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Γ. Κύρτσος 
Η πανδηµία έκανε 
τους πλούσιους 
πλουσιότερους
Η Ελλάδα 
εξαίρεση λόγω της 
παρατεταµένης 
κρίσης.

Ευρώπη
Πολιτικά ευάλωτος 
ο Μακρόν µετά τις 
περιφερειακές
Αδύναµο αποδείχτηκε 
το κόµµα του, όπως 
και της Λεπέν. 

Κοινωνία 
Το µετρό µπαίνει στην 
πυκνοκατοικηµένη 
Αθήνα

σελ. 4-6 σελ.14-16 σελ. 8-9

σελ. 33 σελ. 26

∆ώρος 
∆ηµοσθένους 
 Όταν τραγουδάς µε την 
καρδιά σου, δεν µπορεί 
παρά να είσαι ερωτικός»

Υγεία 
COVID-19: Οι µεταλλάξεις και η 
αποτελεσµατικότητα των εµβολίων

σελ. 17-21

ΕΥΡΩ-
ΧΑΟΣ 

ΣΚΟΠΙΩΝ, 
ΣΟΦΙΑΣ

ΛΟΓΩ• ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
ΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ 
ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

• ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΡΟΣ ΖΑΕΦ

• ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ: ΣΤΟΝ ΖΑΕΦ ∆ΕΝ 
ΦΤΑΝΕΙ, ΣΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ 



02 περιεχόμενα

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 579η
11//04//21

FREE SUNDAΥ
ΕΚΔΌΤΗΣ:  

ΧΡΗΣΤΌΣ ΚΥΡΤΣΌΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΌΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΌΣ ΚΥΡΤΣΌΣ
marketing@freesunday.gr  

210-6754430

ΦΩΤΌΓΡΑΦΙΕΣ 
Εurokinissi

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΔΙΚΤΥΌΥ ΔΙΑΝΌΜΗΣ  

dianomi@freesunday.gr,  
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙΔΌΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430,  
FAX: 210-6729238 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΚΌΥΤΌΥΡΙΝΗΣ Ό.Ε.
Διανέμεται Δωρεάν
www.freesunday.gr

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

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

και των αλλεργιών
•  Νηστεία: Όταν η παράδοση 

συνδυάζεται με τη σύγχρονη διατροφή
•  Ρευματικά νοσήματα και βιοομοειδή 

φάρμακα
•  Καθαρισμός προσώπου: Τα πιο 

συνηθισμένα λάθη
•  Εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα: 

Τι είναι

•  Ένταξη στο ΕΣΥ ιδιωτικών κλινικών 
λόγω Covid

•  Πώς θα αυξήσετε την αίσθηση 
ευτυχίας εν μέσω lockdown

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

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
ΆΠΟ ΤΟ 

 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
 ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΜMΑ
 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

12€

1 σακί κάρβουνα 10kg
1 σακούλα προσάναμμα  

210.3466996210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

02 περιεχόµενα

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 589η
27//06//21

FREE SUNDAΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
marketing@freesunday.gr 

210-6754430

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Εurokinissi

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
www.kyrtsos.group 

dianomi@freesunday.gr, 
 210-7230545

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

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

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

4-6 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η 
πανδηµία κάνει τους πλούσιους 
πλουσιότερους
8-9 // ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το µετρό µπαίνει 
στην πυκνοκατοικηµένη Αθήνα
10-12 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Σοβαρά εµπόδια στον δρόµο της 
ανάπτυξης
13 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Συντριβή
14-16 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Πιο 
ευάλωτος ο Μακρόν µετά τις περι-
φερειακές εκλογές
17-18 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Συµφωνία Πρε-
σπών: Στον Ζάεφ δεν φτάνει, στον 
Τσίπρα περισσεύει
19-21 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η 
Ε.Ε. στο τέλµα Σκοπίων, ∆υτικών 
Βαλκανίων
22-23 // BUSINESS Τα σηµαντι-
κότερα νέα του επιχειρηµατικού 
κόσµου
25 // ΥΓΕΙΑ Ο κορονοϊός προκάλεσε 
κενά στη φροντίδα των ογκολογικών 
ασθενών
26 // ΥΓΕΙΑ COVID-19: Η ανησυχία 
για την ινδική µετάλλαξη και η απο-
τελεσµατικότητα των εµβολίων

*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.

27 // ΥΓΕΙΑ Μάτια: Πόσο επικίνδυ-
νος είναι ο ήλιος;

SPORTS
28-29 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προ-
τάσεις από το Betarades.gr

FREE TIME
31 // ATZENTA Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
32 // ΘΕΑΤΡΟ «Η θηλιά»: Ψυχο-
λογικό θρίλερ εν µέσω θερινής 
ραστώνης
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ∆ΗΜΟΣΘΕ-
ΝΟΥΣ «Όταν τραγουδάς µε την καρ-
διά σου, δεν µπορεί παρά να είσαι 
ερωτικός»
34 // ΠΟΛΗ Η Brown Hotels εγκαι-
νιάζει 3 ξενοδοχεία στην Αθήνα
35 // ΠΑΙ∆Ι Summer Camp στην 
Τεχνόπολη
36-37 // ΒΙΒΛΙΟ 7 βιβλία για τον 
Ιούλιο
38 // ΟΜΟΡΦΙΑ Για βαθύ και 
ασφαλές µαύρισµα
39 // ΕΥΕΞΙΑ 5 λάθη πρόσληψης 
πρωτεΐνης





Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ 
ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΥΣ

Η Ελλάδα εξαίρεση στη διεθνή τάση

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Σ
ύμφωνα με έκ-
θεση της ελβε-
τικής τράπεζας 
Credit Suisse, η 
πανδημία έχει ε-
ξαιρετικά ενδι-

αφέρουσες προεκτάσεις σε ό,τι 
αφορά τη διεθνή κατανομή του 
πλούτου.
Σε γενικές γραμμές, με την παν-
δημία οι πλούσιοι γίνονται 
πλουσιότεροι εξαιτίας της νομι-
σματικής και δημοσιονομικής 
πολιτικής που ακολουθούν οι πε-

ρισσότερες χώρες.
Το πρόβλημα του εύκολου και σε 
περιπτώσεις παράνομου πλουτι-
σμού σε συνθήκες μεγάλων κοι-
νωνικών και οικονομικών δυσκο-
λιών, για τη μεγάλη πλειονότητα 
των πολιτών, είναι εκρηκτικό από 
πολιτική άποψη.
Oι προσπάθειες να γίνει το διε-
θνές οικονομικό σύστημα περισ-
σότερο δημοκρατικό και να α-
ποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια 
προσκρούουν στις σύγχρονες ε-
ξελίξεις, όπως είναι η ενίσχυση 

της ψηφιακής οικονομίας και των 
κρυπτονομισμάτων, αλλά και στις 
αντιδράσεις πολλών κυβερνή-
σεων που είναι αποφασισμένες 
να υπερασπιστούν το φορολογικό 
πλεονέκτημα των χωρών τους.

Αύξηση 
των εκατομμυριούχων
Σύμφωνα με την έκθεση της 
Credit Suisse, οι εκατομμυριού-
χοι –αυτοί δηλαδή που έχουν κα-
θαρή περιουσία άνω του ενός ε-
κατομμυρίου δολαρίων– έφτα-

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Ο COVID-19 
συνέβαλε στην πιο 
άνιση κατανομή του 
παγκόσμιου πλούτου

σαν στα τέλη του 2020 στα 56,1 
εκατομμύρια. Αυξήθηκαν μέσα 
σε έναν χρόνο, κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, κατά 5,2 εκατομ-
μύρια, με το 1/3 των νέων εκατομ-
μυριούχων να προέρχoνται από 
τις ΗΠΑ.
Γύρω στο 90% των εκατομμυρι-
ούχων έχουν καθαρή αξία κατώ-
τερη των 5 εκατομμυρίων δολα-
ρίων, αλλά 7 εκατομμύρια έχουν 
περιουσία ανώτερη των 5 εκατομ-
μυρίων δολαρίων.
Εντυπωσιακή ήταν και η αύξηση, 
κατά τη διάρκεια του 2020, των 
πολύ πλουσίων με καθαρή αξία 
άνω των 50 εκατομμυρίων δολα-
ρίων. Στα τέλη του 2020 έφτα-
σαν τις 215.030, ενώ στα τέλη του 
2019 ήταν 173.620. 
Οι εκατομμυριούχοι είναι άνισα 
κατανεμημένοι σε διάφορες 
χώρες. Για παράδειγμα, στην 
Ινδία, την Ινδονησία και τη Ρωσία 
εκατομμυριούχοι είναι 1 στους 
1.000 ενήλικες. Στην Κίνα εκα-
τομμυριούχοι είναι 1 στους 200. 
Στις ΗΠΑ καθαρή περιουσία άνω 
του 1 εκατομμυρίου δολαρίων 
έχει το 8% των ενηλίκων, ενώ 
στην Ελβετία το 15%! Η μεθοδο-
λογία της Credit Suisse στηρίζε-
ται κυρίως στην ακίνητη περιου-
σία και σε περιουσιακά στοιχεία 
που δύνανται να επενδυθούν.
Τα κέρδη, σε ό,τι αφορά την πε-
ριουσία των πλουσιότερων πολι-
τών, ήταν εξαιρετικά σημαντικά 
στη Βόρειο Αμερική και στην Ευ-
ρώπη, παρά τη μεγάλη σε διάρ-
κεια και ένταση κρίση της πανδη-
μίας που χτύπησε και τις δύο πε-
ριοχές. 

Η έκπληξη 
του β’ εξαμήνου
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Στη διάρκεια 
της πανδημίας 
δημιουργήθηκαν 5,2 
εκατομμύρια νέοι 
εκατομμυριούχοι

Οι οικονομολόγοι της Credit 
Suisse υπολόγισαν ότι η πανδη-
μία προκάλεσε στο ξεκίνημά της 
σημαντική μείωση των περιουσι-
ακών στοιχείων και της προσωπι-
κής περιουσίας. Μέχρι τον Μάρ-
τιο του 2020 είχε καταγραφεί 
πτώση της ακίνητης περιουσίας 
και της αξίας των μετοχών που 
είχαν στη διάθεσή τους τα νοικο-
κυριά κατά 4,4% και πτώση της 
μέσης καθαρής περιουσίας των ε-
νηλίκων κατά 4,7%. 
Με την πολιτική που ακολούθη-
σαν οι κυβερνήσεις και οι κεντρι-
κές τράπεζες, στηρίχθηκε η οικο-
νομία με πρόσθετες δαπάνες και 
με την οργανωμένη πτώση των ε-
πιτοκίων. Το αποτέλεσμα ήταν να 
επιστρέψουν οι χρηματιστηρια-
κές αξίες τον Ιούνιο του 2020 στα 
προ πανδημίας επίπεδα και στη 
συνέχεια να υπάρξει σημαντική 
αύξηση της περιουσίας των πιο 
ευκατάστατων, εξαιτίας της ανό-
δου των τιμών των ακινήτων και 
της ανόδου των χρηματιστηρια-
κών αξιών.
Έτσι, εκτιμάται ότι η ακίνητη πε-
ριουσία των νοικοκυριών, υπολο-
γισμένη σε δολάρια ΗΠΑ, αυξή-
θηκε κατά 7,4% το 2020, σε 318,3 
τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ 
η μέση περιουσία των ενήλικων 
πολιτών αυξήθηκε 6% στα 79.952 
δολάρια.
Οι εκτιμήσεις της ελβετικής τρά-
πεζας για την πορεία μέχρι το 
2025 είναι ιδιαίτερα θετικές. Υ-
πολογίζεται ότι, με βάση την πο-
λιτική που ακολουθείται –συνδυ-
ασμός δημοσιονομικής στήριξης 
και χαμηλά επιτόκια–, η ακίνητη 
περιουσία θα έχει αυξηθεί κατά 
39% μέχρι το 2025 και η μέση πε-
ριουσία των ενηλίκων κατά 31%.

Κοινωνική αδικία
Οι οικονομολόγοι της Credit 
Suisse είναι ιδιαίτερα αυστηροί 
στην αξιολόγηση των διεθνών τά-
σεων. Όπως επισημαίνουν στην 
έκθεσή τους: «Η αντίθεση μεταξύ 
του τι συμβαίνει σε σχέση με την 
περιουσία των νοικοκυριών και τι 
συμβαίνει στην ευρύτερη οικονο-
μία είναι ιδιαίτερα τονισμένη».
Από το 2000 η περιουσία όσων 
έχουν περιουσιακά στοιχεία άνω 
του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων 
τετραπλασιάστηκε και το ποσο-
στό συμμετοχής τους στον πα-
γκόσμιο πλούτο αυξήθηκε από 

35% σε 46%.
Υπολογίζεται ότι 2,9 δισεκατομ-
μύρια πολίτες, το 55% των ενη-
λίκων, έχουν καθαρή περιουσία 
κατώτερη των 10.000 δολαρίων. 
Όπως υπογραμμίζουν οι οικονο-
μολόγοι της Credit Suisse: «Οι δι-
αφορές στον πλούτο μεταξύ των 
ενηλίκων διευρύνθηκαν το 2020 
στον κόσμο συνολικά όπως και 
στις περισσότερες χώρες».
Συμπληρώνουν την κριτική τους 
στην αύξηση του πλούτου για το 
2020 τονίζοντας τα εξής: «Αυτή 
η αύξηση θα ήτανε μεγάλη για ο-
ποιαδήποτε χρονιά, αλλά είναι ε-
ντυπωσιακή για έναν χρόνο που 
χαρακτηρίζεται από κοινωνική 
και οικονομική αναστάτωση. Μια 
βασική επιρροή για αυτή την κα-
τάσταση είναι τα μέτρα που υιο-
θετήθηκαν σαν απάντηση στην 
πανδημία».

Γενικότερη τάση
Η τάση που καταγράφει η Credit 
Suisse, με τους πλούσιους να γί-
νονται πλουσιότεροι σε περίοδο 
πανδημίας, είναι γενικότερη. 
Παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια 
της κρίσης που ακολούθησε τη 
χρηματοπιστωτική αναταραχή 
του 2008. Επιβλήθηκαν σκληρά 
μέτρα προσαρμογής, χαρακτηρι-
στικά τα μνημόνια που εφαρμό-
στηκαν στην Ελλάδα, ενώ οι κο-
ρυφαίοι εκπρόσωποι του οικονο-
μικού, τραπεζικού συστήματος, 
που οδήγησαν με τις κερδοσκο-
πικές πρακτικές τους στη χρημα-

τοπιστωτική κρίση του 2008, έ-
μειναν ουσιαστικά εκτός λογα-
ριασμού.
Αντίθετα, χρησιμοποιήθηκαν τε-
ράστιες ποσότητες δημόσιου 
χρήματος για να καλυφθούν οι 
συνέπειες από τα λάθη και τις πα-
ραλείψεις τους. Το τελικό απο-
τέλεσμα ήταν να συρρικνωθεί σε 
πολλές χώρες η μεσαία τάξη λόγω 
δραστικής μείωσης των περιου-
σιακών στοιχείων πολλών πολι-
τών, να ασκηθεί μεγάλη φορολο-
γική πίεση στα εισοδήματα και να 
αυξηθεί επικίνδυνα το δημόσιο 
χρέος, υπονομεύοντας την οικο-
νομική και κοινωνική προοπτική.
Εάν κρίνουμε από όσα συμβαί-
νουν κατά τη διάρκεια της κρίσης 
της πανδημίας, η ιστορία επανα-
λαμβάνεται σε όφελος των προνο-
μιούχων και κυρίως εκείνων που 
ελέγχουν το διεθνές οικονομικό, 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πα-
ρατηρούνται τα ίδια φαινόμενα 
που είχαμε στη διάρκεια της προ-
ηγούμενης κρίσης, αλλά σε μεγα-
λύτερη κλίμακα.
Παίζει ρόλο και η ανάπτυξη της 
ψηφιακής οικονομίας, με την 
πανδημία να λειτουργεί σαν κα-
ταλύτης. Οι ψηφιακοί κολοσσοί 
των ΗΠΑ και της Κίνας συμβάλ-
λουν σε μια φοβερή συγκέντρωση 
ρευστού, πλούτου και επιρροής, 
η οποία αλλάζει και τον συσχετι-
σμό δυνάμεων μεταξύ οικονομι-
κής και πολιτικής εξουσίας. 
Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί μια 
χωρίς προηγούμενο κερδοσκο-
πία γύρω από τα κρυπτονομί-
σματα, ενώ τα funds και η λεγό-
μενη σκιώδης τραπεζική (shadow 
banking) έχουν μεγαλύτερη ισχύ 
από ό,τι κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης κρίσης, χωρίς να 
ελέγχονται ουσιαστικά.
Έχουμε, λοιπόν, έναν συνδυασμό 
παραγόντων, χαλαρή δημοσιονο-
μική πολιτική, επεκτατική νομι-
σματική πολιτική για να κρατη-
θούν τα επιτόκια σε χαμηλά και 
αρνητικά επίπεδα, ανάπτυξη της 
ψηφιακής οικονομίας, ανάπτυξη 
της κερδοσκοπίας γύρω από τα 
κρυπτονομίσματα, ρεκόρ χρημα-
τιστηριακών δεικτών, ενίσχυση 
του ρόλου των funds και της σκι-
ώδους τραπεζικής, που συνδυάζο-
νται για να δώσουν φοβερή ανά-
πτυξη του πλούτου με μεγαλύτε-
ρες κοινωνικές ανισότητες.
Τα κερδοσκοπικά χαρακτηρι-
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στικά του διεθνούς οικονομικού 
συστήματος αναπτύσσονται συνε-
χώς, γεγονός που ενισχύει το συ-
στημικό ρίσκο. Έχουν δημιουρ-
γηθεί οι προϋποθέσεις για μια 
αυτοτροφοδοτούμενη αστάθεια, ε-
φόσον άλλοι εκμεταλλεύονται τις 
καταστάσεις που περιγράψαμε και 
άλλοι πληρώνουν τον λογαριασμό.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάιντεν, 
ηγείται μιας διεθνούς προσπά-
θειας να μπει κάποια τάξη στο σύ-
στημα. Χαρακτηριστική η πρωτο-
βουλία του, σε επίπεδο Ομάδας 
των 7, για την επιβολή ενός ελάχι-
στου φόρου στα κέρδη των επιχει-
ρήσεων, σε διεθνές επίπεδο.
Κι ενώ δημιουργείται μια πολιτική 
δυναμική προς τη σωστή κατεύ-
θυνση, πολλές κυβερνήσεις αντι-
τίθενται σε αυτή την προσπάθεια, 
επικαλούμενες τα κυριαρχικά δι-
καιώματα των χωρών τους.
Στην Ευρωζώνη, οι πρώτοι υπουρ-
γοί Οικονομικών που αντέδρασαν 
δημοσίως στις προτάσεις Μπάι-
ντεν ήταν της Κύπρου και της Ιρ-
λανδίας. Οι χώρες τους έχουν α-
ποκτήσει ένα εντυπωσιακό φορο-
λογικό πλεονέκτημα το οποίο δεν 
διαπραγματεύονται, επικαλούμε-
νες τα κυριαρχικά τους δικαιώ-
ματα και το γεγονός ότι η φορολο-
γική πολιτική είναι εκτός ευρωπα-
ϊκών συνθηκών.
Στην Επιτροπή Οικονομικών και 

Νομισματικών Υποθέσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο υ-
πουργός Οικονομικών της Ιρλαν-
δίας και πρόεδρος του Eurogroup, 
Ντόνοχιου, δέχθηκε μεγάλη 
πίεση από ευρωβουλευτές διαφο-
ρετικών πολιτικών ομάδων για τη 
στάση της κυβέρνησής του.
Ανέπτυξε μια πρωτότυπη άμυνα, η 
οποία ενίσχυσε τον προβληματι-
σμό των ευρωβουλευτών. Δήλωσε 
ότι σαν πρόεδρος του Eurogroup 
δεν έχει εντολή για να διαπραγμα-
τευθεί ζητήματα φορολογικής πο-
λιτικής και πως, εάν υπάρξει τέ-
τοια πρωτοβουλία, θα πρέπει να 
επιβεβαιωθεί σε επίπεδο Συμ-
βουλίου Υπουργών Οικονομικών 
(ECOFIN), στο οποίο συμμετέ-
χουν και οι 27 υπουργοί Οικονο-
μικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Πρόσθεσε, πάντως, ότι η κυβέρ-
νηση θα συνεργαστεί με τις άλλες 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και με 
όλους τους ενδιαφερομένους για 
να υπάρξει πρόοδος στο θέμα.
Παρακολουθώντας την επιχει-
ρηματολογία του προέδρου του 
Eurogroup, κατέληξα στο συμπέ-
ρασμα ότι είναι πολύ δύσκολο να 
επιβληθεί κάποιου είδους φορο-
λογική δικαιοσύνη σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, εφόσον οι περισσότε-
ρες κυβερνήσεις έχουν εξασκηθεί 
στην απόκτηση και στη διατήρηση 
φορολογικού πλεονεκτήματος με 

μια κούρσα των φορολογικών συ-
ντελεστών προς τα κάτω.

Η περίπτωση 
της Ελλάδας
Στην έκθεση της Credit Suisse για 
την εξέλιξη του πλούτου κατά τη 
διάρκεια του 2020 υπάρχει ειδικό 
κεφάλαιο για την Ελλάδα, την Ιτα-
λία και την Ισπανία.
Όπως επισημαίνεται, το ΑΕΠ υ-
ποχώρησε στην Ελλάδα, την Ιτα-
λία και την Ισπανία το 2020 κατά 
μέσον όρο 9,4%. Στη χώρα μας 
8,3%, στην Ιταλία 8,9% και στην Ι-
σπανία 11%.
Λόγω των κυβερνητικών παρεμβά-
σεων, συγκρατήθηκε η αύξηση της 
ανεργίας από 13,4% σε 14,1% του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού. 
Η μεγαλύτερη αύξηση της ανερ-
γίας παρατηρήθηκε στην Ισπανία, 
από 13,8%, σε 16,6%.
Η ελβετική τράπεζα αναφέρεται 
στις εκτιμήσεις του ΔΝΤ για αύ-
ξηση του ΑΕΠ σε αυτές τις τρεις 
χώρες 4,8% το 2021, 4,4% το 2022 
και μόλις 1,2% το 2025.
Και στις τρεις χώρες σημειώθηκε 
σημαντική αύξηση της αποταμί-
ευσης των νοικοκυριών, εφόσον 
το διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε 
κατά μέσον όρο 2,2% το 2020, 
αλλά η ιδιωτική κατανάλωση 
έπεσε κατά 8,9%. Το 2021 προβλέ-
πεται αύξηση της ιδιωτικής κατα-

Ισχυρή αντίδραση 
της Ιρλανδίας και 
της Κύπρου στην 
προσπάθεια Μπάιντεν 
για δικαιότερη διεθνή 
φορολογία

νάλωσης κατά 6,8%, αισθητά μεγα-
λύτερη από την αύξηση του διαθέ-
σιμου εισοδήματος κατά 2,8%.
Στα τέλη του 2020 τα περιουσιακά 
στοιχεία ανά ενήλικο ήταν στα 
104.603 δολάρια στην Ελλάδα, στα 
227.122 δολάρια στην Ισπανία και 
στα 239.244 δολάρια στην Ιταλία. 
Κατά την περίοδο 2000-2020, τα 
περιουσιακά στοιχεία ανά ενήλικο 
αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 2% 
στην Ελλάδα, 3,5% στην Ιταλία και 
5,6% στην Ισπανία, αυξάνοντας το 
περιουσιακό χάσμα σε βάρος της 
πατρίδας μας.
Αν και, όπως επισημαίνεται στην 
έκθεση της Credit Suisse, η ανι-
σότητα στον πλούτο δεν είναι από 
τις υψηλότερες σε αυτές τις τρεις 
χώρες, ο σχετικός δείκτης (Gini 
coefficient) αυξήθηκε στην Ιταλία 
από 60,1 το 2000 σε 66,5 το 2020 
και στην Ισπανία από 65,6 σε 69,2. 
Αντίθετα, στην Ελλάδα ο συντελε-
στής Gini έπεσε από 69,6 το 2000 
σε 65,7 το 2020 και το ποσοστό του 
πλουσιότερου 1% του πληθυσμού 
στο σύνολο των περιουσιακών στοι-
χείων υποχώρησε από 25,3% στο 
20,4%. Όπως επισημαίνεται στην 
έκθεση της Credit Suisse: «Η μεί-
ωση της περιουσιακής ανισότητας 
στην Ελλάδα καθρεφτίζει τη μεγά-
λης διάρκειας κρίση της ελληνικής 
οικονομίας που ακολούθησε τη διε-
θνή χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτή 
μείωσε την αξία των μετοχών και 
των περισσότερων επιχειρήσεων, 
δημιουργώντας τεράστιες απώλειες 
κεφαλαίου για τα άτομα με μεγαλύ-
τερα περιουσιακά στοιχεία».
Ίσως αυτό να είναι ένα είδος παρη-
γοριάς. Χτυπηθήκαμε πιο σκληρά 
από τους άλλους από τις αλλεπάλ-
ληλες κρίσεις αλλά με λιγότερο 
άδικο τρόπο...



Ο 
ΟΠΑΠ παρέδωσε, την Πέµπτη 24 
Ιουνίου 2021, δύο νέα σηµαντικά έργα 
στα παιδιατρικά νοσοκοµεία «Η Αγία 
Σοφία» και «Παναγιώτης και Αγλαΐα 
Κυριακού», στο πλαίσιο της ολικής 
ανακαίνισης που υλοποιεί από το 2014. 
Συγκεκριµένα, στο «Παναγιώτης και 

Αγλαΐα Κυριακού» παραδόθηκε η Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ) Νεογνών, στον 5ο και τον 6ο όροφο του 
νοσοκοµείου, συνολικής έκτασης 640 τ.µ. και χωρητικό-
τητας 25 θερµοκοιτίδων. Επίσης, στο νοσοκοµείο «Η Αγία 
Σοφία» εγκαινιάστηκε η Ουρολογική - Πλαστική Χειρουρ-
γική Μονάδα, η οποία βρίσκεται στον 1ο όροφο και έχει 
συνολική έκταση 550 τ.µ. και δυναµικότητα 18 κλινών.
Στα εγκαίνια των νέων έργων παρευρέθηκε ο Υπουργός 
Υγείας, κ. Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος περιηγήθηκε στις 
πλήρως ανακαινισµένες νοσηλευτικές µονάδες. Ο κ. 
Κικίλιας δήλωσε: «Είµαι πάρα πολύ ευχαριστηµένος για 
την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει στην αναβάθµιση 
του εξοπλισµού και των κτιριακών δοµών που φιλοξε-
νούν τους νεαρούς ασθενείς µας, τις οικογένειές τους, 
αλλά φυσικά και το προσωπικό µας, που είναι αποτέ-
λεσµα µιας πολύχρονης προσπάθειας, µιας σηµαντικής 
δωρεάς από τον ΟΠΑΠ προς το Εθνικό Σύστηµα Υγείας 
και τα δύο Παιδιατρικά Νοσοκοµεία. Η αξιοπρέπεια και ο 
σεβασµός προς τον ασθενή, και µάλιστα χίλιες φορές πα-
ραπάνω όταν πρόκειται για τα παιδάκια µας, για βρέφη, 
για νεαρά παιδιά και τις οικογένειές τους, όταν δοκι-
µάζονται και βρίσκονται σε ανάγκη, απαιτεί πρώτα απ’ 
όλα πολύ υψηλού επιπέδου επιστηµονικό προσωπικό. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΑΠ ΣΤΑ 

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Εγκαίνια για την υπερσύγχρονη ΜΕΘ Νεογνών 

και την Ουρολογική - Πλαστική Χειρουργική Μονάδα

Έχουµε κορυφαίους ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπι-
κό. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την προσπά-
θεια που κάνουν. Το Ε.Σ.Υ., λόγω της κρίσης των 10 
χρόνων περιοριστικών δηµοσιονοµικών πολιτικών, δεν 
είχε τη δυνατότητα να επενδύσει σε υποδοµές τέτοιου 
επιπέδου. Γι’ αυτό γίνεται µία πολύ µεγάλη προσπάθεια 
και από το κράτος, µέσα από τα επενδυτικά προγράµµατα 
και το RRF –έχετε ακούσει τις σχετικές ανακοινώσεις του 
πρωθυπουργού–, όπως έγινε µέσα στην πανδηµία αλλά 
και γίνεται σε διάρκεια από ιδιώτες, µεγάλες εταιρείες 
και δωρητές. Και θεωρούµε ότι η συνεργασία των δύο, 
στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, φέρνει 
αποτελέσµατα».
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΠΑΠ, κ. Γιαν Κάρας, 
τόνισε: «Η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι στο DNA του 
ΟΠΑΠ. Εδώ και επτά χρόνια, η πρωτοβουλία για την 
πλήρη ανακαίνιση των δύο µεγαλύτερων Παιδιατρικών 
Νοσοκοµείων της Ελλάδας είναι στην καρδιά της στρα-
τηγικής µας για την κοινωνική συνεισφορά. Σήµερα είναι 
µια πολύ ιδιαίτερη µέρα για εµάς. Παραδίδουµε ακόµα 
δύο µονάδες και ολοκληρώνουµε πάνω από το 85% της 
ανακαίνισης. Συνολικά, έχουµε παραδώσει 28 έργα και 
σύγχρονες υποδοµές για τα παιδιά, τους γονείς τους και 
το ιατρικό προσωπικό. Συνεχίζουµε να στηρίζουµε τα δύο 
νοσοκοµεία, στον δρόµο για την πλήρη ανακαίνισή τους».
Ο Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΠΑΠ, κ. 
Οδυσσέας Χριστοφόρου, υπογράµµισε: «Ο ΟΠΑΠ έχει 
αποδείξει ότι βρίσκεται δίπλα στην ελληνική κοινωνία, 
στις καλές και τις δύσκολες στιγµές. Το µεγάλο κοινωνι-
κό έργο της ανακαίνισης των δύο Παιδιατρικών Νοσο-

κοµείων προσφέρει πολύτιµη στήριξη σε χιλιάδες παιδιά 
από όλη τη χώρα. Στον ΟΠΑΠ, είµαστε υπερήφανοι για 
αυτή την πρωτοβουλία, η οποία συµβάλλει έµπρακτα 
στην αναβάθµιση της δηµόσιας υγείας, ιδιαίτερα στην 
απαιτητική περίοδο της πανδηµίας. Η νέα γενιά είναι το 
µέλλον της Ελλάδας και εµείς συνεχίζουµε να στεκόµα-
στε στο πλευρό της».
Από την πλευρά του ο Κοινός ∆ιοικητής των ∆ιασυν-
δεόµενων Παιδιατρικών Νοσοκοµείων, κ. Εµµανουήλ 
Παπασάββας, δήλωσε: «Σήµερα είναι µία σπουδαία 
ηµέρα για τα Παιδιατρικά Νοσοκοµεία, γιατί –αν και 
διανύουµε µια κρίσιµη περίοδο για τη δηµόσια υγεία– ο 
ΟΠΑΠ παραδίδει δύο νέα σηµαντικά έργα, που ανα-
βαθµίζουν ακόµη περισσότερο τις υποδοµές µας. Θέλω 
να ευχαριστήσω τον ΟΠΑΠ που βρίσκεται δίπλα µας τα 
τελευταία επτά χρόνια και µας δίνει τη δυνατότητα να 
προσφέρουµε τις υπηρεσίες µας σε ένα περιβάλλον που 
πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές νοσηλείας».
Στο πλαίσιο της ανακαίνισης της Ουρολογικής - Πλαστι-
κής Χειρουργικής Μονάδας του Νοσοκοµείου «Η Αγία 
Σοφία» και της ΜΕΘ Νεογνών του «Παναγιώτης και 
Αγλαΐα Κυριακού», έγινε πλήρης εκσυγχρονισµός των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και των συστη-
µάτων κλιµατισµού, θέρµανσης και εξαερισµού. Οι δύο 
νοσηλευτικές µονάδες εφοδιάστηκαν µε τον απαραίτητο 
γραφειακό και ξενοδοχειακό εξοπλισµό, ενώ πραγµατο-
ποιήθηκαν εκτενείς χρωµατικές και διακοσµητικές πα-
ρεµβάσεις, οι οποίες δηµιουργούν πλέον ένα ευχάριστο 
περιβάλλον νοσηλείας για τα παιδιά.

Πλήρης ανακαίνιση και εκσυγχρονισµός σε 21 
νοσηλευτικές µονάδες
Η ανακαίνιση των δύο µεγαλύτερων Παιδιατρικών Νοσο-
κοµείων της Ελλάδας ξεκίνησε το 2014 από τον ΟΠΑΠ, στο 
πλαίσιο του προγράµµατος Εταιρικής Υπευθυνότητάς του. 
Μέχρι σήµερα έχει ολοκληρωθεί το 85% του έργου. Συνολικά, 
έχουν παραδοθεί 28 έργα ανακαίνισης, µεταξύ των οποίων 
21 νοσηλευτικές µονάδες, συνολικής έκτασης 13.910 τετρα-
γωνικών µέτρων και δυναµικότητας 510 κλινών.

O Γιαν Κάρας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΟΠΑΠ, o Εµµανουήλ Παπασάββας, Κοινός ∆ιοικητής των ∆ιασυνδεόµενων Παιδιατρικών 
Νοσοκοµείων, o Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΟΠΑΠ, o Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Υγείας, o 
Αθανάσιος Μπίνης, Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου του «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού», η Μαρία Γέραλη, ∆ιευθύντρια 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού»

Τα νέα έργα στο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο «Η Αγία Σοφία»

Τα νέα έργα στο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο «Παναγιώτης 
και Αγλαΐα Κυριακού»
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Θα μετακινούνται περίπου 
340.000 επιβάτες ημερησίως, με 
άμεσο επακόλουθο τη μείωση των 
μετακινήσεων με Ι.Χ. κατά 53.000 
ημερησίως και τη μείωση έκλυσης 
διοξειδίου του άνθρακα κατά 318 
tons/ημέρα

ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΠΑΊΝΕΊ 
ΣΤΗΝ ΠΥΚΝΟΚΑΤΟΊΚΗΜΕΝΗ ΑΘΗΝΑ

  ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ ΜΆΤΉ

Τ
ις πιο πυκνοκατοικημένες πε-
ριοχές του κέντρου της Αθήνας 
αναμένεται να εξυπηρετήσει η 
γραμμή 4 του Μετρό «Άλσος 
Βεΐκου-Γουδή», η οποία θα ε-
κτείνεται σε μήκος περίπου 13 

χλμ. από το Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι έως το 
Γουδή, εντός των Δήμων Αθήνας, Γαλατσίου, 
Καισαριανής και Ζωγράφου. 
«Είναι έργο 1,6 δισ. ευρώ θα καλύψει τις πιο πυ-
κνοκατοικημένες περιοχές, θα προσδώσει ση-
μαντική αξία στις περιουσίες, θα δώσει πρό-
σβαση στο Μετρό σε εμβληματικές περιοχές», 
είπε στην τελετή της υπογραφής της σύμβασης 
έναρξης των εργασιών την προηγούμενη Δευ-
τέρα στο Θέατρο Άλσος Βεΐκου ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επανέλαβε την 
πεποίθηση του που είχε εκφράσει το 2006 στη 
Bουλή, σύμφωνα με την οποία «αν δεν προχω-
ρήσουμε γρήγορα στην επέκταση του δικτύου 
του Μετρό, η Αθήνα θα παραλύσει».
Το συμβατικό τίμημα του έργου, το οποίο είναι 
το μεγαλύτερο δημόσιο έργο στη χώρα, κοστί-
ζει περίπου 1,2 δισ. ευρώ συν ΦΠΑ, δηλαδή πε-
ρίπου 1,6 δισ. με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, 
και η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης είναι 
τα οκτώ χρόνια.
Συνολικά εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιούν τη νέα 
γραμμή για να μετακινούνται περίπου 340.000 
επιβάτες ημερησίως, με άμεσο επακόλουθο τη 
μείωση των μετακινήσεων με ΙΧ κατά 53.000 
περίπου ημερησίως και τη μείωση έκλυσης διο-

ξειδίου του άνθρακα κατά 318 tons/ημέρα.

Οι σταθμοί
Οι δεκαπέντε σταθμοί της πρώτου τμήματος 
Γραμμής 4 έχουν χωροθετηθεί ως εξής: 
Άλσος Βεΐκου - τερματικός σταθμός
Κάτω από την Λεωφόρο Ομορφοκκλησιάς (Βεΐ-
κου) στο ύψος της οδού Τράλλεων.
Γαλάτσι
Κάτω από τη Λεωφόρο Ομορφοκκλησιάς (Βεΐ-
κου) και επί της συνέχειας αυτής, οδό Αγ. Γλυ-
κερίας.
Ελικώνος
Στη συμβολή των οδών Αγίας Γλυκερίας και 
Πάρνηθος κάτω από τον λόφο Ελικώνος, σε 
χώρο πρασίνου-παιδική χαρά.
Κυψέλη
Στην νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας Κα-
νάρη, από την οδό Κυψέλης μέχρι την οδό Βελ-
βενδού.
Δικαστήρια
Στα δυτικά του συμπλέγματος των Δικαστηρίων, 
στη συμβολή των οδών Ευελπίδων και Μουστο-
ξύδη.
Αλεξάνδρας
Υπόγεια, διαγώνια στον άξονα της Λεωφ. Αλε-
ξάνδρας, στο ύψος της οδού Μουστοξύδη.
Εξάρχεια
Επί της πλατείας Εξαρχείων, στη συμβολή των 
οδών Στουρνάρη και Σπ. Τρικούπη.
Ακαδημία
Κάτω από την οδό Ακαδημίας, στο ύψος μεταξύ 

των οδών Ιπποκράτους και Σίνα, στην περιοχή 
των κτιρίων της «Τριλογίας», μεταξύ του κεντρι-
κού κτιρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς 
και του πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθη-
ναίων. Θα έχει άμεση υπόγεια σύνδεση με τον 
σταθμό «Πανεπιστήμιο» στην Γραμμή 2.
Κολωνάκι
Επί της πλατείας Φιλικής Εταιρείας (πλατεία 
Κολωνακίου), στη συμβολή των οδών Σκουφά, 
Πατριάρχου Ιωακείμ, Καψάλη, Κουμπάρη, και 
Κανάρη.
«Ευαγγελισμός»
Κάτω από το πάρκο της Ριζάρη, παράλληλα με 
την οδό Ριζάρη και σε γωνία περίπου 60 μοιρών 
με τον υφιστάμενο σταθμό «Ευαγγελισμός» της 
Γραμμής 3.
Καισαριανή
Στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος 
της Λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου και μεταξύ 
των οδών Υμηττού και Τζων Κένεντυ.
Πανεπιστημιούπολη
Στον Δήμο Καισαριανής, βόρεια της εσωτερικής 
οδικής αρτηρίας του Πανεπιστημιακού χώρου.
Ιλίσια
Στα Άνω Ιλίσια.
Ζωγράφου
Υπογείως κατά μήκος της οδού Γ’ Ορεινής Τα-
ξιαρχίας, με το φρέαρ ανοικτού ορύγματος επί 
της πλατείας Αλεξανδρή (γνωστή και ως πλατεία 
Γαρδένιας), στη συμβολή των οδών Γ. Ζωγρά-
φου και Γ’ Ορεινής Ταξιαρχίας με τη λεωφόρο 
Στρ. Αλεξάνδρου Παπάγου. Κατασκευάζεται με 
τη μέθοδο υπόγειας διάνοιξης με συμβατικά μη-
χανικά μέσα.
Γουδή
Ο σταθμός Γουδή χωροθετείται κάτω από την 
οδό Λοχ. Σπηλιωπούλου, καταλαμβάνοντας και 
τμήμα της πλατείας Ελευθερίας.

Υπομονή και βοήθεια
Όπως προκύπτει από τη χωροθέτηση, η Γραμμή 
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4 θα εξυπηρετεί πολλά σημαντικά 
κτίρια και εγκαταστάσεις, ανάμεσα 
στα οποία νοσοκομεία, τα Δικα-
στήρια, το Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο, το Εθνικό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο, το Υπουργείο Πο-
λιτισμού, τη Νομική Σχολή του 
ΕΚΠΑ, το Μουσείο Μπενάκη (κτί-
ριο Κουμπάρη), το Βρετανικό Συμ-
βούλιο, την Πανεπιστημιούπολη, 
όμως είναι βέβαιο ότι θα αναστα-
τώσει την καθημερινότητα σε κά-
ποιες γειτονιές της Αθήνας
«Να μην έχουμε καμία αμφιβολία 
ότι το έργο αυτό είναι τόσο σημα-
ντικό, που θα προκαλέσει αρκετή 
αναστάτωση σε γειτονιές της Α-
θήνας και θα χρειαστούμε τη βο-
ήθεια των δήμων», είπε ο πρωθυ-
πουργός, ο οποίος ζήτησε υπο-
μονή από τους πολίτες και βοήθεια 
από τους δήμους, έτσι «ώστε εντός 
χρονοδιαγράμματος, σε 8 χρόνια, 
το Μετρό της Γραμμής 4 να κάνει 
την πρώτη του διαδρομή».
Η Γραμμή 4 θα συνδέεται με τις 
υφιστάμενες Γραμμές του Μετρό 
με δύο σταθμούς ανταπόκρισης 
(Πανεπιστήμιο/Ακαδημία, Ευαγ-
γελισμός) ενώ με την κατασκευή 
τεσσάρων νέων σταθμών (Εξάρ-
χεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευ-
αγγελισμός) θα αποσυμφορηθούν 
υφιστάμενοι κεντρικοί σταθμοί 
Μετρό από τη συνεχώς αυξανό-
μενη ζήτηση του επιβατικού κοι-
νού και ιδίως ο σταθμός του Συ-
ντάγματος.

Η σύμβαση
Η σύμβαση έναρξης εργασιών 
για την κατασκευή της Γραμμής 
4 του Μετρό της Αθήνας υπογρά-
φηκε από την Αττικό Μετρό ΑΕ με 
την ένωση εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ 
Α.Ε. - GHELLA SpA - ALSTOM 
Transport S.A» και το αντικείμενό 
της είναι:
• η εκπόνηση της οριστικής με-

λέτης και της μελέτης εφαρμο-
γής,

• η κατασκευή των έργων πολιτι-
κού μηχανικού,

• η προμήθεια,
• η εγκατάσταση,
• οι δοκιμές και η θέση σε λει-

τουργία του ηλεκτρομηχανο-
λογικού και σιδηροδρομικού 
εξοπλισμού,

• η συντήρηση του έργου,
• η εκπαίδευση του προσωπικού,
• η προμήθεια των ανταλλακτι-

κών. 
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Στο πλαίσιο της Γραμμής 4 θα κα-
τασκευαστούν: 
Ένα νέο Κέντρο Ελέγχου Λειτουρ-
γίας (ΚΕΛ) με προοπτική ενσωμά-
τωσης και του ελέγχου λειτουρ-
γίας των Γραμμών 1, 2, 3, αλλά 
και μελλοντικών αυτόματων νέων 
γραμμών και του Τραμ, καθώς και 
ένα νέο κτίριο συντήρησης και ε-
πισκευών των νέων συρμών, που 
θα χωροθετηθούν σε διαθέσιμο 
χώρο στο αμαξοστάσιο Σεπολίων.
Δύο επισταθμοί γραμμής πριν από 
τον σταθμό Άλσος Βεΐκου (κάτω 
από τη Λεωφόρο Βεΐκου) και μετά 
τον σταθμό Γουδή (κάτω από τη 
Λεωφόρο Κατεχάκη), για την ενα-
πόθεση των νέων συρμών, τον κα-
θαρισμό και τη συντήρησή τους.
Κατά μήκος της Γραμμής προβλέ-
πονται εννέα φρέατα ενδιάμεσα 
ή τερματικά, δηλαδή τα φρέατα 
ΕΥΔΑΠ, Βεΐκου - Πλυντήριο - Συ-
ντήρηση, Βιβλιοθήκης, Διακλάδω-
σης Ευαγγελισμού, Φορμίωνος, 
Νήαρ Ηστ, Δικαιοσύνης, ΤΒΜ Κα-
τεχάκη, ΓΝΑ.
Η κύρια σήραγγα στο σύνολο του 
έργου θα είναι διπλής τροχιάς, ε-
σωτερικής ελάχιστης διαμέτρου 
8,48 μ., συνολικού μήκους περίπου 
10.144 μ. και θα κατασκευαστεί με 
κατ’ ελάχιστον δύο καινούργιους 
μετροπόντικες (μηχανήματα ΤΒΜ 
- Tunnel BoringMachine) ολομέ-
τωπης κοπής.
Τα υπόλοιπα τμήματα αποτελού-
νται από σήραγγες υπόγειας δι-
άνοιξης με συμβατικά μηχανικά 
μέσα μονής τροχιάς, μεταβαλλόμε-
νης διατομής και τριπλής τροχιάς.
Το απαιτούμενο τροχαίο υλικό του 
έργου περιλαμβάνει 20 αυτόματα 
τρένα χωρίς οδηγό, καθώς και όλα 
τα απαιτούμενα ηλεκτρομηχανο-
λογικά και σιδηροδρομικά συστή-
ματα για τη λειτουργία της Γραμ-
μής.

Καινοτομίες
Οι προδιαγραφές για τη Γραμμή 4 
ακολουθούν νέα πρότυπα και εν-
σωματώνουν νέες τεχνολογίες, α-
νάμεσα στα οποία είναι
Γραμμή με τρένα χωρίς οδηγό.
Τρένα από φιλικά προς το περι-
βάλλον και σχεδόν πλήρως ανα-
κυκλώσιμα υλικά, με υπεραυτό-
ματα και έξυπνα συστήματα λει-
τουργίας.
Πρόβλεψη επιστροφής αναγεν-
νώμενης ενέργειας της πέδης των 
συρμών.

Εξελιγμένα συστήματα αυτομά-
του ελέγχου όλων των ηλεκτρομη-
χανολογικών και σιδηροδρομικών 
συστημάτων.
Προβλέψεις κυβερνοασφάλειας 
στη λειτουργία τραίνων και συστη-
μάτων.
Εξελιγμένα συστήματα επικοινω-
νιών και εξυπηρέτησης των επιβα-
τών.
Μία από τις πιο σημαντικές και-
νοτομίες είναι ότι από τη Γραμμή 
4 του Μετρό ξεκινά στην Ελλάδα 
και η εφαρμογή του μοντέλου 
Building Information Modeling – 
το λεγόμενο ΒΙΜ.
Πρόκειται για μια καινοτόμα 
πλατφόρμα, που ενισχύεται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά α-
ποτελεί και μέρος των μεταρρυθ-
μίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, 
καθώς καλύπτει το κενό ανάμεσα 
στον μελετητή και τον κατασκευ-
αστή του έργου, συνεισφέροντας 
στην εξοικονόμηση σημαντικών 
πόρων σε ό,τι αφορά το τελικό κό-
στος των έργων, που άλλωστε απο-
τελεί και ένα από τα σημαντικό-
τερα προβλήματα στην Ελλάδα.
Η Γραμμή 4 του Μετρό σχεδιά-
στηκε το 2005 και δημοπρατήθηκε 
το 2017, αλλά στη συνέχεια αντι-
μετώπισε σοβαρά προβλήματα.
«Όταν ήρθαμε στα πράγματα το 
ζήτημα της Γραμμής 4, φαινόταν 

ένας άλυτος γρίφος. Φτάσαμε 
κοντά στην ιδέα να ακυρώσουμε 
τον σχετικό διαγωνισμό. Επιμεί-
ναμε και τα έργα θα ξεκινήσουν 
εντός του καλοκαιριού», είπε 
ο πρωθυπουργός ενώ ο υπουρ-
γός Υποδομών και Μεταφορών, 
Κώστας Καραμανλής, διαβεβαί-
ωσε ότι το χρονοδιάγραμμα για 
τη Γραμμή 4 του Μετρό είναι ερ-
γοτάξια για τις πρόδρομες εργα-
σίες μέσα στο καλοκαίρι και ολο-
κλήρωση του έργου μέσα σε οκτώ 
χρόνια.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, η Γραμμή 4 
του Μετρό έχει συνολικό μήκος 
38,2 χλμ., περιλαμβάνει 35 συ-
νολικά σταθμούς και αποτελείται 
από πέντε επιμέρους διακριτά 
τμήματα, Α, Β, Γ, Δ και Ε:
Τμήμα Α: Άλσος Βεΐκου-Γουδή 
(μήκους 12,8 χλμ. και 15 σταθ-
μούς).
Τμήμα Β: Γουδή-Μαρούσι (μή-
κους 9,6 χλμ. και 8 σταθμούς).
Τμήμα Γ: Ευαγγελισμός-Άνω Η-
λιούπολη (μήκους 4,1 χλμ. και 3 
σταθμούς).
Τμήμα Δ: Άλσος Βεΐκου-Πε-
τρούπολη (μήκους 7,5 χλμ. και 6 
σταθμούς).
Τμήμα Ε: Μαρούσι-Εθνική Οδός 
(μήκους 4,4 χλμ. και 3 σταθ-
μούς).
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Η πανδηµία 
παραµένει παράγοντας 
οικονοµικής 
αβεβαιότητας

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Με συστηµατική δουλειά µπορούµε να τα ξεπεράσουµε

ΣΟΒΑΡΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

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

Ό
λα δείχνουν ότι 
η ελληνική οι-
κονοµία ετοι-
µάζεται να µπει 
σε περίοδο α-
νάκαµψης και 

στη συνέχεια δυναµικής ανάπτυ-
ξης. ∆εν υπάρχει όµως κάποιος 
αυτοµατισµός που εγγυάται την 
οικονοµική επιτυχία, ύστερα από 
11 χρόνια µεγάλης δοκιµασίας. 
Αντίθετα, υπάρχουν σοβαρά εµπό-
δια που πρέπει να ξεπεράσουµε µε 
τις κατάλληλες διορθωτικές κινή-
σεις. ∆εν τίθεται θέµα να µαταιω-
θεί η διαφαινόµενη περίοδος ανά-
καµψης και ανάπτυξης, µπορούν 

όµως να επηρεαστούν αρνητικά οι 
εξελίξεις. 

Η πανδηµία είναι εδώ
Το πρώτο πρόβληµα που αντιµε-
τωπίζουµε έχει σχέση µε την παν-
δηµία, η οποία βρίσκεται σε σχε-
τική ύφεση αλλά είναι πάντα εδώ. 
Ειδικοί επιστήµονες προειδο-
ποιούν ότι το εµβολιαστικό πρό-
γραµµα, το οποίο έχει τα δικά του 
προβλήµατα, δεν αρκεί για την 
πλήρη αντιµετώπιση της πανδη-
µίας. Τους ανησυχούν οι παραλ-
λαγές ∆έλτα και ∆έλτα+, ενώ θε-
ωρούν ως βασικό σενάριο τη συνέ-
χιση της δοκιµασίας –µε τον ένα ή 

τον άλλον τρόπο– µέχρι το γ’ τε-
τράµηνο του 2022. 
Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα έχουµε 
πλήρη επιστροφή στην οικονο-
µική και κοινωνική καθηµερι-
νότητα και πως είναι πιθανόν να 
χρειαστούν το φθινόπωρο και τον 
χειµώνα νέες παρεµβάσεις και πε-
ριοριστικά µέτρα. 
Το κλίµα αβεβαιότητας σε σχέση 
µε την πανδηµία έχει µεγάλη ση-
µασία για την οικονοµία, όπως και 
για τις αποφάσεις των επιχειρή-
σεων και των νοικοκυριών.
Ελληνική υστέρηση
Το δεύτερο πρόβληµα που αντι-
µετωπίζουµε είναι η ελληνική υ-

στέρηση σε σχέση µε τους Ευ-
ρωπαίους εταίρους, οι οποίοι βέ-
βαια είναι και ανταγωνιστές. Από 
το 2010, η Ελλάδα έχει υποστεί τη 



Αργεί η επιστροφή 
στην τουριστική 
κανονικότητα

μεγαλύτερη πτώση στο Ακαθάρι-
στο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) με-
ταξύ των «27», γεγονός που έχει 
προκαλέσει την οικονομική υπο-
βάθμισή της στο εσωτερικό της 
Ε.Ε. 
Αυτή η υποβάθμιση συνεχίζεται 
και την περίοδο της πανδημίας, 
εφόσον η χώρα μας κατέγραψε το 
2020 τη μεγαλύτερη πτώση στο 
ΑΕΠ μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., 
μετά την Ισπανία και την Ιταλία. 
Με βάση την οικονομική δυνα-
μική που έχει αναπτυχθεί, η Ευ-
ρωζώνη θα καλύψει σαν σύνολο 
την οικονομική ζημιά που έχει 
υποστεί από την πανδημία μέσα 
στο γ’ τρίμηνο του 2021, ενώ 
εμείς θα πρέπει να περιμένουμε 
τα μέσα του 2022 για να καλύ-
ψουμε το χαμένο έδαφος. 
Επομένως, συνεχίζεται η επιδεί-
νωση της συγκριτικής μας θέσης 
στο εσωτερικό της Ε.Ε., γεγονός 
που επηρεάζει τις οικονομικές ε-
ξελίξεις και την προοπτική. 

Το ζήτημα 
του τουρισμού
Η διαφορά σε βάρος της Ισπανίας, 
της Ιταλίας και της Ελλάδας κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας οφεί-
λεται κυρίως στο ειδικό βάρος 
που έχουν ο τουρισμός και οι υ-
πηρεσίες στην οικονομία τους. 
Σε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ των 
«Financial Times», το οποίο υ-
πογράφει η ανταποκρίτρια της έ-
γκυρης εφημερίδας στην Αθήνα, 
Ελένη Βαρβιτσιώτη, παρουσιάζο-
νται τα προβλήματα του ελληνι-
κού τουριστικού τομέα.
Αναφέρεται ότι στον τουριστικό 
τομέα και τα παρακλάδια του α-
πασχολούνται 432.000 άτομα, 
δηλαδή το 10% του συνόλου των 
εργαζομένων, αναλογικά περίπου 
διπλάσιοι απ’ ό,τι στην Ισπανία. 
Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι η 
κατάρρευση του τουρισμού το 
2020 ήταν υπεύθυνη για τα δύο 
τρίτα της πτώσης του ελληνικού 
ΑΕΠ και πως, σύμφωνα με έκ-
θεση της HSBC, η μερική ανά-
καμψη του τουρισμού θα συμβά-
λει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% 
το 2021. 
Η αβεβαιότητα που δημιουργεί 
η πανδημία ρίχνει βαριά τη σκιά 
της πάνω στον τουρισμό και τους 
εργαζομένους. Ορισμένοι επιχεί-
ρησαν να επιστρέψουν στην Ελ-
λάδα, αλλά έφυγαν ξανά για το ε-

ξωτερικό μόλις διαπίστωσαν ότι 
οι επαγγελματικές προτάσεις που 
είχαν ήταν για απασχόληση πε-
ριορισμένης χρονικής διάρκειας. 
Άλλοι, λιγότερο ανταγωνιστικοί, 
έχουν συνηθίσει –σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ– στην επιδοματική 
πολιτική και διστάζουν να ξανα-
μπούν στην αγορά εργασίας σε 
τόσο δύσκολες συνθήκες και με 
τόσο μεγάλη αβεβαιότητα. 

Το δημοσιονομικό 
έλλειμμα
Τον βαθμό δυσκολίας σε ό,τι 
αφορά την ανάκαμψη και την α-
νάπτυξη της ελληνικής οικονο-
μίας μεγαλώνει το δημοσιονομικό 

έλλειμμα. Μετά από μία περίοδο 
σκληρής δημοσιονομικής προ-
σαρμογής, επιστρέψαμε το 2020 
και το 2021 σε δημοσιονομικά ελ-
λείμματα της τάξης του 10% του 
ΑΕΠ, τα οποία οδηγούν σε αύ-
ξηση του δανεισμού του ελληνι-
κού Δημοσίου και σε χρέος-ρεκόρ 
ύψους 208% του ΑΕΠ.
Μπορεί οι όροι δανεισμού του 
ελληνικού Δημοσίου να είναι ε-
ντυπωσιακά καλοί και οι θεσμοί 
να προεξοφλούν ότι το δημόσιο 
χρέος δεν θα αποτελέσει πρό-
βλημα για τα επόμενα χρόνια, 
είναι φανερό όμως ότι από τα τέλη 
του 2022 θα κληθούμε να εφαρμό-
σουμε μια πιο περιοριστική δημο-
σιονομική πολιτική. 
Όσο καλύτερα προετοιμαστούμε 
γι’ αυτή την εξέλιξη, περιορίζο-
ντας όπου είναι δυνατόν τις δαπά-
νες και αλλάζοντας το μείγμα των 
δαπανών υπέρ των επενδυτικών 
δαπανών, τόσο πιο ομαλό θα είναι 
το πέρασμά μας στην οικονομική 
ανάκαμψη και στη συνέχεια στην 
ανάπτυξη. 
Αν αφήσουμε τα πράγματα να ξε-
φύγουν, θα χρειαστεί σε κάποια 
φάση να πατήσουμε δημοσιονο-
μικό «φρένο», με αποτέλεσμα να 
επηρεαστεί αρνητικά η αύξηση 

του ΑΕΠ. 
Ήδη οι θεσμοί επισημαίνουν ότι 
το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό 
εμφανίζει ελλείμματα-ρεκόρ, η 
κάλυψη των οποίων στηρίζεται 
στην αύξηση της κρατικής επιδό-
τησής του. Είναι το αδύνατο ση-
μείο μας που συνέβαλε στην προ-
ηγούμενη κρίση. Ακόμη και η με-
ταρρύθμιση του καθεστώτος των 
επικουρικών συντάξεων, που ε-
πιχειρεί η κυβέρνηση σε όφελος 
της ιδιωτικής ασφάλισης, μπορεί 
να επηρεαστεί αρνητικά από το 
ολοένα αυξανόμενο έλλειμμα του 
ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού 
συστήματος. Τέλος, παρατηρού-
νται υπερβάσεις και στη φαρμα-
κευτική δαπάνη, η οποία έχει κι 
αυτή ένα δύσκολο παρελθόν. 

Η αύξηση 
των εισαγωγών
Ένας άλλος παράγοντας που μπο-
ρεί να περιορίσει τον αναπτυξι-
ακό μας ρυθμό στη διάρκεια των 
επόμενων χρόνων είναι η αύξηση 
των εισαγωγών και η σχετική δι-
εύρυνση του εμπορικού ελλείμ-
ματος. 
Περισσότερες εισαγωγές σημαί-
νουν χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυ-
ξης και «εξαγωγή» θέσεων εργα-
σίας. Τα στοιχεία των τελευταίων 
μηνών δεν είναι ιδιαίτερα εν-
θαρρυντικά. Καθώς η οικονομία 
βγαίνει σιγά-σιγά από τη στασι-
μότητα της πανδημίας, εκδηλώ-
νονται τα διαρθρωτικά της προ-
βλήματα με τη μορφή μεγαλύτε-
ρης αύξησης των εισαγωγών απ’ 
ό,τι των εξαγωγών.
Η αρνητική αυτή τάση δείχνει 
πόσο αναγκαία –ταυτόχρονα και 
δύσκολη– είναι η αναδιάρθρωση 
της οικονομίας υπέρ της βιομη-
χανικής παραγωγής και της εξω-
στρέφειας. 

Το ενεργειακό
Την κατάσταση περιπλέκει η αύ-
ξηση των διεθνών τιμών του πε-
τρελαίου και του φυσικού αερίου, 
ύστερα από τη μεγάλη πτώση του 
2020, που είχε σχέση με την παν-
δημία. Η αύξηση αυτή έρχεται σε 
μια δύσκολη περίοδο για την ελ-
ληνική οικονομία.
Πρώτον, ο τουρισμός δεν έχει ε-
πανέλθει ακόμα σε κάποιου εί-
δους κανονικότητα, με αποτέλε-
σμα να χάνουμε προσωρινά τα 
τουριστικά έσοδα που στηρίζουν 
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Επιβάλλονται διορθωτικές 
παρεμβάσεις σε ασφαλιστικό 
και ενεργειακό

το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό ση-
μαίνει ότι ύστερα από χρόνια εμφανίζουμε 
ξανά σημαντικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρε-
χουσών συναλλαγών, λόγω του συνδυασμού 
μεγάλης πτώσης των τουριστικών εσόδων και 
διατήρησης ενός σημαντικού εμπορικού ελ-
λείμματος. 
Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλ-
λαγών προστίθεται στο μεγάλο δημοσιονο-
μικό έλλειμμα κι έτσι έχουμε τα λεγόμενα 
δίδυμα ελλείμματα, τα οποία χαρακτήρισαν 
την περίοδο που προηγήθηκε της κρίσης που 
έφερε τα μνημόνια. Σήμερα, οι λόγοι για τα 
δίδυμα ελλείμματα είναι περισσότερο συγκυ-
ριακοί και λιγότερο ουσιαστικοί, αλλά αυτό 
δεν καταργεί την ανάγκη σχετικά γρήγορης α-
ντιμετώπισής τους.
Δεύτερον, η αύξηση των διεθνών τιμών του 
πετρελαίου και ιδιαίτερα του φυσικού αερίου 
μεγαλώνει το ενεργειακό κόστος σε μία μετα-
βατική περίοδο. Το φυσικό αέριο έχει επιλε-
γεί σαν μεταβατικό καύσιμο κατά τη διάρκεια 
της απολιγνιτοποίησης, αλλά η εξέλιξη της 
διεθνούς τιμής του είναι ανησυχητική. Σύμ-
φωνα, μάλιστα, με ρεπορτάζ των «Financial 
Times», η Ρωσία διαχειρίζεται σε αυτήν τη 
φάση τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την 
Ε.Ε. με έναν τρόπο που δίνει προτεραιότητα 
στην αύξηση της τιμής του. 
Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου όπως και το κόστος των εισα-
γωγών ενέργειας πραγματοποιούνται ενώ δεν 
έχει βρεθεί ακόμη το κατάλληλο σύστημα για 
τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
που βρίσκεται σε διαδικασία απελευθέρωσης. 
Δημιουργείται έτσι ένα αρνητικό περιβάλλον, 
που προετοιμάζει νέες αυξήσεις στα τιμολό-
για που θα επηρεάσουν το ήδη απαράδεκτα 
υψηλό ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας 
και θα ασκήσουν πίεση στα οικονομικά των 
νοικοκυριών. 
Το υψηλό ενεργειακό κόστος είναι ένα άλλο 
παραδοσιακά αδύναμο σημείο της ελληνικής 
οικονομίας και επιβάλλονται διορθωτικές πα-
ρεμβάσεις και σε αυτό το ζήτημα.

Οι τράπεζες
Το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται ήδη σε 
φάση ανάκαμψης από την κρίση του 2015 και 
προβλέπεται να ωφεληθεί από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάκαμψης, εφόσον θα αυξηθούν η 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της ελληνικής οι-
κονομίας και οι ποιοτικές επενδύσεις που θα 
στηρίξουν τις αποδόσεις των συστημικών τρα-
πεζών. 
Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, είναι αν η βελτί-
ωση του τραπεζικού συστήματος γίνεται αρ-
κετά γρήγορα και με όρους που θα επιτρέ-
ψουν την επαρκή χρηματοδότηση της πραγ-
ματικής οικονομίας, χωρίς τον αποκλεισμό 
των επιχειρήσεων που δυσκολεύονται –λόγω 
της κρίσης– αλλά μπορούν να τα καταφέρουν 
αν χρηματοδοτηθούν. 

Από τη μια έχουμε τη βελτίωση της εικόνας 
του τραπεζικού συστήματος και της προοπτι-
κής του και από την άλλη ένα νέο ρεκόρ στο 
ιδιωτικό χρέος, το οποίο αποτελείται από το 
άθροισμα των υποχρεώσεων προς τις τράπε-
ζες, την εφορία και την κοινωνική ασφάλιση. 
Όσο σημαντικότερες είναι οι παρεμβάσεις για 
τη γρήγορη ενίσχυση του τραπεζικού συστή-
ματος, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι πιθανό-
τητες πλήρους αξιοποίησης των επενδυτικών, 
αναπτυξιακών ευκαιριών. 

Γραφειοκρατία και επενδύσεις
Το 2020 ήταν ακόμη μία χρονιά μεγάλης μεί-
ωσης των άμεσων ξένων επενδύσεων. Η παν-
δημία έβαλε στο «ψυγείο» ιδιωτικοποιήσεις 
και επενδυτικά σχέδια. 
Η προοπτική βελτιώνεται, αλλά το επενδυ-
τικό έλλειμμα που πρέπει να καλύψουμε 
είναι πλέον τεράστιο, εφόσον οι επενδύσεις 
μας –σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ– κινούνται 
εδώ και χρόνια περίπου στο μισό του μέσου 
όρου της Ευρωζώνης.
Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, θα απο-
κλίνουμε από τους Ευρωπαίους εταίρους και 
ανταγωνιστές και θα μένουμε πίσω στην ευ-
ρωπαϊκή οικονομική κατάταξη και στη διαδι-
κασία της παγκοσμιοποίησης. 
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης 
έχει αντιληφθεί τις διαστάσεις του προβλή-
ματος, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα ξεπερα-
στούν έγκαιρα τα διοικητικά, γραφειοκρα-
τικά εμπόδια για να πάμε στην επενδυτική «έ-
κρηξη» που έχουμε ανάγκη. Για παράδειγμα, 

η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν ότι ο 
αργός ρυθμός απόδοσης της Δικαιοσύνης δη-
μιουργεί σοβαρά προβλήματα στις επιχειρή-
σεις και στις επενδύσεις. Αυτό, άλλωστε, επι-
σημαίνεται σε όλες τις εκθέσεις των ευρωπα-
ϊκών θεσμών για την ελληνική οικονομία. Δεν 
παρατηρείται όμως βελτίωση στο συγκεκρι-
μένο θέμα, αντίθετα η πανδημία έριξε ακόμη 
πιο χαμηλά την αποτελεσματικότητα της Δι-
καιοσύνης, σε ό,τι αφορά την οικονομία.
Οι βελτιώσεις που έχουμε κατά νου πρέπει να 
γίνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, γιατί υ-
πάρχουν πολλοί επενδυτικοί προορισμοί εξαι-
ρετικά ελκυστικοί για τους ξένους επενδυτές, 
των οποίων διεκδικούμε το ενδιαφέρον και τα 
κεφάλαια.



κατάρες κατά των αλλοδαπών που έφεραν την ε-
γκληματικότητα (τι τιμή για τους ενσωματωμένους, 
όχι λίγους, συμπολίτες μας), την κριτική για την α-
νεπάρκεια της κυβέρνησης να φέρει τον νόμο και 
την τάξη, τις ευθύνες της προηγούμενης για τα ανοι-
χτά σύνορα και τον νόμο για τις αποφυλακίσεις. Το 
ορφανό μωρό ήταν μια όμορφη δικαιολογία για να 
ειπωθούν χοντράδες.
Όταν το θέμα κατέληξε να είναι ενδοοικογενειακό, 
τα παραπάνω ξεχάστηκαν και η κριτική επικεντρώ-
θηκε είτε στις αστοχίες των Αρχών, είτε στην υποτι-
θέμενη «παιδεραστία», είτε σε κριτική του κοινω-
νικού περίγυρου των εμπλεκομένων στην υπόθεση, 
από τον καναπέ. Επιδερμικά, πρόχειρα και φωνα-
χτά, πάντα.
Οι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
των εμπλεκομένων στην υπόθεση έγιναν τηλεο-
πτικό θέαμα. Αλήθεια, τι εξυπηρετεί η συνεχής προ-
βολή φωτογραφιών ενός νεκρού ανθρώπου και πώς 
αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί καπηλεία;
Οι ενημερωτικές (με έναν τρόπο...) εκπομπές της 
τηλεόρασης ανέδειξαν για πολλοστή φορά πρό-
σωπα που δεν τίμησαν τη θεσμική τους ιδιότητα, 
είτε αυτοί είναι συνδικαλιστές αστυνομικοί, είτε δι-
κηγόροι, είτε πάσης φύσεως «ειδικοί».
Έντυπος και ηλεκτρονικός Τύπος για άλλη μια φορά 
ανταγωνίστηκαν με επιτυχία την ελαφρότητα των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου βέβαια όροι 
«ζούγκλα» και «αρένα» δεν αρκούν για να περιγρά-
ψουν την κατάσταση.
Όλα αυτά υπάρχουν, γιατί εμείς το επιλέξαμε και, 
κατά μία διαστροφική έννοια, το θεωρούμε και ε-

Σε μια απροσδόκητη τραγωδία, κατά 
την οποία ένας νέος άνθρωπος χάνει 
τη ζωή του δολοφονημένος, οι υπόλοι-
ποι λογικά βρισκόμαστε, το λιγότερο, 
σε προβληματισμό. Αυτό καθεαυτό το 

γεγονός του φόνου γεννά ερωτήματα για το πώς και 
το γιατί. Τι μπορεί να είναι αυτό που ώθησε τον δρά-
στη, ειδικά όταν αυτός δεν είναι επαγγελματίας κα-
κοποιός αλλά, έως τη μοιραία στιγμή, καθημερινός 
πολίτης. Ποιες συνθήκες ευνόησαν το «κακό», αν 
και πώς μπορεί το θύμα να συνέβαλε στην πρόκληση 
της «κακιάς στιγμής», τι υπάρχει κάτω από την επι-
φάνεια αυτού που όλοι βλέπουμε. Σκέψεις αναπό-
φευκτες και έως ένα σημείο λογικές.
Χάνεται, ωστόσο, κάθε μέτρο, όταν αυτές οι σκέψεις 
εξωτερικεύονται φωναχτά, εκ του προχείρου, με αυ-
τάρεσκες βεβαιότητες και, το χειρότερο, με προ-
φανείς στοχεύσεις, άσχετες με το περιστατικό. Η 
σιωπή (όχι των οικείων) είναι μια λογική αντίδραση 
απέναντι στην τραγωδία. Ο προβληματισμός το ίδιο. 
Οι φωνές και οι αναθεματισμοί των τρίτων, όμως, συ-
νήθως είναι θεατρικοί και δόλιοι.
Η τραγωδία στα Γλυκά Νερά ανέδειξε, όχι για 
πρώτη φορά, τις παθογένειες και το αρρωστημένο 
κλίμα στο οποίο επιλέγουμε να ζούμε. Αυτήν τη 
φορά χάθηκε πέρα από κάθε όριο το μέτρο και ε-
ξευτελίστηκε κάθε έννοια ευγένειας και ανθρωπιάς 
αλλά και συγκρότησης μια συντεταγμένης κοινω-
νίας. Μάλλον απέχουμε πολύ ακόμη από το να μι-
λήσουμε για ώριμη, συντεταγμένη κοινωνία των πο-
λιτών.
Αρχικά το θέμα κομματικοποιήθηκε άγρια, με τις 

λευθερία του λόγου. Δεν αντιλαμβανόμαστε τη δι-
αβρωτική ασυδοσία που ανακύπτει μέσα από όλα 
αυτά.
Ως κατακλείδα, ανέκυψε και η διαμάχη περί γυ-
ναικοκτονίας και έμφυλης βίας. Άλλο ένα αφήγημα 
που έρχεται, στυγνά, να υπηρετήσει άλλες επιδιώ-
ξεις. Σε μια κοινωνία στην οποία οι γυναίκες επι-
κρατούν συστηματικά πλέον στο πεδίο της μόρφω-
σης και των γνώσεων (η πραγματική ισχύς), η συ-
ζήτηση περί πατριαρχίας και μειονεκτικής θέσης 
των γυναικών είναι χωρίς αντικείμενο. Πιο ουσια-
στικό θα ήταν να συζητήσουμε την εκδοχή να εμ-
φανίζεται βίαιη συμπεριφορά εκ μέρους ορισμέ-
νων ανδρών ως συμπλεγματική αντίδραση απέναντι 
στις γυναίκες του περιβάλλοντός τους. Όπως, επί-
σης, και να αναλύσουμε την ανάπτυξη μορφών μη 
σωματικής βίας, οι οποίες μπορούν να αναπτύσσο-
νται από άντρες και γυναίκες και να δημιουργούν 
εκρηκτικές καταστάσεις. Να συζητήσουμε ενδεχο-
μένως και τη συμβολή των ίδιων των γυναικών στη 
δημιουργία και την καταπολέμηση ανάλογων φαι-
νομένων. Το σίγουρο είναι ότι σε πατριαρχική πα-
λαιού τύπου κοινωνία δεν ζούμε. Ενδεχομένως, ένα 
μέρος των προβλημάτων που εξελίσσονται στη ση-
μερινή κοινωνία αναπτύσσεται από το γεγονός ότι 
καταργήσαμε την πατριαρχία, χωρίς να έχουμε α-
ποφασίσει με τι ακριβώς θα την αντικαταστήσουμε. 
Και σίγουρα, αντιλήψεις και δοξασίες δεν αλλάζουν 
από τη μια μέρα στην άλλη. Οι οργανωμένες και συ-
ντεταγμένες κοινωνίες δεν προκύπτουν μόνο από το 
νόμο και την εφαρμογή του, αντίθετα προκύπτουν 
πρώτα από τη συλλογική αντίληψη για το καλό και 
το κακό, αλλά και τη συμπεριφορά που, ηθικά, αξι-
ώνει το σύνολο να έχει κάθε μέλος του. Έχουμε τέ-
τοια αντίληψη;
Οι προβληματισμοί που ανακύπτουν με αφορμή ή 
εξαιτίας μιας τραγωδίας είναι πάντα πολλοί, δύσκο-
λοι και σύνθετοι. Κάθε προβληματισμός, όμως, για 
να αναπτυχθεί σωστά και να αποβεί παραγωγικός, 
χρειάζεται έναν ελάχιστο χρόνο για να εξελιχθεί και 
νηφαλιότητα, καθαρό μυαλό, για να γίνει παραγω-
γικός.
Τούτο δεν επιτυγχάνεται πάνω από το πτώμα, δεν 
επιτυγχάνεται με κραυγές, το περιεχόμενο των ο-
ποίων είναι φανερά προδιατυπωμένο και θα επα-
ναληφθεί αυτούσιο με οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία, 
σχετική ή άσχετη. Δεν επιτυγχάνεται με αναγωγή 
στο τρέχον πολιτικό και κομματικό παίγνιο. Σε όλα 
αυτά, δεν υπάρχει αμέτοχος και ανεύθυνος.
Όταν, με αφορμή ένα τραγικό περιστατικό ή ένα έ-
γκλημα, καταλήγουμε να αποδομούμε με περισσή 
ευκολία ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σε τούτη εδώ 
τη χώρα, είτε σε επίπεδο θεσμών, είτε σε επίπεδο α-
ντιλήψεων, είτε σε επίπεδο συλλογικών αξιών, τότε 
απλώς υπονομεύουμε το μέλλον μας και σίγουρα 
δεν δείχνουμε καμία συμπόνια και κανένα σεβασμό 
στο θύμα. Το αντίθετο, σκυλεύουμε.
Ο σεβασμός στην αξία του ανθρώπου, ζώντος και τε-
θνεώτος, και υπό την πολιτική εκδοχή και υπό την 
κοινωνιολογική εκδοχή και υπό τη θρησκευτική, ε-
πιβάλλει περίσκεψη και ενίοτε σιωπή. Ενώπιον του 
αδικοχαμένου, συντριβή.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Συντριβή
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Το κόμμα Μακρόν 
δεν μπόρεσε να 
αποκτήσει τοπικές και 
περιφερειακές ρίζες

Τ
α αποτελέσματα 
των περιφερεια-
κών εκλογών που 
πραγματοποιή-
θηκαν στη Γαλ-
λία αποτέλεσαν 

ισχυρό πλήγμα για τον Μακρόν, 
εν όψει των προεδρικών εκλογών 
του Μαΐου 2022.
Δείχνει εξαιρετικά ευάλωτος, αν 
και όλοι οι πολιτικοί αναλυτές υ-
πογραμμίζουν ότι είναι διαφορε-
τική η λογική που επικρατεί στις 
περιφερειακές από αυτή που επι-
κρατεί στις προεδρικές εκλογές.
Υπάρχουν όμως βασικές αλλα-
γές στο πολιτικό σκηνικό, οι ο-
ποίες κάνουν πιο δύσκολη την ε-
πανεκλογή του Μακρόν στο προ-
εδρικό αξίωμα. Την ώρα που το 
πολιτικό οικοδόμημα του Μα-
κρόν δοκιμάζεται, η γερμανική 
κεντροδεξιά φαίνεται να ξαναβρί-
σκει τον ρυθμό της και την κυρι-
αρχία της στο πολιτικό σκηνικό, 
παρά την υποχώρηση των δυνά-
μεων της.

Ρεκόρ αποχής
Το βασικό χαρακτηριστικό του 
πρώτου γύρου των περιφερεια-
κών εκλογών της Γαλλίας ήτανε 
η αποχή ρεκόρ, που έφτασε το 
66,73%. Οι περιφερειακές εκλο-
γές είχαν μια αποχή της τάξης 
του 45% έως 50%, σε αντίθεση 
με τις προεδρικές εκλογές, όπου 
η αποχή περιορίζεται γύρω στο 
20%. 
Το ρεκόρ αποχής στις περιφερει-
ακές αποδίδεται από ορισμένους 
αναλυτές στις ιδιαίτερες συνθή-
κες που δημιούργησε η πανδη-
μία. Μόλις η κυβέρνηση απο-
φάσισε τη χαλάρωση των περιο-
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Η Λεπέν έχασε έδαφος 
και οι ψηφοφόροι της 
έκαναν ρεκόρ αποχής

ρισμών, πολλοί πολίτες έδωσαν 
προτεραιότητα στην αναγκαία 
έξοδο από τις πόλεις, συμβάλλο-
ντας έτσι στην άνοδο των ποσο-
στών της αποχής.
Οι περιφέρειες έχουν διευρυμέ-
νες αρμοδιότητες στη Γαλλία και 
οι περιφερειακές εκλογές γίνο-
νται στη βάση της απλής αναλο-
γικής, γεγονός που αποτελεί κί-
νητρο για τη συμμετοχή διαφο-
ρετικών πολιτικών ομάδων και 
προσωπικοτήτων. Το γεγονός 
ότι οι πολίτες γύρισαν την πλάτη 
στην εκλογική διαδικασία δημι-
ουργεί δικαιολογημένο προβλη-
ματισμό. Φθείρει επίσης την ει-
κόνα του νέου και δυναμικού 
πολιτικού ηγέτη, στην οποία ε-
πενδύει ο Μακρόν. Κατά τη διάρ-
κεια της προεδρίας του φαίνεται 
ότι μεγάλωσε το χάσμα που χωρί-
ζει τους πολίτες από το πολιτικό 
σύστημα, και αυτό μπορεί να του 
το χρεώσουν οι ψηφοφόροι στις 
προεδρικές του 2022.

Δύο νέα προβλήματα 
Για τον Μακρόν, οι περιφερεια-
κές ανέδειξαν δύο νέα προβλή-
ματα. 
Πρώτον, την αδυναμία του κόμ-
ματος που έχει δημιουργήσει να 
αποκτήσει τοπικές και περιφε-
ρειακές ρίζες. Οι υποψήφιοί του 
στις δημοτικές εκλογές του 2020 
είχαν συνολικά ένα ποσοστό της 
τάξης του 15%. Το ποσοστό αυτό 
μειώθηκε στις περιφερειακές σε 
λιγότερο από 11%.
Έχουμε το παράδοξο ενός προε-
δρικού κόμματος, το οποίο κυρι-
αρχεί στην Εθνοσυνέλευση, εφό-
σον το κόμμα του Μακρόν θριάμ-
βευσε στις βουλευτικές εκλογές 

που ακολούθησαν τις προεδρικές 
του 2017, το οποίο όμως δεν μπο-
ρεί να αποκτήσει τοπικές και πε-
ριφερειακές ρίζες.
Το προεδρικό κόμμα μοιάζει πε-
ρισσότερο με άθροισμα κεντρο-
δεξιών και κεντροαριστερών πο-
λιτικών που είδαν στο πρόσωπο 
του Μακρόν μια μεγάλη πολι-
τική ευκαιρία, παρά με οργανω-
μένη δύναμη ικανή να επηρεάσει 
τις εξελίξεις. Ήδη παρατηρούνται 
αρκετές διαρροές κυβερνητικών 
βουλευτών προς την κεντροα-
ριστερά, ενώ είναι φανερό ότι ο 
Μακρόν θα πάει στις προεδρικές 
εκλογές χωρίς να μπορεί να πα-
ρουσιάσει έναν ισχυρό πολιτικό 
μηχανισμό, ικανό να τον στηρί-
ξει στην προσπάθειά του. Αυτό 
μπορεί να μετρήσει στην επιλογή 
προέδρου που θα κάνουν οι ψη-
φοφόροι.
Δεύτερον, οι περιφερειακές ε-
κλογές ανέδειξαν και την αδυνα-
μία του Εθνικού Συναγερμού της 
Λεπέν. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
στις περιφερειακές του 2015, το 

τότε Εθνικό Μέτωπο είχε ξεπε-
ράσει το όριο του 25% σε 8 πε-
ριφέρειες και στις ευρωπαϊκές ε-
κλογές του 2019 σε 9. Αυτήν τη 
φορά κινήθηκε πάνω από το 25% 
μόνο σε μία περιφέρεια.
Σύμφωνα με έρευνες της κοινής 
γνώμης, 71% των ψηφοφόρων που 
προτίμησαν τη Λεπέν στον πρώτο 
γύρο των προεδρικών εκλογών 
του 2017 δεν πήγαν να ψηφίσουν. 
Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 64% 
για τους ψηφοφόρους που προτί-
μησαν τον Μακρόν και 48% για 
τους ψηφοφόρους που προτίμη-
σαν τον Φιγιόν, προεδρικό υπο-
ψήφιο των Ρεπουμπλικανών.
Οι δυνάμεις της Λεπέν είναι σε 
υποχώρηση, κι αυτό δυσκολεύει 
τη στρατηγική του Μακρόν, ο ο-
ποίος προβάλλεται σαν εγγύηση 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης 
της απειλής του Εθνικού Συνα-
γερμού. Αν κρίνουμε από τα απο-
τελέσματα των περιφερειακών ε-
κλογών, οι Ρεπουμπλικάνοι, που 
ήρθαν πρώτοι με ένα ποσοστό της 
τάξης του 29%, μπορούν να κά-
νουν μόνοι τους την δουλειά σε 
ό,τι αφορά τον περιορισμό των 
δυνάμεων της Λεπέν. 
Με βάση τα αποτελέσματα των ε-
ρευνών της κοινής γνώμης, οι ψη-
φοφόροι θεωρούν ότι οι προεδρι-
κές εκλογές θα εξελιχθούν στον 
δεύτερο γύρο σε μια επανάληψη 
της μονομαχίας του 2017 μεταξύ 
του Μακρόν και της Λεπέν. Οι πε-
ρισσότεροι από αυτούς δηλώνουν 
ότι δεν τους ικανοποιεί η επανά-
ληψη της μονομαχίας Μακρόν - 
Λεπέν, αλλά μέχρι τις περιφερει-
ακές εκλογές την θεωρούσαν πε-
ρίπου αναπόφευκτη.
Αυτό τώρα μπορεί να αλλάξει, 

γιατί η Λεπέν μοιάζει αποδυνα-
μωμένη και ο Μακρόν δεν μπο-
ρεί να προβληθεί σαν ο εγγυητής 
της αποτελεσματικής αντιμετώπι-
σης της.

Η επιστροφή  
των παραδοσιακών
Η γαλλική κεντροδεξιά, την 
οποία εκφράζει το Ρεπουμπλι-
κανικό κόμμα, δείχνει να παίρνει 
την πρωτοβουλία των κινήσεων, 
ενώ η κεντροαριστερά, την οποία 
εκφράζουν κυρίως οι Σοσιαλιστές 
και οι Οικολόγοι, ανασυντάσσει 
τις δυνάμεις της.
Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα είχε 
περιέλθει σε εξαιρετικά δύσκολη 
θέση μετά την ήττα του Φιγιόν 
στον πρώτο γύρο των προεδρικών 
εκλογών του 2017 και την εκλο-
γική συντριβή του στις βουλευτι-
κές και στις ευρωεκλογές. Από το 
μονοψήφιο ποσοστό των ευρω-
εκλογών περνάει τώρα στο 29% 
των περιφερειακών, το οποίο 
όμως είναι δύσκολο να μεταφρα-
στεί σε ποσοστό προεδρικών ή 
ακόμη και βουλευτικών εκλογών.
Μια πρώτη παρατήρηση που κά-
νουν οι αναλυτές των εκλογικών 
αποτελεσμάτων είναι ότι οι Ρε-
πουμπλικανοί κυριαρχούν παρα-
δοσιακά στις περισσότερες περι-
φέρειες. Σε αυτές που ο περιφε-
ρειάρχης ήταν του κόμματός τους 
πήραν ποσοστά της τάξης του 
36%, αλλά σε αυτές που δεν είχαν 
τον περιφερειάρχη, το ποσοστό 
τους περιορίστηκε στο 16%.
Αυτό σημαίνει ότι έχουν δημι-
ουργήσει ισχυρούς μηχανισμούς 
εξουσίας σε επίπεδο περιφέρειας, 
δεν έχουν αποκτήσει όμως ευρύ-
τερη πολιτική δυναμική, ικανή να 
τους ανεβάσει σε υψηλά επίπεδα 
και στις περιφέρειες που δεν α-
σκούν εξουσία.
Το άλλο πρόβλημα των Ρεπου-
μπλικανών είναι η παραδοσιακή 
σύγκρουση προσωπικοτήτων του 
χώρου. Ήδη τρεις περιφερειάρ-
χες έχουν εκφράσει την επιθυ-
μία τους να είναι προεδρικοί υπο-
ψήφιοι, ενώ υπάρχουν και άλλες 
προσωπικότητες της κεντροδε-
ξιάς, όπως ο πρώην υπουργός Ε-
ξωτερικών και πρώην επίτροπος 
Μισέλ Μπαρνιέ, που θα ήθελαν 
να αναμετρηθούν με τον Μακρόν 
στις προεδρικές του 2022.
Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο 
έχει δοκιμάσει εκλογικά βάθη α-
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νάλογα με του ΚΙΝΑΛ, αξιοποίησε 
τις περιφερειακές εκλογές για να 
σταθεροποιηθεί και να επιβληθεί 
στον ευρύτερο χώρο μαζί με τους 
Οικολόγους και σε βάρος της Ανυ-
πότακτης Γαλλίας του Μελανσόν.
Και πάλι, οι αναλυτές δυσκολεύο-
νται να αποφασίσουν αν το Σοσι-
αλιστικό κόμμα έχει δυναμική α-
νοδική τάση ή απλά αξιοποιεί την 
παραδοσιακά ισχυρή παρουσία 
του σε επίπεδο περιφερειών.
Στις περιφέρειες που ελέγχει το 
Σοσιαλιστικό Κόμμα το ποσοστό 
του ήταν της τάξης του 28% ενώ 
στις περιφέρειες που δεν είχε τον 
περιφερειάρχη περιορίστηκε στο 
14%.
Σε κάθε περίπτωση το Σοσιαλι-
στικό κόμμα, από το οποίο προέρ-
χεται ο Μακρόν και το λεηλάτησε 
στις προεδρικές εκλογές του 2017, 
φαίνεται να ανακάμπτει από πολύ 
χαμηλά εκλογικά επίπεδα και οι 
Ρεπουμπλικανοί, τους οποίους πι-
έζει πολιτικά τα τελευταία χρόνια 
ο Μακρόν, αναδεικνύονται πάλι 
ως η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη 
της Γαλλίας.
Οι περιφερειακές εκλογές δεν 
είναι συγκρίσιμες με τις προεδρι-
κές, αλλά δεν υπάρχει αμφιβο-
λία ότι τα περιθώρια ελιγμών του 
Μακρόν έχουν περιοριστεί. Το 
κόμμα που δημιούργησε δεν τρα-
βάει. Η Λεπέν, την οποία προβάλ-

λει ως απειλή για να συσπειρώσει 
τον κόσμο γύρω του, μπορεί να 
μην είναι τόσο επικίνδυνη στην α-
ντίληψη των ψηφοφόρων. Οι Ρε-
πουμπλικανοί δείχνουν να κυρι-
αρχούν στον κεντροδεξιό, δεξιό 
πολιτικό χώρο, στον οποίο μετα-
κινήθηκε ο Μακρόν για να εμπο-
δίσει την ανάπτυξη της Λεπέν. Οι 
Σοσιαλιστές, τους οποίους λεηλά-
τησε εκλογικά ο Μακρόν, εμφα-
νίζουν σημάδια ανάκαμψης και οι 
Οικολόγοι, τους οποίους είχε εκ-
φράσει σε μεγάλο βαθμό το 2017 
αλλά στη συνέχεια απογοήτευσε, 
δείχνουν να στέκονται στα πόδια 
τους.
Αναπόφευκτα οι ψηφοφόροι θα ε-
πιχειρήσουν μια νέα αξιολόγηση 
της προοπτικής του Μακρόν, ο ο-
ποίος εμφανίζει αρκετά ισχυρή 
δημοσκοπική εικόνα, ταυτόχρονα 
όμως μια εικόνα προεδρικής πολι-
τικής μοναξιάς.

Οι ευρωπαϊκές 
προεκτάσεις 
Οι ευρωπαϊκές θέσεις που υπο-
στηρίζει ο Μακρόν είναι τις περισ-
σότερες φορές σύμφωνες με αυτές 
που υποστηρίζει η Ελλάδα, ενώ 
έχει πάρει πρωτοβουλίες και για 
την υποστήριξη της χώρας μας έ-
ναντι των τουρκικών απειλών και 
της σχετικής ευρωπαϊκής αδιαφο-
ρίας.

Η αποχώρηση της Μέρκελ από 
τον δημόσιο βίο, μετά τις εκλο-
γές του Σεπτεμβρίου του 2021, 
και η γαλλική προεδρία στη δι-
άρκεια του πρώτου εξαμήνου του 
2022, τους μήνες που θα προηγη-
θούν των προεδρικών του Μαΐου 
του 2022, δημιουργούσαν την ε-
ντύπωση ότι θα ενισχυόταν το ει-
δικό βάρους του Μακρόν και της 
Γαλλίας στις ευρωπαϊκές εξελί-
ξεις. Αυτού του είδους οι υπολο-
γισμοί μπορούν να αλλάξουν μετά 
το αρνητικό για τον Μακρόν και το 
κόμμα του αποτέλεσμα των περι-
φερειακών εκλογών.
Η πολιτική του αδυναμία συνδυ-
άζεται με την εντυπωσιακή ανα-
συγκρότηση των δυνάμεων των 
Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών. 
Τον Απρίλιο είχαν καταβαραθρω-
θεί δημοσκοπικά στο 22%-23% ε-
ξαιτίας της κόπωσης των Γερμανών 
με τα περιοριστικά μέτρα αλλά και 
της σκληρής αναμέτρησης για την 
ηγεσία στο τέλος της εποχής Μέρ-
κελ. Από τότε, οι Χριστιανοδημο-
κράτες έλυσαν το πρόβλημα της 
ηγεσίας σε όφελος του κεντρώου 
πρωθυπουργού της Κάτω Ρηνα-
νίας-Βεστφαλίας, Λάσετ, ο οποίος 
θα είναι και ο υποψήφιος καγκε-
λάριος του κόμματος στις εκλο-
γές του Σεπτεμβρίου. Με βάση τα 
αποτελέσματα των δημοσκοπή-
σεων του τελευταίου δεκαπενθή-

μερου, οι Χριστιανοδημοκράτες 
έχουν ανεβάσει το ποσοστό τους 
στο 28% έως 29%, με τους Πρά-
σινους να εμφανίζονται ισχυροί 
δεύτεροι με 21%-22%, τους Σοσι-
αλδημοκράτες στην τρίτη θέση με 
15%-16%, τους Φιλελεύθερους α-
νεβασμένους στο 12%-13%, τους 
σκληρούς δεξιούς έως ακροδεξι-
ούς της Εναλλακτικής για τη Γερ-
μανία γύρω στο 10% και την Αρι-
στερά στο 6%-7%.
Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να σχη-
ματιστεί κυβέρνηση συνασπισμού 
χωρίς τους Χριστιανοδημοκράτες, 
με δεδομένο ότι τα κόμματα αρ-
νούνται οποιαδήποτε συνεργασία 
με την Εναλλακτική για τη Γερμα-
νία και τα ποσοστά της Αριστεράς 
είναι πολύ χαμηλά για να κάνουν 
τη διαφορά.
Η νέα αυτοπεποίθηση των Χρι-
στιανοδημοκρατών φαίνεται στην 
προβολή των θέσεων του κυβερ-
νητικού προγράμματός τους. Αυτό 
στηρίζεται σε αυστηρότερη δημο-
σιονομική διαχείριση για να υ-
πάρξουν περιθώρια για φοροα-
παλλαγές και στην προειδοποί-
ηση του Λάσετ ότι: «Ο ευρωπαϊκός 
δανεισμός στη βάση της αμοιβαι-
ότητας είναι προσωρινός και στιγ-
μιαίος. Δεν είναι ούτε πρόκει-
ται να γίνει βήμα προς μια ένωση 
χρέους».
Με τον Μακρόν να εμφανίζει ση-
μάδια πολιτικής αποδυνάμωσης 
και τη γερμανική κεντροδεξιά να 
επιστρέφει, με ενισχυμένη αυτο-
πεποίθηση, στις γνωστές θέσεις 
της, τα ευρωπαϊκά ανοίγματα που 
έγιναν στο τέλος της περιόδου 
Μέρκελ με πρωτοβουλία Μακρόν 
μπορεί να μην έχουν εντυπωσι-
ακή συνέχεια.

Η πολιτική 
αποδυνάμωση του 
Μακρόν επηρεάζει 
και τις ευρωπαϊκές 
εξελίξεις
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Σ
ε ιερό τοτέμ της κυ-
βερνητικής θητείας 
του ΣΥΡΙΖΑ τείνει να 
αναχθεί η Συμφωνία 
των Πρεσπών, όπως 
προκύπτει από τον 
τρόπο με τον οποίο το 
κόμμα και επίλεκτα 

στελέχη του διαχειρίστηκαν την κρίση που 
δημιουργήθηκε, όταν ο πρωθυπουργός της 
γειτονικής χώρας απέφυγε να χρησιμοποιή-
σει για τη χώρα του το όνομα «Βόρεια Μα-
κεδονία», στο οποίο ο ίδιος συμφώνησε υ-
πογράφοντας τη σχετική συμφωνία, πριν από 
τρία χρόνια.
 «Σήμερα βρίσκομαι στο στάδιο του Άμστερ-
νταμ και δίνω την ισχυρή μου υποστήριξη 
στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Μα-
κεδονίας», είχε γράψει ο κ. Ζάεφ σε ανάρ-
τησή του στο Τwitter στις 22 Ιουνίου, με την 
οποία έκανε γνωστό ότι παρακολουθούσε 
αυτοπροσώπως τον αγώνα της χώρας του με 
την Ολλανδία για το EURO 2020.
Ουσιαστικά, η δήλωση του κ. Ζάεφ αποτε-
λούσε μία κλιμάκωση σε ό,τι αφορά τη χρήση 
του ονόματος, διότι τέσσερις ημέρες νωρί-
τερα είχε διαβεβαιώσει ότι το θέμα που είχε 
προκύψει με τη φανέλα της ομάδας, στην 
οποία χρησιμοποιούνταν τα αρχικά MKD 
και όχι το όνομα Βόρεια Μακεδονία, «θα ε-
πιλυθεί το αμέσως επόμενο διάστημα στη 
βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών και των 
κανόνων και των παραδόσεων της UEFA».
Όμως, όπως προέκυπτε, η επιλογή η ιστο-
ρική πρώτη συμμετοχή του αντιπροσωπευ-
τικού συγκροτήματος της γειτονικής χώρας 
στο EURO να μη συνοδεύεται από τον προσ-
διορισμό «Βόρεια» ήταν συνολική και αφο-
ρούσε και την ομοσπονδία ποδοσφαίρου και 
την κρατική ραδιοτηλεόραση.
Στην Ελλάδα, η στάση του κ. Ζάεφ αντιμε-
τωπίστηκε με δύο τρόπους. Η κυβέρνηση 
κλιμάκωσε τις αντιδράσεις της από την αρ-
χική δυσαρέσκεια μέχρι τη μετάθεση της κύ-
ρωσης των μνημονίων, που συνοδεύουν τη 
Συμφωνία των Πρεσπών.
Η αντιπολίτευση, όμως, διά του ΣΥΡΙΖΑ, 
ουσιαστικά επέρριψε την ευθύνη για τη μη 
χρήση του όρου «Βόρεια Μακεδονία» στην 
κυβέρνηση.
Την επομένη του tweet Ζάεφ από το Άμ-
στερνταμ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, δήλωσε ότι «αν η 
κύρωση είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα, δεν θα 
αντιμετωπίζαμε προβλήματα τώρα» και κά-
λεσε την κυβέρνηση να απαντήσει στο ερώ-
τημα «τι έχει κάνει η κυβέρνηση για να θω-
ρακίσει τη συμφωνία αυτή», καθώς και «αν 
η γραμμή της ΝΔ είναι ότι η Συμφωνία των 
Πρεσπών εξασφαλίζει πως η γειτονική μας 
χώρα θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία».
Στο ίδιο κλίμα, ο τομεάρχης Εξωτερικής Πο-
λιτικής του κόμματος και πρώην υπουργός 
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Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, απέ-
φυγε να ζητήσει από τα Σκόπια να εφαρμό-
σουν τη Συμφωνία στο θέμα της φανέλας, 
για το οποίο είπε ότι καλύπτεται πλήρως, 
χωρίς «τρύπες» και «παραθυράκια», από τη 
Συμφωνία των Πρεσπών και συγκεκριμένα 
από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 ζ και 
1 παρ. 7.
Ο κ. Κατρούγκαλος, όμως, κάλεσε την ελ-
ληνική κυβέρνηση άμεσα «να επιδιώξει τη 
συμμόρφωση με τη Συμφωνία, χωρίς τις κα-
θυστερήσεις που έχουν σημειωθεί σε άλλα 
σημεία της, όπως, για παράδειγμα, με τα 
σχολικά βιβλία».
Πάντως, ο κ. Ζάεφ έδειξε να κατανοεί το ο-
λίσθημα περισσότερο από ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ, 
καθώς την επομένη ημέρα, στις 23 Ιουνίου, 
και, αφού είχε προηγηθεί η απόφαση για 
την παραπομπή των μνημονίων στον Σε-
πτέμβριο, απέδωσε την επιλογή του να μι-
λήσει για «Μακεδονία» σε λάθος από συνή-
θεια.
«Είμαι ο πρώτος που σέβεται και εφαρμόζει 
τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όμως, κάποιες 
φορές γίνονται και λάθη. Είμαι 46 ετών και 
είναι φυσιολογικό, κάτι που επαναλαμβά-
νεις τόσα χρόνια να σου… ξεφύγει και στο 
γράψιμο», είπε, ενώ παράλληλα εξέφρασε 
τη δυσαρέσκειά του για τη μετάθεση των 
μνημονίων αν και εκδήλωσε κατανόηση:
«Αυτός δεν είναι λόγος να καθυστερήσουν 
οι Συμφωνίες και τα Μνημόνια στο ελλη-
νικό Κοινοβούλιο. Περιμέναμε δύο χρόνια 
για την κατάθεσή τους, μπορούμε να περι-
μένουμε τρεις μήνες ακόμα. Οι λαοί μας, 
όμως –Μακεδόνες και Έλληνες– περιμέ-
νουν να προχωρήσει η Συμφωνία», είπε 
χρησιμοποιώντας τον όρο «Μακεδόνες» 
που προβλέπεται στη Συμφωνία.
Λίγο αργότερα, μιλώντας στο Open, διευκρί-
νισε ότι δεν θεωρεί τη μετάθεση αντίδραση:
«Δεν περιμένω αντίδραση από την Ελλάδα, 
γιατί είμαστε καλοί φίλοι και τα μνημόνια 
είναι καλά για τη Βόρεια Μακεδονία και 
καλά για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι εγκαίρως 
θα τα επικυρώσουν», είπε. 

Το βουλγαρικό «όχι» αναστατώνει 
τα Σκόπια
Σύμφωνα όμως με κάποιες αναλύσεις, η υ-
πέρβαση της Συμφωνίας των Πρεσπών από 
τον κ. Ζάεφ ήταν η ένδειξη της δικής του 
δυσαρέσκειας για το γεγονός ότι στις 22 Ι-
ουνίου, όταν έκανε το tweet, συνεδρίαζε το 
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, στο οποίο η Βουλγαρία δεν 
ενέκρινε την έναρξη ενταξιακών διαπραγ-
ματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και 
την Αλβανία, που η Ε.Ε. είχε υποσχεθεί στα 
Σκόπια μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών.
«Η μεγάλη, οραματική ιδέα μιας ενωμέ-
νης Ευρώπης έχει ένα πρόβλημα σήμερα. 

Και το πρόβλημα βρίσκεται στην ίδια την 
Ε.Ε.», σχολίασε ο κ. Ζάεφ, ο οποίος όμως 
είχε προεξοφλήσει το «όχι» της Βουλγα-
ρίας όταν είχε επισκεφθεί τη Σόφια στις 18 
Ιουνίου.
«Το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την έ-
νταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ε.Ε. 
θα πρέπει να περιέχει εγγυήσεις για την 
εφαρμογή της Συμφωνίας του 2017, οι ο-
ποίες δεν υφίστανται επί του παρόντος», α-
νέφερε στην ανακοίνωση το υπουργείο Ε-
ξωτερικών της Βουλγαρίας, όταν ο κ. Ζάεφ 
πήγε με σκοπό να αλλάξει την άποψη των 
Βούλγαρων συνομιλητών του.
Μετά την επίσκεψη, ο Ζάεφ είχε πει ότι η 
Βουλγαρία στην παρούσα φάση έχει υπηρε-
σιακή κυβέρνηση που δεν μπορεί να λάβει 
σοβαρές πολιτικές αποφάσεις, καθώς βρί-
σκεται σε προεκλογική περίοδο ενόψει των 
βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν 
στις 11 Ιουλίου. 

Αλβανικοί υπαινιγμοί
Όμως, ήταν προφανές ότι το θέμα δεν ήταν 
τεχνικό αλλά βαθύτερο και το έθεσε δημο-
σίως δίκην αστείου ο Αλβανός πρωθυπουρ-
γός, Εντι Ράμα, στον κ. Ζάεφ.

«Ελπίζω πως δεν θα θέλουν να σας αποκαλέ-
σουν Δυτική Βουλγαρία, γιατί τότε θα πρέ-
πει να διαπραγματευτείτε ξανά με τους Έλ-
ληνες…» είπε ο Ράμα, με έμμεση πλην σαφή 
αναφορά στο ότι μέρος του βουλγαρικού πο-
λιτικού προσωπικού θεωρεί τους κατοίκους 
της Βόρειας Μακεδονίας Βούλγαρους. Ο ίδιος 
είναι βέβαιος ότι το υπόλοιπο είναι Αλβανοί.
Όμως, και για τον κ. Ράμα ήταν μία δύσκολη 
ημέρα, διότι το βουλγαρικό «όχι» συμπαρέ-
συρε και τις φιλοδοξίες της δικής του χώρας 
για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, 
καθώς οι δύο χώρες αντιμετωπίζονται από κοι-
νού από την Ε.Ε.
«Όλοι έχουν το δικαίωμα να αισθάνονται α-
πογοητευμένοι, γιατί ξαφνικά εμφανίζεται η 
Βουλγαρία και θέλει κάτι περισσότερο», είπε 
ο κ. Ράμα.
Όπως θα πρέπει να σημειωθεί ότι το EURO 
2020 άφησε ακόμη ένα τραύμα στα Σκό-
πια, καθώς κατά την ανάκρουση των εθνικών 
ύμνων οι αλβανικής καταγωγής παίκτες της 
ομάδας απέφευγαν να τραγουδούν τον ύμνο 
την ώρα που οπαδοί με περικεφαλαίες ήταν 
σε εθνική έξαψη στις εξέδρες.
Ουσιαστικά, μέσα σε λίγες ημέρες, ο κ. Ζάεφ 
βρέθηκε εν μέσω διασταυρούμενων πολιτι-
κών πυρών, καθώς δημιουργήθηκαν προβλή-
ματα στη Συμφωνία των Πρεσπών, ήλθε στο 
προσκήνιο η διαφοροποίηση ανάμεσα στις ε-
θνικές κοινότητες της χώρας του και αναδεί-
χθηκε η βουλγαρική επιφυλακτικότητα για 
την ίδια τη θέση της χώρας.

Ένας φίλος από τα παλιά
Ουσιαστικά, η μόνη δίοδος επικοινωνίας 
που απέμεινε για τη χώρα είναι η αναθέρ-
μανση των σχέσεων με τη Σερβία.
«Αυτή είναι μία ειλικρινής χειρονομία φι-
λίας», είπε ο πρόεδρος της σερβικής Βουλής, 
Ίβιτσα Ντάσιτς, παραλαμβάνοντας ένα τμήμα 
4 μέτρων του φράχτη που περιτριγύριζε το 
Κοινοβούλιο της Σερβίας από το 1936 έως το 
1956 και στη συνέχεια είχε μεταφερθεί στον 
περίγυρο της βίλας Μπιλιάνα, στην Οχρίδα, 
μίας από τις εξοχικές κατοικίες του Γιόζιπ 
Μπροζ Τίτο.
Αλλά αυτή δεν ήταν η μόνη χειρονομία φι-
λίας, καθώς η Σερβία ήταν η πρώτη χώρα 
που δώρησε στη Βόρεια Μακεδονία εμβόλια 
κατά του COVID-19 και στη συνέχεια επέ-
τρεψε τον δωρεάν εμβολιασμό των πολιτών 
της χώρας στη Σερβία.
Σε αντάλλαγμα, η Βόρεια Μακεδονία εξαί-
ρεσε όλους τους Σέρβους από την καταβολή 
διοδίων, ενώ ο δήμαρχος της Οχρίδας, κύ-
ριου προορισμού των Σέρβων τουριστών 
στην χώρα, εξαίρεσε τους Σέρβους επισκέ-
πτες από την καταβολή τελών στάθμευσης, 
δηλαδή τους εξασφάλισε δωρεάν πάρκινγκ.
Όντως, το πάρκινγκ στην Οχρίδα είναι δύ-
σκολο...

Τα tweets του κ. Ζάεφ 
ερμηνεύονται και ως ένδειξη 
δυσαρέσκειας για το γεγονός 
ότι το Συμβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων της Ε.Ε., μετά από 
το «όχι» της Βουλγαρίας, δεν 
ενέκρινε την έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια 
Μακεδονία και την Αλβανία, 
που η Ε.Ε. είχε υποσχεθεί στα 
Σκόπια μετά τη Συμφωνία των 
Πρεσπών

Ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά 
επέρριψε την ευθύνη για τη 
μη χρήση του όρου «Βόρεια 
Μακεδονία» από τον Ζάεφ στην 
κυβέρνηση
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Στροφή 180 μοιρών από τη Βουλγαρία
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Η κρίση επιβάλλει 
την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας του 
ευρωπαϊκού συστήματος

Τ
ο τελευταίο διά-
στημα επανήλθε 
στην ελληνική 
πολιτική επικαι-
ρότητα το θέμα 
της Συμφωνίας 

των Πρεσπών. Ο Ζάεφ την ερμη-
νεύει με τον δικό του προκλητικό 
τρόπο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
είναι δεσμευμένη από την υπο-
γραφή Τσίπρα έναντι της Ε.Ε., 
αλλά δεν βιάζεται να περάσει 
από τη Βουλή τα σχετικά μνημό-
νια συνεργασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ελ-
πίζει σε έναν διχασμό της ΝΔ, 
όπως πριν από 30 χρόνια, για να 
διευκολυνθεί στον πολιτικό σχε-
διασμό του. 
Οι ελληνικές αναταράξεις είναι 
μικρές σε σχέση με το ευρύτερο 
πρόβλημα που έχει δημιουργη-

θεί γύρω από τη Βόρεια Μακε-
δονία. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι 
ήταν οι πρώτοι που αναγνώρισαν 
το κράτος των Σκοπίων σαν «Μα-
κεδονία» μετά τη διάλυση της 
Γιουγκοσλαβίας, σκληραίνουν 
τη στάση τους έναντι του Ζάεφ, 
προβάλλοντας στρατηγική «Με-
γάλης Βουλγαρίας». Οι Αλβανοί 
διαμαρτύρονται για την καθυ-
στέρηση στην έναρξη των εντα-
ξιακών διαπραγματεύσεων, εφό-
σον οι «27» τούς αντιμετωπίζουν 
ως «πακέτο» με τη Βόρεια Μακε-
δονία. Ο Ζάεφ –από την πλευρά 
του– προσπαθεί να αμυνθεί ενι-
σχύοντας τον «μακεδονισμό». 
Στις Βρυξέλλες έχουν αρχίσει να 
αντιλαμβάνονται ότι το άνοιγμα 
στα Δυτικά Βαλκάνια με προ-
οπτική ένταξης των έξι κρατών 

στην Ε.Ε. δεν είναι το αντιστάθ-
μισμα στο Brexit, όπως πίστευαν, 
αλλά μια γεωπολιτική περιπέτεια 
με άγνωστη κατάληξη.
 
Στη σκιά του Γκότσε 
Ντέλτσεφ
Ο Γκότσε Ντέλτσεφ γεννήθηκε 
στο Κιλκίς και έπεσε μαχόμε-
νος κατά των Οθωμανών το 1903 
στο χωριό Καρυές των Σερρών, 
το οποίο τότε ονομαζόταν Μπά-
νιτσα. 
Ήταν επικεφαλής των ένοπλων 
βουλγάρικων ανταρτικών σωμά-
των και συμβόλιζε τη σλαβική ε-
ξέγερση κατά των Οθωμανών. 
Ο οπλαρχηγός ετάφη στις Κα-
ρυές, αλλά το 1906 οι Βούλγα-
ροι μετέφεραν τη σωρό του στη 
Σόφια για να τον τιμήσουν και να 

τον μετατρέψουν σε σύμβολο του 
αγώνα. 
Το 1946 όμως άλλαξαν οι υπο-
λογισμοί, μαζί και ο τρόπος που 
γράφεται η Ιστορία. Ο Στάλιν ζή-
τησε από τον κομμουνιστή ηγέτη 
της Βουλγαρίας, Γκεόργκι Δημη-
τρόφ, να αποδώσει στον ηγέτη 
της κομμουνιστικής Γιουγκοσλα-
βίας, Τίτο, τη σωρό του Γκότσε 
Ντέλτσεφ για να μεταφερθεί στα 
Σκόπια και να συμβάλει με τον 
συμβολισμό της στη συγκρότηση 
«μακεδονικού έθνους». 
Η πολιτική συγκυρία άλλαξε, ο 
Τίτο συγκρούστηκε με τον Στά-
λιν, η «Δημοκρατία της Μακε-
δονίας» αναπτύχθηκε σαν μέρος 
της ομοσπονδιακής Γιουγκοσλα-
βίας και το 1992 –με την κατάρ-
ρευση του κομμουνισμού και τη 
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας– η 
Βουλγαρία ήταν η πρώτη χώρα 
που αναγνώρισε τη «Δημοκρατία 
της Μακεδονίας» σαν ανεξάρτητο 
κράτος.
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πα-
ρατήρησα ότι κάθε φορά που Έλ-
ληνες ευρωβουλευτές προσπα-
θούσαμε να εκφράσουμε αντιρ-
ρήσεις ή επιφυλάξεις για την 
πολιτική των Σκοπίων, Βούλγα-
ροι συνάδελφοι επιχειρηματο-
λογούσαν υπέρ της γειτονικής 
χώρας και στη συνέχεια υπέρ της 
συμφωνίας των Πρεσπών. 
Η υποστήριξη της Σόφιας στα 
Σκόπια δεν ήταν, όπως αποδεί-
χθηκε, ανιδιοτελής αλλά ήταν 
σύμφωνη με τη στρατηγική της 
«Μεγάλης Βουλγαρίας». Με 
βάση αυτό το αφήγημα, οι Σλα-
βομακεδόνες των Σκοπίων είναι 
ένα «παραστρατημένο» βουλγά-
ρικο φύλο και η «μακεδονική» 
γλώσσα στηρίζεται στη βουλγα-
ρική. 
Για όσο διάστημα η Αθήνα κρα-
τούσε σε απόσταση τα Σκόπια, 
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Ο Μητσοτάκης στέλνει 
μηνύματα δυσαρέσκειας 
στον Ζάεφ

η Σόφια παρενέβαινε υπέρ των 
Σκοπίων για λόγους εντυπώσεων 
και γενικότερης στρατηγικής. Με 
τη Συμφωνία, όμως, των Πρεσπών 
επισημοποιήθηκε, παρά της α-
ντιρρήσεις της ευρύτερης ελλη-
νικής κοινής γνώμης, η «μακεδο-
νική» εθνότητα και γλώσσα. 
Οι Βούλγαροι έκαναν τους υπο-
λογισμούς τους από την αρχή και 
από τον Νοέμβριο του 2020 άρχι-
σαν να μπλοκάρουν, σε επίπεδο 
υπουργών Εξωτερικών αλλά και 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την έ-
ναρξη των διαπραγματεύσεων για 
την ένταξη της Βόρειας Μακεδο-
νίας στην Ε.Ε. 
Ορισμένες χώρες, όπως η Γαλλία, 
οι οποίες δεν βιάζονται, σε ό,τι 
αφορά τη διεύρυνση προς τα Δυ-
τικά Βαλκάνια, έκαναν «πακέτο» 
τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις 
με την Αλβανία με εκείνες για τη 
Βόρεια Μακεδονία, με αποτέλε-
σμα να έχει «παγώσει» η όλη δι-
αδικασία. 
Οι Βούλγαροι ζητούν να υπογρα-
φεί παράρτημα στη συμφωνία φι-
λίας και καλής γειτονίας που υ-
πέγραψαν με τα Σκόπια τον Αύ-
γουστο του 2017, στο οποίο να 
επισημαίνεται ότι οι Σλαβομα-

κεδόνες της Βόρειας Μακεδο-
νίας έχουν βουλγαρικές ρίζες, η 
«μακεδονική» γλώσσα προέρχε-
ται από τη βουλγαρική, το όνομα 
Βόρεια Μακεδονία δεν υποκρύ-
πτει αλυτρωτισμό και φυσικά ότι 
ο Γκότσε Ντέλτσεφ ήταν Βούλγα-
ρος. 
Οι σκληροί όροι που προβάλ-
λει η Σόφια έναντι των Σκοπίων, 
στην απίθανη περίπτωση που θα 
γίνουν δεκτοί, θα αποσταθερο-
ποιήσουν ολόκληρο το «μακεδο-
νικό» οικοδόμημα, το οποίο δέχε-
ται διπλή πίεση. Από το αφήγημα 

της «Μεγάλης Βουλγαρίας» αλλά 
και την αλβανική μειονότητα στην 
οποία αναλογεί το 25% του πλη-
θυσμού της Βόρειας Μακεδονίας-
και η οποία μπορεί να μετατραπεί, 
όπως κατά το παρελθόν, σε μέσο 
επιδίωξης «Μεγάλης Αλβανίας». 

Εκλογές στις 11 Ιουλίου
Η πατριωτική ή εθνικιστική 
στροφή της Βουλγαρίας αποδίδε-
ται από τους περισσότερους ανα-
λυτές στην πολιτική αναταραχή 
που έχει ξεσπάσει. 
Με τις εκλογές του Απριλίου 2021 
φαίνεται ότι έφτασε στο οριστικό 
τέλος της η πολυετής πολιτική κυ-
ριαρχία του Μπορίσοφ. 
Το κεντροδεξιό κόμμα του, GERB, 
υποχώρησε στο 25,8% των ψήφων 
και περιορίστηκε σε 75 επί συνό-
λου 240 εδρών. Δεύτερο κόμμα α-
ναδείχθηκε το κόμμα «Υπάρχει 
Τέτοιος Λαός», του οποίου ηγεί-
ται ο Τριφόνοφ, μια αμφιλεγό-
μενη τηλεοπτική περσόνα. Εξα-
σφάλισε 17,4% των ψήφων και 51 
έδρες. 
Τρίτο ήρθε το Βουλγαρικό Σο-
σιαλιστικό Κόμμα, με ρίζες στο 
πρώην κομμουνιστικό καθεστώς, 
το οποίο όμως γνώρισε μεγαλύ-

τερη πτώση από την κεντροδεξιά. 
Έπεσε στο 14,8% και έμεινε με 43 
έδρες. Τέταρτο ήρθε το Κίνημα 
για τα Δικαιώματα και τις Ελευθε-
ρίες του Καρανταγί, το οποίο εκ-
φράζει τη μεγάλη τουρκική μειο-
νότητα της Βουλγαρίας. Ο Καρα-
νταγί κινείται στον φιλελεύθερο 
χώρο και δεν έχει καλές σχέσεις 
με τον Ερντογάν, ο οποίος προ-
σπάθησε ανεπιτυχώς να δημι-
ουργήσει ισχυρό ανταγωνιστικό 
κόμμα. Το Κίνημα για τα Δικαι-
ώματα και τις Ελευθερίες κατέ-
γραψε ποσοστό 10,4% και εξα-
σφάλισε 30 έδρες. 
Πέμπτο ήρθε το κόμμα Δημοκρα-
τική Βουλγαρία με 9,3% και 27 
έδρες και έκτο το κόμμα «Ξεση-
κωθείτε, έξω η Μαφία» με 4,6% 
και 14 έδρες. 
Για να εκπροσωπηθεί ένα κόμμα 
στο βουλγαρικό κοινοβούλιο α-
παιτείται να περάσει το όριο του 
4%. 
Το αποτέλεσμα των εκλογών του 
Απριλίου οδήγησε σε πολιτικό 
και κυβερνητικό αδιέξοδο. Η κε-
ντροδεξιά του Μπορίσοφ έχασε 
την ηγεμονία της και τη δυνατό-
τητα να ηγηθεί κυβερνητικού συ-
νασπισμού, εφόσον τα άλλα κόμ-
ματα δεν ήθελαν να συνεργαστούν 
μαζί της. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα 
–το οποίο θεωρείται και αυτό συ-
στημικό– βρέθηκε επίσης χωρίς 
κυβερνητική προοπτική, εφόσον 
τα κόμματα «Υπάρχει Τέτοιος 
Λαός», Δημοκρατική Βουλγαρία 
και «Ξεσηκωθείτε, έξω η Μαφία» 
έχουν θέσει σαν βασική προτεραι-
ότητα την κάθαρση και αρνούνται 
οποιαδήποτε συνεργασία με τους 
«διεφθαρμένους» της κεντροδε-
ξιάς και της κεντροαριστεράς. 
Το πολιτικό σύστημα αντιμέτωπο 
με την αντισυστημική δύναμη 
υπέρ της κάθαρσης επεδίωξε τη 
σταθεροποίησή του παίζοντας το 
πατριωτικό ή και το εθνικιστικό 
χαρτί. 
Ακόμη και η παρέμβαση Μέρκελ 
στον Μπορίσοφ και η άσκηση πί-
εσης από τη Γερμανία προς τη 
Βουλγαρία δεν στάθηκαν ικα-
νές να οδηγήσουν στην άρση του 
βουλγαρικού βέτο στην έναρξη ε-
νταξιακών διαπραγματεύσεων με 
τη Βόρεια Μακεδονία. 
Από την άλλη, η επιχείρηση στα-
θεροποίησης του πολιτικού συ-
στήματος δεν φαίνεται να απέ-
δωσε. Δεν υπήρξε δημιουργία 



Η πολιτική αναταραχή 
στη Βουλγαρία 
έφερε βέτο στην 
έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων 
με τη Βόρεια Μακεδονία
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βιώσιμου κυβερνητικού συνα-
σπισμού, με αποτέλεσμα να ο-
ριστεί ως μεταβατικός πρωθυ-
πουργός μία ανεξάρτητη προσω-
πικότητα και να οριστούν νέες 
εκλογές για τις 11 Ιουλίου 2021. 
Η προεκλογική αντιπαράθεση 
δεν επέτρεψε τη συνεννόηση 
με τις Βρυξέλλες και τα Σκόπια, 
ενώ είναι πολύ πιθανόν να συνε-
χιστεί η περίοδος της αστάθειας 
και μετά τις εκλογές της 11ης Ι-
ουλίου. 
Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, 
το κεντροδεξιό κόμμα του Μπο-
ρίσοφ υποχωρεί κι άλλο, πιθα-
νότατα επειδή στερήθηκε τον έ-
λεγχο της εξουσίας και τη δυ-
νατότητα για προεκλογικές 
ρυθμίσεις. Όλα τα κόμματα της α-
ντιπολίτευσης ενισχύονται, ιδι-
αίτερα τα τρία που προβάλλονται 
σαν αντισυστημικά και έχουν 
κάνει σημαία τους την κάθαρση. 
Επιπλέον, διάφορα ακροδεξιά, ε-
θνικιστικά κόμματα και ομάδες 
συνασπίστηκαν και δημιούργη-
σαν το κόμμα «Βούλγαροι Πατρι-
ώτες». Με βάση τα αποτελέσματα 
των δημοσκοπήσεων, αναμένεται 
να περάσει με άνεση το όριο του 
4% που του εξασφαλίζει κοινο-
βουλευτική εκπροσώπηση.
Συνεπώς, η επόμενη μέρα των ε-
κλογών της 11ης Ιουλίου μπορεί 
να είναι ακόμη πιο μπερδεμένη, 
με αποτέλεσμα να παραμείνει 
δύσκολη ως αδύνατη η συνεννό-
ηση της Σόφιας με τις Βρυξέλλες 
και τα Σκόπια. 

Ο ρόλος της Ελλάδας
Είναι φανερό ότι ο Ζάεφ αντι-
δρά στην πίεση που δέχεται από 
τη Βουλγαρία επενδύοντας στον 
«μακεδονισμό». 

Ερμηνεύει τη συμφωνία των Πρε-
σπών με τρόπο που διευκολύνει 
τον πολιτικό του σχεδιασμό. Για 
παράδειγμα, η εθνική ομάδα πο-
δοσφαίρου της Βόρειας Μακεδο-
νίας εμφανίστηκε στο EURO με 
τα αρχικά της «Μακεδονίας» στη 
φανέλα της. Η επίσημη δικαιο-
λογία που προβλήθηκε –όταν δι-
αμαρτυρήθηκε η Ελλάδα– είναι 
ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου 
δεν χρηματοδοτείται από το κρά-
τος, είναι ανεξάρτητη και σύμ-
φωνα με το κείμενο της συμφω-
νίας των Πρεσπών οι δεσμεύσεις 
περί «Βόρειας Μακεδονίας» δεν 
ισχύουν γι’ αυτήν. 
Ο Ζάεφ έσπευσε να διαβεβαιώ-
σει την Αθήνα ότι θα υπάρξει δι-
ορθωτική παρέμβαση, αλλά τε-
λικά δεν έκανε τίποτα. Σαν να 
μην έφτανε αυτό, έκανε κι ένα 
tweet από το γήπεδο που παρα-
κολουθούσε την αναμέτρηση Ολ-
λανδίας-Βόρειας Μακεδονίας με 
τον πρωθυπουργό της Ολλαν-
δίας, Ρούτε, για τον αγώνα της ο-
μάδας της «Μακεδονίας». 
Είναι γνωστές οι αντιρρήσεις του 
Μητσοτάκη για το περιεχόμενο 
της Συμφωνίας των Πρεσπών. 
Τις είχε εκφράσει σε όλους τους 
τόνους σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και είχε ζητήσει από την κυβέρ-
νηση Τσίπρα να μην δεσμευτεί, 
γιατί η δέσμευση θα ίσχυε ανα-

πόφευκτα και για την κυβέρνηση 
της ΝΔ. 
Στη συνάντηση που είχε ο πρω-
θυπουργός με τον Ζάεφ τον Μάιο 
στην Αθήνα συνόψισε τις απαιτή-
σεις του προς την άλλη πλευρά 
ως εξής: «Ζωτικής σημασίας πα-
ραμένει ο σεβασμός των σχέ-
σεων καλής γειτονίας και η πλή-
ρης, συνεπής και καλή τη πίστει 
εφαρμογή της Συμφωνίας των 
Πρεσπών, όπως έχουμε συζητή-
σει. Αυτοί είναι οι βασικοί δεί-
κτες στις διμερείς μας σχέσεις, 
αλλά και για την προοπτική έντα-
ξης της χώρας σας στην Ε.Ε.».
Το tweet του Ζάεφ θεωρήθηκε 
από τον πρωθυπουργό η σταγόνα 
που ξεχείλισε το ποτήρι. Μπο-
ρεί ο πρωθυπουργός της Βόρειας 
Μακεδονίας να μίλησε για λάθος 
του, σε μια προσπάθεια να περιο-
ρίσει την ένταση, αλλά η όλη συ-
μπεριφορά του κρίνεται πλέον 
χαμηλού πολιτικού και διπλωμα-
τικού επιπέδου. 
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πρό-
κειται να αμφισβητήσει την υπο-
γραφή της κυβέρνησης Τσίπρα που 
δεσμεύει την Ελλάδα, γιατί αυτό θα 
μας εξέθετε σε μεγάλες ευρωπαϊκές 
και οικονομικές πιέσεις και θα συ-
νέβαλε στη διπλωματική μας απο-
μόνωση σε μία περίοδο κατά την 
οποία ενισχύουμε τη θέση μας ένα-
ντι της Τουρκίας μέσω της συνερ-

γασίας με την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ. 
Στέλνει όμως το μήνυμα της δυσα-
ρέσκειάς της, καθυστερώντας την 
επικύρωση από τη Βουλή των τριών 
μνημονίων συνεργασίας της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών, που έχουν 
κυρίως οικονομικό και εμπορικό 
ενδιαφέρον. 
Η τακτική αυτή είναι απόλυτα συ-
νεπής με τη στρατηγική που έχει 
περιγράψει ο Μητσοτάκης. Τα 
Σκόπια θα διευκολύνονται στις 
ευρωπαϊκές τους επιδιώξεις όταν 
είναι εντάξει στις σχέσεις τους με 
την Αθήνα και θα δυσχεραίνονται 
όταν κινούνται σε λάθος κατεύ-
θυνση. 
Το πρόβλημα, άλλωστε, είναι πε-
ρισσότερο των Βρυξελλών και λιγό-
τερο της Αθήνας. Η Ε.Ε. των «27» 
κυριαρχεί οικονομικά στα Δυτικά 
Βαλκάνια, εφόσον σε αυτή αναλο-
γούν περίπου το 75% των ξένων ά-
μεσων επενδύσεων και του διε-
θνούς εμπορίου. Από τη στιγμή 
που αποφασίστηκε η διεύρυνση –
περισσότερο για γεωπολιτικούς λό-
γους– για να αντισταθμιστεί και το 
πλήγμα του Brexit, το «πακέτο» με 
τη «Μεγάλη Βουλγαρία», τον «μα-
κεδονισμό», τη «Μεγάλη Αλβα-
νία», τη διαμάχη Σερβίας-Αλβανίας 
για το Κόσοβο, όπως και το χάος 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης περνάνε 
στην ευθύνη και στη διαχείριση 
των Βρυξελλών.



Μ
ία από τις πιο σημαντικές αναπτύξεις εντός του Ελληνικού είναι ένα υπερσύγχρονο εμπο-
ρικό κέντρο νέας γενιάς, που θα αναπτυχθεί στην περιοχή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, 
εντός της πρώτης πενταετούς φάσης υλοποίησης του εμβληματικού αυτού έργου. Στο πλαί-
σιο αυτό, η Lamda Development S.A. ανακοινώνει την στρατηγικής σημασίας συνεργα-
σία της με την Fourlis S.A. για την ανάπτυξη ενός μοναδικού Εμπορικού Πάρκου Λιανικής 
(«Retail Park»), εντός του εμπορικού κέντρου. Το Εμπορικό Πάρκο Λιανικής θα αποτελεί 

μια σύνθεση από καταστήματα μεγάλης επιφάνειας («Big Boxes»). 
Η συνολική επένδυση για τη δημιουργία του Retail Park υπολογίζεται σε πενήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ.
Η συνεργασία, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό Μνημόνιο μεταξύ των μερών, προβλέπει την απόκτηση από τη 
Fourlis S.A. διηρημένων ιδιοκτησιών και του αντίστοιχου ποσοστού συνιδιοκτησίας επί μέρους του οικοδομικού 
τετραγώνου εντός του οποίου θα αναπτυχθεί το εμπορικό κέντρο, με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
Retail Park μεγέθους 30.000 τ.μ. 
«Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη σύναψη αυτής της μοναδικής συνεργασίας. Το Ελληνικό σηματοδοτεί για την Ελ-
λάδα μία νέα εποχή ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Στο έργο αυτό θα συνεισφέρουμε δημιουργώντας ένα πρωτοπορι-
ακό retail park με διεθνείς tenants, όπως η IKEA και η Intersport», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ομίλου Fourlis, κ. Βα-
σίλης Φουρλής.
«Όπως έχουμε ήδη πει, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του έργου έχει η δημιουργία συνεργασιών με τους καλύτε-
ρους σε κάθε τομέα. Στον χώρο των Εμπορικών Πάρκων Λιανικής (Retail Park), δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κα-
λύτερο συνοδοιπόρο από τη Fourlis SA, έναν από τους μεγαλύτερους retailers στην ελληνική αγορά. Είμαστε πολύ 
χαρούμενοι για αυτήν τη συνεργασία και πιστεύουμε ότι θα προσδώσει τα μέγιστα, ώστε να προσφέρουμε στο ελ-
ληνικό κοινό εμπορικούς χώρους που όμοιους τους δεν έχει ξαναδεί», δήλωσε σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Lamda Development S.A., κ. Οδυσσέας Αθανασίου. 

Η 
Cosmote εντείνει τις δράσεις για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και την προστασία του πε-
ριβάλλοντος, θέτοντας ως στόχο τον 
μηδενισμό, έως το 2025, των εκπο-
μπών από την κατανάλωση ενέρ-

γειας στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ. Ήδη, το 100% 
του ηλεκτρισμού που καταναλώθηκε για τα δίκτυα του Ο-
μίλου το 2020 προήλθε από ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας. Από το σύνολο των σχετικών ενεργειών του, ο Ό-
μιλος ΟΤΕ κατάφερε το 2020 να εξοικονομήσει ενέργεια 
63,5 GWh, η οποία αντιστοιχεί στην κατανάλωση ηλεκτρι-
σμού μιας πόλης 40.000 κατοίκων. 
Οι νέοι στόχοι που θέτει ο Όμιλος ΟΤΕ για την αντιμετώ-
πιση της κλιματικής αλλαγής ισχύουν γενικά σε επίπεδο 
Ομίλου Deutsche Telekom. 
Συγκεκριμένα:
• Μηδενισμός των εκπομπών από την κατανάλωση ενέρ-
γειας στις εγκαταστάσεις του έως το 2025. Περιλαμβάνο-
νται οι εκπομπές από την κατανάλωση φυσικού αερίου, 
ντίζελ και βενζίνης, καθώς και οι εκπομπές από την κατα-
νάλωση ηλεκτρισμού.
• Mηδενισμός ανθρακικού αποτυπώματος έως το 2040. 
Περιλαμβάνονται οι εκπομπές από την παραγωγή των 
προϊόντων (εκπομπές προμηθευτών) έως και τη χρήση 
των προϊόντων από τους πελάτες.
• 100% χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κα-
τανάλωση ηλεκτρισμού και για το μέλλον.
Όπως τόνισε σχετικά, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος του Ομίλου ΟΤΕ κ. Τσαμάζ: «Τώρα είναι ώρα για 
δράση. Η μεγάλη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής με 
την υπερθέρμανση του πλανήτη, σε συνδυασμό με την 
κρίση της πανδημίας COVID-19, αποδεικνύει πόσο εύ-
θραυστη είναι η ανθρώπινη υγεία και πόσο ευάλωτος είναι 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT 
ΚΑΙ FOURLIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ RETAIL PARK 
ΕΝΤΌΣ ΤΌΥ ΕΛΛΗΝΙΚΌΥ

Η COSMOTE ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ 
ΣΕ ΜΗΔΕΝΙΚΌ ΑΝΘΡΑΚΙΚΌ ΑΠΌΤΥΠΩΜΑ

ο πλανήτης που ζούμε. Η μόνη βιώσιμη επιλογή που έ-
χουμε είναι όλοι μαζί, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και ιδιώ-
τες, να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για τη μείωση του 
περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, για να επιτευχθεί η 
λιγότερο δυνατή αύξηση του μέσου όρου της θερμοκρα-
σίας του πλανήτη και της αλλαγής του κλίματος. Ο Όμι-
λος ΟΤΕ έχει επιλέξει εδώ και πολλά χρόνια τον δρόμο 
της βιώσιμης ανάπτυξης, ενσωματώνοντας ESG κριτήρια. 
Πλέον, δεσμευόμαστε να επιτύχουμε νωρίτερα τον στόχο 
μας για μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Με την υπεύ-
θυνη δραστηριοποίησή μας και με σύμμαχο την ψηφιακή 
τεχνολογία, μπορούμε να φτιάξουμε έναν πλανήτη βιώ-
σιμο και έναν κόσμο καλύτερο για όλους» .
Η εξοικονόμηση φυσικών πόρων –βάσει των αρχών της 

κυκλικής οικονομίας– αποτελεί επίσης σημαντική προτε-
ραιότητα της συνολικής στρατηγικής του Ομίλου για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα ο Όμι-
λος ΟΤΕ:
• Κατανάλωσε 4,5 εκατ. λιγότερα τεμάχια πλαστικών μιας 
χρήσης από το πρόγραμμα ZEROPLASTIC στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις και τα καταστήματα τη διετία 2019-2020.
• Υιοθέτησε χάρτινες σακούλες πιστοποιημένες με FSC 
στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
• Aνακατασκεύασε περίπου 285.000 συσκευές τερματι-
κού εξοπλισμού (routers και TV decoders) το 2020, εξοι-
κονομώντας 45 τόνους πλαστικού. 
• Ανακύκλωσε ή επαναχρησιμοποίησε το 93% των απο-
βλήτων του το 2020.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development 
S.A., κ. Οδυσσέας Αθανασίου
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Κ
ατανοώντας τις ανησυχίες των 
εφήβων της εποχής μας, στην 
οποία τα δεδομένα αλλάζουν 
ταχύτατα και η επιλογή καριέ-
ρας γίνεται μια ολοένα και δυ-
σκολότερη διαδικασία, το Ιασώ 

Παίδων δημιούργησε ένα έγκριτο Πρόγραμμα Ε-

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌΎ ΠΡΌΣΑΝΑΤΌΛΙΣΜΌΎ 
ΑΠΌ ΤΌ ΙΑΣΏ ΠΑΙΔΏΝ

παγγελματικού Προσανατολισμού, που πραγμα-
τοποιείται από εγκεκριμένο και ειδικά εκπαιδευ-
μένο σύμβουλο. Έτσι, μέσω της χρήσης του Ariston 
Test, ο σύμβουλος μαζί με τον μαθητή μπορούν να 
εντοπίσουν τόσο τις ικανότητές του όσο και τα ε-
παγγελματικά του ενδιαφέροντα. Στη συνέχεια, 
μέσω της συμβουλευτικής που ακολουθεί, ο μαθη-

τής μαζί με τον σύμβουλο έχει την ευκαιρία να α-
νακαλύψει τις διαθέσιμες επιλογές και να συζητή-
σει την καλύτερη δυνατή συνέχεια της μαθησιακής 
του πορείας. 
Το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού του Ιασώ Παίδων απευθύνεται όχι μόνο σε 
μαθητές της Γ’ Λυκείου που πρόκειται να συμπλη-
ρώσουν το μηχανογραφικό τους και σε μικρότε-
ρους μαθητές, οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν 
πεδίο κατεύθυνσης, αλλά και σε φοιτητές που επι-
θυμούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο 
τις σπουδές τους και σε εργαζόμενους που θέλουν 
να αλλάξουν πεδίο απασχόλησης. 
Το Ariston Test διερευνά την προσωπικότητα, τις 
δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του εξεταζόμενου, 
προκειμένου να εντοπίσει τα επαγγέλματα που 
του ταιριάζουν. 
Συγκεκριμένα:
• Έχει Υψηλούς Δείκτες Αξιοπιστίας και Εγκυρό-
τητας.
• Ενσωματώνει 5 διαφορετικά τεστ σε 1 (προσωπι-
κότητας, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, και δεξιοτή-
των και ψυχολογικών παραγόντων).
• Βασίζεται στην τυπολογική θεωρία του Holland.
• Δεν αξιολογεί μόνο το ενδιαφέρον αλλά και τις 
δυνατότητες του μαθητή.
• Δίνει το έναυσμα για την έναρξη της συμβουλευ-
τικής διαδικασίας μεταξύ εγκεκριμένου συμβού-
λου επαγγελματικού προσανατολισμού και ενδια-
φερόμενου, μέσω της οποίας λύνεται το επαγγελ-
ματικό αδιέξοδο.

Η ANYTIME ΣΎΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ KINEO 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΌΧΗΜΑΤΑΣ

ήμερα, καθώς οι αστικές μετακι-
νήσεις σταδιακά αλλάζουν, η ηλε-
κτροκίνηση και η μικροκινητικό-
τητα έρχονται να εξασφαλίσουν 
σημαντικά οφέλη στην κοινω-
νία και το περιβάλλον. Τα Ελα-

φρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ) 
και τα ηλεκτρικά ποδήλατα αναδεικνύονται σε ε-
ξαιρετικά εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, με ελάχι-
στη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μηδε-
νικούς ρύπους. Είναι μικρά, ευέλικτα και προσιτά 
στο ευρύ κοινό, με χαμηλό κόστος συντήρησης 
και χρήσης. Κερδίζουν, έτσι, καθημερινά έδαφος 
και στους ελληνικούς δρόμους, αφού προσφέρουν 
ευχάριστες μετακινήσεις στην πόλη και βοηθούν 
στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Anytime συνεργάζεται με την 
Kineo, την εταιρεία που προωθεί τη μετάβαση στη 
μικροκινητικότητα μέσω καινοτόμων συστημάτων 
συνδρομής για την ενοικίαση ατομικών ηλεκτρι-
κών οχημάτων.
Η Kineo δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους και επι-
χειρήσεις να χρησιμοποιήσουν δοκιμαστικά τα συ-
γκεκριμένα οχήματα (ηλεκτρικά ποδήλατα και πα-
τίνια) και να τα επιλέξουν για τις καθημερινές μετα-
κινήσεις τους. Μάλιστα, η εταιρεία προσφέρει ένα 
ενιαίο προϊόν μαζί με όλες τις απαραίτητες συμπλη-
ρωματικές υπηρεσίες (συντήρηση, ασφάλεια κ.λπ.).
Επιπρόσθετα, η Anytime έρχεται και παρέχει ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης στα ηλε-

κτρικά οχήματα της Kineo, εξασφαλίζοντας καλύ-
ψεις με υψηλή ποιότητα που αφορούν τόσο στο 
όχημα (αστική ευθύνη, ίδιες ζημιές, ολική κλοπή, 
πλήρης οδική βοήθεια, νομική προστασία) όσο και 

στον οδηγό (προσωπικό ατύχημα, έξοδα ιατρο-
φαρμακευτικών δαπανών, έξοδα αντικατάστασης/
επισκευής οπτικών, έξοδα οδοντιατρικής αποκα-
τάστασης).





 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Ο κορονοϊός προκάλεσε κενά στη 
φροντίδα των ογκολογικών ασθενών
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Ι
διαίτερα απογοητευμένοι εμφανίζονται οι 9 
στους 10 ογκολογικοί ασθενείς από τον τρόπο 
διαχείρισής τους από την κυβέρνηση κατά το 
δεύτερο και τρίτο κύμα της επιδημίας κορονο-
ϊού. Η συγκεκριμένη διαπίστωση αποτελεί ένα 

από τα κύρια συμπεράσματα του 2ου σταδίου της 
έρευνας, την οποία διεξήγαγε την άνοιξη του 2021 η 
Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ. Η έρευνα 
αφορά την εμπειρία των ασθενών με καρκίνο από 
τα μέτρα της κυβέρνησης και τις επιπτώσεις της 
πανδημίας Covid-19 κατά το δεύτερο και το τρίτο 
κύμα της, τον χειμώνα 2020-2021.

Τα συμπεράσματα της έρευνας
• Από την έρευνα προκύπτουν κάποια ιδιαίτερα 

αξιοσημείωτα συμπεράσματα, είτε εξεταζόμενα 
μεμονωμένα είτε σε συγκριτική αντιπαράθεση 
με το 1ο στάδιο της έρευνας. Μεταξύ αυτών:

• 87% των συμμετεχόντων κρίνουν τις ενέργειες 
της κυβέρνησης μέτριες έως μη αποτελεσματι-
κές κατά το 2ο και 3ο κύμα της πανδημίας, ενώ 
το 64% δήλωνε ικανοποιημένο στο 1ο κύμα.

• 49% των ασθενών υποχρεώθηκε σε επιπλέον 
δαπάνες για την αντιμετώπιση της νόσου, τις 
οποίες διαφορετικά θα είχε αποφύγει.

• 47% των επιβιωσάντων χρησιμοποίησαν κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας τον ιδιωτικό τομέα, 
έναντι 33% του δημόσιου.

• 22% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι η θερα-
πεία του επηρεάστηκε λόγω του Covid-19.

• 50% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι υπήρ-
ξε καθυστέρηση επικοινωνίας με τον γιατρό. Η 

καθυστέρηση/ακύρωση των ραντεβού και των 
επαναληπτικών εξετάσεων καθώς και ο απο-
κλεισμός από τα νοσοκομεία ήταν τα κυριότερα 
προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ασθενείς, 
σε ποσοστό 35% και 15% αντίστοιχα.

• 77% των συμμετεχόντων αναφέρουν ότι η παν-
δημία είχε επιπτώσεις στην ψυχολογική τους 
κατάσταση.

• 41% των αυτοαπασχολούμενων και 18% των 
εργαζομένων/μισθωτών δηλώνουν προβλή-
ματα στην εργασία λόγω της πανδημίας, με το 
36% να δηλώνει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης 
δεν ήταν επαρκή για την προστασία των εργα-
ζομένων κατά τη 2η και την 3η φάση της παν-
δημίας.

• 72% των συμμετεχόντων έχουν εμβολιαστεί ή 
προτίθενται να εμβολιαστούν, μία πολύ σημα-
ντική αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο πο-
σοστό (41%) που είχε προκύψει από την αντί-
στοιχη έρευνα κατά το πρώτο διάστημα της 
πανδημίας, με 4 στους 10 συμμετέχοντες πά-
ντως να εξακολουθούν προβληματίζονται με το 
πρόγραμμα εμβολιασμού, ιδίως για τις παρε-
νέργειες, ζητήματα οργάνωσης και την έλλειψη 
ενημέρωσης.

• 8 στους 10 συμμετέχοντες πιστεύουν ότι οι 
καρκινοπαθείς πρέπει να έχουν προτεραιότητα 
στο εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Η ταυτότητα της έρευνας
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΛΟΚ, στην 
έρευνα συμμετείχαν συνολικά 512 ασθενείς και 

άτομα με εμπειρία καρκίνου από όλη την Ελλάδα. 
Οι απαντήσεις αποδίδουν με ρεαλισμό και ευθύτη-
τα την πραγματικότητα που βιώνουν οι ασθενείς με 
καρκίνο στη χώρα μας, εδώ και ένα και πλέον χρό-
νο. Η αξιολόγηση και η αποτίμηση των συγκριτικών 
αποτελεσμάτων των δύο ερευνών θα αποτελέσουν 
τον πλέον τεκμηριωμένο οδηγό για ουσιαστικές 
προτάσεις προς την Πολιτεία και όλους τους εμπλε-
κομένους στην ογκολογική περίθαλψη φορείς της 
χώρας μας, ώστε να επιτύχουμε βελτίωση των συν-
θηκών της ογκολογικής περίθαλψης και εξάλειψη 
των ανεπαρκειών που εμφανίστηκαν όλο αυτό το 
διάστημα.
H έρευνα υλοποιήθηκε από τις 10 Μαρτίου έως τις 
10 Απριλίου 2021, με στόχο να αναδείξει τα προ-
βλήματα που αντιμετώπισαν οι ασθενείς με καρκίνο 
κατά την επαφή τους με τις υγειονομικές δομές της 
χώρας μας και να καταγράψει τις επιπτώσεις που 
είχαν στη διάγνωση, τη θεραπεία, την εργασία, την 
ψυχολογική τους κατάσταση, και τη ζωή τους γενι-
κότερα, τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλω-
σης της πανδημίας, το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 
2020 έως Απρίλιος 2021 (2η & 3η φάση).
Η υλοποίηση της έρευνας έγινε από την Ελληνι-
κή Ομοσπονδία Καρκίνου και η επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων από την εταιρεία IQVIA. Η έρευνα 
για την εμπειρία των ασθενών αποτελεί μέρος της 
ευρύτερης εκστρατείας της Ελληνικής Ομοσπον-
δίας Καρκίνου «Καρκίνος εν μέσω της πανδημίας 
Covid-19», για την ενημέρωση και την υποστήριξη 
των ογκολογικών ασθενών.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ασθενείς και οι 
επιβιώσαντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε μία σει-
ρά ερωτημάτων για ζητήματα σχετικά με:
την εμπλοκή τους με το Σύστημα Υγείας,
τη διεξαγωγή των θεραπειών τους το τελευταίο 
12μηνο, τη χρήση ή μη ψηφιακών εφαρμογών και 
τις μεθόδους ενημέρωσής τους για την πανδημία σε 
σχέση με τη θεραπεία τους, τη συνολική τους εμπει-
ρία με τον Covid-19 και τις επιπτώσεις που αυτός 
είχε στην ψυχολογική και σωματική υγεία τους, την 
περίθαλψη και τη φροντίδα τους,τον εμβολιασμό 
κατά του Covid-19.

Οι 9 στους 10 καρκινοπαθείς 
θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν 
ανταποκρίθηκε στα προβλήμα-
τά τους, κατά το δεύτερο και το 
τρίτο κύμα της επιδημίας, σύμ-
φωνα με έρευνα της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καρκίνου
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Η ακριβής εικόνα για την απο-
τελεσματικότητα των εμβολίων 
έναντι των μεταλλαγμένων στε-
λεχών απαιτεί ειδικές κλινικές 
μελέτες, τις οποίες δεν έχουμε 
στη διάθεσή μας αυτήν τη στιγμή

Ι
διαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει σε παγκόσμιο επί-
πεδο η μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού, γνωστή ευ-
ρύτερα και ως ινδική μετάλλαξη, καθώς φαίνεται ότι 
τα εμβόλια που έχουμε ήδη δεν είναι αντίστοιχα απο-
τελεσματικά, όπως στις μέχρι σήμερα μεταλλάξεις. Με 
βάση τελευταίες έρευνες, φαίνεται ότι τα mRNA εμβό-

λια και δη της Pfizer/Biontech προστατεύουν, ενώ και της 
AstraZeneca παρέχει προστασία αλλά σχετικά μικρότερη.
Όπως ανέφερε πριν από δύο μέρες η πρόεδρος της Εθνι-
κής Επιτροπής Εμβολιασμών, ομότιμη καθηγήτρια Μαρία 
Θεοδωρίδου, η εμφάνιση της μετάλλαξης Δ του ιού που 
επικρατεί σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την αυξημέ-
νη μεταδοτικότητα, δημιουργεί οπωσδήποτε μία ανησυχία 
για τη μετάδοσή της σε γειτονικές χώρες και τη δημιουργία 
ενός τέταρτου κύματος επιδημίας.
«Όπως διαπιστώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, από μελέτες 
σε περισσότερα από 12.000 άτομα εμβολιασμένα με δύο 
δόσεις, η προστασία από το ινδικό στέλεχος με το εμβόλιο 
της Pfizer ήταν στη δεύτερη δόση της τάξεως του 86% και 
με το εμβόλιο της AstraZeneca περίπου στο 66%», ανέφερε 
η καθηγήτρια. Τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα υψηλά, αν ανα-
λογιστεί κανείς ότι το εμβόλιο της γρίπης, για παράδειγμα, 
προστατεύει το πολύ το 50% του πληθυσμού.
Η κα Θεοδωρίδου σημείωσε ότι θα πρέπει να τονιστεί ότι 
η ένταση ενός νέου κύματος λόγω της μετάλλαξης Δέλτα, 
εάν υπάρξει και στη χώρα μας, θα είναι ηπιότερη ως προς 
τις νοσηλείες και τους θανάτους και θα αφορά μόνο τους 
ανεμβολίαστους.
«Ο εμβολιασμός με δύο δόσεις, το πρόγραμμα δηλαδή στο 
οποίο έχει επιμείνει η χώρα μας, αποτελεί τη σημαντικότερη 
ασπίδα προστασίας», συμπλήρωσε η πρόεδρος της Επιτρο-
πής. Επίσης σημείωσε ότι η σημασία της χορήγησης της 
δεύτερης δόσης των εμβολίων είναι καθοριστική. «Σε 20 
από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συστήνεται 
ως πρόγραμμα εμβολιασμού οι δύο δόσεις του εμβολίου 
της AstraZeneca, γίνεται σύσταση χορήγησης της δεύτερης 
δόσης με το ίδιο εμβόλιο, αφού ο οποιοσδήποτε κίνδυνος 
στη δεύτερη δόση του εμβολίου είναι πρακτικά ελαχιστότα-
τος», τόνισε η καθηγήτρια.

Μετάλλαξη Δέλτα
Σύμφωνα επίσης με τον ο Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιο-
λογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα 
Μαγιορκίνη, η μετάλλαξη Δέλτα πιθανώς, ακόμα δεν έχου-
με πολύ ισχυρά στοιχεία, να σχετίζεται με αυξημένη νοση-
ρότητα.
«Το στέλεχος Δέλτα συνδέθηκε αρχικά με την εκρηκτική 
αύξηση της επιδημίας στην Ινδία και στη συνέχεια συνδέ-
θηκε με την επιδημική αύξηση στο Ηνωμένο Βασίλειο εντός 
των τελευταίων 2-3 εβδομάδων, την αύξηση των κρουσμά-
των στην Πορτογαλία τις τελευταίες 10 ημέρες, αλλά και με 
τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί 
στο Ισραήλ από τον Απρίλιο. Οι λοιμώξεις αυτές αφορούν 
κατά κύριο λόγο μη εμβολιασμένους και κυρίως νέους, που 
έχουν πιο έντονες κοινωνικές δραστηριότητες. Το στέλεχος 
φαίνεται να έχει αυξημένη διεισδυτικότητα ως αποτέλεσμα 
αυξημένης μεταδοτικότητας, αλλά και διαφυγής από ανοσο-
λογική απόκριση στα παλαιότερα στελέχη», τόνισε ο επίκου-
ρος καθηγητής.
«Σε κάθε περίπτωση, οι υπάρχουσες μελέτες δείχνουν ότι 
η καλύτερη αντιμετώπιση του στελέχους Δέλτα θα επιτευ-
χθεί μέσω αύξησης της πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης. 
Θα πρέπει λοιπόν να επισπεύσουμε το ραντεβού μας με το 

εμβόλιο και να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί στην 
τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής προστασίας» υπο-
στήριξε ο κ. Μαγιορκίνης.

Εμβόλια και παραλλαγές 
του SARS-CoV-2
Σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, δημοσι-
εύθηκε στις 23 Ιουνίου ειδική αναφορά στο περιοδικό «New 
England Journal of Medicine». Οι Καθηγητές της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, Γκίκας Μαγιορκίνης και Θάνος Δημόπουλος 
(Πρύτανης ΕΚΠΑ), συνοψίζουν τα ευρήματα αυτής της με-
λέτης. 
Όπως σημειώνουν, η ακριβής εικόνα για την αποτελεσματι-
κότητα των εμβολίων έναντι των μεταλλαγμένων στελεχών 
απαιτεί ειδικές κλινικές μελέτες, τις οποίες δεν έχουμε στη 
διάθεσή μας αυτήν τη στιγμή. Στο πλαίσιο αυτών των δο-
κιμών, προτείνεται να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα του 
εμβολίου όταν τα χρονικά διαστήματα έχουν παραταθεί ή 
ακόμα και να μελετηθούν οι βιοδείκτες (π.χ. επίπεδα αντι-
σωμάτων) που σχετίζονται με αποτελεσματικότερη ανοσο-
λογική απόκριση. 
Επίσης αναφέρεται η σημασία της αξιολόγησης των πιθα-
νών νέων, τροποποιημένων εμβολίων έναντι των όποιων 
κυκλοφορούντων στελεχών. Σημαντικό κομμάτι της με-
λέτης των νέων τροποποιημένων εμβολίων θα είναι κατά 
πόσο καλύπτουν ανθρώπους που (τουλάχιστον εργαστηρι-

ακά) δεν ανταποκρίθηκαν στον εμβολιασμό με τα προηγού-
μενα εμβόλια. Όπως συμβαίνει και στα τροποποιημένα εμ-
βόλια του ιού της γρίπης, έτσι και για τα τροποποιημένα εμ-
βόλια του SARS-CoV-2 δεν θα χρειαστούν κλινικές μελέτες, 
αλλά ίσως κάποιες περιορισμένες μελέτες σε ζώα. Τέλος 
πολύ σημαντική θα είναι η αξιολόγηση των τροποποιημέ-
νων εμβολίων είτε ως σχήμα που δίνεται σε άτομο που δεν 
έχει λάβει εμβόλιο στο παρελθόν είτε ως ενισχυτικό σχήμα, 
δηλαδή σε άτομο που έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό με 
παλαιότερα εμβόλια.

Κορονοϊός: Η ανησυχία για την ινδική 
μετάλλαξη και η αποτελεσματικότητα 

των εμβολίων
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Μάτια: Πόσο επικίνδυνος είναι ο ήλιος;
Στις μακροπρόθεσμες συνέπειες που έχει η υπεριώδης ακτινοβολία στα μάτια 

συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο καταρράκτης και το μελάνωμα του επιπεφυκότα

Η 
υπερβολική έκθεση στον ήλιο δεν βλά-
πτει μόνο το δέρμα, αλλά και τα μάτια, 
καθώς αυξάνει τον κίνδυνο να εκδηλω-
θούν πολλές οφθαλμοπάθειες. Γι’ αυτό 
τον λόγο έχει ζωτική σημασία να αρχίζει 
από τα πρώτα χρόνια της ζωής η προ-

στασία των ματιών από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV).
«Η υπεριώδης ακτινοβολία, είτε προέρχεται από μια φυ-
σική πηγή όπως ο ήλιος είτε από τεχνητές πηγές, μπορεί 
να προκαλέσει βλάβες στους επιφανειακούς αλλά και 
τους εν τω βάθει ιστούς των ματιών», λέει ο Χειρουρ-
γός-Οφθαλμίατρος Δρ. Αναστάσιος-Ι. Κανελλόπουλος, 
MD, καθηγητής Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου της 
Νέας Υόρκης (NYU Medical School). «Στους ιστούς που 
μπορεί να υποστούν βλάβες από την UV συμπεριλαμ-
βάνονται ο κερατοειδής χιτώνας, η ίριδα, ο επιπεφυκώς, 
ο κρυσταλλοειδής φακός αλλά και ο αμφιβληστροειδής 
χιτώνας στο πίσω μέρος των ματιών».
Οι βλάβες σε αυτούς τους ιστούς μπορεί να έχουν βρα-
χυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες. Χαρα-
κτηριστικές βραχυπρόθεσμες συνέπειες είναι η φω-
τοκερατίτιδα και το πτερύγιο. Η φωτοκερατίτιδα είναι 
έγκαυμα στον κερατοειδή, που συνήθως προκαλεί συ-
μπτώματα 6-10 ώρες μετά από την υπερβολική έκθεση 
στην UV. Αντίστοιχα, το πτερύγιο είναι η μη φυσιολογική 
ανάπτυξη ιστού, που εισδύει στον κερατοειδή (συχνότε-
ρα στο τμήμα του στην εσωτερική γωνία του ματιού). Συ-
νήθως παρατηρείται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. 
Το πτερύγιο είναι επίσης γνωστό ως «μάτι των σέρφερ».
Στις μακροπρόθεσμες συνέπειες που έχει η UV στα μά-
τια συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο καταρράκτης 

και το μελάνωμα του επιπεφυκότα. 
Όπως εξηγεί ο κ. Κανελλόπουλος, τα μάτια όλων των 
ανθρώπων είναι ευάλωτα στις βλάβες από την υπερι-
ώδη ακτινοβολία. Ωστόσο τα μικρά παιδιά διατρέχουν 
αυξημένο κίνδυνο, καθώς περνούν καθημερινά πολλές 
ώρες σε υπαίθριους χώρους, ενώ ταυτοχρόνως οι φα-
κοί των ματιών τους είναι ανώριμοι και δεν φιλτράρουν 
αποτελεσματικά την UV. 
Αυξημένο κίνδυνο να υποστούν οφθαλμικές βλάβες 
από τον ήλιο διατρέχουν επίσης οι πάσχοντες από ορι-
σμένες παθήσεις των ματιών, όπως η δυστροφία του 
αμφιβληστροειδούς. Το ίδιο ισχύει και για όσους βρί-
σκονται στο στάδιο της ανάρρωσης, μετά από εγχείρηση 
καταρράκτη ή μετά από φωτοδυναμική θεραπεία για 
ορισμένες παθήσεις του αμφιβληστροειδούς, όπως η 
υγρή εκφύλιση της ωχράς (εφαρμόζεται σε επιλεγμένα 
περιστατικά).
Ακόμα και οι ασθενείς που έκαναν εγχείρηση καταρ-
ράκτη πριν από πολλά χρόνια μπορεί να κινδυνεύουν 
περισσότερο από την UV. Επίσης, άλλοι ασθενείς με 
αυξημένο κίνδυνο είναι όσοι παίρνουν φάρμακα που 
αυξάνουν την ευαισθησία των ματιών στην UV. Τέτοια 
φάρμακα είναι ορισμένα αντιβιοτικά και αντισυλληπτικά, 
φάρμακα για την ψωρίαση ή την ελονοσία, ορισμένα δι-
ουρητικά και ηρεμιστικά κ.λπ. Ακόμα και ορισμένα μη 
στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, όπως η ιβουπρο-
φαίνη και η ναπροξένη, μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις 
να αυξήσουν την ευαισθησία των ματιών στην UV. 
Υπάρχουν επίσης ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες που 
διατρέχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο να υποστούν 
έγκαυμα στον κερατοειδή χιτώνα (φωτοκερατίτιδα). Σε 

αυτές ανήκουν όσοι περνούν πολλές ώρες καθημερινά 
στον ήλιο (από τους ορειβάτες και τους σκιέρ μέχρι τους 
αγρότες), όσοι ζουν σε μεγάλο υψόμετρο (η έκθεση στην 
UV αυξάνεται κατ’ αναλογία με το υψόμετρο) και όσοι 
χρησιμοποιούν ή εργάζονται σε περιβάλλον με πηγές 
υπεριώδους φωτός. 
Το χρώμα των ματιών επίσης παίζει ρόλο. Αρκετές με-
λέτες έχουν δείξει ότι η υπεριώδης ακτινοβολία είναι πιο 
επικίνδυνη για όσους έχουν γαλάζια ή πράσινα μάτια. Οι 
άνθρωποι αυτοί έχουν αυξημένη πιθανότητα να παρου-
σιάσουν σπάνιες μορφές καρκίνου στα μάτια, όπως το 
μελάνωμα στην ίριδα. 
Αν έχετε ανοιχτόχρωμα μάτια, είναι πιθανό να τα μι-
σοκλείνετε περισσότερο στον ήλιο απ’ ό,τι τα άτομα με 
σκούρο χρώμα ματιών. Είναι επίσης πιθανό να σας 
κουράζει πιο εύκολα ο φωτισμός από λάμπες φθορι-
σμού στο γραφείο ή να τρίβετε συχνά τα μάτια σας, όταν 
βρίσκεστε σε χώρους με έντονο φωτισμό. 
Για να προστατεύσετε τα μάτια και την όρασή σας από 
την UV, χρειάζεστε ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου που 
θα απορροφά κατά 100% την UVA και την UVB. Να το 
προμηθευτείτε από καλό κατάστημα οπτικών. Απαραί-
τητο είναι και ένα καπέλο με φαρδύ γείσο, καθώς και 
το να παραμένετε σε σκιερό χώρο τις πιο θερμές ώρες 
της ημέρας. 
Αν, τέλος, παρά τις προσπάθειές σας, αναπτύξετε συ-
μπτώματα στα μάτια (όπως έντονη ενόχληση ή πόνο) 
μετά από μια μέρα σε υπαίθριο χώρο, συμβουλευθείτε 
έναν οφθαλμίατρο. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία 
μπορούν να κάνουν τη διαφορά στις οφθαλμοπάθειες 
της UV, καταλήγει ο κ. Κανελλόπουλος.



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

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
∆ίνουν δυνατές επιλογές το 
Euro και το Copa America!

Σερί Tips

* Τόκιο- Οϊτά (27/06, 13:00): Σε εξαιρετική αγωνιστι-
κή κατάσταση βρίσκεται το Τόκιο, που προέρχεται από 
τρεις συνεχόµενες νίκες. Πιο πρόσφατη αυτή (0-1) επί 
της Τοκουσίµα. Μπορεί να τα καταφέρει και απέναντι 
στην αδύναµη εκτός έδρας Οϊτά. ∆ίκαιο το 1.85 στον 
άσο.

* Ντάλκουρντ - Ουµέα (27/06, 14:00): Η Ουµέα 
«τρέχει» ένα εντυπωσιακό σερί έξι νικών. ∆εν θα έχει 
εύκολο έργο απέναντι στη σκληροτράχηλη Ντάλκουρντ, 
µπορεί όµως να τα καταφέρει. Καλοπληρωµένο το 
διπλό στο 3.05.

* Ατλάντα Γιουνάιτεντ - Ρεντ Μπουλς Νέας Υόρκη 
(27/06, 22.30): Οι Ρεντ Μπουλς χάνουν µεγάλο µέρος 
της δυναµικότητάς τους µακριά από την έδρα τους. 
Συγκεκριµένα, έχουν ηττηθεί στα πέντε από τα έξι 
τελευταία παιχνίδια. ∆ύσκολο το έργο τους και απέναντι 
στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ. Ο άσος είναι στο 2.00.

Goal Tips

* Γιοκοχάµα - Σιµίζου (27/06, 12:00): Η Σιµίζου 
προέρχεται από εκτός έδρας νίκη (2-3) επί της 
Βεγκάλτα Σεντάι. Αυτή ήταν η πρώτη επικράτηση 
µακριά από το γήπεδό της µετά από πέντε συνεχόµε-
νες ήττες. Στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία εκτός 
έδρας παιχνίδια της, πάντως, σηµειώθηκαν περισσό-
τερα από δύο τέρµατα. Στο 1.98 το Over 2.5.

* Κασίµα - Σαπόρο (27/06, 12:30): Οι γηπεδούχοι 
είναι το φαβορί στο παιχνίδι, όµως και οι δύο οµάδες 
σκοράρουν µε χαρακτηριστική ευκολία. Η Κασίµα 
έχει πετύχει γκολ στα εφτά από τα οκτώ πιο πρόσφα-
τα παιχνίδια της, ενώ η Σαπόρο στα πέντε τελευταία. 
Το Goal/Goal προσφέρεται στο 1.66.

* Γιουβεντούντε - Φλαµένγκο (27/06, 17:00): 
∆εν τα κατάφερε στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της η 
Φλαµένγκο και ηττήθηκε (2-3) από την Μπραγκα-
ντίνο. Στα πέντε από τα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια 
της, µάλιστα, σηµειώθηκαν λιγότερα από τρία γκολ. 
Αναµενόµενα στο 1.85 το Under 2.5.

Head 2 Head

* Ουράβα - Φουκουόκα (27/06, 13:00): Εντυπω-
σιακή η παράδοση που έχει απέναντι στη Φουκου-
όκα η Ουράβα. Συγκεκριµένα, την έχει κερδίσει 
τις δέκα από τις έντεκα τελευταίες φορές που την 
αντιµετώπισε. Λογική η απόδοση 2.25 στον άσο.

* Ασιρίσκα - Μπροµαποϊκάρνα (27/06, 19:00): 
Η πρωτοπόρος Μπροµαποϊκάρνα έχει το ξεκάθαρο 
προβάδισµα για τη νίκη. Στα πέντε από τα έξι τε-
λευταία παιχνίδια της µε την Ασιρίσκα, όµως, έχουν 
σκοράρει και οι δύο οµάδες. Στο 1.57 το Goal/Goal.

* Μπάτε Μπορίσοφ - Ζοντίνιο (27/06, 20:00): 
Περίοδο φόρµας διανύει η Μπάτε Μπορίσοφ, 
που προέρχεται από επτά σερί νίκες. Στους εννιά 
από τους δέ κα πιο πρόσφατους αγώνες της µε τη 
Ζοντίνιο, πάντως, έχουν πετύχει γκολ και οι δύο 
αντίπαλοι. To Goal/Goal εντοπίζεται στο 1.80.
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Τ
ο Betarades.gr και 
η Free Sunday, 
αυτή την Κυριακή, 
σας προτείνουν 
τρία προγνωστικά 
µε ιδιαίτερη αξία! 
Μας απασχολούν 
σπουδαία παιχνί-

δια από τις δύο πιο εµπορικές διεθνείς 
διοργανώσεις του καλοκαιριού, το Euro 
και το Copa America. Το ενδιαφέρον 
από στοιχηµατική σκοπιά χτυπάει «κόκ-
κινο» όσο τα δύο τουρνουά προχωράνε 
και προσφέρουν αρκετές ευκαιρίες για 
ποντάρισµα. Περνάµε, λοιπόν, στις ανα-
λύσεις των προγνωστικών µας. 
Ξεκινάµε τις στοιχηµατικές µας προτά-
σεις µε την αναµέτρηση που διεξάγε-
ται για τη φάση των «16» του Euro, α-
νάµεσα στην Ολλανδία και την Τσεχία 
στις 19:00 στη Βουδαπέστη. Οι «οράνιε» 
τα πήγαν εξαιρετικά στη φάση των οµί-
λων και τερµάτισαν στην κορυφή του 
τρίτου, κάνοντας το απόλυτο των νικών. 
Συγκεκριµένα, επικράτησαν µε 3-2 επί 
της Ουκρανίας, µε 2-0 επί της Αυστρίας 
και µε 3-0 επί της Βόρειας Μακεδονίας. 

Πρώτος σκόρερ για την Ολλανδία ο Βαϊ-
νάλντουµ, που σηµείωσε τρία γκολ. Η 
Τσεχία προέρχεται από ήττα (0-1) από 
την Αγγλία, στο παιχνίδι που ολοκλή-

ρωσε τις υποχρεώσεις της στον τέταρτο 
όµιλο. Είχαν προηγηθεί η νίκη (0-2) 
επί της Σκωτίας και η ισοπαλία (1-1) µε 
την Κροατία. Τερµάτισε στην τρίτη θέση 
της βαθµολογίας, εξασφάλισε όµως την 
πρόκριση της στην επόµενη φάση. Είχε 
τη δεύτερη καλύτερη άµυνα του οµί-
λου της, έχοντας δεχτεί δύο γκολ σε 
τρία παιχνίδια. Οι Τσέχοι έδειξαν καλά 
στοιχεία και ήταν αξιόµαχοι, οι Ολλαν-
δοί, όµως, είναι σε άλλη κλάση. Έχουν 
σαφώς πιο ποιοτικό ρόστερ και δίκαια 
είναι το φαβορί για την πρόκριση στην 
επόµενη φάση. Θα πάµε µε τον άσο σε 
απόδοση 1.74.
Συνεχίζουµε τις επιλογές µας και πάλι 
µε το Euro και τη φάση των «16», µε το 
παιχνίδι που διεξάγεται στη Σεβίλλη α-
νάµεσα στο Βέλγιο και την Πορτογαλία 
στις 22:00. Η οµάδα του Ροµπέρτο Μαρ-
τίνεθ διανύει περίοδο φόρµας και έκανε 
«πάρτι» στον δεύτερο όµιλο. Ήταν το α-
πόλυτο αφεντικό, τερµατίζοντας στην 
πρώτη θέση µε εννιά βαθµούς. Επικρά-
τησε µε 3-0 επί της Ρωσίας, µε 2-1 επί 
της ∆ανίας και µε 2-0 επί της Φινλαν-
δίας. Ο Λουκάκου είναι ο ηγέτης της 



ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 27/06
19:00 Ολλανδία - Τσεχία   1  1.74

22:00 Βέλγιο - Πορτογαλία   1 (DNB)  1.80

00:00 Βενεζουέλα - Περού   Over 2 (Ασιατικό)  1.90
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπά-
θειες μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ια-
τρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες εξελίξεις 
της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη χειρουρ-
γική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύ-
λιου Δίσκου.
 Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική 
διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και 
αναισθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θερα-
πευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή. 
Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθήσεις 
όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυ-
χενικό σύνδρομο. 

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

γραµµής κρούσης της, έχο-
ντας σηµειώσει τρία γκολ. 
Ακόµη, διατηρεί ένα αήτ-
τητο σερί 12 αγώνων. Η τε-
λευταία ήττα της ήταν στις 
11 Οκτωβρίου του 2020 µε 
2-1 από την Αγγλία. Σε έναν 
όµιλο «φωτιά», η Πορτογα-
λία κατάφερε να προκριθεί 
στην επόµενη φάση τερµα-
τίζοντας στην τρίτη θέση. Α-
πόλυτος πρωταγωνιστής για 
την οµάδα του Φερνάντο 
Σάντος ο Κριστιάνο Ρονάλ-
ντο, που σηµείωσε πέντε 
γκολ και µοίρασε µία ασίστ. 
Σε ένα εντυπωσιακό σε 
ό,τι αφορά την εξέλιξή του 
µατς, αναδείχτηκε ισόπαλη 
2-2 µε τη Γαλλία. Στην πρε-
µιέρα της διοργάνωσης επι-
κράτησε επί της Ουγγαρίας, 
πολύ πιο δύσκολα πάντως, 
από ό,τι δείχνει το τελικό 
σκορ (3-0), ενώ ακολού-
θησε η ήττα (2-4) από τη 
Γερµανία. Το Βέλγιο δεί-
χνει µεγαλύτερη σταθερό-
τητα και βρίσκεται σε εξαι-
ρετική αγωνιστική κατά-
σταση. ∆εν θα έχει εύκολο 
έργο απέναντι στην Πορ-
τογαλία, µπορεί όµως να τα 
καταφέρει. Επιλογή µας α-
ποτελεί το 1 (DNB) σε από-
δοση 1.80.
Ολοκληρώνουµε τα κυρια-
κάτικα προγνωστικά µας και 
αλλάζουµε ήπειρο, µε την 
τρίτη επιλογή µας από το 
Copa America. Εκεί όπου 
στις 00:00 για τον δεύτερο 
όµιλο, η Βενεζουέλα αντιµε-
τωπίζει το Περού στη Βρα-
ζιλία. Έφεση στις ισοπαλίες 
έχουν οι τυπικά γηπεδού-
χοι, καθώς προέρχονται από 

δύο συνεχόµενες απέναντι 
στην Κολοµβία (0-0) και το 
Εκουαδόρ (2-2). Αντίθετα, 
δεν τα κατάφεραν κόντρα 
στη Βραζιλία και ηττήθη-
καν µε 3-0. Η άµυνά τους 
γενικά δεν εµπνέει ιδιαί-
τερη εµπιστοσύνη, καθώς 
έχουν δεχτεί πέντε γκολ 
σε τρία παιχνίδια. Το ίδιο 
ακριβώς, βέβαια, ισχύει 
και µε το Περού, που δια-
θέτει τη χειρότερη άµυνα 
του οµίλου µε παθητικό 
εφτά τερµάτων. ∆εν έχει 
καταφέρει να διατηρή-
σει ανέπαφη την εστία του 
στις 12 τελευταίες αναµε-
τρήσεις του. Ηττήθηκε µε 
4-0 από την Βραζιλία και 
επικράτησε µε 2-1 επί της 
Κολοµβίας, ενώ στον πιο 
πρόσφατο αγώνα του α-
ναδείχτηκε ισόπαλο (2-2) 
µε το Εκουαδόρ. Οι δύο α-
ντίπαλοι σκοράρουν αλλά 
και δέχονται εύκολα γκολ, 
καθώς αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα στα µετόπι-
σθεν. Με βάση τα δεδο-
µένα αυτά, θα στηρίξουµε 
το Over 2 (ασιατικό) σε α-
πόδοση 1.90.
Αυτές ήταν οι προτάσεις 
του Betarades.gr για µία 
ακόµη εβδοµάδα. Εσείς 
µην ξεχνάτε ότι στο κο-
ρυφαίο ενηµερωτικό site 
για το στοίχηµα µπορείτε 
να βρίσκετε επιλογές για 
live betting σε όλη τη δι-
άρκεια του Σαββατοκύ-
ριακου, αλλά και τις υπό-
λοιπες ηµέρες, όταν υπάρ-
χει έντονη στοιχηµατική 
δράση. Καλή τύχη σε ό,τι 
και αν επιλέξετε!
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Η ΜΙΝΑ Α∆ΑΜΑΚΗ ΚΑΙ Η ΣΑΒΙΝΑ 
ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ
Ο µύθος της φλεγόµενης «Φαίδρας» ζωντα-
νεύει στη θεατρική σκηνή, σε σκηνοθεσία 
Μάνου Καρατζογιάννη, µε τη Μίνα Αδα-
µάκη, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τη Ραφίκα 
Σαουίς στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. 
Μια ιδιαίτερη σκηνική  σύνθεση από  τα 
κορυφαία κείµενα της αρχαίας ελληνικής 
και λατινικής γραµµατείας «Ιππό λυτος» 
του Ευριπίδη και «Φαίδρα» του Ρακί να στη 
µετάφραση του Στρατή Πασχάλη, που θα 
κάνει πρεµιέρα την Παρασκευή 26 Ιουνίου 
στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη.

Η ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ 
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΩΝΟΥ
Η Ρίτα Αντωνοπούλου επιστρέφει στη 
σκηνή, που αποτελεί τον φυσικό της χώρο, 
και συναντά πάλι το κοινό της σε µία σειρά 
θερινών συναυλιών που θα διατρέξουν όλη 
τη χώρα, ξεκινώντας τη ∆ευτέρα 28 Ιουνίου 
από το Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού.
Η χαρισµατική ερµηνεύτρια θα παρουσιά-
σει µία παράσταση που βασίζεται στο ευρύ 
της ρεπερτόριο, µε τραγούδια κορυφαίων 
Ελλήνων και ξένων συνθετών αλλά και νέων 
ταλαντούχων δηµιουργών. 

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΤΡΕΙΣ 
ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΡΑΚΕΙΟ
Ο Γιάννης Χαρούλης και η µουσική του 
παρέα µάς προσκαλούν στις 28, 29 (sold 
out) & 30 Ιουνίου στο Κατράκειο Θέατρο 
Νίκαιας και κάτω από τον έναστρο ουρανό, 
ώστε να θυµηθούµε όλοι τη σηµασία τού να 
«είµαστε µαζί» και να δηµιουργήσουµε µια 
µεγάλη «µουσική αγκαλιά».

26/06-02/07
ATZENTA

10 χρόνια µετά την πρώτη επα-
νένωσή τους, έπειτα από αµέ-
τρητες συναυλίες σε Ελλάδα, 

Κύπρο, Αµερική και τη θρυλική 
συναυλία στο ΟΑΚΑ, οι Πυξ Λαξ 
ετοιµάζονται να µας υπενθυµί-
σουν γιατί άλλαξαν για πάντα την 
ελληνική µουσική. Με αφορµή 
τα τριάντα χρόνια πορείας του 
συγκροτήµατος, κυκλοφόρησε 
πρόσφατα ένα άλµπουµ «αφιέ-
ρωµα», που περιλαµβάνει είκοσι 
τραγούδια συνολικά. Οι Πυξ 
Λαξ µάς προσκαλούν για ακόµη 
µία φορά στη γιορτή τους για να 
τραγουδήσουµε, να γελάσουµε 
και να ονειροπολήσουµε παρέα, 
όπως παλιά.

ΠΥΞ ΛΑΞ – «ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ» 
TOUR 2021 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τρίτη 29 Ιουνίου 2021
Βεάκειο Θέατρο
 
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ 
Viva.gr
11876
Και σε όλα τα Viva Spots

Επίσης στα Εκδοτήρια ∆η-
µοτικού Θεάτρου Πειραιά,
Τηλ. ταµείου: 210 4143 310 | 
tickets@dithepi.gr 
 
ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
µόνο την ηµέρα της συναυ-
λίας
https://www.dithepi.gr/el/
contact 
 
ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ
Λόφος Προφήτη Ηλία, 
Καστέλα Πειραιά
Τηλέφωνο: 210 4226 330
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«Η θηλιά»: Ψυχολογικό θρίλερ 
εν μέσω θερινής ραστώνης

Τ
α τελευταία χρόνια, η 
επαναλειτουργία καλοκαιρινών 
θεάτρων στην Αθήνα με αξιόλογες 
παραστάσεις και με μια σημαντική 
σε αριθμητικά δεδομένα παρουσία 
του κοινού εγείρει εύλογα το 

ερώτημα μήπως, στον αντίποδα του θεσμού 
του περιφερόμενου καλλιτέχνη και του μοιραία 
καταπονημένου καλλιτεχνικού προϊόντος, θα 
έπρεπε να ανασυσταθεί πιο δυναμικά η εντός 
του κλεινού άστεως θεατρική δραστηριότητα με 
όλη εκείνη τη σημειολογία ενός μικρού και με 
αστικά χαρακτηριστικά τελετουργικού θερινής 
θεατρικής εξόδου. Πόσω μάλλον τώρα που η 
Αθήνα εξανθρωπίζεται και μετατρέπεται σε μια 
πραγματική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, φιλική 
για τους κατοίκους της ακόμα και τον… «ζεστό 
μήνα Αύγουστο». 
 Η εικόνα έξω από το θέατρο «Αθηνά» της οδού 
Δεριγνύ παραπέμπει, για όσους τουλάχιστον 
είχαν προλάβει να το βιώσουν, σε μια Αθήνα 
παλαιότερων εποχών, όταν η πόλη δεν ερήμωνε 
ποτέ και εξακολουθούσε να αναπνέει θεατρικά 
μέσα από τον θεσμό των πολυάριθμων open air 
θεάτρων και κηποθεάτρων της. 
Στο ιστορικό αυτό αθηναϊκό θεατράκι με την 
ανοιγόμενη οροφή (ίσως το μοναδικό που 
απέμεινε με τη συγκεκριμένη δυνατότητα), 
φιλοξενείται το ψυχολογικό θρίλερ του 
Βρετανού συγγραφέα Πάτρικ Χάμιλτον «Η 
θηλιά», γνωστό και από την κινηματογραφική 

μεταφορά του το 1948 από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ. 
Ο σκηνοθέτης Αλέξανδρος Κοέν, παιδί της νέας 
γενιάς καλλιτεχνών που επιλέγουν συνειδητά 
να κομίζουν ρηξικέλευθες αισθητικές και να 
παρενοχλούν δημιουργικά οτιδήποτε κλασικό 
και παραδεδεγμένο, σύστησε εκ νέου το έργο, 
διατηρώντας την ισορροπία ανάμεσα στη 
σκοτεινή ατμόσφαιρα ενός καθαρόμαιμου 
ψυχολογικού θρίλερ και σε μια σύγχρονη 
alternative απόδοση. 
 Η υπόθεση, που αφορά τη δολοφονία ενός 
νεαρού από δύο φίλους του (έναν τύπο 
παροξυσμικά χειριστικό και εγωπαθή και 
έναν άλλο νοσηρά πειθήνιο και φοβικό) και 
την επακόλουθη απόκρυψη του πτώματος σε 
ένα μυστηριώδες κιβώτιο, επάνω στο οποίο, 
μάλιστα, θα κληθούν να δειπνήσουν η μητέρα 
του θανόντος (ο πατέρας στο πρωτότυπο) και 
λοιποί ιδιοσυγκρασιακοί γνωστοί του αλλόκοτου 
ζευγαριού, θυμίζει κάτι από τον σαιξπηρικό 
«Τίτο Ανδρόνικο» και το θυέστειο δείπνο που 
παρέθεσε στη βασίλισσα των Γότθων Ταμόρα. 
Παρ’ όλα αυτά, το συγκεκριμένο έργο εστιάζει στα 
μετά της επίμαχης πράξης, σε μια βυθοσκόπηση 
της εγκληματικής προσωπικότητας και των 
ζοφερών ψυχοκινήτρων, με μια παράλληλη 
προβολή της έννοιας του εγκλήματος στο πεδίο 
του κοινωνικού προβληματισμού, ιδωμένης 
μέσα από την τάση του ανθρώπου να αποκαλεί 
εγκλήματα συγκεκριμένες πράξεις.
Ο Αλέξανδρος Κοέν αποτολμά μια «σκηνική 

γραφή» που παραπέμπει στην «αποκέντρωση» 
του έργου από τις ασφυκτικές συντεταγμένες 
του, αποφλοιώνοντας τους χαρακτήρες 
και φτάνοντας στον πυρήνα του δρώντος 
προσώπου, που καταθέτει τον εαυτό του 
απέναντι στα διαδραματιζόμενα. Παρ’ όλα 
αυτά, η δράση παραμένει εσωτερική και 
το χαρακτηριστικό «sotto voce» σκηνικό 
τοπίο δεν προδίδεται, πέρα από ορισμένες 
στυλιζαρισμένες κλιμακώσεις της σκηνικής 
έντασης.
Μέσα στη φροντισμένη σκηνική δημιουργία 
του Γιάννη Αρβανίτη, οι ηθοποιοί συστήνονται 
ως ψυχοδυναμικές προσωπικότητες που 
μετεωρίζονται ανάμεσα σε μια γειωμένη σχέση 
με την πραγματικότητα και τις παρενέργειες που 
προκαλεί η λειτουργία της διαίσθησης. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η παρουσία της σκηνικά δοκιμασμένης 
Ελένης Κρίτα συμβάλλει καθοριστικά στο 
να αποτυπωθούν οι λεπτές πτυχώσεις του 
ψυχισμού, μέσω μιας αυθυποβολής και υπό 
την επήρεια των μηχανισμών των δυνάμεων 
του κακού. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και 
η κωδικοποιημένη και διεμβολιστική ερμηνεία 
της Γωγώς Μπρέμπου, καθώς και η φλεγματική 
όσο και κομβική στα σημεία παρουσία του 
Παντελή Καναράκη στον ρόλο του Ρούπερτ. Η 
παρουσία του Αργυρή Αγγέλου στον ρόλο του 
εμμονικού προσώπου με το ακανθώδες θυμικό 
και τις δολοφονικές τάσεις αφήνει μια επίγευση 
έντιμων ψυχολογικών περιδινήσεων, χωρίς 
υπερβολές και άστοχες δραματοποιήσεις, ενώ ο 
υποτακτικής φύσης Γκρανίλο του Γιάννη Σίντου 
διαγράφει τον έτερο πόλο με ένα ανεπιτήδευτο 
μύχιο ρίγος.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η χρήση μεικτών 
μέσων (φιλμικού υλικού, slides και στοιχείων 
που προσιδιάζουν στο ηχητικό τοπίο), γεγονός 
που έρχεται να υπενθυμίσει ότι η σκηνική 
εμπειρία δεν περιορίζεται στην δραματοποίηση, 
αλλά είναι και φορέας ανάκλησης και 
διακίνησης πολλαπλών πληροφοριών.

INFO
Θέατρο «Αθηνά»
Δεριγνύ 10 & Πατησίων, 
Πεδίον του Άρεως
Τηλ.: 210 8237330
Παραστάσεις: 
Πέμ.-Κυρ. 9.30 μ.μ.
Τιμή : € 15, 12. Διάρκεια: 80’ 
Σκηνοθεσία: Αλ. Κοέν 
Ερμηνεύουν: Γ. Μπρέμπου, Αρ. 
Αγγέλου, Β. Ψωμάς, Γ. Σίντος, 
Ελ. Κρίτα, Π. Καναράκης 
Σκηνικά. Γ. Αρβανίτης 
Κοστούμια: Σ. Δριστέλα 
Φωτισμοί: Αλ. Αλεξάνδρου



«Τότε το κλίµα ήταν 
γενικά διαφορετικό, 
υπήρχε µια ποιότητα 
στα µουσικά 
ακούσµατα, πιο λίγα, 
πιο ποιοτικά. Η 
µουσική ήταν κυρίως 
αισθητική και όχι 
εµπορευµατοποίηση. 
Ίσως γι’ αυτόν 
τον λόγο και 
δεν υπάρχει 
µια αντίστοιχη 
“Λιλιπούπολη” 
σήµερα»

INFO
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∆ώρος ∆ηµοσθένους
«Όταν τραγουδάς µε την 
καρδιά σου, δεν µπορεί παρά 
να είσαι ερωτικός»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Ε
δώ «Λιλιπούπολη»: Η θρυλική ραδιοφω-
νική σειρά, που συνδέθηκε µε την εποχή 
του Μάνου Χατζιδάκι στο Τρίτο Προ-
γράµµα της ΕΡΤ (1976-1980) και µεγά-
λωσε έως σήµερα γενιές και γενιές, ξα-

ναζωντανεύει στο Ηρώδειο και µας παρασύρει στον 
κόσµο των αγαπηµένων τραγουδιών, σε στίχους της 
Μαριανίνας Κριεζή, σκηνοθεσία Ρεγγίνας Καπετα-
νάκη και µουσική Νίκου Κυπουργού, ∆ηµήτρη Μα-
ραγκόπουλου, Λένας Πλάτωνος και Νίκου Χριστο-
δούλου. Τραγουδούν η Σαβίνα Γιαννάτου, ο ∆ώρος 
∆ηµοσθένους, η Λένια Ζαφειροπούλου και ο Τάσης 
Χριστογιαννόπουλος. Τους συνοδεύουν η παιδική-
νεανική χορωδία Rosarte και ορχήστρα από 16 µέλη 
του µουσικού συνόλου Ventus Εnsemble. 
Ο ∆ώρος ∆ηµοσθένους µάς λέει περισσότερα για το 
εγχείρηµα, ενώ µιλάει και για τη δική του συναυλία 
στον Κολωνό, στις 5 Ιουλίου.

Συµµετέχετε στις συναυλίες της «Λιλιπούπολης» στο 
Ηρώδειο. Τι σηµαίνει για εσάς αυτό το έργο; Έχετε α-
ναµνήσεις ως ακροατής της «Λιλιπούπολης»;
Γεννήθηκα και µεγάλωσα στην Κύπρο και µικρός δεν 
είχα την ευκαιρία να ακούσω τα τραγούδια της «Λιλι-
πούπολης από το ραδιόφωνο, µέχρι το τέλος της εφη-
βείας που αγόρασα τον δίσκο.

Γιατί σήµερα δεν υπάρχει µια αντίστοιχη εκποµπή 
για παιδιά αλλά και για µεγάλους, µε αυτή την ποιό-
τητα και την παιδική αθωότητα;
Μάλλον για τον ίδιο λόγο που γενικά δεν βγαίνουν 
τραγούδια µε την ίδια ευαισθησία και αισθητική. Τότε 
το κλίµα ήταν γενικά διαφορετικό, υπήρχε µια ποιό-
τητα στα µουσικά ακούσµατα, πιο λίγα, πιο ποιοτικά. Η 
µουσική ήταν κυρίως αισθητική και όχι εµπορευµα-
τοποίηση. Ίσως γι’ αυτόν τον λόγο και δεν υπάρχει µια 
αντίστοιχη «Λιλιπούπολη» σήµερα.

Ποια είναι τα αγαπηµένα σας τραγούδια από τη «Λι-
λιπούπολη»; 
∆ύσκολο να ξεχωρίσεις κάποια τραγούδια από τη «Λι-
λιπούπολη». Τα πιο αγαπηµένα µου, που ταιριάζουν 
στη δική µου ιδιοσυγκρασία, είναι το «Μια βραδιά στο 
Πόρτο Λίλη» και το «Ρόζα Ροζαλία».

Παράλληλα, θα δώσετε και µια δική σας συναυλία 
στον Κολωνό, στις 5 Ιουλίου. Τι θα περιλαµβάνει;
Τραγούδια για τον έρωτα, ελληνικά και ξένα, από αγα-
πηµένους συνθέτες και στιχουργούς. Μια ακουστική 
παράσταση µε συνεργάτες µου επί σκηνής τρεις εξαί-
ρετους µουσικούς, τον Νεοκλή Νεοφυτίδη στο πιάνο, 
τον Βασίλη ∆ρογκάρη στο ακορντεόν και τον Βασίλη 
Ραψανιώτη στο βιολί.

Πώς βιώσατε την καραντίνα τον τελευταίο χρόνο; 
Με τι συναισθήµατα επιστρέφετε στη δράση και στις 
εµφανίσεις;
Στην πρώτη καραντίνα, πέρσι, πέρασα πολύ ωραία. 
Όπως οι περισσότεροι φαντάζοµαι, περάσαµε χρόνο 
µε την οικογένειά µας, µαγειρέψαµε και φάγαµε 
ωραία, έµαθα στον γιο µου τα βασικά της κιθάρας, 
είδα πολλές ταινίες και γενικά ξεκουράστηκα. Η δεύ-
τερη καραντίνα ήταν πιο δύσκολη γιατί κράτησε πολύ 

και, επιπλέον, ήταν και δύσκολη οικονοµικά.

Σας έχουν χαρακτηρίσει «ερωτικό ερµηνευτή» και 
για το ρεπερτόριο αλλά και για τον τρόπο που τρα-
γουδάτε. Υπάρχει αυτή η διάσταση; 
Τα τραγούδια που επιλέγω βγάζουν πάντα συναί-
σθηµα, όπως το νιώθω και το αντιλαµβάνοµαι. Όταν 
τραγουδάς µε την καρδιά σου, δεν µπορεί παρά να 
είσαι ερωτικός.

Αν η «Λιλιπούπολη» εκφράζει έναν ιδανικό κόσµο, 
εσείς πώς θα περιγράφατε τον δικό σας; 
Ένα σπίτι στη θάλασσα µε ένα µικρό στούντιο, µια 
καλή παρέα, ένα ωραίο φαγητό. 

«Εδώ Λιλιπούπολη: Τα τραγούδια»
Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Ιουλίου 2021

∆ώρος ∆ηµοσθένους

«Love – Ο έρωτας ταξιδεύει»

Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού

∆ευτέρα 5 Ιουλίου 2021, 21:00
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Η Brown Hotels 
εγκαινιάζει 3 ξενοδοχεία 
στην Αθήνα 
Τα ξενοδοχεία Brown Acropol, Villa Brown 
Ermou & DAVE Red Athens υπόσχονται µια 
πρωτόγνωρη εµπειρία για κάθε επισκέπτη, 
επανασυστήνοντας την Αθήνα ως τον απόλυτο 
προορισµό

Τ
α ξενοδοχεία της Brown Hotels είναι εδώ για να 
δώσουν µια νέα πνοή στο αστικό τοπίο και να 
προσφέρουν απαράµιλλες στιγµές φιλοξενίας, 
µέσα από τη µοναδική τους ταυτότητα, το 
ξεχωριστό design και τις υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες. 
Κάθε ξενοδοχείο της Brown Hotels ανανεώνει 

το ενδιαφέρον για την περιοχή της Αθήνας, επαναφέροντας 
δυναµικά το κέντρο τόσο στο παιχνίδι της νυχτερινής ζωής 
της πόλης µέσα από τις προτάσεις εστιατορίων και bars που 
λειτουργούν στα ξενοδοχεία, αλλά και ως µια ενδιαφέρουσα 
επιλογή για επαγγελµατικές συναντήσεις στα meeting areas των 
ξενοδοχείων.
Brown Acropol: Το ανανεωµένο λαµπερό ξενοδοχείο Brown 
Acropol καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του σηµερινού ταξιδιώτη 
που αναζητά ένα design ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, µε 
υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και µοναδικά χαρακτηριστικά. 
Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την εµπειρία 
της φιλοξενίας σε ένα ξενοδοχείο όπου οι έντονες επιρροές 
της δεκαετίας των 60s έρχονται στο σήµερα µέσα από την 
edgy αισθητική και την ιδιαίτερη σφραγίδα της Brown Hotels. 
Το Brown Acropol διαθέτει 165 ευρύχωρα design δωµάτια 
και εστιατόριο, ενώ στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου 
λειτουργεί το ιδιαίτερο rooftop του Brown Acropol µε θέα στην 
Ακρόπολη και τη νέα πλατεία Οµονοίας, το οποίο διαθέτει open 
Jacuzzi και bar restaurant και θα ξεχωρίσει στη νυχτερινή 
ζωή της Αθήνας µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της urban 
κουλτούρας των Brown Hotels.
Πληροφορίες για το Brown Acropol, Παναγή Τσαλδάρη, 
Πειραιώς 1, Οµόνοια: Brown Acropol
Villa Brown Ermou: To εκλεπτυσµένο boutique ξενοδοχείο Villa 

Brown Ermou βρίσκεται στο σταυροδρόµι του πιο εµβληµατικού 
αστικού µονοπατιού, ανάµεσα στην ονειρική συνοικία της 
Πλάκας και την πολυσύχναστη οδό Ερµού. Το ξενοδοχείο Villa 
Brown Ermou λειτουργεί ήδη µε 16 δωµάτια, ενώ στο πέρας της 
ανακαίνισης θα διαθέτει 51 δωµάτια και σουίτες µε µια κοµψή 
και σύγχρονη ατµόσφαιρα, σχεδιασµένα αποκλειστικά για τους 
αληθινούς bonne vivants. Στο ξενοδοχείο θα λειτουργήσει 
το προσεχές διάστηµα ένα ιδιαίτερο µπιστρό για ξεχωριστές 
γαστρονοµικές απολαύσεις.
Πληροφορίες για τη Villa Brown Ermou, Πετράκη 26, Αθήνα: 
Villa Brown Ermou
DAVE Red Athens: Η επαναστατική πλευρά της Αθήνας βρίσκει 
έκφραση στο ιδιαίτερο DAVE Red Athens, συνδυάζοντας τον 
ιδιόµορφο αστικό σχεδιασµό, funky props και ανεπανάληπτες 
υπηρεσίες φιλοξενίας, σε µια underground τοποθεσία δίπλα 
στην αναζωογονηµένη πλατεία Οµονοίας. Το ξενοδοχείο διαθέτει 
87 funky υπνοδωµάτια, ενώ το ιδιαίτερης αισθητικής lobby 
φιλοξενεί τη χαρακτηριστική βιβλιοθήκη των ξενοδοχείων 
Brown Hotels. Στον ηµιώροφο του ξενοδοχείου λειτουργεί 
ευρύχωρο σαλόνι µε µπιλιάρδο, ενώ το καφέ και το club 
του ξενοδοχείου θα επιµεληθεί γνωστή αθηναϊκή οµάδα της 
νυχτερινής ζωής. Το DAVE Red Athens θα ανοίξει τις πόρτες του 
για το κοινό εντός Ιουλίου 2021.
Πληροφορίες για το DAVE Red Athens, Βερανζέρου 25, Οµόνοια: 
DAVE Red Athens
Ακολουθούν το προσεχές διάστηµα τα ξενοδοχεία Lighthouse 
Athens, Brown Spices, Theodore House και House Sans 
Rival, τα οποία θα ανοίξουν στην περιοχή της Αθήνας για τους 
επισκέπτες.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την Brown Hotels 
µπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα www.brownhotels.com 

Brown Acropol Villa Brown Ermou

 DAVE Red Athens



Summer Camp στην Τεχνόπολη  
Εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργικά παιχνίδια, 
πρωτότυπα εργαστήρια και πολλές απίθανες 
καλοκαιρινές δραστηριότητες περιμένουν τα παιδιά 
6-11 ετών στην καρδιά της πόλης!
28 Ιουνίου - 16 Ιουλίου 2021

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Το πιο αγαπημένο Summer Camp της 
πόλης έρχεται για 8η συνεχόμενη χρονιά 
στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων 
για να προσφέρει στα παιδιά από 6 έως 

11 ετών την πιο δροσερή καλοκαιρινή εμπειρία 
χαράς, γνώσης, φαντασίας και φιλίας. Από τις 28 
Ιουνίου έως τις 16 Ιουλίου 2021, το Βιομηχανικό 
Μουσείο Φωταερίου σε συνεργασία με το εργα-
στήριο παραστατικών τεχνών Artfygio διοργα-
νώνουν ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
που υπόσχεται ανέμελες στιγμές ψυχαγωγίας, 
με πρώτιστη μέριμνα την ασφάλεια. 
Φέτος, τo πρόγραμμα περιλαμβάνει πολύ παι-
χνίδι, άφθονη Αθήνα και μπόλικο μυστήριο… 
Για τρεις εβδομάδες, από τις 08.00 το πρωί έως 
τις 16.00 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι θα 
έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια 
σειρά από συναρπαστικές δραστηριότητες, στους 
εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους του 
Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, όπως ερ-
γαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής και STEAM, 
εικαστικά και θεατρικά παιχνίδια, εκπαιδευτικά 
προγράμματα, αλλά και ευφάνταστα παιχνίδια 
γεμάτα… γρίφους.
Το Summer Camp περιλαμβάνει τρεις περιό-
δους με διαφορετικές θεματικές ανά εβδομάδα. 
Αναλυτικότερα: 
•  1η εβδομάδα | Πολύ… μυστήριο! | 28.06-02.07
Ανακάλυψε τα πιο παράξενα μυστήρια της επι-
στήμης, της τεχνολογίας, της εικαστικής τέχνης 
και του θεάτρου! Εργαστήρια εκπαιδευτικής ρο-

μποτικής και STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts and Mathematics), εκπαιδευ-
τικά παιχνίδια μυστηρίου στο παλιό εργοστάσιο 
φωταερίου, θεατρικό παιχνίδι με έμπνευση από 
γνωστές ιστορίες μυστηρίου, εικαστικά παιχνίδια 
μέσα σε μία στοιχειωμένη γκαλερί, εκπαιδευτικά 
προγράμματα εξερεύνησης αλλά και ένα συναρ-
παστικό παιχνίδι μυστηρίου με σκηνικό το παλιό 
εργοστάσιο.
Μέσα από το πλούσιο πρόγραμμα της πρώτης ε-
βδομάδας, τα παιδιά θα ανακαλύψουν τα άλυτα 
μυστήρια της επιστήμης, της τέχνης, της φύσης 
και του σύμπαντος, δίνοντας απαντήσεις σε ανε-
ξιχνίαστα μυστικά! 

•  2η εβδομάδα | Πολύ… Αθήνα! | 05-09.07
Γνωρίζουμε την Αθήνα μέσα από την τέχνη και 
την επιστήμη! Θέατρο, εικαστική τέχνη, αρχιτε-
κτονική και πολλές άλλες πτυχές του πολιτισμού, 
που συνδέονται με την πρωτεύουσα, γίνονται έ-
μπνευση για τη δεύτερη εβδομάδα.
Οι μικροί μας φίλοι γνωρίζουν την πόλη που κα-
τοικούν μέσα από τη θεατρική και εικαστική 
τέχνη και κυρίως μέσα από τα χρώματα! Χορεύ-
ουν υπό τους ήχους και τους ρυθμούς της πόλης 
και ανακαλύπτουν τις γειτονιές της Αθήνας μέσα 
από τα καινοτόμα εργαστήρια εκπαιδευτική ρο-
μποτικής και STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts and Mathematics).
Μάλιστα, κατά τη δεύτερη εβδομάδα, τα παιδιά 
θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν το παλιό 

εργοστάσιο Πουλοπούλου, το πρώτο εργοστάσιο 
καπέλων, που γειτνιάζει με την Τεχνόπολη και 
συνδέεται στενά με την ιστορία της πόλης μας. 

•  3η εβδομάδα | Πολύ… παιχνίδι! | 12-16.07
Θεατρικό παιχνίδι, μουσική του σώματος και 
κινητικά παιχνίδια, παιχνιδιάρικα εργαστή-
ρια εκπαιδευτικής ρομποτικής και STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Arts and 
Mathematics), ελεύθερα παιχνίδια στην αυλή 
του παλιού εργοστασίου, επιδαπέδια παιχνίδια 
γνώσεων, παιχνίδια με νερό και χρώματα και 
πολλές διασκεδαστικές στιγμές περιμένουν τους 
μικρούς μας φίλους την τρίτη και τελευταία ε-
βδομάδα!

Πώς περνάμε την ημέρα μας στο Summer 
Camp:
8:00-9:00 | Προσέλευση
Χωριζόμαστε σε ομάδες και η μέρα ξεκινάει!
9:00-9:30 | Ομαδικά παιχνίδια 
Οι ομάδες μαζί με τους υπεύθυνους παιδαγω-
γούς παίζουν κινητικά παιχνίδια στους εξωτερι-
κούς χώρους της Τεχνόπολης, για να ξεκινήσει 
η μέρα με τον πιο ευχάριστο τρόπο!
9:30-10:30 | Εκπαιδευτικά προγράμματα-εργα-
στήρια
Οι ομάδες παρακολουθούν εκπαιδευτικά προ-
γράμματα και εργαστήρια σχετικά με τη θεματική 
της κάθε εβδομάδας, από καλλιτέχνες και έμπει-
ρους παιδαγωγούς.
10.30-11:00 | Δεκατιανό
11:00-13:00 | Εκπαιδευτικά προγράμματα-εργα-
στήρια
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια 
συνεχίζονται...
13:00-14:00 | Μεσημεριανό φαγητό 
14:00-14:30 | Α’ αποχώρηση 
14:30-15:30 | Προβολές ταινιών | Ομαδικά παι-
χνίδια
Παρακολουθούμε ταινίες με ποικίλες θεματικές, 
παρουσιάζουμε τις δράσεις μας στις υπόλοιπες 
ομάδες, παίζουμε και ακούμε ιστορίες.
15:30-16:00 Τελευταία αποχώρηση

Για παιδιά 6-11 ετών  
Πότε: 28 Ιουνίου - 16 Ιουλίου 2021 
Κρατήσεις θέσεων: Προκρατήσεις 
από την Πέμπτη 3 Ιουνίου, 
11.00-17.00 
Κόστος/εβδομάδα: 125€ με το 
πλήρες πακέτο σίτισης (δεκατιανό και 
μεσημεριανό) | 110€ χωρίς το πλήρες 
πακέτο σίτισης (μόνο δεκατιανό). 
Ειδικές τιμές για ανέργους, 
πολύτεκνους, ΑμέΑ. Ρωτήστε για τα 
πακέτα εκπτώσεων για αδέρφια, ή/
και στην περίπτωση που επιλέξετε και 

τις τρεις εβδομάδες στο 213-0109325, 
καθημερινά 11.00-17.00

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου 
213-0109325, 213-0109300 
gasmuseum@athens-technopolis.gr 
www.gasmuseum.gr

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων 
Πειραιώς 100, Γκάζι 
213 0109300, 213 0109325 
press@athens-technopolis.gr 
www.athens-technopolis.gr
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     ΒΙΒΛΙΑ 
       για τον Ιούλιο

Harry Turtledove, «Πράκτορας του Βυζαντίου», µετάφραση: Ορέστης Μανούσος, εκ-
δόσεις Anubis
Ο Βασίλειος Αργυρός, πιστός στρατιώτης και πολυµήχανος πράκτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ζει στις 
αρχές του 14ου αιώνα σε έναν εναλλακτικό κόσµο, όπου το Ισλάµ δεν υπήρξε ποτέ.
Απαλλαγµένη από τον κίνδυνο στα ανατολικά της σύνορα, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία επικεντρώνεται στη ∆υτική 
Ευρώπη, ανακτώντας µε την πάροδο των αιώνων την Ισπανία από τους Βησιγότθους, την Ιταλία από τους 
Λοµβαρδούς και το µεγαλύτερο µέρος των νότιων ακτών της Γαλλίας από τους Φράγκους. Για τα βασίλεια της 
Ευρώπης που διατηρούν την ανεξαρτησία τους, η Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα του πολιτισµένου κόσµου 
και κοιτίδα της επιστήµης και των τεχνών, εµπνέει τόσο τον θαυµασµό όσο και τον φόβο.
Στα ανατολικά, η Περσία παραµένει η άλλη µεγάλη παγκόσµια δύναµη δυτικά της Κίνας. Μερικές φορές, οι 
δύο αυτοκρατορίες συγκρούονται ανοιχτά – συνήθως, όµως, επιστρατεύουν αδίστακτους κατασκόπους για να 
αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτηµα στον αγώνα για την παγκόσµια κυριαρχία. Όπως, όµως, µαθαίνει σύντοµα 
ο Βασίλειος Αργυρός, κανένας κόσµος δεν διαρκεί για πάντα...
Τι θα µπορούσε να συµβεί αν…; Ο κορυφαίος συγγραφέας εναλλακτικής ιστορίας υπογράφει µια συναρπαστική 
αφήγηση, δίνοντας ζωή σ’ έναν κόσµο που θα µπορούσε να υπάρξει.

Τατιάνα Αβέρωφ, «Το ξέφωτο», εκδόσεις Μεταίχµιο
Το «Ξέφωτο» είναι ένα ιστορικό µυθιστόρηµα που εκτυλίσσεται στα τέλη του 19ου αιώνα, στο τουρκοκρατούµενο 
ακόµα Μέτσοβο της Ηπείρου. Η ζωή είναι δύσκολη στο ορεινό χωριό, τα πάθη οξυµµένα και οι παραδόσεις πεισµα-
τικά αναλλοίωτες µες στους αιώνες. Στη δίνη των πολιτικών και κοινωνικών αντιθέσεων, δύο νέοι αγωνίζονται να 
βρουν τον δρόµο τους – σε ξεχωριστούς κόσµους ο καθένας: Είναι η Ιφιγένεια, κόρη του τοπικού άρχοντα Κολάκη, 
ανιψιά του εθνικού ευεργέτη Γεώργιου Αβέρωφ, και ο Τέγος, γιος αγωγιάτη, γεννηµένος µε ορίζοντες ήδη κλει-
στούς από τη φτώχεια και την κοινωνική προκατάληψη.
Μέσα από µια πορεία µακρόχρονη όσο και οδυνηρή, οι κεντρικοί ήρωες αναζητούν το δικό τους «Ξέφωτο» στη 
ζωή, εκείνο που θα τους οδηγήσει πέρα απ’ τα διλήµµατα και τις συγκρούσεις, πέρα από τον φόβο, τα µίση, πέρα κι 
απ’ τα βουνά της πατρίδας.

Μανίνα Ζουµπουλάκη, «Αέρας στο πρόσωπό της», εκδόσεις Παπαδόπουλος
∆ύο πολύ διαφορετικές γυναίκες αγωνίζονται να επιβιώσουν σε ένα µικρό ελληνικό νησί, διακόσια χρόνια 
µακριά η µία από την άλλη.
Η πρώτη είναι κοριτσάκι, όταν αρχίζει η ιστορία της, το 1821. Η δεύτερη είναι µια σύγχρονη σαραντάρα, στη 
δύσκολη χρονιά 2021. Τις ακολουθούµε καθώς παλεύουν σκληρά, καθώς προσπαθούν να ξεπεράσουν τον καιρό 
τους… Ζούνε τις ιστορίες τους στην κόψη του ξυραφιού της Ιστορίας, κι αυτό που ξέρουν τις ενώνει χωρίς να το 
ξέρουν, σαν µια κλωστή που κεντάει διακόσια ολόκληρα χρόνια την κοινή τους µοίρα.
Το ίδιο το νησί, πεταµένο µέσα στο Αιγαίο, τις συνδέει µε µαγικό τρόπο, µε τις νεράιδες της οµίχλης, αυτής της 
«από µηχανής» οµίχλης, που εµφανίζεται ξαφνικά στις πιο κρίσιµες στιγµές. Μυστηριώδης, πυκνή, απειλητική κι 
όµως απαλή σαν πέπλο νεράιδας ή σαν όνειρο, η οµίχλη αυτή είναι που σώζει τις δύο γυναίκες όταν νιώσουν τον 
παγωµένο, κοφτερό αέρα στο πρόσωπό τους…

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ7
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Γιάννης Αλεξίου, «Πρωτοπόροι του Ελληνικού Rock», εκδόσεις Ogdoo Music Group
Η συναρπαστική ιστορία του Ελληνικού Rock, από τη δεκαετία του ’60 έως σήµερα, σ’ ένα πρωτότυπο βιβλίο. Πέντε δεκαετίες 
γεµάτες ηλεκτρισµό, µε τους πρωτοπόρους του Ελληνικού Rock ν’ αφηγούνται, χωρίς περικοπές, την εποποιία του Rock’n’Roll στην 
Ελλάδα, στον δηµοσιογράφο Γιάννη Αλεξίου. Η εξέλιξη του rock στην Ελλάδα από την εποχή των ορχηστρών και των µοντέρνων 
συγκροτηµάτων στα rock groups, το new wave και το punk έως την alternative rock σκηνή. Πενήντα πρωταγωνιστές και συγκροτή-
µατα αφηγούνται πρόσωπο µε πρόσωπο και µε το χέρι στην καρδιά τι συµβαίνει εδώ και µισό αιώνα, χωρίς να µασάνε τα λόγια τους.
Η rock συµπεριφορά, η rock σκέψη, οι ιστορικές συναυλίες και ηχογραφήσεις, τα µεγαλύτερα µουσικά γεγονότα, τα στέκια, τα 
clubs… µια ολόκληρη εποχή ζωντανεύει σε 360 σελίδες γεµάτες αλήθειες και µυστικά του Ελληνικού Rock, που έρχονται στο φως 
για πρώτη φορά. Προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλα το σηµάδι τους στο Ελληνικό Rock και αφιέρωσαν τη ζωή τους σ’ αυτό 
χωρίς να «λοξοδροµήσουν», όπως οι ∆ηµήτρης Πολύτιµος, Αλέκος Καρακαντάς, ∆ηµήτρης Πουλικάκος, Λουκάς Σιδεράς, Γιάννης 
∆ρόλοπας, Socrates Drank The Conium, Πελόµα Μποκιού, Σταύρος Λογαρίδης, Κώστας Τουρνάς, ∆έσποινα Γλέζου, Ηρακλής 
Τριανταφυλλίδης, Τάσος Φωτοδήµος, Θοδωρής Τρύφωνας, Ηλίας Ασβεστόπουλος, Τζόνι Βαβούρας, Λήτης, Γιώργος Βανάκος, 
Magic de Spell, Παρθενογένεσις, Κυριάκος ∆αρίβας, Θοδωρής ∆ηµητρίου, Παύλος Παυλίδης, Θάνος Ανεστόπουλος, Γιάννης 
Αγγελάκας, Ενδελέχεια, The Earthbound κ.ά. αποτυπώνουν την ιστορία του Ελληνικού Rock, όπως την έζησαν. 

Γιούνας Γιούνασον, «Ο εκατόνταχρονος που πήδηξε από το παράθυρο και εξαφανίστηκε» , 
µετάφραση: Γρηγόρης Ν. Κονδύλης, εκδόσεις Ψυχογιός
Μέσα στην ησυχία της κάµαράς του, στο γηροκοµείο, ο Άλαν Κάρλσον περιµένει ένα πάρτι που εύχεται να µην 
άρχιζε ποτέ. Πρόκειται για το πάρτι των εκατοστών γενεθλίων του. Ο δήµαρχος και οι δηµοτικοί σύµβουλοι θα είναι 
παρόντες. Οι δηµοσιογράφοι από τα τοπικά µέσα ενηµέρωσης θα είναι επίσης παρόντες. Ο Άλαν, όµως, αποφασίζει 
να είναι απών. Έτσι, βάζει τις παντόφλες του και το σκάει από το παράθυρο. Έχοντας κάνει τη µεγάλη έξοδο, θα ζήσει 
µια απίθανη περιπέτεια η οποία θα τον φέρει αντιµέτωπο µε διάφορους εγκληµατίες, µια βαλίτσα γεµάτη µετρητά, κά-
µποσους ανίκανους αστυνοµικούς και έναν ελέφαντα. Για οποιονδήποτε άλλον, αυτή η περιπέτεια θα ήταν µοναδική. 
Όχι όµως για τον Άλαν, που έχει ένα συγκλονιστικό παρελθόν, αφού έχει µοιραστεί γεύµατα –και πολλά περισσότε-
ρα– µε τον Στάλιν, τον Τσόρτσιλ, τον Μάο, τον Φράνκο, τον Τρούµαν και τον Ντε Γκολ, έχοντας διαδραµατίσει έναν 
ρόλο-κλειδί σε µερικές από τις κορυφαίες στιγµές του 20ού αιώνα.

Μάνος Τασάκος, «Ο θάνατος της Άννας Βαρβάκη», εκδόσεις Λιβάνη
 Ο Ίων Λεπτουργός, ένας παροπλισµένος και απογοητευµένος µεσόκοπος άνδρας, θα εµπλακεί σε µια σκοτεινή υπόθεση. Η 
επανεξέταση της αυτοκτονίας της κόρης µιας από τις ισχυρότερες οικογένειες της χώρας, δεκατρία χρόνια µετά, θα φέρει 
στο επίκεντρο ανοµολόγητα µυστικά και ανόσιες πράξεις, οδηγώντας κλιµακωτά στην αποκάλυψη του βρόµικου ρόλου των 
πρωταγωνιστών του δράµατος. Ο Λεπτουργός θα κληθεί να γίνει ο ερασιτέχνης ντεντέκτιβ που θα βοηθήσει να απονεµηθεί 
δικαιοσύνη, τόσο για τους ζωντανούς όσο και για τους νεκρούς.
Στον πάτο της στοίβας υπήρχε ένας φάκελος της ίδιας ποιότητας, µα η ετικέτα του ήταν πιο αναλυτική: Για την αυτοκτονία της 
Άννας Βαρβάκη: 
Υπόθεση κλειστή µε απόφαση δικαστηρίου. Ο φάκελος άρχιζε µε αποκόµµατα εφηµερίδων, έδειχνε να συνεχίζει µε πολύ 
λεπτοµερείς συνοµιλίες µε συγγενείς της Βαρβάκη. Στο τέλος, στον φάκελο, σε φόντο µαύρο, όπως στις ταινίες, και κάτω από 
τα λιγοστά αυτά παλιόχαρτα, άσπρα φύλλα. Σκέτα, κρύα και αποκρουστικά άσπρα φύλλα. Τα ανασήκωσε αφηρηµένα. Μόνο 
στο τελευταίο υπήρχε ζωγραφισµένη µια φατσούλα, άτεχνη, παιδική, και από κάτω οι λέξεις: Θου βου, Ίωνα, Θου βου...

Sergio del Molino, «Το δέρµα», µετάφραση: Μαρία Παλαιολόγου, εκδόσεις Ίκαρος
Τέρατα υπάρχουν, αλλά όχι όπως τα φανταζόµαστε. Κρύβονται µεταξύ των ανθρώπων, χρησιµοποιώντας ρούχα και 
µακιγιάζ για να καλύψουν τη φύση τους. Ο αφηγητής αυτού του βιβλίου είναι ένα από αυτά. Υποφέρει από µια δερµατική 
ασθένεια που τον αναγκάζει να αποφεύγει τις παραλίες και τα ανάλαφρα καλοκαιρινά ρούχα. Έτσι, προβάλλει τον εαυτό 
του στις ζωές των άλλων «τεράτων» µε την ίδια πάθηση.
Το ανθρώπινο δέρµα είναι το µεγαλύτερο όργανο του σώµατος και αποτελεί την εικόνα που εµφανίζουµε προς τα έξω. 
Αποκαλύπτει τη φυλή, την ηλικία, τις εµπειρίες, ακόµη και τον χαρακτήρα του καθενός, µας περικλείει και ταυτόχρονα µας 
συστήνει. Η ζωή πολλών αναγνωρίσιµων προσώπων –όπως του Στάλιν, του Εσκοµπάρ, του Απντάικ, του Ναµπόκοφ, αλλά 
και κινηµατογραφικών ηρώων του Σκορτσέζε– έχει επηρεαστεί από το στιγµατισµένο δέρµα τους. Οι περιπέτειές τους, 
παράλληλα µε αυτές του αφηγητή, µας αποκαλύπτουν περισσότερα για τον ρόλο της εξωτερικής εµφάνισης, του καλλω-
πισµού, της υπέρµετρης χρήσης φαρµακευτικών ουσιών και τη σχέση τους µε τον ρατσισµό και τις ταξικές διακρίσεις. Οι 
ιστορίες αυτές µιλούν για µια ανθρώπινη εµπειρία: τον φόβο να αποκαλυφθεί στους άλλους το ποιοι είµαστε πραγµατικά.
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Για βαθύ και ασφαλές 
μαύρισμα

Πώς, όμως, θα αποκτήσεις άψογο, μελαμψό 
δέρμα, χωρίς να κινδυνεύσεις;

Αντιηλιακό
Δεν αρκεί να βρεις τον μεγαλύτερο βαθμό SPF, αλλά ψάξε και 
τη διευκρίνιση «broad spectrum» και «high UVA». Το SPF 
προστατεύει από τις ακτίνες UVB κατά 93% όταν είναι 15, κατά 
97% όταν είναι 30 και 98% όταν είναι 50. Προτίμησε το SPF30 στα 
αντιηλιακά σου, για να έχεις και προστασία και μαύρισμα. Με 
το SPF50 ίσως να μη χρειάζεται να ανανεώνεις την προστασία 
σου κάθε δύο ώρες. Πάντα να ακολουθείς τις οδηγίες. Για 
πιο σκούρα δέρματα, το SPF15 είναι αρκετό. Επίσης, να είναι 
αδιάβροχο, διαφορετικά πρόσεχε να μην παραλείπεις να το 
ανανεώνεις μετά τις βουτιές σου. Για έξτρα μαύρισμα ίσως 
βοηθήσει κάποιο συμπλήρωμα β-καροτίνη. 20-25 λεπτά 
πριν φτάσεις στην παραλία και ξεκινήσεις ηλιοθεραπεία, 
ενυδάτωσε τα χείλη σου με ένα αντιηλιακό lip balm. Τσέκαρε 
την ημερομηνία λήξης στο αντιηλιακό. Εάν δεν την αναγράφει, 
συνήθως η διάρκεια αποτελεσματικής χρήσης είναι 12 μήνες.

Απολέπιση
Η απολέπιση είναι η διαδικασία αφαίρεσης των νεκρών 
κυττάρων του δέρματος με μια κρέμα και ελαφρύ ξύσιμο με 
γάντι ή πανί. Η απολέπιση σίγουρα βοηθά περισσότερο στο 
μαύρισμα, αφού με την απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων 
αυτό δεν παρεμποδίζεται. Το ίδιο και με την αποτρίχωση. Να 
κάνεις συχνά ελαφριά απολέπιση για πιο ομοιόμορφο μαύρισμα 
στο σώμα σου. Άρχισέ το ακόμα και λίγο πριν πας στην παραλία 
για μπάνιο, ώστε να προετοιμάσεις το δέρμα σου από το κάψιμο. 
Όταν μαυρίσεις σωστά, προτίμησε την ενυδάτωση από την 
απολέπιση, για να μη χάσεις το τέλειο μαύρισμά σου! Μπορείς 
κι εσύ να φτιάξεις κρέμα απολέπισης με φυσικά υλικά που θα 
βρεις στην κουζίνα σου: ανακάτεψε ζάχαρη με μέλι, καφέ με 
ελαιόλαδο ή αλεσμένη βρώμη με αλάτι και τρίψε ελαφριά το 
δέρμα σου. Τελείωσε με μία ενυδατική κρέμα.

Ενυδάτωση
Όσο καλό είναι να κάνεις ντους μετά την ηλιοθεραπεία, για να 
«δέσει» το μαύρισμα, τόσο καλό είναι να ενυδατώνεις το σώμα 
σου συχνά. Το βράδυ, άπλωσε πολλή ενυδατική κρέμα στο 
σώμα σου και κυρίως στις προβληματικές περιοχές. Αυτές 
είναι οι περιοχές που στεγνώνουν γρηγορότερα ή μαυρίζουν 
ευκολότερα, όπως τα γόνατα ή οι αγκώνες. Μετά την έκθεσή 
σου στον ήλιο άπλωσε ενυδατική κρέμα στο σώμα σου και 
ίσως καλύτερα μία που περιέχει aloe vera, η οποία προστατεύει 
αποτελεσματικά από το κάψιμο. Όποια ενυδατική και αν 
διαλέξεις, φρόντισε να μην έχει έλαια μέσα. Και εννοείται, να 
πίνεις πολύ νερό!

Διατροφή
Για να μαυρίσεις πιο γρήγορα ή να διατηρήσεις το μαύρισμά 
σου μπορείς αντίστοιχα να προσαρμόσεις και τη διατροφή σου. 
Γι’ αυτόν τον λόγο θα χρειαστεί να αυξήσεις το λυκοπένιο που 
λαμβάνεις, το SPF του οργανισμού. Οι τροφές με λυκοπένιο 
σου δίνουν 33% παραπάνω προστασία από τον ήλιο, δηλαδή 
οι ντομάτες, τα καρότα και όλα τα πορτοκαλί και κόκκινα 
φρούτα και λαχανικά. Επίσης, τροφές αντιοξειδωτικές, 
ονόματι πολυφαινόλες, θα βοηθήσουν αντίστοιχα τον στόχο 
σου: το πράσινο τσάι και το σούσι. Η μαύρη σοκολάτα θα σε 
προστατεύσει από το κάψιμο, ενώ ο καφές, ακριβώς πριν 
πας στην παραλία, θα σε προστατεύσει από τον καρκίνο του 
δέρματος.



Η Χριστίνα 
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5 λάθη πρόσληψης πρωτεΐνης
Της Χριστίνας Μαυρίδου

1. Η σωστή ποσότητα 
παίζει ρόλο
Κάνε μια καταγραφή των γευμάτων σου 
και βεβαιώσου πως δεν καταναλώνεις 
λιγότερη ή περισσότερη ποσότητα πρω-
τεΐνης από αυτή που συνιστάται (που 
είναι 0,83 γρ. ανά ένα κιλό σωματικού 
βάρους την ημέρα).

2. Η ποικιλία είναι σημαντική 
στην κατανάλωση της πρωτεΐνης
Δεν χρειάζεται να παίρνεις τις απαι-
τούμενες ποσότητες πρωτεΐνης από το 
κοτόπουλο, τα αυγά και τα γαλακτοκο-
μικά, αλλά μπορείς να εμπλουτίσεις τη 
διατροφή σου και με άλλες πηγές, όπως 
το tofu, οι ξηροί καρποί, τα όσπρια και τα 
λαχανικά.

3. Πρωτεΐνη μετά τη γυμναστική
Όταν ασκείσαι, η πρωτεΐνη είναι σημαντι-
κή για τους μυς σου και για να ανακτή-
σεις τη χαμένη σου ενέργεια. Προτίμησε 
να την καταναλώνεις περίπου τριάντα 
λεπτά μετά από το τέλος της άσκησης.

4. Τρως περισσότερο από 30 
γραμμάρια
Προσπάθησε τα γεύματά σου να μην ξε-
περνούν τα 20 με 30 γραμμάρια, αφού το 
σώμα δυσκολεύεται να διασπάσει μεγα-
λύτερες ποσότητες από αυτήν.

5. Δεν τη συμπεριλαμβάνεις στα 
σνακ σου
Τα σνακ δεν είναι απλώς ένα γεύμα που 
καταναλώνεις για να σταματήσεις τις λι-
γούρες σου. Ο ρόλος τους είναι πολύ πιο 
σημαντικός από όσο φαντάζεσαι, αφού 
είναι ένα σημαντικό γεύμα που σε κρατά 
χορτάτο/η μέχρι το επόμενο κυρίως γεύ-
μα σου. Ωστόσο, για να πραγματοποιήσει 
τον σκοπό του, θα πρέπει να έχει τη σω-
στή σύνθεση, δηλαδή να συμπεριλαμβά-
νει, μεταξύ άλλων, πρωτεΐνη. Φρόντισε 
τα σνακ σου να περιλαμβάνουν περίπου 
δέκα γραμμάρια από αυτήν, που θα βρεις 
στους ξηρούς καρπούς, το φυστικοβού-
τυρο, το τυρί ή το γιαούρτι.



ꔃꀃ鼃ꐃꄃ鼃ꘃ
餃锃ꌃ ꌃ锃 ꌃꔃ

鴃锃ꄃ錃鄃ꌃ餃鄃
 

鰃锃 ꐃ霃鴃 锃頃鴃餃騃霃 鼃鬃ꔃ鰃ꀃ餃
鄃騃霃 鄃騃鄃آ霃鰃

餃鄃


	FS_001
	FS_002
	FS_003
	FS_004
	FS_005
	FS_006
	FS_007
	FS_008
	FS_009
	FS_010
	FS_011
	FS_012
	FS_013
	FS_014
	FS_015
	FS_016
	FS_017
	FS_018
	FS_019
	FS_020
	FS_021
	FS_022
	FS_023
	FS_024
	FS_025
	FS_026
	FS_027
	FS_028
	FS_029
	FS_030
	FS_031
	FS_032
	FS_033
	FS_034
	FS_035
	FS_036
	FS_037
	FS_038
	FS_039
	FS_040

