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Γ. Κύρτσος  
Έξι χρόνια από την 
κρίση του Ιουλίου 
2015 
Είµαστε πιο ώριµοι 
αλλά µε τα ίδια 
προβλήµατα

Κίνα 
Παντοδύναµο το Κ.Κ. 
στα 100 του χρόνια 
ΗΠΑ, Ε.Ε. 
δυσκολεύονται να 
συνεννοηθούν για την 
αντιµετώπιση της νέας 
υπερδύναµης

Πολιτική  
Πέντε ενδιάµεσες 
στρατηγικές ήττες για 
Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ

σελ. 4-6 σελ. 11-13 σελ. 10

σελ. 33 σελ. 28

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
Έλλη
Παπακωνσταντίνου 
«Η πραγµατικά ελεύθερη 
γυναίκα αντιµετωπίζεται ως 
“περίεργη”».

ΥΓΕΙΑ 
Αντηλιακά 
Πόσο αποτελεσµατικά και ασφαλή είναι;

σελ. 7-9

• ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ

•  ΓΡ. ΤΑΣΙΟΣ: «ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ»

• ΑΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ: «Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ 
ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ» 

 
ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΜΕΤ’ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

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

και των αλλεργιών
•  Νηστεία: Όταν η παράδοση 

συνδυάζεται με τη σύγχρονη διατροφή
•  Ρευματικά νοσήματα και βιοομοειδή 

φάρμακα
•  Καθαρισμός προσώπου: Τα πιο 

συνηθισμένα λάθη
•  Εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα: 

Τι είναι

•  Ένταξη στο ΕΣΥ ιδιωτικών κλινικών 
λόγω Covid

•  Πώς θα αυξήσετε την αίσθηση 
ευτυχίας εν μέσω lockdown

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

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
ΆΠΟ ΤΟ 

 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
 ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΜMΑ
 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

12€

1 σακί κάρβουνα 10kg
1 σακούλα προσάναμμα  

210.3466996210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

02 περιεχόµενα

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 590η
04//07//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 Πιο ώρι-
µοι αλλά µε τα ίδια προβλήµατα
7 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ «Να 
µην εισάγουµε διακρίσεις αµφίβολης 
αποτελεσµατικότητας»
8 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Άσχηµα µαντάτα για 
τον τουρισµό
9 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΡ. ΤΑΣΙΟΣ «Πρέπει 
να δουλέψουµε µε όλους»
10 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Πέντε ενδι-
άµεσες στρατηγικές ήττες για Τσίπρα και 
ΣΥΡΙΖΑ
11-13 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Το ζήτη-
µα της Κίνας αλλάζει τους υπολογισµούς
14 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Πρόοδος 
είναι...
15 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ηλαδή ο Τσίπρας µε µια συγγνώµη 
καθαρίζει;
16 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Νέο «Εξοικονοµώ-
Αυτονοµώ»
17 // OIKONOMIA «Τρέχει» η επένδυση 
στο Ελληνικό
19-21 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η κοι-
νωνία στο όριο
23-25 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η Μέρ-
κελ φεύγει, ο µερκελισµός µένει

*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.

28 // ΥΓΕΙΑ Αντηλιακά: Πόσο αποτελε-
σµατικά και ασφαλή είναι;

SPORTS
26-27 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτά-
σεις από το Betarades.gr

FREE TIME
29 // ATZENTA Τα σηµαντικότερα πολι-
τιστικά δρώµενα της εβδοµάδας
30 // ΣΙΝΕΜΑ Τι θα δούµε στα σινεµά 
το Σαββατοκύριακο
31 // ΠΡΟΣΩΠΟ Μ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 
«Η δισκογραφία του ∆εληβοριά µάς 
περνάει µηνύµατα, διαχρονικά»
32 // ΠΟΛΗ Athens Home For All
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Έ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ «Η πραγµατικά ελεύθερη γυ-
ναίκα αντιµετωπίζεται ως “περίεργη”»
34 // ΤΕΧΝΗ Η πόλη και η πόλη
35 // ΘΕΑΤΡΟ «Οι πεταλούδες είναι 
ελεύθερες»: Χιούµορ και συγκίνηση
36-37 // ΒΙΒΛΙΟ 6 βιβλία µάς ταξιδεύ-
ουν
38 // ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Ε. - κτηνοτροφία: 
Το τέλος µιας όµορφης φιλίας;
39 // ΕΥΕΞΙΑ 4 τροφές για τον καύσω-





ΠΙΟ ΏΡΙΜΟΙ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ 
ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ

Έξι χρόνια μετά την κρίση του Ιουλίου 2015 
  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Τ
ο διάστημα με-
ταξύ του Σαββά-
του 27 Ιουνίου 
2015 και της Δευ-
τέρας 13 Ιουλίου 
2015 ήταν το ση-

μαντικότερο, σε ό,τι αφορά την 
παρουσία μου στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 
Εξαιτίας των πρωτοβουλιών που 
ανέπτυξε ο τότε πρωθυπουργός Α. 
Τσίπας, βρέθηκα στο επίκεντρο 
εξελίξεων που λίγο έλειψε να ο-
δηγήσουν στο λεγόμενο Grexit 

και την επιστροφή της χώρας μας 
στο βαλκανικό χάος. 
Έξι χρόνια αργότερα είμαστε 
πολύ πιο ώριμοι σαν πολιτικό σύ-
στημα και σαν λαός, εξακολου-
θούμε όμως να αντιμετωπίζουμε 
τα ίδια –σε γενικές γραμμές– οι-
κονομικά και κοινωνικά προβλή-
ματα. 

Πώς έζησα την κρίση
Το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιου-
νίου 2015 δέχθηκα στο πολιτικό 
μου γραφείο στην Αθήνα αντι-

προσωπεία της ηγεσίας του σκλη-
ρού δεξιού έως ακροδεξιού κόμ-
ματος Εναλλακτική για τη Γερμα-
νία. Είχαν έρθει στην Ελλάδα για 
να εκτιμήσουν την κατάσταση και 
επειδή στην αποστολή συμμετεί-
χαν και ευρωβουλευτές, επικοι-
νώνησαν μαζί μου για μια οργα-
νωμένη ανταλλαγή απόψεων. 
Η ΝΔ συμμετέχει στο Ευρωπα-
ϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και δεν 
έχει καμία σχέση –εθνική ή ευ-
ρωπαϊκή– με την Εναλλακτική 
για τη Γερμανία. Θεώρησα όμως 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Το 15θήμερο 27 
Ιουνίου - 12 Ιουλίου 
2015 κρίθηκε το 
ευρωπαϊκό μας μέλλον

σκόπιμο να συναντηθώ μαζί τους 
γιατί η Εναλλακτική για τη Γερ-
μανία πίεζε από τα δεξιά το Χρι-
στιανοδημοκρατικό Κόμμα και 
την κυβέρνηση Μέρκελ, θεωρώ-
ντας αδιανόητη τη συμμετοχή της 
Ελλάδας στην Ευρωζώνη και τη 
μεταφορά του υποτιθέμενου κό-
στους αυτής της συμμετοχής στον 
Γερμανό φορολογούμενο. 
Η ανταλλαγή απόψεων που εί-
χαμε ήταν «ειλικρινής», με την 
έννοια ότι συμφωνούσαμε ότι 
διαφωνούσαμε. Εξέφρασα την 
άποψη ότι το «πείραμα» της ρι-
ζοσπαστικής Αριστεράς δεν θα ο-
δηγούσε σε εκρηκτικές καταστά-
σεις, ότι η ΝΔ θα ανακτούσε τον 
έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων 
σε διάστημα λίγων ετών και πως η 
Γερμανία έπρεπε να στηρίξει την 
ελληνική οικονομία με εγγυήσεις 
και διευκολύνσεις, οι οποίες κατά 
πάσα πιθανότητα δεν θα οδηγού-
σαν στην επιβάρυνση των Γερμα-
νών φορολογουμένων. 
Οι συνομιλητές μου –μεταξύ των 
οποίων ο Γκάουλαντ– ο οποίος 
παραμένει ο ιστορικός ηγέτης 
της Εναλλακτικής για τη Γερμα-
νία, δεν πείστηκαν αλλά έδειχναν 
να σέβονται την προσπάθειά μου. 
Για να αποφορτίσω την κατά-
σταση, τους προσκάλεσα για δεί-
πνο σε γειτονικό εστιατόριο, στο 
οποίο πήραν μέρος και εκπρόσω-
ποι δύο κορυφαίων γερμανικών 
ΜΜΕ. 
Ακολούθησε μια νέα προσπά-
θεια εκ μέρους μου να πείσω ότι 
η κατάσταση στην Ελλάδα δεν 
ήταν τόσο άσχημη όσο φαινόταν. 
Με το πέρασμα της ώρας φτά-
σαμε σε μία σχετική χαλάρωση 
και μία Γερμανίδα δημοσιογρά-
φος δέχθηκε ότι οι φόβοι τους 
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ανάλυση

Ακόμη πληρώνουμε 
τις συνέπειες 
του δημοψηφίσματος 
του 2015

ήταν υπερβολικοί και μας αποκά-
λυψε ότι εκτός από την πιστωτική 
κάρτα, είχε μαζί της κι ένα ικανό 
ποσό σε μετρητά σε περίπτωση 
που πήγαινε κάτι στραβά. 
Ξαφνικά με πλησίασε ανήσυχος ο 
ιδιοκτήτης του εστιατορίου, ο ο-
ποίος παρακολουθούσε –σε γε-
νικές γραμμές– τη συζήτηση που 
είχα με τους εκπροσώπους της Ε-
ναλλακτικής για τη Γερμανία και 
με ενημέρωσε ότι Τσίπρας μόλις 
είχε ανακοινώσει τη διενέργεια 
δημοψηφίσματος, το οποίο ουσι-
αστικά θα έκρινε την παραμονή 
μας στην Ευρωζώνη. 
Από τη μία στιγμή στην άλλη, η ε-
πιχειρηματολογία που είχα ανα-
πτύξει κατέρρευσε  και οι Γερμα-
νοί καλεσμένοι μου έφυγαν για 
να οργανώσουν την πολιτική και 
δημοσιογραφική τους αντίδραση 
στην πρωτοβουλία Τσίπρα. 
Τις επόμενες μέρες κλιμακώ-
θηκε η πολιτική αντιπαράθεση 
στην Ελλάδα και στις 5 Ιουλίου 
φτάσαμε στον θρίαμβο του «όχι» 
στο δημοψήφισμα με ποσοστό 
61,31%. 
Στις 8 Ιουλίου μίλησε στην Ολο-
μέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στο Στρασβούργο ο πρω-
θυπουργός Α. Τσίπρας. Τον απο-
θέωναν ταυτόχρονα η Αριστερά 
και η ακροδεξιά του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, θεωρώντας ότι με 
τη ρήξη που προωθούσε θα έδινε 
ένα σκληρό χτύπημα στη «γερ-
μανοκρατούμενη Ευρώπη», στην 
«Ευρώπη των μονοπωλίων και 
των τραπεζιτών», στην «Ευρώπη 
της σκληρής λιτότητας». 
Ο Τσίπρας προσπαθούσε να ισορ-
ροπήσει μεταξύ του θριαμβευτι-
κού «όχι» στο δημοψήφισμα και 
μιας προσπάθειας οικονομικής 
και πολιτικής αυτοσυντήρησης. 
Είχε αντιληφθεί ότι η γραμμή 
που ακολουθούσε οδηγούσε σε 
πλήρες αδιέξοδο, αλλά δυσκο-
λευόταν να το εκφράσει. 
Πήρα τον λόγο εκ μέρους του 
ΕΛΚ και προσπάθησα να τον εν-
θαρρύνω στην αναγκαία στροφή 
στην πολιτική του. Τόνισα ότι το 
Grexit δεν ήταν ρεαλιστική επι-
λογή, εφόσον θα προκαλούσε νέα 
πτώση του πραγματικού εισοδή-
ματος των Ελλήνων κατά 25% και 
θα έκανε, όπως χαρακτηριστικά 
είπα, τους πλούσιους πλουσιότε-
ρους και τους φτωχούς φτωχότε-
ρους. 

Παραδέχθηκα ότι τα προβλήματα 
της ελληνικής οικονομίας, όπως 
το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό 
έλλειμμα, δημιουργήθηκαν σε 
βάθος χρόνου και πως θα έπρεπε 
όλες οι πολιτικές δυνάμεις να α-
ναλάβουμε τις ευθύνες μας και να 
στηρίξουμε την προσπάθεια. 
Του πρόσφερα δημόσια την πο-
λιτική κάλυψη της ΝΔ στην επί-
θεση που θα δεχόταν από την α-
ριστερή πτέρυγα του κόμματός 
του. Του ζήτησα επίσης να προ-
βληματιστεί από το γεγονός ότι 
τον υποστήριζαν στην Ολομέλεια 
η Λεπέν και άλλοι εκπρόσωποι 
της σκληρής και της άκρας Δε-
ξιάς, θεωρώντας ότι θα έκανε τη 
βρώμικη αντιευρωπαϊκή δουλειά 
για λογαριασμό τους.
 
Κρίσιμα 24ωρα
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας 
συνεδρίασε η πολιτική ομάδα των 
ευρωβουλευτών του ΕΛΚ με βα-
σικό θέμα την επικείμενη έξοδο 
της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. 
Μας έγινε μία αναλυτική παρου-
σίαση των οικονομικών και κοι-
νωνικών επιπτώσεων, η περι-
γραφή των οποίων μας προετοί-
μαζε για το χειρότερο. 
Ένα νέο κύμα ακραίας φτωχοποί-
ησης, μαζική έξοδος του πληθυ-
σμού –και ιδιαίτερα των πιο νέων 
και ικανών– και οικονομική βοή-
θεια από την Ε.Ε. για να μην λεί-
ψουν τον χειμώνα τα καύσιμα, τα 
φάρμακα και βασικά καταναλω-
τικά είδη. 

Οι ευρωβουλευτές παρακολου-
θούσαν με ενδιαφέρον την πα-
ρουσίαση από τον Γάλλο πρόε-
δρο του ΕΛΚ, Ζοζέφ Ντολ, και 
τον Γερμανό επικεφαλής της πο-
λιτικής ομάδας των ευρωβουλευ-
τών του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ. 
Μου έκανε εντύπωση η παρέμ-
βαση ενός Βούλγαρου ευρωβου-
λευτή, ο οποίος την ώρα της με-
γάλης κρίσης ανέπτυξε μία θε-
ωρία σύμφωνα με την οποία η 
Ελλάδα ήταν το κακομαθημένο 
παιδί της Ε.Ε. και μετά την έξοδό 
της από την Ευρωζώνη θα έπρεπε 
να δοθούν περισσότερα ευρωπα-
ϊκά κονδύλια στη Βουλγαρία. 
Την Παρασκευή 10 Ιουλίου επι-
σκέφτηκα, μαζί με τον επικεφα-
λής της ομάδας των ευρωβουλευ-
τών της ΝΔ Μ. Κεφαλογιάννη και 
τη συνάδελφο Μ. Σπυράκη, τον 
Γιούνκερ στην έδρα της Ευρωπα-

ϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες 
για να του ζητήσουμε να κάνει 
ό,τι μπορεί για να παραμείνει η 
Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Σημα-
ντικό ρόλο για την πραγματοποί-
ηση της συνάντησης και στον δι-
άλογο που ακολούθησε έπαιξε ο 
βασικός συνεργάτης του Γιούν-
κερ, Μ. Σχοινάς. 
Ο Γιούνκερ μας δήλωσε απογοη-
τευμένος από τη στάση του Τσί-
πρα, ο οποίος άλλα συμφωνούσε 
μαζί του και άλλα έλεγε δημόσια. 
Μας τόνισε ότι η ελληνική πολι-
τική τάξη έχει πρόβλημα αξιο-
πιστίας, γιατί σαν πρόεδρος του 
Eurogroup δεχόταν συχνά από 
τους εκπροσώπους της Ελλάδας 
ελλιπή ή παραπλανητικά στοι-
χεία για την εξέλιξη των δημοσι-
ονομικών και οικονομικών μεγε-
θών. 
Του τονίσαμε ότι δεν ήταν η ώρα 
να αξιολογήσουμε το πολιτικό 
σύστημα της Ελλάδας, αλλά να α-
ποτρέψουμε μία εξέλιξη που θα 
είχε τεράστιο κόστος για την Ελ-
λάδα και την ίδια την Ε.Ε. Καθώς 
προχωρούσε η συζήτηση, εκφρα-
ζόταν θερμά υπέρ της Ελλάδας 
για να καταλήξει στη διαβεβαί-
ωση ότι μαζί με τον πρόεδρο της 
Γαλλίας, Ολάντ, θα στήριζε την 
παραμονή της χώρας μας στην 
Ευρωζώνη και θα έκανε ότι μπο-
ρούσε για να ξεπεράσει η καγκε-
λάριος Μέρκελ τις επιφυλάξεις 
της. 
Ο Γιούνκερ στάθηκε στο ύψος 
των περιστάσεων και στήριξε α-
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ποφασιστικά την ευρωπαϊκή προ-
οπτική της πατρίδας μας. 
Ακολούθησε την Κυριακή 12 Ιου-
λίου η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής 
της Ευρωζώνης με την πολύωρη 
διαπραγμάτευση με τον Έλληνα 
πρωθυπουργό Α. Τσίπρα, η οποία 
κατέληξε στην πολυσυζητημένη 
«κωλοτούμπα» και την παραμονή 
της χώρας μας στην Ευρωζώνη με 
αντάλλαγμα την άμεση εφαρμογή 
συγκεκριμένων οικονομικών μέ-
τρων που πήραν τη μορφή του τρί-
του μνημονίου.
Το δεκαπενθήμερο Σάββατο 27 Ι-
ουνίου 2015 έως Κυριακή 12 Ιου-
λίου 2015 ήταν το πιο έντονο στην 
πολιτική μου ζωή και γενικότερα 
στην παρουσία μου στον δημόσιο 
βίο. Πηγαίνοντας πίσω σε αυτή 
την εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, 
εκτιμώ ότι έχουν γίνει μεγάλες 
αλλαγές στην πολιτική ζωή, τα οι-
κονομικά και κοινωνικά προβλή-
ματα όμως παραμένουν –σε γενι-
κές γραμμές– τα ίδια. 

Οι πολιτικές αλλαγές
Συνοψίζω τις πολιτικές αλλαγές με 
τον ακόλουθο τρόπο.
Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ πάλεψε με τον 
εαυτό του και βγήκε –μέσα από 
μια σύνθετη διαδικασία– πιο ώ-
ριμος, πιο κοντά στην ευρωπαϊκή 
προοπτική, με το ένα πόδι στην 
ευρωπαϊκή Αριστερά και το άλλο 

στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, 
με τη σημερινή του μορφή, πρέπει 
να θεωρηθεί αξιόπιστος και αποτε-
λεσματικός, είναι βέβαιο όμως ότι 
είναι πολύ διαφορετικός και κα-
λύτερος από τον ΣΥΡΙΖΑ του Ιου-
νίου-Ιουλίου 2015. 
Δεύτερον, πληρώνοντας τον λογα-
ριασμό της κρίσης του 2015 μπο-
ρέσαμε να απαλλαγούμε από τον 
ιδιόμορφο δεξιόστροφο λαϊκισμό 
του κόμματος Καμμένου και από 
τη νεοναζιστική απειλή της Χρυ-
σής Αυγής. Οι Ανεξάρτητοι Έλλη-
νες και η Χρυσή Αυγή συμπλήρω-
ναν από τα δεξιά την επιθετική, 
λαϊκίστικη, αντιευρωπαϊκή επιχει-
ρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ, δημι-
ουργώντας ένα εκρηκτικό κοινω-
νικό και πολιτικό περιβάλλον. Η 
πολιτική εξαφάνισή τους αποτελεί 
μεγάλη νίκη της Δημοκρατίας. 
Τρίτον, η ελληνική κοινή γνώμη 
πέρασε σε φάση βίαιης ωρίμαν-
σης. Εξακολουθεί να έχει σοβα-
ρές επιφυλάξεις για τον τρόπο 
λειτουργίας της Ε.Ε., έχει εγκα-
ταλείψει όμως τον επιθετικό αντι-
ευρωπαϊσμό και στηρίζει σε πολύ 
υψηλά ποσοστά την ευρωπαϊκή 
προοπτική της χώρας και ειδικά τη 
συμμετοχή στην Ευρωζώνη. 
Τέταρτον, επήλθε η πλήρης δικαί-
ωση –σε επίπεδο στρατηγικής– 
των επιλογών της ΝΔ, με αποτέ-

λεσμα να είναι πλέον ιδεολογικά 
και πολιτικά κυρίαρχη και ο πρω-
θυπουργός Κ. Μητσοτάκης και η 
κυβέρνηση να έχουν εντυπωσιακό 
πολιτικό, δημοσκοπικό πλεονέ-
κτημα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα ίδια προβλήματα
Το πολιτικό σκηνικό έχει αλλάξει 
εντυπωσιακά, τα οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα όμως πα-
ραμένουν –σε γενικές γραμμές– τα 
ίδια, αλλά σε διαφορετικές συνθή-
κες. 
Πρώτον, το πρόβλημα της υπερ-
χρέωσης του ελληνικού Δημο-
σίου έχει πάρει μεγαλύτερες δια-
στάσεις, με το χρέος να έχει φτά-
σει στο ύψος-ρεκόρ του 208% του 
ΑΕΠ.
Έχει εξασφαλιστεί όμως η χρημα-
τοδότησή του για τα επόμενα χρό-
νια και δεν υπάρχει αποκλεισμός 
του ελληνικού Δημοσίου από τις α-
γορές, αντίθετα δανείζεται με εντυ-
πωσιακά ευνοϊκούς όρους.
Δεύτερον, επανεμφανίστηκαν τα 
λεγόμενα δίδυμα ελλείμματα. Δη-
μοσιονομικό έλλειμμα της τάξης 
του 10%, αλλά και σημαντικό έλ-
λειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών κυρίως λόγω της κα-
τάρρευσης των τουριστικών εσό-
δων.
Τα δίδυμα ελλείμματα οδήγησαν 
στην οικονομική κρίση που έφερε 

Το δημόσιο χρέος, τα 
δίδυμα ελλείμματα 
και η εξασθένηση 
του ιδιωτικού τομέα 
δυσκολεύουν την 
οικονομική μας πορεία

τα μνημόνια, τώρα όμως αποδίδο-
νται στην πανδημία και θεωρού-
νται συγκυριακά. 
Τρίτον, το ασφαλιστικό-συνταξιο-
δοτικό έλλειμμα –το οποίο αποτέ-
λεσε καταλύτη στην εκδήλωση της 
προηγούμενης κρίσης– κινείται 
ξανά σε επίπεδα-ρεκόρ χωρίς να υ-
πάρχει άμεση προοπτική δραστι-
κού περιορισμού του. 
Αποδίδεται όμως και αυτό κυρίως 
στην πανδημία και εκφράζεται η 
ελπίδα ότι η ανάκαμψη της οικο-
νομίας θα οδηγήσει στον σταδιακό 
περιορισμό του.
Τέταρτον και σημαντικότερο, η 
πανδημία έχει οδηγήσει σε μεγα-
λύτερο έλλειμμα επενδύσεων και 
σε νέα συρρίκνωση του ιδιωτικού 
τομέα σε όφελος του Δημοσίου, 
το οποίο παρεμβαίνει και επεκτεί-
νεται προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν οι συνέπειες της κρίσης. 
Αυτό σημαίνει ότι η διεθνής αντα-
γωνιστικότητα της οικονομίας είναι 
δύσκολο να ενισχυθεί σε συνθήκες 
προσωρινής εξασθένησης βασικών 
κλάδων του ιδιωτικού τομέα. 
Πέμπτον, σημαντικά προβλήματα 
αντιμετωπίζει και ο τραπεζικός το-
μέας, ο οποίος υποφέρει ακόμα 
από τις συνέπειες της κρίσης του 
2015 και τα προβλήματα που δημι-
ούργησε η πανδημία, ιδιαίτερα σε 
ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια. 
Πολιτικά αναπτυχθήκαμε, εξα-
κολουθούμε όμως να αντιμετω-
πίζουμε τεράστια οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα. Έφτασε η 
ώρα να αξιοποιήσουμε την πολι-
τική ωριμότητα που αποκτήσαμε 
μέσα από την κρίση για να τα λύ-
σουμε.



«Το ερώτημα δεν είναι το αν 
θα ανακάμψουν τα ταξίδια, που 
είναι βέβαιο, αλλά το πότε θα 
γίνει αυτό»

«Πρέπει να συνεχίσουμε να κε-
φαλαιοποιούμε την εξαιρετική 
εικόνα ασφάλειας στον τουρι-
σμό που δημιουργήσαμε με 
άψογα αντανακλαστικά πέρυσι, 
δημιουργώντας και τηρώντας 
πρωτόκολλα σε χρόνο-ρεκόρ»

Αντίθετος στο ενδεχόμενο επι-
βολής διαχωρισμών στην πρό-
σβαση σε τουριστικές υποδο-
μές, ανάμεσα σε εμβολιασμέ-

νους και μη, εμφανίζεται μιλώντας στη 
Free Sunday ο πρόεδρος του Ξενοδοχει-
ακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αλέξαν-
δρος Βασιλικός, ο οποίος κάνει λόγο για 
«πειρασμό» που πρέπει να αποκρουστεί.
Μετά τον αιφνιδιασμό που προκάλεσε 
στην παγκόσμια κοινή γνώμη η εμφά-
νιση της μετάλλαξης Δ, ο κ. Βασιλικός 
απευθύνει την προειδοποίηση ότι ο προ-
γραμματισμός είναι μια εξαιρετικά δύ-
σκολη άσκηση μέσα σε ένα δυναμικό 
περιβάλλον που τα δεδομένα συνεχώς 
αλλάζουν. 
Σε ό,τι αφορά την ανησυχία για τα ξενο-
δοχεία που δεν θα ανοίξουν για δεύτερη 
χρονιά, ο κ. Βασιλικός συμμερίζεται την 
άποψη ότι μπορεί να αποβεί μοιραίο, 
όμως υπενθυμίζει ότι τα ξενοδοχεία δεν 
ανοίγουν κατά το δοκούν, ούτε κατόπιν 
εντολής, ανοίγουν εάν έχουν πελάτες. 
Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επι-
μελητηρίου υπενθυμίζει τους διαρκείς 
και πολυποίκιλους ανταγωνισμούς στον 
κλάδο, εκφράζει την πεποίθησή του ότι 
σήμερα η ασφάλεια του προορισμού είναι 
το νούμερο ένα ζητούμενο και τονίζει 
την ανάγκη για εμβολιασμούς, πρωτό-
κολλα και στόχευση σε αγορές με πλεο-
νεκτήματα, από τα υγειονομικά δεδομένα 
μέχρι και τη δυνατότητα οδικής πρόσβα-
σης στη χώρα μας. 

Πόσο σύμφωνη με τις αρχικές εκτι-
μήσεις σας ήταν η πορεία του διμή-
νου Μαΐου-Ιουνίου για τον τουρισμό;
Η μόνη εκτίμηση που προβάλαμε ως 
ΞΕΕ ήταν ότι δεν πρέπει να κάνουμε ε-
κτιμήσεις. Η πορεία της πανδημίας και, 
κατά συνέπεια, οι αποφάσεις των λοι-
μωξιολόγων και των κυβερνήσεων για 
την τουριστική μετακίνηση είναι που θα 
καθορίσουν και φέτος όπως και πέρυσι 
την πορεία της σεζόν. Δυστυχώς, η εκτί-
μησή μας αποδείχθηκε ακριβής.
 
Η παγκόσμια κοινή γνώμη δείχνει αιφ-
νιδιασμένη από τις εξελίξεις με την πα-
ραλλαγή Δ. Πόσο αυτό μπορεί να αλλά-
ξει τον προγραμματισμό για τη συνέχεια;
Είναι μία από τις εξελίξεις που φοβόμα-
σταν και συνεχίζουμε να φοβόμαστε. Οι 
μεταλλάξεις μπορούν ανά πάσα στιγμή 
να οδηγήσουν σε μεγάλο πισωγύρισμα 
την παγκόσμια προσπάθεια για την ε-
παναφορά των ταξιδιών. Ο προγραμ-
ματισμός είναι, ούτως ή αλλιώς, μια ε-
ξαιρετικά δύσκολη άσκηση μέσα σε ένα 
δυναμικό περιβάλλον που τα δεδομένα 
συνεχώς αλλάζουν.

Ο τουρισμός είναι υπόθεση καλής ψυ-

Βεβαίως και ήδη το παρατηρούμε σε 
πολλές μορφές. Ανταγωνισμός από 
χώρες προέλευσης που θα προτιμού-
σαν να δουν τους πολίτες τους να ξο-
δεύουν τους προϋπολογισμούς διακο-
πών στη χώρα τους παρά σε άλλη χώρα, 
όπως επίσης και τον κλασικό ανταγω-
νισμό που βιώνουμε κάθε χρόνο από 
άλλους προορισμούς. Η ασφάλεια του 
προορισμού είναι το νούμερο ένα ζητού-
μενο σήμερα. Όλα τα υπόλοιπα έπονται. 
Πρέπει να συνεχίσουμε να κεφαλαιοποι-
ούμε την ομολογουμένως καλή εικόνα 
που έχουμε δημιουργήσει ως χώρα στη 
διαχείριση της πανδημίας αλλά και την 
εξαιρετική εικόνα ασφάλειας στον του-
ρισμό που δημιουργήσαμε με άψογα α-
ντανακλαστικά πέρυσι, δημιουργώντας 
και τηρώντας πρωτόκολλα σε χρόνο-ρε-
κόρ. Συνεπώς, η απάντηση είναι εμβο-
λιασμοί, πρωτόκολλα και στόχευση σε 
αγορές με πλεονεκτήματα, από τα υγει-
ονομικά δεδομένα μέχρι και τη δυνατό-
τητας οδικής πρόσβασης στη χώρα μας. 

Έχετε εικόνα για το ποσοστό των ξε-

χολογίας της αγοράς. Μπορεί η επα-
νάκαμψη της ανησυχίας να ανατρέψει 
τις προσδοκίες;
Όλες οι διεθνείς μετρήσεις δείχνουν την 
τεράστια επιθυμία για ταξίδια. Η ψυχο-
λογία λοιπόν υπάρχει, και αυτό είναι α-
ναμενόμενο μετά από 14 μήνες σε συ-
νεχόμενα lockdowns. Αυτό φαίνεται και 
στη μεγάλη εκτόνωση που παρατηρείται 
κάθε φορά που ανοίγει δίαυλος μεταξύ 
της χώρας προέλευσης επισκεπτών και 
του τουριστικού προορισμού. Επιπλέον, 
έχει παρατηρηθεί ανά τον κόσμο μεγάλη 
αύξηση αποταμιεύσεων από τα νοικοκυ-
ριά, που θα μπορούσαν να χρηματοδο-
τήσουν την ικανοποίηση της επιθυμίας. 
Συνεπώς, όλα δείχνουν πως το ερώ-
τημα δεν είναι το αν θα ανακάμψουν τα 
ταξίδια, που είναι βέβαιο, αλλά το πότε 
θα γίνει αυτό. 

Έχετε την ανησυχία ότι ο εισερχόμε-
νος τουρισμός μπορεί να εμπλακεί σε 
ανταγωνισμούς μεγάλων ευρωπαϊκών 
χωρών και τι πρέπει να γίνει για να α-
ποφευχθεί;

νοδοχείων που παραμένουν κλειστά; 
Υπάρχουν μονάδες που μένουν κλει-
στές για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά;
Τα χρονικά ορόσημα για την έναρξη των 
τουριστικών ροών μεταβάλλονται συ-
νεχώς, οπότε είναι λογικό πως αρκετά 
ξενοδοχεία δεν έχουν ακόμα ανοίξει. 
Παρ’ όλα αυτά, η πλειοψηφία των ξε-
νοδοχείων συνεχούς λειτουργίας, αλλά 
και μεγάλο μέρος των ξενοδοχείων ε-
ποχικής λειτουργίας, έχουν ήδη ανοίξει, 
έστω και με χαμηλές πληρότητες. Αυτό 
το οποίο μπορώ να σας πω με σιγουριά 
είναι πως η πρόθεση ανοίγματος είναι 
συντριπτική. Είναι εξάλλου πασιφανές 
πως μία δεύτερη χρονιά με κλειστό ξε-
νοδοχείο μπορεί να αποβεί μοιραία για 
πολλούς. Ας μην ξεχνάμε, όμως, πως 
ακόμα και πέρσι η πρόθεση ανοίγμα-
τος ήταν μεγάλη (άνω του 85%), αλλά τε-
λικά μόνο το 60% των ξενοδοχείων της 
χώρας κατάφερε να ανοίξει, και αυτό 
διότι τα ξενοδοχεία δεν ανοίγουν κατά 
το δοκούν, ούτε κατόπιν εντολής, ανοί-
γουν εάν έχουν πελάτες. 

Ποια θα ήταν τα κίνητρα που θα σας ο-
δηγούσαν να προσαρμόσετε τη λειτουρ-
γία των μονάδων του κλάδου μόνο σε 
εμβολιασμένους;
Από την 1η Ιουλίου μπήκε σε εφαρμογή 
σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης το «Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστο-
ποιητικό Covid-19» που εναρμονίζει τους 
ταξιδιωτικούς κανόνες και διευκολύνει 
τις διασυνοριακές μετακινήσεις των πο-
λιτών εντός της Ένωσης. Πρέπει να μεί-
νουμε σε αυτό, που είναι κι ένα συλλο-
γικό επίτευγμα της Ευρώπης, και να απο-
κρούσουμε τον πειρασμό να εισάγουμε 
διακρίσεις και μάλιστα εξαιρετικά αμφί-
βολης αποτελεσματικότητας. 
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συνέντευξη

Αλέξανδρος Βασιλικός, πρόεδρος 
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας

«Να μην εισάγουμε 
διακρίσεις αμφίβολης 
αποτελεσματικότητας»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΆΤΗ



Ε
ξανεμίζονται οι ελπίδες για ανάκαμψη 
του ελληνικού τουρισμού αλλά και α-
ντιστάθμισμα της «χασούρας» του 
2020. Η επιβράδυνση του εμβολιαστι-
κού προγράμματος, όχι λόγω μειωμέ-
νης προσφοράς αλλά λόγω μειωμένης 

ζήτησης, σε συνδυασμό με τη διασπορά της μετάλλαξης 
Δέλτα του κορονοϊού, έχει σημάνει συναγερμό στο οι-
κονομικό επιτελείο, παρά τις προσπάθειες για την καλ-
λιέργεια ενός τελείως διαφορετικού κλίματος. 
Από τη μία πλευρά, το freedom pass δεν φαίνεται ότι 
θα καταφέρει να πετύχει τον στόχο του, να πείσει δη-
λαδή τους νέους να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Από 
την άλλη πλευρά, η διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναγκάσει πολλές χώρες να 
κάνουν δεύτερες σκέψεις όσον αφορά τους Βρετανούς 
τουρίστες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το Βερολίνο 
πιέζει για μπλόκο των Βρετανών τουριστών από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Την κατάσταση επιδεινώνει και η δια-
σπορά της μετάλλαξης Δέλτα στη Ρωσία, εξέλιξη που ε-
νισχύει τα περιοριστικά μέτρα για τους Ρώσους τουρί-
στες. 
Όλα αυτά θέτουν σε κίνδυνο και τη φετινή τουριστική 
περίοδο. Ειδικά για εκείνους τους ελληνικούς προορι-
σμούς και τους επιχειρηματίες του κλάδου που εξαρτώ-
νται από τη βρετανική και ρωσική αγορά. Κι αυτό, τη 

ΆΣΧΗΜΆ ΜΆΝΤΆΤΆ 
ΓΙΆ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Η φετινή τουριστική σεζόν εξελίσσεται χαμηλότερα 
των αρχικών προσδοκιών

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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οικονομία

στιγμή που ο τουρισμός είναι η κινητήρια δύναμη της 
ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα, παράγοντες του τουρι-
στικού κλάδου έχουν αρχίσει να ανησυχούν ότι και το 
φετινό καλοκαίρι δεν θα διαφέρει και πολύ από το περ-
σινό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η άρνηση των νέων να εμβολι-
αστούν έχει προκαλέσει ακόμα ένα πονοκέφαλο στην 
κυβέρνηση. Κι αυτό διότι το στέλεχος Δέλτα «χτυπά» 
κυρίως τις νεαρότερες ηλικίες αλλά και τους ανεμβο-
λίαστους, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες για ένα νέο 
κύμα κορονοϊού και, κατά συνέπεια, νέα περιοριστικά 
μέτρα. Δεν είναι τυχαίο ότι κυβερνητικοί αξιωματού-
χοι αλλά και επιστήμονες προειδοποιούν για τοπικά 
lockdown σε περιοχές όπου ο εμβολιασμός δεν προ-
χωρά με γοργούς ρυθμούς, ώστε να χτιστεί τείχος ανο-
σίας που θα βάλει φρένο σε νέα έξαρση της πανδημίας.

Ακυρώσεις από TUI
Η TUI του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε νέο γύρο 
ακυρώσεων ταξιδιών από τη Βρετανία προς τη χώρα μας. 
Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 21 Ι-
ουλίου ακυρώνει τις πτήσεις της προς Χαλκιδική, Κε-
φαλλονιά, Πρέβεζα, Σάμο, Σαντορίνη, Σκιάθο, Θάσο 
και Κρήτη (Χανιά).
Βέβαια οι ακυρώσεις αυτές, στο πλαίσιο των οδηγιών 
των βρετανικών υγειονομικών αρχών, δεν αφορούν 

μόνο τη χώρα μας. Ειδικότερα οι ακυρώσεις αφορούν 
τους εξής διεθνείς προορισμούς: Αρούμπα, Βουλγαρία, 
Πράσινο Ακρωτήριο, Κόστα Ρίκα, Κροατία, Κύπρος, 
Δομινικανή Δημοκρατία, Αίγυπτος, Ιταλία, Τζαμάικα, 
Ισπανία (ηπειρωτική χώρα), Λα Πάλμα, Μεξικό, Μα-
ρόκο, Τυνησία και Τουρκία. 
Εν τω μεταξύ, πριν από λίγες ημέρες η Βρετανία αναθε-
ώρησε τη λεγόμενη «πράσινη λίστα» με τις χώρες για τις 
οποίες δεν απαιτείται καραντίνα των ταξιδιωτών. Η Ελ-
λάδα, που ποντάρει αρκετά στη βρετανική αγορά όσον 
αφορά στον τουρισμό, παρέμεινε για άλλη μια φορά 
εκτός της λίστας, ενώ η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που ε-
ντάχθηκε είναι η Μάλτα.

Διαψεύδονται οι προσδοκίες
Με αυτά τα δεδομένα καθίσταται σαφές πως η φετινή 
τουριστική σεζόν εξελίσσεται χαμηλότερα των αρχικών 
προσδοκιών που μιλούσαν για ανάκτηση του 50% της 
δραστηριότητας του 2019. Όπως έχουν τα πράγματα σή-
μερα, φαντάζει πιθανότερο ένα 35%-40%, σημειώνουν 
πηγές της τουριστικής βιομηχανίας. Πέρυσι ο ελληνι-
κός τουρισμός κινήθηκε στο 24% των μεγεθών του 2019 
τόσο σε αφίξεις όσο και σε εισπράξεις.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με κάποια προκαταρκτικά στοι-
χεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Τουρι-
σμού, εκτιμάται πως μέχρι στιγμής έχουν έρθει περίπου 
1 εκατομμύριο ξένοι ταξιδιώτες, αριθμός που υπολείπε-
ται σημαντικά των στόχων που είχαν τεθεί νωρίτερα 
φέτος για το πρώτο εξάμηνο. Υπενθυμίζεται πως το 
2019 είχαν έρθει στο σύνολο του έτους 31,34 εκατομμύ-
ρια ταξιδιώτες, ενώ το 2020 οι αφίξεις διαμορφώθηκαν 
στα 7,3 εκατομμύρια. Εξ αυτών, το ενάμισι εκατομμύριο 
είχε έρθει από τη Γερμανία και το ένα εκατομμύριο από 
το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο φέτος φαίνεται να βρί-
σκεται ολοένα και μακρύτερα από την Ελλάδα.

«Πάγος» στα σχέδια ξενοδοχείων
Εν τω μεταξύ, πολλά εποχικά ξενοδοχεία, όπως και πέ-
ρυσι, δεν έχουν ακόμα ανοίξει ή δεν σκοπεύουν να α-
νοίξουν καθόλου φέτος.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι ξενοδόχοι περιμένουν να δι-
απιστώσουν με βεβαιότητα τα πραγματικά μεγέθη της 
ζήτησης πριν προχωρήσουν στο άνοιγμα των μονά-
δων τους, αλλά με τις συνεχείς αναβολές στην απελευ-
θέρωση των μετακινήσεων από τη Βρετανία, τη Ρωσία, 
αλλά και άλλες περιοχές από τις οποίες έλκουν τουρί-
στες, καθυστερούν και οι σχετικές αποφάσεις.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος, Αλέξανδρο Βασιλικό, τα επιδημιολο-
γικά δεδομένα και οι εθνικές πολιτικές διαχείρισης της 
πανδημίας σε κρίσιμες χώρες-αγορές είναι που καθορί-
ζουν τη ροή επισκεπτών προς τη χώρα μας και εντείνουν 
την αβεβαιότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Μπορεί να υπάρχει παγκοσμίως η επιθυμία για ταξί-
δια, διαφαίνεται ωστόσο πως θα απαιτηθεί περισσότε-
ρος χρόνος για να βρουν πεδίο έκφρασης και συνεπώς 
να φέρουν την ανάκαμψη στον κλάδο. Επιπλέον, η ανά-
καμψη δεν πρόκειται να είναι ούτε οριζόντια γεωγρα-
φικά ούτε ισομερώς κατανεμημένη στις διάφορες μορ-
φές τουρισμού και ειδικά μεταξύ αυτών που έχουν ήδη 
πληγεί περισσότερο, όπως ο αστικός τουρισμός, ο ορει-
νός τουρισμός, ο συνεδριακός-εκθεσιακός τουρισμός, 
αναφέρει ο κ. Βασιλικός.



«Δεν μπαίνουμε στη λογική της 
υποχρεωτικότητας, αλλά εμβο-
λιασμένος ξενοδοχοϋπάλληλος, 
με υγεία και ασφάλεια, σημαίνει 
περισσότερες κρατήσεις»

«Πέρυσι άνοιξαν περίπου 5.500 
ξενοδοχεία, τώρα έχουμε ξε-
περάσει ήδη τα 7.000 και τα 
υπόλοιπα θα ανοίξουν μέχρι τα 
μέσα Ιουλίου» 

Μεγάλη αβεβαιότητα από την 
εμφάνιση της παραλλαγής Δ 
του κορονοϊού διαπιστώνει. 
μιλώντας στη Free Sunday, ο 

πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος.
Ο κ. Τάσιος τάσσεται σαφώς υπέρ της ανά-
γκης του εμβολιασμού των εργαζομένων 
στον κλάδο, διευκρινίζει όμως ότι δεν είναι 
υπέρ της υποχρεωτικότητας, ενώ τάσσε-
ται ευθέως και κατά του διαχωρισμού των 
πελατών σε εμβολιασμένους ή μη, καθώς, 
όπως λέει, στα ξενοδοχεία εφαρμόζονται 
πρωτόκολλα υγειονομικής προστασίας και 
στα σημεία εισόδου της χώρας υγειονο-
μικοί έλεγχοι.
Ο πρόεδρος της ΠΟΞ επισημαίνει ότι χώρες 
που είναι παραδοσιακές αγορές, όπως η 
Βρετανία και η Γερμανία, θέλουν να απο-
τρέψουν τους πολίτες από το να ταξιδέ-
ψουν και προσπαθούν να κρατήσουν τα 
χρήματα των πολιτών τους για την εσω-
τερική τους οικονομία, ενώ δεν αποκλείει 
το ενδεχόμενο η ελληνική αγορά να πλη-
ρώσει ανταγωνισμούς μεγάλων ευρωπα-
ϊκών χωρών και ζητά εγρήγορση προκει-
μένου να προστατευθεί το τουριστικό ΑΕΠ. 
 
Πόσο αλλάζει την κατάσταση, που φαι-
νόταν να δημιουργείται στον τουρισμό το 
τελευταίο δίμηνο, η ανησυχία που δημι-
ουργεί η παραλλαγή Δ;
Σίγουρα δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα 
για τις κρατήσεις από τον εισερχόμενο, 
κυρίως, τουρισμό. Άλλωστε τις τελευταίες 
μέρες, εξαιτίας αυτού του κλίματος ανησυ-
χίας, βλέπουμε μια στασιμότητα στις κρα-
τήσεις για Ιούλιο και Αύγουστο. 

Θα μπορούσε ο κλάδος να ενταχθεί στα 
κίνητρα προς τους Έλληνες πολίτες για 
τον εμβολιασμό;
Θα έλεγα πως ο κλάδος, έμμεσα βέβαια, 
έχει ενταχθεί στα κίνητρα μέσω του κοινω-
νικού τουρισμού. Μέσω του προγράμματος 
«Τουρισμός για Όλους», του προγράμμα-
τος «Αγροτικής Εστίας» και αναμένοντας 
το νέο πρόγραμμα με τις διατακτικές στον 
ιδιωτικό τομέα που θα υλοποιηθεί με το 
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο.

Είναι ελκυστική η ιδέα της λειτουργίας 
των μονάδων του κλάδου μόνο για εμ-
βολιασμένους. Υπό ποιες προϋποθέσεις 
θα την εξετάζετε;
Έχουμε ανάγκη να δουλέψουμε. Και για 
να τα καταφέρουμε, πρέπει να δουλέ-
ψουμε με όλους. Για αυτό, άλλωστε, ε-
φαρμόζουμε πρωτόκολλα υγειονομικής 
προστασίας εντός των ξενοδοχείων και 
υγειονομικούς ελέγχους στα σημεία ει-
σόδου της χώρας. 

Έχει ακουστεί ότι κάποιες μονάδες, κυ-
ρίως μεγάλες, ζητούν εμβολιασμένους 

σαμε στο σημείο χώρες που είναι παραδο-
σιακές αγορές να θέλουν να αποτρέψουν 
τους πολίτες από το να ταξιδέψουν και να 
κρατήσουν τα χρήματα των πολιτών τους 
για την εσωτερική οικονομία τους. Το πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Βρετα-
νία αλλά, ως ένα ποσοστό, και η Γερμανία. 

Υπάρχει ενδεχόμενο η ελληνική αγορά 
να πληρώσει ανταγωνισμούς μεγάλων 
ευρωπαϊκών χωρών;
Όλα είναι ανοιχτά, γιατί και οι συνθήκες 
είναι πρωτόγνωρες. Υπάρχει η τουριστική 
διπλωματία, υπάρχει όμως και η γεωπο-
λιτική διπλωματία. Το έχουμε διαπιστώ-
σει σε πολλά περιστατικά του τελευταίου 
διαστήματος που πρέπει να μας θέτουν 
σε εγρήγορση, προκειμένου να προστα-
τεύσουμε το συμφέρον της εθνικής οικο-
νομίας, που δεν είναι άλλο από το τουρι-
στικό ΑΕΠ. 

Είναι μεγαλύτερη φέτος η προσφορά κλι-
νών σε σχέση με πέρυσι;
Ναι, είναι μεγαλύτερη. Πέρυσι άνοιξαν πε-
ρίπου 5.500 ξενοδοχεία, τώρα έχουμε ξε-

εργαζομένους. Ποια είναι η θέση της Ο-
μοσπονδίας;
Εδώ και τρεις μήνες προτείναμε να προ-
τεραιοποιηθεί ο εμβολιασμός για τους αν-
θρώπους του τουρισμού. Αυτό δεν συνέβη 
και φτάσαμε στον Ιούλιο και ένα περίπου 
25% των εργαζομένων έχει ενδοιασμούς 
για τον εμβολιασμό. Δεν μπαίνουμε στη λο-
γική της υποχρεωτικότητας, όμως μιλήσαμε 
με την Ομοσπονδία Ξενοδοχοϋπαλλήλων 
και κάναμε σύσταση για τον εμβολιασμό 
του προσωπικού. Ας μην ξεχνάμε πως οι 
επιχειρήσεις έχουν και σημαντικά κόστη, 
τόσο με το δεύτερο self-test όσο και με 
την αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων. 
Εμβολιασμένος ξενοδοχοϋπάλληλος, με 
υγεία και ασφάλεια, σημαίνει περισσότε-
ρες κρατήσεις, καλύτερα οικονομικά απο-
τελέσματα για την επιχείρηση και τον ίδιο. 

Πόσο πιστές μένουν οι παραδοσιακές 
τουριστικές αγορές στη χώρα; 
Αυτή τη στιγμή, εξαιτίας της θετικής εικόνας 
της χώρας στη διαχείριση της πανδημίας 
και της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως 
κορυφαίου παγκόσμιου τουρισμού, φτά-

περάσει ήδη τα 7.000. Και η οριζόντια τάση 
μεταξύ των συναδέλφων δείχνει πως θα 
ανοίξουν και τα υπόλοιπα μέχρι τα μέσα 
Ιουλίου. 

Πώς νομίζετε ότι μπορούν να στηριχθούν 
οι μονάδες που δεν λειτουργούν για δεύ-
τερη συνεχόμενη χρονιά;
Έχουμε τονίσει επανειλημμένως και με ι-
διαίτερη έμφαση πως δεν μπορεί κάποιος 
να μείνει κλειστός και για δεύτερη χρονιά, 
γιατί πρέπει να τεκμηριώσει και το μέγε-
θος της ζημιάς του. Τα μέτρα που θα λη-
φθούν ενδεχομένως μετά τον Σεπτέμβριο, 
για την όποια ζημιά, θα έχουν να κάνουν 
με το άνοιγμα και την επανεκκίνηση των 
επιχειρήσεων, μιας και το 2020 αρκετές 
επιχειρήσεις, 3 στις 4, ενισχύθηκαν μέσω 
προγραμμάτων της ελληνικής κυβέρνη-
σης ή από το τραπεζικό σύστημα, στις πε-
ριπτώσεις που υπήρχε το κατάλληλο τρα-
πεζικό προφίλ. 

Θα μπορούσαν τα προγράμματα του τα-
μείου ανάκαμψης να είναι πιο χρήσιμα 
για τον κλάδο;
Μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο ο γενικός 
τίτλος «τουρισμός» στο Εθνικό Σχέδιο Α-
νάκαμψης που θα χρηματοδοτηθεί από 
το Ταμείο. Θα χρειαστούν εξειδικεύσεις 
του γενικού πλαισίου που προβλέπει ε-
πενδύσεις σε υποδομές, σε περιβαλλο-
ντικά έργα, σε ενεργειακή αναβάθμιση των 
μονάδων, σε μετασχηματισμό της τουρι-
στικής οικονομίας, στην κατεύθυνση της 
βιωσιμότητας. Ήδη ένα πρόγραμμα το έ-
χουμε μπροστά μας και το έχουμε συζη-
τήσει με το αρμόδιο υπουργείο και είναι 
το «Εξοικονομώ» των ξενοδοχείων, ιδι-
αίτερα στην περιφέρεια, στον ορεινό όγκο 
αλλά και στις πόλεις.

www.freesunday.gr 0904.07.2021

συνέντευξη

Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων

«Πρέπει να δουλέψουμε 
με όλους»

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ



ΠΈΝΤΈ ΈΝΔΙΆΜΈΣΈΣ ΣΤΡΆΤΗΓΙΚΈΣ 
ΗΤΤΈΣ ΓΙΆ ΤΣΙΠΡΆ ΚΆΙ ΣΥΡΙΖΆ

  ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ ΜΆΤΉ

T
o νέο αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ για την αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού στα 800 
ευρώ και την εφαρμογή του 35ωρου 
στην εργασία, χωρίς μειώσεις μισθών, α-
ποτελεί τον βασικό συνεκτικό ιστό γύρω 
από τον οποίο ο πρόεδρος Αλέξης Τσί-

πρας, στην τριήμερη συνδιάσκεψη του κόμματος, που ο-
λοκληρώνεται σήμερα, θα προσπαθήσει να οριοθετήσει 
τις πολιτικές πρωτοβουλίες του επόμενου διαστήματος 
έτσι ώστε να πιέσει την κυβέρνηση και να συσπειρώσει 
το κόμμα, το οποίο εμφανίζεται με μεγάλες απώλειες στην 
κοινή γνώμη.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών του κόμματος που 
βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο, οι συγκεκριμένες προ-
τάσεις αποτελούν θέματα αιχμής για το ακροατήριο στο 
οποίο θέλει να απευθυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμ-
μαχία και μπορούν να αποτελέσουν πεδίο εσωκομματικής 
συσπείρωσης για να περάσει το μήνυμα στην κοινωνία.
Όμως για μία ακόμη φορά, αντιμετωπίζονται με επιφυλα-
κτικότητα στο εσωτερικό του κόμματος, όπου υπενθυμί-
ζεται ότι τους τελευταίους δεκάξι μήνες της πανδημίας, ο 
ΣΥΡΙΖΑ με κεντρικές αποφάσεις προσπάθησε επανειλημ-
μένα να απευθυνθεί στα ακροατήρια που τον ενδιαφέρουν, 
χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και με τα δημοσκο-
πικά ποσοστά του να είναι σήμερα στο μισό της ΝΔ και στα 
2/3 της εκλογικής του επίδοσης το 2019.
Συγκεκριμένα αναφέρονται σε πέντε εμβληματικές περι-
πτώσεις, χωρίς να περιλαμβάνουν αυτήν που θεωρούν πιο 
σημαντική, ότι δηλαδή ο κ. Τσίπρας απέτυχε να διατηρή-
σει την κάλυψη στον Παύλο Πολάκη και τις αντιεμβολια-
στικές του απόψεις.

Πρόγραμμα «Μένουμε Όρθιοι»
Ήταν το πρόγραμμα, σε διάφορες φάσεις, το οποίο αποτέ-
λεσε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αντιμετώπιση της παν-
δημίας, με συνολικό κόστος πάνω από τα 10 δισ., και προέ-
βλεπε μέχρι και voucher για διακοπές.
«Είναι διατεθειμένος, έστω και τώρα, μετά την πρόταση της 

Ε.Ε. για το Ταμείο Ανάκαμψης, να αλλάξει πολιτική και να 
υιοθετήσει μέτρα στήριξης της εργασίας και των επιχειρή-
σεων, που έχει παρουσιάσει η αξιωματική αντιπολίτευση 
ή θα περιμένει την ύφεση να βάλει λουκέτο σε χιλιάδες 
επιχειρήσεις, την ανεργία να σκαρφαλώσει ξανά στα με-
γέθη του 2014 και τότε να χρηματοδοτήσει με το πακέτο 
της Ε.Ε. μόνο όσους ισχυρούς θα έχουν αντέξει;» ρωτούσε 
στη Βουλή ο κ. Τσίπρας τον κ. Μητσοτάκη.
Έναν χρόνο αργότερα, καμία από τις απειλητικές προ-
βλέψεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν επιβεβαιώθηκε, 
καθώς ούτε λουκέτα μπήκαν ούτε η ανεργία αυξήθηκε, 
ενώ στις μετρήσεις οι θετικές γνώμες για τη διαχείριση 
της πανδημίας από την κυβέρνηση υπερτερούν των αρνη-
τικών.
Τα δισεκατομμύρια δεν συγκίνησαν το ακροατήριο των 
φτωχών.

Το ΕΣΥ καταρρέει
«Πριν από λίγες εβδομάδες μάς καθησύχαζαν ότι υπάρ-
χει μεγάλη επάρκεια σε κλίνες και ότι το ΕΣΥ ενισχύθηκε 
καθοριστικά. Και μέσα σε λίγες μέρες το ΕΣΥ καταρρέει», 
έλεγε στις 26 Νοεμβρίου, στην καρδιά του δεύτερου κύμα-
τος της πανδημίας, ο Αλέξης Τσίπρας.
Στόχος ήταν το ακροατήριο των κοινωνικά αδύναμων, το 
οποίο ανησυχούσε για το ενδεχόμενο να προσβληθεί από 
τον ιό και να μην ξέρει πώς θα σωθεί.
Ο κ. Τσίπρας και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησαν την κυβέρ-
νηση ότι τόσους μήνες δεν ενίσχυσε το δημόσιο σύστημα 
υγείας από άποψη, γιατί ήθελε να το ιδιωτικοποιήσει.
Το κύμα έφτασε στο αποκορύφωμά του μία βδομάδα αρ-
γότερα, το ΕΣΥ άντεξε χωρίς να καταρρεύσει, ενώ στο επό-
μενο κύμα, την άνοιξη, οι κλίνες εντατικής θεραπείας που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν κατά 33% περισσότερες, καθώς 
από 612 τον Δεκέμβριο έφτασαν τις 847 τον Απρίλιο.
Η προσπάθεια να ανησυχήσουν τα μικροαστικά στρώματα 
λόγω της αδιαφορίας της κυβέρνησης απέτυχε, ενώ ακόμη 
και ο τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός, 
είχε αποφύγει να μιλήσει για κατάρρευση του ΕΣΥ.

Το ρίσκο των συγκεντρώσεων
Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, πριν αρχίσει το δεύτερο κύμα 
της πανδημίας, είχε ξεκινήσει η συζήτηση σε σχέση με την 
κοινωνική νομιμοποίηση των κάθε είδους συναθροίσεων, 
στις οποίες ήταν προφανής η ευκολία στη διασπορά του 
ιού.
Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίστηκε το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, 
ως υπέρτερο της υποχρέωσης να μη διασπαρεί ο κορωνο-
ϊός, και από τις μέρες του Πολυτεχνείου και μετά κατηγό-
ρησε την κυβέρνηση ότι, με πρόσχημα την πανδημία, επι-
χειρεί να επιβάλει ένα αστυνομοκρατούμενο κράτος, ενώ 
την κάλεσε να σταματήσει να φέρνει νόμους, για να μη γί-
νονται διαδηλώσεις.
Το ακροατήριο-στόχος ήταν η νεολαία, η οποία στις μετρή-
σεις εμφανιζόταν επιφυλακτική απέναντι στην κυβέρνηση.
Αναλαμβάνω το ρίσκο, είχε πει στα μέσα Φεβρουαρίου ο κ. 
Τσίπρας, και αμέσως μετά ακολούθησαν εκατοντάδες δια-
δηλώσεις σε όλη τη χώρα καθημερινά.
Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση δεν είχε κανένα πρόβλημα να 
περάσει όλα τα νομοθετήματα που εισήγαγε στη Βουλή, α-
νάμεσα στα οποία και η πανεπιστημιακή αστυνομία, ενώ 
στις μετρήσεις της κοινής γνώμης καταγράφηκε μία ευθεία 
αποδοκιμασία των συγκεντρώσεων λόγω του κινδύνου για 
τη δημόσια υγεία.

Η διάσωση του Κουφοντίνα
Ντροπή για τη χώρα να πεθάνει κρατούμενος επειδή 
έκανε απεργία πείνας, είχαν χαρακτηρίσει πολλά στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ, τη υπόθεση Κουφοντίνα.
Η απεργία πείνας του εκτελεστή της «17Ν» συγκίνησε τα 
ακροατήρια της ακροαριστεράς, των αντιεξουσιαστικών ο-
μάδων και των ενώσεων των δικαιωματιστών, τα οποία ο 
κ. Τσίπρας θεωρεί φιλικά απέναντί του. Άλλωστε, σε έναν 
εκ των υπερασπιστών του Κουφοντίνα έχει αναθέσει και 
προσωπικές του αγωγές, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κινη-
τοποιήθηκε ολόκληρο το κόμμα για να στηρίξει τη διεκ-
δίκηση, από την οποία είχε ελάχιστα πολιτικά κέρδη, και 
μία μεγάλη αποδοκιμασία στις μετρήσεις της κοινής γνώ-
μης, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της προσέλαβε την υ-
πόθεση ως ταύτιση του ΣΥΡΙΖΑ με μειοψηφικές πολιτικές 
ομάδες. Η κορύφωση της ήττας ήταν η απόφαση του ίδιου 
του Κουφοντίνα να σταματήσει την απεργία πείνας, ενώ 
το ακροατήριο των δικαιωματιστών έδειξε να αξιολογεί ως 
πιο σημαντικές τις επιφυλάξεις που ακούστηκαν μέσα στο 
κόμμα, παρά τη συμπόρευση με τον Κουφοντίνα.

Η μητέρα των μαχών
Στον κ. Τσίπρα και την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, το νο-
μοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας θεωρήθηκε ως η ιδα-
νική «γέφυρα» με το ακροατήριο των πρώην συνδικαλι-
στών του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι κατάγγειλαν εργασιακούς με-
σαίωνες, αν εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις Χατζηδάκη.
Τελικά αποδείχτηκε ότι πολλοί στον ΣΥΡΙΖΑ δεν τους ή-
θελαν, ακόμη και αν έφερναν νέο κόσμο στις τάξεις του 
κόμματος.
Το χειρότερο όλων ήταν ότι όχι μόνο δεν έφεραν νέο 
κόσμο, πλην της συνδικαλιστικής τους παρέας, αλλά ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ καταψήφισε λιγότερα από τα μισά άρθρα του νομο-
σχεδίου.
Παράλληλα, μόλις λίγες ώρες πριν από τη συζήτηση του 
νομοσχεδίου, η ΟΛΜΕ υποχρεώθηκε να υπαναχωρήσει 
από την απεργία στις πανελλαδικές, ενώ λίγες ώρες μετά 
την ψήφισή του χρησιμοποιήθηκε για να αποτραπεί η α-
περγία στις εξετάσεις για τα πρότυπα σχολεία.
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

ΤΟ ΖΉΤΉΜΑ ΤΉΣ ΚΊΝΑΣ 
ΑΛΛΑΖΕΊ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΊΣΜΟΥΣ

Γιορτάζει πανίσχυρη τα 100 χρόνια της ίδρυσης του Κ.Κ.
  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο Σι Τζινπίνγκ διεκδικεί 
εξουσίες και επιρροή 
συγκρίσιμες με εκείνες το 
Μάο Τσετούνγκ 

Τ
ο ζήτημα της 
Κίνας και της 
στρατηγικής που 
πρέπει να ακο-
λουθήσουν α-
πέναντί της οι 

χώρες της Δύσης κυριαρχεί στην 
επικαιρότητα. Αυτό οφείλεται 
στις πρωτοβουλίες του προέδρου 
Μπάιντεν, ο οποίος επιδιώκει τη 
δημιουργία ενός συνασπισμού 
χωρών οι οποίες θα περιορίσουν 
την εξάπλωση της επιρροής της 
Κίνας, στις αποφάσεις που πρέ-
πει να πάρει η Ε.Ε. και στην ίδια 
τη σημασία της Κίνας, το ειδικό 

βάρος της οποίας αυξάνεται συ-
νεχώς στην παγκόσμια οικονο-
μία και την πολιτική. 

Τα 100 χρόνια
Πριν από 100 χρόνια δημι-
ουργήθηκε το Κομμουνιστικό 
Κόμμα Κίνας, το οποίο διέγραψε 
την πιο εντυπωσιακή ιστορική 
πορεία. 
Αφού επικράτησε –ύστερα από 
έναν σκληρό αγώνα– κατά των Ι-
απώνων εισβολέων και κέρδισε 
έναν αιματηρό εμφύλιο με τους 
εθνικιστές, εδραίωσε στη συνέ-
χεια την εξουσία του. 

Οι πρώτες δεκαετίες της κομ-
μουνιστικής ηγεσίας ήταν γε-
μάτες ριζοσπαστικές αλλαγές, 
οι οποίες όμως δεν απέδωσαν 
τα αναμενόμενα. Από την αγρο-
τική μεταρρύθμιση, που οδή-
γησε –στην αρχική φάση της 
– εκατομμύρια στην πείνα και 
στην εξαθλίωση, μέχρι το με-
γάλο άλμα προς τα εμπρός, το 
οποίο αποδείχθηκε άλμα στο α-
ναπτυξιακό κενό, μέχρι και την 
πολιτισμική επανάσταση με τις 
άσκοπες βιαιότητες, τα πράγ-
ματα δεν εξελίχθηκαν σύμφωνα 
με τις επιδιώξεις της κομμουνι-

στικής ηγεσίας. 
Όλα αυτά όμως ανήκουν στο μα-
κρινό παρελθόν και το Κομμου-
νιστικό Κόμμα ασκεί απόλυτη 
εξουσία, έχει 92 εκ. μέλη, ελέγ-
χει πλήρως τα 1,4 δισ. πολιτών 
και έχει την πολυτέλεια να γρά-
φει και την επίσημη ιστορία της 
χώρας. 
Τις τελευταίες δεκαετίες η Κίνα 
εντυπωσιάζει με τον αναπτυ-
ξιακό της ρυθμό, αλλά και την 
ποιότητα της οικονομικής της 
ανάπτυξης, εφόσον έχει εξελι-
χθεί σε πρωταθλητή στην ψη-
φιακή οικονομία, την τεχνητή 
νοημοσύνη, τη νέα τεχνολογία, 
τις ΑΠΕ, τις αποστολές στο Δι-
άστημα. 
Το 2020 η Κίνα ενίσχυσε το συ-
γκριτικό της πλεονέκτημα γιατί 
μπόρεσε να διαχειριστεί αποτε-
λεσματικότερα την πανδημία, η 
οποία ξεκίνησε από τα εδάφη 
της. Στην αρχή φάνηκε ότι το 
καθεστώς μπορούσε να χάσει 
τον έλεγχο, γιατί οι αρμόδιοι α-
ξιωματούχοι καθυστέρησαν την 
ενημέρωση του πληθυσμού και 
την οργάνωση της πρώτης αντί-
δρασης στον COVID-19. 
Στη συνέχεια όμως, μπόρεσε να 
ελέγξει την πανδημία σε χρόνο-
ρεκόρ με ένα μίγμα σκληρών 
διοικητικών παρεμβάσεων και 
πλήρους αξιοποίησης των υγει-
ονομικών υπηρεσιών, της κινε-
ζικής βιομηχανίας και της ψη-
φιακής οικονομίας. 
Η πανδημία όχι μόνο δεν α-
πονομιμοποίησε το καθεστώς 
στην αντίληψη της ευρύτερης 
κοινής γνώμης, αλλά συνέβαλε 
–εξαιτίας της υποδειγματικής 
αντιμετώπισής της– στην άνοδο 
της εμπιστοσύνης προς την ε-
ξουσία και στην ενίσχυση της ε-
θνικής αυτοπεποίθησης των Κι-
νέζων.
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Η κινεζική μεσαία 
τάξη μπορεί 
να φτάνει και τα 400 
εκατομμύρια

Η Κίνα των ρεκόρ 
Η Δύση έχει απέναντί της την 
Κίνα των ρεκόρ. 
Δεν υπάρχει άλλη μεγάλη οικο-
νομία η οποία να αναπτύχθηκε 
στη διάρκεια της τελευταίας ει-
κοσαετίας τόσο δυναμικά και με 
τέτοια εντυπωσιακή σταθερό-
τητα. Ακόμη και το 2020, η οικο-
νομία της Κίνας αναπτύχθηκε με 
ετήσιο ρυθμό 2%, ενώ η πτώση 
στις μεγάλες δυτικές οικονομίες 
ήταν από 3,5% έως 12%. Μπορεί 
να μην πέτυχε ρυθμούς ανάπτυ-
ξης 6% έως 8%, όπως τα προηγού-
μενα χρόνια, αλλά σύμφωνα με 
τις πρώτες εκτιμήσεις ο ρυθμός 
ανάπτυξης θα επιστρέψει σε αυτά 
τα επίπεδα από το 2021. 
Ένα άλλο ρεκόρ της Κίνας στη δι-
άρκεια των τελευταίων δεκαετιών 
είναι η μαζική έξοδος του πληθυ-
σμού από τη φτώχεια και η δη-
μιουργία μιας μεσαίας τάξης, με 
την ευρύτερη έννοια του όρου, 
η οποία μπορεί να φτάνει τα 400 
εκ. και να ξεπερνά τον πληθυσμό 
των ΗΠΑ. 
Οι συγκριτικά καλύτερες επιδό-
σεις της Κίνας το 2020 άλλαξαν 
σε πολλά μεγέθη και την ισορ-
ροπία σε όφελός της. Για παρά-

δειγμα, έγινε ο μεγαλύτερος ε-
μπορικός εταίρος της Ε.Ε. αφήνο-
ντας τις ΗΠΑ στη δεύτερη θέση. 
Λόγω της μείωσης των ξένων ά-
μεσων επενδύσεων των ΗΠΑ και 
της Ε.Ε., η Κίνα ήρθε πρώτη το 
2020 και στις άμεσες επενδύσεις 
που πραγματοποίησε στο εξωτε-
ρικό. 
Υπάρχουν και ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά της οικονομίας της που ε-
ντυπωσιάζουν, όπως είναι η εξαι-
ρετικά δυναμική ανάπτυξη της 
ψηφιακής οικονομίας, που κατά 
ορισμένους υπολογισμούς αντι-

στοιχεί στο 30% της συνολικής 
οικονομίας. 

Σύνθετη σχέση
ΗΠΑ και Ε.Ε. προσπαθούν να συ-
ντονιστούν για να διαχειριστούν 
τη σύνθετη σχέση με την Κίνα. 
Ο πρόεδρος Μπάιντεν θεωρεί 
την Κίνα τον βασικό στρατηγικό 
ανταγωνιστή των ΗΠΑ. Η Ρωσία 
είναι μία γεωστρατηγική, στρα-
τιωτική απειλή που έχει τις ρίζες 
της στο σοβιετικό παρελθόν, η 
Κίνα όμως είναι αυτή που απο-
τελεί τη μεγάλη πρόκληση που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 
ΗΠΑ. 
Ο πρόεδρος Τραμπ είχε κλιμα-
κώσει τον ανταγωνισμό με την 
Κίνα στον εμπορικό, ψηφιακό 
τομέα, αλλά με έναν τρόπο που 
πρόσφερε ευκαιρίες στην κινε-
ζική ηγεσία. Οι ΗΠΑ, επί Τραμπ, 
ανταγωνίστηκαν την Κίνα χωρίς 
να συνεννοηθούν με την Ε.Ε., με 
την οποία επίσης άνοιξαν εμπο-
ρικό και οικονομικό μέτωπο. Ε-
πίσης, στα πλαίσια της εσωστρέ-
φειας του «πρώτα η Αμερική», 
ο Τραμπ περιόρισε την οικονο-
μική παρουσία και τη διπλωμα-
τική προσπάθεια των ΗΠΑ στην 

περιοχή του Ινδικού και του Ει-
ρηνικού δημιουργώντας τεράστια 
κενά επιρροής, τα οποία έσπευσε 
να καλύψει σε σημαντικό βαθμό 
η Κίνα. 
Η μέθοδος του Μπάιντεν είναι ε-
ντελώς διαφορετική. Προχωράει 
στην κλιμάκωση του ανταγωνι-
σμού με την Κίνα, ενισχύοντας τη 
συνεργασία με την Ε.Ε., αλλά και 
με χώρες στρατηγικής σημασίας 
στην περιοχή του Ινδικού και του 
Ειρηνικού, όπως είναι η Ιαπωνία, 
η Ινδία και η Αυστραλία. 
Επιπλέον, ο Μπάιντεν δίνει μια 
ιδεολογική και πολιτική διά-
σταση στον ανταγωνισμό με την 
Κίνα. Προβάλλει το δημοκρατικό 
πολιτικό μοντέλο, που σέβεται τα 
ανθρώπινα και δημοκρατικά δι-
καιώματα και επιδιώκει να περι-
ορίσει την επιρροή αυταρχικών ή 
και ολοκληρωτικών καθεστώτων, 
όπως της Κίνας και της Ρωσίας. 
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζε-
ται ιδιαίτερα ενοχλημένος από 
τον τρόπο που επιβάλλει το Πε-
κίνο την κυριαρχία του στο Χονγκ 
Κονγκ, από τη συστηματική κατα-
πίεση της μεγάλης μουσουλμανι-
κής μειονότητας των Ουιγούρων, 
την αμφισβήτηση της κυριαρχίας 
της Ταϊβάν, τη στρατιωτικοποί-
ηση περιοχών της Νότιας και Α-
νατολικής Κινεζικής Θάλασσας 
με πρωτοβουλία του Πεκίνου. 

Δύσκολη η αντίδραση
Η αντίδραση των ΗΠΑ και γενι-
κότερα της Δύσης στην άνοδο της 
Κίνας αποδεικνύεται μια εξαιρε-
τικά σύνθετη υπόθεση. 
Πρώτον, Αμερικανοί και Ευρω-
παίοι δεν έχουν τις ίδιες προτε-
ραιότητες. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι η Γερμανία επιδιώκει – για 
προφανείς εμπορικούς και οικο-
νομικούς λόγους– έναν πιο ήπιο 
ανταγωνισμό με την Κίνα, ενώ ο 
πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν 
τάσσεται υπέρ της νατοϊκής συ-
νεργασίας στο ζήτημα, υπενθυ-
μίζοντας ταυτόχρονα τα γεωγρα-
φικά όρια του ΝΑΤΟ. Πρόκειται 
για μια ατλαντική συμμαχία και 
όχι για μια συμμαχία για τον Ιν-
δικό και Ειρηνικό Ωκεανό. 
Δεύτερον, η Ουάσιγκτον θέλει να 
αναπτύξει τη συνεργασία της με 
χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ινδία 
και η Αυστραλία στα πλαίσια μιας 
στρατηγικής περιορισμού της κι-
νεζικής επιρροής, όμως η οικονο-



ΗΠΑ και Ε.Ε. 
δυσκολεύονται να 
συντονιστούν στον 
ανταγωνισμό με την 
Κίνα
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μική αλληλεξάρτηση των χωρών 
αυτών με την Κίνα αυξάνεται συ-
νεχώς. Έτσι, η οικονομική δυνα-
μική ενισχύει συνεχώς τον ρόλο 
της Κίνας και δεν αρκεί η διπλω-
ματία των ΗΠΑ –ως ένα βαθμό 
και της Ε.Ε.– για να επηρεαστούν 
οι εξελίξεις σε βάθος χρόνου. 
Τρίτον και σημαντικότερο, ε-
νισχύεται η άποψη ότι η Κίνα 
είναι πολύ μεγάλη και δυναμική 
για να περιοριστεί μέσα από τη 
στρατηγική των δυτικών δυνά-
μεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
η κινεζική οικονομία μπορεί να 
πάρει την πρωτιά από την αμερι-
κανική ακόμη και κατά τη διάρ-
κεια αυτής της δεκαετίας. 
Επομένως, ο ανταγωνισμός με 
την Κίνα πρέπει να στηριχθεί 
στη βελτίωση των επιδόσεων 
των ΗΠΑ, της Ε.Ε., της Ιαπωνίας 
και άλλων χωρών. Αυτό όμως δεν 
είναι εύκολη υπόθεση και προ-
ϋποθέτει πολιτικές αποφάσεις 
για μεγάλη αύξηση των σχετι-
κών δαπανών.
Προς το παρόν, οι Ευρωπαίοι α-
νησυχούν για την ανάπτυξη των 
δικτύων 5G στα οποία κυριαρ-
χούν οι Κινέζοι, δεν σκέφτονται 
όμως να κάνουν επενδύσεις εκα-
τοντάδων δισ. ευρώ για να κα-
λύψουν το ψηφιακό χάσμα που 
τους χωρίζει από την Κίνα. Αμε-
ρικανοί, Ιάπωνες, Ευρωπαίοι ε-
πισημαίνουν σε κάθε ευκαιρία 
τη μεγάλη αύξηση των στρατι-
ωτικών δαπανών της Κίνας, δεν 
δείχνουν όμως πρόθυμοι να 
προχωρήσουν σε μεγάλη αύ-
ξηση των δικών τους στρατιωτι-
κών δαπανών. 
Ο Κίσινγκερ, ο οποίος οργάνωσε 
το άνοιγμα των ΗΠΑ προς την 
Κίνα επί προεδρίας Νίξον, προ-

ειδοποιεί στα 97 του τις ΗΠΑ 
και γενικότερα τη Δύση ότι δεν 
πρέπει να χρεώνουν τις δικές 
τους αδυναμίες και παραλείψεις 
στην Κίνα, αλλά να προσπαθή-
σουν για το καλύτερο δίνοντας 
στον ανταγωνισμό μια δημιουρ-
γική διάσταση. 

Οι κανόνες 
του καθεστώτος
Η κινεζική ηγεσία απορρίπτει 
την κριτική Μπάιντεν για τη 
φύση του κινεζικού καθεστώτος 
και την καταπάτηση των ανθρώ-
πινων και δημοκρατικών δικαιω-
μάτων. 
Οι αναλυτές και οι σχολιαστές 
που εκφράζουν την ηγεσία επι-
μένουν στα προβλήματα της α-
μερικανικής δημοκρατίας, στα 
φυλετικά προβλήματα που χα-
ρακτηρίζουν την αμερικανική 
κοινωνία και στο αποικιοκρα-
τικό παρελθόν Ευρωπαίων, Ια-
πώνων και Αμερικανών που προ-
κάλεσε τόσα προβλήματα κατά 
το παρελθόν στην Κίνα. 
Οι Κινέζοι αξιωματούχοι θεω-
ρούν ότι το καθεστώς προστα-
τεύει τα ανθρώπινα και δημο-

κρατικά δικαιώματα, προωθεί τα 
κοινωνικά δικαιώματα και προ-
βάλλει την Κίνα σε τρίτες χώρες 
σαν πρότυπο ανάπτυξης σε σύ-
γκριση με τη δυτική οικονομία. 
Το καθεστώς βέβαια δεν δια-
πραγματεύεται την απόλυτη ε-
ξουσία που ασκεί. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι ο πρόεδρος Σι 
Τζινπίνγκ προχώρησε σε ανα-
γκαίες αλλαγές για να παρατεί-
νει επ’ αόριστον την παραμονή 
του στην ηγεσία. Με πρωτοβου-
λία του μεταρρυθμιστή ηγέτη 
Ντεγκ Σιάο Πινγκ, είχε επιβλη-
θεί όριο δύο τετραετιών στην η-
γεσία για να αποτραπούν οι υ-
περβολές της μαοϊκής περιόδου. 
Ο Σι Τζινπίνγκ συγκρίνει τον 
εαυτό του και την επιρροή που 
ασκεί με εκείνη του Μάο και 
φρόντισε να καταργήσει το χρο-
νικό όριο στην παραμονή στην 
κορυφή της εξουσίας. 
Ένα άλλο δείγμα της αποφασι-
στικότητας της κομμουνιστικής 
ηγεσίας να διατηρήσει τον από-
λυτο πολιτικό και οικονομικό έ-
λεγχο είναι η παρέμβασή της σε 
βάρος κορυφαίων επιχειρημα-
τιών του ψηφιακού τομέα της οι-

κονομίας, όπως είναι ο Τζακ Μα 
της Alibaba και των συνδεδεμέ-
νων με αυτή εταιρειών. Η ανά-
πτυξη του Τζακ Μα στις ψηφια-
κές πληρωμές και τα σχέδια δη-
μιουργίας ψηφιακού νομίσματος 
προκάλεσαν την αντίδραση των 
αρχών που θεώρησαν ότι μπο-
ρούσαν να χάσουν τον έλεγχο 
των οικονομικών εξελίξεων. 
Στα 100 χρόνια από την ίδρυσή 
του, το Κομμουνιστικό Κόμμα 
Κίνας αποδεικνύεται πανί-
σχυρο. Η σημερινή ισχύς του 
όμως μπορεί να οδηγήσει σε μία 
μελλοντική αδυναμία, αν δημι-
ουργηθεί μια νέου τύπου προ-
σωπολατρία και περάσουν οι α-
ξιωματούχοι του καθεστώτος 
από την αυτοπεποίθηση στην α-
λαζονεία. 
Σε κάθε περίπτωση, το δημιούρ-
γημα του Μάο Τσετούνγκ γιορ-
τάζει τα 100 χρόνια του σε εντυ-
πωσιακά καλές συνθήκες, ενώ το 
δημιούργημα του Λένιν και στη 
συνέχεια του Στάλιν κατέρρευσε 
προκαλώντας τη διάλυση της Σο-
βιετικής Ένωσης, προτού προλά-
βει να γιορτάσει τα 75 χρόνια 
από την άνοδό του στην εξουσία. 



να ψηφίσει αντίθετα στην κοινή λογική και τη σκληρή 
πραγματικότητα. 
Η δεύτερη επέτειος σηματοδοτεί την, με πολλές επι-
φυλάξεις, οφείλουμε να πούμε, έμπρακτη μετάνοια του 
ιδίου λαού. Έχοντας τρομάξει με όσα έζησε, αποφάσισε 
να «επιστρέψει» και να δοκιμάσει μήπως «το παλιό που 
κατέστρεψε τη χώρα» δεν είναι, τελικά, ούτε τόσο κακό 
ούτε τόσο καταστροφικό. Έτσι κι αλλιώς, και το παλιό επι-
λογή του ιδίου λαού ήταν, δεν φύτρωσε.
Πέρυσι, στην αντίστοιχη επέτειο, σχολιάζαμε ότι η πλει-
οψηφία του «Όχι» στο δημοψήφισμα διαφοροποιήθηκε. 
Παραμένει πλειοψηφία, ωστόσο η αντίθετη μειοψηφία 
είναι πιο συμπαγής και αρκετά μεγάλη, ώστε να μην επι-
τρέψει στη χώρα να πισωγυρίσει.
Εξακολουθούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια, παρά 
το γεγονός ότι μεσολάβησαν η ένταση στην Ανατολική 
Μεσόγειο το περασμένο καλοκαίρι και η περίφημη «ε-
πακούμβηση» και παρά το γεγονός ότι η πανδημία έφερε 
νέο γύρο θηριώδους υπερχρέωσης της χώρας, γεγονός 
που σημαίνει ότι τα προβλήματα οξύνθηκαν. Αποδεικνύ-
εται ότι δεν είναι τα προβλήματα που μας κάνουν να χά-
σουμε τον ύπνο μας, αλλά η απουσία από την κυβέρνηση 
στοιχειώδους επαγγελματισμού και η αίσθηση ότι δεν α-
σχολείται σοβαρά με τα θέματα. Έχουμε, κατά συνέπεια, 
την πολυτέλεια να βρίζουμε όσο θέλουμε την παρούσα 
κυβέρνηση ή να την επαινούμε, γνωρίζοντας εκ των προ-
τέρων ότι οι παλαβομάρες της τετραετίας 2015-19 δεν θα 
επαναληφθούν. Αν αυτή η κυβέρνηση δεν τα πάει καλά, 
θα την αντικαταστήσουμε, χωρίς να φοβούμαστε ότι θα 
βρεθούμε στο ενδιάμεσο στον τέταρτο κόσμο με νόμισμα 
τη χαρτοπετσέτα.
Και φέτος, όπως και πέρυσι, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να ε-
πενδύει στην ανάφλεξη. Πέρυσι ήταν οι καταλήψεις και 
το άσυλο, φέτος ήταν ο Κουφοντίνας και η καθαρή υπο-
νόμευση της υγειονομικής πορείας της χώρας, με πορείες 
και συγκεντρώσεις. Εσχάτως με συστηματική απόπειρα 
φθοράς του προγράμματος εμβολιασμού. Συνεχίζεται το 

Μιλώντας στην επέτειο για την αποκα-
τάσταση της Δημοκρατίας, ο πρωθυ-
πουργός αναφέρθηκε στη σκοτεινή 
περίοδο του 2015 και στις προοδευ-
τικές δυνάμεις που έβγαλαν τη χώρα 

από το αδιέξοδο και τον κίνδυνο. Αγανάκτησαν, όπως ήταν 
αναμενόμενο, οι αριστερές δυνάμεις του τόπου, θεωρώντας 
ιερόσυλη την αναφορά. Η Αριστερά και η «Αριστερά» στην 
Ελλάδα κατά τρόπο δογματικό επιφυλάσσει στον εαυτό 
της το αποκλειστικό προνόμιο της δημοκρατικότητας και 
της προοδευτικότητας. Κατά τον ίδιο τρόπο που η κάθε εκ-
κλησία επιφυλάσσει για τον εαυτό της την εκπροσώπηση 
επί της γης της μίας και μοναδικής αλήθειας. Το θέμα περι-
πλέκεται, όταν καλείται κανείς να κάνει πράξη τις διακηρύ-
ξεις του. Τότε αποκαλύπτεται ότι στην πραγματικότητα η 
«Αριστερά» δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα καλά τυλιγμένο 
πρωτότυπο αυτού το οποίο οι «προοδευτικοί» καταγγέλ-
λουν: αστικό, συντηρητικό, βολεμένο και κρατικοδίαιτο, το 
οποίο αρκείται να διδάσκει τους άλλους, αδύναμο το ίδιο 
να σχεδιάσει και να εκτελέσει το παραμικρό. Αριστερά ση-
μαίνει, στην πραγματικότητα, κομμουνισμός, αλλά τέτοιο 
πράγμα δεν υφίσταται πλέον στον δυτικό κόσμο.
Η μοίρα έφερε να βρίσκονται κοντά οι δύο σημαντικές ε-
πέτειοι της πρόσφατης πολιτικής μας ιστορίας. Δημοψήφι-
σμα την 5η Ιουλίου 2015, βουλευτικές εκλογές και λήξη 
της θητείας της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ (υπό-
δειγμα προοδευτισμού να υποθέσουμε) με πάταγο την 7η 
Ιουλίου 2019.
Η πρώτη επέτειος αποτελεί το ορόσημο της ανικανότητας 
ενός «ηγέτη» να σηκώσει το βάρος των επιλογών του. Με 
άλλη διατύπωση, την ατράνταχτη απόδειξη πως όσα λέγο-
νταν πριν από το δημοψήφισμα (από δεξιά και αριστερά) 
ήταν ανοησίες. Αυτό που δεν πρέπει να μας διαφύγει είναι 
ότι την κύρια ευθύνη για τις εξελίξεις δεν την έχει ο πρώην 
πρωθυπουργός, αλλά ο ελληνικός λαός. Ουδείς υποχρέωσε 
τον ψηφοφόρο να καταπιεί αμάσητα όσα του ειπώθηκαν, 
να πιστέψει ότι τον βόλευε ή ότι ήλπιζε ότι τον βολεύει και 

καθαρό ποντάρισμα στην καταστροφή, υγειονομική και 
κατά συνέπεια οικονομική.
Αυτό που ενδεχομένως δεν έχουμε αντιληφθεί όλοι, 
είναι ότι η κυβέρνηση κινείται σε άλλο, μη αναμενόμενο 
και μάλλον πρωτοφανές για τα μεταπολιτευτικά χρονικά, 
μήκος κύματος. Εφαρμόζει πρόγραμμα. Συνεδριάζει κάθε 
μήνα το υπουργικό συμβούλιο και υλοποιούνται κάθε 
φορά δράσεις οι οποίες είχαν περιληφθεί στο προεκλο-
γικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στα ση-
μεία που είχε εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 
προγραμματικές δηλώσεις και στη ΔΕΘ το 2019.
Η υλοποίηση, έστω και με αποκλίσεις, του προεκλογι-
κού προγράμματος, δημιουργεί αίσθηση επιβεβαίωσης 
σε όσους την ψήφισαν, ελπίζοντας απλώς ότι θα το κάνει, 
αλλά και θετική έκπληξη σε όσους την ψήφισαν από «α-
πελπισία», για να φύγουν οι άλλοι. Θετική έκπληξη ε-
πήλθε και σε μερίδα των ψηφοφόρων που δεν επέλε-
ξαν τη ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές, ακριβώς διότι δεν 
είχαν πειστεί από αυτήν. Αυτή η προσήλωση σε υλοποί-
ηση υπεσχημένων, πρωτοφανής για τα ελληνικά πολι-
τικά δεδομένα, εξηγεί και τη δημοσκοπική υπεροχή της 
κυβέρνησης στο μέσον της θητείας της. Γνωρίζει ο πολί-
της ότι η χώρα βρίσκεται σε μια ασφαλή τροχιά και τούτο 
είναι άσχετο από το αν του αρέσουν συγκεκριμένες δρά-
σεις της κυβέρνησης. Η ασφαλής τροχιά αποτελεί από 
μόνη της πλεονέκτημα. Όσο τα υπεσχημένα υλοποιού-
νται, τόσο η επιβεβαίωση εμπεδώνεται. Πολύ περισσό-
τερο όταν «εκτός προγράμματος» τα ελληνοτουρκικά α-
ντιμετωπίστηκαν με απόλυτη επάρκεια, τα δε πανδημικά 
κατ’ ελάχιστον ικανοποιητικά. Ακόμη περισσότερο όταν η 
κυβέρνηση αποφεύγει τις εντάσεις και διαλέγει η ίδια το 
πεδίο αντιπαράθεσης, με ηπιότητα πάντα.
Επί της ουσίας, τα πράγματα δείχνουν ότι η κοινωνία είναι 
ώριμη να αποδεχτεί ότι δεν υπάρχει κανένας προοδευτι-
σμός στην υπεράσπιση του Κουφοντίνα, στη διατήρηση 
ενός απόλυτα αντιπαραγωγικού (όπως η πανδημία έδειξε) 
κρατικού μηχανισμού, στην υποστήριξη των βολεμένων 
συνδικαλιστών, σε πανεπιστήμια άλλοθι για καλή φοιτη-
τική ζωή, σε οικονομία ρυθμισμένη απόλυτα από το κρά-
τος. Το πρόγραμμα που υλοποιείται, δεν αποτελεί παρά 
στοιχειώδη προσαρμογή της χώρας σε μια ρεαλιστική α-
ντίληψη της σύγχρονης πραγματικότητας. έστω και με με-
γάλη καθυστέρηση.
Μένουν πολλά να γίνουν, ωστόσο ταυτόχρονα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί και το ισχυρό συστημικό πολιτικό πρό-
βλημα που πλέον αναδεικνύεται. Η ΝΔ του Μητσοτάκη 
θα υλοποιεί ένα πρόγραμμα και σίγουρα θα υποσχεθεί 
ένα αντίστοιχο στις επόμενες εκλογές. Η αντιπολίτευση 
δεν θα έχει λόγο ύπαρξης αν δεν παρουσιάσει κάτι αντί-
στοιχο και δεν πείσει ταυτόχρονα ότι έχει το προσωπικό 
να το υλοποιήσει. Πρόγραμμα όμως, οριστικά πια, δεν 
είναι η υπόσχεση επιστροφής στα χρόνια και τις ρυθμίσεις 
του «παλιού ΠΑΣΟΚ του ορθόδοξου». Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέ-
πει να προσέξει πολύ σε αυτό. Το ίδιο και το ΚΙΝΑΛ που 
θέλει να ξαναγίνει ΠΑΣΟΚ. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, 
που έλεγε μια ψυχή. Διαφορετικά, στις επόμενες εκλογές, 
η ΝΔ θα ανεβάσει ποσοστά, ελλείψει αντιπάλου. Ο πήχης 
έχει ανέβει και οι απαιτήσεις, τις κρίσιμης μειοψηφίας του 
«Ναι» είναι, πλέον, βάσιμα υψηλές. Η οποία μειοψηφία 
σύντομα θα είναι πλειοψηφία, με ό,τι αυτό μπορεί να συ-
νεπάγεται για την πορεία, τη δομή, ακόμη και για τα ονό-
ματα όλων των σημερινών κομμάτων.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Πρόοδος είναι...
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ΔΗΛΑΔΗ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΜΈ ΜΙΑ 
ΣΥΓΓΝΏΜΗ ΚΑΘΑΡΙΖΈΙ;

Δ
εν γνωρίζω αν οι πολι-
τικοί αυτής της χώρας 
έχουν μια πρώτη έστω 
ιδέα για το πώς πρέπει 
να υπηρετούν τον δημό-
σιο διάλογο και την πο-
λιτική αντιπαράθεση ε-
νώπιον των πολιτών 

αυτής της χώρας. Ακούω, για παράδειγμα, στε-
λέχη της ΝΔ να ζητούν μια συγγνώμη από τον κ. 
Τσίπρα για τις σκληρές, άδικες και κραυγαλέα 
ψευδείς επιθέσεις του κατά του απολύτως δικαι-
ωθέντος Παπασταύρου.
Τι υποθέτουν οι της ΝΔ; Ότι έγινε ένα λάθος 
και σαν φυσική συνέπεια μπορεί να υπάρξει μια 
συγγνώμη; Μα δεν έγινε κανένα λάθος. Όπως 
και στην περίπτωση της Novartis, έτσι και με 
τον Παπασταύρου, ΟΛΑ έγιναν βάσει σχεδίου 

και εν γνώσει τους ότι δεν υπήρχε τίποτε επι-
λήψιμο. Ποια συγγνώμη λοιπόν; Συγγνώμη που 
στήναμε ψευδή στοιχεία; Συγγνώμη που βάζαμε 
ψευδομάρτυρες; Συγγνώμη που δίναμε γραμμή 
στις δικές μας εφημερίδες να δολοφονούν χα-
ρακτήρες ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι είναι εντελώς 
αθώοι;
Τι συγγνώμη να ζητήσουν, κύριοι της ΝΔ, αυτοί 
που υπηρετούσαν με φανατισμό και διχαστικές 
κορόνες την κατασκευή ανύπαρκτων σκανδά-
λων; Δηλαδή, αν ο κ. Τσίπρας πει «λάθος με τον 
κ. Παπασταύρου», διαγράφονται ΟΛΕΣ οι μη-
χανορραφίες που έστηνε με την ομάδα του στο 
Μαξίμου; Είναι αυτό μια τίμια στάση της ΝΔ, α-
πέναντι στην επικίνδυνη πρακτική μιας εκλεγ-
μένης κυβέρνησης να διασύρει πρόσωπα, θε-
σμούς και να βιάζει την αξιοπρέπεια και την α-
λήθεια; Αρκεί για όλα αυτά μια συγγνώμη;

Και μπορείτε να μας πείτε, κύριοι της ΝΔ, πού 
είναι η Ελληνική Δικαιοσύνη; Σε ποια πολιτι-
σμένη χώρα δεν θα είχαν σχηματιστεί ήδη δικο-
γραφίες για όσους πολιτικούς και δημοσιογρά-
φους έστησαν με τρομερά ψεύδη το σκάνδαλο 
Novartis; Σε ποια χώρα του κόσμου οι πολιτικοί 
που διέσυραν –γνωρίζοντας ότι λένε ψέματα– 
έναν πολίτη δεν θα είχαν τώρα αστικές αγωγές 
για αποζημιώσεις εκατομμυρίων;
Ποια συγγνώμη μπορεί να υποκαταστήσει τη 
δράση ενός παραθεσμικού παρακράτους από 
την ίδια την κυβέρνηση; Δεν είναι ντροπή να 
προσπαθείτε να κρύβετε τον ελέφαντα της ανο-
μίας πίσω από ένα σπουργίτι μιας δήθεν συγ-
γνώμης;

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιογρά-
φος και συγγραφέας.



Μ
ε βασικό στόχο να εντα-
χθούν όσο γίνεται περισ-
σότεροι ενδιαφερόμε-
νοι, αναμένεται να ξεκινή-
σει τον Σεπτέμβριο το νέο 
πρόγραμμα «Εξοικονομώ-

Αυτονομώ» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας.
Το ποσό που θα διατεθεί αναμένεται να διαμορ-
φωθεί σε περίπου 1 δισ. ευρώ μαζί με τη μόχλευση. 
Μάλιστα, για πρώτη φορά, η χρονική προτεραιό-
τητα δεν θα αποτελεί κριτήριο στη διαδικασία εισ-
δοχής αιτήσεων των ενδιαφερομένων και στο νέο 
πρόγραμμα θα αντικατασταθεί από ένα μείγμα ε-
νεργειακών, εισοδηματικών και κοινωνικών κρι-
τηρίων.
Βασική προϋπόθεση υπαγωγής θα είναι –για 
πρώτη φορά- και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτι-
ρίου, η οποία θα είναι υποχρεωτική για την υπο-
βολή της αίτησης και η έκδοσή της θα επιδοτείται.
Σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, 
Κώστα Σκρέκα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
νέου προγράμματος Εξοικονομώ θα παραμείνει α-
νοιχτή τουλάχιστον για τέσσερις εβδομάδες, ώστε 
να έχουν τον χρόνο οι ενδιαφερόμενοι να υπο-
βάλλουν τις αιτήσεις τους. Στόχος του νέου προ-
γράμματος είναι η αναβάθμιση περισσότερων από 
200.000 νοικοκυριών.

ΝΈΟ «ΈΞΟΙΚΟΝΟΜΏ-
ΑΥΤΟΝΟΜΏ»

Για να αυξηθεί ο αριθμός των επιδοτήσεων, αναμένεται 
να περιοριστεί το μέγιστο ύψος επιδότησης για τους 

γενικούς δικαιούχους
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Για να αυξηθεί ο αριθμός των επιδοτήσεων, ανα-
μένεται να περιορισθεί το μέγιστο ύψος επιδότη-
σης για τους γενικούς δικαιούχους, το οποίο ανα-
μένεται να μειωθεί στα επίπεδα του 60% με 65%, 
ενώ στα προηγούμενα προγράμματα άγγιζε έως και 
το 90%.
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, από το «Ελλάδα 
2.0», δηλαδή το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, πρό-
κειται να διατεθούν κονδύλια ύψους 1,081 δισ. 
ευρώ, για την ενίσχυση δράσεων ενεργειακής α-
ναβάθμισης κατοικιών, με στόχο εξοικονόμηση ε-
νέργειας κατ’ ελάχιστον 30%.

Τα κριτήρια του προγράμματος
Στο νέο πρόγραμμα, εκτός από τα εισοδηματικά 
κριτήρια, στην κατάταξη θα παίζει μεταξύ άλλων 
ρόλο η ηλικία κατασκευής του κτιρίου και οι τοπι-
κές κλιματικές συνθήκες (βαθμοημέρες).
Αναλυτικά, τα κριτήρια υπαγωγής ώστε να υπάρξει 
λίστα προτεραιότητας, θα εξετάζουν:
• Την ηλικία του κτιρίου (παλαιότητα)
• Τα εισοδηματικά κριτήρια
• Τα μέλη της οικογένειας που κατοικούν εκεί
• Τους ενεργειακούς βαθμούς αναβάθμισης
• Το αν υπάρχει στην οικογένεια άτομο με α-

ναπηρία
• Πόση ενέργεια κατανάλωσε το ακίνητο μέσα 

στο έτος

Οι προηγούμενοι κύκλοι
Αναμφίβολα τα πιο δημοφιλή προγράμματα στον 
κλάδο της ενέργειας είναι αυτά της εξοικονόμη-
σης, όπως καταδεικνύουν τόσο τα στοιχεία της 
συμμετοχής των πολιτών όσο και των χρημάτων 
που δαπανώνται.
Βάσει των επίσημων στοιχείων, τα οποία παρου-
σίασε η γενική γραμματέας Ενέργειας του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα 
Σδούκου, μιλώντας στο συνέδριο που διοργανώνει 
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την Πρά-
σινη Συμφωνία, με το κλείσιμο των δύο παρεμ-
βάσεων «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» και του «Εξοι-
κονομώ–Αυτονομώ» θα έχουν πέσει στην αγορά 
1.821.300.000 ευρώ, ποσό το οποίο αναλύεται σε 
560, 353 και 908 εκατ. ευρώ ανά κύκλο.
Συνολικά θα έχουν ωφεληθεί περίπου 100.000 
κατοικίες (38.000 στον α’ κύκλο, 21.600 στον β’ 
κύκλο και 39.272 στο «Αυτονομώ»), ενώ θα έχουν 
εξοικονομηθεί και από τις τρεις παρεμβάσεις 2,799 
δισ. κιλοβατώρες.
Αναφορικά με την πορεία των απορροφήσεων, τα 
στοιχεία δείχνουν ότι ολοκληρώνεται για τον α΄ 
κύκλο, έχοντας φτάσει στο 92% των πόρων. Από 
τον β΄ κύκλο έχει απορροφηθεί περίπου το 50% 
των πόρων με 11.360 εκταμιεύσεις από σύνολο 
21.600 υπαγωγών. Οι καθυστερήσεις οφείλονται 
στο γεγονός ότι οι εργασίες συνέπεσαν με την παν-
δημία, πρόβλημα γνωστό στο υπουργείο, το οποίο 
γι’ αυτόν τον λόγο αναμένεται να ανακοινώσει πα-
ράταση 6 μηνών για την υποβολή της ολοκλήρω-
σης, καθώς η συγκεκριμένη προθεσμία λήγει στις 
30 Ιουνίου.
Όσο για το τρέχον πρόγραμμα «Εξοικονομώ–Αυ-
τονομώ» υπεβλήθησαν συνολικά 40.000 αιτήσεις 
μαζί με τις πολυκατοικίες, εκ των οποίων οι 33.288 
έχουν ήδη υπαχθεί και έχουν ξεκινήσει εργασίες, 
ενώ για τις υπόλοιπες θα υπάρξει σύντομα συνε-
δρίαση της επιτροπής για την έγκρισή τους, όπως 
σημείωσε η κ. Σδούκου.
Η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια των κατοικιών 
που αναβαθμίζεται ξεπερνά τα 3,5 εκατ. τετραγω-
νικά μέτρα, ενώ ο μέσος όρος επιδότησης είναι πε-
ρίπου στο 75%, δηλαδή αυξημένος κατά 30% σε 
σχέση με τον β΄ κύκλο.
Η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων, περί-
που 7.000 και 23.000 αντίστοιχα, αφορούν σε κτί-
ρια που είναι ενεργειακής κλάσης ζ΄ και η΄, «δείγμα 
της ανάγκης που υπάρχει για άμεση ενεργειακή α-
ναβάθμιση».
Η απόσβεση της συνολικής επένδυσης εκτιμάται 
στα 10,3 χρόνια, ωστόσο για τον ωφελούμενο η α-
πόσβεση της ίδιας συμμετοχής υπολογίζεται ότι 
μπορεί να επιτευχθεί σε λίγο παραπάνω από δύο 
χρόνια.
Σε επίπεδο πολυκατοικιών, οι αιτήσεις έφτασαν 
μόλις τις 1.000 «και δεν είναι το νούμερο που θα 
θέλαμε να έχουμε» είπε η Αλεξάνδρα Σδούκου.
Ως προς το είδος των παρεμβάσεων, οι παρεμβά-
σεις σε κουφώματα και θερμομονώσεις ήταν οι πιο 
«ακριβές» και το ζεστό νερό χρήσης αποτέλεσε την 
πιο αποδοτική επένδυση βάσει συσχετισμού κό-
στους και εξοικονόμησης ενέργειας.



Μια από τις σημαντι-
κότερες επενδύσεις 
που έχουν γίνει ποτέ 
αρχίζει  μετά την υ-
πογραφή της σύμβα-

σης μεταβίβασης του χώρου του παλιού 
αεροδρομίου στο Ελληνικό στην εταιρεία 
Lamda Development. Με την υπογραφή 
της σύμβασης καταβάλλεται στο ελλη-
νικό Δημόσιο το πρώτο τίμημα ύψους 
300 εκατ. ευρώ, από το συνολικό τίμημα 
μεταβίβασης των 915 εκατ. Ευρώ, καθώς 
και Εγγυητική Επιστολή ποσού 347 εκατ. 
ευρώ. Συνεπώς στο Ελληνικό Δημόσιο 
περνούν κεφάλαια 647 εκατ. ευρώ.
Το βασικό όμως είναι ότι ένας τόπος ε-
γκαταλελειμμένος για 20 χρόνια, όπου 
δεν αναπτυσσόταν τίποτα, θα γίνει η 
πρωτεύουσα των επενδύσεων. Πρόκει-
ται για μια κίνηση που σηματοδοτεί εξε-
λίξεις και οφέλη σε τοπικό επίπεδο. 
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι έχει αρχί-
σει να εκδηλώνεται μεγάλο ενδιαφέρον 
για την αγορά κατοικίας στο Ελληνικό, 
εντός της επένδυσης. Όπως αποκάλυψε 
ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda 
Development, Οδυσσέας Αθανασίου, 
μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, το ενδι-
αφέρον είναι πολύ έντονο από την Ελ-
λάδα, κατά κύριο λόγο, αλλά και από το 

στόσο επειδή είναι πολύ έντονο το ενδι-
αφέρον, είναι πολύ πιθανό να πάμε στις 
1.500-2.000 κατοικίες στα πρώτα πέντε 
χρόνια. Οι περισσότερες από αυτές θα α-
πευθύνονται στο ευρύ κοινό». 

Στρατηγικές συνεργασίες
Στο πλαίσιο των στρατηγικών συνερ-
γασιών, η Lamda Development έχει 
προχωρήσει ήδη σε συνεργασία με την 
ΤΕΜΕΣ για την ανάπτυξη δύο σύγχρο-
νων, πολυτελών ξενοδοχείων και αντί-
στοιχων τουριστικών-οικιστικών συ-
γκροτημάτων στο παράκτιο μέτωπο, 
ενώ πρόσφατα ο Όμιλος ανακοίνωσε συ-
νεργασία και με τον όμιλο Fourlis για 
τη δημιουργία retail park στο εμπο-
ρικό κέντρο της λεωφόρου Βουλιαγμέ-
νης 30.000 τ.μ. και συνολικού ύψους 55 
εκατ. ευρώ.
«Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ανα-
κοινώσουμε και άλλες συνεργασίες, δε-
δομένου ότι περιμέναμε τις ανακοινώ-
σεις για τη μεταβίβαση των μετοχών», α-
νέφερε ο κ. Αθανασίου κατά την τελετή 
για την υπογραφή της συμφωνίας με-
ταβίβασης του Ελληνικού στη Lamda 
Development.
Έτσι, μέσα στους επόμενους μήνες α-
ναμένεται να ανακοινωθούν συμφωνίες 

εξωτερικό.

Οι τιμές πώλησης κατοικιών
Σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Αθανασίου, 
οι τιμές των 9.000 σπιτιών που θα κατα-
σκευαστούν εντός του Ελληνικού θα α-
πευθύνονται σε όσο το δυνατόν περισ-
σότερους Έλληνες επιθυμούν να μετα-
κομίσουν και να ζήσουν στην περιοχή. 
Μάλιστα ανέφερε πως οι τιμές που θα 
διαμορφωθούν θα είναι λίγο χαμηλότε-
ρες από αυτές που πωλούνται οι νεόδ-
μητες κατοικίες στα νότια προάστια, δη-
λαδή κάτω από τα 6.000-7.000 ευρώ/τ.μ.
Βέβαια επεσήμανε πως το 5% των οικι-
στικών ακινήτων αφορά σε ανώτερα οι-
κονομικά στρώματα με τις τιμές να ξε-
κινούν από τα 8.000 ευρώ/ τ.μ., ενώ δι-
ευκρίνισε πως θα κατασκευαστούν και 
σπίτια που οι τιμές τους θα «ζαλίζουν». 
Παραδείγματος χάριν, για ένα διαμέρι-
σμα στον 50ο όροφο του ουρανοξύστη η 
τιμή που θα πρέπει να πληρώσει ο υπο-
ψήφιος ιδιοκτήτης «ζαλίζει» φτάνοντας 
τα 25.000 ευρώ ανά τ.μ..
Σύμφωνα με τον κ. Αθανασίου «στις 15 Ι-
ουλίου θα δώσουμε στοιχεία για τις προ-
πωλήσεις κατοικιών. Συνολικά θα γίνουν 
9.000 κατοικίες. Στην πρώτη πενταετία 
είχαμε σχεδιάσει να φτιάξουμε 500, ω-

«ΤΡΈΧΈΙ» Η ΈΠΈΝΔΥΣΗ 
ΣΤΟ ΈΛΛΗΝΙΚΟ

Ένας τόπος εγκαταλελειμμένος για 20 χρόνια θα γίνει η πρωτεύουσα 
των επενδύσεων
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σε τομείς όπως ο αθλητισμός, η εκπαί-
δευση, η υγεία και ευεξία. 

Τα πρώτα έργα
Τα έργα της πρώτης φάσης της επέν-
δυσης στο Ελληνικό είναι 8, ενώ όπως 
είχε ανακοινωθεί από την Lamda 
Development ο στόχος για την 5ετία 
είναι να υλοποιηθούν οι κατασκευές για:
• Το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο 

στην Αττική, το οποίο με εμπορι-
κούς χώρους 72.000 τ.μ. θα είναι 
κατά 20% μεγαλύτερο από το Mall 
στο Μαρούσι. Το εμπορικό κέντρο 
θα κατασκευαστεί πολύ κοντά στον 
σταθμό Ελληνικό του μετρό επί της 
λεωφόρου Βουλιαγμένης.

• Χώροι γραφείων και ξενοδοχείο σε 
κοντινή απόσταση από το εμπορικό 
κέντρο, στη βόρεια πλευρά του α-
κινήτου, κοντά στη λεωφόρο Βου-
λιαγμένης.

• Ένα ακόμα boutique εμπορικό κέ-
ντρο θα κατασκευαστεί κοντά στη 
μαρίνα του Αγίου Κοσμά, το οποίο 
θα εξυπηρετεί και τους πελάτες του 
πολυτελούς θέρετρου εντός του ο-
ποίου θα λειτουργήσει το καζίνο 
(integrated casino resort).

• Πολυτελές θέρετρο με καζίνο και 
συνεδριακό κέντρο.

• Ξενοδοχείο σε σχήμα καραβιού 
στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά, η 
οποία θα αναβαθμιστεί.

• Περίπου 800 κατοικίες διαφόρων 
ειδών (διαμερίσματα, μονοκατοι-
κίες κτλ.) στο παράκτιο μέτωπο.

• Ουρανοξύστης κατοικιών με ύψος 
έως 200 μέτρα από τη στάθμη της 
θάλασσας επίσης στο παράκτιο μέ-
τωπο, κοντά στη μαρίνα του Αγίου 
Κοσμά.

• Χώροι πρασίνου οι οποίοι αντιστοι-
χούν στο 40% του μητροπολιτικού 
πάρκου.

Ο υδατόπυργος 
του Ελληνικού
Υπενθυμίζεται πως η Lamda 
Development αποφάσισε να διατηρήσει 
και να μην κατεδαφίσει τον υδατόπυργο, 
με στόχο το κτίσμα να ενταχθεί στο έργο 
του Ελληνικού.
Ο υδατόπυργος, που κατασκευάστηκε το 
1953 για να εξασφαλίσει σταθερή πίεση 
νερού στο πυροσβεστικό σύστημα της 
τότε Αμερικανικής Βάσης, είναι ορατός 
από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς 
έχει ύψος 36 μέτρα, η δεξαμενή που βρί-
σκεται στην κορυφή του έχει ύψος 5,5 
μέτρα και διάμετρο 8,2 μέτρα, αποτελεί-
ται από 6 χαλύβδινους πυλώνες και είναι 
ερυθρόλευκου χρώματος.





Το δηµογραφικό 
παραµένει το 
µεγαλύτερο πρόβληµα 
της χώρας

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η οικονοµική ανάκαµψη πρέπει να φέρει ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΟΡΙΟ

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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Η 
δηµόσια συ-
ζήτηση εξα-
ντλείται συ-
νήθως στην 
κ α τ ά σ τ α σ η 
και την προ-

οπτική της οικονοµίας. Παρά τα 
σηµαντικά προβλήµατα και την α-
βεβαιότητα που συνδέεται µε την 
πανδηµία, όλα δείχνουν ότι το 
δεύτερο εξάµηνο του 2021 η ελ-
ληνική οικονοµία θα µπει σε µία 
ανοδική φάση, η οποία θα διαρ-
κέσει τουλάχιστον µέχρι τα τέλη 
του 2026.
Στην Επιτροπή Οικονοµικής και 
Νοµισµατικής Πολιτικής του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου επικρα-
τεί κλίµα αισιοδοξίας λόγω των 
διαβεβαιώσεων από κορυφαίους 
οικονοµικούς παράγοντες, όπως 
για παράδειγµα η πρόεδρος της 
ΕΚΤ, Λαγκάρντ, ότι τα πράγµατα 
θα εξελιχθούν προς τη σωστή κα-
τεύθυνση. 
Το κρίσιµο ερώτηµα είναι αν η ε-
περχόµενη οικονοµική ανάκαµψη 
θα βοηθήσει την ελληνική κοινω-
νία να ανασυντάξει τις δυνάµεις 
της και να ενισχύσει τη συνοχή 
της. Στη διάρκεια της κρίσης που 
ξεκίνησε το 2009-2010, η Ελλάδα 
έχασε το 30% του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της, 

µε αποτέλεσµα να έχει σήµερα 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ ίσο µε τα 
δύο τρίτα του ευρωπαϊκού µέσου 
όρου.
Πίσω από τους αριθµούς της οι-
κονοµίας βρίσκονται εκατοµµύ-
ρια πολίτες, που είδαν το βιοτικό 
τους επίπεδο να πέφτει και την 
κοινωνική τους κατάσταση να χει-
ροτερεύει. Βρίσκεται επίσης µία 
κοινωνία που έχασε κατακτήσεις 
δεκαετιών και δεν ξέρει πώς ακρι-
βώς να οργανώσει τη διεκδίκηση 
ενός καλύτερου µέλλοντος.
 
∆ηµογραφική πτώση
Η περιγραφή της κοινωνικής κα-

τάστασης στην Ελλάδα ξεκινάει υ-
ποχρεωτικά από το δηµογραφικό. 
Οι τάσεις ήταν αρνητικές και ο 
συνδυασµός οικονοµικής κρίσης 
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Εντυπωσιακή η φυγή 
των νέων από τη χώρα 
και την πολιτική

και στη συνέχεια κρίσης της παν-
δημίας επιτάχυνε τις αρνητικές 
εξελίξεις. 
Βρισκόμαστε πλέον αντιμέτωποι 
με μία απόλυτη μείωση του πλη-
θυσμού, της τάξης των 40.000 ως 
60.000 τον χρόνο, και επιταχυ-
νόμενη δημογραφική γήρανση. 
Οι συνέπειες είναι φοβερές για 
την οικονομία και την κοινωνία 
στο σύνολό της. Οι προγνώσεις 
των διεθνών οργανισμών στη-
ρίζονται στη βασική εκτίμηση 
ότι, μόλις τελειώσουν τα κονδύ-
λια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Α-
νάκαμψης, η ελληνική οικονο-
μία θα επιστρέψει σε ασθενικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης, εξαιτίας κυ-
ρίως του δημογραφικού. Παράλ-
ληλα, αναπτύσσεται η λεγόμενη 
μάχη των γενεών, με τους γηραι-
ότερους να προασπίζονται προ-
νόμια και δικαιώματα μιας πε-
ρασμένης εποχής και να μην 
αφήνουν δημοσιονομικό, οικο-
νομικό χώρο στη νέα γενιά. 
Δεν είναι τυχαίο ότι οι πολιτι-
κές εξελίξεις κρίνονται κυρίως 
από τους συνταξιούχους, με τους 

νέους να έχουν τάση φυγής από 
την πολιτική. 

Οι νέοι στο περιθώριο
Τα κυβερνητικά στελέχη διαπι-
στώνουν σε κάθε ευκαιρία ότι 
η απήχηση της ΝΔ στους νέους 
κάτω των 34 ετών είναι περιορι-
σμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι υ-
ποστηρίζουν με δυναμικό τρόπο 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης, 
είναι φανερό όμως ότι έχουν γυ-
ρίσει την πλάτη στο κόμμα της ε-
ξουσίας. 

Κατά τη διάρκεια της περασμέ-
νης δωδεκαετίας κλιμακώθηκε η 
φυγή των νέων από τη χώρα και 
από την πολιτική. 
Έχει δημιουργηθεί μια γενιά της 
κρίσης, η οποία ξεκίνησε σε πλαί-
σιο ενισχυμένης προστασίας από 
την οικογένεια και το Δημόσιο 
και τα παρακλάδια του, για να 
βρεθεί στη συνέχεια εντελώς ακά-
λυπτη. 
Οι πρωτοβουλίες των κυβερνή-
σεων δεν επηρεάζουν την αρνη-
τική δυναμική που εκδηλώνεται 
σε βάρος της νεολαίας. Επί κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ κυριάρχησε η με-
ρική απασχόληση σε ό,τι αφορά 
τις νέες θέσεις εργασίας, με απο-
τέλεσμα να δημιουργηθεί η λεγό-
μενη γενιά των 360 ευρώ. Η κυ-
ριαρχία της μερικής απασχόλησης 
συνεχίζεται και επί κυβέρνησης 
ΝΔ, ενώ έχουν προστεθεί νέα κοι-
νωνικά βάρη για τους νέους, ιδι-
αίτερα σε αυτούς που απασχολού-
νται στην ψηφιακή οικονομία με 
την ευρύτερη έννοια του όρου. 
Στερούνται πλέον βασικών κοι-
νωνικών δικαιωμάτων, όπως είναι 
η πληρωμένη άδεια και η συμμε-
τοχή τους στο ασφαλιστικό-συ-
νταξιοδοτικό σύστημα. 
Κάθε τόσο η κυβέρνηση ανακοι-
νώνει μεταρρυθμιστικές πρωτο-
βουλίες, οι οποίες αφορούν με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο και τους 
νέους. Αλλαγές σε εργασιακά θέ-
ματα, προσπάθεια βελτίωσης των 
ΑΕΙ, αναδιοργάνωση των σχο-
λείων και άλλα. 
Με βάση τα αποτελέσματα των 
σχετικών δημοσκοπήσεων, η α-
ντίδραση των νέων είναι από ε-
πιφυλακτική έως αρνητική. Πολ-
λοί θεωρούν ότι τα κυβερνητικά 
μέτρα δεν θα επηρεάσουν ουσια-
στικά την κατάσταση, ενώ υπάρ-
χουν και αυτοί που τα αξιολογούν 
αρνητικά. 
Δεν διακρίνεται στον οικονομικό 
και κοινωνικό ορίζοντα μια σημα-
ντική αλλαγή που θα μπορούσε να 
κάνει τους νέους να επιστρέψουν 
στη χώρα και στην πολιτική.
 
Η απειλή του 
σκοταδισμού
Η πανδημία ανέδειξε διεθνώς –
αλλά και στην Ελλάδα– τις κοινω-
νικές δυνάμεις του σκοταδισμού. 
Στην πατρίδα μας δεν είναι ορ-
γανωμένες, όπως για παράδειγμα 
στη Γερμανία ή την Ολλανδία, κά-

νουν όμως μεγάλη ζημιά σε μια 
περίοδο που πρέπει να αξιοποι-
ήσουμε όλο το δυναμικό της κοι-
νωνίας και να αντιμετωπίσουμε 
ενωμένοι την πολυδιάστατη 
κρίση. 
Ο σκοταδισμός αναδεικνύεται σε 
αυτή τη φάση μέσα από τις θε-
ωρίες συνωμοσίας και το αντι-
εμβολιαστικό κίνημα. Σκοταδι-
στές είναι οι ιερείς οι οποίοι θε-
ωρούν ότι δεν υπάρχει η απειλή 
της πανδημίας, ή μπορεί να αντι-
μετωπιστεί με την πίστη. Σκο-
ταδιστές είναι διάφοροι «λεβέ-
ντες» στην Κρήτη και άλλες πε-
ριοχές της πατρίδας μας, που 
ακολουθούν στο θέμα του εμβο-
λιασμού γραμμή Πολάκη. Περι-
μένουν για να δουν και όσο περι-
μένουν αναβάλλεται η δημιουρ-
γία του τείχους ανοσίας για την 
προστασία της δημόσιας υγείας. 
Από την πλευρά της, η πανδη-
μία και οι μεταλλάξεις του κορο-
νοϊού εξελίσσονται δυναμικά σε 
παγκόσμιο επίπεδο χωρίς να πε-
ριμένουν…
Εκτιμάται ότι ένα 15% ως 20% 
του πληθυσμού βρίσκεται υπό 
την επιρροή σκοταδιστών δια-
φορετικών τύπων, με αποτέλε-
σμα να λειτουργούν σαν «φρένο» 
στην αντιμετώπιση της υγειονο-
μικής κρίσης. Αν δεν αφήσουμε 
όμως οριστικά πίσω μας την παν-
δημία, είναι πρακτικά αδύνατον 
να αντιμετωπίσουμε αποτελε-
σματικά την οικονομική και κοι-
νωνική κρίση. 
Η ζημιά είναι τεράστια, γιατί 
η Ελλάδα ανήκει στον κλειστό 
κύκλο των υπερ-προνομιούχων 
του πλανήτη, οι οποίοι έχουν στη 
διάθεσή τους τα πιο αποτελεσμα-
τικά εμβόλια χωρίς ποσοτικό πε-
ριορισμό. Η οργάνωση του εμβο-
λιαστικού προγράμματος από την 
κυβέρνηση και τους αρμόδιους 
είναι υποδειγματική και αυτό α-
ναγνωρίζεται από την ευρύτερη 
κοινή γνώμη, αλλά και διεθνώς. 
Έχουμε λοιπόν τις προϋποθέσεις 
να αντιμετωπίσουμε την απειλή, 
αλλά δυσκολευόμαστε γιατί δι-
άφοροι δεν θέλουν να εμβολι-
αστούν, γιατροί και νοσηλευτές 
αποφεύγουν τη βασική τους υ-
ποχρέωση προς τους ασθενείς, 
διάφοροι συνδικαλιστές στέκο-
νται εμπόδιο στην πρόοδο του 
εμβολιασμού προβάλλοντας απί-
θανα προσχήματα. 



Σκοταδιστές κάθε είδους 
δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση 
της πανδημίας

Μαζικά στο περιθώριο
Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας 
αλλοιώθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης 
που ξεκίνησε το 2009-2010 εξαιτίας της μαζι-
κής περιθωριοποίησης εκατομμυρίων συμπο-
λιτών μας. 
Οι αλλεπάλληλες χρεοκοπίες του ελληνικού 
Δημοσίου και των τραπεζών συνδυάστηκαν 
με την πανδημία για να οδηγήσουν πάρα πολ-
λούς σε οικονομικό και επαγγελματικό αδιέ-
ξοδο και στη συνέχεια στο κοινωνικό περιθώ-
ριο. 
Παρά τα όσα λέγονται, δεν υπάρχει δεύτερη 
ευκαιρία για τους περισσότερους από αυτούς. 
Είναι φορτωμένοι χρέη και προσωπικά και οι-
κογενειακά επαγγελματικά αδιέξοδα. Η συζή-
τηση που γίνεται για τη λεγόμενη δεύτερη ευ-
καιρία δεν έχει σχέση με την επαγγελματική 
και κοινωνική επανένταξή τους –που έπρεπε 
να είναι το ζητούμενο– αλλά με τη ρύθμιση 
των χρεών τους, τα οποία αποδεδειγμένα δεν 
μπορούν να πληρώσουν. 
Με βάση διεθνείς αναλύσεις, η πανδημία πε-
ριόρισε τον αριθμό αυτών που έχουν απασχό-
ληση, αλλά και τον αριθμό αυτών που διεκ-
δικούν θέσεις εργασίας. Δυστυχώς, η Ελλάδα 
είναι πολύ ψηλά και σε αυτή την αρνητική 
στατιστική. 
Με το δημογραφικό πρόβλημα να παρουσιά-
ζει τάσεις ραγδαίας επιδείνωσης, τη νεολαία 
στριμωγμένη και εκατομμύρια συμπολίτες 
μας κοινωνικά περιθωριοποιημένους εξαιτίας 
των συνεπειών της κρίσης, περιορίζεται δρα-
στικά το δυναμικό για την αποτελεσματική α-
ντιμετώπιση των προβλημάτων και την ανα-
γκαία υπέρβαση. 
Η κοινωνική περιθωριοποίηση συνδυάζεται 
με μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ περιοχών 
των αστικών κέντρων, Αθήνας και υπόλοιπης 
Ελλάδας, περιοχών που στηρίζονται στον του-
ρισμό και περιοχών που στηρίζονται περισσό-
τερο στην εσωτερική αγορά, αστικών κέντρων 
της περιφέρειας και της πρωτεύουσας. 
Είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει η οικονο-
μική πολιτική την κοινωνική αλλά και την πε-
ριφερειακή διάσταση που χρειάζεται η χώρα. 
Τα κονδύλια είναι σημαντικά, δεν είναι όμως 
απεριόριστα και δεν υπάρχει δυναμική στον 
ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, ούτε φυσικά 
διοικητική και αυτοδιοικητική παράδοση για 
να αντιμετωπιστούν με επιτυχία τόσο σύν-
θετα θέματα. 

Η έξαρση της εγκληματικότητας
Το τελευταίο διάστημα, η κοινωνία βρίσκεται α-
ντιμέτωπη με την έξαρση της εγκληματικότητας, 
η οποία έχει αποκτήσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
Το έγκλημα στα Γλυκά Νερά έδειξε πώς η βία έχει 
μπει στην οικογενειακή ζωή και ότι άτομα «υπε-
ράνω υποψίας» μπορεί να φτάσουν σε απίθανες α-
κρότητες. 
Παράλληλα, το οργανωμένο έγκλημα αναπτύσ-
σεται με μία ψυχρή δολοφονική λογική. Οι «μα-

φίες» μπορεί να είναι ελληνικές, ελληνοποιημέ-
νες ή και εισαγόμενες. Σημασία όμως έχει ότι απο-
τελούν πλέον κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. 
Δεν πρόκειται για απλό ξεκαθάρισμα λογαριασμών 
μεταξύ εγκληματιών, αλλά προσπάθεια των παρά-
νομων κυκλωμάτων να ελέγξουν μεγάλο μέρος της 
καθημερινότητάς μας σε επίπεδο γειτονιάς. Τους 
όρους που θα λειτουργήσουν συγκεκριμένα κα-
ταστήματα, το πώς θα οργανωθεί το λαθρεμπόριο 
και η παραοικονομία, τι είδους «προστασία» θα 
δοθεί και σε ποιους, πώς θα αναπτυχθεί η διακί-
νηση ναρκωτικών και η εκμετάλλευση ανθρώπων, 
κυρίως γυναικών. 
Η κυβέρνηση και η ΕΛ.ΑΣ. προσπαθούν να οργα-
νώσουν την πάταξη της εγκληματικότητας σε νέα 
βάση. Η προσπάθειά τους όμως δυσχεραίνεται ε-
ξαιτίας των κοινωνικών αλλαγών που έχουν μεσο-
λαβήσει.

Νέα πρότυπα
Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται διχασμός στο 
εσωτερικό της Ε.Ε. γύρω από τον τρόπο οργάνω-
σης της κοινωνικής ζωής και των προσωπικών ε-
πιλογών. 
Σε γενικές γραμμές, οι πρώην ανατολικές χώρες 
υποστηρίζουν με δυναμισμό παραδοσιακές αξίες, 
όπως είναι η οικογένεια, ενώ χώρες της «Δυτικής» 
Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία και 
το Λουξεμβούργο, δίνουν προτεραιότητα στις προ-
σωπικές επιλογές. Χώρες του Νότου, όπως είναι η 
Ιταλία και η Ελλάδα, βρίσκονται σε μία ενδιάμεση 
κατάσταση και προσπαθούν να στηρίξουν την οι-
κογένεια χωρίς να κλείσουν την πόρτα στην ελευ-
θερία των επιλογών. 

Δημιουργείται ένα κλίμα κοινωνικής αστάθειας και 
αμφισβήτησης. Η πλειοψηφία που στηρίζει παρα-
δοσιακές επιλογές και προσπαθεί να προστατεύσει 
την οικογένεια σε περίοδο κρίσης αισθάνεται ότι 
οι νέου τύπου επιλογές δεν την αφορούν. Από την 
άλλη, υπάρχει μία δυναμική μειοψηφία, η οποία 
δίνει τον δικό της αγώνα για να διευρύνει τον προ-
σωπικό και κοινωνικό της χώρο. 
Έτσι, εκτός από τα ζητήματα που δημιουργεί η πο-
λυδιάστατη κοινωνική κρίση, έχουμε και τις δυσκο-
λίες που συνδέονται με την κοινωνική μετάβαση 
που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Θεωρώ ότι η κοινωνική κρίση είναι πιο σύνθετη και 
επικίνδυνη από την οικονομική. Πρέπει να βρούμε 
τρόπο, ώστε η κοινωνική αποδυνάμωση να μη στα-
θεί εμπόδιο στην ανάκαμψη και, στη συνέχεια, στην 
ανάπτυξη της οικονομίας. Πρέπει επίσης να φροντί-
σουμε ώστε η διαφαινόμενη σημαντική άνοδος της 
οικονομίας να ανεβάσει και την κοινωνία μας. 
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Η Μέρκελ αποχωρεί 
µε ισχυρή δηµόσια εικόνα 
και έχοντας επιβάλει 
τις επιλογές της στο 
Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι Γερµανοί πολιτικοί επιµένουν στις γνωστές θέσεις τους

Η ΜΕΡΚΕΛ ΦΕΥΓΕΙ, Ο ΜΕΡΚΕΛΙΣΜΟΣ ΜΕΝΕΙ 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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Υ
πήρξε ένα δι-
άστηµα µε-
ταξύ 20 Απρι-
λίου και 20 
Μαΐου 2021, 
όπου οι Πράσι-

νοι αµφισβητούσαν τη δηµοσκο-
πική πρωτιά των Χριστιανοδηµο-
κρατών. Η επιλογή που έκαναν οι 
Πράσινοι να αναδείξουν την Ανα-
λένα Μπέρµποκ σε υποψήφια κα-
γκελάριο του κόµµατός τους για 
τις βουλευτικές εκλογές του Σε-
πτεµβρίου απέδωσε –για ένα διά-
στηµα– δηµοσκοπικά. 
Από το τρίτο δεκαήµερο του Ιου-
νίου 2021 οι δηµοσκοπήσεις δί-

νουν µια εντελώς διαφορετική ει-
κόνα, µε τους Χριστιανοδηµοκρά-
τες να επιστρέφουν στην πρώτη 
θέση και να αυξάνουν συνεχώς 
την απόσταση που τους χωρίζει 
από τους δεύτερους Πράσινους.
 
Επιστροφή 
στην κανονικότητα
Σύµφωνα µε τις δύο τελευταίες 
δηµοσκοπήσεις του Ιουνίου 
(INSA, FORSA), οι Χριστιανοδη-
µοκράτες κινούνται στο 29,5% ως 
30%. ∆εύτεροι έρχονται οι Πρά-
σινοι µε 18% έως 20%. Στην τρίτη 
θέση οι Σοσιαλδηµοκράτες βρί-
σκονται στο 14% έως 16%. Τέταρ-

τοι οι Φιλελεύθεροι µε 12% έως 
13%. Πέµπτη η σκληρή ∆εξιά έως 
ακροδεξιά Εναλλακτική για τη 
Γερµανία µε 9% ως 11% και στην 
έκτη θέση η Αριστερά µε 7% ως 
7,5%. 
Αν υποθέσουµε ότι τα εκλογικά α-
ποτελέσµατα θα είναι κοντά στις 
τελευταίες εκτιµήσεις των δηµο-
σκόπων, οι Χριστιανοδηµοκράτες 
θα παραµείνουν στην κυβέρνηση, 
σαν το ισχυρότερο κόµµα του ε-
πόµενου κυβερνητικού συνασπι-
σµού και ο υποψήφιός τους για 
την καγκελαρία, Λάσετ, θα διαδε-
χθεί τη Μέρκελ. 
Θα έχουν τη δυνατότητα να ανα-

ζητήσουν κυβερνητικούς εταί-
ρους προς την κατεύθυνση των 
Πρασίνων, των Σοσιαλδηµοκρα-
τών και των Φιλελευθέρων. Έχουν 
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Χριστιανοδημοκράτες 
και Λάσετ φεύγουν 
ξανά μπροστά στην 
κούρσα των εκλογών

συνεργαστεί και με τα τρία αυτά 
κόμματα σε ομοσπονδιακό επί-
πεδο κατά το παρελθόν, επομέ-
νως δεν υπάρχει δυσκολία συ-
νεννόησης, τουλάχιστον επί της 
αρχής. Όλα θα εξαρτηθούν από 
τα ποσοστά των κομμάτων, τις 
βουλευτικές τους έδρες και τη 
διαπραγμάτευση που θα γίνει για 
να συγκλίνουν τα κόμματα του ε-
πόμενου κυβερνητικού συνασπι-
σμού σε κοινές θέσεις σε ζητή-
ματα μεγάλης σημασίας. 
Η δημοσκοπική ανατροπή που 
παρατηρήθηκε τον Απρίλιο και 
τον Μάιο υπέρ των Πρασίνων 
μοιάζει τώρα με φωτογραφία της 
στιγμής, εφόσον δεν δημιούρ-
γησε πολιτική δυναμική. Ορι-
σμένοι αναλυτές καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι η φρέσκια ει-
κόνα της 40χρονης Μπέρμποκ 
δεν άντεξε στην πίεση των ΜΜΕ 
και της πολιτικής. 
Πρώτα αποκαλύφθηκε ότι είχε 
ξεχάσει να δηλώσει στην εφορία 
ένα πριμ 25.000 ευρώ που της έ-
δωσαν οι Πράσινοι για να τη στη-
ρίξουν οικονομικά σαν ανώτατο 
στέλεχος. Στη συνέχεια διαπι-
στώθηκαν ορισμένες ανακρίβειες 
στο επίσημο βιογραφικό της και 
στο τέλος κατηγορήθηκε ότι το 
βιβλίο της, «Τώρα», περιείχε α-
ποσπάσματα από βιβλία και α-
ναλύσεις έγκυρων περιοδικών, 
χωρίς αυτό να αναφέρεται από τη 
συγγραφέα. 
Ανάλογη μεταχείριση είχε στις 
προηγούμενες βουλευτικές ε-
κλογές ο υποψήφιος καγκελά-
ριος των Σοσιαλδημοκρατών και 
πρώην πρόεδρος του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου, Σουλτς. Η 
κάθοδός του στον πολιτικό στίβο 
της Γερμανίας έγινε δεκτή με εν-
θουσιασμό. Για ένα διάστημα η 
δημοτικότητά του συγκρίθηκε 
με εκείνη της Μέρκελ, αλλά στη 
συνέχεια το Σοσιαλδημοκρατικό 
Κόμμα επανήλθε στα γνώριμα 
ποσοστά του. 
Επομένως, δεν είναι οι παραλεί-
ψεις της Μπέρμποκ που οδήγη-
σαν στην υποχώρηση των δημο-
σκοπικών ποσοστών των Πρα-
σίνων, αλλά η νοοτροπία των 
Γερμανών –οι οποίοι στέλνουν 
κατά περιόδους μηνύματα δυ-
σαρέσκειας προς τη Μέρκελ και 
την κεντροδεξιά που βρίσκονται 
στην εξουσία τα τελευταία 16 
χρόνια–, διστάζουν όμως να πά-

ρουν το ρίσκο και να αμφισβητή-
σουν μία επιτυχημένη διακυβέρ-
νηση. 

Η άνοδος του Λάσετ
Η Μέρκελ ολοκληρώνει την τέ-
ταρτη θητεία της στην Καγκελα-
ρία σε πολύ καλές συνθήκες. Α-
ποχωρεί αήττητη από την εξουσία 
και την πολιτική και με μία εξαι-
ρετική δημόσια εικόνα. Ακόμη 
και οι επικριτές της θεωρούν ότι 
διακρίθηκε για το ήθος της και έ-
στειλε τα σωστά μηνύματα στους 

Γερμανούς με τον απλό τρόπο 
ζωής της. 
Η καγκελάριος μπόρεσε να προ-
στατεύσει τις επιλογές της εμπο-
δίζοντας την άνοδο στην ηγεσία 
–σε δύο περιπτώσεις– του εξαι-
ρετικά ικανού και φιλόδοξου εκ-
προσώπου της δεξιάς φιλελεύ-
θερης πτέρυγας του κόμματος, 
Φρίντριχ Μερτς. Στην πρώτη ανα-
μέτρηση για την ηγεσία η Μέρκελ 
προώθησε την Κάρενμπάουερ, 
σημερινή υπουργό Άμυνας. Η τε-
λευταία επικράτησε στην κρίσιμη 
ψηφοφορία του Μερτς, δεν μπό-
ρεσε όμως να διαχειριστεί αποτε-
λεσματικά το κόμμα και υπέβαλε 
την παραίτησή της.
Στις νέες εκλογές που έγιναν για 
την αντικατάσταση της Κάρενμπά-
ουερ, που είχε διαδεχθεί τη Μέρ-
κελ στην ηγεσία του Χριστιανο-
δημοκρατικού Κόμματος, έθεσε 
ξανά υποψηφιότητα ο Μερτς. Τε-
λικά όμως επικράτησε ο υποστη-
ριζόμενος από τη Μέρκελ πρωθυ-
πουργός της Βόρειας Ρηνανίας-
Βεστφαλίας, Λάσετ. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μερτς 

είχε συγκρουστεί με τη Μέρκελ 
στο ξεκίνημα της δικής της ηγε-
σίας. Εγκατέλειψε τότε τη Βουλή 
για να ασχοληθεί, με εντυπωσιακή 
επιτυχία, με τη νομική εκπροσώ-
πηση μεγάλων εταιρειών. Η εξου-
δετέρωση όλων των προσπαθειών 
του Μερτς να προωθηθεί στην η-
γεσία δείχνει πόσο μεθοδική είναι 
η Μέρκελ και τη μεγάλη επιρροή 
που έχει στην οργάνωση των Χρι-
στιανοδημοκρατών. 
Ο Λάσετ θεωρείται –όπως η Μέρ-
κελ– πολιτικός που κινείται στον 
κεντρώο χώρο. Το συναινετικό 
του προφίλ τού επέτρεψε να ανα-
δειχθεί στην πρωθυπουργία της 
Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας 
των 18 εκατομμυρίων κατοίκων. 
Μπόρεσε να αμφισβητήσει με ε-
πιτυχία την παραδοσιακή κυρι-
αρχία των Σοσιαλδημοκρατών 
στο συγκεκριμένο κρατίδιο. 
Τα πολιτικά κοινά σημεία Λάσετ 
και Μέρκελ είναι πολλά, το προ-
φίλ τους όμως είναι διαφορετικό. 
Ο Λάσετ είναι καθολικός από τη 
Δυτική Γερμανία. Προέρχεται 
από το Άαχεν, στην καρδιά της 
Ευρώπης, κοντά στα σύνορα με 
τη Γαλλία και το Βέλγιο. 
Η Μέρκελ είναι κόρη προτε-
στάντη πάστορα, μεγάλωσε και 
έζησε στην κομμουνιστική Ανα-
τολική Γερμανία, κοντά στα σύ-
νορα με την Πολωνία. 
Ο Λάσετ δεν θεωρείται χαρισμα-
τικός ηγέτης, έχει όμως το στα-
θερό και συναινετικό στυλ που 
εμπιστεύονται οι περισσότεροι 
Γερμανοί ψηφοφόροι. Όταν ανα-
δείχθηκε σε υποψήφιο καγκελά-
ριο του Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος, η αντίδραση της κοι-
νής γνώμης ήταν αρνητική. Πολ-
λοί θεωρούσαν ότι ο δημοφιλής 
πρωθυπουργός της Βαυαρίας, 
Ζέντερ, δυναμικός και χαρισμα-
τικός μπορούσε να φέρει ένα κα-
λύτερο αποτέλεσμα για τους Χρι-
στιανοδημοκράτες. Σε διάστημα 
λίγων μηνών, η δημοτικότητα 
του Λάσετ ανέβηκε εντυπωσιακά 
στο 43%, ενώ της Μπέρμποκ υ-
ποχώρησε –για τους λόγους που 
αναφέραμε– από το 43% στο 
28%. 

Επανάληψη γνωστών 
θέσεων
Η πολιτική άνοδος του Λάσετ και 
η ανάκαμψη των Χριστιανοδημο-
κρατών –οι οποίοι σε διάστημα 



Αν δεν υπάρξει δυναμική 
ανάκαμψη το φθινόπωρο, 
Γερμανία και Γαλλία 
θα βρεθούν σε αντίπαλα 
οικονομικά στρατόπεδα

μερικών μηνών υποχώρησαν από το 35% στο 
25% για να ανακάμψουν στη συνέχεια στο 
29% ως 30%– οδηγεί στην επανάληψη γνω-
στών θέσεων από τους πρωταγωνιστές της πο-
λιτικής ζωής στη Γερμανία. 
Ο Λάσετ γνωρίζει ότι η επικράτησή του στη 
μάχη για την ηγεσία επί του Μερτς μπορεί 
να στείλει απογοητευμένους Χριστιανοδη-
μοκράτες της δεξιάς, φιλελεύθερης πτέρυγας 
του κόμματος στους Φιλελεύθερους. Γι’ αυτό 
τους καθησυχάζει προβάλλοντας γνωστές θέ-
σεις της Μέρκελ υπέρ του περιορισμού των 
γερμανικών υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά την 
Ε.Ε. 
Τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι η ευρωπαϊκή 
συνεργασία στηρίζεται στην αρχή ότι το ένα 
κράτος δεν πρέπει να αναλαμβάνει τα χρέη 
του άλλου και πως αυτό δεν πρόκειται να αλ-
λάξει στο μέλλον. 
Ενισχύει το επιχείρημά του λέγοντας ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργή-
θηκε ειδικά για την αντιμετώπιση των συνε-
πειών της πανδημίας και πως δεν μπορεί να 
έχει συνέχεια ή να θεσμοθετηθεί.
Οι Φιλελεύθεροι θεωρούν ότι η Μέρκελ ξε-
πέρασε τα όρια σε ό,τι αφορά την ανάληψη 
ευρωπαϊκών υποχρεώσεων από τη Γερμανία, 
γι’ αυτό ο Λάσετ προσπαθεί να τους καλύψει 
πολιτικά. 
Άλλη βασική θέση του Λάσετ, που αποτελεί 
επιβεβαίωση της πολιτικής Μέρκελ, είναι ότι 
η Γερμανία πρέπει να επανέλθει το συντομό-
τερο δυνατόν –πιθανότατα από το 2023– σε 
μία δημοσιονομική πολιτική που θα είναι αρ-
κετά αυστηρή και θα περιορίζει το δημόσιο 
χρέος. 
Με τον Λάσετ να επιβεβαιώνει το προ πανδη-
μίας πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής της 
Μέρκελ, ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός Οι-
κονομικών και υποψήφιος για την Καγκελαρία 
Σολτς κινείται κι αυτός στην ίδια κατεύθυνση.
Θεωρεί ότι δεν πρέπει να αλλάξει το Σύμ-
φωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας στην Ευ-
ρωζώνη για να διευκολυνθούν κράτη με με-
γάλο δημοσιονομικό έλλειμμα και δημόσιο 
χρέος. Επισημαίνει ότι η ευελιξία του Συμ-
φώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας επιβε-
βαιώθηκε στην πράξη, εφόσον υπήρξε χαλά-
ρωση των κανόνων προκειμένου να αντιμετω-
πιστούν οι οικονομικές και δημοσιονομικές 
συνέπειες της πανδημίας. Κατά συνέπεια, θε-
ωρεί ότι τα όρια που θέτει το Σύμφωνο Ανά-
πτυξης και Σταθερότητας, 3% του ΑΕΠ για το 
δημοσιονομικό έλλειμμα και 60% του ΑΕΠ 
για το δημόσιο χρέος, πρέπει να εξακολουθή-
σουν να δεσμεύουν την οικονομική στρατη-
γική των κρατών-μελών. 
Με τις θέσεις που υποστηρίζουν ο Λάσετ και 
ο Σολτς, όπως και η ηγεσία των Φιλελευθέ-
ρων, προετοιμάζεται το έδαφος για μία πο-
λιτική αντιπαράθεση μεταξύ της Γερμανίας 
και των λεγόμενων «φειδωλών» από τη μια 
πλευρά και της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ι-

σπανίας από την άλλη, για την οικονομική πο-
λιτική που θα εφαρμοστεί. 
Την Ελλάδα εκφράζουν οι θέσεις της Γαλλίας, 
της Ιταλίας και της Ισπανίας, την ενδιαφέρει 
όμως και η καλή συνεννόηση για τα ζητήματα 
της οικονομίας με τη Γερμανία. 

Κρίσιμο φθινόπωρο
Το φθινόπωρο θα είναι κρίσιμο γιατί θα ε-
πισημοποιηθεί –μέσω των εκλογών του Σε-
πτεμβρίου– ο νέος συσχετισμός των πολιτι-
κών δυνάμεων στη Γερμανία και θα οριστι-
κοποιηθεί –μέσα από τη διαπραγμάτευση για 
τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού– η 
πολιτική για την επόμενη τετραετία. 
Το ερώτημα είναι ποια θα είναι η εξέλιξη της 
οικονομίας της Ευρωζώνης σε συνάρτηση με 
την εξέλιξη της πανδημίας. Αν επιβεβαιωθεί 
το βασικό σενάριο και υπάρξει δυναμική α-
νάκαμψη της οικονομίας της Ευρωζώνης, θα 
γίνει πιο εύκολος ο αναγκαίος συμβιβασμός 
μεταξύ της Γερμανίας –που έχει τη μεγαλύ-
τερη οικονομία στην Ευρωζώνη– και της Γαλ-
λίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, που έχουν 
τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη σε μέγεθος οι-
κονομία της Ευρωζώνης. 
Αν όμως το φθινόπωρο συνεχιστούν οι οι-
κονομικές δυσκολίες εξαιτίας μιας μετάλλα-
ξης του κορονοϊού, ή για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο, θα πάμε σε μια σκληρή πολιτική αντι-
παράθεση για τα θέματα της οικονομίας. 
Από τη μια, η Γερμανία θα υποστηρίζει την 
ανάγκη γρήγορης επιστροφής στο προ παν-
δημίας πλαίσιο και τους κανόνες και από την 

άλλη τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης που αντι-
μετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα στο δημοσι-
ονομικό έλλειμμα και στο δημόσιο χρέος θα 
χρειάζονται μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων 
και λιγότερες δεσμεύσεις σε σχέση με το πα-
ρελθόν για να λύσουν το πρόβλημά τους.
Την κατάσταση θα κάνει πιο σύνθετη το γεγο-
νός ότι η Γαλλία θα πηγαίνει σε προεδρικές ε-
κλογές και ο Μακρόν και οι άλλοι διεκδικητές 
της προεδρίας θα θέλουν να στείλουν μήνυμα 
σχετικής αυτονόμησης από τις γερμανικές-
μερκελικές επιλογές. 
Ας ελπίσουμε ότι θα επιβεβαιωθεί το καλό σε-
νάριο της δυναμικής ανάκαμψης, για να αποφύ-
γουμε εντάσεις σε μία περίοδο που επιβάλλε-
ται η ευρωπαϊκή συνεννόηση και συνεργασία. 

www.freesunday.gr 2504.07.2021

ανάλυση



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
Πρωταγωνιστές 
οι Σκανδιναβοί!

Σερί Tips

* Στάµπαεκ - Σάντεφιορντ (04/07, 16:00): ∆ίχως νίκη 
στα 6 τελευταία της παιχνίδια η Στάµπαεκ (0-1-5)! Στο 
1.72 προσφέρεται το Χ2 της Σάντεφιορντ. 

* Λίλεστροµ - Μιοντάλεν (04/07, 19:00): Αήττητη στα 
4 τελευταία παιχνίδια η Λίλεστροµ (3-1-0), δίχως νίκη 
στα 6 τελευταία η Μιοντάλεν. Στο 1.93 προσφέρεται ο 
άσος. 

* Σίριους - Μιάλµπι (04/07, 18:30): ∆ίχως νίκη στα 
8 τελευταία της παιχνίδια η Σίριους (επίσηµα & φιλικά), 
αήττητη στα 5 τελευταία επίσηµα η Μιάλµπι! Στο 1.53 
προσφέρεται το Χ2. 

Goal Tips

* Κολοράντο - Σιάτλ (05/07, 04:00): Από 5/6 
Over προέρχεται το Κολοράντο, από τρία σερί Over 
το Σιάτλ. Στο 1.65 προσφέρεται το Over 2.5 αυτής 
της αγωνιστικής. 

* ΛΑ Γκάλαξι - Κάνσας Σίτι (05/07, 05:30): Οι 
φιλοξενούµενοι µετρούν 6 συνεχόµενα παιχνίδια µε 
Goal/Goal! Στο 1.50 προσφέρεται να σκοράρουν και 
οι δύο οµάδες. 

* Βάρµπεργκ - Κάλµαρ (04/07, 16:00): Από 7 
συνεχόµενα Goal/Goal & Over προέρχεται η γηπε-
δούχος, από 3/4 η Κάλµαρ! Στο 2.45 προσφέρεται 
το combo!

Head 2 Head

* Φίλκιρ - Κοπαβογκούρ (04/07, 22:15): Goal/
Goal & Over έληξαν τα πέντε τελευταία µεταξύ τους 
παιχνίδια, τα τέσσερα από αυτά πήγαν στο Over 3.5! 
Στο 1.91 το combo! 

* Οντ Γκρένλαντ - Ρόζενµποργκ (04/07, 19:00): 
Στα 8 τελευταία µεταξύ τους παιχνίδια επιβεβαιώ-
θηκε το Goal/Goal! Στο 1.62 να σκοράρουν και οι 
δύο οµάδες

* Λάχτι - Σεϊναγιοέν (04/07, 18:30): Αήττητη η 
Λάχτι στα 7 τελευταία µεταξύ τους παιχνίδια µε ρε-
κόρ 3-4-0! Στο 1.72 ο άσος DNB αυτή την Κυριακή. 
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Τ
ο Betarades.gr και 
η Free Sunday αυτή 
την Κυριακή σάς 
προτείνουν τέσσερα 
δυνατά προγνωστικά 
από την ποδοσφαι-
ρική δράση σε Σκαν-
διναβία και ΗΠΑ, 

περιµένοντας τους ηµιτελικούς αγώνες στο 
Euro 2020. Ας περάσουµε λοιπόν στην ανά-
λυση των προγνωστικών µας. 
Ξεκινάµε τις στοιχηµατικές µας προτάσεις 
µε το σουηδικό πρωτάθληµα. Στις 18:30, η 
Χάµαρµπι υποδέχεται τη Χάλµσταντ για 
την 9η αγωνιστική της Allsvenskan. 
Η Χάµαρµπι βρίσκεται στην 8η θέση της 
βαθµολογίας µε συγκοµιδή 11 πόντων (3-2-
3) και συντελεστή τερµάτων 14-13. Στις 30 
Μάη πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυ-
πέλλου απέναντι στη Χάκεν. Μετά από 120 
στείρα λεπτά, µε τις δύο οµάδες να µένουν 
στο 0-0, οι παίκτες του Στέφαν Μπίλµπορν 
αποδείχθηκαν πιο ψύχραιµοι στη διαδικα-
σία των πέναλτι και στέφθηκαν κυπελλού-
χοι Σουηδίας! Έκτοτε υπήρξε διακοπή στο 
πρωτάθληµα και η Χάµαρµπι έδωσε δύο φι-
λικά απέναντι στη Σίριους, της οποίας επι-
κράτησε 3-1 εντός και 0-2 εκτός έδρας. Στο 
τελευταίο µατς πρωταθλήµατος ηττήθηκε 
στην έδρα της Κάλµαρ µε 2-1,  παρότι προ-
ηγήθηκε από το 7ο λεπτό. Και στα 5 τελευ-
ταία µατς πρωταθλήµατος της Χάµαρµπι ε-
πιβεβαιώθηκε το Goal/Goal! 
Η Χάλµσταντ βρίσκεται στην 11η θέση της 

κατηγορίας µε 9 πόντους συγκοµιδή (2-3-
3) και συντελεστή τερµάτων (7-8). Στα δύο 
φιλικά που έδωσε στη µίνι διακοπή επικρά-
τησε σε αµφότερα. 1-2 τη Μιάλµπι και 0-2 
τη Χάκεν. Είναι αήττητη στα τρία τελευταία 
µατς πρωταθλήµατος (1-2-0), µετά το 1-1 
εντός µε τη Μιάλµπι και το διπλό (2-3) στην 
έδρα της Έλφσµποργκ, στις 23 Μάη έµεινε 
στο 0-0 µε την Ντέγκερφορς εντός έδρας. 
Η Χάµαρµπι θα µπει µε σούπερ ψυχολογία 
στο παιχνίδι και είναι οµάδα που παίζει α-
νοιχτά. Σκοράρει και δέχεται γκολ µε ευκο-

λία, περιµένουµε να συµπαρασύρει τη Χάλ-
µσταντ σε ένα γρήγορο ρυθµό. Θα ποντά-
ρουµε στο Goal/Goal, σε απόδοση 1.80. 
Συνεχίζουµε τις επιλογές µας από τη Νορ-
βηγία. Στις 19:00 η Σάρπσµποργκ υποδέ-
χεται τη Μόλντε για τη 12η αγωνιστική της 
Eliteserien. Αρκετές οµάδες, ωστόσο, χρω-
στούν εξ αναβολής παιχνίδια και η βαθ-
µολογία δεν είναι αντικειµενική προς το 
παρόν. 
Οι γηπεδούχοι είναι από τις αδύναµες οµά-
δες της κατηγορίας και έχουν ως στόχο την 
εξασφάλιση της παραµονής. Ανάµεικτα τα 
αποτελέσµατά τους το τελευταίο διάστηµα, 
ανάµεικτη και η συµπεριφορά τους όσον 
αφορά τα γκολ. 
Η Μόλντε πατάει γκάζι τον τελευταίο µήνα 
µε στόχο να επιστρέψει στην κορυφή της 
χώρας, µετά την περσινή απώλεια του τίτ-
λου. Μέτρησε 5 συνεχόµενες νίκες µέσα 
στον Ιούνιο, σκοράροντας 14 γκολ! Τελευ-
ταία της δείγµατα το 0-2 στην έδρα της περ-
σινής πρωταθλήτριας Μπόντο/Γκλιµτ και 
το εύκολο 3-0 εντός έδρας απέναντι στην 
Στροµσγκόντσετ. Είναι µόνη πρώτη στη 
βαθµολογία µε 26 πόντους (8-2-1), στο +3 
από τη Μπόντο/Γκλιµτ και µε παιχνίδι λι-
γότερο. 
Η Μόλντε έχει ανεβάσει στροφές και σκο-
ράρει κατά ριπάς. Είναι το φαβορί για τη 
νίκη στην έδρα της Σάρπσµποργκ, αλλά η 
στοιχηµατική αξία προκύπτει στα γκολ. Θα 
ποντάρουµε στο Over 2.5, σε απόδοση 1.75. 
Παραµένουµε στη Νορβηγία για την επό-



ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 04/07
18:30 Χάµαρµπι - Χάλµσταντ   Goal/Goal  1.80

19:00 Σάρπσµποργκ - Μόλντε   Over 2.5  1.75

19:00 Χάουγκεσουντ - Τρόµσο   1  1.90

03:30 Ντάλας - Βανκούβερ   Over 2.5  1.800
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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

µενη επιλογή µας. Την ίδια 
ώρα (19:00), η Χάουγκεσουντ 
υποδέχεται την Τρόµσο. 
Στην 9η θέση της βαθµολο-
γίας βρίσκεται η Χάουγκε-
σουντ µε 12 πόντους σε 8 α-
γώνες (3-3-2) και συντελεστή 
τερµάτων 9-6. Αήττητη στα 
τρία τελευταία παιχνίδια της 
(1-2-0), δίχως να παραβιαστεί 
η εστία της. Επικράτησε 3-0 
της Κρίστιανσουντ και 1-0 της 
Μπραν εντός έδρας, και στο 
πιο πρόσφατο παιχνίδι πήρε 
εκτός έδρας ισοπαλία από τη 
Ρόζενµποργκ (0-0). Πολύ ι-
σχυρή εντός έδρας, φέτος έχει 
ρεκόρ 3-1-0 και τέρµατα 8-2. 
Η Τρόµσο δεν είναι σε καλή 
κατάσταση και δείχνει ότι θα 
µπλέξει στα σενάρια υποβι-
βασµού. Με 9 πόντους σε 10 
αγώνες, βρίσκεται στη 13η 
θέση, στο +2 από την επικίν-
δυνη ζώνη, αλλά µε τους δι-
ώκτες της να έχουν λιγότερα 
παιχνίδια. Μόλις µία νίκη 
έχει πετύχει στα 7 τελευταία 
µατς (1-2-4) και η ψυχολογία 
της είναι στο ναδίρ. Ηττήθηκε 
εντός από τη Λίλεστροµ (1-2), 
εκτός από την Οντ (3-0) και 
πιο πρόσφατα έµεινε στο 0-0 
εντός έδρας µε την Κρίστιαν-
σουντ. 
Σε καλύτερη αγωνιστική κα-
τάσταση η Χάουγκεσουντ, 
που είναι πολύ αποτελεσµα-
τική στο γήπεδό της, έχει µε-
γάλη ευκαιρία να πάρει ένα 
ακόµη «τρίποντο» απέναντι 
στην ντεφορµέ Τρόµσο. Θα 
ποντάρουµε στον άσο, σε α-
πόδοση 1.90. 
Ολοκληρώνουµε τα κυριακά-
τικα προγνωστικά µας από το 
MLS στις ΗΠΑ. Στις 03:30, 

ξηµερώµατα ∆ευτέρας, το 
Ντάλας υποδέχεται το Βαν-
κούβερ. 
Επιστροφή στις νίκες για το 
Ντάλας την προηγούµενη 
εβδοµάδα. Μετά από 6 παι-
χνίδια δίχως «τρίποντο» 
(0-3-3), στις 28 Ιούνη επι-
κράτησε της Νιου Ίνγκλαντ 
εντός έδρας µε 2-1, µε σκό-
ρερ και των δύο τερµάτων 
τον Ρικάρντο Πέπι. Πα-
ραµένει πολύ χαµηλά στη 
βαθµολογία µε ρεκόρ 2-4-4 
και τέρµατα 11-15. 
Το Βανκούβερ είναι σε 
ακόµη χειρότερη αγωνι-
στική κατάσταση, µε ρεκόρ 
2-2-6! ∆ίχως νίκη από τις 
8 Μαΐου, µετά από 5 σερί 
ήττες, στις 27 Ιουνίου απέ-
σπασε τον βαθµό της ισοπα-
λίας στο Σιάτλ (2-2), µε αρ-
κετή δόση τύχης. Υποφέ-
ρει αµυντικά, δέχθηκε 2+ 
γκολ και στα πέντε τελευ-
ταία παιχνίδια του. 
Προβληµατικές οµάδες και 
οι δύο, ειδικά στο αµυντικό 
κοµµάτι, περιµένουµε να 
εµφανίσουν και πάλι µε-
γάλα κενά, γι’ αυτό θα πο-
ντάρουµε στο Over 2.5, σε 
απόδοση 1.80. 
Αυτές ήταν οι προτάσεις του 
Betarades.gr για µία ακόµη 
εβδοµάδα. Εσείς µην ξε-
χνάτε ότι στο κορυφαίο ε-
νηµερωτικό site για το στοί-
χηµα µπορείτε να βρίσκετε 
επιλογές για live betting σε 
όλη τη διάρκεια του Σαββα-
τοκύριακου, αλλά και τις υ-
πόλοιπες ηµέρες, όταν υ-
πάρχει έντονη στοιχηµα-
τική δράση. Καλή τύχη σε 
ό,τι και αν επιλέξετε!



 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Δερμιτζάκης: Να συζητηθεί άμεσα το 
θέμα εμβολιασμού των παιδιών

Αντηλιακά: 
Πόσο 
αποτελεσματικά 
και ασφαλή είναι;

Ι
διαίτερα μεγάλη είναι η συζήτηση για τον εμβολιασμό 
των παιδιών, με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών 
να συστήνει τις επόμενες μέρες την επέκταση των 
εμβολιασμών στις ηλικίες 15-17 ετών. Από εκεί και 
πέρα, μένει να δούμε τι θα γίνει με τις ηλικίες 12-14 

ετών, για τις οποίες έχει εγκριθεί ήδη το εμβόλιο της Pfizer.  
Σε πρόσφατη ημερίδα, ο Μανώλης Δερμιτζάκης, Καθη-
γητής Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, σκιαγρά-
φησε την παρούσα κατάσταση της πανδημίας αλλά και τις 
εξελίξεις που πιθανώς να υπάρξουν στο άμεσο μέλλον. 
Ο καθηγητής τόνισε πως είναι άμεση ανάγκη να ανοίξει 
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα η συζήτηση για τον εμ-
βολιασμό των παιδιών, «τα οποία αποτελούν το 20% του 
πληθυσμού». 
Ανέφερε ακόμη ότι εξίσου σημαντική με το υψηλό ποσο-
στό εμβολιαστικής κάλυψης είναι και η κατανομή αυτής σε 

όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. «Παρατηρούμε διεθνώς 
ότι τα ποσοστά εμβολιασμού διαφέρουν μεταξύ διαφόρων 
ομάδων, ανάλογα με την ηλικία, το μορφωτικό ή και το 
οικονομικό επίπεδο. Η ομοιόμορφη κατανομή είναι ανα-
γκαία για την επίτευξη της επιθυμητής συλλογικής ανοσί-
ας», πρόσθεσε ο καθηγητής.
 
Πανδημία
Ο κ. Δερμιτζάκης σημείωσε ακόμη ότι στην παρούσα φάση 
η πανδημία, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
δείχνει ελεγχόμενη αλλά, όπως χαρακτηριστικά είπε, «πα-
ραμένει ο κίνδυνος τα πράγματα να ξεφύγουν εκ νέου». 
Όπως ανέφερε, ο ίδιος δεν ανησυχεί υπερβολικά για τη 
μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού: «Η αυξημένη κυκλοφο-
ρία της εν λόγω μετάλλαξης φαίνεται μέχρι τώρα να σχε-
τίζεται με τοπικές επιδημίες και όχι με τεράστια μεταδοτι-

κότητα». 
Σύμφωνα με τον καθηγητή, καθώς ο εμβολιασμός είναι 
το μόνο σταθερό μας όπλο απέναντι στην πανδημία, ο με-
γαλύτερος κίνδυνος θα προκύψει εάν μειωθεί ο ρυθμός 
εμβολιαστικής κάλυψης. 

Κυτταρική ανοσία
Την επόμενη ημέρα της πανδημίας, ιδιαίτερη σημασία 
θα έχει η κυτταρική ανοσία έναντι του νέου κορονοϊού. 
Όπως εξήγησε στην ίδια ημερίδα η Βασιλική Πιτυρίγκα, 
Επίκουρη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή 
Αθηνών, η πραγματική ανοσία του πληθυσμού πιθανότατα 
υποεκτιμάται, αφού ο έλεγχος αντισωμάτων δεν αποτυ-
πώνει τη συνολική ανοσολογική απόκριση του οργανι-
σμού απέναντι στον ιό. 
Η κυτταρική ανοσία σχετίζεται με την ενεργοποίηση των Τ 
λεμφοκυττάρων τα οποία διατηρούν ανοσολογική μνήμη. 
Η μνήμη αυτή επιτρέπει μια ταχύτερη και ισχυρότερη από-
κριση (προστατευτική ανοσία) του οργανισμού μας σε μια 
επόμενη συνάντηση με τον ίδιο ιό. 
«Αρκετές μελέτες δείχνουν πως κυτταρική ανοσία ανα-
πτύσσει έως 60% των ασυμπτωματικών φορέων και έως 
85% των ασθενών που εκδήλωσαν ήπια συμπτώματα, 
ακόμη και χωρίς παρουσία αντισωμάτων», τόνισε κα 
Πιτυρίγκα και πρόσθεσε: «Η κυτταρική ανοσία έχει κα-
θοριστικό ρόλο στη διάγνωση και την παρακολούθηση 
των ασθενών, στην επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου 
Covid–19 και στον προσδιορισμό της συλλογικής ανοσο-
ποίησης». 
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υγεία

Εξίσου σημαντική με το υψηλό 
ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 
είναι και η κατανομή αυτής σε 
όλες τις πληθυσμιακές ομάδες

Αδιαμφισβήτητη είναι η προστασία που παρέχουν τα αντηλιακά 
έναντι του καρκίνου του δέρματος, αφού η αποτελεσματικό-
τητά τους έχει επιβεβαιωθεί από πλήθος μελετών. Μπορούν, 

όμως, να προκαλέσουν άλλα προβλήματα; Η απορρόφηση των χη-
μικών στοιχείων που περιέχουν είναι επιβλαβής για την υγεία μας; 
«Τα αντηλιακά περιέχουν χημικές ή φυσικές ενώσεις που εμποδί-
ζουν την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία είναι φως με μήκος κύ-
ματος μικρότερο από το ορατό. Τα χημικά φίλτρα απορροφούν υπε-
ριώδη ακτινοβολία υψηλής έντασης (UVA1, UVA2 και UVB) και τη 
μετατρέπουν σε απορροφούμενη χαμηλότερη ενέργεια, όπως είναι 
η υπέρυθρη ακτινοβολία (δηλαδή θερμότητα). Τα φυσικά αντηλια-
κά φίλτρα αντανακλούν ή διαθλούν την υπεριώδη ακτινοβολία και 
δεν επιτρέπουν την απορρόφησή της», μας εξηγεί ο Δερματολόγος-
Αφροδισιολόγος, Δρ. Χρήστος Στάμου.
Απαραίτητη προϋπόθεση όλων των προστατευτικών ιδιοτήτων ενός 
αντηλιακού είναι η σωστή χρήση του. Μελέτες έχουν δείξει ότι δεν 
εφαρμόζεται επαρκής ποσότητα αντηλιακού από τους καταναλω-
τές, οι οποίοι έχει βρεθεί ότι χρησιμοποιούν μόνο το 20% έως 50% 
της συνιστώμενης δόσης. Η ανεπαρκής αυτή εφαρμογή μπορεί να 
αντισταθμιστεί, βέβαια, από την εφαρμογή αντηλιακού με υψηλότερο 
δείκτη προστασίας.
«Η ποσότητα που πρέπει να εφαρμόζεται ανά χρήση θα πρέπει να 

είναι: 2 κουταλάκια του γλυκού σε κάθε πόδι, 2 στον κορμό, 1 σε κάθε 
χέρι και 1 στο πρόσωπο/λαιμό, τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την 
από την έκθεση στον ήλιο και 30 λεπτά πριν από το κολύμπι. 
Η επανάληψη της εφαρμογής του αντηλιακού δεν πρέπει να παρα-
λείπεται όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος αφαίρεσής του, όπως μετά 
από σπορ, εφίδρωση, κολύμπι ή ντους, επαφή με ρούχα, πετσέτες 
ή άμμο. Όσον αφορά στον δείκτη προστασίας, όσο υψηλότερος είναι 
τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το αντηλιακό στην αποτροπή ηλιακών 
εγκαυμάτων», διευκρινίζει ο Δρ. Στάμου.
Τι μπορεί να προκαλέσει, όμως, η απορρόφηση των συστατικών του 
από τον οργανισμό; Το 2019, μια μικρή τυχαιοποιημένη κλινική μελέ-
τη, έδειξε απορρόφηση από τον οργανισμό 4 χημικών ενώσεων από 
τη χρήση αντηλιακών (οξυβενζόνη, αβοβενζόνη, οκτοκρυλένιο και 
ecamsule). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όταν εφαρμόστηκε μέγιστη 
χρήση, για 4 συνεχόμενες ημέρες, τα επίπεδα αυτών των ενώσεων 
στο αίμα υπερέβαιναν εκείνα που συνιστώνται από τις οδηγίες της 
Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων. Ωστόσο, τα 
οφέλη υπερτερούν των μέχρι σήμερα γνωστών κινδύνων. Για τον 
προσδιορισμό αυτών των κινδύνων και τη διεξαγωγή ασφαλών συ-
μπερασμάτων, για την πιθανότητα πρόκλησης βιολογικής βλάβης, 
απαιτούνται περαιτέρω μελέτες. Σε αντίθεση με τα χημικά αντηλιακά 
συστατικά, τα φυσικά αντηλιακά δεν απορροφώνται συστηματικά.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ & ΝΙΚΟΣ 
ΒΕΛΙΩΤΗΣ
Ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης 
µετρούν είκοσι χρόνια συνεργασίας, πειρα-
µατισµού και φιλίας. Για το φετινό καλοκαί-
ρι ετοίµασαν µια παράσταση µε απέριττες 
και αφηγηµατικές ερµηνείες συνοδευόµε-
νες µε απόκοσµους ήχους, δηµιουργώντας 
έτσι ένα µουσικό σκηνικό για ήσυχους και 
προσηλωµένους θεατές. Bεάκειο Θέατρο 
Πειραιά, Τετάρτη 7 Ιουλίου.

ΓΛΥΚΕΡΙΑ & ΤΑΚΙΜ 
ΣΤΟ CT GARDEN FESTIVAL
Η Γλυκερία και οι Τακίµ συναντιούνται 
στον κοινό καλλιτεχνικό τους δρόµο και 
µας καλούν σε ένα µουσικό ταξίδι γεµάτο 
από τη µαγεία της Ανατολής, µε τραγούδια 
και οργανικά τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ 
ιστορικό φάσµα: λόγιες και λαϊκές µουσικές 
παραδόσεις της κοντινής µας Ανατολής 
αλλά και ανατολίτικα ηχοχρώµατα από 
το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. ∆ευτέ-
ρα 5 Ιουλίου στο CT Garden Festival by 
Christmas Theater.

Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΕΜΗ 
ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
Η Ελληνοβραζιλιάνα Κατερίνα Πολέµη, 
το κορίτσι µε τα πολλά ταλέντα που έχει 
ήδη προκαλέσει αίσθηση µε τις µουσικές, 
τα τραγούδια και τη µοναδική σκηνική της 
παρουσία, µας περιµένει την Παρασκευή 
9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον πανέµορφο 
Κήπο του Μεγάρου µαζί µε τη Μαρία Πα-
παγεωργίου, την Παυλίνα Βουλγαράκη, τον 
Θέµο Σκανδάµη και τον ∆ηµήτρη Κ όψη.

03-09/07
ATZENTA

Στην πρώτη του σκηνοθεσία στο 
Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, 
ο Γιώργος Νανούρης ανεβάζει 

την «Ιφιγένεια η εν Ταύροις» του 
Ευριπίδη, στις 3 και 4 Ιουλίου, σε µε-
τάφραση Γιώργου Ιωάννου. Επιλέγει 
να συναντηθεί και πάλι µε τη Λένα 
Παπαληγούρα, τον Μιχάλη Σαράντη, 
αλλά και µε τη Χάρις Αλεξίου, που επι-
στρέφει ξανά στο θέατρο για την πρώτη 
της εµφάνιση στην Επίδαυρο. Ο Νίκος 
Ψαρράς, ο Πυγµαλίωνας ∆αδακαρί-
δης, ο Προµηθέας Αλειφερόπουλος, η 
Κίττυ Παϊταζόγλου και ένας εξαµελής 
χορός πρωταγωνιστούν επίσης σε 
αυτόν τον εξαιρετικό θίασο.

«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 
Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ»
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Ένα θρυλικό τρίο οσκαρικών ηθο-
ποιών ενώνει τις δυνάµεις του και 
πρωταγωνιστεί σε µία ξεκαρδιστι-

κή σάτιρα για τις αναποδιές αλλά και τις 
αναπάντεχες ευκαιρίες που επιφυλάσσει 
το Χόλιγουντ στους δολοπλόκους κινη-
µατογραφικούς παραγωγούς. Οι σπου-
δαίοι Robert De Niro, Morgan Freeman 
και Tommy Lee Jones επιστρατεύουν 

τις κωµικές τους δεξιότητες και πρωτα-
γωνιστούν µε τους Zack Braff και Emile 
Hirsch. ∆ύο κινηµατογραφικοί παραγω-
γοί που χρωστάνε χρήµατα στη µαφία 
χρησιµοποιούν τον γερασµένο κινηµα-
τογραφικό τους αστέρα, σε µία «απάτη» 
προσπάθειά τους να σωθούν. Όµως, κα-
ταλήγουν να κερδίσουν περισσότερα απ’ 
όσα φαντάζονταν.

Μια µαγική ιστορία ενηλικίωσης, 
εµπνευσµένη από τα παιδι-
κά χρόνια του σκηνοθέτη, του 

ταλαντούχου Enrico Casarosa, γνωστού 
από το υποψήφιο για Όσκαρ Κινουµένων 
Σχεδίων Μικρού Μήκους, εξαιρετικό «La 
Luna». Ένα αξέχαστο κινηµατογραφικό 
καλοκαίρι που φιλοδοξεί να µας µείνει 
χαραγµένο στο µυαλό, µια συγκινητική 
παιδική φιλία που ωθεί τους ήρωες να 
ορµήσουν έξω στον κόσµο, σαν εκείνη την 
αλησµόνητη καλοκαιρινή βουτιά από τον 

πιο ψηλό βράχο. Με φόντο µια πανέµορφη 
παραθαλάσσια πόλη της ιταλικής Ριβιέρας, 
ένα αγόρι περνά το καλοκαίρι που θα αλλά-
ξει τη ζωή του µε µπόλικο φρέσκο παγωτό, 
µακαρόνια και ατελείωτες βόλτες µε βέσπα. 
Ο Λούκα µοιράζεται αυτές τις περιπέτειες 
µε τον νέο του φίλο, τον Αλµπέρτο, αλλά η 
καλοπέρασή τους
απειλείται από ένα καλά κρυµµένο µυστι-
κό: είναι και οι δύο τέρατα της θάλασσας 
και έρχονται από έναν άλλο κόσµο, κάτω 
από την επιφάνεια του νερού.

Σκηνοθεσία: George Gallo Σενάριο: George Gallo, Josh Posner
Πρωταγωνιστούν: Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Zack Braff, Emile Hirsch

Σενάριο: Mike Jones, Jesse Andrews Σκηνοθεσία: Enrico Casarosa Ακούγονται: Jacob Tremblay, Jack 
Dylan Grazer, Emma Berman, κ.ά. Στην ελληνική µεταγλώττιση ακούγονται:
Τίµος Παπαευθυµίου, Νικόλας Ζωζός, Ιωάννα Αλεξανδρή, Γιώργος Σκουφής κ.ά.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙΣ 
ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΣΟΥ
(THE COMEBACK TRAIL)

ΛΟΥΚΑ
(LUCA) 

2046

Το 2046, η τελευταία από τις 
αποκατεστηµένες ταινίες του 
σπουδαίου Wong Kar-Wai 

και νοητή συνέχεια της αξεπέραστης 
«Ερωτικής Επιθυµίας», έρχεται από 
1η Ιουλίου στους κινηµατογράφους 
σε νέα αποκατεστηµένη 4Κ κόπια και 
από 24 Αυγούστου στην πλατφόρµα 
του Cinobo.
Το 2046 είναι η πιο αισθαντική και 
φιλόδοξη στιγµή του Γουόνγκ Καρ 
Γουάι µε το θρυλικό soundtrack µε 
κυρίαρχο το τσέλο του Ουµεµπαγιάσι. 
Στο 2046 όλοι ζουν µέσα στις ανα-
µνήσεις τους, σχεδόν αιχµάλωτοι σε 
αυτές. Ένα συγγραφέας γράφει ένα 
βιβλίο για το 2046, εκεί όπου ταξι-
δεύουν µε ένα µυστηριώδες τρένο 
όσοι θέλουν να βρουν τις χαµένες 
τους αναµνήσεις. Κι όσο βυθίζεται 
στη συγγραφή του, τα όρια ανάµεσα 
στο παρελθόν και στο µέλλον, τη δική 
του ζωή και τη µυθοπλασία, τα όνειρα 
και τη µνήµη, γίνονται πιο θολά και 
δυσδιάκριτα.
Κάθε συνδροµητής του Cinobo δι-
καιούται ένα δωρεάν εισιτήριο για 
την ταινία «2046», στο πλαίσιο των 
Cinobo Nights, στους συνεργαζόµε-
νους κινηµατογράφους σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη.

Σενάριο- σκηνοθεσία: Wong Kar-Wai Πρωτα-
γωνιστούν: Tony Leung, Gong Li, Faye Wong, 
Takuya Kimura, Ziyi Zhang, Carina Lau, 
Chang Chen, Dong Jie, Maggie Cheung, Bird 
Thongchai McIntyre
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«Αν κάποιος/κάποια 
αποφασίσει να 
κάνει τη μουσική 
επάγγελμα, θα 
πρέπει να το 
τριπλοσκεφθεί. Κάθε 
δουλειά έχει τα καλά 
της και τα κακά της. 
Η συγκεκριμένη 
δουλειά δίνει 
μεγάλες 
συγκινήσεις, 
πράγματι. Απαιτεί 
όμως πολλή μελέτη, 
έχει και τις αγωνίες 
της έχει και την 
κούρασή της»
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Μικαέλλα Παπαχρυσάνθου 

«Η δισκογραφία του 
Δεληβοριά μάς περνάει 
μηνύματα, διαχρονικά» 

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Μ
ε εντυπωσιακές σπουδές πάνω 
στη μουσική και το τραγούδι και 
με βάση της το Αγρίνιο, όπου δι-
δάσκει μουσική στα σχολεία, η 
Μικαέλλα Παπαχρυσάνθου συ-

νεχίζει τη σειρά «Διασκευές / Covers». Τραγούδια 
που η ερμηνεύτρια έχει ξεχωρίσει από την πλη-
θώρα μουσικών κομματιών που η ίδια αγαπάει και 
κατά καιρούς ερμηνεύει σε ζωντανές εμφανίσεις.
Η σειρά των διασκευών / covers συνεχίζεται με το 
τραγούδι «Το καλοκαίρι θα ’ρθει». Οι στίχοι και η 
μουσική ανήκουν στον Φοίβο Δεληβοριά.

Έχετε κάνει μια διασκευή στο τραγούδι του Φοί-
βου Δεληβοριά, «Το καλοκαίρι θα ’ρθει». Τι ση-
μαίνει για σας αυτό το τραγούδι; 
Η ευρύτερη δισκογραφία του Φοίβου Δεληβο-
ριά μάς περνάει μηνύματα, διαχρονικά θα έλεγα. 
Το συγκεκριμένο τραγούδι για εμένα σημαίνει ε-
πιστροφή στην αθωότητα, επιστροφή σε αληθινά 
συναισθήματα και, φυσικά, με γεμίζει θετικά κα-
λοκαιρινά vibes!

Τι αγαπάτε περισσότερο στο καλοκαίρι; Μπο-
ρείτε να θυμηθείτε μερικές δυνατές καλοκαιρι-
νές αναμνήσεις; 
Τα καλοκαίρια μου ήταν σχεδόν πάντα στην 
Κύπρο, γεμάτα πολλή θάλασσα, πολλή ζέστη και 
ανέμελες στιγμές χωρίς ρολόι. Δυνατές καλοκαι-
ρινές αναμνήσεις για μένα είναι επίσης και οι συ-
ναυλίες του καλοκαιριού στις οποίες συμμετείχα 
κατά καιρούς. 

Είστε καθηγήτρια μουσικής σε σχολεία. Τι έχετε 
αποκομίσει από την εμπειρία σας με τα παιδιά; 
Σε τι τα βοηθάει η μουσική; 
Η μουσική για τα παιδιά είναι ένας μαγικός κό-
σμος! Ρυθμός, μελωδία, αυτοσχεδιασμός, δικές 
μας ελληνικές μουσικές αλλά και μουσικές των 
«άλλων» (μουσικές του κόσμου δηλαδή). Αυτό το 
πολυσχιδές μουσικό παζλ ξεκλειδώνει άγνωστες 
πλευρές του ψυχισμού τους. Τα σπρώχνει στο να 
συνεργάζονται, στο να δημιουργούν και ομαδικά 
αλλά και ως μονάδες. Είναι εμπειρία που δεν πρέ-
πει να λείπει από το σχολικό περιβάλλον, διότι 
τους καλλιεργεί κοινωνικές δεξιότητες χρήσιμες 
για την υπόλοιπη ζωή τους. 

Έχετε επικεντρωθεί στη μελέτη του φωνητικού 
αυτοσχεδιασμού και του παραδοσιακού τραγου-
διού της Ελλάδας και της καθ’ ημάς Ανατολής. 
Σε λίγες γραμμές, τι σας έλκει στην παράδοση 
και τι έχετε ανακαλύψει; 
Aυτό που μας «παραδόθηκε» από προηγούμενες 
μουσικές γενιές, αυτό με έλκει πολύ. Με γοητεύει 
το γεγονός ότι τραγουδάμε και διασκευάζουμε 
τραγούδια που δισκογραφήθηκαν, π.χ., αρχές του 
περασμένου αιώνα. Τραγούδια, σκοποί, ρυθμοί 
και μοτίβα λοιπόν που προσπαθούμε να διασώ-
σουμε από τη μια έτσι όπως τα έχουμε μάθει/διδα-
χθεί και από την άλλη τα ενσωματώνουμε σε σύγ-
χρονες μουσικές φόρμες. Η παράδοση είναι πάντα 
πηγή έμπνευσης για πολλούς από εμάς, είναι ένας 

ζωντανός οργανισμός, κι αυτό είναι ευτυχές!

Αν σας ρωτούσε ένα νέο παιδί τι είναι η μουσική 
και γιατί αξίζει να μπει στον κόσμο της, τι θα του 
απαντούσατε; 
Ομολογώ ότι πάντοτε αποκαλύπτω κάποιες κακο-
τοπιές του επαγγέλματος είτε στους μαθητές μου 
είτε σε μη μαθητές μου που ενδιαφέρονται για τον 
χώρο. Αν κάποιος/κάποια λοιπόν θελήσει να έχει 
τη μουσική στη ζωή του ως χόμπι ή ως κάτι «δεύ-
τερο» όσον αφορά τον βιοπορισμό, νομίζω η ψυ-
χούλα του/της θα είναι γαληνεμένη. Αν όμως κά-
ποιος/κάποια αποφασίσει να το κάνει επάγγελμα, 
θα πρέπει να το τριπλοσκεφθεί. Κάθε δουλειά έχει 

τα καλά της και τα κακά της. Η συγκεκριμένη δου-
λειά δίνει μεγάλες συγκινήσεις, πράγματι. Απαιτεί 
όμως πολλή μελέτη, έχει και τις αγωνίες της έχει 
και την κούρασή της.

Στη διάρκεια της καραντίνας, τι νέο ανακαλύ-
ψατε και τι επαναπροσδιορίσατε;
Στις τρεις καραντίνες που ζήσαμε, ανακάλυψα ότι 
τελικά έχω κι άλλη υπομονή. Καλλιέργησα όσο 
μπόρεσα την υπομονή και το πώς να γεμίσω τον 
χρόνο. Τον εκτίμησα τον χρόνο... Αναθεώρησα ε-
πίσης το θέμα της αναβλητικότητας. Δεν είμαι ιδι-
αίτερα αναβλητικό άτομο, όμως έβαλα στόχο να 
μην αναβάλλω τόσο εύκολα όσο προηγουμένως. 
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ATHENS HOME 
FOR ALL
Η Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση µαζί µε την 
Τεχνόπολη ∆ήµου Αθηναίων, το Athens Pride 
και την Google Ελλάδας ενώνουν εκ νέου 
τις δυνάµεις τους για να πουν ένα µεγάλο 
«ευχαριστώ» στους ανθρώπους που κάνουν την 
Αθήνα µια πόλη περήφανη

Ο
ι πολίτες της Αθήνας αγκαλιάζουν όλα τα 
χρώµατα και σηκώνουν σηµαίες χωρίς να 
φοβούνται. Το µήνυµα «Athens Home For All» 
διαδίδεται σε κάθε γωνιά της πόλης, ώστε όλοι 
να νιώθουµε την ασφάλεια να είµαστε ο εαυτός 
µας.
Με αφορµή την καµπάνια, η Στέγη του 

Ιδρύµατος Ωνάση καλεί όλους τους πολίτες της Αθήνας που 
έχουν επαγγελµατικούς χώρους να πάρουν µέρος στη δράση, 
τοποθετώντας στη βιτρίνα τους το αυτοκόλλητο «Athens Home 
For All».
H δράση «Athens Home For All» ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 
2020 µεταδίδοντας ένα σηµαντικό µήνυµα συµπερίληψης και 
αποδοχής για την πόλη της Αθήνας. Η δράση αγκαλιάστηκε από 
όλους και το βίντεο της καµπάνιας συγκέντρωσε πάνω από ένα 
εκατοµµύριο views µέσα σε λίγες µόνο ώρες. Τώρα, η Στέγη του 
Ιδρύµατος Ωνάση µαζί µε την Τεχνόπολη ∆ήµου Αθηναίων, την 
Google Ελλάδας και το Athens Pride, προσκαλούν όλους τους 
Αθηναίους πολίτες να γεµίσουν την Αθήνα µε τα χρώµατα που 
κάνουν τον άνθρωπο, άνθρωπο.
Πολιτιστικοί οργανισµοί, φαρµακεία, ταξί, καφέ, µπαρ, 

ανθοπωλεία, συνεργεία αυτοκινήτων, καταστήµατα ρούχων, 
κοµµωτήρια και ξενοδοχεία, σε κάθε γειτονιά της Αθήνας, 
τοποθετούν το αυτοκόλλητο «Athens Home For All» σε εµφανές 
σηµείο, µεταφέροντας ένα µήνυµα αποδοχής και συµπερίληψης. 
Στο βίντεο της καµπάνιας, η Αθήνα στέλνει σε όλους ένα 
ευχαριστήριο µήνυµα για κάθε βιτρίνα και επιχείρηση που έχει 
το αυτοκόλλητο µε τη χαρακτηριστική σηµαία του Pride. Μι α 
µικρή κίνηση, που σηµαίνει τόσα πολλά για την πόλη η οποία 
έθεσε τα θεµέλια της δηµοκρατίας ως πολίτευµα αλλά και ως 
στάση ζωής. Εδώ, στην Αθήνα, κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως 
χρώµατος, θρησκείας, εθνικότητας, ηλικίας, σεξουαλικής 
προτίµησης, βάρους και πολιτικών πεποιθήσεων, µπορεί να ζει 
και να συµβιώνει µε όλες και όλους.
Γίνε κι εσύ µέρος της δράσης «Athens Home For All». 
Συµπλήρωσε την ειδική φόρµα και το αυτοκόλλητο θα σταλεί 
στον επαγγελµατικό χώρο σου. Κόλλησε το αυτοκόλλητο σε 
εµφανές σηµείο και ανέβασε στο Instagram µια φωτογραφία µε 
το hashtag #AthensHomeForAll.
Ισχύει για επιχειρήσεις και επαγγελµατικούς χώρους στην 
Αττική.



Στο Φεστιβάλ της Αβινιόν και στο Βασι-
λικό Θέατρο της Σουηδίας θα παρουσια-
στούν οι επόμενες σκηνοθεσίες της Έλλης 
Παπακωνσταντίνου. Η διεθνής Ελληνίδα 

σκηνοθέτις, έχοντας εδώ και χρόνια «σπάσει» τους 
φραγμούς των ελληνικών συνόρων, διαγράφει 
μία αξιοσημείωτη καλλιτεχνική πορεία στο παγκό-
σμιο τοπίο, σκηνοθετώντας σταθερά σε σημαντι-
κές σκηνές του πλανήτη, αλλά και σε σπουδαίους 
ιστορικούς μη-θεατρικούς χώρους, αντισυμβατικά 
και πολιτικά θεάματα, κατακτώντας διεθνή βρα-
βεία και δοκιμάζοντας συνεχώς νέες φόρμες. Στις 
13 & 15 Ιουλίου παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ της 
Αβινιόν η αντιφασιστική παράσταση «The Kindly 
Ones», που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα μέσα στο 
στρατόπεδο Μαουτχάουζεν της Αυστρίας, ενώ στις 
2 Δεκεμβρίου στο Βασιλικό Θέατρο της Σουηδίας 
στη Στοκχόλμη, κάνει πρεμιέρα η «ALKESTIS». 

Θυμάστε την πρώτη φορά που «ταξιδέψατε» πα-
ράστασή σας στο εξωτερικό; Πόσο εύκολο ήταν 
τότε για εσάς κάτι τέτοιο; Τι μεσολάβησε μέσα σε 
αυτά τα χρόνια και καταφέρατε πλέον να έχετε 
μια τόσο σταθερή παρουσία εκτός Ελλάδος;
Έκανα θέατρο στο Λονδίνο για μία δεκαετία. Από 
εκεί ήταν πολύ πιο εύκολο να ταξιδέψω σε άλλες 
χώρες με παραστάσεις μου. Υπήρχαν οργανισμοί 
όπως το Αrts Council που φρόντιζαν και προω-
θούσαν συστηματικά την εξωστρέφεια της βρετα-
νικής τέχνης (κι όταν λέω «βρετανική», δεν εννοώ 
τον Σαίξπηρ). Όταν επέστρεψα στην Ελλάδα, τα 
πράγματα δυσκόλεψαν τρομερά. Ένας καλλιτέχνης 
μέχρι να καταξιωθεί στο διεθνές στερέωμα έχει 
την ανάγκη να τον στηρίξουν οι θεσμοί. Τα φεστι-
βάλ μοιράζονται το ρίσκο να παρουσιάσουν έναν 
νέο καλλιτέχνη στο κοινό τους και τα υπουργεία 
προέλευσής τους χρηματοδοτούν ένα μέρος των 
εξόδων για να συμβάλλουν στην εξωστρέφεια. Το 

ότι κατάφερα και «βγήκα» χωρίς την υποστήριξη 
κάποιου θεσμού ήταν αποτέλεσμα μεγάλης επι-
μονής και συστηματικής εργασίας. Από το 2011 δι-
εύθυνα το «Βυρσοδεψείο», έναν πολυχώρο στον 
Βοτανικό με προτεραιότητα στη διεθνή δικτύωση, 
και έτσι ξεκίνησα να χτίζω σχέσεις μέσα από ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα. Μετά από χρόνια με το 
«Revolt Athens» καταφέραμε για πρώτη φορά 
να βγούμε στο εξωτερικό με μια εγχώρια «ελλη-
νική» παράσταση. Να σας εξομολογηθώ μια λε-
πτομέρεια; Οι Καταλανοί πλήρωσαν ουσιαστικά το 
«Βυρσοδεψειο» για να παρουσιάσουμε Καταλα-
νούς σύγχρονους καλλιτέχνες κι εμείς με αυτά τα 
χρήματα μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε την 
πρώτη μας «εξόρμηση» στην Μαδρίτη! Όταν έγινε 
η αρχή, την παράσταση την αγόρασαν άλλα φεστι-
βάλ, πήρε βραβεία και παιζόταν για πέντε χρόνια. 
Αλλά η αρχή ήταν πολύ δύσκολη. Όλα θέλουν τον 
χρόνο τους, γιατί στηρίζονται σε σχέσεις εμπιστο-
σύνης. Εξελίχτηκα καλλιτεχνικά μέσα από αυτές 
τις σχέσεις. 

Βλέπουμε ότι τα θέματα που σας απασχολούν 
στις παραστάσεις σας ξεκινούν από τις κοινω-
νικές ανισότητες και το φεμινιστικό κίνημα και 
φτάνουν μέχρι το πείραμα πάνω στους κλασι-
κούς, τις site specific perfomances αλλά και τις 
νέες πολυμεσικές μορφές επιτέλεσης. Πώς τα 
παντρεύετε όλα αυτά; 
Ναι, μάλλον υπάρχει κάποιο νήμα που είναι ατί-
θασο και ασυνεπές, με αντιφάσεις και κόμπους 
και όλο αυτό είμαι εγώ. Ο καθένας αφηγείται τον 
εαυτό του και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον 
κόσμο. Ενδεχομένως, αν ήμουν άνδρας να ήταν 
διαφορετική κι η είσοδός μου στα πράγματα. Αλλά 
ως γυναίκα έμαθα τι και το πώς θα έπρεπε να 
είμαι μέσα από απαγορεύσεις και πολλά «μη». 
Έχει να κάνει με τη συμπίεση, με αυτό που δεν 

έχει χώρο να αναπνεύσει, που πρέπει να είναι χτι-
σμένο και να πεθάνει από άπνοια. Αυτή είναι η α-
φετηρία μου. Δεν είναι η σιωπή ούτε κάτι που έχει 
την άνεση να αναδιπλωθεί μέσα στον χρόνο, να α-
ποκτήσει μια αφηγηματικότητα γραμμική, δεν γυ-
ρίζει στους προγόνους, δεν κάνει κυκλικές εναρ-
μονίσεις. Προκύπτει ατίθασο μέσα από το πνίξιμο. 
Τη στιγμή που πεθαίνει.
Και πηγάζει από τις ρωγμές του συστημικού η αι-
σθητική μου και η θεματική των έργων μου σαν 
ένα μπαρόκ μαργαριτάρι, πολυπρισματικό με δια-
φορετικές όψεις πάνω στην κίνησή του. Όλα μπο-
ρούν να χωρέσουν, δεν είναι πρόβλημα αυτό 
όπως μας έχουν μάθει να πιστεύουμε. 

Θεωρείτε ότι στην αγορά εργασίας της τέχνης δί-
νονται ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες με τους ά-
ντρες; Δεν εννοώ μόνο μισθολογικές, αλλά και 
σε συμβολικό επίπεδο: Ας πούμε έχουν ίσες ευ-
καιρίες στην αποτυχία και τα δύο φύλα ή πρέπει 
μια γυναίκα να αποδεικνύει συνεχώς την αξιο-
σύνη της για να επιβιώσει στον χώρο;
Όχι, ίσες ευκαιρίες στην αποτυχία δεν υπάρχουν. 
Η πραγματικά ελεύθερη γυναίκα, αυτή που θα πει 
και θα κάνει αυτό που επιθυμεί, υπάρχει κατε-
ξαίρεση και αντιμετωπίζεται ως «περίεργη». Εγώ 
έφυγα από την πατρική εστία μόλις ενηλικιώθηκα 
και αυτή ήταν η μεγαλύτερη κίνηση της ζωής μου. 
Οι γυναίκες δουλεύουμε σκληρά και πάλι αμ-
φισβητούμε τον εαυτό μας για το αν αξίζουμε. 
Βλέπω αξιόλογες γυναίκες που αμφιβάλλουν για 
την ικανότητά τους. Έτσι μας έμαθαν και προσπα-
θούμε να ξεμάθουμε. Θα ήθελα να δω περισσό-
τερες γυναίκες σε θέσεις εξουσίας και να τους α-
ναγνωρίζεται η αξιοσύνη τους κι όχι το ότι είναι 
κόρες ή σύζυγοι κάποιου. Θα ήθελα να γίνουμε η 
μία παράδειγμα για την άλλη. 

Κυρία Παπακωνσταντίνου, πώς θα κάνουμε το 
#ΜeToo να μη μείνει στην ιστορία απλώς ως μια 
μόδα που πέρασε;
Νομίζω δεν τελείωσε αυτή η ιστορία. Στη Σουη-
δία, μετά από τέσσερα χρόνια φέτος, το #ΜeΤoo έ-
φτασε και στην αστυνομία. Αυτές είναι αργές ζυ-
μώσεις. Έχουμε δουλειά. Να θεσμοθετήσουμε τις 
εργασιακές σχέσεις, να αντισταθούμε στην μικρο-
πολιτική εργαλειοποίηση του κινήματος. Μιλάμε 
για πολύ βαθιές αλλαγές στον τρόπο που σκεφτό-
μαστε τον εαυτό μας (ο εαυτός ως κατάφαση στη 
διαφορετικότητα, με όποιο κόστος). Αυτά τα πράγ-
ματα δεν είναι μόδες, κάποιοι ίσως θέλουν να το 
παρουσιάσουν έτσι, γιατί δεν αντέχουν τις αλλαγές 
που ήδη συμβαίνουν παντού σε όλο τον κόσμο. 
Σκεφτείτε πόση τύχη! Για 3.000 χρόνια δεν άλλα-
ξαν και πολύ τα πράγματα, αλλά τώρα το ζούμε 
εμείς. Και μιλάμε για όλες τις θηλυκότητες αλλά 
και για το φύλο ως μια κατασκευή! Ζούμε σπου-
δαίες στιγμές.

Έλλη Παπακωνσταντίνου 
«Η πραγματικά ελεύθερη γυναίκα 
αντιμετωπίζεται ως “περίεργη”».

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Η πόλη και η πόλη
ΈΞΙ ΚΈΦΆΛΆΙΆ ΆΠΌ ΤΗΝ ΙΣΤΌΡΙΆ ΤΗΣ ΈΒΡΆΪΚΗΣ ΚΌΙΝΌΤΗΤΆΣ ΤΗΣ ΘΈΣΣΆΛΌΝΙΚΗΣ, 

ΣΤΌ ΠΛΆΙΣΙΌ ΤΌΥ ΈΌΡΤΆΣΜΌΥ ΤΩΝ 200 ΈΤΩΝ ΆΠΌ ΤΗΝ ΈΝΆΡΞΗ ΤΗΣ ΈΛΛΗΝΙΚΗΣ ΈΠΆΝΆΣΤΆΣΗΣ
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H Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε 
συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», 
παρουσιάζει στα Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ την 

κινηματογραφική εγκατάσταση των Χρήστου Πασσαλή και Σύλλα 
Τζουμέρκα Η πόλη και η πόλη, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών 
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.
Το πρότζεκτ Η πόλη και η πόλη, το οποίο αποτελεί συμπαραγωγή της 
Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ με την εταιρεία παραγωγής Homemade 
Films, θα παρουσιαστεί στις 8, 9, 10 και 11 Ιουλίου 2021 στις 21:30. 
Πρόκειται για μια κινηματογραφική εγκατάσταση με τρεις οθόνες σε 
ταυτόχρονη προβολή, όπου παρουσιάζονται έξι κεφάλαια από την ιστορία 
της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Η επιμέλεια του πρότζεκτ 
είναι του Ορέστη Ανδρεαδάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη 
με ηλεκτρονική προεγγραφή στο snfcc.org. 
Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος 
«Σταύρος Νιάρχος» (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για τη δημιουργία του 
επετειακού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τα 200 χρόνια 
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Για το πρότζεκτ Η πόλη και η πόλη, οι Χρήστος Πασσαλής και Σύλλας 
Τζουμέρκας, δύο καταξιωμένοι σκηνοθέτες και ηθοποιοί οι οποίοι 
γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1978, επιστρέφουν για πρώτη φορά 
ως καλλιτέχνες και δημιουργοί στον γενέθλιο τόπο τους, δίνοντας 
πνοή σε ένα κινηματογραφικό εγχείρημα που θολώνει τα όρια μεταξύ 
μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και ταινίας-δοκιμίου (essay film). 
Έξι επεισόδια από τη ζωή και τα δεινά που υπέστη η εβραϊκή κοινότητα 
της Θεσσαλονίκης σμιλεύονται κινηματογραφικά με την πόλη του σήμερα, 
πλάθοντας μια πολυπρόσωπη κινηματογραφική αφήγηση, στην οποία 
δυο πόλεις συνυπάρχουν στο ίδιο πλαίσιο: το τότε και το τώρα διαχέονται 
το ένα μέσα στο άλλο, αναζητώντας τις καταγωγικές τους ρίζες αλλά και 
μια κοινή συνισταμένη για το αύριο. Η πόλη και η πόλη παρουσιάζεται για 
πρώτη φορά στα Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ σε μια αρχική μορφή 
εικαστικής εγκατάστασης με τρεις οθόνες σε ταυτόχρονη προβολή.

Η πόλη και η πόλη συμπυκνώνει την εμπειρία μιας πόλης που έχασε 
βίαια τον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα, μέσα από τα παρακάτω έξι 
κεφάλαια από τη ζωή και τα δεινά που υπέστη η εβραϊκή της κοινότητα:
• Μια μέρα πριν τη φωτιά
• Πλατεία Ελευθερίας
• Η πορεία και η κηδεία της Σάρας, ψυχοκόρης και υπηρέτριας
• Απελευθέρωση και επιστροφή
• Η δίκη
• Πρόλογος και επίλογος (1983)
Ο Χρήστος Πασσαλής και ο Σύλλας Τζουμέρκας σημειώνουν: «Δύο 
πόλεις συνυπάρχουν μέσα στο ίδιο κάδρο: η Θεσσαλονίκη του 
περασμένου αιώνα και η Θεσσαλονίκη του σήμερα. Ο χώρος και ο 
χρόνος αναμειγνύονται με έναν παράδοξο, αινιγματικό τρόπο: η πόλη 
που χάθηκε, οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν, που ταπεινώθηκαν, που 
χάθηκαν, συνυπάρχουν με την πόλη του σήμερα και με τους ανθρώπους 
του σήμερα. 
Σχηματίζονται έτσι δύο ρεύματα: το ένα είναι το σύγχρονο ρεύμα, το 
καθημερινό, πραγματικό, που συμβαίνει κανονικά, ερήμην. Το άλλο 
είναι βασισμένο στην αληθινή εμπειρία μιας εποχής που έχει χαθεί, 
αφήνοντας πίσω της ανοιχτές ακόμη πληγές αλλά και τα ίχνη μιας 
χαμένης Εδέμ. 
Τα δύο ρεύματα, το τωρινό και το άλλο, συναντιούνται στις ρωγμές και 
συνδιαλέγονται – μέσα σε ένα όνειρο». 

Κινηματογραφική εγκατάσταση
Χρήστος Πασσαλής, Σύλλας Τζουμέρκας
Η πόλη και η πόλη
Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνι-
κής Επανάστασης
8, 9, 10, 11 Ιουλίου 2021 / Ώρα έναρξης: 21.30
Πανοραμικά Σκαλιά – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»
Είσοδος ελεύθερη, με ηλεκτρονική προεγγραφή στο snfcc.org

INFO



  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

«Οι πεταλούδες 
είναι ελεύθερες»: 

Χιούμορ και συγκίνηση

Υ
πάρχει μια «κουλτούρα» 
δραματουργίας, το μπουλβάρ 
(όπως και η μετεξέλιξή του σε 
ένα είδος κοινωνικής κωμωδίας 
στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, 

με συγκεκριμένα ενδημικά χαρακτηριστικά), 
δημοφιλές και εξόχως γοητευτικό για το ευρύ 
κοινό, που λίγο-πολύ αναπαράγει το ίδιο 
μοτίβο σε διάφορες παραλλαγές: το αιφνίδιο 
συναπάντημα ενός φιλήσυχου, ανυποψίαστου 
ανθρώπου με ένα θηλυκό ζιζάνιο που φέρνει 
τα πάνω κάτω στη ζωή του. Ωστόσο, σχεδόν 
πάντα καιροφυλακτεί ένα γενναιόδωρο ερωτικό 
ειδύλλιο και όλα καταλήγουν σε ένα ακόμα πιο 
γενναιόδωρο happy end. Θα μπορούσαμε, 
ενδεικτικά, να θυμηθούμε το «La Présidente» 
των Μωρίς Εννεκέν και Πιέρ Βεμπέρ, το «The 
church mouse» του Λαντισλάους Φοντόρ, το 
«I am a camera» του Τζον βαν Ντρούτεν, το 
«Pepsie» της Πιερέτ Μπρυνό, το «The owl and 
the pussycat» του Μπιλ Μάνχοφ, το «It had to be 
you» των Ρενέ Ταίηλορ και Τζόζεφ Μπολόνια, 
το «Educating Rita» του Ουίλι Ράσελ και τόσα 
άλλα, φαινομενικά, εύπεπτα έργα αυτής της 
παράδοσης που κράτησαν σταθερό το νήμα ενός 
αβίαστου σπαρταριστού γέλιου αναμειγμένου 
με μπόλικες δόσεις λεπτής συγκίνησης, κάθε 
φορά που τα φώτα της σκηνής χαμήλωναν 
για να μοιραστεί ο ήρωας μια πιο προσωπική 
εξομολόγηση.
 Έτσι, το 1969, ενώ ο πόλεμος του Βιετνάμ 

μαίνεται ακόμα και οι κραυγές για κάθε μορφή 
ελευθερίας ακούγονται ολοένα και πιο ηχηρά 
από τα φιλειρηνικά κινήματα, ο Αμερικανός 
συγγραφέας Λέοναρντ Γκέρς συλλαμβάνει μια 
τρυφερή κομεντί, δίνοντάς της μάλιστα για τίτλο 
μια φράση από τον «Ζοφερό Οίκο» του Καρόλου 
Ντίκενς: «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες».
  Η ιστορία αφορά τη συνάντηση ενός εκ 
γενετής τυφλού νεαρού και μιας ασυμβίβαστης 
νεαρής μέσα στη γραφική μποέμικη 
νεοϋορκέζικη ατμόσφαιρα των μικροσκοπικών 
διαμερισμάτων, όπου αναγκάζονται να 
συνυπάρξουν όλων των ειδών οι αταίριαστες 
κοινωνικές φυλές. Ο πρώτος διέρχεται μια 
περίοδο αναμέτρησης με τον εαυτό του, σε 
μια προσπάθεια να βρει τον δρόμο του προς 
την πλήρη χειραφέτηση, η δεύτερη, πολύπαθη 
από σχέσεις και ανεκπλήρωτες φιλοδοξίες, 
απλά ελπίζει και ονειρεύεται! Οι δυο τους θα 
«παγιδευτούν» σε μια φλογερή ερωτική σχέση, 
μέχρι τη στιγμή που εισβάλλει στο ερωτικό 
καταφύγιό τους μια υπερπροστατευτική 
μητέρα που θα αποδειχθεί καταλύτης για όσα 
επακολουθήσουν.
 Είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο το ότι 
η Ρέινα Εσκενάζι μετά το «Ξυπόλητοι στο 
πάρκο» («Barefoot in the park») του Νήλ 
Σάιμον παραμένει στο ίδιο μήκος κύματος 
δραματουργίας, επενδύοντας όχι τόσο σε μια 
οριζόντια εμπορικότητα (η οποία ούτως ή άλλως 
συμπορεύεται με το είδος του μπουλβάρ και 

της κωμωδίας γενικότερα), αλλά, κυρίως, στην 
κατάδειξη των πραγματικών ποιοτήτων αυτής 
της συγκεκριμένης περιοχής ρεπερτορίου: στο 
πόσο, δηλαδή, είναι δυνατόν μια απλή, τυπική ή 
ακόμα και προβλέψιμη ιστορία να συναρπάσει 
τον θεατή και να γεννήσει αυθεντικές 
συναισθηματικές εξάρσεις.
 Αυτή, λοιπόν, η καλοκαιρινή αναθύμηση του 
έργου του Γκέρς, που πρώτοι ανέβασαν στην 
Ελλάδα η Ξένια Καλογεροπούλου και ο Γιάννης 
Φέρτης, στηρίχτηκε σε μια δεμένη ομάδα με 
προεξάρχουσα την Πέμη Ζούνη στον ρόλο της 
κτητικής μητέρας που έρχεται αποφασισμένη 
να επαναδιεκδικήσει την προστασία του γιου 
της. Χωρίς ίχνος υπερβολών και υποκριτικών 
εκλαϊκεύσεων, με μια αίσθηση ερμηνευτικής 
φινέτσας που απορρέει από την οργανική 
σχέση του λόγου με την ανάγλυφη απόδοση της 
ψυχολογίας, η σπουδαία ηθοποιός οικοδομεί 
όχι απλά έναν χαρακτήρα, αλλά έναν χαρακτήρα 
πλήρως συμβολοποιημένο.
  Ο Αναστάσης Ροϊλός, στο ρόλο του Ντον, 
στέκεται επάξια και με σεβασμό απέναντι στον 
ήρωα του, αποφεύγοντας τυχόν αποχρώσεις 
θυματοποίησής του και διασώζοντας την 
αξιοπρέπειά του. Λιγότερο έμπειρη στα ρεφλέξ 
αυτού του θεάτρου, η Εριέττα Μανούρη 
αποδεικνύει σε κάθε περίπτωση ότι επιθυμεί 
να αφουγκραστεί την ατμόσφαιρά του και 
να την οικειοποιηθεί, ενώ ο Κωνσταντίνος 
Ελματζίογλου στο σύντομο πέρασμά του από τη 
σκηνή καταφεύγει σε μια απαραίτητη υπερβολή 
την οποία, παρ’ όλα αυτά, υποστηρίζει με χάρη.
 Τέλος, η ευαίσθητη μουσική σύνθεση 
του Σταμάτη Κραουνάκη ενσταλάζει στην 
ατμόσφαιρα τον κόσμο των συναισθημάτων, 
μετουσιωμένο σε διακριτικούς, αλλά πολύ 
ουσιαστικούς ήχους.

INFO
Θέατρο Λαμπέτη - Ταράτσα
Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, Αμπελό-
κηποι
Τηλ.: 210-6435706
«Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες»
του Λέοναρντ Γκερς, κωμωδία 
Διαρκεια: 105’ 
Διασκ.-σκηνοθ.: Ρ. Εσκενάζυ 
Ερμηνεύουν: Π. Ζούνη, Αν. Ροϊλός, 
Ερ. Μανούρη, Κ. Ελματζίογλου. 
Σκην.-κοστ.: Γ. Λυντζέρης. Μουσ.: 
Στ. Κραουνάκης. Φωτ.: Σ. Παπαλε-
ξανδροπούλου.
Διάρκεια: 105’
Μέχρι: 4/7 και στη συνέχεια σε πε-
ριοδεία
Παραστάσεις: Παρ.-Κυρ. 9.30 μ.μ.
Τιμή: € 18, 15.
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     ΒΙΒΛΙΑ 
       µάς ταξιδεύουν

Dorren Gaston, «Βαβέλ: Ο γύρος του κόσµου σε 20 γλώσσες» 
Μετάφραση: Γιώργος Μαραγκός, εκδόσεις Μεταίχµιο
Ένας ιδιότυπος γύρος του κόσµου µέσα από τη γνωριµία µε τις 20 κυρίαρχες γλώσσες. Γιατί η µικροσκοπική 
Πορτογαλία γέννησε µια παγκόσµια γλώσσα, ενώ δεν συνέβη το ίδιο µε την επίσης αποικιοκρατική Ολλανδία;
Γιατί οι γυναίκες της Ιαπωνίας µιλούν διαφορετικά από τους άντρες και τι σηµαίνει ότι τα ρωσικά «συγγενεύουν» 
µε τα αγγλικά;
Πώς τα συστήµατα γραφής που δεν έχουν αλφάβητο, όπως αυτά της Ινδίας και της Κίνας, κάνουν την ίδια δου-
λειά µε τα 26 γράµµατα του αγγλικού αλφάβητου;
Συνδυάζοντας γλωσσολογία και πολιτισµική ιστορία, ο Gaston Dorren µας καλεί σε µια απολαυστική ξενάγηση 
στον κόσµο των 20 γλωσσών µε τους περισσότερους οµιλητές. Με χιούµορ και ζωηρή αφήγηση, ερευνά σε βά-
θος τις ιδιορρυθµίες τους, καταρρίπτοντας ταυτόχρονα διαδεδοµένες παρανοήσεις. Εντοπίζει την καταγωγή τους 
και, σε κάποιες περιπτώσεις, την αιµατοβαµµένη τους πορεία. Aποκρυπτογραφεί τα χαώδη συστήµατα γραφής, 
ενώ παρουσιάζει τα διαµάντια και τα κενά στο λεξιλόγιό τους. Ένα ταξίδι που αποκαλύπτει όχι µόνο τους λόγους 
της κυριαρχίας τους αλλά κυρίως τον πλούτο και την ποικιλοµορφία τους. Καθεµιά ένας κόσµος ολόκληρος….

Τσαρλς Κινγκ, «Μεσάνυχτα στο Πέρα Παλάς, Η γένεση της σύγχρονης Ιστανµπούλ» 
Μετάφραση: Βίβιαν Ματσούκα, εκδόσεις ∆ιάµετρος
Ένα µαγικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα µε επίκεντρο το ξενοδοχείο 
«Πέρα Παλάς», που ιδρύθηκε το 1892 για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες του Orient Express που έφταναν στην 
πρωτεύουσα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Ο σιδερένιος ανελκυστήρας του, ο δεύτερος που εγκαταστάθηκε 
στην Ευρώπη µετά από αυτόν του Πύργου του Άιφελ, µετέφερε διάσηµους πελάτες που ζωντανεύουν στις σελίδες 
του βιβλίου: Έρνεστ Χεµινγουέι, Αγκάθα Κρίστι, Κεµάλ Ατατούρκ, Λέον Τρότσκι, Γιόζεφ Γκαίµπελς, Ρόζα Εσκενάζυ 
και ο Πρόδροµος Μποδοσάκης, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου για µερικά χρόνια.

Jones Rob Lloyd, «Ανακαλύπτω την Αρχαία Ελλάδα» 
Μετάφραση: Έρρικα Πάλλη, εκδόσεις Ψυχογιός
Ταξίδεψε 2.500 χρόνια πίσω στο παρελθόν για να επισκεφτείς µεγαλοπρεπείς µαρµάρινους ναούς και αγορές 
που έσφυζαν από ζωή. Μάθε τα πάντα για τις πόλεις, το θέατρο, τους θεούς, τους µύθους και τον αθλητισµό της 
Αρχαίας Ελλάδας.
Με υπέροχες εικόνες και κινούµενα µέρη, το βιβλίο αυτό αφηγείται την ιστορία ενός από τους σπουδαιότερους 
πολιτισµούς του κόσµου.

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ7
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Μαρία Ηλίου, «Η Αθήνα, Από την Ανατολή στη ∆ύση 1821-1896», εκδόσεις Μίνωας
Ένα µοναδικό φωτογραφικό λεύκωµα µε ενδιαφέρουσες φωτογραφίες της Αθήνας, που βασίζεται στην 
οµώνυµη ταινία «Η Αθήνα από την Ανατολή στη ∆ύση, 1821-1896», µια παραγωγή του ΠΡΩΤΕΑ & PROTEUS 
NY Inc., σε έρευνα, σενάριο και σκηνοθεσία της Μαρίας Ηλιού και µε ιστορικό σύµβουλο τον Αλέξανδρο 
Κιτροέφ.
Μέσα από σπάνιο αρχειακό φωτογραφικό υλικό (επί το πλείστον άγνωστο έως τώρα στη χώρα µας), για την 
αναζήτηση και συλλογή του οποίου χρειάστηκαν πολλά έτη συστηµατικής εργασίας, ξεδιπλώνονται οι διαφο-
ρετικές στιγµές της ιστορίας της Αθήνας, που από µια µικρή ανατολίτικη πόλη των οκτώ χιλιάδων κατοίκων 
το 1821, µε αξιόλογα δείγµατα αστικής αρχιτεκτονικής και πλήθος κλασικών και βυζαντινών µνηµείων, ανα-
κηρύχθηκε πρωτεύουσα του νεότευκτου ελληνικού κράτους το 1834 και µέσα σε λιγότερο από εκατό χρόνια 
µεταµορφώθηκε σε µια σύγχρονη νεοκλασική πόλη µε 130.000 κατοίκους, φιλοξενώντας τους πρώτους 
διεθνείς Ολυµπιακούς Αγώνες της σύγχρονης εποχής. 

∆ιονύσης Π. Σιµόπουλος, «Ο ουρανός της Ελλάδας: Καλοκαίρι», εκδόσεις Μεταίχµιο
Παρόλο που στη διάρκεια του έτους η Γη περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο, εµείς δεν αισθανόµαστε την κίνηση αυτή 
αν και κάθε µέρα η Γη βρίσκεται σε διαφορετική θέση απ’ αυτή που βρισκόταν την προηγούµενη. Έτσι από κάθε 
νέα θέση αντικρίζουµε τον Ήλιο από µια διαφορετική γωνία, καθώς µετακινείται καθηµερινά από τη δύση προς την 
ανατολή. Γι’ αυτό άλλωστε βλέπουµε και διαφορετικούς αστερισµούς στις διαφορετικές εποχές.
Ο δηµοφιλέστερος και πλέον έγκριτος εκλαϊκευτής αστρονοµίας στην Ελλάδα µάς ξεναγεί στον ελληνικό ουρανό ανά 
εποχή, εξηγώντας µας και αναλύοντάς µας ποιοι αστερισµοί είναι ορατοί ανάλογα µε την κάθε εποχή, πώς πήρε το 
όνοµά του ο κάθε µήνας του έτους και εισάγοντάς µας σε βασικές έννοιες της αστρονοµίας.

Χρήστος Μαρκογιαννάκης, «Μυθιστόρηµα µε κλειδί» , εκδόσεις Μίνωας
Η Νήσος, ένα ειδυλλιακό ψαρονήσι, έχει γίνει καλοκαιρινός προορισµός του διεθνούς τζετ σετ. Ο αστυνόµος του 
Τµήµατος Ανθρωποκτονιών Αττικής Χριστόφορος Μάρκου περνάει εκεί την άδειά του, όταν κατά τη διάρκεια 
ενός πάρτι η Λούσι Ντέιβις, µια νεαρή Αγγλίδα δηµοσιογράφος, βρίσκεται δολοφονηµένη στην αποθήκη της 
οικοδέσποινας.
Με το νησί αποκλεισµένο από τον άνεµο, ο Μάρκου ψάχνει το κίνητρο και τον δράστη στα µυστικά, τα ψέµατα και 
τα κουτσοµπολιά του «κλειστού κύκλου της Νήσου» και σε ένα µυθιστόρηµα µε κλειδί που έγραφε το θύµα.
Η επιφανειακή ηρεµία του νησιού διαταράσσεται ενώ ένα ακόµη ανεξιχνίαστο έγκληµα από το παρελθόν θα πε-
ριπλέξει την υπόθεση. Καθώς η λίστα των νεκρών µεγαλώνει, θα κατορθώσει ο Μάρκου να βρει τον δολοφόνο 
προτού αυτός καταφέρει να ξεφύγει µε το επόµενο πλοίο της γραµµής;
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Ε.Ε. - κτηνοτροφία: 

Το τέλος μιας 
όμορφης φιλίας;

Μιλώντας με ποδοσφαιρικούς 
όρους, δεν θα ήταν υπερβολή 
να χαρακτηρίσουμε την 
Ε.Ε. «καυτή έδρα» της 

κτηνοτροφίας
Όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, η 
Ε.Ε. υπήρξε εκ κατασκευής – παραμένει 
έως σήμερα– αγροτική υπόθεση. 
Στις σημαντικές χώρες του κλαμπ, 
αγροτική οικονομία σημαίνει πρωτίστως 
κτηνοτροφία. Ακόμα και σήμερα, αυτή 
απορροφά το 20% του κοινοτικού 
προϋπολογισμού. Στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών-μελών, το 
αντίστοιχο ποσοστό είναι δέκα με είκοσι 
φορές μικρότερο.
Το χρήμα μιλάει. Οι κτηνοτρόφοι και 
τα λόμπι τους νιώθουν στα κοινοτικά 
μέγαρα σαν το ψάρι στο νερό. Στην 
τροπαιοθήκη τους έχουν αμέτρητες 
επιτυχίες. Το 2017, παραδείγματος χάριν, 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε πως 
οι καταναλωτές θα… μπερδεύονταν 
εάν τα φυτικά υποκατάστατα των 
γαλακτοκομικών υιοθετούσαν ονομασίες 
που παραπέμπουν στα «αυθεντικά» 
ζωικά προϊόντα και απαγόρευσε σε 
φυτικά προϊόντα να αποκαλούνται «γάλα», 
«βούτυρο», «τυρί» κ.λπ.
Από εκεί και πέρα όμως, οι υπερασπιστές 
του διατροφικού status quo μετράνε 
ήττες. Το 2020, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καταψήφισε αντίστοιχη 
απαγόρευση για το κρέας. Έτσι, 
«νομιμοποιήθηκαν» τα φυτικά μπέργκερ, 
ο γύρος από μανιτάρι κ.ο.κ.
Πριν από λίγες εβδομάδες, η Κομισιόν 
απέσυρε άρον-άρον ψήφισμα που 
προέβλεπε πως τα φυτικά υποκατάστατα 
των γαλακτοκομικών δεν θα έπρεπε 
να χρησιμοποιούν συσκευασίες που 
θυμίζουν ζωικά προϊόντα, ούτε να 
χρησιμοποιούν όρους και σλόγκαν που 
παραπέμπουν σε αυτά (π.χ. «κρεμώδες»). 
Αυτή η υποχώρηση εξουδετέρωσε σε 
σημαντικό βαθμό τις νομικές συνέπειες 
της δικαστικής απόφασης του 2017.
Το χειρότερο όμως για τους 
κτηνοτρόφους είναι πως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ανταποκρίθηκε θετικά 
στην πρώτη καμπάνια Ευρωπαίων 
πολιτών με θέμα την ευημερία των 
ζώων στα κτηνοτροφικά εργοστάσια. Με 
συντριπτική πλειοψηφία (558 υπέρ, 37 
κατά), αποφάσισε πως έως το 2027 θα 
πρέπει να έχει καταργηθεί στην Ευρώπη 
η εκτροφή ζώων σε κλουβιά. Όλοι οι 
Έλληνες ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ 
(της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και 
δύο ανεξάρτητοι) ή λευκό (του ΚΚΕ και 
της Ελληνικής Λύσης). Ήταν η πρώτη 
φορά που στη διελκυστίνδα μεταξύ της 
κερδοφορίας της κτηνοτροφίας και της 

ευημερίας των ζώων επικράτησε κατά 
κράτος η δεύτερη! 
Τρεις συνεχόμενες ήττες σε μια άλλοτε 
άπαρτη έδρα είναι πολλές – και δεν 
προμηνύουν τίποτα καλό, για καμία 
ομάδα. 
Η κτηνοτροφία πιέζεται από τις κλιματικές, 
οικολογικές και υγειονομικές της 
επιπτώσεις, από την απογοητευτική της 
συνεισφορά στη διατροφική ασφάλεια, 
από τη βαναυσότητα που συνεπάγεται 

η σφαγή δισεκατομμυρίων ζώων όσο 
πιο μαζικά, γρήγορα και φτηνά γίνεται. 
Ακόμα και οι πιο πιστοί της φίλοι, όπως 
η Ε.Ε., αρχίζουν να την αποφεύγουν. Η 
συνταξιοδότησή της έχει ήδη ξεκινήσει 
και κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει.

Ο Νίκος Ράπτης είναι εκπαιδευτικός, 
μέλος του Συντονιστικού του Κόμματος 
για τα Ζώα και συγγραφέας του βιβλίου 
«Πολιτική Φιλοζωία» (Μεταίχμιο, 2020)



Η Χριστίνα 
Μαυρίδου  
είναι καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
• Instagram:  
christy_mavridou
• Facebook Page: 
Christy Mavridou
• Youtube Channel: 
Christy Mavridou
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4 τροφές για τον καύσωνα
Της Χριστίνας Μαυρίδου

1. Καρπούζι
Το καρπούζι αποτελείται από περίπου 
92% νερό, γεγονός που το καθιστά 
ιδανικό τρόφιμο για ενυδάτωση. Το 
καρπούζι έχει επίσης υψηλή περι-
εκτικότητα σε βιταμίνη Α, βιταμίνη 
Β6 και βιταμίνη C. Δοκίμασε να συν-
δυάσεις το καρπούζι με φέτα, ρόκα 
και ψιλοκομμένη μοτσαρέλα για μια 
τέλεια φρέσκια σαλάτα.

2. Ανανάς
Ο ανανάς είναι υψηλός τόσο στη βι-
ταμίνη C όσο και στο μαγγάνιο, ένα 
μέταλλο σημαντικό για τη βελτίωση 
της υγείας των οστών και του συνδε-
τικού ιστού. Δοκίμασε να δημιουργή-
σεις ένα υγιές Pina Colada Smoothie 
συνδυάζοντας μαζί ½ φλιτζάνι παγω-
μένο ανανά, ½ παγωμένη μπανάνα 
και ½ φλιτζάνι γάλα καρύδας και 
απόλαυσέ το.

3. Αγγούρι
Τα αγγούρια αποτελούνται από πε-
ρίπου 95% νερό, αλλά έχουν επίσης 
υψηλή συγκέντρωση καλίου και πο-
λυφαινολών, γεγονός που μπορεί να 
βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής. 
Δοκίμασέ το με ντομάτες, αβοκάντο 
και βινεγκρέτ λεμονιού για μια ελα-
φριά και εύκολη σαλάτα για το καλο-
καιρινό σου γεύμα.

4. Γιαούρτι
Τα φρούτα και τα λαχανικά δεν είναι 
τα μόνα τρόφιμα που μπορούν να σας 
ενυδατώσουν. Το γιαούρτι είναι στην 
πραγματικότητα αρκετά υψηλό σε 
περιεκτικότητα σε νερό έως και 85% 
και είναι μια μεγάλη πηγή ηλεκτρο-
λυτών, πρωτεϊνών, ασβεστίου και 
προβιοτικών, που προάγουν τα υγιή 
βακτήρια του εντέρου. Φτιάξε το δικό 
σου frozen yogurt εύκολα με γιαούρ-
τι, γάλα αμυγδάλου, μέλι και φρούτα 
της αρεσκείας σου.

Ιδού οι τροφές που θα σε ενυδατώσουν άμεσα!
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