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Θ. Καράογλου 
«Η εµπιστοσύνη των 
πολιτών είναι κάτι 
που δεν µετριέται 
µε χρόνια»

Γ. Κύρτσος 
Πούτιν: Από τη Ρωσία 
χωρίς αγάπη 
Ένταση στις σχέσεις 
µε την Ε.Ε

σελ. 12 σελ. 25-27

σελ. 32 σελ. 13-22

«The 1821, Η Επιθεώρηση»: 
Επιστροφή στο κέντρο της υποκριτικής

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

• ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

• ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

• Η ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ 
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ

σελ. 6-10

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

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

και των αλλεργιών
•  Νηστεία: Όταν η παράδοση 

συνδυάζεται με τη σύγχρονη διατροφή
•  Ρευματικά νοσήματα και βιοομοειδή 

φάρμακα
•  Καθαρισμός προσώπου: Τα πιο 

συνηθισμένα λάθη
•  Εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα: 

Τι είναι

•  Ένταξη στο ΕΣΥ ιδιωτικών κλινικών 
λόγω Covid

•  Πώς θα αυξήσετε την αίσθηση 
ευτυχίας εν μέσω lockdown

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

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

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

ΘΕΜΑΤΑ

4 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Τα στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγουν το όνοµα του 
αρχηγού...
6-11 // ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ FS 
Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η µεγάλη επιστροφή των 
ακινήτων
Το Ελληνικό ξεκινά
12 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ «Η 
εµπιστοσύνη των πολιτών είναι κάτι που 
δεν µετριέται µε χρόνια»
13-22 // ΑΦΙΕΡΩΜΑ Νέα εποχή για την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Η ΕΚΕ καθοριστική για την εικόνα των 
επιχειρήσεων
• Επιχειρηµατικότητα µε το βλέµµα 
στραµµένο στην κοινωνία
• Οι τράπεζες τροφοδοτούν τη βιώσιµη 
οικονοµική ανάπτυξη
• Οι προσλήψεις στελεχών στον ιδιωτικό 
τοµέα στη µετά-Covid-19 εποχή
• Η θέση της γυναίκας στις σύγχρονες 
επιχειρήσεις
23 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΝ∆. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Το 
Λιµάνι της Πάτρας είναι εντός Ελλάδος;
24 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Ο διαχειριστής 
της πολυκατοικίας
25-27 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Πούτιν: 

*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.

Από τη Ρωσία χωρίς αγάπη
28 // ΑΠΟΨΗ Β. ΝΥΜΦΙΚΗ Μια ∆ήµητρα 
όπως όλες οι άλλες...
29 // ΥΓΕΙΑ Ο αιφνίδιος καρδιακός 
θάνατος δεν είναι και τόσο σπάνιος όσο 
νοµίζουµε

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

FREE TIME
31 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
32 // ΘΕΑΤΡΟ «The 1821, Η Επιθεώρη-
ση»: Επιστροφή στο κέντρο της υποκρι-
τικής
33 // ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μουσική Ακαδηµία 
στις Σπέτσες
34-35 // ΒΙΒΛΙΟ 7 αστυνοµικά µυστήρια
36-37 // ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η κλιµατική 
κρίση αλλάζει τη Μεσόγειο: Οι 6 κύριες 
επιπτώσεις
38 // ΜΟΥΣΙΚΗ Θάνος Μικρούτσικος: 
«Χόρεψε πάνω στο φτερό του καρχαρία»
39 // ΕΥΕΞΙΑ  Έξι tips για να αλλάξεις τις 
συνήθειες που παχαίνουν





ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 
ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ...
  ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΤΗ

Τ
ον Ευκλείδη Τσακαλώτο επανέ-
φερε στο προσκήνιο η δυσαρέσκεια 
που προκάλεσε στο εσωτερικό του 
ΣΥΡΙΖΑ ο τρόπος µε τον οποίο η 
ηγεσία του κόµµατος, δηλαδή ο κ. 
Τσιπρας, διαχειρίστηκε το νοµο-

σχέδιο Χατζηδάκη για τις εργασιακές σχέσεις.
Ο πρώην υπουργός Οικονοµικών ανέλαβε (αυτοβού-
λως;) να απαντήσει σε όσους έκαναν την ίδια παρατή-
ρηση ακριβώς που είχε κάνει στις δηλώσεις του µετά 
την ψήφιση του νοµοσχεδίου ο υπουργός Εργασίας 
Κωστής Χατζηδάκης. Πώς είναι δυνατόν να καταψη-
φίζει το κόµµα λιγότερα από τα µισά άρθρα ενός νο-
µοσχεδίου (53 από τα 128, για την ακρίβεια) του ο-
ποίου είχε ζητήσει την απόσυρση, είχε προβάλει εν-
στάσεις αντισυνταγµατικότητας και διαδήλωνε µε τα 
συνδικάτα που υποστήριζαν ότι «δεν διορθώνεται»;
«Μαζί µε αυτά τα άρθρα όµως, όντως βάλανε και θετι-
κές διατάξεις. 55 για την ακρίβεια. ∆ιατάξεις που ήταν 
ευρωπαϊκές οδηγίες, διατάξεις που αφορούσαν την 
προστασία από τη σεξουαλική παρενόχληση, τον βι-
ασµό και τη βία στον χώρο εργασίας κ.λπ.», ανέφερε 
ο κ. Τσακαλώτος σε άρθρο του στο left.gr, στο οποίο 
παρουσίαζε και υπερασπιζόταν τη γραµµή της θεσµι-
κής επικοινωνίας µε τη Ν∆, της οποίας πάντα ήταν θι-
ασώτης, όπως του αναγνώριζε ανέκαθεν και το σηµε-
ρινό κυβερνητικό κόµµα.
Όµως, εκείνο το οποίο ήταν ευκρινές διά γυµνού ο-
φθαλµού ήταν ότι ο πρώην υπουργός Οικονοµικών 
απέφυγε κάθε αναφορά στο πρόσωπο του αρχηγού 
του κόµµατος.

Αν ήµουν υπουργός
Ο κ. Τσακαλώτος δεν ήταν το µόνο στέλεχος του κόµ-
µατος που µια µέρα µετά την ολοκλήρωση της, κατά 
τον κ. Τσίπρα, «µητέρας όλων των µαχών», απέφυγε 
να αναφέρει το όνοµα του αρχηγού.
Ο κ. Παύλος Πολάκης απάντησε µόνος του στον υφυ-

πουργό Παρά τω Πρωθυπουργώ, Άκη Σκέρτσο, ο ο-
ποίος είχε πει:
«Ας σταθούµε λίγο κι ας σκεφθούµε πώς θα πήγαινε 
η εθνική εµβολιαστική εκστρατεία, αν στη θέση του 
υπουργού Υγείας είχαµε έναν αρνητή του εµβολια-
σµού κατά του COVID».
Απαντώντας στον κ. Σκέρτσο, ο βουλευτής Χανίων 
του ΣΥΡΙΖΑ, ανέλυσε την προσωπική του στρατη-
γική λέγοντας τι θα έκανε «αν θα ήταν υπουργός Υ-
γείας», χωρίς καµία αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ, στο πρό-
γραµµα υγείας του κόµµατος αλλά και στον πρόεδρό 
του.
Ο γεννηµένος το 1965, Παύλος Πολάκης, ο οποίος 
έχει τη δυνατότητα να εµβολιαστεί εδώ και τρεις 
µήνες, δήλωσε δηµόσια ότι δεν έχει εµβολιαστεί: 
«Όχι µέχρι στιγµής, θα αποφασίσω τον Σεπτέµβρη 
- Οκτώβρη, µε βάση τις µεταλλάξεις και τις επιπλο-
κές, τι και ποιο θα κάνω. Τώρα δεν έχει νόηµα», α-
πάντησε ο κ. Πολάκης σε πολίτη που τον ρώτησε στο 
Facebook.
Η παρέµβαση του κ. Πολάκη για τα εµβόλια ενεργο-
ποίησε και άλλα αριστερά αντανακλαστικά στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, όπως του διευθυντή του γραφείου του Νίκου 
Φίλη, Τάκη Κατσαρού, ο οποίος του καταλόγισε ότι 
έχυσε την καρδάρα µε το γάλα που είχε γεµίσει η α-
περγία:
«Γεµάτη η καρδάρα χθες. Εντάξει, Παύλο, την έχυσες 
αρκετά. Φτάνει, λεβέντη µου!» έγραψε.
Όµως ο «αψύς Κρητικός» εξακολουθεί να έχει υπο-
στηρικτές στο περιβάλλον του προέδρου, όπως τον 
κ. Θανάση Καρτερό, ο οποίος, όπως έγραψε στην 
«Αυγή», όχι µόνο δεν πτοείται από τις επιθέσεις κατά 
του Πολάκη, αλλά έχει σε υπόληψη και την αισθη-
τική του:
«Θα του κόψουµε και την καληµέρα του Τσίπρα, αν 
δεν βάλει τον Πολάκη µε εθελοντές Κρητικούς να 
ξανα-ανακαινίσουν το Μαξίµου, όταν έρθει η ώρα…», 
έγραψε ο κ. Καρτερός σε επιφυλλίδα που ασχολιό-

ταν µε το αγαπηµένο του θέµα, την κα Μαρέβα Μη-
τσοτάκη.

Συνδικαλιστές χωρίς κρατική προστασία
«Τουλάχιστον αυτός, είχε βρει µια αράδα να γράψει 
και το όνοµα του Τσίπρα», σχολίαζε παλιός συνδικα-
λιστής της Αριστεράς, ο οποίος χαρακτήριζε µείζονα 
ήττα την άµεση υποχώρηση της συνδικαλιστικής ηγε-
σίας, µπροστά στην πίεση που δηµιούργησε η απερ-
γία «εν µέσω Πανελληνίων», αλλά µετά την αναγγελία 
της κας Κεραµέως ότι θα προσφύγει στη ∆ικαιοσύνη.
Παραδοσιακά, τα συνδικαλιστικά στελέχη είχαν µια 
επιρροή σε κύκλους της κοινωνίας, που ήταν χρή-
σιµη ακόµη και ως εκλογικός µηχανισµός σε υποψη-
φίους στις εκλογές.
Όµως, τώρα η κοινωνική παράµετρος που βάζει το νο-
µοσχέδιο που είναι ήδη νόµος, δηλαδή η υποχρέωση 
που θα έχουν τα συνδικάτα να µην αναστατώνουν την 
καθηµερινότητα των πολιτών σε κρίσιµους τοµείς, 
θεωρείται ότι θα αποδυναµώσει αυτήν την ισχύ.
Παραδείγµατος χάριν, η «ελάχιστη εγγυηµένη υπη-
ρεσία 33% σε κλάδους κοινής ωφέλειας κατά τη δι-
άρκεια της απεργίας», που δεν θα αφήνει την Αθήνα 
χωρίς µέτρο, είναι προφανές ότι αποδυναµώνει την ε-
πιρροή των συνδικαλιστών στη διοίκηση.
Αλλά πώς θα µπορέσει να σταθεί για παράδειγµα µια 
απεργία στα πλοία, η οποία έχει κηρυχθεί παράνοµη 
µε δικαστική απόφαση αλλά επιβάλλεται µε την κα-
τάληψη των καταπελτών στα πλοία από αλληλέγγυ-
ους ή στελέχη του ΠΑΜΕ, τώρα που η περιφρού-
ρηση απαγορεύεται;
Μια πρόγευση δηµιουργήθηκε στην απεργία των 
ναυτών που, µετά από την πίεση των επιβατών, τε-
λικά µετατράπηκε σε στάση εργασίας στις 3 Ιου-
νίου, ενώ νοµικοί κύκλοι επισηµαίνουν αυτό που η 
Ένωση της Ακτοπλοΐας ανέφερε στην επιστολή της 
στον πρωθυπουργό τον Οκτώβριο του 2019, ότι δη-
λαδή δεν υπάρχουν καν απεργοί στον χώρο των ναυ-
τεργατών.
Με τον νέο νόµο, η συνδικαλιστική ηγεσία, έλεγαν 
συνδικαλιστικά στελέχη, πιθανόν πολύ σύντοµα να 
χρειαστεί να τους διαψεύσει.
Πάντως, εκείνο το οποίο έχει αποδυναµώσει την ε-
πιρροή των συνδικάτων είναι οι αποκρατικοποιήσεις, 
οι οποίες στέρησαν τους εργαζόµενους στις ∆ΕΚΟ. 
Στη δεκαετία του 1990, οι εργαζόµενοι στη ∆ΕΗ ή 
στον ΟΤΕ εξέλεγαν βουλευτή στα ψηφοδέλτια του 
ΠΑΣΟΚ.
Σήµερα τα ισχυρά συνδικάτα, π.χ. στον χώρο των µε-
ταφορών, πρέπει να αντιµετωπίσουν τη συνύπαρξή 
τους µε τους προερχόµενους από τα ΚΤΕΛ συναδέλ-
φους τους, ενώ µια σειρά εταιρειών βρίσκονται στα 
πρόθυρα της αποκρατικοποίησης και θέλουν να δεί-
ξουν «ένα καλό πρόσωπο» στους πιθανούς νέους ιδι-
οκτήτες.
Το ζήτηµα δεν είναι αν ο Τσίπρας υποσχέθηκε στους 
συνδικαλιστές ότι θα καταργήσει τον νόµο, «όταν 
έλθει η ώρα», που λέει ο Καρτερός, αλλά αν τότε 
βρει κάποιον από αυτούς που σήµερα κάνουν συν-
δικαλισµό µε την κρατική προστασία που τους εξα-
σφάλιζε το σηµερινό πλαίσιο, έλεγαν συνδικαλιστικά 
στελέχη, τα οποία παρέπεµπαν σε αυτό το οποίο είπε 
στη Βουλή ο κ. Χατζηδάκης, σύµφωνα µε τον οποίο 
«τα συνδικάτα υπάρχουν για να υπηρετούν τους ερ-
γαζόµενους κι όχι οι εργαζόµενοι τα συνδικάτα!». 
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σηµαντικές οι αυξήσεις των αντικειµενικών αξιών στην Αττική

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ενισχύεται η απόκλιση 
µεταξύ Αττικής 
και υπόλοιπης χώρας 
σε ό,τι αφορά τις τιµές 
των ακινήτων

Οι τιµές των ακινήτων στην 
Ελλάδα ακολουθούν το τε-
λευταίο διάστηµα ανοδική 
πορεία, παρά τα µεγάλα οι-

κονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα. 
Η εξέλιξη αυτή έχει µεγάλη σηµασία, 
εφόσον τα ακίνητα αποτελούν την πα-
ραδοσιακή επένδυση της ελληνικής 
οικογένειας. Τα ακίνητα χτυπήθη-
καν, σαν περιουσιακά στοιχεία, από 
τη χρεοκοπία του ελληνικού ∆ηµο-
σίου µετά το 2008 και τα αναγκαστικά 
µέτρα προσαρµογής των µνηµονίων. 
Από µέσο οικονοµικής και κοινωνικής 
εξασφάλισης µετατράπηκαν, σε πολ-
λές περιπτώσεις, σε ασήκωτο φορολο-
γικό φορτίο. 
Η θεαµατική ανάκαµψη στην αγορά α-
κινήτων ενισχύει τη λεγόµενη µεσαία 
τάξη και προσφέρει στην ισορροπία 
του οικονοµικού και πολιτικού συστή-
µατος. ∆εν είναι όµως χωρίς προβλή-
µατα, εφόσον δηµιουργεί πρόσθετες 
φορολογικές υποχρεώσεις –ιδιαίτερα 
για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην πε-
ριοχή της Αττικής– και µπορεί να ενι-
σχύσει παραδοσιακές στρεβλώσεις της 

ελληνικής οικονοµίας, η οποία χρειά-
ζεται δραστική αναδιάρθρωση για να 
ανταποκριθεί στη διπλή πρόκληση 
της ενεργειακής και ψηφιακής µετά-
βασης και να αξιοποιήσει πλήρως τα 
πλεονεκτήµατα του Ευρωπαϊκού Τα-
µείου Ανάκαµψης και του ενισχυµέ-
νου ΕΣΠΑ.
 
Επισηµοποίηση 
της αύξησης τιµών
Η επισηµοποίηση της αύξησης των 
τιµών των ακινήτων ήρθε µε κυβερνη-
τική υπογραφή, µέσω της σηµαντικής 
αύξησης των αντικειµενικών τιµών. Α-
ξίζει να σηµειωθεί ότι αυτήν τη φορά 
οι αντικειµενικές τιµές των ακινήτων 
δεν αυξήθηκαν µέσω διοικητικών α-
ποφάσεων µέσω της κυβερνητικής, 
κρατικής γραφειοκρατίας, αλλά στη 
βάση εισηγήσεων ειδικών της αγο-
ράς ακινήτων. Οι εκτιµητές ακινήτων 
απλώς κατέγραψαν τις αυξητικές τά-
σεις που παρατηρούνται στην αγορά. 
Το βασικό χαρακτηριστικό είναι η αύ-
ξηση των τιµών στην Αττική, από την 
οποία προέρχεται πάνω από το 50% 

των εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ. 
Η µέση αύξηση στις ζώνες που κινή-
θηκαν ανοδικά ήταν 18% σε ολόκληρη 
την Ελλάδα, αλλά στην Αττική έφτασε 
το 26%. 
Παρατηρήθηκε µείωση τιµών στο 27% 
των περιοχών σε όλη την Ελλάδα, 
αλλά στην Αττική οι τιµές µειώθηκαν 
µόλις στο 3% των περιοχών. 
Συνολικά, στην Αττική οι περιοχές 
στις οποίες προγραµµατίζεται αύξηση 
των αντικειµενικών τιµών από 1ης Ια-
νουαρίου 2022 φτάνουν το 83%. 
Οι αυξήσεις στις αντικειµενικές τιµές 
ξεπερνούν στην Αττική το 50% για µία 
στις δέκα ζώνες. Είναι τέτοια η αυξη-
τική τάση, ώστε µειώνονται κατά 61% 
οι τιµές ζώνης που εξακολουθούν να 
κυµαίνονται κάτω από τα 1.000 ευρώ 
ανά τ.µ. Περιορίζονται από 361 σε 138.
Σαν αποτέλεσµα της ανάλυσης των ε-
κτιµητών και των κυβερνητικών απο-
φάσεων, η µέση αντικειµενική τιµή 
ανά τετραγωνικό µέτρο αυξάνεται 
στην Αττική από 1.405 σε 1.751 ευρώ. 
Πρόκειται για εξαιρετικά σηµαντική 
αύξηση µε οικονοµικές, φορολογικές 

και κοινωνικές προεκτάσεις.
 
Τα αίτια
Οι εκτιµητές, οι οποίοι προσδιόρισαν 
το ύψος των αυξήσεων, έλαβαν υπόψη 
τους σηµαντικές αλλαγές στην αγορά 
των ακινήτων. Οι επεκτάσεις στο 
µετρό και των µέσων σταθερής τροχιάς 
αναβάθµισαν ολόκληρες περιοχές. Οι 
επενδύσεις στη λεγόµενη «αθηναϊκή 
Ριβιέρα» όπως και η έναρξη εργασιών 
στο Ελληνικό συνέβαλαν στην αύξηση 
των αντικειµενικών αξιών. Παρατη-
ρείται επίσης µερική ανάκαµψη στην 
αγορά βραχυχρόνιων µισθώσεων. Οι 
αυξήσεις στα τιµήµατα πώλησης των 
ακινήτων ήταν συνεχείς –σε πείσµα 
της πανδηµίας– και φαίνεται να έχουν 
εξασφαλισµένο µέλλον τώρα που η οι-
κονοµία µπαίνει σιγά-σιγά σε φάση α-
νάκαµψης, η οποία αναµένεται να µε-
τατραπεί µε τη βοήθεια των ευρωπαϊ-
κών κονδυλίων σε δυναµική ανάπτυξη. 
Έχουµε µπροστά µας µία περίοδο ε-
νίσχυσης της οικονοµικής δραστηρι-
ότητας και των εισοδηµάτων, και ου-
σιαστικής βελτίωσης της χρηµατοδό-
τησης της ελληνικής οικονοµίας από 
το τραπεζικό σύστηµα. Λογικό είναι 
να ενισχύονται οι αυξητικές τάσεις 
στις τιµές των ακινήτων και να περ-
νάνε στις αντικειµενικές αξίες –µε τις 
οποίες προσδιορίζεται ο ΕΝΦΙΑ– και 
άλλοι σηµαντικοί φόροι. 
Οι µεγαλύτερες αυξήσεις που παρα-
τηρούνται στην Αττική επιβάλλουν ε-
πανασχεδιασµό των συντελεστών του 
ΕΝΦΙΑ, γιατί διαφορετικά θα υπάρ-
ξουν σηµαντικές επιβαρύνσεις για 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές 
που δεν µπορούν να χαρακτηριστούν 
«πλούσιες». Για παράδειγµα, υπάρχει 
µεγάλη αύξηση των αντικειµενικών 
τιµών σε Χαλάνδρι και Βριλήσσια και 
σε βόρεια προάστια, µε πρόσβαση στα 
µέσα σταθερής τροχιάς. 
Σηµαντικές είναι οι αυξήσεις στις α-
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Ο ΕΝΦΙΑ αποδεικνύει 
ότι στην Ελλάδα… ουδέν 
µονιµότερο 
του προσωρινού 

ντικειµενικές τιµές στο Ηράκλειο Ατ-
τικής, στον Άγιο ∆ηµήτριο, στη ∆άφνη 
και στην περιοχή Ζωγράφου. 
Αν δεν υπάρξει παρέµβαση των αρµο-
δίων, µπορεί να παρατηρηθεί αύξηση 
του ΕΝΦΙΑ κατά 3 ως 4,5 ευρώ ανά τ.µ. 
Το πρόβληµα είναι ότι µε την πανδη-
µία έχουν ανατραπεί οι δηµοσιονοµι-
κές ισορροπίες. Το δηµοσιονοµικό έλ-
λειµµα κινείται το 2020-2021 γύρω 
στο 9,5%-10% του ΑΕΠ, ενώ το δηµό-
σιο χρέος έσπασε κάθε προηγούµενο 
ρεκόρ και βρίσκεται στο 208% του 
ΑΕΠ. Το οικονοµικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης γνωρίζει ότι από το 2023 η 
Ευρωζώνη θα επιστρέψει σε µια λιγό-
τερο χαλαρή δηµοσιονοµική διαχεί-
ριση και πως η Ελλάδα θα επανέλθει, 
υποχρεωτικά, σε περίοδο πρωτογενών 
δηµοσιονοµικών πλεονασµάτων για να 
ελεγχθεί η υπερχρέωσή της. 
Αναζητεί λοιπόν τη χρυσή τοµή µεταξύ 
της αύξησης ασφαλών φορολογικών ε-
σόδων –όπως ο ΕΝΦΙΑ– και της απο-
φυγής κοινωνικών και πολιτικών αντι-
δράσεων που συνδέονται µε την αύ-
ξηση της φορολογίας των ακινήτων. 

Ουδέν µονιµότερο 
του προσωρινού
Η περίπτωση του ΕΝΦΙΑ επιβεβαιώ-
νει ότι στην Ελλάδα… ουδέν µονιµό-
τερο του προσωρινού. 
Ο τότε υπουργός Οικονοµικών, Ευάγ-
γελος Βενιζέλος, ανακοίνωσε από το 
βήµα της ∆ΕΘ τον Σεπτέµβριο του 2011 
την επιβολή του ΕΕΤΗ∆Ε (Έκτακτο 
Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆ο-
µηµένων Χώρων).
Την εποχή εκείνη υπήρχε µια «τρύπα» 
στα δηµόσια οικονοµικά της τάξης των 
1,7 δισ. ευρώ, η οποία έπρεπε να κλείσει 
µε απαίτηση του αρµόδιου Ευρωπαίου 
επίτροπου, Όλι Ρεν. Ο υπουργός Οικο-
νοµικών, Βενιζέλος, είχε διαφωνήσει 
µε τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών 
θεσµών, τους οποίους είχε αποκαλέσει 
υποτιµητικά «υπαλλήλους», υποχρεώ-
θηκε όµως να προσαρµοστεί στις απαι-
τήσεις των εκπροσώπων των «θεσµών». 
Ανακοίνωσε λοιπόν την επιβολή τέλους 
στην ακίνητη περιουσία, µεσοσταθµικά 
4 ευρώ ανά τ.µ., µέσω των λογαριασµών 
της ∆ΕΗ. 
Με την απόφαση αυτή, η κυβέρνηση 
Παπανδρέου - Βενιζέλου υποτίθεται 
ότι θα αποκτούσε µια «εισπρακτική δυ-
νατότητα διετίας», προκειµένου να βγει 
η χώρα από το δηµοσιονοµικό αδιέ-
ξοδο. Με το ΕΕΤΗ∆Ε άρχισε να φορο-
λογείται και η απλή κατοχή ακινήτων 
σε µια περίοδο κατά την οποία η εκµε-
τάλλευσή τους ήταν αρκετά δύσκολη 

–λόγω της οικονοµικής κρίσης– και η 
λεγόµενη µεσαία τάξη και µικρή και 
µεσαία ιδιοκτησία δέχονταν αλλεπάλ-
ληλα µνηµονιακά χτυπήµατα. 
Η φορολόγηση της ιδιοκτησίας των α-
κινήτων ήταν µία από τις βασικές αιτίες 
της δηµοσκοπικής και στη συνέχεια ε-
κλογικής κατάρρευσης του ΠΑΣΟΚ. 
Ο ΕΝΦΙΑ, µε τη σηµερινή του µορφή, 
ήταν αποτέλεσµα αποφάσεων της κυ-
βέρνησης Σαµαρά - Στουρνάρα τον ∆ε-
κέµβριο του 2013. Ουσιαστικά, η κυ-
βέρνηση Ν∆ - ΠΑΣΟΚ µονιµοποίησε 
τον «διετούς διάρκειας» ΕΕΤΗ∆Ε, 
προσπαθώντας να περιορίσει τα αδύ-
νατα σηµεία του και ορισµένες υπερ-
βολές. 
Και η Ν∆ πλήρωσε ακριβά τον ΕΝΦΙΑ, 
εφόσον ένα σηµαντικό µέρος της εκλο-
γικής και κοινωνικής βάσης της στρά-
φηκε εναντίον της και έδωσε το 2015 
τη µεγάλη πολιτική ευκαιρία στον Τσί-
πρα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως υποστή-
ριζε τότε ο Τσίπρας, «ο ΕΝΦΙΑ είναι 
νόµος παράλογος, δεν διορθώνεται, κα-
ταργείται».
Μετά την εκλογική του επικράτηση, ο 
ΣΥΡΙΖΑ µετέτρεψε την υποτιθέµενη 
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε αντικατά-
στασή του µε φόρο µεγάλης ακίνητης 
περιουσίας, υπό την προϋπόθεση ότι 
θα υπήρχαν οι δηµοσιονοµικές δυνατό-
τητες. Τελικά, και ο Τσίπρας διατήρησε 
τον ΕΝΦΙΑ πληρώνοντας το σχετικό 
πολιτικό τίµηµα. Ο Μητσοτάκης διευ-
κολύνθηκε στη δηµιουργία δυναµικής 

εξουσίας αναλαµβάνοντας δέσµευση 
για µείωση του ΕΝΦΙΑ, την οποία τί-
µησε µε αποφάσεις της κυβέρνησής 
του. Το ερώτηµα είναι αν θα προτιµή-
σει –σε αυτήν τη φάση– την πολιτική 
συνέπεια ή θα αναλάβει το σχετικό πο-
λιτικό ρίσκο αξιοποιώντας την αύξηση 
των αντικειµενικών τιµών των ακινήτων 
για να στηρίξει τον δοκιµαζόµενο κρα-
τικό προϋπολογισµό.
 
Ευρύτερες συνέπειες
Η µεγάλη αύξηση των αντικειµενικών 
αξιών των ακινήτων επαναφέρει στο 
προσκήνιο τη λεγόµενη µεσαία τάξη, 
αλλά και τις οικονοµικές και κοινωνι-
κές υποχρεώσεις της. 
Από τη µία, είναι φανερό ότι βελτιώνε-
ται η προοπτική της µεσαίας τάξης, εξέ-
λιξη που θα ενισχύσει την κοινωνική 
συνοχή και θα βελτιώσει τη λειτουρ-
γία του πολιτικού συστήµατος. Από την 
άλλη, δηµιουργούνται πρόσθετες οι-
κονοµικές και φορολογικές υποχρεώ-
σεις, οι οποίες καταγράφονται µε κάθε 
λεπτοµέρεια στον έγκυρο οικονοµικό 
Τύπο. Χαρακτηριστική η ανάλυση της 
«Ναυτεµπορικής» (9 Ιουνίου 2021, Γ. 
Παλαιτσάκης) µε τίτλο: «Οι εφτά πλη-
γές της ανόδου των αντικειµενικών. Αυ-
ξήσεις 18 φόρων και τελών στα ακίνητα, 
εκτίναξη ενοικίων, απώλειες διάφορων 
κοινωνικών παροχών». 
Η οικονοµική εφηµερίδα καταγράφει 
αυξήσεις σε 18 φόρους και τέλη ακινή-
των. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα, ο 
φόρος επί των τεκµαρτών εισοδηµάτων 
τα οποία προσδιορίζονται βάσει των 
τεκµηρίων διαβίωσης των κατοικιών 
των φορολογουµένων, ο ΦΠΑ 24% που 
επιβάλλεται στις µεταβιβάσεις νεόδ-
µητων κτισµάτων που δεν αποτελούν 
πρώτη κατοικία, ο φόρος µεταβίβασης 
ακινήτων, ο φόρος γονικής παροχής α-
κινήτων.
Η «Ναυτεµπορική» αναφέρεται επίσης 
σε εκτίµηση υπουργού της κυβέρνη-
σης ότι µπορεί να υπάρξει αύξηση στα 

ενοίκια, λόγω της αύξησης των αντικει-
µενικών αξιών, αναλύει την απώλεια α-
παλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον µη 
προνοµιούχοι συµπολίτες µας θα δουν 
τη συνολική αντικειµενική αξία της α-
κίνητης περιουσίας τους να υπερβαί-
νει τα όρια µέχρι τα οποία ισχύουν οι 
απαλλαγές. Υποστηρίζει ότι θα υπάρξει 
–σε πολλές περιπτώσεις– απώλεια φο-
ροαπαλλαγής στην απόκτηση πρώτης 
κατοικίας, όπως και απώλεια δικαιώ-
µατος αφορολόγητων δωρεών-γονικών 
παροχών. Επίσης, η αύξηση των αντι-
κειµενικών αξιών θα οδηγήσει πολλούς 
φτωχούς πολίτες στην απώλεια δικαιω-
µάτων είσπραξης κοινωνικών επιδοµά-
των. Η συνολική αντικειµενική αξία της 
ακίνητης περιουσίας τους µπορεί να υ-
περβεί το όριο µέχρι το οποίο τους α-
ναγνωρίζεται το δικαίωµα είσπραξης 
διαφόρων κοινωνικών επιδοµάτων και 
παροχών, ακόµη κι αν πληρούν τα προ-
βλεπόµενα εισοδηµατικά κριτήρια. 
Τέλος, η αύξηση των αντικειµενικών 
αξιών µπορεί να θέσει χιλιάδες νοικο-
κυριά µε µεγάλες οικονοµικές και κοι-
νωνικές ανάγκες εκτός κοινωνικού τι-
µολογίου της ∆ΕΗ.
 
∆ιεθνές φαινόµενο 
οι αυξήσεις
Οι αυξήσεις στις τιµές των ακινήτων 
είναι ένα διεθνές φαινόµενο που έχει 
και ελληνική διάσταση και προβλέπε-
ται να συνεχιστεί. 
Σε αρκετές περιπτώσεις, οι αυξήσεις 
στις τιµές των ακινήτων είναι τόσο µε-
γάλες, ώστε δηµιουργούνται ανησυχίες 
για φαινόµενα «φούσκας». 
Κατά την άποψή µου, οι φόβοι αυτοί 
είναι υπερβολικοί. Ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά την Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρακολου-
θεί προσεκτικά τις εξελίξεις και παίρνει 
όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για 
την εξασφάλιση της χρηµατοπιστωτι-
κής σταθερότητας. 
Άλλοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι 
µπορεί να δοκιµάσουν τη σταθερό-
τητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµα-
τος. Για παράδειγµα, τα χρηµατιστηρι-
ακά ρεκόρ βρίσκονται πολύ πάνω από 
τις επιδόσεις της πραγµατικής οικονο-
µίας. Η λεγόµενη σκιώδης στρατηγική 
(shadow banking) παίζει µεγαλύτερο 
ρόλο απ’ ό,τι πριν από τη χρηµατοπι-
στωτική κρίση του 2008 και παραµέ-
νει σε µεγάλο βαθµό ανεξέλεγκτη. Η 
κερδοσκοπία µε το bitcoin και γενικό-
τερα τα κρυπτονοµίσµατα έχει πάρει 
διαστάσεις που θυµίζουν τη «φούσκα» 
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το θέµα της FS

Η αύξηση της περιουσίας 
των Ελλήνων συµβάλλει 
στην ανασύνταξη 
της µεσαίας τάξης

της τουλίπας στην Ολλανδία το 1637, 
τη «φούσκα»  Dot.com του 2000 και 
τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια στις 
ΗΠΑ το 2007. 
Εποµένως, το ρίσκο της χρηµατοπι-
στωτικής αστάθειας δεν πρέπει να α-
ναζητηθεί στην αγορά ακινήτων, αλλά 
σε σοβαρές διαρθρωτικές αδυναµίες 
και στα κερδοσκοπικά χαρακτηρι-
στικά του διεθνούς χρηµατοπιστωτι-
κού συστήµατος. 
Σε έκθεσή της –που δηµοσιεύτηκε τον 
Οκτώβριο του 2020– η ελβετική τρά-
πεζα UBS τεκµηρίωσε την επιτάχυνση 
του ρυθµού αύξησης των τιµών των α-
κινήτων τα τελευταία τέσσερα τρίµηνα.
Τα ευρήµατα ήταν εντυπωσιακά. Στην 
Ευρωζώνη παρατηρήθηκαν οι µεγαλύ-
τερες αυξήσεις στις τιµές των ακινήτων. 
Πρωταθλήτριες αναδείχθηκαν πόλεις 
όπως το Μόναχο, η Φρανκφούρτη, το 
Παρίσι και το Άµστερνταµ. Ακόµη και 
το α’ εξάµηνο του 2020, οπότε η παν-
δηµία προκάλεσε µεγάλη οικονοµική 
ύφεση στην Ευρωζώνη, συνεχίστηκαν 
οι αυξήσεις στις τιµές των ακινήτων. 
Με βάση την ανάλυση των ειδικών της 
UBS, αυτό συνέβη γιατί, ακόµη κι αν 
οι τιµές των ακινήτων επηρεαστούν 
από την ύφεση, αυτό θα καταγραφεί 
µε χρονική καθυστέρηση. Οι περισ-
σότεροι αγοραστές ακινήτων δεν υπέ-
στησαν άµεση απώλεια εισοδήµατος 
λόγω πιστωτικών διευκολύνσεων και 
διαφόρων προγραµµάτων εισοδηµατι-
κής στήριξης. Επίσης, οι κυβερνήσεις 
στήριξαν τους ιδιοκτήτες κατοικιών µε 
διάφορους τρόπους. 
Σύµφωνα µε πρόσφατη ανάλυση του 
Bloomberg, οι αυξήσεις στις τιµές των 
ακινήτων σε διάφορες χώρες του κό-
σµου παίρνουν χαρακτηριστικά «φού-
σκας». 
Στη διάρκεια του δωδεκάµηνου που 
έληξε τον Μάρτιο του 2021, το ρεκόρ 
είχε η Τουρκία µε ετήσια αύξηση στις 
τιµές των ακινήτων 32%. Η αύξηση 
αυτή πρέπει να οφείλεται σε έναν 
συνδυασµό παραγόντων, όπως είναι 
ο πληθωρισµός της τάξης του 15%, τα 
πολύ χαµηλά έως αρνητικά πραγµα-
τικά επιτόκια και η στροφή των Τούρ-
κων σε µία «σίγουρη» επένδυση σε 
συνθήκες οικονοµικής και συναλλαγ-
µατικής αστάθειας.
∆εύτερη έρχεται η Νέα Ζηλανδία, µε 
ετήσια αύξηση στις τιµές των κατοι-
κιών 22,1%. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε 
ήδη την αντίδραση της κεντροαριστε-
ρής κυβέρνησης. Προχώρησε στην κα-
τάργηση φορολογικών κινήτρων και ε-
κτιµά ότι, σε διάστηµα µηνών, η ετή-
σια αύξηση στις τιµές των κατοικιών 

θα περιοριστεί σηµαντικά. 
Οι ΗΠΑ έχουν την 5η θέση στη λίστα 
της «υπερθέρµανσης» της αγοράς των 
ακινήτων. Η ετήσια αύξηση στις τιµές 
των κατοικιών είναι της τάξης του 
13,2%, η µεγαλύτερη που έχει παρατη-
ρηθεί από το 2005. Τις αυξητικές τά-
σεις στις τιµές των ακινήτων στηρίζουν 
τα υπερκέρδη από το Χρηµατιστήριο 
και η κερδοσκοπία στα κρυπτονοµί-
σµατα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Α-
πριλίου 2021, το 25% των αγορών γίνε-
ται µε πλήρη καταβολή του τιµήµατος 
χωρίς προσφυγή στον τραπεζικό δα-
νεισµό. Το ποσοστό είναι υψηλότερο 
για τα ακίνητα αξίας άνω των 10 εκατ. 
δολαρίων. Τα υπερκέρδη από το Χρη-
µατιστήριο και τα κρυπτονοµίσµατα 
συνδυάζονται µε τη δηµοσιονοµική 
και νοµισµατική χαλάρωση, για να δώ-
σουν αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέ-
σµατα στην αγορά ακινήτων. 

Οι εκτιµήσεις της ΕΚΤ
Η εξαµηνιαία έκθεση της ΕΚΤ για 
τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα 
(Μάιος 2021) επισηµαίνει δύο παρά-
γοντες που µπορεί να δυσχεράνουν 
την οικονοµική ανάκαµψη στην Ευρω-
ζώνη, το υπερβολικό δηµόσιο χρέος 
και την ενδεχόµενη «φούσκα» στις 
τιµές των ακινήτων. 
Σε ό,τι αφορά το δηµόσιο χρέος, η έκ-
θεση της ΕΚΤ επισηµαίνει: «Η συνε-
χιζόµενη ανάγκη για στήριξη του ιδιω-
τικού τοµέα µπορεί να ενισχύσει τις α-
νησυχίες για τη µεσοµακροπρόθεσµη 
βιωσιµότητα του χρέους των ευάλω-
των χωρών της περιοχής, δεδοµένου 
ότι το δηµόσιο χρέος αυξήθηκε πολύ 
το 2020». 
Η ΕΚΤ εκτιµά ότι οι βραχυπρόθε-
σµοι κίνδυνοι από την αύξηση του δη-
µόσιου χρέους είναι περιορισµένοι ε-
ξαιτίας των χαµηλών επιτοκίων και της 
τάσης για έκδοση µακροπρόθεσµων 
οµολόγων που «κλειδώνουν» τα χα-
µηλά επιτόκια. 
Η εικόνα σταθερότητας σε ό,τι αφορά 
τη βραχυπρόθεσµη διαχείριση του δη-

µόσιου χρέους, επιτρέπει την αποτε-
λεσµατική αντιµετώπιση του όποιου 
ρίσκου στην αγορά ακινήτων. 
Στην ανάλυσή της, η ΕΚΤ διαχωρίζει 
τα εµπορικά ακίνητα από τις κατοικίες. 
Η εκτίµηση είναι ότι η αλλαγή στις ερ-
γασιακές συνθήκες που έφερε η παν-
δηµία µπορεί να επιδράσουν αρνητικά 
στις τιµές των εµπορικών ακινήτων. Η 
τηλεργασία µπορεί να φέρει συνέχιση 
της διόρθωσης των τιµών των γρα-
φείων προς τα κάτω. 
Όπως τονίζεται στην έκθεση: «Η αυξα-
νόµενη υπερτίµηση τα τελευταία χρό-
νια έχει αφήσει περιθώρια για σηµα-
ντική µείωση των τιµών, καθώς η πλει-
ονότητα των επενδυτών δηλώνουν 
ότι οι αποτιµήσεις δεν έχουν φτάσει 
ακόµη στο κατώτατο σηµείο. Η δρα-
στηριότητα παρέµεινε στα µισά πε-
ρίπου επίπεδα του µακροπρόθεσµου 
µέσου όρου, συγκαλύπτοντας πιθανόν 
µια περαιτέρω µείωση στις τιµές των α-
κινήτων». 
Με βάση υπολογισµούς της ΕΚΤ, τα 
δάνεια για εµπορικά ακίνητα αναλο-
γούν στο 7% της έκθεσης των τραπε-
ζών στον ιδιωτικό τοµέα.
∆ιαφορετική είναι η εικόνα που πα-
ρουσιάζει η ΕΚΤ σε ό,τι αφορά την 
αγορά κατοικιών. Όπως επισηµαίνε-
ται στην έκθεση: «Ο κίνδυνος µιας δι-
όρθωσης στις αγορές κατοικιών έχει 
αυξηθεί εν µέσω ενδείξεων για υψη-
λές αποτιµήσεις στην Ευρωζώνη ως 
σύνολο». Η πρόβλεψη όµως είναι για 
επιβράδυνση της αύξησης των τιµών 
των κατοικιών –µέσω των αναγκαίων 
οικονοµικών, φορολογικών παρεµβά-
σεων– και όχι για µείωσή τους.
 
Σταθερή πορεία
Το βασικό σενάριο σε ό,τι αφορά τις 
τιµές των ακινήτων στην Ελλάδα είναι, 
κατά την άποψή µου, µια σταθερά α-
νοδική πορεία που δεν θα έχει τα χα-
ρακτηριστικά «φούσκας» που παρατη-
ρούνται σε άλλες χώρες. 

Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Οι τρα-
πεζικές καταθέσεις αυξήθηκαν σηµα-
ντικά κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. 
Η προοπτική της οικονοµίας και των 
εισοδηµάτων είναι θετική. Με το πέ-
ρασµα του χρόνου, ενισχύεται η δυνα-
τότητα του τραπεζικού συστήµατος να 
χρηµατοδοτήσει την πραγµατική οι-
κονοµία µε ανταγωνιστικά επιτόκια. 
Η ανασύνταξη της µεσαίας τάξης περ-
νάει και από την αύξηση των τιµών των 
ακινήτων, εφόσον αυτά αποτελούν το 
βασικό περιουσιακό στοιχείο των πε-
ρισσότερων νοικοκυριών. 
Η προοπτική είναι καλή, γιατί το Ε-
θνικό Σχέδιο Ανάκαµψης προβλέπει 
συγκεκριµένες πρωτοβουλίες, για πα-
ράδειγµα την ενεργειακή αναβάθµιση 
των κατοικιών και των ακινήτων γενι-
κότερα, όπως και την καταπολέµηση 
της ενεργειακής φτώχειας, που θα 
στηρίξουν την αγορά ακινήτων σε όλα 
τα επίπεδα. 
Οι θετικές εξελίξεις στην αγορά ακι-
νήτων θα συµβάλουν και στην κάλυψη 
του τεράστιου επενδυτικού ελλείµ-
µατος, της τάξης των 19 δισ. ευρώ το 
2020. Ένας από τους λόγους για τους 
οποίους η Ελλάδα έχει την τελευταία 
δεκαετία τις µισές επενδύσεις από τον 
µέσο όρο της Ευρωζώνης, σαν ποσο-
στό επί του ΑΕΠ, είναι η κατάρρευση 
της αγοράς ακινήτων.
Στο µέλλον όµως, είµαστε υποχρεω-
µένοι να βρούµε τη σωστή ισορροπία 
µεταξύ της ενίσχυσης µιας παραδοσι-
ακής αγοράς –όπως είναι τα ακίνητα– 
µε την αναγκαία αναδιάρθρωση της 
ελληνικής οικονοµίας, στο πλαίσιο της 
πράσινης και της ψηφιακής µετάβασης 
και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας.
Τέλος, φαινόµενα «φούσκας» στην ελ-
ληνική αγορά ακινήτων είναι πιθανό 
να εκδηλωθούν σε περιοχές µεγάλου 
τουριστικού ενδιαφέροντος και για α-
κίνητα υψηλών προδιαγραφών, που 
προσελκύουν κεφάλαια από το εξωτε-
ρικό. 



Ανοίγει ο δρόµος για την υλοποίηση 
της επένδυσης στο Ελληνικό, ώστε το 
µεγαλύτερο επενδυτικό στοίχηµα της 
σύγχρονης Ελλάδας να γίνει πραγµα-
τικότητα. Οι τελευταίες αποφάσεις 

του Συµβουλίου της Επικρατείας εκδόθηκαν, ενώ 
διευθετήθηκαν µε το ΤΑΙΠΕ∆ τα θέµατα που σχε-
τίζονται µε την αναβλητική αίρεση που αφορά την 
άδεια λειτουργίας του Καζίνο.
Έπειτα και από τις τελευταίες εξελίξεις και σε µια 
ιστορική συνεδρίαση, το διοικητικό συµβούλιο 
της Lamda Development αποφάσισε να προχω-
ρήσει στην αγορά των µετοχών της Ελληνικό ΑΕ. 
Στο πλαίσιο αυτό, στις 25 Ιουνίου θα καταβληθεί 
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο η πρώτη δόση του τιµήµα-
τος, ποσού 300 εκατ. ευρώ, και θα παραδοθεί στο 
ΤΑΙΠΕ∆ η εγγυητική επιστολή, ποσού 347 εκατ. 
ευρώ. 

Νέα εποχή 
Η στιγµή είναι ιστορική, καθώς συµπίπτει µε την 
περίοδο επανεκκίνησης της ελληνικής οικονοµίας 
και την προσπάθεια ανάκαµψης της χώρας. «Σε 
αυτή την προσπάθεια, η Lamda Development θα 
πρωτοστατήσει», αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση της εταιρείας, όπου επισηµαίνεται ότι «το 
Ελληνικό είναι ένα έργο που θα δώσει αναπτυξι-
ακή ώθηση στην ελληνική οικονοµία και θα επα-

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΞΕΚΙΝΑ
Το µεγαλύτερο επενδυτικό στοίχηµα 

της σύγχρονης Ελλάδας γίνεται 
πραγµατικότητα

νατοποθετήσει την Ελλάδα στον παγκόσµιο επεν-
δυτικό και τουριστικό χάρτη, ενσωµατώνοντας τις 
πιο σύγχρονες τεχνολογίες και αρχές αστικού σχε-
διασµού και αρχιτεκτονικής». Στόχος της εταιρείας 
είναι η δηµιουργία µιας σύγχρονης πράσινης, ψη-
φιακής πόλης, πρότυπο βιώσιµης ανάπτυξης, φιλι-
κής προς τους ανθρώπους και το περιβάλλον, που 
θα αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονοµιά της 
Ελλάδας. Ενός νέου χώρου ψυχαγωγίας, χαλάρω-
σης, περιπάτου, άθλησης, προσβάσιµου σε όλους. 

Αναβάθµιση της εικόνας της Ελλάδας
«Επί 7 χρόνια πιστεύαµε ότι το όραµά µας µπορεί 
να γίνει πραγµατικότητα. Σήµερα ξεκινάει η υλο-
ποίηση όλων αυτών που σχεδιάζαµε µε πολλή υ-
ποµονή και πίστη, αλλά κυρίως πάθος και προσή-
λωση στον στόχο µας όλο αυτό το διάστηµα. 
Έχουµε ολοκληρωµένα αρχιτεκτονικά σχέδια για 
την πρώτη φάση του έργου, τα οποία και θα αρχί-
σουµε να παρουσιάζουµε άµεσα και για τα οποία 
έχουµε εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση. Για την 
υλοποίησή τους έχουµε µαζί µας κορυφαίους συ-
νεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Προσβλέπουµε στο να γίνουµε πρεσβευτές της βι-
ώσιµης ανάπτυξης στη χώρα µας µέσα από τη δηµι-
ουργία µιας «έξυπνης πράσινης πόλης».
Θα προσπαθήσουµε να αφουγκραζόµαστε διαρ-
κώς τον παλµό της κοινωνίας, µε στόχο την ανα-

βάθµιση της ποιότητας ζωής και της καθηµερινό-
τητας των πολιτών. 
Με το Ελληνικό θα δηµιουργήσουµε ένα έργο 
πρότυπο σε πολλαπλά επίπεδα που θα αναβαθµί-
σει την εικόνα της χώρας διεθνώς», δήλωσε σχε-
τικά ο Οδυσσέας Αθανασίου, διευθύνων σύµβου-
λος της Lamda Development.

Το καζίνο
Σύµφωνα µε πηγές προσκείµενες στη Lamda 
Develοpment, η αναβλητική αίρεση για το κα-
ζίνο αποφασίστηκε να αποσυρθεί προκειµένου 
να δώσει χρόνο στην κοινοπραξία Inspire Athens 
να ολοκληρώσει τη σύµβαση µε το Ελληνικό ∆η-
µόσιο, χωρίς συνάµα να ανακοπεί ο προγραµµα-
τισµός της υπόλοιπης επένδυσης, για την οποία 
η Lamda Develοpment δηλώνει έτοιµη, εφόσον 
έχει εξασφαλίσει χρηµατοδότηση και έχει προχω-
ρήσει οργανωτικά τα στάδια µελετών και προεργα-
σίας του έργου.
Συγκεκριµένα, σε ό,τι έχει να κάνει µε το θέµα 
της άδειας καζίνο και τις εσωτερικές διεργασίες 
που γίνονται αυτήν τη στιγµή στην κοινοπραξία 
του Inspire Athens ως αναδόχου (µε µετόχους τις 
Mohegan - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), η αισιοδοξία της Lamda 
είναι ισχυρή ότι θα τελεσφορήσουν οι συζητήσεις 
τόσο µε το ∆ηµόσιο όσο και εσωτερικά στην ίδια 
την κοινοπραξία. 

Οι υπογραφές 
Η υπογραφή της σύµβασης αναµένεται να γίνει 
την επόµενη εβδοµάδα, έως την Παρασκευή 25 Ι-
ουνίου. Σύµφωνα µε πηγές προσκείµενες στην ε-
ταιρεία, τις επόµενες ηµέρες αναµένονται και πε-
ραιτέρω εξελίξεις σχετικά µε τα πρώτα έργα, αλλά 
και παρουσιάσεις για το πώς θα είναι η µαρίνα, οι 
Πύργοι κ.λπ. Άλλωστε, η Lamda Development εµ-
φανίζεται έτοιµη, καθώς έχουν ήδη γίνει εσωτερι-
κοί διαγωνισµοί µε τις κατασκευαστικές εταιρείες.
Σε σχέση µε τα έργα της πρώτης πενταετίας, άµεσα 
µπορούν να ξεκινήσουν τα έργα υποδοµής, η υπο-
γειοποίηση, το πρώτο κοµµάτι του πάρκου και το 
πρωτεύον οδικό δίκτυο.
Με ορίζοντα το 2025 θα έχει ολοκληρωθεί όλη η 
παραλιακή ζώνη, από τη µαρίνα έως τις υφιστάµε-
νες αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσµά, ε-
πίσης το πάρκο µε σηµείο εκκίνησης από τη θά-
λασσα, εκεί όπου είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις 
του Αγίου Κοσµά, µέχρι τη Βουλιαγµένης, µεταξύ 
των σταθµών του µετρό. Από τα 2.000 στρέµµατα 
του πάρκου, το 1/3 θα είναι έτοιµο εντός του 2025, 
οι αθλητικές εγκαταστάσεις επίσης θα ολοκληρω-
θούν εντός του 2023.
Η έναρξη των εργασιών ως προς τα κτίρια θα γίνει 
παράλληλα, δηλαδή θα ξεκινήσουν οι εργασίες για 
τις βίλες, τις µεζονέτες και το εµπορικό κέντρο στη 
Λεωφόρο Βουλιαγµένης και θα ακολουθήσει η έ-
ναρξη των εργασιών για τον ουρανοξύστη των κα-
τοικιών.
Σε αυτή την πρώτη φάση περιλαµβάνεται και το 
Ολοκληρωµένο Τουριστικό Συγκρότηµα µε κα-
ζίνο – IRC, όπου ανάδοχος είναι το σχήµα Inspire 
Athens. 
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Τ
ην εκτίμηση ότι δεν υπάρχει κανένας 
απολύτως λόγος να προσφύγουμε σε 
πρόωρες κάλπες και στη λαϊκή ετυμη-
γορία κάνει, μιλώντας στη Free Sunday, 
ο βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης και 

πρώην υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Θε-
όδωρος Καράογλου.
Ο κ. Καράογλου εκφράζει την πεποίθησή του ότι, 
αν τα Σκόπια δεν τηρήσουν την Συμφωνία των 
Πρεσπών, πρέπει να τους διαμηνυθεί ότι ο δρό-
μος τους προς την Ε.Ε. περνά από την Ελλάδα.
Παράλληλα διαπιστώνει εσωστρέφεια και σύ-
γκρουση των συνιστωσών στην αξιωματική α-
ντιπολίτευση, διευκρινίζοντας ότι αυτό είναι θέμα 
του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ διαβεβαιώνει ότι οι πόροι του 
Ταμείου Ανάκαμψης θα διανεμηθούν με το με-
ρίδιο που αναλογεί στον καθένα.
Ο κ. Καράογλου επαναλαμβάνει ότι θα ενδιαφε-
ρόταν για τη θέση του περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, μόνο αν αποσυρόταν ο κ. Τζιτζικώ-
στας, στον οποίο εύχεται «κάθε επιτυχία σε όποια 
απόφαση και αν πάρει».

Η φανέλα του αντιπροσωπευτικού συγκροτή-
ματος της Β. Μακεδονίας στο Euro 2020 απο-
κάλυψε την πρώτη σοβαρή «τρύπα» στη Συμ-
φωνία των Πρεσπών. Μήπως βιάστηκε η κυ-
βέρνηση να την αποδεχτεί ως υποχρεωτική 
κληρονομιά;
H ελληνική κυβέρνηση δεν έχει αποδεχθεί τίποτα. 
Επιμένουμε στην πιστή τήρηση του Διεθνούς Δι-
καίου. Το κράτος έχει συνέχεια, μιλούμε για μια 
διεθνή συνθήκη η οποία δημιουργεί δικαιώματα 
και υποχρεώσεις. Από εκεί και πέρα, το υπουρ-
γείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελί-
ξεις και αναδεικνύει, όπου και όποτε χρειαστεί, 
τις παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών 
από τα Σκόπια.
Δεν επενδύουμε στην πόλωση, αλλά δεν πρό-
κειται να αποδεχθούμε ταπείνωση από κανέναν. 
Αργά ή γρήγορα το γειτονικό κρατίδιο θα κατα-
λάβει πως τα «πυροτεχνήματα» αυτού του εί-
δους θα γυρίσουν μπούμερανγκ σε βάρος του.
Εμείς τείνουμε χείρα φιλίας, τείνουμε χείρα συ-
νεργασίας, όμως υπάρχουν «κόκκινες γραμμές», 
τις οποίες δεν μας επιτρέπεται να παραβούμε. 
Και για όσους το λησμονούν, η προοπτική εισό-
δου των Σκοπίων στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικο-
γένεια περνά μέσα από την Ελλάδα.

Πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα δικαι-
οσύνης στη γεωγραφική κατανομή των πόρων 
του Ταμείου Ανάκαμψης, που θέτει η αντιπο-
λίτευση;
Μέσα στον πανικό της η αντιπολίτευση θέτει α-
νύπαρκτα ζητήματα, απόδειξη της απόλυτης έν-
δειας επιχειρημάτων που διαθέτει. Στον ΣΥΡΙΖΑ 
κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση και 
εφευρίσκουν «ζητήματα» εκεί που δεν υπάρχουν.
Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μια μοναδική ευ-
καιρία για τη χώρα, ώστε να ξεπεράσουμε δέκα 
δύσκολα χρόνια ύφεσης, μνημονίων και υπανά-
πτυξης. Η κατανομή των κονδυλίων γίνεται με α-
πόλυτα διάφανες διαδικασίες και βάσει των ανα-
γκών που υπάρχουν σε κάθε γεωγραφική περι-

Μετρό, κ. Νίκος Ταχιάος, ο οποίος διαβεβαιώ-
νει ότι μέχρι το τέλος του 2023 η Θεσσαλονίκη 
θα έχει Μετρό, και μάλιστα ολοκληρωμένο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η ΝΔ απειλείται από 
τη συνένωση μιας ακροδεξιάς εκτός των τει-
χών της με μια εσωκομματική τάση…
Ο ΣΥΡΙΖΑ ας κοιτάξει καλύτερα τα του οίκου του 
και τα στελέχη του ας αναλύσει το «τις πταίει» 
για τη δημοσκοπική του καθίζηση. Αντί για αυτό, 
αναλώνονται στην προσπάθεια συγκρότησης 
ενός αντιδεξιού μετώπου, ποντάροντας την πο-
λιτική τους ζαριά σε ένα εγχείρημα που δεν έχει 
καμία πιθανότητα επιτυχίας.
Βλέπετε, στην Κουμουνδούρου αρνούνται να 
αντιληφθούν ότι ζούμε στο 2021 και όχι στις 
αρχές της δεκαετίες του ’80. Είναι πραγματικά 
λυπηρό να τους βλέπεις με συνθήματα του χθες 
να προσπαθούν να αρθρώσουν τον αντιπολι-
τευτικό λόγο του σήμερα.
Είναι σαφές πως ανάλογες πρωτοβουλίες είναι 
καταδικασμένες να αποτύχουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
πείθει, αλλά αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Η 
δική μας αγωνία είναι να οδηγήσουμε τη χώρα 
σε ένα μέλλον ευημερίας και ανάπτυξης για 
όλους. Αφήνουμε την αξιωματική αντιπολίτευση 
στην εσωστρέφεια και τη σύγκρουση των συνι-
στωσών της και σχεδιάζουμε το αύριο της πα-
τρίδας μας. Ένα αύριο που δεν μπορεί να περι-
μένει τον κ. Τσίπρα και τους συντρόφους του. 
Ας κάνουν την αυτοκριτική τους για όσα έκα-
ναν ή, καλύτερα, δεν έκαναν επί πέντε χρόνια, 
και μετά ας συζητήσουμε… 

Πού αποδίδετε την ενισχυμένη εικόνα που 
παρουσιάζει η κυβέρνηση στη μέση της θη-

φέρεια της χώρας.
Αυτό αφορά προφανώς και τη Βόρεια Ελλάδα, 
η οποία θα αντλήσει το μερίδιο που της ανα-
λογεί. Το προσωπικό ενδιαφέρον του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Μακε-
δονία και τη Θράκη είναι διαρκές και αποτυ-
πώνεται στις συχνές επισκέψεις του σε όλες τις 
περιφερειακές ενότητες της Βόρειας Ελλάδας.
Συνοψίζοντας, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης αποτελούν την καύσιμη ύλη για την Ελ-
λάδα του 2030, την οποία οικοδομούμε με α-
πόλυτο σεβασμό στις ανάγκες της εποχής και 
στις προτεραιότητες των συμπατριωτών μας.

Τι θα σημάνει το ενδεχόμενο να μην έχει αντα-
ποκριθεί η κυβέρνηση στο ορόσημο 2023 για 
τη λειτουργία του Μετρό της Θεσσαλονίκης;
Η χώρα, όπως όλη η υφήλιος, αντιμετώπισε 
τις συνέπειες της πανδημικής κρίσης και είναι 
προφανές πως προέκυψαν καθυστερήσεις, οι 
οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της κυ-
βέρνησης. Το ζήτημα του Μετρό συνιστά από-
λυτη προτεραιότητα για τη Θεσσαλονίκη και στο 
πλαίσιο αυτό εντάσσεται η έννοια της κυβέρνη-
σης να κλείσει οριστικά το θέμα του σταθμού 
στη οδό Βενιζέλου, ώστε το έργο να μπει στην 
τροχιά της τελικής ολοκλήρωσης.
Μην ξεχνάτε πως υπήρξαν πολλοί στη Θεσσα-
λονίκη που έκαναν αντιπολιτευτική σημαία τη 
συνύπαρξη αρχαιοτήτων και Μετρό στον συ-
γκεκριμένο σταθμό, ενώ δεν επέδειξαν τα ίδια 
αντανακλαστικά, ούτε είχαν ανάλογες ευαισθη-
σίες, για τον σταθμό της Αγίας Σοφίας. Η υποκρι-
σία και ο φαρισαϊσμός σε όλο τους το μεγαλείο. 
Από εκεί και πέρα, την πορεία των εργασιών 
τη γνωρίζει καλύτερα ο πρόεδρός της Αττικό 

τείας της; 
Πρώτα από όλα, αποδεδειγμένα, πρόκειται για 
μια κυβέρνηση ευθύνης. Για μια κυβέρνηση 
των έργων. Για μια κυβέρνηση που διαχειρί-
στηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον εφι-
άλτη του κορονοϊού.
Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και 
ταυτόχρονα το δικαίωμα να κοιτάμε τους συ-
μπατριώτες μας στα μάτια, γιατί εμείς μιλάμε τη 
γλώσσα της αλήθειας. Στα δύσκολα δεν κρυφτή-
καμε. Δεν επενδύσαμε στον λαϊκισμό.
Επιλέξαμε να βαδίζουμε στον δρόμο της ευθύ-
νης και του ρεαλισμού. Η χώρα έπαψε να μοιάζει 
με περιφερόμενο θίασο και πλέον είναι ισότιμος 
συνομιλητής και εταίρος σε όλα τα διεθνή φόρα, 
πυλώνας σταθερότητας στη Ν.Α. Ευρώπη και 
νησίδα ευημερίας και ασφάλειας στα Βαλκάνια.
Όλα τα παραπάνω πιστώνονται ως θετικά στη δια-
κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά στον Κυριάκο 
Μητσοτάκη. Η Ελλάδα αλλάζει, η Ελλάδα κερδίζει, 
η Ελλάδα αναπτύσσεται, η Ελλάδα δυναμώνει. 

Αυτό ενισχύει τα σενάρια των εκλογών ή τα 
απομακρύνει;
Νομίζω ότι η τοποθέτηση του πρωθυπουργού 
είναι ξεκάθαρη. Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της 
τετραετίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει 
κανένας απολύτως λόγος να προσφύγουμε σε 
πρόωρες κάλπες και στη λαϊκή ετυμηγορία. Η 
ΝΔ, ως κόμμα και ως ιδεολογία, δεν τζογάρει 
με την ψήφο των πολιτών, ούτε εκθέτει τη χώρα 
σε κινδύνους για το πρόσκαιρο μικροκομματικό 
όφελος. Άλλες είναι οι προτεραιότητες αυτή τη 
χρονική στιγμή.

Ο Απ. Τζιτζικώστας προανήγγειλε ότι θα δι-
εκδικήσει μια ακόμη θητεία στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας που, αν την ολοκλη-
ρώσει, θα κλείσει 15 χρόνια περιφερειάρχης. 
Είναι χρήσιμες οι μακροχρόνιες θητείες ή κα-
ταντούν μονότονες;
«Στον κ. Τζιτζικώστα εύχομαι κάθε επιτυχία σε 
όποια απόφαση και αν πάρει. Επειδή έχουν γρα-
φτεί πολλά στο παρελθόν, θέλω να ξεκαθαρίσω 
πως με τον περιφερειάρχη φοράμε την ίδια φα-
νέλα. Δεν είμαστε ούτε εχθροί ούτε αντίπαλοι. Και 
επειδή, όπως ξέρετε, είμαι συνεπής στα έργα και 
στα λόγια μου, κάτι που αναγνωρίζεται από τη 
συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μου 
στη Β’ Θεσσαλονίκης, πράγματι έχω δηλώσει 
πως, σε περίπτωση που ο κ. Τζιτζικώστας δεν 
διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είναι μια εκλογική 
αναμέτρηση η οποία δεν με αφήνει αδιάφορο.
Άλλωστε, αγαπώ την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προ-
έρχομαι από αυτήν και θα ήθελα να επιστρέψω 
στην πρώτη μου αγάπη. Όσον αφορά το ερώτημα 
που θέτετε, απαντώ ότι η εμπιστοσύνη των πολι-
τών είναι κάτι που δεν μετριέται με χρόνια. Όταν 
ένας δήμαρχος, ένας περιφερειάρχης, ένας βου-
λευτής υπηρετεί τον τόπο του, υπηρετεί το κοινό 
καλό, και αυτό αναγνωρίζεται και εκτιμάται από 
το εκλογικό σώμα που τον εμπιστεύεται με την 
ψήφο του, τότε σημαίνει ότι τιμά το αξίωμα που 
κατέχει και τον όρκο που έχει δώσει.

www.freesunday.gr12 20.06.2021

συνέντευξη

Θεόδωρος Καράογλου, βουλευτής ΝΔ, 
Β’ Θεσσαλονίκης

«Η εμπιστοσύνη των πολιτών 
είναι κάτι που δεν μετριέται 

με χρόνια»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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Η ΕΚΕ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι εταιρείες δηµιουργούν προσδοκίες στους πολίτες και 
δείχνουν τον καλό τους χαρακτήρα σε εργαζoµένους, σε πελάτες 

και σε προµηθευτές

Επί πολλά χρόνια, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
(ΕΚΕ) ήταν µια «ασαφής» έννοια που συχνά 
µπερδευόταν µε διάφορες φιλανθρωπικές 
δράσεις στις οποίες προέβαιναν οι επιχειρή-

σεις, αλλά και µε τις στοιχειώδεις ενέργειες για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
Ωστόσο, η συγκεκριµένη προσέγγιση βρίσκεται µακριά 
από την πραγµατικότητα: Η ΕΚΕ εντάσσεται οργανικά 
στο επιχειρησιακό µοντέλο µιας εταιρείας και αποτελεί 
ένα είδος αυτορρύθµισης των δραστηριοτήτων της, 
ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στο πνεύµα του νόµου, 
στα ηθικά πρότυπα και στους διεθνείς κανόνες, ενώ όλο 
και πιο συχνά πλέον συνδέεται µε δράσεις που έχουν 
ως στόχο το κοινό καλό και βρίσκονται πέρα και πάνω 
από τα στενά συµφέροντα των επιχειρήσεων. Σε κάθε 
περίπτωση, το δεδοµένο είναι ότι ο ρόλος της ΕΚΤ είναι 
καθοριστικός για την εικόνα των επιχειρήσεων.
Η ΕΚΕ υποδηλώνει την ισόρροπη αντιµετώπιση της 
οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρα-
σης της λειτουργίας µιας επιχείρησης και βασίζεται στο 
τρίπτυχο της οικονοµικής ανάπτυξης, της βιωσιµότητας 
και της κοινωνικής συνοχής. Με τον τρόπο αυτόν, οι 
εταιρείες δηµιουργούν προσδοκίες στους πολίτες και 
δείχνουν τον καλό τους χαρακτήρα σε εργαζοµένους, σε 
πελάτες και σε προµηθευτές.

Η ΕΚΕ στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, η ΕΚΕ συστηµατοποιήθηκε στα τέλη της 
δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 
2000, οπότε ιδρύθηκε το Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρι-
κή Κοινωνική Ευθύνη (HNCSR), αποστολή του οποίου 
είναι, όπως αναφέρεται στην ιδρυτική του διακήρυξη, 
«η προώθηση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης και η προβολή της, τόσο προς τον επιχειρη-
µατικό κόσµο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, 
µε απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφο-
ρίας και βιώσιµης ανάπτυξης». Οι βασικοί στόχοι του 
∆ικτύου είναι «η ευαισθητοποίηση και η συστράτευση 
της επιχειρηµατικής κοινότητας αλλά και των επιµέ-
ρους κοινωνικών οµάδων προς την κατεύθυνση της 
προώθησης της κοινωνικής συνοχής στη χώρα µας. Η 
συγκέντρωση των πόρων, ο συντονισµός και η διάθεσή 
τους προς έναν κοινό σκοπό: την κοινωνική αλληλεγ-
γύη. Η ανάπτυξη µηχανισµών επικοινωνίας, συνέργειας 
και συντονισµού ανάµεσα στις επιχειρήσεις-µέλη του 
∆ικτύου για την από κοινού εφαρµογή προγραµµάτων ή 
την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Και η προσφορά στον 
δηµόσιο διάλογο ενός πλούτου ιδεών και προτάσεων, 
τον οποίο οι κυβερνητικοί και λοιποί φορείς θα είναι σε 
θέση στη συνέχεια να αξιοποιήσουν και ενδεχοµένως 
να υιοθετήσουν».

Οι βασικοί στόχοι
Όπως έχουν αποτυπωθεί στα σχετικά θεωρητικά 
κείµενα, οι βασικοί στόχοι της ΕΚΕ είναι οι επιχειρήσεις 
να υιοθετήσουν υπευθυνότητα για τις πρακτικές τους 
και να ενθαρρύνουν µέσω των δράσεών τους θετικά 
αποτελέσµατα για το περιβάλλον, τους καταναλωτές, 
τους εργαζοµένους τους, τις κοινότητες στις οποίες 
δραστηριοποιούνται και κάθε τµήµα της δηµόσιας σφαί-
ρας που µπορεί να θεωρηθεί ενδιαφερόµενος/εταίρος 
(stakeholder).
Σε αδρές γραµµές, η ΕΚΕ µπορεί να χωριστεί σε έξι κα-

τηγορίες δραστηριοτήτων, ανάλογα µε τη φύση της κάθε 
πρωτοβουλίας. Αυτές είναι οι εξής: Προώθηση Σκοπού, 
Marketing Σκοπού, Κοινωνικό Marketing, Εταιρική 
Φιλανθρωπία, Εταιρικός Εθελοντισµός και Κοινωνικά 
Υπεύθυνες Πρακτικές.

Τα οφέλη
Μια εταιρεία που έχει φροντίσει να αναπτύξει ένα πρό-
γραµµα Κοινωνικής Ευθύνης αποκοµίζει τα παρακάτω 
οφέλη:
Πρώτον, από τη µεριά των καταναλωτών. Σύµφω-
να µε τα στοιχεία των δηµοσκοπήσεων, ένας στους 
δύο Ευρωπαίους είναι διατεθειµένος να πληρώσει 
παραπάνω για να αγοράσει προϊόντα που σέβονται την 
κοινωνία και το περιβάλλον. Όσον αφορά την Ελλάδα, 
και σε σχέση µε τον µέσο όρο των λοιπών χωρών της 
Ε.Ε., φαίνεται ότι οι Έλληνες καταναλωτές, κατά δήλωσή 
τους, είναι περισσότερο διατεθειµένοι να πληρώσουν 
επιπλέον χρήµατα για ένα προϊόν ή µια υπηρεσία που 
προέρχεται από µια επιχείρηση η οποία δηλώνει ότι 
στοχεύει στο να έχει έναν θετικό κοινωνικό ή περιβαλ-
λοντικό αντίκτυπο, σε ποσοστό 44% έναντι 40%, που 
είναι ο ευρωπαϊκός µέσος όρος.
∆εύτερον, από την πλευρά των εργαζοµένων. Οι 
κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις προσελκύουν και 
διατηρούν ευκολότερα προσωπικό ποιότητας συγκρι-
τικά µε άλλες επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε τα αποτελέ-
σµατα έρευνας της εταιρείας Regus, ποσοστό 43% των 
περίπου 40.000 συµµετεχόντων απάντησε ότι αν τους 

προσφέρονταν δύο ισοδύναµα καλές θέσεις εργασίας, 
θα προτιµούσαν την πιο φιλάνθρωπη εταιρεία ως ερ-
γοδότη. Αυτό, σύµφωνα µε την έρευνα, αποδεικνύει ότι 
οι επιχειρήσεις που αποδεδειγµένα προσφέρουν στην 
κοινωνία είναι σε καλύτερη θέση, ώστε να προσελκύ-
σουν και να διατηρήσουν ταλαντούχο δυναµικό.
Τρίτον, από την πλευρά των επενδυτών. ∆ιαπιστώνε-
ται κατακόρυφη άνοδος των κοινωνικά υπεύθυνων 
επενδύσεων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν σχεδόν 
σε ολόκληρη την Ευρώπη περισσότερα από 200 ταµεία 
από συνδροµές επιχειρήσεων µε καθαρά δεοντολογικό 
χαρακτήρα και περιουσιακά στοιχεία 11 δισ. ευρώ.

Συνεπώς…
Η ΕΚΕ θεωρείται βασικό τµήµα της σύγχρονης επι-
κοινωνίας και του marketing. Εφόσον σχεδιαστεί και 
εφαρµοστεί σωστά, καταλήγει σε επιτυχία τόσο για τον 
οργανισµό που ανέλαβε να υπηρετήσει έναν κοινωνικό 
στόχο όσο και για την ίδια την κοινωνία, που αντλεί από 
αυτόν οφέλη. Πρόκειται, µε άλλα λόγια, για µια κατάστα-
ση όπου και τα δύο µέρη κερδίζουν (win-win situation). 
Εφόσον οι πόροι, που αλλιώς θα δεσµεύονταν για 
εσωστρεφείς σκοπούς, λ.χ. διαφηµιστικούς, καταλή-
γουν να µετουσιώνονται σε κοινωνικά προγράµµατα, 
δεν υπάρχει βάσιµος λόγος να αµφισβητηθεί η αξία της 
ΕΚΕ. Έτσι, αυξάνεται η εµπιστοσύνη της κοινωνίας στις 
επιχειρήσεις και στις δηµόσιες οργανώσεις και καλλι-
εργείται σχέση συνταύτισης και συνυπηρέτησης κοινών 
στόχων και υπέρτερων, µη υλικών, αξιών. 



Η υποστήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης της ελλη-
νικής οικονοµίας, µέσα από την ολοκληρωµένη 
υποστήριξη της επιχειρηµατικής και επενδυτικής 

δραστηριότητας σε βιώσιµη κατεύθυνση, αποτελεί για την 
Τράπεζα Πειραιώς κεντρικό στρατηγικό στόχο. 
Για την Ελλάδα, οι προκλήσεις είναι πολύπλευρες και, 
όπως φαίνεται και από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», θα οδηγηθεί σε µετασχη-
µατισµούς που θα στηρίξουν την ανάπτυξη σε βιώσιµη 
κατεύθυνση.
Η Τράπεζα προσαρµόζει τους επιχειρηµατικούς της προ-
σανατολισµούς και τις επιλογές της, έτσι ώστε να ανταπο-
κρίνεται στις ανάγκες της οικονοµίας η οποία έχει εισέλθει 
σε περίοδο αλλαγών και επιταχυνόµενης ανάπτυξης µε 
όρους πλέον Βιωσιµότητας και Αειφορίας, σύµφωνα µε 
τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική που διαµορφώνεται µε 
βάση τους παγκόσµιους στόχους για την κλιµατική αλλαγή 
και τις προκλήσεις που αυτή δηµιουργεί. 

Πρωταγωνιστικός ρόλος 
Είναι ήδη απόλυτα προετοιµασµένη να αναλάβει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στον µετασχηµατισµό και την ανάπτυξη 
σε βιώσιµη κατεύθυνση και εστιάζει στην ολοκληρωµένη 
υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας και των επενδύσεων 
σε τοµείς συνδεδεµένους µε την «πράσινη και αειφόρο» 
ανάπτυξη. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι η µόνη τράπεζα από την 
Ελλάδα που µαζί µε άλλες 29 διεθνείς τράπεζες συνδια-
µόρφωσε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles 
for Responsible Banking ) που καθορίζουν το πλαίσιο στο 
οποίο θα αναπτυχθεί η αειφόρος τραπεζική (sustainable 
banking) στις επόµενες δεκαετίες. Οι Αρχές έχουν ως 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Κεντρικός στόχος η στήριξη 

της βιώσιµης ανάπτυξης 
Η Τράπεζα Πειραιώς προσαρµόζει τους επιχειρηµατικούς 
της προσανατολισµούς, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της οικονοµίας
πρωταρχικό στόχο να εναρµονίσουν τη λειτουργία των 
τραπεζών µε τους παγκόσµιους Στόχους Βιώσιµης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ και τη Συµφωνία του Παρισιού για το 
Κλίµα. 
Στο πλαίσιο αυτό προωθεί δράσεις και πρωτοβουλίες 
που εντάσσονται στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της 
Υπεύθυνης Τραπεζικής, αξιοποιεί όλα τα διαθέσιµα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία µε εθνικούς και 
υπερεθνικούς φορείς, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής 
χρηµατοδότηση µε ανταγωνιστικούς όρους, και είναι σε 
θέση να συµβάλλει στην απορρόφηση και διαχείριση των 
πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης, κινητοποιώντας παράλ-
ληλα νέα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.
Στην πράξη, αυτό σηµαίνει πως δίνει όλο και µεγαλύτερη 
έµφαση στην περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων που 
είναι προσανατολισµένες στην αύξηση της παραγωγικό-
τητας και της απασχόλησης, σε τοµείς που προάγονται 
πανευρωπαϊκά ως κρίσιµοι για ένα βιώσιµο αύριο, όπως 
ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, οι καινοτόµες αλλαγές 
στην παραγωγική διαδικασία του αγροδιατροφικού τοµέα, 
τα έργα υποδοµής, οι εναλλακτικές µορφές ενέργειας, η 
αποθήκευση ενέργειας, η καινοτοµία και η προστασία της 
βιοποικιλότητας. 
Προσφέρει χρηµατοοικονοµικά κίνητρα για επενδύσεις 
σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ακόµη και σε επίπεδο 
απλού ιδιώτη πέρα από τα µεγάλα έργα, για µετάβαση 
στην ηλεκτροκίνηση και την ενεργειακή αυτονοµία σε 
κάθε είδους κτίριο, αλλά και σε λιγότερο προφανείς τοµείς 
όπως η απο-πλαστικοποίηση, η καλύτερη διαχείριση 
υδάτινων πόρων, η διαχείριση εκποµπών ρύπων στη βι-
οµηχανία ή αλλού – αλλά και την ενίσχυση των πελατών 
για βιολογικές καλλιέργειες, ή την υιοθέτηση πρακτικών 

ευφυούς γεωργίας. 

Πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες
Υλοποιώντας έτσι τις δεσµεύσεις της για την υποστήριξη 
επιχειρηµατικών δράσεων και επενδύσεων που προω-
θούν τη βιώσιµη ανάπτυξη µέσω εξειδικευµένων χρη-
µατοδοτικών εργαλείων, η Τράπεζα πρωτοπορεί µεταξύ 
άλλων και µε προϊόντα όπως:
το Sustainability Linked Loan (SSL), ένα νέο πλαίσιο 
χρηµατοδότησης που συνδέει τον επιχειρηµατικό δανεισµό 
µε την εκπλήρωση από την πλευρά των επιχειρήσεων 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων
το προϊόν ev-lease της Πειραιώς Leasing για αγορά ή 
χρήση ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου, καθώς και το κατανα-
λωτικό δάνειο ev-loan της Τράπεζας Πειραιώς 
τις ειδικές χρηµατοδοτικές λύσεις προς τους αγρότες, κα-
θώς και την επένδυση σε λύσεις ευφυούς γεωργίας και 
βιολογικές καλλιέργειες
τα δάνεια για ενεργειακή αυτονοµία και ενεργειακή ανα-
βάθµιση σε κτιριακές εγκαταστάσεις
τα επενδυτικά προϊόντα, όπως η διάθεση µέσω του Private 
Banking αµοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν µόνο 
σε εταιρείες µε κριτήρια ESG ή η αναδοχή και η παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών για την έκδοση πράσινων 
ελληνικών οµολόγων στις ελληνικές αγορές κεφαλαίου.

Οι πράσινες χρηµατοδοτήσεις 
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις πράσινες δραστηριότητες, 
όπου η τράπεζα έχει ηγετική θέση, συνολικά έχει χρη-
µατοδοτήσει «πράσινες» επενδύσεις µε κεφάλαια ύψους 
περίπου 2,4 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε εγκατεστη-
µένη ισχύ άνω των 2GW, κάτι που έχει ως αποτέλεσµα 
την έκλυση 4 εκατ. τόνων λιγότερου διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2). Έτσι υποστηρίζει ενεργά και την επίτευξη 
του εθνικού στόχου για την απολιγνιτοποίηση της χώρας 
µέχρι το 2028.
Παράλληλα, η Τράπεζα προωθεί έµπρακτα την ιδέα της 
βιώσιµης επιχειρηµατικότητας εισάγοντας, το 2020, για 
πρώτη φορά στην ελληνική αγορά τα Sustainability-
Linked Loans. Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται η 
σύνδεση της υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας µε 
τα πρότυπα της βιώσιµης ανάπτυξης, που εξάλλου θα 
αποτελούν και προϋπόθεση για την απορρόφηση των 
διαθέσιµων κοινοτικών πόρων. Πρόκειται συγκεκριµένα 
για την ένταξη στις χρηµατοδοτήσεις κριτηρίων ESG, που 
αφορούν θέµατα Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής 
και ∆ιακυβέρνησης.

Από τις αρχές του χρόνου, η Πειραιώς έχει 
πραγµατοποιήσει νέες εκταµιεύσεις ύψους 2,3 

δισ. ευρώ, µε στόχο τη χορήγηση νέων δανείων 
ύψους 5,7 δισ. ευρώ για το σύνολο του τρέχοντος 
έτους. 
Για την περίοδο 2021-2024, σχεδιάζεται η εκτα-
µίευση νέων δανείων της τάξης των 22-23 δισ. 
ευρώ προς τους πελάτες της, εκ των οποίων το 
75% θα κατευθυνθεί σε επιχειρήσεις. Προτεραι-
ότητα της Τράπεζας είναι η χρηµατοδότηση των 
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, παράλληλα 
µε τη στήριξη των επενδυτικών σχεδίων µεγάλων 
επιχειρήσεων και τη διαχείριση των πόρων του 
Ταµείου Ανάκαµψης.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕ Τ Ο ΒΛΕΜΜΑ 
ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Όλο και περισσότερες εταιρείες 
αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα 
για γνήσια, για αυθεντικά 
προγράµµατα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης (ΕΚΕ) δεν είναι καινούργια. Είναι 
τόσο παλιά όσο και οι επιχειρήσεις, αφού 
πάντα η επιχειρηµατική δραστηριότη-

τα, και ιδιαίτερα εκείνη της βαριάς βιοµηχανίας, 
είχε αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των τοπικών 
κοινωνιών αλλά και στο περιβάλλον. Οι εταιρεί-
ες, προκειµένου να αντισταθµίσουν τις αρνητικές 
επιπτώσεις που είχαν οι δραστηριότητές τους στις 
ζωές και στην υγεία των ανθρώπων, διέθεταν ένα 
ποσό από τα κέρδη τους και εκπονούσαν προγράµ-
µατα ΕΚΕ.
Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν αρκετά από 
αυτά τα προγράµµατα δεν ήταν τίποτα παραπάνω 
από στοιχειώδεις ενέργειες για την προστασία 
του περιβάλλοντος, τα τελευταία χρόνια φαίνεται 
ότι αυτό αλλάζει. Όλο και περισσότερες εταιρείες 
αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα για γνήσια, για 
αυθεντικά προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης. Πόσω µάλλον τώρα, που η οικονοµία αλλά 
και η κοινωνία έχουν δεχθεί τεράστιο πλήγµα από 
την πανδηµία του κορονοϊού. Οι ζωές όλων έχουν 
αλλάξει… Οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει… 
Το ότι οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την υγει-
ονοµική κρίση δεν µπορεί κανείς να το αρνηθεί. 
Ωστόσο, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ, οι 
ίδιες επιχειρήσεις να χτίσουν µια κοινωνική εταιρι-
κή κουλτούρα. Μια κουλτούρα που να ικανοποιεί 
τόσο τους εργαζοµένους όσο και το κοινωνικό 
σύνολο. Αυτή η κουλτούρα, για να είναι εµφανής 
στην κοινωνία, πρέπει να ενσωµατώνει την Εται-
ρική Κοινωνική Ευθύνη ως µέρος του σκοπού της 
ύπαρξης της εταιρείας.

Η καταπολέµηση του COVID-19
Λόγω των συνθηκών, αρκετές επιχειρήσεις 
αναγκάστηκαν να εφαρµόσουν τηλεργασία, τόσο 
για την προστασία των εργαζοµένων όσο και του 

κοινωνικού συνόλου, γενικότερα. Πρόκειται για µια 
νέα πραγµατικότητα όπου οι εργασιακές οµάδες 
εργάστηκαν πιο έξυπνα, ενώ έπεσε φως στην ισό-
τιµη πρόσβαση στην τεχνολογία και τους πόρους, 
οδηγώντας σε νέες πολιτικές και οφέλη για τους 
εργαζοµένους.
Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις ανέλαβαν σηµαντι-
κή δράση στην καταπολέµηση του COVID-19. Αυτή 
η απόφαση µετατόπισε την προτεραιότητα µεγάλων 
βιοµηχανιών από την επιδίωξη του κέρδους στην 
αναζήτηση µιας ισορροπίας µεταξύ εσόδων και 
επιπτώσεων. Για παράδειγµα, η Ford συνεργά-
στηκε µε την 3M και την GE Healthcare για την πα-
ραγωγή ιατρικού και προστατευτικού εξοπλισµού 
για εργαζοµένους στον τοµέα της υγειονοµικής 
περίθαλψης, συµβάλλοντας έτσι στην κάλυψη των 
ελλείψεων που παρατηρούνται στα είδη αυτά.
Την ίδια ώρα, κολοσσοί καλλυντικών, όπως η 
L’Oreal και η LVMH Moët Hennessy (µητρική 
εταιρεία του οµίλου Louis Vuitton), διαµόρφω-
σαν τα εργοστάσιά τους που συνήθως παράγουν 
αρώµατα και λοσιόν για την παραγωγή απολυµα-
ντικών. Οι συνθήκες που διαµορφώθηκαν λόγω 
του COVID-19 έφεραν στο προσκήνιο πρωτοφανείς 
αντιδράσεις και ανέδειξαν τη γενναιοδωρία αλλά 
και την ετοιµότητα πολλών επιχειρήσεων.
Ο ∆ήµος του Μιλάνου, επικεφαλής εταίρος του 
∆ικτύου Σχεδιασµού ∆ράσης, του URBACT, 
Cities4CSR, που βρίσκεται στη Λοµβαρδία, µια από 
τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον 
κορονοϊό, δεν περίµενε πολύ καιρό για να µετατρέ-
ψει το αστικό του περιβάλλον σε ένα πειραµατικό 
εργαστήριο για την εφαρµογή καινοτόµων στρατη-
γικών ανάκαµψης από τη βάση προς τα πάνω.
Οι σηµαντικοί πόροι που ήταν αναγκαίο να χρησι-
µοποιηθούν για την αντιµετώπιση της τρέχουσας 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης και τα 3 εκατ. ευρώ 
που διατέθηκαν αρχικά από το ∆ηµοτικό Συµβού-

λιο δεν ήταν αρκετά. Αυτό έπεισε τον δήµαρχο 
του Μιλάνου, Γκιουζέπε Σάλα, να ιδρύσει ένα 
Ταµείο Αµοιβαίας Βοήθειας (Mutual Aid Fund) 
ανοιχτό στην οικονοµική συµµετοχή µεµονωµέ-
νων πολιτών, επιχειρήσεων και ενώσεων. Στόχος 
του ταµείου ήταν να βοηθήσει, άµεσα, αυτούς που 
περισσότερο από άλλους αντιµετώπισαν δυσκολίες 
λόγω της εξάπλωσης της πανδηµίας και, στη συ-
νέχεια, να στηρίξουν την επανεκκίνηση της πόλης 
µετά το lockdown, µε ιδιαίτερη προσοχή στους 
εργαζοµένους, τις µικρές επιχειρήσεις και τους 
οικονοµικούς φορείς.
Το Ταµείο Αµοιβαίας Βοήθειας θεωρείται ως ένα 
επιτυχηµένο παράδειγµα της «Χωρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης» που συλλέγει δράσεις ΕΚΕ που 
προέρχονται από το ∆ηµόσιο, πολίτες και επιχει-
ρηµατικές προσπάθειες. Σε λιγότερο από 24 ώρες 
από την ενεργοποίησή του, το ταµείο συγκέντρωσε 
περισσότερα από 800.000 ευρώ δωρεών και πλη-
ρωµών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι δωρεές ήταν 
κατά πολύ περισσότερες από 10 εκατ. ευρώ. 

Το επόµενο βήµα 
Ένα είναι βέβαιο. Η πανδηµία του κορονοϊού 
εισήγαγε τον κόσµο σε µια εποχή όπου οι επιχειρή-
σεις προχώρησαν µε γρήγορο ρυθµό σε αλλαγές, 
έχοντας ως βασικό γνώµονα το καλό των εργαζο-
µένων, των πελατών και της κοινωνίας. 
Είναι πολύ πιθανό, λοιπόν, ο κορονοϊός να επιτα-
χύνει την εµφάνιση µιας εξελικτικής µορφής στον 
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας µιας κοινωνικά 
υπεύθυνης επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που στην 
παρούσα φάση πρόταξαν κοινωνικά υπεύθυνες 
πρακτικές χρειάζεται πλέον να προετοιµαστούν για 
το επόµενο βήµα και να χαράξουν πολιτικές, στο 
επίκεντρο των οποίων θα βρίσκεται η προσέγγιση 
του ευρύτερου οφέλους. Και το κλειδί γι’ αυτό είναι 
η αυθεντικότητα. 
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Ξεπέρασε το 1 εκατοµµύριο ευρώ 
το 2020 η υποστήριξη της DEMO 

σε Πολιτεία, ΜΚΟ και εργαζόµενους 

Για την DEMO επιτυχηµένη επιχειρηµατικότητα 
δεν αποτελεί µόνο η πρόοδος της εταιρείας και 
η επίτευξη θετικών οικονοµικών αποτελεσµά-
των, αλλά και η κοινωνική υπευθυνότητα και η 

βιώσιµη ανάπτυξη. Με τη φράση «Είναι Ευθύνη µας», η 
εταιρεία αναλαµβάνει πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις 
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, προµηθεύοντας δωρεάν 
µε φάρµακα, υλικά και µηχανήµατα αποκεντρωµένα 
ιατρεία νησιών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, κοινωνι-
κά φαρµακεία και άλλα. 
Στη δύσκολη περίοδο του 2020 -2021  το κύριο µέρος του 
ετήσιου προγράµµατος της βιοµηχανίας προσαρµόστηκε 
ώστε να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν σε τοπικό 
και παγκόσµιο επίπεδο.  

ΕΣΥ
∆ωρεά 60 monitors µέτρησης ζωτικών λειτουργιών για 
τον εξοπλισµό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των 
νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ, αξίας 260.000 ευρώ. Επίσης, ως 

µέλος της  ΠΕΦ, ήταν µία από τις εταιρείες που πρωτο-
στάτησαν στη δωρεά 40 κλινών ΜΕΘ υψηλής τεχνολογί-
ας προς το ΕΣΥ. 

Εργαζόµενοι
Η εταιρεία έχει πάρει και συνεχίζει να παίρνει όλα τα 
µέτρα προστασίας που έχει υποδείξει η Πολιτεία για την 
ασφάλεια των εργαζοµένων της, ενώ προχώρησε και 
πέρα από αυτά. Εφάρµοσε και εφαρµόζει τη µέθοδο 
της τηλεργασίας όπου είναι εφικτό και άλλαξε τη ροή 
προσέλευσης στην εργασία ώστε να αποφεύγεται ο 
συνωστισµός. Μοιράστηκαν χιλιάδες µάσκες στους ερ-
γαζόµενους, δηµιουργήθηκαν «σταθµοί» για την παροχή 
αντισηπτικών, σηµάνσεις µε οδηγίες, χώροι µε plexi 
glass σε γραφεία και smoking/lunch areas σε εξωτε-
ρικούς χώρους (κιόσκια), ενώ διενήργησε και διενεργεί 
covid tests σε όλους τους εργαζοµένους της. Το κόστος 
των αναλωσίµων, των tests, της µεταφοράς προσωπικού 
µε πρόσθετα δροµολόγια καθώς και των χωροταξικών 

αλλαγών ξεπέρασε το 2020 το ποσό των 250.000 ευρώ.  
 
Κοινωνία και ΜΚΟ
Επιπλέον, η DEMO υποστήριξε µε σκευάσµατα, µάσκες, 
αναλώσιµα, ιατρικά µηχανήµατα, υλικά θέρµανσης αλλά 
και µε laptops και tablets µε σκοπό την τηλεκπαίδευση, 
14 διεθνείς και ελληνικούς Οργανισµούς, Μη Κυβερνη-
τικές Οργανώσεις, φυλακές, την τοπική κοινωνία και την 
Αρχιεπισκοπή. Οι ενέργειες στήριξης ξεπέρασαν το ποσό 
των 100.000€  

Έκρηξη στον Λίβανο
Το καλοκαίρι του 2021, µετά την φονική έκρηξη που 
σηµειώθηκε στις αρχές Αυγούστου στη Βηρυτό του 
Λιβάνου, η εταιρεία έστειλε στην Υπηρεσία ∆ιεθνούς 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας φαρµακευτικό νοσοκοµει-
ακό υλικό, συνολικής αξίας 460.000 ευρώ. Οι ανάγκες 
των κατοίκων και του νοσηλευτικού προσωπικού της 
Βηρυτού ήταν µεγάλες, καθώς περισσότερα από τα µισά 
νοσοκοµεία της πόλης καταστράφηκαν.  
Η DEMO και το 2021 συνεχίζει το πρόγραµµα εταιρικής 
υπευθυνότητας και προσφοράς µε κύριο στόχο την αντι-
µετώπιση της πανδηµίας, τη στήριξη των εργαζοµένων 
της αλλά και την ανακούφιση των ευπαθών οµάδων και 
των µικρών παιδιών.  

2021 – Α’ Εξάµηνο
∆ωρεά Θερµικής κάµερας στο Παναρκαδικό Γενικό 
Νοσοκοµείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»
∆ωρεά Αντισηπτικών και Προστατευτικών Μασκών στο 
Τµήµα Ασφαλείας της Θέρµης στη Θεσσαλονίκη 
∆ωρεές σκευασµάτων στους Οργανισµούς, Φορείς, 
ΜΚΟ: «Γιατροί του Κόσµου»,  Κέντρο Κράτησης Προ-
σφύγων στην Αµυγδαλέζα, «Χαµόγελο του Παιδιού», 
«Αρχέλων». 
Η εταιρεία συνεχίζει την στήριξή της στο «Χαµόγελο του 
Παιδιού», µε την επιδότηση ετήσιου ενοικίου τεσσάρων 
φοιτητών του Οργανισµού και άλλες ενέργειες 
Υποστηρίζει για 9η χρονιά την Οµάδα Αιγαίου, αναλαµ-
βάνοντας το οικονοµικό κόστος της κατασκευής του 
στεγάστρου φύλαξης ασθενοφόρου στο νησί των Λειψών
Είναι ο Μεγάλος Χορηγός στο πρόγραµµα της ΜΚΟ 
«ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ» που στηρίζει τα µικρά και 
ακριτικά νησιά του Αιγαίου µε δράσεις πολιτισµού.  

Start Your Journey
4ος  χρόνος για τα προγράµµατα 
υποτροφιών και πρακτικής 
άσκησης της DEMO ABEE 

H DEMO, υλοποιεί για 4η συνεχή χρονιά τα προγράµµατα Start 
Your Journey, µε στόχο να ενισχύσει νέους και νέες επιστή-

µονες στα πρώτα τους επαγγελµατικά βήµατα. Νέοι τελειόφοιτοι 
και απόφοιτοι σχολών των τµηµάτων Χηµείας, Βιολογίας, Φαρ-
µακευτικής, Χηµικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και  Ηλεκτρονικών Μηχανικών /
Μηχανικών Αυτοµατισµού, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 
αίτηση για εφάπαξ χρηµατική ενίσχυση, καθώς και για 6µηνη 
έµµισθη πρακτική άσκηση στην εταιρεία. Στην τελική φάση του 
προγράµµατος οι αριστούχοι επιστήµονες που προκρίνονται κα-
λούνται για προσωπική συνέντευξη και γνωριµία µε στελέχη της 
επιχείρησης προκειµένου να στηρίξουν την υποψηφιότητά τους. 
Οι προσωπικές επιθυµίες των υποψηφίων παίζουν σηµαντικό 
ρόλο στην τελική απόφαση, καθώς αυτό που προέχει είναι η 
εταιρεία να βοηθήσει κάθε νέο επιστήµονα µε τον τρόπο που 
του ταιριάζει καλύτερα και µε το πώς ο ίδιος οραµατίζεται το 
µέλλον και τη σταδιοδροµία του. Έτσι, υποτροφίες δίνονται κατά 
βάση σε υποψήφιους που έχουν άµεσο ενδιαφέρον συνέχισης 

των σπουδών τους, ενώ οι πρακτικές ασκήσεις σχεδιάζονται µε 
τρόπο που να βοηθούν τους νέους να αποκτήσουν εµπειρία σε 
τοµείς που τους ενδιαφέρουν. Μετά την ολοκλήρωση της πρα-
κτικής τους άσκησης, οι υπότροφοι του «Start Your Journey» 
θα έχουν χτίσει τα θεµέλια για µια επιτυχηµένη µελλοντική 
σταδιοδροµία στην εταιρεία, καθώς ένα µεγάλο ποσοστό (75%) 
όσων ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, συνέχισαν τη 
σταδιοδροµία τους στη DEMO.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η DEMO, µε βάση το επενδυτικό πλάνο 
της επόµενης πενταετίας, θα θέσει σε λειτουργία το προσεχές 
διάστηµα, ένα Νέο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης στη Θεσσα-
λονίκη, µε τέσσερα φυσικοχηµικά εργαστήρια, ένα µικροβιο-
λογικό και ένα εργαστήριο µοριακής βιολογίας και κυτταρικής 
γενετικής, το οποίο θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας για νέους 
επιστήµονες.  
H υποβολή των αιτήσεων για το εφετινό «Start Your Journey» 
µπορεί να γίνει στο  www.demo.gr/startyourjourney από την 1η 
Ιουνίου έως και τις 20 Σεπτεµβρίου 2021.
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ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΟΥΝ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Όλες οι τράπεζες που έχουν παρουσία δίνουν 

µεγάλη έµφαση στις πράσινες χρηµατοδοτήσεις

Η 
ανάπτυξη της παγκόσµιας και κατ’ 
επέκταση της ελληνικής οικονοµίας 
επανασχεδιάζεται και περιστρέφεται 
πλέον γύρω από έναν όρο που κυριαρχεί 
παντού και έχει να κάνει µε τον σεβασµό 

στο περιβάλλον. Όλοι πλέον αναφέρονται στην πράσινη 
οικονοµία, στις πράσινες χρηµατοδοτήσεις, στα κριτή-
ρια ESG.
Ο όρος «πράσινη οικονοµία» κυριαρχεί πλέον στη 
διεθνή και κατ’ επέκταση στην εγχώρια ατζέντα, καθώς 
σχεδιάζονται οι στρατηγικές ανάπτυξης και µεγέθυν-
σης της οικονοµίας και των επιµέρους κλάδων της. Η 
πράσινη οικονοµία έχει δηµιουργήσει µια σειρά νέων 
όρων που µέχρι το πρόσφατο παρελθόν ήταν άγνωστοι 
στο ευρύ κοινό, όπως πράσινες χρηµατοδοτήσεις και 
πράσινη ανάπτυξη. Στο επιχειρείν κυριαρχεί ο όρος 
ESG (Environmental, Social, Corporate Governance).

Τι σηµαίνουν όµως όλα αυτά για τον απλό 
µέσο πολίτη;
Η πράσινη οικονοµία ορίζεται ως η οικονοµία που 
στοχεύει στη µείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων 
και των οικονοµικών ελλείψεων και έχει ως στόχο 
την αειφόρο ανάπτυξη, χωρίς να υποβαθµίζει το 
περιβάλλον.
Πράσινη χρηµατοδότηση θεωρείται κάθε µορφή 
χρηµατοδότησης που καλύπτει βασικούς τοµείς για 
ένα βιώσιµο µέλλον, όπως για παράδειγµα τις ανανε-
ώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), τα πράσινα κτίρια, τη 
διαχείριση υδάτων και αποβλήτων.
Οι διαχειριστές κεφαλαίων επενδύουν ολοένα και 
περισσότερα κεφάλαια σε οργανισµούς που επιδει-
κνύουν σαφή προσανατολισµό προς τις εξής κατευ-
θύνσεις: τον σεβασµό στο περιβάλλον, τα ζητήµατα 
κοινωνικού χαρακτήρα µε έµφαση στα εργασιακά, 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την ισότητα των φύλων 
καθώς και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση.
Μιλώντας ειδικότερα για τον τραπεζικό τοµέα στη 
χώρα µας, όλες οι τράπεζες που έχουν παρουσία 
δίνουν µεγάλη έµφαση στις πράσινες χρηµατοδοτήσεις 
και γενικότερα στην υιοθέτηση µιας ολοκληρωµένης 
στρατηγικής που σέβεται τις αρχές της πράσινης και βι-
ώσιµης ανάπτυξης. Έχουν αναπτύξει και προσφέρουν 
µια σειρά προϊόντων και συµβουλευτικών υπηρεσι-
ών τόσο στους απλούς ιδιώτες πελάτες όσο και στις 
επιχειρήσεις κάθε µεγέθους µε στόχο την ενίσχυση της 
πράσινης ανάπτυξης, ενώ συµµετέχουν στα µεγάλα 
διεθνή φόρα που προωθούν τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Ποια όµως είναι τα χρηµατοδοτικά προϊόντα που προ-
ωθούν την πράσινη ανάπτυξη; Σε ποιες χρηµατοδοτή-
σεις προχωρούν; Έχουν υιοθετηθεί τα κριτήρια ESG 
και ποια τελικά είναι η θέση τους για το αναπτυξιακό 
αυτό µοντέλο που θα κυριαρχήσει στο µέλλον;

Τράπεζα Πειραιώς
Προτεραιότητα της τράπεζας αποτελεί η ολοκληρωµέ-
νη υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας και των επεν-
δύσεων σε τοµείς συνδεδεµένους µε την «πράσινη 
και αειφόρο» ανάπτυξη. Παράλληλα, προωθεί δράσεις 
και πρωτοβουλίες και αξιοποιεί όλα τα διαθέσιµα χρη-
µατοδοτικά εργαλεία, σε συνεργασία µε εθνικούς και 
υπερεθνικούς φορείς, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής 
χρηµατοδότηση µε ανταγωνιστικούς όρους. Όπως 

προκύπτει και από τα στοιχεία, η Τράπεζα Πειραιώς 
παραµένει ηγέτιδα τράπεζα στη χρηµατοδότηση των 
πράσινων επενδύσεων µε συνέπεια, αποφασιστικότη-
τα, τεχνογνωσία και ολοκληρωµένο φάσµα υπηρεσιών 
και προϊόντων, θεωρώντας ότι ο τοµέας αυτός είναι 
από τους πλέον κρίσιµους για τον βιώσιµο µετασχηµα-
τισµό της ελληνικής οικονοµίας.

Alpha Bank
Η Alpha Bank εφαρµόζει επί σειρά ετών πολιτικές και 
βέλτιστες πρακτικές που προωθούν την αειφόρο ανά-
πτυξη µέσα από όλους τους τοµείς της καθηµερινής 
της λειτουργίας και αυξάνουν το θετικό της αποτύπω-
µα στην κοινωνία και το περιβάλλον, αξιοποιώντας 
νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες και δηµιουργώντας 
αξία για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Αυτό δήλωσε 
πρόσφατα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η Ρού-
λη Χριστοπούλου, επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης της Alpha Bank.

Eurobank
Η Eurobank επιδιώκει, εντός του 2021, την περαιτέρω 
επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου στον το-
µέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και τη 
συνέχιση της στήριξης Ελλήνων και ξένων επενδυτών 
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτόν. Πρόκειται 
για έναν σταθερό προσανατολισµό για την τράπεζα, στο 
πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της, για τη χρηµα-
τοδότηση της οικονοµίας, µε στόχο την εδραίωση µίας 
βιώσιµης ανάκαµψης τα επόµενα χρόνια.
Την ίδια στιγµή, η τράπεζα απευθύνεται στα ελληνικά 

νοικοκυριά εστιάζοντας στην ενεργειακή αναβάθµι-
ση της κατοικίας και χρηµατοδοτώντας ιδιοκτήτες, 
προκειµένου να καλύψουν κάθε στεγαστική ανάγκη µε 
πράσινο προσανατολισµό.

Attica Βank
«H χρηµατοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποι-
ούνται στους κλάδους της Ενέργειας, του Περιβάλλο-
ντος και των Υποδοµών αποτελεί βασικό άξονα στρα-
τηγικής για την Attica Bank και συντάσσεται πλήρως µε 
το Επιχειρηµατικό της Σχέδιο για την τριετία 2021-2023. 
Η στόχευση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά απαντά σε ό,τι 
αφορά τον κλάδο της πράσινης ενέργειας, τον παγκό-
σµιο προσανατολισµό για µετάβαση από τις κλασσικές 
µορφές παραγωγής ενέργειας την παραγωγή µέσω 
ΑΠΕ. Ειδικότερα, για έργα Φ/Β στη χώρα µας, µε βάση 
τα στοιχεία του ∆Ε∆∆ΗΕ, εκκρεµούν προς αξιολό-
γηση αρκετές χιλιάδες αιτήσεις για προσφορά όρων 
σύνδεσης. 
Η Attica Bank, εδώ και καιρό, αφουγκραζόµενη τις 
ανάγκες των επενδυτών, είναι η πρώτη τράπεζα στην 
Ελλάδα που σχεδίασε και προσφέρει ειδικά καινοτόµα 
προϊόντα για τη χρηµατοδότηση των συγκεκριµένων 
επενδύσεων. Τα προϊόντα αυτά είναι προσαρµοσµένα 
στις ανάγκες της αγοράς και οδηγούν στην ταχεία και 
αποτελεσµατική ολοκλήρωση της κάθε επένδυσης 
προσφέροντας ανταγωνιστικούς όρους και τιµολόγηση, 
ενώ οδηγούν σε επικερδείς συνεργασίες τόσο για τον 
πελάτη όσο και για την Τράπεζα», δήλωσε πρόσφατα 
ο Μιχάλης Ορφανάκος, διευθυντής της ∆ιεύθυνσης 
Επιχειρηµατικής Τραπεζικής της Τράπεζας. 
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Μ
ε αφορµή τον εορτασµό 
των 25 χρόνων του ΙΑΣΩ 
και στο πλαίσιο του ολο-
κληρωµένου προγράµµα-
τος Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης «δίπλα σας», ο 
Όµιλος ΙΑΣΩ υιοθετεί τον 

Εθελοντικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισµό Μέ-
ριµνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού 
«Η Κιβωτός του Κόσµου». 
Ο Όµιλος ΙΑΣΩ αγκαλιάζει αυτή τη µεγάλη οικο-
γένεια των 400 παιδιών µε τις οικογένειες τους, 
λαµβάνοντας πιο ουσιαστικό ρόλο στο έργο 
της Κιβωτού για την επούλωση των παιδικών 
τραυµάτων. Επίσης, η συνεργασία διευρύνεται 
και στην Κεντρική Ελλάδα για την παροχή υπη-
ρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας από το ΙΑΣΩ 
Θεσσαλίας για το παράρτηµα του Βόλου.
Σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στο 
Σπίτι Φιλοξενίας Παιδιών, στην περιοχή του 
Κολωνού, την Τρίτη 8 Ιουνίου, µεταξύ των κ.κ. 
Πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας Σταµατί-
ας Γεωργαντή, του ∆ρ. Γεώργιου Σταµατίου, 

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ υιοθετεί 
την Κιβωτό του Κόσµου 

Προέδρου ∆Σ Οµίλου ΙΑΣΩ και της Χριστίνας 
Ταµπουρέα, CCO Οµίλου ΙΑΣΩ,  είχαν την 
ευκαιρία να συζητήσουν για το σηµαντικό έργο 
που προσφέρει η Κιβωτός του Κόσµου σε 
όλη την Ελλάδα καθώς και την κάλυψη των 
αναγκών των παιδιών σε θέµατα υγείας που 
αντιµετωπίζουν.
Ο Πατήρ Αντώνιος, ιδρυτής της Κιβωτού του 
Κόσµου επισήµανε ότι: «Η συνεργασία µε το 
ΙΑΣΩ είναι πάρα πολύ σηµαντική. Φανταστείτε 
ότι µιλάµε για εκατοντάδες παιδιά -χώρια τα 
άλλα 400 που είναι µονογονεϊκές οικογένειες 
και είναι απ’ έξω- για τα οποία φροντίζουµε για 
την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη µέσα 
από τον εθελοντισµό και τη συνεργασία που 
έχουµε µε ανθρώπους που µας στηρίζουν στο 
κοµµάτι αυτό, όπως το ΙΑΣΩ µε το οποίο από το 
2015 έχουµε αυτή την αγαστή συνεργασία. Το 
ΙΑΣΩ φροντίζει τα παιδιά µας, καλύπτοντας ου-
σιαστικά ένα πολύ µεγάλο έξοδο, αν το συνυ-
πολογίσει κάποιος στο µεγάλωµα των παιδιών.  
Το τελευταίο διάστηµα µέσω του ΙΑΣΩ γίνονται 
όλα τα µοριακά τεστ στο προσωπικό µας και 

στα παιδιά. Είναι µια πολύ µεγάλη βοήθεια. 
Αλλά και στο Βόλο υπάρχει η αντίστοιχη µο-
νάδα του ΙΑΣΩ όπου θα εξυπηρετηθούµε και 
εκεί.  
Η Κιβωτός του Κόσµου αυτή τη στιγµή φιλο-
ξενεί περί τα 400 παιδιά, σε όλη την Ελλάδα. 
Έχουµε σπίτια φιλοξενίας στην Αττική, στην 
Καλαµάτα, στην Ήπειρο, στο Βόλο, στη Χίο, ενώ 
διαθέτουµε το µοναδικό κέντρο φιλοξενίας 
παιδιών στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς φιλοξενού-
µε παιδιά από τη Λήµνο έως τη Ρόδο.  
Εµείς αυτό που προσφέρουµε στα παιδιά είναι 
πρωτίστως η θεραπεία των ψυχικών τραυ-
µάτων και εν συνεχεία η φιλοξενία, µε ό,τι 
συνεπάγεται αυτό στο µεγάλωµα ενός παι-
διού. Καταφέρνουµε να βοηθήσουµε αυτά τα 
παιδιά και µέσω της αναδοχής που ασκούµε 
να βρουν την αποκλειστικότητα του γονιού, τον 
µπαµπά και τη µαµά. Στις άλλες περιπτώσεις, 
στα µεγάλα παιδιά, αυτά τα µεγαλώνουµε µέ-
χρι την ενηλικίωσή τους ώστε µετά να σπου-
δάσουν και να βγουν µέσα από την Κιβωτό και 
τα Γεωργικά µας σχολεία και να συνεχίσουν 
είτε ως νέοι αγρότες, είτε µέσω των πανεπι-
στηµίων, ανάλογα το επίπεδό τους».  
Ο ∆ρ. Γεώργιος Σταµατίου, Πρόεδρος ∆Σ του 
Οµίλου ΙΑΣΩ δήλωσε ότι: «Με τα 25 χρόνια 
λειτουργίας που έκλεισε φέτος το ΙΑΣΩ, απο-
φασίσαµε να υιοθετήσουµε την Κιβωτό του 
Κόσµου. Παρότι έχουµε µια συνεργασία από το 
2015, σήµερα είπαµε ότι µε το κλείσιµο των 25 
ετών του ΙΑΣΩ, αναλαµβάνουµε ό,τι έχει σχέση 
µε την παροχή υπηρεσιών υγείας στον Όµιλο 
ΙΑΣΩ: εξετάσεις, χειρουργεία, καλύπτουµε τα 
παιδιά βασικά. Επίσης, µε τα τεστ covid-19 
µέσα στο χρόνο που πέρασε, καλύψαµε όλες 
τις ανάγκες της Κιβωτού του Κόσµου, και 
των παιδιών και του προσωπικού των τριών 
δοµών της Αθήνας, όπου ήδη έχουν πραγµα-
τοποιηθεί 200 test covid-19. Όπ ως µας ανέφε-
ρε ο Πατέρας Αντώνιος έχει επεκταθεί πια σε 
όλη την Ελλάδα. Μια από αυτές τις περιοχές 
είναι το ∆ιµήνι στο Βόλο. Έχει δύο δοµές και 
εκεί η συγγένειά µας είναι το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, 
το οποίο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλίας οπότε θα καλύψουµε της ανάγκες 
της Κιβωτού και εκεί».  
Η κα Χριστίνα Ταµπουρέα, CCO του Οµίλου 
ΙΑΣΩ ανέφερε ότι: «Με το πολυβραβευµένο 
πρόγραµµα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
«δίπλα σας», στηρίζουµε πάνω από 25 Μη 
Κερδοσκοπικούς Οργανισµούς. Στεκόµαστε 
δίπλα τους, σε όλες τις ανάγκες υγείας τους. 
Είµαστε δίπλα στα παιδιά, στις µητέρες, στις 
οικογένειες. 
Η Κιβωτός του Κόσµου κάνει µία καταπληκτι-
κή δουλειά, αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια 
σε όλους. Είµαστε πολύ συγκινηµένοι που ο 
Πρόεδρός µας µεγαλώνει αυτή τη συνεργασία 
ακόµη περισσότερο. Για όλες τις δράσεις που 
µάθαµε, της Κιβωτού, οι οποίες εξαπλώνονται 
σε όλη την Ελλάδα πλέον, είναι εντυπωσιακό 
και θα τους στηρίξουµε όσο µπορούµε».

Από αριστερά οι κ.κ.: πρεσβυτέρα Σταµατία Γεωργαντή, Χριστίνα Ταµπουρέα, CCO Οµίλου 
ΙΑΣΩ, ∆ρ. Γεώργιος Σταµατίου, Πρόεδρος ∆Σ Οµίλου ΙΑΣΩ και ο Πατήρ Αντώνιος
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Σοφία-Αφροδίτη Βουλγαράκη, Senior HR & PR Consultant, 
Εταιρεία επιλογής  στελεχών IRC Greece (MEIHUNT)

Οι προσλήψεις στελεχών στον ιδιωτικό τοµέα 
στη µετα-Covid-19 εποχή

Ο 
Covid-19 χτύπησε την πόρτα και της 
χώρας µας τον Μάρτιο του 2020 και 
έκτοτε αποτέλεσε την αιτία διαµόρφω-
σης ενός νέου σκηνικού στην αγορά 
εργασίας, ενός αναδυόµενου υβριδικού 

περιβάλλοντος, για το οποίο σίγουρα υπάρχουν 
ενδείξεις ότι ήρθε για να µείνει και στη µετά-Covid 
εποχή. Νοµίζω ότι αξίζει να σταθούµε αναλυτικά, 
στο παρόν κείµενο, στο πώς ο Covid-19 έρχεται να 
επηρεάσει και να αναδιαµορφώσει τις επιλογές 
των στελεχών στον ιδιωτικό τοµέα, ιδωµένο από 
δύο διαφορετικά πρίσµατα, τον κλάδο της αγοράς 
και το είδος της θέσης εργασίας στο οποίο αναφε-
ρόµαστε: 
α) ανά κλάδο της αγοράς, τουλάχιστον στους 
κλάδους του Φαρµάκου, της Λιανικής (Retail), της 
Ενέργειας, των Καταναλωτικών αγαθών (FMCG), 
των Τραπεζών και της Ανάπτυξης, των Επενδύσε-
ων και Μεγάλων project, στους οποίους εµείς ως 

εταιρεία εξειδικευόµαστε αλλά και 
β) ανά είδος θέσης εργασίας, τουλάχιστον έτσι 
όπως από τη δική µας σκοπιά και από το µετερίζι 
της εταιρείας µας τα βιώνουµε, παρατηρούµε και 
καθηµερινά καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε, 
αναδεικνύοντας ταυτόχρονα συγκεκριµένες θέσεις 
ως τις πιο περιζήτητες αυτή την εποχή από τις 
ιδιωτικές εταιρείες.
Ως προς τους παραπάνω κλάδους, ας αναφερθού-
µε αναλυτικά σε αυτούς έναν προς έναν: 
Φάρµακο: Στον συγκεκριµένο κλάδο η ζήτηση 
στελεχών στην πρώτη περίοδο της πανδηµίας, 
δηλαδή στις αρχές µε µέσα του 2020, υπήρξε 
αυξηµένη, ειδικά στους τοµείς του R&D, εξειδικευ-
µένου επιστηµονικού προσωπικού για τις κλινικές 
µελέτες και έρευνες για το εµβόλιο αλλά και Digital 
Media, ΙΤ Managers και στελέχη που θα υπο-
στήριζαν το έργο της µετάβασης στην τηλεργασία 
των στελεχών των φαρµακευτικών εταιρειών. Η 

δεύτερη και τρίτη φάση της πανδηµίας δεν βρίσκει 
τον κλάδο του φαρµάκου στον ίδιο βηµατισµό ζή-
τησης και προσλήψεων. Αντίθετα, στη φάση αυτή, 
παρατηρείται µεγάλη αναδιοργάνωση σε πολλές, 
κυρίως πολυεθνικές, φαρµακευτικές εταιρείες. 
Εξ αυτής της συνθήκης, οι επιλογές των στελεχών 
στον κλάδο αυτό κάπως περιορίζονται µε πολλές 
συγχωνεύσεις, καταργήσεις ρόλων και συνεχόµε-
νες εσωτερικές αξιολογήσεις να λαµβάνουν χώρα. 
Εξαίρεση στην κατηγορία αυτή αποτελούν οι φαρ-
µακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
αισθητική ιατρική, γιατί, απ’ ό,τι φαίνεται, η περίο-
δος του εγκλεισµού αξιοποιήθηκε ως µια ευκαιρία 
για αισθητικές και πλαστικές επεµβάσεις. Έτσι, 
οι εταιρείες αυτές εµφανίζονται να σηµειώνουν 
εντυπωσιακά κέρδη και τζίρους, άρα και ζήτηση 
εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού µαζί 
µε εταιρείες µε παραφαρµακευτικά ή µη-συνταγο-
γραφούµενα φάρµακα. 
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Λιανική (Retail): Το σκηνικό στο retail είναι 
συγκεκριµένο και ξεκάθαρο. Το κλείσιµο των 
φυσικών καταστηµάτων επέφερε συνακόλουθες 
επιπτώσεις, όπως κλείσιµο µεγάλων αλυσίδων 
ή περιορισµό αριθµού καταστηµάτων ή αναδιορ-
γανώσεις σε δοµές και υφιστάµενες οµάδες. Στη 
συνέχεια, ό,τι έχει µείνει όρθιο και έχει επιζήσει 
από αυτήν τη super challenging για τη λιανική 
εποχή ενισχύεται µε πολυάριθµες προσλήψεις 
σε e-commerce και digital marketing στελέχη. 
Εξαίρεση αποτελούν τα πολυτελή αγαθά, τα οποία 
σηµείωσαν πτώση άρα και µειωµένη ζήτηση σε 
στελέχη, παρ’ όλη την online παρουσία τους. Το 
τελευταίο αυτό γεγονός πιθανότατα αποδίδεται, 
όπως δείχνουν οι παγκόσµιες έρευνες καταναλω-
τικής συµπεριφοράς, στο ότι οι καταναλωτές δεν 
συγκρίνουν τη διά ζώσης εµπειρία καταναλωτή 
µε οποιαδήποτε αγορά στο διαδίκτυο. Προτιµούν, 
αν πρόκειται να πραγµατοποιήσουν µια µεγάλη 
αγορά, να περιµένουν το άνοιγµα των φυσικών 
καταστηµάτων και να ζήσουν την πολυτελή εµπει-
ρία σε όλες της τις εκφάνσεις. 
Ενέργεια: Ο συγκεκριµένος κλάδος της αγοράς 
δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί σηµαντικά από 
τον Covid-19 και αποτελεί έναν από τους πρωτα-
θλητές της ζήτησης σε στελέχη και προσλήψεις. Η 
ενέργεια, την εποχή αυτή, αποτελεί ότι αποτελού-
σαν οι τηλεπικοινωνίες λίγα χρόνια πριν, δηλαδή 
προσελκύει πολλούς νέους παίκτες, άρα και ταλα-
ντούχα στελέχη. Στελέχη όχι µόνον από τον κλάδο 
των υπηρεσιών, αλλά και από άλλα industries, 
όπως π.χ. από τον κλάδο των καταναλωτικών 
αγαθών, κλάδος-στόχος στον οποίο συναντώνται 
στελέχη µε πολύ δυνατά numerical και analytical 
skills. 
Καταναλωτικά αγαθά (FMCG, Fast Moving 
Consumer Goods): Εντυπωσιακή κινητικότητα 
παρατηρείται στον κλάδο αυτό, που εµείς αλλιώς 
ονοµάζουµε και ως Μέκκα του Καταναλωτισµού, 

σε ζήτηση στελεχών, κυρίως διότι δούλευε αδιά-
κοπα και χωρίς περιορισµούς και κλεισίµατα καθ’ 
όλη τη διάρκεια της πανδηµίας, µέσω της διάθε-
σής τους κυρίως από τα super markets. Οι οµά-
δες του κλάδου αυτού ολοένα και ενισχύονται µε 
έµπειρους Managers και αξεπέραστα analytics. 
Τράπεζες: Από τη δική µας εµπειρία αλλά και 
παρατήρηση της αγοράς, δεν θα λέγαµε ότι ο 
τραπεζικός είναι ένας κλάδος που στον τοµέα της 
ζήτησης στελεχών και προσλήψεων ζει και την 
καλύτερή του φάση, µε τον Covid-19 να επισπεύ-
δει για σχεδόν όλες τις τράπεζες τα προγράµµατα 
εθελούσιων συντάξεων, που ούτως ή άλλως 
είχαν ήδη ξεκινήσει. Με βάση αυτό το τελευταίο, 
προβλέπουµε ότι σίγουρα πρόκειται στο µέλλον 
να υπάρξει αξιοσηµείωτη κινητικότητα και ζήτηση 
για νέα και σύγχρονα στελέχη µε διαφορετικά 
set skills απ’ ό,τι γνωρίζαµε µέχρι σήµερα στον 
συγκεκριµένο τοµέα. 
Ανάπτυξη-Επενδύσεις-Μεγάλα project: Ο 
κλάδος αυτός αποτελεί τον µεγάλο πρωταθλη-
τή, εµφανιζόµενος µάλλον ανεπηρέαστος από 
την παρουσία του Covid-19. Η ζήτηση εδώ έχει 
αυξηθεί κατακόρυφα σε εξειδικευµένα επιστηµο-
νικά στελέχη, κυρίως αποφοίτους Πολυτεχνείων 
ή Marketeers µε MBA, πολυετή εµπειρία στο 
εξωτερικό κυρίως από τη «Γη της επαγγελίας» σε 
µεγάλα έργα και project στη Μέση Ανατολή, εµπο-
ρικό σκεπτικό και θεώρηση των πραγµάτων ωσάν 
γνήσιοι πολίτες του Μητροπολιτικού Κόσµου. Για 
τον κλάδο αυτό θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε 
ότι ως εταιρεία δουλεύουµε προς την κατεύθυνση 
του φαινοµένου του «Brain Gain», αναχαιτίζοντας 
ευτυχώς το «Drain». 
Ολοκληρώνοντας τη θεώρησή µας υπό το πρίσµα 
των κλάδων, αξίζει νοµίζω να σταθούµε και στο 
τι προσέχουν οι εταιρείες στην επιλογή στελεχών 
ανά θέση και ας αναφερθούµε στις πιο περιζήτη-
τες θέσεις αυτή την εποχή. 

Στελέχη Ανθρώπινου ∆υναµικού (HR): Υπάρχει 
µεγάλη ζήτηση σε στελέχη ανθρώπινου δυναµι-
κού αυτή την περίοδο κυρίως σε πιο hands on 
και γενικού ενδιαφέροντος στο hr προφίλ, που να 
µπορούν να αντεπεξέλθουν σε όλη την γκάµα των 
υπηρεσιών αυτών. Είναι γεγονός ότι οι ∆ιευθύν-
σεις HR όλων των εταιρειών και οργανισµών 
δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στον τεράστιο 
φόρτο εργασίας που η τηλεργασία και το remote 
working µε τις επιπρόσθετες διαδικασίες τους 
έχει χρεώσει. 
Οικονοµικοί, CFO’S: Και αυτή είναι µια κατηγορία 
στελεχών που στη µετά-Covid εποχή γνωρίζει άνο-
δο και ζήτηση λόγω αλλεπάλληλων ανακατατάξε-
ων που επέφερε ο Covid-19. Έµφαση δίνεται σε 
στελέχη µε εµπειρία σε αναδιοργανώσεις, συγχω-
νεύσεις, risk management πρακτικές, corporate 
financial law σε συνδυασµό µε πιο φρέσκα skills 
και εµπορικό σκεπτικό. Εν ολίγοις, οι οικονοµι-
κοί µε εµπορικό προσανατολισµό (commercial 
finance) έχουν ζήτηση αυτή την εποχή. 
Στελέχη Marketing: Αναπόσπαστο κοµµάτι πια 
στα παραδοσιακά στελέχη Marketing αποτελεί η 
digital και e-commerce προσθήκη. ∆εν νοείται 
να προσλαµβάνεται πια κανείς Marketeer για 
360 µόνο Marketing, αλλά λογίζεται ως βασική 
προϋπόθεση η στροφή και ο εµπλουτισµός του 
βιογραφικού του µε τα παραπάνω digital στοιχεία. 
Λογικό, γιατί µε τον εγκλεισµό οι καταναλωτές 
χρησιµοποιούσαν αποκλειστικά e-commerce και 
social media pages. Φυσικά, ένα MBA στον κλά-
δο αυτό, µαζί µε δυνατή προϋπηρεσία, διαχείριση 
οµάδων και δυνατά analytics, αποτελούν συνταγή 
περιζήτητου στελέχους  εν έτει 2021!
Μηχανικοί: Ειδικά για την υλοποίηση επενδύ-
σεων και µεγάλων project στην Ελλάδα αυτήν τη 
στιγµή, οι Μηχανικοί µε MBA, µε πολυετή εµπειρία 
στο εξωτερικό, µε διεθνείς εικόνες και προσλαµ-
βάνουσες από µεγάλα έργα ανά τον κόσµο και 
εµπορικό σκεπτικό, είναι όντως περιζήτητοι και 
αποτελούν σταθερή αξία ανεξαρτήτως συνθηκών. 
Market Access & Govermental Affairs: Ίσως 
η πιο περιζήτητη θέση αυτή την εποχή λόγω του 
Covid-19 στις φαρµακευτικές εταιρείες, µε εµάς 
να τη δουλεύουµε ξανά και ξανά και να µας τη 
ζητούν κατ’ επανάληψη οι πελάτες µας. 
Φυσικά, από ένα αναδυόµενο υβριδικό περιβάλ-
λον εργασίας, όπως αναφέρθηκε στην αρχή, δεν 
θα µπορούσαν να λείπουν και οι θέσεις υβρίδια, 
οι οποίες ξεκάθαρα αποτελούν σηµείο των και-
ρών. ∆ηλαδή, θέσεις όπου ζητείται από τα στελέχη 
να γνωρίζουν πλήθος από διαφορετικά functions 
σε µία εταιρεία όπως π.χ. Finance, Marketing, 
Sales και Εµπορικό ταυτόχρονα και να µπορούν 
να τις υποστηρίξουν τόσο µε την προϋπηρεσία 
τους αλλά και µε ακαδηµαϊκές γνώσεις. ∆εν είναι 
τυχαία η ζήτηση τέτοιων θέσεων στη µετά-covid 
εποχή, µε την προσέγγιση και το σκεπτικό του 
«όλα τα functions σε ένα περιζήτητο στέλεχος για 
stand alone ρόλους». Ένα είναι βέβαιο, ότι πεδίον 
δόξης λαµπρό και σε άλλες τέτοιου είδους θέσεις-
υβρίδια, όπως ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται 
στον επαγγελµατικό ορίζοντα. 

Η οµάδα της IRC Greece (MEIHUNT) από αριστερά προς τα δεξιά: Σοφία-Αφροδίτη Βουλγαράκη, Senior HR & PR 
Consultant, Κατερίνα Μεϊµάρογλου, Founder & Managing Partner, Χρήστος Κοσµίδης, HR Consultant
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ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σ
ε µια περίοδο σηµαντικών ανακατατάξεων 
και µεταβολών, η συζήτηση σχετικά µε την 
ισότητα των φύλων και τη θέση της γυναίκας 
στις σύγχρονες επιχειρήσεις έχει έρθει στο 
προσκήνιο.

Η συµβολή της γυναίκας ως απάντηση στις µεγάλες 
προκλήσεις βιωσιµότητας και εξάλειψης των ανισοτή-
των στην εποχή µας είναι κρίσιµη. ∆εν είναι τυχαίο ότι 
πολλές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε οργανω-
τικό µετασχηµατισµό για την ισότιµη συµµετοχή των 
γυναικών στην παραγωγική διαδικασία.
Ωστόσο, ενώ οι γυναίκες βρίσκονται στην ισχυρότερη 
θέση που είχαν ποτέ όσον αφορά την επαγγελµατική 
εξέλιξη και τις ευκαιρίες σταδιοδροµίας, είναι ακόµα 
πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν για να µπορούµε 
να µιλάµε για πραγµατικά ίσες ευκαιρίες και ίση 
µεταχείριση µεταξύ των δύο φύλων. Σύµφωνα µε το 
World Economic Forum, σε σχετική έκθεση του 2020, 
αναφέρεται ότι, όσον αφορά την οικονοµική συµµετο-
χή, µε τους ρυθµούς που κινούµαστε, θα χρειαστούν 
257 χρόνια για να επιτευχθεί το κλείσιµο του χάσµατος 
των δύο φύλων (σε σύγκριση µε τα 202 χρόνια που 
ανέφερε η αντίστοιχη έκθεση του 2019). 
Με την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας να 
συνδέεται ολοένα και περισσότερο µε τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και των επιδόσεων των εταιρειών, 
η ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στον χώρο 
εργασίας είναι η µόνη επιλογή για τις επιχειρήσεις που 
θέλουν να πετύχουν. Εάν η δίκαιη µεταχείριση και η 
ισότητα δεν βρίσκονται στο επίκεντρο των αξιών µιας 

Είναι ακόµα πολλά αυτά που πρέπει 
να γίνουν για να µπορούµε να µιλάµε 
για πραγµατικά ίσες ευκαιρίες και ίση 
µεταχείριση µεταξύ των δύο φύλων

εταιρείας, οι συνέπειες για τον οργανισµό θα µπορού-
σαν να είναι µη αναστρέψιµες. Είναι σηµαντικό λοιπόν 
να κοιτάξουµε τι µπορεί να γίνει για να «κλείσει η 
ψαλίδα».
Ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά 
εργασίας είναι τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για 
την απασχόληση. Ειδικότερα, το ποσοστό ανεργίας στις 
γυναίκες διαµορφώθηκε, τον Μάρτιο του 2021, στο 
21,2% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι 
στο 12,3%.
Στο πεδίο της επιχειρηµατικότητας, το ποσοστό 
αυτοαπασχόλησης των γυναικών σε σχήµατα που 
απασχολούν προσωπικό είναι 4,6%, ενώ των ανδρών 
είναι 8,9%.
Ωστόσο, πολλές µελέτες έχουν τονίσει πως οι γυναίκες 
διαπρέπουν όταν βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις, πως 
η αποφασιστικότητα τους και η αποτελεσµατικότητά 
τους στη διαχείριση καταστάσεων κρίσης ξεπερνούν 
εκείνες των ανδρών.

Οι αµοιβές
Έρευνα που πραγµατοποίησε το πρακτορείο 
Payspective, σε συνεργασία µε την πλατφόρµα Move 
Me On, αποκαλύπτει πως το µισθολογικό χάσµα των 
φύλων στις διευθυντικές θέσεις αγγίζει το 23%. Όσο 
κατεβαίνουµε στην ιεραρχία, βέβαια, αυτό περιορίζεται 
στο 9%.
Τα δεδοµένα έδειξαν, επίσης, πως αυτή η διαφορά 
προέρχεται κυρίως από bonus, τα οποία οι γυναίκες 
λαµβάνουν αρκετά σπανιότερα. Ειδικότερα, εκείνα των 

ανδρών µε εµπειρία 2 έως 5 ετών είναι κατά 50% υψη-
λότερα από αυτά των γυναικών µε ίδια προϋπηρεσία. 
«Με την ποικιλοµορφία, ακούγονται πολλές διαφορε-
τικές απόψεις στους οργανισµούς, πλουσιότερες και 
πιο ενδιαφέρουσες ιδέες από πολλές οπτικές γωνίες. 
Τώρα, βγαίνοντας από την πανδηµία, οι εργοδότες 
πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν ευέλικτα ωράρια 
και χώρους εργασίας στις γυναίκες, κερδίζοντάς τες 
πίσω στο δυναµικό τους. Η ισότητα των φύλων οφείλει 
να παραµείνει προτεραιότητα», τόνισε ο συνιδρυτής της 
Move Μe On, Nικ Πάτερσον.

Έµφυλες διακρίσεις
∆ιακρίσεις φαίνεται να εµφανίζονται σε όλα τα στάδια 
της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας των γυναικών, 
ξεκινώντας από τις συνεντεύξεις για την εξεύρεση 
εργασίας. Σε σχετική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε 
µε πρωτοβουλία της Vodafone, οι 4 στις 10 γυναίκες 
απάντησαν πως έχουν κληθεί συχνά, κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης, να απαντήσουν σε ερώτηση για την οικο-
γενειακή τους κατάσταση, ενώ 7 στις 10 έχουν βρεθεί 
σε αυτήν τη θέση τουλάχιστον κάποιες φορές.

∆εξιότητες και εκπαίδευση
Οι συµµετέχουσες στην έρευνα θεωρούν ότι έχουν 
σε µεγάλο βαθµό τις δεξιότητες που χρειάζονται. Τα 
µεγαλύτερα και πιο ουσιαστικά χάσµατα τα εντοπί-
ζουν στις δεξιότητες που αφορούν την επαγγελµατική 
ενδυνάµωσή τους. ∆ιαπιστώνουν επίσης ότι είναι 
πολύ περιορισµένα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που 
παρέχουν οι εργοδότες τους για να αναπτύξουν τις δε-
ξιότητές τους. Ειδικότερα, 8 στις 10 γυναίκες θεωρούν 
πως οι εργοδότες τους δεν καλύπτουν επαρκώς τις 
εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Σεξουαλική παρενόχληση
Με βάση τις εµπειρίες των γυναικών που συµµετείχαν 
στην έρευνα, η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί 
µέτριας έκτασης φαινόµενο στα εργασιακά περι-
βάλλοντα. Από την άλλη, µε βάση τις αντιλήψεις των 
εκπροσώπων επιχειρήσεων, περιστατικά σεξουαλικής 
παρενόχλησης παρατηρούνται σπάνια στα εργασιακά 
περιβάλλοντά τους. Σπάνια όµως έως και ανύπαρκτη 
είναι και η καταγραφή αυτών των περιστατικών.
Οι γυναίκες εµφανίζονται επίσης διχασµένες ως 
προς το ποια είναι η ενδεδειγµένη αντίδραση σε ένα 
περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης (αναφορά 
εσωτερικά στην επιχείρηση ή εξωτερικά σε ανεξάρ-
τητο φορέα), ενώ µόλις 8% των συµµετεχουσών θα 
προτιµούσε να µην το αναφέρει πουθενά.

Γυναίκες και τεχνολογία 
Θετικά είναι τα ευρήµατα της έρευνας ως προς 
την ετοιµότητα και την ικανότητα των γυναικών να 
απασχοληθούν σε ρόλους ή σε επαγγέλµατα STEM 
µε προσανατολισµό στις Επιστήµες, την Τεχνολογία, 
τη Μηχανική και τα Μαθηµατικά. Ειδικότερα, 9 στις 
10 γυναίκες διαφωνούν απόλυτα µε τη δήλωση πως 
δεν έχουν τις τεχνολογικές/ψηφιακές δεξιότητες που 
απαιτούνται για θέσεις ευθύνης ή για ανταγωνιστικές 
θέσεις, ενώ 9 στις 10 συµφωνούν απόλυτα πως οι 
γυναίκες είναι εξίσου ικανές σε  επαγγέλµατα STEM 
όσο και οι άνδρες.



Δεν υπάρχει πουθενά 
το κράτος στο Νέο Λι-
μάνι της Πάτρας, όπου 
νέες ομάδες νεαρών 
Αφγανών καταφθά-

νουν απέναντί του και εγκαθίστα-
νται σε παράνομους οργανωμένους 
χώρους ερειπωμένων εργοστασίων, 
όπως της «Πατραϊκής», του Λαδό-
πουλου κ.ά. καθοδηγούμενοι από 
διακινητές.
Με τρόμο οι ανυπεράσπιστοι χρή-
στες του Λιμανιού καταγράφουν τις 
άκρως επικίνδυνες πρακτικές τους 
όπως:

β) για να επιβάλλουν μια χαο-
τική κατάσταση μέσα από την 
οποία κάποιοι να επωφελού-
νται και να εισέρχονται σε ντα-
λίκες.

Αυτά τα οργανωμένα περιστατικά 
μάλιστα είναι άκρως προκλητικά, 
αφού γίνονται μπροστά στα μάτια 
όλων. Σκαρφαλώνουν σε φορτηγά, 
ανοίγουν πόρτες, ανεβαίνουν στις 
ταράτσες κτιρίων του ΟΛΠΑ, προ-
τείνουν μαχαίρια αν τους πλησιά-
σουν οδηγοί κ.ά.
Η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί 
σε τέτοιον βαθμό, ώστε ένα κλίμα 
φόβου και ανησυχίας να πλανάται 
καθημερινά πάνω από το Λιμάνι, με 
τους εργαζομένους και τους οδη-
γούς να φοβούνται για τα χειρότερα. 
Γιατί φοβούνται για τα χειρότερα; 
Διότι υπάρχουν πλέον περιστατικά 
αδιανόητης αδιαφορίας των Αρχών 
να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.
Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό 
είναι το γεγονός ότι στις υποθέ-
σεις δήθεν μεταφοράς Αφγανών, οι 
Αρχές δεν λαμβάνουν υπόψη τα βί-
ντεο του Λιμένα που καταγράφουν 
με ευκρίνεια τι έχει συμβεί, ούτε 
λαμβάνουν υπόψη σωρεία φωτο-
γραφιών που οι ίδιοι οι οδηγοί α-
ναρτούν στο διαδίκτυο και δείχνουν 
Αφγανούς σε καταστροφικές και 
προκλητικές δράσεις. Οι υποθέσεις 
έχουν τυποποιηθεί, με μόνιμα θύ-
ματα τους αθώους των μεταφορών.
Οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε 
σήμερα είναι από οδηγούς, αφού οι 
Αρχές είναι θεατές. Μάλιστα, πολ-
λές φορές συλλαμβάνουν τους... ο-
δηγούς ως μεταφορείς, κατάσχουν 
τα φορτηγά τους και τους ορίζουν 
δικάσιμους, ενώ οι Αφγανοί αφήνο-
νται ελεύθεροι (να προσπαθήσουν 
και πάλι).
Μόνο στο Λιμάνι της Πάτρας υπάρ-
χει αυτό το χάος, με το κράτος να 
μην υπάρχει πουθενά.

Υποκριτικοί οι έλεγχοι
Θυμηδία προκαλούν κάποιοι έλεγ-
χοι που γίνονται στο Λιμάνι, όταν 
έρχονται δημόσια πρόσωπα. Με 
έναν μαγικό τρόπο, οι Αφγανοί ε-
ξαφανίζονται και φαίνεται πως όλα 
είναι υπό έλεγχο, άρα δεν χρειάζε-
ται να παρθούν κάποια μέτρα. Ω-
στόσο, τα δεκάδες πλέον περιστα-
τικά κάθε εβδομάδα έχουν σοβαρές 
επιπτώσεις.
• Οι ιδιωτικές εταιρείες που 

δρουν στο Λιμάνι ξοδεύουν 
πλέον τεράστια ποσά φύλαξης 

• Διακινητές παρακολουθούν ε-
γκαταστάσεις μεταφορικών ε-
ταιρειών, για να δουν πότε και 
πώς μπορούν κρυφά να βάλουν 
Αφγανούς σε φορτηγά προς α-
ναχώρηση.

• Έχουν εντοπίσει σημεία στις 
παραγλαύκειες και αλλού, όπου 
Αφγανοί μπορούν να εισέλθουν 
σε φορτηγά όταν είναι σε φα-
νάρι ή κινούνται αργά.

• Οργανωμένα δημιουργούν φα-
νερά επεισόδια μέσα στους χώ-
ρους του Λιμανιού α) για να 
«μετρήσουν» τις αντιδράσεις, 

ΤΟ ΛΙΜΆΝΙ ΤΗΣ ΠΆΤΡΆΣ 
ΕΙΝΆΙ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΆΔΟΣ; 

 ΤΟΥ ΆΝΔΡΕΆ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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με πρόσθετη ιδιωτική security, 
τοποθέτηση καμερών, φράχτες, 
σκύλους που μυρίζουν τα φορ-
τηγά, δικαστικά έξοδα, αποζη-
μιώσεις για καταστροφές εμπο-
ρευμάτων κ.ά., με αποτέλεσμα 
το μεταφορικό έργο μέσω Πά-
τρας να έχει γίνει ακριβό και σε 
πολλές περιπτώσεις ασύμφορο.

• Οι ξένες εταιρείες αναζητούν 
άλλους δρόμους για τη μετα-
φορά των προϊόντων τους, πολ-
λές μάλιστα έχουν σταματήσει 
τους σχεδιασμούς τους για αύ-
ξηση του μεταφορικού έργου, 
μη αποδεχόμενες τις πολλα-
πλές καταστροφές των εμπο-
ρευμάτων τους.

• Οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν με 
συλλήψεις, απολύσεις ή και να 
μαχαιρωθούν, νιώθοντας εντε-
λώς απροστάτευτοι.

Το πρόβλημα ξεκινά έξω από το λι-
μάνι
Το τι συμβαίνει στον Νέο Λιμένα 
Πατρών είναι πλέον ξεκαθαρισμένο. 
Υπάρχει ένα κράτος εντελώς αδιά-
φορο να καταγράψει τα προβλήματα 
και να τα αντιμετωπίσει. Ούτε τα 
βλέπει, ούτε ασχολείται. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι ενώ στον Λιμένα 
υπάρχει το Εμβολιαστικό Κέντρο, 
κανείς δεν ανησυχεί από τους δεκά-
δες ανεμβολίαστους προφανώς Αφ-
γανούς, που περιφέρονται ή και συ-
μπλέκονται με λιμενικούς, υπαλλή-
λους και οδηγούς.
Υπάρχει επίσης μια ΕΛ.ΑΣ. που 
δεν φυλάσσει τους χώρους εκτός 
Λιμένα, οπότε η είσοδος σε αυτόν 
είναι εύκολη.
Υπάρχει μια Δικαιοσύνη που όλη 
αυτή την παραβατικότητα δεν την 
τιμωρεί (συλλαμβάνονται οι... Έλ-
ληνες που είναι τα θύματα, αφήνο-
νται ελεύθεροι οι Αφγανοί που κα-
ταστρέφουν).
Σύμφωνα με πληροφορίες, επειδή 
το θέμα έχει πλέον ξεφύγει και γί-
νεται συνεχώς όλο και πιο επικίν-
δυνο με απρόβλεπτες διαστάσεις, 
ο κλάδος των μεταφορών ετοιμάζε-
ται να αντιδράσει σε όλα τα μέτωπα, 
πιθανόν ακόμη και με κινητοποιή-
σεις. Εκπρόσωποι του κλάδου μοιά-
ζουν να μην αντέχουν αυτές τις συν-
θήκες εργασίας που περιγράφονται, 
με μεγάλο κόστος πια και σοβαρούς 
κινδύνους.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δη-
μοσιογράφος και συγγραφέας.

Έχει αλωθεί από διακινητές 
που δεν έχουν να φοβηθούν 
τίποτε, σκορπώντας τη βία 
και τον πανικό



ακόμη και αν αυτές δεν υπάρχουν. Τα (απαράδεκτα, 
έτσι κι αλλιώς) χρέη της ΝΔ δεν τα δημιούργησε ο 
Μητσοτάκης, αλλά είναι αυτός που κλήθηκε να τα 
συμμαζέψει, στην ίδια λογική που κλήθηκε να συμ-
μαζέψει τη χώρα. Η ΝΔ πέρασε μεγάλη κρίση και α-
παξίωση (φυσιολογικά) και ένας από τους όρους της 
ανάκαμψής της ήταν (και θα είναι) το συμμάζεμα 
των υποθέσεων του οίκου της.
Όταν λοιπόν κάποιος προσλαμβάνεται από μια εται-
ρεία ειδικά για να συμμαζέψει τα χρέη της, ως ειδι-
κός δηλαδή, τότε, λογικά, κάνει και για διαχειριστής 
πολυκατοικίας. Αλλά για να το γνωρίζει κανείς αυτό, 
απαιτούνται ικανότητες. Οι ίδιες ικανότητες που ε-
πιβάλλουν να γνωρίζει ότι τα χρέη και γενικά η κα-
κοδιαχείριση δεν μαζεύονται σε μια μέρα και ότι η 
πορεία πρέπει να είναι διαρκής και συνεπής. Άλλη 
σημαντική προϋπόθεση είναι να μην έχει παραδε-
χτεί ότι είχε αυταπάτες και να μην έχει συγχωρεθεί. 
Διότι, ως συγχωρεμένος, νομίζει ότι δικαιούται να ε-
παναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια.
Η ΝΔ έκανε προσπάθεια συμμαζέματος των οικονο-
μικών της. Θα είχε ενδιαφέρον να σημειώσει η αξι-
ωματική αντιπολίτευση ότι η προσπάθεια είναι ανε-
παρκής, αλλά η προτίμηση στη χρήση απαξιωτικών 
εκφράσεων, συνδυασμένων με αναλήθειες, ως να 
βρισκόμαστε στο 2010, τελικά προσβάλλει ακόμη 
και τους δικούς της ψηφοφόρους.
Τη στιγμή που κορυφαίοι της αντιπολίτευσης επιμέ-
νουν να ισχυρίζονται δημοσίως είτε ότι ο Μητσοτά-
κης δεν ελέγχει το κόμμα του είτε ότι καθοδηγείται 
από την εσωκομματική του αντιπολίτευση, η επανα-
φορά του θέματος των χρεών, μάλλον, τονώνει την α-
ξιοπιστία του έναντι των όποιων παλαιοκομματικών 
και πιθανότατα δείχνει και τον δρόμο στους ψηφο-
φόρους της ΝΔ για το τι να διαλέξουν στο μέλλον.
Από τη στιγμή που ο Μητσοτάκης εξελέγη, διαπι-
στωμένα, από μια, ευρύτερη της κομματικής, λαϊκή 

«Ο Μητσοτάκης δεν κάνει ούτε για 
διαχειριστής πολυκατοικίας» 
ήταν ο τίτλος με τον οποίο ο δια-
δικτυακός τόπος της «Αυγής» πα-

ρουσίασε τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα στο STAR 
και την κα Ζαχαρέα. Ο κ. Τσίπρας είχε αναρωτη-
θεί στη διάρκεια της συνέντευξης εάν θα επέλεγε 
κανείς ως διαχειριστή στην πολυκατοικία κάποιον 
που η επιχείρησή του γεννά κάθε χρόνο χρέη. Συ-
νέχισε λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης φορτώνει τον 
Έλληνα φορολογούμενο κάθε χρόνο με 30 εκατομ-
μύρια ευρώ.
Αφού σημειώσουμε ότι τα χρέη των κομμάτων στις 
τράπεζες δεν φορτώνουν τον φορολογούμενο, αλλά 
τις ίδιες της τράπεζες, ας δώσουμε την απάντηση 
στο ερώτημα. Η απάντηση βεβαίως δεν είναι «όχι», 
όπως υπονοούσε το γέλιο που συνόδευσε το ερώ-
τημα, αλλά «ναι». Ασχέτως του ότι πρακτικά δόθηκε 
το 2019.
Είναι γεγονός ότι η υπερχρέωση των «παλαιών» 
κομμάτων αποτελεί μελανό σημείο στην ιστορία 
τους και είναι αυτονόητο ότι τα χρέη αυτά δεν μπο-
ρούν και δεν θα αποπληρωθούν. Είναι ο ίδιος ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ που είχε από το 2010 αναδείξει το θέμα για 
το «παλιό που κατέστρεψε τη χώρα» και, με αυτό ως 
όχημα, ανέλαβε ο ίδιος να τη σώσει. Ως αποτέλεσμα, 
παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι είχε αυταπάτες.
Το επιχείρημα ότι τα χρεοκοπημένα κόμματα δεν 
είναι σε θέση να σώσουν τη χώρα κυριάρχησε το 
2015, αλλά χρησιμοποιήθηκε αρκετά και το 2019. 
Το μεν 2015 λειτούργησε, μαζί με όλα τα άλλα α-
ντισυστημικά, που αποδείχθηκαν φανφάρες, το δε 
2019 πέρασε απαρατήρητο.
Αυτό που δεν καταλαβαίνει σήμερα η αξιωματική α-
ντιπολίτευση, επαναφέροντας μασημένη και «φτυ-
σμένη» τροφή, είναι ότι στην πραγματικότητα προ-
παγανδίζει τις ιδιαίτερες αρετές του Μητσοτάκη, 

βάση, η όποια βολή για λάθη και παραλείψεις του 
στενού «κόμματος» μάλλον ενισχύει την αξιοπιστία 
του ιδίου και επιβεβαιώνει την αξία της εκλογής 
του. Αυτά, όμως, είναι ψιλά γράμματα για όποιους 
θα έσβηναν τα χρέη με «έναν νόμο και ένα άρθρο».
Το πρόσφατο πάθημα με τον Κουφοντίνα δεν έγινε 
μάθημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Σήκωσαν τον κόσμο στο πόδι, 
μέχρι που ήρθε ένα 80% της κοινής γνώμης να δη-
λώσει ότι αδιαφορεί για την τύχη του. Στην πραγ-
ματικότητα, η απάντηση για τα χρέη της ΝΔ δόθηκε 
στις προηγούμενες εκλογές, χωρίς φυσικά να απο-
τελεί συγχωροχάρτι. Χρειάζονται όμως πολλά πε-
ρισσότερα για να προτιμηθεί στο εξής ο ΣΥΡΙΖΑ, ο 
οποίος δεν έχει χρέη, όπως λέει, έχει όμως μια κα-
ταχρεωμένη κομματική εφημερίδα με μια offshore 
στη μετοχική της σύνθεση, για τα οποία αρνείται να 
μιλήσει, ενώ μιλάει για τα «πετσωμένα» μέσα.
Ένα κομμάτι του λογαριασμού που πλήρωσε η ΝΔ 
για το παρελθόν της αποτελεί και αυτό καθεαυτό 
το γεγονός της εκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη 
στην αρχηγία της. Αυτού και του επιτελείου του, το 
οποίο αποτελείται και από πρώην πασόκους, ποτα-
μίσιους, φιλελεύθερους, αλλά και τεχνοκράτες, για 
τους οποίους αγνοούσαμε ότι υπάρχει περίπτωση 
να ασχοληθούν με πολιτική. Είναι εκ των πραγμά-
των ένα κόμμα που αναγκάστηκε από τις εξελίξεις 
να αλλάξει. Χρειάζεται πολλά ακόμη, αλλά η πορεία 
συνεχίζεται. Ένα ακόμη συνέδριο προγραμματίζε-
ται για τον Δεκέμβριο. Στον ΣΥΡΙΖΑ, ανάλογες κα-
ταστάσεις δεν φαίνεται να προκύπτουν στο άμεσο 
μέλλον. Παραμένει κατ’ επιλογή ένα κόμμα κλει-
στού κυκλώματος, απομονωμένο από τη βάση.
Με αυτά και με εκείνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πα-
ραμένει ο διαχειριστής της αντιμετώπισης της χρεο-
κοπίας, ακριβώς γιατί αυτό του ανατέθηκε. Μέχρι να 
βρεθεί αξιόπιστη εναλλακτική, θα κοιμάται ήσυχος. 
Ανήσυχοι θα πρέπει να είμαστε όλοι οι άλλοι, διότι 
κανείς δεν μπορεί να τα κάνει όλα τέλεια και, ελλεί-
ψει αντιπάλου, χάνει και το κίνητρο να προσπαθή-
σει περισσότερο. Η χώρα όμως έχει ανάγκη την τε-
λειότητα. Δεν αρκούν μισές λύσεις για να σωθούμε.
Το σίγουρο είναι ότι ο διαχειριστής δεν κινδυνεύει 
όταν ο αντίπαλος πηγαίνει στη Βουλή να τον βρί-
σει γνωρίζοντας ότι ο ίδιος δεν θα είναι εκεί, ούτε 
όταν ο αντίπαλος χρησιμοποιεί αγοραίες εκφράσεις 
σε εφημερίδες και ραδιόφωνα. Ο διαχειριστής είχε 
θέσει ο ίδιος ένα πλάνο πριν από την εκλογή του, 
το οποίο φαίνεται να υπηρετεί με αρκετή συνέπεια. 
Ίσως όχι τόση, όσοι πολλοί από τους ψηφοφόρους 
του θα ήθελαν, ωστόσο αρκετή για τα ελληνικά δε-
δομένα, ώστε να έχουν εκπλαγεί οι πάντες. Κι όλο 
αυτό εν μέσω πανδημίας και σχεδόν πολεμικής σύ-
γκρουσης με τους γείτονες.
Όταν κυριαρχεί η ατζέντα του Μητσοτάκη, το να πε-
ριορίζεται να τον βρίζει κανείς με τα λόγια της προ-
ηγούμενης δεκαετίας, μαρτυρά και ανικανότητα και 
έλλειψη προγραμματικού λόγου. Ομοίως έλλειψη 
ηθικού πλεονεκτήματος, αν σας θυμίζει κάτι. Δεν 
είναι τυχαίο, δυστυχώς, ότι στο νομοσχέδιο Χατζη-
δάκη για τα εργασιακά, η αντιπολίτευση επέλεξε να 
αντιτάξει άσχετες ύβρεις. Δεν έχει τίποτε να πει και 
προτιμά να κάνει φασαρία για να την προσέξουμε.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Ο διαχειριστής 
της πολυκατοικίας

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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ΠΟΎΤΙΝ: 
ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει επιδείνωση 
των σχέσεων με τη Ρωσία

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Τ
ο ευρωπαϊκό πέρα-
σμα του Μπάιντεν, 
σύνοδος κορυφής Ο-
μάδας των 7 στην 
Κορνουάλη, σύνοδος 
κορυφής του ΝΑΤΟ 

στις Βρυξέλλες, συνάντηση κορυφής 
ΗΠΑ - Ε.Ε. στις Βρυξέλλες και συ-
νάντηση Μπάιντεν - Πούτιν στη Γε-
νεύη, βοήθησε τους Ευρωπαίους να 
βάλουν σε νέο πλαίσιο τις σχέσεις με 
τις ΗΠΑ και να αξιολογήσουν τις σχέ-
σεις τους με τη Ρωσία.
Το βασικό πλεονέκτημα του Μπάι-
ντεν σε σχέση με τον Τραμπ είναι ότι 
οι ΗΠΑ επιστρέφουν δυναμικά στην 
Ευρώπη. Ο Τραμπ εφάρμοζε έναν ιδι-
όμορφο απομονωτισμό κι έκανε ό,τι 
μπορούσε για να διαλύσει την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Αντίθετα, ο Μπάιντεν 
επιδιώκει τη σταδιακή επανεκκίνηση 
της Δυτικής Συμμαχίας, έχοντας κατά 
νου ότι η Ρωσία είναι ο βασικός αντί-

παλος και πως η Κίνα αποτελεί τη με-
γάλη πρόκληση.

Μπάιντεν - Πούτιν
Η συνάντηση Μπάιντεν - Πούτιν, 
που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, 
θεωρείται επιτυχημένη από τις δύο 
πλευρές, με το σκεπτικό ότι μπορεί 
να έβαλε τέλος στη συνεχή επιδεί-
νωση των σχέσεων ΗΠΑ και Ρωσίας.
Πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αμοι-
βαίας καχυποψίας και με την αμερι-
κανική και τη ρωσική διπλωματία να 
μην έχουν μεγάλες προσδοκίες.
Οι δύο ηγέτες απέφυγαν τη δημόσια 
αντιπαράθεση και συμφώνησαν να κι-
νηθούν στην κατεύθυνση της μείω-
σης της έντασης. Θα επαναληφθούν 
οι συνομιλίες για έλεγχο των πυρηνι-
κών όπλων, θα υπάρξουν διμερείς ε-
παφές ενδεχομένως και συνεργασία 
για να αντιμετωπιστούν ζητήματα α-
σφάλειας του κυβερνοχώρου και θα 

εξεταστεί η δυνατότητα ανταλλαγής 
πολιτών των δύο χωρών που κρατού-
νται στις φυλακές. 
Επίσης επιστρέφουν στις θέσεις τους 
οι πρέσβεις των δύο χωρών οι οποίοι 
είχαν ανακληθεί στη Μόσχα και την 
Ουάσινγκτον για διαβουλεύσεις. Έτσι 
διευκολύνεται το πέρασμα από τις γε-
νικές διατυπώσεις των ηγετών στη δι-
αχείριση συγκεκριμένων θεμάτων.
Ο Μπάιντεν έδειξε για μια ακόμη 
φορά την εμπειρία του στα διεθνή 
θέματα και ειδικά σε ό,τι αφορά τη 
Ρωσία. Είναι προσεκτικός στις κι-
νήσεις του και δεν δίνει δικαιώματα 
όπως ο Τραμπ ο οποίος καπελώθηκε 
πλήρως από τον Πούτιν στη διάρ-
κεια της κοινής συνέντευξης που έ-
δωσαν μετά τη συνάντηση κορυφής 
του 2018.

Αρνητικές εκτιμήσεις
Κι ενώ οι ΗΠΑ θεωρούν ότι μπορεί 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Η Ρωσία παραμένει 
στρατιωτική 
υπερδύναμη, δεν έχει 
όμως τις οικονομικές, 
κοινωνικές, 
δημογραφικές 
προϋποθέσεις γι’αυτόν 
τον ρόλο

να σταθεροποίησαν τις σχέσεις τους 
με τη Ρωσία σε πολύ χαμηλό επί-
πεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε 
στη δημοσιότητα τις δικές της εκτιμή-
σεις για την προοπτική των σχέσεων 
μεταξύ Ε.Ε. και Ρωσίας.
Οι ειδικοί που δούλεψαν υπό την ε-
πίβλεψη του αντιπροέδρου της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, αρμόδιου για τις 
Εξωτερικές Σχέσεις Μπορέλ, κατέ-
ληξαν στο βασικό συμπέρασμα ότι οι 
σχέσεις Ε.Ε. - Ρωσίας θα εξελιχθούν 
αρνητικά στο άμεσο μέλλον ακολου-
θώντας καθοδική σπειροειδή πορεία. 
Το σχετικό ανακοινωθέν της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής προς το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπα-
ϊκό Συμβούλιο για τις σχέσεις της 
Ε.Ε. - Ρωσίας συνοψίζει την ευρω-
παϊκή στρατηγική στη φράση «απώ-
θηση, περιορισμός και εμπλοκή» 
(pushback, constraint and engage).
Πρόκειται για μια σύνθετη στρατη-
γική, η επιτυχής εφαρμογή της ο-
ποίας δυσχεραίνεται από την κακή 
πολιτική διάθεση της Ρωσίας και τις 
εσωτερικές αντιφάσεις της Ε.Ε.

Μονοδιάστατη υπερδύναμη
Το ανακοινωθέν της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής συνοψίζει την πολιτική 
προοπτική των σχέσεων με τη Ρωσία 
ως εξής: «Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτε-
ρος γείτονας της Ε.Ε. και παραμένει 
μια υπολογίσιμη δύναμη στην Ευ-
ρώπη και παγκοσμίως. Αυτό στηρί-
ζεται κυρίως στο μέγεθος και τη γεω-
γραφική της έκταση, στην ετοιμότητά 
της να προβάλλει δύναμη διεθνώς και 
στο πολιτικό, διπλωματικό και στρα-
τιωτικό δυναμικό της. Σαν γεωπολι-
τικός παίκτης, η Ρωσία φιλοδοξεί να 
διατηρήσει το παγκόσμιο στάτους της 
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Η ευρωπαϊκή 
επιστροφή των 
ΗΠΑ με τον 
Μπάιντεν ενισχύει 
τη διαπραγματευτική 
θέση της Ε.Ε.

στη βάση της πολιτικής της ισχύος, σε 
έναν πολυπολικό κόσμο συχνά σε συ-
νεργασία με άλλους παίκτες, όπως η 
Κίνα, παρά να συμβάλλει και να δρα 
μέσα σε ένα ισχυρότερο πολυδιά-
στατο σύστημα που βασίζεται σε κα-
νόνες. Προσπαθεί να επιβάλλει τη 
δική της γεωπολιτική σφαίρα επιρ-
ροής...».
Η Ρωσία θέλει να προβάλει την ει-
κόνα μιας παγκόσμιας υπερδύναμης 
χωρίς να πληροί όλες τις προϋποθέ-
σεις. Μπορεί να θεωρεί εαυτόν συνε-
χιστή της Ρωσικής και Σοβιετικής αυ-
τοκρατορίας, όμως ο σύγχρονος κό-
σμος δεν εξελίσσεται στα μέτρα της.
Το οικονομικό δυναμικό της Ρωσίας 
είναι συγκριτικά περιορισμένο, έχει 
σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και 
έχει μπει σε φάση δημογραφικής 
παρακμής. Δεν μπορεί πλέον να συ-
γκριθεί με τις ΗΠΑ, που διατηρούν 
το στάτους της υπερδύναμης, ούτε 
με την Κίνα, που έχει αναδειχθεί στη 
νέα υπερδύναμη ιδιαίτερα στον τομέα 
της οικονομίας, του εξωτερικού εμπο-
ρίου, της τεχνολογίας και της ψηφια-
κής οικονομίας.
Το ρωσικό καθεστώς, ένα μείγμα στε-
λεχών που αναδείχθηκαν μέσα από 
το Κ.Κ. και τις μυστικές υπηρεσίες 
και συνεργαζόμενων με αυτούς ολι-
γαρχών, που ελέγχουν τους πιο δυ-
ναμικούς τομείς της οικονομίας, ανα-
ζητεί τη νομιμοποίησή του μέσα από 
την προβολή ενός παγκόσμιου ρόλου. 
Είναι ο αποτελεσματικότερος τρό-
πος να συσπειρώνει τους πολίτες στη 
βάση ενός πατριωτισμού που μπορεί 
να μετατραπεί και σε εθνικισμό.

Η εσωτερική πολιτική
Το καθεστώς Πούτιν διακρίνεται για 
τον αυταρχισμό του. Αντιμετωπίζει 
την αντιπολίτευση, ιδιαίτερα την κοι-
νωνική, με σκληρό τρόπο, σε μια προ-
σπάθεια να διατηρηθεί στην εξουσία. 
Ο Πούτιν προχώρησε στη συνταγμα-
τική μεταρρύθμιση, που του επιτρέ-
πει να αναδειχθεί σε ισόβιο πρόεδρο, 
και πηγαίνει στις βουλευτικές του 
Σεπτεμβρίου κλιμακώνοντας την κα-
ταπίεση αυτών που θα μπορούσαν να 
τον αμφισβητήσουν σε κοινωνικό και 
πολιτικό επίπεδο.
Το καθεστώς ανέχεται μόνο «συστη-
μικά» κόμματα της αντιπολίτευσης. 
Το σημαντικότερο από αυτά είναι το 
Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο έχει 
43 βουλευτές επί συνόλου 450 στο ο-
μοσπονδιακό κοινοβούλιο, και το ε-
θνικιστικό Φιλελεύθερο Δημοκρα-
τικό Κόμμα.

Η προσπάθεια του Ναβάλνι, ενός δη-
μοφιλούς μπλόγκερ, να μετατρέψει 
σε κόμμα το κίνημα διαμαρτυρίας της 
κοινωνίας των πολιτών οδήγησε στην 
απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του 
και στη συνέχεια στη φυλάκισή του 
σε πολύ σκληρές συνθήκες. Μπορεί 
ο Μπάιντεν να προειδοποίησε τον 
Πούτιν ότι θα υπάρξουν «σοβαρές» 
συνέπειες σε περίπτωση που πεθά-
νει ο Ναβάλνι στη φυλακή, ο Πούτιν 
όμως δίνει απόλυτη προτεραιότητα 
στον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων. 
Το κόμμα του Ενωμένη Ρωσία κατα-
γράφει μεγάλη πτώση στις δημοσκο-
πήσεις, κινείται γύρω στο 29%. Για 
αυτό οι οργανώσεις που σχετίζονται 
με τον Ναβάλνι κηρύχθηκαν, με δι-
καστική απόφαση, εκτός νόμου και 
όσοι έχουν σχέση με αυτές χάνουν 
αυτόματα το δικαίωμα να κατέβουν 
στις εκλογές.
Το μόνο που απομένει στους υποστη-
ρικτές του Ναβάλνι είναι μια ψήφος 
τακτικής υπέρ των κομμάτων της «συ-
στημικής» αντιπολίτευσης, με στόχο 
να περάσει το μήνυμα ότι ο Πούτιν 
δεν είναι τόσο δημοφιλής και ισχυ-

ρός όσο υποστηρίζει.
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας βρέ-
θηκε πρόσφατα στην ανάγκη να αυξή-
σει τα βασικά επιτόκια για να περιο-
ρίσει τον πληθωρισμό, ενώ η σταθερή 
καθοδική πορεία του πραγματικού ει-
σοδήματος των περισσότερων Ρώσων 
ενισχύει τη δυσαρέσκεια με το καθε-
στώς, τα στελέχη του οποίου χαρα-
κτηρίζονται από εύκολο πλουτισμό 
σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος 
και διαφθορά.

Οικονομικά σύννεφα
Μετά από την αποσταθεροποίηση της 
Ουκρανίας και την ενσωμάτωση της 
Κριμαίας στη Ρωσία, η δημοτικότητα 
του Πούτιν ανέκαμψε με εντυπωσι-
ακό τρόπο και έφτασε μέχρι και 80%. 
Λογικό είναι λοιπόν να θελήσει να 
«εξάγει» τα οικονομικά και πολιτικά 
του προβλήματα, με τη μέθοδο που α-
κολούθησε στην ανατολική Ουκρανία 
και την Κριμαία.
Η ευρωπαϊκή διπλωματία στηρίζε-
ται κυρίως στις οικονομικές σχέσεις, 
αλλά και εκεί παρατηρούνται σοβα-
ρές δυσκολίες στη συνεννόηση.
Η ρωσική οικονομία έχει τεράστια ε-
ξάρτηση από την ενέργεια. Η Ρωσία 
προμηθεύει το 26% του πετρελαίου 
που εισάγει η Ε.Ε. και το 40% των ει-
σαγωγών φυσικού αερίου.
Η ευρωπαϊκή αγορά έχει τεράστια 
σημασία για τη Ρωσία, εφόσον απορ-
ροφά περίπου τα 2/3 των εξαγωγών 
ρωσικού πετρελαίου, τα 2/3 των εξα-
γωγών φυσικού αερίου και περίπου 
το 50% των εξαγωγών άνθρακα και 
μάλιστα σε πολύ καλές τιμές.
Το τελευταίο διάστημα, η Ρωσία προ-
σπαθεί να αυξήσει τις εξαγωγές πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου στην 
Κίνα και να περιορίσει την εξάρτησή 
της από την Ε.Ε. Υποχρεώνεται όμως 

σε επενδύσεις δεκάδων δισεκατομ-
μυρίων ευρώ, ενώ η τιμολογιακή πο-
λιτική των Κινέζων είναι πολύ αυ-
στηρότερη από αυτή των Ευρωπαίων. 
Προς το παρόν, 27% των εξαγωγών 
ρωσικού πετρελαίου κατευθύνονται 
στην Κίνα και μόλις 2% των εξαγωγών 
φυσικού αερίου.
Η ενεργειακή εξάρτηση της ρωσικής 
οικονομίας είναι τεράστια και δεί-
χνει την αδυναμία του καθεστώτος να 
οργανώσει την ολοκληρωμένη ανά-
πτυξη της εθνικής οικονομίας για να 
μπορεί η Ρωσία να διεκδικήσει ση-
μαντικότερο διεθνή ρόλο. Οι εξαγω-
γές ορυκτών καυσίμων αναλογούν 
στο 60% των συνολικών εξαγωγών, ε-
ξασφαλίζουν το 40% των εσόδων του 
κρατικού προϋπολογισμού και αντι-
στοιχούν στο 25% του ΑΕΠ.
Με την Ε.Ε. να δίνει προτεραιότητα 
στην πράσινη μετάβαση, είναι φα-
νερό ότι η ρωσική οικονομία θα βρε-
θεί σε διάστημα 5-10 ετών σε εξαι-
ρετικά δύσκολη θέση. Επιπλέον, η 
βαριά ρωσική βιομηχανία, η οποία 
κάνει σημαντικές εξαγωγές προς την 
Ε.Ε., είναι υποχρεωμένη να κάνει ε-
πενδύσεις εκσυγχρονισμού αρκε-
τών δεκάδων δισεκατομμυρίων για να 
προσαρμοστεί στους περιβαλλοντι-
κούς κανόνες της Ε.Ε. και να μη βρε-
θεί αντιμέτωπη με την επιβολή περι-
βαλλοντικών δασμών, στα πλαίσια της 
στρατηγικής της πράσινης μετάβασης 
της Ένωσης. Ένα από τα δυνατά ση-
μεία της Ε.Ε. είναι η δυνατότητά της, 
λόγω των οικονομικών μεγεθών της, 
να επιβάλλει τους δικούς της οικο-
νομικούς κανόνες σε όσους επιθυ-
μούν να συνεργαστούν μαζί της για να 
έχουν πρόσβαση στην αγορά της.
Εάν η Ρωσία επιθυμεί να διατηρή-
σει το ίδιο επίπεδο οικονομικών σχέ-
σεων με την Ε.Ε. ή να το αναπτύξει 
ακόμη περισσότερο, θα πρέπει να 
πάρει δύσκολα και δαπανηρά μέτρα 
προσαρμογής της οικονομίας της.

Οι οικονομικές σχέσεις
Η Ρωσία δεν μπορεί να παρακάμψει 
εύκολα την οικονομική συνεργασία 
με την Ε.Ε. Στη Ρωσία κατευθύνεται 
το 4,8% των συνολικών εξαγωγών της 
Ε.Ε., ενώ η Ένωση είναι η μεγαλύ-
τερη αγορά για τα ρωσικά προϊόντα, 
εφόσον απορροφά γύρω στο 34% των 
εξαγωγών της. Επιπλέον, η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση έχει συντριπτική υπεροχή 
σε ό,τι αφορά τις Άμεσες Ξένες Ε-
πενδύσεις στη Ρωσία. Ανέρχονται σε 
311,4 δισεκατομμύρια ευρώ και ανα-
λογούν στο 75% των συνολικών ΞΑΕ 
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στη Ρωσία.
Παράλληλα, οι ρωσικές Άμεσες Επεν-
δύσεις στην Ε.Ε. φτάνουν τα 136 δισε-
κατομμύρια ευρώ, το 1% του συνόλου 
των ΞΑΕ στην Ε.Ε., με έμφαση στον ε-
νεργειακό τομέα.
Μετά την ενσωμάτωση της Ουκρανίας, 
η Ε.Ε. πήρε και οικονομικά μέτρα σε 
βάρος της Ρωσίας, επιβάλλοντας ε-
μπάργκο σε συγκεκριμένες εξαγωγές. 
Επιδίωξη ήταν να ανέβει το κόστος για 
τον Πούτιν της επιθετικής πολιτικής 
που ακολουθεί στην Ουκρανία και να 
υποχρεωθεί να υιοθετήσει μια πιο δι-
αλλακτική στάση. Ο Πούτιν όμως αξιο-
ποίησε το οικονομικό εμπάργκο για να 
δικαιολογήσει τα προβλήματα στην οι-
κονομική καθημερινότητα των Ρώσων, 
προχώρησε στην αύξηση της αγροτι-
κής, κτηνοτροφικής παραγωγής για να 
περιορίσει την εξάρτηση από τα εισα-
γόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα και έκανε 
ένα εντυπωσιακό οικονομικό άνοιγμα 
στην κατεύθυνση της Κίνας.
Το 2013, το 43% των εισαγωγών που 
πραγματοποιούσε η Ρωσία προήρχο-
ντο από την Ε.Ε. και μόλις το 17% από 
την Κίνα. Τα ποσοστά άλλαξαν κι έτσι 
το 2020 είχαμε 34% των συνολικών ει-
σαγωγών της Ρωσίας να προέρχονται 
από την Ε.Ε. και το 24% από την Κίνα.
Κρίνοντας από το αποτέλεσμα μπο-
ρούμε να πούμε ότι το ευρωπαϊκό ε-
μπάργκο που επιβλήθηκε στη Ρωσία, 
μετά την ενσωμάτωση της Κριμαίας το 
2014, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα 
στον πολιτικό και οικονομικό τομέα. 
Έδειξε πάντως ότι η Ε.Ε. μπορεί να ε-
νωθεί, παρά τις μεγάλες διαφορές με-
ταξύ των κρατών-μελών, μπροστά σε α-
πειλητικές κινήσεις της Ρωσίας.

Συνεχείς τριβές
Οι σχέσεις Ε.Ε. - Ρωσίας χαρακτηρί-
ζονται από συνεχείς τριβές, ορισμένες 
από τις οποίες οφείλονται στην κακή 
πολιτική διάθεση του συστήματος 
Πούτιν και άλλες στους λογαριασμούς 
που άφησε πίσω της η ιστορία.
Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Έ-
νωσης, πολλά εκατομμύρια ρωσόφω-
νων βρέθηκαν εκτός των συνόρων της 
Ρωσίας. 8 εκατομμύρια στην Ουκρα-
νία, 3,6 εκατομμύρια στο Καζακστάν, 
1,2 εκατομμύρια στη Λευκορωσία, 
650.000 στο Ουζμπεκιστάν, 600.000 
στο Κιργιστάν, 351.000 στη Λετονία, 
370.000 στη Μολδαβία, 310.000 στην 
Εσθονία και 180.000 στη Λιθουανία.
Όπως είναι φυσικό, οι ρωσόφωνοι, 
πολλοί από τους οποίους έχουν ρω-
σική εθνική συνείδηση, ενδιαφέρουν 
άμεσα τη Ρωσία, ενώ σε πολλές περι-

πτώσεις η μεταχείρισή τους είναι αρ-
κετά αυστηρή. Χαρακτηριστικό το 
παράδειγμα της Λετονίας και της Ε-
σθονίας οι οποίες υπέφεραν, σαν Σο-
βιετικές Δημοκρατίες, από τις αλλε-
πάλληλες εκστρατείες ρωσοποίησης 
του πληθυσμού τους και τώρα επιχει-
ρούν την αναγκαία απο-ρωσοποίηση 
για να ενισχύσουν την εθνική ταυτό-
τητα και τη συνοχή τους. Εξελίσσεται 
μια διαμάχη για το καθεστώς της ρω-
σικής γλώσσας, η οποία απορρίπτεται 
πλέον σαν δεύτερη επίσημη γλώσσα, 
ενώ μέσα από σύνθετες διαδικασίες 
περίπου το 50% των ρωσόφωνων αντι-
μετωπίζονται σαν μη πολίτες με περιο-
ρισμένα δικαιώματα. 
Άλλο σημείο τριβής είναι η πολιτική 
της «ανατολικής γειτονίας», που ακο-
λουθεί η Ε.Ε., αναπτύσσοντας τις σχέ-
σεις της με την Αρμενία, το Αζερμπα-
ϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη 
Μολδαβία και την Ουκρανία.
Στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, 
η Ρωσία έχει στρατιωτική παρουσία 
και προβάλλεται σαν εγγυητής της ι-
σορροπίας μεταξύ των δύο αντίπαλων 
κρατών. Η Τουρκία κατάφερε να ενι-
σχύσει τον ρόλο της στο Αζερμπαϊτζάν 
στηρίζοντας το στρατιωτικά στον νικη-
φόρο πόλεμο κατά της Αρμενίας για το 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
Στη Λευκορωσία ο Πούτιν στηρίζει 
δυναμικά τον Λουκασένκο ο οποίος 
οργάνωσε μέχρι και κρατική αεροπει-
ρατεία για να συλλάβει αντικαθεστω-
τικό δημοσιογράφο του διαδικτύου. Ο 
Λουκασένκο έχει αρκετές διαφορές με 
τον Πούτιν, αλλά τώρα αυτοπροβάλλε-
ται σαν στόχος της Ε.Ε., μετά τον οποίο 
μπορεί να έλθει η σειρά του Πούτιν.
Η Γεωργία ηττήθηκε στρατιωτικά από 
τη Ρωσία το 2008 και έχασε δύο στρα-

τηγικής σημασίας περιοχές που αυτο-
νομήθηκαν. Από τη Μολδαβία αυτονο-
μήθηκε η περιοχή της Τρανσίστριας, η 
κυβέρνηση της οποίας δεν αναγνωρί-
ζεται από τον ΟΗΕ, αλλά υποστηρίζε-
ται ανοικτά από τη Μόσχα. Τέλος, η 
Ουκρανία πλήρωσε ακριβά την φιλο-
ευρωπαϊκή στροφή της με την αυτονό-
μηση ανατολικών περιοχών που ελέγ-
χονται από ρωσόφωνους αυτονομιστές 
και με την ενσωμάτωση της Κριμαίας 
στην Ρωσία.
Είναι φανερό ότι η Ρωσία χρησιμο-
ποιεί όλα τα μέσα για να διατηρήσει 
την επιρροή της σε χώρες που άλλοτε 
αποτελούσαν μέρος της σοβιετικής αυ-
τοκρατορίας.

Η ρωσική μέθοδος
Η ρωσική μέθοδος περιλαμβάνει πο-
λέμους, αποσταθεροποιητικές ενέρ-
γειες και ενίσχυση αποσχιστικών τά-
σεων σε χώρες οι οποίες θέλουν να 
κρατήσουν αποστάσεις από τη στρατη-
γική της Ρωσίας ή επιδιώκουν να στρα-
φούν προς την Ε.Ε. σε αναζήτηση κα-
λύτερου μέλλοντος. Με βάσεις τις ε-
κτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
η Ρωσία ειδικεύεται στις κυβερνοεπι-
θέσεις, στις εκστρατείες αποπληροφό-
ρησης, στις προσπάθειες παρέμβασης 
στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, 
ακόμη και κρατών-μελών της Ε.Ε., 
στην προσπάθεια πολυδιάσπασης της 
Ε.Ε., ιδιαίτερα σε ζητήματα που την α-
φορούν, στην ανάπτυξη μεθόδων υβρι-
δικού πολέμου ακόμη και σε δολοφο-
νικά χτυπήματα σε βάρος αντιπάλων 
του καθεστώτος ή πρώην πρακτόρων 
των μυστικών υπηρεσιών που έχουν 
καταφύγει σε ευρωπαϊκές χώρες.
Η μεθοδολογία του καθεστώτος Πού-

τιν, μια εκσυγχρονισμένη παραλλαγή 
των μεθόδων της KGB από την οποία 
προέρχεται ο Ρώσος πρόεδρος, δεν 
μπορεί να γίνει ανεκτή από την Ε.Ε. 
Από την άποψη αυτή, η ευρωπαϊκή ε-
πιστροφή των ΗΠΑ με απόφαση του 
προέδρου Μπάιντεν αποκτά τεράστια 
σημασία για τους Ευρωπαίους. Χωρίς 
τις ΗΠΑ, η Ε.Ε., η οποία στερείται κοι-
νής εξωτερικής πολιτικής και πολιτι-
κής άμυνας, δύσκολα θα αντιμετωπί-
σει τον δυναμικό και σε περιπτώσεις 
επιθετικό Πούτιν.
Οι Ευρωπαίοι πάντως καλούνται να 
πάρουν σημαντικές αποφάσεις. Θα θε-
λήσουν να στηρίξουν τη στρατηγική 
τους αυτονομία σε σχέση με τις ΗΠΑ 
ή θα δεχθούν μεγαλύτερη αμυντική 
και φυσικά στρατιωτική εξάρτηση από 
τις ΗΠΑ;
Θα στηριχθούν στον Μπάιντεν ή θα 
κρατήσουν κάποιες αποστάσεις ασφα-
λείας αναλαμβάνοντας πρόσθετες υπο-
χρεώσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, γνω-
ρίζοντας ότι μπορεί να μην υπάρξει 
δεύτερη τετραετία Μπάιντεν και πως ο 
Τραμπ παραμένει απόλυτος κυρίαρχος 
στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα;
Θα συντονιστούν καλύτερα για την α-
ντιμετώπιση αυτού που περιγράφει το 
ΝΑΤΟ, αλλά και η ίδια η Ε.Ε., σαν ρω-
σική απειλή, ή θα συνεχιστούν οι ε-
ντυπωσιακές διαφοροποιήσεις κυ-
ρίως από την πλευρά της Γερμανίας, 
η οποία είναι υπέρμαχος του οικονο-
μικού εμπάργκο σε βάρος της Ρωσίας, 
ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει την ενερ-
γειακή συνεργασία μαζί της με την ο-
λοκλήρωση της κατασκευής του αγω-
γού φυσικού αερίου Nordstream-2.
Το μόνο βέβαιο είναι πως ο Πούτιν 
είναι και θα παραμείνει στο άμεσο 
μέλλον κυρίαρχος στη Ρωσία και τα 
μηνύματα που στέλνει στην Ε.Ε. είναι 
χωρίς αγάπη.

Η ενεργειακή 
εξάρτηση της Ρωσίας 
δυσκολεύει τη 
συνεργασία με την 
Ε.Ε. σε περίοδο 
πράσινης μετάβασης



ΜΙΑ ΔΉΜΉΤΡΑ 
ΌΠΩΣ ΌΛΕΣ 
ΌΙ ΑΛΛΕΣ...

Π
ριν από έναν μήνα ήταν που 
διάβασα πρώτη φορά για τη 
Δήμητρα από τη Λέσβο. Είχε 
εξαφανιστεί και αργά μάλλον 
είχε ξεκινήσει έρευνα. Δεν 
τη γνώριζα. Την έμαθα από 

αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα. Ήταν, λέει, ένα 
πλάσμα γελαστό και ελεύθερο. Ένα πλάσμα πονε-
μένο και μόνο. Της άρεσε η μοναξιά της, την τρό-
μαζαν οι άνθρωποι. Ταξίδευε με τα βιβλία της και 
ένιωθε ξένη ανάμεσα στους συγχωριανούς της.
Η Δήμητρα έλεγε πως δεν είναι ούτε γυναίκα 
ούτε άντρας. Έλεγε πως το φύλο της ήταν τριαντά-
φυλλο! Κι όμως, δεν έβγαλε ποτέ αγκάθια. Δεν έ-
βλαψε ποτέ κανέναν. Ζούσε τη ζωή της αγναντεύ-
οντας τα κύματα, παρά την ψυχική της κακοποί-
ηση. Παρά τον εξευτελισμό που βίωνε συχνά. 
Εκείνη, πάντα γελαστή με τα μακριά της φορέ-
ματα και τα τραγούδια της, σκορπούσε καλοσύνη 
και όνειρα για μια καλύτερη ζωή.
Και ύστερα, η Δήμητρα βρέθηκε στα αζήτητα. 
Θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη. Πόσα γράφτηκαν 
πάλι στα κοινωνικά δίκτυα! Αίσχος! Ντροπή! Ξε-
σηκώθηκε το πλήθος με τον δολοφόνο. Η εγκα-
τάλειψη της Δήμητρας, όμως, δεν ήταν κάτι πρω-
τόγνωρο. Ήταν μία ακόμη ανάμεσα στις πολλές 
της ζωής της. Γιατί η Δήμητρα δεν σκοτώθηκε μία 
φορά, αλλά αμέτρητες. Μία τότε που την κορόιδε-
ψαν για τα ρούχα της, μία τότε που οι δικοί της τής 
γύρισαν την πλάτη, μία τότε που της έριξαν πέτρες 
για παιχνίδι...
Είναι αλήθεια πως πρώτη φορά ο κόσμος τής ζη-
τάει συγγνώμη. Μια συγγνώμη για να ησυχάσει 
η ψυχούλα της και να χαμογελάσει, έστω κι από 
κει ψηλά. Τώρα το θυμήθηκε, θα πει κάποιος. 
Τώρα τον βόλευε κι ας είναι αργά πια, θα πω εγώ. 
Ο κόσμος ζητάει συγγνώμη, για να είναι ήσυχος 
με τη συνείδηση του. Τι κι αν αύριο θα την έχει 
ξεχάσει; Η υποκρισία του δεν φαίνεται πουθενά!
Τι; Δεν είναι υποκρισία; Πώς θα αντιδράσει ο 
κόσμος όταν ο γιος του τού ζητήσει μια Barbie 
αντί για αυτοκινητάκια; Θα δείξει αποδοχή; Αν 
η κόρη του προτιμήσει τα transformers από ένα 
ωραίο φόρεμα; Θα έχει κατανόηση; Κι αν το 
παιδί του θα του γνωρίσει τον σύντροφο της ζωής 
του, που είναι απροσδιορίστου φύλου; Θα δώσει 
την ευχή του;
Υποκρισία λοιπόν. Πάλι στα αζήτητα η Δήμητρα... 
Όμως, γι’ αυτήν μπορεί να είναι αργά, μα υπάρ-
χουν πολλές Δήμητρες σ’ αυτόν τον κόσμο που 
απλώς αποφάσισαν να είναι διαφορετικές. Υπάρ-
χουν πολλές Δήμητρες που αντιμετωπίζουν την 
κακία, την περιθωριοποίηση και τον ρατσισμό 
από αυτούς που δηλώνουν φιλελεύθεροι. Και δεν 
είναι μόνο η διαφορετικότητα ως προς τις σεξου-
αλικές προτιμήσεις. Είναι όλες οι ταμπέλες που 
μπαίνουν στις ψυχές. Είναι ο ομοφυλόφιλος (να 
το πούμε ευγενικά!) αλλά είναι και η χοντρή, η 
εύκολη, η γεροντοκόρη. Είναι η κάθε Δήμη-
τρα που «σκοτώνεται» και εγκαταλείπεται, γιατί 
απλώς αγάπησε τον εαυτό της όπως ακριβώς είναι 
και βγήκε στον κόσμο με μακρύ φόρεμα και λα-
μπερό κολιέ...

ΒΑΓΓΕΛΙΏ ΝΥΜΦΙΚΉ, 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ILLUSTRATION:           KPOLYOZOGOPOULOS
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Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος δεν είναι 
και τόσο σπάνιος όσο νομίζουμε 

Η μόνη δυνατότητα 
επαναφοράς είναι 
η άμεση ιατρική 
παρέμβαση και η 
χορήγηση ηλεκτρικού 
ρεύματος –απινίδωση– 
με ειδικό μηχάνημα που 
ονομάζεται εξωτερικός 
απινιδωτής
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υγεία

Μ
ε αφορμή το περιστατικό της αιφνίδιας 
καρδιακής ανακοπής που υπέστη ποδο-
σφαιριστής σε πρόσφατο αγώνα του EURO 
2020, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία 
δράττεται της ευκαιρίας να ενημερώσει 

τους πολίτες για τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο, που δεν εί-
ναι σπάνιος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι η αιφνίδια και απρό-
βλεπτη διακοπή της καρδιακής ή/και ταυτόχρονα της ανα-
πνευστικής λειτουργίας. Αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, στα 
4 λεπτά επέρχεται μόνιμη εγκεφαλική βλάβη. Κάθε μέρα 
στην Αττική έχουμε κατά προσέγγιση 7-18 ανακοπές, πε-
ρίπου το 20% των ανακοπών συμβαίνει σε δημόσιους χώ-
ρους, ενώ από αυτές το 50%-85% οφείλονται σε απινιδώ-
σιμους ρυθμούς (δηλαδή αντιμετωπίζονται με ηλεκτρικό 
σοκ).
Συνήθως, μαθαίνουμε ότι κάποιος ή κάποια αισθάνθηκε 
αδιαθεσία, πόνο στο στήθος, φτερούγισμα ή φτερουγί-
σματα, ταχυπαλμία ή κενά στη λειτουργία της καρδιάς του, 
πολύ μεγάλη εξάντληση, έντονο ιδρώτα, δύσπνοια, ζάλη, 
και ότι κατέληξε ενώ μεταφερόταν στο νοσοκομείο με ιδι-
ωτικό μέσο ή ασθενοφόρο.

Ποια είναι τα αίτια του αιφνίδιου καρδιακού θα-
νάτου
Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος οφείλεται είτε σε οξεία μη-
χανική δυσλειτουργία της καρδιάς, όπως στην περίπτωση 
ενός εκτεταμένου οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου, είτε σε 
σοβαρή αρρυθμία η οποία επηρεάζει άμεσα την αιμοδυνα-
μική κατάσταση του ασθενούς. Οι αρρυθμίες που οδηγούν 
σε αιφνίδιο καρδιακό θάνατο δεν είναι οι απλές αρρυθμίες 

που συνήθως όλοι μας αισθανόμαστε. Πρόκειται για σοβα-
ρές αρρυθμίες που οδηγούν σε άμεση αιμοδυναμική κα-
τάρριψη, διότι δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική συστολή 
της καρδιάς για την τροφοδοσία των οργάνων του σώματος 
με αίμα. Οι αρρυθμίες αυτές είναι η κοιλιακή ταχυκαρδία 
και η κοιλιακή μαρμαρυγή. Η μόνη δυνατότητα επαναφο-
ράς είναι η άμεση ιατρική παρέμβαση και η χορήγηση ηλε-
κτρικού ρεύματος –απινίδωση– με ειδικό μηχάνημα που 
ονομάζεται εξωτερικός απινιδωτής, για την ανάταξη του 
ρυθμού σε κανονικό φλεβοκομβικό ρυθμό.
Οι εξωτερικοί αυτόματοι απινιδωτές είναι μικρές ελαφριές 
και σχετικά φθηνές συσκευές, που ανιχνεύουν αυτόματα 
τον καρδιακό ρυθμό και δίνουν σοκ, κατασκευασμένοι για 
χρήση από μη ιατρούς. Η πρώιμη απινίδωση (εντός 3-5 
λεπτών) σημαίνει επιβίωση 50%-70%, ενώ κάθε λεπτό κα-
θυστέρησης μειώνει την επιβίωση κατά 10%. Η μείωση του 
χρόνου παρέμβασης είναι αναγκαία, δεδομένου ότι, με την 
έγκαιρη απινίδωση, αυξάνεται θεαματικά η επιβίωση του 
θύματος χωρίς νευρολογικές βλάβες. Οι συσκευές αυτές 
βρίσκονται εκτός από τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας 
και σε διάφορους πολυσύχναστους χώρους, όπως στα αε-
ροδρόμια, στα αεροπλάνα, στα εμπορικά κέντρα και απαι-
τείται ειδική (απλή) εκπαίδευση για τη χρήση του.
Η πρόληψη του αιφνίδιου αρρυθμικού καρδιακού θανάτου 
είναι κομβικής σημασίας. Βασική αρχή της πρόληψης είναι 
η πρώιμη διάγνωση της υποκείμενης καρδιοπάθειας που 
προκαλεί τον αιφνίδιο θάνατο και η αντιμετώπισή της.
Τα νοσήματα που έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σο-
βαρών αρρυθμιών είναι τα εξής:
• Στεφανιαία νόσος - με προηγηθέν έμφραγμα μυοκαρ-

δίου

• Διατατική μυοκαρδιοπάθεια
• Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
• Βαλβιδοπάθειες
• Διάφορα αρρυθμιολογικά νοσήματα με γενετικό υπό-

στρωμα
 
Με βάση το γεγονός ότι ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος 
είναι συχνός και στους αθλητικούς χώρους, η Ελληνική 
Καρδιολογική Εταιρεία εδώ και πολλά χρόνια αναδεικνύει 
με κάθε ευκαιρία την απόλυτη αναγκαιότητα του προαθλη-
τικού ελέγχου που είναι σημαντικός και επιβεβλημένος, 
γιατί μπορεί να αποφευχθεί ένας αιφνίδιος θάνατος. Ταυτό-
χρονα, έχει ιδιαίτερη προληπτική αξία, καθώς ενδέχεται να 
διαγνωστούν κάποια παθολογικά ευρήματα που απαιτούν 
ή τη διακοπή της έντονης αθλητικής δραστηριότητας ή τον 
αποκλεισμό κάποιων μορφών άσκησης.
Σε ηλικίες κάτω των 30 ετών, το 60% των αιφνίδιων θα-
νάτων οφείλεται συνολικά σε κληρονομικά καρδιαγγειακά 
νοσήματα και γι’ αυτό τον λόγο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντι-
κό, όταν τυχόν γίνεται διάγνωση καρδιαγγειακής νόσου, να 
ελέγχονται και τα άλλα μέλη της οικογένειας του ασθενούς. 
Επομένως, ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος για εκεί-
νους που αθλούνται ή σκοπεύουν να αθληθούν είναι επι-
βεβλημένος με λήψη ενός καλού οικογενειακού-ατομικού 
ιστορικού του αθλητή, κλινική εξέταση και ηλεκτροκαρδιο-
γράφημα καταρχήν.
Καλό επίσης είναι να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα από ιατρούς με εξειδικευμένες γνώσεις.
Επίσης, σε ό,τι αφορά τα παιδιά και τα αθλητικά προγράμ-
ματα στα οποία συμμετέχουν, οι γονείς δεν πρέπει να αμε-
λούν τον προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο για τα παιδιά 
τους.
Επιβεβλημένο είναι στους χώρους άθλησης πάντα να 
υπάρχει εξωτερικός απινιδωτής, καθώς και εκπαιδευ-
μένο στην ΚΑΡΠΑ προσωπικό (γιατρός ή και διασώστες), 
ενώ εξαιρετικής σημασίας καθίσταται η πιστοποιημένη και 
σωστή εκπαίδευση των πολιτών στην Καρδιοπνευμονική 
Αναζωογόνηση, κάτι που την κρίσιμη ώρα μπορεί να σώ-
σει μια ζωή.
Είναι βασικό η απινίδωση να χορηγείται άμεσα μετά την 
καρδιακή ανακοπή. Εάν η καρδιά δεν λειτουργήσει σε 
φυσιολογικό ρυθμό εντός 5 λεπτών, αυτό θα είναι μοιραίο. 
Εάν απινιδωθεί εντός του πρώτου λεπτού από την καρδια-
κή ανακοπή, οι πιθανότητες επιβίωσης του ασθενούς είναι 
περίπου 90%. Κάθε λεπτό που περνάει, είναι κρίσιμο για 
την επιβίωση του ασθενή. Εάν η απιδίνωση καθυστερήσει 
πάνω από 10 λεπτά, οι πιθανότητες επιβίωσης περιορίζο-
νται αισθητά και καθίστανται σχεδόν μηδενικές.



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 σας προτείνουν τέσσερα 
δυνατά προγνωστικά από το Euro 2020, 
το Copa America και την εγχώρια δράση 
στη Νορβηγία! Το στοιχηµατικό ενδια-

φέρον κορυφώνεται όσο προχωρούν οι διεθνείς διοργα-
νώσεις, ενώ οι Σκανδιναβοί είναι µία παραδοσιακή καλο-
καιρινή επιλογή. Ας περάσουµε, λοιπόν, στην ανάλυση 
των προγνωστικών µας. 
Ξεκινάµε τις στοιχηµατικές µας προτάσεις µε το νορ-
βηγικό πρωτάθληµα. Στις 16:00, η Μιοντάλεν υποδέ-
χεται την Στροµσγκόντσετ για την 8η αγωνιστική της 
Eliteserien, µε αµφότερες τις οµάδες να «χρωστούν» παι-
χνίδια. Η γηπεδούχος Μιοντάλεν έκανε ήττα εντός προ-
γράµµατος την περασµένη Κυριακή στην έδρα της περ-
σινής πρωταθλήτριας και πρωτοπόρου Μπόντο/Γκλιµτ 
µε 2-0. Είχε προηγηθεί το εντός έδρας 0-0 µε την επί-
σης ισχυρή Μόλντε και βρίσκεται στη 12η θέση του πρω-
ταθλήµατος µε 5 βαθµούς συγκοµιδή σε 5 αναµετρήσεις. 
Η Στροµσγκόντσετ αντιµετώπισε επίσης την πρωταθλή-
τρια Μπόντο/Γκλιµτ στο τελευταίο της παιχνίδι, αλλά η 
εικόνα της ήταν αποκαρδιωτική. Την Τετάρτη, λοιπόν, 
δέχθηκε 7 γκολ και επιβεβαίωσε ότι είναι τροµερά αδύ-
ναµη µακριά από το γήπεδό της. Συγκεκριµένα, µετρά 
3/3 ήττες µε συντελεστή τερµάτων 2-11. Συνολικά, έχει 7 
πόντους σε 6 αγώνες και κατατάσσεται στην 8η θέση του 
πρωταθλήµατος. 
Στο συγκεκριµένο παιχνίδι θα πάµε µε την έδρα. Η Μιο-
ντάλεν έχει δείξει πιο σοβαρό πρόσωπο, ειδικά στο αµυ-
ντικό κοµµάτι και περιµένουµε να εκµεταλλευτεί τα µε-

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Σούπερ δράση στο Euro 2020!

γάλα αµυντικά θέµατα των φιλοξενούµενων. Επιλογή ο 
άσος λοιπόν σε απόδοση 2.45. 
Συνεχίζουµε τις επιλογές µας από το Μπακού, όπου στις 
19:00 η Ελβετία αντιµετωπίζει την Τουρκία για την τε-
λευταία αγωνιστική του 1ου οµίλου στο Euro 2020. 
Οι Ελβετοί έµειναν στον έναν πόντο µετά το βαρύ 3-0 της 
Τετάρτης στο Ολίµπικο. Η οµάδα του Πέτκοβιτς δεν είχε 
απάντηση στην πίεση και την επιθετικότητα των φορµα-
ρισµένων Ιταλών και δέχθηκε άσχηµη ήττα. Παραµένει 
όµως µέσα στο κυνήγι της πρόκρισης. Και για τη δεύτερη 
θέση και ως µία από τις καλύτερες τρίτες οµάδες. Απαραί-

τητη προϋπόθεση βέβαια η νίκη επί των Τούρκων, που 
αποτελούν τη µεγάλη απογοήτευση του τουρνουά µέχρι 
στιγµής. Αποκαρδιωτικοί στην πρεµιέρα απέναντι στους 
Ιταλούς και ήττα µε 3-0, νέα άσχηµη εµφάνιση την Τε-
τάρτη και ήττα µε 2-0 από την Ουαλία. Πλέον τα σενάρια 
πρόκρισης είναι απειροελάχιστα και η οµάδα του Γκιου-
νές δεν φαίνεται να έχει το κουράγιο. Θα ποντάρουµε 
στην πιο δεµένη οµάδα, που έχει και πιο καθαρό κίνη-
τρο, επιλέγουµε τη νίκη της Ελβετίας σε απόδοση 1.70. 
Παραµένουµε στην 3η αγωνιστική του 1ου οµίλου στο 
Euro, αλλά ταξιδεύουµε στη Ρώµη και συγκεκριµένα στο 
Olimpico για την τρίτη επιλογή µας. Εκεί, στις 19:00 επί-
σης, οι εντυπωσιακοί Ιταλοί υποδέχονται τους Ουαλούς. 
Εξαιρετική η εικόνα της «σκουάντρα ατζούρα» στα δύο 
πρώτα της παιχνίδια! ∆εν είναι τόσο τα σκορ (3-0) απέ-
ναντι σε Τουρκία και Ελβετία, όσο ο τρόπος που αγωνί-
ζεται η οµάδα του Μαντσίνι, που έχει ενθουσιάσει τους 
τιφόζι και όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Ολοκληρωτικό 
ποδόσφαιρο από την Εθνική Ιταλίας, µε χαφ που κατα-
πίνουν χιλιόµετρα, άµυνα που σταµατά τα πάντα και µία 
τριπλέτα µπροστά που βρίσκεται µε κλειστά µάτια. Η Ου-
αλία κάνει την έκπληξη για ακόµη ένα Euro και είναι ου-
σιαστικά αγκαλιά µε την πρόκριση στα νοκ άουτ µετά 
το δίκαιο 2-0 επί των Τούρκων, το οποίο θα µπορούσε 
να είναι µεγαλύτερο. Ωστόσο, στη Ρώµη τους περιµένει 
πολύ δύσκολο έργο. Οι Ιταλοί, ακόµη και µε rotation, 
είναι µία κλάση (τουλάχιστον) πιο πάνω και θα παίξουν 
ξανά µε ορµή για να κουβαλήσουν το θετικό µοµέντουµ 
στους «16». Θα επιλέξουµε λοιπόν την Ιταλία µε -1 ασια-
τικό χάντικαπ, σε απόδοση 1.90. 
Ολοκληρώνουµε τα Κυριακάτικα προγνωστικά µας από 
το Copa America. Στις 12 το βράδυ, η Βενεζουέλα αντι-
µετωπίζει το Εκουαδόρ για την 3η αγωνιστική του 2ου ο-
µίλου. Στο συγκεκριµένο παιχνίδι περιµένουµε ρίσκο ε-
κατέρωθεν και όχι µεγάλη αµυντική προσήλωση, όπως 
µας έχουν συνηθίσει οι δύο οµάδες. Θα ποντάρουµε στο 
Goal/Goal, σε απόδοση 2.20. 
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη 
εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερω-
τικό site για το στοίχηµα, µπορείτε να βρίσκετε επιλογές 
για live betting σε 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

* Χιρόνα - Ράγιο Βαγιεκάνο (20/06, 22:00): Σε 
σούπερ φόρµα η Χιρόνα, τρέχει αήττητο ρεκόρ 9-2-0 στα 
τελευταία της παιχνίδια! Στο 2.92 προσφέρεται ο άσος!

* Χάουγκεσουντ - Κρίστιανσουντ (20/06, 19:00): Από 
πέντε σερί νίκες προέρχεται η Κρίστιανσουντ, στις τέσσε-
ρις τελευταίες δεν δέχθηκε γκολ! Στο 3.30 προσφέρεται 
το διπλό!

* Ουλσάν - Σεονγκνάµ (20/06, 10:00): Από τέσσερις 
σερί νίκες προέρχεται η Ουλσάν, από τρεις σερί ήττες µε 
11 γκολ παθητικό η Σεονγκνάµ. Στο 1.60 είναι ο άσος. 

Goal Tips

* Μόλντε - Στάµπαεκ (20/06, 19:00): Η Μόλντε σκορά-
ρει κατά ριπάς, προέρχεται από 6/7 παιχνίδια µε Over 3.5! 
Στο 2.30 προσφέρεται το Over 3.5 αυτή την Κυριακή!

* Ρόζενµποργκ - Σάρπσµποργκ (20/06, 19:00): Από 
7 συνεχόµενα Over προέρχεται η Ρόζενµποργκ, τα 6 
τελευταία παιχνίδια συνδυάστηκαν και µε Goal/Goal. To 
combo αυτή την Κυριακή προσφέρεται στο 2.22!

* Μπραν - Οντ (20/06, 19:00): Και τα τέσσερα τελευ-
ταία παιχνίδια της Μπραν συνοδεύτηκαν µε No Goal. 
Στο 2.15 προσφέρεται το να µην σκοράρουν και οι δύο 
οµάδες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 20/06
16:00 Μιονταλεν - Στροµσγκοντσετ   1  2.45
19:00 Ελβετία - Τουρκία   1  1.70
21:00 Ιταλία - Ουαλία -> Ιταλία  1 (Ασιατικό)  1.90
00:00 Βενεζουέλα - Εκουαδόρ   Goal/Goal  2.20
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sports

* Κασίµα - Σεντάι (20/06, 11:00): Η Κασίµα µετρά 5 σερί νίκες στα µεταξύ τους παιχνίδια από το 2018 
και µετά! Στο 1.62 προσφέρεται ο άσος. 

* Ουράβα - Σονάν Μπελµάρε (20/06, 13:00): Τα τρία τελευταία µεταξύ τους παιχνίδια έληξαν 0-0!!! 
Στο 6.70 προσφέρεται µία ακόµη «λευκή» ισοπαλία!

* Ελβετία - Τουρκία (20/06, 19:00): Στα 6 από τα 7 τελευταία µεταξύ τους παιχνίδια επιβεβαιώθηκε το 
Over 2.5 και το Goal/Goal. Συνδυαστικά προσφέρονται στο 2.12!He
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36 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 
ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, που 
καταστατικό στόχο έχει τη συστηματική και 
δημιουργική ενασχόληση με τη νεοελληνι-
κή έντεχνη μουσική δημιουργία, παρουσι-
άζει –υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού 
Βύρωνα Φιδετζή– το Σάββατο 19 Ιουνίου 
στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού ένα αριστουρ-
γηματικό δείγμα της εγχώριας δημιουργίας: 
τους 36 ελληνικούς χορούς του Νίκου 
Σκαλκώτα. Η συναυλία εντάσσεται στο 
πλαίσιο του κύκλου «1821-2021 Ελευθε-
ρία – Δημιουργία», που έχει ανακηρύξει η 
Φιλαρμόνια για τη φετινή χρονιά.

H ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ 
ΣΤΗΝ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ»
Ένα πρόγραμμα φτιαγμένο με τραγούδια 
από την προσωπική της δισκογραφία, πα-
λιότερα, καινούργια, διασκευές και πρόζα, 
παρουσιάζει την Τρίτη 22 Ιουνίου η Μαρίζα 
Ρίζου στην «Τεχνόπολη».
Θα ακούσετε κιθάρες, πιάνο, hammond, 
τζουράδες, νταούλια και διάφορα άλλα στο 
«Μ’ αεροπλάνα και βαπόρια», στο «Μη-
δέν», στο «Καίγομαι» και στο «Ζητάτε να 
σας πω», αλλά βέβαια και στο «Πετάω», 
στο «Πάμε μια βόλτα», στο «Είναι μικρή η 
ζωή», όπως και στα πιο καινούρια «Κάποιος 
να με σύρει», «Πάμε πιο πέρα» και «Πόσο 
βλάκας».

«ΟΘΕΛΛΟΣ» ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ 
ΜΠΕΖΟ
«Οθέλλος» του William Shakespeare.
Η παράσταση του Αιμίλιου Χειλάκη και του 
Μανώλη Δούνια,
με τον Γιάννη Μπέζο στον πρωταγωνιστικό 
ρόλο, κάνει πρεμιέρα την
Πέμπτη 24 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
Ιάγος ο Αιμίλιος Χειλάκης, Αιμιλία η 
Μυρτώ Αλικάκη και Δυσδαιμόνα η Μάιρα 
Γραβάνη.

19-25/06
ATZENTA

Ο Κωστής Μαραβέγιας με όλα τα αγαπημένα 
μας κομμάτια από τη δισκογραφία του, αλλά 
και δικά του αγαπημένα που διασκευάζει 

και τραγουδά, εμφανίζεται την Τετάρτη 23 και την 
Τετάρτη 30 Ιουνίου στο Θέατρο «Άλσος»  
Μαζί του παίζουν, οι μουσικοί: 
Νίκος Αγγλούπας (ηλεκτρικό μπάσο), Άγγελος 
Αγγελίδης (ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα), Jim 
Staridas (τρομπόνι), Κρίτωνας Μπελλώνιας (κρου-
στά, τύμπανα), Χρήστος Καλκάνης (κλαρινέτο).

Πληροφορίες: 
Θέατρο «Άλσος»: Ευελπίδων 4, Κυψέλη, Πεδίον του 
Άρεως, τηλ.: 210-8227471 & 210-8831487

Ο ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ
ΣΤΟ «ΑΛΣΟΣ»
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«The 1821, Η Επιθεώρηση»      
Επιστροφή στο κέντρο της υποκριτικής

Η 
αρχική αίσθηση που φαίνεται 
να αποπνέει το εγχείρημα 
των Φοίβου Δεληβοριά - 
Δημήτρη Καραντζά «The 
1821, H Επιθεώρηση» 
αφορά μια εκδοχή του μέχρι 

πρότινος εκλιπόντος είδους με όλα τα στοιχεία 
του «μετά», με τα οποία οι καλλιτέχνες της 
νέας γενιάς έχουν συνθηκολογήσει (μια 
μετεπιθεώρηση στα μονοπάτια του μετα-
δράματος, του μεταμοντέρνου κ.λπ.). Ωστόσο, 
τίποτε από όλα αυτά δεν συμβαίνει, ή κι αν 
ακόμα η συγκεκριμένη ανασύσταση επιχειρεί 
να οικειοποιηθεί ένα νέο ύφος και ήθος λόγου 
και απεύθυνσης, αυτό σίγουρα δεν γίνεται ούτε 
ελιτίστικα ούτε με κάποιο επίχρισμα θεωρητικής 
προσέγγισης.
Η πρώτη αμηχανία για το προς τα πού 
κατευθύνεται η νέα νεκρανάσταση της 
επιθεώρησης δίνει τη σκυτάλη στη 
συνειδητοποίηση ότι έχουμε να κάνουμε με 
μια δυναμική επαναφορά του είδους επάνω 
στις βάσεις που συγγραφείς και λοιποί 
εμπλεκόμενοι στο παρελθόν είχαν προδώσει 
ηχηρά, οδηγώντας το στην ολική παρακμή του: 
την επένδυση στη δημιουργική θεατρικότητα 
και στο κέντρο της υποκριτικής τέχνης αντί 
στην ανέξοδη τυποποίηση, αλλά και την 
πλειοδότηση ως προς την αιχμηρή κοινωνική 
σάτιρα στον αντίποδα του εύκολα αναλώσιμου 
πολιτικού σχολίου. Παρ’ όλα αυτά, επιθεώρηση 
χωρίς κριτική στην πολιτική δεν υφίσταται. 
Μόνο που αυτήν τη φορά η θεματολογία δεν 
στενεύει ούτε κινδυνεύει να εκτεθεί από την 
ταχύτητα των όποιων γεγονότων και των 
πολλαπλών γωνιών θέασης και ανάγνωσης 
που επιδαψιλεύει η εποχή της πληροφορίας. 

Αντιθέτως, παρακολουθούμε αυτό ακριβώς 
που προσδιορίζει ο όρος «επιθεώρηση» (revue), 
μια ευφάνταστη αναδρομή στην εποποιία των 
200 χρόνων του ελληνικού κράτους μέσα από 
γεγονότα και πρόσωπα που έχουν αποτυπωθεί 
ανεξίτηλα στην ιστορική συλλογική μνήμη και 
χρήζουν ενός σθεναρού επαναπροσδιορισμού. 
  Ο σκηνικός χώρος ορίζεται από μια χοάνη, δίκην 
χρονοπύλης, μέσα από την οποία ξεπηδούν 
μορφές και παραστάσεις, σε μια προσπάθεια 
συνένωσης παρελθόντος-παρόντος με προβολή 
προς το μέλλον, μια φωσφορίζουσα αυλαία που 
παραπέμπει στο επίπλαστο και τη φαντασμαγορία 
μιας αλλοτινής εποχής, μερικές κιτς εξωτικές 
πινελιές και μια τετραμελή ορχήστρα 
δραματουργικά ενταγμένη στα δρώμενα. 
Από το προσκήνιο παρελαύνουν ήρωες της 
Ελληνικής Επανάστασης, προσωπικότητες 
του δημόσιου βίου, αναγνωρίσιμες φιγούρες 
και τύποι, εκκυκλήματα που αναπαριστούν 
σταθμούς της πολιτικοκοινωνικής και 
πολιτιστικής φυσιογνωμίας του νέου ελληνικού 
κράτους (μεταξύ άλλων το ιστορικό νεύμα 
του Παπανδρέου στην Δήμητρα Λιάνη, τον 
Αυριανισμό, το «Όχι-Ναι» και το μνημόνιο του 
Τσίπρα, τη Eurovision κ.ά.), όλα ενταγμένα σε μια 
αλληλουχία, προς την κατεύθυνση να διαγραφεί 
το πανόραμα της ελληνικής κοινωνίας σε μια 
αποδομημένη, ακόμα και γκροτέσκ, εκδοχή. 
Αναμφίβολα, σε έναν καμβά κειμένων όπου 
δοκιμάζονται τα όρια ανάμεσα στο μέτρο και την 
παρεκτροπή σε ευαίσθητες περιοχές, έκδηλες 
υπήρξαν οι θωπείες του μέσου θυμικού, ειδικά 
στις άστοχες αναφορές για τον συχετισμό 
lockdown - δημοκρατίας, για τις γενικεύσεις ως 
προς το προφίλ των εργαζομένων στα Σώματα 
Ασφαλείας, καθώς και αναφορικά με πτυχές 

σκιαγράφησης της παρουσίας της Γιάννας 
Αγγελοπούλου, στοιχεία με τα οποία το κωμικό 
και η σάτιρα αδυνατούσαν να συμπορευτούν.
Πέραν αυτών, το εγχείρημα υπερθεμάτισε 
σε καίρια καλλιτεχνικά εργαλεία, όπως τον 
κινησιολογικό κώδικα (Ζωή Χατζηαντωνίου), 
τα κοστούμια (Ιωάννα Τσάμη) και τις πολύ 
ενδιαφέρουσες μουσικές συνθέσεις (Φοίβος 
Δεληβοριάς).
Η επιλογή των ηθοποιών, όλων ανεξαιρέτως, 
εύστοχη και κομβική για κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση ή για τις ανάγκες των σκηνών 
συνόλου, σε συνδυασμό με τη συγκινητική 
επανεμφάνιση της Μίρκας Παπακωσταντίνου 
(ενδεχομένως όχι με το πλέον μεστό 
κείμενο, αλλά με επιδέξιο χειρισμό του από 
μια δεξιοτέχνισσα του είδους), απέδειξε 
περίτρανα πως ο δρόμος της επιστροφής για 
την επιθεώρηση διέρχεται αναπόδραστα και 
μέσα από τα κανάλια μιας πολυσυλλεκτικής 
υποκριτικής τέχνης, που οι ηθοποιοί της νέας 
γενιάς είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν.

Στοιχεία παράστασης:
Σύνθεση: Φοίβος Δεληβοριάς - Δημήτρης 
Καραντζάς 
Κείμενα: Λένα Κιτσοπούλου, Γιάννης 
Αστερής, Γλυκερία Μπασδέκη, Κώστας 
Μανιάτης, Κώστας Κωστάκος, Κέλλυ 
Παπαδοπούλου και Φοίβος Δεληβοριάς 
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς
Πρωτότυπη μουσική: Φοίβος Δεληβοριάς
Σκηνικά: Μαρία Πανουργιά - Μυρτώ 
Λάμπρου
Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη 
Χορογραφία: Ζωή Χατζηαντωνίου
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου
Βοηθός σκηνοθέτη: Ευδοξία 
Ανδρουλιδάκη
Βοηθός ενδυματολόγου: Ιφιγένεια 
Νταουντάκη
Κομμώσεις: Κωνσταντίνος Σαββάκης
Φωτογραφίες-Video-Artwork: Γκέλυ 
Καλαμπάκα
 
Πρωταγωνιστούν:
Μίρκα Παπακωνσταντίνου
Eλένη Κοκκίδου
Νίκος Καραθάνος
Γιώργος Γάλλος
Γαλήνη Χατζηπασχάλη
Γιάννης Νιάρρος
Μιχάλης Οικονόμου
Γιάννης Κουκουράκης
Γιάννης Κλίνης
Βάσω Καβαλιεράτου
Πάνος Παπαδόπουλος
Ηλίας Μουλάς
Ιωάννα Πιατά
Guests: Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία 
Καβογιάννη, Μάρθα Φριντζήλα, Χρήστος 
Λούλης
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Μουσική Ακαδηµία 
στις Σπέτσες

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Η 
Αναργύρειος και Κοργιαλένειος 
Σχολή Σπετσών (ΑΚΣΣ) ανακοινώνει 
την ίδρυση διεθνούς θερινής µουσι-
κής ακαδηµίας, η οποία ξεκινά φέτος 
το καλοκαίρι στις 6 Ιουλίου και θα 

πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση στο κοσµοπολί-
τικο νησί των Σπετσών. Πρόκειται για τη δηµιουργία 
µιας πρότυπης εκπαιδευτικής πλατφόρµας, όπου 
νέοι µουσικοί από όλον τον κόσµο συµµετέχουν σε 
Master Classes µε καταξιωµένους διεθνώς σολί-
στες/καθηγητές, στις εγκαταστάσεις της ιστορικής 
Σχολής των Σπετσών και το υπέροχο φυσικό τοπίο 
που την περιβάλλει. H επικεφαλής της Ακαδηµίας, 
Λένη Κονιαλίδη, µας λέει περισσότερα.

Πείτε µας λίγα λόγια για το πώς ξεκίνησε αυτό το 
εγχείρηµα της ∆ιεθνούς Θερινής Μουσικής Ακα-
δηµίας στις Σπέτσες. Πώς άρχισε να σχηµατίζε-
ται αυτή η ιδέα σε µια τόσο δύσκολο περίοδο, δη-
λαδή εν µέσω πανδηµίας;
Βρισκόµαστε µερικές εβδοµάδες πριν από την έ-
ναρξη των εργασιών της Ακαδηµίας και είναι υπέ-
ροχο να µπορούµε να µοιραστούµε µαζί σας την α-
πόλυτη επιτυχία των εγγραφών και το γεγονός ότι 
µπορούµε να πούµε πως έχουµε πλέον µια διε-
θνή Ακαδηµία, η οποία ανοίγει τις πόρτες της στον 
κόσµο της µουσικής, έχοντας ως έδρα της την Ελ-
λάδα και δη το νησί των Σπετσών. Όπως όλα τα 
έργα αυτού του βεληνεκούς, προφανώς είχαµε 
προκλήσεις, αλλά χάρη στις προσπάθειες και την 
αγαστή συνεργασία του Ιδρύµατος της Αναργυ-
ρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών, των το-
πικών αρχών και των χορηγών µας, που συνέβα-
λαν σε αυτό το υπέροχο ταξίδι, βρισκόµαστε σή-
µερα µπροστά στην πραγµατοποίηση αυτής της 
Μουσικής Ακαδηµίας η οποία είναι έτοιµη να υπο-
δεχθεί νέους ταλαντούχους µουσικούς απ’ όλο τον 
κόσµο. Πάντα ονειρευόµουν να δηµιουργήσω ένα 
περιβάλλον για νέους µουσικούς όπου θα µπορούν 
να συναντηθούν και να συνοµιλήσουν στη γλώσσα 
της µουσικής. Πριν από µερικά χρόνια αρχίσαµε να 
το συζητάµε µε την Αναργύρειο και Κοργιαλένειο 
Σχολή Σπετσών. Οι άνθρωποι της Σχολής πίστεψαν 
σε αυτό το έργο και το αγκάλιασαν, και έτσι µπο-
ρούµε σήµερα να φιλοξενήσουµε σε αυτές τις κα-
ταπληκτικές εγκαταστάσεις το όραµά µας. 

Αν σας ζητούσα να µου πείτε τους τρεις βασικούς 
λόγους για να συµµετάσχει κανείς στη ∆ιεθνή Θε-
ρινή Μουσική Ακαδηµία, ποιους θα αναφέρατε;
Η Ακαδηµία θα επιτρέψει στους µουσικούς να πα-
ρακολουθήσουν υψηλού επιπέδου µαθήµατα µου-
σικής από καταξιωµένους καθηγητές του εξωτε-
ρικού και από την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της 
Ακαδηµίας οι µαθητές θα µοιραστούν την καθηµε-
ρινότητά τους για 10 µέρες, τις ώρες διδασκαλίας 
µε τους καθηγητές τους και θα γευµατίσουν µαζί 
σε αυτά τα µοναδικά ιστορικά κτίρια. Επιπλέον θα 
συµπράξουν µαζί σε συναυλίες οι οποίες θα πραγ-
µατοποιηθούν από τις 6 έως τις 15 Ιουλίου σε διά-
φορες τοποθεσίες του νησιού. Οι µουσικοί θα δη-
µιουργήσουν φιλίες και θα συνάψουν σηµαντικές 
µουσικές συναντήσεις που θα τους συνοδεύσουν 

και στο µέλλον. 

Είπατε πριν ότι υπήρξε θερµή υποδοχή συµµε-
τοχών στο κάλεσµα που πραγµατοποιήσατε. Από 
ποιες χώρες είναι οι µαθητές της πρώτης χρονιάς 
και από ποιες χώρες οι δάσκαλοι;
Πράγµατι, χαιρόµαστε ιδιαίτερα που η ανταπόκριση 
στο κάλεσµα συµµετεχόντων ήταν τόσο θερµή και η 
συµµετοχή τόσο µεγάλη σε αυτόν τον πρώτο χρόνο. 
Πιο συγκεκριµένα, έχουµε συµµετοχές σχεδόν από 
όλο τον κόσµο, καθώς οι µαθητές µας προέρχονται 
από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ουκρανία, η Βουλγα-
ρία, η Ρουµανία, η Πολωνία, η Ιταλία, το Ισραήλ, η 
Κύπρος και, φυσικά, η Ελλάδα. Φέτος οι καθηγη-
τές της Ακαδηµίας είναι από τα Πανεπιστήµια της 

Βέρνης, της Γενεύης και της Γερµανίας και έχουν 
καταγωγή από την Πολωνία, την Ουκρανία και τις 
ΗΠΑ. Η καθηγήτρια του φλάουτου είναι η Ναταλία 
Γεράκη, η οποία διδάσκει στη Στουτγάρδη και στην 
Ελλάδα. Οραµατιστήκαµε ένα πραγµατικά διεθνές 
εγχείρηµα και θεωρώ ότι το καταφέραµε. 

Τι σχεδιάζετε για την επόµενη χρονιά της Ακα-
δηµίας και ποια είναι το όνειρά σας για το µέλ-
λον της;
Ελπίζουµε ότι η εναρκτήρια αυτή χρόνια της Μου-
σικής Ακαδηµίας θα σηµατοδοτήσει την αρχή µιας 
πολυετούς δράσης, που θα αποτελέσει ορόσηµο 
και θα καθιερωθεί στον διεθνή ακαδηµαϊκό κόσµο 
της µουσικής. Αυτό είναι το όνειρό µου. 

Ίδρυµα AΚΣΣ -
Γραφείο 
∆ιοίκησης, 
Ακαδηµίας 39, 
10672 Αθήνα,
τηλ.: 210 3613751 
| ηλεκτρ. 
διεύθυνση: 
musicacademy.
akss@gmail.
com Site: www.
maakss.com
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     αστυνοµικά 
                    µυστήρια

Άντερς ντε λα Μοτ, «Το τέλος του καλοκαιριού», µτφρ.: Ξενοφών Παγκαλιάς, 
εκδόσεις Κέδρος
Μια καλοκαιρινή νύχτα του 1983, σε ένα αγρόκτηµα της σουηδικής επαρχίας, ένα µικρό αγόρι εξαφανίζεται. 
Το µόνο ίχνος που αφήνει πίσω του είναι ένα παπούτσι. Οι συντονισµένες προσπάθειες της αστυνοµίας και της 
τοπικής κοινότητας δεν αρκούν για να εντοπιστεί το παιδί και οι φήµες οργιάζουν. Όταν τελικά η υπόθεση µπαίνει 
στο αρχείο, η οδύνη και η αβεβαιότητα οδηγούν την οικογένεια σε κατάρρευση.
Είκοσι χρόνια αργότερα, η Βέρα, η αδελφή του εξαφανισµένου αγοριού, εργάζεται ως ψυχοθεραπεύτρια στη 
Στοκχόλµη. Μια µέρα εµφανίζεται ένας νεαρός που θέλει να συµµετάσχει στην οµάδα που επιβλέπει. Η ιστορία 
του µοιάζει ανατριχιαστικά µε εκείνη της οικογένειάς της και αναστατώνει τη Βέρα. Με κίνδυνο να διαταράξει την 
εύθραυστη ισορροπία που µε δυσκολία κατάφερε να βρει στη ζωή της, επιστρέφει στο πατρικό της. Πρέπει να 
βρει την απάντηση στο βασανιστικό ερώτηµα που όλοι οι άλλοι επέλεξαν να ξεχάσουν: Τι συνέβη τελικά εκείνη 
τη νύχτα;
Ένα καθηλωτικό αστυνοµικό µυθιστόρηµα µε δυνατούς χαρακτήρες και ανατρεπτική πλοκή. Ήταν υποψήφιο για 
το Βραβείο της Σουηδικής Ακαδηµίας Συγγραφέων Αστυνοµικής Λογοτεχνίας (2016) και έχει µεταφραστεί σε 13 
γλώσσες.

Πίτερ Τζέιµς, «Το τέλος θα έρθει αύριο», εκδόσεις Χάρτινη Πόλη
Η Κέιτλιν Μπέκετ, µια 15χρονη κοπέλα από το Μπράιτον, θα πεθάνει εάν δεν υποβληθεί επειγόντως σε µεταµόσχευ-
ση ήπατος. Όταν το εθνικό σύστηµα υγείας δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της, η µητέρα της αναγκάζεται να 
καταφύγει σε ακραία και όχι νόµιµα µέσα: βρίσκει µία εταιρεία που εµπορεύεται παράνοµα ανθρώπινα όργανα και 
αναλαµβάνει τις µεταµοσχεύσεις σε ιδιωτικές κλινικές. Μπορούν να της δώσουν αυτό που θέλει, αλλά µε εξωφρε-
νικό κόστος. Αποφασισµένη να κάνει τα πάντα, η Λιν καταφέρνει να συγκεντρώσει το ποσό και λίγες µέρες αργότερα 
βρίσκεται συµβατό µόσχευµα. Ο αστυνοµικός επιθεωρητής Ρόι Γκρέις αναλαµβάνει την υπόθεση και ανακαλύπτει 
τα ίχνη µιας συµµορίας διακίνησης παιδιών µε έδρα την Ανατολική Ευρώπη. Σύντοµα, ο Γκρέις και η οµάδα του θα 
βρεθούν σε έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο για να σώσουν τη ζωή ενός νεαρού παιδιού του δρόµου, ενώ µια απελ-
πισµένη µητέρα δεν θα σταµατήσει πουθενά, αρκεί να σώσει τη ζωή της κόρης της… Τα βιβλία του Peter James µε 
ήρωα τον Ρόι Γκρέις έχουν µεταφραστεί σε 37 χώρες και έχουν πουλήσει 20 εκατοµµύρια αντίτυπα παγκοσµίως, 
ενώ η τηλεοπτική µεταφορά του 1ου βιβλίου της σειράς µε ήρωα τον Ρόι Γκρέις, «Κάτω από το χώµα», από το ITV, 
«καθήλωσε» 8,7 εκατοµµύρια θεατές στο Ηνωµένο Βασίλειο στην πρεµιέρα της τον Μάρτιο.

Αγκάθα Κρίστι, «Ο γρίφος του παπουτσιού µε την αγκράφα», µτφρ.: ∆έσποινα 
Κανελλοπούλου, εκδόσεις Ψυχογιός
Όχι, φίλε µου, δεν είµαι µεθυσµένος. Είναι που µόλις βγήκα από τον οδοντίατρο και που δεν θα χρειαστεί να τον 
επισκεφθώ ξανά τους επόµενους έξι µήνες. Και αυτή είναι µια πανέµορφη σκέψη.
Ένας οδοντίατρος βρίσκεται νεκρός µε µια µικρή καψαλισµένη τρύπα στον δεξιό του κρόταφο. Στο πάτωµα, δίπλα 
στο τεντωµένο δεξί χέρι του, υπάρχει ένα µικρό πιστόλι. Λίγο αργότερα, και ένας από τους ασθενείς του βρίσκε-
ται νεκρός – από θανατηφόρα δόση τοπικού αναισθητικού. Ξεκάθαρη υπόθεση φόνου και αυτοκτονίας ή κάτι 
άλλο, πιο σοβαρό, κρύβεται πίσω από αυτή την περίεργη υπόθεση; Γιατί όµως ο οδοντίατρος να διαπράξει ένα 
έγκληµα και µετά να αυτοκτονήσει στη διάρκεια µιας µέρας γεµάτης µε επαγγελµατικά ραντεβού; Θα καταφέρει ο 
Πουαρό να βρει τη λύση στον γρίφο που κρύβεται στην αγκράφα ενός παπουτσιού;

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Ελένη Μουσαµά, «Το όνοµα και η µορφή», εκδόσεις Φίλντισι
38 διηγήµατα µικρής φόρµας, ιδιαίτερα απαιτητικού λογοτεχνικού είδους, αφού σε 100-350 λέξεις θα πρέπει να έχει ανα-
πτυχθεί το θέµα, να έχει συµβεί η ανατροπή και να επέλθει η κορύφωσή του, υπάρχουν στο βιβλίο της Ελένης Μουσαµά 
«Το όνοµα και η νορφή». Ιστορίες της διπλανής πόρτας, του διπλανού δρόµου, όπου ο απρόβλεπτος παράγων ανατρέπει 
την καθηµερινότητα. Η γραφή είναι ρεαλιστική µε δόσεις ψυχεδέλειας –συγκρατηµένα σουρεαλιστική– ποιητική. Το 
βλέµµα της συγγραφέως εισχωρεί στις ρωγµές της καθηµερινής ζωής, πυκνώνει ή παγώνει τον χρόνο της αφήγησης. 
Προβάλλει το µεταφυσικό στοιχείο, φλερτάρει µε το αστυνοµικό µυστήριο, καταφεύγει στο µαύρο χιούµορ, τα οποία χρησι-
µοποιεί ως ευγενή και ακριβή εργαλεία ανατοµίας απέναντι στην απελπισία ή το παράλογο.
Ιστορίες γραµµένες µε µεγάλη ευρηµατικότητα, φαντασία, οξυδερκή ανάλυση και στοχευµένη αναζήτηση χαρακτήρων.

Μίνως Ευσταθιάδης, «Κβάντι», εκδόσεις Ίκαρος
Η δολοφονία ενός άντρα χωρίς ταυτότητα στους δρόµους της Μονµάρτρης οδηγεί τις έρευνες της γαλλικής 
αστυνοµίας σε αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, στο νεκροταφείο κάποιου ελληνικού χωριού, ο ντετέκτιβ Κρις 
Πάπας κρατάει στα χέρια του έναν παλιό χάρτη γεµάτο σηµάδια: αλλεπάλληλα ταξίδια, τεθλασµένες γραµ-
µές, παράλληλες πορείες, που οδηγούν στην άκρη της ερήµου Καλαχάρι. Τα τελευταία ίχνη τον παρασύ-
ρουν πάνω στις παρισινές στέγες. Εκεί θα καταλάβει ότι οι τίγρεις τρέχουν γρήγορα και δεν ξεχνούν ποτέ.

Νέλε Νόιχαους, «Η ηµέρα της µητέρας», µτφρ.: Βασίλης Τσαλής, εκδόσεις Κλειδάριθµος
Κανείς δεν αντιλαµβάνεται ότι ο 84χρονος Τέο Ράιφενρατ, που ζούσε αποµονωµένος τα τελευταία είκοσι χρόνια, 
πέθανε στο σπίτι του πριν από αρκετές ηµέρες. Κατά τη διάρκεια όµως της έρευνας, η Πία Ζάντερ και ο Όλιβερ φον 
Μπόντενσταϊν ανακαλύπτουν στο οικόπεδο του νεκρού τα λείψανα πολλών γυναικών. Ήταν ο Ράιφενρατ ένας αδίστακτος 
κατά συρροή δολοφόνος, που έθαβε τα θύµατά του κάτω από το κλουβί του σκύλου; Μαζί µε τη σύζυγό του Ρίτα ήταν για 
πολλά χρόνια ανάδοχοι ορφανών και εγκαταλειµµένων παιδιών, στα οποία εξασφάλιζαν ένα στοργικό σπιτικό περιβάλ-
λον.
Καθώς η Πία και ο Όλιβερ πέφτουν πάνω σε σκοτεινά κεφάλαια της ιστορίας των Ράιφενρατ, εξαφανίζεται ακόµη µια 
γυναίκα. Όλες οι γυναίκες έχουν εξαφανιστεί κοντά στην Ηµέρα της Μητέρας. Η Πία είναι πεπεισµένη: Ο δολοφόνος 
κυκλοφορεί ακόµη ελεύθερος εκεί έξω, αναζητώντας το επόµενο θύµα του. Και η Ηµέρα της Μητέρας πλησιάζει.

Ράκγναρ Γιόνασον, «Το σκοτάδι», µτφρ.: Βίκυ Αλυσσανδράκη, εκδόσεις Καστανιώτη
Το πτώµα µιας νεαρής Ρωσίδας εντοπίζεται σε µια ερηµική γωνιά της Ισλανδίας. Η αστυνοµία, έπειτα από επιπόλαιη 
έρευνα, καταλήγει στο συµπέρασµα πως πρόκειται για αυτοκτονία και κλείνει αθόρυβα την υπόθεση. Έναν χρόνο αργότε-
ρα, η εξηντατετράχρονη επιθεωρήτρια Χούλντα Χερµανσντότιρ εξαναγκάζεται σε πρόωρη συνταξιοδότηση. Έχει όµως δυο 
βδοµάδες καιρό για να επιλέξει ποια παλιά ιστορία θα ανακινήσει. Και δεν δυσκολεύεται να αποφασίσει. Γρήγορα θυµάται 
εκείνη τη µετανάστρια που είδε τις ελπίδες της για µια καινούργια αρχή να ξεβράζονται στις ακτές αυτής της άγνωστης 
χώρας. Η Χούλντα, πεπεισµένη ότι η γυναίκα δολοφονήθηκε, ανοίγει ξανά την ξεχασµένη υπόθεση. Ωστόσο, κανένας δεν 
της λέει όλη την αλήθεια. Ακόµα και οι συνάδελφοί της µοιάζουν αποφασισµένοι να σαµποτάρουν τις προσπάθειές της. 
Καθώς ο χρόνος µετράει αντίστροφα, φαντάσµατα του παρελθόντος έρχονται να τη στοιχειώσουν και να την οδηγήσουν σε 
µοιραία λάθη. Όµως η Χούλντα, η φοβερή ηρωίδα του Ράγκναρ Γιόνασον, θα επιχειρήσει να βρει τον δολοφόνο ακόµα και 
µε κίνδυνο της ζωής της. Το «Σκοτάδι» είναι ένα πρωτότυπο, συναρπαστικό, ατµοσφαιρικό αστυνοµικό θρίλερ, µε φόντο 
τα παγωµένα, σκοτεινά και άγρια τοπία του απώτατου Βορρά.
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Η κλιματική κρίση αλλάζει 
τη Μεσόγειο: 

Οι 6 κύριες 
επιπτώσεις

Μ
ε θερμοκρασίες που 
αυξάνονται κατά 20% 
πιο γρήγορα σε σχέση 
με τον παγκόσμιο 
μέσο όρο, και με τη 
στάθμη της θάλασσας 

να αναμένεται να ανέβει πάνω από ένα 
μέτρο έως το 2100, η Μεσόγειος γίνεται η 
ταχύτερα θερμαινόμενη και η πιο αλμυρή 
θάλασσα στον πλανήτη μας. Νέα έκθεση 
του WWF, που ήρθε στη δημοσιότητα 
τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 
(8 Ιουνίου), δείχνει πώς η κλιματική 
κρίση έχει ήδη επηρεάσει –σε κάποιες 
περιπτώσεις ανεπανόρθωτα– μερικά από 
τα πιο σημαντικά θαλάσσια οικοσυστήματα 
της Μεσογείου.
Σχεδόν 1.000 ξενικά είδη έχουν ήδη 
μεταναστεύσει στα ολοένα και πιο 
θερμά νερά της Μεσογείου και έχουν 
αντικαταστήσει ενδημικά είδη, ενώ τα 
αυξανόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα 
προκαλούν καταστροφές σε θαλάσσια 
λιβάδια αγγειόσπερμων, όπως τα λιβάδια 
ποσειδωνίας, και σε κοραλλιογενείς 
υφάλους της περιοχής. Η κλιματική 
κρίση μεταμορφώνει τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα, γεγονός που έχει 
συνέπειες και σε οικονομικούς τομείς, 
όπως είναι η αλιεία και ο τουρισμός, ενώ 
παράλληλα επηρεάζει και τις συνήθειές 
μας στην κατανάλωση ψαρικών. 
Χρειάζεται να αναλάβουμε επειγόντως 
δράση, προκειμένου να περιοριστούν 
οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
αλλά και να προσαρμοστούμε στη νέα 
πραγματικότητα μιας θερμαινόμενης 
θάλασσας. 
Η νέα έκθεση του WWF, με τίτλο «Η 
επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη 
Μεσόγειο: Ιστορίες από μια θάλασσα που 
υπερθερμαίνεται» («The Climate Change 
Effect in the Mediterranean: Stories from 
an overheating sea»), αναδεικνύει τις έξι 
κύριες επιπτώσεις που έχει η κλιματική 
αλλαγή στη θαλάσσια βιοποικιλότητα και 
τις επακόλουθες αλλαγές σε βασικά είδη 
ψαριών και οικοτόπους, καθώς και τον 
συνεπαγόμενο αντίκτυπο στις τοπικές 
κοινωνίες. Το WWF επισημαίνει την 
επικίνδυνη σχέση μεταξύ των επιπτώσεων 
που οφείλονται στο κλίμα και των πιέσεων 
που ασκεί ο άνθρωπος στη θαλάσσια 
ζωή, όπως η υπεραλίευση, η ρύπανση, 
η παράκτια ανάπτυξη και η ναυτιλία, οι 
οποίες έχουν ήδη πλήξει σοβαρά την 
ανθεκτικότητα των θαλασσών μας.
Οι αλλαγές στους οικοτόπους και στους 
πληθυσμούς των ψαριών είναι εμφανείς. 
Στα ισραηλινά ύδατα, τα εγχώρια μαλάκια 
έχουν μειωθεί κατά σχεδόν 90%, ενώ 
ξενικά είδη, όπως η αγριόσαλπα, 
αποτελούν το 80% των αλιευμάτων στην 

Τουρκία. Παράλληλα, είδη από νοτιότερες 
περιοχές, όπως τα μπαρακούντα (λούτσοι) 
και οι ροφοί, συναντώνται πλέον συχνά 
στα νερά της Λιγυρίας, στη βόρεια Ιταλία. 
Οι παράκτιες κοινότητες έχουν αρχίσει να 
προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα, 
μαθαίνοντας να μαγειρεύουν αγριόσαλπες, 
μέδουσες και άλλα ξενικά είδη ως 
λιχουδιές, ή εγκαθιστώντας δίχτυα γύρω 
από παραλίες για να κρατήσουν μακριά τις 
μέδουσες. Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες 

και οι καταιγίδες μεταμορφώνουν επίσης 
τον βυθό της θάλασσας, οδηγώντας σε 
μείωση των λιβαδιών ποσειδωνίας, των 
γοργόνιων κοραλλιών και της πίνας.
Ειδικότερα, οι έξι κύριες επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο, 
σύμφωνα με την έρευνα, είναι οι εξής:
«Τροπικοποίηση» της θάλασσας, με τα είδη 
που ζούσαν στην περιοχή να εκτοπίζονται 
ή να πεθαίνουν λόγω της αυξανόμενης 
θερμοκρασίας. «Η απόλυτη έλλειψη 
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κοινών μεσογειακών ειδών και η ευρεία 
εμφάνιση μη ενδημικών ειδών, καθιστά 
το θαλασσινό τοπίο μη αναγνωρίσιμο 
σε σύγκριση με άλλες μεσογειακές 
περιοχές», δηλώνει ο Paolo Albano, ο 
επικεφαλής ερευνητής στη συγκεκριμένη 
μελέτη.
Μεταναστεύσεις ψαριών σημειώνονται 
σε ολόκληρη την περιοχή: Σχεδόν 1.000 
νέα ξενικά είδη (126 από αυτά είδη 
ψαριών) έχουν εισέλθει στη Μεσόγειο, 
προκαλώντας μειώσεις σε ενδημικά είδη 
– σε ποσοστό έως και 40% σε ορισμένες 
περιοχές. Την ίδια στιγμή, είδη ψαριών 
μετακινούνται από τις νότιες ακτές της 
Αφρικής προς τα πιο θερμά βόρεια ύδατα.
Οι μέδουσες βρίσκονται παντού. 
Στις νότιες περιοχές της Μεσογείου, 
σημειώνονται κάθε χρόνο όλο και 
περισσότερες πληθυσμιακές εκρήξεις 

μεδουσών, οι οποίες διαρκούν ολοένα 
και περισσότερο. Τα πολλά χρόνια 
υπεραλίευσης έχουν οδηγήσει στα 
πρόθυρα κατάρρευσης αρκετά από τα 
ιχθυαποθέματα ειδών που ανταγωνίζονταν 
για τροφή τις μέδουσες, με αποτέλεσμα 
τώρα ορισμένοι ψαράδες να πιάνουν 
περισσότερες μέδουσες από ψάρια.
Τα λιβάδια ποσειδωνίας απειλούνται 
από τα όλο και πιο ζεστά ύδατα και από 
την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, με 
τρομερές συνέπειες για τη βιοποικιλότητα 
και τον «μπλε άνθρακα». Είναι 
ενδεικτικό πως τα λιβάδια ποσειδωνίας 
αποθηκεύουν το 11%-42% των εκπομπών 
CO2 από τις μεσογειακές χώρες.
Το 30% όλων των Γοργονιών (είδη 
κοραλλιών) καταστράφηκε από μία 
και μόνο καταιγίδα. Εμβληματικά είδη 
κοραλλιών που μέχρι τώρα έχουν 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε πολλά 
σύνθετα μεσογειακά οικοσυστήματα 
καταστρέφονται από ακραία καιρικά 
φαινόμενα.
Το 80%-100% του πληθυσμού πίνας 
(Pinna nobilis) χάθηκε πρόσφατα σε 
περιστατικά μαζικής θνησιμότητας στην 
Ισπανία, την Ιταλία και σε άλλες περιοχές 
της Μεσογείου. Αυτό το δίθυρο μαλάκιο, 
το μεγαλύτερο ενδημικό στη Μεσόγειο, 
και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, 
μπορεί να δημιουργήσει ενδιαιτήματα για 
έως και 146 διαφορετικά είδη.
Όλες οι παραπάνω επιπτώσεις δείχνουν 
ξεκάθαρα την ισχυρή σύνδεση μεταξύ 
κλίματος και ωκεανών, καθώς 
και την ανάγκη για βελτιωμένη 
προστασία των θαλασσών μας για την 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και 
των ιχθυαποθεμάτων, αλλά και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους. Η 
ορθή και αποτελεσματική διαχείριση 
των θαλάσσιων προστατευόμενων 
περιοχών (ΘΠΠ) κρίνεται αναγκαία. 
Σήμερα, οι προστατευόμενες περιοχές 
καλύπτουν μόνο το 9,68% της Μεσογείου 
και μόνο το 1,27% διαθέτει μέτρα 
για την αποτελεσματική διαχείριση 
και προστασία των ευαίσθητων 
οικοσυστημάτων. Πρόσφατη έρευνα της 
μεσογειακής πρωτοβουλίας του WWF, 
με τίτλο «30 μέχρι το 30: Σενάρια για την 
ανάκαμψη της βιοποικιλότητας και των 
ιχθυοαποθεμάτων», αναδεικνύει ότι η 
προστασία του 30% της Μεσογείου, μέσω 
της δημιουργίας ΘΠΠ και της θέσπισης 
προστατευτικών μέτρων, θα οδηγήσει 
στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, 
στην ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων, 
και στη μείωση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τη βιώσιμη αλιεία και τον 
τουρισμό, καθώς και τροφή και ευημερία 
στις τοπικές κοινωνίες.
«Η κλιματική κρίση εντείνει τις απειλές 
που ήδη υφίστανται τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα, ιδιαίτερα στην κλειστή και 
πολυσύχναστη θάλασσα της Μεσογείου. 
Οι επιπτώσεις είναι ήδη εδώ, σαφείς 
για τις κοινωνίες μας και για βασικούς 
τομείς δραστηριότητας, για τη διατροφή 
και την υγεία μας. Στοχεύουμε στην 
προστασία του 30% της Μεσογείου με 
αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης, ώστε 
να μειώσουμε την πίεση στα φυσικά 
οικοσυστήματα και να τα βοηθήσουμε 
να γίνουν πιο ανθεκτικά απέναντι στην 
κλιματική κρίση, επανεξετάζοντας και 
τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τους 
φυσικούς πόρους», δηλώνει η Παναγιώτα 
Μαραγκού, επικεφαλής προγραμμάτων 
προστασίας περιβάλλοντος στο WWF 
Ελλάς.
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ΘΆΝΟΣ ΜΙΚΡΟΎΤΣΙΚΟΣ: 
«ΧΟΡΕΨΕ ΠΆΝΩ ΣΤΟ ΦΤΕΡΟ 

ΤΟΎ ΚΆΡΧΆΡΙΆ» 
Κυκλοφορεί σε 700 αριθμημένα 

συλλεκτικά βινύλια

Τ
ο Ogdoo Music Group είχε 
τη μεγάλη τιμή αλλά και την 
ευθύνη να παρουσιάσει 
τον περασμένο Δεκέμβριο 
τον τελευταίο δίσκο που 
επιμελήθηκε ο μεγάλος μας 

συνθέτης Θάνος Μικρούτσικος, με τίτλο 
«Χόρεψε πάνω στο φτερό του καρχαρία».
Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη έκδοσή 
του σε διπλό CD και την αγάπη με την 
οποία το περιέβαλε, από την πρώτη στιγμή, 
το κοινό του Θάνου Μικρούτσικου, το έργο 
κυκλοφορεί και σε βινύλιο.
Πρόκειται για ένα διπλό αριθμημένο 
LP που κυκλοφορεί σε περιορισμένα 
αντίτυπα, τυπωμένο σε «βαρύ» βινύλιο 
180 γρ., και περιέχει την ηχογράφηση 
από τη συναυλία του δημιουργού στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τα 
εμβληματικά έργα «Σταυρός του Νότου» 

και «Γραμμές των οριζόντων», βασισμένα 
στη μελοποιημένη ποίηση του Νίκου 
Καββαδία.
Τον Μάιο του 2019, ο Θάνος Μικρούτσικος 
έδωσε στο Μέγαρο Μουσικής δύο 
συναυλίες προσπαθώντας να προσεγγίσει 
το πιο δημοφιλές έργο του μέσα από μια 
καινούργια ματιά. Ο κόσμος σιώπησε 
βλέποντας τρεις πιανίστες άλλοτε να 
παίζουν σε ένα πιάνο και άλλοτε να 
αυτοσχεδιάζουν. Ο ίδιος ο συνθέτης 
δούλεψε όσο καιρό του επέτρεπε η υγεία 
του και κατάφερε και ολοκλήρωσε το 
υλικό για την κυκλοφορία του CD.
Τα έργα ερμηνεύουν οι κορυφαίοι 
καλλιτέχνες: Χρήστος Θηβαίος, Κώστας 
Θωμαΐδης και Ρίτα Αντωνοπούλου. Στο 
πιάνο οι εξαιρετικοί σολίστες Μάξιμος 
Δράκος, Θοδωρής Οικονόμου και ο ίδιος 
ο συνθέτης.

Στα πνευστά ο σπουδαίος Θύμιος 
Παπαδόπουλος.
«Χόρεψε πάνω στο φτερό του καρχαρία», 
τραγουδούσε σε κάθε του συναυλία ο 
Θάνος Μικρούτσικος, καλώντας τους 
νέους να ξεπεράσουν τις καταγεγραμμένες 
τους ικανότητες και να μη σταματήσουν 
να ονειρεύονται. «Γιατί αν αξίζει κάτι», 
έλεγε, «είναι να προσπαθούμε πάντα να 
κατακτήσουμε το αδύνατο». Κι είναι ακόμα 
πιο σημαντικό πως αυτό το έκανε ο ίδιος 
πράξη με τη ζωή του και το έργο του. Γιατί 
ο Θάνος Μικρούτσικος δεν σταμάτησε 
ποτέ να χορεύει πάνω στο φτερό του 
καρχαρία, ακόμα και στις πιο δύσκολες 
στιγμές της ζωής του, δίνοντας σε όλους 
ένα ηχηρό μήνυμα: Ζούμε, προσπαθούμε, 
ονειρευόμαστε ως την τελευταία στιγμή.
 Ο Θάνος Μικρούτσικος προσπαθούσε 
να εξηγήσει την Καββαδιομάνια, να 
καταλάβει πώς «οι σημερινοί πιτσιρικάδες 
είναι το ίδιο βαθιά παθιασμένοι με τους 
νέους της εποχής όταν πρωτοβγήκε». 
Αλλά και για τον ίδιο το ταξίδι στην ποίηση 
του Καββαδία δεν τέλειωσε ποτέ. Του 
άρεσε να πειραματίζεται: «Μουσικά είναι 
η μόνη δουλειά μου που μεταβάλλεται με 
τον χρόνο. Δεν εννοώ νέα ενορχήστρωση, 
αλλά μετατροπή των βασικών παραγόντων 
που αφορούν μια μουσική σύνθεση. 
Χωρίς να χρειαστεί να βιάσω τα πράγματα, 
αλλάζουν ενίοτε οι αρμονίες, μεταβάλλονται 
κάποιες μελωδίες, σε κάποια τραγούδια 
μετατρέπεται ο ρυθμός, ενώ προστίθενται 
αβίαστα αυτοσχεδιασμοί. Όλα όμως αυτά 
προέρχονται από τον αρχικό πυρήνα της 
μουσικής. Το αποτέλεσμα όλων αυτών 
είναι η εκάστοτε νέα γενιά να θεωρεί ότι 
τα τραγούδια αυτά αποτελούν κομμάτι του 
ηχητικού παρόντος και δεν λειτουργούν 
ως μνήμη».
Στην εποχή μας, για άλλη μια φορά ο λόγος 
του δημιουργού μοιάζει προφητικός. Στις 
δύσκολες μέρες που περνάμε έχουμε 
ανάγκη το πάθος του Θάνου για να 
μπορούμε να ονειρευόμαστε ακόμα.
Ο κόσμος που δημιούργησε ο Θάνος 
Μικρούτσικος δεν θα μείνει ποτέ 
ακατοίκητος. Πάντα θα αντηχεί από τις 
φωνές των νέων που επαναστατούν 
ενάντια στην αδικία και ονειρεύονται έναν 
καλύτερο κόσμο.
Πάντα θα φιλοξενεί τα όνειρα που 
ταξιδεύουν πέρα από τον ορίζοντα της 
γκρίζας καθημερινότητάς και βουτούν 
άφοβα στην αρμύρα του αγνώστου.
Μπορείτε να αποκτήσετε το διπλό 
αριθμημένο LP «Χόρεψε πάνω στο φτερό 
του καρχαρία» ακολουθώντας αυτό τον 
σύνδεσμο (https://bit.ly/Mikroutsikos2LP), 
ενώ θα το βρείτε και στις προθήκες 
των δισκοπωλείων και των μεγάλων 
αλυσίδων λιανικής.



 

Έξι tips για να αλλάξεις τις συνήθειες 
που παχαίνουν

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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1) Εκτίμησε πόσο πεινάς
Αποφάσισε αν πεινάς πραγματικά, αν λα-
χταράς ένα συγκεκριμένο είδος τροφής ή 
αν θέλεις απλώς να φας επειδή δεν νιώθεις 
καλά ή για άλλους συναισθηματικούς λό-
γους. Μετά από μερικές εβδομάδες, αυτό το 
είδος σκέψης θα σου έρχεται φυσικά, κάθε 
στιγμή που θα σκέφτεσαι να φας κάτι χωρίς 
να το έχεις ουσιαστική ανάγκη.

2) Αντικατάστησε τις λιχουδιές με 
πιο υγιεινές
Αντί να επιλέξεις ένα κέικ με γέμιση υγρής 
σοκολάτας και άφθονο βούτυρο, φτιάξε μόνη 
σου ένα εύκολο χορτοφαγικό σοκολατένιο 
κέικ με αλεύρι ολικής και καστανή ζάχαρη. 
Γλιτώνεις θερμίδες και είναι πιο θρεπτικό. 
Συνέχισε να το κάνεις αυτό σιγά-σιγά για 
όλες σου τις διατροφικές ατασθαλίες και σύ-
ντομα θα συσχετίζεις την πιο υγιεινή τροφή 
με συναισθήματα ευτυχίας.

3) Χρησιμοποίησε το σύστημα 
φιλίας

Επικεντρώσου στη βελτίωση των σχέσεών 
σου και δεν θα χρειάζεσαι το φαγητό για 
να ανέβει η διάθεσή σου. Προσπάθησε να 
αυξήσεις τον αριθμό των επαφών που έχεις. 
Με το διαδίκτυο, πλέον, μπορείς να είσαι 
σε ομάδες ατόμων που προσπαθούν το ίδιο 
με σένα ή να ακολουθείς σελίδες στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ειδικών επιστημό-
νων διατροφής, οι οποίοι μπορεί να σου 
φανούν χρήσιμοι με τις αναρτήσεις τους, που 
αφορούν από διατροφικά tips μέχρι και light 
συνταγές.

4) Προγραμμάτισε από πριν το 
επόμενο γεύμα σου
Μην περιμένεις μέχρι να σε πιάσει λιγούρα 
για να δοκιμάσεις μια καινούργια τακτική 
– αυτό θα ήταν σαν να μαθαίνεις να κολυ-
μπάς στα βαθιά. Κάνε μια λίστα όλων των 
υγιεινών πραγμάτων που σου ανεβάζουν τη 
διάθεση μετά τη δουλειά, όπως η βόλτα με 
τον σκύλο σου, ένα αφρόλουτρο, η γιόγκα 
ή η παρακολούθηση μιας κωμωδίας στο 
ίντερνετ. Απόκτησε τη συνήθεια να τα κάνεις 

όλα αυτά τις καλές ημέρες, έτσι ώστε, όταν 
σε πιάνει άγχος, να στρέφεσαι αυτόματα σε 
αυτά αντί για τις λιχουδιές που κρύβεις στο 
ντουλάπι σου.

5) Σκέψου μακροπρόθεσμα
Βάλε έναν στόχο όπως να αγοράσεις ένα 
καινούργιο ρούχο ή ένα άλλο προσωπικό 
αντικείμενο. Όταν λαχταράς μια λιχουδιά, 
αποφάσισε αν θέλεις να βάλεις τελικά τα 5 ή 
ίσως και παραπάνω ευρώ που θα ξόδευες 
στην άκρη. Είναι απίστευτο κίνητρο να ξέρεις 
ότι οδεύεις προς μια καλύτερη ανταμοιβή, 
ενώ παράλληλα γλιτώνεις περιττές θερμίδες, 
κιλά και αισθάνεσαι και πιο υγιής.

6) Μην τιμωρείς τον εαυτό σου
Σκέψου μπροστά: Ένα μόνο παραστράτημα 
δεν θα σου προσθέσει 5 κιλά. Και μην αφή-
νεις ένα λάθος να γίνεται δικαιολογία για να 
συνεχίσεις να τρως άσχημα και την υπόλοι-
πη μέρα. Όταν κάτι δεν πήγε καλά και έφαγες 
κάτι παραπάνω, αυτομάτως ξέχνα το και συ-
νέχισε την υπόλοιπη μέρα όπως πρέπει.
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