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για το
αυτοκίνητο!για το
αυτοκίνητο!για το

AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν

 δίκτυο διανομής
FREE SUNDAY

από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
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AUTO

• Μείνατε από µπαταρία; Και τώρα τι; • Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel 
 Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel στην Αθήνα;στην Αθήνα;

• Η ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• Όσο έγιναν φέτος και όσα θα γίνουν του χρόνου στη Φόρµουλα 1

issuu.com/autosunday 
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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VOLVO S90

 Made in USA
 µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
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  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster ››››››››  Volvo V40 Cross Country T3 Auto

  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πατέντες Made in USA
Πατέντες Made in USA
Πατέντες
70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Είναι το Ford Focus RS,o βασιλιάς των hot hatches;

Ford Focus RS,o βασιλιάς των hot hatches;

Ford Focus RS, Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda CivicHonda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

•  Volvo V60 Cross Country•   Mercedes E-Class Estate
•    Με Citroen C1 στο Πήλιο
•  VW Crast er: Van of the Year 2017

Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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ΝΕΟ MITSUBISHI 
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La vie est belle!
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• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, 
•  Έρχεται χειµώνας, 
•  

πώς να φροντίσετε 

το αυτοκίνητό σας Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;&
Opel Mokka-XOpel Mokka-X›››››› Toyota CH-R Toyota CH-R Toyota CH-R ›››››› Skoda Octavia 1.0 TSI 

Skoda Octavia 1.0 TSI 
Skoda Octavia 1.0 TSI ›››››› Opel Adam 1.4 Easytronic 

Opel Adam 1.4 Easytronic 
Opel Adam 1.4 Easytronic ›››››› Renault Kadjar 1.2 TCe 130

Renault Kadjar 1.2 TCe 130
Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04-06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Ο Ερντογάν σε διπλωµατική παγίδα
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 
«∆εν χρειάζεται καταστολή το κίνηµα των 
καταλήψεων»
10 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ∆ιακινητές µεταναστών 
και ΜΚΟ θέλουν «χαλαρά» θαλάσσια 
σύνορα
12 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ H οικονοµική µάχη 
της εστίασης στη σκιά του κορονοϊού
14-15 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Άνω-
κάτω η οικονοµία εξαιτίας της πανδηµίας
16 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Ας µην 
αδικήσουµε εαυτούς
17 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Εκτός 
σχεδίου ή εκτός λογικής;
18 // ∆ΙΑΤΡΟΦΗ Βοηθώντας τα παιδιά 
µε αυξηµένο σωµατικό βάρος να 
αποκτήσουν ισορροπηµένες συνήθειες
19 // ΥΓΕΙΑ Κορονοϊός: Ελπίδες για 
διαθέσιµα εµβόλια ακόµη και µέσα στο 
2020
20-21 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ελλάδα-
Ε.Ε.: Η πανδηµία αντέχει, οι πολίτες 
δυσφορούν

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Παγκόσµια Ηµέρα Ζώων
24 // Μ. ΣΕΒΑΣΤΕΡΗΣ «Μου φαίνεται 
φυσιολογικό να είµαι vegan»

26 // #insta_pets
27 // ΕΛ. ΠΑΛΑΓΚΑ «Τα παιδιά αντλούν 
αυτοπεποίθηση από έναν σκύλο»
28-29 // Β. ΜΠΟΡΟΜΠΟΚΑΣ «Το 
σωστό πρόγραµµα και η ρουτίνα είναι τα 
µυστικά»
30 // Εκπαιδευτική εκδροµή στη φάρµα 
µε τα άλογα

SPORTS
31 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΤΖΕΛΙΛΗΣ 
«Ο Πύρρος βούλιαξε το καράβι!»
32 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις από 
το Betarades.gr

FREE TIME
33 // CALENDAR Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
34 // CINEMA Τι θα δούµε στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες
35 // INTERVIEW ΙΣΜ. ΜΙΧΑ «∆ύσκολος 
ο δρόµος της τέχνης»
36 // COOK FILES Σπαγγέτι κοτόπουλο 
στον φούρνο
37 // BOOKS Τέσσερις νέες 
κυκλοφ ορίες από τις εκδόσεις Ψυχογιός
38 // BEAUTY Κουρκουµάς: Το χρυσό 
ρόφηµα
39 // GREEN WWF: Τεράστια σπατάλη 
τροφίµων

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





Η 
σύνοδος κορυφής των «27» που 
πραγματοποιήθηκε στις 1 και 2 
Οκτωβρίου μπορεί να αποδει-
χθεί ιστορική για τις ευρωτουρ-
κικές σχέσεις, την Ελλάδα και 
την Κύπρο.

Ξεκίνησε με μια επίδειξη δύναμης υπέρ του Ερντο-
γάν, εφόσον η κυβέρνηση συνασπισμού Χριστιανοδη-
μοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία και η 
κυβέρνηση συνασπισμού Σοσιαλιστών και Podemos 
στην Ισπανία παρενέβησαν υπέρ της Τουρκίας, προ-
σπαθώντας να μη συμπεριληφθεί η επιθετική της πο-
λιτική στο κείμενο Συμπερασμάτων.
Κατέληξε όμως σε διπλωματικό θρίαμβο Μητσοτάκη, 
Αναστασιάδη, οι οποίοι με τη βοήθεια του προέδρου 
της Γαλλίας Μακρόν έβγαλαν έναν σημαντικό ευρω-
παϊκό λογαριασμό στην Τουρκία και προσωπικά στον 
Ερντογάν. Ο πρόεδρος της Τουρκίας έπεσε στη διπλω-
ματική παγίδα που μας έστηνε και τώρα είναι υποχρε-
ωμένος να αναλάβει, μέχρι τα τέλη του 2020, τις ευ-
θύνες του.

Διπλή επιτυχία Μητσοτάκη
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης πέρασε 
με άριστα και αυτό το διπλωματικό 
τεστ. Έδειξε ότι είναι ανοιχτός στον 
διάλογο, μπόρεσε να συνεννοη-
θεί με τους Γερμανούς, οι οποίοι 
στηρίζουν για διάφορους λό-
γους την Τουρκία, και τελικά 
πήρε αυτό που ήθελε.
Στην παράγραφο 16 των Συ-
μπερασμάτων της συνόδου 
κορυφής χαιρετίζεται η α-
ποκλιμάκωση της έντασης 
και η έναρξη διαλόγου Ελ-
λάδας-Τουρκίας και προσ-
διορίζονται, σύμφωνα με 
τις ελληνικές επιδιώξεις, 
σαν θέματα που είναι ανοι-
χτά προς συζήτηση η οριο-
θέτηση της υφαλοκρηπίδας 
και των αποκλειστικών οι-
κονομικών ζωνών (ΑΟΖ). Δι-
άλογος με όρους Μητσοτάκη 
που κατοχυρώνουν τα καλώς εν-
νοούμενα εθνικά μας συμφέροντα.
Η δεύτερη επιτυχία Μητσοτάκη έχει 
σχέση με τη διαφοροποίηση της περί-
πτωσης της Ελλάδας από εκείνη της Κύ-
πρου. Έστειλε το μήνυμα σε Γερμανούς, Ισπα-
νούς και άλλους που έχουν εξαιρετικά αναπτυγμέ-
νες διμερείς σχέσεις με την Τουρκία, ακόμη και σε 
επίπεδο εξοπλιστικών προγραμμάτων, ότι η Ελλάδα 
δεν πρωταγωνιστεί σε κάποιο αντιτουρκικό μέτωπο, 
αντίθετα είναι πρόθυμη να προσφέρει ευρωπαϊκές 
ευκαιρίες στην Τουρκία υπό την προϋπόθεση ότι ο 
Ερντογάν θα εγκαταλείψει την επιθετική του στρα-
τηγική.
Με την τακτική του ο Μητσοτάκης χαλάρωσε κάπως 
το μπλοκ των υποστηρικτών της Τουρκίας και, κυ-
ρίως, δημιούργησε διπλωματικές ευκαιρίες για την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Από τη στιγμή που η Τουρ-

Ο ΕΡΝΤΟΓΆΝ  
ΣΕ ΔΙΠΛΩΜΆΤΙΚΉ 

ΠΆΓΙΔΆ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Μητσοτάκης, Μακρόν, 
Αναστασιάδης 
επιβάλλουν σταδιακά 
τους όρους τους.

Οι «27» στηρίζουν διάλογο με την 
Τουρκία στα μέτρα της Ελλάδας, 
μόνο για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

κία δέχεται την αποκλιμάκωση της έντασης με την 
Ελλάδα και προχωράει σε κάποιου είδους διάλογο, 
είναι φανερό ότι το ίδιο πρέπει να κάνει με την 
Κύπρο.
Όμως ο Ερντογάν είναι ιδιαίτερα επιθετικός έναντι 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, προχωράει σε έρευ-
νες για φυσικό αέριο και πετρέλαιο στην κυπριακή 
ΑΟΖ και δεν δέχεται την ύπαρξη και φυσικά τη συ-
ζήτηση με την Κυπριακή Δημοκρατία.
Με βάση τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής, θα 
πρέπει να προχωρήσει στην αποκλιμάκωση της έ-
ντασης, να δεχτεί την επίσημη διαπραγμάτευση με 
την Κύπρο και να πάρει μέρος σε πολυμερή διά-
λογο των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, συ-
μπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
την οποία δεν αναγνωρίζει.
Μητσοτάκης, Αναστασιάδης και Μακρόν τού έβα-
λαν πολύ δύσκολα και θα πρέπει να ανταποκριθεί 
μέχρι τη σύνοδο κορυφής των «27» που θα πραγμα-
τοποιηθεί τον Δεκέμβριο. Με βάση την παράγραφο 
20 των Συμπερασμάτων της συνόδου κορυφής των 

Βρυξελλών, η σύνοδος κορυφής του Δεκεμ-
βρίου είναι το χρονικό όριο εντός του ο-

ποίου η Ε.Ε. θα χρησιμοποιήσει «όλα 
τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή 

της», βάσει αποφάσεων του περα-
σμένου Οκτωβρίου, σε βάρος της 

Τουρκίας, αν αυτή δεν συμμορ-
φωθεί.

Σε απλά ελληνικά, οι οικο-
νομικές κυρώσεις μπήκαν 
στην ημερήσια διάταξη 
και ο Ερντογάν θα πρέπει 
να τρέξει να προλάβει τις 
αρνητικές γι’ αυτόν εξε-
λίξεις.

Ο ρόλος 
του Μακρόν
Ο πρόεδρος της Γαλλίας κ. 

Μακρόν γύρισε το διπλω-
ματικό παιχνίδι σε όφελος 

της Ελλάδας και της Κύπρου. 
Η καγκελάριος Μέρκελ, βοη-

θούμενη από τον σοσιαλδημο-
κράτη υπουργό Εξωτερικών της 

Γερμανίας Μάας και τον σοσιαλι-
στή πρωθυπουργό της Ισπανίας Σά-

ντσεθ, προσπάθησε, στο μέτρο του δυ-
νατού, να προστατεύσει τον Ερντογάν από 

τις συνέπειες της πολιτικής του. Πιεζόμενοι 
όμως από τον Μακρόν αποφάσισαν στο τέλος να ι-

σορροπήσουν μεταξύ μηνυμάτων υποστήριξης που 
έστειλαν στον Ερντογάν και ευρωπαϊκών αποφά-
σεων που είναι σαφώς σε βάρος του Ερντογάν.
Αυτές οι αντιφάσεις είναι χαρακτηριστικές του τρό-
που που λειτουργεί η Ε.Ε., εφόσον δεν υπάρχει 
κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή πολιτική Ά-
μυνας. Οι σημαντικές αποφάσεις πρέπει να λαμβά-
νονται στη βάση της ομοφωνίας και πολλά κράτη-
μέλη δίνουν προτεραιότητα, όταν το κρίνουν σκό-
πιμο, στις διμερείς σχέσεις έναντι της διαμόρφωσης 
της κοινής εξωτερικής πολιτικής.
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ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ
ΣΕ Ο,ΤΙ ΠΑΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Προσφέρουμε σύγχρονες και ασφαλείς οδικές μεταφορές, σχεδιάζοντας, 
χρηματοδοτώντας, κατασκευάζοντας, συντηρώντας και λειτουργώντας  
σχεδόν 2.000 χλμ. αυτοκινητοδρόμων.

Παράγουμε ετησίως πάνω από 900 γιγαβατώρες ανανεώσιμης και  
φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας, με 27 αιολικά πάρκα,  
3 μονάδες αξιοποίησης βιοαερίου και 1 υδροηλεκτρικό  
σταθμό, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 530 MW.

Αναβαθμίζουμε τις τουριστικές υποδομές της χώρας,  
επενδύοντας περίπου €100 εκατ. για την αξιοποίηση  
της μαρίνας Αλίμου, της μεγαλύτερης μαρίνας  
των Βαλκανίων.

Αξιοποιούμε τις βέλτιστες τεχνολογίες  
και διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα  
700.000 τόνους απορριμμάτων  
τον χρόνο.
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Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα του Μητσοτάκη 
είναι το ότι είναι γνώστης του τρόπου που λειτουρ-
γούν τα κράτη-µέλη και η Ε.Ε., ενώ είναι ρεαλιστής, 
αλλά όχι κυνικός. Βλέπει πάντα τη µεγάλη εικόνα, 
έχει θετική προσέγγιση σε όλα τα ζητήµατα, κατα-
νοεί προβλήµατα και αδυναµίες και παίρνει από το 
σύνθετο σύστηµα που περιγράψαµε αυτά που µπο-
ρεί να του προσφέρει. Η διαχείριση της συνόδου 
κορυφής από την πλευρά του µπορεί να θεωρηθεί 
υποδειγµατική.
Κατά την άποψή µου, ο πρωθυπουργός βοηθήθηκε 
και από τις εξελίξεις στο Ναγκόρνο Καραµπάχ, οι ο-
ποίες ενίσχυσαν την επιχειρηµατολογία Μακρόν σε 
βάρος της Τουρκίας και αποδυνάµωσαν τις θέσεις 
όσων ήθελαν να προστατεύσουν, στο µέτρο του δυ-
νατού, τον Ερντογάν.

Μόνος και επικίνδυνος
Οι αποφάσεις που πήρε η σύνοδος κορυφής για 
τη σύγκρουση που βρίσκεται σε εξέλιξη µεταξύ Α-
ζερµπαϊτζάν και Αρµενίας για το Ναγκόρνο Καρα-
µπάχ αναδεικνύουν την αποµόνωση του Ερντογάν 
και τον εµφανίζουν ως επικίνδυνο για τα ευρωπα-
ϊκά συµφέροντα.
Οι «27» ζήτησαν τον άµεσο τερµατισµό των εχθρο-
πραξιών, ενώ ο Ερντογάν επιµένει ότι ο πόλεµος 
πρέπει να συνεχιστεί µέχρι να εκδιωχθούν όλοι 
οι Αρµένιοι από την περιοχή του Ναγκόρνο Κα-
ραµπάχ, την οποία ελέγχουν και στην οποία απο-
τελούν τη µεγάλη πλειονότητα του πληθυσµού. Ο 
πόλεµος Αζέρων-Αρµενίων για το Ναγκόρνο Καρα-
µπάχ πηγαίνει πίσω στη δεκαετία του ’90 και υπάρ-
χουν βάσιµα επιχειρήµατα και για τις δύο πλευρές. 
Όλες όµως οι δυνάµεις που επηρεάζουν τις εξελί-
ξεις στην περιοχή, µεταξύ των οποίων η Ρωσία και 
το Ιράν, ζητούν άµεση κατάπαυση του πυρός. Ο Ερ-
ντογάν και η Τουρκία αποτελούν τους µόνους που 
επενδύουν στον πόλεµο.
Στα Συµπεράσµατα της συνόδου κορυφής αναφέρε-
ται ρητά ότι πρέπει να σταµατήσει η ανάµειξη ξένων 
δυνάµεων στην αναµέτρηση Αζέρων-Αρµενίων. Η 
αναφορά έχει σχέση µε την Τουρκία, η οποία προ-
µηθεύει στους Αζέρους ιδιαίτερα αποτελεσµατικά, 
όπως αποδεικνύεται, drones τουρκικής κατασκευής 
µε βρετανική τεχνολογία και σύµφωνα µε την κα-
ταγγελία του Μακρόν µεταφέρει ελεγχόµενους από 
αυτήν Σύρους τζιχαντιστές στο Αζερµπαϊτζάν. Ο Ερ-
ντογάν εφαρµόζει σε σχέση µε το Ναγκόρνο Καρα-
µπάχ τη µεθοδολογία που ακολούθησε στη Λιβύη. 
Τουρκικά drones και Σύροι ισλαµιστές σε ρόλο µι-
σθοφόρων της Τουρκίας.
Το πρόβληµα είναι ότι τον καταγγέλλει ανοιχτά ο 
Μακρόν, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι ο Ερ-
ντογάν πέρασε την κόκκινη γραµµή και η Γαλλία θα 
θέσει το θέµα και στο ΝΑΤΟ.
Με τις αποφάσεις τους οι «27» ενισχύουν τον ρόλο 
της Οµάδας του Μινσκ, στην οποία είναι συµπρό-
εδρος ο Μακρόν και ασχολείται µε την αντιπαρά-
θεση Αζερµπαϊτζάν-Αρµενίας. Αυτό σηµαίνει ότι ο 
Μακρόν θα ασκήσει πίεση στον Ερντογάν και σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο, στα πλαίσια του Οργανι-
σµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευ-
ρώπη (OSCE).

Με βάση τα αποτελέσµατα της συνόδου κορυφής 
των Βρυξελλών, ο Ερντογάν βρίσκεται αντιµέτωπος 
µε την προοπτική ευρωπαϊκών οικονοµικών κυρώ-
σεων µέχρι τον ∆εκέµβριο, ενώ εµφανίζεται σαν 
ένας µοναχικός και επικίνδυνος για τα ευρωπαϊκά 
συµφέροντα παίκτης σε σχέση µε τον πόλεµο Αζερ-
µπαϊτζάν-Αρµενίας για το Ναγκόρνο Καραµπάχ.
Οι δυσάρεστες γι’ αυτόν εξελίξεις έρχονται σε µια 
περίοδο κατά την οποία οι αντοχές της τουρκι-
κής οικονοµίας εµφανίζονται περιορισµένες και η 
Τουρκία έχει ανοίξει, µε ευθύνη του Ερντογάν, πε-
ρισσότερα µέτωπα απ’ όσα µπορεί να διαχειριστεί 
αποτελεσµατικά.

Ο µεγάλος φίλος
Σε αυτό το γκρίζο για τη στρατηγική του σκηνικό, ο 
Ερντογάν ελπίζει στην επανεκλογή του προέδρου 
Τραµπ, για να εξασφαλίσει κάποιου είδους διπλω-
µατική ανάσα.
Τα νέα όµως από τις ΗΠΑ δεν είναι ιδιαίτερα εν-

θαρρυντικά για την Άγκυρα. Ο Μπάιντεν προηγεί-
ται σταθερά του Τραµπ στις δηµοσκοπήσεις και ο 
τελευταίος θα πρέπει να επαναλάβει την έκπληξη 
του 2016. Τότε κατάφερε να επικρατήσει σε κρίσι-
µες πολιτείες µε πολλούς εκλέκτορες, µε αποτέλε-
σµα να χάσει στη λαϊκή ψήφο µε καθαρή διαφορά 
από την Κλίντον αλλά να κερδίσει στους εκλέκτο-
ρες, που τελικά βγάζουν τον πρόεδρο.
Μια νέα νίκη Τραµπ δεν µπορεί να αποκλειστεί, 
αλλά οι πιθανότητες µοιάζουν να είναι µε το µέρος 
του Μπάιντεν και των ∆ηµοκρατικών. Σε περί-
πτωση επικράτησης των ∆ηµοκρατικών, είναι βέ-
βαιο ότι ο Ερντογάν θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις 
και για βασικές επιλογές του καθεστώτος που έχει 
δηµιουργήσει. Ανελέητοι διωγµοί σε βάρος πολιτι-
κών αντιπάλων, καταπίεση της σηµαντικής κουρδι-
κής µειονότητας, ρεκόρ διαφθοράς και νεποτισµού.
Ακόµη και στην περίπτωση που επικρατήσει ο 
Τραµπ, η προσωπική σχέση που έχουν οι δύο ηγέ-
τες δεν προβλέπεται να λύσει όλα τα προβλήµατα του 
Ερντογάν. Με το πέρασµα του χρόνου κερδίζει έδα-
φος η αντίληψη που εκφράζουν ο υπουργός Εξωτερι-
κών Ποµπέο και το Στέιτ Ντιπάρτµεντ, σύµφωνα µε 
την οποία η Τουρκία είναι πολύτιµος σύµµαχος των 
ΗΠΑ και χώρα µεγάλης στρατηγικής σηµασίας, αλλά 
αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να γίνονται ανεκτές οι 
υπερβολές και οι ακρότητες του Ερντογάν.

Το κρίσιµο διάστηµα
Ο Ερντογάν βρίσκεται στριµωγµένος στη διπλωµα-
τική γωνία και έχει µπροστά του ένα δύσκολο και 
κρίσιµο τρίµηνο.
Πρώτον, ξέρει ότι αν δεν αλλάξει την προσέγγισή 
του έναντι της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας θα µπούµε 
στην τελική ευθεία της εφαρµογής των ευρωπαϊκών 
οικονοµικών κυρώσεων σε βάρος της ήδη προβλη-
µατικής τουρκικής οικονοµίας.
∆εύτερον, ξέρει ότι ο Μακρόν θα του δηµιουργή-
σει τεράστιο πρόβληµα στην Ε.Ε., στο ΝΑΤΟ και 
στον Οργανισµό για την Ασφάλεια και τη Συνεργα-
σία στην Ευρώπη, εξαιτίας των επιλογών της Άγκυ-
ρας σε Λιβύη και Ναγκόρνο Καραµπάχ.
Τρίτον, ξέρει ότι η αµερικανική ασπίδα προστασίας 
που του είχε εξασφαλίσει η προσωπική σχέση µε 
τον Τραµπ θα είναι από δω και πέρα λιγότερο απο-
τελεσµατική. Αν µάλιστα χάσει ο Τραµπ τις προεδρι-
κές εκλογές της 3ης Νοεµβρίου, η ∆ηµοκρατική δια-
κυβέρνηση θα τον θέσει από τα τέλη Ιανουαρίου 2021 
προ των ευθυνών του για ένα σωρό ζητήµατα.
Κατά την άποψή µου, ο Ερντογάν έχασε µε διαφορά 
τη διπλωµατική αναµέτρηση µε Ελλάδα, Κύπρο και 
Γαλλία και θα πρέπει ή να αλλάξει στρατηγική µειώ-
νοντας το κύρος του και απογοητεύοντας το σκληρό ε-
θνικιστικό ακροατήριό του στο εσωτερικό της χώρας ή 
να ετοιµαστεί να πληρώσει έναν φοβερό οικονοµικό 
και διπλωµατικό λογαριασµό.
Υπάρχει κίνδυνος να επιχειρήσει µια «ηρωική» έξοδο 
από το αδιέξοδο το οποίο δηµιούργησε στον εαυτό 
του προξενώντας µεγαλύτερες εντάσεις και αποσταθε-
ροποίηση στην ευρύτερη περιοχή µας. Ένας λογικός 
ηγέτης θα παραδεχόταν την αποτυχία των επιλογών 
του. Το κρίσιµο ερώτηµα είναι αν ο Ερντογάν µπορεί 
να θεωρηθεί λογικός.

Ο Ερντογάν ή θα σταµατήσει 
να απειλεί την Κύπρο ή θα 
υποστεί οικονοµικές κυρώσεις 
το αργότερο µέχρι τον 
∆εκέµβριο.





Κάποιοι διαχρονικά θεωρούν 
τα σχολεία ως το πεδίο το 
οποίο προσφέρει άφθονη 
εύφλεκτη ύλη για την ανα-
ζωπύρωση των δικών τους 
φαντασιακών κινηµάτων, τα 
οποία αδυνατούν να εµπνεύ-
σουν σε άλλα πεδία.

Τ
ην πεποίθησή της ότι ο µόνος 
τρόπος να αντιµετωπιστούν οι 
καταλήψεις είναι η δηµιουργία 
«ενός µετώπου κοινής λογι-
κής», έτσι ώστε να εξηγήσουµε 
στους νέους ότι το ανοιχτό σχο-

λείο αποτελεί τη σηµαντικότερη δηµοκρατική 
κατάκτηση και όρο ισοτιµίας των πολιτών, 
εκφράζει στη «Free Sunday» η βουλευτής 
Επικρατείας της Ν∆ και πρώην υπουργός 
Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου.
Η κ. Γιαννάκου χαρακτηρίζει «θεµιτά και εύ-
λογα» κάποια αιτήµατα των µαθητών και κά-
ποια άλλα «εντελώς ασυνάρτητα», ενώ δι-
ευκρινίζει ότι υποστηρίζει «το δικαίωµα των 
νέων να απαιτούν από την πολιτεία ακόµη 
µεγαλύτερη µέριµνα».
Παράλληλα, κάνει τη δυσάρεστη πρόβλεψη 
ότι οι δυσµενείς συνθήκες που αντιµετωπίζει 
η νέα γενιά σήµερα δεν αποκλείουν το ενδε-
χόµενο να βιώσει «µια χειρότερη προοπτική 
από τη γενιά των γονιών τους».
Η πρώην υπουργός Παιδείας επανατοπο-
θετεί το ερώτηµα που κατά τη γνώµη της 
πρέπει να απαντήσει η ελληνική κοινωνία: 
Μας ενδιαφέρει η ποιοτική αναβάθµιση της 
παιδείας, ακόµη και µε τους περιορισµούς 
της πανδηµίας;

Πώς κρίνετε τα µέτρα που επιβλήθηκαν 
στην εκπαιδευτική διαδικασία λόγω κο-
ρονοϊού;
Η πανδηµία προκάλεσε πρωτόγνωρα προ-
βλήµατα στη λειτουργία των σχολείων για 
δύο σχολικές χρονιές, την προηγούµενη και 
την τρέχουσα. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι τα 
µέτρα της άνοιξης ήταν υποχρεωτικά για την 
ανακοπή της µετάδοσης του Covid-19 µέσω 
του έσχατου µέτρου, του lockdown. Κανείς 
δεν διατηρεί ευχάριστες µνήµες από την πε-
ρίοδο εκείνη, ούτε υπάρχει εχέφρων άνθρω-
πος ο οποίος θέλει την επανάληψη µιας τέ-
τοιας κατάστασης.

Μπορούµε να αποτιµήσουµε ήδη τις συ-
νέπειες της πανδηµίας;
Οι συνέπειες ήταν πολλές, οδυνηρές και αι-
σθητές σε κάθε κοινωνική οµάδα και οικο-
γένεια. ∆εν χρειάζεται ιδιαίτερη τεκµηρίωση 
για να εξηγήσουµε τις συνέπειες της ύφε-
σης στην εργασία και στα εισοδήµατα, την 
ανατροπή του οικονοµικού σχεδιασµού για 
όλους, τις ψυχολογικές επιπτώσεις του ε-
γκλεισµού, καθώς και τις επιπτώσεις στις 
διαπροσωπικές σχέσεις γενικά.
Αρκετοί παραβλέπουν τις επιπτώσεις στην 
εκπαίδευση. Πράγµατι, οι πρακτικές εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης διέσωσαν τη σχολική 
χρονιά και περιόρισαν το κόστος της ολοκλη-
ρωτικής αναστολής των µαθηµάτων. Ωστόσο, 
οι σχολικές µονάδες και οι εκπαιδευτικοί δεν 
ήταν έτοιµοι για µια τέτοια αναγκαστική µε-
τάβαση. Ούτε, βεβαίως, υπάρχει εκπαιδευ-
τικό σύστηµα το οποίο να έχει σχεδιαστεί α-
ποκλειστικά για εξ αποστάσεως µάθηση. Η 

ταλήψεις µε ορισµένα θεµιτά, αλλά και πολλά 
ασυνάρτητα αιτήµατα.

Ποιο είναι το επίδικο σε όλη αυτή τη δι-
ελκυστίνδα;
Πρέπει τελικά να αποφασίσουµε οριστικά: 
Μας ενδιαφέρει η ποιοτική αναβάθµιση της 
Παιδείας, ακόµη και µε τους περιορισµούς 
της πανδηµίας; Μήπως κάποιοι διαχρονικά 
θεωρούν τα σχολεία ως το πεδίο το οποίο 
προσφέρει άφθονη εύφλεκτη ύλη για την 
αναζωπύρωση των δικών τους φαντασια-
κών κινηµάτων, τα οποία αδυνατούν να ε-
µπνεύσουν σε άλλα πεδία;

Πολιτικά, όµως, είχε κέρδη για τους ε-
µπνευστές της…
Πιστεύω ακράδαντα ότι έχουµε πληρώσει 
πολύ ακριβά αυτή την πρακτική. Μεταρρυθ-
µίσεις ακυρώθηκαν, νησίδες αριστείας υπο-
νοµεύτηκαν, µια ισοπεδωτική λογική επικρά-
τησε, αρκετοί εκπαιδευτικοί και µαθητές α-
πογοητεύτηκαν, υπουργοί στοχοποιήθηκαν.

Σας ενοχλούν οι καταλήψεις;

εµπειρία στον πανεπιστηµιακό τοµέα, και µά-
λιστα σε ορισµένες µόνο σχολές, είναι δια-
φορετική, γιατί ορίζεται από ειδικές συνθή-
κες και προϋποθέσεις. Στην πραγµατικότητα, 
δεν µπορεί να υποκατασταθεί η διά ζώσης 
αµφίδροµη επικοινωνία διδασκόντων και δι-
δασκοµένων, γιατί αυτή δίνει νόηµα και ενι-
σχύει αποφασιστικά την ανάπτυξη γνώσεων.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της UNESCO (https://
en.unesco.org/covid19/educationresponse/
support), οι συνέπειες της πανδηµίας στην 
εκπαίδευση είναι δυσµενέστερες, ιδιαίτερα 
για τις πλέον ευάλωτες οµάδες της εκπαι-
δευτικής κοινότητας.

Όµως τα µέτρα στην εκπαίδευση προκά-
λεσαν αντιδράσεις…
Η συζήτηση για τις συνέπειες της πανδηµίας 
στις εκπαιδευτικές διαδικασίες χαρακτηρί-
ζεται από στρεβλώσεις. Την άνοιξη κάποιοι 
εξεγέρθηκαν προτάσσοντας τα προσωπικά 
δεδοµένα και τη χρήση κάµερας για τα µα-
θήµατα. Τον Αύγουστο κάποιοι άλλοι ξεση-
κώθηκαν για την υποχρεωτική χρήση µά-
σκας. Τον Σεπτέµβριο άλλοι προέβαλαν κα-

Οι καταλήψεις εν καιρώ πανδηµίας είναι ίσως 
η πλέον ακραία εκδήλωση του φαινοµένου 
αυτού. Γιατί δηµιουργούν επιπρόσθετους πε-
ριορισµούς στην εκπαίδευση. Γιατί εντείνουν 
τα προβλήµατα τα οποία δηµιουργήθηκαν 
ήδη από την άνοιξη και µε δεδοµένο έναν 
δύσκολο χειµώνα. Γιατί επιδεικνύουν αδια-
φορία απέναντι σε εκείνους που εξακολου-
θούν να προσπαθούν παρά τις αντιξοότητες. 
Γιατί εκφράζουν και αιτήµατα τα οποία σε τε-
λική ανάλυση στρέφονται εναντίον του δη-
µοσίου συµφέροντος.

Μήπως αυτή η προσέγγιση οδηγεί στην 
αµφισβήτηση του δικαιώµατος στη δυ-
ναµική διεκδίκηση;
Υποστηρίζω το δικαίωµα των νέων να απαι-
τούν από την πολιτεία ακόµη µεγαλύτερη µέ-
ριµνα, γιατί πρόκειται για µια γενιά η οποία 
αντιµετωπίζει ένα φάσµα δυσµενών συνθη-
κών και ενδεχοµένως µια χειρότερη προο-
πτική από τη γενιά των γονιών τους. Αυτό, 
όµως, δεν δικαιολογεί την προσφυγή στη λο-
γική της καταστρατήγησης των συµφερόντων 
της σιωπηρής πλειοψηφίας, η οποία θεω-
ρεί ότι η σχολική πρόοδος αποτελεί το ανα-
ντικατάστατο εφόδιο για µια καλύτερη ζωή. 
Όχι θεωρητικά, αλλά από το παράδειγµα που 
δίνουν νέοι απ’ όλες τις γωνιές της Ελλάδας, 
οι οποίοι φέτος, παρά τις αντιξοότητες, ως α-
πόφοιτοι δηµοσίων σχολείων της περιφέ-
ρειας και µη προνοµιούχων περιοχών των 
αστικών κέντρων µε υπαρκτές αδυναµίες 
πέτυχαν υψηλές επιδόσεις και κατοχύρω-
σαν θέση φοίτησης σε περιζήτητες πανεπι-
στηµιακές σχολές.

Πώς πρέπει να αντιµετωπιστούν πολιτικά 
οι καταλήψεις;
∆εν χρειάζεται καταστολή το κίνηµα των κα-
ταλήψεων. Χρειάζεται ένα µέτωπο κοινής λο-
γικής, για να εξηγήσουµε στους νέους οι ο-
ποίοι διατυπώνουν εύλογα αιτήµατα, ακόµη 
και σε εκείνους οι οποίοι «παπαγαλίζουν» ε-
ντελώς ασυνάρτητα αιτήµατα, ότι το ανοιχτό 
σχολείο αποτελεί τη σηµαντικότερη δηµοκρα-
τική κατάκτηση και όρο ισοτιµίας των πολιτών.

«∆εν χρειάζεται καταστολή 
το κίνηµα των καταλήψεων»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Μαριέττα 
Γιαννάκου, 

βουλευτής Επικρατείας 
της Ν∆, πρώην 

υπουργός
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Τ
η διάρρηξη της εξ α-
ντικειμένου σύ-
μπτωσης συμφερό-
ντων ανάμεσα στους 
διακινητές που μετα-
φέρουν πρόσφυγες 

και μετανάστες από τα τουρκικά παράλια 
στα ελληνικά νησιά και στις μη κυβερνη-
τικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που τους υπο-
δέχονται στα νησιά επιχειρούν οι ελλη-
νικές αρχές με τις συλλήψεις μελών τεσ-
σάρων ΜΚΟ στη Λέσβο με την κατηγορία 
ότι διευκόλυναν τις αφίξεις προσφύγων 
και μεταναστών από την Τουρκία.
Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, 
πρόκειται για τις ΜΚΟ Watch the Med, 
Mare Liberum, Sea Watch και FFM, 
καμία από τις οποίες, μέχρι στιγμής του-
λάχιστον, δεν έχει προβεί σε επίσημη δι-
άψευση της εμπλοκής της, ούτε σε καταγ-
γελία της συμπεριφοράς των ελληνικών 
αρχών.
Η έλλειψη επίσημης αντίδρασης προ-
καλεί έκπληξη, καθώς πρόκειται για ορ-
γανώσεις που γνωρίζουν αναλυτικά ποια 
είναι τα δικαιώματά τους και είναι προε-
τοιμασμένες να δώσουν μάχη για να τα α-
σκήσουν.
Μάλιστα, η Mare Liberum είναι σε 
σκληρή πολυετή αντιπαράθεση με τη 
γερμανική κυβέρνηση, την οποία έναν 
μήνα πριν από τις συλλήψεις είχε καταγ-
γείλει ότι απεργάζεται μεθοδεύσεις για 
να σταματήσει το έργο των διασώσεων, 
χωρίς αυτό να την εμποδίσει, δεκαπέ-
ντε ημέρες αργότερα, να ζητήσει από τη 
γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα να πα-
ρέμβει για την απελευθέρωση των οκτώ 

μελών της που είχαν συλληφθεί σε προ-
ηγούμενη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο ο-
μώνυμο πλοίο της οργάνωσης που είναι 
αραγμένο στη Λέσβο. Οι οκτώ απελευθε-
ρώθηκαν λίγες ώρες αργότερα.

Οι ασφαλείς διάδρομοι και τα 
pushbacks
To κοινό στοιχείο στην οπτική όλων 
αυτών των οργανώσεων είναι η υποχρέ-
ωση για παροχή βοήθειας σε όποιον κατα-
φέρνει να φτάσει στο ευρωπαϊκό έδαφος. 
Όπως μία άλλη από τις τέσσερις οργανώ-
σεις, η Sea Watch, αναφέρει, «υπερασπί-
ζεται δημόσια τις νόμιμες πορείες διαφυ-
γής», αλλά από τη στιγμή που δεν φαίνε-
ται στον ορίζοντα μια πολιτική λύση στην 
αίσθηση του «ασφαλούς διαδρόμου», έχει 
επεκτείνει το πεδίο των επιχειρήσεών της 
και έχει κάνει νέα σχέδια, τα οποία δεν δι-
ευκρινίζει.
Η μόνη από τις τέσσερις οργανώσεις που 
έβγαλε ανακοίνωση μετά τις συλλήψεις 
ήταν η Watch the Med, στην οποία όμως 
δηλώνει ότι «προς το παρόν, θα απέχει 
από το να σχολιάσει δημόσια την εξελισ-
σόμενη έρευνα», αλλά καταγγέλλει ότι «το 
πραγματικό έγκλημα είναι τα pushbacks 
από την ελληνική ακτοφυλακή».
Η αναφορά σε pushbacks προέρχεται από 
τις πολλές καταγγελίες των οποίων γίνε-
ται κοινωνός η οργάνωση, η οποία χειρί-
ζεται το alarm phone, έναν αριθμό στον 
οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν πρό-
σφυγες και μετανάστες που βρίσκονται σε 
κίνδυνο ενώ προσπαθούν να φτάσουν σε 
ευρωπαϊκό έδαφος είτε από τη Λιβύη και 
Τυνησία προς Ιταλία, είτε από την Τουρ-

κία προς Ελλάδα, είτε από το Μαρόκο 
προς την Ισπανία.
«Κάθε πρόσφυγας που επαναπροωθεί-
ται, κάθε άνθρωπος που αφήνεται σε μη 
αξιόπλοα πλοία, κάθε παιδί που δεν δια-
σώζεται, είναι αιτία να σηκωθούμε και να 
υψώσουμε τη φωνή μας» αναφέρει στην 
ανακοίνωσή της η οργάνωση, η οποία κα-
ταλήγει διαβεβαιώνοντας: «Δεν θα σωπά-
σουμε».
Όμως η διαβεβαίωση της οργάνωσης δι-
αψεύδεται από ανάρτηση στο blog μιας 
άλλης ΜΚΟ, της Aegean Boat Report 
(ΑΒR), το οποίο αναδημοσιεύεται στη 
σελίδα των Ελλήνων αλληλέγγυων στο 
Facebook «Refugees to Refugees».
H ΑΒR, η οποία μετρά πόσοι πρό-
σφυγες φεύγουν από την Τουρκία και 
πόσοι φτάνουν στην Ελλάδα, εκφρά-
ζει εμμέσως πλην σαφώς τη δυσφορία 
της για το ότι οι ΜΚΟ που δουλεύουν 
με πρόσφυγες στη Λέσβο και στα άλλα 
νησιά σιωπούν: «Με το να είναι ήσυχοι 
αποτυγχάνουν στους ίδιους τους αν-
θρώπους που ήρθαν να βοηθήσουν και 
να προστατεύσουν, και πλέον δεν απο-
τελούν μέρος της λύσης αλλά μέρος του 
προβλήματος. Οι οργανώσεις που δου-
λεύουν μέσα στο νέο στρατόπεδο στη 
Λέσβο είναι περίεργα ήσυχες, θα έ-
πρεπε να φωνάζουν από τις ταράτσες, 
αλλά μένουν ήσυχες».
Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται ότι «οι 
οργανώσεις στο έδαφος μπορεί να φο-
βούνται να αναφέρουν πόσο άσχημη 
είναι η κατάσταση, να μιλήσουν, με τον 
φόβο μήπως τους διώξουν από το στρα-
τόπεδο όπου δουλεύουν ή ανακληθούν 

οι άδειες, οπότε μένουν ήσυχες, πέ-
φτουν στη γραμμή και κρατούν το στόμα 
τους κλειστό». Το κείμενο καταλήγει με 
τη φράση «I will not go quite into the 
Night!», που μάλλον εννοεί quiet (ήσυ-
χος) και όχι quite (αρκετά) και σε πρώτη 
ανάγνωση δείχνει να παραπέμπει στο 
ποίημα του Ντίλαν Τόμας «Do not go 
gentle into that good night».
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην οπτική 
όλων αυτών των οργανώσεων τη βασική 
ευθύνη την έχει η Ελλάδα, η οποία απο-
τρέπει τις αφίξεις, αλλά καμία ευθύνη δεν 
φαίνεται να καταλογίζεται στην Τουρκία, 
η οποία αποτρέπει τις αναχωρήσεις. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της ΑΒR, οι αποτρο-
πές αναχωρήσεων και οι αφίξεις ήταν ισο-
κατανεμημένες, αλλά αυτό ανατράπηκε 
μετά το 2019 και από τότε η αναλογία 
είναι περισσότερες από πέντε αποτροπές 
αναχωρήσεων σκαφών από την Τουρκία 
για μία άφιξη στην Ελλάδα.
Ουσιαστικά, από την ABR υπονοείται ότι 
οι ΜΚΟ που δουλεύουν στους καταυλι-
σμούς σιωπούν στις πιέσεις των ελληνι-
κών αρχών, για να διατηρήσουν τις θέ-
σεις εργασίας που έχουν και που είναι 
σε άμεση συνάρτηση με τις αφίξεις από 
την Τουρκία, οι οποίες όμως έχουν μει-
ωθεί δραματικά, καθώς τον Σεπτέμβριο 
ξεκίνησαν από την Τουρκία 1.525 άτομα 
και έφτασαν στην Ελλάδα 105, ενώ τον 
Σεπτέμβριο του 2019 είχαν ξεκινήσει 
33.287 άτομα και είχαν φτάσει στην Ελ-
λάδα 10.737.
Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος πληρώνει 
2.000 ευρώ για να έρθει παράνομα από 
την Τουρκία στην Ελλάδα, τον Σεπτέμ-
βριο του 2019 τα έσοδα από τις επιτυ-
χείς μεταφορές ήταν πάνω από 20 εκατ. 
ευρώ, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2020 έπε-
σαν στο 1 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας σο-
βαρό οικονομικό πρόβλημα στους διακι-
νητές, οι οποίοι χάνουν πελάτες, καθώς 
δεν μπορούν να εγγυηθούν βεβαιότητα 
στην άφιξη στην Ελλάδα.
Η φύλαξη των ελληνικών θαλασσίων συ-
νόρων και τα μέτρα αποτροπής που κα-
ταγγέλλονται έχουν καταστήσει δύσκολο 
το έργο των διακινητών, οι οποίοι μέχρι 
πρόσφατα είχαν βέβαιη την άφιξη στην 
Ελλάδα, αν διέφευγαν από τις περιπολίες 
της τουρκικής ακτοφυλακής.
Τα μέλη των ΜΚΟ που συνελήφθησαν 
κατηγορούνται ότι παραπλανούσαν ε-
σκεμμένα τις ελληνικές αρχές για να δι-
ευκολύνονται οι διακινητές να φέρνουν 
«ταξιδιώτες», όπως αποκαλούνται από τις 
ΜΚΟ, από την Τουρκία στην Ελλάδα.
Όσο περισσότεροι «ταξιδιώτες» στην Ελ-
λάδα, τόσο περισσότερη δουλειά για τις 
ΜΚΟ στα νησιά.

ΔΙΑΚΙΝΗΤΈΣ ΜΈΤΑΝΑΣΤΏΝ ΚΑΙ ΜΚΟ 
ΘΈΛΟΥΝ «ΧΑΛΑΡΑ» ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΝΟΡΑ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Ενέργεια
που µας πάει
µπροστά

δύναµη, εξέλιξη, ασφάλεια, πρωτοπορία

Η ΔΕΠΑ Εµπορίας ηγείται και πρωτοπορεί στην ελληνική αγορά ενέργειας. Προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις για 
κάθε κατηγορία πελατών, στις πιο ανταγωνιστικές τιµές και εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, έχοντας 
επιτύχει τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών εφοδιασµού της. Με το βλέµµα στο µέλλον, η ΔΕΠΑ Εµπορίας 
πραγµατοποιεί επενδύσεις, που δηµιουργούν προστιθέµενη αξία στην οικονοµία και νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, 
ενώ συµµετέχει σε στρατηγικής σηµασίας διεθνή έργα, που µετατρέπουν την Ελλάδα σε περιφερειακό ενεργειακό 
κόµβο. Με τον δυναµισµό του ηγέτη, η ΔΕΠΑ Εµπορίας επεκτείνει τη δραστηριότητά της, στηρίζοντας σταθερά τις νέες 
τεχνολογίες και ανοίγοντας διαρκώς νέους δρόµους για την ενέργεια και την ανάπτυξη.  



Η 
εστίαση και η διασκέδαση 
είναι από τους κλάδους της 
οικονοµίας που έχουν δε-
χτεί το µεγαλύτερο πλήγµα 
του κορονοϊού. Τόσο τα ε-
στιατόρια όσο και οι καφε-
τέριες και τα µπαρ, αλλά και 

γενικότερα τα µαγαζιά νυχτερινής διασκέδασης, «κατέ-
βασαν ρολά» καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown κατά 
το πρώτο κύµα του κορονοϊού, ενώ και όταν επαναλει-
τούργησαν, αυτό συνέβη µε ιδιαίτερα αυστηρούς όρους 
(λιγότερα άτοµα ανά κατάστηµα, αυστηρότερο ωράριο 
λειτουργίας, αντισηπτικά στα τραπέζια κ.λπ.) που προ-
καλούν οικονοµική ασφυξία. Κι αυτό διότι τα σκληρά 
περιοριστικά µέτρα µειώνουν τα έσοδα, µε αποτέλεσµα 
τα έξοδα απλώς να µη βγαίνουν.
Ενδεικτικά για τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκε-
ται ο κλάδος της εστίασης είναι τα στοιχεία του Επαγ-
γελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών: ο τζίρος έχει µει-
ωθεί κατά 20%, κι αυτό µόνο από τη στιγµή που άρχισε 
η εφαρµογή του περιορισµένου ωραρίου λειτουργίας. 
Και βέβαια η µπάλα παίρνει και τους εργαζόµενους, 
καθώς τα καταστήµατα εστίασης που λειτουργούσαν 
πρωί-βράδυ έχουν µειώσει το προσωπικό τους είτε µε 
αναστολή συµβάσεων εργασίας είτε µε απολύσεις. Εξί-
σου δραµατική είναι η κατάσταση στις επιχειρήσεις νυ-
χτερινής διασκέδασης.

Βουτιά στον τζίρο
Ακόµα πιο σοκαριστικά για το αποτύπωµα του κορο-
νοϊού στην εστίαση είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ει-

δικότερα, ο τζίρος παρουσίασε µείωση 66% στο β΄ τρί-
µηνο του 2020 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο 
του 2019, έναντι αύξησης 5,7% που σηµειώθηκε κατά 
τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 
προς το 2018.
Την ίδια στιγµή τα λουκέτα στη χώρα, σύµφωνα µε 
τις εκτιµήσεις, είναι περισσότερα από 3.000-4.000. 
«Αυτό που παρατηρούµε είναι ότι κλείνουν ξαφνικά. 
Το ένα βράδυ λειτουργούν και το επόµενο δεν υπάρ-
χουν. Είναι ακαριαία τα χτυπήµατα. Κλείνουν επιχειρή-
σεις που ήταν παραδοσιακά στον χώρο της εστίασης, µε 
20-30 χρόνια παρουσίας, και ξαφνικά, µε τα βάρη που 
είχαν από τη δεκαετή κρίση, ήρθε και το πρόβληµα της 
πανδηµίας, που ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το πο-
τήρι» επισηµαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµο-
σπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελµάτων, 
Γιώργος Καββαθάς.

Τα µέτρα στην Ελλάδα
Πιο αναλυτικά, στα µέτρα που έχουν επιβληθεί, κυρίως 
στην Αττική, όπου έχει σηµάνει συναγερµός λόγω του 
υψηλού αριθµού κρουσµάτων, περιλαµβάνονται µε-
ταξύ άλλων:
• Ανώτατο αυστηρό όριο 6 ατόµων στα τραπεζοκαθί-
σµατα των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέρο-
ντος.
• Μπαρ και εστιατόρια κατεβάζουν ρολά στις 12 τα µε-
σάνυχτα.
• Την ίδια ώρα κλείνουν επίσης περίπτερα και κάβες.
Παρά τα αυστηρά µέτρα, που έχουν καταφέρει σοβαρό 
πλήγµα σε βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονο-

µίας, το πρόβληµα του συνωστισµού δεν έχει λυθεί. 
Μετά τις 12 τα µεσάνυχτα οι πλατείες γεµίζουν, ενώ οι… 
ενδιαφερόµενοι φροντίζουν να έχουν προµηθευτεί αλ-
κοόλ πριν από τις 12 τα µεσάνυχτα.

Τι ισχύει στην Ευρώπη
Ενδιαφέρον έχουν και τα µέτρα που ισχύουν σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες.
Στη Γαλλία έχει αποφασιστεί το κλείσιµο για δύο εβδο-
µάδες, αρχής γενοµένης από την προσεχή ∆ευτέρα, των 
µπαρ και εστιατορίων της Μασσαλίας. Έτσι, η πόλη και 
ολόκληρη η περιοχή στην ακτή της Μεσογείου τίθενται 
στο ανώτερο επίπεδο συναγερµού. Ακόµη, η γαλλική 
κυβέρνηση βάζει τέλος στα απεριτίφ στις παραλίες µετά 
τις 8 το βράδυ, στα πικνίκ σε περισσότερα από δέκα 
πάρκα και στις συναθροίσεις άνω των δέκα ατόµων.
Ακόµα πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στην Αυστρία, 
που έχει άµεσα και έµµεσα έσοδα από τον χειµερινό 
τουρισµό που προσεγγίζουν το 15% του ΑΕΠ της. Το 
πρόβληµα όµως προκύπτει όταν οι σκιέρ µετά τα χιονο-
δροµικά κέντρα µεταφέρονται στα γεµάτα µπαρ, ευνο-
ώντας την εξάπλωση του ιού. «∆εν θα υπάρξουν après 
ski, όπως συνέβαινε παλαιότερα» δήλωσε η υπουργός 
Τουρισµού, ενώ ανακοίνωσε ότι οι σκιέρ πρέπει αυτόν 
τον χειµώνα να κάθονται στα τραπέζια στα µπαρ και να 
µη χορεύουν πάνω σε αυτά, κάτι που ισχύει και για τους 
εξωτερικούς χώρους των µπαρ που έχουν οµπρέλες.
Στη Μαδρίτη η περιφερειακή κυβέρνηση επέβαλε 
lockdown σε µια σειρά από τις φτωχότερες συνοικίες 
της πόλης και των περιχώρων της. Η πρόεδρος της πε-
ριφέρειας είπε µεταξύ άλλων ότι τα πάρκα θα παραµεί-
νουν κλειστά, στις συναθροίσεις θα µπορούν να συµ-
µετάσχουν έως έξι άνθρωποι, ενώ τα καταστήµατα, τα 
µπαρ και τα εστιατόρια πρέπει να περιορίσουν τη δυ-
ναµικότητά τους στο 50% και να κλείνουν έως τις 10 το 
βράδυ.
Στην Τσεχία η κυβέρνηση ενίσχυσε τα περιοριστικά 
µέτρα: µείωση του ωραρίου λειτουργίας των µπαρ, απα-
γόρευση των δηµόσιων εκδηλώσεων ορθίων σε εσωτε-
ρικούς χώρους, επέκταση της χρήσης µάσκας στα σχο-
λεία.
Η ∆ανία µείωσε το όριο των συµµετεχόντων σε δηµό-
σιες εκδηλώσεις στους 50 (από 100) και έκλεισε µπαρ 
και εστιατόρια µετά τις 10 το βράδυ.
Το ίδιο ισχύει και στη Βρετανία.
Και όλα αυτά τη στιγµή που οι εκτιµήσεις των επιστη-
µόνων για την πορεία του κορονοϊού µόνο αισιόδοξες 
δεν είναι.

Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, ο 
τζίρος παρουσίασε µείωση 66% στο 
β΄ τρίµηνο του 2020 σε σύγκριση 
µε την αντίστοιχη περίοδο του 
2019, ενώ τα λουκέτα στη χώρα, 
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, είναι 
περισσότερα από 3.000-4.000.

H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΧΗ 
ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΚΙΑ 

ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Τ
α τελευταία χρόνια έντονη είναι η συζή-
τηση που κάνει η διεθνής επιστημονική 
κοινότητα σχετικά με τη στρατηγική προ-
σέγγιση για τον έλεγχο του καπνίσματος. 
Με τη θεαματική πρόοδο της τεχνολογίας 
και τη συλλογή νέων, εμπεριστατωμένων 

επιστημονικών στοιχείων σχετικά με τα καινοτόμα προ-
ϊόντα καπνού και με δεδομένη τη συμπεριφορά των κα-
πνιστών και τη βλάβη που προκαλεί το τσιγάρο, επιχει-
ρείται η υιοθέτηση μιας διαφορετικής φιλοσοφίας στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος, αυτή της μείωσης της 
βλάβης από το κάπνισμα.
Η ανάγκη για αλλαγή στρατηγικής απέναντι στο πρόβλη-
μα ήταν και το βασικό θέμα του 3ου Επιστημονικού Συ-
νεδρίου για τη Μείωση της Βλάβης από το Κάπνισμα, το 
οποίο στο πλαίσιο των εργασιών του ίδρυσε τη Διεθνή 
Εταιρεία, τον νέο επιστημονικό φορέα που θα συντονίσει 
τις προσπάθειες γύρω από τον έλεγχο του καπνίσματος 
και τη μείωση της βλάβης από το κάπνισμα.
Στο συνέδριο συμμετείχαν έγκριτοι επιστήμονες, που 
υποστήριξαν ότι, πλέον, έχει φτάσει η ώρα ώστε οι ρυθ-
μιστικές αρχές, η επιστημονική κοινότητα και οι πολίτες 
να υιοθετήσουν ως επιπλέον μέσο αντιμετώπισης του 
προβλήματος του καπνίσματος τη λογική της μείωσης 
της βλάβης. Οι ειδικοί επεσήμαναν πως η προσέγγι-
ση αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά στη διακοπή 
και την πρόληψη και απευθύνεται σε ανθρώπους που 
δεν θέλουν ή αδυνατούν να διακόψουν εντελώς το 
κάπνισμα, ανθρώπους που ξεκίνησαν και διέκοψαν 
πολλές φορές την προσπάθειά τους να απαλλαγούν 

Οι ειδικοί επεσήμαναν πως η 
μείωση της βλάβης λειτουργεί 
συμπληρωματικά στη διακοπή 
και την πρόληψη του καπνίσματος 
και απευθύνεται σε ανθρώπους 
που δεν θέλουν ή αδυνατούν να 
διακόψουν εντελώς το κάπνισμα, 
ανθρώπους που ξεκίνησαν και 
διέκοψαν πολλές φορές την 
προσπάθειά τους να απαλλαγούν 
από τη βλαβερή τους συνήθεια.

από τη βλαβερή τους συνήθεια. Χαρακτηριστικό είναι 
πως στοιχεία αναφέρουν ότι το 64% των ασθενών με 
διάγνωση καρκίνου συνεχίζει να καπνίζει.
«Εκείνο που απουσιάζει είναι η σωστή πληροφόρηση 
των σημερινών καπνιστών» υποστήριξε ο δρ. Κων-
σταντίνος Φαρσαλινός, ενώ τόνισε πως «με τα ως τώρα 
δεδομένα φαίνεται πως οι άνθρωποι που επιχειρούν να 
διακόψουν το κάπνισμα δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες 
που αξιόπιστα τους παρέχει η επιστήμη».
Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε στην τοποθέτησή του 
και ο πνευμονολόγος και μέλος της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής για το Κάπνισμα στην Κύπρο, κ. Μιχάλης 
Τουμπής, ο οποίος υπογράμμισε ότι «παρά τα μέτρα 
που λαμβάνονται διεθνώς, από το 2005 δεν έχει υπάρ-
ξει σημαντική μείωση των καπνιστών παγκοσμίως», 
τονίζοντας παράλληλα πως τα καινοτόμα καπνικά 
προϊόντα αλλάζουν τα δεδομένα και προσφέρουν μια 
εναλλακτική στη μείωση του κινδύνου για τους καπνι-
στές, όπως δείχνουν οι μέχρι τώρα μελέτες. Ωστόσο, 
όπως ανέφερε, οι αρχές κινούνται ακόμη πολύ επιφυ-
λακτικά, παρά την κρισιμότητα του ζητήματος παγκο-
σμίως.
Αντίστοιχα, ο Βρετανός ειδικός Δημόσιας Υγείας, κ. Clive 
Bates, αναφερόμενος στο ζήτημα της πληροφόρησης 
των καπνιστών για τις εναλλακτικές τους, επισήμανε 
πως «το μεγαλύτερο ποσοστό της κοινής γνώμης θεωρεί 
λανθασμένα ότι για το μεγάλο πρόβλημα υγείας από το 
κάπνισμα ευθύνεται η νικοτίνη. Η τοξικότητα προέρχεται 
από την καύση του καπνού στο τσιγάρο. Τα εναλλακτικά 
προϊόντα μπορεί να είναι μια πρόκληση, εντούτοις έχουν 
όλα μια κοινή συνισταμένη: τη μείωση του κινδύνου, 
μέσω του περιορισμού της έκθεσης των καπνιστών στις 
τοξικές ουσίες».
Τέλος, χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από τους ομιλητές 
του συνεδρίου πως «οι άνθρωποι καπνίζουν για τη νι-
κοτίνη, αλλά πεθαίνουν από την πίσσα», η οποία παρά-
γεται από την καύση του τσιγάρου. Και αυτό ακριβώς το 
πρόβλημα έρχονται να αντιμετωπίσουν τα εναλλακτικά 
καπνικά προϊόντα. Αφαιρώντας τη διαδικασία της καύ-
σης του καπνού δημιουργούν μια καπνιστική εμπειρία 
μειωμένου κινδύνου για όσους δεν μπορούν ή δεν θέ-
λουν να διακόψουν εντελώς το τσιγάρο.

Ο νέος  
επιστημονικός φορέας  
για τη μείωση 
της βλάβης  
από το κάπνισμα
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Η 
έξαρση της παν-
δημίας που πα-
ρατηρείται στην 
Ε.Ε. και στην Ελ-
λάδα επηρεάζει 
αναπόφευκτα την 

οικονομία και τον σχετικό προγραμματι-
σμό. Όλα δείχνουν ότι η δοκιμασία θα με-
τατραπεί σε οικονομικό και κοινωνικό μα-
ραθώνιο.

Σε βάθος χρόνου
Ο οικονομικός προγραμματισμός, σε οικο-
γενειακό, επιχειρηματικό, αλλά και κυβερ-
νητικό-κρατικό επίπεδο, ανατρέπεται εξαι-
τίας της κλιμάκωσης και της συνέχισης της 
πανδημίας.
Στο ξεκίνημα της πανδημίας το βασικό σε-
νάριο ήταν για ανάκαμψη το δεύτερο εξά-
μηνο του 2020, ενώ τώρα πάμε για προο-
πτική ανάκαμψης από το δεύτερο εξάμηνο 
του 2021.
Οι οικονομικοί και δημοσιονομικοί υπο-
λογισμοί γίνονται πιο περίπλοκοι και ε-
ξαιτίας του δεύτερου κύματος της παν-
δημίας, το οποίο όλοι περιμένουμε αλλά 
δεν ξέρουμε πότε και πώς θα εκδηλωθεί. 
Οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί θε-
ωρούν ότι το δεύτερο κύμα μπορεί να 
φέρει πρόσθετη μείωση του ΑΕΠ κατά 
2%-3%.

πληθωρισμό λίγο κάτω από το 2% στην 
Ευρωζώνη. Τον περασμένο Αύγουστο ο ε-
τήσιος πληθωρισμός έπεσε στο -0,2%. Η 
Ευρωζώνη βρίσκεται αντιμέτωπη με την α-
πειλή του αποπληθωρισμού, ο οποίος με 
τη σειρά του ενισχύει την οικονομική στα-
σιμότητα και κάνει πιο δύσκολη τη διαχεί-
ριση του δημόσιου χρέους. Το ερώτημα 
είναι τι πρέπει να γίνει για να βγει η Ευ-
ρωζώνη από την παγίδα του αποπληθωρι-
σμού, εφόσον και η πολιτική της ποσοτι-
κής χαλάρωσης που ακολουθεί η ΕΚΤ δεν 
συμβάλλει στην άνοδο του πληθωρισμού 
προς τον στόχο τού λίγο κάτω από το 2%.
Η διοίκηση της ΕΚΤ δέχεται ήδη σκληρή 
κριτική ότι ξεπέρασε τα όρια σε ό,τι αφορά 
την ένταση, την κλίμακα και τη διάρκεια 
της ποσοτικής χαλάρωσης και κανείς δεν 
ξέρει, ούτε η ίδια η Λαγκάρντ, πώς μπο-
ρούμε να ανεβάσουμε τον ετήσιο πληθω-
ρισμό προς το 2%, για να διευκολύνουμε 
την οικονομική ανάπτυξη και τη διαχεί-
ριση του χρέους.

Δύσκολο το 2021
Εξαιτίας της έντασης και της διάρκειας 
της πανδημίας, το 2021 αρχίζει να φαίνε-
ται πιο δύσκολο απ’ ό,τι είχε αρχικά εκτι-
μηθεί. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σε-
νάριο, η ανάκαμψη δεν θα είναι ιδιαίτερα 
δυναμική, θα καλύψει γύρω στο 50% της 
πτώσης του ΑΕΠ το 2020. Αυτό επηρεά-
ζει τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς 
και μεγαλώνει τις δυσκολίες για τα νοικο-
κυριά και τις επιχειρήσεις.

Ασφαλιστική μαύρη τρύπα
Προ ημερών δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία 
για την εξέλιξη των οικονομικών της Κοι-
νωνικής Ασφάλισης στη Γαλλία την περί-
οδο της πανδημίας. Επήλθε πλήρης ανα-
τροπή, με το έλλειμμα να ανέρχεται πλέον 
σε αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια και 
την ασφαλιστική μεταρρύθμιση που είχε 
υποσχεθεί ο Μακρόν να είναι ένα από τα 
θύματα της πανδημίας.
Ανάλογη είναι η εξέλιξη στην Ελλάδα, 
όπου όμως οι αρμόδιοι αποφεύγουν να 
δώσουν τα πλήρη στοιχεία και την αναλυ-
τική εκτίμηση της προοπτικής. Πρέπει να 

Έχουμε σε εξέλιξη ένα εφιαλτικό οικο-
νομικό σενάριο. Γνωρίζουμε ότι το ελλη-
νικό ΑΕΠ θα υποστεί μια πτώση 8%-9% 
το 2020. Αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε 
ότι θα φτάσουμε μέχρι το 2023 για να κα-
λύψουμε το χαμένο έδαφος του 2020. Δεν 
μπορούμε να αποκλείσουμε επιδείνωση 
της κατάστασης και της προοπτικής στο 
άμεσο μέλλον, αν το δεύτερο κύμα εκδη-
λωθεί με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο και ο-
δηγήσει σε αναγκαστικό lockdown της οι-
κονομίας.
Τα νέα από το Παρίσι και τη Μαδρίτη δεν 
είναι καλά. Ο υπουργός Υγείας της Γαλλίας 
ανακοίνωσε ότι η πρωτεύουσα της χώρας 
μπορεί να μπει σε κατάσταση «μέγιστου 
συναγερμού» από την επόμενη Δευτέρα. 
Η κυβέρνηση της Ισπανίας προχώρησε 
σε επέκταση των περιορισμών που ίσχυαν 
για τμήματα της Μαδρίτης στο σύνολο της 
πρωτεύουσας. Αν κρίνουμε από αυτά που 
συμβαίνουν σε Παρίσι και Μαδρίτη και 
τη διαρκή αύξηση των νέων κρουσμάτων 
στην Αττική, μπορούμε εύκολα να προβλέ-
ψουμε ότι θα αυξηθούν οι οικονομικές δυ-
σλειτουργίες στο άμεσο μέλλον.

Ο κίνδυνος 
του αποπληθωρισμού
Την περασμένη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 
πήρα μέρος στον διάλογο που έχουμε κα-

θιερώσει στην Επιτροπή Οικονομικών και 
Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου με την επικεφαλής της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), 
Κριστίν Λαγκάρντ. Απαντώντας σε ερωτή-
σεις που της έθεσα, έδωσε δύο καλά νέα, 
στις δύσκολες συνθήκες που έχουν δημι-
ουργηθεί, για την ελληνική οικονομία.
Εκτίμησε ότι στο άμεσο μέλλον δεν πρό-
κειται να επηρεαστεί η βιωσιμότητα του 
χρέους του ελληνικού Δημοσίου, παρά τη 
μεγάλη αύξησή του λόγω ύφεσης, μειω-
μένων φορολογικών εσόδων και αύξησης 
δημοσίων δαπανών για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας. Όπως τόνισε, η Ελλάδα ε-
ξασφαλίζει χαμηλά επιτόκια δανεισμού, με 
αποτέλεσμα να διατηρείται ο έλεγχος στο 
κόστος διαχείρισης του δημόσιου χρέους 
και έτσι να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά 
του.
Από την απάντηση που έδωσε σε άλλη ε-
ρώτησή μου φάνηκε ότι η ΕΚΤ έχει δώσει 
το πράσινο φως για τη δημιουργία, σε ε-
θνικό επίπεδο, bad banks, σαν κι αυτήν 
που προτείνει ο διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος, κ. Στουρνάρας, για τη χώρα 
μας.
Με βάση τα στοιχεία που μας έδωσε η κ. 
Λαγκάρντ, μεγαλώνει συνεχώς η απόσταση 
από τον βασικό διαχρονικό στόχο της νο-
μισματικής πολιτικής της ΕΚΤ για ετήσιο 

ΆΝΩ-ΚΆΤΩ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΆ 
ΕΞΆΙΤΙΆΣ ΤΗΣ ΠΆΝΔΗΜΙΆΣ

Η δοκιμασία μετατρέπεται σε μαραθώνιο.
  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η ένταση και η διάρκεια 
της πανδημίας αλλάζουν 
πάλι τους οικονομικούς 
υπολογισμούς.
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καλύψουν το κενό στο άµεσο µέλλον, γιατί 
τα οικονοµικά της Κοινωνικής Ασφάλισης 
αντανακλούν τις διαρθρωτικές αδυναµίες 
της ελληνικής οικονοµίας. Επιπλέον, πα-
ρακολουθούνται στενά από τους ευρωπα-
ϊκούς θεσµούς και αποτελούν βασικό κρι-
τήριο για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας 
της κυβέρνησης, του µεταρρυθµιστικού 
δυναµικού της και της αποτελεσµατικότη-
τας της πολιτικής που εφαρµόζει.

Απροστάτευτος ο ιδιωτικός 
τοµέας
Η πιστοληπτική ικανότητα του ελληνικού 
∆ηµοσίου προστατεύει προς το παρόν τους 
δηµοσίους υπαλλήλους και τους συνταξι-
ούχους από τις συνέπειες της πανδηµίας. 
Το ∆ηµόσιο δανείζεται στις αγορές µε ι-
στορικά χαµηλά επιτόκια κι έτσι αναπλη-
ρώνει τα χαµένα, λόγω πανδηµίας, φορο-
λογικά έσοδα και καλύπτει τις αυξηµένες 
δαπάνες.
Αυτοί που πληρώνουν τον λογαριασµό της 
σηµερινής κρίσης είναι όσοι εξαρτώνται 
από τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. 
Τουρισµός, εστίαση, υπηρεσίες, ελεύθεροι 
επαγγελµατίες, οριακοί εργοδότες και ερ-
γαζόµενοι, άνεργοι, µικροµεσαίες επιχει-
ρήσεις, πολύ µικρές οικογενειακές επιχει-
ρήσεις.
Γι’ αυτούς, η µετατροπή της πανδηµίας σε 
οικονοµικό και κοινωνικό µαραθώνιο έχει 
φοβερές συνέπειες. Το ατοµικό και οικο-
γενειακό τους εισόδηµα περιορίζεται, η α-
βεβαιότητα και το άγχος κυριαρχούν, ενώ 
πάρα πολλοί βρίσκονται σε πλήρη αδυνα-
µία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, 
µε αποτέλεσµα το συνολικό ιδιωτικό χρέος 
προς τράπεζες, ∆ηµόσιο, Κοινωνική Ασφά-
λιση να κινείται από το ένα ρεκόρ στο άλλο.
Ο ιδιωτικός τοµέας έχει µπει για τα καλά 
στην πρέσα της πανδηµίας και η φοβερή 
πίεση προβλέπεται να συνεχιστεί για ένα 
αρκετά µεγάλο και απροσδιόριστο διά-
στηµα. Η νέα αποδυνάµωση του ιδιωτι-
κού τοµέα οδηγεί αναπόφευκτα στην ενί-
σχυση του ρόλου του κράτους. Οι δαπάνες 
του ∆ηµοσίου αυξάνονται συνεχώς σαν πο-
σοστό επί του ΑΕΠ, οι κυβερνητικές και 
κρατικές αποφάσεις παίζουν ολοένα µεγα-
λύτερο ρόλο στον προσδιορισµό των οικο-
νοµικών εξελίξεων.
Η πανδηµία δηµιουργεί ένα πολιτικό πα-
ράδοξο, µε την έννοια ότι ο Μητσοτάκης 
και η Ν∆ ψηφίστηκαν για να περιορίσουν 
σταδιακά το ειδικό βάρος του κράτους στην 
ελληνική οικονοµία και καταλήγουν, όπως 
όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, να κά-
νουν, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που 
επικρατούν, ακριβώς το αντίθετο.
Το πρόβληµα είναι ότι οι κυβερνητικές, 
κρατικές υπογραφές εύκολα µπαίνουν υπό 
την πίεση της πανδηµίας, αλλά οι επιπτώ-

ελληνικής οικονοµίας.
Εποµένως, η καθυστερηµένη ανάκαµψη 
του ελληνικού τουρισµού, σε συνδυα-
σµό µε τη διαφαινόµενη καθυστέρηση 
στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Τα-
µείου Ανάκαµψης, θα φέρει την παρά-
ταση της οικονοµικής και κοινωνικής 
δοκιµασίας που γνωρίζουν οι περισσό-
τεροι Έλληνες.

Στροφή στην κοινωνία
Τα αποτελέσµατα των τελευταίων δηµο-
σκοπήσεων δείχνουν ότι η κυβέρνηση πα-
ραµένει πολιτικά κυρίαρχη, αξιοποιώντας 
και την αδυναµία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και 
ότι η κοινή γνώµη πιέζει για ουσιαστική 
βελτίωση της πολιτικής που εφαρµόζεται.
Τα προβλήµατα που δηµιουργεί η πανδη-
µία επιβάλλουν στην κυβέρνηση µία εντυ-
πωσιακή και ουσιαστική στροφή υπέρ της 

σεις θα είναι µαζί µας για δεκαετίες. Εξαι-
ρετικά υψηλό δηµόσιο χρέος, µεγάλο σε 
µέγεθος και ρόλο κράτος, απογείωση δη-
µοσίων δαπανών µε ταυτόχρονο περιορι-
σµό της δυνατότητας του ιδιωτικού τοµέα 
να τις χρηµατοδοτήσει.

Πρόβληµα στον τουρισµό
Η χρονική διάρκεια της πανδηµίας δηµι-
ουργεί πρόσθετα προβλήµατα στον του-
ρισµό. Επιδίωξη της κυβέρνησης ήταν 
να αξιοποιήσει την εικόνα της ασφαλούς 
χώρας που είχε η Ελλάδα εξαιτίας της 
πολύ καλής αντιµετώπισης του πρώτου 
κύµατος της πανδηµίας, για να κρατήσει 
τα έσοδα του τουρισµού το 2020 στο 30%-
40% του 2019. Παρά τη φιλότιµη προσπά-
θεια των κυβερνητικών, κρατικών αρµο-
δίων και κυρίως του ανθρώπινου δυναµι-
κού του τουριστικού τοµέα, τα έσοδα του 
2020 ήταν µόλις το 20% των εσόδων του 
2019. Το χειρότερο είναι ότι κανείς πλέον 
δεν προβλέπει γρήγορη ανάκαµψη του ελ-
ληνικού τουρισµού.
Το συγκριτικό πλεονέκτηµα που είχαµε 
ως ασφαλής χώρα έχει περιοριστεί εξαιτίας 
της αύξησης των νέων κρουσµάτων. Η παν-
δηµία ενισχύεται και η πρόβλεψη είναι ότι 
θα βρίσκεται µαζί µας και κατά τη διάρκεια 
της επόµενης τουριστικής περιόδου.

Αργεί η χρηµατοδότηση
Σαν να µην έφτανε η αβεβαιότητα σε 
σχέση µε τον τουρισµό το 2021, αργεί και 
η χρηµατοδότηση της ανάκαµψης από την 
Ε.Ε. Οι εγκρίσεις που προετοιµάζουν τη 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανά-
καµψης από 1ης Ιανουαρίου του 2021 κα-
θυστερούν εξαιτίας της πολιτικής διαµάχης 
που έχει ξεσπάσει.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από 
τους ηγέτες των «27» αύξηση της χρηµα-
τοδότησης των ευρωπαϊκών προϋπολογι-
σµών 2021-2027. Οι κυβερνήσεις της Πο-
λωνίας και της Ουγγαρίας απειλούν µε 
βέτο στη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Τα-
µείου Ανάκαµψης σε περίπτωση που συν-
δεθεί η χρηµατοδότηση µε κριτήρια σεβα-
σµού του κράτους δικαίου. Οι λεγόµενοι 
«φειδωλοί», µε πρώτη απ’ όλους την κυ-
βέρνηση της Ολλανδίας, δεν δέχονται να 
ζητήσουν την έγκριση του Κοινοβουλίου 
τους για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης 
αν δεν συνδεθούν οι χρηµατοδοτήσεις µε 
κριτήρια σεβασµού του κράτους δικαίου.
Το πιθανότερο είναι ότι θα βρεθούν οι α-
ναγκαίοι συµβιβασµοί για να ξεπεραστεί το 
διαπραγµατευτικό αδιέξοδο. Χάνεται όµως 
πολύτιµος χρόνος σε ό,τι αφορά τη δηµι-
ουργία και κυρίως τη λειτουργία του Ευ-
ρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης, µε αποτέ-
λεσµα να αποµακρύνεται χρονικά η ευρω-
παϊκή χρηµατοδότηση της ανάκαµψης της 

κοινωνίας στην εκπαίδευση, στη δηµόσια 
υγεία, στις αστικές συγκοινωνίες, στην κα-
θηµερινότητα του πολίτη.
Κατά τη γνώµη µου, η κυβέρνηση πρέ-
πει να αξιοποιήσει, έστω µε κάποια κα-
θυστέρηση, τις ευκολίες του Pandemic 
Crisis Support που προσφέρει ο Ευρωπα-
ϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας. ∆ανεισµό 
µέχρι του 2% του ΑΕΠ κάθε κράτους της 
Ευρωζώνης µε περίπου µηδενικό επιτόκιο 
και χρηµατοδότηση αποκλειστικά για την 
αντιµετώπιση των άµεσων συνεπειών της 
πανδηµίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κι-
νηθεί η κυβέρνηση «εδώ και τώρα», παίρ-
νοντας υπόψη της ότι η πανδηµία θα διαρ-
κέσει περισσότερο απ’ ό,τι είχε εκτιµηθεί 
και το µήνυµα που στέλνουν οι πολίτες για 
την αναγκαία στροφή στην πολιτική της 
υπέρ της κοινωνίας.

Μεγάλα θύµατα της νέας κρίσης 
οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα.



ξεις για κατασκοπεία σε συνδυασμό με παράνομη δια-
κίνηση μεταναστών. Ασχέτως του αν οι συγκεκριμένοι 
κριθούν ένοχοι, κατασκοπεία, προφανώς, επιχειρείται 
στο νησί και προφανώς διευκολύνεται όταν οι ντόπιοι 
πυροβολούν την Ελληνική Αστυνομία. Το όποιο κακό 
ή κακοεκτελεσμένο σχέδιο οποιασδήποτε κυβέρνησης 
είναι καλύτερο από τον στασιασμένο όχλο ή τη διατή-
ρηση της κατάστασης ως είχε.
Στην πανδημία, όπως και στον Έβρο, η κυβέρνηση 
βρέθηκε μπροστά από τα γεγονότα. Το έγκαιρο κλεί-
δωμα της χώρας, όταν ακόμη οι περισσότεροι πολίτες 
δεν είχαν συνειδητοποιήσει περί τίνος επρόκειτο, μας 
γλίτωσε από ανεξέλεγκτες καταστάσεις και μας έδωσε 
χρόνο να αντιληφθούμε τον κίνδυνο. Στην οικονομία, 
η συνεργασία της κυβέρνησης με τον διεθνή παράγο-
ντα και το χρήμα που θα εισρεύσει από την Ε.Ε. αναμέ-
νεται να μας γλιτώσουν από την τέλεια καταστροφή και 
εξαθλίωση. Το ίδιο συμβαίνει και στα ελληνοτουρκικά, 
πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Η κυβέρνηση έχει τον 
ρεαλισμό να στηρίζει τη Συμφωνία των Πρεσπών και 
ας μην αρέσει αυτό, ούτε σε κάποιους ψηφοφόρους της 
ούτε στον ΣΥΡΙΖΑ, που αναζητεί δικαίωση. Δικαίωση 
στο ότι έκανε το χατίρι του διεθνούς παράγοντα, χωρίς 
αντάλλαγμα, χωρίς προφανές όφελος.
Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες μια κυβέρνηση α-
ντιμετωπίζει τα θέματα που της προκύπτουν με βάση 
ένα σχέδιο πάνω στο οποίο αναμένει να δει αποτελέ-
σματα. Μέχρι στιγμής κερδίζει. Το πράγμα δεν είναι 
αυτονόητο στην Ελλάδα των κραυγών και του εύκολου 
συνθήματος.
Αρκετοί κατηγορούν την κυβέρνηση ότι, εφόσον πάει 
σε συνομιλίες με την Τουρκία, έχει προαποφασίσει 
να «πουλήσει» τα εθνικά δίκαια. Στο προσφυγικό, αν 
και με λιγότερη ένταση, θεωρούν ότι «εποικίστηκε» η 
χώρα. Το ότι η κατάσταση συμμαζεύτηκε αρκετά, και 
στα δύο μέτωπα, αφαιρεί σοβαρότητα από τους επικρι-
τές και μειώνει την επιρροή τους. Η πανδημία και η οι-
κονομία είναι τα πεδία που παραμένουν ανοιχτά και α-
ποτελούν το προνομιακό πεδίο του λαϊκισμού και της 

Η 
πανδημία χτύπησε την 
πόρτα μας στις αρχές του 
χρόνου, ταυτόχρονα με 
την υβριδική επίθεση της 
Τουρκίας στον Έβρο. Της 
υβριδικής επίθεσης είχε, 
ήδη πριν από τις εκλογές, 

προηγηθεί η αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς 
τα νησιά, ως τεστάρισμα, εκ μέρους της Τουρκίας, των 
διαθέσεων της (νέας τότε) ελληνικής κυβέρνησης. Ακο-
λούθησε, διαρκούσης της πανδημίας, η σχεδόν ναυμα-
χία στην Ανατολική Μεσόγειο και ο κίνδυνος ένοπλης 
σύρραξης με τους γείτονες. Ο διπλός γύρος έληξε και έ-
πονται προσπάθειες διαλόγου. Δεν θα είναι εύκολες. 
Μετά από δέκα χρόνια χρεοκοπίας η χώρα δοκιμάζε-
ται σκληρά επί μήνες και είναι βέβαιο ότι θα δοκιμαστεί 
ακόμη σκληρότερα τους μήνες που έρχονται.
Αρχικά, στο προσφυγικό, η κυβέρνηση προσπάθησε να 
μη δυσαρεστήσει τον διεθνή παράγοντα με βίαιες ενέρ-
γειες κατά των μεταναστών και να δείξει ότι συμμορφώ-
νεται με τα συμφωνημένα, τα οποία βρήκε διαμορφω-
μένα. Προσπάθησε να βρει συναίνεση στο εσωτερικό 
για να εφαρμόσει ένα πλάνο διαχείρισης του ζητήματος. 
Εκτέθηκε, δεν βρήκε καμία συνεργασία, ούτε καν από 
τους δικούς της ψηφοφόρους. Αντιμετώπισε ένοπλη ε-
ξέγερση των πολιτών της Λέσβου κατά των Ελλήνων α-
στυνομικών. Η αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων 
από τη Λέσβο φάνηκε τότε ανεξήγητη, αλλά ελάχιστες 
ημέρες μετά μας προέκυψαν τα γεγονότα του Έβρου. Η 
έως τότε προσπάθεια της κυβέρνησης να τα έχει καλά 
με τον διεθνή παράγοντα δικαιώθηκε απ’ όσα ακολού-
θησαν.
Στον Έβρο η χώρα έδειξε άψογη αντίδραση και φάνηκε 
ότι η κυβέρνηση ήταν απολύτως προετοιμασμένη. Έτσι 
εξηγείται, εκ των υστέρων, και η «άτακτη» φυγή των α-
στυνομικών από τη Λέσβο. Δεν μπορούσε να γίνει «πό-
λεμος» ταυτόχρονα και στο εσωτερικό και στο εξωτε-
ρικό μέτωπο. Οι συνέπειες στη Λέσβο, βέβαια, φάνηκαν 
καθαρά μετά την πυρκαγιά στο ΚΥΤ, αλλά και στις διώ-

πολιτικής επιβίωσης ορισμένων που ποντάρουν στην 
καταστροφή για να διασωθούν.
Η κατάσταση της χώρας δεν είναι, ακόμη τουλάχιστον, 
άθλια. Είναι δύσκολη, ενέχει κινδύνους, αλλά απέχει 
πολύ από το να έχει χαθεί ο έλεγχος. Το ρίσκο του του-
ρισμού ήταν επιβεβλημένο, αλλά δεν ήταν επιβεβλη-
μένη η απόλυτη χαλάρωση των μέτρων και της συνα-
φούς καμπάνιας. Όλοι οι κλάδοι, βέβαια, πίεζαν για ά-
νοιγμα με τους λιγότερους δυνατούς περιορισμούς.
Η ίδια η κυβέρνηση έθεσε τον πήχη για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας και, πράγματι, φαίνεται σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις να μην τον περνάει. Άνοιξε τα σχολεία 
την άνοιξη με μισές τάξεις, τώρα τα ανοίγει με τις τάξεις 
ακέραιες. Δυσκολεύεται να ανοίξει τις μεταφορές, ώστε 
να αποσυμφορηθούν οι αστικές συγκοινωνίες. Επι-
βάλλει μάσκα μέσα-έξω στη Χαλκιδική, αλλά όχι στην 
Αθήνα. Είναι κατανοητοί οι περιορισμοί του ταμείου, 
ωστόσο είναι φανερό ότι υπάρχει δυσκολία στο να πε-
ράσουν μηνύματα σε μεγάλη μερίδα πολιτών. Είναι 
προφανές ότι δεν μπορούμε να χτίσουμε άμεσα και-
νούργια σχολεία, ούτε να διπλασιάσουμε τις προσλή-
ψεις, αλλά δεν είναι προφανές γιατί ορισμένα πράγματα 
που έγιναν την άνοιξη δεν γίνονται τώρα ή δεν γίνονται 
παντού. Από την άλλη, σε όποια διαφήμιση παρουσιά-
ζεται σε οποιοδήποτε μέσο ουδείς προβάλλει την υγει-
ονομική ασφάλεια ως κίνητρο προσέλκυσης πελατείας. 
Κάτι δείχνει κι αυτό.
Η συζήτηση περί του αν ο ιός κολλάει μετά τις δώδεκα 
ή αν κολλάει στο εστιατόριο και όχι στο σχολείο και όλα 
τα συναφή είναι, δυστυχώς, δόλια. Δόλια, γιατί περιορί-
ζεται στην αμφισβήτηση και δεν συνοδεύεται με προ-
τροπή για πιστή εφαρμογή των, όχι λίγων, μέτρων που 
ήδη ισχύουν και τα οποία δεν είναι, φυσικά, άχρηστα. 
Ο ιός κολλάει σε πολλά μέρη. Αποφεύγουμε όσα μπο-
ρούμε (δεν μπορούμε όλα), για να μειώσουμε τις πιθα-
νότητες. Λεφτά δεν είχαμε και δεν έχουμε, επομένως 
θα πορευτούμε διαχειριζόμενοι τις δυνατότητές μας.
Είναι καταστροφική κάθε αμφισβήτηση των μέτρων που 
ήδη λαμβάνονται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει 
ορθολογικά να ζητούμε βελτίωσή τους μέσα στις δυνατό-
τητες της χώρας. Ενδεικτικά, είναι ανεξήγητο το γιατί τα 
σχολεία που συστεγάζονται (με 25 μαθητές σε κάθε τάξη, 
εφόσον αυτό μπορούμε) ξεκινούν το ημερήσιο πρό-
γραμμά τους την ίδια ώρα και όχι με δέκα λεπτά διαφορά 
το καθένα. Αυτού του είδους η κριτική πρέπει να γίνει, 
ψύχραιμα, μεθοδικά και χωρίς ακρότητες. Δεν είναι πα-
νάκεια το άνοιγμα εκατοντάδων ΜΕΘ. Πρέπει να απο-
φύγουμε να κολλήσουμε, ώστε να μη χρειαστούν. Δεν 
είναι αυτονόητο (ούτε απεριόριστο) δικαίωμα των νέων 
(του οποιουδήποτε) να πίνουν μπίρες τα μεσάνυχτα. Υ-
πάρχει κρατική ευθύνη, αλλά υπάρχει και ατομική.
Κάποιοι επενδύουν στην καταστροφή, αν δεν την υ-
ποβοηθούν κιόλας. Είναι ουτοπικό το να κάνουν τα 
κόμματα καμπάνια υπέρ της μάσκας; Η αμφισβήτηση, 
στα όρια προτροπής, για παραβίαση των μέτρων για 
την πανδημία είναι το μόνο πεδίο που μπορεί να επι-
τρέψει στους λαϊκιστές να σηκώσουν κεφάλι, πατώ-
ντας επί πτωμάτων. Όλοι, πλην ηλιθίων που είναι βέ-
βαιοι για όλα, έχουμε τις αμφιβολίες και τις επιφυλά-
ξεις μας, αλλά μόνο συντεταγμένοι και πειθαρχημένοι 
θα τα βγάλουμε πέρα. Η πρόσφατη ιστορία μας το έχει 
αποδείξει. Ας μην αδικήσουμε, πάλι, εαυτούς.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Ας μην αδικήσουμε εαυτούς
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Ε
δώ και δεκαετίες η 
δόμηση στα εκτός 
σχεδίου αγροτεμά-
χια θεωρείται μια 
ιδιαίτερα κακή συ-
νήθεια την οποία, 
αν θέλουμε να εκ-

συγχρονιστούμε, πρέπει να διακόψουμε. 
Όπως το τσιγάρο. Όμως η άποψη αυτή 
κακώς θεωρήθηκε «πολιτική» και ότι άρα 
φταίει η ηγεσία του υπουργείου Περι-
βάλλοντος. Ομοίως, δεν είναι ούτε καν τε-
χνική άποψη, για να φταίνε οι κατασκευ-
αστές και οι μηχανικοί.
Όσοι ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με 
τον σχεδιασμό και έχουν δοκιμάσει στην 
πράξη τα εργαλεία των νόμων 1337/83, 
2508/97 και 4447/16 γνωρίζουν καλά ότι 
το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), δη-
λαδή το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο 
της χώρας, σε όλες τις αποφάσεις του ε-
παναλαμβάνει μονότονα την κρίση ότι «οι 
περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως κατά το 
Σύνταγμα και τους νόμους δεν έχουν ως 
προορισμό τη δόμηση αλλά τη γεωργική, 
πτηνοτροφική και δασοπονική εκμετάλ-
λευση, καθώς και την αναψυχή του κοι-
νού». Μάλιστα, το ΣτΕ, κάθε φορά που α-
ναφέρεται στην εκτός σχεδίου δόμηση, 
και είναι συχνότατη αυτή η αναφορά, θε-
ωρεί ότι σε αυτές τις περιοχές, εξαιτίας της 
φύσης τους και της ανυπαρξίας πολεοδο-
μικής οργάνωσης, «μόνον κατ’ εξαίρεση 
μπορεί να επιτρέπεται (η δόμηση), ενώ 
μπορεί και να απαγορεύεται συνολικά ή 
να επιτρέπεται υπό ιδιαιτέρως αυστηρούς 
όρους και περιορισμούς, προσαρμοσμέ-
νους στην ιδιαίτερη φύση κάθε περιοχής».
Σε κάθε περίπτωση, το ΣτΕ επιμένει ότι ό-
ποιοι κι αν είναι οι όροι δόμησης στα εκτός 
σχεδίου πόλεως αγροτεμάχια, δεν επιτρέ-
πεται αυτοί οι όροι να είναι ευνοϊκότεροι, 
δηλαδή να καθιστούν ευχερέστερη τη δό-
μηση σε σχέση με τους ισχύοντες για τις 
εντός σχεδίου περιοχές, ούτε να οδηγούν 
σε εξομοίωση των εκτός σχεδίου περιο-
χών με τις εντός σχεδίου πόλεως και στην 
de facto δημιουργία νέων οικισμών χωρίς 
εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο.
Άρα το θέμα περί την «εκτός σχεδίου», που 
δημιουργήθηκε, κακώς δημιουργήθηκε 
και, ακόμα χειρότερα, κακώς πολιτικοποι-
είται, έτσι ώστε να λοιδορούνται συγκε-
κριμένοι πολιτικοί, καθηγητές πανεπιστη-
μίων και πολυτεχνείων, καθώς και ευσυ-
νείδητες διευθύνσεις των υπουργείων. Το 
θέμα έχει ξεκάθαρα νομική φύση και μά-
λιστα σε επίπεδο ερμηνείας του άρθρου 24 
του Συντάγματος των Ελλήνων.
Ακόμα και στο επίπεδο του οικολογικού α-
κτιβισμού, αξίζει να θυμηθούμε ότι από τις 
πρώτες φορές που το ΣτΕ διατύπωσε την 
παραπάνω σχεδόν «απαγορευτική» γνώμη 
για την εκτός σχεδίου δόμηση ήταν με α-
φορμή την απόφασή του αρ. 3135/2002 

ώστε να μην επιτραπεί η τουριστική εκ-
μετάλλευση του Μαραθωνησίου στη Ζά-
κυνθο, προκειμένου να προστατευτεί η 
κατοικία της θαλάσσιας χελώνας Caretta 
caretta.
Οι θέσεις, λοιπόν, του ΣτΕ συγκροτούν 
μια καθαρά ουμανιστική προσέγγιση για 
το περιβάλλον και σαν τέτοια πρέπει να τη 
λαμβάνουμε υπόψη και στις δικές μας προ-
σωπικές ή τεχνικές κρίσεις.

Όμως, εννοιολογικά, η φράση «δόμηση 
εκτός σχεδίου πόλης» περιέχει δύο δια-
φορετικά συστατικά, άρα το ερώτημα κα-
ταντάει να είναι: Ποια είναι η κακή συ-
νήθεια που πρέπει να διακόψουμε; Τη 
δόμηση αυτή καθαυτή ή μήπως την ανυ-
παρξία σχεδίων πόλης;
Φέτος το καλοκαίρι, με αφορμή ένα ιδι-
αίτερα εκτενές σχέδιο νόμου του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, η συζήτηση για τον 

έλεγχο και περιορισμό της εκτός σχεδίου 
δόμησης πήρε σοβαρές διαστάσεις, επανα-
φέροντας παλαιά και γνώριμα διλήμματα 
περί απαξίωσης ή μη της εκτός σχεδίου ι-
διοκτησίας. Το υπουργείο δεσμεύτηκε ότι 
θα προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς 
τόσο την ανάθεση (πρώτο πρόβλημα) όσο 
και την έγκριση και έκδοση προεδρικού 
διατάγματος (δεύτερο πρόβλημα) των το-
πικών πολεοδομικών σχεδίων που θα α-
ναστρέφουν το πρόβλημα: Η εκτός σχε-
δίου δόμηση δεν θα απαγορεύεται γενικά 
και αόριστα, αλλά, αντίθετα, θα επιτρέπε-
ται υπό συγκεκριμένους όρους. Θα ισχύει 
δηλαδή αυτό που ήδη ισχύει σε όλες τις 
«εντός σχεδίου πόλης» περιοχές.
Είναι αλήθεια ότι η «εκτός σχεδίου» ιδι-
οκτησία αφορά ψευδοκεκτημένο δικαί-
ωμα ηλικίας σχεδόν ενός αιώνα (ο όρος α-
ναφέρεται πρώτη φορά στο νομοθετικό δι-
άταγμα του 1923), με αποτέλεσμα πολλά 
ακίνητα να έχουν κεντηθεί στον οικογε-
νειακό περιουσιακό καμβά και να μεταβι-
βάζονται από γενιά σε γενιά με το ιστορικά 
κεκτημένο δικαίωμα της «οικοδομησιμό-
τητας». Έχουν γίνει αρραβώνες, γάμοι και 
κηδείες με το δεδομένο ότι λ.χ. ο ένας α-
δερφός παίρνει το καφενείο στο χωριό και 
ο άλλος το εκτός σχεδίου οικοδομήσιμο 
στην παραλία.
Απέναντι σε αυτή την ενός αιώνα διαμορ-
φωμένη κατάσταση, το σημερινό ΥΠΕΝ 
έδειξε ότι πράγματι επιθυμεί να αναμετρη-
θεί με το πρόβλημα, φέρνοντας στο τρα-
πέζι μια σχετικά ολοκληρωμένη πρόταση 
που περιλαμβάνει κρίσιμες λεπτομέρειες, 
όπως τον τύπο της οδού πρόσβασης, το 
πρόσωπο και το βάθος του αγροτεμαχίου, 
καθώς και άλλες λεπτομέρειες, οι οποίες 
καθιστούν το «γήπεδο» οικοδομήσιμο.
Όμως το ερώτημα παραμένει: Επιτρέπεται 
να ανατρέπονται χωρίς «μαξιλάρι» αυτές οι 
προοπτικές; Όχι, είναι η απάντηση. Και πι-
στεύω ότι αυτή η βεβαιότητα θα διατυπω-
θεί και με τεχνικούς όρους πάνω στα το-
πικά πολεοδομικά σχέδια που θα εγκρι-
θούν. Τα νέα τοπικά πολεοδομικά σχέδια 
θα θεσπίσουν σαφείς, ισορροπημένους και 
δίκαιους όρους εκμετάλλευσης τις ιδιωτι-
κής ιδιοκτησίας.
Άρα το μεγάλο στοίχημα του ΥΠΕΝ, έ-
χοντας ανεβάσει τον πήχη στα 2.46 –έναν 
πόντο παραπάνω από κει που τον πήγε ο 
Χαβιέρ Σοτομαγιόρ–, είναι να καταφέρει 
να έχει εγκεκριμένα τοπικά πολεοδομικά 
σχέδια μέσα σε τρία, το πολύ πέντε χρόνια 
από σήμερα στις σημαντικότερες περιοχές 
της χώρας. Ο χρόνος στενεύει, αλλά ο τε-
χνικός κόσμος της χώρας θα σταθεί δίπλα 
στο ΥΠΕΝ, αρκεί να πάρει μπροστά η τε-
χνική μηχανή του υπουργείου.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολιτικός 
μηχανικός, χωροτάκτης-πολεοδόμος  
Γ  ́τάξης.

Εννοιολογικά, η φράση «δόμηση εκτός 
σχεδίου πόλης» περιέχει δύο διαφορετικά 
συστατικά, άρα το ερώτημα καταντάει να 
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ΕΚΤΌΣ ΣΧΕΔΊΌΥ  
‘Ή ΕΚΤΌΣ ΛΌΓΊΚΉΣ;

  ΤΟΥ ΚΏΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*
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Τ
α ποσοστά υπέρβαρων 
και παχύσαρκων παιδιών 
στην Ελλάδα είναι από τα 
υψηλότερα στην Ευρώπη. 
Δυστυχώς, υπάρχει ανοδική 
τάση και όλοι οι επαγγελματίες 

υγείας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. 
Το αυξημένο σωματικό βάρος στα παιδιά 
και στους εφήβους αποτελεί παράγοντα 
κινδύνου για κοινωνικό στιγματισμό 
(bullying), καθώς και για εμφάνιση 
πρόωρης ήβης, σακχαρώδους διαβήτη, 
υπερλιπιδαιμίας (αυξημένα επίπεδα 
χοληστερόλης ή/και τριγλυκεριδίων) και 
αυξημένης αρτηριακής πίεσης. Το 70% 
των παιδιών με αυξημένο σωματικό 
βάρος θα γίνουν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι 
ενήλικες, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
στο 80% όταν ένας από τους δύο γονείς είναι 
υπέρβαρος ή παχύσαρκος. Συνεπώς, είναι 
καίριας σημασίας η πρόληψη ή η έγκαιρη 
αντιμετώπιση στις μικρές ηλικίες.
Με ποιον τρόπο, όμως, μπορούν οι γονείς 
και οι κηδεμόνες να βοηθήσουν στην 
πρόληψη και αντιμετώπιση του αυξημένου 
σωματικού βάρους των παιδιών τους; 

Η απάντηση είναι: εστιάζοντας στην 
ισορροπημένη διατροφή, στην αύξηση της 
κίνησης και στη μείωση του χρόνου που 
περνάνε τα παιδιά μπροστά στις οθόνες, 
και λιγότερο στο σωματικό τους βάρος. Η 
υιοθέτηση σωστών συνηθειών στην παιδική 
ηλικία θα βοηθήσει και στην καθιέρωσή 
τους στην ενήλικη ζωή.
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι βασικοί 
τρόποι με τους οποίους οι γονείς μπορούν 
να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αλλάξουν 
τη διατροφική τους συμπεριφορά.
1. Οι γονείς είναι το πρότυπο των 
παιδιών σε όλες τις ηλικίες. Αν οι γονείς 
ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής με 
ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες 
και αυξημένη σωματική δραστηριότητα, 
μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους 
να κάνουν το ίδιο, χωρίς υποδείξεις, 
αλλά με το παράδειγμα. Το να είναι 
κανείς υποδειγματικός, βέβαια, απαιτεί 
οργάνωση και προσπάθεια. Έχετε, 
ωστόσο, υπόψη ότι τα παιδιά ακολουθούν 
εύκολα όταν μια δραστηριότητα εμπλέκει 
όλη την οικογένεια, είτε αφορά το 
φαγητό είτε τη σωματική δραστηριότητα. 
Έτσι, στοχεύστε στο να έχετε έστω ένα 
οικογενειακό γεύμα την ημέρα ή να 
κάνετε μαζί βόλτα στο πάρκο ή με το 
ποδήλατο, μια εξόρμηση για πεζοπορία 
το Σαββατοκύριακο κ.ά.
2. Η διαθεσιμότητα των τροφίμων στο σπίτι 
είναι βασικό κριτήριο για την επιλογή των 
τροφίμων από τα παιδιά. Πιθανότατα να 
ακούγεται μια απλή διαδικασία, ωστόσο 
η επίτευξή της είναι αρκετά δύσκολη, 
γιατί απαιτεί τη συμμετοχή ολόκληρης 
της οικογένειας. Ο περιορισμός στην 
αγορά δελεαστικών τροφίμων, που τις 
περισσότερες φορές τοποθετούνται 
«κρυμμένα» στο ντουλάπι, πρέπει να 
βρίσκει σύμφωνα και πρόθυμα να το 
κάνουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Είναι 
προφανές πως η αυξημένη διαθεσιμότητα 
μη υγιεινών τροφίμων (π.χ. πατατάκια, 
γαριδάκια, μπισκότα, καραμέλες, σοκολάτες) 
βάζει σε πειρασμό μικρούς και μεγάλους. 
Αντίθετα, αν υπάρχουν διαθέσιμα και σε 
εμφανή σημεία τρόφιμα όπως φρούτα, 
λαχανικά, γάλα και γιαούρτι, η πιθανότητα 

να καταναλωθούν είναι αυξημένη. Για 
παράδειγμα, αν υπάρχει στο ψυγείο ένα 
τάπερ με πλυμένα φρούτα ή με γιαούρτι 
και δεν υπάρχει κάτι άλλο διαθέσιμο, είναι 
προφανές ότι αυτά θα καταναλωθούν.
3. Μην επιβραβεύετε τα παιδιά με τρόφιμα. 
Είναι πολλές φορές που και οι ίδιοι οι 
γονείς χρησιμοποιούν λάθος τακτικές για 
την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών 
από τα παιδιά. «Αν φας τις μπάμιες με 
το κοτόπουλο, θα σου πάρω παγωτό». 
Συνθήκη που εξασφαλίζει πως οι μπάμιες 
είναι κάτι «κακό» και ως επιβράβευση 
έρχεται το «καλό», το παγωτό. «Αν 
πάρεις καλούς βαθμούς, θα πάμε στην 
πιτσαρία για φαγητό». Προσπαθήστε να 
επιβραβεύσετε τα παιδιά σας με κάτι 
διαφορετικό, άσχετο με το φαγητό, όπως 
είναι η αγορά ενός βιβλίου ή κάτι που 
αυξάνει τη σωματική του δραστηριότητα, 
όπως είναι μια εκδρομή.
4. Αφήστε τα παιδιά να συμμετέχουν στην 
προετοιμασία του φαγητού. Μια επίσκεψη 
στο σουπερμάρκετ μαζί με τα παιδιά –η 
οποία σίγουρα αυξάνει τη σωματική τους 
δραστηριότητα– τους προσφέρει νέα 
ερεθίσματα και πληροφορίες και ταυτόχρονα 
τα εκπαιδεύει σχετικά με την ποιότητα των 
τροφίμων και την ανάγνωση των ετικετών. 
Επίσης, η ενασχόλησή τους με τη μαγειρική 
και το σερβίρισμα τα κάνει να αισθάνονται 
δημιουργικά και πολλές φορές βοηθάει 
στο να δοκιμάσουν νέα τρόφιμα και φαγητά 
που διαφορετικά δεν θα δοκίμαζαν. Με 
αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η κουλτούρα 
του ισορροπημένου τρόπου διατροφής 
και αποδυναμώνεται η κουλτούρα του 
γρήγορου, έτοιμου φαγητού και του φαγητού 
απ’ έξω.
5. Να τρώτε γεύματα όλοι μαζί. Είναι 
ιδανικό τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα 
να καταναλώνεται απ’ όλα τα μέλη της 
οικογένειας μαζί. Είναι μια παραδοσιακή 
αξία που δίνει την ευκαιρία σε όλους να 
επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να έρθουν πιο 
κοντά και να εκπαιδευτούν στο πώς πρέπει 
να συμπεριφέρονται την ώρα του φαγητού. 
Κατά τη διάρκεια του γεύματος θα πρέπει 
η τηλεόραση να είναι κλειστή και τα κινητά 
μακριά από το τραπέζι.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά  
με αυξημένο σωματικό βάρος να 

αποκτήσουν ισορροπημένες συνήθειες
 ΤΗΣ ΜΕΛΊΝΑΣ Σ. ΚΑΡΊΠΊΔΟΥ*

*Η Μελίνα Σ. Καριπίδου, MSc, 
PhDc, είναι κλινική διαιτολόγος 
- διατροφολόγος, επιστημονική 
συνεργάτιδα του Χαροκοπείου 

Πανεπιστημίου.
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Μ
πορεί να έχει υπάρξει επιπλοκή η οποία 
καθυστερεί την ολοκλήρωση της έρευ-
νας για το εµβόλιο του Πανεπιστηµίου 
της Οξφόρδης και της AstraZeneca, 
όµως υπάρχουν ελπίδες να προσπε-

λαστούν τα εµπόδια, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες 
και από άλλες ερευνητικές οµάδες.
Πριν από µερικές ηµέρες ο επίκουρος καθηγητής της 
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και µέλος της Επιτροπής 
Εµπειρογνωµόνων του υπουργείου Υγείας Γκίκας 
Μαγιορκίνης αναφέρθηκε στις εξελίξεις για τα εµβό-
λια κατά του κορονοϊού και συγκεκριµένα γι’ αυτό της 
Pfizer. Όπως είπε, η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε επί-
σηµα ότι είναι πιθανό να έχει δεδοµένα αποτελεσµα-
τικότητας ακόµα και µέσα στον Οκτώβριο. Το εµβόλιο 
έχει ξεκινήσει µελέτες φάσης 3, στις οποίες θα συµµε-
τάσχουν περίπου 30.000 άνθρωποι. Πρόκειται για εµ-
βόλιο τύπου mRna, όπως και το εµβόλιο της Moderna, 
το οποίο θα παρέχεται σε δύο δόσεις.
Ο κ. Μαγιορκίνης σηµείωσε ότι αν η εταιρεία καταφέ-
ρει να ολοκληρώσει τη µελέτη εντός του Οκτωβρίου, 
υπολογίζεται ότι θα έχει διαθεσιµότητα ακόµα και µέσα 
στο 2020, µε πολλά εκατοµµύρια δόσεις, ενώ µέσα στο 
2021 υπολογίζουν ότι θα ξεπεράσουν και το 1 δισεκα-
τοµµύριο δόσεις.

Την ίδια στιγµή η φαρµακευτική εταιρεία Johnson & 
Johnson, η οποία πρόσφατα ξεκίνησε την τρίτη φάση 
των κλινικών δοκιµών της για το εµβόλιο κατά του 
νέου κορονοϊού, σχεδιάζει να το διαθέσει σε όλον τον 
κόσµο, εφόσον αποδειχθεί η αποτελεσµατικότητά του.
«Αν το εµβόλιό µας για την Covid-19 αποδειχθεί 
ασφαλές και αποτελεσµατικό, η Johnson & Johnson 
δεσµεύεται να διασφαλίσει ότι θα είναι προσβάσιµο 
παγκοσµίως. Στο πλαίσιο της δέσµευσής µας, σήµερα 
σχεδιάζουµε να διαθέσουµε µέχρι και 500 εκατοµµύ-
ρια δόσεις σε χώρες χαµηλού εισοδήµατος. Η παρά-
δοση θα ξεκινήσει στα µέσα του επόµενου έτους. Και, 
αναγνωρίζοντας την παγκόσµια ζήτηση για εµβόλια, η 
οµάδα µας εργάζεται ακούραστα για να διευρύνει τον 
αριθµό των διαθέσιµων δόσεων» ανέφερε η διοίκηση 
σε µια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 
µε θέµα την επιτάχυνση των προσπαθειών για να τερ-
µατιστεί η πανδηµία.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την τρίτη φάση 
των δοκιµών της στις 23 Σεπτεµβρίου. Η τελευταία 
φάση της µελέτης θα διεξαχθεί σε 60.000 ενήλικες 
εθελοντές στις ΗΠΑ, στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, στη 
Χιλή, στην Κολοµβία, στο Μεξικό, στο Περού και στη 
Νότια Αφρική.
Το εµβόλιο της Johnson & Johnson είναι το τέταρτο 

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Κορονοϊός: Ελπίδες για διαθέσιµα 
εµβόλια ακόµη και µέσα στο 2020

Σε φάση τελικών δοκιµών 
εισέρχονται άλλα δύο 
εµβόλια, µετά το εµβόλιο της 
Οξφόρδης.

Με αφορµή την Παγκόσµια 
Ηµέρα Καρδιάς, η Ελληνι-
κή Καρδιολογική Εταιρεία 

προχώρησε σε σηµαντικές διευκρι-
νίσεις σχετικά µε τους ασθενείς οι 
οποίοι πάσχουν από καρδιολογικό 
νόσηµα και τους κινδύνους από την 
Covid-19.
Βασική σηµείωση αποτελεί η διευ-
κρίνιση ότι ασθενείς µε καρδιολογικές 
παθήσεις που ανήκουν στις ευπαθείς 
οµάδες σε περίπτωση µόλυνσης µε 
Covid-19 θεωρούνται όσοι πάσχουν 
από:
1.  Καρδιακή ανεπάρκεια (ισχαιµικής ή 

µη αιτιολογίας)
2.  Στεφανιαία νόσο [πρόσφατο οξύ 

στεφανιαίο σύνδροµο ή επέµβαση 
επαναγγείωσης (αγγειοπλαστική-
stent ή αορτοστεφανιαία παράκαµ-
ψη)] τους τελευταίους 12 µήνες

3.  Πνευµονική υπέρταση
4.  Συγγενείς καρδιοπάθειες µετά από 

χειρουργική διόρθωση µε σηµαντι-

κή υπολειπόµενη βλάβη ή µη διορ-
θωµένες συγγενείς καρδιοπάθειες

5.  Προσθετικές καρδιακές βαλβίδες
6.  Μυοκαρδιοπάθειες
7.  Ιστορικό τεκµηριωµένης µυοκαρ-

δίτιδας
8. Καναλοπάθειες
Όσο περνά ο καιρός, τα επιστηµονικά 
στοιχεία διευρύνονται και θα έχουµε 
περισσότερες πληροφορίες σε σχέση 
µε τις ευπαθείς οµάδες που νοσούν 
από Covid-19.

Tο έµφραγµα δεν µπορεί 
να περιµένει
Η παραίνεση «µην πηγαίνετε άσκοπα 
στο νοσοκοµείο» δεν ισχύει για ασθε-
νείς µε ύποπτα συµπτώµατα (πόνος 
στο στήθος, δύσπνοια) µε ή χωρίς 
ιστορικό γνωστής καρδιαγγειακής νό-
σου, που οφείλουν να επικοινωνήσουν 
άµεσα µε τον θεράποντα ιατρό τους ή 
να καλέσουν το 166 για βοήθεια. Ένα 
πιθανό έµφραγµα σε ασθενή σηµαίνει 
ότι κινδυνεύει άµεσα η ζωή του.

Πρόληψη
Γενικά µέτρα πρόληψης και προστα-
σίας για ασθενείς µε καρδιαγγειακή 
νόσο:
1.  Αποφυγή συναθροίσεων, παραµο-

νή στο σπίτι και τήρηση κανόνων 
υγιεινής.

2.  Όχι επισκέψεις σε νοσοκοµεία και 
ιατρεία ΕΑΝ δεν υπάρχουν συ-
µπτώµατα.

3.  Απόλυτη συµµόρφωση µε τη φαρ-
µακευτική θεραπεία για την καρ-
διακή ανεπάρκεια, τον σακχαρώδη 
διαβήτη κ.λπ., ούτως ώστε να µει-
ωθεί η πιθανότητα επανεισαγωγής 
στο νοσοκοµείο.

4.  Προσοχή στη διατροφή, αποφυγή 
αλατιού και καπνίσµατος.

5.  Εάν παρουσιαστούν οξέα συµπτώ-
µατα (π.χ. θωρακικό άλγος, δύ-
σπνοια ή ζάλη µε αίσθηµα παλµών), 
επικοινωνούµε ΑΜΕΣΑ µε τον θε-
ράποντα καρδιολόγο ή καλούµε για 
τις Πρώτες Βοήθειες.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καρδιοπαθείς και οι ευπαθείς οµάδες για την Covid-19

που µπαίνει σε φάση τελικών δοκιµών στις ΗΠΑ, µετά 
από εκείνα των εταιρειών Moderna, Pfizer/BioNTech 
και AstraZeneca.
Να σηµειώσουµε εδώ ότι η αναµονή για το εµβόλιο 
καθιστά υποχρεωτική την τήρηση των µέτρων, καθώς 
εισερχόµαστε σε µια δύσκολη περίοδο, λόγω και της 
επικείµενης έξαρσης της γρίπης. Στην Αττική ο ιός 
καλπάζει, µε 4.100 νέα κρούσµατα να έχουν επιβεβαι-
ωθεί στην εν λόγω περιφέρεια τον Σεπτέµβριο.
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ανάλυση

Ο 
οικονομικός και πολιτικός σχε-
διασμός αλλάζει στις περισσό-
τερες χώρες του κόσμου, γιατί η 
πανδημία δείχνει να αντέχει. Το 
ερώτημα είναι αν αντέχει η κοι-
νωνία, εφόσον ήδη πληθαίνουν 
οι διαμαρτυρίες των πολιτών, 

που βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες και 
ένα αβέβαιο μέλλον.

Η γενική εικόνα
Η γενική εικόνα είναι η έξαρση της πανδημίας σε όλο 
τον πλανήτη με εξαίρεση την Κίνα και ορισμένες άλλες 
χώρες, όπως η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία, όπου ο κο-
ρονοϊός ελέγχεται αποτελεσματικά.
Συνολικά έχουμε πάνω από 1.000.000 θανάτους και τρεις 
χώρες οι οποίες δεσπόζουν σε επίπεδο κρουσμάτων και 
θανάτων. Οι ΗΠΑ μπήκαν στον Οκτώβριο με 206.000 θα-
νάτους και 7,2 εκατομμύρια κρούσματα. Κατά μέσο όρο 
παρατηρούνται 900-1.100 θάνατοι την ημέρα και 40.000-
60.000 νέα κρούσματα.
Η κατάσταση εξελίσσεται ιδιαίτερα αρνητικά στην Ινδία 
με τα τεράστια προβλήματα και την έλλειψη υποδομών 
στον τομέα της υγείας, όπως και στη Βραζιλία και γενι-
κότερα στη Λατινική Αμερική. Από τις άλλες χώρες, πολύ 
κακές επιδόσεις έχουν το Ιράν και η Ρωσία, με πολλούς 

ειδικούς να εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να είναι χει-
ρότερη απ’ ό,τι παραδέχονται τα καθεστώτα τους.

Ευρωπαϊκή έξαρση
Έξαρση της πανδημίας παρατηρείται και στην Ευρώπη. 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να το έχει η Ισπανία, 
γιατί συνδυάζει μεγάλες απώλειες από το πρώτο κύμα με 
ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης στην πορεία προς το 
δεύτερο κύμα. Συνολικά στην Ισπανία έχουν καταγραφεί 
31.700 θάνατοι από κορονοϊό και 769.000 κρούσματα. Η 
Ισπανία άφησε πίσω της τον Σεπτέμβριο με 9.906 νέα 
κρούσματα σε ένα 24ωρο και 203 θανάτους.
Σημαντικό είναι και το πρόβλημα της Γαλλίας. Έχουν κα-
ταγραφεί 31.800 θάνατοι και 551.000 κρούσματα. Το τε-
λευταίο 24ωρο του Σεπτεμβρίου υπήρξαν 8.051 νέα κρού-
σματα στη Γαλλία και 85 θάνατοι από κορονοϊό. 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι επιδόσεις ήταν χειρότερες στο 
πρώτο κύμα της πανδημίας και κάπως καλύτερες στην 
πορεία προς το δεύτερο κύμα. Η Ιταλία είναι η ευχάρι-
στη έκπληξη, με την έννοια ότι χτυπήθηκε σκληρά από 
το πρώτο κύμα, αλλά μπόρεσε να προσαρμοστεί και τώρα 
παίζει δυνατή άμυνα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 35.800 
θάνατοι και 315.000 κρούσματα. Το τελευταίο 24ωρο του 
Σεπτεμβρίου τα νέα κρούσματα ήταν 1.647 και οι θάνατοι 
από κορονοϊό 24.
Η Γερμανία ξεχωρίζει με τις καλές της επιδόσεις μεταξύ 

των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. Συνολικά έχουν κα-
ταγραφεί 9.500 θάνατοι και 290.000 κρούσματα. Το τε-
λευταίο 24ωρο του Σεπτεμβρίου τα νέα κρούσματα ήταν 
2.089 και οι θάνατοι 11.
Σε ό,τι αφορά τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεγάλα προ-
βλήματα παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία, στο Βέλγιο και 
στη Σουηδία κυρίως εξαιτίας του πρώτου κύματος, αλλά 
οι επιδόσεις τους έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά στην πο-
ρεία προς το δεύτερο κύμα. Το τελευταίο 24ωρο του Σε-
πτεμβρίου είχαμε στην Ολλανδία 2.009 νέα κρούσματα 
και 6 θανάτους, στο Βέλγιο 1.174 κρούσματα και 7 θανά-
τους και στη Σουηδία 312 νέα κρούσματα και κανέναν 
θάνατο.

Η θέση της Ελλάδας
Στα τέλη Σεπτεμβρίου είχαν καταγραφεί στην Ελλάδα 
391 θάνατοι από κορονοϊό και 18.475 κρούσματα. Ο 
μέσος ημερήσιος όρος κινείται γύρω στα 320 νέα κρού-
σματα και στους 5-6 θανάτους, με ανοδική τάση.
Οι επιδόσεις της Ελλάδας σε σχέση με τις άλλες ευρω-
παϊκές χώρες παραμένουν πολύ καλές για δύο βασικούς 
λόγους.
Στο πρώτο κύμα εφαρμόσαμε πρώτοι το lockdown, με 
αποτέλεσμα να προστατευτεί αποτελεσματικά ο πληθυ-
σμός.
Στην πορεία προς το δεύτερο κύμα παρατηρείται, όπως 
σε όλη την Ευρώπη, έξαρση της πανδημίας στη χώρα 
μας, αλλά κινούμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 
ακόμη και αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Οι επιδόσεις μας είναι πολύ καλύτερες, στην πορεία προς 
το δεύτερο κύμα, από της Ισπανίας, της Γαλλίας, του Η-
νωμένου Βασιλείου, καθώς και άλλων χωρών, όπως είναι 
η Ρουμανία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Τσε-
χία, η Ελβετία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η 
Σλοβακία. Υστερούμε αυτή την περίοδο έναντι της Ι-
ταλίας, της Γερμανίας, της Σουηδίας, της Κροατίας, του 
Λουξεμβούργου, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Κύ-
πρου. Είμαστε πάνω-κάτω στο ίδιο επίπεδο με την Ιρλαν-
δία, τη Δανία, τη Φινλανδία και τη Μάλτα.
Αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί είναι η δυναμική, ε-
φόσον ο Σεπτέμβριος ήταν δύσκολος με 125 θανάτους 
και 8.200 νέα κρούσματα στην πατρίδα μας και, απ’ ό,τι 
φαίνεται, έχει προετοιμάσει έναν ακόμη δυσκολότερο Ο-
κτώβριο.
Επίσης, υπάρχει μια αμφισβήτηση για τον πραγματικό α-
ριθμό των κρουσμάτων –η οποία ισχύει στον έναν ή στον 
άλλον βαθμό και για τις άλλες χώρες–, με τους περισσό-
τερους ειδικούς να εκτιμούν ότι τα κρούσματα μπορεί 
να είναι 7-10 φορές περισσότερα στην Ελλάδα από αυτά 
που καταγράφονται. Μια σοβαρή ένδειξη της πραγματι-

ΕΛΛΆΔΆ-Ε.Ε.:  
Η ΠΆΝΔΗΜΊΆ ΆΝΤΕΧΕΊ,  
ΟΊ ΠΟΛΊΤΕΣ ΔΥΣΦΟΡΟΥΝ

Παρά τον αρνητικό Σεπτέμβριο, η Ελλάδα πηγαίνει 
συγκριτικά καλά.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η αβεβαιότητα για την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
μεγαλώνει την ανησυχία των 
πολιτών.



www.freesunday.gr 2104.10.2020

ανάλυση

κής κατάστασης μας δίνουν τα γρήγορα τεστ που γίνονται 
σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, με το 1,5%-2% των 
πολιτών που ελέγχονται να βρίσκονται θετικοί στον κο-
ρονοϊό. Αυτό σημαίνει ότι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, ο συνολικός αριθμός των 
κρουσμάτων μπορεί να κυμαίνεται από 50.000-100.000, 
ανάλογα με την υπόθεση εργασίας που θα κάνουμε.
Το μήνυμα είναι σαφές. Πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας 
για να μη χάσουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα και βρε-
θούμε αντιμέτωποι με καταστάσεις ανάλογες της Ιταλίας 
στο πρώτο κύμα της πανδημίας και της Ισπανίας στο πρώτο 
και στην πορεία προς το δεύτερο κύμα της πανδημίας.
Όπως βγήκε η Ιταλία από την κατηγορία των ευρωπαϊκών 
χωρών με τις χειρότερες επιδόσεις και πηγαίνει τώρα αρ-
κετά καλά όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας, 
μπορούμε –αν δεν προσέξουμε– να ακολουθήσουμε την 
ακριβώς αντίθετη πορεία.

Τα αίτια της διαμαρτυρίας
Με το πέρασμα του χρόνου μεγαλώνει η διαμαρτυρία των 
πολιτών για την πολιτική που ακολουθείται και τις συνέ-
πειες της συνέχισης της πανδημίας.
Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ένα ποσοστό της τάξης 
του 10%-15%, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, πο-
λιτών που δεν δέχονται την ύπαρξη του κορονοϊού ή θε-
ωρούν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται εντάσσονται σε μια 
συνωμοσία σε βάρος των ατομικών ελευθεριών και δικαι-
ωμάτων. Σε αυτό το ποσοστό των «αρνητών» επενδύουν 
ακραίες πολιτικές δυνάμεις, με πιο χαρακτηριστική περί-
πτωση τη γερμανική άκρα Δεξιά, που στηρίζει άμεσα ή έμ-
μεσα μεγάλες και συχνά βίαιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.
Η δυσαρέσκεια των πολιτών έχει πολύ συγκεκριμένη οι-
κονομική και κοινωνική βάση. Σύμφωνα με το αρχικό σε-
νάριο που πρόβαλαν οι κυβερνήσεις, επρόκειτο να αφή-
σουμε πίσω μας την πανδημία ήδη από το καλοκαίρι του 
2020. Τώρα το νέο βασικό σενάριο προβλέπει ότι η κατά-
σταση θα αρχίσει να βελτιώνεται από την άνοιξη του 2021, 
ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κορονοϊού.
Αυτό σημαίνει ότι πολλοί πολίτες ωθούνται στο επαγ-
γελματικό και οικονομικό περιθώριο, ενώ οι περισσότε-
ροι βλέπουν την καθημερινότητά τους να γίνεται πιο δύ-
σκολη, εφόσον πρέπει να φανούν συνεπείς στις επαγγελ-
ματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις σε συνθήκες 
πανδημίας.
Την κατάσταση περιπλέκει η αμφιβολία γύρω από την α-
ποτελεσματικότητα των μέτρων. Στο πρώτο κύμα της παν-
δημίας είχαμε πιστέψει ότι θα πληρώναμε έναν λογαρια-
σμό σε ανθρώπινες απώλειες και οικονομική επιβάρυνση 
και στη συνέχεια θα αφήναμε το πρόβλημα πίσω μας. 
Τώρα αρχίζουμε να πληρώνουμε ξανά, έχοντας πάντα το 
πρόβλημα μπροστά μας και χωρίς να ξέρουμε αν και πότε 
θα το ξεπεράσουμε. Η διαφορά είναι τεράστια και εξηγεί 
την αλλαγή στην ψυχολογία και τη συμπεριφορά πολλών 
πολιτών.

Τα αδύνατα σημεία
Στην Ελλάδα, όπως και στο σύνολο της Ε.Ε., υπάρχουν 
λάθη και παραλείψεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση 
της λαϊκής διαμαρτυρίας.
Παίζεται πάντα ένα πολιτικό παιχνίδι, το οποίο σε πολλές 
περιπτώσεις περιορίζει την αποτελεσματικότητα των μέ-
τρων. Οι πιο σκληρές πολιτικές συγκρούσεις παρατηρού-

νται στην Ισπανία, που έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. 
Οι Σοσιαλιστές και οι Podemos, που βρίσκονται στην ε-
ξουσία, δυσκολεύονται να συνεννοηθούν μεταξύ τους και 
χάνουν πολύτιμο χρόνο στην εφαρμογή των αναγκαίων 
μέτρων. Παράλληλα, έχει ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ κε-
ντρικής κυβέρνησης και κυβέρνησης της Καταλονίας, 
που έχει αυτονομιστικές τάσεις, και κεντρικής κυβέρνη-
σης και περιφερειακών διοικήσεων που ελέγχονται από 
την κεντροδεξιά αντιπολίτευση.
Ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται στην Ελλάδα, τα 
οποία όμως δεν παίρνουν τόσο μεγάλες διαστάσεις, εξαι-
τίας της πολιτικής κυριαρχίας Μητσοτάκη-ΝΔ. Είναι φα-
νερή πάντως μια μικροπολιτική διάθεση. Για παράδειγμα, 
ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι δεν παίρνει 
αρκετά αποτελεσματικά μέτρα, ενώ ο πρόεδρός του δίνει 
μάχη κατά του περιορισμού στο ωράριο των μπαρ.
Το εκπαιδευτικό σύστημα δυσλειτουργεί, σε συνθήκες 
κορονοϊού, σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ε.Ε. Στο Ηνω-
μένο Βασίλειο παρατηρείται ανησυχητική έλλειψη κοι-
νωνικής πειθαρχίας στους μαθητές, στην Ισπανία τα 
σχολεία ακολουθούν τον γενικό κανόνα της σοβαρής ε-
πιδείνωσης της κατάστασης, στη Γαλλία πολλά σχολεία έ-
κλεισαν προτού καλά-καλά ανοίξουν, ενώ έχει πάρει με-
γάλες διαστάσεις και η δυσλειτουργία των ΑΕΙ.
Η κατάσταση στο εκπαιδευτικό σύστημα μεγαλώνει την 
ανησυχία και τη δυσαρέσκεια του κόσμου, εφόσον αφορά 
τα παιδιά, που ταλαιπωρούνται και εκτίθενται σε κινδύ-
νους, τους γονείς, που ανησυχούν για τα παιδιά και δυ-

σκολεύονται στις καθημερινές υποχρεώσεις τους, και 
τους παππούδες και τις γιαγιάδες, που είναι ευάλωτοι 
στον κορονοϊό.
Υπάρχουν και ειδικά προβλήματα που μεγαλώνουν τη 
λαϊκή δυσαρέσκεια σε συνθήκες πανδημίας. Στην Ελ-
λάδα οι αστικές συγκοινωνίες, διαχρονικά προβληματι-
κές, είναι εντελώς ακατάλληλες για τις συνθήκες που δη-
μιουργεί ο κορονοϊός. Οι αρμόδιοι προσπαθούν να τις 
βελτιώσουν με μεσο-μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες, 
ενώ πρέπει να βρουν λύσεις προσαρμοσμένες στις νέες 
συνθήκες σε διάστημα λίγων ημερών.

Προσαρμογή και ενότητα
Παρακολουθώντας τι συμβαίνει στο μεγαλύτερο μέρος 
του πλανήτη, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, καταλήγω 
σε τρία βασικά συμπεράσματα.
Πρώτον, η πανδημία θα είναι μαζί μας για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα και το νέο βασικό σενάριο σύμφωνα με το 
οποίο θα την αφήσουμε πίσω μας την άνοιξη του 2021 
αρχίζει ήδη να μοιάζει ξεπερασμένο από τις αρνητικές ε-
ξελίξεις.
Δεύτερον, χρειάζεται μια νέα στρατηγική αντιμετώπισης 
της πανδημίας, διαφορετικά θα εγκλωβιστούμε σε έναν 
κύκλο lockdown και χαλάρωσης που θα εναλλάσσονται 
μέχρι τη βιολογική, οικονομική και κοινωνική μας εξά-
ντληση. Προς το παρόν, στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη ε-
φαρμόζουμε πολιτική διαχείρισης της πανδημίας με βα-
σικό στόχο να μην ξεχειλίσουν τα νοσοκομεία από βαριά 
ασθενείς. Το ζητούμενο όμως είναι η αντιμετώπιση της 
πανδημίας με την κινεζική ή όποια άλλη μέθοδο κριθεί 
ότι θα φέρει αποτέλεσμα.
Τρίτον, έχουμε μια φοβερή δοκιμασία μπροστά μας και 
χρειαζόμαστε περισσότερη ενότητα για να αντέξουμε 
στην πίεση που θα δεχτούμε. Η κυβέρνηση να πάρει τα 
μηνύματα της κοινωνίας και της πανδημίας και να βελτι-
ώσει την πολιτική της σε ό,τι αφορά την πρόληψη, το εκ-
παιδευτικό σύστημα, τις αστικές συγκοινωνίες.
Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση να εγκαταλείψει 
τη γνωστή μίζερη ρουτίνα, να δει τι ακριβώς συμβαίνει 
σε όλη την Ευρώπη και να συμβάλει στην αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση της πολυδιάστατης κρίσης. Ο επιθε-
τικός λαϊκισμός δεν αποδίδει στις σημερινές συνθήκες.

Η Ισπανία αναδεικνύεται, με 
κυβέρνηση Σοσιαλιστών και 
Podemos, στην πιο προβληματική 
ευρωπαϊκή χώρα.





ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΖΩΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΑ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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«Μου φαίνεται φυσιολογικό να είμαι vegan»

Τ
ο νέο αίμα της stand-up σκηνής είναι vegan 
και ασχολείται με τον ακτιβισμό υπέρ των 
δικαιωμάτων των ζώων, ενώ για ένα δι-
άστημα υπήρξε εθελοντής σε καταφύγιο 
ζώων στη Μούρθια της Ισπανίας.

Μίλησέ μας για τον σκύλο σου, την Μπομπ.
Είναι 4 ετών, ημίαιμο κοκόνι. Ήθελα να πάρω σκυ-
λάκι και είδα σε μια αγγελία πως έψαχνε σπίτι – ήταν 
κουτάβι τότε. Έχει κι ένα αδερφάκι, που το πήρε γνω-
στή μου. Είναι ολόιδιο με την Μπομπ, αν η Μπομπ είχε 
αλειφθεί με κάρβουνα. Την ονόμασα έτσι γιατί έχω 
και γατί που το λένε Ντογκ, οπότε έπρεπε να έχει ένα 
εξίσου περίεργο όνομα, για να μη νιώθει στην απέξω.

Με ποιον τρόπο σε έχει αλλάξει η επαφή σου με τα 
ζώα;
Με έχει κάνει να θαυμάζω την ανιδιοτελή αγάπη που 
δίνουν και να προσπαθώ να δίνω στους ανθρώπους 
κι εγώ την ίδια αγάπη.

Τι σημαίνει φιλόζωος;
Αυτός που αγαπάει και προστατεύει τα ζώα.

Στις παραστάσεις σου αναφέρεσαι στα ζώα; Με ποιον 
τρόπο;
Είχα κείμενα με την Μπομπ, αλλά δεν πήγαν πολύ καλά 
και τα έβγαλα. Ελπίζω να μη δει αυτή τη συνέντευξη!

Πώς κάποιος μπορεί να σέβεται τα δικαιώματα των 
ζώων στην καθημερινότητά του; Πες μας πέντε τρό-
πους.
1.  Να προσπαθεί να περιορίσει τη ζημιά που τους κάνει 

στην καθημερινή του ζωή.
2.  Πού και πού να σταματάει στον δρόμο και να τους 

προσφέρει ένα χάδι. Θα κάνει και σε αυτόν καλό.
3.  Να ενημερώνεται για τις συνθήκες υπό τις οποίες 

εκτρέφονται.
4.  Να ταΐζει τα αδέσποτα της γειτονιάς του.
5.  Να τους βρίσκει ωραία ονόματα, όπως το «Μπομπ».

Είσαι vegan; Γιατί;
Είμαι. Πάντα ήμουν. Μου φαινόταν φυσιολογικό. Ακόμα 
και μικρός, όταν ο παππούς μου πήγαινε για ψάρεμα, 
πήγαινα κι έριχνα τα ψάρια πίσω στη θάλασσα. Πάντα 
ένιωθα πως ήθελα να προστατεύσω όποιον μπορούσα.

Για ένα διάστημα υπήρξες εθελοντής σε καταφύγιο 
ζώων στη Μούρθια της Ισπανίας. Μίλησέ μας γι’ αυτό.
Ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες που έχω ζήσει. 
Είδα από κοντά πως όλα τα ζώα δεν έχουν καμία δια-
φορά από την Μπομπ. Ένα γουρούνι είχε ακόμα και το 
ίδιο όνομα! Φροντίζαμε τα ζώα του καταφυγίου, τους 
χτίζαμε σπίτια και στέγες, και μια μέρα, ενώ κάναμε 
βόλτα σε ένα βουνό, είδαμε ένα μικροσκοπικό piglet 
να του έχουν χιμήξει σκυλιά να το φάνε, ορμήσαμε 
και το πιάσαμε σαν να ήταν μπάλα ράγκμπι και το με-

ταφέραμε στο καταφύγιο. Είχε μερικές δαγκωματιές 
στη ράχη, αλλά ανάρρωσε και τώρα μεγαλώνει μαζί 
με τα υπόλοιπα γουρουνάκια. Κάποια στιγμή σίγουρα 
θα ξαναπάω.

Γιατί, νομίζεις, έχουμε τόσα αδέσποτα στην Ελλάδα;
Πιστεύω πως κυρίως φταίει το κράτος. Δεν υπάρχουν 
αρκετά καταφύγια, δεν γίνονται αρκετές στειρώσεις και 
εμβολιασμοί, και οι ποινές γι’ αυτούς που εγκαταλείπουν 
ζώα δεν είναι ισάξιες της πράξης τους.

Αν βρισκόσουν αντιμέτωπος με κάποιον που έχει πα-
ρατήσει ζώο, τι θα του έλεγες;
Θα τον κατέδιδα στην αστυνομία. Δεν θα του έλεγα κάτι. 
Για να είναι ικανός να κάνει κάτι τέτοιο, δεν θα είχαν κά-

ποια επιρροή πάνω του τα λόγια μου.

Πλέον η ελληνική νομοθεσία προβλέπει τη δημιουρ-
γία διαδημοτικών καταφυγίων για τα αδέσποτα. Σε 
βρίσκει σύμφωνο αυτή η προοπτική;
Νομίζω, το θέμα είναι αν ο αριθμός τους θα είναι αρκε-
τός για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και αν οι συνθή-
κες διαβίωσης των ζώων θα είναι καλές, όχι αν θα είναι 
διαδημοτικά.

Οι ελληνικές φιλοζωικές οργανώσεις είναι αρκετά 
μαχητικές;
Ναι, και μάλιστα βλέπουμε ραγδαία αύξηση στον αριθ-
μό των χορτοφάγων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτό εν 
μέρει οφείλεται στις δράσεις προώθησης αυτού του 
τρόπου ζωής από φιλοζωικές οργανώσεις.

Πού θα σε δούμε στο προσεχές μέλλον;
Από Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και για πέντε Παρα-
σκευές μπορείτε να δείτε την πρώτη σόλο stand-up 
comedy παράστασή μου στο Foka Negra στην Κυψέλη 
(τηλ. 210 8210038).

Πώς προέκυψε το stand-up στη ζωή σου;
Από τον χωρισμό μου! Ήταν πριν από τρία χρόνια, όταν 
αποφάσισα να προσπαθήσω να κερδίσω πίσω την 
πρώην μου, επιστρατεύοντας το χιούμορ μου. Τότε ήταν 
που επιχείρησα να γράψω αστεία και πήρα μια πρώτη 
γεύση του comedy writing. Άρχισα να της τα στέλνω, 
στο τρίτο αστείο με έκανε μπλοκ, και κάπως έτσι σκέ-
φτηκα «πού πας, έχω ακόμα εφτά σελίδες!». Οπότε 
πήγα στο πρώτο μου open mike και δοκίμασα και τα 
υπόλοιπα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΒΑΣΤΕΡΗΣ

Αν βρισκόμουν αντιμέτωπος με 
κάποιον που έχει παρατήσει ζώο, θα 
τον κατέδιδα στην αστυνομία. Δεν θα 
του έλεγα κάτι. Για να είναι ικανός να 
κάνει κάτι τέτοιο, δεν θα είχαν κάποια 
επιρροή πάνω του τα λόγια μου.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ 

ΖΩΩΝ
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#insta _pets

��� Αµάντα Σέιφριντ
Ο σκύλος της Αµάντα Σέιφριντ έχει ονοµατεπώνυµο και 
δικό του λογαριασµό στο Instagram. Ονοµάζεται Finn 
Seyfried και έχει 81.000 followers.

��� Τζένιφερ Άνιστον
Η αγαπηµένη του Χόλιγουντ δεν παραλείπει να παίρνει 
τον Κλάιντ µαζί της ακόµα και τις ηµέρες που εργάζεται.

��� Ρις Γουίδερσπουν
H 44χρονη σταρ λατρεύει τα µπουλντόγκ και έχει τρία.

��� Σαρλίζ Θερόν
Η πανέµορφη ηθοποιός λατρεύει τα σκυλάκια και έχει υι-
οθετήσει πέντε από καταφύγιο.

��� Γιώργος Καπουτζίδης
Ο ταλαντούχος Γιώργος Καπουτζίδης λατρεύει τις γάτες και 
η σελίδα του στο Instagram είναι γεµάτη µε εικόνες τους.

��� Σµαράγδα Καρύδη
Η γνωστή ηθοποιός λατρεύει τα ζώα. Συγκατοικεί µε ένα 
λευκό λαµπραντόρ, τον Γιάννη, που έχει δικό του λογα-

ριασµό στο Instagram, και µέχρι πρόσφατα µια µαύρη, 
τυφλή γάτα, τον Φώτη, που «έχασε» πέρυσι τον Απρίλιο.

��� Ζέτα Μακρυπούλια
Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν αγαπάει µόνο τον δικό της σκύ-
λο αλλά όλα τα ζωάκια και συχνά µέσα από τον λογαρια-
σµό της στο Instagram περνάει φιλοζωικά µηνύµατα.

��� Κώστα Τσιµίκας
Με την αναχώρησή του για Λίβερπουλ, ο Κώστας Τσιµί-
κας πιο πολύ απ’ όλους δυσκολεύτηκε να αποχωριστεί 
τους σκύλους του.

��� Τέιλορ Σουίφτ
Η Τέιλορ Σουίφτ είναι ερωτευµένη µε τις γάτες της, οι 
οποίες βρίσκονται κυριολεκτικά παντού.

��� Τζέραρντ Μπάτλερ
Ο γόης του Χόλιγουντ αγαπάει όλα τα θηλυκά, ειδικά τα 
τετράποδα, και ακόµα πιο ειδικά τη Σούσκα του.

��� Νικόλ Κίντµαν
Η Αυστραλή ηθοποιός έχει πολλά κατοικίδια και πρόσφα-
τα υιοθέτησε από καταφύγιο έναν ακόµη γάτο, τον Λούι.

��� Χιου Τζάκµαν
Ο δηµοφιλής ηθοποιός έχει δύο σκυλάκια, τον Νταλί και 
την Αλέγκρα, και πάντα βρίσκει χρόνο να τα πάει βόλτα.

���  Έµιλι Ρατακόφσκι
Το εκρηκτικό µοντέλο λατρεύει το λυκόσκυλό της, τον 
εντυπωσιακό Κολόµπο.

��� Σάλµα Χάγιεκ
Η φλογερή Μεξικάνα πάντα βρίσκει χρόνο για τον αγαπη-
µένο της σκύλο.

��� Σίντι Κρόφορντ
Τις µέρες της καραντίνας η Σίντι Κρόφορντ τις πέρασε 
αγκαλιά µε το σκυλάκι της.

��� Κατερίνα Λέχου
Η αγαπηµένη ηθοποιός δεν κάνει συχνά αναρτήσεις στο 
Instagram. Όταν το κάνει όµως, συχνά είναι µε την αγα-
πηµένη της σκυλίτσα.

��� Λιονέλ Μέσι
Ο σταρ της Μπαρτσελόνα λατρεύει τον θηριώδη σκύλο του.

Τι κοινό έχει η Τζένιφερ Άνιστον µε τη Σµαράγδα Καρύδη; Ο Χιου Τζάκµαν µε τον Γιώργο Καπουτζίδη; Ο Λιονέλ 
Μέσι µε τον Κώστα Τσιµίκα; Εκτός από το γεγονός πως είναι όλοι πετυχηµένοι και διάσηµοι, λατρεύουν τα κατοι-

κίδιά τους και δεν χάνουν την ευκαιρία να φωτογραφίζονται µαζί τους στο Instagram.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ 

ΖΩΩΝ



«Τα παιδιά αντλούν αυτοπεποίθηση  
από έναν σκύλο»

Η 
Έλενα Παλάγκα είναι επαγγελματίας εκ-
παιδεύτρια σκύλων, με εξειδίκευση στα 
σκυλιά βοηθούς για παιδιά με ορατές και 
μη ορατές αναπηρίες, και μας περιγράφει 
τη μοναδική σχέση που αναπτύσσουν τα 
παιδιά με τα ζώα.

Γιατί, θεωρείς, τα παιδιά έλκονται από τα ζώα;
Από μικρή ηλικία, τα παιδιά βρίσκουν τα ζώα συναρπαστικά 
και συχνά αναπτύσσουν ιδιαίτερες σχέσεις μαζί τους. Την 
περίοδο που τα παιδιά αρχίζουν να εξερευνούν τον κόσμο 
γύρω τους, έλκονται από πράγματα που κινούνται, εντυπω-
σιάζονται από έντονα χρώματα, διαφορετικά σχήματα, από 
γούνινα και τριχωτά αντικείμενα και παιχνίδια, με ενδιαφέ-
ροντες και διαφορετικούς θορύβους. Τα ζώα έχουν όλα 
αυτά τα στοιχεία και, το κυριότερο, έχουν τη δυνατότητα να 
αλληλεπιδράσουν με τα παιδιά. Αυτό κρατάει αμείωτο το 
ενδιαφέρον των παιδιών και κάνει τα ζώα διασκεδαστικά. 
Με λίγα λόγια, τα ζώα είναι η ιδανική παρέα των παιδιών. 
Τα περισσότερα παιδιά βλέπουν το αγαπημένο τους κατοι-
κίδιο σαν έναν σούπερ ήρωα, σαν έναν αδερφό ή αδερ-
φή που μαζί μοιράζονται μυστικά, πλάθουν ιστορίες, ζουν 
περιπέτειες, γελούν και παίζουν. Τα ζώα, που αγαπούν με 
ανιδιοτέλεια, συνδέονται βαθιά με τα παιδιά και τα αγαπούν 
ακριβώς γι’ αυτό που είναι, δεν κρίνουν και δεν περιμένουν 
ανταλλάγματα.

Διαρκώς διαβάζουμε έρευνες που υποστηρίζουν τη με-
γάλη επίδραση που έχει η σχέση κατοικιδίου-παιδιού στη 
γνωστική και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των 
παιδιών. Εσύ δουλεύεις εξίσου με τον σκύλο και το παιδί. 
Ισχύει κάτι τέτοιο;
Μπορεί τα ζώα και τα παιδιά να μιλούν διαφορετικές γλώσ-
σες, να ανήκουν σε διαφορετικά είδη, ωστόσο μπορούν να 
επικοινωνούν μεταξύ τους καταπληκτικά. Δουλεύοντας με 
ζώα, συγκεκριμένα με σκυλιά, αλλά και παιδιά, κατάλαβα 
πως αυτή η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους δεν συ-
γκρίνεται με καμία άλλη, είναι μοναδική και, χωρίς να υπερ-
βάλλω, θα πω πως είναι ευεργετική.
Τις περισσότερες φορές, ειδικά σε παιδιά με αναπηρία, αλλά 
και σε παιδιά χωρίς αναπηρία, η προσέγγιση και η αλληλεπί-
δραση με έναν ειδικό επιστήμονα, έναν δάσκαλο ή και μέλη 
της ίδιας της οικογένειάς τους απαιτεί περισσότερο χρόνο και 
τον «κατάλληλο» τρόπο για κάθε παιδί. Αυτό φαίνεται πως 
γίνεται αβίαστα και αυθόρμητα με έναν σκύλο. Το παιδί είναι 
πιο δεκτικό και πιο εύκολο στο να το προσεγγίσει ένα ζώο, 
π.χ. ένας σκύλος. Τα παιδιά αντλούν ηρεμία, δύναμη, ισορ-
ροπία, αυτοπεποίθηση από έναν σκύλο και, καθώς τον αντι-
μετωπίζουν σαν σύμμαχο και προστάτη τους, αφήνονται και 
αναπτύσσουν τη φαντασία τους, ανακαλύπτουν τα ταλέντα 
τους και γνωρίζουν καλύτερα τους εαυτούς τους. Τα παιδιά 
αρχίζουν να «διαβάζουν» τα ζώα, να παρατηρούν ή και να 
μιμούνται συμπεριφορές, να νοιάζονται γι’ αυτά, να προβλη-
ματίζονται και να συμπάσχουν με αυτά.

Σε περιπτώσεις παιδιών που πήραν σκυλιά ενισχύθηκε 
πολύ η σύνδεση μεταξύ γνώσης και συναισθήματος. Για 
παράδειγμα, θα μάθω να χτενίζω τον σκύλο μου για να φαί-
νεται όμορφος, θα ταΐσω τον σκύλο μου γιατί πρέπει να φάει 
για να είναι υγιής και δυνατός, θα του φτιάξω ένα σπίτι για 
να τον προστατέψω από το κρύο ή τη ζέστη, θα τον αφήσω 
να κοιμηθεί για να είναι ξεκούραστος και να παίζουμε με το 
μπαλάκι αργότερα.
Ένα από τα παιδιά με αναπηρία που πήρε σκύλο βοηθό έμα-
θε πως και ο σκύλος πρέπει να επισκέπτεται τον δικό του 
γιατρό, τον κτηνίατρο. Μπορεί οι εμπειρίες που είχε το παιδί 
από τις επισκέψεις του στους γιατρούς, λόγω της αναπηρί-
ας του, να μην ήταν ευχάριστες, όμως κατανόησε πως για 
να είναι καλά ο τετράποδος φίλος του πρέπει να πάει στον 
κτηνίατρο. Έδειξε ωριμότητα, ευαισθησία, συμπαράσταση, 
υπευθυνότητα και ενδιαφέρον και τον ακολουθεί με θάρρος 
σε κάθε του κτηνιατρική επίσκεψη. Το μεγαλύτερο όφελος 
αυτής της ιστορίας ήταν πως το παιδί έμαθε να αντιμετωπί-
ζει με θάρρος και τόλμη και τις δικές του επισκέψεις στους 
δικούς του γιατρούς. Ο σκύλος πλέον αποτελεί για το παιδί 
κίνητρο, στήριγμα, αλλά και παράδειγμα προς μίμηση.
Τα ζώα είναι συντροφιά, όμως έχουν κι αυτά ανάγκες και 
υποχρεώσεις και τα παιδιά αγαπούν να φροντίζουν και να 
καλύπτουν τις ανάγκες των φίλων τους κι αυτό σίγουρα 
αναπτύσσει αυτό που λέμε ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση 
είναι η ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να κα-
τανοεί τα συναισθήματα του άλλου. Με ένα επικοινωνιακό 
ζώο, όπως είναι ο σκύλος, οι συνθήκες για την ανάπτυξη της 
ενσυναίσθησης στο παιδί είναι οι κατάλληλες.
Τα παιδιά ασυναίσθητα αρχίζουν να ανοίγονται, εξωτερικεύ-
ουν τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν την ομιλία τους, 
μαθαίνουν να μοιράζονται, δημιουργούν παρέες και ομάδες, 
με απλά λόγια κοινωνικοποιούνται. Πόσες φορές έχουμε δει 
ταινίες όπου ένα ζωάκι έχει βοηθήσει παιδιά στο να αναπτύ-
ξουν μεταξύ τους φιλίες;

Τα κατοικίδια βιώνονται από τα παιδιά ως πραγματικοί 
φίλοι. Είναι όμως αυτό πραγματική φιλία;
Φυσικά και υπάρχει πραγματική φιλία μεταξύ παιδιών και 
ζώων, όπως υπάρχει και μεταξύ ζώων που ανήκουν σε 
διαφορετικά είδη. Μια φιλία περιλαμβάνει την εμπιστοσύνη, 
τη φροντίδα και την αρμονία. Ιδιαίτερα οι φιλίες που ανα-
πτύσσονται μεταξύ παιδιών και ζώων είναι πολύ ισχυρές. 
Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως η φιλία μεταξύ παιδιών 
και ζώων θα μπορούσε να έχει την ίδια ισχύ με την αδελ-
φική σχέση.

Μίλησέ μας για το Nina Service Dogs. Τι ακριβώς κάνετε;
O οργανισμός Nina Service Dogs είναι ένας μη κερδοσκο-
πικός οργανισμός που εκπαιδεύει σκύλους βοηθούς, κυ-
ρίως για παιδιά με αναπηρίες, κατ’ εξαίρεση για ενήλικες, 
αλλά και για άτομα με άνοια. Οι σκύλοι βοηθοί παιδιών με 
αναπηρίες μπορούν να βοηθήσουν παιδιά με ορατές ή και 
μη ορατές αναπηρίες, όπως σύνδρομα και διαταραχές. 
Οι γονείς που ενδιαφέρονται για έναν σκύλο βοηθό για το 
παιδί τους έρχονται σε επαφή μαζί μας και, εφόσον ελέγ-
ξουμε το ιατρικό ιστορικό και κρίνουμε πως ένας σκύλος 
βοηθός μπορεί να φανεί χρήσιμος για την περίπτωση του 
παιδιού τους, ξεκινά η διαδικασία. Η εκπαίδευση του σκύ-
λου διαρκεί περίπου δύο χρόνια και το matching μεταξύ 
σκύλου βοηθού και παιδιού δεν γίνεται από την αρχή. Εκ-
παιδεύονται ταυτόχρονα δύο-τρία σκυλιά και εκπαιδεύονται 
για διάφορα καθήκοντα εργασίας, ώστε να φανούν και τα 
«ταλέντα» του κάθε σκύλου. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι 
να μάθει ο σκύλος να εκτελεί συγκεκριμένες εντολές και να 
έχει συγκεκριμένα καθήκοντα εργασίας που θα συμβάλουν 
στη βελτίωση της ψυχική ή σωματικής υγείας του παιδιού. 
Τα οφέλη είναι πολλά και η εκπαίδευση γίνεται εξατομικευ-
μένα για κάθε περίπτωση και αναπηρία. Κάποια σκυλιά π.χ. 
έχουν καλύτερη όσφρηση και θα ήταν καλύτερα για παιδιά 
με επιληπτικές κρίσεις, άλλες κρίσεις, μετατραυματικό στρες 
ή διαβήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η μύτη τους είναι σημα-
ντική, ώστε να μπορούν να μυρίζουν τις χημικές μεταβολές 
που συμβαίνουν στο σώμα(σάλιο ή ιδρώτα) και να προειδο-
ποιούν. Σε περιπτώσεις με κινητικές δυσκολίες ίσως χρει-
αστεί ένας μεγαλόσωμος σκύλος βοηθός, για ισορροπία. Το 
πιο σημαντικό απ’ όλα είναι να γίνει το δέσιμο μεταξύ παι-
διού ή ενήλικα με αναπηρία και του σκύλου βοηθού και σε 
αυτό δίνουμε μεγάλη βαρύτητα και δουλεύουμε πολύ με τα 
παιδιά και τις οικογένειές τους.

ΕΛΕΝΑ ΠΑΛΑΓΚΑ
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INFO
Nina Service Dogs
Website: www.ninaservicedogs.com
Email: ninaservicedogs@gmail.com
Instagram: Nina Service Dogs
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«Το σωστό πρόγραμμα και η ρουτίνα είναι 
τα μυστικά για έναν ευτυχισμένο σκύλο»

Ε
παγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, ο Βα-
σίλης Μπορομπόκας μάς εξηγεί πως το 
να αποκτήσουμε σκύλο δεν είναι μια εύ-
κολη διαδικασία βγαλμένη από ταινίες της 
Disney, μας αποκαλύπτει χρυσές συμβου-
λές για τη συμβίωση μαζί του, ποιος σκύ-

λος μάς ταιριάζει και γιατί η γάτα είναι παρεξηγημένο ζώο.

Η ερώτηση «τι κατοικίδιο να διαλέξω;» είναι πολύ γε-
νική και δεν θα βοηθήσει την κουβέντα μας. Έτσι, θα 
σε βοηθήσω. Έστω πως ζω μόνη μου και δεν διαθέτω 
πολύ χρόνο, τι ζωάκι να διαλέξω;
Μακάρι πολλοί άνθρωποι να απηύθυναν την ίδια 
ερώτηση στους εαυτούς τους… Δυστυχώς, βάζεις 
στο τραπέζι, με μια απλή και στοχευμένη ερώτηση, το 
μεγαλύτερο πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους κηδεμό-
νες σκύλων. Και λέω σκύλων καθώς είναι ένα ζώο το 
οποίο χρειάζεται πολύ χρόνο και ασχολία. Επομένως, 
θα πρότεινα γάτα! Είναι ένα πολύ συναισθηματικό και 
δοτικό πλάσμα, ένα κοινωνικό και τρυφερό πλάσμα, 
το οποίο αντικειμενικά δεν έχει τις ανάγκες και τη 
ρουτίνα που χρειάζεται ο σκύλος. Πάρα πολλές φο-
ρές έχω δεχτεί αυτή την ερώτηση στο τηλέφωνο από 
ανθρώπους που ενδιαφέρονται για σκύλο, αλλά προ-
σπαθώ ευγενικά να τους αποτρέψω. Αυτό βέβαια δεν 
σημαίνει πως ένας εργένης δεν μπορεί να έχει σκύλο. 
Έχω δεκάδες πελάτες που ζουν μόνοι τους και είναι 
εξαιρετικοί «σκυλογονείς». Όμως έχουν το απαραίτητο 
στοιχείο που χρειάζεται για να πάει καλά η σχέση τους: 
τον χρόνο.

Και αν πρόκειται για οικογένεια με παιδιά; Τι συμβου-
λές θα έδινες; Πώς να διαλέξουν το κατοικίδιό τους;
Θα προσπαθούσα να καταλάβω και να μάθω αν θέλουν 
και οι ίδιοι το κατοικίδιο ή αν είναι μια κίνηση μόνο για χα-
τίρι των παιδιών. Στη δεύτερη περίπτωση, εξηγώ αναλυ-
τικά πως δεν είναι σοφή κίνηση, εκτός αν τα παιδιά είναι 
σε ηλικιακή φάση που μπορούν να επιφορτιστούν με την 
καθημερινή φροντίδα του ζώου. Γενικώς, προσπαθώ να 
εξηγήσω τι είναι, τι σημαίνει «έχω ζώο». Εάν, για παρά-
δειγμα, με ρωτήσουν (όπως συνήθως γίνεται για σκύλο), 
τους λέω και τα «αρνητικά» της υπόθεσης. Δεν μπορεί 
κάποιος να φέρει έναν σκύλο στο σπίτι του και μετά να πει 
«δεν ήξερα». Εξηγώ ξεκάθαρα και με ειλικρίνεια τις ανά-
γκες, την ενδεχόμενη αλλαγή του προγράμματος που θα 
επιφέρει η έλευση του σκύλου, και μετά τους καθοδηγώ 
στην κατάλληλη επιλογή. Αυτό έχει να κάνει με τη σύνθε-
ση της οικογένειας, τις ηλικίες των παιδιών, όπως είπα, 
το αν τους αρέσουν οι ενεργητικοί ή οι χαλαροί σκύλοι, 
εάν έχουν εμπειρία ή όχι. Πάντοτε, τέλος, υπογραμμίζω 
την ανάγκη για βόλτες, παιχνίδι, αγάπη και σταθερό πε-
ριβάλλον.

Παίζει ρόλο η ηλικία των παιδιών σε μια οικογένεια 
σχετικά με το σκυλάκι που θα διαλέξουν;
Σαφώς και παίζει. Κατ’ αρχάς, για τους ίδιους τους γονείς. 
Ένα παιδάκι λίγο μεγαλύτερο, που μπορεί να αυτοεξυ-
πηρετείται, δίνει λίγο παραπάνω χρόνο στους γονείς να 
ασχοληθούν, ειδικά τις πρώτες μέρες, με το κουταβάκι. 
Μην ξεχνάμε πως κι αυτό μωράκι είναι, με ό,τι αυτό συ-

νεπάγεται. Συνήθως εξηγώ στους γονείς και στα παιδά-
κια πώς πρέπει να παίζουμε, να μην «καλλιεργούμε» το 
ατσούμπαλο παιχνίδι, ειδικά με το στόμα, καθώς πολλοί 
γονείς με καλούν και παραπονιούνται πως το κουτάβι 
«δαγκώνει» το παιδί τους. Εξηγώ από το πρώτο μάθημα 
τα βασικά. Για παράδειγμα, ότι αλλάζει δόντια και πως για 
μερικές εβδομάδες έχει την τάση να δαγκώνει τα πάντα, 
πως έχει ανάγκη για ύπνο και δεν είναι το παιχνίδι μας, 
πως πρέπει να το καθοδηγήσουμε για την τουαλέτα του, 
πως χρειάζεται επιβράβευση και όρια. Συνήθως τα παι-
δάκια που βρίσκονται σε μεγαλύτερες ηλικίες και μπο-
ρούν να συμμετάσχουν στα καθημερινά το χαίρονται με 
την ψυχή τους. Είναι κάτι που βλέπω λόγω του επαγγέλ-
ματός μου.

Κουτάβι ή ενήλικος σκύλος;
Οι περισσότεροι άνθρωποι διαλέγουν κουτάβι. Γιατί είναι 
χαριτωμένο, επειδή έχει πλάκα, είναι τρυφερό και αστείο, 
γιατί θέλουν να χτίσουν μνήμες από την αρχή, επειδή θέ-
λουν να ξέρουν «τι σκύλο θα έχουν». Όλα καλά, λοιπόν; 
Όχι! Ένα κουτάβι κάνει ζημιές, είναι υπερκινητικό, δεν κα-
ταλαβαίνει τι σημαίνει «μη», θέλει πολλή προσπάθεια για 
την τουαλέτα του, μπορεί να κλαίει όταν μένει μόνο του, 
να έχει μονίμως το μυαλό του στη σκανταλιά και πολλά 
ακόμη. Όταν με καλούν άνθρωποι με κουτάβια και μου 
απαριθμούν τα «κουταβοπροβλήματα» θυμωμένοι και 
απογοητευμένοι μαζί του, εκπλήσσομαι. «Μα δεν γνωρί-
ζατε τι σημαίνει κουτάβι;» ρωτάω συνήθως. Και όμως, 
οι περισσότεροι θέλουν τα plus της συμβίωσης με ένα 
κουτάβι, χωρίς όμως τον κόπο και την κούραση που τα 
συνοδεύουν. Εκεί, λοιπόν, απαντώ ξεκάθαρα: Ενήλικος 
σκύλος! Στο 99% των περιπτώσεων πρόκειται για ώριμα 
πλάσματα, κοινωνικά, με αντίληψη και διάθεση να μας 
καταλάβουν. Αυτή την περίοδο δουλεύω με πολλά σκυ-
λιά τα οποία έφυγαν από καταφύγια για τα νέα σπίτια τους 
και είναι διαμάντια.

Θηλυκό ή αρσενικό;
Η δική μου άποψη είναι θηλυκό. Αυτό βέβαια αφορά 
εμένα και δεν θέλω να επηρεάσω κάποιον. Επιλέγω θη-
λυκό, καθώς σε όλη μου τη ζωή είμαι με σκυλιά, είτε της 
οικογένειάς μου είτε των πελατών μου. Έχω παρατηρή-
σει, λοιπόν, πως το μέσο θηλυκό σκυλί είναι πιο ήρεμο, 
πιο κοινωνικό και λιγότερο κυριαρχικό. Αν προσέξετε, 
οι περισσότεροι ιδιοκτήτες σκύλων στον δρόμο ρωτούν 
«συγνώμη, αρσενικός είναι; Γιατί ο δικός μου δεν τα πάει 
καλά με τους υπόλοιπους αρσενικούς». Εν πολλοίς, είναι 
φυσιολογικό, οι αρσενικοί συνήθως είναι πιο κυρίαρχα 
ζώα, όπως άλλωστε συμβαίνει σχεδόν με όλα τα πλά-
σματα του ζωικού βασιλείου. Όσοι επιλέγουν αρσενικούς 
σκύλους θα πρότεινα εξαρχής να εστιάσουν στην κοινω-
νικοποίηση, στη σωστή εκπαίδευση και θετική προσέγγι-

ΒΑΣΊΛΗΣ ΜΠΟΡΟΜΠΟΚΑΣ

Εξηγώ από το πρώτο μάθημα τα βα-
σικά. Για παράδειγμα, ότι το κουτάβι 
αλλάζει δόντια και πως για μερικές 
εβδομάδες έχει την τάση να δαγκώνει 
τα πάντα, πως έχει ανάγκη για ύπνο 
και δεν είναι το παιχνίδι μας, πως 
πρέπει να το καθοδηγήσουμε για την 
τουαλέτα του, πως χρειάζεται επιβρά-
βευση και όρια.
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ση, ώστε να μην προκύψουν θέματα στο μέλλον. Δεν είναι 
λίγες οι φορές που με καλούν κηδεμόνες σκύλων μετά 
τον πρώτο χρόνο, καθώς εκεί ξεκινούν να «βγαίνουν» τα 
θέματα.

Είναι η γάτα παρεξηγημένο ζώο;
Πάρα πολύ. Έζησα 13 χρόνια με έναν γάτο, τον Σάββα. 
Ήταν υπέροχος, εξωστρεφής, κοινωνικός και τρυφερός. 
Θα τον σκέφτομαι πάντοτε με συγκίνηση και αγάπη. Όταν 
γεννήθηκε ο γιος μου, ο γάτος μας ήταν 4 ετών. Από την 
πρώτη στιγμή που επιστρέψαμε από το μαιευτήριο υπο-
δέχτηκε τον Φοίβο με απέραντη αγάπη και καλοσύνη. 
Δυστυχώς, φέτος την άνοιξη μας αποχαιρέτησε. Μετά 
από μερικές ημέρες βρήκαμε δύο θηλυκά γατάκια, τα 
οποία σώσαμε και πλέον ανήκουν στην οικογένειά μας. 
Η γάτα έχει άλλους ρυθμούς, διαφορετικό τρόπο έκφρα-
σης και ζωής. Δίνει αγάπη, δείχνει νοιάξιμο, χρειάζεται 
επαφή και της αρέσει πολύ η αλληλεπίδραση, απλώς 
θέλει τον… χρόνο της. Είναι, λοιπόν, άδικο γι’ αυτήν να τη 
συγκρίνουμε με ένα πολύ εξωστρεφές ζώο (τον σκύλο), 
ο οποίος μας συντροφεύει δεκάδες χιλιάδες χρόνια, κάτι 
που έχει περάσει στο DNA του.

Αν κάποιος που θέλει να πάρει κατοικίδιο έχει μικρό 
χώρο, μπορεί;
Σαφώς! Έχω δει ευτυχισμένα σκυλιά σε μικρά διαμε-
ρίσματα και γκαρσονιέρες. Θυμάμαι έναν από τους πιο 
χαρούμενους μαθητές μου. Ένας υπέροχος ημιαιμά-
κος, ο οποίος ζούσε με τη φοιτήτρια «μαμά» του σε μια 
γκαρσονιέρα στα Εξάρχεια. Τι τον έκανε τόσο χαρούμενο; 
Οι συχνές βόλτες, ο χρόνος και η ασχολία της κοπέλας. 
Στον αντίποδα, έχω συναντήσει σκύλους οι οποίοι δεν 
είχαν γνωρίσει τη χαρά της βόλτας και της κοινωνικότη-
τας, καθώς ζούσαν σε τεράστιες βίλες. Ο σκύλος δεν θα 
ευτυχήσει λόγω του χώρου που θα του προσφέρουμε, 
αλλά λόγω του σωστού και ποιοτικού χρόνου που θα του 
διαθέσουμε.

Ποιοι είναι οι πρώτοι πέντε κανόνες που πρέπει να ακο-
λουθήσει κάποιος μόλις πάρει έναν σκύλο; Τι πρέπει να 
κάνει μόλις τον φέρει σπίτι του;
Αγάπη, βόλτες, όρια, σωστή διατροφή και κτηνιατρική επί-
βλεψη. Πρέπει, λοιπόν, με το «καλημέρα σας» να δείξου-
με στον σκύλο την αγάπη μας και το νοιάξιμό μας. Είναι 
ζωτικής σημασίας, για να νιώσει ασφαλής και πλήρης. Εν 
συνεχεία, όταν τελειώσει με τα εμβόλια, ξεκινάμε τις βόλ-
τες του. Θεωρώ πως το σωστό πρόγραμμα και η ρουτίνα 
είναι τα μυστικά για έναν ευτυχισμένο σκύλο. Τέλος, χρει-
άζεται να δείξουμε με σταθερότητα και συνέπεια τι δεν θέ-
λουμε να κάνει. Πρέπει πρώτα απ’ όλα να συνεννοηθού-
με μεταξύ μας για το τι είναι αποδεκτό και τι όχι. Συνήθως 
οι άνθρωποι μπερδεύουμε τον σκύλο, με αποτέλεσμα να 
δημιουργεί «κακές» συμπεριφορές.

Αντίστοιχα, πώς θα μας συμβούλευες να συμπεριφερ-
θούμε σε μια γάτα που μόλις πήραμε σπίτι;
Θα την αφήσουμε να εξερευνήσει, να βρει τον χώρο 
της και να νιώσει άνετα. Όσο νιώθει άνετα, τόσο θα 
κατακτά χώρο. Καλό είναι βέβαια να φροντίσουμε για 
την ασφάλειά της, ειδικά αν είναι γατάκι, καθώς είναι 
πολύ περίεργα. Από την πρώτη κιόλας μέρα βάζουμε 
την τουαλέτα της με την άμμο, καθώς θα τη βρει αμέ-

σως, χωρίς καμία προσπάθεια.

Γιατί δεν πρέπει να αγοράζουμε μικρά ζώα;
Στη χώρα μας, δυστυχώς, υπάρχουν χιλιάδες αδέσποτα. 
Μπορούμε να ξεκινήσουμε από κει. Στο πατρικό μου εί-
χαμε εφτά σκύλους, εκ των οποίων οι έξι είχαν μαζευτεί 
από τους δρόμους. Αν όμως θέλουμε ένα καθαρόαιμο, 
θα πρέπει να το πάρουμε την κατάλληλη περίοδο, αφού 
πρώτα έχει απογαλακτιστεί, έχει ζήσει με τη μητέρα του 
και τα αδέρφια του και νιώθει πλέον αυτόνομο.

Αν κάποιος επιθυμεί συγκεκριμένη ράτσα σκύλου ή 
γάτας, πώς μπορεί με υπευθυνότητα και σεβασμό στα 
δικαιώματα των ζώων να βρει και να αγοράσει την αγα-
πημένη του ράτσα;
Θα πρέπει να στραφεί σε έναν νόμιμο, πιστοποιημένο 
εκτροφέα, ο οποίος θα του εξηγήσει τα πάντα για τη φυλή 
και θα τον καθοδηγήσει. Πολλοί εκτροφείς κρίνουν και 
αποτρέπουν ανθρώπους από το να πάρουν κουτάβι και 
αυτό είναι κάτι που τους τιμά, καθώς αποδεικνύουν ότι 
δεν είναι το κέρδος το μόνο ζητούμενο. Θέλουν να ξέ-
ρουν ότι τα κουτάβια τους θα πάνε σε κατάλληλα σπίτια. 
Η Sugar είναι ένα λαμπραντόρ το οποίο πήρα από την κ. 
Μπαλτζάκη, μια εκτροφέα με απίστευτη αγάπη, πάθος και 
ηθική.

Εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου ράτσα σκύλου;
Έχω ζήσει με πολλούς σκύλους. Με οκτώ ημίαιμους, 
έναν γερμανικό ποιμενικό και τώρα με ένα θηλυκό λα-
μπραντόρ. Νομίζω πως αυτή η φυλή μού ταιριάζει γάντι. 
Είναι κοινωνικά και εξωστρεφή, τους αρέσουν οι αθλητι-
κές δραστηριότητες, είναι παιχνιδιάρικα, είναι πανέξυπνα 

και γελαστά, λατρεύουν την οικογένεια και τα υπόλοιπα 
ζώα και γενικά έχουν ένα γλυκό ταμπεραμέντο που μου 
αρέσει πάρα πολύ.

Τι είδους προβλήματα συμπεριφοράς έχουν οι «πελά-
τες» σου;
Ωραία ερώτηση… Αρκετά, και μερικά από αυτά δυσκο-
λεύουν αφάνταστα τη συνεργασία μας. Οι περισσότεροι, 
δυστυχώς, δεν ξέρουν τι σημαίνει σκύλος. Δεν γνωρίζουν 
τι απαιτήσεις έχει αυτό το πλάσμα, του ζητούν πάρα πολλά, 
χωρίς να τον έχουν διδάξει πρώτα. Αντιμετωπίζω κουρα-
σμένους, θυμωμένους, απογοητευμένους ανθρώπους, 
οι οποίοι άφησαν τον κόμπο να φτάσει στο χτένι. Συνήθως 
στρέφονται στον εκπαιδευτή για βοήθεια όταν τα πράγ-
ματα με τον σκύλο τους είναι πολύ άσχημα. Συνηθίζω να 
λέω και να γράφω πως η εκπαίδευση δεν είναι «η τελευ-
ταία ευκαιρία» του σκύλου μας. Είναι μια γόνιμη, όμορφη 
και σημαντική διαδικασία, με την οποία κερδίζουν και οι 
άνθρωποι πέρα από τον σκύλο. Επειδή όμως θέλω να 
κλείσω με έναν αισιόδοξο τόνο, θα σταθώ στους εξαιρε-
τικούς κηδεμόνες, που το παλεύουν πολύ, που προσπα-
θούν για το καλύτερο του σκύλου τους, ακούν προσεκτικά 
και δουλεύουν πολύ και, τέλος, αγαπάνε τον σκύλο τους 
ως ισότιμο μέλος της οικογένειάς τους.

Ο σκύλος δεν θα ευτυχήσει λόγω του χώρου που θα του προ-
σφέρουμε, αλλά λόγω του σωστού και ποιοτικού χρόνου που θα 
του διαθέσουμε.
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INFO
www.happydogs.gr
Facebook : HappyDogs.gr – Vasilis Borompokas
Instagram: vasilis_borompokas
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Εκπαιδευτική εκδρομή  
στη φάρμα με τα άλογα

Τ
ο φιλοζωικό σωματείο Rancheros στην 
παραλία της Αγίας Άννας, Αγκάλη, στη Β. 
Εύβοια δημιουργήθηκε το 2015. Σκοπός 
του είναι η περίθαλψη εγκαταλελειμμένων 
ιπποειδών (άλογα και γαϊδουράκια) και η 
διάσωση των κακοποιημένων. Κυρίως, η 

μετάδοση του φιλοζωικού μηνύματος μέσα από ομαδι-
κές εκπαιδευτικές δράσεις, που απευθύνονται κυρίως σε 
παιδιά.
Στο Rancheros πραγματοποιούνται επισκέψεις σχολείων 
για ένα μοναδικό βιωματικό εργαστήριο. Μπορούν να 
συμμετάσχουν μαθητές όλων των ηλικιών, από νήπια 
έως και παιδιά της Γ΄ Λυκείου. Πέρα από το γεγονός ότι 
τα παιδιά κάνουν μια εκδρομή στη φύση, μακριά από τις 
αίθουσες και τα θρανία, μια επίσκεψη στο Rancheros έχει 
πολλά ακόμη οφέλη:
•  Πραγματοποιείται μια πολύ ουσιαστική γνωριμία με το 

άλογο και το γαϊδουράκι.
•  Τα παιδιά μαθαίνουν τις αρχές της φιλοζωίας και του 

σεβασμού.
•  Έρχονται σε κοντινή επαφή με το άλογο και το γαϊδου-

ράκι και ανακαλύπτουν τα συναισθήματα που δημιουρ-
γούνται από μια τέτοια επαφή.

•  Πραγματοποιούν ασκήσεις εδάφους με τα άλογα (αν τα 
παιδιά είναι μικρά, οι ασκήσεις γίνονται με μικρόσωμα 
πόνι).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παιδιά 6-12 χρονών

Μέρος Α΄: Η γνωριμία
Η ιστορία του αλόγου και του γαϊδουριού: Από πού ήρ-
θαν το άλογο και ο γάιδαρος, πότε εξημερώθηκαν, ποιο 
είναι το φυσικό τους περιβάλλον, τι τα έκανε τόσο ιδιαί-
τερα, τι τους αρέσει, τι απεχθάνονται, πώς βοήθησαν τον 
ανθρώπινο πολιτισμό να επιβιώσει: στη γεωργία, στις 
μεταφορές, στον πόλεμο. Αυτά και πολλά άλλα θα απα-
ντηθούν μέσα από εικόνες και με διαδραστικό, βιωματικό 
τρόπο στο σχολείο του Rancheros.
Η κοινωνία των αλόγων και των γαϊδουριών: Έξω από 
τον περιφραγμένο χώρο γνωρίζουμε τα άλογα και τα γαϊ-
δουράκια του Rancheros, την ιστορία και τον διαφορετικό 
χαρακτήρα του καθενός, ενώ παρακολουθώντας το κο-
πάδι ερχόμαστε σε επαφή με την ιεραρχία, τη λειτουργία 
της ομάδας και τις ισορροπίες που υπάρχουν μέσα σε 
αυτήν.
Η φυσιολογία: Ποια χρώματα βλέπουν τα άλογα και τα 
γαϊδουράκια; Πώς αναπνέουν; Πώς καταπίνουν; Πόσα 
μωρά κάνουν; Πόσο καιρό κυοφορούν και πόσο καιρό 
θηλάζουν; Πώς είναι από κοντά τα πόδια των αλόγων και 
των γαϊδουριών, πόσα δάχτυλα έχουν, γιατί έχουν τόσο 

μεγάλα αυτιά τα γαϊδουράκια; Τι φοβούνται και τι τους 
αρέσει;
Διατροφή: Η βόλτα συνεχίζεται με μια επίσκεψη στον 
αχυρώνα. Ανάμεσα στα στοιβαγμένα δεμάτια (μπάλες) 
τροφής, μαθαίνουμε ποιο είναι το άχυρο και ποιος ο 
σανός, καθώς και τι πρέπει και τι δεν πρέπει να τρώει ο 
καινούργιος μας φίλος. Είναι η στιγμή που θα θυμηθούμε 
ποια είναι τα δημητριακά, τα φρούτα, και ποια από αυτά 
τρώμε κι εμείς και σε ποια μορφή.
Εξοπλισμός: Το πρώτο μέρος του προγράμματος ολο-
κληρώνεται μαθαίνοντας τον εξοπλισμό των αλόγων και 
των γαϊδουριών μας. Τι είναι καπίστρι και αναβολέας; 
Πώς μπαίνει η σέλα; Γιατί στο Rancheros τα αλογάκια δεν 
φοράνε πέταλα;
Μαθαίνουμε τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται όταν 
ένα αλογάκι ή ένα γαϊδουράκι εργάζεται, ώστε να μην τα-
λαιπωρείται.

Μέρος Β΄: Φροντίδα και επαφή
Στη συνέχεια έρχεται αυτό που όλοι περιμένουν. Η επα-
φή με τα αλογάκια και τα γαϊδουράκια μας. Βγάζουμε 
δύο ζωάκια (ένα άλογο και ένα γαϊδούρι) στον χώρο των 
παιδιών και, αφού μάθουμε πώς να τα προσεγγίζουμε, 
τα πλησιάζουμε για να τα φροντίσουμε. Είναι η ώρα για 
ατελείωτα χάδια και αγκαλιές, παράλληλα με το σωστό 
βούρτσισμα.
Η εικόνα είναι μαγική όταν αντικρίζεις τα παιδιά δίπλα σε 
αυτά τα μεγάλα ζώα, να εμπιστεύονται και να χαλαρώ-
νουν, ενώ τα άλογα και τα γαϊδουράκια με τη σειρά τους 
πραγματικά να απολαμβάνουν την παρέα των μικρών 

τους φίλων.
Η επίσκεψη στο Rancheros κλείνει με την επαφή με τα 
εκπαιδευμένα μας σκυλάκια. Βάζουμε περιλαίμιο, κρα-
τάμε οδηγό και τα πηγαίνουμε μια βόλτα. Μαθαίνουμε 
πώς δημιουργούνται τα αδέσποτα, τι απαιτήσεις έχει ένα 
κατοικίδιο σκυλί, τι τρώνε και γιατί ο σκύλος θεωρείται ο 
καλύτερος φίλος του ανθρώπου.

Μέρος Γ΄: Το παιχνίδι του χαμένου θησαυρού
Τα παιδιά, αφού έχουν μάθει τα πάντα για τα ζωάκια του 
Rancheros, καλούνται με τον χάρτη του ράντσου στο χέρι 
να απαντήσουν σε ερωτήσεις-γρίφους. O κάθε γρίφος 
οδηγεί στον επόμενο. «Ο μονόφθαλμος γίγαντας ξέρει 
ένα μυστικό», «Το σκυλάκι με τα δύο ονόματα ξέρει πού 
είναι ο θησαυρός»… Πού βρίσκεται, λοιπόν, κρυμμένος 
ο χαμένος θησαυρός, το πολυπόθητο κλειδί που θα μας 
οδηγήσει στην αποθήκη των καρότων με τα οποία θα ταΐ-
σουμε τα αλογάκια και τα γαϊδουράκια;

Μέρος Δ΄: Τα άλογα στις τέχνες – ζωγραφική και έκ-
θεση
Από τους πίνακες του Ντεγκά και του Φασιανού στις αγιο-
γραφίες στις ορθόδοξες εκκλησίες. Από τους στίχους του 
Νικηφόρου Βρεττάκου μέχρι τη μουσική του Γρηγόρη 
Μπιθικώτση και τα παιδικά τραγούδια. Από τα κινούμενα 
σχέδια μέχρι τις ταινίες του Χόλιγουντ. Από τα εμπορικά 
σήματα αυτοκινήτων μέχρι τα σύμβολα ιπποτών και πο-
δοσφαιρικών ομάδων. Το άλογο είναι σύμβολο ομορ-
φιάς, δύναμης και μεγαλείου. Με τη σειρά μας, φτιάχνου-
με τα δικά μας τραγούδια και τις δικές μας ζωγραφιές. 
Μαρκαδόροι, μπλοκ ζωγραφικής, επιτραπέζια παιχνίδια 
και άλλες κατασκευές φιλοξενούνται στο «τραπέζι των 
παιδιών».

Μέρος Ε΄: Πικνίκ στο δάσος
Συνιστούμε τα παιδιά να φέρνουν το δικό τους κολατσιό 
από το σπίτι, ανάλογα με το διατροφικό πρόγραμμα του 
καθενός. Ωστόσο, στο Rancheros περιμένουν τα παιδιά 
φρέσκες σφολιάτες, χυμοί, φρούτα και νερό. Αφού ολο-
κληρώσουμε το γεύμα μας, μαθαίνουμε πώς ανακυκλώ-
νουμε τα υλικά με τα οποία ήταν τυλιγμένο το φαγητό μας 
και πώς βάζουμε στον κομποστοποιητή τις φλούδες και 
τα κουκούτσια από τα φρούτα μας.

INFO
Κόστος: €2 ανά παιδί
Επικοινωνία: 6976 687977
http://www.rancheros.gr/
https://www.facebook.com/rancherosfarm/

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ 
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Μ
ια συζήτηση 
με ένα μέλος 
της «dream 
team» της 
άρσης βαρών, 
της εθνικής ο-

μάδας άρσης βαρών που μεγαλούργησε 
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρ-
κελώνης το 1992 μέχρι τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Αθήνας το 2004, είναι πάντα 
ενδιαφέρουσα. Άλλωστε τα χρόνια που α-
κολούθησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Πεκίνου το 2008 το άθλημα βρέθηκε 
σε ελεύθερη πτώση στην Ελλάδα και πα-
γκοσμίως, με συζητήσεις μεταξύ των αρ-
μοδίων ακόμη και για την απώλεια της ο-
λυμπιακής του ταυτότητας.
Κυρίως, όμως, είναι ενδιαφέρουσα για 
όσα διαδραματίζονται τους τελευταίους 
μήνες μεταξύ των πρώην μελών της ομά-
δας-πρότυπο, μεταξύ μιας «οικογένειας», 
όπως τη χαρακτήριζαν πολλοί, με τον 
πρόεδρο της ΕΟΑΒ Πύρρο Δήμα από τη 
μία πλευρά και την πλειονότητα της υπό-
λοιπης dream team από την άλλη.
Με λίγα κιλά παραπάνω και λίγα γκρίζα 
μαλλιά, ο Γιώργος Τζελίλης εξακολουθεί 
να μη «μασάει» τα λόγια του…

Τι σας οδήγησε να μπείτε στην κίνηση 
για τη δημιουργία της Πρωτοβουλίας Δι-

ΓΙΏΡΓΟΣ ΤΖΕΛΙΛΗΣ

«Ο Πύρρος βούλιαξε  
το καράβι!»

άσωσης της Άρσης Βαρών; Γνωρίζω ότι 
είχατε απομακρυνθεί οικειοθελώς από 
το άθλημα εδώ και πολλά χρόνια.
Πράγματι, είχα απομακρυνθεί από το ά-
θλημα εδώ και πολλά χρόνια, γιατί με πί-
κραιναν πολύ όσα έβλεπα να συμβαίνουν. 
Τώρα, όμως, και με ευκαιρία τον νέο α-
θλητικό νόμο, είδαμε ότι υπάρχει ελπίδα 
για αλλαγή. Αποφασίσαμε, λοιπόν, μια 
ομάδα ανθρώπων που επί χρόνια δουλέ-
ψαμε ενωμένοι για την επικράτηση του 
αθλήματος και δοξάσαμε την Ελλάδα, να 
κινηθούμε και να δημιουργήσουμε αυτή 
την πρωτοβουλία, ώστε να αναλάβουμε – 
ελπίζουμε– την ομοσπονδία και να αλλά-
ξουμε τα πράγματα.

Είστε από τους ανθρώπους που έζησαν 
την απόλυτη δόξα με εκείνη την ομάδα. 
Από το ζενίθ στο ναδίρ. Τι συνέβη τε-
λικά;
Πιστεύω ότι η εμπλοκή κάποιων από την 
ομάδα στην πολιτική ήταν αυτό που μας 
έβγαλε από τον στόχο μας. Άρχισαν να α-
κολουθούν τη «γραμμή» που τους υπο-
δείκνυαν και όχι αυτό που πίστευαν οι 
ίδιοι ότι έπρεπε να κάνουν. Έτσι, κάποιος 
που έχει αγαπηθεί πολύ και αντιμετωπί-
ζεται ως ήρωας, αν ανακατευτεί με την πο-
λιτική, μπορεί να μισηθεί το ίδιο έντονα. 
Επίσης, εμείς ήμασταν μια ομάδα-οικο-

γένεια, σχεδόν ζούσαμε μαζί. Η συνέχεια 
δεν ήταν ανάλογη. Ίσως να ήταν και ση-
μεία των καιρών.

Πώς ένα «είδωλο», σαν τον Πύρρο Δήμα, 
μετατράπηκε σε πρόβλημα; 
Όλοι γνωρίζουμε την αθλητική αξία του 
Πύρρου Δήμα, όπως βέβαια και των 
άλλων πολύ μεγάλων αθλητών της άρσης 
βαρών, του Κάχι Κακιασβίλι, του Βίκτωρα 
Μήτρου, του Λεωνίδα Σαμπάνη, του Βα-
λέριου Λεωνίδη, του Λεωνίδα Κόκκα, του 
Χρήστου Σπύρου, της Μαρίας Χριστο-
φορίδου, της Ιωάννας Χατζηιωάννου, της 
Άννας Στρούμπου κ.ά., γιατί όλοι σε αυτή 
την ομάδα ήμασταν πολύ μεγάλοι αθλη-
τές. Μπορεί ο Πύρρος να υπήρξε καλός α-
θλητής, διοικητικά όμως δεν τα κατάφερε, 
απέτυχε.
Είναι λυπηρό και απογοητευτικό να βλέ-
πεις έναν αθλητή να μην πονάει και να μη 
νοιάζεται για τους αθλητές της ομοσπον-
δίας του… Δυστυχώς, απέδειξε ότι δεν δια-
φέρει σε τίποτα από τους καρεκλοκένταυ-
ρους παράγοντες που δεν έχουν ιδρώσει 
ποτέ τη φανέλα τους. Αυτό δεν σημαίνει 
βέβαια ότι μπορούμε να κάνουμε γενι-
κεύσεις. Ούτε ότι κάνουν οι αθλητές για 
παραγοντικές θέσεις ούτε ότι δεν κάνουν 
συνολικά. Άλλωστε έχουμε δει αρκετούς 
αθλητές με πολύ επιτυχημένες πορείες 
σε διοικητικά ομοσπονδιών στο εξωτε-
ρικό, όπως π.χ. του Κάχι Κακιασβίλι, του 
Σεργκέι Μπούμκα, του Σερ Σεμπάστιαν 
Κόε κ.ά. Εμείς, όπως σας είπα, είμαστε μια 
ομάδα, όχι μόνο αθλητών, που έχουμε ως 
μοναδικό μας κίνητρο την αγάπη για το ά-
θλημά μας. Πιστεύω ολόψυχα ότι θα τα 
καταφέρουμε, γιατί θα ενώσουμε τις δυ-
νάμεις μας, τη διάθεσή μας για προσφορά 
και τη θέλησή μας να ξαναδούμε την άρση 
βαρών εκεί που της αξίζει.

Τελικά ο Πύρρος Δήμας είναι ένας 
«κακός» πρόεδρος, που χαντάκωσε το ά-
θλημα;
Πιστεύω πως ναι, τελικά ο Πύρρος Δήμας, 
όσο κι αν ξεκίνησε σε αυτό το πόστο με α-
γαθές προθέσεις, μετά από 12 χρόνια διοί-
κησης έχει «καταφέρει» να οδηγήσει το ά-
θλημά μας στη χειρότερη κατάσταση που 
έχει υπάρξει ποτέ. Ο Πύρρος βούλιαξε το 
καράβι. Έχει λάθος ανθρώπους δίπλα του, 
άσχετους με το άθλημά μας, και ίσως να 
μην ενδιαφέρθηκε, ειδικά μετά την πρό-
ταση από την αμερικανική ομοσπονδία. 
Το αποτέλεσμα για την ελληνική άρση 
βαρών, όμως, παραμένει το ίδιο. Η άρση 
βαρών έχει μπει σε ένα τέλμα που δεν 
την οδηγεί πουθενά. Δεν υπάρχει αγωνι-
στική δραστηριότητα, από τον Απρίλιο του 
2019 μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί 

  ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΎΖΙΚΑ

μόνο ένα περιφερειακό πρωτάθλημα ΠΕ 
και ΝΚ, ενώ όλες οι άλλες ομοσπονδίες 
κλειστών αθλημάτων και επαφής έχουν ε-
νεργό αγωνιστική δράση.

Ποια είναι η διαφορά που θα κάνει η 
Πρωτοβουλία; Έχετε σχέδια για την ε-
πανάκαμψη του αθλήματος, που τόσο 
έχει «χτυπηθεί» από το ντόπινγκ και όχι 
μόνο;
Γνωρίζοντας εκ των έσω τα στραβά που υ-
πάρχουν και το πόσο κακό έχει γίνει τα 
τελευταία χρόνια, έχουμε πολύ συγκε-
κριμένους στόχους. Ο σημαντικότερος θα 
έλεγα πως είναι να κάνουμε σωστό σχεδι-
ασμό, ώστε να μπορέσει η άρση βαρών να 
περάσει και πάλι στη φάση της ανάπτυ-
ξης. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά στις 
μικρές ηλικίες, ώστε να έρθουν και πάλι 
νέοι αθλητές, ταλέντα, που σίγουρα θα υ-
πάρχουν, προκειμένου το άθλημά μας να 
επανακάμψει. Και, φυσικά, μην ξεχνάμε 
τη σωστή διαχείριση των οικονομικών 
της ομοσπονδίας. Η οικονομική διαφά-
νεια και η ίση κατανομή της κρατικής επι-
χορήγησης είναι κάτι που πρέπει να γίνει 
απαραίτητα για να επανέλθει η εμπιστο-
σύνη στον χώρο της ομοσπονδίας. 

Σε περίπτωση που εκλεγείτε ως κίνηση, 
εσείς θα διεκδικήσετε κάποια θέση στη 
διοίκηση; Εφόσον δεν τα καταφέρετε, υ-
πάρχουν περιθώρια συνεργασίας με αυ-
τούς που θα εκλεγούν;
Αυτό που εγώ θα ήθελα να δω είναι όλοι 
όσοι αγαπούν το άθλημα, αθλητές, προ-
πονητές σωματείων, διοικητικοί παρά-
γοντες, απ’ όποια πλευρά κι αν προέρ-
χονται, να κάτσουν γύρω από το ίδιο 
τραπέζι και με μοναδικό γνώμονα την ε-
πανάκαμψη της άρσης βαρών να δουλέ-
ψουν για να ανατραπεί η εικόνα του α-
θλήματός μας. Αλλά πώς να υπάρξει τρό-
πος συνεργασίας όταν η νυν διοίκηση 
μας χαρακτηρίζει «κουκουλοφόρους» και 
«καταδότες, όπως στην Κατοχή». Θα πα-
ρακαλούσα τη νυν διοίκηση να μιλήσει 
με ονόματα. Εγώ είμαι αξιωματικός του 
Πολεμικού Ναυτικού, η κόρη μου (σ.σ.: η 
κόρη του, η Σοφία, είναι 18 ετών) με ρω-
τούσε τι ήταν οι κουκουλοφόροι και της 
απάντησα, αλλά και ότι δεν θεωρώ τον 
εαυτό μου κουκουλοφόρο. Να μας υπο-
δείξει, λοιπόν, η νυν διοίκηση ποιοι είναι 
καταδότες. Ο Μήτρου, ο Λεωνίδης, ο Σα-
μπάνης, η Χριστοφορίδου, η Χατζηιωάν-
νου; Ποιοι; Αν δεν μιλήσουν με ονόματα, 
πρόκειται για απλούς συκοφάντες, και αν 
καταφέρουν να πείσουν τα σωματεία να 
τους ψηφίσουν, τότε όλα καλά. Μην πα-
ραπονιούνται όμως μετά για την κατάντια 
του αθλήματος.



Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το... ταµείο.

Οι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινάνε το Σάβ-
βατο από την ελληνική Super League. Στις 
19:30 ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον Αστέρα 
Τρίπολης για την 4η αγωνιστική. Η οµάδα 

του Αγρινίου έχει συγκεντρώσει µόλις έναν πόντο 
και έχει σκοράρει µόλις ένα τέρµα στο ξεκίνηµα της 
σεζόν. Βέβαια το πρόγραµµα που έχει βγάλει η οµάδα 
του Μάκη Χάβου ήταν αρκετά δύσκολο µέχρι στιγµής. 
Μετά το 1-1 στο Ηράκλειο µε τον ΟΦΗ, ηττήθηκε από 
ΑΕΚ (εντός) και Ολυµπιακό (εκτός) µε το ίδιο σκορ (0-
2). Ο Αστέρας, από την άλλη, µετρά µία νίκη και µία ήττα. 
Στην πρεµιέρα ικανοποίησε µε την απόδοσή του και ε-
πικράτησε στην Τρίπολη του Παναθηναϊκού µε 1-0. Τη 
2η αγωνιστική ήταν αρκετά ανταγωνιστικός για ένα ηµί-
χρονο στον Πειραιά, αλλά υπέκυψε εντέλει µε 3-0 στον 
Ολυµπιακό. Καλύτερη οµάδα οι φιλοξενούµενοι, τα νέα 
αποκτήµατα έχουν δώσει ποιότητα στο µεσοεπιθετικό 
κοµµάτι και έχουν τη δυναµική να περάσουν νικηφόρα 
από το Αγρίνιο. Ποντάρουµε στο διπλό µε κάλυψη, επι-
λέγουµε 2 DNB σε απόδοση 2.10.

Για το πρώτο «τρίποντο» ο Παναθηναϊκός
Περνάµε στην Κυριακή. Στις 16:00 ο Παναθηναϊκός υ-
ποδέχεται τον Άρη στο πιο δυνατό παιχνίδι της 4ης αγω-
νιστικής. Το «τριφύλλι» δεν έχει ικανοποιήσει στο νέο 
ξεκίνηµα µε τον Πογιάτος στην τεχνική καθοδήγηση 
και µετρά µία ήττα (1-0) στην Τρίπολη από τον Αστέρα, 
ενώ την προηγούµενη Κυριακή έµεινε στο 1-1 στη Λά-
ρισα. Απέναντι στην ΑΕΛ προηγήθηκε µε τον Μακέντα 
στο 26΄, αλλά δέχτηκε πικρή ισοφάριση τρία λεπτά πριν 
από το φινάλε του αγώνα. Ο Άρης βρίσκεται σε µεταβα-
τική περίοδο, µετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισµό και την 
αποχώρηση του Ένινγκ. Στο ντεµπούτο του Άκη Μά-
ντζιου στον πάγκο της οµάδας οι «κιτρινόµαυροι» προ-
βληµάτισαν και πάλι στο αµυντικό κοµµάτι. Υποδεχό-
µενοι τον ΠΑΣ βρέθηκαν 0-2 πίσω στο σκορ στο πρώτο 
ηµίχρονο και, ενώ ισοφάρισαν σχετικά νωρίς στην επα-
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Ξεχωρίζει το Nations League!

νάληψη, απέτυχαν να ολοκληρώσουν την ανατροπή, µε 
την επιθετική τους ανάπτυξη να βραχυκυκλώνει στο τε-
λευταίο κοµµάτι της αναµέτρησης. Περιµένουµε τον 
Παναθηναϊκό να βγάλει αντίδραση µετά το προβληµα-
τικό ξεκίνηµα και έχει την ποιότητα στην επίθεση για να 
εκµεταλλευτεί τις αµυντικές αδυναµίες που έχει εµφα-
νίσει ο Άρης. Ποντάρουµε στον άσο του 1.90.

Εύκολα η Ρεάλ
Λίγο αργότερα, στις 17:00, η Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεύει 
στη Βαλένθια για να αντιµετωπίσει τη Λεβάντε, στο πλαί-
σιο της 4ης αγωνιστικής στη La Liga. Οι γηπεδούχοι ξε-
κίνησαν τη σεζόν µε ήττα 4-2 στο τοπικό ντέρµπι του Με-
στάγια και το προηγούµενο Σάββατο πέρασαν νικηφόρα 
από την Παµπλόνα µε το 1-3 επί της Οσασούνα. Η Ρεάλ 
έχει συγκεντρώσει 7 πόντους στα τρία πρώτα παιχνίδια. 
Μετά το στείρο 0-0 στο Σαν Σεµπαστιάν µε τη Σοσιεδάδ, 
πέρασε µε ανατροπή από την έδρα της Μπέτις (2-3) και 

την Τετάρτη λύγισε τη σθεναρή αντίσταση της Βαγιαδο-
λίδ µε γκολ του Βινίσιους στο 65΄. Είναι σαφές πως υπάρ-
χει σηµαντική διαφορά κλάσης ανάµεσα στις δύο οµάδες. 
Η Λεβάντε παίζει ανοιχτά και η οµάδα του Ζιντάν θα βρει 
χώρους για να ξεδιπλώσει το ταλέντο της. Ποντάρουµε σε 
µία σχετικά άνετη νίκη της Ρεάλ, επιλέγουµε διπλό µε -1 
ασιατικό χάντικαπ, σε απόδοση 1.85.
Συνεχίζουµε το στοιχηµατικό µας ταξίδι στη Γερµα-
νία, όπου στις 19:00 η πρωταθλήτρια Ευρώπης Μπά-
γερν υποδέχεται τη Χέρτα για την 3η αγωνιστική της 
Bundesliga. Η Μπάγερν κατέκτησε δύο ακόµη τρόπαια 
µέσα στον Σεπτέµβριο. Επικράτησε της Σεβίλλης µε 2-1 
(στην παράταση) για το ευρωπαϊκό Super Cup και την 
Τετάρτη νίκησε και την Ντόρτµουντ (3-2) για το εγχώριο 
Super Cup. Ενδιάµεσα εκτέθηκε αµυντικά στο Χόφεν-
χαϊµ και δέχτηκε την πρώτη ήττα για το 2020. Το τελικό 
4-1 ήταν βαρύ και συνάµα δίκαιο µε βάση τις αµυντικές 
της ανορθογραφίες. Η οµάδα του Φλικ µπορεί στην ε-
πίθεση να πετάει φωτιές, όµως στα µετόπισθεν έχει µε-
γάλα κενά, αφού παίζει µε τη γραµµή της πολύ ψηλά. ∆έ-
χτηκε γκολ και στα τρία τελευταία της µατς και µοιάζει 
πιθανό να δεχτεί ξανά απέναντι στους Βερολινέζους, που 
είναι αρκετά επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις και έχουν 
βρει δίχτυα και στα 7 τελευταία τους επίσηµα παιχνίδια. 
Ποντάρουµε στο Goal/Goal σε απόδοση 1.75.
Κλείνουµε τις στοιχηµατικές µας προτάσεις από την Ι-
ταλία και το ντέρµπι Βορρά-Νότου. Στις 21:45 η µόνιµη 
πρωταθλήτρια Γιουβέντους υποδέχεται τη Νάπολι για 
την 3η αγωνιστική της Serie A. Οι «µπιανκονέρι» ξεκί-
νησαν τη σεζόν µε το άνετο 3-0 επί της Σαµπντόρια στην 
πρεµιέρα και την Κυριακή αναδείχθηκαν ισόπαλοι (2-2) 
στη Ρώµη. Στοίχισε η αποβολή του Ραµπιό στο 62ο 
λεπτό, ο Κριστιάνο σκόραρε και τα δύο τέρµατα της ο-
µάδας του. Η Νάπολι ξεκίνησε τη χρονιά µε 2/2 νίκες 
και 8-0 τέρµατα! Μετά το 0-2 στην Πάρµα, διέλυσε εντός 
έδρας την Τζένοα µε 6-0! Η Γιουβέντους έχει το πάνω 
χέρι στις µεταξύ τους αναµετρήσεις τα τελευταία χρόνια 
και εντός έδρας βρίσκει σχεδόν πάντα τον τρόπο να επι-
κρατεί. Κάτι ανάλογο περιµένουµε και στο κυριακάτικο 
ντέρµπι, έτσι ποντάρουµε στον άσο του 2.00.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη 
εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµε-
ρωτικό site για το Στοίχηµα µπορείτε να βρίσκετε επι-
λογές για live betting καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββα-
τοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρ-
χει έντονη στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και 
αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Γουλβς - Φούλαµ (04/10 16:00): Η Φούλαµ έχει επιστρέ-
ψει µε τον χειρότερο τρόπο στην Premier. Έρχεται από 3/3 
ήττες και η 4η σερί στο «Μολινό» προσφέρεται στο 1.53.

* Μίλαν - Σπέτσια (04/10, 19:00): Η Μίλαν έρχεται από 11 
νίκες και 3 ισοπαλίες στα τελευταία της παιχνίδια για τη Serie 
A και µία ακόµη επικράτηση την Κυριακή προσφέρεται στο 
1.25.

* Άστον Βίλα - Λίβερπουλ (04/10, 21:15): Η πρωταθλήτρια 
Λίβερπουλ µετρά 5 σερί νίκες στην Premier League και 
βρίσκεται ξανά στην κορυφή. Το διπλό στο Μπέρµιγχαµ την 
Κυριακή προσφέρεται στο χαµηλό 1.33

Goal Tips

* Λέστερ - Γουέστ Χαµ (04/10, 14:00): Οι «αλεπούδες» 
έχουν ξεκινήσει τη σεζόν µε 3/3 Over 2.5, από δύο σερί 
Over έρχονται και τα «σφυριά». Ένα ακόµη Over για τις δύο 
οµάδες την Κυριακή προσφέρεται στο 1.67.

* Μπρεστ - Μονακό (04/10, 16:00): Από 4/5 Over 3.5 
έρχεται η Μπρεστ, 4/5 combo µετρά στη σεζόν η Μονακό. Το 
Over 2.5 της Κυριακής προσφέρεται στο 1.73.

* Απόλλων Σµύρνης - ΑΕΛ (04/10, 18:15): Η ΑΕΛ έρχεται 
από 5 σερί Under 2.5 και 4/5 Under 1.5 για τη Super League. 
Το Under 2.5 στη Ριζούπολη προσφέρεται στο 1.55.

Σάββατο 03/10
19:30  Παναιτωλικός - Αστ. Τρίπολης   2 (DNB)  2.10

Κυριακή 04/10
16:00  Παναθηναϊκός - Άρης   1  1.90
17:00  Λεβάντε - Ρεάλ   Ρεάλ -1 (Ασιατικό)  1.85
19:00  Μπάγερν - Χέρτα   Goal/Goal  1.75
21:45  Γιουβέντους - Νάπολι   1  2.00
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«ΤΑΚΙS. ΓΛΥΠΤΗΣ  
ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ,  
ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ»
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παρου-
σιάζει ένα δυναμικό microsite στο https://
takis.cycladic.gr/ (διαθέσιμο μέχρι τις 5 Δε-
κεμβρίου 2020), όπου φιλοξενείται online, 
με ελεύθερη πρόσβαση, στα ελληνικά και 
στα αγγλικά, το υλικό του καταλόγου της έκ-
θεσης «TAKIS. Γλύπτης του μαγνητισμού, 
του φωτός και του ήχου». Η έκθεση, μια 
συμπαραγωγή του Μουσείου Κυκλαδικής 
Τέχνης, της Tate Modern και του MACBA 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 
ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστεί 
στην Αθήνα από 20 Μαΐου έως 25 Οκτω-
βρίου 2020, αλλά ακυρώθηκε λόγω των 
πρωτοφανών επιπτώσεων της πανδημίας. 
Στα 70 χρόνια της δημιουργικής πορείας 
που διήνυσε στην Αθήνα, το Παρίσι, το 
Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, ο Takis παρή-
γαγε μερικά από τα πιο εμβληματικά και 
ριζοσπαστικά έργα τέχνης του 20ού αιώνα, 
επιδρώντας καταλυτικά στην πρωτοπορία 
της μεταπολεμικής Ευρώπης.

Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ SCI-FI ΤΟΥ ALEX 
GARLAND ΣΤΟ FOX

Το μέλλον είναι καθορισμένο, ακριβώς 
όπως και το παρελθόν. Η νέα καθηλωτική 
σειρά «Devs» αποτελεί μία συναρπαστι-
κή ιστορία στον κόσμο των πανίσχυρων 
εταιρειών quantum computing στη 
Silicon Valley. Από τον δημιουργό και 
σκηνοθέτη Alex Garland («Ex Machina», 
«Annihilation»), το «Devs» προβάλλεται 
κάθε Δευτέρα στις 21:50. Το FOX είναι 
διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, 
Nova, Vodafone TV και Wind Vision.
Ο Νικ Όφερμαν, στον ρόλο του Φόρεστ, 
διοικεί την εταιρεία τεχνολογίας Amaya, 
αλλά και το μυστικό πρότζεκτ «Devs», που 
βασίζεται στη θεωρία του ντετερμινισμού 
και μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Η Λίλι 
Τσαν (Σονόγια Μιζούνο) είναι μια νεαρή 
προγραμματίστρια που εργάζεται μαζί με 
τον φίλο της Σεργκέι (Καρλ Γκλούσμαν) 
στην Amaya. Ο ξαφνικός θάνατος του Σερ-
γκέι δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Η Λίλι 
αποφασίζει να ρισκάρει τα πάντα ξεκινώ-
ντας έρευνα, καθώς θεωρεί ότι το μυστικό 
πρότζεκτ «Devs» κρύβεται πίσω από τη 
δολοφονία του.

«ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ, ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΑΣ»
(HOME AGAIN)

Στα τεσσαρακοστά της γενέθλια η Άλις 
συναντά τρεις φιλόδοξους νέους που 
τυχαίνει να μην έχουν πού να μείνουν. 
Η Άλις συμφωνεί να τους φιλοξενήσει 
προσωρινά, με απρόβλεπτες για όλους 
εξελίξεις. Αυτή η νέα, αναπάντεχη οικο-
γένεια που σχηματίζεται σιγά-σιγά και 
ένας καινούργιος έρωτας που φουντώ-
νει δεν φαίνεται να ταιριάζουν με την 
ξαφνική εμφάνιση του πρώην συζύγου 
με τις βαλίτσες του ανά χείρας.
Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 8 
Οκτωβρίου, 22:00, ΕΡΤ2
Σκηνοθεσία-Σενάριο: Χάλι Μέγιερς-
Σάιερ
Παίζουν: Ρις Γουίδερσπουν, Νατ Γουλφ, 
Τζον Ρουντνίτσκι, Πίκο Αλεξάντερ, Ριντ 
Σκοτ, Μάικλ Σιν, Λέικ Μπελ, Κάντις 
Μπέργκεν

PERNILLE KOLDBECH FICH:  
PREPARING FOR THE BEACH

Η έκθεση «Preparing for the Beach» της 
Pernille Koldbech Fich στο Μουσείο 
Μπενάκη είναι μια κρυφή ματιά στον 
κόσμο συνταξιούχων γυναικών, όπου η κα-

θεμιά είναι μέλος ενός διαφορετικού ΚΑΠΗ ή Λέσχης 
Φιλίας σε διάσπαρτα σημεία της πόλης. Στις λέσχες 
αυτές οι ηλικιωμένοι μπορούν να παρακολουθήσουν 
μαθήματα γυμναστικής και αυτοάμυνας από κορυφαίους 
άντρες αθλητές που έχουν πια αποσυρθεί. Στην έκθεση 
μνήμες, φαντασία και πραγματικότητα μπλέκονται σε 
ένα memento mori, μια υπενθύμιση της θνητότητας 
αλλά και της μεταβλητότητας της ζωής∙ είναι ο χρόνος 
που περνά, ενώ σωματικές ασκήσεις επαναλαμβάνονται, 
ώστε να διατηρηθεί το σώμα υγιές και οι αναμνήσεις 
ζωντανές κι έτσι να μπορέσουν να συνεχίσουν. Οι 43 
φωτογραφίες συνοδεύονται από σύντομες φράσεις και 
ηχογραφήσεις από τις καθημερινές σκηνές στα ΚΑΠΗ.



Καθώς ένα ζευγάρι ψάχνει να αγο-
ράσει σπίτι, ακολουθεί έναν µυ-
στηριώδη µεσίτη και παγιδεύε-

ται σε ένα παράξενο προάστιο. Ο Τζέσε 
Άιζενµπεργκ και η Ίµοτζεν Ποτς πρωτα-
γωνιστούν σε ένα θρίλερ αγωνίας που κέρ-
δισε κοινό και κριτικούς στο πρόσφατο 

Φεστιβάλ Καννών, µια σκοτεινή, παράξε-
νη και σουρεαλιστική ταινία για τον τρόπο 
που πολλοί ζουν τη ζωή τους και παγιδεύ-
ονται µέσα σε αυτήν. Ο τόνος της ταινίας 
είναι πολύ κοντά στο «Twilight Zone» και 
στις ταινίες επιστηµονικής φαντασίας της 
δεκαετίας του 1970.

Ένα ακόµη καυστικό πολιτικό θρίλερ 
από τον µάστερ του είδους Άαρον 
Σόρκιν, που ακολουθεί τα πραγµα-

τικά γεγονότα του 1968, όταν κατά τη διάρ-
κεια του συνεδρίου των ∆ηµοκρατικών στο 
Σικάγο οι αντιπολεµικές διαδηλώσεις στους 
δρόµους για όσα συνέβαιναν στο Βιετνάµ 
πήραν µεγάλες διαστάσεις και η κυβέρνηση 
του Λίντον Τζόνσον έδωσε το σήµα για πλή-
ρη καταστολή – κάτι που τις µεταµόρφωσε 
σε εξέγερση. Επί πέντε µέρες και πέντε νύ-
χτες το Σικάγο καιγόταν. Οι οργανωτές της 
διαδήλωσης κατηγορήθηκαν πως συνωµό-
τησαν και υποκίνησαν την εξέγερση. Η δίκη 
που ακολούθησε είναι µία από τις πιο διαβό-
ητες στην Ιστορία.

Η ιδέα για τη «∆ίκη των 7 του Σικάγου» 
ξεκίνησε πριν από 13 χρόνια, όταν ο Στίβεν 
Σπίλµπεργκ κάλεσε στο σπίτι του τον Άαρον 
Σόρκιν για να µιλήσουν για το project. Τα 
γυρίσµατα της ταινίας ξεκίνησαν τελικά στις 
14 Οκτωβρίου 2019, στο Σικάγο. Ο Σόρκιν 
µε την οµάδα του –µε επικεφαλής τον διευ-
θυντή Φωτογραφίας Φαίδων Παπαµιχαήλ 
(«Νεµπράσκα»)– έκαναν αναπαράσταση των 
αντιπολεµικών διαδηλώσεων και των επα-
κόλουθων επεισοδίων στο Γκραν Παρκ του 
Σικάγου, απέναντι από το ξενοδοχείο Χίλτον. 
Το µοντάζ της ταινίας επιµελήθηκε ο Άλαν 
Μπαουµγκάρτεν («Οδηγός ∆ιαπλοκής»), ο 
οποίος χρησιµοποίησε και αρχειακό υλικό 
από τις διαδηλώσεις του 1968.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ:  Άαρον Σόρκιν 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Σάσα Μπάρον Κοέν, Τζέρεµι Στρονγκ,  Έντι Ρεντµέιν, Γιάχια Αµπντούλ-Μάτιν ΙΙ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Λόρκαν Φίνεγκαν 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέσε  Άιζενµπεργκ, Ίµοτζεν Ποτς

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
2020-2021

Το Εργαστήρι Κινηµατογράφου 
Αθήνας ξεκινάει φέτος τη λει-
τουργία του µε τέσσερα βασικά 

σεµινάρια, ενώ άµεσα θα προχωρήσει 
στη διεξαγωγή σεµιναρίων για σενάριο 
- δηµιουργική γραφή, διεύθυνση φω-
τογραφίας - εικονοληψία, κινηµατογρα-
φική υποκριτική µπροστά και πίσω από 
την κάµερα, διεύθυνση παραγωγής.
Τα τέσσερα βασικά σεµινάρια είναι:

1. Σεµινάριο σκηνοθεσίας και δηµιουρ-
γίας ταινίας µικρού µήκους
Πρακτικό κυρίως σεµινάριο για αρχάρι-
ους, που περιλαµβάνει γύρισµα ταινίας 
µικρού µήκους διάρκειας έως 6 λεπτών 
και θεωρητικό κοµµάτι. Προτεινόµενη 
διάρκεια: 3,5 µήνες.

2. Σεµινάριο δηµιουργίας ντοκιµαντέρ 
και Ιστορίας του Ντοκιµαντέρ
∆ηµιουργία ταινίας ντοκιµαντέρ δι-
άρκειας 10 λεπτών. Η Ιστορία του 
Ντοκιµαντέρ µέσα από την παρουσίαση 
των βασικών σταθµών του (προβολή, 
σχολιασµός και ανάλυση αποσπασµά-
των από αντιπροσωπευτικές ταινίες). 
Προτεινόµενη διάρκεια: 3,5 µήνες.

3. Σεµινάριο Ιστορίας και Κριτικής 
Κινηµατογράφου
∆ώδεκα µαθήµατα που περιλαµβά-
νουν όλα τα κινηµατογραφικά ρεύ-
µατα, τους πιο σηµαντικούς δηµιουρ-
γούς, σύντοµη Ιστορία του Ελληνικού 
Κινηµατογράφου, του Ντοκιµαντέρ, 
του Animation και του Πειραµατικού-
Πρωτοποριακού Κινηµατογράφου. Θα 
γραφτούν κριτικές από τους συµµετέ-
χοντες για σηµερινές και παλιότερες 
ταινίες.

4. Σεµινάριο µοντάζ
∆ιδάσκονται Adobe Premiere και Avid.

INFO
Συντονιστής σεµιναρίων: 
Γιάννης Καραµπίτσος (σκηνοθέτης, µοντέρ, 
κριτικός κινηµατογράφου).
Τα πρακτικά σεµινάρια θα πραγµατοποι-
ηθούν µε τη σύµπραξη δύο τεχνικών-καλ-
λιτεχνών του κινηµατογράφου ήχου και 
εικόνας.
Ανοιχτό Μάθηµα - Παρουσίαση: 
Κυριακή 4 Οκτωβρίο υ, 16:00-20:00
Τοποθεσία: Σχολείο του Σινεµά 
(Τσαµαδού 26-28, Εξάρχεια)
Πληροφορίες/κρατήσεις/εγγραφές: 
6944143564, schoolofcinemagr@gmail.com

VIVARIUM
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ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ
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Η γυναίκα 
ανά τους 
αιώνες 
υμνήθηκε 
και υμνείται 
μέσα 
από την 
τέχνη. Αν 
συλλογιστεί 
και 
αναλογιστεί 
ο καθένας 
τι είναι η 
γυναίκα στη 
ζωή του, θα 
πάρει και τη 
θέση που της 
αξίζει.

Σ
την πιο ανθρωποκεντρική της έκ-
θεση έως σήμερα, η Ισμήνη Μίχα 
υμνεί τις γυναίκες. Οι δικές της γυ-
ναίκες είναι νεαρές, αλλά ώριμες, 
αποφασιστικές, σαγηνευτικές και 
συνειδητοποιημένες. Η εικαστικός, 

εμπνευσμένη από την Αναγέννηση, τοποθετεί τις 
ρεαλιστικές μορφές της σε ένα μπαροκικό, θεα-
τρικό σκηνικό, προσδίδοντάς τους μια μυστηρι-
ακή διάθεση. Τα πρόσωπα στα έργα της συνή-
θως δεν φαίνονται, δυσκολεύοντας τον θεατή 
να προσεγγίσει τα μάτια τους, τον καθρέφτη της 
ψυχής τους. Είναι, όμως, η γλώσσα του σώμα-
τός τους που μαρτυρά πολλά για τον εσωτερικό 
τους κόσμο…

Ποια ήταν η στιγμή που σας έκανε να συνει-
δητοποιήσετε ότι θέλετε να γίνετε εικαστικός;
Πάντα ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Από μικρό 
παιδάκι, θυμάμαι, ζωγράφιζα παντού: στα βιβλία 
μου, στα τετράδιά μου, στο θρανίο, στους τοίχους. 
Ειδικά όταν συνειδητοποίησα ότι με τα χρώματα 
μπορώ να δώσω μια εικόνα συναισθημάτων.

Γιατί στραφήκατε στη ζωγραφική;
Γιατί είναι η μεγάλη μου αγάπη, ένα ταξίδι συναι-
σθημάτων, μια φυγή σε έναν άλλον κόσμο, στον 
κόσμο μου. Τα όνειρα και τα παραμύθια ζωγρα-
φίζονται πάντα με τα πιο όμορφα χρώματα. Αυτά 
κυριαρχούν μέσα μου και αυτά θέλησα να εκ-
φράσω με τα πινέλα μου. Είναι η δική μου ε-
λεύθερη έκφραση με βάση αυτά που νιώθω και 
αυτά που συμβαίνουν γύρω μου.

Ποια είναι η βασική πηγή της έμπνευσής σας;
Πηγή έμπνευσης για μένα είναι κάτι που βλέπω 
και με αναστατώνει εσωτερικά ή βιώνω εκείνη 
τη στιγμή. Αυτό που νιώθω και αυτό που μου 
προκαλούν οι γύρω μου. Ό,τι με αγγίζει, το εκ-
φράζω με χρώματα. Περισσότερο με ελκύει η 
ανθρωποκεντρική ζωγραφική. Και ειδικότερα η 
γυναίκα, γιατί πιστεύω ότι έχει πολλά πρόσωπα.

Ποιοι ήταν οι έως τώρα σημαντικότεροι σταθ-
μοί στην πορεία σας και γιατί;
Όλη την πορεία της ζωής μου τη θεωρώ σημα-
ντική. Ειδικά στην τέχνη, σημαντικός σταθμός 
ήταν η κάθε μου έκθεση, όπως και οι άνθρω-
ποι που γνώρισα. Αυτοί που θαύμασαν τα έργα 

μου, αλλά κι εκείνοι που έγραψαν γι’ αυτά. Όπως 
ο Γιώργος Καλακαλλάς, καθηγητής της Σχολής 
Καλών Τεχνών, ο Μάκης Αποστολάτος, κριτικός 
τέχνης, ο ακαδημαϊκός Ευάγγελος Μουτσόπου-
λος και η Λύμπερτυ Πολύζου, ιστορικός τέχνης, 
που εμβαθύνοντας στους πίνακές μου έγραψε 
ένα υπέροχο κείμενο.

Πώς προέκυψε ο τίτλος της καινούργιας σας 
έκθεσης;
Γεωμετρία είναι το διαμάντι στον χώρο της ε-
νέργειας και μια ανώτερη γνώση. Η ζωή μας 
είναι χρώμα, σχήμα και συναίσθημα. Η πορεία 
μας στον κόσμο δεν είναι μια ευθεία, αλλά μια 
συνεχόμενη τεθλασμένη με διάφορα συναισθή-
ματα. Μια σύνθεση με τεθλασμένες δημιουργεί 
ένα δυναμικό και ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Πε-
ριέχει ένταση, κίνηση, ρυθμό.

Γιατί επιλέξατε να κρύψετε τα πρόσωπα των 
γυναικών;
Θέλησα οι γυναίκες στα έργα μου να μην έχουν 
ηλικία, να έχει σταματήσει ο χρόνος γι’ αυτές 
μέσα σε ένα ιδεατό περιβάλλον. Πιστεύω ότι η 
γυναίκα, που είναι δημιουργός της ζωής και τη 
διαμορφώνει με δύναμη, ομορφιά και αρμονία, 
έχει το χάρισμα με το σώμα της να δίνει μηνύ-
ματα. Αυτά τα μηνύματα θέλησα να μεταφέρω 
στον θεατή, επιθυμώντας να ερμηνεύει τον πί-
νακα με τον προσωπικό του τρόπο, όχι μόνο με 
αυτό που βλέπει αλλά και με αυτό που φαντάζε-
ται μέσα από τη δική του αλήθεια.

Τα στερεότυπα κατά των γυναικών υφίστα-
νται και μάλιστα αναπαράγονται από τα social 
media. Θεωρείτε ότι με όπλο την τέχνη μπορεί 
να αφυπνιστεί και να αλλάξει προς το καλύ-
τερο η κοινωνία;
Κοινωνία είμαστε όλοι εμείς. Εμείς τη φτιά-
χνουμε, εμείς τη διαμορφώνουμε. Είναι η ει-
κόνα που ο καθένας μας της δίνει. Η γυναίκα 
ανά τους αιώνες υμνήθηκε και υμνείται μέσα 
από την τέχνη. Αν συλλογιστεί και αναλογιστεί ο 
καθένας τι είναι η γυναίκα στη ζωή του, θα πάρει 
και τη θέση που της αξίζει.
Και βέβαια η τέχνη μπορεί να αλλάξει και να α-

φυπνίσει την κοινωνία. Ο δημιουργός επεμβαίνει 
στον κόσμο, τον απεικονίζει, τον κατακτά με την 
ομορφιά και προσφέρει τη μαρτυρία του. Διδά-
σκει, στοχάζεται. Η τέχνη είναι παντού. Δεν νο-
είται πολιτισμός χωρίς αυτήν. Όλος ο πνευματι-
κός κόσμος με μια φωνή πάντα. Είναι εκεί που 
τον χρειάζεται η κοινωνία, έχει λόγο και έκφραση 
μέσα από το έργο του.

Ποιες οι δυσκολίες με τις οποίες έρχεται αντι-
μέτωπος ένας καλλιτέχνης στην Ελλάδα;
Δύσκολος ο δρόμος της τέχνης. Ένας νέος καλ-
λιτέχνης πρέπει να έχει δύναμη ψυχής και πολλή 
αγάπη γι’ αυτό που κάνει. Το κράτος ποτέ δεν 
στήριξε, ούτε στηρίζει, τους καλλιτέχνες. Ο κα-
θένας μόνος του πρέπει να παλεύει χαμένος μες 
στα χρώματα, με ατελείωτες ώρες δουλειάς και 
ελάχιστες ή καθόλου απολαβές, θυσιάζοντας 
πολλά από τον εαυτό του και από τους ανθρώ-
πους που τον χρειάζονται.

Τι σας αρέσει να κάνετε τον ελεύθερο χρόνο 
σας;
Τον ελεύθερο χρόνο μου τον μοιράζομαι με τις 
δύο κόρες μου και τα αγαπημένα μου πρόσωπα, 
πηγαίνοντας θέατρο, κινηματογράφο και στα ει-
καστικά δρώμενα της πόλης. Επίσης, μου αρέ-
σει να ταξιδεύω, να γνωρίζω πολιτισμούς και να 
βλέπω από κοντά τα αριστουργήματα των μεγά-
λων ζωγράφων. Και επειδή νους υγιής εν σώ-
ματι υγιεί, γυμνάζομαι όσο μπορώ.

Ποιο είναι το μότο σας απέναντι στη ζωή;
Η τέχνη, ο έρωτας και η αγάπη, ένα παράθυρο σε 
έναν μαγικό κόσμο, ένας κόσμος που δεν μπορεί 
να είναι ευθεία γραμμή, αλλά μια συνεχόμενη τε-
θλασμένη.

Τι σας κάνει να αισιοδοξείτε και τι σας θλίβει;
Με θλίβει η ανθρώπινη αλαζονεία και μισαλλο-
δοξία να κατακτήσει τη γη, καταστρέφοντάς την 
σε όλα τα επίπεδα.
Αισιοδοξώ, σαν καλλιτέχνης που είμαι, πολεμώ-
ντας να δώσω την αλήθεια της ζωής με χρώ-
ματα. Μέσα από τα έργα μου θέλω να περάσω 
μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας. Ο κόσμος, στη 
μάχη για ένα καλύτερο αύριο, έχει ανάγκη τους 
καλλιτέχνες του.

INFO

Ισμήνη Μίχα

«Δύσκολος  
ο δρόμος  
της τέχνης»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

INFO
«Η τεθλασμένη του κόσμου»
Ατομική έκθεση της Ισμήνης Μίχα
Εγκαίνια: Παρασκευή 16 
Οκτωβρίου, στις 19:00
Πού: Αίθουσα Τέχνης 
Ελληνογαλλικού Συνδέσμου, πλ. 
Κολωνακίου 2, τηλ.: 210 3606231
Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 20 
Οκτωβρίου
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Εκτέλεση
• Βράζουµε τα µακαρόνια για 7 λεπτά.
• Σε ένα µούλτι βάζουµε τις φέτες ψωµί και τις χτυπάµε µέχρι να γίνουν χοντρό 
τρίµµα, έπειτα χτυπάµε τα αµύγδαλα µέχρι να γίνουν χοντρό τρίµµα. Σε ένα µπολ 
βάζουµε το ψωµί, το αµύγδαλο, ένα κουτάλι ελαιόλαδο, τη σκόνη σκόρδου, το θυ-
µάρι και λίγο αλάτι. Απλώνουµε το µείγµα σε µια λαδόκολλα και ψήνουµε σε φούρ-
νο, στους 180°C, µέχρι να πάρουν ένα χρυσό χρώµα. Βγάζουµε από τον φούρνο και 
αφήνουµε στην άκρη.
• Σε ένα τηγάνι µε χοντρό πάτο βάζουµε το άλλο κουτάλι ελαιόλαδο σε µέτρια 
φωτιά. Όταν ζεσταθεί, ρίχνουµε το κρεµµύδι και την πιπεριά και σοτάρουµε µε λίγο 
αλάτι µέχρι να µαλακώσουν (περίπου 5 λεπτά). Τα βγάζουµε από το τηγάνι και τα 
αφήνουµε στην άκρη.
• Στο ίδιο τηγάνι ρίχνουµε τα κοµµάτια κοτόπουλο µε αλάτι, µαύρο πιπέρι και τσίλι 
και σοτάρουµε µέχρι να πάρουν ένα χρυσό χρώµα (για περίπου 5 λεπτά). Τα βγά-
ζουµε και τα αφήνουµε στην άκρη.
• Στο ίδιο τηγάνι ρίχνουµε το βούτυρο. Όταν ζεσταθεί, ρίχνουµε το αλεύρι και ανα-
κατεύουµε συνεχώς για ένα λεπτό, έπειτα ρίχνουµε το γάλα και τον ζωµό και µα-
γειρεύουµε µέχρι να αρχίσει να γίνεται παχιά η σάλτσα (για περίπου 3 λεπτά).
• Βγάζουµε το τ ηγάνι από τη φωτιά και ανακατεύουµε στη σάλτσα τα µακαρόνια, το 
ενάµισι φλιτζάνι τσένταρ, το µείγµα πιπεριάς-κρεµµυδιού και το κοτόπουλο.
• Σε ένα γυάλινο ταψί ρίχνουµε όλο το µείγµα και πασπαλίζουµε µε το µείγµα 
ψωµιού. Τέλος, καλύπτουµε όλη την επιφάνεια µε το υπόλοιπο τυρί και ψήνουµε 
στους 180°C για 45 λεπτά.
• Απολαύστε αυτό το ωραίο σπιτικό φαγητό µε σπιτικό σκορδόψωµο.

Σπαγγέτι κοτόπουλο 
στον φούρνοΥλικά

•  500 γρ. σπαγγέτι
•  2 κ.σ. ελαιόλαδο
•  1 µέτριο κρεµµύδι ψιλοκοµµένο
•  1 κόκκινη πιπεριά ψιλοκοµµένη
•  400 γρ. κοτόπουλο φιλέτο κοµµένο 

σε µικρά κοµµάτια
•  αλάτι
•  φρεσκοτριµµένο µαύρο πιπέρι
•  1/2 κ.γλ. γλυκό τσίλι σε σκόνη
•  3 κ.σ. βούτυρο
•  3 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
•  2 φλιτζάνια γάλα πλήρες
•  1 φλιτζάνι ζωµός κοτόπουλου
•  2 1/2 φλιτζάνια χοντροκοµµένο τυρί 

τσένταρ
•  6 φέτες ψωµί του τοστ χωρίς κόρα
•  1 κ.γλ. σκόνη σκόρδου
•  1/4 φλιτζάνι αµύγδαλα χωρίς φλούδα
•  1 κ.σ. φρέσκο θυµάρι

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

στην Κύπρο. Σπούδασε 
Πολιτικές Επιστήµες 
και Ψυχολογία και 
ασχολήθηκε µε τη 

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

ανακατεύει κουζίνες του 
κόσµου και παρουσιάζει 
δικές της συνταγές και 
µενού. Το 2017 ήταν 

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan, 
Facebook: AbirWazzan

Μερίδες: 4Μερίδες: 4Μερίδες: 4
Χρόνος µαγειρέµατος: 60 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 60 λεπτάΒαθµός δυσκολίας: µέτριο 
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο 
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νέες κυκλοφορίες από 
τις εκδόσεις Ψυχογιός4

Κέιτ Ελίζαµπεθ Ράσελ, Σκοτεινή µου Βανέσα, µτφρ.: Φωτεινή Πίπη
Η Βανέσα Γουάι ήταν 15 ετών όταν τα έφτιαξε 
µε τον καθηγητή της των αγγλικών. Τώρα, 
στα 32 της, κι ενώ το κίνηµα του #MeToo 
ξεσκεπάζει το ένα µετά το άλλο τα σεξουαλικά 
εγκλήµατα πανίσχυρων ανδρών, µια άλλη 
παλιά µαθήτρια του Τζέικοµπ Στρέιν τον κατη-
γορεί για σεξουαλική κακοποίηση. Η Βανέσα 
ακούει συγκλονισµένη το νέο. Πιστεύει ακόµη 
πως η δική της σχέση µε τον Στρέιν δεν ήταν 
κακοποίηση, αλλά έρωτας. Είναι σίγουρη γι’ 
αυτό. Μπορεί τώρα να απορρίψει την πρώτη 
της αγάπη χωρίς να απορρίψει τον ίδιο τον 
έφηβο εαυτό της; Να δεχτεί πως ο άντρας που 
την καθόρισε ήταν κάτι άλλο από αυτό που 
πίστευε ως τώρα; Και πως ίσως η ίδια δεν ήταν 
ο µεγάλος έρωτας της ζωής του, αλλά ένα από 
τα πολλά θύµατά του;
Ένα προκλητικό, εθιστικό βιβλίο για τη µνήµη και το τραύµα, την έξαψη της εφηβείας 
και τις λεπτές γραµµές ανάµεσα στη συναίνεση, τη συνενοχή και τη θυµατοποίηση. 
Ένα βιβλίο-δυναµίτης, που δίκαια ειπώθηκε ότι χαρακτηρίζει µια ολόκληρη εποχή.

Καζούο Ισιγκούρο, Ένας καλλιτέχνης του ρέοντος κόσµου, µτφρ.: 
Αργυρώ Μαντόγλου
1948. Η Ιαπωνία προσπαθεί να µαζέψει τα 
συντρίµµια της ύστερα από τον Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο, αφήνοντας την ήττα πίσω της και 
ατενίζοντας το µέλλον. Ο διάσηµος καλλι-
τέχνης Μασούτζι Όνο γεµίζει τις µέρες του 
φροντίζοντας τον κήπο του, το σπίτι του, τις 
δύο ενήλικες κόρες του και τον εγγονό του, 
ενώ περνάει τα απογεύµατά του πίνοντας µε 
παλιούς συνεργάτες σε µισοφωτισµένα µπαρ. 
Θα έπρεπε να περνάει όµορφα τα χρόνια του 
ως συνταξιούχος. Αλλά καθώς οι αναµνήσεις 
του επιστρέφουν συνεχώς στο παρελθόν, σε 
µια ζωή και σε µια καριέρα που επηρεάστη-
καν βαθιά από τον ιαπωνικό µιλιταρισµό, µια 
µαύρη σκιά απειλεί τη γαλήνη του.
Ένα µυθιστόρηµα για ήρωες και δειλούς, αλλά πάνω απ’ όλα για ανθρώπους, από 
τον βραβευµένο µε Νοµπέλ Λογοτεχνίας και Booker Καζούο Ισιγκούρο.

Βαγγέλης Μπέκας, Ο γιος µας
Στο µικρό ακριτικό χωριό όλα µοιάζουν 
ειρηνικά, ώσπου ο επτάχρονος γιος του Νίκου 
εξαφανίζεται κοντά στα σύνορα. Ο Νίκος τον 
αναζητεί απεγνωσµένα, η γυναίκα του συ-
µπεριφέρεται περίεργα κι ο αδελφός του έχει 
ανοιχτούς λογαριασµούς µε τον υπόκοσµο 
της Θεσσαλονίκης. Όµως, όταν µαθεύεται πως 
στο γειτονικό µουσουλµανικό χωριό, που 
βρίσκεται στην άλλη πλευρά των συνόρων, 
ένας τζιχαντιστής έχει µόλις επιστρέψει από 
τη Συρία, τα πράγµατα γίνονται ακόµα πιο 
περίπλοκα. Οι φήµες οργιάζουν: ατύχηµα, 
φόνος, απαγωγή ή νέο παιδοµάζωµα; Ο 
Νίκος ψάχνει κίνητρα και υπόπτους, ενώ µια 
παράξενη οµίχλη θολώνει τα µυαλά των ανθρώπων. Μια οµίχλη που θα αποκόψει 
τους ακρίτες από τον υπόλοιπο κόσµο και τον πολιτισµό, φέρνοντας στην επιφάνεια 
θαµµένα µυστικά.
Ένα υπαρξιακό µυθιστόρηµα µυστηρίου και αγωνίας για την πολυπλοκότητα των 
ανθρώπινων σχέσεων, ένα βιβλίο µε καταιγιστικό ρυθµό, σύνθετη πλοκή και 
απροσδόκητο τέλος.

ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Νικόλ-Άννα Μανιάτη, Όταν κλαίνε 
τα αστέρια
«… και αφού, όπως λες, η γιαγιά σου γνωρίζει 
τι σας γράφουν τα αστέρια, γιατί δεν προσπα-
θείτε να το αποφύγετε, να το αλλάξετε;»
«Γιατί δεν κάνει να αλλάζεις αυτό που σου γρά-
φουν τ’ αστέρια. Πίσω τους έρχονται χειρότερα 
αν τα αποτρέψεις. Και τότε τ’ αστέρια κλαίνε».
«Κλαίνε; Γιατί;»
«Κλαίνε για µας!»
Ο σαραντάρης Ελληνοαµερικανός έµεινε σι-
ωπηλός. Η δεκαεπτάχρονη Ρουµάνα τσιγγάνα 
τον κοιτούσε σοβαρή…
Πενήντα χρόνια µετά, η µοίρα έµελλε να παίξει 
µε τις ζωές δυο νέων ανθρώπων. Του νεαρού, 
πετυχηµένου Στέφανου στην Αµερική και της όµορφης, µυστηριώδους Κασσάνδρας 
στην Αθήνα. Και οι δυο είχαν κληροδότηµα ένα πανοµοιότυπο δαχτυλίδι.
Η µοιραία συνάντησή τους άλλαξε δραµατικά τη ζωή του Στέφανου. Το αλλόκοτο 
χάρισµα της Κασσάνδρας, µακάβρια κληρονοµιά χαµένη στην άβυσσο του χρόνου 
της οικογένειάς της, ήταν το µέσο της για να τολµήσει ό,τι φοβόταν πάντα η φυλή της: 
να αλλάξει αυτό που έγραψαν τα αστέρια.
Όµως, όταν τα αστέρια κλαίνε…
Το βιβλίο αποτελεί επανέκδοση του οµώνυµου βιβλίου της συγγραφέως.

BOOK
S
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Το μπαχαρικό ή, πιο σωστά, η ρίζα που 
ενισχύει την καλή υγεία:
• Τονώνει το ανοσοποιητικό.
• Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.
•  Βοηθά στην καταπολέμηση της 

αρθρίτιδας.
• Μειώνει τη χοληστερίνη.
• Έχει αντικαταθλιπτικές ιδιότητες.
• Βοηθά στην πέψη.
•  Ρυθμίζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, 

γι’ αυτό και χορηγείται σε διαβητικούς.
•  Εξαιρετικό για τη βελτίωση της 

εγκεφαλικής λειτουργίας.
•  Βοηθά στη διατήρηση της υγείας του 

αίματος.

ΓΙΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
• 1 κούπα ζεστό νερό
• 1/4 κ.γλ. κουρκουμάς
• 1/2 κ.γλ. χυμός λεμόνι
• 1/8 κ.γλ. μέλι

Οδηγίες: Προσθέστε τον κουρκουμά, τον 
χυμό λεμονιού και το μέλι στο ζεστό νερό. 
Ανακατέψτε πολύ καλά.

ΓΙΑ ΤΟΝΩΣΗ
• 1 φλιτζάνι γάλα
• 1 κ.γλ. σκόνη κουρκούμη
•  1-2 κ.γλ. ακατέργαστο μέλι ή ζάχαρη 

καρύδας
• 1,5 κ.γλ. σκόνη κανέλας
• 2 πράσινοι σπόροι κάρδαμου
• 8-10 κομμάτια σαφράν
• 2 κ.σ. φιστίκια για γαρνίρισμα

Οδηγίες: Ανακατέψτε όλα τα υλικά σε 
ένα μπλέντερ. Σερβίρετε κρύο ή ζεστό. 
Προαιρετικά, γαρνίρετε με φιστίκια και 
μερικά επιπλέον κομμάτια σαφράν.

ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ GOLDEN 
MILK
• 1 φλιτζάνι γάλα ή φυτικό ρόφημα
• 1/2 κ.γλ. κουρκουμάς σε σκόνη
• 1 κ.γλ. τριμμένο τζίντζερ

Οδηγίες: Βράστε το μείγμα για 15 λεπτά 
και αφού το κατεβάσετε από τη φωτιά 
ανακατέψτε το με 1 κ.γλ. μέλι ή σιρόπι 
σφενδάμου. Η συνταγή αυτή είναι γνωστή 
ως «golden milk» ή «χρυσό γάλα».
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Κουρκουμάς: 
Το χρυσό 
ρόφημα
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Η 
παραγωγή τροφής έχει 
αναδειχθεί σε μία από τις 
μεγαλύτερες απειλές για 
το περιβάλλον σήμερα, 
συμβάλλοντας μεταξύ άλλων 
και στην κλιματική κρίση. Μέχρι 

το 2030 η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων θα 
πρέπει να έχουν μειωθεί κατά 50%, σύμφωνα 
με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. 
Όμως η Ε.Ε. χρειάζεται να κάνει σημαντικά 
βήματα για να το πετύχει, καθώς η πρόοδός 
της είναι μέχρι στιγμής αργή, όπως επισημαίνει 
κοινή έκθεση του WWF και του βρετανικού 
οργανισμού WRAP.
Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη να αλλάξουμε 
τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, διανέμουμε 
και καταναλώνουμε τρόφιμα. Πρόκειται για ένα 
πρόβλημα με περιβαλλοντικές, οικονομικές και 
κοινωνικές προεκτάσεις. Για την παραγωγή 
τροφίμων καταστρέφονται σημαντικοί βιότοποι, 
θέτοντας σε κίνδυνο εξαφάνισης χιλιάδες είδη 
σε όλο τον κόσμο. Την ίδια στιγμή, ενώ 112 
εκατομμύρια Ευρωπαίοι κινδυνεύουν από 
φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, εκτιμάται 
ότι κατά μέσο όρο κάθε άτομο στην Ε.Ε. πετάει 
στα σκουπίδια 173 κιλά τροφής ετησίως. 
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιώσιμης 
παραγωγής τροφίμων, ο ΟΗΕ έχει ορίσει την 29η 
Σεπτεμβρίου ως τη Διεθνή Ημέρα Ενημέρωσης 
για την Απώλεια και τη Σπατάλη Φαγητού.
Η έκθεση του WWF και του WRAP, υπό τον 
τίτλο «Μειώνοντας στο μισό την απώλεια και 
τη σπατάλη τροφίμων στην Ε.Ε. έως το 2030», 
αξιολογεί προηγούμενες και τρέχουσες δράσεις 
για τη μείωση της σπατάλης σε ολόκληρη 
την αλυσίδα εφοδιασμού, αναδεικνύει καλές 
πρακτικές και απευθύνει έκκληση για άμεση 
εφαρμογή μέτρων στην Ε.Ε. Όπως τονίζεται 
στην έρευνα, παρότι τα τελευταία χρόνια έχουν 
σημειωθεί αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο, 
χρειάζεται να συνοδευτούν από περαιτέρω 
δράσεις για την αποτελεσματική επιτάχυνση της 
μείωσης της σπατάλης τροφίμων. Προς αυτόν 
τον σκοπό, η έκθεση αναδεικνύει τους τρεις 
παρακάτω πυλώνες, στους οποίους πρέπει να 
εστιάσουν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.:
• Μέτρηση της σπατάλης: Η μέτρηση των 
απορριμμάτων τροφίμων αποτελεί μία από τις 
πλέον αποτελεσματικές ενέργειες για τη μείωση 
της απώλειας και σπατάλης τροφίμων, καθώς 
βοηθά στον εντοπισμό και την ιεράρχηση των 

αιτιών του προβλήματος, διευκολύνοντας τον 
σχεδιασμό αντίστοιχων παρεμβάσεων και την 
παρακολούθηση προόδου. Με ευρωπαϊκή 
Οδηγία (2018/851) έχει θεσπιστεί η υποχρέωση 
για όλα τα κράτη-μέλη να πραγματοποιούν 
μετρήσεις με συνέπεια και κοινή μέθοδο, ενώ 
η πρώτη πανευρωπαϊκή μέτρηση σε εθνικό 
επίπεδο προγραμματίστηκε για το 2020.
• Αξιοποίηση των υπολειμμάτων τροφίμων: Ένα 
ακόμη πολύ σημαντικό μέτρο είναι η παροχή 
χρηματοδοτικής υποστήριξης για έρευνα 
και καινοτομία όσον αφορά την ασφαλή και 
αποτελεσματική αξιοποίηση των υπολειμμάτων 
τροφίμων για επεξεργασμένα τρόφιμα, 
ζωοτροφές, χημικά ή άλλα υλικά.
• Αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο: Συστήνεται 
η θέσπιση πρόσθετων κανονιστικών ρυθμίσεων 
υπό τη μορφή νομοθεσίας, που θα καθιστά 
υποχρεωτική την πρόληψη της σπατάλης 
τροφίμων σε συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. 
λιανεμπόριο ή φιλοξενία), θα αποτρέπει αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές που οδηγούν σε σπατάλη 
σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή θα 
επιβάλλει ως υποχρεωτική τη μέτρηση των 
απορριμμάτων για όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις 
τροφίμων. Μάλιστα, η νέα στρατηγική της Ε.Ε. 
«Από το αγρόκτημα στο πιάτο», αναμένεται να 
ενθαρρύνει την ανάληψη περαιτέρω δράσης 
προς αυτή την κατεύθυνση από τα κράτη-μέλη 
την επόμενη δεκαετία.

Αδικαιολόγητη αδράνεια 
από την Ελλάδα
Παρ’ ότι στην Ελλάδα σημειώνεται εδώ και χρόνια 
οικονομική και κοινωνική κρίση, με σημαντικό 
αριθμό πολιτών να μαστίζεται από επισιτιστική 
ανασφάλεια, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες 
που έχει αναλάβει μέχρι στιγμής η χώρα 
για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων 
(π.χ. η απαλλαγή ΦΠΑ για δωρεές τροφίμων 
με τον ν. 4238/2014) είναι ελάχιστες και δεν 
επαρκούν. Παράλληλα, η Ελλάδα δεν διαθέτει 
ακόμη στοιχεία για το μέγεθος της σπατάλης 
ή την ποιοτική σύσταση των υπολειμμάτων 
τροφίμων, ενώ το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), που δημοσιεύτηκε τον 
Αύγουστο, δεν κάνει καμία απολύτως μνεία σε 
δράσεις περιορισμού της σπατάλης. Αντιθέτως, 
βάσει του ΕΣΔΑ, εκτιμάται ότι στην Ελλάδα δεν θα 
παρατηρηθεί μείωση έως το 2030.
Η αδράνεια, όμως, δεν μπορεί να αποτελέσει 

επιλογή. Σε αυτό το πλαίσιο, το WWF Ελλάς 
έχει προτείνει στο υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) την άμεση λήψη των 
παρακάτω μέτρων:
• Ορισμός στόχου: Κατά την ενσωμάτωση 
της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας, πρέπει να 
προβλεφθεί συγκεκριμένος στόχος για τη μείωση 
της σπατάλης τροφίμων – συγκεκριμένα, μείωση 
50% κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και 
εφοδιασμού μέχρι το 2030.
• Μέτρηση και αποτύπωση μεγέθους της 
σπατάλης: Παρ’ ότι η ΕΛΣΤΑΤ έχει συμπεριλάβει 
στον προγραμματισμό της την εκπόνηση μέτρησης 
της σπατάλης, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για 
την έγκαιρη υλοποίησή της έως τα τέλη 2020, 
ώστε βάσει των σημαντικών ευρημάτων να 
αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση.
• Θέσπιση υποχρεωτικής καταγραφής 
απορριμμάτων τροφίμων σε επιχειρήσεις 
διακίνησης και εμπορίας τροφίμων.
• Παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της δωρεάς 
τροφίμων, μέσα από την ανάπτυξη οικονομικών 
εργαλείων και την αποσαφήνιση των ποινικών 
ευθυνών στη διαδικασία δωρεάς.
• Άμεση εκπόνηση σχεδίου δράσης για την 
πρόληψη των απωλειών τροφίμων, το οποίο 
θα περιλαμβάνει μέτρα ανά κλάδο. Μεταξύ 
άλλων, προτείνεται η διεξαγωγή έρευνας για 
τον εντοπισμό των αιτιών της σπατάλης και η 
αναζήτηση λύσεων, η νομοθετική ρύθμιση για τη 
θέσπιση απλών και κοινών κανόνων σήμανσης 
προς διευκόλυνση των καταναλωτών, η αλλαγή 
στα marketing standards με στόχο τη μείωση 
της ποσότητας των μη επιλέξιμων φρούτων 
και λαχανικών για αισθητικούς λόγους, καθώς 
και η προώθηση ενεργειών για τα κοντόληκτα 
προϊόντα, προκειμένου να μπορούν να διατεθούν 
στους καταναλωτές σε χαμηλότερες τιμές.
«Ο χρόνος πιέζει και η Ελλάδα οφείλει να 
δεσμευτεί εδώ και τώρα για τη μείωση της 
σπατάλης τροφίμων, μέσα από ένα ξεκάθαρο 
πλάνο δράσης σε όλους τους τομείς της αλυσίδας 
εφοδιασμού. Θέτοντας στο επίκεντρο τις μετρήσεις 
της σπατάλης με συνέπεια και υιοθετώντας καλές 
πρακτικές με πρωταρχικό στόχο την πρόληψη 
της σπατάλης τροφίμων θα καταφέρουμε 
να κατανοήσουμε τον πραγματικό όγκο του 
προβλήματος και, ακολούθως, να σχεδιάσουμε 
ένα πιο βιώσιμο διατροφικό μέλλον» τονίζει η 
Βίκυ Μπαρμπόκα, υπεύθυνη Προγραμμάτων 
Βιώσιμης Διατροφής του WWF Ελλάς.

WWF 
Τεράστια σπατάλη τροφίμων:  

88 εκατ. τόνοι τροφής καταλήγουν  
στα σκουπίδια ετησίως στην Ε.Ε.
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