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Θ. Παπαδόπουλος 
«Οι δηµοτικοί 
υπάλληλοι που 
έρχονται σε επαφή 
µε ευπαθείς οµάδες 
πρέπει να είναι 
εµβολιασµένοι»

Οικονοµία 
Επικίνδυνη επιστροφή 
των µεγάλων 
ελλειµµάτων

Γ. Κύρτσος 
Η Γερµανία αφήνει πίσω 
της την εποχή Μέρκελ

σελ. 9 σελ. 4-7 σελ. 20-23

σελ. 33 σελ. 27

ΥΓΕΙΑ 
Τι λένε οι ειδικοί για τον εµβολιασµό 
των παιδιών κατά του COVID-19

σελ. 11-17

• ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΕΞΑΙΤΙΑΣ 
ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ, ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΑΤΕΣ

• ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΘΑ ΑΝΑΜΕΤΡΗΘΕΙ 
ΜΕ ΤΟΝ COVID-19

• ΜΕ 83 ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΕ 18 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Συνέντευξη
Στ. Παπαγεωργίου 
«Αν το τραγούδι δεν 
µοιράζεται,
αρρωσταίνει» 

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΙΟ ∆ΥΣΚΟΛΟΙ 
ΡΧΡΧΡ ΙΧΙΧ ΖΙΖΙ ΟΖΟΖ ΥΝΥΝΥ ΟΙΟΙΟ ΠΙΠΙΠ Ο ∆ΥΣΥΣΥ ΚΣΚΣ ΟΚΟΚ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΟΚΙΟ 2020
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

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

και των αλλεργιών
•  Νηστεία: Όταν η παράδοση 

συνδυάζεται με τη σύγχρονη διατροφή
•  Ρευματικά νοσήματα και βιοομοειδή 

φάρμακα
•  Καθαρισμός προσώπου: Τα πιο 

συνηθισμένα λάθη
•  Εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα: 

Τι είναι

•  Ένταξη στο ΕΣΥ ιδιωτικών κλινικών 
λόγω Covid

•  Πώς θα αυξήσετε την αίσθηση 
ευτυχίας εν μέσω lockdown

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

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
ΆΠΟ ΤΟ 

 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
 ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΜMΑ
 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

12€

1 σακί κάρβουνα 10kg
1 σακούλα προσάναμμα  

210.3466996210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

02 περιεχόµενα

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 593η
25//07//21

FREE SUNDAΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
marketing@freesunday.gr 

210-6754430

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Εurokinissi

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
www.kyrtsos.group 

dianomi@freesunday.gr, 
 210-7230545

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

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

Πείτε µας 
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ΘΕΜΑΤΑ

4-7 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Επικίνδυ-
νη επιστροφή στα µεγάλα ελλείµµατα
8 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ στη 
γραµµή Τόσκα «όλοι οι καλοί χωράνε»
9 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
«Οι δηµοτικοί υπάλληλοι που έρχονται 
σε επαφή µε ευπαθείς οµάδες πρέπει να 
είναι εµβολιασµένοι»
10 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Πανελλήνιες 
και ψεκασµοί
11-17 // ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ F.S.: Τόκιο 2020
• Άγχος στα στάδια µε άδειες κερκί-

δες
• Ολυµπιακό πνεύµα κατά COVID-19
18 // ΑΠΟΨΗ Α. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γιατί 
δεν το λέµε; Ο Τσίπρας «δεν κάνει για τη 
δουλειά»
19 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ρύθµιση για τα χρέη 
της πανδηµίας σε 72 δόσεις
20-23 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η Γερ-
µανία µετά την εποχή Μέρκελ
24 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ώρα… κατώτατου 
µισθού
25 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κορυφαίος προορι-
σµός η Αθηναϊκή Ριβιέρα
27 // ΥΓΕΙΑ Τι λένε οι ειδικοί για τον 
εµβολιασµό των παιδιών κατά του 
COVID-19

*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.

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

FREE TIME
30 // ATZENTA Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
31 // ΖΩΗ Η Μικρή Αµάλ ξεκινάει το µε-
γάλο ταξίδι της στην Ελλάδα
32 // ΘΕΑΤΡΟ «Ορέστης» του Ευριπίδη: 
Σύγχρονη µεταγραφή µε σκηνική πλη-
θωρικότητα
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
«Αν το τραγούδι δεν µοιράζεται, αρρω-
σταίνει»
34 // ΓΥΝΑΙΚΑ UNFPA και SAS για την 
πρόληψη της έµφυλης βίας µε τη βοή-
θεια της τεχνητής νοηµοσύνης
35 // ΠΡΟΣΩΠΟ Ό. HOLDORFF-ΜΥΡΙΑ-
ΓΚΟΥ «Η µουσική χτίζει γέφυρες»
36-37 // ΒΙΒΛΙΟ 8 βιβλία για µικρά και 
µεγάλα παιδιά
38 // ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Greenpeace / 
Genervest: Επιτυχής χρηµατοδότηση του 
πρώτου συµµετοχικού πάρκου ηλιακής 
ενέργειας στην Αθήνα
39 // ΕΥΕΞΙΑ Ποια φρούτα έχουν περισ-
σότερη ζάχαρη;





ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 

Χρειάζεται συμμάζεμα προτού υπάρξουν δυσάρεστες 
εξελίξεις

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Α
πορροφημένοι με 
τη διαχείριση της 
πανδημίας, οι κυ-
βερνητικοί αρμό-
διοι δεν δίνουν 
την πρέπουσα 

σημασία στην εξέλιξη βασικών 
οικονομικών μεγεθών. Εδώ και 
καιρό τα ελλείμματα που παρα-
δοσιακά ταλανίζουν την ελλη-
νική οικονομία και την κοινωνία 
τείνουν να ξεφύγουν από τον έ-
λεγχο. Το δημοσιονομικό έλ-
λειμμα στα ύψη, το ασφαλιστικό 

έλλειμμα σε επίπεδα ρεκόρ, το ε-
μπορικό έλλειμμα τραβάει την α-
νηφόρα, το σημαντικό έλλειμμα 
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλ-
λαγών επανεμφανίστηκε, τα λε-
γόμενα δίδυμα ελλείμματα είναι 
ξανά μαζί μας. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η 
πανδημία έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στην επανεμφάνιση των ε-
πικίνδυνων ελλειμμάτων, αλλά 
θα είναι σοβαρό λάθος να απο-
δώσουμε όλα τα προβλήματα σε 
αυτήν. 

Εκδηλώνονται οι παραδοσιακές 
διαρθρωτικές αδυναμίες της ελ-
ληνικής οικονομίας όπως και η 
δυσκολία της κυβέρνησης, της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και της 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης 
να ελέγξουν τα δημόσια οικο-
νομικά. Υπάρχει η τάση να με-
τατρέπεται η επίκληση της παν-
δημίας σε λευκή επιταγή για την 
αύξηση των δημοσίων δαπανών. 
Στις αρχές της δεκαετίας του 
2000, είχα προβλέψει ότι χωρίς 
την ασφαλιστική μεταρρύθμιση 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Προς διψήφιο 
δημοσιονομικό 
έλλειμμα, σαν ποσοστό 
επί του ΑΕΠ το 2021 

Σημίτη - Γιαννίτση δεν θα αντέ-
χαμε στις πιέσεις της ένταξης στο 
ευρώ. 
Την περίοδο 2008-2009, είχα 
προβλέψει τον δημοσιονομικό 
εκτροχιασμό που οδήγησε στη 
μνημονιακή περίοδο, παρακο-
λουθώντας την «έκρηξη» στις 
προσλήψεις στο Δημόσιο και στη 
φαρμακευτική και την ασφαλι-
στική - συνταξιοδοτική δαπάνη. 
Προβλέπω ότι αν δεν ελεγχθούν 
έγκαιρα τα ελλείμματα που ανέ-
φερα, θα ξεκινήσει το δεύτερο 
εξάμηνο του 2022 μια νέα δύ-
σκολη περίοδος προσαρμογής 
καθ’ υπόδειξη των Ευρωπαίων ε-
ταίρων και πιστωτών. Δεν υπάρ-
χει χρόνος για χάσιμο, καλύτερα 
να πάρουμε εμείς την πρωτοβου-
λία για τη βελτίωση βασικών οι-
κονομικών μεγεθών παρά να 
κερδίσουμε κάποιον χρόνο για 
να προσαρμοστούμε στη συνέ-
χεια στις υποδείξεις των Βρυξελ-
λών. 

Διψήφιο το δημοσιονο-
μικό έλλειμμα
Η πανδημία οδήγησε στην ε-
πανεμφάνιση σημαντικού δη-
μοσιονομικού ελλείμματος. Με 
βάση τα επίσημα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ, το δημοσιονομικό έλ-
λειμμα έφτασε το 9,7% του Ακα-
θάριστου Εγχώριου Προϊόντος, 
το 2020. 
Η δημοσιονομική εικόνα επι-
δεινώθηκε δραματικά, εφόσον 
από πρωτογενές πλεόνασμα της 
τάξης του 1,1% του ΑΕΠ το 2019 
περάσαμε σε πρωτογενές έλ-
λειμμα 6,7% του ΑΕΠ το 2020. 
Στη διάρκεια του 2020 υπήρξαν 
χώρες της Ευρωζώνης που κατέ-
γραψαν υψηλότερο ή συγκρίσιμο 
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ανάλυση

Η αβεβαιότητα για τον 
τουρισμό συντηρεί το 
μεγάλο έλλειμμα στο 
ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών

με την Ελλάδα δημοσιονομικό 
έλλειμμα. Στην Ισπανία έφτασε 
με κυβέρνηση Σοσιαλιστών και 
Podemos στο 11% του ΑΕΠ. Στη 
Μάλτα, με κυβέρνηση των Εργα-
τικών έφτασε το 10,1% του ΑΕΠ. 
Στην Ελλάδα με κεντροδεξιά 
κυβέρνηση στο 9,7% του ΑΕΠ, 
στην Ιταλία με κεντροαριστερή 
κυβέρνηση, προτού αναλάβει ο 
Ντράγκι, στο 9,5% του ΑΕΠ, στο 
Βέλγιο το 9,4% του ΑΕΠ. 
Μπορεί να μην ήμασταν οι χει-
ρότεροι στην Ευρωζώνη, σε ό,τι 
αφορά στο δημοσιονομικό έλ-
λειμμα το 2020, σίγουρα όμως 
είμαστε αυτοί που αντιμετωπί-
ζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. 
Έχουμε το παρελθόν των μνη-
μονίων εξαιτίας υπερβολικού ελ-
λείμματος και δημόσιου χρέους, 
ενώ με τη βοήθεια του σημαντι-
κού δημοσιονομικού ελλείμμα-
τος του 2020, το Ακαθάριστο Ε-
νοποιημένο Χρέος της Γενικής 
Κυβέρνησης σε ονομαστικές 
τιμές διαμορφώθηκε στο 205,6% 
του ΑΕΠ, στα 341 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ. 
Η εικόνα μιας χώρας που μπήκε 
στη μνημονιακή περιπέτεια με 
ένα χρέος της τάξης του 120% 
του ΑΕΠ και αντιμετωπίζει σή-
μερα την πρόκληση της πανδη-
μίας και των συνεπειών της με 
ένα χρέος της τάξης του 205% 
του ΑΕΠ είναι ανησυχητική.
 
Τάση σοβαρής 
επιδείνωσης
Το χειρότερο είναι ότι η τάση 
αύξησης του δημοσιονομικού 
ελλείμματος φαίνεται να ενισχύ-
εται το 2021.
Με βάση τα στοιχεία του πρώτου 
εξαμήνου του 2021, το πρωτογε-
νές έλλειμμα αυξήθηκε σε 9,2 δι-
σεκατομμύρια από 6,7 δισεκα-
τομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 
2020. 
Επίσης, το ταμειακό έλλειμμα 
αυξήθηκε σε 13,2 δισεκατομμύ-
ρια το πρώτο εξάμηνο του 2021, 
από 11 δισεκατομμύρια το πρώτο 
εξάμηνο του 2020. 
Βρισκόμαστε λοιπόν αντιμέτω-
ποι με μία τάση σοβαρής επιδεί-
νωσης των δημοσιονομικών με-
γεθών που οδηγεί το δημοσι-
ονομικό έλλειμμα του 2021 σε 
διψήφιο ποσοστό σε σχέση με 
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προ-
ϊόν. Έτσι όπως πάνε τα πράγ-

ματα, είναι εξαιρετικά πιθανό να 
βρεθούμε αντιμέτωποι το 2021 
με δημοσιονομικό έλλειμμα της 
τάξης του 12-14% του ΑΕΠ. 
Σε αυτή την περίπτωση θα δημι-
ουργηθεί κλίμα περιορισμένης 
οικονομικής αξιοπιστίας και θα 
γίνει πιο δύσκολη η συνεννόηση 
με τους Ευρωπαίους εταίρους 
και πιστωτές. 
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό 
σχεδιασμό, το σημαντικό έλ-
λειμμα του 2021 θα δώσει τη 
θέση του το 2022 στην αποκατά-
σταση της δημοσιονομικής ισορ-
ροπίας με πρωτογενές έλλειμμα 
μόλις 0,3% του ΑΕΠ, για να πε-
ράσουμε στη συνέχεια σε στα-
θερά πλεονάσματα τα επόμενα 
χρόνια. 
Το οικονομικό επιτελείο μάς 
έχει συνηθίσει σε προβλέψεις οι 
οποίες, στις περισσότερες περι-
πτώσεις, ξεπερνιούνται από τις 
αρνητικές εξελίξεις. Αυτό είναι 
σε μεγάλο βαθμό δικαιολογη-
μένο λόγω της αβεβαιότητας που 

συνδέεται με την πανδημία και 
το γεγονός ότι ο COVID-19 απο-
δεικνύεται πολύ πιο ανθεκτικός 
και ευέλικτος από ό,τι είχε αρ-
χικά εκτιμηθεί. 

Η εξέλιξη των προβλέψεων

Στις αρχές Μαρτίου 2020, όταν 
ξεκίνησε η πανδημία στη χώρα 
μας, η πρόγνωση του οικονομι-
κού επιτελείου ήταν για «οριακή 
ανάπτυξη» το 2020. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την 
εμφάνιση της πανδημίας η εκτί-
μηση του οικονομικού επιτε-
λείου ήταν για αύξηση της τάξης 
του 2,8% του ΑΕΠ στη διάρκεια 
του 2020. 
Από τον Απρίλιο του 2020, οι 
κυβερνητικοί αρμόδιοι άρχισαν 
να συμβιβάζονται με την πραγ-
ματικότητα που διαμόρφωσε η 
πανδημία. Ο υπουργός Οικονο-
μικών, κ. Σταϊκούρας, εκτίμησε 
ότι: «Με τα σημερινά δεδομένα 
η εκτίμηση είναι ότι η ύφεση θα 
είναι πάνω από 3%, κοντά στο 
4%. Η ύφεση είναι συνάρτηση 
της έκτασης του προβλήματος 
και της πιθανής επανάληψης του 
προβλήματος μέσα στη χρονιά. 
Δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς 
εκτιμήσεις, οι περισσότερες προ-
βλέψεις δείχνουν βαθιά ύφεση».
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Το 2020 έκλεισε με πτώση του 
ΑΕΠ της τάξης του 8,7%. Η κυ-
βερνητική αισιοδοξία μεταφέρ-
θηκε αναγκαστικά από το 2020 
στο 2021. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι το 2020 η πρόβλεψη του οι-
κονομικού επιτελείου ήταν για ε-
κρηκτική ανάπτυξη 7,5% το 2021.
Οι υπερβολικά αισιόδοξες προ-
γνώσεις αναθεωρήθηκαν και η τε-
λευταία επίσημη πρόγνωση είναι 
για ανάπτυξη της τάξης του 3,6% 
το 2021 και για τουριστικά έσοδα 
της τάξης του 45% από το επίπεδο 
ρεκόρ του 2019, βελτιωμένα σε 
σχέση με το 2020, οπότε περιο-
ρίστηκαν στο 26% του επιπέδου 
ρεκόρ του 2019. 
Το οικονομικό επιτελείο φαίνε-
ται να έχει επιστρέψει σε περίοδο 
ρεαλιστικών έως συγκρατημένων 
εκτιμήσεων. Επιμένει πάντως ότι 
η δημοσιονομική ισορροπία θα 
αποκατασταθεί το 2022 περίπου 
αυτόματα, μέσω της αύξησης του 
ΑΕΠ, και πως από το 2023 θα έ-
χουμε πρωτογενή πλεονάσματα 
ανώτερα του 2% του ΑΕΠ. Προς 
το παρόν, το δημοσιονομικό έλ-
λειμμα κινείται σε εξαιρετικά 
υψηλά επίπεδα. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι αυξήθηκε από 9,3 δι-
σεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο 
του 2020 σε 12,2 δισεκατομμύρια 
το πρώτο εξάμηνο του 2021. 
Η θεωρία σύμφωνα με την οποία 

θα επανέλθουμε σε δημοσιονο-
μική ισορροπία χωρίς τη λήψη 
συγκεκριμένων μέτρων δεν νο-
μίζω ότι έχει μεγάλη σχέση με 
την πραγματικότητα. Αντίθετα, 
όσο παρακολουθούμε την αύξηση 
του δημοσιονομικού ελλείμματος 
χωρίς να προσπαθούμε να ελέγ-
ξουμε τις ασφαλιστικές - συντα-
ξιοδοτικές δαπάνες, να περιορί-
σουμε τις δαπάνες της κεντρικής 
διοίκησης και της τοπικής και πε-
ριφερειακής αυτοδιοίκησης, τόσο 
αυξάνουμε τις πιθανότητες για 
μια αρκετά δύσκολη προσαρμογή 
από τα μέσα του 2022. 
Αυτή δεν θα έχει τον χαρακτήρα 
των γνωστών μνημονίων, θα πε-
ριλαμβάνει όμως αρκετά δύσκολα 
μέτρα. Από το δεύτερο εξάμηνο 
του 2022 θα αποφασιστεί σε ε-
πίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Ευρωζώνης το επίπεδο της δημο-
σιονομικής προσαρμογής και πει-
θαρχίας που χρειάζεται, για να ε-
λεγχθούν τα χρέη και τα ελλείμ-
ματα που αυξήθηκαν εξαιτίας της 
κρίσης της πανδημίας. 
Δεν υπάρχει πιθανότητα επιστρο-
φής στην «ορθοδοξία» τύπου Σόι-
μπλε, αλλά ο συμβιβασμός που θα 
επιτευχθεί μεταξύ Γερμανίας και 
«φειδωλών» από τη μία πλευρά 
και Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας 
από την άλλη θα είναι αρκετά αυ-
στηρός με τα μέτρα της ελληνι-

κής δημοσιονομικής πραγματικό-
τητας. Οι θεσμοί θα δείξουν κα-
τανόηση στις ελληνικές ανάγκες, 
αποκλείεται όμως να συμβιβα-
στούν με διψήφια δημοσιονομικά 
ελλείμματα σαν ποσοστό επί του 
ΑΕΠ και χρέος που έχει σπάσει 
το ψυχολογικό φράγμα του 200% 
του ΑΕΠ.
 
Πρόβλημα διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας
Το μεγάλο δημοσιονομικό έλ-
λειμμα που εμφανίζουμε το 2020 
και το 2021 συμπληρώνεται από 
ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό εμπο-
ρικό έλλειμμα και ένα σημαντικό 
έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών.
Το 2020 η ελληνική οικονομία ε-
πέστρεψε στην περίοδο των ση-
μαντικών ελλειμμάτων στο ισο-
ζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 
Το 2019 το έλλειμμα ήταν μόλις 
2,8 δισεκατομμύρια ευρώ αλλά το 
2020 εκτινάχθηκε στα 11,2 δισε-
κατομμύρια. 
Η αρνητική εξέλιξη οφείλεται 
στην κατάρρευση των τουριστι-
κών εσόδων εξαιτίας της πανδη-
μίας. Μέσα στο αρνητικό περι-
βάλλον που δημιούργησε η κρίση 
του COVID-19 είχαμε και μία θε-
τική εξέλιξη, τη μείωση του εμπο-
ρικού ελλείμματος κατά 4,3 δισε-
κατομμύρια εξαιτίας της μεγαλύ-

Τα μεγάλα ελλείμματα 
μάς εκθέτουν στον 
έλεγχο και στις πιέσεις 
των Βρυξελλών

τερης μείωσης των εισαγωγών σε 
σχέση με τις εξαγωγές. Για παρά-
δειγμα, η μεγάλη μείωση της δι-
εθνούς τιμής του πετρελαίου και 
του φυσικού αερίου εξαιτίας της 
διεθνούς οικονομικής ύφεσης 
που έφερε η πανδημία, συνέβα-
λαν στη μείωση του εμπορικού 
ελλείμματος. Το 2021 όμως έχουν 
αντιστραφεί οι τάσεις, γεγονός 
που οφείλεται στις διαρθρωτικές 
αδυναμίες της ελληνικής οικονο-
μίας και στο έλλειμμα διεθνούς α-
νταγωνιστικότητας που τη χαρα-
κτηρίζει. 
Με βάση τα στοιχεία του πεντα-
μήνου Ιανουαρίου - Μαΐου 2021 
είχαμε σημαντική αύξηση των ει-
σαγωγών κατά 18,9% από 19,7 σε 
23,4 δισεκατομμύρια.
Οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν από 
12,2 σε 15,2 δισεκατομμύρια, μια 
αύξηση 24,3%. Επειδή όμως η αύ-
ξηση των εισαγωγών, σε απόλυ-
τους αριθμούς, ξεπερνάει την αύ-
ξηση των εισαγωγών, διευρύν-
θηκε το εμπορικό έλλειμμα στη 
διάρκεια του πρώτου πενταμήνου 
κατά 10,3% για να φτάσει τα 8,2 
δισεκατομμύρια. 
Παράλληλα, το έλλειμμα στο ι-
σοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
αυξήθηκε κατά 544 εκατομμύρια 
ευρώ σε 6,2 δισεκατομμύρια εξαι-
τίας των χαμηλών τουριστικών ε-
πιδόσεων. Ιδιαίτερα αρνητικός 
ήταν ο Μάιος, με αύξηση του ελ-
λείμματος στο ισοζύγιο τρεχου-
σών συναλλαγών κατά 477 εκα-
τομμύρια σε 1,4 δισεκατομμύρια 
ευρώ. 
Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι 
όσο ανεβάζει ταχύτητα η ελλη-
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νική οικονομία μεγαλώνει, λόγω 
της έλλειψης διεθνούς ανταγωνι-
στικότητας που τη χαρακτηρίζει, 
το εμπορικό έλλειμμα. Η από-
λυτη αύξηση των εισαγωγών ξε-
περνάει την απόλυτη αύξηση των 
εξαγωγών με αποτέλεσμα να «ε-
ξάγουμε» τις θέσεις εργασίας και 
την ανάπτυξη που έχουμε ανά-
γκη. 
Επειδή ο τουρισμός κινείται 
πολύ χαμηλότερα από τα επί-
πεδα ρεκόρ του 2019, τα τουρι-
στικά έσοδα δεν επαρκούν για 
να καλύψουν το διευρυνόμενο 
εμπορικό έλλειμμα και έτσι πη-
γαίνουμε σε ολοένα μεγαλύτερο 
έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχου-
σών συναλλαγών. 
Θα πρέπει να περιμένουμε για 
να δούμε την ακριβή εξέλιξη της 
τουριστικής περιόδου, είναι φα-
νερό όμως ότι η Ελλάδα χάνει, 
σε συνθήκες πανδημίας, τη μάχη 
του εισαγωγικού-εξαγωγικού ε-
μπορίου. 
Για να καταλάβουμε τις διαστά-
σεις του προβλήματος που αντι-
μετωπίζουμε αρκεί να συγκρί-
νουμε τις επιδόσεις μας με ε-
κείνες της Ισπανίας. Το πρώτο 
τρίμηνο του 2021, η αύξηση των 
ισπανικών εξαγωγών ήταν της 
τάξης του 16,9% και ξεπέρασε 
κατά πολύ την αύξηση των εισα-
γωγών που ήταν 10,3%. Το τε-
λικό αποτέλεσμα ήταν μείωση 
του ισπανικού εμπορικού ελ-
λείμματος κατά 50% σε σχέση με 
το πρώτο τρίμηνο του 2020. Η Ι-
σπανία, με ανταγωνιστική εξαγω-
γική βιομηχανία, επωφελείται 
της μερικής έστω αναθέρμανσης 
της οικονομικής δραστηριότη-
τας ενώ εμείς μένουμε πίσω και 
βυθιζόμαστε στο εμπορικό έλ-
λειμμα και στο έλλειμμα του ισο-
ζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 
Επιβαρυντικός παράγοντας για 
την ελληνική οικονομία είναι 
η αύξηση της διεθνούς τιμής 
του πετρελαίου, μετά τη μεγάλη 
πτώση του 2020, και η άνοδος 
των τιμών του φυσικού αερίου 
στα υψηλότερα επίπεδα των τε-
λευταίων 14 ετών.
 
Ο μεγάλος κίνδυνος
Για μία ακόμη φορά αποδεικνύ-
εται τεράστια η απόσταση που 
χωρίζει στην Ελλάδα την οικο-
νομική θεωρία από την πράξη. 
Υποτίθεται ότι ελέγχουμε τις δη-

μόσιες δαπάνες αλλά αυτές σπάνε 
το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και για 
λόγους που είναι εντελώς άσχε-
τοι με την πανδημία, όπως είναι 
η τεράστια ουρά συνταξιούχων 
που περιμένουν συντάξεις και ε-
φάπαξ, τα αναδρομικά και οι επι-
λεκτικές αυξήσεις που είναι πρα-
κτικά αδύνατο να χρηματοδοτη-
θούν και το νέο κύμα αιτήσεων 
για συνταξιοδότηση προτού γί-
νουν αυστηρότεροι οι κανόνες για 
τα ηλικιακά όρια. 
Υποτίθεται, επίσης, ότι ενισχύ-
ουμε τη διεθνή ανταγωνιστικό-
τητα της ελληνικής οικονομίας 
μέσα από βελτίωση του οικονο-
μικού και επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος. Το αυξανόμενο εμπο-
ρικό έλλειμμα μας λέει μια εντε-
λώς διαφορετική ιστορία με τις 
εξαγωγές να υστερούν, σε απόλυ-
τους αριθμούς, σε σύγκριση με τις 
αυξανόμενες εισαγωγές. 
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγ-
ματα, αντιμετωπίζουμε έναν σο-
βαρό κίνδυνο να υποβαθμιστεί η 
διαχείριση του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης. Μεγαλώνουν οι πι-
θανότητες ένα σημαντικό μέρος 
των κονδυλίων να δεσμευτούν για 
να βουλώσουν διάφορες διαχειρι-
στικές τρύπες αντί να πάνε σε ε-
πενδύσεις υποδομής και παρα-
γωγικές επενδύσεις οι οποίες θα 
δημιουργήσουν δυναμική ανά-
πτυξης και θα προετοιμάσουν το 
έδαφος για να ανέβουμε, επιτέ-
λους, οικονομική κατηγορία στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. 
Όσο χάνεται ο έλεγχος της δημο-
σιονομικής διαχείρισης, τόσο με-
γαλώνει ο πειρασμός για την κά-
λυψη άμεσων αναγκών από ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια που πρέπει να 
στηρίξουν την ενίσχυση της διε-
θνούς ανταγωνιστικότητας της οι-
κονομίας μας. Παράλληλα, γινό-
μαστε λιγότερο ανθεκτικοί στις 
πιέσεις των Βρυξελλών, οι οποίες 
θα δεχθούν να «βολευτούμε» με 
την κατάλληλη χρήση των ευρω-
παϊκών κονδυλίων θέτοντας όμως 
κανόνες δημοσιονομικής προ-
σαρμογής και αυστηροποιώντας, 
σε αρκετές περιπτώσεις, τους 
όρους εκταμίευσης των ευρωπαϊ-
κών κονδυλίων. 
Τα ελλείμματα που τείνουν να ξε-
φύγουν από τον έλεγχο θα ρίξουν 
αναπόφευκτα την ποιότητα δια-
χείρισης των κονδυλίων του Ευ-

ρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης 
και τους ΕΣΠΑ, που μας αφορούν. 

Ο πολιτικός σχεδιασμός
Τα αυξανόμενα ελλείμματα θα ε-
πηρεάσουν αναπόφευκτα και τον 
πολιτικό σχεδιασμό της κυβέρνη-
σης. Σε λιγότερο από ένα χρόνο 
θα κληθούμε να πάρουμε μέτρα 
προσαρμογής για τον περιορισμό 
του ασφαλιστικού, του συνταξιο-
δοτικού ελλείμματος, τον περι-
ορισμό του δημοσιονομικού ελ-
λείμματος και την ενίσχυση της 
διεθνούς ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονομίας.
Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν 
έχει πάρει δυσάρεστες αποφά-
σεις, αντίθετα βρίσκει τρόπους να 
καλύπτει τις ανάγκες επαγγελμα-
τικών και κοινωνικών κατηγοριών 
που είναι κρίσιμες για τη διαμόρ-
φωση του συσχετισμού των πολι-
τικών, εκλογικών δυνάμεων. Χα-
ρακτηριστικό το παράδειγμα των 
συνταξιούχων, οι οποίοι μετά από 
μια δύσκολη περίοδο μνημονια-
κών περικοπών βλέπουν την κυ-
βέρνηση να εγγυάται το εισόδημά 
τους και σε αρκετές περιπτώσεις 
να το αυξάνει καταργώντας τους 
περιορισμούς του λεγόμενου 
νόμου Κατρούγκαλου ή εφαρμό-
ζοντας δικαστικές αποφάσεις για 
την καταβολή αναδρομικών. 
Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα 
γίνει όταν η κυβέρνηση βρεθεί 
στην ανάγκη να συμμαζέψει τα 
ελλείμματα παίρνοντας τα ανα-
γκαία μέτρα. 
Η οικονομική στρατηγική που ε-
φαρμόστηκε μέχρι σήμερα στη-
ρίζεται κατά κύριο λόγο στα απο-

τελέσματα των δημοσκοπήσεων 
και στην πεποίθηση του οικονο-
μικού επιτελείου ότι η ανάκαμψη 
της οικονομίας θα φέρει, περίπου 
αυτόματα, την αναγκαία δημοσιο-
νομική διόρθωση χωρίς την εφαρ-
μογή μέτρων προσαρμογής. 
Κατά την άποψή μου, δεν χρειά-
ζεται να φτάσουμε στα μέσα του 
2022 για να προχωρήσουμε στη 
λήψη των αναγκαίων μέτρων υπό 
την πίεση των Ευρωπαίων εταί-
ρων και πιστωτών. Πρέπει να ανα-
πτύξουμε πρωτοβουλίες προς την 
κατεύθυνση της άμεσης μείωσης 
του ασφαλιστικού, του συνταξιο-
δοτικού ελλείμματος και του δη-
μοσιονομικού ελλείμματος ενώ 
πρέπει να βρούμε τρόπους για 
την άμεση ενίσχυση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας της οικονο-
μίας μας. 
Το καλό κλίμα που επικρατεί και 
τα καλά λόγια των εκπροσώπων 
των θεσμών δεν πρέπει να μας ο-
δηγήσουν σε εφησυχασμό.
Πριν την κρίση του 2010 οι εκ-
πρόσωποι των θεσμών έλεγαν, 
για μεγάλο διάστημα, τα καλύ-
τερα για τις κυβερνήσεις Καρα-
μανλή και Γ. Παπανδρέου, ενώ 
οι αγορές μάς έδειχναν εμπιστο-
σύνη με αξιολογήσεις πολύ καλύ-
τερες από τις σημερινές. 
Όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν 
εάν διαπιστωθεί ότι η Ελλάδα 
βουλιάζει στα λεγόμενα δίδυμα 
ελλείμματα –συνδυασμός μεγά-
λου δημοσιονομικού ελλείμματος 
με σημαντικό έλλειμμα στο ισοζύ-
γιο τρεχουσών συναλλαγών– και 
δεν μπορεί να παρακολουθήσει 
τις εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωζώ-
νης. 
Σε αυτή την περίπτωση, οι εταί-
ροι θα προτιμήσουν να μας αφή-
σουν στη δική μας κατώτερη κα-
τηγορία παρά να ρίξουν το επί-
πεδο λειτουργίας της Ευρωζώνης 
για να μας διευκολύνουν. Τοπο-
θετώ την περίοδο των μεγάλων α-
ποφάσεων που μας αφορούν στο 
δεύτερο εξάμηνο του 2022. Εάν 
αφήσουμε την κατάσταση να εξε-
λιχθεί με βάση την αρνητική δυ-
ναμική που έχει αναπτυχθεί θα 
βρεθούμε μπροστά σε δύσκολες 
έως δυσάρεστες αποφάσεις. 
Τα βασικά μεγέθη της οικονομίας 
μας στέλνουν τα μηνύματα για 
την αναγκαία διόρθωση πορείας. 
Αυτό πρέπει να κάνουμε γρήγορα 
και αποτελεσματικά.



ΑΠΌ ΤΌΝ ΜΠΌΥΤΑΡΗ ΩΣ ΤΌΝ ΒΑΞΕΒΑΝΗ
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΣΚΑ 

«ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΧΩΡΑΝΕ»
  ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ ΜΆΤΉ

Σ
οβαρό πλήγμα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ, 
σύμφωνα με την οποία οι δημοσκο-
πήσεις είναι καθοδηγούμενες και το 
αποτέλεσμά τους αμφισβητήσιμο, 
επιφέρουν οι κινητοποιήσεις για 
τη μη εφαρμογή της απόφασης του 

Συμβουλίου της Επικρατείας για τις αρχαιότητες που 
βρέθηκαν στον σταθμό του μετρό της οδού Βενιζέλου 
στη Θεσσαλονίκη.
Οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ κινητοποιούνται και ζητούν 
να μην εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ, που επιτρέ-
πει την απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαι-
οτήτων, επικαλούμενοι δημοσκόπηση που δημοσι-
εύθηκε την προηγούμενη Κυριακή στην εφημερίδα 
Μακεδονία, σύμφωνα με την οποία οι Θεσσαλονι-
κείς, σε ποσοστό 62%, τάσσονται υπέρ της διατήρη-
σης των αρχαιοτήτων in situ, δηλαδή όπου βρέθηκαν.
Στις κινητοποιήσεις κυριαρχούν οι φίλοι του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ενώ συμμετέχουν και όμορες πολιτικές και 
πολιτιστικές δυνάμεις, όπως ο Σύλλογος Αρχαιο-
λόγων του οποίου ηγείται η προερχόμενη πολι-
τικά από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Δέσποινα Κουτσούμπα, 
ο Σύλλογος Συντηρητών, οι οποίοι έχουν δηλώσει 
ότι τα μέλη τους δεν θα συμμετάσχουν σε καμία 
δραστηριότητα που να σχετίζεται με την εφαρμογή 
της απόφασης του ΣτΕ, αλλά και υποστηρικτές του 
πρώην δημάρχου, Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος επέ-

λεξε τον ραδιοφωνικό σταθμό Στο ΚΟΚΚΙΝΟ για 
να καλέσει τον πρωθυπουργό να ανακαλέσει την α-
ποφασή του χωρίς καμία αναφορά στην απόφαση 
του ΣτΕ, η οποία εξεδόθη μετά από προσφυγή του 
Δήμου Θεσσαλονίκης επί των ημερών του.
Ο θριαμβικός τρόπος της διαχείρισης των ενστά-
σεων με επίκληση στη δημοσκόπηση αντιμετω-
πίζεται πολύ επιφυλακτικά από στελέχη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, τα οποία επισήμαναν ότι κανένα άλλο στοι-
χείο της δημοσκόπησης δεν δικαιώνει τις θέσεις 
τους, ενώ στελέχη της ΝΔ έλεγαν ότι στην ίδια δη-
μοσκόπηση επτά στους δέκα Θεσσαλονικείς δηλώ-
νουν ότι το μετρό πρέπει να τελειώσει το συντομό-
τερο δυνατόν.
Η κινητοποίηση μπροστά στον σταθμό Βενιζέλου 
έγινε μάλιστα πρώτο θέμα στην ΑΥΓΗ της Παρα-
σκευής, η οποία προτίμησε αυτό το θέμα από το 
θέμα των εμβολιασμών.
Πάντως, στην Αθήνα έχει προκαλέσει πολλές συ-
ζητήσεις η προβολή που τα κομματικά μέσα ενημέ-
ρωσης εξασφαλίζουν στον εκδότη του Documento, 
Κώστα Βαξεβάνη, και στον συνήγορο του κ. Παππά, 
Γιάννη Μαντζουράνη, τα άρθρα των οποίων δημο-
σιεύθηκαν μαζί με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
Κομματικά στελέχη έλεγαν ότι το συγκεκριμένο 
θέμα δεν μπορεί να είναι επιλογή της διεύθυνσης 
της ΑΥΓΗΣ, αλλά προφανώς συνδέεται με κεντρι-

κότερες επιλογές, καθώς ο κ. Βαξεβάνης φιλοξενεί-
ται πολύ συχνά και στο ΚΟΚΚΙΝΟ, όπου αναλύει 
τη γραμμή και τάσσεται υπέρ της σκανδαλοθηρίας 
για την ανατροπή του Μητσοτάκη.
Μάλιστα, κάποια στελέχη από το αριστερό παρελ-
θόν του ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνούσαν με τη διαπίστωση 
του βουλευτή της ΝΔ Θάνου Πλεύρη στη Βουλή, 
ότι κάποτε έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ γραμμή στον Βαξε-
βάνη, τώρα δίνει ο Βαξεβάνης γραμμή στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, τονίζοντας μάλιστα ότι η ταύτιση με τον εκ-
δότη του Documento γίνεται λίγο πριν τον έλεγχο 
που ζήτησε η Βουλή στα οικονομικά της έκδοσης, 
μετά τις καταγγελίες Καλογρίτσα.
«Είμαστε τόσο βέβαιοι ότι ο έλεγχος δεν θα δείξει 
τίποτε;», έλεγαν χαρακτηριστικά και παρέπεμπαν 
στις δηλώσεις του πρώην υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη, Νίκου Τόσκα, ο οποίος εισηγήθηκε α-
νεξέλεγκτη διεύρυνση προς πάσα κατεύθυνση, από 
αριστερούς μέχρι Χριστιανούς.
Δεν μας είπε, βέβαια, ποιος θα είναι η συγκολλητική 
ουσία σε όλους αυτούς, έλεγαν, και προσέθεταν: 
«Εκτός αν είναι οι αρχαιότητες στον σταθμό Βενι-
ζέλου του μετρό της Θεσσαλονίκης, διότι είναι το 
μόνο θέμα στο οποίο η άποψη μας είναι πλειοψη-
φική», επισημαίνοντας όμως ότι το θέμα είναι να 
διατηρηθεί η πλειοψηφία κι όταν αρχίσει η αναμε-
νόμενη κυβερνητική επικοινωνιακή αντεπίθεση.
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«Είναι αδύνατο να κα-
λυφθεί το σύνολο των 
οικονομικών απωλει-
ών των δήμων λόγω 
πανδημίας»

Την άποψη ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι 
που έρχονται σε καθημερινή επαφή με 
ηλικιωμένους, αρρώστους και γενικά 
με ευπαθείς ομάδες πρέπει να είναι 

εμβολιασμένοι, εκφράζει ο δήμαρχος Θέρμης, 
Θόδωρος Παπαδόπουλος.
Ο κ. Παπαδόπουλος διατυπώνει τη διαφωνία 
του με την ακρίβεια των στοιχείων που δεί-
χνουν ότι ο Δήμος Θέρμης είναι σε χαμηλά ε-
πίπεδα εμβολιασμού, διαβεβαιώνοντας ότι το 
ποσοστό εμβολιασμού στον δήμο είναι σε πολύ 
καλά επίπεδα, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι 
ο δίαυλος για τη συνεργασία της κυβέρνησης 
με την αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας έπρεπε να είχε ανοίξει νωρίτερα.

Γιατί διαφωνήσατε με την ερμηνεία των στα-
τιστικών στοιχείων, σύμφωνα με τα οποία ο 
δήμος σας εμφάνισε χαμηλά ποσοστά εμ-
βολιασμού;
Δεν τίθεται θέμα ερμηνείας αλλά ακρίβειας. 
Οι αριθμοί οι οποίοι διέρρευσαν, άγνωστο από 
ποιους, σχετικά με 3.000 εμβολιασμούς στον 
Δήμο Θέρμης δεν είχαν καμία σχέση με την 
πραγματικότητα και έδωσαν μια τελείως λαν-
θασμένη εικόνα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία, από τις 20 Ιανουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι 
εμβολιασμοί, έως και την πρώτη εβδομάδα 
του Ιουλίου, στο Κέντρο Υγείας Θέρμης, όπου 
λειτουργούν τέσσερις εμβολιαστικές γραμ-
μές, είχαν γίνει περίπου 40.000 εμβολιασμοί 
οι οποίοι στη συντριπτική πλειονότητά τους α-
φορούσαν κατοίκους του Δήμου Θέρμης. Ε-
πιπλέον, πολλοί δημότες μας εμβολιάστηκαν 
σε κέντρα εμβολιασμού άλλων περιοχών. Από 
αυτά τα στοιχεία, αντιλαμβάνεστε ότι το ποσο-
στό εμβολιασμού στον Δήμο Θέρμης είναι σε 
πολύ καλά επίπεδα.

Η κυβέρνηση δείχνει να θέλει να εμπλέ-
ξει περισσότερο την αυτοδιοίκηση στο θέμα 
των εμβολιασμών. Τι επιπλέον μπορείτε να 
προσφέρετε;
Στις 15 Ιουλίου έγινε σύσκεψη στον Δήμο Θέρ-
μης για το θέμα αυτό, παρουσία του αναπλη-
ρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα. 
Ήδη από την επομένη καταλήξαμε και στείλαμε 
στον υπουργό ένα σχέδιο πρωτοβουλιών του 
δήμου, για να βοηθήσουμε την προσπάθεια 
της Πολιτείας να εμβολιάσει όλο και περισ-
σότερους συμπολίτες μας. Στο πλαίσιο αυτό 
διαθέτουμε στην 4η ΥΠΕ ένα αυτοκίνητο του 
δήμου με οδηγό, προκειμένου να μεταφέρει 
την εμβολιαστική ομάδα του Κέντρου Υγείας 
Θέρμης στις κατ’ οίκον επισκέψεις για εμβο-
λιασμό των πολιτών.
Επίσης, οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου 
μας ενημερώνουν την 4η ΥΠΕ για τον ακριβή 
αριθμό, αλλά και για όλα τα απαραίτητα στοι-
χεία των πολιτών οι οποίοι επιθυμούν να εμ-
βολιαστούν κατ’ οίκον.
Παράλληλα, ξεκινάμε νέα επικοινωνιακή κα-
μπάνια για την περαιτέρω ενημέρωση και ευ-
αισθητοποίηση των κατοίκων στο θέμα του εμ-

σεις. Ωστόσο, θεωρώ ότι τουλάχιστον οι δη-
μοτικοί υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται στις 
κοινωνικές δομές, όπως το «Βοήθεια στο 
Σπίτι», τα ΚΔΑΠ κ.ο.κ. και έρχονται σε καθη-
μερινή επαφή με ηλικιωμένους, αρρώστους 
και γενικά, με ευπαθείς ομάδες, θα πρέπει 
να είναι εμβολιασμένοι. Εμείς, εκείνο που 
κάναμε όλους αυτούς τους μήνες ως δήμος 
είναι να υποβάλλουμε σε εβδομαδιαία τεστ 
όλους τους υπαλλήλους μας που απασχο-
λούνται σε αυτές τις δομές. Και φυσικά, τους 
παρακινούμε να εμβολιαστούν. 

Θα μπορούσατε να έχετε παραπάνω ρόλο 
στην επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων 
για τον κορονοϊό;
Εμείς, ως αυτοδιοίκηση, ζητήσαμε από την 
πρώτη στιγμή να υπάρχει στενή συνεργασία 
με την Πολιτεία. Οι δήμοι δεν έχουν τη δυνα-
τότητα να εποπτεύσουν την τήρηση των μέ-
τρων, πέρα από αυτά τα οποία αφορούν τις 
δημοτικές υπηρεσίες. Δεν διαθέτουμε τέτοιους 
μηχανισμούς, ούτε καν δημοτική αστυνομία, 
ώστε να εποπτεύσουμε έστω εάν τηρούνται 
τα μέτρα στον κλάδο της ψυχαγωγίας. Μπο-
ρούμε, όμως, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

βολιασμού. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναρτηθεί 
σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και τα δη-
μοτικά κτίρια η αφίσα του Ιατρικού Συλλό-
γου Θεσσαλονίκης που καλεί τους πολίτες 
να εμβολιαστούν. Η ίδια αφίσα, σε μεγάλο 
μέγεθος, πρόκειται να αναρτηθεί για τις επό-
μενες εβδομάδες και σε όλες τις στάσεις της 
αστικής συγκοινωνίας, οι οποίες βρίσκονται 
εντός των διοικητικών ορίων του δήμου μας. 
Τέλος, μέσω του site του Δήμου Θέρμης θα 
υπάρχει διαρκής ενημέρωση και κατάλληλο 
ενημερωτικό υλικό με σκοπό την παρακίνηση 
των πολιτών να εμβολιαστούν.

Θα έπρεπε οι δημοτικοί υπάλληλοι που ε-
μπλέκονται σε υπηρεσίες συναλλαγών με 
τους πολίτες, π.χ. «Βοήθεια στο Σπίτι», τα 
αθλητικά σωματεία, τα ΚΔΑΠ, να ενταχθούν 
στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς; Να 
τεθεί ως προϋπόθεση για πρόσληψη στους 
συμβασιούχους;
Κατ’ αρχάς να πω ότι για τις κατηγορίες των 
εργαζομένων για τους οποίους θα πρέπει ο 
εμβολιασμός να είναι υποχρεωτικός, αυτό 
το αποφασίζει η κυβέρνηση. Εμείς είμαστε 
υποχρεωμένοι να υλοποιήσουμε τις αποφά-

ελεγκτικές Αρχές της Πολιτείας, να έχουμε 
πολύ καλύτερα αποτελέσματα. 

Έχετε υπολογίσει τι απώλειες εσόδων είχε 
ένας δήμος του δικού σας μεγέθους από την 
πανδημία; Μπορούν να καλυφθούν;
Ο Δήμος Θέρμης υπέστη τεράστιες απώλειες 
λόγω της πανδημίας. Ενδεικτικά θα σας πω 
ότι μόνο για το 2020 οι απώλειες για τον δήμο 
μας ήταν κοντά στο 1,3 εκατ., γεγονός που μας 
κατατάσσει στη δεύτερη θέση στην Κεντρική 
Μακεδονία, πίσω μόνο από τον Δήμο Θεσ-
σαλονίκης και στην 14η θέση πανελλαδικά. 
Επιπλέον, κάναμε και άλλες περίπου 600.000 
ευρώ δαπάνες για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας. Οφείλω να πω ότι ένα μέρος αυτών 
των απωλειών καλύφθηκε από έκτακτες ε-
πιχορηγήσεις από το υπουργείο Εσωτερικών 
προς τους δήμους. Ωστόσο, είναι αδύνατο να 
καλυφθεί το σύνολο των απωλειών, οι οποίες 
συνεχίζονται άλλωστε και το 2021. 

Η κυβέρνηση επενδύει πολλά στην κατα-
σκευή του νέου δρόμου προς τον Πολύγυρο, 
που θα κινείται εκτός κατοικημένων περιο-
χών. Τι όφελος θα έχει αυτό για τον δήμο;
Στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του, ο 
δρόμος Θέρμης-Γαλάτιστας διατρέχει περιο-
χές του Δήμου Θέρμης που βρίσκονται εκτός 
κατοικημένων περιοχών. Ωστόσο, ο δρόμος 
διέρχεται και μέσα από την Κοινότητα Νέας 
Ραιδεστού, με πληθυσμό περίπου τεσσάρων 
χιλιάδων κατοίκων, δημιουργώντας τεράστια 
προβλήματα και προκαλώντας πολλά ατυχή-
ματα. Εμείς ως δήμος ζητήσαμε την κατασκευή 
περιφερειακού δρόμου ώστε να παρακαμφθεί 
ο οικισμός, αλλά δυστυχώς το αίτημά μας δεν 
εισακούσθηκε. 
Ένα μέρος του συγκεκριμένου δρόμου είχε 
γίνει πριν από καιρό, το υπόλοιπο είχε «πα-
γώσει» και ξεκίνησε εκ νέου πριν από μερι-
κούς μήνες. Ως δήμος πιέσαμε προς κάθε κα-
τεύθυνση, ώστε επιτέλους να επανεκκινήσει. 
Με την ολοκλήρωσή του ο δρόμος αυτός, με 
εξαίρεση τη διέλευσή του από τη Ν. Ραιδεστό, 
θα εξασφαλίσει πολύ ασφαλέστερες συνθή-
κες μετακίνησης σε χιλιάδες δημότες μας, οι 
οποίοι τον χρησιμοποιούν για τις καθημερινές 
μετακινήσεις τους.
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συνέντευξη

Θόδωρος Παπαδόπουλος, δήμαρχος Θέρμης
«Οι δημοτικοί υπάλληλοι που 

έρχονται σε επαφή με 
ευπαθείς ομάδες πρέπει 
να είναι εμβολιασμένοι»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ



Η δημόσια συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στην ελά-
χιστη βάση εισαγωγής, ωστόσο φαίνεται ότι ο συντελε-
στής βαρύτητας είναι αυτός που θα παίξει στο μέλλον 
μεγαλύτερο ρόλο. Τον ορίζουν τα πανεπιστήμια, διαλέ-
γοντας κατά έναν τρόπο φοιτητές. Θα δούμε, με τα τε-
λικά αποτελέσματα, αν ο συντελεστής χρησιμοποιή-
θηκε (ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον) από τα 
τμήματα για να επιτευχθεί έμμεσα και μείωση των εισα-
κτέων. Γνωρίζουμε καλά ότι, πέρα από τις επιδόσεις, βα-
σικό κριτήριο στην επιλογή των υποψηφίων αποτελεί 
το κόστος διαμονής στην πόλη όπου εδρεύει το πανεπι-
στημιακό τμήμα. Όποιος αποφασίσει να πάει, συνεπώς, 
θα είναι σοβαρός.
Το όλο σύστημα προσδοκάται να εισάγει στα πανεπι-
στήμια πιο συμπαγείς, πιο καταρτισμένες και πιο ομοιο-
γενείς ομάδες μαθητών, οι οποίοι θα μπορούν, κατά τεκ-
μήριο, να συμπορευτούν καλύτερα στη διαδικασία της 
μόρφωσης ως φοιτητές και να μην επιβραδύνουν ο ένας 
τον άλλον, λόγω αδιαφορίας ή μειωμένων προσόντων. 
Κατά τεκμήριο, αυτοί θα είναι αποφασισμένοι να σπου-
δάσουν. Εφόσον οι υποψήφιοι αργόσχολοι θα έχουν 
κοπεί, πολλοί λιγότεροι θα αποφασίσουν να ασχολη-
θούν με τον στρατευμένο κομματισμό των φοιτητικών 
παρατάξεων και όσοι το κάνουν, πιστεύουμε ότι θα το 
κάνουν με ευπρεπέστερους όρους. 
Άριστος και στα μαθήματα και στα χτισίματα (των κα-
θηγητών στα γραφεία τους) δεν νοείται. Όπως επίσης, 
φοιτητικός συνδικαλισμός και οργάνωση εκπαιδευ-
τικών σεμιναρίων επίσης δεν νοείται. Ελπίζουμε ότι η 
αύξηση του μέσου όρου επιδόσεων θα συνοδευτεί με 
αύξηση του μέσου επιπέδου συμπεριφοράς και δρά-
σης. Αν, δε, τα πανεπιστήμια αποφασίσουν να «σφί-
ξουν», στοιχειωδώς έστω, τις βαθμολογίες δείχνοντας 

Στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις «θα μεί-
νουν 25.000 έξω από τα πανεπιστήμια». Για 
την ακρίβεια, αρκετές χιλιάδες (θα μάθουμε 
ακριβώς το φθινόπωρο) θα μείνουν εκτός πα-

νεπιστημίων και αρκετές ακόμη δεν θα μπορέσουν να 
δηλώσουν οποιαδήποτε σχολή, αλλά μόνο όσες επι-
τρέπει ο συντελεστής βαρύτητας. Όπως εξηγεί ο πολύ 
καλός αναλυτής κ. Στράτος Στρατηγάκης, το ένα τρίτο 
των υποψηφίων αναμένεται να μην αποκτήσει δικαίωμα 
υποβολής μηχανογραφικού και άλλο ένα τρίτο θα μπο-
ρεί να δηλώσει μόνο συγκεκριμένες σχολές, ανάλογα 
με τον συντελεστή βαρύτητας που όρισε η κάθε σχολή. 
Πρακτικά, η κυβέρνηση αφήνει έξω από τα πανεπιστή-
μια όσους δεν έπιασαν, σχηματικά μιλώντας, τη «βάση», 
αλλά και τα ίδια τα πανεπιστήμια δεν δέχονται αυτούς 
που δεν έπιασαν ένα ελάχιστο όριο επίδοσης, που τα 
ίδια καθόρισαν. Το όλο σύστημα είναι κυβερνητική α-
πόφαση, αλλά παρατηρούμε ότι τα πανεπιστήμια, μόλις 
τους δόθηκε η δυνατότητα, κινήθηκαν ίσως πιο «αυ-
στηρά» και από την κυβέρνηση. 
Ως αποτέλεσμα, φέτος οι επιτυχόντες θα έχουν περάσει 
και επειδή έγραψαν καλά στις εξετάσεις, αλλά και γιατί 
τα ίδια τα πανεπιστήμια ήθελαν ή επέλεξαν να τους δε-
χθούν. Διπλό φίλτρο, καθόλου αμελητέο. Αν στην πο-
ρεία του χρόνου η κατάσταση δεν αλλοιωθεί από τυχόν 
μεταγραφές και συνοδευτεί με μια στιβαρή αξιολόγηση 
κατά τη διάρκεια των σπουδών, τότε μπαίνουν οι βάσεις 
για πολύ σοβαρή αναβάθμιση του επιπέδου. Όσοι στό-
χευαν απλώς στην καλή φοιτητική ζωή και σε ένα πάσο 
για τα αστικά, θα πάψουν να επιβαρύνουν τις οικογέ-
νειες και τον κρατικό προϋπολογισμό και, κυρίως, να ε-
πιβραδύνουν την πορεία των υπολοίπων που ξεκίνησαν 
να σπουδάσουν σοβαρά.

πρακτικά την έξοδο σε όσους δεν φανούν συνεπείς από 
την αρχή, αλλά και εφαρμόσουν ένα ελάχιστο πειθαρ-
χικό δίκαιο στους φοιτητές, τότε το πράγμα μπορεί να 
πάρει μια πραγματικά προοδευτική κατεύθυνση και τα 
πανεπιστήμια να γίνουν ακόμη πιο ουσιαστικός χώρος 
μόρφωσης, παραγωγής γνώσης, ελεύθερης διακίνησης 
ιδεών και ανάπτυξης προσωπικοτήτων.
Οφείλουμε να αποδεχθούμε ότι για δεκαετίες μορ-
φοποιήσαμε και εφαρμόσαμε ένα μοντέλο με βάση το 
οποίο όλοι μπαίνουν, όλοι βγαίνουν και όλοι έχουν δι-
καίωμα διορισμού στο Δημόσιο. Σημασία είχε το χαρτί 
και όχι το πραγματικό επίπεδο γνώσεων που αυτό θα έ-
πρεπε να αντιπροσωπεύει. Αποτελεί τραυματική εμπει-
ρία για πολλούς ανθρώπους η αλληλογραφία με πτυ-
χιούχους (και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα), 
οι οποίοι γράφουν κεφαλαία, ασύντακτα και με χρήση 
λέξεων και όρων των οποίων φανερά αγνοούν το πε-
ριεχόμενο. Ευτυχώς (ναι... ευτυχώς) η χρεοκοπία μάς 
έριξε στον τοίχο και μας αναγκάζει να αναθεωρήσουμε. 
Ούτως ή άλλως, το μοντέλο δεν θα μας πήγαινε μακριά, 
όπως και συνέβη. Τελειώνοντας το πανεπιστήμιο, έ-
πρεπε να βγει κανείς επιστήμονας (αυτό ήξεραν οι παπ-
πούδες μας) και όχι διορισμένος. Ας επαναφέρουμε τον 
όρο «επιστήμονας» στη ζωή μας με ουσιαστικό και αξιο-
λογικό περιεχόμενο. Να έχουμε απαιτήσεις από όποιον 
φέρει τον τίτλο.
Πέρα από την καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών 
πόρων της δημόσιας παιδείας, πέρα από το ότι καμία 
κοινωνία δεν χρειάζεται μόνο πτυχιούχους, πέρα από 
το ότι γενική και αποδοτική μόρφωση μπορεί να δοθεί 
και μέσα από τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές, πρέ-
πει να αποδεχθούμε ότι η αξιολόγηση και η διαλογή σε 
όλα τα επίπεδα οδηγούν σε καλύτερο μέλλον για όλους. 
Μπορούμε να βελτιώσουμε τα επίπεδα αξιολόγησης, 
τον τρόπο της διαλογής, αλλά δεν μπορούμε να αρνού-
μαστε την αξιολόγηση και τη διαλογή, είτε στην παιδεία 
είτε στην υπόλοιπη ζωή μας.
Αυτός που θα κοπιάσει και θα βγει σωστός επιστήμο-
νας (και όχι απλώς προσοντούχος για διορισμό) θα 
έχει μάθει, πρώτα από όλα, να σέβεται την επιστήμη 
του. Θα έχει μάθει να σέβεται τους συναδέλφους του, 
να μην τους επιτίθεται και να διατυπώνει τη γνώμη 
του με ευπρέπεια και μεγαλύτερη πληρότητα. Θα έχει 
μάθει να διαλέγεται και να συνθέτει, αντί να αφορίζει. 
Θα έχει μάθει να συνεργάζεται με τις άλλες επιστήμες. 
Κυρίως όμως θα έχει μάθει να αποστρέφεται την ημι-
μάθεια και τον δογματισμό. Εκ των πραγμάτων, τούτο 
θα επιτευχθεί καλύτερα, εάν ο ικανός δεν αναγκαστεί, 
αντί να ανταγωνίζεται προς τα μπρος με τον όμοιό του, 
να επιβραδύνει συμβαδίζοντας με τον επίδοξο φοιτη-
τικό τουρίστα.
Απλοϊκά μιλώντας, εάν συνεχίσουμε στον δρόμο αυτόν, 
θα τελειώσουμε γρηγορότερα και με τους λεγόμενους 
ψεκασμένους. Στην πραγματικότητα ημιμαθείς και α-
μαθείς, που θεωρούν ότι ένα χαρτί, παρμένο με ελάχι-
στη προσπάθεια και μηδενικό ανταγωνισμό (ο πραγ-
ματικός ανταγωνισμός βρίσκεται στην υφήλιο και όχι 
μέσα στα σύνορα της χώρας μας), τους καθιστά παντο-
γνώστες. Ο νέος, εφόσον του δοθούν σωστές κατευθύν-
σεις, των ορίων περιλαμβανομένων, αποτελεί τον πραγ-
ματικό πλούτο αυτής της χώρας και το θεμέλιο της ανά-
πτυξής της. 

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Πανελλήνιες και ψεκασμοί
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Ολυμπιακοί Αγώνες 2020
ΆΓΧΟΣ ΣΤΆ ΣΤΆΔΙΆ 

ΜΕ ΆΔΕΙΕΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ

Η 
μεγάλη αγωνία όλων των διοργανω-
τών των Ολυμπιακών Αγώνων από το 
1896 και μετά ήταν παραδοσιακά να 
αρχίσουν οι αγώνες χωρίς προβλή-
ματα και παρατράγουδα. Με θεατές 
στις κερκίδες και ασφάλεια τόσο μέσα 

όσο κι έξω από τους αγωνιστικούς χώρους.
Φέτος, για πρώτη φορά, η μεγάλη αγωνία της ιαπωνι-
κής κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Γιοσίιντε 
Σούγκα είναι να τελειώσουν οι αγώνες, που θεωρη-
τικά είχαν τις λιγότερες προκλήσεις ασφαλείας από 
οποιαδήποτε προηγούμενη διοργάνωση.
Κι αυτό γιατί, ενώ οι ίδιοι οι διοργανωτές διαβε-
βαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη δι-
ασπορά του ιού στους αθλητές, κορυφαία στελέχη της 
παγκόσμιας αθλητικής κοινότητας έχουν καταστήσει 
σαφές ότι η συνέχεια των αγώνων, καθημερινά, θα 
συνδυάζεται με τα κρούσματα. Το πρόβλημα για τον 
Σούγκα ενισχύεται, καθώς ανάμεσα σε αυτούς είναι 
και ο επικεφαλής της διοργάνωσης των αγώνων, 
Τοσίρο Μούτι, ο οποίος επισήμανε ότι ήδη πριν από 
τους αγώνες είχαν βρεθεί θετικοί τόσο αθλητές όσο 
και εργαζόμενοι στη διοργάνωση και ότι η συνέχεια 
των αγώνων θα εξετάζεται σε συνάρτηση με τα 
κρούσματα.
Για την ιαπωνική κυβέρνηση, ένα τέτοιο ενδεχόμενο 
θα αποτελούσε μια σοβαρή ήττα, καθώς η απόφαση 
να διεξαχθούν οι αγώνες ελήφθη παρά την καταγε-
γραμμένη αντίδραση της ιαπωνικής κοινής γνώμης, 
η οποία βιώνει την τέταρτη κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης από τον Μάρτιο του 2020, αλλά και των 
Ιαπώνων αθλητών, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν κατα-
νοούν τι νόημα έχουν οι αγώνες χωρίς θεατές και για 

χάρη τίνος αγωνίζονται στους αγώνες που γίνονται 
με καθυστέρηση ενός χρόνου παρά μία μέρα, καθώς 
πέρυσι θα άρχιζαν στις 24 Ιουλίου.
Έναν χρόνο παρά μία μέρα μετά, το Τόκιο κατέ-
γραψε την παραμονή των αγώνων τα περισσότερα 
κρούσματα από τον Ιανουάριο, ενώ η αύξηση των 
τελευταίων δύο εβδομάδων έφτασε το 50% και οι 
ανησυχίες για το κατά πόσο θα αντέξει το σύστημα 
υγείας ενισχύονται.
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι οι διοργανωτές, 
ακολουθώντας το παράδειγμα των παλαιότερων 
διοργανώσεων, παρήγγειλαν 160.000 προφυλακτικά 
για να τα μοιράσουν στους περίπου 12.000 αθλητές. 
Μονάχα που φέτος, για πρώτη φορά, η παρότρυνση 
ήταν να μην τα χρησιμοποιήσουν, τουλάχιστον όσο 
είναι στο Ολυμπιακό χωριό.
Τα πολιτικά προβλήματα όμως της ιαπωνικής 
κυβέρνησης, μετά την απόφασή της να γίνουν οι 
αγώνες, δεν σταμάτησαν εκεί καθώς υποχρεώθηκε 
να απομακρύνει τον υπεύθυνο της τελετής έναρξης 
για αντισημιτικά σχόλια, που είχε κάνει το 1998, ενώ 
απομακρύνθηκε και ο συνθέτης που είχε αναλάβει 
την τελετή έναρξης, διότι είχε κάνει αρνητικά σχόλια 
για τους ανάπηρους το 1990.
Με ανησυχεί πάρα πολύ το ότι η κοινή γνώμη είναι 
τόσο διχασμένη, είπε ο Σούγκα, σε μια δήλωση που 
απείχε από την πραγματικότητα, καθώς το ποσοστό 
των Ιαπώνων υπέρ της μη διοργάνωσης έχει φτάσει 
ήδη το 70%.

Η ελληνική συμμετοχή
Σε αυτό το κλίμα, για την κοινή γνώμη θα είχε κάποια 
σημάδια η συμμετοχή κορυφαίων αθλητών, όπως 

ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο μπάσκετ, καθώς είναι 
πολύ πρόσφατοι οι πανηγυρισμοί στο Μιλγουόκι για 
την κατάκτηση του NBA, όμως το ελληνικό αντιπρο-
σωπευτικό συγκρότημα, χωρίς τον Γιάννη, αποκλεί-
στηκε από τους αγώνες, καθώς έχασε από την Τσεχία.
Έτσι, το μοναδικό ελληνικό αντιπροσωπευτικό συ-
γκρότημα που φιλοδοξεί να διακριθεί στο Τόκιο είναι 
αυτό του πόλο, που για μια ακόμη φορά τα κατάφερε 
να συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η ελληνική αποστολή αποτελείται από 83 αθλητές και 
αθλήτριες, που θα πάρουν μέρος σε 18 αγωνίσματα. 
Αυτό σημαίνει δώδεκα λιγότεροι αθλητές σε σχέση 
με τους Ολυμπιακούς του Ρίο το 2016, που ήταν 95, 
αλλά συμμετοχή σε δύο επιπλέον αγωνίσματα, το τάε 
κβον ντο με τη Γενιά Τζελη και το τένις με τον Στέφα-
νο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη, που ανεβάζουν 
το σύνολο των αγωνισμάτων με ελληνική συμμετοχή 
στα 18 σε σύνολο 50.
Η προηγούμενη, πριν από το Ρίο, αποστολή με λιγότε-
ρους από 100 αθλητές ήταν το 1992, στους Ολυμπια-
κούς της Βαρκελώνης.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ελλήνων αθλητικών 
παραγόντων, η ελληνική αποστολή φέτος θα ήταν 
μεγαλύτερη και θα είχαν πιάσει τα όρια κι άλλοι 
Έλληνες αθλητές, ενώ θα υπήρχαν πολλοί που θα 
μπορούσαν να κερδίσουν τη συμμετοχή τους μέσα 
από την παγκόσμια κατάταξη, αν λόγω κορονοϊου δεν 
αναβάλλονταν σειρά αγώνων. 
Τις εκτιμήσεις αυτές επιβεβαίωσε η πρόκριση του 
γυμναστή Λευτέρη Πετρούνια μόλις έναν μήνα πριν 
από τους Αγώνες, στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ντό-
χα, το οποίο, αν δεν γινόταν, ο κορυφαίος Έλληνας 
γυμναστής θα έμενε εκτός Ολυμπιακών. 
Αν πάντως όλα πάνε όπως τα προγραμματίζει ο πρω-
θυπουργός Σούγκα, η 47χρονη τοξοβόλος Ευαγγελία 
Ψάρρα συμμετέχει για έκτη φορά σε Ολυμπιακούς 
Αγώνες, όσες έχουν ήδη η σκοπεύτρια Άγη Κα-
σούμη και ο ιστιοπλόος Τάσος Μπουντούρης, ενώ 
η ιστιοπλόος Αιμιλία Τσουλφά, στα 48 της, θα γίνει 
η μεγαλύτερη σε ηλικία αθλήτρια που συμμετέχει 
σε ελληνική αποστολή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Η 
νεότερη σε ηλικία αθλήτρια είναι η 17χρονη Κρυ-
σταλλένια Γιαλαμά.

 Από τους 83 αθλητές: 
43 παίρνουν μέρος για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς.
20 συμμετέχουν σε αγωνίσματα του στίβου.
34 ανήκουν στην κολυμβητική ομοσπονδία, 12 στην 
κολύμβηση, 9 στην καλλιτεχνική κολύμβηση και 13 
στην εθνική πόλο των ανδρών.
6 είναι Ολυμπιονίκες σε προηγούμενες συμμετοχές 
και συγκεκριμένα: η επικοντίστρια Κατερίνα Στεφα-
νίδη, η σκοπεύτρια Άννα Κορακάκη, ο γυμναστής 
Λευτέρης Πετρούνιας, οι ιστιοπλόοι Αιμιλία Τσουλφά, 
Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής.
Πριν πέντε χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Ρίο, η Ελλάδα είχε κατακτήσει έξι μετάλλια και 
συγκεκριμένα δύο η Άννα Κορακάκη, κι από ένα η 
Κατερίνα Στεφανίδη, ο Λευτέρης Πετρούνιας και οι 
Παναγιώτης Μάντης - Παύλος Καγιαλής. 
Ο μόνος ολυμπιονίκης του 2016 που δεν συμμετέχει 
εφέτος είναι ο Σπύρος Γιαννιώτης ενώ αρχηγός της 
ελληνικής αποστολής: Ο Μιχάλης Φυσεντζίδης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
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ΟΙ ΟΠΑΠ CHAMPIONS ΚΥΝΗΓΟΥΝ 
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ

Με τον ΟΠΑΠ στο πλευρό τους, οι Απόστολος Χρήστου, Κατερίνα Δίβαρη, Μιχάλης 
Αναστασάκης και Νίκος Παπαγγελής υπόσχονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας τους βρίσκονται τέσσερις 
ΟΠΑΠ Champions, οι οποίοι συμμετέχουν στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση 
του πλανήτη. Πρόκειται για τον πρωταθλητή της κολύμβησης Απόστολο Χρήστου, 

την πρωταθλήτρια του windsurf Κατερίνα Δίβαρη, τον πρωταθλητή της σφυροβολίας 

Το προφίλ των τεσσάρων ΟΠΑΠ Champions

Απόστολος Χρήστου (Κολύμβηση)
«Προσπάθεια για μένα είναι ένας καθημερινός αγώνας που δίνεις με τον εαυτό σου κόντρα σε 
όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις. Προσπάθεια είναι η αρχή της επιτυχίας»
Ο Απόστολος Χρήστου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1996. Ξεκίνησε να κολυμπάει σε ηλικία 7 ετών 
για να μάθει κολύμπι και να έχει μία ενασχόληση με τον αθλητισμό. Στην αρχή δεν του άρεσε 
καθόλου, καθώς όμως περνούσε ο καιρός άρχισε να το αγαπάει όλο και περισσότερο. Από την 
ηλικία των 7 ετών μέχρι σήμερα κολυμπάει χωρίς καμία διακοπή. Κατά τη διάρκεια αυτών των 
15 ετών έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες και αρκετές φορές νόμιζε πως δεν θα μπορέσει 
να τα καταφέρει. Όμως, πάντα έβρισκε τη δύναμη να συνεχίζει ακόμη πιο δυναμικά και με 
μεγαλύτερη θέληση. Το επίτευγμα για το οποίο είναι περήφανος είναι η κατάκτηση του χρυσού 
μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων το 2013, στο Ντουμπάι, στα 100μ. ύπτιο.

Mιχάλης Αναστασάκης (Σφυροβολία)
«Για μένα προσπάθεια είναι να ξεπερνάς κάθε μέρα τον εαυτό σου και να γίνεσαι ολοένα 
και καλύτερος μέσα από τις δυσκολίες της καθημερινότητας...»
Ο Μιχάλης Αναστασάκης γεννήθηκε στα Χανιά, το 1994. Σε ηλικία 14 ετών, βλέποντας 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου είδε το αγώνισμα της σφυροβολίας και έτσι το 
αγάπησε. Ύστερα από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς και επιτυχιών ήρθε η πρώτη του 
μεγάλη στιγμή στους Μεσογειακούς Αγώνες U23, καταφέρνοντας να προκριθεί στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Το μεγαλύτερο όνειρο του είναι μια καλή διάκριση στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπως τονίζει, δεν σκέφτηκε ποτέ να τα παρατήσει γιατί αυτό που 
κάνει το κάνει καθημερινά και το αγαπάει.

Κατερίνα Δίβαρη (Windsurf)
«Προσπάθεια για εμένα σημαίνει να ξεπερνάς τον εαυτό σου καθημερινά και να αγωνίζεσαι 
μέχρι το τέλος ασχέτως αποτελέσματος»
Η Κατερίνα Δίβαρη γεννήθηκε το 2000 στην Αθήνα. Δοκίμασε το windsurf το 2009, σε ηλικία 
9 ετών, και έκτοτε ο ενθουσιασμός και η αγάπη της για το άθλημα παραμένουν ίδια. Όπως 
υπογραμμίζει, πάντα προσπαθούσε για το καλύτερο.  Η χαρά της ήταν μεγάλη όταν κατάφερε να 
πάρει την πρώτη διεθνή διάκριση και έτσι το κίνητρό της έγινε ακόμα μεγαλύτερο ώστε να συ-
νεχίσει. Μια από τις πιο έντονες στιγμές που θυμάται ήταν η Ολυμπιακή πρόκριση για τη χώρα 
μας, σε μια εποχή που όλα ήταν απρόβλεπτα λόγω της πανδημίας. Υπήρξαν δύσκολες στιγμές 
και πολλές απογοητεύσεις, αλλά αυτό που μετρούσε πάντα για εκείνη ήταν η ευκαιρία στο ταξίδι 
και όχι ο προορισμός.

Νίκος Παπαγγελής (Ποδηλασία)
«Για μένα προσπάθεια είναι να ξεπερνάς κάθε στιγμή τον εαυτό σου και τα όρια σου 
ανεξαρτήτως των δυσκολιών που υπάρχουν»
Ο Νίκος Παπαγγελής γεννήθηκε το 1999 στο Ρίο. Αποφάσισε να ασχοληθεί με τον 
πρωταθλητισμό αμέσως μετά το πρόβλημα υγείας του, όταν ήρθε αντιμέτωπος με τον 
καρκίνο και χρειάστηκε να ακρωτηριάσει το αριστερό του πόδι. Η μεγαλύτερη διάκρισή 
του ήταν το 2018, όταν κατέκτησε την 3η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδηλασίας Δρό-
μου στην Ολλανδία, στο αγώνισμα της αντοχής. Δεν έχει σκεφτεί ποτέ να εγκαταλείψει 
τον πρωταθλητισμό, γιατί τον γεμίζει ως άνθρωπο και τον έκανε να ξεπεράσει όλες τις 
δυσκολίες που αντιμετώπισε. Το μεγαλύτερο του όνειρο είναι να κατακτήσει ένα μετάλλιο 
σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Mιχάλη Αναστασάκη και τον πρωταθλητή της ποδηλασίας Νίκο Παπαγγελή.
Έχοντας τον ΟΠΑΠ στο πλευρό τους, οι τέσσερις Έλληνες πρωταθλητές υπόσχονται να 
δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, γιατί – όπως τονίζουν – διαθέτουν υπομονή, επιμονή 
και ποτέ δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια.
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Μετά τους Ολυµπιακούς 
της Μόσχας το 1980, 
οι Ολυµπιακοί του 
Τόκιο θεωρούνται οι πιο 
δύσκολοι

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Εξαιρετικά δύσκολη η διαχείριση των Ολυµπιακών Αγώνων του Τόκιο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΤΑ COVID-19

Ο
ι σύγχρο-
νοι Ολυ-
µπιακοί Α-
γώνες, οι 
οποίοι ξε-
κίνησαν το 
1896 στην 

Αθήνα, είναι γεµάτοι κρίσεις και 
δύσκολες καταστάσεις. 
Το πνεύµα της Ολυµπιακής εκε-
χειρίας δεν έχει µεγάλη σχέση 
µε την πολιτική του 20ου και 
του 21ου αιώνα. Από τους Ο-
λυµπιακούς του Βερολίνου το 
1936, οι οποίοι µετατράπηκαν 
σε µέθοδο προβολής του ναζι-
σµού, µέχρι το χτύπηµα των Πα-

λαιστινίων τροµοκρατών στους 
Ολυµπιακούς του Μονάχου το 
1972, η διοργάνωση των Ολυ-
µπιακών Αγώνων ήταν γεµάτη 
δυσκολίες, προκλήσεις και αρ-
νητικά µηνύµατα.
 
Οι Ολυµπιακοί και το… 
Αφγανιστάν
Εξαιρετικά σηµαντική ήταν και 
η κρίση στους Ολυµπιακούς της 
Μόσχας το 1980, όπου οι ΗΠΑ 
ηγήθηκαν µποϋκοτάζ για να δι-
αµαρτυρηθούν για τη Σοβιετική 
εισβολή στο Αφγανιστάν. 
Ποιος µπορούσε να προβλέψει 
τότε ότι µετά την ταπεινωτική α-

ποχώρηση των Σοβιετικών από 
το Αφγανιστάν θα είχαµε α-
µερικανική εισβολή και κατά-
ληψη της χώρας µετά το χτύ-
πηµα στους ∆ίδυµους Πύργους 
το 2001 και στη συνέχεια ταπει-
νωτική αποχώρηση των αµερι-
κανικών στρατευµάτων ύστερα 
από εικοσαετή άγονη παραµονή 
τους στο Αφγανιστάν.
Το µποϋκοτάζ των Ολυµπιακών 
Αγώνων του 1980, µε αφορµή τις 
εξελίξεις στο Αφγανιστάν, δεί-
χνει πόσο λάθος είναι να µπερ-
δεύεται η σύγχρονη πολιτική 
µε την οργάνωση των Ολυµπι-
ακών Αγώνων. Η ίδια η έννοια 

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

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

της ολυµπιακής εκεχειρίας, την 
οποία προωθούσαν στην αρχαία 
Ελλάδα, είχε σαν βασικό στόχο 
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Οι Ιάπωνες συγκρίνουν εαυτούς 
με Κίνα, Αυστραλία και όχι με 
Ε.Ε., ΗΠΑ

την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των Ολυ-
μπιακών Αγώνων σε σχέση με τις πολιτι-
κές αντιπαραθέσεις και τις συγκρούσεις. 
Εκτός από τη βαριά σκιά της πολιτικής 
που πέφτει κάθε τόσο πάνω από τους Ο-
λυμπιακούς Αγώνες έχουμε και άλλα προ-
βλήματα που μετατρέπουν συχνά τη διε-
νέργειά τους σε ένα είδος… μαραθώνιου. 
Πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 
είχαμε στην Ελλάδα πολιτικές αντιπαρα-
θέσεις για το κόστος της διοργάνωσης και 
την καθυστέρηση στην προετοιμασία.
Στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου το 2008 
αναπτύχθηκε προβληματισμός γύρω από 
την ατμοσφαιρική ρύπανση ρεκόρ στο Πε-
κίνο και την παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Κίνα. 
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 
2016 είχαμε ένα συνδυασμό οργανωτικού 
χάους, διαφθοράς, ρύπανσης και κουνου-
πιών με τον ιό Ζίκα.
 
Η πρόκληση της πανδημίας
Από όλες τις δυσκολίες των σύγχρονων Ο-
λυμπιακών Αγώνων, οι μεγαλύτερες έχουν 
σχέση με τους Ολυμπιακούς του Τόκιο και 
οφείλονται στην πανδημία. 
Κατ’ αρχήν, οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν 
προγραμματισμένοι για το 2020 και πραγ-
ματοποιούνται ένα χρόνο αργότερα, το 

2021, εξαιτίας της απειλής της πανδημίας. 
Η περιοχή του Τόκιο έχει κηρυχθεί σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και υπάρ-
χουν σοβαροί περιορισμοί οι οποίοι δυ-
σκολεύουν τη διαχείριση και την ίδια την 
πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώ-
νων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτούς 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα υπάρ-
ξουν θεατές στα στάδια και τους αθλητι-
κούς χώρους. 
Μέχρι πριν λίγους μήνες η ιαπωνική 
κοινή γνώμη ήταν κατά της διενέργειας 
των Ολυμπιακών Αγώνων και πολλοί δι-
εκδικούσαν νέα αναβολή ή και τη ματαί-
ωσή τους. 
Στην αντίληψη των Ιαπώνων, η έξαρση 
της πανδημίας δεν άφηνε περιθώρια για 
υποδοχή 66.000 αθλητών και συνοδών 
χωρίς να μεγαλώσει ο κίνδυνος για τη 
δημόσια υγεία. Καθώς όμως πλησιάζαμε 
στην ημερομηνία έναρξης των Ολυμπια-
κών Αγώνων η κοινή γνώμη άρχισε να ε-
πηρεάζεται θετικά από τον μύθο των Ολυ-
μπιακών Αγώνων και την αποφασιστικό-
τητα της κυβέρνησης να προχωρήσει στη 
διεξαγωγή τους για να προβληθεί διεθνώς 
η Ιαπωνία και εν όψει της κρίσιμης ανα-
μέτρησης των βουλευτικών εκλογών. 
Η ανησυχία πάντως της ιαπωνικής κοινής 
γνώμης ενισχύεται από το γεγονός ότι τα 

ποσοστά εμβολιασμού στην Ιαπωνία είναι 
ιδιαίτερα χαμηλά εφόσον δόθηκε απόλυτη 
προτεραιότητα στα περιοριστικά μέτρα τα 
οποία, για ένα διάστημα, φάνηκε να απο-
δίδουν.
 
Οι κανόνες της Άπω Ανατολής
Η κατάσταση στην Ιαπωνία σε ό,τι αφορά 
την πανδημία μπορεί να θεωρηθεί ιδι-
αίτερα καλή συγκρινόμενη με την κατά-
σταση στην Ε.Ε. και στις ΗΠΑ, είναι όμως 
αρκετά προβληματική με βάση τα πολύ 
πιο αυστηρά κριτήρια που ισχύουν σε 
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χώρες της Άπω Ανατολής. Την κατάσταση 
περιπλέκει το γεγονός ότι η πανδημία βρί-
σκεται σε σχετική έξαρση, το τελευταίο δι-
άστημα, στην Ιαπωνία με αποτέλεσμα να 
μεγαλώνει η ανησυχία για τους Ολυμπια-
κούς. 
Η Ιαπωνία έχει πληθυσμό 126 εκατομμυ-
ρίων. Οι θάνατοι από COVID-19 ανέρχο-
νται σε 15.046, δηλαδή έχουν σημειωθεί 
119,1 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους. 
Τη χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε. έχει η 
Ουγγαρία με 3.072 θανάτους ανά εκατομ-
μύριο κατοίκους ενώ η Ελλάδα, η οποία ε-
ξακολουθεί να έχει από τις καλύτερες επι-
δόσεις στην Ε.Ε., έχει 1.198 θανάτους ανά 
εκατομμύριο κατοίκους. 
Συνολικά στην Ελλάδα χάσαμε γύρω στους 
13.000 από κορονοϊό, με πληθυσμό 10,7 ε-
κατομμύρια, ενώ στην Ιαπωνία οι απώλειες 
ανέρχονται σε 15.000 με πληθυσμό 126,2 
εκατομμύρια. 
Με ευρωπαϊκά κριτήρια η κατάσταση στην 
Ιαπωνία είναι περίπου ειδυλλιακή σε ό,τι 
αφορά τον COVID-19, υπάρχουν όμως δύο 
σοβαρά προβλήματα.
 
Σοβαρά προβλήματα
Πρώτον, στην Ιαπωνία δεν ισχύουν ευρω-
παϊκά κριτήρια αλλά συγκρίσεις με χώρες 
όπως η Κίνα, η Αυστραλία και η Νέα Ζη-
λανδία.
Η Κίνα με πληθυσμό 1,4 δισεκατομμύρια 
έχει καταγράψει 4.848 θανάτους. Αυτό ση-
μαίνει ότι οι θάνατοι ανά εκατομμύριο κα-
τοίκους περιορίζονται στους 3,47. Οι Ιά-
πωνες έχουν, σε σχέση με τον πληθυσμό, 
το ένα δέκατο των απωλειών της Ελλάδας 
αλλά 35 φορές περισσότερες απώλειες από 
τους Κινέζους. 
Σε βάρος της Ιαπωνίας είναι και η σύ-
γκριση με την Αυστραλία. Με πληθυσμό 
25,3 εκατομμύρια έχει καταγράψει 915 θα-
νάτους από COVID-19, δηλαδή 36 θανά-
τους ανά εκατομμύριο κατοίκους. Οι απώ-
λειες της Αυστραλίας είναι αναλογικά υ-
περδεκαπλάσιες των απωλειών της Κίνας 
και οι απώλειες της Ιαπωνίας υπερτριπλά-
σιες των απωλειών της Αυστραλίας. 
Είναι φανερό λοιπόν ότι η Ιαπωνία λει-
τουργεί σε ένα διαφορετικό διεθνές περι-
βάλλον σε ό,τι αφορά τον COVID-19 που ε-
πιβάλλει δύσκολες συγκρίσεις και εξαιρε-
τικά αυστηρά κριτήρια. 
Δεύτερον, παρατηρείται έξαρση της παν-
δημίας στην Ιαπωνία κατά τη διάρκεια της 
περιόδου των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Την τελευταία εβδομάδα οι θάνατοι από 
την πανδημία έφτασαν τους 81 και τα κρού-
σματα τις 21.586. 
Στην Ουγγαρία, που έχει συνολικά τις χει-
ρότερες επιδόσεις στην Ε.Ε., την τελευ-
ταία εβδομάδα σημειώθηκαν μόλις 6 θάνα-
τοι από την πανδημία και 284 κρούσματα. 

Το πρώτο «χρυσό» στο 
Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας 
που εξασφάλισε τη διοργάνωση 
των Ολυμπιακών του 2032

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός θανά-
των ανά εκατομμύριο κατοίκους ήταν την 
τελευταία εβδομάδα 0,61 στην Ουγγαρία 
και 0,64 στην Ιαπωνία, η οποία αντιμετω-
πίζει την πρόκληση των Ολυμπιακών Αγώ-
νων. 
Στην Ελλάδα, όπου παρατηρείται έξαρση 
της πανδημίας, έχουμε από τις χειρότερες 
ευρωπαϊκές επιδόσεις στη διάρκεια της τε-
λευταίας εβδομάδας με 51 θανάτους, 4,76 
θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους και 
15.929 νέα κρούσματα. 
Εντελώς διαφορετική η εικόνα σε χώρες 
όπως η Κίνα και η Αυστραλία με τις οποίες 
συγκρίνεται άμεσα η Ιαπωνία. Στην Κίνα 
είχαμε 0 θανάτους την τελευταία εβδο-
μάδα με 247 νέα κρούσματα. 
Στην Αυστραλία είχαμε 3 θανάτους την τε-
λευταία εβδομάδα με 800 νέα κρούσματα, 
γεγονός που σήμανε γενικό συναγερμό. 
Είναι χαρακτηριστική της αυστηρότητας 
που επικρατεί σε χώρες όπως η Αυστρα-
λία και η Νέα Ζηλανδία, η απόφαση της 
κεντροαριστερής πρωθυπουργού της Νέας 

Ζηλανδίας, Άρντερν, να αναστείλει για μια 
περίοδο οκτώ εβδομάδων τα αεροπορικά 
ταξίδια μεταξύ Αυστραλίας - Νέας Ζηλαν-
δίας που εθεωρούντο εδώ και αρκετό καιρό 
COVID-free. Όπως χαρακτηριστικά είπε η 
πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, με τη 
μετάλλαξη Δέλτα «ο COVID-19 άλλαξε και 
το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς».
 
Προσεκτικά βήματα
Οι Ιάπωνες προχωρούν στην έναρξη και 
τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων με 
προσεκτικά βήματα. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ο διευθύνων σύμβουλος της οργανω-
τικής επιτροπής, Τοσίρο Μούτο, δεν απέ-
κλεισε τη ματαίωση ή και τη διακοπή της δι-
οργάνωσης εάν υπάρξει αύξηση των κρου-
σμάτων. Είπε σχετικά: «δεν μπορούμε να 
προβλέψουμε τι θα γίνει με τον αριθμό των 
κρουσμάτων. Εάν τα κρούσματα αυξηθούν, 
θα συνεδριάσουμε όλες οι εμπλεκόμενες 
πλευρές και θα δούμε τι θα κάνουμε».
Το πιθανότερο είναι ότι τα αυστηρά μέτρα 
που έχουν πάρει οι Ιάπωνες και η Διεθνής 
Ολυμπιακή Επιτροπή, η άψογη προετοιμα-
σία αλλά και το Ολυμπιακό πνεύμα, θα ο-
δηγήσουν σε μία επιτυχημένη διοργάνωση 
που θα αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. 
Υπάρχει πάντως ένα στοιχείο αβεβαιότη-
τας καθώς ορισμένες μέρες καταγράφεται 
διψήφιος αριθμός κρουσμάτων μεταξύ των 
αθλητών και των συνοδών τους. 
Το πρώτο «χρυσό» πάντως των Ολυμπι-
ακών Αγώνων του Τόκιο πήγε στο Μπρί-
σμπεϊν της Αυστραλίας, στο οποίο η Διε-
θνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανέθεσε τη δι-
οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2032. Πρόκειται για την τρίτη πόλη της 
Αυστραλίας που θα φιλοξενήσει τους Ολυ-
μπιακούς μετά τη Μελβούρνη το 1956 και 
το Σίδνεϊ το 2000. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Τόκιο 202016 www.freesunday.gr

25.07.2021





 ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

www.freesunday.gr18 25.07.2021
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ΓΙΑΤΙ ΔΈΝ ΤΟ ΛΈΜΈ; Ο ΤΣΙΠΡΑΣ 
«ΔΈΝ ΚΑΝΈΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΈΙΑ»

Τα έχω γράψει πολλές φορές και 
μάλιστα πολύ πριν από όλους. Τι 
εισέπραττα; Ότι έγινα δεξιός, ότι 
δεν κρατώ τις σωστές αποστάσεις 
μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και άλλα 

συναφή. Κανείς δεν σκεφτόταν ότι απλώς προ-
ειδοποιούσα. Στην Αριστερά η κριτική είναι α-
διανόητη. Kάνει ποτέ λάθη η Αριστερά; Ποτέ.
Έρχεται όμως ο Στέλιος Κούλογλου, ευρωβου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και με ένα κείμενο ειλι-
κρίνειας λέγει μεγάλες αλήθειες. Σταχυολογώ 
μερικές και τις αναδημοσιεύω, θυμίζοντας ότι 
κάθε φορά που τα έγραφα ήμουν ο κακός της ι-
στορίας και άκουγα γκρίνιες. Λέγει, λοιπόν, ο 
Κούλογλου:
- H ΝΔ προηγείται και σήμερα στις μετρήσεις, 
στην ικανότητα για την επίλυση προβλημάτων 
που ευνοούσαν πάντα την αριστερά: υγεία, εκ-
παίδευση, κοινωνική ασφάλιση.
- Στο αντι-Σύριζα μέτωπο, η βασική ευθύνη α-
νήκει, πέρα από τους εξαναγκασμούς των μνη-
μονίων, στον τρόπο που κυβερνήθηκε η χώρα. 

Ούτε αυτό έχει εξεταστεί. Οι αδυναμίες δεν 
έχουν εντοπιστεί.
- Αυτή η ειδικού –στρατηγικού– σκοπού κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη έχει πρόγραμμα και στό-
χους, ισχυρό ενημερωτικό επιτελείο και δου-
λεύει σκληρά και επαγγελματικά. Δεν στη-
ρίζεται σε ερασιτεχνικές προσπάθειες ή στο 
φιλότιμο κάποιων στελεχών.
- Η κυβέρνηση φθείρεται δυσανάλογα λίγο, 
συγκριτικά με τα λάθη και τις παλινωδίες της. 
Και από την όποια φθορά δεν κερδίζει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Η τελευταία δημοσκόπηση της Prorata 
στην Εφ.Συν, επιβεβαιώνει ό,τι ξέρουμε από 
όλες τις μετρήσεις. Η διαφορά της ΝΔ σταθε-
ροποιείται.
- Η πανδημία ενίσχυσε το μητσοτακικό στρα-
τόπεδο και έφερε σε αμηχανία την αντιπολί-
τευση.
- Εν μέσω πανδημίας και κυβερνητικών αθλι-
οτήτων στο ΕΣΥ, γίνονται εκλογές σε νοσοκο-
μεία εκατοντάδων υγειονομικών και ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν κερδίζει ούτε το 5%, αν και έχει διοικήσει 

τα νοσοκομεία – ή μπορεί ακριβώς επειδή έχει 
διοικήσει.
- Θαύματα, όπως αυτό του 2015, σπάνια επα-
ναλαμβάνονται: χρειάζονται γερές βάσεις στην 
κοινωνία, όχι μόνο για να κερδίσεις τις εκλο-
γές αλλά και για να μπορέσεις να κυβερνήσεις.
Όλα τα παραπάνω και άλλα πολλά, που οφεί-
λονται νομίζετε; Στο ότι ο αρχηγός «δεν κάνει 
για τη δουλειά». Αυτός ευθύνεται για αυτό το α-
συνάρτητο κόμμα που δεν έχει ούτε αρχή ούτε 
τέλος. Δεν μπορεί να διοικήσει το κόμμα, θα 
διοικήσει τη χώρα; Αυτός δεν έχασε την εξου-
σία που του την χάρισαν πρωτοφανείς ευνοϊκές 
συνθήκες; Αυτός δεν έδωσε στη ΝΔ αυτοδυνα-
μία;
Το γράφω εδώ και τρία χρόνια ότι «δεν κάνει 
για την δουλειά», κάποια στιγμή αναλυτές με 
σθένος τύπου Κούλογλου θα το περιγράψουν 
και αυτό.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιογρά-
φος και συγγραφέας.



Τ
η δυνατότητα ρύθμισης των χρεών, 
που δημιουργήθηκαν την περίοδο 
της πανδημίας, θα έχουν περισσότε-
ρες από 820.000 επιχειρήσεις, ελεύ-
θεροι επαγγελματίες και φυσικά πρό-
σωπα. 

Ειδικότερα, τα χρέη θα μπορούν να εξοφληθούν σε έως 
36 άτοκες μηνιαίες δόσεις ή σε έως 72 δόσεις με μηνιαίο 
επιτόκιο 2,5%, από τον Ιανουάριο του 2022. Εκτός από 
τις αναστολές των φορολογικών υποχρεώσεων, στη νέα 
ρύθμιση εντάσσονται και χρέη που αφορούν τον φόρο 
εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης, αλλά και του 
ΕΝΦΙΑ της ίδιας περιόδου, και τρέχουσες οφειλές που 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Οδηγός για τη ρύθμιση 
Τη νέα ρύθμιση παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Οι-
κονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Όπως διευκρίνισε, ο 
χρονικός ορίζοντας κάλυψης των οφειλών διευρύνεται 
από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021, 
ενώ το γεγονός ότι αυξάνονται και οι δόσεις δίνει ακόμα 
μεγαλύτερη ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν τρέχουσες φορο-
λογικές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κτλ.) και α-
σφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη δι-
άρκεια του κορονοϊού, με την πρώτη δόση να καταβάλ-
λεται την 1η Ιανουαρίου του 2022.

Οι κατηγορίες οφειλετών 
Πιο αναλυτικά, οι κατηγορίες οφειλετών που εμπί-
πτουν στη ρύθμιση είναι οι εξής: 
• Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που 

έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ 
από το υπουργείο Οικονομικών (θα χρησιμοποιη-
θεί η διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020). Υ-
πολογίζεται ότι στους επιλέξιμους ΚΑΔ περιλαμ-
βάνεται το 78% των επιχειρήσεων και ελεύθερων 
επαγγελματιών της χώρας.

• Εργαζόμενοι που η σύμβαση εργασίας τους έχει 
τεθεί σε προσωρινή αναστολή και έχουν λάβει α-
ποζημίωση ειδικού σκοπού ή είχαν ενταχθεί στο 
πρόγραμμα «Συνεργασία».

• Ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν λάβει μειωμένο 
μίσθωμα βάσει δήλωσης Covid.

• Άνεργοι εγγεγραμμένοι το εν λόγω διάστημα στον 
ΟΑΕΔ.

Επιπλέον, οι ανωτέρω οφειλέτες που απώλεσαν ρύθ-
μιση τμηματικής καταβολής (π.χ. 120 δόσεων) από τον 
Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2021, δύναται να 
αναβιώνουν τη ρύθμιση με όλα τα ευεργετήματα με την 
καταβολή της δόσης του Αυγούστου, και οι απολεσθεί-
σες δόσεις μεταφέρονται στο τέλος της ρύθμισης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής Αρχής, η δυ-
νατότητα ρυθμίσεων αφορά 134.455 νομικά πρόσωπα, 
392.785 φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα και 299.195 φυσικά πρόσωπα μη επιτη-
δευματίες που έχουν δημιουργήσει μη ρυθμισμένα λη-
ξιπρόθεσμα χρέη ύψους 2,26 δισ. ευρώ προς τη φορο-
λογική Αρχή την εν λόγω περίοδο και ανήκουν στις επι-
λέξιμες κατηγορίες πληττομένων.

Προστασία α’ κατοικίας
Εν τω μεταξύ, στον αέρα είναι –εδώ και λίγα 24ωρα– η 

ΡΎΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΈΗ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΈ 72 ΔΌΣΈΙΣ 

Ο χρονικός ορίζοντας κάλυψης των οφειλών διευρύνεται από 
τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, 
όπου θα μπορούν να καταφεύγουν τα ευάλωτα νοικοκυ-
ριά, που θέλουν να προστατεύσουν την πρώτη τους κα-
τοικία, κάνοντας αίτηση για ένταση στον Φορέα Από-
κτησης Επαναμίσθωσης Ακινήτων. 
Υπενθυμίζεται ότι η υποχρέωση για τη δημιουργία ενός 
φορέα που θα αγοράζει τα ακίνητα των ευάλωτων νοικο-
κυριών, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά αυτά να 
συνεχίσουν να μένουν σε αυτά καταβάλλοντας ενοίκιο, 
προβλέπεται στον νέο πτωχευτικό νόμο.
Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων 
θα αγοράζει τα ακίνητα μέσω πλειστηριασμού από τις 
τράπεζες και τα funds που έχουν αγοράσει δάνεια που 
δεν εξυπηρετούνται. Στη συνέχεια, θα δίνει τη δυνατό-
τητα σε ευάλωτα νοικοκυριά να συνεχίσουν να μένουν 
σε αυτά καταβάλλοντας ενοίκιο.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 12ετής και, εφόσον ο 
οφειλέτης καταβάλλει το σύνολο των μισθωμάτων για 
όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, τότε θα δικαιούται να α-
γοράσει το ακίνητο από τον φορέα καταβάλλοντας το 
αντίτιμο της εμπορικής του αξίας. Η αγορά θα μπορεί 
να γίνεται νωρίτερα από τη λήξη της 12ετίας, αλλά ο ο-
φειλέτης θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να καταβάλ-
λει, εκτός από την εμπορική τιμή του ακινήτου κατά τον 
χρόνο της συναλλαγής, και το υπόλοιπο των μισθωμά-
των έως τη λήξη της περιόδου μίσθωσης.

Τα κριτήρια 
Ωστόσο για να χαρακτηριστεί κάποιος ευάλωτος θα 
πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια.

α) Εισοδηματικά
Το συνολικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ 
για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 
3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. 
Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος 
του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα 
νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύ-
ξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνο-
λικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ 
ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
β) Περιουσιακά
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιου-
σίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τα 120.000 
ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη 
κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 
180.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του 
νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων 
κ.λπ. να μην υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο 
νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε 
επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οι-
κογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού 
ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με α-
προστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ 
για κάθε απροστάτευτο τέκνο.
γ) Διαμονής
Ο δικαιούχος όπως και υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού 
πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική ε-
πικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη, όπως προκύπτει από 
την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα 
έτη αυτά.
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Η ΓΕΡΜΑΝΊΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΜΕΡΚΕΛ

Θα εκδηλωθούν αλλαγές που έχουν ήδη ωριμάσει
  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Μέρκελ 
μετατόπισε τους 
Χριστιανοδημοκράτες 
προς το κέντρο

Μ
ετά από 
δεκαέξι 
χρ όνι α 
στην ε-
ξουσία, 
η κα-
γ κ ε λ ά -

ριος Μέρκελ πήρε την πρωτοβου-
λία για την πολιτική της συντα-
ξιοδότηση και άνοιξε τον δρόμο 
για σημαντικές αλλαγές στη Γερ-
μανία 

Επιτεύγματα, λάθη και 
παραλείψεις
Οι τέσσερις τετραετίες στην κα-

γκελαρία ανέδειξαν τη Μέρκελ 
στη σημαντικότερη πολιτικό της 
Ε.Ε. Η πορεία της χαρακτηρίζε-
ται από μεγάλες επιτυχίες και ο-
ρισμένα λάθη και παραλείψεις. 
Ξεκίνησε από την Ανατολική 
Γερμανία και μπόρεσε να παρα-
μερίσει το πανίσχυρο δυτικογερ-
μανικό κατεστημένο του Χριστια-
νοδημοκρατικού Κόμματος, με 
κορυφαίους εκπροσώπους τον 
Κολ και τον Σόιμπλε. 
Οργάνωσε με επιτυχία την παρα-
πέρα οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη της Γερμανίας και την 
ενίσχυση της συνοχής μεταξύ των 

λιγότερο αναπτυγμένων ανατολι-
κών περιοχών της χώρας και των 
περισσότερο αναπτυγμένων δυτι-
κών περιοχών. 
Επέτυχε την ηγεμονία της ενι-
αίας Γερμανίας στην Ε.Ε. και 
πήρε σημαντικές ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες. Μεταξύ αυτών ξε-
χωρίζω το άνοιγμα των συνόρων 
και της γερμανικής κοινωνίας το 
2015-2016 στους πρόσφυγες και 
τους μετανάστες, προκειμένου να 
αποτραπεί μία ανθρωπιστική κα-
ταστροφή. Σημαντική, επίσης, υ-
πήρξε η υποστήριξη της Μέρκελ 
στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Ανάκαμψης και στη χρη-
ματοδότησή του μέσω μιας πρώ-
της αμοιβαιοποίησης του χρέους. 
Στα αρνητικά της περιόδου Μέρ-
κελ περιλαμβάνονται κατά την 
άποψή μου τα εξής: 
Η αδυναμία της να ηγηθεί της ευ-
ρωπαϊκής ενοποίησης και η επι-
βολή κανόνων, σε ευρωπαϊκό ε-
πίπεδο, που ενίσχυσαν την η-
γεμονία της Γερμανίας αλλά 
προκάλεσαν σοβαρές ευρωπαϊκές 
δυσλειτουργίες. 
Η έμμεση διευκόλυνση εκ μέρους 
της στη διαδικασία του Brexit, ε-
φόσον δεν υποστήριξε την υπο-
ψηφιότητα του Τόνι Μπλερ, ση-
μαντικότερου φιλοευρωπαίου 
πολιτικού του Ηνωμένου Βασι-
λείου, για τη θέση του πρώτου 
προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου και προτίμησε τον Βέλγο 
πρώην πρωθυπουργό Βαν Ρο-
μπούι, με χαρακτηριστικά… Σαρλ 
Μισέλ. 
Για μεγάλο χρονικό διάστημα η 
Μέρκελ στήριξε τη δυναμική που 
είχε αναπτυχθεί στο εσωτερικό 
της Ευρωζώνης υπέρ του Grexit 
και χρειάστηκε η δυναμική πα-
ρέμβαση του Ολάντ και του Γι-
ούνκερ για να αλλάξει, την τελευ-
ταία στιγμή, στάση. 
Πιστή στο δόγμα ότι η Γερμανία 
μπορεί να είναι ταυτόχρονα οι-
κονομικός γίγαντας και πολιτικός 
νάνος, προσέδωσε με την πολι-
τική της αυτά τα χαρακτηριστικά 
και στην Ε.Ε., ενισχύοντας έτσι 
τη διεθνοπολιτική της αδυναμία.
Τέλος, αν και η Μέρκελ μπόρεσε 
να προβληθεί σαν το πρότυπο του 
φιλελεύθερου Ευρωπαίου ηγέτη, 
στήριξε τον Ερντογάν και την ε-
πεκτατική του πολιτική με όλα τα 
μέσα, σε βάρος της Ελλάδας και 
της Κύπρου αλλά και της ίδιας της 
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Οι Πράσινοι δείχνουν 
έτοιμοι για μεγάλο 
εκλογικό άλμα από το 
8,9% του 2017

Ε.Ε. Δεν υπήρχε πρόκληση του 
Τούρκου προέδρου την οποία να 
μην κάλυψε πολιτικά η καγκελά-
ριος Μέρκελ με μία κατευναστική 
παρέμβαση στη βάση της θεωρίας 
των ίσων αποστάσεων. Επιβεβαί-
ωσε την φιλότουρκη παράδοση 
της γερμανικής διπλωματίας, η 
οποία έχει βαθιές ρίζες στον α-
νταγωνισμό των ευρωπαϊκών δυ-
νάμεων σε σχέση με την αντιμε-
τώπιση της οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας.

Άλλαξε το πολιτικό 
τοπίο
Κατά τη διάρκεια της δεκαεξαε-
τούς περιόδου της πολιτικής η-
γεμονίας της Μέρκελ άλλαξε το 
πολιτικό τοπίο στη Γερμανία, γε-
γονός που προετοιμάζει ενδια-
φέρουσες εξελίξεις για τη μετά-
Μέρκελ εποχή. 
Η πρώτη βασική αλλαγή έχει να 
κάνει με τη μείωση των ποσο-
στών και της απήχησης των Χρι-
στιανοδημοκρατών και των Σοσι-
αλδημοκρατών που κυριάρχησαν 
στην πολιτική ζωή της Γερμανίας 
σε όλη της διάρκεια της μεταπο-
λεμικής περιόδου.
Στις βουλευτικές εκλογές του 

2017, η Χριστιανοδημοκρατική 
Ένωση και το αδελφό κόμμα της 
Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης της 
Βαυαρίας, είδαν το ποσοστό τους 
να περιορίζεται στο 32,9%. Στις ε-
κλογές του 2013 είχαν επιτύχει 
ποσοστό 41,5%. Η μείωση των ε-
κλογικών τους δυνάμεων περιό-
ρισε τις βουλευτικές έδρες τους 
από 309 σε 246.
Πιο εντυπωσιακή ήταν η εκλο-
γική πτώση του άλλοτε πανίσχυ-
ρου Σοσιαλδημοκρατικού Κόμ-
ματος. Στις εκλογές του 2017 υ-
ποχώρησε στο 20,5% απ’ το 

25,7% των εκλογών του 2013 και 
έτσι είδε τις έδρες του στην ομο-
σπονδιακή βουλή να περιορίζο-
νται από 193 σε 153. 
Η μεγάλη πτώση των Σοσιαλ-
δημοκρατών το 2017 εντυπωσί-
ασε τους αναλυτές γιατί είχαν ε-
πιστρατεύσει τον πρώην πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Μάρτιν Σουλτς, σε μια προσπά-
θεια να καλύψουν την απόσταση 
που τους χώριζε από τους Χρι-
στιανοδημοκράτες. Για μερικές 
εβδομάδες ο Σουλτς έσπαγε τα 
ρεκόρ δημοτικότητας για να ακο-
λουθήσει στη συνέχεια την πτω-
τική πορεία του κόμματός του. 
Μετά τις εκλογές του 2017 σχη-
ματίστηκε για μία ακόμη φορά 
ο λεγόμενος Μεγάλος Συνασπι-
σμός Χριστιανοδημοκρατών - Σο-
σιαλδημοκρατών. Μόνο που με 
το πέρασμα του χρόνου, ο Μεγά-
λος Συνασπισμός που άλλοτε δέ-
σμευε τις εξελίξεις γίνεται λιγό-
τερο μεγάλος και με λιγότερες 
δυνατότητες προσδιορισμού των 
κανόνων του πολιτικού παιχνι-
διού. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην 
πορεία προς τις βουλευτικές ε-
κλογές του Σεπτεμβρίου 2021, οι 

περισσότερες δημοσκοπήσεις έ-
διναν ποσοστά κατώτερα του 30% 
στους Χριστιανοδημοκράτες και 
λίγο μεγαλύτερα του 15% στους 
Σοσιαλδημοκράτες. 
Τα δύο μεγάλα κόμματα υπέστη-
σαν σημαντική φθορά κατά τη 
διάρκεια της περιόδου Μέρκελ 
η οποία, σαν πολιτικός του κέ-
ντρου, έκανε επιλογές που περι-
όρισαν τις μεταξύ τους διαφορές.
 
Η άνοδος της άκρας Δε-
ξιάς
Η δεύτερη σημαντική αλλαγή 
στο πολιτικό τοπίο της Γερμανίας 
κατά τη διάρκεια της ηγεμονίας 
της Μέρκελ ήταν η άνοδος της 
άκρας Δεξιάς. 
Την άκρα Δεξιά εκφράζει το 
κόμμα Εναλλακτική για τη Γερ-
μανία, το οποίο αναπτύχθηκε ε-
πενδύοντας στο Grexit. Οι εκ-
πρόσωποί του υποστήριξαν την 
αναγκαστική αποχώρηση της Ελ-
λάδας από την Ευρωζώνη, ενώ α-
νέπτυξαν τη θεωρία σύμφωνα με 
την οποία η Γερμανία θα έβγαινε 
κερδισμένη εάν αποχωρούσε από 
το ευρώ. 
Στις βουλευτικές εκλογές του 
2013, η Εναλλακτική για τη Γερ-
μανία λίγο έλειψε να φτάσει το 
όριο του 5%, το οποίο επιτρέ-
πει την εκπροσώπηση στην ομο-
σπονδιακή βουλή. Τα προσφυ-
γικά - μεταναστευτικά ρεύματα 
του 2015-2016 έδωσαν στην Ε-
ναλλακτική για τη Γερμανία την 
πολιτική ευκαιρία που δεν μπό-
ρεσε να αξιοποιήσει με το σενά-
ριο του Grexit. Η απόφαση της 
Μέρκελ να ανοίξει τα σύνορα της 
Γερμανίας και την κοινωνία στους 
πρόσφυγες και τους μετανάστες 
προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, 
με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί το 
ποσοστό της Εναλλακτικής για τη 
Γερμανία σε πάνω από 12% στις 
βουλευτικές εκλογές του 2017. 
Η άκρα Δεξιά αναδείχθηκε σε 
τρίτη σημαντικότερη πολιτική 
δύναμη στη Γερμανία, μια χώρα 
με δύσκολο ιστορικό παρελθόν 
με τη συλλογική ενοχή του Ναζι-
σμού και των εγκλημάτων του. Η 
απόφαση μάλιστα των Χριστιανο-
δημοκρατών και των Σοσιαλδη-
μοκρατών να συνεργαστούν για 
μία ακόμη φορά στα πλαίσια του 
λεγόμενου Μεγάλου Συνασπι-
σμού ανέδειξε την Εναλλακτική 
για τη Γερμανία σε κόμμα της α-
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ανάλυση

Οι ευρωπαϊκές 
φιλοδοξίες της 
Γερμανίας θα 
παραμείνουν 
περιορισμένες και η 
κατανόησή της προς 
Ερντογάν μεγάλη 

ξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Η άνοδος των Πρασίνων
Η περίοδος Μέρκελ ολοκληρώ-
θηκε με τη θεαματική πολιτική 
άνοδο των Πρασίνων. Η Γερμα-
νία φροντίζει για ζητήματα προ-
στασίας του περιβάλλοντος και α-
ποτροπής της κλιματικής αλλαγής. 
Δεν είναι πάντα αποτελεσματική 
στη μείωση των ατμοσφαιρικών 
ρύπων, πρωταγωνιστεί όμως στην 
αναδιάρθρωση της οικονομίας 
με βάση τους στόχους που έχουν 
τεθεί για την αποτροπή της κλιμα-
τικής αλλαγής. 
Οι Πράσινοι έχουν παρουσία δε-
καετιών στην πολιτική ζωή της 
Γερμανίας και παίρνουν μέρος σε 
κυβερνητικούς συνασπισμούς σε 
επίπεδο κρατιδίων και σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις και σε ομοσπον-
διακό επίπεδο. 
Στις βουλευτικές εκλογές του 
2017 οι Πράσινοι κατέγραψαν πο-
σοστό 8,9%. Αύξησαν οριακά τις 
δυνάμεις τους από το 8,5% των ε-
κλογών του 2013 και τις έδρες 
τους στην ομοσπονδιακή βουλή 
από 63 σε 67. 
Η κόπωση της εξουσίας που χα-
ρακτηρίζει τους Σοσιαλδημοκρά-
τες και τους Χριστιανοδημοκρά-
τες, αλλά και η ανάδειξη της πρά-
σινης μετάβασης της οικονομίας 
σε Γερμανία και Ε.Ε. σε κυρίαρχο 
θέμα, έδωσαν στους Πράσινους τη 
μεγάλη πολιτική ευκαιρία. Η ανά-
δειξη στην ηγεσία της σαραντά-
χρονης Άναλένα Μπέρμποκ οδή-
γησε προσωρινά σε μία έκρηξη 
δημοτικότητας, με τα ποσοστά 

του κόμματος να φτάνουν στο 28% 
και να αφήνουν στη δεύτερη θέση 
τους Χριστιανοδημοκράτες. 
Στη συνέχεια όμως η Μπέρμποκ 
άρχισε να ακολουθεί την πτωτική 
πορεία που διέγραψε ο Σοσιαλ-
δημοκράτης Σουλτς στις βουλευ-
τικές εκλογές του 2017. Από τον 
αρχικό ενθουσιασμό και τα δημο-
σκοπικά ρεκόρ στη σκληρή κρι-
τική και στην υποχώρηση σε πιο 
ρεαλιστικά πολιτικά επίπεδα. 
Σε διάστημα λίγων μηνών η δημο-
τικότητα της Μπέρμποκ περιορί-
στηκε ύστερα από σκληρές επικοι-
νωνιακές, πολιτικές επιθέσεις. Ο-
ρισμένοι πρόβαλαν το γεγονός ότι 
δεν έχει κυβερνητική εμπειρία, 
άλλοι διαπίστωσαν ότι το βιογρα-
φικό της ήταν κατάλληλα επεξερ-
γασμένο για να δημιουργεί λαν-
θασμένες εντυπώσεις, διαπιστώ-
θηκε ότι καθυστέρησε να δηλώσει 
στην εφορία ένα χρηματικό μπό-
νους που της είχε δώσει το κόμμα 
της. Οι πιο υπερβολικοί στην κρι-
τική τους υποστήριξαν ότι στο βι-
βλίο της «Πώς να ανανεώσουμε 
τη χώρα μας» είχε περιλάβει ολό-
κληρες παραγράφους από κείμενα 
άλλων συγγραφέων και δημοσιεύ-

ματα στον Τύπο. 
Ορισμένες από τις προτάσεις που 
υποστηρίζει η Μπέρμποκ ίσως ε-
ξηγούν καλύτερα την υποχώρηση 
των δημοσκοπικών ποσοστών της 
σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα. Για πα-
ράδειγμα, υποστηρίζει, για λόγους 
προστασίας του περιβάλλοντος, 
την απαγόρευση των πτήσεων μι-
κρής διάρκειας ενώ τάσσεται υπέρ 
πρόσθετης φορολογίας 15 λεπτά 
το λίτρο στη βενζίνη για περιβαλ-
λοντικούς λόγους. 
Ανεξάρτητα πάντως από τις όποιες 
αδυναμίες, υπαρκτές ή κατασκευ-
ασμένες, της Μπέρμποκ, το γε-
γονός είναι ότι οι Πράσινοι μπή-
καν στην τελική προεκλογική ευ-
θεία με δημοσκοπικά ποσοστά της 
τάξης του 18-20% και την εικόνα 
ενός κόμματος που μπορεί να δι-
εκδικήσει με αξιώσεις τη δεύτερη 
θέση. 
Τους υπολογισμούς κάνουν πιο 
σύνθετους οι πλημμύρες που έ-
πληξαν στα μέσα Ιουλίου 2021 τη 
Γερμανία, με εκατοντάδες νεκρούς 
και αγνοούμενους και υλικές ζη-
μιές πολλών δισεκατομμυρίων. Τα 
πλημμυρικά φαινόμενα αποδόθη-
καν από τους περισσότερους ειδι-

κούς στην κλιματική αλλαγή, ενώ 
προειδοποίησαν ότι στο μέλλον θα 
γίνουν πιο συχνά και έντονα. 
Η βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το 
κρατίδιο στο οποίο είναι πρωθυ-
πουργός ο Άρμιν Λάσετ, υποψή-
φιος των Χριστιανοδημοκρατών 
για το αξίωμα του καγκελαρίου, 
ήρθε δεύτερο μεταξύ των γερμα-
νικών κρατιδίων σε θανάτους και 
καταστροφές από τη θεομηνία. Ο 
Λάσετ εμφανίστηκε να χαμογελά 
και να αστειεύεται κατά τη διάρ-
κεια κοινής επίσκεψής του με τον 
πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σταϊν-
μάιερ, στην πόλη Έρθσταντ. Την 
ώρα που ο Σταϊνμάιερ παρηγο-
ρούσε τις οικογένειας των θυμά-
των και αφού ο Λάσετ είχε χαρα-
κτηρίσει τις πλημμύρες σε «κατα-
στροφή του αιώνα», ο τελευταίος 
εμφανίστηκε με αυτό που έκριναν 
πολλά ΜΜΕ σαν προκλητικά χα-
λαρή διάθεση. 
Στη Γερμανία υπάρχει παρελθόν 
επηρεασμού των ομοσπονδιακών 
εκλογών από τον τρόπο αντιμετώ-
πισης των φυσικών καταστροφών 
από τους πρωταγωνιστές της πο-
λιτικής. Εκτιμάται ότι ο Σοσιλα-
δημοκράτης καγκελάριος Σρέντερ 



Παρά τις δημοσκοπικές 
ανακατατάξεις, δεν προβλέπονται 
πολύ μεγάλες αλλαγές

εξασφάλισε την επανεκλογή του δίνοντας το 
καλό παράδειγμα με την παρουσία του στην 
πρώτη γραμμή αντιμετώπισης πλημμυρών, 
που συνέπεσαν και εκείνη την περίοδο με την 
προεκλογική αναμέτρηση.
 
Οι τάσεις των δημοσκοπήσεων
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των δημο-
σκοπικών ποσοστών των κομμάτων κατά τη δι-
άρκεια του προεκλογικού 2021. Παραθέτω τα 
αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων του Ινστι-
τούτου Forsa για να είναι όσο το δυνατόν συ-
γκρίσιμα τα αποτελέσματα.
Η χρονιά ξεκίνησε με τους Χριστιανοδημο-
κράτες ισχυρούς στο 36% και τους Πράσινους 
να έρχονται δεύτεροι με 20%. Στην τρίτη θέση 
οι Σοσιαλδημοκράτες με 14% και τα άλλα κόμ-
ματα από 7% έως 8%. 
Στο ξεκίνημα του 2021 οι Γερμανοί ήταν 
ακόμη ικανοποιημένοι με τις επιδόσεις της 
κυβέρνησης Μέρκελ στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας, ενώ εμφανίζονταν πρόθυμοι να 
δώσουν ευκαιρίες στους Πράσινους στα πλαί-
σια της πράσινης μετάβασης της γερμανικής 
και της ευρωπαϊκής οικονομίας. 
Οι επόμενες δημοσκοπήσεις του Forza έδει-
ξαν σταδιακή υποχώρηση των Χριστιανοδη-
μοκρατών κατά τη διάρκεια τους Φεβρουαρίου 
και του Μαρτίου στο 27% με τους Πράσινους 
να ενισχύουν τη θέση τους στο 23%, τους Σο-
σιαλδημοκράτες να ανεβαίνουν στο 16%, την 
Εναλλακτική για τη Γερμανία και τους Φιλε-
λεύθερους στο 10% και την Αριστερά στο 7%. 
Στα τέλη Απριλίου, οι δημοσκοπήσεις του 
Forsa κατέγραψαν αποσταθεροποίηση του 
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, εφόσον 
το ποσοστό του υποχώρησε στο 22% και πέ-
ρασε στη δεύτερη θέση με τους Πράσινους να 
ανεβαίνουν στο 28%. Η προώθηση της Μπέρ-
μποκ στην ηγεσία των Πρασίνων και η αρ-
χική θετική δημοσιότητα συνδυάστηκαν με τα 
προβλήματα επιλογής του υποψήφιου καγκε-
λάριου του Χριστιανοδημοκρατικού κόμμα-
τος για να κάνουν, προσωρινά, τη μεγάλη α-
νατροπή. 
Από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα μέσα Ιουλίου πα-
ρατηρήθηκε ανάκαμψη του Χριστιανοδημο-

κρατικού Κόμματος, με τα ποσοστά του να α-
νεβαίνουν πρώτα στο 25-26% και στη συνέ-
χεια στο 28-30%. 
Η επιλογή του Λάσετ για να διεκδικήσει εκ 
μέρους των Χριστιανοδημοκρατών την καγκε-
λαρία προκάλεσε στην αρχή κάποιες αντιδρά-
σεις εφόσον ο ανταγωνιστής του, πρωθυπουρ-
γός της Βαυαρίας Ζέντερ, θεωρείτο δημοφιλέ-
στερος και πιο πολυσυλλεκτικός. 
Στη συνέχεια, όμως, πραγματοποιήθηκε κομ-
ματική συσπείρωση γύρω από τον Λάσετ ενώ 
τα προβλήματα που εμφανίστηκαν γύρω από 
τη δημόσια εικόνα της Μπέρμποκ και κάποιες 
αμφιβολίες γύρω από τις επιλογές των Πρα-
σίνων περιόρισαν τα δημοσκοπικά ποσοστά 
τους πρώτα στο 24% και στη συνέχεια στο 19-
20%. 
Οι Σοσιαλδημοκράτες παρέμειναν γύρω στο 
15%, η Εναλλακτική για τη Γερμανία κινή-
θηκε λίγο πιο κάτω από το 10%, οι Φιλελεύθε-
ροι ενισχύθηκαν προς το 12% και η Αριστερά 
έμεινε σταθερά χαμηλά στο 7%. Η πρώτη δη-
μοσκόπηση του ινστιτούτου Forsa μετά τις 
πλημμύρες του Ιουλίου και το ατυχές για τον 
Λάσετ στιγμιότυπο έδειξε τους Χριστιανοδη-
μοκράτες να υποχωρούν στο 28%, τους Πρά-
σινους να μένουν στο 19%, τους Σοσιαλδημο-
κράτες στο 16%, τους Φιλελεύθερους στο 12%, 
την Εναλλακτική για τη Γερμανία στο 10% και 
την Αριστερά στο 7%. 

Τα βασικά σενάρια 
Με βάση τις συνθήκες που έχουν δημιουργη-
θεί και τη δυναμική που αναπτύσσεται, τα βα-
σικά σενάρια για την περίοδο μετά τη Μέρκελ 
έχουν κατά την άποψή μου τα εξής βασικά χα-
ρακτηριστικά. 
Πρώτον, οι Χριστιανοδημοκράτες χάνουν δυ-
νάμεις σε σχέση με το παρελθόν, δύσκολα 
όμως θα βρεθούν εκτός κυβερνητικού συνα-
σπισμού. 
Η άνοδος των Πρασίνων δεν αρκεί για να αντι-
σταθμίσει την πτώση των Σοσιαλδημοκρατών 
και της Αριστεράς, επομένως δεν υπάρχει δυ-
νατότητα δημιουργίας ενός αριστερόστροφου 
κυβερνητικού συνασπισμού Πρασίνων - Σοσι-
αλδημοκρατών - Αριστεράς που θα οδηγούσε 
στην απομάκρυνση των Χριστιανοδημοκρα-
τών από την εξουσία. 
Δεύτερον, η άνοδος των Πρασίνων δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί με ακρίβεια, φαίνεται όμως 
ότι θα είναι εντυπωσιακή. Έχουν πλέον δημο-
σκοπική εικόνα δεύτερου ισχυρότερου κόμμα-
τος και οι πιθανότητες σχηματισμού ενός κυ-
βερνητικού συνασπισμού που θα περιλαμβάνει 
τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Πράσι-
νους είναι αυξημένες. Θα χρειαστεί όμως, πι-
θανότατα, και η συνεργασία ενός τρίτου κόμ-
ματος για να υπάρξει η αναγκαία σταθερή κοι-
νοβουλευτική πλειοψηφία στη βάση της απλής 
αναλογικής που ισχύει στη Γερμανία. 
Το τρίτο κόμμα μπορεί να είναι οι Σοσιαλδη-
μοκράτες ή οι Φιλελεύθεροι, ανάλογα με τις 

συνεννοήσεις που θα γίνουν και την πολιτική 
κατεύθυνση του νέου συνασπισμού. 
Τρίτον, το άλλο κυβερνητικό σχήμα που θα 
μπορούσε, θεωρητικά, να οδηγήσει στην απο-
μάκρυνση των Χριστιανοδημοκρατών από την 
εξουσία δεν έχει πολλές πιθανότητες πραγμα-
τοποίησης. Οι Πράσινοι, οι Σοσιαλδημοκρά-
τες και οι Φιλελεύθεροι δύσκολα θα φτάσουν 
όλοι μαζί στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, 
ενώ η συνεννόηση των Φιλελευθέρων, οι ο-
ποίοι κινούνται σε γενικές γραμμές στα δεξιά 
των Χριστιανοδημοκρατών, με τους Πράσι-
νους και τους Σοσιαλδημοκράτες είναι μια ε-
ξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. 

Τα χαρακτηριστικά της επόμενης 
μέρας
Με τη Μέρκελ η πολιτική στη Γερμανία μετα-
τοπίστηκε προς το κέντρο. Η προσέγγιση στα 
μεγάλα θέματα έγινε ακόμη πιο συναινετική, 
στη βάση συνεχών συμβιβασμών. 
Αυτή η πολιτική μέθοδος ευνοείται και από 
την οργάνωση του πολιτικού συστήματος στη 
Γερμανία. Προωθημένη αποκέντρωση με κυ-
βερνήσεις των κρατιδίων που έχουν ευρύτατες 
αρμοδιότητες και ομοσπονδιακές εκλογές στη 
βάση της απλής αναλογικής με όριο κοινοβου-
λευτικής εκπροσώπησης το 5%. 
Είναι τέτοια η δομή του γερμανικού πολιτι-
κού συστήματος ώστε είναι πολύ δύσκολο να 
σπάσει η παράδοση της συναίνεσης και των 
συμβιβασμών που έχει δημιουργηθεί. Άλλω-
στε, η μετατόπιση των Χριστιανοδημοκρατών 
προς το κέντρο με πρωτοβουλία της Μέρκελ 
και η σχετική αποδυνάμωση των Χριστιανο-
δημοκρατών και των Σοσιαλδημοκρατών, που 
κυριάρχησαν στην πολιτική ζωή σε όλη της δι-
άρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, προετοι-
μάζουν το έδαφος για ευρύτερες συνεννοήσεις 
και συμβιβασμούς. 
Σε ό,τι μας αφορά, τα βασικά χαρακτηριστικά 
της γερμανικής πολιτικής μετά την περίοδο 
Μέρκελ θα είναι τα εξής:
Πρωταγωνιστικός ρόλος στην πράσινη μετά-
βαση, επιτάχυνση των εξελίξεων, με γερμα-
νική παρέμβαση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Συνέχιση μιας παράδοσης δημοσιονομικής αυ-
στηρότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με κάποια 
χαλάρωση, ανάλογα με τον ρόλο που θα διεκδι-
κήσουν και θα εξασφαλίσουν οι Πράσινοι.
Συνέχιση της στρατηγικής «οικονομικός γίγα-
ντας - πολιτικός νάνος» που φαίνεται να εξυ-
πηρετεί τη Γερμανία, δημιουργώντας όμως σο-
βαρά προβλήματα στην Ε.Ε. εφόσον δεν προ-
ωθούνται η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, η κοινή 
εξωτερική πολιτική και η εγγύηση των εξωτε-
ρικών συνόρων. 
Συνέχιση των ανοιγμάτων στην κατεύθυνση 
της Τουρκίας με τον Λάσετ να είναι κοντά στην 
Άγκυρα όπως η Μέρκελ και μόνο τους Πράσι-
νους και τους Φιλελεύθερους να μπορούν να 
βάλουν όρια στην κατανόηση προς τον Ερντο-
γάν, ανάλογα με τον κυβερνητικό τους ρόλο. 
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Τ
ην προσεχή Δευτέρα αναμένο-
νται οι οριστικές αποφάσεις για 
το μέλλον του κατώτατου μισθού. 
Ειδικότερα, ο υπουργός Εργα-
σίας Κωστής Χατζηδάκης, έχο-
ντας λάβει υπόψη του τις προτά-

σεις όλων των επιστημονικών φορέων, αναμένεται 
να κινηθεί ανάμεσα στο «πάγωμα» και στην πολύ 
μικρή αύξηση για τις κατώτατες αποδοχές του ιδι-
ωτικού τομέα. Ωστόσο, για την τελική απόφαση θα 
ληφθούν υπόψη όλα τα δεδομένα με τρόπο τεκμη-
ριωμένο και επιστημονικό και με βάση τις αντοχές 
της οικονομίας.
Βασικό μέγεθος αποτελεί η καταγεγραμμένη ύφεση 
8,2% το 2020, λόγω του κορονοϊού. Την ίδια στιγμή, 
για το 2021 υπάρχουν θετικές εκτιμήσεις για την 
προοπτική της οικονομίας, με την Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή να μιλά για ανάπτυξη 4,2%. Από την άλλη 
πλευρά, σε δύσκολη θέση βρίσκονται οι επιχειρή-
σεις, κυρίως οι μικρομεσαίες, που επλήγησαν και 
φέρουν το βάρος των χρεών που δημιουργήθηκαν 
την περίοδο της πανδημίας.

Τα δύο σενάρια 
Ως γνωστόν, οι εργοδοτικοί φορείς ζητούν πάγωμα 
του κατώτατου μισθού επικαλούμενοι τις επιπτώ-
σεις της πανδημίας και την ανάγκη στήριξης των ε-

ΏΡΑ… ΚΑΤΏΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
Οι οριστικές αποφάσεις για τον κατώτατο μισθό αναμένεται να 

ληφθούν στο υπουργικό συμβούλιο της Δευτέρας
  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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πιχειρήσεων κατά την κρίσιμη περίοδο της επα-
νεκκίνησης της οικονομίας. Από την πλευρά της, η 
ΓΣΕΕ προτείνει αύξηση του κατώτατου μισθού στα 
751 ευρώ από τα 650 ευρώ που είναι σήμερα. Τα δύο 
σενάρια που εξετάζονται σε κυβερνητικό επίπεδο 
είναι τα παρακάτω:
1. Οριακή αύξηση του κατώτατου μισθού (1,5%-2%), 
με στόχο την τόνωση της ψυχολογίας της αγοράς, 
όπως συνέβη και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., η οποία 
όμως θα εφαρμοστεί τους επόμενους μήνες ή από 
τον Ιανουάριο του 2022.
2. Να μείνει στάσιμος μέχρι του χρόνου το καλο-
καίρι στα 650 ευρώ και στα 29,04 ευρώ το κατώτατο 
ημερομίσθιο.
Με την τελική απόφαση για το ύψος του κατώτατου 
μισθού να λαμβάνεται στο υπουργικό συμβούλιο 
της Δευτέρας, ολοκληρώνεται η 4μηνη διαδικασία, 
η οποία φέτος διεξήχθη ύστερα από τρεις αναβολές 
σε περιβάλλον δυσμενών οικονομικών μεγεθών, ε-
ξαιτίας της πανδημίας.

Το πόρισμα του ΚΕΠΕ
Σύμφωνα με το πόρισμα του ΚΕΠΕ, που συνοψί-
ζει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και το οποίο 
υπεβλήθη στον υπουργό Εργασίας, το σύνολο των 
εργοδοτικών φορέων (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ, 
ΕΣΕΕ) τάσσεται υπέρ του παγώματος του κατώτα-

του μισθού στα σημερινά επίπεδα, με το επιχείρημα 
ότι οι επιπτώσεις ενδεχόμενης αύξησής του θα είναι 
δυσμενείς για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 
και την ανεργία. Τονίζεται ότι:
* Υπέρ του παγώματος του κατώτατου μισθού τάσ-
σονται επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος, το ΙΟΒΕ 
και το ΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι προέχουν η ε-
πανεκκίνηση της οικονομίας και η εδραίωση των 
ρυθμών ανάπτυξης πριν από την αύξηση του κατώ-
τατου μισθού.
* Το ΕΙΕΑΔ (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Αν-
θρώπινου Δυναμικού) εισηγείται δύο επιλογές: είτε 
διατήρηση του μισθού στα 650 ευρώ με παράλληλα 
μέτρα αύξησης της αγοραστικής δύναμης είτε αύ-
ξησή του κατά 1,53%.
* Αύξηση του κατώτατου μισθού εισηγείται η ΓΣΕΕ. 
Συγκεκριμένα, ζητεί να ανέλθει στα 751 ευρώ άμεσα 
και στα 809 ευρώ από τα μέσα του 2022.

Διχασμένη η επιτροπή
Το πόρισμα του ΚΕΠΕ συντάχθηκε σε συνεργα-
σία με επιτροπή αποτελούμενη από πέντε ανεξάρ-
τητους εμπειρογνώμονες σε θέματα οικονομίας και 
κυρίως οικονομίας της εργασίας, κοινωνικής πολιτι-
κής καθώς και εργασιακών σχέσεων.
Ωστόσο, η Επιτροπή εμφανίζεται διχασμένη, με ο-
ρισμένα μέλη της να τάσσονται υπέρ του παγώματος 
και άλλα να εισηγούνται αυξήσεις έως και 4%.

Οι λόγοι του «παγώματος»
Οι υπέρμαχοι του σεναρίου για «πάγωμα» του κα-
τώτατου μισθού εστιάζουν στα εξής δεδομένα: 
• Το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ανεργίας, αποτέλε-
σμα της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας: περισ-
σότερο από το 16% του εργατικού δυναμικού ήταν 
άνεργο το 2019 και το 2020.
• Η τεράστια και συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση 
λόγω της πανδημίας: Το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε 
κατά 8,2% το 2020, ενώ η προβλεπόμενη (σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) ανάπτυξη κατά 4,1% 
για το τρέχον έτος δεν επαρκεί για την ανάκτηση 
των απωλειών της πανδημίας, καθώς το πραγματικό 
ΑΕΠ για το 2021 προβλέπεται να είναι 4,5% χαμη-
λότερο από ό,τι το 2019.
• Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την πο-
ρεία επανεκκίνησης της οικονομίας λόγω και των 
νέων μεταλλάξεων.
Δεδομένων τούτων, οι υποστηρικτές της μη αύξη-
σης εκτιμούν πως οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις 
μιας αύξησης του κατώτατου μισθού στην απασχό-
ληση είναι σημαντικές, ιδίως στο τρέχον καθεστώς 
υψηλής ανεργίας, οικονομικής ύφεσης και αβεβαι-
ότητας για την ανάκαμψη της οικονομίας. 
Στην περίπτωση δε που η πανδημία υποχωρήσει 
και η οικονομία ανακάμψει δυναμικά, τότε υποστη-
ρίζουν ότι θα υπάρξει η ευκαιρία να αναπροσαρμο-
στεί ο κατώτατος μισθός σε επόμενο χρόνο. 
Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι το καθαρό εισόδημα 
των χαμηλόμισθων ιδιωτικού τομέα έχει αυξηθεί 
κατά 2,5% σε πραγματικούς όρους μετά το 2019, 
παρά το «πάγωμα» του κατώτατου μισθού, λόγω της 
μείωσης των εργατικών ασφαλιστικών εισφορών 
και της μείωσης του επιπέδου τιμών.



Τ
α αποκαλυπτήρια για τη Marina 
Galleria και το παράκτιο μέτωπο, 
που θα αναδείξουν την Αθηνα-
ϊκή Ριβιέρα σε κορυφαίο προορι-
σμό παγκοσμίως, έκανε η Lamda 
Development. 

Η Marina Galleria –οι εμπορικοί χώροι δίπλα στη 
μαρίνα– θα προσφέρει στους επισκέπτες μία πολύ-
πλευρη και υψηλής αισθητικής εμπειρία αγορών, 
γαστρονομίας και ψυχαγωγίας, που ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις.
Σε 22.000 τ.μ., θα φιλοξενεί κορυφαίους οίκους 
μόδας, ορισμένοι εκ των οποίων έρχονται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς αναγνωρισμέ-
νους Έλληνες σχεδιαστές. Θα προσφέρει, επίσης, 
σειρά γαστρονομικών προτάσεων υψηλού επιπέ-
δου από διάσημους Έλληνες και ξένους σεφ, αλλά 
και πληθώρα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδη-
λώσεων.
Σχεδιασμένη από το διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικό 
γραφείο Kengo Kuma and Associates, το οποίο υ-
πογράφει εντυπωσιακά έργα παγκοσμίως, η Marina 
Galleria θα είναι ένα από τα τοπόσημα του Ελληνι-
κού, ένα αρχιτεκτονικό σημείο αναφοράς στη νέα 
μαρίνα του Άγιου Κοσμά και πόλος έλξης για επι-
σκέπτες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. 
«Χάρη στην προνομιακή της τοποθεσία, την υψη-
λής αισθητικής αρχιτεκτονική της και τη σχέση της 
με το υδάτινο στοιχείο, αλλά και την πολύπλευρη 
εμπειρία που θα προσφέρει στους επισκέπτες της, 
η Marina Galleria θα αποτελέσει έναν προορισμό 
νέας γενιάς, μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα», 
υπογράμμισε η Chief Development Officer της 
Lamda Development για τη Marina Galleria, Με-
λίνα Παΐζη.
«Για τον σχεδιασμό της Marina Galleria, είχαμε 
τη μοναδική ευκαιρία να συνδυάσουμε στοιχεία 
και υλικά του ελληνικού τοπίου, ακολουθώντας 
μία σύγχρονη φιλοσοφία σχεδιασμού. Έτσι, γεν-
νήθηκε μία νέα τυπολογία: ένας υπερσύγχρονος ε-
μπορικός προορισμός, ανοιχτός προς τη θάλασσα, 
τον ήλιο και το ελληνικό τοπίο», σημείωσε ο Άρης 
Καφαντάρης, διευθυντής Αρχιτεκτονικού Σχεδια-
σμού του αρχιτεκτονικού γραφείου Kengo Kuma & 
Associates.

Το… στολίδι της Ευρώπης
Ο σχεδιασμός της Lamda Development για την α-
νάπλαση της παράκτιας ζώνης του Ελληνικού περι-
λαμβάνει μία σειρά από εμβληματικά τοπόσημα και 
σημεία προορισμού, που θα αναδείξουν τη μονα-
δική φυσική ομορφιά αλλά και τις σημαντικές προ-
οπτικές ανάπτυξης της Αθηναϊκής Ριβιέρας σε κο-
ρυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως για όλο 
τον χρόνο.
Στο παράκτιο μέτωπο θα δημιουργηθεί, μεταξύ 
άλλων, μία νέα αμμώδης παραλία μήκους 1 χλμ., ε-
λεύθερης πρόσβασης, όπου οι κάτοικοι και οι επι-
σκέπτες της πόλης θα μπορούν να κολυμπήσουν, να 
αθληθούν και να ψυχαγωγηθούν. Στα έργα εντάσ-
σεται, επίσης, η ανάπλαση της μαρίνας του Αγίου 
Κοσμά, η οποία θα αναβαθμιστεί τόσο από πλευράς 
χωρητικότητας όσο και υπηρεσιών, καθώς και η δη-

ΚΟΡΥΦΑΊΟΣ ΠΡΟΟΡΊΣΜΟΣ 
Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΡΊΒΊΈΡΑ 

Στο 1 δισ. ευρώ θα ανέλθει το ύψος της συνολικής επένδυσης 
για την ανάπλαση του παράκτιου μετώπου

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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μιουργία δύο υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχεια-
κών μονάδων σε συνεργασία με τον Όμιλο ΤΕΜΕΣ. 
Στην ίδια περιοχή θα βρίσκεται και ο Marina 
Tower, ο πράσινος ουρανοξύστης μοναδικής αρχι-
τεκτονικής, σχεδιασμένος από το κορυφαίο αρχιτε-
κτονικό γραφείο Foster + Partners.
Το παράκτιο μέτωπο θα συνδέεται με το Μητροπο-
λιτικό Πάρκο και τις υπόλοιπες περιοχές του Ελ-
ληνικού, μέσα από ένα δίκτυο 50 χλμ., που θα πε-
ριλαμβάνει διαδρομές περιπάτου, ποδηλάτου και 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

Στόχος οι 7 εκατ. επισκέπτες 
Το ενδιαφέρον για τις μισθώσεις στη Marina 
Galleria στο Ελληνικό, που εκτιμάται ότι θα προ-
σελκύσει 7 εκατ. επισκέπτες κατά το πρώτο έτος λει-
τουργίας της, έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. 
Το ύψος της επένδυσης θα κυμανθεί στο εύρος 100-
125 εκατ. ευρώ, ενώ στο 1 δισ. ευρώ θα ανέλθει το 
ύψος της συνολικής επένδυσης για την ανάπλαση 
του παράκτιου μετώπου.
Οι επιτελείς της Lamda δεν αναφέρονται σε συγκε-
κριμένα ονόματα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 
για μισθώσεις στη Marina Galleria, η οποία θα ε-
κτείνεται σε συνολικά 22.000 τ.μ. και θα φιλοξενεί 
περίπου 70 εμπορικά καταστήματα και 30 χώρους 
εστίασης. 
Στον χώρο της μόδας, έχει ήδη εκδηλωθεί έντονο 
ενδιαφέρον και υπάρχει επικοινωνία με κορυφαία 
brands από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς 

στόχος είναι να αναδειχθούν τα ελληνικά ονόματα 
στο διεθνές κοινό. Αντίστοιχα, και στον χώρο της ε-
στίασης, υπάρχουν ήδη προχωρημένες συζητήσεις 
με σημαντικά επώνυμα εστιατόρια από το εξωτερικό 
αλλά και Έλληνες σεφ και επιχειρηματίες που δρα-
στηριοποιούνται επιτυχημένα στον χώρο αυτόν.

O Marina Tower 
Εν τω μεταξύ, ανάρπαστα έχουν γίνει τα διαμερί-
σματα του Marina Tower, του πρώτου πράσινου ου-
ρανοξύστη στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον που εκδη-
λώνεται από πιθανούς αγοραστές από τη χώρα και το 
εξωτερικό είναι πολύ μεγάλο. 
O Marina Tower αξιοποιεί στο έπακρο τη μοναδική 
τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα και τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά του μεσογειακού τοπίου.
Βασικό στοιχείο της σχεδιαστικής προσέγγισης είναι 
η δημιουργία ενός βιώσιμου κτιρίου, σε πλήρη εναρ-
μόνιση και σύνδεση με τη φύση. Ξεχωρίζει η πρά-
σινη ραχοκοκαλιά, που διατρέχει το κυρίως μέρος 
της κατασκευής, καθώς και οι κρεμαστοί κήποι που 
είναι προσανατολισμένοι έτσι ώστε να συλλαμβά-
νουν τη θαλασσινή αύρα. Ταυτόχρονα, τα στοιχεία 
νερού ενισχύουν τη σύνδεση με τη θάλασσα και 
συμβάλλουν και αυτά, μαζί με το πράσινο των ακάλυ-
πτων χώρων, στο μικρόκλιμα της περιοχής, εξασφα-
λίζοντας μια ευχάριστη δροσιά στο ζεστό αθηναϊκό 
καλοκαίρι. Το κτίριο θα φέρει πιστοποίηση «LEED 
Gold» και «Well being», πρόκειται δηλαδή για υπό-
δειγμα βιώσιμου σχεδιασμού.





 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Διήμερη Εθελοντική Αιμοδοσία Μετρό 
Συντάγματος 28 και 29 Ιουλίου

Τι λένε οι ειδικοί για τον εμβολιασμό των παιδιών κατά του COVID-19

Φ
έτος βιώνουμε ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι, 
όπου η ξεκούραση και η χαλάρωση των 
διακοπών χρειάζεται να συνδυαστεί με το 
αίσθημα ευθύνης για την ασφάλεια των 
άλλων και του ίδιου μας του εαυτού. Μέσα 

σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο, δεν πρέπει να ξεχάσουμε 
ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην προστασία της υγείας τους 
και της ζωής τους και ότι για κάποιους από αυτούς η πηγή 
ζωής είμαστε εμείς οι ίδιοι και το αίμα που κυλάει στις φλέ-
βες μας!
Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, παραμένοντας πιστό στο 
στόχο του να μην αφήσει καμία ζωή να κινδυνέψει, συ-
νεχίζει τη διοργάνωση εξορμήσεων εθελοντικής αιμοδο-

σίας σε χώρους εκτός νοσοκομείων, σε μία προσπάθεια 
να ξεπεραστούν τα συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν 
προκύψει μέσα στην περίοδο της πανδημίας, όπως η μεί-
ωση προσέλευσης εθελοντών αιμοδοτών στις υπηρεσίες 
αιμοδοσίας των νοσοκομείων, με συνέπεια τη μείωση των 
εθνικών αποθεμάτων αίματος και τη δημιουργία σοβαρών 
προβλημάτων στους ασθενείς που χρειάζεται να μεταγγι-
στούν.
Για τους λόγους αυτούς, το ΕΚΕΑ καλεί νέους και παλιούς 
εθελοντές αιμοδότες να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτής 
της δύσκολης περιόδου και να προσέλθουν στην Εθελο-
ντική Αιμοδοσία την Τετάρτη 28 και την Πέμπτη 29 Ιουλίου 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΜΕΤΡΟ Συντάγμα-

τος, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το απόγευμα
Οι εθελοντές αιμοδότες που έχουν λάβει μέρος στο Εθνι-
κό Πρόγραμμα Εμβολιασμών μπορούν να αιμοδοτήσουν 
εφόσον αισθάνονται καλά, ενώ στην περίπτωση που μετά 
τον εμβολιασμό παρουσιαστούν τυχόν αντιδράσεις, μπο-
ρούν να προσφέρουν αίμα 7 ημέρες μετά την πάροδο των 
συμπτωμάτων.
Για τη διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα ληφθούν όλα τα προ-
βλεπόμενα μέτρα:
• Θερμομέτρηση κατά την είσοδο
• Χορήγηση του απαραίτητου εξοπλισμού ατομικής 

προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικό) 
• Αποστείρωση στις καρέκλες αιμοδοσίας 
• Τήρηση των αποστάσεων 
• Τηλεφωνικά ραντεβού, προκειμένου να αποφευ-

χθούν φαινόμενα συγχρωτισμού
Για ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 
2132146716 και 2132146726 (από 22/7 έως 27/7, 9.00-
15.00).
• Για να δώσεις αίμα χρειάζεται:
• Να είσαι 18-65 ετών
• Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ γεύμα πριν την αιμοδοσία
• Να έχεις κοιμηθεί τουλάχιστον 5 ώρες
• Να αναφέρεις τυχόν ασθένειες και φάρμακα που 

λαμβάνεις στο γιατρό της αιμοδοσίας
• Εάν έχεις κάνει τατουάζ να έχουν παρέλθει 4 μήνες

Το ΕΚΕΑ καλεί νέους και παλιούς 
εθελοντές αιμοδότες να ανταπο-
κριθούν στις ανάγκες αυτής της 
δύσκολης περιόδου

Στην προσπάθεια αναχαίτισης του νεότερου κύματος της πανδημίας 
COVID-19, τίθεται το ερώτημα αν πρέπει να εμβολιαστούν τα παι-
διά. Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλ-
τοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημό-
πουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα στοιχεία του εμβολιασμού των 
παιδιών όπως δημοσιεύτηκαν στο έγκριτο διεθνές περιοδικό «Nature». 
Σύμφωνα με τη δημοσίευση, οι υπεύθυνοι εμβολιασμών του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου συνιστούν την καθυστέρηση των εμβολιασμών για τα 
παιδιά κάτω των 16 ετών , λόγω της μικρής πιθανότητας σοβαρής νό-
σου σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. 
Στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ ήδη ο εμβολιασμός των παιδιών προχωράει 
κανονικά, δεδομένου ότι θα υπάρχει επαρκές απόθεμα εμβολίων. 
Παρόλο που από την αρχή της πανδημίας τα παιδιά νοσούσαν συνήθως 
ήπια, η έστω και μικρή πιθανότητα σοβαρής νόσου, αλλά και οι μακρο-
χρόνιες επιπλοκές (long COVID-19), έχουν οδηγήσει πολλούς παιδία-
τρους στο να προτείνουν τον εμβολιασμό των παιδιών. 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο, η σύσταση αυτή ισχύει για εφήβους 
που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, ή που ζουν μαζί με γονείς που είναι ευ-
παθείς. Στην υποσαχάρια Αφρική τα δεδομένα νοσηλειών και θανάτων 
λόγω COVID-19 είναι ανεπαρκή ως προς την ηλικία, οπότε δεν γνωρί-
ζουμε τη βαρύτητα της νόσου εκεί στα παιδιά ή τις πιθανές συννοσηρό-
τητες όπως η φυματίωση, το HIV ή η υποθρεψία. 

Οι παιδίατροι ανησυχούν για την πιθανή ταυτόχρονη νόσηση ενός 
παιδιού με COVID-19 μαζί με κάποιον συνήθη αναπνευστικό ιό, όπως 
ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός, που σπάνια μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρή νόσο. 
Τα mRNA εμβόλια των εταιρειών Pfizer και Moderna έχουν δοκιμαστεί 
και αποδειχθεί ασφαλή σε παιδιά άνω των 12 ετών, ενώ διενεργούνται 
μελέτες και σε παιδιά άνω των 6 ετών. Ο πιθανός κίνδυνος για ενδοκαρ-
δίτιδα ή περικαρδίτιδα, που έχει αναφερθεί στο εμβόλιο της εταιρείας 
Pfizer, αναδείχθηκε όταν άρχισαν να εμβολιάζονται νεότεροι άνθρωποι 
στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ. Η συσχέτιση μεταξύ του εμβολίου και της καρ-
διακής αυτής φλεγμονής δεν έχει ακόμη αποδειχθεί, οι περισσότεροι 
ασθενείς έχουν αναρρώσει πλήρως και η επίπτωση είναι πολύ χαμηλή, 
δηλαδή 67 περιπτώσεις ανά ένα εκατομμύριο δεύτερες δόσεις σε αγό-
ρια 12-17 ετών και 9 περιπτώσεις αντίστοιχα στα κορίτσια. 
Στη Μάλτα έχει εμβολιαστεί το 80% του πληθυσμού και εμβολιάζονται 
ήδη παιδιά άνω των 12 ετών, με το σκεπτικό να μειωθεί η μετάδοση 
στους ευπαθείς και ηλικιωμένους μέσω της επίτευξης ανοσίας αγέλης. 
Ένα ερώτημα ακόμη σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών είναι το 
εάν είναι ηθικά σωστό να εμβολιαστούν τα παιδιά, όταν σε κάποιες χώ-
ρες του κόσμου δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί οι ευπαθείς ομάδες. Δε-
δομένων των στοιχείων αυτών, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας 
επιδημιολογικός χάρτης για να διαμοιραστούν ανάλογα με τις ανάγκες οι 
διαθέσιμες δόσεις εμβολίων.
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το... ταµείο.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Οι Σκανδιναβοί σε πρώτο 

πλάνο!

Σερί Tips

* Πατρονάτο - Σαρµιέντο (25/07, 19:30): Από τρεις 
σερί νίκες προέρχονται οι γηπεδούχοι, από δύο σερί 
ήττες οι φιλοξενούµενοι. Στο 2.42 προσφέρεται ο άσος 
την Κυριακή. 

* Μάριεχαµν - Ίντερ Τούρκου (25/07, 16:30): Τρία 
µατς αήττητη η Μάριεχαµν, πέντε µατς δίχως νίκη η 
Ίντερ Τούρκου. Στο 1.91 προσφέρεται το 1Χ. 

* Χόνκα - Λάχτι (25/07, 18:30): Από 3/5 ισοπαλίες 
προέρχεται η Χόνκα, από 4/6 η Λάχτι. Στο 2.95 προσφέ-
ρεται η «µοιρασιά».

Goal Tips

* Ουράλ - Κράσνονταρ (25/07, 17:30): Η Ουράλ 
µετρά πέντε σερί Under 2.5 στο ρωσικό πρωτάθλη-
µα. Στο 1.82 προσφέρεται το under της πρεµιέρας.

* Μαλίν - Αντβέρπ (25/0, 14:30): Η Μαλίν, µαζί 
µε τα φιλικά, προέρχεται από 14 συνεχόµενα Goal/
Goal & Over 2.5! Στο 1.95 προσφέρεται το combo 
απέναντι στην Αντβέρπ.

* Κλάγκενφουρτ - Βόλφσµπεργκ (25/07, 18:00): 
Από πέντε σερί Over προέρχονται οι γηπεδούχοι, 
από τρία σερί οι φιλοξενούµενοι. Στο 1.78 προσφέ-
ρεται το Over 2.5 αυτή την Κυριακή. 

Head 2 Head

* Κλαµπ Μπριζ - Έουπεν (25/07, 17:00): Αήττητη 
στα 8 τελευταία µεταξύ τους παιχνίδια η Κλαµπ 
Μπριζ (6-2-0), όλες οι νίκες της συνδυάστηκαν 
µε Over 3.5! Αυτή την Κυριακή το 1 & Over 3.5 
προσφέρεται στο 2.37!

* Άντερλεχτ - Σεν Γκιλουάζ (25/07, 19:30): Στα 
8 προηγούµενα µεταξύ τους παιχνίδια επιβεβαι-
ώθηκε το No Goal! Στο 1.88 προσφέρεται το να µη 
σκοράρουν και οι δύο οµάδες για ακόµη µία φορά. 

* Μπρόντµπι - Βίµποργκ (25/07, 19:00): Και 
στα 7 τελευταία µεταξύ τους παιχνίδια επικράτησε 
ο φιλοξενούµενος! Το διπλό αυτή την Κυριακή 
προσφέρεται στο 4.15!

www.freesunday.gr28 25.07.2021

sports

Το Betarades.gr και η Free Sunday 
αυτή την Κυριακή σάς προτεί-
νουν πέντε δυνατά προγνωστικά 
από την ποδοσφαιρική δράση σε 
Γερµανία, Σκανδιναβία και Βρα-

ζιλία, ενδιάµεσα στα ευρωπαϊκά προκριµατικά 
και λίγες εβδοµάδες πριν από την έναρξη των 
µεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθληµάτων. Ας πε-
ράσουµε λοιπόν στην ανάλυση των προγνωστι-
κών µας. 
Ξεκινάµε τις στοιχηµατικές µας προτάσεις από 
τη Γερµανία και την πρεµιέρα της 2.Bundesliga. 
Στις 14:30 η Νυρεµβέργη υποδέχεται την Άουε. 
Οι γηπεδούχοι τερµάτισαν στην 11η θέση για 
τη σεζόν 2020/2021, δίχως ουσιαστικά να κιν-
δυνέψουν µε υποβιβασµό, αλλά ούτε να διεκ-
δικήσουν την άνοδο. Θα αγωνιστούν στην κα-
τηγορία για τρίτη διαδοχική χρονιά, µε στόχο 
πάντα την επάνοδο στα «σαλόνια» της Μπου-
ντεσλίγκα. Στον πάγκο της οµάδας παρέµεινε ο 
26χρονος Ρόµπερτ Κλάους και αστέρι της οµά-
δας είναι ο εξτρέµ Χακ. Στα φιλικά προετοιµα-
σίας είχε ρεκόρ 3-1-0, οι νίκες της συνοδεύτη-
καν µε Goal/Goal και Over 3.5.
H Άουε παρέµεινε στην κατηγορία για πέµπτη 
σερί χρονιά, τερµατίζοντας πέρσι στη 12η θέση, 
ισόβαθµη µε τη σηµερινή της αντίπαλο. Το φι-
νάλε της σεζόν της στιγµατίστηκε από την ντρο-
πιαστική εντός έδρας ήττα από την Πάντερ-
µπορν µε 3-8! Στόχος της και φέτος είναι η γρή-
γορη εξασφάλιση της παραµονής. 
Πιο ποιοτική οµάδα η Νυρεµβέργη, µπαίνει 
στη σεζόν µε στόχο την άνοδο και θεωρούµε 
ότι θα ξεκινήσει µε το δεξί. Θα στηρίξουµε τον 
άσο, σε απόδοση 1.72. 
Συνεχίζουµε τις επιλογές µας από τη Σου-

ηδία, όπου στις 16:00 η Κάλµαρ υποδέχεται 
την Τζουργκάρντεν για τη 12η αγωνιστική της 
Allsvenskan. 
Με άσχηµο τρόπο επέστρεψε από τη διακοπή η 
Κάλµαρ, στα τρία µατς του Ιουλίου µέτρησε µία 
ισοπαλία και δύο ήττες. Πιο πρόσφατα, έχασε 
στη Στοκχόλµη από την ΑΪΚ µε 2-0, σε ένα 
µατς που η ίδια είχε την κατοχή αλλά οι γηπε-
δούχοι τις ευκαιρίες και τα γκολ. Προηγήθηκε 
η εντός έδρας ήττα από τη Χάκεν µε 2-3. Πλέον 
έπεσε στην 9η θέση της βαθµολογίας µε 14 πό-
ντους (3-5-3), στο -8 από την πρώτη τριάδα. 

Η Τζουργκάρντεν θέλει φέτος να επιστρέ-
ψει στην κορυφή της Σουηδίας και µέχρι στιγ-
µής τα πάει περίφηµα. Αήττητη στα έξι τελευ-
ταία παιχνίδια της (3-3-0), επέστρεψε από τη 
διακοπή µε νίκη επί της Έρεµπρο (3-0), ισο-
παλία στη Χάλµσταντ (0-0) και πιο πρόσφατα 
τη συντριβή επί της Σίριους µε 5-1. Εντυπωσι-
ακή η εικόνα της οµάδας του Μπέργκσταντ τη 
∆ευτέρα, προηγούνταν ήδη µε 4-0 από το ηµί-
χρονο και στην επανάληψη έκανε συντήρηση 
δυνάµεων. Βρίσκεται στη 2η θέση της βαθµο-
λογίας, στο -2 από την πρωτοπόρο Μάλµε, αλλά 
µε παιχνίδι λιγότερο. Θα πάµε µε τη φόρµα και 
την ποιότητα των φιλοξενούµενων και θα πο-
ντάρουµε στο διπλό της Τζουργκάρντεν, σε α-
πόδοση 2.10. 
Παραµένουµε στη Σκανδιναβία και µεταφερό-
µαστε λίγο νότια, στην Κοπεγχάγη, όπου στις 
17:00 η οµώνυµη οµάδα υποδέχεται τη Σίλκε-
µποργκ για τη 2η αγωνιστική της SuperLiga 
∆ανίας. 
Η Κοπεγχάγη απογοήτευσε την περασµένη 
σεζόν, βγαίνοντας εκτός διεκδίκησης του τίτ-
λου αρκετά νωρίς και θέλει να επιστρέψει 
άµεσα στην κορυφή της χώρας. Στην πρεµιέρα 
της σεζόν υποδέχθηκε την Άαλµποργκ µε το τε-
λικό 2-2 να την αδικεί, αφού ήταν καλύτερη στο 
γήπεδο, προηγήθηκε 2-1 στο 47’, αλλά η απο-
βολή του Μπόιλεσεν στο 73’ δεν της επέτρεψε 
να πιέσει όσο ήθελε στο φινάλε. 
Η Σίλκεµποργκ επέστρεψε στη µεγάλη κατη-
γορία της ∆ανίας τερµατίζοντας δεύτερη πέρσι 
στη Β’ κατηγορία και στην πρεµιέρα απέσπασε 
τον βαθµό της ισοπαλίας εντός έδρας µε τη Σο-
ντερίσκε. Φτωχό παιχνίδι από άποψη θεάµα-
τος, η Σίλκεµποργκ είχε την πρωτοβουλία και 



ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 25/07
14:30 Νυρεµβέργη - Άουε   1  1.72

16:00 Κάλµαρ - Τζουργκάρντεν   2  2.10

17:00 Κοπεγχάγη - Σίλκεµποργκ  Κοπεγχάγη 1 (Ασιατικό)  1.95

18:30 Κουόπιο - Ίλβες   1  1.80

22:00 Φλαµένγκο- Σάο Πάουλο   X2  2.05
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

περισσότερες τελικές, αλλά ε-
ντέλει δεν βρήκε τον στόχο. 
Υπάρχει σαφής διαφορά ποι-
ότητας ανάµεσα στις δύο οµά-
δες, η Κοπεγχάγη είναι πολύ α-
νώτερη και µετά την γκέλα της 
πρεµιέρας την περιµένουµε συ-
γκεντρωµένη και πεισµωµένη. 
Θα πάµε µε τους γηπεδούχους 
και θα ανεβάσουµε την από-
δοση του άσου µε -1 (ασιατικό) 
χάντικαπ στο 1.95.
Σκανδιναβική και η επόµενη 
επιλογή µας, αυτήν τη φορά 
από τη Φινλανδία. Στις 18:30 
η Κουόπιο υποδέχεται την 
Ίλβες για τη 13η αγωνιστική της 
Veikkausliiga. 
Σε τροµερή κατάσταση η Κου-
όπιο, τρέχει νικηφόρο σερί έξι 
αγώνων στο πρωτάθληµα, µε 
µόλις ένα γκολ παθητικό σε 
αυτό το διάστηµα! Την προη-
γούµενη αγωνιστική επικρά-
τησε στην έδρα της Χάκα µε 0-1 
και µείωσε την απόσταση από 
την πρωτοπόρο Ελσίνκι στους 
έξι βαθµούς. 
Η Ίλβες, από την πλευρά της, 
προέρχεται από εντός έδρας 
ήττα (0-1) από τη Σεϊναγιόεν 
την προηγούµενη Παρασκευή 
και έπεσε στην 7η θέση της βαθ-
µολογίας µε 17 βαθµούς (5-2-5). 
Αρκετά αδύναµη µακριά από το 
γήπεδό της, σε έξι ταξίδια έχει 
µαζέψει πέντε βαθµούς (1-2-3). 
Η Κουόπιο αξίζει τη στήριξή 
µας, είναι σε σούπερ µοµέ-
ντουµ, παίζει µε αυτοπεποίθηση 
και δεν απειλείται αµυντικά. Ε-
πιλογή ο άσος στο 1.80. 
Ολοκληρώνουµε τα κυριακά-
τικα προγνωστικά µας από τη 
Βραζιλία. Στις 22:00, η Φλα-
µένγκο υποδέχεται τη Σάο Πά-
ουλο για τη 13η αγωνιστική του 

Μπραζιλεϊράο. 
Ανεβασµένη το τελευταίο διά-
στηµα η Φλαµένγκο, µέσα σε 
10 ηµέρες έχει πετύχει τέσσε-
ρις σερί νίκες, δύο για το πρω-
τάθληµα και δύο για το Κόπα 
Λιµπερταδόρες επί της Ντε-
φένσαϊ Χουστίσια, παίρνο-
ντας την πρόκριση για τα προ-
ηµιτελικά. Εντός των συνό-
ρων συνέτριψε την Μπαΐα 0-5 
εκτός έδρας και ανέβηκε στην 
6η θέση µε 18 πόντους σε 10 
παιχνίδια, στο -10 από την κο-
ρυφή. 
Η Σάο Πάουλο πανηγύρισε ε-
πίσης την πρόκριση στα προ-
ηµιτελικά του Κόπα Λιµπερ-
ταδόρες µε σπουδαίο διπλό 
(1-3) στην έδρα της Ρασίνγκ 
Κλουµπ µεσοβδόµαδα. Εντυ-
πωσιακή εµφάνιση από την 
οµάδα του Ερνάν Κρέσπο, η 
οποία θέλει να κουβαλήσει 
το θετικό µοµέντουµ και στα 
εγχώρια, αφού βρίσκεται χα-
µηλά στο Μπραζιλεϊράο (16η). 
∆υνατό ντέρµπι στο Ρίο, η 
Φλαµένγκο ανεβάζει στρο-
φές, όµως το παιχνίδι είναι 
πιο δύσκολο απ’ ό,τι δείχνουν 
οι αποδόσεις. Βρίσκουµε αξία 
στους φιλοξενούµενους και 
ποντάρουµε στο Χ2, σε από-
δοση 2.05. 
Αυτές ήταν οι προτάσεις του 
Betarades.gr για µία ακόµη ε-
βδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε 
ότι στο κορυφαίο ενηµερω-
τικό site για το στοίχηµα µπο-
ρείτε να βρίσκετε επιλογές 
για live betting σε όλη τη δι-
άρκεια του Σαββατοκύρια-
κου, αλλά και τις υπόλοιπες 
ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη 
στοιχηµατική δράση. Καλή 
τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!
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«ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ: Ο ΠΑΡΕΞΗΓΗ-
ΜΕΝΟΣ ΗΡΩΑΣ»
Το ιστορικό δράμα του Γιάννη Κωσταρά, σε 
σκηνοθεσία Μάνου Αντωνίου, περιοδεύει 
με πρώτο σταθμό το Θέατρο Πέτρας, την 
Κυριακή 25 Ιουλίου 2021 στις 21:30. Η 
παράσταση αφορά τη ζωή και το έργο του 
Γεώργιου Καραϊσκάκη, πρωτεργάτη της 
Ελληνικής Επανάστασης. Η ιδιοτυπία του 
έργου είναι πως ο βασικός χαρακτήρας, ο 
Καραϊσκάκης, παρουσιάζεται εκ γραφής χω-
ρίς καμία διάθεση ωραιοποίησης και ηρω-
οποίησης, αλλά η προσέγγισή του γίνεται 
με βάση κοινωνιολογικά και ψυχολογικά 
στοιχεία. Στον ρόλο του αφηγητή ο Κώστας 
Αρζόγλου και στον ρόλο του Καραϊσκάκη ο 
Μάνος Αντωνίου. Στο ρόλο της Γκόλφως η 
Ιωάννα Πηλιχού και στον ρόλο της Μαριώς 
η Φιλίτσα Καλογεράκου.

OUR FESTIVAL 7
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2021 
του Δήμου Χαλανδρίου, επτά ημέρες 
γεμάτες θέατρο, μουσική, χορό, video art, 
performances, παιδικές παραστάσεις αλλά 
και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, 
υπόσχονται όμορφες στιγμές στο κοινό, με 
ελεύθερη είσοδο, με υπηρεσίες προσβασι-
μότητας για ΑμεΑ. Πολυδιάστατο, συμπε-
ριληπτικό και αλληλέγγυο, το Our Festival 
–από το 2015– δίνει βήμα σε δημιουργούς 
από όλο το φάσμα των τεχνών να παρουσιά-
σουν το καλλιτεχνικό τους έργο. Για πρώτη 
φορά φέτος, εμπλουτίζει το πρόγραμμά του 
με τρεις δράσεις από το εξωτερικό, ανοίγο-
ντας έτσι τον διάλογο με τη διεθνή καλλιτε-
χνική κοινότητα. 

«ΦΑΊΔΡΑ» ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ
H «Φαίδρα» σε σκηνοθεσία Μάνου Καρα-
τζογιάννη ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων 
την Τετάρτη 28 Ιουλίου, ενώ ταυτόχρονα 
ξεκινά την προετοιμασία για το ταξίδι της 
στη Σουηδία στις αρχές Σεπτεμβρίου, μετά 
από πρόσκληση σ’ ένα από τα μεγαλύ-
τερα εθνικά θέατρα της περιφέρειας, το 
Östgötateatern. Μια δυναμική και ιδιαίτερη 
σκηνική σύνθεση από τα κορυφαία κείμενα 
της αρχαίας ελληνικής και ευρωπαϊκής 
γραμματείας, ο «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη 
και η «Φαίδρα» του Ρακίνα, σε μετάφραση 
του Στρατή Πασχάλη, που αφηγούνται επί 
σκηνής η Σαβίνα Γιαννάτου στον ρόλο της 
θεάς Αφροδίτης, η Μίνα Αδαμάκη στον 
ρόλο της Τροφού, η Ραφίκα Σαουίς στον 
ρόλο της Φαίδρας καθώς και ο Σπύρος Περ-
δίου στον ρόλο του Θησέα και ο Δημήτρης 
Τσίκλης στον ρόλο του Ιππόλυτου.

24-30/07
ATZENTA

Οι ΜΕΛΙSSES, έχοντας στο ενεργητικό τους 
περισσότερα από 1.200 live στα 12 χρόνια 
τους, αποδεικνύουν ότι το δυνατό τους χαρα-

κτηριστικό παραμένει η επαφή τους με τον κόσμο. Το 
αγαπημένο συγκρότημα έρχεται στο Θέατρο «Άλσος» 
και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις επι-
τυχίες του, όπως «Το κύμα», το «Έλεγες», το «Γιατί», 
το «Όλα μοιάζουν Καλοκαίρι», το «Δεν έχω ιδέα», το 
«Είμαι αλλού», το «Κρυφτό», το «Ένα λεπτό», αλλά και 
μοναδικές διασκευές που όλοι έχουμε αγαπήσει. Μαζί 
τους επί σκηνής θα βρίσκεται ο Θέμης Αδαμαντίδης. 

ΟΊ ΜΕΛΊSSES ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 
«ΑΛΣΟΣ» – GUEST STAR 
Ο ΘΕΜΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΊΔΗΣ
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Η Μικρή Αμάλ ξεκινάει  
το μεγάλο ταξίδι της  

στην Ελλάδα

«Μ
η μας ξεχνάτε» είναι το 
μήνυμα που μεταφέρει η 
9χρονη Αμάλ που ξεκίνησε 
από τη Συρία και διασχίζει 
την Ευρώπη, αναζητώντας 

τη μητέρα της στη γη που απλώνεται μπροστά της. 
Περπατάει από χώρα σε χώρα, γνωρίζει άλλα παιδιά 
και ανθρώπους, πάντα με την ελπίδα πως κάπου θα 
υπάρχει γι’ αυτήν το σπίτι που θα μείνει, θα μεγαλώσει, 
θα μορφωθεί και θα φτιάξει τον δικό της κόσμο. 
Το «Ταξίδι» είναι ένα διεθνές, και χωρίς προηγούμενο, 
φεστιβάλ πολιτισμού «σε κίνηση», με καλλιτεχνικές εκ-
δηλώσεις, σινεμά, θέατρο, χορό, μουσική, συναυλίες, 
πρωτότυπες εικαστικές εγκαταστάσεις και εκπαιδευτι-
κά προγράμματα και δρώμενα, που είναι αφιερωμένο 
στα παιδιά που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις 
χώρες τους και να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό 
τους από την αρχή. 
Ποια είναι όμως η Μικρή Αμάλ; Αυτό το υπέροχο και 
κάπως ψηλό για την ηλικία του κοριτσάκι, που αποφά-
σισε γενναία να κάνει αυτό το ταξίδι στην Ευρώπη; 
Η Μικρή Αμάλ, που στην γλώσσα της η λέξη «Αμάλ» 
σημαίνει «ελπίδα», είναι στην πραγματικότητα μία με-
γάλη μαριονέτα με ύψος 3,5 μέτρα, η οποία αντιπρο-

σωπεύει εκατομμύρια παιδιά-πρόσφυγες, πολλά από 
αυτά χωρισμένα από τις οικογένειές τους. Το μεγάλο 
ύψος της προκαλεί την προσοχή μας, ακριβώς για να 
μας αφυπνίσει για το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρί-
σης που βιώνουν οι πρόσφυγες. Γι’ αυτό χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, ενασχόληση, ιδέες και 
δράσεις. Το ταξίδι της είναι ένας μακρύς δρόμος 8.000 
χιλιομέτρων που ξεκινάει από την Γκαζιαντέπ, μία πόλη 
πλάι στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία, με στάσεις 
σε πάνω από 70 μεγάλες και μικρές πόλεις στην Τουρ-
κία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελβετία, το 
Βέλγιο, τη Γερμανία, με τελικό προορισμό το Μάντσε-
στερ στην Αγγλία. 
Στην Ελλάδα θα την υποδεχθεί πρώτη η Χίος στις 10 
Αυγούστου, αλλά ήδη από την προηγούμενη ημέρα (9 
Αυγούστου) το σινεμά στον Κάμπο θα προβάλει δύο 
ταινίες για τον τόπο που άφησε πίσω της, ενώ, την 
ημέρα της άφιξής της Μικρής Αμάλ στο νησί, οι τοπι-
κές κοινότητες θα την καλωσορίσουν, τραγουδώντας 
παραδοσιακά «Παινέματα» –γραμμένα όμως ειδικά για 
εκείνη–, γεμάτα ευχές για το ταξίδι της. Στις 27 Αυγού-
στου θα επισκεφθεί τα Ιωάννινα και τον προσφυγικό 
καταυλισμό Κατσικά, όπου χίλια πεντακόσια φωτεινά 
μηνύματα θα της δείξουν τον δρόμο για το κέντρο της 

πόλης, ενώ στις 28 Αυγούστου θα «χαθεί» μέσα στο 
Κάστρο και θα βρεθεί στη σκηνή του Ιτς Καλέ, σε μία 
παράσταση μουσικής και χορού. Την επομένη, στις 29 
Αυγούστου, την περιμένει μία περιπέτεια αναρρίχησης 
στα Μετέωρα, αλλά και τα Τρίκαλα όπου θα την υπο-
δεχτούν εκατόν πενήντα τεράστια λουλούδια για να 
την συνοδέψουν μέσα στην πόλη. Η Αμάλ συνεχίζει το 
περπάτημα προς τη Λάρισα, κι έτσι στις 31 Αυγούστου 
θα παρακολουθήσει μία διαδραστική συναυλία που θα 
δώσει ζωή σε τριακόσιες μαριονέτες.
Δύο μέρες αργότερα, την 1η Σεπτεμβρίου, θα κατηφο-
ρίσει προς την Ελευσίνα όπου θα την καλωσορίσουν 
έφηβοι που θα της αποκαλύψουν τα «μυστήρια» της 
πόλης τους. Αφού αποχαιρετίσει την Ελευσίνα, στις 2 
Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί την Αθήνα, όπου θα παρα-
μείνει για δύο ολόκληρες ημέρες. Στη μεγαλούπολη, 
για να μη χάσει τον δρόμο της, θα δέσει μια κλωστή 
από τον μίτο σε έναν φανοστάτη, αφήνοντας τα ίχνη 
της πορείας της όσο περπατά στην πόλη. Όταν θα έρθει 
αντιμέτωπη με τον μυθικό Μινώταυρο, θα ξεπεράσει 
τους φόβους της και θα γίνει φίλη μαζί του, παίρνοντας 
έτσι θάρρος για τα επόμενα βήματά της. Στις 3 Σεπτεμ-
βρίου θα βρεθεί σε μία εγκατάσταση ανοιχτού χώρου 
με εικόνες από όνειρα ή και εφιάλτες από τον τόπο που 
άφησε πίσω της. Αναζητά ένα καταφύγιο και το βρίσκει 
στον τελευταίο σταθμό της στον Πειραιά, στις 4 και 5 Σε-
πτεμβρίου. Το Δημοτικό Θέατρο τής ανοίγει την πόρτα 
και της προσφέρει ένα γλυκό νανούρισμα. Χίλια πουλιά 
θα την αποχαιρετήσουν το πρωί στο λιμάνι, με ευχές 
για το μακρύ της ταξίδι που συνεχίζει προς την Ιταλία.
Η περιπλάνησή του κοριτσιού στις οκτώ χώρες ξεπερ-
νάει τα σύνορα, τη γλώσσα και τις πολιτικές πεποιθή-
σεις και ο μοναδικός σκοπός της είναι να ενώσει τον 
κόσμο με την καθαρή και απλή έννοια του ανθρωπι-
σμού. Πρόκειται για μία μοναδική διοργάνωση –σπά-
νια στο είδος της πραγματικά–, για την οποία συνερ-
γάζονται πολλοί άνθρωποι, καλλιτέχνες, εργαστήρια, 
ομάδες, οργανώσεις και οργανισμοί σε πολλά και δια-
φορετικά μέρη της Ελλάδας, για να προσφέρουν χαρά, 
υποστήριξη και ελπίδα.
Επιπλέον, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ένα Βήμα 
Μπροστά» λειτουργεί παράλληλα με τις καλλιτεχνικές 
δράσεις του ταξιδιού. Πριν, μετά αλλά και κατά τη διάρ-
κεια του ταξιδιού της, η Μικρή Αμάλ φέρνει σε επαφή 
νέους ανθρώπους μέσω προγραμμάτων δημιουρ-
γικής μάθησης, βοηθώντας τους να δημιουργήσουν 
φιλίες ζωής μεταξύ τους. Στην Ελλάδα, τα έργα όλων 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ξεκίνησαν τον 
Ιανουάριο του 2021 θα παρουσιαστούν σε τρεις εκθέ-
σεις ξεκινώντας από τις 27/8: στον Πολιτιστικό Χώρο 
«Δ. Χατζής» στην πόλη των Ιωαννίνων, στο Πολιτιστικό 
Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» της Ελευσίνας και 
στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στην Αθήνα.

Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει τη δια-
δρομή και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο 
πέρασμα της Μικρής Αμάλ μέσω του διαδι-
κτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύω-

σης, στο www.walkwithamal.org/el.

Όλες οι εκδηλώσεις έχουν δωρεάν είσοδο.

Το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμο 
στον ιστότοπο του «Ταξιδιού»: http://www.

walkwithamal.org/events/.
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«Ορέστης» του Ευριπίδη σε 
σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα: 
Σύγχρονη μεταγραφή με σκηνική 

πληθωρικότητα

Α
ναφερόμενος στον «Ορέστη» του 
Ευριπίδη (408) στην περίφημη 
«Παγκόσμια Ιστορία» του για το 
Θέατρο, ο έγκριτος Βρετανός 
θεωρητικός Αλαρντάις Νίκολ 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ολωσδιόλου 
αβέβαιο είναι το τι επιζητεί ο Ευριπίδης εδώ». 
Στον βαθμό που δεχόμαστε να συμμεριστούμε 
αυτή τη θέση, είναι εύλογο να γεννηθούν 
ερωτήματα για το ποιο μπορεί να είναι το όραμα 
μιας σύγχρονης σκηνικής ανασύστασης αυτού 
του όψιμου έργου του αρχαίου ποιητή.
 Στη ροή του χρόνου, το εν λόγω δράμα 
αντιμετωπίστηκε από τρεις κύριες οπτικές 
γωνίες. Αρχικά, η κορύφωση της δράσης 
του, προϊόν μιας τολμηρής διαχείρισης του 
παραδοσιακού μύθου, το κατέστησε μέχρι και 
στους μεταγενέστερους χρόνους προσφιλές 
σε ένα κοινό που επιζητούσε ασθμαίνουσες 
μεταβολές καταστάσεων και βίαιες εκδηλώσεις. 
Ακολούθως, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα της 
ίντριγκας και του σασπένς υπήρξε επιδεκτική 
σε μια ανάλογη ανάπτυξη της σκηνικής 
εντυπωσιακότητας (στην οποία ο Ευριπίδης 
φαίνεται ότι είχε επενδύσει συστηματικά), 
γεγονός που μπορούσε να μετατρέψει το 
ανέβασμα αυτής της τραγωδίας σε ένα ατόφιο 

θέαμα. Τέλος, το κεντρικό θεματικό μοτίβο 
που διατρέχει την υπόθεση, «δύο απόκληροι 
εναντίον μιας συντεταγμένης τάξης πραγμάτων», 
δεν απέφυγε ακόμα και μια εργαλειοποίηση με 
πολιτικές παραμέτρους. 
Ωστόσο, πέρα από όλες αυτές τις προσεγγίσεις, 
το στοιχείο που εξέφευγε της προσοχής των 
δημιουργών ήταν η αίσθηση ότι ο πραγματικός 
πρωταγωνιστής στον «Ορέστη» δεν είναι ο 
μύθος (ο οποίος, μάλιστα, εμφανίζεται να 
έχει εξαντλήσει το κεφάλαιό του) ούτε καν οι 
γλαφυρά απεικονιζόμενοι ήρωές του, αλλά 
ο ίδιος ο Ποιητής. Υπάρχει μια υπεριπτάμενη 
προσχηματικότητα σε αυτή την τραγωδία που 
ξεπερνά τα στεγανά της συνθήκης ότι, ούτως ή 
άλλως, ο δημιουργός είναι παρών στο έργο του, 
κινώντας τα νήματά του. Εδώ, περισσότερο από 
ποτέ, αφουγκραζόμαστε την ηχηρή φωνή του 
Ευριπίδη, ο οποίος, έχοντας αφομοιώσει κριτικά 
τη σοφιστική, εκφράζεται με σκεπτικισμό και 
ρεαλισμό. Πενήντα χρόνια μετά την αισχυλική 
«Ορέστεια», στην οποία το Δίκαιο βρίσκει τη 
θεσμική εγκυρότητά του, έρχεται εκείνος για 
να διατρανώσει εμφατικά ότι οι φυσικοί νόμοι 
και οι αδάμαστες δυνάμεις του ενστίκτου της 
επιβίωσης και των ορμεμφύτων είναι εκείνα 
τα στοιχεία που περισσεύουν, και τελικά 

κατισχύουν, ανάμεσα σε Πολιτείες, νόμους 
και καλοκουρδισμένες, πλην όμως ύπουλες, 
ρητορείες.
Αυτή η αγωνιώδης και συνάμα κοφτερή 
πεποίθηση του Ευριπίδη, που φέρει μαζί της 
τη σύλληψη ενός κόσμου απογυμνωμένου, 
έκθετου και μετέωρου, καθώς κι ενός ανθρώπου 
που περιπλανιέται ανάμεσα στα πολιτισμικά 
κατασκευάσματά του και σε αναξιόπιστα θεϊκά 
ερείσματα, δεν αντιστοιχήθηκε με όλη τη 
σκηνική πληθωρικότητα που έλαβε χώρα στο 
αργολικό θέατρο, απόπειρα μιας μεταγραφής 
της ευρυπιδικής σκηνικής εντυπωσιακότητας. 
Το ομογενοποιημένης αισθητικής αστικό σαλόνι 
του βάθους, στη θέση του παλατιού, παρέπεμπε 
σε μια ερμηνεία με ταξικούς όρους, αφήνοντας 
στο περιθώριο την καταγωγική σχέση της 
εξουσίας με το μεταφυσικό πυρήνα του μύθου 
που διαποτίζει τη δραματική ποίηση, μέσω του 
οποίου τροφοδοτοτείται η ουσία της τραγικότητας 
των προσώπων. Σε αυτές τις συντεταγμένες, 
η περιχαράκωση των κεντρικών ηρώων στον 
βορβορώδη κύκλο της ορχήστρας φάνταζε 
ένας μοναχικός προμαχώνας της αρχέγονης 
ποιότητας της μυθολογικής παράδοσης, 
χωρίς πειστικές οργανικές σχέσεις. Ο Άρης 
Σερβετάλης (Ορέστης) κατοχύρωσε ένα ύφος 
λόγου εναργές, ελεγχόμενο, προσηλωμένο στα 
μεγέθη και απαλλαγμένο από την τροχοπέδη 
του στόμφου, υιοθετώντας, ωστόσο, ένα 
στυλιζαρισμένο κινησιολογικό κώδικα που 
διατάραζε την αρτιμέλεια της συνολικής 
παρουσίας του. Η Μαίρη Μηνά (Ηλέκτρα), αν και, 
ενίοτε, αξιοπρόσεκτα συμπαγής και πυρετώδης, 
άφησε να διαφανεί ότι δεν έχει εμπεδώσει 
επαρκώς τις συμβατές με τον συγκεκριμένο 
χώρο υποκριτικές συχνότητες. Ο Αιμιλιανός 
Σταματάκης (Πυλάδης) κινήθηκε σύμμετρα και 
με αυτοκυριαρχία, επιτυγχάνοντας να καταδείξει 
τις αντίρροπες δυνάμεις που συνυπάρχουν 
στον ήρωά του. Ο Πάνος Βλάχος ιχνηλάτησε 
με ψυχολογική αυτοπαρατηρησία τον Μενέλαο, 
εκβάλλοντας σε ένα εσωτερικά υποκινούμενο 
κρεσέντο. Ο Γιώργος Ψυχογιός (Τυνδάρεως) 
ανέδειξε τις σκοτεινές πτυχώσεις μιας επιδέξιας 
επιχειρηματολογίας, αντιπαρερχόμενος μια 
συσκοτιστική συναισθηματική φόρτιση. Η 
Νικολέτα Κοτσαηλίδου προσέδωσε στην 
Ελένη έναν μονόχορδο ναρκισσισμό, χωρίς να 
αναδείξει το κάλλος ως αυταξία, απρόσβλητο 
θείο αγαθό και φυσική επιταγή. Ο Ζερόμ Καλουτά 
(Φρύγας) αντικατόπτρισε με δόσεις ελεγχόμενης 
κωμικότητας τη μαλθακή βαρβαρική φύση 
που είχαν προσδώσει στους Τρώες κατά τον 
5ο αιώνα. Στο πλαίσιο της πληθωρικότητας 
των σκηνικών σημείων εντάχθηκε και το 
μουσικό στοιχείο (Σταύρος Γασπαράτος), εν είδει 
διαρκούς υπόκρουσης, που μετέτρεπε τη δράση 
σε ρετσιτατίβο, ενώ σε καθοριστικό παράγοντα 
αποφόρτισης του γενικότερου πλεονασμού 
αναδείχθηκε η απέριττη, διαυγών νοημάτων 
και ουδόλως εντυπωσιοθηρική μετάφραση του 
Γιώργου Χειμωνά. 

Σκηνοθεσία - 
Δραματουργική 
επεξεργασία: 
Γιάννης Κα-
κλέας
Μετάφραση: 
Γιώργος Χει-
μωνάς
Σκηνικά: Ηλέ-
νια Δουλαδίρη 
- Γιάννης Κα-
κλέας
Κοστούμια: Η-
λένια Δουλα-
δίρη
Μουσική: Σταύ-
ρος Γασπαρά-
τος
Κίνηση: Άρης 
Σερβετάλης
Φωτισμοί: 
Στέλλα Κάλτσου

INFO
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Στάθης Παπαγεωργίου παρουσιά-
ζει το νέο τραγούδι του. Το «Καλύ-
τερα να φεύγω» είναι ένα τραγούδι 
που έχει γράψει η Πέννυ Μπαλτα-
τζή για τον νέο ερμηνευτή, που βρί-
σκει εδώ την ευκαιρία να φανερώ-

σει ένα άλλο ύφος από αυτό που συναντήσαμε στα 
προηγούμενα τραγούδια του. Ένα αλέγκρο τρα-
γούδι, με καλοκαιρινό ρυθμό που παρασύρει, έρ-
χεται και δίνει την τόσο απαραίτητη αισιοδοξία και 
το κίνητρο που όλοι χρειαζόμαστε, φεύγοντας απ’ 
ό,τι μίζερο μας κρατάει πίσω.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο σας τραγούδι 
«Καλύτερα να φεύγω», γραμμένο από την Πέννυ 
Μπαλτατζή. Πείτε μας για τη συνεργασία σας με 
την Πέννυ.
Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτήν τη συνεργασία! 
Για έναν ερμηνευτή που βρίσκεται στα πρώτα βή-
ματα της δισκογραφίας του, ήταν ευλογία να έρθει 
αυτό το όμορφο, ρυθμικό τραγούδι από την Πέννυ 
Μπαλτατζή. Δεν είναι μόνο το ταλέντο και η δημι-
ουργικότητα που την περιτριγυρίζουν, αλλά είναι 
κυρίως η ευγένειά της, το χαμόγελό της, τα ωραία 
χρώματα που εκπέμπει και η απλότητα της που την 
κάνουν ξεχωριστή πρώτα σαν άνθρωπο και μετά 
σαν δημιουργό. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα που μου 
εμπιστεύθηκε ένα από τα «παιδιά» της και ανυπο-
μονώ να έρθει μια τέτοια στιγμή ξανά!

Ως χαρακτήρας μένετε σε κάτι που σας χαλάει ή 
είστε αποφασιστικός και δίνετε τέλος;
Εξαρτάται. Πολλές φορές όταν μας «χαλάει» κάτι, 
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και κακό για 
εμάς. Μπορεί να είναι απλά διαφορετικό και να μας 
ξεβολεύει από τα συνηθισμένα και από ό,τι γνωρί-
ζουμε μέχρι σήμερα. Ίσως να χρειαστεί να μείνεις 
λίγο σε αυτό και να δεις τι έχει να σου πει. Δηλαδή 
αυτό που λέει, «να είσαι γρήγορος αλλά να μη βιά-
ζεσαι». 
Αν πάλι μιλάμε για μια νοσηρή κατάσταση, όπως 
και να έχει, νομίζω πως το βασικότερο είναι να 
συνειδητοποιήσω ότι με «χαλάει». Πολλές φορές 
μένω ασυναίσθητα σε μία τέτοια κατάσταση για κά-
ποιον καιρό και, μέχρι να καταλάβω τι μου φταίει, 
ζορίζομαι και ψάχνω την αιτία. Όταν έρθει η στιγμή 
της αναγνώρισης όμως… όπου φύγει, φύγει!

Το τραγούδι γράφτηκε μέσα στη δεύτερη καρα-
ντίνα. Τι σας άφησε αυτό το διάστημα των περιο-
ρισμών; Θετικά ή αρνητικά.
Όλο αυτό μου έχει αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση. 
Δεν ήταν καθόλου ωραία αίσθηση να περιορίζο-
νται τα βήματά σου, αλλά στενοχωριόσουν και πο-
νούσες με όσα άκουγες να συμβαίνουν, και έτσι έ-
νιωθα πολλές φορές τον περιορισμό ως αναγκαίο 
κακό. Άλλες φορές όμως, κάποια μέτρα μού φαί-
νονταν άσκοπα, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, και 
αυτό με ενοχλούσε. 
Όμως υπήρχαν και καλά. Ο περιορισμός των εξω-
τερικών μετακινήσεων με έβαλε σε μια ωραία δια-
δικασία, να κοιτάξω λίγο καλύτερα τους δικούς μου 
εσωτερικούς περιορισμούς και εμπόδια! Να δω τα 

δικά μου αυτογκόλ και να προσπαθήσω να τα προ-
σπεράσω! 

Τραγουδάτε γιατί….
Γιατί αλλιώς δεν γίνεται! Έτσι απλά το νιώθω. 
Είναι καταφύγιο, προορισμός και διέξοδος. Ω-
στόσο, δεν μου αρέσει να τραγουδάω για να τρα-
γουδάω. Αν έρθουν τέτοιες στιγμές, είναι οι χειρό-
τερές μου. Αν το τραγούδι δεν μοιράζεται, αρρω-
σταίνει. Αν δεν υπάρχουν επικοινωνία και επαφή 
έστω με έναν άνθρωπο με αφορμή ένα τραγούδι, 
χάνεται όλη η ουσία. Αν τραγουδάμε για να δεί-
ξουμε εμάς και όχι το τραγούδι, τότε αυτό παθαί-
νει ασφυξία, επειδή το σφίγγουμε και το καπακώ-
νουμε. 
Προσωπικά τραγουδάω, για να μιλήσω με την 
παρέα γύρω μου και να περάσει όμορφα, μόνο 
έτσι θα νιώσω ότι έγινε κάτι. Το τραγούδι το 
νιώθω σαν διακονία. Το υπηρετείς, δεν σε υπηρε-
τεί. Γίνεσαι μικρότερός του, για να χωρέσεις μέσα 
του και να φαίνεται αυτό, όχι εσύ! 

Έχετε τη δυνατότητα να παίξετε μαζί με τους αγα-
πημένους σας καλλιτέχνες… Ποιοι θα ήταν αυτοί;
Είναι τόσοι πολλοί αυτοί οι αγαπημένοι! Ο Γιάννης 
Κότσιρας και η Γιώτα Νέγκα είναι δύο από αυτούς! 

Τι σας ικανοποιεί περισσότερο στη μουσική και 
στο τραγούδι;
Η αυθεντικότητα και η ειλικρίνεια. Δεν είναι πάντα 
εύκολο να τα βρεις σήμερα. Κρύβονται ή χάνονται 
από την εμπορικότητα! 

Τι σας δίνει έμπνευση;
Οι απλοί άνθρωποι με καθαρή ματιά. Αυτοί με κά-
νουν να νιώθω πως υπάρχει ελπίδα και μου δίνουν 
ένα αθόρυβο αλλά μεγάλο κίνητρο να συνεχίσω! 

Τι ακούτε στις προσωπικές σας στιγμές; Ποιοι 
καλλιτέχνες σάς έχουν σημαδέψει;
Ακούω κυρίως Μάνο Χατζιδάκι, Σταύρο Ξαρχάκο 
και Σταμάτη Κραουνάκη. Αυτοί έχουν ξεχωριστή 
θέση μέσα μου, ο καθένας για διαφορετικό λόγο. 

Στάθης Παπαγεωργίου
«Αν το τραγούδι δεν 
μοιράζεται, αρρωσταίνει»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για 
τον Πληθυσμό (UNFPA) και η SAS 

συνεργάζονται για την πρόληψη της 
έμφυλης βίας με τη βοήθεια της τεχνητής 

νοημοσύνης

Η SAS και το Περιφερειακό Γραφείο του 
Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον 
Πληθυσμό (UNFPA) για την Ανατολική 

Ευρώπη και Κεντρική Ασία ενώνουν τις 
δυνάμεις τους για την πρόληψη της έμφυλης 
βίας, μίας από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο.
Η SAS, παγκόσμιος ηγέτης στα analytics, 
θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία και τη 
βοήθεια των επιστημόνων δεδομένων σε όλη 
την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της 
Αφρικής για να δημιουργήσει data-based 
λύσεις για την πρόληψη της βίας. Το UNFPA 
θα προσφέρει την εξειδίκευση και την εμπειρία 
του από το εκτεταμένο έργο του σχετικά με την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης 
βίας, καθώς και τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπιστευτικότητας 
των δεδομένων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και προσεγγίσεις με επικέντρωση στο θύμα. Η 
πρωτοβουλία ξεκίνησε στο «C’s Club» της SAS, 
μια διοργάνωση που συγκεντρώνει στελέχη από 
την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση 
Ανατολή, την Αφρική και τη Ρωσία, τα οποία 
καλούνται να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα.
«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για αυτήν 
την πρωτοβουλία, καθώς ενώνει τα ισχυρά 
data analytics της SAS με την τεχνογνωσία του 

UNFPA για την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας. Με αυτήν τη νέα συνεργασία ελπίζουμε να 
βρούμε νέους τρόπους χρήσης των δεδομένων 
και των analytics, για να βάλουμε ένα τέλος 
σε μία από τις κυρίαρχες μορφές παραβίασης 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων: την κακοποίηση 
που υφίστανται γυναίκες και κορίτσια σε όλο 
τον κόσμο, απλά και μόνο λόγω του φύλου 
τους», λέει η Alanna Armitage, διευθύντρια του 
Περιφερειακού Γραφείου του UNFPA για την 
Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.
Η έμφυλη βία δεν γνωρίζει κοινωνικά, οικονομικά 
ή εθνικά σύνορα. Παγκόσμια, εκτιμάται ότι μία 
στις τρεις γυναίκες (30%) έχει υποστεί σωματική 
ή σεξουαλική κακοποίηση, σύμφωνα με στοιχεία 
του ΠΟΥ. Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι το 18% 
των γυναικών έχουν υποστεί κακοποίηση από 
τον σύντροφό τους.
Παράλληλα, η έμφυλη βία προκαλεί και αρνητικό 
οικονομικό αντίκτυπο, καθώς υπολογίζεται 
ότι παγκοσμίως το κόστος της βίας κατά των 
γυναικών μπορεί να ανέλθει περίπου στο 2% 
του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αυτό ισοδυναμεί με 1,5 
τρισεκατομμύρια δολάρια, περίπου το μέγεθος 
της οικονομίας του Καναδά.
Η έμφυλη βία έχει σοβαρό σωματικό και 
ψυχολογικό αντίκτυπο και η πλειοψηφία των 
περιστατικών δεν καταγγέλλεται ποτέ στην 
αστυνομία ή σε άλλους φορείς. Η αναγνώριση 

του εύρους του προβλήματος και η πρόσβαση 
σε ποιοτικά δεδομένα αποτελούν το πρώτο βήμα 
για την αντιμετώπισή του. Οι διασκορπισμένες 
πληροφορίες μεταξύ των διαφορετικών φορέων 
απαιτούν εντατική χειρωνακτική εργασία η οποία 
είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, καθυστερώντας 
την αντίδρασή τους. Μια πιο αποτελεσματική 
και ασφαλής διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
έτσι ώστε οι πιο σοβαρές περιπτώσεις να 
αντιμετωπίζονται γρηγορότερα και με την 
απαιτούμενη στήριξη μπορεί να επιταχύνει την 
πρόληψη της βίας.
«Η βία κατά των γυναικών δεν είναι νέο 
ζήτημα για τη SAS. Έχουμε συνεργαστεί στενά 
με το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, 
και το τμήμα για την έμφυλη βία, για να 
ενσωματώσουμε προηγμένα analytics και 
τεχνητή νοημοσύνη για την καταπολέμηση της 
βίας. Η εμπειρίας μας αυτή δείχνει ότι τα data 
analytics έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν τις 
ζωές των ανθρώπων. Ελπίζουμε ότι μπορούμε 
να συνεργαστούμε με συμμετόχους σε ολόκληρη 
την περιοχή, για να βοηθήσουμε στη δημιουργία 
ασφαλέστερων κοινωνιών», σχολίασε ο Shukri 
Dabaghi, Regional Vice President της SAS στην 
περιοχή CEMEA.
Η SAS έχει δεσμευτεί να βελτιώνει συνεχώς 
τη ζωή των πολιτών μέσω πρωτοβουλιών 
Data4Good, παρέχοντας πρωτοπόρες τεχνολογίες 
και υποστήριξη στο δύσκολο έργο της 
ανάλυσης τεράστιου όγκου δεδομένων. Με την 
αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η τεχνολογία 
επιτρέπει την αποτελεσματικότερη και πιο 
συντονισμένη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών 
θεσμών, όπως οι αστυνομικές αρχές, τα δικαστικά 
όργανα και οι κοινωνικές υπηρεσίες και, εν τέλει, 
συμβάλλει στο χτίσιμο εμπιστοσύνης και στη 
δημιουργία ασφαλέστερων κοινοτήτων.

Σχετικά με το UNFPA
To UNFPA είναι το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών 
για τον Πληθυσμό, με αποστολή να προσφέρει 
έναν κόσμο όπου κάθε εγκυμοσύνη είναι 
επιθυμητή, κάθε τοκετός ασφαλής και η ανάπτυξη 
του κάθε μικρού παιδιού εξασφαλίζεται. Το 
UNFPA στοχεύει στην επίτευξη τριών στόχων 
έως το 2030, που αναμένεται να αλλάξουν τον 
κόσμο: Εκμηδενισμό της ανεκπλήρωτης ανάγκης 
για οικογενειακό προγραμματισμό, εκμηδενισμό 
των αποτρέψιμων μητρικών θανάτων και 
εκμηδενισμό της έμφυλης βίας

Σχετικά με τη SAS
H SAS είναι ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της 
ανάλυσης δεδομένων. Μέσω καινοτόμων 
λογισμικών και υπηρεσιών, η SAS εμπνέει τους 
πελάτες της σε όλο τον κόσμο να μετατρέψουν τα 
δεδομένα σε νοημοσύνη. Πάνω από 40 χρόνια 
δίνει στους πελάτες της «The power to know». 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο που βοηθά η SAS τους οργανισμούς να 
αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό, επισκεφτείτε το 
Covid-19 Resources Hub.



Το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου επιστρέφει, για 
5η συνεχή χρονιά, από 1 έως 13 Αυγού-
στου, και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρό-
γραμμα με διεθνείς παραγωγές και συ-

νεργασίες, σε διαφορετικές τοποθεσίες της Χίου 
και στο γειτονικό νησί των Οινουσσών. 
Ένα πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ, σταθερό σημείο α-
ναφοράς στα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού, 
που παρουσιάζει πρωτότυπα μουσικά έργα, ε-
γκαινιάζει νέες συνεργασίες, σχεδιάζει ποικίλες 
δράσεις για παιδιά και προσκαλεί καλλιτέχνες δι-
εθνούς βεληνεκούς από τον χώρο της world, 
jazz, κλασικής και σύγχρονης μουσικής. H Όλγα 
Holdorff-Μυριαγκού συνυπογράφει την καλλιτε-
χνική διεύθυνση.

Πώς ξεκίνησε η ιδέα ενός μουσικού φεστιβάλ 
στη Χίο και ποια είναι τα κίνητρα που σας οδή-
γησαν σε αυτό το εγχείρημα;
Η αλήθεια είναι πως συζητούσαμε την ιδέα με τον 
Λευτέρη (Βενιάδη, μαζί είναι καλλιτεχνικοί διευ-
θυντές του φεστιβάλ) εδώ και πολλά χρόνια. Κάθε 
φορά που συνεργαζόμασταν με αφορμή κάποια 
συναυλία ή παράσταση στη Γερμανία, σκεφτόμα-
σταν πόσο όμορφο θα ήταν να κάνουμε τέτοιες 
παραγωγές στα τοπία της Χίου…
Βοήθησε βέβαια και η εμπειρία που αποκομί-
σαμε, συμμετέχοντας σε διάφορα διεθνή φεστι-
βάλ σε όλο τον κόσμο. Ύστερα ακολούθησε στην 
Ελλάδα η οικονομική κρίση και λίγο αργότερα το 
προσφυγικό, και τότε νιώσαμε πως ο τόπος μας 
μάς χρειάζεται. Έπρεπε να προσφέρουμε ο καθέ-
νας μας ό,τι μπορεί. Κι εμείς μπορούσαμε να προ-
σφέρουμε μουσική για όλους. Έτσι επικοινωνή-
σαμε πάλι με τον Λευτέρη και πήραμε απόφαση 
να ξεκινήσουμε. Λίγο αργότερα είχαμε την τιμή να 
έχουμε και την υποστήριξη του Πολιτιστικού Ιδρύ-
ματος της Allianz, που μας στηρίζει όλα αυτά τα 

χρόνια, και τώρα είμαστε εδώ, στον 5ο χρόνο και 
δεν το πιστεύουμε!

Πόσο εύκολα διοργανώνεται ένα διεθνές φεστι-
βάλ σε ένα ελληνικό νησί από ανθρώπους που 
δεν ζουν όλο τον χρόνο εκεί;
Με αμέτρητες τηλεδιασκέψεις! Ειδικά την πρώτη 
χρονιά, ήμασταν συνέχεια σε ένα τηλέφωνο ή στο 
skype. Η αλήθεια είναι, και θέλω να το τονίσω 
αυτό, πως ήταν τόσο ένθερμη η ανταπόκριση ορι-
σμένων ανθρώπων από το νησί, από την πρώτη 
κιόλας στιγμή, που προσπαθούσαν να μας διευ-
κολύνουν και να βρίσκουμε λύσεις στα προβλή-
ματα ακόμα κι από μακριά. Βέβαια, όσο περνάνε 
τα χρόνια, ερχόμαστε όλο και πιο τακτικά στο νησί 
όλο τον χρόνο, κάνουμε δράσεις και τον χειμώνα 
άλλωστε.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει από 
κλασική μουσική και σύγχρονη μέχρι world, 
jazz και παραδοσιακά ακούσματα. Πώς ανταπο-
κρίνεται το κοινό της Χίου σε αυτά τα ακούσματα 
και πώς βιώνουν οι ξένοι καλλιτέχνες αυτή την 
εμπειρία στο νησί;
Χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να πω 
εδώ πως, από την αρχή με τον Λευτέρη, το μόνο 
πράγμα που δεν διαπραγματευόμασταν ήταν η 
ποιότητα και η ποικιλία των παραστάσεων που θα 
προσφέραμε στο κοινό. Και η αλήθεια είναι πως 
το κοινό της Χίου, από την πρώτη κιόλας χρονιά, 
έχει αγκαλιάσει με ενθουσιασμό ακόμα και τις πιο 
«εναλλακτικές» παραστάσεις! Πλέον «γνωριζό-
μαστε» και περιμένουν κάποια «σταθερά» ραντε-
βού. Ξέρουν πως θα γίνει, για παράδειγμα, μια 
συναυλία κλασικής μουσικής στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο, μια άλλη στον Κάμπο... Και όλες οι εκ-
δηλώσεις έχουν πάντα 100% πληρότητα. Μην ξε-
χνάμε πως υπάρχει μόρφωση στο νησί, υπάρχουν 

τόσες ορχήστρες, παιδιά που σπουδάζουν μου-
σική... Πλέον έρχονται στις συναυλίες άνθρωποι 
που τους βλέπουμε κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις 
μας, τις περιμένουν, είναι σαν να έχουμε κάποιο 
«ραντεβού». Μας λένε τη γνώμη τους, συγκρίνουν 
μόνοι τους αυτό που είδαν με παλαιότερες παρα-
στάσεις. Κάποιοι μάλιστα από αυτούς προσφέρο-
νται να βοηθήσουν εθελοντικά στο φεστιβάλ. Έχει 
χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης πια. Ξέρουν πως 
θα δουν κάτι που αξίζει, γι’ αυτό κι εμείς προσπα-
θήσαμε ακόμα και μέσα στην πανδημία να φέ-
ρουμε συναυλίες υψηλής καλλιτεχνικής αξίας.
Σε ό,τι αφορά τους ξένους καλλιτέχνες, παθαίνουν 
αυτό που παθαίνει όποιος έρχεται πρώτη φορά 
στο νησί: Τρελαίνονται με τις ομορφιές του! Έπειτα, 
επειδή εμείς κάθε φορά επιλέγουμε και διαφο-
ρετικούς χώρους, όπως το ανοιχτό θέατρο Βίγλα 
Παχύ στο Τηγάνι Σιδηρούντας, βιώνουν κι εκείνοι 
μια εμπειρία μοναδική. Φανταστείτε έναν μουσικό 
από την Κεντρική Ευρώπη που έρχεται πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, βρίσκεται στη Χίο και παίζει σε 
ένα χώρο με θέα το Αιγαίο... Είναι γι’ αυτούς κάτι 
μοναδικό. Δένονται με τον κόσμο, πολλοί από αυ-
τούς κάνουν εργαστήρια, γνωρίζονται με τα παι-
διά... Γι’ αυτό βέβαια κι όλοι θέλουν να έρχονται 
ξανά και ξανά!
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μουσικά ερ-
γαστήρια για παιδιά προσφύγων, ενώ το φεστι-
βάλ συνεργάζεται και με το διεθνές πρότζεκτ «The 
Walk». Πώς αντιλαμβάνεστε το προσφυγικό ζή-
τημα στην Ελλάδα και, γενικότερα, πώς μπορεί να 
βοηθήσει ένα φεστιβάλ;
Από την πρώτη χρονιά οργανώνουμε σταθερά ερ-
γαστήρια για όλα τα παιδιά και για παιδιά πρόσφυ-
γες. Επίσης, σε πολλές από τις παραστάσεις, συ-
νήθως σε κάποια χορωδία ή σε μουσικοθεατρικά 
δρώμενα, συμμετέχουν παιδιά πρόσφυγες. Εφό-
σον, μάλιστα, είδαμε πως υπάρχει ενδιαφέρον να 
συνεχιστούν τα εργαστήρια αυτά και την υπόλοιπη 
χρονιά, καταφέραμε πλέον κι έχουμε οργανώ-
σει σε μόνιμη βάση μαθήματα μουσικής για παι-
διά προσφύγων. Στα μαθήματα αυτά έχουν ξεκι-
νήσει από καιρό την προετοιμασία για το project 
«The Walk». Το προσφυγικό ζήτημα είναι μια πολύ 
σοβαρή υπόθεση και χρειάζεται μεγάλη κατα-
νόηση, αγάπη και υπομονή. Αυτό που μπορεί να 
κάνει ένα φεστιβάλ είναι να φέρει ομάδες ανθρώ-
πων κοντά, να τους δώσεις ευκαιρίες και αφορ-
μές να συνεργαστούν, να συμπράξουν, να επικοι-
νωνήσουν. Αυτό κάνει η μουσική άλλωστε, χτίζει 
γέφυρες.

Φέτος είναι η πέμπτη χρονιά του Μουσικού Φε-
στιβάλ Χίου. Ποια τα σχέδιά σας για τα επόμενα 
χρόνια;
Η αλήθεια είναι πως κάθε χρόνο το φεστιβάλ με-
γαλώνει και σε διάρκεια! Φέτος έχουμε περισσό-
τερες εκδηλώσεις από ποτέ, εγκαινιάζουμε νέες 
διεθνείς συνεργασίες, ανοίγονται νέοι ορίζοντες. Η 
ευχή μας είναι να βρίσκονται άνθρωποι που αντι-
λαμβάνονται την προσπάθειά μας και μάς στηρί-
ζουν οικονομικά για να συνεχίσουμε έτσι..

Όλγα Holdorff-Μυριαγκού 

«Η μουσική χτίζει γέφυρες»
  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

www.freesunday.gr 3525.07.2021 FREETIME
ΠΡΟΣΩΠΟ

Μουσικό Φεστιβάλ 
Χίου
e V o l u t i o n
1-13 Αυγούστου 
2021
Χίος & Οινούσσες
Περισσότερες πλη-
ροφορίες: www.
chiosmusicfestival.
gr

INFO



BI
BΛ

ΙΑ
www.freesunday.gr

25.07.202136 FREETIME

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ     
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Βίκυ Ξανθοπούλου 
Escape Book: «Μια νύχτα στην Ακρόπολη»
Εικονογράφηση: Νίκη Λεωνίδου 
Εκδόσεις Παπαδόπουλος
Πρόσεχε! Αν ανοίξεις αυτό το βιβλίο, θα παγιδευτείς στην Ακρόπολη του Χρυσού Αιώνα του Περικλή! Θα έχεις δύο ευ-
καιρίες για να αποδράσεις από το βιβλίο: Μη διστάσεις να τσακίσεις και να κόψεις τις σελίδες. Ακόνισε το µυαλό σου και 
λύσε τους γρίφους. Σ’ αυτό το βιβλίο, εσύ είσαι ο ήρωας ή η ηρωίδα.

Έλεν Μόρτιµερ, Κριστίνα Τραπανέζε
«Το λεξικό της χαράς»
Μετάφραση: Αργυρώ Πιπίνη
Εικονογράφος: Κριστίνα Τραπανέζε
Αναρωτήθηκες ποτέ τι σηµαίνει να είναι κανείς χαρούµενος; Το βιβλίο αυτό θα σε βοηθήσει να εξερευνήσεις τα συναι-
σθήµατά σου, χαρίζοντάς σου τις λέξεις που χρειάζεσαι για να πληµµυρίσεις τον κόσµο µας µε χαρά και ευτυχία.

Mary Richards, David Schweitzer
«Η ιστορία της µουσικής για παιδιά»
Εικονογράφηση: Rose Blake
Μετάφραση: Ηλίας Μεγκλίνης
Εκδόσεις Καπόν
Ταξιδέψτε µαζί µας σ’ όλο τον κόσµο και γνωρίστε τους διάσηµους συνθέτες, µουσικούς και ερµηνευτές που δηµιούργη-
σαν τη µουσική που αγαπάµε, από τα αρχαία χρόνια µέχρι την εποχή των υπολογιστών. Με τρόπο απλό, θα προσεγγίσετε 
βασικές έννοιες της µουσικής και θα ανακαλύψετε πώς αυτή µπορεί να ενθουσιάσει, να εµπνεύσει και να φέρει κοντά 
τους ανθρώπους. Υπάρχουν άλλωστε πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να δηµιουργήσουµε µουσική, ώστε, όποιο και να 
είναι το όργανό µας –ντραµς ή ντιτζεριντού, σιτάρ ή συνθεσάιζερ, πικάπ ή τούµπα–, να µπορούµε να συµµετέχουµε όλοι.

Μαρί-Οντ Μιράιγ
«Ο αδελφός µου ο Έτσι Απλά»
Μετάφραση: Αριάδνη Μοσχονά
Εκδόσεις Κέδρος
Ο Έτσι Απλά, που το κανονικό του όνοµα είναι Μπαρναµπέ, λέει πάντοτε αυτό που σκέφτεται. Λέει «ουπς, κακιά λέξη» όταν ο αδελφός 
του, ο Κλεµπέρ, βρίζει. Ξέρει να µετράει γρήγορα: 7, 9, 12, Β, 1000, 100. Παίζει µε Playmobil και µε τα ανθρωπάκια που νοµίζει πως 
κρύβονται στα τηλέφωνα, στα ξυπνητήρια και στα φανάρια. Είναι είκοσι δύο χρονών και τριών χρονών. Η ταυτότητά του γράφει είκοσι 
δύο, αλλά το µυαλό του λειτουργεί όπως ενός τριάχρονου. Ο Κλεµπέρ πηγαίνει στην τελευταία τάξη του λυκείου. Είναι πολύ δυνατός, 
αλλά πολύ κουρασµένος από τη φροντίδα του Έτσι Απλά. Και, ταυτόχρονα, πολύ µπερδεµένος από τα δικά του προβλήµατα.
Ο Έτσι Απλά έχει και έναν φίλο: τον κύριο Πανπόν, τον λούτρινο λαγό του. Ο κύριος Πανπόν τον βοηθά και τον συµβουλεύει. Ήταν µαζί 
του στο Μαλικρουά, το ίδρυµα για άτοµα µε νοητική υστέρηση στο οποίο είχε κλείσει ο πατέρας του τον Έτσι Απλά, που παραλίγο να 
πεθάνει από τον καηµό του µέχρι που τον ανέλαβε ο Κλεµπέρ.
Τίποτα δεν είναι απλό στη ζωή του Κλεµπέρ και του Έτσι Απλά. Από τη µέρα, όµως, που ο Κλεµπέρ αποφασίζει να ζήσουν σε ένα 
διαµέρισµα, παρέα µε τέσσερις φοιτητές, για να σώσει τον Έτσι Απλά από το ίδρυµα, όλα γίνονται εξαιρετικά περίπλοκα.
Το βιβλίο χάρισε στη συγγραφέα του πολλά βραβεία και παγκόσµια αναγνώριση, µεταφράζεται σε 16 γλώσσες και έχει γίνει ταινία.

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Βίκυ Σγουρέλλη
«∆εν είµαι πριγκίπισσα!»
Εικονογράφηση: Παρασκευή Μαρκάτου
Εκδόσεις Books with Shoes
«… H Ελένη µία µέρα αποφασίζει ότι δεν θέλει να την αποκαλούν οι γονείς της πριγκίπισσα! Ξεκινά λοιπόν… την επανάσταση στο ροζ!»
Οι εκδόσεις Books with Shoes παρουσιάζουν ένα έµµετρο παιδικό παραµύθι για ανεξάρτητα και δυναµικά κορίτσια, κατάλληλο για παι-
διά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, µε έντονη φαντασία, περιπέτεια και δραστηριότητες που θα λατρέψουν µικροί και µεγάλοι.
Η ιστορία αυτή βοηθά τη σωστή και υγιή ανάπτυξη των παιδιών µέσα από την οικογένεια και το σχολείο, ενθαρρύνοντας την ανάγκη 
του να «είσαι ο εαυτός σου» και µέσα από τον δυναµισµό της ηρωίδας, που επιζητώντας την ανεξαρτησία της δεν θέλει να της συµπε-
ριφέρονται ως πριγκίπισσα, έρχεται να απαντήσει στα πρότυπα της εποχής και στις προσδοκίες που τίθενται αναθεωρώντας τον τρόπο 
µε τον οποίο αντιµετωπίζουµε τα παιδιά µας.
Απευθύνεται σε όλους, γονείς και εκπαιδευτικούς, µα κυρίως στα παιδιά που αισθάνονται διαφορετικά από τις κοινωνικές και οικογε-
νειακές προσδοκίες/ταµπέλες, που τους προσδίδουµε.

«Πάω προνήπιο και µ’ αρέσει»
Παιδαγωγική επιµέλεια: Έλενα Αρτζανίδου
Εκδόσεις Ψυχογιός
Με περισσότερες από 90 πλούσιες δραστηριότητες και αυτοκόλλητα, το βιβλίο αυτό στοχεύει να προετοιµάσει τα παιδιά 
από 4 ετών για το σχολείο. Μέσα από τις σελίδες του τα παιδιά της προνηπιακής ηλικίας, που πηγαίνουν στον παιδικό 
σταθµό ή στο νηπιαγωγείο, θα έρθουν σε επαφή µε τα γράµµατα και τους αριθµούς και θα εξασκηθούν σε αυτά.
Περιλαµβάνει όλες τις βασικές έννοιες και δεξιότητες στη Γλώσσα και στα µαθηµατικά: λεπτή κινητικότητα, σχήµατα, 
χρώµατα, γνωριµία µε τα γράµµατα, τις λέξεις, τη γραφή, τους αριθµούς από το 1 έως το 10, τον χώρο, τον χρόνο και τον 
προσανατολισµό.
Ένα βιβλίο δραστηριοτήτων που θα διασκεδάσει αλλά και θα εισαγάγει τα προνήπια στον κόσµο της γλώσσας, της γρα-
φής και των αριθµών.

Πέτρος Χριστούλιας
«Η ατµοµηχανή του χρόνου»
Εκδόσεις Ίκαρος
Στο νέο βιβλίο του βραβευµένου εικαστικού Πέτρου Χριστούλια, τα παιδιά θα ανακαλύψουν µια κλασική παιδική περι-
πέτεια, γεµάτη από µυστήριο και ευφυές χιούµορ, ό,τι χρειάζεται για ένα απολαυστικό αναγνωστικό ταξίδι. Καµιά φορά η 
περιέργεια νικάει οποιονδήποτε φόβο· έτσι έγινε και µε τον Άλκη και τη Φωτεινή. Τα δύο αδέρφια της ιστορίας ξεκινούν, 
αναπάντεχα, ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, γεµάτο περιπέτειες και ανατροπές.

Kobi Yamada   
«Προσπάθησε»
Εικονογράφηση Elise Hurst
Εκδόσεις Λιβάνη
 Αυτή είναι µια ιστορία για κάποιον που είχε αµφιβολίες και ανησυχούσε ότι τίποτα δεν ήταν αρκετά καλό τη στιγµή που 
ξεκινούσε να το κάνει. Είναι µια ιστορία για όλους όσοι βίωσαν τον πόνο της προσπάθειας, που δεν ευοδώθηκε όπως 
την είχαν οραµατιστεί. 
Είναι µια ιστορία για τον καθένα από εµάς. Γιατί, σε κάποιο σηµείο στη διαδροµή της ζωής µας, όλοι θα αποτύχουµε. Η 
αποτυχία µπορεί να φέρει µεγάλη απογοήτευση, µπορεί ακόµα και να µας ραγίσει την καρδιά, αλλά η ιστορία δεν τελειώ-
νει εκεί. Γιατί η αποτυχία έχει πολλά να προσφέρει.
Είναι ένα απαραίτητο βήµα στη γνώση, στην ανάπτυξη, στη βελτίωση. Μπορεί να µας δείξει πόσο πολύ θέλουµε κάτι και 
πόσο αποφασισµένοι είµαστε να δουλέψουµε σκληρά γι’ αυτό. Μας προκαλεί να είµαστε γενναίοι, να δίνουµε την ψυχή 
µας και να προσπαθούµε ξανά και ξανά. Και, ναι, θα υπάρξουν φορές που θα αµφισβητήσουµε τον ίδιο µας τον εαυτό. 
Ίσως να θελήσουµε να τα παρατήσουµε. Αλλά εάν έχουµε πίστη και επιµονή, µπορούµε να κάνουµε θαυµαστά πράγµατα.



Π
ΕΡ

ΙΒ
ΑΛ

ΛΟ
Ν

www.freesunday.gr
25.07.202138 FREETIME

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Greenpeace / Genervest: Επιτυχής χρηματοδότηση του πρώτου συμμετοχικού 

πάρκου ηλιακής ενέργειας στην Αθήνα

Η ενεργειακή κοινότητα Υπερίων 
είναι και επίσημα η πρώτη 
ενεργειακή κοινότητα πολιτών στην 
Αθήνα που θα παράγει τη δική 

της ηλιακή ενέργεια για ιδιοκατανάλωση, 
μειώνοντας σημαντικά τους λογαριασμούς 
ηλεκτρικού ρεύματος. Μέρος του κόστους 
του έργου –για όσα νοικοκυριά είχαν ανάγκη 
χρηματοδότησης– καλύφθηκε από δανεισμό 
που παρείχαν περίπου 20 συμπολίτες 
μας μέσω της πλατφόρμας συμμετοχικής 
χρηματοδότησης Genervest. Ακολουθώντας το 
παράδειγμα του Υπερίων, η Μινώα Ενεργειακή, 
η μεγαλύτερη ενεργειακή κοινότητα στην 
Κρήτη, επέλεξε την Genervest για τη 
χρηματοδότηση του πρώτου της έργου: ενός 
φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 405 kW που θα 
καλύψει τις ανάγκες για ενέργεια των πρώτων 
100 μελών της.
Ένας από τους βασικούς στόχους της 
Genervest –μίας πρωτοβουλίας της 
Greenpeace– είναι η διευκόλυνση της 
χρηματοδότησης ενεργειακών κοινοτήτων 
για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, έργα τα 
οποία είναι αποκλεισμένα από την προοπτική 
τραπεζικής χρηματοδότησης εξαιτίας των 
ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης τεχνολογίας.
«Το ενεργειακό σύστημα του αύριο πρέπει 
να θέτει ως προτεραιότητα την κοινωνική 
συμπερίληψη και την –ουσιαστική– 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα, όχι την 
απρόσκοπτη κερδοφορία. Η Genervest 
αποτελεί ένα εργαλείο στήριξης έργων που 
πληρούν αυτά τα κριτήρια, όπως είναι ο 
ΥΠΕΡΙΩΝ», τόνισε ο Χρήστος Βρεττός, ιδρυτικό 
μέλος της ΕΚΟΙΝ ΥΠΕΡΙΩΝ.
«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους περίπου 20 
συμπολίτες μας και τις κοινωνικές οργανώσεις 
που βοήθησαν με τη συνδρομή τους στην 
επιτυχή χρηματοδότηση του Υπερίων. Καλούμε 
όσες και όσους ενδιαφέρονται να στηρίξουν την 
κοινωνικά δίκαιη και συμμετοχική ανάπτυξη 
των ΑΠΕ να μπουν στην πλατφόρμα της 
Genervest και να διερευνήσουν το ενδεχόμενο 
επένδυσης σε κάποια από τα προσφερόμενα 
έργα», ανέφερε ο Τάκης Γρηγορίου, 
υπεύθυνος για θέματα συμμόρφωσης στην 
Genevest.
«Ενεργειακή δημοκρατία σε εφαρμογή. 
Πραγματικά πράσινα έργα πολιτών, όπως 
του Υπερίων, προχωρούν χάρη στη στήριξη 
της κοινωνίας, με τις δύο πλευρές να 
συνδημιουργούν τις βάσεις για ένα νέο 
βιώσιμο επενδυτικό και ενεργειακό σύστημα. 
Ευχόμαστε καλή τύχη στα υπόλοιπα έργα, ώστε 
όλοι και όλες να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα 
να γίνουν κομμάτι της δίκαιης ενεργειακής 
μετάβασης», δήλωσε η Σάντυ Φαμελιάρη, 
υπεύθυνη Προγραμμάτων για την Κλιματική 
Αλλαγή και την Ενέργεια στο ελληνικό γραφείο 

της Greenpeace.
Με αφορμή την ανακοίνωση της επιτυχούς 
χρηματοδότησης του Υπερίων, τη σκυτάλη 
παίρνει στην επενδυτική πλατφόρμα της 
Genervest η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα, 
με το πρώτο συμμετοχικό έργο για εικονική 
αυτοπαραγωγή, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 
ισχύος 405 kW. Το συγκεκριμένο πάρκο 
αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιαζόμενου 
χαρτοφυλακίου της Μινώα, αφορά μόνο σε 
εικονική αυτοπαραγωγή και η παραγόμενη 
ενέργεια θα καλύψει τις ανάγκες σε ηλεκτρικό 
ρεύμα περίπου 100 νοικοκυριών και μικρών 
επιχειρήσεων.
«Μετά τη μεγάλη οικονομική κρίση που 
συνεχίστηκε με την υγειονομική, τα πιο πολλά 
μέλη μας δυσκολεύονται να καλύψουν τις 
ενεργειακές ανάγκες τους. Με τη βοήθεια 
που θα λάβουν μέσα από τα έργα που 
προγραμματίζει η Κοινότητα, τα νοικοκυριά θα 
ανακουφιστούν, ενώ πολλές επιχειρήσεις θα 
γίνουν βιώσιμες, ιδίως εκείνες στις οποίες οι 
δαπάνες για την ενέργεια είναι πολύ υψηλές», 
τόνισε ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, πρόεδρος 
της ΕΚΟΙΝ Μινώα.
Όσοι πολίτες ή νομικά πρόσωπα ενδιαφέρονται 
να επενδύσουν στη Μινώα Ενεργειακή 
μπορούν να διαβάσουν περισσότερα για το 
έργο στο https://genervest.org/el/campaign/
minoan-energy-e-c/.



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
Ποια φρούτα έχουν περισσότερη ζάχαρη;

Της Χριστίνας Μαυρίδου

1. Μάνγκο: Ένα ολόκληρο μάνγκο έχει 45 
γραμμάρια ζάχαρη. Αν λοιπόν προσπαθείς να 
χάσεις κιλά, καλό είναι να φας δύο με τρεις φέ-
τες μάνγκο ως σνακ και το υπόλοιπο άσ’ το για 
άλλη μέρα.

2. Σταφύλια: Μία κούπα με σταφύλια έχει 23 
γραμμάρια ζάχαρη, οπότε θα πρέπει να μη φας 
παραπάνω από μία κούπα.

3. Κεράσια: Μία κούπα με κεράσια έχει 18 
γραμμάρια ζάχαρη. Αν βάλεις μεγάλη ποσότητα 
σε ένα μπολ, είναι πολύ εύκολο να τα φας όλα, 
οπότε βάλε μόνο μία-μιάμιση κούπα.

4. Αχλάδι: Ένα μέτριο σε μέγεθος αχλάδι έχει 
17 γραμμάρια ζάχαρη. Μπορείς να προσθέσεις 
λίγες φέτες από αχλάδι στο γιαούρτι σου ή ακό-
μα και στη σαλάτα!

5. Καρπούζι: Μία μέτρια φέτα καρπούζι έχει 
17 γραμμάρια ζάχαρη. Το «γλυκό του καλοκαι-
ριού», όπως το αποκαλούν, είναι πολύ καλή επι-
λογή για να ανακάμψει ο οργανισμός μετά από 
πολύωρη έκθεση στον ήλιο, καθώς περιέχει 
πολύ νερό που είναι πλούσιο σε ηλεκτρολύτες. 
Αρκέσου σε 1-2 φέτες.

6. Σύκο: 2 μέτριου μεγέθους σύκα έχουν 16 
γραμμάρια ζάχαρη.

7. Μπανάνα: Μία μέτρια μπανάνα έχει 14 
γραμμάρια ζάχαρη. Όταν η μπανάνα είναι ακόμα 
πράσινη, έχει λιγότερη ζάχαρη και όταν έχει 
μαυρίσει λίγο, έχει περισσότερη.

8. Φράουλες: Μία μεγάλη κούπα με ολόκλη-
ρες φράουλες έχει μόνο 7 γραμμάρια ζάχαρη. 
Μπορείς να προσθέσεις φράουλες στη σαλάτα 
σου επίσης!

9. Βατόμουρα: Μία κούπα με βατόμουρα έχει 
μόνο 5 γραμμάρια ζάχαρη, οπότε αποτελεί μια 
πολύ καλή επιλογή για σνακ.

10. Αβοκάντο: Το αβοκάντο, αν και οι περισ-
σότεροι πιστεύουν ότι συγκαταλέγεται στα λαχα-
νικά, είναι φρούτο και έχει τη λιγότερη ποσότητα 
ζάχαρης! Ένα ολόκληρο αβοκάντο έχει μόλις 
μισό γραμμάριο ζάχαρη! Οπότε αποτελεί την κα-
λύτερη επιλογή και ως σνακ και ως επιπρόσθε-
τες βιταμίνες σε ένα σάντουιτς ή μια σαλάτα.
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