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Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Το χρυσό του 
Ντούσκου έσπασε 
την κακή ελληνική 
παράδοση στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες 
του Τόκιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
∆ιαφωνίες στον ΣΥΡΙΖΑ 
για το «πόθεν έσχες» 
Μητσοτάκη

σελ. 22-24 σελ. 8

σελ. 31 σελ. 30

Θέατρο
 «Ιχνευταί» του Σοφοκλή: Σκηνική πραγµατεία 
µε αποθέωση των τεχνικών

Η Free Sunday σας εύχεται καλό 
καλοκαίρι! 
Ραντεβού τον Σεπτέµβριο

σελ. 4-6, 7, 9-21

•  Ρ. ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΨΗΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 2020, ΕΝΩ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ»

• ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ

• Ο COVID-19 ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ

Ιόλη Ανδρεάδη 
«Η εξωστρέφεια µόνο 
οφέλη έχει» 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑ 
                   ΤΗΝ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

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

και των αλλεργιών
•  Νηστεία: Όταν η παράδοση 

συνδυάζεται με τη σύγχρονη διατροφή
•  Ρευματικά νοσήματα και βιοομοειδή 

φάρμακα
•  Καθαρισμός προσώπου: Τα πιο 

συνηθισμένα λάθη
•  Εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα: 

Τι είναι

•  Ένταξη στο ΕΣΥ ιδιωτικών κλινικών 
λόγω Covid

•  Πώς θα αυξήσετε την αίσθηση 
ευτυχίας εν μέσω lockdown

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

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
ΆΠΟ ΤΟ 

 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
 ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΜMΑ
 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

12€

1 σακί κάρβουνα 10kg
1 σακούλα προσάναμμα  

210.3466996210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

4-6 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Καλύτερα ο 
τουρισµός, αλλά και η πανδηµία…
7 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ρ. ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ «Είµαστε πιο ψηλά από τις 
επιδόσεις του 2020, ενώ αυξάνεται και η 
διάρκεια παραµονής»
8 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ ∆ιαφωνίες 
στον ΣΥΡΙΖΑ για την ταύτιση µε Βαξεβάνη 
στο «πόθεν έσχες» Μητσοτάκη
9-21 // ΑΦΙΕΡΩΜΑ Καλές και ασφαλείς 
διακοπές!
• Οδηγός για τα προγράµµατα τουρι-

σµού
• ∆ιακοπές µια… ανάσα από την 

Αθήνα
• Τι θα πρέπει να προσέξουµε όσοι 

ετοιµαζόµαστε για διακοπές, λόγω 
επιδηµίας

• Αντηλιακά και αντιοξειδωτικά: Οι 
σύµµαχοί µας για να απολαύσουµε 
τον καλοκαιρινό ήλιο

• Φαρµακείο διακοπών: Η πλέον χρή-
σιµη αποσκευή για το καλοκαίρι

• Κολύµβηση: Τι προσφέρει στους 
ηλικιωµένους

• Από τα Bora-Bora στον Τύρναβο, 
ένα κουβανέζικο πούρο δρόµος

22-24 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ ∆ύσκολη 

*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.

ελληνική µάχη για τα Ολυµπιακά µετάλλια
25 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Μια άλλη ζωή

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

FREE TIME
29 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
30 // ΘΕΑΤΡΟ «Ιχνευταί» του Σοφοκλή: 
Σκηνική πραγµατεία µε αποθέωση των 
τεχνικών
31 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ι. ΑΝ∆ΡΕΑ∆Η «Η 
εξωστρέφεια µόνο οφέλη έχει»
32 // ΠΟΛΗ Athens Photo World 2021
33 // ΠΡΟΣΩΠΟ Γ. ΜΑΘΕΣ Παραµένουν 
τα όµορφα
34 // ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 29 Ιουλίου 2021: Η 
ηµέρα που πάψαµε να είµαστε βιώσιµοι
35 // ΠΑΙ∆Ι Σύγχρονη οικογένεια: Τι ση-
µαίνει να είσαι γονιός σήµερα;
36-37 // ΒΙΒΛΙΟ 10 βιβλία για τις διακο-
πές µας
38 // ΟΜΟΡΦΙΑ Τροφές για βαθύ και 
διαρκές µαύρισµα
39 // ΕΥΕΞΙΑ Ξέρεις πόση πρωτεΐνη χρει-
άζεσαι για να αδυνατίσεις;





ΚΑΛΎΤΕΡΑ Ο ΤΟΎΡΙΣΜΟΣ, ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ…
Κρίσιμο το φθινόπωρο, χωρίς ασφαλή πρόγνωση

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Τ
ο τουριστικό κα-
λοκαίρι εξελίσ-
σεται με ικανο-
ποιητικό τρόπο. 
Προβλέπεται να 
είναι πολύ καλύ-

τερο από αυτό του 2020 και επα-
νέρχονται, μαζί με τα χαμόγελα 
στους επαγγελματίες του τουρι-
σμού, οι εκτιμήσεις για τουρι-
στικά έσοδα 50% ως 60% του ε-
πιπέδου-ρεκόρ του 2019. 
Στην αρχή ο κρατικός προϋπο-
λογισμός του 2021 στηρίχθηκε 

στο σενάριο των εσόδων που θα 
έφταναν στο 60% του επιπέδου 
του 2019, μετά επικράτησε σχε-
τική απαισιοδοξία και τώρα επα-
νερχόμαστε σε φάση συγκρατη-
μένης αισιοδοξίας.
Μαζί όμως με τη βελτίωση του 
τουρισμού παρατηρείται και ε-
νίσχυση της πανδημίας εξαιτίας 
της μετάλλαξης Δέλτα, αλλά και 
γενικότερα.
 
Αναγκαίες συγκρίσεις
Το καλοκαίρι περιορίζονται οι 

εισαγωγές στις ΜΕΘ και οι θά-
νατοι εξαιτίας των καιρικών συν-
θηκών, αλλά –σε ό,τι αφορά το 
2021– και εξαιτίας του εμβολια-
στικού προγράμματος.
Η πρώτη παρατήρηση που επι-
βάλλεται, είναι ότι η επιδημιο-
λογική μας κατάσταση το καλο-
καίρι του 2021 είναι χειρότερη 
από το καλοκαίρι του 2020. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι την 
27η Ιουλίου 2021 είχαμε οκτώ 
θανάτους από COVID-19 στην 
Ελλάδα και ο ημερήσιος μέσος 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Οι ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις 
επενδύουν στην 
αισιοδοξία και 
αποκλείουν νέο 
σκληρό lockdown

όρος των θανάτων της προηγού-
μενης εβδομάδας ήταν έξι. 
Οι αντίστοιχοι αριθμοί για την 
27η Ιουλίου 2020 ήταν μηδέν 
και ένας.
Η διαφορά είναι σημαντική, 
αλλά δεν γίνεται ιδιαίτερα αι-
σθητή σε περίοδο σχετικά περι-
ορισμένων θανάτων. Το ερώτημα 
είναι τι θα γίνει το φθινόπωρο σε 
περίπτωση που επαναληφθεί η 
πορεία του 2020, από την καλο-
καιρινή ύφεση στη φθινοπωρινή 
έξαρση της πανδημίας. 
Το εμβόλιο είναι σημαντική 
άμυνα έναντι της πανδημίας, 
αλλά δεν προσφέρει συνολική 
προστασία. Τα υψηλά ποσοστά 
εμβολιασμού πρέπει να συμπλη-
ρώνονται από τα αναγκαία μέτρα 
προφύλαξης. 
Η σύγκριση μεταξύ Ηνωμέ-
νου Βασιλείου και Ισραήλ, δύο 
χωρών με εξαιρετικά προωθη-
μένα εμβολιαστικά προγράμ-
ματα, είναι διδακτική. Με βάση 
τα στοιχεία της 27ης Ιουλίου 
2021, στο Ισραήλ είχαμε έναν 
θάνατο από COVID-19 και πέντε 
στη διάρκεια της προηγούμενης 
εβδομάδας. Στο Ηνωμένο Βασί-
λειο όμως είχαμε 127 θανάτους 
σε μία μέρα και 448 την προη-
γούμενη εβδομάδα. Τα κρού-
σματα στη διάρκεια μιας εβδο-
μάδας ήταν 166.514 στο Ηνω-
μένο Βασίλειο και 10.254 στο 
Ισραήλ. 
Σαν αποτέλεσμα της επιδείνω-
σης που παρατηρείται στο Η-
νωμένο Βασίλειο, στη διάρκεια 
της τελευταίας εβδομάδας εί-
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ανάλυση

Παρά τη μερική 
ανάκαμψη του 
τουρισμού, είναι 
φανερό ότι η Ελλάδα 
χρειάζεται δραστικό 
εκσυγχρονισμό της 
οικονομίας της

χαμε 6,7 θανάτους από COVID-
19 ανά εκατομμύριο κατοίκους, 
ενώ στο Ισραήλ είχαμε 0,55 θα-
νάτους ανά εκατομμύριο κατοί-
κους. Στην Ελλάδα, όπου δεν 
πηγαίνουμε συγκριτικά καλά 
σε αυτή τη φάση της πανδημίας, 
οι θάνατοι στη διάρκεια της τε-
λευταίας εβδομάδας ήταν 4,76 
ανά εκατομμύριο κατοίκους. Το 
γεγονός ότι οι Βρετανοί αρχί-
ζουν να τα πηγαίνουν χειρότερα 
από εμάς, ενώ με τη βοήθεια της 
AstraZeneca που έπαιξε το χαρτί 
του Brexit έχουν πιο προωθη-
μένο εμβολιαστικό πρόγραμμα, 
δείχνει ότι τα μέτρα που λαμβά-
νονται ή παραλείπονται, παίζουν 
σημαντικό ρόλο. 
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου χαλάρωσε σκόπιμα τα 
περιοριστικά μέτρα επενδύοντας 
στην ποδοσφαιρική έξαψη του 
Euro. Τελικά, το κύπελο πήρε 
η Ιταλία που νίκησε στον τελικό 
την Αγγλία, ενώ η πανδημία ενι-
σχύθηκε εξαιτίας των επιλογών 
της κυβέρνησης Τζόνσον. 

Οι περιορισμοί και ο 
τουρισμός
Ο τουρισμός συμβάλλει αναπό-
φευκτα στη διάδοση του ιού, με-
γαλύτερη όμως ζημιά κάνει η 
κοινωνική χαλάρωση της καλο-
καιρινής περιόδου. 
Συγκρίνοντας την πορεία της 
πανδημίας στην Ιταλία, την Ι-
σπανία, την Πορτογαλία και την 
Ελλάδα, χώρες του ευρω-Νό-
του που στηρίζονται σε μεγάλο 
βαθμό στον τουρισμό και τις υ-
πηρεσίες, δεν οδηγούμαστε σε 
ασφαλή συμπεράσματα.
Η Ισπανία και κυρίως η Πορτο-
γαλία τα πήγαν καλύτερα στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας 
τους μήνες που προηγήθηκαν 
της τουριστικής περιόδου, τώρα 
όμως έχουν τις ίδιες ή και μεγα-
λύτερες δυσκολίες με εμάς. Την 
εβδομάδα που προηγήθηκε της 
27ης Ιουλίου 2021, η Ισπανία 
είχε 4,29 θανάτους ανά εκατομ-
μύριο κατοίκους έναντι 4,76 της 
Ελλάδας και 7,01 της Πορτογα-
λίας. 
Η Πορτογαλία, που πήρε τα αυ-
στηρότερα μέτρα τον Μάρτιο και 
τον Απρίλιο και έφερε τα καλύ-
τερα αποτελέσματα, είδε στη συ-
νέχεια το υγειονομικό της πλε-
ονέκτημα να μετατρέπεται σε 

μειονέκτημα εξαιτίας της μετάλ-
λαξης Δέλτα και ως ένα βαθμό 
του τουρισμού. Στη διάρκεια της 
εβδομάδας στην οποία αναφέρο-
μαι, καταγράφηκαν 146.344 νέα 
κρούσματα στην Ισπανία, 17.193 
στην Πορτογαλία και 15.973 
στην Ελλάδα. 
Στην Ιταλία η κατάσταση είναι 
εντυπωσιακά καλύτερη παρά το 
γεγονός ότι η κυβέρνηση Ντρά-
γκι προχώρησε σε μια αρκετά 
γρήγορη χαλάρωση των μέτρων. 
Στη διάρκεια της εβδομάδας που 
εξετάζω, τα κρούσματα στην Ιτα-
λία –με πληθυσμό 60.000.000 
έναντι 47.000.000 της Ισπανίας, 
10.700.000 της Ελλάδας και 
10.200.000 της Πορτογαλίας– 
ήταν 28.346 και οι θάνατοι από 
COVID-19 ανά εκατομμύριο κα-
τοίκους 1,49. 
Η Πορτογαλία είχε τις καλύτε-
ρες επιδόσεις στην αντιμετώ-
πιση της πανδημίας την άνοιξη, 
αλλά πηγαίνει για ένα αρκετά 
δύσκολο καλοκαίρι. Η Ελλάδα 
έχει μείνει πίσω στην αντιμετώ-
πιση της πανδημίας τους μήνες 
που προηγήθηκαν της τουριστι-
κής περιόδου, αλλά ήδη είναι α-
πόλυτα συγκρίσιμη με την Ισπα-

νία. Η Ιταλία χαλάρωσε αρκετά 
γρήγορα την προσπάθεια και 
τώρα εμφανίζεται με τις καλύ-
τερες επιδόσεις μεταξύ των τεσ-
σάρων τουριστικών χωρών του 
ευρω-Νότου. 
Το τελευταίο διάστημα, χώρες 
που είχαν τεράστιο πρόβλημα 
με την πανδημία εμφανίζονται ε-
ξαιρετικά αποτελεσματικές στον 
περιορισμό της. Η Ουγγαρία 
έχει 1.000.000 λιγότερους κα-

τοίκους από την Ελλάδα. Στη δι-
άρκεια όμως της πανδημίας έχει 
μετρήσει 30.000 θανάτους, ενώ 
εμείς είμαστε στις 13.000 θανά-
τους. Το Βέλγιο, με πληθυσμό 
11.400.000, πήγε κι αυτό πολύ 
χειρότερα από εμάς εφόσον έχει 
καταγράψει 25.000 θανάτους. 
Την εβδομάδα όμως που προη-
γήθηκε της 27ης Ιουλίου 2021, 
το Βέλγιο είχε μόλις 1,22 θανά-
τους ανά εκατομμύριο κατοίκους 
και η Ουγγαρία ακόμη λιγότε-
ρους, 0,51 θανάτους ανά εκατομ-
μύριο κατοίκους. 
Δεν υπάρχει πλήρης επιστημο-
νική εξήγηση για το πώς η Ουγ-
γαρία και το Βέλγιο πήγαν πολύ 
χειρότερα από την Ελλάδα σε 
όλη τη διάρκεια της πανδη-
μίας, αλλά αυτή την περίοδο εμ-
φανίζονται να έχουν υγειονο-
μικό πλεονέκτημα απέναντί μας. 
Ούτε βέβαια υπάρχουν εγγυή-
σεις ότι οι χώρες που ανέφερα 
θα συνεχίσουν να έχουν την ίδια 
πορεία στο μέλλον, μέτρια, καλή 
ή κακή.
 
Δύο σενάρια
Επιστήμονες και πολιτικοί κατα-
λήγουν και στηρίζουν τον σχεδι-
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ανάλυση

ασμό τους σε δύο σενάρια. 
Το πιο δύσκολο σενάριο στηρίζε-
ται στην πρόγνωση ότι θα έχουμε 
μεγάλη αύξηση του αριθμού των 
κρουσμάτων προτού φτάσει ο εμ-
βολιασμός στο 70% και στο 80% 
του συνόλου του πληθυσμού για 
να ενισχυθεί η άμυνά μας έναντι 
της πανδημίας.
Με βάση αυτό το σενάριο, το φθι-
νόπωρο θα σημειωθεί έξαρση της 
πανδημίας με τη βοήθεια μεταλ-
λάξεων που θα έρθουν από χώρες 
όπου παρατηρείται καθυστέρηση 
στον εμβολιασμό και χαλάρωση ή 
ανυπαρξία μέτρων.
Η σταδιακή επιδείνωση της κατά-
στασης θα δοκιμάσει ξανά τις οι-
κονομικές και κοινωνικές αντο-
χές μας και θα ασκήσει μεγάλη 
πίεση στο ΕΣΥ. Το πιθανότερο 
είναι ότι εκτός από την ολοκλή-
ρωση του υπάρχοντος εμβολια-
στικού προγράμματος, θα χρει-
αστούμε έναν νέο γύρο εμβολι-
ασμού στα τέλη του 2021 ή τις 
αρχές του 2022. 
Υπάρχει και το λιγότερο δύσκολο 
σενάριο με μικρότερες πιθανό-
τητες εφαρμογής. Σύμφωνα με 
αυτό, θα βρεθεί τρόπος να περι-
οριστούν δραστικά τα νέα κρού-
σματα μέχρις ότου φτάσουμε στο 
επιδιωκόμενο ποσοστό εμβολια-
σμένων. Έτσι, η οικονομική και 
κοινωνική ζωή δεν θα επηρεα-

στούν πάρα πολύ κατά τη διάρ-
κεια της φθινοπωρινής έξαρσης 
της πανδημίας. 

Κυβερνητική αισιοδοξία
Ανεξάρτητα από το ποιο από τα 
δύο σενάρια επικρατήσει, ή ποια 
παραλλαγή σεναρίου, οι ευρω-
παϊκές κυβερνήσεις επενδύουν 
στην αισιοδοξία. 
Θεωρούν αδιανόητο ένα νέο πλή-
ρες lockdown και εκτιμούν ότι 
παρά τις δυσκολίες θα υπάρξει 
ένα είδος οικονομικής και κοινω-
νικής κανονικότητας μέχρις ότου 
αφήσουμε οριστικά πίσω μας τη 
δοκιμασία της πανδημίας. 
Ακόμη και κυβερνήσεις που θε-
ωρούνται συγκριτικά αυστηρές, 
όπως της Γαλλίας και της Ελλά-
δας, μαλακώνουν σταδιακά τις 
θέσεις τους. Είναι υπέρ της υπο-
χρεωτικότητας του εμβολιασμού 
για συγκεκριμένες κατηγορίες 
εργαζομένων. Την ενθαρρύνουν, 
προς το παρόν όμως δεν την ε-
πιβάλλουν. Είναι υπέρ της αυ-
στηροποίησης των μέτρων όταν 
το απαιτούν οι συνθήκες, αλλά 
τα μέτρα είναι στοχευμένα και 
αρκετά χαλαρά. Ορισμένοι ταυ-
τίζουν κάποιους περιορισμούς 
στον συνωστισμό σε τουριστικά 
νησιά τις μεταμεσονύκτιες ώρες 
με… lockdown. 
Η εξέλιξη του λεξιλογίου δείχνει 

και τη σταδιακή χαλάρωση της 
πολιτικής που ασκείται στη βάση 
της εκτίμησης ότι μπορούμε να 
τα βγάλουμε πέρα χωρίς πραγ-
ματικό και πλήρες lockdown 
και χωρίς αυστηρά περιοριστικά 
μέτρα. 
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κά-
νουν αναπόφευκτα πολιτικούς 
υπολογισμούς. Έτσι, η Μέρκελ 
τάσσεται δημόσια κατά της υ-
ποχρεωτικότητας του εμβολια-
σμού ενόψει των βουλευτικών ε-
κλογών του Σεπτεμβρίου 2021. 
Ο Άρμιν Λάσετ –υποψήφιος των 
Χριστιανοδημοκρατών για την 
καγκελαρία και πρωθυπουργός 
του κρατιδίου της Βορείου Ρη-
νανίας-Βεστφαλίας– άσκησε και 
αυτός πίεση στη Μέρκελ για χα-
λάρωση των μέτρων. 
Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη είχε αρχίσει να αντιμετω-
πίζει τις πρώτες δυσκολίες το διά-
στημα που προσπαθούσε να επι-
βάλλει αυστηρότερη τήρηση των 
μέτρων. Από τα τέλη Απριλίου, 
οπότε είχαμε τα πρώτα ανοίγματα 
ενόψει της τουριστικής περιόδου, 
η κοινή γνώμη εμφανίζεται ικα-
νοποιημένη με τη βασική επιλογή 
της και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να 
επιλέγει άλλους αντιπολιτευτικούς 
στόχους. 
Το ευρωπαϊκό μοντέλο αντιμετώπι-
σης της πανδημίας δεν είναι μέχρι 

Το φθινόπωρο και τον 
χειμώνα θα έχουμε 
νέες δυσκολίες, 
πιθανότατα και νέο 
γύρο εμβολιασμού

σήμερα αποτελεσματικό. Οι ευ-
ρωπαϊκές κυβερνήσεις επιμένουν 
όμως σε αυτό, γιατί παρατηρούν 
ότι χώρες οι οποίες είχαν δραστι-
κότερη πολιτική περιορισμού της 
πανδημίας –όπως για παράδειγμα 
η Αυστραλία και σε μικρότερο 
βαθμό η Ιαπωνία– εξακολουθούν 
να βασανίζονται από τον COVID-
19. Διαπιστώνουν ότι έχουν μείνει 
πίσω στο εμβολιαστικό πρόγραμμα 
και πως θα πρέπει να καλύψουν 
την απόσταση από τους Ευρωπαί-
ους και τους Αμερικανούς στο συ-
γκεκριμένο θέμα. 

Αλλαγή μοντέλου
Η σχετική ανάκαμψη του τουρι-
σμού, που συνδυάζεται με σχε-
τική έξαρση της πανδημίας, οδη-
γεί στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα 
χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής 
για να αντέξει στις πιέσεις της 
περιόδου της πανδημίας και της 
μετά COVID-19 εποχής. 
Όσο δεν αναπτύσσουμε την εξα-
γωγική βιομηχανία μας σε νέες 
βάσεις και όσο κάνουμε επιλογές 
οι οποίες αυξάνουν αντί να μειώ-
νουν το ήδη εξαιρετικά υψηλό ε-
νεργειακό κόστος, δεν μπορούμε 
να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι 
για την οικονομική προοπτική. 
Είναι πρακτικά αδύνατον να στη-
ρίξουμε τα επόμενα χρόνια την 
αναγκαία οικονομική «απογεί-
ωση» στον τουρισμό και θα πρέ-
πει να αναπτύξουμε όλες τις α-
ναγκαίες πρωτοβουλίες για τον 
δραστικό εκσυγχρονισμό της οι-
κονομίας και την ενίσχυση της ε-
ξωστρέφειας και της διεθνούς α-
νταγωνιστικότητάς της. 



Τη βεβαιότητά της ότι ο εμβολια-
σμός των εργαζομένων στον του-
ρισμό μπορεί να προσελκύσει ε-
πιπλέον επισκέπτες εκφράζει σε 

συνέντευξή της στη Free Sunday η περι-
φερειάρχης Ιονίων Νήσων, κα Ροδη Κρά-
τσα-Τσαγκαροπουλου.
Ανακεφαλαιώνοντας τη μέχρι τώρα κατά-
σταση, η περιφερειάρχης διαβεβαιώνει ότι 
τα Ιόνια νησιά, που αποτελούν δημοφιλή 
προορισμό, δεν έχουν ακόμη νιώσει τις 
επιπτώσεις του νέου κύματος, αλλά επι-
σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί ανησυχία 
και αβεβαιότητα.
Σε ό,τι αφορά τους επισκέπτες, διαπιστώνει 
ότι φέτος υποχώρησαν οι παραδοσιακές 
αγορές της περιφέρειας, δηλαδή Αγγλία, 
Ιταλία, Γερμανία, αλλά και νεότερες όπως 
η Ρουμανία και η Τσεχία, ενώ αυξήθηκαν 
οι επισκέπτες από Γαλλία, Ολλανδία και 
Ισραήλ και από το εσωτερικό της χώρας.
Είμαστε πολύ πιο χαμηλά από τις επιδό-
σεις του 2019 αλλά πιο ψηλά από αυτές 
του 2020, επισημαίνει, ενώ για το 2022 
εκφράζει την αισιοδοξία της, καθώς δια-
φαίνεται έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον 
τόσο για μεγάλες ξενοδοχειακές μονά-
δες και resorts όσο και για μικρές επι-
χειρήσεις διάφορων τουριστικών κλάδων 
που επιδοτεί μέσω ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Ι-
ονίων Νήσων. 

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεχωρί-
ζουν οι φωτογραφίες από τους δημοφι-
λείς προορισμούς της περιφέρειάς σας. 
Είναι εικόνες που ανταποκρίνονται στην 
οικονομική πραγματικότητα;
Στην πραγματικότητα τα μικρά Covid free 
αλλά και τα μεγάλα νησιά του Ιονίου είναι 
μοναδικά με τα φυσικά, γεωγραφικά και 
πολιτιστικά χαρίσματά τους. Η οικονο-
μική βέβαια κατάσταση έχει πληγεί από 
την κρίση Covid-19 με πολλές επιπτώσεις 
σε όλους τους τομείς της οικονομίας λόγω 
της υψηλής εξάρτησης από τον τουρισμό, 
αλλά το τουριστικό μας άνοιγμα είναι και 
φέτος δυνατό.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στέκεται α-
ρωγός στην ενίσχυση της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων και των θέσεων απασχό-
λησης με χρηματοδότηση ύψους 30 εκα-
τομμυρίων ευρώ παράλληλα με τα ειδικά 
προγράμματα της κυβέρνησης για τη στή-
ριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, τα 
οποία κράτησαν ζωντανή την αγορά και 
την κοινωνία.

Πόσο ανέτρεψε τις προσδοκίες σας η επί-
σπευση του 4ου κύματος της πανδημίας;
Δεν έχουμε ακόμη νιώσει τις επιπτώσεις 
του νέου κύματος, αλλά σίγουρα μας δη-
μιουργεί ανησυχία και κυρίως αβεβαιό-
τητα. Προετοιμαζόμαστε όμως σταθερά 
για κάθε ενδεχόμενο.
Με νέα ξενοδοχεία καραντίνας, με ένα συ-

προορισμών της χώρας μας.
Παράλληλα έχουμε ξεκινήσει επαφές με 
άλλους προορισμούς για να εμπλουτί-
σουμε τις πηγές και τις κατηγορίες του-
ριστών, όπως Κίνα, Αμερική, χώρες του 
Κόλπου, Μαρόκο κ.ά.

Οι συγκρίσεις φέτος είναι δύο ειδών: Με 
το 2019 και με το 2020. Τι εικόνα έχετε 
για τη φετινή περίοδο σε σύγκριση με 
τις προηγούμενες δύο;
Σαφώς είμαστε πολύ πιο χαμηλά από τις 
επιδόσεις του 2019 αλλά πιο ψηλά από 
αυτές του 2020, ενώ αυξάνεται και η δι-
άρκεια παραμονής. Υπάρχουν περιοχές 
μέσα στα νησιά με 80% πληρότητα αλλά 
και άλλες που υποφέρουν λόγω εξάρτη-
σης από τον αγγλικό τουρισμό, που φέτος 
δυσκολεύεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα.
Δηλαδή η κατάσταση δεν είναι ίδια πα-
ντού, γιατί τα νησιά και οι τουριστικές πε-
ριοχές τους έχουν διαφορετική δυναμική. 
Για την πραγματική παρακολούθηση των 
ροών, τις σωστότερες προβλέψεις αλλά 
και τη χάραξη πολιτικής, προετοιμάζουμε 
Παρατηρητήριο Τουρισμού, γιατί τα δε-

νεχές πρόγραμμα ενημέρωσης και εκ-
παίδευσης εργαζομένων και επαγγελ-
ματιών για τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
σύμφωνα με την εξέλιξη της πανδημίας 
και σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστή-
μιο, ενώ συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΔΥ 
και την Πολιτική Προστασία για τη δια-
χείριση των κρουσμάτων.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει ένα 
μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης εξοπλι-
σμού των νοσοκομείων μας και δρομο-
λογεί ένα ευρύ πρόγραμμα κτηριακής και 
λειτουργικής αναβάθμισης των κέντρων 
υγείας. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε 
σε ασφάλεια και αξιοπιστία.

Υποχώρησαν οι παραδοσιακές αγορές 
του τουρισμού στην περιφέρειά σας;
Υποχώρησαν βέβαια οι παραδοσιακές α-
γορές Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία αλλά και 
νεότερες, όπως η Ρουμανία και η Τσε-
χία. Αυξήθηκαν όμως οι επισκέπτες από 
Γαλλία, Ολλανδία και Ισραήλ και από τον 
εσωτερικό τουρισμό.
Τα Ιόνια Νησιά παραμένουν πάντα στην 
πρώτη πεντάδα των δημοφιλέστερων 

δομένα που συλλέγουμε από διάφορους 
φορείς είναι αποσπασματικά και ετερο-
χρονισμένα.

Γίνεται μία μεγάλη συζήτηση για την υ-
ποχρεωτικότητα των εμβολιασμών στους 
εργαζομένους στον τουρισμό. Πιστεύετε 
ότι θα μπορούσε να αποτελέσει προω-
θητικό παράγοντα για την προσέλκυση 
τουριστών στην Ελλάδα;
Βέβαια. Ο εμβολιασμός των εργαζομένων 
στον τουρισμό είναι κατ’ αρχάς ασφάλεια 
για τους ίδιους, είναι σημαντικός για τη 
δημόσια υγεία και το τείχος ανοσίας που 
πρέπει όλοι μαζί να χτίσουμε. Είναι σήμα 
κατατεθέν επίσης για την τουριστική ταυ-
τότητα και την αξιοπρέπεια του κάθε του-
ριστικού προορισμού. Εκτός, λοιπόν, από 
ειδικούς λόγους υγείας, δεν μπορώ να 
δεχτώ καμία δικαιολογία αποφυγής του 
εμβολιασμού.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνερ-
γασία με τους τουριστικούς φορείς κάνει 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης και προώ-
θησης των εμβολιασμών στα μέσα ενημέ-
ρωσης των νησιών μας.
Ήδη η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι πρω-
ταθλήτρια στο ποσοστό εμβολιασμών. Η 
προσπάθεια συνεχίζεται, γιατί, πέρα από την 
υγειονομική προστασία, ο συνεπής εμβολια-
σμός όλων των πολιτών είναι το ζητούμενο 
για την ασφάλεια πολιτών και τουριστών.

Υπάρχουν υπηρεσίες στην περιφέρεια, 
οι εργαζόμενοι στις οποίες πρέπει να 
είναι εμβολιασμένοι γιατί έχουν άμεση 
επαφή με ευπαθείς ομάδες;
Το ποσοστό εμβολιασμών των εργαζομέ-
νων στις υπηρεσίες μας σε όλα τα νησιά 
είναι υψηλό, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη 
υποχρέωση, γιατί δεν έχουμε άμεση επαφή 
με ευπαθείς ομάδες και κοινωνικό έργο 
στο πεδίο.
Αυτό είναι περισσότερο αρμοδιότητα των 
δήμων.

Και του χρόνου; Αξίζει να κάνουμε σχέδια, 
όσο η πανδημία είναι τόσο απρόβλεπτη;
Είμαστε αισιόδοξοι ότι του χρόνου θα έ-
χουμε ανακτήσει την «ελευθερία» μας μέσα 
από μια συλλογική παγκόσμια προσπάθεια, 
όπως έχουμε επίσης συνειδητοποιήσει ότι 
η αξιοπιστία ενός τουριστικού προορισμού 
θα εξαρτάται πρωτίστως από την υγειονο-
μική ευρύτερα προστασία. Για αυτό, όπως 
σας είπα, αναβαθμίζουμε τη δημόσια υγεία.
Το ενθαρρυντικό είναι ότι το επενδυτικό 
ενδιαφέρον στα νησιά του Ιονίου είναι έ-
ντονο τόσο για μεγάλες ξενοδοχειακές μο-
νάδες και resorts όσο και για μικρές επι-
χειρήσεις διάφορων τουριστικών κλάδων 
που επιδοτεί μέσω ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Ι-
ονίων Νήσων.
Η παγκόσμια και εγχώρια αγορά μάς ε-
μπιστεύεται.

www.freesunday.gr 0701.08.2021

συνέντευξη

Ροδή Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, 
περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

«O εμβολιασμός 
των εργαζομένων 

στον τουρισμό σήμα κατατεθέν 
για την τουριστική ταυτότητα»

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΑΤΉ



ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΙΣΗ 
ΜΕ ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΣΤΟ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» 

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ ΜΆΤΉ
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πολιτική

Χ
ωρίς απάντηση από τον βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Επιτρο-
πής Πόθεν Έσχες της Bουλής, Σπύρο 
Λάππα, έμεινε η δήλωση του βου-
λευτή της ΝΔ και προέδρου της, Α-
θανάσιου Μπούρα, σύμφωνα με την 

οποία, η απόφαση που έλαβε η επιτροπή στις 23 Ιουνίου 
για την αρχειοθέτηση της δήλωσης «πόθεν έσχες» του 
πρωθυπουργού «ήταν ομόφωνη, δηλαδή και με σύμφωνη 
γνώμη του τακτικού μέλους της Επιτροπής και βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σπύρου Λάππα, ο οποίος χθες αντικατα-
στάθηκε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παύλο Πο-
λάκη».
Η δήλωση του κ. Μπούρα έγινε στις 29 Ιουλίου, λίγο πριν 
από την ανάρτηση στον ιστότοπο της Βουλής των δηλώ-
σεων των 1.114 υπόχρεων σε υποβολή, και απαντούσε στα 
δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία υπήρξε «προσπά-
θεια κουκουλώματος» των παρανομιών στη δήλωση του 
κ. Μητσοτάκη, που ο ΣΥΡΙΖΑ διά του κ. Πολάκη είχε δι-
απιστώσει την προηγούμενη ημέρα, αλλά δεν είχε διαπι-
στώσει διά του κ. Λάππα, έναν μήνα νωρίτερα, στην συνε-
δρίαση της 23ης Ιουνίου.
Η προσωπική αναφορά του κ. Μπούρα, που δεν απαντή-
θηκε από τον δικηγόρο βουλευτή της Καρδίτσας, δεν ήταν 
η πρώτη, καθώς την προηγουμένη ημέρα, και μετά τη συ-
νεδρίαση της Επιτροπής, πηγές της ΝΔ καταλόγιζαν στον 
κ. Πολάκη, «φτηνό σόου που εκθέτει το κόμμα του και 
τον κ. Λάππα».

Η αλλαγή πλεύσης
Ουσιαστικά, η διαφορά της θέσης του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσα 
στις δύο συνεδριάσεις, δεν ήταν η άποψη του κ. Λάππα για 
το «πόθεν έσχες» του πρωθυπουργού, αλλά η απόφαση 
του ΣΥΡΙΖΑ να ταυτιστεί πλήρως με την άποψη του εκ-

δότη του Documento, Κώστα Βαξεβάνη, ότι η συγκεκρι-
μένη δήλωση είναι γεμάτη παρανομίες.
«Με εντολή Παππά, ο Βαξεβάνης στοχοποιούσε συζύ-
γους πολιτικών αντιπάλων, όπως τη σύζυγο του κ. Γιάννη 
Στουρνάρα αλλά και του σημερινού πρωθυπουργού. Τότε 
λειτουργούσε ως εκτελεστικός βραχίονας ο Βαξεβάνης. 
Τώρα μάλλον αυτός σας δίνει τον τόνο», είχε πει στην ο-
μιλία του στη Βουλή για την προκαταρκτική επιτροπή για 
τον κ. Παππά ο εισηγητής της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης. 
Τον κ. Πλεύρη επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο 
Facebook o εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Η-
λιόπουλος, στις 28 Ιουλίου, σε μία ανακεφαλαίωση σκαν-
δαλολογίας, λίγη ώρα μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής, 
που ο Πολάκης άδειασε τον Λάππα. Σύμφωνα με τον κ. 
Ηλιόπουλο, η κυβέρνηση τα κάνει «όλα αυτά κάτω από 
την καθοδήγηση ενός πρωθυπουργού που έχει καταθέσει 
ψεύτικο πόθεν έσχες και δεν αισθάνεται καμία ανάγκη να 
δώσει απαντήσεις».

Η εκδοχή ΣΥΡΙΖΑ διά στόματος Πολάκη
Επίσημη εκδοχή για την αντικατάσταση του κ. Λάππα, 
όπως προβλεπόταν θεσμικά από τον αναπληρωτή του, δεν 
υπήρξε. Η ανεπίσημη, η οποία εξεφράσθη με ανάρτηση 
του κ. Πολάκη στο Facebook, ήταν ότι ο κ. Λάππας ήταν 
στην Καρδίτσα, η οποία απέχει από την Αθήνα, 300 χι-
λιόμετρα. Όμως στην ίδια ανάρτηση, επιβεβαιώνεται η ε-
πιφυλακτικότητα του κ. Λάππα να διαψεύσει τον εαυτό 
του, καθώς, όπως λέει ο κ. Πολάκης, “όπως είχαμε ανα-
κοινώσει θα φέρναμε επίσημα ως ΣΥΡΙΖΑ στην επιτροπή 
για να συζητηθεί και ελεγχθεί ,το σοβαρότατο θέμα που 
έχει προκύψει μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας 
Documento για το ψευδές πόθεν εσχες και την παράνομη 
ιδιοκτησία γαλλικής offshore εταιρείας από τη σύζυγο του 
πρωθυπουργού».

Πρακτικά, δηλαδή, ο Λάππας ήξερε, αλλά δεν πήγε στη συ-
νεδρίαση.
Εκείνο, όμως, που έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία είναι 
ότι στην ίδια ανάρτηση ο κ. Πολάκης, ο οποίος είναι δι-
ορισμένος από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναπληρωτής του κ. Λάππα 
στην Επιτροπή, άρα συμμετείχε αυτοδικαίως στη συνεδρί-
αση όταν εκείνος απουσίαζε, επικαλείται για τη συμμετοχή 
του μία απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
«Αποφασίστηκε από την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα, 
στην αυριανή συνεδρίαση, να παραστώ και να εκπροσω-
πήσω τον ΣΥΡΙΖΑ εγώ που είμαι αναπληρωματικό της 
μέλος και είμαι και αναπληρωτής τομεάρχης Διαφάνειας!».
Δυνατότητα να εκπροσωπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από άλλον βου-
λευτή δεν υπήρχε, διότι η σύνθεση της επιτροπής πρέπει 
να συμπεριλαμβάνει «τον βουλευτή της μεγαλύτερης σε 
δύναμη Κοινοβουλευτικής Ομάδας που δεν μετέχει στην 
κυβέρνηση, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, που 
ορίζονται με ενυπόγραφη δήλωση του αρχηγού της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης».
Απλώς στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως 
μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, το όνομα του κ. Πο-
λάκη δεν αναφέρεται. 
«Στη σημερινή συνεδρίαση, ο αναπληρωτής τομεάρχης 
του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε όλα τα στοιχεία που έχουν δει το 
φως της δημοσιότητας και ζήτησε επίσημα τον επανέλεγχο 
των δηλώσεων του κ. Μητσοτάκη». 
Ο 70χρονος σήμερα, Σπύρος Λάππας, ιστορικός παράγο-
ντας της Αριστεράς στην Καρδίτσα, συγκαταλέγεται στους 
περίπου 100 βουλευτές που ποτέ δεν αξιοποίησε ο κ. Τσί-
πρας στις κυβερνήσεις του, την περίοδο 2015-19, αλλά δεν 
είχε ποτέ εκφράσει διαφωνίες με το κόμμα. Δικηγόρος στο 
επάγγελμα με ενασχόληση με την «ιατρική αμέλεια», όπως 
λέει ο ίδιος, εξελέγη για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 
2015 και παρέμεινε στις τάξεις του κόμματος, μετά τη διά-
σπαση, λόγω του υπερψήφισης του τρίτου μνημονίου. 
Στην περίοδο της αντιπολίτευσης, μετά τον Ιούλιο του 
2019, ανέλαβε καθήκοντα τομεάρχη δικαιοσύνης, τα οποία 
διατήρησε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν αντικατα-
στάθηκε από τον επίσης δικηγόρο, βουλευτή Δράμας, Θε-
όφιλο Ξανθόπουλο.
Όσο ήταν τομεάρχης, είχε αναλάβει την εκπροσώπηση του 
ΣΥΡΙΖΑ στην προκαταρκτική επιτροπή για τον πρώην α-
ναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελό-
πουλο.
Ήταν μάλιστα αυτός που ανακοίνωσε την απόφαση του 
κόμματος να μην επιμείνει στην αναίρεση της εξαίρεσης 
των κ.κ. Πολάκη και Τζανακόπουλου από την Επιτροπή.
«Το αποδεσμεύω και το αποσυνδέω από το αν θα εμφα-
νιστούν ο Πολάκης και ο Τζανακόπουλος στην επιτροπή. 
Την Τρίτη θα γίνει μία κανονική συνεδρίαση και θα εξετα-
στεί ο Φρουζής», είχε πει ο κ. Λάππας, προαναγγέλλοντας 
το τέλος της επιμονής του ΣΥΡΙΖΑ στην παρουσία των δύο 
βουλευτών στην Επιτροπή, μόλις μία ημέρα μετά την άρ-
νησή τους να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση.
Μάλιστα, πριν από έναν ακριβώς χρόνο, κλείνοντας την ο-
μιλία του ως εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, στο πόρισμα για τον 
κ. Παπαγγελόπουλο, είχε επικαλεστεί το απόφθεγμα του 
Κομφούκιου, σύμφωνα με τον οποίο: «Ο ανώτερος άνθρω-
πος σκέφτεται μόνο τη δικαιοσύνη. Ο κατώτερος άνθρωπος 
σκέφτεται μόνο τα συμφέροντά του». 
H αντιστοίχηση των όρων με πραγματικά πρόσωπα θα 
γίνει, εφόσον αποφασίσει να απαντήσει σε όσους ανέφε-
ραν το όνομά του. Προς το παρόν απαντάει αντ’ αυτού ο 
Πολάκης.
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τα προγράμματα «Τουρισμός 
για Όλους» αλλά και ο 
«Κοινωνικός Τουρισμός» 
αποτελούν λύση για χιλιάδες 
νοικοκυριά 

Τ
η δυνατότητα για οικονομικές διακοπές στα 
ελληνικά νησιά προσφέρουν τα προγράμ-
ματα για τον εγχώριο τουρισμό, που είναι 
σε ισχύ για ακόμα μία χρονιά. Ο χειμώνας 
που πέρασε ήταν πρωτόγνωρος, με κλειστή 
την εστίαση και τη διασκέδαση, με κλειστά 

καταστήματα, και τον κόσμο κλεισμένο –για ακόμα μια 
φορά– στα σπίτια του, λόγω της πανδημίας του κορο-
νοϊού. Χιλιάδες εργαζόμενοι τέθηκαν σε αναστολή και 
αναγκάστηκαν να κάνουν σημαντικές περικοπές στα 
έξοδα του προκειμένου να καταφέρουν να αντεπεξέλ-
θουν σε όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις. Η ψυχολο-
γική πίεση εκτοξεύθηκε στα ύψη, το ίδιο και το άγχος.
Η ανάγκη για διακοπές, για μια απόδραση από όλα 
αυτά, πιο επιτακτική από ποτέ. Τα προγράμματα «Του-
ρισμός για Όλους» αλλά και ο «Κοινωνικός Τουρισμός» 
αποτελούν λύση για χιλιάδες νοικοκυριά. 

«Τουρισμός για Όλους» 
Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» παρέχει 100% 
επιδότηση σε καταλύματα για δύο με τρεις διανυκτε-
ρεύσεις και 80% επιδότηση για τέσσερις διανυκτερεύ-
σεις. Ειδικότερα, αφορά την επιδότηση της διαμονής 
και, κατά περίπτωση, της χρήσης λοιπών τουριστικών 
υπηρεσιών (μεταφορά, ξενάγηση σε μουσείο, καταδύ-
σεις κ.ο.κ.) μέσω της χορήγησης ειδικών κουπονιών 
(vouchers) στους δικαιούχους που επιλέγονται.
Οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη του e -voucher 
επιλέγουν κατάλυμα από το Μητρώο Παρόχων και 
με δική τους ευθύνη κάνουν τη σχετική κράτηση 
αναφέροντας ότι είναι δικαιούχοι του προγράμματος 
«Τουρισμός για Όλους» του υπουργείου Τουρισμού και 
κάτοχοι e-voucher. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που 
δημιούργησε η υγειονομική κρίση με τον οριζόντιο 
αποκλεισμό των μετακινήσεων, επισημαίνεται ότι έχει 
παραταθεί η ισχύς όλων των vouchers που δεν εξαρ-
γυρώθηκαν μέχρι και τις 31/12/2021. Το πρόγραμμα 

απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο των Ελλήνων πολι-
τών, ενώ η επιλογή των δικαιούχων γίνεται κατόπιν 
κλήρωσης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέσω της 
πλατφόρμας www.tourism4all.gov.gr. Κριτήριο για την 
υποβολή της αίτησης είναι το ετήσιο ατομικό εισόδη-
μα να μην ξεπερνά τα 16.000 ευρώ ή τα 28.000 στην 
περίπτωση οικογένειας, με προσαύξηση 1.500 ευρώ 
ανά ανήλικο τέκνο.
Είναι ίσως το ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικού τουρι-
σμού μέσω του οποίου η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει 
τον τουριστικό κλάδο σε μία από τις πιο δύσκολες 
περιόδους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχε-
ται σε 100 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 365.603 
vouchers από τα οποία μπορούν να ωφεληθούν περισ-
σότεροι από 600.000 Έλληνες.
Επισημαίνεται ότι την περασμένη χρονιά και παρά τις 
ιδιαίτερες συνθήκες, περισσότεροι από 46.000 δικαι-
ούχοι είχαν την ευκαιρία να οργανώσουν το ταξίδι τους 
στο εσωτερικό της χώρας μέσω του προγράμματος και 
μάλιστα με τρόπο εύκολο, δίκαιο και αδιάβλητο. Κατά 
περίπτωση, είναι δυνατή η χορήγηση voucher είτε για 
εξαργύρωση απευθείας σε τουριστικό κατάλυμα ενταγ-
μένο στο Μητρώο Παρόχων του Προγράμματος είτε σε 
τουριστικό γραφείο, το οποίο ομοίως έχει ενταχθεί στο 
Μητρώο. 

Κοινωνικός τουρισμός
Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου ενεργοποιή-
θηκαν συνολικά 38.000 επιταγές του προγράμματος 
«Κοινωνικός Τουρισμός» για την 2020-2021 του ΟΑΕΔ 
για τουριστικά καταλύματα της χώρας, αλλά και 4.670 
επιταγές ακτοπλοϊκής μεταφοράς. Ενδεικτικά, οι 
Περιφερειακές Ενότητες με τον μεγαλύτερο αριθμό 
ενεργοποιημένων επιταγών σε τουριστικά καταλύματα 
είναι η Χαλκιδική, η Εύβοια, η Πρέβεζα και η Λευκάδα.
Επίσης, πριν λίγες ημέρες, αναρτήθηκαν οι οριστικοί 
πίνακες δικαιούχων, ωφελούμενων και παρόχων 
τουριστικών καταλυμάτων – ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, 

καθώς και αποκλειόμενων, του προγράμματος «Κοι-
νωνικός Τουρισμός» 2021-2022. 
Οι πίνακες αφορούν σε 300.000 Επιταγές Κοινωνικού 
Τουρισμού. Η διαδικασία συμμετοχής γίνεται με τη 
χρήση της Επιταγής, που είναι ένας μοναδικός αριθμός 
για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά 
και μπορεί να ενεργοποιηθεί από 1η Αυγούστου 2021 
μέχρι την 31η Ιουλίου 2022. Για κρατήσεις σε τουριστι-
κά καταλύματα, οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν 
κατάλυμα από το μητρώο 1.818 παρόχων και κατόπιν 
να επικοινωνούν με τον πάροχο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους/-ες κατά το προ-
ηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος:
• πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/-ες 50 ημέρες 

εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ–
ΕΤΑΜ) με εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας ή

• έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής 
προστασίας μητρότητας ή

• έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών 
(50 ημερήσια επιδόματα) ή

• συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τα 
παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής 
προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) 
ή

• είναι εγγεγραμμένοι/-ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέρ-
γων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των αιτήσεων.

• Επιπλέον, για να είναι κάποιος πολίτης δικαιούχος:
• δεν πρέπει να έχει λάβει Επιταγή Κοινωνικού 

Τουρισμού κατά το αμέσως προηγούμενο πρό-
γραμμα. Μόνο οι δικαιούχοι ΑμεΑ ή οι δικαιούχοι 
που έχουν δηλώσει ωφελούμενο μέλος ΑμεΑ 
στην αίτησή τους μπορούν να λαμβάνουν Επιταγή 
Κοινωνικού Τουρισμού σε συνεχόμενα προγράμ-
ματα

• δεν πρέπει να έχει λάβει συναφή παροχή από 
οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική 
περίοδο.
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ΑΝΕΚ LINES
Ραντεβού στην Κρήτη 

«έξυπνα και οικονοµικά!»
Τα πλοία του στόλου της ANEK διαθέτουν όλα τα απαραίτητα µέσα 

για την πρόληψη της µετάδοσης του κορονοϊού

Κ
ι αυτό το καλοκαίρι, η 
ANEK LINES βάζει πλώ-
ρη για την Κρήτη. Το 
ισχυρό χαρτί της εται-
ρείας είναι τα δηµοφιλή 
ηµερήσια δροµολόγια, τα 

ταξίδια µε άνεση και πολυτέλεια, τα αντα-
γωνιστικά πακέτα προσφορών αλλά κυρί-
ως η µοναδική φιλοξενία.
Με τα ηµερήσια δροµολόγια της ANEK, 
που έχουν ήδη αρχίσει από τις 16 Ιουλίου, 
αλλά και τα βραδινά, οι ταξιδιώτες µπο-
ρούν να επιλέξουν το οικονοµικό πακέτο 
προσφορών που ταιριάζει στο βαλάντιό 
τους, µε 30% έκπτωση στα ηµερήσια 
δροµολόγια σε καµπίνες και Ι.Χ. Ενδει-
κτικά, αν κάποιος ταξιδεύει µόνος, τα ει-
σιτήριά του ξεκινούν από 78 ευρώ, σε οι-
κονοµική θέση deck, και περιλαµβάνουν 
το I.X. αυτοκίνητό του. Ιδανική επιλογή για 
οικογένεια η 4κλινη καµπίνα, όπου η πα-
ροχή είναι στα 3 εισιτήρια το 4ο δωρεάν. 
Σύµµαχος στα ξεχωριστά ταξίδια µε την 
ANEK LINES είναι η τεχνολογία και το 
αναβαθµισµένο WiFi On Board, που πα-
ρέχει σε όλους τους πελάτες της, για γρή-
γορα «εν πλω» διαδικτυακά ταξίδια.

Το πρόγραµµα ANEK Smart Bonus
Η εταιρεία επιβραβεύει όσους την εµπι-

στεύονται µε το πρόγραµµα ΑΝΕΚ Smart 
Bonus. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε 
όλο το επιβατικό κοινό (άνω των 18 ετών) 
και είναι µοναδικά σχεδιασµένο, έτσι 
ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα για 
συλλογή πόντων από τις αγορές των εισι-
τηρίων και τις εν πλω καταναλώσεις και 
την εξαργύρωσή τους εύκολα και γρή-
γορα σε εκπτώσεις και δωρεάν εισιτήρια 
στα επόµενα ταξίδια.
Ωστόσο, τα προνόµια δεν σταµατούν 
εδώ… Ανάλογα µε τους πόντους που 
συγκεντρώνονται, η επιβράβευση συνε-
χίζεται µε την αναβάθµιση της κάρτας σε 
Silver ή Gold, ενώ υπάρχει δυνατότητα για 
ακόµα περισσότερα προνόµια αποκλειστι-
κά για τα µέλη του προγράµµατος.

Ταξίδια µε… πιστοποίηση 
Η ANEK LINES, µε την πιστοποίηση 
BIOSAFETY TRUST CERTIFICATION by 
RINA και µε την υιοθέτηση συγκεκριµέ-

νων υπηρεσιών που αφορούν τόσο τα 
πλοία της όσο και τους σταθµούς/πρα-
κτορεία της, αποτρέπει την εξάπλωση του 
COVID-19 και στέκεται σύµµαχος στον 
εθνικό αγώνα του περιορισµού της παν-
δηµίας. 
Τα πλοία του στόλου της ANEK διαθέτουν 
όλα τα απαραίτητα µέσα για την πρόληψη 
της µετάδοσης του ιού, απολυµαίνοντας 
παράλληλα σχολαστικά και µε µεγάλη συ-
χνότητα κάθε χώρο τους (καµπίνες, εστια-
τόρια, κοινόχρηστους χώρους...).

Μοναδικές ανέσεις 
Η ΑΝΕΚ LINES σας προσκαλεί και φέτος 
στην Κρήτη και σας ταξιδεύει µε µοναδι-
κές και ασυναγώνιστες ανέσεις και προ-
νόµια. Σας κλείνει «ραντεβού στο πλοίο», 
για τις πιο όµορφες καλοκαιρινές στιγµές
Υπενθυµίζεται ότι οι επιβάτες θα πρέπει 
να βρίσκονται στο λιµάνι τουλάχιστον δύο 
ώρες πριν από την προγραµµατισµένη 

ώρα αναχώρησης του πλοίου, να έχουν 
µαζί τους τα απαραίτητα έγραφα, να τη-
ρούν τα µέτρα προστασίας και να ακο-
λουθούν τις υποδείξεις των λιµενικών 
αρχών. 

Ταξιδεύουµε υπεύθυνα στην 
Κρήτη µε την ANEK LINES και 
αυτό το καλοκαίρι!

Ραντεβού στο πλοίο!
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ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΜΙΑ… ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Τα νησιά του Αργοσαρωνικού, κάποια των Κυκλάδων αλλά 

και το Ναύπλιο ενδείκνυνται για σύντομες αποδράσεις

Καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν σημαίνει μόνο διακοπές σε κάποιο νησί… Στη χώρα μας υπάρχει η δυνατότητα για αποδράσεις και διάλειμμα από τις 
υποχρεώσεις ακόμα και σε περιοχές που βρίσκονται μόλις μια ανάσα από την Αττική. Τα νησιά του Αργοσαρωνικού, κάποια των Κυκλάδων αλλά 
και το Ναύπλιο ενδείκνυται για σύντομες και οικονομικές αποδράσεις. Άλλωστε πρόκειται για προορισμούς που αποτελούν ιδανική λύση ακόμα και 
για αποδράσεις Σαββατοκύριακου.

Αίγινα
Σε απόσταση μόλις μίας ώρας από το λιμάνι του Πειραιά δεν είναι τυχαίο που κάθε Σαββα-
τοκύριακο η Αίγινα «πήζει» από Αθηναίους. Το φτηνό ακτοπλοϊκό εισιτήριο και τα συνεχή 
δρομολόγια της δίνουν προστιθέμενη αξία. Έχει ένα μοναδικό «ταλέντο» να συνδυάζει 
ηρεμία αλλά και κοσμοπολίτικη ζωή. Το νησί είναι γεμάτο από εστιατόρια και μπαράκια, ενώ 
όσοι αγαπούν την ιστορία μπορούν να ανακαλύψουν τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα και 
της Αφαίας ή την Παλιά Χώρα με τις 365 εκκλησίες και τον Ελαιώνα. 
Άλλωστε το νησί υπήρξε αγαπημένο στέκι του Καζαντζάκη αλλά και πολλών άλλων συγγρα-
φέων, ηθοποιών, πολιτικών, καλλιτεχνών και επιχειρηματιών. 

Τζια
Η Τζια είναι το κοντινότερο στην Αθήνα νησί των Κυκλάδων.
Το αιγαιοπελαγίτικο νησί αποτελεί τον ορισμό του μικρή απόσταση… μεγάλη απόδραση. Το 
καράβι φεύγει από το Λαύριο και σε μία ώρα δένει σε έναν άλλο... κόσμο. 
Το νησί έχει τη φήμη του προορισμού για «σκαφάτους» και η αλήθεια είναι πως μερικές 
από τις καλύτερες παραλίες της δεν είναι εύκολα προσβάσιμες με αυτοκίνητο, καθώς 
έχουν χωματόδρομο. Τα κρυστάλλινα νερά, όμως, αποτελούν την καλύτερη αποζημίωση. 
Η Τζια φημίζεται, επίσης, για τα μονοπάτια της. Χτισμένα σαν πέτρινες σκάλες, έχουν κατα-
φέρει να αποτελούν ιδανικό μέρος για όσους αγαπούν την πεζοπορία. Δεν είναι τυχαίο που 
έχουν χαρακτηριστεί ως «Δίκτυο Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος». 
Επίσης, στα νερά της Τζιας, έξω από το λιμάνι, υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια του 
κόσμου. Πρόκειται για τον «Βρετανικό». Το υπερωκεάνιο μετατράπηκε σε νοσοκομειακό 
πλοίο για τις ανάγκες του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου και πιθανότατα βυθίστηκε από νάρκη.

Αγκίστρι
Το new entry των τελευταίων ετών είναι το Αγκίστρι. Χρόνο με τον χρόνο, όλο και περισσό-
τεροι Αθηναίοι το επιλέγουν για τα Σαββατοκύριακά τους. Μόλις μία ώρα μακριά από το λι-
μάνι του Πειραιά και σε απόσταση αναπνοής από την Αίγινα, το νησάκι αυτό των μόλις 13,37 
χιλιομέτρων σε αποζημιώνει και με το παραπάνω. Ήσυχο, χαλαρωτικό, διαθέτει όμορφες 
παραλίες. Το καλύτερο όμως είναι ότι δεν χρειάζεται αυτοκίνητο, ενώ θα το λατρέψουν όσοι 
αγαπούν την πεζοπορία.
Το τοπίο είναι μαγευτικό, συνδυάζοντας γαλάζια νερά και καταπράσινα πεύκα. Η Σκάλα, το 
Μεγαλοχώρι και η Δραγωνέρα είναι μερικές από τις καλύτερες και πιο γνωστές παραλίες 
του νησιού. 
Παράλληλα, το Αγκίστρι προσφέρει και έντονα βράδια και έντονη νυχτερινή διασκέδαση.
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Ύδρα
Μιάμιση ώρα από τον Πειραιά βρίσκεται η γραφική 
Ύδρα. Το νησί του Αργοσαρωνικού είναι ιδανικό 
ακόμα και για μονοήμερη απόδραση. 
Η Ύδρα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον Πάμπλο 
Πικάσο, τον νομπελίστα Ελύτη, τον Εγγονόπουλο, τον 
Χένρυ Μίλλερ, μέχρι τον Γεώργιο Σεφέρη. Κύριο 
χαρακτηριστικό στοιχείο του νησιού είναι ότι δεν 
κυκλοφορούν αυτοκίνητα και οι μετακινήσεις γίνονται 
μόνο με τα γαϊδουράκια. 
Η Ύδρα μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής βγαλμένο από 
το παρελθόν. Σπίτια, χτισμένα αμφιθεατρικά, με γκρι 
πέτρες, άσπρες και μπλε λεπτομέρειες ξεπροβάλλουν 
με εξαιρετική αρχιτεκτονική και αισθητική. Η σύνδεση 
με τις πανέμορφες παραλίες της Βλυχό, Άγιο Νικόλα, 
Μπίστι κ.λπ., γίνεται μόνο με θαλάσσια ταξί. 

Κύθνος
Ιδανική λύση για ένα ταξίδι-αστραπή είναι και η Κύ-
θνος, που συνδυάζει όλη την ομορφιά των Κυκλάδων 
(μικρά λευκά χωριά, ξωκλήσια, αμμουδερές παραλί-
ες) και την ησυχία. 
Γνωστή για την αυθεντική κουζίνα της, προσφέρεται 
για να απολαύσετε ιδιαίτερες «λιχουδιές». Οι στραπα-
τσάδες της Κύθνου με ντομάτα και κατσικίσιο τυρί ή 
με ντομάτα είναι ένα μόνο από τα τοπικά πιάτα. 
Από τις παραλίες της, ξεχωρίζει η Κολώνα, μία 
αμμουδερή λωρίδα που συνδέει την Κύθνο με το 
νησάκι του Αγίου Λουκά, σχηματίζοντας εκατέρωθεν 
δύο παραλίες με κρυστάλλινα νερά. 

Σπέτσες
Οι Σπέτσες θεωρούνται ως ένα από τα πιο αρχοντικά 
και κοσμοπολίτικα νησιά του Αργοσαρωνικού. Είναι 
μόλις 2,5 ώρες μακριά από τον Πειραιά με πλοίο και 
3,5 ώρες οδικώς από την Αθήνα μέχρι την Κόστα. 
Με ιστορία 5.000 χρόνων, πανέμορφη αρχιτεκτονική 
και μοναδική ατμόσφαιρα θα σας ταξιδέψουν με τον 
«αέρα» τους. 
Από τα καλύτερα αξιοθέατα του νησιού είναι το 
αρχοντικό που στεγάζει το μουσείο της Μπουμπου-
λίνας. Σε αυτό φυλάσσονται και τα οστά της ηρωικής 
καπετάνισσας. 
Όσοι θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα το νησί, ο 
γύρος του είναι μόλις 27 χιλιόμετρα (μισή ώρα χωρίς 
στάσεις) και μπορεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη 
εικόνα για τις Σπέτσες. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι Σπέτσες ενέ-
πνευσαν έναν από τους μεγαλύτερους Βρετανούς 
μυθιστοριογράφους, τον Τζον Φώουλς, να γράψει 
τον «Μάγο», ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορή-
ματα του αιώνα. «Tο νησί είναι ένα κόσμημα, ένας 
παράδεισος» είχε γράψει ο Φώουλς, ο οποίος έκανε 
τις Σπέτσες διάσημες στο αγγλόφωνο κοινό.
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Ναύπλιο 
Αν και δεν είναι νησί, μια βόλτα στα σοκάκια του Ναυπλίου είναι μαγευτική… Σε από-
σταση μόλις μιάμισης ώρας από την Αθήνα, το Ναύπλιο δίκαια έχει παρομοιαστεί με τη 
Νάπολη της Ιταλίας ενώ η ίδια η ιστορία τού έχει χαρίσει τον αιώνιο τίτλο της πρώτης 
πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους.
Την πρώτη φορά που θα βρεθεί κανείς στο Ναύπλιο δεν μπορεί παρά να εκπλαγεί από 
τη γραφική του ομορφιά, την καλλιτεχνική του αύρα, την πλούσια ιστορία αλλά και την 
αισθητική του υπεροχή. Όσος καιρός κι αν περάσει ωστόσο, όσες φορές κι αν επιστρέ-
ψει εκεί, η μαγική του σαγήνη του παραμένει ισχυρή όσο την πρώτη μέρα, αν όχι και 
περισσότερο.
Η επίσκεψη στο Μπούρτζι, η ανάβαση στο Παλαμήδι και την Ακροναυπλία, η βόλτα στην 
Αρβανιτιά είναι από τα... must για όσους επισκέπτονται το Ναύπλιο.
Το ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου είναι από τα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία όλης 
της Ελλάδας και όχι άδικα. Η περίφημη συνοικία του Γιαλού είναι ό,τι πρέπει για βόλτα 
και οπτική απόλαυση χάρη στην αρχιτεκτονική των νεοκλασικών που παραπέμπουν 
στην αρχοντιά της πόλης και στεγάζουν στο ισόγειό τους σύγχρονα καφέ και ιδιαίτερα 
καταστήματα. Από τη βόλτα δεν γίνεται να λείπουν οι πλατείες Τριών Ναυάρχων και 
Συντάγματος αλλά και η οδός Σταϊκοπούλου. Το πλακόστρωτο σοκάκι της, όπως και η 
γειτονιά του Ψαρομαχαλά, χαρίζουν εικόνες απαράμιλλης γραφικότητας και προκαλούν 
μια γλυκιά νοσταλγία.

Πόρος
Ο Πόρος είναι η απόδραση του Σαββατοκύριακου. Η μικρή Βενετία του Αργοσαρωνικού, όπως τον αποκαλούν, 
έχει πολλούς λόγους για τον αγαπήσει κάποιος.
Για όσους αποζητούν ηρεμία και ατέλειωτους περιπάτους στη φύση, ο Πόρος θα τους ανταμείψει και με το πα-
ραπάνω. Από τους κουκλίστικους οικισμούς του, τη Σφαιρία και την καταπράσινη Καλαυρεία, μέχρι το περίφημο 
Λεμονοδάσος. Και όλα αυτά σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα.
Σήμα κατατεθέν του νησιού από το 1927 είναι το ιστορικό Ρολόι. Η πρώτη του εικόνα ταξιδεύει τον επισκέπτη σε 
μια άλλη εποχή, με την πόλη χτισμένη αμφιθεατρικά και αρχιτεκτονική που συνταιριάζει την αστική αρχοντιά με τη 
νησιωτική απλότητα. Ένα περίπατος είναι απαραίτητος ώστε ο επισκέπτης να θαυμάσει τα νεοκλασικά, τα καπετα-
νόσπιτα και τα ασβεστωμένα σπίτια με τις βουκαμβίλιες. 
Τα γραφικά σοκάκια οδηγούν σε όμορφες πλατείες, με πιο ονομαστή την πλατεία Κορυζή, όπου αξίζει μια επίσκε-
ψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο με εκθέματα από την ευρύτερη περιοχή της Τροιζηνίας και αρχαία ναυάγια. Στην 
πλατεία Δημαρχείου υπάρχει και η μαρμάρινη κρήνη με το γλυπτό δελφινιού τυλιγμένου γύρω από τρίαινα.

Σέριφος
Η Σέριφος είναι ένα νησί των δυ-
τικών Κυκλάδων, γνωστό για τους 
αρχαίους πύργους, τα κάστρα, τα 
μοναστήρια και την πρωτεύουσα 
της Χώρας με τα ασβεστωμένα 
κτίρια, στην κορυφή ενός λόφου. 
Το νησί διαθέτει συνολικά 72 
παραλίες και εμείς φυσικά σας 
έχουμε αναλυτικά τις καλύτερες. 
Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς είναι 
η Ψιλή Άμμος, το Γάνεμα και τα 
Λιβαδάκια. 
Μερικά από τα αξιοσημείωτα 
κτίρια στο νησί είναι και η Μονή 
Ταξιαρχών, που χτίστηκε τον 
14ο αιώνα, ενώ καλή επιλογή 
αποτελεί και ο Λευκός Πύργος, τα 
λείψανα ενός αρχαίου παρατηρη-
τήριου, στην κορυφή ενός λόφου. 
Το νησί είναι γνωστό μεταξύ των 
δυτών και υπάρχουν αρκετές 
εταιρείες που προσφέρουν κατα-
δύσεις.

Άνδρος
Η Άνδρος είναι ένα ορεινό νησί στο βόρειο άκρο του 
αρχιπελάγους των Κυκλάδων. Η κοντινή της απόσταση 
από την Αττική –το ταξίδι διαρκεί περίπου 2 ώρες– την έχει 
αναδείξει σε δημοφιλή προορισμό, τόσο για μια εξόρμηση 
του Σαββατοκύριακου, όσο και για ημερήσια εκδρομή από 
την Αθήνα. 
Η περιήγηση στη Χώρα της Άνδρου αποτελεί μια εξαιρετική 
εμπειρία, καθώς ο πανέμορφος οικισμός είναι καλαίσθητος 
και φιλόξενος. Απαραίτητη είναι μια βόλτα στον κεντρικό 
δρόμο μέχρι την πλατεία του Αφανή Ναύτη, εκεί που το 
νησί μοιάζει να βουτά στη θάλασσα. Πάνω στο μικρό νησάκι 
είναι χτισμένο το μεσαιωνικό ενετικό κάστρο κι ακολουθεί η 
βραχονησίδα με τον φάρο Τουρλίτη.
Απαραίτητη η στάση για καφέ κάτω από τα πλατάνια της 
πλατείας, αλλά και η επίσκεψη στα εξαιρετικά μουσεία της. 
Όπως το εκπληκτικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Αρχαιο-
λογικό Μουσείο και το Ναυτικό Μουσείο, όπου ο επισκέπτης 
μπορεί να δει την πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή εκθεμάτων 
που συνδέονται με τη ναυτική ιστορία του νησιού.
Το λιμάνι του νησιού είναι το Γαύριο, πρωτεύουσα η Χώρα 
και ένας από τους πιο δημοφιλείς οικισμούς της το Μπατσί. 
Στις πιο φημισμένες παραλίες της οι Της Γριάς το πήδημα, 
Χρυσή Άμμος, Νημπορειό, Ζόργκος, Άχλα κ.ά.



Α
ν και το φετινό καλοκαίρι έδειχνε αρχικά 
πιο ασφαλές σε σχέση με το προηγού-
μενο, όσον αφορά στους κινδύνους από 
εισαγόμενα κρούσματα, αλλά και λόγω του 
εμβολιασμού των πολιτών, ο κορονοϊός, σε 

αντίθεση με πέρυσι, βρίσκεται πλέον παντού. Τα επι-
βεβαιωμένα ενεργά κρούσματα σε όλη τη χώρα είναι 
περίπου 25.000, κάτι που μεταφράζεται σε πολλαπλάσιο 
πραγματικό αριθμό ατόμων με κορονοϊό. Δεν είναι λοι-
πόν καθόλου δύσκολο όλοι μας να εκτεθούμε στον ιό 
και να «κολλήσουμε» ακόμη κι αν έχουμε εμβολιαστεί.
Βασικά μας όπλα λοιπόν για να μην κουβαλάμε το 
άγχος στις επικείμενες διακοπές είναι η κλασική μάσκα 
και τα αντισηπτικά, σε συνδυασμό με τις αποστάσεις. Οι 
περσινοί συνωστισμοί με αγνώστους ήταν η αρχή για 
το δεύτερο κύμα τον Οκτώβριο του 2020 κι αυτό βέβαια 
κανείς δεν θέλει να το ξαναζήσουμε. Σημειώνεται δε ότι 
φέτος έχουμε και τις μεταλλάξεις.
Βασικά λοιπόν στοιχεία σε ένα μίνι οδηγό επιβίωσης 
που αφορά τη δική μας ευθύνη και προστασία είναι:
• Παρέα στις διακοπές με δικούς μας ανθρώπους. 

Δεν θα γίνουμε βέβαια και ακοινώνητοι, αλλά 
καλό είναι να κρατάμε αποστάσεις και να είμαστε 
λιγότερο διαχυτικοί.

• Μάσκα παντού. Πέρυσι είχε επιβληθεί μόνο σε 
ορισμένες περιοχές και μόνο όταν μπαίναμε σε 
κάποιους εσωτερικούς χώρους. Δεν είναι δικαι-
ολογία ότι «μα κάποιοι δεν φοράνε». Και φυσικά 
δεν έχουμε την ίδια μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια 
των διακοπών!

• Προμηθευόμαστε μερικά self test, πέρα από τις 
περιπτώσεις που είναι υποχρεωτικά. Έχουν κά-
ποιο κόστος αλλά ένα τσεκάρισμα κάθε 3-4 μέρες 
όσο θα είμαστε σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος 
ενδείκνυται ώστε στην περίπτωση νόσησης να 
μη χρειαστεί να φτάσουμε σε βαριά συμπτώματα, 
αλλά να το προλάβουμε νωρίς.

• Ακολουθούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα στην 
εστίαση και στα δημόσια θεάματα. Ακόμη κι αν 
χαλαρώσουν κι άλλο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
ο ιός υπάρχει. Οι επιστήμονες έχουν αναφέρει 
ότι θα έχουμε κι άλλες απελευθερώσεις όταν τα 
κρούσματα κατέλθουν των 1000 και η θετικότητα 
διατηρηθεί σε κάτω από 3%. Αυτό, σε συνδυασμό 
με την ανοσία που είχε επιτευχθεί, μειώνει τους 
κινδύνους. Όμως δεν τους εξαφανίζει.

• Προτιμούμε να βρισκόμαστε όσο το δυνατόν 
περισσότερο σε ανοιχτούς χώρους και παραλίες. 
Είναι απίθανο να μεταδοθεί ο ιός όσο κολυμπάμε. 
Το δε κολύμπι κάνει και ιδιαίτερο καλό μετά από 
τόσους μήνες ακινησίας.

• Παράλληλα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στα 
γυμναστήρια, όχι μόνο για τους gym addicts αλλά 
και για όλους εμάς που φορτώσαμε κιλά λόγω 
καραντίνας. Το δε παρατεταμένο κλείσιμο των 
γυμναστηρίων απαιτεί πολύ καλή απολύμανση, 
ενώ φυσικά δεν πρέπει να υπάρχει κλιματισμός 
σε λειτουργία.

Ασφαλείς λύσεις από τη ΜΕΓΑ 
Όπως αναφέραμε, η μάσκα, ακόμη και αν έχουμε την 
άνεση να μην την φοράμε σε συγκεκριμένες περιπτώ-
σεις σε εξωτερικούς χώρους, θεωρείται το βασικό 

Η χρήση μάσκας είναι υποχρε-
ωτική σε όλους τους δημόσιους 
εσωτερικούς χώρους χωρίς 
εξαιρέσεις, αλλά και σε όλους 
τους εξωτερικούς χώρους, όπου 
σημειώνεται συγχρωτισμός

ΤΙ ΘΑ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΟΥΜΈ 
ΟΣΟΙ ΈΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΈ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΈΣ, 

ΛΟΓΩ ΈΠΙΔΗΜΙΑΣ
μας όπλο κατά της επιδημίας. Μάλιστα, και η Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας έχει αναφέ-
ρει ότι κατανοώντας τη δυσκολία της χρήσης μάσκας 
μέσα στον καύσωνα, μέσα στο καλοκαίρι, εισηγήθηκε 
την μη χρήση της μάσκας όταν περπατάμε μόνοι μας 
στο πεζοδρόμιο. Την ίδια στιγμή συστήνει τη διατήρηση 
της υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας σε όλους τους 
δημόσιους εσωτερικούς χώρους χωρίς εξαιρέσεις, 
αλλά και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, όπου 
σημειώνεται συγχρωτισμός. 
Ιδιαίτερα σημαντική και ασφαλής λύση αποτελούν οι 
μάσκες προσώπου ΜΕΓΑ που έχουν σχεδιαστεί με 
γνώμονα τον βέλτιστο συνδυασμό εξαιρετικά υψηλής 
προστασίας και άνεσης κατά τη χρήση, σύμφωνα με 
πολύ αυστηρά κριτήρια ποιότητας, προκειμένου να 
εξασφαλίζουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. 
Συγκεκριμένα, οι χειρουργικές μάσκες ΜΕΓΑ:
Διαθέτουν 3 στρώματα προστασίας:
• Στρώμα 1: Φιλτράρισμα επιβλαβών σταγονιδίων.
• Στρώμα 2: Ειδικό meltblown με ηλεκτροστατική 

επεξεργασία, για φιλτράρισμα ακόμα και πολύ 
μικρών σωματιδίων, όπως αυτά του κορονοϊού 
SARS-CoV-2.

• Στρώμα 3: Απαλή εσωτερική επένδυση, φιλική 
στο δέρμα.

• Είναι πιστοποιημένες για φιλτράρισμα BFE≥98% 
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ14683).

• Επιτρέπουν άνετη αναπνοή, ακόμα και μετά από 
πολύωρη χρήση.

• Διαθέτουν καινοτόμα, απαλά υφασμάτινα πλαϊνά 
για να μην κουράζουν και να μην ερεθίζουν την 
περιοχή γύρω από τα αυτιά. 

• Είναι δερματολογικά ελεγμένες για ευαίσθητα 
δέρματα. 

• Έχουν άδεια από τον Ε.Ο.Φ.
• Διαθέτουν πιστοποίηση Oeko Tex Standard 100, 

για απουσία βλαβερών ουσιών.
• Είναι οι μόνες που διατίθενται σε 3 διαφορετικά 

μεγέθη (Small, Medium, Large), για ιδανική εφαρ-
μογή και προστασία, ανάλογα με τις διαστάσεις 
κάθε προσώπου.
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Β
ρισκόμαστε ήδη εν μέσω καλοκαι-
ριού και σίγουρα όλοι ανυπομονού-
με να βρεθούμε στην παραλία και 
να απολαύσουμε τον ήλιο. Ο ήλιος 
είναι απαραίτητος καθώς αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα για τη σωστή 

λειτουργία του οργανισμού μας, παρόλα αυτά η 
έκθεση σε αυτόν πρέπει να γίνεται με προσοχή, σε 
συγκεκριμένες ώρες και πάντα με χρήση αντη-
λιακής προστασίας καθώς η χωρίς προστασία 
έκθεση σε αυτόν μπορεί να ενέχει κινδύνους.
Τα τελευταία χρόνια πληθώρα δημοσιευμάτων 
αναφέρουν ότι η έκθεση στον ήλιο μπορεί να 
ευθύνεται για την εμφάνιση χρόνιων νόσων, με 
κυριότερη τον καρκίνο του δέρματος. Παράλληλα, 
όμως, γνωρίζουμε ότι ο ήλιος μάς προσφέρει τη 
δυνατότητα σύνθεσης βιταμίνης D, η οποία έχει 
αποδειχθεί ότι ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα 
και αποτελεί ζητούμενο για την προστασία μας 
από ιούς.
Σε ό,τι αφορά στη χρήση αντηλιακών, είναι η 
ενδεδειγμένη μέθοδος για την προστασία της 
επιδερμίδα μας, αλλά από την άλλη δεν επιτρέπει 
τη σύνθεση βιταμίνης D. Εδώ είναι που η σωστή 
διατροφή, η οποία ακούει στο όνομα «αντιοξειδω-
τικά», μπορεί να προσφέρει τη λύση.

Για την αξία της χρήσης αντηλι-
ακού και της σωστής διατροφής 
για την προστασία από τον ήλιο 
αλλά και τη σύνθεση της βιταμί-
νης D γράφει ο Κλινικός Διαιτο-
λόγος & Διατροφολόγος κ. Γιάν-
νης Χρύσος

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ
Οι σύμμαχοί μας για να απολαύσουμε τον καλοκαιρινό ήλιο

Σύμφωνα με έρευνες, η καθημερινή πρόσληψη 
αντιοξειδωτικών, σε συνδυασμό με ω-3 λιπαρά 
οξέα, μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων 
μορφών καρκίνου και παράλληλα αντιμετωπί-
ζουν τις «ελεύθερες ρίζες οξυγόνου». Κατά την 
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, τα αντιοξειδω-
τικά δημιουργούν μία «προστατευτική ασπίδα» 
έναντι της δράσης του ήλιου, αντίστοιχη των 
αντηλιακών. Ίσως να είναι και καλύτερη, αφού 
επιτρέπει τη δράση ενδογενών μηχανισμών όπως 
την παραγωγής μελανίνης – της καφέ χρωστικής 
που παράγεται από τα μελανοκύτταρα στη βασική 
στιβάδα του δέρματος, η οποία προστατεύει τα 
κύτταρα από τον ήλιο. Αντίθετα, τα αντηλιακά 
αναστέλλουν την παραγωγή μελανίνης από τα 
συγκεκριμένα κύτταρα.
Φυσικά και δεν συστήνεται η διακοπή της χρή-
σης τους, ιδιαίτερα στις ώρες έντονης ηλιακής 
ακτινοβολίας. Συστήνεται, όμως, η υιοθέτηση 
των κατάλληλων διατροφικών επιλογών για τη 
μεγιστοποίηση της πρόσληψης αντιοξειδωτικών 
και ω-3 λιπαρών οξέων.
Η λίστα τροφίμων που μπορεί να προσφέρει 
τα παραπάνω θρεπτικά συστατικά είναι αρκετά 
μεγάλη και περιλαμβάνει ποικιλία πρωτογε-
νών τροφίμων που δεν έχουν υποστεί ιδιαίτερη 

επεξεργασία, όπως: ταχίνι και σουσάμι, κόκκινες 
πιπεριές, καρότα και ντομάτες, λιπαρά ψάρια, 
δενδρολίβανο, αβοκάντο, αυγά, γάλα & γιαούρτι, 
σπανάκι, πολύχρωμα λαχανικά και φρούτα, σκόρ-
δο και κρεμμύδι.
Επιλέξτε, λοιπόν, τις κατάλληλες τροφές και απο-
λαύστε τον ήλιο… υπεύθυνα!
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Ο 
κορονοϊός άλλαξε τα δεδομένα και έφερε 
νέες συνήθειες όχι μόνο στην καθημερι-
νότητά μας, αλλά και στις θερινές εξορ-
μήσεις μας. Όσοι, λοιπόν, αποφασίσετε 
να ταξιδέψετε, καλό είναι ετοιμάσετε ένα 

μικρό και περιεκτικό φαρμακείο πρώτων βοηθειών 
ώστε να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε πιθανά ιατρι-
κά απρόοπτα. Το φαρμακείο αυτό πρέπει να το έχετε 
μαζί σας και να μην το βάζετε μέσα στη βαλίτσα, ώστε 
να έχετε εύκολη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. 
Καλό είναι να έχετε μαζί σας χειρουργικές μάσκες, 
αντισηπτικά και γάντια μιας χρήσης διότι δεν πρέπει 
να ξεχνάτε ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών θα έρ-
θετε σε επαφή με τουρίστες είτε από το εξωτερικό είτε 
από άλλες περιοχές της χώρας μας, οι οποίοι μπορεί 
να μεταφέρουν τον κορονοϊό από το ένα μέρος στο 
άλλο χωρίς να το γνωρίζετε. Ειδικά στους κλειστούς 
χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός, πρέπει να συ-
μπεριφέρεστε σαν να υπάρχει κάποιος ασθενής ή σαν 
να είστε εσείς ασθενείς τόσο για τη δική σας προφύ-
λαξη όσο και των αγαπημένων προσώπων σας.
Από το φαρμακείο των διακοπών δεν πρέπει να 
λείπουν το αντηλιακό για το πρόσωπο και το σώμα 
και μια κρέμα ενυδατική ή καταπραϋντική για τα 
εγκαύματα. 
Κατά τη διάρκεια των διακοπών, οι εκδρομείς πρέπει 
να εφοδιαστείτε με ένα καλό εντομοαπωθητικό, μία 
αντιισταμινική κρέμα, τζελ ή stick για τα τσιμπήματα 
από μέλισσες ή από επαφή με μέδουσες και φυτά. 
Επιπλέον, πρέπει να υπάρχουν υλικά για την περιποί-
ηση των τραυμάτων, όπως βαμβάκι, οξυζενέ, ιώδιο 
και αποστειρωμένες γάζες, υποαλλεργικοί αυτοκόλ-
λητοι μικροεπίδεσμοι, υποαλλεργικές αυτοκόλλητες 
ταινίες, αντιβιοτική σκόνη και αλοιφή, ακόμη και 
αυτοκόλλητα ράμματα. 
Επιπλέον, καλό είναι να εφοδιαστείτε με παυσίπονα 
ή αντιπυρετικά χάπια, ενώ για την αντιμετώπιση 
ενοχλήσεων όπως διάρροια, δυσκοιλιότητα, εμετό, 
δυσπεψία και πόνο, πριν την αναχώρησή συμβου-
λευτείτε τον φαρμακοποιό τους. 
Επίσης, φροντίστε να έχετε μαζί σας οφθαλμικές 
σταγόνες για τον ερεθισμό από τη θάλασσα ή το νερό 
της πισίνας και τσιμπιδάκι φρυδιών το οποίο ενδεχο-
μένως να χρησιμοποιήσετε για να βγάλετε αγκάθια 
από αχινούς ή κεντρί μέλισσας.
Τα είδη που χρειάζονται ψυγείο πρέπει να μετα-
φέρονται σε τσάντα στην οποία έχουν τοποθετηθεί 
παγοκύστες. Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, να τα 
βάλετε σε ψυγείο ή όσο είστε στη θάλασσα να τα έχε-
τε σε σκιερό μέρος μαζί με τις παγοκύστες. Σε γενικές 
γραμμές, όλα τα φάρμακα χρειάζονται φύλαξη σε 
ειδικές συνθήκες με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά 
τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε καμία περίπτωση 
δεν τα αφήνουμε εκτεθειμένα στον ήλιο και τη ζέστη 
είτε στην παραλία είτε μέσα στο αυτοκίνητο.

Ενυδάτωση
Πέρα από τα παραπάνω όμως, το σημαντικότερο από 
όλα είναι το νερό και η διατήρηση της ενυδάτωσης 
του οργανισμού. 
Ο οργανισμός σας αφυδατώνεται πολύ γρηγορό-
τερα από ό,τι πιστεύετε. Τις πολύ ζεστές μέρες του 
καλοκαιριού, λοιπόν, είναι απαραίτητο να βοηθάτε το 

Με χειρουργικές ή υφασμάτινες 
μάσκες και αντισηπτικά ενισχύ-
εται φέτος το φαρμακείο των δι-
ακοπών

ΦΑΡΜΑΚΕΊΟ ΔΊΑΚΟΠΏΝ 
Η πλέον χρήσιμη αποσκευή 

για το καλοκαίρι

σώμα σας να παραμένει ενυδατωμένο χωρίς παρα-
τράγουδα με επεισόδια θερμοπληξίας ή ηλίασης.
Ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές για ενυδά-
τωση, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα.
Χρησιμοποιήστε ιαματικό νερό για πρόσωπο και 
σώμα
Το ιαματικό νερό δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι 
πραγματικά σωτήριο για όσους το γνωρίζουν τις 
δύσκολες μέρες του καύσωνα.
Το ιαματικό νερό ανακουφίζει το δέρμα από τους ερε-
θισμούς και σας δροσίζει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Μπορείτε να το έχετε μαζί σας παντού.

Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν για μετά τον 
ήλιο πριν βγείτε στον ήλιο
Τα ειδικά προϊόντα που ανακουφίζουν την επιδερμίδα 
μετά την έκθεση στον ήλιο μπορούν να εφαρμοστούν 
και πριν την έκθεση σε αυτόν γιατί έτσι γίνεται πιο 
υποφερτή η έξοδος στον καύσωνα.
Η ιδιότητά τους είναι να δροσίζουν και να ανακουφί-
ζουν το δέρμα και γι’ αυτό είναι ιδανικά για όλες τις 
ώρες του καλοκαιριού.
Εφαρμόστε τα στα σημεία που είναι περισσότερο 
εκτεθειμένα στον ήλιο, όπως το πρόσωπο, τα χέρια 
και τα πόδια σας.

Πίνετε νερό με γεύση φρούτων
Αν δυσκολεύεστε να πιείτε νερό, ενώ ξέρετε ότι 
ιδιαίτερα τις ζεστές μέρες επιβάλλεται, μπορείτε να 
δοκιμάσετε να προσθέσετε κομμένα φρούτα της 
αρεσκείας σας μέσα στο νερό σας.
Θα του δώσουν μια άλλη, πιο ευχάριστη γεύση, ενώ 

ταυτόχρονα εσείς θα παίρνετε και τις βιταμίνες σας.
Δοκιμάστε να προσθέσετε κομματάκια από βερίκοκο, 
φράουλες, ροδάκινο, πορτοκάλι ή λεμόνι στο νερό 
σας και έχετε πάντα το μπουκάλι μαζί σας στο σπίτι, 
στη δουλειά, στη βόλτα ή στο γυμναστήριο.
Στην αγορά υπάρχουν και ειδικά μπουκάλια που 
φιλτράρουν ταυτόχρονα το νερό που πίνετε.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε και φύλλα μέντας 
ή δυόσμου για μια επιπλέον αίσθηση δροσιάς και 
φρεσκάδας.
Για επιπλέον ενυδάτωση προτιμήστε στην καθημε-
ρινότητά σας τα φρέσκα ζουμερά φρούτα αντί για 
τα αποξηραμένα, εύπεπτα ελαφριά φαγητά με βάση 
δροσερά λαχανικά και αποφύγετε τα πολύ πικάντικα 
και τα τηγανητά πιάτα.
Τέλος, για την ενυδάτωση και την αναζωογόνηση της 
επιδερμίδας σας, κάνετε συχνά δροσερά ντους για να 
πέφτει η θερμοκρασία του σώματός σας όσο ο ήλιος 
καίει.
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Η 
ζωή των ανθρώπων είναι 
περίπλοκη και απαιτητική 
σε οποιαδήποτε ηλικία, 
αλλά μετά τα 65 μάς 
φέρνει αντιμέτωπους με 
έναν νέο κόσμο, όπου τα 
προβλήματα υγείας είναι 
αυξημένα. Τα όπλα μας 

για την αντιμετώπισή τους είναι τα φάρμακα και 
οι χειρουργικές επεμβάσεις. Μερικά από αυτά, 
όμως, θα μπορούσαν να προληφθούν ή να κα-
θυστερήσουν να εμφανιστούν, βάζοντας απλώς 
την άσκηση στην καθημερινότητά μας. 
Ωστόσο, το να παραμείνουν ενεργοί οι ηλικιω-
μένοι τις περισσότερες φορές είναι δύσκολο. 
Μεταξύ άλλων, ο πόνος στα οστά και τις αρ-
θρώσεις μπορούν να καταστήσουν την άσκηση 
ιδιαίτερα δύσκολη και γι’ αυτό είναι το τελευ-
ταίο πράγμα που θέλουν να κάνουν. Όμως, οι 
ασκήσεις στο νερό μπορούν να βελτιώσουν τη 
φυσική τους κατάσταση, χωρίς να καταπονού-
νται οι αρθρώσεις.
«Η κολύμβηση ωφελεί την υγεία, την ευεξία, 
την ψυχική κατάσταση και επομένως προ-
σφέρει καλή ποιότητα ζωής σε άνδρες και 
γυναίκες μετά την ηλικία των 65. Μια μελέτη 
που δημοσιεύθηκε στο «American Journal of 
Epidemiology», για παράδειγμα, αναφέρει ότι η 
κολύμβηση και οι ασκήσεις στο νερό μπορούν 
να είναι η καλύτερη μορφή άσκησης για τη 
μείωση του κινδύνου πτώσεων στους ηλικι-

ΚΟΛΎΜΒΗΣΗ
Τι προσφέρει στους ηλικιωμένους

ωμένους, χάρη στη βελτίωση της ισορροπίας 
και στην ενίσχυση των μυών του κορμού που 
προσφέρει.
Σε αντίθεση με πολλές άλλες μορφές άσκησης, 
έχει χαμηλό αντίκτυπο και παρουσιάζει ελάχιστο 
κίνδυνο τραυματισμού», επισημαίνει ο Ορθοπε-
δικός Χειρουργός Δρ. Δημήτρης Τριανταφυλλό-
πουλος, και μας εξηγεί συγκεκριμένα ποια είναι 
τα οφέλη της κολύμβησης στους ηλικιωμένους:

Δυναμώνει το σώμα
Το πέρασμα του χρόνου επιδρά αρνητικά στο 
σώμα, το οποίο χάνει τις δυνάμεις και την 
αντοχή του σταδιακά. Η κολύμβηση, και γενικά 
η άσκηση στο νερό, βοηθά στη διατήρηση ενός 
υγιούς βάρους, το οποίο είναι το κλειδί για την 
αποφυγή πολλών παθήσεων και τραυματισμών, 
και τη μείωση του χρόνιου πόνου.
Δυναμώνει τους μυς
Η γήρανση συνοδεύεται πάντοτε από μυϊκή 
απώλεια, η οποία οδηγεί σε μειωμένη δύναμη. 
Το κολύμπι είναι φιλικό στις αρθρώσεις και 
τονώνει όλους τους μυς του σώματος ταυτό-
χρονα, λόγω της αντίστασης του νερού, το οποίο 
είναι περίπου δώδεκα φορές πυκνότερο από 
τον αέρα. Ο ασκούμενος νοιώθει ότι φέρει μόνο 
το ήμισυ του βάρους του, ποσοστό που μειώνε-
ται όσο πιο ψηλά είναι το νερό στο σώμα (έως 
τη μέση ή έως τους ώμους). Ρόλο παίζει και η 
ταχύτητα της βάδισης – όσο πιο γρήγορη τόσο 
περισσότερη η αντίσταση και τόσο μεγαλύτερη η 
αύξηση της μυϊκής δύναμης.

Βελτιώνει την ισορροπία
Η διατήρηση της ισορροπίας πρέπει να γίνεται 
στόχος κάθε ανθρώπου που γερνά και αυτό 
επιτυγχάνεται μόνο με την άσκηση. Οι περισσό-
τεροι όμως ηλικιωμένοι έχουν περιορισμούς 
στη σωματική δραστηριότητα που μπορούν να 
κάνουν. Συνήθως καταφεύγουν στο περπάτημα, 
αλλά αυτό δεν αρκεί για να ενισχύσει αρκετά 
τους μυς του κορμού και να βελτιώσει την ισορ-
ροπία, σε αντίθεση με την κολύμβηση. Έτσι, όσοι 
κολυμπούν αποφεύγουν σε μεγάλο ποσοστό τις 
πτώσεις, οι οποίες σε αυτές τις ηλικίες οδηγούν 
πολλές φορές σε κατάγματα.

Βελτιώνει την ευλυγισία
Η διατήρηση της ευλυγισίας μπορεί επίσης να 
βοηθήσει στην πρόληψη τραυματισμών. Η γή-
ρανση στερεί την κινητικότητα και την ευλυγισία 
αλλά το κολύμπι αναχαιτίζει αυτήν την πορεία. 
Οι αρθρώσεις εξακολουθούν να κινούνται σε 
ένα φυσιολογικό εύρος χωρίς να πονάνε και οι 
μύες γίνονται αρκετά δυνατοί για να υποστηρί-
ζουν τις αρθρώσεις. Επίσης, το κολύμπι μπορεί 
να βοηθήσει στη βελτίωση του συντονισμού των 
μυών, στη μείωση του πόνου και στη βελτίωση 
της στάσης του σώματος. 

Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης οστεο-
πόρωσης
Η μειωμένη οστική πυκνότητα επηρεάζει 
εκατομμύρια γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση 
(και τους άνδρες) και τις αφήνει ευάλωτες σε 
πολλές αρθριτικές παθήσεις. Η απώλεια οστικής 
μάζας και η μικροαρχιτεκτονική επιδείνωση του 
οστικού ιστού σχετίζονται άμεσα με μείωση της 
αντοχής των οστών και στη συνέχεια με αυξη-
μένο κίνδυνο κατάγματος, γεγονός που τελικά 
οδηγεί σε καταστάσεις κλινικά γνωστές ως 
οστεοπενία και οστεοπόρωση. Τα οστεοπορω-
τικά κατάγματα ευθύνονται για την υπερβολική 
νοσηρότητα, χρόνιο πόνο, μείωση της ποιότητας 
ζωής και εισαγωγή σε ιδρύματα μακροχρόνιας 
περίθαλψης. Δραστηριότητες όπως το κολύμπι 
μπορούν να μειώσουν αυτούς τους κινδύνους, 
ενισχύοντας την πυκνότητα των οστών. Το aqua 
αερόμπικ, που περιλαμβάνει περπάτημα στο 
νερό, χορό και άλλες αεροβικές ασκήσεις, είναι 
ένας τρόπος άσκησης που βοηθά στην επιβρά-
δυνση της οστικής απώλειας.
«Η κολύμβηση και οι δραστηριότητες μέσα στο 
νερό είναι η ιδανική άσκηση για τους ηλικιωμέ-
νους. Είναι ένας ευχάριστος τρόπος να ενισχύ-
σουν το μυοσκελετικό τους σύστημα, όπως 
άλλωστε και το καρδιαγγειακό και το αναπνευ-
στικό. Παράλληλα είναι ένας ανέξοδος τρόπος 
να αποφύγουν την αύξηση του σωματικού 
βάρους, το οποίο βοηθά στην αποφυγή εμφά-
νισης οστεοαρθρίτιδας, μιας από τις κυριότερες 
αιτίες πόνου και αναπηρίας. Κυρίως, όμως, 
συμβάλλει στην αποφυγή καταγμάτων είτε από 
πτώση είτε από οστεοπόρωση, τα οποία έχουν 
υψηλή θνησιμότητα», καταλήγει ο Δρ. Δημήτρης 
Τριανταφυλλόπουλος.
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ΑΠΌ ΤΑ BORA-
BORA ΣΤΌΝ 
ΤΎΡΝΑΒΌ, 

ΈΝΑ 
ΚΌΎΒΑΝΈΖΙΚΌ 

ΠΌΎΡΌ ΔΡΌΜΌΣ

Γ
ιατί το μέλι υποκαθίσταται 
με maple syrup, το ούζο με 
mojito, και οι λουκουμάδες με 
pancakes;
Γιατί το γαλανόλευκο σε decor 
ενοικιαζόμενο δωμάτιο με την 
βουκαμβίλια γίνεται μπαλινέζι-

κο θεμάτικο boutique hotel;
Γιατί ο αγαπημένος γκρινιάρης καφετζής που 
μας έστελνε στα σπίτια μας να φάμε για να 
πάρει το μεσημεριανό υπνάκο του, έχει αντι-
κατασταθεί με τον υπερευγενικό barista που 
υποχρεούται να φοράει χαμόγελο 24/7 (ναι, 
μέχρι και στον ύπνο του) είτε το αισθάνεται 
είτε όχι;
Και γιατί θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που 
έχουν διασχίσει ωκεανούς για να βιώσουν την 
περιβόητη ελληνική φιλοξενία έχουν την επι-
θυμία να βρεθούν σ’ ένα copy-paste μοντέλο 
φιλοξενίας αντίστοιχο των Mc Donald’s στην 
εστίαση;
Οι ταξιδιώτες «λυσσάνε» για την αυθεντική 
ελληνική φιλοξενία που εφαρμοζόταν μέχρι 
και την περασμένη 10ετία και οι Έλληνες την 
αποποιούμαστε. 
Η παγκοσμιοποίηση ορίζεται ως αλληλεξάρτη-
ση μεταξύ χωρών σε οικονομικό, τεχνολογικό 
και πολιτισμικό επίπεδο.  Στον τομέα του του-
ρισμού υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή στον 
τρόπο που η παγκοσμιοποίηση εφαρμόζεται. 
Το οικονομικό και το τεχνολογικό κομμάτι φαί-
νεται να θέλει να συνάδει με τις παγκόσμιες 
προδιαγραφές ώστε να διευκολύνονται οι συ-
ναλλαγές, οι μεταφορές και η οργάνωση. Πώς 
όμως το πολιτισμικό θα διατηρηθεί ατόφιο και 
αναλλοίωτο ώστε να έχει λόγω ύπαρξης μια 
12ωρή πτήση που θα με κάνει να έρθω σε 
επαφή με νέους πολιτισμούς και όχι με τον 
«εργοστασιακό» πολιτισμό που επιβάλλει το 
ινσταγκραμικό μοντέλο φιλοξενίας; 
H πιο κοινότυπη επιθυμία των ταξιδιωτών 
είναι: «Give us the authentic-non-commercial 
spots-tips!» 
Και όσο κι αν φαίνεται υπερβολικό, η απάντη-
ση σε αυτή την ερώτηση αποτελεί ένα δίλημμα 
ειδικά για όσους εργαζόμαστε στον τουρισμό. 
Αν δοθούν τα non-commercial tips σε όλους, 
θα πάψουν πολύ σύντομα να είναι non-
commercial. Αλλά αν δεν δοθούν, είναι «αντι-
δεοντολογικό» μη όντας ειλικρινής, επαρκής 
και βοηθητικός με τους καλεσμένους. Οφείλω 
να ομολογήσω ότι έχω φερθεί αντιδεοντολογι-
κά για να προστατεύσω τον μοναδικό χαρα-
κτήρα προορισμών.
Γιατί;
Γιατί:
- Δεν θα ήθελα όλες οι παραλίες να γίνουν 
οργανωμένες με πλαστικές ή μποέμικες 
ξαπλώστρες.
-Δεν θα ήθελα ο ψαράς που ανοίγει το σπίτι 
του σε ταξιδιώτες και τους μαγειρεύει, να έχει 
αύριο πέντε κότερα απ’ έξω που θα περιμέ-
νουν να τον φωτογραφίσουν και να φιγουρά-

ρει στα profiles κοινωνικής δικτύωσης των 
influencers με hashtags (#adventurouslife, 
# lovetraveling, #fishermanlife και δεν έχει 
τελειωμό…). 
 -Δεν θα ‘θελα επίσης οι κάτοικοι ενός τόπου 
να χάσουν την ταυτότητα λόγω της γλύκας 
των χρημάτων που θα τους αποδώσει το 
ξεπούλημα του τοπικού τους χαρακτήρα.
Η απληστία της ανθρώπινης φύσης μας 
είναι ανάλογη των κερδών κι ο υπερβολικός 
τουρισμός είναι αντιστρόφως ανάλογος της 
διατήρησης της κουλτούρας. Για να επιτευ-
χθεί το «σημείο ευδαιμονίας» που ισορροπεί 
τα παραπάνω απαιτείται αριστοτεχνικός χειρι-
σμός και αντίληψη του κρούοντος κώδωνος· 
πού αρχίζει το «τουριστικό πλεόνασμα» που 
σε βάθος χρόνου θα μετατρέψει την ιδιαι-
τερότητα ενός τόπου σ’ ένα φωτογραφικό 
στούντιο όπως αυτό της Οία στη Σαντορίνη;
Κάνοντας αυτοκριτική σε αυτή μου την άπο-
ψη λέω στον εαυτό μου: 
«Μήπως κάνεις διακρίσεις; Μήπως όλοι 
έχουν δικαίωμα στην αυθεντικότητα και την 
μοναδικότητα του μέρους;»
Αλλά το διαβολάκι ή το αγγελάκι, ανάλογα 
με ποια άποψη θα ταχτείτε, ξανάρχεται στο 
αριστερό μου αυτί και μου λέει:
«Όταν οι ταξιδιώτες σε εμπνεύσουν πως 
μπορούν να φροντίσουν την αυθεντικότητα 
ενός τόπου χωρίς να την θυσιάσουν στον 
βωμό των social media, όταν η ταξιδιωτική 
τους συνείδηση θα έχει ωριμάσει και δεν θα 
είναι απλά προϊόν “φαίνεσθαι”, όταν θα ζουν 
την στιγμή χωρίς να σκέφτονται ποιο φίλτρο 
τους κάνει να δείχνουν πιο σέξυ με φόντο 
την Ακρόπολη, μόνο τότε θα έχουν κερδίσει 
επάξια να ζήσουν και να απολαύσουν τα μυ-
στικά του τόπου που έχουν επισκεφθεί. Έως 
τότε, θα είναι άξιοι του να απολαμβάνουν 
τους προορισμούς και τις τοποθεσίες που θα 
χαρίζουν απλόχερα τα πολυπόθητα likes και 
σχόλια του τύπου: ήμουν κι εγώ εκεί…» 
Κάπου εδώ το διαβολάκι μ’ έχει ήδη πείσει 
πως να μοιράζω απλόχερα τα μυστικά σημεία 
του κάθε τόπου είναι μικροπολιτική τακτική 
και πιο αντιδεοντολογικό σε επαγγελματικό 
επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο και ως 
ταξιδιώτης, απολαμβάνω να δυσκολεύομαι 
να βρω τα αξιόλογα σημεία και τους ξεχωρι-
στούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια του ταξι-
διού μου χωρίς να μου χαρίζονται απλόχερα.
Το τοπίο διελευκάνθη! 
Για να ικανοποιήσουμε λοιπόν αυτά τα 
σύγχρονα πρότυπα «τουρίστα» (με την έννοια 
τουρίστα - μεταφορικά και κυριολεκτικά) 
έχουμε υποκαταστήσει το κανονάκι, που ο 
φίλος μου ο Γιαννάκης όντας Μυτιληνιός δεν 
καταδέχεται να πιει σε άλλο ποτήρι το ούζο 
του ακόμα κι αν βρίσκεται στην άλλη άκρη 
της Ευρώπης, με ρακίτο σε Maori ποτήρι. 
Και κάπως έτσι τρίζουν και τα κόκαλα του 
Tiki απ’ την Πολυνησία και του παππού απ’ 
τον Τύρναβο.

 ΤΗΣ ΚΑΤΈΡΙΝΑΣ ΓΑΡΈΦΌΎ
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

ΔΎΣΚΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΆΧΗ 
ΓΙΆ ΤΆ ΟΛΎΜΠΙΆΚΆ ΜΕΤΆΛΛΙΆ

Άνιση η ιστορία των ελληνικών ολυμπιακών μεταλλίων
  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο
ι Ολυμπια-
κοί Αγώνες του 
Τόκιο ξεκί-
νησαν με ένα 
χρόνο καθυστέ-
ρηση εξαιτίας 
της πανδημίας 

και εξελίσσονται σε ιδιαίτερα δύ-
σκολες συνθήκες. Οι διοργανωτές 
έχουν προειδοποιήσει ότι δεν θα 
διστάσουν να τους διακόψουν εάν 
ξεφύγουν από τον έλεγχο τα κρού-
σματα που συνδέονται με τη διενέρ-

γεια των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Προς το παρόν, η αύξηση των κρου-
σμάτων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, 
που γίνονται χωρίς θεατές, είναι ε-
λεγχόμενη και όλα δείχνουν ότι οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο θα 
συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν 
κανονικά.
Η Ελλάδα δίνει μια δύσκολη μάχη 
για ολυμπιακά μετάλλια τα οποία 
χρειάζεται για λόγους συμβολισμού 
αλλά και ουσίας. Στην αρχαία Ελ-
λάδα γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Α-

γώνες και στην Αθήνα αναβίωσαν το 
1896 οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Α-
γώνες. Επομένως, για μια χώρα με 
την ολυμπιακή ιστορία της Ελλά-
δας, τα μετάλλια έχουν ένα ξεχωρι-
στό συμβολισμό.
Χρειαζόμαστε, όμως, ύστερα από 
μία περίοδο μεγάλης οικονομικής 
και κοινωνικής κρίσης ενώ εξακο-
λουθούμε να αντιμετωπίζουμε την 
πρόκληση της πανδημίας, σημαντι-
κές ολυμπιακές επιτυχίες που θα 
βελτιώσουν την ψυχολογία μας και 

θα μας ενώσουν σε μια δύσκολη 
προσπάθεια.
 
Δύσκολο ξεκίνημα
Μέχρι την Πέμπτη 29 Ιουλίου η Ελ-
λάδα δεν ήταν στις 59 χώρες οι α-
θλητές και οι αθλήτριες των οποίων 
εξασφάλισαν ήδη μετάλλια στους 
Ολυμπιακούς του Τόκιο. Ευτυχώς 
ήρθε το «χρυσό» του Στέφανου 
Ντούσκου στην κωπηλασία-σκιφ 
για να μας βάλει στον τιμητικό πί-
νακα.
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Η ολυμπιακή άνθηση 
του ελληνικού 
αθλητισμού σημειώθηκε 
την περίοδο 1996-2004
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Κορυφαίος Έλληνας 
ολυμπιονίκης ο Πύρρος 
Δήμας 

Πολύ καλά πηγαίνει η Ιαπωνία, αξι-
οποιώντας το πλεονέκτημα που συ-
νήθως έχει η διοργανώτρια χώρα. 
Με 15 χρυσά, 4 αργυρά και 5 χάλ-
κινα έχει συνολικά 24 μετάλλια και 
έρχεται πρώτη στην κατάταξη με 
βάση τα χρυσά. 
Δεν προβλέπεται όμως να κρατή-
σει την πρωτιά εφόσον ακολουθούν 
οι δύο αθλητικές υπερδυνάμεις, η 
Κίνα και οι ΗΠΑ. Η Κίνα είχε μέχρι 
την Πέμπτη 29 Ιουλίου 14 χρυσά, 6 
αργυρά, 9 χάλκινα, σύνολο 29 με-
τάλλια. Στην τρίτη θέση οι ΗΠΑ με 
13 χρυσά, 14 αργυρά και 10 χάλκινα, 
σύνολο 37 μετάλλια.
Στην τέταρτη θέση η Αυστραλία 
με 20 συνολικά μετάλλια εκ των ο-
ποίων τα 8 χρυσά. Στην πέμπτη 
θέση οι αθλητές από τη Ρωσία με 
7 χρυσά και συνολικά 26 μετάλλια. 
Στην έκτη θέση το Ηνωμένο Βα-
σίλειο με 5 χρυσά και συνολικά 18 
μετάλλια και στην έβδομη θέση η 
Νότια Κορέα με 4 χρυσά και συνο-
λικά 12 μετάλλια. 
Ακολουθούν στην όγδοη, την ένατη 
και τη δέκατη θέση τρία κράτη μέλη 
της Ε.Ε., η Γαλλία με 3 χρυσά, 4 αρ-
γυρά και 3 χάλκινα σύνολο 10 με-
τάλλια. Η Γερμανία με 3 χρυσά, 3 
αργυρά και 7 χάλκινα σύνολο 13 με-
τάλλια και τη δεκάδα κλείνει η Ιτα-
λία με 2 χρυσά, 7 αργυρά και 10 χάλ-
κινα, σύνολο 19 μετάλλια. 
Είμαστε ακόμα στην πρώτη φάση 
των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 
και θα υπάρξουν ανακατατάξεις 
στον πίνακα των μεταλλίων. Οι με-
γάλοι πρωταγωνιστές όμως έχουν 
ήδη ξεχωρίσει.
Εκτός από τη Γαλλία, τη Γερμανία 
και την Ιταλία, άλλα 17 κράτη μέλη 
της Ε.Ε. έχουν εξασφαλίσει ήδη ο-
λυμπιακά μετάλλια. 
Η Ολλανδία 2 χρυσά, 7 αργυρά και 
4 χάλκινα. Η Ουγγαρία 2 χρυσά, 1 

αργυρό και 2 χάλκινα. Η Σλοβενία 
2 χρυσά, 1 αργυρό και 2 χάλκινα. Η 
Κροατία 2 χρυσά και 1 χάλκινο. Η 
Ρουμανία 1 χρυσό και 3 αργυρά. Η 
Τσεχία 1 χρυσό, 2 αργυρά και 1 χάλ-
κινο. Η Αυστρία 1 χρυσό, 1 αργυρό 
και 1 χάλκινο. Η Εσθονία 1 χρυσό 
και 1 χάλκινο όπως και η Ιρλανδία. 
Η Λετονία και η Σλοβακία από 1 
χρυσό. Το Βέλγιο και η Δανία από 
1 αργυρό και 1 χάλκινο. Η Βουλγα-
ρία και η Πολωνία από 1 αργυρό. Η 
Φινλανδία και η Πορτογαλία από 1 
χάλκινο. 
Και οι χώρες των δυτικών Βαλκα-
νίων που φιλοδοξούν να ενταχθούν 
στην Ε.Ε. καταγράφουν ολυμπιακές 
επιτυχίες. Το Κόσοβο έχει ήδη 2 
χρυσά μετάλλια. Η Σερβία 1 χρυσό, 
1 αργυρό και 2 χάλκινα και η Βόρεια 
Μακεδονία 1 αργυρό. 
Με την εκπληκτική κούρσα του Στέ-
φανου Ντούσκου η Ελλάδα άφησε 
πίσω της το κακό προηγούμενο της 
Ολυμπιάδας του Τόκιο το 1964, 
στην οποία δεν πήρε μετάλλιο, και 
άρχισε να δίνει μια δύσκολη αλλά 
ελπιδοφόρα μάχη για τη βελτίωση 
της συγκριτικής της θέσης στον πί-
νακα των μεταλλίων.
 
Άνιση ιστορία
Η ιστορία των ολυμπιακών μεταλ-
λίων της Ελλάδας είναι άνιση. Συ-
νολικά έχουμε πάρει στους σύγχρο-
νους Ολυμπιακούς Αγώνες 116 με-

τάλλια σε 15 διαφορετικά αθλήματα 
και βρισκόμαστε διαχρονικά, σε ό,τι 
αφορά τον πίνακα των μεταλλίων, 
στην 33η θέση. 
Η κατανομή των μεταλλίων όμως 
από Ολυμπιάδα σε Ολυμπιάδα είναι 
άνιση. Το 1896 κάναμε εντυπωσι-
ακό ξεκίνημα στους Ολυμπιακούς 
της Αθήνας, τους πρώτους της σύγ-
χρονης εποχής, με 10 χρυσά μετάλ-
λια, 18 αργυρά και 19 χάλκινα. 
Οι εντυπωσιακές μας επιδόσεις δεν 
είχαν σχέση με το επίπεδο του α-
θλητισμού μας όσο με τα προβλή-
ματα στην οργάνωση και τη συμμε-
τοχή στους πρώτους σύγχρονους Ο-
λυμπιακούς Αγώνες. 
Στους Ολυμπιακούς του Παρισιού 
που ακολούθησαν το 1900 βρεθή-
καμε χωρίς μετάλλιο. Στους Ολυ-
μπιακούς του 1904, που πραγμα-
τοποιήθηκαν στο Σεντ Λούις των 
ΗΠΑ, πήραμε 1 χρυσό και 1 χάλ-
κινο. 
Στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου 
το 1908, είχαμε 3 αργυρά και 1 χάλ-
κινο. Στους Ολυμπιακούς της Στοκ-
χόλμης το 1912, 1 χρυσό και 1 χάλ-
κινο και τα δύο από τον Κωνστα-
ντίνο Τσικλητήρα στο μήκος άνευ 
φόρας και στο ύψος άνευ φόρας. 
Στους Ολυμπιακούς της Αμβέρσας 
το 1920, 1 αργυρό. 
Ακολούθησαν οι Ολυμπιακοί του 
1924 στο Παρίσι, του 1928 στο Άμ-
στερνταμ, του 1932 στο Λος Άντζε-

λες των ΗΠΑ, του 1936 στο Βερο-
λίνο, του 1948 στο Λονδίνο και του 
1952 στο Ελσίνκι χωρίς κανένα με-
τάλλιο για την Ελλάδα. 
Αυτό δικαιολογεί τον μεγάλο εν-
θουσιασμό που προκάλεσε η ε-
πιτυχία του Ρουμπάνη, ο οποίος 
πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο άλμα 
επί κοντώ, στους Ολυμπιακούς της 
Μελβούρνης το 1956. 
Ακολούθησε το πρώτο χρυσό μετά 
από δεκαετίες για την Ελλάδα, 
στους Ολυμπιακούς της Ρώμης. Το 
έφεραν ο τότε διάδοχος Κωνσταντί-
νος, ο Οδυσσέας Εσκιτζόγλου και 
ο Γιώργος Ζαΐμης, στην ιστιοπλοΐα 
στην κατηγορία σκαφών Dragon. 
Ήταν το πρώτο χρυσό για την Ελ-
λάδα μετά από 48 χρόνια, γεγονός 
που δημιούργησε κλίμα ενθουσια-
σμού και εθνικής ανάτασης. Οι Ε-
σκιτζόγλου και Ζαΐμης πήραν μέρος 
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ανάλυση

Στην Ολυμπιάδα του 
Τόκιο το 1964, η Ελλάδα 
έμεινε χωρίς μετάλλια. 
Ο Στέφανος Ντούσκος 
έδειξε τον «χρυσό» 
δρόμο σε αυτή την 
Ολυμπιάδα του Τόκιο.

και στους δύο επόμενους Ολυμπια-
κούς Αγώνες με άλλον ιστιοπλόο στη 
θέση του Κωνσταντίνου, εξασφαλίζο-
ντας την όγδοη και τη δέκατη πέμπτη 
θέση. 
Στους Ολυμπιακούς του Μέξικο Σίτι 
το 1968, η Ελλάδα εξασφάλισε ένα 
χάλκινο στην κατηγορία 70 κιλών της 
ελληνορωμαϊκής πάλης με τον Πέτρο 
Γαλακτόπουλο. 
Στους Ολυμπιακούς του Μονάχου το 
1972 είχαμε 2 αργυρά μετάλλια με τον 
Ηλία Χατζηπαυλή στην ιστιοπλοΐα 
στην κατηγορία σκαφών και με τον 
Πέτρο Γαλακτόπουλο στην κατηγορία 
74 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης. 
Στο Μόντρεαλ το 1976 οι Ελληνίδες 
αθλήτριες και αθλητές δεν μπόρεσαν 
να εξασφαλίσουν μετάλλιο. Το 1980 
στη Μόσχα είχαμε 1 χρυσό και 2 χάλ-
κινα. Στους Ολυμπιακούς του Λος Ά-
ντζελες το 1984 είχαμε 1 αργυρό και 1 
χάλκινο και στους Ολυμπιακούς της 
Σεούλ το 1988 1 χάλκινο. 
Στους Ολυμπιακούς της Βαρκελώ-
νης το 1992, η Βούλα Πατουλίδου 
έκανε τη μεγάλη έκπληξη και έφερε 
το χρυσό στα 100 μ. εμπόδια. Άρχι-
σαν και οι ολυμπιακοί θρίαμβοι του 
Πύρρου Δήμα στην άρση βαρών, ο ο-
ποίος είναι χωρίς αμφιβολία ο Έλλη-
νας ολυμπιονίκης με τις πιο εντυπω-
σιακές επιτυχίες και τη μεγαλύτερη 
αγωνιστική διάρκεια. Χρυσό στην 
κατηγορία των 82,5 κιλών της άρσης 
βαρών στη Βαρκελώνη. Χρυσό στα 85 
κιλά στην Ατλάντα και το Σίδνεϋ και 
χάλκινο με αποθέωση στους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα. 
Οι τρεις καλύτερες σύγχρονες Ολυ-
μπιάδες σε ό,τι αφορά τα ελληνικά 
μετάλλια ήταν της Ατλάντα το 1996 
με 4 χρυσά και 4 αργυρά, του Σίδνεϋ 
το 2000 με 4 χρυσά, 6 αργυρά και 3 
χάλκινα και της Αθήνας το 2004 με 6 
χρυσά, 6 αργυρά και 4 χάλκινα.

 
Μας σήκωσαν οι 
ομογενείς 
Η ελληνική άνθιση σε ό,τι αφορά 
τα ολυμπιακά μετάλλια την περί-
οδο 1996-2004 οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό σε επαναπατρισθέντες Έλλη-
νες ομογενείς. 
Σημαντικότερος από όλους ο Πύρρος 
Δήμας με 3 χρυσά και 1 χάλκινο. Ε-
ξαιρετικά σημαντικός και ο Κάχι Κα-
χιασβίλι, ομογενής από τη Γεωργία, 
ο οποίος ήταν χρυσός ολυμπιονίκης 
στη Βαρκελώνη το 1992 με την Κοι-
νοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών και 
στη συνέχεια Έλληνας χρυσός ολυ-
μπιονίκης στην άρση βαρών στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, 
στην κατηγορία των 99 κιλών, και 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδ-
νεϋ στην κατηγορία των 94 κιλών. 
Δύο φορές αργυρός ολυμπιονίκης ο 
Λεωνίδας Σαμπάνης, ο οποίος γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε στην Αλβανία, 
πρώτα στους Ολυμπιακούς του 1996 
στην κατηγορία των 59 κιλών στην 
άρση βαρών και στη συνέχεια στους 
Ολυμπιακούς του 2000 στην κατηγο-
ρία των 62 κιλών. 
Άλλοι επαναπατρισθέντες ομογενείς 
που σήκωσαν στις πλάτες τους τον 
ελληνικό αθλητισμό ήταν ο Βαλέ-
ριος Λεωνίδης, ο οποίος γεννήθηκε 
στη Ρωσία, με αργυρό στους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες της Ατλάντα. Ο Λεωνί-

δας Κόκας, που γεννήθηκε στην Αλ-
βανία, με αργυρό στην άρση βαρών, 
στην κατηγορία 91 κιλών, στους Ο-
λυμπιακούς της Ατλάντα. Ο Βίκτω-
ρας Μήτρου από την Αυλώνα της Αλ-
βανίας, αργυρός ολυμπιονίκης στην 
άρση βαρών στο Σίδνεϋ. Η Ιωάννα 
Χατζηιωάννου που γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στη Γεωργία, αργυρή ο-
λυμπιονίκης στην άρση βαρών στην 
κατηγορία 63 κιλών, στους Ολυ-
μπιακούς του Σίδνεϋ. Άλλοι αθλη-
τές που διέπρεψαν ή εξασφάλισαν 
ολυμπιακά μετάλλια στην πατρίδα 
μας είναι ο Νίκος Κακλαμανάκης 
με χρυσό στην Ατλάντα και αργυρό 
στην Αθήνα στα Μιστράλ, ο Κεντέ-
ρης με το χρυσό στα 200μ. στο Σίδ-
νεϋ, η Κατερίνα Θάνου με το αργυρό 
στα 100μ.
Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να χτί-
σουμε πάνω στις ολυμπιακές επιτυ-
χίες της Ατλάντα, του Σίδνεϋ και της 
Αθήνας. Αντίθετα, η ανάμειξη ορι-
σμένων αθλητών μας σε σκάνδαλα 
ντόπινγκ και η έλλειψη οργανωμέ-
νης σε βάθος χρόνου προσπάθειας, 
οδήγησαν σε λιγότερες ολυμπιακές 
επιτυχίες. 
Στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου το 
2008 είχαμε 2 αργυρά και 1 χάλκινο. 
Στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου το 
2012 περιοριστήκαμε σε 2 χάλκινα 
ενώ στους Ολυμπιακούς του Ρίο ντε 
Τζανέιρο το 2016 πήγαμε πολύ κα-

λύτερα με 3 χρυσά, 1 αργυρό και 2 
χάλκινα. Τα «χρυσά» από την Άννα 
Κορακάκη στη σκοποβολή με αερο-
βόλο πιστόλι από τα 25 μέτρα, από 
την Κατερίνα Στεφανίδη στο άλμα 
επί κοντώ και τον Λευτέρη Πετρού-
νια στους κρίκους.
 
Όχι μόνο στους 
Ολυμπιακούς
Το Ολυμπιακό πνεύμα πρέπει να χα-
ρακτηρίζει την ανάπτυξη του αθλη-
τισμού στη χώρα μας σε όλο το διά-
στημα που μεσολαβεί μεταξύ των Ο-
λυμπιακών Αγώνων. 
Η παρουσία μας στον πίνακα των με-
ταλλίων πρέπει να είναι συνεχής, 
χωρίς τα μεγάλα διαλείμματα του 
παρελθόντος και αντιπροσωπευτική 
μιας πολυδιάστατης προσπάθειας και 
όχι επιβεβαίωση του κανόνα της α-
θλητικής μετριότητας μέσω εντυπω-
σιακών ολυμπιακών εξαιρέσεων. 
Ανεξάρτητα από τον αριθμό των ολυ-
μπιακών μεταλλίων που θα εξασφα-
λίσουν οι αθλήτριες και οι αθλητές 
μας στο Τόκιο, πρέπει να διδαχθούμε 
από τα λάθη αλλά και τις επιτυχίες 
του παρελθόντος και να αναπτύξουμε 
με τον καλύτερο τρόπο τα ολυμπιακά 
αθλήματα. Η καλή προσπάθεια έχει 
μεγαλύτερη σημασία από το αποτέ-
λεσμα αλλά είναι βέβαιο ότι θα οδη-
γήσει, σε βάθος χρόνου, και σε καλά 
αποτελέσματα. 



ρήσουν την πρώτη φορά, δεν θα το κάνουν για πάντα. 
Εκτός αν το κάνουν συστηματικά για να απολαύσουν 
άλλα πράγματα, οπότε το ζήτημα βρομίζει. Τα ίδια ι-
σχύουν και για τον «πλούτο», τις «καριέρες», τα «επι-
τεύγματα». Η μόδα, το φαίνεσθαι, η βιτρίνα, δεν (πρέ-
πει να) υποκαθιστούν την ανάγκη των ανθρώπων να ε-
πικοινωνούν και να αναζητούν κοινές αξίες ζωής και 
συντροφικότητα για να προχωρήσουν στις δυσκολίες 
που παρουσιάζονται (πάντα παρουσιάζονται) στη ζωή.
Η γέννηση σηματοδοτεί τον αναπόφευκτο αγώνα επι-
βίωσης εκάστου. Δεν γίνεται αλλιώς. Τα εφόδια τα α-
ποκτούμε μέσα από την οικογενειακή ανατροφή, την 
εκπαιδευτική διαδικασία και τις δράσεις κοινωνικο-
ποίησης, από το κατηχητικό ως τα σωματεία, πολιτι-
στικά, αθλητικά και επαγγελματικά. Κυρίως όμως με 
την ατομική προσπάθεια. Σε όλους τους τομείς, πρέ-
πει να έχουμε συνείδηση ότι οφείλουμε στον εαυτό 
μας να επιδείξουμε συμμόρφωση, προσαρμογή και 
όσο γίνεται καλύτερη επίδοση. Προπάντων δε ταπει-
νότητα. Όλα τα εφόδια προορίζονται για την καλυτέ-
ρευση της ζωής μας και όσο και αν οι άλλοι βοηθή-
σουν, αν δεν προσπαθήσουμε οι ίδιοι, δεν θα γίνει 
τίποτα. Είναι αυτονόητο ότι αυτό που πρέπει να κά-
νουμε οι ίδιοι για τον εαυτό μας, δεν είναι υποχρεω-
μένος να το κάνει κάποιος άλλος για χάρη μας. Τούτο 
δεν σημαίνει ότι η κοινωνική οργάνωση και αλληλεγ-
γύη είναι άχρηστες (κάθε άλλο), αλλά δεν μπορούν να 
υποκαταστήσουν την ατομική ευθύνη της απόκτησης 
εκείνων των δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν και σε ε-
πιβίωση, αλλά και σε καλυτέρευση του μέλλοντος. Η 
νοοτροπία που λέει ότι κάποιο κράτος ή κάποιος ορ-
γανισμός είναι υποχρεωμένος να μας παράσχει επί-
πεδο ζωής απλά οδηγεί στην καταστροφή. Το ίδιο και 

Αύγουστος, παραδοσιακά, μήνας κορύφωσης 
των διακοπών και, με τον ένα ή τον άλλον 
τρόπο, όλοι θα χαλαρώσουμε. Θεωρητικά, 
οι νεότεροι θα ξεδώσουν λίγο παραπάνω. 

Η πανδημία σε πλήρη εξέλιξη, τα φαινόμενα της εξό-
δου από τον εγκλεισμό μας το ίδιο. Αναζητούμε την 
κανονικότητα, χωρίς ωστόσο να έχουμε κατασταλάξει 
μέσα μας τι ακριβώς εννοούμε. Η πρόσφατη επικαιρό-
τητα, ξεχασμένη ήδη, εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί, 
μαζί με τις πληγές που σηματοδοτεί. Γλυκά Νερά, Φο-
λέγανδρος, ο πατέρας βιαστής, το κορίτσι που έφυγε 
μετά από εγχείριση αφαίρεσης βάρους, οι πολλές πια 
περιπτώσεις παιδιών που φεύγουν από τα σπίτια, τα 
συνεχή οπαδικά επεισόδια (αυτά, ειδικά, δεν μειώ-
νονται με τίποτα), οι όχι λίγες περιπτώσεις παιδικής 
πορνογραφίας που περιλαμβάνονται στις καθημερινές 
ειδήσεις και η διαρκής βίαιη και περιφρονητική εκ-
φορά λόγου από «συνηθισμένους» πολίτες στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης υποδεικνύουν και αναδεικνύ-
ουν σοβαρά προβλήματα, ατομικά και κοινωνικά, τα 
οποία δεν είναι σκόπιμο πια να κάνουμε ότι δεν τα 
βλέπουμε.
Γεννήθηκε κανείς όμορφος και αισθάνεται καλά γι’ 
αυτό. Λαμβάνει κομπλιμέντα, αισθάνεται ότι γίνε-
ται πιο εύκολα αποδεκτός. Καλό είναι να θυμάται ότι 
δεν το αξίζει. Δεν έκανε τίποτα ο ίδιος για να είναι ό-
μορφος. Η φύση έδωσε κάτι για το οποίο δεν προη-
γήθηκε προσπάθεια. Είναι αφελές να αισθάνεται κα-
νείς σπουδαίος γι’ αυτό. Είναι και επικίνδυνο κάποιες 
φορές να σε πλησιάζουν οι άλλοι επειδή είσαι καλό 
και αναλώσιμο κρέας, αρσενικό ή θηλυκό. Όση ομορ-
φιά και να επικρατεί, αν ανοίξει κανείς το στόμα του 
και πει χοντράδα, οι άλλοι θα παγώσουν. Αν το συγχω-

η νοοτροπία που υποδεικνύει ότι, επειδή γεννηθή-
καμε, θα γλεντάμε ανέμελοι. Μακάρι να μας προκύ-
πτει, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι η ζωή είναι ένας 
δρόμος με εμπόδια, η υπερπήδηση των οποίων μπο-
ρεί να οδηγήσει και στην ευτυχία. Ο ατομικισμός, απ’ 
την άλλη, είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να μην υ-
περπηδηθούν τα εμπόδια.
Στα βιβλία του γυμνασίου θα βρει κανείς βασικές 
πληροφορίες για να διορθώσει ένα απλό οικιακό η-
λεκτρικό κύκλωμα ή μια βρύση, όπως επίσης και τη 
βασική εξήγηση του γιατί ένα αυτοκίνητο μπορεί να 
φύγει από τον δρόμο. Θα βρει διατυπωμένες και τις 
βασικές έννοιες της φιλοσοφίας και των ανθρωπιστι-
κών επιστημών, δηλαδή τους βασικούς κανόνες επι-
κοινωνίας των ανθρώπων. Μένει να δώσει την κατάλ-
ληλη προσοχή και να αναπτύξει και ικανότητες επι-
βίωσης και ικανότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης. Να 
αποδεχθεί τον ρόλο των εκπαιδευτικών. Πρώτα από 
όλα, πρέπει να πιστέψει ότι είναι έτσι και ότι απαι-
τείται κόπος για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα. Στην 
εποχή της βιτρίνας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
και της υπερπληροφόρησης ή «υπερπληροφόρησης» 
του διαδικτύου, στην εποχή της ταχύτητας και του ε-
ντυπωσιασμού, τα αυτονόητα έχουν πάψει να φαίνο-
νται αυτονόητα. Ο λειτουργικός αναλφαβητισμός που 
αναδεικνύεται λόγω της ταχύτατης εξέλιξης των πά-
ντων δυσκολεύει τον μέσο άνθρωπο να κατανοήσει τις 
εξελίξεις και να τις εντάξει σε ένα συνολικό φιλοσο-
φικό και αξιακό πλαίσιο και οδηγεί στην τυφλή αμ-
φισβήτηση των πάντων, χωρίς να προτείνει κάτι άλλο 
στη θέση τους.
Όσο γρήγορα και αν αλλάζει ο κόσμος, όσο δύσκολα 
και αν περνάμε στην καθημερινότητά μας, όσο βίαια 
και αν χτυπιόμαστε από την πανδημία ή ό,τι άλλο μας 
προκύπτει κάθε φορά, τα βασικά παραμένουν ίδια. 
Είναι η αυτοεκτίμηση και ο αυτοπεριορισμός ο οποίος 
θα μας οδηγήσει σε απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά και 
σε σεβασμό του διπλανού. Η ίδια η βασική μόρφωση, 
σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως 
αυτοτελής αξία και όχι ως μέσον για ένα χαρτί ή μια 
θέση, είναι αυτή που θα μας κάνει αυτάρκεις και κα-
λύτερους και θα μας επιτρέψει και να σεβαστούμε τον 
άλλον και να αναγνωρίσουμε την αξία του. Η συνειδη-
τοποίηση ότι ο διπλανός μας είναι άνθρωπος με πα-
ρόμοια προβλήματα και προβληματισμούς αλλά και 
αξία, όπως κι εμείς, θα μας επιτρέψει να τον προσεγ-
γίσουμε ουσιαστικά για να συμβιώσουμε και όχι για 
να τον χρησιμοποιήσουμε, οικονομικά, σεξουαλικά ή 
κοινωνικά.
Οι παλαιότεροι έχουμε ίσως χάσει το παιχνίδι, με την 
έννοια ότι έχουμε παρεκκλίνει επί μακρόν σε συμπε-
ριφορές επιφανειακού εντυπωσιασμού, εν τέλει απο-
μόνωσης, και τον λογαριασμό τον εισπράττουμε κα-
θημερινά πλέον. Ίσως είναι η ώρα να αναθεωρήσουμε 
και να εξηγήσουμε, στους εαυτούς μας πρώτα και 
στους νεότερους μετά, ότι οι ειλικρινείς σχέσεις με-
ταξύ των ανθρώπων, σχέσεις που βασίζονται στα στοι-
χεία του χαρακτήρα, στο ήθος και την ηθική, και όχι 
στη βιτρίνα, το κορμί ή το συμφέρον, είναι ο μόνος 
τρόπος να ευτυχήσουμε πραγματικά.

Καλές διακοπές.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Μια άλλη ζωή
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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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

Σάλκε και… ελβετικά γκολ

Σερί Tips

* Έστερσουντ - Χάµαρµπι (01/08, 18:30): ∆εν είναι 
σε καλή κατάσταση η Έστερσουντ, η οποία µετρά τέσσε-
ρις σερί ήττες σε επίπεδο πρωταθλήµατος. Αντίθετα, η 
Χάµαρµπι προέρχεται από τρεις διαδοχικές νίκες στην 
ίδια διοργάνωση και αποτελεί το φαβορί για τους τρεις 
βαθµούς, µε το διπλό να προσφέρεται στο 1.60 περίπου.

* Ατλέτικο Μινέιρο - Ατλέτικο Παραναένσε (01/08, 
22:00): Σε εξαιρετική κατάσταση η Ατλέτικο Μινέιρο, 
κέρδισε και τα έξι τελευταία παιχνίδια που έδωσε για το 
πρωτάθληµα της Βραζιλίας. Αποτελεί το φαβορί για να 
πάρει ακόµη µία απέναντι στην Ατλέτικο Παραναένσε, 
µε τον άσο να προσφέρεται στο 1.70.

* Τορόντο - Νάσβιλ (02/08, 02:30): Το Τορόντο είναι 
αήττητο στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του µε δύο 
νίκες και τέσσερις ισοπαλίες και υποδέχεται το επίσης 
φορµαρισµένο Νάσβιλ, µε σερί τεσσάρων νικών και 
τριών ισοπαλιών. Φαβορί στη µεταξύ τους αναµέτρηση 
το Τορόντο, µε τον άσο να προσφέρεται στο 2.40.

Goal Tips

* Τζουργκάρντεν - Χάκεν (01/08, 16:00): Η 
Τζουργκάρντεν δεν έχει δεχτεί γκολ στα 4/5 πιο πρό-
σφατα παιχνίδια της στο πρωτάθληµα της Σουηδίας, 
ωστόσο η Χάκεν προέρχεται από 5/6 Goal / Goal 
στην ίδια διοργάνωση. Το ενδεχόµενο να σκοράρουν 
και οι δύο οµάδες την Κυριακή προσφέρεται σε 
αποδόσεις φαβορί και πιο συγκεκριµένα στο 1.75.

* Κορίνθιανς - Φλαµένγκο (01/08, 22:00): 
Από τέσσερα διαδοχικά Over 2.5 γκολ σε επίπεδο 
πρωταθλήµατος προέρχεται η Φλαµένγκο, έχοντας 
κερδίσει στα τρία πιο πρόσφατα µατς της, τη στιγµή 
που η Κορίνθιανς µετρά δύο σερί Over µε µία νίκη 
και µία ήττα. Στο 2.05 βρίσκουµε το ενδεχόµενο να 
σηµειωθούν περισσότερα από 2.5 τέρµατα.

* Φιλαδέλφεια - Σικάγο (02/08, 01:00): Σηµείωσε 
και δέχτηκε γκολ και στα τέσσερα τελευταία παιχνί-
δια της η Φιλαδέλφεια, από τέσσερα σερί Goal / Goal 
και Over 2.5 έρχεται το Σικάγο. Το να σκοράρουν 
αµφότερες στη µεταξύ τους αναµέτρηση το βρίσκου-
µε σε απόδοση 1.70.  

Head 2 Head

* Ζούλτε Βάρεγκεµ - Σταντάρ Λιέγης (01/08, 
17:00): Το Over 2.5 γκολ επιβεβαιώθηκε και στα 
οκτώ τελευταία παιχνίδια µεταξύ των δύο οµάδων 
σε επίπεδο πρωταθλήµατος, ανεξαρτήτως έδρας. 
Το να σηµειωθούν περισσότερα από 2.5 τέρµατα 
και στον αγώνα της Κυριακής το βρίσκουµε σε 
απόδοση 1.72.

* Μάδεργουελ - Χιµπέρνιαν (01/08, 18:30): Από 
8/9 µεταξύ τους No Goal σε επίπεδο πρωταθλήµα-
τος, ανεξαρτήτως έδρας, προέρχονται Μάδεργουελ 
και Χιµπέρνιαν. Το να επιβεβαιωθεί το No Goal και 
στη µεταξύ τους συνάντηση για την 1η αγωνιστική 
της σεζόν 2021-2022 παίζεται στο 1.83.

* Λιλ - Παρί Σεν Ζερµέν (01/08, 22:00): Το No 
Goal επαληθεύτηκε και στα πέντε τελευταία µεταξύ 
τους παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνω-
σης. Το να συµβεί το ίδιο και στο τελικό του Σούπερ 
Καπ που διεξάγεται την Κυριακή, προσφέρεται σε 
απόδοση 1.98.
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Τ
ο Betarades.gr και η 
Free Sunday, αυτή την 
Κυριακή σας προτεί-
νουν πέντε δυνατά προ-
γνωστικά από την πο-
δοσφαιρική δράση στην 
Ευρώπη αλλά και τη Λα-

τινική Αµερική. Πιο συγκεκριµένα, θα µας 
απασχολήσουν αναµετρήσεις από τη Β΄ Γερ-
µανίας, την Ελβετία, το Βέλγιο τη Σκωτία, 
αλλά και από το πρωτάθληµα του Μεξικό. 
Πάµε να δούµε τα προγνωστικά στοιχή-
µατος που προκύπτουν από το πρόγραµµα 
αυτής της εβδοµάδας.
Ξεκινάµε από τη Γερµανία και τον αγώνα 
Χολστάιν Κίελ - Σάλκε. ∆εύτερη αγωνι-
στική στη δεύτερη κατηγορία ποδοσφαίρου 
της χώρας και τίθενται αντιµέτωπες δύο ο-
µάδες που δεν µπήκαν στη σεζόν µε τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο. Η Χολστάιν Κίελ ητ-
τήθηκε µε 3-0 εκτός έδρας από τη Σεν Πά-
ουλι, σε µία αναµέτρηση στην οποία έµεινε 
νωρίς πίσω στο σκορ (11’) και δεν κατόρθωσε 
να αντιδράσει. Η Σάλκε, από την πλευρά 
της, υποδέχθηκε το Αµβούργο, µπορεί να 
µπήκε σε θέση οδηγού στο 7ο µόλις λεπτό, 
αλλά στο τέλος ηττήθηκε µε 3-1. Ισοφαρί-
στηκε στο 53’ και δέχθηκε τα δύο υπόλοιπα 
τέρµατα από το 86’ και έπειτα. Πιστεύουµε, 

ωστόσο, ότι οι «βασιλικοί µπλε» θα αντιδρά-
σουν σήµερα και έχουν τη δυνατότητα να 
πάρουν τους τρεις βαθµούς. ∆ιαθέτουν, άλ-
λωστε, ένα από τα ποιοτικότερα ρόστερ της 
κατηγορίας και συγκαταλέγονται ανάµεσα 

στα φαβορί για την άνοδο. Απαραίτητη, ω-
στόσο, η κάλυψη στο διπλό, πάµε µε το 2 
DNB σε απόδοση 2.00 (Draw No Bet ή Ι-
σοπαλία Όχι Στοίχηµα: Το ποντάρισµα επι-
στρέφεται σε περίπτωση ισοπαλίας).



ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 01/08
14:30 Χολστάιν Κίελ - Σάλκε   2 (DNB)  2.00

15:15 Σεντ Γκάλεν - Λουκέρνη   Over 2.5  1.70

17:00 Αµπερντίν - Νταντί Γιουνάιτεντ   1  1.80

20:00 Τολούκα - Τίγκρες   Goal/Goal  1.80

22:00 Αντβέρπ - Κορτράικ   1  1.80
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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

Με τα γκολ
Η δεύτερη πρόταση έρχεται 
από το πρωτάθληµα της Ελ-
βετίας και την αναµέτρηση 
Σεντ Γκάλεν - Λουκέρνη. Με 
το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώ-
σεις της στη νέα σεζόν η Σεν 
Γκάλεν, η οποία την προη-
γούµενη εβδοµάδα, στο πλαί-
σιο της 1ης αγωνιστικής, πήρε 
το διπλο απέναντι στη Λω-
ζάνη µε 2-1. Είχε, µάλιστα, ως 
απόλυτο πρωταγωνιστή τον 
Ελί Γουάν, ο οποίος σηµεί-
ωσε και τα δύο τέρµατά της. 
Η Λουκέρνη, από την πλευρά 
της, υποδέχθηκε την Γιουνγκ 
Μπόις και ηττήθηκε µε 3-4 
µετά από ένα παιχνίδι γεµάτο 
µε ανατροπές και έντονες συ-
γκινήσεις! Στο 14’ βρέθηκε 
να χάνει µε 0-1, στο 52’ προ-
ηγούνταν µε 3-1, για να δε-
χθεί τρία ακόµη τέρµατα από 
το 59’ και έπειτα για να φύγει 
µε άδεια χέρια από το γή-
πεδο. Στοιχηµατικά, αξίζει να 
ασχοληθούµε µε τα γκολ. Ε-
πιθετικά, αµφότερες έδειξαν 
ιδιαίτερα ικανές, αµυντικά, 
ωστόσο, όχι τόσο στιβαρές, ι-
διαίτερα οι φιλοξενούµενοι. 
Το Over 2.5 προσφέρεται σε 
απόδοση 1.70.

Προβάδισµα η έδρα
Τρίτη πρόταση και µεταφερό-
µαστε στο Βέλγιο και την ανα-
µέτρηση Αντβέρπ - Κορτράικ 
η οποία διεξάγεται στο πλαί-
σιο της 2ης αγωνιστικής. H 
Αντβέρπ στην πρεµιέρα του 
πρωταθλήµατος αντιµετώπισε 
εκτός έδρας την Μαλίν. Προ-
ηγήθηκε 0-2 χάρη σε τέρµατα 
του Φρέι και του Μάνουελ 
στο 18’ και το 56’ αντίστοιχα, 

αλλά στο τέλος δεν πήρε τί-
ποτα από το µατς, χάνοντας 
µε 3-2. Η Κορτράικ, από 
την πλευρά της, επιβεβαί-
ωσε τα προγνωστικά και ε-
πιβλήθηκε µε 2-0 εντός 
έδρας της Σερένγκ, χωρίς 
να αντιµετωπίσει ιδιαίτερα 
προβλήµατα. Τώρα, βέβαια, 
τα δεδοµένα αλλάζουν, µε 
την πιο ποιοτική Αντβέρπ 
να θέλει να εκµεταλλευτεί 
την έδρα της προκειµένου 
να πάρει το πρώτο τρίποντό 
της για φέτος. Πιστεύουµε 
ότι εύκολα ή δύσκολα θα τα 
καταφέρει και επιλέγουµε 
τον άσο σε απόδοση 1.80.
Οι τρεις παραπάνω απο-
τελούν τις βασικές προτά-
σεις, ωστόσο έχουµε ξεχω-
ρίσει δύο ακόµη σηµεία. 
Πιο συγκεκριµένα, θα πάµε 
µε τον άσο σε απόδοση 1.80 
στην αναµέτρηση Αµπερ-
ντίν - Νταντί Γιουνάιτεντ, η 
οποία διεξάγεται στο πλαί-
σιο της Πρέµιερ Σκωτίας, 
ενώ θα επιλέξουµε το Goal 
/ Goal σε απόδοση 1.80 
στον αγώνα Τολούκα - Τί-
γκρες για το πρωτάθληµα 
του Μεξικό.
Αυτές ήταν οι προτάσεις 
του Betarades.gr για µία 
ακόµη εβδοµάδα. Εσείς 
µην ξεχνάτε ότι στο κο-
ρυφαίο ενηµερωτικό site 
για το στοίχηµα, µπορείτε 
να βρίσκετε επιλογές για 
live betting σε όλη τη δι-
άρκεια του Σαββατοκύρια-
κου, αλλά και τις υπόλοι-
πες ηµέρες, όταν υπάρχει έ-
ντονη στοιχηµατική δράση. 
Καλή τύχη σε ό,τι και αν ε-
πιλέξετε!
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Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ ΣΤΟ 
«FALIRO SUMMER THEATER»
Η Φωτεινή Βελεσιώτου έρχεται µαζί µε τον 
Βασίλη Προδρόµου στο «Faliro Summer 
Theater», το νέο καλοκαιρινό θέατρο δίπλα 
στη µαρίνα Φλοίσβου, στο προαύλιο του 
Τάε Κβο Ντο, για µία µοναδική συναυλία τη 
∆ευτέρα 2 Αυγούστου. Μαζί της ο νέος τα-
λαντούχος τραγουδιστής Βασίλης Προδρό-
µου, τον οποίο γνωρίσαµε από την ταινία 
«Ευτυχία», καθώς ερµηνεύει δύο σπουδαία 
τραγούδια, το «Μου σπάσανε τον µπαγλα-
µά» και το «Ρίξτε στο γυαλί φαρµάκι».

«ΟΙ ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΤΟΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 
ΚΑΛΛΑΣ» - ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΠΡΟΠΩΛΗ-
ΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Ξεκίνησε η διάθεση εισιτηρίων για την 
παράσταση της Μαρίνα Αµπράµοβιτς «Οι 
επτά θάνατοι της Μαρίας Κάλλας», η οποία 
θα παρουσιαστεί στις 24, 25, 26, 28 και 
29 Σεπτεµβρίου στην Αίθουσα «Σταύρος 
Νιάρχος» ΕΛΣ-Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα 
«Σταύρος Νιάρχος». Προπώληση εισιτη-
ρίων στην ticketservices.gr, στα ταµεία της 
ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ και στα καταστήµατα 
Public.

ΤΑΝΙΑ ΤΣΑΝΑΚΛΙ∆ΟΥ - ΛΙΝΑ 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τριάντα τρία χρόνια µετά την κυκλοφορία 
του, µυθικού πλέον, δίσκου Μαµά Γερνάω» 
(1988), η Τάνια Τσανακλίδου και η Λίνα Νι-
κολακοπούλου συµπράττουν ξανά και πα-
ρουσιάζουν την Πέµπτη 26 Αυγούστου στο 
Βεάκειο Θέατρο και την Τρίτη 7 Σεπτεµ-
βρίου στο Κατράκειο Θέατρο τη µουσική 
παράσταση «Τα σχήµ ατα των αστεριών».

31-07/06-08
ATZENTA

Μετά την πρώτη συναυλία της Άλκηστης 
Πρωτοψάλτη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη 
στην Τεχνόπολη ∆ήµου Αθηναίων, η οποία 

έγινε sold-out έναν µήνα πριν από την πραγµατοποί-
ησή της, οι δύο καλλιτέχνες θα µοιραστούν ξανά τη 
σκηνή το Σάββατο 28 Αυγούστου στο Κατράκειο Θέ-
ατρο Νίκαιας, χαρίζοντάς µας «Μια αγκαλιά τραγού-
δια». Οι δυο τους ενώνουν για πρώτη φορά τις φωνές 
τους και τα τραγούδια τους και µας προσκαλούν σε ένα 
δροσερό δίωρο µουσικό ταξίδι γεµάτο θετική διάθεση 
και αύρα καλοκαιριού.

 ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ - 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
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«Ιχνευταί» του Σοφοκλή:
Σκηνική πραγματεία με αποθέωση 

των τεχνικών

Η 
σκηνική απόδοση των 
«Ιχνευτών» του Σοφοκλή 
από τον Μιχαήλ Μαρμαρινό 
πρόδιδε μια στόχευση 
ερευνητική. Κατ’ αρχάς, η 

ενασχόληση με ένα έργο που δεν έχει 
σωθεί ατόφιο και από το οποίο δεν είναι 
γνωστό παρά μονάχα ένα τμήμα του 
υποβάλλει τον δημιουργό στη διαδικασία 
να αφουγκραστεί τις άρρητες πτυχές του, 
πέρα από την ανάγκη του να προσδώσει 
μια σχετική αυτοτέλεια στο κειμενικό 
θραύσμα που καλείται να διαχειριστεί. 
Ακολούθως, το γεγονός ότι η γνώση μας 
για το σατυρικό δράμα είναι γενικά ελλιπής 
(που θα ήταν ακόμη περισσότερο εάν 
δεν υπήρχε ο ευριπιδικός «Κύκλωπας», 
κάποιοι στίχοι από την «Ars poetica» 
του Ορατίου και, ίσως ακόμα, ο Isaac 
Casaubonus) συνιστά από μόνο του ένα 
γριφώδες περιβάλλον για την οποιαδήποτε 
ανάπτυξη μιας αναπαραστατικής ιδέας. Μια 
τρίτη παράμετρος αφορά αναπόδραστα και 
τη δυσκολία μεταγραφής του διονυσιακού 
στοιχείου που διατρέχει το συγκεκριμένο 
είδος σε ένα λεξικό επικαιροποιημένης 
προβληματικής.

  Υπάρχει, ωστόσο, σε αυτό το απόσπασμα 
μια τέμνουσα θεματική ως προς την 
οριζόντια εκδίπλωση του κεντρικού μύθου 
(την ανάθεση εκ μέρους του Απόλλωνα 
στον Σιληνό και στους Σατύρους της 
αποστολής εντοπισμού των κλεμμένων 
ζώων του), που αναφέρεται σε μια 
κοσμογονική εξέλιξη (την εφεύρεση της 
λύρας και τη γέννηση της μουσικής), αλλά 
και σε μια μετάβαση του θεού του φωτός 
σε άλλη διάσταση. Μαζί με αυτό το στοιχείο, 
κομβικής σημασίας, κρίνεται και η τελική 
απόδοση της ελευθερίας στους Σατύρους, 
η οποία, με τη σειρά της, κορυφώνει πιο 
δυναμικά την αίσθηση μιας γενικευμένης 
απολυτρωτικής διάθεσης. 
   Σε αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή, 
όπου η γραμμικότητα του μύθου 
εμβολίζεται από ένα θαύμα τελετουργικού 
χαρακτήρα, η προσήλωση σε εξαντλητικές 
τεχνικές χορικότητας και η ανάδειξη 
της σωματικότητας ως υπερσημείου 
χρειαζόταν να υποχωρήσουν, προκειμένου, 
μέσα από τον δίαυλο των ηχητικών 
τοπίων, να εξυφανθεί μια ατμόσφαιρα 
που να απευθύνεται σε ένα πιο σύνθετο 
αισθητηριακό σύστημα. Ως εκ τούτου, το 

λεπτό στρώμα που δημιουργούσαν οι 
λιτές μουσικές φράσεις του Billy Bultheel 
παρέμεινε σκόρπιες συλλαβές που δεν 
συγκροτήθηκαν σε οργανικό όλον, πόσω 
μάλλον όταν μέσα από το κέλυφος της 
μυθολογικής αφήγησης αναδύεται μια 
μεταστοιχείωση της θεϊκής αποστολής. 
Παρά τις αξιοσημείωτες αναφορές σε 
πολλές περιοχές του σωματικού θεάτρου, 
από τη «βιομηχανική» του Μέγερχολντ, 
τη μεταμορφωτική ενέργεια του δρώντος 
ηθοποιού του Γκροτόφσκι μέχρι και τη 
διακριτότητα ανάμεσα στο ρόλο και τον 
περφόρμερ που παραπέμπει στον Σέχνερ, 
το ερώτημα που αιωρούνταν αφορούσε 
τον βαθμό κατά τον οποίο οι συμβατικές 
συνθήκες, μέσα στις οποίες υποχρεούται 
να λειτουργήσει ο καλλιτέχνης στον 
συγκεκριμένο χώρο, και το πλαίσιο 
προσαρμογής σε μια θεσμική θεατρικότητα 
μπορούν να εκλύσουν όλο το σθένος που 
απαιτεί μια επιτέλεση. Εντούτοις, αυτοί 
οι περιορισμοί δεν τροχοπέδησαν την 
επιθυμία του σκηνοθέτη να μεταπλάσει 
ανάγλυφα τα συμφραζόμενα του μύθου σε 
σύγχρονα ερωτήματα, δίνοντας το στίγμα 
της συνύπαρξης ετερόκλητων γενεών, 
εθνοτήτων και ταυτοτήτων, έμφυλων και 
κοινωνικών.
  Η παρουσία του Σταμάτη Κραουνάκη 
στον ρόλο του Σιληνού ανακάλεσε με 
διακριτικό και ελεγχόμενο τρόπο την 
επιταγή να αποκρυσταλλωθεί μια μορφή 
διονυσιακού εκτοπίσματος, κάπου στο 
μεταίχμιο μεταξύ σατυρικού δράματος και 
αττικής κωμωδίας. Η Αμαλία Μουτούση, 
ως Κυλλήνη, αναδείχθηκε σε έναν 
εύγλωττο και διασαφητικό πυλώνα μέσα 
σε ένα φάσμα γενικευμένης κίνησης, 
εκπέμποντας τη θετικότητα της εμπέδωσης 
των ορίων του σκηνοθετικού ιδιώματος. 
Στον αντίποδα, ο Χάρης Φραγκούλης 
(Απόλλωνας), υπονομεύοντας τη λογική 
ενός υποκριτικού κέντρου και μιας 
ερμηνευτικής πυκνότητας, αφέθηκε 
στον νευρωτισμό και στις εξάρσεις μιας 
υπερδραστηριότητας, με εκτεθειμένες 
πολλές από τις συνδέσεις των σημείων που 
απαρτίζουν το διάγραμμα της συνολικής 
παρουσίας του. Η συμμετοχή του Steve 
Katona στον ρόλο του θεού Ερμή ήρθε να 
παρενοχλήσει καθιερωμένα αφηγήματα, 
ανοίγοντας ένα αναθεωρητικό οικουμενικό 
μέτωπο στο σύμπαν του μύθου.
  Τέλος, ένα τόσο δύσκολο παραστατικό 
γεγονός δεν θα μπορούσε να τελεσφορήσει 
χωρίς μια στιβαρή επιστημονική 
εποπτεία (Σταύρος Τσιτσιρίδης) και μια 
ενδελεχή δραματουργική επιμέλεια (Δηώ 
Καγγελάρη), προς την κατεύθυνση να 
καταστεί ένα ακρωτηριασμένο κείμενο μια 
νοηματική ακεραιότητα και να ενσταλαχτούν 
σε αυτό νέες σημασιοδοτήσεις.
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Τ
ο Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πει-
ραιώς (ΠΙΟΠ), στο πλαίσιο των Επε-
τειακών ∆ράσεων της Τράπεζας Πει-
ραιώς για τα 200 χρόνια από την Ε-
πανάσταση του 1821, παρουσιάζει τη 
θεατρική παράσταση «Φιλική Εται-

ρεία. Η Αδελφότητα πίσω από την Επανάσταση», 
σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη. Η σκηνοθέτιδα 
µάς λέει τι ήταν αυτό που την γοήτευσε στην πο-
ρεία των Φιλικών.
Με αφορµή τους εορτασµούς των 200 ετών από 
την Ελληνική Επανάσταση, έχουµε την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουµε πληθώρα καλλιτεχνικών 
δράσεων και θεατρικών παραστάσεων. Τι ήταν 
αυτό που παρακίνησε τον Άρη Ασπρούλη και εσάς 
να ασχοληθείτε µε την ιστορία της Φιλικής Εται-
ρείας; Γιατί από όλους τους ήρωες και όλες τις ι-
στορίες διαλέξατε εκείνους, στο δωδέκατο θεα-
τρικό έργο που υπογράφετε µαζί;
Μας κίνησε το ενδιαφέρον η µυστικότητα µε την 
οποία λειτουργούσε η Φιλική Εταιρεία. Η µυστι-
κότητα αυτή βοηθούσε στην καλύτερη οργάνωση 
και την πιο ασφαλή επικοινωνία µεταξύ των µελών 
της, ενώ για καιρό προστάτευε τόσο τα ίδια όσο και 
τον συνολικό σκοπό τους, την ελευθερία, από θα-
νάσιµους κινδύνους. Ο κανόνας της αποσιώπη-
σης, της απόκρυψης της ταυτότητας των συµµετε-
χόντων, είναι στα µάτια µου κάτι το γοητευτικό. Α-
ποκαλύπτει στοιχεία σχετικά µε τις προτεραιότητες 
που είχαν οι ιδρυτές της. 

Για τις ανάγκες του έργου προηγήθηκε έρευνα. 
Τι σας εντυπωσίασε περισσότερο από την πορεία 
των Φιλικών; 
Η υπεράνθρωπη προσπάθεια την οποία κατέβα-
λαν και η έκταση και η απήχηση της προσπάθειας 
αυτής, µέσα σε ένα κλίµα αντίξοο για την έναρξη 
µιας Επανάστασης. 

Νοµίζετε πως η Ελληνική Επανάσταση διδάσκε-
ται σωστά στα σχολεία – και για να το περιορίσω, 
εν προκειµένω, η ιστορία της Φιλικής Εταιρείας; 
Στο Πεδίον του Άρεως, στο σηµείο όπου ο δρό-
µος για τους επισκέπτες περιστοιχίζεται από µαρ-
µάρινες προτοµές των πρωταγωνιστών της Επα-
νάστασης, τράβηξαν την προσοχή µου οι ηµεροµη-
νίες γέννησης και θανάτου τους. Οι περισσότεροι 
πέθαναν νέοι. Ήρθε στον νου µου η ανθρώπινη δι-
άστασή τους, έτσι όπως την εκφράζει ο Καρυω-
τάκης στο ποίηµα για τον Αθανάσιο ∆ιάκο: «Μέρα 
του Απρίλη. Πράσινο λάµπος, γελούσε ο κάµπος 
µε το τριφύλλι. Ως την εφίλει το πρωινό θάµπος, η 
φύση σάµπως γλυκά να οµίλει. Εκελαδούσαν που-
λιά, πετώντας όλο πιο πάνω. Τ’ άνθη ευωδούσαν. 
Κι είπε απορώντας «Πώς να πεθάνω»;» Το ποί-
ηµα αυτό, που µιλά για την απορία του ανθρώπου 
µπροστά στο πρόωρο τέλος του, το είχαµε διδαχτεί 
στο σχολείο. Ωστόσο, η αίσθηση που µου είχε µεί-
νει για τη Φιλική Εταιρεία ήταν πως φτιάχτηκε από 
ανθρώπους λογικούς, οργανωµένους. ∆εν είχα 
φανταστεί ότι µπορεί να πάλλονταν από συναισθή-
µατα. Από «ιερό έρωτα» για τον τόπο τους, όπως α-
ναφέρει ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, από ιερό έρωτα 

για την ελευθερία όλων όσοι υπέφεραν. 

Παρατηρώ στη διανοµή των ρόλων πως η Νε-
φέλη Κουρή υποδύεται τον Σκουφά και η ∆έ-
σποινα Σαραφείδου τον Υψηλάντη. Πείτε µας πε-
ρισσότερα για αυτό. 
Στην παράσταση αυτή, που εστιάζει την προσοχή 
του θεατή στην ιστορία που αφηγούνται επί σκη-
νής οι τέσσερις ηθοποιοί (Μικελάτος, Νικούλη, 
Κουρή, Σαραφείδου), δεν είχα ως ανάγκη να είµαι 
ρεαλιστικά πιστή στο φύλο των τεσσάρων πρωτα-
γωνιστών του έργου. Επιθυµία µου ήταν να εξε-
ρευνήσουµε µε τους ηθοποιούς τα κύρια ψυχικά 
χαρακτηριστικά των ρόλων, έτσι όπως αυτά προ-
κύπτουν από την έρευνα, µετουσιώνονται στο έργο 
και φτιάχνουν µια επί σκηνής µεταφορά. Ο Σκου-
φάς είναι ένας χαρακτήρας που συνδιαλέγεται δι-
αρκώς µε την αποτυχία. Ο Υψηλάντης φλέγεται συ-
ναισθηµατικά, καθώς προσπαθεί να αποφασίσει 
για τις µοίρες όλων. Η Νεφέλη Κουρή και η ∆έ-
σποινα Σαραφείδου, αντίστοιχα, εστιάζουν στην ι-
στορία που αφηγούνται και στην προσωπική δια-
δροµή των προσώπων που υποδύονται, µεταφέ-
ροντας αισθητικά και ποιητικά, ένα απόσταγµα από 
τα παραπάνω ανθρώπινα χαρακτηριστικά. 

Μιλήστε µας για την περιοδεία της παράστασης – 
ιδιαίτεροι χώροι όλοι.
Έχοντας ήδη επισκεφθεί πέντε από τα Μουσεία 
του ∆ικτύου Μουσείων του ΠΙΟΠ, στη Στυµφαλία, 
τη Σπάρτη, τη ∆ηµητσάνα, τον Βόλο και τα Γιάν-

«Φιλική Εταιρεία. 
Η Αδελφότητα 
πίσω από την 
Επανάσταση
Σκηνοθεσία: Ιόλη 
Ανδρεάδη
Πρωτότυπο κείµενο 
και έρευνα: Ιόλη 
Ανδρεάδη και Άρης 
Ασπρούλης
Πρωταγωνιστούν: 
Νεφέλη Κουρή, 
Αγησίλαος Μικελάτος, 
Κώστας Νικούλι, 
∆έσποινα Σαραφείδου
Παραστάσεις
Μουσείο Μετάξης, 
Σουφλί, 4/8
Μουσείο Μαστίχας 
Χίου, 9/8
Μουσείο 
Βιοµηχανικής 
Ελαιουργίας Λέσβου, 
11/8
Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, 
Ταύρος, Αθήνα,  3/9

νενα, πρέπει να πω πως πραγµατικά πρόκειται 
για µοναδικούς χώρους. Τόσο αρχιτεκτονικά όσο 
και ως σύλληψη και περιεχόµενο. Χαίροµαι που 
µε αφορµή την παράσταση έχουµε την ευκαι-
ρία να τους επισκεφθούµε όλους. Επόµενοι σταθ-
µοί µας είναι το Μουσείο Μαρµαροτεχνίας Τήνου, 
το Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί, το Μουσείο Μα-
στίχας στη Χίο και το Μουσείο Βιοµηχανικής Ελαι-
ουργίας Λέσβου. Έπειτα καταλήγουµε στο Ιστορικό 
Αρχείο του Ιδρύµατος στον Ταύρο, στις 3 και 6 Σε-
πτεµβρίου.

Η παράσταση σας θα καταλήξει στη Νέα Υόρκη 
και στο θέατρο THETANK του Μανχάταν. Αυτή 
είναι η τέταρτη σκηνοθεσία σας που παρουσι-
άζεται στο εξωτερικό τα τελευταία τρία χρόνια. 
Πόση σηµαντική, αλλά και πόσο δύσκολη, είναι 
για έναν Έλληνα σκηνοθέτη η σταθερή παρουσία 
της δουλειάς του στο διεθνές θεατρικό τοπίο; 
Όταν ζούσα για επτά χρόνια στο Λονδίνο, περνούσα 
µεγάλα διαστήµατα στη Νέα Υόρκη και εργαζόµουν 
ως σκηνοθέτις και στις δύο πρωτεύουσες. Έχω 
συνεργάτες εκεί. Χαίροµαι για τη σταθερή παρου-
σία της δουλειάς µου στο εξωτερικό, γιατί, σε ε-
παγγελµατικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, µου γεφυ-
ρώνει το παρελθόν µε το παρόν µου. Γενικότερα η 
εξωστρέφεια είναι κάτι που, όταν λειτουργεί η επι-
κοινωνία µιας θεατρικής παράστασης µε τον ξένο 
τόπο και το κοινό του, µόνο οφέλη έχει να παρου-
σιάσει για όλους: καλλιτέχνες, θεσµούς και φορείς 
που τους στηρίζουν και κοινό.

Ιόλη Ανδρεάδη
«Η εξωστρέφεια µόνο οφέλη 
έχει»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ PHOTO CREDITS ΠΑΡΙΣ ΤΑΒΙΤΙΑΝ
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Athens Photo World 2021

Τ
ο Athens Photo World επανέρχεται, δύο μήνες μετά την επίσημη έναρξη των 
εκδηλώσεων του για το 2021, και προσφέρει στο αθηναϊκό κοινό δύο εξαιρετικά 
σημαντικές εκθέσεις και ένα πρόγραμμα ψηφιακών προβολών που θα παρουσιαστούν 
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (ΚΠΙΣΝ) από την 1η Αυγούστου 
μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου.

Με μέγα δωρητή το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (ΙΣΝ), το φετινό Athens Photo World, που ήδη 
έδωσε το «παρών» στην πολιτιστική σκηνή της πόλης από την 21η Μαΐου με τις εκθέσεις «Sports 
‘n’ the City», «Ελλάδα», «42 μέρες» και «Όταν όλα άλλαξαν, COVID-19 το Ευρωπαϊκό επίκεντρο» 
και τις ψηφιακές προβολές στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, παρουσιάζει τον Αύγουστο τις δύο 
κεντρικές εκθέσεις της φετινής διοργάνωσης.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα δούμε τη δουλειά του Ιταλού φωτογράφου Paolo Pellegrin, 
μέλους του διεθνούς πρακτορείου Magnum. Η έκθεση «As I was Dying» είναι βασισμένη στο 
ομώνυμο βιβλίο του. Μέσα από την υποβλητική ματιά του φωτογράφου ο θεατής μεταφέρεται στο 
προσκήνιο του ανθρώπινου δράματος της σύγχρονης  ιστορίας. 
Ο Pellegrin αιχμαλωτίζει στιγμές πόνου, αγώνα και δύναμης από τόπους μακρινούς και 
διαφορετικούς με κοινό παρονομαστή τον άνθρωπο. Ιαπωνία, Ινδονησία, Αφγανιστάν, Αλβανία, 
Αίγυπτος, Τυνησία, Λιβύη, Αιθιοπία, Λιβερία, Σουδάν, Ανγκόλα, Αϊτή, Κόσοβο, Κούβα, Παλαιστίνη, 
Λίβανος, Ιράκ, Βατικανό και Γαλλία, τόποι και άνθρωποι διαφορετικοί παρελαύνουν μπροστά 
μας μέσα από το ασπρόμαυρο κάδρο του. Φως, σκοτάδι, σώματα και βλέμματα είναι οι 
πρωταγωνιστές των εικόνων του φωτογράφου, ενίοτε σε ασυνήθιστες συνθέσεις, και με ένταση 
που ξεχειλίζει από τις δισδιάστατες εικόνες ζητώντας επίμονα την προσοχή και τη σκέψη του 
θεατή.  
Η έκθεση θα παρουσιαστεί από την 1η μέχρι την 31η Αυγούστου στο αίθριο του 4ου ορόφου της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» 
(ΚΠΙΣΝ) με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» (ΙΣΝ) και την υποστήριξη του Ιταλικού 
Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών.
Παράλληλα, το Athens Photo World παρουσιάζει στο ΚΠΙΣΝ την έκθεση World Press Photo 
2021 με τις φωτογραφίες που διακρίθηκαν στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό φωτορεπορτάζ και 
ντοκουμέντου για την ανάδειξη των πιο σημαντικών στιγμιότυπων και ιστοριών της χρονιάς που 
πέρασε. Φέτος συμμετείχαν 4.315 φωτογράφοι από 130 χώρες με 74.470 φωτογραφίες. Η τελική 
επιλογή ανέδειξε 45 φωτογράφους από 28 χώρες, η δουλειά των οποίων παρουσιάζεται στην 
έκθεση. Νικητής του World Press Photo of The Year 2021 ο Δανός φωτογράφος Mads Nissen 
του πρακτορείου Panos Pictures με τη φωτογραφία της 85χρονης Rosa Luzia Runaldi καθώς την 
αγκαλιάζει η νοσηλεύτρια Adriana Silva de Costa Souza στο γηροκομείο Viva Bem στο Σάο Πάολο 
της Βραζιλίας. Οι συνυποψήφιοι του Nissen ήταν οι Evelyn Hockstein (ΗΠΑ), Oleg Ponomarev 
(Ρωσία), Luis Tato (Ισπανία), Lorenzo Tugnoli (Ιταλία) και Valery Melnikov (Ρωσία).  
Νικητής του World Press Photo Story of the Year (Φωτογραφικό Θέμα της Χρονιάς) ο 
Ιταλός Antonio Faccilongo του πρακτορείου Getty με το φωτογραφικό του θέμα «Habibi». Οι 
συνυποψήφιοί του ήταν ο Καναδός Chris Donovan και η Ρωσίδα Valery Melnikov.  
Σημαντική διάκριση φέτος και για το ελληνικό φωτορεπορτάζ με το 3ο Βραβείο για τον Άγγελο 
Τζωρτζίνη και τη δουλειά του «Trapped in Greece» (Παγιδευμένοι στην Ελλάδα) στην κατηγορία 
μακροχρόνιων projects. Ο Τζωρτζίνης με τη δουλειά του αυτή απέσπασε και το 2ο βραβείο στον 
διαγωνισμό Athens Photo World Award της διοργάνωσης για το 2021.  
Η έκθεση θα παρουσιαστεί στο ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), στο Κέντρο 
Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» (ΚΠΙΣΝ) και θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 23 
Αυγούστου μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου.
Τέλος, το πρόγραμμα των ψηφιακών προβολών του APW θα φιλοξενηθεί στο ΚΠΙΣΝ, στον 
μεγάλο τοίχο στο τέλος του Καναλιού (δίπλα στα Σκαλοπάτια στο Κανάλι) από τις 23 Αυγούστου 
μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου (21:00-00:00). Οι προβολές θα περιλαμβάνουν φωτογραφίες αθλητικής 
θεματολογίας από το αρχείο του Γιάννη Μπεχράκη, τα διεθνή πρακτορεία Reuters, Associated 
Press, European Pressphoto Agency, τα ελληνικά πρακτορεία InTimeNews και Eurokinissi 
και τους φωτογράφους Άγγελο Ζυμάρα, Νίκο Καλλιανιώτη, Ηλία Μάρκου, Νίκο Μενουδαράκο, 
Σπύρο Μπακάλη, Λευτέρη Παρτσάλη, Δημήτρη Σιδερίδη και Byron Smith.
Το Athens Photo World είναι πάντα αφιερωμένο στη 30ετή δουλειά και τη μνήμη του Γιάννη 
Μπεχράκη και παραμένει αφοσιωμένο στην προβολή και την υποστήριξη των φωτορεπόρτερ 
παγκοσμίως, ιδίως σε καιρούς που δοκιμάζουν την ανθρωπότητα στο σύνολό της. Φέτος, 
περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, αξίζει να στραφούν οι προβολείς σε αυτούς και στο 
ακατάπαυστο έργο τους. Οι φωτορεπόρτερ είναι πάντα εκεί έξω και εργάζονται με όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ενημέρωσή μας.
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βραβευμένος ερμηνευ-
τής και συνθέτης Γιάν-
νης Μαθές μόλις κυκλο-
φόρησε το νέο του τρα-
γούδι, Τα «Κοχύλια των 
χειμώνα», σε δική του 
μουσική και στίχους του 

συνεργάτη του Μάνου Σαγκρή. Τα «Κοχύ-
λια του χειμώνα» είναι ένα τραγούδι για το 
«περίεργο» καλοκαίρι που διανύουμε. Τις 
χαμένες προσδοκίες μας για ξενοιασιά και 
απόλαυση των πιο απλών πραγμάτων που 
φέρνει μαζί του το καλοκαίρι.

Στο νέο σας τραγούδι «Τα κοχύλια του 

χειμώνα» περιγράφετε ένα καλοκαίρι α-
κυρωμένο, χωρίς την ξενοιασιά άλλων 
χρόνων. Είστε αισιόδοξος για το μέλλον;
Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος. Θέλω 
να πιστεύω ότι, ακόμα και μετά από μια α-
κραία δύσκολη κατάσταση, παραμένουν τα 
όμορφα και συνεχίζουμε. Αυτό ακριβώς 
μού μεταφέρει και ο στίχος του τραγου-
διού. «Παραμένουνε στο χώμα τα κοχύλια 
του χειμώνα».

Τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε και 
αντιμετωπίζετε είναι μόνο επαγγελμα-
τικά ή έχουν επίπτωση και στην ψυχολο-
γία σας.

Γιάννης Μαθές
Παραμένουν τα όμορφα
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Είμαι μέρος ενός κοινωνικού συνόλου, 
οπότε δεν γίνεται να μη με επηρεάζει κα-
θετί που προσδιορίζει τόσο ουσιαστικά 
την λειτουργία του. Είτε θετικό είτε αρνη-
τικό.

Φέτος συμμετέχετε στη θεατρική πα-
ράσταση «Μήδεια» του Μποστ, που θα 
παρουσιαστεί σε περιοδεία σε όλη την 
Ελλάδα. Πόσο διαφορετική είναι η ε-
μπειρία στη συμμετοχή σας σε έναν πο-
λυπληθή θίασο από την εμπειρία μιας 
προσωπικής συναυλίας;
Συμμετέχω στη «Μήδεια» ως μουσικός, 
οπότε η αίσθηση της συναυλίας, υπάρχει 
κατά κάποιον τρόπο σε στιγμές της πα-
ράστασης. Η «Μήδεια» εξάλλου είναι και 
ένα σατιρικό «μιούζικαλ». Μια σημαντική 
διαφορά με μια προσωπική συναυλία 
είναι η σύμπραξη των «πρωταγωνιστών». 
Το ομαδικό παιχνίδι. 

Έχετε συνεργαστεί με κορυφαίους της 
μουσικής (Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης 
Σπανός, Μίμης Πλέσσας, Γιώργος Κατσα-
ρός, Στέφανος Κορκολής, Βίκυ Μοσχο-
λιού, Μαρινέλλα, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάν-
νης Πάριος). Ποια είναι τα σημαντικότερα 
οφέλη που αποκομίσατε δίπλα τους;
Έγινα πολλές φορές συμμέτοχος στο 
θαύμα της ένωσης του κόσμου με το τρα-
γούδι. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο 
δώρο για μένα. 

Πέρσι με το τραγούδι «Στέλλα» σχολι-
άσατε τα φαινόμενα σεξουαλικής πα-
ρενόχλησης και γυναικοκτονίας, που 
δυστυχώς παραμένουν επίκαιρα και 
σήμερα. Από πού ξεκινούν αυτές οι συ-
μπεριφορές των ανδρών και πώς θα αλ-
λάξουν;
Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω την αρχή 
αυτών των συμπεριφορών και πώς αυτές 
θα αλλάξουν. Ο τρόπος πάντως που δια-
χειρίζεται ο άνθρωπος γενικότερα τη δύ-
ναμή του πάνω στον πλανήτη πιστεύω ότι 
είναι θέμα παιδείας και συνείδησης –ή 
μη– της θέσης του σε αυτόν.

Συνεργάζεστε μόνιμα τα τελευταία χρό-
νια με τον στιχουργό Μάνο Σαγκρή και 
μαζί ετοιμάζετε και το επόμενο άλμπουμ 
σας. Πείτε μας γι’ αυτό.
Αισθάνομαι πολύ τυχερός που έχω συνα-
ντήσει καταρχήν αυτόν τον υπέροχο άν-
θρωπο και τόσο ταλαντούχο δημιουργό. 
Είχαμε αρκετό χρόνο μέσα στην καρα-
ντίνα και γράψαμε πολλά από τα τραγού-
δια του δεύτερου άλμπουμ μας. Σκεφτό-
μαστε, αν όλα πάνε καλά, τον χειμώνα να 
προχωρήσουμε στην κυκλοφορία του. Θα 
υπάρχουν και κάποιες συμμετοχές που 
περιμένουμε με πολλή χαρά.
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29 ΊΟΥΛΊΟΥ 2021
Η ημέρα που πάψαμε να είμαστε βιώσιμοι

Το 2010, όταν μαθεύτηκε πως η 
Ελλάδα είχε έλλειμμα πάνω από 
15%, οι αγορές τρελάθηκαν. Όλοι 
οι παγκόσμιοι οικονομικοί παίκτες 

επιστρατεύτηκαν για να απαλείψουν αυτή 
την ανωμαλία. Και κάθε οικονομολόγος θα 
σας πει πως, εάν το δημόσιο χρέος μιας 
χώρας ξεπερνά το ένα με δύο ΑΕΠ της, η 
χρεοκοπία της βρίσκεται προ των πυλών. 
Τι θα λέγατε λοιπόν εάν μαθαίνατε πως το 
2021 ο πλανήτης ολάκερος έχει έλλειμμα 
πάνω από 40% και χρέος (κρατηθείτε) 
μεγαλύτερο του 1.300%, χωρίς καμία 
προοπτική ανάκαμψης; Πως το έλλειμμα 
το 2021 ήταν αρκετά μεγαλύτερο από 
εκείνο του 2020, σε ένα μάλιστα σχετικά 
ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον; 
Θα πείτε πως αυτό δεν είναι δυνατό! Πως, 
εάν ήταν έτσι, οι οικονομικοί παράγοντες 
της υδρογείου θα είχαν προ πολλού 
κηρύξει συναγερμό και πανστρατιά για τη 
σωτηρία μας!
Κι όμως, τα παραπάνω νούμερα είναι 
απολύτως σωστά. Εάν δεν προκαλούν το 
ενδιαφέρον που θα περίμενε κανείς, είναι 
γιατί δεν αφορούν τα λεφτά, που κυρίως 
μας νοιάζουν, αλλά κάτι ασήμαντο: τον 
πλανήτη μας.
Πράγματι, το 2021 θα είναι μια ακόμα 
χρονιά που η ανθρωπότητα θα ξοδέψει 

περισσότερες πρώτες ύλες από εκείνες 
που δικαιούμαστε, σύμφωνα με όσα 
μας προσφέρει ο πλανήτης με το φυσικό 
κύκλο ανανέωσης των φυσικών πόρων. 
Στην πραγματικότητα, η τελευταία 
ημέρα που η ανθρωπότητα έζησε με 
βιώσιμο τρόπο ήταν η 30ή Δεκεμβρίου 
1970. Από εκεί και μετά, ξοδεύουμε 
περισσότερους φυσικούς πόρους 
από όσους «εισπράττουμε». Το 1971 
«φάγαμε» το ετήσιο περιβαλλοντικό μας 
«καταπίστευμα» τον Δεκέμβριο, το 1981 
τον Νοέμβριο, το 1991 τον Οκτώβριο, 
το 2001 τον Σεπτέμβριο, το 2011 τον 
Αύγουστο. Το 2021 το κάναμε στις 29 
Ιουλίου. Στην Ελλάδα (και στην Ε.Ε.) 
αρχίζουμε να δανειζόμαστε ήδη από τον 
Μάιο και στις ΗΠΑ από τον… Μάρτιο: το 
πιάσατε το υπονοούμενο;
Μέσα σε μια γενιά, έχουμε δανειστεί 
από τα παιδιά μας φυσικούς πόρους 
δεκατριών και παραπάνω «Γαιών»! 
Αν θέλουμε να πάψουμε να βυθίζουμε 
τις επόμενες γενιές πιο βαθιά στα 
περιβαλλοντικά μας χρέη, χρειάζεται να 
περιορίσουμε αμέσως το περιβαλλοντικό 
μας αποτύπωμα κατά 30%. Αυτό 
σημαίνει κοσμοϊστορικές αλλαγές στο 
πώς εργαζόμαστε, μετακινούμαστε, 
τρεφόμαστε ψυχαγωγούμαστε, 

στεγαζόμαστε, στο πώς (και τι) 
τιμολογούμε. Χρειαζόμαστε μία 
πολιτιστική επανάσταση που είναι τόσο 
απαραίτητη όσο είναι άφαντη. Εάν πάντως 
συνεχίσουμε να θεωρούμε σημαντικά 
ό,τι και σήμερα, τα παιδιά μας είναι 
καταδικασμένα να παλέψουν για το ψωμί 
τους και τα εγγόνια μας για τη ζωή τους.
Η κατεστημένη πολιτική μάς εγκλωβίζει 
σε έναν κόσμο όπου έχει μόνο 
ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Αλλά 
αυτός ο κόσμος δεν υπάρχει, παρά μόνο 
στο μυαλό και στις στατιστικές μας. Στην 
πραγματικότητα, μπορούμε να κυνηγούμε 
τις επιθυμίες μας μόνο στον βαθμό που 
αυτές σέβονται τα ζώα και τη φύση. Όλα 
μας τα δημιουργήματα εκεί στηρίζονται. 
Όταν αυτά τρεκλίζουν, όλα τα ανθρώπινα 
γκρεμίζονται. Ο ανθρωποκεντρισμός μας 
είναι καταδικασμένος, και όσο νωρίτερα 
αφυπνιστούμε, τόσο το καλύτερο για εμάς 
και τα παιδιά μας. 

Ο Νίκος Ράπτης είναι εκπαιδευτικός, 
διευθύνων σύμβουλος ενός 
εκπαιδευτικού οργανισμού. Είναι 
μέλος του Συντονιστικού του ελληνικού 
Κόμματος για τα Ζώα. Το βιβλίο του 
«Πολιτική Φιλοζωία» (2020) κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις «Μεταίχμιο».
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Συμμετέχουν:
Μαρία Αθανασίου, δημοσιογράφος
Έλενα Αναργύρου Βενετοπούλου, επιχειρηματίας 
στον τουρισμό
Μάριος Σέργιος Ηλιάκης, εικαστικός
Νίκη Λιάκουρα, υπεύθυνη πολιτιστικής διαχείρισης

Θανάσης Τριαρίδης, συγγραφέας
Συντονισμός συζήτησης: Μανίνα Ντάνου, 
δημοσιογράφος
Επιμέλεια: Νίκος Αθανασόπουλος, Πάσκουα Βοργιά, 
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος
 Δείτε εδώ το βίντεο: https://youtu.be/krBXcDiFfgk

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση συνεχίζει να 
εγείρει ερωτήματα και να ψάχνει απαντή-
σεις μέσα από τη σειρά ψηφιακών συζη-

τήσεων «Society Uncensored». Μετά τις συζη-
τήσεις για το Black Lives Matter, την πατριαρχία, 
τον σεξισμό και την έμφυλη βία, την πολιτισμική 
ταυτότητα και την έννοια του «ανήκειν», τη ρη-
τορική μίσους, η Στέγη προσκαλεί έξι γονείς να 
συζητήσουν πάνω στη σύγχρονη γονεϊκότητα 
και στο τι σημαίνει να είσαι γονιός σήμερα, στο 
YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση. Μο-
νογονείς, γκέι γονείς, γονείς υιοθετημένων παι-
διών, γονείς με δανεικά ωάρια ή σπέρμα. Θα 
μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει όλες αυτές τις 
νέες μορφές γονεϊκότητας εναλλακτικές, με κίν-
δυνο έτσι να τις εξαιρέσει, να τις ξεχωρίσει, να 
τονίσει τη διαφορετικότητά τους, όταν στην πραγ-
ματικότητα όλες οι οικογένειες είναι –και θα έ-
πρεπε να είναι– διαφορετικές. Από την εποχή 
των γονιών ή των παππούδων μας, που μόνο 
ένα είδος οικογένειας ήταν αποδεκτό και το να 
μεγαλώνεις παιδιά θεωρείτο εξίσου αυτονόητο 
και εύκολο όσο το να αναπνέεις, μέχρι σήμερα 
που επιστήμη και κοινωνία έχουν επιτρέψει την 
ανάδειξη νέων ειδών γονεϊκότητας, αλλά ταυτό-
χρονα έχουμε φτάσει και στο άλλο άκρο της πλή-
ρους χαρτογράφησης των σωστών κινήσεων, 
σκέψεων, αντιλήψεων περί ανατροφής παιδιών. 
Ποιες νέες προκλήσεις έχουν κάνει την εμφά-
νισή τους; Πόσο νόημα έχει τελικά η έννοια της 
βιολογικότητας; Είναι ποτέ εντελώς «δικά μας» τα 
παιδιά μας; Υπάρχει τέλειος γονιός;

Νέοι γονείς. Όχι απαραίτητα στην ηλικία, αλλά και στο είδος. 
Σύγχρονοι γονείς, γονείς σε νέες, διαφορετικές μορφές 

οικογένειας που η πρόοδος της επιστήμης και της κοινωνίας έχει 
επιτρέψει να αναδειχθούν. Τι σημαίνει να είσαι γονιός σήμερα;

Σύγχρονη oικογένέια 
Τι σημαίνει να είσαι γονιός σήμερα;



BI
BΛ

ΙΑ
www.freesunday.gr

01.08.202136 FREETIME

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΜΑΣ

∆ηµήτρης Κώνστας, «Αγάπα το κελί σου - Ιστορίες φυλακής», εκδόσεις Παπαζήσης
«Η τιµωρία ενός αθώου και η φυλάκισή του είναι µια αδικαιολόγητη και ανεπανόρθωτη περίπτωση αδικίας», γράφει ο 
Χριστόφορος Αργυρόπουλος στον πρόλογό του για το βιβλίο του ∆ηµήτρη Κώνστα. Ο ίδιος ο συγγραφέας, γνωστός πανεπιστη-
µιακός δάσκαλος, µοιράζεται µε τον αναγνώστη την εµπειρία του από τον κόσµο της ποινικής δικαιοσύνης και της φυλακής, 
παρατηρεί, καταγγέλλει και αναλύει όσα του συµβαίνουν µε χιούµορ και αυτοσαρκασµό, «συνοµιλώντας» ακόµη και µε τον 
π ρόεδρο Οµπάµα.

Γεωργία Κακαλοπούλου, «Γράµµατα από το Παρίσι», εκδόσεις Λιβάνη
Όταν ο καναλάρχης Πιέρ άφησε την Αθήνα για να γίνει µεγαλοµέτοχος σε ένα από τα καλύτερα τηλεοπτικά κανάλια του 
Παρισιού, πρόσφερε την ευκαιρία στους υπαλλήλους του να τον ακολουθήσουν στα νέα του γραφεία, πρόταση εξαιρετικά 
θελκτική για την Καρίνα. Ως σεναριογράφος θα της δινόταν η ευκαιρία να αποδείξει το ταλέντο της, αλλά κυρίως να αναγκάσει 
τον Πιέρ να την προσέξει κι επιτέλους να την αγαπήσει. Μια συνεργασία της µε τον νεαρό –θαύµα του σύγχρονου κινηµατο-
γράφου– Ζαν Περί, θα εξελιχθεί σε µεταξύ τους ανίερη συµφωνία για την κατάκτηση της πολυπόθητης καρδιάς του προέδρου. 
Στην προσπάθειά τους θα χαθούν στα λόγια ενός εραστή µέσα από γράµµατα που βρίσκουν κρυµµένα στο Παρίσι. Θα οδη-
γηθούν σε γραφικούς και ιστορικούς δρόµους, θα µαγευτούν από τη ροµαντική ατµόσφαιρα, ενώ ταυτόχρονα θα παίξουν παρα-
κινδυνευµένα παιχνίδια µε τον έρωτα και τις ζωές τους.

Αφροδίτη Βακάλη, «Χαρακιές πάνω στον χρόνο», εκδόσεις Ψυχογιός
Μια κοπέλα, εγκλωβισµένη σ’ ένα σπίτι που έχει παντού χαραγµένο τ’ όνοµά της, ασφυκτιά µέσα στον γάµο της, στη φυλακή 
που αντί για σίδερα έχει λέξεις. Ένας άντρας, µεγαλωµένος µε τη ρετσινιά του «µπάσταρδου», µοναχικός, σκληρός, συναισθη-
µατικά λειψός, ακροβατεί στο περιθώριο µιας κοινωνίας που από νωρίς τον απορρίπτει και τον εχθρεύεται. Ένας έρωτας, µια 
αµοιβαία ανάγκη, µια φυγή και ένα άδοξο τέλος. ∆εκαπέντε χρόνια µετά, ένας ξένος, ταλαιπωρηµένος απ’ το ταξίδι, βρίσκει 
θαλπωρή και καταφύγιο στο σπίτι µιας γυναίκας που είναι γεννηµένη ν’ αγαπά, να προσφέρει, να γαληνεύει τους ανθρώπους.
Πιο πέρα, στο δάσος, η Ελισσώ. Γιάτρισσα, µαΐστρα, κατέχει τη γνώση, τη σοφία της ζωής. Ρίχνει τους ρούνους και βλέπει το 
πριν και το µετά. Μα δεν τα βλέπει όλα…

Πάνος Ιωαννίδης, «Ο καιρός των ρόδων», εκδόσεις Κέδρος
Η συγκέντρωση διαµαρτυρίας για την επιβολή των capital controls στην περιοχή του παλιού Φραγκοµαχαλά της Θεσσαλονίκης 
εξελίσσεται απρόοπτα. Άγνωστοι αφήνουν ελεύθερα µέσα στο πλήθος τρία µικρά ελάφια προκαλώντας αναστάτωση. Κατά τη διάρκεια 
της συγκέντρωσης, η διοργανώτρια Ιφιγένεια Ρούσσου και ιδρυτικό µέλος της συλλογικότητας Ροδάνθη εξαφανίζεται. Λίγες ώρες αρ-
γότερα, µια συνοδός πολυτελείας, φίλη της Ρούσσου, ξεγελά τον παρτενέρ της, τον ναρκώνει και του κλέβει ένα πολύτιµο αντικείµενο.
Ο σύντροφος της Ιφιγένειας Ρούσσου αναθέτει στον ιδιωτικό ντετέκτιβ Πέτρο Ριβέρη να τη βρει ζωντανή. Η έρευνα του Ριβέρη ξεκινά 
από το σηµείο της µυστηριώδους εξαφάνισης και φτάνει µέχρι τις πολλαπλές κοινωνικές δραστηριότητες της Ροδάνθης. Ωστόσο, η 
ανακάλυψη στοιχείων που αφορούν την ύπαρξη µιας µυστικής αδελφότητας που δρα στην πόλη και λειτουργεί σύµφωνα µε θεσµούς 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αλλάζει ριζικά τον προσανατολισµό της έρευνάς του.
Με χειρουργική ακρίβεια ο ντετέκτιβ συνδέει τα φαινοµενικά άσχετα µεταξύ τους στοιχεία για να λύσει το µυστήριο της εξαφάνισης 
και να φέρει πίσω τη γυναίκα. Καθώς πλησιάζει στη λύση του γρίφου, συνειδητοποιεί πως όταν η αλήθεια και η πραγµατικότητα δεν 
ταυτίζονται, το κόστος της λύτρωσης είναι πολύ µεγάλο για όλους.

Νίκος Καραχάλιος, «Οι νταβατζήδες», Εκδόσεις Ινφογνώµων
Ποτέ µια µόνη λέξη που ειπώθηκε από έναν πρωθυπουργό, δεν κουβαλούσε πάνω της ένα τόσο πυκνό πολιτικό περιεχόµενο: 
«Οι νταβατζήδες». Πριν από δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια, ο Κώστας Καραµανλής, αναφερόµενος στις προοπτικές της διακυ-
βέρνησης της χώρας από τον ίδιο και την κυβέρνησή του, έκανε µια σηµαντική, ιστορική θα λέγαµε, αναφορά. Αναφέρθηκε 
«σε πέντε οικογένειες που κυβερνούν την Ελλάδα», τους οποίους, µάλιστα, κατονόµασε ως «νταβατζήδες». Σ’ αυτό το τεράστιο 
θέµα, αναφέρεται στο βιβλίο του µε τίτλο «Οι νταβατζήδες», ο Νίκος Καραχάλιος, ένας άνθρωπος που ήταν κοντά στον Κώστα 
Καραµανλή επί σειράν ετών, ως ∆ιευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασµού.

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Ευτυχία Γιαννάκη, «Στη φωλιά του ιππόκαµπου», εκδόσεις Ίκαρος
Αθήνα, Ύδρα, Ιούνιος 2020. Μια µαχόµενη δηµοσιογράφος εντοπίζεται νεκρή στην πισίνα ενός ρετιρέ στο Κολωνάκι, στο δια-
µέρισµα του πρώην συζύγου της, διακεκριµένου ζωγράφου, που παραµένει εξαφανισµένος. Στο στήθος της έχει ένα τατουάζ 
µε έναν τεράστιο ιππόκαµπο. Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και η κοινή γνώµη αναστατώνονται, µε τα πιθανά σενάρια της 
δολοφονίας να µένουν ανοιχτά µέχρι το τέλος.
Το κουβάρι αυτής της υπόθεσης, που ξεδιπλώνεται µεταξύ Ύδρας και Αθήνας, εµπλέκει τον αστυνόµο Χάρη Κόκκινο και την 
οµάδα του σε µια υπόθεση που τους φέρνει αντιµέτωπους µε φαινόµενα ενδοοικογενειακής βίας, κυκλώµατα τέχνης, τα όρια 
της δηµιουργίας και τα κλειστά στόµατα της µικρής κοινωνίας που µπορεί να βρίσκεται σε ένα νησί ή στην καρδιά µιας µεγα-
λούπολης.

Αλέκα Ζωγράφου, «Για δυο σµαράγδια», εκδόσεις Χάρτινη Πόλη
Ορχοµενός 1912. Η Σµαράγδα έρχεται στον κόσµο και από την πρώτη κιόλας µέρα αναµετριέται µε τη µοίρα της. Ο αρραβώνας της µε τον Πετρή µπλέ-
κει ξαφνικά το κουβάρι. Η αδελφή της, η Λενιώ, αδυνατεί να ξεχωρίσει την προδοσία από το πάθος. Ο Πετρής γίνεται δικός της, όµως όλα έχουν ένα 
τίµηµα. Ο κόµπος µόνο να κοπεί µπορεί...
Η ζωή µοιάζει να έχει κρατηµένα βάσανα πολλά για τη Σµαράγδα µε τα πράσινα σαν πολύτιµους λίθους µάτια και το διαµάντι στην καρδιά. Την αποκοι-
µίζει γλυκά µε έναν έρωτα, έναν γάµο. Της χαρίζει δώρα πολύτιµα που µοσχοβολούν βιολέτα και µαργαρίτα... Όµως, ο πόλεµος τη βυθίζει και πάλι σε 
ένα σκοτάδι πυκνό, όµοιο µε τον θάνατο. Η Κατοχή αφήνει τη δυσοσµία της παντού. Η Ματίνα είναι από εκείνους που τολµούν και πολεµούν. Η πρώην 
πόρνη γίνεται η γυναίκα της Αντίστασης... Αποχωρίζεται το παιδί που έχει µόλις γεννήσει. Στο ζύγι υπερισχύει η ευτυχία του και όχι η αγάπη της.
Αθήνα 1975. Η εγγονή της Σµαράγδας, παίρνοντας το όνοµά της, κοινωνεί τη µοίρα της, κληρονοµεί τα βάσανα αλλά και τη δύναµή της. Τα δυο σµαρά-
γδια που έχει για µάτια, όσες φορές άστραψαν από πόνο και µισεµό, άλλες τόσες έλαµψαν από χαρά κι ελπίδα. Όταν, χρόνια αργότερα, ξεκινά να γράψει 
το νέο της µυθιστόρηµα, τα κοµµάτια που λείπουν βρίσκονται καλά φυλαγµένα σε ένα συρτάρι. Και τότε, η αλήθεια ερµηνεύεται µε διαφορετικό τρόπο, 
το µεγάλο µυστικό αποκαλύπτεται και οι συνειδήσεις δοκιµάζονται.

Αλέξης Πανσέληνος, «Ο κουτσός άγγελος», εκδόσεις Μεταίχµιο
Αθήνα 1943. Ένας ντετέκτιβ, Ελληνοαµερικανός, βρίσκεται εδώ και λίγα χρόνια στην Ελλάδα, κυνηγηµένος από τους εχθρούς 
του. Φυτοζωεί µε το επάγγελµά του και ενώ ο πόλεµος διαλύει τις τελευταίες του ελπίδες, κάποιος του αναθέτει την προστασία 
ενός κοντραµπασίστα της όπερας.

Θέκλα Πετρίδου, «Έρωτας. Αυτός ο αδιάγνωστος», εκδόσεις Μεταίχµιο
Ο Έρωτας, αρχαίος θεός, γιος της Αφροδίτης, άχρονος και αέναος, παντοδύναµος και ανίκητος, αποτελεί την ισχυρότερη δύνα-
µη του σύµπαντος.
∆ύσκολο να ξεφύγει κανείς από τα δεσµά του. Ο αρχαίος τραγικός ποιητής Σοφοκλής, προκειµένου να δηλώσει την απόλυτη 
κυριαρχία του έρωτα, λέει ότι όποιος κατέχεται από αυτόν συµπεριφέρεται σαν τρελός (ο δ’ έχων µέµηνεν).
Η Σαπφώ τον χαρακτηρίζει «γλυκόπικρο».
Τι ακριβώς συµβαίνει, όµως, µε την ανθρώπινη φύση; Πώς ο σύγχρονος άνθρωπος µπορεί να χαρεί πραγµατικά τον έρωτα 
και να µην επιτρέψει να γίνει έρµαιο των συναισθηµάτων του, τα οποία τροφοδοτούνται από τις κοινωνικές συνθήκες και τα 
οικογενειακά στερεότυπα και πολλές φορές τον παγιδεύουν, ευνουχίζοντας τον αληθινό έρωτα;

Αγγελική Καρδάρα, «Nέοι παγιδευµένοι στα παιχνίδια της βίας - Εγκλήµατα µε δράστες 
και θύµατα νέους», εκδόσεις Παπαζήσης
Η Αγγελική Καρδαρά φωτίζει σκοτεινές πτυχές του πολυσύνθετου φαινοµένου της νεανικής παραβατικότητας και της θυµατο-
ποίησης ανήλικων και νέων, ενώ παρουσιάζει και αναλύει πολύκροτες υποθέσεις που απασχόλησαν τα ελληνικά ΜΜΕ από το 
1995 έως και το 2020.
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Τροφές για βαθύ 
και διαρκές μαύρισμα

Σ
ύμφωνα με τους επιστήμονες, το μαύρισμα 
αποτελεί μια φυσιολογική αμυντική λειτουργία 
του οργανισμού μας απέναντι στην επικίνδυνη 
υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Όπως πιθανόν 
να γνωρίζετε, υπάρχουν τροφές που επιταχύνουν 
τη διαδικασία παραγωγής μελανίνης στον 

οργανισμό μας και βοηθούν στην ελαστικότητα και την υγεία 
του δέρματός μας.

Καρότα: Η τροφή που προσφέρει τη μεγαλύτερη αντηλιακή 
προστασία. Συγκεκριμένα, τα καρότα είναι πλούσια σε 
β-καροτίνη, που συντελεί στη διατήρηση του ενυδατωμένου 
και ελαστικού δέρματος.

Βερίκοκα, ροδάκινα, πεπόνι, καρπούζι: Τα 
συγκεκριμένα φρούτα, που βρίσκονται σε αφθονία το 
καλοκαίρι, αποτελούν τροφές που θα βελτιώσουν και θα 
αναδείξουν το μαύρισμά μας με τον καλύτερο τρόπο.

Δημητριακά: Εκτός από βιταμίνες Α και Β2, περιέχουν 
σημαντικές ποσότητες σεληνίου, το οποίο παρεμποδίζει 
βλαβερές για τον οργανισμό διαδικασίες. Περιέχουν επίσης 
ψευδάργυρο, που βοηθά στην επούλωση των εγκαυμάτων που 
προκαλούνται από τον ήλιο.

Ντομάτες, πιπεριές, κολοκύθα, γλυκοπατάτες: 
Τα λαχανικά που βοηθούν το δέρμα μας να μαυρίσει, 
προσδίδοντάς μας κι ένα σύνολο άλλων βιταμινών, 
ιχνοστοιχείων και φυτικών ινών.

Σπανάκι και μπρόκολο: Τα συστατικά που περιέχουν αυτές 
οι τροφές είναι η λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, τα οποία ευθύνονται 
για το τέλειο μαύρισμα.

Αυγά: Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, καθώς περιέχουν 
άφθονη βιταμίνη Α και αμινοξέα, που ενισχύουν την παραγωγή 
μελανίνης και βιταμίνης Β2, η οποία αποτελεί μοναδικό 
θρεπτικό συστατικό για το δέρμα.

Ψητά τρόφιμα: Το ψήσιμο των τροφίμων στη σχάρα 
συμβάλλει κι αυτό στο γρήγορο και καλύτερο μαύρισμα. Όταν 
καταναλώνουμε ψητά τρόφιμα, πρέπει να αποφεύγουμε τα 
εσπεριδοειδή, τον μαϊντανό και το κάρδαμο, διότι μπορεί 
να αποβούν ανασταλτικοί παράγοντες για το μαύρισμα του 
δέρματός μας.

Ακτινίδια και λεμόνια: Περιέχουν σημαντικές ποσότητες 
βιταμίνης C και έχουν την ικανότητα να αναδομούν το 
κολλαγόνο του οργανισμού μας.
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ΕΥΕΞΙΑ
Ξέρεις πόση πρωτεΐνη χρειάζεσαι 

για να αδυνατίσεις;
Της Χριστίνας Μαυρίδου

Μία πρόσφατη μελέτη έχει δείξει 
πως, σε συνδυασμό με τακτική 
άσκηση, διπλασιάζοντας την πρό-

σληψη πρωτεΐνης (σύμφωνα με τις ανά-
γκες ημερήσιας πρόσληψης), χάνεις λίπος 
χωρίς να μειωθεί η μυϊκή μάζα, και αυτό 
είναι βασικό, αφού οι μύες καίνε περισσό-
τερες θερμίδες απ’ ό,τι το λίπος. 
Για να βεβαιωθείς ότι η διατροφή σου πε-
ριλαμβάνει τη σωστή ποσότητα πρωτεΐνης, 
πρέπει να ξέρεις τι χρειάζεται το σώμα 
σου! Η σύσταση πρόσληψης πρωτεΐνης 
για γυναίκες από 19 έως 70 ετών είναι 46 
γραμμάρια τη μέρα, αν όμως είσαι πολύ 
δραστήρια χρειάζεσαι ακόμη περισσότερη. 
Η συνιστώμενη ποσότητα ημερήσιας πρό-
ληψης πρωτεΐνης εξαρτάται από διάφο-
ρους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου 

του βάρους σου, του επιπέδου δραστηριό-
τητας και του αν είσαι έγκυος ή όχι. 
Το κρέας είναι η καλύτερη πηγή πρωτε-
ΐνης, όταν όμως θέλεις να χάσεις βάρος, 
θα πρέπει να προτιμάς πηγές χωρίς πολύ 
λίπος, όπως το κοτόπουλο χωρίς πέτσα. 
Υπάρχουν και φυτικές πηγές, όπως τα 
όσπρια, οι ξηροί καρποί, η βρόμη, η κινόα, 
το μπρόκολο κ.ά. Αν ακολουθείς vegan ή 
χορτοφαγική διατροφή, είναι σημαντικό 
να εξασφαλίζεις την απαραίτητη ποσότητα 
πρωτεΐνης τη μέρα. 
Μια δυνατή προπόνηση ενδυνάμωσης 
προκαλεί μικρά σκισίματα στις μυϊκές ίνες 
και όταν το σώμα σου αναπλάθει αυτές τις 
ίνες, οι μύες δυναμώνουν, αυξάνονται και 
γίνεται πιο γραμμωμένοι. Για να συμβεί 
αυτή η διαδικασία, το σώμα σου χρειάζεται 

τα αμινοξέα που υπάρχουν στις πρωτεΐνες 
για να ξαναχτίσει τους κατεστραμμένους 
μυϊκούς ιστούς. Όποιος κάνει προπόνηση 
αντοχής ή ενδυνάμωσης χρειάζεται του-
λάχιστον 10 γραμμάρια πρωτεΐνης αμέσως 
μετά από μια έντονη προπόνηση, για να 
βεβαιωθεί ότι ο οργανισμός προσλαμβάνει 
τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τη 
μυϊκή επανόρθωση και ανάκαμψη. Είναι 
σημαντικό να έχεις αυτό το στοιχείο στο 
μυαλό σου όταν επιλέγεις το τέλειο σνακ 
μετά την προπόνηση. Επιπλέον, 30 γραμ-
μάρια πρωτεΐνης μέσα σε 30 λεπτά από τη 
στιγμή που θα ξυπνήσεις, θα δώσουν την 
τονωτική δόση ενέργειας που χρειάζεσαι 
για να αποδίδεις στο μέγιστο όλη μέρα, 
ενώ κρατά υπό έλεγχο την επιθυμία για 
λιπαρά.
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