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προβλήµατα σε 
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Το τροµοκρατικό 
χτύπηµα που άλλαξε 
τον κόσµο 

σελ. 16-19 σελ. 20-21
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ΑΘ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Η νέα σχολική χρονιά και η µετα-
COVID πορεία της
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• Κ. ΖΕΡΒΑΣ: «ΜΕΤΩΠΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ 
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Ανάκαµψη 
µε εµπόδια 
και ρίσκο
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ανάλυση

Η πορεία της ελληνικής 
οικονοµίας καλύτερη 
από τις τελευταίες, 
επίσηµες προβλέψεις

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο δρόµος είναι ελπιδοφόρος αλλά δύσκολος

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

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

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

Τ
α στοιχεία του δεύτε-
ρου τριµήνου του 2021 
δείχνουν ότι επιτέλους 
άρχισε η δυναµική α-
νάκαµψη της ελληνικής 
οικονοµίας. 

Με το ξεκίνηµα της πανδηµίας προς το τέ-
λους του πρώτου τριµήνου του 2020 εκ-
φράστηκαν διάφορες υπεραισιόδοξες ε-
κτιµήσεις για πολύ µικρή µείωση του 
ΑΕΠ το 2020 και για γρήγορη ανάκαµψη 
της οικονοµίας σε σχήµα V. 
Η πανδηµία αποδείχθηκε πιο ανθεκτική 
από ό,τι είχε αρχικά εκτιµηθεί και πολύ 
πιο δαπανηρή από δηµοσιονοµική και οι-
κονοµική άποψη. Στη συνέχεια επικρά-
τησε οικονοµικός ρεαλισµός µε εκτιµή-
σεις για αύξηση του ΑΕΠ το 2021 κατά 
3,5% - 4,5% ενώ η πτώση το 2020 ήταν της 
τάξης του 8,2%.
Η γενική εικόνα ήταν ότι το 2021 θα κα-
λύπταµε περίπου τη µισή πτώση του ΑΕΠ 

το 2020 και µέχρι τα µέσα του 2022 θα ε-
πιστρέφαµε εκεί που ήµασταν στα τέλη 
του 2019 πριν την έναρξη της πανδηµίας. 

 Καλύτερα από τις εκτιµήσεις
Προς το παρόν πηγαίνουµε καλύτερα από 
τις τελευταίες εκτιµήσεις, εφόσον η ά-
νοδος του ΑΕΠ το δεύτερο τρίµηνο του 
2021 ήταν της τάξης του 16% σε σχέση 
µε το δεύτερο τρίµηνο του 2020 και για 
το πρώτο εξάµηνο του 2021 έχουµε µια 
άνοδο του ΑΕΠ γύρω στο 7% σε σχέση µε 
το πρώτο εξάµηνο του 2020. 
Τα καλά νέα δεν σταµατούν εδώ. Είναι 
βέβαιο ότι και το τρίτο τρίµηνο, στο οποίο 
κυριαρχεί από οικονοµική άποψη ο του-
ρισµός, θα υπάρξει µεγάλη άνοδος του 
ΑΕΠ. Ο Ιούλιος και κυρίως ο Αύγουστος 
θύµιζαν τα τουριστικά επίπεδα ρεκόρ του 
2019 και ήταν πολύ πάνω από τις επιδό-
σεις του Ιουλίου και του Αυγούστου του 
2020. 

Εποµένως, είναι βέβαιο ότι η δυναµική 
αύξηση του ΑΕΠ θα συνεχιστεί και το 
τρίτο «τουριστικό» τρίµηνο του 2021. 
Από τον Αύγουστο έχουν αρχίσει να εισ-
ρέουν στην Ελλάδα τα κονδύλια του Ευ-
ρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης, τα οποία 
αναµένεται να συµβάλλουν στην ενί-
σχυση της αναπτυξιακής δυναµικής της 
οικονοµίας. 

Μεγάλα οφέλη
Η έναρξη της δυναµικής ανάκαµψης της 
ελληνικής οικονοµίας µάς ωφελεί µε διά-
φορους τρόπους.
Πρώτον, περιορίζεται το χρονικό διά-
στηµα το οποίο χρειαζόµαστε για να κα-
λύψουµε τις οικονοµικές απώλειες της 
πανδηµίας.
∆εύτερον και κυριότερο, δηµιουργούνται 
θέσεις απασχόλησης και εισοδήµατα σε 
µια δύσκολη περίοδο για την οικονοµία 
και κυρίως για την κοινωνία. 

Τρίτον, δηµιουργείται µία αυτόµατη δι-
όρθωση σε ό,τι αφορά στο δηµοσιονο-
µικό έλλειµµα που ξεπερνά το 10% και 
το ασφαλιστικό έλλειµµα. ∆εν µπορεί να 
προσδιοριστεί ακόµη πόσο θα συµβάλλει 
η ανάκαµψη στον «αυτόµατο» περιορισµό 
των ελλειµµάτων. Όσο µεγαλύτερη είναι η 

συνέχεια στην σελίδα   06
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18 µήνες µετά, η 
πανδηµία παραµένει 
ο άγνωστος Χ για την 
οικονοµία 

συµβολή της τόσο περιορίζονται οι πιθα-
νότητες για δύσκολα διορθωτικά µέτρα. 
Τέταρτον, δηµιουργείται κλίµα εµπιστο-
σύνης στο εσωτερικό, εφόσον τα νοικο-
κυριά και οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν 
ότι µπορούµε να τα καταφέρουµε και 
προσαρµόζουν την καταναλωτική και ε-
πενδυτική τους συµπεριφορά σε µια κα-
λύτερη προοπτική. 
Πέµπτον, ικανοποιούνται οι Ευρωπαίοι 
πιστωτές και οι διεθνείς αγορές, εφόσον 
βλέπουν το ελληνικό ΑΕΠ να αυξάνεται 
και το χρέος του ελληνικού ∆ηµοσίου 
σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ να µειώνεται. 
Αυτό σηµαίνει ότι η οικονοµία στηρίζει 
τη λεγόµενη βιωσιµότητα του χρέους και 
έτσι οι διεθνείς αγορές θα εξακολουθή-
σουν να µας δανείζουν µε εξαιρετικά χα-
µηλά ή και µηδενικά επιτόκια για όσο δι-
άστηµα ακολουθείται η πολιτική της πο-
σοτικής χαλάρωσης από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα.
Οι καλές επιδόσεις της ελληνικής οικο-
νοµίας βοηθούν και στην άνοδο κατηγο-
ρίας σε ό,τι αφορά την πιστοληπτική α-
ξιολόγηση του ελληνικού ∆ηµοσίου και 
των ελληνικών τραπεζών από τους διε-
θνείς οίκους. 

Το ζήτηµα του πληθωρισµού
Η καλή αντίδραση της οικονοµίας ενι-
σχύει όπως είναι φυσικό τη θέση της κυ-
βέρνησης και δηµιουργεί µια αρκετά µε-
γάλη αµηχανία στα κόµµατα της αντιπο-
λίτευσης και ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ. 
Τα πολιτικά στελέχη της αντιπολίτευσης 
αφήνουν τώρα κατά µέρος τους υπολογι-
σµούς για την ανάκαµψη και την αναπτυ-
ξιακή προοπτική της οικονοµίας και ανε-
βάζουν το θέµα των πληθωριστικών πιέ-
σεων σε βάρος της ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών επιχειρήσεων και κυρίως 
του οικογενειακού προϋπολογισµού. 
Η ενίσχυση του πληθωρισµού είναι ένα 
διεθνές φαινόµενο από το οποίο είναι 
πρακτικά αδύνατο να ξεφύγει η Ελλάδα. 
Συνδέεται µε την ανάκαµψη της παγκό-
σµιας οικονοµίας η οποία µεγαλώνει τη 
ζήτηση για συγκεκριµένα προϊόντα, µε 
τα προβλήµατα στις εφοδιαστικές αλυ-
σίδες εξαιτίας των περιοριστικών µέτρων 
της πανδηµίας αλλά και µε κινήσεις µε-
γάλων παικτών όπως είναι η Ρωσία στο 
φυσικό αέριο, ο ΟΠΕΚ στο πετρέλαιο 
και η Κίνα στις εξαγωγές και στις µετα-
φορές. 
Στις συνθήκες που περιγράψαµε είναι 
λογικό να ενισχύονται οι πληθωριστικές 
πιέσεις, αλλά βέβαια πολλές από τις πρω-
τοβουλίες που αναπτύσσονται έχουν και 
κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά. Τα τε-
λευταία χρόνια η Ελλάδα είχε περίπου 
µηδενικό και σε αρκετές περιπτώσεις 

αρνητικό πληθωρισµό. Αυτό δεν είναι 
καλό για την οικονοµία και θεωρείται από 
τους ειδικούς σαν δείγµα αδυναµίας προ-
σαρµογής στις νέες συνθήκες και χάραξης 
αναπτυξιακής πορείας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα έχει καταστατική υ-
ποχρέωση να διαµορφώνει µε την πολι-
τική της έναν πληθωρισµό της τάξης του 
2% στην Ευρωζώνη, σε ετήσια βάση. Το 
ποσοστό αυτό θεωρείται το καλύτερο για 
την ενθάρρυνση της οικονοµικής δρα-
στηριότητας, την προώθηση των επενδύ-
σεων ακόµη και τη διαχείριση του δηµό-
σιου χρέους. 
Ο περίπου µηδενικός ή και αρνητικός 
πληθωρισµός δεν ήταν καλός για την ελ-
ληνική οικονοµία, στήριζε όµως το πραγ-
µατικό εισόδηµα των νοικοκυριών κατά 
την περίοδο της πανδηµίας. 
Τώρα η κατάσταση εξοµαλύνεται σε ό,τι 
αφορά την οικονοµία, σε διεθνές και ελ-
ληνικό επίπεδο, οι πληθωριστικές πιέσεις 
όµως ασκούν µεγάλη πίεση στο πραγµα-
τικό εισόδηµα πολλών συµπολιτών µας.
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι 

και σε µεγάλο βαθµό οι αγρότες είχαν 
πλήρη εισοδηµατική κάλυψη από την κυ-
βέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. 
Επειδή µάλιστα πολλά νοικοκυριά περιό-
ρισαν, λόγω των µέτρων, τις δαπάνες τους, 
είδαµε µια σταθερή αύξηση στην αποτα-
µίευση και τις τραπεζικές καταθέσεις. 
Υπάρχει όµως µεγάλο πρόβληµα µε το 
µέρος του ιδιωτικού τοµέα που δυσκο-
λεύεται να ανταποκριθεί στις νέες συνθή-
κες και τα εκατοµµύρια εργαζοµένων οι 
οποίοι έχουν χαµηλό εισόδηµα, είναι ά-
νεργοι ή προσπαθούν να τα καταφέρουν 
σε πολύ µικρές οικογενειακές επιχειρή-
σεις που είναι αποκοµµένες από το τρα-
πεζικό σύστηµα. 
Όλοι αυτοί δέχονται µεγάλη πίεση από 
την αύξηση του πληθωρισµού, η οποία 
είναι λογική από οικονοµική άποψη αλλά 
δυσβάσταχτη από κοινωνική. 
Η κατάσταση πάντως δεν πρόκειται να αλ-
λάξει στο άµεσο µέλλον εάν σκεφθούµε 
ότι ο πληθωρισµός στις ΗΠΑ ξεπερνά το 
4% και στη Γερµανία πλησιάζει τα υψηλό-
τερα επίπεδα της τελευταίας δεκαπενταε-
τίας. 
Η διεθνής και ευρωπαϊκή άνοδος του 
πληθωρισµού πυροδοτεί και τις συζητή-
σεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
για το αν και πότε πρέπει να εγκαταλει-
φθεί η πολιτική της ποσοτικής χαλάρω-
σης που συµβάλλει στην αύξηση του πλη-
θωρισµού. 
Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λα-
γκάρντ, επιµένει στη συνέχιση αυτής 
της πολιτικής παρά τις αντιρρήσεις που 
εκφράζει η διοίκηση της Οµοσπονδια-
κής Τράπεζας της Γερµανίας. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι η ΕΚΤ επαναπροσδιό-
ρισε τον στόχο για τον πληθωρισµό στην 
Ευρωζώνη από κάτι λιγότερο από 2% 

που ήταν επί Ντράγκι, σε 2% ετησίως 
σε βάθος χρόνου. Αυτό σηµαίνει ότι µε 
την πολιτική της µπορεί να συµβάλλει 
στην άνοδο του πληθωρισµού στην Ευ-
ρωζώνη αρκετά πάνω από το 2% για ένα 
διάστηµα, υπό την προϋπόθεση ότι σε 
βάθος χρόνου ο ετήσιος πληθωρισµός θα 
είναι της τάξης του 2%. 

∆ύο θέµατα
Με την ενίσχυση του πληθωρισµού εί-
µαστε υποχρεωµένοι να αντιµετωπί-
σουµε δύο θέµατα. 
Πρώτον, την πίεση που ασκείται στο 
πραγµατικό εισόδηµα πολλών νοικοκυ-
ριών και στην εξασθένιση της ανταγωνι-
στικότητας των επιχειρήσεων που πλήτ-
τονται από τον εισαγόµενο πληθωρισµό. 
Ο πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, και το 
οικονοµικό επιτελείο θα πάρουν τα ανα-
γκαία µέτρα για να περιοριστούν οι συ-
νέπειες, δεν µπορούν όµως να προστα-
τεύσουν πλήρως τα νοικοκυριά και τις ε-
πιχειρήσεις από ένα διεθνές φαινόµενο. 
Το πιθανότερο είναι ότι µετά από µερι-
κούς µήνες και ανάλογα µε τις εξελίξεις η 
κυβέρνηση θα προσαρµόσει την εισοδη-
µατική πολιτική, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
τις κατώτατες αποδοχές, στις νέες συνθή-
κες. 
Το σηµαντικότερο ζήτηµα, όµως, από 
την ενίσχυση των διεθνώς πληθωριστι-
κών πιέσεων έχει σχέση µε το ενεργει-
ακό κόστος. Η Ε.Ε. έχει υψηλό ενεργει-
ακό κόστος συγκρινόµενη µε τις ΗΠΑ 
και η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ε-
νεργειακά κόστη µεταξύ των 27 της Ε.Ε. 
∆ηµιουργείται έτσι τεράστιο πρόβληµα 
για το εµπορικό ισοζύγιο, την ανταγωνι-
στικότητα της βιοµηχανίας µας, τα οικο-
νοµικά των µικροµεσαίων και πολύ µι-
κρών οικογενειακών επιχειρήσεων και 
για τον προϋπολογισµό των νοικοκυ-
ριών. 
∆ηµιουργείται επίσης ένα ευρύτερο 
θέµα επιτυχηµένης εφαρµογής του Σχε-
δίου Ανάκαµψης που στηρίζεται στα 
κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταµείου Α-
νάκαµψης. Το 37% των συνολικών κον-
δυλίων θα πάνε, σύµφωνα µε τις δεσµεύ-
σεις και τον σχεδιασµό, στην ενέργεια 
και στην πράσινη µετάβαση. 
Από τη στιγµή που η τεράστια οικονο-
µική προσπάθεια σε αυτή την κατεύ-
θυνση συνδυάζεται µε την αύξηση του 
κόστους ενέργειας, δηµιουργούνται ένα 
σωρό δυσλειτουργίες. Η κοινή γνώµη 
δυσκολεύεται να παρακολουθήσει µία 
οικονοµική, επενδυτική πολιτική στο 
όνοµα µιας πιο καθαρής ενέργειας που 
έχει αρχίσει να γίνεται ολοένα ακριβό-
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« ... η στήριξη του 
συστήματος υγείας 
με εξοπλισμό και 
ανθρώπινο δυναμικό, 
που μας βοήθησε 
να σώσουμε χιλιάδες 
συνανθρώπους μας.»

Και μέσα στην πανδημία

το EΣΠΑ
είναι για

Στην κρίσιμη περίοδο της πανδημίας το ΕΣΠΑ 2014-2020 στηρίζει το σύστημα υγείας με επικουρικό προσωπικό, 
κινητές μονάδες διάγνωσης, καθώς και εξοπλισμό σε ΜΕΘ και εργαστήρια. Η υγεία, η επιχειρηματικότητα, 
η εκπαίδευση και η ψηφιακή προσαρμογή ενισχύονται με ταχύτητα από το ΕΣΠΑ με περισσότερα από € 9 δισ. 
Οι πόροι αυτοί αξιοποιούνται σε ένα ευρύ πλέγμα δράσεων υγειονομικής και κοινωνικοοικονομικής στόχευσης 
και αφήνουν ήδη το θετικό τους αποτύπωμα στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. 
Γιατί το ΕΣΠΑ είναι για όλους εμάς.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ                                                                               #ΕΣΠΑγιαμενα

espa.gr
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Το αυξανόµενο ενεργειακό 
κόστος δυσκολεύει τη µετατροπή 
της ανάκαµψης σε δυναµική 
ανάπτυξη 

«Παραδοσιακά» ελλείµµατα 
δυσκολεύουν την «απογείωση» 
της οικονοµίας µας 

τερη. 
Μπορεί να υπάρξει δυναµική λαϊκή αντίδραση στα αυξη-
µένα τιµολόγια της ∆ΕΗ και των ιδιωτών παρόχων αλλά και 
στα ολοένα ακριβότερα καύσιµα, η τιµή των οποίων είναι 
κατά τα 2/3 φόροι. Να θυµίσουµε ότι το κίνηµα των Κίτρι-
νων Γιλέκων αναπτύχθηκε στη Γαλλία σαν αντίδραση στην 
απόφαση του προέδρου Μακρόν να επιβάλλει πρόσθετο 
περιβαλλοντικό φόρο στα καύσιµα. Τελικά, υποχρεώθηκε 
να πάρει πίσω την επιβάρυνση στο όνοµα της προστασίας 
του περιβάλλοντος και να προχωρήσει σε παροχές ετήσιου 
ύψους 11 δισεκατοµµυρίων ευρώ, σε µια προσπάθεια να πε-
ριορίσει την αντίδραση στην πολιτική του. 
Γνωρίζουµε ότι αυτά τα ζητήµατα είναι εξαιρετικά ευαί-
σθητα από οικονοµική και κοινωνική άποψη και οι µεγάλες 
αυξήσεις που έρχονται στα ήδη υψηλά τιµολόγια της ∆ΕΗ 
και των ιδιωτών παρόχων εκτός από µεγάλο οικονοµικό και 
κοινωνικό πρόβληµα είναι και µεγάλο πολιτικό πρόβληµα 
για την κυβέρνηση. 

∆ύσκολή προσαρµογή
Αν κρίνουµε από τις αυξήσεις στις διεθνείς τιµές και κυρίως 
του φυσικού αερίου, την άνοδο του κόστους των εισαγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την άνοδο του κόστους της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην Ελλάδα, η κυ-
βέρνηση χρειάζεται επειγόντως ένα νέο µείγµα ενεργεια-
κής πολιτικής. 
Η προσαρµογή στις νέες συνθήκες είναι εξαιρετικά δύ-
σκολη γιατί έχουν δηµιουργηθεί σηµαντικές εκκρεµότη-
τες. 
Πρώτον, η Ελλάδα έφυγε πολύ γρήγορα από τον λιγνίτη 
χωρίς να διαπραγµατευτεί στη διάρκεια της τελευταίας δε-
καετίας εξαιρέσεις και προσθετά χρονικά περιθώρια, όπως 
έκαναν µε επιτυχία η Βουλγαρία και η Πολωνία. 
∆εύτερον, το φυσικό αέριο που έχει επιλεγεί σαν µεταβα-
τικό καύσιµο σπάει κάθε ρεκόρ στις διεθνείς τιµές του και 
αποδεικνύεται εξαιρετικά δαπανηρό έως ασύµφορο. 
Τρίτον, οι ΑΠΕ, οι οποίες αποτελούν σε βάθος χρόνου τη 
λύση, δεν είναι σωστά οργανωµένες. Οι µικροί παραγωγοί 
επιδοτούνται πέρα από κάθε οικονοµική λογική. Οι µεγά-
λοι παίκτες ευνοούνται µε διάφορους τρόπους, ενώ είναι 
περισσότεροι εκείνοι που θέλουν να κερδοσκοπήσουν µε 
τις άδειες που έχουν αποκτήσει από εκείνους που θέλουν 
να τις αξιοποιήσουν για να επενδύσουν. 
Επίσης υπάρχει τεράστια καθυστέρηση στις επενδύσεις 
σε συστήµατα αποθήκευσης ενέργειας χωρίς τα οποία δεν 
µπορεί να είναι αποτελεσµατικές οι ΑΠΕ. 
Τέταρτον, η ∆ΕΗ έχει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήµατα 
και πιέζεται από τον αναγκαστικό περιορισµό του κύκλου 
εργασιών της σε όφελος των ιδιωτών παρόχων. Στο ξεκί-
νηµα της τετραετίας Μητσοτάκη ενισχύθηκε από την αύ-
ξηση των τιµολογίων και την ευνοϊκή διεθνή συγκυρία σε 
ό,τι αφορά το κόστος του πετρελαίου και του φυσικού α-
ερίου, τώρα όµως βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια εξαιρετικά 
δύσκολη κατάσταση. 
Πέµπτον, δεν έχουν δηµιουργηθεί ακόµα αποτελεσµατι-
κές ρυθµιστικές αρχές και το θεσµικό πλαίσιο για να λει-
τουργήσει ο ανταγωνισµός σε όφελος της εθνικής οικονο-
µίας και των καταναλωτών. Όλες αυτές οι δυσλειτουργίες 
δεν ήταν ιδιαίτερα εµφανείς όσο ήταν ευνοϊκή η διεθνής 
συγκυρία στον ενεργειακό τοµέα. Τώρα, όµως, παίρνουν 
µεγαλύτερες διαστάσεις και µπορεί να περιορίσουν την α-
ποτελεσµατικότητα της οικονοµικής πολιτικής και την ανα-
πτυξιακή δυναµική της ελληνικής οικονοµίας. 

Ο άγνωστος Χ
Η ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας ξεκίνησε σε συν-
θήκες αβεβαιότητας. Η αβεβαιότητα έχει σχέση µε την ε-
ξέλιξη της πανδηµίας για την οποία δεν υπάρχουν ασφα-
λείς προγνώσεις. 
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως όλες οι ευρωπαϊκές κυ-
βερνήσεις, ακολουθεί µία πολιτική όσο το περισσότερο 
δυνατόν κανονικής λειτουργίας της οικονοµίας, παρά την 
απειλή του COVID-19. 
Η απειλή όµως εµφανίζεται ενισχυµένη. Η κατάσταση 
τον Σεπτέµβριο του 2021 είναι πολύ χειρότερη από την 
κατάσταση τον Σεπτέµβριο του 2020, ακόµα και από τον 
Νοέµβριο του 2020 όταν αυξήθηκαν επικίνδυνα θάνατοι 
και εισαγωγές σε ΜΕΘ. 
Εάν καταφέρει η κυβέρνηση να ελέγξει την πανδηµία, 
θα συµβάλλει στην κανονική λειτουργία της οικονο-
µίας και στη µετατροπή της ανάκαµψης σε δυναµική α-
νάπτυξη. Εάν, όµως, υπάρξει µεγάλη υγειονοµική επιδεί-
νωση στη διάρκεια των επόµενων µηνών µε αποτέλεσµα 
να ληφθούν αυστηρότερα περιοριστικά µέτρα, τότε η α-
νάκαµψη θα κινδυνεύσει από την πανδηµία και τις συνέ-
πειές της. 
Ασφαλής πρόγνωση δεν µπορεί να γίνει γιατί πολλά ε-
ξαρτώνται από την πολιτική της κυβέρνησης, την ανταπό-
κριση της κοινωνίας, τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και πα-
γκόσµιο επίπεδο, τις µεταλλάξεις. 
Ο άγνωστος Χ για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας 
παραµένει η πανδηµία. Είναι εντυπωσιακό ότι 18 µήνες 
µετά το ξεκίνηµα της δοκιµασίας δεν γνωρίζουµε, διε-
θνώς και στην Ελλάδα, προς τα πού ακριβώς βαδίζουµε 
και ποια θα είναι η χρονική διάρκεια της πανδηµίας. 
Η εξέλιξη της πανδηµίας επηρεάζει άµεσα την οικονο-
µική και κοινωνική κατάσταση. Για παράδειγµα, επιταχύ-
νει την ψηφιοποίηση της οικονοµίας σε όφελος των πο-
λυεθνικών του κλάδου µεγαλώνοντας τις οικονοµικές και 
κοινωνικές ανισότητες. ∆ηµιουργούνται πανίσχυρες εται-
ρείες που συµβάλλουν στην συγκέντρωση του πλούτου 
ενώ έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να φοροαποφεύ-
γουν ή και να φοροδιαφεύγουν σε διεθνές επίπεδο. 
Η Ε.Ε. δυσκολεύεται να αντιδράσει σε τέτοιου είδους κα-
ταστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι αποφεύγει συνεχώς 
να επιβάλλει µε δική της πρωτοβουλία φορολογία στους 
αµερικανικούς κολοσσούς που νέµονται την ευρωπαϊκή 
αγορά. Καθυστερεί ελπίζοντας ότι θα βρεθεί συναινε-
τική λύση στα πλαίσια του ΟΟΣΑ και έτσι αποφεύγει µία 
σκληρή οικονοµική, εµπορική αντιπαράθεση µε τις ΗΠΑ. 

Τα γνωστά παλιά προβλήµατα
Η ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, για να µετατρα-
πεί σε δυναµική και σταθερή ανάπτυξη, πρέπει να αφή-
σει πίσω της την πανδηµία και να αντιµετωπίσει νέες προ-
κλήσεις όπως είναι η έκρηξη του ενεργειακού κόστους. 
Υπάρχουν όµως και τα «παραδοσιακά» προβλήµατα της 
ελληνικής οικονοµίας που µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να 
επηρεάσουν αρνητικά την πορεία της. 
Το πρώτο από αυτά είναι το µεγάλο δηµοσιονοµικό, α-
σφαλιστικό έλλειµµα το οποίο δεν ξέρουµε ακριβώς σε 
ποιο βαθµό είναι διαρθρωτικό και σε ποιο βαθµό συγκυ-
ριακό. 
Το δεύτερο πρόβληµα έχει σχέση µε τη διεθνή ανταγω-
νιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Η πορεία των εξα-
γωγών είναι ικανοποιητική, ταυτόχρονα όµως παρατηρεί-
ται µεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών. Αυτό οδηγεί στη 
διεύρυνση του εµπορικού ελλείµµατος και κατά κάποιον 
τρόπο στην «εξαγωγή» θέσεων εργασίας. 
Το 2020 αποκτήσαµε ξανά πρόβληµα στο ισοζύγιο τρε-
χουσών συναλλαγών, µε αποτέλεσµα να επιστρέψουµε 
στα λεγόµενα δίδυµα ελλείµµατα που προηγήθηκαν της 
κρίσης του 2009-2010. 
Η µεγάλη αύξηση των τουριστικών εσόδων περιορίζει το 
έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η µεγάλη 
εξάρτησή µας όµως από εισαγόµενα καύσιµα και ενέργεια 
λειτουργεί στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. 



Δείτε στο edaattikis.gr αν το δίκτυο έφτασε στην περιοχή σας

στα τέλη σύνδεσης για το 2021 

Ασφάλεια

Ευκολία

Οικονοµία
Περιβάλλον

Συνδεόμαστε τώρα με το φυσικό αέριο και την ΕΔΑ Αττικής, που το διανέμει σε χιλιάδες νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις. Συνδεόμαστε με ένα σύγχρονο, ασφαλές και διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο 
διανομής. Συνδεόμαστε με την ΕΔΑ Αττικής, που είναι δίπλα μας με τεχνογνωσία και αξιοπιστία, 
για να δίνει λύση σε κάθε μας ενεργειακή ανάγκη. Συνδεόμαστε για καλύτερη ποιότητα ζωής.

560 χλμ. 
στο πρόγραμμα επέκτασης 

δικτύου διανομής 2021 - 2025 

400.000 
συνδεδεμένα νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις 

Συνδεόμαστε τώρα με το φυσικό αέριο και την ΕΔΑ Αττικής, που το διανέμει σε χιλιάδες νοικοκυριά 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΡΑΕ

με το φυσικό αέριο
ΣΥΝ  ΕΟΜΑΣΤΕ
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βιβλίο

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΗΧΗ
Το νέο βιβλίο του Γιώργου Κύρτσου για τη 

σύγχρονη πολιτική και οικονοµική πραγµατικότητα

Ο Γιώργος Κύρτσος επιχειρεί µε το νέο 
του βιβλίο «Κάτω από τον πήχη», 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Free Sunday, να θέσει δύο ζητήµατα 
στρατηγικής σηµασίας. Το πρώτο ζή-

τηµα έχει να κάνει µε την υστέρηση που εµφανίζει η 
Ε.Ε. έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας στην αντιµετώπιση 
των αλλεπάλληλων κρίσεων και γενικότερα. 
Οι «27» βλέπουν το ειδικό βάρος τους να περιορίζεται 
στην παγκόσµια οικονοµία και στη διεθνή πολιτική. Οι 
τεράστιες ελλείψεις στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα και η 
απουσία θέλησης για περισσότερη Ευρώπη, καταδικά-
ζουν την Ε.Ε. να περνάει συνεχώς «κάτω από τον πήχη» 
στον σκληρό ανταγωνισµό µε τις δύο υπερδυνάµεις του 
πλανήτη, τις ΗΠΑ και την Κίνα. 
Έµπειρος αναλυτής των οικονοµικών εξελίξεων, ο 
Γιώργος Κύρτσος παρουσιάζει τα αδύναµα σηµεία της 
ελληνικής οικονοµίας εξαιτίας των οποίων περνάµε 
«κάτω από τον πήχη» στον εσωτερικό οικονοµικό α-
νταγωνισµό της Ε.Ε. και πέφτουµε συνεχώς οικονο-
µική κατηγορία. 
Κατά την άποψή του, δεν αρκεί να πάµε καλύτερα 
µέχρι τα τέλη του 2026 για να επιστρέψουµε στη συνέ-
χεια στις µίζερες επιδόσεις της τελευταίας τεσσαρακο-
νταετίας, αλλά πρέπει επιτέλους να βρούµε τον τρόπο 
να περάσουµε πάνω από τον πήχη στον σκληρό αντα-
γωνισµό στο εσωτερικό της Ε.Ε. 
Το βιβλίο του Γιώργου Κύρτσου δεν αποτυπώνει µόνο 
τη σύγχρονη πραγµατικότητα στο παγκόσµιο πολι-
τικό, οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά επιχει-

ρεί ταυτόχρονα να αναδείξει την αναγκαία στρατηγική 
που πρέπει να εφαρµοστεί προκειµένου να ανακτήσει 
η Ε.Ε. το ειδικό της βάρος σε επίπεδο οικονοµίας και 
πολιτικής, θέτοντας παράλληλα στο επίκεντρο την Ελ-
λάδα και το πώς η χώρα µας θα µπορέσει να αναπτύ-
ξει τα δικά της συγκριτικά πλεονεκτήµατα µεταξύ των 
«27». 

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Γιώργος Κύρτσος είναι ευρωβουλευτής (Ν∆ – ΕΛΚ) 
από το 2014. Για δεύτερη πενταετία µέλος της Επιτρο-
πής Οικονοµικών και Νοµισµατικών Υποθέσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συµµετέχει επίσης στην 
Επιτροπή Προϋπολογισµού, στην υποεπιτροπή Άµυ-
νας και Ασφάλειας, στην αντιπροσωπεία της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης για τις σχέσεις µε τα κράτη της Αραβικής 
Χερσονήσου ενώ την προηγούµενη πενταετία ήταν α-
ντιπρόεδρος στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη ∆ιακοινοβουλευτική Επιτροπή του 
ΝΑΤΟ.
Η σχέση του µε τα ευρωπαϊκά θέµατα πηγαίνει σε 
βάθος χρόνου εφόσον πήρε µέρος στην πρώτη ελλη-
νική προεδρία στην ΕΟΚ το 1983, ως εµπειρογνώµονας 
ειδικός για τη διεύρυνση σε Ισπανία και Πορτογαλία. 
Σπούδασε διοίκηση βιοµηχανικών επιχειρήσεων στο 
ΜΙΤ (1971 – 75). Πήρε το µεταπτυχιακό του δίπλωµα 
στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στο LSE (1976) και έλαβε 
από το ίδιο πανεπιστήµιο το διδακτορικό του στο 
τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων.
∆ιετέλεσε αρχισυντάκτης του Οικονοµικού Ταχυδρό-

µου µε διευθυντή τον Γιάννη Μαρίνο. Υπήρξε βασι-
κός συνεργάτης του Α. Βουδούρη, ιδρυτή του Ελεύθε-
ρου Τύπου. ∆ιευθυντής στον Τύπο της Κυριακής από 
το 1988 έως το 2002 και γενικός διευθυντής και εκδό-
της στο συγκρότηµα του Ελεύθερου Τύπου από το 1997 
έως το 2002. 
Υπήρξε πρωτοπόρος στον δωρεάν διανεµόµενο τύπο 
στην Ελλάδα. Εξέδιδε κατά την περίοδο 2004 – 2013 
την ηµερήσια δωρεάν διανεµόµενη εφηµερίδα City 
Press και µέχρι το 2014, οπότε ασχολήθηκε µε την πο-
λιτική, την Σαββατοκυριακάτικη Free Sunday, η έκ-
δοση της οποίας συνεχίζεται. 
Είναι συγγραφέας οκτώ βιβλίων µεταξύ των οποίων «Ο 
µυστικός πόλεµος των εξουσιών», το best seller της πε-
ριόδου 2003 – 2004, το οποίο περιγράφει τις σχέσεις 
πολιτικής, οικονοµικών συµφερόντων και ΜΜΕ στην 
Ελλάδα και το πρόσφατο «Στον λαβύρινθο της πανδη-
µίας» (405 σελ. εκδόσεις Κλειδάριθµος). 

Το βιβλίο «Κάτω από τον πήχη» µπο-
ρείτε να το προµηθευτείτε:
• Από τα βιβλιοπωλεία
• Τηλεφωνώντας στο 210 7248616 και κά-

νοντας παραγγελία έρχεται στο σπίτι σας 
µε αντικαταβολή

• Από τα γραφεία µας, Λουκιανού 25, Κο-
λωνάκι

• Κάνοντας παραγγελία µέσω του site 
www.freesunday.gr

• Στέλνοντας email στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση georgekyrtsos@gmail.com

Η ∆ιάθεση του βιβλίου αρχίζει 
την Τρίτη 21 Σεπτεµβρίου

ISBN: 978-618-85661-0-1
Αθήνα 2021
Εκδόσεις FREE SUNDAY
Σελίδες 596
Τιµή 16 € (µε ΦΠΑ)

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Ο Γιώργος Κύρτσος είναι ευ-
ρωβουλευτής  (ΝΔ – ΕΛΚ) από το 
2014. Για δεύτερη πενταετία μέ-
λος της Επιτροπής Οικονομικών 
και Νομισματικών Υποθέσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμ-

μετέχει επίσης στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, 
στην υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας, στην 
αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις σχέ-
σεις με τα κράτη της Αραβικής Χερσονήσου ενώ την 
προηγούμενη πενταετία ήταν αντιπρόεδρος στην 
αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη 
Διακοινοβουλευτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ.
Η σχέση του με τα ευρωπαϊκά θέματα πηγαίνει σε 
βάθος χρόνου εφόσον πήρε μέρος στην πρώτη ελ-
ληνική προεδρία στην ΕΟΚ το 1983, ως εμπειρο-
γνώμονας ειδικός για τη διεύρυνση σε Ισπανία και 
Πορτογαλία. 
Σπούδασε διοίκηση βιομηχανικών επιχειρήσεων στο 
ΜΙΤ (1971 – 75). Πήρε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα 
στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στο LSE (1976) και έλα-
βε από το ίδιο πανεπιστήμιο το διδακτορικό του στο 
τμήμα Διεθνών Σχέσεων.
Διετέλεσε αρχισυντάκτης του Οικονομικού Ταχυδρό-
μου με διευθυντή τον Γιάννη Μαρίνο. Υπήρξε βασι-
κός συνεργάτης του Α. Βουδούρη, ιδρυτή του Ελεύ-
θερου Τύπου. Διευθυντής στον Τύπο της Κυριακής 
από το 1988 έως το 2002 και γενικός διευθυντής και 
εκδότης στο συγκρότημα του Ελεύθερου Τύπου από 
το 1997 έως το 2002. 
Υπήρξε πρωτοπόρος στον δωρεάν διανεμόμενο 
τύπο στην Ελλάδα. Εξέδιδε κατά την περίοδο 2004 – 
2013 την ημερήσια δωρεάν διανεμόμενη εφημερίδα 
City Press και μέχρι το 2014, οπότε ασχολήθηκε με 
την πολιτική, την Σαββατοκυριακάτικη Free Sunday, 
η έκδοση της οποίας συνεχίζεται. 
Είναι συγγραφέας οκτώ βιβλίων μεταξύ των οποίων 
«Ο μυστικός πόλεμος των εξουσιών», το best seller 
της περιόδου 2003 – 2004 το οποίο περιγράφει τις 
σχέσεις πολιτικής, οικονομικών συμφερόντων και 
ΜΜΕ στην Ελλάδα και το πρόσφατο «Στον λαβύριν-
θο της πανδημίας» (405 σελ. εκδόσεις Κλειδάριθ-
μος). 
Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1952. Πα-
ντρεμένος από το 1983 με την Αμαλία Καραγκούνη 
ομότιμη καθηγήτρια στο τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ. 
Έχουν δύο παιδιά και δύο εγγόνια. 

ΠΩΣ Η Ε.Ε. XANEI ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΗΠΑ, ΚΙΝΑ
ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑ∆Α MENEI ΠΙΣΩ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ «27» 

Ο Γιώργος Κύρτσος επιχειρεί με το βιβλίο του «Κάτω από τον πήχη» να θέσει δύο 
ζητήματα στρατηγικής σημασίας και να συμβάλει, στο μέτρο του δυνατού, στον 
προβληματισμό για την αναζήτηση και την εφαρμογή της αναγκαίας στρατηγικής. 
Το πρώτο ζήτημα έχει να κάνει με την υστέρηση που εμφανίζει η Ε.Ε. έναντι των 
ΗΠΑ και της Κίνας στην αντιμετώπιση των αλλεπάλληλων κρίσεων και γενικό-
τερα. 
Οι «27» βλέπουν το ειδικό βάρος τους να περιορίζεται στην παγκόσμια οικονομία 
και στη διεθνή πολιτική. Οι τεράστιες ελλείψεις στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και 
η απουσία θέλησης για περισσότερη Ευρώπη, καταδικάζουν την Ε.Ε. να περνάει 
συνεχώς «κάτω από τον πήχη» στον σκληρό ανταγωνισμό με τις δύο υπερδυνά-
μεις του πλανήτη, τις ΗΠΑ και την Κίνα. 
Ο συγγραφέας αναλύει τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών και τις σχέσεις 
τους με τους πολίτες, τη λειτουργία του δημοκρατικού συστήματος των κρα-
τών-μελών αλλά και των πολιτικών ομάδων που κινούνται σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, τις σχέσεις της Ε.Ε. με τους πρωταγωνιστές της διεθνούς πολιτικής και αυ-
τούς που έχουν την τάση να κινούνται εκτός διεθνούς νομιμότητας, τη μάχη που 
δόθηκε κατά του Covid-19 σε επίπεδο κρατών-μελών και Ε.Ε. και τι διδάγματα 
μπορούμε να αντλήσουμε από τα λάθη που έγιναν. 
Ο Γιώργος Κύρτσος αναλύει σε ειδική ενότητα του βιβλίου αυτό που ονομάζει 
«ανάρμοστη σχέση» Ε.Ε.-Τουρκίας, γιατί μέσα από αυτήν αναδεικνύονται οι αντι-
φάσεις, η έλλειψη αλληλεγγύης και στρατηγικού προσανατολισμού των «27».
Έμπειρος αναλυτής των οικονομικών εξελίξεων ο Γ. Κύρτσος, παρουσιάζει τα 
αδύναμα σημεία της ελληνικής οικονομίας εξαιτίας των οποίων περνάμε «κάτω 
από τον πήχη» στον εσωτερικό οικονομικό ανταγωνισμό της Ε.Ε. και πέφτουμε 
συνεχώς οικονομική κατηγορία. 
Παρουσιάζει την προοπτική για την ελπιδοφόρα περίοδο από το δεύτερο εξάμη-
νο 2021 έως και το 2026 και εξηγεί τι πρέπει να γίνει για να αποκτήσει η οικονο-
μία μας μια νέα δυναμική. 
Κατά την άποψή του δεν αρκεί να πάμε απλά καλύτερα μέχρι τα τέλη του 2026 
για να επιστρέψουμε στη συνέχεια στις μίζερες επιδόσεις της τελευταίας τεσσα-
ρακονταετίας. Πρέπει επιτέλους να βρούμε τον τρόπο να περάσουμε πάνω από 
τον πήχη στον σκληρό ανταγωνισμό στο εσωτερικό της Ε.Ε., αναλύοντας σωστά 
τα βασικά χαρακτηριστικά της Ε.Ε., ενισχύοντας την χρηματοδοτική μας αυτονο-
μία απέναντί της, αναπτύσσοντας συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα και 
αξιοποιώντας τις διμερείς σχέσεις με χώρες που πραγματικά θέλουν να στηρί-
ξουν την οικονομία μας. 

ΚΑΤΩ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΗΧΗ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ FREE SUNDAY



Με εγκαύµατα από τις πυρκαγιές και µε 
γρατζουνιές από τις αστοχίες του ανα-
σχηµατισµού, ανεβαίνει ο πρωθυπουρ-
γός στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιά-

σει τη ∆ΕΘ.
Τα εγκαύµατα δεν είναι πρώτου βαθµού, είναι δεύτερου 
και βάλε. Έχουν αφήσει τα σηµάδια τους οι πυρκαγιές, 
αλλά αυτό κοστολογείται περί τις δύο µονάδες πτώσης 
στο ποσοστό της Ν∆. Θα έλεγα µάλιστα ότι θα µπορούσε 

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 
ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΘ

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΚΛΕΙ∆Ι ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

  ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΗΣ INTERVIEW 

  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η, ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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οικονοµία

να είναι και χειρότερα, αν αυτές οι δύο µονάδες που χά-
θηκαν από τη Ν∆ εµφανίζονταν στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν 
συµβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι µια απολύτως διαχειρίσιµη 
πτώση. Ο ανασχηµατισµός είναι κάτι άλλο. Είναι αυτο-
γκόλ και είναι χειρότερο από το να σου το βάζει ο αντί-
παλος. Πονάει πιο πολύ..
Κοντά σε αυτά τα πρώτα ισχυρά προβλήµατα εικόνας 
που έχει η κυβέρνηση, έχει να αντιµετωπίσει και θέµατα 
της καθηµερινότητας, όπως αυτό της πανδηµίας (καθη-

µερινότητα είναι κι αυτό πλέον), αλλά και της ακρίβειας 
που έχει προκύψει µε την άνοδο των τιµών. Για την παν-
δηµία έχει φρέσκα πρόσωπα (Πλεύρης, Γκάγκα) και ελ-
πίζει σε µια ώθηση των εµβολιασµών, ώστε να µην κιν-
δυνέψουν άλλο η οικονοµία της χώρα και οι ελευθερίες 
µας.
Για την ακρίβεια έχει τόσες γραµµές ελευθερίας όσες 
του επιτρέπουν ο προϋπολογισµός και οι θεσµοί. Ευτυ-
χώς για την κυβέρνηση, το θέµα του πληθωρισµού δεν 
είναι µόνο ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό και ελπίζει να 
το διαχειριστεί σε υψηλότερο επίπεδο. Οι φόροι όµως 
έχουν αρχίσει να γίνονται απαιτητοί και µαζί µε τα συσ-
σωρευµένα χρέη της προηγούµενης περιόδου θα βά-
λουν τον πήχη των απαιτήσεων για ρυθµίσεις, φοροελα-
φρύνσεις και διαγραφή χρεών πιο ψηλά από ό,τι µπορεί 
να σηκώσει η τσέπη των Σταϊκούρα, Σκυλακάκη.
Στο κοµµάτι της Θεσσαλονίκης θα έρθει αντιµέτωπος 
µε την υπόγεια γκρίνια του πολιτικού προσωπικού της 
πόλης, που για µια ακόµα φορά έχουν τον ρόλο του κο-
µπάρσου, όπως σχεδόν σε κάθε ανασχηµατισµό (και πε-
ρασµένων πρωθυπουργών). Ακόµα και στο «γκελ» αυτού 
του ανασχηµατισµού (που έγινε µε την επιλογή Στυλια-
νίδη), ούτε καν πέρασε νοµίζω από το µυαλό του κ. Μη-
τσοτάκη ότι θα µπορούσε να αξιοποιήσει κάποιους, έστω 
παλιούς κοινοβουλευτικούς, που, αν και δεν έχουν κυ-
βερνητική εµπειρία, δεν έχουν προκαλέσει ποτέ πρό-
βληµα στο κόµµα και είναι και πρόθυµοι να δουλέψουν.
Ξέρει κάτι που δεν ξέρουµε; Αν είναι έτσι, να µας το πει 
ανοικτά να κανονίσουµε και εµείς ανάλογα τους σταυ-
ρούς µας και πού θα τους δώσουµε την επόµενη φορά...

Η έλευση του φθινοπώρου βρίσκει την πόλη 
της Θεσσαλονίκης σε µια ιδιαίτερη συγκυ-
ρία αναφορικά µε την τοπική της οικονοµία 
αλλά και τον επιχειρηµατικό της κόσµο. Η 

κρίση της πανδηµίας συνεχίζει να είναι εδώ και να επηρε-
άζει τις διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα της παραγωγής, αυξά-
νοντας την τιµή των πρώτων υλών και ανεβάζοντας το ενερ-
γειακό κόστος, στοιχεία που είναι πλέον αισθητά και στη 
χώρα µας.
Η τοπική οικονοµία της πόλης τον τελευταίο ενάµιση 
χρόνο κλονίστηκε σηµαντικά, µιας και σηµαντικό κοµµάτι 
αυτής αποτελεί η εστίαση και το λιανεµπόριο, κλάδοι  που 
τέθηκαν για πολλούς µήνες σε καθεστώς αναστολής λει-
τουργίας µε στόχο τον περιορισµό της εξάπλωσης του ιού. 
Το γεγονός ότι η τουριστική περίοδος ήταν ιδιαίτερα επι-
τυχηµένη, ειδικά δεδοµένων των συνθηκών, βοήθησε ση-
µαντικά στο να κινηθεί η αγορά ικανοποιητικά τους τελευ-
ταίους µήνες και να φανούν τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης. 
Παρ’ όλα αυτά, ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Μεγάλη µε-
ρίδα των επιχειρηµατιών αλλά και των καταναλωτών της 
πόλης ανησυχούν για τις συνέπειες ενός τέταρτου κύµα-
τος, καθώς και για πιθανά λουκέτα που θα ακολουθήσουν. 
Ο φόβος αυτός επηρεάζει την ψυχολογία της αγοράς συνο-
λικά, δυσχεραίνει το επενδυτικό κλίµα και κρατάει «κλει-
στά» τα πορτοφόλια των καταναλωτών, οι οποίοι αντιµετω-
πίζουν το µέλλον µε αβεβαιότητα. Σε κάθε περίπτωση, η 
κυβέρνηση πρέπει να είναι έτοιµη να στηρίξει τον επιχει-
ρηµατικό κόσµο αλλά και τον κόσµο της εργασίας, εφόσον 
αυτό κριθεί απαραίτητο µε βάση την πορεία της πανδηµίας.
Το µέλλον της Θεσσαλονίκης και η ευηµερία των πολιτών 
της είναι έννοιες άµεσα συνυφασµένες µε την προσέλκυση 
επενδύσεων τα επόµενα χρόνια. Τα έργα υποδοµής που υ-

λοποιούνται/δροµολογούνται αυτήν τη στιγµή θα δηµι-
ουργήσουν κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η Θεσσαλο-
νίκη να καταστεί ελκυστική προς υποψήφιους επενδυτές. 
Ο πρόσφατος εκσυγχρονισµός του αεροδροµίου «Μακε-
δονία», η σύνδεση του λιµένα µε το σιδηροδροµικό και 
οδικό δίκτυο, η νέα περιφερειακή Flyover, η ολοκλήρωση 
του «πολύπαθου» µετρό είναι µερικά από τα έργα που θα 
αναβαθµίσουν τη Θεσσαλονίκη συνολικά τα επόµενα χρό-
νια. Ένα ακόµα µεγάλο project, που αυτήν τη στιγµή δεν 
βρίσκεται στο επιθυµητό στάδιο ωρίµανσης, αποτελεί η α-
νάπλαση του δυτικού παράλιου µετώπου της πόλης (πε-
ριοχή παλαιών σφαγείων). Πρόκειται για µια περιοχή ι-

διαίτερα υποβαθµισµένη και παραµεληµένη διαχρονικά, η 
οποία όµως δεν πρέπει να χάσει το τρένο της ανάπτυξης.
Η Θεσσαλονίκη δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει άλλον 
χρόνο. Η λειτουργία των επιχειρήσεων τους επόµενους 
µήνες σε συνθήκες πανδηµίας, η οµαλή και ανεµπόδιστη 
αποπεράτωση των έργων υποδοµής που βρίσκονται σε τρο-
χιά υλοποίησης, η όσο το δυνατόν αρτιότερη αξιοποίηση 
των κονδυλίων του Ταµείου Ανάκαµψης θα καταστήσουν 
την πόλη ανθρώπινη και ελκυστική, τόσο για τους πολίτες 
της όσο και για αυτούς που θέλουν να επενδύσουν, να δη-
µιουργήσουν σε αυτή. Το επόµενο διάστηµα θα κρίνει σε 
µεγάλο βαθµό το µέλλον της πόλης µακροπρόθεσµα.



∆
εν µπορούµε να επιτρέ-
ψουµε να ξαναπαιχθεί ένα 
χιλιοπαιγµένο έργο και από 
τους ιδίους «ακτιβιστές» 
στην πόλη µας, δηλώνει ο 
δήµαρχος Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, α-

ναφερόµενος στις νέες προσφυγές που ζη-
τούν να διακοπούν οι εργασίες απόσπασης 
και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων στον 
σταθµό Βενιζέλου, οι οποίες έχουν ήδη κρι-
θεί σύννοµες από το Συµβούλιο Επικρατείας.
Μιλώντας στη Free Sunday λίγο πριν τα ε-
γκαίνια της εφετινής ∆ιεθνούς Έκθεσης, ο κ. 
Ζέρβας κάνει λόγο για «χιλιοπαιγµένο έργο» 
από τους ιδίους «ακτιβιστές» µε «αντιδράσεις, 
ενστάσεις, προσφυγές και προσχηµατικό διά-
λογο» και τονίζει ότι στόχος του είναι να γίνει η 
πόλη επιχειρηµατικός, εκπαιδευτικός, τουρι-
στικός, εµπορικός, πολιτιστικός κόµβος, προ-
σελκύοντας µεγάλες και µεσαίες επιχειρήσεις 
που µε τη σειρά τους θα δηµιουργήσουν νέες 
θέσεις εργασίας που θα συµβάλουν καθορι-
στικά στην ανάπτυξη της χώρας.
Σύµφωνα µε τον δήµαρχο Θεσσαλονίκης, ο 
οποίος διευκρινίζει ότι θα είναι και πάλι υπο-
ψήφιος άσχετα αν θα έχει κοµµατική στήριξη, 
για να επιτευχθεί ο στόχος, η πόλη πρέπει να 
κλείσει τις εκκρεµότητες της τελευταίας ει-
κοσαετίας και χρειάζεται υποδοµές, διασύν-
δεση, καινοτοµία και βελτιωµένες συνθή-
κες διαβίωσης.

Αθλητικές οµάδες, αντιεµβολιαστές, συν-
δικάτα και άλλοι ετοιµάζουν διαδηλώσεις 
στα εγκαίνια της ∆ΕΘ. ∆ηµιουργεί έσοδα 
ή µόνο προβλήµατα, ο τουρισµός της δι-
αµαρτυρίας;
Είναι γεγονός πως το βήµα της ∆ΕΘ έχει επι-
λεγεί ως το ξεκίνηµα της νέας πολιτικής και 
οικονοµικής χρονιάς, ως βήµα εξαγγελιών 
του πρωθυπουργού αλλά και των κοµµάτων 
της αντιπολίτευσης. Και αυτό προσδίδει πο-
λιτικά, σχεδόν κοινοβουλευτικά χαρακτηρι-
στικά. Οδηγεί όµως –ιδιαίτερα τα τελευταία 
ταραχώδη κοινωνικά χρόνια– και στην έκ-
φραση αιτηµάτων, σε διαµαρτυρίες που είναι 
αλήθεια ότι ταλαιπωρούν την πόλη. Χάνονται 
εργατοώρες, επικρατεί κυκλοφοριακή συµ-
φόρηση, παλαιότερα έκλειναν για κάποιες 
ηµέρες η αγορά και οι επιχειρήσεις. Είναι 
κοινωνικό και πολιτικό θέµα όλες αυτές οι 
κατηγορίες να επιλέγουν τη ∆ΕΘ ως τόπο 
και χρόνο για να διαµαρτυρηθούν, για να 
θέσουν τα αιτήµατα τους, αν θέλετε να κά-
νουν αισθητή την παρουσία τους! Είναι ένα 
ζήτηµα που µας έχει απασχολήσει αρκετά. 
Όµως, ως ∆ήµος αυτό που µπορούµε να κά-
νουµε είναι να φροντίζουµε για την άµεση 
αποκατάσταση τυχόν φθορών, να καθαρί-
ζουµε άµεσα τους δρόµους της πόλης, να 
υποβοηθούµε την κυκλοφορία µε τις δυνά-
µεις µας και να µεριµνούµε για την κατά το 
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συνέντευξη

Κωνσταντίνος Ζέρβας, δήµαρχος Θεσσαλονίκης

Μέτωπο απέναντι στις δυνάµεις 
της ακινησίας για να γίνει το Μετρό

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ



δυνατόν οµαλή της λειτουργία. Για να εξα-
λειφθεί το φαινόµενο του «τουρισµού της 
διαµαρτυρίας», όµως, απαιτούνται δοµικές 
αλλαγές που θα αποσυνδέσουν τη ∆ΕΘ από 
τον πολιτικό ανταγωνισµό και την κοινω-
νική διαµαρτυρία. To ισοζύγιο της ∆ΕΘ για 
τη Θεσσαλονίκη ήταν και θα είναι θετικό, 
χωρίς αµφιβολία.

Ο πρωθυπουργός διαβεβαιώνει ότι το 
Μετρό θα τελειώσει το 2023. Όµως είναι 
δικό του θέµα; Αύριο µπορεί να προκύ-
ψει µια νέα προσφυγή στα δικαστήρια…
Ήδη έχει προκύψει! ∆υστυχώς για κάποιους 
το αναπτυξιακό αυτό έργο αποτελεί πεδίο 
διαχρονικής αµφισβήτησης – επιλέγουν δι-
αρκώς τρόπους αναβολής, να µη πω µα-
ταίωσης του. Με κόστος, καθυστερήσεις, 
αρνητική επίδραση στην κυκλοφορία, στην 
βιωσιµότητα ολόκληρων γειτονιών, αν θέ-
λετε και στην ψυχολογία της ίδιας της πόλης 
που αναµένει στην λειτουργία του Μετρό 
ένα καλύτερο µέλλον. Οι διαβεβαιώσεις του 
ίδιου του πρωθυπουργού, αλλά και όλων 
των φορέων που εµπλέκονται στην κατα-
σκευή του, είναι εχέγγυο και το Μετρό θα 
λειτουργήσει το 2023. Είναι έργο κοµβικής 
σηµασίας που θα αναµορφώσει τον συγκοι-
νωνιακό χάρτη της πόλης και θα µας δώσει 
τη δυνατότητα να προχωρήσουµε τον σχε-
διασµό µας για πολλές άλλες παρεµβάσεις. 
Από εκεί και πέρα, σε κάθε τόνο και µε κάθε 
ευκαιρία, έχω δηλώσει πως η δική µας δι-
οίκηση έχει µέτωπο µε τις δυνάµεις της α-
κινησίας και της αδράνειας. Η Θεσσαλονίκη 
δεν έχει την πολυτέλεια αναβολών και κα-
θυστερήσεων – ειδικά στα ζητήµατα υπο-
δοµών, αναπλάσεων και µεγάλων έργων. 
∆εν µπορούµε να επιτρέψουµε να ξαναπαι-
χθεί ένα χιλιοπαιγµένο έργο  από τους ιδίους 
«ακτιβιστές» στην πόλη µας. Αντιδράσεις, 
ενστάσεις, προσφυγές, προσχηµατικός δι-
άλογος δεκαετιών για θέµατα της πόλης και 
παράλληλα να βλέπουµε ως παρατηρητές 
άλλες πόλεις, σε Ελλάδα και εξωτερικό, να 
κερδίζουν το στοίχηµα της ανάπτυξης, της 
µετεξέλιξης και της βελτίωσης. Αυτή η δε-
καετία πρέπει να είναι της Θεσσαλονίκης.

Πάντως σε πολλά θέµατα της πόλης, η κατά-
σταση είναι πολύ σύνθετη και τα συµφέρο-
ντα πολλά κι οι αρµοδιότητες αντικρουόµε-
νες, όπως π.χ. στη µαρίνα στην παραλία…
Περιγράφετε µια κατάσταση που είναι υπαρ-
κτή και την οποία από την πρώτη στιγµή προ-
σπαθούµε να αλλάξουµε. Και εδώ χρειάζο-
νται θεσµικές παρεµβάσεις, απλοποίηση των 
διαδικασιών, περιορισµός της γραφειοκρα-
τίας ώστε τα αναπτυξιακά έργα να γίνονται 
σε λογικούς χρόνους, να τηρούνται τα χρο-
νοδιαγράµµατα και η πόλη να καρπώνεται 
–επιτέλους– τις ωφέλειες. 
Εµείς κινούµαστε σε δύο κατευθύνσεις. Με 

µεγάλη επιµονή και συστηµατικό τρόπο πι-
έζουµε, δίνουµε άµεσα λύσεις, ενεργούµε 
ως επιταχυντής των διαδικασιών αλλά πα-
ράλληλα επεξεργαζόµαστε και προτείνουµε 
λύσεις σε κυβέρνηση και αρµόδια υπουρ-
γεία για δοµικές αλλαγές. ∆εν µένουµε µόνο 
σε ένα εύκολο για εµάς διεκδικητικό πλαί-
σιο αλλά προσεγγίζουµε τα θέµατα µε στόχο 
την εύρεση λύσεων. Εφαρµόζουµε λύσεις 
στα προβλήµατα και δε βρίσκουµε προβλή-
µατα στις λύσεις.
Η λίστα των θετικών παρεµβάσεών µας είναι 
µακρά: άξονας Αριστοτέλους, πλατεία ∆ιοι-
κητηρίου και Ελευθερίας, επέκταση παλαιάς 
παραλίας, Καπάνι, άξονας ∆ηµητρίου Γού-
ναρη, στάβλοι Παπάφη αλλά και εκσυγχρο-
νισµός του ΟΑΣΘ, επιτάχυνση των έργων του 
Μετρό, στο λιµάνι κ.α
Σειρά έργων –το γνωρίζετε καλά– ήταν βαλ-
τωµένα γιατί δεν υπήρχε αυτή ακριβώς η 
πίεση, η επιµέλεια, το ενδιαφέρον. Με εµάς 
στο τιµόνι του ∆ήµου αυτό έπαψε να γίνεται. 
Έχουµε εποπτεία όλων των θεµάτων και δεν 
έχει φύγει από τη Θεσσαλονίκη υπουργός 
χωρίς δικό µας υπόµνηµα όχι αιτηµάτων, 
αλλά συγκεκριµένων ενεργειών.

Γιατί δεν προχωρά το γήπεδο του ΠΑΟΚ; 
Μήπως, στις νέες συνθήκες µετά την παν-
δηµία, είναι πλέον υπερεπένδυση;
Σε ό,τι αφορά ζητήµατα που ο ∆ήµος Θεσ-
σαλονίκης αλλά και η Πολιτεία είχαµε ε-
µπλοκή προχώρησαν όλα µε ταχύτητα και 
αµεσότητα. Στηρίζουµε το πρότζεκτ µε θέρµη, 
γιατί βλέπουµε σε αυτό µια µοναδική περί-
πτωση ανάπτυξης και αναβάθµισης µίας ο-
λόκληρης περιοχής. Σε όλον τον κόσµο τέ-
τοια υπερσύγχρονα στάδια γίνονται κυψέλες 
ανάπτυξης που αναβαθµίζουν αισθητά το 
αστικό περιβάλλον. ∆εν πιστεύω ότι η παν-
δηµία µπορεί να ανατρέψει σε τέτοιο βαθµό 
τέτοιας κλίµακας σχεδιασµούς. Οι επόµε-
νες κινήσεις βρίσκονται πλέον στην πλευρά 
των ιδιοκτητών του πρότζεκτ. Είµαι πάντως 
αισιόδοξος ότι το έργο θα γίνει. 

Σε πρόσφατη δηµοσκόπηση, οι δηµότες 
δηλώνουν ότι θέλουν θέσεις στάθµευσης, 
ενώ πολλές, αν όχι οι περισσότερες θέ-
σεις του ∆ήµου είναι κενές. Μήπως δεν 
θέλουν θέσεις στάθµευσης αλλά δωρεάν 
θέσεις στάθµευσης;
3.500 θέσεις στάθµευσης µονίµων κατοί-
κων παρέχονται δωρεάν στο ευρύτερο κέ-
ντρο της πόλης και η διοίκηση µας προχωρά 
στη διάθεση 22 ελεύθερων χώρων µέσα 
στον αστικό ιστό, δηµιουργώντας περίπου 
700 νέες θέσεις δωρεάν στάθµευσης. Από 
εκεί και πέρα το αίτηµα για περισσότερες 
θέσεις είναι ένα αίτηµα λογικό, το οποίο και 
ασπάζοµαι. Είναι ζήτηµα λειτουργικότητας 
της πόλης, βασική παράµετρος της εµπορι-
κότητας και εξυπηρέτησης αναγκών. Αυτός 

είναι και ο λόγος που προγραµµατίζουµε ένα 
υπόγειο parking στην πλατεία Ελευθερίας, 
που η ανάπλαση της ∆ΕΘ, οι στάβλοι Πα-
πάφη και το νέο γήπεδο της Τούµπας προ-
βλέπουν υπόγειο parking. Όλα αυτά βέβαια 
µε την παράλληλη διεκδίκηση σύγχρονων 
αστικών συγκοινωνιών, µεγαλύτερο στόλο 
λεωφορείων, ενίσχυση της µικροκινητικό-
τητας και ολοκλήρωση του Μετρό. 

Τι πρέπει να κάνει ένας δήµος, π.χ. ο ∆ήµος 
Θεσσαλονίκης, για να µπορεί να επιβιώσει 
χωρίς την κρατική επιχορήγηση;
Πρόκειται για ένα προωθηµένο αυτοδιοι-
κητικό µοντέλο που απαιτεί µεγάλες θε-
σµικές αλλαγές στο κράτος και για να µι-
λήσουµε ρεαλιστικά, µάλλον βρισκόµαστε 
µακριά από το σηµείο αυτό. Για να επιβι-
ώσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς κρα-
τική επιχορήγηση πρέπει να µπορεί να ει-
σπράττει φόρους. Μέχρι αυτό το σηµείο που 
είναι επιθυµητός στόχος υπάρχουν ενδιά-
µεσα ώριµα αιτήµατα που έχει διατυπώ-
σει η Κ.Ε.∆.Ε και που απαντούν σε ζητή-
µατα οικονοµικής αυτοτέλειας, αρµοδιο-
τήτων, αποκέντρωσης και πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης. 

Τι µπορεί να κάνει ένας δήµος, π.χ. ο ∆ήµος 
Θεσσαλονίκης, για να συνεισφέρει στην 
ανάπτυξη της χώρας;
Κάνοντας τη Θεσσαλονίκη επιχειρηµατικό, 
εκπαιδευτικό, τουριστικό, εµπορικό, πολιτι-
στικό κόµβο, προσελκύοντας µεγάλες και 
µεσαίες επιχειρήσεις που µε τη σειρά τους 
θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας 
συµβάλουµε καθοριστικά στην ανάπτυξη της 
χώρας. Άλλωστε είναι πλέον αποδεκτό πως 
οι πόλεις µπορούν να παίξουν έναν τέτοιο 
ρόλο ως µονάδες ανάπτυξης – ανταγωνί-
ζονται µεταξύ τους, αξιοποιούν συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα και διεκδικούν συγκεκριµέ-
νους ρόλους στον παγκόσµιο καταµερισµό 
εργασίας. Για την Ελλάδα, η προοπτική α-
νάπτυξης της Θεσσαλονίκης και η ανάδειξή 
της σε έναν δεύτερο αναπτυξιακό πόλο µπο-
ρεί να προσδώσει νέα δυναµική στο παρα-
γόµενο ΑΕΠ καθώς µπορεί να απευθυνθεί 
σε νέες αγορές, στη Βαλκανική ενδοχώρα, 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά παράλ-
ληλα να αποτελέσει και πύλη εισόδου για 
τη ∆υτική Ευρώπη εντασσόµενη στις πα-
γκόσµιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Για αυτό 
θέλουµε υποδοµές, διασύνδεση, καινοτο-
µία και βελτιωµένες συνθήκες διαβίωσης. 

Τελικά απέτυχε ο νόµος Σκουρλέτη να φέρει 
ακυβερνησία στους δήµους. Τα καταφέ-
ρατε να έχετε µια οριακή πλην συµπαγή 
πλειοψηφία κι απέναντι µια συµπαγή α-
ντιπολίτευση. Έχουν οι δηµότες της Θεσ-
σαλονίκης δύο προτάσεις µπροστά τους;
∆εν υπάρχει ούτε ένας ∆ήµος από τους 332 

της χώρας που να λειτούργησε θετικά το 
«εγχείρηµα Σκουρλέτη»! Μπορεί εµείς στη 
Θεσσαλονίκη να έχουµε καταφέρει τη δηµι-
ουργία συµπαγούς πλειοψηφίας, δεν συµ-
βαίνει όµως το ίδιο σε άλλους δήµους. Η 
απλή αναλογική ήταν µία λανθασµένη επι-
λογή που έφερε µόνο προβλήµατα – πολυ-
διάσπαση, ατέρµονες διαδικασίες προσχη-
µατικού διαλόγου, προβλήµατα λειτουργίας 
και «κυβερνησιµότητας». Στα της Θεσσαλο-
νίκης δεν γνωρίζω εάν υπάρχει άλλη πρό-
ταση – η δική µας πρόταση όµως είναι συ-
γκεκριµένη: προτεραιότητα στις υποδοµές, 
τις αναπλάσεις δηµοσίου χώρου και στην 
καθηµερινότητα. Έργα σε κάθε γειτονιά της 
πόλης, αναβάθµιση καθαριότητας, διεκδί-
κηση και αξιοποίηση κάθε χρηµατοδοτικού 
εργαλείου, υποστήριξη όλων των µεγάλων 
project – δηµόσιων και ιδιωτικών, ηλεκτρο-
νική εξυπηρέτηση πολιτών, πρόγραµµα σχο-
λικής στέγης, µεγάλες εµβληµατικές πα-
ρεµβάσεις για τον άξονα της Αριστοτέλους, 
στους στάβλους Παπάφη, στον άξονα ∆η-
µητρίου Γούναρη, στο Καπάνι, στις πλατείες 
του κέντρου, ∆ιοικητηρίου και Ελευθερίας, 
στο ντεκ της παλιάς παραλίας, στην οδό Ε-
λένης Ζωγράφου, πέριξ του Ιπποκράτειου. 
Απέναντι µας έχουµε µια διαρκή άρνηση, 
ποτέ καµία συγκεκριµένη πρόταση. Αλλά 
ξέρετε, η πόλη χόρτασε από εκθέσεις ιδεών, 
διψάει όµως για έργα, αυτά κάνουµε και δυ-
στυχώς για αυτούς από αυτά θα κριθούµε.

∆ηλώσατε ότι θα διεκδικήσετε µια δεύ-
τερη θητεία. Θα σας ενδιέφερε αυτή τη 
φορά να σας στηρίξει επισήµως η Ν∆;
Θα είµαι ξανά υποψήφιος για να ολοκλη-
ρώσουµε αυτή την πολύ µεγάλη προσπά-
θεια που ξεκινήσαµε το 2019 και µε πολύ 
κόπο χτίζουµε. Είναι γνωστό στους περισ-
σότερους άλλωστε πως η πρώτη τετραε-
τία είναι θητεία προετοιµασίας, οργάνωσης, 
προγραµµατισµού και ωρίµανσης. Εµείς 
κρινόµαστε ήδη στα 2 χρόνια σαν να είµα-
στε διοίκηση πολλών ετών αλλά έχουµε να 
παρουσιάσουµε έργο πυκνό και φιλόδοξο 
– όσο και αν αυτό δυσαρεστεί ορισµένους.
Σίγουρα επιθυµώ την εµπιστοσύνη της 
πόλης, από τους ανθρώπους της, µε στε-
λέχη µε κοµµατική ένταξη αναµφίβολα, αλλά 
και στελέχη της κοινωνίας των πολιτών. 
Όποιο κόµµα βλέπει στη δική µας προσπά-
θεια µία αξιόλογη δύναµη που µπορεί να 
οδηγήσει τη Θεσσαλονίκη σε ένα νέο δη-
µιουργικό άλµα προς τα εµπρός και µπορεί 
να µας στηρίξει, καλοδεχούµενο. ∆ικό µου 
µέληµα παραµένει η ατζέντα της πόλης να 
είναι παρούσα συνεχώς, τα προβλήµατα να 
λύνονται και η πόλη να ανεβαίνει διαρκώς 
επίπεδα. Πρέπει να κλείσουµε τις εκκρε-
µότητες της προηγούµενης 20ετίας και να 
δούµε µε αισιοδοξία τη δεκαετία αυτή που 
ανήκει στη Θεσσαλονίκη. 
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πολιτική

Σ
ε ένα αντιφατικό κλίµα γίνεται η 
επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσ-
σαλονίκη για τα εγκαίνια της 
∆ΕΘ, καθώς ο πρωθυπουργός 
δείχνει λιγότερο τραυµατισµένος 
από τη διαχείριση των πυρκαγιών 

και τον ανασχηµατισµό στην κοινωνία από ό,τι στο 
εσωτερικό της Ν∆.
Πρόκειται για εσωκοµµατικά τραύµατα που δεί-
χνουν να έχουν λιγότερη σχέση µε την κυβερνη-
τική διαχείριση και περισσότερη µε τα πρόσωπα 
της, καθώς η δυσαρέσκεια για τη µη αξιοποίηση 
προσώπων από τη Θεσσαλονίκη είναι εµφανής.
Αυτό δεν αφορά µόνο τις κυβερνητικές θέσεις, 
στις οποίες µόνο ένας εκλεγµένος στη Θεσσαλο-
νίκη υφυπουργός συµµετέχει, ο κ. Σταύρος Κα-
λαφάτης, στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης, 
από το οποίο, σύµφωνα µε την βουλευτή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, αφαιρέθηκαν αρµο-
διότητες, από τις λίγες που είχε.
Αφορά επίσης αµειβόµενες θέσεις στον δηµόσιο 
τοµέα µετακλητών ή προϊσταµένων, οι οποίες δεν 
δόθηκαν στους ενδιαφερόµενους.
Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο, η γκρίνια στα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης δεν κρύβεται, αλλά σε ό,τι 
αφορά στο πρώτο ετέθη δηµοσίως, µάλλον για 
πρώτη φορά στην ιστορία των κυβερνητικών συ-
σκέψεων, από τον βουλευτή Κώστα Γκιουλέκα, ο 
οποίος µίλησε στον ίδιο τον πρωθυπουργό κατά 
τη διάρκεια σύσκεψης, για υποεκπροσώπηση της 
Θεσσαλονίκης στο κυβερνητικό σχήµα.
Η πρωθυπουργική απάντηση στην υποεκπροσώ-

πηση µε την εκ Θεσσαλονίκης καταγωγή του υ-
πουργού επικρατείας Άκη Σκέρτσου και του υφυ-
πουργού Μεταφορών, Γιώργου Καραγιάννη δεν 
εκρίθη πειστική για τις φιλοδοξίες και τις προσ-
δοκίες του τοπικού πολιτικού προσωπικού, αλλά 
επανέφερε τη συζήτηση για την επιθυµία του κ. 
Μητσοτάκη να ενισχύσει µε νέα πρόσωπα το ψη-
φοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης, όπου η Ν∆ είχε το 
χειρότερο της ποσοστό στη Βόρεια Ελλάδα και το 
9ο χειρότερο σε όλη την χώρα.
Η φηµολογία περί αναζήτησης νέων προσώπων 
έχει δηµιουργήσει έναν κατάλογο πιθανών υπο-
ψηφίων, οι οποίοι, ακόµη και αν ενδιαφέρονται, 
δεν το εκδηλώνουν καθώς αντιµετωπίζονται µε κα-
χυποψία από τους «παλιούς». Μάλιστα, ο κ. Κα-
ραγιάννης διέψευσε αγχωτικά ότι θα είναι υποψή-
φιος.
«Στη Ν∆ έχουµε και µία τάση να αυτοµαστιγωνό-
µαστε», είπε πριν λίγες ηµέρες ο Υπουργός Με-
ταφορών και Υποδοµών, Κώστας Καραµανλής, πα-
ραπέµποντας σε ένα µέλλον στο οποίο η Θεσσα-
λονίκη θα έχει µετρό, αεροδρόµιο και σύγχρονες 
συγκοινωνίες. 
Αυτό επιβεβαιώνει το κλίµα αλλά δείχνει και ότι ο 
Μητσοτάκης, ο οποίος δεν έχει σοβαρά ερείσµατα 
στον κοµµατικό µηχανισµό, θα συνεχίσει να κα-
ταφεύγει σε απευθείας επικοινωνία µε τους πο-
λίτες της Θεσσαλονίκης στα κρίσιµα ζητήµατα της 
κυβερνητικής πολιτικής που αφορούν την πόλη. 
Όπως, για παράδειγµα, η επανατοποθέτηση των 
αρχαιοτήτων στον σταθµό του µετρό της Αγίας Σο-
φίας, για την οποία οι υποστηρικτικές δηλώσεις 

των τοπικών βουλευτών δεν… ξεχείλιζαν, αν και 
ήταν το ισχυρότερο κυβερνητικό επιχείρηµα στις 
καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ για την ζηµιά από την α-
πόσπαση των αρχαιοτήτων από τον σταθµό Βενιζέ-
λου.
Κι όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες µε-
τρήσεις έδειξαν ότι η λύση που επέλεξε η κυβέρ-
νηση για τον σταθµό Βενιζέλου γίνεται πλειοψη-
φική στην κοινή γνώµη της Θεσσαλονίκης καθώς 
και στην τοπική κοινωνία. Ως µείζον αναδεικνύεται 
η ολοκλήρωση του έργου. 
Το δεύτερο θέµα που αποκτά πολιτική προτεραιό-
τητα για τον κ. Μητσοτάκη είναι οι προθέσεις του 
επιχειρηµατία Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος δείχνει να 
µην έχει αποφασίσει αν θα προχωρήσει µε την κα-
τασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ. Το ερώ-
τηµα ανέδειξε ο βουλευτής της Ν∆, Στράτος Σιµό-
πουλος, διακινδυνεύοντας σειρά απειλητικών α-
παντήσεων, αλλά επίσηµη επιβεβαίωση από τον κ. 
Σαββίδη για την επιµονή στην υλοποίηση του έργο 
δεν υπήρξε. Το θέµα βρίσκεται στην πλευρά των ι-
διοκτητών του project δηλώνει σήµερα στη FS o 
δήµαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Το θέµα µε τις προθέσεις του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ 
δεν είναι µόνο η επιρροή του στο ποδόσφαιρο αλλά 
η ιδιοκτησία του λιµανιού της πόλης, που έχει κοµ-
βικό ρόλο σε εισαγωγές και εξαγωγές, η παρουσία 
του µε διάφορες επενδύσεις αλλά και στα µέσα ε-
νηµέρωσης, καθώς είναι ιδιοκτήτης του OPEN.
Αλλά το θέµα Μητσοτάκη είναι ότι καµιά από τις 
δυο βασικές εκκρεµότητες δεν πρόκειται να επιλυ-
θεί άµεσα.



Η νοσηλεία στη ΜΕΘ 
είναι Γολγοθάς

Η καταστολή δεν επι-
τρέπει την επαφή µε το 
περιβάλλον και προ-
καλεί διαταραχές του 
ψυχισµού 

O γιατρός, ορθοπεδικός ως προς 
την ειδικότητα, Αναστάσιος Κυ-
ριακίδης υπηρετούσε ως υπο-
διοικητής της 3ης Υγειονοµικής 

Περιφέρειας, στην οποία ανήκουν τα πε-
ρισσότερα νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης 
και της Κεντρικής Μακεδονίας.
∆ιαγνώστηκε µε κορoνοϊό την περίοδο 
της µεγάλης έξαρσης στη Θεσσαλονίκη, 
το φθινόπωρο του 2020. Νοσηλεύθηκε σε 
εξαιρετικά κρίσιµη κατάσταση και παρέ-
µεινε 48 ηµέρες στην εντατική.
Σήµερα, µιλά στη Free Sunday για την 
κατάσταση που αντιµετώπισε µετά την 
έξοδο του από το νοσοκοµείο, οπότε και 
χρειάστηκε να υποβληθεί σε φυσικοθε-
ραπεία και λογοθεραπεία, ενώ είχε και 
συνεδρίες µε ψυχολόγο για να υπερβεί 
τα προβλήµατα.
Όµως, τονίζει ότι θεωρεί βέβαιο πως 
δεν θα τα ξεπεράσει ποτέ τα βιώµατα της 
νόσου και όπως επισηµαίνει αυτός είναι 
λόγος να αναθεωρήσει πολλά πράγµατα 
από τη ζωή του.
Ο κ. Κυριακίδης θεωρεί απαραίτητη την 
ψυχολογική βοήθεια σε όσους έχουν νο-
σήσει.
Σε ό,τι αφορά στους αρνητές της πανδη-
µίας, λέει ότι προσπαθεί µε κάθε µέσο 
να τους µεταφέρει την εµπειρία του για 
να αντιληφθούν τη βαρύτητα, την χρονο-
βόρα και κοστοβόρα αποκατάσταση για 
να επανέλθουν στην κανονικότητα, εάν 
και εφόσον επανέλθουν, όπως λέει χα-
ρακτηριστικά.
Παράλληλα, όµως, εκφράζει τη διαφωνία 
του µε όσους αποδίδουν την απουσία α-
τοµικής ευθύνης στην κόπωση, ενώ εκ-
φράζει και τη δυσαρέσκεια του µε την ε-
πιπολαιότητα που κάποιοι επιδεικνύουν 
στην ερµηνεία των µέχρι σήµερα επιστη-
µονικών δεδοµένων. 
∆εν αποδέχοµαι επ’ ουδενί καµία δικαι-
ολογία µη τήρησης των µέτρων, λέει ο 
κ. Κυριακίδης.
Πριν αναλάβει υποδιοικητής, ο κ. Κυρια-
κίδης είχε ασκήσει διοίκηση σε νοσοκο-
µειακές µονάδες ως Πρόεδρος ∆.Σ. του 
«ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» Θεσσαλο-
νίκης και Αντιπρόεδρος του ΙΠΠΟΚΡΑ-
ΤΕΙΟΥ Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης, και 
είχε αλλεπάλληλες θητείες ως ∆ιευθυ-
ντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσο-
κοµείου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
Πρόσφατα ο διοικητής της Γ΄ ΥΠΕ, κ. Πα-
ναγιώτης Μπογιατζίδης, δήλωσε ότι η υ-
πηρεσία περιµένει την επιστροφή του κ. 
Κυριακίδη. 

Τον Νοέµβριο του 2020, λίγες ηµέρες 
πριν επιβεβαιωθεί ότι είχατε νοσήσει, 
είχατε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις 
για την τήρηση των µέτρων προστασίας 
και αυτοπροστασίας. Θα µπορούσατε να 
το είχατε αποφύγει;

δυνατότητα να σκέφτεστε; Καταλαβαί-
νατε το ταξίδι των ανθρώπων γύρω σας 
ανάµεσα στη ζωή και στον θάνατο; Φο-
βηθήκατε;
Η νοσηλεία στη ΜΕΘ είναι Γολγοθάς και 
ο διασωληνωµένος άρρωστος βρίσκε-
ται σε καταστολή που δεν επιτρέπει την 
επαφή µε το περιβάλλον, σίγουρα όµως 
προκαλεί διαταραχές του ψυχισµού που 
ταλαιπωρούν µετά την αποσωλήνωση, 
για αυτό και εγώ είχα και έχω διάφορες 
παραισθήσεις.

Κι όταν ξαναείδατε τον εαυτό σας στον 
καθρέφτη; 
Άργησα πολύ να δω τον εαυτό µου, ε-
πειδή είχα λειτουργική ανεπάρκεια των 
άνω και κάτω άκρων, αδυναµία οµιλίας 
(τραχειοτοµία), παρεντερική σίτιση και α-
πώλεια βάρους περίπου 50 κιλών. Όταν 
µε είδα, δεν µε αναγνώρισα.

Πως βιώνετε τώρα την περίοδο της α-
ποθεραπείας;
∆υστυχώς, εξακολουθεί η λειτουργική α-
νεπάρκεια των άνω άκρων σε αντίθεση 

Προσωπικά εφάρµοσα µε ιδιαίτερη σχο-
λαστικότητα τα προτεινόµενα µέτρα προ-
στασίας και αυτοπροστασίας. Φαίνεται ότι 
ο ιός είναι ιδιαίτερα ύπουλος και η µετά-
δοση του ανεξέλεγκτη.

Έχετε σχηµατίσει άποψη σχετικά µε το 
τι είναι αυτό που οδηγεί τους ανθρώ-
πους να µην τηρούν τα µέτρα; Θα ήταν 
αισθητά καλύτερη η κατάσταση αν τη-
ρούνταν;
Σίγουρα η απουσία ατοµικής ευθύνης, που 
ορισµένοι εσφαλµένα αποδίδουν στην κό-
πωση, η επιπολαιότητα µε την οποία ερ-
µηνεύουν τα µέχρι σήµερα επιστηµονικά 
δεδοµένα αλλά και ο ζηλωτισµός που ε-
πιδεικνύουν ορισµένες οµάδες. Σαφώς 
και η κατάσταση θα ήταν καλύτερη εάν 
και εφόσον όλοι τηρούσαν τα µέτρα, τα 
οποία επί µακρόν και αναλυτικότατα έχουν 
γνωστοποιηθεί τόσο από τους επιστηµο-
νικούς όσο και τους κρατικούς φορείς. 
∆εν αποδέχοµαι επ’ ουδενί καµία δικαι-
ολογία µη τήρησης των µέτρων.

Μείνατε 48 ηµέρες σε ΜΕΘ. Είχατε τη 

µε τη βελτίωση των κάτω άκρων και υ-
ποβάλλοµαι καθηµερινά σε εντατική φυ-
σικοθεραπεία.

Πόσο παρόντα εξακολουθούν να είναι τα 
βιώµατα από τη νόσο; Φοβάστε;
Τα βιώµατα από τη νόσο δεν νοµίζω ότι 
µπορούν να ξεπεραστούν. Φοβάµαι ότι 
δεν θα τα ξεπεράσω ποτέ και είναι λόγος 
να αναθεωρήσω πολλά πράγµατα από 
τη ζωή µου.

Τι αφήνει ψυχολογικά ο COVID-19 µετά 
τη θεραπεία; Θα έπρεπε να προβλεφθεί 
ψυχολογική βοήθεια στους αποθερα-
πευθέντες;
Νοµίζω πως χρειάζεται. Προσωπικά µε 
βοήθησαν τόσο η λογοθεραπεία όσο και 
οι συνεδρίες µε ψυχολόγο. 

Έχει τύχει να µιλήσετε µετά µε αρνητές 
της πανδηµίας ή των εµβολίων;
Προσπαθώ µε κάθε µέσο να µεταφέρω 
την εµπειρία µου στους αρνητές για να 
αντιληφθούν την βαρύτητα, την χρονο-
βόρα και κοστοβόρα αποκατάσταση για 
να επανέλθουν στην κανονικότητα, εάν 
και εφόσον επανέλθουν. 
   
Βλέποντας αναδροµικά όλη την περί-
οδο της αντιµετώπισης της νόσου, ως 
στέλεχος της δηµόσιας υγείας, υπάρ-
χει κάτι το οποίο θα ήταν καλό να έχει 
αποφευχθεί; 
Από την αρχή της εµφάνισης των πρώ-
των κρουσµάτων κατεβλήθησαν µεγά-
λες προσπάθειες τόσο σε κεντρικό όσο 
και σε περιφερειακό επίπεδο να οχυρω-
θεί η δηµόσια υγεία µε προσλήψεις ια-
τρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού 
προσωπικού, αύξηση κλινών ΜΕΘ και 
βελτίωση ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. 
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συνέντευξη

Αναστάσιος Κυριακίδης, 
γιατρός υποδιοικητής Γ’ ΥΠΕ

Όταν βγήκα από τη ΜΕΘ δεν µε 
αναγνώρισα στον καθρέφτη

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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Επικρατεί µεγάλη αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξή της

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Ελλάδα έχει καλές 
επιδόσεις στο σύνολο της 
πανδηµίας, µέτριες έως 
κακές όµως το τελευταίο 
10µηνο

18 µήνες µετά 
την έναρξη 
της πανδηµίας, 
αυτή παραµέ-
νει το µεγαλύ-

τερο πρόβληµα που έχουµε να 
αντιµετωπίσουµε στην Ελλάδα 
και στην Ε.Ε. 
∆εν ξέρουµε πώς ακριβώς θα ε-
ξελιχθούν τα πράγµατα και καλό 
είναι να µην κάνουµε προγνώ-
σεις, γιατί πέφτουµε έξω. Την ά-
νοιξη του 2020, οι πιο αισιόδο-
ξοι πίστευαν ότι θα µπορούσαµε 
να την αφήσουµε πίσω µας το κα-
λοκαίρι του 2020 ή το αργότερο 
το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς. 
Πέρασε ενάµισης χρόνος και εί-
µαστε σε ένα νέο σηµείο εκκίνη-
σης για την αντιµετώπιση της µε-
γάλης πρόκλησης. ∆εν ξέρουµε 
τι ακριβώς θα γίνει και ποιες θα 
είναι οι συνέπειες και καταφεύ-

γουµε σε συγκρίσεις µε την ι-
σπανική γρίπη του 1918-1919, 
χωρίς αυτές να είναι απόλυτα 
τεκµηριωµένες από επιστηµο-
νική άποψη. 

Η πορεία της Ελλάδας
Η Ελλάδα ξεκίνησε πολύ δυ-
ναµικά στην αντιµετώπιση του 
COVID-19, γεγονός που επιση-
µάνθηκε από εκπροσώπους ευ-
ρωπαϊκών κυβερνήσεων και των 
ευρωπαϊκών θεσµών. 
Από τα τέλη του 2020, όµως, οι 
επιδόσεις µας ήταν κάτω του ευ-
ρωπαϊκού µέσου όρου, ενώ τους 
τελευταίους «τουριστικούς» 
µήνες είµαστε σταθερά στην 
πρώτη τριάδα µε τις χειρότερες 
επιδόσεις στην Ε.Ε. των «27». 
Με το πέρασµα του χρόνου, η α-
ντιµετώπιση της πανδηµίας βρέ-
θηκε στο επίκεντρο της πολιτι-

κής και κοµµατικής διαµάχης, 
ενώ χαλάρωσε και η σχετική κοι-
νωνική πειθαρχία. 
Ρόλο έπαιξε και η επιλογή της 
κυβερνητικής ηγεσίας να ανοίξει 
µε κάθε τρόπο τον τουρισµό για 
προφανείς οικονοµικούς και κοι-
νωνικούς λόγους.
Το τουριστικό καλοκαίρι πήγε 
καλύτερα από ό,τι είχε σχεδια-
στεί. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος 
πλησίασαν τις επιδόσεις ρεκόρ 
του 2019, προσφέροντας πολύ-
τιµη ανάσα στα δηµόσια οικονο-
µικά και την οικονοµία.
Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι 
να µαζέψει τις εκκρεµότητες που 
έχουν δηµιουργηθεί σε σχέση 
µε την πανδηµία για να µην µε-
γαλώσει κι άλλο η απειλή για τη 
δηµόσια υγεία, εξέλιξη που θα ο-
δηγούσε αναγκαστικά σε νέα πε-
ριοριστικά µέτρα για την οικονο-

µία και την κοινωνία. 
Το σύνθηµα της φετινής ∆ΕΘ 
για COVID-free ∆ΕΘ αναδει-
κνύει τη σχέση πανδηµίας και 
οικονοµίας και την ανησυχία για 
τις εξελίξεις. 

www.freesunday.gr16 12.09.2021

ανάλυση



www.freesunday.gr 1712.09.2021

ανάλυση

Τα στοιχεία του 
Ηνωµένου Βασιλείου 
και του Ισραήλ δείχνουν 
ότι ο εµβολιασµός 
από µόνος του δεν 
είναι αρκετός για την 
αντιµετώπιση της 
πανδηµίας, χρειάζονται 
και συγκεκριµένα µέτρα

Μεγάλες δυσκολίες
Ο έλεγχος της κατάστασης και 
στη συνέχεια η αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση της πανδηµίας 
περνάει υποχρεωτικά µέσα από 
µεγάλες δυσκολίες. 
Η πρώτη µεγάλη δυσκολία έχει 
σχέση µε την κοινωνική χαλά-
ρωση σε ό,τι αφορά την αντι-
µετώπιση του COVID-19, που 
κάνει εξαιρετικά δύσκολη την ε-
πιστροφή στην αναγκαία πειθαρ-
χία που είχαµε στο ξεκίνηµα της 
πανδηµίας το 2020.
Η δεύτερη δυσκολία έχει σχέση 
µε την ενσωµάτωση της πανδη-
µίας στην καθηµερινότητά µας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η στα-
τιστική του θανάτου έχει γίνει 
µία ρουτίνα που δεν φαίνεται να 
προβληµατίζει ιδιαίτερα την ευ-
ρύτερη κοινή γνώµη. Παλαιό-
τερα 4-5 θάνατοι την ηµέρα κινη-
τοποιούσαν κράτος και κοινωνία 
για την αντιµετώπιση της πανδη-
µίας. Τελευταία καταγράφονται 
30 ως 50 θάνατοι την ηµέρα και 
αυτό δεν αντιµετωπίζεται σαν 
σήµα κινδύνου, αλλά σαν µέρος 
της νέας κανονικότητας. 
Η τρίτη δυσκολία συνδέεται µε 

τις δύο πρώτες και αφορά στο λε-
γόµενο πολιτικό κόστος. Τα πε-
ριοριστικά µέτρα έχουν κουρά-
σει τους πολίτες και η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη, όπως όλες οι 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, διστά-
ζει να σκληρύνει την πολιτική 
της γνωρίζοντας ότι αυτό θα κα-
ταγραφεί αρκετά γρήγορα στις 

δηµοσκοπήσεις. 
Η τέταρτη δυσκολία που πρέπει 
να ξεπεράσουµε συνδέεται µε το 
γεγονός ότι η έξαρση της παν-
δηµίας είναι σχεδόν παγκόσµιο 
φαινόµενο, ενώ χώρες των Βαλ-
κανίων έχουν αυτή την περίοδο 
τις χειρότερες επιδόσεις σε ολό-
κληρο τον κόσµο. 
Εποµένως, η αντιµετώπιση της 
πανδηµίας δεν εξαρτάται µόνο 
από αυτά που πρέπει να κάνουµε 
εµείς, αλλά και από αυτά που 
πρέπει να κάνουν οι άλλοι. 
Τέλος, θεωρώ ότι η µεγαλύτερη 
δυσκολία που πρέπει να ξεπερά-
σει η κυβέρνηση είναι η επεξερ-
γασία και η εφαρµογή µιας νέας 
στρατηγικής που θα ανταποκρί-
νεται στις νέες συνθήκες. 
Οι συνθήκες αυτές µεταβάλλο-
νται γοργά, συχνά προς το χει-
ρότερο, όπως έδειξε η µετάλλαξη 
∆έλτα που έδωσε µία νέα δυνα-
µική στην πανδηµία και ανέ-
τρεψε διεθνώς υπολογισµούς και 
σχεδιασµούς. 
Η κυβέρνηση ξέρει τι έκανε 
σωστά στο ξεκίνηµα της πανδη-
µίας, ξέρει –σε γενικές γραµ-
µές– τα λάθη και τις παραλείψεις 

του τελευταίου δεκάµηνου. ∆εν 
ξέρει όµως τις πολιτικές, οικο-
νοµικές και κοινωνικές αντοχές 
για να δει πώς θα κινηθεί, ούτε 
είναι βέβαιη ότι τα όποια µέτρα 
πάρει θα αποδώσουν σύµφωνα 
µε τον προγραµµατισµό που θα 
κάνει. 

Καλό ξεκίνηµα, κακή 
συνέχεια
Η στατιστική των θανάτων ε-
ξαιτίας του COVID-19 δείχνει 
ότι η Ελλάδα έκανε πολύ δυ-
νατό ξεκίνηµα στην αρχική α-
ντιµετώπιση της πανδηµίας, µε 
αποτέλεσµα ο αριθµός των θα-
νάτων στην πατρίδα µας εξαι-
τίας του COVID-19 στη διάρ-
κεια των 18 µηνών της πανδη-
µίας να συγκρίνεται ευνοϊκά µε 
τον αριθµό των θανάτων στα πε-
ρισσότερα κράτη-µέλη της Ε.Ε. 
Στην Ελλάδα έχουµε 1.295 θα-
νάτους ανά εκατοµµύριο κατοί-
κους τους πρώτους 18 µήνες της 
πανδηµίας, µε τη χειρότερη ε-
πίδοση στην Ε.Ε. να έχει η Ουγ-
γαρία µε 3.076 θανάτους ανά ε-
κατοµµύριο κατοίκους. Ακο-
λουθούν η Τσεχία µε 2.849, η 
Βουλγαρία µε 2.740, η Σλοβα-
κία µε 2.300, το Βέλγιο µε 2.211, 
η Σλοβενία µε 2.133 και η Κροα-
τία µε 2.057.
Πλεονέκτηµα έχει η Ελλάδα 
στο σύνολο της πανδηµίας και 
έναντι των χωρών του ευρωπα-
ϊκού Νότου. Εµείς έχουµε 1.295 
θανάτους ανά εκατοµµύριο κα-
τοίκους για όλη την περίοδο της 
πανδηµίας, ενώ η Ιταλία είναι 
στους 2.147, η Ισπανία στους 
1.801, η Πορτογαλία στους 1.733 
και η Γαλλία στους 1.654. 
Η βαθµολογία µας για το σύ-
νολο της περιόδου της πανδη-
µίας είναι εξαιρετικά καλή µε 
βάση τα ευρωπαϊκά κριτήρια 
και αυτό εξηγεί την ικανοποί-
ηση –σε γενικές γραµµές– της 
ευρύτερης κοινής γνώµης µε 
την απόδοση του πρωθυπουρ-
γού κ. Μητσοτάκη και της κυ-
βέρνησης. 
Η ικανοποίηση όµως συνδυά-
ζεται µε αυξανόµενη ανησυχία, 
καθώς µε το πέρασµα του χρό-
νου οι συγκριτικές επιδόσεις 
µας χειροτερεύουν. 
Αν πάµε στη στατιστική των θα-
νάτων από COVID-19 ανά εκα-
τοµµύριο κατοίκους στη διάρ-
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Πήραµε τουριστική 
«ανάσα» σε βάρος της 
πειθαρχίας και των 
µέτρων. Αυτό µπορεί 
να δηµιουργήσει νέα 
προβλήµατα στην 
οικονοµία

κεια του τελευταίου επταηµέρου 
(µε βάση τα στοιχεία της 6ης Σε-
πτεµβρίου), βλέπουµε ότι η Ελ-
λάδα έχει 26,6 θανάτους ανά εκα-
τοµµύριο κατοίκους. Χειρότερη 
επίδοση στην Ε.Ε. καταγράφει 
µόνο η Βουλγαρία µε 39,4 θανά-
τους ανά εκατοµµύριο κατοίκους 
το τελευταίο επταήµερο. 
Η Ελλάδα µε 26,6 θανάτους ανά 
εκατοµµύριο κατοίκους το τελευ-
ταίο επταήµερο είναι πολύ χειρό-
τερη από την Ισπανία που κατα-
γράφει 13,7 θανάτους, την Πορτο-
γαλία µε 6,6, την Ιταλία µε 6,1 και 
τη Γαλλία µε 5 θανάτους ανά εκα-
τοµµύριο κατοίκους το τελευταίο 
επταήµερο. 
Το εντυπωσιακό είναι ότι οι πρό-
σφατες επιδόσεις µας είναι πολύ 
χειρότερες από τις επιδόσεις των 
κρατών-µελών της Ε.Ε. που έχουν 
τους περισσότερους θανάτους ανά 
εκατοµµύριο κατοίκους στο σύ-
νολο της πανδηµίας. Αυτό σηµαί-
νει ότι και τα κράτη-µέλη που δο-
κιµάστηκαν σκληρά από την παν-
δηµία µπόρεσαν να την ελέγξουν 
–στον έναν ή τον άλλο βαθµό– 
ενώ εµείς κινδυνεύουµε να χά-
σουµε τον έλεγχο σε ό,τι αφορά 
την αντιµετώπιση της πανδηµίας.
Η Ελλάδα έχει στο σύνολο της 
πανδηµίας 1.295 θανάτους ανά ε-
κατοµµύριο κατοίκους, ενώ τώρα 
«τρέχει» το επταήµερο που ανα-
φέραµε µε 16,6 θανάτους.
Η Ουγγαρία µε 3.076 θανάτους 
ανά εκατοµµύριο στο σύνολο της 
πανδηµίας καταγράφει µόλις 0,41 
θανάτους ανά εκατοµµύριο κατοί-
κους το τελευταίο επταήµερο. Οι 

αντίστοιχοι αριθµοί για την Τσε-
χία είναι 2.849 και 0,37 και για 
τη Σλοβακία 2.300 και µόλις 0,18 
ανά εκατοµµύριο κατοίκους το τε-
λευταίο επταήµερο. 
Με εξαίρεση λοιπόν τη Βουλγα-
ρία, που είναι χειρότερη και στο 
σύνολο της πανδηµίας αλλά και 
στο πρόσφατο επταήµερο που ε-
ξετάζουµε, τα άλλα κράτη-µέλη 
δείχνουν εντυπωσιακή βελτίωση 
σε σχέση µε το παρελθόν, ενώ 
εµείς ακολουθούµε αντίθετη πο-
ρεία.
Και το Βέλγιο –έδρα των ευρω-
παϊκών θεσµών– πέρασε δύσκο-
λες περιόδους µε αποτέλεσµα να 
έχει 2.211 θανάτους ανά εκατοµ-
µύριο κατοίκους στο σύνολο της 
πανδηµίας, αλλά µόνο 2 ανά εκα-
τοµµύριο κατοίκους στη διάρκεια 
του τελευταίου επταήµερου. Α-
κολουθεί κι αυτό την τάση της ε-
ντυπωσιακής ευρωπαϊκής βελτί-
ωσης, µε την Ελλάδα να αποτε-
λεί µία από τις βασικές εξαιρέσεις 
του κανόνα. 

Πρόβληµα σε βαλκανι-
κές χώρες
Η γειτονική Βουλγαρία είναι χει-

ρότερη από εµάς στην αντιµετώ-
πιση της πανδηµίας στη διάρκεια 
των 18 µηνών αλλά και τις τελευ-
ταίες εβδοµάδες που δείχνουν τη 
νέα τάση.
Χειρότερη είναι η κατάσταση σε 
ορισµένες χώρες των ∆υτικών 
Βαλκανίων. Το Κόσοβο καταγρά-
φει 84,7 θανάτους ανά εκατοµµύ-
ριο κατοίκους το επταήµερο που 
εξετάζουµε, ακολουθούµενο από 
τη Βόρεια Μακεδονία µε 78,7. 
Πρόκειται για τη δεύτερη και 
τρίτη χειρότερη επίδοση στον 
κόσµο, µε την «πρωτιά» να πηγαί-
νει στη Γεωργία µε 128 θανάτους 
ανά εκατοµµύριο κατοίκους στο 
επταήµερο. 
Η βαλκανική διάσταση της έξαρ-
σης της πανδηµίας προβληµατί-
ζει, γιατί δείχνει ότι η Ελλάδα και 
άλλες χώρες έχουν µετατραπεί σε 
εστίες COVID-19 ενισχύοντας η 
µία την αρνητική δυναµική της 
άλλης. 

Ο εµβολιασµός δεν κα-
ταργεί τα µέτρα
Η Ελλάδα έχει µείνει πίσω στον 
εµβολιασµό σε σύγκριση µε 
άλλες χώρες. Είναι φανερό ότι η 

βασική άµυνά µας µπροστά στην 
ενίσχυση της πανδηµίας πρέπει 
να είναι η αύξηση του ποσοστού 
των εµβολιασµένων στο σύνολο 
του ενήλικου πληθυσµού. Εµείς 
είµαστε πάνω από το 60%, ενώ υ-
πάρχουν κράτη-µέλη της Ε.Ε. που 
κινούνται ήδη πάνω από το 80%. 
Όπως υπογραµµίζει ο Παγκό-
σµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) 
µε τις παρεµβάσεις του, τα υψηλά 
ποσοστά εµβολιασµού είναι ανα-
γκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για 
να ελέγξουµε την πανδηµία. 
Για να φτάσουµε σε καλά αποτε-
λέσµατα πρέπει να αυξήσουµε τα 
ποσοστά των εµβολιασµένων και 
να συνδυάσουµε το πρόγραµµα 
εµβολιασµού µε τα αναγκαία 
µέτρα προστασίας. 
Η περίπτωση του Ηνωµένου Βα-
σιλείου και του Ισραήλ –χώρες 
που έφυγαν µπροστά στον εµβο-
λιασµό– δείχνει ότι αν δεν εφαρ-
µόζονται σωστά και πλήρως τα α-
ναγκαία περιοριστικά µέτρα, ή αν 
υπάρχουν συµπαγείς µειονότητες 
µη εµβολιασµένων, η αποτελε-
σµατικότητα του εµβολιασµού πε-
ριορίζεται µε το πέρασµα του χρό-
νου. Πριν µερικούς µήνες, στο Η-



Τα νέα κρούσµατα αυξάνονται 
ακόµη και στις «πρωταθλήτριες» 
χώρες στην αντιµετώπιση της 
πανδηµίας

Οι επιδόσεις της Κίνας είναι 
εκπληκτικές σε σχέση µε αυτές 
των ΗΠΑ, γεγονός µε οικονοµικές 
και πολιτικές προεκτάσεις

νωµένο Βασίλειο υπήρχαν ηµέρες µε έναν ή 
δύο θανάτους από COVID-19. Την εβδοµάδα 
που εξετάζουµε οι θάνατοι στο Ηνωµένο Βα-
σίλειο έφτασαν τους 743 και οι θάνατοι ανά 
εκατοµµύριο κατοίκους τους 11, επίδοση αρ-
κετά χειρότερη από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. 
Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση που διαµορ-
φώνεται στο Ισραήλ µε 17,8 θανάτους ανά ε-
κατοµµύριο κατοίκους το τελευταίο επταή-
µερο. 
Εποµένως, πρέπει να ανεβάσουµε το ποσο-
στό των εµβολιασµένων, φροντίζοντας πα-
ράλληλα για τη σωστή και πλήρη εφαρµογή 
των αναγκαίων µέτρων. 

Χειρότερα από το 2020
Το τουριστικό καλοκαίρι και η σχετική χαλά-
ρωση µάς αφήνουν σε µια δύσκολη κατάσταση, 
εφόσον γνωρίζουµε ότι το φθινόπωρο, µε την 
επανεκκίνηση επαγγελµατικών, σχολικών και 
άλλων δραστηριοτήτων και την αλλαγή του 
καιρού, τα πράγµατα θα πάνε χειρότερα. 
Το κακό είναι ότι η βάση εκκίνησης για τη 
δύσκολη περίοδο που έχουµε µπροστά µας 
είναι πολύ χειρότερη από την αντίστοιχη 
περσινή. 
Στις 5 Σεπτεµβρίου του 2021 καταγράφηκαν 
στην Ελλάδα 43 θάνατοι από COVID-19 και 
286 το τελευταίο επταήµερο. 
Στις 5 Σεπτεµβρίου του 2020 είχαµε µόλις 
έναν θάνατο από COVID-19 και 21 το προη-
γούµενο επταήµερο. 
Στις 5 Οκτωβρίου του 2020 είχαµε 8 θανά-
τους από COVID-19 και 35 το τελευταίο ε-
πταήµερο. Η κατάσταση ήταν πολύ καλύτερη 
απ’ ό,τι στις αρχές Σεπτεµβρίου του 2021, 
παρά το γεγονός ότι είχε ολοκληρωθεί η ε-
πιστροφή των αδειούχων στα αστικά κέντρα 
και η επανέναρξη επαγγελµατικών και άλλων 
δραστηριοτήτων. 
Ακόµη και στις 5 Νοεµβρίου 2020, οπότε εί-
χαµε 29 θανάτους από COVID-19 και 84 στη 
διάρκεια του τελευταίου επταήµερου, η κα-

τάσταση ήταν συγκριτικά καλύτερη απ’ ό,τι 
στις αρχές του Σεπτεµβρίου 2021. Είχε προ-
ηγηθεί ο εορτασµός του Αγίου ∆ηµητρίου 
στη Θεσσαλονίκη χωρίς σοβαρά µέτρα προ-
φύλαξης και µε φαινόµενα συνωστισµού, που 
λειτούργησε σαν καταλύτης στη διάδοση της 
πανδηµίας. 
Στις 5 ∆εκεµβρίου του 2020 η κατάσταση 
ήταν πολύ χειρότερη απ’ ό,τι στις αρχές του 
Σεπτεµβρίου 2021, εφόσον είχαµε 98 θανά-
τους από COVID-19 µέσα σε µία ηµέρα και 
679 στη διάρκεια του επταήµερου. 
∆εν ξέρουµε ποια θα είναι η εξέλιξη της παν-
δηµίας στη διάρκεια των επόµενων µηνών, 
αν δηλαδή θα ακολουθήσει την καµπύλη του 
2020 µετατρέποντας τους επόµενους µήνες 
σε πραγµατικό εφιάλτη, εφόσον η βάση εκκί-
νησης είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση µε τον 
Σεπτέµβριο του 2020. 
Έχουµε βέβαια το πλεονέκτηµα του εµβο-
λιασµού, το οποίο όµως δεν αποτυπώνεται 
στα στοιχεία του Αυγούστου και του Σεπτεµ-
βρίου του 2021 σε σχέση µε τα πολύ καλύ-
τερα στοιχεία των ίδιων µηνών του 2020. 
Με ένα 30%-40% του πληθυσµού να παρα-
µένει ανεµβολίαστο και το αρκετά ισχυρό α-
ντιεµβολιαστικό «κίνηµα» να συµπληρώνε-
ται από πλαστά πιστοποιητικά εµβολιασµού 
και άλλες εκδηλώσεις νεοελληνικού κοµπι-
ναδορισµού, µπορούµε να πάθουµε τεράστια 
ζηµιά µέχρι τα τέλη του 2021. 
Γι’ αυτό επιβάλλεται να υπάρξει πολιτική και 
κοινωνική συνεννόηση για µεγάλη αύξηση 
του ποσοστού των εµβολιασµένων και την ε-
φαρµογή των αναγκαίων συµπληρωµατικών 
µέτρων. 
∆εν υπάρχει καιρός για χάσιµο, αν σκε-
φτούµε ότι ο καιρός και οι δραστηριότητες 
του φθινοπώρου ευνοούν τη διάδοση της 
πανδηµίας. Ο ΠΟΥ εκτιµά ότι θα έχουµε άλ-
λους 280.000 θανάτους από COVID-19 µέχρι 
τα τέλη του χρόνου και οι ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις υιοθετούν σταδιακά την τρίτη δόση 
του εµβολίου, πρώτα για ευπαθείς οµάδες και 
στη συνέχεια για το σύνολο του πληθυσµού. 

Προβλήµατα και για τους επιτυ-
χηµένους
Μια σειρά από µακρινές χώρες διακρίθηκαν 
στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση της παν-
δηµίας. Μεταξύ αυτών το Βιετνάµ, η Ιαπωνία, 
η Νότια Κορέα, η Αυστραλία, η Σιγκαπούρη, 
η Νέα Ζηλανδία και φυσικά η Κίνα. 
Μια µατιά σε αυτά τα success stories µάς προ-
ειδοποιεί ότι η πανδηµία ενισχύεται, σχεδόν 
σε παγκόσµιο επίπεδο, γεγονός που δοκιµά-
ζει τη στρατηγική ακόµη και των χωρών που 
θεωρούσαν ότι την είχαν περιορίσει ή και την 
είχαν αφήσει οριστικά πίσω τους. 
Το Βιετνάµ πριν αρκετούς µήνες είχε επι-
δόσεις συγκρίσιµες µε τις άριστες επιδόσεις 
της Κίνας. Σήµερα περνάει µια φάση δοκι-
µασίας. Το τελευταίο επταήµερο καταγράφη-

καν 74.692 νέα κρούσµατα και 2.321 θάνατοι 
από COVID-19 στη χώρα των 96 εκατοµµυ-
ρίων. Έχει πλέον επιδόσεις συγκρίσιµες µε 
τις δικές µας, 24 θάνατοι ανά εκατοµµύριο 
κατοίκους το επταήµερο που εξετάζουµε µε 
την Ελλάδα στους 26,6. 
Η επιδείνωση είναι εντυπωσιακή στο Βιετ-
νάµ και προκαλεί δικαιολογηµένη ανησυ-
χία. 
Σε καλύτερη κατάσταση αλλά µε αρκετά 
προβλήµατα, ορισµένα από τα οποία οφεί-
λονται στη διεξαγωγή των Ολυµπιακών Α-
γώνων, βρίσκεται η Ιαπωνία. Το επταήµερο 
που εξετάζουµε, η χώρα των 126 εκατοµµυ-
ρίων είχε 92.151 νέα κρούσµατα και 2,6 θα-
νάτους από COVID-19 ανά εκατοµµύριο κα-
τοίκους. 
Σχετική επιδείνωση παρατηρείται και στην 
Αυστραλία, µια δυτική χώρα που διακρίνε-
ται για τα σκληρά και µεγάλης διάρκειας πε-
ριφερειακά lockdown που εφαρµόζει. Παρ’ 
όλα αυτά, η χώρα των 25 εκατοµµυρίων κα-
τέγραψε 9.528 νέα κρούσµατα το επταήµερο 
που εξετάζουµε και είχε 40 θανάτους από 
COVID-19, δηλαδή 1,58 ανά εκατοµµύριο 
κατοίκους. Η κατάσταση παραµένει εξαιρε-
τικά καλή µε ευρωπαϊκά κριτήρια, αλλά η 
τάση επιδείνωσης είναι σαφής. 
∆ύο από τους «πρωταθλητές» στην αντιµε-
τώπιση της πανδηµίας, η Νέα Ζηλανδία και 
η Σιγκαπούρη, εξακολουθούν να πηγαίνουν 
πολύ καλά. ∆εν έχουν καταφέρει όµως να α-
φήσουν οριστικά πίσω τους την πανδηµία. 
Η Νέα Ζηλανδία µε πληθυσµό 4,8 εκατοµ-
µύρια κατέγραψε 244 νέα κρούσµατα το ε-
πταήµερο που εξετάζουµε και µόλις έναν 
θάνατο, δηλαδή 0,2 θανάτους ανά εκατοµ-
µύριο κατοίκους. 
Η Σιγκαπούρη µε πληθυσµό 5,7 εκατοµ-
µυρίων είχε 1.281 νέα κρούσµατα το επταή-
µερο, αλλά µηδέν θανάτους. 
Τέλος, η Κίνα –η χώρα από την οποία ξεκί-
νησε η πανδηµία– εξακολουθεί να έχει εκ-
πληκτικές επιδόσεις, γεγονός που έχει ευ-
ρύτερες οικονοµικές και πολιτικές προεκτά-
σεις. Με πληθυσµό 1,4 δισεκατοµµυρίων, 
κατέγραψε 177 νέα κρούσµατα και µηδέν θα-
νάτους στη διάρκεια της εβδοµάδας που εξε-
τάζουµε. Από την αρχή της πανδηµίας στην 
Κίνα είχαµε 4.848 θανάτους από COVID-19, 
δηλαδή 3,47 ανά εκατοµµύριο κατοίκους. 
Στις ΗΠΑ –την ανταγωνιστική υπερδύναµη 
των 328 εκατοµµυρίων κατοίκων– κατα-
γράφηκαν το πρώτο 18µηνο της πανδηµίας 
645.862 θάνατοι, δηλαδή 1.966 ανά εκατοµ-
µύριο κατοίκους. 
Η διαφορά είναι τεράστια υπέρ της Κίνας και 
σε βάρος των ΗΠΑ, µε την Ε.Ε. στο σύνολό 
της να έχει κάπως καλύτερες αλλά συγκρίσι-
µες επιδόσεις µε τις ΗΠΑ, γεγονός που επι-
βεβαιώνει ότι έχουµε µεγάλη απόσταση να 
καλύψουµε για να αντιµετωπίσουµε αποτε-
λεσµατικά την πανδηµία. 
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«Η 
αγάπη, η φιλία και 
ο θαυµασµός δεν ε-
νώνουν τους αν-
θρώπους τόσο, όσο 
το κοινό µίσος για 
κάτι». Η σπουδαία 

ρήση του Ρώσου συγγραφέα Άντον Τσέχωφ συµπυ-
κνώνει µερικές δεκαετίες ιστορίας. Ο αόρατος εχθρός 
που µισούµε όλοι µαζί και µας ωθεί να ανήκουµε σε 
µία κοινή οµάδα είναι πίσω από τροµοκρατικές επιθέ-
σεις, εξαντλητικούς πολέµους, προσφυγικά κύµατα, νο-
οτροπία ξενοφοβίας. Το µόνο που µένει στον άνθρωπο 
είναι η επίπλαστη αίσθηση του ανήκειν σε µια οµάδα 
που εκτιµά περισσότερο τους κοινούς εχθρούς παρά 
τους κοινούς εγκάρδιους φίλους. Ο παραλογισµός του 
µίσους άλλαξε τη ροή της ιστορίας άπειρες φορές, µόνο 
που την 11η Σεπτεµβρίου αυτό το µίσος βρήκε πρό-
σφορο έδαφος ακόµα και στις ψυχές των υπέρµαχων 
φιλάνθρωπων, ανοίγοντας έναν επικίνδυνο δρόµο προς 
τον εκφυλισµό της ανθρώπινης φύσης. 
Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου 2001. Αποφράδα µέρα. Όλοι θυ-
µόµαστε που ήµασταν και τι κάναµε εκείνη την ηµέρα. 
19 τροµοκράτες, µέλη της οργάνωσης Αλ Κάιντα, επι-
βιβάστηκαν το πρωί σε τέσσερα εµπορικά αεροσκάφη 
που εκτελούσαν εσωτερικές πτήσεις στις ΗΠΑ. Οι 4 
από τους 19 είχαν εκπαιδευτεί ως πιλότοι σε πτητικές α-
καδηµίες της Αµερικής. Οι υπόλοιποι θα είχαν το ρόλο 

Η 11η Σεπτεµβρίου δεν άλλαξε 
µόνο τις ΗΠΑ και τους πολίτες 
της. Άλλαξε τη νοοτροπία, τη 
συλλογική ψυχολογία, την 
ανθρώπινη φύση στον πυρήνα της…

11/9 Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ
20 χρόνια µετά το τροµοκρατικό χτύπηµα στις ΗΠΑ και οι πληγές 

είναι ακόµα ανοιχτές
  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
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των εκφοβιστών σε περίπτωση που κάποιος πρόβαλλε 
αντίσταση. 
Η πρώτη πτήση της American Airlines απογειώθηκε 
στις 07.59 από το αεροδρόµιο της Βοστώνης και έπεσε 
πάνω στον Βόρειο ουρανοξύστη του Παγκόσµιου Κέ-
ντρου Εµπορίου στις 08.46. 
Ώσπου οι Αρχές να καταλάβουν τι έχει συµβεί, στις 
09.03 ένα δεύτερο αεροπλάνο της United Airlines σφη-
νώθηκε στον Νότιο ουρανοξύστη. Μισή ώρα αργότερα, 
ένα τρίτο αεροπλάνο έπεσε στο δυτικό κτίριο του Πε-
νταγώνου ενώ η τέταρτη πτήση, η περίφηµη Πτήση 93 
που είχε στόχο το Καπιτώλιο, συνετρίβη σε ένα χωράφι. 
Οι επιβάτες είχαν καταλάβει το διεστραµµένο σενάριο 
των αεροπειρατών και προσπάθησαν να επέµβουν. Η ε-
πέµβασή τους οδήγησε στην πτώση του αεροπλάνου. 

Ο θρήνος
2.977 άτοµα σκοτώθηκαν από το µεγαλύτερο τροµοκρα-
τικό χτύπηµα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι πε-
ρισσότεροι ήταν εργαζόµενοι που βρίσκονταν στους ∆ί-
δυµους Πύργους εκείνη την Τρίτη το πρωί. Συνολικά 
1.106 νεκροί δεν έχουν ακόµα ταυτοποιηθεί. Μόλις την 
περασµένη Πέµπτη οι αµερικανικές Αρχές ταυτοποίη-
σαν δύο ακόµη αγνοούµενους µέσω DNA, ωστόσο πε-
ρισσότερες από 1.000 οικογένειες περίπου δεν είχαν 
την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν µε τον τρόπο που επι-
θυµούσαν τους δικούς τους ανθρώπους. 

Η τροµοκρατική επίθεση στην καρδιά των ΗΠΑ προ-
κάλεσε ένα ντόµινο εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα. Εξελί-
ξεις των οποίων ο απόηχος επηρέασε και εξακολουθεί 
να επηρεάζει ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. 

Πόλεµος κατά της τροµοκρατίας
Οι µυστικές υπηρεσίες ταυτοποίησαν τους τροµοκρά-
τες της Αλ Κάιντα, οργάνωση την οποία υποστήριζαν 
και ενίσχυαν οι Ταλιµπάν στο Αφγανιστάν. Ο πρόεδρος 
Μπους απαίτησε από τους Ταλιµπάν την παράδοση του 
αρχηγού της Αλ Κάιντα, Οσάµα Μπιν Λάντεν, στις αρχές 
των ΗΠΑ, όταν οι τελευταίοι αρνήθηκαν, οι ΗΠΑ και 
οι σύµµαχοι του ΝΑΤΟ ξεκίνησαν την Επιχείρηση Ε-
λευθερία – Operation Enduring Freedom, όπως ονοµά-
στηκε επίσηµα από την αµερικανική κυβέρνηση ο πό-
λεµος κατά της τροµοκρατίας. 
Ο πόλεµος στο Αφγανιστάν έληξε πρόσφατα µε τα α-
µερικανικά στρατεύµατα να αποχωρούν και τους Ταλι-
µπάν να καταλαµβάνουν σε ελάχιστες ηµέρες την Κα-
µπούλ, προκαλώντας φόβο και απόγνωση σε πολλούς 
Αφγανούς πολίτες, κυρίως γυναίκες και παιδιά. 
20 χρόνια µετά την 11η Σεπτεµβρίου και ο πόλεµος 
κατά της τροµοκρατίας δεν κερδήθηκε ποτέ. Το διαφω-
τιστικό ντοκιµαντέρ του Netflix «Σηµείο καµπής: Η 11η 
Σεπτεµβρίου και ο πόλεµος κατά της τροµοκρατίας», ε-
πιβεβαιώνει του λόγου το αληθές. Μέσα σε πέντε ωρι-
αία επεισόδια, αποτυπώνει τις απόψεις κυβερνητικών 
στελεχών της κυβέρνησης Μπους, πρακτόρων της CIA 
και του FBI, πρώην µελών της Αφγανικής κυβέρνησης, 
µελών των Ταλιµπάν, απλών πολιτών και ανθρώπων 
που επιβίωσαν από τις επιθέσεις. 
Είκοσι χρόνια µετά, Αφγανιστάν και ΗΠΑ βρέθηκαν 
πάλι στην αρχή, «ο κόσµος γίνεται µάρτυρας των απο-
καρδιωτικών εικόνων µε ανθρώπους να κρέµονται από 
τις ρόδες αεροσκαφών στο Αφγανιστάν σε µια απέλ-
πιδα προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη χώρα που κατέ-
λαβαν ξανά οι Ταλιµπάν. Μετά τον πιο χρονοβόρο πό-
λεµο στην ιστορία των ΗΠΑ, που κόστισε µερικά τρι-
σεκατοµµύρια δολάρια. Έπειτα από τον χαµό χιλιάδων 
Αµερικανών στρατιωτών και εκατοντάδων χιλιάδων Αφ-
γανών, οι Ταλιµπάν κατέλαβαν τη χώρα λίγες ηµέρες 
µετά την αποχώρηση των αµερικανικών στρατευµάτων. 
Καθώς αυτό το Σάββατο σηµατοδοτείται το τέλος µιας ε-
ποχής, πρέπει να αναστοχαστούµε πώς µας άλλαξε αυτή 
η µέρα ως ανθρώπους και πολίτες αυτής της χώρας», ε-
πισηµαίνει ο σκηνοθέτης του ντοκιµαντέρ Μπράιαν 
Κναπενµπέργκερ. 



3.500 παιδιά έχασαν τουλάχιστον 
έναν γονέα κατά τις τροµοκρατικές 
επιθέσεις σε Νέα Υόρκη και 
Ουάσινγκτον
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Η αλλαγή
Η 11η Σεπτεµβρίου δεν άλλαξε µόνο τις ΗΠΑ και τους 
πολίτες της. Άλλαξε τη νοοτροπία, τη συλλογική ψυχο-
λογία, την ανθρώπινη φύση στον πυρήνα της. 
Έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν έξι µήνες και ένα 
χρόνο µετά τις επιθέσεις έδειξαν πως πάνω από το 10% 
του πληθυσµού που δεν είχε βιώσει απευθείας τα χτυ-
πήµατα και κατοικούσε εκτός Νέας Υόρκης και Ουάσι-
γκτον παρουσίασε ∆ιαταραχή Μετατραυµατικού Στρες. 
Έξι µήνες µετά τις επιθέσεις, το 75% του αµερικανικού 
πληθυσµού εξέφραζε την ανησυχία του και τον φόβο 
πως µπορεί κάτι να συµβεί στους ίδιους και τις οικογέ-
νειές τους. Το κλίµα ανασφάλειας ενισχύθηκε τα επό-
µενα έτη µε τα τροµοκρατικά χτυπήµατα σε Λονδίνο, 
Παρίσι και Βρυξέλλες. Το modus operandi παρόµοιο. 
Τροµοκράτες, στο όνοµα της υποτιθέµενης θρησκευτι-
κής τους πίστης, προκαλούσαν όσο περισσότερες απώ-
λειες µπορούσαν πέφτοντας και οι ίδιοι σε ένα ανεξή-
γητο καθήκον. Τα χτυπήµατα ήταν τόσο µαζικά που επί 
της ουσίας συµβόλιζαν την αντίθεση και το µίσος απέ-
ναντι σε έναν τρόπο ζωής, απέναντι σε µια νοοτροπία, α-
πέναντι σε ένα ιδεολογικό οπλοστάσιο. Αυτό της ∆ύσης. 
Η αµφιβολία που φυτεύτηκε στο µυαλό των ανθρώπων 
έδωσε έρεισµα στην ξενοφοβία και στην εναντίωση α-
πέναντι σε µουσουλµάνους, Άραβες, κατοίκους προερ-
χόµενους από τη Μέση Ανατολή. 
Τα εγκλήµατα µίσους στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατακό-
ρυφα. Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε τα επόµενα 
χρόνια µετά τις επιθέσεις, περισσότεροι από 20% των 
Αραβοαµερικανών κατοίκων είχαν δηλώσει πως έπε-
σαν θύµατα ρατσιστικής βίας. Το 48% των Αµερικανών 
µουσουλµάνων δήλωσαν πως η καθηµερινότητά τους 
άλλαξε ραγδαία µετά την 11η Σεπτεµβρίου, ενώ το 57% 
δήλωσαν πως είχαν βιώσει ρατσισµό και προκατάληψη 
ιδίως σε ό,τι αφορούσε το εργασιακό περιβάλλον. Η 
καχυποψία µεταξύ των πολιτών στις δυτικές κοινωνίες 
ήταν διάχυτη και δικαιολογηµένη. 
Όταν στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπου κυριαρχούν αρ-
νητικά συναισθήµατα όπως λόγου χάρη ο φόβος ή ο 
θυµός, ενεργοποιείται το ένστικτο της επιβίωσης και η 
ανοχή σε καταστάσεις κάµπτεται. Η λογική σκέψη περιο-
ρίζεται καθώς ο φόβος καλεί το άτοµο σε ένα και µόνο κα-
θήκον, να προστατέψει τον εαυτό του και τους δικούς του. 
Οι συνέπειες που ακολούθησαν την 11η Σεπτεµβρίου 
ήταν τραγικές. 18.000 άτοµα εµφάνισαν ασθένειες ως α-
ποτέλεσµα της τοξικής σκόνης που ήταν διάχυτη στον 
αέρα κατά τα επόµενα έτη. Το 30-40% των εγκύων που 
εισέπνευσαν τοξική σκόνη γέννησαν παιδιά µε προ-
βλήµατα στους πνεύµονες. 3.500 παιδιά έχασαν τουλά-
χιστον έναν γονέα κατά τις επιθέσεις στη Νέα Υόρκη. 
Οι νόµοι αυστηροποιήθηκαν. Η υπηρεσία Εθνικής Α-
σφαλείας των ΗΠΑ στο όνοµα του πατριωτικού νόµου 
εγκατέστησε προγράµµατα λογισµικού που επέτρεπαν 
παρακολουθήσεις συνοµιλιών, τα ταξίδια έγιναν δύ-
σκολα µε τις απαγορεύσεις να ενισχύονται, οι «πατρι-
ωτικοί» νόµοι επέτρεπαν απίστευτη κατάχρηση εξου-
σίας σε όποιον ήταν ύποπτος για τροµοκρατία και όχι 
ένοχος. 
Το αµφιλεγόµενο κέντρο κράτησης στο Γκουαντάναµο 
επέτρεψε στις ΗΠΑ να µεταφέρει και να κρατά ύπο-
πτους για τροµοκρατία χωρίς ουσιαστικά να τηρούνται 
οι κανόνες της Συνθήκης της Γενεύης. Πληροφορίες 
για βασανιστήρια, κακοποίηση και αποανθρωποποίηση 

συχνά κυκλοφορούσαν για το Γκουαντάναµο, στο οποίο 
παραµένουν ακόµα και σήµερα 39 κρατούµενοι. Συνο-
λικά, από το 2002 780 άτοµα έχουν κρατηθεί στο Γκου-
αντάναµο µε τα 731 να έχουν πλέον µεταφερθεί χωρίς 
να αποδεικνύεται ενδεχόµενη ανάµειξη σε τροµοκρα-
τία. 
Ο ανεξήγητος πόλεµος των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003 που 
εντάχθηκε στο γενικότερο πλαίσιο του «πολέµου κατά 
της τροµοκρατίας» ήταν αποτέλεσµα του παραλογι-
σµού που επικράτησε µετά την 11η Σεπτεµβρίου. Οι α-
νείπωτοι βασανισµοί κρατουµένων στις φυλακές Αµπού 
Γκράιµπ, λίγο έξω από τη Βαγδάτη, έδωσαν αφορµή για 
συζητήσεις περί ψυχολογίας του κακού. 

Στη «λογική» του µίσους
Η ανθρώπινη φύση είχε αλλάξει. Η ηθική των ανθρώ-
πων άρχισε να λειτουργεί επιλεκτικά. Η τροµοκρατία 
δυστυχώς είχε κάνει καλά τη δουλειά της, όχι όµως και 
ο πόλεµος εναντίον της. Μπορείς άραγε να πολεµήσεις 
το µίσος µε µίσος;
Αναλυτές τα τελευταία χρόνια έχουν καταλήξει πως το 
προφίλ των τροµοκρατών ουδεµία σχέση έχει µε τη 
θρησκευτική ιδεολογία ή οποιαδήποτε ιδεολογία τε-
λικά. Σε πρώτο επίπεδο οι τροµοκράτες ικανοποιούν 
την έµφυτη ενόρµηση του ανήκειν µε το να συµµετέ-
χουν σε µια οµάδα που συνδέεται µε δεσµούς µίσους 
προς κάποιον άλλο. Όπως έχει επισηµάνει ο Άντριου 
Σίλκε, ένας από τους διασηµότερους καθηγητές εγκλη-
µατολογίας στο Λονδίνο, σε έρευνα που πραγµατοποί-
ησε µεταξύ φυλακισµένων τζιχαντιστών, στην ερώτηση 
γιατί επέλεξαν τον «ιερό πόλεµο» και την τροµοκρατία 
όλοι απαντούν αρχικά πως η ιδεολογία τους εξώθησε. 
Ωστόσο, «όταν η συζήτηση εξελίσσεται, µαθαίνω για οι-
κογενειακά προβλήµατα όταν ήταν παιδιά, προβλήµατα 
στο σχολικό περιβάλλον, οικονοµικά προβλήµατα, απο-
γοητεύσεις στην προσωπική ζωή, µια γενικευµένη απο-

τυχία, µια κοινωνική περιθωριοποίηση που τους κάνει 
να αποζητούν µια τυφλή εκδίκηση». 
Η ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Άλις Μίλερ στο δι-
αφωτιστικό βιβλίο της «∆ρόµοι της ζωής» ανέλυσε δι-
εξοδικά πώς γεννιέται το µίσος. Η ίδια µιλάει για κα-
ταπιεσµένα συναισθήµατα ετών τα οποία µοιραία θα 
εκδηλωθούν απέναντι σε κάποιον αδύναµο. «Τότε τα 
καταπιεσµένα συναισθήµατα ξεσπούν µε τρόπο αδίστα-
κτο κατά των µειονοτήτων. Αυτό το ονοµάζουµε ξενο-
φοβία, και τα θύµατα ποικίλλουν από τόπο σε τόπο […] 
Μόνο οι λόγοι αυτού του µίσους είναι παντού οι ίδιοι 
[…] Σκοτώνουν και βασανίζουν ξένους ανθρώπους, που 
δεν τους έχουν κάνει τίποτε κακό, κι ύστερα ωραιοποι-
ούν τις φρικαλεότητές τους µε υποτιθέµενες θρησκευτι-
κές ή πολιτικές ιδέες. Φυσικά, δεν έχουν ιδέα πως πάνω 
σε αυτούς τους ανθρώπους εκδικούνται για την τροµο-
κρατία που γνώρισαν οι ίδιοι στην πρώιµη παιδική τους 
ηλικία».
Είκοσι χρόνια µετά την 11η Σεπτεµβρίου, οι εικόνες 
από τις επιθέσεις εξακολουθούν να προκαλούν σοκ. Οι 
ΗΠΑ πληγώθηκαν ανεπανόρθωτα αλλά στην πορεία α-
ναζήτησης και τιµωρίας του εχθρού, λησµόνησαν τις 
αρχές του ανθρωπισµού και του ορθολογισµού. 
Μερικές ηµέρες µετά την 11η Σεπτεµβρίου 2001, στο 
µνηµόσυνο που πραγµατοποιήθηκε στον καθεδρικό 
ναό της Ουάσιγκτον για τα θύµατα της τροµοκρατίας, ο 
Αιδεσιµότατος Νέιθαν Μπάξτερ συµβούλευσε το ποί-
µνιό του: «Καθώς ενεργούµε, ας µην γίνουµε σαν τους 
εχθρούς µας». Το µίσος δεν εξαλείφεται µε µίσος. 
Τα άψυχα µνηµεία γύρω από το Σηµείο Μηδέν, στην 
καρδιά της Νέας Υόρκης, αποδεικνύουν του λόγου το 
αληθές προσπαθώντας να διατηρήσουν όποιο ψήγµα 
µνήµης έχει αποµείνει από τους 2.977 ανθρώπους που 
έχασαν τη ζωή τους. Το ίδιο και τα άψυχα µνηµεία στο 
Λονδίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, το Αφγανιστάν, το 
Ιράκ…



ριφρόνηση της γνώµης, της δεξιότητας και της αξίας των 
υπολοίπων. Ταυτόχρονα, θριάµβευσαν οι πάσης φύσεως 
κραυγάζοντες, περίεργοι και έξαλλοι, οι οποίοι υπόσχο-
νταν λαγούς µε πετραχήλια. Η ελληνική κοινή γνώµη πα-
ρέµενε µακριά από κάθε προσγείωση που θα επέτρεπε να 
αντιµετωπιστούν ορθολογικά (και συναινετικά) τα τερά-
στια προβλήµατα της χώρας. Η επιλογή Σαµαρά να οδη-
γήσει τη χώρα σε εκλογές και να µη στηρίξει την κυβέρ-
νηση Παπαδήµου απελευθέρωσε τους ασκούς του Αιό-
λου. Τελικά, συγκυβέρνησε µε το ΠΑΣΟΚ, θέλοντας και 
µη, µετά τις δεύτερες εκλογές του 2012, και αφού προη-
γουµένως έκανε τη δική του κωλοτούµπα µε το «ουδείς α-
ναµάρτητος». Η κοινή γνώµη άρχισε να χωνεύει –βίαια– 
το ενδεχόµενο συναινετικής διακυβέρνησης της χώρας. 
Καταλήξαµε µε όρους συγκρουσιακούς στην κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και στην αναπόφευκτη πρόσκρουση 
στον τοίχο. Ο Αλέξης Τσίπρας, ζήτησε και έλαβε, αυτήν 
τη φορά, τη συναίνεση της αντιπολίτευσης ενόψει τη δι-
απραγµάτευσης και στη συνέχεια της υπογραφής του 
τρίτου µνηµονίου. Είχε προηγουµένως, κι αυτός, βρε-
θεί σε τραγικό αδιέξοδο και αντιµετώπιζε όχι απλώς πο-
λιτική καταστροφή, αλλά τον σαφή κίνδυνο να παρασύ-
ρει τη χώρα σε ολοκληρωτική εξαφάνιση. Η κοινή γνώµη 
άρχισε να προσγειώνεται, όπως έδειξε το γεγονός ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις δεύτερες εκλογές του 2015 στη λο-
γική ότι αυτός θα εφαρµόσει καλύτερα από τους άλλους 
το µνηµόνιο. Η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ θεµελιώ-
θηκε ακριβώς την 20ή Σεπτεµβρίου 2015, στη δεύτερη ε-
κλογή. Η δεύτερη θητεία απέδειξε ότι όλα τα προηγουµέ-
νως λεχθέντα ήταν εκτός τόπου και χρόνου, επικίνδυνα 
και καταστροφικά και ότι ο ορθός δρόµος είναι ένας και 
προϋποθέτει αποδοχή της πραγµατικότητας. 
Η τέταρτη διαδοχική φορά που ζητήθηκε εµφαντικά από 
κυβέρνηση η συναίνεση της αντιπολίτευσης ήταν αυτή 

Το 2009, υπό το βάρος της κακής οικονοµικής 
κατάστασης της χώρας, ο Κώστας Καραµανλής 
ζήτησε στήριξη από την αντιπολίτευση για να 
αντιµετωπιστεί η επερχόµενη χρεοκοπία. ∆εν 

την έλαβε και προκήρυξε εκλογές. Κατηγορήθηκε από 
τους δικούς του οπαδούς ότι παρέδωσε χωρίς µάχη. Σε 
εκείνες τις εκλογές, θριάµβευσε ο Γεώργιος Α. Παπαν-
δρέου, µε το γνωστό «λεφτά υπάρχουν», η δε Ν∆ υπέστη 
µια αξιοπρεπή, όπως τα επόµενα χρόνια έδειξαν, ήττα. Ο 
Κώστας Καραµανλής έβαλε τις βάσεις της στρατηγικής 
ήττας του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έκτοτε δεν συνήλθε και το 
πιθανότερο είναι ότι δεν θα το καταφέρει ποτέ. Ο Κώστας 
Καραµανλής είχε κάνει µια πρωτοφανή για τα ελληνικά 
«γηπεδικά» δεδοµένα προεκλογική εκστρατεία, προτεί-
νοντας δύο χρόνια λιτότητας. Το «λεφτά υπάρχουν» σκέ-
πασε τα πάντα και «θριάµβευσε». Να σηµειώσουµε εδώ 
ότι στη βάση δεν υπήρχε καµία απολύτως λογική συναί-
νεσης. Η ελληνική κοινή γνώµη βρισκόταν εκτός τόπου 
και χρόνου.
∆ύο χρόνια µετά, ο Γεώργιος Α. Παπανδρέου ήταν αυτός 
που ζήτησε συναίνεση για την αντιµετώπιση των προβλη-
µάτων της χώρας. Είχαµε ήδη µπει στο πρώτο µνηµόνιο 
και τα πράγµατα είχαν στραβώσει πολύ. Μετά το «λεφτά 
υπάρχουν», η κοινή γνώµη είχε υποστεί τεράστιο σοκ και 
δεν είχε την εµπειρία και τη γνώση για να φερθεί ώριµα. 
Η συναίνεση δόθηκε για ορισµένο χρόνο και µε λεόντει-
ους όρους εκ µέρους του τότε αρχηγού της Ν∆ Αντώνη 
Σαµαρά και οδηγηθήκαµε στην κυβέρνηση Παπαδήµου. 
Η κατάσταση αντιµετωπίστηκε ως ευκαιρία για να φύγει 
το ΠΑΣΟΚ από την κυβέρνηση και να επανέλθει η Ν∆. 
Οι εκλογές του 2012 έδωσαν στη Ν∆ το µικρότερο ιστο-
ρικά ποσοστό της (18%) και έδειξαν τι µπορεί να σηµάνει 
η περιχαράκωση ενός χώρου σε στενά παραταξιακά πλαί-
σια, η προβολή των «δικών µας» αξιών και η πλήρης πε-

του τελευταίου ανασχηµατισµού, µε την υπουργοποίηση 
Αποστολάκη. Η ουσιώδης διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση, 
το κόµµα που τη στηρίζει και η χώρα δεν βρίσκονται αντι-
µέτωπες µε το φάσµα της καταστροφής, όπως συνέβαινε 
στις προηγούµενες περιπτώσεις. Ταυτόχρονα, στα θέµατα 
πυρκαγιών και υγείας η αντιπολίτευση καλούσε έντονα σε 
συναινετικές επιλογές. Η παρούσα κυβέρνηση, στα τέλη 
του προηγούµενου µήνα ,είχε καταφέρει να βγει σχετικά 
αλώβητη και από την κρίση των πυρκαγιών. Οι προηγηθεί-
σες κρίσεις, αρχής γενοµένης από τη θεοµηνία της Χαλκι-
δικής, τις πληµµύρες, τους σεισµούς, τα εθνικά, το µετανα-
στευτικό και την πανδηµία, επιβεβαίωσαν ότι έχει και δι-
αχειριστική επάρκεια να αντεπεξέλθει και συντεταγµένη 
πολιτική. Το ίδιο και η, τηρουµένων των αναλογιών, συνέ-
πεια στην υλοποίηση του προεκλογικού της προγράµµα-
τος, ασχέτως τού αν κανείς συµφωνεί µε αυτό.
Οι φίλιες δυνάµεις είδαν στην επιλογή Αποστολάκη µια 
ακατανόητη κίνηση, ασύµβατη µε την πολιτική ηγεµο-
νία του Κυριάκου Μητσοτάκη. ∆ιαµαρτυρήθηκαν για το 
ρίξιµο των «δικών µας παιδιών». Αν θέλαµε ΣΥΡΙΖΑ, θα 
τον ψηφίζαµε, σχολίασαν αρκετοί (και ύστερα κατηγόρη-
σαν τον ΣΥΡΙΖΑ για διχαστική πολιτική). Αδυναµία, ανι-
κανότητα, γκάφα, ζαλάδα και όλα τα συναφή αποτέλεσαν 
τον σχολιασµό και εκ µέρους της αντιπολίτευσης. Ελάχι-
στοι ασχολήθηκαν µε τη στόχευση του Μητσοτάκη. Είναι 
εύκολο να πούµε ότι ξαφνικά έχασε τις ικανότητές του και 
το έριξε στις γκάφες. Σκόπιµο είναι όµως να αναζητήσουµε 
τη γενεσιουργό αιτία της πρόθεσής του να προσεγγίσει την 
αντιπολίτευση. Πολιτικά, είναι πρωτοφανής κίνηση το να 
προσφερθεί συγκυβέρνηση στην αξιωµατική αντιπολί-
τευση χωρίς η κυβέρνηση να είναι στριµωγµένη.
Το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης το διέπραξε δείχνει ότι αι-
σθάνεται ασφαλής. ∆είχνει επίσης ότι δεν περιµένει να 
περιέλθει στην κατάσταση απελπισίας των προκατόχων 
του, πριν ζητήσει τη συναίνεση. Για άλλη µια φορά, ο πρω-
θυπουργός βρίσκεται πολύ πιο µπροστά από την κοινή 
γνώµη. Θα µπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς ως κι επι-
κίνδυνο για τον ίδιο, ωστόσο η ιστορία µαρτυρά υπέρ του! 
Η επιλογή Στυλιανίδη δείχνει ότι ο πρωθυπουργός εξακο-
λουθεί να έχει αξιόλογες επιλογές, γεγονός που ενισχύει 
τη σηµασία της πρότερης επιδίωξης συναινετικών επιλο-
γών.
Η λογική της οργής στην οποία επενδύει η αντιπολίτευση 
δεν έφερε καθόλου καλά αποτελέσµατα για τη χώρα. Έτσι 
αναδείχθηκε η αντιπολίτευση, έτσι επιλέγει να προχωρή-
σει (ενδεχοµένως και για να µην αλλάξει ηγεσία). Η λο-
γική της οργής αναδύεται εν µέρει και στις τάξεις του κυ-
βερνώντος κόµµατος, διά της αποστροφής της συνεργα-
σίας µε «µουσαφίρηδες».
Η οργή της λογικής, η οργή που στρέφεται εναντίον των α-
κροτήτων και δέχεται ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι έχουν ά-
ξιους ανθρώπους, ικανούς να υπηρετήσουν τη χώρα, χωρίς 
αγκυλώσεις, αποστρέφεται το οπαδιλίκι, τις ακρότητες, τα 
θέσφατα, τον µηδενισµό του αντιπάλου, την απαξίωση. 
Προϋποθέτει νηφαλιότητα, ελεύθερη σκέψη και κυρίως 
αυτοπεποίθηση και αυτάρκεια.
Η θέση της χώρας ήταν και παραµένει δυσχερής µετά τη 
χρεοκοπία, την πανδηµία και την σε εξέλιξη παγκόσµια οι-
κονοµική κρίση. ∆εν λύσαµε τα θέµατά µας, δεν εξασφα-
λίσαµε το µέλλον των παιδιών µας ακόµη. Το πώς θα επι-
βιώσουµε συναρτάται άµεσα µε τις διαθέσεις µας απέναντι 
στην οργή και τη λογική.

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Η λογική της οργής 
και η οργή της λογικής

 ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ–
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΟΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ IDEF
Η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται έως 17 Σεπτεµβρίου

Σ
υνεχίζεται και για τον Σεπτέµβριο ο 
δεύτερος κύκλος της εκπαιδευτικής 
συνεργασίας της ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ µε το ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (IdEF).
Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF είναι Ακαδηµα-

ϊκός Συνεργάτης της Εθνικής Ολυµπιακής Ακαδηµίας 
(ΕΘΝΟΑ), Ακαδηµαϊκός Συνεργάτης της Ελληνικής 
Ολυµπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) και Υποστηρικτής της 
Ελληνικής Ολυµπιακής Οµάδας.
Στα πλαίσια της συνεργασίας, µε ορίζοντα τους Ολυµπι-
ακούς στο Παρίσι το 2024, παρέχονται από το Κολλέγιο 
Υποτροφίες σπουδών 50%, µε φοίτηση στην Αθήνα ή εξ 
αποστάσεως, σε σύµπραξη µε το διεθνώς αναγνωρι-
σµένο ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο Sorbonne Paris 
Nord.
Η Παροχή περιλαµβάνει πέντε (5) υποτροφίες 50% στο 
Πρόγραµµα «Επιστήµες και Τεχνικές Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισµού - STAPS». Η διάρκεια των σπουδών 
είναι τριετής ή τετραετής, τα µαθήµατα γίνονται στην 
ελληνική γλώσσα και το πτυχίο που απονέµεται είναι το 
Κρατικό Γαλλικό Πτυχίο της Σορβόννης, που αναγνω-
ρίζεται σε όλη την Ευρώπη.
Το Κολλέγιο προσφέρει µέσω της ΕΘΝΟΑ σε κάθε 
Αθλητική Οµοσπονδία πέντε (5) Υποτροφίες τετραετούς 
φοίτησης στο Πρόγραµµα «Επιστήµες και Τεχνικές 

Φυσικής Αγωγής» του Κολλεγίου για Έλληνες αθλητές 
τους. Συνολικά ο αριθµός των Υποτροφιών προτείνε-
ται να αφορά 250 αθλητές (5 αθλητές * 50 Αθλητικές 
Οµοσπονδίες). Η Υποτροφία αφορά τους αθλητές που 
θα δηλωθούν από την ΕΘΝΟΑ, κατόπιν πρότασης των 
Αθλητικών Οµοσπονδιών, ισχύει µέχρι την πλήρη 
ολοκλήρωση των σπουδών των Υποτρόφων (1 έως 4 
έτη) και καλύπτει το 50% των διδάκτρων στο Κολλέγιο, 
ήτοι € 3.000 ετησίως. Η υποχρέωση των Υπότροφων 
θα είναι η καταβολή της εγγραφής στο Πανεπιστήµιο 
της Σορβόννης, ήτοι € 900 ετησίως, και του υπόλοιπου 
50% των διδάκτρων, ήτοι € 3.000 ετησίως. 
Τα µαθήµατα γίνονται στην ελληνική γλώσσα και µπο-
ρούν να πραγµατοποιηθούν είτε µε φυσική παρουσία 
είτε εξ αποστάσεως. Βασική προϋπόθεση για την 
εγγραφή είναι το Απολυτήριο Λυκείου. Πτυχίο από ΑΕΙ 
ή άλλες Σχολές λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση 
του προγράµµατος των σπουδών. 
Η έναρξη των σπουδών γίνεται τον Οκτώβριο κάθε 
έτους.
Οι φοιτητές του Κολλεγίου είναι κανονικά εγγεγραµµέ-
νοι φοιτητές στο Πανεπιστήµιο Paris 13, έχουν την ίδια 
φοιτητική ιδιότητα και λαµβάνουν την ίδια εκπαίδευση 
µε τους φοιτητές που σπουδάζουν στο Παρίσι. Τα 
πτυχία που απονέµονται µετά την επιτυχή ολοκλήρω-
ση των σπουδών είναι τα Εθνικά Γαλλικά Πτυχία και 

αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρώπη και τον κόσµο ως 
πτυχία της Σορβόννης. Στην Ελλάδα, η αναγνώριση 
γίνεται από το ΑΤΕΕΝ (πρώην ΣΑΕΠ) του Υπουργείου 
Παιδείας & Θρησκευµάτων δυνάµει του ν.4093/2012 
(ΦΕΚ 222 Α΄) και δίνει δυνατότητα συµµετοχής σε 
διαγωνισµούς ΑΣΕΠ.

Εγγραφές
 
Για την εγγραφή µε Υποτροφία απαιτείται κατάθεση δή-
λωσης της ΕΘΝΟΑ προς το Κολλέγιο, κατόπιν πρότασης 
των Αθλητικών Οµοσπονδιών που θα επιβεβαιώνουν το 
δικαίωµα χρήσης της Υποτροφίας από τους προτεινόµε-
νους αθλητές. 
Επισηµαίνεται ότι λόγω του περιορισµένου αριθµού των 
υποτροφιών, οι αιτήσεις θα εξετάζονται κατά προτεραιό-
τητα υποβολής. 
∆εύτερος κύκλος ανακοίνωσης αποτελεσµάτων: 30 
Σεπτεµβρίου για αιτήσεις έως 17 Σεπτεµβρίου. 
Περαιτέρω πληροφορίες/διευκρινήσεις παρέχονται από 
την ΕΘΝΟΑ:
(210 68 78815, 210 6878912) email: hoa@ethnoa.org ή και 
στην ιστοσελίδα του IDEF: www.idef.gr
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ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ 
ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ... ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ;

Ο πρωθυπουργός έχει κάνει ∆ΥΟ σοβαρά 
λάθη τις τελευταίες εβδοµάδες, που µπο-
ρεί να οφείλονται στην αστική του ευγέ-
νεια, αλλά είναι και τα δυο Α∆ΙΚΑΙΟΛΟ-
ΓΗΤΑ.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΑΘΟΣ είναι φυσικά η αδιανόητη αποδοχή 
ενοχής και ευθυνών από τον πρωθυπουργό για τις πρω-
τοφανείς λόγω κλιµατικής κρίσης πυρκαγιές. Ο κ. Μη-
τσοτάκης πέτυχε έναν θρίαµβο µε τις σωστές εκκενώσεις: 
Ούτε ένας νεκρός, κανένας οικισµός δεν καταστράφηκε 
ολοκληρωτικά, ήρθε γρήγορα βοήθεια από 23 κράτη 
κ.ο.κ. Για πρώτη φορά λειτουργούσε, όσο γινόταν, ένα 
κράτος ευθύνης.
Η αποδοχή ευθυνών από την κυβέρνηση δεν έχει καµία 
βάση. Τι να πει ο Μπάιντεν µε 1.000.000 σπίτια χωρίς 
ρεύµα και δεκάδες νεκρούς; Τι να πει η Μέρκελ µε δε-
κάδες νεκρούς από βροχές (και οι δύο χώρες χωρίς το 
112 της ελληνικής κυβέρνησης). Ζήτησε κανείς τους συγ-
γνώµη;
Επιπλέον, ούτε κυβέρνηση µάγων δεν θα µπορούσε σε 
24 µήνες στην εξουσία να διορθώσει πλήρως ένα στρεβλό 
και ράθυµο κράτος που απέκτησε νοοτροπίες ωχαδερφι-
σµού στα 40 χρόνια της Μεταπολίτευσης.
Έτσι, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη πέτυχε τον ΘΡΙ-
ΑΜΒΟ των µηδέν νεκρών, αντί να τον υπερασπιστεί, µι-
λούσε για ευθύνες («είχαµε βάλει ψηλά τον πήχη και πε-
ράσαµε από κάτω»), ενώ, µε έναν εντελώς αχρείαστο ανα-
σχηµατισµό που στηρίχθηκε τάχα στις ευθύνες, κόπηκαν 
πρόσωπα που τα είχαν πάει πολύ καλά.
Το λάθος αυτό ολοκληρώθηκε όταν ο κ. Μητσοτάκης, 
µε βάση τις ανύπαρκτες ευθύνες και κρύβοντας τον ΘΡΙ-

ΑΜΒΟ του ελληνικού κράτους που σιγά-σιγά ο ίδιος δι-
ορθώνει, ανασχηµάτισε µια ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ κυβέρ-
νηση...
ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΛΑΘΟΣ του κ. Μητσοτάκη οφείλεται και 
πάλι στην αστική του ευγένεια. Είναι η προσπάθειά του 
να συνεννοηθεί πολιτικά µε την ΤΟΞΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙ-
ΤΕΥΣΗ, χάριν της ∆ηµοκρατίας.
Πρώτος ο Ανδρέας Λοβέρδος έκλεισε κατάµουτρα τις 
πόρτες στον ΣΥΡΙΖΑ, εξηγώντας πολύ σωστά ότι δεν 
µπορεί να υπάρχει καµία απολύτως συνεννόηση µε την 
οµάδα Τσίπρα που δεν έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, υ-
πονοµεύει - χρησιµοποιεί τους θεσµούς και που στήνει 
συνεχώς ανύπαρκτα σκάνδαλα για να χτυπήσει τους πο-
λιτικούς αντιπάλους.
Με λίγα λόγια, ο κ. Λοβέρδος εξήγησε ότι αυτοί που τον 
έβγαλαν, µαζί µε άλλους εννέα πολιτικούς, για Ειδικό 
∆ικαστήριο µε ψευδοµάρτυρες, ρυπαρά έντυπα προβο-
λής της χυδαιότητας και άλλες µεθοδεύσεις, θα είναι για 
πάντα εκτός κάθε συνεννόησης. ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.
Αναρωτιέται κανείς πώς ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να 
συνεννοηθεί λοιπόν µε αυτούς που κατηγορούν συστη-
µατικά τη σύζυγό του, την κόρη του, τον γιο του και τον 
ίδιο µε τερατολογίες και ασύστολα ψεύδη. Και µάλιστα, 
αυτούς που πολιτικά εκτιµούν ότι µόνο αν τον φθείρουν 
προσωπικά µπορεί να µειώσουν τις δηµοσκοπικές διαφο-
ρές, γι’ αυτό και τον καταγγέλλουν από το πρωί µέχρι το 
βράδυ για τα πάντα.
Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης φέρεται να δηλώνει ότι δεν πρό-
κειται πλέον να ασχοληθεί µε τον Αλέξη Τσίπρα και ότι 
δεν είναι διατεθειµένος να παρασυρθεί άλλο στην τυφλή, 
προσωπική αντιπαράθεση την οποία επιδιώκει ο αρχηγός 

του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την τοξική αντιπολίτευση.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι εξοργισµένος από την 
τακτική των ύβρεων και των ψεµάτων και τις συνεχείς 
προσωπικές επιθέσεις κατά του ιδίου και της οικογένειάς 
του και πως δηλώνει ότι πλέον τελειώνει κάθε συζήτηση 
µε τον Τσίπρα και το κόµµα του.
Μάλιστα, ο πρωθυπουργός αναφέρει πως, όσο κυβερνά, 
δεν πρόκειται ούτε να ασχοληθεί ούτε να αντιπαρατεθεί 
προσωπικά µε τον Αλέξη Τσίπρα.
Η αντιπαράθεση µε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει 
µόνο στις εκλογές. «Τότε θα υπάρξει η αναµέτρηση και 
τότε θα κρίνουν οι πολίτες», είναι η τελική του απόφαση.
Είναι µια σωστή απόφαση µόνο που θα πρέπει να ΕΠΕ-
ΚΤΑΘΕΙ σε όλα τα στελέχη της Ν∆. Καµία αντιπαράθεση 
στα κανάλια, καµία προσπάθεια να απαντηθούν τερατο-
λογίες, πρωθυπουργός και στελέχη πρέπει να συνοµι-
λούν ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
∆ιαφορετικά, δείτε τι «πέτυχαν» τα δύο λάθη του πρω-
θυπουργού. Στην πολιτική επικαιρότητα να είναι η δι-
χαστική τοξικότητα της αντιπολίτευσης, µε αυτή να α-
σχολούνται ΜΜΕ και πολίτες, και τα σηµαντικά να 
αποκρύπτονται ή να περνούν απαρατήρητα. Μάλιστα α-
ποτυπώνονται και στις δηµοσκοπήσεις.
Τέλος, είναι και ζήτηµα ∆ηµοκρατίας πια να αποµονωθεί 
η τοξικότητα, µέσα από την ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ. Και φυ-
σικά αυτή η περιφρόνηση περιλαµβάνει και την κα Γεν-
νηµατά, που συναγωνίζεται τον κ. Τσίπρα σε αυτή την πο-
λιτική της φθοράς του πρωθυπουργού.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσιογράφος και συγ-
γραφέας.



Κύριος στόχος του 
προγράµµατος παραµένει 
η ανταπόκριση σε µία από 
τις σηµαντικότερες και 
επίκαιρες ανάγκες, την 
υγεία σε βρέφη και παιδιά

www.freesunday.gr 2712.09.2021

υγεία

∆ΩΡΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑ 

Έ
χοντας στον πυρήνα της φι-
λοσοφίας της την προσφο-
ρά στην κοινωνία, η αµιγώς 
ελληνική εταιρεία προϊό-
ντων προσωπικής υγιεινής 
ΜΕΓΑ συνεχίζει τις δράσεις 
µε στόχο τη συνδροµή της 

Ελληνικής Πολιτείας στις ενέργειες στήριξης 
των πολιτών. Η ΜΕΓΑ, η οποία λειτουργεί 
εδώ και δεκαετίες ως υπεύθυνος εταιρικός 
πολίτης, παραµένει σταθερή στη δέσµευσή 
της να σχεδιάζει και να υλοποιεί στοχευµένα 
προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 
τηρώντας έµπρακτα την υπόσχεσή της για 
δηµιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου, 
στηρίζοντας ιδιαίτερα τα πιο πολύτιµα µέλη 
της κοινωνίας µας, τα παιδιά. 
Έτσι, για όγδοη συνεχή χρονιά, σε συνεργα-
σία µε το Σωµατείο «Αντιµετώπιση Παιδικού 
Τραύµατος», η ΜΕΓΑ προσφέρει σύγχρονο 
ιατρικό εξοπλισµό σε Παιδιατρικές Κλινικές 
∆ηµοσίων Νοσοκοµείων στην Ελλάδα, µε 
κύριο µέληµα την έµπρακτη λειτουργική και 
τεχνική αναβάθµισή τους. 
Κύριοι στόχοι του προγράµµατος παραµένουν 

η ανταπόκριση σε µία από τις σηµαντικότε-
ρες και επίκαιρες ανάγκες, την υγεία µίας 
ιδιαίτερα ευάλωτης κοινωνικής οµάδας: τα 
βρέφη και τα παιδιά, αλλά και η θωράκιση 
των παιδιατρικών δοµών υγείας του δηµόσιου 
συστήµατος υγείας. 
Με το συγκεκριµένο πρόγραµµα, βάσει των 
ετήσιων στατιστικών στοιχείων των νοσοκο-
µείων, έχουν επωφεληθεί και έχουν λάβει 
έµπρακτη βοήθεια περισσότερα από 20.000 
βρέφη και παιδιά έως σήµερα. Μέρος των 
δωρεών υλοποιήθηκαν σε συνεργασία µε τις 
αλυσίδες σούπερ-µάρκετ Σκλαβενίτης, Lidl 

Hellas, Γαλαξίας και Χαλκιαδάκης. 
Οι δωρεές στα παιδιατρικά τµήµατα των νο-
σοκοµείων περιλαµβάνουν σύγχρονα ιατρι-
κά µηχανήµατα, καθώς και αναγκαίο ιατρο-
φαρµακευτικό και ιατρικό εξοπλισµό για το 
Νοσοκοµείο Παίδων Πεντέλης, το Νοσοκο-
µείο Παίδων «Αγία Σοφία», το Πανεπιστηµια-
κό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου «ΠΑΓΝΗ», 
την Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσο-
κοµείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηµατάς-Αγ. 
∆ηµήτριος», τη Μονάδα Αυξηµένης Φροντί-
δας Νεογνών της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής 
του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστη-
µίου Αθηνών στο Νοσοκοµείο Παίδων «Η 
Αγία Σοφία», τη Μαιευτική-Γυναικολογική 
Κλινική Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» 
και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων 
του Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο». 
Με όραµα τη δηµιουργία ενός καλύτερου 
µέλλοντος για τις επόµενες γενιές, καλύ-
πτοντας παράλληλα µε τον βέλτιστο δυνατό 
τρόπο τις ανάγκες των ελληνικών δοµών 
υγείας, η εταιρεία ΜΕΓΑ παραµένει πιστή 
στην υπόσχεσή της και βρίσκεται σταθερά 
δίπλα στα βρέφη και στα παιδιά.



 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Γιατί πρέπει να εµβολιάσω το παιδί µου

Α
νοίγουν αύριο τα σχολεία και οι επιστή-
µονες είναι βέβαιοι ότι θα ακολουθήσει 
ραγδαία αύξηση των κρουσµάτων, ειδι-
κά στα παιδιά. Μια τέτοια εξέλιξη ανα-
µένεται να οδηγήσει ακόµη και σε βαριά 

περιστατικά στα παιδιά και σε νοσηλείες, και για τον 
λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τα παιδιά να εµ-
βολιαστούν. 
Καίρια ερωτήµατα σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των 
εµβολίων, τις παρενέργειες και γενικότερα όσα αφο-
ρούν τον εµβολιασµό των ανηλίκων και απασχολούν 
ή προβληµατίζουν τους γονείς τους απάντησε πριν 
από λίγες µέρες η Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών. 
Με µόλις το 14% των παιδιών 12-14 ετών και το 26% 
των εφήβων 15-17 ετών να είναι εµβολιασµένοι, εί-
ναι σηµαντικό να επαναλάβουµε τις σηµαντικότερες 
απαντήσεις που δίνει η Εθνική Επιτροπή. 
Ειδικότερα:
1. Ποια εµβόλια εναντίον του κορονοϊού έχουν εγκρι-
θεί για τα παιδιά;
Τα εµβόλια που έχουν εγκριθεί απ’ τους ∆ιεθνείς Ορ-
γανισµούς Αξιολόγησης (FDA και EMA) για τα παιδιά 
ηλικίας άνω των 12 ετών είναι τα εµβόλια που έχουν 
παραχθεί µε τη µεθοδολογία mRNA και είναι: το εµ-
βόλιο Comirnaty της Pfizer Biontech και το Spikevax 
της Moderna.
2. Τι είναι τα εµβόλια mRNA;
Τα εµβόλια που έχουν παρασκευαστεί µε την τεχνο-
λογία mRNA δεν περιέχουν ιό, αλλά µια σειρά πλη-
ροφοριών (µήνυµα) για να εκπαιδεύσουν τα κύτταρά 

µας να φτιάξουν µια πρωτεΐνη (την πρωτεΐνη ακίδα 
του κορονοϊού), που θα ενεργοποιήσει το ανοσιακό 
σύστηµα για την παραγωγή προστατευτικών αντισω-
µάτων.
3. Ο εµβολιασµός των παιδιών γίνεται για να προστα-
τευτούν οι ανεµβολίαστοι ενήλικες;
Ο εµβολιασµός συστήνεται:
• Πρωτίστως για την προστασία της ατοµικής 

υγείας των ίδιων των παιδιών, σωµατικής και 
ψυχικής.

• Για την ασφαλή επιστροφή τους στο σχολείο και 
τις εξωσχολικές δραστηριότητες.

• Για τη µείωση της διασποράς του ιού στην οι-
κογένεια.

Η αυξηµένη εµβολιαστική κάλυψη µαθητών και εκπαι-
δευτικών θα µειώσει τη διασπορά του ιού στα σχολεία 
και συνεπώς τον αριθµό νέων κρουσµάτων στην κοινό-
τητα γενικότερα. Η µείωση της διασποράς του ιού στην 
κοινότητα εµποδίζει την εµφάνιση νέων µεταλλάξεων.
4. Μπορούν να εµβολιαστούν παιδιά µε αλλεργίες;
Ναι. Οι συνήθεις αλλεργίες σε τροφές, φάρµακα, 
περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα, χρωστικές, νυγµούς 
εντόµων δεν αποτελούν αντενδείξεις. 
5. Μήπως αν το παιδί µου νοσήσει µε Covid θα είναι 
προτιµότερο απ’ το να εµβολιαστεί;
Όχι. Με το εµβόλιο προστατεύεται χωρίς να διατρέχει 
κίνδυνο από πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες της νό-
σου. Άλλωστε και η ανοσία απ’ τη φυσική νόσο µειώ-
νεται µε την πάροδο του χρόνου.
6. Υπάρχει φόβος το εµβόλιο να αλλάξει το DNA του 

παιδιού - εφήβου;
Όχι. Το mRNA εµβόλιο δεν µπορεί να αλλάξει το αν-
θρώπινο DNA. Το mRNA δεν εισέρχεται ποτέ στον 
πυρήνα του κυττάρου που βρίσκεται το DNA.
7. Μπορεί το παιδί µου να νοσήσει απ’ το ίδιο το εµ-
βόλιο;
Όχι. Το εµβόλιο δεν περιέχει ζωντανό ιό. Εποµένως, 
δεν µπορεί να προκαλέσει λοίµωξη και νόσο.
8. Ποιες είναι οι συχνότερες ανεπιθύµητες ενέργειες 
απ’ τον εµβολιασµό;
Μέχρι σήµερα, απ’ τα πολλά εκατοµµύρια εµβολίων 
που έχουν γίνει (πάνω από 10.000.000 στις ηλικίες 
12-17 ετών), όσες έχουν αναφερθεί είναι ανάλογες 
των γνωστών εµβολίων. Ήπιες, διαρκούν λίγο και 
περιλαµβάνουν: πυρετό, κόπωση, πονοκέφαλο, µυ-
ϊκούς πόνους, ρίγη, διάρροια και πόνο στο σηµείο της 
ένεσης.
9. Το εµβόλιο mRNA µπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στην καρδιά; Πόσο επικίνδυνο είναι;
Σε σπάνιες περιπτώσεις (18 ανά 1.000.000), το εµβό-
λιο έχει συσχετιστεί µε φλεγµονή του µυοκαρδίου 
ή του περικαρδίου. Οι εκδηλώσεις αυτές συνήθως 
αφορούν νέους άρρενες ηλικίας 12 έως 29 ετών και 
εµφανίζονται λίγες ηµέρες µετά τη δεύτερη δόση του 
εµβολίου. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η νό-
σος αυτοπεριορίζεται.
10. Φοβάµαι για παρενέργειες που µπορεί να εµφα-
νιστούν χρόνια µετά τον εµβολιασµό.
Οι περισσότερες ανεπιθύµητες ενέργειες των εµβο-
λίων παρουσιάζονται τις πρώτες εβδοµάδες µετά τη 
χορήγησή τους. Τα mRNA εµβόλια καταστρέφονται 
απ’ τον οργανισµό µέσα σε ώρες, αφού δώσουν το 
«µήνυµα» για την παραγωγή αντισωµάτων. Κανένα 
συστατικό του εµβολίου δεν αθροίζεται στον οργανι-
σµό για να συνδεθεί µε µακροπρόθεσµη ανεπιθύµη-
τη ενέργεια.
11. Μετά τον εµβολιασµό των παιδιών - εφήβων, 
χρειάζονται µέτρα προφύλαξης κατά του κορονοϊού;
Ναι. Τα εµβολιασµένα παιδιά θα πρέπει να συνεχί-
σουν τη χρήση µάσκας, την τήρηση της κοινωνικής 
απόστασης, της υγιεινής των χεριών και της καθαρι-
ότητας του χώρου. Το εµβολιασµένο ασυµπτωµατικό 
παιδί µπορεί να µολυνθεί απ’ τον ιό και να τον µετα-
δώσει σε άλλο άτοµο του περιβάλλοντός του.
Ο εµβολιασµός θεωρείται πλήρης µετά τη συµπλή-
ρωση και των δύο δόσεων του εµβολίου.
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υγεία

Τα εµβόλια mRNA, τα οποία ενδεί-
κνυνται για τα παιδιά, δεν θα τους 
αλλάξουν το DNA
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Η ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΚΑΙ Η ΜΕΤΑ-COVID ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ: 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΛΥΣΕΩΝ

Τ
ο φθινόπωρο µας βρίσκει στο κατώ-
φλι της έναρξης της νέας σχολικής 
χρονιάς κι ενώ µέχρι πρότινος αυτή 
η εποχή συνδεόταν µε θετικά συναι-
σθήµατα χαράς και ανυποµονησίας, 
φέτος φαίνεται να διακατέχει τους µα-

θητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς το αίσθηµα 
της ανασφάλειας και ανησυχίας. Οι νέοι και οι οικογέ-
νειές τους παγκοσµίως έχουν βρεθεί αντιµέτωποι µε 
µια κρίση πρωτόγνωρη, που πλήττει την υγεία, αλλά και 
όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινής τους ζωής, στο οικο-
γενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Σηµαντι-
κές δυσκολίες κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν τα παιδιά 
και οι έφηβοι και ως προς τη συµµετοχή τους στη µαθη-
σιακή διαδικασία, καθώς στην Ελλάδα στις 11 Μαρτίου 
2020 για πρώτη φορά ανεστάλη η εκπαιδευτική διαδι-
κασία σε όλες τις σχολικές µονάδες της χώρας µε την πα-
ραδοσιακή της µορφή. Έκτοτε οι µαθητές και οι εκπαι-
δευτικοί κλήθηκαν να «κολυµπήσουν» στα αχαρτογρά-
φητα νερά της τηλεκπαίδευσης και να αντεπεξέλθουν 
σε µια σειρά συχνά εναλλασσόµενων περιοριστικών µέ-
τρων προστασίας.
Πολλοί µαθητές όλων των βαθµίδων, αλλά κυρίως οι έ-
φηβοι, φαίνεται να επιστρέφουν στα θρανία χωρίς τον 
ενθουσιασµό και την όρεξη των προηγούµενων ετών, α-
ποξενωµένοι από την ταυτότητα του «µαθητή» και αρ-
κετά εσωστρεφείς, συνέπεια του αισθήµατος της απο-
µόνωσης και αβεβαιότητας κατά τη διάρκεια των µηνών 
εγκλεισµού. Έχοντας βιώσει τη «χαµένη» χρονιά της τη-
λεκπαίδευσης, στα πλαίσια της οποίας σε αρκετές περι-
πτώσεις δεν κατέστη εφικτή η ουσιαστική συνέχιση της 
µαθησιακής διαδικασίας και διαταράχθηκε η αίσθηση 
της άµεσης διαπροσωπικής επαφής, πολλοί µαθητές 
έχουν δυσκολευτεί στην αφοµοίωση της διδακτέας ύλης 
και επιστρέφουν στις αίθουσες κουβαλώντας µαθησι-
ακά κενά, αλλά και ένα αίσθηµα µουδιάσµατος. Επι-
πλέον, η ανησυχία για την εξέλιξη της νόσου και τις επι-
πτώσεις της, η αίσθηση απώλειας ελέγχου για το µέλλον 
και ο φόβος για νέα ενδεχόµενη διατάραξη της σχολι-
κής καθηµερινότητας µε την πιθανή επιβολή νέων περι-
ορισµών δηµιουργούν εύλογα σύγχυση και θυµό στους 
νέους. Ειδικότερα στους εφήβους, των οποίων η ανά-
γκη για κοινωνικοποίηση, αυτοπροσδιορισµό και εξε-
ρεύνηση νέων σχέσεων και εµπειριών είναι σηµαντική, 
η επίδραση αυτής της ανασφαλούς συνθήκης είναι αρ-
κετά επιβαρυντική, οδηγώντας τους σε ψυχολογικές µε-
ταπτώσεις, αυξάνοντας τα επίπεδα άγχους, επιθετικότη-
τας, δυσφορίας και καταθλιπτικού συναισθήµατος και 
επιτείνοντας ήδη υπάρχουσες διαπροσωπικές και ενδο-
οικογενειακές δυσκολίες.
Είναι, εποµένως, σηµαντικό οι γονείς και οι εκπαιδευτι-
κοί να διευκολύνουν τους νέους σε µια όσο το δυνατόν 
πιο οµαλή επάνοδο στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τα απαραίτητα εργα-
λεία διαχείρισης των δύσκολων και αρνητικών συναι-
σθηµάτων, καλλιεργώντας την ψυχική ευελιξία και αν-
θεκτικότητά τους, µέσα από απλούς τρόπους διαχείρι-
σης της καθηµερινότητας.
Σηµαντική είναι η επαναφορά σε ένα σταθερό ηµερή-
σιο πρόγραµµα και ωράριο ύπνου, καθώς κατά τις θε-
ρινές διακοπές τα παιδιά, έχοντας ένα λιγότερο δοµη-
µένο ηµερήσιο πρόγραµµα, συχνά απορρυθµίζονται σε 
ό,τι αφορά το σταθερό ωράριο ύπνου. Ο επαρκής και 

σταθερός ύπνος βοηθά στην καλή κυτταρική ανανέωση 
και εγκεφαλική λειτουργία, διαδραµατίζοντας κοµβικό 
ρόλο στην ικανότητα επιτέλεσης σηµαντικών γνωστι-
κών λειτουργιών, απαραίτητων για τους µαθητές, όπως 
είναι η αφοµοίωση των πληροφοριών, η συγκέντρωση 
και η µνήµη. Ειδικότερα στους εφήβους, µελέτες υπο-
δεικνύουν πως η έλλειψη ποιοτικού ύπνου βλάπτει την 
κριτική ικανότητα αλλά και την ικανότητα αντίστασης 
στις παρορµήσεις. Εποµένως, η ενθάρρυνση της επι-
στροφής σε ένα σταθερό ωράριο ύπνου αρκετά πριν από 
την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα επιτρέψει στα παι-
διά και τους εφήβους να ξεκουράζονται σωµατικά και 
πνευµατικά, ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στην 
µαθητική καθηµερινότητα. Παράλληλα, η σταδιακή ε-
παναφορά του ηµερήσιου προγράµµατος των παιδιών 
και εφήβων σε µια πιο σταθερή και προβλέψιµη µορφή 
µπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της αίσθησης ασφά-
λειας και ελέγχου, καθώς και στην καλλιέργεια της ι-
κανότητας οριοθέτησης και ανάπτυξης κινήτρων για τη 
νέα σχολική χρονιά.
Πριν από την έναρξη των σχολείων είναι σηµαντικό να 
ωθήσουµε τους µαθητές να προσδιορίσουν και να θέ-
σουν στόχους που έχουν νόηµα για τους ίδιους, καθώς 
και να προτείνουν τρόπους επιβράβευσης κάθε φορά 
που επιτυγχάνεται κάποιος από αυτούς. Αυτοί οι στό-
χοι δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται µε τις σχολι-
κές επιδόσεις, αλλά µπορεί να συνδέονται µε οτιδήποτε 
είναι σηµαντικό για το κάθε παιδί, όπως µε τις κοινωνι-
κές τους συναναστροφές ή τις σχέσεις µε τους γονείς/εκ-
παιδευτικούς τους, καθώς και µε την εξερεύνηση νέων 
ταλέντων και την κατάκτηση νέων δεξιοτήτων. Απαραί-
τητο είναι να βοηθηθούν οι νέοι στο να θέτουν στόχους 
σαφείς, ρεαλιστικούς και εφικτούς, έτσι ώστε να απο-
φευχθεί το αίσθηµα µαταίωσης, αποτυχίας και η εγκα-

τάλειψη της προσπάθειας.
Είναι επίσης εξαιρετικά βοηθητικό οι εκπαιδευτικοί 
όλων των βαθµίδων να αφιερώσουν τον απαραίτητο 
χρόνο και χώρο στα παιδιά και τους εφήβους, ώστε να 
µοιραστούν τις εµπειρίες τους ως προς το πώς βίωσαν τη 
χρονιά που πέρασε και να εκφράσουν τα συναισθήµατά 
τους, τους προβληµατισµούς τους και τους στόχους τους 
για τη νέα χρονιά. Η παροχή ευκαιριών εκ µέρους των 
εκπαιδευτικών για µοίρασµα και εµπερίεξη των δύσκο-
λων συναισθηµάτων είναι εξαιρετικά σηµαντική για την 
υγιή διαχείριση του άγχους των µαθητών και τη δηµι-
ουργία ενός κλίµατος ασφάλειας και αισιοδοξίας µέσα 
στη σχολική αίθουσα. Παράλληλα, βοηθά τους µαθη-
τές να δηµιουργήσουν δίκτυα ειλικρινούς επικοινωνίας 
και αλληλοβοήθειας µεταξύ τους, καλλιεργώντας την αί-
σθηση του ανήκειν.
Εξαιρετικά σηµαντική για τη διευκόλυνση των µαθητών 
και εκπαιδευτικών είναι, τέλος, η ευαισθητοποίηση και 
έµπρακτη αρωγή της πολιτείας, αφενός µέσα από τη δι-
ασφάλιση της υγειονοµικής θωράκισης των παιδιών και 
εφήβων έναντι του ιού και αφετέρου µέσα από την ε-
νίσχυση και καθιέρωση των προγραµµάτων προαγωγής 
της ψυχικής υγείας στο σχολικό περιβάλλον, τη στα-
θερή συµµετοχή επαγγελµατιών ψυχικής υγείας στα 
σχολεία και τη δηµιουργία κοινοτικών δικτύων στή-
ριξης των µαθητών, των οικογενειών τους και των εκ-
παιδευτικών. Συµπερασµατικά, παρά τους προβληµατι-
σµούς και τα εµπόδια που προκαλεί η πανδηµία, η νέα 
γενιά εξακολουθεί να οραµατίζεται µια θετική αλλαγή 
και να προσβλέπει σε µια µετα-Covid εποχή µε εντονό-
τερο το αίσθηµα της προσφοράς και της κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης και µε την κατάλληλη στήριξη από την πολι-
τεία θα παραµείνει ανθεκτική στις όποιες προκλήσεις 
παρουσιαστούν.



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

Προέλαση Λίβερπουλ και Μίλαν!

Σερί Tips

* Σαµπντόρια - Ίντερ (12/09, 13:30): Με κεκτηµένη 
ταχύτητα από την εξαιρετική περσινή αγωνιστική περί-
οδο ξεκίνησε το νέο πρωτάθληµα η Ίντερ. Οι Μιλανέζοι 
έκαναν το δύο στα δύο, επικρατώντας επί της Τζένοα (4-
0) και της Βερόνα (1-3) και µπορούν να περάσουν και 
από την έδρα της Σαµπντόρια. Το διπλό πληρώνει 1.65.

* Ρεν - Ρεµς (12/09, 16:00): Η Ρεµς είναι πολύ 
δυνατή στην έδρα της και έχει κερδίσει τα τέσσερα από 
τα πέντε τελευταία παιχνίδια της, µε πιο πρόσφατο αυτό 
επί της Ναντ (1-0). Έχει το προβάδισµα απέναντι στη 
Ρεµς, που αγνοεί τη νίκη µακριά από το «σπίτι» της στις 
τέσσερις τελευταίες αναµετρήσεις της. Ο άσος προσφέ-
ρεται στο 1.65.

* Κάντιθ - Ρεάλ Σοσιεδάδ (12/09, 19:30): Η Ρεάλ 
Σοσιεδάδ δείχνει να βρίσκει τα πατήµατά της και µετά 
την ήττα (4-2) στη πρεµιέρα από την Μπαρτσελόνα, 
ακολούθησαν δύο νίκες και µάλιστα µε το ίδιο σκορ (1-
0), επί της Ράγιο Βαγιεκάνο και της Λεβάντε. Η Κάντιθ 
παλεύει όλα τα παιχνίδια, δύσκολα όµως θα σταµατήσει 
την οµάδα του Αλγουακίλ. Το διπλό βρίσκεται στο 1.75.

Goal Tips

* Λυών - Στρασβούργο (12/09, 21:45): Με καλή 
ψυχολογία θα παραταχθούν στο παιχνίδι οι δύο 
οµάδες, που προέρχονται από θετικά αποτελέσµατα. 
Η Λυών, µετά τη νίκη (0-1) επί της Ναντ, ψάχνει τη 
δεύτερη, όµως και οι φιλοξενούµενοι σκοράρουν µε 
ευκολία. Το Over 2.5 πληρώνει 1.60.

* Ολυµπιακός - Ατρόµητος (12/09, 20:30): Η 
οµάδα του Μαρτίνς θέλει να ξεκινήσει µε το δεξί τις 
υποχρεώσεις της στο πρωτάθληµα και λογικά θα τα 
καταφέρει. Έχει δεχτεί, όµως, γκολ στα τέσσερα από 
τα πέντε τελευταία µατς και δύσκολα θα κρατήσει 
αλώβητη την εστία της απέναντι στον ενισχυµένο 
Ατρόµητο. Το Goal/Goal προσφέρεται στο 2.75.

* Ρόµα - Σασουόλο (12/09, 21:45): Περίοδο µε-
γάλης φόρµας διανύουν οι Ρωµαίοι, που «τρέχουν» 
ένα νικηφόρο σερί πέντε αγώνων σε πρωτάθληµα 
και Ευρώπη. Έχουν σηµειώσει 10 γκολ στα τρία πιο 
πρόσφατα παιχνίδια τους και µπορούν να φτάσουν 
σε µια ακόµα νίκη µε ευρύ σκορ απέναντι στην αδύ-
ναµη Σασουόλο. Το Over 2,5 το βρίσκουµε στο 1.50.  

Head 2 Head

* Γκλάντµπαχ - Αρµίνια Μπίλεφελντ (12/09, 20:30): Η 
Γκλάντµπαχ προέρχεται από δύο συνεχόµενες ήττες, από 
την Μπάγερ Λεβερκούζεν (4-0) και την Ουνιόν Βερολίνου 
(2-1) και ψάχνει αντίδραση. Μπορεί να τα καταφέρει απέ-
ναντι στην Αρµίνια Μπίλεφελντ, την οποία έχει κερδίσει 
τις τέσσερις τελευταίες φορές που την υποδέχθηκε. Ο 
άσος παίζεται στο 1.45.

* Οσασούνα - Βαλένθια (12/09, 17:15): Τη δεύτερη 
συνεχόµενη νίκη της στο πρωτάθληµα, µετά από αυτήν 
(2-3) επί της Κάντιθ, θέλει να πετύχει η Οσασούνα. ∆εν 
θα είναι εύκολο το έργο της, όµως µπορεί να το πετύχει 
απέναντι στην Βαλένθια, την οποία και έχει νικήσει τις 
δυο πιο πρόσφατες φορές που την φιλοξένησε. Ο άσος 
προσφέρεται στο 2.40.

* ΠΑΟΚ  - ΠΑΣ Γιάννινα (12/09, 19:00): Η οµάδα του 
Λουτσέσκου θέλει να κάνει ποδαρικό µε το… δεξί στο 
πρωτάθληµα και συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις 
για να τα καταφέρει. ∆υσκολεύεται, όµως, να κρατήσει το 
µηδέν στα εντός έδρας µατς µε τον ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς 
στα έξι από τα οκτώ τελευταία, έχουν σκοράρει και οι δύο 
οµάδες. Το Goal/Goal το βρίσκουµε σε απόδοση 2.65.
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sports

Το Betarades.gr και η Free Sunday και 
αυτή την Κυριακή είναι εδώ µε τις επι-
λογές τους από το ποδοσφαιρικό µενού 
της Ευρώπης. Μετά το διάλειµµα για τις 

υποχρεώσεις των εθνικών οµάδων, έχουµε επανέ-
ναρξη στα εγχώρια πρωταθλήµατα. Οι προτάσεις 
µας έρχονται από δηµοφιλή πρωταθλήµατα, όπως 
είναι η Premier League, η Serie A και η Ligue 1, µε 
φαβορί να ξεχωρίζουν, αλλά και µε επιπλέον προ-
γνωστικά από τα πρωταθλήµατα των ανώτερων κα-
τηγοριών Ολλανδίας και Βελγίου.
Ξεκινάµε τις προτάσεις µας µε την αναµέτρηση που 
διεξάγεται στις 18:30 για την τέταρτη αγωνιστική 
της Premier League στην Αγγλία, µε τη Λίβερπουλ 
να δοκιµάζεται στην έδρα της Λιντς. Η οµάδα του 
Μαρσέλο Μπιέλσα προέρχεται από ισοπαλία (1-1) 
απέναντι στην Μπέρνλι. Τη δεύτερη στις τρεις τε-
λευταίες αναµετρήσεις της, καθώς είχε προηγηθεί 
αυτή 2-2 µε την Έβερτον. Είχε µεσολαβήσει η νίκη 
της µε 3-0 επί της Κρου για το Λιγκ Καπ και η πρό-
κρισή της στην επόµενη φάση της διοργάνωσης. 
Αυτός ήταν και ο µοναδικός από τους δέκα πιο πρό-
σφατους αγώνες της που κατάφερε να διατηρήσει 
αλώβητη την εστία της. Η Λίβερπουλ δεν µπόρεσε 
να πετύχει την τέταρτη σερί επικράτησή της και α-
ναδείχτηκε ισόπαλη (1-1) µε την Τσέλσι, αν και α-
γωνίστηκε µε αριθµητικό πλεονέκτηµα σε όλο το 
δεύτερο ηµίχρονο. Είχαν προηγηθεί οι νίκες επί 
της Οσασούνα (3-1), της Νόριτς (0-3) και της Μπέρ-
νλι (2-0). ∆ιακρίνεται για την καλή ανασταλτική 

της λειτουργία, καθώς έχει δεχτεί µόλις ένα γκολ 
στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήµατος. 
Η Λιντς είναι σκληροτράχηλη και παλεύει όλα τα 
παιχνίδια της. Η Λίβερπουλ, όµως, είναι σαφώς πιο 
ποιοτική οµάδα, βρίσκεται σε καλό µοµέντουµ και 
µπορεί να φύγει µε νίκη από µια δύσκολη έδρα. Ε-
πιλέγουµε το διπλό σε απόδοση 1.80. 

Μπορεί η Μίλαν
Μεταφερόµαστε στην Ιταλία και συνεχίζουµε τις 
προτάσεις µας µε το παιχνίδι που διεξάγεται στις 
19:00 στο Μιλάνο, για την τρίτη αγωνιστική της 

Serie A, ανάµεσα στη Μίλαν και στη Λάτσιο. Οι 
«ροσονέρι» έκαναν το απόλυτο των νικών στις δύο 
πρώτες αναµετρήσεις τους για το πρωτάθληµα, ε-
πικρατώντας επί της Σαµπντόρια (0-1) και επί της 
Κάλιαρι (4-1). Είχε προηγηθεί η νίκη (2-1) τους στη 
φιλική αναµέτρηση µε τον Παναθηναϊκό. Παρα-
µένουν αήττητοι στις πέντε πιο πρόσφατες αναµε-
τρήσεις στο γήπεδό τους, µε απολογισµό τέσσερις 
νίκες και µια ισοπαλία. Στα τρία από τα προαναφερ-
θέντα παιχνίδια, µάλιστα, δεν δέχτηκαν και γκολ. 
Σε τροµερή αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται η Λά-
τσιο, που ξεκίνησε µε το δεξί το πρωτάθληµα. Η ε-



ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 12/09
15:30 Σπάρτα Ρότερνταµ - Φορτούνα Σιτάρντ  X2  1.90

16:00 Μετς - Τρουά   1  2.32

18:30 Λιντς - Λίβερπουλ   2  1.80

19:00 Μίλαν - Λάτσιο   1  2.20

22:00 Λέουβεν - Κορτράικ   1 (DNB)  1.95
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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

πίθεση της, µάλιστα, θυµίζει «πο-
λυβόλο», καθώς σηµείωσε εννιά 
γκολ σε δύο παιχνίδια. Συγκεκρι-
µένα κέρδισε µε 3-1 την Έµπολι και 
συνέτριψε µε 6-1 τη Σπέτσια. Πε-
ρίοδο φόρµας διανύει ο Ιµόµπιλε, 
που έκανε χατ τρικ στον πιο πρό-
σφατο αγώνα, ενώ έχει φτάσει συ-
νολικά τα τέσσερα γκολ στις δύο 
πρώτες αγωνιστικές. Εκτός έδρας, 
πάντως, οι «λατσιάλι» τα βρίσκουν 
σκούρα, καθώς ηττήθηκαν στις τέσ-
σερις από τις έξι τελευταίες αναµε-
τρήσεις τους. Η Λάτσιο έχει δεί-
ξει εξαιρετικά στοιχεία µέχρι τώρα, 
όµως, η Μίλαν µπορεί να εκµεταλ-
λευτεί την έδρα της και να πάρει 
τη νίκη, έστω και δύσκολα, στο συ-
γκεκριµένο παιχνίδι. Θα πάµε µε 
τον άσο σε απόδοση 2.20.

Φαβορί η Μετς
Ταξιδεύουµε στη Γαλλία, καθώς η 
επόµενη πρόταση µας προέρχεται 
από την Ligue 1, όπου η Μετς υπο-
δέχεται στις 16:00 την Τρουά, στα 
πλαίσια της πέµπτης αγωνιστικής. 
Οµάδα των ισοπαλιών θα µπορού-
σαν να χαρακτηριστούν οι γηπε-
δούχοι, καθώς µετράνε τρεις στις 
τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του 
πρωταθλήµατος, απέναντι σε Λιλ 
(3-3), Ρεµς (1-1) και Κλερµόν (2-2). 
Προέρχεται από εντός έδρας ήττα 
(0-3) σε φιλική αναµέτρηση µε την 
Οσέρ. Είναι δυνατή στην έδρα της, 
όπου έχει τρεις νίκες, τέσσερις ι-
σοπαλίες και µόλις µια ήττα, στις 
οκτώ τελευταίες αναµετρήσεις της. 
Χωρίς νίκη παραµένει από το ξε-
κίνηµα της διοργάνωσης η Τρουά, 
που έχει τρεις ήττες στα τέσσερα 
παιχνίδια που έχει δώσει. Πιο 
πρόσφατη αυτή (1-2) στην έδρα της 
από την Μονακό, ενώ είχαν προ-
ηγηθεί αυτές απέναντι στην Παρί 
Σεν Ζερµέν (1-2) και την Κλερµόν 

(2-0). Απέσπασε τον µοναδικό 
της πόντο στην εκτός έδρας ισο-
παλία (1-1) µε το Στρασβούργο, 
ενώ είναι ουραγός στη βαθµολο-
γία. Η Μέτς θέλει να πετύχει τη 
πρώτη της νίκη στο πρωτάθληµα. 
Η αναµέτρηση µε την αδύναµη 
Τρουά φαντάζει ως µοναδική ευ-
καιρία και αν παρουσιαστεί σο-
βαρή και συγκεντρωµένη, µπο-
ρεί να τα καταφέρει. Κρατάµε 
τον άσο σε απόδοση 2.32.
Οι προαναφερόµενες είναι οι 
βασικές µας προτάσεις. Έχουµε 
επιλέξει, όµως, ακόµα δύο παι-
χνίδια. Στις 15.30 η Σπάρτα Ρό-
τερνταµ φιλοξενεί την Φορ-
τούνα Σιτάρντ για την τέταρτη 
αγωνιστική του ολλανδικού 
πρωταθλήµατος. Οι φιλοξενού-
µενοι βρίσκονται σε καλύτερη 
κατάσταση, εµπνέουν περισσό-
τερη εµπιστοσύνη και µπορούν 
να φύγουν αήττητοι από το Ρό-
τερνταµ. Επιλέγουµε Χ2 (∆.Ε.) 
σε απόδοση 1.90. Τέλος, για την 
έβδοµη αγωνιστική στο Βέλγιο 
αναµετρώνται στις 22:00 η Λέου-
βεν µε την Κορτράικ. Η Λέουβεν 
παίζει µε την πλάτη στον τοίχο, 
καθώς έχει µείνει πολύ χαµηλά 
στη βαθµολογία. Θα πάµε µε το 
κίνητρο των γηπεδούχων, που 
µπορούν έστω και δύσκολα να τα 
καταφέρουν. Θα προτιµήσουµε 
το 1 (DNB) σε απόδοση 1.95.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του 
Betarades.gr για µία ακόµη ε-
βδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι 
στο κορυφαίο ενηµερωτικό site 
για το στοίχηµα, µπορείτε να βρί-
σκετε επιλογές για live betting 
σε όλη τη διάρκεια του Σαββα-
τοκύριακου, αλλά και τις υπόλοι-
πες ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη 
στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη 
σε ό,τι και αν επιλέξετε!
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ΤΑΝΙΑ ΤΣΑΝΑΚΛΙ∆ΟΥ - ΛΙΝΑ 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τριάντα τρία χρόνια µετά την κυκλοφορία 
τού µυθικού πλέον δίσκου «Μαµά Γερνάω» 
(1988), η Τάνια Τσανακλίδου και η Λίνα 
Νικολακοπούλου συµπράττουν ξανά και 
παρουσιάζουν την Κυριακή 12 Σεπτεµβρίου 
στο Θέατρο ∆άσους τη µουσική παράσταση 
«Τα σχήµατα των αστεριών». Με αφορµή 
την επέτειο των 40 χρόνων (1981-2021) 
διαδροµής της Λίνας Νικολακοπούλου στη 
δισκογραφία, η στιχουργός κάλεσε την 
Τάνια Τσανακλίδου για να γιορτάσουν µαζί 
αυτήν τη σηµαντική στιγµή της ζωής της.

Ο Α∆ΑΜ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΣΤΟ ROOF 
STAGE ΤΟΥ «GAZARTE»
Έπειτα από σειρά παραστάσεων σε σκηνές 
της Αθήνας που τον έκαναν ιδιαίτερα 
αγαπητό, ο Αδάµ Τσαρούχης έρχεται µε ένα 
ανανεωµένο πρόγραµµα στο Roof Stage του 
«Gazarte», στις 14 Σεπτεµβρίου, για πρώτη 
φορά. Ο Αδάµ Τσαρούχης θα µας παρου-
σιάσει τραγούδια από τα προσωπικά του 
έργα αλλά και επιλογές από το juke box των 
ακουσµάτων του, από την τζαζ και ποπ σκη-
νή, καθώς και τραγούδια όπως το «Faith» 
του αγαπηµένου George Michael αλλά και 
τη «Μπόσσα Νόβα του Ησαΐα» του Φοίβου 
∆εληβοριά και το «What a wonderful Life», 
προσαρµοσµένα στον αναγνωρίσιµο vintage 
ήχο που δίνει πάντα στις διασκευές του.

ΟΙ «ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ» 
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Οι «Νύχτες Πρεµιέρας», πιστές στην παρά-
δοση που ξεκίνησαν µε το Athens Open Air 
Film Festival, µε την ευχή να επεκτείνουν 
τις δράσεις τους εκτός των στενών ορίων 
του κέντρου και να προσφέρουν κινηµατο-
γραφικές προβολές υψηλής ποιότητας σε 
όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες 
της πόλης, ενώνουν τις δυνάµεις τους µε το 
∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά και γιορτάζουν 
την 27η έκδοση του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρε-
µιέρας» µε µια σειρά προβολών σε εντυπω-
σιακά και ιστορικά σηµεία του Πειραιά, στις 
17-18 & 26 Σεπτεµβρίου (aiff.gr). 

11-17/09
ATZENTA

Το Σάββατο 11 Σεπτεµβρίου στις 21:00, το αγαπηµέ-
νο συγκρότηµα των Locomondo κλείνει εορταστι-
κά την καλοκαιρινή σεζόν µε µία µεγάλη συναυλία 

στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ. Με reggae, ska, latin, rock και 
ελληνικούς παραδοσιακούς ρυθµούς, οι Locomondo 
συνεχίζουν εδώ και δεκαοκτώ χρόνια αυτό που ξέρουν να 
κάνουν καλύτερα απ’ τον καθένα, να µετατρέπουν το κοινό 
σε κάθε ζωντανή εµφάνισή τους σε µια µεγάλη παρέα. 
Χορευτικά τραγούδια µε άρωµα καλοκαιριού, εκρηκτική 
ατµόσφαιρα και χαµόγελα είναι µερικά από τα στοιχεία 
που κάνουν τις live εµφανίσεις τους µοναδικές εµπειρίες 
για κάθε παρευρισκόµενο.

Είσοδος ελεύθερη µε ηλεκτρονική προεγγραφή 
στην ιστοσελίδα snfcc.org/Locomondo.

ΟΙ LOCOMONDO 
ΣΤΟ ΞΕΦΩΤΟ ΤΟΥ ΚΠΙΣΝ
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Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης 
Ντέιβιντ Λόουερι («The Old Man & the 
Gun, A Ghost Story») επιστρέφει µε µια 

συναρπαστική περιπέτεια επικής φαντασίας, µία 
τολµηρή προσέγγιση ενός µεσαιωνικού ποιήµα-
τος του 14ου αιώνα, µε πρωταγωνιστή τον Ντεβ 
Πατέλ («Slumdog Millionaire») στον ρόλο ενός 
νεαρού από την αυλή του βασιλιά Αρθούρου, 
που ξεκινά ένα αξέχαστο ταξίδι αυτογνωσίας. 
Η ταινία τιµά τη λαϊκή παράδοση της Αγγλίας 
και της Ουαλίας και ξετυλίγει έναν διαχρονικό 
και σκοτεινό µύθο µέσα από την καθηλωτική 
ατµόσφαιρα εκείνης της εποχής. Στην ταινία 
συµπρωταγωνιστούν η Αλίσια Βικάντερ («Από 

Μηχανής») και ο Τζόελ Έτζερτον («∆ιαγραφή 
Ταυτότητας»). Ο Σερ Γκογουέιν (Ντεβ Πατέλ), 
ο απερίσκεπτος και πεισµατάρης ανιψιός του 
βασιλιά Αρθούρου, ξεκινά ένα τολµηρό ταξί-
δι για να συναντήσει τον διαβόητο Πράσινο 
Ιππότη, που βάζει σε δοκιµασίες τη γενναιότητα 
των αντρών. Στο διάβα του, θα αναµετρηθεί µε 
φαντάσµατα, γίγαντες, κλέφτες και δολοπλό-
κους σε ένα βαθύτερο ταξίδι αυτογνωσίας, µε 
σκοπό να αποδείξει την αξία του στα µάτια της 
οικογένειας. Αποστολή του να πληρώσει το τί-
µηµα ενός παράτολµου παζαριού: να παραδώσει 
το κεφάλι του έναν χρόνο µετά τον αποκεφαλι-
σµό του µυστηριώδους Πράσινου Ιππότη.

O δύο φορές βραβευµένος µε Όσκαρ 
θρυλικός Μάικλ Κέιν είναι ο ιδανικός 
πρωταγωνιστής σε αυτή την ξεκαρ-

διστική κωµωδία δρόµου µε συµπρωταγωνί-
στρια την ταλαντούχα Όµπρεϊ Πλάζα («Parks 
and Recreation»). Ένα αταίριαστο δίδυµο που 
πρέπει να συνεργαστεί κι ένα αγεφύρωτο χά-
σµα γενεών που ξεδιπλώνεται µε αφορµή µία 
περιοδεία για την προώθηση ενός τελευταίου 
µυθιστορήµατος βρίσκεται στην καρδιά αυτής 
της καλογραµµένης και ρυθµικής κωµωδίας, 
που έκανε την παγκόσµια πρεµιέρα της στο 
Φεστιβάλ του Βερολίνου. Πρόκειται για το 
σκηνοθετικό ντεµπούτο µεγάλου µήκους της 
ανερχόµενης και πολυτάλαντης ηθοποιού και 
σεναριογράφου Λίνα Ρόσλερ, που έχει ήδη βρα-
βευτεί για τις ταινίες µικρού µήκους της σε διε-
θνή φεστιβάλ («Little Whispers: The Vow»). Η 

Λούσι (Όµπρεϊ Πλάζα ) έχει κληρονοµήσει τον 
εκδοτικό οίκο του πατέρα της χωρίς ιδιαίτερη 
επιτυχία. Όταν ανακαλύπτει ότι ένας ερηµίτης, 
στρυφνός και αλκοολικός συγγραφέας, ο Χάρις 
Σο (Μάικλ Κέιν), χρωστάει ένα ακόµα βιβλίο 
στον οίκο, του απευθύνεται σε µία απεγνωσµέ-
νη προσπάθεια να σώσει την επιχείρηση. Η συ-
γκυρία φαίνεται να την ευνοεί, καθώς ο Χάρις 
χρωστάει λεφτά και τυχαίνει να έχει έτοιµο 
ένα καινούργιο βιβλίο, το οποίο µισεί. Η Λούσι 
εκστασιάζεται, µέχρι που ανακαλύπτει ότι το 
συµβόλαιο του Χάρις δεν επιτρέπει σε κανέναν 
να επιµεληθεί το έργο του. Ως αντάλλαγµα, τον 
πείθει να κάνουν προωθητική περιοδεία. Έτσι 
ξεκινάει µία κολασµένη τουρνέ, όπου η φήµη 
δεν συνεπάγεται περιουσία και η κληρονοµιά, 
που προσπαθεί η Λούσι να περισώσει, κρύβει 
µυστικά έτοιµα να αποκαλυφθούν.

Σενάριο και σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Λόουερι Πρωταγωνιστούν: Ντεβ Πατέλ, Αλίσια Βικάντερ, Τζόελ Έτζερ-
τον, Μπάρι Κέογκαν, Σαρίτα Τσάντχερι

Σκηνοθεσία: Λίνα Ρόσλερ Σενάριο: Άντονι Γκριέκο Πρωταγωνιστούν: Μάικλ Κέιν, Όµπρεϊ Πλάζα, Σκοτ 
Σπίντµαν, Έλεν Γουόνγκ

Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ
(THE GREEN KNIGHT)

BEST SELLERS 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΧΩΡΑ, 
ΣΕ ΒΛΕΠΩ. 
O ΕΙΚΟΣΤΟΣ 
ΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΣΙΝΕΜΑ»

«Πώς διαµεσολάβησε ο 
κινηµατογράφος τις 
µεγάλες αλλαγές, πώς 

απεικόνισε τις πολιτικές, κοινωνικές 
και ταξικές αντιθέσεις, πώς έγινε µέσο 
έκφρασης συγκεκριµένων εικόνων 
της Ελλάδας, αλλά και πώς όρισε την 
αντίληψή µας γι’ αυτήν;»
Το φεστιβάλ «ΧΩΡΑ, ΣΕ ΒΛΕΠΩ», 
«ένα ταξίδι αυτογνωσίας στον εικοστό 
αιώνα του ελληνικού σινεµά», ξεκινά-
ει στις 11 Σεπτεµβρίου στην Πειραιώς 
260. 
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, που εστι-
άζει στην ελληνική ιστορία και στον 
τρόπο µε τον οποίο συνοµίλησε ο 
κινηµατογράφος µε την πολιτική 
και την κοινωνία του 20ού αιώνα, θα 
προβληθούν έργα «γνωστά, λιγότε-
ρο γνωστά, πολυβραβευµένα, queer, 
εθνογραφικά, σουρεαλιστικά, ποιητι-
κά, ηλεκτρισµένα, αλλόκοτα, που θα 
µας κάνουν να δούµε τον ελληνικό 
κινηµατογράφο αλλιώς, λοξά, µε ένα 
βλέµµα που, ενώ κοιτάει το παρελθόν, 

στοχεύει στο µέλλον».

Η είσοδος στις προβολές είναι ελεύθερη 
(µε πιστοποιητικό εµβολιασµού), µε δελ-
τία εισόδου που θα διατίθενται δωρεάν 
την ηµέρα κάθε προβολής από τις 18:00 
και µετά στα ταµεία της Πειραιώς 260 
(http://aefestival.gr/). 
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Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ

Τ
α γεγονότα είναι 
σκληροτράχηλα. Στις 
οθόνες αλλά και στην 
καθηµερινότητά µας, 
ερχόµαστε όλο και πιο συχνά 
αντιµέτωποι µε τα ακραία 

καιρικά φαινόµενα και τις επιπτώσεις 
τους. Σταδιακά, η γνώση και η εµπειρία 
αφυπνίζουν τη συνείδηση. Η κλιµατική 
κρίση φεύγει από τις βιβλιοθήκες και 
κατηφορίζει στα καφενεία: «θα ήθελα 
από εδώ και στο εξής να υιοθετούµε τον 
όρο “κλιµατική κρίση” και όχι τον όρο 
“κλιµατική αλλαγή”», δήλωσε ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου, 
στις 12 Αυγούστου!
Αυτό θα έπρεπε να σηµαίνει το τέλος 
της τριακονταετούς «κλιµατικής 
αµεριµνησίας». Εάν πράγµατι, σύµφωνα 
και πάλι µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η 
κλιµατική κρίση «τα αλλάζει όλα… από 
τον προσανατολισµό της οικονοµίας 
µέχρι την εθνική ενεργειακή πολιτική και 
από τη λειτουργία του κράτους µέχρι την 
καθηµερινή συµπεριφορά του πολίτη», 

τότε πράγµατι «απαιτούνται τολµηρές 
λύσεις». 
Αυτό που χρειαζόµαστε είναι «Κλιµατικές 
Κυβερνήσεις», όχι ξεχωριστά υπουργεία 
για το «περιβάλλον» ή το «κλίµα». Η 
κλιµατική κρίση δεν είναι µία ακόµα 
κλαδική πολιτική, σαν την οικονοµία, 
τις διεθνείς σχέσεις, την κοινωνική 
πολιτική κ.λπ. Είναι το πλαίσιο, στο 
οποίο αναπτύσσονται όλες οι επιµέρους 
πολιτικές. Η πολιτική έπαψε να είναι 
υπόθεση µόνο των ανθρώπων και των 
αναγκών του. Είναι πια και υπόθεση των 
απαράβατων ορίων που µας θέτουν η 
φύση, η βιοποικιλότητα, ο Πλανήτης.
Υπό την έννοια αυτή, η δηµιουργία 
ενός νέου υπουργείου «Κλιµατικής 
Κρίσης (sic) και Πολιτικής Προστασίας» 
βρίσκεται στους αντίποδες των λόγων 
του πρωθυπουργού. Όπως φαίνεται 
από την κυβερνητική διάταξη, η 
κλιµατική κρίση συγχέεται… µε τις 
φυσικές καταστροφές! Επιπλέον, οι 
αρµοδιότητες που αφορούν τη σχέση των 
ανθρώπων µε τη φύση και µε τα ζώα 

κατανέµονται πια σε τέσσερα υπουργεία! 
Το «Περιβάλλοντος και Ενέργειας», το 
«Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων», 
το «Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας» και το «Εσωτερικών» (µετά 
από την επικείµενη µεταφορά σε αυτό της 
πολιτικής για τα ζώα συντροφιάς). Βάλτε 
και τις αρµοδιότητες των περιφερειών, 
των δήµων κ.λπ. και έχετε τη συνταγή 
για πλήρη κλιµατική απραξία. Μύλος! 
Αυτού του είδους οι γραφειοκρατικοί 
παραλογισµοί έχουν πάντα επιπτώσεις. 
Εάν θέλουµε πράγµατι να τιθασεύσουµε 
την κλιµατική κρίση, χρειαζόµαστε 
µάχιµη διάταξη, που να επιτρέπει να 
αξιοποιηθεί όλο το διαθέσιµο πολιτικό 
κεφάλαιο. Θα έπρεπε να δηµιουργηθεί 
ένα (υπέρ) υπουργείο «για τη Φύση 
και τα Ζώα» (η έννοια «Περιβάλλον» 
είναι υπερβολικά ανθρωποκεντρική για 
την εποχή µας). Εκεί να αποφασίζεται 
πώς οριοθετούνται οι πολιτικές µας 
φιλοδοξίες από τις προδιαγραφές της 
φυσικής ισορροπίας. Σαν το παλιό 
«Υπουργείο Συντονισµού», από εκεί να 
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ξεκινούν όλες οι επιµέρους πολιτικές. 
Οι «τολµηρές λύσεις» στις οποίες 
αναφέρεται ο πρωθυπουργός έχουν 
περιεχόµενο, δεν είναι λέξεις στη 
σειρά. Η απεξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιµα, η φυτοφαγική µετάβαση, η 
δίκαιη τιµολόγηση όλων των προϊόντων 
και των υπηρεσιών, η προσαρµογή 

της Ελλάδας στις κλιµατικές και 
οικολογικές προδιαγραφές της Ε.Ε. και 
του ΟΗΕ δεν είναι εύκολη υπόθεση. 
Χρειάζεται πολιτική ηγετικότητα και 
ευθύνη προς τις επόµενες γενιές, όχι 
υποταγή στον εκλογικό κύκλο και στους 
επικοινωνιολόγους. Μπαίνουµε στην 
κλιµατική εποχή και χρειαζόµαστε 

κλιµατική αλλαγή και αντίστοιχες 
πολιτικές ηγεσίες.

Ο Νίκος Ράπτης είναι εκπαιδευτικός, 
µέλος του Συντονιστικού του Κόµµατος 
για τα Ζώα. Το βιβλίο του «Πολιτική 
Φιλοζωία» (2020) κυκλοφορεί από τις 
Εκδόσεις Μεταίχµιο

«CARE FOR WHAT YOU WEAR»
Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των ρούχων, 
συµβάλλοντας έτσι στη µείωση των απορριµµάτων 
υφασµάτων 

Στο πλαίσιο της διεθνούς καµπάνιας «Care for What you Wear», 
η LG Electronics (LG) προτρέπει τους καταναλωτές να υιοθε-
τήσουν βιώσιµες συνήθειες για τη φροντίδα των ρούχων τους. 

Με ένα µόνο ψαλίδι, µπορεί κανείς να µετατρέψει ένα παλιό ρούχο 
σε ένα ολοκαίνουριο απόκτηµα –κόβοντας για παράδειγµα τα µανί-
κια από ένα µπλουζάκι και δηµιουργώντας ένα γιλέκο ή ακόµη και 
ένα δετό στον λαιµό µπλουζάκι. Επίσης, µπορεί κανείς εύκολα να µε-
τατρέψει ένα πουκάµισο σε µία τσάντα ώµου. Για όσους γνωρίζουν 
από ράψιµο, οι επιλογές είναι ακόµη περισσότερες, αφού µπορούν 
να προσθέσουν δαντέλα στην άκρη ενός crop top ή να χρησιµοποι-
ήσουν το ύφασµα από ένα µαλακό µπλουζάκι για να δηµιουργήσουν 
µια µαξιλαροθήκη.
Μόνο µερικές γνώσεις κεντήµατος αρκούν για να παρατείνουν τον 
κύκλο ζωής ενός ρούχου. Μια πολύ ωραία ιδέα είναι η γνωστή κι-
νεζική τεχνική κεντήµατος που ονοµάζεται Sashiko και γεννήθηκε 
από την ανάγκη να επιδιορθώνονται και να διατηρούνται σε όσο το 
δυνατόν καλύτερη κατάσταση τα ρούχα, δίνοντάς τους παράλληλα και 
µια αναβαθµισµένη αισθητική. Στην ουσία, το Sashiko αποτελεί έναν 
ευφάνταστο και πολύχρωµο τρόπο να «µπαλώσει» κανείς τρύπες σε 
παλιά ρούχα, δίνοντάς τους ένα νέο στυλ.
Ακόµη, ένα παλιό σακάκι µπορεί εύκολα να ανανεωθεί µε µερικά και-
νούργια κουµπιά, ενώ ένα ταλαιπωρηµένο τζιν µε σκισίµατα µπορεί 
να γίνει ένα νέο ρούχο στην γκαρνταρόµπα, κλείνοντας τις τρύπες µε 
χρωµατιστά patches µε κεντητά σχέδια που κολλάνε µε το σιδέρωµα.
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βιβλία για την 
κλιµατική αλλαγή

B. Pinto, Q. Nogueira, N. Duart, «Η πρόκληση της κλιµατικής αλλα-
γής», Εκδόσεις Μικρός Ήρως
Σε αυτό το κόµικ απεικονίζεται το ταξίδι που έκανε η Σοφία γυρίζοντας την Ευρώπη µε το 
τρένο µαζί µε τον µικρό αδερφό της, Γκάµπριελ. Το ταξίδι αυτό έγινε προκειµένου να εµβα-
θύνει, στο πλαίσιο της εργασίας της, στα αίτια και τις συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής αλλά 
και στο πώς εµείς οι Ευρωπαίοι µπορούµε να εργαστούµε για ένα µέλλον περισσότερο φιλι-
κό προς το περιβάλλον. Επισκέφθηκαν διάφορα µέρη, χώρες και ανθρώπους –ένας µάλιστα 
από τους σταθµούς τους είναι και η Ελλάδα και συγκεκριµένα το Μάτι, όπου συνοµίλησαν 
µε ανθρώπους που βίωσαν από πρώτο χέρι την τραγωδία που έλαβε χώρα στις 23 Ιουλίου 
2018–, λαµβάνοντας απαντήσεις που αφορούν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Για έναν κόσµο 
χωρίς εκποµπές αέριων του θερµοκηπίου.
Το κόµικ είναι επιδοτούµενο από το πρόγραµµα Bridging European and Local Climate 
Action (BEACON). Σκοπός του είναι η ενδυνάµωση της συνεργασίας µε σκοπό την ενίσχυση 
της δράσης πέρα από τα σύνορα κάθε χώρας, για την προστασία του κλίµατος σε τοπικό, 
εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να επιτευχθεί η Συµφωνία του Παρισιού 
που υπεγράφη το 2016. Το πρόγραµµα BEACON χρηµατοδοτείται από το European Climate 
Initiative (EUKI). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το BEACON και το EUKI, επι-
σκεφτείτε τον ιστότοπο www.euki.de/euki-projects/beacon.
Όλα τα έσοδα από το συγκεκριµένο κόµικ θα διατεθούν για τους πυρόπληκτους µέσω του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Christiana Figueres, Tom Rivett-Carnac, «Το µέλλον που επιλέγου-
µε: Πώς θα επιβιώσουµε από την κλιµατική κρίση» («The Future We 
Choose: Surviving the Climate Crisis»), µετάφραση Νίκος Ρούσσος, 
Εκδόσεις Ίκαρος
Η Christiana Figueres και ο Tom Rivett-Carnac –επικεφαλής της διαπραγµατευτικής 
οµάδας του ΟΗΕ στις συνοµιλίες για την ιστορική Συµφωνία του Παρισιού του 2015– απευ-
θύνουν µια προειδοποίηση, αλλά ταυτόχρονα δίνουν και µια αισιόδοξη προοπτική σε ό,τι 
αφορά την κλιµατική αλλαγή και το µέλλον της ανθρωπότητας.
Στο βιβλίο «Το µέλλον που επιλέγουµε» παρουσιάζονται οι εναλλακτικές λύσεις που έχουµε 
στη διάθεσή µας καθώς και τι µπορούν, και πρέπει, να κάνουν οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες, 
αλλά και ο καθένας από εµάς, για να αποτραπεί η καταστροφή.

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ4 
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Clive Ponting, «Η πράσινη ιστορία του κόσµου», µετάφραση Πάνος 
Σταθόγιαννης, Εκδόσεις Κέδρος
Όπως ο Jared Diamond στο βιβλίο του «Όπλα, µικρόβια και ατσάλι», έτσι και ο Clive Ponting 
στο παρόν βιβλίο του µελετά τη σχέση ανάµεσα στο περιβάλλον και στην ιστορία της ανθρω-
πότητας. Ερευνά τους παγκόσµιους πολιτισµούς από τη Σουµερία ως την αρχαία Αίγυπτο, 
από το Νησί του Πάσχα ως τη Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, και υποστηρίζει ότι τα ανθρώπινα 
όντα έχουν επανειληµµένα οικοδοµήσει κοινωνίες που αναπτύχθηκαν και ήκµασαν εκ-
µεταλλευόµενες τους φυσικούς πόρους της Γης, µέχρι που οι πόροι αυτοί δεν µπορούσαν 
πλέον να συντηρήσουν τον πληθυσµό τους, γεγονός το οποίο προκάλεσε την κατάρρευσή 
τους.
Το παγκόσµιο µπεστ σέλερ του Clive Ponting αποτελεί όχι µόνο µια συναρπαστική αφήγηση 
του τρόπου µε τον οποίο εδώ και χιλιάδες χρόνια καταστρέφουµε το περιβάλλον, αλλά και 
µια αποτίµηση της κρίσης που αντιµετωπίζει σήµερα ο πλανήτης και των προβληµάτων στα 
οποία πρέπει να βρούµε λύση. Το βιβλίο έχει µεταφραστεί σε 16 γλώσσες.

David Wallace-Wells, «Ακατοίκητη Γη – Μια ιστορία του µέλλοντος», 
µετάφραση Κώστας Πανσέληνος, Εκδόσεις Μεταίχµιο
Ο αργός ρυθµός της κλιµατικής αλλαγής είναι ένα παραµύθι σχεδόν τόσο ολέθριο όσο και 
το παραµύθι πως δεν συµβαίνει καν, και µας πλασάρεται µαζί µε µια σειρά άλλες αυταπάτες 
που σκοπό έχουν να µας κάνουν να νιώσουµε καλύτερα: Ότι η αύξηση της θερµοκρασίας 
του πλανήτη λαµβάνει χώρα µακριά µας και αφορά µόνο τον Αρκτικό Κύκλο. Ότι αφορά 
απλώς το επίπεδο της θάλασσας και τις ακτές, και δεν είναι µια απειλή κατά κάθε τοπο-
θεσίας και κάθε µορφής ζωής. Ότι είναι µια απειλή κατά του «φυσικού» κόσµου, όχι του 
ανθρώπινου. Ότι οι δύο αυτοί κόσµοι είναι δήθεν ξεχωριστοί, και πως σήµερα ζούµε κατά 
κάποιον τρόπο εκτός ή «υπεράνω» ή προστατευµένοι από τη φύση, και όχι εντός της και 
κυριολεκτικά κατακλυσµένοι από αυτήν. Ότι ο πλούτος µπορεί να χρησιµεύσει σαν ασπίδα 
µπροστά στον όλεθρο της υπερθέρµανσης του πλανήτη. Ότι έχει υπάρξει στο παρελθόν κάτι 
ανάλογο µε την απειλή που αντιµετωπίζει σήµερα το ανθρώπινο είδος, που µας επιτρέπει να 
ατενίσουµε το µέλλον µας µε αισιοδοξία. Τίποτε απ’ όλα αυτά δεν είναι αλήθεια.
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Φυσικά έλαια 
για τα µαλλιά µας

Τ
α φυσικά έλαια είναι µια υγιεινή και προσιτή εναλλακτική λύση 
σε σχέση µε τα προϊόντα του εµπορίου για την αποκατάσταση 
των ταλαιπωρηµένων µαλλιών. Χάρη στις ιδιότητές τους, 
βοηθούν στην ανάπτυξη των µαλλιών σας κάνοντάς τα υγιή και 
δυνατά.

∆αφνέλαιο
Με τις αντισηπτικές, αντιφλεγµονώδεις και καταπραϋντικές ιδιότητες 
της δάφνης, αλλά και τις θαυµατουργές ιδιότητες του ελαιόλαδου που 
περιέχει, το δαφνέλαιο χαρίζει ένα λαµπερό αποτέλεσµα στα µαλλιά, 
δυναµώνοντάς τα. Παράλληλα, θεωρείται το πιο αποτελεσµατικό έλαιο για 
την αντιµετώπιση της τριχόπτωσης, ενώ καταπραΰνει τυχόν δερµατικές 
παθήσεις του τριχωτού της κεφαλής.

Tο δαφνέλαιο µπορεί, λοιπόν, να επανορθώσει τη φθορά που έχουν 
υποστεί τα µαλλιά. Ακόµη, εφαρµόζοντάς το κυρίως στις ρίζες των 
µαλλιών σας και κάνοντας ένα ελαφρύ µασάζ κυκλικών κινήσεων σε όλη 
την έκταση του κρανίου σας, το δαφνέλαιο θα βοηθήσει αφενός στο να 
µακρύνουν ταχύτερα τα µαλλιά σας, αφετέρου στο να ενυδατωθεί η τρίχα 
σε βάθος.

Λάδι καρυδιού
Έχει αναγεννητική και ενυδατική δράση και µαλακτικές και τονωτικές 
ιδιότητες, αποτελεί σύµµαχο στην καθηµερινή προστασία των µαλλιών 
σας. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί –σε ελάχιστη όµως ποσότητα γιατί είναι 
ιδιαίτερα λιπαρό– όπως τα κοινά λάδια µαλλιών για λάµψη περιποίηση 
και αντιµετώπιση του φριζαρίσµατος, αν και αυτό ενδείκνυται για πιο 
χοντρή τρίχα η σγουρά µαλλιά. Επιπλέον, κάνοντας µασάζ στο τριχωτό της 
κεφαλής έχετε µία γρήγορη και εύκολη θεραπεία κατά της ξηροδερµίας.

Λάδι καρύδας
Περιέχει άφθονη βιταµίνη Ε, που ενισχύσει την υγεία και τη λάµψη των 
µαλλιών και του δέρµατος. Ενυδατώνει και θρέφει τα ξηρά µαλλιά και το 
δέρµα της κεφαλής και βοηθά την υγιή τους ανάπτυξη. Η ιδιαιτερότητά 
του σε σχέση µε τα άλλα δύο είναι πως έχει ένα υψηλό σηµείο τήξης. 
Σε θερµοκρασία µικρότερη των 26°C γίνεται συµπαγές, σε υψηλότερες 
θερµοκρασίες µετατρέπεται σε υγρό. Μοιάζει µε βούτυρο όταν είναι στο 
ψυγείο και είναι στερεό, αλλά αν µείνει µια ζεστή ηµέρα εκτός ψυγείου θα 
λιώσει, αλλιώς θα χρειαστεί να το τρίψετε στις παλάµες σας για να πάρει 
την επιθυµητή υγρή µορφή.

Πώς να τα εφαρµόσετε
Χρησιµοποιήστε µια ανάλογη µε το µήκος των µαλλιών ποσότητα και 
εφαρµόστε σε όλο το µήκος των µαλλιών σας µέχρι τις άκρες, κάνοντας 
µασάζ µε κυκλικές κινήσεις στο τριχωτό της κεφαλής σας, για αρκετά 
λεπτά, έως ότου ενεργοποιηθούν οι θύλακες της τρίχας. Αφήστε το στα 
µαλλιά σας όσο περισσότερο µπορείτε (όχι λιγότερο από 50 λεπτά). Στη 
συνέχεια λουστείτε κανονικά. Για ακόµα πιο βαθιά θεραπεία βάλτε ένα 
σκουφάκι για να µη λερώσετε τα σεντόνια και αφήστε τα από το βράδυ 
έως την άλλη µέρα.



 

Πότε δεν πρέπει να τρως 
κουρκουµά

Η Χριστίνα 
Μαυρίδου  
είναι καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
• Instagram:  
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ΕΥΕΞΙΑΟ κουρκουµάς ως φαγητό θεωρείται ασφαλής, ενώ 

τα συµπληρώµατα διατροφής µε κουρκούµη πρέ-
πει να λαµβάνονται σε συγκεκριµένες δοσολογίες. 

Είναι µάλιστα γνωστό ότι η κουρκουµίνη έχει χαµηλή 
απορροφησιµότητα (βιοδιαθεσιµότητα) και χρειάζεται αρ-
κετή ποσότητα για να απορροφηθεί.
Παρ’ όλα αυτά, ο κουρκουµάς µπορεί να έχει και αρνητικά 
επακόλουθα για την υγεία σε συγκεκριµένες καταστάσεις.

1) Αν παίρνεις αντιπηκτικά: Αραίωση 
του αίµατος
Σύµφωνα µε τα εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, η κουρκού-
µη µπορεί να επιβραδύνει την πήξη του αίµατος, οπότε 
απόφυγε τον συνδυασµό κουρκούµης µε αντιπηκτικά ή 
αντιαιµοπεταλιακά φάρµακα. Αν λαµβάνεις αγωγή για 
την αραίωση του αίµατος, συµβουλέψου τον γιατρό σου 
προτού καταναλώσεις τρόφιµα µε κουρκούµη ή συµπλη-
ρώµατα µε κουρκουµίνη. Εφόσον η κουρκούµη µπορεί να 
επιβραδύνει την πήξη του αίµατος, απόφυγέ την αν λαµ-
βάνεις και συµπληρώµατα βοτάνων που επιβραδύνουν 
την πήξη. Αν σκοπεύεις να κάνεις κάποιο χειρουργείο, 
απόφυγε τη λήψη κουρκούµης οποιασδήποτε µορφής 
τουλάχιστον δύο εβδοµάδες πριν από την επέµβαση.

2) Αν έχεις διαβήτη
Ο κουρκουµάς µπορεί να µειώσει τα επίπεδα σακχάρου 
στο αίµα, οπότε απόφυγε την κουρκούµη αν λαµβάνεις 
αντιδιαβητική αγωγή.

3) Αν έχεις πρόβληµα µε τη χολή σου
Αν έχεις πρόβληµα µε τη χοληδόχο κύστη σου, αν έχεις 
πέτρες στη χολή, η κουρκούµη µπορεί να επιδεινώσει την 
κατάσταση, οπότε απόφυγέ την.

4) Αν έχεις στοµαχικές διαταραχές
Η παρεµπόδιση των αντιοξειδωτικών φαρµάκων είναι 
µια πιθανή παρενέργεια της κουρκούµης, σύµφωνα µε το 
Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου του Μέριλαντ. Η κουρ-
κούµη µπορεί να προκαλέσει αυξηµένα οξέα στοµάχου, 
ειδικά αν ληφθεί σε συνδυασµό µε αντιόξινα φάρµακα. 
Αν και η έρευνα δείχνει ότι η κουρκούµη µπορεί να εί-
ναι αποτελεσµατική ως θεραπεία για τον στοµαχόπονο, 
εντούτοις µπορεί να επιδεινώσει τη γαστροοισοφαγική 
παλινδρόµηση.

5) Αν είσαι έγκυος
Η κουρκούµη θα πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια 
της εγκυµοσύνης, µια και µπορεί να προκαλέσει συσπά-
σεις της µήτρας. Η ίδια οδηγία δίνεται και στη διάρκεια της 
γαλουχίας.
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