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Γ. Κύρτσος 
Τα τρία ανατολικά 
µέτωπα της Ε.Ε

Πολιτική 
Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ 
λογόκρινε τον Πολάκη

σελ. 6-8 σελ. 3

σελ. 33 σελ. 26 σελ. 27

Συνέντευξη 
Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«Νιώθω ότι η γενιά µου θα 
φέρει σπουδαίες αλλαγές» 

Υγεία 
Οι µεταλλάξεις καθιστούν επιτακτικό τον 
εµβολιασµό 

Άποψη  
Αγγελική Κολοκοτσά 
Σκέψεις πριν, µετά και για το εµβόλιο

σελ. 9-24

• ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
• ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
• Μ. ΖΟΡΠΙ∆ΗΣ:  ΝΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΙΣΟΝΟΜΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

• ΧΡ. ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ: ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

2021-2026: 
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

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

και των αλλεργιών
•  Νηστεία: Όταν η παράδοση 

συνδυάζεται με τη σύγχρονη διατροφή
•  Ρευματικά νοσήματα και βιοομοειδή 

φάρμακα
•  Καθαρισμός προσώπου: Τα πιο 

συνηθισμένα λάθη
•  Εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα: 

Τι είναι

•  Ένταξη στο ΕΣΥ ιδιωτικών κλινικών 
λόγω Covid

•  Πώς θα αυξήσετε την αίσθηση 
ευτυχίας εν μέσω lockdown

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

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
ΆΠΟ ΤΟ 

 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
 ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΜMΑ
 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

12€

1 σακί κάρβουνα 10kg
1 σακούλα προσάναμμα  

210.3466996210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

3 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Όταν ο Ζα-
µπέτας έγινε ρεµπέτης, ο ΣΥΡΙΖΑ λογό-
κρινε τον Πολάκη
6-8 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Τρία «ανα-
τολικά» µέτωπα για την Ε.Ε.
9-24 // ΑΦΙΕΡΩΜΑ Oικονοµία: Η κρίσι-
µη εξαετία 2021-2026
• Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 2021-2026: Η µεγάλη 

εικόνα για την ελληνική οικονοµία
• Μ. ΖΟΡΠΙ∆ΗΣ «Να κατανεµηθούν 

ισόνοµα σε ολόκληρη τη χώρα τα 
κονδύλια του Ταµείου Ανάκαµψης»

• Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Πράσινη µετάβαση: 
Μεγάλες φιλοδοξίες αλλά και κό-
στος

•  ΧΡ. ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ Στόχοι, δυσκο-
λίες και ευκαιρίες της πράσινης και 
της ψηφιακής µετάβασης

• «Ελλάδα 2.0»: Έως τα τέλη Ιουλίου 
οι πρώτες εκταµιεύσεις

• Μοναδικές προοπτικές ανάπτυξης 
από το νέο ΕΣΠΑ

• Οι µεταλλάξεις επιβάλλουν αλλαγή 
στρατηγικής

• Άλµα στις ξένες επενδύσεις
25 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Ντυµένοι ή 
γυµνοί;
26 // ΥΓΕΙΑ Οι µεταλλάξεις του κορονο-

*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.

ϊού επιβάλλουν τον άµεσο εµβολιασµό 
όλων µας
27 // ΑΠΟΨΗ ΑΓΓ. ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ Σκέ-
ψεις πριν, µετά και για το εµβόλιο

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

FREE TIME
31// ΑΤΖΕΝΤΑ Τα σηµαντικότερα πολιτι-
στικά δρώµενα της εβδοµάδας
32 // ΘΕΑΤΡΟ «Το νυφικό κρεβάτι»: ∆ύο 
ηθοποιοί δαµάζουν τα ανοιχτά θέατρα
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
«Νιώθω ότι η γενιά µου θα φέρει σπου-
δαίες αλλαγές»
34 // ΣΙΝΕΜΑ Τι θα δούµε αυτό το σαβ-
βατοκύριακο
35 // ΠΡΟΣΩΠΟ Ν. ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ «Με 
ενδιαφέρει το ταπεινό»
37 // ΠΟΛΗ Αίγινα - Ναύπλιο - Αθήνα: 
γιορτάζουν µαζί τα 200 χρόνια από την 
Επανάσταση
38 // ΟΜΟΡΦΙΑ Πώς να διατηρήσετε το 
µανό σας
39 // ΕΥΕΞΙΑ Πέντε µύθοι για τη διατρο-
φή και την άσκηση



ΌΤΑΝ Ό ΖΑΜΠΈΤΑΣ ΈΓΙΝΈ ΡΈΜΠΈΤΗΣ, 
Ό ΣΥΡΙΖΑ ΛΌΓΌΚΡΙΝΈ ΤΌΝ ΠΌΛΑΚΗ

  ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ ΜΆΤΉ

«Α
ν θα έβαζα έναν τίτλο 
στη σημερινή, πραγμα-
τικά, κατάντια της κοι-
νοβουλευτικής δημο-
κρατίας στη συνεδρίαση 
αυτή, θα έβαζα δύο στί-

χους από ένα παλιό ρεμπέτικο», είπε ο πρώην ανα-
πληρωτής υπουργός υγείας, Παύλος Πολάκης, ξε-
κινώντας την ομιλία του στη συζήτηση στη Βουλή 
για την πρόταση της προκαταρκτικής επιτροπής για 
την παραπομπή του Νίκου Παππά για παράβαση 
καθήκοντος σε ό,τι αφορά στις πράξεις του ως υ-
πουργού, αναφορικά με τον νόμο για τις τηλεοπτι-
κές άδειες.
Ο πρώην υπουργός διευκρίνισε ότι αναφερόταν 
στους στίχους της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, 
«μας πήγαν για πλημμέλημα επί διαταράξει, κι 
όμως τα μητρώα μας, τα βρήκανε εντάξει», που είχε 
γράψει η στιχουργός το 1960 και είχε δώσει δώρο, 
όπως λέγεται, στον Γιώργο Ζαμπέτα.
Όμως, η ομιλία Πολάκη, η οποία ήταν ένας ύμνος 
στον Αλέξη Τσίπρα και μία σαφής περιγραφή του 
πως βλέπει την επιστροφή του στην εξουσία, δεν 
βρήκε χώρο στα επίσημα μέσα ενημέρωσης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ούτε καν στον κομματικό ιστότοπο syriza.gr, 
όπου στο τμήμα «επικαιρότητα» που καταγράφο-
νται όλες οι ομιλίες των βουλευτών που παρενέβη-
σαν στη Βουλή και στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
του Νίκου Βούτση, του Χρήστου Γιαννούλη, του 
Μάριου Κατσή αλλά και της κυρίας Δώρας Αυγέρη.
Το ενδεχόμενο ο λόγος να ήταν η συμπερίληψη 
του Ζαμπέτα στους ρεμπέτες, με τους οποίους δεν 
ανήκε στην ίδια μουσική συνομοταξία, είναι πιο πι-
θανό από κάθε άλλη εξήγηση. 
Πολύ δε περισσότερο, καθώς την ίδια ημέρα, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ είχε εκδώσει ως δελτίο τύπου, ανακοίνωση 
του κ. Πολάκη της προηγούμενης ημέρας, με την 
οποία ο πρώην υπουργός απαντούσε σε ανακοί-
νωση της ΝΔ για ομιλία του στη Βουλή για την 
άποψή του όσον αφορά τους εμβολιασμούς, ζητώ-

ντας εξηγήσεις για το πόθεν έσχες του πρωθυπουρ-
γού και τις συνθήκες θανάτου του Σήφη Βαλυράκη.

Η φωτογραφία που δεν τραβήχτηκε
Κι αν, σε κάθε περίπτωση, όσοι ήθελαν να πληρο-
φορηθούν για τα σημεία της ομιλίας του κ. Πολάκη 
θα μπορούσαν να τα βρουν είτε στην σελίδα του στο 
Facebook είτε στον ιστότοπο του documento, ε-
κείνο που είναι αδύνατο να βρεθεί είναι φωτογρα-
φία του κ. Τσίπρα με τον πρώην υπουργό του και 
τομεάρχη υποδομών, Νίκο Παππά.
Δεν υπήρχε καμία, ούτε από τη συζήτηση στη 
Βουλή, αλλά ούτε από τη συνδιάσκεψη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, με την τελευταία που κυκλοφορεί να είναι 
από τη διαδήλωση για το νομοσχέδιο για τις ερ-
γασιακές σχέσεις, στις 10 Ιουνίου, όταν τα μέσα έ-
καναν λόγο για «φευγαλέα συνάντηση Τσίπρα - 
Παππά στη διαδήλωση».
Ίσως για αυτό, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, 
μετά την απόφαση της Βουλής για παραπομπή 
Παππά, αξιοποίησε μια παλιά φωτογραφία των δύο 
για να ευχηθεί «Αλέξη και στα δικά σου».

Ανώνυμοι δίαυλοι με documento
Όμως, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε, έστω 
και χωρίς τον Πολάκη, ανοιχτούς τους διαύλους ε-
πικοινωνίας με το Documento και τον εκδότη του, 
αν και στην ομιλία του απέφυγε να αναφερθεί στην 
πρόβλεψη του πορίσματος της προκαταρκτικής για 
έρευνα στα οικονομικά στοιχεία της έκδοσης της ε-
φημερίδας, αλλά παρέπεμψε στο δημοσίευμά της 
για τις παραλείψεις και τα λάθη στο πόθεν έσχες 
του πρωθυπουργού και της συζύγου του, που η ε-
φημερίδα υπαινίσσεται ότι είναι εσκεμμένα.
Στη συζήτηση στη Βουλή, το όνομα του εκδότη του 
Documento, αναφέρθηκε μόνο μία φορά κι αυτή 
από τον κ. Παππά, ο οποίος κατηγόρησε τη ΝΔ, ότι 
«γελοιοποιεί ακόμα περισσότερο τη διαδικασία». 
«Δεν μας βγήκε το θέμα του Παππά, ας ελέγξουμε 
τον Βαξεβάνη», σκέφτηκε –κατά τον κ. Παππά– η 

πλειοψηφία, στην οποία καταλόγισε ότι «στοχο-
ποιεί τον Βαξεβάνη».
Σε μία άσκηση δε, δύσκολων ισορροπιών, την προ-
ηγουμένη της ομιλίας στη Βουλή και της στήριξης 
Παππά και Documento, ο κ. Τσίπρας είχε φωτο-
γραφηθεί με τον επικεφαλής της Επιτροπής Ειδι-
κών του Υπουργείου Υγείας, καθηγητή Τσιόδρα, ο 
οποίος έχει επανειλημμένα βρεθεί στο στόχαστρο 
όσων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε στη 
Βουλή.

Αναζητείται αδίκημα
Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην ομιλία του 
στη συζήτηση για την παραπομπή του κ. Παππά, ο 
πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, ο ο-
ποίος δεν συγκαταλέγεται στους πολιτικούς φίλους 
του πρώην Υπουργού, δεν αμφισβήτησε τα στοι-
χεία, αλλά το κατά πόσο η «παράβαση καθήκοντος» 
αποτελεί αδίκημα, καλώντας τη ΝΔ να κάνει απλώς 
«κοινοβουλευτικό έλεγχο», από τη στιγμή που «το 
πόρισμα που εγκαλεί για παράβαση καθηκόντων 
τον Νίκο Παππά, εγκαλεί για προσπάθεια επηρεα-
σμού της διαδικασίας, χωρίς μάλιστα αποτέλεσμα». 
Κοινώς, δηλαδή, και να προσπάθησε να επηρεάσει 
ο κ. Παππάς, δεν τα κατάφερε, δηλαδή απέτυχε.
Πάντως στο σύνολο τους, οι ομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ 
απέφυγαν τόσο να αμφισβητήσουν ευθέως τις κα-
ταγγελίες του κ. Καλογρίτσα, όσο και, στο πλαίσιο 
της διαφάνειας, να αποδεχτούν την πρόταση για έ-
λεγχο των οικονομικών του Documento, όπως ζή-
τησε η πλειοψηφία της προκαταρκτικής.

Η δύσκολη γέφυρα με το ακροατήριο 
Πολάκη
Όμως, τόσο οι ασκήσεις ισορροπίας του κ. Τσίπρα 
όσο και η προσπάθεια του κ. Πολάκη να συμπερι-
φέρεται ως εάν οι σχέσεις του με τον κ. Τσίπρα βρί-
σκονται στην περίοδο των κοινών διακοπών με φου-
σκωτό, δείχνουν να μην έχουν πλήρη ανταπόκριση 
από το ακροατήριο στο οποίο απευθύνονται.
Μάλιστα, στην ανάρτηση του κ. Πολάκη στην προ-
σωπική του σελίδα στο Facebook, με την οποία κα-
λούσε τους φίλους του να παρακολουθήσουν την ο-
μιλία του κ. Τσίπρα στο Ηράκλειο, εκφράζεται δυ-
σαρέσκεια για την επιλογή του κ. Τσίπρα να ταχθεί 
υπέρ των υποχρεωτικών εμβολιασμών.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τέτοια αντιπολίτευση, θα έχει θέμα 
ακόμη και αρχηγού κόμματος», σχολίασε ένας από 
αυτούς, ενώ ένας άλλος έγραψε ότι «ο Τσίπρας έ-
παιξε και έχασε, επέλεξε να είναι συγκυβέρνητης του 
Κούλη, του Τσιόδρα και της Λίνου, μαζί τους βουλιά-
ζει” κι ένας τρίτος, τον καλεί να αλλάξει κόμμα.
Την επομένη όμως, κι ενώ ο κ. Τσίπρας ήταν στο Η-
ράκλειο, από όπου απηύθυνε πρόσκληση σε όλους 
να εμβολιαστούν, ο κ. Πολάκης προτίμησε να είναι 
στη Βουλή και να μιλά χωρίς μάσκα, προκαλώντας 
αντιδράσεις από τον κ. Λοβέρδο. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά το ότι ο πρόε-
δρος του ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε υπέρ των υποχρεωτικών 
εμβολιασμών κρισίμων πληθυσμιακών ομάδων, α-
πέφυγε να αποκηρύξει τον κ. Πολάκη, ενώ ο εκ-
πρόσωπος τύπου του κόμματος, Νάσος Ηλιόπου-
λος, διευκρίνισε ότι υποχρεωτικότητα δεν σημαί-
νει κυρώσεις για όσους αρνούνται να εμβολιαστούν.
Όμως η ισορροπία δείχνει δύσκολη.

www.freesunday.gr 0318.07.2021

πολιτική







ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

ΤΡΊΑ «ΑΝΑΤΟΛΊΚΑ» ΜΈΤΩΠΑ 
ΓΊΑ ΤΗΝ Έ.Έ.

Προβλήματα από τις προηγούμενες αλλά και τις επόμενες 
διευρύνσεις

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η σλοβενική προεδρία 
αναδεικνύει το 
«ανατολικό» πρόβλημα 
της Ε.Ε.

Η 
Ε.Ε. έχει μπει 
σε περίοδο «α-
νατολικής» δο-
κιμασίας. Δι-
απιστώνονται 
σοβαρά προ-
βλήματα σε 

πρώην ανατολικές χώρες που έχουν ε-
νταχθεί στην Ε.Ε. Τα σοβαρότερα από 
αυτά αφορούν στο κράτος Δικαίου και 
τα δικαιώματα των πολιτών. 
Ταυτόχρονα, εμφανίζονται ολοένα με-
γαλύτερες δυσκολίες στην προγραμμα-
τισμένη διεύρυνση της Ε.Ε. προς τα δυ-
τικά Βαλκάνια. 
Μεγάλες πιέσεις δέχεται η Ε.Ε. και ε-
ξαιτίας της στρατηγικής της «ανατο-
λικής γειτονίας» που εφαρμόζει και η 
οποία τη φέρνει συχνά σε απευθείας α-
ντιπαράθεση με τη Ρωσία. 

Τα τρία «ανατολικά» μέτωπα μπορεί 
να ελεγχθούν από τις Βρυξέλλες, αλλά 
οι «27» θα πρέπει να υιοθετήσουν μια 
πολύ πιο φιλόδοξη και δυναμική στρα-
τηγική.
 
Ουγγαρία, Πολωνία και Σλο-
βενία
Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν μπει σε 
πορεία μετωπικής αντιπαράθεσης με 
τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Όρ-
μπαν και το κόμμα του, Fidesz. 
Από τη μία πλευρά εκφράζονται ανησυ-
χίες για το κράτος Δικαίου στην Ουγγα-
ρία για τη νέα νομοθεσία που μπορεί να 
οδηγήσει σε διακρίσεις σε βάρος των α-
τόμων ΛΟΑΤΚΙ και για το επίπεδο δια-
χείρισης του δημόσιου χρήματος. 
Όλα αυτά συνδυάζονται με την έγκριση 
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης της 

Ουγγαρίας. Ενισχύονται οι φωνές στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για επι-
βολή προϋποθέσεων προκειμένου να 
χρηματοδοτηθεί η Ουγγαρία από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Να 
πάρει πίσω η κυβέρνηση τη νομοθε-
σία που «προστατεύει» τους κάτω των 
18 ετών από μηνύματα υπέρ της ομο-
φυλοφιλίας και να δώσει εξηγήσεις για 
τη μετατροπή πολλών συνεργατών του 
πρωθυπουργού Όρμπαν σε βαθύπλου-
τους επιχειρηματίες με τη βοήθεια ευ-
ρωπαϊκών κονδυλίων. 
Ο Όρμπαν σηκώνει και αυτή τη φορά 
το γάντι εκτιμώντας ότι μια νέα ελεγ-
χόμενη κρίση στις σχέσεις με την Ε.Ε. 
μπορεί να του δώσει μία νέα εκλογική 
νίκη στις βουλευτικές του 2022. Αντε-
πιτίθεται καταγγέλλοντας παρεμβάσεις 

του «υπερκράτους» των Βρυξελλών στα 
εσωτερικά της Ουγγαρίας και αναζη-
τώντας πολιτικές συμμαχίες. Η κυβέρ-
νηση της Πολωνίας είναι δυναμικά στο 
πλευρό του. Οι κυβερνήσεις της Σλο-
βενίας, της Τσεχίας και της Σλοβα-
κίας δείχνουν να κατανοούν τις επιλο-
γές του, ενώ η σκληρή και η άκρα Δεξιά 
της Ε.Ε. διαπραγματεύεται μαζί του για 
μια κοινή πολιτική πορεία. Ο Όρμπαν 
έχει φτάσει στο σημείο να χρηματο-
δοτεί πολιτικές διαφημίσεις στην Ε.Ε. 
με τις οποίες ζητεί, μεταξύ των άλλων, 
την κατάργηση του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου. 
Το πρόβλημα για την Ε.Ε. είναι ότι τα 
δημοσκοπικά ποσοστά του κόμματος 
του Όρμπαν κινούνται, ενόψει των βου-
λευτικών του 2022, στο 45% ως 50%. 
Υπάρχουν για πρώτη φορά μετά από 
πολύ καιρό, αρκετές πιθανότητες να ητ-
τηθεί από την ενωμένη αντιπολίτευση, 
η οποία όμως έχει σοβαρές αδυναμίες 
και μεγάλες αντιθέσεις μεταξύ των κομ-
μάτων που την απαρτίζουν. 
Πιο σημαντική για τις εξελίξεις στην 
Ε.Ε. είναι η συνεχιζόμενη πολιτική κυ-
ριαρχία του κόμματος «Νόμος και Δι-
καιοσύνη», του Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, 
στην Πολωνία. 
Το κόμμα του Κατσίνσκι ηγείται, μετά 
την αποχώρηση των Βρετανών Συντη-
ρητικών, της πολιτικής ομάδας των Συ-
ντηρητικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο και δεν φαίνεται να έχει ισχυρό α-
ντίπαλο στην πορεία προς τις εκλογές 
του 2023. 
Η κεντροδεξιά «Πολιτική Πλατ-
φόρμα», η οποία άσκησε την εξουσία 
από το 2007 μέχρι το 2015, είναι σε έ-
ντονα καθοδική πορεία και καταγράφει 
δημοσκοπικά ποσοστά της τάξης του 
16% ως 18%, με τις δυνάμεις του κόμ-
ματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» να εμ-
φανίζονται περίπου διπλάσιες. Η κακή 
πορεία της πολωνικής κεντροδεξιάς υ-
ποχρέωσε τον πρώην πρόεδρο του 
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Προς κλιμάκωση 
της αναμέτρησης 
Βρυξελλών - Όρμπαν
Επιστροφή Τουσκ 
στην Πολωνία για 
να αμφισβητηθεί η 
κυριαρχία Κατσίνσκι

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ 
Τουσκ να επιστρέψει στην πατρίδα του, 
όπου διετέλεσε πρωθυπουργός από το 
2007 ως το 2014 και να αναλάβει εκ 
νέου την ηγεσία της «Πολιτικής Πλατ-
φόρμας».
Με τον Όρμπαν να εξακολουθεί να έχει 
το πολιτικό πλεονέκτημα ενόψει των 
βουλευτικών του 2022 και τον Κατσίν-
σκι να δείχνει ασυναγώνιστος ενόψει 
των βουλευτικών του 2023, οι Βρυξέλ-
λες θα δυσκολευτούν να συνεννοηθούν 
με τη Βουδαπέστη και τη Βαρσοβία. 
Την κατάσταση περιπλέκει το γεγο-
νός ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2021 
την προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο ασκεί η Σλοβενία. Ο πρωθυ-
πουργός της, Γιάνεζ Γιάνσα, το κόμμα 
του οποίου συμμετέχει στο Ευρωπα-
ϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), έχει σε πολλά 
ζητήματα θέσεις που βρίσκονται κοντά 
στις θέσεις του Όρμπαν και του Κατσίν-
σκι. 
Για παράδειγμα, θεωρεί ότι η προσπά-
θεια επιβολής συγκεκριμένων ιδεών σε 
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης από τις Βρυξέλλες μπορεί να 
αποτελέσει «τον ταχύτερο δρόμο προς 
τη διάλυση της Ε.Ε.». 
Προχώρησε μάλιστα και στη σύγκριση 
της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας με 
την κατάσταση που επικρατεί στην 
Ε.Ε. λέγοντας: «Κάπου τριάντα χρό-
νια πριν, η Σλοβενία ήταν τμήμα της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας, που υποτί-
θεται ότι ήταν ομοσπονδιακή. Υπήρ-
χαν σε αυτήν πέντε ή έξι διαφορετικά 
έθνη, τρεις θρησκείες, έξι δημοκρατίες, 
δύο αυτόνομες περιοχές και η χώρα δι-
αλύθηκε για διάφορους λόγους. Όμως, 
το τελευταίο καρφί στο φέρετρό της 
μπήκε όταν εμφανίστηκαν κάποιοι άν-
θρωποι οι οποίοι άρχισαν να χρησιμο-
ποιούν για τους εαυτούς τους ειδικά 
κριτήρια, εφαρμόζοντας δύο μέτρα και 
σταθμά». 
Το ξεκίνημα της σλοβενικής προεδρίας 

υπήρξε επεισοδιακό. Ο Γιάνσα καθυ-
στερεί τον ορισμό Σλοβένων δικαστών 
στο νέο θεσμό του Ευρωπαίου εισαγ-
γελέα, θεωρώντας ότι οι ανώτατοι δι-
καστικοί έχουν τις πολιτικές τους ρίζες 
στο κομμουνιστικό καθεστώς. Κατά την 
άποψή του, συνεργάζονται πολιτικά 
με Σοσιαλιστές ευρωβουλευτές για να 
φέρουν σε δύσκολη θέση την κυβέρ-
νησή του. Οι ισχυρισμοί του, τους ο-
ποίους πρόβαλε κατά τη διάρκεια της 
τελετής έναρξης της σλοβενικής προ-
εδρίας, προκάλεσαν την έντονη αντί-
δραση του εκτελεστικού αντιπροέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τί-
μερμανς, ο οποίος προέρχεται από το 
Εργατικό Κόμμα της Ολλανδίας. Αρνή-
θηκε να πάρει μέρος στην εθιμοτυπική 
φωτογράφιση με τον Σλοβένο πρωθυ-
πουργό. 
Ένας άλλος τρόπος αντίδρασης των κυ-
βερνώντων κομμάτων της Πολωνίας και 
της Ουγγαρίας στις πιέσεις που δέχο-
νται από τις Βρυξέλλες για προσαρμογή 
στους ευρωπαϊκούς κανόνες είναι η συ-
νεργασία τους με τα κόμματα της σκλη-

ρής και της άκρας Δεξιάς. Έτσι, πήραν 
μέρος σε συνδιάσκεψη 16 κομμάτων 
μεταξύ των οποίων ο Εθνικός Συναγερ-
μός της Λεπέν, η Λέγκα του Σαλβίνι, τα 
Αδέλφια της Ιταλίας της Μελόνι και το 
ισπανικό Vox. 
Στις αποφάσεις τους, τα κόμματα της 
σκληρής και της άκρας Δεξιάς υπογραμ-
μίζουν μεταξύ των άλλων ότι: «Η Ε.Ε. 
μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο 
σε εργαλείο ακραίων δυνάμεων, οι ο-
ποίες θα ήθελαν να διεξάγουν έναν πο-
λιτιστικό και θρησκευτικό μετασχημα-
τισμό και, τελικά, να επιτύχουν την οι-
κοδόμηση της Ε.Ε. χωρίς έθνη με στόχο 
να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό υ-
περκράτος». 
Επιλέγουν το ζήτημα της οικογένειας 
σαν πεδίο πολιτικής αναμέτρησης με 
αυτούς που προωθούν τα δικαιώματα 
των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ και σαν απάντηση 
στα προσφυγικά-μεταναστευτικά ρεύ-
ματα. Στην αντίληψη των κομμάτων της 
σκληρής και άκρας Δεξιάς, «η οικογέ-
νεια αποτελεί τη βασική μονάδα των 
εθνών μας σε μία περίοδο που η Ευ-
ρώπη αντιμετωπίζει σοβαρή δημογρα-
φική κρίση, με χαμηλά ποσοστά γεν-
νήσεων και γηράσκοντα πληθυσμό, η 
απάντησή μας θα έπρεπε να είναι οι πο-
λιτικές στήριξης της οικογένειας και όχι 
η μαζική μετανάστευση». 
Τα κόμματα της ευρωπαϊκής σκληρής 
και άκρας Δεξιάς δεσμεύονται από τις 
προσωπικές στρατηγικές των ηγετών 
τους και έχουν σοβαρές διαφορές με-
ταξύ τους. Έχουν, όμως, τη δυνατότητα 
να προκαλέσουν αρκετά προβλήματα 
συνεννόησης και συνοχής στην Ε.Ε. 
σε πολιτικό αλλά και κυβερνητικό επί-
πεδο.
 
Χάος στα Δυτικά Βαλκάνια
Κι ενώ η Ε.Ε. δυσκολεύεται να διαχει-
ριστεί τα προβλήματα από την «ανατο-
λική διεύρυνσή» της, την περιμένουν 
νέα προβλήματα μέσα από την προ-

γραμματισμένη διεύρυνση στα δυτικά 
Βαλκάνια. 
Οι νέες βουλευτικές εκλογές που πραγ-
ματοποιήθηκαν στη Βουλγαρία φαίνε-
ται να οδηγούν σε παράταση του πο-
λιτικού αδιέξοδου και επ’ αόριστον 
αναβολή της έναρξης ενταξιακών δια-
πραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδο-
νία. 
Η κατάσταση στη Βουλγαρία χαρακτη-
ρίζεται από τη μεγάλη πτώση των κομ-
μάτων της κεντροδεξιάς – του GERB, 
κόμμα του Μπορίσοφ– και των Σοσι-
αλιστών της Νίνοβα. Τα δύο κόμματα 
που κυριάρχησαν στις πολιτικές εξελί-
ξεις τις τελευταίες δεκαετίες είδαν το ε-
κλογικό ποσοστό τους να περιορίζεται 
σε 23,5% και 13,4% αντίστοιχα. 
Οι Βούλγαροι εμφανίζονται δυσαρε-
στημένοι με την εκτεταμένη νομή της 
εξουσίας και τη σχετική διαφθορά. Α-
νέδειξαν στην πρώτη θέση το κόμμα 
«Υπάρχει Τέτοιος Λαός» με 24%. Του 
κόμματος ηγείται ο δημοφιλής τραγου-
διστής και τηλεπαρουσιαστής Σλάβι 
Τριφόνοφ, ο οποίος δεν διεκδίκησε 
βουλευτική έδρα, δηλώνει ότι δεν έχει 
σκοπό να γίνει πρωθυπουργός, τάσσε-
ται κατά της διαφθοράς και υπέρ της ευ-
ρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Δύο μικρότερα κόμματα που διεκδι-
κούν δυναμικά την κάθαρση του δημό-
σιου βίου, η Δημοκρατική Βουλγαρία 
και το «Ξεσηκωθείτε! Έξω η Μαφία» 
πήραν αντίστοιχα 12,6% και 5% των 
ψήφων. 
Επιδίωξη του Τριφόνοφ είναι να σχη-
ματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας. Πρό-
τεινε για πρωθυπουργό τον πρώην α-
ντιπρόεδρο της κυβέρνησης κατά την 
περίοδο 2001-2009, Νικολάι Βασίλεφ. 
Ο 51χρονος Βασίλεφ, με σπουδές στις 
ΗΠΑ και την Ιαπωνία, θεωρείται ικα-
νός τεχνοκράτης και μετά το πέρασμά 
του από την πολιτική αναδείχθηκε σε 
επικεφαλής σημαντικού fund. 
Σε διάστημα ενός έτους, οι Βούλγαροι 
έχουν ψηφίσει τρεις φορές σε μια αμ-
φίβολης αποτελεσματικότητας προσπά-
θεια να εκσυγχρονίσουν το πολιτικό 
τους σύστημα. Ήδη τα άλλα κόμματα 
έχουν απορρίψει την πρόταση Τριφό-
νοφ για προώθηση στην πρωθυπουργία 
του Βασίλεφ.
Όσο διαρκεί η πολιτική κρίση στη 
Βουλγαρία θα ισχύει το βέτο για την έ-
ναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
με τη Βόρεια Μακεδονία. Μετά τη συμ-
φωνία των Πρεσπών, η Βουλγαρία άρ-
χισε να προβάλει τις δικές της αντιρ-
ρήσεις στον «μακεδονισμό» των Σκο-
πίων. Η ένταση της πολιτικής κρίσης 
οδήγησε στη δυναμική προβολή των 
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Οι εκλογές στη 
Βουλγαρία οδηγούν 
σε παράταση του 
βέτο στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με τη 
Βόρεια Μακεδονία

βουλγαρικών απαιτήσεων για αναγνώ-
ριση, από την πλευρά των Σκοπίων, ότι 
η γλώσσα τους δεν είναι «μακεδονική» 
αλλά έχει τις ρίζες της στη βουλγαρική 
γλώσσα και πως δεν τίθεται θέματα ύπαρ-
ξης «μακεδονικού» έθνους. 
Η ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας δεν ι-
κανοποίησε τα αιτήματα της βουλγαρι-
κής πλευράς, εφόσον κάτι τέτοιο θα ο-
δηγούσε στην κατάρρευση του «μακε-
δονισμού», στον οποίο στηρίζονται τα 
Σκόπια. Η Βουλγαρία πρόβαλε βέτο στην 
έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύ-
σεων, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να 
αρθεί όσο συνεχίζεται η πολιτική κρίση 
στη Βουλγαρία. 
Και οι εξελίξεις στη Σερβία αναδεικνύ-
ουν την τεράστια απόσταση μεταξύ θε-
ωρίας και πράξης σε ό,τι αφορά τη διεύ-
ρυνση της Ε.Ε. προς τα δυτικά Βαλκάνια. 
Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη 
Σερβία ξεκίνησαν το 2014. Έχουν ανοι-
χθεί 18 κεφάλαια και δύο από αυτά θεω-
ρείται ότι έκλεισαν, με την έννοια ότι ο-
λοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις. 
Παρ’ όλα αυτά, η απόσταση που χωρί-
ζει το Βελιγράδι από τις Βρυξέλλες μοιά-
ζει να μεγαλώνει. Η κυριαρχία του πρω-
θυπουργού και στη συνέχεια προέδρου 
Βούτσιτς και του Σερβικού Προοδευτι-
κού Κόμματος από το 2012 έχει οδηγή-
σει –στην αντίληψη των Ευρωπαίων– σε 
προβλήματα σε ό,τι αφορά την έννομη 
τάξη, τη λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών, την ελευθερία του Τύπου και τα 
βασικά δημοκρατικά δικαιώματα. 
Το κόμμα του Βούτσιτς πηγαίνει στις 
βουλευτικές εκλογές του Απριλίου 2022 
με δημοσκοπικά ποσοστά της τάξης του 
55% ως 60% και με τα εξασθενημένα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης να διστάζουν να 
πάρουν μέρος σε μία εκλογική διαδικα-
σία με τόσο άνισους όρους. 
Παράλληλα, η σερβική ηγεσία επιμένει 
σε εντυπωσιακά στρατιωτικά κι πολιτικά 
ανοίγματα στην κατεύθυνση της Ρωσίας, 

ενώ η συμπαράταξη με την Ε.Ε. σε διε-
θνή θέματα δεν ξεπερνάει το 50%. Επι-
πλέον, δεν έχει γίνει σοβαρή πρόοδος 
στον διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας 
για το Κόσοβο. 
Με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγ-
ματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία –
κατ’ επέκταση και με την Αλβανία– να 
έχουν μπλοκαριστεί από τη Βουλγα-
ρία και την προωθημένη ενταξιακή δι-
απραγμάτευση με τη Σερβία να γίνεται 
ολοένα πιο προβληματική με το πέρα-
σμα του χρόνου, είναι φανερό ότι η δι-
εύρυνση στα δυτικά Βαλκάνια θα περι-
μένει. 
Η Ε.Ε. έχει ήδη σοβαρά εσωτερικά προ-
βλήματα εξαιτίας της προγενέστερης «α-
νατολικής» διεύρυνσης και δεν μπορεί 
να ενσωματώσει πρόσθετα προβλήματα 
σε σχέση με το κράτος Δικαίου, τη λει-
τουργία των δημοκρατικών θεσμών, τα 
δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών 
και νέες εθνικές αντιπαλότητες.

Ουκρανία, Λευκορωσία και 
τώρα Μολδαβία
Η δυναμική των πραγμάτων πάντως δεν 
επιτρέπει στην Ε.Ε. να ξεφύγει από τα 
«ανατολικά» της προβλήματα. Στο θέμα 
της Ουκρανίας –που έχει κάνει μία φι-
λοευρωπαϊκή επιλογή– συγκρούεται με 
τη Ρωσία, η οποία αντέδρασε με την εν-
σωμάτωση της Κριμαίας και την αυτονό-
μηση ανατολικών περιοχών της χώρας 
που ελέγχονται από ρωσόφωνους αυτο-
νομιστές. 
Η πρόσφατη ένταση γύρω από το θέμα 
της στρατιωτικής παρουσίας της Ρω-
σίας στα σύνορα με την Ουκρανία συν-
δέθηκε με την κρατική αεροπειρατεία 
που οργάνωσε ο δικτάτορας της Λευκο-
ρωσίας Λουκασένκο σε πτήση που ξεκί-
νησε από την Αθήνα. Τα αποτελέσματα 
των εκλογών στη Μολδαβία αναμένο-
νται να κάνουν ακόμη πιο δύσκολη τη 
συνεννόηση Βρυξελλών-Μόσχας. Στις 
βουλευτικές εκλογές που πραγματοποι-

ήθηκαν στη μικρή χώρα των 2,6 εκατομ-
μυρίων θριάμβευσε το φιλοευρωπαϊκό 
Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης με πο-
σοστό 52% και απόλυτη πλειοψηφία στη 
Βουλή. 
Ολοκληρώθηκε έτσι η φιλοευρωπαϊκή 
στροφή της χώρας, η οποία είχε ξεκινή-
σει με την επικράτηση της Μάγια Σα-
ντού στις προεδρικές εκλογές σε βάρος 
του υποστηριζόμενου από τη Μόσχα α-
περχόμενου προέδρου Ιγκόρ Ντοντόν. 
Είναι η πρώτη φορά από την κατάρ-
ρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 
και την ανεξαρτησία της Μολδαβίας που 
οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις κυριαρ-
χούν απόλυτα –σε εκλογικό επίπεδο– 
στη Μολδαβία. 
Το κυρίαρχο αίτημα του λαού είναι η α-
ποτελεσματική καταπολέμηση της δια-
φθοράς και μια ευρωπαϊκή πορεία που 
θα εξασφαλίσει άνοδο του βιοτικού επι-
πέδου και περισσότερα δικαιώματα. Το 
πρόβλημα είναι ότι η Ρωσία και συμφέ-
ροντα που συνδέονται με αυτήν έχουν ι-
σχυρή διείσδυση στη Μολδαβία και θα 
κάνουν ό,τι μπορούν για να εμποδίσουν 
την ευρωπαϊκή της προοπτική. 
Την περίοδο 1991-1992 ξέσπασε πόλε-
μος με τελικό αποτέλεσμα την αυτονό-
μηση της περιοχής της Τρανσνίστριας, 
στην οποία αντιστοιχούσε τότε το 40% 
του ΑΕΠ της Μολδαβίας και ήταν υπό 
τον έλεγχο ρωσόφωνων αυτονομιστών. 
Η Τρανσνίστρια αυτοπροβάλλεται σαν 
ανεξάρτητη Δημοκρατία, η οποία όμως 
δεν αναγνωρίζεται διεθνώς και στηρίζε-
ται οικονομικά και στρατιωτικά από τη 
Ρωσία. 
Η Τρανσνίστρια είναι μία λωρίδα γης 
4.136 τετραγωνικών χιλιομέτρων μεταξύ 
της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. Η 
Μολδαβία βρίσκεται μεταξύ Ρουμανίας 
και Ουκρανίας, με ένα σημαντικό ποσο-
στό του πληθυσμού της να επιθυμεί να 
ενωθεί με τη Ρουμανία. 
Η φιλοευρωπαϊκή δυναμική πολιτική 
που αναπτύσσεται στη Μολδαβία δη-

μιουργεί νέες υποχρεώσεις για την Ε.Ε., 
εφόσον η Μολδαβία έχει ενταχθεί στη 
στρατηγική της «ανατολικής γειτονίας» 
που εφαρμόζει η Ε.Ε.. 
Απ’ την Ουκρανία και τη Λευκορωσία 
μέχρι τη Μολδαβία, τη Γεωργία και την 
Αρμενία, η διεύρυνση της οικονομικής 
και πολιτικής επιρροής της Ε.Ε. προ-
σκρούει στα ρωσικά συμφέροντα.
 
Δύσκολη αποστολή
Τα «ανατολικά» μέτωπα της Ε.Ε. μπορεί 
να κλείσουν με εποικοδομητικό τρόπο, 
σε βάθος χρόνου, αρκεί να υιοθετήσουν 
οι «27» μια πιο φιλόδοξη και δυναμική 
στρατηγική. 
Με τόσα πολιτικά ζητήματα στο εσωτε-
ρικό της Ε.Ε., με προβλήματα συνεννό-
ησης με τα πρώην «ανατολικά» κράτη-
μέλη, με τις δυνατότητες του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού να είναι περιορισμένες 
σε ό,τι αφορά τις χώρες των δυτικών Βαλ-
κανίων και της «ανατολικής γειτονίας», 
με την έλλειψη ευρωπαϊκής αμυντικής 
και κοινής εξωτερικής πολιτικής, είναι 
πρακτικά αδύνατον να κλείσουν τα τρία 
«ανατολικά» μέτωπα της Ε.Ε. 
Οι «27» χρειάζονται εμβάθυνση των ευ-
ρωπαϊκών πολιτικών και ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής συνοχής σε όλα τα επίπεδα. 
Τα δυτικά Βαλκάνια χρειάζονται περισ-
σότερο ευρωπαϊκό χρήμα και χρόνο για 
να προετοιμαστούν για μια επιτυχημένη 
διεύρυνση χωρίς σημαντικές πολιτικές, 
θεσμικές και εθνικές εκκρεμότητες. Σε 
ό,τι αφορά τις χώρες της «ανατολικής γει-
τονίας», η Ε.Ε. θα πρέπει να είναι έτοιμη 
να αναλάβει σημαντικές οικονομικές και 
πολιτικές υποχρεώσεις αλλά και να επι-
χειρήσει μία ευρύτερη συνεννόηση με 
τη Ρωσία στη βάση της αναγνώρισης των 
καλώς εννοούμενων συμφερόντων της. 
Πρόκειται για μία εξαιρετικά σύνθετη α-
ποστολή, που ξεπερνάει κατά πολύ τις 
σημερινές δυνατότητες της Ε.Ε. Γι’ αυτό 
τα «ανατολικά» μέτωπα θα παραμείνουν 
ανοιχτά με τον έναν, ή τον άλλο τρόπο. 
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ΕΚΤ: η µεγάλη φίλη 
της Ελλάδας

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Θα πάµε καλύτερα, αλλά χρειαζόµαστε άνοδο κατηγορίας

2021-2026: Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η 
γενική εικόνα για 
την προοπτική της 
ελληνικής οικονο-
µίας την περίοδο 
2021-2026 είναι 
καλή. Από το 2ο ε-

ξάµηνο του 2021 θα έχουµε ανάκαµψη 
της οικονοµίας, η οποία µε τη βοήθεια 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης, 
του ενισχυµένου ΕΣΠΑ και σηµαντικών 
πρωτοβουλιών της κυβέρνησης και του 
ιδιωτικού τοµέα θα µετατραπεί σε δυνα-
µική ανάπτυξη. 
Μετά από 11 χρόνια οικονοµικής και 
κοινωνικής πτώσης η Ελλάδα χρειάζε-
ται τα καλά νέα. Το ζητούµενο όµως δεν 
είναι να ανακουφιστούµε την περίοδο 
2021-2026 για να επιστρέψουµε στη συ-
νέχεια στις µίζερες επιδόσεις της τελευ-
ταίας 40ετίας, αλλά να δηµιουργήσουµε 
τις προϋποθέσεις για να ανέβουµε οι-
κονοµική κατηγορία στο εσωτερικό της 

Ε.Ε.

Το ευρωπαϊκό περιβάλλον
Το ευρωπαϊκό περιβάλλον είναι, σε γε-
νικές γραµµές, ευνοϊκό για την προσπά-
θειά µας.
Για πρώτη φορά η Ε.Ε. αυξάνει εντυπω-
σιακά τα κονδύλια για τις χώρες και τις 
περιοχές που έχουν τη µεγαλύτερη α-
νάγκη και κάνει ένα βήµα προς την α-
µοιβαιοποίηση του χρέους, εφόσον η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει στις 
διεθνείς αγορές τα κεφάλαια για τη χρη-
µατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Ανάκαµψης. 
Αυτό δεν σηµαίνει ότι η Ε.Ε. µας προ-
σφέρει λευκή επιταγή. Πρώτον, υπάρ-
χουν οι συγκεκριµένοι κανόνες τους ο-
ποίους πρέπει να εφαρµόσουµε για την 
έγκαιρη εκταµίευση των κονδυλίων. 
∆εύτερον, θα υπάρξει µία στροφή προς 
τη δηµοσιονοµική αυστηρότητα από τα 

τέλη του 2022. ∆εν θα έχει τον χαρα-
κτήρα νέου µνηµονίου, όπως υποστηρί-
ζουν ορισµένοι. Θα κληθούµε όµως να 
βάλουµε τη δηµοσιονοµική διαχείριση 
σε τάξη ύστερα από µία περίοδο υπερ-
βολικής χαλάρωσης µε πρόσχηµα την 
πανδηµία.
Ο αναγκαίος δηµοσιονοµικός συµβι-
βασµός που θα επιτευχθεί σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο θα εξαρτηθεί από την πο-
λιτική της Γερµανίας µετά την περίοδο 
Μέρκελ, από τη στάση που θα κρατή-
σουν η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία 
που έχουν τη 2η, την 3η και την 4η µε-
γαλύτερη οικονοµία της Ευρωζώνης και 
τον ρόλο που θα επιλέξουν οι λεγόµενοι 
«φειδωλοί», µε επικεφαλής την Ολλαν-
δία.
Εποµένως, οι επιλογές και οι προθέσεις 
της Ε.Ε. είναι εντελώς διαφορετικές από 
εκείνες της προηγούµενης κρίσης και δι-
ευκολύνουν την κυβέρνηση και την οι-

κονοµία µας, χωρίς φυσικά να δίνουν 
πράσινο φως για χαλάρωση διαρκείας σε 
ό,τι αφορά τη διαχείριση του δηµόσιου 
χρήµατος.

Η πράσινη µετάβαση
Κυρίαρχο στοιχείο της οικονοµικής πο-

συνέχεια στην σελίδα 12

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

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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λιτικής που θα εφαρµόσουµε την περίοδο 2021-2026 
είναι η λεγόµενη πράσινη µετάβαση. Οι στόχοι που 
έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εξαι-
ρετικά φιλόδοξοι.
Αν µπορέσουµε να ακολουθήσουµε τη γενική τάση και 
πρωταγωνιστήσουµε στη στρατηγική της πράσινης µε-
τάβασης, η οποία θα απορροφήσει το 37% των συνολι-
κών κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης, 
θα πάµε πολύ καλύτερα. 
Πρέπει, όµως, να ξεπεράσουµε σηµαντικά εµπόδια, 
όπως είναι τα κενά στη χρηµατοδότηση της πράσινης 
µετάβασης, οι µεγάλες ελλείψεις µας σε επίπεδο υπο-
δοµής και διοίκησης, η έλλειψη αποτελεσµατικών ρυθ-
µιστικών αρχών και η συνεχιζόµενη τάση αύξησης του 
ενεργειακού κόστους. 
Το ενεργειακό µπορεί να µετατραπεί σε καταλύτη της 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, µπορεί όµως να 
µετατραπεί και σε  βαρίδι σε µια περίοδο οικονοµικού 
µετασχηµατισµού, όπου χρειάζονται γρήγορες και απο-
φασιστικές κινήσεις.
 
Οι παραδοσιακοί κλάδοι
Στο υπό διαµόρφωση νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον, οι 
κλάδοι στους οποίους στηρίζεται παραδοσιακά η οικο-
νοµία µας θα δεχθούν σηµαντική πίεση.
Ο τουρισµός δοκιµάζεται ήδη από την πανδηµία και α-
ντιµετωπίζεται από τους ειδικούς σαν ένας κλάδος που 
µπορεί να υποβαθµιστεί στα πλαίσια του νέου διεθνούς 
καταµερισµού της εργασίας. 
Η Ελλάδα, βέβαια, θα συνεχίσει να επενδύει στην ανά-
πτυξη του τουρισµού, αλλά πρέπει να βρει τρόπους να 
αποµακρυνθεί από τον χαµηλού κόστους µαζικό τουρι-
σµό και να αναπτύξει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. 
Έχουµε τις προϋποθέσεις, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά 
προς αυτή την κατεύθυνση. 
Μαζί µε τον τουρισµό θα δεχθούν κάποια πίεση και 
οι αεροπορικές συγκοινωνίες, εξαιτίας της επέκτασης 
της πολιτικής που στηρίζεται στην αγορά δικαιωµάτων 
ρύπων και στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Πρόκειται 
για έναν από τους νέους πόρους µε τη συµβολή των ο-
ποίων θα αποπληρωθούν τα δάνεια που συνάπτει η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. 
Οι µικροµεσαίες και οι πολύ µικρές επιχειρήσεις, στις 
οποίες αναφερόµαστε συνήθως σαν τη ραχοκοκαλιά της 
ελληνικής οικονοµίας, θα πρέπει να καταβάλουν σηµα-
ντικές προσπάθειες για να προσαρµοστούν στις απαιτή-
σεις της νέας εποχής. ∆εν προβλέπεται η συνέχιση της 
χρηµατοδότησης επιχειρήσεων που δεν είναι βιώσιµες, 
ενώ επιβάλλεται η ενίσχυση της εξωστρέφειας παρά τις 
προφανείς δυσκολίες. 
Και η εµπορική ναυτιλία έχει µπροστά της έναν αρ-
κετά σηµαντικό λογαριασµό, εφόσον θα επεκταθεί και 
σε αυτήν η εφαρµογή του συστήµατος αγοράς δικαιω-
µάτων ρύπων. Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις θα υπάρ-
ξουν γενικότερα στον τοµέα των µεταφορών, της οικο-
δοµής και των κατασκευών, που παίζουν επίσης εξαιρε-
τικά σηµαντικό ρόλο στην ελληνική οικονοµία. 
Έχουµε λοιπόν το προφίλ µιας παραδοσιακής οικονο-
µίας, η οποία πρόκειται να επιβαρυνθεί από τους κα-
νόνες της πράσινης, ενδεχοµένως και ψηφιακής µετά-
βασης. Ακόµη και στον αγροτικό τοµέα, ο οποίος είναι 
αρκετά ρυπογόνος και στις περισσότερες περιπτώσεις 
λιγότερο ανταγωνιστικός, υπάρχουν σοβαρά ζητήµατα 

προσαρµογής. 
Πρέπει να βρεθούν πρωτότυπες λύσεις και να υπάρ-
ξουν δηµιουργικές υπερβάσεις για να αξιοποιήσουµε 
πλήρως τις ευκαιρίες και να ελέγξουµε το αναπόφευ-
κτο κόστος της προσαρµογής. 
Αν περιοριστούµε στη γνωστή ελληνική άµυνα της δι-
απραγµάτευσης κάποιων εξαιρέσεων από τους κανό-
νες και της αναβολής της προσαρµογής, θα πάθουµε 
µεγάλη οικονοµική και κοινωνική ζηµιά. 
Η εξαγορά των ναυπηγείων Σκαραµαγκά από τον 
όµιλο Προκοπίου δείχνει ότι υπάρχουν δηµιουργικές 
λύσεις, αρκεί να ξεφύγουµε από τη γνώριµη νεοελλη-
νική ακινησία. Η εµπορική ναυτιλία µας είναι παγκό-
σµιος πρωταθλητής και αν µπορέσουµε να τη συνδέ-
σουµε µε την ελληνική οικονοµία, ιδιαίτερα τη βαριά 
βιοµηχανία, τα οφέλη θα είναι τεράστια.
 
Η µεγάλη µας φίλη
Την περίοδο 2021-2026, η µεγάλη φίλη της ελληνι-
κής οικονοµίας θα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα (ΕΚΤ) και προσωπικά η πρόεδρός της, Κριστίν 
Λαγκάρντ. 
Η ΕΚΤ συµπεριέλαβε τα ελληνικά οµόλογα στο πρό-
γραµµα ποσοτικής χαλάρωσης ειδικά για την πανδη-
µία και έτσι εξασφαλίζεται η χρηµατοδότηση της οι-
κονοµίας µας µε προνοµιακά επιτόκια τουλάχιστον 
µέχρι την άνοιξη του 2022. 
Από τις δηλώσεις της κ. Λαγκάρντ προκύπτει ότι η 
ΕΚΤ δεν θα αφήσει την Ελλάδα ακάλυπτη, αρκεί βέ-
βαια να κινηθούµε στη σωστή κατεύθυνση που εξα-
σφαλίζει στα ελληνικά οµόλογα επενδυτική βαθµίδα. 
Όλα δείχνουν ότι θα µας επιβραβεύσουν για την κα-
τεύθυνση της πολιτικής µας, δείχνοντας την αναγκαία 
ελαστικότητα σε ό,τι αφορά τις προθεσµίες. 
Με το πέρασµα του χρόνου, η Λαγκάρντ εµπλουτίζει 
την πολιτική που εφάρµοσε ο Ντράγκι και ενισχύει 
την αυτονοµία και τον ρόλο της ΕΚΤ. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόεδρος της ΕΚΤ προ-
χώρησε την πρώτη συνολική αναθεώρηση της στρατη-
γικής της Τράπεζας από το 2003 και έφτασε σε εντυ-
πωσιακά αποτελέσµατα ταχύτερα απ’ ό,τι προέβλεπε 
το αρχικό χρονοδιάγραµµα. Ο νέος στόχος για «συµ-
µετρικό» πληθωρισµό της τάξης του 2% εγκρίθηκε ο-
µόφωνα από τους κεντρικούς τραπεζίτες της Ευρωζώ-
νης. Η αναθεώρηση εξασφαλίζει µεγαλύτερα περιθώ-
ρια κινήσεων στην ΕΚΤ και δείχνει ότι η γερµανική 
Οµοσπονδιακή Τράπεζα (Bundesbank) και άλλες κε-
ντρικές τράπεζες που εκφράζουν ή διαρρέουν επιφυ-
λάξεις για τις επιλογές της Λαγκάρντ αναγκάζονται να 
ακολουθήσουν την πολιτική της. 
Η ενίσχυση του ρόλου της ΕΚΤ και προσωπικά της 
Λαγκάρντ είναι πολύ καλά νέα για την ελληνική οι-
κονοµία. Η ΕΚΤ θα γίνει ακόµη πιο τολµηρή στην 
επιδίωξη των στόχων της και πολλοί θεωρούν ότι σε 
λίγα χρόνια θα συγκρίνεται σε επιρροή και δυνατότη-
τες παρέµβασης µε την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των 
ΗΠΑ. Η Λαγκάρντ δείχνει µία ευρύτητα πνεύµατος 
στην προσέγγιση των νοµισµατικών και οικονοµικών 
θεµάτων, γεγονός που εξασφαλίζει «ανάσες» στις πιο 
προβληµατικές οικονοµίες της Ευρωζώνης, όπως είναι 
η ελληνική.
Είναι γνωστά τα προβλήµατα του ελληνικού τραπεζι-
κού συστήµατος, το οποίο πλήρωσε ακριβά δύο κρί-

σεις που δηµιουργήθηκαν κυρίως µε ευθύνη των πολι-
τικών. Τη χρεοκοπία του ελληνικού ∆ηµοσίου την πε-
ρίοδο 2009-2010 και το «πείραµα» της ριζοσπαστικής 
Αριστεράς το 2015. Η πολιτική που ακολουθεί η Λα-
γκάρντ και η δυναµική που αναπτύσσεται υπέρ της επι-
τάχυνσης της τραπεζικής ένωσης, η οποία άλλωστε έχει 
ορίζοντα το 2025, διευκολύνουν την αναγκαία προσαρ-
µογή των ελληνικών τραπεζών. 
Το κρίσιµο ερώτηµα είναι αν αυτή µπορεί να γίνει πιο 
γρήγορα, σε όφελος της πραγµατικής οικονοµίας µε το 
µικρότερο δυνατόν κοινωνικό κόστος. Εύκολες λύσεις 
βέβαια δεν υπάρχουν, γιατί η Ελλάδα έχει το ευρωπα-
ϊκό ρεκόρ στα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, ενώ υπάρχει 
κίνδυνος δηµιουργίας νέων κόκκινων δανείων εξαιτίας 
της πανδηµίας.
Τα προβλήµατα του τραπεζικού συστήµατος, όπως και 
το διαρκώς αυξανόµενο ιδιωτικό χρέος και η αδυνα-
µία της οργάνωσης της λεγόµενης «δεύτερης ευκαι-
ρίας», επηρεάζουν αρνητικά την προοπτική της ελλη-
νικής οικονοµίας. Ενδεικτικό της διαφοράς επιπέδου 
µεταξύ των αναπτυγµένων χωρών της Ε.Ε. και της Ελλά-
δας είναι το γεγονός ότι σε αυτές η «δεύτερη ευκαιρία» 
στηρίζεται στην επανένταξη στον επαγγελµατικό στίβο 
όσων χρεοκόπησαν χωρίς δόλο, αφού πρώτα απαλλα-
γούν από τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους. Στην Ελ-
λάδα, σαν «δεύτερη ευκαιρία» εννοούµε ρυθµίσεις και 
περισσότερες δόσεις για να πληρώσουν αυτοί που απο-
δεδειγµένα δεν µπορούν να πληρώσουν.
 
Πολιτική σταθερότητα
Τη γενική οικονοµική εικόνα κάνει πιο θετική η πολι-
τική σταθερότητα που επικρατεί στη χώρα µας. Η στα-
θερή δηµοσκοπική πρωτιά της Ν∆ και η εξαιρετικά 
καλή εικόνα του πρωθυπουργού, κ. Μητσοτάκη, έχουν 
µεγάλη αξία για την οικονοµία. 
∆ηµιουργούν ένα κλίµα εµπιστοσύνης, που θα συµβά-
λει στην αύξηση των επενδύσεων και στην ανασυγκρό-
τηση της οικονοµίας. Ο Μητσοτάκης αντιµετωπίζεται 
από τους πολίτες, µε βάση τα αποτελέσµατα των δηµο-
σκοπήσεων, σαν ο πιο ικανός πολιτικός σε ό,τι αφορά τη 
διαχείριση της οικονοµίας.
Επειδή η Ελλάδα πρέπει να καλύψει ένα τεράστιο ε-
πενδυτικό έλλειµµα, η πολιτική σταθερότητα αποτελεί 
σήµα προς όλους τους ενδιαφερόµενους ότι µπορούν να 
αναπτύξουν επιχειρηµατικές, επενδυτικές πρωτοβου-
λίες χωρίς να αναλάβουν µεγάλο πολιτικό ρίσκο. 
Το επιχειρηµατικό, επενδυτικό περιβάλλον βελτιώνε-
ται στην Ελλάδα. Πρέπει όµως να έχουµε υπόψη µας ότι 
η σύγκριση δεν γίνεται µε το παρελθόν µας, αλλά µε την 
εξέλιξη άλλων επενδυτικών προορισµών. Υπάρχουν 
πολλά κράτη-µέλη της Ε.Ε., από τις ∆ηµοκρατίες της 
Βαλτικής µέχρι την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Τσε-
χία και την Ιρλανδία που µπόρεσαν να αντιµετωπίσουν 
τα προβλήµατά τους καλύτερα από εµάς και να προσελ-
κύσουν τις αναγκαίες ξένες άµεσες επενδύσεις. 
 Η διαφορά φαίνεται στους ρυθµούς οικονοµικής ανά-
πτυξης τις τελευταίες τετραετίες, στην πορεία της απα-
σχόλησης και του βιοτικού επιπέδου. 
Έχουµε τη δυνατότητα να επιτύχουµε στο ολοένα πιο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ε.Ε. και της παγκόσµιας 
οικονοµίας, αρκεί να κινηθούµε γρήγορα και αποτελε-
σµατικά αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος και τη 
γνώριµη στασιµότητα. 



Τώρα το δάνειο που θέλετε,
«κατεβαίνει» στο λογαριασμό σας
πιο εύκολα και γρήγορα από ποτέ!

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΥΡΙΟ

Το πρώτο online δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς!
Πραγματοποιήστε την αίτησή σας 24/7 μέσω winbank 
και αποκτήστε το δάνειό σας, χωρίς επίσκεψη
σε κατάστημα.

Αιτήσεις από €500 έως €15.000.

Μάθετε περισσότερα στο www.piraeusbank.gr
Το προϊόν χορηγείται σύμφωνα με τα πιστοδοτικά κριτήρια της Τράπεζας Πειραιώς.



ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙ∆ΗΣ, 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Να κατανεµηθούν ισόνοµα σε 
ολόκληρη τη χώρα τα κονδύλια 
του Ταµείου Ανάκαµψης»

Τ 
ο µεγάλο στοίχηµα είναι η απορ-
ρόφηση των πόρων του Ταµείου 
Ανάκαµψης, προειδοποιεί ο πρό-
εδρος του Επαγγελµατικού Επιµε-
λητηρίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης 
Ζορπίδης, ο οποίος, µιλώντας 

στη Free Sunday, υπενθυµίζει ότι υπάρχουν 
κονδύλια από το προηγούµενο ΕΣΠΑ που δεν 
έχουν εκταµιευθεί ακόµη.
Ο κ. Ζορπίδης, επαγγελµατίας ο ίδιος του 
τουρισµού, είναι απαισιόδοξος για τις φετινές 
επιδόσεις, αλλά αισιόδοξος ότι µπορεί το µετρό 
της Θεσσαλονίκης να λειτουργήσει έως το 
τέλος του 2023.

Τι προσδοκίες έχετε για την ανάπτυξη 
στο δεύτερο εξάµηνο του χρόνου, µε 
βάση τα αναµενόµενα κονδύλια από το 
Ταµείο Ανάκαµψης; Συµµερίζεστε την 
άποψη ότι θα υπάρχουν υψηλές επενδύ-
σεις, δηµόσιες και ιδιωτικές;
Προσδοκίες υπάρχουν, ωστόσο όλα είναι ρευ-
στά καθώς η πανδηµία είναι εδώ, ο κορονοϊός 
δεν έχει νικηθεί και, όπως µας έχει δείξει µε 
τις µεταλλάξεις, βρίσκεται πάντα ένα βήµα 
µπροστά µας. Άρα, η πορεία του ιού είναι 
ένας από τους πολύ σηµαντικούς παράγοντες 
που θα καθορίσουν τον ρυθµό ανάπτυξης στη 
χώρα µας. Πάντως και σύµφωνα µε τα πιο 
πρόσφατα στοιχεία που δηµοσίευσε η Τράπεζα 
της Ελλάδος στη Έκθεση Νοµισµατικής Πολιτι-
κής, η ανάκαµψη αναµένεται να είναι ιδιαίτερα 
δυναµική το δεύτερο εξάµηνο του 2021. Όσον 
αφορά τις επενδύσεις, το Ταµείο Ανάκαµψης 
βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: 
πράσινη µετάβαση, ψηφιακή µετάβαση, 
αύξηση της απασχόλησης και ενίσχυση των 
ιδιωτικών επενδύσεων. Το µεγάλο στοίχηµα 

και πρόκληση είναι η απορρόφηση των πόρων 
αυτών. Παράλληλα, δεν ξέρω αν η κυβέρνηση 
καταφέρει να πετύχει τον φιλόδοξο στόχο της 
µόχλευσης πόρων περίπου 60 δισ. ευρώ, αλλά 
σίγουρα θα υπάρξει κινητοποίηση κεφαλαίων. 
Επενδύσεις θα γίνουν γιατί προβλέπεται να 
γίνουν. Επίσης, µην ξεχνάµε πως πρόκειται 
για ευρωπαϊκούς πόρους, όπου θα υπάρχει 
έλεγχος για το πού κατευθύνθηκαν και την πο-
ρεία υλοποίησης όσων χρηµατοδοτηθούν από 
τα συγκεκριµένα κονδύλια. Ο µεγάλος προ-
βληµατισµός, αν θέλετε, είναι κατά πόσο θα 
κατανεµηθούν ισόνοµα σε ολόκληρη τη χώρα 
τα κονδύλια και οι επενδύσεις αυτές.

Θα πρέπει να µας ανησυχήσει το ότι, από 
τις προηγούµενες χρήσεις του ΕΣΠΑ, 
υπάρχουν ακόµη κονδύλια που δεν 
έχουν εκταµιευθεί;
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη 
ερώτηση, όσον αφορά κοινοτικούς πόρους η 
απορροφητικότητα είναι το µεγάλο ζητούµενο. 
Η εκταµίευση των κονδυλίων µέσω προγραµ-
µάτων του ΕΣΠΑ ως επί το πλείστων είναι 
τµηµατική, σύµφωνα µε την πορεία εξέλιξης 
των έργων για τα οποία έχουν εγκριθεί η µε-
λέτη και η χρηµατοδότηση. Εάν η εξέλιξη των 
έργων είναι προβληµατική, τότε υπάρχει πρό-
βληµα και µε τις εκταµιεύσεις. Και φυσικά εί-
ναι ανησυχητικό εάν πρόκειται να χαθούν κον-
δύλια του ΕΣΠΑ λόγω καθυστερήσεων. Μην 
ξεχνάµε πως, εν µέσω οικονοµικής και τώρα 
υγειονοµικής κρίσης, η µόνη πηγή χρηµατο-
δότησης µεγάλων έργων ήταν το ΕΣΠΑ και 
τώρα Ταµείο Ανάκαµψης συν ΕΣΠΑ. ∆εν ξέρω 
ακριβώς σε ποια προγράµµατα του ΕΣΠΑ 
αναφέρεστε. Αν εννοείται όµως και κονδύλια 
του ΕΣΠΑ που η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει 

εκταµιεύσει ακόµη προς δικαιούχους, θα πρέ-
πει να σας πω πως εµείς σαν Επαγγελµατικό 
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, µέσω επιστολών 
και εγώ προσωπικά ως πρόεδρος, έχουµε 
επικοινωνήσει µε τους αρµόδιους υπουργούς. 
Για παράδειγµα, η τεράστια καθυστέρηση που 
παρατηρείται στην εκταµίευση των πόρων για 
τους επαγγελµατίες που χρηµατοδότησαν τα 
έργα πελατών τους για τις ανάγκες του προ-
γράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον ΙΙ». Με 
επιστολή µας προς τους υπουργούς Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη µε 
κοινοποίηση προς τον υπουργό Οικονοµικών 
Χρήστο Σταϊκούρα, ζητήσαµε να γίνουν όλες οι 
απαιτούµενες ενέργειες για την επίλυση ενός 
προβλήµατος που έχει επιφέρει πλήγµα στη 
ρευστότητα πλήθους επαγγελµατιών.

Ποιοι είναι οι τοµείς των δράσεων του 
Ταµείου Ανάκαµψης που θα δώσουν 
ώθηση στα µέλη του Επιµελητηρίου;
Κατ’ αρχήν πρέπει να πούµε πως το Επαγ-
γελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης έχει 

  ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

«Η κατακόρυφη αύξηση των 
κρουσµάτων µόνο αισιόδοξο 
µήνυµα δεν στέλνει στους 
φιλόδοξους επισκέπτες της χώρας»
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εγγεγραµµένες στο µητρώο του κυρίως µι-
κροµεσαίες επιχειρήσεις, και αυτές εκπροσω-
πεί. Επιθυµία µας είναι µεγαλύτερο ποσοστό 
συµµετοχής της µικροµεσαίας επιχειρηµατι-
κότητας στα κονδύλια του Ταµείου Ανάπτυξης. 
Επίσης, οι τράπεζες θα παίξουν µεγάλο ρόλο 
στη διάθεση ρευστότητας. Καθώς θα αποτε-
λέσουν ένα από τα κανάλια διοχέτευσης των 
κονδυλίων του Τ.Α., δεν θα πρέπει να είναι 
αυτές που θα αποφασίζουν ποιοι θα χρηµα-
τοδοτηθούν και ποιοι όχι. ∆υστυχώς, όπως 
φάνηκε µετά την παρουσίαση του προγράµµα-
τος «Ελλάδα 2.0», δεν γίνεται ξεκάθαρο πώς 
θα µπορέσουν να χρηµατοδοτηθούν µικρο-
µεσαίες επιχειρήσεις µε κονδύλια που δεν θα 
περνούν µέσα από το τραπεζικό σύστηµα. Παρ’ 
όλα αυτά, φαίνεται πως έµφαση δίνεται στους 
δυναµικούς κλάδους που σχετίζονται µε την 
τεχνολογία και την πράσινη ανάπτυξη. Έτσι, οι 
επαγγελµατίες-µέλη µας που έχουν δραστηρι-
ότητα που σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε τους 
παραπάνω τοµείς θα έχουν και µεγαλύτερη 
ώθηση.
 
Είναι µόνο ο COVID-19 που σας ανη-
συχεί για την πορεία της οικονοµίας ή 
υπάρχουν κι άλλοι εξωγενείς, µη ελεγ-
χόµενοι παράγοντες που ενδέχεται να 
βρούµε µπροστά µας;
Αυτή τη στιγµή ο νούµερο ένα εχθρός είναι 
ο κορονοϊός, που αποτελεί πολύ σηµαντικό 
παράγοντα για την πορεία της οικονοµίας µας. 
Φυσικά, το τελευταίο χρονικό διάστηµα και οι 
φυσικές καταστροφές έχουν επιφέρει µεγάλο 
πλήγµα σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας. 
Πρέπει να αποκτήσουµε τις κατάλληλες υπο-
δοµές και να είµαστε έτοιµοι. Παράλληλα, ένα 
τεράστιο πρόβληµα που θα έχει και ανάλογα 
άσχηµο αντίκτυπο στην οικονοµία της χώρας 

είναι η υπογεννητικότητα. Οι συντάξεις χρηµα-
τοδοτούνται από τις εισφορές των εργαζοµέ-
νων. Για να λειτουργεί καλά αυτό το σύστηµα, 
πρέπει να υπάρχουν αρκετοί εργαζόµενοι 
µε επαρκείς εισφορές που να καλύπτουν τις 
συντάξεις των δικαιούχων. Ωστόσο αυξάνονται 
οι συνταξιούχοι και µειώνονται οι εργαζόµενοι 
που αποδίδουν τις εισφορές. Η αναλογία των 
4 εργαζοµένων προς κάθε έναν συνταξιούχο, 
που ίσχυε το 2010, θα γίνει 2 προς έναν. Και 
αυτό είναι µόνο ένα παράδειγµα από τα µεγά-
λα προβλήµατα που ήδη έχουν αρχίσει να εµ-
φανίζονται στην Ελλάδα, που πολλοί την έχουν 
χαρακτηρίζει χώρα γερόντων. Αν µειώνονται 
συνεχώς οι άνθρωποι που έχουν µπροστά 
τους παραγωγικά χρόνια και θα προσφέρουν 
στην οικονοµία, την ανάπτυξη και το ΑΕΠ, δεν 
χρειάζεται να είναι οικονοµολόγος κάποιος για 
να καταλάβει το πρόβληµα που υπάρχει και, 
όσο περνάει ο καιρός και δεν αλλάζει κάτι, 
αυτό θα γιγαντώνεται.
Πόσο βάσιµη είναι η δυσαρέσκεια που κάποιοι 
παράγοντες στη Βόρεια Ελλάδα εκφράζουν 
για τη γεωγραφική κατανοµή των πόρων του 
Ταµείου Ανάκαµψης;
Όσο δεν γίνεται ξεκάθαρο το ύψος των κονδυ-
λίων που θα λάβει η Βόρεια Ελλάδα, αυτή η 
δυσαρέσκεια θα υπάρχει. Με τη µέχρι στιγµής 
εικόνα που έχουµε, δεν φαίνεται να ευνοού-
νται ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσα-
λονίκη.

Προσωπικά, τι προσδοκίες έχετε για τα 
αποτελέσµατα του τουρισµού το 2021; Οι 
προσδοκίες για τη φετινή χρονιά είναι 
πολύ χαµηλές…
Οι προσδοκίες για τη φετινή τουριστική κίνηση 
είναι από πολύ χαµηλές έως µηδενικές. Γνω-
ρίζετε πως, εκτός από 16 χρόνια πρόεδρος 

«Να µην αποφασίζουν οι τράπεζες 
ποιοι θα χρηµατοδοτηθούν και 
ποιοι όχι»

«Οι επαγγελµατίες που έχουν 
δραστηριότητα που σχετίζεται 
άµεσα ή έµµεσα µε την τεχνολογία 
και την πράσινη ανάπτυξη θα έχουν 
και µεγαλύτερη ώθηση»

του ΕΕΘ, ασχολούµαι επαγγελµατικά εδώ και 
4 δεκαετίες µε τον τουρισµό. Από την εικόνα 
που έχω σχηµατίσει µέχρι στιγµής, η φετινή 
θερινή σεζόν ίσως είναι χειρότερη και από την 
περσινή. Όσα ακούγονται για περισσότερες 
κρατήσεις δεν έχουν βάση, γιατί αναφέρονται 
σε προκρατήσεις, δηλαδή σε τηλεφωνική 
επικοινωνία που έχει γίνει χωρίς να υπάρ-
χει κατάθεση χρηµάτων, άρα πολύ εύκολα 
κάποιος ακυρώνει. Ταυτόχρονα, η κατακόρυ-
φη αύξηση των κρουσµάτων µόνο αισιόδοξο 
µήνυµα δεν στέλνει στους φιλόδοξους επισκέ-
πτες. ∆υστυχώς, έρχονται δύσκολες ηµέρες 
για τον τουρισµό.

Για µία ακόµη φορά, η Θεσσαλονίκη δέ-
χτηκε διαβεβαιώσεις για την ολοκλήρω-
ση του Μετρό. Είναι πιο βάσιµες αυτήν 
τη φορά;
Οι Θεσσαλονικείς και ανάµεσά τους και οι 
επαγγελµατίες-µέλη του ΕΕΘ έχουν ακούσει 
τόσα πολλά χρονοδιαγράµµατα ολοκλήρωσης 
του Μετρό τα οποία έχουν όµως διαψευστεί, 
που είναι λογικό να είναι και να είµαστε επι-
φυλακτικοί. Μην ξεχνάτε πως την µεγαλύτερη 
οικονοµική ζηµία λόγω των εργασιών για την 
κατασκευή της βασικής γραµµής την έχουν 
υποστεί οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Ωστό-
σο, εάν λάβουµε υπ’ όψιν το γεγονός πως τα 
συνεργεία στα εργοτάξια εργάζονται πλέον µε 
ικανοποιητικούς ρυθµούς και, το πιο σηµαντι-
κό, πως µε την απόφαση του Συµβουλίου της 
Επικρατείας για απόσπαση και επανατοποθέ-
τηση των αρχαίων στον πιο σηµαντικό σταθµό 
ξεµπλοκάρουν οι εργασίες και για τον σταθµό 
Βενιζέλου, τότε δηµιουργείται εύλογα µια 
αισιοδοξία ότι οι υποσχέσεις για ολοκλήρωση 
της βασικής γραµµής του Μετρό το 2023 θα 
επιβεβαιωθούν.
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

Νέος κύκλος διαπραγµάτευσης για το «πακέτο» της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Fit for 55)

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Σ
τις 14 Ιουλίου 
2021 η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή πα-
ρουσίασε την πο-
λιτική που προ-
τείνει για την 

πράσινη µετάβαση υπό τον γε-
νικό τίτλο Fit for 55. 
Επιδίωξη είναι να περιορι-
στούν µέχρι το 2030 οι εκπο-
µπές ρύπων κατά 55%, µε βάση 
το 1990. Πρόκειται για ένα ε-
ξαιρετικά σηµαντικό βήµα στην 
κατεύθυνση της κλιµατικής ου-

δετερότητας της Ε.Ε. µέχρι το 
2050, προκειµένου να µην ξε-
περάσει η άνοδος της θερµοκρα-
σίας στον πλανήτη τους 1,5 βαθ-
µούς Κελσίου.
 
Η σηµαντικότερη πα-
ρέµβαση
Η παρέµβαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής θεωρείται από πολ-
λούς η σηµαντικότερη από τη δε-
καετία του ΄80, όταν παρουσίασε 
τις προτάσεις της για την Ενιαία 
Αγορά.

Μεταξύ των προτάσεων της Επι-
τροπής ξεχωρίζουν: Η επέκταση 
του συστήµατος αγοράς δικαι-
ωµάτων ρύπων στις µεταφο-
ρές, την οικοδοµή και τις κατα-
σκευές. Η οριστική απαγόρευση 
πώλησης ρυπογόνων οχηµάτων 
µέχρι το 2035. Η επέκταση του 
συστήµατος της αγοράς δικαιω-
µάτων ρύπων και των σχετικών 
επιβαρύνσεων στις αεροπορικές 
συγκοινωνίες και στην εµπορική 
ναυτιλία. Η υιοθέτηση ενός πε-
ρισσότερου φιλόδοξου προγράµ-

Οι προτάσεις 
της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αλλάζουν 
το πλαίσιο λειτουργίας 
της οικονοµίας των 
«27» 

µατος για την ανάπτυξη ανανε-
ώσιµων πηγών ενέργειας. Η τι-
µολόγηση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος, σε ό,τι αφορά το 
διοξείδιο του άνθρακα, στα εισα-
γόµενα αγαθά, µε έµφαση στην 
επιβολή οικονοµικής επιβά-
ρυνσης στις εισαγωγές χάλυβα, 
τσιµέντου και αλουµινίου από 
χώρες που δεν τηρούν τις περι-
βαλλοντικές προδιαγραφές της 
Ε.Ε. 
Με την πρωτοβουλία που πήρε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει 
ένας νέος κύκλος διαπραγµάτευ-
σης µε τα κράτη-µέλη και το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Οι πρώτες αντιδράσεις
Η υιοθέτηση των προτάσεων της 
Επιτροπής, µέσα από τις ανα-
γκαίες αλλαγές και τους συµβι-
βασµούς, θα αλλάξουν το πλαί-
σιο λειτουργίας της ευρωπαϊκής 
οικονοµίας. 
Στη Γερµανία οι προτάσεις έ-
γιναν δεκτές µε ενθουσιασµό 
από εκπροσώπους της κυβέρνη-
σης και κοµµάτων της αντιπολί-
τευσης. Η ισχυρότερη οικονο-
µία της Ε.Ε. έχει προετοιµαστεί 
καλά για την πράσινη µετάβαση 
και έχει ήδη ενσωµατώσει τη 
φορολογία της κατανάλωσης για 
αρκετές από τις περιβαλλοντικές 
επιβαρύνσεις που θα προκύψουν 
από την εφαρµογή της νέας ευ-
ρωπαϊκής πολιτικής. 
Σε άλλες χώρες οι αντιδράσεις 
είναι λιγότερο ενθουσιώδεις. Για 
παράδειγµα, οι εκπρόσωποι της 
γαλλικής αυτοκινητοβιοµηχα-
νίας ζητούν από την κυβέρνηση 
επιδοτήσεις της τάξης των 18 δισ. 
ευρώ προκειµένου να υπάρξει η 
αναγκαία τεχνολογική πρόοδος, 

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

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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Η οικονοµία µας 
απειλείται από 
νέα αύξηση του 
ενεργειακού κόστους

ιδιαίτερα στον τοµέα των µπατα-
ριών, για να µην µείνει η γαλλική 
αυτοκινητοβιοµηχανία πολύ 
πίσω σε σχέση µε τον ανταγω-
νισµό. Εκπρόσωποί της εκφρά-
ζουν σκεπτικισµό, µε την έννοια 
ότι πηγαίνουµε σε αποκλειστικά 
ηλεκτροκίνητα οχήµατα, µηδε-
νίζοντας επενδύσεις και εµπει-
ρία δεκαετιών και δίνοντας το α-
πόλυτο πλεονέκτηµα στην Κίνα 
που έχει φύγει µπροστά και στη 
Γερµανία σε ό,τι αφορά τον εν-
δοευρωπαϊκό ανταγωνισµό. 
Η γαλλική αυτοκινητοβιοµηχα-
νία απασχολεί 400.000 άτοµα 
και θα χαθούν πολλές θέσεις ερ-
γασίας αν δεν υπάρξει έγκαιρη 
προσαρµογή της στις νέες συν-
θήκες. 
Και στο θέµα της υποδοµής για 
τη λειτουργία των ηλεκτρικών ο-
χηµάτων υπάρχουν τεράστιες δι-
αφορές µεταξύ των κρατών-µε-
λών της Ε.Ε. Καλύτερα προε-
τοιµασµένοι σε ό,τι αφορά τους 
φορτιστές των ηλεκτρικών αυ-
τοκινήτων εµφανίζεται η Ολλαν-
δία, ακολουθούµενη από τη Γερ-
µανία και τη Γαλλία. Εκτιµάται 
ότι σε αυτές τις χώρες αναλογεί 
το 70% της σχετικής υποδοµής 
που έχει αναπτυχθεί σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, ενώ άλλες χώρες 
–µεταξύ των οποίων η Ελλάδα– 
έχουν ήδη µείνει πολύ πίσω. 
Οι µη κυβερνητικές περιβαλλο-
ντικές οργανώσεις ασκούν κρι-
τική στις προτάσεις της Επιτρο-
πής µε το σκεπτικό ότι περνάει 
τα οικονοµικά βάρη που έπρεπε 
να αναλογούν στους ρυπαντές, 
στους καταναλωτές. ∆εν επιβα-
ρύνεται στον βαθµό που θα επι-
θυµούσαν η βιοµηχανία, αλλά οι 
καταναλωτές των προϊόντων της.
 
∆ύσκολη η µετάβαση
Η πράσινη µετάβαση είναι µια 
εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, 
γιατί επηρεάζει άµεσα το σύνολο 
σχεδόν της οικονοµίας και της 
κοινωνίας. 
Χρειάζονται τεχνολογικά άλµατα 
και τεράστιες επενδύσεις για να 
υποστηριχθούν οι ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας και η αποµά-
κρυνση από τα ορυκτά καύσιµα. 
Για παράδειγµα, η σωστή αξιο-
ποίηση των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας περνάει υποχρεωτικά 
από σηµαντικές επενδύσεις σε 
έργα αποθήκευσης ενέργειας 

αλλά και στην δικτύωση, καλω-
δίωση για τη µεταφορά της ε-
νέργειας. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα φιλόδοξου σχεδιασµού 
και εκτέλεσης είναι το καλώδιο 
µήκους 720 χλµ. που συνδέει, 
µέσω της Βόρειας Θάλασσας, την 
περιοχή του Νορθάµπερλαντ στο 
Ηνωµένο Βασίλειο µε τη Νορβη-
γία. Το λιµάνι του Μπλάιθ έχει 
µετατραπεί σε κέντρο καινοτο-
µίας και ανάπτυξης ανανεώσι-
µων πηγών ενέργειας στα πλαί-
σια της απολιγνιτοποίησης. Για 
να λειτουργήσουν αποτελεσµα-
τικά όµως οι βρετανικές ανεµο-
γεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά 
έχουν συνδεθεί –µέσω Βόρειας 
Θάλασσας– µε τη Νορβηγία, η 
οποία είναι πολύ ισχυρή στην 
παραγωγή ενέργειας από υδροη-
λεκτρικά έργα. 
Το Ηνωµένο Βασίλειο και η 
Νορβηγία δεν είναι κράτη-µέλη 
της Ε.Ε., η εντυπωσιακή όµως 
συνεργασία τους αναδεικνύει τις 

δυνατότητες αλλά και το ύψος 
των επενδύσεων που απαιτεί η 
πράσινη µετάβαση. 
Ειδικά για την Ελλάδα, τα πράγ-
µατα είναι δύσκολα και µπορεί 
να γίνουν δυσκολότερα.
 
Αυξάνεται το ενεργεια-

κό κόστος
Η κυβέρνηση και κυρίως η ελ-
ληνική οικονοµία βρίσκονται α-
ντιµέτωπες µε τη συνεχή αύξηση 
του ενεργειακού κόστους. Όλες 
οι µελέτες οδηγούν στο συµπέ-
ρασµα ότι για να αναπτυχθεί η 
βιοµηχανία θα πρέπει να περι-
οριστεί δραστικά το ενεργειακό 
κόστος, το οποίο λειτουργεί πα-
ραδοσιακά σαν ανταγωνιστικό 
µειονέκτηµα. 
∆υστυχώς όµως, µετά την κρίση 
της πανδηµίας του 2020 που 
έφερε συγκυριακή µείωση του 
ενεργειακού κόστους, η κατά-
σταση εξελίσσεται από το κακό 
στο χειρότερο. Ήδη, οι συζητή-
σεις που γίνονται δεν αφορούν 
στη µείωση του ενεργειακού κό-
στους, αλλά στον περιορισµό της 
αύξησής του. Η διαφορά είναι τε-
ράστια για τη βιοµηχανία, τις µι-
κροµεσαίες επιχειρήσεις, ακόµη 
και για τα νοικοκυριά. 
Με την ανάκαµψη που παρατη-



ρείται στη διεθνή οικονοµία, α-
νεβαίνουν συνεχώς οι διεθνείς 
τιµές του πετρελαίου, το οποίο κι-
νείται γύρω στα 75 δολάρια το βα-
ρέλι, το υψηλότερο επίπεδο των 
τελευταίων ετών. Κανείς δεν µπο-
ρεί να προβλέψει µε ακρίβεια την 
πορεία της διεθνούς τιµής του πε-
τρελαίου. Υπάρχουν αυτοί που υ-
πολογίζουν ότι θα τη δούµε το 
2022 στα 100 δολάρια το βαρέλι, 
υπάρχουν κι εκείνοι που υποστη-
ρίζουν ότι θα υποχωρήσει από τα 
σηµερινά αρκετά υψηλά επίπεδα. 
Πολλά θα εξαρτηθούν από τις α-
ποφάσεις του ΟΠΕΚ, του ΟΠΕΚ+ 
στον οποίο συµµετέχει και η 
Ρωσία µαζί µε άλλες πετρελαιοπα-
ραγωγικές χώρες, τον ανταγωνι-
σµό Σαουδικής Αραβίας - Ηνωµέ-
νων Αραβικών Εµιράτων, την εν-
δεχόµενη συνεννόηση του Ιράν 
µε τις δυτικές δυνάµεις, την πο-
ρεία της κινεζικής οικονοµίας 
κλπ. 
Οι πιθανότητες πάντως για σχε-
τικά φθηνό πετρέλαιο που θα 
στήριζε την οικονοµία µας στη 
φάση της πράσινης µετάβασης 
είναι πολύ µικρές. 
Χειρότερη είναι η κατάσταση σε 
ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Το 
τελευταίο διάστηµα, η διεθνής 
τιµή του βρίσκεται στα υψηλό-
τερα επίπεδα των τελευταίων 
14 ετών. Πρόκειται για καίριο 

πλήγµα για την ελληνική οικονο-
µία, εφόσον το φυσικό αέριο έχει 
επιλεγεί από την κυβέρνηση σαν 
µεταβατικό καύσιµο για να πάµε 
από τον λιγνίτη στις ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας. 
Ορισµένοι θεωρούν ότι η άνοδος 
της διεθνούς τιµής του φυσικού 
αερίου έχει σχέση και µε τους ε-
λιγµούς της ρωσικής διπλωµατίας. 
Υποστηρίζουν ότι η Gazprom α-
ποφεύγει την αύξηση της προ-
µήθειας φυσικού αερίου προς τις 
χώρες της Ε.Ε. για να προωθή-
σει την ολοκλήρωση της κατα-
σκευής του αγωγού φυσικού αε-
ρίου Nord Stream 2. Οι Γερµανοί 
θέλουν να προχωρήσουν, οι Ου-
κρανοί διαµαρτύρονται γιατί θα 
χάσουν δισ. ευρώ από τα τέλη δι-
έλευσης του ρωσικού φυσικού α-
ερίου µέσω των αγωγών που δια-
σχίζουν την Ουκρανία, οι Πολωνοί 
και οι χώρες της Βαλτικής διαµαρ-
τύρονται για λόγους στρατηγικής. 
Όλα δείχνουν πάντως ότι το φυ-
σικό αέριο, το µεταβατικό καύ-
σιµο στο οποίο έχουµε δεσµευθεί, 
είναι και θα παραµείνει ακριβό. 
Αν προσθέσουµε στα παραπάνω το 
γεγονός ότι το ενεργειακό µας σύ-
στηµα παραµένει εξαρτηµένο από 
τις λιγνιτικές µονάδες, ιδιαίτερα 
σε περίοδο ενεργειακής αιχµής 
όπως είναι ο καύσωνας, ότι το κό-
στος των δικαιωµάτων ρύπων αυ-

ξάνεται εντυπωσιακά µε το πέρα-
σµα του χρόνου –πάνω από 40% 
σε σχέση µε τα τέλη του 2020– 
και πως οι τιµές της χονδρεµπο-
ρικής αγοράς κινούνται πάνω από 
100 ευρώ η µεγαβατώρα και θα 
περάσουν αναπόφευκτα στην κα-
τανάλωση, έχουµε µια πλήρη ει-
κόνα της ανόδου του ενεργειακού 
κόστους σε περίοδο κρίσιµης µε-
τάβασης και προσαρµογής.
Πρόκειται για πραγµατική δο-
κιµασία για την ελληνική οικο-
νοµία. Επιβαρύνεται το ισοζύ-
γιο τρεχουσών συναλλαγών, το 
οποίο αντιµετωπίζει πρόβληµα ε-
ξαιτίας της πτώσης των τουριστι-
κών εσόδων. Γίνεται λιγότερο α-
νταγωνιστική η βιοµηχανία και 
γενικότερα η οικονοµία µας. Ε-
νισχύονται οι αντιδράσεις στην 
αναγκαία προσαρµογή, εφόσον 
αυτή συνδυάζεται προτού καλά-
καλά ξεκινήσει µε µεγάλες οικο-
νοµικές επιβαρύνσεις. ∆εν πρέ-
πει να ξεχνάµε ότι το κίνηµα των 
«κίτρινων γιλέκων» αναπτύχθηκε 
στη Γαλλία σαν απάντηση στην ε-
πιβολή πρόσθετου περιβαλλοντι-
κού φόρου στην κατανάλωση της 
βενζίνης.
 
Περισσότερες επενδύ-
σεις, λιγότερη γραφειο-
κρατία
Στο ξεκίνηµα της πράσινης µετά-

Χρειαζόµαστε 
περισσότερες 
επενδύσεις και 
χρηµατοδότηση 
και λιγότερη 
γραφειοκρατία για να 
πάµε µπροστά

βασης είναι φανερό ότι η Ελλάδα 
πάσχει από σοβαρή έλλειψη ε-
νεργειακών επενδύσεων και αδυ-
ναµία επαρκούς χρηµατοδότησής 
τους. 
Επίσης, βρισκόµαστε αντιµέτω-
ποι µε παραδοσιακές γραφειο-
κρατικές αντιλήψεις και αδυναµία 
γρήγορης και αποτελεσµατικής 
επεξεργασίας του κατάλληλου 
ρυθµιστικού πλαισίου. Αναφέρε-
ται το παράδειγµα των έργων α-
ποθήκευσης ενέργειας, για τα 
οποία υπάρχει µεγάλο επενδυ-
τικό ενδιαφέρον. 
Στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 
(ΡΑΕ) έχουν κατατεθεί αιτή-
σεις για έργα αποθήκευσης –κυ-
ρίως µπαταρίες και αντλισιοταµί-
ευσης– συνολικής ισχύος 9.000 
µεγαβάτ. Έχουν αδειοδοτηθεί 
προτάσεις για έργα ύψους 3.000 
µεγαβάτ, που µπορεί να προσελ-
κύσουν επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ. 
Όλοι περιµένουν το… νέο θε-
σµικό πλαίσιο, το οποίο ήταν να 
ανακοινωθεί τον Ιούνιο κι πάει 
ήδη για Οκτώβριο. 
Εκτός από τα επενδυτικά κενά και 
την έλλειψη χρηµατοδότησης, υ-
πάρχει η παραδοσιακή ελληνική 
αδυναµία για έγκαιρη δηµιουρ-
γία του κατάλληλου ρυθµιστικού 
πλαισίου και σοβαρό έλεγχο της 
αγοράς µέσω ανεξάρτητων αρχών. 
Στις συνθήκες που περιέγραψα, 
η µεγάλη πρόκληση για την ε-
νεργειακή µετάβαση της οικονο-
µίας µας µπορεί να µετατραπεί σε 
οικονοµική περιπέτεια, η οποία 
θα οδηγήσει στην παραπέρα υ-
ποβάθµιση της ανταγωνιστικής 
θέσης µας στο εσωτερικό της Ε.Ε. 
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 Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΞΑΕΤΙΑ 2021-2026 

Οι στόχοι της πράσινης, ενεργειακής µετάβασης 
καθώς και της ψηφιακής µετάβασης, οι δυσκολίες 
στην επίτευξή τους και οι ευκαιρίες

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ*

Α
ναµφίβολα, η εποµένη 
εξαετία θα είναι κρίσιµη 
για την οικονοµία και τις 
επιχειρήσεις του πλα-
νήτη. Αργά ή γρήγορα, 
θα βγούµε εντελώς από 
τη δίνη του Covid και θα 
πρέπει να ανεβάσουµε 

στροφές να καλύψουµε το χαµένο έδαφος 
για δυναµική ανάπτυξη. Ωστόσο, ποια χαρα-
κτηριστικά πρέπει να έχει αυτή η ανάπτυξη; 
Το περιβάλλον της αγοράς προσπαθεί να 
ανακάµψει, η πανδηµία έδωσε και σηµα-
ντικά µαθήµατα… ∆ιανύουµε µια ψηφιακή 
εποχή, η οποία µέσα στην πρόσφατη περί-
οδο αναδιπλώθηκε µε νέα χαρακτηριστικά 
σε ολόκληρη την παγκόσµια κοινότητα. Την 
περίοδο των «lockdown» αναπτύχθηκαν 

ραγδαία «έξυπνες» αλυσίδες αξίας προϊό-
ντων και υπηρεσιών σε παγκόσµιο επίπεδο, 
που στηρίχθηκαν πάνω στο υπόβαθρο της 
ψηφιακής «επανάστασης» (Industry 4.0). Σε 
αυτό το παγκόσµιο επιχειρηµατικό οικοσύ-
στηµα, η ψηφιακή µετάβαση επιταχύνεται 
σηµαντικά και, αναγκαστικά θα έλεγα, και 
στη χώρα µας. 
Η ψηφιακή επανάσταση αποτελεί µια ση-
µαντική ευκαιρία για τον µετασχηµατισµό 
του επιχειρησιακού µοντέλου στην Ελλάδα 
τα επόµενα χρόνια. Κρίσιµη παράµετρος ο 
χρόνος στον οποίο θα ολοκληρωθεί και θα 
ενσωµατωθεί ρεαλιστικά στο οικονοµικό 
µας περιβάλλον. Η γραφειοκρατία αποτε-
λούσε πάντοτε τη µεγαλύτερη δυσκολία. Σε 
κάθε περίπτωση, ο υψηλός ρυθµός ψηφιο-
ποίησης αποτελεί κινητήριο δύναµη για την 

αποτελεσµατικότερη διαχείριση των διαθέσι-
µων πόρων, πρώτων υλών και αγαθών και, 
κατ’ επέκταση, για την ανταγωνιστικότερη 
παραγωγή στον τοµέα της οικονοµίας. «Έξυ-
πνα» εργαλεία Τεχνολογίας, Πληροφορικής 
και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) αναπτύσσονται και 
είναι διαθέσιµα, ώστε να προσδώσουν στις 
επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, 
τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και 
στην εφοδιαστική αλυσίδα. 
Η µεγάλη πρόκληση, αλλά και αδήριτη 
ανάγκη κατά την άποψή µου, για τη χώρα 
µας την επόµενη διαχειριστική περίοδο του 
ΕΣΠΑ και λοιπών κονδυλίων και επενδύ-
σεων, αποτελεί η µετάβαση από το παρα-
δοσιακό οικονοµικό µοντέλο σε ένα νέο 
«έξυπνο» οικονοµικό µοντέλο. Ένα µοντέλο 
που θα ενσωµατώσει «έξυπνες» διαδικασίες 
µε τη χρήση της Τ.Π.Ε και θα αναδιπλώσει 
«έξυπνα» καινοτόµα χαρακτηριστικά στον 
οικονοµικό µας χάρτη. Η «έξυπνη» οικονο-
µία αποσκοπεί στη δηµιουργία οικονοµικού 
προϊόντος, µε σεβασµό στο περιβάλλον και 
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, συνδυ-
άζοντας τη µέγιστη αξιοποίηση των ευκαι-
ριών και των δυνατοτήτων της ψηφιακής 
εποχής. Η «έξυπνη» οικονοµία δεν µπορεί 
παρά να είναι πράσινη, αλλά ταυτόχρονα και 
ρεαλιστικά βιώσιµη. Βασικά χαρακτηριστικά 
αυτής: (i) η περιβαλλοντική φιλικότητα, (ii) η 
ορθολογική χρήση και αποδοτικότητα πόρων, 
(iii) η ηλεκτρονική διασυνδεσιµότητα διαδι-
κασιών και (iii) η ανανεωσιµότητα πόρων και 
(πράσινης) ενέργειας. Η κυκλική οικονοµία 
εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο και µπορεί να 
υποστηρίξει την πράσινη, ενεργειακή µετά-
βαση (π.χ. από τα βιοαπόβλητα µπορούµε 
να παράγουµε ενέργεια σε όλες τις τοπικές 
κοινωνίες). Σηµειώνω ότι γίνονται βήµατα 
προόδου, τόσο νοµοθετικά όσο και πολιτικά, 
και πιστεύω ακράδαντα ότι, αν η κυκλική 
οικονοµία υποστηριχθεί ουσιαστικά, στην 
επόµενη περίοδο θα αναδυθούν πολλαπλές 
ευκαιρίες για την προώθηση πετυχηµένων 
και αειφορικών επιχειρηµατικών µοντέλων 
στη χώρα µας. 
Εν κατακλείδι, παρά τις αντίξοες συνθήκες, 
είναι αναγκαίο ο επιχειρηµατικός τοµέας, ο 
δηµόσιος τοµέας, τα ερευνητικά κέντρα, η 
ακαδηµαϊκή κοινότητα και οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών να συνεργαστούν 
τα επόµενα χρόνια µε ένα όραµα: τον µετα-
σχηµατισµό της οικονοµίας µας σε «έξυπνη» 
οικονοµία, µέσω της ψηφιακής, πράσινης 
µετάβασης. Αυτό θα είναι και το βασικό στοί-
χηµα της αειφόρου και δυναµικής ανάπτυξης 
στη µετά-Covid περίοδο για τη χώρα µας.

Ο Χρήστος Βλαχοκώστας ειναι αναπληρω-
τής καθηγητής Μηχανολόγων Μηχανικών 
στο ΑΠΘ



ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 
«Ελλάδα 2.0»: Έως τα τέλη Ιουλίου οι πρώτες εκταµιεύσεις

Ο 
οικονοµολόγος του Bruegel υποστηρί-
ζει ότι το «Ελλάδα 2.0»  και οι µεταρ-
ρυθµίσεις δεν αρκούν για την αντι-
µετώπιση του µεγάλου προβλήµατος 
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονοµίας

«Σάρκα και οστά» θα αρχίσει να παίρνει το Ελληνικό 
Σχέδιο Ανάκαµψης «Ελλάδα 2.0», µετά το «πράσινο 
φως» που έλαβε από το Ecofin. Από την κυβέρνηση –
αλλά και από το οικονοµικό επιτελείο ειδικότερα– γί-
νεται λόγος για µια σπουδαία εξέλιξη για την Ελλάδα, 
καθώς ανοίγει ο δρόµος για µια σειρά επενδύσεων 
αλλά και µεταρρυθµίσεων που θα δώσουν νέα πνοή 
στην ελληνική οικονοµία.
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η επίδραση 
του Σχεδίου Ανάκαµψης στο ΑΕΠ εκτιµάται ότι θα 
είναι της τάξης του 2,1% µε 3,3% έως το 2026. Επίσης 
εκτιµάται πρόσθετη ανάπτυξη της τάξης του 1% για 
φέτος και 2% µε 2,5% κάθε χρόνο τα επόµενα έτη. Οι 
συγκεκριµένες προβλέψεις αφορούν µόνο την άµεση 
επίδραση που θα έχουν τα κονδύλια από το Ταµείο 
Ανάκαµψης και όχι τις έµµεσες επιπτώσεις που θα 
προκύψουν στην ανάπτυξη µέσα από τις διαρθρωτι-
κές µεταρρυθµίσεις, όπως διευκρινίζουν αρµόδιες 
πηγές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σε διάστηµα 20 ετών, 
εκτιµάται ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 18%, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα γίνουν όλες οι µεταρρυθµίσεις.

Οι εκταµιεύσεις
Οι εκταµιεύσεις θα αρχίσουν έως τα τέλη Ιουλίου, µε 
τα πρώτα ποσά να είναι της τάξης των 4 δισ. ευρώ, 
ενώ η Ελλάδα αναµένεται να λάβει περί τα 7,5 δισ. 

ευρώ για το 2021. Ειδικότερα, εκτός από την προκα-
ταβολή των 4 δισ. ευρώ (2,3 δισ. ευρώ από επιδο-
τήσεις και το υπόλοιπο από το σκέλος των δανείων), 
αναµένεται προς το τέλος του έτους να εκταµιευθεί 
και η πρώτη δόση ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ, υπό 
την προϋπόθεση ότι εκπληρώθηκαν τα ορόσηµα που 
έχουν τεθεί.
Η Ελλάδα δικαιούνται µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης 
να λάβει 30,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 17,8 δισ. 
ευρώ (9% του ΑΕΠ) αφορούν σε επιχορηγήσεις και 
τα 12,7 δισ. ευρώ (6%-7% του ΑΕΠ) σε δάνεια. Στο 
Ελληνικό Σχέδιο γίνεται αναλυτική περιγραφή για τα 
331 ορόσηµα και στόχους, η υλοποίηση των οποίων 
θα καθορίσει την πορεία εκταµίευσης από φέτος έως 
και τα µέσα του 2026.

Ιδιωτικές επενδύσεις
Τα ποσά των δανείων, ύψους 12,7 δισ. ευρώ, µετα-
κυλίονται στον ιδιωτικό τοµέα µέσω αναδανεισµού, 
από διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όπως η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(EBRD) αλλά και οι εµπορικές τράπεζες. Στο πλαίσιο 
αυτό, ήδη το υπουργείο Οικονοµικών έχει υπογράψει 
συµφωνία µε την ΕΤΕπ για τη διαχείριση δανείων 
ύψους έως 5 δισ. ευρώ. Πριν από λίγα 24ωρα, άλλω-
στε, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Θόδω-
ρος Σκυλακάκης, και η διευθύνουσα σύµβουλος της 
EBRD, Charlotte Ruhe, υπέγραψαν το Προσύµφωνο 
Συνεργασίας (Memorandum of Understanding-MoU) 
µεταξύ του υπουργείου Οικονοµικών και της EBRD, 
το οποίο αφορά το Ταµείο Ανάκαµψης και τη διαχεί-

ριση από την EBRD δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ για 
τη χρηµατοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων. Πρόκειται 
για µια συµφωνία που σηµατοδοτεί την ταχύτατη 
έναρξη του προγράµµατος των δανειοδοτήσεων για 
τη δηµιουργία σηµαντικών ιδιωτικών επενδύσεων 
στην Ελλάδα.

106 επενδύσεις και 68 µεταρρυθµίσεις
Σχολιάζοντας την έγκριση του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», 
ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, 
έκανε λόγο για «σχέδιο εγχώριας ιδιοκτησίας, µε 
ισχυρό µεταρρυθµιστικό, επενδυτικό και οικονοµικό 
πρόσηµο, που θα οδηγήσει στην επίτευξη ισχυρής 
και διατηρήσιµης οικονοµικής ανάπτυξης, στη δη-
µιουργία πολλών καλών θέσεων απασχόλησης και 
στην τόνωση της κοινωνικής συνοχής».
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονοµικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, τόνισε ότι το 
ελληνικό σχέδιο περιλαµβάνει 106 επενδύσεις και 
68 µεταρρυθµίσεις, ενώ θα κινητοποιηθούν 60 δισ. 
ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα στα επόµενα 
πέντε χρόνια. Σύµφωνα µε τον ίδιο, το ΑΕΠ θα αυξη-
θεί µόνιµα κατά 7 µονάδες, ενώ θα δηµιουργηθούν 
επίσης νόµιµα 180.000-200.000 νέες θέσεις εργασίας.

Στον αντίποδα...
Παρά τις θετικές προσδοκίες που καλλιεργεί η 
ελληνική κυβέρνηση, οι οικονοµολόγοι εµφανίζονται 
ιδιαίτερα... συγκρατηµένοι.
«Τα περισσότερα χρήµατα θα έρθουν το 2023 και 
αργότερα. Αυτό είναι περισσότερο µια µεσοπρόθεσµη 
βοήθεια και όχι µια άµεση στήριξη της ελληνικής 
οικονοµίας ή για τη µείωση της ελληνικής ανεργίας. 
Αλλά ταυτόχρονα µπορεί επίσης να επηρεάσει τις 
προσδοκίες. ∆ιότι εάν οι επενδυτές πιστέψουν ότι η 
ελληνική κυβέρνηση θα χρησιµοποιήσει αυτά τα χρή-
µατα µε σύνεση, εάν πράγµατι προσφέρει οικονοµική 
ανάπτυξη στο µέλλον, τότε µπορούν να αρχίσουν να 
επενδύουν από τώρα και εποµένως η φάση ανάκαµ-
ψης θα είναι ταχύτερη και η µείωση της ανεργίας θα 
είναι ταχύτερη», δήλωσε πρόσφατα στο Euronews ο 
οικονοµολόγος του Brugel Zsolt Darvas.
Ο οικονοµολόγος του Bruegel πρόσθεσε ότι η εµπει-
ρία της Ελλάδας µε τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής 
προσαρµογής τη βοήθησε να καταρτίσει ένα πλήρες 
σχέδιο που αντιστοιχεί στο 20% του ΑΕΠ της, που 
άλλες χώρες δεν κατάφεραν, και ότι θα λάβει ένα από 
τα µεγαλύτερα ποσά αναλογικά.
Αλλά αυτό το σχέδιο και οι µεταρρυθµίσεις δεν αρ-
κούν για την αντιµετώπιση του µεγάλου προβλήµατος 
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. 
«Σίγουρα περισσότερες πράσινες και ψηφιακές 
επενδύσεις θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής οικονοµίας και πολλών ελληνικών 
εταιρειών, αλλά τελικά η ανταγωνιστικότητα είναι 
ένα µικροοικονοµικό φαινόµενο. Εποµένως, έχει να 
κάνει µε το πόσο καλά οργανώνονται οι εταιρείες, 
πόσο εκπαιδευµένο είναι το εργατικό δυναµικό, εάν 
οι εταιρείες είναι σε θέση να αξιοποιήσουν γρήγορα 
νέες ευκαιρίες που προκύπτουν, και αυτοί οι πιο 
θεµελιώδεις καθοριστικοί παράγοντες της ανταγω-
νιστικότητας δεν θα αλλάξουν από το νέο σχέδιο», 
πρόσθεσε σχετικά.
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Μοναδικές προοπτικές ανά-
πτυξης δηµιουργεί το νέο 
ΕΣΠΑ 2021-2027. Μάλιστα, 
η Ελλάδα είναι το πρώτο 

κράτος-µέλος που προχώρησε σε επί-
σηµη υποβολή του προγράµµατος. Σε 
αυτό αποτυπώνονται οι νέες προτεραιό-
τητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι 
νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της 
Ελλάδας. 
Με την έγκριση, η οποία αναµένεται 
έως τέλος Ιουλίου, πρόκειται να διατε-
θούν για τη χώρα µας πόροι συνολικού 
ύψους 26,2 δισ. ευρώ για τα επόµενα 
επτά έτη, από τα οποία 20,9 δισ. ευρώ 
αφορούν στην Ενωσιακή Στήριξη και 
ποσό 5,3 δισ. ευρώ στην Εθνική Συνει-
σφορά.
«Στόχος µας είναι να προσθέσουµε άµε-
σα επιπλέον ρευστότητα στην ελληνική 
οικονοµία και να συµπράξουµε µαζί µε 
το Ταµείο Ανάκαµψης σε µία µεγάλη 
προσπάθεια για την αλλαγή του παρα-
γωγικού µοντέλου της χώρας, για την 
προστασία του περιβάλλοντος και για 
τη δηµιουργία χιλιάδων νέων θέσεων 
εργασίας», δήλωσε σχετικά ο υπουργός 
Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ανάγκη για επενδύσεις
Το νέο ΕΣΠΑ σε συνδυασµό µε τα 
κονδύλια από το Ταµείο Ανάκαµψης 
εκτιµάται ότι θα αποτελέσει το αντίβαρο 
στην κρίση που προκάλεσε η πανδηµία 
του κορονοϊού στην ελληνική οικονο-
µία. Κι αυτό θα ανοίξει τον δρόµο για 
νέες επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις, 
που –όπως προκύπτει από την τρίτη 
Ανάλυση Επικαιρότητας για το 2021 
του ΚΕΠΕ- είναι απαραίτητες για την 
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
«Καθώς οι επιπτώσεις της πανδηµίας 
στην οικονοµία θα υποχωρούν, γίνεται 
σαφές ότι δεν αρκεί µια προσωρινή 
δηµοσιονοµική επέκταση, µε τη χρήση 
αντικυκλικής επεκτατικής πολιτικής, 
για την αντιµετώπιση της ύφεσης και 
την ανάσχεση της ανεργίας. Η ελληνική 
οικονοµία έχει ανάγκη από επενδύσεις 
(δηµόσιες και ιδιωτικές) και µεταρ-
ρυθµίσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε 
αύξηση των µακροχρόνιων ρυθµών 
οικονοµικής ανάπτυξης. Το οικονο-
µικό περιβάλλον της Ε.Ε. προσφέρει 
µια µοναδική ευκαιρία, µέσω των 
διάφορων διαθέσιµων χρηµατο-
δοτικών µηχανισµών, ώστε όλα τα 
κράτη-µέλη να ενισχύσουν σηµαντικά 
τους ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ τους, 
προβαίνοντας σε µια άριστη κατανοµή 
των συγχρηµατοδοτούµενων πόρων, 
αλλά και δίνοντας µεγάλη έµφαση στο 
τελικό αποτέλεσµα», αναφέρεται στην 

ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ

Στόχος είναι να προστεθεί άµεση ρευστότητα 
στην ελληνική οικονοµία

ανάλυση.
Όπως σηµειώνεται, παρά το γεγονός 
ότι για τη νέα προγραµµατική περίοδο 
2021-2027 ο ενωσιακός προϋπολογι-
σµός ανέρχεται σε περισσότερα από 
1 τρισ. ευρώ –στα οποία, εάν συµπε-
ριληφθεί και το προσωρινό πακέτο 
µέτρων στήριξης του προγράµµατος 
NGEU, ύψους 780 δισ. ευρώ, το σύνολο 
των συγχρηµατοδοτούµενων πόρων 
αγγίζει το ποσό του 1,8 τρισ. ευρώ–, εν 
τέλει πρόκληση αποτελεί για ολόκληρη 
την Ε.Ε. ο τρόπος αξιοποίησης των 
συγχρηµατοδοτούµενων πόρων και 
των αυξηµένων δηµοσίων δαπανών, 
µε σκοπό τη διάχυση θετικών εξωτε-
ρικών επιδράσεων (spillover effects), 
(ECB, 2021a).
Οι πόροι του Ταµείου Ανάκαµψης και 
Ανθεκτικότητας (32 δισ. ευρώ αντιστοι-
χούν στην Ελλάδα) σε συνδυασµό µε 
τους πόρους της πολιτικής συνοχής 
για τη νέα προγραµµατική περίοδο 
2021-2027 (26,7 δισ. ευρώ αντιστοιχούν 
στην Ελλάδα) αποτελούν ένα καίριας 
σηµασίας αναπτυξιακό εργαλείο τόσο 
για την ελληνική οικονοµία όσο και για 
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονοµίες.

Οι τρεις άξονες 
Σηµειώνεται δε ότι τα έργα που είναι 
ενταγµένα στην προηγούµενη προ-
γραµµατική περίοδο (2014-2020) θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 

τις 31/12/2023, γεγονός που σηµαίνει 
ότι για τα επόµενα δύο έτη η ελληνική 
κυβέρνηση λειτουργεί επάνω σε τρεις 
άξονες. Ο πρώτος αφορά την πλήρη 
απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ 
2014-2020, ο δεύτερος την ταχεία 
εκτέλεση του ΕΣΠΑ 2021-2027 και ο 
τρίτος την αξιοποίηση των πόρων του 
προγράµµατος NGEU.
Η νέα προγραµµατική περίοδος κινείται, 
κατά κύριο λόγο, γύρω από τα τρία 
πολύ σηµαντικά τοµεακά προγράµµατα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότη-
τα, Καινοτοµία», «Περιβάλλον, Ενέργεια, 
Κλιµατική Αλλαγή» και «Υποδοµές 
Μεταφορών». Η ελληνική οικονοµία 
πρέπει να δώσει έµφαση στην Εθνική 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 
(ΕΣΕΕ), όπως αναφέρεται και στο 
σχέδιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Επιπλέ-
ον, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει 
να αξιοποιήσει τους πόρους από το 
ΕΚΤ+, εστιάζοντας σε πολιτικές όπως η 
αύξηση της απασχόλησης, η κοινωνική 
οικονοµία, η κοινωνική ένταξη µετα-
ναστών και η εξάλειψη της παιδικής 
φτώχειας. Όσον αφορά τους πυλώνες 
του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαµψης 
NGEU, αυτοί αποτυπώνονται και στο 
εθνικό πρόγραµµα «Ελλάδα 2.0», µε την 
πράσινη και ψηφιακή µετάβαση, την 
τόνωση της απασχόλησης και των δε-
ξιοτήτων, την ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής, την αύξηση των ιδιωτικών 

επενδύσεων και τον σφαιρικό µετασχη-
µατισµό της οικονοµίας να δίνουν το 
στίγµα των νέων προτεραιοτήτων.
Είναι σαφής, πλέον, η ανάγκη εµβά-
θυνσης από το επίπεδο της µονοδιά-
στατης στατιστικής καταγραφής της 
απορροφητικότητας των ενωσιακών 
πόρων στο επίπεδο της πολυδιάστα-
της αποτύπωσης του αντικτύπου που 
έχουν οι συγχρηµατοδοτούµενοι πόροι 
στην τόνωση της παραγωγικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµα-
τικότητας. Συνεπώς, ενώ µέχρι σήµερα 
παρακολουθείται µόνο ο βαθµός της 
απορροφητικότητας των συγχρηµα-
τοδοτούµενων πόρων, καθίσταται 
αναγκαία πλέον και η αξιολόγηση της 
παραγωγικότητας (µόχλευσης) των εν 
λόγω πόρων.

«Όχι» άσκοπη κατανάλωση 
πόρων
Είναι σαφές ότι απαιτείται ένας σχεδια-
σµός που να εστιάζει στη χρηµατοδότη-
ση της οικονοµικής ανάπτυξης αντί στην 
άσκοπη κατανάλωση πόρων, µιας και 
πολλές χώρες της Ε.Ε. αποµακρύνονται 
πλέον από το µοντέλο των άµεσων επι-
χορηγήσεων. Για παράδειγµα, η χρήση 
ενωσιακών πόρων για την κάλυψη 
τρεχουσών αναγκών, όπως οι δαπάνες 
µισθοδοσίας, είναι βέβαιο ότι δεν πρό-
κειται να επιφέρει πολλαπλασιαστικά 
οφέλη για τη ν ελληνική οικονοµία.
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Η πανδηµία 
αποδεικνύεται 
ανθεκτική και ενισχύει 
το κλίµα αβεβαιότητας

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Ελλάδα πρέπει να φύγει µπροστά στα ζητήµατα της οικονοµίας

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Ο
ι µεταλλάξεις του 
COVID-19 αλλάζουν 
για µία ακόµη φορά 
τους οικονοµικούς υ-
πολογισµούς στα 
κράτη-µέλη της Ε.Ε. 

Όταν ξεκίνησε η δοκιµασία της πανδη-
µίας τον Μάρτιο του 2020, η εκτίµηση 
των περισσότερων ευρωπαϊκών κυβερνή-
σεων ήταν ότι θα είχαµε µια γρήγορη α-
νάκαµψη της οικονοµίας σε σχήµα V και 
πως το καλοκαίρι του 2020 θα είχαµε α-
φήσει τα πιο δύσκολα πίσω µας. 
Βρισκόµαστε στο καλοκαίρι του 2021 
και η πανδηµία εξακολουθεί να κυριαρ-
χεί στους οικονοµικούς υπολογισµούς 
και στον σχεδιασµό. Όλοι λειτουργούν 
σε συνθήκες µεγάλης αβεβαιότητας και 
έχει αρχίσει να µεγαλώνει το χάσµα µε-
ταξύ όσων έχουν δυναµικές εξωστρε-
φείς οικονοµίες µε µεγάλες δηµοσιονο-
µικές δυνατότητες και εκείνων –όπως η 

Ελλάδα– που είναι φορτωµένοι διαρθρω-
τικά προβλήµατα, αδυναµίες, ελλείµµατα 
και χρέη. 

Πήγαµε καλά, είµαστε ευά-
λωτοι
Περίπου 18 µήνες µετά την έναρξη της 
πανδηµίας, το γενικό συµπέρασµα είναι 
ότι η Ελλάδα πήγε καλά στην αντιµετώ-
πισή της, αλλά µε το πέρασµα του χρόνου 
έγινε πιο ευάλωτη στον ιό και τις µεταλ-
λάξεις του. 
Αν δούµε τους θανάτους ανά εκατοµµύριο 
κατοίκους σε όλη τη διάρκεια της πανδη-
µίας, η Ελλάδα έχει από τις καλύτερες ευ-
ρωπαϊκές επιδόσεις, γεγονός που εξηγεί 
–σε µεγάλο βαθµό– τη δηµοτικότητα του 
πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και της κυ-
βέρνησης της Ν∆. 
Τη χειρότερη επίδοση σε ό,τι αφορά τους 
θανάτους ανά εκατοµµύριο κατοίκους 
στην Ε.Ε., σε όλη τη διάρκεια της πανδη-

µίας, έχει η Ουγγαρία µε 3.071. Ακολου-
θούν η Τσεχία µε 2.842, η Βουλγαρία µε 
2.602, η Σλοβακία µε 2.295, το Βέλγιο µε 
2.194 και τη χειρότερη εξάδα της Ε.Ε. συ-
µπληρώνει η Ιταλία µε 2.119. 
Η Ισπανία καταγράφει, σε όλη τη διάρ-
κεια της πανδηµίας , 1.721 θανάτους ανά 
εκατοµµύριο κατοίκους, η Πορτογαλία 
1.672 και η Γαλλία 1.630.
Η Ελλάδα είναι σε µία καλύτερη κατηγο-
ρία, µε 1.192 θανάτους ανά εκατοµµύριο 
κατοίκους. Λίγο χειρότερη από εµάς είναι 
η Αυστρία µε 1.208 και λίγο καλύτερη η 
Γερµανία µε 1.098. 
Οι απώλειες µεγαλώνουν µε το πέρασµα 
του χρόνου, αλλά η ευρωπαϊκή κατάταξη 
δεν προβλέπεται να αλλάξει κατά τη διάρ-
κεια του καλοκαιριού, όπου παρατηρείται 
περιορισµός των θανάτων λόγω εµβολια-
σµού και θερµοκρασίας. 
Παρά το γεγονός ότι πηγαίνουµε καλά 
στο σύνολο της περιόδου της πανδηµίας, 

το τελευταίο οκτάµηνο έχουµε γίνει πιο 
ευάλωτοι. Η κοινωνική κόπωση µε τα πε-
ριοριστικά µέτρα έφερε αυτό που αποκά-
λεσα πρόωρη χαλάρωση, µε αποτέλεσµα 
να µειωθεί η απόσταση των πολύ καλών 
επιδόσεων µε τις επιδόσεις των περισσό-
τερων χωρών της Ε.Ε. 
Το τελευταίο διάστηµα η µετάλλαξη 
∆έλτα έχει αρχίσει να επηρεάζει αρνη-
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τικά την επιδηµιολογική µας εικόνα. Η Ελλάδα βρίσκεται 
πολύ ψηλά στη στατιστική των θανάτων ανά εκατοµµύριο 
κατοίκους στη διάρκεια του τελευταίου επταήµερου. Έχει 
τη δεύτερη χειρότερη επίδοση µε 4,01, µε την Πορτογαλία 
να είναι πρώτη µε 4,58. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πριν εµφα-
νιστεί η µετάλλαξη ∆έλτα, η Πορτογαλία είχε εντυπωσιακό 
υγειονοµικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστικών του-
ριστικών προορισµών. 
Ο αριθµός των θανάτων είναι χαµηλός για όλες τις χώρες 
της Ε.Ε. αυτή την περίοδο, αλλά κανείς δεν µπορεί να προ-
βλέψει µε ακρίβεια τη συνέχεια, γιατί παρατηρείται µε-
γάλη αύξηση στον αριθµό των νέων κρουσµάτων. Το χει-
ρότερο πρόβληµα –ανάλογα µε τον πληθυσµό τους– έχουν 
η Ισπανία µε 17.088 νέα κρούσµατα την τελευταία εβδο-
µάδα, η Πορτογαλία µε 17.173 νέα κρούσµατα και η Ελλάδα 
µε 13.823 νέα κρούσµατα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Γερ-
µανία –µε οκταπλάσιο πληθυσµό από την Ελλάδα– κατέ-
γραψε την τελευταία εβδοµάδα 4.745 νέα κρούσµατα. 
Ένα πρώτο συµπέρασµα είναι ότι οι χώρες µε αναπτυγµένο 
διεθνή τουρισµό µπορεί να είναι πιο ευάλωτες στη µετάλ-
λαξη ∆έλτα. Αυτό πάντως δεν ισχύει –προς το παρόν– για 
την Ιταλία, όπου την τελευταία εβδοµάδα καταγράφηκαν 
7.979 νέα κρούσµατα.
 
Πλήγµα για τον τουρισµό
Οι περισσότεροι ειδικοί προβλέπουν εκρηκτική αύξηση 
των νέων κρουσµάτων στην Ελλάδα µέσα στον Αύγουστο. 
Παρά τη διαφαινόµενη αύξηση των κρουσµάτων, κανείς 
δεν ξέρει πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγµατα. 
Το πρώτο κρίσιµο ερώτηµα έχει να κάνει µε το αν η αύ-
ξηση των κρουσµάτων θα οδηγήσει σε αύξηση στις εισαγω-
γές στα νοσοκοµεία, στις ΜΕΘ και στον αριθµό των θανά-
των. Μπορεί να µην έχει δηµιουργηθεί το λεγόµενο τείχος 
ανοσίας, είναι βέβαιο όµως ότι το ολοένα αυξανόµενο πο-
σοστό των εµβολιασµένων περιορίζει τις συνέπειες. 
Το δεύτερο κρίσιµο ερώτηµα είναι πέρα από ποιο ση-
µείο θα αποφασίσουν τα κράτη που αποτελούν τις µεγά-
λες τουριστικές αγορές για τη χώρα µας να πάρουν νέα πε-
ριοριστικά µέτρα για να µειωθεί ο κίνδυνος για τη δηµό-
σια υγεία. 
Ακόµη κι αν δεν µετατραπεί η αύξηση των νέων κρουσµά-
των σε περισσότερες εισαγωγές σε ΜΕΘ και περισσότερους 
θανάτους, είναι λογικό να περιµένουµε να αντιδράσουν για 
να στείλουν το µήνυµα στην κοινή γνώµη των χωρών τους 
ότι προστατεύουν αποτελεσµατικά τη δηµόσια υγεία. Μπο-
ρεί να το κάνουν και σε µια προσπάθεια να τονώσουν τον ε-
σωτερικό τουρισµό και να ενισχύσουν την ανάκαµψη. 
Η επιδείνωση του ευρωπαϊκού οικονοµικού περιβάλλο-
ντος λόγω της µετάλλαξης ∆έλτα συµπίπτει χρονικά µε τη 
δυναµική ανάκαµψη του ελληνικού τουρισµού. Την πρώτη 
εβδοµάδα του Ιουλίου 2021 οι διεθνείς πτήσεις στο «Ε-
λευθέριος Βενιζέλος» ήταν αυξηµένες κατά 74% σε σχέση 
µε την αντίστοιχη εβδοµάδα του 2020 και µειωµένες κατά 
30% σε σχέση µε την αντίστοιχη εβδοµάδα του 2019, το 
οποίο αποτέλεσε έτος τουριστικών ρεκόρ. 
Κορυφαίοι επαγγελµατίες του κλάδου προέβλεπαν ισχυρό 
τουριστικό Αύγουστο και Σεπτέµβριο και προετοίµαζαν 
την παράταση της τουριστικής περιόδου τον Οκτώβριο και 
τον Νοέµβριο. Τελικά έχουµε πιο γρήγορη και δυναµική 
τουριστική ανάκαµψη, η οποία όµως µπορεί να απειληθεί 
σε διάστηµα λίγων εβδοµάδων, αν συνεχιστεί η εντυπωσι-
ακή αύξηση των νέων κρουσµάτων. 
Με δυο λόγια, η οικονοµική κρίση που συνδέεται µε την 

πανδηµία παίρνει παράταση και ίσως το βασικό σενάριο 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ), που προ-
βλέπει ότι θα αφήσουµε οριστικά πίσω µας την πανδη-
µία το 3ο τετράµηνο του 2022, αποδειχθεί υπερβολικά 
αισιόδοξο. 
Τα ποσοστά εµβολιασµού σε χώρες µε λιγότερα οικο-
νοµικά µέσα παραµένουν εξαιρετικά χαµηλά, για πα-
ράδειγµα στο σύνολο της Αφρικής υπολογίζεται µόλις 
στο 1%. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν µεγάλα περιθώρια 
για νέες µεταλλάξεις του COVID-19, που θα ξεκινήσουν 
από τις χώρες της περιφέρειας για να καταλήξουν στην 
Ε.Ε. Επειδή, µάλιστα, οι πληθυσµοί των χωρών της πε-
ριφέρειας είναι πιο νεανικοί και γι’ αυτό έχουν µεγαλύ-
τερες αντοχές, οι µεταλλάξεις της πανδηµίας µπορεί να 
βάλουν σε νέες περιπέτειες τη «γερασµένη» Ε.Ε. παρά 
τα υψηλά ποσοστά εµβολιασµού και τα αναπτυγµένα 
συστήµατα Υγείας.
 
Μόνο µε επίθεση
Η Ελλάδα, µε µεγάλη οικονοµική εξάρτηση από τον 
τουρισµό και τις υπηρεσίες, δείχνει καταδικασµένη να 
µείνει κι άλλο πίσω στον εσωτερικό οικονοµικό αντα-
γωνισµό της Ε.Ε. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τις τρεις 
µεγαλύτερες πτώσεις στο ΑΕΠ κατέγραψαν το 2020 η Ι-
σπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα. 
Σε διάστηµα εβδοµάδων θα αρχίσει η ροή των σηµαντι-
κών κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης 
προς την Ελλάδα, η οποία θα διαρκέσει µέχρι τα τέλη 
του 2026, µε τη µορφή δωρεάν χρηµατοδότησης και 
χαµηλότοκων δανείων, που αναµένεται να ξεπεράσουν 
όλα µαζί τα 30 δισ. ευρώ. 
Η πανδηµία έριξε το ελληνικό ΑΕΠ κατά 8,2% το 2020 
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης είναι σχεδια-
σµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να µας εξασφαλίσει πρό-
σθετη αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 7% µέχρι τα τέλη 
του 2026. 
Πρόκειται για εξαιρετικά σηµαντική ευρωπαϊκή παρέµ-
βαση, που ανοίγει νέους δρόµους σε ό,τι αφορά την έ-
µπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τη σταδιακή αµοι-
βαιοποίηση του χρέους.
Το επενδυτικό µας έλλειµµα όµως είναι τεράστιο, όπως 
και τα διαρθρωτικά µας προβλήµατα. Το οικονοµικό µας 
µέλλον δεν θα κριθεί τόσο από την επικουρική παρέµ-
βαση της Ε.Ε., αλλά από τη δυνατότητά µας να αναπτύ-
ξουµε τη δική µας οικονοµική δυναµική ξεπερνώντας τα 
διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας και 
τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. 
Κατά την άποψή µου, αν παίξουµε οικονοµική άµυνα θα 
βγούµε αξιοπρεπώς χαµένοι στον εσωτερικό ανταγωνι-
σµό της Ε.Ε. Πρέπει να περάσουµε στην οικονοµική ε-
πίθεση δηµιουργώντας νέες δυνατότητες και βελτιώνο-
ντας την οικονοµική µας δυναµική.
 
Οι βασικές προτάσεις
Από την άνοιξη του 2020 διατυπώνω σχετικές προτά-
σεις εκτιµώντας ότι τα σενάρια που προβάλλουν τα πε-
ρισσότερα κυβερνητικά στελέχη και οι ειδικοί είναι υ-
περβολικά αισιόδοξα. Η παράταση της πανδηµίας και 
η νέα δοκιµασία για την ελληνική οικονοµία και ειδικά 
για τον τουρισµό και τις υπηρεσίες φαίνεται να δικαιώ-
νουν τις αρχικές εκτιµήσεις µου και να ενισχύουν τη ση-
µασία των προτάσεων που έχω διατυπώσει. 
∆εν δίνω ιδιαίτερη σηµασία στο γεγονός, γιατί είµαστε η 

χώρα των «δικαιωµένων», είναι φανερό όµως ότι η οικο-
νοµική µας στρατηγική πρέπει να προσαρµοστεί στην α-
ντοχή και την ευελιξία του COVID-19 και να γίνει πιο ε-
πιθετική. 
Πρώτον, το ελληνικό ∆ηµόσιο πρέπει να εκδώσει «πρά-
σινο» οµόλογο, ακολουθώντας το παράδειγµα της Ιταλίας 
και του Μάριο Ντράγκι, για να χρηµατοδοτήσει καλύτερα 
και ταχύτερα την απολιγνιτοποίηση και γενικότερα την 
πράσινη µετάβαση. 
∆εύτερον, η έκδοση «πράσινου» οµολόγου της τάξης των 
5 δισ. ευρώ πρέπει να συνδυαστεί µε πλήρη ηλεκτροκί-
νηση λεωφορείων και ταξί στην Αθήνα και τη Θεσσα-
λονίκη και την προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων 
στον κλάδο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, λεωφορείων, 
µπαταριών.
Χωρίς µια νέου τύπου βιοµηχανία, η ελληνική οικονο-
µία δύσκολα θα αναπτυχθεί δυναµικά. Το ζητούµενο δεν 
είναι µόνο να τονωθεί η δραστηριότητα την περίοδο 2021-
2026 µε τη βοήθεια των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων 
–Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης και ενισχυµένο ΕΣΠΑ– 
αλλά να επιτευχθεί παραγωγική αναδιάρθρωση και ο εκ-
συγχρονισµός της οικονοµίας µας. 
Τρίτον, η κυβέρνηση πρέπει να προσφύγει στον Ευρω-
παϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM) για να εξασφα-
λίσει –όπως έχει δικαίωµα– δάνεια µε προνοµιακό επι-
τόκιο ύψους 2% του ΑΕΠ, τα οποία θα χρηµατοδοτήσουν 
αποκλειστικά την αντιµετώπιση των συνεπειών της παν-
δηµίας στην Υγεία και την Εκπαίδευση. 
∆εν ξέρουµε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγµατα, 
είναι βέβαιο όµως ότι οι ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις 
δεν καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες µας στην Υγεία και 
την Εκπαίδευση. 
Τέταρτον, η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει στάση και να 
υιοθετήσει την πρόταση Στουρνάρα για τη δηµιουργία 
bad bank. Το κόστος για το ∆ηµόσιο είναι τεράστιο, της 
τάξης των 8 ως 10 δισ. ευρώ. Οι οικονοµικές και κοινωνι-
κές συνέπειες, όµως, από τη συνεχιζόµενη αδυναµία των 
τραπεζών να χρηµατοδοτήσουν επαρκώς και µε ανταγω-
νιστικά επιτόκια την πραγµατική οικονοµία είναι µεγαλύ-
τερης κλίµακας. 
Πέµπτον, η κυβέρνηση πρέπει να αρχίσει να βάζει τάξη 
στα δηµόσια οικονοµικά, ιδιαίτερα στο ασφαλιστικό-συ-
νταξιοδοτικό. Το σχετικό έλλειµµα είναι σε επίπεδα-ρε-
κόρ σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ, ενώ απ’ ότι φαίνεται θα 
δοθούν επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ για αναδροµικά και αυξή-
σεις στις συντάξεις. 
Όλα είναι θέµα προτεραιοτήτων και βασική προτεραιό-
τητά µας πρέπει να είναι η οργάνωση και χρηµατοδότηση 
της δυναµικής ανάκαµψης της οικονοµίας για να µετατρα-
πεί στη συνέχεια σε σταθερή ανάπτυξη. 
Είναι βέβαιο ότι από τα τέλη του 2022 θα αυξηθούν οι ευ-
ρωπαϊκές πιέσεις για επιστροφή σε κάποιου είδους δη-
µοσιονοµική αυστηρότητα. Είναι καλύτερα να κινηθούµε 
µόνοι µας προς αυτή την κατεύθυνση µε βάση τις ανάγκες 
της οικονοµίας µας, παρά να περιµένουµε να εκδηλωθεί η 
ευρωπαϊκή παρέµβαση. 
Με την πανδηµία να αποδεικνύεται πιο δύσκολος αντίπα-
λος απ’ ό,τι είχε εκτιµηθεί, πρέπει να δηµιουργήσουµε τις 
προϋποθέσεις για ταχύτερη και δυναµικότερη ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονοµίας. Το µέλλον µας δεν θα κριθεί 
από το ύψος του δηµόσιου χρέους, το οποίο κινείται ήδη 
σε επίπεδα-ρεκόρ 208% του ΑΕΠ, αλλά από τον ρυθµό α-
νάπτυξης που θα επιτύχουµε σε βάθος χρόνου. 
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ΑΛΜΑ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Για πρώτη φορά,  η Ελλάδα 
κατατάχθηκε µεταξύ των 10 
πιο ελκυστικών προορισµών 
για ξένες επενδύσεις

Ε
ντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 
77% στην προσέλκυση άµεσων ξένων 
επενδύσεων (ΑΞΕ) πέτυχε η Ελλάδα το 
2020, µε βάση µία από τις εγκυρότερες 
και επιδραστικότερες έρευνες διεθνώς, 
την Ernst & Young (ΕΥ) Competiveness 

Survey 2021.
Ειδικότερα, η Ελλάδα κατέγραψε σηµαντικό άλµα 
προσελκύοντας 39 άµεσες ξένες επενδύσεις το 2020 
έναντι 22 άµεσων ξένων επενδύσεων το 2019 και 
11 ΑΞΕ, που ήταν ο µέσος όρος κατ’ έτος στην 20ετία 
2000-2019. Την ίδια περίοδο, οι άµεσες ξένες επεν-
δύσεις στην Ευρώπη µειώθηκαν κατά 13% (τα στοι-
χεία προέρχονται από την EY European Investment 
Monitor-ΕΙΜ, µία εκτεταµένη βάση δεδοµένων που 
επεξεργάζεται η ΕΥ και παρακολουθεί τις επενδύσεις 
σε έργα που δηµιουργούν νέες εγκαταστάσεις και 
νέες θέσεις εργασίας).

Ενισχύεται το µερίδιο
Ενδεικτικό της θεαµατικής πορείας της Ελλάδας 
είναι ότι το 2020 η Ελλάδα αντιπροσώπευε το 0,70% 
του συνόλου των ΑΞΕ στην Ευρώπη, έναντι 0,34% 
το 2019 και µέσου όρου 0,28% την προηγούµενη 
εικοσαετία, και έτσι κατατάχθηκε, για πρώτη φορά, 
στην 23η θέση µεταξύ των 51 χωρών που περιλαµ-
βάνονται στη βάση δεδοµένων του ΕΙΜ, από την 29η 
θέση το 2019 και την 35η το 2018.
Για πρώτη φορά, επίσης, η Ελλάδα κατατάχθηκε 
µεταξύ των 10 πιο ελκυστικών προορισµών για 
ξένες επενδύσεις και συγκεκριµένα στην 8η θέση, 
µε το 10% των ερωτώµενων στην έρευνα της EY να 
αναφέρει την Ελλάδα µεταξύ των τριών χωρών που 
θεωρεί ως ελκυστικότερες για το 2021, αµέσως µετά 
τις έξι ισχυρότερες οικονοµίες της Ευρώπης και το 
Βέλγιο.

Βελτιώνεται η ελκυστικότητα

Στην ίδια έρευνα, στην οποία µετείχαν 253 επιχειρή-
σεις, η Ελλάδα κατατάχθηκε στην πρώτη θέση στην 
Ευρώπη, µε το 75% των ερωτώµενων να εκτιµά ότι 
η ελκυστικότητα της χώρας θα βελτιωθεί περαιτέρω 
την επόµενη τριετία (στο 69% το αντίστοιχο ποσοστό 
πέρυσι).
Παράλληλα, 62% των επιχειρήσεων του δείγµατος, 
έναντι 38% πέρυσι, ανέφεραν ότι έχει βελτιωθεί η 
άποψή τους για την Ελλάδα ως ένα µέρος που η 
επιχείρησή τους θα µπορούσε να αναπτύξει ή να 
επεκτείνει τις δραστηριότητές της.
Επιπρόσθετα: 
• Το 71% των επιχειρήσεων εκτιµά ότι η Ελλά-

δα, αυτήν τη στιγµή, εφαρµόζει µια πολιτική 
ελκυστικότητας που προσελκύει παγκόσµιους 
επενδυτές, γεγονός που, όπως επισηµαίνεται 
στην έκθεση, φανερώνει ότι η βελτίωση της 
ελκυστικότητας της χώρας αποδίδεται από 
τους επενδυτές στην άσκηση συγκεκριµένων 
πολιτικών και όχι, όπως πιθανότατα συνέβαινε 
το 2019, στη χρονική συγκυρία και τη λήξη µίας 
µακράς περιόδου οικονοµικής και πολιτικής 
αβεβαιότητας.

• Το 70% δηλώνει ότι θα προχωρήσει κανονικά τα 
επενδυτικά του σχέδια στην Ελλάδα (61%) ή και 
θα τα αυξήσει (9%).

• Το 57% αναφέρει ότι η διαχείριση της κρίσης 
από την Ελλάδα έχει επηρεάσει θετικά την άπο-
ψή του για την ελκυστικότητα της χώρας.

Τα πλεονεκτήµατα
Όσον αφορά στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελ-
λάδας, όπως τα αντιλαµβάνονται οι ενδιαφερόµενοι 
επενδυτές, στους 15 από τους 17 επιµέρους δείκτες 
που συµπεριλαµβάνονταν και στη σχετική ερώτηση 
στην έκθεση του 2020, οι θετικές απόψεις έχουν 
αυξηθεί.
Αξιοσηµείωτη είναι η αύξηση κατά 12% στις υποδο-

µές µεταφορών και logistics (το 76% των ερωτηθέ-
ντων τις αξιολογεί ως συγκριτικό πλεονέκτηµα της 
Ελλάδας) και κατά 4% στις υποδοµές τηλεπικοινωνι-
ών/ψηφιακές υποδοµές (73%) και τις δεξιότητες του 
ανθρώπινου δυναµικού (70%). Πρώτο σε αξιολόγη-
ση συγκριτικό πλεονέκτηµα παραµένει η ποιότητα 
ζωής (78%)
Ταυτόχρονα, το 86% των επενδυτών, έναντι 67% πριν 
από έναν χρόνο, ανέφερε ότι θα ήταν περισσότερο 
πρόθυµοι να επενδύσουν στη χώρα, αν η Ελλάδα 
αντιµετωπίσει τις αδυναµίες που εντοπίζονται.

Οι προτεραιότητες 
Ως τρεις κορυφαίες προτεραιότητες για τη βελτίωση 
της ελκυστικότητας της χώρας, οι επενδυτές του 
δείγµατος ιεράρχησαν: 
- τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και 
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού (38%), 
- την υποστήριξη των κλάδων υψηλής τεχνολογί-
ας και καινοτοµίας (33%),
- τη µείωση του φορολογικού και ασφαλιστικού 
κόστους που επωµίζονται οι επιχειρήσεις (33%).
Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Όταν 
ανέλαβα την ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, πριν από δύο χρόνια, έθεσα ως δηµό-
σιο στόχο µου να µετατρέψω την Ελλάδα στην πιο φι-
λική επιχειρηµατικά χώρα της Ευρώπης. ∆ύο χρόνια 
µετά, οι σηµερινές ανακοινώσεις της Ernst & Young 
για την πορεία των άµεσων ξένων επενδύσεων 
στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της υπουργικής µου 
θητείας, νοµίζω δικαιώνουν τους έως τώρα κόπους 
όχι µόνο τους δικούς µου αλλά όλης της κυβερνή-
σεως και όλης της οµάδας στο υπουργείο Ανάπτυ-
ξης. Με την ίδια ζέση και την ίδια εργατικότητα, θα 
συνεχίσουµε και το επόµενο διάστηµα της θητείας 
µας, ώστε να φτάσουµε στον τελικό µας στόχο: να 
κάνουµε τη ζωή των Ελλήνων πολιτών καλύτερη».
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σεις. Σεξουαλικά εγκλήματα, εντός και εκτός οικογένειας, 
γίνονταν πάντα. Παλιότερα, τα σκέπαζε «η ντροπή» ή τα 
ξέπλενε η βεντέτα. Ήταν άλλες οι νοοτροπίες, άλλη η ι-
εράρχηση των αξιών, άλλη η κοινωνική ιεραρχία. Υπο-
τίθεται ότι ξεφύγαμε από αυτά και, προοδεύοντας, απε-
λευθερωθήκαμε από ταμπού, κοινωνική καταπίεση, ερ-
γαλειοποίηση του ανθρώπινου και ειδικά του γυναικείου 
σώματος. Το θέμα είναι τι είδους πρόοδο επιτύχαμε.
Ναι, οι γυναίκες (ιδίως) αλλά και οι άνδρες έχουν το δι-
καίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματός τους. Με αυτό εν-
νοούμε ότι δεν επιτρέπεται σε κανένα να τις αντιμετω-
πίζει ως εμπόρευμα, δοχείο εκτόνωσης και τα συναφή. 
Σωστά όλα αυτά, αρκεί να μην τα θυμόμαστε μόνο όταν 
συμβαίνουν εγκλήματα. Στην πραγματικότητα έχουν δι-
καίωμα στην προσωπικότητά τους.
Οφείλουμε να αναρωτηθούμε αν η εμφάνιση του γυμνού 
γυναικείου και εσχάτως (ισότητα...) ανδρικού σώματος σε 
κάθε σχετική ή άσχετη διαφήμιση αποτελεί επιβεβαίωση 
της αυτοδιάθεσης ή τη χειρότερη εμπορευματοποίηση 
του σώματος, κοινωνικώς αποδεκτή.
Οφείλουμε να προβληματιστούμε αν η περιφορά του γυ-
μνού, γυναικείου και ανδρικού, σώματος, μέσα από πολύ 
συγκεκριμένο «μοντέρνο» ντύσιμο, που ισοδυναμεί με 
γδύσιμο, καθιστά το σώμα σεβαστό ή απλώς θέαμα προς 
τέρψη των πρόχειρων ηδονών. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο υ-
παινιγμός είναι κάποιες φορές μεγαλύτερη πρόκληση 
από την ίδια την ευθεία διατύπωση. Εν προκειμένω, το 
ημίγυμνο και το κολλητό είναι προκλητικότερο από το 
γυμνό.
Πρακτικά, έχουμε εντάξει την πρόκληση και τον σεξου-
αλικό υπαινιγμό στην καθημερινή μας περιβολή και συ-
μπεριφορά. Έχουμε επίσης εντάξει την προβολή των χα-
ρακτηριστικών του φύλου μας σε κάθε σχεδόν δραστηρι-

Η επικαιρότητα κατακλύστηκε από την ιστο-
ρία της κοπέλας που βιαζόταν από τον πα-
τέρα της και προωθούνταν σε πορνεία από 
τον φίλο της. Για άλλη μια φορά, ομόθυμα 

καταδικάσαμε το φαινόμενο. Το ίδιο είχαμε κάνει και με 
τις καταγγελίες για όσα αποκαλύφθηκαν στον χώρο του 
θεάτρου, το ίδιο και για τα Γλυκά Νερά. Δεν αποφύγαμε 
τις μεγαλοστομίες, όπως δεν αποφύγαμε και τον εκχυδα-
ϊσμό του να ψάχνουμε να βρούμε τι ψηφίζει ο δράστης, 
προκειμένου να παίξουμε και στο κομματικό αλισβερίσι. 
Η εργαλειοποίηση, η κομματικοποίηση και η ένταξη στο 
χυδαίο παίγνιο βαθιά ανθρώπινων δραμάτων, όπου ο προ-
βληματισμός και η ουσιαστική αναζήτηση αιτίων και απο-
τελεσμάτων θα έπρεπε να είναι το μοναδικό μας μέλημα, 
δείχνουν ότι έχει φύγει από πολλούς η ντροπή (η γνώση, 
εμφανώς, δεν τους συνάντησε ποτέ). Δεν διστάζουν να δι-
ατυπώσουν δημόσια οποιαδήποτε ακρότητα, νομίζοντας 
ότι κάνουν κάτι σπουδαίο.
Οφείλουμε να εξετάζουμε τα φαινόμενα με μεγαλύτερη 
προσοχή και να αναζητούμε τα αίτια, αποστασιοποιημέ-
νοι, όσο γίνεται, από την επικαιρότητα και τον πρόσκαιρο 
εντυπωσιασμό που αυτή, κάθε φορά, προκαλεί. Είναι 
πολύ κακό το ότι τα εγκλήματα (και τα σεξουαλικά και τα 
άλλα) προβάλλονται με κραυγαλέους τίτλους και έως α-
ηδίας λεπτομέρειες, με αποτέλεσμα, τελικά, να λειτουρ-
γούν ως υπόδειγμα-παράδειγμα. Δεν είναι όλοι ισορρο-
πημένοι και ώριμοι, ώστε να αντιπαρέρχονται τέτοιου εί-
δους χυδαιότητες, αλλά δεν υπάρχει και λογική εξήγηση 
για το ότι καθετί εγκληματικό και διεστραμμένο περιγρά-
φεται τόσο λεπτομερώς, ώστε εν τέλει να λειτουργεί και 
ως εγχειρίδιο χρήσης.
Ειδικά στα εγκλήματα όπου επικρατεί το σεξουαλικό 
στοιχείο, η κατάσταση τείνει να λάβει δραματικές διαστά-

ότητα. Από την εξεζητημένη αρρενωπότητα των ανδρών 
έως το αισθησιακό και καλλίγραμμο πρότυπο των γυναι-
κών. 
Συμπεριφορές και περιβολή, που σε κανονικές συνθήκες 
θα αποτελούσαν αυστηρά ιδιωτική υπόθεση, έχουν κα-
ταστεί δημόσιες και μάλιστα με τρόπο καταναγκαστικό. 
Τραγική η επίσης πρόσφατη περίπτωση έφηβης που 
έχασε τη ζωή της μετά από εγχείριση που θα τη βοηθούσε 
να αδυνατίσει, και όλο αυτό επειδή την κορόιδευαν τα 
άλλα παιδιά.
Γύρω μας κυριαρχεί το ψευδές γυμνό πρότυπο. Πολλά τα 
σαρκικά θεάματα, ελάχιστη, δυστυχώς, η ικανότητα και η 
ωριμότητα, μικρών και μεγάλων στο να τα διαχειριστούν. 
Ακόμη μικρότερη αναδεικνύεται η ικανότητα των γυμνών 
ανθρώπων και των θαυμαστών τους στο να επικοινωνή-
σουν ανθρώπινα, πέρα και πίσω από τα στερεότυπα. Βλα-
κωδώς, στο πλαίσιο της όποιας αυτοδιάθεσης, προόδου, 
απελευθέρωσης βάλαμε μπροστά τη σάρκα και αφήσαμε 
πίσω τον νου.
Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι σχέσεις εγκεφαλικές. Η 
γνωριμία, η συζήτηση, η συνεργασία, το συναίσθημα αλλά 
και η τριβή, η αντιπαράθεση, η συμφιλίωση και εν τέλει 
η συμβίωση απαιτούν χρόνο και προσπάθεια. Η ένταξη 
σε κοινωνικές ομάδες με όπλο την εικόνα και η αίσθηση 
ότι γίνεται κανείς εύκολα αποδεκτός, εφόσον η εξωτερική 
εμφάνιση ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο (συχνά σεξι-
στικό) πρότυπο, έχουν αφήσει πίσω κάθε προσπάθεια 
ουσιαστικής εξέλιξης της ανθρώπινης επαφής. Πολλά ό-
μορφα ή «όμορφα» κορμιά, ακόμη περισσότερα γυμνά 
και πλήρης αδυναμία επικοινωνίας. Αλλά, αν αδυνατείς 
να επικοινωνήσεις, εκ των πραγμάτων αδυνατείς να σε-
βαστείς αυτό που βλέπεις. Ακόμη χειρότερα, αδυνατείς να 
(δια)χειριστείς τη άφθονη γυμνή σάρκα που βλέπεις από 
μακριά, όταν βρεθείς κοντά της. Στην πραγματικότητα δεν 
επικοινωνείς με τον άλλον άνθρωπο, αλλά χειρίζεσαι την 
εικόνα του και την εικόνα σου.
Φαίνεται ότι το εκκρεμές, κινούμενο στην αντίθετη φορά, 
έφτασε στα όριά του. Από τη σεμνοτυφία και την καταπί-
εση των κλειστών κοινωνιών, φτάσαμε στην άλλη άκρη, 
όπου το σώμα, ως θέαμα και όχι ως εργαλείο ουσιαστικής 
ανθρώπινης και πάντα ιδιωτικής επικοινωνίας, έφτασε να 
κυριαρχεί. Η σεξουαλικότητα ως ιδιωτική ανθρώπινη λει-
τουργία, παραμένει μαγική και θαυματουργή. Ως δημό-
σια δραστηριότητα όμως, αν δεν καταντά πορνογραφία, 
συνιστά, στην καλύτερη περίπτωση, βλακώδη αφέλεια, 
με πολλές επικίνδυνες παραμέτρους.
Η σεξουαλική επαφή αποτελεί κορυφαία πράξη αλληλο-
εκτίμησης και αμοιβαίας προσφοράς. Θα έπρεπε τουλάχι-
στον. Είναι εξ ορισμού ιδιωτική λειτουργία και όχι δημό-
σιο θέαμα. Αν αποφασίσουμε ότι στις δημόσιες εκδηλώ-
σεις μας παραμένουμε ντυμένοι και στις ιδιωτικές γυμνοί, 
χωρίς πρότυπα, αλλά με ειλικρίνεια, ίσως καταφέρουμε 
τις μεν δημόσιες εκδηλώσεις μας να τις κάνουμε πιο ου-
σιαστικές και πιο ανθρώπινες, τις δε ιδιωτικές, περισσό-
τερο μαγικές. Ας μάθουμε να θαυμάζουμε το πρόσωπο και 
όχι το οπίσθιό του. Ίσως τότε συμμαζευτεί και το ατελεί-
ωτο πρόβλημα που αναδεικνύεται σε κάθε εκδήλωση της 
δήθεν «απελευθερωμένης», αλλά ακόμη βαθιά κομπλεξι-
κής (στα όρια της «πείνας») κοινωνίας μας. Και σίγουρα, 
πρέπει να μάθουμε πολλά ακόμη και ουσιαστικά γράμ-
ματα. Να μορφωθούμε. Να αποκτήσουμε κώδικα ηθικών 
αξιών. Να αποδεχθούμε την αληθινή μας ύπαρξη.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Ντυμένοι ή γυμνοί;
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Οι μεταλλάξεις του κορονοϊού 
επιβάλλουν τον άμεσο εμβολιασμό 

όλων μας 

Τ
ους τελευταίους μήνες ακούμε συνεχώς 
για νέα στελέχη του SARS-CoV-2 που εξα-
πλώνονται παγκοσμίως, με πιο πρόσφατο 
το στέλεχος Δέλτα το οποίο έχει αυξημένη 
μολυσματικότητα. Μία λογική απορία που 

έχει εκφραστεί από αρκετούς ανθρώπους είναι αν ο 
εμβολιασμός ή το ιστορικό λοίμωξης μπορεί να προ-
στατεύσουν από τα παραπάνω νεότερα στελέχη.
Όπως εξηγεί ο κ. Αντώνιος Δημητρακόπουλος, MD, 
PhD, Ειδικός Παθολόγος, η ανοσία σε ένα παθογόνο 
αναπτύσσεται με δύο διαφορετικούς τρόπους: είτε 
με την έκθεση στο παθογόνο είτε με τον εμβολιασμό. 
Ωστόσο, η ανοσία του εμβολιασμού και η ανοσία από 
τη φυσική λοίμωξη δεν είναι εξίσου ισχυρές ούτε 
έχουν την ίδια διάρκεια. Ακόμη, κάθε άτομο που νοσεί 
από τον SARS-CoV-2 δεν παρουσιάζει εξίσου ισχυρή 
ανοσία, ενώ αντίθετα, η ανοσία από τα εμβόλια είναι 
συγκρίσιμη σχεδόν σε όλους τους ασθενείς.
Η διαφορά της ανοσίας ανάμεσα στον εμβολιασμό και 
τη φυσική λοίμωξη φαίνεται ότι είναι περισσότερο εμ-
φανής αναφορικά με τα νεότερα στελέχη του SARS-
CoV-2.
Στις αρχές του Ιούλη δημοσιεύτηκαν δυο έρευνες που 
έδειξαν ότι τα εμβόλια της COVID-19, αν και έχουν 
ελαφρώς μειωμένη αποτελεσματικότητα συγκριτικά 
με το αρχικό στέλεχος του SARS-CoV-2, μπορούν να 
προσφέρουν ισχυρή ανοσία ενάντια στις τελευταίες 
μεταλλάξεις του ιού.
Οι επιστήμονες της παραπάνω μελέτης εξέτασαν την 
ισχύ της σύνδεσης των αντισωμάτων με τα νεότε-

ρα στελέχη του SARS-CoV-2. Όπως διαπίστωσαν, τα 
αντισώματα στους ασθενείς με ιστορικό λοίμωξης από 
SARS-CoV-2 δεν ήταν ικανά να προστατεύσουν τους 
ασθενείς από τα νεότερα στελέχη. Αντίθετα, σε αυτούς 
που είχαν εμβολιαστεί η ανοσία ενάντια στα παραπά-
νω στελέχη ήταν επαρκής.
Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι ο εμβολιασμός αποτε-
λεί μία ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο πρόληψης 
τόσο για το αρχικό όσο και για τα νεότερα στελέχη του 
SARS-CoV-2 και ιδιαίτερα το στέλεχος Δέλτα.

Η ανοσία μετά τη λοίμωξη ποικίλλει
Η ανοσία συνδέεται με την ικανότητα του ανοσοποιη-
τικού συστήματος να «θυμάται» την προηγούμενη συ-
νάντησή του με ένα παθογόνο. Χρησιμοποιώντας την 
παραπάνω ανοσιακή μνήμη, ο οργανισμός γνωρίζει 
πώς να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το παθογόνο αν 
κληθεί να το αντιμετωπίσει ξανά στο μέλλον.
Ακόμα και αυτοί που δεν παρουσίασαν κανένα σύ-
μπτωμα κατά τη διάρκεια της λοίμωξης με τον ιό, 
ανέπτυξαν κάποιου βαθμού ανοσία, αν και τα επίπεδα 
των αντισωμάτων τους ήταν σχετικά μειωμένα. Κατα-
λαβαίνουμε, επομένως, ότι σε ορισμένους ασθενείς 
η ανοσία από τη φυσική λοίμωξη ενδεχομένως είναι 
επαρκής.
Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών που νο-
σούν από COVID-19 δεν αναπτύσσουν ανοσία. Συγκε-
κριμένα, το 9% των ασθενών δεν έχουν ανιχνεύσιμα 
αντισώματα, ενώ το 7% δεν έχουν Τ λεμφοκύτταρα που 
αναγνωρίζουν τον ιό 30 ημέρες μετά τη λοίμωξη.

Ακόμα και σε αυτούς που αναπτύσσουν ανοσία, η 
ισχύς και η διάρκεια της τελευταίας μπορεί να παρου-
σιάζει μεγάλη διαφοροποίηση. Στο 5% περίπου των 
ασθενών η ανοσία φθίνει ταχέως μέσα σε ένα διάστη-
μα λίγων μηνών.
Χωρίς επαρκή ανοσία, οι παραπάνω ασθενείς κινδυ-
νεύουν να μολυνθούν ξανά με νεότερα στελέχη του 
ιού. 
Μία έρευνα διαπίστωσε ότι 12 μήνες μετά τη λοίμωξη 
από τον ιό, το 88% των εθελοντών είχε ακόμα αντισώ-
ματα ικανά να αποτρέψουν τη λοίμωξη από το αρχι-
κό στέλεχος του SARS-CoV-2. Ωστόσο, λιγότερο από 
το 50% των παραπάνω ασθενών είχε αποτελεσματικά 
αντισώματα ενάντια στο στέλεχος Δέλτα.
Επιπλέον, ένας ασθενής που μολύνεται με τον ιό μπο-
ρεί να τον μεταδώσει, ακόμα κι αν δεν παρουσιάσει 
κανένα σύμπτωμα. Τα νεότερα στελέχη μεταδίδονται 
ευκολότερα σε σχέση με το αρχικό στέλεχος, επομέ-
νως δημιουργούν προβλήματα και σε αυτό τον τομέα.

Ο εμβολιασμός δημιουργεί επαρκή ανοσία
Τα εμβόλια της COVID-19 προκαλούν ισχυρή απόκρι-
ση τόσο αντισωμάτων όσο και Τ λεμφοκυττάρων.
Μία μελέτη διαπίστωσε ότι 6 μήνες μετά την 1η δόση 
του εμβολίου της Moderna, όλοι οι εθελοντές είχαν 
ακόμα επαρκή αντισώματα ενάντια στον SARS-CoV-2.
Αντίστοιχα, μία έρευνα που εξέτασε τα δύο εμβόλια 
mRNA (Pfizer και Moderna) παρατήρησε ότι τα επίπε-
δα των αντισωμάτων σε αυτούς που είχαν εμβολιαστεί 
ήταν υψηλότερα συγκριτικά με αυτούς που είχαν νο-
σήσει από τον ιό.
Τέλος, μία έρευνα από το Ισραήλ έδειξε ότι το εμβόλιο 
της Pfizer ήταν ικανό να αποτρέψει το 90% των λοιμώ-
ξεων στους ασθενείς που είχαν κάνει και τις 2 δόσεις, 
ανεξαρτήτως στελέχους. Ο περιορισμός των λοιμώ-
ξεων σημαίνει μείωση της κυκλοφορίας του ιού στην 
κοινότητα.
Καταλαβαίνουμε επομένως ότι, ακόμα κι αν έχουμε 
νοσήσει από COVID-19, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
εμβολιαστούμε. Μία έρευνα έδειξε ότι ο εμβολιασμός 
ατόμων που έχουν νοσήσει από τον ιό, δημιουργεί 100 
φορές περισσότερα αντισώματα σε σχέση με αυτά που 
παράγονται από τη φυσική λοίμωξη. Μάλιστα, το 100% 
των ατόμων που εμβολιάστηκαν ενώ είχαν ιστορικό 
λοίμωξης από τον ιό, κατάφεραν να αναπτύξουν επαρ-
κή ανοσία για το στέλεχος Δέλτα.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-
κρινε το φάρμακο venetoclax 
σε συνδυασμό με azacitidine ή 
decitabine, για τη θεραπεία ενη-
λίκων ασθενών με νεοδιαγνω-
σθείσα οξεία μυελογενή λευχαι-
μία (ΟΜΛ)



 ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ*
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Περισσότερο χρειάζεται σωστή, 
έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για 
να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Χρει-
άζεται χάραξη πολιτικών υγείας, επι-
στημονική πειθώ και όχι τόσο πολιτι-
κές επιβράβευσης, που είναι βούτυ-
ρο στο ψωμί της συνωμοσιολογίας.

Ο 
Κώστας είναι γυμναστής και, παρόλο 
που είχε τη δυνατότητα να εμβολιαστεί, 
δεν το έχει κάνει, γιατί θεωρεί ότι δεν 
έχουν γίνει επαρκείς κλινικές μελέτες 
και δοκιμές. Δεν φοβάται, καθώς έχει 
πολύ καλή υγεία και προσέχει πολύ, 

ενώ μένει «ακίνητος» ως προς τον εμβολιασμό, γιατί 
θεωρεί ότι δεν ξέρουμε το πραγματικό ρίσκο του εμ-
βολίου.
Η Χαρά, που είναι φροντίστρια ασθενών, αν και είχε τη 
δυνατότητα να εμβολιαστεί με τους υγειονομικούς αρ-
κετά νωρίς, διστάζει να το κάνει, σημειώνοντας ότι είναι 
αρκετά νέα και «έχει όρεξη να ζήσει».
Ένα ποσοστό της τάξης του 68% των Ελλήνων δηλώ-
νουν ότι ήδη έχουν κάνει το εμβόλιο, είτε έχουν κλείσει 
ραντεβού να το κάνουν, είτε θα το κάνουν οπωσδήποτε, 
σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα της δειγματο-
ληπτικής έρευνας Focus Bari / YouGov που διεξήχθη 
τον Ιούνιο του 2021 σε 21 χώρες.
Από την άλλη, περίπου 10%-12% των Ελλήνων είναι 
αμφίθυμοι ως προς τον εμβολιασμό τους.
Είναι γιατί φοβούνται, γιατί δεν είναι έτοιμοι, γιατί ακόμη 
ψάχνουν απαντήσεις που θα τους ησυχάσουν ως προς 
τις παρενέργειες ή τους «κρυφούς» κινδύνους του εμ-
βολίου.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο εμβολιασμός για την 
Covid-19 είναι μια καινούργια εμπειρία για την ανθρω-
πότητα, που δεν θυμίζει σε τίποτα καμία προηγούμενη. 
Όλα έγιναν πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα βρεθή-
καμε χωρίς καμία ψυχική προετοιμασία μπροστά σε 
κάτι ανοίκειο και ξένο, που ταυτόχρονα ήταν και τόσο 
απειλητικό, να καλούμαστε να αποφασίσουμε για τον 
εμβολιασμό μας.
Είδαμε ανθρώπους να προσέρχονται για εμβολιασμό 
κατακυριευμένοι από άγχος και αρνητικές σκέψεις.
Είδαμε ανθρώπους να τριγυρνούν έξω από τα εμβο-
λιαστικά κέντρα φοβισμένοι μέχρι να έρθει η σειρά 
τους να εμβολιαστούν, ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που 
επιζητούσαν παρέα, «συνοδεία» σε αυτό το «δύσκολο» 
εγχείρημα.
Είδαμε «παιδιά», που με τη σειρά τους είναι ή όχι και 
οι ίδιοι γονείς, να συνοδεύουν τους υπερήλικες γονείς 
τους στον εμβολιασμό τους στοργικά και υπομονετικά, 
ζευγάρια να συνοδεύει ο ένας τον άλλον ή να κλείνουν 
τα ραντεβού τους για εμβολιασμό την ίδια ημέρα, «συ-
ντροφικά», προκειμένου να μοιραστούν το ψυχικό βά-
ρος και να μαλακώσει ο φόβος, να μην τον «ακούν» 
τόσο έντονα και εκκωφαντικά.
Όλα γίνονται πιο δύσκολα και τα βήματα είναι «πιο βα-
ριά» κάτω από την ομπρέλα του φόβου. Εκτός από την 
επιδημία του ιού, παρατηρούμε μια επιδημία φόβου 
που κινεί τα νήματα. Με αυτόν τον τρόπο η ιατρική πρά-
ξη του εμβολιασμού ισοδυναμεί με πράξη που οδηγεί 
στον «θάνατο».
Θα πεθάνουμε από τον ιό ή θα πεθάνουμε από το εμ-
βόλιο;
Οι «ανεμβολίαστοι» δεν είναι μια μάζα ανθρώπων με 
τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια γνωρίσματα. Δεν θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται σαν «ψεκασμένοι», πολύ περισ-
σότερο όταν ακούγονται κατά καιρούς τόσο αντιφατικά 
μηνύματα που μπερδεύουν τόσο πολύ τον κόσμο.
Το κράτος χρειάζεται να παρέχει ασφάλεια στους πολί-
τες, να λειτουργεί ενωτικά, σαν ένας καλός «πατέρας», 

αρθρώνοντας ξεκάθαρα μηνύματα ως προς τον εμβο-
λιασμό, όχι ασάφειες και πολώσεις, ώστε να νιώθουμε 
ασφαλείς.
Από την άλλη, οι εξηγήσεις των ειδικών θα έπρεπε να 
είναι σαφέστερες και η πρόσκληση-έκκληση στους πο-
λίτες να εμβολιαστούν καλύτερα αιτιολογημένη, πάνω 
σε ρεαλιστική βάση, και λιγότερο ηθική-ιδεολογική.
Παραπάνω από αναγκαία η επιστημονική πειθώ, που 
μπορεί να «ησυχάσει» τις φοβίες και τις ανασφάλειες 
κάποιου, τις δεύτερες σκέψεις ή την καχυποψία, με ένα 
αίσθημα αμοιβαιότητας που λειτουργεί λυτρωτικά και 
ανακουφιστικά.
Στους νέους 18-25 ετών παρακολουθήσαμε ότι δόθηκε 
ένα κίνητρο, το voucher, μια επιβράβευση για να εμ-
βολιαστούν. Καταλάβαμε ότι πάνω απ’ όλα ένιωσαν ότι 
«υπάρχουν». Όλη την προηγούμενη περίοδο βρίσκο-
νταν σε μια συνεχή αγωνία κι αυτό τους οδηγούσε στο 
να παραβιάζουν τα μέτρα, προκειμένου να ακουστούν, 
να τους προσέξουν.
Οι ειδικοί υγείας και ψυχικής υγείας είναι δίπλα μας, 
έτοιμοι να μας συνοδεύσουν σε όλον αυτόν τον δρόμο 
προς την ελευθερία, ώστε να νιώθουμε ασφαλείς και 
να προχωράμε «εσωτερικά» και εξωτερικά με συνεί-
δηση, με καθαρή σκέψη, με ενισχυμένη ελεύθερη βού-
ληση και ατομική ευθύνη.
Δεν θα πρέπει να μένουμε μόνο στην ατομική ευθύνη. 
Η ευθύνη για τη διαχείριση της πανδημίας είναι προ-
παντός συλλογική και πολιτική. Δεν ευθύνονται μόνο οι 
νέοι για τη διασπορά. Από την κατηγορία των «αποδιο-
πομπαίων τράγων», οι νέοι πέρασαν στην επιβράβευ-

ση του voucher. Περισσότερο όμως χρειάζεται σωστή, 
έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για να πάρουμε τη ζωή 
μας πίσω. Χρειάζεται χάραξη πολιτικών υγείας, επιστη-
μονική πειθώ και όχι τόσο πολιτικές επιβράβευσης, 
που είναι βούτυρο στο ψωμί της συνωμοσιολογίας.
Χρειάζεται να είμαστε συγκρατημένοι και συγκροτημέ-
νοι, έχουμε δρόμο μπροστά, και μόνο παραμένοντας 
μαζί και ενωμένοι, μακριά από πολώσεις, θα τα κα-
ταφέρουμε στον παρόντα χρόνο, καθώς και στη μετα-
Covid 19 εποχή.

*Η Αγγελική Κολοκοτσά είναι ψυχολόγος-ψυχοθε-
ραπεύτρια, Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου «Franco 
Basaglia», Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ).

Σκέψεις πριν, μετά 
και για το εμβόλιο



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

Φαβορί και πολλά γκολ σε Ευρώπη και Λ. Αµερική!

Σερί Tips

* Νόρκεπινγκ - Χάκεν (18/07, 16:00): Περίοδο φόρ-
µας διανύει η Νόρκεπινγκ, που προέρχεται από τρεις 
συνεχόµενες νίκες, ενώ είναι πολύ δυνατή στην έδρα 
της. ∆εν θα είναι εύκολο το έργο της, µπορεί, όµως να 
τις κάνει τέσσερις απέναντι στη Στάµπαεκ. Στο 2.25 ο 
άσσος.

* Έρεµπρο - Χάµαρµπι (18/07, 16:00): Σε πολύ 
καλή αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται η Χάµαρµπι, µε 
απολογισµό τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία µατς. Έχει 
την ευκαιρία να πετύχει κι άλλη κόντρα στην ουραγό 
Έρεµπρο. Χαµηλό, αλλά δίκαιο το διπλό στο 1.65.

* Στρόµσγκοντσετ - Στάµπαεκ (18/07, 21:00): Η 
Στάµπαεκ παραµένει στην επικίνδυνη ζώνη της βαθµο-
λογίας, ενώ αγνοεί τη νίκη στα έξι τελευταία παιχνίδια, 
µε απολογισµό πέντε ήττες και µία ισοπαλία. ∆ύσκολα 
θα τα καταφέρει στην έδρα της Στρόµσγκοντσετ. Ο άσος 
προσφέρεται στο 1.87.

Goal Tips

* Γκνίσταν - Βάασα (18/07, 18:30): Αναµετρώ-
νται δύο από τις οµάδες µε τις καλύτερες επιθέσεις 
στο νορβηγικό πρωτάθληµα, καθώς έχουν σηµει-
ώσει από 14 γκολ σε εννιά αγώνες. Αναµένεται να 
γίνει ένα ανοιχτό παιχνίδι. Το Over 2.5 βρίσκεται 
στο 1.72.

* Χάουγκεσουντ - Βαλερένγκα (18/07, 19:00): 
Η Βαλερένγκα είναι το φαβορί για τη νίκη στο 
συγκεκριµένο παιχνίδι. Οι φιλοξενούµενοι, όµως, 
όσο εύκολα πετυχαίνουν γκολ, το ίδιο εύκολα 
δέχονται. Στα εννιά από τα 10 τελευταία µατς τους 
έχουν σκοράρει και οι δύο οµάδες. Αναµενόµενη η 
απόδοση στο Goal/Goal, στο 1.70.

* Μινεσότα - Σιάτλ (18/07, 21:00): Το Σιάτλ έχει 
την καλύτερη άµυνα του πρωταθλήµατος, έχοντας 
δεχτεί µόλις οχτώ τέρµατα σε 13 αγώνες. Λογικά 
δεν θα ξεφύγει το σκορ και απέναντι στη Μινεσότα. 
Το Under 2.5 παίζεται στο 2.07.

Head 2 Head

* Λίλεστροµ - Μόλντε (18/07, 19:00): Η Μόλντε 
συνεχίζει την προέλασή της στο νορβηγικό πρωτά-
θληµα και βρίσκεται στην κορυφή της βαθµολογίας. 
Η παράδοση την ευνοεί απέναντι στη Λίλεστροµ, την 
οποία έχει κερδίσει στις τρεις τελευταίες αναµετρήσεις 
τους. Στο 1.85 το διπλό.

* Τρόµσο - Ρόζενµποργκ (18/07, 19:00): Τη νίκη θέ-
λει η Τρόµσο για να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη 
και η Ρόζενµποργκ για να πλησιάσει τις πρώτες θέσεις 
της βαθµολογίας. Στα τρία από τα πέντε τελευταία 
µεταξύ τους παιχνίδια, πάντως, σκόραραν αµφότερες. 
Το Goal/Goal το βρίσκουµε στο 1.66.

* Κρίστιανσουντ - Σάντεφιορντ (18/07, 19:00): 
Πολλά γκολ έχει παραδοσιακά το συγκεκριµένο 
ζευγάρι. Συγκεκριµένα, στις τέσσερις από τις πέντε πιο 
πρόσφατες αναµετρήσεις των δύο οµάδων σηµειώθη-
καν περισσότερα από τρία γκολ. Καλοπληρωµένο το 
Over 3.5 στο 3.25. 
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sports

Τ
ο Betarades.gr και η Free 
Sunday αυτή την Κυριακή 
έχουν κάνει έρευνα και ε-
ντόπισαν τέσσερις βασι-
κές επιλογές για να σας 
στείλουν στο ταµείο! Θα 
αναλύσουµε αγώνες που 

διεξάγονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο, όπως 
και στη Λατινική Αµερική. Με έµφαση στα 
πρωταθλήµατα των ανώτατων κατηγοριών της 
Σκανδιναβίας και σε αυτό της Βραζιλίας. ∆ί-
νουµε προγνωστικά τόσο για αποτέλεσµα όσο 
και για τέρµατα! Ας προχωρήσουµε, εποµέ-
νως, στο στοιχηµατικό «µενού».
Ξεκινάµε τις στοιχηµατικές µας προτάσεις µε 
την αναµέτρηση για την πρεµιέρα του πρωτα-
θλήµατος ∆ανίας, εκεί όπου στις 17:00 η Κο-
πεγχάγη υποδέχεται την Άαλµποργκ. ∆ύο 
νίκες και µια ήττα είναι ο απολογισµός για 
τους γηπεδούχους στα τρία πιο πρόσφατα φι-
λικά παιχνίδια τους. Συγκεκριµένα, επικράτη-
σαν επί της Λίγκµπι (3-1) και επί της ΤΣΣΚΑ 
Μόσχας (0-1), ενώ έχασαν µε 1-0 από τη Ρα-
πίντ Βιέννης. Είναι πολύ δυνατοί στην έδρα 
τους, όπου «τρέχουν» ένα αήττητο σερί 18 α-
γώνων. Έφεση στις ισοπαλίες έχει το τελευ-
ταίο χρονικό διάστηµα η Άαλµποργκ. Τρία 
από τα τέσσερα πιο πρόσφατα φιλικά της έλη-
ξαν χωρίς νικητή. Προέρχεται από νίκη µε 1-0 
επί της Άρχους. Η Κοπεγχάγη ξεκινάει µε α-
ξιώσεις και το νέο πρωτάθληµα, ενώ έχει εξαι-

ρετική εντός έδρας παράδοση απέναντι στην 
αντίπαλό της, την οποία έχει κερδίσει στους 
τέσσερις από τους πέντε τελευταίους αγώνες 
της. Θα στηρίξουµε τον άσσο σε απόδοση 1.75.

Με τα γκολ στη Σουηδία
Συνεχίζουµε τις προτάσεις µας µε την αναµέ-
τρηση που διεξάγεται στις 18:30 για την 11η 
αγωνιστική του σουηδικού πρωταθλήµατος, 

µε τη Γκέτεµποργκ να φιλοξενεί τη Μιάλµπι. 
Οι γηπεδούχοι προέρχονται από ήττα (5-3) 
σε ένα «χορταστικό» φιλικό παιχνίδι µε αντί-
παλο τη Γιόνσεπινγκ. Στο πιο πρόσφατο επί-
σηµο µατς τους είχαν επικρατήσει (2-3) επί 
της Έστερσουντ. ∆εν έχουν καταφέρει να δι-
ατηρήσουν ανέπαφη την εστία τους στα τέσ-
σερα από τα πέντε τελευταία µατς. ∆εν βρί-
σκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση η 



ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 18/07
17:00 Κοπεγχάγη - Άαλµποργκ   1  1.75

18:30 Γκέτεµποργκ - Μιάλµπι   Goal/Goal  1.95

19:00 Μπραν - Μιοντάλεν   X2  1.95

22:00 Ατλέτικο Γκοϊανιένσε - Παλµέιρας   2  2.10
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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

Μιάλµπι, που προέρχεται από 
τρεις ήττες στις τέσσερις τε-
λευταίες αναµετρήσεις της. Οι 
δύο πιο πρόσφατες για το πρω-
τάθληµα, από τη Σίριους (2-1) 
και τη Νόρκεπινγκ (0-1). Α-
ποτελέσµατα που την κράτη-
σαν χαµηλά στη βαθµολογία 
και µόλις στο +2 από την επι-
κίνδυνη ζώνη. Η Γκέτεµποργκ 
είναι το φαβορί για τη νίκη, δύ-
σκολα όµως θα διατηρήσει το 
µηδέν στα µετόπισθεν. Επιλέ-
γουµε το Goal/Goal σε από-
δοση 1.95.

Αντέχει η Μιοντάλεν
Συνεχίζουµε τις προτάσεις µας 
και µεταφερόµαστε στη Νορβη-
γία, καθώς στις 19.00 η Μπραν 
κοντράρεται εντός έδρας µε τη 
Μιοντάλεν για τη 13η αγωνι-
στική του πρωταθλήµατος. Η 
νίκη αγνοείται για τους γηπε-
δούχους στις έξι τελευταίες α-
γωνιστικές, ενώ έχουν απολο-
γισµό τρεις ήττες και τρεις ι-
σοπαλίες. Με πιο πρόσφατη 
αυτή (1-1) µε την Τρόµσο, σε 
ένα παιχνίδι που και τα δύο 
γκολ σηµειώθηκαν στο πρώτο 
ηµίχρονο. ∆ιαθέτει τη χειρό-
τερη άµυνα του πρωταθλήµα-
τος, έχοντας δεχτεί συνολικά 
26 γκολ. Η Μιοντάλεν κατά-
φερε να βγάλει αντίδραση και 
µετά από συνεχόµενα αρνη-
τικά αποτελέσµατα επέστρεψε 
στις νίκες, επικρατώντας µε 3-0 
επί της Χάουγκεσουντ. Είχαν 
προηγηθεί οι ήττες από την 
Οντς (1-2) και τη Λίλεστροµ (2-
1). ∆είχνει να βρίσκει τα πατή-
µατά της και µπορεί να κατα-
φέρει να φύγει όρθια από την 
έδρα της ουραγού της κατηγο-
ρίας. Θα ποντάρουµε στο Χ2 σε 

απόδοση 1.95
Ολοκληρώνουµε τις προτά-
σεις µας µε την πρώτη κα-
τηγορία της Βραζιλίας, εκεί 
όπου στις 22.00 η Ατλέτικο 
Γκοϊανιένσε υποδέχεται την 
Παλµέιρας, στα πλαίσια της 
12ης αγωνιστικής. Οι γηπε-
δούχοι προέρχονται από δύο 
συνεχόµενες ισοπαλίες και 
µάλιστα µε το ίδιο σκορ (1-1), 
απέναντι στις Σπορτ Ρεσίφε 
και Γιουβεντούντε. Είχε προ-
ηγηθεί η εκτός έδρας νίκη 
(0-1) απέναντι στην ουραγό 
Γκρέµιο. ∆ιακρίνονται για 
την καλή ανασταλτική τους 
λειτουργία, έχοντας δεχτεί 
εννιά γκολ σε 10 αγώνες. Την 
ξέφρενη πορεία της συνεχί-
ζει η Παλµέιρας, που διατη-
ρεί ένα σερί έξι νικών, πέντε 
για το πρωτάθληµα και µια 
για το Copa Libertadores, 
µε 1-0 στην έδρα της Ουνιόν 
Κατόλικα. Βρίσκεται στην 
πρώτη θέση της βαθµολογίας 
µε 25 βαθµούς, ενώ διαθέτει 
και τη δεύτερη καλύτερη ε-
πίθεση µε 21 τέρµατα. Πολύ 
δύσκολα η Ατλέτικο Γκοϊα-
νιένσε θα καταφέρει να τη 
σταµατήσει. Θα πάµε µε το 
διπλό σε απόδοση 2.10.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του 
Betarades.gr για µία ακόµη 
εβδοµάδα. Εσείς µην ξε-
χνάτε ότι στο κορυφαίο ε-
νηµερωτικό site για το στοί-
χηµα, µπορείτε να βρίσκετε 
επιλογές για live betting σε 
όλη τη διάρκεια του Σαββα-
τοκύριακου, αλλά και τις υ-
πόλοιπες ηµέρες, όταν υ-
πάρχει έντονη στοιχηµατική 
δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και 
αν επιλέξετε!
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200 ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΌΥ 1821
Ένα πρωτότυπο έντεχνο-παραδοσιακό μου-
σικό έργο, βασισμένο σε ποιήματα μεγάλων 
ξένων (φιλελλήνων) και Ελλήνων ποιητών 
που εμπνεύστηκαν από την Επανάσταση 
και τους ήρωες του 1821. Του Βίκτωρος Ου-
γκώ, του Σατωβριάνδου, του Πούσκιν, του 
Λόρδου Μπάιρον, του Σέλλεϋ, του Βίλχελμ 
Μίλλερ, αλλά και του Ρήγα Φεραίου, του 
Διονυσίου Σολωμού, του Κωστή Παλαμά, 
του Νίκου Καζαντζάκη, του Άγγελου Σικε-
λιανού, του Λορέντζου Μαβίλη. Στο τρα-
γούδι ο Πασχάλης Τόνιος και η Μαριάνα 
Πολυχρονίδη και στην αφήγηση ο Νικήτας 
Τσακίρογλου. Στις 18 Ιουλίου στον ιστορικό 
χώρο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου, στις 
9 μ.μ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 15 
ΧΡΌΝΙΑ ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΙΘΑΡΑ
Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στις 
20 Ιουλίου, ακριβώς έναν χρόνο μετά την 
τελευταία του εμφάνιση εκεί, επανέρχεται 
ο Δημήτρης Μυστακίδης με ένα αφιέρωμα 
στα ρεμπέτικα της κιθάρας. Αγαπημένα, 
επιλεγμένα τραγούδια που όλοι έχουμε 
στην καρδιά μας, αλλά και αποσπάσματα 
από τις θεματικές που έχει παρουσιάσει όλα 
αυτά τα χρόνια, θα παρουσιαστούν σε ένα 
επετειακό πρόγραμμα.

H ΕΛΛΗ ΠΑΣΠΑΛΑ ΣΤΌΝ ΚΗΠΌ 
ΤΌΥ ΜΕΓΑΡΌΥ
Η Έλλη Πασπαλά μάς καλεί να περάσουμε 
ένα βράδυ μαζί της στον Κήπο του Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών, την Τετάρτη 21 Ιουλίου 
στις 9:00 το βράδυ, αλλά όπως θα ήταν στον 
δικό της κήπο... Συντροφιά με δύο αγαπη-
μένους φίλους και συνεργάτες, τον David 
Lynch και τον Τάκη Φαραζή, σε μια ζεστή 
και τρυφερή ατμόσφαιρα, θα ταξιδέψουμε 
με αγαπημένα τραγούδια που έχουμε ταυ-
τίσει με τη φωνή της Έλλης. Λίγα πορτογα-
λικά, λίγα ισπανικά, λίγα jazz standards και, 
βέβαια, πολλά ελληνικά.

17-23/07
ATZENTA

Σε αυτήν τη δύσκολη και ιδι-
αίτερη εποχή, η Ελεωνόρα 
Ζουγανέλη και η παρέα των 

μουσικών της δημιούργησαν ένα 
ψηφιακό album με τίτλο «Πάρ’ το 
αλλιώς» με αγαπημένες διασκευ-
ές, αλλά και τραγούδια που την 
εκφράζουν και τα κάνει δικά της με 
το συναίσθημα και την ερμηνεία 
της. Όσα χωράνε στην καρδιά της 
και θέλει να μοιραστεί μαζί μας! 
Αυτή ήταν και η ιδέα και η αφορμή 
για τον τίτλο της περιοδείας της, 
που ξεκινάει στις 21 Ιουλίου από το 
Βεάκειο Θέατρο Πειραιά.

Η ΕΛΕΩΝΌΡΑ 
ΖΌΥΓΑΝΕΛΗ 
ΣΤΌ ΒΕΑΚΕΙΌ
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INFO
Διασκευή - Απόδοση: 
Αλέξανδρος Ρήγας, Δημήτρης 
Αποστόλου
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας
Πρωταγωνιστούν: Πηνελόπη 
Αναστασοπούλου, Ορέστης 
Τζιόβας
Βοηθός σκηνοθέτη: Δημήτρης 
Αγοράς
Ενδυματολόγος: Ελένη Μπλέτσα
Φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας
Λήξη παραστάσεων: 
10 Σεπτεμβρίου
Ώρα έναρξης: Ιούλιος / 
Αύγουστος στις 21:30
Διάρκεια παράστασης: 
100 λεπτά
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«Το νυφικό κρεβάτι»: 
Δύο ηθοποιοί δαμάζουν τα ανοιχτά θέατρα

Η 
μία αγάπη του Ολλανδού 
συγγραφέα Γιάν ντε Χάρντογκ 
(1914-2002) υπήρξε το ναυτικό 
μυθιστόρημα και η άλλη η 
θεατρική τέχνη, στην οποία 
εντρύφησε ενόσω εργαζόταν 

ως ηθοποιός και δραματουργός στο Δημοτικό 
Θέατρο του Άμστερνταμ. Μετά το ξέσπασμα 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, έχοντας αρνηθεί 
να συνεργαστεί με τις δυνάμεις κατοχής για 
ένα θέατρο της ναζιστικής προπαγάνδας, θα 
απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του και, 
αργότερα, μεταμφιεσμένος σε γυναίκα, θα 
καταφύγει στη Μεγάλη Βρετανία. Με τη λήξη 
του πολέμου θα εγκατασταθεί στο Τέξας των 
ΗΠΑ για να δραστηριοποιηθεί στους κύκλους 
των Κουακέρων. 
Κατά την παραμονή του στην Αμερική θα 
ανασύρει από το συρτάρι του ένα θεατρικό 
για δύο πρόσωπα που είχε γράψει: 
Επρόκειτο για «To νυφικό κρεβάτι» («Τhe 
Fourposter»), μια γλυκόπικρη κομεντί-ύμνο 
στη συζυγική πίστη. Όλως περιέργως, το έργο 
θα δει τα φώτα της ράμπας, θα βραβευτεί το 
1952 με Βραβείο Τόνι, θα γίνει ταινία και, 
χρόνια μετά, θα διασκευαστεί σε μιούζικαλ 
με τον τίτλο «I Do! I Do!». Πρωτότυπο για 
τα μέχρι τότε δεδομένα της αμερικάνικης 
δραματουργίας, όντας ένα έργο για δύο 
μόνο πρόσωπα, εκφεύγει των στενών ορίων 
ενός ανάλαφρου μπουλβάρ, χωρίς, από την 
άλλη, να κατακτά μια θέση στο ίδιο κάδρο με 
βαθιά στοχαστικά δείγματα της παγκόσμιας 
θεατρικής εργογραφίας που περιστρέφονται 
γύρω από τη σχέση γυναίκας - άνδρα κατά 

τη συμβίωσή τους, όπως, για παράδειγμα, με 
τον «Πατέρα» και με τον «Χορό του θανάτου» 
του Αύγουστου Στρίντμπεργκ ή, ακόμα, και 
με το «Vieux ménages» του Οκτάβ Μιρμπώ. 
Η ιδιοτυπία του συμπυκνώνεται στο γεγονός 
ότι ο πραγματικός πρωταγωνιστής δεν είναι 
άλλος παρά ο ίδιος ο χρόνος. Τα πρόσωπα 
απλώς καλούνται να τον αναπαραστήσουν, 
προσδίδοντάς του μια σάρκινη υπόσταση και 
ερμηνεύοντας τον διττό ρόλο του: φθοροποιό 
αλλά και ευεργετήριο. Μέσα από τις σκηνές 
του έγγαμου βίου, αρχής γενομένης από την 
πρώτη νύχτα του γάμου και συνεχίζοντας 
με τους μεγάλους σταθμούς (τη γέννηση 
και την ανατροφή των παιδιών, τις απιστίες, 
τις προσωπικές κρίσεις, την επέλαση του 
γήρατος), ο συγγραφέας δεν παραλείπει να 
φωτογραφίσει και πτυχές του εαυτού του.
Ο σκηνοθέτης Αλέξανδρος Ρήγας 
έχει αποδείξει ότι την ίδια στιγμή που 
πρωταγωνιστεί σε μια τηλεοπτική κουλτούρα, 
όπου κατισχύουν οι σουρεάλ εκρήξεις και 
οι μεταμοντέρνες συνθέσεις, γοητεύεται 
από τη θερμοκρασία που εκπέμπουν 
περιοχές του θεατρικού ρεπερτορίου 
παλαιότερων εποχών. Μόνο που δεν 
επαναπαύεται στο ότι το κοινό θα αφεθεί 
από μόνο του σε μια περιπλάνηση μέσα 
στον χρόνο. Μέλημά του είναι να βρει κοινές 
συντεταγμένες με το σημερινό συντακτικό 
εκδηλώσεων, συμπεριφορών ακόμα και 
εκφοράς του λόγου. Ως εκ τούτου, στην 
παράσταση του έργου του Γιάν ντε Χάρτογκ 
που σκηνοθέτησε με πρωταγωνιστές 
την Πηνελόπη Αναστασοπούλου και τον 

Ορέστη Τζιόβα, και η οποία παρουσιάζεται 
φέτος το καλοκαίρι σε μεγάλη περιοδεία, 
συνυπάρχουν οι ατμόσφαιρες της 
Βικτωριανής και της Εδουαρδιανής εποχής 
με αναγνωρίσιμους σύγχρονους κώδικες, 
δημιουργώντας, με αυτόν τον τρόπο, δύο 
επάλληλα πλαίσια πρόσληψης, ένα κυρίαρχο 
και ένα υπολανθάνον. Το αποτέλεσμα, 
παρ’ όλα αυτά, διαθέτει ρυθμό, δυναμικά 
κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των ηθοποιών, 
γλαφυρές μεταστροφές και μια εστίαση στους 
χαρακτήρες και στη μεταξύ τους σχέση, παρά 
το γεγονός ότι οι παραστάσεις λαμβάνουν 
χώρα σε ανοιχτά θέατρα όπου ευνοούνται οι 
περισπασμοί. Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου 
ακολουθεί το ψυχολογικό διάγραμμα της 
ηρωίδας της με τη μεγαλύτερη δυνατή 
συνοχή που μπορεί να υπηρετήσει σε ένα 
έργο δομημένο σε μεγάλα χρονικά άλματα, 
αποκρυσταλλώνοντας εντέλει ένα μεστό 
και αυθεντικό πορτρέτο. Ο Ορέστης Τζιόβας, 
έχοντας επίγνωση του σκηνικού παλμού 
που επιβάλλει η σκηνοθετική γραμμή, 
τον υπηρετεί με όλες τις δυνάμεις του, αν 
και ενίοτε καθ’ υπερβολήν, μεριμνώντας 
παράλληλα να καταδείξει με χιούμορ, αλλά 
και με ειλικρινή συμπάθεια, το εσώτερο 
στρώμα της ανασφαλούς ανδρικής φύσης.
   Στο τέλος της παράστασης πλανάται το εύλογο 
ερώτημα γιατί η διαχείριση μιας σκηνής 
στην οποία παρουσιάζονται πρόσωπα τρίτης 
ηλικίας πρέπει να παραπέμπει υποχρεωτικά 
στην οριζόντια διακωμώδηση, ενώ γεννάται 
και ο προβληματισμός για το κατά πόσο η 
τηλεοπτική αισθητική, όπως τη βιώνουμε, 
μπορεί να υπονομεύσει τις υποκριτικές 
ποιότητες ταλαντούχων ηθοποιών.
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Γιώργος Παπαγεωργίου 
«Νιώθω ότι η γενιά μου θα 
φέρει σπουδαίες αλλαγές»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Ο 
Γιώργος Παπαγεωρ-
γίου, αφού μαζί με τους 
Polkar ανέβηκε στην 
ταράτσα του «Gazarte», 
ετοιμάζεται για περιο-
δεία με τον «Αρίστο», 
με κεντρικό θέμα τη 
ζωή του Αριστείδη Πα-

γκρατίδη, του φερόμενου ως «Δράκου του 
Σέιχ Σου», και μας μιλάει για τη θάλασσα 
μέσα του.

Χαρακτηρίζετε τη μουσική σας ως «πανη-
γυρτζίδικη balkan». Αισθάνεστε περισσό-
τερο Βαλκάνιος, Μεσόγειος ή Ευρωπαίος 
(όχι μόνο μουσικά);
Αισθάνομαι σαν Βαλκάνιος που, όταν προ-
σπαθεί να λειτουργήσει σαν Ευρωπαίος, κο-
ροϊδεύει τον εαυτό του. Η Μεσόγειος είναι 
μέσα μας, ό,τι και να κάνω στη ζωή μου νο-
μίζω ότι θα επιστρέφω στη θάλασσα. Από 
εκεί και πέρα, νιώθω ότι η γενιά μου θα 
φέρει σπουδαίες αλλαγές. Όχι μόνο σε επί-
πεδο πολιτισμού, αλλά και σε επίπεδο κοι-
νωνικής παιδείας. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε 
η γενιά της κρίσης. Μεγαλώνουμε με το αί-
σθημα ότι δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. 

Η μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης ήταν 
πάντα τολμηρή και είχε να προτείνει και-
νούργια πράγματα. Και εσείς ξεκινήσατε 
από εκεί. Ξέρω πως τα «what if» δεν είναι 
δόκιμα ερωτήματα, ωστόσο θα τολμήσω 
την ερώτηση. Θα υπήρχαν οι Polkar, αν η 
αρχή σάς έβρισκε στην Αθήνα; 
Νομίζω πως όχι. Έχετε πολύ δίκιο σε ό,τι 
αφορά τη μουσική ταυτότητα της Θεσσαλο-
νίκης. Μεγαλώνοντας εκεί, θυμάμαι τα εφη-
βικά μου χρόνια γεμάτα μουσική, έπαιζα σε 
διάφορες μπάντες και, όποτε είχα ελεύθερο 
χρόνο, θα με έβρισκες σε ένα προβάδικο να 
παίζω και να τραγουδάω. Όλη μας η μέρα 
ήταν γεμάτη μουσική, οι παρέες μας, θυμά-
μαι καβγαδίζαμε, αγαπιόμασταν, ονειρευό-
μασταν γύρω από τη μουσική. Όταν αποφά-
σισα να σχηματίσω τους Polkar, βρισκόμουν 
στη Θεσσαλονίκη για μια παράσταση και εν 
μέσω καλοκαιριού αρχίσαμε τις πρόβες και 
τα live. Έχει κάτι αυτή η πόλη, δεν ξέρω πώς 
εξηγείται, αλλά ο ήχος μας δεν θα ήταν ο 
ίδιος αν οι μουσικοί ήταν από αλλού.

Όταν σχεδιάζετε τη μουσική σας παρά-
σταση και χρειάζεται να επιλέξετε τραγού-
δια που δεν είναι δικά σας, με ποιο κριτή-
ριο το κάνετε; Και ποιο δεν λείπει από τα 
live σας; 
Μας ενδιαφέρει να υπάρχει πάντα η έννοια 
του γλεντιού. Είτε ένα κομμάτι είναι ήσυχο, 
είτε άγριο, είτε ξεσηκωτικό. Για εμάς στή-
νουμε πρώτα το γλέντι και στη συνέχεια για 
τον κόσμο. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η 
σοβαροφάνεια. Γι’ αυτό και δεν λείπουν ποτέ 

ο Μπίγαλης, ο Χατζιδάκις, ο Harry Belafonte 
και ο Παπάζογλου, ταυτόχρονα.

Στην COVID εποχή που ζούμε, ποιο τρα-
γούδι έχετε σιγοτραγουδήσει περισσότε-
ρες φορές μόνος, σπίτι σας;
Το «Είναι η ζωή μου σκατά».

Ποια η γνώμη σας για τους διαχωρισμούς 
στα κέντρα θεαμάτων; 
Αυτό αφορά την πολιτική του κάθε μαγαζιού. 
Είναι κάτι πολύ καινούργιο και, από όσο 
ξέρω, οι αποφάσεις παίρνονται από μέρα σε 
μέρα. Αν με ρωτάς προσωπικά, έχω κάνει 

και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Έχω εμπι-
στοσύνη στην επιστήμη και δεν πιστεύω σε 
θεωρίες συνωμοσίας. 

Τι περιλαμβάνετε στα καλοκαιρινά καλλι-
τεχνικά (και μη) σχέδιά σας;
Θα γίνει μια μικρή περιοδεία του «Αρίστου» 
σε επιλεγμένα θέατρα ανά την Ελλάδα, σε 
Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα, Σέρρες και 
Αθήνα. Παράλληλα, έχω ξεκινήσει γυρί-
σματα για τη νέα σειρά του Γρήγορη Καρα-
ντινάκη «Σκοτεινή θάλασσα», που θα είναι 
μια σειρά μυστηρίου από το Mega.



Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ και παγκό-
σµιο είδωλο Λεµπρόν Τζέιµς µας 
ταξιδεύει σε µία επική περιπέτεια 

µαζί µε τον διαχρονικό Μπαγκς Μπάνι µε 
µία µείξη κινουµένων σχεδίων και ζωντα-
νής δράσης σε σκηνοθεσία του Μάλκολµ 
Ντ. Λι («Σαββατοκύριακο µε τα κορίτσια»). 
Όταν ο Λεµπρόν και ο νεαρός γιος του, 
Ντοµ, παγιδεύονται σε έναν ψηφιακό κό-
σµο που ελέγχει ένα κακόβουλο λογισµι-
κό, ο Λεµπρόν καλείται να οδηγήσει τον 
Μπαγκς Μπάνι και τα υπόλοιπα ατίθασα 
Looney Tunes σε µία σχεδόν απίθανη 

νίκη. Απέναντί τους έχουν ψηφιακούς 
πρωταθλητές τεχνητής νοηµοσύνης στη 
µορφή µίας πανίσχυρης οµάδας επαγγελ-
µατιών αστέρων του µπάσκετ, που όµοιά 
της δεν έχουµε ξαναδεί. Στο παιχνίδι των 
Tunes VS Goons κρύβεται το µεγαλύτερο 
ρίσκο της ζωής του Λεµπρόν, που θα επα-
νασυνδεθεί µε τον γιο του και θα ανακα-
λύψει την αξία του να είσαι ο εαυτός σου. 
Τα Tunes έχουν κι αυτά την ευκαιρία να 
λάµψουν µε τα παράξενα ταλέντα τους και 
να αιφνιδιάσουν τους πάντες, ακόµα και 
τον βασιλιά Λεµπρόν.

Μια οικογένεια πέφτει θύµα 
τροµοκρατικής επίθεσης. Ο 
11χρονος Αζίζ τραυµατίζεται 

σοβαρά και οι γονείς κάνουν αγώνα δρό-
µου ώστε να βρουν δωρητή για µεταµό-
σχευση, καθώς ένα οικογενειακό µυστι-

κό βγαίνει στην επιφάνεια. Στη σκιά της 
οικογενειακής τραγωδίας, µυστικά και 
διλήµµατα φανερώνουν πως τίποτα δεν 
είναι δεδοµένο. Βραβείο Κοινού Fischer, 
Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηµατογράφου 
2021.

Σκηνοθεσία: Μάλκολµ Ντ. Λι  Σενάριο: Τζούελ Τέιλορ, Τόνι Ρετενµάιερ, Κίναν Κούγκλερ, Τέρενς Νανς, 
Τζέσι Γκόρντον, Σελέστ Μπάλαρντ Πρωταγωνιστούν: Λεµπρόν Τζέιµς, Σέντρικ Τζόι, Σονέκα Μάρτιν-
Γκριν, Ντον Τσιντλ

Αποκλειστικά στο cinobo.com
Σκηνοθεσία / Σενάριο: Μεχντί Μπαρσαουί Πρωταγωνιστούν: Σάµι Μπουατζίλα, Νάτζλα Μπεν Αµπντα-
λάχ, Γουσέφ Κεµίρι

∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΚΑΛΑΘΙΑ: 
Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

ΕΝΑΣ ΓΙΟΣ
A SON

Ο διανοούµενος Μορτ Ρίφκιν 
(Γουάλας Σον) συνοδεύει 
τη σύζυγό του, Σου (Τζίνα 

Γκέρσον), στο διάσηµο ισπανικό 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου του Σαν 
Σεµπαστιάν, ανησυχώντας για το 
ξεµυάλισµά της µε τον νεαρό σκη-
νοθέτη Φιλίπ (Λουί Γκαρέλ). Στο 
πίσω µέρος του µυαλού του ο Μορτ 
ελπίζει ότι η αλλαγή περιβάλλο-
ντος θα δώσει σπίθα στο πρώτο του 
υπερφιλόδοξο µυθιστόρηµα. Όσο η 
Σου ασχολείται παθιασµένα µε τον 
γοητευτικό Φιλίπ, ο Μορτ συναντά 
τη γλυκιά ∆ρ. Ρόχας (Ελένα Ανάγια) 
και κάτι µέσα του αλλάζει. Μία δι-
άθεση αναθεώρησης της ζωής µέσα 
από τη δύναµη του κλασικού σινεµά 
αναζωπυρώνει την ελπίδα του Μορτ 
για το µέλλον.

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Γούντι Άλεν
Πρωταγωνιστούν: Τζίνα Γκέρσον, Γουάλας 
Σον, Ελένα Ανάγια, Σέρζι Λόπεθ, Κρίστοφ 
Βαλτς, Λουί Γκαρέλ

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΤΟΥ ΡΙΦΚΙΝ
RIFKIN’S 
FESTIVAL
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«Εξαγωγή - Έξοδος, ένα θεατρικό 
ορατόριο για την ελπίδα και την 
καρτερία» ονομάζεται η παρά-
σταση που ετοιμάζει ο σκηνοθέ-

της Νίκος Διαμαντής και πρόκειται να παρουσια-
στεί στον ιερό τόπο της Δήλου στις 10 και 11 Σε-
πτεμβρίου, στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα 
ένας Πολιτισμός» του ΥΠΠΟΑ, με τη σύμπραξη του 
Θεάτρου Σημείο. 

Πώς εμπνευστήκατε το πρωτότυπο αυτό πρό-
τζεκτ, να παρουσιάσετε τους 269 στίχους της «Ε-
ξαγωγής» του Εζεκιήλ με τη μορφή θεατρικού 
ορατορίου και μάλιστα μέσα στον ιερό και ακα-
τοίκητο τόπο της Δήλου, στο πλαίσιο του θεσμού 
«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του υπουρ-
γείου Πολιτισμού;
Όλα ξεκίνησαν όταν βρέθηκα στην αρχή της παν-
δημίας μέσα σε ένα νοσοκομείο για περίπου δύο 
μήνες. Ήταν μια σκληρή εποχή και ξαναείδα όλες 
τις προτεραιότητες να αλλάζουν. Όλοι οι άνθρω-
ποι στην αρχή προσπαθούσαν να αποφύγουν αυτό 
που ερχόταν. Και μετά, σιγά σιγά, άρχισε ένας 
βουβός πόνος και απορία. Κανείς δεν κατανοούσε 
την αλλαγή. Η πτέρυγα του νοσοκομείου άδειασε 
και έγινε πτέρυγα Covid. Σιωπή, υπομονή, άλλοι 
ήχοι. Ένα απόκοσμο, αλλά πολύ ανθρώπινο περι-
βάλλον. Μια κάψουλα ενός άλλου κόσμου, αργού, 
υπομονετικού, στα σύνορα της ζωής και του θα-
νάτου. Ήμασταν οι μόνοι σε έναν άδειο χώρο 
που σιγά σιγά άρχισε να υποδέχεται κόσμο. Και 
έτσι, όταν αργότερα αποφάσισα να στείλω πρό-
ταση στον εξαιρετικό αυτό θεσμό-πρωτοβουλία, 
του ΥΠΠΟΑ –ελπίζω μάλιστα να συνεχιστεί και του 
χρόνου–, ήθελα να μιλήσω γι’ αυτήν τη σιωπή και 
την υπομονή. Μιλώντας με τον εξαιρετικό μετα-
φραστή και βαθύ γνώστη της αρχαίας τραγωδίας, 
Θεόδωρο Στεφανόπουλο, μου πρότεινε το πρω-

τότυπο σπάραγμα του Εζεκιήλ με θέμα την Έξοδο 
των Εβραίων από την Αίγυπτο. Και μετά δημιουρ-
γήθηκε μία ομάδα εργασίας –ο Σταύρος Ζουμπου-
λάκης, η Ιωάννα Μακρή, ο Χρήστος Χρυσόπουλος, 
η Δανάη Παπουτσή, ο Θανάσης Μακρής, ο Κων-
σταντίνος Μίχος, ο Αλέξανδρος Διαμαντής, κ.ά.– 
που άρχισε να δημιουργεί βήμα βήμα, όταν πλέον 
εγκρίθηκε όλο το εγχείρημα, αυτό που πρόκειται 
να παρουσιάσουμε στη Δήλο. Μια πλατφόρμα α-
νταλλαγής ιδεών, μια δεξαμενή συνεργατικότητας.

Φως - ελπίδα - καρτερία, οι τρεις άξονες της 
παράστασής σας. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το 
τρίπτυχο.
Πάντα με ενδιαφέρει το ταπεινό, το μικρό, το έ-
λασσον στις ζωές των ανθρώπων. Το μικρό σιω-
πηλό δράμα. Τα δράματα των ανθρώπων που δεν 
έχουν φωνή. Και έτσι δημιούργησα ένα ορατό-
ριο – ένα μεγάλο χορικό, διαψάλματα βουβής α-
νάγκης, εσωτερικών φωνών και σκέψεων πάνω 
στην καρτερία. Η Εξαγωγή εξυμνεί το φως, τη ζωή 
και το ένστικτο για επιβίωση, μέσα από μια καρ-
τερική πορεία αναζήτησης. Η έξοδος του ανθρώ-
που προς το φως, η πάλη με τις δυσκολίες του 
βίου, η ομορφιά και η αγάπη είναι ένας διαχρονι-
κός ανθρώπινος μουσικός βηματισμός στον χώρο 
της Δήλου. Η Δήλος, ένα κατώφλι συνάντησης δι-
αφορετικών πολιτισμών, μία νήσος ιερή, χώρος 
φωτεινός, εκκρεμής τόπος, υποδέχεται, όπως αι-
ώνες πριν, τη συνύπαρξη, την ανοχή, την αντοχή 
και την πορεία του βίου. Προτείνουμε μια ουτο-
πία που υπήρξε, στο ιερό νησί των αρχαίων, μια 
ουτοπία σαν ένα ζωντανό ανθρώπινο μουσείο. 
Μέσα στα σπίτια ιστορίας της Δήλου, όπου η ζωή 
πέτρωσε, μέσα στις χαράδρες της ιστορίας, καθη-
μερινοί, απλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις προ-
κλήσεις του βίου. Έρχονται και επανέρχονται σαν 
διαψάλματα για να αφηγηθούν ιστορίες προσω-

πικής απώλειας και θάρρους. Κυρίως θάρρους, 
τόλμης, αντοχής. Η πορεία τους προς το φως της 
«Εξόδου», άλλοτε με κυριολεκτικό και άλλοτε με 
συμβολικό τρόπο, προϋποθέτει την αντοχή του 
βίου. Απέναντι στη σκληρότητα των ημερών, της 
πανδημίας, μέσα στη σιωπή της απώλειας αν-
θρώπινων ζωών, σε απόλυτη μοναξιά, προτάσσε-
ται η αντοχή, η ελπίδα και η καρτερία. Η «Εξα-
γωγή» είναι ένας ύμνος στην ανθρώπινη καρ-
τερία, δηλαδή σε εκείνη την επίμονη αλλά και 
συγχρόνως ταπεινή πίστη, που εμμένει μπροστά 
στη δοκιμασία ακόμη κι όταν όλα είναι ήδη χα-
μένα. Η Εξαγωγή είναι μια σιωπηλή ραψωδία, μια 
κατάφαση της ζωής. Δεν είναι λόγος Θεού, είναι 
λόγος ανθρώπου, ο άνθρωπος γυμνός απέναντι 
στον Θεό.

Πώς ερμηνεύουν, κατά τη γνώμη σας, η «Εξα-
γωγή» του Ιεζεκιήλ και η Βιβλική «Έξοδος» τον 
σύγχρονο κόσμο και πώς φτάσατε από αυτές τις 
πηγές στη σύνθεση ενός σύγχρονου θεατρικού 
ορατορίου;
Η «Εξαγωγή» του Ιεζεκιήλ και η Βιβλική «Έξοδος» 
ερμηνεύουν τον σύγχρονο κόσμο μας, εκφράζο-
ντας το πανανθρώπινο, διαχρονικό αίτημα για 
λύτρωση, για απελευθέρωση. Η επίμονη πορεία 
του ανθρώπου διαμέσου του βίου στοιχίζεται με τη 
σημερινή φωνή της ανθρωπότητας μπροστά στον 
τρόμο του αφανισμού και του θανάτου. Τα σπα-
ράγματα του Εζεκιήλ και τα αποσπάσματα από το 
Βιβλικό κείμενο της Εξόδου συνδυάζονται με ένα 
χορικό όπου φωνές, ψαλμοί ανθρώπων, αγωνίζο-
νται να διαβουν «εν μεσωι σκιας θανατου» και να 
εξέλθουν νικητές στο φως της ζωής. Η κειμενι-
κή αυτή «συνήχηση» αποτελεί ένα συμβολικό ο-
ρατόριο για την ελπίδα και την καρτερία. Οι πληγές 
του ανθρώπινου βίου, της πανδημίας οι απώλειες, 
το πένθος και ο θρήνος που κατέστησαν αδύνατα 
αυτά τα δύο χρόνια μας έδωσαν ένα υλικό που μι-
λάει για το σήμερα. Μιλάμε για τη μεγάλη αλλαγή 
στις αξίες ζωής, καθώς μέσα από την απώλεια χά-
νονται οι βεβαιότητες και οι αλαζονείες του βίου. Η 
καρτερία είναι σιδερένια αρετή ζωής. Σκληρή υ-
πομονή και μετριοπάθεια , ανοχή και αντοχή, συ-
νεργασία ανθρώπων, πολιτισμών, θρησκειών, 
ύμνος στη συνύπαρξη είναι η παράσταση.

Κύριε Διαμαντή, ποια είναι η απαιτούμενη «έ-
ξοδος» που πρέπει να κάνουμε σήμερα, κατά 
τη γνώμη σας;
Η γεωλογία πολιτισμών μέσα στη χειρονομία 
που προτείνουμε δείχνει με σαφήνεια το όραμα 
συνεργατικού μέλλοντος. Η σημερινή «έξοδος» 
νομίζω ότι δεν είναι άλλη από την αλλαγή στε-
ρεοτύπων, προτεραιοτήτων, αλλαγή σε όλα τα 
χαρακτηριστικά μας. Αν θέλουμε να αφήσουμε 
ίχνη στις συνειδήσεις των ανθρώπων, νομίζω 
χρειάζεται ριζική απομάκρυνση από την τοξική 
ανοησία των εύκολων βεβαιοτήτων. Ο δρόμος 
της Εξόδου είναι μία διαδρομή υπομονής απέ-
ναντι στις αβεβαιότητες, αλλά ταυτόχρονα θάρ-
ρος ιδιωτικότητας, προσωπικότητας και πρωτο-
βουλίας. 

Νίκος Διαμαντής 

«Με ενδιαφέρει το ταπεινό»
  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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ΕΖΕΚΙΗΛ, «Εξα-
γωγή - Η έξοδος»
10 και 11 Σεπτεμ-
βρίου
στον ιερό τόπο της 
Δήλου
Σκηνοθεσία, δρα-
ματουργία: Νίκος 
Διαμαντής
Μετάφραση: Θε-
όδωρος Στεφανό-
πουλος
Πρωτότυπα κεί-
μενα: Χρήστος Χρυ-
σόπουλος
Σκηνικά, κοστούμια: 
Άση Δημητρουλο-
πούλου
Μουσική: Νίκος 
Βασιλείου
Κίνηση: Κωνσταντί-
νος Μίχος
Φωτογραφίες και 
βίντεο: Σταύρος Χα-
μπάκης

INFO





Αίγινα - Ναύπλιο - 
Αθήνα

Τρεις ιστορικές πόλεις της Ελλάδας γιορτάζουν 
μαζί τα 200 χρόνια από την Επανάσταση

Η 
Δήμητρα Γαλάνη και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης από 
την Αίγινα, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη από το Ναύπλιο 
και η Ελευθερία Αρβανιτάκη από την Αθήνα σε 
μια «διαφορετική» συναυλία, αλλάζουν τη μουσική 
σκυτάλη, κατά τη ροή της ιστορίας.

Συμπληρώνοντας 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, 
σε μια χρονιά-ορόσημο για τη χώρα, οι τρεις πόλεις που 
πρωταγωνίστησαν στην υπογραφή της ιδρυτικής πράξης του νέου 
ελληνικού κράτους ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας στέλνουν 
ένα μεγάλο μήνυμα: να αφουγκραστούμε όσα έχει να μας 
διηγηθεί το παρελθόν και να ατενίσουμε το εθνικό μας μέλλον με 
αισιοδοξία. 
Η Αίγινα, το Ναύπλιο και η Αθήνα λαμβάνουν τη σκυτάλη 
της ιστορίας και, με όραμα αυτό να αποτελέσει την αρχή για 
ένα μόνιμο φόρουμ συνεργασίας μεταξύ των τριών πόλεων, 
διοργανώνουν από κοινού μια μουσική σκυταλοδρομία. Την 
Παρασκευή 23 Ιουλίου, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Μιχάλης 
Χατζηγιάννης συμπράττουν και μας υποδέχονται μαζί με τα 
τραγούδια τους στην Αίγινα. Στη συνέχεια, τη σκηνή του Ναυπλίου 
αναλαμβάνει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, ενώ η ιδιαίτερη αυτή 
μουσική βραδιά θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα και στην Τεχνόπολη 
τοου Δήμου Αθηναίων παρέα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. 
Για την κοινή δράση των τριών πόλεων μίλησαν αναλυτικά, σε 
συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε στην αίθουσα της Πρώτης 
Βουλής των Ελλήνων (Βουλευτικό) στο Ναύπλιο, ο δήμαρχος 
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο δήμαρχος Αίγινας Ιωάννης 
Ζορμπάς και ο δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτριος Κωστούρος. 
«Σήμερα είναι μια σημαντική στιγμή με έναν ιδιαίτερο 
συμβολισμό. Σήμερα ενώνουμε τις δυνάμεις μας με όχημα τον 
πολιτισμό. Μία μέρα, τρεις πόλεις σταθμοί με τρεις διαδοχικές 
συναυλίες στέλνουν ένα μήνυμα ενότητας. Τα 200 χρόνια 
Επανάστασης μάς διδάσκουν ότι πάντα βρίσκουμε τους τρόπους 
να υπερβαίνουμε ιδεολογίες, τοπικισμούς, ακόμα και τους ίδιους 
μας τους εαυτούς. Κι αυτό είναι που μας γεννά αυτοπεποίθηση 
για τα επόμενα 200 χρόνια. Γιατί δεν είναι το χθες, είναι το αύριο, 
δεν είναι το παρελθόν, είναι το μέλλον. Ένα μέλλον που μπορούμε 
να χτίσουμε όλοι μαζί. Και αυτή η πρωτοβουλία είναι ένα πρώτο 
βήμα, μια καλή αρχή», είπε ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας 
Μπακογιάννης.

Π
ΟΛΗ
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Στη βόλτα με το κατοικίδιο, ο ιδιοκτήτης ή ο εκάστοτε συνοδός 
έχει την ευθύνη να μαζεύει τις ακαθαρσίες που αφήνει το ζωάκι 
προκειμένου να παραμένουν καθαροί οι δημόσιοι χώροι και 

για τους άλλους πολίτες. Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής κάνει αυτήν τη 
διαδικασία πιο εύκολη τοποθετώντας σημεία διανομής του δημοφιλούς 
συστήματος «ΝΟ ΚΑΚΑ» στις περιοχές που χρησιμοποιούνται για 
τη βόλτα των τετράποδων φίλων μας. Πρόκειται για μικρά, χάρτινα 

«ΝΟ ΚΑΚΑ» ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΣΤΗ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ

φαρασάκια, τα οποία ο συνοδός του κατοικίδιου μπορεί να προμηθεύεται 
δωρεάν από τα stands του δήμου, με μια απλή κίνηση να τα 
συναρμολογεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να τα χρησιμοποιεί για να 
καθαρίσει ό,τι αφήνει το ζωάκι και έπειτα να τα πετάξει. 
Πέρα από την πρακτική εφαρμογή, το εν λόγω σύστημα είναι απόλυτα 
οικολογικό αφού τα φαρασάκια κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο 
χαρτί, ενώ πρόκειται για ελληνική πατέντα, κατασκευασμένη από 
φιλόζωους για φιλόζωους.
Τα πρώτα stands τοποθετήθηκαν ήδη στο δημοτικό Πάρκο Σκύλων και 
σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης όπου συνηθίζεται η βόλτα με το 
κατοικίδιο (πάρκα, πλατείες κτλ.), με στόχο μέσα στο επόμενο διάστημα τα 
σημεία να αυξηθούν. 
«Τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής δείχνει με κάθε 
ευκαιρία την αγάπη του για τα ζώα. Μεριμνούμε για τα αδέσποτα ενώ, 
παράλληλα, φροντίζουμε να κάνουμε πιο εύκολη την καθημερινότητα για 
τους ιδιοκτήτες και τα δεσποζόμενα. Η καλή συμβίωση με το κατοικίδιο 
στην πόλη είναι υπόθεση όλων μας έτσι ώστε, ιδιοκτήτες και μη, να 
χρησιμοποιούμε αρμονικά τους κοινόχρηστους χώρους. Σε αυτή την 
κατεύθυνση δίνουμε ακόμα ένα μέσο στους Ηρακλειώτες ιδιοκτήτες 
ζώων, ώστε να γίνει η βόλτα με το κατοικίδιο μια περισσότερο ευχάριστη 
υπόθεση για όλους», το σχόλιο του Μάνου Βαβουράκη, εντεταλμένου 
δημοτικού συμβούλου για το Περιβάλλον.
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Πώς να διατηρήσετε 
το μανό σας

Σε όλες τις γυναίκες αρέσει να έχουν πάντα περιποιημένα νύχια. 
Εχθρός του αψεγάδιαστου μανικιούρ, όμως, είναι οι δουλειές 
του σπιτιού, η απροσεξία. Για να βοηθήσετε το μανικιούρ σας να 
διαρκέσει περισσότερο, αρκεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω:

Βάζετε συχνά λάδι για τις παρωνυχίδες
Αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα, ανά 2-3 ημέρες είναι το ιδανικό, 
εφαρμόστε μια στρώση από ειδικό λάδι νυχιών που τα δυναμώνει και 
κρατάει τις παρωνυχίδες μακριά. Τα νύχια δεν σπάνε εύκολα και το 
μανό δεν φεύγει. Ακόμα και το ελαιόλαδο κάνει την επιθυμητή δουλειά.

Λευκό ξίδι πριν από το μανό
Πριν απ’ οτιδήποτε άλλο, απλώστε στα νύχια με μια μπατονέτα λευκό 

ξίδι. Με τον τρόπο αυτόν θα απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα από 
προηγούμενα μανό και θα λειάνετε τα νύχια, δημιουργώντας την τέλεια 
βάση για το χρώμα που θα περάσετε πάνω της.

Επιλέξτε το στρογγυλό σχήμα
Το κλασικό τετράγωνο σχέδιο ή το οβάλ είναι τα σχήματα που χαλάνε 
γρηγορότερα, αφού οι γωνίες και οι άκρες τους «ξεφτίζουν» πολύ πιο 
εύκολα. Με μια λίμα, λοιπόν, στρογγυλέψτε το σχήμα των νυχιών σας 
για να κρατήσουν περισσότερο.

Γκλίτερ για στιλ αλλά και διάρκεια
Αν σας αρέσει το γκλίτερ, έχετε διπλό λόγο να το χρησιμοποιείτε: 
εκτός του ότι μπορεί να κάνει ένα απλό μονόχρωμο μανό ξεχωριστό, 
δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα πάνω από τα νύχια και φεύγει 
πολύ πιο δύσκολα, ακόμη κι αν πλένετε τα πιάτα στο χέρι για ώρες.

Εφαρμόστε το top coat όσο το μανό είναι ακόμη υγρό
Το μυστικό για να κρατήσει το top coat περισσότερο είναι να το 
εφαρμόσετε ενώ το μανό είναι ακόμη λίγο υγρό. Έτσι, «ποτίζει» και 
θρέφει το χρώμα, παρατείνοντας τον χρόνο ζωής του. Ένα ακόμη τρικ 
είναι να περάσετε το top coat και από τις άκρες των νυχιών, αφού είναι 
το πρώτο σημείο που φθείρεται.

Μετατρέψτε το απλό μανικιούρ σε γαλλικό
Το κόλπο για να μη χρειαστεί να ξεβάψετε και να ξαναβάψετε τα νύχια 
σας από την αρχή, είναι να προσθέσετε στις ξεφτισμένες άκρες τους μια 
λωρίδα μανό σε άλλο χρώμα ή γκλίτερ και να το μετατρέψετε σε γαλλικό 
στο άψε-σβήσε.

Αποφύγετε το ζεστό νερό
Η θερμότητα του ζεστού νερού εισχωρεί στο μανό και το κάνει να 
«σπάει». Προτιμήστε το κρύο νερό για να πλένετε τα χέρια σας και, 
εφόσον αυτό είναι εφικτό, φροντίστε να μην έρθετε σε επαφή με ζεστό 
νερό για 12 ώρες – περίπου τόσο χρειάζεται το μανό για να «δέσει».

Extra tip: Μην πλύνετε τα χέρια σας και μην τα μουλιάσετε σε κρύο 
νερό πριν βάψετε τα νύχια σας, γιατί θα διατηρήσουν για ώρα την 
υγρασία από το νερό και όταν αφυδατωθούν το μανό θα… κατέβει.



Η Χριστίνα 
Μαυρίδου  
είναι καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
• Instagram:  
christy_mavridou
• Facebook Page: 
Christy Mavridou
• Youtube Channel: 
Christy Mavridou
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ΕΥΕΞΙΑ
5 μύθοι για τη διατροφή και την άσκηση

Της Χριστίνας Μαυρίδου

1. Η πείνα είναι σημάδι ότι χρειάζεσαι 
φαγητό.
Το σώμα στέλνει σήματα πείνας όταν είσαι 
αφυδατωμένος/η, δεν κοιμάσαι αρκετά ή όταν 
αισθάνεται ψυχολογικά πιεσμένο. Αν δεν πίνεις 
αρκετό νερό ή δεν κοιμάσαι όσο πρέπει, θα νιώ-
σεις το αίσθημα της πείνας, ακόμη κι όταν είσαι 
χορτάτος/η.

2. Είναι πιο δύσκολο να χάσεις βάρος 
από το να το διατηρήσεις.
Πάνω από το 90% των ανθρώπων που κάνουν 
δίαιτα ξαναπαίρνουν τα κιλά που έχασαν ή και 
περισσότερα, μόλις φτάσουν τον στόχο τους. Αν, 
μετά τη δίαιτα, ξαναρχίσεις να τρως ό,τι και στο 
παρελθόν, θα πάρεις τα κιλά που έχασες, αφού 
το αδύνατο σώμα σου χρειάζεται πλέον λιγότε-
ρες θερμίδες. Επιπλέον, αν η δίαιτα που ακο-
λούθησες δεν ήταν πλούσια σε πρωτεΐνες, είναι 
πιθανόν να έχασες περισσότερη μυϊκή μάζα αντί 
για λίπος. Αυτό δεν είναι καλό, αφού οι μύες 
καίνε περισσότερες θερμίδες από το λίπος, με 
αποτέλεσμα να μειώνεις τον μεταβολισμό σου.

3. Η γυμναστική σε κουράζει. 
Καθώς αποκτάς τη γραμμή σου, νιώθεις και 
περισσότερη ενέργεια. Η καθημερινή άσκηση 
καταπολεμά την κούραση, καλυτερεύει τον ύπνο 
και σε βοηθάει να διαχειριστείς καλύτερα το 
άγχος.

4. Η άθληση θέλει χρόνο. 
Για να διατηρήσεις το βάρος σου, μπορείς να 
γυμνάζεσαι 20-40 λεπτά μερικές ημέρες την 
εβδομάδα. Αν, όμως, θέλεις να χάσεις κιλά, εί-
ναι καλύτερο να γυμνάζεσαι 1 ώρα 3 φορές την 
εβδομάδα.

5. Το βραδινό φαγητό παχαίνει. 
Αν η συνολική πρόσληψη θερμίδων είναι κατάλ-
ληλη για να χάσεις βάρος ή να το διατηρήσεις, 
μπορεί να σε ωφελήσει να φας κάτι μετά το 
βραδινό. Οι θερμίδες που θα καταναλώσεις το 
βράδυ θα φανούν χρήσιμες την επόμενη ημέρα, 
ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Για να 
διατηρήσεις την ενέργειά σου μέσα στην ημέρα, 
μοίρασε τις θερμίδες, τρώγοντας γεύματα κάθε 
δύο με τρεις ώρες. Αυτό θα σταθεροποιήσει τα 
επίπεδα σακχάρου στο αίμα σου και θα νιώθεις 
χορτάτος/η. Αν θέλεις οπωσδήποτε ένα βραδινό 
σνακ, προσπάθησε να μην ξεφεύγει από τις 200 
θερμίδες.
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