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Αthens
Voices

Λ ό γ ι α  π ό υ  α κ ό υ σ τ η κ α ν
 δ η μ ό σ ι ω σ  μ έ σ α  σ τ η ν  π ό Λ η★ ★

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

ΟΙ ΤΖΑΚΑΡΑΝΤΕΣ  
ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ

Και το μοβ χαλί που στρώνουν στις αλέες.

ΝΟΒU ATHENS
H συγκλονιστική θέα συναγωνίζεται τις γεύσεις 

αλλά νικητής (παρόλα αυτά) βγαίνει η γεύση.
(στη Βουλιαγμένη)

Η ΕΠΟΧΗ ΜΕ ΤΑ ΑΦΘΟΝΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
Ένας φίλος μας τα έκανε τουρσί και τα βάζει  

μικρά κομματάκια στο τελευταίο βράσιμο  
της φακής ή σε κέικ λεμονιού. 

Η EMMA STONE  
ΩΣ CRUELLA

Βγαίνει σήμερα (3/6) στους κινηματογράφους. 
Ό,τι και να παίξει αυτό το κορίτσι είναι θαύμα.  
Ακόμα και την ημίτρελη σχεδιάστρια μόδας.

ΨΑΘΑ
Το πιο ταπεινό και παμπάλαιο υλικό παραμένει 
κάθε καλοκαίρι και το πιο στιλάτο στον κόσμο  

της μόδας. Άσχετα αν κάποιοι Οίκοι το έχουν  
παρεξηγήσει τελευταία και δειγματίζουν  

τσάντες σε τιμές ίσα με χίλιες φυτείες βούρλων . 
(το φυτό από το οποίο παράγεται)

ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Το κρυφό σχολείο της καραντίνας.  

(μαζί με τις κατ’ οίκον νυχούδες) 

ΝΥΦΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΑ
Ό,τι δεν παντρεύτηκε και βαφτίστηκε εδώ  
και ενάμιση χρόνο, θα γίνει φέτος το καλοκαίρι. 
Ραφτείτε.

ΣΑΚΗΣ-ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
Το ζευγάρι-εγκεφαλικό. 
(στο Survivor)

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΛΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Δεν είδα τις ακτιβίστριες των social  
να χτυπιούνται, να φρίττουν, να ποστάρουν  
οργισμένα (ανορθόγραφα) κειμενάκια,  
να φτιάχνουν χάσταγκ για το μπούλινγκ  
που δέχτηκε αυτό το τόσο ευγενικό,  
πανέξυπνο και ακομπλεξάριστο κορίτσι. 

Ο ΝΕΟΣ ΕΘΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Οι δεκάδες γεύσεις των vipers. Από κεράσι  
μέχρι μπαχαρικά. Οτιδήποτε, αρκεί να είσαι  
κολλημένος.

ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
«Αφήστε ήσυχο το χελιδόνι του λογότυπού μας».
Μα, παγώνι δεν ήταν; 

ΠΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ
Έχει ξομείνει στη Νότιο Κρήτη ένας χίπης  
από τα σέβεντις που ανεβασμένος σ’ ένα δέντρο 
πλέκει όλη μέρα πουλόβερ. Θα κάνετε καλό  
παρεάκι οι δυο σας.

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Το Εξώφυλλο μΑς
Αυτή την εβδομάδα είναι φωτογραφία από την εγκατάσταση του Τάσου Βρεττού με τίτλο 

«The Feel. Backstage» που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ο Τ.Β. 
είναι ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες φωτογράφους. Έχει συνεργαστεί με όλα σχεδόν τα ελλη-

νικά περιοδικά και πλήθος ξένων, έχει φιλοτεχνήσει εξώφυλλα δίσκων, ενώ φωτογραφικό υλικό  
από τη συνεργασία του με τον Διονύση Φωτόπουλο έχει παρουσιαστεί στο λεύκωμα  

«Αποκαλύψεις» (εκδ. Αδάμ), καθώς και στο λεύκωμα «Κάτι το ωραίο» (εκδ. Αντί). 
Το 2008 κυκλοφόρησε το λεύκωμα «Make-Up» (εκδ. Καστανιώτης). Έχει συμμετάσχει σε πολλές 

εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
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Τι λες τώρα, ρε φίλε!
Εικαστική εγκατάσταση σε βενζινάδικο της Θηβών στο Περιστέρι. Respect.

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

 
Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης   

Λουίζα Nαθαναήλ

Σύμβουλος Εμπορικής Πολιτικής  
Νικόλας Γαλανόπουλος

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρμάς

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιμέλεια  Ύλης Δήμητρα Γκρους

 
 Διεύθυνση Web Δημήτρης Αθανασιάδης 

Αρχισυντάκτης  Γιάννης Τσάκαλος

Συντακτική ομάδα: Ν. Αμανίτης, Μ. Βελέντζας,  
Ντ. Βλαχοπούλου, Σ. Βλέτσας, Κ. Βνάτσιου,  

Ρ. Γεροδήμος, N. Γεωργελέ, Ι.  Γκομούζα, N. Γεωρ-
γιάδης, Κ. Γιαννακίδης, A. Γκόρου, Β. Γραμματικο-

γιάννη,  B. Γρυπάρης, Θ. Ευθυμίου,Τ. Ζαραβέλα, Μ. 
Ζουμπουλάκη, Κ. Καϊμάκης, K. Καμπόσου, Δ. Καρα-
θάνος, A. Kεντριώτη, Β. Κορωναίος, Τζ. Μελιτά, Δ. 

Μαστρογιαννίτης, Β. Ματζάρογλου, Ελ. Μπεζιριάνο-
γλου, Γ. Νένες, Δ. Παπαδόπουλος, Μ. Νομικός,  

Π. Παναγιωτόπουλος, Κ. Παναγοπούλου,  
Ν. Παπαηλιού, Γ. Παυριανός, Μ. Προβατάς, Τζ. Ρου-

σάκη, Α. Σκαράκη, Ζ. Σφυρή, Σ. Tριανταφύλλου,  
Zarastro, Σ. Tσιτσόπουλος, Γ. Φλωράκης,  

Ε. Χελιώτη, Γ. Ψύχας

Γραμματεία Σύνταξης Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr 

Υπεύθυνη οδηγού Δανάη Καμζόλα  
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Sotos Anagnos
Εικονογραφήσεις art@athensvoice.gr

Φωτό: Θανάσης Καρατζάς, 
Γιώργος Ζαρζώνης, Τάσος Βρεττός, 

Έκτορας Δ. Βούτσας, Κώστας Αμοιρίδης, 
Βαγγέλης Τάτσης, Χρήστος Κισατζεκιάν,  
Δημήτρης Κλεάνθης, Πέτρος Νικόλτσος

Digital Advertising Director Eύα Βαγγέλη

Advertising Manager Πέπη Κράλιοβιτς

Direct Market: Μιχάλης Δρακάκης,  
Εύα Βαλαμβάνου

 
Υποδοχή Διαφήμισης Νίκη Σκαμάγκα 

 marketing@athensvoice.gr 
Digital Traffic Manager Εύη Ταρνάρη

Διεύθυνση Λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, Βασίλης Νάκος,  

Μαίρη Λυκούση

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»

Athens Voice S.A.
Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369 
fax: 210 3632.317

Διαφημιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310
Αthens Voice Radio 102.5: 210 3648. 213

Aγγελίες: 210 3617. 369   
Λογιστήριο: 210 3617. 170

www.athensvoice.gr
Aν δεν βρίσκετε την A.V. στα σημεία διανομής,  

μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:  

210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 
Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, 

η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης 
με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
Aγγελική Mπιρμπίλη
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Υπάλληλος  
της ΔΕΗ κρεμασμένος  
ψηλά σε κολώνα κάνει  
εργασίες και φωνάζει  

ενοχλημένος στον συνάδελφό  
του που βρίσκεται κάτω: 

«...αααχχχ, ο Τριαντάφυλλος 
πήγε στο Μαϊάμι κι εμείς  

ακόμα εδώ!»
(κάτω πετράλωνα, παρασκευή  

μεσημέρι)

Ανταπόκριση από  
Θεσσαλονίκη.

Κυρία σε hype παγωτατζίδικο  
παραγγέλνει παγωτό και λαμβάνει 
μία μπαλίτσα παγωτό σε βαζάκι:

-Κοπελιάαα,  
παγωτό ζήτησα,  

όχι κρέμα νυκτός.

-Ακούς;  
Πιάσανε δύο φορές  

85χρονο Ιταλό να πηγαίνει  
σε ιερόδουλες εν μέσω  

καραντίνας και  
είπε ότι τον πείραξε  

το εμβόλιο και  
δεν κρατιότανε».

-Το Pfizer θα ήτανε.  
Ίδια εταιρεία  

που βγάζει το Viagra.
(σε caf� στη Χαριλάου τρικούπη,  

τετάρτη πρωί)

-Και πάνω είναι δεμένος,  
αν τον προσέξεις.

-Ναι, αλλά στο μπούτι  
είναι καλύτερος.

(κυρίες σε διαβάσεις, Βασιλίσσης σοφίας,  
παρασκευή απόγευμα)

«Αναζητώ συγκάτοικο  
σε υπάρχον διαμέρισμα,  
κατά προτίμηση κέντρο  

Αθήνας και γύρω  
maximum budget €200.»

(αγγελία, γύρω περίπου αθήνα)
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παίνουμε στην κεντρική αποθήκη δια-
νομής των εμβολίων κατά της Covid-
19.Ο υπουργός Υγείας μιλάει στην 
ATHENS VOICE για όσα ζήσαμε αυ-
τούς τους 15 μήνες της πανδημίας. Για 
το καινούργιο ΕΣΥ που ετοιμάζεται, 

για τις δυσκολίες και τους ανθρώπους 
που κράτησαν το σύστημα όρθιο με ηρω-

ικές προσπάθειες.

Η κεντρική αποθήκη διανομής εμβολίων βρίσκεται στο Κρυονέρι 
σε ειδικό για την περίσταση χώρο που έχει παραχωρήσει η εται-
ρεία Pharmis. Υπάρχουν άλλα τέσσερα hub τα οποία καλύπτουν 
τις απομακρυσμένες περιοχές. Κάθε εμβόλιο έχει τις δικές του 
προδιαγραφές τόσο στην παράδοση, όσο στη φύλαξη και διανο-
μή στα εμβολιαστικά κέντρα. Εδώ έρχονται οι παραγγελίες για 
σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα 4 hub για τις 
πιο απομακρυσμένες περιοχές. Έφτασα νωρίτερα κι εκεί βρήκα 
μια ομάδα ανθρώπων που από την αρχή εδώ και μήνες είναι κάθε 
μέρα εκεί. Ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων, ένας εκπρό-
σωπος της Πολιτικής Προστασίας και ο διευθύνων σύμβουλος 
της Pharmis. Περιμένοντας τον υπουργό έπιασα συζήτηση μαζί 
τους, λέγοντάς τους την πρώτη μου σκέψη.

Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτή η εικόνα μίας αποθήκης, 
προφανώς απόλυτα τακτοποιημένης και καθαρής, ξέροντας 
τι αφορά, είναι ένα πολύ συγκινητικό θέαμα.
Η απάντηση ήρθε από τον κύριο Σερέτη της Pharmis: «Ακόμα και 
εμείς που ερχόμαστε κάθε μέρα δεν την έχουμε συνηθίσει σε 
επίπεδο συγκίνησης. Επίσης θέλω να πω, και το λέω όπου μπορώ, 
ούτε στον ιδιωτικό τομέα δεν έχω συνεργαστεί με τέτοιον επαγ-
γελματισμό, πάθος, τέτοιο ήθος και ευπρέπεια».
 Εκείνη τη στιγμή έφτασε ο Βασίλης Κικίλιας…

Συνέντευξη στον  Μάκη Προβάτά

Φωτό: ΘάΝάΣηΣ κάράτΖάΣ

Πολιτική

Μ

ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ

«Σε 15 χρόνια 
θα πω 

στον γιο μου 
ότι δεν 

εγκατέλειψα 
κανέναν και 

ότι παλέψαμε 
με όλες μας 

τις δυνάμεις»   
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 Το να Τύχει σε ύπούργο ύγειασ πανδημια ειναι ο,Τι πιο 
σύγκλονισΤικο μπορει να σκεφΤει κανεισ, μια φορα σΤα εκαΤο χρονια

3 - 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 A.V. 9 



10 A.V. 3 - 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Υπουργέ, σκέφτομαι ότι για να πάει ένα πλοίο χρειά-
ζεται και πολύ κουπί στα αμπάρια. Εδώ είμαστε στα 
αμπάρια όπου ξεκινάει το κουπί για να μπορέσει να 
σωθεί η χώρα από την πανδημία. 
Το να είσαι έτοιμος είναι η μισή νίκη, το να πράττεις είναι η 
άλλη μισή. Θέλω να θυμίσω ότι ξεκινήσαμε κάνοντας 50 
εμβολιασμούς την ημέρα, με ένα εξαιρετικό εμβόλιο της 
Pfizer, όμως δύσκολο στη συντήρηση, στους κανόνες 
ασφαλείας, στη μετακίνηση, στον χρόνο που μπορεί να 
μείνει εκτός κεντρικού ψυγείου. Ξεκινήσαμε με σταθερά, 
προσεκτικά, σοβαρά βήματα, και τότε πολλοί αναρω-
τιόνταν αν θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα συνολικό 
εμβολιαστικό πρόγραμμα και πόσοι θα εμβολιάζονται 
καθημερινά…    
Αμφισβητήθηκε και αυτό που είπα τον περασμένο Αύ-
γουστο ότι μέχρι τον Δεκέμβριο θα υπάρχει εμβόλιο. Τε-
λικά μπορέσαμε να συνεργαστούμε τόσο αρμονικά, και 
σε τόσο υψηλό επίπεδο, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Πολιτική Προστασία, 
το Υπουργείο Υγείας. Φυσικά και ο ιδιωτικός τομέας και οι 
δωρητές μας, και τόσοι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν 
αφιλοκερδώς. Αυτό φέρνει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, 
Για πρώτη φορά ο πολίτης αντιμετωπίζεται έτσι από το 
Κράτος και το Ελληνικό Δημόσιο, και φεύγει ευχαριστη-
μένος, και αυτό είναι μεγάλη ικανοποίηση για όλους μας, 
και σήμερα είμαστε εδώ στις αποθήκες για να δείξουμε 
και αυτό το κομμάτι που δεν βλέπει ο πολύς κόσμος.
 
Οι μεγάλες επαναστάσεις γίνονται βήμα-βήμα, όχι με 
άλματα στο κενό. Σας μεταφέρω αυτό που μου είπε η 
κυρία Ευθυμίου για εσάς, «αυτό που είναι το πιο επα-
ναστατικό είναι ότι είναι πραγματιστές». Το επανα-
στατικό για μια κοινωνία δεν είναι να αεροβατεί, είναι 
να είναι πραγματιστική, και η κοινωνία μας αποδεί-
χθηκε στην πλειοψηφία της επαναστατική.  
Να είναι καλά. Απλά να πω ότι πρέπει να αναλογιστεί κα-
νείς πως αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο οποιο δεν 
είχε επενδυθεί τίποτα εδώ και δέκα χρόνια, έμεινε όρθιο. 
Πως συνδυάστηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι αρμονικά 
από τομείς που ήταν ανομοιογενείς. Μπορέσαμε και το 
ομογενοποιήσαμε με μία εθνική προσπάθεια για να μείνει 
όρθιο. Και το επόμενο βήμα, φυσικά, ήταν η επιχείρηση 
εμβολιασμών.   

Βρίσκω την ευκαιρία να σας πω κάτι που στη δική μου 
οπτική το θεωρώ εξαιρετικό ως συμπεριφορά. Στην 
αρχή της πανδημίας ένας ολόκληρος λαός καθόταν 
κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα να ακούσει τον επιστή-
μονα Σωτήρη Τσιόδρα. Τότε εσείς επιλέξατε να μείνε-
τε εκτός κάμερας. Είστε υπουργός Υγείας, είστε για-
τρός, και θα ήταν απόλυτα λογικό να βρίσκεστε στο 
πλάνο κάθε απόγευμα. Το δικαιούσασταν και γιατί 
ήταν δική σας επιλογή ο κύριος Τσιόδρας. Μου άρεσε 
πολύ σαν έκφραση καινούργιας ηθικής ότι ήσασταν 
εκτός κάμερας.
H επικοινωνία είναι πολύ σημαντική, αλλά αν δεν πατάει 
γερά τότε καταρρέει σαν χάρτινος πύργος. Το να τύχει 
σε υπουργό Υγείας πανδημία είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό 
μπορεί να σκεφτεί κανείς, μία φορά στα εκατό χρόνια, 
και οι συνέπειες είναι οδυνηρές, είναι ανυπολόγιστες. 
Υπήρχε πολλή δουλειά να γίνει, διαρκής και τεράστια δι-
αχείριση κρίσης στα μικρά και στα μεγάλα. Θα έπρεπε να 
επιλέξει κανείς αν θα είναι στις κάμερες ή αν θα ασχολεί-
ται με αυτά που οφείλει βρίσκοντας τους κατάλληλους, 
αυτούς που θα εμπιστευόταν η ελληνική κοινωνία σε μια 
μεγάλη κρίση δημόσιας υγείας, για να ακούσει πράγματα 
επιστημονικά, με έναν τρόπο που θα μπορούσε να τα 
καταλάβει. Γι’ αυτό και ήταν τύχη για μένα που επέλεξα 
τον Σωτήρη Τσιόδρα, που ο τρόπος του της επικοινωνίας 
είχε επιστημονικά στοιχεία και μαζι μία γλυκύτητα, και 
ανθρωπιά. Και έτσι η κοινωνία ισορρόπησε στα πολύ δύ-
σκολα πρώτα στάδια, που δεν ξέραμε και ακριβώς τι είναι 
αυτή η νόσος η πρωτόγνωρη για την ανθρωπότητα.
 
Πείτε μου μια πολιτική απόφαση που ο κόσμος δεν 
αντιλήφθηκε τη δυσκολία της. Απλά σκεφτείτε, για 
έναν πρωθυπουργό, πόσο δύσκολο είναι όταν σκέφτε-
ται ότι θα βάλει σε «πάγο» όλη την Οικονομία της χώρας 
προκειμένου να επιτευχθεί κάτι άλλο. Βέβαια το αγαθό 
της Υγείας είναι υπέρτατο και η απόφασή του ήταν η πιο 
λογική πνευματικά και συναισθηματικά.

Αυτή η κρίση απέδειξε την ανυπέρβλητη χρησιμότη-
τα της ορθολογικής πολιτική; 
Καταρχάς νομίζω ότι έχει αναγνωριστεί και πιστωθεί 
στον πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση το ότι σε πολλα-
πλές κρίσεις, σε σύντομο χρονικό διάστημα, με κορυφαία 
την πανδημία, αντέδρασε σε πολύ υψηλά επίπεδα.
 
Νομίζω ότι η φιλελεύθερη Δημοκρατία μας θα δοκι-

μαστεί και θα αποδείξει τις αντοχές της και την ποιό-
τητά της στο επόμενο Ε.Σ.Υ. που θα δημιουργηθεί.
Ο σχεδιασμός για το Ε.Σ.Υ. της επόμενης εποχής έχει ήδη 
γίνει και θα παρουσιαστεί. Οι βασικοί άξονες έχουν να 
κάνουν με ένα νέο σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας και τη 
δυνατότητα με αξιοπρέπεια, σεβασμό και με υπηρεσίες 
υγείας υψηλού επιπέδου να μπορέσει να αποτανθεί ο 
Έλληνας εκεί και να μη χρειάζεται να τρέχει στα νοσοκο-
μεία εξ αρχής. Με ένα τεράστιο πρόγραμμα, το «Σπύρος 
Δοξιάδης», σχεδόν 1 δις μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. 
Προληπτική Ιατρική, προγεννητικός και προσυμπτωμα-
τικός έλεγχος στον υγιή πληθυσμό. Θα αρχίσει να υλο-
ποιείται από το φθινόπωρο και προφανώς γνωρίζετε ότι 
είναι κάτι δυναμικό, όσο πιο γρήγορα ολοκληρώνονται 
μελέτες και γίνονται οι διαγωνισμοί, τόσο πιο γρήγορα 
θα υλοποιούνται κομμάτια σε αυτή την προσπάθεια για 
ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας, που περιλαμβάνει τα πάντα.

Αν έλεγες σε κάποιον πριν από δύο χρόνια ότι κάποια 
κυβέρνηση θα επιβάλει αντι-καπνιστικό νόμο θα έλε-
γες ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ψηφιστεί 
ποτέ ή θα πέσει. Και όμως δεν χρειάστηκε καν να το 
επιβάλλει, είναι πολύ εντυπωσιακό το πώς με έναν 
τρόπο απλά το πέρασε. 
Συμφωνώ και θέλω να πω το εξής. Ο αντι-καπνιστικός 
νόμος ήταν όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν στο 
πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, και ήταν η πρώτη 
μεταρρύθμιση που μου ζήτησε να εφαρμόσουμε στο 
Υπουργείο Υγείας. Δεν θα μπορούσε να ήταν βασισμένη 
αυτή η προσπάθεια στον διχασμό της κοινωνίας, δηλαδή 
καπνιστές εναντίον μη-καπνιστών και παθητικών κα-
πνιστών. Πήρα τον καθηγητή Παναγιώτη Μπεχράκη και 
την Επιτροπή του για να μας συμβουλέψει. Παρότι είμαι 
γιατρός υπάρχουν πάντοτε σε πιο ειδικά θέματα ειδικό-
τεροι εμού. Νομίζω το πήραν πατριωτικά οι Έλληνες και 
το χάρηκαν κιόλας.      

Να σας πω κάτι που σκεφτόμουν. Είστε μία γενιά της 
πολιτικής, σαραντάρηδες οι περισσότεροι, η οποία 
φαίνεται ότι πάει μπροστά την Ελλάδα. Εσείς, ο κύρι-
ος Πιερρακάκης, ο κύριος Θεμιστοκλέους, και φυσι-
κά ο κ. Μητσοτάκης που σας επέλεξε και ήταν 50 όταν 
έγινε πρωθυπουργός. Είστε μία νέα γενιά που έρχε-
ται και αντιμετωπίζει με επιτυχία φοβερές απανωτές 
κρίσεις. Και το φοβερό είναι ότι δεν έχετε πρόβλημα 
να χρησιμοποιείτε τους μεγαλύτερους και την εμπει-
ρία τους όπου χρειάζεται, όπως στην Επιτροπή των 
Λοιμοξιολόγων. 
Νομίζω αυτή είναι μία άλλη κουλτούρα στην δημόσια Δι-
οίκηση πλέον. Πιστεύω ότι ένας πολιτικός, ένας υπουρ-
γός Υγείας πρέπει να είναι ικανός και στο να αποφασίζει 
ποιους πρέπει να συμβουλεύεται. Κατά την άποψή μου 
αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φάει τα παντε-
λόνια τους και τις φούστες τους στα θρανία μια ζωή, είναι 
ειδικοί Επιστήμονες σε κάθε θέμα και έχουν πράγματι υ-
ψηλού επιπέδου γνώση και εμπειρία, μιας και το αναφέ-
ρατε. Το εφάρμοσα στον αντι-καπνιστικό νόμο, το εφάρ-
μοσα στην Επιτροπή Επιδημιολόγων-Λοιμοξιολόγων, 
είναι πλέον όλοι γνωστοί υπό τον καθηγητή Τσιόδρα, το 
εφάρμοσα στη δημιουργία των ΜΕΘ με την Αναστασία 
Κοτανίδου και το σύστημα το οποίο υπήρχε, δεν μπο-
ρώ όμως να παραγνωρίσω και  όλους τους συνεργάτες 
μου…
Υπάρχουν εξαιρετικοί Έλληνες, πολλοί, καλοί επιστήμο-
νες, αδιαφορώ για το κομματικό σε ό,τι έχει να κάνει με 
τη στελέχωση των επιτροπών αυτών, να πω συγκεκρι-
μένα παραδείγματα, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών 

είναι διορισμένη ολόκληρη από την προηγούμενη κυ-
βέρνηση, από τον κύριο Ξανθό. Η Επιτροπή της κυρίας 
Θεοδωρίδου που είναι χρόνια παιδίατρος, εμβολιάστρια, 
κορυφαία γιατρός στον χώρο, και όλοι οι υπόλοιποι συ-
νάδελφοι, έχουν διοριστεί από την προηγούμενη διακυ-
βέρνηση. Τους κράτησα όλους.   

Έχω την τύχη να έχω κάποιους φίλους γιατρούς, και 
μου έχουν πει «στις εφημερίες μάς παίρνει συνέχεια 
τηλέφωνα και μας ρωτάει αν θέλουμε κάτι». Έχει πο-
λύ ενδιαφέρον αυτό.
Θα σας πω τι έχει γίνει. Δεν υπήρχε πρότερη εμπειρία σε 
τέτοια αδιανόητη κρίση. Αυτούς τους ανθρώπους λοι-
πόν, Εντατικολόγους, Επιδημιολόγους, Λοιμοξιολόγους, 
Ειδικούς παθολόγους, Αναισθησιολόγους, Νοσηλευτές, 
που έδιναν την μάχη εκείνες τις ημέρες, τους πήρα έναν-
έναν τηλέφωνο. Τους πήρα για να τους εμψυχώσω και να 
τους ευχαριστήσω, γιατί μόνο αν κανείς εφημερεύσει, 
σε μια τέτοια κατάσταση, που καθημερινά έχεις κύματα 
συμπολιτών σου και πίεση πέρα από τα όρια του Ε.Σ.Υ., 
αντιλαμβάνεσαι και την αξία της ανθρώπινης ζωής. Πα-
λεύεις να σώσεις έναν ακόμα, και τους συγγενείς να μην 
μπορούν να μπουν μέσα στο νοσοκομείο λόγω Covid, να 
είναι έξω και να αγωνιούν, και να τηλεφωνούν, εκεί να 
καταλάβεις τι δουλειά κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα 
λοιπόν προφανώς υπάρχουν και άλλα που έχεις την υ-
ποχρέωση να εκπληρώσεις ως υπουργός Υγείας μέσα σε 
μια τέτοια κρίση. Για αυτό τους παίρνω τηλέφωνο.  

Η Ελλάδα μπήκε στην κρίση και, κατά τη γνώμη μου, 
ο βασικός λόγος ήταν ότι είχαμε θεοποιήσει το ευτε-
λές και ήμασταν πολύ καλοί στις δικαιολογίες. Εδώ 
για πρώτη φορά υπάρχει μία ανάδειξη του Άξιου, και 
η άρνηση για δικαιολογίες. Ενώ συνέβαιναν πολλά 
εκτός ελέγχου της Ελλάδας, ακούγονταν μόνο αιτι-
ολογίες, όχι δικαιολογίες. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι 
μέσα στην πανδημία εκπαιδεύετε τον Έλληνα στο να 
μη δικαιολογείται.
Η θέση πάει με την ευθύνη. Και αν θέλεις να είσαι κομμάτι 
της Διοίκησης ή Επικεφαλής σε μία κατάσταση, πρέπει 
να  αναγνωρίζεις την ευθύνη παρότι υπάρχουν και πράγ-
ματα πάνω από εσένα που ξεφεύγουν. Θεωρώ ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι στο κομμάτι της υγείας, στο Υπουργείο Υγεί-
ας, έχουν πολύ υψηλό αίσθημα καθήκοντος. Το βλέπου-
με στα εμβολιαστικά κέντρα με τον τρόπο με τον οποίο 
εμβολιάζουν τους συμπατριώτες μας, στα νοσοκομεία 
μας και στα κέντρα υγείας, με τον τρόπο με τον οποίο 
φροντίζουν τους ασθενείς μας. Δεν υπήρχε δικαιολογία 
για οτιδήποτε άλλο.    

Στη διάρκεια της πανδημίας ειπώθηκαν από την αντι-
πολίτευση διάφορα επικριτικά σχόλια και εκφράστη-
καν αμφισβητήσεις για ό,τι εξαγγέλλατε στο υπουρ-
γείο, για το εμβολιαστικό πρόγραμμα και λοιπά.
Η πιο γνωστή φράση που αποδίδεται στον Δον Κιχώ-
τη, και  χρησιμοποιείται κυρίως στην πολιτική, είναι μια 
φράση που δεν ειπώθηκε ποτέ από αυτόν: «Γαβγίζουν, 
Σάντσο, αυτό σημαίνει ότι καλπάζουμε». Παρ’ όλα αυτά 
είναι η φράση που ταιριάζει κάθε φορά που μας κατηγο-
ρούν αδίκως γι’ αυτά που κάνουμε στο υπουργείο.  

Στη διάρκεια αυτής της κατάστασης, γίνατε και πατέ-
ρας. Φέρτε τον εαυτό σας σε δεκαπέντε χρόνια από 
σήμερα. Τι ξέρετε ότι θα μπορείτε να πείτε στον γιο 
σας κοιτάζοντάς τον τότε στα μάτια, σε σχέση με αυ-
τά που κάνατε στη διάρκεια της πανδημίας ως υπεύ-
θυνος υπουργός; 
Αυτό το οποίο θα μπορώ να του πω, κύριε Προβατά, είναι 
ότι δεν εγκατέλειψα ποτέ κανέναν, και παλέψαμε με όλες 
μας τις δυνάμεις. Καθημερινά, για το καλύτερο δυνατό. 
Προφανώς και λάθη έχουν γίνει, δεν υπάρχει καμία αμφι-
βολία, και παραλείψεις μπορεί να υπήρξαν και να υπάρ-
χουν, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν παλέψαμε με 
όλο μας το είναι και με όλη μας την ψυχή και με όλες μας 
τις δυνάμεις, καθημερινά, από το πρώτο μέχρι το τελευ-
ταίο θέμα που μπορεί να προέκυπτε. 
 
Εδώ αποφασίζω να γράψω δυο πράγματα γιατί θέλω να κα-
ταγραφούν… Πρώτον είδα τον Βασίλη Κικίλια να δακρύζει. 
Δεύτερον οι εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και της 
Πολιτικής Προστασίας, πραγματικά ταυτόχρονα, μονολόγη-
σαν δυνατά: «Το ηθικό μέρος, που μένει σε όλους μας, είναι 
ότι κάποτε μετά από χρόνια, στα παιδιά μας, στα εγγόνια 
μας, θα λέμε, ήμασταν και εμείς εκεί». Ρώτησα τα ονόματά 
τους αλλά για κάτι τέτοιο θα ήταν λάθος να τα γράψω.  

Υ.Γ. Σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης ο Βασίλης Κικί-
λιας ζήτησε από τον εκπρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων, 
τον εκπρόσωπο της Πολιτικής Προστασίας και τον διευ-
θύνοντα σύμβουλο της Pharmis, να είναι παρόντες.  A  

Προφανώς 
και λαθη 

έχουν γινέι, 
δέν υΠαρχέι 
καμια αμφι-

βολια, και 
Παραλέιψέις 
μΠορέι να 
υΠηρξαν 

και να 
υΠαρχουν, 

αλλα 
κανέις δέν 
μΠορέι να 
Πέι οτι δέν 
Παλέψαμέ 

μέ ολο μας 
το έιναι 

και μέ ολη 
μας την 

ψυχη,
μέ ολές 
μας τις 

δυναμέις
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Πολιτική

Σε ένα 24ωρο δύο άτομα εκτελέστηκαν εν 
μέση οδώ από επαγγελματίες δολοφόνους. 
Μέσα σε έναν μήνα, τον Μάιο, τέσσερα άτομα 
με έντονη δραστηριότητα στον κόσμο του 
οργανωμένου εγκλήματος έπεσαν γαζωμένα 
από σφαίρες των εκτελεστών τους. Όλες οι 
δολοφονίες παραμένουν ανεξιχνίαστες.  Στις 
7 Απριλίου πέφτει νεκρός στον Άλιμο ο δημο-
σιογράφος Γιώργος Καραϊβάζ. Από το 2017 
έχουν καταμετρηθεί 24 εκτελέσεις ατόμων 
που εμπλέκονταν με διάφορους τρόπους στο 
οργανωμένο έγκλημα. Από τότε και για όλες 
τις δολοφονίες πραγματοποιήθηκαν μόνο δύο 
συλλήψεις. Με λίγα λόγια, η συντριπτική  πλει-
οψηφία των εκτελέσεων συμβολαίων θανά-
του στην Ελλάδα παραμένουν ανεξιχνίαστες. 

πειδή το κλίμα επιβαρύνθηκε την τελευ-
ταία περίοδο και η κοινή γνώμη δεν είναι 
σε θέση να διαχειριστεί τον φόβο που 
προκαλούν ιδιαίτερα βίαια εγκλήματα 

όπως αυτό στα Γλυκά Νερά, η Ελληνική Αστυνο-
μία αναγκάστηκε να δραστηριοποιηθεί, τουλάχι-
στον όσον αφορά τις δημόσιες σχέσεις της. Έτσι 
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισκέφθηκε 
αυτοπροσώπως τον Άρειο Πάγο προκειμένου να 
καταθέσει ενημερωτικό φάκελο με πληροφορίες 
που αφορούν τη δράση του Οργανωμένου Εγκλή-
ματος, δηλαδή την Αξονική Τομογραφία της Greek 
Mafia. Σε αυτό τoν φάκελο συμπεριλαμβάνονται 
500 ονόματα Ελλήνων και ξένων μαφιόζων με 
σημαντική δράση, 14 οργανώσεις εγκληματιών  
καθώς και δεκάδες ονόματα και προφίλ θυγατρι-
κών τους παρακλαδιών. Η «αξονική τομογραφία» 
του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα α-
ναφέρεται και σε οικονομικά μεγέθη, συνολικούς 
τζίρους από παράνομες δραστηριότητες όλων 
των τύπων. 
Να θυμίσουμε πως η «Έκθεση Χρυσοχοΐδη» έρ-
χεται να συνοψίσει την περιγραφή μίας εμφύλιας 
σύρραξης η οποία εξελίσσεται στην καρδιά του 
Οργανωμένου Εγκλήματος, με πρώτη πράξη τη 
δολοφονία του Γρίβα το 2017 στα Γλυκά Νερά έξω 
από το σχολείο μπροστά στα μάτια του 10χρονου 
γιου του. Αυτή η εκτέλεση σηματοδότησε και την 
«ποιοτική αλλαγή» στον τρόπο δράσης των εκτε-
λεστών του Οργανωμένου Εγκλήματος. Μέχρι 
τότε ίσχυαν κάποιοι κώδικες συμπεριφοράς. Η οι-
κογένεια των εγκληματιών βρισκόταν πάντα στο 
απυρόβλητο, τα παιδιά προστατεύονταν από τους 
άγραφους νόμους του υποκόσμου κ.λπ. Από τη 
δολοφονία Γρίβα και μετά τα συμβόλαια θανάτου 
που υπογράφονταν εκτελούνταν με ανελέητη 
«επαγγελματική συνείδηση» των δραστών. Πρό-
κειται για παγκόσμιο φαινόμενο. Η αρχή αυτής 
της «επαγγελματικής» διολίσθησης στην απόλυτη 
βαρβαρότητα γεννήθηκε και εξελίχθηκε σε «κοι-
νωνική πρακτική» στην Κολομβία. Η ανθρώπινη 
ζωή δεν έχει καμία αξία. Όχι πώς είχε προηγουμέ-
νως. Απλά οι εγκληματίες έριξαν τις μάσκες εγκα-
ταλείποντας τα προσχήματα. 
Οι σκηνές που έχουν εκτυλιχθεί τελευταία μέρα 
μεσημέρι, ως εκτέλεση δημοσιογράφου, ως δο-
λοφονία κάποιου ανταγωνιστή στην πιάτσα των 
ναρκωτικών, ως «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» με 
κάποιο μπράβο της νύχτας, ή ως «εντολή  τερμα-
τισμού» ενός ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, 
όλες αυτές οι σκηνές πρωτόγνωρης βίας και βαρ-
βαρότητας έχουν προκαλέσει τη διόγκωση του 
αισθήματος ανασφάλειας. Να αναφερθεί πως ένα 
από τα κυρίαρχα προεκλογικά συνθήματα της πο-
λιτικής ηγεσίας του κυβερνώντος κόμματος αφο-
ρούσε την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας 
των πολιτών. 
Όπως προαναφέρθηκε οι ποιοτικές και ποσοτικές 
αλλαγές στο Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα 
αρχίζουν να γίνονται ορατές, όταν στη χώρα «ει-
σάγονται» οι νέες και διεθνώς γνωστές πρακτικές 

στον χώρο του εγκλήματος. Πέρα από τις παρα-
δοσιακές αγορές των ναρκωτικών, των όπλων 
και του λαθρεμπορίου τσιγάρων, γιγαντώθηκε 
παγκοσμίως το δίκτυο διακίνησης προσώπων 
και το δίκτυο διακίνησης μεταναστών. Οι τζίροι 
παγκοσμίως αγγίζουν τρισεκατομμύρια δολάρια 
και συγκρίνονται πλέον με το Ακαθάριστο Εθνικό 
Εισόδημα ολόκληρων κρατών. Τα χρήματα αυτά 
πρέπει να «ξεπλυθούν» και να νομιμοποιηθούν. 
Αυτοί οι τζίροι λοιπόν προμηθεύουν τα παράνομα 
δίκτυα ξεπλύματος μαύρου χρήματος επεκτεί-
νοντας τους ορίζοντες δραστηριότητας της διε-
θνούς εγκληματικής ελίτ. Οι αποκαλύψεις μέσω 
των Panama Papers καθώς και οι επιμέρους περι-
γραφές «ξεπλύματος» μέσω συγκεκριμένων και α-
πόλυτα «πολιτισμένων» κέντρων όπως τα αγγλικά 
νησιά μεταξύ Ιρλανδίας και Αγγλίας, η Μάλτα κ.λπ. 
κατέληξαν ακόμη και σε δολοφονίες δημοσιογρά-
φων που τόλμησαν να ερευνήσουν τις καταγγελί-
ες περί εμπλοκής πολιτικών ηγεσιών στα κυκλώ-
ματα ξεπλύματος εσόδων από το έγκλημα. 

Ήταν το 1996, όταν στο Πανεπιστήμιο του Πί-
τσμπουργκ στις ΗΠΑ, τη γνωστή Cathedral, το  
περίφημο Ινστιτούτο Σοβιετικών Σπουδών είχε 
ήδη μετεξελιχθεί σε Ειδικό Ινστιτούτο μελέτης και 
χαρτογράφησης των δικτύων διακίνησης μαύρου 
χρήματος παγκοσμίως. Πριν από 25 χρόνια η αμε-
ρικανική ελίτ σε συνεργασία με κάποιες ευρωπα-
ϊκές χώρες, είχαν αξιολογήσει πως ένας από τους 
σημαντικότερους κινδύνους κατά των δυτικών 
Δημοκρατιών είναι η διακίνηση μαύρου χρήμα-
τος από τις ομάδες Οργανωμένου Εγκλήματος. 
Από τότε το εν λόγω Ινστιτούτο προσπαθούσε να 
εντοπίσει τα ίχνη της εγκληματικής δράσης των 
πανίσχυρων εθνικών μαφιών στις πρώην Ανατο-
λικές χώρες. 
Ο εντοπισμός των οικονομικών δοσοληψιών των 
εγκληματικών οργανώσεων προϋπέθετε τη χρή-
ση ενός αλγόριθμού τον οποίο οι μαθηματικοί 
του Ινστιτούτου στο Πίτσμπουργκ επιχειρούσαν 
να κατασκευάσουν. Οι έρευνες ήταν ακόμη στην 
αρχή. Στο αφελές ερώτημα προς έναν πυρόξαν-
θο καθηγητή Μαθηματικών από την Ιρλανδία «μα 
γιατί αξιολογείτε ως μέγιστο κίνδυνο τη διακίνηση 
μαύρου χρήματος από τις μαφίες»  η απάντηση ή-
ταν αφοπλιστική. «Σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
μας, κάποια στιγμή στη δεκαετία του 2020 με 2030, 
το ανεξέλεγκτο μαύρο χρήμα θα ξεπερνά σε όγκο τα 
διαθέσιμα του τραπεζικού συστήματος. Τότε οι ελίτ 
του εγκλήματος θα ελέγχουν τον πλανήτη». 
Από το 1996 κύλησε πολύ νερό στα αυλάκι. Τα δι-
εθνή δίκτυα του εγκλήματος απλώθηκαν σε όλο 
τον κόσμο. Το οργανωμένο έγκλημα άρχισε να 
χρηματοδοτεί την πολιτική και τους πολιτικούς. 
Για πρώτη φορά καταδικάστηκε σε ποινή φυλά-
κισης πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, ο Ν. Σαρκοζί 
για παράνομη χρήση μαύρου πολιτικού χρήματος. 
Το πανεπιστήμιο του LSE παραδέχτηκε πως έκα-
νε χρήση παράνομου χρήματος που διακινήθηκε 
από το πάλαι ποτέ καθεστώς Καντάφι. Ο σωματο-
φύλακας του Εμανουέλ Μακρόν «εξαφανίστηκε» 
στο Λονδίνο. Είχε εντοπιστεί να διακινεί βαλίτσες 
με μαύρο χρήμα. Πρόκειται για κάποιες από τις 
πολλές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη δη-
μοσιογραφική έρευνα. 
Ήταν ζήτημα χρόνου να εγκατασταθούν και στην 
Ελλάδα τα παρακλάδια του οργανωμένου εγκλή-
ματος στις σύγχρονες εκδοχές του. Στην αρχή ε-
κτόπισαν τον παραδοσιακό υπόκοσμο. Στη συνέ-
χεια εισχώρησαν σε κρατικούς και κοινωνικούς 
θεσμούς και μηχανισμούς. Μετά άρχισαν να ξεκα-
θαρίζουν το μεταξύ τους «τοπίο». Τελικά έφθασαν 
να διεκδικούν μονοπωλιακά τις επίμαχες αγορές. 
Έτσι κάπως άρχισε ο εμφύλιος στον κόσμο του ορ-
γανωμένου πια υποκόσμου. Πόλεμος ανελέητος 
για την κυριαρχία. Νέα ήθη, νέοι κανόνες και πάνω 
απ’ όλα νέα πρόσωπα. Και πολλοί νεκροί.  A  

Ο ανελέητος εμφύλιος στην Greek Mafia
Του Νίκου ΓεωρΓίάδη



― Κατέκτησες χρυσό µετάλλιο στα 100 µ. πετα-
λούδα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα της Βου-
δαπέστης, µε χρόνο 57.37 καταρρίπτοντας το 
πανελλήνιο ρεκόρ και ξεκινάς µε τις καλύτερες 
προϋποθέσεις για το Τόκιο. Τι σκέφτηκες, όταν 
είδες το αποτέλεσµα; Ήταν η πρώτη φορά που 
είδα στιγµιαία τον χρόνο µου και µετά τον ξέχασα. 
Κοίταζα και ξανακοίταζα το «1» δίπλα στο όνοµά 
µου και έλεγα «µήπως δεν βλέπω καλά;». Είχα δου-
λέψει πολύ και ήµουν προσηλωµένη στον στόχο 
αλλά δεν περίµενα το χρυσό. Όταν το συνειδητο-
ποίησα ένιωσα ότι µου δόθηκε µια µεγάλη ευκαι-
ρία και την άρπαξα όσο καλύτερα µπορούσα. 

― Mε την κολύµβηση ασχολείσαι από πολύ µι-
κρή... Οι γονείς µου µε έγραψαν στο κολυµβητή-
ριο επειδή φοβόµουν τη θάλασσα, για να το ξεπε-
ράσω. Αυτή η φοβία δεν ξέρω αν µου έχει φύγει 
ακόµα, όταν βρίσκοµαι στα βαθιά και δεν ξέρω τι 
υπάρχει από κάτω, νιώθω µια ανασφάλεια. Όµως 
το νερό µού έφερε πολλές χαρές. Ξεκίνησα συγ-
χρονισµένη κολύµβηση από πολύ µικρή, την αγα-
πούσα πολύ κι ας είναι επίπονο άθληµα µε πολλές 
ώρες προπόνησης, ήταν όλη µου η µέρα στην πισί-
να. Σταµάτησα γιατί ήµουν στην Εθνική Οµάδα που 
έπρεπε να προπονείται στην Αθήνα, εγώ πήγαινα 
σχολείο στα Χανιά. Ξεκίνησα λοιπόν κολύµβηση 
επειδή δεν ήθελα να σταµατήσω τον πρωταθλη-
τισµό απότοµα και να αλλάξει το σώµα µου. Επέ-
λεξα την πεταλούδα, µου φάνηκε εντυπωσιακή 
και στην πορεία είδα ότι ήταν κάτι παραπάνω από 
ένα χόµπι. Έβλεπα ότι ήµουν καλή και το αγάπησα 
πάρα πολύ – έρχονταν επιτυχίες που µε έκαναν να 
το αγαπήσω για την ακρίβεια.

― Σπουδάζεις παράλληλα στη Νοµική. Πώς την 
επέλεξες; Είναι η µαµά µου δικηγόρος και την είχα 
ως πρότυπο, θαύµαζα τη διπλωµατία της. Τη Νοµι-
κή τη συνδύαζα µε την κολύµβηση όλα αυτά τα 
χρόνια. Είχα πάντα µια συνέπεια στο διάβασµα και 
δεν ήθελα να χαρακτηρίζοµαι ως απλή αθλήτρια. 
Μετά αποφάσισα να κάνω και µεταπτυχιακό στο 
Εµπορικό και Εταιρικό δίκαιο.

― Έχεις σκεφτεί ποτέ να σταµατήσεις το κο-
λύµπι; Ναι, η πρώτη φορά ήταν µετά τους Ολυµπια-
κούς το 2016. Ήταν µια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη, 
µε πολλή πίεση και άγχος, είχα εξαντληθεί. Τελικά 
ένιωσα ότι δεν έχω δώσει ακόµα το 100% και απο-
φάσισα να συνεχίσω µέχρι να καταφέρω αυτό που 
θέλω. Η δεύτερη φορά που το σκέφτηκα εξίσου 
σοβαρά ήταν στην πρώτη καραντίνα. Η χειρότερη 
περίοδος που έχω περάσει. Για εµάς ο πρωταθλη-
τισµός είναι η δουλειά µας, είναι ένας 
κόπος µάλιστα που δεν αποκαθίσταται 
µε χρήµατα, ειδικά όταν είσαι σε µια καί-
ρια φάση προετοιµασίας και παλεύεις 
όλο τον χρόνο για µια στιγµή.

― Πώς ένιωσες όταν έµαθες ότι θα αναβλη-
θούν οι Ολυµπιακοί; Eίχα γυρίσει από σκληρή 
προετοιµασία σε υψόµετρο στην Τουρκία, και δυο 
µέρες µετά ανακοινώθηκε πως δεν γίνεται να κο-
λυµπάµε για κάποιους µήνες, χωρίς µάλιστα να 
ξέρουµε αν θα αναβληθούν οι Ολυµπιακοί στην 
αρχή. Όταν δεν ξέρεις αν θα υπάρχουν αγώνες δεν 
έχεις στόχο. Ένιωσα τότε ότι δεν έχει νόηµα τίποτα 
από όσα έκανα τόσο καιρό, τα έβλεπα όλα µαύρα. 
Είχα τελειώσει το µεταπτυχιακό και είχα αποφασί-
σει να πάρω ρεπό από όλα για να αφοσιωθώ στους 
Ολυµπιακούς, µε αποτέλεσµα η καραντίνα να µε 
πετύχει σε φάση που δεν είχα τίποτα άλλο για να 
ασχοληθώ και µε έπιασε κρίση ταυτότητας.

― Πώς πέρασες το διάστηµα της καραντίνας; 
Το πέρασα στην Αθήνα και όχι στα Χανιά, γιατί ήλ-
πιζα ότι, αν ανοίξει κάτι, αυτό θα είναι εδώ. Προ-
σπαθούσα να κάνω συντήρηση, έκανα τρέξιµο 
καθηµερινά και γυµναστική στο σπίτι αλλά το κο-
λύµπι είναι ένα άθληµα που δεν µπορείς να αντι-
καταστήσεις. Όταν επέστρεψα δεν είχα τη φυσική 
κατάσταση που είχα πριν τo lockdown. Ξυπνούσα 
τα πρωινά, είχα χρόνο που δεν ήξερα τι να τον κά-
νω, έφτιαχνα παζλ, έπαιζα επιτραπέζια, έψαχνα 
συνταγές και µαγείρευα.

― Πώς είναι µια τυπική µέρα µε υποχρεώσεις 
αθλητή; Σε κάθε προπόνηση πρέπει να δίνω κάτι 
παραπάνω. Όταν έχω διπλή σηκώνοµαι στις 7.00, 
µπαίνω κατευθείαν στην πισίνα και γυρίζω πίσω 
για πρωινό. Ξανακοιµάµαι λίγο, µαγειρεύω και το 
µεσηµέρι επιστρέφω στην προπόνηση ως το από-
γευµα που θα πάω γυµναστήριο. Το βράδυ µπαίνω 
στο σπίτι κι όλο αυτό πάει αλυσιδωτά, δεν µπορώ 
να πάρω «ρεπό». 

― Αγχώνεσαι για τους Ολυµπιακούς του Τόκιο; 
Έχω την εµπειρία από το Ρίο, βλέπω τα πράγµατα 
πιο ώριµα, είµαι προσηλωµένη στον στόχο για να 
πετύχω αυτό που έγινε στη Βουδαπέστη και γενι-
κώς πρέπει να δώσω το 1000%. Επειδή ξέρω πόση 
δουλειά έχουµε κάνει στις προπονήσεις έχω αυτο-
πεποίθηση, αυτό που µε αγχώνει είναι να µην πάει 
χαµένος ο κόπος µου. Χαίροµαι που πάω καλά και 
δηµιουργώ προσδοκίες στους άλλους αλλά είναι 
έξτρα πίεση να περιµένει ο κόσµος συγκεκριµένα 
πράγµατα από εµένα.

― Η κολύµβηση είναι µοναχικό άθληµα, τι σκέ-
φτεσαι µέχρι να τελειώσει η κούρσα; Αν είµαι σε 
αγώνες δεν ακούω τίποτα γύρω µου, µέσα ή έξω 
από το νερό.  Έχω το µυαλό µου µόνο στο τι πρέπει 

να κάνω για να πάει η κούρσα όπως τη 
θέλω. Αυτές τις ώρες δεν σκέφτεσαι τί-
ποτα από τα προσωπικά που µπορεί να 
σε απασχολούν. Είσαι µόνο εκεί, περιµέ-
νοντας το σήµα για να µπεις µέσα.  A

Πέµπτη µεσηµέρι, δηµοτικό κολυµβητήριο Καλλιθέας. Έχουµε δώσει το ραντεβού µας σε 
µια µέρα µε 35 βαθµούς και µε φοβερά µποτιλιαρίσµατα σε όλη την πόλη. Η πισίνα έτυ-
χε να είναι το ιδανικότερο µέρος για να κάνω αυτή τη συνέντευξη. Κάποιοι κολυµβητές 
φορούν τα σκουφάκια λίγο πριν βουτήξουν, άλλοι κάνουν προθέρµανση, οι προπονητές 
τους στέκονται στην άκρη και µετρούν τους χρόνους. Ανάµεσά τους, παρατηρώ την Άννα 
Ντουντουνάκη. Για το κορίτσι που βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης µε το χρυσό στην 
πεταλούδα, το νερό είναι το φυσικό της περιβάλλον, κινείται σε αυτό µε τη φυσικότητα 
που έχει κάποιος όταν περιφέρεται στο σπίτι του. Κάθε φορά που βυθίζει το κεφάλι και 
αντικρίζει τα πλακάκια µπροστά της, δεν νιώθει τίποτα, δεν ακούει κανέναν, παρά µόνο 
σκέφτεται το ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Μετά από µια σειρά διακρίσεις, µε τη συµµετο-
χή της στους Ολυµπιακούς του Ρίο και την πρόκριση για τους Ολυµπιακούς του Τόκιο, η 
Άννα περιγράφει την πορεία της από τότε που ως παιδί στα Χανιά φοβόταν το νερό µέχρι το 
πέρασµα στη φοιτητική ζωή της Αθήνας για τις σπουδές στη Νοµική και έπειτα στη σχεδόν 
καταστροφική, για τον µεγάλο στόχο της, περίοδο της καραντίνας.

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΥ 
Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Πρωταθλήτρια Ευρώπης
στην κολύµβηση, χρυσό 
στην πεταλούδα, συµµετοχή 
στους Ολυµπιακούς του Ρίο 
και τώρα πρόκριση για τους 
Ολυµπιακούς του Τόκιο. 
Mια µέρα στην προπόνηση 
µε το χρυσό κορίτσι της 
κολύµβησης. 

ΑΝΝΑ
ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ
Μια πεταλούδα στην πισίνα

∆ιαβάστε όλη τη 
συνέντευξη

www.athens voice.gr
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Σ τ ο
C ar r o u s e l 

ν α  π ά µ ε
ό λ ο ι

Το νέο τραγούδι του Στάθη Δρογώση, «Carrousel», με τη συμμετοχή της κόρης τους, 
Ανδριάνας Δρογώση, και σε στίχους της νέας στιχουργού Μαρίτας Αλημίση, 

μιλάει για την αγάπη που όλο έρχεται και πάει και ορίζει τη ζωή μας.

Ένα µπαλόνι ανεβαίνει προς τ’ αστέρια
Σαν µεγαλώσαµε µας έφυγε απ’ τα χέρια
Και τα παιδιά στη γειτονιά του αµπεµπαµπλόµ
Κάνουν βουτιές στο σιντριβάνι των ευχών

Στο καρουζέλ, στο καρουζέλ να πάµε όλοι
Να ταξιδέψουµε στου λούνα παρκ την πόλη
Στο καρουζέλ, στο καρουζέλ να µας γυρνάει
σαν την αγάπη που όλο έρχεται και πάει

Και η ζωή µας να περνάει ζαλισµένη
Που κάποτε έκλαψε σαν τη µικρή Ελένη

Είναι που πάντα θα υπάρχουν φιλενάδες
Να µη µας παίζουν να ζητάµε τις µαµάδες
Είναι που σ’ ένα θερινό µ’ ένα ποπ κορν
Ερωτευτήκαν η Λαµπέτη µε τον Χορν

Στο καρουζέλ, στο καρουζέλ να πάµε όλοι
Να ταξιδέψουµε στου λούνα παρκ την πόλη
Στο καρουζέλ, στο καρουζέλ να µας γυρνάει
σαν την αγάπη που όλο έρχεται και πάει

Να φάµε τσάρλεστον και µήλο σε ξυλάκι
Και να κολλάνε τα φιλιά µας στο παγκάκι

Σ τ ο
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Πληθωρικό και πολυσυλλεκτικό

Φεστιβάλ
Αθηνών 
και Επιδαύρου ́ 21
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Η  έ κ θ ε σ η - ε γ κα τ ά σ τ α σ η  «T h e  F e e l . 
Backstage» είναι ένα ερευνητικό πρότζεκτ 
του Έλληνα φωτογράφου Τάσου Βρετ-
τού, µια περιήγηση στην εµπειρία του 
underground clubbing στην Αθήνα από το 
2005 και µετά. Οι επιµελητές Νάντια Αρ-
γυροπούλου και Γιώργος Τζιρτζιλάκης 
γράφουν για το έργο. 

«Το φωτογραφικό έργο του Τάσου Βρετ-
τού, The Feel. Backstage µας µεταφέρει 
στο αθέατο κοµµάτι της ζωής  Ελλήνων 
και ξένων καλλιτεχνών και εργαζόµενων 
της clubbing περφόρµανς και της BDSM 
σκηνής στις στιγµές, κατά κύριο λόγο, 
πριν ή µετά τις παραστάσεις τους. Το όλο 
υλικό συναντάται µε την ιστορία του α-
κτιβισµού για τις έµφυλες ταυτότητες, τις 
διεκδικήσεις για τη σεξουαλική 
απελευθέρωση, το δικαίωµα 
στην ηδονή και στη σωµατική 
αυτοδιάθεση, τα τελετουργικά 
της επιθυµίας και τις συνθήκες 
επισφάλειας όπως αναδύονται 
στη δηµόσια σφαίρα από την 
εποχή της εξωστρεφούς και 
οικονοµικά ευηµερούσας µετα-
Ολυµπιακής Αθήνας (2005) και, διαµέσου 
της κρίσης, φτάνουν διαφοροποιηµένα 
έως σήµερα, όπου ενισχύονται από την 
πολυπλοκότητα της queer κουλτούρας και 
τη δυναµική της trans ορατότητας. 
Λειτουργώντας έξω από “ερευνητικά” 
πρωτόκολλα και συγκεκριµένα discourse, 
µε βάση την προσωπική του σχέση µε 
τους ανθρώπους του χώρου αυτού (διορ-
γανωτές, µουσικούς και περφόρµερ) και 

Τάσος Βρεττός 
Στο σύμπαν της clubbing περφόρμανς και της BDSM σκηνής

την αυτοσχεδιαστική και εναργή ανταπό-
κρισή του στα events, ο Βρεττός συνθέτει 
ένα σώµα φωτογραφιών µε ιδιαίτερα, επι-
τελεστικά (performative) χαρακτηριστικά 
και πολλαπλά ανθρωπολογικά και κοινω-
νιολογικά σηµαίνοντα. Με την ενστικτώδη 
αιδηµοσύνη που επιβάλλει η προσέγγιση 
κάθε τέτοιου  συλλογικού “άβατου”, και ει-
δικότερα του παρα-σκηνίου (back-stage), 
προσέχει λοξά, συντονίζεται µε το αθέατο 
και το ασώµατο διά του αλλοπρόσαλλου, 
αυτού δηλαδή, που αλλάζει, πλεονάζει, υ-
περβάλλει, διαφεύγει, διεκδικεί, διαφέρει, 
εξεγείρεται.
Παρουσιαζόµενο στη σηµερινή συνθήκη, 
της πανδηµικής κρίσης και της πολιτικής 
ορθότητας, το έργο αυτό µεταφέρει κατά 
κύριο λόγο την ιστορία και τα τελετουρ-

γικά µιας άλλης εποχής, αλλά 
ενσωµατώνει και το κλίµα της 
παρούσας, καθώς επικαλείται 
πρόσφατες απώλειες· της εγ-
γύτητας, της θέρµης του απτού, 
της άγριας, µη “κανονικής” χα-
ράς, της ανεµπόδιστης σωµατι-
κής επαφής, της αποδοχής, της 
κοινής πάλλουσας παρουσίας 

που οι αισθήσεις φέρουν στην πιο αδια-
πραγµάτευτη και αδιαµεσολάβητη εµπλο-
κή τους. 
Το φωτογραφικό αυτό σώµα παρουσιά-
ζεται µε τη µορφή ενός ensemble (ενός 
συνόλου ή µιας µπάντας), µιας σύνθετης 
δηλαδή διαµεσικής εγκατάστασης για ε-
νήλικο κοινό, στον βιοµηχανικό χώρο Α 
της Πειραιώς 260. Πρόκειται για ένα είδος 
αδρά χορογραφηµένου διαλόγου ανάµε-
σα σε  πολλαπλές προβολές, πρωτότυπο 
ηχητικό και φωτιστικό περιβάλλον, τυπώ-
µατα για τους τοίχους και συγκεκριµένες 
live performances. Έτσι η εµπειρία των ει-
κόνων αυτών σήµερα, η φρενήρης χρω-
µατικότητά τους, η φευγαλέα κίνηση, η  
ουσιαστική αµφισηµία τους,  η διαδοχή και 
αντιπαράθεσή τους να επικαλείται τη ζω-
ντανή εµπειρία του βιώµατος των χώρων 
που επισκέφθηκε ο Βρεττός και ταυτόχρο-
να να ανακαλεί το πρόβληµα των ορίων 
και των πολιτικών της αναπαράστασης.» 

I N F O  Το έργο The Feel. Backstage αποτελεί το 
πρώτο µέρος ενός σπονδυλωτού αφιερώµατος 
στην τεσσαρακονταετή και πλέον δηµιουργική 
διαδροµή του Τάσου Βρεττού, η οποία, µε γενικό 
τίτλο «The Feel - Η φωτογραφία του Τάσου Βρετ-
τού», θα παρουσιαστεί σε διαφορετικούς χώρους 
και επιµέρους χρονικά διαστήµατα εντός του 2021 
και του 2022. Το αφιέρωµα ολοκληρώνεται µε την 
υποστήριξη του Οργανισµού Πολιτισµού και Ανά-
πτυξης ΝΕΟΝ και µε τη συνεργασία του Ιδρύµατος 
Ωνάση στην παραγωγή και επικείµενη κυκλοφο-
ρία εκτενούς δίγλωσσης έκδοσης για το έργο του 
Τάσου Βρεττού. 

Οργάνωση: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Βοηθός παραγωγής & αρχιτεκτονικής διαµόρφωσης
Σοφία Τεκτονίδου
Σχεδιασµός & Εφαρµογή οπτικοακουστικών
Μάκης Φάρος, Αντώνης Γκατζουγιάννης, Μιχάλης Αντωνό-
πουλος
Φωτισµοί Νίκος Βλασόπουλος
Ηχητικό περιβάλλον ∆ηµήτρης Καλαµαράς
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World A Music

Ποιοι: Oι μουσικοί της 
El Sistema Greece Youth 

Orchestra και της El 
Sistema Greece Youth 

Choir, που προέρχονται 
από 40 και πλέον χώρες, 

ενώνουν τις δυνάμεις 
τους με τους Roots 

Evolution του Blend 
Mishkin, και τους Θοδω-

ρή Μαραντίνη, Μαρίνα 
Σάττι, Κατερίνα Ντού-

σκα, Ζερόμ Καλουτά, Taf 
Lathos, BNC.

Τι: Νέες εκτελέσεις 
τραγουδιών που ση-

μάδεψαν τη σύγχρονη 
μουσική, βασισμένες με 
τη σειρά τους σε παλαι-
ότερες μεγά-
λες επιτυχίες

Γιατί: Θα είναι 
μια απρόσμε-

νη μουσική 
συνάντηση. 

5 Ιουλίου
Ωδείο Ηρώδου 

Αττικού,
 21.00

Zubin Mehta - Pinchas Zuckerman - 
Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino
14/06, 21:00, Ωδείο Ηρώδου Αττικού
Ποιοι: Η Ορχήστρα του Μουσικού Φλω-
ρεντινού Μαΐου, υπό τον μαέστρο Ζού-
μπιν Μέτα, ο βιολονίστας Πίνχας Ζού-
κερμαν ως σολίστ.
Τι: Κλασική μουσική, μεγάλες ορχή-
στρες κι ένας «μάγος του πόντιουμ» με 
περισσότερες από 3.000 συναυλίες στις 
5 ηπείρους, σε μια μοναδική ερμηνεία 
της Δεύτερης συμφωνίας του Μπραμς. 

Γιατί: Γιορτάζοντας τα 30 χρόνια από 
την ίδρυσή του, το Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών παρουσιάζει μια σύμπραξη με 
μεγάλο ενδιαφέρον. 

«Κλυταιμνήστρα, μουσική 
δωματίου για ένα όργανο»
16/6, 22:30 - 17/6, 21:00, Πειραιώς 260
Ποιοι: Κωνσταντίνος Χατζής, Γιώργος 
Κουμεντάκης και Σοφία Χιλλ 
Τι: Η Σοφία Χιλλ, σε διάλογο με το νέο μου-
σικό έργο του Γιώργου Κουμεντάκη, βασι-
σμένο στον Αγαμέμνονα του Αισχύλου
Γιατί: Μινιμαλιστική προσέγγιση, τραγι-
κός λόγος και οι ήχοι του γιαϊλί ταμπούρ, 
σε ερμηνεία του Ευγένιου Βούλγαρη, και 
του πιάνου, σε ερμηνεία του σκηνοθέτη 
Κωνσταντίνου Χατζή, γίνονται ένα με τις 
εικόνες του πολυβραβευμένου ακτιβιστή 
φωτογράφου Σεμπαστιάο Σαλγκάδο.

Tora Collective
25-26/6, 21.30, Μικρό Θέατρο Αρχαίας 
Επιδαύρου
Ποιοι: Ο Πέτρος Κλαμπάνης και δεξιοτέ-
χνες από την Ευρώπη και την Αμερική.
Τι: Μια οικουμενική, μουσική αφήγηση, 
μια τολμηρή επανεκκίνηση στον διά-
λογο ανάμεσα στους πολιτισμούς, με 
όχημα τη δύναμη της μουσικής και του 
αυτοσχεδιασμού.
Γιατί: Για να ακούσεις πώς συναντούνται 
μουσικές από το Αιγαίο έως την Ήπειρο 
και από τα Ιόνια νησιά μέχρι την Κρήτη, 
μιλώντας στον νου και στην καρδιά ερ-
μηνευτών από διαφορετικά μέρη του 
κόσμου, κουλτούρες και παραδόσεις.

Δύο σταθμοί
29/6, 21.00, Ωδείο Ηρώδου Αττικού
Ποιοι: Ελευθερία Αρβανιτάκη, Καμε-
ράτα - Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής, 
Γιώργος Πέτρου

Τι: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη παρουσιά-
ζει δύο προσωπικούς δίσκους της, που 
ξεχώρισαν στο πεδίο της μελοποιημέ-
νης ποίησης, «Τραγούδια για τους μήνες» 
και «Γρήγορα η ώρα πέρασε».
Γιατί: Σε αυτή την παράσταση η αγαπη-
μένη ερμηνεύτρια συναντιέται για πρώ-
τη φορά με τη διεθνώς αναγνωρισμένη  
Καμεράτα, σε μουσική διεύθυνση του 
πολυβραβευμένου μαέστρου, υποψή-
φιου για Grammy, Γιώργου Πέτρου.

Keyvan Chemirani 
& the Rhythm Alchemy
2-3/07, 21:30, Μικρό Θέατρο Αρχαίας 
Επιδαύρου
Ποιοι: Η νέα δημιουργία του Ιρανού Κε-
ϊβάν Σεμιρανί με τη συμμετοχή του Σω-
κράτη Σινόπουλου.
Τι: Υπνωτιστικοί ήχοι κρουστών, kanjira 
και tablas, από τα βάθη της Ινδίας συ-
ναντούν τα δυτικότροπα ντραμς και το 
beatboxing της hip hop κουλτούρας, την 
πολίτικη λύρα και το βιολοντσέλο.
Γιατί: Είναι ένας ύμνος στο σύμπαν του 
ρυθμού.

Jan Garbarek Group
3/7, 21.00, Ωδείο Ηρώδου Αττικού
Ποιοι: Ο νορβηγός σαξοφωνίστας Γιαν 
Γκαρμπάρεκ μαζί με τον Ινδό guru των 
κρουστών, και μέλος του Jan Garbarek 
Group, Τράιλοκ Γκούρτου.
Τι: Ευρωπαϊκή τζαζ ως τη world αλλά και 
την κλασική μουσική.
Γιατί: Στη σκιά της Ακρόπολης o μουσι-
κός-κεφάλαιο σε μια από τις πρώτες και 
λιγοστές διεθνείς παραγωγές που θα 
πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα. 

Max Cooper
6/7, 21.00, Ωδείο Ηρώδου Αττικού
Ποιοι: Ο καινοτόμος ηλεκτρονικός μου-
σικός Max Cooper.

Τι: Πολύπλοκες δημιουργίες του εμπνέο-
νται από την επιστήμη της γενετικής, με 
λεπτοδουλεμένα στοιχεία που επανέρχο-
νται ανά κύματα στη σύνθεση, καταλήγο-
ντας σε μια αφηρημένη μουσική αφήγη-
ση που γεννά έντονα συναισθήματα.
Γιατί: Θα έχει μοναδικά visuals και ηχη-
τικούς πειραματισμούς, γιατί ο δημοφι-
λής techno παραγωγός θα δώσει ένα 
showcase ηλεκτρονικής μουσικής που 
στη σκηνή του μεγαλοπρεπούς αρχαίου 
θεάτρου αποκτά άλλη ατμόσφαιρα.

Woodkid
7/7, 21.00, Ωδείο Ηρώδου Αττικού
Ποιοι: Ο πολυτάλαντος Yoann Lemoine 
aka Woodkid. 
Τι: Ο βραβευμένος Γάλλος σκηνοθέτης 
μουσικών βίντεο, γραφίστας και συνθέ-
της παρουσιάζει τη νέα του δισκογραφι-
κή δουλειά σε παγκόσμια περιοδεία και 
δίνει ραντεβού με το ελληνικό κοινό.
Γιατί: Η νέα του δουλειά, την οποία προ-
ετοίμαζε για πέντε χρόνια, θα είναι ένα 
εντυπωσιακό οπτικοακουστικό θέαμα, 
όπου μουσική και εικόνα συμπρωταγω-
νιστούν.

Óafur Arnalds
15/7, 21.00, Ωδείο Ηρώδου Αττικού
Ποιοι: Ο πολυοργανίστας μουσικός, 
συνθέτης και παραγωγός Οafur Arnalds 
από την Ισλανδία, που θεωρείται μία από 
τις μεγαλύτερες μορφές στον χώρο της 
σύγχρονης μουσικής σύνθεσης και του 
σχεδιασμού ήχου.
Τι: Έγχορδα και πιάνο με beat σε απροσ-
δόκητες λούπες. 
Γιατί: Προσφέροντας μια φρέσκια, ανα-
τρεπτική ματιά στην κλασική μουσική, 
θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε 
το «Some Kind Of Peace» και τις υπόλοι-
πες ηχητικές αναζητήσεις του ακριβώς 
στα μισά του καλοκαιριού. 

Οι ήχοι του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ της 
πόλης επιστρέφει με μεγαλύτερη 
διάρκεια από ποτέ, από την 1η Ιου-
νίου έως τις 10 Οκτωβρίου. Απρό-
σμενες συμπράξεις, φημισμένοι 
μουσικοί και όργανα που θα αντη-
χήσουν δυνατά τους επόμενους 
μήνες. Αυτές είναι μερικές από τις 
πολλές ενδιαφέρουσες μουσικές 
προσκλήσεις που μας περιμένουν.
Του
δηΜητρη αθαναΣιαδη 

Μουσική
Brian Eno 
& Roger Eno

Ποιοι: Τα αδέλφια 
Μπράιαν Ίνο και 
Ρότζερ Ίνο που ηχο-
γραφούν μαζί από το 
1983.
Τι: Μια θεαματική 
συναυλία, με τα δύο 
αδέλφια να συνθέ-
τουν ατμοσφαιρικά 
μουσικά τοπία στο 
εμβληματικό ρωμαϊκό 
Ωδείο.
Γιατί: Οι δύο δημιουρ-
γοί εμφανίζονται για 
πρώτη φορά μαζί επί 
σκηνής, και θα είναι 
μια ιστορική νύχτα.   

4 Αυγ.
Ωδείο 

Ηρώδου Αττικού, 
21.00
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I N F O
Εισιτήρια: 
2103272000
 www.greekfestival.gr

14 Ιουλίου
Ωδείο 

Ηρώδου Αττικού, 
21.00

Anouar Brahem 
Quartet

Ποιοι: Ο Anouar Brahem 
στο ούτι, ο Klaus Gesing 
σε μπάσο κλαρινέτο, 
σοπράνο σαξόφωνο, ο 
Björn Meyer σε μπάσο, ο 

Khaled Yassine σε νταρ-
μπούκα, μπεντίρ.
Τι: Από την παραδο-
σιακή και την κλασική 
αραβική μουσική μέχρι 
την τζαζ. Και λίγο παρα-
πέρα.
Γιατί: Το κουαρτέτο των 

φημισμένων δεξιοτε-
χνών θα παρουσιάσει 
ένα νέο πρόγραμμα, 
που συνδυάζει αγαπη-
μένα κομμάτια με την 
εκτέλεση καινούργιων 
διασκευών.

Λένα Πλάτωνος - 
Nalyssa Green

Ποιοι: Λένα Πλάτωνος 
και Nalyssa Green σε 
δύο μουσικά μέρη. 
Τι: Η Λένα Πλάτωνος 
συναντά στον καθρέ-
φτη μια εξίσου ιδιοσυ-
γκρασιακή ποιήτρια, 
την Έμιλυ Ντίκινσον, 
μελοποιώντας τα πιο 
φωτεινά ποιήματά της 
στην παρουσίαση του 
νέου της άλμπουμ «Η ελ-
πίδα είναι ένα πράγμα με 
φτερά». Τα τραγούδια, 
στα αγγλικά, ερμηνεύ-
ουν η Αθηνά Ρούτση και 
η Sissi Rada. Θα ακολου-
θήσουν αγαπημένα τρα-
γούδια από το σύνολο 
της δισκογραφίας της 
Πλάτωνος, με τη συμμε-
τοχή του Γιάννη Παλα-
μίδα. Η Nalyssa Green, 
μετά από συναυλιακή 
αποχή ενάμιση χρόνου, 
μαζί με τους μουσικούς 
Tsolimon (κιθάρα, μπου-
ζούκι), Logout (synth, 
μπάσο), Χρυσάνθη 
Τσουκαλά (τύμπανα), 
Δεσποινίς Τρίχρωμη 
(synth, φωνή). 
Γιατί: Πρωτοπορία και 
synth pop, κάτω από το 
φεγγάρι και τον αττικό 
ουρανό.

17 Ιουνίου
Ωδείο Ηρώδου 

Αττικού,
 21.00

Οι ήχοι του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου
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6-7 Αυγ.
Μικρό θέατρο 

Αρχαίας Επιδαύρου
21.30

Μπες στον (φεστιβαλικό) χορό

18 ραντεβού για να βγάλεις… 
διαρκείας στο χορταστικό 
πρόγραμμα του Φεστιβάλ 
Αθηνών και Επιδαύρου 

Της Ιωάννάς Γκομούζά

Άντι Τζούμα, Οικοδομή
Πειραιώς 260, Πλατεία, 4-5, 7- 8, 10- 11, 15-16 & 
24-25/6, 20:15 
Το ρεμπέτικο συναντά το χιπ-χοπ στη νέα δουλειά 
του δημιουργού έργων videodance και περφόρμερ 
της περίφημης ομάδας DV8 Physical Theatre. Ανά-
μεσα σε σκαλωσιές και δομικά υλικά, τέσσερις χο-
ρευτές και δύο μουσικοί «μιλούν» για τις ανθρώπινες 
σχέσεις και τις σχέσεις εξουσίας, για την επικοινωνία 
και την αποξένωση, για τη ζωή και τον θάνατο.

Kader Attou, Οι ρίζες - Μετάδοση 
 Πειραιώς 260, Δ, 4-5/6, 21:00
Κρατάτε στη μνήμη σας το The Roots από το Φεστι-
βάλ Χορού Καλαμάτας του 2019; Ο Ατού, διευθυ-
ντής του Εθνικού Χορογραφικού Κέντρου στη Λα 
Ροσέλ της Γαλλίας, ξαναδουλεύει τη χορογραφία 
με Έλληνες ερμηνευτές και ανοίγει την αυλαία στο 
αφιέρωμα του φεστιβάλ για τη streetdance κουλ-
τούρα. 

Μαρία Κολλιοπούλου, Clear Midnight 
Πειραιώς 260, Ε, 7-9/6, 21:00, 8/6, 21:00 & 23:00
Μια σύγχρονη πανδημία που επιβάλλει την παύση. 
Μια ιδιαίτερη επιδημία που έφερε τον κόσμο σε 
κατάσταση χορομανίας το 1518. Ιδού τα γεγονό-
τα-αφετηρία για τη νέα παράσταση της ομάδας 
Πρόσχημα που διερευνά τον τρόπο με τον οποίο 
το σώμα κινείται, δονείται, υπάρχει.  

κι όμΩς κινείται, 9.25 
Πειραιώς 260, Δ, 10-11/6, 21:00 
Μια νέα παράσταση-αλληγορία για το πέρασμα 
του χρόνου μάς υπόσχεται η δημοφιλής ομάδα, 
που συνδυάζει την ακροβασία με τον χορό και το 
τσίρκο με την τέχνη του θεάτρου. 

Δανάη & Διονύσιος, Free at last: Rerooted
Πειραιώς 260, Ε, 12-13/6, 21:00 
Το νεαρό και βραβευμένο ντουέτο προσεγγίζει 
τον θρύλο για τον χορό του Ζαλόγγου σε μια παρά-
σταση με σκοτεινή ατμόσφαιρα και μια χορογρα-
φία εμπνευσμένη από παραδοσιακούς χορούς που 
εικονοποιούν τη φύση. 

Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero, 
Μοιρολόγια
Πειραιώς 260, Δ, 15-16/6, 21:00
Σε μια εποχή που τα τελετουργικά πένθους δεν έ-
χουν θέση στις δυτικές κοινωνίες, το καλλιτεχνικό 
δίδυμο Siamese Cie εμπνέεται από τα παραδοσια-
κά ηπειρώτικα μοιρολόγια και μας καλεί να συμφι-
λιωθούμε με την απώλεια μέσα από τη δύναμη της 
μουσικής και του χορού.

Dyptik, Απο-δόμηση 
Πειραιώς 260, πλατεία, 19-20/6, 20:15
Πώς μπορούμε να αποσπαστούμε από ένα σύνολο 
στο οποίο ανήκουμε και όπου δεν έχουμε πλέον 
θέση; Υπό τους ήχους σύγχρονης αραβικής μουσι-
κής, έξι Γάλλοι χορευτές χρησιμοποιούν το κινητι-
κό λεξιλόγιο του χιπ χοπ και του μπρέικντανς για να 
εκφράσουν την επαναστατικότητα, την οργή και 
τον πόνο, τη φυγή και την ανάγκη για ελευθερία. 
 
Σοφία Μαυραγάνη, Μauθ
 Πειραιώς 260, Ε, 24-25/6, 21:00
Η γνωστή χορογράφος συνεχίζει την έρευνά της 
γύρω από τη μουσικότητα του σώματος συντονί-
ζοντας επί σκηνής τρεις ερμηνεύτριες, ένα τρα-
μπολίνο, μερικά μικρόφωνα, έναν υπολογιστή, 
ροχαλητά και φωνές.

Ίρις Καραγιάν, A dance as a dance  
Πειραιώς 260, Ε / 28-30/6, 21:00

Ένα έργο με άξονα τον ίδιο το χορό, την εμπειρία ως 
κιναίσθηση και τη ζωντανή παρουσία ως συνθήκη 
σχέσης με τον κόσμο. Η Καραγιάν εστιάζει στον πυ-
ρήνα της κίνησης, στους παλμούς και τις ανάσες. 

Eύα Γεωργιτσοπούλου, Groove 
Πειραιώς 260, Ε / 5-6/7, 21:00
Καινούργια χορογραφία, αφιερωμένη σε όσους 
γεννήθηκαν τη δεκαετία του ’90, ενηλικιώθηκαν 
σε μια χρεοκοπημένη Ελλάδα και τριαντάρισαν την 
εποχή του κορωνοϊού. Ένα ταξίδι στα ματαιωμένα 
όνειρα της γενιάς των σέλφις.

Λενιώ Κακλέα, Age of crime 
Πειραιώς 260, Ε, 7-8/7, 21:00
Ανάθεση του Φεστιβάλ για τον Κύκλο 1821, η νέα δη-
μιουργία της Κακλέα σχολιάζει τις επίσημες αφηγή-
σεις που διαμόρφωσαν την εθνική μνήμη ανατρέ-
χοντας στη φιγούρα των βαμπίρ, εθιμικές τελετές 
και σε οθωμανικές αφηγήσεις της επανάστασης.
 
ΕΛΣ, Μ. Χατζιδάκης-Χορός με τη σκιά μου
Ηρώδειο, 25, 27, 29/7, 21:00
Τέσσερα έργα του μεγάλου συνθέτη (Ο Κύκλος του 
C.N.S, ο Καπετάν Μιχάλης, το Καταραμένο φίδι και το 
Χαμόγελο της Τζοκόντας) συγκροτούν την παρτι-
τούρα πάνω στην οποία ξετυλίγει τη χορογραφική 
του πρόταση ο διευθυντής του μπαλέτου της ΕΛΣ.

Marcos Morau, Pasionaria - Το λουλούδι 
του πάθους 
Πειραιώς 260, Η, 20-21/9, 21:00
Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς πάθος, αγάπη, πόνο; 
Στην πρώτη εμφάνισή τους στην Ελλάδα, η ομάδα 
Veronal και ο Ισπανός ανερχόμενος χορογράφος 
αναζητούν τι μας κάνει ανθρώπινους σ’ έναν πλα-
νήτη οι κάτοικοι του οποίου μας μοιάζουν, αλλά 
φαίνεται να έχουν ξεχάσει κάθε συναίσθημα.

Serge Aimé Coulibaly, Wakatt - Η εποχή μας 
Πειραιώς 260, Δ, 29-30/9, 21:00
Βλέπει τον χορό ως μια παγκόσμια γλώσσα για την 
κοινωνία κι αντικρίζει τον κόσμο με αισιοδοξία. Στο 
Wakatt, ο Μπουρκινέζος Κουλιμπαλί στοχάζεται πά-
νω στη φύση της ανθρωπότητας κόντρα στη μισαλ-
λοδοξία και στα τείχη που υψώνει η εποχή μας. 

Sharon Eyal, Κεφάλαιο 3: Το βάναυσο ταξίδι 
μιας καρδιάς 
Πειραιώς 260, Δ, 9-10/10, 21:00
Παλμός, χιούμορ, αισθησιασμός, μπαλετικές φι-
γούρες και voguing ειρωνικές αναφορές συνθέ-
τουν το τελευταίο μέρος της τριλογίας για τον έ-
ρωτα της περιζήτητης Ισραηλινής χορογράφου. 
Τα κοστούμια, σαν ολόσωμα τατουάζ, υπογράφει 
η Maria Grazia Chiuri του οίκου Dior.

Ευριπίδης Λασκαρί-
δης, Ευριπίδης 
του Ευριπίδη 

Σχεδιασμένο για το 
συγκεκριμένο χώρο, 
το έργο του ταλα-
ντούχου περφόρμερ 
και δημιουργού 
εξερευνά πτυχές της 
αρχαιοελληνικής 
και σύγχρονης ελ-
ληνικής ταυτότητας 
ανασύροντας μνήμες, 
κινήσεις, εικόνες και 
συναισθήματα από το 
ατομικό και το συλλο-
γικό μας παρελθόν.

Χορός
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19-20 Ιουν.
Πειραιώς 260, Δ, 

21:00

Μπες στον (φεστιβαλικό) χορό
9-10 Σεπτ.
Πειραιώς 260, Η 

21.00

Alexandra 
Waierstall, 
Οι κόσμοι 
των αέναων 
μετατοπίσεων 

Ε ύ θ ρ α υ σ τ ε ς  α λ λ ά 
ταυτόχρονα τολμη-
ρές, τρεις περφόρμερ 
συναντιούνται και α-
ποχωρίζονται σ’ ένα 
συναισθηματικό και 
υπαρξιακό χορευτι-
κό τρίο. Η Βρετανίδα 
δημιουργός σμιλεύει 
τις μεταμορφώσεις 
του γυναικείου σώ-
ματος με σύμμαχο τη 
μουσική του πιανίστα 
Hauschka.

Martin 
Zimmermann, 
Ένα, δύο, τρία 

Τρεις κλόουν στο 
περιβάλλον ενός 
μουσείου με διάθεση 
για… ανατροπές: η 
συνέχεια μπορεί να 
προοιωνίζεται ξε-
καρδιστική αλλά όχι 
μόνο. Με φόντο ένα 
πολυμορφικό σκηνι-
κό, το Eins Zwei Drei 
αντικατοπτρίζει την 
πολυπλοκότητα, την 
ποίηση και τη βία των 
σημερινών σχέσεων 
και συγκρούσεων για 
την εξουσία.
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▶ Μας κινεί το ενδιαφέρον η ιδέα 
του αφιερώµατος Contemporary 
Ancients, που εστιάζει σε καινούργιες 
δραµατουργικές προσεγγίσεις του 
αρχαίου ελληνικού δράµατος. Η ενό-
τητα ανεβάζει αυλαία στην Πειραιώς 
260 µε τη σκηνική πρόταση «Κλυται-
µνήστρα, µουσική δωµατίου για ένα 
όργανο» του Κωνσταντίνου Χατζή. 
Επί σκηνής η Σοφία Χιλλ σε διάλογο 
µε το νέο µουσικό έργο του Γιώργου 
Κουµεντάκη (16-17/6). 
▶ Για όσους γοητεύονται από τους α-
ντιήρωες, στην παράσταση του Σίµου 
Κακάλα ο «Αίαντας» (21-25/6) παίζει 
τάβλι σε ένα παρακµιακό υπαίθριο 
αναψυκτήριο. 
▶ Η σάτιρα του Αριστοφάνη για τη 
διαφθορά των λαοπλάνων πολιτικών 
είναι πάντα ικανή αφορµή για θεατρι-
κή εξόρµηση, πόσο µάλλον όταν οι 
«Ιππείς» (25-27/6) του Εθνικού Θεά-
τρου, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου 
Ρήγου, ανοίγουν τη σεζόν στο αρχαίο 
θέατρο της Επιδαύρου.  
▶ Αν, πάλι, σας έχει βάλει σε σκέψεις 
το επετειακό κλίµα, τα 200 χρόνια 
από την Ελληνική Επανάσταση δίνουν 
την ευκαιρία για «Εθνικό ντεφιλέ» 
φουστανέλας διά χειρός Παντελή 
Φλατσούση (26-29/6) και σχόλια περί 
ελληνοτουρκικών σχέσεων από τον 
Ανέστη Αζά µέσα από τη «∆ηµοκρατία 
του Μπακλαβά» (26-29/7), στην Πειραι-
ώς 260. 
▶ Είναι η πρώτη τους σκηνοθετική α-
πόπειρα στην Επίδαυρο και, µάλιστα, 
µε δυναµική διανοµή. Ο λόγος για τον 
Γιώργο Νανούρη που αναµετριέται 
µε την «Ιφιγένεια εν Ταύροις» (2-4/7) και 
την Αργυρώ Χιώτη που καταπιάνεται 
µε τους αριστοφανικούς «Βατράχους» 
(9-11/7). 
▶ Τέσσερις συγγραφείς δηµιουρ-
γούν από ένα σύγχρονο έργο που 
συνοµιλεί µε µια αρχαία τραγωδία. Ο 
Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης, µε αφε-
τηρία τις «Τραχίνιες» γράφει «Το σπίτι 
µε τα φίδια» (9-10/7), που σκηνοθετεί 
η Ελένη Σκότη· η Αλεξάνδρα Κ*, µε 
αφετηρία τη «Μήδεια», προτείνει το 
«γάλα, αίµα» (16-17/7), που σκηνοθετεί 
ο Γιάννος Περλέγκας· ο Γιάννης 
Μαυριτσάκης, συνοµιλώντας µε τις 
«Βάκχες», καταθέτει την «Κρεουργία» 
(23-24/7), που σκηνοθετεί ο Γιώργος 
Σκεύας και η Αµάντα Μιχαλοπού-
λου, µε αφετηρία τον «Ιππόλυτο» το 
έργο «Η Φαίδρα καίγεται» (30-31/7), 
που σκηνοθετεί ο Γιάννης Καλαβρι-
ανός. Μας κεντρίζει, άλλωστε, και το 
υπέροχο «σκηνικό»: το µικρό θέατρο 
της Αρχαίας Επιδαύρου. 
▶ Οι λάτρεις του Φασµπίντερ θα 
έχουν σηµειώσει ήδη ότι η εµβληµατι-
κή «Χρονιά µε τα 13 φεγγάρια» (14-16/7) 
µεταφέρεται στο θέατρο από τη νε-
αρή σκηνοθέτιδα Κατερίνα Γιαννο-
πούλου στην Πειραιώς 260. 

▶ Ντεµπούτο για τον σκηνοθέτη 
Γιάννη Κακλέα στην αρχαία ελληνική 
τραγωδία και µε τον Άρη Σερβετάλη 
στον πρωταγωνιστικό ρόλο του «Ορέ-
στη» (16-18/7).  
▶ Στην Πειραιώς 260, ο Έκτορας Λυ-
γίζος ερευνά µια αρχετυπική ιστορία 
γυναικείας εξέγερσης στο «Σχολείο 
γυναικών» (17-20/7) του Μολιέρου 
και, µάλιστα, σε δεκαπεντασύλλαβο 
στίχοµε όχηµαστη µετάφραση της 
Χρύσας Προκοπάκη.  
▶ Με τον Μιχαήλ Μαρµαρινό στη 
σκηνοθεσία και τους Χάρη Φραγκού-
λη, Σταµάτη Κραουνάκη και Αµαλία 
Μουτούση στους πρωταγωνιστικούς 
ρόλους, το σχεδόν άγνωστο σατυρικό 
δράµα «Ιχνευταί» (23-25/7) στην Επί-
δαυρο είναι υποψήφιο για soldout. 
▶ Αντίστοιχων… προδιαγραφών και 
τα επόµενα τριήµερα εδώ περιλαµ-
βάνουν: τις «Φοίνισσες» (30/7-1/8) του 
Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία 
Γιάννη Μόσχου και ερµηνείες των 
Γιώργου Γλάστρα, Μαρίας Κατσιαδά-
κη, Λουκίας Μιχαλοπούλου, Κώστα 
Μπερικόπουλου, Αργύρη Ξάφη, Θά-
νου Τοκάκη. Την ευριπίδεια «Ελένη» (6-
8/8) του ΚΘΒΕ από τον Βασίλη Παπα-
βασιλείου µε τους Έµιλυ Κολιανδρή 
και Θέµη Πάνου. «Βάκχες» (13-15/8) σε 
σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη µε 
τους Άκη Σακελλαρίου και Οδυσσέα 
Παπασπηλιόπουλο.  
▶ Ο Γιάννης Στάνκογλου ενσαρκώνει 
τον «Προµηθέα δεσµώτη» (20-22/8), 
ένα διαχρονικό σύµβολο αντίστασης 
απέναντι στην εξουσία, στη δεύτερη 
εµφάνιση του Άρη Μπινιάρη στην 
Επίδαυρο.  
▶ Η σεζόν στο αργολικό θέατρο κλεί-
νει µε παγκόσµια πρεµιέρα, που δεν 
χάνεις: «ödipus / οιδίποδας» (3-5/9) 
από την βερολινέζικη Σαουµπύνε και 
τον Τόµας Οστερµάγιερ. Το κείµενο 
της Μάγιας Τσάντε αντλεί από τον 
«Οιδίποδα τύραννο» και η δράση ξεδι-
πλώνεται στην Ελλάδα σήµερα, όπου 
µια οικογένεια Γερµανών βιοµηχάνων 
κάνει τις διακοπές της. 
▶ Ηχηρών διεθνών συµµετοχών 
συνέχεια το φθινόπωρο και στην 
Πειραιώς 260 µε τα «Κοµµάτια µιας γυ-
ναίκας» (2-4/9) σε σκηνοθεσία 
Κορνέλ Μούντρουτσο, την 
«Οδύσσεια. Μια ιστορία για το 
Χόλλυγουντ» (17-19/9) του 
Κριστόφ Βαρλικόφσκι και 
την «Ιστορία της βίας» (5-6/10) 
από τον Τόµας Οστερµά-
γιερ.   
▶ Με το δέλεαρ της πρώτης 
σκηνικής γνωριµίας οι συναντήσεις 
µας µε τη «Βία» (24-25/9), µια υβριδική 
µίξη εικαστικών τεχνών και ήχου της 
Καναδής Μαρί Μπρασάρ, και τα «Το-
πία χωρίς χρώµα» (3-4/10), ένα έργο για 
τη βία εναντίον των γυναικών από την 
οµάδα Teatro La Re-sentida. 

25 λόγοι για να κατηφορίσετε στην Πειραιώς 260 και την Επίδαυρο 
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΚΟΜΟΥΖΑ

Αrxontiko_twn_
mpenizelwn

Θέατρο

Ημερολόγιο θεαμάτων

3-5 Σεπτ.
Επίδαυρος, 21.00

5-6 Οκτ.
Πειραιώς 260, 21.00
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2-4 Σεπτ.
Πειραιώς 260, Η , 

21:00

9-11 Ιουλίου
 Αρχαίο θέατρο 

Επιδαύρου
21.00

3-4 Οκτ.
Πειραιώς 260, Δ

21.00
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«Κομμάτια 
μιας γυναίκας»

«Βάτραχοι»«Τοπία 
χωρίς χρώμα»



Ε
ίναι η σκέψη που τριγυρνά στο  
μυαλό με το που δείχνει ο καιρός τις 
καλοκαιρινές του διαθέσεις. Είναι  
η αγαπημένη συνήθεια που ήρθε για 
να μείνει χάρη στο υπέροχο,  
χαλαρωτικό σκηνικό και στον  

σταθερά προσεγμένο και  πολυσυλλεκτικό   
προγραμματισμό. Φέτος, μετά από έναν 
 χειμώνα χωρίς θεάματα και  συναναστροφές,  
το ραντεβού στον Κήπο του  Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών φαντάζει στη σκέψη μας διπλά ιαματικό. 
Με καλή παρέα και διάθεση, με μάσκες και  
καθίσματα σε αποστάσεις  ασφαλείας, 
επιστρέφουμε στη δροσερή όαση του Μεγάρου 
Μουσικής για 12 ραντεβού με αγαπημένους  
καλλιτέχνες που  ανυπομονούν να μοιραστούν 
μαζί μας την τέχνη και τα τραγούδια τους! 

 12 νότες δρόςιάς 
«τέσσερις εποχές» /  
όι Μουσικοί της Καμεράτας 
όρχήστρας των Φίλων της 
Μουσικής - Μάρκελλος  
Χρυσικόπουλος, στις 9/6
Aπό τα πιο δημοφιλή έργα στην ιστορία της  
μουσικής, τα αριστουργηματικά κονσέρτα για βιολί 
του Αντόνιο Βιβάλντι, ερμηνευμένα με  
όργανα εποχής από μία αγαπημένη ορχήστρα.  
Στη μουσική διεύθυνση, ο Μάρκελλος  
Χρυσικόπουλος.

IRENE SKYLAKAKI, “Souvenir”,  
στις 11/6
Ερμηνεύει για πρώτη φορά ζωντανά κομμάτια από 
την τελευταία της δουλειά, αγαπημένα  
τραγούδια από τη δισκογραφία της και ιδιαίτερες 
διασκευές. 

Sugahspank! & Blend Mishkin 
ft. Roots Evolution, “Caribbean 
Soul”, στις 17/6
Feel good μελωδίες, soul ενέργεια και χρώμα  
Καραϊβικής. Μια συνάντηση στην οποία οι εναλλαγές 
στο beat και οι soulful ερμηνείες συναντούν τη ρέγκε 
και το χιπ χοπ, με όχημα το πρόσφατο άλμπουμ Paint 
everything white. «Yummy man», στο repeat!

Γιορτή της Μουσικής, στις 21/6
Μια ανοιχτή βραδιά με ποικίλα ηχοχρώματα.  
Επί σκηνής οι Athens Classical Players, το σύνολο  
εγχόρδων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, το  
συγκρότημα Εncardia με μουσική και τραγούδια 
από τη Μεσόγειο και το γυναικείο φωνητικό σύνολο 
Chόres σε μουσική διεύθυνση Ειρήνης Πατσέα και 
καλλιτεχνικήδιεύθυνση Μαρίνας Σάττι.
  

“Sunrise” με τον Μάνο  
Κιτσικόπουλο, στις 25/6
Η θρυλική ταινία «H αυγή» του Φρήντριχ Βίλχελμ 
Μούρναου, ένα από τα σπουδαιότερα φιλμ όλων  
των εποχών, προβάλλεται με ζωντανή μουσική  
συνοδεία και αυτοσχεδιασμούς από τον  
πολυδιάστατο πιανίστα.

άλέξανδρος δράκος  
Κτιστάκης, «Κύκλοι», στις 2/7
Ο αγαπημένος τζαζίστας ντράμερ, οι ερμηνευτές  
Δήμητρα Σελεμίδου και Παναγιώτης Λάμπουρας, 
πλαισιωμένοι από τζαζ κουαρτέτο και 10μελή  
ορχήστρα υπό τον Στάθη Σούλη μάς συστήνουν  
κομμάτια του τελευταίου δίσκου του γνωστού  
δεξιοτέχνη . 

Κατερίνα Πολέμη, «Λουλούδια 
στον Κήπο», στις 9/7 
Ένα χαρούμενο μουσικό ταξίδι στις γειτονιές του 
κόσμου, γεμάτο νεανική ορμή. Παρέα με τη Μαρία 
Παπαγεωργίου, την Παυλίνα Βουλγαράκη, τον Θέμο 
Σκανδάμη και τον Δημήτρη Κόψη. 

Γιώργος Κοντραφούρης Tρίo,  
“The Passing”, στις 12/7
Τζαζ διαδρομές από τον παγκοσμίου φήμης  
πιανίστα και οργανίστα και τους Κίμωνα  
Καρούτζο (στο μπάσο) και Jason Wastor (στα ντραμς). 
Κομμάτια από το πρόσφατο “The Passing”, νέες  
συνθέσεις του δημιουργού και διασκευές σε  
αγαπημένα παλιότερα κομμάτια.

 
Κατερίνα Βρανά, best of: 
 «Φέτα, Sex και άναπηρία»,  
στις 14/7
Το πιο αστείο κορίτσι του stand-up comedy στα best 
of τριών επιτυχημένων παραστάσεών της. 

Theodore “Floating”, στις 16/7
Κομμάτια από όλη τη δισκογραφία του δραστήριου 
συνθέτη και περφόρμερ αλλά και μουσικά  
στιγμιότυπα από το επόμενο άλμπουμ του για πρώτη 
φορά στον Κήπο, με κουαρτέτο εγχόρδων  
και πνευστά. 

Πέννυ Μπαλτατζή, στις 19/7 
Μας δίνει «Ραντεβού στον Κήπο» με νέα μπάντα, 
γνώριμα και ολοκαίνουργια τραγούδια. Guest  
o Ελληνοβρετανός καλλιτέχνης D3lta.

Έλλη Πασπαλά, «ςαν στον  
κήπο μου», στις 21/7
Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια με την αισθαντική φωνή 
ερμηνεύει τραγούδια αγαπημένα που έχουμε 
ταυτίσει με τη φωνή της. Συντροφιά με δύο  
αγαπημένους φίλους και συνεργάτες της, τον David 
Lynch και τον Τάκη Φαραζή.

Ο Κήπος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών μάς 
περιμένει και φέτος, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, 
για τις πιο χαλαρωτικές μουσικές συναντήσεις 
στην καρδιά της Αθήνας.

XXXX
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Πέννυ 
ΜΠαλτατζή

CHORES

αTHENS  CLASSICAL PLAYERS

ENCARdIA

τιμή εισιτηρίου | €15
Ώρα έναρξης συναυλιών/παραστάσεων| 21:00 
Για τη Γιορτή της Μουσικής: Είσοδος ελεύθερη | 
Έναρξη στις 20.00 Eισιτήρια: 2107282333, 
www.megaron.gr και σε όλα τα καταστήματα Public
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Theodore

ΕΛΛΗ  ΠΑΣΠΑΛΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΕΜΗ

ΑΛΕξΑΝδΡΟΣ 
δΡΑΚΟΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΜΟυΣΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΤΑΣ- ΟΡχΗΣΤΡΑΣ
ΤωΝ ΦΙΛωΝ ΤΗΣ ΜΟυΣΙΚΗΣ, ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ χΡυΣΙΚΟΠΟυΛΟΣ

IreNe SKYLAKAKI

ΓΙώΡΓΟΣ 
ΚΟΝΤΡΑΦΟύΡΗΣ 
ΤΡΙΟ

ΜάΝΟΣ ΚΙΤΣΙΚόΠΟυΛΟΣ

ΚΑΤΕΡίΝΑ ΒΡΑΝά

SugAhSpANK! & BLeNd 
MIShKIN fT. rooTS 

evoLuTIoN
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Ο Αριστειδησ
Καμαρας 
 θυμΑτΑι τΟ ΓΟυεμπλεϊ
Με αφορμή τα πενήντα χρόνια από τον τελικό 

του Γουέμπλεϊ μας μιλάει o θρυλικός αμυντικός 
χαφ της τότε ομάδας του Παναθηναϊκού  

Του  ΜΑΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ - Φωτό: ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΖΗ
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Τετάρτη 2 Ιουνίου κλεί-
νουν πενήντα χρόνια από 
την ημέρα που ο Παναθη-
ναϊκός έγινε η ελληνική 
ομάδα που έφτασε σε τε-
λικό κυπέλλου Πρωταθλη-
τριών, αυτό που σήμερα 
είναι Τσάμπιονς Λιγκ. Σε 
εκείνον τον τελικό οι παί-
κτες του Άγιαξ ήταν όλοι 
Ολλανδοί και του Πανα-
θηναϊκού όλοι Έλληνες.

Πηγαίνοντας στο σπίτι του Αριστείδη Καμάρα 
σκέφτηκα να του πάρω ένα δώρο. Για καλή μου 
τύχη το δώρο αυτό αποφάσισα να είναι το βιβλίο 
που έχουμε γράψει με τον Δημήτρη Νανόπουλο 
για τη ζωή του. Η σκέψη αυτή αποδείχτηκε χρυ-
σάφι γιατί οδήγησε σε κάτι εντελώς απρόσμενο 
και υπέροχο. Δίνοντας το βιβλίο στον κύριο Κα-
μάρα, του είπα ότι ο Δημήτρης Νανόπουλος, ό-
πως λέει, ως έφηβος ήταν φανατικός με το ποδό-
σφαιρο και μάλιστα είχε παίξει στο τσικό του Πα-
ναθηναϊκού. Μου είπε ότι δεν το γνώριζε. Εκείνη 
τη στιγμή μου ήρθε η ιδέα να καλέσω τον κύριο 
Νανόπουλο και να τους βάλω να συνομιλήσουν. 
Το έκανα, και υπήρξα αυτήκοος μάρτυρας ενός 

περίπου δεκαπεντάλεπτου τηλεφωνικού διαλό-
γου μεταξύ ενός από τους κορυφαίους θεωρη-
τικούς φυσικούς στον κόσμο και του ανθρώπου 
του οποίου το γκολ με τον Ερυθρό Αστέρα πήγε 
τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Γουέμπλεϊ. Ά-
κουσα τον Δημήτρη Νανόπουλο να του λέει: «Κύ-
ριε Καμάρα, θυμάμαι ακόμα ολοζώντανα το γκολ 
αυτό, μπορώ να σας το περιγράψω» και μετά να 
του το περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια. Τους 
άκουσα να μιλάνε για τον Μίμη Δομάζο και για την 
περιβόητη φράση του Πούσκας προς τους παί-
κτες του Παναθηναϊκού «έντεκα αυτοί, έντεκα ε-
σείς. Τι φοβόσαστε;». Ο Α. Καμάρας τού εξήγησε: 
«Όλοι νομίζουν ότι τη φράση αυτή ο Πούσκας μας 
την είπε πριν τον τελικό με τον Άγιαξ, αλλά ήταν 
στην αρχή της ίδιας χρονιάς, πριν από ένα φιλικό 
με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Μπερναμπέου, όπου θα 
παίζαμε μπροστά σε 115.000 θεατές». Ο Δημή-
τρης Νανόπουλος του είπε για «εκείνο το πρώτο 
γκολ του Βαν Ντάικ που δέχθηκε ο Παναθηναϊκός 
στο πέμπτο λεπτό του τελικού, το οποίο τα άλλα-
ξε όλα». Ο Αριστείδης Καμάρας του απάντησε: 
«Όμως, θα θυμάστε, κύριε καθηγητά, ότι αμέσως 
μετά πήραμε την μπάλα και την στήσαμε γρήγο-
ρα στη σέντρα για να ανταποδώσουμε, γιατί η 
ψυχολογία που μας είχε περάσει ο Πούσκας ήταν 
ότι έχουμε ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες με τον 
Άγιαξ».
Επίσης κάποια στιγμή ο Δ. Νανόπουλος ρώτησε 
για «εκείνον τον παίκτη της Γιουβέντους ο οποίος 
έπαιζε στην ίδια θέση με εσάς και ο οποίος έκανε 
το περιβόητο ψαλιδάκι που έμεινε στην ιστορία». 
«Αυτός ήταν ο Κάρλο Παρόλα, και έχει μείνει στην 
ιστορία ως “ψαλιδάκι Παρόλα”».
Αυτό που είδα και άκουσα μπροστά μου ήταν δύο 
άνθρωποι 82 και 73 ετών να γίνονται μικρά παι-
διά μιλώντας για το ποδόσφαιρο. Όταν έκλεισαν 
το τηλέφωνο στην πραγματικότητα μόλις είχα 
πάρει από τον Αριστείδη Καμάρα την πιο παράξε-
νη συνέντευξη που θα μπορούσα για τον τελικό. 
Όμως συνέχισα τη συζήτηση γιατί ήθελα να μά-
θω για την ατμόσφαιρα της εποχής και μερικά 
πράγματα που με ενδιέφεραν σε σχέση με το πο-
δόσφαιρο γενικότερα.  

Ζήσατε και παίξατε ποδόσφαιρο σε μια εποχή 
όπου στην ελληνική κοινωνία κυριαρχούσαν 
μεγάλα πολιτικά πάθη, υπήρχαν πληγές ανοι-
χτές, και το ποδόσφαιρο λειτουργούσε σαν ε-
νός είδους βάλσαμο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές 
εκείνης της εποχής ήσασταν καταρχάς παιδιά 
που μεγαλώσατε μέσα στην εμφυλιακή και 
μετεμφυλιακή Ελλάδα και υπήρχε το ποδό-
σφαιρο σαν ένα κοινό νήμα που τους ένωνε ό-
λους. Να πω με εικόνες αυτό που είπατε. Η Αθήνα 
τότε ήταν γεμάτη αλάνες και μέσα στο σημερινό 

κέντρο υπήρχαν γήπεδα σε σημεία που δεν μπο-
ρεί να διανοηθεί κανείς. Υπήρχαν γήπεδα που εί-
χαν ως ακραία πλάγια γραμμή την οδό Αχαρνών. 
Υπήρχαν γήπεδα όπως αυτό των Ελληνορώσων 
που, περνώντας με το λεωφορείο Κυριακή από-
γευμα, έβλεπες στα λίγα μέτρα τις πλάτες των 
θεατών. Το μοναδικό γήπεδο στην Αθήνα, ναός 
του ποδοσφαίρου, ήταν αυτό της Λεωφόρου. 
Υπήρχαν εξέδρες μόνο από την πλευρά της Αλε-
ξάνδρας και της οδού Τσόχα και καθώς στα δύο 
πέταλα υπήρχαν αγκωνάρια, ο κόσμος ανέβαινε 
στον Λυκαβηττό για να βλέπει τα παιχνίδια, έστω 
και από τέτοια απόσταση. Μάλιστα, πρόσφατα 
ο Μπόλονι θυμήθηκε αυτή την εικόνα γιατί είχε 
παίξει με την Εθνική Ρουμανίας τότε εδώ ένα παι-
χνίδι.

Μιας που αναφέρετε την εθνική Ελλάδας, τι 
ρόλο έπαιζε τότε για τους φιλάθλους; Εκείνα 
τα χρόνια είχε γίνει στην Ελλάδα κάποιες φορές 
το Κύπελλο Ανατολικής Μεσογείου. Δεν υπήρχαν 
τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα ήταν λίγα, ιδίως 
σε μια περιοχή όπως η Νέα Φιλαδέλφεια. Όμως, 
ακόμα και στα ματς με την Αίγυπτο, όπου ξέραμε 
στην περιοχή ότι υπήρχε προσφυγικό σπίτι με 
ραδιόφωνο, μαζευόμασταν απέξω και ακούγαμε 
με ευλάβεια την αναμετάδοση. Με τον Μιχάλη 
Γιαννακάκο να μεταδίδει.

Το ποδόσφαιρο ήταν ένα πραγματικό κοινω-
νικό και πολιτιστικό γεγονός… Θα σας πω κάτι 
χαρακτηριστικό. Υπάρχει μία φωτογραφία από 
ματς Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού, νομίζω του 
1966, με μία φάση που συμβαίνει μπροστά στο 
πέταλο προς τους Αμπελοκήπους. Δείχνει ένα 
τάκλιν δικό μου στον Γιούτσο, ο οποίος για να με 
αποφύγει έχει πηδήξει ψηλά στον αέρα. Είναι 
ένα πολύ εντυπωσιακό στιγμιότυπο που όμως 
ταυτόχρονα φαίνεται και ο κόσμος στην εξέδρα. 
Λοιπόν, από το πρώτο σκαλί μέχρι επάνω, οι ο-
κτώ στους δέκα φοράνε γραβάτα. Αυτό ήταν το 
ποδόσφαιρο για τον κόσμο τότε.

Όμως, μέσα από το παράδειγμα του Παναθη-
ναϊκού που πήγε στο Γουέμπλεϊ, και με δεδο-
μένο ότι ήσασταν μόνο Έλληνες στην ομάδα, 
φαίνεται κάτι. Ότι ενώ κουβαλούσατε τα χα-
ρακτηριστικά του λαού μας, εμφανίζεται ένας 
άνθρωπος, ο Πούσκας, και σας βγάζει άλλα 
χαρακτηριστικά και αρετές.
Ο Πούσκας αποδέσμευσε τις δέσμιες δυνάμεις 
που υπήρχαν από την εποχή του Πετρόπουλου, 
όταν πήραμε βέβαια πρωτάθλημα και νταμπλ, 
αλλά μέσα σε ένα καθεστώς απόλυτης πειθαρ-
χίας. Βρήκε μία έτοιμη ομάδα η οποία όμως είχε 
δεσμά και δεν είχε μάθει να κάνει την παραμικρή 

κίνηση εκτός προγράμματος. Και αυτή την ομάδα 
την απελευθέρωσε.

Προφανώς αυτή η λογική δεν θα μπορούσε 
να αφορά μόνο το γήπεδο. αλλά θα ίσχυε και 
εκτός γηπέδου. Ακριβώς. Και θα σας πω κάτι πο-
λύ χαρακτηριστικό που συνέβη στην αρχή της 
χρονιάς που φτάσαμε στο Γουέμπλεϊ. Είχαμε πάει 
στη Μαδρίτη για ένα φιλικό ματς με τη Ρεάλ. Ο 
Πετρόπουλος μας είχε μάθει μετά το φαγητό, γύ-
ρω στις 8:30, να κάνουμε μία βόλτα γύρω από το 
ξενοδοχείο και μετά στα δωμάτιά μας. Θυμάμαι 
λοιπόν ότι την παραμονή του αγώνα με τη Ρεάλ 
μετά το φαγητό ρωτήσαμε τον Πούσκας αν μπο-
ρούμε να πάμε μία βόλτα γύρω από το ξενοδο-
χείο. Αυτός κοίταξε το ρολόι του και μας είπε «μα 
φυσικά, είναι πολύ νωρίς, να πάτε όπου θέλετε 
και σας συνιστώ να πάτε στο κέντρο της πόλης 
και στο μουσείο του Πράδο και στην πλάθα Μα-
γιόρκα που έχει ωραία κορίτσια». Και συνέχισε, 
«όμως από εσάς θέλω τρία πράγματα: να μην πά-
τε με κάποιο κορίτσι, να μην πιείτε πολύ και στις 
12 η ώρα να είστε πίσω». Θυμάμαι ότι κοιταχτή-
καμε μεταξύ μας, με τον Δομάζο, τον Αντωνιάδη 
και τους υπόλοιπους και είπαμε «αυτός μας δου-
λεύει τώρα». Αυτή την ομάδα λοιπόν την απελευ-
θέρωσε έξω και μέσα στο γήπεδο. Δεν είπε ποτέ 
στον Γραμμό γιατί έκανε δύο τρίπλες παραπάνω. 
Ο Δομάζος απελευθερώθηκε τελείως, έκανε ό,τι 
ήθελε. Εμένα με έβαζε να παίζω πάντα έναν πε-
ρίεργο ρόλο, να πιάνω τον συντονιστή της αντί-
παλης ομάδας, τον Άλαν Μπολ, τον Ατσίμοβιτς, 
όλους αυτούς.

Στην πορεία προς το Γουέμπλεϊ μπαίνατε στα 
παιχνίδια έτσι χαλαροί; Στα παιχνίδια μπαίναμε 
πολύ σκεπτικοί και συγκροτημένοι, γιατί ξέραμε 
τι εκπροσωπούμε, και ότι κουβαλάμε τις ελπίδες 
και τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού. Όμως 
είχαμε και μία απόλυτη ηρεμία, όλα τα παιδιά. Ξέ-
ραμε πως είχε πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε 
στο νου μας ότι όλος ο λαός τότε ήταν μαζί μας, 
και μάλιστα με ασύλληπτο τρόπο. Ας πούμε, υ-
πήρχαν τα περιβόητα πανό στη λεωφόρο «ΠΑΟ 
οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού μαζί σας». Τώρα δεν 
μπορεί αυτό να χωρέσει στο μυαλό κάποιων, αλ-
λά έτσι ήταν τότε τα πράγματα.

Εκείνη είναι μία στιγμή που μάλλον το ελληνι-
κό ποδόσφαιρο ήταν μπροστά από την ελλη-
νική κοινωνία και την οδηγεί. Αυτό ισχύει. Όταν 
στο Γουέμπλεϊ δεχτήκαμε στο 5ο λεπτό εκείνο 
το γκολ με τον Βαν Ντάικ, οποιαδήποτε άλλη ο-
μάδα θα πάγωνε. Ο Πούσκας άρχισε να φωνάζει: 
«Μπροστά, μπροστά!». Εμείς πήραμε την μπάλα 
από τα δίχτυα μας, αμέσως με τον Δομάζο και πή-
γαμε στη σέντρα για να αρχίσει το ματς και να 
πάρουμε το αίμα μας πίσω. Αυτό δείχνει κάτι...  

Δείχνει τον χαρακτήρα σας. Ο πράσινος χλοο-
τάπητας βγάζει τον χαρακτήρα του ποδοσφαιρι-
στή, όπως η πράσινη τσόχα βγάζει τον χαρακτή-
ρα του παίχτη.

Μιας και λέτε αυτό, ως παίχτες είχατε κάποια 
γούρια που εμείς δεν αντιλαμβανόμασταν 
τότε; Ο καθένας είχε τα δικά του. Εμένα επειδή 
με έσφιγγαν τα λάστιχα από τις κάλτσες, τις έδε-
να με ένα κορδονάκι χαλαρά για να μην πέσουν. 
Αυτό δείχνει πόσο ανάγκη ψυχική έχεις να μην 
αλλάξει τίποτα. Ο Σούρπης ήθελε στο γήπεδο να 
βγαίνουμε με συγκεκριμένο τρόπο, εγώ προτε-
λευταίος και αυτός τελευταίος.  

Μετά από όλα αυτά τι λέτε ότι σας έχει προ-
σφέρει το ποδόσφαιρο; Το ποδόσφαιρο έπαιξε 
πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου γιατί πρώτα 
από όλα μου έδωσε τη δυνατότητα να απλωθώ 
ως προσωπικότητα. Το πιο σημαντικό ήταν ότι 
ταξίδεψα, επισκέφτηκα χώρες που δεν θα μπο-
ρούσα εκείνη την εποχή να πάω αλλιώς και το κυ-
ριότερο όλων ότι επισκέφτηκα τα πιο σπουδαία 
μουσεία του κόσμου. 
 
Υ.Γ. Ο Δημήτρης Νανόπουλος με τον Αριστείδη 
Καμάρα έδωσαν ραντεβού στο αμέσως επόμενο 
διάστημα να τα πουν από κοντά. Για αυτή τη συνά-
ντηση υπόσχομαι ότι θα γράψω άρθρο στην Αthens 
Voice. A
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Αφιέρωμα

 Περιβάλλον 
Το ερχόμενο Σάββατο 5 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα

 Περιβάλλοντος. Πόσα άλλαξαν από πέρυσι; Σίγουρα έγιναν 
βήματα,  όμως χρειάζονται πολύ περισσότερα – είναι και η συ-
ζήτηση για την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή  

που γίνεται όλο και  πιο έντονη. Στο αφιέρωμα που ακολουθεί η 
ATHENS VOICE παρουσιάζει κάποιες από τις εξελίξεις τόσο σε 
διεθνές επίπεδο, όσο και εδώ στην Ελλάδα. Με την ελπίδα ότι 
κάθε φέτος θα είναι καλύτερο για τους ανθρώπους, τα ζώα, 

τον πλανήτη.   
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Περιβαλλοντική βιωσιµότητα. Ποιον ρόλο µπορεί να 

παίξουν οι πολιτισµικοί οργανισµοί σε αυτόν τον αγώ-

να; Ένα υβριδικό συµπόσιο µε σπουδαίες συµµετοχές 

από τα πεδία των τεχνών, του πολιτισµού και της περι-

βαλλοντικής πολιτικής, µε οµιλίες, πάνελς συζητήσε-

ων και ένα οπτικοακουστικό πρόγραµµα µε ταινίες, 

ντοκιµαντέρ, βίντεο και ηχητικά καλλιτεχνικά έργα α-

ναζητά απαντήσεις και βέλτιστες πρακτικές για ένα 

πιο βιώσιµο µέλλον. 

Από τις 7 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2021 η Στέγη του Ι-
δρύµατος Ωνάση ανοίγει την κουβέντα για την περι-
βαλλοντική βιωσιµότητα και τη θέση των πολιτιστικών 
οργανισµών σε αυτό τον αγώνα στο YouTube Channel 
του Ιδρύµατος Ωνάση µε το υβριδικό συµπόσιο Climate 
Culture. Πώς πρέπει να λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα 
οι πολιτιστικοί οργανισµοί που δραστηριοποιούνται σε 
µια εποχή στην οποία η ανθρώπινη επιρροή στο κλίµα 
και το οικοσύστηµα γίνεται ραγδαία καταστροφική; Έ-
χουν τη δύναµη να φέρουν την αλλαγή; Το περιβάλλον 
και η προστασία του είναι και θέµα πολιτισµού.

Ο Χρήστος Καρράς, Εκτελεστικός ∆ιευθυντής της Στέ-
γης Γραµµάτων & Τεχνών του Ιδρύµατος Ωνάση και 
ένας εκ των επιµελητών του «Climate Culture», µίλησε 
στην ATHENS VOICE. 

Πώς γεννήθηκε η ιδέα ή η ανάγκη για το υβριδικό 
αυτό συµπόσιο;
Ήδη από το 2020 θέλαµε να διοργανώσουµε ένα συ-
µπόσιο που θα εστίαζε στον ρόλο των πολιτιστικών 
οργανισµών στην αντιµετώπιση της κλιµατικής κρί-
σης. Θεωρούµε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσι-
µη και πως ο κάθε τοµέας πρέπει να συµβάλει όπως 
µπορεί. Ο χώρος του πολιτισµού πιθανά να µην είναι ά-
µεσα υπεύθυνος για πολύ µεγάλο µερίδιο εκποµπών 
αλλά ένα από τα προβλήµατα είναι ότι µέχρι σήµερα 
δεν έχουµε ακριβή στοιχεία και άρα ούτε µια σαφή ει-
κόνα των δραστηριοτήτων εκείνων που χρίζουν ιδιαί-
τερης προσοχής. Μια πρόσφατη µελέτη κατέληξε ότι 
το ετήσιο αποτύπωµα του παγκόσµιου τοµέα των εικα-

CLIMATE 
CULTURE 
Ο Χρήστος Καρράς, εκτελεστικός 
διευθυντής της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση, 
μιλάει για το νέο υβριδικό συμπόσιο 
της πόλης

ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ

ECOLOGY

στικών τεχνών µόνο προσεγγίζει τους 70 εκατοµµύρια 
τόνους CO2e ετησίως αλλά δεν έχουµε αντίστοιχα 
στοιχεία για άλλους τοµείς. Το πρώτο βήµα λοιπόν είναι 
η απόκτηση γνώσης: αν δεν κατανοείς το πρόβληµα 
δεν µπορείς να κάνεις κάτι. Το δεύτερο σηµαντικό ση-
µείο είναι ότι οι πολιτιστικοί φορείς επηρεάζουν το κοι-
νό. Μέσα από τα προγράµµατα και τις εκδηλώσεις τους 
µπορούν µε πολύ βαθύ τρόπο να µεταφέρουν την ανά-
γκη για δράση και αλλαγή µοντέλου παραγωγής και 
κατανάλωσης. Ένα δυνατό έργο τέχνης που διαπραγ-
µατεύεται τη κλιµατική κρίση δεν αντικαθιστά προφα-
νώς την επιστηµονική γνώση, αλλά µπορεί να είναι ε-
ξαιρετικά επιδραστικό, να δηµιουργήσει συζητήσεις, 
όραµα και δράση. Ένα τρίτο θέµα είναι οι πολιτικές. Πι-
στεύουµε πως οι πολιτιστικές πολιτικές πρέπει να λαµ-
βάνουν υπ’ όψη την ανάγκη κινητοποίησης του τοµέα 
γύρω από την αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης. 
Στην Αγγλία, για παράδειγµα, προκειµένου να χρηµα-
τοδοτηθεί ένας οργανισµός από το Συµβούλιο Τεχνών, 
πρέπει να αποδείξει ότι καταµετράει το περιβαντολογι-
κό του αποτύπωµα, που είναι ένα πρώτο βήµα για να το 
µειώσει στη συνέχεια. Θέλαµε λοιπόν να ανοίξουµε µια 
συζήτηση, εδώ στην Ελλάδα, γύρω από τους τρεις αυ-
τούς άξονες, να δώσουµε παραδείγµατα «καλών πρα-
κτικών», εµπνευστικών καλλιτεχνικών παρεµβάσεων 
και πολιτικών. Οι συνθήκες δεν επέτρεψαν να γίνει σε 
φυσικό χώρο οπότε αναγκαστικά υιοθετήσαµε ένα υ-
βριδικό µοντέλο γιατί δεν θέλαµε να καθυστερήσουµε 
άλλο – οι καταστάσεις πιέζουν.

Ως Στέγη Γραµµάτων & Τεχνών, ποιες είναι οι δικές 
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σας ενέργειες και δράσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος και για την ελαχιστοποίηση του πε-
ριβαλλοντικού σας αποτυπώµατος;
Εδώ και τέσσερα χρόνια «τρέχουµε» ένα πρόγραµµα, 
σε συνεργασία µε τον οργανισµό Julie’s Bicycle από το 
Λονδίνο, που στοχεύει στη µείωση του αποτυπώµα-
τός µας. Το πρώτο βήµα ήταν να καταλάβουµε πώς 
δηµιουργείται το αποτύπωµα αυτό και στη συνέχεια 
να αλλάξουµε επιχειρησιακές πρακτικές. Για παρά-
δειγµα, έχουµε µειώσει τη χρήση ηλεκτρικού ρεύµα-
τος κατά περίπου 20%, του φυσικού αερίου κατά περί-
που 30% και στοχεύουµε µέχρι το τέλος του 2021 να 
έχουµε απαλλαγεί από το πλαστικό µιας χρήσης. Επι-
πλέον µελετάµε τις παραγωγές µας για να κατανοή-
σουµε καλύτερα το αποτύπωµά τους και σαν συνέ-
πεια έχουµε δηµιουργήσει ένα εργαστήριο ανακύ-
κλωσης σκηνικών και εκθεσιακών υλικών, έχουµε συ-
ντάξει οδηγίες για πιο «πράσινες» περιοδείες. Βελτιώ-
νουµε τις επιδόσεις µας στην ανακύκλωση και έχουµε 
µια «πράσινη» πολιτική προµηθειών, για µια σειρά 
πραγµάτων από την ενέργεια µέχρι τα απορρυπαντι-
κά. Παράλληλα, κάθε χρόνο το πρόγραµµά µας έχει 
πληθώρα παραγωγών που µε τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο σχετίζονται µε τη κλιµατική κρίση και γενικότε-
ρα τα θέµατα της βιωσιµότητας. Τέλος, αναπτύσσου-
µε ολοένα και περισσότερες δράσεις επικοινωνίας 
προκειµένου να αυξήσουµε τη συνείδηση του κοινού 
µας για το καθοριστικής σηµασίας θέµα της εποχής 
µας που είναι η κλιµατική κρίση. 

Πώς αντιµετωπίσατε, και αντιµετωπίζετε, τη δύ-

σκολη περίοδο της πανδηµίας, µε όλους τους χώ-
ρους πολιτισµού να µένουν κλειστοί για µεγάλο δι-
άστηµα;
Συνεχίσαµε να παράγουµε, έντονα µάλιστα, αλλά κατά 
κύριο λόγο µε τελικό στόχο την παρουσίαση των παρα-
γωγών στο κανάλι µας, κάτι που είχε πάρα πολύ µεγάλη 
επιτυχία. Για εµάς είχε τεράστια σηµασία να συνεχίζουν 
να εργάζονται οι καλλιτέχνες, οι παραγωγοί, οι τεχνι-
κοί. Βεβαίως, αν και ταξιδέψαµε πολύ λιγότερα και κα-
ταναλώσαµε πολύ λιγότερη ενέργεια στο κτίριό µας, έ-
χουµε πλέον κατανοήσει ότι και ο ψηφιακός κόσµος έ-
χει ένα πολύ υπαρκτό αποτύπωµα. Μια µελέτη του 
2015 εκτίµησε το αποτύπωµα της ηλεκτρονικής ψυχα-
γωγίας και των mediaσε 420 εκατοµµύρια τόνους CO2e 
– όχι αµελητέο! Ελπίζω να τελειώνει αυτή η στενάχωρη 
περίοδος. Πιστεύω πάντως πως τα θέατρα, τα µουσεία, 
οι συναυλιακοί χώροι µε τα κατάλληλα µέτρα προστα-
σίας και µε µειωµένες πληρότητες δεν ήταν τόσο επι-
κίνδυνα µέρη. 

Τι δεν πρέπει να χάσουµε να δούµε και να ακούσου-
µε σε αυτό το συµπόσιο; Κάποια από τα highlights;
Το συµπόσιο θα διαρκέσει ένα µήνα και κάθε εβδοµάδα 
θα βγαίνουν στο κανάλι µας διάφορα πολύ ενδιαφέρο-
ντα πράγµατα: συζητήσεις, δηλώσεις, ψηφιακά έργα. 
Οι βασικές θεµατικές είναι τέσσερις: οι καλές πρακτι-
κές, η κλιµατική δικαιοσύνη, καλλιτεχνικές αφηγήσεις 
και οι πολιτικές. Η καθεµία έχει τη σηµασία της γιατί η 
αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης θέλει πράξεις σε 
πολλά συνδεδεµένα επίπεδα. Το πλήρες πρόγραµµα 
θα είναι διαθέσιµο εδώ: www.onassis.org/whats-on/
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climate-culture. Θεωρώ πως όλες οι συµµετοχές και όλα 
τα έργα προσφέρουν κάτι πολύτιµο στη προσπάθειά 
µας να αντιµετωπίσουµε τη µεγαλύτερη πρόκληση της 
ανθρωπότητας σήµερα.

Το ψηφιακό συµπόσιο που θα διατίθεται από τις 7 Ιουνί-
ου στο YouTube Channel του ιδρύµατος Ωνάση περιλαµ-
βάνει 4 κεντρικές οµιλίες µε τη συµµετοχή σηµαντικών 
µορφών από τα πεδία των τεχνών, του πολιτισµού και 
της περιβαλλοντικής πολιτικής, 4 πάνελ συζητήσεων 
σχετικά µε τα θέµατα της κλιµατικής δικαιοσύνης, των 
περιβαλλοντικών πολιτικών, των βέλτιστων πρακτικών 
και του ρόλου της τέχνης στην καταπολέµηση της κατά-
στασης έκτακτης ανάγκης για το κλίµα, καθώς και ένα ο-
πτικοακουστικό πρόγραµµα, στο οποίο θα παρουσια-
στούν σχετικές µε το θέµα ταινίες, ντοκιµαντέρ, βίντεο 
και ηχητικά καλλιτεχνικά έργα.

Συντελεστές
Επιµέλεια: Χρήστος Καρράς, Ιφιγένεια Ταξοπούλου, 
Πάσκουα Βοργιά
Συντονισµός παραγωγής: Πάσκουα Βοργιά
Επεξεργασία περιεχοµένου: Κωνσταντίνα Μελαχροινού
∆ιαδικτυακή έκθεση: συνεπιµέλεια της Ιωάννας Ζούλη

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύµατος Ωνάση, 
σε συνεργασία µε το Julie’s Bicycle
Με την υποστήριξη The British Council 
∆είτε αναλυτικά το πρόγραµµα του «Climate Culture»:
www.onassis.org/el/whats-on/climate-culture

Οι θεματικές 
είναι 4: 

οι καλές πρα-
κτικές, η κλι-
ματική δικαι-
οσύνη, καλ-
λιτεχνικές 
αφηγήσεις 

και οι 
πολιτικές
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Ένα 
νομοσχέδιο 

για το αύριο
Του Ρωμανού ΓεΡοδήμού

Ο 
Τζον μπερντ γεννήθηκε το 
1946 σε μια τρώγλη στο νό-
τινγκ Χιλ (ναι, το νότινγκ Χιλ 
ήταν κάποτε μία από τις πιο 
φτωχές και υποβαθμισμένες 
γειτονιές του Λονδίνου· είχε 

–και έχει ακόμα– τρώγλες, πολλές από αυτές 
κρυμμένες πίσω από νεοκλασικές προσό-
ψεις· σε αυτή εδώ την πόλη τίποτα δεν είναι 
αυτό που φαίνεται). 
ο μπερντ ήταν γιος φτωχών ιρλανδών μετα-
ναστών. Όταν ήταν πέντε ετών, έμεινε άστε-
γος. Λίγο πιο μετά μπήκε σε ορφανοτροφείο, 
όπου έζησε για τρία χρόνια. Έχοντας αποβλη-
θεί από το σχολείο, έπιασε δουλειά ως παιδί 
για όλες τις δουλειές σε ένα χασάπικο, ενώ 
ταυτόχρονα έκλεβε για να μπορέσει να ζήσει. 
Τα επόμενα δέκα χρόνια τα πέρασε μπαινο-
βγαίνοντας στη φυλακή, όπου έμαθε να γρά-
φει και να διαβάζει, αλλά και τις βασικές αρ-
χές της τυπογραφίας. 

Το 1964 φοίτησε για λίγο στη Σχολή Καλών 
Τεχνών του Τσέλσι, αλλά άφησε τις σπουδές του 
όταν η κοπέλα του έμεινε έγκυος στο πρώτο του 
παιδί. Το 1967 ο Μπερντ έμεινε πάλι άστεγος, ενώ 
η αστυνομία τον έψαχνε για μικροκλοπές. Το 
1970 δούλεψε για λίγο στην καντίνα του κοινο-
βουλίου στο Γουεστμίνστερ, πλένοντας πιάτα. 
Λίγο πιο μετά συνέχισε τις σπουδές που είχε ξεκι-
νήσει στη φυλακή, και έστησε ένα μικρό τυπο-
γραφείο και μια μικρή εκδοτική επιχείρηση. 
Ο Μπερντ σήμερα είναι γνωστός για κάτι που έ-
κανε το 1991. Με την υποστήριξη του Γκόρντον 
και της Ανίτα Ρόντικ (της δημιουργού του Body 
Shop), ίδρυσε το περιοδικό The Big Issue, το ο-
ποίο παράγουν και διανέμουν άστεγοι. Τα τε-
λευταία 30 χρόνια, το Big Issue άλλαξε όχι μόνο 
τις δομές υποστήριξης των αστέγων στη Βρετα-
νία, αλλά κυρίως την εικόνα τους στην κοινωνία: 
οι πωλητές του περιοδικού ανέκτησαν την αυτο-
πεποίθηση και την εξωστρέφειά τους, ενώ πε-
ρισσότεροι συμπολίτες τους άρχισαν να επικοι-
νωνούν μαζί τους και να αμφισβητούν τα στερε-
ότυπα και τους μύθους που περιβάλλουν το 
πρόβλημα της έλλειψης στέγης. 
Ο Μπερντ είναι πρακτικός άνθρωπος. Σε μια συ-
νέντευξή του είχε πει ότι δεν τον ενδιαφέρει να 
διαβάζει το περιοδικό για να βλέπει το πόσο μί-
ζερο είναι να ζεις με τον καπιταλισμό. Θέλει να 
διαβάζει το τι κάνεις για να τον αλλάξεις. «Όταν 
καταδικάζεις τους τραπεζίτες ή την κυβέρνηση χω-
ρίς να βρίσκεις μια λύση, τότε απλώς ετεροπροσδι-
ορίζεσαι με βάση τις αποτυχίες των άλλων». 

Το 2015 ο μπερντ προτάθηκε από την επιτροπή 
διορισμών της Βουλής των Λόρδων για να ανα-
λάβει ανεξάρτητη, διακομματική (εφ’ όρου ζω-
ής) έδρα ως «ο λόρδος του λαού». Λίγους μήνες 
μετά, έδωσε την πρώτη του ομιλία στο Κοινο-
βούλιο –εκεί που το 1970 δούλευε σαν λαντζέ-
ρης– στην οποία είπε το αμίμητο: «Κάποιος με 
ρώτησε πώς κατάφερα και μπήκα στη Βουλή των 
Λόρδων, κι εγώ του απάντησα: “λέγοντας ψέματα, 
εξαπατώντας και κλέβοντας”». 
Ο Μπερντ πρόσφατα κατάφερε να βάλει στην 
ημερήσια διάταξη της Βουλής ένα νέο νομοσχέ-
διο για την Ευημερία των Μελλοντικών Γενεών. 
Το νομοσχέδιο είναι φιλόδοξο: εάν περάσει, θα 
αναγκάσει την κυβέρνηση και το κράτος να θέ-
σει συγκεκριμένους στόχους για τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των επόμενων γενεών· νέες 
πολιτικές της κυβέρνησης για το σήμερα θα 
πρέπει να περνάνε το «τεστ» του αν συντελούν 
σε ένα καλύτερο μεθαύριο· μια διαρκής επιτρο-
πή της Βουλής θα εποπτεύει την τήρηση των 
στόχων. 

Σε ένα ωραίο κείμενό του στο τελευταίο τεύχος 
του Big Issue, ο Μπερντ εξηγεί με απλό και πειστι-
κό τρόπο τη λογική του νομοσχεδίου: οι πολιτι-
κοί στη Βρετανία βρίσκονται υπό διαρκή, ασφυ-
κτική πίεση να λύσουν τα προβλήματα των ψη-
φοφόρων τους στις τοπικές κοινωνίες, ζώντας 
με τον διαρκή φόβο της μη επανεκλογής· αυτό 
αποτρέπει κάθε σοβαρή σκέψη ή συζήτηση για 
μακροπρόθεσμες, δομικές αλλαγές ή μια ανάλυ-
ση που να συνδέει το παρελθόν με το μέλλον. 
Όλα, όμως, ανεξαιρέτως, τα προβλήματα του 
σήμερα είναι ουσιαστικά προβλήματα που δημι-
ουργήθηκαν χτες: έχουν τη ρίζα τους σε λάθη ή 
παραλείψεις του παρελθόντος. Πώς μπορούμε 
να φτιάξουμε ένα καλύτερο «σήμερα», αν πρώ-
τα δεν φτιάξουμε ένα καλύτερο «χτες», αφού 
από εκεί ξεκινούν όλες οι ρίζες των προβλημά-
των; Το παρελθόν που τώρα μας ταλανίζει, ήταν 
και αυτό κάποτε το μέλλον. Με λίγα λόγια, αν δεν 
αλλάξουμε σήμερα τη μελλοντική μας πορεία, 
τότε αύριο θα αντιμετωπίζουμε τα ίδια και χειρό-
τερα προβλήματα. 

Στο βρετανικό κοινοβούλιο τα νομοσχέδια που 
δεν κατατίθενται από την ίδια την κυβέρνηση 
συνήθως δεν έχουν πολλές πιθανότητες επιτυ-
χίας. Ο Μπερντ όμως έχει ξεκινήσει μια δημόσια 
εκστρατεία προώθησης του νομοσχεδίου του 
και πιστεύει ότι μπορεί να γίνει νόμος του κρά-
τους. Στην αρχική συζήτηση, πολλοί συνάδελ-
φοι του στη Βουλή των Λόρδων τοποθετήθηκαν 
θετικά. 
Μπορούμε να μάθουμε πολλά από το παράδειγ-
μα του Τζον Μπερντ. Πότε ήταν η τελευταία φο-
ρά που ένας άστεγος συμπολίτης μας κατάφερε 
να γίνει εκδότης ή βουλευτής; Πότε ήταν η τε-
λευταία φορά που η ευρύτερη κοινωνία στήριξε 
μια ανεξάρτητη, ιδιωτική προσπάθεια για απτή 
κοινωνική αλλαγή μέσα από την ατομική συμπε-
ριφορά του καθενός μας; Πώς μπορούμε να α-
πεξαρτηθούμε από την εύκολη και ανέξοδη κα-
ταγγελία των κακώς κειμένων σ’ αυτή τη χώρα 
και να μεταβολίσουμε τα παράπονά μας σε αντι-
προτάσεις, λύσεις και αποτελεσματική δράση; 
Κατα πόσο λαμβάνουμε υπόψη μας το μεθαύριο 
όταν παίρνουμε αποφάσεις – όχι μόνο σε κυβερ-
νητικό ή κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά ακόμη 
και σε εταιρικό ή προσωπικό; 

Το νομοσχέδιο για την ευημερία των μελλο-
ντικών Γενεών δεν αφορά μόνο τη συζήτηση 
περί διαγενεακής δικαιοσύνης (π.χ. το γεγονός 
ότι αυτά που δανειζόμαστε σήμερα θα πρέπει να 
τα ξεχρεώσουν τα εγγόνια μας ή ότι όταν ένα 
μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ προορίζεται για τις 
συντάξεις, αυτό περιορίζει τους διαθέσιμους 
πόρους για την παιδεία). Αφορά την επιβίωση 
της κοινότητας. Πώς μπορούμε σήμερα να εντο-
πίσουμε και να εξουδετερώσουμε μελλοντικές 
υπαρξιακές απειλές; Πώς μπορούμε να διασφα-
λίσουμε ότι την αυλή του σπιτιού στην οποία με-
γαλώσαμε δεν θα τη βρουν πλημμυρισμένη τα 
εγγόνια μας, λόγω της κλιματικής αλλαγής; Πώς 
μπορούμε να επιτύχουμε τη βιωσιμότητα με την 
πλήρη έννοιά της (περιβαλλοντική, ενεργειακή, 
οικονομική, πολιτική); Πώς οι σημερινές επιδιώ-
ξεις των μεγάλων παικτών στην τεχνολογία και 
την Τεχνητή Νοημοσύνη θα διευρύνουν ή θα 
περιορίσουν την ελευθερία και τη βούληση των 
παιδιών μας και των παιδιών τους;
Όταν ρωτήθηκε πώς ορίζει τη σοφία, η σπου-
δαία ανθρωπολόγος Τζέιν Γκούντολ είπε: «Είναι 
φοβερά στενάχωρο ότι παρά το πανέξυπνο μυαλό 
μας, που μας έστειλε στο φεγγάρι, φαίνεται να έ-
χουμε χάσει τη σοφία. Κι αυτή είναι η σοφία των ι-
θαγενών, που όταν επρόκειτο να λάβουν μια σημα-
ντική απόφαση, το έκαναν με βάση το πώς η από-
φαση αυτή θα επηρεάσει την κοινότητά τους επτά 
γενιές στο μέλλον». 
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Πώς η ΔΕΗ 
αΠό disaster 
έγινέ success 

story

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα 
της μεγαλύτερης ελληνικής 
βιομηχανίας, η οποία πλέον 

έχει «πράσινο» προφίλ
Του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗ
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α εντυπωσιακά αποτελέσματα του 
πρώτου τριμήνου για τον όμιλο ΔΕΗ, 
τα οποία ανακοινώθηκαν την περα-
σμένη εβδομάδα, πιστοποιούν πλέ-
ον ότι η αλλαγή πλεύσης για τη με-
γαλύτερη ελληνική βιομηχανία είναι 
οριστική. Το περίεργο βέβαια δεν εί-
ναι ότι η εταιρεία που κατέχει ηγετι-
κή θέση στην αγορά προμήθειας η-
λεκτρικού ρεύματος κατορθώνει να 
παρουσιάσει τόσο εντυπωσιακά 
κέρδη, αλλά το πώς τα (πρόσφατα) 
προηγούμενα χρόνια έφτασε μια α-
νάσα από το χείλος του γκρεμού, με 
τους ορκωτούς ελεγκτές να επιση-
μαίνουν το 2019 ότι αμφιβάλλουν αν 
η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει τη 
λειτουργία της. 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε αναθέσει 
τη διοίκηση της εταιρείας εξ ολοκλή-
ρου σε συνδικαλιστές. Το πείραμα α-
πέτυχε αλλά ουδείς τόλμησε να ψελ-
λίσει οτιδήποτε για αλλαγή της διοί-
κησης η οποία απολάμβανε την πλή-
ρη στήριξη του τότε πρωθυπουργού. 
Δεν κινήθηκαν ούτε την άνοιξη του 
2019, όταν η Ernst and Young (που εί-
χε προσληφθεί από την τότε διοίκη-
ση, όπως υποχρεούνταν από την 
κείμενη νομοθεσία) επεσήμαινε στην 
έκθεσή της ότι η συνεχιζόμενη αβε-
βαιότητα που οφείλεται σε μια σειρά 
από κινδύνους «εγείρει σημαντική 
αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα 
της Εταιρείας και του Ομίλου να συ-
νεχίσουν τη δραστηριότητά τους». Ο 
κίνδυνος φυσικά δεν περιορίζονταν 
μόνο στην περίμετρο επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας της ΔΕΗ αλλά 
απειλούσε και το σύνολο της ελληνι-
κής οικονομίας. Ας μην ξεχνάμε ότι 
χωρίς τη ΔΕΗ σβήνει το σύνολο της 
παραγωγικής δραστηριότητας στη 
χώρα. Από βιομηχανία μέχρι υπηρε-
σίες. Στον ΣΥΡΙΖΑ επέμειναν μέχρι και 
την τελευταία στιγμή στη συνδικαλι-
στική διοίκηση Παναγιωτάκη η οποία 
είχε εμφανίσει το 2018 ζημίες ύψους 
903,7 δισ. ευρώ.

Η δυσχερής θέση της επιχείρη-
σης αντικατοπτρίζονταν και στην 
τιμή της μετοχής, φυσικά. Στα τέλη 
του 2018 κάθε μετοχή της ΔΕΗ είχε 
φθάσει να κοστίζει 1,22 ευρώ και οι 
συνδικαλιστές που τη διοικούσαν 
απέδιδαν τις ισχνές επιδόσεις σε 
συγκυριακούς παράγοντες, όπως η 
αύξηση των δικαιωμάτων εκπο-
μπής ρύπων, το πρόστιμο δηλαδή 
που πληρώνει η ΔΕΗ για κάθε μεγα-
βατώρα που παράγει με την καύση 
λιγνίτη. Όντως το κόστος είχε αυ-
ξηθεί από 11 ευρώ/τόνο το 2017 σε 
27 ευρώ το 2018.

Κάπου εκεί όμως στέρεψαν οι  
δικαιολογίες των συνδικαλιστών. 
Φέτος, το 2021, το κόστος των δικαι-
ωμάτων εκπομπής ρύπων έχει εκτο-
ξευθεί σε πάνω από 50 ευρώ/τόνο. 
Όμως η ΔΕΗ εμφάνισε «διαστημικά» 
κέρδη στο πρώτο τρίμηνο (όπως είχε 
συμβεί και πέρυσι για το σύνολο του 
έτους) και η τιμή της μετοχής βρίσκε-
ται σε επίπεδα άνω των 9 ευρώ. Σχε-
δόν 8 φορές ψηλότερα. Η νέα διοί-
κηση «τεχνοκρατών» μπορεί να μην 
είναι ευφραδής στα συνδικαλιστικά 
τσιτάτα, είχε φροντίσει όμως να κά-
νει δύο κινήσεις που δεν περιλαμβά-
νονται στο «εγχειρίδιο του καλού 
συνδικαλιστή».

Πρώτον φρόντισε να προ-αγοράσει 
δικαιώματα ρύπων σε ιδιαίτερα χα-
μηλές τιμές, αντισταθμίζοντας σε 
μεγάλο βαθμό το επιπλέον κόστος 
από την αύξηση των δικαιωμάτων 
εκπομπής ρύπων. Επιπλέον, ο νέος 
επικεφαλής της επιχείρησης Γιώρ-
γος Στάσσης έθεσε ως πρώτη προ-
τεραιότητα την άμεση διακοπή της 
χρήσης λιγνίτη. Κλείνει νωρίτερα 
απ’ ό,τι προβλέπονταν όλες τις ρυ-
πογόνες λιγνιτικές μονάδες, φέρνο-
ντας το πρόγραμμα απολιγνιτοποίη-
σης αρκετά χρόνια νωρίτερα. Το 
2025 η ΔΕΗ δεν θα χρησιμοποιεί κα-
θόλου λιγνίτη, οπότε δεν θα χρειά-
ζεται να πληρώνει το κόστος εκπο-
μπής ρύπων, που καθιστά την παρα-
γωγή ρεύματος ασύμφορη.

Απέναντί της βρήκε φυσικά τον 
ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τους συνδικαλιστές. 
Αμφότεροι αντιδρούν στην απολι-
γνιτοποίηση. Δεν περιορίστηκαν μό-
νο στην έκφραση της άποψής τους. 
Ήδη από πέρυσι οι συνδικαλιστές ε-
πιχείρησαν να τραμπουκίσουν ό-
σους συμμετείχαν σε ημερίδα για 
την απολιγνιτοποίηση, επιχειρώντας 
να τη διακόψουν διά της βίας. Δύο 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, μπή-
καν στην αίθουσα και κατήγγειλαν 
την παρέμβαση της αστυνομίας που 
εμπόδισε τους συνδικαλιστές.

Όπως αντιδρούσαν και σε όλες  
τις μεταρρυθμίσεις που είχε θέσει 
ως προτεραιότητα η διοίκηση Στάσ-
ση. Παρά την προφανή επιτυχία της 
ΔΕΗ, ακόμη και σήμερα, συνδικαλι-
στές και αντιπολίτευση επιχειρούν 
να αποδώσουν τη βελτίωση των οι-
κονομικών αποτελεσμάτων και την 
απογείωση της μετοχής σε εξωγε-
νείς παράγοντες, όπως για παρά-
δειγμα η αύξηση των τιμολογίων. Τα 
τιμολόγια φυσικά δεν αυξήθηκαν, 
εν τοις πράγμασι, καθώς η αύξηση 
αντισταθμίστηκε από τη μείωση 
του ΦΠΑ. Ξεχνούν όμως ότι ήταν ο 
προηγούμενος διοικητής της ΔΕΗ 
αυτός που ζητούσε αυξήσεις και η 
κυβέρνηση αρνούνταν με προφα-
νές επιχείρημα ότι… ήταν προεκλο-
γική περίοδος.

Από τις (παρ’ ολίγον κυριολεκτικά) 
σκοτεινές εκείνες ημέρες του 2019, 
η ΔΕΗ αποτελεί σήμερα το αγαπημέ-
νο παιδί των χρηματιστηριακών α-
ναλυτών. Μόλις την περασμένη ε-
βδομάδα, η Axia Research σε νέα της 
έκθεση διατηρεί την τιμή-στόχο για 
τη μετοχή της στα 15,10 ευρώ, βλέ-
ποντας ράλι έως και 67,8% από τα 
τρέχοντα επίπεδα στο ταμπλό.

Όλ’ αυτά βέβαια συμβαίνουν ως ε-
πιβράβευση του νέου πράσινου 
προφίλ της ΔΕΗ. Ήδη ο λιγνίτης δια-
νύει τις τελευταίες ημέρες του ως 
καύσιμο για τη ΔΕΗ. Τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα αποτελούν βασικό μέ-
ρος του business plan και αν ψάχνε-
τε για κερασάκι στην τούρτα, δείτε 
απλώς το νέο μοντέλο των κατα-
στημάτων της επιχείρησης που λει-
τουργεί και το απόγευμα (!!!) όπως 
επίσης και το γεγονός ότι η εξυπη-
ρέτηση πελατών απαντάει και κλεί-
νει και ραντεβού. Πράγματα ανή-
κουστα ακόμη και για πολλές ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

Το 2025 η ΔΕΗ 
δεν θα χρησιμοποιεί 

καθόλου λιγνίτη, 
οπότε δεν 

θα χρειάζεται 
να πληρώνει το κόστος 

εκπομπής ρύπων, 
που καθιστά την 

παραγωγή ρεύματος 
ασύμφορη



Π
ράσινο θα είναι το βασικό 
χρώμα του κυβερνητικού 
έργου για το προσεχές διά-
στημα, με τον πρωθυπουρ-
γό να επιχειρεί την αλλαγή 
της ατζέντας σε αναπτυξια-

κά θέματα, καθώς η πανδημία φαίνεται 
να μπαίνει σε φάση διαχείρισης με την ο-
λοκλήρωση του προγράμματος εμβολι-
ασμών. Ο ίδιος άλλωστε θα σηματοδοτή-
σει τη στροφή στις πράσινες επενδύσεις, 
ακολουθώντας την ευρωπαϊκή και διε-
θνή τάση.

Μια στροφή η οποία ούτως ή άλλως ήταν 
προδιαγεγραμμένη, καθώς τον τόνο στους 
κυβερνητικούς σχεδιασμούς δίνει ο πα-
κτωλός των χρημάτων από το ταμείο ανά-

καμψης. Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει 
καταθέσει η κυβέρνηση στις Βρυξέλλες το 
μεγαλύτερο κομμάτι από τα κεφάλαια του 
ταμείου θα κατευθυνθούν σε πράσινες 
δράσεις. Προς την ίδια κατεύθυνση, υπο-
δεικνύει και η ανάγκη για απολιγνιτοποίη-
ση. Η χώρα μας έχει δεσμευθεί να σταματή-
σει την παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη 
μέχρι το 2028, σαν μέρος της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για «κλιματική ουδετερότη-
τα» μέχρι το 2050. Ακολουθώντας τον πολι-
τικό σχεδιασμό, προς την ίδια κατεύθυνση 
κινούνται και οι διεθνείς επενδυτές που πι-
έζουν για «πράσινες» επενδύσεις και στη 
χώρα μας. 

Μια πρώτη «στάση» για την εμπέδωση της 
«πράσινης» ατζέντας έγινε ήδη την Τετάρ-
τη, όταν ο πρωθυπουργός μετέβη στην Α-

στυπάλαια με αφορμή την επίσης «πράσι-
νη» επένδυση που υλοποιεί η γερμανική 
Volkswagen στο μικρό νησί των 1.400 κα-
τοίκων. Μαζί με τον πρωθυπουργό, στην Α-
στυπάλαια βρέθηκε και ο CEO της VW Χέρ-
μπερτ Ντις, γεγονός που αναμφίβολα βοη-
θά το διεθνές «επενδυτικό marketing». Μαζί 
τους φυσικά και μια διευρυμένη αποστολή 
ξένων.  

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία υ-
λοποιεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα βάσει του 
οποίου θα αντικατασταθεί το τρέχον σύ-
στημα μεταφορών από τη χρήση ηλεκτρι-
κών οχημάτων, το οποίο μάλιστα θα συνο-
δευτεί και από την παραγωγή ανανεώσιμης 
ενέργειας. Καθώς το έργο υλοποιείται εδώ 
και μήνες, διάφοροι δήμοι απ’ όλη τη χώρα 
(αλλά κυρίως νησιωτικοί) έχουν εκφράσει 
ενδιαφέρον για ανάλογα προγράμματα. 

Μια επίσης εμβληματική «πράσινη» εμ-
φάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχεδιά-
ζεται για το προσεχές διάστημα και στη Δυ-
τική Μακεδονία. Εκεί δηλαδή που θα πρέπει 
να γίνουν πιο άμεσα ορατές οι συνέπειες 
της πράσινης μετάβασης. Η ΔΕΗ, μάλιστα, 
σχεδιάζει να σταματήσει την παραγωγή 
ρεύματος από λιγνίτη ακόμη νωρίτερα από 
το 2028. Σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδια-
σμό, είναι εφικτό να κλείσει και η τελευταία 
λιγνιτική μονάδα μέχρι το 2025.

Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η συγκε-
κριμένη μετάβαση έχει τεράστια πολιτική 
σημασία για την κυβέρνηση. Η απολιγνιτο-
ποίηση θα συνοδευτεί από νέες «πράσινες» 
επενδύσεις και από επανακατάρτιση του 
εργατικού δυναμικού, με απώτερο στόχο 

να μειωθούν οι κοινωνικές επιπτώσεις. Ήδη 
η ΔΕΗ έχει προχωρήσει στη σύσταση κοι-
νής εταιρείας με τη γερμανική RWE με σκο-
πό την προώθηση κοινών επενδύσεων ύ-
ψους 1 δις ευρώ σε έργα ΑΠΕ και κυρίως 
φωτοβολταϊκά πάρκα. Τα λιγνιτικά πεδία 
στη Δυτική Μακεδονία αναμένεται να παί-
ξουν έναν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση 
της συμφωνίας. Σύμφωνα με τις πρώτες α-
νακοινώσεις για το σχέδιο απολιγνιτοποίη-
σης, υπάρχουν τουλάχιστον 10-15 επενδυ-
τικές προτάσεις που βρίσκονται σε διάφο-
ρες φάσεις ωρίμανσης και αναμένεται –έ-
στω κάποιες– εξ αυτών να ανακοινωθούν 
από τον πρωθυπουργό.

Σχεδόν στο σύνολό τους οι «πράσινες» ε-
πενδύσεις αναμένεται να ενισχυθούν ση-
μαντικά από το ταμείο ανάκαμψης (RRF). 
Ποσοστό 38,7% των πόρων του Ταμείου, ή-
τοι πάνω από 6 δισ. ευρώ, θα διοχετευτεί 
στην πράσινη μετάβαση. Οι βασικοί άξονες 
περιλαμβάνουν το μετασχηματισμό του ε-
νεργειακού τομέα σε μια κατεύθυνση χα-
μηλών ρύπων, τη μετάβαση στις πράσινες 
μεταφορές, την ενεργειακή αναβάθμιση 
του κτιριακού αποθέματος, την αειφόρο 
χρήση πόρων και την προστασία της βιο-
ποικιλότητας. 

Στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με 
στελέχη που είναι σε θέση να γνωρίζουν 
τον σχεδιασμό, δεν είναι να παρακολουθή-
σει η Ελλάδα τις εξελίξεις αλλά να επιχειρή-
σει να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που αναφέ-
ρουν κυβερνητικά στελέχη είναι ότι πρέπει 
«να μετατρέψουμε την κλιματική αλλαγή 
από παράγοντα αποσταθεροποίησης σε ε-
πιταχυντή βιώσιμης ανάπτυξης». 

Η κυβέρνηση 
μπαίνει στον 

αστερισμό τόυ 
«πρασινόυ»

Του ΣταΜατΗ ΖαχαρΟυ

ECOVOICE
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Μια ανασα για τη γη Σε μια κίνηση υψηλού 
συμβολισμού, η ΔΕη συμμετείχε 

στην Παγκόσμια ημέρα της γης, 

στις 22 Απριλίου, ηλεκτροδοτώντας 

4.500.000 νοικοκυριά για 24 ώρες με 

ενέργεια αποκλειστικά από ανανεώσιμες 

πηγές, μέσα από την υπηρεσία Green-

Pass. Όση ενέργεια καταναλώθηκε 

εκείνη την ημέρα, τόση δεσμεύτηκε 
από ΑΠΕ. Φανταστείτε: 

Οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν 
κατά 80.000 τόνους σε μία μόνο ημέρα!

Η ΔΕΗ γίνεται 
«πράσινη»

Πράσινη στροφή για τη ΔΕΗ, με τη μεγαλύτερη ελληνική βιομη-
χανία να είναι, πλέον, από τους πρωταγωνιστές στην προσπά-
θεια αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Την ί-
δια ώρα, και ενώ εμφανίζει εντυπωσιακά οικονομικά μεγέθη, 
συνεχίζει να προσφέρει ελκυστικά πακέτα και προνόμια για 
τους καταναλωτές, πάντα στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης 
και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Δράσεις και στόχοι 
Κομβική επιλογή ευθύνης αποτελεί αναμφίβολα η ολική απολι-
γνιτοποίηση της εταιρείας. Ήδη, οι εκτάσεις που λειτουργούν 
σήμερα για την παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, έχουν εντα-
χθεί σε ένα οργανωμένο σχέδιο αποκατάστασης της ΔΕΗ, με 
στόχο την προστασία των οικοσυστημάτων και τη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας των περιοχών. Παράλληλα, η εταιρεία μπή-
κε αποφασιστικά στις υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης. Άμεσα θα το-
ποθετηθούν 1.000 σταθμοί φόρτισης οχημάτων σε όλη την Ελ-
λάδα, που μεσοπρόθεσμα θα αυξηθούν σε 10.000. Επίσης, άμε-
σα ενισχύεται η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
ώστε το μερίδιο της ΔΕΗ να φτάσει κοντά στο 20% το 2023.

Πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες 
Στο πλαίσιο της αποφασιστικής «πράσινης» στροφής της ΔΕΗ, 
η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες αντίστοιχα προϊόντα 
και υπηρεσίες: 

GreenPass από τη ΔΕΗ Το ρεύμα του σπιτιού σου γίνεται πρά-
σινο. Η νέα, πρόσθετη υπηρεσία που εγγυάται πως όση ενέρ-
γεια καταναλώνεις σπίτι σου, τόση παράγεται για εσένα από 
Ανανεώσιμες Πηγές.

ΔΕΗ myHome Online Το νέο ψηφιακό προϊόν που σου προσφέ-
ρει ευκολία και προνόμια. Με αποκλειστικά ψηφιακό και μηνιαίο 
λογαριασμό, €30 έκπτωση στον 1ο λογαριασμό, χωρίς ρήτρα CO2 
και δυνατότητα σύνδεσης με το GreenPass δωρεάν για 3 μήνες. 

ΔΕΗ Chatbot Η αυτόματη ψηφιακή βοηθός της ΔΕΗ στο  
dei.gr, στο Facebook, τώρα και στο Viber! Ανακάλυψέ την από 
το smartphone σου και ενημερώσου για τις υπηρεσίες και τα 
προϊόντα της ΔΕΗ με τον πιο άμεσο, απλό, εύκολο τρόπο.  
Χωρίς αναμονή, χωρίς μετακίνηση, χωρίς να εγκαταστήσεις 
κάποια εφαρμογή.

Η ΔΕΗ μπήκε αποφασιστικά 
στις υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης. 

Άμεσα θα τοποθετηθούν 
1.000 σταθμοί φόρτισης 

οχημάτων σε όλη την 
Ελλάδα, που μεσοπρόθεσμα 

θα αυξηθούν σε 10.000.

Η εμβληματική απολιγνιτοποίηση, η ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, 
οι «πράσινες» υπηρεσίες για τους καταναλωτές
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Η 
νέα δεκαετία μπήκε με 
πολύ άσχημα γεγονότα. 
Μια ήπειρος να καίγεται 
ενώ οι ηγέτες να αμφι-
σβητούν την κλιματική 
αλλαγή. Στην Αthens 

Voice τότε προβλέψαμε ότι η δεκαε-
τία αυτή θα είναι η δεκαετία της απο-
σταθεροποίησης του κλίματος και ο 
πύρινος ουρανός θα είναι το νέο σύμ-
βολο της εποχής μας. 

Φέτος, πριν καλά καλά ξεκινήσει το καλο-
καίρι, η τέφρα από την πυρκαγιά στα Γερά-
νεια Όρη κάλυψε τον αττικό ουρανό. Με 
φρίκη διαπιστώσαμε, για μια ακόμη φορά, 
πόσο εύθραυστοι είμαστε απέναντι στη κλι-
ματική αλλαγή. Συνειδητοποιήσαμε για τα 
καλά ότι οι πυρκαγιές συνεχώς θα αυξάνο-
νται. Η άνοδος της θερμοκρασίας, οι περισ-
σότερες θερμές μέρες και η έντονη ξηρασία 
θα κάνουν τις πυρκαγιές πολύ συχνό φαινό-
μενο. Οι κατασταλτικοί μηχανισμοί από μό-
νοι τους δεν θα μπορούν να τις αντιμετωπί-
σουν. Ο μόνος τρόπος για να θωρακίσουμε 
τα δάση και τις ζωές μας είναι η πρόληψη. 

Μελέτες του δικτύου WWF δείχνουν ότι σε 
παγκόσμιο επίπεδο για την περίοδο 2019-
2020 οι πυρκαγιές αυξήθηκαν κατά 13% και 
οι αντιπυρικές περίοδοι επιμηκύνθηκαν κα-
τά 20%. Το ίδιο δείχνουν και τα στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2019, 11 από τις 
27 χώρες της ΕΕ ξεπέρασαν τον μέσο όρο 
της προηγούμενης δεκαετίας σε πυρκαγιές. 

«Η δριμύτητα των πυρκαγιών οφείλεται στη 
κλιματική αλλαγή και οι οικονομικές επιπτώ-
σεις για τις χώρες της Μεσογείου υπολογίζε-
ται ότι θα αγγίξουν τα 5 δισεκατομμύρια ευ-
ρώ τα επόμενα χρόνια». Τρομακτικά είναι και 
τα στοιχεία άλλου ερευνητικού προγράμμα-
τος που δείχνουν ότι περίπου 63 εκατομμύ-
ρια πολίτες της ΕΕ εκτίθενται σε 10 ημέρες 
υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κάθε χρόνο.

Η Ελλάδα δυστυχώς κατατάσσεται μεταξύ 
των χωρών που είναι πιο ευάλωτες στη κλι-
ματική αλλαγή, συνεπώς και στις πυρκαγιές. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πατρίδα μας ανήκει 
στη πεντάδα των χωρών που αντιστοιχεί το 
80% των καμένων εκτάσεων της ΕΕ. Γι’ αυτό 
χρειαζόμαστε μέτρα πρόληψης. 

ωστόσο, τα κονδύλια που αφορούν την 
πρόληψη είναι ελάχιστα. Από το συνολικό 
ποσό των 241 εκατομμυρίων ευρώ που δια-
τίθενται κάθε χρόνο για τη δασοπροστασία 
το 70-80% φαίνεται να πηγαίνει σε δράσεις 
καταστολής, όπως δείχνουν τα στοιχεία έ-
ρευνας που διεξάγει το WWF Ελλάς και το 
Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημο-
σιογραφίας, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Active citizen fund. Αυτό που επίσης προκύ-
πτει από την έρευνα είναι η απουσία χάρα-
ξης ενιαίας στρατηγικής και εφαρμογής μέ-
τρων δασοπροστασίας, ενώ διαπιστώνει και 
πολλά κενά στον έλεγχο της διαχείρισης και 
της αξιοποίησης του δημόσιου χρήματος. 
Διαπιστώνει επίσης και απουσία καταγρα-
φής πραγματικών αναγκών προκειμένου να 
αποφασίζεται η κατανομή των χρημάτων με 

ανοιχτές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα 
σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία 
και τις περιφέρειες. 

«Αν δεν υπάρξουν γενναία μέτρα διαχείρι-
σης της καύσιμης ύλης και του τοπίου, των 
πιέσεων που υπάρχουν στις περιοχές μίξης 
οικισμών-δασών, καθώς και στοχευμένος α-
ντιπυρικός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο 
με οδηγό τα αίτια και την ανάλυσή τους, ο 
μηχανισμός θα εξακολουθήσει να «τρέχει» 
πίσω από το πρόβλημα» λέει η επικεφαλής 
περιβαλλοντικού προγράμματος του WWF 
Ελλάς, Παναγιώτα Μαραγκού.

Σύμφωνα με τις ως τώρα επίσημες ανακοι-
νώσεις η πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη πιθανό-
τατα να οφείλεται σε αμέλεια, γεγονός που ε-
πιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη σημασία 
της πρόληψης. Πέρυσι η αστυνομία συνέλα-
βε 179 άτομα για εμπρησμούς από αμέλεια 
και μόνο 26 συλλήψεις αφορούσαν εμπρη-
σμό από πρόθεση. Η ίδια τάση συνεχίζεται και 
τους πρώτους μήνες του 2021. Σε συνολικά 96 
συλλήψεις για εμπρησμό, οι 92 αφορούν ε-
μπρησμό από αμέλεια και μόνο 2 από πρόθε-
ση. «Το γεγονός αυτό έρχεται να μας υπενθυ-
μίσει ότι το πρόβλημα των δασικών πυρκα-
γιών είναι πρωτίστως ένα κοινωνικό ζήτημα. 
Η αμέλεια δεν μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο 
με καταστολή και πρόστιμα. Χρειάζεται ανά-
λυση των βαθύτερων αιτίων σε τοπικό επίπε-
δο, εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης της καύ-
σιμης ύλης και στοχευμένη επικοινωνία με 
συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες όπως 
οι μελισσοκόμοι» θα πει η κ. Μαραγκού. 

τα επόμενα χρόνια περίπου 1,8 δισεκα-
τομμύρια ευρώ σχεδιάζεται να διατεθούν 
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, της Ευρω-
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του νέου 
ΕΣΠΑ για τις ανάγκες της Πολιτικής Προ-
στασίας με έμφαση στην καταστολή. «Πα-
ρόλο που είναι απαραίτητη η ενίσχυση και ο 
εκσυγχρονισμός των μέσων αντιμετώπι-
σης φυσικών καταστροφών, η διεθνής ε-
μπειρία δείχνει ότι αυτό από μόνο του δεν 
είναι αρκετό. Η απάντηση στην αυξανόμε-
νη ένταση των δασικών πυρκαγιών δεν 
μπορεί να είναι μια μονομερής ανάπτυξη 
των κατασταλτικών μηχανισμών. Χρειάζε-
ται να υπάρξει ισορροπία μεταξύ πρόληψης 
και καταστολής, καθώς η πρόληψη στηρί-
ζει την καταστολή και όχι το αντίθετο» σχο-
λιάζει η κ. Μαραγκού. 

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ευ-
ρωπαϊκός μηχανισμός RescEU έχει δημι-
ουργηθεί ακριβώς γι’ αυτό το λόγο. Επειδή 
τα κράτη μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να 
διαθέτουν τεράστια κονδύλια από τον προ-
ϋπολογισμό τους στους κατασταλτικούς 
μηχανισμούς. Όσο βρισκόμαστε παγιδευ-
μένοι στον φαύλο κύκλο της ανοικοδόμη-
σης από τις καταστροφικές πυρκαγιές ανα-
ρωτιέμαι από πού θα βρεθούν οι πόροι για 
καλύτερη συνταξιοδότηση, για καλύτερη 
παιδεία, για καλύτερη υγειονομική περί-
θαλψη, για κοινωνική κατοικία. Σαφέστατα 
η πρόληψη κοστίζει λιγότερο και προσφέ-
ρει περισσότερα, αφού έχεις αποτρέψει 
μια μη αναστρέψιμη καταστροφή.  

ECOVOICE

Η πρόληψη
 θα σώσει τα δαση μασ

Της βΑΣΙλΙκΗΣ ΓρΑΜΜΑτΙκΟΓΙΑννΗ
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«Ξύπνησα μια ώρα και είκοσι δύο 
λεπτά πριν χτυπήσει το ξυπνητή-
ρι. Τα σεντόνια ήταν ποτισμένα 
στον ιδρώτα, πέταξα το πάπλωμα 
ξέροντας, ωστόσο, ότι δεν θα με 

ξαναέπαιρνε ο ύπνος. Σήμερα θα έλεγχα τις 
κυψέλες, ήταν η πρώτη επιθεώρηση μετά τον 
χειμώνα. Τις περισσότερες φορές δεν μπορού-
σα να κοιμηθώ την παραμονή, το μυαλό μου 
ήταν συνέχεια στις κυψέλες. Κερί, κερήθρες 
και γόνος ταλάνιζαν τις σκέψεις μου. Δεν είχα 
ιδέα τι θα έβρισκα μπροστά μου κάθε φορά 
που τις άνοιγα. Είχαν τύχει να πεθάνουν τον 
χειμώνα έως και οι μισές μου μέλισσες. Και αυ-
τό που νιώθεις, όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει 
ούτε βασίλισσα ούτε γόνος στις μισές κυψέ-
λες, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Όμως φέτος ο χει-
μώνας ήταν συνηθισμένος, δεν είχε γίνει κάτι 
αξιοσημείωτο. Δεν έκανε ούτε πολύ κρύο ούτε 
πολλή ζέστη, οπότε δεν υπήρχε λόγος κάτι να 
μην πάει όπως έπρεπε.  Όμως και πάλι. Έτρεμα 
ολόκληρος[…]». Αυτό είναι ένα απόσπασμα 
από το βιβλίο η «Ιστορία των Μελισσών» της 
Maja Lunde από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. 
Περιγράφει την αγωνία του μελισσοκόμου 
Τζορτζ, στην Αμερική του 2007. 

Η συνέχεια έρχεται από τη Μακρακώμητου 
2021. Οι χειρότεροι φόβοι του Τζορτζ επα-
ληθεύτηκαν σε αυτό που αντίκρισε ο Έλλη-
νας μελισσοκόμος Βαγγέλης Σταμέλλος 
από τη Μακρακώμη. «Πας στα μελίσσια σου 
το απόγευμα και βλέπεις σωρούς τις μέλισ-
σες νεκρές. Και κάπου εκεί σε πιάνει η από-
γνωση, και θες να τα παρατήσεις». 

«Μια θεριζοαλωνιστική προχωρούσε σ’ 
ένα χωράφι κάπου πιο πέρα. Σαν γιγάντιο έ-
ντομο. Το σώμα της μηχανής, το ντεπόζιτο 
με το φυτοφάρμακο, ήταν μεγά λο και 
στρογγυλό, χωρούσε χιλιάδες λίτρα, είχε 
μακριά φτερά που περιστρέφονταν και ψέ-
καζαν τη γη με το φάρμακο αφήνοντας σύν-
νεφα από σταγονίδια» λέει η  Maja Lunde, 
διά σ τόματος του πρωταγωνισ τή της 
Τζορτζ. «Το πρόβλημα με τις δηλητηριάσεις 
των μελισσών είναι παλιό, παραμένει άλυτο 
όμως. Τι πρέπει να κάνουμε για να πείσουμε 
τους αγρότες να εφαρμόσουν τη νομοθε-
σία; Άντε να τα βάλεις με τον ασυνείδητο α-
γρότη, που ραντίζει και μας καταστρέφει. 
Δηλητηριάζει τη μέλισσα ενώ ξέρει ότι είναι 
ό,τι πιο ωφέλιμο για την επικονίαση και την 
απόδοση των καλλιεργειών. Φταίμε και ε-
μείς οι μελισσοκόμοι που δεν πιέζουμε και 
δεν φωνάζουμε όσο πρέπει, που δεν κινού-
μαστε οργανωμένα, ακόμη και με τη δικαιο-
σύνη» λέει αγανακτισμένος ο μελισσοκόμος 
από τη Μακρακώμης, Βαγγέλης Σταμέλλος. 

«Τις δικές μου μέλισσες τις κρατούσα μα-
κριά από αυτά τα δηλητήρια. Τις έκαναν πιο 
νωθρές και είχα πάντα απώλειες. Τα τελευ-
ταία χρόνια πολλοί αγρότες είχαν αρχίσει να 
χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους. Δεν ψέκα-
ζαν πια με εντομοκτόνα τα φυτά, αλλά ρά-
ντιζαν το χώμα με φυτοφάρμακα σε μορφή 

κόκκων. Ήταν πιο σίγουρο και καλύτερο, έ-
τσι έλεγαν. Τα φυτοφάρμακα έμεναν στο 
χώμα και προχωρούσαν ψηλά μέσα από τις 
ρίζες των φυτών, είχαν μεγαλύτερη διάρ-
κεια και δρούσαν καλύτερα. Τα ίδια σκατά 
ήταν. Θα προτιμούσα οι αγρότες να τα έβγα-
ζαν πέρα όπως παλιά, που τα φυτά στα χω-
ράφια επιζούσαν χωρίς εντομοκτόνα. Όμως 
μάλλον αυτό δεν ήταν δυνατό. Τα έντομα 
μπορούσαν να φάνε ένα χωράφι έτοιμο για 
σοδειά μέσα σε μια νύχτα. Ήμασταν πια πά-
ρα πολλοί, οι τιμές των τροφίμων πολύ χα-
μηλές και όλα τα άλλα παραήταν ακριβά για 
να βρεθεί κάποιος να το ρισκάρει» λέει ο 
Τζορτζ στο βιβλίο της Maja Lunde. «Δεν κα-
ταλαβαίνουν οι αγρότες, αλλά δεν τους κα-
τηγορώ. Να ζήσουν προσπαθούν. Έχω κάνει 
αγρότης και άκουγα τους μελισσοκόμους 
να διαμαρτύρονται για τα φυτοφάρμακα 
που σκοτώνουν τις μέλισσες αλλά δεν τους 
πίστευα. Νόμιζα ότι υπερβάλλουν. Τώρα 
από τη θέση του μελισσοκόμου καταλαβαί-
νω» θα μου πει ο μελισσοκόμος με το χρυσό 
μέλι από το Αγρίνιο, Βασίλης Παπαγιάννης.  

Η ιστορία του βιβλίου συμπληρώνεται από 
το πραγματικό σενάριο της ζωής. Πώς θα 
γίνει όμως αυτό το μικρό πλάσμα, αυτό το 
ασύλληπτα συναρπαστικό και τόσο σημα-
ντικό για τη ζωή μας έντομο να σωθεί; Και 
να σωθεί χωρίς να σκοτωθούμε μεταξύ μας; 

Τη σκυτάλη παίρνει η ΕΕ αφού ήδη στην 
Ευρώπη ένα στα δέκα είδη μελισσών βρί-
σκεται στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Προ-
κειμένου  να αντιμετωπίσει αποτελεσματι-
κά τη δραματική μείωση των εντόμων επι-
κονίασης από το 2018 ήδη η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή έχει εγκρίνει την Πρωτοβουλία για 
τους Επικονιαστές. «Η ανησυχητική μείωση 
των εντόμων που επικονιάζουν καλλιέργει-
ες και άγρια φυτά θέτει σε κίνδυνο την επι-
σιτιστική ασφάλεια και απειλεί την επιβίω-
ση του είδους μας και της φύσης συνολικά. 
Η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένα 
εργαλεία πολιτικής για την αντιμετώπιση 
της μείωσής τους, έχει κινητοποιήσει διατο-
μεακές δράσεις και έχει σημειώσει σημαντι-
κή πρόοδο σε ό,τι αφορά την παρακολού-
θηση των επικονιαστών» θα πει στην A.V. ο 
Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Α-
λιείας Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους. 

Τώρα η ΕΕ προκειμένου να μας ευαισθητο-
ποιήσει, εγκαινιάζει και ένα άλλο διαδρα-
στικό ψηφιακό εργαλείο, το «πάρκο επικο-
νιαστών», όπου μέσα από την εικονική 
πραγματικότητα μας μεταφέρει στο  2050. 
Τότε που οι μέλισσες έχουν εξαφανιστεί και 
οι άνθρωποι κάνουν μόνοι τους την επικονί-
αση. Ίσως αυτό βοηθήσει να αποκτήσουμε 
ενσυναίσθηση και να αλλάξουμε τις συμπε-
ριφορές μας. Γιατί αν θέλουμε ο μικρός φτε-
ρωτός θεός του έρωτα να εξακολουθήσει 
να βρίσκει μέλι να βουτά τα βέλη του πριν 
μας τα ρίξει, όπως το θέλει ο μύθος, θα πρέ-
πει οι άνθρωποι να αλλάξουμε πορεία. 

Το τέλος των
μελισσών;

Της ΒασιλικΗσ ΓραΜΜαΤικοΓιαννΗ
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Είναι 
το πράσινο 

μοντέλο 
η λύση για 

το μέλλον;
ανταπόκριση από το ετήσιο
 συνέδριο του έυρωπαϊκού 

Πράσινου Κόμματος. 
τι είπε η υποψήφια του 

πράσινου κόμματος Annalena 
Baerbock, φαβορί για τη θέση της 

καγκελαρίου της γερμανίας.

Της Βασιλικήσ ΓραμματικοΓιαννή

«η έυρωπαϊκή 
Πράσινη συμφω-

νία είναι καλή 
στη θεωρία, αλ-

λά για να χτίσου-
με μια κοινωνία 
κλιματικά ουδέ-
τερη δεν φτάνει 

το να καθορί-
σουμε νέους 

στόχους αλλά 
πρέπει να σκε-
φτούμε και πώς 
θα τους πετύ-

χουμε.

Η 
πανδημία ήταν από πολλές απόψεις ένα ε-
πείγον κάλεσμα αφύπνισης για την ανθρω-
πότητα, αποδεικνύοντας ίσως πιο ξεκάθαρα 
από ποτέ ότι το συμβατικό πολιτικό και οικο-
νομικό σύστημα είναι ξεπερασμένο. Η ανε-
πάρκεια στην αντιμετώπιση του Sars-Cov-2 

από τις κυβερνήσεις σε συνδυασμό με την οικονομική α-
στάθεια που προϋπήρχε, και θα ενταθεί το επόμενο διά-
στημα, και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που εί-
ναι ήδη ορατές, οδήγησαν μεγάλη μερίδα πολιτών να μην 
ικανοποιούνται πλέον με πρόσκαιρες λύσεις ανάγκης αλ-
λά να απαιτούν θεμελειώδεις αλλαγές. Βρισκόμαστε σε 
ένα σημείο καμπής όπου οι πολίτες φαίνεται ότι αναζη-
τούν αυτές τις αλλαγές στις πράσινες πολιτικές. «Τα πράσι-
να κόμματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Αυ-
στρία, στο Βέλγιο, στην Ιρλανδία και στη Σουηδία, είναι 
στην κυβέρνηση, ενώ αναμένεται να μπουν στη Σκωτία 
και στη Γερμανία» θα μου πει ο συν-εκπρόσωπος των Οικο-
λόγων Πράσινων στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, ήλίας 
Παπαθεοδώρου, στο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού 
Πράσινου Κόμματος.  

ή Annalena Baerbock είναι ωστόσο το πρόσωπο που έ-
χει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, αφού 
οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί και να είναι η επό-
μενη Γερμανίδα καγγελάριος. «Έχω την τιμή να είμαι η υ-
ποψήφια του πράσινου κόμματος στη Γερμανία, ωστόσο 
το θέμα δεν είμαι εγώ αλλά η μεγάλη πλειοψηφία του κό-
σμου που ζητάει αλ λαγή», θα πει η συμπαθέσ τατη 
Annalena για το πράσινο κύμα που σαρώνει την Ευρώπη, 
«αν όχι ολόκληρο το κόσμο». Η Annalena Baerbock μίλησε 
για όλα. Για τα ευρωπαϊκά προβλήματα, για τη Νέα Ευρω-
παϊκή Πράσινη Συμφωνία, για την οικονομία, για την εξω-
τερική πολιτική της Ευρώπης, αλλά και για το ευρωπαϊκό 
πακέτο ανάκαμψης «που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι 
μια μεγάλη επιτυχία του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμμα-
τος» όπως είπε, αφού οι Πράσινοι προσπαθούσαν γι’ αυτό 
ολόκληρη την προηγούμενη δεκαετία της οικονομικής 
κρίσης. «Αυτούς τους δύσκολους καιρούς πρέπει να θυμό-
μαστε ότι για να πετύχει κάτι παίρνει καιρό».

New Green Deal
ή επιτακτική ανάγκη της ανάπτυξης έγινε 
η βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε όλη η 
εξορυκτική διαδικασία που ευθύνεται για 
την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανή-
τη. Πάνω σε αυτό το μοντέλο της στρεβλής 
ανάπτυξης διαμορφώθηκαν οι αντιλήψεις 
μας και εντέλει ο πολιτισμός μας. Η Ευρω-
παϊκή Πράσινη συμφωνία επιχειρεί πρω-
τίστως να αλλάξει αυτό τον πολιτισμό, ώ-
στε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης 
που θα ισορροπεί μεταξύ της ενδυνάμω-
σης της κοινωνίας και της σταθερότητας 
της οικονομίας και του περιβάλλοντος να 
είναι εφικτό.  Ωστόσο το ερώτημα είναι 
πώς αυτός ο συνδυασμός θα καταφέρει να 
είναι «νικηφόρος» μέσα σε μια ΕΕ με πολ-
λές και διαφορετικές φωνές. 
«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι κα-
λή στη θεωρία, αλλά για να χτίσουμε μια 
κοινωνία κλιματικά ουδέτερη δεν φτάνει 
το να καθορίσουμε νέους στόχους αλλά 
πρέπει να σκεφτούμε και πώς θα τους πε-
τύχουμε. Ειδικά επειδή αφορά και την εθνι-
κή νομοθεσία» λέει η Annalena Μπέρμποκ, 
σχολιάζοντας την προσπάθεια της Γερμανί-
ας για το κλείσιμο των ορυχείων άνθρακα 
μέχρι το 2030. «Έπρεπε να προχωρήσουμε 
στην απανθρακοποίηση της οικονομίας 
πολύ νωρίτερα ώστε η μετάβαση να είναι 
ανώδυνη για την κοινωνία» συμπληρώνει 
για τις πολιτικές των γερμανικών κυβερνή-
σεων που διαχρονικά δεν αντιμετώπιζαν 
το πρόβλημα. 
Για το θέμα της απώλειας των θέσεων ερ-
γασίας στη Γερμανία λόγω της απανθρακο-
ποίησης της οικονομίας, για το ίδιο πρό-
βλημα δηλαδή που αντιμετωπίζει και η Ελ-
λάδα στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγα-
λόπολη λόγω της απολιγνιτοποίησης, σχο-
λιάζει: «Οι πολιτικές του παρελθόντος ήταν 
πολύ μικρές και πολύ αργές. Όπως και στη 
διαχείριση της πανδημίας έτσι και στα υπό-
λοιπα θέματα τα έβλεπαν κοντόφθαλμα 
μόνο και μόνο για να ξεπεράσουμε κάθε 
φορά την κάθε κρίση. Χρειαζόμαστε πολι-
τικούς που να κοιτάνε μπροστά και να έ-

χουν ένα καθαρό σχέδιο για το πώς θα χτί-
σουμε το μονοπάτι που θα μας οδηγήσει 
στη κλιματική ουδετερότητα».

Όλοι μαζί
ή πρόκληση για να καταφέρουμε οι Ευρω-
παίοι να προσαρμοστούμε σε ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο κόσμο είναι να αναγνωρί-
σουμε τους εαυτούς μας ως μέρος ενός ευ-
ρωπαϊκού συνόλου, έστω και αν λόγω συν-
θηκών δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρό-
νου για να κατανοήσουμε βαθιά ο ένας λα-
ός τον άλλο. «Για πρώτη φορά μετά το Δεύ-
τερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι εχθροί έγιναν 
φίλοι» θα πει η Annalena για να τονίσει την 
ανάγκη του «όλοι μαζί» στη δημιουργία του 
κοινού μας ευρωπαϊκού μέλλοντος. Στη 
δημιουργία ενός κλιματικά ουδέτερου μέλ-
λοντος. «Τώρα είναι η ώρα να διαμορφώ-
σουμε το μέλλον μιας κλιματικά ουδέτερης 
αλλά και δικαιότερης για την κοινωνία Ευ-
ρώπης. Τώρα είναι η ώρα να διαμορφώ-
σουμε μια νέα οικονομία» υποστηρίζει με 
θέρμη. 

σημάδια αυτής της αναδυόμενης αλλαγής 
των νοοτροπιών η Annalena Baerbock ανα-
γνώρισε στο πρόσωπο της 17χρονης Αρι-
άδνης Παπαθεοδώρου από το κίνημα 
Fridays for Future Greece. «Τα τελευταία 
χρόνια, με το κίνημα Fridays for Future, αλ-
λά και με τις επιχειρήσεις που επενδύουν 
σε μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα των 
δραστηριοτήτων τους, έχουμε δει την κοι-
νωνία και μέρος της αγοράς να καταλαβαί-
νουν την ανάγκη της κλιματικής ουδετερό-
τητας και να στέκονται μπροστά από τους 
πολιτικούς». 

στην ομιλία της Annalena Baerbock ανα-
γνώρισα ότι οι παλιές βεβαιότητες πεθαί-
νουν. Όσοι δυσκολευτούν να μετατοπι-
στούν από τις αντιλήψεις τους και τις νοο-
τροπίες τους, είτε είναι πολιτικοί είτε πολί-
τες ή επενδυτές, σύντομα θα αποτελούν 
παρελθόν. 

ECOVOICE
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Σ
τη δυτική κουλτούρα έ-
χουμε διδαχτεί ότι εμείς 
οι άνθρωποι είμαστε α-
νώτεροι από όλα τα πλά-
σματα που υπάρχουν πά-
νω στη Γη. Πιστεύουμε 

ότι η φύση και τα ζώα έχουν δημι-
ουργηθεί για να ικανοποιούν τις α-
νάγκες μας. Πιστεύουμε ότι διαθέ-
τουμε ένα σούπερ εγκέφαλο που 
μπορεί να ελέγχει και να εξουσιάζει 
όχι μόνο το σώμα μας αλλά ολόκλη-
ρη τη Γη. Ίσως γι’ αυτό δεν αλλάζου-
με συμπεριφορά, παρά τις προειδο-
ποιήσεις των επιστημόνων για όσα 
μας περιμένουν λόγω της κλιματι-
κής αλλαγής. Δεν ταιριάζει στο αφή-
γημα που έχουμε χτίσει για την ανω-
τερότητά μας. Όταν λοιπόν έλαβα το 
μέιλ από τη δεκαπεντάχρονη μαθή-
τρια ινές σαλτιέλ που έγραφε: «αγα-
πητή κυρία Γραμματικογιάννη, είμα-
στε μια ομάδα μαθητών του σχολεί-
ου Campion, που προσπαθούμε να 
σταματήσουμε τη χρήση πλαστικών 
μιας χρήσης» ένιωσα χαρά. Όταν 
διάβασα παρακάτω: «Διασφαλίστε 
για εμάς και για το ζωικό και θαλάσ-
σιο βασίλειο ένα ασφαλές περιβάλ-
λον, εξασφαλίστε τη ζωή, δώστε μας 
ένα πλανήτη που μπορούμε να ζή-
σουμε όλοι μαζί. σταματήστε τα πλα-
στικά. αυτά που σκοτώνουν τη φύ-
ση, τα ζώα, τα ψάρια και εμάς», τότε 
ένιωσα ελπίδα. 

το γεγονός ότι για τα νέα παιδιά «η 
φύση, τα ζώα και τα ψάρια» έχουν την 
ίδια αξία με τον «άνθρωπο» δείχνει ότι 
η νέα γενιά έχει συνειδητοποιήσει ότι 
η περιβαλλοντική κρίση προέρχεται 
πρωτίστως από την προβληματική 
κουλτούρα, της δήθεν ανωτερότητάς 
μας. Η Ινές Σαλτιέλ, η Τατιάνα Παναγιω-
τίδη, η Μαργαρίτα Μιχάλη, η Μαξίν Αρ-
ντουίν, η Ιωάννα Παπανικολάου και ο 
Κάιζερ Κονγκ, οι μαθητές του Campion 
School of Athens, και τόσα άλλα παιδιά 

εκεί έξω, είναι αυτά που λόγω ακριβώς 
αυτής της συνειδητοποίησης, θα κά-
νουν τη διαφορά. 

Είναι τα παιδιά που θα μας ξεβολέ-
ψουν από το παραμύθι που είπαμε 
στους εαυτούς μας και θα μας αναγκά-
σουν να ακούσουμε τις δικές τους, α-
ληθινές ιστορίες. 

ή τέχνη γίνεται εργαλείο στα χέρια 
των παιδιών για να πουν αυτές τις ιστο-
ρίες. Ξεχύθηκαν λοιπόν στη παραλία 
και συνέλεξαν πλαστικά απορρίμματα 
που ξέβρασε η θάλασσα. «Όταν μαζεύ-
αμε τα σκουπίδια από την παραλία τότε 
μόνο συνειδητοποίησα πόσο μεγάλο 

είναι το πρόβλημα. Πόσο τεράστιος ο 
όγκος των σκουπιδιών. Μπουκάλια, 
συσκευασίες φαγητού, καλαμάκια. 
Τώρα όταν βλέπω σκουπίδια πεταμένα 
εκτός κάδου, λειτουργούν τα αντανα-
κλαστικά μου και τα μαζεύω αμέσως 
για να μην καταλήξουν στη θάλασσα» 
θα μου πει η Μαργαρίτα Μιχάλη. Οι ευ-
αισθητοποιημένοι μαθητές απευθυν-
θήκαν και σε εταιρείες ανακύκλωσης 
και τους ζήτησαν να τους δώσουν υλι-
κά. «Θέλαμε να επικοινωνήσουμε και 
σε αυτούς το μήνυμα ότι τα πλαστικά 
μας σκοτώνουν» λένε τα παιδιά. 

με τα πλαστικά σκουπίδια που συνέ-
λεξαν έφτιαξαν ένα γλυπτό με σκοπό 

να το τοποθετήσουν σε δημόσια θέα 
για να υπενθυμίζει σε όλους την ανά-
γκη αλλαγής  συμπεριφοράς. «Το γλυ-
πτό μας είναι ένας ύμνος στη θαλάσσια 
χελώνα Καρέτα-Καρέτα και όλο το κα-
λοκαίρι θα παραμείνει προς έκθεση 
στο Natura Hall, το διαδραστικό μου-
σείο φύσης του Costa Navarino, για να 
θυμίζει στους επισκέπτες πόσα θαλάσ-
σια ζώα πεθαίνουν κάθε χρόνο από τα 
πλαστικά». 

«Στην αρχή είχαμε πολλές και διαφο-
ρετικές ιδέες για το τι θέλαμε να κά-
νουμε. Αποφασίσαμε όμως να κάνου-
με τη θαλάσσια χελώνα από πλαστικά 
απορρίμματα και αυτό με έκανε πραγ-

ματικά να σκεφτώ πόσο πλαστικό μο-
λύνει τους ωκεανούς μας αλλά και πό-
σο πλαστικό δεν ανακυκλώνεται σω-
στά, και η σκέψη αυτή με πληγώνει» 
μου λέει η Ιωάννα Παπανικολάου. «Α-
κούμε συνεχώς για τις δραματικές επι-
πτώσεις που έχει το πλαστικό στον 
πλανήτη μας, ωστόσο το μέγεθος του 
προβλήματος δεν το είχα καταλάβει 
μέχρι να δω τις έξι τεράστιες πλαστι-
κές σακούλες από μία και μοναδική πα-
ραλία, συσσωρευμένες στην είσοδο 
του σ χολείου μας» λέει η Maxine 
Arduin. Αυτή η εικόνα τόνων σκουπι-
διών από μια παραλία σόκαρε και τον 
Kaiser Kong, που αναρωτιέται: «Αν αυ-
τό ήταν μόνο από μια παραλία, τι γίνε-
ται με τις χιλιάδες άλλες; Τι γίνεται με 
όλα αυτά τα ζώα που πεθαίνουν;» 

οι περιορισμοί του κορωνοϊού μπο-
ρεί να δυσκόλεψαν τους μαθητές, δεν 
τους πτόησαν όμως. «Δουλεύοντας 
πάνω στο πρότζεκτ έμαθα τη δύναμη 
της συνεργασίας. Κατάλαβα ότι όλοι 
μαζί μπορούμε να συμβάλουμε στη δι-
άσωση του πλανήτη. Αυτό όμως που 
μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση εί-
ναι ότι συνειδητοποίησα ότι έχω φωνή 
και μπορώ να δημιουργήσω την αλλα-
γή» μου λέει η Ines Saltiel ενώ μου περι-
γράφει και τις αλλαγές που έχει κάνει 
στην καθημερινότητά της. «Είμαι πιο 
προσεκτική και προσπαθώ να διασφα-
λίσω ότι τα προϊόντα που καταναλώνω 
έχουν τις μικρότερες δυνατές επιπτώ-
σεις στο περιβάλλον». 

ή ινές έχει δίκιο. Η αλλαγή της συμπε-
ριφοράς πρέπει να είναι μια συλλογική 
διαδικασία. Και όλοι μαζί πρέπει να 
γράψουμε τις ιστορίες των επόμενων 
δεκαετιών, που θα γίνουν η νέα αλή-
θεια του πολιτισμού μας. Τις ιστορίες 
που θα μας αποτρέψουν από την κατα-
στροφή. Ωστόσο πάντα κάποιοι είναι 
οι μπροστάρηδες. Και πάντα είναι οι 
νέοι. Ας τους ακούσουμε, λοιπόν. 
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KRAFT Paints, πλήρως εναρ-

μονισμένη με την περιβαλλο-
ντική νομοθεσία και τους κα-
νόνες, δεν σταματά να αξιολο-

γεί τον τρόπο λειτουργίας της, 
να εφαρμόζει και να βελτιώνει τις πρα-
κτικές και συστήματα ενεργειακής και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Με διαρ-
κείς επενδύσεις στην καινοτομία, την έ-
ρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τη διεξα-
γωγή του συνόλου των δραστηριοτή-
των της με τρόπο φιλικό προς το περι-
βάλλον, δεσμεύεται να μειώσει το περι-
βαλλοντικό της αποτύπωμα.
Η KRAFT Paints χαράσσει δυναμικά τη 
δική της «πράσινη» πορεία, τόσο μέσα 
από τις διαδικασίες παραγωγής όσο και 
στα τελικά προϊόντα και τις καινοτόμες 
λύσεις που φτάνουν στον καταναλωτή. 
Με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης, η εταιρεία συνεχώς μειώνει τις 
επικίνδυνες ουσίες (substances of very 
high concern) στην γκάμα των προϊό-
ντων της για να προσφέρει πιο φιλικές 
ουσίες προς τον χρήστη.
Η οικογένεια χρωμάτων εσωτερικής 
τοιχοποιίας, Master, της Kraft Paints, εί-
ναι η πρώτη στον κλάδο πιστοποιημένη 
σειρά χρωμάτων από τη Eurofins, που 
συμβάλλει στο σύστημα αξιολόγησης 
Leed. Με 5 διαφορετικές προτάσεις για 
τον καταναλωτή –Master, MasterEco, 
EasyClean, Master Hydrocontrol & 
Cleanair– καλύπτονται οι ανάγκες κάθε 
τοίχου εσωτερικού χώρου. Η πιστοποί-
ηση Eurofins επικυρώνει ότι τα προϊό-
ντα πληρούν τις απαιτήσεις χαμηλών 

εκπομπών και αποδεικνύει τη δέσμευ-
ση της εταιρείας στην ποιότητα και τη 
συμβολή της σε ένα υγιές εσωτερικό 
περιβάλλον.
Σήμερα, η εταιρεία συνεχίζει την ίδια 
πορεία και στα αστάρια, που εκπέμπουν 
χαμηλά VOCs για να συμβάλλουν ολι-
στικά στην ποιότητα του αέρα μέσα στο 
σπίτι και στη βαθμολογία που δίνει το 
Leed στα κτήρια.
Παράλληλα, προσφέρει  λύσεις με οικο-
λογική ταυτότητα, που είναι πιστοποιη-
μένες από το ΑΣΑΟΣ και πληρούν τα κρι-
τήρια του οικολογικού σήματος 
Ecolabel της Ε.Ε., με τους προϊοντικούς 
κωδικούς στην κατηγορία να αυξάνο-
νται συνεχώς συμβάλλοντας στην κυ-
κλική οικονομία.
Στην προϊοντική γκάμα της KRAFT 
Paints εντάσσονται και τα ακρυλικά  
εξωτερικά χρώματα εξελιγμένης τεχνο-
λογίας, 4 Seasons Family, που εξασφαλί-
ζουν αντοχή σε σκόνη και ρύπους, και 
προστασία από μικρορωγμές. Οι 185 
μοναδικές ανθεκτικές αποχρώσεις της 
βεντάλιας KRAFT Reflective Collection 
είναι ειδικά σχεδιασμένες να αντανα-
κλούν μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτι-
νοβολίας μειώνοντας τη θερμική επιβά-
ρυνση στα εκτεθειμένα στην ηλιακή  
ακτινοβολία δομικά στοιχεία.
Εκτός από τα αρχιτεκτονικά χρώματα 
και βερνίκια της KRAFT Paints, ο Όμιλος 
DRUCKFARBEN έχει λανσάρει τη σειρά 
συστημάτων εξωτερικής θερμομόνω-
σης Bioclima, που συμβάλλει στην ενερ-
γειακή αναβάθμιση των κτηρίων και εί-
ναι ειδικά σχεδιασμένη για το ελληνικό 

κλίμα. Η ύπαρξη  της υγρασίας υπό μορ-
φή διαρροών, συμπύκνωσης υδρατμών 
και άλλων μορφών στο εσωτερικό αμό-
νωτων κτηρίων είναι αρκετά συνηθι-
σμένο φαινόμενο. Σε αυτή την περίπτω-
ση είναι πολύ σημαντική η γνώση της 
συμπεριφοράς των δομικών στοιχείων 
της κατασκευής στην ανάπτυξη τέτοιων 
επιβλαβών  καταστάσεων. Η σειρά 
Bioclima προσφέρει συνδυασμούς συ-
στημάτων ικανοποιώντας οποιαδήποτε 
οικονομική, τεχνική, κατασκευαστική 
και αισθητική απαίτηση. Παράλληλα, η 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων,  
συνδυάζεται με την αισθητική αναβάθ-
μιση μέσω χρήσης της ολοκληρωμένης 
σειράς τελικών διακοσμητικών επιχρι-
σμάτων Clima Top της Bioclima με ποικι-
λία φινιρισμάτων, κοκκομετριών σε ε-
κατοντάδες  αποχρώσεις.
Η οικοδόμηση και η διασφάλιση της 
πρόσβασης σε βιώσιμα σπίτια μπορεί να 
βελτιώσει τη δημόσια υγεία, να ελαττώ-
σει τις εκπομπές άνθρακα και να βελτιώ-
σει την αστική βιωσιμότητα και ανθεκτι-
κότητα, αξίες που η εταιρεία υποστηρί-
ζει και πρεσβεύει. Τα τελευταία πέντε 
χρόνια ο Όμιλος DRUCKFARBEN όπου α-
νήκει η KRAFT Paints, έχει μειώσει το ε-
νεργειακό του αποτύπωμα κατά 25% και 
έχει πετύχει μείωση των εκπομπών αε-
ρίων του θερμοκηπίου κατά τις 30%.
Συνολικά, η ενεργειακή και περιβαλλο-
ντική πολιτική της εταιρείας αποδεικνύ-
ει έμπρακτα ότι το πράσινο δεν είναι μό-
νο χρώμα, είναι στάση ζωής. 

www.kraftpaints.gr

Για την KRAFT Paints το πράσινο 
δεν είναι χρώμα, είναι στάση ζωής

Καινοτόμες λύσεις, φιλικές στο περιβάλλον και τον καταναλωτή

Η οικοδόμηση 
και η διασφάλιση 
της πρόσβασης 

σε βιώσιμα σπίτια 
μπορεί να βελτιώσει 

τη δημόσια υγεία, 
να ελαττώσει 

τις εκπομπές άνθρακα 
και να βελτιώσει 

την αστική βιωσιμότητα 
και ανθεκτικότητα, 

αξίες που η 
KRAFT Paints 

υποστηρίζει και 
πρεσβεύει.
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Η Τράπεζα Πειραιώς συμπεριελήφθη 
στις 300 κορυφαίες εταιρίες 
στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά 

τις επιδόσεις της σε θέματα διαχείρισης 
της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα 
με τη λίστα που δημοσιοποίησαν 

οι Financial Times

Πράσινη Ανάπτυξη αποτελεί πλέ-
ον την κορυφαία αν όχι τη μονα-
δική επιλογή για ένα βιώσιμο 
μέλλον και αυτό σήμερα δεν είναι 

μόνο αποδεκτό από την παγκό-
σμια κοινότητα αλλά και δεσμευτικό μέσα 
από πολλές και σημαντικές διεθνείς συμ-
φωνίες και πρωτοβουλίες. Όλοι συμφω-
νούν ότι η προστασία του πλανήτη από τις 
άμεσες πλέον απειλές της κλιματικής αλ-
λαγής, της μείωσης της βιοποικιλότητας, 
της εξάντλησης των φυσικών πόρων, αλ-
λά και η αναγκαιότητα μιας πιο ισορροπη-
μένης οικονομικής και κοινωνικής ανά-
πτυξης σε διεθνή κλίμακα, είναι η μεγαλύ-
τερη πρόκληση για την ανθρωπότητα και 
μονόδρομος για το μέλλον της. Έτσι, όλα 
όσα περικλείονται στην έννοια της πράσι-
νης ανάπτυξης, έχουν γίνει υπόθεση όλων 
μας ξεκινώντας από το διεθνές επίπεδο 
και φθάνοντας στην καθημερινότητα του 
κάθε πολίτη. 

Άμεσα εμπλεκόμενος σε αυτή την προσπά-
θεια είναι ο χρηματοπιστωτικός τομέας πά-
νω στον οποίο θεμελιώνεται το διεθνές οι-
κονομικό σύστημα. Είναι ιδιαίτερα θετικό το 
γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των τρα-
πεζικών, επενδυτικών και συναφών οργα-
νισμών, έχουν κινητοποιηθεί από την αρχή 
και έχουν αναλάβει μεγάλες πρωτοβουλίες 
δείχνοντας να αντιλαμβάνονται όχι μόνο 
τους κινδύνους για τη διεθνή οικονομία από 
την κλιματική αλλαγή αλλά και τη σημασία 
του ρόλου που μπορούν να παίξουν συμ-
βάλλοντας στην αντιμετώπισή της. Εξάλ-
λου η κίνηση και η κατανομή των κεφαλαί-
ων που κινούν τις οικονομίες και τις αγορές 
περνάνε μέσα από το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα. Και αυτό μπορεί να παίξει καίριο 
ρόλο στον επαναπροσανατολισμό τους σε 
βιώσιμες δραστηριότητες και επενδύσεις.
Αντίστοιχα σημαντικές πρωτοβουλίες ανα-
λαμβάνουν οι τράπεζες και σε ό,τι αφορά 
τη δική τους πράσινη προσαρμογή, δηλαδή 
τον έλεγχο και τον περιορισμό του περι-
βαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Στην Ελλάδα η Τράπεζα Πειραιώς πρωτα-
γωνιστεί τα τελευταία χρόνια στα θέματα 
της πράσινης και κατ’ επέκταση βιώσιμης 
ανάπτυξης. Συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες 
διεθνές συμφωνίες και πρωτοβουλίες και 
έχει διαμορφώσει μια ξεκάθαρη στρατηγι-
κή που αφορά όλες τις δραστηριότητές της 
αποσκοπώντας στο να παίξει καθοριστικό 
ρόλο στον μετασχηματισμό και την ανά-
πτυξη της ελληνικής οικονομίας σε βιώσι-
μη κατεύθυνση.
Επισημαίνεται ότι είναι η μόνη τράπεζα από 
την Ελλάδα που μαζί με άλλες 29 διεθνείς 
τράπεζες συνδιαμόρφωσε τις Αρχές Υπεύ-
θυνης Τραπεζικής (Principles for 
Responsible Banking - PRB) που καθορίζουν 
και οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο θα α-
ναπτυχθεί η αειφόρος τραπεζική 
(sustainable banking) στις επόμενες δεκαε-
τίες. Οι Αρχές έχουν ως πρωταρχικό στόχο 
να εναρμονίσουν τη λειτουργία των τραπε-
ζών με τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσι-
μης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και τη Συμφωνία 
του Παρισιού για το Κλίμα. 
Πρόσφατα μάλιστα η Τράπεζα συμπεριε-
λήφθη στις 300 κορυφαίες εταιρίες στην 
Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της σε 
θέματα διαχείρισης της κλιματικής αλλα-
γής, σύμφωνα με τη λίστα που δημοσιοποί-
ησαν οι Financial Times. Η Πειραιώς είναι η 
μόνη ελληνική τράπεζα και μία από τις δύο 
ελληνικές εταιρίες, που συμπεριλαμβάνο-

νται στη λίστα των Financial Times 
«Europe’s Climate Leaders». 

Μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό της 
αποτύπωμα 
Στο πλαίσιο των Αρχών Υπεύθυνης Τρα-
πεζικής που η Τράπεζα υλοποιεί συστημα-
τικά, αναπτύσσει στρατηγικές για τη βελτί-
ωση των επιδόσεων και τη μείωση του πε-
ριβαλλοντικού αποτυπώματος από τη λει-
τουργία της. Με αυτό το στόχο εφαρμόζει 
το πλέον σύγχρονο και ολοκληρωμένο Σύ-
στημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
(ΣΠΔ) που έχει ως στόχο την παρακολούθη-
ση, τη διαχείριση, και τελικά τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέ-
ονται με τις δραστηριότητες της Τράπεζας. 
Οι επιδόσεις της σε αυτό τον τομέα, που ε-
ξάλλου ανταποκρίνονται και στις δεσμεύ-
σεις που έχει αναλάβει, υποστηρίζουν τον 
στόχο της να είναι η πλέον «πράσινη» τρά-
πεζα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τα τε-
λευταία χρόνια η τράπεζα έχει επιτύχει:
›› Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

κατά 23,4% την περίοδο 2016 -2020
›› Μείωση των εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα κατά 23,7% την περίοδο 
2016 - 2020

›› Ετήσια εξοικονόμηση δαπανών από 
τα περιβαλλοντικά προγράμματα 5,5 
δις ευρώ

Παράλληλα έχει θέσει και συγκεκριμένους 
μακροπρόθεσμους στόχους Περιβαλλοντι-
κής Διαχείρισης στοχεύοντας σε:
● Μείωση κατά 1,5% της συνολικής κα-
τανάλωσης χαρτιού ανά εργαζόμενο (τρι-
ετής στόχος με έτος αναφοράς το 2020). 
● Μείωση κατά 2,10% της συνολικής κα-
τανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά 
μονάδα επιφάνειας (τριετής στόχος με έτος 
αναφοράς το 2018). 
● Μείωση κατά 3,5% της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας ανά τετραγωνικό 
μέτρο στο σύνολο των υποδομών της Τρά-
πεζας που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 
ολοκληρωμένης ενεργειακής διαχείρισης 
(διετής στόχος με έτος αναφοράς το 2020). 
● Εκτίμηση έμμεσων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τα 
επιχειρηματικά δάνεια της Τράπεζας (2022). 
● Διαμόρφωση στόχων περιορισμού 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπί-
ου. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Science-
Based Targets η Τράπεζα σκοπεύει με χρο-
νικό ορίζοντα το 2030 να περιορίσει στο μι-
σό τις Scope 1 και να μηδενίσει τις Scope 2 
εκπομπές της, με απώτερο στόχο έως το 
2050 το χαρτοφυλάκιό της να έχει μηδενι-
κές εκπομπές CO2. 
● Αύξηση κατά 10% του ποσοστού χρή-
σης περιβαλλοντικά πιστοποιημένων 
χάρτινων αναλωσίμων σε σχέση με τη 
συνολική ποσότητα χαρτιού που κατανα-
λώνεται (τριετής στόχος με έτος αναφοράς 
το 2018). 

Αντίστοιχα, πρωτοπορεί εισάγοντας για 
πρώτη φορά στον ελληνικό τραπεζικό 
κλάδο τη βιοποικιλότητα τόσο ως παράγο-
ντα κινδύνου όσο και ως παράγοντα δημι-
ουργίας νέων ευκαιριών στο πλαίσιο της α-
ειφόρου ανάπτυξης. Η Τράπεζα συμμετέ-
χει σε διεθνή πρωτοβουλία 21 χρηματοπι-
στωτικών ιδρυμάτων (Partnership for 
Biodiversity Accounting Financials (PBAF)) 
με στόχο την ανάπτυξη κοινής μεθοδολο-
γίας για τον υπολογισμό και τη δημοσιοποί-
ηση των επιπτώσεων που έχουν οι χρημα-
τοδοτήσεις και επενδύσεις τους στη βιο-
ποικιλότητα.
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Η Πράσινη Ανάπτυξη
μονόδρομος για το μέλλον 

Η Τράπεζα Πειραιώς στην πρωτοπορία των μεγάλων αλλαγών με στόχο 
τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
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α αιωνόβια ελαιόδεντρα στο Καστέλι. 
Στο πρόγραμμα μεταφύτευσης που 

τρέχει η ΤΕΡΝΑ, η κατασκευαστική 
εταιρεία του Ομίλου, παράλληλα με 
τις εργασίες για το νέο διεθνές αε-
ροδρόμιο της Κρήτης στο Καστέλι, 

υπάρχει ειδική φροντίδα για τα δέ-
ντρα σημαντικής οικολογικής και πολι-

τισμικής αξίας. Ορισμένα από αυτά μεταφυ-
τεύονται σε συμβολικές τοποθεσίες της πόλης 
του Ηρακλείου, του Δήμου Μινώα-Πεδιάδας, ενώ 
άλλα φυλάσσονται για μελλοντική φύτευση σε 
ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο του διε-
θνούς αερολιμένα, προσβάσιμο και επισκέψιμο.  
Η δράση γίνεται μαζί με τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας 
υπό τον συντονισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, του κρατικού φορέα των δασικών και 
περιβαλλοντικών υπηρεσιών του νησιού.

Τα ποταμόψαρα στον Αχελώο. Ο Αχελώος πο-
ταμός είναι ο τρίτος στην Ελλάδα σε αριθμό ειδών 
ψαριών του γλυκού νερού, με 39 είδη. Γι’ αυτό και 
στο ΥΗΣ της Δαφνοζωνάρας κατασκευάστηκε ει-
δική ιχθυόσκαλα για τη διασφάλιση της ελευθε-
ροεπικοινωνίας των ψαριών. Σε όλα μας τα έργα, 
φροντίζουμε να ενσωματώνουμε στον σχεδιασμό 
στοιχεία για την προστασία ειδών πανίδας και  
οικοτόπων, προστατεύοντας το περιβάλλον όσο 
περισσότερο μπορούμε.

Συστήματα προστασίας των πτηνών στις Ανε-
μογεννήτριες. Αναγνωρίζοντας ότι κάποια από 
τα έργα μας βρίσκονται σε περιοχές με υψηλή  
ορνιθολογική σημασία, όπως η Κρήτη και ο Έβρος, 
έχουμε δρομολογήσει την εγκατάσταση συστη-
μάτων εντοπισμού και αποτροπής πτηνών με τη 
χρήση της τεχνολογίας. Το σύστημα παρακολού-
θησης, ανιχνεύει και καταγράφει τα πτηνά μέσω 
κάμερας, ενώ παράλληλα εκπέμπει προειδοποιη-
τικούς ήχους, σε ειδικές για τα πτηνά συχνότητες, 
προκειμένου να εκτρέψει την πορεία τους και να 
τα προστατέψει από ενδεχόμενη πρόσκρουση 
στις ανεμογεννήτριες. Σε περίπτωση που οι ενέρ-
γειες αυτές δεν είναι αρκετές για να εκτρέψουν τα 
πτηνά, η τεχνολογία αυτή προκαλεί άμεση επι-
βράδυνση ή/και ακινητοποίηση των ανεμογεννη-
τριών. Ξεκινήσαμε με τριάντα έξι τέτοια συστήμα-
τα και συνεχίζουμε.

Επαναχρησιμοποιώντας ξανά και ξανά το ίδιο 
νερό. Ο καθαρισμός των μηχανημάτων έργου ξα-
νά και ξανά με το ίδιο νερό, το οποίο συλλέγεται σε 
ειδικούς χώρους συλλογής υδάτων στα σημεία 
πλύσης των μηχανημάτων έργων και των οχημά-
των, αλλά και η ενσωμάτωση, στο σχεδιασμό έρ-
γων, της επανακυκλοφορίας της επεξεργασμένης 
εκροής του βιολογικού καθαρισμού για την κάλυ-
ψη αναγκών στην παραγωγική διαδικασία, είναι 
κάποια μόνο παραδείγματα από αυτά που κρύβο-
νται μέσα στη γενική διατύπωση «ο Όμιλος μερι-
μνά για τον περιορισμό της χρήσης νερού στα α-
πολύτως απαραίτητα και εφαρμόζει πρακτικές 
ορθολογικής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης».

76.000 νέα φυτά σε δύο χρόνια. Τα τελευταία 
δύο χρόνια η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει αναδασώσει 
περισσότερα από 400 στρέμματα γης και έχει φυ-
τέψει 76.000 νέα φυτά σε περιοχές όπου δραστη-
ριοποιείται, υποκαθιστώντας συστηματικά τις α-
ναγκαίες παρεμβάσεις με αναδασώσεις, αναπλά-
σεις και αποκαταστάσεις του περιβάλλοντος ενώ 

άλλες 25.000 θα φυτευτούν το αμέσως επόμενο 
διάστημα. 

Υποδομές και εξοπλισμός με χαμηλό ενεργεια-
κό αποτύπωμα. Εμβληματικά κτιριακά έργα μας 
ενσωματώνουν τις αρχές της αειφορίας και τη δια-
σφάλιση χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώμα-
τος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το βραβευμένο 
για τον περιβαλλοντικό του χαρακτήρα, βιοκλιμα-
τικό κτίριο των κεντρικών γραφείων του Ομίλου, 
στο οποίο, προκειμένου να συνεχίσει να διατηρεί το 
χαμηλό ενεργειακό του αποτύπωμα, έγινε αντικα-
τάσταση όλων των αισθητήρων θερμοκρασίας αλ-
λά και αντικατάσταση των αντλιών θέρμανσης με 
νέες, τελευταίας τεχνολογίας. Αυτά σε συνδυασμό 
με νέο τεχνολογικά προηγμένο BMS, στοχεύουν 
στη βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση του κτιρίου.  
Αντίστοιχα, το Terminal του Αεροδρομίου στο Κα-
στέλι Κρήτης, πρόκειται να πιστοποιηθεί κατά 
LEED.

Τις ίδιες αρχές ακολουθούμε και σε κτίρια που κατα-
σκευάζουμε για τρίτους πελάτες, όπως για παρά-
δειγμα το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος (ΚΠΙΣΝ) ή το συγκρότημα γραφείων THE ΟRΒΙΤ 
στη Λεωφόρο Κηφισίας 115 που έχουν πετύχει την 
υψηλότερη διάκριση Platinum στην πιστοποίηση 
LEED (Leadershipin Energy and Environmental 
Design) ενώ και το καζίνο, που κατασκευάζεται αυτή 
τη περίοδο στην Κύπρο, στοχεύει σε αντίστοιχη πι-
στοποίηση BREEAM.

Οι πιο πράσινοι αυτοκινητόδρομοι της Ελλάδας. 
Η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός, εταιρείες παραχώ-
ρησης που ανήκουν 100% στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, 
έχουν βραβευθεί ως οι πλέον «πράσινοι» αυτοκινη-
τόδρομοι της Ελλάδας. Εφαρμόζουμε Σύστημα Πε-
ριβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφω-
να με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2015, που περι-
λαμβάνει συστηματική παρακολούθηση των πιθα-
νών επιπτώσεων και λήψη μέτρων προστασίας,  
όπως η παρακολούθηση του οδικού κυκλοφορια-
κού θορύβου και η εγκατάσταση ηχοπετασμάτων, 
η μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η κατα-
σκευή περασμάτων άγριας πανίδας, η αποκατάστα-
ση και συντήρηση της βλάστησης, η κατασκευή δε-
ξαμενών κατακράτησης ρυπογόνων ουσιών σε ευ-
αίσθητους υδάτινους αποδέκτες κλπ. Κατά μήκος 
τους, στο σύνολο των χώρων στάθμευσης με WC, 
έχουν εγκατασταθεί ειδικοί κάδοι για όλα τα ανακυ-
κλώσιμα υλικά.

Ανακύκλωση παντού και υπεύθυνη διαχείριση 
πρώτων υλών και υλικών. Στην κατεύθυνση των 
αρχών της Κυκλικής Οικονομίας, μεριμνούμε για 
τη δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση των αποβλή-
των που παράγονται από τις δραστηριότητές μας. 
Στα κτίρια γραφείων και στα εργοτάξια εφαρμό-
ζουμε ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης 
χαρτιού, λαμπτήρων και μπαταριών, αλλά και ηλε-
κτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού – η  
ανακύκλωση των οποίων γίνεται σε πιστοποιημέ-
νες μονάδες, όπου ανακτώνται πολύτιμα μέταλλα 
και υλικά και αποτρέπονται οι ρυπάνσεις από  
βαρέα μέταλλα. 
Συχνά τα απόβλητα των εργοταξίων αποτελούν 
πολύτιμη πηγή πρώτων υλών για νέα έργα.  
Παράλληλα, όσα απόβλητα δεν μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών μας 
σε πρώτες ύλες, ανακυκλώνονται από αδειοδοτη-
μένους συνεργάτες. 

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 
Η πΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣυΝΕΙδΗΣΗ 

φΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΕπΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Καλές πρακτικές σε κάθε δραστηριότητα 

Μορφή ανθρώπινης δραστηριότητας χωρίς καμία επίπτωση στο περιβάλλον δεν υπάρχει. Δυστυχώς. 
Είναι όμως σημαντικό να επιλέγουμε τις δραστηριότητες που ασκούμε και να προσέχουμε τον τρόπο 
με τον οποίο τις ασκούμε, ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Στον Όμιλο ΓΕΚ  
ΤΕΡΝΑ πιστεύουμε πως κάθε δραστηριότητα πρέπει να εξετάζεται όχι μόνο στη «μεγάλη ζυγαριά»  
που μετρά τα γενικά οφέλη, αλλά και στις μικρές λεπτομέρειες. Και το κάνουμε στην πράξη. 

 

T

Στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πιστεύουμε 
πως κάθε μας δραστηριότητα 

πρέπει να την εξετάζουμε όχι μόνο 
στη «μεγάλη ζυγαριά» που μετρά τα γενικά οφέλη, 

αλλά και στις μικρές λεπτομέρειες. 
Και το κάνουμε στην πράξη.

Η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός, εταιρείες παραχώρησης που ανήκουν 100% στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχουν βραβευθεί 
ως οι πλέον «πράσινοι» αυτοκινητόδρομοι της Ελλάδας

Στο υδροηλεκτρικό έργο Δαφνοζωνάρα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατασκευάστηκε ειδική ιχθυόσκαλα  
για τη διασφάλιση της ελευθεροεπικοινωνίας των ψαριών
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H COCO-MAT σήμερα αριθμεί 
περισσότερα από 100 σημεία πώλησης 

διεθνώς, με παρουσία σε 19 χώρες, 
και συνεχώς δραστηριοποιείται 

και σε νέους τομείς, πάντα σεβόμενη 
τις βιώσιμες πρακτικές λειτουργίας 

και ανάπτυξης.

ρισκόμαστε πίσω στο 1989, όταν τρεις φί-
λοι αποφασίζουν να κάνουν πραγματι-
κότητα το όραμά τους. Ποιο ήταν αυτό; 
Να προσφέρουν σε όλους εμάς τον κα-
λύτερο και ποιοτικότερο ύπνο. Και κά-

πως έτσι, από τη ΒΙΠΕ Ξάνθης, αρχίζει η 
ιστορία της COCO-MAT η οποία μέχρι και 

σήμερα, σε όλες της τις δραστηριότητες, φροντίζει τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον.
Έτσι, η COCO-MAT από την αρχή χρησιμοποιεί φυσικά 
και μόνο υλικά, με το όραμα των ανθρώπων της να γί-
νεται πράξη και να μετουσιώνεται  σε εργοστάσιο χει-
ροποίητης παραγωγής προϊόντων ύπνου, με ανακύ-
κλωση έως και 96%. Και κάτι πρωτοποριακό για την ε-
ποχή: Ο Έλληνας καταναλωτής εκπαιδεύεται στον αμέ-
ταλλο ύπνο, χωρίς ελατήρια δηλαδή, κάτι που εκείνη 
την εποχή φαντάζει αδιανόητο.

Το πόσο επιτυχημένη έγινε στην πορεία όλων αυτών 
των χρόνων η COCOMAT αντανακλάται όχι μόνο από 
την παρουσία της στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον 
κόσμο. Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 100 σημεία 
πώλησης διεθνώς, με παρουσία σε 19 χώρες. Και συνε-
χώς δραστηριοποιείται και σε νέους τομείς, πάντα σε-
βόμενη τις βιώσιμες πρακτικές λειτουργίας και ανά-
πτυξης. 

›› Η εταιρεία πλέον έχει αναπτυχθεί επιχειρηματικά και 
στον χώρο της φιλοξενίας, με τέσσερα ξενοδοχεία 
στην Αθήνα, με βιοκλιματικά κτίρια και πρακτικές για 
ελαχιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος. 
›› Δημιουργεί τα φυσικά καλλυντικά Zealots of 
Nature, κυρίως για την ξενοδοχειακή αγορά, παρουσι-
άζοντας καινοτόμα paperless vegan προϊόντα όπως το 
Dry shampoo και το Dry body wash. 
›› Κατασκευάζει με μεράκι και αγάπη τα διάσημα πλέ-
ον ξύλινα ποδήλατα, για την οικολογική μετακίνησή 
μας, και αυτά ελληνικής χειροποίητης κατασκευής με 
μεράκι και αγάπη.

Πίσω από όλα αυτά ο Πωλ Ευμορφίδης, μια ατελείωτη 
πηγή έμπνευσης, ένας άνθρωπος που κάνει τις από-
ψεις και τις οικολογικές ευαισθησίες του τρόπο ζωής, 
που θα τον δείτε πολλές φορές επάνω στο ξύλινο πο-
δήλατό του στην Αθήνα, αλλά και στη Ρώμη, το Άμ-
στερνταμ, το Μόναχο. Όπως λέει κι ο ίδιος, αλλά και ό-
λοι οι άνθρωποι της COCO-MAT, κάποια παραδείγματα 
από τις μικρές καθημερινές πρακτικές μας δείχνουν ότι 
όλα μαζί τα «μικρά», όταν γίνονται με συνέπεια και συ-
νέχεια, μπορούν να κάνουν τη διαφορά!

Η φροντίδα 
τΗς COCO-MAT

γία το 
περίβαλλον 

Σε όποιους τομείς  
κι αν δραστηριοποιείται  

η εταιρεία, στο επίκεντρο  
βρίσκονται πάντα  

ο άνθρωπος και η φύση 

 

B

Πωλ Ευμορφίδης



Δευτερα - Παρασκευή

Βαγγέλης Περρής – Τζένη Μελιτά

07:00-10:00

14:00-16:00

20:00-22:00

16:00-18:0012:00-14:00

10:00-12:00

18:00-20:00

Στέφανος Τσιτσόπουλος Ελένη ΚολοκοτρώνηΜάκης Προβατάς

Δημήτρης Αθανασιάδης

Γιάννης Νένες

Δημήτρης Κοττάκης
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Ακουτε τη Φωνη
της Αθηνας
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# Soul / Body / Mind

καλοκαίρί
«ελευθερίας» 
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ΕπιμΕ λΕια :  ΣΟ φΙα Νέ τα,  Κ ατέρΙΝα ΚΟΝτΟΣ ταΥλ αΚη

M ετά από ένα «βαρύ» και δύ-
σκολο χειμώνα, χάρη στους 
εμβολιασμούς που συνεχί-

ζονται με αμείωτους ρυθμούς και επε-
κτείνονται σε όλες τις ηλικιακές ομά-
δες, άρχισε σταδιακά η επαναφορά των 
δραστηριοτήτων. Μπορέσαμε πάλι να 
πιούμε καφέ σε τραπεζάκια έξω, να φάμε 
στο αγαπημένο μας εστιατόριο, να συ-
ναντήσουμε φίλους που είχαμε να δού-
με καιρό, να πάμε θερινό σινεμά. Πλέον 
υπάρχει αισιοδοξία ότι αφήνουμε πίσω 
τις δύσκολες μέρες του εγκλεισμού που 
επηρέασαν αρνητικά την ψυχοσύνθε-
σή μας, ενώ πολλοί από εμάς παραμέλη-
σαν την υγεία τους. Ο νέος κορωνοϊός 
παραμένει μια σοβαρή απειλή, όμως δεν 
πρέπει να ξεχνάμε και τις άλλες ασθέ-
νειες για τις οποίες συνεχίζεται επίσης 
ο αγώνας να αντιμετωπισθούν. Με σύμ-
μαχο την επιστήμη ετοιμαζόμαστε για 
ένα καλοκαίρι αισιοδοξίας, με την ελπί-
δα ότι θα τελειώσει σύντομα ο εφιάλτης 
της πανδημίας.
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Από τό τυρί 
μέχρί τό 

σπΑνΑκί κΑί 
τό μΑνγκό 
μέχρί την 

σόκόλΑτΑ, 
κΑπόίέσ 
τρόφέσ 

βόηθόυν τό 
δέρμΑ μΑσ 
νΑ Ακτίνό-

βόλέί μέ ένΑ 
χρυσΑφένίό, 
υγίέσ χρώμΑ 

όλό τό 
κΑλόκΑίρί. 

μΑθέ πόίέσ 
έίνΑί.
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ΒΕΡΙΚΟΚΑ

Και τα βερίκοκα είναι εξαιρετικές πηγές κα-
ροτενοειδών, β-καροτένιο και λυκοπένιο, τις 
φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες που προσδί-
δουν στο φρούτο το κιτρινωπό-χρυσαφί χρώ-
µα. Εκτός από την αντιοξειδωτική προστασία 
που προσφέρουν, «φροντίζουν» και για ένα 
οµοιόµορφο, υγιές µαύρισµα. 

ΚΑΡΟΤΑ

Αρχικά, ενυδατώνουν βαθιά το δέρµα, καθώς 
περιέχουν νερό σε ποσοστό 87% (!), αλλά και 
το προστατεύουν χάρη στα πολύτιµα καρο-
τενοειδή, τις φυσικές χρωστικές ουσίες που, 
εκτός του ότι ευθύνονται για το έντονο πορ-
τοκαλί τους χρώµα, προσφέρουν και σηµαντι-
κή αντιοξειδωτική δράση. Τα καροτενοειδή 
δηµιουργούν τις «προϋποθέσεις» για όµορφο 
µαύρισµα αλλά και προστατεύουν το δέρµα, 
καθιστώντας το λιγότερο ευαίσθητο στα ε-
γκαύµατα. Για να επωφεληθείς περισσότερο 
από τα θρεπτικά τους συστατικά, ιδανικότερο 
είναι να τα τρως ωµά.

ΑΥΓΑ

Το αυγό και ιδιαίτερα ο κρόκος του, ενισχύ-
ουν την ικανότητα του δέρµατος να µαυρίζει. 
Ο κρόκος του αυγού είναι πλούσιος σε βιτα-
µίνη Α, που προστατεύει τη φυσιολογία του 
δέρµατος, ενισχύει τις φυσικές του άµυνες 
και επιπλέον προάγει την αναγεννητική του 
ικανότητα.

ΤΥΡΙ

Κι όµως το τυρί όχι µόνο θα προστατεύσει το 
δέρµα σου από το αντιαισθητικό κοκκίνισµα 
και τα επώδυνα εγκαύµατα, αλλά θα το βοη-
θήσει να µαυρίσει οµοιόµορφα. Αυτό χάρη στο 
σελήνιο που περιέχει το οποίο προστατεύει 
και από την πρόωρη γήρανση του δέρµατος 
δρώντας ενάντια στις ελεύθερες ρίζες. Αν και 
όλα τα είδη τυριών είναι καλά, τα λευκά τυριά 
έχουν µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ωφέλι-
µο σελήνιο.  

ΜΑΝΓΚΟ

Η περιεκτικότητα των µάνγκο σε βιταµίνη 
Α είναι επίσης πλούσια. Τα µάνγκο µάλιστα 
παρέχουν την περισσότερη βιταµίνη Α από 
οποιοδήποτε άλλο φρούτο και (αν δεν το κα-
τάλαβες ακόµα) η βιταµίνη Α βρίσκεται στην 
κορυφή της λίστας των απαραίτητων για το 
δέρµα βιταµινών, και βοηθά επιπλέον στο φυ-
σικό, οµοιόµορφο µαύρισµα.

ΜΑΥΡΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

Τα φλαβονοειδή που περιέχει σε µεγάλο πο-
σοστό η µαύρη σοκολάτα, εκτός από την αντι-
οξειδωτική τους δράση, παρέχουν στο δέρµα 
φωτοπροστασία, ενισχύοντας την ικανότητά 
του να αντιµετωπίζει φθορές που προκαλεί 
µεταξύ άλλων και η ηλιακή ακτινοβολία UV, 
όπως το ερύθηµα και τα εγκαύµατα. Επιπλέον, 
τα φλαβονοειδή διατηρούν το δέρµα ενυδα-
τωµένο, βελτιώνουν την οξυγόνωση και βοη-
θούν στη σωστή κυκλοφορία του αίµατος.

ΝΕΡΟ

Εντάξει, το νερό δεν περιέχει βιταµίνη Α, πα-
ρόλα αυτά είναι εξίσου σηµαντικό για τη δι-
ατήρηση  υγιούς δέρµατος. Το 60% του ορ-
γανισµού µας είναι νερό, στοιχείο που είναι 
απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του, συ-
µπεριλαµβανοµένης και της ικανότητας του 
δέρµατος να µαυρίζει αντί να «καίγεται». Είναι 
λοιπόν εξαιρετικά σηµαντικό να διατηρούµε 
το σώµα σούπερ ενυδατωµένο. Χωρίς το νε-
ρό, το δέρµα κάτω από τον ήλιο στεγνώνει και 
φθείρεται. Χωρίς νερό, µην περιµένεις βαθιά 
καλοκαιρινή λάµψη. Το αντίθετο µάλλον.  Γι’ 
αυτό βεβαιώσου πως θα πίνεις πολύ νερό όταν 
βρίσκεσαι «εκτεθειµένη» σε µια παραλία κά-
τω από τον ήλιο, τουλάχιστον κάθε 20 λεπτά. 

Αν δεν θέλεις να πίνεις νερό κάθε λίγο και λι-
γάκι, φάε φρούτα που περιέχουν πολύ νερό, 
όπως το καρπούζι. 

ΣΠΑΝΑΚΙ

Πολύ πιθανό να µην περίµενες από το σπανά-
κι να κάνει καλό οπουδήποτε αλλού πέρα από 
την καρδιά σου, κι όµως, το σπανάκι ανήκει σε 
αυτή την κατηγορία των τροφών που βοηθούν 
να αποκτήσεις ένα υπέροχο καλοκαιρινό µαύ-
ρισµα. Όπως και τα καρότα, έτσι και το σπανά-
κι εφοδιάζει τον οργανισµό µε ισχυρά αντι-
οξειδωτικά και β-καροτίνη που θα κάνουν το 
δέρµα να «ακτινοβολεί» µε ένα χρυσαφένιο, 
υγιές χρώµα.

ΝΤΟΜΑΤΕΣ

Οι ντοµάτες περιέχουν λυκοπένιο, τη φυτο-
χηµική ουσία που τους δίνει και το κόκκινο 
χρώµα τους. Το λυκοπένιο ανήκει στα καρο-
τενοειδή, ωστόσο είναι ίσως από τα πιο ισχυρά 
αντιοξειδωτικά.  Αποθηκεύεται στο λίπος που 
βρίσκεται κάτω από το δέρµα και παρέχει την 
απόλυτη προστασία από τις βλαβερές ελεύθε-
ρες ρίζες που θαµπώνουν και προκαλούν ρυ-
τίδες στο δέρµα, ενώ ταυτόχρονα του χαρίζει 
οµοιόµορφο καλοκαιρινό χρώµα.

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΑΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ

Και τα δυο είναι πλούσια σε βιταµίνη Α και 
καροτενοειδή που «µεταφέρουν» το χρώµα 
των φρούτων στο λίπος κάτω από το δέρµα, 
ενισχύοντας το φυσικό µαύρισµα. Επίσης, τα 
φρούτα αυτά έχουν και σηµαντική αντιοξει-
δωτική δράση, εξουδετερώνοντας τις ελεύθε-
ρες ρίζες που προκαλούν στο δέρµα ρυτίδες και 
το προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Ίσως το ελαιόλαδο να µην «συνεισφέρει» τόσο 
στο εξωτικό µαύρισµα που επιδιώκεις, αλλά 
αυτό που θα κάνει είναι να διατηρήσει το χρώ-
µα αλλά και την υγεία της επιδερµίδας. Καµία 
δεν θέλει το δέρµα της να δείχνει θαµπό, στε-
γνό και καταπονηµένο. Το ελαιόλαδο ενυδα-
τώνει σε βάθος και από «µέσα» και κάνει το 
δέρµα απαλό και λαµπερό. Χρησιµοποίησέ το 
ωµό στις σαλάτες και τα φαγητά σου.

ΛΙΠΑΡΑ ΨΑΡΙΑ

Τα ωµέγα-3 λιπαρά οξέα που παίρνεις κυρίως 
από λιπαρά ψάρια όπως ο σολοµός, αλλά και 
από οστρακοειδή, έχουν σηµαντικές αντιφλεγ-
µονώδεις ιδιότητες. Η κατανάλωσή τους προ-
στατεύει τα κύτταρα από τη φθορά που προ-
καλούν οι ελεύθερες ρίζες – κάτι για το οποίο 
ευθύνεται και η έκθεση στον ήλιο. Επιπλέον, 
τα ωµέγα-3 λιπαρά «συµµαχούν» ενάντια σε 
κάποιες µορφές καρκίνου του δέρµατος. ●

ια από τις µεγαλύτερες «παρανοήσεις» γύρω από 
τους φυσικούς τρόπους µαυρίσµατος (δηλαδή, µέ-
σω της τροφής) αφορά στο… τάιµινγκ. Μην περι-

µένεις να αποκτήσεις το αισθησιακό µαύρισµα που επιδι-
ώκεις επειδή την προηγούµενη εβδοµάδα έφαγες 2 καρό-
τα και µια σαλάτα σπανάκι. Τα οφέλη της σωστής διατρο-
φής (γενικότερα) είναι «µακροπρόθεσµα». Επίσης καλό 
είναι να τονίσουµε ότι οι διατροφικές επιλογές σου δεν 
αντικαθιστούν την καλλυντική αντηλιακή προστασία. Α-
ντίθετα, το ένα συµπληρώνει το άλλο, γι’ αυτό µην ξεχνάς 
το αντηλιακό σου! Αν θέλεις να προετοιµάσεις το δέρµα 
σου για το καλοκαίρι, πρέπει τουλάχιστον δυο µήνες πριν 
την «παραλία» να έχεις εντάξει στο καθηµερινό σου διαι-
τολόγιο τις παρακάτω τροφές. Ίσα που προλαβαίνεις…  

M

Της 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΚΑΜΑΓΚΑ

Φωτό:
ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΡΝΙΚΟΥ

ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ 
ΜΑΥΡΙΣΜΑ 

Τα φλαβονοει-
δή που περιέχει 

σε μεγάλο 
ποσοστό 
η μαύρη 

σοκολάτα, 
εκτός από την 

αντιοξειδωτική 
τους δράση,
 παρέχουν 

στο δέρμα φω-
τοπροστασία
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Βασίλησ Κοντοζαμανησ
Αισιοδοξία με ανοσία  
Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας γράφει στην ATHENS VOICE

πανδημία αιφνιδίασε όλες τις χώρες 
του πλανήτη, βάζοντας σε δοκιμα-
σία ακόμη και τα πιο σύγχρονα και 

εξελιγμένα συστήματα Υγείας. Στην Ελλάδα, 
μας χτύπησε την πόρτα την κρίσιμη στιγμή 
που η χώρα έκανε τα πρώτα σταθερά βήματα 
εξόδου από μια οικονομική κρίση που κρα-
τούσε σχεδόν μια δεκαετία, αλλά και την ώρα 
που το Εθνικό Σύστημα Υγείας έκλεινε ένα κύ-
κλο τριακονταετίας και η ανάγκη επανασχεδι-
ασμού και ενίσχυσης των δομών του ήταν εκ 
των πραγμάτων απαραίτητη. 

Όμως συγκριτικά με άλλες χώρες που κατ’ α-
ναλογία και πιο προηγμένες είναι από εμάς 
στον υγειονομικό τομέα, αλλά και διαθέτουν 
τεράστια κονδύλια για την Υγεία, κινηθήκαμε 
γρήγορα και καταφέραμε να κρατήσουμε χα-
μηλά τους δείκτες της πανδημίας. Ταυτόχρο-
να η πανδημία έγινε και αφορμή να επιταχυν-
θούν πολλές και δραστικές μεταρρυθμίσεις, 
οι οποίες ήταν έτσι και αλλιώς αναγκαίες. 

Μέσα στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε 
από την εμφάνισή της, καταφέραμε να πολ-
λαπλασιάσουμε το ιατρικό, νοσηλευτικό και 
γενικό προσωπικό του Συστήματος Υγείας, 
να βελτιώσουμε τις υποδομές του κατά κύριο 
λόγο σε αριθμό κλινών, αλλά και να δημιουρ-
γήσουμε ένα νέο περιβάλλον συνεργασίας 
με τον τομέα των ιδιωτικά προσφερόμενων 

ιατρικών υπηρεσιών, όπως επίσης και με τις 
υγειονομικές μονάδες των Ενόπλων Δυνά-
μεων.

Ολόκληρη η Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή 
μια ενιαία υγειονομική περιφέρεια και διαχει-
ριζόμαστε όλα τα περιστατικά με στόχο να μη 
μείνει ούτε ένας συμπολίτης μας χωρίς την 
απαραίτητη ιατρική φροντίδα. 

Οργανώσαμε με υποδειγματικό τρόπο τη δια-
δικασία του εμβολιασμού σε όλη την επικρά-
τεια, διασφαλίζοντας εξαρχής τις επαναλη-
πτικές δόσεις για τα εμβόλια που το απαιτούν. 

Ήμασταν η πρώτη χώρα η οποία έφερε το 
rapid test, πριν από τους άλλους Ευρωπαίους 
εταίρους. Ξεκινήσαμε στην αρχή της πανδη-
μίας με 800 τεστ την ημέρα και μέσα σε ένα 
χρόνο φτάσαμε να κάνουμε έως και πάνω από 
70.000 τεστ την ημέρα. Και πάλι πρωτοπορώ-
ντας, γίναμε η πρώτη χώρα που καθιέρωσε 
τη δωρεάν παροχή self tests για την ανίχνευ-
ση του κορωνοϊού που χορηγούνται από τα 
φαρμακεία, μία παροχή που συμπληρώνει τη 
στρατηγική μας για τον διαγνωστικό έλεγχο. 

Πέρα όμως από τη δική μας πολιτική βούληση 
και πέρα από κάθε οικονομική δαπάνη, αυτό 
που μένει ως ηθική και ιστορική παρακατα-
θήκη περισσότερο από οτιδήποτε άλλο από 

όλη την περίοδο της πανδημίας, είναι η τιτάνια 
προσπάθεια των γιατρών, των νοσηλευτών 
και των υπολοίπων εργαζομένων στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας της χώρας μας.
Παρά τις δυσκολίες και τις καθημερινές προ-
κλήσεις όλο το σύστημα δίνει καθημερινά τη 
μάχη προκειμένου να ανταποκριθεί στις τε-
ράστιες προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί 
από την παρατεταμένη υγειονομική κρίση.

Καθώς περνάμε στην τελευταία φάση αυτής 
της περιπέτειας και με βασικό όπλο τα εμβό-
λια, είμαστε κάθε μέρα και πιο αισιόδοξοι. Και 
την αισιοδοξία αυτή την αντλούμε από την 
προθυμία των περισσοτέρων συμπολιτών 
μας να εμβολιαστούν. Την αντλούμε από τη 
νεολαία που έσπευσε να πάρει σειρά για τον 
εμβολιασμό. Την αντλούμε από το προσωπικό 
που στελεχώνει τα εμβολιαστικά κέντρα δου-
λεύοντας ακατάπαυστα από νωρίς το πρωί 
μέχρι αργά το βράδυ.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου 
θα έχουμε εμβολιάσει ένα σημαντικό ποσο-
στό του γενικού πληθυσμού έτσι ώστε σύντο-
μα να πετύχουμε να δημιουργήσουμε το λεγό-
μενο τείχος ανοσίας.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι το ερχόμενο φθινό-
πωρο θα μας βρει να έχουμε επιστρέψει πο-
λύ κοντά σε αυτό που τον τελευταίο ενάμιση 
χρόνο περιγράφουμε ως «κανονικότητα» και 
που δεν είναι φυσικά τίποτα άλλο από την επι-
στροφή στις ζωές μας, όπως τις ζούσαμε πριν 
την εμφάνιση της πανδημίας. 

Είμαστε αισιόδοξοι γιατί μέσα στην πανδημία 
χτίζουμε το νέο ΕΣΥ που θα ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες όλων των πολιτών. 

Είμαστε αισιόδοξοι περισσότερο από ποτέ... 

H

ΥΓΕΙΑ
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ
Ο Έλληνας που δημιούργησε 
τα μονοκλωνικά αντισώματα 

κατά του κορωνοϊού   
Ο αντιπρόεδρος Έρευνας Μολυσματικών Νόσων και Τεχνολογιών Ιικών 

Φορέων της αμερικανικής εταιρείας Regeneron 
μιλάει στην ATHENS VOICE 

Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ

Χρήστος Κυρατσούς έφυγε από 
την Ελλάδα στις 13 Αυγούστου 
2004 – ήταν η ηµέρα έναρξης 

των Ολυµπιακών Αγώνων. Είκοσι τριών 
ετών και πτυχιούχος της Φαρµακευτικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
µίου Θεσσαλονίκης, γεννηµένος στην 
Κοζάνη, «πέταξε» για τη Νέα Υόρκη και 
για µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπι-
στήµιο Κολούµπια και στο Πανεπιστήµιο 
της Νέας Υόρκης στη µικροβιολογία και 
στην ιολογία. Σήµερα είναι αντιπρόεδρος 
Έρευνας Μολυσµατικών Νόσων και Τε-
χνολογιών Ιικών Φορέων της Regeneron, 
έχοντας συµβάλει µε την έρευνά του α-
ποφασιστικά στην αντιµετώπιση του ιού 
Έµπολα αλλά και του νέου κορωνοϊού, 
µε τη δηµιουργία των κοκτέιλ µονοκλω-
νικών αντισωµάτων, του φαρµάκου που 
χορηγήθηκε και στον πρώην Αµερικανό 
πρόεδρο, Ντόναλντ Τραµπ, όταν νόσησε 
από κορωνοϊό. Με αφορµή και τη βρά-
βευσή του από το Ίδρυµα Μποδοσάκη, ο 
Χρήστος Κυρατσούς µιλάει στην ATHENS 
VOICE για τα µονοκλωνικά αντισώµα-
τα, για την πορεία της πανδηµίας, για την 
πρόταση Μπάιντεν περί απελευθέρωσης 
των πατεντών για τα εµβόλια, για τη δική 
του πορεία και δίνει τη συµβουλή του σε 
όσους νέους επιστήµονες θέλουν να ανοί-
ξουν τα φτερά τους. 

Είστε ο αντιπρόεδρος Ερευνών επί των 
Μολυσµατικών Ασθενειών και των Τεχνο-
λογιών Ιικών Φορέων στην εταιρεία βιοτε-
χνολογίας Regeneron, της µίας από τις δύο 
αµερικανικές εταιρείες που έχουν αναπτύ-
ξει τα κοκτέιλ µονοκλωνικών αντισωµά-
των για την αντιµετώπιση του νέου κορω-
νοϊού. Από πότε εργάζεστε στη Regeneron 
και ποια είναι ακριβώς η δουλειά σας;
Στη Regeneron εργάζοµαι από το 2011. Είµαι υ-
πεύθυνος δύο ερευνητικών οµάδων. Η πρώτη 
είναι το τµήµα Μολυσµατικών Ασθενειών, το 
οποίο έχει στόχο την ανάπτυξη µονοκλωνι-
κών αντισωµάτων κυρίως εναντίων ιών και 
βακτηρίων. Τα τελευταία χρόνια αναπτύξαµε 
την πρώτη εγκεκριµένη από το FDA θεραπεία 
για τον ιό του Έµπολα, και τα αντισώµατα ε-
ναντίων του SARS-CoV-2 που έχουν λάβει ε-
πείγουσα έγκριση πριν µερικούς µήνες. Η 
δεύτερη οµάδα είναι το τµήµα ιικών φορέων 
που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη νέων τεχνο-
λογιών για γενετικές θεραπείες, µε αρκετές 
πολλά υποσχόµενες, οι οποίες ελπίζουµε να 
ξεκινήσουν κλινικές δοκιµές µέσα στα επόµε-
να χρόνια.

Ήταν µεγάλη η συµβολή σας στην αντιµε-
τώπιση του ιού Έµπολα. Περιγράψτε µας τι 
είχε γίνει τότε, το 2014, και πώς αντιµετωπί-
στηκε τελικά ο Έµπολα.
Το 2014 ξεκίνησε στη ∆υτική Αφρική η µεγα-
λύτερη επιδηµία Έµπολα στην ιστορία. Τότε 
αποφασίσαµε να χρησιµοποιήσουµε τις τε-
χνολογίες της Regeneron για να αναπτύξουµε 
αντισώµατα εναντίων του ιού, τα οποία και 
ήταν έτοιµα για χρήση το 2015. Ο αριθµός των 
κρουσµάτων είχε αρχίσει να µειώνεται, οπότε 
δεν είχαµε την ευκαιρία να τα δοκιµάσουµε. 
Το 2018 όµως ξεκίνησε µία νέα επιδηµία στη 
∆ηµοκρατία του Κονγκό. Ευτυχώς ήµασταν 
προετοιµασµένοι και τα αντισώµατά µας χρη-
σιµοποιήθηκαν σε µία κλινική δοκιµή σε συ-
νεργασία µε το Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας 
και άλλες οργανώσεις. Τα αποτελέσµατα ήταν 
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τόσο εντυπωσιακά που η κλινική δοκιµή στα-
µάτησε λόγω της δράσης των αντισωµάτων 
µας. Από τότε χρησιµοποιούνται σε ασθενείς 
του Έµπολα στην Αφρική, σώζοντας πολλές 
ζωές, και έχουν εγκριθεί από τον Αµερικανικό 
Οργανισµό Φαρµάκων (FDA).

Τώρα έχουµε µπροστά µας τον νέο κορω-
νοϊό. Τι είναι τα κοκτέιλ µονοκλωνικών α-
ντισωµάτων, σε ποιους απευθύνονται και 
πώς λειτουργούν;
Με την εµπειρία που αποκτήσαµε από την ανά-
πτυξη των αντισωµάτων για τον Έµπολα, στις 
αρχές της πανδηµίας του κορωνοϊού αποφα-
σίσαµε να αναπτύξουµε το κοκτέιλ των αντι-
σωµάτων. Λόγω της έκτασης της πανδηµίας 
σε ολόκληρο τον πλανήτη προσπαθήσαµε να 
χρησιµοποιήσουµε όλες τις τεχνολογίες που 
είχαµε στη διάθεσή µας και µπορέσαµε να ξε-
κινήσουµε τις κλινικές δοκιµές τον Ιούνιο του 
2020. Τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα δείχνουν 
πως χορήγηση των αντισωµάτων σε άτοµα 
στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου στα αρχι-
κά στάδια της νόσου µειώνει τις πιθανότητες 
νοσηλείας και θανάτου κατά περίπου 80%. Ε-
πιπλέον, χορήγηση µπορεί να γίνει προληπτι-
κά σε άτοµα υψηλού ρίσκου (π.χ. αν κάποιος 
στην ίδια οικογένεια είναι ήδη µολυσµένος) 
και µειώνει τις πιθανότητες µόλυνσης κατά 
περίπου 90%. Οι κλινικές δοκιµές σε ασθενείς 
που είναι ήδη σε νοσοκοµείο βρίσκονται σε ε-
ξέλιξη, περιµένουµε αποτελέσµατα σύντοµα. 
Τα αντισώµατα ουσιαστικά καλύπτουν τον ιό 
και αποτρέπουν την είσοδό του στα κύτταρα. 
Με τον τρόπο αυτό, σταµατούν τον αναδιπλα-
σιασµό του.

Το κοκτέιλ της Regeneron είναι αυτό που εί-
χε χορηγηθεί στον πρώην πρόεδρο Τραµπ;
Ναι.

Η παραγωγή των κοκτέιλ µονοκλωνικών 
αντισωµάτων δεν είναι εύκολη, και γι’ αυτό 
µάλλον δεν είναι µαζική. Η Regeneron πό-
σες δόσεις υπολογίζει ότι θα έχει παραδώ-
σει στις ΗΠΑ µέσα στο 2021;
Η παραγωγή των αντισωµάτων αυξάνεται συ-
νεχώς, τόσο η δικιά µας όσο και των συνερ-
γατών µας της Roche. ∆υστυχώς η πανδηµία 
έχει δηµιουργήσει ζήτηση για τα αντισώµατα 
πολύ µεγαλύτερη από την παραγωγή.

Πώς σχολιάζετε την πρόταση του προ-
έδρου Μπάιντεν για την απελευθέρωση 
των πατεντών για τα εµβόλια; Αντίστοιχες 
προτάσεις έχουν εκφραστεί και από άλλες 
χώρες και οργανισµούς και όχι µόνο για τα 
εµβόλια, αλλά και για τα φάρµακα και για 
τα τεστ.
Τόσο η παραγωγή των εµβολίων όσο και των 
φαρµάκων και των τεστ, οι έλεγχοι ποιότητας 
και όλες οι άλλες διαδικασίες που απαιτούνται 
είναι αρκετά πολύπλοκες. Οι πατέντες δεν εί-
ναι αυτό που αποτρέπει την παραγωγή τους 
σε µεγάλες ποσότητες. Ακόµα και να απελευ-
θερωθούν όλες οι πατέντες θα χρειαστούν 
πολλά χρόνια για να κατασκευαστούν οι εγκα-
ταστάσεις που µπορούν να στηρίξουν µεγα-
λύτερη παραγωγή. Τον τελευταίο χρόνο η βιο-
µηχανία, τόσο των φαρµάκων όσο και των εµ-
βολίων, απέδειξε περίτρανα πως έχει τόσο τη 
θέληση, όσο και τις τεχνολογίες να βοηθήσει 
στο παγκόσµιο πρόβληµα της πανδηµίας, και 
σε ελάχιστο χρόνο κατάφερε να προσφέρει 
λύσεις που αυτή τη στιγµή εφαρµόζονται και 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 

Το Ίδρυµα Μποδοσάκη ανακοίνωσε στις 

13 Μαΐου τους έξι επιστήµονες που βρα-

βεύονται στο πλαίσιο του θεσµού των 

Επιστηµονικών Βραβείων για το 2021, 

ως αναγνώριση του δηµιουργικού και 

ολοκληρωµένου επιστηµονικά έργου 

τους. Τα Επιστηµονικά Βραβεία του Ι-

δρύµατος Μποδοσάκη απονέµονται 

από το 1993, κάθε δύο έτη, σε νέους 

επιστήµονες, Έλληνες και Ελληνίδες, 

ηλικίας έως 40 ετών, που διαπρέπουν 

στον χώρο της επιστήµης στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό και έχουν αναγνωρί-

σει µέχρι σήµερα το έργο 51 Ελλήνων 

και Ελληνίδων επιστηµόνων, οι οποίοι 

πρωταγωνιστούν στην επιστηµονική 

έρευνα σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Οι έξι βραβευόµενοι για το 2021 διακρί-

θηκαν για την εξαιρετική τους συµβο-

λή στους ακόλουθους επιστηµονικούς 

τοµείς: στις Βασικές Επιστήµες, στις 

Βιοεπιστήµες, στις Εφαρµοσµένες Επι-

στήµες/Τεχνολογία και στις Κοινωνικές 

Επιστήµες. Η τελετή απονοµής των Επι-

στηµονικών Βραβείων Μποδοσάκη θα 

πραγµατοποιηθεί στο τέλος του έτους.

ΥΓΕΙΑ

σιγά-σιγά µας επιστρέφουν στην πραγµατι-
κότητα. Ταυτόχρονα, είναι ηθική υποχρέωση 
της βιοµηχανίας µας να παράγει ό,τι χρειάζε-
ται – και στις απαραίτητες ποσότητες, και στις 
κατάλληλες τιµές. Αλλά επίσης πρέπει πάντα 
να υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα, ώστε σε 
µία µελλοντική πανδηµία η επιστηµονική κοι-
νότητα να κάνει κάτι αντίστοιχο.

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας έχει επι-
σηµάνει πολλές φορές ότι εάν δεν υπάρ-
ξουν αρκετά εµβόλια και φάρµακα για όλο 
τον πλανήτη, δεν θα τελειώσουµε ποτέ µε 
την πανδηµία, καθώς συνεχώς θα εµφα-
νίζονται νέες µεταλλάξεις και θα αναζη-
τούµε νέα εµβόλια και φάρµακα για αυτές. 
Ποια είναι η γνώµη σας; Θα τελειώσουµε, 
αν τελειώσουµε, κάποια στιγµή µε τον Κο-
ρωνοϊό; 
Θέλω να πιστεύω πως έχουµε ξεκινήσει την 
πορεία προς το τέλος της πανδηµίας. Με την 
βοήθεια της επιστηµονικής κοινότητας έχου-
µε τα όπλα, τόσο φάρµακα όσο και εµβόλια, 
για να επιστρέψουµε σιγά-σιγά στην κανονι-
κότητα. Αυτό φυσικά δεν είναι κάτι που γίνεται 
από τη µία µέρα στην άλλη. Ταυτόχρονα, µην 
ξεχνάµε πως είµαστε όλοι υπεύθυνοι για τον 
περιορισµό της πανδηµίας: εφαρµόζοντας τα 
διάφορα υγειονοµικά µέτρα όταν χρειάζεται, 
και µε τους εµβολιασµούς, δεν προστατεύ-
ουµε µονάχα τον εαυτό µας αλλά και τις πιο 
ευάλωτες οµάδες της κοινωνίας.

Φύγατε από την Ελλάδα µε προορισµό τις 
Ηνωµένες Πολιτείες το 2004, σε ηλικία 23 
ετών. Ποια ήταν τα όνειρά σας και σε ποιο 
βαθµό τα έχετε κάνει πραγµατικότητα; Κι 
επίσης, ποιο είναι το όνειρό σας για το µέλ-
λον;
Όταν έφυγα από την Ελλάδα πριν από 17 περί-
που χρόνια σκοπός µου ήταν να συνεχίσω τις 
έρευνές µου και µέσω αυτών να προσφέρω 
ένα µικρό λιθαράκι στη γνώση και ανάπτυξη 
τεχνολογιών και νέων φαρµάκων. Είµαι πολύ 
τυχερός διότι µε τις κατάλληλες συνθήκες, το 
κατάλληλο περιβάλλον και τους συνεργάτες 
και τη σκληρή δουλειά πολλών ατόµων στις ο-
µάδες που συµµετέχω, έχουµε ήδη καταφέρει 

πολλά. Αυτό δηµιουργεί ταυτόχρονα και την 
υποχρέωση να εφαρµόσουµε τις τεχνολογί-
ες που έχουµε αναπτύξει σε όσο το δυνατόν 
περισσότερες ασθένειες για να βοηθήσουµε 
όσο το δυνατόν περισσότερους ασθενείς.

Τι θα λέγατε σε κάποιον νέο Έλληνα επι-
στήµονα που ετοιµάζεται να ταξιδέψει σή-
µερα στην Αµερική;
Να ακολουθήσει την καρδιά του και να κάνει 
πάντα αυτό που του αρέσει και τον γεµίζει. 
Οποιαδήποτε επιτυχία ακολουθεί όταν κάθε 
µέρα ξεκινάς τη διαδροµή για τη δουλειά σου 
µε χαρά για αυτό που έχεις να κάνεις.

Βραβευθήκατε από το Ίδρυµα Μποδοσάκη 
για τη συνεισφορά σας στην αντιµετώπιση 
ιογενών ασθενειών, όπως ο Έµπολα και ο 
SARS-COV-2. Τι σηµαίνει για εσάς αυτό το 
βραβείο;
Είναι µεγάλη χαρά και τιµή να αναγνωρίζεται 
η δουλειά µας από το Ίδρυµα Μποδοσάκη και 
να συµπεριλαµβάνοµαι µαζί µε τους εξαιρε-
τικούς επιστήµονες που βραβεύονται φέτος, 
αλλά και βραβεύτηκαν στο παρελθόν.

Ζείτε στη Νέα Υόρκη µε την οικογένειά σας. 
Έχετε σκοπό να επιστρέψετε κάποια στιγ-
µή στην Ελλάδα;
∆εν ξέρω αν θα επιστρέψω ποτέ µόνιµα στην 
Ελλάδα, αλλά πιστεύω πως στην παγκόσµια 
κοινωνία που ζούµε, ο καθένας µπορεί να προ-
σφέρει στην πατρίδα καταγωγής του, άµεσα ή 
έµµεσα, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας 
του. Και φυσικά η Ελλάδα είναι µια υπέροχη 
χώρα, που ελπίζω να έχουν την ευκαιρία να τη 
γνωρίσουν και να την αγαπήσουν και τα παι-
διά µου, οπότε όσο το επιτρέπει το πρόγραµ-
µά µου θα επιστρέφουµε συχνά. �
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 ι σοβαρές επιπτώσεις της έκ-
θεσης στην ηλιακή ακτινοβο-
λία στις μέρες μας έχουν πλέον 

γίνει ευρέως γνωστές, καθώς η πληρο-
φόρηση του κοινού γύρω από το συγκε-
κριμένο θέμα από τους Δερματολόγους 
και όχι μόνο έχει εντατικοποιηθεί. Τι ευ-
αισθητοποίησε όμως τόσο τη δερματο-
λογική κοινότητα προς αυτή την κατεύ-
θυνση εκτός από τη θεωρητική γνώση 
της δράσης της ηλιακής ακτινοβολίας; 
Το κυρίαρχο ερέθισμα νομίζω ότι είναι 
οι ίδιοι οι ασθενείς μας και η εικόνα του 
δέρματός τους όταν μας επισκέπτονται 
στο ιατρείο με άλλη μία βλάβη στο δέρμα 
τους, η οποία μεγαλώνει, ματώνει ή «φα-
γουρίζει» και τους ανησυχεί, αναφέρει 
η Αρετή Ελευθεριάδη, Dermatologist 
- Venereologist Jr. Medical Advisor 
Pharmaserve - Lilly S.A.C.I.

Δερματικές βλάβες

Αξίζει κανείς να γνωρίζει ότι η άμετρη 
έκθεση στον ήλιο αυξάνει τον κίνδυνο 
για δύο είδη δερματικών αλλοιώσεων, 
τους μελανοκυτταρικούς και τους μη 
μελανοκυτταρικούς όγκους. Στην κα-
τηγορία των μελανοκυτταρικών όγκων 
ανήκει το μελάνωμα, ένας σπάνιος, επι-
θετικός, κακοήθης όγκος του δέρματος, 
στη δημιουργία του οποίου εκτός από 
την ακτινοβολία εμπλέκονται έντονα και 
γενετικοί προδιαθεσικοί παράγοντες. 
H δεύτερη κατηγορία αλλοιώσεων, οι 
μη-μελανοκυτταρικοί όγκοι, περιλαμ-
βάνουν δύο είδη όγκων: Πρώτον, το συ-

χνό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, το 
οποίο είναι η λιγότερο επιθετική μορφή 
δερματικής κακοήθειας και για τη θερα-
πεία της οποίας συνήθως αρκεί μία σω-
στή χειρουργική αφαίρεση. Δεύτερον, 
πιο επικίνδυνο και ολοένα και πιο συχνό, 
το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, το 
οποίο επεκτείνεται πιο γρήγορα από το 
βασικοκυτταρικό και η έγκαιρη διάγνω-
σή του μπορεί να γλιτώσει τον ασθενή 
από μεγαλύτερες ταλαιπωρίες.  
Εκτός από τους όγκους στο δέρμα των 
ασθενών, ένας Δερματολόγος μπορεί να 
διακρίνει και κάποιες προ-καρκινικές 
βλάβες, τις λεγόμενες ακτινικές υπερ-
κερατώσεις. Σημαντική είναι η επίδραση 
της ακτινοβολίας και για την εκδήλωση 
αυτών των βλαβών. Τις συναντάμε κυρί-
ως στα χρονίως ηλιοεκτεθειμένα σημεία 
τους σώματος, όπως το πρόσωπο, το 
κεφάλι, στις άκρες χείρες και συνήθως 
είναι πολλαπλές. Είναι πολύ συχνές και 
σύμφωνα με κάποιες καταγραφές στην 
Αμερική συναντώνται σχεδόν στο 83% 
των ανδρών και το 64% των γυναικών 
ηλικίας μεταξύ 60-69. Άλλοι παράγοντες 
κινδύνου για τις ακτινικές υπερκερατώ-
σεις, εκτός από την ηλιακή ακτινοβολία, 
είναι η μεγάλη ηλικία, το φύλο (είναι 
συχνότερο στους άνδρες), το ανοιχτό 
χρώμα δέρματος, το επάγγελμα ή η απα-
σχόληση με έκθεση στον ήλιο και η ανο-
σοκαταστολή (π.χ. μεταμοσχευθέντες 
ασθενείς). Οι ακτινικές υπερκερατώσεις, 
αν παραμείνουν για πολλά χρόνια χω-
ρίς θεραπεία, μπορεί να εξελιχθούν σε 
ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Για το λό-
γο αυτό, η σημασία της διάγνωσης  των 

ακτινικών υπερκερατώσεων είναι 
μεγάλη, καθώς όπως ήδη αναφέρθη-
κε αποτελούν προκαρκινικές βλάβες 
και η σωστή αντιμετώπισή τους από 
τον Δερματολόγο έχει καθοριστική  
σημασία, αφού μπορεί να μειώσει 
τον κίνδυνο εξέλιξης των βλαβών 
αυτών σε κακοήθεια και να σώσει τη 
ζωή των ασθενών. 
Μία σημαντική πληροφορία που πρέ-
πει να έχουμε στο μυαλό μας όλοι, 
Δερματολόγοι και ασθενείς, είναι ότι 
ο ασθενής εκείνος που έχει εκδη-
λώσει μία προκαρκινική ή καρκινική 
βλάβη από την έκθεση στον ήλιο, έ-
χει πολλαπλώς αυξημένο κίνδυνο να 
εμφανίσει και άλλες παρόμοιες βλά-
βες. Οι ακτινικές υπερκερατώσεις και 
τα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν μία 
χρόνια πάθηση. Οι ασθενείς αυτοί θα 
πρέπει συνεπώς να βρίσκονται υπό 
τη στενή παρακολούθηση του Δερ-
ματολόγου τους, να αποφεύγουν την 
έκθεση στον ήλιο και κυρίως τις ώρες 
μεταξύ 10.00-16.00, αλλά και να φρο-
ντίζουν το δέρμα τους σωστά στη δι-
άρκεια της ημέρας. 

Actinica για υψηλή  
προστασία από τον ήλιο

Το κυρίαρχο όπλο στη φαρέτρα μας 
απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία 
είναι τα αντηλιακά. Οι οδηγίες για 
τη σωστή χρήση των αντηλιακών 
όμως συνήθως δεν είναι γνωστές 
ή παραβλέπονται. Τα περισσότερα 
αντηλιακά φίλτρα για να διατηρούν 
στο μέγιστο τη δράση τους απαιτούν 
συχνή επανάληψη της εφαρμογής 
τους (ανά δύο ώρες), καθώς και ε-
πανάληψη εφαρμογής μετά από έ-
ντονη εφίδρωση ή βουτιά στο νερό. 
Πρόσφατα, έχουν κυκλοφορήσει 
κάποια αντηλιακά πιο ανθεκτικά στο 
νερό. Η συμμόρφωση όμως των α-
σθενών με όλες αυτές τις οδηγίες δεν 
είναι υψηλή. 
Έτσι, η ανάγκη για ακόμα μεγαλύτε-
ρη  αντηλιακή προστασία δημιουργεί 
ένα θεραπευτικό κενό, που έρχονται 
να καλύψουν ειδικά σκευάσματα, 
όπως το Actinica. Το Actinica είναι 
ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που 
προσφέρει μία πολύ υψηλή προ-
στασία από UVA/UVB, εφαρμόζεται 
μία φορά την ημέρα πριν την έκθε-
ση στον ήλιο και αποδεδειγμένα, με 
βάση κλινικές μελέτες, όχι μόνο προ-
φυλάσσει το δέρμα από την ηλιακή 
ακτινοβολία και μειώνει την έκφυση 
νέων ακτινικών υπερκερατώσεων 
κατά 53%, αλλά μειώνει και τον κίν-
δυνο ανάπτυξης ακανθοκυτταρικών 
καρκινωμάτων του δέρματος. Η χρή-
ση του Actinica βέβαια σε καμία περί-
πτωση δεν σημαίνει ότι οι ασθενείς 
με αυξημένο κίνδυνο μπορούν να 
εκτίθενται χωρίς μέτρο στην ηλιακή 
ακτινοβολία. ●

Πώς να Προςτατευθουμε 
αΠο την ηλιακη ακτινοβολια

Τι θα πρέπει να προσέξουμε για να αποφύγουμε την εκδήλωση βλαβών στο δέρμα 
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 το Actinica 
εφαρμόζεται μία 
φορά την ημέρα 
πριν την έκθεση 

στον ήλιο και 
προφυλάσσει το 
δέρμα από την 

ακτινοβολία, μει-
ώνει την έκφυση 
νέων ακτινικών 
υπερκερατώ-
σεων καθώς 

και τον κίνδυνο 
ανάπτυξης ακαν-

θοκυτταρικών 
καρκινωμάτων 
του δέρματος. 

Αρετή Ελευθεριάδη, 
Dermatologist – Venereologist Jr. 

Medical Advisor Pharmaserve
 – Lilly S.A.C.I.
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«Δημιουργώντας» γονείς 
επί 42 χρόνια 

Προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες του στο σήμε-
ρα, δημιουργεί και προσφέρει ένα νέο ταξίδι 
«patient’s experience trip» για να μετατρέψει τις 
μοναδικές στιγμές της γέννησης του παιδιού, σε 
μια αξέχαστη εμπειρία ζωής. Σε αυτό το ταξίδι 
ζωής, σας στηρίζει μια κορυφαία ομάδα έμπει-
ρων και εξειδικευμένων επιστημόνων, μαιών, 
νοσηλευτών, διοικητικού προσωπικού, που 
φροντίζουν κάθε μητέρα και κάθε μωρό από τη 
συμβουλευτική και τον προγεννητικό έλεγχο 
μέχρι την περίοδο μετά τον τοκετό. 
Το ΜΗΤΕΡΑ σας παρέχει ό,τι πιο σύγχρονο έχει να 
προσφέρει η τεχνολογία και η ιατρική με πλήρως 
οργανωμένα τμήματα και κλινικές, που μπορούν 
να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη παρουσια-

ο ΜΗΤΕΡΑ, μέλος του 
μεγαλύτερου ιδιωτικού 
ομίλου παροχής υπηρε-

σιών υγείας στην Ελλάδα Hellenic 
Healthcare Group (HHG), αποτελεί 
εδώ και 42 χρόνια την κορυφαία 
και πλέον αξιόπιστη επιλογή κάθε 
γονιού για τη γέννηση του παιδιού 
του. Από το 1979,  αντιμετωπίζο-
ντας με τον απαραίτητο σεβασμό, 
φροντίδα και στοργή τη γέννηση 
του παιδιού, ζει μαζί μας τη μαγική 
στιγμή της δημιουργίας ζωής. Κάθε 
μητέρα που φέρνει στον κόσμο μια 
ζωή, στο ΜΗΤΕΡΑ υποστηρίζεται 
από 42 χρόνια εμπειρίας, εξειδί-
κευσης και φροντίδας.

στεί κατά τη διάρκεια της κύησης, αλλά και μετά 
τον τοκετό, ώστε οι μελλοντικοί γονείς να νιώ-
θουν απόλυτα ασφαλείς. 

Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, 
οικείο και άνετο περιβάλλον 

Στο ΜΗΤΕΡΑ αναβαθμίζονται συνεχώς οι εγκατα-
στάσεις που φιλοξενούν τους γονείς και το μωρό 
τους, δημιουργώντας ένα πρότυπο νοσοκομείο 
που διαθέτει υπερσύγχρονες αίθουσες τοκετών, 
αίθουσες ωδίνων και δωμάτια ειδικά διαμορφω-
μένα, για την πιο ευχάριστη και μοναδική εμπει-
ρία σε ένα φιλικό κι προστατευμένο περιβάλλον.
Με στόχο την προσφορά ενός ιδανικού «πρώ-
του σπιτιού», υιοθετείται η αντίληψη Home in 
Hospital, με όλους τους χώρους να είναι έτσι 
σχεδιασμένοι ώστε οι επισκέπτες να αισθάνο-
νται ότι ήρθαν στο «σπίτι» τους, σε ένα οικείο 
αλλά και πολυτελές περιβάλλον. Επίσης με την 
πλήρη αναδιαμόρφωση των ορόφων του ΜΗ-
ΤΕΡΑ, δημιουργούνται δωμάτια και σουίτες που 
επάξια συγκαταλέγονται ανάμεσα στα καλύτερα 
παγκοσμίως και απαντούν στις προσδοκίες ό-
λων για μια ευχάριστη και άνετη διαμονή, παρα-
πέμποντας σε ένα ζεστό και άνετο σπίτι, το δικό 
σας σπίτι. 
Το ΜΗΤΕΡΑ έχοντας επιλέξει σαν στρατηγικό 
συνεργάτη εδώ και αρκετό καιρό το αρχιτεκτο-
νικό γραφείο «Soulis and Berlic Architects», με 
τον Σπύρο Σούλη και την ομάδα του να έχουν επι-
μεληθεί όλο τον σχεδιασμό και το interior design 
μέχρι και τη μικρότερη λεπτομέρεια όλων των 
χώρων που σταδιακά ανακαινίζουμε.

Γαστρονομική εμπειρία

Φροντίζοντας την υγεία, αλλά και την καλή κατά-
σταση της μητέρας, το νοσοκομείο δεν θα μπο-
ρούσε να παραλείψει τη διασφάλιση μιας θρε-
πτικά ισορροπημένης διατροφής. Ο σεφ Άκης 
Πετρετζίκης, σε συνεργασία με τους Κλινικούς 
Διαιτολόγους του ΜΗΤΕΡΑ, σχεδιάζει με λεπτο-

μέρεια μια σειρά γευστικών επιλογών 
–φτιαγμένες με τα πιο αγνά και φρέ-
σκα υλικά– που καλύπτουν όλες τις 
προσδοκίες της νέας μαμάς και συμ-
βάλλουν στην καλή ψυχολογία της. 

«Μητέρα στο σπίτι» 
και άλλα προνόμια

Αλλά και όταν αναχωρήσουν οι νέοι 
γονείς από το μαιευτήριο για το σπίτι,  
το ΜΗΤΕΡΑ και οι άνθρωποί του παρα-
μένουν δίπλα τους και συνεχίζουν να 
στηρίζουν και να φροντίζουν εκείνους 
και το μωρό τους. Με την υπηρεσία 
«Μητέρα στο σπίτι» λαμβάνετε φρο-
ντίδα υψηλού επιπέδου στο χώρο σας, 
που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ενη-

μέρωση για τον μητρικό θηλασμό, την περιποί-
ηση της λεχώνας αλλά και αναίμακτες εξετάσεις 
για το νεογνό σας. Το εξειδικευμένο και έμπειρο 
προσωπικό του ΜΗΤΕΡΑ βρίσκεται σε άμεση και 
συνεχή επικοινωνία με τον ιατρό σας, ενώ η συ-
νεργασία με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου 
σάς παρέχει μια ολοκληρωμένη υποστήριξη. 
Και η προσφορά παροχής υπηρεσιών και ιδιαί-
τερων προνομίων δεν σταματά εδώ. Οι γυναίκες 
που επιλέγουν το ΜΗΤΕΡΑ έχουν στη διάθεσή 
τους δωρεάν μαθήματα μητρικού θηλασμού, μα-
θήματα προγεννητικής yoga, μασάζ, δωρεάν υ-
πηρεσίες υγείας αλλά και ομορφιάς. Παράλληλα, 
κάθε παιδί που γεννιέται στο ΜΗΤΕΡΑ, λαμβάνει 
ένα μοναδικό  πρόγραμμα ασφάλισης υγείας της 
Εθνικής Ασφαλιστικής, χωρίς καμία επιβάρυνση 
ασφαλίστρων για τους πρώτους 6 μήνες. ●

www.mitera.gr

Περισσότερα 
από 500.000 

μωρά, σχεδόν το 
11% των παιδιών 

που έχουν γεννη-
θεί στην Ελλάδα 
από το 1979 έως 
σήμερα, έχουν 
γεννηθεί στο 

ΜΗΤΕΡΑ, το νο-
σοκομείο που 42 
χρόνια τώρα «δη-
μιουργεί» γονείς!

ΜΗΤΕΡΑ: ΕνΑ νΕΑς γΕνιΑς νοςοκοΜΕιο 
γιΑ ΜιΑ νΕΑ γΕνιΑ ΠΑιδιών  

Ασφάλεια και άνεση, σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ TAKEDA HELLAS 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

14

ταν τα πάντα στην Takeda ξε-
κινούν µε την ερώτηση «πώς 
µπορούµε να κάνουµε περισ-

σότερα για τους ασθενείς µας;», αντι-
λαµβανόµαστε ότι θα ήταν αδύνατον 
αυτή η επιθυµία για το περισσότερο και 
το καλύτερο να µην επεκτείνεται και στο 
ανθρώπινο δυναµικό της. Το εργασιακό 
περιβάλλον που δηµιουργεί, αποδεικνύ-
ει ότι νοιάζεται, υπολογίζει και στηρίζει 
τους εργαζόµενους, όπως και τους α-
σθενείς, και αυτό αναγνωρίζεται και επι-
βραβεύεται.

Η Takeda Hellas, ηγέτης στον κλάδο της 
βιο-φαρµακευτικής, αναδείχθηκε 5η 
ανάµεσα στις εταιρείες µε το καλύτερο 
εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, 
στην κατηγορία «10 καλύτερες εταιρείες 
µε 50-250 εργαζόµενους», στα φετινά 
Best Workplaces 2021. Μετά από έναν 
χρόνο εργασίας υπό συνθήκες πανδη-
µίας, η βράβευση της Takeda Hellas α-
ποδεικνύει την προσαρµοστικότητα της 
εταιρείας στη νέα πραγµατικότητα, η 
οποία δεν επηρέασε στο ελάχιστο την 
προσήλωσή της στην παροχή βέλτιστων 
συνθηκών εργασίας στο προσωπικό και 
στους συνεργάτες της.

Η Takeda Hellas επενδύει 
και υποστηρίζει τους

 ανθρώπους της

Ανάµεσα στις ενέργειες που την έκαναν 
να ξεχωρίσει είναι και ο τρόπος που δι-
αχειρίστηκε την πανδηµία και ανταπο-
κρίθηκε στις ανάγκες των εργαζοµένων. 
Πιο συγκεκριµένα µε την υιοθέτηση της 
τηλεργασίας ως κύριο τρόπο εργασίας, 
η Takeda Hellas φρόντισε ώστε να διε-
ξάγεται όσο το δυνατόν πιο εύκολα και 
αποτελεσµατικά, προφέροντας χρηµα-
τικό ποσό στους εργαζόµενους για την 
προµήθεια εξοπλισµού για την οργάνω-
ση του χώρου εργασίας στο σπίτι, καλύ-
πτοντας τα έξοδα σύνδεσης στο διαδί-
κτυο και απεριόριστο χρόνο οµιλίας µέ-
σω κινητών. Παράλληλα, η εταιρεία κατά 
τη διάρκεια του lockdown, φρόντιζε να 
αποφεύγει συναντήσεις το µεσηµέρι, ώ-

στε να επιτρέπει στους εργαζοµένους να 
απολαµβάνουν το µεσηµεριανό φαγητό 
µε την οικογένειά τους.
Για την προστασία της υγείας των εργα-
ζοµένων, η Takeda Hellas απέστειλε στις 
οικίες τους προστατευτικές µάσκες προ-
σώπου και αντισηπτικά χεριών, καθώς 
επίσης για τους εργαζόµενους που δεν 
διαθέτουν εταιρικό ή προσωπικό αυτο-
κίνητο κάλυψε τα έξοδα για µετακίνηση 
µε ταξί.

Ταυτόχρονα, µεγάλη προτεραιότητα 
δόθηκε στη διατήρηση της ποιοτικής 
επαφής και της συντροφικότητας µε-
ταξύ των εργαζοµένων, πράγµα που 
επιτεύχθηκε µέσω συχνών διαδικτυα-
κών συναντήσεων πέραν των καθαρά 
επαγγελµατικών, όπως ενηµερωτικές 
οµιλίες σχετικά µε όλες τις πτυχές της 
πανδηµίας, διαγωνισµών φωτογραφίας 
και διαδικτυακής χριστουγεννιάτικης 
εκδήλωσης για τους εργαζόµενους και 
τις οικογένειές τους.
∆ιαχρονικά η Takeda επενδύει στους αν-
θρώπους της, προσφέροντας όλα τα α-
παραίτητα εργαλεία και υποστήριξη για 
την ένταξή τους στην εταιρεία αλλά και 
την ανάπτυξη των ταλέντων τους. Πα-
ράλληλα, φροντίζει να αναγνωρίζονται 
και να επιβραβεύονται οι προσπάθειες 
σε ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο, ενώ προ-
σφέρει µια σειρά αξιόλογων παροχών 
όπως πρόγραµµα ασφάλισης υγείας και 
συνταξιοδοτικό, κουπόνια εστιατορίων, 
παροχή bonus και εξοπλισµού, πρόσβα-
ση σε γυµναστήριο και οργάνωση δρα-
στηριοτήτων που προάγουν την υγεία. 
Επιπλέον, η εταιρεία για τη διασφάλιση 
και της ψυχικής υγείας παρέχει δωρε-
άν γραµµή ψυχολογικής υποστήριξης 
στους εργαζοµένους και στα µέλη των 
οικογενειών τους.

Η φιλοσοφία του
 “Takeda-ism”

Κατά τη βράβευση, ο Γενικός ∆ιευθυντής 
της Takeda Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας 
κ. Γεώργιος - Φαίδων Καλοµοίρης δή-
λωσε: «Η Takeda έχει χτιστεί πάνω στις 

πανανθρώπινες αρχές της εντιµό-
τητας, της δικαιοσύνης, της ειλικρί-
νειας και της επιµονής. Αυτή είναι 
η φιλοσοφία του “Takeda-ism” που 
διέπει κάθε δραστηριότητα της ε-
ταιρείας εδώ και δυόµισι αιώνες. 
Προκειµένου να µπορέσουµε να 
φέρουµε εις πέρας την αποστολή 
µας, να προσφέρουµε καλύτε-
ρη ζωή σε όλους τους ασθενείς, 
θα πρέπει να φροντίζουµε ώστε 
οι άνθρωποί µας να είναι σε θέση 
να αποδίδουν πάντα στο µέγιστο 
των δυνατοτήτων τους. Και γνωρί-
ζουµε ότι για να γίνει πράξη αυτό, 
πρέπει να φροντίζουµε ώστε να 
τους προσφέρουµε τα καλύτερα 
εργαλεία και τις καλύτερες δυνα-
τές συνθήκες και την απαραίτητη 
στήριξη προκειµένου να τους ε-
µπνέουµε συνεχώς και να τους εν-
θαρρύνουµε στο απαιτητικό έργο 
τους. Η διάκριση της εταιρείας µας 
µε την τοποθέτηση στο Top 5 στα 
φετινά βραβεία Best Workplaces, 
αποτελεί την αναγνώριση ότι κάτι 
κάνουµε σωστά στην έµπρακτη υ-
λοποίηση των αρχών και της φιλο-
σοφίας µας».

Η εταιρεία

Η Takeda είναι βιο-φαρµακευτική 
εταιρεία µε ηγετική θέση παγκο-
σµίως, µε έδρα την Ιαπωνία. Έχο-
ντας ως βάση σταθερές αξίες και 
προσανατολισµό στην έρευνα και 
την ανάπτυξη, εστιάζει σε τέσσερις 
βασικούς θεραπευτικούς τοµείς 
της ογκολογίας, της γαστρεντερο-
λογίας (GI), των σπάνιων παθήσε-
ων και της νευρολογίας, καθώς και 
σε επενδύσεις που στοχεύουν στα 
παράγωγα αίµατος και στα εµβό-
λια. Τα φάρµακά της διατίθενται σε 
περίπου 80 χώρες και γεωγραφικές 
περιοχές παγκοσµίως. ●
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Η εταιρεία-ηγέτης στον κλάδο της βιο-φαρμακευτικής διακρίθηκε στα φετινά Best Workplaces
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Συμπτώματα

Τα συνηθέστερα συµπτώµατα είναι διάρροιες µε 
ή χωρίς πρόσµειξη αίµατος και βλέννης, πόνος 
στην κοιλιά, αδυναµία και απώλεια βάρους. Χα-
ρακτηριστικά των συµπτωµάτων, που τα ξεχωρί-
ζουν από τα απλά συµπτώµατα του ευερέθιστου 
εντέρου ή της «σπαστικής κολίτιδας» και πρέπει 
να προβληµατίσουν τον ασθενή ώστε να ζητήσει 
ιατρική βοήθεια, είναι η πρόσφατη έναρξή τους, 
η νυκτερινή αφύπνιση λόγω αυτών, η δεκατική 
πυρετική κίνηση, το αίµα στις κενώσεις και η α-
πώλεια βάρους. Επίσης, µπορεί να συνυπάρχουν 
κλινικές εκδηλώσεις και από άλλα όργανα όπως 
πόνος και φλεγµονή στις αρθρώσεις, φλεγµονή 
στον οφθαλµό, άφθες στο στόµα, δερµατικά ε-
ξανθήµατα κ.ά.

Διάγνωση

Σε όλες τις περιπτώσεις η διάγνωση γίνεται µε 
κολονοσκόπηση και λήψη βιοψιών. Η εξέταση, 
αν και φοβίζει τους περισσότερους, γίνεται πλέ-
ον µε µέθη µε καθόλου ή ελάχιστη δυσφορία για 
τον ασθενή. Φυσικά θα χρειαστούν και εξετάσεις 
αίµατος, αλλά και πιθανώς άλλες απεικονιστικές 
εξετάσεις, όπως ασύρµατη ενδοσκόπηση του 
λεπτού εντέρου µε κάψουλα, µαγνητική εντε-
ρογραφία ή αξονική τοµογραφία. Τα τελευταία 
χρόνια στην έγκαιρη διάγνωση βοήθησε αρκε-
τά µία εξέταση κοπράνων, που λέγεται καλπρο-
τεκτίνη και ανιχνεύει την παρουσία φλεγµονής 
στο έντερο, διακρίνοντας µε αυτό τον τρόπο τη 
νόσο από τα απλά λειτουργικά ενοχλήµατα που 
έχει αρκετός κόσµος (µετεωρισµός, εναλλαγές 
κενώσεων, διάρροιες, πόνος στην κοιλιά) και τον 
προβληµατίζουν στην καθηµερινότητά του. 

όρος ΙΦΝΕ σηµαίνει Ιδιοπαθή 
Φλεγµονώδη Νοσήµατα του Ε-
ντέρου και αναφέρεται πρακτικά 

σε δύο παθήσεις του γαστρεντερικού, την 
ελκώδη κολίτιδα και τη νόσο του Crohn. 
Η ελκώδης κολίτιδα προσβάλλει αποκλει-
στικά το παχύ έντερο, ενώ η νόσος Crohn 
µπορεί να προσβάλει οποιοδήποτε τµήµα 
του γαστρεντερικού (οισοφάγος, λεπτό έ-
ντερο, παχύ έντερο, πρωκτός). Αποτελούν 
χρόνιες φλεγµονές του γαστρεντερικού 
άγνωστης αιτιολογίας, που προσβάλλουν 
συνήθως άτοµα νέας ηλικίας ανεξαρτήτως 
φύλου, αναφέρει ο Νικόλαος Κυριάκος, 
∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Επι-
µελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής 
401 Στρατιωτικού Νοσοκοµείου.

 Έρευνες έχουν δείξει ότι ουσιαστικά πρό-
κειται για διαταραχή της απάντησης του 
ανοσολογικού µας συστήµατος σε εξωτε-
ρικούς παράγοντες (τοξίνες, ιοί, µικρόβια). 
∆εν µεταδίδονται ούτε κληρονοµούνται 
από άτοµο σε άτοµο, όµως σχετίζονται µε 
κάποια κληρονοµικότητα, αφού έως και το 
1/3 των ασθενών µε ΙΦΝΕ µπορεί να έχουν 
συγγενείς που πάσχουν από ελκώδη κολί-
τιδα ή νόσο Crohn. Σύµφωνα µε µελέτες η 
συχνότητα της νόσου στη χώρα µας υπο-
λογίζεται στο 0.2-0.3% του πληθυσµού, που 
σηµαίνει ότι υπάρχουν περίπου 20.000 έως 
30.000 ασθενείς µε ΙΦΝΕ.

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι κυρίως φαρµακευτική αλλά πε-
ριλαµβάνει και διαιτητικές τροποποιήσεις. Τα 
φάρµακα «µπλοκάρουν» κάποιο «µονοπάτι» της 
φλεγµονής, ώστε αυτή να υποχωρήσει, κάνο-
ντάς το είτε µε γενικό τρόπο όπως η κορτιζόνη 
είτε πιο στοχευµένα όπως οι βιολογικοί παρά-
γοντες.
Μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχαν στη διάθεσή µας 
µόνο τα σκευάσµατα µεσαλαζίνης, τα οποία α-
ποτελούσαν την πρώτη και πιο «ήπια» θεραπεία, 
η κορτιζόνη µε τις γνωστές παρενέργειες και τα 
ανοσοτροποποιητικά (αζαθειοπρίνη, µεθοτρε-
ξάτη). Πλέον η ιατρική επιστήµη έχει προσφέρει 
περισσότερα εφόδια στην αντιµετώπιση των 
νοσηµάτων αυτών:

1.  Β ι ολογικοί  π αρ άγον τ ες  ( I nf l ix imab, 
Adalimumab, Vedolizumab, Ustekinumab): Χορη-
γούνται ενδοφλέβια ή υποδόρια σε αραιά χρο-
νικά διαστήµατα (από 1 φορά ανά 2 εβδοµάδες 
έως 1 φορά ανά 2 µήνες). Τα φάρµακα αυτά 
έφεραν επανάσταση στην αντιµετώπιση των 
νοσηµάτων αυτών, λόγω της αποτελεσµατικό-
τητάς τους και των λίγων παρενεργειών τους 
συγκριτικά µε τα οφέλη που προσφέρουν.

2 .  Β ιο οµοειδή  (b iosimilars  Inf l ix imab & 
Adalimumab): Πρόκειται για φάρµακα σχεδια-
σµένα έτσι ώστε να παρουσιάζουν υψηλό βαθ-
µό οµοιότητας και συνεπώς ισοδύναµη βιολο-
γική δραστικότητα, αποτελεσµατικότητα και 
ασφάλεια µε τους ήδη εγκεκριµένους βιολο-
γικούς παράγοντες που αναφέραµε. Καθώς η 
διαδικασία ανάπτυξης των βιοοµοειδών φαρ-
µάκων ολοκληρώνεται σε πιο µικρό χρονικό δι-
άστηµα και µε µικρότερα κόστη από αυτά που 
είχαν χρειαστεί για την ανάπτυξη του φαρµά-
κου αναφοράς, τα βιοοµοειδή φάρµακα διατί-
θενται σε χαµηλότερες τιµές και συχνά προκα-
λούν ακόµα και πτώση της τιµής του φαρµάκου 
αναφοράς. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 
µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης, εξοικο-
νόµηση πόρων για τα ήδη βεβαρυµµένα συ-
στήµατα υγείας αλλά και αυξηµένη πρόσβαση 
των ασθενών στις θεραπείες αυτές. 

3. Τα µικρά µόρια (Tofacitinib): Χορηγούνται 
από το στόµα καθηµερινά και εµποδίζουν ε-
κλεκτικά τη δράση κάποιων φλεγµονωδών πα-
ραγόντων, όπως είναι οι ιντερλευκίνες.

Χειρουργική θεραπεία

Στη νόσο Crohn δυστυχώς άνω του 1/3 των α-
σθενών θα χρειασθεί χειρουργική επέµβαση 
κάποια στιγµή στην πορεία της νόσου, λόγω 
κάποιας επιπλοκής (συρίγγια, στένωση, από-
στηµα). Στην ελκώδη κολίτιδα λίγοι ασθενείς µε 
σοβαρή νόσο που δεν απαντά στη φαρµακευ-
τική θεραπεία θα χρειαστεί να υποβληθούν σε 
χειρουργική θεραπεία. Στους ασθενείς αυτούς 
η χειρουργική θεραπεία είναι η ολική κολεκτο-
µή. Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θερα-
πεία µειώνουν τις πιθανότητες να οδηγηθεί ο 
ασθενής στο χειρουργείο.

Αλλαγές του τρόπου ζωής

Γενικά, οι ασθενείς πρέπει να ακολουθούν υγι-
εινή διατροφή, αποφεύγοντας τα λιπαρά, τα 
τηγανητά, την κατάχρηση αλκοόλ αλλά και το 
κάπνισµα, το οποίο µειώνει την αποτελεσµατι-
κότητα της θεραπείας, κυρίως στη νόσο Crohn. 
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η δίαιτα 
δεν επιδεινώνει την πορεία της νόσου. Όταν η 
νόσος είναι σε έξαρση, ο ασθενής καλό είναι να 
αποφεύγει τις πολλές φυτικές ίνες, τα όσπρια 
και τα γαλακτοκοµικά. Όταν η νόσος είναι σε 
ύφεση, ο ασθενής µπορεί να τρώει ό,τι επιθυ-
µεί χωρίς άγχος και ενοχές. Εξατοµικευµένα 
κάποιες διαιτητικές τροποποιήσεις όπως η α-
ποφυγή λακτόζης, γλουτένης ή επεξεργασµέ-
νων τροφίµων, πάντα σε συνεννόηση µε τον 
γαστρεντερολόγο ή τον διαιτολόγο, µπορεί να 
περιορίσουν τα συµπτώµατα.
Η φύση της νόσου είναι τέτοια ώστε επηρεά-
ζεται από το άγχος και την ανασφάλεια του α-
σθενούς. Συχνά βλέπουµε τους ασθενείς µας 
να παρουσιάζουν έξαρση των συµπτωµάτων 
όταν βιώνουν δύσκολες καταστάσεις. Καθή-
κον του ιατρού δεν είναι µόνο να επιλέξει την 
κατάλληλη θεραπεία, αλλά να βρίσκεται δίπλα 
στον ασθενή του, και να τον ενισχύει ψυχολογι-
κά στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει λόγω της 
πάθησής του. Η φυσιολογική καθηµερινότητα 
χωρίς περιορισµούς αποτελεί τις περισσότερες 
φορές έναν εφικτό στόχο. ●

ΙΦΝΕ - ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΝΤΕΡΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η φυσιολογική καθημερινότητα χωρίς περιορισμούς αποτελεί έναν εφικτό στόχο
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αντιμετώπιση 
των νοσημά-
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χρήση ορών και ενδοφλέβιων θερα-
πειών αυξάνεται µε ταχύτατους ρυθ-
µούς στον ιατρικό κόσµο. Αποτελεί 

έναν αποτελεσµατικό, γρήγορο και πάνω από 
όλα ασφαλή τρόπο χορήγησης απαραίτητων 
θρεπτικών συστατικών στο σώµα. 

Τι είναι η IV θεραπεία & πώς
 μπορεί να με βοηθήσει;

Η ενδοφλέβια (IV) έγχυση:
• Βιταµινών
• Μετάλλων
• Αµινοξέων 
• Χηλικών παραγόντων και 
• Αντιοξειδωτικών
Είναι ένας γρήγορος, αποτελεσµατικός, ασφα-
λής και ισχυρός τρόπος χορήγησης ζωτικών 
θρεπτικών συστατικών στο σώµα. 

Πού μπορεί να με 
βοηθήσει η θεραπεία IV;

• Αντιοξείδωση 
• Αντιγήρανση
• Υπερκόπωση και ατονία
Η παράγωγη ενέργειας στα κύτταρα βασίζεται 
στη µεταφορά ηλεκτρονίων µέσα σε µικροσκο-
πικά οργανίδια, τα µιτοχόνδρια. Κατά τη διάρ-
κεια αυτής της διαδικασίας πολλά ηλεκτρόνια 
«δραπετεύουν» µε αποτέλεσµα να σχηµατί-
ζουν τις ελεύθερες ρίζες. Αυτά τα σωµατίδια 
µπορούν να προσκρούσουν σε πρωτεΐνες (ορ-
µόνες, ένζυµα κ.τ.λ.), λιπίδια (Ω3, Ω6, κυτταρική 
µεµβράνη) και στο DNA προκαλώντας ανεπα-
νόρθωτη ζηµιά.
 

Αυτή η ζημιά μεταφράζεται:

• Σαν µείωση του κολλαγόνου και της ποιότη-
τας του δέρµατος 
• Μειωµένη παράγωγη ενέργειας 
• Μείωση παράγωγης ορµονών
• Μείωση της ζωής των κυττάρων
• Πιο αδύναµο ανοσοποιητικό και γενικά µειω-

µένη ποιότητα ζωής.  
Αυτή η ζηµιά καθορίζεται από περιβαλλοντι-
κούς παράγοντες, από τον τρόπο ζωή µας, 
από την κληρονοµικότητα αλλά και τη διατρο-
φή µας.

Η αντιοξείδωση και κατ’ επέκταση η σωστή λει-
τουργία των κυττάρων των ζωτικών οργάνων 
µας είναι από τις πιο σηµαντικές λειτουργίες 
που γίνονται στον οργανισµό µας.  Αυτή γίνεται 
είτε µε αντιοξειδωτικές ουσίες που παράγονται 
στον οργανισµό µας (π.χ. γλουταθιόνη) είτε µε 
βιταµίνες που παίρνουµε από τη διατροφή µας 
(βιταµίνη C, βιταµίνη Ε κ.λπ.).

Προσπαθώ να χάσω κιλά 
και δεν μπορώ;

Μεταβολικό µοντάρισµα - Γιατί µπορεί να µε 
βοηθήσει ο Ορός;

Πολλές φόρες νιώθουµε ότι ο οργανισµός µας 
έχει µπλοκάρει. Παρατηρούµε κατακράτηση 
υγρών, φουσκώµατα στα έντερα, και όσο και 
να προσπαθούµε δεν µπορούµε να χάσουµε 
τα περιττά κιλά, έχοντας µια αίσθηση ότι κάτι 
πρέπει να γίνει άµεσα για να «ξυπνήσουµε» τον 
µεταβολισµό µας. Αυτό συνήθως µεταφράζεται 
στον οργανισµό µας σε µείωση ή αύξηση ορµο-
νών, όπως αύξηση κορτιζόλης, οιστρογόνων 
και ινσουλίνης και µείωση της τεστοστερόνης 
(στους άντρες). Με την πάροδο του χρόνου, 
όλο και περισσότεροι άνθρωποι από τον χώρο 
του αθλητισµού και της τέχνης έχουν βάλει στο 
καθηµερινό τους πρόγραµµα τη χρήση ενδο-
φλέβιων θεραπειών ως µέσο ταχείας αποκα-
τάστασης.

Οροί REVIV

Στην Ελλάδα, εδώ και αρκετά χρόνια δραστη-
ριοποιείται η εταιρεία REVIV, η οποία εκπρο-
σωπείται αποκλειστικά από το Athens Beverly 
Hills Medical Group, µε ιατρικά κέντρα στη 
Γλυφάδα (Λεωφόρος Βουλιαγµένης 96), στο Κο-

ΝΕΑ ΤΑΣΗ 
ΟΙ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ 
Εμπειρία αναζωογόνησης και αποκατάστασης  

από το Athens Beverly Hills – Medical Group

H λωνάκι (Μηλιώνη 8) και στη Λεµεσό (Αρχιεπί-
σκοπου Μακαρίου Γ΄22).
Οι πιστοποιηµένοι οροί REVIV καλύπτουν ποι-
κίλες ανάγκες ευεξίας, συµπληρώνοντας ενυ-
δάτωση, βοηθώντας την αποκατάσταση από 
ασθένεια, jetlag ή hangover, αποκαθιστώντας 
τα επίπεδα βιταµινών και θρεπτικών ουσιών, 
προσφέροντάς σας αναζωογονηµένη εµφά-
νιση και ενέργεια.
Συγκεκριµένα :
1. Το Hydromax περιέχει ηλεκτρολύτες για 
την αποκατάσταση της ενυδάτωσης χάρη 
στην περιεκτικότητά του σε σελήνιο και ψευ-
δάργυρο.
2. Το Vitaglow περιέχει γλουταθειόνη, το πιο 
ισχυρό αντιοξειδωτικό που χαρίζει λάµψη και 
κάνει εις βάθος καθαρισµό ζωτικών οργάνων.
3. Το Ultraviv καταπολεµά τα συµπτώµατα του 
hangover και του jetlag.
4. Το Megaboost περιέχει Β12, µέταλλα και βι-
ταµίνη C για ενίσχυση της ενέργειας και της 
παραγωγικότητας ενώ θωρακίζει τον οργανι-
σµό έναντι των ιώσεων.
5. Το Royal Flushαποτοξινώνει, θεραπεύει 
φλεγµονές και χαρίζει µέγιστη ενέργεια.

Είναι ασφαλής η χορήγηση των
 ενδοφλέβιων θεραπειών;

Η διαχείριση των ενδοφλέβιων θεραπειών 
γίνεται από εξειδικευµένο ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό µε πολυετή εµπειρία και 
καθιστούν τη διαδικασία απολύτως ασφαλή. 
Οι ενδοφλέβιες θεραπείες και οι ενέσιµες 
βιταµίνες REVIV είναι βασισµένες σε ιατρικά 
πρωτόκολλα. Αποτελούν µια νέα και καινοτό-
µα θεραπεία, η οποία καλύπτει κάθε ανάγκη 
στον τοµέα της ενυδάτωσης και της ευεξίας. 
Είναι η ιδανική λύση για αποκατάσταση από 
ασθένεια, αναζωογονεί την εµφάνιση και ανε-
βάζει τα επίπεδα ενέργειας.

Το κόστος των ορών θεραπείας REVIV 
κυµαίνεται από €80 έως €250.
www.instagram.com/reviv_greece/
www.instagram.com/abh_medical_group



68 A.V. 3 - 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

So
ul

 /B
od

y
M

in
d

A. ΚαρΚίνος του Μαςτου: 
ΠολυΠαραγοντίΚα 

Μοντέλα έΚτίΜηςης Προδίαθέςης 
(PRS SCORE) 

Εφαρμογή PRS Score στον καρκίνο του μαστού:

Πολλά περιστατικά καρκίνου του μαστού με οικογενεια-
κό ιστορικό παραμένουν ανεξήγητα. Κι αυτό γιατί μεταλ-
λάξεις σε γνωστά γονίδια που έχουν συσχετιστεί με προ-
διάθεση για καρκίνο του μαστού, όπως τα γονίδια BRCA1 
και BRCA2, ανιχνεύονται μόνο στο 5-10% αυτών των πε-
ριστατικών. Όλο και περισσότερες μελέτες δημοσιευμέ-
νες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, αναδεικνύουν 
το ρόλο κοινών αλλαγών του DNA (commonSNPs), σε 
συνδυασμό με εξωγενείς παράγοντες όπως η ηλικία εμ-
μηναρχής, το κάπνισμα, ο δείκτης BMI (Body Mass Index), 
η λήψη ορμονών. Η συνδυαστική χρήση των παραπάνω 
πληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία του PRS Score, 
το οποίο επιτρέπει την κατηγοριοποίηση των γυναικών 
που υποβάλλονται στο συγκεκριμένο τεστ σε τρεις ο-
μάδες: Χαμηλού Κινδύνου (δηλαδή πιθανότητα εκδήλω-

σης καρκίνου του μαστού αντίστοιχη με αυτή που έχει 
εκτιμηθεί για όλο τον πληθυσμό), Μέτριου Κινδύνου και 
Υψηλού Κινδύνου.  
Το πολυπαραγοντικό μοντέλο Can RiskTool (canrisk.org), 
το οποίο λαμβάνει υπόψη 313 κοινές αλλαγές στο DNA 
και εξωγενείς παραμέτρους οικογενειακού και προσω-
πικού ιστορικού, φαίνεται ότι αποτελεί στην παρούσα 
φάση το πιο αξιόπιστο εργαλείο προς χρήση στην κα-
θημερινή κλινική πράξη (PMID: 30643217, 33022221). 
Πρόσφατη μελέτη (PMID: 32609350) καταδεικνύει τη 
χρησιμότητα αυτού του εργαλείου και σε ασθενείς που 
έχουν μεταλλάξεις σε γνωστά γονίδια του καρκίνου του 
μαστού όπως BRCA1, BRCA2, CHEK2, ATM, και PALB2, κα-
θώς οι παράμετροι που υπολογίζει το PRS Score μπορεί 
να μεταβάλλουν τον προβλεπόμενο κίνδυνο εκδήλωσης 
καρκίνου του μαστού σε αυτά τα περιστατικά. Τελευταία 
δε, το Can RiskTool έχει προταθεί να χρησιμοποιείται από 
το ACMG (American College of Medical Genetis).
 
Γενετικό τεστ Breast Cancer PRS

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το εργαστήριο 
Neoscreen προσφέρει ένα συνδυαστικό γενετικό τεστ 
Breast Cancer PRS, το οποίο περιλαμβάνει:
· Την κατηγοριοποίηση σε μία από τις τρεις ομάδες κιν-
δύνου, με βάση το PRS Score που προκύπτει κατόπιν 
ελέγχου 313 κοινών αλλαγών του DNA (313-SNPs) και 
λήψης αναλυτικών πληροφοριών για παραμέτρους που 
αφορούν τον τρόπο ζωής της εξεταζόμενης και το οικο-
γενειακό ιστορικό της.
·Έλεγχο για την παρουσία αλλαγών στο DNA (μεταλ-
λάξεων) σε 154 γονίδια, τα οποία έχουν συσχετιστεί με 
την εκδήλωση καρκίνου, σύμφωνα με τα τρέχοντα δε-
δομένα των επιστημονικών δημοσιεύσεων (μεταξύ των 
οποίων το BRCA1, BRCA1 και άλλα 152 γονίδια).
Η ανίχνευση των αλλαγών του DNA βασίζεται στην 
τεχνολογία του WGS (Whole Genome Sequencing).
Το κόστος ανέρχεται στα €800 και ο χρόνος απάντησης 
στις ~45 ημέρες.

Το συνδυαστικό 
γενετικό 

τεστ Breast 
Cancer  PRS 

προσφέρεται 
στο εργαστήριο 
της Neoscreen 
και προβαίνει 
σε κατηγοριο-
ποίηση σε μια 
από τις τρεις 

ομάδες κινδύ-
νου, για καρκίνο 

του μαστού. 

18

καρκίνος αποτελεί μια πολυπαραγοντι-
κή νόσο με την έννοια ότι η εκδήλωσή 
του φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα της 

δράσης τόσο γενετικών παραγόντων (κληρονο-
μούμενες αλλαγές στο DNA, μεταλλάξεις), όσο 
και περιβαλλοντικών (τρόπος ζωής, έκθεση σε 
τοξικούς παράγοντες). Σήμερα, με την πρόοδο 
της Μοριακής Βιολογίας και της σημαντικής πτώ-
σης του κόστους διευρυμένων ελέγχων, υπάρ-
χουν νεότερα δεδομένα για τις γυναίκες με προ-
διάθεση καρκίνου του μαστού αλλά και για τους 
ογκολογικούς ασθενείς, επισημαίνει ο Ιωάννης Λ.  
Λουκάς,  Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚπΑ, Επι-
στημονικός Υπεύθυνος NeoSCReeN.

Β. ανοςοθέραΠέία 
ςέ ογΚολογίΚους αςθένέίς

Τι είναι η Ανοσοθεραπεία;

Η ανοσοθεραπεία αφορά στη χορήγηση φαρμακευ-
τικών σκευασμάτων, τα οποία στοχεύουν συγκεκρι-
μένες απορυθμισμένες λειτουργίες των κυττάρων 
του καρκίνου του ογκολογικού ασθενούς. Οι θερα-
πείες αυτές είναι γνωστές και ως στοχευμένες γιατί 
βασίζονται στην παρουσία συγκεκριμένων αλλαγών 
του DNA των κυττάρων του καρκίνου, οι οποίες ανα-
φέρονται ως βιοδείκτες.

Για παράδειγμα, η παρουσία ενός συγκεκριμένου 
γενετικού βιοδείκτη, γνωστού ως Φορτίο Μεταλλά-
ξεων του Όγκου (Tumor Mutational Burden, TMB), 
αποτελεί κριτήριο για τη χορήγηση ή μη ανοσοθε-
ραπείας στον ογκολογικό ασθενή. Ο υπολογισμός 
του συγκεκριμένου δείκτη επιτυγχάνεται είτε με τη 
χρήση της τεχνολογίας της στοχευμένης μαζικής 
παράλληλης αλληλούχισης (targeted NGS panels: 
περίπου 500 γονίδια που οδηγούν στη δημιουργία 
του καρκίνου ή συμβάλλουν στην περαιτέρω εξέλι-
ξή του), είτε με τη χρήση της τεχνολογίας του WeS 
(Whole Exome Sequencing) που επιτρέπει τη με-
λέτη όλων των γνωστών γονιδίων στον ιστό του 
καρκίνου του ασθενούς. Η πρόσφατη και πιο ολο-
κληρωμένη  τεχνολογία (WES) θεωρείται πιο αξιόπι-
στη τεχνική σε δείγματα όγκου ιστού, σε σχέση με 
το πάνελ των 500 γονιδίων. Ταυτόχρονα, με την τε-
χνολογία WeS μπορούν να προσδιοριστούν και όλες 
εκείνες οι αλλαγές στο DNA που σχετίζονται με συ-
γκεκριμένες θεραπείες (όπως SNPs, CNVs, Fusions), 
καθώς επίσης να δοθεί συγκεκριμένη λίστα φαρμά-
κων που σχετίζονται με αυτές τις μοριακές αλλαγές.

Γενετικό τεστ Comprehensive 
Tumor Analysis

Λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία δεδομένα της 
Μοριακής Ογκολογίας, το εργαστήριο Neoscreen 
προσφέρει το γενετικό τεστ Comprehensive Tumor 
Analysis, το οποίο περιλαμβάνει:
· WeS 500x: Προσδιορισμός όλων των γνωστών βι-
οδεικτών (αλλαγές στο DNA του ιστού-κύτταρα του 
καρκίνου), υπολογισμός TMB & MSI (Μικροδορυφο-
ρική Αστάθεια βιοδείκτης για ανοσοθεραπεία).
· WeS 100x: Ανίχνευση αλλαγών του DNA που έ-
χουν συσχετιστεί με προδιάθεση για την εκδήλωση 
καρκίνου και μεταβολισμό φαρμάκων.
·RNA Seq 60M reads: Προσδιορισμός εξειδικευμέ-
νων βιοδεικτών γνωστών ως «συντήξεις γονιδίων» 
(fusions)
Κόστος €2.000.

Τα ανεπεξέργαστα δεδομένα (raw data) των πα-
ραπάνω γενετικών τεστ, θα πρέπει να είναι προ-
σβάσιμα στον ασθενή και τον θεράποντα ιατρό 
του για εκ νέου ανάλυση καθώς τα δεδομένα α-
νανεώνονται συνεχώς. ●

O

Breast CanCer Prs: Γενετικό 
τεστ Για τόν καρκινό τόυ μαστόυ

Νεότερα δεδομένα για την Ανοσοθεραπεία ογκολογικού ασθενή
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το εργαστήριο της Neoscreen 
πραγματοποιείται γενετική διά-
γνωση με το WGS, σε συνεργα-

σία με τον θεράποντα ιατρό, για μια ευρεία 
γκάμα σπάνιων νοσημάτων, όπως νευρο-
αναπτυξιακές διαταραχές και παιδιατρι-
κοί καρκίνοι, εξηγεί ο Ιωάννης Λ.  Λουκάς, 
Αναπληρωτής Καθηγητής εΚπΑ, επι-
στημονικός Υπεύθυνος neoscreen

«Το 6% του πληθυσμού παγκοσμίως πάσχει από 
μια σπάνια ασθένεια (RareDisease, RD). Σχεδόν 
το 80% του συνόλου των RD έχει γενετική αιτία. 
Έχουν εντοπιστεί σήμερα περίπου 7.000 γενετι-
κά νοσήματα. Μισές από τις περιπτώσεις RD επη-
ρεάζουν τα παιδιά και το 30% αυτών των παιδιών 
δεν επιβιώνουν πέρα από την ηλικία των 5 ετών. 
Η μέση διαγνωστική οδύσσεια των οικογενειών 
που έχουν μέλος με σπάνιο νόσημα διαρκεί περί-
που 7 χρόνια». (Illumina Inc. 2019)

RARE-ID: Αποτελεί ένα πρόγραμμα επιδοτού-
μενο από το ΕΣΠΑ το οποίο θα προσφέρει δω-
ρεάν την εφαρμογή της ανάλυσης ολόκληρου 
του ανθρώπινου γονιδιώματος (Whole Genome 
Sequencing, WGS) στη διάγνωση κλινικών πε-
ριστατικών που αφορούν στο ευρύ φάσμα των 
νευροαναπτυξιακών διαταραχών (νοητική υ-
στέρηση, αναπτυξιακή καθυστέρηση, αυτισμός 
και επιληψία). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η 
Neoscreen, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και συ-
γκεκριμένα η  Παιδονευρολογική κλινική του 
Καθηγητή κ. Ντινόπουλου, η Φαρμακευτική 
Σχολή, η εταιρεία λογοθεραπείας Habilis και η 
εταιρεία συμβούλων QIX.

Η διαρκής ανάπτυξη των τεχνολογικών εργα-
λείων και η πρόοδος της βιοπληροφορικής 
ανάλυσης στο χώρο της μοριακής βιολογίας, 
σε συνδυασμό με την ταχύτατη μείωση του κό-

στους, καθιστούν πλέον εφικτή τη χρήση του 
WGS ως διαγνωστικού εργαλείου πρώτης γραμ-
μής (επιλογής) στην καθημερινή κλινική πράξη.

Τι προσφέρει το WGS;

1 Την ανίχνευση των αλλαγών (μεταλλάξεις) 
σε ολόκληρη την αλληλουχία του DNA (γε-

νετικό υλικό), δηλαδή τόσο σε περιοχές που 
επιτρέπουν την έκφραση πρωτεϊνών που δια-
μεσολαβούν στη λειτουργία του ανθρώπινου 
οργανισμού σε όλα τα επίπεδα, όσο και σε πε-
ριοχές που ενδέχεται να ρυθμίζουν την έκφρα-
ση αυτών των πρωτεϊνών.

2 Την ανίχνευση όλων των διαφορετικών 
τύπων των παραπάνω αλλαγών του DNA 

(μεταλλάξεις). Οι αλλαγές του DNA μπορεί να 
αφορούν στην:
▶ αλλαγή ενός μεμονωμένου «γράμματος» 
(νουκλεοτίδιο) (νουκλεοτιδική υποκατάστα-
ση)
▶ απαλοιφή ή ένθεση μερικών νουκλεοτιδίων 
(smallindels)
▶ απαλοιφή ή ένθεση μεγάλων τμημάτων του 
DNA (CNVs) 
▶ δομικές αλλαγές (SVs).

Το κόστος πλέον του γενετικού τεστ WGS κυ-
μαίνεται κάτω των 1.000$ παγκοσμίως, το ο-
ποίο φαίνεται να είναι αποδοτικό σε σχέση με 
τα οφέλη που προσφέρει.

Συγκριτικά με τα εμπορικά ευρέως διαθέσιμα 
γενετικά τεστ που βασίζονται είτε στηντεχνολο-
γία NGS, της μαζικής παράλληλης αλληλούχισης 
πολλών γονιδίων που έχουν συσχετιστεί με μια 
κλινική ενότητα, π.χ. επιληπτικές διαταραχές, 
καρδιολογικά νοσήματα (targeted NG Spanels), 
είτε στην τεχνολογία WES (Whole Exome 
Sequencing), το WGS υπερτερεί σαφώς, σύμφω-
να με τις πιο πρόσφατες επιστημονικές δημοσι-
εύσεις ως προς τη διαγνωστική ικανότητα.

H επιστημονική κοινότητα υποστηρίζει την ε-
φαρμογή του WGS, καθώς όλο και περισσότερα 
στοιχεία (πρόσφατες δημοσιεύσεις σε έγκρι-
τα επιστημονικά περιοδικά: PMID:30732576, 
33298451, 32941983, 33921338), αναδεικνύ-
ουν την υπεροχή του έναντι του WES ως προς 
τη διάγνωση σπάνιων νοσημάτων με πολύ-
πλοκη κλινική εικόνα.
▶ H διαγνωστική ικανότητα του WGS είναι 
διπλάσια του WES (WGS 55-70% έναντι WES 
24-33%). To WES μπορεί να χάσει μέχρι και το 
3% των παθογόνων μεταλλάξεων που θα ανι-
χνεύσει το WGS.
▶ Η πρόσβαση στην πληροφορία της πλήρους 
«εικόνας» δεν πάει χαμένη. Τα ευρήματα που 
προκύπτουν και αρχικά μπορεί να μην είναι 
δυνατό να αξιολογηθούν επαρκώς και να δώ-
σουν γενετική διάγνωση, μπορούν να αξιολο-
γηθούν εκ νέου (reanalysis) μετά από κάποιο 
χρονικό διάστημα (μέσος όρος 12 μηνών), με 
χρήση νέων επιστημονικών δεδομένων που 
προκύπτουν καθημερινά, καθιστώντας  εφι-
κτή την τελική διάγνωση. 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις καταδεικνύουν 
αύξηση της διαγνωστικής επιτυχίας μέσω 
της ροής εργασιών της εκ νέου ανάλυσης 
(reanalysis pipeline), ακόμη και 3 φορές μεγα-
λύτερη συγκριτικά με την εφαρμογή των άλ-
λων γενετικών τεστ στην καθημερινή κλινική 
πράξη (PMID: 32821428, 29453418).
▶ Οι ανανεωμένες οδηγίες που δημοσιεύο-
νται υποστηρίζεται ότι μπορούν να μειώσουν 
σημαντικά την επιβάρυνση των κλινικών ερ-
γαστηρίων, λόγω της ανάλυσης του μεγάλου 
όγκου δεδομένων που προκύπτουν από το 
WGS, καθιστώντας ασφαλή και αποτελεσμα-
τική, δηλαδή ωφέλιμη στον ασθενή, στην οι-
κογένειά του και στους θεράποντες ιατρούς, 
την εφαρμογή του γενετικού τεστ του WGS 
(PMID: 33110627, https://emea.illumina.com/
science/genomics-podcast/standardization-
of-clinical-whole-genome-sequencing.html).  
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, 
το εργαστήριο neoscreen παρέχει ως υ-
πηρεσία γενετικής διάγνωσης το WGS με κό-
στος €800 και χρόνο απάντησης ~45 ημέρες, 
σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό για 
μια ευρεία γκάμα σπάνιων νοσημάτων, όπως 
νευροαναπτυξιακές διαταραχές και παιδια-
τρικούς καρκίνους. Η συγκεκριμένη υπηρεσία 
περιλαμβάνει γενετική συμβουλευτική και τη 
δυνατότητα εκ νέου ανάλυσης δωρεάν ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα (reanalysis) των 
WGS δεδομένων στα περιστατικά που δεν επι-
τυγχάνεται εξαρχής σαφής γενετική διάγνω-
ση. Ο δε εξεταζόμενος και ο θεράπων ιατρός 
του μπορούν να έχουν πρόσβαση στα γενετι-
κά δεδομένα που έχουν προκύψει από το WGS 
ανά πάσα στιγμή. ●

Στο εργαστήριο 
της Neoscreen 
πραγματοποι-
είται γενετική 

διάγνωση με το 
WGS, σε συνερ-
γασία με τον θε-
ράποντα ιατρό, 
για μια ευρεία 

γκάμα σπάνιων 
νοσημάτων, 
όπως νευρο-
αναπτυξιακές 

διαταραχές και 
παιδιατρικοί 

καρκίνοι. 

Γενετική διάΓνωσή 
Γιά σπάνιά νοσήμάτά 

Whole Genome Sequening (WGS): Ένα διαγνωστικό εργαλείο πρώτης γραμμής στην καθημερινή κλινική πράξη
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πό τον ∆εκέµβριο του 2019 όταν 
εµφανίστηκε για πρώτη φορά 
ο ιός SARS-CoV-2στην επαρχία 

Γουχάν της Κίνας, και ανέτρεψε τη ζωή 
και την κανονικότητα όλης της ανθρωπό-
τητας, τώρα έχουµε αρχίσει να µιλάµε για 
την αρχή του τέλους, και την έξοδο από το 
«τούνελ» όπου βρισκόµαστε τόσους µή-
νες. ∆ιαθέτοντας πλέον µια σειρά εµβολί-
ων, ελπίζουµε σε µια σταδιακή επαναφορά 
στις ζωές µας, αλλά κυρίως σε ανοσία ένα-
ντι της λοίµωξης από τον νέο κορωνοϊό.
Η Βασιλική Πιτυρίγκα, Επίκουρη Καθη-
γήτρια Μικροβιολογίας στην Ιατρική 
Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ, Επιστηµονική 
Σύµβουλος & Επιστηµονική Υπεύθυνη 
Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου της ∆ιεύ-
θυνσης ∆ικτύου Εργαστηρίων, απαντά 
σε όλα όσα πρέπει να ξέρουµε για την ανο-
σία απέναντι στον νέο κορωνοϊό. 

Αν πέρασα COVID-19 σημαίνει 
ότι έχω και αντισώματα;

Τα άτοµα µε λοίµωξη COVID-19 αναπτύσ-
σουν φυσική ανοσία, αλλά ο βαθµός και η 
διάρκεια αυτής της ανοσίας δεν είναι πλή-
ρως κατανοητά και διαφέρουν από άτοµο 
σε άτοµο. Συνήθως όσοι εµφανίσουν µέ-
τρια και σοβαρή συµπτωµατολογία παρά-
γουν υψηλούς τίτλους αντισωµάτων (δη-
λαδή υψηλό αριθµό αντισωµάτων), ενώ 
όσοι ήταν ασυµπτωµατικοί ή εµφάνισαν 
ήπια συµπτώµατα παράγουν χαµηλούς τίτ-
λους (χαµηλό αριθµό αντισωµάτων).

Πώς μπορώ να ελέγξω 
αν πέρασα COVID-19 
χωρίς συμπτώματα; 

Ο έλεγχος για προηγούµενη λοίµωξη 
COVID-19 γίνεται µε τη µέτρηση ολικών IgG 

αντισωµάτων. Εάν η εξέταση βγει θετική 
θα µπορούσε να γίνει συµπληρωµατικά και 
έλεγχος εξουδετερωτικών αντισωµάτων 
και κυτταρικής ανοσίας, ώστε να έχουµε µια 
ολοκληρωµένη εικόνα για την προστασία 
µας απέναντι στον κορωνοϊό. 

Έχει σημασία η ποσότητα 
των αντισωμάτων και γιατί;

Μια εξέταση που µας δείχνει την παρουσία 
ή όχι αντισωµάτων (ποιοτικός προσδιορι-
σµός) είναι αρκετή για να µας δώσει την 
πληροφορία αν κάποιος πέρασε κάποια 
στιγµή στο παρελθόν λοίµωξη COVID-19. 
Εάν ωστόσο θέλουµε περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά µε το αν ο οργανισµός 
µας διαθέτει προστασία από µελλοντική 
λοίµωξη, θα πρέπει να γνωρίζουµε και τον 
τίτλο αντισωµάτων (ποσοτικός προσδιο-
ρισµός αντισωµάτων). Αν και δεν έχουν 
καθοριστεί σαφή όρια τίτλων ανοσίας, 
όσο µεγαλύτερος είναι ο τίτλος τόσο µε-
γαλύτερη προστασία διαθέτουµε.

Το ότι έχω αντισώματα 
σημαίνει ότι έχω και ανοσία 

στη λοίμωξη Covid-19;

Η παρουσία αντισωµάτων δεν σηµαίνει 
απαραίτητα και προστασία από µια µελ-
λοντική επαναλοίµωξη. Η ικανότητα άµυ-
νας του οργανισµού µας µε τα αντισώµατα 
εξαρτάται τόσο από τον αριθµό τους όσο 
και από την «ποιότητά» τους. 

Τι είναι η κυτταρική ανοσία;

Η κυτταρική ανοσία ξεκινά σχεδόν πα-
ράλληλα µε αυτή των αντισωµάτων και 
προκύπτει από την ενεργοποίηση µιας 
ειδικής οµάδας ανοσοκυττάρων που εί-

ναι τα Τ-λεµφοκύτταρα, τα οποία έχουν 
την ιδιότητα να εντοπίζουν και να θανα-
τώνουν τα παθογόνα µικρόβια που ει-
σβάλλουν στον οργανισµό µας. Επειδή τα 
Τ-λεµφοκύτταρα έχουν την ιδιότητα να 
παραµένουν στο αίµα µας για χρόνια µε-
τά από µια µόλυνση, στην περίπτωση της 
λοίµωξης COVID-19 παίζουν σηµαντικό 
ρόλο στη «µακροχρόνια µνήµη» του ανο-
σοποιητικού συστήµατός µας όταν εκτίθε-
ται ξανά στον κορωνοϊό.

Για ποιους ενδείκνυται ο 
έλεγχος κυτταρικής ανοσίας;

Κατά κύριο λόγο, ο έλεγχος συνιστάται σε 
άτοµα µε ιστορικό λοίµωξης COVID-19 (µε 
παρουσία ή όχι συµπτωµάτων) και σε άτο-
µα που έχουν εµβολιαστεί έναντι του ιού. 

Αν έχω αντισώματα, 
έχω και κυτταρική ανοσία 

απέναντι στον ιό; 

Στον υγιή πληθυσµό, η ενεργοποίηση 
των δύο ειδών ανοσίας (της παραγωγής 
αντισωµάτων και της κυτταρικής ανοσίας) 
γίνεται σχεδόν παράλληλα αλλά σε δια-
φορετικό βαθµό και διάρκεια. Ο εργαστη-
ριακός έλεγχος είναι απαραίτητος ώστε 
να µας δοθεί η απάντηση για τα επίπεδα 
κυτταρικής  ανοσίας που διαθέτουµε τη 
στιγµή της εξέτασης. 

Αν δεν έχω αντισώματα, μπο-
ρεί να έχω κυτταρική ανοσία;

Όλο και περισσότερες µελέτες υποστη-
ρίζουν ότι ενώ τα αντισώµατα σε πολλές 
περιπτώσεις δεν παράγονται ή ενδέχεται 
να καθυστερούν, η κυτταρική άµυνα έχει 
ήδη ενεργοποιηθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε 

να παρέχει ένα βαθµό προστασίας που δι-
αφέρει από άτοµο σε άτοµο. Για τον λόγο 
αυτό η εξέταση της κυτταρικής ανοσίας 
συνιστάται κυρίως ως συµπληρωµατικός 
έλεγχος σε άτοµα που ενώ νόσησαν ή εµ-
βολιάστηκαν δεν παρήγαγε ο οργανισµός 
τους υψηλό τίτλο αντισωµάτων, ώστε να 
έχουν µια πλήρη εικόνα της άµυνάς τους 
απέναντι στη λοίµωξη COVID-19. 

Πότε είναι σωστό 
να διενεργείται το τεστ 

της κυτταρικής ανοσίας; 

Αν και η κυτταρική ανοσοαντίδραση του 
οργανισµού µας ενεργοποιείται πολύ νω-
ρίς, ήδη από τη 2η ηµέρα από την έναρξη 
των συµπτωµάτων, για την ολοκληρωµέ-
νη εκτίµηση της παραγόµενης ανοσοαπό-
κρισης είναι σκόπιµο η εξέταση να γίνεται 
τουλάχιστον 14 ηµέρες µετά την έναρξη 
των συµπτωµάτων ή της επιβεβαίωσης 
της λοίµωξης και 20 ηµέρες µετά και την 
2η εµβολιαστική δόση. Το τεστ είναι ηµι-
ποσοτικό και µπορεί να µας εξασφαλίσει 
την παρακολούθηση στον χρόνο των επι-
πέδων αυτής της µορφής ανοσίας.

ΠΑΝΔΗΜΙΑ: 9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
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Τα άτομα που 
νόσησαν από 

COVID-19 
αναπτύσ-

σουν φυσική 
ανοσία, αλλά 
ο βαθμός και 

η διάρκεια 
αυτής της 

ανοσίας δεν 
είναι πλήρως 
κατανοητά 
και διαφέ-
ρουν από 
άτομο σε 

άτομο.

Η σημασία της κυτταρικής ανοσίας και ο έλεγχός της

Όµιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ προ-
σεγγίζει µε ολοκληρωµένο 
τρόπο τον έλεγχο της άµυ-

νας απέναντι στον κορωνοϊό. Στα πι-
στοποιηµένα Εργαστήρια του Οµίλου 
–που αποτελούν ένα από τα µεγαλύ-
τερα κέντρα ελέγχου COVID στη χώ-
ρα– διενεργείται πλήρης έλεγχος αντι-
σωµάτων, ενώ για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα πραγµατοποιείται και έλεγχος 
κυτταρικής ανοσίας. Περισσότερες 
πληροφορίες: 2106966000. 
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που εκφράζεται στην περιβαλλοντική 
πολιτική των εταιρειών του. 
Εθελοντικές αιµοδοσίες υλοποιούνται 
σταθερά δύο φορές τον χρόνο, προσφέ-
ροντας στην κοινωνία και τις ευπαθείς 
οµάδες που έχουν ανάγκη. Στηρίζει τις γυ-
ναίκες που παλεύουν µε τον καρκίνο του 
µαστού µέσα από το έργο του ΑΛΜΑΤΟΣ 
ΖΩΗΣ και την running team, συνεργάζε-
ται µε την Axion Hellas, την Αποστολή 
Ζωής µε επισκέψεις ενηµέρωση και δια-
γνωστικές εξετάσεις σε άγονες περιοχές 
της Ελλάδας σε συνεργασία µε την Ελλη-
νική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και κατά 
τόπους οδοντιατρικούς και φαρµακευ-
τικούς συλλόγους, συνεργάζεται µε την 
ΜΚΟ «ΜΕ Ο∆ΗΓΟ ΤΟ ∆ΙΑΒΗΤΗ» και συµ-
µετέχει στο MAGIC DIABETES BUS. Πραγ-
µατοποιεί περιβαλλοντικά Προγράµµατα 
-υπό την οµπρέλα του U & I GREEN και του 
SAVE THE SEA και την συνεργασία µε την 
ΜΚΟ All for the Blue. 

Στηρίζοντας την οικογένεια 
και την επιστήμη 

Το αποτύπωµα της κοινωνικής ευαισθησί-

Δέσμευση για ένα 
βιώσιμο μέλλον

Οι  εταιρείες Uni-pharma & InterMed απο-
τελούν από τον Ιανουάριο του 2016 υπερή-
φανα µέλη του Οικουµενικού Συµφώνου 
των Ηνωµένων Εθνών, ενώ από τις 7 ∆ε-
κεµβρίου 2020 ο ΟΦΕΤ µε τις δύο βιοµη-
χανίες του, βρίσκεται στην ηγετική οµάδα 
των «The Most Sustainable Companies in 
Greece 2020». Πρόκειται για 25 επιχειρή-
σεις-πρότυπα, που αναδεικνύουν τον Επι-
χειρηµατικό Χάρτη της Βιώσιµης Ανάπτυ-
ξης στη χώρα µας. Οι εταιρείες λειτουργούν 
ως παραδείγµατα καλής επιχειρηµατικής 
πρακτικής και µπορούν να διαδραµατίσουν 
σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση ενός νέ-
ου αναπτυξιακού µοντέλου που συνδέεται 
άµεσα µε την ανταγωνιστικότητα των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων και την προσέλκυ-
ση επενδύσεων.

Κοινωνία και Περιβάλλον 

Ο Όµιλος βρίσκεται στην πρώτη γραµµή 
και αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινω-
νίας. Εφαρµόζει δράσεις ορθολογικής πε-
ριβαλλοντικής διαχείρισης, µια δέσµευση 

ι έννοιες του Ηθικού Επιχειρείν, της Εταιρικής Υπευθυνότητας, της Αριστείας 
της Καινοτοµίας, της ευθύνης για το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη, 
είναι οι αξίες που ορίζουν τον Όµιλο Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη 

(ΟΦΕΤ). Μέσα από τις φαρµακοβιοµηχανίες Uni-pharma και InterMed και την εµπορική 
Pharmabelle στην Κύπρο και την πρότυπη βιοµηχανία εκχύλισης φαρµακευτικών φυ-
τών UniHerbo, εφαρµόζει µε ευαισθησία πλούσιο κοινωνικό έργο, λειτουργεί µε σεβα-
σµό απέναντι στο εργατικό προσωπικό, στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στον πολι-
τισµό. Με όραµα, διορατικότητα, υπευθυνότητα, παραδίδει στην αγορά φιλικά προς το 
περιβάλλον προϊόντα έχοντας ενσωµατώσει τη βιώσιµη ανάπτυξη στη στρατηγική και 
τις λειτουργίες των εταιρειών του.
Η στήριξη σε ευπαθείς και ευάλωτες οµάδες, η ενθάρρυνση και ενίσχυση της νέας γε-
νιάς επιστηµόνων, η τόνωση δράσεων που αφορούν στο Περιβάλλον, στην πράσινη 
οικονοµία, στη βιώσιµη και αειφόρο ανάπτυξη, βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της 
Στρατηγικής του ΟΦΕΤ για την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα. 

ας του Οµίλου εκφράζεται επίσης µε τον 
καλύτερο τρόπο, µέσα από την συνεργα-
σία µε το Πρόγραµµα BE LIVE, το οποίο 
στηρίζει υπογόνιµα ζευγάρια, κάνοντας 
πράξη το όνειρό τους για δηµιουργία οι-
κογένειας. Ήδη η InterMed στο πλαίσιο της 
συνεργασίας αυτής κάλυψε πρόσφατα 
τα διατροφικά συµπληρώµατα 30 υπο-
γόνιµων ζευγαριών, για την προετοιµα-
σία των κύκλων εξωσωµατικής τους. 
Με το ίδιο πάθος ο Όµιλος βρίσκεται κοντά 
στη νέα γενιά, µε στόχο κάποια στιγµή το 
επονείδιστο brain drain να µεταµορφωθεί 
σε brain gain. Οι υποτροφίες του Ιδρύµα-
τος «Κλέων Τσέτης» σε νέους επιστήµο-
νες και φοιτητές αποτελούν κορυφαίες 
δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας του 
Οµίλου. Το Ίδρυµα «Κλέων Τσέτης», επί-
σης, βρίσκεται πάντα κοντά στο Γηροκο-
µείο Άρτας, ενώ µε αφορµή τη σοβαρή 
υγειονοµική κρίση που βιώνουµε, υπο-
στηρίζει πρωτότυπες κλινικές µελέτες για 
την καταγραφή της COVID-19. 
Στην ίδια λογική, µία ακόµη ενδιαφέρουσα 
ενέργεια είναι το Science on The Go, ένα 
Κινητό Εργαστήρι Επιστήµης, το οποίο 
διδάσκει βήµα-βήµα πώς δηµιουργείται 
ένα συµπλήρωµα διατροφής ή ένα αντι-

σηπτικό. Ήδη στη διάρκεια της πανδηµίας, 
οι ερευνητές των Uni-pharma & InterMed, 
πραγµατοποίησαν µία σειρά από webinars 
τα οποία παρακολούθησαν φοιτητές, κα-
θηγητές και δηµοσιογράφοι. 

Η στήριξη του ΟΦΕΤ στην 
ακαδημαϊκή & επιστημονική 

κοινότητα 

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ακαδηµαϊκής 
και επιστηµονικής κοινότητας, ο ΟΦΕΤ 
ανακαίνισε την αίθουσας της Ελληνικής 
Φαρµακευτικής Εταιρείας, καθώς και τα 
εργαστήρια και τους κοινόχρηστους χώ-
ρων του τµήµατος Φαρµακευτικής του 
ΕΚΠΑ. Ακόµη, στο πλαίσιο του εορτασµού 
των 200 ετών από την Ελληνική Επανά-
σταση του 1821, η διοίκηση του Οµίλου 
προχώρησε στη χορηγία ενός νέου αµφι-
θεάτρου 100 θέσεων, προϋπολογισµού, 
ύψους 100.000 ευρώ, για τη Φαρµακευ-
τική Σχολή Αθηνών.

Αξία για τον άνθρωπο, 
ευθύνη για την κοινωνία

Ο ΟΦΕΤ  στηρίζει το σύστηµα υγείας σε 
όλη τη διάρκεια της πανδηµίας, γιατί όταν 
υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις, ο Όµι-
λος δηλώνει παρών. Η κρίσιµη κατάσταση 
της πανδηµίας έδωσε µία ακόµη αφορµή 
στον Όµιλο Τσέτη, προκειµένου να προ-
σφέρει. Στην πιο σοβαρή υγειονοµική κρί-
ση η διοίκηση του ΟΦΕΤ, µε επικεφαλής 
την πρόεδρο και CEO κυρία Ιουλία Τσέ-
τη, επέδειξε άµεσα αντανακλαστικά και 
υψηλό αίσθηµα κοινωνικής και ιστορικής 
ευθύνης. Η ναυαρχίδα του ΟΦΕΤ, η Uni-
pharma SA, δώρισε 24 εκατ. δόσεις του 
Unikinon (χλωροκίνη) στο ΕΣΥ, καθώς και 
60.000 δόσεις στην Κύπρο. 
Η InterMed προσέφερε πάνω από 14.000 
λίτρα αντισηπτικού δωρεάν, µε προ-
διαγραφές του ΠΟΥ, για νοσοκοµειακή 
χρήση. ∆ωρεές αντισηπτικών πραγµατο-
ποίησε επίσης και για τις ΚΟΜΥ (Κινητές 
Οµάδες Υγείας) του ΕΟ∆Υ. 
Τρεις ακόµη ενέργειες µικρότερης εµβέ-
λειας, αλλά σηµαντικές, είναι το ΑΡΧΕΓΟ-
ΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ - Σύλλογος Εθελοντών ∆ο-
τών Μυελού των Οστών Καλαµάτας σε 
συνεργασία µε την Ελληνική Αιµατολογι-
κή Εταιρεία, ο αγώνας Dental Run, σε συ-
νεργασία µε το GREEK PHARMACEUTICAL 
STUDENTS FEDERATION και η ενίσχυση 
της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», µία συ-
νεργασία µε το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, 
µέσα από το µεγαλύτερο αθλητικό γεγο-
νός “No Finish Line”. 

Ακόµη, η κυρία Τσέτη, δώρισε πρόσφα-
τα ένα ασθενοφόρο στο νοσοκοµείο 
Σάµου, ενώ µεγάλη δωρεά έχει πραγµα-
τοποιηθεί και στο νοσοκοµείο Άγιος Σάβ-
βας, στο πλαίσιο ενίσχυσης του ΕΣΥ. 
Για τη διοίκηση και τους 568 εργαζόµενους 
του ΟΦΕΤ όλες οι δράσεις Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης έχουν συνέχεια και συνέπει-
α καθώς, αναγνωρίζοντας την ευθύνη απέ-
ναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία, την 
επιστήµη και τις µελλοντικές γενιές, δρουν 
βάσει ενός ολοκληρωµένου στρατηγικού 
σχεδίου για τη διατήρηση και επέκταση της 
κοινωνικής προσφοράς, πάντα µε αίσθηµα 
αλληλεγγύης και σεβασµού.  ●

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΣΕΤΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
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Η στήριξη σε 
ευπαθείς και 

ευάλωτες 
ομάδες, η εν-
θάρρυνση και 
ενίσχυση της 
νέας γενιάς 

επιστημόνων, 
η τόνωση 

δράσεων που 
αφορούν στο 
περιβάλλον, 

στην πράσινη 
οικονομία, 

στη βιώσιμη 
και αειφόρο 
ανάπτυξη, 
βρίσκονται 
στην πρώτη 
γραμμή της 
στρατηγικής 
του ΟΦΕΤ. 

Δράσεις του ΟΦΕΤ για τους ανθρώπους και το περιβάλλον 
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δρεπανοκυτταρική νόσος είναι 
μια κληρονομική ασθένεια που 
μεταβιβάζεται από τους γονείς 

στα παιδιά, οι ενδείξεις ξεκινούν συνή-
θως στην πρώιμη παιδική ηλικία, και 
είναι η πρώτη γενετική ασθένεια που 
βρέθηκε ότι είναι αποτέλεσμα συγκε-
κριμένης γονιδιακής μετάλλαξης. Στους 
ασθενείς που πάσχουν από δρεπανο-
κυτταρική νόσο η αιμοσφαιρίνη δεν εί-
ναι φυσιολογική και παίρνει ανώμαλο 
σχήμα που μοιάζει με δρεπάνι (εξού και 
το όνομά της) εξαιτίας μιας μετάλλαξης. 
Η μεταλλαγμένη αιμοσφαιρίνη ονομά-
ζεται αιμοσφαιρίνη S και προκαλεί από-
φραξη των μικρών αγγείων, ελλιπή ο-
ξυγόνωση του αίματος και βλάβη στους 
ιστούς.

Η σοβαρότητα αυτών των συμπτωμά-
των μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες ο-
ξείες και χρόνιες επιπλοκές και πολλές 
φορές σε μόνιμες βλάβες, όπως τονίζει 
ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου 
Θαλασσαιμίας, Βασίλης Δήμου, οποίος 
μιλάει για τις δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουν στην καθημερινότητά τους τα άτο-
μα που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική 
νόσο,  και καταθέτει τα αιτήματά τους για 
τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και 
ζωής.

Ποια είναι η αγωνία που βιώνει ο ασθε-

νής με Δρεπανοκυτταρική Νόσο; Ο ασθε-

νής που πάσχει από Δρεπανοκυτταρική 
Νόσο αγωνιά στην καθημερινότητά του 
για τις αιφνιδιαστικές αιμολυτικές κρί-
σεις, οι οποίες προκύπτουν ξαφνικά, 
συνοδεύονται από ισχυρούς πόνους και 
πολλές φορές δημιουργούν μόνιμες βλά-
βες στον οργανισμό. Αγωνία για την κρί-
ση. Πόσο δυνατή και επώδυνη θα είναι, 
αν χρειαστεί να νοσηλευτεί που θα κατα-
λήξει και πόσο θα ταλαιπωρηθεί…

Ποια προβλήματα καλείται να αντιμετω-

πίσει; Τα προβλήματα που καλείται να α-
ντιμετωπίσει ο ασθενής με Δρεπανοκυτ-
ταρική Νόσο είναι πολλά, σε προσωπικό, 
οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο με α-
ποτέλεσμα να πυροδοτούν άγχος και φο-
βίες. Το κυριότερο όμως το δημιουργεί 
το σύστημα υγείας, το οποίο δεν μπορεί 
να ανταπεξέλθει για να αντιμετωπιστεί 
άμεσα και με ασφάλεια μια αιμολυτική 
κρίση. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται στα 
εφημερεύοντα νοσοκομεία που απευ-
θύνονται, αντιμετωπίζονται με μεγάλη 
καθυστέρηση και χωρίς να λαμβάνονται 
όλα τα απαραίτητα μέτρα (αποφυγή επα-
φής και εισαγωγής σε θάλαμο με άλλους 
ασθενείς που πάσχουν από άλλα νοσή-
ματα, ιώσεις κλπ.).

Τι θα επιθυμούσατε να αλλάξει στην αντι-

μετώπιση της νόσου; Το σημαντικότερο 
που θα μπορούσε να γίνει για την αντιμε-
τώπιση της Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, 
είναι η δημιουργία Κέντρων Αναφοράς 

για την άμεση αντιμετώπιση και θε-
ραπεία των αιμολυτικών κρίσεων 
ανά περιοχές της χώρας, με επιστη-
μονικά καταρτισμένο προσωπικό 
όλων των ειδικοτήτων, καθώς και 
δημιουργία συστήματος ταχείας 
μεταφοράς των ασθενών στα εν 
λόγω κέντρα από όλες τις περιοχές 
της χώρας. Αν μη τι άλλο να στελε-
χωθούν οι Μονάδες Μεσογειακής 
Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής 
Νόσου με ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό,  εξειδικευμένο για την 
καλύτερη αντιμετώπιση της ασθέ-
νειας, και να δημιουργηθεί ένα πρω-
τόκολλο αντιμετώπισης των κρίσε-
ων στο οποίο να εκπαιδεύονται όλοι 
οι φοιτητές ιατρικής. Επίσης να έρ-
θουν νέα φάρμακα για την εξάλειψη 
την επιπλοκών και τη μείωση των 
χρόνιων πόνων 

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας (19 

Ιουνίου) τι θα θέλατε να μεταφέρετε 

σε όλους τους ασθενείς με Δρεπανο-

κυτταρική Νόσο; Ένα μήνυμα αισιο-
δοξίας κι ελπίδας για τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ασθενών 
με Δρεπανοκυτταρική Νόσο, καθώς 
οι θεραπευτικές εξελίξεις που έρχο-
νται υπόσχονται καλύτερη υγεία. 
Είμαστε σίγουροι ότι η επιστήμη θα 
κάνει το καλύτερο, όπως έκανε όλα 
αυτά τα χρόνια και φτάσαμε έως 
εδώ. ●
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Μήνυμα αισιοδο-
ξίας κι ελπίδας για 
τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 
των ασθενών με 

Δρεπανοκυτταρι-
κή Νόσο, καθώς οι 
θεραπευτικές εξε-
λίξεις που έρχονται 

υπόσχονται 
καλύτερη υγεία. 

24 Δρεπανοκυτταρική νοσοσ: Η ζωΗ Με Μια ασθενεια
 που τΗν κλΗρονοΜεισ Με τΗ γεννΗσΗ σου

ΕλληΝικός 
ςύλλόγός 

Θαλαςςαιμιας
(ΕςΘα)

Ο ΕΣΘΑ ιδρύθηκε το 1975 στη 
Θεσσαλονίκη, με σκοπό την 
προστασία και την προάσπι-

ση των δικαιωμάτων των 
ατόμων που πάσχουν από 
Θαλασσαιμία (Μεσογειακή 
Αναιμία) και Δρεπανοκυτ-
ταρική Νόσο. Αγωνίζεται 

για τη Δημόσια και Δωρεάν 
περίθαλψή τους, και υλοποιεί 

δράσεις και πρωτοβουλίες 
που έχουν ως σκοπό τη βελτί-
ωση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών υγείας, της καθημε-

ρινότητας και της κοινωνικής 
τους ενσωμάτωσης. 

συνέντευξη με τον πρόεδρο του ελληνικού συλλόγου Θαλασσαιμίας, Βασίλη Δήμου
 Της  Σοφίας Νέτα

Βασίλης Δήμου Πρόεδρος 
του Ελληνικού Συλλόγου

 Θαλασσαιμίας

H
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΡΛ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

Τα πιο συχνά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν χειρουργικά 
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ι µοντέρνες χειρουργικές µέθοδοι α-
ντιµετώπισης ωτορινολαρυγγολογι-
κών προβληµάτων, µε τη χρήση ραδι-

οσυχνότητων και νέων δυναµικών εργαλείων, 
εξασφαλίζουν µικρότερο τραύµα και πολύ πιο 
ήπια ανάρρωση, είναι σε θέση να διορθώσουν 
άριστα και δίχως µετεγχειρητική ταλαιπωρία 
για το παιδί τα προβλήµατα αυτά, επισηµαίνει η 
δρ Ανατολή Παταρίδου, Χειρουργός Ωτορινο-
λαρυγγολόγος Κεφαλής & Τραχήλου, Παιδο-
ΩΡΛ, επιστηµονική συνεργάτης Νοσοκοµείων 
ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ.
Οι νέες αυτές τεχνικές της ωτορινολαρυγγολογί-
ας βελτιώνουν τη µετεγχειρητική επούλωση, που 
σηµαίνει λιγότερο πόνο, µικρότερη αιµορραγία 
και εξασφάλιση της πλήρους αφαίρεσης, όταν 
µιλάµε για αµυγδαλεκτοµή και αδενοτοµή. Εκτός 
από τα χειρουργεία, µεγάλη εξέλιξη υπάρχει και 
στις µεθόδους διάγνωσης, χάρη στη χρήση των 
ενδοσκοπίων, η οποία εξασφαλίζει µε ακρίβεια 
σωστή και ολοκληρωµένη διάγνωση για κάθε 
περίπτωση. 

Προβλήματα και θεραπευτική 
αντιμετώπιση

Τα πιο συχνά προβλήµατα των παιδιών, που πρέ-
πει να αντιµετωπισθούν χειρουργικά, είναι το ρο-
χαλητό, οι άπνοιες και η βαρηκοΐα, που κυρίως 
οφείλονται σε µεγάλα κρεατάκια, αµυγδαλές και 
παρουσία υγρού στα αυτιά. Τα κρεατάκια πλέον 
µπορούν να ελεγχθούν άµεσα και πολύ πιο αξι-
όπιστα µε την ενδοσκόπηση παρά µε την απλή 
ακτινογραφία, όπως επίσης και πιο σπάνιες κατα-
στάσεις καλοήθων όγκων, η παρουσία πολυπό-
δων στη µύτη ή η ατρησία των ρινικών χοανών. Ο 
έλεγχος του λάρυγγα µε το εύκαµπτο ενδοσκόπιο 

σε περιπτώσεις διαταραχών της χροιάς της φω-
νής, σε επίµονο βήχα ή σε λοιµώξεις, καθώς και 
σε δυσκολία της αναπνοής είναι πολύ σηµαντικό 
µέσο, ώστε να εξακριβωθεί αν συνυπάρχει και 
άλλη παθολογία, όπως γαστροοισοφαγική πα-
λινδρόµηση, λαρυγγοµαλακία, οζίδια των φω-
νητικών χορδών ή θηλωµάτωση του λάρυγγα. Η 
παρουσία υγρού στα αυτιά, δηλαδή η εκκριτική 
ωτίτιδα, σε κάποιες περιπτώσεις αντιµετωπίζεται 
µε παρακέντηση του τυµπάνου, µε ή χωρίς τοπο-
θέτηση σωληνίσκου αερισµού, για να αποφευ-
χθούν µόνιµες βλάβες στην ακοή. Επίσης, πλέον 
η χρόνια ιγµορίτιδα στα παιδιά, όπως και στους 
ενήλικες, αντιµετωπίζεται µε την ενδοσκοπική 
χειρουργική, η οποία διορθώνει την αιτία, χωρίς 
να «βλάπτει» τις υγιείς ανατοµικές δοµές. Σπανι-
ότερα προβλήµατα αποτελούν οι συγγενείς κύ-
στεις του τραχήλου, µε πιο συχνή την κύστη του 
θυρεογλωσσικού πόρου.

Αλλεργίες και ΩΡΛ λοιμώξεις

Παρ’ όλη όµως τη ραγδαία εξέλιξη των µεθόδων 
πρόληψης και θεραπείας στον τοµέα της Ωτορι-
νολαρυγγολογίας, παρατηρείται αύξηση στη συ-
χνότητα εµφάνισης παθήσεων, ιδιαίτερα στις παι-
δικές ηλικίες που το ανοσοποιητικό σύστηµα είναι 
ανώριµο. Η ανησυχητική έξαρση των αλλεργι-
ών αποτελεί παράγοντα αύξησης της συχνότη-
τας των ΩΡΛ παθήσεων και επηρεάζεται από την 
κακή διατροφή και τα «πλούσια» σε αλλεργιογόνα 
παιδικά δωµάτια, και την αναγκαιότητα του παιδι-
κού σταθµού από πολύ µικρή ηλικία. Η αλλεργική 
ρινίτιδα δηµιουργεί ισχυρή προδιάθεση για τις 
λοιµώξεις του αναπνευστικού και λειτουργεί ε-
ρεθιστικά για τα αυτιά, τα ιγµόρεια, το λαιµό, τους 
βρόγχους, την τραχεία και το λάρυγγα.

O Δέκα βασικοί κανόνες υγείας
για το παιδί

▶ Όταν το παιδί γυρίζει από το σχολείο ή τον παι-
δικό σταθµό είναι σηµαντικό να το µάθουµε να 
πλένει αµέσως τα χέρια και τη µύτη. 
▶ Αδειάζουµε το δωµάτιο του από τα περιττά παι-
χνίδια και πράγµατα που είναι εκτεθειµένα στη 
σκόνη. 
▶ Καλό και χρήσιµο είναι να αποφεύγουµε τα βα-
ριά χαλιά.
▶ ∆ιώχνουµε τα µαλλιαρά κουκλάκια, κυρίως 
από το κρεβάτι του γιατί συνήθως κοιµάται κολ-
λώντας τα στο προσωπάκι του. 
▶ Αφήνουµε το παιδί να συµµετέχει στο µαγεί-
ρεµα και την ετοιµασία του φαγητού και βέβαια 
ακολουθούµε τους βασικούς κανόνες της µεσο-
γειακής διατροφής.
▶ ∆εν βάζουµε στα ντουλάπια και το ψυγείο µας 
βιοµηχανοποιηµένα τρόφιµα που περιέχουν 
δεκάδες συντηρητικά, πρόσθετα αρώµατα και 
χηµικά. 
▶  ∆ίνουµε στο παιδί να καταλάβει ότι σε ό,τι αφο-
ρά τη διατροφή, η διαδικασία που εγγυάται το ι-
δανικό αποτέλεσµα έχει ένα σχετικό κόπο (π.χ. 
είναι προτιµότερο να στύψουµε ένα φυσικό χυµό 
από το να τον σερβίρουµε από το κουτί). 
▶ Αποφεύγουµε εντελώς το κάπνισµα! ∆ιαφο-
ρετικά εκθέτουµε το παιδί µας όχι µόνο στους 
κινδύνους του παθητικού καπνίσµατος 
αλλά και στο λεγόµενο «κάπνισµα από τρί-
το χέρι». 
▶ Όταν το παιδί  ροχαλίζει έντονα, κά-
νει άπνοιες στον ύπνο ή δεν απαντάει 
άµεσα όταν του µιλάµε πρέπει να το δει 
ωτορινολαρυγγολόγος. Κάποια παιδιά 
που αρρωσταίνουν συχνά µε λοιµώξεις 
του ανώτερου αναπνευστικού χρειά-
ζονται χειρουργείο. 
▶ Γινόµαστε σωστό πρότυπο για το παιδί 
µας δείχνοντάς του ότι η άθληση, η σωστή 
διατροφή και ο καλός ύπνος είναι πολύ σηµαντικά 
στοιχεία για την καλή υγεία. ●

Οι νέες 
τεχνικές της 
ωτορινολα-

ρυγγολογίας 
εξασφαλί-
ζουν μικρό-

τερο τραύμα, 
πολύ πιο ήπια 
ανάρρωση 
και άριστα 

αποτελέσμα-
τα, χωρίς με-
τεγχειρητική 
ταλαιπωρία 
για το παιδί. 
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θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία) 
είναι μία κληρονομική αιματολογική 
διαταραχή που προκαλεί μειωμένη και 

αναποτελεσματική παραγωγή ερυθρών αιμο-
σφαιρίων, οδηγώντας σε σοβαρή αναιμία. Για την 
αντιμετώπιση της αναιμίας απαιτούνται εφ’ όρου 
ζωής τακτικές μεταγγίσεις αίματος (ερυθρών αι-
μοσφαιρίων). H μετάγγιση αίματος αποτελεί το 
θεμέλιο της αντιμετώπισης της νόσου, και στη 
χώρα μας η ανάγκη για το πολύτιμο αυτό αγαθό 
είναι μεγάλη. Όλοι μαζί μπορούμε να την καλύ-
ψουμε και να προσφέρουμε ένα αληθινό «δώρο 
ζωής» σε χιλιάδες ανθρώπους». 

H καμπάνια για τη Μεσογειακή 
Αναιμία

Η Bristol Myers Squibb είναι σταθερά προσα-
νατολισμένη στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των ατόμων με σοβαρά αιματολογικά νοσήματα, 
καθώς η ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων αι-
ματολογικών θεραπειών αποτελεί βασική προ-
τεραιότητα της εταιρείας. 
Η καμπάνια «Κάποιοι χρειάζονται αίμα. Μήπως 
έχεις ό,τι χρειάζονται;» μας καλεί να προσφέ-
ρουμε το πιο πολύτιμο δώρο σε όσους το έχουν 
ανάγκη. Οι περισσότεροι, κάποια στιγμή στη ζωή 
μας βρεθήκαμε αντιμέτωποι –είτε για εμάς τους 
ίδιους είτε για κάποιο δικό μας άνθρωπο– με την 
ανάγκη λήψης αίματος και σίγουρα αισθανθή-
καμε ευγνώμονες για το «δώρο ζωής» που μας 
έκανε ένας άγνωστος, ένας εθελοντής αιμοδό-

της. Εάν, λοιπόν, γνωρίζαμε τις ανάγκες και τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι 
άνθρωποι που χρειάζονται αίμα σε τακτική βάση 
για να ζήσουν, δεν θα προσφέραμε κι εμείς αυτό 
το δώρο; Αυτή είναι η κεντρική ιδέα πίσω από 
την καμπάνια που υλοποιεί η βιοφαρμακευτική 
εταιρεία Bristol Myers Squibb σε συνεργασία με 
το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), υπό την αι-
γίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας 
(ΕΟΘΑ) και της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής 
Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ). 
Βέβαια η καμπάνια έχει διττό στόχο: αφενός να 
ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό 
για τη θαλασσαιμία και τις προκλήσεις που αντι-
μετωπίζουν οι ασθενείς λόγω της ανάγκης για 
συχνές μεταγγίσεις αίματος. Αφετέρου, να ανα-
δείξει την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας, να 
παρακινήσει όλους εμάς να προσφέρουμε αίμα 
αλλά και να γίνουμε πρεσβευτές της καμπάνιας 
στα social media.

Η θαλασσαιμία στην Ελλάδα

«Σήμερα στην Ελλάδα ζουν περίπου 2.500 άτομα 
με θαλασσαιμία που εξαρτώνται από τις τακτι-
κές μεταγγίσεις για να διατηρηθούν στη ζωή. 
Δυστυχώς, η διασφάλιση επάρκειας μονάδων 
αίματος μέσω της εθελοντικής αιμοδοσίας πα-
ραμένει μια διαρκής πρόκληση για τη χώρα μας, 
ιδιαίτερα εν καιρώ πανδημίας. Προσδοκούμε ότι 
με την καμπάνια “Κάποιοι χρειάζονται αίμα. 
Μήπως έχεις ό,τι χρειάζονται;” θα βοηθήσου-

με να γίνει συνείδηση στο ελληνικό κοινό, ότι η 
προσφορά αίματος είναι το καλύτερο δώρο που 
μπορούμε να κάνουμε, αλλά και να λάβουμε» α-
νέφερε η κα Ζέφη Βλαχοπιώτη, Market Access 
Lead, BMS Greece.

Ο  κ. Αντώνης Καττάμης, Καθηγητής Παιδιατρι-
κής Αιματολογίας-Ογκολογίας στην Ά  Παιδιατρι-
κή Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης 
Σπανίων Αιματολογικών Νοσημάτων Παιδικής 
Ηλικίας, επισημαίνει ότι η θαλασσαιμία δεν είναι 
πλέον μια παιδιατρική πάθηση, αλλά νόσος της 
μέσης ηλικίας, καθώς η πρόοδος που συντελέ-
στηκε τις τελευταίες δεκαετίες στη θεραπευτική 
της αντιμετώπιση (μεταγγίσεις αίματος, θεραπεί-
ες αποσιδήρωσης) έχει οδηγήσει σε σημαντική 
αύξηση του προσδόκιμου ζωής των πασχόντων. 
«Στη χώρα μας σήμερα, η πλειοψηφία των ατόμων 
με θαλασσαιμία ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 41-
45 ετών, ενώ χάρη στο επιτυχημένο πρόγραμμα 
προληπτικού ελέγχου, το ποσοστό γεννήσεων 
παιδιών με θαλασσαιμία παραμένει εξαιρετικά χα-
μηλό. Παρ’ όλα αυτά, οι ασθενείς εξακολουθούν 
να έχουν επιβαρυμένη υγεία». 

Θεραπευτική αντιμετώπιση

«Στους κύριους άξονες αντιμετώπισης της νό-
σου περιλαμβάνονται η πρόληψη, η αντιμετώ-
πιση των επιπλοκών, η φαρμακευτική θεραπεία 
αποσιδήρωσης, αλλά και νέες ελπιδοφόρες θε-
ραπείες που εκτιμάται ότι θα συμβάλουν θετικά 
στη αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας. Σήμερα, 
μάλιστα, είναι διαθέσιμη η πρώτη φαρμακευτική 
θεραπεία που μειώνει τη συχνότητα των μεταγ-
γίσεων και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην 
εξάλειψη της ανάγκης για μετάγγιση» ανέφερε 
ο κ. Καττάμης. 

Αποθέματα αίματος στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνο Σταμούλη, Αι-
ματολόγο, Επιστημονικό Διευθυντή Εθνικού 
Κέντρου Αιμοδοσίας, κύρια πηγή για τη συλλο-
γή αίματος παραμένει με διαφορά η εθελοντική 
αιμοδοσία και, δευτερευόντως, το συγγενικό 
περιβάλλον, ενώ συνεισφέρουν σε εξαιρετικά 
μικρότερο βαθμό οι Ένοπλες Δυνάμεις και ο Ελ-
βετικός Ερυθρός Σταυρός. Η επίπτωση της παν-
δημίας οδήγησε σε μείωση των αποθεμάτων 
αίματος, στο χρονικό διάστημα 26 Φεβρουαρί-
ου - 1 Ιουνίου 2020 καταγράφηκε μείωση κατά 
13,60% στον αριθμό των αιμοληψιών σε σχέση 
με το 2019. «Ας προσφέρουμε τακτικά και συστη-
ματικά αίμα σε όσους είναι σήμερα πιο ευάλωτοι 
από εμάς» σημείωσε ο κ. Σταμούλης.

Nα γίνουμε όλοι πρεσβευτές
της καμπάνιας 

«Το καινοτόμο στοιχείο της καμπάνιας είναι ότι 
με αφορμή διαφορετικές ημέρες-ορόσημα θα 
προσαρμόζεται ανάλογα το κεντρικό εικαστικό 
ώστε η ανάγκη για εθελοντική προσφορά αί-
ματος να υπενθυμίζεται στο κοινό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου. Δίνοντας αίμα, βοηθάμε 
3 ανθρώπους που έχουν επείγουσα ανάγκη αί-
ματος να ζήσουν. Ταυτόχρονα όμως βοηθάμε 
τους ασθενείς που υποβάλλονται σε τακτικές 
μεταγγίσεις αίματος να χαίρονται την ελευθερία 
που εμείς λαμβάνουμε ως δεδομένη» ανέφε-
ρε ο κ. Σοφοκλής Χάνος, Patient Advocacy & 
Communications Manager, BMS Greece.

Στις ενέργειες της καμπάνιας περιλαμβάνονται 
η ιστοσελίδα www.kapoioixreiazontaiaima.
gr, ραδιοφωνικό σποτ, διαδικτυακή προβολή, 
ντύσιμο τρόλεϊ και δράσεις σε συνεργασία με 
Συλλόγους Ασθενών.  ●

«Κάποιοι χρειάζοντάι άιμά. 
μήπως εχεις ο,τι χρειάζοντάι;»

H νέα καμπάνια της Bristol Myers Squibb για τη Μεσογειακή Αναιμία
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ιός της ηπατίτιδας δ είναι 
από τους μικρότερους ιούς 
που είναι ικανοί να προκαλέ-

σουν νόσο στον άνθρωπο. Προκαλεί 
τη χρόνια ηπατίτιδα δ (ΧΗD) η οποία 
αποτελεί τη σοβαρότερη ιογενή ηπα-
τοπάθεια, καθώς οδηγεί πιο γρήγο-
ρα σε κίρρωση ήπατος και ηπατο-
κυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ) και έχει τη 
μεγαλύτερη θνητότητα από όλες τις 
ιογενείς ηπατοπάθειες, επισημαίνει η 
Ειρήνη Ράπτη, MD, PhD, Παθολόγος-
Ηπατολόγος, Συνεργάτης Ηπατολο-
γικής Κλινικής Ιατρικού Αθηνών.

Δυστυχώς, η ακριβής επίπτωση της 
νόσου δεν είναι ακόμη γνωστή, καθώς 
παρατηρείται μεγάλη ετερογένεια στην 
παγκόσμια κατανομή της ασθένειας, 
συχνά παραλείπεται η ανίχνευση του 
ιού στις ομάδες υψηλού κινδύνου, ενώ 
επιπλέον η ίδια η διάγνωση της νόσου, 
40 χρόνια μετά την ανακάλυψή της από 
τον Ιταλό καθηγητή Mario Rizzetoτο το 
1977, δεν είναι εύκολη και σε πολλά μέ-
ρη του κόσμου είναι και ανέφικτη. Και 
βεβαίως αυτή η δυσκολία αναγνώρισης 
της νόσου είναι αλληλένδετα συνδεδε-
μένη με τη θεραπευτική αντιμετώπισή 
της. 

Έγκριση νέας θεραπείας 
για την αντιμετώπιση 

της ηπατίτιδας δ

Μέχρι σήμερα η μόνη θεραπεία η οποία 
χορηγείται στους ασθενείς είναι η πε-
γκυλιωμένη ιντερφερόνη, μόνη ή σε 
συνδυασμό με νουκλεοσ/τιδικά ανά-
λογα. Οι θεραπείες όμως αυτές έχουν 

αρκετούς περιορισμούς στην εφαρμο-
γή τους. Καθώς η θεραπεία είναι ενέσι-
μη, πολλοί ασθενείς δεν την ανέχονται, 
ειδικά αυτοί στα πιο προχωρημένα 
στάδια της νόσου (κιρρωτικοί) και έτσι 
αναγκάζονται να τη διακόψουν. Επι-
πλέον, η θεραπεία αυτή έχει αποδειχτεί 
αποτελεσματική σε 25-30% μόνο των 
ασθενών.
Ως εκ τούτου, η έγκριση του σκευά-
σματος bulevirtide, για τη θεραπεία 
της χρόνιας ηπατίτιδας δ, προκαλεί 
αισιοδοξία σε ιατρούς και ασθενείς. 
Πριν από λίγους μήνες εγκρίθηκε η υπό 
όρους χορήγηση στην ηπατίτιδα δ μί-
ας νέας θεραπείας, του σκευάσματος 
bulevirtide, ως το πρώτο αντι-ιικό 
για τη θεραπεία της. Η έγκριση αυτή 
δημιουργεί αισιοδοξία για την αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση και αυτής της 
ιογενούς λοίμωξης, που 40 χρόνια μετά 
παραμένει σε μεγάλο βαθμό ένα αγκάθι 
για τους ηπατολόγους.

Διάγνωση

Η διάγνωση της ηπατίτιδας δ παραμέ-
νει δύσκολη αφού οι μέθοδοι για τη δι-
άγνωσή της και τον καθορισμό της βα-
ρύτητας της λοίμωξης –σε παγκόσμιο 
επίπεδο– δεν είναι προτυποποιημένες 
και εύκολες στην εφαρμογή. Ειδικά οι 
μοριακές μέθοδοι που χρειάζονται για 
την επιβεβαίωση της χρονιότητας της 
λοίμωξης από HDV (ανίχνευση του ιι-
κού φορτίου του ιού: HDV-RNA) είναι 
μέθοδοι με υψηλό κόστος, σε πολλές 
ενδημικές περιοχές δεν διενεργούνται, 
ενώ συχνά οι κάτοικοι αυτών των περι-
οχών έχουν αδυναμία πρόσβασης σε 
οργανωμένες δομές υγείας.

Γεωγραφική κατανομή - 
Μετάδοση - Συμπτώματα

Με βάση πρόσφατες επιδημιολογικές 
μελέτες, το φορτίο της νόσου παγκοσμί-
ως υπολογίζεται σε 20-72 εκατομμύρια 
ασθενείς.
Η απόκλιση αυτή οφείλεται στην ιδιαιτε-
ρότητα της λοίμωξης, αλλά και στη γε-
ωγραφική της κατανομή. Σε χώρες της 
Αφρικής, της Ασίας, Νησιά του Ειρηνι-
κού, Μέση Ανατολή, Ανατολική Ευρώπη, 
Τουρκία, Νότιο Αμερική παρατηρείται 
μεγάλος επιπολασμός της νόσου. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα η ηπατίτιδα δ να έχει 
δυναμική μεταβαλλόμενη επιδημιολογία, 
καθώς επηρεάζεται από τα μεταναστευτι-
κά κύματα. Και ενώ θεωρείται ότι ενδημεί 
σε χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 
επίπεδο, παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα 
σε προηγμένες χώρες με μετανάστες από 
περιοχές με μεγάλη ενδημικότητα.

Στις χώρες αυτές, πολλοί από τους μετα-
νάστες δεν έχουν πρόσβαση στη Δημόσια 
Υγεία, με αποτέλεσμα αδυναμία διάγνω-
σης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης. Αυτό επηρεάζει άμεσα αφενός την 
εκτίμηση για τον επιπολασμό της νόσου 
(υποεκτιμάται) όσο και τον κίνδυνο με-
τάδοσης της ηπατίτιδας δ (ανεπαρκής 
εμβολιασμός για HBV) αλλά και πρό-
σβασης στη θεραπεία. 

Στην Ελλάδα, σε παλαιότερη μελέτη εί-
χε υπολογισθεί ότι μεταξύ 2.100 περίπου 
ασθενών με ΧΗΒ, θετικοί για ηπατίτιδα δ 
ήταν 2,8% των γηγενών αλλά 7,5% των 
μεταναστών. Επίσης, παρουσιάζει πολύ 
μεγαλύτερη συχνότητα σε χρήστες εν-
δοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, σε ομο-

φυλόφιλους άνδρες, επαγγελματίες του 
σεξ ή άτομα με επικίνδυνη σεξουαλική 
συμπεριφορά ή σεξουαλικά μεταδιδόμε-
να νοσήματα, ασθενείς με ηπατίτιδα C ή 
AIDS (HIV), οι οποίοι έχουν ούτως ή άλ-
λως μεγαλύτερη συχνότητα ηπατίτιδας Β, 
που όπως αναφέρθηκε είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση ανάπτυξης της ηπατίτιδας 
δ. Αυτοί θωρούνται και ομάδες υψηλού 
κινδύνου για ηπατίτιδα δ, μαζί με τους 
HBsAg (+) μετανάστες από τις ενδημικές 
περιοχές. 

Η νόσος αναπτύσσεται (επιλοίμωξη) 
μόνο σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β 
(ΧΗΒ), όσους δηλαδή είναι HBsAg (+), ή 
ταυτόχρονα με αυτή (συλλοίμωξη), κα-
θώς εξαρτάται απόλυτα από τον ιό της 
ηπατίτιδας Β για τον πολλαπλασιασμό 
του. Αυτό σημαίνει ότι προλαμβάνοντας 
τον ιό της ηπατίτιδας Β με τον καθολικό 
εμβολιασμό των βρεφών για ηπατίτι-
δα Β, προλαμβάνεται και η ηπατίτιδα δ, 
η οποία μεταδίδεται όπως και η ηπατίτιδα 
Β, δηλαδή αιματογενώς και σεξουαλικά.
Η ταυτόχρονη λοίμωξη (συλλοίμωξη) 
από τον ιό της ηπατίτιδας δ (Hepatitis D 
Virus, HDV) και Β (Hepatitis B Virus, HBV) 
εκδηλώνεται όπως κάθε οξεία ηπατίτιδα 
με κακουχία, δεκατική πυρετική κίνηση 
και ίκτερο (κίτρινη χροιά δέρματος και 
επιπεφυκότων). Ωστόσο, περισσότερες 
από το 90% των περιπτώσεων HBV-HDV 
συλλοιμώξεων οδηγούν σε αυτόματη ία-
ση/αποδρομή αμφοτέρων των λοιμώξε-
ων. Αντίθετα, η επιλοίμωξη με ηπατίτιδα 
δ, των θετικών για ηπατίτιδα Β ασθενών 
(HBsAg(+)), οδηγεί σε ανάπτυξη χρόνιας 
HBV-HDV συλλοίμωξης με ταχεία επιδεί-
νωση της ηπατικής λειτουργίας και ανά-
πτυξη κίρρωσης σε νεαρότερη ηλικία. ●

Ηπατίτίδα D (δέλτα): Μία σοβαρή 
αλλα ξεχασΜενή παθήσή 
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Ειρήνη Ράπτη, MD, PhD, 
Παθολόγος-Ηπατολόγος, 

Συνεργάτης Ηπατολογικής 
Κλινικής Ιατρικού Αθηνών

Νεότερα θεραπευτικά δεδομένα για την αντιμετώπισή της
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Νόσησα από κόρωΝόϊό: Τι πρέπέι 
να κανω μέΤα Την αναρρωση μου
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ετά τη νόσηση με COVID-19, οι πε-
ρισσότεροι άνθρωποι σχηματίζουν 
επαρκή αντισώματα που τους εμπο-

δίζουν να μολυνθούν ξανά από τον ιό. Ωστό-
σο, ακόμα δεν είναι γνωστό πόσο καιρό διαρκεί 
αυτή η ανοσία. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις 
όπου οι ασθενείς έχουν νοσήσει ξανά. 
Αυτό σημαίνει ότι μετά την ανάρρωση είναι 
σημαντικό να λαμβάνονται όλα τα απαραίτη-
τα μέτρα προστασίας, όπως η τήρηση των κοι-
νωνικών αποστάσεων, η χρήση μάσκας και το 
συχνό πλύσιμο των χεριών, τονίζει η Αγγελίνα 
Λαζάρεβα, MD, Παθολόγος, Μέλος Ιατρικού 
Τμήματος Cross Border Med Care, Όμιλος 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Όπως, εξίσου σημαντικό, είναι να 
ακολουθήσετε έναν υγιεινό τρόπο ζωής για την 
ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού σας συστή-
ματος τηρώντας τις παρακάτω συμβουλές.

1 Άσκηση Η άσκηση μπορεί να μην είναι ευ-
χάριστη σε περίπτωση που έχετε μόλις αναρ-

ρώσει και το σώμα σας είναι ακόμα αδύναμο, 
ωστόσο, βαθμιαία εντάσσοντάς τη στο καθη-
μερινό σας πρόγραμμα θα βελτιώσετε τη σω-
ματική και ψυχική σας υγεία. Ενδεικτικά, μπο-
ρείτε να ξεκινήσετε με περπάτημα 15 λεπτών 
την ημέρα, το οποίο θα αυξάνετε σταδιακά έως 
ότου νιώσετε έτοιμοι να επανέλθετε σε τυχόν 
άλλη δραστηριότητα που ακολουθούσατε πριν 
νοσήσετε. 

2 Θρεπτική διατροφική ρουτίνα Για να 
επιταχυνθεί η ανάρρωσή σας είναι πολύ 

σημαντικό να έχετε μια ισορροπημένη διατρο-

φή με θρεπτικά συστατικά. Η νόσος καθώς και 
τυχόν φάρμακα που λάβατε μπορεί να έχουν 
εξασθενήσει το σώμα σας. Μερικοί ασθενείς 
αντιμετωπίζουν επιπλέον ανεξήγητη μείωση ή 
αύξηση βάρους. Έτσι, προσπαθήστε να έχετε 
ένα καλά οργανωμένο διατροφικό σχήμα και να 
λαμβάνετε ελαφριά και συχνά γεύματα. Λάβετε 
υπόψη ότι το σώμα σας προσπαθεί να επανέλ-
θει. Προσπαθήστε να έχετε μια ισορροπημένη 
υγιεινή διατροφή αποφεύγοντας ανθυγιεινές ή 
βαριές τροφές. 

3 Εξασκήστε τη μνήμη σας Ο ιός είναι 
γνωστό ότι επηρεάζει τα εγκεφαλικά κύτ-

ταρα. Για να ανακτήσετε τη συγκέντρωσή σας 
και τη μνήμη σας, επενδύστε λίγο από το χρόνο 
σας φτιάχνοντας ένα παζλ, παίζοντας παιχνίδια 
μνήμης ή λύνοντας σταυρόλεξα. Βρείτε τρό-
πους με τους οποίους μπορείτε να αναζωογονή-
σετε το μυαλό σας. Ξεκινήστε κάποια δραστη-
ριότητα σταδιακά και συνεχίστε να προκαλείτε 
τον εαυτό σας λίγο περισσότερο κάθε μέρα. 

4 Δώστε χρόνο στον εαυτό σας Είναι 
συχνό η κόπωση και η έντονη εξάντληση 

μετά την ανάρρωση να διαρκεί αρκετές εβδο-
μάδες. Πρώτα απ’ όλα, μη βιαστείτε να επιστρέ-
ψετε στην κανονική σας ρουτίνα αμέσως μετά 
τη νόσηση. Δώστε στον εαυτό σας αρκετό χρό-
νο για να μεταβείτε σταδιακά στην παλιά σας 
καθημερινότητα. Λάβετε υπόψη ότι έχετε αντι-
μετωπίσει πρόσφατα μια ασθένεια που επηρέα-
σε σοβαρά το ανοσοποιητικό σας σύστημα και 
είναι καλύτερο να επανέλθετε σταδιακά.

M 5 Μην αγνοήσετε τυχόν ανησυχητι-
κά σημάδια Είτε πρόκειται για ενοχλητικό 

πονοκέφαλο είτε για κόπωση ή δύσπνοια, είναι 
σημαντικό να εστιάσετε σε τυχόν εμφανή σημά-
δια ότι το σώμα σας δεν έχει επανέλθει πλήρως. 
Κρατήστε συνεχή επαφή με τον γιατρό σας εάν 
τυχόν τέτοια προβλήματα εμφανιστούν κατά 
την περίοδο μετά την ανάρρωσή σας.

6 Ζητήστε βοήθεια από τους οικείους 
σας Κατανοήστε ότι χρειάζεστε ξεκούρα-

ση. Κατά συνέπεια, ζητήστε βοήθεια από τους 
οικείους σας ώστε να μην ξοδεύετε παραπάνω 
ενέργεια από όσο αντέχετε και για να καταπολε-
μήσετε την εξάντληση. Ο οργανισμός σας χρει-
άζεται χρόνο για να αναρρώσει πλήρως και να 
επανέλθει. Έτσι, η λήψη βοήθειας ή η συμμετοχή 
κάποιου ατόμου στη διαδρομή αποκατάστασης 
θα είναι ευεργετική για εσάς.

Συνήθως ένας μέσος ασθενής με COVID-19 χρει-
άζεται ως επί το πλείστον 3 εβδομάδες για να 
ανακάμψει. Παρ’ όλα αυτά, έρευνες έχουν δείξει 
ότι υπάρχουν ασθενείς που νόσησαν και είχαν 
αντίκτυπο στους νεφρούς, τους πνεύμονες και 
την καρδιά τους πολύ μετά την ανάρρωσή τους. 
Άλλες πιθανές μακροχρόνιες επιδράσεις της 
COVID-19 είναι νευρολογικές ή ψυχικές, καθώς 
μελέτες δείχνουν ότι η λοίμωξη μπορεί επίσης 
να προσβάλει τα εγκεφαλικά κύτταρα και το νευ-
ρικό σύστημα. Ακολουθήστε λοιπόν με συνέπεια 
αυτές τις έξι πρακτικές για να επανέλθετε και 
μείνετε σε επαφή με τον θεράποντα ιατρό σας 
για οτιδήποτε σας απασχολεί. ●

Όταν έχετε 
αντιμετωπί-

σει τη λοίμω-
ξη COVID-19, 
μια ασθένεια 
που επηρέ-
ασε σοβαρά 
το ανοσοποι-
ητικό σας σύ-
στημα, είναι 
καλύτερο να 
επανέλθετε 
σταδιακά. 
Άσκηση με 
μέτρο, καλή 
και υγιεινή 
διατροφή, 
ξεκούραση 
και κυρίως 
μην αγνοή-
σετε τυχόν 

ανησυχητικά 
σημάδια 
μέχρι να 

επανέλθετε 
πλήρως. 

Αγγελίνα Λαζάρεβα, MD, 
Παθολόγος, Μέλος Ιατρικού 

Τμήματος Cross Border Med Care, 
Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Ο ρόλος της άσκησης, της διατροφής και της ξεκούρασης 
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κλιµατική αλλαγή έχει αναφερ-
θεί από το Παγκόσµιο Οικονοµικό 
Φόρουµ ως µία από τις µεγαλύτε-

ρες απειλές της παγκόσµιας οικονοµίας και 
των κοινωνιών µας γενικά. Κατά τις πρό-
σφατες δεκαετίες γίναµε µάρτυρες της αύ-
ξησης ακραίων καιρικών φαινοµένων: δια-
φορετικά σηµεία της γης πλήττονται από 
καταστροφικούς τυφώνες, πληµµύρες, 
παλίρροιες, λιώσιµο των πάγων στους πό-
λους της γης και µακροχρόνιες ξηρασίες.
Η αλλαγή του κλίµατος αναµφίβολα επι-
φέρει τεράστιες αλλαγές στην υγεία των 
ανθρώπων, µια που η υγεία µας ως άτοµα 
και η υγεία του πλανήτη µας είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένες. Αυτό είναι περισσότερο 
εµφανές από οπουδήποτε αλλού στην ίδια 
την πεµπτουσία της ζωής: τον αέρα που 
αναπνέουµε.

Αξία μέσω της καινοτομίας

Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί σηµαντικό στοι-
χείο της εταιρικής κουλτούρας που διέπει την 
Boehringer Ingelheim και περιλαµβάνει τη συµ-
µετοχή σε κοινωνικά προγράµµατα παγκόσµι-
ας εµβέλειας, που στοχεύουν στη δηµιουργία 
ενός πιο υγιούς κόσµου, όπως η πρωτοβουλία 
«Makingmore Health». Έτσι, µέσω πολλών σηµα-
ντικών προγραµµάτων, η Boehringer Ingelheim 
ενισχύει τη δέσµευσή της προς ένα βιώσιµο µέλ-
λον για τον πλανήτη µας. Και συνεχίζει προχω-
ρώντας την κοινωνική της ευθύνη στα θέµατα 
του περιβάλλοντος: Επεκτείνοντας τις φιλικές 
προς το περιβάλλον λύσεις στον σχεδιασµό 
φαρµακευτικών προϊόντων. Η υιοθέτηση της 
χρήσης από την εταιρεία νέων επαναχρησιµο-
ποιούµενων εισπνευστικών συσκευών είναι το 
πιο πρόσφατό της επίτευγµα στον αγώνα για έ-
ναν περισσότερο πράσινο και καθαρότερο πλα-
νήτη. Γιατί η υγεία µας είναι σε άµεση σχέση µε 
την υγεία του πλανήτη που κατοικούµε.

Boehringer Ingelheim

Η Boehringer Ingelheim είναι µία από 
τις ηγετικές εταιρείες στον χώρο της 
έρευνας για την ανακάλυψη καινοτό-
µων φαρµάκων. Επιπλέον, η εταιρεία 
έχει πρόσφατα χαρακτηριστεί ως µια 
από τις 100 πιο καινοτόµες εταιρείες 
στον κόσµο. Παράλληλα όµως πρω-
τοστατεί και στον τοµέα της βιώσιµης 
επιχειρηµατικότητας µέσω και της 
πράσινης ανάπτυξης. Για τον λόγο αυ-
τό, κατά την περασµένη δεκαετία και 
παλαιότερα, η Boehringer Ingelheim 

ξεκίνησε πολλά σηµαντικά προγράµ-
µατα ώσ τε να αναπτυχθεί µε βιώ-
σιµο τρόπο και να καταστεί ηγέτιδα 
εταιρεία όσον αφορά στις αρχές της 
πράσινης επιχειρηµατικότητας. Από 
το 2010 έχει µειώσει τις εκποµπές δι-
οξειδίου του άνθρακα ανά µονάδα σε 
ποσοστό 33%, προσαρµοσµένο ως 
προς τις πωλήσεις της (που σηµαίνει 
συνολική µείωση του CO2 κατά 15% 
παρά την αύξηση της επιχειρηµατι-
κής δραστηριότητας). Ανάµεσα στις 
διάφορες προσπάθειές της για µείω-
ση του αποτυπώµατος άνθρακα αξί-

ζει να αναφερθούν τα αυστηρά µέτρα 
αποτροπής της µόλυνσης του νερού 
και του αέρα, τα µειωµένα απόβλητα 
µέσω νέων λειτουργικών διαδικασι-
ών και τα πιστοποιηµένα συστήµατα 
διαχείρισης ενέργειας. Από τα συστή-
µατα συµπαραγωγής και ανάκτησης 
θερµότητας µέχρι τις ενδιαφέρουσες 
εκστρατείες που ενθαρρύνουν την 
κοινωνία και τους ασθενείς να ζουν µε 
τρόπο πιο υγιεινό και µε καλύτερη φυ-
σική κατάσταση, η εταιρεία αντιµετω-
πίζει τα θέµατα του περιβάλλοντος µε 
τρόπο ρεαλιστικό και ουσιώδη. ●

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
ΤΗΣ BOEHRINGER INGELHEIM

Η εταιρεία  επεκτείνει τις φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις στον σχεδιασμό φαρμακευτικών προϊόντων
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Η Boehringer 
Ingelheim, η ο-
ποία σε όλες τις 
δραστηριότητές 
της δίνει έμφα-
ση στην προ-

στασία του πε-
ριβάλλοντος και 
τη βιωσιμότητα, 
τώρα ενισχύει 
τη δέσμευσή 
της απέναντι 
στο περιβάλ-
λον με ώθηση 
για τη χρήση 
επαναχρησι-

μοποιούμενων 
συσκευών.
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«Παράπλευρη» απώλεια της πανδημίας οι ασυνέχειες στη διαδικασία 
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ριν από ένα περίπου χρόνο –τέ-
τοια εποχή– είχαµε εντοπίσει 
ασυνέχειες στους εµβολια-

σµούς παιδιών και εφήβων σε πολλές 
χώρες του κόσµου κατά τη διάρκεια της 
πανδηµίας COVID-19. Με βάση επιστη-
µονικές δηµοσιεύσεις του τελευταίου 
έτους, φαίνεται ότι για πολλές χώρες 
του κόσµου, οι χαµένες δόσεις εµβολίων 
παιδιών, και κυρίως εφήβων, αποτελούν 
παράπλευρη απώλεια της πανδηµίας επι-
σηµαίνει η Άρτεµις Κ. Τσίτσικα Αναπλ. 
Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής 
Ιατρικής ΕΚΠΑ, Επιστ. Υπεύθυνος Μο-
νάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Νοσο-
κοµείο Παίδων «Π & Α Κυριακού», Πρό-
εδρος Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής 
Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.), ΠΜΣ «Στρατηγικές 
Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας».

Σοβαρές ασθένειες από την 
καθυστέρηση των εμβολιασμών

Με την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο 
και τις λοιπές δραστηριότητες, είναι η κατάλ-
ληλη στιγµή για τον έλεγχο του βιβλιαρίου 
υγείας και τον προγραµµατισµό των εµβολι-
ασµών που έχουν καθυστερήσει. Η καθυστέ-
ρηση στους εµβολιασµούς µπορεί να εκθέσει 
τους εφήβους σε σοβαρές ασθένειες, όπως 
η µηνιγγιτιδοκοκκική µηνιγγίτιδα, ο τέτανος 
και ο καρκίνος της γεννητικής περιοχής, του 
τραχήλου της µήτρας και άλλων περιοχών σε 
γυναίκες και άνδρες που προλαµβάνονται µε 
τον εµβολιασµό έναντι του ιού HPV. 
Ιδιαίτερα στην περίπτωση της µηνιγγίτιδας, η 
µόνη ηλικιακή οµάδα που εµβολιάζεται µε το 
τετραδύναµοσυζευγµένο µηνιγγιτιδοκοκκικό 
εµβόλιο έναντι των οροοµάδων ACWYσύµ-
φωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών 
είναι οι έφηβοι και υπάρχουν ενδείξεις έµµε-
σης προστασίας της κοινότητας µέσω της µεί-
ωσης των φορέων του µηνιγγιτιδόκοκκκου 
στην οµάδα των εφήβων. Οι ίδιοι οι έφηβοι 
και οι νεαροί ενήλικες αποτελούν τη δεύτερη 
ηλικιακή οµάδα σε αυξηµένο κίνδυνο για εκ-
δήλωση µηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου, µε ένα 
στα τρία κρούσµατα το 2019 στη χώρα µας, 
και αυτή τη στιγµή επικρατεί η οροοµάδα Β σε 
αυτή την ηλικιακή οµάδα.

▶ Ο εµβολιασµός για τον ιό HPV είναι στοι-
χειώδης για την επίτευξη του στόχου της 
εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της 
µήτρας που έχει τεθεί από τον Παγκόσµιο 
Οργανισµό Υγείας για το 2030. Τα κενά στους 
εµβολιασµούς που δηµιουργήθηκαν λόγω της 
πανδηµίας, υπονοµεύουν τον στόχο αυτό α-
κόµα και για χώρες που είχαν πετύχει ιδιαίτε-
ρα υψηλά ποσοστά εµβολιασµού.

▶ Πολύ µεγάλη σηµασίας είναι και το να µην 
παραµελούνται οι αναµνηστικές δόσεις 
εµβολίων που χορηγούνται στην εφηβεία για 
νόσους όπως ο τέτανος, η διφθερίτιδα και ο 
κοκκύτης για να µην ξαναδούµε «ξεχασµέ-
νες» ασθένειες και να προστατευτούµε από 
εξάρσεις νόσων που προλαµβάνονται µε τον 
εµβολιασµό. Πέρυσι είχαµε στη χώρα µας ένα 
θάνατο παιδιού από διφθερίτιδα και εξακο-
λουθούν να καταγράφονται κρούσµατα κοκ-
κύτη σε νεογνά, γεγονότα που αναδεικνύουν 
την ανάγκη διατήρησης υψηλών ποσοστών 
εµβολιαστικής κάλυψης στον πληθυσµό.

▶ Αυτή την περίοδο καταβάλλουµε τερά-
στια προσπάθεια για τον εµβολιασµό του 
πληθυσµού παγκοσµίως για την COVID-19, 
και συνειδητοποιούµε όλοι τη µεγάλη αξία των 
εµβολιασµών. Ας µην παραµελούµε τα εµβό-
λια ρουτίνας, που σώζουν εκατοµµύρια ζωές 
παιδιών και εφήβων κάθε χρόνο. Η ευρύτερη 
δυνατή προστασία µέσω του εµβολιασµού α-
ποτελεί το καλύτερο όπλο θωράκισης της υγεί-
ας µας και της υγείας των παιδιών µας. ●

Μείωση στους εμβολιασμούς 
των εφήβων 

Κατά την πρώτη καραντίνα, την άνοιξη του 2020 
η Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών είχε επισηµάνει 
το κενό στους εµβολιασµούς, που στους εφή-
βους έφτασε σε 70% µείωση, σε σχέση µε το α-
ντίστοιχο διάστηµα της προηγούµενης χρονιάς. 
Η σύντοµη περίοδος επιστροφής στην κανονικό-
τητα που ακολούθησε, δεν ήταν αρκετή για να 
αναπληρωθούν οι χαµένες δόσεις εµβολίων της 
εφηβικής ηλικίας, ενώ για το πρώτο τρίµηνο του 
2021 µε βάση στοιχεία πωλήσεων παρατηρείται 
και πάλι σηµαντική µείωση των  εµβολιασµών, 
ιδιαίτερα στους εφήβους.

Καταγραφή των εμβολιασμών

∆υστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει συστηµατι-
κή επιτήρηση και καταγραφή των εµβολιασµών. 
Σύµφωνα µε µελέτες από χώρες µε πληρέστερη 
καταγραφή, όπως οι ΗΠΑ, οι εµβολιασµοί στις 
ηλικίες 10-17 ετών παρουσίασαν µείωση της 
τάξης του 82% την άνοιξη του 2020. Ιδιαίτερα 
για τα εµβόλια της εφηβείας το πρόβληµα είναι 
εντονότερο για τους εµβολιασµούς για διφθε-

ρίτιδα-τέτανο-κοκκύτη, τον ιό HPV και το 
συζευγµένο τετραδύναµοµηνιγγιτι-

δοκοκκικό εµβόλιο. ∆εδοµένου ότι 
στην Αµερική εφαρµόζεται ήδη 

ο εµβολιασµός για την πρόλη-
ψη του Covid-19, προτάθη-

κε η στρατηγική συγχο-
ρήγησής του µε τα άλλα 
εµβόλια της εφηβείας ή 
και η χορήγησή του λί-
γες ηµέρες πριν ή µετά 

από αυτά.

Íòôåíé÷ º. ÆóÝôóéëá 

Η καθυστέρηση στους εμβολι-
ασμούς μπορεί να εκθέσει τους 

εφήβους σε σοβαρές ασθένειες, 
όπως η μηνιγγιτιδοκοκκική μη-
νιγγίτιδα, ο τέτανος και ο καρκί-
νος της γεννητικής περιοχής, του 
τραχήλου της μήτρας και άλλων 

περιοχών σε γυναίκες και άνδρες. 
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ΑΫΠΝΙΑ:  Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ 
ΣΟΒΑΡΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΜΑΣ  34

ριν από την πανδηµία, περίπου το 
24% των ανθρώπων υπέφεραν από 
αϋπνία. Κατά τη διάρκεια της παν-

δηµίας το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 40%. 
Μεταξύ των ατόµων µε αϋπνία ή δυσκολία 
στον ύπνο, ο επιπολασµός αυξήθηκε από 15% 
σε 42%. Συνολικά, οι ειδικοί εκτιµούν ότι ο 
αριθµός των ατόµων µε οποιαδήποτε µορφή 
αϋπνίας έχει αυξηθεί κατά 37% από τα επίπε-
δα πριν από την πανδηµία.

Μάλιστα στο εξωτερικό χρησιµοποιείται ο 
όρος «coronasomnia», δηλαδή «κορωνοαϋ-
πνία», που δείχνει πόσο συχνή είναι η εµφά-
νιση διαταραχών στον ύπνο, κυρίως του τύ-
που της αϋπνίας, στον πληθυσµό, όπως είχε 
επισηµάνει µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα 
Ύπνου τον περασµένο Μάρτιο και η Ελληνική 
Εταιρεία Υπνολογίας.  
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε διάφορες 
µελέτες φαίνεται ότι έχει αυξηθεί η εµφάνιση 
αϋπνίας τόσο στον γενικό πληθυσµό και ιδιαί-
τερα στους νεότερους, όσο και στους υγειο-
νοµικούς της πρώτης γραµµής.
▶ Στους υγειονοµικούς που ασχολούνται µε α-
σθενείς θετικούς στον κορωνοϊό, η διαταραχή 
είναι εντονότερη.
▶ Στους ασθενείς δε που νοσούν από κορωνο-
ϊό, το ποσοστό αυτό φτάνει το 75%.

Το άγχος φαίνεται να είναι η κύρια αιτία αλ-
λά θα πρέπει να ερευνάται και το ενδεχόµενο 
κατάθλιψης. Ο εγκλεισµός, η αύξηση του χρό-
νου µπροστά σε µια οθόνη και η έλλειψη των 
συνηθισµένων δραστηριοτήτων µπορεί να 

διευκολύνουν την εµφάνιση διαταραχών του 
κιρκάδιου ρυθµού και κυρίως της καθυστέρη-
σης φάσης, δηλαδή µετατόπιση του ωραρίου 
κατάκλισης και αφύπνισης. ∆εν πρέπει να ξε-
χνάµε, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της παν-
δηµίας η τακτική παρακολούθηση ασθενών 
µε χρόνιες διαταραχές ύπνου συµπεριλαµβα-
νοµένης και της υπνικής άπνοιας είναι δυσχε-
ρής, µε ό,τι αυτό µπορεί να συνεπάγεται.

Συμβουλές για έναν καλό ύπνο

▶ Προκειµένου να µειώσουµε την επίδραση 
της πανδηµίας στον ύπνο µας, θα πρέπει να 
τηρούµε τους κανόνες υγιεινής του ύπνου.
▶ Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να διατηρούµε 
σταθερή ώρα κατάκλισης και αφύπνισης κα-
θώς και σταθερή ώρα γευµάτων.
▶ Το αλκοόλ, που νοµίζουµε ότι µας χαλαρώ-
νει, θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί διαταράσ-
σει τον ύπνο.
▶ Βοηθάει επίσης η άσκηση, όπως το περπά-
τηµα στη φύση και οι τεχνικές χαλάρωσης.

Τα συµπτώµατα της «κορωνοαϋπνίας» 
περιλαµβάνουν:

▶ Συµπτώµατα αϋπνίας, όπως δυσκολία στην 
έναρξη του ύπνου 
▶ Αυξηµένα επίπεδα στρες
▶ Αυξηµένα συµπτώµατα άγχους και κατάθλι-
ψης, όπως ενοχλητικές σκέψεις
▶ Συµπτώµατα στέρησης ύπνου, όπως αυξη-
µένη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ηµέρας, 
µειωµένη συγκέντρωση και κακή διάθεση. ●

ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ
ΚΑΙ 

ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ

Συμπλήρωμα 
διατροφής 
με βάση τη 

Μελατονίνη για 
γρηγορότερο 
ύπνο και τη 

Βαλεριάνα για 
καλύτερη ποιό-

τητα ύπνου
Valetonina σχε-
διάστηκε µε µια 
καινοτόµο προ-

σέγγιση, η οποία επιτρέ-
πει την απελευθέρωση 
των δύο συστατικών της 
σε διαφορετικούς χρό-
νους, εξασφαλίζοντας 
έτσι διπλή και παρατε-
ταµένη δράση. Αφενός 
η επικάλυψη των δισκί-
ων Valetonina, η οποία 
περιέχει τη Μελατονίνη, 
διαλύεται γρήγορα, συµ-
βάλλοντας στη µείωση 
του χρόνου που έρχεται 
ο ύπνος, και αφετέρου 
ο πυρήνας του δισκίου 
περιέχει Βαλεριάνα (εκ-
χύλισµα ρίζας), η απε-
λευθέρωση της οποίας 
γίνεται σε δεύτερο χρό-
νο, ευνοώντας τη χαλά-
ρωση. Το αποτέλεσµα 
είναι ένας παρατεταµέ-
νος και ήρεµος ύπνος σε 
φυσιολογικούς ρυθµούς, 
ο οποίος δεν πρέπει να 
αποτελεί πολυτέλεια για 
τον σύγχρονο άνθρωπο 
που ταλαιπωρείται από 
αϋπνίες, λόγω της µείω-
σης της ενδογενούς πα-
ραγωγής µελατονίνης ή 
λόγω στρες.
Η Valetonina είναι ένα 
συµπλήρωµα διατροφής 
µε τεκµηριωµένη δράση 
στην προαγωγή του ύ-
πνου, µε φυσικό τρόπο 
και αποδεδειγµένα ένας 
πολύτιµος σύµµαχος για 
την καταπολέµηση των 
επιπτώσεων του τζετ 
λάγκ (jet-lag ή συνδρό-
µου ζώνης ώρας), ανα-
κουφίζοντας σηµαντικά 
από τα τυπικά συµπτώ-
µατα αυτής της διαταρα-
χής του βιορυθµού, όπως 
την απώλεια της πνευµα-
τικής εγρήγορσης ή την 
αίσθηση κόπωσης κατά 
τη διάρκεια της ηµέρας.
Η Valetonina περιέχει ανά 
δισκίο: 100mg Βαλεριά-
νας και 1mg Μελατονίνη

Ο όρος «corona-
somnia», δηλαδή 
«κορωνοαϋπνία», 

που άρχισε να 
χρησιμοποιείται 

την περίοδο 
της πανδημίας, 
δείχνει πόσο 
συχνή είναι 
η εμφάνιση 

διαταραχών στον 
ύπνο, κυρίως 
του τύπου της 
αϋπνίας, στον 

πληθυσμό. 

Αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που δυσκολεύονται να κοιμηθούν 
καταγράφεται στην εποχή του κορωνοϊού
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Σημειώσεις Ενός
Μονομανούς LXXXXI
Του ΓιώρΓου Φλώράκη

Trojan: H μεγάλη εταιρεία της Reggae

➽ Trojan ήταν η μάρκα ενός αυτοκινήτου, που παραγόταν 
στην Αγγλία από το 1914 μέχρι το 1965. Ο Duke Reid ήταν ένας 
Τζαμαϊκανός dj και παραγωγός που έτρεχε το πιο σημαντικό 
από τα sound systems του νησιού. Τα sound systems ήταν ομά-
δες από παραγωγούς και djs, ηχολήπτες και MCs, που έπαιζαν 
ska, rocksteady και reggae και κυκλοφορούσαν τη δεκαετία 
του ’50 στο Kingston και σε άλλες πόλεις της Jamaica στήνο-
ντας party και συναυλίες αυθόρμητα και εκ του μηδενός. Το 
sound system του Reid κουβαλούσε τον εξοπλισμό του με 
ένα Trojan και από τη μάρκα αυτού του αυτοκινήτου ονόμα-
σε την εταιρεία που ίδρυσε το 1968 ο Lee Gopthal σε συνερ-
γασία με τον Chris Blackwell της Island. Με την προσοχή του 
στραμμένη στην πλούσια παραγωγή της Jamaica, σύντομα το 
label κατάφερε να κάνει μερικές αξιοσημείωτες επιτυχίες. Το 
1971, κυκλοφόρησε σε τριπλό βινύλιο η συλλογή “The Trojan 
Story”, που είχε μέσα Maytals, Jimmy Cliff, Alton Ellis, Duke Reid, 
Desmond Dekker, The Ethiopians, Lee ‘Scratch’ Perry και πολ-
λούς ακόμα. Τώρα, 50 χρόνια μετά, η συλλογή επανακυκλοφο-
ρεί εκτός από τριπλό βινύλιο και σε διπλό cd και περιέχει ένα 
πενηντασέλιδο βιβλίο με ολόκληρη την ιστορία των τραγου-
διών που περιλαμβάνονται. Καλοκαίρι είναι, τι καλύτερο από 
το να αφεθείς στους ήχους της reggae;

➽ Ο τίτλος «Η Συνωμοσία των Αγγέλων» δεν μου έκανε ιδιαίτε-
ρη εντύπωση, ειδικά στον βαθμό που δεν είχα την παραμικρή 
ιδέα σχετικά με το ποιος ήταν ο Ίγκορ Σαχνόφσκι, που έχει 
γράψει το βιβλίο. Ο Σαχνόφσι γεννήθηκε στη Σιβηρία το 1958 
και πέθανε νέος, μόλις το 2019. Τα βιβλία του, μυθιστορήματα 
και συλλογές ποιημάτων και διηγημάτων, αγαπήθηκαν πολύ 
εντός και εκτός Ρωσίας. Αν και με τρομάζουν τα βιβλία που κα-
λύπτουν τεράστιες χρονικές περιόδους μέσω τη ιστορίας οι-
κογενειών, ο Σαχνόφσκι έχει τον τρόπο να σπάει την αφήγηση, 
να κινείται μέσω αλμάτων, να κόβει τα κεφάλαια με βάση μια 
προσωπική οπτική που μας φέρνει μπροστά σ’ έναν πειστικό 
και απόλυτα λειτουργικό μοντερνισμό. Συγκίνηση σε πολλά 
σημεία και στο background η σκοτεινή φιγούρα της δαιμονικής 
Λίλιθ, της γυναίκας «που κάνει τις συμπτώσεις να γεννούν γεγο-

νότα». Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ποταμός, στη σειρά Ποτα-
μόπλοια και σε μετάφραση της Σταυρούλας Αργυροπούλου.

➽ Υπέγραψαν στη Domino και επανακυκλοφόρησαν ολό-
κληρη τη δισκογραφία τους. Οι shoegazers της καρδιάς μας 
My Bloody Valentine έρχονται με τα “Isn’t Anything” του 1988, 
“Loveless” του 1991 και “m b v” του 2013. Επιπλέον, έρχονται 
και με τα δύο ep τους, που είχαν επανακυκλοφορήσει μαζί το 
2012. Οι My Bloody Valentine δεν ήταν ακριβώς πρωτότυποι 
στη σύλληψη του concept της χρήσης του θορύβου στη σύγ-
χρονη pop αισθητική καθώς είχαν προϋπάρξει σχήματα, όπως 
οι Jesus And The Mary Chain ή ακόμη και οι Sonic Youth. Είναι 
τέτοιες όμως οι ισορροπίες που κρατάει το σχήμα από την Ιρ-
λανδία, είναι τόσο ωραία τα τραγούδια τους, που θα συνεχίζεις 
να τους ακούς, όπως τα μεσημέρια των early nineties στον Ηχώ 
FM, που έπαιζες σε ίσες δόσεις Creation, Factory και Sub Pop.

➽ Οι Alpha & Omega είναι ένα βρετανικό σχήμα που ξεκί-
νησε στα μέσα της δεκαετίας του ’80 και συνεχίζει μέχρι σή-
μερα να ασκείται σε ένα πολύ πρωτότυπο μίγμα dub, ska και 
reggae, που αντιπροσωπεύει τον βρετανικό ήχο του είδους. 
Μια τεράστια δισκογραφία, που επανεκδίδεται σιγά-σιγά κι 
έχει εξαιρετικό ήχο και πολύ όμορφα τραγούδια. Οι επανεκ-
δόσεις των αρκετά ακριβών πλέον δίσκων, γίνονται από την 
Steppa Records, την οποία τρέχει ο Alpha Steppa, που έχει 
στενή οικογενειακή σχέση με τα δύο και μοναδικά μέλη του 
ιδανικού dub σχήματος.

➽ Το “Blues Jam In Chicago” που είχαν κάνει το 1969 οι Fleet- 
wood Mac με ονόματα όπως αυτά των Otis Spann, Willie Dixon, 
Howlin’ Wolf και Shakey Horton είχε ως αποτέλεσμα ένα απί-
θανο δίσκο, που επανεκδίδεται τώρα κι αν δεν τον έχεις, δεν 
θέλεις για κανένα λόγο να χάσεις.

P.S.: Σε τριπλό βινύλιο (διπλό cd) κυκλοφόρησε το “Live” των 
Hawkwind, με τον τίτλο “50”, γιορτάζοντας τα πενήντα χρόνια 
παρουσίας τους στη σκηνή. Αγαπούσα πάντα αυτό το σχήμα, το 
οποίο ετοιμάζει καινούργια δουλειά και μεγάλη περιοδεία ανά 
την Ευρώπη.
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Æ
Ο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ οργανώ-
νει µια µεγαλειώδη συναυλία µε τον θρυλικό 
µαέστρο Ζούµπιν Μέτα, τον διεθνώς κα-
ταξιωµένο βιολονίστα Πίνχας Ζούκερµαν 

και την περίφηµη Ορχήστρα του Φλωρεντινού 
Μουσικού Μαΐου. Τη ∆ευτέρα 14 Ιουνίου στο Η-
ρώδειο, στο πλαίσιο του εορτασµού για τα 30 χρό-
νια από την ίδρυση του Μεγάρου, µια πολυαναµε-
νόµενη παραγωγή. Ο Ζούµπιν Μέτα –µαέστρος 
ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό– και το 
κορυφαίο ορχηστρικό σύνολο, του οποίου διατε-
λεί διά βίου επίτιµος διευθυντής (από το 2006), 
ερµηνεύουν έργα Γιοχάννες Μπραµς. Συγκεκρι-
µένα, τη Συµφωνία αρ. 2 σε ρε µείζονα, έργο 73 και 
το Κοντσέρτο για βιολί σε ρε µείζονα, έργο 77, το µο-
ναδικό που έγραψε για το συγκεκριµένο όργανο 
ο γερµανός µουσουργός και το οποίο ερµηνεύει 
ο ισραηλινοαµερικανός βιρτουόζος Πίνχας Ζού-
κερµαν.  

Χορηγός της συναυλίας: ALPHA BANK

INFO
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 

Αθηνών Επιδαύρου.
Ωδείο Ηρώδου του 

Αττικού, 14/6, στις 9 µ.µ.

Πληροφορίες-
προπωλήσεις: 

megaron.gr
aefestival.gr 

ticketservices.gr

Megaron Gala στο Ηρώδειο

Ο Zubin Mehta κάτω από την Ακρόπολη
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ΒΙΒΛΙΟ
Επιµέλεια: 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ª
την ακαδηµαϊκή κοινότητα, οι διδακτο-

ρικές διατριβές και οι µονογραφίες είναι 

τα έργα που συνήθως µας συνοδεύουν 

σε όλη µας τη διαδροµή. Σε αυτές τις 

συµβολές συγκροτείται η επιστηµονική µας 

ταυτότητα και αναγνωρίζεται η συνεισφορά 

του καθενός στο πεδίο. Είναι τα βιβλία της νε-

ότητας και της εξέλιξης, αυτά που αναζητούν 

στις βιβλιοθήκες οι µεταπτυχιακοί και διδα-

κτορικοί µας φοιτητές και κρίνουν οι συνάδελ-

φοι στο πανεπιστήµιο. 

Η ιδιότητα, όµως, του πανεπιστηµιακού δεν 

ταυτίζεται µε εκείνη του ερευνητή, ούτε η κα-

ταξίωση έχει να κάνει µόνο µε τη διατύπωση 

µιας πρωτότυπης θέσης και την κάλυψη µιας 

ακόµη πτυχής του αντικειµένου µας. Πολλοί 

ήταν οι διακεκριµένοι συνταγµατολόγοι που 

πέτυχαν να προωθήσουν την επιστήµη. Λίγοι 

υπήρξαν, ωστόσο, αυτοί που συνδύασαν την 

επιστηµοσύνη τους µε το διδακτικό ταλέντο 

και το βάθος του νοµικού επιχειρήµατος µε 

το χάρισµα του λόγου. Ακόµη λιγότεροι ήταν 

εκείνοι που διακρίθηκαν στην τέχνη του εγ-

χειριδίου.  

Τριάντα χρόνια πριν, το 1991, όταν κυκλοφό-

ρησαν τα «Μαθήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου», 
ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν ο νεότερος Κα-

θηγητής του Συνταγµατικού ∆ικαίου. Σήµερα 

είναι ο ακαδηµαϊκά αρχαιότερος και η νέα έκ-

δοση του εγχειριδίου του (Σάκκουλας, 2021), 

µε την οποία ανανεώνεται και εµπλουτίζεται 

η δεύτερη έκδοση του 2008, αποτυπώνει τη 

µακρά ακαδηµαϊκή, ερευνητική και πολιτική 

του διαδροµή. Με δυο λέξεις, συνοψίζει τον 

συνταγµατικό του βίο. Παρών στις µεγάλες 

στιγµές της µεταπολίτευσης, µε τη διπλή του 

ταυτότητα, του συνταγµατολόγου και του πο-

λιτικού, ο συγγραφέας συνέβαλε καθοριστι-

κά στο συνταγµατικό µας κείµενο, ιδίως στη 

µείζονα αναθεώρησή του το 2001, καθώς και 

στη διαµόρφωση των προϋποθέσεων της 

ερµηνείας και εφαρµογής του. ∆ιόλου τυχαία 

λοιπόν, στα «Μαθήµατα Συνταγµατικού ∆ικαί-

ου», δεν αναδύεται µόνον η θεωρία του για το 

Σύνταγµα, αλλά το πνεύµα της εποχής µας.

Η γραφή ενός διδακτικού έργου είναι επί-

πονη και δύσκολη, διότι πρέπει αυτό να «µι-

λήσει» σε διαφορετικά επίπεδα ανάγνωσης. 

Εκεί δοκιµάζονται –και πολλές φορές αποτυγ-

χάνουν– οι επίδοξοι συγγραφείς. Η τεχνική 

και φορµαλιστική προσέγγιση («νοµικίστικη», 

όπως σχηµατικά την αποκαλούµε) κερδίζει σε 

ακρίβεια, αλλά χάνει σε µεταδοτικότητα και 

έµπνευση. Η αφηρηµένη διατύπωση ή δοκιµι-

ακή απόδοση των εννοιών είναι πιο προσιτή, 

αλλά αποµακρύνεται από την εξειδίκευση που  

απαιτείται στις εξετάσεις, ιδίως των Νοµικών 

Σχολών, ή από τα ερευνητικά ενδιαφέροντα 

της νοµικής κοινότητας. Στην πραγµατικότητα, 

το εγχειρίδιο είναι ο καθρέφτης της διδασκα-

λίας. Και ο Ευάγγελος Βενιζέλος γνωρίζει πολύ 

καλά ότι το συνταγµατικό δίκαιο δεν µπορεί να 

εγκλωβιστεί στο άκαµπτο δόγµα ή να εκπέσει 

σε ιδεολογικές και πολιτικές διακηρύξεις και 

εµµονές. Ο δάσκαλος του Συντάγµατος, που 

αναλαµβάνει να µυήσει στο αντικείµενο τους 

εύπλαστους πρωτοετείς φοιτητές, να θερα-

πεύσει τις ανησυχίες των ερευνητών και να 

δώσει εύστοχες απαντήσεις στο νοµικό της 

πράξης, δεν υπακούει στον αυστηρό διαχω-

ρισµό δικαίου και πολιτικής. Για την ακρίβεια, 

δεν πρέπει ούτε πολιτική να κάνει, ούτε στα 

σκληρά νοµικά να µείνει. Οφείλει να διδάξει 

στο ετερογενές κοινό του, µε τον λεπτό και 

παιδαγωγικό τρόπο της ανοικτής πεποίθησης 

και της ευθύνης, τόσο τον κανόνα δικαίου, όσο 

και τα κρίσιµα συµφραζόµενά του – και αυτό 

επιτελεί γοητευτικά το βιβλίο του καθηγητή 

Βενιζέλου.

Στα «Μαθήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου», 

ο λόγος του καθηγητή φέρει την αρετή της 

(βιωµένης) γνώσης και συνάµα της εκλαΐκευ-

σης, της εµβάθυνσης και της σύνθεσης, του 

δηµιουργικού «πετάγµατος» του νου και της 

απλότητας. ∆ιατηρεί δε το πόνηµα την ξεχω-

ριστή µεθοδολογική του επιλογή, ως προς τη 

διάρθρωση της ύλης, και τη φιλικότητα προς 

τον χρήστη του: η διακριτή ανάλυση της δι-

καιοπαραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή των 

περίφηµων «πηγών του δικαίου», σε σχέση µε 

τις αρµοδιότητες των οργάνων, συντονίζεται 

αρµονικά µε τη δοµή της κανονιστικής τάξης 

και διευκολύνει την εισαγωγή µας σε αυτήν. Το 

ίδιο ισχύει και για τη σαφήνεια που αποδίδε-

ται στις θεµελιώδεις αρχές του πολιτεύµατος, 

καθώς αυτές µας προετοιµάζουν κατάλλη-

λα για την επόµενη άσκηση, την κατανόηση 

της θέσης που λαµβάνουν στην Πολιτεία µας 

τα όργανα του Κράτους. Παράλληλα, ο ανα-

γνώστης γίνεται κοινωνός των σύγχρονων 

τάσεων και αντιφάσεων του συνταγµατισµού, 

αντιλαµβάνεται τη διεθνοποίησή του και την 

πολυεπίπεδη λειτουργία και δοµή του. Το Σύ-

νταγµα µεταβάλλεται και µαζί του αναπνέει 

και το εγχειρίδιο. Ο Βενιζέλος καταγράφει και 

συστηµατοποιεί την εξωστρεφή πια φύση του 

συνταγµατικού κανόνα και την αλληλεπίδρα-

ση των εννόµων τάξεων, όπως και το δυναµι-

κό ρόλο της νοµολογίας. Υπερασπίζεται την 

πολλαπλότητα των ερµηνειών στο δρόµο για 

την ορθή νοµική απάντηση, αλλά τονίζει, ε-

πίσης, τη σηµασία της αιτιολογίας. Το δίκαιο, 

για τον συγγραφέα, δεν είναι έρµαιο µιας αυ-

θαίρετης βούλησης, ούτε, όµως, το απόσταγ-

µα ενός σοφού και αντικειµενικού Λόγου. Το 

νόηµα του Συντάγµατος µοιάζει να βρίσκεται 

στο διάλογο ανάµεσα στο πραγµατικό (µε τις 

δεσµεύσεις του) και τις αξίες που θεµελιώνουν 

τους κανόνες. 

Στην καλαίσθητη νέα έκδοση, η διδασκα-

λία του συνταγµατικού δικαίου στη χώρα µας 

βρίσκει το σύγχρονο σηµείο αναφοράς της. Το 

ίδιο και η µάθηση, η εµπέδωση και η µετάδοση 

της γνώσης στο υποκείµενο, ώστε αυτό να 

µεταβληθεί και να εξελιχθεί γνωστικά, να καλ-

λιεργήσει την αγάπη του στον επιστηµονικό 

του εαυτό. Το βιβλίο του Ευάγγελου Βενιζέλου 

έρχεται να αναζωογονήσει και να εκπληρώσει 

τον ευγενή σκοπό που υπόσχεται στον τίτλο 

του, να παραδώσει δηλαδή σε όλους µας, µε 

την πιο υψηλή µέθοδο, «Μαθήµατα» Συνταγ-

µατικού ∆ικαίου.    

Ο Γ.Κ. είναι Επίκουρος Καθηγητής Συνταγµατικού 
∆ικαίου Νοµικής ΑΠΘ

«Μαθήματα» 
Συνταγματικού 

Δικαίου από 
τον Ευάγγελο 

Βενιζέλο
Tου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ

Μαθήματα
Συνταγματικου

Δικαίου, 
Ευάγγελος Βενιζέλος,

εκδ.  ΣΑΚΚΟΥΛΑ
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Επιτέλους, η Κορέα!
Tου ΑΡΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

∆υο φορές έχω επιχειρήσει ως τα σήµερα να πάω στην Κορέα. Την 
πρώτη φορά, λίγο πριν το ταξίδι, χρεοκόπησε η ταξιδιωτική εταιρεία 
(κάποια µε όνοµα εξωτικό, κι αυτό ήταν που µε είχε παρασύρει), και τη 
δεύτερη φορά –ευτυχώς πριν κλείσω τα εισιτήρια– η αγαπηµένη µου 
της εποχής αποφάσισε ότι προτιµούσε να δει τα Φίτζι µε έναν πλούσιο 
Ρουµάνο µεγιστάνα (δεν την αδικώ, κι εγώ τον Ρουµάνο θα διάλεγα 
στη θέση της).
Έχω µάθει να παίρνω τα µηνύµατα του σύµπαντος κι έτσι έβαλα στην 
άκρη την εµµονή µου µε την Κορέα και τη Σεούλ. 
Ύστερα ήρθαν τα απανωτά χτυπήµατα πληρωµένων δολοφόνων 
στην Αθήνα. Μου θύµισαν έναν φίλο στην Κρήτη, ιδιοκτήτη νυχτερι-
νού κέντρου (ελαφρώς trafficking), που βρέθηκε µια νύχτα νεκρός 
από κάποιο συµβόλαιο θανάτου – είπαν. Μερικοί έχουµε κάποιον φίλο 
που έπεσε νεκρός από σφαίρες πληρωµένου δολοφόνου – κι ας µη 
ζούµε στο Μεξικό. Οι περισσότεροι έχουµε δει τουλάχιστον µια ταινία 
µε παρόµοιο θέµα. Μα πόσοι έχουµε διαβάσει µυθιστόρηµα τέτοιας 
πλοκής;
Ήµουν τυχερός που έπεσαν στα χέρια µου «Οι µηχανορράφοι», από 
τις εκδόσεις Πατάκη σε καλή µετάφραση της Νίνας Μπούρη. Ο Νοτι-
οκορεάτης συγγραφέας, ετών πενήντα ακριβώς, γράφει την ιστορία 
ενός πληρωµένου δολοφόνου που µεγάλωσε χωρίς γονείς πρώτα 
σ’ ένα ορφανοτροφείο και αργότερα σε µια Βιβλιοθήκη. Μάλιστα, σε 
µια Βιβλιοθήκη! Πόσοι από εµάς δεν θα τον ζήλευαν; Είχε στη διάθεσή 
του κάθε απόσταγµα της ανθρώπινης σοφίας, κάθε µυθιστόρηµα, 
όποια ποιητική συλλογή του άρεσε. Βέβαια, στην περίπτωσή του τα 
πράγµατα εξελίχθηκαν κάπως διαφορετικά, καθώς η Βιβλιοθήκη 

παρά τους τόµους που κοσµούσαν τους τοίχους της, ήταν ένα άντρο 
θανάτου. Ο βιβλιοθηκάριος, αυτός που ανέθρεψε το φτωχό ορφανό, 
ήταν ένας οργανωτής συµβολαίων θανάτου. Για την ακρίβεια, ένας 
ενορχηστρωτής µιας δράκας δολοφόνων.
Ο ήρωας του µυθιστορήµατος γίνεται ένας άξιος χειριστής των πυ-
ροβόλων όπλων και δεξιοτέχνης των µαχαιριών Henckels (γύρω στα 
600 ευρώ στο Skroutz όπου µπήκα να δω αν µε παίρνει να αγοράσω 
κανένα, αν και το µόνο που κόβω στην κουζίνα µου είναι σολοµός για 
τη σαλάτα – την οποία αγοράζω έτοιµη). Στην πρώτη σελίδα τον πε-
τυχαίνουµε (τον ήρωα) να ετοιµάζεται να σκοτώσει ένα ακόµη θύµα. 
Στην τελευταία… Μα δεν θα µιλήσω για το τέλος, αν και ο αναγνώστης 
ξεφυλλίζει εκµανώς τις σελίδες καθώς το µυθιστόρηµα τον έχει αδρά-
ξει σφιχτά στην αφήγηση ενός πραγµατικά δεξιοτέχνη συγγραφέα. 
Μπροστά µας ανοίγεται ο κόσµος των πληρωµένων δολοφόνων, ό-
πως δεν τον έχουµε διαβάσει ποτέ ξανά. Κι είναι ένας κόσµος γεµάτος 
πάθη, συναισθήµατα, βαναυσότητα αλλά και τρυφεράδα, ταραχή µα 
και ηρεµία – την ηρεµία που έχει ο σκοπευτής σαν βάζει στο σταυρό-
νηµα της διόπτρας τον δύστηνο στόχο του. 
∆εν ήταν ακριβώς η Κορέα που είχα κατά νου, όταν σχεδίαζα τα α-
νεκπλήρωτα ταξίδια µου. Βρέθηκα σε µια Σεούλ που µάλλον δεν θα 
δω ποτέ κι οδηγήθηκα στα βάθη της ψυχής ενός ήρωα που –όπως 
λένε συνήθως οι γείτονες ενός παραβατικού– «φαινόταν τόσο ήσυχο 
παλικάρι!»
Οι Ασιάτες έχουν σχεδόν πάντα µια δόση υπερβατικού στα γραφτά 
τους. Το όνοµα του ήρωα, Ρέσενγκ, σηµαίνει στα κορεάτικα Άλλη ζωή. 
Παρόλα αυτά, προτείνω να το διαβάσετε σε τούτη.

Ουν-σου Κιμ, 
Οι μηχανορράφοι 
εκδ. Πατάκη

°Á°¡Á¿ªÆ¸ª 
»¶ °¹Æ¹°

3 - 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 A.V. 89 



ευκό πανί σε αυλή στρωμένη με χαλίκι, πάνινη 
καρέκλα σκηνοθέτη, καπνός από τσιγάρο που 
εμφανίζεται στιγμιαία στο φως του προβολέα. 
Πού και πού μια λάμπα ανάβει σ’ ένα διαμέρι-
σμα, σου αποσπά για λίγο την προσοχή. 

Αυτή η καλοκαιρινή εικόνα είναι τόσο κλασική, τόσο βα-
θιά αθηναϊκή… Είναι αδύνατον να μην αγαπάς τα θερινά 
σινεμά της Αθήνας. Είναι τα πιο όμορφα του κόσμου. Κι αν 
πιστεύεις ότι δεν γίνονται ωραιότερα, έρχεται μια είδηση 
που σου αλλάζει τα δεδομένα μαζί και τη διάθεση: τώρα 
θες να ζήσεις ακόμα ένα καλοκαίρι σε αυτή την πόλη που 
πάντα βρίσκει τρόπους να σε γοητεύει…
Το νέο θερινό σινεμά της Αθήνας δεν βρίσκεται σε κάποια 
αυλή ανάμεσα σε πολυκατοικίες του ’60 ούτε σε κάποια 
προνομιούχα ταράτσα. Αυτό το σινεμά σκαρφαλώνει 

Θερινό σινεμά 
  η

Στον τελευταίο όροφο, με πισίνα, τον λόφο του Λυκαβηττού 
μπροστά του και φαγητό πολλών αστέρων

Της ΚΑΤΕρίνΑς ΒνΑΤςίου
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στο ψηλότερο σημείο του πιο εμβληματικού αθηναϊ-
κού ξενοδοχείου της πόλης, τη Μεγάλη Βρεταννία, στην 
καρδιά του Συντάγματος. 
Το Pool Your Cinema βρίσκεται στον 7ο όροφο του λα-
μπερού ξενοδοχείου και βλέπει τον λόφο του Λυκαβητ-
τού σε απευθείας μετάδοση! Κάνει επίσημη πρώτη αυτή 
την Πέμπτη 3 Ιουνίου και ανοίγει τις πόρτες του σε όλους 
(ενοίκους και περαστικούς) προσφέροντας μια ξεχωριστή 
εμπειρία θερινού κινηματογράφου, ίσως την πιο ιδιαίτερη 
που έχουμε ζήσει. Η οθόνη του (από την οποία σε χωρίζει 
μια… πισίνα – εξού και η ονομασία «Pool Your Cinema») θα 
προβάλλει αγαπημένες κλασικές ταινίες και μεγάλες επι-
τυχίες του Hollywood κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 
και Κυριακή με έναρξη ακριβώς στις 21.30. 
Τι δεν λείπει ποτέ από τα θερινά σινεμά; Nachos και pop 

corn! Καθώς όμως εδώ δεν μιλάμε για ένα συνηθισμένο 
σινεμά, δεν μπορεί το bar του να σερβίρει τα σνακ που 
έχουμε συνηθίσει… Στο Pool Your Cinema η γεύση έχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο και τα finger food έχει φροντίσει 
ο βραβευμένος και ταλαντούχος executive chef της Με-
γάλης Βρεταννίας Αστέριος Κουστούδης. Τι σημαίνει 
αυτό; Ότι εδώ τα «nachos» είναι οργανικά, φτιάχνονται 
με χειροποίητο τραγανό φύλλο τορτίγιας από κίτρινο 
καλαμπόκι και σερβίρονται με σάλτσα από πιπεριές 
habanero και ψητό ανανά ενώ τα pop corn είναι καραμε-
λωμένα, με βανίλια Μαδαγασκάρης και ανθό αλατιού.
Εκτός από τις παραπάνω μικρές λιχουδιές υπάρχουν κι 
άλλα νόστιμα… Όπως το Chicken Tortilla Wrap με κο-
τόπουλο στη σχάρα με ψητό μπέικον, μαρούλι iceberg 
και σάλτσα chimichurri με γιαούρτι, η handmade Pizza 

με ζυμάρι αργής ωρίμασης, μοτσαρέλα burrata και 
φύλλα ρόκας και το μίνι Cheeseburger με μπιφτέκι από 
μοσχάρι Black Angus, τσένταρ και σάλτσα μαγιονέζα-
μουστάρδα.
Την Πέμπτη η πρεμιέρα γίνεται με το κλασικό αριστούρ-
γημα της 7ης τέχνης “Casablanca”, αλλά τα «προσεχώς» 
περιλαμβάνουν πολλές ακόμα συγκλονιστικές ταινίες. 
Επισκεφθείτε το www.grandebretagnestore.co δείτε το 
πρόγραμμα και κρατήστε μια θέση μπροστά στη μεγάλη 
οθόνη του Pool Your Cinema. 

Υ.Γ. Δεν μπορώ να μη σκέφτομαι ότι κάποιοι από τους αστέ-
ρες που θα προβάλλονται στην οθόνη έχουν ενδεχομένως 
περάσει μία ή και περισσότερες βραδιές στα δωμάτια των 
από κάτω ορόφων…

Info
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
Βασιλέως Γεωργί-
ου Α’ 1, Σύνταγμα, 
2103330000
Τιμή εισιτηρίου: €45 
(στην τιμή συμπερι-
λαμβάνεται όλο το 
μενού που αναφέραμε 
παραπάνω, καθώς κι 
ένα ποτήρι κρασί ή 
μπίρα)
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Ένα ήσυχο μέρος 2
(A Quiet PlAce PArt ii) ***

ΣκηνοθεΣία: Τζον Κρασίνσκι ΠρωταγωνίΣτούν: Έμιλι Μπλαντ, Κίλιαν Μέρφι,  
Μίλισεντ Σίμοντς, Νόα Τζουπ, Ντζιμόν Χούνσου

Η οικογένεια των Άμποτ αντιμετωπίζει τους κινδύνους του έξω κόσμου. Αναγκα-
σμένοι να κινούνται σιωπηλοί  στο άγνωστο, γρήγορα συνειδητοποιούν ότι τα 
πλάσματα που τους κυνηγούν δεν είναι η μόνη απειλή στην κατεστραμμένη Γη.

Ά
ξια συνέχεια της προ τριετίας ταινίας-έκπληξη του ηθοποιού, σε-
ναριογράφου και σκηνοθέτη Τζον Κρασίνσκι ο οποίος χάρη στην 
παραίνεση της συζύγου του Έμιλι Μπλαντ (η πρωταγωνίστρια του 
φιλμ) εμφάνισε πριν από λίγα χρόνια ένα ανατριχιαστικό σενάριο 

που μετατράπηκε σε ένα θρίλερ-ορόσημο της νέας εποχής. Η βασική 
ιδέα πατούσε στον νόμο της σιωπής καθώς ο παραμικρός θόρυβος για τον 
απρόσεχτο άνθρωπο επέφερε τον θάνατο από τα εξωγήινα (;) τέρατα που 
καιροφυλακτούσαν. Η συνέχεια εκείνου του φιλμ ξεκινά με μια δυνατή 
σκηνή που αποκαλύπτει υπό μια έννοια τα γεγονότα που προηγήθηκαν 
της ημέρας μηδέν και έφεραν την ανθρωπότητα ένα βήμα πριν από τον 
ολικό αφανισμό. Ύστερα από την εν λόγω σκηνή επανερχόμαστε στο 
σήμερα και την 474η μέρα, όπου η ηρωίδα με τα τρία παιδιά της αναγκά-
ζονται να φύγουν από την κρυψώνα του σπιτιού τους για να αναζητήσουν 
άλλη στέγη. Στο νέο σενάριο υπάρχει η εξέλιξη των χαρακτήρων, ειδικά 
των δύο παιδιών, και το πέρασμα προς την ελπίδα, αν και η μεταμόρφωση 
των ελάχιστων επιζώντων σε ανθρωπόμορφα κτήνη δεν αφήνει και πολ-
λά περιθώρια αισιοδοξίας. Ο Κρασίνσκι, που κρατούσε στο φιλμ του 2018 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο, εδώ φυσικά έχει περιορισμένη εμφάνιση (όσοι 
έχουν δει το πρωτότυπο φιλμ καταλαβαίνουν για τι πράγμα μιλάμε) και η 
εστίαση της κάμεράς του γίνεται προς την κατεύθυνση ενός περισσότερου 
τρομακτικού σύμπαντος όπου το κακό δεν είναι μόνο τα εξωγήινα τέρατα. 
Επίσης σε μερικές θαυμάσια κινηματογραφημένες σκηνές, η τριπλή πα-
ράλληλη δράση λίγο πριν το φινάλε, είναι ξεκάθαρο πως η επιβίωση για 
τους ήρωες δεν είναι μόνο θέμα ικανοτήτων ή προνοητικότητας αλλά η 
τύχη παίζει πρωτεύοντα ρόλο.  Ο τρόμος στο νέο «Ήσυχο μέρος» είναι πιο 
ύπουλος και ανατριχιαστικός. Επιπλέον έχει και μερικές πολύ δυνατές 
σκηνές όπως αποτυπώνονται εξαίσια στην κινηματογραφική αίθουσα, 
αναδεικνύοντας τη σημασία του να δει κάποιος το φιλμ στο σινεμά αντί 
της μικρής οθόνης. Η ταινία άνοιξε θριαμβευτικά στις ΗΠΑ με μια σού-
μα της τάξης των 58,5 εκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που πιστώνεται όχι 
μόνο στον ενθουσιασμό του κοινού λόγω του μαζικού ανοίγματος των 
αιθουσών αλλά και στην ικανότητα του Κρασίνσι να επανασυστήσει τον 
κινηματογραφικό τρόμο στους μύστες του φανταστικού.  
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 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Σκίζει στα θερινά η ÇΧώρα των νομάδωνÈ και το ÇΠρόστιμοÈ

Chungking Express *****
ΣκηνοθεΣία: Γουόνγκ Καρ Γουάι ΠρωταγωνίΣτούν: Τόνι Λιούνγκ,  
Φέι Γουόνγκ, Μπριζίτ Λιν, Τακέσι Κανεσίρο
 

Κάθε μέρα για ένα μήνα, ο Αστυνομι-
κός 223 τρώει μια κονσέρβα ανανά 

με συγκεκριμένη ημερομηνία 
λήξης η οποία συμβολίζει τη 

μέρα που θα ξεπεράσει τον 
χαμένο του έρωτα. Τη μοιραία 
μέρα γίνεται λιώμα σε ένα 
μπαρ και φλερτάρει μια μυ-
στηριώδη γυναίκα. Την ίδια ε-

ποχή ένας άλλος αστυνομικός, 
ο 663, βρίσκει άλλον τρόπο να 

ξεχάσειτην πρώην του: αρνείται 
να διαβάσει το τελευταίο γράμμα 

της κάτι που θα προκαλέσει μια σειρά 
από ιλαροτραγικά γεγονότα.

 
Η ταινία που μας αποκάλυψε για πρώτη φορά το ανεπανά-
ληπτο σύμπαν του Καρ Γουάι το 1996, είναι το ζωντάνεμα 
κάποιων θαυμάσιων ιμπρεσιονιστικών εικόνων με ένα 
στιλ γραφής που αποτέλεσε επανάσταση στο σινεμά. Ένα 
φιλμ τόσο φρέσκο και μοντέρνο, σαν να γυρίστηκε σήμερα.   

Ο Ράφτης ***
ΣκηνοθεΣία: Σόνια Λίζα Κέντερμαν ΠρωταγωνίΣτούν: Δημήτρης  
Ήμελλος, Ταμίλλα Κουλίεβα, Θανάσης Παπαγεωργίου,  
Στάθης Σταμουλακάτος, Δάφνη Μιχοπούλου

 
Ο 50χρονος Νίκος, ένας εκλεπτυσμέ-

νος ράφτης παλαιάς κοπής που ζει 
στο κέντρο της Αθήνας, προσπα-

θεί να σώσει το οικογενειακό 
ραφτάδικο όταν ο ηλικιωμένος 
πατέρας του αρρωσταίνει βα-
ριά. Παίρνει λοιπόν για πρώτη 
φορά τη ζωή στα χέρια του και 

βγάζει την πραμάτεια του στους 
δρόμους ώσπου κάποια στιγμή 

φτάνει στα Καμίνια και ξεκινά να 
φτιάχνει γυναικεία νυφικά. 

 
Η πρωτοεμφανιζόμενη Κέντερμαν φτιάχνει μια φινετσά-
τη, γοητευτική ταινία με πολλές αναφορές στο παρελθόν 
(από τη ραπτομηχανή Singer μέχρι τις δαχτυλήθρες) που 
στηρίζει πολλά στην ερμηνεία του Δ. Ήμελλου. Ο δημοφι-
λής ηθοποιός κατασκευάζει έναν απόλυτα τρυφερό χαρα-
κτήρα, που ισορροπεί μεταξύ συγκίνησης και χιούμορ. 

Ανάμεσά μας (Young Ahmed) **
ΣκηνοθεΣία: Λικ Νταρντέν, Ζαν-Πιερ Νταρντέν  
ΠρωταγωνίΣτούν: Ιντίρ Μπεν Αντί, Ολιβιέ Μπονόντ, Μιριέμ Ακχεντιού
 

O 13χρονος μουσουλμάνος Αχμέντ με-
γαλώνει σε μια μικρή βέλγικη πόλη 

και η ξαφνική απότομη στροφή 
του προς τη θρησκεία –με α-

νησυχητικά σημάδια τυφλής 
αφοσίωσης στη φανατισμέ-
νη ιδεολογία του ιμάμη του– 
προβληματίζει  τη μητέρα 
του. Ο Αχμέντ θα επιτεθεί με 

μαχαίρι στη δασκάλα του (που 
τον είχε βοηθήσει να ξεπεράσει 

τη δυσλεξία του όταν ήταν 5 ετών) 
επειδή τη θεωρεί άπιστη. 

 
Μια ακόμη μικρή ανθρώπινη ιστορία των Νταρντέν η 
οποία κρύβει την αγωνία ενός φλέγοντος κοινωνικοπο-
λιτικού ζητήματος. Το λιτό και ευέλικτο αφηγηματικά 
όχημά τους, οδηγεί μεν την πολιτική τους θεώρηση σε 
γόνιμα εδάφη αλλά δεν επιτρέπει στο «Ανάμεσά μας» να 
γίνει αυθεντικά τολμηρό. 

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

JUST THE FACTS
Ένα ήσυχο μέρος 2 ***
η απειλή της επόμενης, 

σιωπηλής μέρας

Chungking Express *****
All the leaves are brown  

and the sky is gray 

Ανάμεσά μας ** ½
Όχι οι αδελφοί Νταρντέν 

που ξέρουμε

Ο Ράφτης ***
η τέχνη του χειροποίητου

Κρουέλα ** ½ 
η γέννηση της Κρουέλα  

ντε Βιλ

Μήλα ** ½
έπιδημιών συνέχεια

Έκπτωτοι άγγελοι ****
το άτυπο ξαδελφάκι του 

«Chungking Express»

Ευτυχισμένοι μαζί *** ½
Στυλιζαρισμός και 

μελόδραμα διά χειρός 
Γουόνγκ Καρ Γουάι

Η ωραία της ημέρας ****
τα κρυφά βίτσια της 

μπουρζουαζίας

Ζούσε τη ζωή της ***
ο Γκοντάρ υμνεί τη γυναίκα 

στο πρόσωπο της  
Άνα Καρίνα 

Οι Κρουντς 2: Νέα Εποχή 
(-)

Άλλα κόλπα στις 
προϊστορικές οικογένειες

criticÕs CHOICE



Αγαπητή Τζένη, είµαι πιεσµένη πολύ 

καιρό και νιώθω ότι δεν έχει νόηµα 
να κάνω τίποτα πλέον. Είµαι 5 χρόνια 
σε σχέση µε κάποιον. Γνωριστήκαµε, 
όταν εγώ ακόµα ήµουν 17 χρονών. 
Αυτός ήταν µεγαλύτερος κατά 9 χρό-
νια και είχε ρίζες από την Αλβανία. 
Παρά τη διαφορά ηλικίας, ταιριάξαµε 
πολύ και θέλαµε πολύ να είµαστε 
µαζί. Ωστόσο, οι γονείς µου 
δεν συµφωνούσαν µε αυ-
τή τη σχέση. Είχε δηµι-
ουργηθεί µεγάλο θέµα. 
Παρόλα αυτά, επειδή 
αγαπιόµασταν επιλέ-
ξαµε να είµαστε µα-
ζί και να κρυβόµαστε 
για κάποιο διάστηµα. 
Τα χρόνια πέρασαν, εγώ 
πέρασα σε µια σχολή, 
έφυγα από την πόλ η 
µου και εκείνος µετά από 1,5 
χρόνο ήρθε και µε βρήκε στην πόλη, 
που σπούδαζα. Η µητέρα µου γνώρι-
ζε πολλές από τις κινήσεις αυτές και, 
παρά τις αντιρρήσεις της, µου έλεγε 
να κάνω ό,τι θεωρώ καλύτερο αρκεί 
να µην παρατήσω τα θέλω µου. Ο πα-
τέρας µου πάλι δεν ήξερε και δεν ξέρει 
τίποτα. Έφτασε η στιγµή, λοιπόν, που 
ήρθε και µου πρότεινε να συγκατοι-
κήσουµε. Στην αρχή, πήγαιναν όλα 
καλά, αλλά στην πορεία εµφανίστη-
καν αρκετές διαφορές και µετέπειτα 
έρχεται και η πίεση από εκείνον. Μου 
λέει συνέχεια να µιλήσω στον πατέρα 
µου. Με έχει ξενερώσει όλο αυτό και 
το γεγονός ότι δεν δίνει βάση πλέον 
στο τι θέλω εγώ, µε συνέπεια να σκέ-
φτοµαι να χωρίσω. Όµως, τον αγαπάω 
πολύ και δεν µπορώ να φανταστώ τον 
εαυτό µου χωρίς εκείνον; Τι πρέπει 
να κάνω;

∆εν «πρέπει» να κάνεις τίποτα. Νοµίζω 

ότι αυτά τα «πρέπει» των άλλων σε έχουν 

εγκλωβίσει, εξού και το συναίσθηµα της 

πίεσης. Πίεση από τους γονείς, πίεση από 

το φίλο σου. Πως να νιώσεις ελεύθερη και 

ευτυχισµένη, όταν πρέπει να ευχαριστείς 

µόνο τους άλλους; Εσύ τι ακριβώς θέλεις 

να κάνεις; Πώς περνάς καλά; Σκέψου µε η-

ρεµία, χωρίς τις φωνές όλων των άλλων να 

σε καθοδηγούν. Οποιαδήποτε απόφαση κι 

αν πάρεις, κοίτα να στηρίξεις τον εαυτό σου 

µέχρι τέλους.

Ίσως δεν δεις ποτέ το µήνυµα µου, αλ-
λά θέλω να πω κάπου το πρόβληµα 
µου. Έχω σχέση εξ αποστάσεως Πάτρα 
- Ξάνθη. Μου είπε ότι στο µέλλον θέ-
λει να µείνουµε µαζί στην Πάτρα, εγώ 
όµως δεν θέλω. Είµαι δεµένη µε την 
οικογένειά µου και ειδικά µε τ’ αδέρ-
φια µου. Στεναχωριέµαι πολύ και πιέ-
ζοµαι µέσα µου, δεν ξέρω τι απόφαση 
πρέπει να πάρω. Νιώθω απόγνωση. 
Έχω χάσει τη διάθεσή µου.

Κορίτσι µου καλό, δεν υπάρχει κανένα εµπό-

διο που να µην µπορεί να ξεπεραστεί, όσο 

έχετε διάθεση για επικοινωνία µε το έτερον 

ήµισυ. Ο καθένας µας έχει τους δικούς του 

χρόνους για να προσαρµόζεται σε µία κατά-

σταση και η συγκατοίκηση, σίγουρα, δεν 

είναι η πιο εύκολη απόφαση για 

να παρθεί εν θερµώ. Ο παρά-

γοντας οικογένεια δεν είναι 

αµελητέος. Για να µη νιώ-

θεις ότι είναι η κατάλληλη 

στιγµή να προχωρήσεις 

µακριά από τη θαλπωρή 

τους, σηµαίνει ότι δεν εί-

σαι έτοιµη να αφήσεις την 

ασφάλεια των πολύ δικών 

σου ανθρώπων. Χρειάζεται, βέ-

βαια, να κοιτάξεις κατάµατα αυτή σου 

την αµφιβολία και να αναρωτηθείς αν πρό-

κειται για ένα ένστικτο, που πρέπει να εµπι-

στευθείς, ή µια φοβία που σε κρατάει πίσω. 

Μελιτάκι, είµαι σχεδόν 5 χρόνια µε τον 

σύντροφό µου. Είµαι ερωτευµένη, α-
πλά δεν έχω σχεδόν καθόλου διάθεση 
για σεξ, αν δεν κάνει αυτός την αρχή, 
εγώ τίποτα.

Ένα µήνυµα διατυπωµένο σε µία µόνο 

πρόταση, που µπορεί να κρύβει κάτι τόσο 

απλό, αλλά παράλληλα και κάτι τόσο σύν-

θετο. Άντε να σου δώσω λύση εγώ τώρα. 5 

χρόνια δεν είναι καθόλου µικρό διάστηµα, 

να πούµε για αρχή. Θα έχει πάει η πιτζάµα, 

η παντόφλα και το Netflix σύννεφο. Ας το 

παραδεχτούµε. Το έχω ξαναπεί κι άλλες φο-

ρές. Στις µακροχρόνιες σχέσεις, χρειάζεται 

να δηµιουργούµε συνειδητά το µικροκλίµα 

µιας ερωτικής διάθεσης. Μουσική, κρασάκι, 

κλειστή τηλεόραση, µια εκδροµή, ό,τι αρέ-

σει στον καθένα, διότι αλλιώς γυρνάς από 

τη δουλειά και ναι είσαι κουρασµένος/η, θέ-

λεις να ψοφήσεις στον καναπέ. Είναι φυσιο-

λογικό. Θα ήθελα, όµως, να 

πάρεις τον χρόνο σου, 

ώστε να εξετάσεις 

τι είναι αυτό που 

σε αποτρέπει 

από την επιθυ-

µία να κάνετε 

σεξ µε δική σου 

πρωτοβουλία. 

Μήπως είναι απλά 

µια φάση που περ-

νάς; Είσαι πιεσµένη 

µε κάτι άλλο και σου 

βγαίνει εκεί; Ή είναι κάτι που αφορά στη σχέ-

ση σας και χρειάζεστε να το επικοινωνήσετε 

µεταξύ σας;

Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, 
κρυµµένα µυστικά... και στα fm! Το 
«Μίλα µου βρώµικα» κάνει τα ερω-
τικά σας θέµατα να ακούγονται σαν 
παθιάρικο τραγούδι στο Athens 

Voice Radio 102.5 
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–Reloaded–
Της ΤΖΕΝΗΣ 

ΜΕΛΙΤΑ

Μίλα µου βρόµικα. 

Μίλα µου αληθινά. 

email: info@athensvoice.gr

instagram: @melitajenny
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ΚΡΙΟΣ (20 »áòôÝïù - 19 °ðòéìÝïù)

Από αυτή την εβδοµάδα µε τον Ερµή να ξεκινά την 
ανάδροµη πορεία του στους ∆ιδύµους θα διαπι-
στώσεις µια «ανακατωσούρα» στις καθηµερινές 
σου συνεννοήσεις και επαφές, σε επαγγελµατικές 
δοσοληψίες και συσκέψεις στο γραφείο αλλά και 
στις µετακινήσεις σου, που µπορεί να σε εκνευρί-
σουν αρκετά και θα χρειαστεί να επιστρατεύσεις 
όλη την υποµονή και την ευελιξία για να τα βγάλεις 
εις πέρας. Η είσοδος της Αφροδίτης στον Καρκίνο 
την Τετάρτη βγάζει µια ανάγκη για ζεστασιά και 
κυρίως ηρεµία µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον 
και πιθανόν να θελήσεις να ασχοληθείς µε το κοµ-
µάτι της διακόσµησης ή και της ανακαίνισης του 
σπιτιού, προχωρώντας σε αλλαγές που θα οµορ-
φύνουν τον χώρο σου. Μάλιστα την Παρασκευή µε 
το τρίγωνο που θα σχηµατίσει µε τον ∆ία µπορεί να 
φέρει θετικές εξελίξεις και εύνοια σε κληρονοµικά 
και ζητήµατα ακίνητης περιουσίας, ιδιαίτερα για το 
1ο δεκαήµερο. Από εκεί και πέρα όµως τα πράγµα-
τα αλλάζουν άρδην και το Σ/Κ αναµένεται ζόρικο, 
µε την αντίθεση Άρη - Πλούτωνα να «δυναµιτίζει» 
το κλίµα στα οικογενειακά και στα επαγγελµατικά, 
δηµιουργώντας έκρυθµες καταστάσεις.

ΤΑΥΡΟΣ (20 °ðòéìÝïù - 19 »áýïù)

Η παρουσία του ανάδροµου Ερµή στους ∆ιδύµους 
από τη ∆ευτέρα µέχρι τις 21/6 σε καλεί να ασκή-
σεις πιο προσεχτικούς χειρισµούς στα οικονοµι-
κά σου, αποφεύγοντας καινούργιες συµφωνίες, 
ρυθµίζοντας παράλληλα παλαι-
ότερα χρέη που εκκρεµούν. Με 
το τρίγωνο Ήλιου - Κρόνου την 
Πέµπτη βέβαια µπορεί να κατα-
φέρεις να σταθεροποιήσεις µια 
κατάσταση στα επαγγελµατικά 
σχετιζόµενη µε τα οικονοµικά 
της δουλειάς. Ωστόσο, θα πρέ-
πει να είσαι «ψυλλιασµένος» 
αναφορικά µε οικονοµικές συ-
ζητήσεις στο Σ/Κ γιατί µπορεί 
να υπάρξουν παρανοήσεις ή 
και «εσκεµµένες παραλείψεις» 
λεπτοµερειών που µπορεί να οδηγήσουν σε λαν-
θασµένες αποφάσεις. Την Τετάρτη η Αφροδίτη ει-
σέρχεται στον Καρκίνο φέρνοντας «αέρα δροσιάς» 
στην καθηµερινότητά σου, αυξάνοντας τις επαφές 
σου και το φλερτ εν µέσω καλοκαιριού. Έρχεσαι πιο 
κοντά µε τον άνθρωπό σου και έχεις την ευκαιρία 
να λύσεις µέσω της επικοινωνίας τυχόν προβλή-
µατα που σας είχαν αποµακρύνει τον τελευταίο 
καιρό. Αν είσαι single, µε το υπέροχο τρίγωνο της 
Αφροδίτης µε τον ∆ία στους Ιχθείς την Παρασκευή 
µπορεί να κάνεις µια σηµαντική γνωριµία.

ΔΙΔΥΜΟΙ (20 »áýïù - 20 ¹ïùîÝïù)

Βρισκόµαστε στο µεσοδιάστηµα δύο εκλείψεων 
στον άξονά σου και on top of that η εβδοµάδα µπαί-
νει µε τον κυβερνήτη σου Ερµή ανάδροµο στο ζώ-
διό σου µέχρι τις 21/6 πράγµα που σηµαίνει πως 
µπορεί να υπάρξουν µπερδέµατα στις επικοινω-
νίες σου, αρκετό άγχος, προβλήµατα στις µετακι-
νήσεις και καθυστερήσεις στα σχέδιά σου αυτό το 
διάστηµα. Το Σαββατοκύριακο µάλιστα θα πρέπει 
να είσαι προσεκτικός σε συζητήσεις που αφορούν 
τα επαγγελµατικά µε το τετράγωνο που σχηµατίζει 

µε τον Ποσειδώνα, γιατί µπορεί να οδηγηθείς σε 
λανθασµένα συµπεράσµατα, επηρεαζόµενος ακό-
µα και από φήµες ή «µισόλογα» που προέρχονται 
από αναξιόπιστες πηγές. Ωστόσο, θετικές εξελίξεις 
σε ζητήµατα σπουδών, νοµικές υποθέσεις, επαγ-
γελµατικά και θέµατα που σχετίζονται µε το εξω-
τερικό είναι πιθανά την Πέµπτη µε το τρίγωνο του 
Ήλιου από το ζώδιό σου µε τον Κρόνο, θέτοντας τις 
βάσεις για µελλοντικά σου σχέδια. Η είσοδος της 
Αφροδίτης στον Καρκίνο (2/6) ευνοεί τον τοµέα 
των οικονοµικών σου και η εξαιρετική όψη τριγώ-
νου µε τον ∆ία την Παρασκευή φέρνει ίσως και µια 
πρόταση για συνεργασία που αποδίδει σηµαντικό 
κέρδος.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (21 ¹ïùîÝïù - 21 ¹ïùìÝïù)

Το πέρασµα της Αφροδίτης στο ζώδιό σου (2/6) ε-
νισχύει την αυτοπεποίθηση σου και την διάθεση να 
προβείς σε αλλαγές στο κοµµάτι της εξωτερικής 
σου εµφάνισης, προσέχοντας περισσότερο την ει-
κόνα που προβάλλεις προς τα έξω, καθώς νιώθεις 
µια µεγαλύτερη ανάγκη «να αρέσεις» τώρα στους 
άλλους. Με το υπέροχο µάλιστα τρίγωνο που θα 
σχηµατίσει µε τον ∆ία την Παρασκευή η τύχη φαί-
νεται πως θα σου χαµογελάσει και θα καταφέρεις 
να εντυπωσιάσεις, βρίσκοντας έναν καινούργιο 
έρωτα που θα σε συνεπάρει, ιδιαίτερα αν ανήκεις 
στο 1ο δεκαήµερο. Όσο προχωράµε όµως προς το 
Σ/Κ η ένταση θα αυξάνεται επικίνδυνα στο κοµµάτι 
των σχέσεων και των συνεργασιών, µε την αντί-
θεση του Άρη από το ζώδιό σου µε τον Πλούτωνα 
στον Αιγόκερω να βγάζει πάθη, λάθη και απόλυτες 

συµπεριφορές που οδηγούν σε 
«κόντρες µεγατόνων», ιδιαίτε-
ρα για το 3ο δεκαήµερο. Θα δια-
πιστώσεις πως η ψυχραιµία has 
left the building και από τις δυο 
µεριές, βρισκόµενος αντιµέτω-
πος µε παιχνίδια εξουσίας και 
χειριστικές καταστάσεις στην 
προσωπική σου σχέση

ΛΕΩΝ (22¹ïùìÝïù - 22 °ùçïàóôïù)

Η προσγειωµένη στάση σου 
φαίνεται πως µπορεί να φέρει θετικές επαφές µε 
άτοµα από τον επαγγελµατικό σου χώρο που θα 
σε βοηθήσουν να προχωρήσεις συζητήσεις ανα-
φορικά µε µελλοντικά σχέδια µε το τρίγωνο Ήλιου 
- Κρόνου την Πέµπτη, ενώ και ο κοινωνικός σου 
κύκλος µπορεί να αποδειχθεί σηµαντικός παρά-
γοντας στήριξης σε θέµατα που τυχόν αντιµετω-
πίζεις. Παρ’ όλ’ αυτά φρόντισε να κάνεις τις συνα-
ντήσεις σου πριν το Σ/Κ που θα είναι πιο δύσκολο, 
µε το τετράγωνο του ανάδροµου από την αρχή της 
εβδοµάδας Ερµή µε τον Ποσειδώνα να µην ενδεί-
κνυται για συµφωνίες, ιδιαίτερα σχετικά µε οικο-
νοµικά ζητήµατα µιας και η κρίση σου δεν θα είναι 
σωστή, ενώ και η απαιτητική όψη αντίθεσης Άρη 
- Πλούτωνα µπορεί να φέρει άγχος, συγκρούσεις 
και πληγωµένους εγωισµούς στα εργασιακά, κυ-
ρίως για το 3ο δεκαήµερο, αποκαλύπτοντας ίσως 
και κάποιο παρασκήνιο. Στα αισθηµατικά σου τα 
πράγµατα είναι αρκετά «πικάντικα», µε την είσοδο 
της Αφροδίτης στον Καρκίνο να ευνοεί τις κρυφές 
σχέσεις αλλά και τις επιστροφές προσώπων από το 
παρελθόν συνδυαστικά και µε τον ανάδροµο Ερµή. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 °ùçïàóôïù - 21 ªåðôåíâòÝïù)

Αν και ο κυβερνήτης σου Ερµής είναι σε ανάδροµη 
πορεία από την αρχή της εβδοµάδας προκαλώντας 
µεγαλύτερη σύγχυση στον τοµέα της καριέρας 
σου, το τρίγωνο Ήλιου - Κρόνου την Πέµπτη µπορεί 
να φέρει ευθύνες που οδηγούν µακροπρόθεσµα 
σε σηµαντικές εξελίξεις στη δουλειά, κυρίως για το 
2ο δεκαήµερο. Το Σ/Κ όµως χρειάζεται να δείξεις 
µεγαλύτερη προσοχή σε αυτόν τον τοµέα µε το 
τετράγωνο Ερµή - Ποσειδώνα για να µη γίνεις θύµα 
εκµετάλλευσης αλλά και για να µη χαθείς σε επικοι-
νωνιακά «πισωγυρίσµατα» που δηµιουργούν µπλε-
ξίµατα. Η είσοδος της Αφροδίτης στον Καρκίνο 
(2/6) φέρνει ένα άνοιγµα στην κοινωνική σου ζωή 
και υπόσχεται περισσότερες εξόδους, βόλτες και 
ευκαιρίες για γέλια και διασκέδαση µε τους φίλους 
σου, ενώ το υπέροχο τρίγωνο που θα σχηµατίσει µε 
τον ευεργέτη ∆ία την Παρασκευή, επηρεάζοντας 
πρωτίστως το 1ο δεκαήµερο, µπορεί να δώσει µια 

γνωριµία µέσω κοινής παρέας µε ένα άτοµο που 
θα σε γοητεύσει. Αν πάλι είσαι δεσµευµένος δεν 
αποκλείεται να υπάρξουν αποφάσεις για κάποιου 
είδους επισηµοποίηση της σχέσης σου. 

ΖΥΓΟΣ  (22 ªåðôåíâòÝïù - 22 ÃëôöâòÝïù)

Η εβδοµάδα ξεκινά µε έναν ανάδροµο Ερµή να δη-
µιουργεί συνθήκες αναστάτωσης στην καθηµερι-
νότητα, µε χαρτιά και έγγραφα που «χάνονται», συ-
ναντήσεις που αναβάλλονται ή ακυρώνονται, ενώ 
µε το τετράγωνο που θα σχηµατίσει µε τον Ποσει-
δώνα στο Σ/Κ µπορεί να υπάρξουν προβλήµατα 
στη δουλειά µε συµπεριφορές του τύπου «τα ξέρω 
όλα» που οδηγούν µοιραία σε λάθος εκτιµήσεις, 
καθώς και κάποια κολλήµατα σε νοµικά θέµατα 
από το παρελθόν. Το πέρασµα της Αφροδίτης στον 
Καρκίνο (2/6) και το Μεσουράνηµά σου όµως σε 
κάνει περισσότερο ορατό στον επαγγελµατικό 
σου χώρο, φέρνοντας εύνοια και βοήθειες από 
πρόσωπα που αναγνωρίζουν τις προσπάθειες και 
τις ικανότητές σου. Την Παρασκευή µάλιστα µε το 
τρίγωνο Αφροδίτης - ∆ία µπορεί να έχεις και κάποια 
διάκριση ή µια οικονοµική επιβράβευση, όπως π.χ. 
ένα µπόνους, ιδιαίτερα αν ανήκεις στο 1ο δεκαήµε-
ρο. Και πάµε στα δύσκολα, καθώς το Σ/Κ «τα πράγ-
µατα αγριεύουν» µε την αντίθεση Άρη - Πλούτωνα 
να δηµιουργεί «ψυχολογικό αναβρασµό» και εντά-
σεις στον άξονα καριέρας - οικογένειας κυρίως για 
το 3ο δεκαήµερο. Αυτό όλο µπορεί να οφείλεται σε 
συµπεριφορές καταπίεσης και «αυταρχισµού» που 
σε ωθούν να διεκδικήσεις το δίκιο σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (23 ÃëôöâòÝïù - 21 ÁïåíâòÝïù)

Με την Αφροδίτη να εισέρχεται στον Καρκίνο αυ-
τή την εβδοµάδα (2/6) κάτι αλλάζει στη διάθεσή 
σου και αποκτάς µια αίσθηση µεγαλύτερης «ανε-
µελιάς», όπως άλλωστε ταιριάζει στην περίοδο 
του καλοκαιριού, κάνοντας σχέδια για τις διακοπές 
σου, οργανώνοντας ταξίδια και απολαµβάνοντας 
ποιοτικό χρόνο µε τον άνθρωπό σου. Την Παρα-
σκευή µάλιστα θα σχηµατιστεί µια εξαιρετική όψη 
τριγώνου Αφροδίτης - ∆ία που φέρνει ευκαιρίες για 
«νέα ειδύλλια» και «φρέσκους έρωτες» κυρίως για 
τους αδέσµευτος του 1ου δεκαηµέρου. Το τρίγωνο 
Ήλιου - Κρόνου την προηγούµενη «ωριµάζει το κλί-
µα» στον οικονοµικό τοµέα για θέµατα που σχετί-
ζονται µε αγοραπωλησίες ακινήτων, κληρονοµικά 
και περιουσιακά ζητήµατα µε τα οποία «πάλευες» 
εδώ και καιρό, µην ξεχνάς όµως πως υπάρχει και 
ένας ανάδροµος Ερµής στους ∆ιδύµους από τις 
αρχές της εβδοµάδας µέχρι τις 21/6 που µπορεί 
να περιπλέξει λίγο τα πράγµατα. Το Σ/Κ χρειάζεται 
προσοχή σε απότοµα ξεσπάσµατα µε αδέρφια, φί-
λους και κοντινά σου άτοµα µε την αντίθεση Άρη 
- Πλούτωνα, ιδιαίτερα αν είσαι γεννηµένος στο 3ο 
δεκαήµερο, ενώ ίσως βρεθείς µε µια «σπαζοκεφα-
λιά» στα ερωτικά σου, µε πρόσωπα που έρχονται 
ξανά στη ζωή σου ζητώντας τώρα µια δεύτερη ευ-
καιρία, χωρίς όµως να είναι απόλυτα ειλικρινή.

ΤΟΞΟΤΗΣ (22 ÁïåíâòÝïù - 20 ¢åëåíâòÝïù)

Μπορεί αυτή την εβδοµάδα να βρίσκεσαι στο µε-
σοδιάστηµα δύο εκλείψεων στον άξονά σου και 
να έχεις να «αντιµετωπίσεις» και έναν ανάδροµο 
Ερµή απέναντί σου που δηµιουργεί µια ασάφεια 
στην επικοινωνία, το τρίγωνο όµως Ήλιου - Κρόνου 
την Πέµπτη µπορεί να λειτουργήσει σταθεροποι-
ητικά για µια προσωπική ή επαγγελµατική σχέση, 
βελτιώνοντας κάποιες παρεξηγήσεις που είχαν 
υπάρξει ή θέτοντας τις βάσεις για µια µελλοντι-
κή συνεργασία. Η νέα θέση της Αφροδίτης στον 
Καρκίνο (2/6) τονώνει τη σεξουαλική σου ζωή και 
αυξάνει την ανάγκη για συναισθηµατική ασφά-
λεια, βοηθώντας παράλληλα τον τοµέα των οικο-
νοµικών σου και το τρίγωνο που σχηµατίζει την 
Παρασκευή µε τον κυβερνήτη σου ∆ία δηµιουργεί 
προϋποθέσεις για διευθετήσεις χρεών, κληρονο-
µικών, οφειλών σε τράπεζες κ.λπ., ιδιαίτερα για 
το 1ο δεκαήµερο. Το Σ/Κ η ενέργεια µεταβάλλεται 
αισθητά και µπορεί να υπάρξουν αντιπαραθέσεις 
µε την αντίθεση Άρη-Πλούτωνα µε συνεργάτες ή 
τον σύντροφό σου εξαιτίας ελεγκτικών συµπερι-
φορών στην οικονοµική διαχείριση ή manipulative 
συµπεριφορών µέσα στην ίδια την σχέση, µε έντο-
να ξεσπάσµατα και σκηνικά ζήλειας, κυρίως για το 
3ο δεκαήµερο, 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (21 ¢åëåíâòÝïù - 19 ¹áîïùáòÝïù)

Η εξωστρέφεια και η ανάγκη σου για συµπόρευση 
µε τον άνθρωπό σου αυξάνεται µε την είσοδο της 
Αφροδίτης απέναντί σου στον Καρκίνο (2/6) βελ-
τιώνοντας την επικοινωνία µέσα στη σχέση σου, 
γοητεύοντας παράλληλα και περισσότερο αν είσαι 
in the game. Την Παρασκευή ειδικά µε το καταπλη-
κτικό τρίγωνο που σχηµατίζει µε τον ∆ία πλησιά-
ζεις πολύ κοντά µε το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, 
αλλά κάνεις και συζητήσεις στα επαγγελµατικά 
σε πολύ καλό κλίµα, ιδιαίτερα αν είσαι γεννηµέ-
νος στο 1ο δεκαήµερο. Ο Ερµής βέβαια βρίσκεται 
ανάδροµος από την αρχή της εβδοµάδας στους 
∆ιδύµους φέρνοντας παραπάνω στρες, αναστά-
τωση στο πρόγραµµα σου και καθυστερήσεις µέ-
χρι 21/6. Το Σ/Κ δε µε το τετράγωνο Ερµή - Ποσει-
δώνα µπορούν να δηµιουργηθούν προβλήµατα 
στην καθηµερινότητα και στη συνεννόηση τόσο 
µε συναδέλφους και συνεργάτες στη δουλειά, όσο 
και µε κοντινά σου άτοµα. Γενικώς πάντως θα είναι 
αρκετά «βαρύ» καθώς ο Άρης απέναντί σου κάνει 
αντίθεση µε τον Πλούτωνα στο ζώδιό σου, φέρνο-
ντας «όρεξη» για «κατά µέτωπον επιθέσεις» µέσα 
σε σχέσεις και συνεργασίες, επηρεάζοντας κυρίως 
το 3ο δεκαήµερο. Η υπερένταση και η τάση σου για 
«πατρονάρισµα» στη ζωή και στις κινήσεις των άλ-
λων θα σε φέρει αντιµέτωπο µε αντιδράσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 ¹áîïùáòÝïù - 17 ¼åâòïùáòÝïù)

Η προσωπική σου ζωή φαίνεται πως κινείται σε κα-
λό δρόµο και έχεις δίπλα σου άτοµα που εµπιστεύ-
εσαι και εκτιµάς, νιώθοντας πιο ώριµος στη σχέση 
σου, αλλά παράλληλα πιο σίγουρος και για επιχει-
ρηµατικά πλάνα που έχεις ξεκινήσει το προηγού-
µενο διάστηµα. Με την Αφροδίτη στον Καρκίνο 
(2/6) γίνεσαι πιο δηµιουργικός στη δουλειά και βελ-
τιώνεις τις σχέσεις µε τους συναδέλφους και τους 
συνεργάτες σου, έχοντας ανάγκη να λειτουργείς 
σε ένα πιο αρµονικό πλαίσιο στην καθηµερινότητά 
σου. Το τρίγωνο που σχηµατίζει µε τον ∆ία την Πα-
ρασκευή µπορεί να φέρει θετικές οικονοµικές εξε-
λίξεις που σχετίζονται µε τα επαγγελµατικά, όπως 
µια αύξηση ή ένα µπόνους, κυρίως αν ανήκεις στο 
1ο δεκαήµερο. Ο Ερµής φυσικά είναι ανάδροµος 
στους ∆ιδύµους από την αρχή της εβδοµάδας και 
το Σ/Κ κάνει τετράγωνο µε τον Ποσειδώνα πράγ-
µα που σηµαίνει ότι πρέπει να είσαι παρ’ όλ’ αυτά 
ρεαλιστής και να αποφεύγεις κινήσεις που εµπε-
ριέχουν ρίσκο σε οικονοµικό επίπεδο. Με το τετρά-
γωνο Άρη - Πλούτωνα (5/6) που θα επηρεάσει κυ-
ρίως το 3ο δεκαήµερο µπορεί να δηµιουργηθούν 
εντάσεις στη δουλειά λόγω εγωισµών και «who’s 
the boss attitude», ωστόσο φρόντισε να προστα-
τέψεις τον εαυτό σου από οτιδήποτε µπορεί να σε 
εξαντλήσει ψυχολογικά και σωµατικά.

ΙΧΘΥΕΣ (18 ¼åâòïùáòÝïù - 19 »áòôÝïù)

Η αισθηµατική σου ζωή ενισχύεται µε την είσοδο 
της Αφροδίτης στον Καρκίνο την Τετάρτη καθώς 
νιώθεις µεγαλύτερη αρµονία και ζεστασιά στην 
επαφή µε τον σύντροφο αλλά και τα παιδιά σου. 
Εστιάζεις παράλληλα περισσότερο στο κοµµάτι 
«διασκέδαση και προσωπικός χρόνος» ασχολού-
µενος µε αθλητικές δραστηριότητες και δηµιουρ-
γικά χόµπι που σε γεµίζουν µέσα στην καθηµε-
ρινότητά σου. Με την εξαιρετική όψη τριγώνου 
που θα σχηµατίσει την Παρασκευή µε τον ∆ία στο 
ζώδιό σου µπορεί να προκύψει µια πραγµατικά υ-
πέροχη γνωριµία που µπορεί να εξελιχθεί σε έναν 
αληθινό έρωτα, ιδιαίτερα αν ανήκεις στο 1ο δεκαή-
µερο. Θέµατα ακίνητης περιουσίας και κληρονοµι-
κών που σε ακολουθούν εδώ και καιρό χρειάζονται 
µια πιο υπεύθυνη αντιµετώπιση και µε το τρίγωνο 
Ήλιου - Κρόνου (3/6) θα κάνεις «φιλότιµες προσπά-
θειες» προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο όσο 
πλησιάζουµε προς το Σ/Κ τα πράγµατα δυσκολεύ-
ουν µε το τετράγωνο του ανάδροµου από την αρχή 
της εβδοµάδας Ερµή στους ∆ιδύµους µε τον Πο-
σειδώνα στο ζώδιο σου, φέρνοντας ασάφειες και 
«µασηµένα λόγια» στην επικοινωνία µε τα άτοµα 
της οικογένειάς σου. Ίσως είχαν επενδύσει πολλές 
προσδοκίες προς το πρόσωπο σου για στήριξη και 
βοήθεια και υπάρχει µια απογοήτευση λόγω αδυ-
ναµίας να ανταποκριθείς επαρκώς, γεγονός που 
φέρνει παράπονα και γκρίνιες. A
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