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 Aθ. Τσαυτάρης
«Τι άλλαξε τα τελευταία 
5-10 χρόνια και όλες 
σχεδόν οι µάστιγες 
της ανθρωπότητας 
οφείλονται σε RNA 
ιούς»;

Οικονοµία 
Ναυπηγεία 
Σκαραµαγκά 
Με τον Προκοπίου 
ελπίζουν σε προκοπή

Ευρώπη 
Γ. Κύρτσος
Ποιος θα σταµατήσει 
τον Όρµπαν;

σελ. 8-9 σελ. 12-14 σελ. 19-21

σελ. 33 σελ. 27

Γιώργος 
Παλαµιώτης 
«∆εν υπήρχε θέατρο 
χωρίς Ασκληπιείο 
στον αρχαίο κόσµο»

Υγεία 
Καρδιά και ζέστη
Πώς προστατευόµαστε

σελ. 3-7, 18

• Η ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟΝ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ

• ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΦΘΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 
ΕΧΟΥΜΕ ΦΘΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

• Ν. ΠΑΓΩΝΗΣ: ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΤΙΑΣ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

3-7 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 8 ανατροπές 
σε 2 χρόνια
8-9 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΘ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ «Να 
αποφεύγουµε την κατανάλωση ωµών 
κρεάτων είτε απευθείας είτε µέσω της δια-
τροφής ζώων συντροφιάς»
10 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έρχεται… ακρίβεια
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡ. ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ «Να 
µην τραβηχτεί ξαφνικά η πρίζα από τον 
µηχανισµό υποστήριξης»
12-14 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ναυπηγεία 
Σκαραµαγκά: Με τον Προκοπίου ελπίζουν 
σε προκοπή
15 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Στην ηγεσία 
του ΣΥΡΙΖΑ µε αντιφατικό µήνυµα στην 
κοινωνία
16 // BUSINESS Marina Tower: Ο πράσι-
νος ουρανοξύστης του Ελληνικού
17 // BUSINESS Νέο βήµα από τα Ελληνι-
κά Εκλεκτά Έλαια
18 // ΑΠΟΨΗ Ν. ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ύο χρόνια 
κυβέρνησης Μητσοτάκη: Χρόνια προοπτι-
κής και ευθύνης
19-21 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ποιος θα 
σταµατήσει τον Όρµπαν;
22 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ ∆όλιες διχαστι-
κές αντιθέσεις
23 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γάγγραινα το λαθρεµπό-

*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.

ριο τσιγάρων
24-26 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ιστορική 
αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν
27 // ΥΓΕΙΑ Καρδιά και ζέστη: Πώς προ-
στατευόµαστε

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

FREE TIME
31 // ATZENTA Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
32 // ΘΕΑΤΡΟ «Ιφιγένεια η εν Ταύροις»: 
Κλασική λιτότητα µε ετερόκλητες αισθητικές
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ «∆εν 
υπήρχε θέατρο χωρίς Ασκληπιείο στον 
αρχαίο κόσµο»
34 // ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το ιστιοπλοϊκό του 
WWF ταξιδεύει στη Μεσόγειο αναδεικνύο-
ντας την ανάγκη προστασίας της
35 // ΠΟΛΗ Ο ιστορικός κινηµατογράφος 
AB των Άνω Πατησίων ανοίγει ξανά
36-37 // ΒΙΒΛΙΟ Έξι νέες κυκλοφορίες
38 // ΟΜΟΡΦΙΑ Αντιµετωπίστε τα εγκαύµα-
τα από τον ήλιο µε φυσικά υλικά
39 // ΕΥΕΞΙΑ 3 tips για να καις περισσότε-
ρες θερµίδες κατά τη διάρκεια της άσκησης



Η πανδηµία είναι 
κοσµοϊστο ρικό γεγονός 
που άλλαξε τον 
κυβερνητικό σχεδιασµό

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Θρίαµβος του πολιτικά απρόβλεπτου κατά τη διάρκεια της διετίας Μητσοτάκη

8 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ

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

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

Τ
ο βασικό χαρα-
κτηριστικό της 
πρώτης διετίας 
της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη είναι 
οι συνεχείς ανα-

τροπές. ∆ιαφορετικός ήταν ο σχε-
διασµός και σε διαφορετική κατεύ-
θυνση κινήθηκε η κυβέρνηση, υπό 
την πίεση των εξελίξεων. Το στοι-
χείο του απρόβλεπτου θριάµβευσε 
στη διάρκεια της διετίας, δείχνο-
ντας πόσο σύνθετη έχει γίνει η ε-
φαρµογή κυβερνητικής πολιτικής.

Κοσµοϊστορικό γεγονός
Η πανδηµία που ξεκίνησε στην 

Κίνα αποδεικνύεται κοσµοϊστο-
ρικό γεγονός που επηρεάζει τη δη-
µόσια υγεία, τη λειτουργία της οι-
κονοµίας και της κοινωνίας, τον 
συσχετισµό των δυνάµεων µεταξύ 
των ισχυρών του πλανήτη. 
Ο Μητσοτάκης είχε προετοιµαστεί 
για µια περίοδο σταθερής και δυ-
ναµικής ανάπτυξης και βρέθηκε α-
ντιµέτωπος µε µία πολυδιάστατη 
κρίση. 
Συνολικά, η Ελλάδα τα πήγε καλά 
στην αντιµετώπιση της πανδη-
µίας και αυτό φαίνεται σε έναν βα-
σικό δείκτη, τους θανάτους από 
COVID-19 ανά εκατοµµύριο κα-
τοίκους. Μπορεί να χάθηκαν περί-

που 13.000 συνάνθρωποί µας, αλλά 
αν είχαµε τις επιδόσεις της Πορτο-
γαλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας 
ή του Βελγίου στην αντιµετώπιση 
του κορονοϊού, οι απώλειες θα 
ήταν από 5.000 ως 15.000 περισ-
σότερες. 
Η διαχείριση της πανδηµίας χωρί-
ζεται σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη 
φάση η συµπεριφορά του συστή-
µατος εξουσίας, των πολιτών και 
οι επιδόσεις µας ήταν υποδειγµα-
τικές. Στη δεύτερη φάση –στο διά-
στηµα από τον Νοέµβριο του 2020 
µέχρι τον Μάιο του 2021– εµφανί-
στηκε µία κόπωση στην αντιµετώ-
πιση της πανδηµίας, µε αποτέλε-

σµα οι επιδόσεις µας να είναι αρ-
κετά κάτω του ευρωπαϊκού µέσου 
όρου. Στο σύνολο όµως της πρώ-
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Αντί για φθορά 
της κυβέρνησης 
είχαμε φθορά της 
αντιπολίτευσης

της και της δεύτερης φάσης είμαστε 
από τους καλύτερους στην Ε.Ε. 
Τώρα βρισκόμαστε στην τρίτη 
φάση, όπου χώρες που είχαν απο-
κτήσει υγειονομικό πλεονέκτημα –
όπως οι τουριστικά ανταγωνιστικές 
με την Ελλάδα, Ισπανία και Πορτο-
γαλία– το έχασαν μέσα σε λίγες ε-
βδομάδες εξαιτίας της μετάλλαξης 
Δέλτα. 

Η διεθνής άνοδος του 
Ερντογάν
Η δεύτερη ανατροπή της διετίας 
έχει σχέση με τη διεθνή άνοδο του 
Ερντογάν και την επιβεβαίωση της 
Τουρκίας σε ρόλο μεγάλης περιφε-
ρειακής δύναμης. 
Τα τουρκικά στρατεύματα και οι μι-
σθοφόροι που τα συμπληρώνουν 
έχουν δυναμική παρουσία από τη 
Λιβύη μέχρι το Κατάρ και από τη 
Συρία και το Ιράκ μέχρι τη Σομαλία. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ερντο-
γάν στην προσπάθειά του να συνεν-
νοηθεί με τον Μπάιντεν έχει προ-
τείνει την ανάληψη της φρούρη-
σης του αεροδρομίου της Καμπούλ, 
μετά την αποχώρηση των συμμαχι-
κών στρατευμάτων, από τουρκικές 
στρατιωτικές μονάδες. 
Στην Τουρκία παρατηρούνται εν-
διαφέρουσες αλλαγές. Ο Ερντογάν 
παραμένει πανίσχυρος στο εσωτε-
ρικό, αλλά έχει αρχίσει να χάνει έ-
δαφος κυρίως εξαιτίας της οικονο-
μικής πολιτικής που ακολουθεί. Η 
κάμψη της δημοτικότητάς του στο 
εσωτερικό συμβαδίζει με την άνοδο 

της δημοτικότητάς του σε πολλές 
μουσουλμανικές χώρες, όπου αυτο-
προβάλλεται σαν ο πολιτικός ηγέ-
της του σουνιτικού Ισλάμ.
Στις συνθήκες που έχουν διαμορ-
φωθεί, ο Ερντογάν αναπτύσσει δυ-
ναμικές πρωτοβουλίες στο εξωτε-
ρικό για να καλύψει τις πολιτικές α-
πώλειες στο εσωτερικό. Η Ελλάδα 
βρίσκεται πάντα στο στόχαστρο, 
από το πρόγραμμα υπερεξοπλισμού 
της Τουρκίας που αποσκοπεί στην 
ανατροπή της ισορροπίας των δυ-
νάμεων στο Αιγαίο μέχρι τη μετα-
τροπή της ροής προσφύγων και με-
ταναστών σε ένα είδος υβριδικού 
πολέμου, όπως τον Φεβρουάριο και 
τον Μάρτιο του 2020.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απαντά 
στον δυναμισμό και την επιθετικό-
τητα του Ερντογάν με ήρεμη απο-
φασιστικότητα και εντυπωσιακή α-
ποτελεσματικότητα. Η πίεση πά-
ντως που δέχεται από την Άγκυρα 

σε διάφορα θέματα επηρεάζει τον 
σχεδιασμό της, όπως και τα δημό-
σια οικονομικά λόγω του υψηλού 
κόστους του αναγκαίου εξοπλιστι-
κού προγράμματος. 

Το προσφυγικό-μετανα-
στευτικό
Το προσφυγικό-μεταναστευτικό 
παραμένει άλυτο πρόβλημα σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Εκτός από τον υ-
βριδικό πόλεμο που διεξάγει ο Ερ-
ντογάν, ελέγχοντας τις ροές προ-
σφύγων και μεταναστών, έχουμε 
ευρύτερες αλλαγές που κάνουν 
ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείριση 
του προβλήματος. 
Η αποχώρηση των αμερικανικών 
και συμμαχικών στρατευμάτων από 
το Αφγανιστάν και το Ιράκ προε-
τοιμάζει ένα νέο κύμα προσφύγων 
και μεταναστών. Η δημογραφική έ-
κρηξη της Αφρικής συνδυάζεται με 
την κλιματική αλλαγή και διάφορες 
ένοπλες συγκρούσεις για να στείλει 
περισσότερο κόσμο στην Ευρώπη.
Υποτίθεται ότι το εξάμηνο της γερ-
μανικής προεδρίας η Ε.Ε. έβρισκε 
μακροπρόθεσμες λύσεις. Τελικά 
δεν έγινε τίποτα. Δεν υπάρχει αξι-
όλογη ευρωπαϊκή πολιτική για το 
προσφυγικό-μεταναστευτικό και η 
Ελλάδα παραμένει η πιο εκτεθει-
μένη χώρα πρώτης εισόδου στην 
Ε.Ε. 
Παρ’ όλα αυτά, η διαχείριση του 
προσφυγικού-μεταναστευτικού από 
την κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδει-
κνύεται εξαιρετικά καλή, με αποτέ-

λεσμα να έχει πέσει εντυπωσιακά 
το ποσοστό των πολιτών που θεω-
ρούν το προσφυγικό-μεταναστευ-
τικό ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
Ελλάδα.
 
Αμφισβήτηση 
των κανόνων
Οι μεγάλες ανατροπές που έφερε η 
πανδημία οδήγησαν και στην αμφι-
σβήτηση των κανόνων που ισχύουν 
στην Ευρωζώνη. Οι εταίροι δέχθη-
καν την αναγκαία δημοσιονομική 
χαλάρωση για την τριετία 2020-
2022, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα (ΕΚΤ) πάτησε γκάζι με το 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, 
ειδικά προσαρμοσμένο για την 
πανδημία, κι έγινε ένα πρώτο βήμα 
στην κατεύθυνση της αμοιβαιοποί-
ησης του χρέους με τη χρηματοδό-
τηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Α-
νάκαμψης. 
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης 
πρωταγωνίστησε στην προσαρ-
μογή της οικονομικής πολιτικής 
της Ευρωζώνης. Γι’ αυτό η Ελλάδα 
είναι από τους μεγάλους κερδισμέ-
νους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Α-
νάκαμψης. 

Η φθορά στην 
αντιπολίτευση
Η καλή διαχείριση της πανδημίας 
από την κυβέρνηση, η εξουδετέ-
ρωση των επιθετικών κινήσεων 
του Ερντογάν, ο δραστικός περιο-
ρισμός των προσφυγικών και μετα-
ναστευτικών ροών και οι διαπραγ-
ματευτικές επιτυχίες σε επίπεδο 
Ευρωζώνης και ΕΚΤ ενίσχυσαν τη 
δημόσια εικόνα της κυβέρνησης 
και προσωπικά του πρωθυπουρ-
γού. 
Έχουν γίνει σημαντικά λάθη και 
παραλείψεις στη διαχείριση τόσο 
σύνθετων ζητημάτων, αλλά η γε-
νική εικόνα είναι μιας κυβέρνησης 
η οποία δεν αιφνιδιάστηκε από τον 
διαρκή θρίαμβο του απρόβλεπτου 
και μπόρεσε να αντιδράσει αποτε-
λεσματικά. 
Με βάση τα αποτελέσματα των δη-
μοσκοπήσεων, σημειώνεται ένα ε-
ντυπωσιακό πολιτικό παράδοξο. 
Στα μέσα της τετραετίας, κυβέρ-
νηση και πρωθυπουργός είναι ι-
σχυρότεροι στην αντίληψη της κοι-
νής γνώμης απ’ ό,τι στο ξεκίνημα 
της τετραετίας. Αντίθετα, έχει ξε-
θωριάσει κι άλλο η δημόσια εικόνα 
του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά του κ. 



Η κρίση της πανδημίας θα 
συνεχιστεί σε πείσμα του 
σχεδιασμού και των εκτιμήσεων 
των κυβερνήσεων της Ε.Ε

Τσίπρα. Αντί να παρατηρείται φθορά της εξου-
σίας για τη ΝΔ, παρατηρείται φθορά της αντι-
πολίτευσης για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κατά την άποψή μου, αυτή η εντυπωσιακή ανα-
τροπή πρέπει να αποδοθεί στους ακόλουθους 
παράγοντες. 
Πρώτον, στην κλίμακα και τη διάρκεια της κρί-
σης, η οποία συσπειρώνει τον κόσμο γύρω από 
την κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
–στο μέτρο του δυνατού– τα προβλήματα.
Δεύτερον, στη θετική προσέγγιση που έχει ο 
Μητσοτάκης στα προβλήματα και στην κυριαρ-
χία του στον πολιτικό του χώρο και ευρύτερα. Α-
ντίθετα, ο Τσίπρας έχει επιλέξει μία αρνητική α-
ντιπολίτευση. Επενδύει στη μιζέρια σε μια περί-
οδο κατά την οποία οι πολίτες αναζητούν διέξοδο 
από τα προβλήματα. Επιπλέον, δεν φαίνεται να 
ελέγχει πλήρως τον χώρο του και δεν μπορεί να 
απευθυνθεί σε άλλους πολιτικούς χώρους. 
Τρίτον, ο κόσμος συγκρίνει την αποτελεσματικό-
τητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη διαχείριση 
μιας πολυδιάστατης κρίσης με την ανευθυνό-
τητα της κυβέρνησης Τσίπρα που οδήγησε στην 
κρίση του 2015 –η οποία μπορούσε να έχει απο-
φευχθεί– και καταλήγει να εμπιστεύεται περισ-
σότερο τον Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. 
Τέταρτον, στη διάρκεια της προηγούμενης κρί-
σης οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πέρασαν ανα-
γκαστικά μια διαδικασία βίαιης ωρίμανσης, η 
οποία προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό και την α-
ντίληψή τους για τη σημερινή κρίση. 

Ανατροπή βασικών οικονομικών 
μεγεθών
Η κλίμακα και η διάρκεια της κρίσης της παν-
δημίας έφεραν την ανατροπή λεπτών ισορρο-
πιών στην οικονομία. 
Αποκτήσαμε ξανά σημαντικό δημοσιονομικό 
έλλειμμα της τάξης του 10% του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). 
Ειδικά το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό έλ-
λειμμα τραβάει την ανηφόρα και έχει αρχίσει 
να απασχολεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. 
Το δημόσιο χρέος σπάει το ένα ρεκόρ μετά το 
άλλο, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι πο-
λιτικές κατά των συνεπειών της πανδημίας και 
βρίσκεται ήδη στο 208% του ΑΕΠ. 
Κάνουν την επανεμφάνισή τους τα λεγόμενα 
δίδυμα ελλείμματα. Αποκτήσαμε ξανά σημα-
ντικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλ-
λαγών εξαιτίας του συνδυασμού αρνητικών πα-
ραγόντων, όπως είναι η κατάρρευση των τουρι-
στικών εσόδων, η αύξηση των εισαγωγών –που 
ξεπερνάει σε απόλυτους αριθμούς την αύξηση 
των εξαγωγών– και η επιβάρυνσή μας από την 
άνοδο των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου 
και του πετρελαίου. 
Οι ανατροπές σε βασικά οικονομικά μεγέθη 
μας προειδοποιούν ότι ο λογαριασμός της κρί-
σης της πανδημίας θα είναι μαζί μας για αρκετά 
χρόνια. Επιβάλλεται να αξιοποιήσουμε πλή-
ρως τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Α-
νάκαμψης και του ΕΣΠΑ και να αναπτύξουμε 

πρόσθετες δημιουργικές πρωτοβουλίες για να 
επιτύχουμε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης για πολλά 
χρόνια. Διαφορετικά, η αναπόφευκτη προσαρ-
μογή θα γίνει σε βάρος της οικονομίας και της 
κοινωνίας, όπως στη διάρκεια της κρίσης που 
ξεκίνησε το 2009-2010.
 
Η πανδημία έχει μέλλον
Η τελευταία και εξαιρετικά σημαντική ανατροπή 
της διετίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει 
σχέση με την επ’ αόριστον παράταση της κρίσης 
της πανδημίας. 
Είχε επικρατήσει η εντύπωση μεταξύ των κυ-
βερνήσεων της Ε.Ε. ότι τα χειρότερα πέρασαν –
σε ό,τι αφορά την πανδημία– και πως θα μπο-
ρούσαμε να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό της 
οικονομικής ανάκαμψης και της ενίσχυσης της 
κοινωνικής συνοχής. 
Η εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα αλλάζει για 
μία ακόμη φορά τον σχεδιασμό. Η βελτίωση των 
τουριστικών επιδόσεων δεν θα είναι τόσο σημα-
ντική όσο θα θέλαμε. Η ανάκαμψη της ελληνι-
κής οικονομίας περνάει υποχρεωτικά από διαρ-
θρωτικές αλλαγές και επενδύσεις που δεν είναι 
βέβαιο ότι θα γίνουν στην κλίμακα που τις χρει-
αζόμαστε, ενώ χρειάζονται χρόνο για να αποδώ-
σουν.
Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ο θρίαμβος 
του απρόβλεπτου συνεχίζεται δοκιμάζοντας τις 
αντοχές και το δυναμικό της οικονομίας, της 
κοινωνίας και της κυβέρνησης.
Η κυβέρνηση πέρασε με επιτυχία το τεστ της 
κρίσιμης πρώτης διετίας. Το πρόβλημα είναι 
ότι έχουν συσσωρευτεί εκκρεμότητες και λογα-

ριασμοί, οι οποίοι δεσμεύουν –σε μεγάλο βαθμό– 
τη δεύτερη διετία. 
Η ελληνική οικονομία έχει πραγματοποιήσει 
ρεκόρ πτώσης την περίοδο 2009-2021, η οποία 
αγγίζει το 30% του ΑΕΠ. Έχουμε φτάσει στο ση-
μείο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας να είναι 
μόλις τα δύο τρίτα του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 
Η πρωτοφανής οικονομική μας πτώση έχει φο-
βερές κοινωνικές συνέπειες, με εκατομμύρια συ-
μπολίτες μας να έχουν οδηγηθεί στο επαγγελμα-
τικό και κοινωνικό περιθώριο, ή να έχουν φτω-
χοποιηθεί. 
Η κυβέρνηση καλείται να συνδυάσει στη διάρκεια 
της δεύτερης διετίας τη δυναμική οικονομική ανά-
πτυξη με την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 
Πρόκειται για μια δύσκολη αποστολή σε εξαιρετικά 
σύνθετες συνθήκες, ενώ δεν υπάρχουν εγγυήσεις 
πως δεν θα σημειωθούν νέες ανατροπές και πως θα 
σταματήσει ο διαρκής θρίαμβος του απρόβλεπτου.
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ανάλυση



«Η υλοποίηση αυτών 
των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων στην 
εστίαση δεν έπρεπε να 
αφεθεί στους ίδιους 
τους μαγαζάτορες»

Τ
ην επισήμανση ότι θα 
πρέπει να μας προ-
βληματίσει τι άλλαξε 
τα τελευταία 5-10 χρό-
νια και όλες σχεδόν οι 
μάστιγες της ανθρω-
πότητας (AIDS, γρίπη, 

H1N1, H1N5, κορονοϊός) οφείλονται 
σε RNA ιούς κάνει, σε συνέντευξή του 
στη Free Sunday, o ομότιμος καθη-
γητής Γενετικής του ΑΠΘ και πρώην 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Α-
θανάσιος Τσαυτάρης, ο οποίος δεν α-
ποκλείει αυτό να συνδυάζεται με αλ-
λαγές στο κλίμα και την ατμόσφαιρα.
Ο κ. Τσαυτάρης θεωρεί επαρκή τα υ-
γειονομικά πρωτόκολλα στην εστίαση, 
αλλά εκφράζει επιφυλάξεις για το κατά 
πόσο η εφαρμογή έπρεπε να ανατεθεί 
στους εστιάτορες, καθώς δεν αποκλείει 
να κάνουν τα «στραβά μάτια» εξαιτίας 
των προβλημάτων που έχουν βιώσει.
Ο καθηγητής τονίζει ότι ένα από τα πιο 
σημαντικά συμπεράσματα από την παν-
δημία είναι ότι πρέπει να αποφεύγε-
ται η υπερεντατικοποίηση της ενστα-
βλισμένης κτηνοτροφίας, που οδηγεί 
στην παράλυση του αμυντικού συστή-
ματος των ζώων, ενώ τάσσεται υπέρ 
των αυστηρών ελέγχων στις μεταφο-
ρές τροφίμων.

Πριν από έναν χρόνο προειδοποι-
ούσατε ότι δεν τελειώσαμε με τον ιό 
αλλά περνάμε σε μια νέα φάση, σί-
γουρα μειωμένης επικινδυνότητας 
ένεκα των υψηλότερων θερμοκρα-
σιών, μειωμένης υγρασίας, υπερβο-
λικά υπεριώδους φωτός. Μπορούμε 
να είμαστε πιο αισιόδοξοι για όταν 
περάσει αυτή η φάση φέτος;
Στη μάχη ενάντια στους ιούς, ή ακρι-
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συνέντευξη

Αθανάσιος Τσαυτάρης, ομ. καθηγητής Γενετικής ΑΠΘ, 
πρ. υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

«Να αποφεύγουμε 
την κατανάλωση ωμών κρεάτων 

είτε απευθείας είτε μέσω 
της διατροφής ζώων συντροφιάς»

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ



«Πρέπει να αυστηρο-
ποιηθούν οι έλεγχοι 
μεταφοράς όλων των 
τροφίμων από τους τα-
ξιδιώτες»

«Ίσως κάτι άλλαξε τα 
τελευταία χρόνια, ίσως 
στο κλίμα και την ατμό-
σφαιρα, και όλες σχεδόν 
οι μάστιγες της ανθρω-
πότητας (AIDS, γρίπη, 
H1N1, H1N5, κορονοϊ-
ός) οφείλονται σε RNA 
ιούς»

βέστερα στου RNA ιούς, όπως ο κο-
ρονοϊός, αμφότερες οι πλευρές είχαν 
τα δικά τους «όπλα». Μπορεί για πα-
ράδειγμα εμείς σήμερα να χρησιμο-
ποιήσουμε εμβόλια ή κάποιο φάρ-
μακο ή άλλη μεθοδολογία αύριο, ο 
ιός όμως δεν μένει στον πόλεμο με 
τα χέρια σταυρωμένα. Θα δημιουργεί 
διαρκώς νέες μεταλλάξεις που τρο-
ποποιούν λίγο την τρισδιάστατη δομή 
των πρωτεϊνών του, που συνθέτει με 
βάση τις πληροφορίες στο RNA γενε-
τικό του υλικό. Έτσι ξεγλιστράει από τον 
αμυντικό μηχανισμό των αντισωμά-
των, όπως συμβαίνει με τη μετάλλαξη 
«Δ». Έτσι θα πάμε σε αυτόν τον πό-
λεμο. Θα αποκτάμε αντισώματα για τις 
περισσότερες φυλές σιγά σιγά, όπως 
έγινε με τον RNA ιό της γρίπης. Καμιά 
φορά έρχονται μεταλλαγμένοι ιοί που 
δεν τους πιάνουν τα αντισώματα που 
είχαμε από το παρελθόν. Γι’ αυτό, μόλις 
εμφανιστούν το φθινόπωρο, εμβολι-
αζόμαστε ξανά.

Σχεδόν 1,5 χρόνο μετά την εμφά-
νιση της πανδημίας, έχουμε κάποια 
εικόνα για τη σχέση της με τη δια-
τροφική αλυσίδα;
Ναι. Είναι πλέον περισσότερο βεβαι-
ωμένο, οι συγκεκριμένες μεταλλάξεις 
του κορονοϊού σχηματίστηκαν σε υπε-
ρεντατικές μορφές εκτροφής ζώων. 
Έτσι σε ζώα, στην προκείμενη μορφή, 
με υπερεντατικό στρες πυκνότητας, 
ακινησίας, υπερβολικής τροφής και 
πάχυνσης κ.λπ., το αμυντικό τους σύ-
στημα έχει σχεδόν καταρρεύσει. Ό,τι 
τυχόν μεταλλάξεις ιών δημιουργηθούν 
σε αυτά τα ζώα, με ακυρωμένο το α-
μυντικό τους σύστημα, παραμένουν 
στα ζώα, και από εκεί είναι εύκολη η 
μεταφορά του ιού σε άλλα ζώα, όπως 
οι νυχτερίδες, και από εκεί παντού.

Τα εμβόλια που δημιουργήθηκαν α-
ποτελούν επιστημονική καινοτομία. 
Πού αποδίδετε την επιφυλακτικότητα 
ενός μέρους της κοινωνίας;
Δεν είναι όλα τα εμβόλια φτιαγμένα 
με καινούργιο, επιστημονικά καινο-
τόμο τρόπο. Ορισμένα εμβόλια προ-
έρχονται από την κανονική διαδικα-
σία, δηλαδή βιοσύνθεση και χρήση, 
ως αντιγόνου εμβολιασμού ένα-δυο 
κομματάκια πρωτεϊνών του ιού, όπως 
συνέβαινε στο παρελθόν με όλα τα 
εμβόλια. Αντίθετα, καινοτόμα εμβό-
λια είναι τα εμβόλια εκείνα που περι-
έχουν RNA τμήματα από τα RNA του 
ιού και τα οποία μετά τον εμβολιασμό 
οδηγούν στη σύνθεση των αντιγονικών 
πρωτεϊνών του ιού μέσα στα κύτταρά 

μας, ίσως για μακρύτερο χρονικό δι-
άστημα. Αυτό είναι κάτι καινούργιο. 
Και είναι αυτή η τεχνολογία που δημι-
ουργεί ορισμένους ενδοιασμούς στον 
κόσμο. Μην ξεχνάμε πάντως ότι οι άν-
θρωποι είχαν πάντοτε και έχουν επι-
φυλάξεις για οτιδήποτε καινοτόμο δη-
μιουργείται, για οτιδήποτε καινούργιο. 
Η έλλειψη εμπειρίας πάντοτε δημιουρ-
γούσε και δημιουργεί δισταγμούς. Ει-
δικά μάλιστα σε αυτές τις μορφές της 
ζωής, όπως ο κορονοϊός, στηριγμένες 
στο RNA γενετικό υλικό και όχι στο 
DNA, που είμαστε εξοικειωμένοι. Μι-
λώντας γενικότερα, θα πρέπει να μας 
προβληματίσει τι άλλαξε τα τελευταία 
5-10 χρόνια (ίσως αλλαγές στο κλίμα 
και την ατμόσφαιρα) και όλες σχεδόν 
οι μάστιγες της ανθρωπότητας (AIDS, 
γρίπη, H1N1, H1N5, κορονοϊός) οφεί-
λονται σε RNA ιούς.

Είναι επαρκή τα υγειονομικά πρω-
τόκολλα για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων της διασποράς του ιού στα 
καταστήματα εστίασης;
Ναι, τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι 
καλοσχεδιασμένα και προσπαθούν 
πράγματι να μειώσουν την πιθανό-
τητα μετάδοσης του ιού. Θα έλεγα σε 
ικανοποιητικό βαθμό, πριν ο ιός μο-
λύνει διπλανά άτομα. Μόνο που η υ-
λοποίηση αυτών των πρωτοκόλλων 
στην πράξη αφέθηκε στους ίδιους τους 
μαγαζάτορες της εστίασης. Η αγω-
νία αυτών των ανθρώπων –ο οικο-
νομικός τους μαρασμός με την προ-
ηγούμενη οικονομική κρίση και η 
χαριστική βολή τώρα με τον κορο-
νοϊό–, τους αναγκάζει να κάνουν τα 
στραβά μάτια στους επιτρεπόμενους 
αριθμούς πελατών. Πρέπει όμως να 
προσέξουν. Αυτή είναι η προτροπή 
μου. Είναι καλύτερο να προλάβουμε 
το επόμενο κακό με τις μεταλλάξεις 
και τα lockdown πoυ θα ακολουθή-
σουν, πριν συμβούν.

Τι πρέπει να γίνει με τους κλειστούς 
χώρους της εστίασης; Αρκούν απλώς 
τα πρωτόκολλα;
Στην Ελλάδα του καλοκαιριού, ειδικά 
σε τουριστικές περιοχές με την πολυ-
κοσμία, τους ξένους, τους ντόπιους που 
επιστρέφουν από τα μεγάλα αστικά κέ-
ντρα πίσω στα σπίτια, δεν πρέπει να ε-
πιτραπεί λειτουργία σε κλειστούς χώ-
ρους. Μόνο σε ανοιχτούς. Εν ανάγκη, 
σε όσους δεν έχουν αρκετό χώρο, ας 
τους δώσουν κάτι στον δρόμο, στην 
πλατεία, στην παραλία, στο λιμάνι και 
αλλού. Υπάρχει τρόπος να βοηθηθούν. 
Οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις μπορούν 

να βοηθήσουν, αν βρεθούν τέτοιες 
λύσεις πιο ασφαλείς. 

Είμαστε ασφαλείς από άποψη επάρ-
κειας προϊόντων;
Παρά το ότι ο ιός έφερε αναταράξεις 
στη διακίνηση, την εμπορία, τις προ-
τιμήσεις καταναλωτών στα τρόφιμα, 
δεν επέφερε δραστικές μειώσεις στην 
παραγωγή τροφίμων. Ο κίνδυνος του 
ιού δεν εμπόδισε τον γεωργό να βγει 
στον κάμπο να μαζέψει τις ελιές ή τα 
πεπόνια και η κομπίνα (θεριζοαλω-
νιστική) να συγκομίσει τα σιτηρά του. 
Δυσκολίες και προβλήματα παρου-
σιάστηκαν σε υπερεντατικά συστή-
ματα καλλιέργειας, όπως στα πολυ-
πληθή θερμοκήπια (π.χ. ντομάτες στις 
χώρες της Νότιας Ευρώπης, κυρίως 
στην Ισπανία, όπου χιλιάδες Μαροκι-
νοί και Αλγερινοί εποχιακοί εργάτες έ-
πρεπε να περάσουν την Μεσόγειο για 
τη συγκομιδή τους). Στις περιπτώσεις 
αυτές, οι αυστηροί κανόνες εμβολι-
ασμένων ανθρώπων δημιούργησαν 
αρκετές δυσκολίες. Σημαντικές δυ-
σκολίες παρουσιάστηκαν και στη δια-
κίνηση των τροφίμων, όταν απαγορεύ-
τηκαν πλήρως οι διακινήσεις ανθρώ-
πων και εμπορευμάτων. Η Ευρώπη, 
ως μεγάλη περιφερειακή ένωση, θα 
έπρεπε να προνοήσει λύσεις για πα-
ρόμοια προβλήματα και να είναι ετοι-
μασμένη καταλλήλως. Πρέπει να το-
νίσω ότι, παρά τις όποιες δυσκολίες 
στην επάρκεια τροφίμων στον κόσμο 
όλο, που δημιούργησαν τα παραπάνω 
προβλήματα, υπήρξαν δραστικές ση-
μαντικές θετικές επιπτώσεις από τον 
περιορισμό της κίνησης στη μείωση 
των αερίων του θερμοκηπίου (περί-
που 12%). Σας θυμίζω ότι ο στόχος 
των προσπαθειών μας για την αντι-
μετώπιση των επερχόμενων κλιμα-
τικών αλλαγών για την επόμενη πε-
νταετία ήταν να καταφέρει η κοινω-
νία να έχουμε μηδενική αύξηση στα 
αέρια του θερμοκηπίου. Ο ιός μέσα σε 
λίγους μήνες, όχι μόνο φρέναρε την 
αύξηση, αλλά μείωσε σημαντικά τα 
ποσοστά του υπεύθυνου για την κλι-
ματική αλλαγή διοξειδίου του άνθρακα 
και μεθανίου, Κάπως έτσι βγαίνουν τα 
ρητά στον κόσμο, όπως «μηδέν κακόν, 
αμιγές καλού».

Τι καινούργιο μάθαμε συνολικά από 
την πανδημία;
Μάθαμε πολλά. Κατ’ αρχήν να απο-
φεύγουμε την υπερεντατικοποίηση της 
ενσταβλισμένης κτηνοτροφίας, που ο-
δηγεί στην παράλυση του αμυντικού 
συστήματος των ζώων, δημιουργώ-

ντας έτσι το μέσο ώστε πολλές ασθέ-
νειες να περάσουν από τα ζώα στον 
άνθρωπο. Έχουμε πολλά τέτοια παρα-
δείγματα, από αγελάδες, χοίρους, κο-
τόπουλα και άλλα. Πρέπει επίσης να 
αποφεύγουμε την κατανάλωση ωμών 
κρεάτων, είτε απευθείας είτε μέσω της 
διατροφής οικόσιτων ζωών συντρο-
φιάς, όπως σκύλους, γάτες κ.λπ. Ει-
δικά όταν τέτοια προϊόντα φτάνουν από 
απόμακρες χώρες, αφορούν διάφορα 
είδη ζώων με τα οποία δεν είμαστε ε-
ξοικειωμένοι στη διατροφή μας αφού 
δεν έχουμε γευθεί στο παρελθόν για να 
αναπτύξουμε ανοσία, σε τυχόν ξένες 
νέες μολύνσεις. Σήμερα στην παγκο-
σμιοποιημένη κοινωνία μας και στα 
μαζικά μέσα διαρκούς μετακίνησης 
των πληθυσμών. Τώρα πρέπει να αυ-
στηροποιηθούν οι έλεγχοι μεταφοράς 
όλων των τροφίμων από τους ταξιδιώ-
τες. Θα ήθελα να επισημάνω τις ση-
μαντικές επιπτώσεις του κορονοϊού, 
όχι μόνο στη διατροφή μας, αλλά στο 
σύνολο της βιολογίας μας, τον τρόπο 
ζωής μας, τους βιορυθμούς μας. Όλα 
πρέπει πλέον να μελετηθούν επιστη-
μονικά και επισταμένως.
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Μ
ια δύσκολη «εξίσωση» κα-
λούνται να λύσουν τους ε-
πόμενους μήνες οι επιχει-
ρήσεις του λιανεμπορίου. 
Αφενός πρέπει να αντιμε-
τωπίσουν τις μεγάλες αυξή-

σεις των τιμών πρώτων υλών και την εκτόξευση του 
μεταφορικού κόστους διεθνώς και αφετέρου πρέπει 
να συγκρατήσουν όσο είναι δυνατό τις τιμές για τους 
καταναλωτές αλλά και τον δικό τους τζίρο.
Η εκτίναξη του κόστους στις πρώτες ύλες και στα με-
ταφορικά ανεβάζει στα ύψη τις λιανικές τιμές προ-
ϊόντων και υπηρεσιών. Μάλιστα, η αγορά προειδο-
ποιεί την κυβέρνηση για ένα μαζικό και δευτερογε-
νές κύμα ανατιμήσεων τους επόμενους μήνες, που θα 
αγγίξει από τον κλάδο της οικοδομής έως την εστί-
αση και τα σούπερ-μάρκετ. Μάλιστα, η αγωνία αυτή 
γίνεται ακόμα μεγαλύτερη καθώς, σύμφωνα με όλες 
τις εκτιμήσεις, οι ανατιμήσεις των πρώτων υλών και 
η αύξηση του μεταφορικού κόστους θα διαρκέσουν 
τουλάχιστον έως τα τέλη του 2021, παρά τις αρχικές 
εκτιμήσεις ότι επρόκειτο για παροδικό φαινόμενο.

Η επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ
Με επιστολή της προς τους αρμόδιους υπουργούς, 
η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτε-
χνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) έχει ζητήσει 
να ενημερωθεί για τις παρεμβάσεις που σκοπεύει 

ΈΡΧΈΤΑΙ… ΑΚΡΙΒΈΙΑ
Η εκτίναξη του κόστους στις πρώτες ύλες και στα μεταφορικά 
ανεβάζει στα ύψη τις λιανικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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να κάνει η κυβέρνηση, καθώς το τελευταίο εξά-
μηνο οι τιμές των καυσίμων έχουν σημειώσει άνοδο 
κατά 50%, ενώ σημαντικές είναι και οι ανατιμήσεις 
σε πρώτες ύλες (τρόφιμα, μέταλλα κ.λπ.) που έχουν 
άμεση επίπτωση σε όλες τις οικονομικές δραστηριό-
τητες, από τη μεταποίηση μέχρι και τον τομέα των υ-
πηρεσιών.
«Τους τελευταίους μήνες, ενώ η αγορά και οι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις προσπαθούν να ξαναβρούν τον 
βηματισμό τους και να επιστρέψουν στην κανονικό-
τητα μετά το αναγκαστικό κλείσιμο, οι τιμές βασι-
κών προϊόντων ακολουθούν συνεχή άνοδο», επιση-
μαίνει η ΓΣΕΒΕΕ. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, 
«οι τιμές των τροφίμων και των καυσίμων αυξάνο-
νται σχεδόν καθημερινά, ανατρέποντας τιμολόγια 
και χρεώσεις που έμεναν σταθερά επί χρόνια. Σε ό,τι 
αφορά τα καύσιμα, χαρακτηριστικά, οι τιμές τους το 
τελευταίο εξάμηνο έχουν αυξηθεί περισσότερο από 
50%. Άνοδο καταγράφουν ήδη, και θα καταγράψουν 
περαιτέρω μετά τη σχετική απόφαση της Ρυθμιστι-
κής Αρχής Ενέργειας, και οι τιμές του ηλεκτρικού 
ρεύματος, που αποτελεί ήδη μεγάλο μέρος του κό-
στους λειτουργίας και παραγωγής. 
Το κύμα απότομων και αδικαιολόγητων ανατιμή-
σεων (που δεν φαίνεται να κοπάζει) στις πρώτες ύλες 
όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, από τη με-
ταποίηση και τις τεχνικές εργασίες μέχρι την εστίαση 
και τις υπηρεσίες, επηρεάζει δραματικά τα κοστολό-

για των επιχειρήσεων, αναφέρει η Γενική Συνομο-
σπονδία και συνεχίζει υπογραμμίζοντας πως «είναι 
θέμα χρόνου ένα μαζικό και δευτερογενές κύμα ανα-
τιμήσεων, που θα περάσει τις αυξήσεις στην τελική 
κατανάλωση. Θεωρούμε μια τέτοια προοπτική απευ-
κταία και καταστροφική για πολλούς λόγους (επειδή 
θα μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, 
θα κλονίσει τη σχέση εμπιστοσύνης στη αγορά, θα 
τροφοδοτήσει περαιτέρω κύματα αυξήσεων, κ.ά.)».

Στα ύψη οι τιμές 
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι οι διεθνείς 
τιμές τους τελευταίους μήνες έχουν αυξηθεί στο 
πετρέλαιο θέρμανσης κατά 37,94%, στη βενζίνη 
52,14%, στη σόγια 17,10%, στον καφέ 26,59%, στο 
γάλα 20,06%, 12,07% στη ζάχαρη, 35,6% στο καλα-
μπόκι και 8,65% στο βοδινό κρέας, στα πουλερικά 
16,64%, στο μαλλί 12,72%, στον χαλκό 33,19% και 
στο αλουμίνιο 26,54%.
Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα ανατιμήσεων, 
οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν και την 
άνοδο του κόστους των μεταφορών, με τον ναύλο 
από την Ασία προς την Ευρώπη να έχει αυξηθεί 
τον τελευταίο χρόνο κατά 525%, καθώς η μεταφορά 
ενός κοντέινερ κοστίζει πλέον πάνω από 10.000 δο-
λάρια, όταν πριν από έναν χρόνο ήταν κάτω από 
2.000 δολάρια.
Σύμφωνα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Πειραιά, από στοιχεία της IRI και της Ελλη-
νικής Στατιστικής Αρχής προκύπτει αύξηση 3,6% 
στις τιμές φυτικής και ζωικής παραγωγής και γενικά 
στην κατηγορία των τροφίμων το πρώτο τετράμηνο 
του 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2020. 
Πρώτοι στη λίστα των ανατιμήσεων που περνούν 
σταδιακά στα ράφια είναι οι «εισαγόμενοι κωδικοί» 
και συγκεκριμένα το κρέας 17%, τα οπωροκηπευ-
τικά 15%, τα όσπρια 8%, η ζάχαρη, τα βρεφικά γά-
λατα 6%, τα τυριά, τα έλαια 5% και τα είδη ατομικής 
υγιεινής 1%.

Το… μήνυμα από την Jumbo
Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Jumbo. Ειδικό-
τερα, κατά την πρόσφατη γενική συνέλευση των με-
τόχων, ο επικεφαλής της εταιρείας, Απόστολος Βα-
κάκης, έκανε λόγο για βίαιη διατάραξη της τροφοδο-
τικής αλυσίδας και πρωτόγνωρες συνθήκες διεθνώς, 
επισημαίνοντας τον κίνδυνο εκτός από ανατιμήσεις 
και για ελλείψεις προϊόντων. Ανακοίνωσε μάλιστα 
την απόφασή του η εταιρεία να αλλάξει πλάνο στις 
αγορές της, σταματώντας τις παραγγελίες από την 
Κίνα, καθώς και να μην προχωρήσει στο άνοιγμα 
νέων καταστημάτων.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το κόστος μεταφοράς των ε-
μπορευμάτων από τις χώρες της Ασίας με τις νέες 
συνθήκες έχει πλέον δεκαπλασιαστεί. Έφερε μάλι-
στα ως παράδειγμα την τιμή για ένα παιχνίδι-αρκου-
δάκι το οποίο κοστίζει 50 ευρώ και, εάν το κόστος 
μετακυλιστεί στην τελική τιμή, θα φτάσει να κοστί-
ζει 200 ευρώ. Η κατάσταση αυτή, όπως επεσήμανε, 
θα έχει επιπτώσεις και στην ποικιλία των προϊόντων 
που θα διαθέτουν τα καταστήματα, καθώς όσα προϊ-
όντα είναι μεγάλα σε όγκο αλλά χαμηλά σε αξία κρί-
νονται ασύμφορα για την προμήθειά τους. 



«Δεν θέλουμε 
να γίνουμε Δημόσιο»

«Δεν είναι δίκη μας 
δουλειά ούτε 
η εποπτεία ούτε 
οι ελεγκτικοί 
διαχωρισμοί σε εμβο-
λιασμένους και μη!»

Σύμφωνος με την εκτίμηση της κυ-
βέρνησης ότι δεν υπάρχει η δυ-
νατότητα νέων κλεισιμάτων και 
απλόχερων χρηματοδοτήσεων 

εμφανίζεται ο πρόεδρος της «Πρωτοβου-
λίας Εστίασης Θεσσαλονίκης», Χρήστος 
Κουδούνης, ο οποίος όμως εκφράζει την 
πεποίθηση των ανθρώπων του κλάδου 
ότι η αποκλιμάκωση της στήριξης στις 
επιχειρήσεις πρέπει να γίνει σταδιακά 
μέχρι το τέλος του έτους.
Ο κ. Κουδούνης διαβεβαιώνει ότι οι ε-
πιχειρήσεις του κλάδου, ο οποίος, όπως 
επισημαίνει, είναι ο δεύτερος μεγαλύ-
τερος εργοδότης μετά το Δημόσιο «δεν 
θέλουν να γίνουν Δημόσιο», αλλά υπο-
στηρίζει ότι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος 
του λειτουργεί ζημιογόνα.
Παράλληλα, παρά το ότι τάσσεται αναφαν-
δόν υπέρ του εμβολιασμού, εμφανίζεται 
αρνητικός στο να επωμιστούν οι μαγα-
ζάτορες της εστίασης την ευθύνη του δι-
αχωρισμού σε εμβολιασμένους και μη, 
ενώ διευκρινίζει ότι προς το παρόν δεν 
γνωρίζουν πώς θα δουλέψει ο κλειστός 
χώρος τον χειμώνα.

Ο κλάδος της εστίασης δείχνει να είναι 
σε κατάσταση αβεβαιότητας. Αφορά αυτό 
την τρέχουσα διαχείριση ή το μέλλον;
Η κατάσταση αβεβαιότητας είναι εδώ και 
χρόνια μόνιμη κατάσταση για την εστί-
αση. Μετά από μια δεκαετή κρίση όπου 
ο κλάδος στέγνωσε από φόρους, εισφο-
ρές, πρόστιμα και παραβατικότητα, έρχε-
ται η τελευταία κρίση με τον COVID-19, 
όπου πλέον τα επόμενα δύο χρόνια ένα 
30%-40% των επιχειρήσεων δεν θα κα-
ταφέρουν να επιβιώσουν! Η λύση βρί-
σκεται στις δομικές αλλαγές που πρέπει 
να αναλάβει η κυβέρνηση με μεταρρυθ-
μιστική λογική και θα αφορά:
Τους οικονομικούς συντελεστές ΦΠΑ 
και εισφορών.
Τη δημιουργία επιμελητηρίου εστίασης.
Τη δημιουργία Γ.Γ. εστίασης και την έ-
νταξή της στο υπουργείο τουρισμού.
Έτσι ο κλάδος, με παράλληλα μέτρα κα-
τηγοριοποίησης των σοβαρών νομοθετι-
κών ρυθμίσεων, θα εξορθολογιστεί και 
θα μετατραπεί σε έναν υγιή πνεύμονα 
της ελληνικής οικονομίας, χωρίς παρα-
βατικότητες και κυνηγητό με το κράτος.
Σημειώστε ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύ-
τερος εργοδότης μετά το Δημόσιο.

Είχαν ακουστεί πολλές δυσοίωνες προ-
βλέψεις για την εστίαση, όταν θα ξα-
νάνοιξε. Δείχνουν να διαψεύστηκαν.
Οι δυσοίωνες προβλέψεις δυστυχώς 
θα επαληθευθούν μέσα στο 2022 οπό 
υπάρχει συσσώρευση υποχρεώσεων 
και βαρών που δημιουργήθηκαν κατά 
το 2019-2021. Ακόμη και σήμερα, με τα 

λειτουργίας.

Διαφωνείτε με τα σημερινά υγειονο-
μικά πρωτόκολλα;
Δεν είναι αρμοδιότητα του κλάδου να 
κρίνει αποφάσεις που απαιτούν επιστη-
μονική κατάρτιση και δεν θέλουμε να το 
κάνουμε. Έχουμε όμως προτάσεις που 
θα βελτίωναν ή θα τροποποιούσαν μέτρα 
λειτουργίας (όχι υγειονομικά) που απο-
φασίζονται από αρμόδιους κυβερνητι-
κούς και θα βοηθούσαν και εμάς και το 
κράτος και την κοινωνία. Δηλαδή να α-
ποφασίζονται κάποια πράγματα για εμάς 
με εμάς και όχι χωρίς εμάς.

Εσείς, ως κλάδος θα δεχόμασταν την 
παροχή επιπλέον διευκολύνσεων στους 
εμβολιασμενους πελάτες σας; Η υγειο-
νομική ασφάλεια δεν θα ήταν κίνητρο;
Εννοείται ο εθνικός εμβολιασμός είναι 
μονόδρομος. Αλλά σε καμία των περι-
πτώσεων δεν είναι ευθύνη ή αρμοδιό-
τητά μας να πείσουμε την κοινωνία για 
την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, ποσω 
μάλλον να αναλάβουμε τον έλεγχο εντός 

μέτρα, το μεγαλύτερο μέρος της εστία-
σης λειτουργεί ζημιογόνα.

Όμως ακούστηκε ότι θα προτιμούσατε 
τη συνέχιση των επιδοτήσεων…
Όχι, αυτό δεν είναι εφικτό και ούτε θέ-
λουμε να γίνουμε Δημόσιο. Απλά θεω-
ρούμε ότι, τουλάχιστον ως το τέλος του 
έτους και από τη στιγμή που δεν έχουμε 
μπει σε κανονικότητα, θα πρέπει να υπάρ-
χει σταδιακή αποκλιμάκωση της στήρι-
ξης και όχι να τραβηχτεί ξαφνικά η πρίζα 
από τον μηχανισμό υποστήριξης. Επίσης, 
η σημαντική και η σταδιακή επαναφορά 
στην κανονικότητα είναι θέμα που αφορά 
όλους τους κλάδους. Αυτό θα βοηθήσει 
και τους δείκτες της ανεργίας.

Το κόστος λειτουργίας αφού ανοίξατε, 
ήταν μικρότερο ή μεγαλύτερο σε σχέση 
με το 2019;
Εννοείται μεγαλύτερο λόγω των ιδιαί-
τερων συνθηκών. Υγειονομικά μέτρα, 
αύξηση ημερομισθίων λόγω έλλειψης 
προσωπικού, απώλειες αναλώσιμων 
προϊόντων λόγω μη κανονικής ροής 

των επιχειρήσεων στους πελάτες μας. Δεν 
είναι δίκη μας δουλειά ούτε η εποπτεία 
ούτε οι ελεγκτικοί διαχωρισμοί!

Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να γίνει 
η χρήση του εσωτερικού χώρου τον 
χειμώνα χωρίς διαχωρισμούς;
Δύσκολη άσκηση και όλα, φυσικά, εξαρ-
τώνται από την πορεία της πανδημίας 
και των εμβολιασμών. Προς στιγμή δεν 
έχουμε απάντηση, διότι δεν έχουμε ε-
παρκή δεδομένα. Σημειώστε ότι οποια-
δήποτε λύση πλην της κανονικότητας μας 
βάζει σε ζημιογόνα λειτουργία. Ίσως να 
τεθούν και θέματα ειδικών μηχανημά-
των καθαρισμού του αέρα, που στο εξω-
τερικό έχουν μπει σε εφαρμογή.

Πώς ερμηνεύετε τη δήλωση του πρω-
θυπουργού, ότι η χώρα δεν θα ξανα-
κλείσει, και του υπουργού Ανάπτυξης, 
ότι τα λεφτά τελείωσαν;
Θεωρούμε ότι αυτό κάποια στιγμή ήταν 
δεδομένο. Δεν είμαστε μια χώρα με τε-
ράστια χρηματικά αποθέματα ούτε υπάρ-
χει η δυνατότητα νέων κλεισιμάτων και 
απλόχερων χρηματοδοτήσεων. Απολύ-
τως λογικό και κατανοητό. Παρά ταύτα 
πρέπει με στοχευμένες ενέργειες, βα-
σιζόμενες πάνω σε σοβαρές αναλύσεις, 
να στηριχτούν και να κρατηθούν μέρος 
ή ολόκληροι κλάδοι της επιχειρηματικό-
τητας. Κανένας δεν θέλει νέα lockdown 
και εννοείται ότι έχει δίκιο η κυβέρνηση 
να το τονίζει.
Σύνεση από όλους, ολοκλήρωση του ε-
θνικού εμβολιασμού και στοχευμένες οι-
κονομικές στηρίξεις! Είμαστε μέρος της 
κοινωνίας, έχουμε αναλάβει ένα μέρος 
της ζημιάς και θέλουμε να επανέλθουμε 
στην κανονικότητα της λειτουργίςα και όχι 
στην αναμονή ενίσχυσης για επιβίωση!
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Χρήστος Κουδούνης, πρόεδρος 
της «Πρωτοβουλίας Εστίασης Θεσσαλονίκης»

«Να μην τραβηχτεί ξαφνικά 
η πρίζα από τον μηχανισμό 

υποστήριξης»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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ΝΑΥΠΗΓΕΊΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ: 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ ΕΛΠΊΖΟΥΝ 

ΣΕ ΠΡΟΚΟΠΉ
Εδώ και δεκαετίες έχουν μετατραπεί σε μαύρη τρύπα 
για το δημόσιο χρήμα

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο Προκοπίου είναι 
ένας αυτοδημιούργητος 
δισεκατομμυριούχος 
που θεωρείται από 
τους κορυφαίους της 
παγκόσμιας ναυτιλίας

Τ
α Ναυπηγεία 
Σκαραμαγκά 
έχουν μια με-
γάλη ιστορία, 
αλλά και ση-
μαντική συμ-
βολή στα ελ-

λείμματα και στα χρέη του Δη-
μοσίου. Εκφράζεται η ελπίδα ότι 
η κατάσταση αυτή θα σταματή-
σει, ύστερα από την επιτυχή κα-
τάληξη των δύο διαγωνισμών για 
την ιδιωτικοποίησή τους.

Πλειοδότης ο 
Προκοπίου

Πλειοδότης και στους δύο διαγω-
νισμούς αναδείχθηκε ο γνωστός 
Έλληνας εφοπλιστής Γιώργος 
Προκοπίου μέσω της ελεγχόμε-
νης από αυτόν εταιρείας MILINA 
Enterprises Company Limited. 
Ο όμιλος Προκοπίου πρόσφερε 
το ποσό των 37,3 εκατ. ευρώ για 
την περιοχή της 5ης δεξαμενής. 
Πρόκειται για το εμπορικό τμήμα 
των ναυπηγείων που ανήκει στην 
Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου 
(ΕΤΑΔ). Επίσης, ο όμιλος πρό-
σφερε άλλα 25,2 εκατ. ευρώ για 
το στρατιωτικό τμήμα των ναυ-
πηγείων. Αυτό περιλαμβάνει τις 

εγκαταστάσεις κατασκευής υπο-
βρυχίων, την 4η δεξαμενή, τις 
μηχανολογικές εγκαταστάσεις 
και τα γραφεία των ναυπηγείων.
Τα ναυπηγεία έχουν τεράστιο δυ-
ναμικό, αλλά απαξιώθηκαν με το 
πέρασμα του χρόνου. Για παρά-
δειγμα, το λεγόμενο εμπορικό 
τμήμα περιλαμβάνει τη δεξαμενή 
Νο.5, ικανή να υποδεχθεί ακόμη 
και σούπερ τάνκερ. Για να συμβεί 
όμως αυτό θα πρέπει να επενδυ-
θούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ 
στη συντήρηση και τον εκσυγ-
χρονισμό τους. 
Άλλη χαρακτηριστική εξέλιξη της 

παρακμής των ναυπηγείων είναι 
ότι η προβλήτα Νο.4 και ο περι-
βάλλοντας χώρος χρησιμοποιού-
νται τα τελευταία χρόνια σαν… κέ-
ντρο φιλοξενίας προσφύγων. 
Ο Γιώργος Προκοπίου γεννή-
θηκε στη Μυτιλήνη το 1946 και 
ξεκίνησε τη μεγάλη πορεία του 
στην εμπορική ναυτιλία το 1971, 
επενδύοντας σε ένα δεξαμενό-
πλοιο. Αναγνωρίζεται σαν ένας 
από τους κορυφαίους παράγοντες 
της παγκόσμιας ναυτιλίας. Μέσω 
των εταιρειών του Dynacom, 
Dynagas και Sea Traders ελέγ-
χει έναν στόλο από LNG carriers, 
δεξαμενόπλοια, bulk carriers και 
container ships. Συνολικά δια-
χειρίζεται 133 πλοία και άλλα 15 
είναι υπό ναυπήγηση. 
Ο κ. Προκοπίου είναι γνωστός 
και για τις σημαντικές ποιοτικές 
επενδύσεις του στον χώρο των α-
κινήτων. Πρόκειται για έναν δι-
εθνώς αναγνωρισμένο δισεκα-
τομμυριούχο, ο οποίος θέλει να 
συμβάλει μέσω της εξαγοράς των 
ναυπηγείων στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας. Φιλοδο-
ξία του είναι να μετατρέψει τα 
ναυπηγεία Σκαραμαγκά στα με-
γαλύτερα ναυπηγεία της Ανατο-
λικής Μεσογείου, όπως ήταν την 
περίοδο που ανήκαν στον Σταύρο 
Νιάρχο. 
Μετά τη λήξη του διαγωνισμού 
έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
«Πράγματι οι εταιρείες που εκ-
προσωπούμε είναι οι πλειοδότες 
των διεξαχθέντων διαγωνισμών. 
Η ταχεία αδειοδότηση των σχε-
διαζόμενων χρήσεων θα είναι κα-
θοριστική για την επιτυχία του 
εγχειρήματος. Είναι μια πολύ θε-
τική εξέλιξη και χρειάζεται πολλή 
δουλειά απ’ όλους». 
Ο κ. Προκοπίου αναφέρεται στη 
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Κυβέρνηση και 
όμιλος Προκοπίου 
έβαλαν τέλος σε μια 
παράδοση «σικέ» 
ιδιωτικοποιήσεων

διαδικασία που ισχύει για το 
στρατιωτικό τμήμα των ναυπη-
γείων,  σύμφωνα με την οποία ο 
ειδικός διαχειριστής αναδεικνύει 
τον πλειοδότη και καταθέτει τον 
φάκελο στο Πρωτοδικείο προκει-
μένου να αποφασίσει αν θα κάνει 
δεκτή την προσφορά.
 
Η αναγκαία σύνδεση
Η πρωτοβουλία Προκοπίου έρχε-
ται να καλύψει ένα μεγάλο κενό, 
που είναι η σύνδεση των μεγά-
λων και επιτυχημένων επενδύ-
σεων στην εμπορική ναυτιλία με 
τον ναυπηγικό τομέα και τη βιο-
μηχανία γενικότερα. 
Εκτιμάται ότι οι επενδύσεις του 
ομίλου Προκοπίου στα Ναυπη-
γεία Σκαραμαγκά μπορεί να φτά-
σουν τα 150 εκατ. ευρώ και να δη-
μιουργήσουν 1.600 θέσεις εργα-
σίας. 
Αισιόδοξος εμφανίστηκε και ο 
πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, 
με τις αναρτήσεις του στο διαδί-
κτυο για τα οφέλη του Δημοσίου 
και την προοπτική των ναυπη-
γείων. Υπογράμμισε ότι το τελικό 
τίμημα είναι τετραπλάσιο του 
αρχικού και αγγίζει τα 78 εκατ. 
ευρώ. Τόνισε επίσης ότι «τα με-

γαλύτερα ναυπηγεία της χώρας 
ξαναπιάνουν δουλειά και γίνεται 
ένα ακόμα βήμα για την αναγέν-
νηση της ελληνικής ναυπηγικής 
βιομηχανίας». 
Προηγήθηκε η εξυγίανση των 
Ναυπηγείων Σύρου και η ανά-
πτυξη του κύκλου εργασιών τους. 
Σειρά έχουν τα Ναυπηγεία της Ε-
λευσίνας, που χρειάζονται κι αυτά 
ένα νέο επενδυτικό ξεκίνημα.
 
Διαχειριστική μαύρη 
τρύπα
Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά ξε-

κίνησαν τη δραστηριότητά τους 
το 1937-1939. Το 1958 μεταβιβά-
στηκαν στον όμιλο του Σταύρου 
Νιάρχου. Γνώρισαν εντυπωσιακή 
ανάπτυξη στη δεκαετία του ’60 
και του ’70. Στη συνέχεια όμως 
περιορίστηκε η δυναμική τους 
και το 1985 πέρασαν υπό τον έ-
λεγχο του Δημοσίου. Ξεκίνησε 
μια μεγάλη διαχειριστική περιπέ-
τεια, η οποία κόστισε δισεκατομ-
μύρια ευρώ στους Έλληνες φορο-
λογούμενους και τα οδήγησε σε 
παραγωγική παρακμή. Πολιτικές 
αποφάσεις, προκλητική κακοδια-
χείριση, διαπλοκή και διαφθορά, 
καθώς και η συντεχνιακή λογική 
τα μετέτρεψαν σε μαύρες διαχει-
ριστικές τρύπες. 
Η μέθοδος που ακολουθήθηκε 
για να συντηρούνται σε βάρος του 
Έλληνα φορολογουμένου ήταν η 
ναυπήγηση πλοίων του Πολε-
μικού Ναυτικού από ξένες εται-
ρείες που είχαν αναλάβει τη ναυ-
πήγησή τους. Θεωρητικά αυτή η 
επιλογή μπορούσε να αποτελέ-
σει τη βάση για την ανάπτυξη του 
αμυντικού σκέλους της ναυπη-
γικής βιομηχανίας. Στην πράξη 
όμως, εξελίχθηκε σε μέθοδο υ-
περτιμολόγησης και – σε περι-

πτώσεις– μεγάλης κλίμακας δια-
φθοράς. 
Πρώτα ναυπηγήθηκαν οι φρε-
γάτες MEKO 200HN της κλά-
σης «Ύδρα» από τη γερμανική 
Blohm & Voss. Στον Σκαραμα-
γκά ναυπηγήθηκαν οι τρεις από 
τις τέσσερεις φρεγάτες που πα-
ρήγγειλε το Πολεμικό Ναυτικό 
και παραδόθηκαν την περίοδο 
1992-1994. 
Η άσκηση αυτή επαναλήφθηκε 
σε μεγαλύτερη κλίμακα με τα 
γερμανικά υποβρύχια τύπου 
214 και την αναβάθμιση των υ-
ποβρυχίων τύπου 2009. Η γερ-
μανική κατασκευάστρια εται-
ρεία HDV και στη συνέχεια ο ό-
μιλος ThyssenKrupp ανέλαβαν 
να λειτουργήσουν τα ναυπηγεία 
στη βάση μιας ιδιωτικοποίησης 
που είχε σαν «προίκα» την κατα-
σκευή των υποβρυχίων. 
Στην πράξη ξέφυγε το κόστος της 
κατασκευής των υποβρυχίων, δό-
θηκαν απίθανες μίζες που οδή-
γησαν τον τότε υπουργό Άμυνας, 
Α. Τσοχατζόπουλο, στη φυλακή, 
ενώ τα σχέδια για μετατροπή 
του Σκαραμαγκά σε σύνθετη βι-
ομηχανία που θα κάλυπτε μέχρι 
και τις ανάγκες του ΟΣΕ, έμει-
ναν στα χαρτιά. Το 2009 ο όμι-
λος ThyssenKrupp αποχώρησε 
από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά 
για να στηθεί μια νέα ιδιωτικο-
ποίηση, αυτή τη φορά υπέρ της 
Prininvest των αδερφών Safa και 
της Abu Dhabi Mar. 
Οι αδελφοί Safa είναι Γάλλοι επι-
χειρηματίες με πρωταγωνιστική 
παρουσία στον χώρο των ναυ-
πηγείων σε ευρωπαϊκές χώρες, 
στην Ανατολική Μεσόγειο και 
τη Μέση Ανατολή. Το 2010, κι 
ενώ η ελληνική κρίση ήταν σε 
πλήρη εξέλιξη, τους δόθηκαν τα 
ναυπηγεία έναντι ενός ευρώ με 
τη δέσμευση της τότε κυβέρνη-
σης να ολοκληρώσει τη ναυπή-
γηση του υποβρυχίου «Παπα-
νικολής» –το οποίο παρουσίαζε 
κάποια τεχνικά προβλήματα– 
και να ενισχύσει το πρόγραμμα 
κατασκευής των γερμανικών υ-
ποβρυχίων που ήταν σε εξέλιξη 
με πρόσθετη παραγγελία ύψους 
ενός δισ. ευρώ.
Οι αδελφοί Safa κατάγονται από 
τον Λίβανο, γι’ αυτό η Prininvest 
έχει την έδρα της στη Βηρυτό, 
όπου απασχολεί 2.500 άτομα. Η 
δικτύωση των αδερφών Safa στα 
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Η σύνδεση εμπορικής 
ναυτιλίας και ναυπηγικής 
βιομηχανίας είναι 
εξαιρετικά σημαντική για 
την Ελλάδα

ευρωπαϊκά ναυπηγεία ξεκίνησε 
με την εξαγορά, το 1991, των ναυ-
πηγείων του Χερβούργου CMN 
(Constructions Mécaniques de 
Normandie). Μπόρεσαν να τα ε-
ξυγιάνουν και να τα αναπτύξουν. 
Σήμερα απασχολούν 500 άτομα 
και έχουν καλό κύκλο εργασιών. 
Με το πέρασμα του χρόνου, ο ό-
μιλος Prininvest-Abu Dhabi Mar 
έφτασε να ελέγχει τα Γερμανικά 
Ναυπηγεία του Κιέλου, με ιστο-
ρία 170 ετών και τα γερμανικά 
ναυπηγεία NOBISKRUG με ι-
στορία 75 ετών και ειδίκευση στα 
σούπερ γιοτ. 
Στην εταιρική ενημέρωση για τις 
επενδύσεις της Prininvest-Abu 
Dhabi MAR περιλαμβάνονται και 
τα Hellenic Shipyards, δηλαδή τα 
ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. 
Οι αδελφοί Safa θεωρούν ότι το 
Ελληνικό Δημόσιο αθέτησε τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις και 
διεκδικούν στα διεθνή δικαστή-
ρια αποζημιώσεις που ξεπερνούν 
το ένα δισ. ευρώ. Από την πλευρά 
του, το ελληνικό Δημόσιο διεκ-
δικεί την επιστροφή κρατικών ε-
πιδοτήσεων που κρίθηκαν παρά-
νομες από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, ύψους 523 εκατ. ευρώ. 
Η διαμάχη αδελφών Safa - Ελλη-
νικού Δημοσίου δεν εξελίσσεται 
υπέρ του τελευταίου, εφόσον το 
ICC (Διεθνές Εμπορικό Επιμε-
λητήριο) έκανε δεκτή την αίτησή 
τους για ασφαλιστικά μέτρα και 
έχει απαγορεύσει στο Ελληνικό 
Δημόσιο –απειλώντας μάλιστα με 
την επιβολή προστίμων– να προ-
χωρήσει σε οποιαδήποτε κίνηση 
στα ελληνικά δικαστήρια και φυ-
σικά σε αλλαγή ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος, προτού εκδοθεί α-
πόφαση για την κύρια υπόθεση. 

Οι αδελφοί Safa επένδυσαν στην 
Abu Dhabi Mar μαζί με τη βασι-
λική οικογένεια του Άμπου Ντά-
μπι, ο μεγαλύτερος αδελφός 
Iskandar ήταν επί μία πενταετία 
αντιπρόεδρος του ομίλου MIG, 
ενώ μέσα από μια σειρά εξαγορών 
κατέληξαν να ελέγχουν τη γερ-
μανική Blohm & Voss, όπως και 
το 25% της HDW από την οποία 
προμηθευτήκαμε τα υποβρύχια 
τύπου 214, με τα οποία καλύπτει 
τώρα τις ανάγκες του πολεμικού 
ναυτικού της και η Τουρκία.

Δεν ήταν σικέ
Το κακό προηγούμενο των ιδι-
ωτικοποιήσεων των ναυπηγείων 
Σκαραμαγκά σε όφελος εταιρειών 
που είχαν εξασφαλίσει ή νόμιζαν 
ότι είχαν εξασφαλίσει συμβάσεις 
από το Πολεμικό Ναυτικό μας και 
η καθυστέρηση στη διαγωνιστική 
διαδικασία που παρατηρήθηκε, έ-
καναν τον Στέφανο Μάνο να μι-
λήσει για νέα «σικέ» ιδιωτικοποί-
ηση των ναυπηγείων. Θεώρησε 
ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα 
απέκλειε τις προσφορές διαφό-
ρων επιχειρηματικών ομίλων για 
να συνδυάσει την ιδιωτικοποίηση 

των ναυπηγείων με νέες παραγ-
γελίες του Πολεμικού Ναυτικού, 
όπως έκαναν οι κυβερνήσεις Ση-
μίτη και Γ. Παπανδρέου κατά το 
παρελθόν. 
Με την ανάδειξη του ομίλου 
Προκοπίου σε πλειοδότη μπαί-
νει τέλος στη σκοτεινή παράδοση 
των πραγματικά «σικέ» ιδιωτικο-
ποιήσεων.
 
Οι πρώτες αντιδράσεις
Όπως θα περίμενε κανείς, οι αντι-
δράσεις στην εξαιρετικά επιτυχη-
μένη ιδιωτικοποίηση ήρθαν από 
τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε σχετική 
ανακοίνωση τονίζει ότι: «Ο συ-
γκεκριμένος διαγωνισμός παρου-
σιάζει σκοτεινά σημεία και γεννά 
ερωτήματα, καθώς πρόκειται για 
επαναληπτική διαδικασία.
Ο όρος “κοψοχρονιά” φαίνεται να 
μην είναι αρκετός για να περιγρά-
ψει την τελική προσφορά καθώς 
η πραγματική αξία των Ναυπη-
γείων, σύμφωνα με ανεξάρτη-
τους εκτιμητές, ξεπερνά τα 100 
εκ. ευρώ». 
Από την πλευρά του, το Σωματείο 
Εργαζομένων Ναυπηγείων Σκα-
ραμαγκά «Η Τρίαινα» καλεί τον 

ειδικό διαχειριστή να μην αναδεί-
ξει πλειοδότη, ενώ υπογραμμίζει 
ότι «δεν πρόκειται να χαρίσουμε 
τα 200 εκατ. που μας χρωστάει η 
εταιρεία, από τα οποία πάνω από 
30 εκατ. είναι οι αποζημιώσεις 
μας, σε κανέναν». 
Ένα άλλο σημείο τριβής που α-
ναδεικνύει τις ελληνικές ιδιαιτε-
ρότητες είναι η υποχρέωση του 
κλεισίματος της δομής προσφύ-
γων που έχει δημιουργηθεί σε 
χώρους του ναυπηγείου, εντός 
τριών ετών, διαφορετικά η συμ-
φωνία ακυρώνεται και επιστρέφε-
ται το τίμημα στον πλειοδότη. 
Ο Γιώργος Προκοπίου βρίσκεται 
μπροστά σε μία από τις μεγαλύτε-
ρες προκλήσεις της επιχειρηματι-
κής του σταδιοδρομίας. Καλείται 
να μεταφέρει το πνεύμα της πρω-
τοβουλίας και την επιχειρηματική 
αποτελεσματικότητα που τον χα-
ρακτηρίζουν σε μία υπόθεση που 
μοιάζει χαμένη εδώ και δεκαε-
τίες. Αν τα καταφέρει, θα κλείσει 
μία μαύρη διαχειριστική τρύπα 
που απορροφά διαχρονικά τερά-
στιες ποσότητες δημόσιου χρήμα-
τος μέσα από κυριολεκτικά εξω-
φρενικές καταστάσεις.



ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΊΑ ΤΟΥ ΣΥΡΊΖΑ 
ΜΕ ΑΝΤΊΦΑΤΊΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 

ΣΤΗΝ ΚΟΊΝΩΝΊΑ
  ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ ΜΆΤΉ

Λ
ίγες ώρες κράτησε το διαφορετικό πολι-
τικό τοπίο στα εσωκομματικά του ΣΥ-
ΡΙΖΑ που έδειξε να προδιαγράφει η προ-
γραμματική συνδιάσκεψη του κόμματος 
στην οποία, για πρώτη φορά στην μετακυ-
βερνητική πολιτική παρουσία της αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης, προβεβλημένα στελέχη του κόμ-
ματος δημόσια είχαν μια πρόσληψη της πραγματικότητας 
σε άλλα μήκη κύματος από τα αντίστοιχα του πρώην πρω-
θυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.
Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώ-
τος, αμφισβήτησε τη ναρκισσιστική βεβαιότητα που δια-
κατέχει την ηγεσία ότι η κυβέρνηση επιτυγχάνει την ει-
κόνα της με την αξιοποίηση των μέσων ενημέρωσης και 
της καταλόγισε ότι δεν έχει αφήγημα και δεν εμπνέει τη 
βάση του κόμματος.
«Χρειαζόμαστε πέρα από το πρόγραμμα και ένα αφήγημα 
που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα», είπε ο κ. Τσακαλώ-
τος, σύμφωνα με τον οποίο τα μέλη του κόμματος δεν ε-
μπνέονται από τις πολιτικές του.
«Για να εμπνεύσουμε τον κόσμο πρέπει πρώτα να εμπνεύ-
σουμε τον εαυτό μας», είπε ο πρώην υπουργός οικονομι-
κών, ενώ ο ομόλογός του της παιδείας, Νίκος Φίλης, αμ-
φισβήτησε την ιερή αγελάδα της δαιμονοποίησης των δη-
μοσκοπήσεων.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εισπράττει, αντιθέτως φαίνεται στις δημο-
σκοπήσεις να έχει υποχώρηση», είπε ο κ. Φίλης, παίρνο-
ντας αποστάσεις από τα σενάρια της επανάκαμψης στην ε-
ξουσία καθώς προειδοποίησε ότι «μπροστά μας είναι ο κίν-
δυνος να έχουμε 1,5 κόμμα: Ένα κυβερνητικό και μισό που 
θα είναι αιώνια αντιπολίτευση».

Ο «μεγάλος» και οι δημοσκοπήσεις
Όμως, οι αμέσως επόμενες ημέρες επιβεβαίωσαν ότι απε-
γκλωβισμός της πολιτικής λογικής του ΣΥΡΙΖΑ από την 
καταγγελιοθηρία είναι εξαιρετικά δύσκολος.
Συγκεκριμένα, υπήρξαν μέσα σε λίγες ώρες τρεις ΣΥΡΙ-
ΖΑϊκου χαρακτήρα προσλήψεις της πραγματικότητας.
Η πρώτη διέψευδε την οπτική Φίλη για τις δημοσκοπή-
σεις, καθώς έξι βουλευτές του κόμματος, ανάμεσα στους ο-

ποίους ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, και 
ο πρώην αναπληρωτής υπουργός υγείας, Παύλος Πολά-
κης, επέμειναν να ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση 
στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την καταγγε-
λία τους που αφορά στη δημοσκόπηση της Opinion Poll η 
οποία είχε δημοσιευτεί πριν πέντε εβδομάδες.
Ήταν μια δημοσκόπηση που δεν είχε τίποτε διαφορετικό 
από τις υπόλοιπες εδώ και 18 μήνες, αλλά αυτή στοχοποι-
ήθηκε.
Αμέσως μετά, η Εφημερίδα των Συντακτών ανέσυρε μια 
καταγγελία ότι κάποιος «μεγάλος» έδωσε εντολή να μπουν 
στην Ελλάδα τέσσερα άρρωστα μέλη της αποστολής της 
Fenerbahce, πέρυσι τον Οκτώβριο, όταν είχε έλθει στη 
Ελλάδα για να παίξει με τον Παναθηναϊκό για την Ευρω-
λίγκα.
Το δημοσίευμα συνέπεσε με την επέτειο των δύο χρόνων 
της εκλογικής νίκης Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολήθηκε 
με αρκετές ανακοινώσεις κι όταν ο Υφυπουργός Πολιτι-
κής Προστασίας κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά και προα-
νήγγειλε κατάθεση αγωγής, η εφημερίδα τον κατηγόρησε 
ότι δεν διατάχθηκε ΕΔΕ ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε μετά μη-
νυτήρια αναφορά.
Το πώς διαπιστώθηκε η νόσηση όταν εκείνη την περίοδο 
δεν γινόταν στο αεροδρόμιο θερμομετρήσεις, από τις ο-
ποίες θα προέκυπτε πυρετός, δεν εκρίθη σκόπιμο να απα-
ντηθεί.

Αμετακίνητα αρχαία
Στη συνέχεια, την σκυτάλη πήραν οι βουλευτές Νίκος 
Παππάς και Χρήστος Γιαννούλης, οι οποίοι καταλόγισαν 
στην κυβέρνηση και στον κ. Μητσοτάκη ότι αποσπά τις 
αρχαιότητες από τον σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσα-
λονίκης, αποφεύγοντας να αναφέρουν ότι εφαρμόζεται α-
πόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε 
μετά από προσφυγή φιλικών στον ΣΥΡΙΖΑ, μη κυβερνη-
τικών οργανώσεων.
Μάλιστα, λιγοστοί φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ οργάνωσαν πικε-
τοφορία διαμαρτυρίας μπροστά στον σταθμό την ώρα που 
ήταν εκεί ο Υπουργός Υποδομών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνέντευξη τύπου της οργανωτι-

κής επιτροπής της πικετοφορίας ήταν είδηση σχεδόν μόνο 
για τα φιλικά στον ΣΥΡΙΖΑ μέσα ενημέρωσης, ενώ ερμη-
νείες για τη σιωπή του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης, 
Γιάννη Μπουτάρη, που είχε αναλάβει επικεφαλής της κα-
μπάνιας κατά της απόσπασης των αρχαίων δεν δόθηκαν.

Ο Μητσοτάκης παίζει μόνος στο ΕΣΥ
Η συγκεκριμένη διαχείριση της επόμενης ημέρας της συν-
διάσκεψης αποδόθηκε στην επιλογή της ηγετικής ομά-
δας να σβήσει κάθε εικόνα διαφορετικής πρόσληψης της 
πραγματικότητας, η οποία μετά βεβαιότητας θα οδηγήσει 
σε αμφισβήτηση του ίδιου του προέδρου, ο οποίος δίνει 
τον ρυθμό της πρόσληψης.
Αυτό προκύπτει και από τον τρόπο διαχείρισης των συμβο-
λισμών που προσπάθησε να ενεργοποιήσει ο κ. Μητσοτά-
κης για την επέτειο των δύο ετών από την εκλογική νίκη, 
όταν πήγε να εγκαινιάσει το Κέντρο Υγείας στο Κερατσίνι.
Σε έναν εμβληματικό για την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ 
τομέα, δηλαδή το ΕΣΥ, οι τοπικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
απείχαν από την τελετή γιατί στο Κ.Υ. δεν είχε προσλη-
φθεί προσωπικό αλλά δούλευε με αποσπασμένους.
Μάλιστα, ανέφεραν ότι η πρώην διοικήτρια της αρμό-
διας ΥΠΕ είχε ετοιμάσει το οργανόγραμμα τον Ιούλιο του 
2019, χωρίς να διευκρινίζουν αν ήταν πριν ή μετά τις εκλο-
γές, αλλά χωρίς να ζητήσουν εξηγήσεις γιατί επί δύο χρό-
νια παρέμενε κλειστό, αφού ήταν όλα έτοιμα, ενώ η δή-
λωση Πολάκη που επικαλούνταν την ανάρτηση της πρώην 
διοικήτριας, δεν αναπαράχθηκε από τα κομματικά μέσα.
Την ίδια μέρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με 
την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών για 
να ζητήσει να αποτραπεί το κλείσιμο των νοσοκομείων 
που μεθοδεύει η κυβέρνηση, δηλαδή η συγχώνευση κο-
ντινών γεωγραφικά νοσοκομειακών μονάδων που προα-
νήγγειλε ο πρωθυπουργός.
Σύμφωνα με επικοινωνιολόγους, από όλα αυτά, στο ακρο-
ατήριο στο οποίο θέλει να απευθυνθεί ο κ. Τσιπρας, φτάνει 
ένα αντιφατικό μήνυμα.
Αν είναι να στρίψουμε αριστερά για να κυριαρχήσουμε 
στο κέντρο, σημαίνει ότι είμαστε δεξιά του κέντρου, έλεγε 
φίλος του κόμματος, ο οποίος επισήμαινε ότι στα δύο χρό-
νια της κυβέρνησης του, ο Μητσοτάκης έπαιξε μόνος στο 
πιο high profile θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το ΕΣΥ.
«Αυτός εγκαινίαζε Κέντρο Υγείας κι εμείς καταγγέλλαμε 
ότι στο μέλλον θα κλείσει νοσοκομεία. Αλλά αν δεν τα 
κλείσει, δεν θα πούμε ότι «καλά έκανε», διότι αρχή μας 
είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν κάνει τίποτε καλά» έλεγε, για 
να προσθέσει:
«Το μήνυμα στο ακροατήριο μας είναι ότι δεν μας ενδια-
φέρει να κερδίζουμε τις μάχες, αλλά να τις δίνουμε. Ποιος 
θα έλθει μαζί μας για την χαρά του ταξιδιού;» αναρωτιόταν 
παραπέμποντας σε ένα ποίημα του γνωστού σκηνοθέτη Ο-
ρέστη Λάσκου, για κάποιον ο οποίος είχε όνειρο της ζωής 
του να πάει στο Παρίσι, αλλά όταν όταν επιτέλους τα κατά-
φερε, λίγο έξω από το Παρίσι, κατέβηκε γιατί αν πήγαινε 
δεν θα είχε πλέον όνειρο.
Πάντως, παρά τις επιφυλάξεις για την κομματική αποτελε-
σματικότητα, στο θέμα των αρχαιοτήτων του σταθμού Βε-
νιζέλου, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν λαμβάνει υπόψη της 
την απόφαση του ΣτΕ, κέρδισε την υποστήριξη του πρώην 
υπουργού Στέφανου Μάνου, ο οποίος έκανε λόγο για ε-
πιπολαιότητα του πρωθυπουργού που δεν μπορούσαν να 
πάρουν πίσω.
Δεν ήταν η πρώτη φορά. ΣΥΡΙΖΑ και Μάνος είχαν συμπέ-
σει στην καταγγελία της κυβέρνησης για τις διακοπές ρεύ-
ματος τον περασμένο Φεβρουάριο.
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MARINA TOWER: 
Ο ΠΡΆΣΙΝΟΣ ΟΥΡΆΝΟΞΥΣΤΗΣ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Ο 200 μέτρων ουρανοξύστης θα περιλαμβάνει 

περισσότερες από 200 κατοικίες σε 45 ορόφους

O Marina Tower είναι ο πρώτος πράσι-
νος ουρανοξύστης στην Ελλάδα, που 
θα ανεγερθεί στην περιοχή της μα-
ρίνας του Αγίου Κοσμά. Ένα από τα 

πρώτα αρχιτεκτονικά τοπόσημα του Ελληνικού, 
που θα αποτελεί το ψηλότερο κτίριο στην Ελλάδα, 
αλλά και τον πιο ψηλό πράσινο παραθαλάσσιο ου-
ρανοξύστη στη Μεσόγειο. 
Κορυφαία αρχιτεκτονική αισθητική, πρωτοπορια-
κός σχεδιασμός, πράσινο, νερό, φως και ανεμπό-
διστη θέα στη θάλασσα είναι τα κύρια χαρακτη-
ριστικά του εμβληματικού αυτού κτιρίου 200 μέ-
τρων, που θα εντάξει τη χώρα μας στον παγκόσμιο 
αρχιτεκτονικό αλλά και τουριστικό χάρτη. 

Με θέα από τα… 200 μέτρα
Ο ουρανοξύστης θα κατασκευαστεί από τη Lamda 
Development εντός της επόμενης 5ετίας στο Ελ-
ληνικό. Θα περιλαμβάνει περισσότερες από 200 
κατοικίες σε 45 ορόφους. Το διεθνούς φήμης αρ-
χιτεκτονικό γραφείο Foster+Partners, το οποίο δι-
αθέτει τεράστια εμπειρία στη σχεδίαση ψηλών κτι-
ρίων παγκοσμίως, υπογράφει τη μελέτη και τον 
σχεδιασμό του.
Βασικό χαρακτηριστικό της σχεδιαστικής προσέγ-
γισης αποτελεί η δημιουργία ενός αισθητικά λιτού 
κτιρίου, σε πλήρη εναρμόνιση με τη θάλασσα και 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μεσογειακού το-
πίου. Ξεχωρίζει η σημαντική παρουσία του πρά-

σινου και του υδάτινου στοιχείου, που ενισχύουν 
έτσι τον βιοκλιματικό χαρακτήρα του κτιρίου. 
Όλες οι κατοικίες είναι διαμπερείς και προσφέ-
ρουν ανεμπόδιστη πανοραμική θέα προς τη θά-
λασσα, το πάρκο, το βουνό. Κάθε διαμέρισμά του 
έχει τα πλέον σύγχρονα ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
σε χώρους, παροχές και ανέσεις, εξαιρετικά υλικά 
κατασκευής, φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς 
και όλες τις προδιαγραφές ενός έξυπνου κτιρίου.
Ο Marina Tower θα είναι ένας από τους πιο πράσι-
νους ουρανοξύστες παγκοσμίως και ένα υπόδειγμα 
βιώσιμου σχεδιασμού, ενσωματώνοντας τις βέλτι-
στες περιβαλλοντικές πρακτικές και τα πλέον σύγ-
χρονα διεθνώς πρωτόκολλα ασφάλειας.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου 
είναι οι λιτές, καθαρές γραμμές που κάνουν το κτί-
ριο να «δένει» με το περιβάλλον. Ουσιαστικά α-
ποτελείται από δύο κτίρια, τα οποία συνδέει μία 
«σπονδυλική στήλη».
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό του έργου είναι η 
υψηλή ποιότητα ζωής που θα προσφέρει στους κα-
τοίκους του. Όλα τα διαμερίσματα θα έχουν τα πιο 
σύγχρονα χαρακτηριστικά και όλα θα έχουν θέα 
στη θάλασσα.
Τρίτο χαρακτηριστικό του έργου είναι ότι θα απο-
τελεί υπόδειγμα βιώσιμου σχεδιασμού από όλες 
τις απόψεις: από την κατανάλωση της ενέργειας 

έως τη διαχείριση του νερού.
Κορυφαία αρχιτεκτονική αισθητική, πρωτοπορια-
κός σχεδιασμός, πράσινο, νερό, φως και ανεμπό-
διστη θέα στη θάλασσα είναι τα κύρια χαρακτηρι-
στικά του εμβληματικού αυτού κτιρίου, που θα ε-
ντάξει τη χώρα μας στον παγκόσμιο αρχιτεκτονικό 
αλλά και τουριστικό χάρτη.

Νέα εποχή
«Ένα μοναδικό κτίριο για τα ελληνικά αλλά και πα-
γκόσμια δεδομένα, ένα αρχιτεκτονικό τοπόσημο, 
το οποίο θα προσδώσει το στίγμα της συνολικής α-
νάπλασης, έχοντας ως κεντρικό άξονα το πράσινο, 
τον σεβασμό στο περιβάλλον, την ποιότητα ζωής. 
Στο Ελληνικό θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα 
νέο παγκόσμιο πρότυπο αστικής ανάπτυξης, που 
θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης μιας νέας ε-
ποχής για τη χώρα μας και για όλους τους Έλλη-
νες», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda 
Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου. 
«To Marina Tower είναι ένα κτίριο που φιλοδο-
ξούμε να βρει τη δική του θέση ανάμεσα σε αντί-
στοιχα κορυφαία έργα στο εξωτερικό, που έχουν 
κερδίσει αρχιτεκτονικά βραβεία, αναγνωρισιμό-
τητα και έχουν γίνει σημεία αναφοράς και υπε-
ρηφάνειας για την πόλη τους», συνέχισε ο Chief 
Development Officer της Lamda Development 
για τον ουρανοξύστη, κ. Ζήσιμος Δανηλάτος. 

Νέα πρότυπα 
«Το masterplan του Ελληνικού δημιουργεί νέα 
πρότυπα αστικής ανάπτυξης, συνδυάζοντας νέους 
τρόπους διαβίωσης, εργασίας και ψυχαγωγίας, με 
κεντρικό στοιχείο το Μητροπολιτικό Πάρκο – 
έναν σημαντικό προορισμό για την τοπική κοινω-
νία και την πόλη της Αθήνας. Η πρότασή μας για 
τον Marina Tower βασίζεται σε βασικές αρχές βι-
ώσιμου σχεδιασμού, δημιουργώντας ένα πρότυπο 
νέο μοντέλο ανάπτυξης και ένα νέο πράσινο το-
πόσημο για τη χώρα», δήλωσε η επικεφαλής της 
αρχιτεκτονικής ομάδας που σχεδίασε τον Marina 
Tower, κα Antoinette Nassopoulos-Erickson, 
Senior Partner και Design Team Leader στην 
Foster + Partners.

Επένδυση 7 δισ. ευρώ
Η παρουσίαση του Marina Tower –του «πράσι-
νου» ουρανοξύστη με θέα στο παραλιακό μέτωπο 
του Ελληνικού- σηματοδοτεί ένα μπαράζ αποκα-
λύψεων με αφετηρία την υπογραφή της μεταβί-
βασης των μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ στη Lamda 
Development. 
Η πρώτη αποκάλυψη αφορά τις κατοικίες που θα 
κατασκευαστούν την πρώτη πενταετία, οι οποίες, 
από τις 400 που είχαν υπολογιστεί, αναμένεται 
να ξεπεράσουν τις 1.400. Μάλιστα, η εταιρεία ήδη 
λαμβάνει προκαταβολές, που θα ξεπεράσουν τα 15 
εκατ. ευρώ. 
H εταιρεία πρόκειται να πραγματοποιήσει έργα 
στο Ελληνικό, ύψους 7 δισ. ευρώ, και οι μακέτες 
των έργων θα παρουσιάζονται σταδιακά, όπως τα 
αρχιτεκτονικά σχέδια του πρώτου ουρανοξύστη 
στην Ελλάδα, του Marina Tower.
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ΝΈΟ ΒΉΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΈΛΛΉΝΙΚΑ
ΈΚΛΈΚΤΑ ΈΛΑΙΑ 

Η εταιρεία Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια ενισχύει το portfolio 
της με κορυφαία υγειοπροστατευτικά προϊόντα

Πόδι σε νέα εδάφη βάζει η εταιρεία Ελ-
ληνικά Εκλεκτά Έλαια, που ασχολεί-
ται με την παραγωγή όλων των ειδών 
ελαίων (ελαιόλαδων και σπορέλαιων) 

στην εγχώρια και διεθνή αγορά εδώ και 20 χρόνια. 
Ειδικότερα, η εταιρεία άρχισε τη δραστηριοποί-
ηση της σε μια νέα  κατηγορία προϊόντων. Πρόκει-
ται για το πρώιμο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 
ENIGMA, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των ελαι-
όλαδων με υψηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες (938 
mg/kg, με τη μέθοδο NMR). Μάλιστα, αυτό που το 
διαφοροποιεί είναι ότι το συγκεκριμένο λάδι της ε-
ταιρείας Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια είναι ιδιαίτερα 
πλούσιο σε ελαιοκανθάλη (447 mg/kg), τη σημαντι-
κότερη και πιο μελετημένη για τις δράσεις της φαι-
νόλη του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου. 
Η εταιρεία Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, έχοντας θέσει 
ως στρατηγικό στόχο την ανάπτυξή της σε διεθνές ε-
πίπεδο, ενισχύει το portfolio της με κορυφαία υγει-
οπροστατευτικά προϊόντα τα οποία προασπίζουν και 
ενισχύουν την υγεία των καταναλωτών, ενώ προσφέ-
ρονται απλόχερα από την ελληνική φύση. 
Οι φαινόλες του ελαιόλαδου έχει αποδειχθεί βάσει ε-
πιστημονικών μελετών ότι έχουν συγκεκριμένες βι-
ολογικές δράσεις και κατ’ επέκταση οφέλη για την 
υγεία σε πολύ σημαντικότερο βαθμό από συμβατικά 
εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα. Κύρια δράση τους 
είναι η αντιοξειδωτική, η οποία έχει ήδη θεσπιστεί 
από την Ε.Ε. με Ισχυρισμό Υγείας (432/2012). Ει-
δικότερα, μελέτες έχουν αποδείξει ότι η ελαιοκαν-
θάλη δρα προληπτικά έναντι της νόσου Αλτσχάιμερ, 
των καρδιαγγειακών νοσημάτων, ενώ παρουσιάζει α-
ντιφλεγμονώδη δράση ανάλογη της ιβουπροφαίνης 
(γνωστό αντιφλεγμονώδες φάρμακο). Επίσης, έδειξε 
να αναστέλλει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων 
όπως π.χ. μαστού, προστάτη, ενώ αποτελεί όπλο ένα-
ντι της οστεοαρθρίτιδας.
Η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικά Εκλεκτά 
Έλαια, Νίκη Γιαβρόγλου, εξηγεί ότι το project αυτό 
έχει ξεκινήσει περίπου ένα χρόνο πριν, ώστε να βρε-
θεί η καλύτερη πρώτη ύλη αλλά και να αναπτυχθεί 
το brand ENIGMA και να τελειοποιηθεί η συσκευ-
ασία του, η οποία είναι πλήρως ανακυκλώσιμη και 
πρακτική για τη δοσομέτρηση. Παράλληλα, επιση-
μαίνει ότι η εταιρεία πιστεύει στα υψηλής προστιθέ-
μενης αξίας τρόφιμα, που μπορεί να αναδείξει η χώρα 
μας και οφείλει να τα προωθεί όσο το δυνατόν περισ-
σότερο στις αγορές του εξωτερικού.
Το ENIGMA είναι διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό κατά-
στημα www.eligos.gr.

Διακρίσεις 
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα το ENIGMA απέ-
σπασε ασημένιο βραβείο στον διαγωνισμό Olympia 
Health & Nutrition Awards 2021 του Παγκόσμιου 
Κέντρου Ελιάς για την Υγεία / World Olive Center 
for Health. 
Εξάλλου, η εταιρεία Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια απέ-
σπασε χρυσό βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό ελαι-
όλαδου της Νέας Υόρκης, με το ελαιόλαδο Ανανίας 
ΠΟΠ Καλαμάτας. Πρόκειται για μία από τις σημαντι-
κότερες και πιο αξιόλογες διοργανώσεις στον κλάδο 
του ελαιολάδου, ενώ κάθε χρόνο επαγγελματίες του 

χώρου αναμένουν με αγωνία την ανακοίνωση των νι-
κητών, καθώς τα εν λόγω βραβεία δημιουργούν προ-
στιθέμενη αξία για κάθε brand ή εταιρεία. 
Είκοσι κριτές ανέλυαν επί σειρά ημερών 1.159 ελαιό-
λαδα από 28 χώρες προκειμένου να δημιουργήσουν 
το ετήσιο listing of award winners, που θεωρείται ευ-
ρέως ο πιο αξιόπιστος οδηγός για τα καλύτερα εξαι-
ρετικά παρθένα ελαιόλαδα. Πλέον, όπως επισημαί-
νεται στην ανακοίνωση, στη λίστα συναντάται και το 
Ελαιόλαδο Ανανίας ΠΟΠ Καλαμάτα (Ananias PDO 
Kalamata), που χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα, 
η οποία διασφαλίζεται από τον συνδυασμό του άρι-
στου κλίματος της περιοχής και της ιδιαίτερης καλλι-
εργητικής φροντίδας των ελαιώνων.

Ελληνική οικογενειακή επιχείρηση
Η εταιρεία Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια ιδρύθηκε το 
2000 πλαισιώνοντας την γκάμα των προϊόντων της 
με υπάρχοντα και ιδιαίτερα δημοφιλή brand, όπως 
είναι το brand «Ανανίας» και «Αίγλη». Αποτελεί μία 
καθαρά ελληνική οικογενειακή επιχείρηση, η οποία 
διατηρεί τη δομή και τις αξίες της σε ένα άκρως αντα-
γωνιστικό περιβάλλον. Χάρη στη δομή της, η εταιρεία 
καθίσταται ιδιαίτερα ευέλικτη στις νέες ανάγκες που 
προκύπτουν, αλλά και προσαρμοστική στις εκάστοτε 
μεταβολές της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, η παρα-
γωγική της δυναμικότητα καθώς και η οργάνωσή της 
επιτρέπουν την κάλυψη μεγάλων παραγγελιών, πολ-
λαπλών κωδικών και απαιτήσεων. 
Συγχρόνως, η υιοθέτηση ολοκληρωμένης πελατο-

κεντρικής στρατηγικής αποτελεί το στοιχείο διαφο-
ροποίησής της. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη 
ενός οργανωμένου συστήματος διαχείρισης των πε-
λατειακών της σχέσεων, έχοντας ως βάση την αποτε-
λεσματική παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
Ισχυρή παρουσία έχει τόσο στον χώρο της λιανικής 
και της χονδρικής όσο και στον κλάδο HO.RE.CA., 
προσφέροντας προϊόντα που φέρουν κάποιο εται-
ρικό brand ή ακόμα και προϊόντα με ιδιωτική ετικέτα. 
Γεγονός είναι ότι η Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια αποτε-
λεί μία από τους σημαντικότερους προμηθευτές προ-
ϊόντων private label σε key accounts supermarkets 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παράγοντας που δη-
λώνει μεν την εκτεταμένη παραγωγική δυναμικότητα 
και δε τη φερεγγυότητα και αξιοπιστία της. Συγχρό-
νως, το προϊoντικό της χαρτοφυλάκιο αναπτύσσεται 
διαρκώς, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες που προκύ-
πτουν στην αγορά.

Ενίσχυση της οικονομίας 
Αναμφίβολα, η εταιρεία Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια ε-
νισχύει σε μεγάλο βαθμό την ελληνική βιομηχανία 
και κατ’ επέκταση την ελληνική οικονομία.
Η ανώτερης ποιότητας πρώτων και βοηθητικών υλών, 
το καταρτισμένο και έμπειρο εργατικό και επιστημο-
νικό δυναμικό, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και η α-
ποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών προσδίδουν 
αξία στην παραγωγική διαδικασία της εταιρείας και 
συμβάλλουν στη θεμελίωση των ανταγωνιστικών πλε-
ονεκτημάτων της στη βιομηχανία του ελαιόλαδου.
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ΔΎΟ ΧΡΟΝΊΑ ΚΎΒΈΡΝΗΣΗΣ ΤΟΎ ΚΎΡΊΑΚΟΎ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
ΧΡΌΝΙΑ ΠΡΌΌΠΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΉΣ

Σ
τις 7 Ιουλίου 2021 συμπληρώθηκαν δύο 
έτη από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρα-
τία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας 
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε πρω-
θυπουργός της Ελλάδας. Αυτά τα δυο 
χρόνια, ο πολιτικός χρόνος ήταν εξαιρε-

τικά πυκνός, με το ένα γεγονός να διαδέχεται το άλλο, τε-
στάροντας τα αντανακλαστικά και τις ικανότητες διαχείρι-
σης κρίσεων της κυβέρνησης. Από τα ελληνοτουρκικά και 
το μεταναστευτικό μέχρι την παγκόσμια αλλαγή στην κα-
θημερινότητα και την οικονομική καθίζηση που έφερε η 
υγειονομική κρίση της πανδημίας και που δεν άφησε κα-
νέναν άνθρωπο στον πλανήτη ανεπηρέαστο, όσα συνέβη-
σαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα δημιούργησαν 
έκτακτες πρωτόγνωρες συνθήκες.
Οι έκτακτες αυτές συνθήκες της πανδημίας θα οδηγούσαν 
ίσως κάθε άλλη κυβέρνηση σε μια καθαρά διαχειριστική 
προσέγγιση και απλά σε μια προσπάθεια συγκράτησης 
των αρνητικών συνεπειών, μέχρι να τελειώσει η κρίση. 
Όμως, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πιστή 
στο μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα, για το οποίο ψηφί-
στηκε από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, προχώ-
ρησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις με στόχο όχι μόνο να 
καλυτερεύσει τη ζωή του κάθε πολίτη, αλλά να προετοι-
μάσει την επόμενη ημέρα και φυσικά να δώσει λύση σε 
χρόνια προβλήματα και παθογένειες.
Ο ταχύτατος ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους 
έφερε χιλιάδες υπηρεσίες στα χέρια των πολιτών, μέσα 
στην άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού τους, ενώ μεί-

ωσε κατά πολύ τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η μεί-
ωση της φορολογίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και η στήριξη όλων των κοινωνικών στρωμάτων κατά την 
περίοδο της πανδημίας με χρήση των χρηματοδοτικών 
εργαλείων, όπως οι κύκλοι της επιστρεπτέας προκαταβο-
λής, διασφάλισαν τη βιωσιμότητά τους και τα εισόδημα 
μιας πλατιάς μερίδας της μεσαίας τάξης. Η μόνιμη μείωση 
του ΦΠΑ στα νησιά που επηρεάζονται από το προσφυ-
γικό κύμα έδωσε μια ανάσα στους δοκιμαζόμενους κατοί-
κους τους και στις επιχειρήσεις σε αυτά. Η επιτάχυνση 
της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης με παράλληλο σχε-
διασμό αντισταθμιστικών μέτρων για τη στήριξη της το-
πικής οικονομίας στις δύο περιοχές που επηρεάζονται 
περισσότερο, Μεγαλόπολη και Δυτική Μακεδονία, όχι 
μόνο ωφελεί το περιβάλλον των επιβαρυμένων αυτών πε-
ριοχών, αλλά δίνει νέα προοπτική στους κατοίκους τους 
και τους αποτρέπει από το να μετακινηθούν αλλού για α-
ναζήτηση εργασίας. Οι εμβληματικές επενδύσεις όπως 
του Ελληνικού, αλλά και οι μικρές και μεγάλες επενδύ-
σεις σε όλη τη χώρα και η προσέλκυση τεχνολογικών ε-
ταιρειών του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα να απορ-
ροφήσουν σημαντικό αριθμό νέων επιστημόνων και ε-
ξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Η ενίσχυση και η 
θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό και τον κατάλληλο ιατροτεχνο-
λογικό εξοπλισμό και η δημιουργία χιλιάδων νέων ΜΕΘ 
και ΜΑΦ έγιναν εν μέσω πανδημίας, όμως θα παραμεί-
νουν για να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας σε 
κάθε πολίτη.

Η σημαντικότερη ίσως πρόσφατη μεταρρύθμιση δεν 
είναι άλλη από τον νόμο για την Προστασία της Εργα-
σίας, που φέρει την υπογραφή του υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη. Η με-
ταρρύθμιση αυτή, που πολεμήθηκε όσο καμιά άλλη από 
όσους θεωρούσαν ότι θίγονταν τα παγιωμένα συμφέρο-
ντά τους, εκσυγχρόνισε το εργασιακό πλαίσιο στη χώρα, 
κατοχύρωσε πλήρως όλα τα εργασιακά δικαιώματα που 
έχουν κατακτηθεί με αγώνες αιώνων, αναγνώρισε τη νέα 
πραγματικότητα της εργασίας που προέκυψε από τις εξε-
λίξεις στη τεχνολογία και θωράκισε τις δομές προστασίας 
των εργαζομένων. Όπως ακριβώς τόνισε και ο υπουργός, 
η μεταρρύθμιση αυτή έδωσε πραγματικά δύναμη στον 
εργαζόμενο!
Μέσα σε όλη αυτή την περίοδο και στις αντιξοότητες, η 
κυβέρνηση πορεύτηκε έχοντας μια πυξίδα: Την ευθύνη. 
Ευθύνη απέναντι στους πολίτες, που την εμπιστεύτηκαν. 
Ευθύνη απέναντι σε όσους αντιμετώπισαν τις δυσκολίες 
που έφερε ο COVID-19 στις ζωές μας. Ευθύνη απέναντι 
στη χώρα και σε όλους τους πολίτες της και πάνω από 
όλα, ευθύνη απέναντι στην Ιστορία. Δύο χρόνια μέσα στα 
οποία έγιναν πράγματα που δεν θα γίνονταν σε 20, τόσο 
από άποψη γεγονότων, όσο και μεταρρυθμίσεων. Δύο 
χρόνια από τα τέσσερα της πρώτης τετραετίας του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, που μας δίνουν μια ιδέα του πώς θα 
μπορούσε να ήταν η χώρα μας αν ενεργοποιούνταν όλες 
οι παραγωγικές της δυνάμεις και μια εικόνα του μέλλο-
ντος που έρχεται, πιο σύντομα από όσο περιμέναμε. Δύο 
χρόνια ευθύνης και προοπτικής για όλους!



Όρµπαν, Fidesz 
σταθεροί στο 45% 
ως 50%

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο ηγέτης της Ουγγαρίας εµφανίζεται εκλογικά άτρωτος

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΜΠΑΝ;

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

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

Ο
ι σχέσεις της Ε.Ε. µε 
την κυβέρνηση της 
Ουγγαρίας έχουν µπει 
σε νέα φάση δοκιµα-
σίας. Αυτή τη φορά 
η διαµάχη αναπτύσ-

σεται γύρω από έναν νόµο που ψήφισε 
η κυβέρνηση Όρµπαν, σύµφωνα µε τον 
οποίο απαγορεύεται η παρουσίαση των 
οµοφυλοφιλικών σχέσεων και η ενθάρ-
ρυνση της οµοφυλοφιλίας από τα Μέσα 
Ενηµέρωσης και τα εκπαιδευτικά κεί-
µενα που απευθύνονται σε ανήλικους. 
Είναι τέτοια η διατύπωση του νέου 
νόµου, ώστε οι ευρωπαϊκοί θεσµοί δια-
κρίνουν σκόπιµη ταύτιση της οµοφυλο-
φιλίας µε την παιδοφιλία. 

Κρίση διαρκείας
Η κρίση στις σχέσεις Βρυξελλών και Βου-
δαπέστης τείνει πλέον να µετατραπεί σε 
µόνιµο χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής 
πραγµατικότητας. Από την κρίση για τη 
ρήξη του Όρµπαν µε τον Σόρος και την 
ουσιαστική απαγόρευση λειτουργίας του 
ιδιωτικού πανεπιστηµίου που ήλεγχε ο 
πολυεκατοµµυριούχος, περάσαµε στην 
κρίση για το προσφυγικό-µεταναστευ-
τικό, για τον έλεγχο της ∆ικαιοσύνης, των 
ανεξάρτητων αρχών και των ΜΜΕ από έ-
µπιστους του καθεστώτος Όρµπαν, στην 
επεισοδιακή αποχώρηση του κόµµατος 
Fidesz από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα 
(ΕΛΚ) και απ’ ό,τι φαίνεται θα υπάρξει 
συνέχεια.

Ο Όρµπαν στην επίθεση
Ο Όρµπαν όταν πιέζεται από την Ε.Ε. δεν 
αναζητεί κάποιον συµβιβασµό, αλλά περ-
νάει στην επίθεση µε εσωτερικά πολιτικά 
κριτήρια. 
Η Ουγγαρία είναι µία χώρα µε µεγάλα ε-
θνικά τραύµατα από τη Συνθήκη του Τρι-
ανόν, η οποία περιόρισε εδαφικά την 
Ουγγαρία µετά τον Α΄ Παγκόσµιο Πό-
λεµο και άφησε ένα σηµαντικό ποσοστό 
των Ούγγρων εκτός Ουγγαρίας. 
Στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο η Ουγγα-
ρία προσπάθησε να αλλάξει την κατά-
σταση συνεργαζόµενη µε τις δυνάµεις 
του Άξονα, µε αποτέλεσµα να υποστεί τις 
συνέπειες µετά την ήττα του ναζισµού. Α-
κολούθησαν ο σοβιετικός κοµµουνισµός 

και η σχετική καταπίεση. 
Το αποτέλεσµα αυτής της ιστορικής δια-
δροµής είναι ένας καταπιεσµένος πατρι-
ωτισµός, ο οποίος µετατρέπεται εύκολα 
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Και η νέα κόντρα των 
Βρυξελλών με τη 
Βουδαπέστη μπορεί να 
εξελιχθεί προς όφελος 
του Όρμπαν

σε εθνικισμό και προσφέρει στον Όρ-
μπαν την πρώτη ύλη για τη σύγκρουσή 
του με τις Βρυξέλλες. 
Κατά περιόδους ρίχνει λάδι στη φωτιά. 
Έχει καταγγείλει την καγκελάριο Μέρ-
κελ για «ηθικό ιμπεριαλισμό», επειδή 
του άσκησε κριτική για την προσφυ-
γική-μεταναστευτική πολιτική του. Ο 
ίδιος προβάλλει τη λεγόμενη «μη φι-
λελεύθερη Δημοκρατία» (illiberal 
Democracy) σαν εναλλακτικό τρόπο 
πολιτικής οργάνωσης. Κατά την άποψή 
του, η Ε.Ε. δίνει προτεραιότητα στα δι-
καιώματα του ατόμου, ενώ αυτός έχει 
οργανώσει ένα ανώτερο πολιτικό σύ-
στημα, όπου προηγούνται τα δικαιώ-
ματα της συλλογικότητας. 
Ακόμη και στο θέμα του προσφυγικού-
μεταναστευτικού, ο Όρμπαν είναι προ-
κλητικός εφόσον βλέπει πίσω από τις 
ροές προσφύγων και μεταναστών μία δι-
εθνή συνωμοσία με υπογραφή Σόρος. 
Η ένταση στις σχέσεις Βουδαπέστης-
Βρυξελλών έχει σχέση και με τον πολι-
τικό σχεδιασμό του Όρμπαν ενόψει των 
βουλευτικών εκλογών του 2022. Αναζη-
τεί το προνομιακό γι’ αυτόν πεδίο ανα-
μέτρησης, ώστε να μπορέσει να συσπει-
ρώσει σε ευρωσκεπτικιστική βάση τους 
ψηφοφόρους του και να διασπάσει την 
ενωμένη αντιπολίτευση.
 
Θύμα της επιτυχίας του
Ο Όρμπαν ηγείται από το 1988 του κόμ-
ματος Fidesz. Πρωταγωνίστησε στην ε-
ξέγερση της νεολαίας κατά του κομ-
μουνιστικού καθεστώτος και μετά την 
πτώση του κομμουνισμού μετέτρεψε 
το Fidesz σε κεντρώο πολιτικό κόμμα. 
Άσκησε εξουσία για μία τετραετία στη 
βάση μιας φιλελεύθερης στρατηγικής. 
H ήττα του, όμως, το 2006 από τους Σο-
σιαλιστές, που έχουν τις ρίζες τους στο 
κομμουνιστικό καθεστώς, τον έκανε να 

αλλάξει στρατηγική. Θεώρησε ότι εκτός 
από την κυβέρνηση πρέπει να ελέγξει 
και τους μηχανισμούς της εξουσίας, οι ο-
ποίοι λειτουργούσαν σε βάρος του λόγω 
της σύνδεσης του ισχυρού Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος με το κομμουνιστικό πα-
ρελθόν. 
Από το 2010 ο Όρμπαν βρίσκεται στην ε-
ξουσία με ένα πρόγραμμα με χαρακτηρι-
στικά σκληρής Δεξιάς και επιτυγχάνει ε-
ντυπωσιακά εκλογικά ποσοστά. 
Στις βουλευτικές εκλογές του 2010 το 
Fidesz πέτυχε ποσοστό 52,7%, στις εκλο-
γές του 2014 ποσοστό 44,8% και στις ε-
κλογές του 2018 ποσοστό 49,2%. 
Οι τρεις εκλογικοί θρίαμβοι εξασφάλισαν 
στον Όρμπαν –με τη βοήθεια των πολιτι-
κών συμμάχων του– συνταγματική πλει-
οψηφία δύο τρίτων στη Βουλή. Αυτό ση-
μαίνει ότι η Βουλή μπορεί να αναθεωρεί 
το Σύνταγμα σύμφωνα με τις επιδιώξεις 
του καθεστώτος. 
Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επικρά-
τηση του Fidesz στις ευρωεκλογές. Σε 
αυτές του 2009 πέτυχε ποσοστό 56,3%, 
στις ευρωεκλογές του 2014 πέτυχε 51,4% 
και στις ευρωεκλογές του 2019 πέτυχε 
52,5%. 
Τα «πενηντάρια» που εξασφαλίζει ο Όρ-

μπαν στις ευρωεκλογές είναι η απόλυτη 
επιβράβευση της ευρωσκεπτικιστικής 
του γραμμής από τους ψηφοφόρους της 
Ουγγαρίας. 
Είχαν εξασφαλίσει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μέχρις ότου 
δώδεκα κόμματα του ΕΛΚ πήραν την 
πρωτοβουλία για να επιβάλουν κάποιους 
κανόνες συμπεριφοράς στο Fidesz, ή να 
το υποχρεώσουν να αποσυρθεί από την 
ευρωπαϊκή οικογένεια της κεντροδεξιάς. 
Σε αυτή τη διαδικασία έπαιξε πρωταγωνι-
στικό ρόλο ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτά-
κης, ο οποίος θεωρούσε απαράδεκτη την 
πολιτική συμβίωση της ευρωπαϊκής κε-
ντροδεξιάς με ένα κόμμα με τα χαρακτη-
ριστικά του Fidesz. 
Τελικά, ο Όρμπαν απέσυρε το κόμμα 
του από το ΕΛΚ για να προλάβει την ε-
πίσημη διαγραφή του. Η όλη διαδικα-
σία σημαδεύτηκε από ένα κωμικοτρα-
γικό γεγονός. Ο επικεφαλής της ισχυρής 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Fidesz στο 
ΕΛΚ συνελήφθη από τη βελγική αστυνο-
μία για συμμετοχή σε πάρτι ομοφυλόφι-
λων, παρά την απαγόρευση συγκεντρώ-
σεων σε κλειστούς χώρους που ίσχυε 
λόγω πανδημίας. Ο συγκεκριμένος ευρω-
βουλευτής ειδικευόταν σε πολιτικές πα-
ρεμβάσεις υπέρ της οικογένειας και του 
κοινωνικού συντηρητισμού, χωρίς αυτές 
να δεσμεύουν την προσωπική του συμπε-
ριφορά.
 
Το τέλος του δικομματισμού
Ο θρίαμβος του Όρμπαν συνδυάζεται με 
την αποδυνάμωση του Σοσιαλιστικού 
Κόμματος. Στην Ουγγαρία μέχρι το 2010 
είχαμε μία μορφή δικομματισμού, με το 
Fidesz να διεκδικεί την εξουσία για λογα-
ριασμό όσων είχαν δώσει μάχη κατά του 
κομμουνιστικού καθεστώτος και το Σοσι-
αλιστικό Κόμμα να εκφράζει κάποιου εί-
δους ιστορική συνέχεια με τον ουγγρικό 

κομμουνισμό, ο οποίος ήταν αρκετά δι-
αφοροποιημένος από το σοβιετικό μο-
ντέλο. 
Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ήταν στην ε-
ξουσία την περίοδο 2006-2010 και δεν 
μπόρεσε να διαχειριστεί αποτελεσμα-
τικά τις συνέπειες της χρηματοπιστωτι-
κής κρίσης του 2008. 
Στις εκλογές του 2006 επικράτησε με 
43,2% και προχώρησε σε κυβερνητικό 
συνασπισμό με ένα φιλελεύθερο κόμμα 
για να περάσει το μήνυμα ότι είχε ξεπε-
ράσει τον αυταρχισμό της κομμουνιστι-
κής περιόδου. 
Τον Μάρτιο του 2009 παραιτήθηκε από 
την πρωθυπουργία και την ηγεσία του 
κόμματος ο Γκιουρξάνι, αναγνωρίζοντας 
έτσι την αδυναμία του να διαχειριστεί α-
ποτελεσματικά την οικονομική κρίση. 
Το άλλοτε πανίσχυρο Σοσιαλιστικό 
Κόμμα μπήκε, υπό την πίεση της κρί-
σης, σε διαδικασία «πασοκοποίησης». 
Στις ευρωεκλογές του 2009 το ποσοστό 
του έπεσε στο 17,3% και στις βουλευτι-
κές εκλογές του 2010 στο 19,3%. 
Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Γκιουρξάνι 
ίδρυσε το 2011 ανταγωνιστικό κόμμα 
στον χώρο της κεντροαριστεράς, τη Δη-
μοκρατική Συμμαχία. 
Η μεγάλη ήττα των Σοσιαλιστών και η 
διάσπαση που ακολούθησε σήμανε ου-
σιαστικά το τέλος του ουγγρικού δικομ-
ματισμού και δημιούργησε τις προϋπο-
θέσεις για την κυριαρχία του Όρμπαν 
και του Fidesz. 
Απαλλαγμένος από την πολιτική πίεση 
που δεχόταν από τα αριστερά, ο Όρμπαν 
σκλήρυνε τις θέσεις και την πολιτική 
του και δημιούργησε μία δυναμική επ’ 
αόριστον παραμονής στην εξουσία. 

Η επόμενη ημέρα
Οι Βρυξέλλες είναι ανάστατες γιατί δια-
πιστώνουν ότι δεν υπάρχει στην Ουγγα-
ρία πολιτική δύναμη ικανή να αμφισβη-
τήσει την κυριαρχία του Όρμπαν. 
Εκφράζουν την ανησυχία τους με τη λο-
γική δυτικοευρωπαϊκών πολιτικών δυ-
νάμεων, χωρίς να είναι βέβαιο ότι η ουγ-
γρική κοινή γνώμη θα ανταποκριθεί θε-
τικά στις παρεμβάσεις των ευρωπαϊκών 
θεσμών. 
Μπορεί ο πρωθυπουργός του Λουξεμ-
βούργου –ο οποίος είναι παντρεμένος 
με άνδρα– να θεωρεί ακατανόητες τις 
θέσεις του Όρμπαν υπέρ του περιορι-
σμού της ομοφυλοφιλίας και η πρωθυ-
πουργός της Φινλανδίας –η οποία μεγά-
λωσε με τη μητέρα της και τη σύντροφό 
της– να θεωρεί αδιανόητο τον κοινωνικό 
συντηρητισμό του ουγγρικού καθεστώ-
τος, όλα όμως θα κριθούν και το 2022 
από τους πολίτες της Ουγγαρίας. 



Οι πολιτικές κόντρες μεταξύ 
ευρωπαϊκών θεσμών και 
κυβερνήσεων λήγουν κατά 
κανόνα υπέρ των τελευταίων

Ο Όρμπαν θεωρεί ότι το νέο μέτωπο που έχει ανοίξει με 
τις Βρυξέλλες θα οδηγήσει στην εκλογική συσπείρωση 
που χρειάζεται για να εξασφαλίσει την τέταρτη συνεχή 
τετραετία και την πέμπτη συνολικά. 
Για παράδειγμα, το Fidesz δίνει μάχη κατά της οργάνω-
σης Labrisz, που μάχεται υπέρ των δικαιωμάτων των λε-
σβιών. Το περασμένο φθινόπωρο η συγκεκριμένη ορ-
γάνωση εξέδωσε παιδικό βιβλίο εμπνευσμένο από τα 
παραμύθια του Σαρλ Περό και των αδερφών Γκριμ. Η 
Σταχτοπούτα είναι νεαρό γκέι αγόρι που ανήκει στη μει-
ονότητα των Ρομά και η Χιονάτη είναι αγοροκόριτσο. 
Οι κυβερνητικοί παράγοντες κάλεσαν τους ομοφυλόφι-
λους «να αφήσουν ήσυχα τα παιδιά μας», ενώ η Ουγγα-
ρία έχει ήδη απαγορεύσει την αλλαγή φύλου με ληξιαρ-
χική πράξη. 
Οι περισσότεροι πρωθυπουργοί της Ε.Ε., όπως και η πρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φον ντερ Λάιεν, έχουν 
προειδοποιήσει την Ουγγαρία ότι αν δεν αλλάξει το περι-
εχόμενο του νόμου που ψηφίστηκε για την απαγόρευση 
προβολής ομοφυλοφιλικού περιεχομένου σε ανηλίκους, 
θα βρεθεί αντιμέτωπη με προσφυγή για παραβίαση του 
ευρωπαϊκού Δικαίου και πως αν προκύψει καταδίκη από 
το Δικαστήριο της Ε.Ε. θα ακολουθήσουν οικονομικές 
κυρώσεις. 
Η κυβερνητική πάντως θέση που προβάλλουν τα στε-
λέχη του Fidesz είναι ότι πρέπει να απαγορευτεί η προ-
παγάνδα οργανώσεων υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ στα σχολεία, 
με το σκεπτικό ότι η σεξουαλική κατεύθυνση των ανηλί-
κων είναι βασική αρμοδιότητα των γονέων. 
Η πολιτική απειλή για τον Όρμπαν δεν προέρχεται από 
τις Βρυξέλλες –οι οποίες θα δυσκολευτούν να περάσουν 
τα μηνύματά τους στην κοινή γνώμη της Ουγγαρίας– 
αλλά από την προσπάθεια των δυνάμεων της αντιπολί-
τευσης να ενωθούν, παρακάμπτοντας βασικές διαφορές 
που έχουν, για να φύγουν επιτέλους ο Όρμπαν και το 
Fidesz από την εξουσία. 
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεσμεύτηκαν να κατε-
βάσουν κοινούς υποψήφιους στις 106 εκλογικές περιφέ-
ρειες που αναδεικνύουν τους 199 βουλευτές του Κοινο-
βουλίου και κοινό υποψήφιο για την πρωθυπουργία. 
Συμφωνήθηκε ότι ο κοινός υποψήφιος για την πρωθυ-
πουργία θα αναδειχθεί το φθινόπωρο σε δύο γύρους, με 
άμεση ψηφοφορία των πολιτών που ενδιαφέρονται. 
Με βάση τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο, το ποσοστό του κόμμα-
τος Fidesz του Όρμπαν κυμαίνεται από 47% ως 52% και 
των κομμάτων της ενωμένης αντιπολίτευσης από 42% ως 
50%. 
Ανάλογα με τη δημοσκόπηση, στις επόμενες βουλευτι-
κές εκλογές μπορεί να έχουμε επικράτηση του Fidesz με 
διαφορά 8 ως 9 μονάδες, αλλά και νίκη της ενωμένης α-
ντιπολίτευσης με διαφορά τριών μονάδων. 
Είναι λογικό να θελήσει ο Όρμπαν να εκμεταλλευθεί τις 
διαφορετικές αντιλήψεις των ψηφοφόρων των κομμάτων 
της αντιπολίτευσης. Η νέα κόντρα με τις Βρυξέλλες για 
τον τρόπο ενημέρωσης των ανηλίκων για την ομοφυλο-
φιλία τού προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. 
Ισχυρότερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βουλή είναι 
το Jobbik, το οποίο μέχρι το 2014 αντιμετωπιζόταν από 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα σαν κάτι ανάλογο με τη 
Χρυσή Αυγή, γι’ αυτό απέφευγαν κάθε επαφή μαζί του. 
Από το 2015, όμως, το Jobbik μετακινείται προς τον χώρο 
της Δεξιάς. Το 2018 αναδείχθηκε σε κόμμα αξιωματι-

κής αντιπολίτευσης εξασφαλίζοντας 19% των ψήφων στις 
βουλευτικές εκλογές. Στις ευρωεκλογές του 2019 έπεσε 
στο 6,3%, ενώ οι δημοσκοπήσεις το τοποθετούν στο 11% 
ως 16%. 
Ανοδικά κινείται στην αντιπολίτευση η Δημοκρατική 
Συμμαχία του Γκιουρξάνι, η οποία καταγράφει δημοσκο-
πικά ποσοστά 13% ως 18%. Στις βουλευτικές εκλογές του 
2018 κινήθηκε πολύ χαμηλά, στο 5,3% και λίγο έλειψε να 
μείνει εκτός Βουλής εφόσον στην Ουγγαρία ισχύει όριο 
5% για την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Στις ευρωε-
κλογές του 2019 η Δημοκρατική Συμμαχία πήρε 16% και 
αναδείχθηκε σε ισχυρότερη δύναμη της αντιπολίτευσης. 
Η άνοδος της Δημοκρατικής Συμμαχίας πραγματοποι-
είται σε βάρος του «πασοκοποιημένου» Σοσιαλιστικού 
Κόμματος (MSZP), το οποίο κινείται δημοσκοπικά στο 
5% ως 10%. 
Τέλος, μια άλλη σημαντική δύναμη της αντιπολίτευσης 
είναι το φιλελεύθερο κόμμα Momentum, το οποίο κατα-
γράφει δημοσκοπικά ποσοστά 7% ως 9%.
Έχουμε λοιπόν το Jobbik –ένα πρώην ακροδεξιό κόμμα 
που μετατοπίστηκε στον συντηρητικό χώρο– να προ-
σπαθεί να συνεργαστεί με τους φιλελεύθερους του 
Momentum και τους κεντροαριστερούς του Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος και της Δημοκρατικής Συμμαχίας –οι ο-
ποίοι βρίσκονται σε κατάσταση εμφυλίου από τη διά-
σπαση του 2011– για να απομακρύνουν από την εξουσία 
τον Όρμπαν και το Fidesz. 

Η μάχη των υποψηφίων
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη ανακοινώσει 
τους υποψηφίους που θα υποστηρίξουν στη διαδικασία 
ανάδειξης του κοινού υποψήφιου της αντιπολίτευσης για 
το πρωθυπουργικό αξίωμα. 
Ισχυρός υποψήφιος είναι ο 40χρονος πρόεδρος του 
Jobbik, Πίτερ Τζάκαμπ, ο οποίος εκτιμάται ότι θα υπο-
στηριχθεί από το 30% όσων ψηφίσουν. Σημασία όμως 
δεν έχει τόσο το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, όσο το 
αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου στον οποίο συμφωνή-
θηκε να περάσουν οι τρεις πρώτοι του πρώτου γύρου. 
Έτσι, είναι πολύ πιθανόν μια συμμαχία κεντροαριστερών 
και φιλελεύθερων να σταθεί εμπόδιο στην επικράτηση 
του προέδρου του Jobbik. 
Ένας άλλος ισχυρός υποψήφιος της αντιπολίτευσης είναι 
ο δήμαρχος της Βουδαπέστης, Γκεργκέλι Καρατσόνι. Α-
ποτελεί το σύμβολο της ενότητας της αντιπολίτευσης, ε-
φόσον το Fidesz έχασε τον εξαιρετικά σημαντικό δήμο ε-
πειδή ο Καρατσόνι μπόρεσε να ενώσει τις δυνάμεις της 
αντιπολίτευσης. Είναι δημοφιλής, αλλά δεν έχει ισχυρή 
κομματική βάση, γιατί προέρχεται από ένα μικρό οικο-
λογικό κόμμα και τώρα κινείται στον φιλελεύθερο χώρο.
Η τρίτη ισχυρή υποψηφιότητα είναι της 49χρονης Κλάρα 
Ντόμπρεφ, αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου. Ανήκει στην ηγεσία της Δημοκρατικής Συμμαχίας 
και είναι σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Γκιουρξάνι. 
Το αδύνατο σημείο της είναι ότι συμβολίζει η ίδια –και 
μέσω του συζύγου της– τις αντιπαλότητες και τον διχα-
σμό της Αριστεράς. 

Παιχνίδι τακτικής
Ο Όρμπαν θα κάνει σκληρό παιχνίδι τακτικής ενόψει 
των βουλευτικών του 2022. Θα χρησιμοποιήσει τη νέα 
κόντρα με τις Βρυξέλλες για να αναδείξει τις εσωτερικές 
αντιθέσεις της ενωμένης αντιπολίτευσης και να περιορί-

σει την αξιοπιστία της. 
Η εικόνα μιας τόσο διαφορετικής, σε ό,τι αφορά τη σύν-
θεσή της, αντιπολίτευσης τού δίνει αυτή τη δυνατότητα. 
Οι ψηφοφόροι του Jobbik δυσκολεύονται να παρακο-
λουθήσουν την επιχειρηματολογία των Βρυξελλών σε 
σχέση με την ομοφυλοφιλία. 
Το Fidesz επενδύει πολλά στον δεύτερο γύρο των εκλο-
γών για την ανάδειξη του κοινού υποψηφίου της αντι-
πολίτευσης, για την πρωθυπουργία. Αν, όπως όλα δεί-
χνουν, συνασπιστούν οι κεντροαριστεροί και οι φιλε-
λεύθεροι για να κλείσουν τον δρόμο στον πρόεδρο του 
Jobbik, το Fidesz θα αποκτήσει νέες δυνατότητες επη-
ρεασμού των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων του Jobbik. 
Έχει αποδειχθεί ότι στις πολιτικές αναμετρήσεις των 
ευρωπαϊκών θεσμών με τις εθνικές κυβερνήσεις, οι τε-
λευταίες έχουν το πλεονέκτημα. Αυτή η τάση επιβε-
βαιώθηκε το 2015 με το ελληνικό δημοψήφισμα και το 
2016 με το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 
Brexit. 
Το ίδιο είναι πιθανό να συμβεί και στην Ουγγαρία, γιατί 
η κυβέρνησή της είναι πολύ πιο κοντά στην κοινή γνώμη 
της χώρας και έχει δυνατότητες άμεσου επηρεασμού 
της, εφόσον τα περισσότερα ΜΜΕ – η αντιπολίτευση 
κάνει λόγω για ποσοστό 90%– ελέγχονται από το καθε-
στώς Όρμπαν. 
Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να θέτουν οι Βρυξέλλες 
τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις τους με την πολιτική 
του Όρμπαν, αλλά να το κάνουν με έναν τρόπο που θα 
συμβάλει στην αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων σε 
βάρος του. 
Στις μέχρι τώρα αναμετρήσεις του με τις Βρυξέλλες, ο 
Όρμπαν βγαίνει ενισχυμένος στο εσωτερικό της Ουγγα-
ρίας. Ξέρει να εκφράζει τον καταπιεσμένο πατριωτισμό 
έως εθνικισμό των Ούγγρων, να καταγγέλλει την υπο-
βάθμιση της ευρωπαϊκής «Ανατολής» από την ευρωπα-
ϊκή «Δύση» και να εμφανίζεται σαν υπερασπιστής των 
παραδοσιακών αξιών, οι οποίες απειλούνται από τον ευ-
ρωπαϊκό φιλελευθερισμό και την παγκοσμιοποίηση. 
Ανάλογες εξελίξεις παρατηρούνται στην Πολωνία, την 
Τσεχία, τη Σλοβενία, με κορυφαίους της πολιτικής να 
ακολουθούν σε πολλά ζητήματα «γραμμή Όρμπαν» 
και να επιβραβεύονται από τους ψηφοφόρους. 
Αποδεικνύεται στην πράξη ότι η «ανατολική» διεύ-
ρυνση της Ε.Ε. δημιούργησε νέα προβλήματα και άλ-
λαξε σε πολλές περιπτώσεις τον συσχετισμό δυνά-
μεων στο εσωτερικό της Ε.Ε. Οι Βρυξέλλες αναζη-
τούν, χωρίς ακόμη να την έχουν βρει, την κατάλληλη 
στρατηγική. 
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νων που το θεσπίζουν και τελεί σε συνάρτηση με την κοι-
νωνικοπολιτική τους τοποθέτηση. Το εκάστοτε ισχύον 
δίκαιο αποτελεί, εν τέλει μια «ιδιάζουσα μορφική και 
λειτουργική συνισταμένη μέσα σε μια κοινωνική συμβί-
ωση», σημείωνε ο ίδιος καθηγητής το 1980.
Να τονίσουμε ότι η αναφορά του Ελληνικού Συντάγματος 
σε δικαιώματα συνοδεύεται με αναφορά σε υποχρεώσεις. 
Ότι η ελευθερία του καθενός, έχει ως σαφές όριο την ίδια 
ελευθερία του άλλου. Τι σημαίνουν αυτά πρακτικά; Ότι 
όλοι μας περιορίζουμε συμφωνημένα και με κανόνες το 
εύρος της ελευθερίας μας, ώστε να μην εμποδίζουμε τον 
διπλανό μας. Ότι η ανεξέλεγκτη άσκηση ελευθερίας (α-
συδοσία) προκαλεί τον περιορισμό της αντίστοιχης ή κά-
ποιας άλλης ελευθερίας του άλλου. Απλοϊκά, το δικαίωμά 
μου να διασκεδάζω τραγουδώντας εμποδίζει το δικαίωμα 
κάποιου να κοιμηθεί και κάποιου άλλου να διασκεδάσει 
διαβάζοντας.
Στην πράξη, τους κανόνες δικαίου τους διατυπώνουν οι 
νομικοί. Είναι υποχρεωμένοι να ακούνε τους ειδικούς 
για κάθε θέμα που χρειάζεται ρύθμιση και, λαμβάνο-
ντας υπόψη και άλλες παραμέτρους, που εκφεύγουν του 
γνωστικού πεδίου των συγκεκριμένων ειδικών, να θε-
σπίζουν τους κανόνες λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτε-
ρες συνθήκες, ακούοντας και άλλες ειδικότητες, σταθμί-
ζοντας πάντα περισσότερα δεδομένα. Κανένα ζήτημα δεν 
έχει γραμμική λύση, κανένα ζήτημα δεν επιλύεται λαμ-
βάνοντας υπόψη μία μόνο παράμετρο ή ένα μόνο κριτή-
ριο ή στόχο. Η πολυπαραγοντική στάθμιση οδηγεί εξ ο-
ρισμού σε πληρέστερες λύσεις. Το κράτος το εκφράζει, 
εκάστοτε, η εκλεγμένη κυβέρνηση, η οποία έχει την τε-
λική ευθύνη. Στις δημοκρατίες δεν γίνεται αλλιώς.
Όταν λοιπόν ξεσπά πανδημία, οι γιατροί και οι συναφείς 
ειδικότητες θα διατυπώσουν το υγειονομικό πρόβλημα 
και τις ενδεδειγμένες ιατρικά λύσεις, ενώ οι άλλες ειδικό-
τητες θα προσδιορίσουν τις λοιπές δραστηριότητες που 
πρέπει να διαφυλαχτούν, να θυσιαστούν ή να προσαρμο-
στούν. Η κυβέρνηση θα λάβει τις αποφάσεις. Ο καθένας 
από εμάς μπορεί επίσης αυτοβούλως να προσαρμοστεί, 

Το δίκαιο, έγραφε ο αείμνηστος καθηγητής του 
Συνταγματικού Δικαίου, Αριστόβουλος Μάνε-
σης, είναι «σύστημα καταναγκαστικών κανόνων 
που ρυθμίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων σε ο-

ρισμένη κοινωνική συμβίωση και που την τήρησή τους ε-
πιβάλλει και εξασφαλίζει με κυρώσεις η κρατική εξουσία».
Το δίκαιο, με την παραπάνω «τεχνική - επιστημονική» έν-
νοια, δεν πρέπει να συγχέεται με την καθημερινή χρήση 
του όρου, κατά την οποία ο όρος αποκτά ιδεολογική φόρ-
τιση και σημαίνει ηθικά σωστό. Δίκιο, εκ παραλλήλου, ση-
μαίνει το αληθές, το ορθό.
Κράτος χωρίς δίκαιο δεν υπάρχει, καθώς οργανωμένη συμ-
βίωση χωρίς κανόνες δε νοείται, αλλά και, αντίστροφα, δί-
καιο χωρίς κράτος δεν νοείται, διότι δεν υπάρχει όργανο 
να το επιβάλει. Οι κανόνες που ρυθμίζουν την οργανωμένη 
συμβίωση είναι καταναγκαστικοί, δεν είναι απλές προτρο-
πές, και για τον λόγο αυτόν περιέχουν και κυρώσεις.
Το δίκαιο τους κράτους εμπεριέχει και τους κανόνες της α-
ναπαραγωγής του. Για να διατυπώσουμε απλά, υπάρχει το 
Σύνταγμα που προβλέπει πώς και με ποια όρια ψηφίζονται 
οι νόμοι, η Βουλή που ψηφίζει τους νόμους, η δυνατότητα 
της κυβέρνησης να εκδίδει αποφάσεις και διατάγματα και, 
ως αντίβαρο, υπάρχει η Δικαιοσύνη που κρίνει όλα αυτά.
Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Οι Έλληνες και 
οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανα-
γράφεται στο άρθρο 4 του Συντάγματος. Στο άρθρο 5, δε, 
αναφέρεται ρητά: «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσ-
σει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει 
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, 
εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν 
παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. Όλοι όσοι βρί-
σκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την α-
πόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας 
τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και 
θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων».
Το δίκαιο, με τις αξίες και τις προτροπές (μοντέλα συμπερι-
φοράς, η παραβίαση των οποίων επιφέρει τιμωρία) που κα-
θιερώνει, εκφράζει τις κοινωνικοπολιτικές επιλογές εκεί-

πάντα μέσα στο πλαίσιο που θα τεθεί. Λύση εκ των προ-
τέρων ορθή σε πρωτοφανές πρόβλημα δεν υπάρχει. Μπο-
ρούμε να διαφωνήσουμε με τις δοθείσες λύσεις, δεν μπο-
ρούμε όμως να ανακράξουμε «η χούντα του Κούλη μάς 
περιορίζει τα ατομικά δικαιώματα». Το κράτος έχει υπο-
χρέωση να λάβει μέτρα (και) κατά της πανδημίας και είναι 
η κυβέρνηση που το εκφράζει. Μπορούμε να ψηφίσουμε 
άλλη κυβέρνηση την επόμενη φορά, δεν μπορούμε όμως 
να αρνούμαστε την ίδια την υπόσταση του κράτους, νομί-
ζοντας αφελώς ότι κάνουμε ζημιά στο κόμμα που κυβερ-
νάει. Αρνούμενοι την ουσία της δημοκρατίας, αρνούμενοι 
δηλαδή να συμμορφωθούμε στα μέτρα του κράτους, κό-
βουμε τον λαιμό μας, με την έννοια ότι η ηθική απονομι-
μοποίηση θεσμών και οργάνων, οδηγεί σε τυφλές ήττες. 
Έτσι κινηθήκαμε και στην περίπτωση των μνημονίων και 
ακόμη δεν έχουμε συνέλθει από την πρόσκρουση στον 
τοίχο.
Όταν η παγκόσμια ιατρική κοινότητα συνιστά εμβολια-
σμό (καθόλου πρωτότυπο για όποιον στοιχειωδώς γνωρί-
ζει γράμματα), είναι πράγματι δικαίωμα του καθενός μας 
να τον αρνηθεί. Αρκεί να έχει το θάρρος και τη συνέπεια 
να αναλάβει το βάρος της επιλογής. Καμία ιατρική πράξη 
δεν είναι απολύτως ασφαλής. Ο καθένας μας υπογράφει 
για να την υποστεί. Όταν όμως η επιλογή είναι ο μη εμβο-
λιασμός, δεν μπορεί ταυτόχρονα η απαίτηση να είναι και 
ελεύθερη κυκλοφορία. Είναι ζήτημα στοιχειώδους συνέ-
πειας. Ελεύθερη κυκλοφορία σημαίνει μολύνσεις σε τρί-
τους, κάτι το οποίο δεν αποτελεί δικαίωμα του μη εμβο-
λιασμένου. Υπάρχει σαφής υποχρέωση του καθενός μας 
να μη μεταδίδει οποιαδήποτε νόσο. Και τούτο είναι παλιό, 
δεν προέκυψε σήμερα.
Ατομικό δικαίωμα είναι η διαφύλαξη της υγείας εκάστου 
και αντίστοιχο κοινωνικό δικαίωμα είναι η οργάνωση από 
το κράτος υγειονομικών δομών. Η άρνηση εμβολιασμού 
είναι επιμέρους επιλογή, όχι αυτοτελές δικαίωμα, και α-
ναλαμβάνεται στα πλαίσια της σαφούς υποχρέωσης μη δι-
ασποράς της νόσου σε τρίτους. Επομένως, συνδυάζεται με 
περιορισμό κυκλοφορίας ή και καραντίνα. Αλλιώς δεν γί-
νεται. Και δεν αλλάζει επειδή κάτι είπε ένας γιατρός ή ένας 
νομικός από αυτούς που παριστάνουν τις φωτισμένες (τρο-
μάρα τους) μειοψηφίες.
Η επίκληση ατομικού δικαιώματος, με αγνόηση των δι-
καιωμάτων των άλλων και πλήρη περιφρόνηση των αντί-
στοιχων και αυτονόητων υποχρεώσεων, μαρτυρά ασυδο-
σία και αδιαφορία για το κοινωνικό σύνολο και την ίδια τη 
δημοκρατία. Είναι διαφανής η πρόθεση των περισσότερων 
που κινούνται σε αυτό το μοτίβο να ασκήσουν κομματικό 
παίγνιο και να υπονομεύσουν την (όποια) κυβέρνηση, α-
διαφορώντας για τις καταστροφικές συνέπειες της απονο-
μιμοποίησης των θεσμών. Πληρώσαμε βαρύ λογαριασμό 
με τον κοντόφθαλμο αντιμνημονιακό αγώνα (προς τις τότε 
κυβερνήσεις), ας μη το επαναλάβουμε με το αντιεμβολια-
στικό, αποσαθρώνοντας τα πάντα, για χάρη πρόσκαιρης α-
πόκτησης επιρροής, κομματικής, θρησκευτικής ή κοινωνι-
κής στον μικρόκοσμο του καθενός.
Κράτος και κοινωνία των εύκολων «αντί» ουδέποτε προ-
όδευσε. Αντίθετα, ανέδειξε γενιές απροσάρμοστων, αντι-
κοινωνικών και δυσλειτουργικών μονάδων, που ζημιώ-
νουν το σύνολο. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να 
συμμορφωθούμε με τα θεμελιώδη της συμβίωσής μας, και 
μέσα στη χώρα και μέσα στον κόσμο ολόκληρο. Τούτο δεν 
αφορά, βεβαίως, μόνο στην πανδημία.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Δόλιες διχαστικές αντιθέσεις
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Σ
ε γάγγραινα εξελίσσεται το λα-
θρεμπόριο τσιγάρων στη χώρα 
μας. Η Ελλάδα κατέχει το δεύ-
τερο υψηλότερο ποσοστό σε πα-
ράνομα τσιγάρα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Μάλιστα, εκτιμάται ότι, 

μόνο για το 2020, τα κρατικά ταμεία έχασαν έσοδα 
551 εκατ. ευρώ (από 610 εκατ. ευρώ το 2019), ενώ 
άνω των 3,6 δισ. ευρώ είναι οι απώλειες για το διά-
στημα 2015-2020.
Παρά το γεγονός ότι το παράνομο εμπόριο τσι-
γάρων στην Ελλάδα μειώθηκε ελαφρώς σε σχέση 
με το 2019, συνεχίζει να παραμένει σε ιδιαίτερα 
υψηλά επίπεδα, όπως δείχνουν τα ευρήματα της 
νέας, ετήσιας ανεξάρτητης Έκθεσης της KPMG, 
που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Philip 
Morris International.

Παράνομα 2 στα 10 τσιγάρα
Στην Ελλάδα καταγράφηκε σημαντική αύξηση 
των παραποιημένων τσιγάρων (πρόκειται δηλαδή 
για προϊόντα απομίμησης), σε 1,62 δισ. τσιγάρα το 
2020 έναντι 1,51 δισ. τσιγάρα το 2019, και αυτά ξε-
πέρασαν για πρώτη φορά –τουλάχιστον τα τελευ-
ταία 5 χρόνια– την κατηγορία των λεγόμενων illicit 

ΓΆΓΓΡΆΙΝΆ 
ΤΟ ΛΆΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΆΡΩΝ

Μόνο για το 2020, τα κρατικά ταμεία 
έχασαν έσοδα 551 εκατ. ευρώ
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οικονομία

whites («παράνομα λευκά»), τσιγάρα δηλαδή που 
παρασκευάζονται μεν νόμιμα, αλλά διακινούνται 
λαθραία σε άλλες χώρες. Η κατανάλωση της δεύτε-
ρης αυτής κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 1,20 δισ. 
τσιγάρα το 2020 στην Ελλάδα έναντι 1,66 δισ. τσι-
γάρων το 2019. Με την αύξηση της κατανάλωσης 
παραποιημένων τσιγάρων, η Ελλάδα γίνεται η δεύ-
τερη χώρα στην Ε.Ε. σε κατανάλωση τσιγάρων που 
αποτελούν προϊόντα απομίμησης.
Την πρωτιά από την Ελλάδα σε ό,τι αφορά συνο-
λικά το μερίδιο της παράνομης αγοράς τσιγάρων 
πήρε η Γαλλία το 2020, όπου το σχετικό ποσοστό 
διαμορφώθηκε σε 23,1%. Στην τρίτη θέση κατα-
τάσσεται η Λιθουανία, με το ποσοστό της παράνο-
μης αγοράς να διαμορφώνεται σε 20,2%. Αντίθετα, 
η Ρουμανία ήταν η χώρα που παρουσίασε την με-
γαλύτερη μείωση κατανάλωσης παράνομων τσιγά-
ρων κατά 1,3 δισ..

Επιδείνωση στην πανδημία
Η πανδημία φαίνεται ότι επηρέασε δυσμενώς και 
τη νόμιμη αγορά τσιγάρων. Σύμφωνα με την έκ-
θεση της KPMG, η κατανάλωση νόμιμων τσιγάρων 
στην Ε.Ε. υποχώρησε κατά 4,7% το 2020 σε σύ-
γκριση με το 2019, σε 438,8 δισ. τσιγάρα, ενώ α-

ντιθέτως αυξήθηκε η κατανάλωση των παράνομων, 
στα 34,2 δισ. τσιγάρα, τα οποία αντιστοιχούν στο 
7,8% της συνολικής κατανάλωσης στην Ε.Ε. Η α-
πώλεια για τα κρατικά ταμεία στην Ε.Ε. υπολογίζε-
ται σε 8,5 δισ. ευρώ. 
Σύμφωνα με την έκθεση της KPMG, η παράνομη 
αγορά τσιγάρων στην Ελλάδα το 2020 βρίσκεται 
στο 22,4% (δηλ. περίπου 2 στα 10 τσιγάρα  στην 
Ελλάδα είναι παράνομα), ελαφρώς μειωμένη.

«Όλοι πληρώνουμε το κόστος»
Όπως εξηγεί ο Χρήστος Χαρπαντίδης, πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος, ανα-
φερόμενος στην Έκθεση, «το παράνομο εμπόριο 
τσιγάρων δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τον 
κλάδο μας. Όλοι πληρώνουμε το οικονομικό και 
κοινωνικό κόστος. Τα χαμένα έσοδα για τα κρατικά 
ταμεία είναι τεράστια και η ενίσχυση εγκληματι-
κών δικτύων μέσα από το λαθρεμπόριο εξακολου-
θεί να παραμένει μεγάλη απειλή», προσθέτοντας 
ότι οι ελληνικές διωκτικές Αρχές κάνουν εξαιρε-
τικές προσπάθειες για την εξάλειψη του φαινομέ-
νου. Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας πως «πριν από με-
ρικούς μήνες η Ελληνική Αστυνομία διέλυσε το 
μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής παράνομων 
τσιγάρων στην Ευρώπη και, μόλις πριν από λίγες 
εβδομάδες, οι ελληνικές τελωνειακές Αρχές κατά-
σχεσαν 340 εκατομμύρια παράνομα τσιγάρα! Επα-
ναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να παραμένουμε 
δίπλα σε όλες τις αρμόδιες Αρχές και να υποστηρί-
ζουμε το έργο τους, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως 
οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μπορούν 
να δώσουν λύσεις σε μεγάλα προβλήματα». 

Πρόγραμμα PMI Impact 
Στην κατεύθυνση αυτή, η Philip Morris 
International ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη 
του τρίτου κύκλου του χρηματοδοτικού προγράμ-
ματος PMI IMPACT, μέσω του οποίου ενισχύο-
νται πρωτοβουλίες φορέων που αφορούν το πα-
ράνομο εμπόριο τσιγάρων. Υπενθυμίζεται πως σε 
προηγούμενο κύκλο το Λιμενικό Σώμα παρέλαβε 
5 υπερσύγχρονα επιχειρησιακά σκάφη, αξίας 2,4 
εκατ. δολαρίων.
«Είναι ζωτικής σημασίας να προστατέψουμε τους 
καταναλωτές από τα παραποιημένα προϊόντα. Οι 
διωκτικές Αρχές, οι κυβερνήσεις, οι κάτοχοι εμπο-
ρικών σημάτων πρέπει να ενώσουν δυνάμεις για 
την αντιμετώπιση και την εξάλειψη του παράνο-
μου εμπορίου στην Ευρώπη και πέραν αυτής», δή-
λωσε ο Alvise Giustiniani, αντιπρόεδρος της PMI 
για την πρόληψη του παράνομου εμπορίου και 
πρόσθεσε, «η εξάλειψη του παράνομου εμπορίου 
είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο του μετα-
σχηματισμού της Philip Morris International για 
ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο και πρέπει να συνεχί-
σουμε να συνεργαζόμαστε για την αντιμετώπιση 
τυχόν παράνομων εμπορικών απειλών και κατά 
των καινοτόμων, εναλλακτικών προϊόντων μας. Η 
συμμόρφωση με τον νόμο και η αποτελεσματική 
επιβολή αυτού κατά των εγκληματικών οργανώ-
σεων που επωφελούνται από το παράνομο εμπό-
ριο είναι απόλυτη ανάγκη».



ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΠΟΧΏΡΉΣΉ ΤΏΝ 
ΉΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Κίνδυνος περιφερειακής αποσταθεροποίησης
  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Τ
ο Αφγανιστάν α-
ποδείχθηκε τε-
λικά ένα νέο Βι-
ετνάμ για τις 
ΗΠΑ. Η υπερδύ-
ναμη επικράτησε 

στα πεδία των μαχών μετά την ε-
πίθεση στους Δίδυμους Πύργους 
που δέχθηκε από την Αλ Κάιντα, 
στη συνέχεια όμως δεν μπόρεσε 
να οργανώσει την οικονομία και 
την κοινωνία του Αφγανιστάν σε 
νέα βάση, ούτε να αντιμετωπίσει 
το αντάρτικο των Ταλιμπάν. 

Εντυπωσιακοί αριθμοί
Η παρουσία των ΗΠΑ στο Αφγα-
νιστάν τερματίζεται ύστερα από 
20 χρόνια, με τον λογαριασμό να 
έχει ξεφύγει. 
Ξεπερνούν τους 3.500 οι στρατι-
ωτικοί των ΗΠΑ και των συμμα-
χικών δυνάμεων που έχασαν τη 
ζωή τους. Σε αυτούς πρέπει να 
προστεθούν γύρω στους 4.000 ε-
παγγελματίες που ήταν στην υ-
πηρεσία ιδιωτικών εταιρειών πα-
ροχής του αμυντικού τομέα και 
στην κατασκευή έργων βασικής 

υποδομής. 
Οι απώλειες των ξένων στρατευ-
μάτων και των συνεργατών τους 
είναι ελάχιστες σε σχέση με των 
Αφγανών. Εκτιμάται ότι σκοτώ-
θηκαν πάνω από 60.00 στρατιω-
τικοί, πάνω από 50.000 άμαχοι, 
ενώ σε δεκάδες χιλιάδες υπολο-
γίζονται και οι απώλειες των Τα-
λιμπάν. 
Η χώρα βρίσκεται σε μια κατά-
σταση διαρκούς εμφυλίου, με 
τα αμερικανικά και συμμαχικά 
στρατεύματα να κρατάνε την ι-

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Ο πόλεμος στο 
Αφγανιστάν κόστισε 
στις ΗΠΑ πάνω από 2 
τρισ. δολάρια

σορροπία υπέρ των κυβερνητι-
κών δυνάμεων. 
Το κόστος της στρατιωτικής ε-
πέμβασης και της παραμονής των 
ΗΠΑ στο Αφγανιστάν εκτιμάται 
σε 2,2 τρισ. δολάρια στη διάρκεια 
της εικοσαετίας, δηλαδή σε πάνω 
από 100 δισ. τον χρόνο. 
Ο πρόεδρος Τραμπ είχε ανα-
λάβει τη δέσμευση να βάλει 
τέλος σε πολέμους που συνεχί-
ζονταν χωρίς ουσιαστικό λόγο 
και σε αυτή τη γραμμή κινείται 
και ο πρόεδρος Μπάιντεν. Κατά 
την άποψή του, οι ΗΠΑ πέτυ-
χαν τους στρατιωτικούς στόχους 
τους εφόσον ο Μπιν Λάντεν ε-
ξουδετερώθηκε και η Αλ Κάιντα 
υποβαθμίστηκε και δεν αποτελεί 
πλέον σημαντική απειλή. 
Με βάση τη θεωρία που ανα-
πτύσσουν οι Αμερικανοί αξιω-
ματούχοι δεν υπάρχει λόγος να 
συνεχιστεί μία επιχείρηση που 
έχει τεράστιο κόστος και μικρή 
αποτελεσματικότητα.
 
Οι συνέπειες της 
αποχώρησης
Αν οι στόχοι των Αμερικανών ήταν 
τόσο περιορισμένοι –απλώς δη-
λαδή η εξουδετέρωση του Μπιν 
Λάντεν και η εξασθένιση της Αλ 
Κάιντα– θα μπορούσαν να τους 
είχαν πετύχει με μικρότερο κό-
στος και λιγότερη αναστάτωση. 
Με την επέμβασή τους δημι-
ούργησαν ελπίδες σε σημαντικό 
τμήμα της αφγανικής κοινωνίας, η 
οποία εκδηλώθηκε κατά των Ταλι-
μπάν και υπέρ ενός διαφορετικού 
τρόπου κοινωνικής οργάνωσης. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
προσδόκιμο ζωής για τις γυναί-
κες αυξήθηκε στα 66 χρόνια και 
27% των βουλευτικών εδρών κα-
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Οι περισσότεροι 
αναλυτές θεωρούν 
ότι οι Ταλιμπάν 
θα καταλάβουν 
την Καμπούλ τους 
επόμενους 6 ως 12 
μήνες

τέχονται από γυναίκες. Οι κοινω-
νικές κατακτήσεις απειλούνται 
εξαιτίας της στρατιωτικής ενί-
σχυσης των Ταλιμπάν, οι οποίοι 
ελέγχουν περισσότερες από 50 
από τις 400 διοικητικές περιφέ-
ρειες του Αφγανιστάν και ετοιμά-
ζονται να καταλάβουν πρωτεύου-
σες περιφερειών. Δηλώνουν ότι 
προς το παρόν δεν τους ενδιαφέ-
ρει η κατάληψη της πρωτεύου-
σας Καμπούλ. Επιμένουν, όμως, 
ότι όλα τα ξένα στρατεύματα και 
οι συνεργάτες τους θα πρέπει να 
έχουν αποχωρήσει από τη χώρα 
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021, 
διαφορετικά θα αντιμετωπιστούν 
σαν στρατεύματα κατοχής. 
Η διαδικασία που ακολουθεί-
ται παραπέμπει σε ανάλογες ει-
κόνες από την εγκατάλειψη της 
Σαϊγκόν, πρωτεύουσας του Νο-
τίου Βιετνάμ, από τους Αμερικα-
νούς το 1975. Μαζί με τα τελευ-
ταία αμερικανικά στρατεύματα 
που υπερασπίζονταν την υπό ε-
γκατάλειψη πρεσβεία, προσπα-
θούσαν να αποχωρήσουν και χι-
λιάδες Βιετναμέζοι συνεργάτες 
τους για να αποφύγουν την «κά-
θαρση» του κομμουνιστικού κα-
θεστώτος. 
18.000 Αφγανοί συνεργάτες των 
αμερικανικών στρατευμάτων 
έχουν υποβάλλει αίτηση για βίζα 
στις ΗΠΑ, ενώ άλλοι 250.000 συ-
νεργάτες των βρετανικών στρα-
τευμάτων –μεταξύ των οποίων 
πολλοί διερμηνείς– προσπαθούν 
να εγκατασταθούν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Οι Ταλιμπάν τους θεω-
ρούν «άπιστους» και τους έχουν 
στο στόχαστρο. 
Η αμερικανική επέμβαση και η 
εικοσαετής παραμονή στο Αφ-
γανιστάν άλλαξε σημαντικά την 
καθημερινή ζωή και τις προσ-
δοκίες των Αφγανών, οι οποίοι 
τώρα κινδυνεύουν να υποστούν 
εκ νέου τον ισλαμικό νόμο των 
Ταλιμπάν. 
Οι γυναίκες στο σπίτι, εκτός εκ-
παιδευτικής διαδικασίας και ε-
παγγελματικής απασχόλησης, 
και οι άνδρες υποχρεωμένοι να 
ακολουθήσουν τις υποδείξεις 
και τους «ιερούς νόμους» ενός 
μεσαιωνικού θεοκρατικού καθε-
στώτος. 
Οι επιτελείς του προέδρου 
Μπους, με χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα τον υπουργό Άμυνας, 
Ράμσφελντ, ο οποίος πέθανε 

ταυτόχρονα με την πολιτική που 
εφάρμοσε στο Αφγανιστάν, ανέ-
λυσαν εντελώς λάθος την κατά-
σταση. 
Αντί να χτυπήσουν τους τρομο-
κρατικούς πυρήνες της Αλ Κάι-
ντα –άλλωστε ο Μπιν Λάντεν ε-
ξοντώθηκε στο κρησφύγετό του 
στο Πακιστάν– κατέλαβαν μία 
χώρα που έχει παράδοση να τα-
πεινώνει τις αυτοκρατορίες. Δύο 
φορές τη βρετανική αυτοκρατο-
ρία, στη συνέχεια τη σοβιετική 
και τώρα την αμερικανική. 
Οι Αμερικανοί δεν μπόρεσαν να 
αναδιοργανώσουν τη διοίκηση 
και το στράτευμα του Αφγανι-
στάν, δεν δημιούργησαν κοινω-
νική δυναμική σε βάρος των Τα-
λιμπάν, ούτε μπόρεσαν να κερ-
δίσουν την καρδιά και το μυαλό 
των Αφγανών. 
Οι τεράστιες στρατιωτικές δαπά-
νες ωφέλησαν ένα κλειστό κύ-
κλωμα και η αναπτυξιακή βοή-
θεια μετατράπηκε –τις περισσό-
τερες φορές– σε επιδότηση στη 
διαφθορά. 
Το εκπληκτικό είναι ότι το 2003 
οι Αμερικανοί εκτιμούσαν ότι 
είχαν ελέγξει πλήρως την κατά-
σταση στο Αφγανιστάν, γι’ αυτό 
προχώρησαν στο επόμενο λάθος 
στρατηγικής σημασίας, στην ει-
σβολή και κατάληψη του Ιράκ, 
σε αναζήτηση των ανύπαρκτων, 

όπως αποδείχθηκε όπλων μα-
ζικής καταστροφής του Σαντάμ 
Χουσεΐν. 
Η αποχώρηση από το Αφγανι-
στάν συμπίπτει χρονικά με την 
αποχώρηση των Αμερικανών και 
των συμμαχικών δυνάμεων από 
το Ιράκ. Στην περίπτωση του 
Αφγανιστάν, οι συμμαχικές δυ-
νάμεις δεν μπόρεσαν να ελέγ-
ξουν το αντάρτικο των Ταλιμπάν. 
Η Σαϊγκόν έπεσε στους κομμου-
νιστές δύο χρόνια μετά την απο-
χώρηση του κύριου όγκου των α-
μερικανικών στρατευμάτων. Οι 
περισσότεροι αναλυτές καταλή-

γουν στο συμπέρασμα ότι η Κα-
μπούλ θα πέσει στα χέρια των 
Ταλιμπάν σε διάστημα έξι, το 
πολύ δώδεκα μηνών. 
Τα λάθη των ΗΠΑ στο Ιράκ οδή-
γησαν σε απίθανες καταστάσεις 
που συμπεριλαμβάνουν την προ-
σωρινή επικράτηση του Ισλαμι-
κού Κράτους και την παγιωμένη 
κυριαρχία των σιιτικών πολιτο-
φυλακών που ελέγχονται από 
την Τεχεράνη.
 
Ευρύτερες επιπτώσεις
Οι Αμερικανοί αποχωρούν από 
το Αφγανιστάν και από το Ιράκ 
κλείνοντας τα μέτωπα που είχαν 
ανοίξει στο πλαίσιο της καταπο-
λέμησης της διεθνούς τρομοκρα-
τίας. Οι περισσότερες ενέργειές 
τους αποδείχθηκαν στρατηγικά 
άστοχες και είναι λογικό να κλεί-
νουν εκκρεμότητες που δεν οδη-
γούν πουθενά. 
Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η βα-
σική πρόκληση που αντιμετωπί-
ζει είναι η άνοδος της Κίνας, η 
οποία έχει μετατραπεί σε βασικό 
στρατηγικό ανταγωνιστή των 
ΗΠΑ. Κλείνουν μέτωπα και εκ-
κρεμότητες για να στηρίξουν την 
προσπάθεια περιορισμού της κι-
νεζικής ανόδου. 
Με την αποχώρηση των Αμερι-
κανών από το Αφγανιστάν ενι-
σχύεται η θέση του Πακιστάν, το 
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οποίο συνεννοείται με τους Ταλι-
μπάν και ενισχύει βάσει σχεδίου 
την επιρροή τους στο Αφγανιστάν. 
Το Πακιστάν είναι πυρηνική δύ-
ναμη με τάση στον ισλαμικό φο-
νταμενταλισμό. 
Η νέα κατάσταση προσφέρει –θε-
ωρητικά– ευκαιρία στην Τουρ-
κία να ασκήσει επιρροή, σαν μου-
σουλμανική δύναμη, στο Αφγα-
νιστάν και να τη χρησιμοποιήσει 
για να έρθει σε συνεννόηση με τις 
ΗΠΑ. Ο Ερντογάν πρότεινε στον 
Μπάιντεν να αναλάβουν τουρκι-
κές δυνάμεις τη φύλαξη του διε-
θνούς αεροδρομίου της Καμπούλ 
μετά την αποχώρηση των αμερι-
κανικών και συμμαχικών στρα-
τευμάτων. Έθεσε όμως δύο όρους 
που είναι πρακτικά αδύνατον να 
ικανοποιηθούν. Να παραμείνει 
στην Καμπούλ διεθνής στρατιω-
τική δύναμη που θα υποστηρί-
ζει τα τουρκικά στρατεύματα. Να 
άρουν οι ΗΠΑ τις αντιρρήσεις 
τους στην αξιοποίηση από την 
Τουρκία των ρωσικών πυραύλων 
S-400. 
Οι τελευταίες εξελίξεις προκα-
λούν ανησυχία στο Ιράν, τη Ρωσία 
και την Κίνα. 
Η Κίνα θέλει να αποτρέψει μια 
νέα αναταραχή στην περιοχή της 
Σιντζιάνγκ, στην οποία κυριαρ-
χούν οι τουρκόφωνοι μουσουλ-
μάνοι Ουιγούροι.

Το σιιτικό Ιράν δεν βλέπει με 
καλό μάτι την εκ νέου μετατροπή 
του Αφγανιστάν σε ορμητήριο του 
σουνιτικού φονταμενταλισμού.
Τέλος, η Ρωσία θέλει να αποφύ-
γει την αποσταθεροποίηση στο 
Τατζικιστάν, στο Ουζμπεκιστάν 
και στο Κιργιζιστάν, κράτη τα 
οποία συμμετέχουν με τη Ρωσία 
στον Οργανισμό Συλλογικής Α-
σφάλειας, ενώ αποτελούσαν κατά 
το παρελθόν μέρος της Σοβιετι-
κής Ένωσης. 
Η Τουρκία θέλει να μεσολαβήσει 
μεταξύ της κυβέρνησης του Αφ-
γανιστάν και των Ταλιμπάν για να 
αποτραπούν τα χειρότερα, ενώ α-
νάλογη πρωτοβουλία για συνά-
ντηση εκπροσώπων των δύο αντι-
μαχόμενων στρατοπέδων, προς 
αναζήτηση πολιτικής λύσης, ανα-
λαμβάνει το Ιράν.

Το προσφυγικό-
μεταναστευτικό
Η αποχώρηση των Αμερικανών 
από το Αφγανιστάν και από το 
Ιράκ αναμένεται να δημιουργήσει 
νέα κύματα προσφύγων και μετα-
ναστών. 
Οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές δυνά-
μεις συνέβαλαν σε μια ευρύτερη 
αποσταθεροποίηση με τις επεμ-
βάσεις τους σε Αφγανιστάν, Ιράκ 
και Λιβύη και τις παρεμβάσεις 
τους στον εμφύλιο της Συρίας, ο 

οποίος έχει συμπληρώσει δεκαε-
τία. 
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τα 
στρατιωτικά πλήγματα δεν είχαν 
πολιτική και διοικητική συνέχεια, 
με αποτέλεσμα να μην φέρουν τις 
στρατηγικές επιδιώξεις των ΗΠΑ 
και των συμμάχων τους. 
Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες 
από τη Συρία, το Ιράκ, το Αφγα-
νιστάν και, μέσω Λιβύης, από τη 
μεσοσαχάρια Αφρική δημιουρ-
γούν, άθελά τους, μεγάλη πολι-
τική και κοινωνική αναταραχή 
στις ευρωπαϊκές χώρες. Προκα-
λεί αρνητική εντύπωση το γεγο-
νός ότι αυτοί που κίνησαν τα νή-
ματα σε όλες αυτές τις άστοχες ε-
πεμβάσεις –χαρακτηριστικό το 
παράδειγμα των Βρετανών– αρ-
νούνται να αναλάβουν τις ευθύ-
νες που τους αναλογούν. Θεωρούν 
ότι το μεγαλύτερο βάρος των προ-
σφυγικών-μεταναστευτικών ρευ-
μάτων πρέπει να σηκώσουν οι ευ-
ρωπαϊκές χώρες πρώτης υποδο-
χής, όπως η Ελλάδα.
Ενδεικτική των δυσκολιών που 
προκαλεί η αστάθεια σε περιο-
χές στρατηγικής σημασίας είναι 
η ματαίωση της προγραμματισμέ-
νης επίσκεψης του Έλληνα πρω-
θυπουργού, κ. Μητσοτάκη, σε 
Βαγδάτη και Ερμπίλ στο Βόρειο 
Ιράκ. Η επίθεση με ρουκέτες ε-
ναντίον του αεροδρομίου της Ερ-

Η Ουάσιγκτον 
κλείνει μέτωπα για να 
αφιερώσει τις δυνάμεις 
της στον ανταγωνισμό 
με την Κίνα

μπίλ και η κατάρριψη drone πα-
γιδευμένου με εκρηκτικά από τα 
αντιαεροπορικά συστήματα της α-
μερικανικής πρεσβείας στη Βα-
γδάτη, έστειλαν το μήνυμα ότι πο-
λιτικά και επιχειρηματικά ανοίγ-
ματα της Ελλάδας προς το Ιράκ 
καλό είναι να περιμένουν. 
Η ευρύτερη αναταραχή ασκεί 
πίεση στην Ελλάδα και μέσω των 
διεθνών τιμών του φυσικού αε-
ρίου και του πετρελαίου. Το βα-
ρέλι του πετρελαίου κινείται το 
τελευταίο διάστημα πάνω από τα 
70 δολάρια και αγγίζει τα υψηλό-
τερα επίπεδα της τελευταίας εξα-
ετίας. 
Η διαφαινόμενη ανατροπή υπέρ 
των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν 
προστίθεται στο σκληρό εμπάρ-
γκο που εφαρμόζεται σε βάρος 
του Ιράν, στον πόλεμο φθοράς 
σε βάρος των αμερικανικών και 
συμμαχικών δυνάμεων που διε-
ξάγουν οι σιιτικές πολιτοφυλα-
κές στο Ιράκ –για λογαριασμό του 
Ιράν– και στη γενικότερη ασυνεν-
νοησία μεταξύ των πετρελαιοεξα-
γωγικών κρατών για να δημιουρ-
γήσουν νέες οικονομικές επιβα-
ρύνσεις για την πατρίδα μας. 
Σε μια περίοδο κατά την οποία έ-
χουμε μεγάλη εξάρτηση από το 
εισαγόμενο φυσικό αέριο, πε-
τρέλαιο και την εισαγόμενη ηλε-
κτρική ενέργεια και τα τουριστικά 
έσοδα παραμένουν σε εξαιρετικά 
χαμηλά επίπεδα, επιβαρύνσεις 
από τα ορυκτά καύσιμα και την ε-
νέργεια συμβάλλουν στο μεγάλο 
έλλειμμα των τρεχουσών συναλ-
λαγών και στην επιστροφή στα λε-
γόμενα δίδυμα ελλείμματα.
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Δερμιτζάκης: Να συζητηθεί άμεσα το 
θέμα εμβολιασμού των παιδιών

Πέντε συστάσεις για τη λοίμωξη COVID-19 από τους ειδικούς

Β
ρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού 
και καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει είναι 
σημαντικό να προσέξουμε την υγεία μας, 
γνωρίζοντας πώς επιδρά και στη λειτουργία 
της καρδιά μας.

Όταν ο καιρός είναι ζεστός, ιδρώνουμε προκειμένου η 
θερμοκρασία του σώματος να διατηρηθεί σε φυσιολογι-
κά επίπεδα. Η έντονη όμως εφίδρωση οδηγεί σε μεγα-
λύτερη απώλεια υγρών απ’ ό,τι συνήθως, με αποτέλεσμα 
να υπάρχει κίνδυνος πτώσης της αρτηριακής πίεσης και 
εμφάνισης σημαντικής ταχυκαρδίας. Αυτό για τους περισ-
σότερους ανθρώπους δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, 
αρκεί να λαμβάνουν άφθονα υγρά όπως νερό και ανα-

ψυκτικά, που κατά προτίμηση δεν περιέχουν ζάχαρη. Αν 
όμως δεν λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα ή αν έχουμε κά-
ποια καρδιακή πάθηση, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώ-
ματα θερμικής εξάντλησης ή ακόμα και θερμοπληξίας, 
αναφέρει ο κ. Κωνσταντίνος Κοντός, καρδιολόγος.
Ενδείξεις θερμικής εξάντλησης αποτελούν ο πονοκέ-
φαλος, η έντονη εφίδρωση, το κρύο και υγρό δέρμα, οι 
μυϊκές κράμπες, η ναυτία και οι εμετοί. Σε αυτή την περί-
πτωση διακόπτουμε την όποια δραστηριότητα, μετακινού-
μαστε σε δροσερό περιβάλλον, πίνουμε άφθονα υγρά και 
κάνουμε κρύο ντους. Ενδέχεται να χρειαστούμε ιατρική 
βοήθεια.
Η θερμοπληξία εμφανίζεται με ζεστό, ξηρό δέρμα, χω-

ρίς εφίδρωση, δυνατό, γρήγορο σφυγμό, σύγχυση ή/και 
απώλεια αισθήσεων, υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, 
ναυτία ή/ και εμετό. Σε αυτή την περίπτωση ζητάμε αμέ-
σως ιατρική βοήθεια.
Τι μπορούμε όμως να κάνουμε έτσι ώστε να διατηρούμε 
τη θερμοκρασία μας και να αποτρέψουμε τη θερμοπλη-
ξία;
• Διατηρούμαστε ενυδατωμένοι, πίνοντας άφθονο 

νερό ή άλλα υγρά, που δεν περιέχουν ζάχαρη.
• Δεν καταναλώνουμε ποτά που περιέχουν αλκοόλ ή 

καφεΐνη (προκαλούν μεγαλύτερη απώλεια υγρών 
από το σώμα).

• Τρώμε μικρότερα και συχνότερα γεύματα, με ιδιαί-
τερη έμφαση στις σαλάτες και στα φρούτα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε νερό.

• Βρισκόμαστε σε δροσερό περιβάλλον.
• Φοράμε ελαφριά ρούχα (βαμβακερά κατά προτίμη-

ση), που είναι χαλαρά και δεν μας στενεύουν.
• Αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο και τη ζέστη, κυ-

ρίως από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 5 το απόγευ-
μα, που είναι και το πιο ζεστό διάστημα της ημέρας.

• Αποφεύγουμε την έντονη σωματική άσκηση, κυρίως 
κατά την διάρκεια των θερμών ωρών της ημέρας.

• Όταν είμαστε υποχρεωμένοι να μετακινηθούμε αυ-
τές τις ώρες, κινούμαστε στη σκιά, φορώντας καπέ-
λο, αντηλιακό και έχοντας μαζί μας νερό.

Η θερμοπληξία εμφανίζεται με ζε-
στό, ξηρό δέρμα, χωρίς εφίδρωση, 
δυνατό, γρήγορο σφυγμό, απώλεια 
αισθήσεων, υψηλό πυρετό, έντονο 
πονοκέφαλο, ναυτία κ.ά.

Εδώ και σχεδόν ενάμιση χρόνο, καθημερινά 
δεχόμαστε σταθερά μηνύματα και συμβου-
λές υγειονομικού χαρακτήρα προκειμένου 

να προστατευτούμε εμείς και οι οικείοι μας από 
τον κορονοϊό. Η φύση του ιού και οι μεταλλάξεις 
του αλλάζουν συχνά τα όσα γνωρίζουμε και για τον 
λόγο αυτόn χρειάζεται πάντα να ανανεώνονται και 
οι συστάσεις της επιστημονικής κοινότητας προς 
όλους. 
Έτσι οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ια-
τρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, 
Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θά-
νος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τις 
συστάσεις για την COVID-19 λοίμωξη όπως δημο-
σιεύτηκαν στο έγκριτο διεθνές περιοδικό «Nature».
Για το κοινό:
1. Να χρησιμοποιείτε μάσκα σωστά τοποθετημένη, 
πάντα σε δημόσιους χώρους. Οι Ν95 μάσκες και 
η διπλή χειρουργική μάσκα φάνηκαν πιο αποτελε-
σματικές από την απλή μάσκα σε μία μετα-ανάλυ-
ση από ένα σύνολο 39 μελετών που συμπεριέλαβε 
πάνω από 12.000 άτομα.

2. Να αποφεύγετε τους πολυσύχναστους χώρους, 
ιδίως εσωτερικούς. Σε δεδομένα από 38 μελέτες 
παρατήρησης φάνηκε ότι ο κίνδυνος μετάδοσης 
μειώνεται σημαντικά όταν τηρείται απόσταση του-
λάχιστον ενός μέτρου. Ο επαρκής αερισμός των 
εσωτερικών χώρων επίσης φαίνεται ότι συμβάλλει 
καθοριστικά στη μείωση της διασποράς.
3. Υποβληθείτε σε τεστ αν έχετε συμπτώματα της 
νόσου COVID-19 και απομονωθείτε αν έχετε ήπια 
συμπτώματα, όπως εμπύρετο, φαρυγγαλγία, βήχα, 
απώλεια γεύσης ή όσφρησης. Οι περισσότεροι 
ασθενείς μπορούν να αναρρώσουν σπίτι μόνο με 
τακτική παρακολούθηση της θερμοκρασίας και 
του κορεσμού, με μόνη παρέμβαση την επαρκή 
ενυδάτωση και τη χρήση παρακεταμόλης για το 
εμπύρετο και τις μυαλγίες. Δεν ενδείκνυται κανένα 
άλλο φάρμακο. 
4. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό, αν εμφανίσε-
τε δύσπνοια ή αν ο κορεσμός του οξυγόνου πέσει 
κάτω από 92%, ενώ η πρηνής θέση φαίνεται ότι 
προσωρινά διευκολύνει την αναπνοή.
5. Εμβολιαστείτε όσο το δυνατόν πιο άμεσα, ακόμα 
και αν έχετε νοσήσει με λοίμωξη COVID-19
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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

Με τα γκολ στον µεγάλο τελικό του Euro!

Σερί Tips

* Τοκουσίµα - Σιµίζου (11/07, 12:00): Σε πολύ άσχη-
µη αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται η Τοκουσίµα, που 
προέρχεται από τέσσερις σερί ήττες. Αντίθετα η Σιµίζου 
έχει επικρατήσει στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία 
παιχνίδια της και µπορεί να τα καταφέρει και στη συ-
γκεκριµένη έδρα. Αξίζει το διπλό στο 2.75.

* Σονάν - Τόκιο (11/07, 13:00): Σε εξαιρετική κα-
τάσταση βρίσκεται το Τόκιο, που προέρχεται από τρεις 
συνεχόµενες νίκες στο πρωτάθληµα. Η πιο πρόσφατη 
µε 3-0 απέναντι στην Οϊτά. Μπορεί να τα καταφέρει και 
απέναντι στη Σονάν. Το διπλό πληρώνει 2.37

* Χάµαρµπι - Ντέγκερφορς (11/07, 16:00): Την τρίτη 
της νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, που θα της 
δώσει τη δυνατότητα να πλησιάσει στις πρώτες θέσεις 
της βαθµολογίας, ψάχνει η Χάµαρµπι. Μπορεί έστω και 
δύσκολα να τη πετύχει απέναντι στη Ντέγκερφορς. Στο 
1.64 ο άσος.. 

Goal Tips

* Κασίβα - Κασίµα (11/07, 13:00): Γκολ και... 
θέαµα στα εντός έδρας παιχνίδια της Κασίβα. Στις 
επτά από τις οκτώ πιο πρόσφατες αναµετρήσεις στο 
γήπεδό της σηµειώθηκαν τρία τέρµατα, τουλάχι-
στον. Στο 1.95 το Over 2.5.

* Γιουβεντούτε - Γκοϊανιένσε (11/7, 17:00): Το 
σκορ δεν ξεφεύγει το τελευταίο χρονικό διάστηµα 
στα παιχνίδια των γηπεδούχων. Στις έξι πιο πρό-
σφατες αναµετρήσεις τους µάλιστα σηµειώθηκαν 
λιγότερα από τρία τέρµατα, ενώ και η Γκοϊανιένσε 
δεν σκοράρει µε ευκολία. Το Under 2.5 προσφέρε-
ται στο 1.60.

* Χόνκα - Ούλου (11/07, 18.30): Η Χόνκα είναι το 
ξεκάθαρο φαβορί για τη νίκη απέναντι στην ουραγό 
Ούλου. Στα έξι από τα επτά πιο πρόσφατα παιχνίδια 
της τελευταίας, όµως, έχουν σκοράρει και οι δύο 
αντίπαλοι. Έχει αξία το Goal/Goal στο 2.02.

Head 2 Head

* Χιροσίµα - Γιοκοχάµα (11/07, 12:00): Η Χιροσίµα 
έχει κερδίσει την αντίπαλό της τις τρεις από τις τέσσερις 
τελευταίες φορές που την αντιµετώπισε και µπορεί να 
τα καταφέρει και αυτήν τη φορά, καθώς η Γιοκοχάµα 
βρίσκεται σε πολύ άσχηµη αγωνιστική κατάσταση. Στο 
1.45 ο άσος.

* Βαλερένγκα - Λίλεστροµ (11/07, 16.30): Η Βα-
λερένγκα βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθµολογίας, 
αγωνίζεται στην έδρα της και είναι φαβορί απέναντι στη 
Λίλεστροµ. Στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία µεταξύ 
τους παιχνίδια, µάλιστα, δεν σκόραραν και οι δύο 
οµάδες. Το No Goal πληρώνει 2.07.

* Έλφσµποργκ - Έρεµπρο (11/07, 18.30): Εξαιρετική 
εντός έδρας παράδοση απέναντι στην Έρεµπρο έχει η 
Έλφσµποργκ, που έχει κερδίσει στα επτά από τα οκ τώ 
πιο πρόσφατα µεταξύ τους παιχνίδια. Μπορεί να τα 
καταφέρει και τώρα. ∆ικαιολογηµένο το 1.50 στον άσο. 
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Τ
ο Betarades.gr και η 
Free Sunday αυτή την 
Κυριακή έχουν επιλέξει 
για εσάς τέσσερα προ-
γνωστικά που αξίζουν 
την προσοχή σας! Έ-
χουµε για εσάς δυνατή 
επιλογή από τον σπου-

δαίο τελικό του Euro µεταξύ της Ιταλίας και 
της Αγγλίας. Ακόµη, προτάσεις µε αξία προκύ-
πτουν από εθνικά πρωταθλήµατα ανά την Ευ-
ρώπη. Όπως θα διαπιστώσετε, αναµένουµε να 
µπουν αρκετά γκολ! Ας δούµε, λοιπόν, τι προ-
τείνουµε.
Ξεκινάµε τις στοιχηµατικές προτάσεις µας µε 
τον τελικό του Euro 2020, που διεξάγεται στις 
22:00 στο Γουέµπλεϊ ανάµεσα στην Αγγλία και 
την Ιταλία. Τα «τρία λιοντάρια» κατάφεραν να 
πάρουν στην παράταση την πρόκριση, επικρα-
τώντας µε 2-1 επί της ∆ανίας (κανονική διάρ-
κεια αγώνα 1-1), µε ένα πέναλτι που προκά-
λεσε έντονες αντιδράσεις. Στα έξι παιχνίδια 
που έχουν δώσει στη διοργάνωση έχουν απο-
λογισµό δύο ισοπαλίες και τέσσερις νίκες, µε 
πιο πρόσφατη αυτή (0-4) επί της Ουκρανίας. 
Συγκλονιστικός ήταν ο τρόπος µε τον οποίο 
εξασφάλισαν τη συµµετοχή τους στον τελικό 
της διοργάνωσης και οι Ιταλοί, επικρατώντας 
µε 4-2 στα πέναλτι επί της Ισπανίας (σκορ κα-
νονικής διάρκειας αγώνα 1-1). Μόνο σε µία 
από τις τρεις πιο πρόσφατες αναµετρήσεις 

τους κατάφεραν να κρατήσουν ανέπαφη την 
εστία τους. Οι δύο αντίπαλοι θα τα δώσουν όλα 
για την κατάκτηση του τίτλου, ενώ διαθέτουν 
µεγάλη ποιότητα µεσοεπιθετικά. Θα πάµε µε 
το Goal/Goal σε απόδοση 2.05.

Σκοράρουν στη Σουηδία
Συνεχίζουµε τις στοιχηµατικές µας προτά-
σεις µε την αναµέτρηση της 10ης αγωνιστικής 

του σουηδικού πρωταθλήµατος, µε τη Μιάλ-
µπι να υποδέχεται στις 16:00 τη Νόρκεπινγκ. 
Οι γηπεδούχοι έχουν σκοράρει στα οκτώ πιο 
πρόσφατα παιχνίδια τους. Παράλληλα, όµως, 
µόνο σε µία από τις έξι τελευταίες αναµετρή-
σεις τους έχουν καταφέρει να διατηρήσουν α-
νέπαφη την εστία τους. Σε καλή αγωνιστική 
κατάσταση βρίσκεται η Νόρκεπινγκ, που προ-
έρχεται από δύο συνεχόµενες νίκες. Συγκε-



ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 11/07
16:00 -> Μιάλµπι - Νόρκεπινγκ   Over 2.5  1.95

18:30 -> Χάκα - Κουόπιο   Goal/Goal  @2.00

19:00 -> Mόλντε - Οντ   Goal/Goal  1.80

22:00 -> Ιταλία - Αγγλία   Goal/Goal  2.05
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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

κριµένα, επικράτησε σε φιλικό 
παιχνίδι µε 1-0 επί της Έρε-
µπρο, ενώ για την προηγούµενη 
αγωνιστική του πρωταθλήµατος 
νίκησε µε 3-2 τη Μάλµε. Οι δύο 
οµάδες σκοράρουν, αλλά και 
δέχονται εύκολα γκολ το τελευ-
ταίο χρονικό διάστηµα. Εποµέ-
νως, θα προτιµήσουµε το Over 
2.5 σε απόδοση 1.95.

Επιθέσεις-φωτιά 
στη Φινλανδία
Μεταφερόµαστε στη Φινλαν-
δία, εκεί όπου στις 18:30 η 
Χάκα υποδέχεται την Κουόπιο 
για τη 14η αγωνιστική ηµέρα. 
Η νίκη αγνοείται για τους γη-
πεδούχους τις τελευταίες πέντε 
αγωνιστικές του πρωταθλήµα-
τος. Έχουν απολογισµό δύο ι-
σοπαλίες και µάλιστα µε το ίδιο 
σκορ (1-1) απέναντι σε Λάχτι 
και Χόνκα και τρεις ήττες, µε 
πιο πρόσφατη αυτή (1-0) από 
την Ιλβ. Η άµυνά τους δεν ε-
µπνέει ιδιαίτερη εµπιστοσύνη, 
καθώς έχουν δεχτεί 15 γκολ σε 
10 αναµετρήσεις. Αντίθετα, πε-
ρίοδο φόρµας διανύει η Κουό-
πιο, που µετράει νικηφόρο σερί 
πέντε αγώνων, µε πιο πρόσφατη 
αυτή (0-2) επί της Ούλου. Απο-
τελέσµατα που την έφεραν στη 
δεύτερη θέση της βαθµολο-
γίας, εκεί όπου συγκατοικεί µε 
την Ίντερ Τούρκου. ∆ιαθέτει 
την τρίτη καλύτερη επίθεση του 
πρωταθλήµατος, έχοντας σηµει-
ώσει 17 τέρµατα σε 11 παιχνίδια. 
Τα πάει εξαιρετικά µακριά από 
την έδρα της, έχοντας κερδίσει 
τις τρεις από τις τέσσερις πιο 
πρόσφατες αναµετρήσεις. Ανα-
µένουµε ένα ανοιχτό παιχνίδι 
και ποντάρουµε στο Goal/Goal 
σε απόδοση 2.00.

Ολοκληρώνουµε τα κυριακά-
τικα προγνωστικά µας µε την 
αναµέτρηση της 12ης αγωνι-
στικής του νορβηγικού πρω-
ταθλήµατος, εκεί όπου στις 
19:00 η Μόλντε υποδέχεται 
την Οντ. Οι γηπεδούχοι προ-
έρχονται από ήττα µε 1-0 από 
την Σάρπσµποργκ. Αποτέλε-
σµα που έσπασε το νικηφόρο 
σερί των έξι αγώνων που «έ-
τρεχα» στο πρωτάθληµα. 
Παρ’ όλα αυτά παραµένουν 
στην κορυφή του βαθµολο-
γικού πίνακα και στο +2 από 
τη δεύτερη Μπόντο Γκλιµτ. 
Η επιθετική τους γραµµή 
είναι το µεγάλο τους «όπλο», 
καθώς έχουν πετύχει 28 γκολ 
σε 12 αναµετρήσεις και έχουν 
τη καλύτερη επίθεση της κα-
τηγορίας. Σε πολύ καλή αγω-
νιστική κατάσταση βρίσκε-
ται και η Οντ, που προέρχεται 
από τρεις νίκες και δύο ισο-
παλίες στους πέντε πιο πρό-
σφατους αγώνες της, µε τε-
λευταία αυτή (2-2) απέναντι 
στη Ρόζενµποργκ. Έχει πετύ-
χει γκολ στα έξι από τα επτά 
τελευταία παιχνίδια της. Οι 
δύο αντίπαλοι σκοράρουν µε 
χαρακτηριστική ευκολία. Ε-
πιλογή µας αποτελεί το Goal/
Goal σε απόδοση 1.80.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του 
Betarades.gr για µία ακόµη ε-
βδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε 
ότι στο κορυφαίο ενηµερω-
τικό site για το στοίχηµα 
µπορείτε να βρίσκετε επιλο-
γές για live betting σε όλη τη 
διάρκεια του Σαββατοκύρια-
κου, αλλά και τις υπόλοιπες 
ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη 
στοιχηµατική δράση. Καλή 
τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!
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ALL STAR ΓΚΑΛΑ ΒΕΡΝΤΙ 
Η Εθνική Λυρική Σκηνή επιστρέφει στα 
ζωντανά θεάµατα και παρουσιάζει στο 
Παναθηναϊκό Στάδιο, στην πρώτη της εµ-
φάνισή της στην Ελλάδα, την απόλυτη ντίβα 
της όπερας, την κορυφαία σοπράνο του 21ου 
αιώνα, Άννα Νετρέµπκο. Στο All Star Γκαλά 
Βέρντι, η Άννα Νετρέµπκο θα βρεθεί στη 
σκηνή µε την κορυφαία µέτζο της εποχής 
µας Ανίτα Ρατσβελισβίλι, τον διακεκριµένο 
τενόρο Γιουσίφ Εϊβάζοφ και τον κορυφαίο 
Έλληνα βαρύτονο ∆ηµήτρη Πλατανιά. Με 
αφορµή τους εορτασµούς για τη συµπλήρω-
ση των 150 ετών από την πρεµιέρα της «Αΐ-
ντας» στο Κάιρο, οι τέσσερις πρωταγωνιστές 
της όπερας θα ερµηνεύσουν διάσηµες άριες 
και ντουέτα από την «Αΐντα», τον «Τροβα-
τόρε», τη «∆ύναµη του Πεπρωµένου», τον 
«Οθέλλο», τον «Ριγολέττο» κ.ά. Την Ορχή-
στρα της ΕΛΣ θα διευθύνει ο διακεκριµένος 
Γάλλος αρχιµουσικός Φιλίπ Ωγκέν. 

ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ – 
«ELECTRIC SOLO»
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης παρουσιάζει το 
«Electric Solo» στο Βεάκειο Θέατρο Πει-
ραιά για µία µοναδική παράσταση, την Τρί-
τη 13 Ιουλίου. Με ένα τελείως καινούργιο 
solo πρόγραµµα, ο αγαπηµένος τραγουδο-
ποιός εµφανίζεται έτοιµος να µοιραστεί νέες 
ιστορίες. Μόνος επί σκηνής, ταυτόχρονα 
όµως µαζί µε όλους και όλες µας, αντανα-
κλά τα όνειρα και τις πραγµατικότητες της 
εποχής και της ζωής µας.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΑΝΑ – «BEST OF: 
ΦΕΤΑ, SEX ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»
Οι δύο sold out παραστάσεις της Κατερίνας 
Βρανά πέρυσι τον Σεπτέµβριο ακυρώθηκαν 
λόγω του Covid-19. Το 2020, η Κατερίνα 
Βρανά έκλεισε δέκα χρόνια στην κωµωδία 
και το γιορτάζει µε τις χρυσές επιτυχίες 
της, τα best of από τις τρεις παραστάσεις της 
«Φέτα µε τη βασίλισσα», «About sex» και 
«Staying alive-Σχεδόν πέθανα». Τέταρτη 14 
Ιουλίου στις 21:00, στον Κήπο του Μεγάρου 
Μουσικής.

10-16/07
ATZENTA

Το αγαπηµένο  συγκρότηµα 
έρχεται στις 12 και 13 Ιουλίου 
στο Θέατρο Άλσος και παρου-

σιάζει ένα πρόγραµµα γεµάτο από 
τις επιτυχίες του όπως «Το κύµα», το 
«Έλεγες», το «Γιατί», το «Όλα µοιάζουν 
καλοκαίρι», το «∆εν Έχω Ιδέα», το 
«Είµαι αλλού», το «Κρυφτό», το «Ένα 
λεπτό», αλλά  και µοναδικές διασκευές 
που όλοι έχουµε αγαπήσει. Μαζί τους 
επί σκηνής θα βρίσκεται η Μαντώ, µε 
την οποία θα πραγµατοποιήσουν ένα 
«ταξίδι» στα 90s.

ΟΙ ΜΕΛΙSSES 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ ΣΤΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ  
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«Ιφιγένεια η εν Ταύροις»: 
Κλασική λιτότητα με ετερόκλητες 

αισθητικές

Μ
ια πρώτη σκηνοθετική 
κάθοδος στο αρχαίο 
θέατρο του Ασκληπιείου 
με την τραγωδία «Ιφιγένεια 
η εν Ταύροις», χωρίς 
να θεωρείται εύκολη 

επιλογή, δεν παύει να είναι μια επιλογή λογικά 
προτεραιοποιημένη. Και αυτό γιατί, ενώ στο 
συγκεκριμένο δράμα, όπως και στον «Ορέστη», 
ο Ευριπίδης πλειοδοτεί ως προς το στοιχείο του 
μύθου (καθώς σπεύδει να συμπληρώσει την 
προηγούμενη ενασχόληση με αυτόν άλλων 
ποιητών, και ιδίως του Αισχύλου), εμφανίζοντας 
μάλιστα την περίφημη εργαλειοθήκη του και 
τη νεωτερική υφολογία του αναφορικά με τη 
διαγραφή των ηρώων στον υψηλότερο βαθμό 
αρτίωσής τους, δεν δίνει τροφή σε περίπλοκες 
οντολογικές, θεολογικές, ψυχαναλυτικές 
και λοιπές προσεγγίσεις, που αναμφίβολα 
συνοδεύουν άλλα έργα του, όπως, για 
παράδειγμα, τη «Μήδεια» ή τις «Βάκχες». 
Ακόμα και ως προς τα πάντοτε ζέοντα ζητήματα, 
τη σχέση θεών - ανθρώπων και τον τρόπο 
θεώρησης του ρόλου που διαδραματίζουν 
στον κόσμο των θνητών οι πρώτοι, κι εδώ ο 
Ευριπίδης επαναδιατυπώνει με σαφήνεια και 

χωρίς περιστροφές την αξιωματική θέση του: 
οι μεν θεοί χρήζουν μιας εξευγένισης σε σχέση 
με τις επιλογές και τις παρεμβάσεις τους, οι δε 
άνθρωποι οφείλουν να αναφέρονται σε αυτούς 
με περισσότερη επίγνωση και ορθοφροσύνη, 
απαλλαγμένοι από τα βαρίδια σκοτεινών 
παραδόσεων.
  Παρόλα αυτά, το εν λόγω ευριπιδικό δράμα 
έχει δεχθεί ποικίλες ερμηνείες και έχει γίνει 
αντικείμενο μεταγενέστερων πραγματεύσεων 
από συγγραφείς, όπως τον Γκαίτε, και συνθέτες 
όπερας, όπως τον Γκλουκ, καθώς και άλλους 
δημιουργούς της μπαρόκ και της κλασικής 
περιόδου, γεγονός που του έχει προσδώσει 
ένα είδος πολυσημίας: ρομαντικό δράμα, 
θρίλερ ή τραγικωμωδία, προφανώς λόγω του 
φαινομενικά ευτυχούς τέλους, την απόδραση 
των δύο αδελφιών, Ιφιγένειας και Ορέστη, από 
τη βαρβαρική χώρα προς την Ελλάδα.
  Ο Γιώργος Νανούρης επέλεξε να συζεύξει 
στοιχεία από τις ετερόκλητες αναγνώσεις 
της τραγωδίας, δίνοντας την αίσθηση μιας 
χαλαρής διακειμενικότητας ή, ίσως, μιας 
περιπλάνησης σε αναφορές, αποφεύγοντας, 
ωστόσο, τη διατάραξη μιας εγκυρότητας που 
αποπνέει μια επιδέξια λαξευμένη απόδοση 

σε κλασικότροπα μονοπάτια. Το αποτέλεσμα 
της πρώτης απόπειρας σκηνοθεσίας του στο 
αργολικό θέατρο έδινε το στίγμα περισσότερο 
μιας ήρεμης δύναμης που προτάσσει καθαρές 
γραμμές, αρτιμελείς δομές και ευδιάκριτες 
ερμηνείες, καθώς και μιας αναπόλησης του 
μύθου στη μακραίωνη διαδρομή του, παρά μιας 
ατολμίας να κινηθεί εγκάρσια και, ενδεχομένως, 
σε αχαρτογράφητες ή και παραμορφωτικές 
περιοχές. Δεν γνωρίζουμε εάν ήταν συνειδητή 
επιλογή η κατάδειξη των αντιθέσεων που 
απορρέουν από ένα συμπίλημα ετερογενών 
στοιχείων. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι 
η τραγωδία, ως καλλιτεχνικό επιφαινόμενο 
μιας συγκεκριμένης εποχής, απαντούσε σε 
ένα σύστημα συντεταγμένων αντιλήψεων 
από το οποίο εκπορευόταν τόσο η οργανική 
διάρθρωση των στοιχείων του μύθου όσο 
και οι τεχνοτροπίες μέσω των οποίων αυτός 
αναπαρασταινόταν. Στον αντίποδα αυτής 
της ιδεολογικής τοποθέτησης σε σχέση με 
το συγκεκριμένο είδος, η σκηνοθετική ρότα 
έδειξε προς ένα κάδρο αντινομιών, όπου τα 
εμπνευσμένα και οπερατικής υφής λυρικά 
μέρη του Άγγελου Τριανταφύλλου συνυπήρχαν 
με ανεπεξέργαστες εξάρσεις και παράταιρα 
προσωδιακά μέσα από την κορυφαία 
του Χορού, Κίττυ Παϊταζόγλου, η δράση, 
ακρογωνιαίος λίθος κατά την αριστοτελική 
Ποιητική, εξελισσόταν συρόμενη πίσω από 
τους παραληρηματικούς ρυθμούς του Ορέστη-
Μιχάλη Σαράντη που παρέπεμπε σε ένα πάσχον 
υποκείμενο του ακραίου νατουραλισμού, ενώ 
η σκηνή της περίφημης αναγνώρισης είχε 
κάτι από τη δακρύβρεχτη εκρηκτικότητα του 
ρομαντικού θεάτρου. Ο Πυλάδης του Προμηθέα 
Αλειφεροπούλου παρέμεινε μονοδιάστατος, 
ωσάν μια αμήχανη φιγούρα, μακριά από τον 
κόσμο της λογικής και της φλεγματικότητας, σε 
αντίθεση με τον Θόα του Νίκου Ψαρρά, από τον 
οποίο αναδείχθηκαν περισσότερες πτυχές της 
τυφλής εξουσίας.
   Η επιλογή να συναντηθούν στο ίδιο πρόσωπο 
οι ρήσεις του βουκόλου και του αγγελιοφόρου 
(Πυγμαλίων Δαδακαρίδης) υπήρξε άλλο 
ένα σημείο τριβής, καθώς εκτελέστηκαν 
χωρίς ιδιαίτερα διακριτά στοιχεία (δεδομένου 
ότι απαγγέλλονται σε δύο διαφορετικής 
ατμόσφαιρας χρονικά σημεία, η πρώτη μέσα στο 
ζοφερό πλαίσιο μιας ύπουλης αταραξίας που 
επιβάλλει η τελετουργική ρουτίνα της ηρωίδας 
και η δεύτερη κατά τη λύση της τραγωδίας).  
   Αυτή τη μεταστροφή της ατμόσφαιρας από την 
προσήλωση στο αβάσταχτο ιερό καθήκον προς 
τη σχεδόν θριλερική κινητικότητα φάνηκε να 
υπηρετεί πιο δυναμικά η Λένα Παπαληγούρα 
(Ιφιγένεια), μη προδίδοντας το καταστατικό μέτρο 
που ενυπάρχει στις εκδηλώσεις ενός ήρωα 
τραγωδίας. Τέλος, η παρουσία της θεάς Αθηνάς 
(Χάρις Αλεξίου), με τη στεντόρεια φωνή και το 
κατηγορηματικό ύφος, έμπλεο γαλήνιας σοφίας, 
υπήρξε για το συνολικό σκηνικό πόνημα μια 
εκβολή στοχαστικού κάλλους.
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«∆εν υπήρχε θέατρο χωρίς 
Ασκληπιείο στον αρχαίο 
κόσµο»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Το ElaiΩnas Festival, το µοναδικό site-specific φε-
στιβάλ της Αθήνας, επιστρέφει για 7η  συνεχή 
χρονιά,  σε συνδιοργάνωση µε την Περιφέρεια 

Αττικής,  συνεχίζοντας την πολιτιστική ανασκαφή των 
πιο απόκρυφων ιστοριών της πόλης, µέσα από ιαµατι-
κές παραστάσεις αρχαίου δράµατος, µε σπουδαία ελ-
ληνικά ονόµατα και µουσικούς της διεθνούς σκηνής, 
που επιστρέφουν στη χώρα αποκλειστικά για τη συµ-
µετοχή τους στον θεσµό αυτόν. Παράλληλα, ένα σπάνιο 
πολυµεσικό αφιέρωµα στον σπουδαίο αθηναιογράφο 
∆ηµήτρη Καµπούρογλου δίνει το στίγµα της φετινής 
διοργάνωσης. Από τις 26 Ιουλίου έως την 1η Αυγού-
στου, µε ελεύθερη είσοδο, στον µοναδικό χώρο του 
Βιοµηχανικού Πάρκου των παλιών Πλεκτηρίων-Υφα-
ντηρίων. O καλλιτεχνικός συν-διευθυντής του, Γιώρ-
γος Παλαµιώτης, µάς λέει περισσότερα. 

7η χρονιά ElaiΩnas Festival. Πείτε µας πώς ξεκί-
νησε όλη αυτή η ιδέα κατέληξε θεσµός, επιστρέφο-
ντας κάθε χρόνο;
Πάντα έψαχνα βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες και ό,τι 
άλλο έντυπο από περασµένους αιώνες. Έτσι έπεσε στα 
χέρια µου το βιβλίο του ∆ηµήτρη Καµπούρογλου «Ο 
αναδροµάρης της Αττικής», από τις εκδόσεις Καραβία, 
που ουσιαστικά νοηµατοδότησε το φεστιβάλ. 
∆ιαβάζει κανείς πως ο Ελαιώνας του ευρύτερου Λόγ-
γου των Αθηνών τσεκουρώθηκε και κάηκε σε ασβε-
στοκάµινα. Όπως ο Ναός της Αγροτέρας Αρτέµιδος 
στο Μετς, που αποτέλεσε το πρότυπο για το ρεύµα του 
νεοκλασικισµού στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, δια-
µελίστηκε για να γίνει ασβέστης και σφαίρες της επο-
χής. Πίσω όµως απ’ όλα αυτά ήταν η περιγραφή της α-
πίστευτης οµορφιάς που προϋπήρχε, όπως και πίσω 
από κάθε θεατρική παράσταση είναι τα αρχαία κεί-
µενα. ∆ηλαδή στη φύση όπως και στην τέχνη η συνέ-
χεια του χρόνου είναι σαν την «ενωµένη, αρραγή και 
αδιαίρετη οικουµένη», της «Οκτάνας», του Εµπειρίκου.
Έτσι ξεκινήσαµε µε τη Φένια Παπαδόδηµα, έχοντας 
την αµέριστη βοήθεια της παραγωγού Ρούλας Νικο-
λάου, του Παναγιώτη Καλαµαρά του τότε «Μουσική 
& Μουσικοί», και της Καλής Κυπαρίση από το ίδρυµα 
Λασκαρίδη, µια σειρά ουτοπικών στην πραγµατικό-
τητα δράσεων, µε σκοπό να φέρουµε ανθρώπους της 
τέχνης και των γραµµάτων στην ίδια την περιοχή του 
πάλαι ποτέ Ελαιώνα.. Θεσµός δεν ξέρω αν θα γίνει το 
φεστιβάλ, αλλά από τότε που συνεργαστήκαµε πρώτη 
φορά µε την Περιφέρεια Αττικής και µέχρι σήµερα 
έχουν αλλάξει τρεις κυβερνήσεις. Αυτό, χωρίς να ση-
µαίνει τίποτα από µόνο του, είναι ελπιδοφόρο.

 Γιατί «Επιστροφή» και «ίαση» οι δύο θεµατικές του 
φεστιβάλ φέτος;
Για εµάς, η επιστροφή είναι κυριολεκτική γιατί γυρ-
νάµε πίσω στον Βοτανικό ανάµεσα στις βιοτεχνίες που 
ξεκίνησε το φεστιβάλ. Επίσης θα έχουµε στο φεστιβάλ 
αρκετούς µουσικούς που είτε ζουν µόνιµα στο εξωτε-
ρικό είτε η καλλιτεχνική βάση τους είναι εκτός Ελλά-
δας και παρ’ όλα αυτά επιστρέφουν για τις δράσεις του 
φεστιβάλ. Όσον αφορά τις παραστάσεις, δίνεται βάρος 
στην ίαση µέσω του θεάτρου, µιας και µην ξεχνάµε 
πως δεν υπήρχε θέατρο χωρίς Ασκληπιείο στον αρ-
χαίο κόσµο.

Τι κάνει τόσο ξεχωριστό το φετινό πρόγραµµά του; 
Πείτε µας λίγα λόγια για τις θεατρικές και µουσικές 
παραστάσεις που φιλοξενείτε φέτος.
Οι τρεις θεατρικές παραστάσεις είναι στην πραγµατικό-
τητα σπουδές πάνω στα κείµενα των τραγικών, όπου 
οι σκηνοθέτες προεκτείνουν στη βάση της δικής τους 
οπτικής τα θέµατα που πραγµατεύονται οι αρχαίοι ποι-
ητές στο σήµερα και το άµεσο χτες. Οι µουσικές παρα-
στάσεις δίνονται κυρίως από µουσικούς που δεν εµ-
φανίζονται και πολύ στην Ελλάδα. Για παράδειγµα, ο 
Σωκράτης Σινόπουλος δεν έχει άλλη ηµεροµηνία στη 
χώρα µας.

Πείτε µας λίγα παραπάνω λόγια για το αφιέρωµα 
που διοργανώνετε για τον ∆. Καµπούρολγού. Τι δρά-
σεις περιλαµβάνει;
Ενώ ο Καµπούρογλου απευθύνει έκκληση για 
να σωθεί έστω και το µικρό κοµµάτι που είχε α-
ποµείνει στα χρόνια του, αντιλαµβάνεται το µη α-
ναστρέψιµο της κατάστασης και καταλήγει: 
«Από τη σιωπή του Ελαιώνος ας υψωθή η φωνή µου. 
Από τη µικρή συστάδα των δένδρων, που αριθµούν µε 
αιώνας ό,τι τα άλλα δένδρα αριθµούν µε χρόνια. 
Είναι τα αποµεινάρια των ιερών κορµών που εγνώ-
ρισαν την Αθηνά και τον Σωκράτην. Είναι τα “αγήρατα 
φυτεύµατα” που ύµνησεν ο Σοφοκλής. 
Μη ζητείτε πλέον ελαιόδενδρα εις την κοιλάδα του Ω-
ραίου…».
Αυτό το δίπολο οµορφιάς και µιζέριας θα το εξε-
ρευνήσουµε µέσα από βίντεο, µουσικές/θεατρικές 
performances και άλλες δράσεις. 

ELAIΩNAS FESTIVAL Vol.7: 
Επιστροφή και ίαση
26 Ιουλίου - 1 Αυγούστου.

Πρώην Βιοµηχανικό Πάρκο ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 

39, 10447, Βοτανικός.

Ελεύθερη είσοδος µε ηλεκτρονική έκδοση 

δελτίου εισόδου 

στο www.elaionasfestival.com  

Πείτε µας λίγα λόγια για τον χώρο του Βιοµηχανι-
κού Πάρκου των παλιών ΠΛΥΦΑ. Πώς τον επιλέξατε 
και γιατί;
Αφενός γιατί οι περισσότεροι από όσους στεγάζονται 
µόνιµα εκεί είναι πραγµατικά ενδιαφέροντες καλλι-
τέχνες και άνθρωποι που χαίρεσαι να συνεργάζεσαι, 
αλλά και κυρίως γιατί, όπως είπα, είναι στην καρδιά 
του Ελαιώνα και αυτό είναι η ουσία της σηµειολογίας 
του ElaiΩnas Festival.

Πώς (προ)βλέπετε τον χειµώνα που έρχεται στα ζω-
ντανά θεάµατα; Πιστεύετε ότι θα αργήσουµε λόγω 
της πανδηµίας να απολαύσουµε συναυλίες, θέατρο 
και χορό µε τον τρόπο που το κάναµε πριν από δύο 
χρόνια;
Πιστεύω πως πολύ δύσκολα θα γυρίσουµε πίσω σε 
αυτό που ξέραµε.
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ΤΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΤΟΥ WWF 
ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 
ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
Το «Blue Panda» θα ταξιδέψει φέτος σε έξι 

σημαντικές θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές 
της Μεσογείου. Σε λίγες εβδομάδες θα βρεθεί και 

στην Ελλάδα, μεταφέροντας το μήνυμα για υγιείς και 
καλύτερα προστατευμένες θάλασσες

Μετά την αναγκαία παύση 
δραστηριοτήτων της περασμένης 
χρονιάς λόγω της πανδημίας, το 
ιστιοπλοϊκό σκάφος του WWF, «Blue 

Panda», άνοιξε φέτος και πάλι πανιά. Μέχρι 
και τον Νοέμβριο θα διασχίσει τη Μεσόγειο, 
με κεντρικό στόχο την ενημέρωση για τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζει η θαλάσσια 
ζωή, αλλά και τη ζωτικής σημασίας ανάγκη να 
διασφαλιστεί η προστασία του 30% της Μεσογείου 
μέχρι το 2030.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του «Blue 
Panda», θα αναδειχθεί επίσης μία από τις 
σημαντικές απειλές της Μεσογείου: τα «δίχτυα-
φαντάσματα». Πρόκειται για εγκαταλελειμμένα 
αλιευτικά εργαλεία που καταλήγουν στον βυθό, 
επιβαρύνουν τους θαλάσσιους βιότοπους 
και αποτελούν τη βασική μορφή πλαστικής 
ρύπανσης των θαλασσών μας.
Το σκάφος ξεκίνησε το ταξίδι του πριν από 
λίγες ημέρες στην Ιταλία και στη θαλάσσια 
προστατευόμενη περιοχή του Πορτοφίνο. 
Η επόμενη στάση θα είναι στην Ελλάδα και 
συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, από 17 έως 
και 25 Ιουλίου. Τους επόμενους μήνες θα 
ακολουθήσουν η Κέκοβα στην Τουρκία, η 
Κορσική στη Γαλλία, η Ταμπάρκα στην Τυνησία 
και το νησί Ταγκομάγκο στην Ισπανία. Ακόμη, 
τον Σεπτέμβριο το «Blue Panda» θα βρεθεί 
και στη Μασσαλία, όπου θα πραγματοποιηθεί 
το Παγκόσμιο Συνέδριο της IUCN (Διεθνής 
Ένωση Προστασίας της Φύσης), με στόχο να 
καλέσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
και τους επιστήμονες που θα βρίσκονται εκεί να 
υποστηρίξουν την προστασία του τουλάχιστον 
30% της Μεσογείου.
Η στάση του «Blue Panda» στην Ελλάδα θα γίνει 
στη Ζάκυνθο, καθώς εκεί βρίσκεται το Εθνικό 
Θαλάσσιο Πάρκο, ο κόλπος του Λαγανά, και 
η παραλία των Σεκανίων, το σημαντικότερο 
«μαιευτήριο» της Μεσογείου για τη θαλάσσια 
χελώνα Caretta caretta, συγκεντρώνοντας 
κάθε χρόνο 500-1.000 φωλιές. Το WWF Ελλάς 
παραμένει εδώ και σχεδόν 30 χρόνια στα Σεκάνια 
και, είτε αυτόνομα είτε μέσα από συνεργασία 
με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο και άλλες 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, προστατεύει το 
σημείο όπου επιλέγει να επιστρέφει κάθε χρόνο 
το σημαντικό αυτό είδος.
Κατά τη διάρκεια παραμονής του «Blue Panda» 
στη Ζάκυνθο, θα πραγματοποιηθούν μία σειρά 
από δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών, αλλά και την ανάδειξη της αξίας των 
θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σε 
σχέση με τη βιοποικιλότητα και την ευημερία των 
ανθρώπων. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί και η 
ανάγκη συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης σε 
μια προστατευόμενη περιοχή που αποτελεί και 
έναν κατεξοχήν τουριστικό προορισμό.
Παράλληλα, το WWF Ελλάς έχει ξεκινήσει τη 
συλλογή υπογραφών με στόχο να πιέσει την 
Πολιτεία να περάσει από τα «χαρτιά» στην πράξη 
την προστασία των θαλάσσιων προστατευόμενων 

περιοχών (ΘΠΠ). H δημιουργία και η 
αποτελεσματική διαχείριση των ΘΠΠ στην 
Ελλάδα είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία για 
την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την 
ευημερία των κοινωνιών. Όμως μόνο το 1% 
των ΘΠΠ έχει θεσμοθετημένο προστατευτικό 
καθεστώς και συγκεκριμένα μέτρα προστασίας, 
παρόλο που οι προστατευόμενες περιοχές του 
ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000 
καλύπτουν το 20% των ελληνικών χωρικών 
υδάτων.
Η Μεσόγειος, μέρος της οποίας είναι και οι 
δικές μας θάλασσες, είναι εξαιρετικά πλούσια 
σε βιοποικιλότητα και πολύ σημαντική από 
οικονομική άποψη, με τα έσοδα από την 
εκμετάλλευση των πόρων της να αγγίζουν τα 
450 δισ. δολάρια. Ωστόσο, τα στοιχεία για την 

κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της 
Μεσογείου είναι ανησυχητικά: το 75% των 
ιχθυοαποθεμάτων είναι υπεραλιευμένα, η 
θαλάσσια βιοποικιλότητα υποβαθμίζεται ραγδαία 
και η θερμοκρασία της αυξάνεται 20% πιο 
γρήγορα από ό,τι στον υπόλοιπο πλανήτη.
«Χωρίς επαρκή προστασία και αποτελεσματική 
διαχείριση των Θαλάσσιων Προστατευόμενων 
Περιοχών, το μέλλον της θάλασσάς μας είναι 
αβέβαιο. Η προστασία των ελληνικών θαλασσών, 
που διασφαλίζει υγεία και ευημερία για όλους 
μας αλλά και για το περιβάλλον, δεν χωράει 
καθυστερήσεις», επισημαίνει η Παναγιώτα 
Μαραγκού, επικεφαλής προγραμμάτων 
προστασίας περιβάλλοντος στο WWF Ελλάς.
Μπορείτε να υπογράψετε και εσείς και να 
συμβάλλετε στην προσπάθεια για υγιείς και 
προστατευμένες θάλασσες.



Ο ιστορικός 
κινηματογράφος AB 

των Άνω Πατησίων ανοίγει ξανά

Ο 
ιστορικός θερινός κινηματογράφος ΑΒ της οδού Θεοτοκοπούλου ανανεώνεται 
και μας συστήνεται ξανά ως χώρος πολιτισμού που θα αποτελέσει και πάλι πόλο 
έλξης και προορισμό των Αθηναίων για τις πολιτιστικές εξόδους τους. Στο πλαίσιο 
της στήριξης του πολιτισμού από τον Δήμο Αθηναίων και τους φορείς του, μέσω 
του Culture Is Athens / Ο πολιτισμός είναι η Αθήνα, ο ΑΒ ανοίγει τις πόρτες του 
και φωτίζει τη γειτονιά των Άνω Πατησίων, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Για 
έναν μήνα, ένα προσεκτικά διαμορφωμένο και ιδιαίτερα πλούσιο καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα περιμένει μικρούς και μεγάλους να ψυχαγωγηθούν και να περάσουν μοναδικές 
καλοκαιρινές βραδιές στη δροσερή αυλή ενός χώρου που έχει αγαπηθεί όσο λίγοι.
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μουσική, χορό και θέατρο μέσα από μια σειρά 
εκδηλώσεων, ικανή να ευχαριστήσει κάθε είδους θεατή. Αναλυτικότερα, ο ανανεωμένος χώρος θα 
φιλοξενήσει χορευτικά δρώμενα για θέματα που αφορούν τον σύγχρονο άνθρωπο («Emptiness», 
«Απόηχος», «Τέσσερις ιερές μανίες», «Κοίτα ανθρωπάκο!»), performances σύγχρονου χορού που 
αφηγούνται αληθινές ιστορίες («Κατακόκκινοι», «COVered»), τανγκό (Tango Moments), φλαμένκο 
(Sembrado Flamenco Noches de Lunares), μουσικές παραστάσεις («Μια τρελή αλφαβήτα με 
τον Άνθρωπο Ορχήστρα»), αλλά και παραστάσεις κουκλοθέατρου, διαδραστικές θεατρικές και 
μουσικοθεατρικές παραστάσεις για όλη την οικογένεια («Αγαλματάκια ακούνητα… Μέρα ή Νύχτα;», 
«Γύρω-γύρω μήνες», «Αγκαλιάστε τη Γη - Σώστε τον πλανήτη», «Ο μαθητευόμενος μάγος του 
Γκαίτε», «Μίλα και Σουτ!»)… 
Τα φώτα θα ανάψουν με ένα ξεχωριστό θέαμα από το εξαιρετικό κουιντέτο Athens Tango Ensemble, 
το οποίο θα είναι πλαισιωμένο από καταξιωμένους τραγουδιστές, ηθοποιούς και χορευτές και, 
καθώς ο ΑΒ δεν θα πάψει ποτέ να είναι ένα αγαπημένο θερινό σινεμά για όλους μας, θα σβήσουν για 
την προβολή της ταινίας «Το μεροκάματο του τρόμου», η οποία θα γίνει σε συνεργασία με το Athens 
Open Air Film Festival. Εξίσου ενδιαφέρον είναι το πρόγραμμα, όπως επίσης και οι εναλλαγές του, 
και τις υπόλοιπες βραδιές του καλοκαιριού.
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Φέτος το καλοκαίρι, στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος 
Νιάρχος» (ΚΠΙΣΝ) η κωμωδία 
έχει την τιμητική της. Τρεις 

συνεχόμενες Κυριακές (18, 25 Ιουλίου 
και 1 Αυγούστου) στις 21:00 ο δημοφιλής 
stand-up κωμικός Γιώργος Χατζηπαύλου 
παρουσιάζει στα Πανοραμικά Σκαλιά 
του ΚΠΙΣΝ ένα comedy show για παιδιά 
αποκλειστικά από 6 έως 12 ετών και τους 
γονείς τους.
Ο Γιώργος Χατζηπαύλου, μέσα από την 
αγαπημένη γλώσσα μικρών και μεγάλων, 
την κωμωδία, παρουσιάζει μία παράσταση 
που περιλαμβάνει χιουμοριστικές ιστορίες 
από τη παιδική του ηλικία, αλλά και 
απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που 
απασχολούν τα παιδιά σήμερα, όπως: 
Τι σημαίνει να είσαι παιδί τη σημερινή 
εποχή;
Πώς φαντάζονται τα παιδιά ότι ήταν οι 
γονείς τους μικροί και πώς ήταν στην 
πραγματικότητα;
Γιατί είναι περίεργες οι συμβουλές των 
μεγάλων;
Ποιο είναι το πιο αστείο πράγμα στον 
κόσμο;
Ποιος είναι ο καλύτερος σούπερ ήρωας;
Τι θα γίνουμε όταν μεγαλώσουμε;
Ποιο είναι το πιο ωραίο παραμύθι;
Ποια είναι η καλύτερη δουλειά που 
υπάρχει;
Ένας συνδυασμός stand-up comedy και 
talk show με διαδραστικό χαρακτήρα, όπου 
τα παιδιά θα διαπιστώσουν ότι οι γονείς 
τους μπορούν ακόμα να παίξουν! 
Εισιτήρια €10 (μειωμένο €5).

Stand-Up Kids!
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     ΝΕΕΣ 
       ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

Γιάννη Βλαχογιάννη Μνήµη 
«1821: Από το καριοφίλι στην πένα»
Εκδόσεις Λογότυπο
73 λογοτεχνικά κείµενα σύντοµων διηγηµάτων µε άξονα τον κόσµο του 1821, κάτω από την επιρροή της «ιστορι-
κής» ηθογραφίας στη διάρκεια τριάντα ετών (1901-1931). Έχουν πρωτοδηµοσιευθεί ανεξάρτητα σε εφηµερίδες, 
περιοδικά, αφιερώµατα της εποχής αλλά και σε τρεις αυτόνοµες επιλεκτικές εκδόσεις- συλλογές στη διάρκεια 
περίπου είκοσι ετών (1913-1931). Ο συγγραφέας, πολυγραφότατος λογοτέχνης και ακούραστος ιστοριοδίφης 
αρχείων και ντοκουµέντων, µπολιάζει το προσωπικό βίωµά του από την έκθεσή του σε αφηγήσεις του οικογενει-
ακού και κοινωνικού περιβάλλοντός του, αξιοποιεί τις ιστορικές πηγές µε τις οποίες σχετίζεται από τις έρευνές 
του, τις τρέχουσες δηµοσιεύσεις αρθρογραφίας εφηµερίδων της εποχής του και φτιάχνει ένα πρωτότυπο υλικό 
συνύπαρξης, που αποτυπώνει µε τη λογοτεχνική του γραφή µυθοπλαστικά.

Fredrik Backman
«Ένας άντρας που τον λένε Ούβε»
Μετάφραση: Γιώργος Μαθόπουλος
Εκδόσεις Κέδρος
 Ο Ούβε είναι πενήντα εννέα χρονών και ζει µόνος. Έχει αυστηρές αρχές και µια ρουτίνα που δεν αλλάζει ποτέ. 
Κάθε µέρα επιθεωρεί τη γειτονιά και ελέγχει αν τηρούνται οι κανόνες που έχει ορίσει ο σύλλογος ιδιοκτητών ακι-
νήτων. Οι γείτονες τον θεωρούν απρόσιτο, ψυχρό και ιδιότροπο. Ο κόσµος τον απογοητεύει διαρκώς, κι εκείνος δεν 
διστάζει να δείχνει τη δυσαρέσκειά του σε κάθε ευκαιρία.
Μια µέρα, οι νέοι θορυβώδεις γείτονες της απέναντι µονοκατοικίας καταστρέφουν το γραµµατοκιβώτιό του στην 
προσπάθειά τους να παρκάρουν ένα τρέιλερ. Κι έτσι αρχίζουν οι καβγάδες, αλλά και µια αναπάντεχη φιλία, που 
αλλάζει όχι µόνο τη ζωή του Ούβε αλλά και ολόκληρης της γειτονιάς. Το πρώτο βιβλίο του Φρέντρικ Μπάκµαν, µε 
το οποίο έγινε παγκοσµίως γνωστός, κυκλοφορεί σε 43 χώρες και µεταφέρθηκε στον κινηµατογράφο. Μια αστεία, 
συγκινητική και βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τη µοναξιά, τις δυσκολίες στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και την 
ανθρωπιά που µπορεί να κρύβεται εκεί που δεν το περιµένει κανείς.

Ted Chiang
«Εκπνοή»
Μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου
Εκδόσεις Ίκαρος
Οι εννέα ιστορίες που µας προσφέρει στην «Εκπνοή» ο Ted Chiang, ίσως ο σπουδαιότερος εν ζωή συγγραφέας 
επιστηµονικής φαντασίας, δεν εκτυλίσσονται σε κανέναν µακρινό γαλαξία, εκατοντάδες χρόνια από εδώ. Για την 
ακρίβεια, ο κόσµος του ελάχιστα απέχει από τον δικό µας. Με µια εκ πρώτης όψεως χαλαρή φιλοσοφική διάθεση 
και όχηµα τεχνολογίες ένα-δυο βήµατα πιο εξελιγµένες από τη δική µας, ο πολυβραβευµένος Chiang εξερευνά 
σε εκπληκτικό βάθος οικεία ερωτήµατα, που απασχολούν τον άνθρωπο εδώ και αιώνες: Μπορούµε άραγε να 
ταξιδέψουµε στον χρόνο; Έχει ο άνθρωπος πραγµατικά ελεύθερη βούληση; Πώς επηρεάζουν η µνήµη και η 
ανάµνηση αυτό που είµαστε; Ποια πλάσµατα θεωρούνται έµβια; Ή ακόµη τι θα συνέβαινε αν ήµασταν σε θέση να 
παρακολουθήσουµε εναλλακτικές εκδοχές της ζωής µας;

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Αργύρης Παυλιώτης 
«Το φάντασµα της “Αίγλης”»
Επιµέλεια: Νάντια Φαµέλου
Εκδόσεις IANOS
Ο πολυγραφότατος συγγραφέας, µε το καυστικό χιούµορ του, µας χαρίζει ένα µυθιστόρηµα όπου ξεδιπλώνεται η «οδύσσεια» 
του µέσου Έλληνα πολίτη που έρχεται αντιµέτωπος µε τη γραφειοκρατία και την «παραφροσύνη» της δηµόσιας διοίκησης 
στη δεκαετία του ‘80, παλεύοντας για την απαλλοτρίωση ενός διατηρητέου µνηµείου και καταλήγοντας σε κάποιο κέντρο 
ψυχικής υγείας, γαλήνιος και συµφιλιωµένος µε το µάταιο της περιπέτειάς του…
Απόσπαµα από το βιβλίο 
Έφυγα στις τρεις από το υπουργείο. Ακολούθησα τη διαδροµή για τον σιδηροδροµικό «Σταθµό Λαρίσης». Στον δρόµο, προ-
σπαθούσα να συνειδητοποιήσω αν αυτά που έζησα, συνέβησαν πραγµατικά και δεν τα φαντάστηκα. Όχι, δεν τα φαντάστηκα· 
συνέβησαν πραγµατικά! ∆ηλαδή σήµερα άνοιξε ο δρόµος για την απαλλοτρίωση; Και άρχισαν πάλι οι ενοχές… Αν δεν είχα 
δει αυτό το φάντασµα καθώς κατέβαινα τα σκαλοπάτια, αν δεν είχα καθίσει για να ονειροπολήσω, αν έφευγα αµέσως και 
δεν συναντούσα τον Οδυσσέα, όλα θα τέλειωναν όπως ήθελα. Τέρµα. Απαλλοτρίωση δεν γίνεται. Αλλά, σκέφτηκα, ο θείος 
Ανέστης κάτι θα σκαρφιζόταν πάλι για να µε ταλαιπωρήσει. Τουλάχιστον, µ’ αυτή την εξέλιξη, θα µ’ αφήσουν ήσυχο για κά-
ποιο διάστηµα. Από την άλλη, τίποτα δεν ήταν σίγουρο. Μπορεί να µην περνούσε από το Συµβούλιο, αφού τα οικονοµικά του 
υπουργείου δεν αντέχουν τέτοια έξοδα. Μου το επεσήµανε και ο Οδυσσέας. Οι πιθανότητες ήταν πενήντα πενήντα. Οπότε, σε 
περίπτωση αρνητικής απάντησης, θα είχαµε «ΟΧΙ µε βούλα»!

Αµάντα Γκόρµαν 
«Ο λόφος που ανεβαίνουµε»
Μετάφραση: Μυρσίνη Γκανά, MC Yinka
Εκδόσεις Ψυχογιός
Γιατί πάντα υπάρχει φως,
Αρκεί να είµαστε γενναίοι αρκετά για να το δούµε,
Αρκεί να είµαστε γενναίοι αρκετά φως να γίνουµε.
Στις 20 Ιανουαρίου 2021 η 22χρονη Αφροαµερικανή Αµάντα Γκόρµαν έγινε σύµβολο ελπίδας και αισιοδοξίας για 
εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσµο. Απαγγέλλοντας το ποίηµά της «Ο Λόφος που ανεβαίνουµε» στην ορ-
κωµοσία του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, απηύθυνε ένα οικουµενικό κάλεσµα για ένα φωτεινότερο, γενναίο 
µέλλον.
Η ανά χείρας έκδοση αποτυπώνει ακριβώς αυτήν τη στιγµή, όπου η φωνή µιας νεαρής ποιήτριας µας προσφέρει 
κουράγιο, παρηγοριά αλλά και έµπνευση για ν’ αλλάξουµε τον κόσµο.

Heddi Goodrich
«Χαµένοι στη Νάπολη»
Μετάφραση: ∆ήµητρα ∆ότση
Εκδόσεις: Κλειδάριθµος
Η Χέντι είναι µια Αµερικανίδα φοιτήτρια γλωσσολογίας που σπουδάζει στη Νάπολη και µένει στην Ισπανική 
Συνοικία. Η ζωή στις παλιές πολυκατοικίες είναι φθηνή και ο κόσµος ζει σε ετοιµόρροπα κτίρια που µοιάζουν 
κολληµένα το ένα µε το άλλο· κτίρια ψηλά, µε θέα τον ουρανό και τον Βεζούβιο, µε µπαλκόνια και ταράτσες όπου 
οι φοιτητές περνούν τον χρόνο τους αγναντεύοντας τη Νάπολη, καπνίζοντας και συζητώντας. Ο Πιέτρο είναι φοι-
τητής γεωλογίας, γιος µιας αγροτικής οικογένειας δεµένης µε τη γη µε έναν πρωτόγονο, άρρηκτο δεσµό. Παρόλο 
που το χωριό του απέχει µόλις εκατό χιλιόµετρα, ο Πιέτρο νιώθει στη Νάπολη τόσο ξένος όσο και η Χέντι. ∆υο 
νέοι στέκονται απέναντι στον κόσµο, έτοιµοι να ανοιχτούν σε κάθε εµπειρία, να απολαύσουν κάθε χαρά, να 
εκτεθούν σε κάθε πληγή.
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Αντιμετωπίστε τα 
εγκαύματα από τον 

ήλιο με φυσικά υλικά

Οι ειδικοί κάθε καλοκαίρι μάς λένε να μην κυκλοφορούμε 
στον ήλιο χωρίς προστασία. Αν αγνοήσατε τις οδηγίες 
τους ή, παρόλο που προσέχετε, δεν καταφέρατε να 

γλιτώσετε το κάψιμο, δείτε πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε 
χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν φυσικά υλικά που 
μπορούν να σας βοηθήσουν.

Αλόη: Αποτελεί την καλύτερη επιλογή για το ερεθισμένο 
δέρμα. Ενυδατώνει βαθιά την επιδερμίδα, καθώς σχηματίζει ένα 
προστατευτικό κάλυμμα πάνω από το έγκαυμα και η φλεγμονή 
υποχωρεί χάρη στις αντιοξειδωτικές και καταπραϋντικές 
ουσίες που περιέχει. Επιπλέον, η δροσερή της σύνθεση θα σας 
ανακουφίσει αμέσως.

Καλέντουλα: Τη χρησιμοποιούμε συνήθως σε εκζέματα 
και ακμή, αλλά κάνει θαυμάσια δουλειά και στο έγκαυμα, 
καθώς καταπραΰνει την επιδερμίδα και την ενυδατώνει σε 
βάθος. Βράστε μερικά πέταλα καλέντουλας και, αφού κρυώσει, 
χρησιμοποιώντας βαμβάκι ή μια καθαρή πετσέτα κάντε 
κομπρέσες στο καμένο δέρμα.

Μέλι: Το μέλι είναι επίσης αποτελεσματικό, καθώς περιέχει 
αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν τη φλεγμονή και τα μικρόβια. 
Χαρίζει στο δέρμα την άμεση ενυδάτωση που χρειάζεται, ενώ 
χάρη στα προβιοτικά και τα ένζυμα που περιέχει θρέφει με τον 
καλύτερο τρόπο την επιδερμίδα.

Πατάτα: Οι πατάτες έχουν λευκαντικές αλλά και 
καταπραϋντικές ιδιότητες. Πάρτε μια ωμή πατάτα, κόψτε τη 
σε φέτες και φροντίστε να τρίβετε τακτικά την περιοχή που 
«άρπαξε» ή αφήστε τις φέτες πάνω στο δέρμα σας για κάποια 
ώρα. Αυτή η μέθοδος θα μειώσει κατά πολύ το έντονο χρώμα 
και θα σας ανακουφίσει.

Μέντα: Είναι το πιο δροσιστικό προϊόν που μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε και δρα τόσο προληπτικά όσο και 
κατασταλτικά. Μπορείτε και να το πιείτε σαν αφέψημα τις ζεστές 
μέρες, αλλά και να κάνετε πλύσεις στο ερεθισμένο δέρμα. 
Επειδή όμως έχει την τάση να κάνει πιο ευαίσθητο το δέρμα 
στον ήλιο, είναι καλύτερα να τη χρησιμοποιείτε το βράδυ.

Τσάι: Έχει εξαιρετικές καταπραϋντικές και αντιφλεγμονώδεις 
ιδιότητες. Τα φακελάκια τσαγιού είναι η ιδανική λύση αν έχετε 
κάψει τα βλέφαρά σας.

Μην ξεχνάτε ότι σε περίπτωση εγκαύματος ο οργανισμός 
σας έχει αφυδατωθεί και πρέπει να πίνετε πολλά υγρά και να 
φροντίζετε να μένετε ενυδατωμένοι. Αν το κάψιμο είναι έντονο 
και εμφανιστούν φουσκάλες, σε καμία περίπτωση μην τις 
σπάσετε. Αν ο πόνος επιμένει ή το έγκαυμα είναι σοβαρό, πρέπει 
αμέσως να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό.
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ΕΥΕΞΙΑ
3 tips για να καις περισσότερες θερμίδες 

κατά τη διάρκεια της άσκησης
Της Χριστίνας Μαυρίδου

1.  Άλλαζε την ένταση: Όταν αλλάζεις κάτι, 
κάθε σύστημα του σώματός σου πρέπει να 
προσαρμοστεί. Προσπάθησε να αλλάζεις 
ρυθμό στη διάρκεια της προπόνησής σου, 
έτσι θα μπορείς να τα δώσεις όλα για με-
ρικά λεπτά δυνατής αεροβικής άσκησης 
και να αυξήσεις τον μεταβολισμό και την 
καύση θερμίδων! Το αυτοκίνητο καίει 

περισσότερη βενζίνη στην κίνηση όταν αυ-
ξομειώνεται η ταχύτητα παρά όταν πηγαίνει 
με σταθερή ταχύτητα. Έτσι είναι και ο μετα-
βολισμός μας.

2. Εξάντλησε τον μυ που δουλεύεις: Το 
κάψιμο που νιώθεις μετά από Χ επαναλή-
ψεις σημαίνει πως έφτασες στο αναερόβιο 

«κατώφλι» σου – δούλεψες σκληρά και 
έκαψες πολλές θερμίδες.

3. Γύμνασε εναλλάξ διαφορετικές μυϊκές 
ομάδες: Αυτό ακριβώς είναι το cross-
training και σε βοηθά να γυμναστείς 
εντατικά για περισσότερη ώρα απ’ ό,τι αν 
κολλούσες σε μόνο μία περιοχή.
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