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 Πλ. Τήνιος 
«Αφού θα ζούµε 
όλοι περισσότερο, 
ποιος θα πληρώνει 
τις συντάξεις µας;» 

Κοινωνία
Οι ταλαιπωρηµένοι 
επιβάτες κέρδισαν 
τους σκληρούς
απεργούς

Γ. Κύρτσος 
Η Ε.Ε. στη σκιά 
Λουκασένκο, Πούτιν 
και Ερντογάν

σελ. 10-11 σελ. 9 σελ. 4-8

σελ. 12 σελ. 33

Body shaming 
Τα λόγια έχουν… βάρος 

Α. Μπάµπαλη 
«Εκτίµησα πράγµατα που είχα δεδοµένα»

•  ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ, ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ
•  Ε.Ε.: ΣΚΛΗΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

•  ΧΡ. ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ: «Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ» 
σελ. 13-25

Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος 2021

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος 2021
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

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

και των αλλεργιών
•  Νηστεία: Όταν η παράδοση 

συνδυάζεται με τη σύγχρονη διατροφή
•  Ρευματικά νοσήματα και βιοομοειδή 

φάρμακα
•  Καθαρισμός προσώπου: Τα πιο 

συνηθισμένα λάθη
•  Εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα: 

Τι είναι

•  Ένταξη στο ΕΣΥ ιδιωτικών κλινικών 
λόγω Covid

•  Πώς θα αυξήσετε την αίσθηση 
ευτυχίας εν μέσω lockdown

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

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
ΆΠΟ ΤΟ 

 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
 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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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

4-8 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Οι «27» 
δεν ξέρουν πώς να αντιµετωπίσουν 
Πούτιν, Λουκασένκο και Ερντογάν
9 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Οι ταλαι-
πωρηµένοι επιβάτες κέρδισαν τους 
σκληρούς απεργούς
10-11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΛ. ΤΗΝΙΟΣ 
«Αφού θα ζούµε όλοι περισσότερο, 
ποιος θα πληρώνει τις συντάξεις µας;»
12 // ΑΠΟΨΗ Μ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Body 
shaming: Τα λόγια έχουν… βάρος
13-25 // ΑΦΙΕΡΩΜΑ Παγκόσµια Ηµέ-
ρα Περιβάλλοντος
• Περιβάλλον, επιχειρήσεις και κορο-
νοϊός
• Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η πράσινη µετάβαση 
απαιτεί υπευθυνότητα
• Το πείραµα της Αστυπάλαιας
• ΧΡ. ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ «Η πράσινη 
στροφή πρέπει να γίνει ισορροπηµένα 
και οργανωµένα»
• Γιατί το ελληνικό ∆ηµόσιο πρέπει να 
εκδώσει πράσινο οµόλογο
• Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Φοβίζει ο λογαριασµός
της πράσινης µετάβασης  
26 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Ενώπιος 
ενωπίω
27 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Αναβίωση της βίλας 
του ∆ηµήτρη Παπαµιχαήλ στο Πόρτο 

*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.

Ύδρα
28 // ΥΓΕΙΑ Πώς να αντιµετωπίσετε 
τις παρενέργειες από το εµβόλιο
29 // ΑΠΟΨΗ «Ελεύθεροι Πολιορκη-
µένοι»

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

FREE TIME
31 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
32 // ΣΙΝΕΜΑ Τι θα δούµε στα θερι-
νά σινεµά αυτή την εβδοµάδα
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝ∆. 
ΜΠΑΜΠΑΛΗ «Εκτίµησα πράγµατα 
που είχα δεδοµένα»
34 // ΠΡΕΜΙΕΡΑ  ΧΡ. ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ 
«Οριζόµαστε από τους προσκεκλη-
µένους µας»
35 // ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΓΓ. ΣΦΕΤΣΟΥ  
«Βρίσκω την ευτυχία 
στη συγχώρεση»
36-37 // ΤΕΧΝΗ Dilettanti 021
38 // ΟΜΟΡΦΙΑ  Πώς διαλέγω 
άρωµα
39 // ΕΥΕΞΙΑ Ασκήσεις µε σχοινάκι
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Υποστηρίζουμε τους Πελάτες μας
Πρωταγωνιστούμε στην πορεία
ανάπτυξης της οικονομίας

Η στιγμή που περιμέναμε έφτασε και μας βρίσκει 
πιο δυνατούς και πιο έτοιμους από ποτέ, να 
κάνουμε, όχι απλώς το επόμενο βήμα, αλλά το 
άλμα: στη βιώσιμη ανάπτυξη, στο ψηφιακό μέλλον 
και στη νέα εποχή της ελληνικής οικονομίας, με 
νέες θέσεις εργασίας για όλους.
Με εφόδια την ηγετική μας θέση στην αγορά, το 
ισχυρό δίκτυο και την αξιοπιστία μας, επιταχύνουμε 
τον βηματισμό μας για να υποστηρίξουμε τους 
Πελάτες μας και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Στην Alpha Bank είμαστε έτοιμοι. Όπως κι εσείς.

ΕΤΟΙΜΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΡΑ
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ανάλυση

Η Ε.Ε. ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΙΆ 
ΤΩΝ ΔΙΚΤΆΤΟΡΩΝ

Οι «27» δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν Πούτιν, Λουκασένκο 
και Ερντογάν

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η κρίση με τη 
Λευκορωσία ακολούθησε 
την κλιμάκωση της 
έντασης στην Ουκρανία

Σ
το ξεκίνημα της πρώ-
της πενταετούς θη-
τείας μου στο Ευρω-
κοινοβούλιο, είχα ε-
ντυπωσιαστεί από 
τη δήλωση του τότε 

προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, Γιούνκερ, ότι θα δημιουργήσει 
μία «πολιτική Επιτροπή».
Είχε συγκεντρώσει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αρκετούς έμπειρους πολι-
τικούς, επιδιώκοντας να ενισχύσει 
τον πολιτικό ρόλο της νέας Επιτρο-
πής. Δυστυχώς, δεν κατάφερε πολλά 
πράγματα, παρά το γεγονός ότι έχει 
προσωπικό «μύθο» στους θεσμούς 
της Ε.Ε. και στην ευρωπαϊκή διπλω-
ματία. Οι αλλεπάλληλες κρίσεις που 
εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της 
πενταετίας Γιούνκερ δεν ενίσχυσαν 
τη θεσμική λειτουργία της Ε.Ε., αντί-
θετα οδήγησαν σε περισσότερη δια-
κρατική συνεργασία σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου. 
Στο ξεκίνημα της δεύτερης πεντα-
ετούς θητείας μου, η νέα πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον 

ντερ Λάιεν, μας παρουσίασε τη νέα 
σύνθεση της Επιτροπής, υποστηρί-
ζοντας ότι θα είναι μία «γεωπολιτική 
Επιτροπή», η οποία θα έχει τη δυνα-
τότητα να παίξει ρόλο στις διεθνείς 
σχέσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλό-
μενο, ανταγωνιστικό, και σε περι-
πτώσεις, επικίνδυνο κόσμο. Αυτήν 
τη φορά δεν εντυπωσιάστηκα.
Έχοντας παρακολουθήσει πώς η 
«πολιτική Επιτροπή» του Γιούνκερ 
αποδυναμώθηκε και χρεώθηκε από 
τα κράτη-μέλη όλα τα δεινά της Ε.Ε., 
από την οικονομική κρίση μέχρι το 
προσφυγικό-μεταναστευτικό και το 
Brexit, ήξερα ότι οι δηλώσεις Φον 
ντερ Λάιεν περί «γεωπολιτικής Επι-
τροπής» δεν είχαν σχέση με την ευ-
ρωπαϊκή πραγματικότητα. 
Άλλωστε, η έμπειρη και επαρκής, 
κατά την άποψή μου, Φον ντερ 
Λάιεν, δεν είχε τον προσωπικό ευ-
ρωπαϊκό «μύθο» του Γιούνκερ, ο ο-
ποίος μπορούσε να σε παρασύρει σε 
κάποιου είδους ευρωπαϊκό οραματι-
σμό σε πείσμα της δύσκολης πραγ-
ματικότητας. 

Διαφορετικοί δικτάτορες
Σχετικά γρήγορα φάνηκε ότι η Ε.Ε. 
δεν έχει τις προϋποθέσεις να παίξει το 
παραδοσιακό παιχνίδι της γεωπολιτι-
κής επιρροής. Αντίθετα, το υφίσταται 
από άλλους υποδεέστερους αλλά πιο 
αποφασισμένους διεθνείς παίκτες, 
όπως είναι ο Πούτιν, ο Λουκασένκο 
και ο Ερντογάν. 
Οι δύο πρώτοι είναι μετασοβιετικοί 
δικτάτορες και το μοντέλο διακυβέρ-
νησής τους δεν είναι ελκυστικό, ούτε 
προς εξαγωγή. Απλά, αποσκοπεί στην 
προσωπική πολιτική επιβίωσή τους 
και στην εξυπηρέτηση του βαθιά αντι-
δημοκρατικού, ολιγαρχικού συστήμα-
τος που εκπροσωπούν. 
Ο Λουκασένκο δεν έχει γεωπολιτικές 
φιλοδοξίες, αμυνόμενος όμως έναντι 
του λαού της Λευκορωσίας προσπαθεί 
να εμφανίσει εαυτόν θύμα της Δύσης 
και πρώτο στόχο σε ένα γεωπολιτικό 
παιχνίδι που αποσκοπεί στην αποστα-
θεροποίηση του ίδιου του Πούτιν. Με 
τον τρόπο αυτόν, θέλει να κινητοποι-
ήσει τη Ρωσία υπέρ του καθεστώτος 
του, στην αντιπαράθεσή με την Ε.Ε. 

Ο Ερντογάν, δικτάτορας κι αυτός όπως 
εύστοχα τον αποκάλεσε ο πρωθυ-
πουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, 
είναι μια πιο σύνθετη περίπτωση από 
τους δύο μετασοβιετικούς δικτάτορες. 
Καταρχήν, το τουρκικό πολιτικό σύ-
στημα έχει στοιχεία δημοκρατικού α-
νταγωνισμού. Υπάρχουν οργανωμένα 
κόμματα που διεκδικούν την εξουσία 
παρά τον αυταρχισμό της εξουσίας, ο 
οποίος εκδηλώνεται διαχρονικά και 
δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο του 
Ερντογάν. 
Επίσης, το πολιτικό σύστημα, με τη 
μορφή που του έχει δώσει ο Ερντο-
γάν, μπορεί να είναι αποκρουστικό για 
τους ευρωπαϊκούς λαούς, ασκεί όμως 
κάποια επιρροή στους πληθυσμούς 
μουσουλμανικών, αραβικών χωρών. 
Είναι σίγουρα λιγότερο αυταρχικό 
από τα δικά τους συστήματα και, όπως 
έδειξε η Αραβική Άνοιξη, η Τουρκία 
θα μπορούσε –υπό προϋποθέσεις– να 
προβληθεί σαν πρότυπο σχετικής δη-
μοκρατικής εξέλιξης. Ο ίδιος ο Ερντο-
γάν αυτοπροβάλλεται σαν πολιτικός 
ηγέτης του σουνιτικού Ισλάμ, ενώ δεν 
περνάει από το μυαλό του Πούτιν ή 
του Λουκασένκο ότι μπορούν να προ-
βάλλουν το δικό τους μοντέλο εξου-
σίας σαν διεθνές πρότυπο. 

Ο συμβολισμός 
της αδυναμίας
Ο Πούτιν κινείται με γεωπολιτικά 
κριτήρια στην Ουκρανία, την οποία α-
ποσταθεροποίησε το 2014 μετά τη φι-
λοευρωπαϊκή της στροφή. Συνέβαλε 
στην επικράτηση ρωσόφωνων αυ-
τονομιστών στην ανατολική Ουκρα-
νία, προχώρησε στην προσάρτηση 
της Κριμαίας –αγνοώντας τις αντιδρά-
σεις της Ε.Ε. και των ΗΠΑ– και εξα-
κολουθεί να ασκεί τεράστια επιρροή 
στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις 
της χώρας. 
Ο Ρώσος ηγέτης παίζει ένα ευρύτερο 
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Το Κρεμλίνο δυναμικά 
στο πλευρό 
του Λουκασένκο 

γεωπολιτικό παιχνίδι με τον Ερντογάν 
μέσα από μια σχέση η οποία χαρακτη-
ρίστηκε από τη γαλλική «Le Monde» 
ως «κτηνώδης συνεννόηση». Από τον 
νότιο Καύκασο και τη Συρία, μέχρι τη 
Λιβύη και τη Μαύρη Θάλασσα, οι δύο 
ισχυροί άνδρες υποστηρίζουν αντίπα-
λες πλευρές σε εξαιρετικά δύσκολες 
συνθήκες, αλλά βρίσκουν πάντα τον 
τρόπο να συνεννοηθούν. Είναι αντίπα-
λοι, με την έννοια ότι προσπαθούν να 
αναβιώσουν το παρελθόν της ρωσικής 
και της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
Ταυτόχρονα, όμως, είναι συνεργάτες 
γιατί καλύπτουν τα εντυπωσιακά γεω-
πολιτικά κενά που αφήνει η «γεωπολι-
τική» της Ε.Ε. και των ΗΠΑ, που περι-
ορίζουν την παρουσία τους σε στρατη-
γικά ευαίσθητες περιοχές. 
Επομένως, αντί να έχουμε μία «γεω-
πολιτική» Επιτροπή που να περνάει 
το μήνυμα της διεθνοπολιτικής ισχύος 
της Ε.Ε., έχουμε ένα άθροισμα Ευρω-
παίων παραγόντων, οι οποίοι στην α-
ντίληψη του Πούτιν και του Ερντογάν 
δεν μπορούν να σταθούν εμπόδιο στις 
γεωπολιτικές τους φιλοδοξίες. 
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, αρμόδιος για τις Εξωτερικές 
Σχέσεις, Μπορέλ, ταπεινώθηκε επι-
δεικτικά από τους Ρώσους όταν κατά τη 
διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στη 
Μόσχα –τον Φεβρουάριο του 2021– 
οι ρωσικές Αρχές απέλασαν τρεις Ευ-
ρωπαίους διπλωμάτες, έναν Γερμανό, 
έναν Πολωνό κι έναν Σουηδό, με το 
πρόσχημα ότι πήραν μέρος σε συγκέ-
ντρωση υποστήριξης του αντικαθεστω-
τικού ακτιβιστή Ναβάλνι.

Ο διπλωματικός διασυρμός της Ε.Ε. ο-
λοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2021 
στην Άγκυρα, όταν ο Ερντογάν υπο-
δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον 
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
–Μισέλ– και την πρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής –Φον ντερ Λάιεν– 
με έναν απαξιωτικό για την πρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τρόπο, ο 
οποίος ανέδειξε και τις εσωτερικές α-
ντιπαλότητες που έχουν αναπτυχθεί 
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το τε-
λικό αποτέλεσμα ήταν το λεγόμενο 
Sofagate, με τον Ερντογάν και τον 
Μισέλ να κάθονται σε προεδρικές πο-
λυθρόνες και τη Φον ντερ Λάιεν να υ-
ποχρεώνεται να καθίσει σε έναν κα-
ναπέ, στο περιθώριο της εικόνας των 
δύο ηγετών. 
Ο συμβολισμός έχει πάντα τη σημασία 
του και αναδεικνύει τη γεωπολιτική α-
δυναμία –ορισμένες φορές στα όρια 
της ανυπαρξίας– της Ε.Ε. 

Παιχνίδι επιρροής 
στην Ουκρανία
Της κρατικής αεροπειρατείας του α-
εροσκάφους της Ryanair, που εκτε-
λούσε την πτήση Αθήνα-Βίλνιους, από 
το καθεστώς Λουκασένκο με στόχο τη 
σύλληψη του αντικαθεστωτικού δημο-
σιογράφου του διαδικτύου Προτάσε-
βιτς, είχε προηγηθεί μία περίοδος έ-
ντασης στα σύνορα Ρωσίας - Ουκρα-
νίας. 
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας –Ζελέν-
σκι– επιχείρησε μία σκλήρυνση της 
πολιτικής του Κιέβου έναντι της Μό-
σχας, απογοητευμένος από τη μεταχεί-
ρισή του από τον Πούτιν, παρά τα θε-
τικά μηνύματα που έστειλε στον Ρώσο 
πρόεδρο.
Σαν απάντηση –και για να περάσει το 
μήνυμα στην Ε.Ε. και στον πρόεδρο 
Μπάιντεν– το Κρεμλίνο έστειλε στρα-
τεύματα στα σύνορα των δύο χωρών. 
Πάνω από 100.000 στρατιωτικοί έλα-
βαν μέρος σε ασκήσεις ετοιμότητας και, 
κατά την άποψη των Ουκρανών, δεν α-
ποσύρθηκαν από τα σύνορα, απλά ανα-
διπλώθηκαν σε κάποια απόσταση. 
Ο Πούτιν δεν επηρεάζεται από τις οι-
κονομικές κυρώσεις που επέβαλε η 
Ε.Ε. στη Ρωσία μετά την προσάρτηση 
της Κριμαίας το 2014 και εξακολουθεί 
να ασκεί μεγάλη επιρροή στις εξελίξεις 
στην Ουκρανία. Η χώρα δεν μπορεί να 
απαλλαγεί από το μοντέλο των μετασο-
βιετικών ολιγαρχών, το οποίο ξέρει να 
διαχειρίζεται καλά το καθεστώς Πούτιν. 
Ένας από τους ισχυρότερους ολιγάρ-
χες είναι ο Μεντβέντσουκ, επικεφαλής 
της φιλορωσικής Πλατφόρμας Αντιπο-

λίτευσης –του δεύτερου σημαντικότε-
ρου κόμματος της Ουκρανίας–, που κα-
τέγραψε στις εκλογές του Ιουλίου του 
2019 ποσοστό 13% και εξασφάλισε 43 
έδρες. 
Θριαμβευτής των εκλογών ήταν το 
κόμμα του προέδρου Ζελένσκι –«Υ-
πηρέτης του Λαού»– με ποσοστό 43,1% 
και 254 έδρες. Αντίθετα, το κόμμα «Ευ-
ρωπαϊκή Αλληλεγγύη» –του πρώην 
προέδρου Ποροσένκο– περιορίστηκε 
στο 8,1% και σε 25 έδρες, χάνοντας 
107 έδρες. Η ουκρανική Βουλή έχει 
450 έδρες, εκ των οποίων οι 26 μένουν 
κενές εξαιτίας της κατάστασης που υ-
πάρχει στις ανατολικές περιοχές της 
χώρας, όπου έχουν επικρατήσει οι ρω-
σόφωνοι αυτονομιστές. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην πρόε-
δρος Ποροσένκο –που προσπάθησε να 
εκφράσει την ευρωπαϊκή προοπτική 
της χώρας– είναι κι αυτός ολιγάρχης, 
ο οποίος είχε παίξει κατά το παρελθόν 
το παιχνίδι της Ρωσίας σε κυβερνητικό 
επίπεδο. Σε μία εντυπωσιακή συνέ-
ντευξή του στη γαλλική Le Figaro (29-
30 Μαΐου 2021) συνόψισε την άποψή 
του για τον ρόλο του προέδρου Ζελέν-
σκι ως εξής: «Γεγονός είναι ότι η Δικαι-
οσύνη δεν είναι ανεξάρτητη υπό τον κ. 
Ζελένσκι. Τίποτα δεν συνέβη (σε ό,τι 
αφορά την κάθαρση) στη διάρκεια των 
δύο ετών του Ζελένσκι, γιατί είναι προ-
ϊόν των ολιγαρχών. Δούλευε στο κα-
νάλι της τηλεόρασης του πιο ισχυρού 
ολιγάρχη της χώρας, Κολομοΐσκι, ε-
ναντίον του οποίου οι ΗΠΑ επέβαλαν 
πρόσφατα κυρώσεις. Δέχθηκε εκατομ-
μύρια δολάρια από αυτόν κατά τη διάρ-
κεια της εκστρατείας του για το προε-
δρικό αξίωμα. Ο κ. Ζελένσκι διατάσσει 
έρευνες, με πολιτικά κίνητρα, σε βάρος 
φιλοδυτικών αντιπολιτευόμενων πο-
λιτικών, όπως εγώ. Έχει χάσει την ε-
μπιστοσύνη των διεθνών εταίρων μας. 
Η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Ο Με-
ντβέντσουκ και το κόμμα του ακολου-
θούν φιλορωσική και αντιουκρανική 
πολιτική, κάτι το οποίο είναι απαρά-
δεκτο. Αποτελεί de facto τον εκπρό-
σωπο του Πούτιν στην Ουκρανία, ο ο-
ποίος είναι ένας δολοφόνος που επιτί-
θεται στη χώρα μας. Ο Μεντβέντσουκ 
υποστήριξε τον Ζελένσκι κατά τη διάρ-
κεια της εκστρατείας για τις προεδρι-
κές εκλογές». 
Υπό την πίεση του προέδρου Μπάιντεν 
αλλά και δυνάμεων της αντιπολίτευ-
σης –όπως το κόμμα του Ποροσένκο–, 
ο πρόεδρος Ζελένσκι στράφηκε τελικά 
κατά του ολιγάρχη Μεντβέντσουκ, 
στον οποίο έχει επιβληθεί κατ’ οίκον 
περιορισμός, ενώ πρόκειται να δικαστεί 
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για «προδοσία». Η κυβέρνηση της Ου-
κρανίας προχώρησε και στο κλείσιμο 
τριών τηλεοπτικών καναλιών που ή-
λεγχε ο Μεντβέντσουκ, με το σκε-
πτικό ότι προπαγάνδιζαν τις θέσεις της 
Ρωσίας στο θέμα της Κριμαίας και των 
ανατολικών περιοχών της χώρας, που 
έχουν αυτονομηθεί. 
Το ολιγαρχικό πολιτικό σταυρόλεξο 
της Ουκρανίας γίνεται ακόμη πιο σύν-
θετο εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Πού-
τιν έχει βαφτίσει την κόρη του ρωσό-
φιλου ολιγάρχη, ο οποίος διώκεται. 
Η αναφορά στους πρωταγωνιστές της 
πολιτικής ζωής της Ουκρανίας αναδει-
κνύει πόσους τρόπους επηρεασμού 
της κατάστασης έχει, ή μπορεί να α-
ποκτήσει ο Πούτιν, και πόσο ακατάλ-
ληλη είναι η Ε.Ε. να λειτουργήσει α-
ποτελεσματικά σε ένα τόσο σύνθετο 
και σε περιπτώσεις επικίνδυνο περι-
βάλλον. 

Οι κυρώσεις 
στον Λουκασένκο
Η κρατική αεροπειρατεία που οργά-
νωσε ο Λουκασένκο ήρθε να διευρύ-
νει το σκηνικό έντασης που παρατη-
ρείται στην Ουκρανία.
Η Ε.Ε. αντέδρασε στην ουσιαστική α-
παγωγή του 26χρονου αντικαθεστωτι-
κού δημοσιογράφου του διαδικτύου 
που επέβαινε στην πτήση της Ryanair 
και της 23χρονης Ρωσίδας φίλης του, 
με κλιμακούμενες κυρώσεις. 
Ευρωπαϊκές κυρώσεις σε παράγοντες 
του καθεστώτος Λουκασένκο επέβαλε 
η Ε.Ε. μετά τις εκλογές βίας και νο-
θείας του περασμένου Αυγούστου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Λουκα-
σένκο φυλάκισε αυτόν που θεωρούσε 
βασικό του αντίπαλο, με αποτέλεσμα 
να κατέβει στις προεδρικές εκλογές 
η σύζυγος του φυλακισθέντος αντιπά-
λου του. Το ποσοστό της περιορίστηκε 
στο 9%, αλλά μετατράπηκε σε σύμ-

βολο της αντιπολίτευσης και της ευ-
ρωπαϊκής προοπτικής της χώρας, εξαι-
τίας της βίας και νοθείας που εξασφά-
λισε τη «θριαμβευτική» επανεκλογή 
του Λουκασένκο ύστερα από 26 χρό-
νια πολιτικής κυριαρχίας του. 
Εκατοντάδες χιλιάδες κατέβηκαν 
στους δρόμους και το καθεστώς αντι-
μετώπισε τις λαϊκές κινητοποιήσεις 
με τον παραδοσιακό σοβιετικό τρόπο. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μυστικές 
υπηρεσίες στη Λευκορωσία εξακολου-
θούν να έχουν το όνομα της σοβιετικής 
KGB, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος –πρώην 
στέλεχος ο ίδιος της KGB– λειτουργεί 
με την ίδια μεθοδολογία, αλλά με δια-
φορετική επωνυμία σε ό,τι αφορά τις 
ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. 
Οι «27» συμφώνησαν γρήγορα στην 
επιβολή πρόσθετων κυρώσεων σε 
βάρος του καθεστώτος Λουκασένκο. 
Τα αεροσκάφη της κρατικής αεροπο-
ρικής εταιρείας της Λευκορωσίας δεν 
θα γίνονται δεκτά σε ευρωπαϊκά αερο-
δρόμια, ενώ συνίσταται στις ευρωπαϊ-
κές αεροπορικές εταιρείες να αποφεύ-
γουν τον εναέριο χώρο της Λευκορω-
σίας. Οι αεροπορικές συγκοινωνίες, 
μεταφορές αναλογούν σε πάνω από το 
2% του ΑΕΠ της Λευκορωσίας και το 
πλήγμα, εκτός από συμβολικό, είναι 
και ουσιαστικό.
Δρομολογούνται επίσης κλαδικές κυ-
ρώσεις οι οποίες, αν αποφασιστούν, 
θα δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα 
στην οικονομία της Λευκορωσίας. Με 
βάση τα στοιχεία του ΔΝΤ, η οικο-

νομία της είναι εξωστρεφής και οι ε-
ξαγωγές αγαθών αναλογούν στο 50% 
του ΑΕΠ. Οι τρεις πιο σημαντικοί 
κλάδοι, καύσιμα και ορυκτά, λιπά-
σματα και μέταλλα είναι προσανατο-
λισμένοι κυρίως στις αγορές της Ε.Ε., 
του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ουκρα-
νίας και των ΗΠΑ. Επίσης, οι κυρώ-
σεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
σοβαρά προβλήματα στο διεθνές ε-
μπόριο που διεξάγεται μέσω Ουκρα-
νίας, εφόσον, σύμφωνα με ορισμένους 
υπολογισμούς, το 90% των προϊόντων 
που εξάγονται από την Κίνα στην Ευ-
ρώπη σιδηροδρομικώς περνάνε από 
το σιδηροδρομικό δίκτυο της Λευκο-
ρωσίας.
Η στρατηγική της Ε.Ε. στηρίζεται κυ-
ρίως σε στοχευμένες κυρώσεις σε 
βάρος οργανισμών και παραγόντων α-
ντιδημοκρατικών ή επιθετικών καθε-
στώτων. Σε γενικές γραμμές ο κανό-
νας, ο οποίος όμως επιδέχεται εξαιρέ-
σεις, είναι να αποφεύγονται κυρώσεις 
σε βάρος ολόκληρων κλάδων της οι-
κονομίας για να μην πληρώνουν τον 
λογαριασμό οι πολίτες.
Με τη μέθοδο που εφαρμόζονται οι 
κυρώσεις, είναι ενοχλητικές για τα 
καθεστώτα και τους παράγοντες τους, 
σίγουρα όμως δεν δημιουργούν με-
γάλη πίεση. Υπάρχει ένα ευρύτερο 
θέμα για το εάν τελικά οι κυρώσεις ο-
δηγούν στη σωστή κατεύθυνση. Κατά 
τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η 
στρατηγική των Ευρωπαίων και κυ-
ρίως των Γερμανών έναντι του ανατο-

λικού μπλοκ συνοψιζόταν στη φράση 
«αλλαγή μέσω των επαφών». Είχε επι-
κρατήσει τότε η άποψη ότι όσο περισ-
σότερο αναπτύσσονταν οι οικονομικές 
συναλλαγές με τα κράτη του ανατολι-
κού συνασπισμού, τόσο μεγάλωναν οι 
πιθανότητες για σταδιακό περιορισμό 
των αυταρχικών χαρακτηριστικών των 
σοβιετικού τύπου καθεστώτων.
Ο Πούτιν, ο Λουκασένκο και φυσικά ο 
Ερντογάν γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι 
Ευρωπαίοι δεν είναι ενωμένοι στο ζή-
τημα των μεγάλης κλίμακας κυρώσεων 
και πως οι Γερμανοί, οι οποίοι έχουν 
πρωταγωνιστικό οικονομικό ρόλο 
στην Ε.Ε., δείχνουν σταθερή προτί-
μηση σε συμβολικές κυρώσεις που δεν 
στέκονται εμπόδιο στην ενίσχυση της 
εξωστρέφειας και της διεθνούς αντα-
γωνιστικότητας της οικονομίας τους. 
Έτσι, έχουμε το παράδοξο να έχει δε-
σμευτεί η Ε.Ε. σε οικονομικές κυ-
ρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, αμέσως 
μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 
2014, και το γερμανικό πολιτικό σύ-
στημα να επενδύει στην ανάπτυξη της 
ενεργειακής συμμαχίας με τη Ρωσία 
μέσω του αγωγού φυσικού αερίου 
NORDSTREAM-2. Η καγκελάριος 
Μέρκελ υποστήριξε με συνέπεια την 
κατασκευή του αγωγού, ενώ ο σοσιαλ-
δημοκράτης πρώην καγκελάριος Σρέ-
ντερ πέρασε από την πολιτική στα δι-
οικητικά συμβούλια των ενεργειακών 
κολοσσών της Ρωσίας.
Η προώθηση του NORDSTREAM-2 
από τους Γερμανούς χριστιανοδημο-
κράτες και σοσιαλδημοκράτες καθη-
συχάζει τους δικτάτορες και υπονο-
μεύει τη διαπραγματευτική θέση της 
Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας. Περι-
ορίζει τη σημασία του δικού της δι-
κτύου φυσικού αερίου, από το οποίο 
μέχρι τώρα περνάει ο κύριος όγκος 
του ρωσικού φυσικού αερίου που κα-
τευθύνεται στην Ε.Ε. Δημιουργεί ανα-
σφάλεια στην Πολωνία και στις δημο-
κρατίες της Βαλτικής που έχουν πλη-
ρώσει ακριβά τη ρωσική και σοβιετική 
ηγεμονία.
Και ο Ερντογάν από την πλευρά του 
γνωρίζει ότι μπορεί να κινηθεί ελεύ-
θερα, δυναμικά και, σε περιπτώσεις, 
επιθετικά χωρίς να κινδυνεύει από 
σαρωτικές οικονομικές κυρώσεις από 
την πλευρά της Ε.Ε. 

Δύσκολη η συνεννόηση 
Πούτιν - Λουκασένκο
Η Le Monde χαρακτήρισε τη σχέση 
Πούτιν - Ερντογάν «κτηνώδη συνεν-
νόηση». Η συνεργασία Λουκασένκο - 
Πούτιν δεν είναι τόσο άγρια, αλλά δεν 
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είναι και εύκολη.
Ο Λουκασένκο θεωρεί τον εαυτό του 
απόλυτο κυρίαρχο της Λευκορωσίας 
και δεν θέλει ενίσχυση της ρωσικής ε-
πιρροής. Από την πλευρά του, ο Πού-
τιν θα ήθελε να προχωρήσει η συμ-
φωνία του 1999 που προβλέπει ουσι-
αστική ενοποίηση της οικονομίας των 
δύο χωρών, χωρίς όμως να πληρώσει 
έναν τεράστιο οικονομικό λογαρια-
σμό για να στηρίξει το καθεστώς Λου-
κασένκο.
Ο τελευταίος, πριν σκληρύνει τη θέση 
του μετά τις εκλογές βίας και νοθείας 
του Αυγούστου 2020, είχε επιχειρή-
σει κατά διαστήματα να περιορίσει την 
επιρροή της Ρωσίας ή να εκμαιεύσει 
ανταλλάγματα από τον Πούτιν, παίζο-
ντας το σενάριο της μελλοντικής προ-
σέγγισης της Λευκορωσίας με την Ε.Ε.
Από τη στιγμή όμως που ο δικτάτορας 
της Λευκορωσίας κατέληξε στο συ-
μπέρασμα ότι οι μεγάλες λαϊκές κινη-
τοποιήσεις που ακολούθησαν τη «θρι-
αμβευτική» επανεκλογή του μπορού-
σαν να απειλήσουν την κυριαρχία, τη 
δική του και του γιου του, τον οποίο 
φαίνεται να προετοιμάζει για διάδοχο, 
απευθύνθηκε στη Μόσχα.
Παρουσίασε τη δική του λαϊκή αμ-
φισβήτηση σαν μεθόδευση της δη-
μοκρατικής Ευρώπης, η οποία στη 
συνέχεια θα επαναλαμβανόταν σε 
μεγαλύτερη κλίμακα σε βάρος του κα-
θεστώτος Πούτιν, και άρχισε να προ-
βοκάρει καταστάσεις εκτιμώντας ότι 
η Μόσχα ήταν υποχρεωμένη να τον 
στηρίξει.
Προς το παρόν, οι εξελίξεις φαίνεται 
να δικαιώνουν την επιλογή του. Ο υ-
πουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Λα-
βρόφ προσπάθησε να καλύψει την 
κρατική αεροπειρατεία σε βάρος του 
αεροσκάφους της Ryanair αναφερό-
μενος σε ανάλογη πρωτοβουλία που 
είχαν πάρει οι Ευρωπαίοι το 2013, σε 
βάρος του αεροσκάφους που μετέ-
φερε τον τότε πρόεδρο της Βολιβίας 
Μοράλες. Το υποχρέωσαν σε αλλαγή 
πορείας και προσγείωση σε ευρωπα-
ϊκό αεροδρόμιο για έλεγχο.
Τις θέσεις του Λαβρόφ επανέλαβε ο 
Πούτιν στη συνάντηση που είχε με 
τον Λουκασένκο στο Σότσι, την τρίτη 
μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021, 
όπου οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν έ-
τοιμοι να αναπτύξουν τη συνεργασία 
μεταξύ των χωρών τους. Οι Ρώσοι δεί-
χνουν ανοχή ακόμη και στο γεγονός 
ότι, μαζί με τον Προτάσεβιτς, συνελή-
φθη και η Ρωσίδα φίλη του. Δεν απαί-
τησαν την απελευθέρωση της, απλώς 
ανέφεραν ότι η Ρωσία θα φροντί-

σει για τη νομική εκπροσώπησή της. 
Προφανώς, στην αντίληψη της Μό-
σχας, οι αντικαθεστωτικοί της Λευκο-
ρωσίας έχουν τις ίδιες μεθόδους και 
την ίδια νοοτροπία με τους αντικαθε-
στωτικούς της Ρωσίας και μπορεί να 
συνδέονται σε περιπτώσεις με αυτούς.
Η εκτίμηση των δυτικών αναλυτών 
είναι ότι ο Πούτιν δεν είχε άμεση ε-
μπλοκή στην κρατική αεροπειρατεία 
που οργάνωσε και εκτέλεσε το καθε-
στώς Λουκασένκο και πως ο τελευ-
ταίος σωστά εκτίμησε ότι ο Ρώσος 
Πρόεδρος ήταν υποχρεωμένος να τον 
υποστηρίξει και να τον καλύψει στο 
μέτρο του δυνατού, παρά τις όποιες 
διεθνοπολιτικές αντιδράσεις.

Η μεθοδολογία 
των δικτατόρων
Ο Λουκασένκο προσέβαλε την Ε.Ε., 
γιατί έδειξε ότι οι πτήσεις μεταξύ ευ-
ρωπαϊκών πρωτευουσών δεν είναι α-
σφαλείς και πως οι Ευρωπαίοι πολίτες 
μπορεί να απειληθούν από μυστικές 
υπηρεσίες τρίτων χωρών που ανα-
πτύσσουν δραστηριότητα στα κράτη-
μέλη της Ε.Ε.
Η Τουρκία και η Ρωσία έχουν ένα 
πλούσιο παρελθόν επιβολής του 
δικού τους «νόμου» σε τρίτες χώρες, 
μέσω της δράσης των μυστικών υπη-
ρεσιών τους.
Για παράδειγμα, ο Ερντογάν προκά-
λεσε το 2018 κυβερνητική κρίση στο 
Κόσοβο και παραίτηση του υπουργού 
Εσωτερικών, όταν οι τουρκικές μυστι-

κές υπηρεσίες «επαναπάτρισαν» με το 
ζόρι έξι Τούρκους υποστηρικτές του 
Γκιουλέν.
Το ίδιο επαναλήφθηκε κατά τη διάρ-
κεια της λευκορωσικής κρίσης, εφό-
σον οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες 
«επαναπάτρισαν» ανιψιό του Γκιου-
λέν, ο οποίος ζούσε και εργαζόταν επί 
χρόνια στην Κένυα. Από την Κένυα 
βρέθηκε στην Τουρκία και αντιμε-
τωπίζει την κατηγορία της τρομοκρα-
τίας, εφόσον ο Ερντογάν θεωρεί ότι ο 
πρώην σύμμαχός του Γκιουλέν, πνευ-
ματικός ηγέτης εκατομμυρίων Τούρ-
κων και αυτοεξόριστος δισεκατομ-
μυριούχος στις ΗΠΑ, ηγείται τρο-
μοκρατικής οργάνωσης που είχε 
πρωταγωνιστικό ρόλο στο στρατιω-
τικό πραξικόπημα του 2016.
Οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας 
βαρύνονται και με δολοφονίες «τρο-
μοκρατών» σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Με χαρακτηριστικότερο πα-
ράδειγμα τη δολοφονία τριών γυναι-
κών, ανώτατων στελεχών του απαγο-
ρευμένου στην Τουρκία PKK, το 2013 
στο Παρίσι. Ο δολοφόνος συνελήφθη 
και αντιμετωπίστηκε από τις γαλλικές 
Αρχές σαν πράκτορας της τουρκικής 
MIT που είχε διεισδύσει στους κύ-
κλους των Κούρδων του Παρισιού, με 
εντολή να εξοντώσει τα στελέχη που 
ήταν υπεύθυνα για τις διεθνείς επα-
φές του PKK. Οι Τούρκοι είχαν επι-
λέξει για αυτή την αποστολή έναν άν-
θρωπο ο οποίος είχε καρκίνο σε τε-
λικό στάδιο και ο οποίος συνελήφθη, 
αλλά πέθανε στα τέλη του Δεκεμβρίου 
του 2016 στις γαλλικές φυλακές.
Ο Πούτιν δεν διστάζει μπροστά σε τί-
ποτα, προκειμένου να εξοντώσει αν-
θρώπους που θεωρεί επικίνδυνους 
για τα συμφέροντα του συστήματος ε-
ξουσίας της Ρωσίας.
Το 2018, δύο πράκτορες των στρατι-
ωτικών υπηρεσιών πληροφοριών της 
Ρωσίας (GRU) εξόντωσαν με τη δηλη-
τηριώδη χημική ουσία Νόβιτσοκ τον 
Σεργκέι Σκριπάλ, πρώην διπλό πρά-
κτορα των ρωσικών υπηρεσιών, ο ο-
ποίος είχε εγκατασταθεί στο Ηνω-
μένο Βασίλειο. Οι δύο πράκτορες ανα-
γνωρίστηκαν αλλά είχαν το θράσος να 
δώσουν συνέντευξη στη ρωσική τηλε-
όραση, όπου εμφανίστηκαν σαν απλοί 
τουρίστες οι οποίοι έτυχε να περά-
σουν από το Σόσμπερι, πόλη του Η-
νωμένου Βασιλείου στην οποία δηλη-
τηριάστηκε ο Σκριπάλ.
Η προκλητική εμφάνιση τους στη ρω-
σική τηλεόραση δημιούργησε ένα 
ντόμινο εξελίξεων που ανέδειξε τον 
τρόπο λειτουργίας του καθεστώτος 

Οι τρεις δικτάτορες 
αξιοποιούν την αντίθεση 
της Γερμανίας σε 
σαρωτικές οικονομικές 
κυρώσεις 

Η αστάθεια στην 
Ουκρανία και η κρίση 
στη Λευκορωσία 
ανησυχούν ιδιαίτερα 
Πολωνία και 
Δημοκρατίες της 
Βαλτικής

Πούτιν σε ευρωπαϊκές χώρες. Οι ανα-
κριτές που είχαν αναλάβει την υπό-
θεση των μεγάλων εκρήξεων τον Ο-
κτώβριο του 2014, σε αποθήκες πυ-
ρομαχικών του τσεχικού στρατού, 
μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν ότι δύο 
δήθεν ενδιαφερόμενοι για την αγορά 
στοκ πυρομαχικών –ο ένας εμφανί-
στηκε σαν πολίτης της Μολδαβίας και 
ο άλλος του Τατζικιστάν– ήταν τελικά 
οι δύο Ρώσοι πράκτορες που κατηγο-
ρήθηκαν στη συνέχεια ότι εξόντωσαν 
τον Σκριπάλ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι Αρχές της Τσεχίας είχαν επιτρέψει 
την πώληση του πλεονάζοντος πολε-
μικού υλικού σε εταιρεία της Βουλγα-
ρίας, η οποία έκανε αγορές πυρομαχι-
κών για λογαριασμό της κυβέρνησης 
της Ουκρανίας. Στόχος των ρωσικών 
μυστικών υπηρεσιών ήταν να διακο-
πεί, με κάθε τρόπο, η προμήθεια πυ-
ρομαχικών στην κυβέρνηση της Ου-
κρανίας η οποία προσπαθούσε εκείνη 
την περίοδο να απαντήσει στις επι-
θετικές κινήσεις των ρωσόφωνων αυ-
τονομιστών που είχαν θέσει στον έ-
λεγχό τους, με τη βοήθεια ρωσικών 
όπλων και ειδικών δυνάμεων, περιο-
χές της Ανατολικής Ουκρανίας.
Η ταυτοποίηση των δύο Ρώσων πρα-
κτόρων προκάλεσε κρίση στις σχέσεις 
Πράγας - Μόσχας, με την Τσεχία να 
απελαύνει 18 Ρώσους διπλωμάτες και 
τη Ρωσία να απαντά με την απέλαση 
20 Τσέχων διπλωματών και την έ-
νταξη της Τσεχίας στη λίστα των «μη 
φιλικών χωρών» προς τη Ρωσία.
Και οι Γερμανοί έχουν ανοιχτούς λο-
γαριασμούς με το καθεστώς Πούτιν 
για τη δολοφονία, στο Βερολίνο, Τσε-
τσένων αυτονομιστών από πράκτορες 
των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας.
Επομένως, Πούτιν και Ερντογάν δεν 
προκαλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση 
μόνο με τον αυταρχισμό τους στο εσω-
τερικό και τον επεκτατισμό τους στο 
εξωτερικό, αλλά και με τη χρήση των 
πιο ακραίων μεθόδων, ακόμη και σε 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στην Ουκρανία, στη Λευκορωσία και 
στις σχέσεις με το καθεστώς Πούτιν 
και το καθεστώς Ερντογάν αναδει-
κνύεται η γεωπολιτική αδυναμία, η 
οποία κατά διαστήματα αγγίζει τη γε-
ωπολιτική ανυπαρξία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.
Η «γεωπολιτική Επιτροπή», που υπο-
σχέθηκε η Φον ντερ Λάιεν όταν ανέ-
λαβε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής για μία πενταετία, ακούγεται 
ωραία σαν ευρωπαϊκό όραμα, δυστυ-
χώς όμως δεν έχει σχέση με τη σκληρή 
διεθνοπολιτική πραγματικότητα. 



Ένας νέος, απρόβλεπτος πα-
ράγοντας δείχνει να υπει-
σήλθε στη διαχείριση της, 
κατά τον πρόεδρο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, «μη-

τέρας όλων των μαχών», δηλαδή της πο-
λιτικής σύγκρουσης για τις ρυθμίσεις 
του νομοσχεδίου Χατζηδάκη για τις ερ-
γασιακές σχέσεις.
Πρόκειται για την κοινωνική αντίδραση, 
η οποία πήρε διαστάσεις κοινωνικού αυ-
τοματισμού την Πέμπτη 3 Ιουνίου στο 
λιμάνι του Πειραιά, με αφορμή την α-
περγία που είχε προκηρύξει η Πανελ-
λήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυ-
τικού (ΠΕΝΕΝ).
Δεκάδες επιβάτες, οι οποίοι περίμε-
ναν να ταξιδέψουν από τον Πειραιά σε 
νησιά των Κυκλάδων, επέβαλλαν στην 
ηγεσία της ΠΕΝΕΝ, ενός παραδοσιακά 
ισχυρού συνδικάτου με ιστορικούς δε-
σμούς με την Αριστερά, να μετατρέψει 
την 24ωρη απεργία σε τρίωρη στάση ερ-
γασίας.
Η ΠΕΝΕΝ, η ηγεσία της οποίας ήταν 
στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά μετά τη 
στροφή του 2015 μετακινήθηκε στον 
χώρο της εξωκοινοβουλευτικής Αριστε-
ράς, είχε κηρύξει την απεργία μαζί με 
άλλα ναυτεργατικά σωματεία για τις 3 Ι-
ουνίου εναντίον του νομοσχεδίου Χα-
τζηδάκη, είδε ξαφνικά να μένει μόνη, 
καθώς τα υπόλοιπα σωματεία προτίμη-
σαν να μεταθέσουν την απεργία για τις 
10 Ιουνίου μαζί με τη ΓΣΕΕ, το ΠΑΜΕ 
και τα εργατικά κέντρα της Αθήνας και 
του Πειραιά.
Η ΠΕΝΕΝ, παρά το ότι έμεινε μόνη, α-
ποφάσισε όχι μόνο να συνεχίσει την α-
περγία, αλλά και να αγνοήσει τη δι-
καστική απόφαση με την οποία στις 2 
Ιουνίου, και μετά από αίτηση του Συνδέ-
σμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτι-
λίας (ΣΕΕΝ), η απεργία κηρύχθηκε πα-
ράνομη.
Μάλιστα, στην ανακοίνωση της 2ας Ι-
ουνίου αναφερόταν ότι η απόφαση «δεν 
αλλάζει στο ελάχιστο τον απεργιακό-α-
γωνιστικό μας σχεδιασμό»!
«Η απάντησή μας είναι μία, πίστη στο 
προλεταριακό διαχρονικό σύνθημα: 
Νόμος είναι του δίκαιο του εργάτη», κα-
τέληγε η ανακοίνωση.
Σύμφωνα με τον ΣΕΕΝ όμως, οι μηχα-
νισμοί επιβολής του «δικαίου του ερ-
γάτη» ως νόμου είχαν έλλειμμα νομιμο-
ποίησης, καθώς ο ΣΕΕΝ απέδιδε την ε-
πιτυχία των προηγούμενων απεργιών 
της 24ης Σεπτεμβρίου και της 2ας Οκτω-
βρίου 2019, οι οποίες επίσης είχαν κη-
ρυχθεί παράνομες με δικαστικές αποφά-
σεις, στο ότι είχαν συγκεντρωθεί «τρίτα 
άτομα (ούτε επιβάτες, ούτε πληρώματα) 
στους καταπέλτες και γενικότερα στον 
χώρο αναχώρησης, παρακωλύοντας την 

ασφαλή λειτουργία των πλοίων, τα οποία 
δεν κατέστη δυνατόν να αποπλεύσουν».
Και μάλιστα διαβεβαίωνε ότι τα πληρώ-
ματα δεν συμμετείχαν στην απεργία, ενώ 
απέδιδε την επιτυχή παρακώλυση στην 
παντελή έλλειψη αστυνόμευσης.
Όντως παρόμοιες εικόνες μικρών οργα-
νωμένων ομάδων που εμπόδιζαν τον α-
πόπλου πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά 
καταγράφηκαν το πρωί της 3ης Ιουνίου, 
ενώ υπήρχαν και μπλοκ της ΟΡΜΑ (Ορ-
γάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού) και 
ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ ευχαρίστησε 
«εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, 
σχήματα και πολλούς δεκάδες αγωνι-
στές του κινήματος που έμπρακτα με τη 
συμμετοχή τους εξέφρασαν την αγωνι-
στική τους αλληλεγγύη στον αγώνα της 
ΠΕΝΕΝ».
Μάλιστα, ήταν οι συνδικαλιστές της 
ΠΕΝΕΝ εκείνοι οι οποίοι ζήτησαν από 
την αστυνομία να παρέμβει για να προ-
στατεύσει την περιφρούρηση της α-
περγίας, την οποία είχαν αποφασίσει 
η Ένωση και οι συλλογικότητες, αν και 
είχε κηρυχτεί παράνομη. Χωρίς ανταπό-
κριση, αλλά το ζήτησαν.
Η πίεση των συγκεντρωμένων επιβα-
τών είχε ως αποτέλεσμα την υπαναχώ-
ρηση του ΔΣ της ΠΕΝΕΝ, που μόλις 
δύο ώρες μετά την έναρξη της απεργίας 
ανακοίνωσε τη μετατροπή της απεργίας 
σε στάση εργασίας και τη μετάθεσή της 
για τις 10 Ιουνίου, για να αποφευχθεί 

η ταλαιπωρία, όπως είπε ο κ Νταλακο-
γιώργος. 
Όμως δεν ήταν μονάχα η υπαναχώ-
ρηση της ΠΕΝΕΝ αλλά και η αποδο-
κιμασία της απεργίας από το ΚΚΕ διά 
του ΠΑΜΕ, το οποίο όχι μόνο πήρε α-
ποστάσεις, αλλά και απέφυγε ακόμη και 
να καταδικάσει την κήρυξή της σε πα-
ράνομη μετά από την προσφυγή των 
πλοιοκτητών.
Μάλιστα διευκρίνιζε ότι η ΠΕΝΕΝ δεν 

Στο λιμάνι του Πειραιά, 
μια ταλαιπωρημένη 
κοινωνία έστειλε 
σε κυβέρνηση και 
αντιπολίτευση το μήνυμα 
ότι δεν είναι διατεθειμένη 
να επιβαρύνει την 
καθημερινότητά της 
για κανένα παιχνίδι 
κομματικών σκοπιμοτήτων
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συσπειρώνεται στο ΠΑΜΕ και προσέ-
θετε ότι «τα συνδικάτα που συσπειρώνο-
νται στο ΠΑΜΕ δίνουν καθημερινά τη 
μάχη για την επιτυχία της απεργίας στις 
10 Ιούνη».
Παρόμοιες αποστάσεις πήρε και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, στις επίσημες παρεμβάσεις στε-
λεχών του οποίου δεν υπήρξε ούτε μία 
που να αφορά την απεργία της ΠΕΝΕΝ, 
ενώ τα φιλικά στο κόμμα μέσα ενημέρω-
σης κατέγραψαν εκτενώς τις εξελίξεις, 
χωρίς όμως να καταγγέλλουν την κυβέρ-
νηση και την εργοδοσία ή τη δικαστική 
απόφαση.
Η κυβέρνηση από την πλευρά της επέ-
λεξε να αναδείξει το πιο κρίσιμο σημείο, 
το οποίο αποδείχτηκε το πιο αδύναμο 
της κινητοποίησης και οδήγησε στην υ-
παναχώρηση της ΠΕΝΕΝ, δηλαδή την 
ταλαιπωρία του κοινού.
Το κυβερνητικό αφήγημα είναι ότι «όλα 
αυτά τα αντιμετωπίζει το νομοσχέδιο 
που έρχεται άμεσα στη Βουλή», και ότι 
«το δικαίωμα στην απεργία είναι συ-
νταγματικά κατοχυρωμένο αλλά είναι 
και δικαίωμα του κοινωνικού συνόλου 
να μην ταλαιπωρείται».
Πρόκειται για μια διατύπωση, η οποία 
θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στις προσ-
δοκίες των πολιτών για ομαλότητα και 
κανονικότητα στην καθημερινότητά 
τους, ανάλογη με αυτήν που επιζητούν 
στις πορείες στα κέντρα των πόλεων.
Όμως συνδικαλιστικοί κύκλοι επισημαί-
νουν ότι ο υπουργός Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτική Γιάννης Πλακιωτά-
κης ήταν πολύ επιφυλακτικός στις δι-
ατυπώσεις του και προτίμησε να είναι 
διδακτικός:
«Η επιλογή ενός σωματείου να κινηθεί 
εκτός του πλαισίου της νομιμότητας, συ-
νιστά λανθασμένη πρακτική, που στρέ-
φεται κατά των επιβατών και δεν υπηρε-
τεί το συνδικαλιστικό κίνημα», είπε ο κ. 
Πλακιωτάκης, ο οποίος απέφυγε να κι-
νητοποιήσει δυνάμεις καταστολής, όπως 
είχαν ζητήσει οι πλοιοκτήτες, για να δια-
σφαλιστεί ο απόπλους των πλοίων.
Ουσιαστικά, δηλαδή, ήταν η αντίδραση 
των επιβατών που οδήγησε την απεργία 
σε αποτυχία κι όχι η εφαρμογή των προ-
βλέψεων του νόμου.
Όμως αυτή η διάσταση εντείνει την 
πίεση και στην κυβέρνηση και στην α-
ντιπολίτευση, καθώς μια ταλαιπωρη-
μένη κοινωνία στέλνει το μήνυμα ότι 
δεν είναι διατεθειμένη να επιβαρύνει 
την καθημερινότητά της για κανένα παι-
χνίδι κομματικών σκοπιμοτήτων.
Η επιβεβαίωση αλλά και η εξειδίκευση, 
όπως και το εύρος του μηνύματος ανα-
μένονται την επόμενη Πέμπτη 10 Ιου-
νίου, όταν η απεργία κατά του νομοσχε-
δίου Χατζηδάκη δεν θα περιοριστεί στα 
πλοία.



Τα τελευταία στοιχεία ήταν ότι 
οι συντάξεις έχουν φτάσει στο 
18% του ΑΕΠ
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Πλάτων Τήνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιά 

«Αφού θα ζούμε όλοι περισσότερο, 
ποιος θα πληρώνει τις συντάξεις μας;»

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΑΤΉ

Τ
ην ανάγκη η κοινωνική πολιτική να 
κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των α-
σφαλισμένων, και να πιστέψουν αυτοί 
ότι το όλο σύστημα δεν είναι μια απάτη 
–ένα αεροπλανάκι– που στήθηκε από 
γενιές τυχερών για να πληρώνουν οι 
νέοι, εκφράζει ο Αναπληρωτής Καθη-

γητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πλάτων Τήνιος, μι-
λώντας στη F.S.
 O κ. Τήνιος διαπιστώνει σε πολιτικούς των μεγάλων 
κομμάτων διάθεση «να μοιράζουν παροχές, και να 
το κάνουν μάλιστα χωρίς ενοχές» και προειδοποιεί 
ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν έχει χρήματα.
Παράλληλα, διαπιστώνει ομοιότητες στις αντιδρά-
σεις στη μεταρρύθμιση Γιαννίτση του 2000 και στο 
εργασιακό Χατζηδάκη, κάνοντας λόγο για διαφωνία 
με έναν φαντασιακό αντίπαλο, τον νεοφιλελευθερι-
σμό, την οποία χαρακτηρίζει πρόσχημα για να πε-
τύχει η κινητοποίηση.
Στην περίπτωση Γιαννίτση, η κινητοποίηση πέτυχε 
και ξέρουμε όλοι τι ακολούθησε, τονίζει, και προει-
δοποιεί ότι η ικανοποίηση παροχών στέλνει τον λο-
γαριασμό στο μέλλον.

Πόσο βάσιμη είναι η σύγκριση των κινητοποιή-
σεων εναντίον των νέων ρυθμίσεων για τις ερ-
γασιακές σχέσεις με τις αντίστοιχες εναντίον των 
ρυθμίσεων για το ασφαλιστικό του 2000;
Oι διαμαρτυρόμενοι το 2000, στο ασφαλιστικό Γιαννί-
τση, είχαν πολιτική στόχευση άσχετη με το αν οι συ-
γκεκριμένες προτάσεις έδιναν λύση. Στο μυαλό τους 
δέσποζε ένας φαντασιακός αντίπαλος με μικρή σχέση 
με το αντικείμενο της διαμαρτυρίας. Τώρα, στο ερ-
γασιακό Χατζηδάκη, ο φαντασιακός αντίπαλος είναι 
ο ίδιος –ο υποτιθέμενος νεοφιλελευθερισμός–, η 
δε σχέση της διαμαρτυρίας με την πραγματικότητα 
εξίσου ασθενής. Και στις δύο περιπτώσεις, η προ-
βαλλόμενη διαφωνία δεν ήταν παρά πρόσχημα για 
να πετύχει η κινητοποίηση. Στην περίπτωση Γιαν-
νίτση η κινητοποίηση πέτυχε και ξέρουμε όλοι τι α-
κολούθησε…

Αν κάποιος παρακολουθεί τις εφημερίδες, θα δια-
πιστώσει ότι πολύ συχνά, αν όχι καθημερινά, έχουν 
μια είδηση για αναδρομικά η πλασματικά χρόνια. 
Έχουν βελτιωθεί τόσο τα οικονομικά του συστή-



 Άλλο το να δίνεις χρή-
ματα για να επιζήσουν 
επιχειρήσεις ή για 
συστήματα εξ απο-
στάσεως εργασίας και 
άλλο το να χορηγείς 
επιπλέον προνόμια σε 
ψηφοφόρους 
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ματος;
Πολλοί –και από τα δύο κόμματα– θα 
ήθελαν να πιστέψουν ότι ξεμπερδέ-
ψαμε με το ασφαλιστικό και ότι μπο-
ρούμε ξανά να ξοδεύουμε. Δεν υπάρχει 
πιο απελευθερωτικό πράγμα για πολι-
τικούς από το να μοιράζουν παροχές, 
και να το κάνουν μάλιστα χωρίς ενο-
χές. Όμως, το σύστημα δεν έχει πε-
ρισσότερα λεφτά, το αντίθετο μάλιστα. 
Αυτό που έχει γίνει είναι ότι η πανδη-
μία έχει παραδώσει απλόχερα δικαιο-
λογία και άλλοθι για τη δαπάνη πακτω-
λών. Και ενώ κάποιες δράσεις πρέπει 
να γίνουν για να αποτρέψουν τα χειρό-
τερα της πανδημίας, αυτό δεν σημαίνει 
ότι κάθε δαπάνη είναι καλή: Άλλο να 
δίνεις χρήματα για να επιζήσουν επι-
χειρήσεις ή για συστήματα εξ αποστά-
σεως εργασίας και άλλο να χορηγείς 
επιπλέον προνόμια σε ψηφοφόρους. 

Επίσης πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται 
για τις καθυστερήσεις στην απονομή 
των συντάξεων. Το περιεχόμενο της 
σύνταξης είναι βέβαιο;
Η μεγάλη αβεβαιότητα –το περιεχό-
μενο της σύνταξης– εστιάζεται μεταξύ 
των νέων εργαζόμενων, οι οποίοι αμ-
φιβάλλουν για το αν θα πάρουν έστω 
και μικρό τμήμα των όσων παίρνουν 
οι παππούδες τους. Τώρα, το ότι και 
οι παππούδες μπορεί να περιμένουν 
τέσσερα χρόνια για να μάθουν τι θα 
πάρουν, απλώς εμπεδώνει την πεποί-
θηση στους νέους ότι «το πουκάμισο 
είναι αδειανό» και ότι λίγη διαφορά υ-
πάρχει μεταξύ της εισφοράς κοινωνι-
κής ασφάλισης και ενός φόρου στα τσι-
γάρα. Είναι μια πτυχή της πρόκλησης 
που πρέπει να κερδίσει η κοινωνική 
πολιτική – να κερδίσει ξανά την εμπι-
στοσύνη των ασφαλισμένων. Να πι-
στέψουν, δηλαδή, ότι το όλο σύστημα 
δεν είναι μια απάτη –ένα αεροπλανάκι– 
που στήθηκε από γενιές τυχερών για 
να πληρώνουν οι νέοι.

Συμμερίζεστε την εκτίμηση ότι οι συ-
ντάξεις έχουν φτάσει στο 16% του ΑΕΠ;
Κανείς δεν ξέρει. Τελευταία στοιχεία 
που είχα δει ήταν 18%, και μάλιστα κα-
νείς δεν μπορούσε να πει αν αυτό πε-
ριλάμβανε τις εκκρεμείς αιτήσεις για 
συντάξεις ή όχι. Οι τελευταίες προβολές 
συντάξεων, για τις οποίες περηφανεύο-
νται τόσο η κυβέρνηση όσο και αντιπο-
λίτευση, έχουν πλήθος πληροφοριών 
για το τι περιμένουν από το 2022 έως 
το 2070, αλλά τίποτε για το έτος βάσης, 
το 2019. H έντεχνη καλλιέργεια ομίχλης 
για το πού βρισκόμαστε –με την ανυ-
παρξία στοιχείων ή με τη δημοσίευση 

αντιφατικών εκτιμήσεων– «βολεύει», 
επειδή επιτρέπει τον «τετραγωνισμό 
του κύκλου»: Ένα πιθανότατα χρεο-
κοπημένο σύστημα μπορεί να συμπε-
ριφέρεται σαν να έχει χρήματα και να 
ικανοποιεί κάθε αίτημα – στέλνοντας 
βέβαια τον λογαριασμό στο μέλλον. 

Πόση ανάσα στο ασφαλιστικό θα δώ-
σουν οι νέες ρυθμίσεις για την επι-
κουρική ασφάλιση;
Από μόνες τους καμιά. Αναφέρονται 
σε ένα μικρό τμήμα της συνολικής σύ-
νταξης για ένα πολύ μικρό τμήμα του 
πληθυσμού. Αφορούν λιγότερο από 
25% της σύνταξης για τους νέους ερ-
γαζομένους μόνο, μια ομάδα που επι-
δεικνύει μηδενικό ενδιαφέρον για τις 
συντάξεις. Όμως, αν καταφέρει το νέο 
σύστημα να πείσει τους νέους όταν ε-
φαρμοστεί, τότε θα επιτρέψει τη γενί-
κευση των νέων ρυθμίσεων σε ευρύ-
τερο κοινό. Κυρίως, όμως, θα ενθαρ-
ρύνει και την επανεξέταση του πώς 
λειτουργεί το συνολικό σύστημα –κύρια 
και επικουρική μαζί– και το πώς αυτό 
υπονομεύει την ανάπτυξη.
Θυμίζω το κεντρικό ερώτημα που α-
ντιμετωπίζει η κοινωνία μας: αφού 
θα ζούμε όλοι περισσότερο, ποιος θα 
πληρώνει τις συντάξεις μας; Η σκέψη 
αυτή θέτει και το ύψος του πήχη που 
πρέπει να περάσουμε: πρέπει να κά-
νουμε όσο και ό,τι χρειάζεται για να 
λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει και 
όχι αυτό που μας βολεύει. Για να τα 
καταφέρουμε στο μεγάλο θέμα, πρέ-
πει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο τρό-
πος που λειτουργεί το συνολικό σύ-
στημα εμποδίζει την ανταγωνιστικό-
τητα και τον παραγωγικό ιστό. Για να 
μπορούν λιγότεροι νέοι άνθρωποι να 
χρηματοδοτούν περισσότερες συντά-
ξεις, πρέπει να υπάρξει περισσότερη 
εργασία και περισσότερη αποταμίευση. 
Το νέο σύστημα επικουρικής, που ελ-
πίζουμε να υλοποιηθεί, θα βοηθήσει 
γιατί δίνει κίνητρα και για τα δύο. Θα 
είναι, όμως, αρκετά;

Μπορεί το αίτημα για διαγραφή των 
οφειλών που δημιουργήθηκαν στην 
πανδημία να αγγίξει τις οφειλές στα 
ασφαλιστικά ταμεία;
Αν διαγραφούν οι οφειλές στα ασφαλι-
στικά ταμεία και δεν διαγραφούν οι υπο-
χρεώσεις τους, τα βάρη αυτά δεν εξα-
φανίζονται – απλώς θα τα επωμιστούν 
κάποιοι άλλοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι είμαστε σε ένα κλειστό κύκλωμα – 
αν δεν πληρώσει κάποιος, θα πληρώσει 
άλλος. Η μόνη ουσιαστική ελάφρυνση 
θα ήταν να σταματήσουμε να δημιουρ-

γούμε νέα βάρη.
Ποια είναι τα αναγκαία μέτρα για τη βιω-
σιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος;
Η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συ-
στήματος δεν είναι κάτι που εξετάζε-
ται με το υποδεκάμετρο ή υπολογίζεται 
με το καντάρι. Κάθε παροχή και κάθε 
σύστημα είναι βιώσιμο, αν η κοινωνία 
συμφωνεί ότι το θέλει και δέχεται να το 
πληρώσει. Αν η κοινωνία ομονοεί ότι 
πρέπει να πληρωθεί ένα ποσό, αυτό 
θα πληρωθεί. 
Το πρόβλημα δημιουργείται όταν οι με-
ταβιβάσεις προς τη μεγαλύτερη γενιά αρ-
χίζουν να δημιουργούν δυσλειτουργίες 
στην παραγωγή ή όταν κάποιοι καλού-
νται να πληρώσουν για παροχές που οι 
ίδιοι δεν θα δουν ούτε στον ύπνο τους. 
Άρα, για να κρίνουμε τη βιωσιμότητα, 
πρέπει να εξετάσουμε αν οι υψηλές ει-
σφορές και οι φορολογικές επιβαρύν-
σεις που πληρώνουν όσοι δουλεύουν 
είναι κάτι που αποδέχονται και είναι δι-
ατεθειμένοι να πληρώσουν, ιδίως όταν 
συνειδητοποιήσουν ότι οι ίδιοι θα δικαι-
ούνται πολύ λιγότερα. 
Πρέπει, δηλαδή, να σκεφτούμε ποιες 
είναι οι δυσκολίες στην παραγωγή που 
θα δεχτούμε, προκειμένου να τηρήσουμε 
τα υπεσχημένα στους μεγαλύτερους. 
Είναι γεγονός ότι σήμερα πληρώνουμε 
στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό 
του ΑΕΠ σε συντάξεις στην Ε.Ε., πιθα-
νώς και στον κόσμο. Το κόστος αυτής 
της γενναιοδωρίας φαίνεται στα εμπό-
δια στην ανταγωνιστικότητα και στις δυ-
σκολίες της παραγωγής.
Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα; Με 

δύο τρόπους μόνο: με περισσότερη δου-
λειά και αποταμίευση. Εύκολο να το πεις, 
δύσκολο να το κάνεις. 
Όμως, οι προβολές της Ε.Ε. δείχνουν 
ότι το βάρος των συντάξεων μειώνεται. 
Οι προβολές που έδωσε στη δημοσι-
ότητα η Ε.Ε. μάς πληροφορούν ότι οι 
Αρχές της Ελλάδας θεωρούν ότι το πρό-
βλημα αφορά το παρελθόν, με την έν-
νοια ότι αυτά που ήταν να γίνουν, για 
να προετοιμαστούμε για τη γήρανση, 
έχουν γίνει ήδη. Στα στοιχεία που δό-
θηκαν στη δημοσιότητα, φαίνεται ότι τα 
επόμενα χρόνια οι νέες συντάξεις θα 
είναι όλο και μικρότερες, τα όρια ηλικίας 
θα επηρεάζουν πολύ περισσότερους α-
σφαλισμένους, ενώ επιπλέον παροχές 
(όπως 13η σύνταξη) δεν θα υπάρξουν 
ποτέ. Κύριο ρόλο θα παίξει και η σύν-
δεση των ορίων ηλικίας με τη μακρο-
βιότητα: Η μελέτη θεωρεί ότι το σημε-
ρινό όριο των 67 για σύνταξη θα ανεβεί 
σταδιακά στα 72 – δηλαδή θα δουλεύ-
ουμε περισσότερο και θα εισπράττουμε 
τη σύνταξη για λιγότερα χρόνια.
Το ανησυχητικό είναι ότι όλα αυτά αφο-
ρούν το μέλλον. Δυστυχώς, όποτε χρει-
άστηκε να υλοποιηθούν περιοριστικά 
μέτρα που επικαλούνταν οι μελέτες –
όπως η κατάργηση της προσωπικής 
διαφοράς, οι συντάξεις χηρείας, οι ει-
σφορές–, αυτά αναιρέθηκαν ή αναβλή-
θηκαν. Ο κίνδυνος είναι μήπως η βιω-
σιμότητα επιτεύχθηκε στα χαρτιά και θα 
αναιρεθεί στην πράξη – όταν θα είναι 
όμως αργά για να υπάρχει αντίδραση. 

Η συνεννόηση των κομμάτων για μια 
τέτοια ασφαλιστική μεταρρύθμιση με 
τομές είναι προφανής και πολιτικά α-
ναγκαία. Πιθανή είναι;
Μα, τα κόμματα ομονοούν ήδη ως προς 
την ερμηνεία της βιωσιμότητας και το ε-
πιθυμητό των επιπλέον παροχών: τα επι-
δόματα στις συντάξεις, τις συντάξεις χη-
ρείας, τα αναδρομικά κ.ο.κ. Συμφωνούν 
ότι έχουν ληφθεί περισσότερα μέτρα από 
αυτά που χρειάζονται, και έτσι υπάρχει 
η δυνατότητα για γενναιοδωρία. Αυτό το 
έχουν υποστηρίξει έμπρακτα και η ΝΔ 
και ο ΣΥΡΙΖΑ – άρα ένα είδος «συναί-
νεσης» υπάρχει ήδη. 
Εκεί που δεν υφίσταται συμφωνία είναι 
στο τι πρέπει να γίνει για να μειωθεί η ε-
πιβάρυνση της συνολικής οικονομίας από 
τη γενναιοδωρία των συντάξεων. Είναι 
ένα θέμα γνωστό στα κόμματα, τα οποία 
ομονοούν, δυστυχώς, να μην το ανοίξουν. 
Για αυτό και περίμεναν την εποχή των 
μνημονίων την τρόικα να φέρει αυτά τα 
μέτρα που εκείνα είχαν αναβάλει. Φο-
βάμαι ότι αυτή η νοοτροπία παραμένει – 
και μετά το σοκ των μνημονίων. 
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Η νεοσυλληφθείσα έννοια body 
shaming προσδιορίζει τον χλευ-
ασμό κάποιου λόγω της φυσικής 
του παρουσίας. Το βάρος, το 

χρώμα του δέρματος, η τριχοφυΐα, οι ατέ-
λειες αποτελούν υποτιθέμενες αφορμές 
για να υφίσταται κάποιος body shaming, 
στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που έχει χάσει 
την ταυτότητά της. Στην εποχή του Botox, 
των φίλτρων του Instagram και των δεκά-
δων εφαρμογών που μπορούν από το να 
μειώσουν την ηλικία μέχρι να αυξήσουν το 
μέγεθος του στήθους, για κάποιον περίερ-
γο λόγο θεωρείται απαγορευτικό να έχεις 
ατέλειες. Η αυθεντικότητα της ανθρώπινης 
φύσης τίθεται στο απόσπασμα και κάπου 
χάνουμε το νόημα της ύπαρξης, μέσα στην 
τυραννία μιας απόλυτης και επίπλαστα τέ-
λειας ομοιομορφίας. 

Παπαρίζου VS Λατινοπούλου
Πριν από μερικές μέρες, η πάλαι ποτέ σταρ 
της Eurovision Έλενα Παπαρίζου έπεσε 
θύμα body shaming για τα κιλά που έχει 
πάρει τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Η 
Ελληνίδα ερμηνεύτρια αντιμετώπισε με 
χιούμορ τα αρνητικά σχόλια στα κοινωνικά 
δίκτυα και κάπως έτσι έληξε το ασήμαντο 
θέμα. 
Την περασμένη Τρίτη, ωστόσο, body 
shaming προς όλες τις γυναίκες ουσια-
στικά άσκησε η άγνωστη μέχρι πρότινος 
Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία υπήρξε 
πολιτεύτρια της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης, 
κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλο-
γές. Μέσα από τα κοινωνικά της δίκτυα, 
η εν λόγω κυρία προέβη σε έναν χαοτικό 
μονόλογο επικρίνοντας τις γυναίκες που 
αναρτούν φωτογραφίες και αναδεικνύουν 
ραγάδες, κυτταρίτιδα, τριχοφυΐα και όποιες 
ατέλειες έχουν. Ακολούθησε ένας καταιγι-

σμός απαντήσεων και υβριστικών σχολί-
ων, το βίντεο έγινε viral, η κα Λατινοπούλου 
κλήθηκε σε πρωινή εκπομπή να εξηγήσει 
τις απόψεις της, υπεραμύνθηκε αυτών και 
κάπως έτσι αξιοποίησε τα 15 λεπτά δημο-
σιότητας που θεωρητικά της αναλογούν, 
ακολουθώντας το δόγμα πως και η αρνη-
τική διαφήμιση είναι διαφήμιση. 
Η κα Λατινοπούλου, ως ενήλικη γυναίκα, 
νομικός και πολιτεύτρια του κυβερνώντος 
κόμματος, οφείλει να προσέχει τι λέει. Στην 
ευκαιρία που αποκόμισε μέσω της πρωι-
νής εκπομπής, αντί να απολογηθεί, προ-
έβαλε το δημοκρατικό της δικαίωμα περί 
ελεύθερης άποψης. Η κα Λατινοπούλου 
ενδεχομένως δεν έχει αντιληφθεί τον αρ-
νητικό αντίκτυπο που ασκεί η τυραννία της 
άψογης εικόνας στους εφήβους και στις 
νέες γυναίκες. Τις συνέπειες που έχει στην 
ψυχοσύνθεση ενός νέου ανθρώπου η αρ-
νητική εικόνα του εαυτού. Τη συναισθημα-
τική κατάρρευση που μπορεί να επιφέρει 
σε έναν έφηβο η αίσθηση της μη αποδοχής, 
επειδή έχει μερικά κιλά παραπάνω. Το δη-
μοκρατικό δικαίωμα στην ελεύθερη άποψη 
δεν σημαίνει ακολουθώ μια ασύδοτη λογι-
κή –βάσει ανθρωπιστικής προσέγγισης- 
αλλά φιλτράρω τη γνώμη μου με γνώμονα 
την ενσυναίσθηση και την αποδοχή απένα-
ντι στον άλλο. 

Ψυχολογική βία
Το body shaming είναι μια μορφή bullying, 
μια μορφή λεκτικής και ψυχολογικής βίας, 
η οποία, αν και φαινομενικά ανώδυνη, μπο-
ρεί να έχει εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπει-
ες για την ψυχική υγεία του δέκτη.
Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 
του 2020 σε επιστημονικό περιοδικό ιατρι-
κής και ψυχικής υγείας, μεταξύ εφήβων 
στην Ινδία ένα ποσοστό της τάξης του 45% 

έχει δεχτεί κριτική για σωματικές ατέλειες 
τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ενώ ένα 
10% δέχεται συστηματικά body shaming. Τα 
αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας είναι 
ξεκάθαρα για τις συνέπειες που μπορεί να 
έχει το body shaming στις συγκεκριμένες 
ευαίσθητες ηλικίες – χαμηλή αυτοεκτίμηση, 
συναισθηματικά ξεσπάσματα, έντονο άγ-
χος, διατροφικές διαταραχές, καταθλιπτικά 
επεισόδια. Η συντριπτική πλειονότητα των 
εφήβων που υφίσταται body shaming δη-
λώνει πως δεν της αρέσει το σχολείο, ενώ 
οι βασικοί εμπαιγμοί αφορούν στο βάρος, 
στο ύψος, σε εκ γενετής σημάδια στο σώμα. 
Σε αντίστοιχη έρευνα που πραγματοποιή-
θηκε στην Ευρώπη κατά την περσινή χρο-
νιά, το συμπέρασμα ήταν πως 1 στους 3 Ευ-
ρωπαίους έχει πέσει θύμα body shaming. 
Ειδικότερα, σε δείγμα 9.823 ανθρώπων 
από τη Δανία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία, τη 
Γαλλία, την Ιταλία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία 
και την Ισπανία, το 36% δήλωσε ότι υφίστα-
ται συστηματικά body shaming. Οι Ιταλοί σε 
ποσοστό 43% δήλωσαν πως αισθάνονται 
πιεσμένοι εξαιτίας των κοινωνικών προτύ-
πων ομορφιάς, ενώ σε έρευνα που πραγ-
ματοποιήθηκε στη χώρα τους, το 48% των 
πολιτών δήλωσαν πως επικρίθηκαν μέσω 
κοινωνικών δικτύων για τα πόδια τους, 
ενώ το 45% για την κοιλιά. 
Το 45% των Ιταλών θεωρεί πως το body 
shaming προσβάλλει ως επί το πλείστον 
την αυτοεκτίμηση και προκαλεί αυξημένα 
επίπεδα άγχους. Οι ηλικίες που επηρεάζο-
νται περισσότερο είναι από 18 έως 32 ετών 
και κυρίως γυναίκες. 
Στις ΗΠΑ, ένα ποσοστό της τάξης του 51% 
δηλώνει πως έχει δεχτεί αρνητικά σχόλια 
για το βάρος του, και μάλιστα περισσότερες 
από δέκα φορές. Πολλές οργανώσεις που 
προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 

ασχολούνται με την εκπαίδευση παιδιών 
και εφήβων, ώστε να αποφεύγονται περι-
στατικά body shaming στα σχολεία, όπου 
ο συναισθηματικός κόσμος των παιδιών 
είναι πιο εύθραυστος. 
Η δήλωση της κας Λατινοπούλου περί μη 
προβολής των σωματικών ατελειών είναι 
άστοχη και προφανώς δεν χρειάζεται να 
της δίνουμε καμία σημασία. Η ΝΔ, με την 
οποία επιχείρησε να πολιτευτεί το 2019, 
ουσιαστικά την «άδειασε» διά στόματος της 
υφυπουργού Δημογραφικής Πολιτικής και 
Οικογένειας Μαρίας Συρεγγέλα, επισημαί-
νοντας πως οι δηλώσεις της «δεν απηχούν 
τις απόψεις του υπουργείου, της κυβέρνη-
σης και της ΝΔ». 
Οι δηλώσεις της δεν θα πρέπει να απηχούν 
τις απόψεις κανενός ανθρώπου. Θα πρέπει, 
όμως, να κάνουν επιτακτική την ανάγκη για 
την πολυπόθητη αλλαγή παιδείας με γνώ-
μονα την αποδοχή και την ενσυναίσθηση, 
έννοιες που έθεσε για το ανθρώπινο γίγνε-
σθαι ο εισηγητής της προσωποκεντρικής 
ψυχοθεραπείας, Καρλ Ρότζερς. Αποδοχή 
για να δώσει κανείς την ευκαιρία στον άλ-
λον να αναπτυχθεί μέσα από την αυθεντι-
κότητα του εαυτού του, και ενσυναίσθηση 
για να μάθει να σέβεται το βίωμα του άλλου 
ανθρώπου, χωρίς κριτική. Για να μάθει να 
αναλογίζεται τις συνέπειες και το βάρος του 
κακού λόγου. 
Είναι η ώρα να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά να 
προσεγγίζουν με αποδοχή και ενσυναίσθη-
ση τον υπέρβαρο συμμαθητή, αυτόν που 
είναι πιο κοντός ή πιο ψηλός, το παιδάκι 
που φοράει γυαλιά, αυτό που έχει ένα ση-
μάδι στο μάγουλο, το οποιοδήποτε παιδάκι 
δεν συμβαδίζει οπτικά με την τελειότητα 
που έχουν επιβάλει οι κοινωνικές προστα-
γές και την οποία επικροτούν οι εκάστοτε 
Λατινοπούλου της εποχής. 

BODY SHAMING
Τα λόγια έχουν… βάρος

 ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ
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Κ
άθε χρόνο στις 5 Ιουνίου 
γιορτάζεται η Παγκόσµια 
Ηµέρα Περιβάλλοντος. 
Είναι το κύριο όχηµα των 
Ηνωµένων Εθνών για την 
ενίσχυση της ευαισθητο-

ποίησης και της δράσης για την προστα-
σία του περιβάλλοντος. 
Η πρώτη Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλ-
λοντος γιορτάστηκε το 1974. Eίναι η 
εκστρατεία-ναυαρχίδα για την ευαισθη-
τοποίηση του κόσµου για θέµατα όπως 
τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, η θαλάσσια 
ρύπανση, ο ανθρώπινος υπερπληθυ-
σµός, η υπερθέρµανση του πλανήτη, η 
βιώσιµη κατανάλωση, τα εγκλήµατα κατά 
της άγριας φύσης και πολλά άλλα. Κάθε 
χρόνο, η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλο-
ντος έχει διαφορετική χώρα-οικοδεσπό-
τη των διεθνών εορτασµών της ηµέρας. 
Φέτος είναι το Πακιστάν. 

Περιβάλλον και πανδηµία
Το ζήτηµα της προστασίας του περι-
βάλλοντος είναι ένα θέµα που απαιτεί 
άµεση απάντηση. Πρόκειται άλλωστε για 
ένα ζήτηµα που ήρθε στο προσκήνιο µε 
τον πιο δραµατικό τρόπο: την πανδηµία 
του κορωνοϊού που έπληξε όλες τις 
οικονοµίες, ενώ έχει αφήσει πίσω της 
εκατοµµύρια νεκρούς. 
Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

και όχι µόνο, αναπτύσσουν πολιτικές µε 
στόχο το περιβάλλον και την αντιµετώπι-
ση της κλιµατικής αλλαγής. Το «πείραµα 
της Αστυπάλαιας», άλλωστε, είναι ένα 
από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγ-
µατα. 

Ο ρόλος των επιχειρήσεων
Κοµβικό ρόλο για την προστασία του 
περιβάλλοντος διαδραµατίζουν οι επι-
χειρήσεις, που καλούνται τώρα –ίσως 
περισσότερο από ποτέ– να δείξουν το 
ανθρώπινο πρόσωπό τους, υιοθετώντας 
πλούσια προγράµµατα Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης, προς όφελος και του 
περιβάλλοντος.
Oι εταιρείες που έχουν ευαισθητοποιηθεί 
σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης αρχίζουν και δαπανούν ολοένα και 
περισσότερα ποσά από τους προϋπολογι-
σµούς τους για ενέργειες που σχετίζονται 
µε την προστασία του περιβάλλοντος.
Όσον αφορά τις δράσεις που χρηµατοδο-
τούν και στηρίζουν, είναι κατά προτεραι-
ότητα οι εξής:
• Προώθηση της ανακύκλωσης στους 
χώρους εργασίας µε τοποθέτηση 
ειδικών κάδων συγκέντρωσης χαρτιού, 
µπαταριών, αλουµινίου κ.λπ. θεωρείται 
η πιο δηµοφιλής δράση και υιοθετείται 
κυρίως από µεγάλες και πολυεθνικές 
επιχειρήσεις.

• Έλεγχος κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας και δράσεις για τη µείωσή 
της (π.χ. µε αντικατάσταση λαµπτήρων 
πυρακτώσεως). Την ακολουθούν µεγά-
λες εταιρείες που δηµοσιεύουν τακτικά 
απολογισµό ΕΚΕ.
• Προώθηση των µη ανακυκλώσιµων 
αποβλήτων σε εξουσιοδοτηµένους για 
τον σκοπό αυτόν φορείς.
• Προγράµµατα ευαισθητοποίησης του 
προσωπικού της επιχείρησης ή και του 
ευρύτερου κοινού σε περιβαλλοντικά 
θέµατα. Χρήση ανακυκλωµένων ή ανα-
κυκλώσιµων υλικών συσκευασίας.
• Έλεγχος κατανάλωσης νερού και δρά-
σεις για τη µείωσή του (π.χ. µε τοποθέτη-
ση βαλβίδων αυτόµατης διακοπής ροής).
• Εφαρµογή δεικτών µέτρησης για εντο-
πισµό των επιπτώσεων της παραγωγικής 
διαδικασίας στο περιβάλλον προκειµένου 
να υλοποιηθούν δράσεις.
• Ένταξη στην επιχείρηση συστηµάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα 
µε εθνικά και διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO 
14001, EMAS [Eco-Μanagement and 
Audit Scheme] Σύστηµα Οικολογικής 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου κ.ά.).
• Αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας για 
αποτελεσµατικότερη χρήση φυσικών 
πόρων.
• Εφαρµογή πολιτικών πρόληψης περι-
βαλλοντικών ατυχηµάτων.

Κύριο µέληµα
Όλες οι εταιρείες που εφαρµόζουν 
περιβαλλοντικές δράσεις έχουν ως 
κύριο µέληµα την ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων της δραστηριό-
τητας των επιµέρους τοµέων στο φυσικό 
περιβάλλον και προσπαθούν να εντάξουν 
ένα ολοκληρωµένο και αποτελεσµατικό 
σύστηµα πρακτικών και µεθόδων περι-
βαλλοντικής διαχείρισης.
Οι προσδοκίες της κοινωνίας για τον 
ρόλο και τις ευθύνες των επιχειρήσεων 
αυξάνονται στην Ελλάδα, ειδικά αφού η 
οικονοµική αλλά και η υγειονοµική κρίση 
έχει αφήσει το αποτύπωµά της παντού, 
ακόµη και στο περιβάλλον. Στο σύγχρονο 
επιχειρηµατικό περιβάλλον, για να είναι 
µια εταιρεία βιώσιµη και αποτελεσµα-
τική, δεν πρέπει να προσδοκά µόνο 
θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα. Πρέπει 
ταυτόχρονα να ελαχιστοποιεί στο µέτρο 
των δυνατοτήτων της και τις αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη 
δραστηριότητά της. Με αυτόν τον τρόπο 
δείχνει να αφουγκράζεται τις ανάγκες 
της κοινωνίας, που θέλει ένα καθαρό 
περιβάλλον. Τόσο για την ίδια, όσο και τις 
µελλοντικές γενιές.
Μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα ανα-
κυκλώνουν ετησίως δεκάδες τόνους 
χαρτιού, ηλεκτρικών συσκευών, ενώ υι-
οθετούν εναλλακτικές µορφές ενέργειες 
στα κτίρια, όπου στεγάζονται οι επιχειρή-
σεις. Η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συ-
στηµάτων είναι µία από τις ενέργειες που 
κερδίζουν έδαφος τα τελευταία χρόνια.
Ξενοδοχειακές αλυσίδες συµµετέχουν σε 
περιβαλλοντικά προγράµµατα και ανα-
πτύσσουν ορθολογικές πρακτικές για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Ακόµη, 
πολλές εταιρείες δαπανούν χρήµατα ή 
συνδράµουν µε εθελοντές σε αναδασώ-
σεις δασικών περιοχών, πολλές φορές 
και σε συνεργασία µε Μη Κερδοσκοπι-
κούς Οργανισµούς.

Εχθρός, ο κορονοϊός
∆υστυχώς, όµως, φαίνεται πως η πανδη-
µία όχι µόνο δεν λειτουργεί σαν σύµµα-
χος του περιβάλλοντος, αλλά πιθανό να 
το επιβαρύνει σε ακόµα µεγαλύτερο βαθ-
µό. Το παράδειγµα της Κίνας, που ήταν 
η πρώτη χώρα που «έκλεισε» όταν εµ-
φανίστηκε ο κορονοϊός και ήταν από τις 
πρώτες που ξεκίνησε να «ανοίγει» ξανά, 
είναι χαρακτηριστικό. Η βελτίωση στην 
ποιότητα του αέρα, η οποία παρατηρήθη-
κε σε µεγάλο βαθµό τον Φεβρουάριο και 
τον Μάρ τιο του 2020, έχει πλέον εξαφα-
νιστεί. Καθώς τα εργοστάσια πιέστηκαν 
για να αντισταθµίσουν το χαµένο χρόνο, 
η ρύπανση επέστρεψε στις αρχές Μαΐου 
στα επίπεδα προ-κορονοϊού.

Περιβάλλον, επιχειρήσεις και κορoνοϊός
Κοµβικό ρόλο για την προστασία του περιβάλλοντος 

διαδραµατίζουν οι επιχειρήσεις





Πρέπει να 
αποµακρυνθούµε από 
το ντίζελ στις αστικές 
συγκοινωνίες και στα ταξί

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

 Στα λόγια είµαστε υπέρ του περιβάλλοντος, 
όµως οι πράξεις άλλα δείχνουν
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Σύµφωνα µε τις έρευνες της 
κοινής γνώµης –χαρακτη-
ριστικό παράδειγµα το Ευ-
ρωβαρόµετρο–, οι Έλληνες 
εµφανίζουν µεγάλη ευαι-

σθησία για το περιβάλλον και στηρίζουν 
δυναµικά τη στρατηγική της πράσινης µε-
τάβασης που είναι πλέον η βασική επι-
λογή της Ε.Ε. 
Παρά το πανηγυρικό κλίµα που επικρα-
τεί, σε σχέση και µε τα κονδύλια του Ευ-
ρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης, τα οποία 
είναι δεσµευµένα σε ποσοστό 37% υπέρ 
της πράσινης µετάβασης, διατηρώ τις επι-
φυλάξεις µου. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλά-
ξουν πολλά, σε µικρό χρονικό διάστηµα, 
για να µπορέσουµε να απαντήσουµε θε-
τικά στην πρόκληση της οργάνωσης της 
οικονοµίας και της κοινωνίας σε νέα βάση. 

Η πολιτική δυναµική
Η πολιτική δυναµική στην Ε.Ε. είναι 
σαφώς υπέρ της πράσινης µετάβασης, αν 
και σε πολλά ζητήµατα έχουν υποτιµηθεί 
οι δυσκολίες που θα αντιµετωπίσουµε. 
Τον τόνο δίνει και σε αυτό το ζήτηµα η 
Γερµανία, η οποία αξιοποιεί την αναγκαία 
προσαρµογή για να κάνει την οικονοµία 

της πιο ανταγωνιστική στο εσωτερικό της 
Ε.Ε. και σε παγκόσµιο επίπεδο. 
∆εν είναι τυχαίο ότι στη Γερµανία οι Πρά-
σινοι έχουν τη µεγαλύτερη πολιτική ι-
στορία, συµµετέχουν στις περισσότερες 
κυβερνήσεις των κρατιδίων και εµφανί-
ζονται στις τελευταίες δηµοσκοπήσεις 
– ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 
Σεπτεµβρίου 2021– δυνατοί δεύτεροι σε 
απόσταση βολής από τους πρώτους Χρι-
στιανοδηµοκράτες και µε µεγάλο προβά-
δισµα έναντι των Σοσιαλδηµοκρατών που 
έρχονται τρίτοι. 
Η πράσινη πολιτική και κοινωνική διά-
σταση είναι ενισχυµένη στη Γερµανία, 
και αυτό δηµιουργεί δυναµική στο σύ-
νολο της Ε.Ε. 
Την πρωτοπορία της πράσινης µετάβασης 
µε επιταχυνόµενο ρυθµό και ανεξαρτήτως 
του κόστους έχει το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο. Οι Πράσινοι παίρνουν την πρω-
τοβουλία σε διάφορα ζητήµατα και τις πε-
ρισσότερες φορές δηµιουργούν πλειοψη-
φίες υποστηριζόµενοι από την Αριστερά, 
ένα µεγάλο µέρος των Σοσιαλιστών και 
των συµµάχων τους, καθώς και ένα τµήµα 
των Φιλελευθέρων. 
Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα (ΕΛΚ), στο 

οποίο ανήκει η Νέα ∆ηµοκρατία (Ν∆), δί-
νουµε µια µάχη οπισθοφυλακής για να 
φρενάρουµε κάπως τον περιβαλλοντικό 
ζήλο της πλειοψηφίας που δηµιουργεί-
ται γύρω από τους Πράσινους. Τα µαθη-
µατικά είναι εφιαλτικά, γιατί όσο ανεβαί-
νουν τα ποσοστά µείωσης των ατµοσφαι-
ρικών ρύπων µέχρι το 2030 σε σχέση µε 
το 1990 –µείωση 45%, 50%, 55%, ενώ 
πλέον γίνεται µάχη και για το 60%– ,τόσο 
µεγαλώνει το κόστος προσαρµογής. 
Οι Πράσινοι βέβαια, και όσοι τους υπο-
στηρίζουν, θεωρούν ότι το µεγαλύτερο 
µέρος του κόστους προσαρµογής πρέ-
πει να σηκώσουν οι µεγάλες εταιρείες. 
Αυτή η προσέγγιση µπορεί να εξασφαλί-
ζει συµπάθειες, ενδεχοµένως και να κερ-
δίζει ψήφους, δεν έχει όµως σχέση µε τον 
τρόπο λειτουργίας της σύγχρονης οικο-
νοµίας. Είναι βέβαιο ότι οι εταιρείες που 
θα επιβαρυνθούν θα περάσουν µε διάφο-
ρους τρόπους τις επιβαρύνσεις στους κα-
ταναλωτές, ενώ και οι φορολογούµενοι θα 
βρεθούν σε αρκετά δύσκολη θέση, γιατί 
θα υποχρεωθούν να συµβάλουν στο τερά-
στιο κόστος της επιταχυνόµενης πράσινης 
µετάβασης. 
Θεωρώ βέβαιο ότι σε διάστηµα µερικών 

µηνών θα περάσουµε από τον ενθουσια-
σµό για την πράσινη µετάβαση σε σκλη-
ρές αντιπαραθέσεις για τον επιµερισµό 
του κόστους. 

Τεράστια κενά
Προς το παρόν, η στρατηγική της πράσι-
νης µετάβασης εµφανίζει τεράστια κενά, 
που οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στην 
κακή οργάνωση της οικονοµίας και της 
κοινωνίας και σε ειδικού τύπου διαρθρω-
τικά προβλήµατα. 
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης δίνει το 
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Μέχρι και οι ΑΠΕ έχουν 
γίνει πεδίο πολιτικής και 
κοινωνικής αντιπαράθεσης

καλό παράδειγµα µε τις δηλώσεις και διά-
φορες πρωτοβουλίες του, όπως είναι η µε-
τατροπή της Αστυπάλαιας στο πρώτο πρά-
σινο και «έξυπνο» νησί. Ο αρχηγός του 
κόµµατος της αξιωµατικής αντιπολίτευ-
σης κ. Τσίπρας στέλνει κι αυτός σωστά µη-
νύµατα, προσπαθώντας να ενισχύσει την 
πράσινη διάσταση της ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς, ενώ και η κα Γεννηµατά κάνει τη 
δική της προσπάθεια στο θέµα. 
Το ερώτηµα είναι αν όλα αυτά έχουν το α-
ναγκαίο πολιτικό, διοικητικό, αυτοδιοικη-
τικό, κοινωνικό βάθος για να οδηγήσουν 
στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Η απά-
ντηση είναι «όχι». 
Ας πάρουµε για παράδειγµα τις αστικές συ-
γκοινωνίες και τα ταξί στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη. Όλα στηρίζονται στο ντίζελ, 
το οποίο προκαλεί σοβαρά προβλήµατα υ-
γείας –ακόµη και θανάτους– στο αστικό 
περιβάλλον, χωρίς να υπάρχει προοπτική 
άµεσης βελτίωσης της κατάστασης. 
Θυµάµαι χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση 
Τσίπρα ανέβασε, πριν από τις βουλευτικές 
εκλογές του 2019, το όριο ζωής των κινητή-
ρων ντίζελ των ταξί στα 20 χρόνια, σε µια 
προσπάθεια να κερδίσει ψήφους.
Την απόκλιση από τους στόχους της πρά-
σινης µετάβασης ενίσχυσε και η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη. ∆εν υιοθέτησε την πρό-
ταση που διατύπωσα δηµόσια και στην 
Κοινοβουλευτική Οµάδα (Κ.Ο.) της Ν∆, 
να πάµε ολοταχώς στην πλήρη ηλεκτρο-
κίνηση των συγκοινωνιών και των ταξί σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
Τα κονδύλια που προβλέπονται στο Ε-
θνικό Σχέδιο Ανάκαµψης είναι ανεπαρκή, 
τα κενά στις αστικές συγκοινωνίες καλύ-
πτονται προσωρινά µε µεταχειρισµένα 
γερµανικά λεωφορεία µε κινητήρες ντίζελ. 
Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης θεωρώ 
εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου αυτή την ε-
πιλογή, εφόσον η Ελλάδα έχει ήδη παρα-
πεµφθεί στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για 
την ατµοσφαιρική ρύπανση που απειλεί 
την υγεία των Θεσσαλονικέων. 
∆εν είναι όµως µόνο στις αστικές συγκοι-
νωνίες και στα ταξί που είµαστε ακόµη 
εκτός ευρωπαϊκής στρατηγικής πράσινης 
µετάβασης. Ανάλογη είναι η εικόνα στα µη 
ανακυκλώσιµα πλαστικά, στην αποκοµιδή 
και στη διαχείριση των απορριµµάτων και 
στη διαχείριση των βιοµηχανικών αποβλή-
των. Υπάρχουν σηµαντικές βιοµηχανίες –
ιδιαίτερα στην περιφέρεια– οι οποίες δεν 
µπορούν να αναπτυχθούν εξαιτίας της έλ-
λειψης της αναγκαίας υποδοµής και πολι-
τικής για τη διαχείριση των βιοµηχανικών 
αποβλήτων. 
Όταν αποτυγχάνουµε σε πολύ βασικά ζη-
τήµατα προστασίας του περιβάλλοντος και 
δεν υπάρχει συστηµατική προσπάθεια για 
την κάλυψη των τεράστιων κενών, γίνεται 

ακόµη πιο δύσκολη η προσαρµογή µας 
στη νέα εποχή. 
Προς το παρόν, οι αποκλίσεις που παρα-
τηρούνται µοιάζουν µέρος µιας πολιτικής 
συζήτησης χωρίς µεγάλη πρακτική σηµα-
σία. Θα αποκτήσουν, όµως, πρακτική ση-
µασία τα αµέσως επόµενα χρόνια ασκώ-
ντας τεράστια πίεση στις επιχειρήσεις, 
στους εργαζοµένους σε αυτές, στους κατα-
ναλωτές και στους φορολογουµένους.
 
Έλλειψη οργάνωσης
Χαρακτηριστική της έλλειψης οργάνω-
σης, για να πάµε έγκαιρα και αποτελεσµα-
τικά στη νέα εποχή είναι η αντιπαλότητα 
που έχει αναπτυχθεί γύρω από τις ΑΠΕ 
και, κυρίως, τα αιολικά πάρκα. 
∆ίνονται άδειες για σχετικές επενδύ-
σεις που είναι πολλαπλάσιες του δυναµι-
κού του ενεργειακού µας συστήµατος και 
των µελλοντικών αναγκών µας. ∆εν έχουν 
λυθεί βασικά χωροταξικά ζητήµατα, ενώ 
εκδηλώνονται πολιτικές και τοπικές α-
ντιδράσεις στην εγκατάστασή τους. Ο-
ρισµένες από τις αντιδράσεις είναι από-
λυτα δικαιολογηµένες, ενώ άλλες απλά 
εκφράζουν πολιτικές ή οικονοµικές σκο-
πιµότητες. 
Το θέµα είναι ότι, µε τη µέθοδο που ακο-
λουθείται, χάνεται πολύτιµος χρόνος σε 
όφελος ακριβών εισαγωγών ηλεκτρικής ε-
νέργειας και συντηρούνται για µεγάλο δι-
άστηµα οι ανοδικές πιέσεις στα τιµολόγια 
της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Εικόνα υποβάθµισης
Η πράσινη µετάβαση δεν στηρίζεται µόνο 
στην υποδοµή και στις µεγάλες επενδύ-

σεις. Για να φτάσουµε έγκαιρα στο επι-
διωκόµενο αποτέλεσµα, πρέπει να υπάρ-
ξουν κοινωνική υπευθυνότητα και λαϊκή 
συµµετοχή. 
Παρά τη δηµοσκοπική µας ευαισθησία 
στα ζητήµατα του περιβάλλοντος, η κοι-
νωνική δυναµική που έχει αναπτυχθεί 
είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Κατ’ 
αρχήν, δεν υπάρχει σεβασµός στον δηµό-
σιο χώρο. Όλα έχουν µια εικόνα υποβάθ-
µισης ή και εγκατάλειψης, από τα πάρκα 
στα αστικά κέντρα µέχρι τις αθλητικές ε-
γκαταστάσεις που είναι ανοιχτές στο 
κοινό. 
Έπειτα, η υποβάθµιση του φυσικού πε-
ριβάλλοντος γίνεται εύκολα αντιληπτή 
και σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων. 
Τα σκουπίδια είναι κυριολεκτικά παντού, 
ποτάµια και περιοχές φυσικού κάλλους 
µετατρέπονται σε ανοιχτές χωµατερές, η 
παράνοµη υλοτοµία αναπτύσσεται συνε-
χώς, ακόµη και για δηµόσια έργα ή έργα 
στα οποία έχει την επίβλεψη το ∆ηµόσιο 
σηκώνονται υλικά από την κοίτη των πο-
ταµών ή άλλες περιοχές χωρίς άδεια ή ο-
ποιονδήποτε έλεγχο.
Προσθέστε στα παραπάνω και τις φωτιές 
που ανάβουν όσοι το κρίνουν σκόπιµο –
για διάφορους λόγους– και έχετε τη γε-
νική εικόνα της περιβαλλοντικής αυθαι-
ρεσίας. Οι αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες 
δεν ασχολούνται, οι υπηρεσίες των Πε-
ριφερειών αδιαφορούν και η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση ξεχωρίζει κι αυτή µε την α-
πουσία της. Υπάρχουν βέβαια θετικές 
εξαιρέσεις, αλλά η γενική εικόνα είναι α-
παράδεκτη και µας προειδοποιεί ότι µπο-
ρεί να βρεθούµε αντιµέτωποι µε εξαιρε-
τικά δυσάρεστες καταστάσεις σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο. 
Τα µηνύµατα είναι αρνητικά και από τα ε-
θνικά πάρκα και τις προστατευόµενες πε-
ριοχές Natura. Όλα κινούνται µεταξύ κυ-
βερνητικών ή κρατικών ελλείψεων και 
περιβαλλοντικής αδιαφορίας ή και ασυ-
δοσίας σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών. 
Η πράσινη µετάβαση είναι πολύ πιο σύν-
θετη υπόθεση απ’ ό,τι νοµίζουµε. Για πα-
ράδειγµα, περνάει από την αναδιοργά-
νωση του αγροτικού τοµέα σε νέα βάση µε 

µεθόδους παραγωγής, οι οποίες θα είναι 
λιγότερο ενεργοβόρες και λιγότερο ρυπο-
γόνες σε ό,τι αφορά την εκποµπή αερίων 
του θερµοκηπίου αλλά και τη χρήση λιπα-
σµάτων και ζιζανιοκτόνων. 
Όλα αυτά δεν έχουν περάσει στους περισ-
σότερους παραγωγούς, οι οποίοι συνεχί-
ζουν στη λογική της επιδοτούµενης παρα-
γωγής, εντελώς εκτός του νέου ευρωπαϊ-
κού πλαισίου. 

Τι πρέπει να γίνει
Αν συνεχίσουµε µε τη νεοελληνική δύ-
ναµη της αδράνειας, θα βρεθούµε σε δι-
άστηµα λίγων ετών σε πλήρες ευρωπαϊκό 
αδιέξοδο. ∆εν θα µπορέσουµε να παρα-
κολουθήσουµε τις εξελίξεις, θα βρεθούµε 
αντιµέτωποι µε κάθε είδους επιβαρύν-
σεις και πρόστιµα, και θα πέσουµε ακόµη 
πιο χαµηλά στην εσωτερική κατάταξη 
της Ε.Ε. Μπορεί να πανηγυρίσαµε τη συ-
µπλήρωση 40 ετών από την ένταξη της 
Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, αλλά τα οικονο-
µικά αποτελέσµατα είναι απογοητευτικά, 
µε δική µας ευθύνη. Το κατά κεφαλή Α-
καθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) έχει 
πέσει στην Ελλάδα στα δύο τρίτα του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε. των «27». Το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µε τις 
σηµαντικές χρηµατοδοτήσεις της πράσι-
νης και της ψηφιακής µετάβασης, πρέπει 
να µετατραπεί, µε δική µας πρωτοβουλία, 
σε ευκαιρία για να καλύψουµε τη χαµένη 
οικονοµική απόσταση. ∆εν πρέπει να έ-
χουµε µία ακόµη επιβεβαίωση της αδυ-
ναµίας µας να αξιοποιήσουµε τις ευρωπα-
ϊκές ευκαιρίες. 
Η κυβέρνηση οφείλει να γίνει πιο απο-
φασιστική και κυρίως αποτελεσµατική 
στα ζητήµατα της πράσινης µετάβασης. 
Οι κρατικές, περιφερειακές και αυτοδι-
οικητικές υπηρεσίες πρέπει επιτέλους 
να αποκτήσουν ενεργό και κυρίως δη-
µιουργικό ρόλο στην αντιµετώπιση των 
προβληµάτων. Οι πολίτες και οι τοπι-
κές κοινωνίες πρέπει να δείξουν µεγαλύ-
τερη υπευθυνότητα και να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους, ακόµη και πρωτοβουλίες 
προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Σε γενικές γραµµές, πρέπει να βάλουµε 
τα δυνατά µας για να µετατρέψουµε τη 
φραστική και δηµοσκοπική περιβαλλο-
ντική µας ευαισθησία σε πράξεις και πρω-
τοβουλίες για την επιτάχυνση της εφαρ-
µογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής της 
πράσινης µετάβασης στη χώρα µας. 
Αν κινηθούµε στη σωστή κατεύθυνση, θα 
έχουµε τεράστια οικονοµικά, κοινωνικά 
και, φυσικά, περιβαλλοντικά οφέλη. Αν 
επιµείνουµε στη νεοελληνική ανευθυνό-
τητα και προχειρότητα, οι συνέπειες θα 
είναι εξαιρετικά σηµαντικές και θα φα-
νούν σε διάστηµα λίγων ετών. 
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Το πείραµα της Αστυπάλαιας 
Θα µετατραπεί στο πρώτο ενεργειακό 

«έξυπνο και πράσινο» νησί 
της Μεσογείου

Σ
το πρώτο ενεργειακά 
«έξυπνο και πράσινο» νησί 
της Μεσογείου θα µετα-
τραπεί η «πεταλούδα του 
Αιγαίου», στο πλαίσιο του 
Μνηµονίου Συνεργασίας 

µεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και 
της Volkswagen, που υπεγράφη πριν 
από επτά µήνες. Το σχέδιο προβλέπει 
την καθιέρωση της ηλεκτροκίνησης στην 
Αστυπάλαια, µε την προοδευτική αντικα-
τάσταση όλων των οχηµάτων ιδιωτικής 
και δηµόσιας χρήσης.
Επτά µόλις µήνες µετά την υπογραφή 
του µνηµονίου συνεργασίας, άρχισε η 
υλοποίηση του φιλόδοξου προγράµµα-
τος, που προβλέπει τον πλήρη εξηλεκτρι-
σµό των µετακινήσεων. Παρουσία του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, 
παραδόθηκαν τα πρώτα αµιγώς ηλεκτρι-
κά οχήµατα δηµόσιας χρήσης, καθώς 
και δώδεκα σταθµοί φόρτισης από τον 
∆Ε∆∆ΗΕ. Πρόκειται για οχήµατα που θα 
αξιοποιηθούν από την Αστυνοµία και το 
Λιµενικό.
Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε στην ειδι-
κή εκδήλωση στο νησί, ο κ. Μητσοτάκης 
αρχίζει και η λειτουργία της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας e-astypalea, που θα επιτρέ-
πει στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις 
του νησιού να λάβουν γενναίες επιδο-
τήσεις ώστε να αποκτήσουν ηλεκτρικά 
οχήµατα απ’ την VW σε τιµές κόστους.
Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο πρό-
εδρος του οµίλου VW, Χέρµπερτ Ντις, 
υπογράµµισαν την αξία του εγχειρήµατος, 
χαρακτηρίζοντας την Αστυπάλαια ως 
«µελλοντικό εργαστήρι της Ευρώπης για 
την απολιγνιτοποίηση». Κι αυτό καθώς, 
στο πλαίσιο του φιλόδοξου, πρωτοπορι-
ακού και µακρόπνοου έργου, το νησί της 
Αστυπάλαιας θα µετατραπεί στο πρώτο 
ενεργειακό «έξυπνο και πράσινο» νησί 
της Μεσογείου. 

Οι 3+1 πυλώνες
Το συγκεκριµένο και οριοθετηµένο 
χρονοδιάγραµµα του έργου βασίζεται σε 
3 + 1 πυλώνες:
•  Ο πρώτος είναι η ηλεκτροκίνηση, δη-
λαδή η προοδευτική αντικατάσταση όλων 
των οχηµάτων Ι.Χ. και ∆.Χ. Στο κοµµάτι 
αυτό, όπως σηµείωσε ο υφυπουργός 
Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης, 
που έχει την ευθύνη του συντονισµού του 
πρότζεκτ, τα ∆.Χ. οχήµατα δωρίστηκαν 
απ’ τη VW, οι πρώτοι 12 δηµόσιοι σταθµοί 
φόρτισης εγκαταστάθηκαν µε στόχο να 
εγκατασταθούν άλλοι 60, και ενεργοποι-
ήθηκαν το πρόγραµµα επιδότησης για 
την αντικατάσταση ιδιωτικών οχηµάτων, 
αλλά και το πρόγραµµα χρηµατοδότησης 
από τις 4 συστηµικές τράπεζες. 

Υπενθυµίζεται ότι η αγορά ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου για τους µόνιµους κατοίκους 
θα επιδοτηθεί σε ποσοστό 40% και µέχρι 
του ποσού των 12.000 ευρώ, ποσό διπλά-
σιο από την επιδότηση του προγράµµατος 
«Κινούµαι Ηλεκτρικά», που εφαρµόζεται 
για ολόκληρη τη χώρα. Με επιπλέον 
3.000 ευρώ θα επιδοτείται η απόσυρση 
συµβατικού αυτοκινήτου. Η αγορά ηλε-
κτρικού δικύκλου για τους κατοίκους της 
Αστυπάλαιας επιδοτείται µε ποσοστό 20% 
και έως 1.600 ευρώ, µε επιπλέον 800 
ευρώ για την απόσυρση, και των ταξί µε 
4.500 ευρώ. Για τα ηλεκτρικά ποδήλατα η 

επιδότηση φτάνει στο 40% και µέχρι του 
ποσού των 800 ευρώ, ενώ στα 500 ευρώ 
ανέρχεται η επιδότηση για απόκτηση 
«έξυπνου» σηµείου επαναφόρτισης.
•  Ο δεύτερος πυλώνας είναι οι νέες 
υπηρεσίες µετακίνησης µε διαµοιρα-
ζόµενα µέσα µαζικής µεταφοράς και 
υπηρεσίες συγκοινωνίας κατά παραγγε-
λία. Ήδη, όπως είπε ο κ. Φραγκογιάννης, 
έχει ξεκινήσει να αναπτύσσεται η σχετική 
πλατφόρµα, η οποία θα ολοκληρωθεί σε 
τρεις φάσεις µε το σύστηµα διαµοιρα-
σµού και µεταφορών να είναι πλήρως 
λειτουργικό το 2023.

•  Ο τρίτος πυλώνας είναι η απεξάρτηση 
από τα ορυκτά καύσιµα µέσω υβριδικού 
συστήµατος παραγωγής ενέργειας από 
ΑΠΕ. Η πρώτη φάση αυτής της µετά-
βασης θα ολοκληρωθεί έως το 2023 µε 
την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού 
πάρκου καθώς και ενός συστήµατος 
αποθήκευσης ενέργειας µε µπαταρίες. 
Κάτι που, όπως είπε ο κ. Φραγκογιάννης, 
θα καλύψει το 100% των αναγκών µετα-
φορών στο νησί και το 55% στο σύνολο 
των ενεργειακών αναγκών. 
Έως το 2026, µε την προσθήκη ανεµο-
γεννήτριας, οι ΑΠΕ θα καλύπτουν το 80% 
των συνολικών ενεργειακών αναγκών 
του νησιού. Ως αποτέλεσµα οι εκποµπές 
ρύπων θα µειωθούν 70% και θα ενισχυ-
θεί η ενεργειακή ασφάλεια του νησιού. 
«Αυτό το υβριδικό σύστηµα θα αποτελέ-
σει ουσιαστικά µία δοκιµή και για άλλα 
νησιά µας», σηµείωσε ο κ. Φραγκογιάν-
νης. Σε εκκρεµότητα είναι ο εντοπισµός 
της τοποθεσίας για τις νέες εγκαταστάσεις 
καθώς και η δηµοπράτηση του έργου για 
την ανάπτυξη του υβριδικού συστήµατος.
•  Τέλος, ένας δυνητικός άξονας είναι 
και η αυτόνοµη οδήγηση. Όπως είπε ο 
κ. Φραγκογιάννης η αυτόνοµη οδήγηση 
θα µπορεί να δοκιµαστεί όταν θα είναι 
πλήρως έτοιµο το νησί, τόσο από άποψη 
νέων υποδοµών και µετάβασης, όσο 
και άλλων παραγόντων, όπως η πλήρης 
κάλυψη δικτύου 5G και η βελτίωση του 
οδικού δικτύου.
Σε κάθε περίπτωση, η πολυπλοκότητα 
του έργου προϋποθέτει τη συνεργασία 
πολλών συναρµόδιων υπουργείων και 
φορέων που, όπως καταδεικνύεται, 
έχουν καταφέρει πολλά µέσα σε λίγους 
µήνες και έχουν δεσµευτεί να συνεχί-
σουν µε τους ίδιους ρυθµούς.

Οn demand µετακινήσεις
Τους προσεχείς µήνες, θα εγκαινιαστεί 
µια νέα µορφή κατά παραγγελίας (on 
demand) δηµόσιας συγκοινωνίας µε τα 
ηλεκτρικά οχήµατα που θα εγκαταστα-
θούν στο νησί. Πρακτικά οι επιβάτες θα 
έχουν τη δυνατότητα µέσω του κινητού 
τους τηλεφώνου, είτε καλώντας είτε 
χρησιµοποιώντας το σχετικό λογισµικό, 
να δηλώσουν την επιθυµία τους για µετα-
φορά και να ενηµερώσουν για τα σηµεία 
επιβίβασης και αποβίβασής τους.
Το σύστηµα διαχείρισης θα συγκεντρώ-
νει τα αιτήµατα και θα προσαρµόζει 
ανάλογα τα δροµολόγια, ενηµερώνοντας 
τους επιβάτες. Για παράδειγµα, δύο 
ή τρεις παρέες µπορεί να εκφράσουν 
ταυτόχρονα επιθυµία να µεταφερθούν 
σε διαφορετικά σηµεία του νησιού και 
ανάλογα µε τη θέση τους να οργανωθούν 
οι διαδροµές.
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Περιβάλλοντος

Η απολιγνιτοποίηση θα επιφέρει µεγάλα 
περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά η απώλεια 
πολλών εκατοντάδων θέσεων εργασίας 
από τις µονάδες της ∆ΕΗ δεν µπορεί, σε 

καµιά περίπτωση, να καλυφθεί µόνο από µεγάλα 
φωτοβολταϊκά πάρκα, από υδροηλεκτρικές ή αιο-
λικές µονάδες, επισηµαίνει ο Aν. Καθηγητής στο 
Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, Χρήστος 
Βλαχοκώστας, µε την ευκαιρία της παγκόσµιας Η-
µέρας Προστασίας του Περιβάλλοντος. 
Ο κ. Βλαχοκώστας, ο οποίος έχει διατελέσει συντο-
νιστής εκ µέρους της ελληνικής κυβέρνησης για τη 
βελτίωση της βιωσιµότητας της λίµνης Κορώνειας, 
µέλος της ∆ιοίκησης του Πράσινου Ταµείου, επιση-
µαίνει ότι στις πολιτικές για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος απαιτείται ισορροπία µεταξύ του οι-
κονοµικού, του περιβαλλοντικού και του κοινω-
νικού πυλώνα.

Πριν από λίγες ηµέρες, ο πρωθυπουργός εκτί-
µησε ως πολύ σηµαντικό το οικονοµικό όφελος 
από τη µείωση του τέλους των ρύπων από την α-
πολιγνιτοποίηση. Το περιβαλλοντικό όφελος πώς 
θα προσδιοριστεί;
Είναι δεδοµένο ότι η απολιγνιτοποίηση θα επιφέρει 
µεγάλα περιβαλλοντικά οφέλη. Τα οφέλη αφορούν 
σε όλες τις περιβαλλοντικές διαστάσεις. Θα συµβάλ-
λει σε καθαρότερο περιβάλλον (νερό, αέρας, έδα-
φος). Επίσης, αποτελεί και µια σηµαντική εναλλα-
κτική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. 
Το περιβαλλοντικό όφελος θα προσδιοριστεί από τις 
µειώσεις των εκποµπών, τόσο σε τοπικό όσο και 
σε εθνικό επίπεδο. Σίγουρα θα είναι σηµαντικό, αν 
σκεφτούµε ανάποδα και δούµε την περιβαλλοντική 
επιβάρυνση που αναφέρουν κάτοικοι και µελέτες 
γύρω από τις λιγνιτικές περιοχές. Σε κάθε περίπτωση, 
η πράσινη στροφή αποτελεί ανάσα για το περιβάλ-
λον. Ωστόσο, πρέπει να γίνει ισορροπηµένα, οργα-
νωµένα και µε σεβασµό στους άλλους δύο πυλώ-

Χρήστος Βλαχοκώστας, Αν. Καθηγητής 
Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

«Η πράσινη στροφή πρέπει 
να γίνει ισορροπηµένα 

και οργανωµένα» 
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

νες της αειφορίας, τον οικονοµικό και τον κοινωνικό.

Υπάρχει όµως ο αντίλογος ότι το κοινωνικό κό-
στος, άρα και το πολιτικό, από τη στροφή στις α-
νανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι µεγάλο. Χά-
νονται θέσεις εργασίας, υπάρχουν αντιδράσεις 
για τη χωροθεσία και άλλα. Έχει η κυβέρνηση τις 
πολιτικές αντοχές για ενδεχόµενες συγκρούσεις;
Εξαιρετικό το ερώτηµά σας! Κάθε κυβέρνηση πρέ-
πει να έχει αντοχές για να υποστηρίζει το πολιτικά 
αυτονόητο. Και το αυτονόητο είναι η αειφόρος ανά-
πτυξη. Σε συνέχεια του προηγούµενου ερωτήµα-
τος, αειφόρος ανάπτυξη είναι η παραγωγή οικονο-
µικού προϊόντος, µε σεβασµό στο περιβάλλον και 
βελτίωση της ποιότητας ζωής. Τι θέλω να πω µε 
αυτό: Ο οργανωµένος (τονίζεται, όχι άναρχος) σχε-
διασµός της αντικατάστασης του ρυπογόνου λιγνίτη 
µε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µπορεί να χαρακτη-
ριστεί ως πράσινος ή οικολογικός, µε δεδοµένο ότι 
κινείται προς την παραγωγή «πράσινης» ενέργειας. 
Ωστόσο, η απώλεια πολλών εκατοντάδων θέσεων 
εργασίας από τις µονάδες της ∆ΕΗ δεν µπορεί σε 
καµιά περίπτωση να καλυφθεί µόνο από µεγάλα 
φωτοβολταϊκά πάρκα, από υδροηλεκτρικές ή αιο-
λικές µονάδες. Ένα σύνηθες φωτοβολταϊκό ή µια υ-
δροηλεκτρική µονάδα θα καλύψει το πολύ µια θέση 
εργασίας (και αυτή πιθανώς µερικής απασχόλησης). 
Κατά συνέπεια, θα δηµιουργήσει σηµαντικό πλήγµα 
στην κοινωνική συνοχή της περιοχής, αν αυτές οι 
θέσεις εργασίας δεν καλυφθούν παράλληλα από 
ένα εναλλακτικό παραγωγικό µοντέλο και διαφορε-
τικούς τοµείς της οικονοµίας. Ευελπιστώ ότι θα κα-
λυφθούν. Αειφορικός είναι ο σχεδιασµός που περι-
λαµβάνει τον σχεδιασµό για την κάλυψη αυτών των 
θέσεων εργασίας και λαµβάνει υπόψη του τη διατή-
ρηση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή. Παρα-
δείγµατος χάριν, αειφορικός είναι ο σχεδιασµός που 
περιλαµβάνει την υποστήριξη της δηµιουργίας µο-
νάδων κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ ή ανε-

µογεννητριών, στην περιοχή της ∆υτικής Μακεδο-
νίας, όχι απλά τη χρήση αυτών που εισάγονται από 
άλλες χώρες (π.χ. Γερµανία, Ολλανδία, Ιαπωνία). 
Στην περίπτωση αυτή, κερδίζουν καθαρά αυτές οι 
χώρες και όχι εµείς. 
Επίσης, συµµερίζοµαι τους προβληµατισµούς για 
την εγκατάσταση µεγάλης κλίµακας φωτοβολταϊ-
κών (π.χ. σε πολύ µεγάλες εκτάσεις). Η βιβλιογρα-
φία έχει αναδείξει ζητήµατα διατάραξης του φυσι-
κού περιβάλλοντος και του µικροκλίµατος σε τέτοιες 
περιοχές. Αλλά, για τέτοια ζητήµατα, όπως και για τα 
ζητήµατα χωροθέτησης, υπάρχει το κατάλληλο νο-
µοθετικό πλαίσιο που πρέπει να ακολουθείται και 
πρέπει να τα βλέπουµε ανά περίπτωση. 

Η οικονοµική προσαρµογή για τη χώρα από την 
αλλαγή του ενεργειακού προσανατολισµού θα είναι 
επώδυνη; ∆ιαθέτει η χώρα το κατάλληλο επιστη-
µονικό προσωπικό να την υπηρετήσει;
Αν η προσαρµογή, ή ο ενεργειακός µετασχηµατι-
σµός αν θέλετε, γίνει µε βάση τις αρχές της αειφο-
ρικής διαχείρισης, δεν θα είναι σε καµία περίπτωση 
επώδυνη. Απαιτείται ισορροπία µεταξύ του οικο-
νοµικού, του περιβαλλοντικού και του κοινωνικού 
πυλώνα. Κάθε µεταβατική περίοδος παρουσιάζει 
δυσκολίες, αλλά υπάρχουν εργαλεία και προσεγ-
γίσεις για αυτή την οµαλή µετάβαση. Απερίφραστα 
σας λέω ότι υπάρχει κατάλληλο επιστηµονικό προ-
σωπικό στη χώρα µας που µπορεί να την υπηρετή-
σει. Επιστήµονες µε υψηλή ποιότητα και εµπειρίες, 
και εντός και εκτός Ελλάδας. Αυτό που πρέπει να 
γίνεται πάντα είναι να µεγιστοποιείται η διείσδυση 
αυτής της τεχνογνωσίας στη ζωή µας, και σε αυτό 
οι πολιτικοί µας πρέπει να παίξουν σηµαντικό και 
καταλυτικό ρόλο. 

Η κυκλική οικονοµία έχει µπει στη συζήτηση, 
αλλά πόσο υλοποιήσιµη είναι στο άµεσο µέλλον;
Ήδη βλέπουµε στη χώρα ότι ο τοµέας της ανακύ-
κλωσης έχει δηµιουργήσει πολλά πετυχηµένα επι-
χειρηµατικά µοντέλα. Ήδη πολλές επιχειρήσεις στη-
ρίζονται σε «κυκλικούς» βρόχους για τη λειτουργία 
τους, που αναπτύσσονται αποτελεσµατικά γύρω από 
συστήµατα συλλογής και επεξεργασίας αποβλή-
των. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ακράδαντα ότι 
η κυκλική οικονοµία µπορεί να δηµιουργήσει πε-
τυχηµένα επιχειρηµατικά µοντέλα στο µέλλον. Αυτό 
µπορεί να επιταχυνθεί εφόσον η πολιτεία δηµιουρ-
γήσει ευνοϊκές συνθήκες και όρους. Θετική εξέλιξη 
το πρόσφατο «Νέο Σχέδιο ∆ράσης της Ελλάδας για 
την Κυκλική Οικονοµία - Οδικός Χάρτης». Μια ση-
µαντική ευνοϊκή συνθήκη είναι η εκπαίδευση για τη 
δηµιουργία εξειδικευµένων ικανοτήτων εργαζοµέ-
νων (π.χ. στη βιοοικονοµία). Σηµαντική είναι επίσης 
και η χρηµατοδότηση, για την υποστήριξη της καινο-
τοµίας στην κυκλική οικονοµία. Οι επιχειρηµατικές 
πρωτοβουλίες µπορούν να θεωρηθούν υψηλού ε-
πενδυτικού ρίσκου, και ειδικά όταν η προτεινόµενη 
καινοτοµία προέρχεται από νεοσύστατες start-ups 
και µικρές ΜΜΕ, η πιστοληπτική τους ικανότητα πι-
θανόν να µη θεωρηθεί επαρκής από το τραπεζικό 
σύστηµα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αποτελεί ζωτικής 
σηµασίας η κρατική παρέµβαση για τη µείωση των 
εµποδίων που υπάρχουν στη χρηµατοδότηση και 

τη δηµιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για την 
προώθηση µοντέλων κυκλικής επιχειρηµατικότη-
τας. Προς αυτή την κατεύθυνση, απαιτείται ένα νέο 
οικονοµικό πλαίσιο που θα περιλαµβάνει και ανα-
διαµόρφωση τόσο των διαδικασιών έγκρισης, όσο 
και υλοποίησης σχεδίων της αναπτυξιακής νοµοθε-
σίας. Τέλος, η επιτυχηµένη εφαρµογή µιας επιχει-
ρηµατικής ιδέας ενισχύεται από τη µεγιστοποίηση 
της συµµετοχικότητας κοινωνικών δοµών και φο-
ρέων στην περιοχή όπου πρόκειται να εφαρµοστεί. 

Γιατί δεν µπορεί να υπάρξει σύγκλιση των πολι-
τικών δυνάµεων στη διαχείριση των σκουπιδιών; 
Ποια είναι τα αντικρουόµενα συµφέροντα;
Νοµίζω ότι η σύγκλιση των πολιτικών δυνάµεων 
είναι ένα ευρύτερο θέµα που αφορά το πολιτικό µας 
σύστηµα. ∆εν έχουµε συνηθίσει σε συγκλίσεις στη 
χώρα µας, και αυτό νοµίζω ότι πρέπει κάποια στιγµή 
να αλλάξει. Εκτιµώ ότι το στοίχηµα για την πολιτική 
τα επόµενα χρόνια είναι ένα «έξυπνο» πολιτικό σύ-
στηµα, µε «έξυπνους» πολιτικούς και «έξυπνους» 
πολίτες. ∆εν έχει νόηµα να µιλάµε µόνο για «έξυ-
πνες» πόλεις… Αναµφίβολα, η διαχείριση των σκου-
πιδιών είναι ένα ζήτηµα µε οικονοµικές, περιβαλ-
λοντικές και κοινωνικές διαστάσεις. ∆υστυχώς, τα 
προηγούµενα χρόνια στη χώρα µας υπήρξε πολλές 
φορές και µέσο για πολιτικά οφέλη, αλλά και πλατ-
φόρµα σύγκρουσης αντικρουόµενων συµφερόντων. 
Ωστόσο, έχουν γίνει βήµατα προόδου τα τελευταία 
χρόνια, αλλά µε αργούς ρυθµούς, κυρίως λόγω της 
νοµοθεσίας. Εδώ πρέπει να τονίσω την ανάγκη για 
«έξυπνη» και κωδικοποιηµένη νοµοθεσία, που θα 
δώσει τη δυνατότητα να υιοθετήσουµε γρήγορα πε-
τυχηµένα µοντέλα διαχείρισης από άλλες περιοχές 
του πλανήτη. Τέλος, πρέπει να καταλάβουµε ότι η 
διαχείριση των σκουπιδιών είναι ένα ζήτηµα πρω-
τίστως τεχνολογικό/επιστηµονικό και όχι πολιτικό, 
και αποτελεί χαρακτηριστικό δείκτη του πολιτισµι-
κού επιπέδου και της ανθρώπινης κουλτούρας µιας 
περιοχής. Άρα µας χαρακτηρίζει όλους...

Όλα τα κόµµατα θέτουν σε προτεραιότητα την προ-
στασία του περιβάλλοντος. Είναι ουδέτερη πολιτικά 
η έννοια ή έχει αποχρώσεις; Οι Πράσινοι στη Γερ-
µανία, π.χ., έχουν πάψει να είναι µονοθεµατικοί...
Κατά την άποψή µου, δυστυχώς η προστασία του πε-
ριβάλλοντος έχει πολιτική απόχρωση, και στη Γερ-
µανία και σε όλο τον πλανήτη. Και είναι λογικό, γιατί 
το πολιτικό κοµµάτι είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της 
κοινωνικής διάστασης. Ωστόσο, στόχο πρέπει να α-
ποτελεί η µείωση των πολιτικών παρεµβάσεων και 
της επικράτησης του πολιτικού κόστους στις απο-
φάσεις διαχείρισης του περιβάλλοντος. Στη χώρα 
µας, και από την όποια εµπειρία έχω ως σήµερα, 
δεν είναι λίγες οι φορές που δυστυχώς το περιβάλ-
λον αποτέλεσε την αφορµή (όχι το βαθύτερο αίτιο) 
πάνω στο οποίο «κονταροχτυπιούνταν» διαφορετι-
κές οικονοµικές δραστηριότητες και συµφέροντα. 
Για µένα, πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η πολιτική α-
πόχρωση και να µεγιστοποιηθεί η κοινωνική. Νέα 
αειφορικά µοντέλα επιχειρηµατικότητας µε σεβα-
σµό στο περιβάλλον, µε κοινωνική ισότητα και δι-
καιοσύνη. Η κυκλική οικονοµία στη χώρα µας, πι-
στεύω, µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά. 
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ΟΜΟΛΟΓΟ
Χρειαζόµαστε µεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στους οικονοµικούς, 
επενδυτικούς χειρισµούς
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Ενισχύεται διεθνώς 
η αγορά των πράσινων 
οµολόγων

Τα πράσινα οµόλογα είναι 
µία νέα µέθοδος χρηµα-
τοδότησης επενδύσεων, η 
οποία ξεκίνησε το 2007 µε 

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων. Το 2008 ακο-
λούθησε η ∆ιεθνής Τράπεζα για την 
Ανοικοδόµηση και την Ανάπτυξη 
(IBRD). 
Η Συµφωνία του Παρισιού για την α-
ποτροπή της κλιµατικής αλλαγής το 
2015 έδωσε µεγάλη ώθηση στην έκ-
δοση πράσινων οµολόγων.
Με το πέρασµα του χρόνου δηµι-
ουργήθηκε µια ιδιαίτερα δυναµική 
αγορά, στην οποία συµµετέχουν το 
∆ηµόσιο διαφόρων χωρών, περιφε-
ρειακές κυβερνήσεις, εταιρείες του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα της οικο-
νοµίας, µεγάλες και δυναµικές επι-
χειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, διε-
θνείς οργανισµοί και τράπεζες. 

∆υναµική ανάπτυξη
Σύµφωνα µε ορισµένους υπολογι-
σµούς, η έκδοση πράσινων οµολόγων 
έφτασε τα 167 δισ. δολάρια το 2018, α-

νέβηκε στα 250 δισ. δολάρια το 2019 
και εκτιµάται ότι το αποτέλεσµα για 
το σύνολο του 2020 θα είναι µεταξύ 
350 και 400 δισ. δολαρίων.
Το πρώτο τρίµηνο του 2021 παρατη-
ρείται –λόγω πανδηµίας– µια κάµψη 
στις εκδόσεις πράσινων οµολόγων, ε-
λάχιστοι όµως αµφιβάλλουν ότι θα 
εκδίδονται στο µέλλον σε ολοένα µε-
γαλύτερη κλίµακα. 
Στη Μαλαισία εκδόθηκε πριν από 
τρία χρόνια το πρώτο ισλαµικό πρά-
σινο οµόλογο, ενώ η περιοχή στην 
οποία αναπτύσσεται πιο δυναµικά 
αυτού του είδους η χρηµατοδότηση 
είναι η Ανατολική Ασία και ο Ειρηνι-
κός. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει 
η Κίνα, όπου αυξάνονται συνεχώς οι 
επενδύσεις, στο πλαίσιο της στρατη-
γικής της αποτροπής της κλιµατικής 
αλλαγής. 
Η ανάπτυξη της συγκεκριµένης αγο-
ράς αναδεικνύει την αναγκαιότητα 
επιβολής συγκεκριµένων κανόνων 
και επιβάλλει τον ακριβή προσδιορι-
σµό του τι τελικά είναι τα πράσινα ο-
µόλογα. Επιδίωξη πρέπει να είναι τα 

χρήµατα που συγκεντρώνονται µέσα 
από τις εκδόσεις πράσινων οµολό-
γων να πηγαίνουν σε επενδύσεις που 
πραγµατικά εξυπηρετούν τους στό-
χους της πράσινης, ενεργειακής µε-
τάβασης και να µη χρησιµοποιούνται 
για το περιβαλλοντικό «ξέπλυµα» ε-
πιχειρήσεων που τελικά δεν είναι α-
πόλυτα συνεπείς στις υποχρεώσεις 
που αναλαµβάνουν έναντι των επεν-
δυτών. 
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα επεν-
δύσεων που χρηµατοδοτούν τα πρά-
σινα οµόλογα είναι η ανάπτυξη των α-
νανεώσιµων πηγών ενέργειας, η βελ-
τίωση της αποτελεσµατικότητας των 
συστηµάτων ύδρευσης και παροχής 
ενέργειας, η βιοενέργεια, οι µετα-
φορές µε χαµηλό αποτύπωµα σε ό,τι 
αφορά τα αέρια του θερµοκηπίου, εγ-
γειοβελτιωτικά έργα, η διαχείριση 
των απορριµµάτων και των αποβλή-
των.
Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής, η Ε.Ε. προχωράει στην τα-
ξινόµηση δράσεων και επενδύσεων 
που µπορούν να χαρακτηριστούν 

πράσινες. 
Η έκδοση πράσινων οµολόγων ανα-
πτύσσεται µε επιτυχία και στην Ελ-
λάδα, µε πρωτοβουλία µεγάλων εται-
ρειών του ενεργειακού τοµέα, αλλά 
και τραπεζών. 

Οι εκδόσεις στην Ε.Ε.
Με το πέρασµα του χρόνου, αναπτύσ-
σεται δυναµική και στην έκδοση πρά-
σινων οµολόγων από κράτη-µέλη της 
Ε.Ε. Από τη στιγµή που η Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ξεκίνησε 
την όλη διαδικασία και µε την προο-
πτική πάνω από το ένα τρίτο του προ-
γράµµατος NextGenerationEU –στο 
οποίο κυριαρχεί το Ευρωπαϊκό Τα-
µείο Ανάκαµψης– να χρηµατοδοτη-
θεί από την έκδοση πράσινων οµο-
λόγων µε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, καταλαβαίνουµε ποια 
είναι η δυναµική των πραγµάτων. 
Το ∆ηµόσιο της Πολωνίας προχώ-
ρησε το 2016 στην έκδοση τριών πρά-
σινων οµολόγων συνολικού ύψους 
3,7 δισ. ευρώ, µε 30ετή περίοδο ωρί-
µανσης.
Ακολούθησε το 2017 η Γαλλία µε ένα 
οµόλογο-γίγαντα 27 δισ. ευρώ, µε 
22ετή περίοδο ωρίµανσης. 
Το 2018 βγήκε στην αγορά µε δύο 
πράσινα οµόλογα η Ιρλανδία και συ-
γκέντρωσε 5 δισ. ευρώ και το Βέλγιο 
µε ένα οµόλογο µε το οποίο εξασφά-
λισε 5,7 δισ. ευρώ.
Το 2019 ακολούθησε η Ολλανδία µε 
πράσινο οµόλογο 12 δισ. ευρώ και µε 
20ετή περίοδο ωρίµανσης. 
Το 2020 ήρθε η σειρά της Σουηδίας 
µε δύο πράσινα οµόλογα ύψους 8,3 
δισ. ευρώ, της Γερµανίας µε δύο ο-
µόλογα ύψους 11,5 δισ. ευρώ και της 
Ουγγαρίας µε ένα οµόλογο ύψους 1,5 
δισ. ευρώ, όλα µε περίοδο ωρίµανσης 
10-15 ετών.
Το 2021 έκανε εντυπωσιακό ξεκί-
νηµα η Ιταλία µε την έκδοση ενός 
πράσινου οµολόγου ύψους 8,5 δισ. 
ευρώ, 24ετή περίοδο ωρίµανσης και 

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

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

22 www.freesunday.gr
06.06.2021



Εξαιρετικά επιτυχηµένη 
η έκδοση της Ιταλίας, µε 
πρωτοβουλία Ντράγκι
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Περιβάλλοντος

κουπόνι 1,5%. 
Η περίπτωση της Ιταλίας παρουσιά-
ζει µεγάλο ενδιαφέρον για εµάς, για 
δύο λόγους. Πρόκειται για µία υπερ-
χρεωµένη χώρα, η οποία έχει το δεύ-
τερο µεγαλύτερο χρέος στην Ευρω-
ζώνη, σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ, µετά 
την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η πολιτική 
τάξη της Ιταλίας εµπιστεύτηκε τη δι-
ακυβέρνηση στον Μάριο Ντράγκι, 
πρώην διοικητή της Κεντρικής Τρά-
πεζας της Ιταλίας και πρώην πρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας (ΕΚΤ). Η ανταπόκριση της αγο-
ράς στην έκδοση του ιταλικού πρά-
σινου οµολόγου ήταν ενθουσιώδης 
και το γεγονός ότι την πρωτοβουλία 
πήρε µία προσωπικότητα µε το διε-
θνές κύρος του Ντράγκι διευκολύνει 
τον Νότο να κινηθεί προς αυτή την 
κατεύθυνση. 
Άλλωστε, ο Ντράγκι είναι απόλυτα 
συνεπής στη γραµµή που µας παρου-
σίαζε στην Επιτροπή Οικονοµικής 
και Νοµισµατικής Πολιτικής του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη θεσµο-
θετηµένη τακτική ανταλλαγή από-
ψεων που είχε µαζί µας σαν πρόεδρος 
της ΕΚΤ. Ο Ντράγκι εξηγούσε ότι, 
εκτός από το ύψος των δηµοσίων δα-
πανών, πρέπει να µας ενδιαφέρει και 
η ποιότητά τους, δηλαδή κατά πόσον 
έχουν επενδυτική, παραγωγική διά-
σταση. 
Οι ευρωπαϊκοί θεσµοί και οι διεθνείς 
οργανισµοί υπογραµµίζουν στις εκ-
θέσεις τους για την ελληνική οικο-
νοµία το έλλειµµα δηµοσίων επενδύ-
σεων που χαρακτηρίζει τη χώρα µας 
και την ανάγκη να καλυφθεί µε κά-
ποιον τρόπο, ώστε να βελτιωθεί και η 
προοπτική διαχείρισης του δηµόσιου 
χρέους, το οποίο πλέον όλοι θεωρούν 
βιώσιµο. 

Μεγάλα οφέλη
Σε αυτές τις συνθήκες υποστηρίζω ότι 
η Ελλάδα θα έχει µεγάλα οφέλη αν 
προχωρήσει στην έκδοση πράσινου 
οµολόγου ύψους 5 δισ. ευρώ, µε πε-
ρίοδο ωρίµανσης 20-25 ετών. 
Η ανάλυση που έχω κάνει στο καλής 
ποιότητας Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµ-
ψης, που έχει ετοιµάσει η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, οδηγεί στο ασφαλές συ-
µπέρασµα ότι υπάρχουν µεγάλα κενά 
στη χρηµατοδότησή του. 
Τα ποσά που προβλέπονται για την 
ηλεκτροκίνηση σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη είναι εντελώς ανεπαρκή. 
Χρειάζονται συµπληρωµατικά κονδύ-
λια για την πραγµατοποίηση της απο-
λιγνιτοποίησης στη ∆υτική Μακεδο-

νία και στην Αρκαδία, µε όρους που 
θα δηµιουργήσουν επενδυτική δυνα-
µική και θα εξασφαλίσουν δεκάδες 
χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Στο 
θέµα των «έξυπνων πόλεων», οι ο-
ποίες συνδυάζουν την πράσινη µε την 
ψηφιακή µετάβαση και γνωρίζουν ι-
διαίτερη ανάπτυξη στην Κίνα, το Ε-
θνικό Σχέδιο Ανάκαµψης περιορίζε-
ται στη χρηµατοδότηση ενός πιλοτι-
κού προγράµµατος. 
∆εν υπάρχουν περιθώρια για καθυ-
στερήσεις και χαµένες ευκαιρίες. Το 
µέλλον είναι ήδη εδώ και θα µας προ-
σπεράσει, αν δεν κινηθούµε γρήγορα 
και αποτελεσµατικά. 

Μεγαλύτερη αυτονοµία
Η έκδοση πράσινου οµολόγου θα ε-
ξασφαλίσει στο ∆ηµόσιο περισσό-
τερο χρήµα για να κάνει πιο γρήγορη 
και αποτελεσµατική την πράσινη µε-
τάβαση. Θα έχει τη δυνατότητα να 
κάνει επενδύσεις υποδοµής ή να στη-
ρίξει παραγωγικές επενδύσεις σηµα-
ντικών ελληνικών και ξένων επιχει-
ρήσεων. 
Η αύξηση του ρευστού που θα έ-
χουµε στη διάθεσή µας θα ενισχύσει 
και την οικονοµική αυτονοµία µας σε 
σχέση µε την Ε.Ε. Συνήθως κάνουµε 
δύο λάθη σε ό,τι αφορά την οικονο-
µική µας συνεργασία µε την Ε.Ε. 
Το ένα λάθος προέρχεται συνήθως 

από την Αριστερά. Οδηγεί σε µία 
στείρα αντιπαλότητα της Ελλάδας µε 
την Ε.Ε. και καταλήγει να περιορίζει 
την αποτελεσµατικότητα της συνερ-
γασίας σε βάρος της πατρίδας µας. 
Το άλλο λάθος προέρχεται συνήθως 
από τους φιλο-Ευρωπαίους πολιτι-
κούς µας, οι οποίοι εµφανίζονται ικα-
νοποιηµένοι µε τη συνεργασία µε τις 
Βρυξέλλες, ανεξάρτητα από το τελικό 
αποτέλεσµα. Πήρα µέρος διαδικτυ-
ακά στον εορτασµό της συµπλήρω-
σης 40 ετών από την ένταξη της Ελ-
λάδας στην ΕΟΚ, που πραγµατοποιή-
θηκε στο Ζάππειο. Όλοι οι οµιλητές 
υπογράµµισαν -–και καλά έκαναν– 
την ιστορική σηµασία της στρατηγι-
κής επιλογής του Κωνσταντίνου Κα-
ραµανλή. 
∆εν πρέπει να ξεχνάµε πάντως ότι γί-
ναµε το δέκατο µέλος της τότε Ευ-
ρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας 
(ΕΟΚ) και ύστερα από µία πορεία 40 
ετών «επιτυχιών» έχουµε κατά κε-
φαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
(ΑΕΠ) µόλις τα δύο τρίτα του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε. των «27». 
Η συγκριτική οικονοµική µας απο-
τυχία οφείλεται σε δύο λόγους. ∆εν 
προσαρµοστήκαµε όπως έπρεπε στο 
κοινοτικό κεκτηµένο, και έτσι χά-
σαµε µεγάλες ευκαιρίες και δηµι-
ουργήσαµε πολλά προβλήµατα στον 
εαυτό µας. Επίσης, ποτέ δεν πήραµε 
πρωτοβουλίες για να φύγουµε µπρο-
στά από τους εταίρους που είναι ταυ-
τόχρονα και ανταγωνιστές µας. 
Η κυρίαρχη πολιτική σκέψη αντι-
λαµβάνεται την Ε.Ε. ως µια δύναµη 
που µπορεί να µας απειλήσει και να 
µας καταστρέψει, ή ως µια δύναµη 
που µπορεί να µας στηρίξει και να 
µας λύσει τα προβλήµατα. ∆εν ισχύει 
ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η Ε.Ε. είναι 
πρώτα απ’ όλα ένας χώρος οικονο-
µικού ανταγωνισµού, ο οποίος προ-
σφέρει µεγάλες ευκαιρίες στα κράτη-

µέλη. Όσοι προσαρµόζονται αποτελε-
σµατικά στους ευρωπαϊκούς κανόνες 
και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, απο-
κτούν µια ισχυρή εθνική και ευρωπα-
ϊκή οικονοµική βάση, που τους επι-
τρέπει την επιτυχηµένη παγκοσµιο-
ποίηση. 
Συνήθως, παρατηρούµε αυτήν τη δι-
αδικασία στη Γερµανία, που έχει µια 
οικονοµία µε άλλα µεγέθη και δυνα-
τότητες από τη δική µας. ∆εν έχουµε 
αντιληφθεί όµως ότι την ίδια στρατη-
γική προσαρµοσµένη στις ιδιαιτερό-
τητες και τις δυνατότητές τους ακο-
λουθούν άλλα κράτη-µέλη απόλυτα 
συγκρίσιµα µε εµάς, όπως η Ιρλανδία 
και η Κύπρος. 
Η Ιρλανδία ήταν πριν από 30 χρό-
νια στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης µε 
εµάς. Τώρα έχει περίπου διπλάσιο 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Έκανε πράγ-
µατα που δεν έκαναν οι άλλοι, όπως 
ήταν η µετατροπή της σε ευρωπαϊκή 
βάση των αµερικανικών ψηφιακών 
κολοσσών και η υιοθέτηση ενός ε-
ξαιρετικά ανταγωνιστικού φορολο-
γικού συστήµατος, πολύ επιθετικού 
για τα µέτρα της Ε.Ε. Ανάλογη ήταν 
και η προσέγγιση της Κύπρου στα 
φορολογικά θέµατα, µε αποτέλεσµα 
να αποκτήσει εντυπωσιακό ανταγω-
νιστικό πλεονέκτηµα. 
Η Ιρλανδία και η Κύπρος αναδεικνύ-
ονται σε αυτήν τη φάση σε σηµαντικά 
εµπόδια στην προσπάθεια του ΟΟΣΑ, 
αλλά και της Ε.Ε., να αυξήσουν διε-
θνώς τον ελάχιστο φορολογικό συ-
ντελεστή των µεγάλων επιχειρήσεων. 

Επιτάχυνση 
της ανάπτυξης
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κινείται 
στα οικονοµικά θέµατα στη σωστή 
κατεύθυνση. ∆υστυχώς, όµως, είµα-
στε σχεδόν πάντα στο ευρωπαϊκό 
πλαίσιο, και µάλιστα κάτω από τον 
µέσο όρο. Χρειαζόµαστε να βρούµε 
τρόπους να φύγουµε µπροστά, εντυ-
πωσιάζοντας τους εταίρους και αντα-
γωνιστές µας και περιορίζοντας την 
εξάρτησή µας από την ευρωπαϊκή 
γραφειοκρατία, η οποία έχει καλές 
διαθέσεις απέναντί µας, αλλά και τον 
δικό της σχεδιασµό. 
Η έκδοση πράσινου οµολόγου µε 
τη µέθοδο που ακολούθησε ο Ντρά-
γκι και ετοιµάζεται να ακολουθήσει 
και ο Σάντσεθ στην Ισπανία είναι ένα 
πρώτο ουσιαστικό βήµα στην ανά-
πτυξη πρωτοβουλιών που θα µας ξε-
χωρίσουν, ως ένα βαθµό, από τους άλ-
λους και θα µας δώσουν ένα συγκρι-
τικό πλεονέκτηµα. 
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Οι Γερµανοί προχωρούν µεθοδικά, 
οι Γάλλοι έχουν δεύτερες σκέψεις
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Π
αρακολουθώντας 
στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τους 
ολοένα πιο φιλό-
δοξους στόχους 
που τίθενται για 

την πράσινη µετάβαση, καταλήγω στο 
συµπέρασµα ότι οι πολιτικοί δεν λέµε 
όλη την αλήθεια στους πολίτες. Οι πε-
ρισσότεροι πολιτικοί αφήνουν σκό-
πιµα να εννοηθεί ότι µια κοσµοϊστο-
ρική αλλαγή, όπως είναι η µετατροπή 
της Ε.Ε. σε περιοχή µε µηδενικούς α-
τµοσφαιρικούς ρύπους σε ό,τι αφορά 
τα αέρια του θερµοκηπίου, µπορεί να 
γίνει χωρίς κόστος για τους κατανα-
λωτές και τους φορολογουµένους. 
Νοµίζω ότι πρέπει να πούµε την α-
λήθεια και να ενηµερώσουµε πλήρως 
την κοινή γνώµη, όχι για να σταθούµε 
εµπόδιο στην αναγκαία πράσινη µε-
τάβαση, αλλά για να εξασφαλίσουµε 
τη συναίνεση των πολιτών, χωρίς την 
οποία δεν γίνεται τίποτα.
 
Το κακό προηγούµενο
Υπάρχει ήδη ένα κακό πολιτικό προ-
ηγούµενο σε ό,τι αφορά τους περι-
βαλλοντικούς φόρους. Το 2018 ο 

πρόεδρος της Γαλλίας, Μακρόν, προ-
χώρησε σε σηµαντική αύξηση των 
φόρων στα καύσιµα προκειµένου 
να αποθαρρύνει τις µετακινήσεις µε 
Ι.Χ. και να χρηµατοδοτήσει πολιτικές 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
Η αντίδραση της γαλλικής κοινωνίας 
ήταν εντυπωσιακή. Αναπτύχθηκε 
το κίνηµα των «Κίτρινων Γιλέκων», 
αυτονοµηµένο από τα κόµµατα και 
µε δυναµική συµµετοχή της βάσης. 
Πρωταγωνίστησαν σε αυτό εργαζό-
µενοι, που στηρίζονται –για τις µετα-
κινήσεις τους– στο Ι.Χ. αυτοκίνητό 
τους, και µικροµεσαίοι, οι οποίοι κα-
λύπτουν για επαγγελµατικούς λόγους 
µεγάλες αποστάσεις. 
Μετά από ένα διάστηµα, το κίνηµα 
των «Κίτρινων Γιλέκων» κυριαρχή-
θηκε από οµάδες ταραχοποιών και 
έτσι έχασε σιγά-σιγά τη λαϊκή απο-
δοχή του. 
Ο Μακρόν –για να το ελέγξει– ανα-
γκάστηκε να πάρει πίσω τους περι-
βαλλοντικούς φόρους και προχώ-
ρησε σε παροχές προς τους µη προ-
νοµιούχους, που κοστίζουν στον 
κρατικό προϋπολογισµό γύρω στα 10 
δισ. ευρώ τον χρόνο. Για να περιορί-

σει τις λαϊκές αντιδράσεις, «έβαλε στο 
ψυγείο» την ασφαλιστική µεταρρύθ-
µιση, η οποία ήταν από τις βασικές 
δεσµεύσεις του στην προεκλογική 
εκστρατεία του 2017. 
Το σηµαντικότερο, η δυσαρέσκεια 
που προκάλεσαν οι περιβαλλοντικοί 
φόροι αύξησε τα ποσοστά της Λεπέν, 
η οποία από εκείνη την περίοδο κι-
νείται γύρω στο 45% στις δηµοσκο-
πήσεις που εξετάζουν το πιθανό απο-
τέλεσµα µιας νέας µονοµαχίας για την 
Προεδρία της ∆ηµοκρατίας µεταξύ 
Μακρόν και Λεπέν. Ο Μακρόν κατα-
γράφει ποσοστά της τάξης του 55% σε 
αυτές τις δηµοσκοπήσεις. Εξακολου-
θεί να έχει το πλεονέκτηµα έναντι της 
Λεπέν, παίζει όµως πλέον στην ίδια 
κατηγορία µε αυτήν. Στον δεύτερο 
γύρο των προεδρικών του 2017 είχε 
θριαµβεύσει επί της Λεπέν µε αναλο-
γία ψήφων 2 προς 1. 
Το προηγούµενο του περιβαλλοντι-
κού φόρου, που λειτούργησε ως κα-
ταλύτης στη δηµιουργία του κινήµα-
τος των «Κίτρινων Γιλέκων», δείχνει 
πόσο λεπτές είναι οι κοινωνικές και 
πολιτικές ισορροπίες στο ζήτηµα της 
πράσινης µετάβασης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ετοιµάζεται να προωθήσει 
την επέκταση της 
εµπορίας ρύπων σε 
αυτοκινητοβιοµηχανία, 
οικοδοµή και κατασκευές

Ο σκεπτικισµός των Γάλλων αναδει-
κνύεται µέσα από ειδικό αφιέρωµα 
της έγκυρης κεντροδεξιάς εφηµερί-
δας Le Figaro (2 Ιουνίου 2021). 
Σε αυτό, επισηµαίνεται µεταξύ άλλων: 
«Κατά βάθος, αυτό αρχίζει να µοιά-
ζει µε έναν περιορισµό στην ελευθε-
ρία, γιατί αν η αποστολή αυτών που 
ασκούν την εξουσία είναι να ορίζουν 
κανόνες και στόχους, σίγουρα δεν 
είναι να επιβάλουν µια συγκεκριµένη 
τεχνολογία».
Όπως υπογραµµίζει η εφηµερίδα: 
«Παντού αρχίζουν να υψώνονται 
φωνές για να µας προειδοποιήσουν 
ότι το “όλα ηλεκτρικά” µπορεί να µας 
οδηγήσει σε ένα αδιέξοδο».
Η εφηµερίδα προβάλλει τη θέση ότι: 
«Το περιβαλλοντικό ισοζύγιο της η-
λεκτρικής τεχνολογίας δεν είναι µη-
δενικό. Όλα εξαρτώνται από την πηγή 
της παραγωγής του ηλεκτρισµού. Ση-
µασία έχει η παραγωγή των µπατα-
ριών, των οποίων η επαναφόρτιση 
βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του 
προγράµµατος. Η κατασκευή των υ-
ποδοµών καθιστά αναγκαίες µεγάλες 
επενδύσεις. Μπορεί η κοινωνία να 
πληρώσει αυτή την πολυτέλεια; Για 
ποια αποτελέσµατα;».
Η επιχειρηµατολογία ολοκληρώνε-
ται µε εκτιµήσεις που δείχνουν ότι 
το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας 
θα αυξηθεί, γιατί θα ενσωµατωθούν 
σε αυτή φόροι προκειµένου να αντι-
σταθµιστούν οι απώλειες από τα φο-
ρολογικά έσοδα από τα πετρελαιο-
ειδή. Επίσης, οι επιδοτήσεις και οι 
φοροαπαλλαγές για την απόκτηση η-
λεκτρικού αυτοκινήτου δεν αποζη-
µιώνουν πλήρως τους ιδιοκτήτες των 
συµβατικών αυτοκινήτων για την α-
παξίωσή τους. 
Τις ανησυχίες µεγαλώνει µελέτη της 
Cambridge Econometrics, η οποία 
εκτιµά ότι η σχεδιαζόµενη από την 
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Το προηγούµενο 
των «Κίτρινων 
Γιλέκων» δείχνει ότι 
οι περιβαλλοντικοί 
φόροι είναι υψηλού 
πολιτικού ρίσκου

Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκταση του 
συστήµατος αγοράς ρύπων στα αυ-
τοκίνητα, στις συγκοινωνίες και στις 
κατοικίες µπορεί να οδηγήσει σε µε-
γάλη αύξηση του κόστους των δικαι-
ωµάτων ρύπων µέχρι το 2030. Το τε-
λικό αποτέλεσµα θα είναι να διπλασι-
αστεί περίπου το κόστος θέρµανσης 
ενός σπιτιού µε φυσικό αέριο στη 
Γαλλία και να τριπλασιαστεί περίπου 
το κόστος θέρµανσης ενός σπιτιού µε 
άνθρακα στην Πολωνία.
 
Η γερµανική µέθοδος
Πολύ πιο ήρεµα είναι τα πράγµατα 
στη Γερµανία, η οποία κινείται µεθο-
δικά στην επιβολή φόρων στις εκπο-
µπές διοξειδίου του άνθρακα. Έχει ε-
φαρµόσει φόρο 25 ευρώ ανά τόνο δι-
οξειδίου του άνθρακα στο πετρέλαιο, 
το ντίζελ, το πετρέλαιο θέρµανσης και 
το φυσικό αέριο. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
Γερµανοί αρχίζουν σιγά-σιγά να πλη-
ρώνουν περισσότερα στα πρατήρια 
καυσίµων και στον λογαριασµό της 
θέρµανσης.
Η εµπειρία της Γερµανίας οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι οι εταιρείες των κλά-
δων στους οποίους εφαρµόζεται το 
εµπόριο ρύπων περνάνε το κόστος 
στους καταναλωτές. Ο γερµανικός 
φόρος των 25 ευρώ ανά τόνο διοξει-
δίου του άνθρακα που εκπέµπεται, υ-
πολογίζεται από τον Γερµανικό Ορ-
γανισµό Καταναλωτών ότι θα επιβα-
ρύνει το λίτρο του ντίζελ κατά 0,08 
ευρώ, της βενζίνης κατά 0,07 και του 
πετρελαίου θέρµανσης κατά 159 ευρώ 
στα 2.000 λίτρα που καταναλώνονται 
ετησίως. 
Συνολικά, µία οικογένεια τεσσάρων 
ατόµων µε αυτοκίνητο που κινείται 
µε βενζίνη και σύστηµα θέρµανσης µε 
φυσικό αέριο θα επιβαρυνθεί µε 204 
ευρώ το 2021, ενώ η επιβάρυνση θα 
αυξηθεί σε 451 ευρώ το 2025 εξαιτίας 
της συνεχούς αύξησης του κόστους 
των δικαιωµάτων ρύπων. 
Οι Γερµανοί δείχνουν –ως συνήθως– 
καλά οργανωµένοι και σίγουροι για 
τον εαυτό τους, αλλά οι κοινωνικές 
και πολιτικές αντιδράσεις κρίνονται 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Οι βασικοί αριθµοί
Η Ε.Ε. έχει θέσει στόχο µέχρι το 
2050 να φτάσει σε µηδενικές εκπο-
µπές αερίων. Μέχρι σήµερα καλύπτε-
ται το 40% της ευρωπαϊκής οικονο-
µίας από το σύστηµα εµπορίας ρύπων. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιµάζεται 
να διευρύνει την επιρροή του, εντάσ-
σοντας σε αυτό αυτοκινητοβιοµηχα-

νία και οικοδοµή. Όσο διευρύνεται 
η εφαρµογή του συστήµατος εµπο-
ρίας ρύπων, τόσο µεγαλώνει το κό-
στος του, εφόσον περισσότερες εται-
ρείες ανταγωνίζονται για ένα προκα-
θορισµένο όγκο ρύπων. 
Τον περασµένο µήνα, η τιµή για έναν 
τόνο εκποµπών του διοξειδίου του 
άνθρακα έφτασε προσωρινά στο επί-
πεδο-ρεκόρ των 53 ευρώ. Σύµφωνα 
µε ορισµένους υπολογισµούς, θα 
πρέπει να σταθεροποιηθεί πάνω από 
τα 60 ευρώ τον τόνο για να λειτουργή-
σει η ευρωπαϊκή οικονοµία µε τρόπο 
ώστε να µειωθεί η εκποµπή ρύπων 
µέχρι το 2030 κατά 55% σε σχέση µε 
το 1990.
Γι’ αυτό, κάθε φορά που ψηφίζονται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολο-
ένα πιο φιλόδοξοι στόχοι για τη µεί-
ωση της εκποµπής αερίων, αναρωτιέ-
µαι ποιο ακριβώς θα είναι το κόστος 
αυτής της επιταχυνόµενης προσαρµο-
γής και πώς ακριβώς θα κατανεµηθεί.
 
Νέοι πόροι για την Ε.Ε.
Το ιστορικό βήµα που έκανε η Ε.Ε. 
για τη χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊ-

κού Ταµείου Ανάκαµψης, µε την έκ-
δοση οµολόγων από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, οδηγεί στην αµοιβαιοποί-
ηση του χρέους, αλλά και στην ανά-
γκη να υπάρξουν νέοι πόροι προκει-
µένου να αποπληρωθούν –σε βάθος 
χρόνου– τα δάνεια που θα συνάψει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ο σχεδιασµός των νέων πόρων έχει 
ως εξής. Από 1ης Ιανουαρίου 2021 ι-
σχύει µια νέα εθνική συνεισφορά 
στον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό, η 
οποία στηρίζεται στον όγκο των µη α-
νακυκλώσιµων πλαστικών. Σύµφωνα 
µε τους υπολογισµούς, το 40% των 
πλαστικών απορριµµάτων προέρχεται 
από τη συσκευασία, το 22% από κα-
ταναλωτικά/οικιακά είδη, το 20% από 
τα κτίρια και τις κατασκευές, το 9% 
από τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, 
το 6% από τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά 
είδη και το 3% από την αγροτική πα-
ραγωγή. Το 39% των πλαστικών α-
πορριµµάτων καίγεται, το 31% θάβε-
ται και το 30% ανακυκλώνεται. 
Το ρεκόρ στην παραγωγή πλαστικών 
απορριµµάτων έχει η Ιρλανδία µε 54 
κιλά τον χρόνο ανά άτοµο, ενώ ο ευ-
ρωπαϊκός µέσος όρος είναι 33 κιλά. 
Από 1ης Ιανουαρίου έχει επιβληθεί 
επιβάρυνση 0,8 ευρώ ανά κιλό πλα-
στικών απορριµµάτων, δηλαδή 800 
ευρώ ανά τόνο. 
Ο φόρος που επιβλήθηκε στα πλα-
στικά οδηγεί σε σχετικά µικρά οικο-
νοµικά µεγέθη, αλλά είναι ένα είδος 
προετοιµασίας για µεγαλύτερες κλί-
µακας πρωτοβουλίες που θα πάρει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Εντός του Ιουνίου 2021, θα παρουσι-
άσει τις προτάσεις της για έναν «µη-
χανισµό προσαρµογής» που θα επι-
βαρύνει τα εισαγόµενα από τρίτες 
χώρες προϊόντα, ανάλογα µε τη συµ-
βολή της παραγωγής τους στις εκπο-

µπές αερίων. Θα παρουσιάσει επίσης 
την επέκταση του Συστήµατος Εµπο-
ρίας Ρύπων (ETS, Emissions Trading 
System) στην αυτοκινητοβιοµηχανία, 
στην οικοδοµή και στις κατασκευές.
Τέλος, θα κάνει συγκεκριµένες προ-
τάσεις και για τη δυνατότητα επιβο-
λής ψηφιακού φόρου. Επειδή η επι-
βάρυνση των εισαγόµενων προϊόντων 
στο πλαίσιο του «µηχανισµού προ-
σαρµογής» και η επιβολή ψηφιακού 
φόρου αφορούν άµεσα τις σχέσεις µε 
τις ΗΠΑ και την Κίνα, αναµένεται να 
καθυστερήσει η εφαρµογή τους. Αυτό 
σηµαίνει ότι η επέκταση του Συστή-
µατος Εµπορίας Ρύπων (ETS) θα ανα-
δειχθεί σε ζήτηµα πρώτης προτεραι-
ότητας, προκειµένου να χρηµατοδο-
τηθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισµός 
και κυρίως να πιεστούν οι εθνικές οι-
κονοµίες να προχωρήσουν στην πρά-
σινη µετάβαση σύµφωνα µε τους στό-
χους.
 
Ο ρόλος των κρατών
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγ-
µατα, οι µεγάλες επιβαρύνσεις θα 
καταγραφούν σε εθνικό επίπεδο, 
και µόνο ένα µικρό µέρος των σχε-
τικών εσόδων θα καταλήξει στον ευ-
ρωπαϊκό προϋπολογισµό για να ανα-
διανεµηθεί. 
Αυτόµατα αναδεικνύεται ο ρόλος των 
εθνικών κυβερνήσεων που έχουν 
µπροστά τους µια σύνθετη αποστολή. 
Οι επιβαρύνσεις δεν πρέπει να δη-
µιουργήσουν ανυπέρβλητα προβλή-
µατα στις επιχειρήσεις. Κάθε κράτος-
µέλος προσπαθεί να σπρώξει τον λο-
γαριασµό σε κλάδους που δεν έχει το 
οικονοµικό πλεονέκτηµα. Για παρά-
δειγµα, οι «Βόρειοι» υποστηρίζουν 
δυναµικά την επέκταση του συστή-
µατος εµπορίας ρύπων στις αεροµε-
ταφορές και την εµπορική ναυτιλία, 
µε προφανείς συνέπειες για την ελ-
ληνική οικονοµία. 
Βασικό µέληµα των κυβερνήσεων 
πρέπει να είναι και η αναδιανοµή 
των χρηµάτων που θα συγκεντρω-
θούν από τις περιβαλλοντικές επιβα-
ρύνσεις, προκειµένου να ενισχυθούν 
αυτοί που έχουν τις µεγαλύτερες α-
νάγκες και να µην αντιδράσουν στην 
πράσινη, ενεργειακή µετάβαση, σύµ-
φωνα µε το προηγούµενο των «Κίτρι-
νων Γιλέκων» στη Γαλλία. 
Πρόκειται για µια εξαιρετικά σύν-
θετη περιβαλλοντική, ενεργειακή, 
οικονοµική, κοινωνική και σε τελική 
ανάλυση πολιτική άσκηση, την περι-
πλοκότητα της οποίας δεν είµαι βέ-
βαιος ότι έχουµε αντιληφθεί.
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μαίνει πρακτικά αυτό μάς το δείχνει η γειτονική μας Βό-
ρεια Μακεδονία, τα αγαπημένα μας Σκόπια.
Η γειτονική χώρα έχει πληθυσμό 2,1 εκατομμύρια και 
αριθμό θανάτων 2.610 ανά εκατομμύριο. Είναι έβδομη 
στη θλιβερή παγκόσμια κατάταξη. Η χώρα μας, με πλη-
θυσμό 10,5 εκατομμύρια, έχει 1.170 θανάτους ανά εκα-
τομμύριο και είναι στην 42η θέση. Τον χειμώνα λοιπόν 
«τα Σκόπια», οι ανεμβολίαστοι συμπατριώτες μας, θα 
κυκλοφορούν ανάμεσά μας και, ευχόμαστε, αλλά πόσο 
εφικτό είναι, τα σκοπιανά ρεκόρ να μην καταρριφθούν. 
Το πρόβλημα είναι ότι είναι πιθανό να καταρριφθούν 
και μέσα στο καλοκαίρι, διότι θα έχουμε εισροή τουρι-
στών, πολλοί από τους οποίους επίσης δεν θα είναι εμ-
βολιασμένοι. Αν δεν τηρηθούν σχολαστικά τα υπόλοιπα 
«ήπια» μέτρα, το πρόβλημα θα ανακύψει δριμύ. Όλοι 
γνωρίζουμε ότι οι συνωστισμοί όχι δεν αποφεύγονται, 
αλλά επιδιώκονται πλέον. Αποφασίσαμε μόνοι μας ότι η 
πανδημία τέλειωσε και παριστάνουμε ότι δεν υπάρχει. 
Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα εκπλαγούμε και δυσά-
ρεστα και σύντομα.
Καταφέραμε με πορείες, εκκλησίες, παρτάκια και μπα-
ράκια μέσα στον χειμώνα να διατηρήσουμε το πανδη-
μικό κύμα ψηλά μέχρι και σήμερα, που έχουμε πια κα-
λοκαίρι. Είναι βέβαιο ότι θα το συντηρήσουμε ψηλά 
και το καλοκαίρι, ειδικά αναμεμιγμένοι με τους ξένους, 
αλλά αυτήν τη φορά «από ξεγνοιασιά», στην καλύτερη 
περίπτωση, εμβολιοφοβία στη χειρότερη ή ψεκασμό 
(δεν πιστέψαμε ποτέ ότι υπάρχει πανδημία) στην τρι-
σχειρότερη. Για έναν περίεργο λόγο (ατομική ανικανό-
τητα λέγεται), η απελευθέρωση μετακινήσεων και το ά-
νοιγμα των δραστηριοτήτων ερμηνεύεται από όλους ως 
λήξη του συναγερμού.
Πλέον, ο καθένας μας βρίσκεται αντιμέτωπος με τις επι-
λογές του και το Κράτος «πατερούλης» δεν αποτελεί δι-
καιολογία. Ο καθένας πρέπει να προφυλάξει τον εαυτό 
του με κάθε πρόσφορο τρόπο, είτε είναι μάσκα, είτε εμ-
βόλιο, είτε απόσταση, διότι ο ίδιος το επιλέγει και χωρίς 

Η φράση σημαίνει «πρόσωπο με πρό-
σωπο» και προέρχεται από την Πα-
λαιά Διαθήκη. Συγκεκριμένα, αναφέ-
ρεται στο κεφάλαιο όπου περιγράφε-
ται η «συνάντηση» του Θεού με τον 

Μωυσή για την παράδοση των Δέκα Εντολών. Από τις 10 
Μαΐου βρισκόμαστε ο καθένας «πρόσωπο με πρόσωπο» 
με την πανδημία και την υγειονομική κατάσταση της 
χώρας. Η κυβέρνηση απέσυρε πολύ μεγάλο μέρος των 
πανδημικών περιορισμών, η δε ψυχολογία που διαμορ-
φώνεται συνοψίζεται στη φράση «δεν τρέχει τίποτα». 
Ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων και ο αριθμός 
των ημερήσιων θανάτων παραμένει υψηλότατος, ειδικά 
αν λάβουμε υπόψη ότι βρισκόμαστε σε θερμή περίοδο 
και σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού έχει αποκτή-
σει μικρή, αλλά όχι αμελητέα, ανοσία από τους εμβολια-
σμούς. Είναι προφανές ότι παραβιάζουμε σε σημαντικό 
ποσοστό τους κανόνες αποστάσεων και απολύμανσης, 
αλλιώς δεν δικαιολογείται ο αριθμός των κρουσμάτων.
Πλέον, δεν υπάρχει έδαφος να κατηγορηθεί η κυβέρ-
νηση ως χούντα, επειδή απαγορεύει τις μετακινήσεις, 
όπως έλεγαν οι αριστεροί, ούτε ως ύποπτη ότι θέλει να 
επιβάλει «καθεστώς ελέγχου του πληθυσμού», όπως 
λένε οι θρησκόληπτοι και οι ψεκασμένοι. Οι ΜΕΘ δεν 
είναι (σήμερα) γεμάτες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς 
παραμένουν μέσα μαζικής μεταφοράς. Κανείς πια δεν 
κατηγορεί την κυβέρνηση. Όλοι είναι ικανοποιημένοι 
γιατί είναι «αμολημένοι».
Υπάρχουν και τα εμβόλια, τα οποία αποτελούν, καθαρά 
πλέον, ατομική επιλογή του καθενός μας. Τα μέχρι τώρα 
δεδομένα δείχνουν ότι σε κάθε ηλικιακή ομάδα παρα-
μένει, με επιλογή, ανεμβολίαστο περίπου το 35%, και 
ότι αυτό δεν θα αλλάξει γρήγορα. Σε αυτούς θα πρέπει 
να προστεθούν τα παιδιά. Πρακτικά, το φθινόπωρο, τρία 
(μπορεί τέσσερα) εκατομμύρια συμπολιτών μας θα πα-
ραμείνουν εμβολιαστικά ακάλυπτοι και το καλοκαίρι 
που διανύουμε και τον χειμώνα που έρχεται. Το τι ση-

να υπάρχει κανείς να το επιβάλει. Θα φανεί τι καταλά-
βαμε δεκαπέντε μήνες τώρα.
Η δυσοίωνη, αλλά απολύτως ρεαλιστική πρόβλεψη 
είναι ότι τον χειμώνα θα έχουμε ισχυρό πρόβλημα και 
ότι το αργότερο τα Χριστούγεννα θα τρέξουν και οι τε-
λευταίοι να εμβολιαστούν. Θα έχουν τρομάξει. Ανθρώ-
πινο και αυτό. Άλλωστε και πριν από την πανδημία πολ-
λοί, πάρα πολλοί συμπολίτες μας αυτοπροστατεύονταν 
περιορίζοντας ή προσαρμόζοντας δραστηριότητες, ε-
πειδή η υγεία τους το επέβαλε. Ουδείς νοιαζόταν γι’ 
αυτούς και ουδείς χαλούσε τη «ζαχαρένια» του. Ίσως η 
πανδημία αποτέλεσε την αιτία να σκεφτούν πολλοί άν-
θρωποι την κατάσταση και την ανάγκη του διπλανού 
τους. Το ερώτημα είναι αν αρκεί το ποσοστό.
Οφείλουμε, στο σημείο αυτό, να κατανοήσουμε ότι το 
άνοιγμα του τουρισμού είναι επιβεβλημένο κοινωνικά 
και οικονομικά. Δεν έχουμε, οι υπόλοιποι, τόσα λεφτά 
που να φτάνουν να θρέψουμε το 25% του εργατικού δυ-
ναμικού της χώρας. Έχουμε αποδείξει ότι δεν έχουμε 
και τη διάθεση να δείξουμε αλληλεγγύη. Όχι όταν, για 
παράδειγμα, οι ιδιοκτήτες προσφεύγουν στο ΣτΕ και ζη-
τούν ακύρωση της κρατικής απόφασης για μείωση ενοι-
κίων από τις κλειστές επιχειρήσεις. Αυτοί δεν κατάλα-
βαν ποτέ ότι δεν είναι συνεταίροι και ότι, για να πάρουν 
ενοίκια, πρέπει οι επιχειρήσεις να δουλεύουν. Κάποιοι 
άλλοι στο Δημόσιο δεν έθεσαν καν θέμα να προσφέ-
ρουν στους ανέργους ούτε την αξία του καφέ που δεν α-
γόρασαν τηλε-εργαζόμενοι. Κάποιοι σαν και αυτούς δεν 
θα καταλάβουν ποτέ ότι η πανδημία επιβάλλει κανόνες 
συμπεριφοράς. Ότι κανονικότητα δεν είναι ό,τι ο καθέ-
νας επιθυμεί, αλλά μόνο ό,τι είναι εφικτό. Ότι, ακόμη 
περισσότερο, κανονικότητα πρέπει να είναι η προσπά-
θειά μας να διασώζουμε κάθε φορά όσα περισσότερα γί-
νεται, προσαρμοζόμενοι σε συνθήκες που είναι υπέρτε-
ρες από εμάς. Απεδείχθη ότι κράζουμε κράτος και κυ-
βέρνηση εκ του πονηρού, για να εκβιάσουμε επιδόματα 
και απαλλαγές. Ποιος θα τα πληρώσει όμως κι από πού; 
Στο μεταξύ έχει ενδιαφέρον και το ότι, αφελώς, ουδείς 
ασχολείται με το πώς θα έρθουν και πώς θα κινηθούν οι 
τουρίστες. Γκρινιάξαμε παλιότερα, επειδή δήθεν οι του-
ρίστες θα κινούνται ελεύθερα κι εμείς όχι. Από τότε που 
μας αμόλησαν κι εμάς, ουδείς βλέπει πρόβλημα προς ε-
πίλυση. Κοιτάμε το δάχτυλο (την επιφανειακή καλοπέ-
ρασή μας) και χάνουμε το δάσος (τον κίνδυνο).
Είναι πολύ πιθανό ο τρόπος που ανοίγουμε τις δραστη-
ριότητες και ειδικά τον τουρισμό να είναι απολύτως ε-
σφαλμένος. Η κυβέρνηση υποχώρησε είτε στις οικονο-
μικές ανάγκες είτε, κυρίως (και δυστυχώς), στις «ψυχο-
λογικές» πιέσεις όσων «ήθελαν τη ζωή τους πίσω». Αυτό 
θα φέρει θανάτους. Αλλά πλέον όλοι αυτό ζητούμε και 
φέρουμε και την ευθύνη.
Όλοι (πρέπει να) γνωρίζουμε, πλέον. Ουδείς μάς υπο-
χρεώνει να συνωστιστούμε, παραμένει επιλογή μας να 
αυτοπεριοριστούμε. Η επιλογή είναι δική μας, όπως και 
το αντίστοιχο τίμημα. Έτσι κι αλλιώς, το αίσθημα της 
συλλογικής αλληλεγγύης ουδέποτε υπήρξε ισχυρό και 
γι’ αυτό, μόλις απεσύρθη η κρατική επιβολή, εξαφανί-
στηκε.
Πρόσωπο με πρόσωπο έκαστος με την πανδημία, η 
οποία δεν έφυγε επειδή καλοκαίριασε, και με τον κακό 
ή καλό του εαυτό. Όποιον από τους δυο επικρατεί...

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Ενώπιος ενωπίω
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Έπειτα από αρκετά χρόνια συνεχούς ε-
γκατάλειψης, η βίλα του Δημήτρη Πα-
παμιχαήλ περνάει σε νέο ιδιοκτήτη. 
Ήταν την δεκαετία του ’70, όταν ο Δη-
μήτρης Παπαμιχαήλ αποφάσισε να α-

γοράσει μία από τις βίλες του Πρότυπου Οικισμού του 
Πόρτο Ύδρα. Ένα ονειρικό σημείο της Αργολίδας, που 
ο ίδιος αγάπησε και αποτέλεσε καταφύγιο του μέχρι 
και το τέλος της ζωής του, το 2004. Το συγκεκριμένο 
ακίνητο έχει γνωρίσει ημέρες δόξας, φιλοξενώντας 
συχνά διάσημους φίλους του και συγγενείς. Άλλωστε, 
ο ηθοποιός πέρασε αρκετά χρόνια της παιδικής του η-
λικίας στην περιοχή φιλοξενούμενος από τον θείο του.

Αλλαγή σελίδας
Η ιστορία του ακινήτου, λοιπόν, αλλάζει σελίδα, 
μετά την απόφαση των κληρονόμων του ηθοποιού 
να το πουλήσουν. Άλλωστε, ο αδυσώπητος χρόνος 
είχε λεηλατήσει τα πάντα στο πέρασμά του. Ο άλ-
λοτε καταπράσινος κήπος μαράζωσε, ενώ στους σω-
ρούς ξερών φύλλων και κλαδιών ήρθαν να προστε-
θούν και κάποια μπάζα από τον μισογκρεμισμένο 
φράχτη. Οι εικόνες αυτές προκαλούν θλίψη στους 
κατοίκους της περιοχής, που δεν μπορούσαν να πι-
στέψουν πως ένα σπίτι με τέτοια ιστορική αξία έχει 
αφεθεί στο έλεος του χρόνου.

ΑΝΑΒΊΩΣΗ ΤΗΣ ΒΊΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΠΑΠΑΜΊΧΑΗΛ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΥΔΡΑ

Στόχος του νέου ιδιοκτήτη είναι η επαναφορά της παλιάς 
αίγλης του σπιτιού και η μετατροπή του σε πραγματικό 

στολίδι για τον οικισμό
  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Το άλλοτε «παλάτι» έμοιαζε να αμαυρώνει την κατά 
τα άλλα απαράμιλλη ομορφιά του οικισμού που έχει 
έκταση σχεδόν 180.000 τ.μ. και αποτελείται από 
340 κατοικίες, μέσα σε μία απίστευτη βλάστηση 
σαν όαση, με τη μοναδικότητα του καναλιού μήκους 
3.500 μ. Επιπλέον διαθέτει γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, 
παιδική χαρά, ενώ περιστοιχίζεται από 40 κάμερες 
ασφαλείας, παρέχοντας 24ωρη ιδιωτική ασφάλεια. 
Δεν είναι τυχαίο που τον αποκαλούν το «Μαϊάμι 
της Ελλάδος» ή η «Βενετία του Αργοσαρωνικού».
Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και παρήγορο 
είναι ότι ένα τόσο ιδιαίτερο ακίνητο παραμένει σε 
ελληνικά χέρια. 
Σύμφωνα με τον οικιστή του Πόρτο Ύδρα και ι-
διοκτήτη μιας από τις μεγαλύτερες Real Estate ε-
ταιρείες της ευρύτερης περιοχής, την Goutos 
Properties, Στάθη Βερύκιο, το ακίνητο δεν που-
λήθηκε σε υψηλή τιμή, λόγω της εγκατάλειψης και 
των φθορών που είχε υποστεί με το πέρασμα του 
χρόνου. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια 
η ζήτηση ακινήτων στην περιοχή παρουσιάζει ρα-
γδαία ανάπτυξη. Ξένοι και Έλληνες επενδυτές όλο 
και πιο πολύ αναζητούν ακίνητα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως 
της δημοσιότητας, το θρυλικό σπίτι του μεγάλου η-
θοποιού πουλήθηκε έναντι 140.000 ευρώ, ενώ ο 

νέος ιδιοκτήτης είναι Έλληνας επιχειρηματίας. Στό-
χος του είναι η επαναφορά της παλιάς αίγλης του 
σπιτιού και η μετατροπή του σε πραγματικό στολίδι 
για τον οικισμό.

Το τελευταίο βράδυ
Το σπίτι αυτό των 80 περίπου τ.μ., που εκτείνεται 
σε ένα οικόπεδο 250 τ.μ, και αποτελείται από 3 υ-
πνοδωμάτια, 2 μπάνια, 1 θέση πάρκινγκ, αποτέλεσε 
για πολλά χρόνια τον επίγειο παράδεισο του ηθο-
ποιού. Κάθε φορά που ο Παπαμιχαήλ περνούσε το 
κατώφλι του, το μυαλό του άδειαζε από κάθε είδους 
έγνοια και σκοτούρα, επιλέγοντας να περνά πολλές 
ώρες της ημέρας στον καταπράσινο κήπο με τις ξύ-
λινες πέργκολες.
Η περηφάνια του για το συγκεκριμένο ακίνητο ξε-
χείλιζε, και μόνο τυχαίο δεν είναι πως είχε φιλοξε-
νήσει εκεί μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του 
θεάτρου και του κινηματογράφου. Ακόμη και το τε-
λευταίο του βράδυ πριν τον προδώσει η καρδιά του, 
ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ είχε οργανώσει εκεί μια 
μικρή συγκέντρωση με φίλους, έχοντας πάντα στο 
πλευρό του την τότε σύντροφό του, Νάντια Μου-
ρούζη.
Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ απεβίωσε στις 8 Αυγού-
στου 2004, από καρδιακή προσβολή, σε ηλικία 70 
ετών. Ο ηθοποιός παραθέριζε στο εξοχικό του και 
το μεσημέρι αισθάνθηκε αδιαθεσία, οπότε μετα-
φέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου, αλλά ήταν 
ήδη αργά…

Η υποτροφία στην Αγγλία
Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ από τα εφηβικά του χρό-
νια είχε αποφασίσει ότι ήθελε να ασχοληθεί με το 
θέατρο. Οι γονείς του ήθελαν να σπουδάσει υφα-
ντουργία, καθώς είχε κερδίσει μια υποτροφία στην 
Αγγλία. Ωστόσο, το 1952 έδωσε κρυφά εισαγωγικές 
εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο και τελικά πέρασε. 
Αξιοθαύμαστο γεγονός αποτελεί ότι ο Παπαμιχαήλ 
έφτανε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεά-
τρου με τα πόδια από τον Πειραιά. Στη Σχολή του 
Εθνικού γνώρισε και την Αλίκη Βουγιουκλάκη, 
μελλοντική σύζυγο και συνεργάτιδά του. Ο πρώτος 
του ρόλος ήταν στον «Γλάρο» του Τσέχωφ και ακο-
λούθησε ο ρόλος του Πολύδωρου στην «Εκάβη» 
του Ευριπίδη το 1955. 
Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με το Θέατρο Τέχνης 
και από το 1962 συγκρότησε δικό του θίασο στο Ε-
λεύθερο θέατρο. Έπαιξε δίπλα στην Κυβέλη, την 
Κατίνα Παξινού, την Άννα Συνοδινού, την Αντι-
γόνη Βαλάκου και τον Αλέξη Μινωτή. Τιμήθηκε με 
το Βραβείο Κοτοπούλη το 1957. Επίσης συμμετείχε 
σε μεγάλες παραγωγές του ελληνικού κινηματογρά-
φου, όπως το «Ποτέ την Κυριακή» (1960) και «Τα 
κόκκινα φανάρια» (1963), ενώ ταινία σταθμός στη 
σταδιοδρομία του ήταν ο «Παπαφλέσσας» (1971), 
που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες υπερπαρα-
γωγές του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία κό-
στισε 12.009.000 δραχμές.
Από το 1964 και για δέκα ολόκληρα χρόνια πρω-
ταγωνίστησε στο θέατρο ως συνθιασάρχης με την 
Αλίκη Βουγιουκλάκη, καθώς και σε δεκάδες ταινίες 
ως ζευγάρι, στον κινηματογράφο αλλά και στη ζωή.



 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Πώς να αντιμετωπίσετε τις 
παρενέργειες από τον εμβολιασμό

Οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες είναι 
ένα σημάδι πως το 
εμβόλιο λειτουργεί 
και ο οργανισμός 
ανταποκρίνεται

Τα αποτελέσματα κλινικών μελετών που αφορούν 
στη χρήση εμβολίων για την προφύλαξη από ιο-
γενείς ή βακτηριακές λοιμώξεις έχουν δείξει ότι 
οι ανεπιθύμητες ενέργειες (παρενέργειες) αποτε-

λούν σύνηθες φαινόμενο. Το εμβόλιο της εποχιακής γρί-
πης, παραδείγματος χάριν, μπορεί να προκαλέσει πυρετό 
και κόπωση, μεταξύ άλλων αντιδράσεων, ενώ το εμβόλιο 
για την πρόληψη του έρπητα ζωστήρα μπορεί να προκα-
λέσει ρίγη, μυϊκό πόνο και στομαχικό άλγος. Κατά κάποιον 
τρόπο, αυτές οι ήπιες έως μέτριες αντιδράσεις αποτελούν 
φυσιολογική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, 
στο πλαίσιο της ανταπόκρισης του οργανισμού στον εμβο-
λιασμό. 
Το κλειδί είναι να σταθμίσει κάποιος την προσωρινή ταλαι-
πωρία έναντι του μακροπρόθεσμου οφέλους, όπως, για 
παράδειγμα, είναι το δυνητικά υψηλό επίπεδο προστασίας 
που προσφέρει ο εμβολιασμός κατά του COVID-19, ο οποί-

ος έχει αλλάξει εντελώς την καθημερινότητά μας και έχει 
σκοτώσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως. 
Είμαστε πρόθυμοι να ανεχτούμε την ταλαιπωρία σε άλλες 
πτυχές της ζωής μας, όπως είναι η άθληση, η οποία, αν 
και μας προκαλεί μυϊκούς πόνους, δεν την διακόπτουμε. 
Παρομοίως, υπάρχουν πολλές πτυχές της ζωής μας όπου 
πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να αντισταθμίσουμε κάποιον 
βαθμό δυσφορίας για το μακροπρόθεσμο κέρδος.
Οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου κατά 
της νόσου COVID-19 είναι σπάνιες, ενώ δεν θα βιώσουν 
τις παρενέργειες όλοι όσοι εμβολιάζονται. Οι περισσότεροι 
όμως άνθρωποι που εμβολιάζονται θα έχουν διάφορα 
από τα ακόλουθα συμπτώματα σε διαφορετικούς μεταξύ 
τους συνδυασμούς, τα οποία υποχωρούν μέσα σε λίγες 
ημέρες:
• Πόνος και οίδημα στο σημείο της ένεσης
• Κούραση

• Πονοκέφαλος
• Κρυάδα / Ρίγος
• Πυρετός
• Πόνος στους μύες και στις αρθρώσεις
• Ναυτία
 
Οι παρενέργειες είναι παρόμοιες για τα τρία εμβόλια και 
αποτελούν ένδειξη ανοσολογικής αντίδρασης στον εμ-
βολιασμό. Για την αντιμετώπιση των συνήθων, ήπιων 
παρενεργειών, μπορείτε να πάρετε παρακεταμόλη ή ιβου-
προφαίνη, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συστάσεις των 
Οργανισμών Υγείας σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Ευ-
ρώπη, αλλά και των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νο-
σημάτων όπως το CDC των ΗΠΑ, το NHS του Ηνωμένου 
Βασιλείου, η Επιτροπή Εμβολιασμού της χώρας μας και η 
Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης στην ΠΦΥ. 
Μπορείτε επίσης:
Να χρησιμοποιήστε παγοκύστη ή δροσερό, υγρό πανί για 
να μειώσετε την ερυθρότητα, τον πόνο και/ή το πρήξιμο 
στο σημείο όπου έγινε η λήψη.
Να κάνετε ένα δροσερό μπάνιο, που μπορεί να είναι κα-
ταπραϋντικό.
Να πίνετε υγρά συχνά για 1-2 ημέρες μετά τη λήψη του 
εμβολίου.
Ωστόσο, εάν οι ανεπιθύμητες ενέργειές είναι ανησυχητικές 
(δύσπνοια, πόνος στο στήθος ή στην κοιλιά, διαταραχές 
οράσεως, οίδημα άνω ή κάτω άκρου, εντονότατη κεφα-
λαλγία) ή δεν εξασθενίσουν μετά από μερικές ημέρες, επι-
κοινωνήστε με τον ιατρό σας.
Ευχαριστούμε τον κ. Στάθη Σκληρό, Γενικό Ιατρό, Διευ-
θυντή Κ.Υ. Νεμέας και Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας 
Έρευνας και Εκπαίδευσης στην ΠΦΥ.

Λάθος προσέγγιση οι εξετάσεις αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό 

Πρόσφατη ανακοίνωση του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρ-
μάκων (FDA) των ΗΠΑ σημειώνει ότι η χρήση των εξετά-
σεων αντισωμάτων για την εκτίμηση της ανοσίας μετά τον 

εμβολιασμό αποτελεί λανθασμένη προσέγγιση, που θα πρέπει να 
αποφεύγεται.
Όπως υποστηρίζει ο Οργανισμός, οι εξετάσεις αντισωμάτων χρη-
σιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή για να διαπιστωθεί ποιοι ασθενείς 
έχουν παρουσιάσει απόκριση της επίκτητης ανοσίας, μετά από 
μία μόλυνση με τον ιό, και δεν θα πρέπει να γίνονται για να προσ-
διοριστούν τα επίπεδα της ανοσίας στον ιό, ιδιαίτερα σε άτομα που 
έχουν εμβολιαστεί.
Στην ίδια ανακοίνωση, ο FDA τόνισε ότι οι εξετάσεις αντισωμάτων 
που κυκλοφορούν σήμερα για τον COVID-19 δεν έχουν σχεδια-
στεί έτσι ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν την ανοσία ή τον βαθμό 
προστασίας από τον COVID-19. Εξήγησε επίσης ότι η εξέταση αυτή 

θα πρέπει να ζητείται μόνο από γιατρούς που γνωρίζουν τους πε-
ριορισμούς και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της.

Οι εξετάσεις αντισωμάτων
Προς το παρόν, η θετική εξέταση αντισωμάτων δεν έχει συνδεθεί 
με ανοσία για τον SARS-CoV-2. Προκειμένου να επιβεβαιωθεί 
αυτό, θα πρέπει να γίνουν ειδικές κλινικές δοκιμές και επιδη-
μιολογικές μελέτες, όπως έχει γίνει δηλαδή σε άλλες ιογενείς 
λοιμώξεις, όπως η ηπατίτιδα Β.
Αρκετοί ειδικοί υποστηρίζουν επίσης ότι οι εξετάσεις αντισωμά-
των για τον SARS-CoV-2 βγάζουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα 
συχνότερα σε σχέση με άλλες λοιμώξεις. Τονίζουν επίσης ότι οι 
ασθενείς που έχουν θετικές εξετάσεις αντισωμάτων για τον ιό 
δεν θα πρέπει να αποφύγουν να κάνουν το εμβόλιο, καθώς η 
εξέταση αυτή δεν διασφαλίζει ότι έχουν επαρκή ανοσία.
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Παρατεινόμενες, οι πανδη-
μικές συνθήκες συγκλο-
νίζουν, κουράζουν και 
μαζί καθιστούν τους πο-

λίτες ανυπόμονους και υπερευαίσθη-
τους…
«Η ελευθερία είναι από τα πιο σημαντικά 
αγαθά του ανθρώπου».
«Περιόρισε τις ανάγκες σου, για να απλώ-
νεις την ελευθερία σου, είπε ένας σοφός. 
Προσπαθώ να το εφαρμόσω τώρα».

Όσο περνά ο καιρός και η υγειονομική 
κρίση διατηρείται επιθετική και ατιθά-
σευτη, χωρίς να δίνονται πραγματικά 
σήματα απελευθέρωσης από τους πε-
ριορισμούς του κορονοϊού, η εμπιστο-
σύνη στους κυβερνώντες θα υποχωρεί, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συνέ-
χεια…
«Ελευθερία: ζω, αναπνέω, δημοκρατία. Το 
πιο ελεύθερο πολίτευμα, αλλά και πιο επι-
κίνδυνο, είναι η δημοκρατία. Νιώθω ελεύ-
θερος όταν δεν καταπιέζομαι από διάφο-
ρους, όταν η ζωή κυλά ήρεμα… η ίδια η ζωή 
έχει μέσα της την ελευθερία».
«Πολλά μπορούν να σε κάνουν να μη νιώ-
θεις ελεύθερος, όπως να σου επιβάλλονται. 
Κάθε φορά, ανάλογα με τις καταστάσεις της 
ζωής σου, αλλάζει η ελευθερία και η στέ-
ρησή της. Αν κάνεις σκέψεις που σου δημι-
ουργούν ψυχική ευεξία, χωρίς παρεμβάσεις 
και μπορείς να τις υλοποιήσεις, νιώθεις ε-
λεύθερος. Ελευθερία είναι η αυτονομία, η 
ανεξαρτησία».

Εδώ και περίπου δεκατέσσερις μήνες 
βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση 
στέρησης της ελευθερίας, με ολοένα και 
πιο αυστηρά μέτρα καραντίνας…
«Κανείς δεν πίστευε πως θα ζήσουμε τόσο 
πρωτόγνωρες καταστάσεις, να μην μπο-
ρούμε να βγαίνουμε».
«Η στέρηση ελευθερίας είναι στέρηση δι-
καιωμάτων. Πριν από τον κορονοϊό ήμουν 
πιο ελεύθερη, απελευθερωμένη. Ένιωθα 
ευχαρίστηση».
«Πριν από την καραντίνα ήμασταν ελεύθε-
ροι, τώρα ελεύθεροι πολιορκημένοι!»

Οι πολίτες εγκλωβίζονται ολοένα και 
περισσότερο, μένουν κλεισμένοι στα 
σπίτια τους, ενώ η χρήση της μάσκας 
γενικεύεται. Ο καταραμένος ιός ήρθε 
για να μας υπενθυμίσει πως η ζωή είναι 
ωραία, όταν την περνάς με άλλους πολ-
λούς, που μοιράζονται μαζί σου αγάπες 
και απολαύσεις, και ότι η απομόνωση 
είναι τιμωρία και όχι τρόπος ζωής, όσο 
ακριβοπληρωμένη κι αν είναι…
«Τώρα αισθάνεσαι καθηλωμένος ψυχικά 
και νοητικά. Έχει αλλάξει η καθημερινό-
τητα, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δεν είναι 

μόνο η περιορισμένη μετακίνηση… μόνο τα 
εξαρτήματα που πρέπει να κουβαλάς, μά-
σκες, γάντια…»
«Υπάρχουν περιορισμοί τώρα, δεν μπορώ 
να βγω έξω, να κάνω αυτά που θέλω, που 
συνήθιζα, τις δραστηριότητές μου. Περιο-
ρίζονται οι κινήσεις μου, η ελευθερία μου».
«Έχει αλλάξει η καθημερινότητά μας, η 
ζωή μας. Έχουν περιοριστεί οι διαπροσω-
πικές μου σχέσεις… δεν βλέπω τους φί-
λους μου, τον αδερφό μου. Είμαι όμως 
αισιόδοξος».

Και, βεβαίως, για δεύτερο συνεχές 
Πάσχα θα θέλαμε να πάμε στο χωριό, 
όχι για να απομονωθούμε στην ησυχία 
του αφήνοντας πίσω την κουραστική 
μας πόλη, αλλά για να βρούμε τους συ-

νανθρώπους μας που εκεί μας περιμέ-
νουν. Για να γεμίσουμε τις πλατείες 
και τις εκκλησίες, να πιούμε τσίπουρο 
κάπου όπου γίνεται χαμός, να χαρούμε 
με πολλούς, πολλούς άλλους, που σαν 
εμάς αγαπούν τη γιορτή…
«Ελευθερία πριν ήταν να βγαίνω βόλτες, 
να παρακολουθώ προγράμματα, να πη-
γαίνω εκδρομές, να πηγαίνω στο χωριό».

Αν ποτέ ανοίξουν όλα, ας θυμηθούμε να 
τα χαρούμε πάλι όλοι μαζί. Να τραγου-
δήσουμε όλοι μαζί σε συναυλίες ή έστω 
στα μαγαζιά όπου ο τραγουδιστής φω-
νάζει «δικό σας». Να διασκεδάσουμε, 
γελώντας ή δακρύζοντας, όλοι μαζί 
βλέποντας ιστορίες ηρώων σε μεγάλη 
οθόνη ή σε μια θεατρική παράσταση. 

Να φάμε και να πιούμε τσουγκρίζοντας 
ποτήρια και φωνάζοντας «στην υγειά 
μας»…
«Να εκφράζομαι, να μη με φιμώνουν, να 
κάνω δραστηριότητες χωρίς να μου το απα-
γορεύουν, όπως τώρα».
«Να πηγαίνω ελεύθερα να κάνω έξω γυ-
μναστική, περπάτημα χωρίς περιορισμούς».

Αν ποτέ όλα τελειώσουν, ας κάνουμε 
την αυτοκριτική μας, γιατί δεν είχαμε 
καταλάβει πόσο ωραία είναι όλα αυτά…
«Πράγματα που τα θεωρούσαμε δεδομένα 
πλέον δεν είναι. Μετά την καραντίνα θα ε-
κτιμήσουμε τα απλά πράγματα, θα αλλάξει 
η αίσθηση της ελευθερίας μας. Αυτό έχει 
και θετικά, θα επαναπροσδιορίσουμε».

Δεν είχαμε, βλέπεις, ποτέ φανταστεί 
πως μπορούν να γίνουν τόσο απίστευτα 
σπάνια, ώστε να τα λαχταρούμε, ακόμα 
κι όσα ποτέ δεν κάναμε.
«Ό,τι στερείσαι το επιθυμείς περισσότερο. 
Έτσι δεν είναι;»

Κι έτσι, θα επανέλθουμε στην κανονι-
κότητα και στην πάλαι ποτέ γλυκιά ζωή.

«ΕΛΕΎΘΕΡΟΙ 
ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ»*

*Το παρόν κείμενο αποτελεί προϊόν 
της συλλογικής προσπάθειας των 
ενοίκων του Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης «Οδυσσέας» της ΕΠΑΨΥ 
με συντονίστρια την ψυχολόγο και μέλος 
της Θεραπευτικής Ομάδας Αγγελική 
Μαρή. Λόγω πανδημίας, οι μετακινήσεις 
και οι διαπροσωπικές επαφές των 
φιλοξενουμένων στις στεγαστικές δομές 
ήταν εξαιρετικά περιορισμένες συγκριτικά 
με αυτές του υπόλοιπου πληθυσμού. Ως 
αποτέλεσμα, η αίσθηση ελευθερίας των 
ενοίκων δοκιμάστηκε ποικιλοτρόπως. Τα 
παραπάνω λόγια είναι η προσπάθειά τους 
να εκφράσουν ελεύθερα πώς βίωσαν 
αυτόν τον οδυνηρό εγκλεισμό και να 
«σπάσουν», έστω με τη φωνή τους, τους 
επιβεβλημένους περιορισμούς.

Η ΕΠΑΨΥ ιδρύθηκε το 1988 με 
πρωτοβουλία του καθηγητή Στέλιου 
Στυλιανίδη και έκτοτε δραστηριοποιείται 
αδιάκοπα με σκοπό την προσφορά 
ενός εναλλακτικού μοντέλου παροχής 
ψυχιατρικής φροντίδας στην κοινότητα με 
βάση τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. 
Ο Ξενώνας «Οδυσσέας» είναι μονάδα 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 
που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος του υπουργείου Υγείας 
«Άμεση βοήθεια του Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο». 
Αποτελεί στέγη μακράς διαμονής (36 μήνες) 
που παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης σε ενήλικα άτομα με χρόνια 
προβλήματα ψυχικής υγείας και λειτουργεί 
από τον Δεκέμβριο του 2000 στο Χαλάνδρι. 
Η λειτουργία του Ξενώνα στηρίζεται στις 
αρχές της εξωνοσοκομειακής φροντίδας, 
της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, 
της κοινωνικής ένταξης και επανένταξης, 
παρέχοντας ένα θεραπευτικό περιβάλλον 
φροντίδας και στήριξης στους ενοίκους του. 



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.

Τ
ο Betarades.gr και η Free Sunday αυτή την 
Κυριακή σάς προσφέρουν τα µακροχρό-
νια προγνωστικά τους για το Euro 2021, το 
οποίο ξεκινά την Παρασκευή 11 Ιουνίου! 
Οι προπονητές ανακοίνωσαν τα τελικά ρό-

στερ των οµάδων, τα οποία µπορείτε να δείτε αναλυτικά 
στο Betarades.gr, και µπαίνουµε στην τελική ευθεία για τη 
µεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Ας περά-
σουµε λοιπόν στην ανάλυση των µακροχρόνιων προγνω-
στικών µας για τη διοργάνωση. 
Ξεκινάµε τις στοιχηµατικές µας προτάσεις για το Euro 
2021, µε την επιλογή για Νικητή ∆ιοργάνωσης. Η Γαλ-
λία κατέκτησε το Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία και θέλει 
να πάρει εκδίκηση για τον χαµένο τελικό του Euro 2016 
στο Παρίσι. Ο κορµός της οµάδας του Ντεσάν παραµένει 
ίδιος µε τις προηγούµενες διοργανώσεις και οµολογουµέ-
νως το ρόστερ των «τρικολόρ» είναι το πιο γεµάτο στην Ευ-
ρώπη. Πλάι στους Εµπαπέ, Καντέ, Γκρισµάν, Βαράν, Γιο-
ρίς, Πογκµπά θα είναι φέτος και ο Μπενζεµά, ο οποίος ε-
πιστρέφει στην εθνική οµάδα µετά από χρόνια. Οι Γάλλοι 
σφύζουν από ποιότητα σε όλες τις γραµµές, έχουν συνοχή 
ως οµάδα και δικαιολογηµένα προσφέρονται ως το #1 φα-
βορί για την κατάκτηση του τίτλου. Αξίζει λοιπόν να πο-
ντάρουµε στη Γαλλία για πρωταθλήτρια Euro, σε απόδοση 
6.00.
Η επόµενη µακροχρόνια επιλογή του Euro προκύπτει 
στον 2ο Όµιλο, o οποίος απαρτίζεται από το Βέλγιο, τη 
∆ανία, τη Ρωσία και τη Φινλανδία. Οι Ρώσοι απογοητεύ-
ουν τα τελευταία χρόνια στις µεγάλες διοργανώσεις, µε ε-
ξαίρεση το πρόσφατο Μουντιάλ που φιλοξένησαν, όταν 
και τέθηκαν ως επικεφαλής οµίλου. Οι Φινλανδοί έκαναν 
την έκπληξη µε την πρώτη πρόκριση της ιστορίας τους σε 
µεγάλο τουρνουά και µάλλον θα είναι ευχαριστηµένοι µε 

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
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To Euro προ των πυλών!

τη συµµετοχή. Οι ∆ανοί είναι µία σκληροτράχηλη οµάδα 
µε πολλούς έµπειρους παίκτες σε υψηλό επίπεδο, αλλά 
είναι σίγουρα µία κλάση κάτω από τους Βέλγους. Η οµάδα 
του Μαρτίνεθ έχει δεµένο κορµό τα τελευταία χρόνια και 
παίκτες παγκόσµιας κλάσης, όπως οι Ντε Μπρούινε, Αζάρ, 
Λουκάκου, Μέρτενς και πολλούς άλλους. Έχει ξεκάθαρα το 
πάνω χέρι στον όµιλο το Βέλγιο και θα το στηρίξουµε να 
βγει πρώτο στον 2ο όµιλο, σε απόδοση 1.72. 
Περνάµε στον 4ο όµιλο της διοργάνωσης για την επόµενη 
επιλογή µας. Εκεί συµµετέχουν η Αγγλία, η Κροατία, η 
Τσεχία και η Σκωτία. Σαφές φαβορί για την πρωτιά είναι οι 
Άγγλοι, που είναι και το #2 φαβορί όλης της διοργάνωσης. 
Από εκεί και πέρα, Κροάτες και Τσέχοι θα παλέψουν για 
τη 2η θέση, ενώ οι Σκωτζέζοι είναι θεωρητικά ο αδύναµος 

κρίκος της τετράδας. Η επιλογή µας από τον όµιλο είναι η 
πρόκριση της Τσεχίας σε απόδοση 1.90. Πρόκειται για µία 
σκληροτράχηλη οµάδα µε ξεκάθαρους ρόλους και ρόστερ 
που συνδυάζει εµπειρία και νιάτα. ∆ιαθέτουν αξιόπιστο 
κίπερ (Βάτσλικ), τους φορµαρισµένους Σούτσεκ και Κου-
φάλ που πρωταγωνίστησαν στη φετινή Γουέστ Χαµ, και 
τον υψηλόσωµο Σικ στην επίθεση, µεταξύ άλλων. Ακόµη 
και να µην τερµατίσει 2η στον όµιλο έχει καλές πιθανότη-
τες για πρόκριση, αφού, υπενθυµίζουµε, προκρίνονται και 
οι τέσσερις καλύτερες τρίτες οµάδες των οµίλων. 
Πάµε στον 5ο όµιλο για την επόµενη επιλογή µας. Ισπα-
νία, Πολωνία, Σουηδία και Σλοβακία συνθέτουν τον όµιλο 
µε ξεκάθαρο φαβορί την ανανεωµένη «φούρια ρόχα». Οι Ι-
σπανοί έχουν την ατοµική ποιότητα και το «know how» σε 
µεγάλες διοργανώσεις για να τους θεωρήσουµε σχεδόν σί-
γουρους ότι θα τερµατίσουν στην πρώτη δυάδα του οµίλου. 
Από εκεί και πέρα, η Σλοβακία είναι ο πιο αδύναµος διεκ-
δικητής και ανάµεσα σε Σουηδία και Πολωνία θα προτιµή-
σουµε την οµάδα του Λεβαντόφσκι. Οι Πολωνοί έχουν µε-
γάλη ποιότητα επιθετικά, πέρα από τον φορ της Μπάγερν, 
διαθέτουν βάθος στο ρόστερ και έναν ικανότατο προπο-
νητή στο πρόσωπο του Πάουλο Σόουζα. Επιλογή µας λοι-
πόν να τερµατίσουν στην πρώτη δυάδα του οµίλου η Ισπα-
νία και η Πολωνία σε απόδοση 2.55. 
Ολοκληρώνουµε τα µακροχρόνια προγνωστικά µας από το 
Euro µε τον 1ο όµιλο, όπου συµµετέχουν η Ιταλία, η Τουρ-
κία, η Ελβετία και η Ουαλία. Σαφές φαβορί είναι οι Ιτα-
λοί, που θα δώσουν στη χώρα τους τα παιχνίδια του οµίλου, 
ενώ δυνατό αουτσάιντερ είναι οι φορµαρισµένοι Τούρκοι, 
µε παίκτες που έκαναν µεγάλες χρονιές στην Ευρώπη και 
ένα σύνολο που βγάζει ένταση και φρεσκάδα. Οι Ελβετοί 
είναι µία πολύ έµπειρη οµάδα που δεν έχει αλλάξει σηµα-
ντικά τα τελευταία χρόνια και παίκτες πρωταγωνιστές στις 
οµάδες τους. Μένει η Ουαλία ως θεωρητικά η πιο αδύναµη 
οµάδα, αφού πέραν των Μπέιλ και Ράµσεϊ δεν διαθέτει 
παίκτες µε µεγάλη εµπειρία και ποιότητα. Θα ποντάρουµε 
λοιπόν στο Να τερµατίσει τελευταία στον 1ο όµιλο η Ουα-
λία, σε απόδοση 2.25. 
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη ε-
βδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερω-
τικό site για το στοίχηµα, µπορείτε να βρίσκετε επιλογές 
για live betting καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύρια-
κου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη 
στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Νταεγκού - Σεούλ (06/06, 10:30): Η Νταεγκού τρέχει 
ένα αήττητο σερί 10 αγώνων µε ρεκόρ (9-1-0) από τις 17 
Απριλίου. Στο 1.65 προσφέρεται ο άσος. 

* Κασίµα - Σιµίζου (06/06, 09:00): Η Σιµίζου προέρ-
χεται από δύο σερί και 5/6 ήττες. Στο 1.60 προσφέρεται 
ο άσος.

* Φάλκενµπεργκ - Βαστέρας (06/06, 16:00): Από 5/6 
ήττες προέρχεται η γηπεδούχος οµάδα, από 6 µατς αήτ-
τητη προέρχεται η Βαστέρας. Στο 1.55 προσφέρεται το Χ2.

Goal Tips

* Χάρτλπουλ - Μπρόµλεϊ (06/06, 16:30): Η Χάρ-
τλπουλ προέρχεται από 4 σερί και 6/7 Over 2.5! Στο 
1.91 προσφέρεται το Over αυτή την Κυριακή.

* Βίσελ Κόµπε - Ουράβα (06/06, 12:00): Η 
Ουράβα προέρχεται από 5/6 No Goal. Στο 1.95 
προσφέρεται να µη σκοράρουν και οι δύο οµάδες.

* Βάσαλουντς - Χέλσινγκµποργκ (06/06, 14:00): 
Από 6 σερί Under προέρχεται η Χέλσινγκµποργκ! 
Στο 1.75 προσφέρεται το Under. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Μακροχρόνια Euro (Κυριακή 06/06)
Νικητής ∆ιοργάνωσης                                                     Γαλλία                             6.00
Νικητής Οµίλου Β                                                              Βέλγιο                             1.72
Να προκριθεί από τον όµιλο                                           Τσεχία                             1.90
Να τερµατίσουν στην πρώτη δυάδα του οµίλου       Ισπανία & Πολωνία     2.55
Να τερµατίσει τελευταία στον όµιλο Α                         Ουαλία                             2.25
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* Αγγλία - Ρουµανία (06/06, 19:00): Οι Ρουµάνοι είναι αήττητοι στα 7 τελευταία παιχνίδια (3-4-0) 
απέναντι στους Άγγλους! Στο 3.85 προσφέρεται το Χ2. 

* Βέλγιο - Κροατία (06/06, 21:45): Mε Goal/Goal έληξαν τα 3/4 τελευταία µεταξύ τους παιχνίδια. Στο 
1.60 να σκοράρουν αµφότερες την Κυριακή. 

* Σεονγκνάµ - Τζέονµπουκ (06/06, 10:00): Under έληξαν τα 4/5 τελευταία µεταξύ τους παιχνίδια. Στο 
1.62 προσφέρεται το Under 2.5. He
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Ο «ΓΛΑΡΟΣ» ΤΟΥ ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α C. FOR CIRCUS
Με το κλασικό αριστούργηµα της ρωσικής δρα-
µατουργίας «Ο Γλάρος» του Άντον Τσέχωφ, σε 
µετάφραση Ξένιας Καλογεροπούλου και σκηνο-
θεσία Νικόλα Παπαδοµιχελάκη, οι C. for Circus, 
µετά τις «Μεταµορφώσεις» του Οβίδιου και το 
«∆αχτυλίδι της µάνας» του Γιάννη Καµπύση, 
επιστρέφουν για λίγες µόνο παραστάσεις στις 5, 6, 
8, 10, 11, 14 και 15 Ιουνίου, στην αυλή του θεάτρου 
«Χυτήριο».

«ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΙΑ» 
ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Η «Ναπολεοντία» είναι µία κοµψή, ψευδοϊστορι-
κή, ξεκαρδιστική κωµωδία του κορυφαίου Νεο-
έλληνα συγγραφέα Ανδρέα Στάικου. Εξελίσσεται 
στη µετεπαναστατική Ελλάδα, συγκεκριµένα 
το 1833, την ηµέρα έλευσης του Όθωνα, στο 
Ναύπλιο. Εµπνευσµένη από κάποιο απαρατή-
ρητο καταγεγραµµένο συµβάν, τον ξυλοδαρµό 
ενός αγωνιστή του ’21 επειδή δεν µπορούσε να 
χορέψει βαλς, αποτελεί ένα επίκαιρο σχόλιο για 
την αιώνια ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων, που 
ανέκαθεν βασανίζονταν και ευλογούνταν από τη 
διελκυστίνδα ανάµεσα σε Ανατολή και ∆ύση.
Θέατρο «Αλεξάνδρεια», κήπος, από τη ∆ευτέρα 7 
Ιουνίου 2021.
Παίζουν: Κερασία Σαµαρά, Μιχάλης Μαρκάτης, 
Βίκυ Μαραγκάκη, Ιζαµπέλλα Φούλοπ. Στον ρόλο 
του Αγωνιστή, ο Χάρης Γρηγορόπουλος.

Ο ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ 
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 

Οκτώ χρόνια µετά την τελευταία του συναυλία 
στην Τεχνόπολη, ο Μίλτος επιστρέφει στον 
αγαπηµένο συναυλιακό χώρο, στην καρδιά της 
Αθήνας. Η συναυλία στην «Τεχνόπολη» σηµατο-
δοτεί και την έναρξη της καλοκαιρινής περιοδείας 
του Πασχαλίδη, που θα έχει –όπως πάντα– πολ-
λά στοιχεία αυτοσχεδιασµού, εκπλήξεις και 
αυθορµητισµό και φυσικά θα τηρηθούν όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για µια ασφαλή βραδιά.

«1821 - Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 
Με αφορµή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, το ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει µια επιθεώρη-

ση µε την υπογραφή των Φοίβου ∆εληβοριά και ∆ηµήτρη Καραντζά, γεµάτη µουσική, χρυσόσκονη, κριτική, χιούµορ και Ιστο-
ρία, στο Βεάκειο Θέατρο του Πειραιά, από τη Παρασκευή 4 Ιουνίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έως το τέλος 

Ιουλίου. Ο Φοίβος ∆εληβοριάς και ο ∆ηµήτρης Καραντζάς εξετάζουν εκ νέου τη σχέση µας µε την εθνική ταυτότητα, την επανάσταση, τα 
κατορθώµατα και τα ατυχήµατα των διακοσίων ετών, τη σχέση µας µε την παράδοση και προσκαλούν µια οµάδα σηµαντικών συγγραφέων 
και έναν θίασο πρωταγωνιστών να γιορτάσουν, να χορέψουν να σατιρίσουν και να αναρωτηθούν. Όλοι µαζί φιλοδοξούν να ξανατραγουδή-
σουν το «χαίρε, ω χαίρε», χωρίς να εµποδίζονται από τα «περασµένα µεγαλεία» και το «διηγώντας τα να κλαις».

05-11/06
ATZENTA
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Ο 50χρονος Νίκος, ένας εκλεπτυσµέ-
νος ράφτης παλαιάς κοπής, πασχίζει 
να κρατήσει ζωντανό το φάντασµα 

της περασµένης και καλοντυµένης αριστο-
κρατίας του ’60. Όµως, όταν η τράπεζα απει-
λεί να κατάσχει το οικογενειακό ραφτάδικο 
και ο ηλικιωµένος πατέρας του νοσηλεύεται 
στο νοσοκοµείο, ο Νίκος παίρνει για πρώτη 
φορά τη ζωή στα χέρια του και βρίσκει έναν 
ανορθόδοξο τρόπο να φέρει την τέχνη του 
κοντά στους ανθρώπους του σήµερα. Μπορεί 
µια νύφη στα Καµίνια να γίνει η µούσα του 
αλαφροΐσκιωτου ράφτη; Η πρώτη µεγάλου 

µήκους ταινία της Σόνιας Λίζας Κέντερµαν. 
Η Ελληνογερµανίδα σκηνοθέτιδα και σενα-
ριογράφος έχει κλέψει τις εντυπώσεις µε τις 
µικρού µήκους ταινίες «Νικολέτα» (2013) και 
«Λευκό Σεντόνι» (2014). Ο «Ράφτης» έκανε 
την παγκόσµια πρεµιέρα του στο 24ο Tallinn 
Black Nights Film Festival στην Εσθονία, 
ενώ η πανελλήνια πρεµιέρα της ταινίας πραγ-
µατοποιήθηκε στο 61ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου της Θεσσαλονίκης, όπου 
απέσπασε το Βραβείο FIPRESCI, το Ειδικό 
Βραβείο Επιτροπής Νεότητας και το Πρώτο 
βραβείο ΕΡΤ.

Στους πρώτους µοντέρνους 
Ολυµπιακούς Αγώνες το 1896 στην 
Αθήνα, σηµειώθηκε ένα από τα πιο 

θρυλικά κατορθώµατα στην ιστορία του πα-
γκόσµιου αθλητισµού. Ο Σπύρος Λούης 
βγήκε νικητής του πρώτου επίσηµου αγώνα 
Μαραθωνίου, αφήνοντας τους πάντες άφω-
νους και προκαλώντας κύµατα ενθουσιασµού, 
εντός και εκτός Ελλάδας. Πώς όµως ένας άση-
µος νερουλάς από το Μαρούσι, που δεν είχε 
ποτέ ξανά συµµετάσχει σε κάποιον αθλητικό 
αγώνα, πέτυχε ένα τέτοιο ασύλληπτο ρεκόρ; 
Το ντοκιµαντέρ «Εφτά Λεπτά Ψυχής» («Seven 
Minutes of Soul») αποτελεί το σκηνοθετικό 
ντεµπούτο του Πάνου Βλάχου. Ο σκηνοθέτης 

διερευνά τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν 
στο κατόρθωµα του Σπύρου Λούη, δοκιµάζει 
τον ίδιο του τον εαυτό σε αυτές και ρίχνει φως 
στους αφανείς ήρωες και στον πιο αµφιλε-
γόµενο Μαραθώνιο µέχρι σήµερα. Από τις 7 
Ιουνίου το ντοκιµαντέρ «7 Λεπτά Ψυχής» θα 
είναι διαθέσιµο για streaming, σε α’ προβολή, 
αποκλειστικά στην πλατφόρµα του Cinobo. 
Παράλληλα, το Cinobo σε συνεργασία µε τον 
Πάνο Βλάχο διοργανώνει τρεις ειδικές προ-
βολές της ταινίας στις 7, 8 και 9 Ιουνίου στον 
θερινό κινηµατογράφο «Σινέ Φλερύ» (Σκίππη 
5-7, Καλλιθέα). Μετά τις προβολές, το κοινό 
θα έχει τη δυνατότητα να συνοµιλήσει µε τον 
σκηνοθέτη και τους συντελεστές της ταινίας. 

Σκηνοθεσία: Σόνια Λίζα Κέντερµαν Σενάριο: Σόνια Λίζα Κέντερµαν, Τρέισι Σάντρερλαντ Παίζουν: ∆ηµή-
τρης Ήµελλος, Ταµίλλα Κουλίεβα, Θανάσης Παπαγεωργίου, Στάθης Σταµουλακάτος, ∆άφνη Μιχοπούλου

Σκηνοθεσία: Πάνος Βλάχος Συµµετέχουν: ∆ηµήτρης Θεοδωρακάκος, Γιάννης Κούρος, Χαρίλαος Βασιλάκος, 
Paco Borao, Dr. Yannis Pitsiladis Αφήγηση: Αιµίλιος Χειλάκης,Q Νίκος Καλογερόπουλος, Πάνος Βλάχος

«Ο ΡΑΦΤΗΣ»

«7 ΛΕΠΤΑ ΨΥΧΗΣ»
«7 MINUTES OF SOUL»

«ΕΝΑ ΗΣΥΧΟ 
ΜΕΡΟΣ 2»
«A QUIET PLACE 
PART IΙ»

Το 2018, ο ηθοποιός Τζον 
Κραζίνσκι («Πάµε Όπου 
Θες», «Η Γη της Επαγγελίας») 

σκηνοθέτησε το «Ένα Ήσυχο Μέρος» 
και έφερε καινούριο νόηµα στην έν-
νοια της σιωπής. Η ταινία έγινε γρή-
γορα επιτυχία και µια συνέχεια ήταν 
αναµενόµενη. Το δεύτερο κεφάλαιο 
ξεκινάει εκεί που τελείωσε το πρώτο. 
Όµως, σε αντίθεση µε το πρώτο µέρος, 
η δεύτερη ταινία δεν περιορίζεται σε 
λίγα τετραγωνικά µέτρα χώρου, αλλά 
εξαπλώνεται αρκετά µακριά από το 
κρησφύγετο της οικογένειας Άµποτ. 
Από τις πρώτες στιγµές της ταινίας, 
η οικογένεια πασχίζει να ξεφύγει 
από την εισβολή των εξωγήινων πλα-
σµάτων που κυνηγούν τους ανθρώ-
πους µέσα στην πόλη και σπέρνουν 
τον πανικό σε κάθε πέρασµά τους. 
Αναγκασµένοι να κινούνται προς το 
άγνωστο, γρήγορα συνειδητοποιούν 
ότι τα πλάσµατα που κυνηγούν βασι-
σµένα στον ήχο δεν αποτελούν τη µο-
ναδική απειλή που καρτερεί πίσω από 
το µονοπάτι της άµµου. 

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Τζον Κραζίνσκι 
Παίζουν: Έµιλι Μπλαντ, Μίλισεντ Σίµοντς, 
Νόα Τζουπ, Κίλιαν Μέρφι



«Ο Κώστας Καζάκος 
με καθηλωτικό 
τρόπο αφηγείται 
την ιστορία της 
μετανάστευσης από 
την αρχαιότητα έως 
το σήμερα, κι εμείς 
μέσα από τραγούδια 
αφηγούμαστε 
παράλληλα αυτές 
τις ιστορίες. Είναι 
μια παράσταση 
συγκινητική και 
ξεσηκωτική και 
δείχνει στην ουσία 
τον αέναο κύκλο 
της ιστορίας που 
οδηγεί πολλές 
φορές σε παρόμοιες 
καταστάσεις»
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Ανδριάνα Μπάμπαλη 

«Εκτίμησα πράγματα 
που είχα δεδομένα»

  ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Η 
μουσικοθεατρική παρά-
σταση «Πώς να σωπάσω», 
που δεν πρόλαβε λόγω κα-
ραντίνας να παρουσιαστεί 
τον χειμώνα στο θέατρο 
«Τζένη Καρέζη», ξεκινάει 

καλοκαιρινή περιοδεία στα θερινά θέατρα της 
χώρας, αρχής γενομένης από το θέατρο Βρά-
χων, την Παρασκευή 2 Ιουλίου.
Μια παράσταση που μέσα από διαχρονικά 
τραγούδια παιγμένα από ζωντανή ορχήστρα 
επί σκηνής, που έρχονται από διαφορετι-
κές εποχές και τόπους, αφηγείται τα πάθη 
των λαών στον αγώνα τους για ένα καλύτερο 
αύριο.
Τραγούδια της παράδοσης και τραγούδια με-
γάλων μας συνθετών, όπως ο Μαρκόπουλος, 
ο Λοΐζος, ο Θεοδωράκης, ο Μούτσης, ο Τσι-
τσάνης, ο Μάρκος Βαμβακάρης, ερμηνευ-
μένα από τέσσερις σπουδαίους τραγουδιστές, 
τον Χρήστο Θηβαίο, την Ανδριάνα Μπάμπαλη, 
τη Βιολέτα Ίκαρη και τον Κώστα Τριανταφυλ-
λίδη, υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιάννη 
Παπαζαχαριάκη και με αφηγητή τον Κώστα 
Καζάκο. Η Ανδριάνα Μπάμπαλη μάς λέει πε-
ρισσότερα. 

Περιγράψτε μας την παράσταση «Πώς να 
σωπάσω», στην οποία συμμετέχετε. 
Είναι μια παράσταση μουσικού θεάτρου. Ο 
Κώστας Καζάκος με καθηλωτικό τρόπο αφη-
γείται την ιστορία της μετανάστευσης από την 
αρχαιότητα έως το σήμερα, κι εμείς μέσα από 
τραγούδια αφηγούμαστε παράλληλα αυτές τις 
ιστορίες. Είναι μια παράσταση συγκινητική 
και ξεσηκωτική και δείχνει  στην ουσία τον 
αέναο κύκλο της ιστορίας, που οδηγεί πολ-
λές φορές σε παρόμοιες καταστάσεις. Τα τρα-
γούδια είναι διαμάντια ένα προς ένα και οι 
συνεργάτες εξαιρετικοί. Τραγουδιστές, ορ-
χήστρα, σκηνοθεσία και βέβαια το κεφάλαιο 
Καζάκος.

Τα τελευταία χρόνια σάς βλέπουμε και σε 
θεατρικές παραστάσεις. Τι βρήκατε στο θέ-
ατρο που δεν κάλυπτε η μουσική; 
Είναι ένας συνδυασμός αυτό που κάνω, πάντα 
η μουσική κυριαρχεί στις παραστάσεις όπου 
πήρα μέρος. Μου αρέσει πολύ η ομαδικότητα 
στο θέατρο, αλλά και οι νέες εμπειρίες.

Το θέμα της μετανάστευσης και της προ-
σφυγιάς είναι το κύριο στην παράσταση 
αυτή. Η άποψή σας για το θέμα;
Τελικά, με λύπη διαπιστώνουμε ότι το θέμα 
αυτό δεν σταματά ποτέ να μας βασανίζει. Τα 
τελευταία χρόνια, μεγάλο κομμάτι του παρα-
γωγικού δυναμικού και των ανθρώπων με 
γνώση φεύγει απ’ την Ελλάδα για το εξω-
τερικό. Η ιδανική λύση για μένα θα ήταν να 
μπορεί να ζήσει κανείς στον τόπο του, σαν ε-
λεύθερος άνθρωπος και να μην  εξαναγκάζε-
ται σε φυγή.

Πείτε μου για την εμπειρία που έχετε μέχρι 
στιγμής με τον Κώστα Καζάκο, που συμμε-
τέχει ως αφηγητής. 
Είναι ένας άνθρωπος με αστείρευτη ενέργεια 
και ορμή. Ευγενής και γλυκός μαζί μας, πολύ 
υποστηρικτικός και βοηθητικός. Πραγματική 
χαρά και τιμή που δουλεύω μαζί του.

Η περίοδος που πέρασε με τον εγκλεισμό 
και την αποχή από τη δραστηριότητά σας 

σάς άφησε κάτι χρήσιμο; 
Δεν ξέρω πραγματικά… Ίσως εκτίμησα δια-
φορετικά διάφορα πράγματα που είχα δεδο-
μένα.

Θα θέλατε να κάνετε μιούζικαλ; Ποιο είναι 
το αγαπημένο σας; 
Για να είμαι ειλικρινής, είναι ένα είδος που 
δεν το ξέρω καλά. Απ’ όσα έχω δει, το αγαπη-
μένο μου ήταν το «Καμπαρέ».
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Χριστίνα Σουγιουλτζή 

«Οριζόμαστε από τους 
προσκεκλημένους μας»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Η 
δημοφιλής ομάδα «κι όμΩς κινείται», 
που συνδυάζει την ακροβασία με τον 
σύγχρονο χορό, αλλά και το τσίρκο 
με την τέχνη του θεάτρου, εμφανίζε-
ται για δεύτερη φορά στο Φεστιβάλ 
Αθηνών, με ένα νέο έργο. Με τρεις 

μουσικούς επί σκηνής, οι τέσσερις ερμηνευτές μοιρά-
ζονται μια αποκαλυπτική, μεταμορφωτική διαδρομή, 
σε μια αλληγορία για το πέρασμα του χρόνου. Η δημι-
ουργός, Χριστίνα Σουγιουλτζή, μας λέει περισσότερα.

Τι σημαίνει ο τίτλος του έργου «9.25», του οποίου 
συνυπογράφετε τη χορογραφία μαζί με τους Camilo 
Bentancor και Ερμή Μαλκότση, και που θα παρα-
κολουθήσουμε τις προσεχείς ημέρες στο Φεστιβάλ 
Αθηνών; 
Είναι το τρένο των 9.25 , με την έννοια της αναχώρη-
σης του δρομολογίου.
Είναι αφιερωμένη σε εκείνες τις στιγμές που σταμα-
τάς, κοιτάς γύρω σου και αντιλαμβάνεσαι τον χρόνο 
να τρέχει και να τα παρασύρει όλα. Τα πάντα. Αόρατη 

δύναμη γκρεμίζει βεβαιότητες και σκηνοθετεί τα πιο 
τρελά σενάρια, χωρίς να σηκώνει αντιρρήσεις. Και 
φτάνει μια στιγμή που έχεις ανάγκη να υψώσεις το α-
νάστημά σου, να πεις: «Εγώ τώρα, περίμενε, να πάμε 
με τον ρυθμό μου, μη με τρέχεις, μη με σταματάς, μη 
με πηγαίνεις».
Μπορούμε να συμπορευτούμε εν ειρήνη με τη βαρβα-
ρότητα, την αγριότητα της ασταμάτητης αυτής πορείας 
του χρόνου; Ίσως ο έρωτας, η δημιουργία, με την έν-
νοια του επανορισμού, της αναγκαιότητας ορισμού 
μιας νέας ζωής, μιας επανάστασης, δεν το λέω με 
στόμφο, ό,τι σημαίνει η λέξη, να έχουν τον τρόπο, έστω 
και παροδικά, να ακυρώσουν τις διαταγές του χρόνου.
Όταν καταρρέουν οι δυνάμεις αυτές, όταν ματαιώνο-
νται, εμφανίζεται ο χυδαίος μετρητής. Μπορούμε να ε-
λευθερωθούμε απ’ αυτήν την αντίστροφη μέτρηση;

Με ποιον τρόπο συνδιαλέγονται σκηνικά ο χορός, η 
ακροβασία, το τσίρκο, το θέατρο και η ζωντανή μου-
σική στην παράστασή σας; 
Ακούγεται κάπως υπερφίαλο, να λέει κανείς ότι κα-

ταπιάνεται με όλα. Η αλήθεια της κατάστασης είναι 
ότι η ομάδα και τα έργα της προκύπτουν από συνερ-
γασίες προσώπων - καλλιτεχνών. Για μένα έχει με-
γάλη σημασία να μπορούν να συνυπάρξουν και να 
συμπορευτούν διαφορετικοί αφηγηματικοί τρόποι. 
Δηλαδή, για να είμαι πιο σαφής, σαν χορεύτρια (εκεί 
ορίζω τον εαυτό μου), δεν ψάχνω συνοδεία/συνοδούς, 
να «πλουτίσουν» τη σκηνική κατάσταση ή να «εξηγή-
σουν» τα όσα δεν λέγονται… Σαν φιλοσοφία ομάδας, 
ψάχνουμε μια ισορροπία-σύνθεση, όπου οι ερμηνευ-
τές να μπορούν να υπάρξουν ισοδύναμα και πιο ση-
μαντικό, αυτοδύναμα, με τον «τρόπο-μέσο» έκφρασης 
που φέρουν, είτε είναι χορευτές, ακροβάτες, ηθοποιοί 
ή μουσικοί είτε… 

Η ομάδα σας, «κι όμΩς κινείται», έχει μια μακρά πα-
ράδοση σε αυτού του είδους τα υβριδικά θεάματα. Τι 
πιστεύτε αρέσει τόσο πολύ στο κοινό και γεμίζει όλες 
τις παραστάσεις σας αυτά τα χρόνια;
Ξέρω μόνο ότι υπάρχει στ’ αλήθεια απεύθυνση 
από μέρους μας. Οριζόμαστε από τους προσκε-
κλημένους μας. Ένα καλλιτεχνικό σχήμα ορί-
ζεται από τους ανθρώπους, τους οποίους προ-
σελκύει. Θέλω να πω όταν μιλάμε για την ομάδα  
«κι όμΩς κινείται» ή για το τάδε έργο, ουσιαστικά μι-
λάμε για ένα σύστημα που αφορά και περικλείει δυνα-
μικά και ισοδύναμα τους δημιουργούς αλλά και όσους 
έρθουν στο θέατρο να συνυπάρξουν με το «σύμπαν» 
και την αισθητική της ομάδας. Η δυναμική της σχέσης 
αυτής είναι που κάνει τα έργα να ισχύουν, δεν μετριέ-
ται με νούμερα αλλά με το ποιόν των ανθρώπων. 

Πώς νιώθετε που ανοίγουν οι χώροι πολιτισμού έ-
πειτα από ένα διάστημα τόσων μηνών;
Οι χώροι πολιτισμού είναι πάντα ανοιχτοί, δεν κλεί-
νουν, τους φέρουν οι άνθρωποι που τους πιστεύουν 
και περιμένουν να συναντηθούν… Και η αναμονή 
είναι ένα στάδιο της λειτουργίας και της δημιουργίας.

Πιστεύετε ότι επαναπροσδιορίσαμε τους εαυτούς 
μας προς το καλύτερο μέσα σε αυτούς τους μήνες 
του εγκλεισμού ή αυτός είναι ένας ευσεβής πόθος; 
Στρώθηκε από πάνω μας και μας κουκούλωσε ένα 
σεντόνι φόβου… καινούριου, ολοκαίνουριου φόβου. 
Στον φόβο λένε υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι αντί-
δρασης: 
ή συρρικνώνεσαι μπροστά στην τερατώδη σκιά, 
ή κάνεις πως δεν υπάρχει, 
ή αποδέχεσαι τη συνθήκη, συνυπάρχεις και τελειώ-
νεις να χορεύεις μαζί της. Δεν ξέρω ακόμα πού είμα-
στε… Νομίζω είναι νωρίς να πούμε. 

Τι να περιμένουμε τον επόμενο χειμώνα να δούμε 
στο Θέατρο «Ροές», του οποίου είστε η καλλιτεχνική 
διευθύντρια;
Υπάρχει μια εξωφρενική ευκολία στην «παραγωγή» 
καλλιτεχνικών γεγονότων. Συμβαίνουν πάρα πολλά, 
πολύ εύκολα… Αδύνατο να συμπορευτεί κανείς με 
αυτήν την πραγματικότητα. Νιώθω πιο έντονη την ανά-
γκη δημιουργίας ενός κύκλου ανθρώπων, που να ο-
ρίζει έναν χώρο, ένα θέατρο, παρά τη δημιουργία ενός 
ταχύρρυθμου προγράμματος επισκεπτών, όσο εξωτι-
κοί ή διάσημοι κι αν είναι. 

«κι όμΩς κινείται»
9.25
Πειραιώς 260 - 
Χώρος Δ
10-11 Ιουνίου, 21:00  

Χορογραφία - 
Δημιουργία Χριστίνα 
Σουγιουλτζή, Cami-
lo Bentancor, Ερμής 
Μαλκότσης 
 
Πρωτότυπη 
μουσική Κλέων 
Αντωνίου και η 
ομάδα 
 
Μουσικοί επί 
σκηνής Κλέων 
Αντωνίου, Pe-
ter Jacques, 
Γιώργος Αμέντας
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Παρακολούθησα 
πολλές 
διαδικτυακές 
συναυλίες αυτό 
το διάστημα, 
αλλά δεν 
μπορούσα να 
αφεθώ ή να 
μαγευτώ. Δεν 
είναι το ίδιο 
να είσαι στη 
σκηνή και να 
αλληλεπιδράς με 
τον καλλιτέχνη 
με το να τον 
ακούς απ’ 
το σπίτι σου 
σιδερώνοντας με 
τις πιτζάμες».

Τ
ην Πέμπτη 10 Ιουνίου, στην ταρά-
τσα του «Micraasia Fez», η Αγγέλω 
Σφέτσου θα παρουσιάσει ζωντανά 
τις πρώτες δύο κυκλοφορίες του 
επερχόμενου προσωπικού της άλ-
μπουμ, αλλά και κομμάτια του δί-

σκου τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια νεότε-
ρων δημιουργών, αλλά και κάποια με άρωμα 
βινυλίου, με απώτερο σκοπό το καλωσόρισμα 
του καλοκαιριού και την ατμόσφαιρα της ξε-
γνοιασιάς που μας προσφέρει μια δροσερή τα-
ράτσα!

Πώς βιώνεις καλλιτεχνικά την περίοδο της 
πανδημίας; 
Θα πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ήμουν ιδιαί-
τερα παραγωγική. Επειδή είμαι αρκετά φοβι-
τσιάρα, μάζεψα τα πράγματά μου και βρέθηκα 
στα Άγραφα για μία αρκετά μεγάλη χρονική πε-
ρίοδο, όπου στο χωριό ήμασταν εννιά κάτοικοι 
και έτσι δεν ζούσα με τον φόβο. Έβαλα πολλά 
από τα σχέδια και τις υποχρεώσεις μου στον 
πάγο, παρ’ όλα αυτά, όμως, το πρώτο βιντεο-
κλίπ που γυρίσαμε για το τραγούδι «Βρες έναν 
τρόπο»,* το οποίο κυκλοφόρησε πρώτο τον πε-
ρασμένο Νοέμβριο, ήταν μέσα στην καραντίνα, 
στις όχθες της Λίμνης Πλαστήρα. Ουδέν κακόν 
αμιγές καλού, λοιπόν. 
 
Ποια είναι η γνώμη σου για τις διαδικτυακές 
συναυλίες και για το ότι όλο το ζωντανό γλέντι 
μεταφέρθηκε στο ψηφιακό περιβάλλον; 
Δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή η γνώμη μου. 
Συμμετείχα κι εγώ σε μια τέτοια συναυλία και 
το ευχαριστήθηκα πολύ, αλλά είναι σαν να σου 
δίνουν μία καραμέλα χωρίς ζάχαρη ενώ εσύ 
έχεις μάθει να τρως πάστες. Το ίδιο πιστεύω ι-
σχύει και για το κοινό. Παρακολούθησα πολλές 
διαδικτυακές συναυλίες αυτό το διάστημα, αλλά 
δεν μπορούσα να αφεθώ ή να μαγευτώ. Δεν 
είναι το ίδιο να είσαι στη σκηνή και να αλληλε-
πιδράς με τον καλλιτέχνη με το να τον ακούς απ’ 
το σπίτι σου σιδερώνοντας με τις πιτζάμες. Έχει 
χαθεί η ιεροτελεστία. 
 
Μπορεί, ενώ ένιωθες εστιασμένη στο καλλιτε-
χνικό σου κομμάτι κατά τη διάρκεια της καρα-
ντίνας, στο προσωπικό να επικρατούσε χάος 

και ένταση; 
Όχι, καθόλου. Το αντίθετο θα έλεγα ότι συνέβη. 
Στο προσωπικό κομμάτι βίωνα την αρμονία και 
την ευτυχία, ενώ στο καλλιτεχνικό την αβεβαι-
ότητα και το άγχος. Αυτό συνεχίζεται μέχρι και 
τώρα, και πιστεύω ότι θα το κουβαλήσω μαζί 
μου μέχρι να πάρει πάλι μπροστά η μηχανή της 
τέχνης γενικότερα, όχι μόνο για εμένα.  
 
Υπήρξε μια περίοδος δικής σου αποχής από 
τη σκηνή; Πώς λειτούργησε αυτό σε εσένα;  
Υπήρξε, ναι. Το ρήμα «λειτούργησε» είναι το 
μόνο που δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω. Είδα 
έναν άλλον άνθρωπο, σχεδόν δυστυχισμένο, 
δεν ήξερα τι μου φταίει, είχα γίνει γκρινιάρα και 
είχα παραιτηθεί από την καθημερινότητα. Τώρα 
που το βλέπω απ’ έξω, μου φαίνεται λογικό, ε-
φόσον δεν είχα κίνητρο το οποίο να σημαίνει 
κάτι για εμένα. Όταν αποφάσισα να «συγχω-
ρήσω» τον εαυτό μου που δεν αποδίδει σε δου-
λειά γραφείου και να επιστρέψω σε αυτό που 
ξέρω και θέλω να κάνω, άρχισα πάλι να βρί-
σκω τα πατήματά μου και να εκτιμώ ακόμα και 
το ατελείωτο άγχος που δημιουργεί σε όλους 
τους εργαζομένους του ο χώρος της τέχνης. 
Σαν να πήγα κάπου πολύ κακές διακοπές, αλλά 
επιτέλους επέστρεψα στην ασφάλεια του σπι-
τιού μου. 
 
Την ίδια στιγμή που επανήλθες στον χώρο, 
«τράκαρες» πάνω στον Σταύρο Σιόλα και μαζί 
ξεκινήσατε το ταξίδι του πρώτου προσωπι-
κού σου δίσκου. Πώς βιώνεις το να ακούς το 
«Ουράνιο Τόξο» στο ραδιόφωνο; 
Αισθάνομαι σαν να επέστρεψα τη σωστή στιγμή, 
ώριμη μέσα μου για να υποδεχτώ αυτήν τη συ-
νεργασία. Ο χρόνος έχει κυλίσει σαν νερό, ο δί-
σκος είναι σχεδόν έτοιμος και τα τραγούδια μας 
ήδη ταξιδεύουν. Το «Ουράνιο Τόξο», σε στίχους 
Παναγιώτη Στράκαρη, κυκλοφόρησε στο τέλος 
Μαρτίου. Το να το ακούω στο ραδιόφωνο με 

κάνει να ονειρεύομαι ότι χορεύω βαλς με όλους 
όσοι εργάστηκαν γι’ αυτό το κομμάτι, αλλά και με 
εκείνους που το αγαπάνε ήδη και το τραγουδάνε 
μαζί μας. Αισθάνομαι ευτυχής. 
 
Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μυστικό της ευτυ-
χίας για έναν άνθρωπο; 
Δεν μπορώ να γνωρίζω τι λειτουργεί για τον κα-
θένα. Βρίσκω την ευτυχία στη συγχώρεση και 
στο να αφήνω τα πράγματα να περνάνε, όπως 
και επίσης στο ότι μεγαλώνοντας μαθαίνω τι δεν 
θέλω και όχι τι θέλω, και αυτό με κάποιον έμ-
μεσο τρόπο με οδηγεί στην ευτυχία. Ευτυχία πι-
στεύω είναι το να αισθάνεσαι ελαφρύς μέσα 
σου. 
 
Ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή που έχεις βι-
ώσει στον χώρο και ποια η πιο ευτυχισμένη;  
Νομίζω ότι η πιο δύσκολη στιγμή που έχω βι-
ώσει ήταν η απομάκρυνσή μου από τον χώρο. 
Κακές στιγμές υπάρχουν σε όλους τους εργασι-
ακούς χώρους, αλλά είναι αναμενόμενο. Η πιο 
ευτυχισμένη, όμως, θα έλεγα πως ίσως δεν έχει 
έρθει ακόμα! 
 
Υπάρχει κάτι στο οποίο είσαι απόλυτη ως άν-
θρωπος; 
Ναι, δεν συγχωρώ το κακό φαγητό.  
 
Ευχαριστείς τον Θεό γιατί…. 
Όταν έπαιρνα πέντε στη φυσική και είκοσι στη 
μουσική, οι γονείς μου δεν μου έφεραν καθη-
γητή φυσικής, αλλά τον καλύτερο δάσκαλο πιά-
νου. 
 
*Το τραγούδι «Βρες έναν τρόπο» είναι σε μου-
σική Σταύρου Σιόλα και στίχους του Πόλυ Κυ-
ριάκου.

Αγγέλω Σφέτσου 

«Βρίσκω την 
ευτυχία στη 
συγχώρεση»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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«Πώς προσδιορίζεται ο επαγγελματίας κατ’ αντιδιαστολή με 
τον ερασιτέχνη στο πεδίο των τεχνών όπου κυριαρχεί μια 
παράδοξη (με οικονομικούς όρους) πραγματικότητα; Όπου 

η προσφορά είναι πολλαπλάσια της ζήτησης; Πώς χαρακτηρίζονται 
αυτοί που έχουν ακαδημαϊκές σπουδές πάνω στις τέχνες αλλά 
δεν βιοπορίζονται απ’ αυτές, κάνοντας οποιαδήποτε άλλη δουλειά 
προκειμένου να διατηρήσουν την ελπίδα να ζήσουν κάποια στιγμή 
από την καλλιτεχνική τους εργασία; Γιατί ο προσδιορισμός του 
“επαγγελματία” συχνά μας ξενίζει για τον καλλιτέχνη, ακόμη κι αυτόν 
που ζει από την τέχνη του και γιατί ακόμη κι ο ίδιος (ή η ίδια) αποφεύγει 
να τον χρησιμοποιήσει; Γιατί ωστόσο ούτε ο χαρακτηρισμός του 
“ερασιτέχνη” δεν θα ικανοποιούσε κάποια από τις δύο αυτές μεγάλες 
κατηγορίες καλλιτεχνών (αυτούς που ζουν από την τέχνη κι αυτούς που 
κάνουν παράλληλα άλλες δουλειές για να ζήσουν κάποια στιγμή από 
την τέχνη); Τι ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση της φωτογραφίας, 
όπου, αντιθέτως, κάποιοι αυτοπροσδιορίζονται ως επαγγελματίες χωρίς 
πολλούς δισταγμούς;»
Τα παραπάνω είναι μερικά από τα ερωτήματα που τέθηκαν στην πρώτη 
έκθεση Dilettanti πριν από δύο χρόνια. Στη δεύτερη κατά σειρά εκδοχή 

της, η έκθεση Dilettanti 021, με αφετηρία τα ίδια αυτά ερωτήματα, 
φιλοξενεί φωτογραφικές δουλειές συμμετεχόντων στο Photo Research 
Lab από τον Νοέμβρη του 2019 και μετά. Ο ευρύς τίτλος αγκαλιάζει 
ανθρώπους με διαφορετικές αφετηρίες και ποικιλία θεματικών. 
Διαφορετική σε σχέση με εκείνη της προηγούμενης χρονιάς και σαφώς 
πιο ταραγμένη ήταν και η χρονική συγκυρία. Οι φωτογράφοι ξεκίνησαν 
τις περισσότερες φορές με μια ιδέα ή με ένα υλικό που προϋπήρχε, 
αποτέλεσμα, συχνά, αρκετών χρόνων τριβής με το φωτογραφικό μέσο, 
πολλά όμως ήταν αυτά που άλλαξαν στην πορεία μέσα από τη συζήτηση 
με τους συμμετέχοντες στην ομάδα αλλά και μέσα από τις αλλαγές τις 
οποίες η ίδια η ζωή επέβαλλε στον καθένα και στη καθεμία, αυτούς 
τους τελευταίους δύσκολους και περίεργους μήνες. Τα αποτελέσματα 
αυτών των αναθεωρήσεων, ανανοηματοδοτήσεων, στοχαστικών 
αναπροσαρμογών εκτίθενται εδώ. Πρόκειται για απτές αποδείξεις ότι 
οι δογματικές προϋποθέσεις, με μια λέξη οι κάθε λογής βεβαιότητες, 
υποχωρούν μπροστά στην πραγματικότητα των ανθρώπινων σχέσεων 
και συσχετισμών, μπροστά στις καθημερινότητες που καταλήγουν να 
γραφτούν ενίοτε ως κομμάτι της ιστορίας. 
(κείμενο από τον κ. Κ. Ιωαννίδη, ιστορικό Τέχνης)

Η Ειρήνη Κακουλίδου («Το σέλας δεν είναι πράσινο») περιηγείται φωτογραφικά τη γη της 
Ισλανδίας που της θυμίζει ένα άλλο αγαπημένο της κομμάτι νησιωτικής γης, την Τήνο. Βλέπει 
και αποδίδει μια φύση όπως συχνά την αντιλαμβανόμαστε ειδικά σε σχέση με τον Βορρά: σε 
διαρκή ρευστότητα αλλά και σε στιγμές απόλυτης ηρεμίας. Πού και πού, σαν νησίδες που 
προδίδουν την επιθυμία τάξης και οργάνωσης αυτού του διαρκώς φευγαλέου στοιχείου, 
εμβληματική εκδήλωση του οποίου αποτελεί το σέλας, προβάλλουν ανθρώπινες κατασκευές 
με τονισμένη την αρτιότητα της γεωμετρίας. 

Η Παυλίνα Καλλίτση («Ο κρυφός μου παράδεισος») αντιθέτως δεν 
ταξιδεύει πέρα από την ασφάλεια του οίκου της για να φωτογραφίσει. 
Προτιμά να μείνει προσηλωμένη στο οικείο της περιβάλλον, να δει ξανά και 
ξανά το ήδη χιλιοειδωμένο και να το ανοικειώσει σε σημείο ζωγραφικής, 
ιμπρεσιονιστικής θα έλεγε κανείς, μεταμόρφωσης. Στην ανοικείωση αυτή 
της σπιτικής καθημερινότητας δεν διακρίνει κανείς σκιές ή υποψία βίας. 
Η Καλλίτση δεν ακολουθεί τον δρόμο που συχνά ακολουθούν όσοι 
καταπιάνονται με τα του οίκου. Εδώ δεν υπάρχει κάτι που θα τάραζε τα 
νερά. Μόνο τρυφερή αποδοχή.

Ο Πέτρος Κοκκόλης («Ταΰγετος») γνωρίζει τον Ταΰγετο 
και τους ανθρώπους του καλά. Αυτό δεν τον εμποδίζει να 

αποδώσει κάτι από το αίσθημα του υψηλού, της έλξης και της 
απώθησης, του δέους που νιώθει ο άνθρωπος μπροστά στα 
μεγέθη της φύσης. Δεν υπάρχει όμως μόνο αυτό. Δίπλα στο 

αρχέγονο της τελετουργίας ή στην ενστικτώδη στάση ενώπιον 
του μεγαλειώδους, υπάρχει και το τετριμμένο, το ευτελές της 

ανθρώπινης παρουσίας ή καλύτερα των ιχνών που αυτή αφήνει 
πάνω στο σώμα του βουνού. 
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HΗ Εύη Μαυρώνη («Στην άκρη 
της πόλης») καταγράφει με 
τεκμηριωτική πιστότητα κάτι 
που θα περιγράφαμε ως 
μικρομεσαίο φαντασιακό μιας 
περιοχής στο νησί της, τη Χίο. 
Εδώ οι άνθρωποι, αγνοώντας 
το περιβάλλον, τις ιδιαιτερότητές 
του, την κλίμακα, χτίζουν τα 
σπίτια που ονειρεύτηκαν. 
Δεν πρόκειται, ωστόσο, για 
τυπικό, κοινωνικοοικονομικά 
χρωματισμένο, προάστιο. 
Η ανθρώπινη ματαιοδοξία 
συνυπάρχει με την υποταγή 
στην ανάγκη. Τα κτίσματα αυτά 
αγνοούν τη φύση αλλά κι αυτή 
με τη σειρά της μοιάζει να αγνοεί 
τα καμώματα των ανθρώπων. 
Διεκδικεί πεισματικά κι ανακτά 
ό,τι αυτοί κάποια στιγμή 
εγκαταλείπουν.

Η Άννα Νενάδη («Appraising 
the Exotics») μας δίνει μια σειρά 
εικόνων από την Ινδία, όπου η 
στεγνή γλώσσα της καταγραφής 
διαμεσολαβείται λες από το 
πέπλο του οριενταλιστικού 
διακοσμητικού μοτίβου. Είναι 
κάτι σαν επιβεβαίωση πως, ό,τι 
και να κάνουμε εμείς οι δυτικοί, 
το φίλτρο (διάφανο, εξωραϊστικό, 
παραμορφωτικό αλλά και 
καθησυχαστικό), μέσα από το 
οποίο βλέπουμε την Ανατολή, 
δεν πρόκειται να αποσυρθεί. Η 
Νενάδη επιχειρεί το ταξίδι αλλά 
επιστρέφοντας από το ριζικά 
αλλότριο φέρνει μαζί της και τα 
εργαλεία της μετάφρασής του 
στα καθ’ ημάς.

Η Τζούλια Παγουλάτου («17») 
φωτογραφίζει εφήβους εκεί 
γύρω στα 17 (έχει μάλιστα 
ενδιαφέρον ότι το εμβληματικό 
Seventeen ήταν το πρώτο 
περιοδικό για το οποίο δούλεψε 
γραφιστικά). Οι έφηβοι απόμακροι 
και οικείοι ταυτόχρονα είναι, 
ακόμη κι όταν μας φαίνονται 
γνώριμοι, αδιαπέραστοι. Δεν 
προδίδουν τις διαθέσεις τους 
απέναντί σου, είναι και μια γενιά 
ανθρώπων που ζει από την αρχή 
σε αυτόν τον περίεργο χώρο που 
το δημόσιο με το ιδιωτικό γίνονται 
ένα. Γνωρίζουν λοιπόν σίγουρα 
πολύ καλά να ποζάρουν. 

H Mαρία Παπαναστασίου 
(«COVID-Postcards») με τα 
επιστολικά της δελτάρια από την 
πανδημία δίνει ένα ημερολόγιο 
εγκλεισμού με εικόνες που δεν 
πρόκειται να σταλούν για να 
δείξουν στον παραλήπτη πού 
βρίσκεται ο αποστολέας και ότι 
δεν έχει ξεχάσει τι έχει αφήσει 
πίσω του. Είναι στιγμιότυπα 
συχνά δυσανάγνωστα, 
λεπτομέρειες από αντικείμενα, 
κάποτε εικόνες παγωμένες από 
την τηλεόραση. Όλα αυτά είναι 
πολύ ερμητικά για να μιλήσουν 
σε κάποιον ανοιχτά, κατάλληλα 
όμως για να υπενθυμίσουν 
μέσω της ατμόσφαιρας μια 
κατάσταση που όλος ο πλανήτης 
βίωσε.

O Λευτέρης Παρασκευαϊδης 
(«Avatar versus Self») είναι σαν 
να κλείνει το μάτι στο εμβληματικό 
American Photographs του 
Walker Evans, που ξεκινούσε 
δίνοντας έναν από τους ορισμούς 
της φωτογραφίας με τη βιτρίνα 
του φωτογραφείου και το πλήθος 
των πορτρέτων, το πλήθος 
απόντων ανθρώπινων παρουσιών 
πάνω στο τζάμι. Εδώ έχουμε το 
αντίστοιχο για την ψηφιακή εποχή 
με τα δικά της χαρακτηριστικά 
πλέον: περισσότερες δυνατότητες 
χειραγώγησης της εικόνας, ακόμη 
μεγαλύτερο πλήθος εικόνων-ιχνών 
της ανθρώπινης παρουσίας και 
βέβαια μια παντελή πλέον απουσία 
αθωότητας ως προς τις εν δυνάμει 
χρήσεις αυτών των δεδομένων.

Ο Άγγελος Παππάς («Υπό το βλέμμα 
του νόμου – Down by the law») 
επιστρέφει σε φωτογραφίες που 
είχε τραβήξει στη δεκαετία του 
1980. Πρόκειται για αστυνομικό 
φωτορεπορτάζ, χωρίς όμως 
τίποτε θεαματικό σαν αυτά που 
βρίσκουν διέξοδο σε εφημερίδες. 
Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι στη 
χορογραφία των κινήσεων των 
ελεγχόμενων, μικροπαραβατών 
ή δυνάμει παρανόμων, και 
στην εκφραστική σωμάτων και 
προσώπων των ελεγκτών διακρίνεται 
μια σχεδόν συγκινητική οικειότητα. 
Τουλάχιστον μετά από τόσα χρόνια 
έτσι διαβάζονται κάποια υπαινικτικά 
βλέμματα και ορισμένες εύγλωττες 
χειρονομίες. Μπορεί πάλι να μην είναι 
οικειότητα αλλά να προέρχεται από 
την καλή γνώση των πρωτοκόλλων 
του ίδιου κόσμου.

Η Έλενα Τσομπάνη («Συνοικία το 
όνειρο» – πρότζεκτ σε εξέλιξη) 
περπατά και φωτογραφίζει 
την περιοχή του Ασύρματου 
(Ατταλιώτικα) στον λόφο του 
Φιλοπάππου, την περιοχή όπου 
γυρίστηκε η ταινία «Συνοικία το 
Όνειρο» του Αλ. Αλεξανδράκη, που 
λογοκρίθηκε καθώς ο σκληρός 
ρεαλισμός της δεν ταίριαζε με 
την προωθούμενη εικόνα μιας 
Αθήνας που άνθιζε. Ίχνη των 
αρχών της δεκαετίας του 1960 
ακόμη υπάρχουν στις παράγκες, 
οι δρόμοι όμως είναι τώρα 
ασφαλτοστρωμένοι, υπάρχουν 
και πολυκατοικίες. Ωστόσο η 
αίσθηση που ο τόπος εξακολουθεί 
να αποπνέει είναι και πάλι της 
εγκατάλειψης. Με μια διαφορά: 
στις εικόνες της ταινίας άνθρωποι 
είναι που δείχνουν αφημένοι στη 
μοίρα τους. Στις φωτογραφίες του 
σήμερα είναι τα σπίτια που έχουν 
αφεθεί στη μοίρα τους από τους 
ανθρώπους. 

O Νικόλας Χρυσός («Chase the 
dragon») με τις φωτογραφικές 
του περιηγήσεις στα περίχωρα του 
Βόλου μάς κάνει κοινωνούς σε μια 
ατμόσφαιρα μυστηρίου. Προκαλεί 
(ή και αισθάνεται) την έκπληξη μέσα 
από αναπάντεχα συναπαντήματα με 
συχνά περίεργους ανθρώπους. Δεν 
φαίνεται πάντως να τον ενδιαφέρει 
η θεατρικότητα που διακρίνει 
συνήθως αντίστοιχες σκηνές 
από τη δουλειά φωτογράφων 
που εγγράφονται στην τάση της 
σκηνοθετημένης φωτογραφίας. 
Κάλυψη, απόκρυψη, αποκάλυψη, 
συγκάλυψη: αυτές είναι οι λέξεις, τις 
αποχρώσεις των οποίων οι εικόνες 
του μοιάζουν να διερευνούν. 
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1. Όταν επιλέγετε ένα άρωμα, δοκιμάστε το πολύ τρία σε ειδικά 
χαρτάκια-blotters, και αυτό που θα σας κεντρίσει το ενδιαφέρον να το 
ψεκάσετε στο εσωτερικό του καρπού σας. 
2. Να μυρίζετε το άρωμα από απόσταση και όχι κατευθείαν πάνω στο 
δέρμα, γιατί έτσι θα νιώσετε τις υψηλές του νότες που εξατμίζονται μετά 
από λίγο. 
3. Αφήστε το άρωμα να εξελιχθεί στο δέρμα σας, να απελευθερώσει τις 
μεσαίες και βασικές του νότες, να αναμειχθεί με το ph του δέρματός σας 
και να μετατραπεί στο δικό σας προσωπικό άρωμα. 
4. Ποτέ μην αγοράσετε ένα άρωμα που μυρίσατε σε άλλον και σας 
άρεσε. Δοκιμάστε το πρώτα – αλλιώς το πιο πιθανό θα είναι να κάνετε 
λάθος επιλογή.
5. Να επιλέγετε αρώματα eau de toilette για την ημέρα και eau de 
perfume για το βράδυ, που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση. 
6. Να ψεκάζετε το άρωμά σας στο εσωτερικό του καρπού, πίσω από τα 
αυτιά και από απόσταση στο στήθος. 
7. Για να έχει διάρκεια το άρωμά σας, συνδυάστε το με το ίδιο 
αφρόλουτρο και κρέμα ή γαλάκτωμα σώματος.

Πώς διαλέγω άρωμα



 

Ασκήσεις με σχοινάκι που θα κάψεις 
13 θερμίδες το λεπτό!

Με ένα μόνο σχοινάκι θα κάψεις θερμίδες και λίπος 
και θα σφίξεις σημεία που δεν φαντάζεσαι!

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

ΕΥΕΞΙΑ

Της Χριστίνας Μαυρίδου
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ΠΏΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ: 
Κάνε σχοινάκι 3-5 λεπτά για προθέρμανση. 
Μετά εκτέλεσε κάθε άσκηση σύμφωνα με τις 
οδηγίες. Μπορείς να ακολουθήσεις τη συγκε-
κριμένη ρουτίνα τρεις μέρες την εβδομάδα 
σε εναλλάξ ημέρες. Όσο για το σχοινάκι, για 
να είσαι σίγουρη πως έχεις διαλέξει το σωστό 
μέγεθος, πάτησε το κέντρο του με τα πόδια 
σου ενωμένα και τράβηξε τις λαβές προς τα 
επάνω. Θα πρέπει να φτάνουν στους ώμους 
σου. Εάν τους ξεπερνούν, μπορείς να δέσεις 
κόμπο κάθε άκρη, αν όμως φτάνουν πιο 
χαμηλά, θα χρειαστείς μακρύτερο σχοινάκι. 
Προαιρετικά, θα χρειαστείς ένα στρώμα.

ΆΛΜΆΤΆ ΣΤΟ ΣΧΟΙΝΆΚΙ
Κάνε άλματα στο σχοινάκι εναλλάξ με τα πό-

δια κλειστά και τα πόδια ανοιχτά για 3 λεπτά. 
Σετ: 1 - Επαναλήψεις: Όσο περισσότερες 
μπορείς.

ΆΛΜΆΤΆ ΣΤΟ ΣΧΟΙΝΆΚΙ
Κάνε τρία άλματα με τα δύο πόδια και μετά 
ένα σταυρωτό (σταύρωσε τα χέρια μπροστά 
στον κορμό σου ακριβώς πριν φτάσει το 
σχοινάκι στα πόδια σου, σαν να αγκάλιαζες 
σφιχτά τον εαυτό σου). Επανάλαβε αυτή την 
ακολουθία, τρία απλά άλματα και ένα σταυ-
ρωτό, για 3 λεπτά. Σετ: 3.

ΠΛΆΪΝΕΣ ΆΡΣΕΙΣ ΠΟΔΙΟΥ
α) Δίπλωσε το σχοινάκι στα δύο και άπλωσέ 
το κάτω. Ξάπλωσε στο πάτωμα, στο αριστερό 
πλευρό, με το σώμα παράλληλο με το σχοι-

νάκι. Ο αριστερός πήχης να στηρίζεται στο 
πάτωμα και η δεξιά παλάμη να πατάει μπρο-
στά στον κορμό σου, το αριστερό σου πόδι 
να είναι ελαφρώς λυγισμένο προς τα πίσω 
και το δεξί πόδι τεντωμένο και ανασηκωμένο 
στο ύψος του ισχίου. Άυτή είναι η αρχική 
σου θέση. β) Λύγισε το δεξί γόνατο και φέρ’ 
το μπροστά, να αγγίξει το έδαφος μπροστά 
από το σχοινάκι. Επίστρεψε στην αρχική 
θέση. γ) Κρατώντας το δεξί πόδι τεντωμένο, 
στρίψ’ το προς τα μέσα ώστε τα δάχτυλα του 
ποδιού σου να αγγίξουν το έδαφος μπροστά 
από το σχοινάκι. Επίστρεψε στην αρχική 
θέση. Άυτό είναι μία επανάληψη. Εκτέλεσε 
οκτώ επαναλήψεις. Άλλαξε πλευρές και επα-
νάλαβε. Άυτό αποτελεί 1 σετ. Επαναλήψεις: 
8 - Σετ: 3.
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