν στα χαρτιά. 
Τα περισσότερα από τα προβλήματα 
που επισημαίνονται είναι θέματα 
εφαρμογής και όχι νομοθεσίας. 
Κάποιες επιλεγμένες παρεμβάσεις 
σε συγκεκριμένες διατάξεις ήταν 
επίσης αναγκαίες. Οπωσδήποτε δεν θα 
επέλεγα να κινηθώ στην κατεύθυνση 
του νομοσχεδίου, το οποίο παραμένει 
πολλαπλώς προβληματικό (οριζόντια 
κριτήρια και μαθηματικές σχέσεις 
για το συμφέρον του παιδιού, 
γονεοκεντρικότητα, μονομέρεια στην 
ιδεολογία, συστηματικές αστοχίες, 
λάθη διατύπωσης) και θα προκαλέσει 
περισσότερα προβλήματα απ’ όσα 
επιχειρεί να επιλύσει.



Χ
αμόγελα αισιοδοξίας προκαλούν τα 
τελευταία στοιχεία για την πορεία 
της αγοράς. Το άνοιγμα του λια-
νεμπορίου και της εστίασης, η α-
νάγκη των πολιτών για κοινωνικο-
ποίηση και αποσυμπίεση από τα 

αυστηρά περιοριστικά μέτρα, αλλά και η αύξηση των α-
ποταμιεύσεων κατά την περίοδο του lockdown, οδήγη-
σαν σε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία. Το οικονομικό 
κλίμα βελτιώνεται, η κατανάλωση αυξάνεται, ενώ θετικές 
είναι και οι προοπτικές για το μέλλον, καθώς προχωρά 
τόσο ο εμβολιασμός όσο και η σταδιακή άρση των περι-
οριστικών μέτρων.
Ειδικότερα, τον Απρίλιο η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 
20% κατά μέσο όρο σε ολόκληρη την οικονομική δρα-
στηριότητα σε σύγκριση όχι με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2020, που όλη η χώρα βρισκόταν σε καραντίνα, αλλά 
με τον Απρίλιο του 2019. Η κατανάλωση σε ορισμένους 
κλάδους είναι εντυπωσιακή και, όπως φαίνεται, οι τάσεις 
αυτές θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον κλάδο του fast food 
και του delivery οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αυξήθη-
καν κατά 200%, στα κρεοπωλεία κατά 180%, στις κάβες 
κατά 90%, στα καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών υ-
πολογιστών και software σημειώθηκε αύξηση 70%, στα 
σουπερμάρκετ αύξηση 52%, ενώ στα βιβλιοπωλεία η αύ-
ξηση ήταν της τάξης του 50%. Αντιθέτως, η ένδυση ε-
νηλίκων κινήθηκε πτωτικά και συγκεκριμένα καταγρά-
φηκε πτώση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά 20%, 
ενώ στα εμπορικά καταστήματα μείωση κατά 60%.
Ωστόσο, όσο ανοίγουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες, ο το-
μέας των υπηρεσιών (π.χ. τουρισμός, μεταφορές, πολι-
τισμός, αθλητισμός, εστίαση) αναμένεται να καταγρά-
ψει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της κατανάλωσης. Στον 
τομέα αυτόν η Ελλάδα έχει την ευκαιρία υπό προϋπο-

θέσεις να αναπληρώσει την τεράστια μείωση του τζίρου 
που είχε στην ατμομηχανή της οικονομίας της, τον του-
ρισμό, μέχρι και το τέλος του 2022. Κι εδώ όμως η ανά-
καμψη θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα (για φέτος) της 
άρσης των ταξιδιωτικών περιορισμών και της υιοθέτη-
σης του πράσινου πιστοποιητικού εμβολιασμού, ενώ το 
2022 από την επιστροφή των καταναλωτικών συνθηκών 
στα δεδομένα του 2019.

Αύξηση αποταμιεύσεων
Τα lockdowns, οι περιορισμοί, τα «λουκέτα» σε επιχει-
ρήσεις και το αίσθημα της ανασφάλειας είχαν άμεσο α-
ντίκτυπο στα εισοδήματα και στις καταναλωτικές συνή-
θειες, με αποτέλεσμα την αύξηση των αποταμιεύσεων. 
Ωστόσο, το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι, σύμφωνα και 
με τα στοιχεία της Eurostat, δεν «έβρεξε» χρήματα. Αντι-
θέτως, οι αποταμιεύσεις αυξήθηκαν λόγω της πτώσης της 
κατανάλωσης κατά 7%.
Συνολικά στην Ε.Ε. η αποταμίευση των νοικοκυριών αυ-
ξήθηκε κατά 6,6% κατά το δ΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση 
με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019. Ειδικό-
τερα, στην Ελλάδα οι αποταμιεύσεις αυξήθηκαν κατά 

Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται, 
η κατανάλωση αυξάνεται, ενώ 
θετικές είναι και οι προοπτικές για 
το μέλλον.

10,4%. Στις πρώτες θέσεις βρίσκεται η Σλοβενία με αύ-
ξηση 20,8%, η Ιρλανδία με +12,8%, το Βέλγιο με +11,3%, 
η Αυστρία με +10,9%. Η μοναδική χώρα όπου καταγρά-
φηκε μείωση των καταθέσεων είναι η Δανία.
Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι η πτώση της κα-
τανάλωσης και δεν είναι τυχαίο ότι η Σλοβενία βίωσε 
τη μεγαλύτερη (-15,4%). Στην Ελλάδα, όπως προκύπτει 
από το Πρόγραμμα Σταθερότητας, η ιδιωτική κατανά-
λωση υποχώρησε την περασμένη χρονιά κατά 5,2%, ω-
στόσο ο συνδυασμός της άρσης των περιορισμών με τις 
συσσωρευμένες καταθέσεις εκτιμάται ότι θα προκαλέ-
σει αύξηση της κατανάλωσης κατά 2,6% φέτος και κατά 
2,9% το 2022.

Θετικό… σοκ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 
τον Φεβρουάριο του 2020, οπότε και άρχισε η κρίση 
που προκάλεσε ο κορονοϊός, οι καταθέσεις ανέρχο-
νταν σε 142,2 δισ. ευρώ, ενώ λίγο πριν από το δεύτερο 
lockdown, οι καταθέσεις είχαν φτάσει στα 155,6 δισ. 
ευρώ και στο τέλος του Μαρτίου του 2021, δηλαδή έναν 
χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, είχαν σκαρφα-
λώσει στα 164,7 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι 22,5 δισ. 
ευρώ αναβαλλόμενης κατανάλωσης μπορούν να προκα-
λέσουν ένα θετικό σοκ από το β΄ εξάμηνο του έτους.

Οικονομικό κλίμα
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, τον 
Απρίλιο καταγράφηκε νέα βελτίωση του οικονομικού 
κλίματος, αλλά και ενίσχυση της καταναλωτικής εμπι-
στοσύνης. Ειδικότερα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος 
βελτιώθηκε τον Απρίλιο και διαμορφώθηκε στις 97,9 
μονάδες, έναντι 96,9 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφεται βελτίωση των 
προσδοκιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας, εκτός 
από τη βιομηχανία, όπου υπάρχει ανεπαίσθητη υποχώ-
ρηση, με τους υπόλοιπους τομείς να εισπράττουν ήδη τα 
πρώτα οφέλη από την επανέναρξη των δραστηριοτήτων 
και την επαναλειτουργία των φυσικών καταστημάτων, 
προσδοκώντας το άνοιγμα του τουρισμού.
Παράλληλα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ε-
νισχύθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στις -34,6 μο-
νάδες (από -39,5 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ε-
λαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τα περσινά επίπεδα: 
-32,6 μονάδες).
Όπως σημειώνει το ΙΟΒΕ, «το πώς θα εξελιχθούν οι 
προσδοκίες στην οικονομία στο επόμενο διάστημα θα ε-
ξαρτηθεί από τον ρυθμό και τα χαρακτηριστικά της ανά-
καμψης μαζί με τη σταδιακή απόσυρση των μέτρων στή-
ριξης που ισχύουν εδώ και περίπου ένα έτος. Η επανα-
φορά σημαντικών τομέων της οικονομίας στα επίπεδα 
πριν από την πανδημία δεν θα είναι αυτόματη, ούτε σί-
γουρη, και σε αυτή την πορεία εξεύρεσης νέας ισορρο-
πίας πολλές θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις δεν θα ε-
πιβιώσουν, ενώ και οι αποφάσεις οικονομικής πολιτικής 
θα αποκτούν μεγάλη κρισιμότητα. Συνολικά, το στοί-
χημα για την ελληνική οικονομία θα είναι η ανάκαμψη 
που αναμένεται καθώς θα υποχωρεί η πανδημία να με-
τουσιωθεί σε μεσοπρόθεσμα ισχυρή ανάπτυξη».

ΣΗΚΏΝΕΙ ΚΕΦΆΛΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΆ
  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Από τις ανακοινώσεις του κόμματος 
προκύπτει ότι η υπεράσπιση της 
εντιμότητας του Νίκου Παππά δεν είναι 
προτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
παράπλευρη ωφέλεια, εφόσον συμβεί.

ΤΟ ΆΓΧΟΣ ΚΆΛΟΓΡΊΤΣΆ ΟΔΗΓΕΊ ΤΟΝ 
ΤΣΊΠΡΆ ΣΕ ΘΕΣΜΊΚΕΣ ΆΚΡΟΤΗΤΕΣ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

Στην αποδόμηση της αξιοπιστίας του Χρήστου 
Καλογρίτσα συγκλίνουν, όπως προέκυψε μετά 
τον πρώτο κύκλο των τριών καταθέσεων του 
«κόκκινου εργολάβου», οι υπεραστικές γραμμές 

του ΣΥΡΙΖΑ και του ελεγχόμενου από την Προκαταρκτική 
πρώην υπουργού Επικρατείας των κυβερνήσεων Τσίπρα, 
Νίκου Παππά.
Κι αυτό γιατί ούτε η κομματική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο 
κ. Παππάς αισθάνονται ότι έχουν την ασφάλεια να ρισκά-
ρουν το ενδεχόμενο ο κ. Καλογρίτσας να βάλει ξανά «τη 
μνήμη του να δουλέψει δυνατά», όπως έκανε όταν «από τον 
ΣΥΡΙΖΑ» τον «αμφισβήτησαν», όπως είπε την προηγού-
μενη Τετάρτη, πριν… θυμηθεί ότι υπάρχει έγγραφο για τον 
καθορισμό των ποσοστών ιδιοκτησίας του υπό δημιουργία 
ΣΥΡΙΖΑ channel.
Η στάση αυτή του κ. Καλογρίτσα έχει δημιουργήσει αμφι-
θυμία στον ΣΥΡΙΖΑ ως προς τη διαχείρισή του, με χαρα-
κτηριστικότερο παράδειγμα τις θέσεις των βουλευτών του 
κόμματος στην προκαταρκτική επιτροπή, αλλά και τις προ-
σεγγίσεις των φιλικών στον ΣΥΡΙΖΑ μέσων ενημέρωσης.
Για παράδειγμα, ο κ. Παύλος Πολάκης δεν έγινε γνωστό 
αν έδωσε συνέχεια όταν ο «κόκκινος εργολάβος» του είπε 
ότι είναι βουλευτής με το κόμμα που έφαγε τα λεφτά του 
(του κ. Καλογρίτσα), ενώ οι παρεμβάσεις του κ. Τζανακό-
πουλου ήταν σε πρωτόγνωρους γι’ αυτόν, χαμηλούς τόνους 
και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμιζαν ότι ένα μέρος της ι-
στορικής ηγεσίας των «γερόντων», όπως τους χαρακτήριζε 
ο Πάνος Καμμένος, που επηρεάζουν τις αποφάσεις του κ. 
Τσίπρα, ποτέ δεν είχε συμπαθήσει ιδιαίτερα τον πρώην υ-
πουργό Επικρατείας.
Σε ό,τι αφορά τα κομματικά έντυπα, η αμηχανία, καθώς 
προσπαθούν να αποφεύγουν κάθε αναφορά στον κ. Παππά, 
είναι εμφανής.
Η «Αυγή», όταν σε μια μικρή αναφορά στο πρωτοσέλιδο της 
19ης Μαΐου ανήγγειλε την πρόθεση του πρώην υπουργού 
να κάνει μήνυση για αλλοίωση πρακτικών στον πρόεδρο της 
Προκαταρκτικής, Σταύρο Κελέτση, είχε ως φωτογραφία τον 
κ. Κελέτση και όχι τον κ Παππά.
Την επόμενη μέρα, 20 Μαΐου, στο πρώτο της θέμα η «Εφη-
μερίδα των Συντακτών» επιτίθετο στον κ. Καλογρίτσα, αλλά 
δεν έγραφε ούτε μία φορά το όνομα «Παππάς».
Το ίδιο κλίμα επικρατεί στις δημόσιες παρεμβάσεις κομ-
ματικών στελεχών αλλά και στις κομματικές ανακοινώσεις, 
απ’ όπου προκύπτει ότι η υπεράσπιση της εντιμότητας του 
πρώην υπουργού δεν είναι προτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ, 
αλλά παράπλευρη ωφέλεια, εφόσον συμβεί.

Ελεγχόμενος και πιεσμένος
Οι διακριτικές αποστάσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει από τον 
κ. Παππά ολοένα αυξάνονται και δεν περνούν απαρατήρη-
τες από τον πρώην υπουργό, ο οποίος διαισθάνεται ότι οι 
κομματικοί σύντροφοι τον εγκαταλείπουν και κανείς δεν 
θα τον υπερασπιστεί, με αποτέλεσμα να θεωρεί βέβαιη την 
παραπομπή του, «ακόμη κι αν δεν υπάρξουν στοιχεία». Κά-
ποιοι μάλιστα επισημαίνουν τη δυσθυμία που έδειχνε να 
έχει στις φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα «Παραπολι-
τικά», όπου εικονιζόταν να τρώει με τον κ. Πολάκη την προ-
ηγούμενη εβδομάδα.
Τον κεντρικό συντονισμό της υπερασπιστικής του γραμμής 
τον έχει ο δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης, ο οποίος είναι 
και ο συνδετικός κρίκος με τον κ. Τσίπρα, της εμπιστοσύνης 
του οποίου απολαμβάνει, καθώς τον εκπροσωπεί σε άλλες 
εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.
Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του κ. Καλογρίτσα ο κ. Μα-
ντζουράνης κατέστησε σαφές ότι από τον εντολέα του δεν 

θα γίνει κανένας σχολιασμός της κατάθεσης πριν αυτή ολο-
κληρωθεί.
Η συγκεκριμένη επιλογή οδηγεί έμπειρους νομικούς στο 
συμπέρασμα ότι οι νομικοί παραστάτες του κ. Παππά έχουν 
επιλέξει να κινηθούν με νομικά χαρακτηριστικά, δηλαδή 
έχουν προεξοφλήσει ότι ο πελάτης τους θα οδηγηθεί στο 
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, και θεωρούν ότι πρέπει να ε-
πικεντρώσουν στα στοιχεία τα οποία θα τους είναι χρήσιμα 
στη δίκη.
Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμούν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η απο-
δόμηση Καλογρίτσα, τόσο καλύτερη θα είναι η θέση του ε-
ντολέα τους, ενώ πολιτικοί και προσωπικοί φίλοι του πρώην 
υπουργού προβλέπουν δημόσια περιορισμό του κατηγορη-
τηρίου σε δευτερεύουσες κατηγορίες, όπως η παράβαση κα-
θήκοντος, που θα επιφέρει μικρές καταδίκες, όπως, υπεν-
θυμίζουν, η ποινή του ενός έτους με αναστολή που είχε ε-
πιβληθεί στον υπουργό των κυβερνήσεων Παπανδρέου 
Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

Ο φόβος της καραμπόλας
Όμως κάποιοι στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν 
ότι οι ισχυρισμοί Καλογρίτσα στην Προκαταρκτική δημι-
ουργούν πολιτικό πρόβλημα στο κόμμα, καθώς, άσχετα με 
την ποινική εξέλιξη της Προκαταρκτικής, δεν αποκλείεται 
το ενδεχόμενο να υπάρξει έμμεση εμπλοκή του κόμματος 
και των κυβερνητικών στελεχών του στις καταγγελίες, έστω 
από καραμπόλα.
Αυτή η ανησυχία φέρεται να έχει οδηγήσει τον πρώην πρω-
θυπουργό και αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ σε μία τακτική δύο σκε-
λών. Από τη μια στην προληπτική αποδόμηση του «κόκκι-
νου εργολάβου», όσο κι αν ο κ. Καλογρίτσας μέχρι στιγμής 
χειρίζεται με πολλή διακριτικότητα τις σχέσεις του μαζί του, 
κι από την άλλη σε μια κινητικότητα που μπορεί να αλλάξει 
την πολιτική ατζέντα.
Πρώτιστος στόχος του επικοινωνιακού επιτελείου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι να δημιουργήσει για τον κ. Μητσοτάκη μια ει-
κόνα εσωκομματικών προβλημάτων, ανάλογα με αυτά της α-
ντιπολίτευσης.
Έτσι, στη Βουλή ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον πρωθυ-
πουργό ότι προσπαθεί να κρατήσει τη Βουλή κλειστή γιατί, 
όπως διαρρέουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι αντιμέτωπος με δι-
αρκείς διαφοροποιήσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται η δια-
φωνία Γιαννάκου-Κεφαλογιάννη για τη συνεπιμέλεια, αλλά 
και η πρόθεση που, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει ο κ. Αντώνης Σα-
μαράς να μην υπερψηφίσει τα εφαρμοστικά μνημόνια της 

Συμφωνίας των Πρεσπών.
Συγχρόνως ο κ. Τσίπρας καταλόγισε στον κ. Μητσοτάκη ότι 
νομοθετεί τις νέες ρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο για να 
διευκολύνει οικονομικά συμφέροντα και λίγο αργότερα ζή-
τησε ονομαστική ψηφοφορία για δύο παραγράφους του νο-
μοσχεδίου για τη συνεπιμέλεια, από τις οποίες ψηφοφορίες 
όμως το κόμμα του απείχε.
«Προσπάθησαν να αλλάξουν πάση θυσία την ατζέντα, 
ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι θα χλευάζονταν για την πο-
λιτική τους επιλογή να μην ψηφίσουν στην ονομαστική ψη-
φοφορία που οι ίδιοι ζήτησαν» σχολίαζε γνωστός δημοσιο-
γράφος, ο οποίος υποστήριζε ότι βασικός στόχος των θεσμι-
κών ακροτήτων του κ. Τσίπρα ήταν να αλλάξει η συζήτηση 
από αυτά που έλεγε ο κ. Καλογρίτσας.
«Το θέμα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να έχει πρόβλημα η ΝΔ, 
όποιο κι αν είναι αυτό» προσέθετε, επισημαίνοντας όμως ότι 
τουλάχιστον στο θέμα της συνεπιμέλειας η τακτική δεν απέ-
δωσε και προβλέποντας ότι ούτε ο υγειονομικός ακτιβισμός 
με την προαναγγελία της παρουσίας όλων των βουλευτών 
του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή θα έχει κάποιο αποτέλεσμα.
Όμως, όπως έλεγε δημοσκόπος, το ενδεχόμενο αλλαγής 
της ατζέντας, ακόμη κι αν καταστεί εφικτό, δεν θα διαρκέ-
σει πάνω από μία-δύο ημέρες, ενώ το βασικό πρόβλημα του 
ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, είναι 
ότι υφίσταται μια σαφή υποχώρηση στα ποσοστά αποδοχής 
του, τόσο του κόμματος όσο και του αρχηγού του.
«Και σε αυτό η απάντηση πρέπει να είναι πολιτική» σχολί-
αζε παλαιό στέλεχος της Αριστεράς, το οποίο αναρωτιόταν 
γιατί άρχισαν ξανά οι συζητήσεις για εκλογές, τη στιγμή που 
η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ απλώς εξασφαλίζει στην κυβέρ-
νηση ένα άνετο πολιτικό τοπίο.
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Οι επιθέσεις του Ισραήλ ως αντί-
ποινα εναντίον της Χαμάς θα 
ήταν ουσιαστικές μόνο αν δεν 
πρόσβαλλαν στόχους άμαχου 
πληθυσμού.
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συνέντευξη

Τ
ην εκτίμηση ότι τα συμβαλλό-
μενα μέρη της κρίσης στην Πα-
λαιστίνη θέλουν και μπορούν 
να προχωρήσουν σε πολυμερή 
διάλογο και γι’ αυτό πρέπει να 
επιβληθεί η εκεχειρία και να 
πιεστούν σε αυτή την κατεύ-
θυνση κάνει μιλώντας στην F.S. 

o αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφά-
λειας και Στρατηγικής, κοσμήτορας της Σχο-
λής Ασφάλειας και Παγκόσμιας Πολιτικής στο 
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο των Εμιράτων, Dr. 
Μάριος Ευθυμιόπουλος.
Ο κ. Ευθυμιόπουλος εμφανίζεται επιφυλακτι-
κός ως προς την επιτυχία της τρέχουσας κα-
τάπαυσης του πυρός, που ισχύει από τα ξη-
μερώματα της Παρασκευής, και προτείνει τη 
διάκριση ανάμεσα στην παλαιστινιακή αρχή 
και τη Χαμάς.

Ποιους πολιτικούς στόχους έχουν οι δύο πλευ-
ρές της σύγκρουσης στη Γάζα;
Η σύγκρουση μεταξύ των δύο μερών άρχισε 

Μάριος Ευθυμιόπουλος, 
κοσμήτορας της Σχολής Ασφάλειας 

στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο των ΗΑΕ

«Στην Παλαιστίνη 
πρέπει να επανορθώσουν 

όλες οι πλευρές»
 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

για άλλον λόγο και κατέληξε αλλού. Πλέον τα 
γεγονότα που ανέφλεξαν πρόσφατα την πε-
ριοχή Sheikh Jarrah και το τέμενος Al-Aqsa 
στην Ανατολική Ιερουσαλήμ δεν σχετίζονται με 
τα γεγονότα στη Γάζα, στα οποία εδώ και λίγες 
ώρες έχει επιβληθεί εκεχειρία. Να δούμε βέ-
βαια ως πότε…
Οι δράσεις της τρομοκρατικής Χαμάς δεν μπο-
ρούν να σχετίζονται με την παλαιστινιακή αρχή 
και τις προσπάθειες επίλυσης του προβλήμα-
τος και δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους. 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το πολιτικό σκέ-
λος της Χαμάς, φίλα προσκείμενο στην Τουρ-
κία και σε άλλες δυνάμεις, φαίνεται πως στην 
περίπτωση εκλογών θα κέρδιζε έδαφος ένα-
ντι του Μαχμούτ Αμπάς. Κι αυτό συνεπάγεται 
πως εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν την 
πολιτική κατάσταση των Παλαιστινίων.
Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ είχε εκλογές 
για δεύτερη φορά προσφάτως, αλλά καμία πα-
ράταξη δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρ-
νηση, δεδομένου του εκλογικού αποτελέσματος.
Στο Ισραήλ η πολιτική εναντίον της Χαμάς δη-



Στο Ισραήλ η πολιτική 
εναντίον της Χαμάς 
δημιουργεί το πλαίσιο 
για να συνενωθούν 
δυνάμεις που θα 
ήθελαν συνέχιση της 
πολιτικής των επιθέσε-
ων εναντίον της τρομο-
κρατίας, όπως και έγινε, 
υπό τον Νετανιάχου.
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μιουργεί το πλαίσιο για να συνε-
νωθούν δυνάμεις που θα ήθελαν 
συνέχιση της πολιτικής των επιθέ-
σεων εναντίον της τρομοκρατίας, 
όπως και έγινε, υπό τον Νετανιά-
χου. Είναι μια δοκιμασμένη «συ-
νταγή» που δουλεύει, η εθνική α-
σφάλεια ενώνει και οδηγεί σε κυ-
βέρνηση εθνικής ενότητας.

Τι συμμαχίες έχουν οικοδομήσει 
οι αντιμαχόμενοι;
Η Χαμάς είναι τρομοκρατική ορ-
γάνωση, υποστηριζόμενη κυρίως 
από την Τουρκία, αλλά φιλικά προ-
σκείμενη στο Ιράν (αν και θρησκευ-
τικά διαφορετική) και άλλα κράτη 
που την επηρεάζουν με χρημα-
τοδοτήσεις.
Το Ισραήλ έχει συμμάχους και ε-
ταίρους. Ο καλύτερος σύμμαχος 
του Ισραήλ, με εγγυημένη στρατι-
ωτική υποστήριξη 35 δισ. σε στρα-
τιωτικά μέσα την επόμενη δεκα-
ετία, είναι οι ΗΠΑ. Στρατηγική ε-
πιλογή και επιρροή. Εταίροι είναι 
πολλοί. Όπως η Ελλάδα, αλλά και 
η Αίγυπτος, για να κατανοήσουμε 
τις ισορροπίες δυνάμεων που επι-
διώκονται στο γεωπολιτικό πλαί-
σιο. Προς το παρόν είναι κυρίως 
εμπορικές, αλλά ίσως η μετεξέ-
λιξή τους να συμβάλει σε κάτι πο-
λιτικά πιο απτό. Αλλά δεν είμαστε 
ακόμη εκεί.

Το Ισραήλ δεν έχει κυβέρνηση, 
η Χαμάς δεν έχει αναγνώριση. Τι 
συμπεράσματα βγάζουμε για τους 
σύγχρονους πολέμους;
Δεν θα συσχέτιζα το Ισραήλ, κρά-
τος αναγνωρισμένο και ισότιμο με 
την Ελλάδα και την Κύπρο, μέλος 
του ΟΗΕ, με μια τρομοκρατική ορ-
γάνωση, όπως η Χαμάς, που ανα-
ζητά πολιτική δύναμη από τις εκλο-
γές στην Παλαιστίνη. Και φαίνεται 
πως η μόνη της δράση υπέρ των 
Παλαιστινίων είναι η επίθεση με 
ρουκέτες σε στόχους στο Ισραήλ. 
Επιδιώκουν να γίνουν μια «εθνική» 
αρχή άμυνας, αλλά αυτό δεν είναι 
δυνατό – κανείς να τους αποδεχτεί.
Αυτό που κάνει η Χαμάς δεν εξυπη-
ρετεί κανέναν. Αντιθέτως, η στρατι-
ωτική ισχύς του Ισραήλ είναι εξαι-
ρετικά πιο δυνατή σε σχέση με την 
παλαιστινιακή αρχή. Αυτό συνεπά-
γεται πως οι επιθέσεις του Ισραήλ 
ως αντίποινα εναντίον της Χαμάς θα 
ήταν αποτελεσματικές μόνο αν δεν 
πρόσβαλλαν στόχους στον άμαχο 
πληθυσμό, που αποδοκιμάζονται 

από το σύνολο της διεθνούς κοι-
νότητας. Ο άμαχος πληθυσμός δεν 
φταίει. Αλλά και η Χαμάς πρέπει να 
σταματήσει. Γι’ αυτό και επιβάλλε-
ται άμεση εκεχειρία και προτροπή 
σε πολυμερή διάλογο απ’ όλους 
όσοι θέλουν και μπορούν να βο-
ηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. 
Τέτοια δυνατότητα έχουν η Αίγυπτος 
και η Ελλάδα, και όχι η Τουρκία.

Είναι πιθανή μια μετατροπή του 
πολέμου σε θρησκευτικό, όπως 
ουσιαστικά εισηγείται ο Ερντογάν;
Ο πρόεδρος Ερντογάν ονειρεύε-
ται. Αρκείται σε θρησκευτικούς λό-
γους, καθώς μπορεί. Επιμένει σε 
θρησκευτικό φανατισμό και εξτρε-
μισμό. Όμως δεν είναι γόνιμο να 
μεταλλάσσει τα λόγια του σε θρη-
σκευτικές διαμάχες. Στην αντίπερα 
όχθη, κράτη όπως η Αίγυπτος και 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζουν 
την εποχή της διαπολιτισμικότητας, 
της θρησκευτικής γνώσης και ανε-
κτικότητας, και μπορούν να συμ-
βάλουν στον διάλογο των μονοθεϊ-
στικών θρησκειών (χριστιανισμός, 
ιουδαϊσμός και μουσουλμανισμός), 
που είναι γνωστός ως «αβρααμι-
κός διάλογος». Νομίζω ότι μεταξύ 
των δύο η επιλογή είναι σαφής. Η 
Τουρκία δεν αντιπροσωπεύει το 
σύνολο του μουσουλμανικού στοι-
χείου. Ο Ερντογάν δεν μπορεί και 
δεν πρέπει να επιβάλει τις δικές του 
εξτρεμιστικές πολιτικές επιλογές. 
Δεν σέβεται άλλες θρησκείες. Δείτε 
τι έκανε στην Αγία Σοφία μας και, 
κυρίως, δείτε τι κάνει σε άλλες εκ-
κλησίες και μοναστήρια που γκρε-
μίζουν. Πώς θα μπορούσε κανείς 
να τον εμπιστευτεί στον διαθρη-
σκευτικό διάλογο; Αναγνώρισαν την 
αρμενική ή την ποντιακή γενοκτο-
νία, ή την καταστροφή της Σμύρ-
νης, που έγιναν ακριβώς γιατί ε-
κτόπιζαν χριστιανούς; Με τα γεγο-
νότα στην Κωνσταντινούπολη, όπου 
προσπαθεί συνεχώς να έχει ρόλο 
«προστάτη» του πατριαρχείου; Ας 
είμαστε ειλικρινείς. Απέτυχε. Και 
θα αποτύχει. Η απάντηση των λαών 
στον Ερντογάν είναι η παιδεία, η 
μόρφωση και ο πολιτισμός, ώστε 
να καταλάβει πως εξτρεμισμός και 
φανατισμός δεν οδηγούν πουθενά. 
Και ο μορφωμένος τουρκικός λαός 
το ξέρει αυτό.

Γιατί η Ευρώπη δυσκολεύεται να 
έχει κοινή θέση για την κρίση στη 
Μέση Ανατολή;

Γιατί οι μηχανισμοί αποφάσεων 
είναι χρονοβόροι. Γιατί η Ευρώπη 
πρέπει να οικοδομήσει μηχανι-
σμούς και πυλώνες που να παίρ-
νουν πρακτικές αποφάσεις. Γιατί 
ακόμα η Ευρώπη δεν έχει πάρει 
την πολιτική απόφαση να είναι πιο 
συγκροτημένη στις αποφάσεις της 
και να έχει άμεση ανταπόκριση στις 
κρίσεις. Αυτό θα αλλάξει, φαντάζο-
μαι, τα επόμενα χρόνια, γιατί αλλιώς 
η Ευρώπη θα μετεξελιχθεί σε μια 
μεγάλη γραφειοκρατική οντότητα.

Η Ελλάδα, από παραδοσιακός υ-
ποστηρικτής των Παλαιστινίων, 
έχει οικοδομήσει στενούς δε-
σμούς με το Ισραήλ. Έχει κερδί-
σει από αυτή την επιλογή; Μπορεί 
να εξακολουθήσει να είναι απο-
δεκτή από την αραβική πλευρά;
Η Ελλάδα είναι παραδοσιακά μια 
χώρα με σταθερές αξίες και πο-
λιτικές. Τόσο απέναντι στο Ισραήλ 
όσο και απέναντι στο σύνολο των 
αραβικών κρατών. Έχει σταθερό 
ισοζύγιο συνεργασιών και νέων 
συμμαχιών, όπως αυτή με τα Η-
νωμένα Αραβικά Εμιράτα, που α-
ποτελεί στρατηγική επιλογή και για 
τα δύο μέρη. Η πολιτική των τε-
λευταίων ετών, ωστόσο, δεν είναι 
καινούργια. Δεν υπάρχει «πολιτική 

παρθενογένεση» στα της Μέσης 
Ανατολής και του Αραβικού Κόλ-
που. Υπάρχει συνέχεια και πολιτική 
τακτική που προσαρμόζεται στις 
πολιτικές επιλογές. Οι σχέσεις με 
το Ισραήλ ενισχύθηκαν επί πρω-
θυπουργίας Σαμαρά και συνεχί-
ζουν έκτοτε. Και ορθώς, σε όλους 
τους τομείς, όπως διαφαίνεται επί 
πρωθυπουργίας Μητσοτάκη. Ενι-
σχύονται οι σχέσεις με τα Αραβικά 
Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία 
(τη χώρα που πρέπει να συμμετά-
σχει στον διαθρησκευτικό διάλογο 
αντί της Τουρκίας), την Αίγυπτο και 
την Ιορδανία, την Κύπρο και το Ισ-
ραήλ, αλλά και τη Γαλλία. Αυτή η 
πολιτική εφαρμόστηκε επί πρω-
θυπουργίας Τσίπρα και ενισχύ-
εται από τον πρωθυπουργό Μη-
τσοτάκη και ελπίζω να μετεξελι-
χθεί σε οργανισμό διαλόγου και 
επίλυσης συγκρούσεων, αλλά και 
συνολικής συνεργασίας και ανά-
πτυξης. Τα γεγονότα στη Γάζα α-
ναδεικνύουν το πόσο σημαντικός 
είναι ένας τέτοιος οργανισμός, που 
θα ενισχύσει τη συζήτηση για λύση 
ανάμεσα στα δύο κράτη και βε-
βαίως θα φέρει εις πέρας τις συ-
γκρούσεις που σήμερα δείχνουν 
χωρίς τέλος.

Πόσο πιθανή είναι μια στρατι-
ωτική νίκη στη σύγκρουση στη 
Γάζα; Θα σημάνει μια στρατιω-
τική νίκη το τέλος του διαρκούς 
πολέμου;
Δεν είναι πόλεμος. Είναι απλώς 
μάχες. Δεν θα κερδίσει κανείς, 
όταν χάνονται άμαχοι εκατέρω-
θεν. Μέχρι τώρα τα χαρακτηρι-
στικά είναι η έχθρα και το μίσος 
και ο πολλαπλασιασμός τους. Θα 
πάρει χρόνο για να επουλωθούν 
οι πληγές. Οι ψυχές δεν επιστρέ-
φουν. Χρειάζεται πολιτική ωριμό-
τητα, με τη συμμετοχή όλων, στις 
δύσκολες αυτές στιγμές. Πρέπει να 
επανορθώσουν όλες οι πλευρές, 
αλλά αυτή είναι μια ιδανική εικόνα 
που δεν θα δούμε προς το παρόν. 
Αν υπήρχε στρατιωτική εμπλοκή 
του Ισραήλ, τότε θα μιλούσαμε για 
πλήρη καταστροφή. Ευτυχώς, απε-
τράπη την κατάλληλη στιγμή από 
πολιτικές φωνές της λογικής. Αν 
μπορούμε να πούμε πως υπάρχει 
λογική σε τέτοιες στιγμές. Η βία δεν 
φέρνει αποτελέσματα. Ο ορθός δι-
άλογος το πετυχαίνει αυτό, χωρίς 
προσπάθειες πολιτικών επιρροών 
(βλέπε Τουρκία).



διέσωσε με τρόπο αξιοσέβαστο τα ποσοστά του, έστω και 
διεξάγοντας εκστρατεία φόβου και καταστροφολογίας, α-
μελώντας ακόμη και να υπερασπιστεί τα όποια κυβερνη-
τικά πεπραγμένα του.
Οι βουλευτικές που ακολούθησαν, με παρόμοια συμμε-
τοχή, επιβεβαίωσαν τη δυναμική και έδωσαν ευρύτατη 
νίκη στη ΝΔ (39,85%), αλλά και εξαιρετικά ευπρεπές πο-
σοστό στον ΣΥΡΙΖΑ (31,53%). Η Χρυσή Αυγή έμεινε 
εκτός Βουλής, ενώ αξιοσημείωτη είναι η εκλογή πρώην 
βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων με τις τάξεις του 
ΣΥΡΙΖΑ. Σε μια πρώτη ανάγνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε 
να ηγεμονεύει οριστικά στον αριστερό χώρο. Σε μια δεύ-
τερη, απλώς επιβεβαίωσε τον κλασικό αντιμνημονιακό, 
και λιγότερο ιδεολογικό, εαυτό του. Η διετία που μεσο-
λάβησε επιβεβαιώνει μάλλον τη δεύτερη εκδοχή, μόνο 
που η πραγματικότητα τον ανάγκασε να αντικαταστήσει 
τον μπαμπούλα του μνημονίου με τον μπαμπούλα του 
νεοφιλελευθερισμού.
Η ΝΔ δεν είχε κρύψει στο τελικό στάδιο του προεκλογι-
κού αγώνα ότι θεωρεί τις ευρωεκλογές πρόκριμα για τις 
βουλευτικές. Είχε, ωστόσο, δώσει μεγάλη έμφαση, κατά 
την προεκλογική της καμπάνια, στην ανάγκη να επενδύ-
σει η χώρα στα προνόμια που της δίνει η ένταξη στην Ε.Ε. 
και στα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη 
σωστή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εκδή-
λωσε την πίστη της στο όραμα της Ενωμένης Ευρώπης 
και ζήτησε θετική ψήφο γι’ αυτό. Με τη θετική της προ-
εκλογική εκστρατεία ξόρκισε τα αντιευρωπαϊκά φαντά-
σματα και κατά κάποιον τρόπο έστειλε πίσω στο χρονο-
ντούλαπο και το δικό της αντιμνημονιακό παρελθόν.
Ιδιαίτερο τόνο έδωσε στις συγκεκριμένες εκλογές η προ-
σεγμένη επιλογή των υποψηφίων του ευρωψηφοδελ-
τίου, η οποία εξέφρασε την ανάγκη ανανέωσης του α-
ριθμού, του είδους και της ποιότητας των υποψηφίων 
στον ευρύτερο πολιτικό στίβο. Άλλο (καθόλου αμελη-
τέο) το θέμα τού πώς τελικά «σταύρωσαν» οι ψηφοφό-
ροι και ποια συμπεράσματα προκύπτουν από αυτό. Μι-

Διεξήχθησαν στις 26 Μαΐου 2019 και αποδεί-
χθηκαν ορόσημο στα πολιτικά πράγματα. 
Εμφάνισαν συμμετοχή 58,69% (επί συνό-
λου εγγεγραμμένων 10.088.325 ψήφισαν 
5.920.365). Η ΝΔ έλαβε 1.873.137 ψήφους 

(33,12%), ο Συνασπισμός 1.343.595 ψήφους (23,75%), το 
ΚΙΝΑΛ 436.726 ψήφους (7,72%), το ΚΚΕ 302.603 ψή-
φους (5,35%), η Χρυσή Αυγή 275.734 ψήφους (4,87%) και 
η Ελληνική Λύση 236.347 ψήφους (4,18%).
Οριακά δεν εξέλεξε βουλευτή το ΜέΡΑ25, που έλαβε 
169.635 ψήφους (2,99%), ενώ καταποντίστηκαν το Πο-
τάμι (1,52%), η Ένωση Κεντρώων (1,45%) και οι Ανεξάρτη-
τοι Έλληνες (0,8%). Αναλόγως, στην αφάνεια κινήθηκαν 
η ΛΑΕ του κ. Λαφαζάνη (0,56%), η Πλεύση Ελευθερίας 
της Ζωής Κωνσταντοπούλου (1,61%), η Δημιουργία Ξανά 
του Θάνου Τζήμερου (0,69%) και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ (0,64%).
Παραδοσιακά οι ευρωεκλογές σηματοδοτούνταν από μι-
κρότερη ένταση και επέτρεπαν, ειδικά στις περιόδους με-
γάλης πόλωσης, σε πολλούς ψηφοφόρους να εκφράσουν 
προτίμηση σε μικρότερους πολιτικούς σχηματισμούς. Οι 
ευρωεκλογές του 2019 πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα 
με τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών και ενώ υπολεί-
πονταν τέσσερις μήνες για να ολοκληρωθεί η θητεία της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Πιθανότατα οι τότε κυβερ-
νώντες εκτίμησαν ότι η χαλαρότητα της ψήφου των ευρω-
εκλογών θα τους έδινε ποσοστό μεγαλύτερο απ’ ό,τι θα α-
ναλογούσε στη φθορά μιας ολόκληρης τετραετίας και θα 
επέτρεπε στη συνέχεια πιο άνετο βάδισμα ως τις βουλευ-
τικές στο τέλος της θητείας τους. Ένα μέτριο αποτέλεσμα 
της τότε αντιπολίτευσης στις ευρωεκλογές θα πριόνιζε εν-
δεχομένως τις φιλοδοξίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και 
θα ενίσχυε το προφίλ του Αλέξη Τσίπρα. Τα πράγματα ε-
ξελίχθηκαν εντελώς αντίστροφα και ο αιφνιδιασμός της 
ήττας φάνηκε να σέρνει την κυβέρνηση σε παραίτηση και 
προκήρυξη βουλευτικών εκλογών. Εκ του αποτελέσμα-
τος, η κίνηση αποδείχθηκε σωστή. Όλοι θεωρούσαν βέ-
βαιη τη νίκη της ΝΔ και με αυτό ως δεδομένο ο ΣΥΡΙΖΑ 

λώντας για υποψηφίους, ας θυμηθούμε και την απέχθεια 
του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Μάνφρεντ Βέμπερ, υποψήφιο για 
το αξίωμα του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευ-
θέως υποστηριχθέντος από τη ΝΔ, ο οποίος στην πορεία 
εξελίχθηκε ως ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρι-
κτές της χώρας μας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.
Έχει ειπωθεί πολλαπλώς ότι το 2015 η χώρα έπαιξε την 
τύχη της στα ζάρια, ρισκάροντας έξοδο από την Ευρω-
ζώνη και το ευρώ. Έχει αναλυθεί ότι μεγάλο μέρος της ευ-
ημερίας των περασμένων δεκαετιών οφειλόταν στις επι-
δοτήσεις της Ε.Ε. Ότι μία από τις βασικές αιτίες της χρε-
οκοπίας ήταν ότι δεν συντονίσαμε το βήμα μας με τους 
εταίρους και αρνηθήκαμε να εναρμονιστούμε με αυ-
τούς. Εισπράτταμε και σπαταλούσαμε τα λεφτά και ταυ-
τόχρονα αποκλίναμε από τις αρχές της Ένωσης. Πλη-
ρώσαμε και θα πληρώνουμε για καιρό τον λογαριασμό. 
Μετά από μία δεκαετία τυφλής και αδιέξοδης αντιμνημο-
νιακής υστερίας και επιθετικής επαιτείας, μια θετική κα-
μπάνια υπέρ της Ε.Ε., όπως αυτή που έκανε η ΝΔ, ήταν 
αναγκαία για να τοποθετηθεί σωστά η χώρα απέναντι στις 
προκλήσεις. Το γεγονός ότι ο Μάνφρεντ Βέμπερ ξεκί-
νησε την προεκλογική του εκστρατεία από την Αθήνα έ-
δειξε πρώιμα τις προθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη να 
αναμειχθεί δυναμικά και χωρίς αναστολές στα «κοινά» 
της Ε.Ε. Όπως έδειξε η συνέχεια, επρόκειτο για την αρχή 
μιας εντελώς διαφοροποιημένης παρουσίας της χώρας 
στα ενωσιακά δρώμενα.
Δύο χρόνια μετά τις ευρωεκλογές, η κυβερνητική επι-
λογή της πλήρους συνεργασίας με τους ευρωπαϊκούς θε-
σμούς αποδίδει καρπούς. Εμπεδώθηκε εκατέρωθεν ε-
μπιστοσύνη και η κάθε πλευρά δείχνει να αισθάνεται ότι 
υπηρετούνται κοινοί στόχοι. Η παρουσία σύσσωμης της 
ευρωπαϊκής ηγεσίας στον Έβρο, τον περασμένο Μάρτιο, 
έδειξε ότι η Ένωση έχει τη βούληση να υπερασπιστεί α-
ποτελεσματικά τον ευρωπαϊκό χώρο και η σημερινή πα-
ρουσία των ευρωπαϊκών δυνάμεων φύλαξης σε Έβρο και 
Αιγαίο το μαρτυρεί έμπρακτα.
Η οικονομική στήριξη της χώρας από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και την Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας διατήρησε ως τώρα την αξιοπιστία της χώρας στο 
διεθνές οικονομικό σκηνικό και το υψηλό ποσό που α-
ναμένεται στα επόμενα χρόνια από το Ταμείο Ανάπτυξης 
εγγυάται την ομαλή μετάβαση της χώρας στη μεταπαν-
δημική εποχή.
Η πρόταση Μητσοτάκη για το πιστοποιητικό εμβολι-
ασμού, όπως και η πρόταση Κύρτσου-Καρβάλιο για τη 
χρησιμοποίηση της τεχνολογίας blockchain, δείχνουν 
ότι η χώρα μας έχει υψηλά περιθώρια παρέμβασης και α-
ποδοχής στα ευρωπαϊκά πράγματα, αρκεί να έχει αποφα-
σίσει να λειτουργήσει σωστά. Το ίδιο και η επιλογή της 
κυβέρνησης να στηρίξει ενεργά την πράσινη μετάβαση.
Η Ε.Ε. αποτελεί ένα τεράστιο σε εξέλιξη ιστορικό εγχεί-
ρημα-πείραμα, το οποίο έχει ήδη μεγάλη διαδρομή στον 
χρόνο. Έχει αποδείξει ότι η ολοκλήρωσή της μπορεί να 
αποτελέσει το όραμα εκείνο που θα οδηγήσει τα μέλη 
σε μεγαλύτερη πρόοδο. Στην Ελλάδα καλό είναι να πά-
ψουμε να ασκούμε αφ’ υψηλού αφοριστική και απαξιω-
τική κριτική στα όποια ελαττώματά της και να εργαζόμα-
στε θετικά για την ολοκλήρωσή της. Στους ταραγμένους 
καιρούς που ζούμε, η ένταξη σε αυτόν τον ισχυρό οργανι-
σμό αποτελεί ασφαλή εγγύηση για το μέλλον.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Ευρωεκλογές, 
δύο χρόνια μετά

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Ό
λοι, μα όλοι, 
γνωρίζαμε τι 
επιχειρήθηκε 
από την τότε 
κ υ β έ ρ ν η σ η 
στο τηλεο-
πτικό πεδίο. 

Οργανώθηκε ένας αντισυνταγματικός 
διαγωνισμός, με μια εξευτελιστική δι-
αδικασία. (Οι ενδιαφερόμενοι ήταν σε 
απομόνωση, ώστε να μη γνωρίζουν τις 
προσφορές των άλλων! Είναι αυτό… 
πλειοδοτικός διαγωνισμός;) Κλήθηκε 
να χρηματοδοτήσει ο κ. Καλογρί-
τσας με ανταμοιβή εξυπηρετήσεις της 
Attica Bank και δημόσια έργα, όπως η 
Πατρών-Πύργου.
Τα πάντα οργανώθηκαν μέσα στο Μέ-
γαρο Μαξίμου και από το Μέγαρο 
Μαξίμου. Τα γνώριζε ο τότε πρωθυ-
πουργός, ο αρμόδιος υπουργός, όλοι 
οι βουλευτές και υψηλά στελέχη του 
κόμματος και φυσικά οι αργυρώνητοι 
κομματικοί δημοσιογράφοι, στους ο-

σίας» και της «δεοντολογίας» αντα-
μείφθηκαν και με το παραπάνω: άλλοι 
πήραν βουλευτικές έδρες, άλλοι «ερ-
γάζονται» στα κομματικά ΜΜΕ, άλλοι 
δούλευαν «αξιοκρατικά» στην ΕΡΤ 
μέσω ΙΚΕ (;) για να μη φαίνονται οι α-
ποδοχές τους.
Όλοι αυτοί βγαίνουν καθημερινά στα 
τηλεοπτικά πάνελ και υπερασπίζονται 
με ψεύδη το κόμμα που τους τρέφει. 
Τους καλούν συνάδελφοί τους, για να 
εξασφαλίζουν, υποτίθεται, πολιτική… 
ισορροπία. (Τους καλούν ενώ γνωρί-
ζουν ότι θα ψεύδονται ακραία. Πώς να 
το σχολιάσει κανείς αυτό;)
Σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν 
θα ζούσαμε αυτή τη βαθιά παρακμή. Α-
τιμώρητοι ακόμα και αμειβόμενοι, στε-
λέχη κομμάτων να δηλητηριάζουν τη 
δημόσια ζωή, με τη Δικαιοσύνη θεατή. 
Στην Ιταλία ο Κράξι δραπέτευσε, στη 
Γαλλία ο Σαρκοζί δικάζεται. Εδώ όλοι 
αυτοί μάς βγάζουν ντροπιαστικούς λό-
γους, περιφρονώντας την αλήθεια και 

ποίους είχαν μοιραστεί και θέσεις.
Οι καταθέσεις Καλογρίτσα είναι μια 
τυπική επιβεβαίωση όλων αυτών που 
πολύ καλά γνωρίζαμε. Δείτε όμως την 
πολιτική παρακμή της χώρας:
• Ο πραγματικός πρωταγωνιστής, ο 
τότε πρωθυπουργός, κ. Τσίπρας, είναι 
ένας απλός θεατής, κανείς δεν του κα-
ταλογίζει τίποτε.
• Ο σε δεύτερο ρόλο οργανωτή, ο αρ-
μόδιος υπουργός κ. Παππάς, δεν τολμά 
να μηνύσει τον υποτίθεται ψευδόμενο 
Καλογρίτσα, για να μη βγουν στις δι-
καστικές αίθουσες όλα τα σε βάρος του 
αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτει ο 
καταγγέλλων.
• Βουλευτές και υψηλά στελέχη αυ-
τοδιασύρονται δημοσίως, δηλώνοντας 
ότι «τίποτε μεμπτό δεν συνέβη». Ο πα-
λιός σύντροφός τους και επί δεκαετίες 
χρηματοδότης της Αριστεράς Καλογρί-
τσας σήμερα είναι ψευδομάρτυρας της 
ΝΔ και απατεώνας.
• Οι δημοσιογράφοι της «ανεξαρτη-

Η ΒΑΘΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΜΗ 
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑ

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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Στην Ιταλία ο Κράξι 
δραπέτευσε, στη Γαλλία 
ο Σαρκοζί δικάζεται. Εδώ 
όλοι αυτοί μάς βγάζουν 
ντροπιαστικούς λόγους, 
περιφρονώντας την αλήθεια 
και την κοινή νοημοσύνη, 
βολεμένοι σε έμμισθες 
κομματικές καρέκλες.

την κοινή νοημοσύνη, βολεμένοι σε 
έμμισθες κομματικές καρέκλες.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημο-
σιογράφος και συγγραφέας.
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ΟΙ ΤΡΆΠΕΖΕΣ ΣΕ ΚΆΛΟ ΔΡΟΜΟ, 
ΆΛΛΆ ΣΕ ΜΕΤΆΒΆΛΛΟΜΕΝΟ 

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
Σε αναμονή σημαντικών αποφάσεων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα 
των ΗΠΑ (FED) και την ΕΚΤ.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Ε.Ε. χρειάζεται 
ένα νέο ξεκίνημα.

Οι συστημικές τράπεζες 
δείχνουν για μία ακόμη 
φορά να έχουν αφήσει τα 
πολύ δύσκολα πίσω τους. 

Δείχνουν να έχουν απορροφήσει το 
σοκ του 2015 και σε μεγάλο βαθμό 
το σοκ της πανδημίας.
Τα καλά νέα που τις αφορούν είναι 
σημαντικά. Το διεθνές περιβάλλον 
όμως στον τραπεζικό τομέα και γενι-
κότερα στην οικονομία μεταβάλλε-
ται συνεχώς με εντυπωσιακή ταχύ-
τητα. Η ρευστότητα δεν αποκλείει 
δύσκολες έως δυσάρεστες εξελίξεις.

Τα καλά νέα
Το πρώτο καλό νέο έχει σχέση με 
την αναβάθμιση των τραπεζών από 
τη Standard & Poor’s. Πρώτα ο 
οίκος αναβάθμισε την ελληνική οι-
κονομία από ΒΒ- σε ΒΒ και στη συ-
νέχεια αναβάθμισε και το μακρο-
πρόθεσμο αξιόχρεο των ελληνικών 
συστημικών τραπεζών.
Της Εθνικής Τράπεζας, της 

Eurobank και της Alpha Bank σε 
Β+ από Β, ενώ της Πειραιώς βελτι-
ώθηκε σε Β από Β-. Η προοπτική 
για τις τέσσερις τράπεζες παραμέ-
νει σύμφωνα με την αξιολόγηση της 
S&P σταθερή.
Οι αναλυτές του οίκου θεωρούν ότι 
οι μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικού 
χαρακτήρα και η αξιοποίηση των 
κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Ανάκαμψης θα βελτιώσουν την 
επιχειρηματική προοπτική και θα 
ενισχύσουν την προσφορά και ζή-
τηση πιστώσεων στην Ελλάδα.
Το δεύτερο καλό νέο έχει σχέση 
με τις συνεχώς βελτιούμενες εκτι-
μήσεις για το πότε ακριβώς θα επι-
τύχουν τα ομόλογα του ελληνικού 
Δημοσίου επενδυτική βαθμίδα. Το 
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης θεωρεί ότι ο στόχος θα έχει ε-
πιτευχθεί το αργότερο μέχρι το 
πρώτο εξάμηνο του 2023. Σύμφωνα 
με σχετική ανάλυση της Citigroup, 
η αναβάθμιση των ομολόγων του 

ελληνικού Δημοσίου στην επενδυ-
τική βαθμίδα μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί εντός του 2022. Η επι-
τάχυνση έχει σημασία, γιατί θα ε-
πιτρέψει στην Ελλάδα να περάσει 
από το έκτακτο πρόγραμμα ποσο-
τικής χαλάρωσης για την πανδημία 
(PEPP), όταν λήξει αυτό, την άνοιξη 
του 2022, στο προγενέστερο πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της 
Κεντρικής Τράπεζας (QE).
Ενδεχόμενη απόκτηση της επενδυ-
τικής βαθμίδας θα λειτουργήσει θε-
τικά για το ελληνικό τραπεζικό σύ-
στημα, μειώνοντας τις απαιτήσεις 
για το περιθώριο σε ό,τι αφορά τις 
εγγυήσεις. 
Το τρίτο καλό νέο για το ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα έχει σχέση με 
τη διαρκή υποχώρηση των «κόκ-
κινων» δανείων. Πρόκειται για μια 
τάση που ισχύει σε ολόκληρη την 
Ε.Ε., η οποία όμως έχει ιδιαίτερη 
σημασία για τη χώρα μας, εφόσον 
έχουμε το ευρωπαϊκό ρεκόρ στα 

«κόκκινα» δάνεια. 
Στις τράπεζες που εποπτεύει η ΕΚΤ 
τα «κόκκινα» δάνεια (NPLs) υποχώ-
ρησαν στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 
στο 2,63% από 2,82% που ήταν το 
τρίτο τρίμηνο.
Στην Ελλάδα η υποχώρηση ήταν 
από 28,85% του συνόλου των δα-
νείων το τρίτο τρίμηνο σε 25,54% το 
τέταρτο τρίμηνο.
Η απόσταση που μας χωρίζει από 
τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια είναι τερά-
στια, αλλά έχει δημιουργηθεί δυνα-
μική συνεχούς μείωσής της.
Το τέταρτο καλό νέο για τις συστη-
μικές τράπεζες έχει σχέση με την ε-
πιτυχημένη αύξηση μετοχικού κε-
φαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς 
κατά 1,38 δισ. ευρώ με συμμετοχή 
γνωστών ξένων επενδυτών που φαί-
νεται να δίνουν ψήφο εμπιστοσύ-
νης στην προοπτική της τράπεζας 
και της οικονομίας. Ο τρόπος με τον 
οποίο έγινε η νέα αύξηση μετοχι-
κού κεφαλαίου της Τράπεζας Πει-
ραιώς προκάλεσε πολιτικές αντιδρά-
σεις, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
και τα επικριτικά σχόλια αναλυτών 
και ρεπορτάζ σε οικονομικά έντυπα, 
όπως στον βρετανικό «Economist».
Ανεξάρτητα από το ποια ακριβώς 
μέθοδος έπρεπε να ακολουθηθεί 
και αν ζημιώθηκε για μία ακόμη 
φορά το Ταμείο Χρηματοπιστωτι-
κής Σταθερότητας, δηλαδή ο Έλ-
ληνας φορολογούμενος, το γεγονός 
είναι ότι δόθηκε λύση με γρήγορο 
και αποφασιστικό τρόπο. Αρκεί να 
συγκρίνει κανείς τις κινήσεις που έ-
γιναν για την Τράπεζα Πειραιώς με 
τη δυσκολία που έχουν αλλεπάλλη-
λες ιταλικές κυβερνήσεις να διαχει-
ριστούν τα προβλήματα της ιστορι-
κής τράπεζας Monte dei Paschi για 
να αντιληφθεί τη σημασία της ταχύ-
τητας και της αποφασιστικότητας σε 
τέτοιου είδους ζητήματα.
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Μέχρι και ο Μάριο Ντράγκι, πρωθυ-
πουργός της Ιταλίας, πρώην κεντρι-
κός τραπεζίτης της Ιταλίας, πρώην 
πρόεδρος της ΕΚΤ, δυσκολεύεται.
Το πέμπτο και σημαντικότερο θετικό 
νέο που αφορά τις ελληνικές τράπε-
ζες έχει σχέση με την προοπτική της 
ελληνικής οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προχώρησε στη βελτίωση 
των εκτιμήσεών της για την οικονο-
μική ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2021 
και το 2022. Δεν ξέρουμε πότε ακρι-
βώς θα αφήσει η οικονομία πίσω της 
την πανδημία, γνωρίζουμε όμως ότι 
μόλις συμβεί αυτό θα ακολουθήσουν 
εντυπωσιακές αναπτυξιακές επιδό-
σεις μέχρι το 2026, περίοδος που κα-
λύπτεται από τις πρόσθετες χρημα-
τοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.
Η εισροή των ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων και οι συμπληρωματικές χρημα-
τοδοτήσεις, επενδύσεις θα αυξήσουν 
τον κύκλο εργασιών των τραπεζών με 
ιδιαίτερα ποιοτικούς όρους.

Ο ρόλος των κεντρικών 
τραπεζών
Μεγάλη σημασία για τους όρους με 
τους οποίους λειτουργούν οι ελληνι-
κές τράπεζες έχουν οι πρωτοβουλίες 
της ΕΚΤ.
Με απόφαση της προέδρου της ΕΚΤ, 
Λαγκάρντ, ακολουθείται μια πολι-
τική που στηρίζει εξαιρετικά δυνα-
μικά την πραγματική οικονομία. Η 
ΕΚΤ διατηρεί το κόστος δανεισμού 
στο ιστορικό χαμηλό του -0,5% και 
εφαρμόζει ένα επιθετικό πρόγραμμα 
αγοράς ομολόγων που διευκολύνει 
τη χρηματοδότηση και διατηρεί τα 
επιτόκια σε εξαιρετικά χαμηλά επί-
πεδα.
Με βάση όσα μας λέει η Λαγκάρντ 
στις τακτικές παρουσιάσεις της πο-
λιτικής της ΕΚΤ στην Επιτροπή Οι-
κονομικών και Νομισματικών Υπο-
θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, συνεχίζονται οι δυσκολίες και 
η αβεβαιότητα που συνδέονται με 
την πανδημία, γι’ αυτό και δεν έχει 

φτάσει η ώρα για να υιοθετήσει η 
τράπεζα μια λιγότερο επεκτατική πο-
λιτική.
Διακρίνεται όμως κάποια αλλαγή 
στο περιβάλλον από τον Απρίλιο 
του 2021, με αποτέλεσμα να παρα-
τηρείται σταδιακή αύξηση των επι-
τοκίων από εξαιρετικά χαμηλά επί-
πεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 
κράτη-μέλη της Ευρωζώνης έχασαν, 
με εξαίρεση τη Γερμανία, το προνό-
μιο των αρνητικών επιτοκίων στα δε-
καετή ομόλογά τους. Η μικρή άνοδος 
των επιτοκίων προς το παρόν δεν ση-
μαίνει τίποτα. Προκαλεί μάλιστα ε-
ντύπωση το γεγονός ότι το επιτόκιο 
στο δεκαετές ομόλογο του ελληνικού 
Δημοσίου, λίγο πάνω από το 1%, βρί-
σκεται λίγο κάτω από το επιτόκιο του 
ιταλικού Δημοσίου.
Αυτές οι κινήσεις όμως μπορεί να 
μας προετοιμάζουν γι’ αυτά που έρ-
χονται. Στις ΗΠΑ ο ετήσιος πληθω-
ρισμός έφτασε τον Μάιο του 2021 
στο 4,2%, με αποτέλεσμα να γίνει πιο 
έντονη συζήτηση για το εάν η Ομο-
σπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πρέ-
πει να αρχίσει σταδιακά να ακολου-
θεί μια λιγότερο επεκτατική και ίσως 
περιοριστική πολιτική. Τα περισσό-
τερα μέλη του Συμβουλίου της τρά-
πεζας δεν φαίνεται να έχουν πειστεί 
και θεωρούν ότι η ενίσχυση του πλη-
θωρισμού μπορεί να είναι προσω-
ρινή, για λόγους που έχουν να κά-
νουν με το «ξεπάγωμα» της οικονο-
μίας μετά την πανδημία. Συνολικά 
ενδιαφέρονται περισσότερο για τον 
μέσο όρο στη διάρκεια ορισμένων 
ετών παρά για οποιεσδήποτε απότο-
μες αυξομειώσεις.
Πρώτη ανάμεσα στις κεντρικές τρά-
πεζες που εκτιμά ότι η οικονομία δεν 
χρειάζεται περισσότερη στήριξη και 
γι’ αυτό θα προχωρήσει σε σταδιακή 
μείωση των αγορών ομολόγων είναι 
η Τράπεζα του Καναδά.
Ο προβληματισμός στις ΗΠΑ και η 
αλλαγή πολιτικής από την Κεντρική 
Τράπεζα του Καναδά δίνουν νέα δι-

άσταση στην αντίθεση μεταξύ της 
πλειοψηφίας του Συμβουλίου της 
ΕΚΤ, που ακολουθεί τη γραμμή Λα-
γκάρντ στηρίζοντας την οικονομία 
της Ευρωζώνης, και των λεγόμενων 
«σκληρών», ιδιαίτερα των εκπρο-
σώπων της Ομοσπονδιακής Τράπε-
ζας της Γερμανίας και της Κεντρικής 
Τράπεζας της Ολλανδίας, οι οποίοι 
ζητούν να μπει ένα φρένο στην πολι-
τική που ασκείται.
Το φθινόπωρο του 2021 προβλέπε-
ται κρίσιμο σε ό,τι αφορά την κα-
τεύθυνση της πολιτικής της ΕΚΤ, α-
νάλογα και με τις εξελίξεις που θα 
έχουν μεσολαβήσει.

Σημαντικές αλλαγές 
Πιο ανησυχητικές για την προοπτική 
του ελληνικού τραπεζικού συστήμα-
τος είναι οι αλλαγές που παρατηρού-
νται στην παγκόσμια τραπεζική. Δη-
μιουργούν νέες δυνατότητες, αλλά ε-
νισχύουν το στοιχείο του ρίσκου και 
τη συστημική αστάθεια. Στην εξαμη-
νιαία έκθεσή της για τη χρηματοπι-
στωτική σταθερότητα η Ομοσπονδι-
ακή Τράπεζα των ΗΠΑ αξιολόγησε 
θετικά την κατάσταση του χρηματο-
πιστωτικού συστήματος και την κε-
φαλαιοποίηση, την κερδοφορία και 
την προοπτική των τραπεζών. 
Κάνει όμως αναφορά σε ένα σκηνικό 
που αλλάζει και μας αφορά, με τον 
έναν ή τον άλλον τρόπο, όλους. 
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα τονίζει 
ότι η εκπληκτική άνοδος των τιμών 
των μετοχών και άλλων περιουσια-
κών στοιχείων μπορεί να δοκιμάσει 
τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτι-
κού συστήματος σε περίπτωση από-
τομης στροφής της αγοράς.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρε-
ται στην έκθεση, «οι αποτιμήσεις ο-
ρισμένων περιουσιακών στοιχείων 
είναι υπερβολικά υψηλές σε σχέση 
με τις ιστορικές νόρμες τους» και 
«πιθανότατα ευάλωτες σε μια σημα-
ντική πτώση, αν η διάθεση ανάληψης 
επενδυτικού ρίσκου υποχωρήσει».

Υπογραμμίζεται επίσης ότι οι ρυθμι-
στικές αρχές δεν διαθέτουν επαρκή 
μέσα για να παρακολουθήσουν τους 
επενδυτικούς κινδύνους που δημι-
ουργούν οι πρωταγωνιστές της σκιώ-
δους τραπεζικής (shadow banking), 
όπως, για παράδειγμα, ο Μπιλ Χουάν 
της Archegos Capital, τα κερδοσκο-
πικά παιχνίδια του οποίου κατέλη-
ξαν σε μια διαχειριστική «τρύπα» 20 
δισ. δολαρίων, την οποία θα καλύ-
ψουν κατά το μεγαλύτερο μέρος ση-
μαντικοί διεθνείς επενδυτές.
Το νέο σκηνικό προσδιορίζεται από 
τη δυναμική ανάπτυξη της βιομηχα-
νίας fintech, χρηματοπιστωτικών υ-
πηρεσιών με τη χρήση της τεχνολο-
γίας, σε όλο τον κόσμο, την ενίσχυση 
του ρόλου του bitcoin και άλλων κρυ-
πτονομισμάτων και την ενίσχυση του 
ειδικού βάρους της λεγόμενης σκιώ-
δους τραπεζικής.
Μέσα από την υπερβολική προβολή 
των δυνατοτήτων της fintech και υ-
ψηλού ρίσκου κερδοσκοπικές πρα-
κτικές προέκυψε το σκάνδαλο της 
γερμανικής Wirecard. Η γερμανική 
κυβέρνηση μεσολαβούσε υπέρ της 
εταιρείας, οι ρυθμιστικές αρχές δεν 
έκαναν τη δουλειά τους, οι μεγάλες 
λογιστικές εταιρείες διευκόλυναν 
την εταιρεία και φτάσαμε σε ένα γερ-
μανικό «κανόνι» 15 δισ. ευρώ μέσω 
Σιγκαπούρης.
Ανάλογη ήταν η πορεία της Greensill 
Capital, η οποία κατέρρευσε, αφήνο-
ντας ακάλυπτους τους επενδυτές που 
την εμπιστεύτηκαν, σε επίπεδο δισ. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Greensill 
Capital χρησιμοποιούσε για τις δια-
μεσολαβήσεις της και μέχρι την τε-
λική πτώση τον Συντηρητικό πρώην 
πρωθυπουργό της Μ. Βρετανίας Κά-
μερον.
Η Credit Suisse, ένα μεγάλο όνομα 
της διεθνούς τραπεζικής, έχει πα-

Η αναβάθμιση των 
συστημικών τραπεζών 
από τη Standard 
and Poor’s αποτελεί 
ιδιαίτερα θετικό 
μήνυμα.
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ρουσία στο σκάνδαλο του hedge fund Archegos 
Capital, όπως και στο σκάνδαλο της Greensill 
Capital. Εκτιμάται ότι οι ζημιές της τράπεζας από 
τις πρακτικές του hedge fund μπορεί να φτάσουν 
τα 4,7 δισ. δολάρια, ενώ περισσότεροι από 1.000 
πελάτες της Credit Suisse θέλουν να διαπραγ-
ματευτούν με την τράπεζα αποζημιώσεις, με το 
σκεπτικό ότι τους εγκλώβισε στην επένδυση της 
Greensill Capital χωρίς να τους δώσει την ανα-
γκαία πληροφόρηση.

Το Ευρωσύστημα
Το Ευρωσύστημα που στηρίζει τις ελληνικές τρά-
πεζες αναπτύχθηκε και έγινε πολύ πιο ισχυρό 
μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 
2008. Η περίοδος Ντράγκι στην προεδρία της 
ΕΚΤ χαρακτηρίστηκε από εντυπωσιακές πρωτο-
βουλίες υπέρ του ευρώ και της Ευρωζώνης και 
μπορούμε να πούμε ότι η Λαγκάρντ εμπλουτίζει 
τη θετική παράδοση που δημιούργησε ο Ντράγκι.
Παρ’ όλα αυτά, υπό την κρίση της πανδημίας επα-
νεμφανίζονται ορισμένα προβλήματα του παρελ-
θόντος. 
Σύμφωνα με υπολογισμούς της ΕΚΤ, η έκθεση 
των τραπεζών της Ευρωζώνης σε κρατικό χρέος 
«απογειώθηκε». Υπολογίζεται ότι τον Φεβρουά-
ριο του 2021 έφτασε τα 2,1 τρισ. ευρώ, ενώ προ 
πανδημίας τα κρατικά ομόλογα χωρών της Ευρω-
ζώνης στους ισολογισμούς των τραπεζών ήταν 140 
δισ. ευρώ.
Αυτός ο εναγκαλισμός ανάμεσα σε τράπεζα και 
τις κυβερνήσεις έδωσε μεγάλες διαστάσεις στην 
κρίση χρέους της Ευρωζώνης και πρέπει, θεω-
ρητικά, να αποφεύγεται, γιατί μπορεί να οδηγή-
σει σε έναν οικονομικό κύκλο «θανάτου» (doom 
loop).
Επίσης, επανεμφανίζονται εξαιτίας της πανδη-
μίας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύστερα από 
μια περίοδο δραστικής μείωσής τους. Συνολική 
εικόνα θα έχουμε τον Ιούλιο του 2021, μετά την 
ολοκλήρωση των stress tests που έχουν ξεκινή-
σει στις συστημικές τράπεζες. Οι αρμόδιες αρχές 
όμως προειδοποιούν τις διοικήσεις των τραπεζών 
ότι έρχεται σημαντική αύξηση των «κόκκινων» 
δανείων και πως πρέπει να προετοιμαστούν για 
την αποτελεσματική διαχείρισή τους.
Προβληματισμό προκαλούν και τα αποτελέσματα 
πενταετούς μελέτης της ΕΚΤ η οποία καταλήγει 
στο γενικό συμπέρασμα ότι σημαντικές τράπεζες 
της Ευρωζώνης πάσχουν από υπερβολική αισιο-
δοξία σε ό,τι αφορά την αποτίμηση των κινδύνων 
για τα στοιχεία του ενεργητικού τους και τον υπο-
λογισμό της κεφαλαιακής τους επάρκειας.
Η ΕΚΤ εντόπισε αδυναμίες στη μεθοδολογία 65 
από τις 115 συστημικές τράπεζες που εποπτεύει. 
Οι 65 τράπεζες που εξέτασε την περίοδο 2017-
2019 αντιπροσώπευαν το 85% του ενεργητικού 
των 115 που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.
Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι πολύ λι-
γότερο δυναμικό από το αμερικανικό, το οποίο 
καταγράφει ρεκόρ κερδοφορίας σε συνθήκες 
πανδημίας. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν μειω-
μένη απόδοση κεφαλαίων σε σχέση με τις αμε-

ρικανικές και δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν ε-
πιτυχημένη στρατηγική παγκοσμιοποίησης. Η 
μόνη που το επιδίωξε, η Deutsche Bank, απέτυχε 
και γνώρισε απίθανες οικονομικές περιπέτειες. 
Το βασικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ είναι ότι α-
ξιοποιούν την κυριαρχία του δολαρίου στο διε-
θνές σύστημα πληρωμών για να επιβάλουν τους 
κανόνες και τους νόμους τους και εκτός ΗΠΑ, σε 
βάρος των ανταγωνιστών τους, οι οποίοι βρίσκο-
νται κάθε τόσο και για διάφορους λόγους αντιμέ-
τωποι με θηριώδη πρόστιμα των αμερικανικών 
αρχών.
Στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
την πορεία της τραπεζικής ένωσης για το 2020 
περιέχονται ενδιαφέρουσες επισημάνσεις για την 
κατάσταση και την προοπτική του Ευρωσυστήμα-
τος.
Υπογραμμίζονται οι ανησυχίες του Ενιαίου Μη-
χανισμού Επιτήρησης (SSM) για τα υψηλά κόστη, 
τη χαμηλή κερδοφορία και τις ανεπαρκείς επεν-
δύσεις σε νέες τεχνολογίες στον τραπεζικό τομέα.
Υπογραμμίζεται ότι χωρίς την προώθηση ευρω-
παϊκών εγγυήσεων για τις καταθέσεις (EDIS) δεν 
μπορεί να προχωρήσει η τραπεζική ένωση.
Τονίζεται η σημασία που έχουν στην αντιμετώ-
πιση της κρίσης προγράμματα δημόσιων εγγυή-
σεων, το πάγωμα τοκοχρεολυσίων για πιστωτές 
που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, τα προγράμ-
ματα ρευστότητας των κεντρικών τραπεζών, όπως 
και οι πρωτοβουλίες της ΕΚΤ.
Στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκ-
φράζεται η άποψη ότι η αναμενόμενη αύξηση των 
«κόκκινων» δανείων θα ασκήσει, σε συνδυασμό 

με το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, πρόσθετη 
πίεση στην ήδη χαμηλή κερδοφορία των τραπε-
ζών.
Τέλος, επαναλαμβάνεται η προειδοποίηση ότι η 
αύξηση των κρατικών ομολόγων στους ισολογι-
σμούς των τραπεζών μπορεί να οδηγήσει σε πολύ 
δύσκολες καταστάσεις.

Η διαφορά στην κερδοφορία
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων που δημο-
σίευσε ο SSM για το σύνολο των πιστωτικών ιδρυ-
μάτων που εποπτεύει προκύπτουν ενδιαφέρου-
σες διαφορές στη διάρθρωση των εσόδων μεταξύ 
των ελληνικών και των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Περίπου το 25% των εσόδων των ελληνικών συ-
στημικών τραπεζών προέρχεται από χρηματοοι-
κονομικά έσοδα και ανταλλαγές κρατικών τίτλων. 
Το ποσοστό στις τράπεζες της Ευρωζώνης είναι 
πολύ χαμηλότερο, γύρω στο 10%. 
Αντίθετα, τα έσοδα από προμήθειες αναλογούν 
στο 1/8 των οργανικών εσόδων των ελληνικών 
τραπεζών, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 
γύρω στο 1/3.
Συνολικά τα έσοδα από τόκους ανήλθαν το 2020 
σε 5,5 δισ. ευρώ και από προμήθειες σε 1,2 δισ. 
ευρώ. Διαφορετική είναι η αναλογία σε άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες, όπως, για παράδειγμα, στην Ιτα-
λία, όπου τα έσοδα από τόκους το 2020 ήταν 28,1 
δισ. ευρώ και τα έσοδα από προμήθειες σε υψηλά 
επίπεδα, 21,9 δισ. ευρώ.
Βαρίδι στους ισολογισμούς των ελληνικών τρα-
πεζών είναι οι προβλέψεις για τα μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του 
SSM, οι προβλέψεις των ελληνικών τραπεζών για 
τα επισφαλή δάνεια ξεπέρασαν το 2020 τα 6 δισ. 
ευρώ, κινήθηκαν δηλαδή και πάνω από τα έσοδα 
από τόκους. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν από 
τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για τα «κόκκινα» 
δάνεια στην Ευρωζώνη. Προσπαθούν να καλύ-
ψουν τις εκκρεμότητες του παρελθόντος και να 
δημιουργήσουν τις δυνατότητες διαχείρισης των 
«κόκκινων» δανείων που συνδέονται με την παν-
δημία.
Σε αυτές τις συνθήκες, το 2020 καταγράφηκαν 
συνολικές ζημιές, προ φόρων, ύψους 1,2 δισ. ευρώ 
και αρνητική απόδοση ιδίων κεφαλαίων -6,8%.
Πρόκειται για μια δύσκολη προσπάθεια, η οποία 
με το πέρασμα του χρόνου φαίνεται να οδηγεί σε 

Η επιτυχημένη 
ανακεφαλαιοποίηση 
της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε 
μια μεγάλη εκκρεμότητα.
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πολιτική

θετικά αποτελέσματα. Πρόκειται όμως για τραπε-
ζικό μαραθώνιο και όχι για κούρσα ταχύτητας.

Η μεταφορά της ρευστότητας
Η εικόνα αξιοπιστίας που έχει το τραπεζικό σύ-
στημα αλλά και οι καταναλωτικοί περιορισμοί και 
η ψυχολογία που συνδέονται με την πανδημία ο-
δηγούν σε σταθερή αύξηση των τραπεζικών κα-
ταθέσεων. Εκτιμάται ότι οι τραπεζικές καταθέσεις 
αυξήθηκαν το 2020 κατά 13 δισ. ευρώ και η αυξη-
τική τάση συνεχίζεται το 2021.
Ισχυρό στήριγμα σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα 
των ελληνικών τραπεζών είναι η ΕΚΤ, η οποία 
τους πρόσφερε ρευστότητα κατά τη διάρκεια του 
2020 41,4 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 33,8 δισ. σε 
σχέση με το 2019, οπότε δεν υπήρχε η πρόκληση 
της πανδημίας.
Στις παρεμβάσεις στην Επιτροπή Οικονομικών 
και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου η πρόεδρος της ΕΚΤ, Λαγκάρντ, 
παραδέχεται ότι υπάρχουν προβλήματα στη με-
ταφορά της ρευστότητας που εξασφαλίζει το Ευ-
ρωσύστημα στις τράπεζες στην πραγματική οικο-
νομία. 
Η Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί ακραία περίπτωση 
σε αυτό το ζήτημα, εφόσον το 2020, από τα 46-47 
δισ. ευρώ πρόσθετης ρευστότητας του τραπεζικού 
συστήματος, λιγότερα από 8 δισ. ευρώ μετατρά-
πηκαν σε καθαρές νέες πιστώσεις για τη χρημα-
τοδότηση της οικονομίας.
Εκπρόσωποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σχε-
τικά περιορισμένες δυνατότητες διαμαρτύρονται, 
θεωρώντας ότι έχουν βρεθεί στο περιθώριο του 
τραπεζικού συστήματος. Από την πλευρά τους, τα 
στελέχη των τραπεζών εκτιμούν ότι δεν υπάρχει 
μεγάλη ζήτηση για νέα δάνεια από αξιόχρεες ε-
πιχειρήσεις. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να αυ-
ξάνονται τα ρευστά διαθέσιμα στην κεντρική τρά-
πεζα. Αυξήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο κατά 18,6 

δισ., ενώ το ίδιο διάστημα αυξήθηκαν τα ομόλογα 
του Δημοσίου που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους 
οι τράπεζες κατά 12,7 δισ. Αυτή η διαδικασία χρη-
ματοδότησης του τραπεζικού συστήματος χωρίς 
ανάλογη χρηματοδότηση της πραγματικής οικο-
νομίας ελπίζεται ότι θα φτάσει στο τέλος της με 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και τις ανάγκες 
χρηματοδότησης που θα δημιουργήσει.

Η Bad Bank
Το σχέδιο «Ηρακλής», με το οποίο διευκολύνο-
νται οι τράπεζες να τιτλοποιούν και να αφαιρούν 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια από τους ισολογι-
σμούς τους, έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακά απο-
τελέσματα, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 
τον Απρίλιο του 2021 την παράτασή του για άλ-
λους 18 μήνες, με το σκεπτικό ότι πληροί τα κρι-
τήρια για να μη θεωρείται κρατική ενίσχυση. 
Στην αντίληψη των στελεχών της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής, εφόσον το κράτος-μέλος παρεμβαίνει 
για να διευκολύνει με εγγυήσεις τις τιτλοποιή-
σεις αλλά αμείβεται για τον κίνδυνο που αναλαμ-
βάνει, οι παρεμβάσεις του δεν αποτελούν κρατική 
ενίσχυση. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ε-
πιτροπής, την πρώτη περίοδο λειτουργίας του 
«Ηρακλή» (Δεκέμβριος 2019 - Απρίλιος 2021) τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τεσσάρων συστη-
μικών τραπεζών απομειώθηκαν κατά 31,35 δισ. 
ευρώ.
Υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ του διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος, Στουρνάρα, και του 
οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για την 
αναγκαιότητα ή μη της λεγόμενης Bad Bank. To 
οικονομικό επιτελείο την απορρίπτει διά της επ’ 
αόριστον αναβολής, θεωρώντας ότι έχει υπερβο-
λικό δημοσιονομικό κόστος και πως δύσκολα θα 
εγκριθεί από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες 
σε ό,τι αφορά το καθεστώς των κρατικών ενισχύ-
σεων.

Στουρνάρας - οικονομικό 
επιτελείο με διαφορετικές 
απόψεις για την Bad Bank.

Ο Στουρνάρας επιμένει στην πρότασή του, θεω-
ρώντας ότι είναι αναγκαία και για τη ρύθμιση της 
εκκρεμότητας που έχει δημιουργηθεί με τον λε-
γόμενο αναβαλλόμενο φόρο. Σύμφωνα με υπο-
λογισμούς, οι αναβαλλόμενες φορολογικές α-
παιτήσεις (DΤSs) με βάση τα στοιχεία του 2020 
ανέρχονται σε 14,7 δισ. ευρώ σε σύνολο ιδίων κε-
φαλαίων 22,8 δισ. ευρώ. 
Μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης της 
Τράπεζας της Ελλάδος, ο Στουρνάρας υποστήριξε 
ότι εάν η κυβέρνηση δεν επιλέξει τη λύση της Bad 
Bank για να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τα «κόκ-
κινα» δάνεια και την αναβαλλόμενη φορολογία, 
«θα πρέπει να βρει εναλλακτικό τρόπο αντιμετώ-
πισης, που θα πρέπει να είναι συνεπής με τη νο-
μοθεσία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων».
Ανεξάρτητα από τον προβληματισμό της κυβέρνη-
σης και της Τράπεζας της Ελλάδος, το κλίμα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, αυτό που μετράει 
περισσότερο, στην ΕΚΤ είναι υπέρ της δημιουρ-
γίας Bad Bank (Asset Management Company), 
αρκεί να το θέλει η ελληνική κυβέρνηση και να 
το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το ι-
σπανικό προηγούμενο.

Η προοπτική
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ήταν πάντα αρ-
κετά καλό με βάση τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή 
κριτήρια. Σε πρώτη φάση πλήρωσε τη χρεοκοπία 
του ελληνικού Δημοσίου και στη συνέχεια την α-
ναταραχή του 2015.
Τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει τη θέση του 
μέσα από μεγάλες δυσκολίες και τώρα καλείται 
να σηκώσει το βάρος της κρίσης της πανδημίας, 
για να μπορέσει στη συνέχεια να χρηματοδοτή-
σει επαρκώς και με ανταγωνιστικούς όρους τη δυ-
ναμική ανάπτυξη που προβλέπεται τουλάχιστον 
μέχρι το 2026.
Οι πιθανότητες είναι με το μέρος του, αλλά δεν 
αποκλείεται να επιδράσουν αρνητικά εξωγενείς 
παράγοντες, εφόσον το διεθνές χρηματοπιστω-
τικό σύστημα βρίσκεται σε φάση μετασχηματι-
σμού και ανατροπών σε συνθήκες αβεβαιότητας 
και αρκετά υψηλού ρίσκου.
Οι εξωγενείς παράγοντες επηρεάζουν πολύ οι-
κονομίες σαν την ελληνική, που εξακολουθεί να 
έχει χαρακτηριστικά αδύναμου κρίκου της Ευρω-
ζώνης.



Μ
ε νέα μέτρα στήριξης της οι-
κονομίας, παρέχοντας νέα 
«εργαλεία» σε νοικοκυριά, ε-
πιχειρήσεις και ελεύθερους 
επαγγελματίες, απαντά η κυ-
βέρνηση στην πανδημία. 

Ακόμα μία ευκαιρία για ένταξη στις 120 δόσεις, «κού-
ρεμα» δανείων μέσω του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ 2, ενώ 
στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο αποπληρωμής 
χρεών της πανδημίας σε έως 72 δόσεις.
Στόχος είναι η παροχή ενός ακόμη στηρίγματος, ώστε η 
οικονομία να πατήσει ξανά στα πόδια της μετά το πλήγμα 
που δέχτηκε από τον κορονοϊό. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι πρόσφατα η Κομισιόν αναβάθμισε τις προβλέψεις 
της για την ελληνική οικονομία σε 4,1% για το 2021 και 
6% για το 2022.

Νέα ευκαιρία για τις 120 δόσεις
Χιλιάδες φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν κατάφεραν 
να πληρώσουν τις οφειλές τους στην εφορία την περί-
οδο της πανδημίας, θα έχουν τη δυνατότητα να επανε-
νταχθούν στη ρύθμιση των 100-120 δόσεων. Ειδικότερα, 
όσοι θέλουν να επιστρέψουν στην «κανονικότητα» των 
δόσεων θα πρέπει, όταν ανοίξει η ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα, να υποβάλουν αίτηση στο myBusinessSupport 
της ΑΑΔΕ και να ξεκινήσουν την αποπληρωμή των οφει-
λών τους.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι οφειλέτες οι οποίοι ε-
πλήγησαν από την πανδημία και έχασαν κατά τη διάρ-
κειά της τη ρύθμιση τμηματικής καταβολής των οφει-
λών τους σε 100 ή και 120 δόσεις μπορούν να επανεντα-
χθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για 
τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης κατόπιν 
υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτήν.

Στόχος είναι η παροχή ενός ακόμη 
στηρίγματος, ώστε η οικονομία να 
πατήσει ξανά στα πόδια της μετά 
το πλήγμα που δέχτηκε από τον 
κορονοϊό.

ΝΈΑ ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΟΦΈΙΛΈΣ 
ΚΑΙ ΔΑΝΈΙΑ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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οικονομία

Η αίτηση επανένταξης του οφειλέτη υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή 
myBusinessSupport της ΑΑΔΕ. Στις ρυθμίσεις μπορούν 
να επανενταχθούν πληγέντες από την πανδημία, δηλαδή 
εκείνοι στους οποίους έχει χορηγηθεί παράταση και α-
ναστολή είσπραξης για τις οφειλές τους στο πλαίσιο αντι-
μετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού Covid-19, ε-
φόσον έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας ει-
σοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας.
Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ανέφερε πως εξε-
τάζεται επίσης το ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατότητα να 
ενταχθούν ξανά στη ρύθμισή τους πολίτες που την έχα-
σαν χωρίς δική τους ευθύνη.

Ρύθμιση για κορονοχρέη
Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι η ειδική ρύθ-
μιση των 24 άτοκων και 48 έντοκων δόσεων για τους φό-
ρους που είναι σε αναστολή είσπραξης δεν επαρκεί για 
να καλύψει τις ζημίες που δημιουργήθηκαν από τον 
Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό ετοι-
μάζουν νέο «πακέτο», που αναμένεται να τεθεί σε δια-
βούλευση με τους θεσμούς.
Ένα από τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι είναι 
η συνολική ρύθμιση για οφειλές που έχουν «παγώσει» 
(περίπου 2 δισ. ευρώ), η αποπληρωμή των οποίων θα 
ξεκινήσει το 2022, αλλά και για χρέη που αφορούν τον 
φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ του 2020. Συγκεκρι-
μένα, εξετάζεται:
1. Αύξηση δόσεων: Για όσους επιλέξουν τις 24 δόσεις δεν 
θα επιβάλλεται τόκος, ενώ για όσους επιλέξουν περισσό-
τερες από 24 δόσεις το επιτόκιο θα κυμαίνεται στο 2,5%.
2. Οφειλές: Σε περίπτωση που και η Κομισιόν πει το 
«ναι», η κυβέρνηση θα προωθήσει την ένταξη και χρεών 
που αφορούν τον φόρο εισοδήματος της προηγούμενης 

χρήσης αλλά και του ΕΝΦΙΑ της ίδιας περιόδου. Μάλι-
στα, δεν αποκλείεται να ενταχθούν και οφειλές του τρέ-
χοντος έτους.

«Κούρεμα» δανείων
Μέτρα ανακούφισης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
μέσα από το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2 ανακοίνωσε ο υ-
πουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Ειδικό-
τερα, για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα διαγρα-
φής οφειλής («κούρεμα» τόκων και κεφαλαίου), μείω-
σης επιτοκίου, διατήρησης προσυμφωνηθείσας δόσης 
και επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής.
Πιο αναλυτικά, για ένα μη εξυπηρετούμενο δάνειο οι 
τράπεζες πρέπει:
• να παρέχουν μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, κατά 
τουλάχιστον 10%, συγκριτικά με το επιτόκιο που ίσχυε 
πριν από την αναδιάρθρωση του δανείου, με διάρκεια 8 
μηνών (δηλαδή όσο διαρκεί η επιδότηση) και 
• να παρέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
1. Μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, για όλη τη διάρκεια 
της ρύθμισης αποπληρωμής.
2. Διαγραφή ποσοστού τόκων υπερημερίας και εξωλογι-
στικών τόκων.
3. Διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου (εφόσον πληρούνται 
συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ότι το χρέος είναι μεγαλύ-
τερο της εμπορικής αξίας της περιουσίας του οφειλέτη, 
συνοφειλετών και εγγυητών, δεν προκύπτει περίσσευμα 
εσόδων από τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία κ.λπ.).
4. Επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής και να μην 
αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδό-
τησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δανείου.
Όσον αφορά τα εξυπηρετούμενα δάνεια, οι τράπεζες 
πρέπει:
• να μην τροποποιήσουν τους όρους του δανείου (π.χ. 
κεφάλαιο, επιτόκιο, διάρκεια αποπληρωμής) σε σχέση 
με τους όρους που υπήρχαν πριν από τη χορήγηση της 
κρατικής επιδότησης και
• να μην αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη 
της επιδότησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του 
δανείου.
Μέχρι τις 31 Μαΐου οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβά-
λουν αίτηση στο πρόγραμμα και να επωφεληθούν της ε-
πιδότησης του επιχειρηματικού τους δανείου για οκτώ 
μήνες, καθώς και των ανωτέρω νέων διευκολύνσεων. 
Έτσι, η πληρωμή της πρώτης δόσης θα πραγματοποιη-
θεί στα τέλη Ιουνίου και θα αφορά αναδρομικά και για 
τον μήνα Μάιο.



Μ
ε χαρά σάς 
ε ν η μ ε ρ ώ -
νουμε για την 
έναρξη του 
2ου κύκλου 
της εκπαιδευ-
τικής συνερ-

γασίας της Εθνικής Ολυμπιακής Ακα-
δημίας (ΕΘΝΟΑ) με το Γαλλικό Κολ-
λέγιο της Ελλάδας (IdEF), το οποίο 
έγινε ακαδημαϊκός συνεργάτης και 
της ΕΘΝΟΑ.
Υπενθυμίζουμε ότι το Γαλλικό Κολ-
λέγιο είναι ακαδημαϊκός συνεργάτης 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτρο-
πής και υποστηρικτής της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Ομάδας.
Στα πλαίσια της νέας συνεργασίας, με 
ορίζοντα τους Ολυμπιακούς «Παρίσι 
2024», παρέχονται από το Κολλέγιο 
υποτροφίες σπουδών 50%, με φοίτη-
ση στην Αθήνα ή εξ αποστάσεως, σε 
σύμπραξη με το διεθνώς αναγνωρι-
σμένο Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστή-
μιο Sorbonne Paris Nord - Paris 13.
Η παροχή περιλαμβάνει πέντε (5) 

Υποτροφίες σπουδών από 
την Εθνική Ολυμπιακή 

Ακαδημία και το Γαλλικό 
Κολλέγιο - IdEF
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υποτροφίες 50% στο Πρόγραμμα 
«Επιστήμες και Τεχνικές Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού – STAPS». 
Η διάρκεια των σπουδών είναι τριε-
τής ή τετραετής, τα μαθήματα γίνονται 
στην ελληνική γλώσσα και το πτυχίο 
που απονέμεται είναι το κρατικό γαλ-
λικό πτυχίο της Σορβόννης που ανα-
γνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη.

Αναλυτικά:
Το Κολλέγιο προσφέρει μέσω της 
ΕΘΝΟΑ σε κάθε αθλητική ομοσπον-
δία πέντε (5) υποτροφίες τετραετούς 
φοίτησης στο Πρόγραμμα «Επιστήμες 
και Τεχνικές Φυσικής Αγωγής» του 
Κολλεγίου για Έλληνες αθλητές τους. 
Συνολικά ο αριθμός των υποτροφι-
ών προτείνεται να αφορά 250 αθλη-
τές (5 αθλητές - 50 αθλητικές ομο-
σπονδίες). Η υποτροφία αφορά τους 
αθλητές που θα δηλωθούν από την 
ΕΘΝΟΑ, κατόπιν πρότασης των αθλη-
τικών ομοσπονδιών, ισχύει μέχρι την 
πλήρη ολοκλήρωση των σπουδών 
των υποτρόφων (1 έως 4 έτη) και 

καλύπτει το 50% των διδάκτρων στο 
Κολλέγιο, ήτοι €3.000 ετησίως. Η 
υποχρέωση των υποτρόφων θα είναι 
η καταβολή της εγγραφής στο Πανε-
πιστήμιο της Σορβόννης, ήτοι €900 
ετησίως, και του υπόλοιπου 50% των 
διδάκτρων, ήτοι €3.000 ετησίως.
Τα μαθήματα γίνονται στην ελληνική 
γλώσσα και μπορούν να πραγματο-
ποιηθούν είτε με φυσική παρουσία 
είτε εξ αποστάσεως. Βασική προϋπό-
θεση για την εγγραφή είναι το Απολυ-
τήριο Λυκείου. Πτυχίο από ΑΕΙ ή άλ-
λες σχολές λαμβάνεται υπόψη κατά 
την κατάρτιση του προγράμματος των 
σπουδών.
Η έναρξη των σπουδών γίνεται τον 
Οκτώβριο κάθε έτους.
Οι φοιτητές του Κολλεγίου είναι κα-
νονικά εγγεγραμμένοι φοιτητές στο 
Πανεπιστήμιο Paris 13, έχουν την ίδια 
φοιτητική ιδιότητα και λαμβάνουν 
την ίδια εκπαίδευση με τους φοιτη-
τές που σπουδάζουν στο Παρίσι. Τα 
πτυχία που απονέμονται μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, 
είναι τα εθνικά γαλλικά πτυχία και 
αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρώπη 
και τον κόσμο ως πτυχία της Σορβόν-
νης. Στην Ελλάδα η αναγνώριση γίνε-

ται από το ΑΤΕΕΝ (πρώην ΣΑΕΠ) του 
υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμά-
των δυνάμει του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 
222 Α΄) και δίνει δυνατότητα συμμε-
τοχής σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Εγγραφές:
Για την εγγραφή με υποτροφία απαι-
τείται κατάθεση δήλωσης της ΕΘΝΟΑ 
προς το Κολλέγιο, κατόπιν πρότασης 
των αθλητικών ομοσπονδιών, που 
θα επιβεβαιώνουν το δικαίωμα χρή-
σης της υποτροφίας από τους προτει-
νόμενους αθλητές.
Επισημαίνεται ότι λόγω του περιορι-
σμένου αριθμού των υποτροφιών οι 
αιτήσεις θα εξετάζονται κατά προτε-
ραιότητα υποβολής.
Πρώτος κύκλος ανακοίνωσης απο-
τελεσμάτων: 30 Ιουλίου για αιτήσεις 
έως 16 Ιουλίου.
Δεύτερος κύκλος ανακοίνωσης απο-
τελεσμάτων: 30 Σεπτεμβρίου για αι-
τήσεις έως 17 Σεπτεμβρίου.

Περαιτέρω πληροφορίες/διευκρινί-
σεις παρέχονται από την ΕΘΝΟΑ (210 
6878815, 210 6878912, email: hoa@
ethnoa.org), αλλά και την ιστοσελίδα 
του IdEF (www.idef.gr).



 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Εμβόλιο και τεστ 
μπορούν να εξαλείψουν τον καρκίνο 

του τραχήλου της μήτρας

Σήμερα στην Ευρώπη 
τρεις νέες γυναίκες 
πεθαίνουν κάθε ώρα 
από καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας, 
παρ’ ότι η νόσος είναι 
δυνατό να προληφθεί 
σχεδόν 100%.
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υγεία

Το 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανα-
κοίνωσε ότι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας θα 
έχει εξαλειφθεί όταν όλες οι χώρες κατορθώσουν να 
έχουν ετησίως κάτω από 4 περιστατικά ανά 100.000 

γυναίκες. Σήμερα στην Ευρώπη τρεις νέες γυναίκες πεθαί-
νουν κάθε ώρα από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, παρ’ 
ότι η νόσος είναι δυνατό να προληφθεί σχεδόν 100%, παρά το 
γεγονός μάλιστα ότι είναι ο μοναδικός καρκίνος για τον οποίο 
υπάρχει εμβόλιο πρόληψης που εξασφαλίζει κατά 90% την 
αποφυγή νόσησης.
Εκατόν είκοσι πέντε επιστημονικοί, επαγγελματικοί, ερευνη-
τικοί και κοινωνικοί φορείς, ιδρύματα, ινστιτούτα, ενώσεις 
και σύλλογοι καρκινοπαθών απ’ όλη σχεδόν την Ελλάδα 
υποστηρίζουν το Ψήφισμα WHA73.2/11.4, 03/08/2020 της 
Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας, με το οποίο αυτή υιοθε-
τεί την παγκόσμια στρατηγική του ΠΟΥ για την επιτάχυνση 
της εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως 
προβλήματος δημόσιας υγείας, καθώς και τις οδηγίες του 
Ευρωπαϊκού Σχεδίου κατά του Καρκίνου. Μάλιστα, συνυ-
πογράφουν αίτημα προς την ελληνική πολιτεία όπως προβεί 
στις επιβεβλημένες ενέργειες και ρυθμίσεις για να εφαρμο-
στεί η παγκόσμια και ευρωπαϊκή στρατηγική με σκοπό την 
εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας στο κατά το δυνα-
τόν συντομότερο χρονικό διάστημα και στην Ελλάδα.
Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Φορέων κ.κ. Θ. 
Αγοραστός, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και 
Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV), Α. Κωνστα-
ντόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, 
Ι. Κυριόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής 
Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας, Ι. Μπουκοβί-
νας, πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλά-
δας, και Κ. Σταματόπουλος, υπεύθυνος του Εθνικού Δικτύου 
Ιατρικής της Ακριβείας στην Ογκολογία, δήλωσαν σχετικά με 

την πρωτοβουλία: «Απευθύνουμε αίτημα προς την ελληνική 
πολιτεία, στο πλαίσιο αφύπνισης σχετικά με ένα τόσο σημα-
ντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, να εναρμονιστεί η χώρα μας 
με την παγκόσμια στρατηγική εξάλειψης του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας και να ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοι-
νό σχετικά με τις δυνατότητες πρόληψης και αντιμετώπισης 
των HPV-σχετιζόμενων καρκίνων. Αυτή τη στιγμή έχουμε 
στα χέρια μας δύο πολύτιμα όπλα πρόληψης, το HPV εμβό-
λιο, που μπορεί να αποτρέψει τον καρκίνο του τραχήλου της 
μήτρας, και το HPV testing για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, 
που αποτελεί σημαντικό σύμμαχο στην προσπάθεια για την 
εξάλειψη της νόσου αυτής».
Σχετικά με τις δυνατότητες επίτευξης στην Ελλάδα των στό-
χων του ΠΟΥ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι το 2030, 
πρέπει να σημειωθούν τα εξής:
Ο HPV εμβολιασμός συμπεριλαμβάνεται μεν στο Εθνικό 
Πρόγραμμα Εμβολιασμών, αλλά με χαμηλή, μέχρι σήμερα, 
εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού-στόχου.
Δεν υπάρχει οργανωμένο Εθνικό Πρόγραμμα Προσυ-
μπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας με 
σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες για εφαρμογή εξετάσεων 
«υψηλής ακρίβειας» (HPV tests).
Είναι εμφανής η έλλειψη ικανού αριθμού εξειδικευμένων 
ογκολογικών κέντρων στην ελληνική περιφέρεια, που θα 
μπορούσαν να προσφέρουν την ενδεδειγμένη θεραπεία και 
υποστηρικτική φροντίδα στις γυναίκες με (προ)καρκίνο τρα-
χήλου.
Εναρμονισμένη με την παγκόσμια στρατηγική του ΠΟΥ και 
του Ευρωπαϊκού Σχεδίου κατά του Καρκίνου, η Ελλάδα θα 
πρέπει να προχωρήσει άμεσα στις ανάλογες δράσεις, ώστε 
να επιτευχθούν μέχρι το 2030 οι παρακάτω στόχοι: 
• HPV εμβολιασμός του 90% των κοριτσιών <15 ετών και 
επέκταση του HPV-εμβολιασμού και στα αγόρια.

• Εφαρμογή οργανωμένου Εθνικού Προγράμματος Προσυ-
μπτωματικού Ελέγχου για καρκίνο τραχήλου μήτρας με HPV 
testing, προς επίτευξη κάλυψης 70% στην ηλικιακή ομάδα-
στόχο.
• Σωστή θεραπευτική διαχείριση και υποστηρικτική φρο-
ντίδα του 90% των θετικών στον προσυμπτωματικό έλεγχο 
γυναικών.
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι απαραίτητη η 
ανάληψη εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
του ευρέος κοινού από την ίδια την πολιτεία σχετικά με τον 
HPV εμβολιασμό και το HPV testing.

Γιατί δεν υπάρχει 
αθηναϊκή μετάλλαξη

Η ονοματολογία των νέων στελεχών του κορο-
νοϊού SARS-CoV-2 αποτελεί μία αρκετά πο-
λύπλοκη διαδικασία. Ο επίκουρος καθηγη-

τής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκί-
νης και ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ 
Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν 
τα δεδομένα γύρω από αυτό το θέμα:

«Σε κάθε αναπαραγωγή του ιού δημιουργούνται 
μεταλλάξεις, καθότι ο μηχανισμός πολλαπλασια-
σμού κάνει λάθη κατά τη διαδικασία αντιγραφής του 
γενετικού υλικού. Οι ιοί, λοιπόν, που προκύπτουν 
φέρουν συνδυασμούς μεταλλάξεων οι οποίες συ-
γκεντρώνονται σε βάθος χρόνου. Όταν ένας ιός κα-
ταφέρει είτε από τύχη είτε λόγω πλεονεκτήματος να 
επεκταθεί στον πληθυσμό και διαφέρει αρκετά από 
άλλους ιούς λόγω του συνδυασμού των μεταλλάξε-
ων που κουβαλάει, τότε δημιουργεί έναν νέο εξελι-
κτικό κλάδο και ονομάζεται ως στέλεχος.

»Το στέλεχος Β.1.1.318, το οποίο αναφέρθηκε 
και ως αθηναϊκή μετάλλαξη, αποτελεί το δεύτερο σε 
συχνότητα στέλεχος που απομονώνεται στην ελληνι-
κή επικράτεια τους τελευταίους μήνες και απομονώ-
θηκε για πρώτη φορά στη Νιγηρία. Όμως ήδη απο-
μονώνεται σε πλήθος άλλων χωρών, όπως Ηνω-
μένο Βασίλειο, Βέλγιο, Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, 
Φινλανδία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Σλοβε-
νία, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Ιαπωνία, Σιγκαπού-
ρη, Μπαγκλαντές, Αργεντινή, Γκάμπια, Γκαμπόν και 
Τουρκία. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το 
συγκεκριμένο στέλεχος έχει ελληνική προέλευση ή 
κάποια ελληνική ιδιαιτερότητα».



Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το... ταµείο.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Κίνητρο και παράδοση 

στην Αγγλία!

Σερί Tips

* Άστον Βίλα - Τσέλσι (23/05,18:00): Η Τσέλσι θέλει τη νίκη 
για να παραµείνει στην τρίτη θέση της βαθµολογίας. Τα πάει 
εξαιρετικά µακριά από το γήπεδό της, καθώς µετράει τέσσερις 
νίκες στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Μπορεί να τα 
καταφέρει και απέναντι στην Άστον Βίλα. Λογικό το 1.47 στο 
διπλό.

* Σπέτσια - Ρόµα (23/05, 21:45): Η Ρόµα θέλει να εξασφαλί-
σει τη συµµετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επό-
µενης αγωνιστικής περιόδου. Έχει επικρατήσει στα τρία από τα 
τέσσερα τελευταία παιχνίδια της. Το διπλό πληρώνει 1.62.

* Ναντ - Μονπελιέ (23/05, 22:00): Η νίκη αποτελεί µονό-
δροµο για τη Ναντ, στην προσπάθεια που κάνει να εξασφαλίσει 
απευθείας την παραµονή της. «Τρέχει» νικηφόρο σερί τεσσά-
ρων αγωνιστικών και µπορεί να τα καταφέρει και απέναντι 
στην Μονπελιέ. Χαµηλό, αλλά δίκαιο το 1.53 στον άσο.

Goal Tips

* Λίβερπουλ - Κρίσταλ Πάλας (23/05, 18:00): Η οµάδα του 
Κλοπ είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί στην αναµέτρηση. Η 
Κρίσταλ Πάλας, όµως, έχει σκοράρει στα έξι τελευταία εκτός 
έδρας παιχνίδια της και περιµένουµε να γίνει ένα ανοιχτό 
παιχνίδι, µε αρκετά τέρµατα. Αναµενόµενο το 1.40 στο Over 
2.5.

* Σεβίλλη - Αλαβές (23/05, 22:00): Οι δύο οµάδες θέλουν 
να κλείσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις 
τους στο πρωτάθληµα. Η Αλαβές έχει πετύχει οκτώ γκολ στα 
τρία πιο πρόσφατα παιχνίδια της, ενώ στους δύο από τους 
τρεις τελευταίους αγώνες της Σεβίλλης σηµειώθηκαν περισ-
σότερα από δύο τέρµατα. Το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.57.

* Σεντ Ετιέν - Ντιζόν (23/05, 22:00): Παιχνίδι χωρίς 
βαθµολογικό ενδιαφέρον. Η Σεντ Ετιέν θέλει να κλείσει 
θετικά τη σεζόν, να πετύχει µια ευρεία νίκη, και µπορεί να τα 
καταφέρει απέναντι στην Ντιζόν, που διαθέτει τη χειρότερη 
άµυνα του πρωταθλήµατος. Καλοπληρωµένο το 2.45 στο 
Over 3.5.

Head 2 Head

* Αννόβερο - Νυρεµβέργη (23/05, 16:30): Το Αννόβερο 
έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να πάρει τον… αέρα 
της Νυρεµβέργης. Την έχει κερδίσει, µάλιστα, στις τρεις 
από τις τέσσερις πιο πρόσφατες αναµετρήσεις τους. Μπο-
ρεί να τα καταφέρει και τώρα, έστω κι αν το παιχνίδι είναι 
αδιάφορο βαθµολογικά. Στο 2.37 ο άσος.

* Λυών - Νις (23/05, 22:00): Η Λυών βρίσκεται σε πολύ 
καλή αγωνιστική κατάσταση και δικαιολογηµένα είναι το 
φαβορί για τη νίκη. Στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία 
παιχνίδια της µε τη Νις, πάντως, έχουν σκοράρει και οι 
δύο οµάδες. Το Goal/Goal παίζεται στο 1.80.

* Κάλµαρ - Χάµαρµπι (23/05, 22:00): Παραδοσιακά 
έχουν γκολ τα παιχνίδια ανάµεσα στο συγκεκριµένο 
ζευγάρι. Στα τρία από τα τέσσερα τελευταία, µάλιστα, 
σηµειώθηκαν περισσότερα από δύο τέρµατα. Αξίζει το 
Οver 2.5 στο 1.95.
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sports

Γ
ια µία ακόµη φορά το 
Betarades.gr και η F.S. σάς 
προσφέρουν τα προγνωστικά 
τους για τα παιχνίδια του 
Σαββατοκύριακου. Κοντά 
στην ολοκλήρωσή τους είναι 
τα περισσότερα ευρωπαϊκά 

πρωταθλήµατα για τη σεζόν και σε αρκετά οι 
αγώνες που αποµένουν κρίνουν πολλά στον 
βαθµολογικό πίνακα. Ξεχωρίσαµε και πάλι 
πέντε προγνωστικά µε ιδιαίτερη αξία γι’ αυτή 
την Κυριακή. Θα αναλύσουµε µατς από την 
αγγλική Premier League, τη γαλλική Ligue 1, 
την Bundesliga 2, καθώς και τις ανώτερες κα-
τηγορίες Σουηδίας και Φινλανδίας. Το µενού 
είναι πλούσιο για άλλη µια φορά και προχω-
ράµε αµέσως στις επιλογές µας!
Οι προτάσεις Στοιχήµατος αρχίζουν την Κυ-
ριακή µε την Αγγλία και την Premier League, 
εκεί όπου στις 18:00 η Λέστερ υποδέχεται την 
Τότεναµ. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από 
ήττα (2-1) κόντρα στην Τσέλσι, σε ένα παιχνίδι 
όπου και τα τρία γκολ σηµειώθηκαν στο δεύ-
τερο ηµίχρονο. ∆εν τα κατάφεραν ούτε στην 
πιο πρόσφατη εντός έδρας αναµέτρησή τους, 
καθώς έχασαν (2-4) από τη Νιούκαστλ. Μόλις 
σε µία από τις έξι τελευταίες αναµετρήσεις 
τους κατάφεραν να διατηρήσουν ανέπαφη την 
εστία τους. Απρόσµενη εντός έδρας ήττα (1-2) 
από την Άστον Βίλα για την Τότεναµ. Ήταν 

η δεύτερη στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές, 
καθώς προηγήθηκε αυτή (3-1) από τη Λιντς. 
Πρώτος σκόρερ της είναι ο Κέιν µε 22 γκολ, 
ενώ έχει µοιράσει και 13 ασίστ. Η Λέστερ θέλει 
να εξαντλήσει τις πιθανότητές της για να µπει 
στην πρώτη τετράδα, η Τότεναµ, όµως, χρει-
άζεται βαθµούς για να εξασφαλίσει τη συµµε-
τοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την ευ-
νοεί και η παράδοση στη συγκεκριµένη έδρα. 

Θα προτιµήσουµε το Χ2 σε απόδοση 1.90.

Με τα γκολ στη Γαλλία
Συνεχίζουµε τη στοιχηµατική µας περιήγηση 
µε τη Γαλλία και τη Ligue 1, µε τη Ρεν να φιλο-
ξενεί στις 22:00 τη Νιµ για την 38η και τελευ-
ταία αγωνιστική. Η νίκη αγνοείται στα τρία τε-
λευταία παιχνίδια για τους γηπεδούχους, που 
έχουν απολογισµό δύο ήττες, από την Μπορ-
ντό (1-0) και τη Μονακό (2-1), και µία ισοπα-
λία (1-1) απέναντι στην Παρί Σεν Ζερµέν. Στην 
έδρα τους, πάντως, είναι πολύ δυνατοί, ενώ 
έχουν σκοράρει για πέντε σερί αγώνες. Από 
εντός έδρας συντριβή (2-5) από τη Λυών προ-
έρχεται η Νιµ, που υποβιβάστηκε στη δεύτερη 
κατηγορία. Αντιµετωπίζει προβλήµατα µε την 
ανασταλτική της λειτουργία, καθώς έχει δεχτεί 
69 τέρµατα σε 37 αναµετρήσεις και διαθέτει τη 
δεύτερη χειρότερη άµυνα της κατηγορίας. Η 
Ρεν θέλει να εξαντλήσει τις ελπίδες της για την 
κατάκτηση της έκτης θέσης και ενός ευρωπα-
ϊκού εισιτηρίου. Χωρίς βαθµολογικό ενδιαφέ-
ρον η Νιµ, που αναµένεται να παίξει ελεύθερα 
και µπορεί να σκοράρει. Επιλογή µας αποτελεί 
το Over 3 (ασιατικό) σε απόδοση 2.00.

∆ιπλό παραµονής στη Γερµανία
Μεταφερόµαστε στη Γερµανία, σε αγώνα για 
τη δεύτερη κατηγορία, για την οποία η Άουε 
κοντράρεται εντός έδρας στις 16:30 µε την Ό-



ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 23/05
16:30 Άουε - Όσναµπρικ  2  2.10
18:00 Λέστερ - Τότεναµ  X2  1.90
18:30 Τζουργκάρντεν - IFK Γκέτεµποργκ  1  1.75
18:30 Ούλου - HIFK Ελσίνκι  Over 2 (Ασιατικό)  2.05
22:00 Ρεν - Νιµ  Over 3 (Ασιατικό)  2.00
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σναµπρικ στο πλαίσιο της 34ης 
αγωνιστικής. ∆εν βρίσκεται σε 
καλή αγωνιστική κατάσταση η 
Άουε, που στους δύο τελευταί-
ους αγώνες της γνώρισε ισάριθ-
µες ήττες. Η πρώτη, µάλιστα, µε 
το εντυπωσιακό 3-8 στην έδρα 
της από την Πάντερµπορν, ενώ 
ακολούθησε το 3-0 από τη Φορ-
τούνα Ντίσελντορφ. Είναι αδύ-
ναµη στο «σπίτι» της, καθώς 
έχει χάσει τα τρία πιο πρό-
σφατα παιχνίδια της. Εντυπω-
σιακή είναι η Όσναµπρικ στις 
τελευταίες δύο αγωνιστικές, έ-
χοντας σηµειώσει δύο νίκες, µε 
3-1 απέναντι στη Βούρτζµπερ-
γκερ Κίκερς και µε 3-2 επί του 
Αµβούργου. Έχει «χτίσει» ένα 
αήττητο σερί τεσσάρων αγώνων 
µακριά από το γήπεδό της, µε α-
πολογισµό δύο νίκες και δύο ι-
σοπαλίες. Αδιάφορη βαθµολο-
γικά η Άουε, που θέλει να ολο-
κληρώσει τις υποχρεώσεις της 
στο πρωτάθληµα, ενώ, αντίθετα, 
«καίγεται» για βαθµούς η Ό-
σναµπρικ, καθώς στοχεύει στο 
να σώσει την κατηγορία. Επο-
µένως, θα στηρίξουµε το διπλό 
σε απόδοση 2.10.
Συνεχίζουµε τις επιλογές µας 
µε τη Σουηδία και την αναµέ-
τρηση ανάµεσα στη Τζουργκάρ-
ντεν και την IFK Γκέτεµποργκ, 
που διεξάγεται στις 18:30. Ε-
ξαιρετικό ξεκίνηµα στο πρωτά-
θληµα έχουν κάνει οι γηπεδού-
χοι, που µετρούν πέντε νίκες 
στις πρώτες επτά αγωνιστικές. 
Αποτελέσµατα που τους έφε-
ραν στην κορυφή της βαθµολο-
γίας µε 16 βαθµούς και στο +2 
από τη δεύτερη Μάλµε. Προέρ-
χονται από εκτός έδρας ισοπα-
λία (2-2) απέναντι στη Χάµαρ-
µπι. Οµάδα των ισοπαλιών θα 

µπορούσε να χαρακτηριστεί 
η Γκέτεµποργκ, καθώς έχει 
τέσσερις στα ισάριθµα τε-
λευταία παιχνίδια της, µε πιο 
πρόσφατες αυτές µε την Κάλ-
µαρ (0-0) και τη Σίριους (2-
2). Η Τζουργκάρντεν βρίσκε-
ται σε καλύτερη κατάσταση 
και έχει το προβάδισµα. Κι-
νούµαστε προς τον άσο σε α-
πόδοση 1.75.
Ολοκληρώνουµε τις προτά-
σεις στοιχήµατος µε τη Φιν-
λανδία, όπου η Ούλου υποδέ-
χεται στις 16:30 την Ελσίνκι. 
∆εν βρίσκεται σε καλό αγω-
νιστικό «φεγγάρι» η Ούλου, 
που προέρχεται από τρεις συ-
νεχόµενες νίκες. Συγκεκρι-
µένα, έχασε από τις Ιλβ (0-
2), Μάριεχαµν (3-1) και Σε-
ϊναγιόκι (0-2). Αήττητη στις 
τρεις τελευταίες αναµετρή-
σεις της η Ελσίνκι, που θέλει 
να επιστρέψει στις νίκες µετά 
από δύο συνεχόµενες ισοπα-
λίες, µε πιο πρόσφατη αυτήν 
απέναντι στην Ιλβ (1-1). Μπο-
ρεί να σκοράρει εύκολα α-
πέναντι στην προβληµατική 
άµυνα της Ούλου. Με τα δε-
δοµένα αυτά, θα πάµε µε το 
Over 2 (ασιατικό) σε από-
δοση 2.05.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του 
Betarades.gr για µία ακόµη 
εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε 
ότι στο κορυφαίο ενηµερω-
τικό site για το Στοίχηµα 
µπορείτε να βρίσκετε επιλο-
γές για live betting καθ’ όλη 
τη διάρκεια του Σαββατοκύ-
ριακου, αλλά και τις υπόλοι-
πες ηµέρες, όταν υπάρχει έ-
ντονη στοιχηµατική δράση. 
Καλή τύχη σε ό,τι και αν επι-
λέξετε!
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

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

και των αλλεργιών
•  Νηστεία: Όταν η παράδοση 

συνδυάζεται με τη σύγχρονη διατροφή
•  Ρευματικά νοσήματα και βιοομοειδή 

φάρμακα
•  Καθαρισμός προσώπου: Τα πιο 

συνηθισμένα λάθη
•  Εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα: 

Τι είναι

•  Ένταξη στο ΕΣΥ ιδιωτικών κλινικών 
λόγω Covid

•  Πώς θα αυξήσετε την αίσθηση 
ευτυχίας εν μέσω lockdown

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

FREE TIME
34 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά 
δρώμενα της εβδομάδας
35 // EDITORIAL - Τι μάθαμε  
από την πανδημία Covid-19; - Τίποτα.
36 // ΤΕΧΝΗ  Έρχεται η επετειακή 
έκθεση «Μικρά Ασία» στο Μουσείο 
Μπενάκη
37 // 1821 «Μοριάς ’21»: Ένα 
συναρπαστικό ταξίδι στον τόπο όπου 
άναψε η φλόγα της Επανάστασης
38 // TV … και το Όσκαρ πάει στο 
ERTFLIX
39 // ΠΛΑΝΗΤΗΣ Για ενεργειακή 
δημοκρατία

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

ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
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 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
 ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΜMΑ
 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

12€

1 σακί κάρβουνα 10kg
1 σακούλα προσάναμμα  

210.3466996210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
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HMA LIVE MUSIC SESSIONS
Η Τεχνόπολη ∆ήµου Αθηναίων µαζί µε τους 
υπόλοιπους εννέα εταίρους του HEMI (Hub 
for the Exchange of Music Innovation) σας 
παρουσιάζουν το τελικό στάδιο της δεύτερης 
φάσης των HEMI Music Awards (HMA), τα 
HMA Live Sessions! Την Κυριακή 23 Μαΐου 
στις 20:00 οι εννέα φιναλίστ θα εµφανιστούν 
«ζωντανά», για να αναδειχθούν οι τρεις νικη-
τές του διαγωνισµού. Κατά τη διάρκεια αυτού 
του online event οι διαγωνιζόµενοι θα πα-
ρουσιάσουν ένα τραγούδι της επιλογής τους, 
θα απαντήσουν σε ερωτήσεις και θα δώσουν 
τη δυνατότητα στο κοινό και στους κριτές να 
τους γνωρίσουν σε συνθήκες live.
Live streaming: HEMI Facebook & 
YouTube channel

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΘΟΣ
Το ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά παρου σιάζει το 
έργο του ∆ιονύσιου Σολωµού «Η Γυναίκα της 
Ζάκυθος», σε σκηνοθεσία Άντζελας Μπρού-
σκου, σε διαδικτυακή προβολή τη ∆ευτέρα 24 
Μαΐου. Κείµενο αιρετικό και αλληγορικό, ένα 
σύµπαν µιας σύγχρονης Κόλασης που αποτυ-
πώνεται σκηνικά σε ένα ηχητικό και εικαστικό 
περιβάλλον σαν ένα σύγχρονο χορικό. Το σώµα 
της Γυναίκας στοιχειώνεται µέσα από µια γεω-
γραφία εικόνων που συνθέτουν το προσωπείο 
της γυναίκας-δαίµονα µέσα στους αιώνες.
Παίζουν: Άντζελα Μπρούσκου, Παρθενόπη 
Μπουζούρη, ∆ανάη Κατσαµένη
Τιµή εισιτηρίου: €5
Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΡΙΤΣΟ
Την Τετάρτη 26 Μαΐου, στις 00:40, από την 
εκποµπή «9+1 Μούσες» θα µεταδοθεί το επει-
σόδιο µε τίτλο «Η απεραντοσύνη του Γιάννη 
Ρίτσου µέσα από τα µάτια της κόρης του». Τη 
ζωή και το έργο του Γιάννη Ρίτσου αφηγείται η 
κόρη του, Έρη Ρίτσου, στην Εύα Νικολαΐδου, 
στο σπίτι της Μονεµβασιάς, όπου µεγάλωσε 
ο ποιητής. Η Έρη µιλάει για τη στενή σχέση 
αγάπης και λατρείας του ποιητή µε τη µητέρα 
του, η οποία τον βοήθησε µε τις γνώσεις και 
την καλλιέργειά της να αναπτύξει τα ταλέντα 
του, ενώ από αρχειακό υλικό ο ίδιος ο ποιητής 
µάς ξεναγεί στο σχολείο και στην εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου και θυµάται τα µαθητικά του 
χρόνια. Ακόµη, ο Γιάννης Ρίτσος απαγγέλλει 
ποιήµατά του, ενώ ακούγονται και µελοποι-
ηµένα ποιήµατά του σε µουσική του Μίκη 
Θεοδωράκη.

20TH ATHENS TECHNOPOLIS JAZZ FESTIVAL

Η Τεχνόπολη ∆ήµου Αθηναίων παρουσιάζει την 20ή διοργάνωση του Athens Technopolis Jazz Festival και τη νέα 
hybrid εκδοχή του για τρεις ηµέρες, από την Πέµπτη 27 έως και το Σάββατο 29 Μαΐου.
Τι θα ακούσουµε φέτος; ∆εκατέσσερις µπάντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κορυφαίους διεθνείς καλλι-

τέχνες στα καλύτερά τους, διαφορετικά και αναπάντεχα είδη της τζαζ, crossover ρεπερτόριο, ενώ την τιµητική της έχει, 
όπως πάντα, η εγχώρια σκηνή, αφού ξεχωριστή θέση στο πρόγραµµα έχουν οι νικη τές που αναδείχθηκαν πέρυσι από τον 
διαγωνισµό για τις ελληνικές συµµετοχές.
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Ιδέα-επιμέλεια 
εκπομπής: Φώτης 
Τσιμέλας
Σκηνοθεσία: 
Μάνος Καμπίτης
Συντονισμός 
εκπομπής: Πάνος 
Χάλας
Διεύθυνση 
φωτογραφίας: 
Κώστας Τάγκας
Μοντάζ: Νίκος 
Αράπογλου
Αρχισυνταξία: 
Γιάννης Τσιούλης
Έρευνα: Αγγελική 
Καραχάλιου, Ζωή 
Κουσάκη
Εκφώνηση: 
Επιστήμη Μπινάζη
Πρωτότυπη 
μουσική: Γιάννης 
Πατρικαρέας
Παραγωγή: This 
Way Out Produc-
tions

Pop Hellas, 
1951-2021 – 
Ο τρόπος που 
ζουν οι Έλληνες
Ένα μοναδικό pop 
doc series για τους 
Έλληνες.

H σύγχρονη ιστορία του τρόπου ζωής των Ελ-
λήνων από τη δεκαετία του ’50 έως σήμερα. 

Μόδα, μουσική, διασκέδαση, αυτοκίνηση, φαγητό, 
αρχιτεκτονική και όλα όσα ορίζουν μια διαδρομή 
70 χρόνων ντόπιας pop κουλτούρας παρουσιάζονται 
μέσα από τις κυρίαρχες τάσεις που έπαιξαν ρόλο σε 
κάθε τομέα. Η σειρά των 12 επεισοδίων στηρίζεται 
σε μια ιδέα του Φώτη Τσιμέλα, ο οποίος έχει και την 
επιμέλεια της εκπομπής. Με τη χρήση σύγχρονων 
γραφικών αλλά και συνεντεύξεων καταξιωμένων αν-
θρώπων αναλύει και ερμηνεύει φαινόμενα και συ-
μπεριφορές κάθε εποχής τα τελευταία 70 χρόνια. Η 
pop ιστορία της Ελλάδας ποτέ δεν ήταν πιο κατανο-
ητή απ’ ό,τι τώρα.
Ποια η σχέση των Ελλήνων με τη μουσική και τη 
διασκέδαση σε κάθε δεκαετία; Πώς έτρωγαν και τι 
μαγείρευαν οι Έλληνες; Πώς ντύνονταν και ποιες 
ήταν οι μόδες και οι επιρροές τους; Πώς εξελίχθηκε 
ο ρόλος του αυτοκινήτου στην καθημερινότητα και 
ποια σημασία απέκτησε η μουσική στη ζωή μας; 
Κάθε ντοκιμαντέρ εμβαθύνει σε έναν τομέα και φω-
τίζει ιστορικά κάθε δεκαετία σαν μια σύνθεση από 
γεγονότα και τάσεις που επηρέαζαν τον τρόπο ζωής 
των Ελλήνων. Τα πλάνα αρχείου πιστοποιούν την α-
φήγηση, ενώ τα ειδικά γραφικά και τα infographics 
επιτυγχάνουν να εξηγούν με τον πιο απλό και θεα-
ματικό τρόπο στατιστικά και κυρίαρχες τάσεις κάθε 
εποχής.
Αξίζει να σημειωθεί το πραγματικά ενδιαφέρον 
μείγμα καλεσμένων που συμμετέχουν σε κάθε εκ-
πομπή. Από τον Κωνσταντίνο Τζούμα, τον Νίκο 
Δήμου, τον Γιάννη Νένε και την Patricia Field μέχρι 
την Έβελυν Καζαντζόγλου, την Καίτη Γαρμπή και 
τον Άρη Βεζενέ, κάθε εκπομπή πραγματικά εμβαθύ-
νει, με έναν πολύ σημερινό τρόπο ωστόσο, στην εξέ-
λιξη της pop κουλτούρας στην Ελλάδα.

Επεισόδιο: Ο Έλληνας και η ξένη μου-
σική, 1951-2021
Συμμετέχουν: Νίκος Δήμου (συγγραφέας), Άλκης 
Τερτσέτης (μουσικός - ψυχολόγος), Μάρκος Φρά-
γκος (μουσικοκριτικός), Φώφη Τσεσμελή/Fo (DJ, 
δημοσιογράφος), Χάκος Περβανίδης (δημοσιογρά-
φος - παρουσιαστής), Αγγέλα Κόλλια (διευθύντρια 
ξένου ρεπερτορίου), Γιώργος Μουχταρίδης (δημο-
σιογράφος - μουσικός παραγωγός), Mad Clip (καλλι-
τέχνης), Αλέξανδρος Χριστόπουλος (ραδιοφωνικός 

TV

παραγωγός), Κωνσταντίνος Τζούμας (ηθοποιός), Α-
ντώνης Πανούτσος (δημοσιογράφος)

Επεισόδιο: Οι νύχτες των Ελλήνων, 
1951-2021
Συμμετέχουν: Κωνσταντίνος Τζούμας (ηθοποιός), 
Γιάννης Νένες (δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός πα-
ραγωγός), Καίτη Γαρμπή (καλλιτέχνιδα), Δημήτρης 
Μανιάτης (δημοσιογράφος, συγγραφέας), Φώφη 
Τσεσμελή/Fo (DJ, δημοσιογράφος), Γιάννης Παλ-
τόγλου (καλλιτεχνικός διευθυντής), Λέλος Γεωρ-
γόπουλος (επιχειρηματίας), Βασίλης Τσιλιχρήστος 
(μουσικός παραγωγός, Dj, επιχειρηματίας), Φώτης 
Βαλλάτος (δημοσιογράφος), Αλέξανδρος Χριστό-
πουλος (ραδιοφωνικός παραγωγός), Νίκος Μαούνης 
(δημοσιογράφος γεύσης, επιχειρηματίας εστίασης), 
Δημήτρης Κωνσταντάρας (δημοσιογράφος), Νίκος 
Δήμου (συγγραφέας), Αργύρης Παπαργυρόπουλος 
(επιχειρηματίας)

Επεισόδιο: Το στυλ των Ελλήνων, 
1951-2021
Συμμετέχουν: Λύδια Βουσβούνη (head of design 
Zeus + Δione), Γιώργος Ελευθεριάδης (σχεδιαστής 
μόδας), Έβελυν Καζαντζόγλου (μοντέλο, content 
creator), Στέλιος Κουδουνάρης (σχεδιαστής μόδας), 
Βαρβάρα Βερνίκου (σύμβουλος διοίκησης πολυκα-
ταστημάτων attica), Κατερίνα Βλαχάκη & Αφροδίτη 
Ζευγώλη (ιδρύτριες Greek Fashion History), Πόλυ 
Μηλιώρη (συγγραφέας, δημοσιογράφος), Χάρης 
Ντάβλας/iniconswetrust (σύμβουλος επικοινωνίας, 
content creator), Σοφία Στα/elladamoda (εικαστι-
κός), Patricia Field (ενδυματολόγος - Νέα Υόρκη)

Επεισόδιο: Οι Έλληνες και το αυτοκίνητο, 
1951-2021
Συμμετέχουν: Νίκος Δήμου (συγγραφέας), Κώστας 
Στεφανής (παρουσιαστής εκπομπής «Traction»), 
Τάκης Τρακουσέλλης (εκδότης «Car» - NewsAuto.

gr), Hλίας Καφάογλου (δημοσιογράφος - διδάσκων 
ΕΜΠ), Αλεξία-Σοφία Παπαζαφειρoπούλου (δι-
δάκτορας Ιστορίας Τεχνολογίας - διδάσκουσα στο 
ΕΜΠ), Γιάννης Γρατσίας (διευθύνων σύμβουλος 
της GRATSIAS S.A.), Δημήτρης Καββούρης (COO 
Citroen / DS Automobiles)

Επεισόδιο: Οι Έλληνες και το φαγητό, 
1951-2021
Συμμετέχουν: Γιώργος Χατζηγιαννάκης (ειδικός γα-
στρονομίας & εστίασης), Θάλεια Τσιχλάκη (δημο-
σιογράφος γεύσης), Ντίνα Νικολάου (chef μαγειρι-
κής), Άρης Βεζενές (chef/owner), Στέλιος Παρλιά-
ρος (ζαχαροπλάστης), Βασίλης Σταύρου (πρόεδρος 
& CEO «ΑΒ Βασιλόπουλος»), Φώτης Βαλλάτος 
(δημοσιογράφος), Δημήτρης Τσακούμης (brand 
strategist), Αποστόλης Τρικαλινός (επιχειρηματίας)

Επεισόδιο: Οι Έλληνες και το σπίτι, 
1951-2021
Συμμετέχουν: Δημήτρης Φιλιππίδης (ομότιμος κα-
θηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ), Πάνος Δρα-
γώνας (αρχιτέκτων - καθηγητής Πανεπιστημίου Πα-
τρών), Βαγγέλης Μπόνιος (διακοσμητής), Στέφα-
νος Παλλαντζάς (πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος 
ΕΙΠΑΚ), Πάνος Παρθένιος (αρχιτέκτων - καθηγη-
τής Πανεπιστημίου Πειραιά), Νίκος Βασιλείου (α-
ντιπρόεδρος «Bright Special Lighting»), Kλεομένης 
Παπανικολάου (δικηγόρος), Δημήτρης Καραμπα-
τάκης (αρχιτέκτονας), Κωνσταντίνος Καραμπατά-
κης (αρχιτέκτονας), Δημήτρης Μελαχροινός (CEO 
spitogatos.gr), Αλεξία Κυριακοπούλου (παραγωγός 
VR/AR εφαρμογών), Κώστας Σπαθής (αρχιτέκτονας 
- φωτογράφος)

Παρακολουθήστε τον πρώτο κύκλο των έξι επεισο-
δίων στο ERTFLIX, στην κατηγορία Εκπομπές/Ελ-
ληνικά Ντοκιμαντέρ, και κάθε Κυριακή στις 18:00 
από την ΕΡΤ2.
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ROVISION
Eurovision: 

Το πείραμα του Ρότερνταμ

Μάιος 2020 και στο Rotterdam Ahoy κοντέινερ, κρεβάτια 
και ιατρικός εξοπλισμός έχουν μετατρέψει την αρένα σε 
προσωρινό νοσοκομείο για την περίθαλψη όσων νοσούν 
από τον Covid-19. Τον ιό που ενάμιση χρόνο πριν κατάφερε 

να γίνει η αιτία ακύρωσης του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 
που θα φιλοξενούνταν στον ίδιο χώρο, μια ακύρωση που ήρθε να 
σπάσει ένα συνεχόμενο σερί ετήσιων διοργανώσεων από το 1956.
Τις τελευταίες εβδομάδες η εικόνα στον ίδιο χώρο δεν θυμίζει τίποτα απ’ 
όσα αντίκριζε κανείς εκεί πριν από έναν χρόνο. Σκηνικά, χιλιάδες φώτα 
και κάμερες υποδέχονται τους καλλιτέχνες που διαγωνίζονται στην 65η 
Eurovision και φιλοδοξούν, μαζί με τους 3.500 θεατές που θα αποτελούν 
το κοινό, να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας.
Κάποιοι καχύποπτα θα πουν πως το όλο εγχείρημα μοιάζει με ένα 
μεγάλο πείραμα, και έχουν απόλυτο δίκιο. Η φετινή Eurovision 
αποτελεί ένα πραγματικό πείραμα που διεξάγεται από τη Fieldlab 
Events, μια χρηματοδοτούμενη από την ολλανδική κυβέρνηση εταιρεία 
που πραγματοποιεί δοκιμές μεγάλης κλίμακας σε διοργανώσεις με 
συμμετοχή θεατών. Τόσο οι αποστολές όσο και οι διαπιστευμένοι 
δημοσιογράφοι ελέγχονται με καθημερινά rapid tests, ενώ για τα μέλη 
των αποστολών επιβάλλεται σχεδόν πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας 
εκτός των ξενοδοχείων και των χώρων της διοργάνωσης. Επίδειξη 
αρνητικού τεστ την ημέρα των σόου είναι υποχρεωτική και για τους 
κατόχους εισιτηρίων.
Ωστόσο, παρά τα ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα προφύλαξης, την απουσία των 
πάρτι και τον περιορισμένο αριθμό των εμπλεκομένων στη διοργάνωση, 
η χαρά της επιστροφής της Eurovision μετά από δύο χρόνια αποτελεί 
το σημαντικότερο κίνητρο για όσους εργάζονται ή συμμετέχουν σε 
αυτήν. Σκοπός, το αποτέλεσμα να είναι εφάμιλλο προηγούμενων ετών 
και η ασφάλεια όσων παίρνουν μέρος να μην διακυβευτεί. Άλλωστε η 
Eurovision αποτελεί το πρώτο γεγονός τέτοιων διαστάσεων παγκοσμίως 
που πραγματοποιείται ξανά την εποχή της πανδημίας και η επιτυχία 
του εγχειρήματος δεν θα κρίνει μόνο τα όσα θα ακολουθήσουν στην 
Ολλανδία, αλλά και στην Ευρώπη, καθώς και στον υπόλοιπο κόσμο. 
Ειρωνεία της τύχης: ο διαγωνισμός που ξεκίνησε ως δοκιμή για την 
επίγεια μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος πανευρωπαϊκά από χώρα 
σε χώρα (άλλωστε αυτό σημαίνει Eurovision) προτού εφευρεθούν οι 
δορυφόροι σήμερα γίνεται ξανά μια τεράστια δοκιμή. Μια δοκιμή που, 
αν πετύχει, θα επιτρέψει ξανά το άνοιγμα ψυχαγωγικών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων μεγάλων διαστάσεων, δημιουργώντας ένα μεταβατικό 
πλαίσιο για την επιστροφή στην κανονικότητα.

Ο δρόμος προς τον τελικό
Τον Σεπτέμβριο του 2020 η EBU και η ολλανδική τηλεόραση 
ανακοίνωσαν την απόφασή τους να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός 
το 2021 σε κάθε περίπτωση. Δημιουργήθηκαν τέσσερα σενάρια, που 
προέβλεπαν από απόλυτα φυσιολογική διεξαγωγή, το καλύτερο, 
μέχρι μαγνητοσκοπημένες ή ζωντανές από τις χώρες τους εμφανίσεις 
των συμμετοχών, με τους παρουσιαστές μόνους και χωρίς κοινό να 
βρίσκονται στο Ρότερνταμ, το χειρότερο.
Επικράτησε τελικά με τροποποιήσεις το σενάριο B, το πιο κοντινό 
στη φυσιολογική διεξαγωγή, με σοβαρούς περιορισμούς. Από τις 39 
χώρες που συμμετέχουν φέτος, όλες θα τραγουδήσουν ζωντανά από 
το Rotterdam Ahoy, εκτός από την Αυστραλία, που θα παρουσιαστεί 
με μια live-on-tape εμφάνιση. Αντίστοιχες μαγνητοσκοπημένες 
εμφανίσεις είχαν υποχρέωση να καταθέσουν όλες οι χώρες μέχρι τις 26 
Μαρτίου, στην περίπτωση που δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν στην 
Ολλανδία. Απούσες είναι η Αρμενία, λόγω της πολεμικής σύρραξης του 

περασμένου φθινόπωρου με το Αζερμπαϊτζάν, αλλά και η Λευκορωσία, 
που δεν συμμορφώθηκε στον κανόνα που απαγορεύει τις πολιτικές 
αναφορές στους στίχους και αποβλήθηκε. Ελλάδα και Κύπρος 
διεκδικούν με σημαντικές αξιώσεις θέσεις στην τελική δεκάδα, αλλά 
και στην πεντάδα στην περίπτωση της Έλενας Τσαγκρινού και του «El 
Diablo». Από την άλλη, οι θρυλικοί Hooverphonic, που εκπροσωπούν 
το Βέλγιο, δείχνουν ότι ο διαγωνισμός αλλά και οι ίδιοι δεν έχουν 
καλλιτεχνικά στεγανά.
Ανεξαρτήτως της τελικής κατάταξης, η ουσία της φετινής Eurovision 
βρίσκεται πολύ βαθύτερα από τα φανταχτερά κοστούμια, τα απίστευτα 
εφέ και τις εντυπωσιακές ερμηνείες. Η Ευρώπη –και όχι μόνο– θα 
καθίσει ξανά στον καναπέ της για να παρακολουθήσει το αγαπημένο 
της τηλεοπτικό σόου ξανά. Από το Ρέικιαβικ μέχρι το Μπακού και από 
τη Λισαβόνα μέχρι το Ελσίνκι, πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι θα 
παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα ταυτόχρονα, θα τραγουδούν από τα 
σπίτια τους, θα γελούν με τις εκκεντρικές συμμετοχές και θα αγωνιούν 
στην ψηφοφορία. Κανένα πείραμα, καμία δοκιμή, δεν θα μπορέσει ποτέ 
να εξηγήσει γιατί ο διαγωνισμός αυτός αγαπήθηκε τόσο. Κι αυτό είναι 
μαγικό.



Η Νάξος 
είναι ο τόπος 
καταγωγής 
του πατέρα 
μου, οι ρίζες 
μου και η 
μόνιμη πηγή 
έμπνευσής 
μου.
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Μιλένα Δημητροκάλλη
«Προσπαθώ 
να χρησιμοποιώ 
και τις πέντε αισθήσεις 
για να αντλώ έμπνευση»

  ΣΤΟΝ ΠΆΝΟ ΚΆΤΣΆΡΆ

Η εικαστικός Μιλένα Δημητροκάλλη με αφορμή την 
έκθεσή της στην Αθήνα μιλάει στην F.S. για την 
τέχνη, τη δική της μοναδική τεχνοτροπία, τον εξ-
πρεσιονισμό, τη σχέση της με τη Νάξο, αλλά και το 

πώς κατάφερε μέσα στην πανδημία του κορονοϊού να είναι 
δημιουργική μέσα από την εικαστική εγκατάσταση ECHΩES. 
Μας αποκαλύπτει επίσης την πηγή της δημιουργικότητάς 
της, καθώς το πώς οι απελευθερωμένες πινελιές συνθέτουν 
τελικά ένα ολοκληρωμένο και πλήρες εικαστικό αφήγημα.

Η πανδημία του κορονοϊού άλλαξε την καθημερινότητά 
μας και μοιραία επέφερε σε όλους μας μεγάλη ψυχολο-
γική επιβάρυνση. Εσύ έδειξες με το έργο σου σαν να μη σε 
άγγιξε αυτή η κατάσταση. Πώς τα κατάφερες;
Πιέστηκα κι εγώ ψυχολογικά, όπως όλοι οι άνθρωποι. Η 
πανδημία ήταν και είναι ακόμα μια δοκιμασία για όλους, με 
επιπτώσεις όχι μόνο στην ψυχολογία αλλά και στην κοινω-
νία και στην οικονομία σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη ζωή του, 
όμως, ο κάθε άνθρωπος βιώνει τις αρνητικές εμπειρίες με 
βάση κάποιες δυσκολότερες που έχει βιώσει, ειδικά όταν 
αυτές αφορούν ζητήματα υγείας. Η δική μου εμπειρία, και 
όλα όσα μπορεί να διδάξει μια περιπέτεια υγείας με την τα-
λαιπωρία που φέρνει στη ζωή ενός ανθρώπου, μου θύμισε 
ξανά την αξία που έχει η κάθε στιγμή, την αξία της διαδι-
κασίας όταν μοιραζόμαστε τον εαυτό μας με τους άλλους, 
την αξία τού να ζούμε με τον τρόπο που επιθυμούμε και την 
πίστη στην προσπάθεια να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά 
μας. Με γνώμονα αυτά, ο περιορισμός της πανδημίας λει-
τούργησε για μένα σαν μια πολύ δημιουργική περίοδος, 
αφού μέσα στο διάστημα αυτό κατάφερα να υλοποιήσω μια 
ιδέα που είχε γεννηθεί στο μυαλό μου πριν από πολλά χρό-
νια. Η ιδέα αυτή αφορά την έκθεση ECHΩES, την οποία πα-
ρουσιάζω στην γκαλερί ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ μέχρι τις 28 Μαΐου.

Το περασμένο καλοκαίρι παρουσίασες την εγκατάσταση 
ECHΩES στη Νάξο, με την υποστήριξη του Δήμου Νάξου 
και Μικρών Κυκλάδων. Ποια είναι η σχέση σου με το νησί 
αυτό;
Η Νάξος είναι ο τόπος καταγωγής του πατέρα μου, οι ρίζες 
μου και η μόνιμη πηγή έμπνευσής μου. Τη μνήμη μου έχουν 
επηρεάσει έντονα το λαμπερό φως του νησιού, που κάθε 
φορά που το επισκέπτομαι ανοίγει την ψυχή μου, τα χρώ-
ματα της ανατολής και της δύσης του ηλίου, οι μπλε απο-
χρώσεις του ουρανού και της θάλασσας και βέβαια η Πορ-
τάρα με τη θετική της ενέργεια. Είναι εικόνες που διατηρώ 
πάντα μέσα μου και έχουν αποτυπωθεί σε κάποια έργα μου.

Η εικαστική εγκατάσταση με τίτλο ECHΩES είναι παράλ-
ληλα και η δέκατη ατομική σου έκθεση στη ζωγραφική. 
Μίλησέ μας γι’ αυτήν.
Όπως προανέφερα, η έμπνευση για την εικαστική εγκα-
τάσταση ECHΩES προέκυψε σαν ιδέα αρκετά χρόνια πριν. 
Χρησιμοποιώ τον όρο «ηχώ» μεταφορικά, σαν αφήγηση του 
χρονικού μιας δημιουργίας. Όπως η αυτόματη γραφή στην 
ποίηση δεν είναι τυχαία παράθεση λέξεων, αλλά εκφράζει 
την εσωτερική αλήθεια του ποιητή, έτσι και το σκούπισμα 
του πινέλου με το ένα χρώμα δίπλα ή πάνω στο άλλο είναι 
μια ασύνειδη ενέργεια, καθόλου τυχαία, του ζωγράφου, που 
μεταλλάσσεται αυτοστιγμεί σε σύνθεση ενός έργου τέχνης. 
Είναι ένας αισθητικός συνδυασμός, που έχει τις ρίζες του 
στο βάθος της ψυχής του καλλιτέχνη και υπηρετεί, πιστά, τον 
προορισμό και την ουσία της τέχνης, δηλαδή το να γεννά συ-
ναισθήματα. Νέες ζωγραφικές συνθέσεις γεννιούνται, ελεύ-

θερες, χωρίς εμπόδια και περιορισμούς από κανόνες, και δρουν σαν παράλληλες ι-
στορίες, άρρηκτα δεμένες με το εκάστοτε τελικό εικαστικό αποτέλεσμα. Μια σύνθεση, 
δηλαδή, γεννημένη από άλλες, σαν την ηχώ, τον αντίλαλο, της αφήγησης της ιστορίας 
τους.

Τι μηνύματα θέλεις να περάσεις στον θεατή;
Για τους περισσότερους καλλιτέχνες η διαδικασία της δημιουργίας, το ταξίδι, δηλαδή, 
προς το τελικό αποτέλεσμα ενός έργου τέχνης, είναι πολύ σημαντική και έχει μεγάλη 
συναισθηματική αξία, αφού περικλείει τον τρόπο στοχασμού και αποκαλύπτει τον 
ψυχικό τους κόσμο. Πόσο μάλλον όταν η διαδικασία αυτή καταφέρει να αγγίξει την 
ψυχή του θεατή. Αυτό ακριβώς επιθυμώ να δείξω μέσω της εικαστικής εγκατάστα-
σης ECHΩES. Δημιουργώ ένα είδος γλυπτού με τα πανιά στα οποία τα τελευταία δέκα 
χρόνια σκουπίζω τα πινέλα και τις σπάτουλες όταν ζωγραφίζω. Αυτά έχουν φωτογρα-
φηθεί ξεχωριστά το καθένα, απομονώνοντας συγκεκριμένα μέρη τους, που δρουν 
ως νέες ζωγραφικές συνθέσεις. Στον χώρο παρουσίασης της εγκατάστασης οι συν-

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΕΣ: ΜΆΝΟΣ ΣΠΆΝΟΣ



Χρησιμοποιώ 
τον όρο 
«ηχώ» 
μεταφορικά, 
σαν αφήγηση 
του χρονικού 
μιας 
δημιουργίας.
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θέσεις αυτές προβάλλονται με projector σε οθόνη, ενώ παράλληλα, στον 
ίδιο χώρο, εκτίθενται πίνακες με τον ρόλο του «τελικού αποτελέσματος». 
Στόχος, από τη συνύπαρξη των πινάκων και των διαφορετικών εικόνων 
που προβάλλονται στην οθόνη, είναι ο διάλογος μεταξύ «διαδικασίας» 
και «τελικού αποτελέσματος», ώστε ο θεατής να διαμορφώσει τις δικές 
του εντυπώσεις, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο και ο ίδιος στην ε-
γκατάσταση.

Στα έργα σου κυριαρχεί ο εξπρεσιονισμός και οι απελευθερωμένες 
πινελιές. Τι είναι αυτό που σε συναρπάζει περισσότερο στην αφηρη-
μένη ζωγραφική;
Ζωγραφίζω αυτό που νιώθω και όχι αυτό που βλέπω. Δουλεύω κατευ-
θείαν στον καμβά χωρίς κανένα προσχέδιο. Ο καμβάς για μένα είναι η 
απόλυτη ελευθερία του νου και η αφηρημένη ζωγραφική τρόπος ενδο-
σκόπησης και απόδοσης των συναισθημάτων μου μέσω χρωμάτων, 
σχημάτων και διαφορετικών τεχνικών. Αυτό που με συναρπάζει και με 
γοητεύει στην αφηρημένη ζωγραφική είναι ο ελεύθερος τρόπος έκφρα-
σης του συναισθηματικού κόσμου. Το ότι σε κάθε έργο ανακαλύπτεις δι-
αρκώς νέα στοιχεία, συναισθήματα, και αυτή η εξερεύνηση δεν σταματά 
ποτέ.

Τι σημαίνει τέχνη για σένα; Έχει σημασία η ύπαρξή της στην καθημε-
ρινότητά μας;
Η τέχνη είναι δημιουργία και έκφραση συναισθημάτων. Αναζήτηση του 
ωραίου και του αληθινού. Αισθητική που διεγείρει τα συναισθήματα και 
τη φαντασία μας, που γεννά σκέψεις και ιδέες. Η τέχνη είναι κάτι στο 
οποίο όλοι οι άνθρωποι θα έπρεπε να εκπαιδεύονται, για να μπορούν 
να την απολαμβάνουν και να την αναζητούν στη ζωή τους. Υπήρξε και 
θα παραμείνει πάντα σημαντική για πολλούς λόγους. Σίγουρα δεν μπο-
ρεί να επιλύσει τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν σε 
μια κοινωνία, αλλά μπορεί να τα επισημάνει και να οδηγήσει τους αν-
θρώπους σε διάλογο μεταξύ τους και με τον εαυτό τους. Μπορεί να μας 
κάνει πιο ευαίσθητους, αλληλέγγυους και συνειδητοποιημένους. Μπορεί 
να μας τονώσει πνευματικά και ψυχικά, να λειτουργήσει παρηγορητικά.

Από πού πηγάζει αυτή η αστείρευτη δημιουργικότητά σου;
Χωρίς να θέλω να γίνω κλισέ, θα πω από την ίδια τη ζωή. Παρατηρώ 
και προσπαθώ να χρησιμοποιώ και τις πέντε αισθήσεις για να αντλώ έ-
μπνευση. Θαυμάζω τα χρώματα της φύσης, γεύομαι το φαγητό μου, μυ-
ρίζω ένα λουλούδι στον δρόμο που κρέμεται από τα κάγκελα ενός σπι-
τιού, ακούω μια όμορφη μουσική, αγγίζω τους ανθρώπους που αγαπώ. 
Όλα αυτά είναι ερεθίσματα και μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευ-
σης όχι μόνο για να δημιουργήσει ένας καλλιτέχνης το έργο του αλλά για 
κάθε άνθρωπο, ώστε να ζει τη ζωή του πιο αρμονικά.

BIO

INFO

Η Μιλένα Δημητροκάλλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. 
Από το 2011 ασχολείται συστηματικά με τη ζωγραφική, 
έχοντας παρουσιάσει τη δουλειά της σε εννέα ατομικές 
και πάνω από 80 ομαδικές εκθέσεις και art projects σε 
γκαλερί, μουσεία και διοργανώσεις σύγχρονης τέχνης στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Μύκονο, Πάρο, Σαντορίνη, Νάξο, Κύπρο, Νέα Υόρκη, 
Παρίσι, Ρώμη, Κοπεγχάγη, Βαρκελώνη κ.α. Το 2013 
τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό 
τέχνης Mitteleuropa Prix International Art Prize από τη 
Ufofabrik Contemporary Art Gallery στην Ιταλία. Έργα 
της ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές, ενώ έχουν εκτεθεί 
στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ, στο Μουσείο 
Κοπελούζου και στο Carris Museum στη Λισαβόνα. Ζει και 
εργάζεται στην Αθήνα.
www.milenadimitrokallis.com

Αίθουσα Τέχνης ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ Καρτέρης, Ηροδότου 5, 
Κολωνάκι
Διάρκεια έκθεσης: 14-28 Μαΐου 2021
Ώρες λειτουργίας: Τρ.-Πέμ.-Παρ. 11:00-18:00, Τετ.-Σάβ. 
11:00-14:30 και κατόπιν ραντεβού
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«Νέα εποχή» 
με σανδάλια 
που αποθεώνουν 
την κομψότητα

Με σχέδια για το καλοκαίρι του 2021 που αποτυπώνουν την 
ομορφιά και τη διαχρονικότητα του ελληνικού μινιμαλισμού, 
τα Greek Chic Handmades μπήκαν στη «νέα εποχή». Ποια 
είναι αυτή;

Είναι η εποχή του τέλους της χονδρικής πώλησης σε φυσικά και online 
καταστήματα ανά τον κόσμο ή, αλλιώς, η εποχή της διάθεσης των Greek 
Chic Handmades γυναικείων αξεσουάρ αποκλειστικά από τα Greek Chic 
Handmades! Κάτι που μεταφράζεται ως εξής: χωρίς ενδιάμεσους, η ίδια 
premium ποιότητα προσφέρεται πλέον σε πολύ χαμηλότερες τιμές.
«Σ’ αυτό το μαγικό ταξίδι είμαστε πλέον οι δυο μας…» είναι το σύνθη-
μα της νέας εποχής, η οποία καλωσορίζεται με τα νέα slides της Kyma 
Collection και κουβαλά υπερήφανα μαζί της όλα τα best sellers δερμάτι-
να σανδάλια του brand, τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην 
Αθήνα: τα θηλυκά Gladiators της Scarf Lace-up Collection με τις μεταξω-
τές ή ζέρσεϊ κορδέλες, φτιαγμένες «για να μένουν ψηλά», τα κομψά flats 
της Chain Collection που εμπλουτίστηκε με νέα σχέδια για το καλοκαίρι 
του 2021, τα cool σανδάλια με χαμηλή πλατφόρμα της Bandana Collection 
και ασφαλώς τα εντυπωσιακά νυφικά σανδάλια, «σχεδιασμένα για νύφες 
που θέλουν να αφήσουν το στίγμα τους και να μείνουν αξέχαστες».
Καθένα από τα στυλ που φέρουν την υπογραφή των Greek Chic 
Handmades από το 2012, μαζί με όσα νέα προστίθενται στην εξαιρετικά 
πλούσια συλλογή, είναι πλέον διαθέσιμα διεθνώς, αποκλειστικά από το 
greekchichandmades.gr, σε πολύ χαμηλότερες τιμές.
Σύμμαχος του ελληνικού brand, το sustainability: «0% stock, 100% αγάπη 
γι’ αυτό που κάνουμε. Όλα τα προϊόντα μας φτιάχνονται κατόπιν παραγγε-
λίας και στέλνονται από το εργαστήριό μας κατευθείαν σ’ εσάς».
Στα Greek Chic Handmades θα βρείτε αυθεντικά σχέδια σε καθαρές 
γραμμές που «μυρίζουν» ελληνικό καλοκαίρι από μακριά, αποθεώνουν 
την κομψότητα και επαναπροσδιορίζουν τη σημασία του χειροποίητου. 
Σανδάλια που θέλγουν, αποπλανούν και αντέχουν στον χρόνο. Από αυτά 
που θέλεις να τα βάλεις στα πόδια σου και να μην τα βγάλεις ποτέ…

Τα boho-luxe «Ελευθερία» συνδυ-
άζουν δέρμα, μετάξι και επίχρυσα 
ή επάργυρα μεταλλικά στοιχεία, 
στον ορισμό του customizable γυ-
ναικείου σανδαλιού.

 Νέα άφιξη στα gladiators, τα «Φοίβη» 
των τεσσάρων χρωμάτων, με τη χαρα-
κτηριστική δερμάτινη πλεκτή αλυσίδα 
της Chain Collection.

Μινιμαλιστικά, σικ και 
διαχρονικής ομορφιάς, τα 
open-toe σανδάλια «Αντί-

παρος» ξεχωρίζουν στη νέα 
σειρά Kyma Collection.

Website: https://
greekchichandmades.
gr/

Facebook: https://
www.facebook.com/
GreekChicHandmades/

Instagram: https://
www.instagram.com/
greekchichandmades/

Pinterest: https://
www.pinterest.com/
greekchic/
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Το οικολογικό μας 
καλοκαίρι

Η United Colors of Benetton 
παρουσιάζει την πρώτη ανδρική και 
γυναικεία συλλογή μαγιό από Econyl, 

μία 100% ανακυκλωμένη ίνα νάιλον που 
προέρχεται από μεταχειρισμένα δίχτυα 

και διάφορα απορρίμματα.

Η 
νέα συλλογή United Colors of Benetton Beachwear 
προέρχεται από τη θάλασσα και επιστρέφει στη θάλασσα. Τα 
μαγιό αυτού του καλοκαιριού για γυναίκες, άντρες και παιδιά 
είναι κατασκευασμένα από Econyl, μία 100% ανακυκλωμένη 
ίνα νάιλον από μεταχειρισμένα δίχτυα, διάφορα απορρίμματα 

και βιομηχανικά απόβλητα.
Ο σεβασμός στο περιβάλλον υπήρξε ανέκαθεν μία από τις βασικές αξίες 
της εταιρείας που εδρεύει στο Treviso της Ιταλίας. Ο Όμιλος Benetton 
είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στο πρόγραμμα Greenpeace 
Detox, αφοσιωμένος στην εξάλειψη των επικίνδυνων χημικών ουσιών 
από την αλυσίδα εφοδιασμού της βιομηχανίας της μόδας. Εξάλλου, από 
το 2017 είναι και μέλος της πρωτοβουλίας Better Cotton Initiative, του 
μεγαλύτερου προγράμματος στον κόσμο που αφορά τη βιωσιμότητα του 
βαμβακιού.
Η κατασκευή μαγιό και ενδυμάτων από το ανακυκλωμένο νάιλον 
Econyl δίνει νέα ζωή στα κατά τα άλλα άχρηστα απόβλητα και μειώνει 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την παραγωγή 
νέων ινών. Το Econyl, που αποτελεί εφεύρεση της ιταλικής εταιρείας 
Aquafil, είναι το αποτέλεσμα μιας καινοτόμου διαδικασίας παραγωγής 
που μετατρέπει τα απόβλητα και τα απορρίμματα σε 100% ανακυκλωμένο 
νάιλον, ενώ διατηρεί τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά και την απόδοσή του 
χωρίς να απαιτεί τη χρήση παρθένων πρώτων υλών για την παραγωγή 
του.
Σχεδόν 15 τόνοι απόβλητων υλικών χρειάστηκαν για τη δημιουργία του 
Econyl που χρησιμοποιήθηκε στη νέα συλλογή μαγιό της Benetton. 
Το 1/4 αυτής της νέας ίνας κατασκευάζεται από μεταχειρισμένα δίχτυα 
ψαρέματος. Το Econyl είναι επίσης ευεργετικό για το περιβάλλον και με 
άλλους τρόπους: η νέα συλλογή εξοικονομεί συνολικά περίπου 90 τόνους 
εκπομπών CO2, που αντιστοιχούν σε 106 βαρέλια λαδιού, και το υλικό που 
προκύπτει είναι απόλυτα ανακυκλώσιμο.
Η συλλογή από αναγεννημένο νάιλον Econyl αποτελείται από δύο σειρές, 
τις Basic και Sporty. Η γυναικεία συλλογή έχει βασικά χρώματα και 
διαθέτει τα πιο προηγμένα σχέδια μαγιό, με push-up σουτιέν χωρίς 
επένδυση, με σλιπ ή στρινγκ με κορδόνια, καθώς και ολόσωμα μαγιό σε 
στυλ American, με τρίγωνα σουτιέν και ψηλόμεσα σλιπ. Η σειρά Sporty 
περιλαμβάνει μαγιό με αθλητικό στυλ και έντονα χρώματα, ενώ το βασικό 
κομμάτι της σειράς είναι ένα ιδιαίτερα ελαστικό ολόσωμο μαγιό με τα 
χαρακτηριστικά χρώματα της Benetton που τονίζει την περιοχή ακριβώς 
κάτω από το μπούστο αλλά και τη μέση.
Η νέα συλλογή μαγιό, κατασκευασμένη από το ανακυκλωμένο νάιλον 
Econyl, είναι διαθέσιμη από τον Μάιο του 2021 στα καταστήματα της 
United Colors of Benetton και Undercolors of Benetton σε Ιταλία, Ελλάδα, 
Ισπανία, Πορτογαλία, Ρωσία, Τουρκία, Σλοβενία και Κροατία, καθώς και 
στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας.

benettongroup.com/sustainability/ 
gb.benetton.com/l/sustainability.html 
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Επτά νέες κυκλοφορίες

Peter James, Το τέλος θα έρθει αύριο, 
εκδ. Χάρτινη Πόλη
O πολυβραβευµένος συγγραφέας Peter James επιστρέφει µε το πέµπτο βιβλίο της επιτυχηµένης σειράς µε πρω-
ταγωνιστή τον αστυνοµικό επιθεωρητή Ρόι Γκρέις. Το βιβλίο µέσα σε τρεις ηµέρες κυκλοφορίας έγινε best seller 
στην εφηµερίδα «Sunday Times».
«Το σώµα ενός αγνοούµενου αγοριού ανασύρεται από τον βυθό της θάλασσας στην ακτή του Σάσσεξ. Η νεκροψία 
αποκαλύπτει ότι του λείπουν τα ζωτικά όργανα. Σύντοµα, ανακαλύπτονται δύο ακόµα πτώµατα, επίσης εφήβων».

Ειρήνη Μ. Μουντράκη, Εντός, εκτός και επί τα αυτά, 
εκδ. Αιγόκερως
Τα κείµενα που περιλαµβάνονται στο βιβλίο γράφτηκαν από τη συγγραφέα µέσα σε ένα διάστηµα περίπου 15 ετών 
και µε διαφορετικές αφορµές. Η σύνθεσή τους διατρέχει όψεις της ιστορίας του θεάτρου και αποτυπώνει ανάγλυφα 
προσωπικές αναγνώσεις και θέσεις για τη δραµατολογία και τους συγγραφείς, αλλά και για το θέατρο γενικότερα.
Από το προλογικό σηµείωµα: Τα θέατρα και τα βιβλία είναι οι «χώροι» που έχω περάσει, και συνεχίζω να περνάω, 
το µεγαλύτερο µέρος της ζωής µου. Πηγαίνω από το ένα στο άλλο, µελετώ και τροφοδοτούµαι από αυτή την αέναη 
αναζήτηση της ουσίας και του πυρήνα της ύπαρξής µας. Όσο µε γοητεύει η διαδικασία της πράξης, των δοκιµών, 
της γόνιµης πορείας που οδηγεί στην παράσταση, άλλο τόσο µε σαγηνεύει η µελέτη των θεατρικών κειµένων, η 
ανάλυσή τους, η προσπάθεια να ξεκλειδωθούν οι κόσµοι που φέρουν, να ανακαλυφθούν οι ήρωες, να τα δούµε 
µέσα στη διαχρονία, να τα κατανοήσουµε και µέσα από αυτά να κατανοήσουµε τον κόσµο και την ύπαρξή µας.

Kristin Hannah, Τέσσερις Άνεµοι, εκδ. Κλειδάριθµος
Τέξας, 1921. Ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος έχει τελειώσει και η Αµερική ετοιµάζεται να µπει σε µια νέα, αισιόδοξη 
περίοδο. Αλλά για την Έλσα Γουόλκοτ, που θεωρείται πολύ µεγάλη για να παντρευτεί, το µέλλον διαγράφεται 
ζοφερό, µέχρι τη νύχτα που γνωρίζει τον Ρέιφ Μαρτινέλι και αποφασίζει να αλλάξει τη ρότα της ζωής της. Το 1934 
ο κόσµος έχει αλλάξει, εκατοµµύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη δουλειά τους και η ξηρασία έχει καταστρέψει τις 
Μεγάλες Πεδιάδες. Στο αγρόκτηµα των Μαρτινέλι όλα πεθαίνουν, µαζί και ο σαθρός γάµος της Έλσας. Κάθε µέρα 
είναι µια καταδικασµένη µάχη µε τη φύση, µια πάλη για να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή. Σε αυτή την αβέβαιη 
και επικίνδυνη εποχή η Έλσα είναι αναγκασµένη να πάρει µια σκληρή απόφαση: να πολεµήσει για τη γη που αγαπά 
ή να την εγκαταλείψει και να πάει στη ∆ύση, στην Καλιφόρνια, σε αναζήτηση µιας καλύτερης ζωής.

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Αστερόπη Λαζαρίδου, Μην πατάς ξυπόλυτη, 
εκδ. Καστανιώτη
Κι αν η Σταχτοπούτα ζητούσε γοβάκι σε μεγαλύτερο νούμερο; Πόση ψυχοθεραπεία αντέχει κάποιος μέχρι να «απο-
φοιτήσει»; Ποια είναι τα ζευγάρια «συνταξιοδοτικό πρόγραμμα»; Ποια είναι η «Πυγμαλέαινα» και γιατί υποφέρει 
από «καταραμένους ποιητές»; Υπάρχει Έρωτας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Κι αν ναι, αντέχεις να μην ξεμαλ-
λιάσεις τις «καρδιόλες» που βάζουν καρδούλες στις αναρτήσεις του αγαπημένου σου; Μπορείς να ξαναβγείς στον 
έξω κόσμο, αν βρεθείς στο πατρικό σου στα σαράντα σου; Πώς συνεχίζεις να ζεις, όταν έχουν πεθάνει οι γονείς 
σου; Πόσο μας άλλαξε ο νέος κορονοϊός;
Η Αστερόπη Λαζαρίδου είναι η κεντρική ηρωίδα της ζωής της και του πρώτου βιβλίου της. Εξιστορεί όσα τη δια-
μόρφωσαν εδώ και δύο δεκαετίες. Από τα φοιτητικά χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του ’90, μέχρι σήμερα, από τις 
ερωτικές περιπέτειες μέχρι τις σκληρές απώλειες και από τις ιστορίες πόλης μέχρι τον νέο ψηφιακό ναρκισσισμό. 
Ένα βιβλίο γραμμένο με χιούμορ και συγκίνηση.

Raymond Chandler, Ο μεγάλος ύπνος, 
εκδ. Κέδρος
Λος Άντζελες. O ιδιωτικός ντετέκτιβ Φίλιπ Mάρλοου αναλαμβάνει μια υπόθεση για λογαριασμό της οικογένειας 
Στέρνγουντ. O γέρος στρατηγός Στέρνγουντ, καθηλωμένος σε αναπηρικό καρότσι, δέχεται εκβιασμό και ζητά από 
τον Mάρλοου να δώσει λύση στο πρόβλημά του. Όμως ο Mάρλοου έρχεται αντιμέτωπος και με ένα άλλο πρόβλη-
μα: οι δυο ατίθασες, ανέμελες κόρες του Στέρνγουντ τριγυρίζουν στα κακόφημα στέκια της Πόλης των Αγγέλων. 
O Mάρλοου τις ακολουθεί κι αποσπάται από τη δουλειά του – και αυτό πριν καν σκοντάψει στο πρώτο πτώμα…
Ο «Μεγάλος Ύπνος» εκδόθηκε το 1939 και καθιέρωσε τον πενηντάχρονο τότε Τσάντλερ ως τον κορυφαίο 
εκπρόσωπο του σκληρού αστυνομικού αφηγήματος. Μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1946 και το 1978, με 
πρωταγωνιστές τους Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και Λορίν Μπακόλ και τους Ρόμπερτ Μίτσαμ και Σάρα Μάιλς αντίστοιχα.

Γιάννης Α. Μπουτόπουλος, Η μεγάλη διαδρομή, 
εκδ. Παπαζήση
Πριν από εκατομμύρια χρόνια οι πρώτοι άνθρωποι αποίκισαν τεράστιες εκτάσεις στη Βόρεια Αφρική, στην Ευρώπη 
και στην Ασία. Στις διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες της εποχής εκείνης οι αρχαίοι άνθρωποι εξελίχθηκαν σε 
διαφορετικά είδη, που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ακουστά, όπως homo neanderthalensis, homo erectus, 
homo soloensis, homo ergaster, homo rudolfensis και, φυσικά, το είδος μας, ο homo sapiens, ο γνωστός σε όλους 
«σοφός άνθρωπος». Στο διάστημα από την πρώτη παρουσία του ανθρώπου πάνω στη γη μέχρι και τις μέρες μας ο 
καταιγισμός των γεγονότων, των πληροφοριών, των δεδομένων, αλλά και των συναισθημάτων και των ιδεών, συν-
θέτουν μια μεγαλειώδη αφήγηση. Μια αφήγηση που οι περισσότεροι από εμάς διψάμε να μάθουμε, αλλά ο τεράστιος 
όγκος των πληροφοριών και ο χρόνος που χρειάζεται για να αφομοιωθούν ίσως δεν μας αφήνουν. Όμως το νέο βι-
βλίο του γιατρού και μελετητή Γιάννη Μπουτόπουλου, η «Μεγάλη Διαδρομή», πετυχαίνει ακριβώς αυτό. Κάνει οικεία 
μια ιστορία γνωστή αλλά και άγνωστη ταυτόχρονα.

Βάιος Γκαλημάνας, Havana End, 
εκδ. 24γράμματα / Γιώργος Δαμιανός 
Στην Κούβα της μετά εμπάργκο εποχής τίποτα δεν είναι αυτό που ήταν και τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ο αστυνόμος 
Εστέβαν Βιγιαφράνκα δεν υποκύπτει στην απειλή του αφεντικού του να μην ασχοληθεί με έναν περίεργο φόνο. Με καύσι-
μο τις εκρηκτικές ύλες από τις οποίες αποτελείται ο ψυχικός του κόσμος και όπλο ένα usb με περιεχόμενο που απειλεί την 
παγκόσμια υπερδύναμη, αποφασίζει να ρίξει γροθιά στο μαχαίρι.
Σε έναν κυκλώνα εξελίξεων ο Βιγιαφράνκα καταστρώνει ένα σχέδιο, τη δική του συμφωνία με τον διάβολο. Για την 
επίτευξη του στόχου του συνεργάζεται με ανθρώπους του πιο σκληρού υποκόσμου. Το ταξίδι του ή, πιο σωστά, η κάθοδός 
του στην κόλαση είναι και ένα εσωτερικό ταξίδι, που μόνο με έναν τρόπο μπορεί να τελειώσει…
Απόσπασμα του βιβλίου: «Θα μπορούσα να είχα ζητήσει μετάθεση. Να μη βλέπω καθημερινά στους διαδρόμους της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης τον δολοφόνο του πατέρα μου: Τον ραγδαία αναρριχόμενο στις επαγγελματικές βαθμίδες γιο 
του πρώην Αρχηγού της Αστυνομίας. Τελευταία, συνειδητοποίησα ότι παρά το φρικτό τίμημα, θέλω να είμαι κοντά στον 
Κλάουντιο Βάλντεζ. Όσο είμαι κοντά του, με μια διεστραμμένη λογική κρατώ επαφή με το παρελθόν μου. Επίσης, θέλω να 
είμαι κοντά του ώστε το μίσος να συνεχίσει να ποτίζει κάθε κύτταρό μου. Θα συμφωνήσω με τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες 
που κάπου έγραψε ότι: Το μίσος μπορεί να κάνει κάποιον δικό μας εξίσου όπως η αγάπη».
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Μυστικά ομορφιάς 
με μέντα
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1) Λοσιόν για το πρόσωπο
Συσφίγγει την επιδερμίδα, καταπραΰνει και τονώνει το δέρμα.
Υλικά:
100 ml ροδόνερο
10 σταγόνες αιθέριο έλαιο μέντας
Τοποθέτησε τα υλικά σε γυάλινο μπουκάλι με σπρέι και 
ανακάτεψε. Φρέσκαρε την επιδερμίδα σου προτού απλώσεις την 
κρέμα σου. Συντηρείται στο ψυγείο.

2) Λοσιόν για τα μαλλιά
Καταπολεμά την πιτυρίδα και τη λιπαρότητα.
Υλικά:
2 κ.σ. μέντα
1/2 lt νερό
Βράσε το βότανο στο νερό για 20 λεπτά σε χαμηλή φωτιά. Άφησε 

να κρυώσει και ξέβγαλε τα μαλλιά σου μετά το λούσιμο.

3) Μάσκα για το πρόσωπο
Για λαμπερή και ενυδατωμένη επιδερμίδα.
Υλικά:
1 κ.σ. αμυγδαλέλαιο
2 κ.σ. γκρι άργιλος
4 σταγόνες αιθέριο έλαιο μέντας
Ανακάτεψε τα υλικά μέχρι να γίνουν ομοιόμορφος πολτός. Άπλωσε 
το μείγμα στην επιδερμίδα σου αποφεύγοντας την περιοχή των 
ματιών. Άφησέ το να δράσει για 20 λεπτά και ξέπλυνε με χλιαρό 
νερό.

4) Λάδι για τα πόδια
Καταπολεμά την κακοσμία.
Υλικά:
50 ml ηλιέλαιο
30 σταγόνες αιθέριο έλαιο μέντας
Τοποθέτησε τα υλικά σε γυάλινο μπουκάλι και ανακάτεψε. Κάνε 
ελαφρύ μασάζ κάθε βράδυ στα πόδια σου με μικρή ποσότητα μέχρι 
να απορροφηθεί.

5) Τζελ για λιπαρό δέρμα
Ρυθμίζει τη λιπαρότητα, συσφίγγει τους πόρους του δέρματος.
Υλικά:
60 ml αλόη βέρα τζελ
10 σταγόνες αιθέριο έλαιο μέντας
Τοποθέτησε τα υλικά σε γυάλινο βαζάκι και ανακάτεψε. Εφάρμοσε 
μικρή ποσότητα πρωί και βράδυ πριν από την κρέμα σου.

6) Στοματικό διάλυμα κατά της κακοσμίας
Καταπολεμά τα μικρόβια δοντιών και ούλων.
Υλικά:
10 σταγόνες αιθέριο έλαιο μέντας
1 ποτήρι νερό
Ανακάτεψε και ξέπλυνε το στόμα σου μετά το πλύσιμο των δοντιών. 
Μην το καταπιείς.



 

Τέσσερα tips για να αποφύγεις 
την κατακράτηση υγρών

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

ΕΥΕΞΙΑΤης Χριστίνας Μαυρίδου
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ΕΥΕΞΙΑΚάποιες γυναίκες παρουσιάζουν κατακράτηση 

υγρών πριν από την περίοδο, ενώ είναι μια κα-
τάσταση συνηθισμένη στην εγκυμοσύνη. (Εδώ 

όμως χρειάζεται εγρήγορση: εάν ξαφνικά πρηστούν τα 
άκρα σου, πρέπει να μιλήσεις με τον γιατρό, γιατί μπορεί 
να είναι σύμπτωμα της προεκλαμψίας, μιας σοβαρής 
κατάστασης που χρειάζεται άμεση παρέμβαση.) Εάν δεν 
είσαι φυσικά δραστήρια ή/και κάνεις καθιστική ζωή, 
μπορεί επίσης να έχεις κατακράτηση υγρών. Τέλος, η 
κατάσταση αυτή μπορεί να συνδέεται με σοβαρά νοσήμα-
τα, όπως παθήσεις των νεφρών ή καρδιακή ανεπάρκεια. 
Εάν παρατηρήσεις ξαφνικό ή πολύ έντονο οίδημα στα 
πόδια, στα χέρια ή στο πρόσωπό σου, ζήτησε ιατρική 
συμβουλή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, η 
κατακράτηση υγρών είναι μια ήπια κατάσταση, δεν σχε-
τίζεται με κάποιο υποκείμενο νόσημα και μπορείς να τη 
μειώσεις με μερικούς απλούς τρόπους.
1. Μείωσε το αλάτι στη διατροφή σου. Αυτή είναι η πιο 
συχνή –και άμεσα αποτελεσματική– οδηγία, αν και επι-
στημονικά παραμένει αμφιλεγόμενη. Αρκετές μελέτες 
έχουν βρει πως η αυξημένη κατανάλωση νατρίου οδηγεί 
σε κατακράτηση υγρών στο σώμα, καθώς τα μόριά του 
δεσμεύονται με μόρια νερού. Όταν μειώσεις την κατανά-
λωση, μειώνεται αυτόματα και η κατακράτηση.
2. Αύξησε την πρόσληψη μαγνησίου. Το μαγνήσιο είναι 
έτσι κι αλλιώς ένα πολύτιμο μέταλλο για την υγεία σου. 
Για την ακρίβεια, εμπλέκεται σε περισσότερες από 300 
ενζυματικές αντιδράσεις που συμβάλλουν στις λειτουργί-
ες του οργανισμού. Επιπλέον, η αύξηση της πρόσληψης 
μαγνησίου μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του οι-
δήματος. Μελέτη βρήκε πως 200 mg μαγνησίου τη μέρα 
μείωσαν την κατακράτηση υγρών σε γυναίκες με προεμ-
μηνορροϊκό σύνδρομο. Στις καλές πηγές του μαγνησίου 
περιλαμβάνονται οι ξηροί καρποί, τα πλήρη σιτηρά, η 
μαύρη σοκολάτα και τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά.
3. Αύξησε την πρόσληψη βιταμίνης Β6. Η βιταμίνη 
Β6 είναι σημαντική για τον σχηματισμό των ερυθρών 
κυττάρων και επιτελεί πολλές ακόμη λειτουργίες στον 
οργανισμό. Έχει όμως φανεί σε μελέτες πως μειώνει την 
κατακράτηση υγρών σε γυναίκες με προεμμηνορροϊκό 
σύνδρομο. Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Β6 είναι οι μπα-
νάνες, οι πατάτες, τα καρύδια και το κόκκινο κρέας.
4. Πρόσθεσε στη διατροφή σου τροφές πλούσιες σε 
κάλιο. Το μέταλλο αυτό είναι σημαντικό για τη λειτουργία 
του οργανισμού, ενώ θεωρείται ευεργετικό για την καλή 
υγεία της καρδιάς. Φαίνεται όμως πως το κάλιο συμβάλ-
λει και στη μείωση της κατακράτησης σε δύο μόλις ημέ-
ρες, μειώνοντας τα επίπεδα του νατρίου και αυξάνοντας 
την παραγωγή ούρων. Οι μπανάνες, το αβοκάντο και οι 
ντομάτες είναι κάποιες από τις τροφές που είναι πλούσιες 
σε κάλιο.
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