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ΘΕΜΑ 
Μάχη κατά 
του κορονοϊού 
Επιστήµονες µε ήθος 
και κύρος που µας 
έδειξαν τον δρόµο 

 σελ. 19-21

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
Θέρµανση 
Κόστος και 
εναλλακτικές 
επιλογές 

 σελ. 10-14

Σοφία Μάνου 
«Θα ήταν θαυµάσιο 
αν είχαµε 
ερµηνεύτριες 
σαν τη Βέµπο 
σήµερα» 

ΥΓΕΙΑ 
Κορονοϊός: Μας έχει κάνει 

να… χάσουµε 
τον ύπνο µας 

TV 
Έξι αγαπηµένα βιβλία σύντοµα 

στη µικρή οθόνη

 σελ. 33  σελ. 29
 σελ. 34-35

l  ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΜΕΤ’ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΓΟΝΕΙΣ

l  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ «27» 
ΜΕΤΑΞΥ ΛΑΪΚΗΣ 
∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

l  ΤΙ ΒΛΕΠΕΙ 
Η ΛΑΓΚΑΡΝΤ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

σελ. 4-8, 15-17

 σελ. 34-35

στη µικρή οθόνη

 σελ. 34-35 σελ. 34-35 σελ. 34-35 σελ. 34-35

ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

Το Νο1
free press

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
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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

ΘΕΜΑΤΑ

04-08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Η Ευρώπη χωρίς στρατηγική µεταξύ 
διαµαρτυρίας και εµβολίου
10-14 // ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θέρµανση
•  Το κόστος της θέρµανσης ανά 

περιοχή
•  Οι εναλλακτικές λύσεις για θέρµανση
15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τηλεκπαίδευση µετ’ 
εµποδίων για τα παιδιά αλλά και τους 
γονείς
16-17 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Συνοµιλώντας µε τη Λαγκάρντ
18 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Κράτος 
δικαίου χωρίς… δικαστήρια!
19-21 // ΘΕΜΑ Επιστήµη και 
επιχειρείν στο δεύτερο κύµα της 
πανδηµίας
•  Γ. Βρουλλής: Το άνοιγµα-κλείσιµο 

των επιχειρήσεων είναι πολύ 
δύσκολα διαχειρίσιµο

•  Επιστήµονες µε ήθος και κύρος που 
µας έδειξαν τον δρόµο

22-24 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Ε.Ε.: Επιτυχίες, στραβοπατήµατα, 
ευκαιρίες και απουσίες
26-28 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 

Προβλήµατα για την «παγκόσµια 
Βρετανία»
29 // ΥΓΕΙΑ Κορονοϊός: Έχουµε χάσει 
και… τον ύπνο µας

SPORTS
31 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr

FREE TIME
32 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Σ. ΜΑΝΟΥ «Θα 
ήταν θαυµάσιο αν είχαµε ερµηνεύτριες 
σαν τη Βέµπο σήµερα
34-35 // BOOKS  Έξι αγαπηµένα µας 
βιβλία σύντοµα στη µικρή οθόνη
36 // TAIL STORIES Μεσσηνία 
Χωρίς Αδέσποτα // Η ΕΛ.ΑΣ. αποκτά 
πρόσβαση για ταυτοποίηση των 
ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς
37 // COOK FILES Σκαλοπίνια 
µε σάλτσα ντοµάτας και φρέσκια 
µοτσαρέλα
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για 
καλύτερη ζωή

*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.
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Δέκα νέες επιχειρήσεις έτοιμες  
να πάνε μπροστά με ΟΠΑΠ Forward

Το πρόγραμμα του ΟΠΑΠ έχει 
βοηθήσει ήδη 49 εταιρείες 
να εξελιχθούν και έχει 
δημιουργήσει νέες προοπτικές 
για την ελληνική αγορά.

Π
ιστός στη στρατηγική του 
να δημιουργεί αξία για την 
ελληνική κοινωνία και οι-
κονομία, ο ΟΠΑΠ συνεχίζει 
για τέταρτη χρονιά το πρό-

γραμμα ΟΠΑΠ Forward, που ενισχύει τη 
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την 
απασχόληση.
Φέτος το πρόγραμμα υποδέχεται δέκα 
νέες αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες ε-
πιχειρήσεις από παραγωγικούς και εξω-
στρεφείς κλάδους της ελληνικής οικο-
νομίας, οι οποίες κατόρθωσαν να επιδεί-
ξουν προσαρμοστικότητα και δυναμισμό 
στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η 
πανδημία του Covid-19. Πρόκειται για τις 
εταιρείες Vitex, Condito, Anna Maria 
Mazaraki, Viozokat, Palaplast, Vicko, 
Lariplast, Valis, Kalos και Nickan.
Οι εν λόγω δέκα μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις θα παρακολουθήσουν τον τέταρτο 
κύκλο του ΟΠΑΠ Forward και θα λάβουν 
πολύτιμη τεχνογνωσία και καθοδήγηση, 
ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 
της εποχής, να αναπτυχθούν, να αυξήσουν 
τον κύκλο εργασιών τους και να δημιουρ-
γήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα, το οποίο 
υλοποιείται σε συνεργασία με τον μη κερ-
δοσκοπικό οργανισμό Endeavor Greece, 
έχει βοηθήσει ήδη 49 εταιρείες να εξελι-
χθούν και έχει δημιουργήσει νέες προο-
πτικές για την ελληνική αγορά.
Τα οφέλη του προγράμματος για τις ελλη-
νικές επιχειρήσεις αλλά και την ελληνική 
οικονομία γενικότερα επισήμανε ο Acting 
CEO του ΟΠΑΠ, κ. Γιαν Κάρας. «Το ΟΠΑΠ 
Forward ξεκίνησε το 2016 και σήμερα είναι 

νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας έτσι 
στην τόνωση της απασχόλησης στην Ελ-
λάδα. Από το 2016 μέχρι σήμερα, οι εται-
ρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
έχουν αυξήσει τον κύκλο εργασιών τους 
κατά 112 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έχουν 
δημιουργήσει 1.590 νέες θέσεις εργασίας 
και υποστηρίζουν 10.700 νέες έμμεσες θέ-
σεις εργασίας» τόνισε.
Την ίδια στιγμή η διευθύντρια Εταιρικής Υ-
πευθυνότητας και Δημοσίων Σχέσεων του 
ΟΠΑΠ, κ. Γεωργία Λασανιάνου, αναφέρ-
θηκε στη συνεργασία της εταιρείας με την 
Endeavor Greece. Ειδικότερα, επισήμανε τα 
εξής: «Η αποστολή του προγράμματος που 
υλοποιούμε σε συνεργασία με την Endeavor 
Greece είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη 
αναπτυσσόμενων μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, δηλαδή της ραχοκοκαλιάς της οι-
κονομίας, και η δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Είμαστε πολύ περήφανοι για τα 
αποτελέσματα του προγράμματος μέχρι στιγ-
μής, αλλά και για το δυναμικό μείγμα των 
επιχειρήσεων που συμμετέχουν. Είναι ε-

κάτι περισσότερο από ένα πρόγραμμα ε-
πιχειρηματικότητας. Είναι μια μεγάλη οι-
κογένεια 49 επιτυχημένων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Στον ΟΠΑΠ είμαστε πραγ-
ματικά υπερήφανοι για τα αποτελέσματα 
του προγράμματος, καθώς κάθε εταιρεία 
έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό 
της success story. Μέσα από στρατηγική 
καθοδήγηση, συμβουλευτικές συναντή-
σεις με ειδικούς, εκπαιδευτικά σεμινάρια 
και επαφές με εταιρείες και επενδυτές του 
εξωτερικού, οι συμμετέχουσες εταιρείες 
κατάφεραν να ενισχύσουν τη θέση τους 
στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά και να 
αυξήσουν τον τζίρο τους και το εργατικό 
δυναμικό τους» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής δι-
ευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, κ. Οδυσ-
σέας Χριστοφόρου, σημείωσε ότι το ΟΠΑΠ 
Forward είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρό-
γραμμα υποστήριξης μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων. «Στον ΟΠΑΠ έχουμε επενδύ-
σει σε αυτό, διότι βοηθά τις επιχειρήσεις 
να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν 

ταιρείες με σημαντικό πολλαπλασιαστικό 
αντίκτυπο για την οικονομία και την κοινω-
νία, που μπορούν να δημιουργήσουν έναν 
αξιοσημείωτο αριθμό θέσεων εργασίας και 
να λειτουργήσουν ως πρότυπα και πηγή 
έμπνευσης για άλλους».
Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Endeavor Greece, κ. 
Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπού-
λου, υπογράμμισε: «Το πρόγραμμα ΟΠΑΠ 
Forward είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρό-
γραμμα για τη στήριξη της μικρομεσαίας ε-
πιχειρηματικότητας και της εργασίας στην 
Ελλάδα. Ειδικά στις ιδιαιτέρες συνθήκες 
που διανύουμε, η σύσφιξη των δεσμών 
της επιχειρηματικής κοινότητας που επι-
τυγχάνεται σε προγράμματα στήριξης είναι 
απαραίτητη».

Ολοκληρωμένη υποστήριξη 
και καθοδήγηση
Η υποστήριξη που παρέχει το πρόγραμμα 
ΟΠΑΠ Forward στις συμμετέχουσες επι-
χειρήσεις περιλαμβάνει:
• Ολοκληρωμένη καθοδήγηση μέσω ενός 
δικτύου επιτυχημένων επιχειρηματιών και 
υψηλόβαθμων στελεχών της αγοράς.
• Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε τομείς όπως 
η στρατηγική, η διαχείριση οικονομικών και 
ανθρώπινου δυναμικού, το marketing και 
οι πωλήσεις, το branding και η επικοινωνία.
• Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία 
σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα.
• Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές.
• Δράσεις δικτύωσης τόσο με τους υπό-
λοιπους συμμετέχοντες όσο και με άλλους 
επιχειρηματίες.
Όλες οι πληροφορίες για τις δέκα νέες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ΟΠΑΠ 
Forward, καθώς και για τις υπόλοιπες ε-
ταιρείες του προγράμματος, περιλαμβά-
νονται στην ιστοσελίδα Εταιρικής Υπευ-
θυνότητας του ΟΠΑΠ, www.opapcsr.gr

Ο Acting CEO του ΟΠΑΠ, κ. Γιαν Κάρας

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, 
κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου.

Η διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας και Δημο-
σίων Σχέσεων του ΟΠΑΠ, κ. Γεωργία Λασανιάνου.



Ό
σο εντυπωσιακές κι αν ήταν 
οι συγκρούσεις μεταξύ δια-
δηλωτών που έσπασαν τα 
μέτρα κατά του κορονοϊού 
και της αστυνομίας στην 
Αθήνα στις 17 Νοεμβρίου, 
στην επέτειο του Πολυτε-
χνείου, δεν ήταν τίποτα σε 

σύγκριση με τη μαζική εκδήλωση διαμαρτυρίας που 
αναστάτωσε το κέντρο του Βερολίνου την Τετάρτη 18 
Νοεμβρίου.
Οι Ευρωπαίοι είναι σε κατάσταση σύγχυσης και κινού-
νται μεταξύ μεγάλης ανησυχίας για το δεύτερο κύμα 
της πανδημίας, βουβής οργανωμένης διαμαρτυρίας και 
ελπίδας για τα εμβόλια που θα λύσουν οριστικά το πρό-
βλημα.
Την κατάσταση περιπλέκει η έλλειψη στρατηγικής που 
χαρακτηρίζει πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι ο-
ποίες προσπαθούν, με διάφορους τρόπους, να διαχειρι-
στούν το πολιτικό κόστος σε εθνικό επίπεδο.

Η περίπτωση της Ελλάδας
Στην Ελλάδα οι πολίτες αντιδρούν στις οι-
κονομικές και κοινωνικές δυσκολίες 
που προκαλεί η πανδημία και στα κυ-
βερνητικά μέτρα. Δεν προχωρούν 
όμως σε δυναμική αμφισβήτηση 
της πολιτικής που εφαρμόζεται.
Οι περιορισμοί που επιβλήθη-
καν στον εορτασμό της επε-
τείου του Πολυτεχνείου, για 
να αποτραπεί μεγαλύτερη 
διάδοση του κορονοϊού, έ-
γιναν σε γενικές γραμμές 
σεβαστοί.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ 
προχώρησαν –παρά τους 
ελιγμούς τακτικής και τις 
καταγγελίες– στην κυβερ-
νητική λογική της απαγό-
ρευσης της πορείας και των 
μαζικών εκδηλώσεων για την 
επέτειο του Πολυτεχνείου. Ο 
κ. Χρυσοχοΐδης και η ΕΛ.ΑΣ. 
κινήθηκαν γρήγορα και αποτε-
λεσματικά και εξουδετέρωσαν τους 
«αντιεξουσιαστές», οι οποίοι συνήθως 
κυριαρχούν με τις ακρότητές τους στον ε-
ορτασμό του Πολυτεχνείου.
Η μόνη σημαντική και οργανωμένη δύναμη 
που έσπασε τα μέτρα κατά της πανδημίας στο όνομα 
της προάσπισης των δημοκρατικών δικαιωμάτων ήταν 
το ΚΚΕ. Δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί αντιπροσωπευ-
τικό της ελληνικής κοινωνίας, γιατί είναι ένα κόμμα με 
περιορισμένη εκλογική απήχηση, ισχυρό μηχανισμό 
και απεριόριστο δογματισμό.
Οι Έλληνες πολίτες έχουν φορτωθεί τα μεγαλύτερα οι-
κονομικά και κοινωνικά προβλήματα εξαιτίας της παν-
δημίας. Ο κορονοϊός ρίχνει το ήδη εξαιρετικά χαμηλό 
βιοτικό επίπεδό τους και θίγει με διάφορους τρόπους 
την καθημερινότητά τους.
Περίπου ο μισός πληθυσμός υποφέρει εξαιτίας της μεί-
ωσης του εισοδήματός του και των ελλείψεων σε βα-
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σική υποδομή, που μπορεί να μετατρέψουν σε πράξη 
ηρωισμού τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς από 
τους εργαζόμενους ή σε μαρτύριο διαρκείας για τους 
γονείς την τηλεκπαίδευση των παιδιών.
Θα περίμενε κανείς ότι σε τόσο δύσκολες συνθήκες η 
κοινωνία θα εκδήλωνε δυναμικά τη διαμαρτυρία της. 
Κατά την άποψή μου, αυτό δεν συμβαίνει για διάφο-
ρους λόγους.
Πρώτον, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πλήρωσαν α-
κριβά τα κινήματα διαμαρτυρίας, την «πάνω» και την 
«κάτω πλατεία», γι’ αυτό είναι εξαιρετικά προσεκτικοί 
στις κινήσεις τους.
Δεύτερον, η δεκαετής κρίση έχει σκληραγωγήσει τους 
πολίτες, οι οποίοι μπορεί να θεωρούν αυτονόητο αυτό 
που πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών θεωρούν αδια-
νόητο.
Τρίτον, οι πολίτες σέβονται –παρά τη μεγάλη επιδεί-
νωση των τελευταίων εβδομάδων– τις επιδόσεις της 
κυβέρνησης στην προστασία της δημόσιας υγείας. Με 
τις κινήσεις που έκανε ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα πέ-

ρασε χωρίς μεγάλες ανθρώπινες απώλειες το πρώτο 
κύμα της πανδημίας. Δυστυχώς, η κατάσταση 

είναι εντελώς διαφορετική τώρα που ανα-
πτύσσεται το δεύτερο κύμα στην πορεία 

προς έναν εξαιρετικά δύσκολο χει-
μώνα. Οι θάνατοι που καταγράφο-

νται σε ημερήσια βάση είναι πάρα 
πολλοί, αλλά λιγότεροι από αυ-

τούς που καταγράφονται στα 
περισσότερα κράτη-μέλη της 
Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη 
και τη σύγκριση του πληθυ-
σμού.
Τέταρτον, η οικονομική 
και κοινωνική κατάσταση 
είναι τόσο δύσκολη για 
πολλούς συμπολίτες μας, 
ώστε η δυναμική διαμαρ-
τυρία στα γνωστά ξεπερα-
σμένα συντεχνιακά πλαίσια 

μοιάζει για τους περισσότε-
ρους ένα είδος πολυτέλειας.

Η 17η Νοεμβρίου ήταν σε γενι-
κές γραμμές ήρεμη στην Αθήνα 

και στα άλλα αστικά κέντρα, δεν ι-
σχύει όμως το ίδιο για τη 18η Νοεμ-

βρίου σε ό,τι αφορά τη Γερμανία.

Ο αγώνας της Μέρκελ
Όσα συμβαίνουν στη Γερμανία έχουν πάντα με-

γάλη σημασία για την Ε.Ε. Πρόκειται για το κράτος-
μέλος της Ε.Ε. με την ισχυρότερη οικονομία και, κατά 
την άποψή μου, την καλύτερα οργανωμένη κοινωνία. 
Επειδή η επιρροή της Γερμανίας είναι σημαντική στους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς, όσα συμβαίνουν σε αυτήν περ-
νούν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σε ευρωπαϊκό ε-
πίπεδο.
Από τις 2 Νοεμβρίου η Γερμανία εφαρμόζει ένα είδος 
light lockdown. Οι κοινωνικές επαφές έχουν περιορι-
στεί σε δύο νοικοκυριά ή δέκα άτομα. Τα εστιατόρια και 
τα μπαρ έχουν κλείσει και λειτουργούν μόνο στη βάση 
του take-away, τα ταξίδια αποθαρρύνονται αλλά δεν α-
παγορεύονται, ενώ τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία πα-
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ραµένουν ανοιχτά.
Η καγκελάριος Μέρκελ, της οποίας η δηµοτικότητα α-
νέβηκε εντυπωσιακά εξαιτίας του χειρισµού της πανδη-
µίας, προσπαθεί να ελέγξει την αυξητική τάση των νέων 
κρουσµάτων χωρίς να βάλει προσωρινό «λουκέτο» 
στην οικονοµία και στην κοινωνία.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των διεθνών οργανισµών 
και των ευρωπαϊκών θεσµών, η Γερµανία πηγαίνει για 
µια πτώση του ΑΕΠ κατά 5% το 2020, ενώ Γαλλία, Ι-
ταλία και Ισπανία –οι επόµενες τρεις µεγαλύτερες οι-
κονοµίες της Ευρωζώνης– πηγαίνουν για διψήφιο πο-
σοστό πτώσης του ΑΕΠ. Η Γερµανία συνδυάζει τις 
µικρότερες οικονοµικές απώλειες µε τις µικρότερες αν-
θρώπινες απώλειες µεταξύ των µεγαλύτερων κρατών-
µελών της Ε.Ε.
Ο κυβερνητικός συνασπισµός Χριστιανοδηµοκρατών-
Σοσιαλδηµοκρατών εκτιµά ότι πρέπει να γίνουν περισ-
σότερα για την προστασία της δηµόσιας υγείας, γι’ αυτό 
και πέρασαν από την Οµοσπονδιακή Βουλή και το δεύ-
τερο νοµοθετικό σώµα, στο οποίο εκπροσωπούνται τα 
γερµανικά κρατίδια, νοµοθεσία που ενισχύει το πλαί-
σιο για την προστασία από την πανδηµία. Ενσωµατώ-
θηκαν στη νοµοθεσία αποφάσεις για περιορισµό των 
κοινωνικών επαφών, για τη χρήση της µάσκας, για την 
απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δηµόσιους χώ-
ρους, για το αναγκαστικό κλείσιµο των καταστηµάτων, 
για τη µαταίωση αθλητικών διοργανώσεων, για τους κα-
νόνες βάσει των οποίων κλείνουν τα σχολεία και τα νη-
πιαγωγεία και τους περιορισµούς που ισχύουν για εκ-
παιδευτικά ιδρύµατα.
Η Οµοσπονδιακή Βουλή υπερψήφισε την ενίσχυση 
της σχετικής νοµοθεσίας µε 415 ψήφους υπέρ, 236 κατά 
και 8 αποχές.
Την ηµέρα που εγκρίθηκε ο νέος νόµος καταγράφη-
καν 17.561 νέα κρούσµατα και ο συνολικός αριθµός 
των κρουσµάτων από την αρχή της πανδηµίας έφτασε 
τα 833.307. Παρά το γεγονός ότι στη Γερµανία η κατα-
γραφή των κρουσµάτων είναι πολύ πιο αποτελεσµατική 
απ’ ό,τι στην Ελλάδα λόγω του µεγαλύτερου αριθµού 
τεστ κορονοϊού που πραγµατοποιούνται, αποδεικνύ-
εται αδύνατη η ιχνηλάτηση των επαφών άνω του 75% 
των νέων κρουσµάτων.

∆υναµική διαµαρτυρία
Την ώρα που η Οµοσπονδιακή Βουλή ψήφιζε, µε την 
υποστήριξη των Χριστιανοδηµοκρατών, των Σοσιαλδη-
µοκρατών και των Πρασίνων, τον νόµο που έδινε µε-
γαλύτερες αρµοδιότητες στην κυβέρνηση για την αντι-
µετώπιση της πανδηµίας, δεκάδες χιλιάδες άτοµα δια-
δήλωναν στο κέντρο του Βερολίνου, κοντά στη Βουλή, 
κατά της κυβερνητικής πολιτικής.
Οι διαδηλωτές ήταν ένα µείγµα ακροδεξιών που επεν-
δύουν στην αποσταθεροποίηση, αρνητών του κορονο-
ϊού, αλλά και ατόµων που εναντιώνονται από θέσεις 
αρχής σε αυτό που θεωρούν ειδική νοµοθεσία και έ-
κτακτα µέτρα.
Η αστυνοµία είχε λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα, γιατί 
τον περασµένο Αύγουστο οι διαδηλωτές κατάφεραν να 
εισβάλουν στο κτίριο της Οµοσπονδιακής Βουλής. Η 
διαµαρτυρία του Αυγούστου έγινε Σαββατοκύριακο, 
χωρίς να υπάρχει κοινοβουλευτικό έργο και παρουσία 
βουλευτών στο κτίριο.
Την Τετάρτη 18 Νοεµβρίου η κατάσταση ήταν εντελώς 

διαφορετική, εφόσον η Οµοσπονδιακή Βουλή συνε-
δρίαζε σε ολοµέλεια.
Οι διαδηλωτές, οι οποίοι κατά την εκτίµηση της αστυ-
νοµίας ήταν 18.000, δεν φορούσαν µάσκες, παρά τις συ-
στάσεις που τους έγιναν, και δεν κράτησαν αποστάσεις 
µεταξύ τους και από την αστυνοµία. Η διαδήλωση κα-
τέληξε σε συγκρούσεις, που είχαν ως αποτέλεσµα τον 
τραυµατισµό εννέα αστυνοµικών και τη σύλληψη 150 
διαδηλωτών.
Οι βουλευτές της ακροδεξιάς Εναλλακτική για τη Γερ-
µανία κατάφεραν να βάλουν στο κτιριακό συγκρότηµα 
της Οµοσπονδιακής Βουλής δικούς τους ανθρώπους 
σαν επισκέπτες. Ορισµένοι από αυτούς επιτέθηκαν 
στον υπουργό Οικονοµίας και δεξί χέρι της Μέρκελ, 
Πέτερ Αλτµάιερ, βρίζοντας και βιντεοσκοπώντας τον.
Οι περισσότεροι διαδηλωτές διαµαρτυρήθηκαν για την 
υπερβολική, κατά την άποψή τους, συγκέντρωση εξου-
σίας και τον κίνδυνο που µπορεί να δηµιουργήσει για 
τα δικαιώµατα των πολιτών. Αρκετοί κορυφαίοι νοµικοί 
εκτιµούν ότι η νέα νοµοθεσία είναι αντισυνταγµατική 
και ότι θα πέσει στα δικαστήρια.
Η Εναλλακτική για τη Γερµανία, σε µια επιθετική κί-
νηση τακτικής, συνέκρινε τη νέα νοµοθεσία µε την έ-
κτακτη νοµοθεσία που επέβαλε το 1933 ο Χίτλερ και 
άνοιξε τον δρόµο στην κατάργηση του κοινοβουλευ-
τισµού από τους ναζί. Με τον ελιγµό αυτόν η Εναλλα-
κτική για τη Γερµανία, στην οποία υπάρχει ισχυρή νε-

οναζιστική πτέρυγα, θέλησε να περάσει το µήνυµα ότι 
δεν έχει σχέση µε το σκοτεινό ιστορικό παρελθόν και 
πως η πραγµατική απειλή για τη δηµοκρατία είναι ο κυ-
βερνητικός συνασπισµός Χριστιανοδηµοκρατών-Σοσι-
αλδηµοκρατών και το παραδοσιακό πολιτικό σύστηµα.
Η καγκελάριος Μέρκελ δεν έχει να αντιµετωπίσει µόνο 
τις διαµαρτυρίες των διαδηλωτών αλλά και τις αντιρ-
ρήσεις των πρωθυπουργών των 16 γερµανικών κρατι-
δίων. Σε συνάντηση που είχε µαζί τους πρότεινε πρό-
σθετα µέτρα, όπως απαγόρευση των πάρτι µέχρι την 
παραµονή των Χριστουγέννων, αυστηρότερους πε-
ριορισµούς στις επαφές των νοικοκυριών, υποχρεω-
τική χρήση µάσκας στα σχολεία και κατά τη διάρκεια 
των µαθηµάτων, επταήµερη καραντίνα για τους πολί-
τες ακόµη και µε απλό κρυολόγηµα. Οι περισσότεροι 
πρωθυπουργοί των 16 κρατιδίων δεν συµφώνησαν µε 
τα µέτρα, κρίνοντάς τα υπερβολικά αυστηρά, και η κα-
γκελάριος ανακοίνωσε νέα συνάντηση την επόµενη ε-
βδοµάδα, σε αναζήτηση του αναγκαίου συµβιβασµού.
Η συνολική εικόνα της Γερµανίας παρουσιάζει ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον. Έχουµε ένα light lockdown το οποίο 
αυστηροποιείται µε µικρά και διστακτικά βήµατα, τη 
δυναµική αντίδραση πολλών πολιτών και τη συνεχή δι-
αχείριση του πολιτικού κόστους σε ένα εξαιρετικά δη-
µοκρατικό αλλά και εξαιρετικά σύνθετο πολιτικό σύ-
στηµα.

Πολιτική διαχείριση
Η πολιτική διαχείριση της πανδηµίας δεν είναι βέ-
βαια αποκλειστικό προνόµιο της Γερµανίας. Σε όλα τα 
κράτη-µέλη της Ε.Ε. οι αποφάσεις για την αντιµετώ-
πιση της πανδηµίας, αλλά και οι αντιδράσεις σε αυτές, 
έχουν αναπόφευκτα πολιτική διάσταση.
Ο Μακρόν προωθεί στη Γαλλία το νοµοσχέδιο για τη 
συνολική ασφάλεια, το οποίο µεταξύ των άλλων περι-
ορίζει τις δυνατότητες αµφισβήτησης της δράσης της α-
στυνοµίας. Έτσι, οι δηµοσιογράφοι πρέπει να ειδοποι-
ούν τις αρχές για την παρουσία τους σε εκδηλώσεις δι-
αµαρτυρίας, ενώ απαγορεύεται η φωτογράφιση των 
αστυνοµικών σε δράση.
Η εξαιρετικά αυστηρή νοµοθεσία, και µάλιστα από 
έναν φιλελεύθερο Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, αποδί-
δεται από πολιτικούς αναλυτές σε δύο λόγους. Στην α-
νησυχία του Μακρόν και της κυβέρνησης Καστέξ ότι 
µπορεί να ενωθεί η διαµαρτυρία για την πανδηµία µε 
τη διαµαρτυρία των Κίτρινων Γιλέκων ή τη διαµαρτυρία 
για την ασφαλιστική µεταρρύθµιση, η οποία αναβάλλε-
ται συνεχώς, χωρίς όµως να µαταιώνεται. Το κοινωνικό 
κλίµα στη Γαλλία ήταν δύσκολο πριν από την πανδηµία 
και µπορεί να γίνει δυσκολότερο όταν την αφήσουµε ο-
ριστικά πίσω µας.
Τα σκληρά µέτρα που προωθεί ο Μακρόν έχουν σχέση 
και µε τις προεδρικές εκλογές του 2022. Προφανώς, ε-
κτιµά ότι βασικός αντίπαλός του και αυτή τη φορά θα 
είναι η Λεπέν και µάλιστα µε ενισχυµένα ποσοστά. Με 
τη σκλήρυνση που επιχειρεί, θέλει να της περιορίσει 
τον πολιτικό της χώρο, υιοθετώντας µέρος της επιχει-
ρηµατολογίας της υπέρ του νόµου και της τάξης. Ο Μα-
κρόν, βέβαια, κινδυνεύει να χάσει ψήφους προς το Κέ-
ντρο και την Αριστερά, φαίνεται όµως ότι εκτιµά πως 
δύσκολα θα υπάρξει υποψήφιος που θα κινηθεί στα α-
ριστερά του ικανός να επιτύχει ποσοστά που θα του ε-
πιτρέψουν να περάσει στον δεύτερο γύρο.

Η Μέρκελ δυσκολεύεται πολύ 
στην αυστηροποίηση του light 
lockdown που εφαρµόζει.
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ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
BLACK FRIDAY
Με εγγύηση χαμηλότερης MediaMarkt τιμής!
Η MediaMarkt σού φέρνει το απόλυτο Black Friday με εγγύηση χαμηλότερης MediaMarkt τιμής.
Μην περιμένεις! Οι καλύτερες τιμές είναι εδώ! Κάνε τώρα τις αγορές σου στο mediamarkt.gr
και αν μέχρι το τέλος του Black Friday ρίξουμε την τιμή τους, θα σου επιστρέψουμε τη διαφορά.

Η διαφορά τιμής αποδίδεται με τη μορφή ηλεκτρονικού κουπονιού. Η ενέργεια ισχύει για το διάστημα της Black Friday καμπάνιας και έως τις 29/11/2020 και η εξαργύρωση του κουπονιού ισχύει έως και τις 10/01/2021.
Όροι και προϋποθέσεις στο mediamarkt.gr.     



Προς το παρόν, οι διαµαρτυρίες για τα µέτρα κατά της 
πανδηµίας που εφαρµόζονται στη Γαλλία είναι διαφό-
ρων ειδών και δεν ασκούν µεγάλη πίεση στον Μακρόν 
και στον Καστέξ. ∆ιαµαρτύρονται µαθητές και εκπαι-
δευτικοί κατά της λειτουργίας των σχολείων, εκπρόσω-
ποι της εστίασης, από γνωστούς σεφ µέχρι µικροµεσαί-
ους, για το κλείσιµο των εστιατορίων, ακόµη και πιστοί 
που δεν θέλουν κανέναν περιορισµό για το εκκλησία-
σµα.
Στην Ισπανία η διαµαρτυρία κατά των κυβερνητικών 
µέτρων είναι συνήθως υπόθεση του ακροδεξιού κόµ-
µατος Vox ή των περιφερειών που ελέγχονται από δυ-
νάµεις της αντιπολίτευσης. Στην Ιταλία οι διαµαρτυ-
ρίες προέρχονται από ένα µείγµα µικροµεσαίων –κυ-
ρίως του τουρισµού και της εστίασης– και ακροδεξιών 
δυνάµεων που δοκιµάζουν τις αντοχές της κυβέρνησης 
συνασπισµού ∆ηµοκρατικού Κόµµατος και Κινήµατος 
Πέντε Αστέρων.

Σε κενό στρατηγικής
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόµµατα ε-
πιδίδονται και σε πολιτική διαχείριση της πανδηµίας, 
έχοντας πάντα στον νου τους το πολιτικό κόστος.
Η κάθε κυβέρνηση έχει διαφορετικές προτεραιότητες, 
ενώ δεν υπάρχει πλήρης συντονισµός σε ευρωπαϊκό ε-
πίπεδο, ούτε κοινή στρατηγική για την αντιµετώπιση 
της πανδηµίας.
Την ηµέρα που πραγµατοποιήθηκε η µεγάλη διαδή-
λωση στο Βερολίνο, εννέα κράτη-µέλη της Ε.Ε. κατέ-
γραψαν πάνω από 100 θανάτους το καθένα εξαιτίας του 
κορονοϊού. Στην Ιταλία είχαµε 753 θανάτους, στην Πο-
λωνία 603, στη Γαλλία 425, στην Ισπανία 351, στη Γερ-
µανία 305, στο Βέλγιο 223, στην Τσεχία 182, στη Ρου-
µανία 168 και στην Αυστρία 109.
Η Ιταλία επανέρχεται στη δοκιµασία της περασµένης 
άνοιξης. Γαλλία και Ισπανία δοκιµάζονται. Το Βέλγιο 
έχει σταθερά το ρεκόρ σε σχέση µε τον πληθυσµό. Πα-
ρατηρείται ανησυχητική αύξηση µεταξύ των χωρών της 
Ε.Ε. Η Αυστρία, που είχε εντυπωσιακές επιδόσεις στο 
πρώτο κύµα της πανδηµίας, αντιµετωπίζει τώρα σοβαρό 
πρόβληµα. Το δεύτερο κύµα δοκιµάζει σκληρά και τις 
ανατολικές χώρες της Ε.Ε., οι οποίες δεν είχαν µεγάλες 
ανθρώπινες απώλειες στη διάρκεια του πρώτου κύµα-
τος.
Μια µατιά στον αριθµό των θανάτων σε 24ωρη βάση, 
στη διάρκεια των τελευταίων εβδοµάδων, οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι η πολιτική που ακολουθείται δύσκολα 
θα αντέξει µέχρι τον εµβολιασµό του πληθυσµού. Ο 
εµβολιασµός µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ξεκινήσει 
στις αρχές του 2021. Θα πρέπει όµως να φτάσουµε στο 
φθινόπωρο ή και στον χειµώνα του 2021-2022 για να 
καλυφθεί πλήρως ο πληθυσµός και να αφήσουµε πίσω 
µας την πανδηµία.
Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να συνεχί-
σουµε τους επόµενους 10 ή 12 µήνες µε αυτούς τους α-
ριθµούς. Χρειάζονται πιο αποτελεσµατικές παρεµβά-
σεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, οι οποίες όµως 
έχουν αρχίσει να πιέζονται πολιτικά από την εφαρµογή 
και παράταση µέτρων που αποδεικνύονται αναποτελε-
σµατικά.
Όλες οι αποφάσεις στρατηγικής σηµασίας που πάρθη-
καν σε ευρωπαϊκό επίπεδο χαρακτηρίζονται από βα-
σικά λάθη και παραλείψεις.

Στο πρώτο κύµα της πανδηµίας η Ε.Ε. αντέδρασε καθυ-
στερηµένα, αλλά αρκετά αποτελεσµατικά. ∆εν έδωσε 
όµως συνέχεια στη σχετική επιτυχία της, γιατί δεν ο-
λοκλήρωσε την αντιµετώπιση της πανδηµίας µε µαζικά 
τεστ και εξαντλητική ιχνηλάτηση των νέων κρουσµά-
των.
Χάθηκε έτσι πολύτιµος χρόνος και στη συνέχεια άρ-
χισαν να επικρατούν πολιτικές απόψεις που δεν είχαν 
σχέση µε την πραγµατικότητα που διαµόρφωνε η παν-
δηµία.
Την άνοιξη και το καλοκαίρι, όταν η κατάσταση ήταν 
αρκετά καλή, επικράτησε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η 
άποψη ότι µπορούσαµε να λειτουργήσουµε την οικο-
νοµία χωρίς να έχουµε αντιµετωπίσει πλήρως την παν-
δηµία, όπως για παράδειγµα οι Κινέζοι και οι Νεοζη-
λανδοί.
Η απάντηση που δόθηκε σε όσους θεωρούσαν βέβαιη 
την εκδήλωση του δεύτερου κύµατος ήταν ότι θα µπο-
ρούσαµε να το ξεπεράσουµε χωρίς µεγάλες απώλειες 
λόγω της εµπειρίας που είχαµε αποκτήσει µε το πρώτο 
κύµα.
Το φθινόπωρο, όταν τα πράγµατα άρχισαν να γίνονται 
ξανά δύσκολα, οι ηγέτες των «27» πέρασαν το µήνυµα 
ότι θεωρούσαν αδιανόητο ένα νέο lockdown, που θα 
µπορούσε να προκαλέσει την καταστροφή της οικο-
νοµίας, και πως θα αντιµετώπιζαν το δεύτερο κύµα µε 
στοχευµένα, περιορισµένης γεωγραφικής εφαρµογής 
µέτρα.

Όταν έγινε φανερό ότι αυτή η µέθοδος δεν οδηγούσε 
πουθενά, άρχισαν να υποστηρίζουν την αναγκαιότητα 
αυστηρότερων µέτρων «για να σώσουµε τα Χριστού-
γεννα». Στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν πολι-
τικά τη διαµαρτυρία του κόσµου, όρισαν ως αυστηρά 
µέτρα που µοιάζουν ιδιαίτερα χαλαρά σε σχέση µε 
το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε. Επιπλέον, άφη-
σαν σαφώς να εννοηθεί ότι τα µέτρα θα είχαν διάρκεια 
λίγων εβδοµάδων και πως µετά θα επιστρέφαµε σε κά-
ποιου είδους κανονικότητα. Αντιµέτωπες µε εφιαλτι-
κούς αριθµούς σε ό,τι αφορά τα νέα κρούσµατα, τις ει-
σαγωγές στις ΜΕΘ και τους θανάτους, οι κυβερνήσεις 
άρχισαν να παρατείνουν την ισχύ των µέτρων µέχρι τις 
ηµέρες των Χριστουγέννων.
Ελάχιστοι πιστεύουν ότι θα υπάρξει δραστική βελτί-
ωση που θα επιτρέψει την επιστροφή στην κανονικό-
τητα την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς. Το πιθανότερο είναι ότι θα ξεκινήσουµε το 
2021 εφαρµόζοντας µέτρα που θα εξασφαλίζουν κά-
ποιες «ανάσες» στα συστήµατα υγείας, χωρίς όµως να α-
ντιµετωπίζουν την πανδηµία.
Το τελευταίο διάστηµα αναπτύσσεται η ιδέα των µέ-
τρων-ακορντεόν, άλλοτε θα «ανοίγουν» και άλλοτε θα 
«κλείνουν», µέχρις ότου φτάσουµε στον πολυπόθητο 
εµβολιασµό του µεγαλύτερου µέρους του πληθυσµού.
Θεωρώ ότι σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο πρέπει 
να περιορίσουµε το στοιχείο της πολιτικής διαχείρι-
σης της πανδηµίας και να προχωρήσουµε στην αποτε-
λεσµατική αντιµετώπισή της, για να προστατεύσουµε 
τη δηµόσια υγεία.

Ο Μακρόν ενισχύει τα 
µέτρα αστυνόµευσης των 
συγκεντρώσεων, έχοντας κατά νου 
την αναµέτρηση µε τη Λεπέν στις 
προεδρικές του 2022.
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Το νέο βιβλίο 
του Γιώργου Κύρτσου 
«Στον λαβύρινθο 
της πανδηµίας» µπορείτε
να το βρείτε σε όλα 
τα βιβλιοπωλεία και τα e-shops τους:
www.klidarithmos.gr
www.public.gr
www.ianos.gr
www.politeianet.gr
www.e-shop.gr

Το νέο βιβλίο 
του Γιώργου Κύρτσου 

INFO



 Ένα βήμα πιο κοντά  
στο δικό σου κατάστημα ΑΒ!

ΑΒ FRANCHISE

Ένα αξιόπιστο και αναγνωρίσιμο brand, όπως 
αυτό της ΑΒ, θα σε βοηθήσει να εξασφαλίσεις 
το μέλλον σου.

Εμείς για σένα:
•  Θα βρούμε το κατάλληλο ακίνητο στην περιοχή ενδια-

φέροντός σου.
•  Θα σχεδιάσουμε και θα διαμορφώσουμε το κατάστημά 

σου και θα προετοιμάσουμε μαζί σου τη λειτουργία του.
•  Θα σε στηρίξουμε στην επένδυσή σου, παρέχοντάς σου 

τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό με τους πιο ευ-
νοϊκούς όρους της αγοράς.

•  Θα είμαστε πάντα δίπλα σου, σε κάθε στάδιο της συνερ-
γασίας μας.

Ανακάλυψε τον κόσμο του Franchise της ΑΒ Βασιλόπου-
λος και δημιούργησε το δικό σου ΑΒ Shop & Go, μαζί με 
μια ομάδα που δίνει κάθε μέρα τον καλύτερό της εαυτό 

για να κάνει τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων.

ΑΒ Shop & Go: Για κάθε γειτονιά στην πόλη
Το ΑΒ Shop & Go χωροθετείται σε πυκνοκατοικημένα 
σημεία αστικών κέντρων (κοντά σε σχολεία, πλατείες, εκ-
κλησίες, δημόσιες υπηρεσίες, συγκοινωνίες κ.λπ.) και 
στοχεύει στην κάλυψη των άμεσων καθημερινών ανα-
γκών της γειτονιάς, αλλά και του περαστικού πελάτη.
Το ΑΒ Shop & Go διαθέτει άριστη ποιότητα προϊόντων και 
άμεση εξυπηρέτηση σε ένα φιλικό και οικείο περιβάλλον. 
Διαθέτει χώρους πώλησης 100-200 τ.μ. και συνήθως πε-
ριλαμβάνει και έναν πρόσθετο, μικρό χώρο αποθήκης. Ε-
πιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του.

Γιατί εμείς στην ΑΒ σε θέλουμε μαζί μας!
Ενημερώσου στο www.ab.gr/franchise και γίνε 
μέλος της οικογένειας ΑΒ!

Για σένα που θέλεις να κάνεις μια νέα επιχειρηματική αρχή 
η ΑΒ είναι εδώ.



Π
λεονεκτήματα και μει-
ονεκτήματα, σε όρους 
οικονομικού κόστους 
και περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης, έχουν τα 
διάφορα είδη συστημά-

των θέρμανσης, καθώς σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να μην είναι αρ-
κετά αποδοτικά, σε άλλες να στοιχίζουν 
φθηνά στην «τσέπη» του καταναλωτή 
και ακριβά στο περιβάλλον ή και στη 
δημόσια υγεία και σε κάποιες να απο-
δεικνύονται στην πορεία του χρόνου 
και στην πράξη πολύ ακριβότερα απ’ 
ό,τι ανέμενε ο αγοραστής όταν τα εγκα-
θιστούσε, π.χ. λόγω αλλαγής φορολογί-
ας του καυσίμου ή εκτεταμένης χρήσης 
σε ένα κλιματιστικό.
Σε κάθε περίπτωση, για την επιλογή 
ενός συστήματος θέρμανσης οι κατανα-
λωτές πρέπει να εξετάζουν παράγοντες 
όπως:
1) η γεωγραφική περιοχή όπου κατοι-
κούν (για παράδειγμα, τα air-conditions 
μπορεί να είναι καλή λύση θέρμανσης 
για ένα σπίτι σε νησί των Κυκλάδων, 
αλλά σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο 
για μια κατοικία στη δυτική Μακεδονία),
2) το αρχικό κόστος εγκατάστασης και 
η περίοδος απόσβεσης (λαμβάνοντας 
υπόψη και παράγοντες όπως η δαπάνη 
συντήρησης και η μεταβολή στην τιμή 
του καυσίμου λόγω θερμομόνωσης) 
αλλά και
3) χαρακτηριστικά του κτιρίου, όπως η 
θερμομόνωση του χώρου, αλλά ακόμα 
και τα υλικά επικάλυψης του πατώμα-
τος.

Το κατάλληλο σύστημα
Την απάντηση στο ερώτημα ποιο είναι 
το πιο συμφέρον σύστημα για τέσσερις 
περιοχές της χώρας (τα αστικά κέντρα 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ένα 
νησί του Αιγαίου και έναν οικισμό στη 
δυτική Μακεδονία) δίνει ο δρ. Άγις Πα-
παδόπουλος, καθηγητής στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ 
και διευθυντής του Εργαστηρίου Κατα-
σκευής Συσκευών Διεργασιών.
«Η απάντηση σε αυτό εξαρτάται καθο-
ριστικά από το πόσο καλά θερμομονω-
μένο είναι ένα σπίτι. Αν μιλάμε για ένα 
καλά θερμομονωμένο σπίτι, χτισμένο 
μετά το 2010, σχεδόν με όλα τα συστή-
ματα θα είναι αποδοτικό.
»Στη Θεσσαλονίκη, που έχει πρόσβαση 
σε δίκτυο φυσικού αερίου, μπορεί κά-
ποιος να λειτουργήσει θαυμάσια έναν 

λέβητα συμπύκνωσης, αλλά και μια απο-
δοτική αντλία θερμότητας. Στη Βόρεια 
Ελλάδα γενικά, όπου οι θερμοκρασίες 
είναι χαμηλότερες, είναι πιο αποδοτικοί 
οι λέβητες φυσικού αερίου ή πετρελαί-
ου, και αν είναι κατάλληλα σχεδιασμένα 
τόσο το σύστημα όσο και το σπίτι, μπορεί 
να γίνει ένα πάντρεμα με εναλλακτικές 
λύσεις, όπως μια αντλία θερμότητας.
»Στη δυτική Μακεδονία λειτουργούν 
αποδοτικά οι λέβητες πετρελαίου ή και 
οι ξυλολέβητες.
»Για τη Νότια Ελλάδα, και ιδίως τα νησιά, 
μια αντλία θερμότητας, ακόμα και αέρα-
αέρα, μπορεί να είναι μια χαρά, γιατί εκεί 
το πρόβλημα δεν είναι τόσο το κρύο όσο 
η υγρασία» δήλωσε μιλώντας στο Αθη-
ναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το κόστος της θέρμανσης
Μάλιστα, ο δρ. Παπαδόπουλος συνόψι-
σε τα αποτελέσματα έρευνας που έχει 
γίνει από το Εργαστήριο Κατασκευής Συ-
σκευών Διεργασιών ως προς το ετήσιο 
κόστος θέρμανσης ενός στατιστικά τυ-
πικού θερμομονωμένου διαμερίσματος 
εμβαδού 105 τ.μ., καθώς και ως προς το 
λεγόμενο «ανηγμένο κόστος» (στο οποίο 
συνεκτιμάται και το κόστος αγοράς και 

συντήρησης του συστήματος). Όπως 
γίνεται εύκολα εμφανές, το κόστος θέρ-
μανσης μπορεί να διαφέρει εντυπωσια-
κά τόσο από περιοχή σε περιοχή όσο και 
αναλόγως του συστήματος:

Αντλία θερμότητας, κόστος ανά 
κιλοβατώρα 0,050 ευρώ
Ετήσιο κόστος: 438 ευρώ για την Αθή-
να, 659 ευρώ για τη Θεσσαλονίκη, 1.068 
ευρώ για την Καστοριά
Ανηγμένο κόστος (περιλαμβάνει το 
κόστος αγοράς και συντήρησης του 
συστήματος): 670 ευρώ για την Αθήνα, 
1.059 ευρώ για τη Θεσσαλονίκη, 1.568 
ευρώ για την Καστοριά

Λέβητας πέλετ, κόστος ανά 
κιλοβατώρα 0,064 ευρώ
Ετήσιο κόστος: 560 ευρώ για την Αθή-
να, 844 ευρώ για τη Θεσσαλονίκη, 1.100 
ευρώ για την Καστοριά
Ανηγμένο κόστος: 691 ευρώ για την 
Αθήνα, 975 ευρώ για τη Θεσσαλονίκη, 
1.231 ευρώ για την Καστοριά

Λέβητας αερίου, κόστος ανά 
κιλοβατώρα 0,071 ευρώ
Ετήσιο κόστος: 622 ευρώ για την Αθή-

να, 659 ευρώ για τη Θεσσαλονίκη, 1.068 
ευρώ για την Καστοριά
Ανηγμένο κόστος: 670 ευρώ για την 
Αθήνα, 1.059 ευρώ για τη Θεσσαλονίκη, 
1.568 ευρώ για την Καστοριά

Λέβητας πετρελαίου, κόστος ανά 
κιλοβατώρα 0,093 ευρώ
Ετήσιο κόστος: 814 ευρώ για την Αθήνα, 
1.226 ευρώ για τη Θεσσαλονίκη, 1.683 
ευρώ για την Καστοριά
Ανηγμένο κόστος: 854 ευρώ για την 
Αθήνα, 1.266 ευρώ για τη Θεσσαλονίκη, 
1.723 ευρώ για την Καστοριά

Ηλεκτρική θέρμανση, κόστος 
ανά κιλοβατώρα 0,150 ευρώ
Ετήσιο κόστος: 1.313 ευρώ για την Αθή-
να, 1.978 ευρώ για τη Θεσσαλονίκη, 
2.715 ευρώ για την Καστοριά
Ανηγμένο κόστος: 1.349 ευρώ για την 
Αθήνα, 2.014 ευρώ για τη Θεσσαλονίκη, 
2.851 ευρώ για την Καστοριά.

Τα… SOS
Η τακτική συντήρηση σε λέβητα και 
καυστήρα είναι απαραίτητη. Ακόμη και 
σε κτίρια σχετικά καινούργια, η κακή 
συντήρηση επιφέρει μείωση της από-
δοσης θέρμανσης από 10% έως 20%.
Φέτος, που ο καλός αερισμός του σπι-
τιού είναι –λόγω της πανδημίας– ακόμα 
πιο σημαντικός, οι καταναλωτές πρέπει 
να έχουν υπόψη τους ότι ο καλύτερος, 
ως προς τη θέρμανση, τρόπος αερισμού 
είναι ο εντατικός σύντομης διάρκειας. 
Είναι δηλαδή καλύτερο να αερίζουμε 
όλο το σπίτι για 5 ή 10 λεπτά με ορθάνοι-
χτα παράθυρα κάθε 1 ή 2 ώρες, παρά 
για μισή ώρα με μισάνοιχτα, όταν η εξω-
τερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, ανά-
λογα με την εξωτερική θερμοκρασία. Κι 
αυτό διότι όταν τα παράθυρα ανοίξουν 
για σύντομο χρόνο, δεν προλαβαίνουν 
να κρυώσουν τα δομικά στοιχεία του 
σπιτιού (πάτωμα, τοίχοι).

Το κόστος της θέρμανσης  
ανά περιοχή
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O καλύτερος, ως προς τη 
θέρμανση, τρόπος αερισμού 
του σπιτιού είναι ο εντατικός 
σύντομης διάρκειας.

ειδική ενότητα
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Και ρεύµα MAXI 
και ηλεκτρικό 
AMAΞΙ!

Τώρα είναι η καλύτερη στιγµή για να έρθεις στο 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

Γιατί τώρα έχεις και Ρεύµα και Αέριο 
στη χαµηλότερη τιµή της αγοράς 

και µπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις 
ένα από τα 5 ηλεκτρικά Smart EQ! 

Μάθε περισσότερα στο fysikoaerioellados.gr/smart

και ηλεκτρικό και ηλεκτρικό 
AMAΞΙ!

Τώρα είναι η καλύτερη στιγµή για να έρθεις στο 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

Γιατί τώρα έχεις και Ρεύµα και Αέριο 
στη χαµηλότερη τιµή της αγοράς

και µπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις 
ένα από τα 5 ηλεκτρικά Smart EQ!

Μάθε περισσότερα στο fysikoaerioellados.gr/smartΜάθε περισσότερα στο fysikoaerioellados.gr/smart

Και ρεύµα 
και ηλεκτρικό και ηλεκτρικό και ηλεκτρικό 
AMAΞΙ



«Π
ονοκέφα λ ο» 
προκαλεί σε 
κάθε ελληνι-
κό νοικοκυριό 
η ιδέα του ότι 
ο χειμώνας 

έρχεται, καθώς ο οικογενειακός προϋ-
πολογισμός επιβαρύνεται με τα έξοδα 
θέρμανσης. Το πρόβλημα είναι ακόμα 
μεγαλύτερο φέτος, καθώς η πανδημία 
του κορονοϊού και τα αυστηρά περιορι-
στικά μέτρα έχουν μειώσει δραματικά 
το οικογενειακό εισόδημα.
Κάθε χρόνο η ελληνική οικογένεια 
δαπανά μεσοσταθμικά περισσότερα 
από 1.000 ευρώ για τη θέρμανση, πόσο 
μάλλον στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι 
θερμοκρασίες είναι κατά πολύ χαμη-
λότερες σε σχέση με την υπόλοιπη 
χώρα. Ωστόσο, η κατάσταση φέτος 
αναμένεται να είναι πολύ καλύτερη, 
διότι η τιμή του πετρελαίου έχει υπο-
χωρήσει κατά 23% σε σχέση με πέρυσι.
Ποιες επιλογές υπάρχουν, λοιπόν, σε 
περίπτωση που κάποιο νοικοκυριό θέ-
λει να αποφύγει το πετρέλαιο;

1. Φυσικό αέριο
Μια πολύ γνωστή πλέον μορφή θέρ-
μανσης στην Ελλάδα είναι το φυσικό 
αέριο, που τα τελευταία χρόνια έχει ένα 
αρκετά καλό υποστηρικτικό δίκτυο.
Η εγκατάσταση του φυσικού αερίου 
κυμαίνεται στα 1.500 ευρώ για ένα 
διαμέρισμα με υπάρχουσα αυτονομία, 
στα 2.000 ευρώ για διαμέρισμα χωρίς 
υπάρχουσα αυτονομία, ενώ η εγκα-
τάσταση στον κεντρικό λέβητα για τις 
πολυκατοικίες αρχίζει από 1.500 ευρώ 
για τις μικρές πολυκατοικίες και ανα-
λόγως του μεγέθους αυξάνεται.
Σημειώνεται ότι το κόστος θέρμανσης 
με φυσικό αέριο είναι κατά πολύ χαμη-
λότερο σε σχέση με το πετρέλαιο, κα-
θώς όμως το πετρέλαιο είναι ελαφρώς 
πιο αποδοτικό, το φυσικό αέριο κατα-
λήγει να μας έρχεται περίπου 17%-18% 
οικονομικότερο.

2.  Κλιματιστικά, ηλεκτρικά 
καλοριφέρ, αερόθερμα
Μια… εύκολη λύση στην οποία κατα-
φεύγει κάποιος όταν δεν έχει πετρέ-
λαιο είναι το ηλεκτρικό καλοριφέρ, το 
αερόθερμο ή το κλιματιστικό.
Ωστόσο, η θέρμανση με ηλεκτρικά κα-
λοριφέρ, αερόθερμα κ.λπ. δεν θεωρεί-

ται η πιο συμφέρουσα λύση. Κι αυτό 
διότι με τα ηλεκτρικά καλοριφέρ ο λο-
γαριασμός της ΔΕΗ μπορεί να ξεπερά-
σει κατά πολύ τα 1.000 ευρώ τον μήνα. 
Οι ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης 
αποτελούν αναγκαστικές λύσεις, π.χ. 
για πολυκατοικίες όπου δεν λειτουργεί 
η κεντρική θέρμανση, για εξοχικά όπου 
οι ανάγκες είναι περιορισμένες, για 
θέρμανση μεμονωμένων χώρων κ.λπ.
Άλλο όμως τα ηλεκτρικά καλοριφέρ 
και άλλο τα κλιματιστικά. Τα πρώτα 
καταναλώνουν μία μονάδα ενέργειας 
και παράγουν μία μονάδα θερμότητας 
(δηλαδή έχουν συντελεστή μετατρο-
πής 100%). Τελείως διαφορετικά είναι 
τα δεδομένα για τα κλιματιστικά. Ειδι-
κά αυτά που ανήκουν στην κατηγορία 
inverter, μπορεί να καταναλώνουν μία 
μονάδα ενέργειας και να παράγουν 2,5 
ή και 3 μονάδες θερμότητας. Έτσι, αν 
και η πρώτη συσκευή μπορεί να κο-
στίζει έως 100 ευρώ και η δεύτερη να 
φτάνει πάνω από τα 300 ευρώ, η «φθη-
νή» συσκευή καταναλώνει τρεις φορές 
περισσότερη ενέργεια.
Ωστόσο, στα κατά του κλιματιστικού 
συγκαταλέγεται το ότι δεν είναι και ο 

πλέον υγιεινός τρόπος για να ζεσταθεί 
κάποιος.

3. Σόμπα πέλετ
Η αγορά μιας σόμπας βιομάζας (πέ-
λετ) κοστίζει από 700 ευρώ έως 3.500 
ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος, τον τύπο 
και την ισχύ κάθε συσκευής. Υπολογί-
ζεται ότι για κάθε 2,2 τόνους πέλετ επι-
τυγχάνεται εξοικονόμηση ενός τόνου 
πετρελαίου. Η εξοικονόμηση, μάλιστα, 
μπορεί να αρχίσει από το 40% και να 
φτάσει μέχρι και το 60%.
Ανάμεσα στις επιλογές είναι ο λέβητας 
πέλετ, αλλά και ο καυστήρας πέλετ, ο 
οποίος μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα 
και στον υπάρχοντα καυστήρα πε-
τρελαίου. Ο καυστήρας πέλετ, όμως, 
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, 
σύμφωνα με τους ειδικούς, καθώς ο 
τρόπος καύσης, αλλά και η ενέργεια 
που καταναλώνει, δεν είναι εξαρχής 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες καύσης 
πέλετ.
Γι’ αυτό απαιτείται προσοχή κατά την 
αγορά πέλετ, δεδομένου ότι στο εμπό-
ριο υπάρχουν μη πιστοποιημένα πέλετ 
που μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα 

τοξικά. Επίσης, η εγκατάσταση μιας 
σόμπας τέτοιου τύπου πρέπει να γίνε-
ται σε σημείο όπου ο καπνός να μπορεί 
να εξάγεται από το σπίτι.

4. Τζάκι
Μία εξαιρετικά καλή επιλογή θεωρεί-
ται το τζάκι, πόσο μάλλον το ενεργει-
ακό. Καίει 3-4 φορές λιγότερα ξύλα 
από το κανονικό, διαθέτει λειτουργία 
ρυθμιζόμενης καύσης και εκμεταλ-
λεύεται στο μέγιστο τη θερμότητα που 
παράγει, κατανέμοντάς την ομοιόμορ-
φα στον γύρω χώρο (αερόθερμο τζάκι), 
διοχετεύοντάς τη στο νερό υπάρχοντος 
δικτύου θέρμανσης, όπως το καλορι-
φέρ, είτε σε ενδοδαπέδια θέρμανση 
(υδραυλικό ενεργειακό τζάκι).
Και στις δύο περιπτώσεις με χρήση 
δικτύου σωληνώσεων η θέρμανση 
διοχετεύεται σε όλους τους χώρους 
της κατοικίας. Τα ενεργειακά τζάκια 
μπορούν να αξιοποιήσουν το 70%-90% 
της θερμογόνου δύναμης της καύσιμης 
ύλης, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά, 
που εκμεταλλεύονται μόνο το 10%-
20%.
Αν και η κατασκευή ενεργειακού τζα-

Οι εναλλακτικές λύσεις  
για θέρμανση

 ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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κιού είναι σαφώς ακριβότερη, γίνεται 
σύντομα απόσβεση των χρημάτων 
λόγω της μεγάλης εξοικονόμησης θερ-
μικής ενέργειας. Για παράδειγμα, η 
θέρμανση με τη χρήση αερόθερμων ή 
ηλεκτρικών καλοριφέρ κοστίζει πολύ 
περισσότερο. Το κόστος εγκατάστασης 
ενός ενεργειακού τζακιού κυμαίνεται 
από 2.500 ευρώ μέχρι και 6.000 ευρώ 
για μεγαλύτερες εστίες. Μια άλλη επι-
λογή είναι η μετατροπή του παραδοσια-
κού τζακιού σε ενεργειακό, που μπορεί 
να κοστίσει μέχρι 2.000 ευρώ.

5. Θερμοσυσσωρευτές
Οι θερμοσυσσωρευτές αποθηκεύουν 
θερμική ενέργεια τη νύχτα (αξιοποιώ-
ντας το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ) 
και τη διανέμουν όταν τη χρειαζόμαστε 
στη διάρκεια του 24ώρου. Ανάλογα με 
το μέγεθος και τις δυνατότητές τους, το 
κόστος τους ανά μονάδα ξεκινά από 250 
ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 1.750 
ευρώ.

6. Αντλία θερμότητας
Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν 
σαν εξελιγμένα air-conditions, δηλαδή 
απορροφούν τη θερμική ενέργεια που 
υπάρχει στην ατμόσφαιρα (αεροθερμία) 
ή στη γη (γεωθερμία) και παράγουν 
κρύο ή ζεστό νερό για την ψύξη ή θέρ-
μανση κτιρίων και ζεστό νερό χρήσης.
Το κόστος εγκατάστασης κυμαίνεται 
από 4.000 έως 7.000 ευρώ, φτάνοντας 
όμως μόλις στο 30% του κόστους κατα-
νάλωσης πετρελαίου.

7. Καυστήρας βιομάζας
Από τις πιο οικολογικές λύσεις είναι ο 
καυστήρας βιομάζας. Το κόστος αγοράς 
κυμαίνεται από 2.500 έως 5.500 ευρώ, 
ενώ χρειάζεται και μεγάλος αποθηκευ-
τικός χώρος.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Εν τω μεταξύ, άρχισε ο δεύτερος κύ-
κλος του προγράμματος «Αντικατάστα-
ση συστημάτων θέρμανσης πετρελαί-
ου με συστήματα φυσικού αερίου σε 
κατοικίες», προϋπολογισμού 4,6 εκατ. 
ευρώ, που αφορά κύριες κατοικίες 22 
δήμων της Αττικής και θα υλοποιηθεί 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Στο πλαίσιο αυτό, νοικοκυριά με χαμη-
λά εισοδήματα στην Αττική θα έχουν τη 
δυνατότητα να αλλάξουν τη θέρμανση 
του σπιτιού τους και να αντικαταστή-
σουν το πετρέλαιο με φυσικό αέριο με 
επιδότηση από 65% έως 100%.
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 
έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πλη-
ρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλή-
ρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέ-
ξιμη κατοικία, και στις ειδικές περιπτώ-
σεις που η κατοικία αποκτήθηκε μετά 

2.  α) Ενεργειακή επιθεώρηση υφι-
στάμενου συστήματος θέρμανσης 
πετρελαίου και β) έκδοση φύλλου 
ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συ-
στήματος θέρμανσης πετρελαίου.

3.  Εργασίες για την έναυση του καυστή-
ρα φυσικού αερίου και την έκδοση 
φύλλου ανάλυσης καύσης.

4.  Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσε-
ων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστα-
σίου κ.λπ.

5.  Προμήθεια και τοποθέτηση ηλε-
κτροβανών, ανιχνευτών και υλικών 
σχετικών με τον αερισμό και την 
απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών 
θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγω-
γούς).

6.  Προμήθεια υλικών σωληνώσεων 
φυσικού αερίου και καμινάδα.

7.  Προμήθεια και εγκατάσταση συστή-
ματος καυστήρα-λέβητα.

8.  Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύν-
δεσης, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των υδραυλικών δικτύ-
ων του διαμερίσματος στις αυτόνο-
μες θερμάνσεις.

την υποβολή της τελευταίας φορολογι-
κής δήλωσης ή παραχωρείται δωρεάν, 
δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ο 
πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι 
ο ψιλός κύριος),
β) δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συ-
γκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την 
Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττι-
κής ΜΑΕ μέχρι την ημερομηνία προ-
κήρυξης του δεύτερου κύκλου της 
δράσης,
γ) πληρούν τα κριτήρια: 1) ατομικό ει-
σόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγ-
γύης έως 20.000 ευρώ, λαμβάνοντας 
ποσοστό επιχορήγησης 65%, 2) οικο-
γενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς 
αλληλεγγύης έως 30.000 ευρώ, λαμ-
βάνοντας ποσοστό επιχορήγησης 65%, 
3) δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος 
αλληλεγγύης, λαμβάνοντας ποσοστό 
επιχορήγησης 100%.

Επιλέξιμες δαπάνες
1.  Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης 

κατασκευής εσωτερικής εγκατάστα-
σης φυσικού αερίου.

Οι προϋποθέσεις για αλλαγή 
στη θέρμανση
Σύμφωνα με την απόφαση, μια κατοι-
κία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη 
στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακό-
λουθες προϋποθέσεις:
•  Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία ή 

μεμονωμένο διαμέρισμα.
•  Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία 

από τον αιτούντα, τυχόν συγκύριο/
(συν)επικαρπωτή ή τρίτο με δωρεάν 
παραχώρηση, όπως προκύπτει από 
τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που 
τη χρησιμοποιεί. Δεν είναι επιλέξιμες 
κατοικίες που εκμισθώνονται.

•  Βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής, 
σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης 
φυσικού αερίου και διείσδυση φυ-
σικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 
25%, και επιπλέον δύναται να συνδε-
θεί και να τροφοδοτηθεί από την ΕΔΑ 
Αττικής ΜΑΕ.

•  Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική 
οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντί-
στοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγ-
γραφο.

•  Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρε-
λαίου εν λειτουργία ή θερμαίνεται 
από κεντρικό σύστημα θέρμανσης 
πετρελαίου εν λειτουργία και δεν έχει 
ληφθεί καμία άλλη επιχορήγηση για 
αντικατάσταση του συγκεκριμένου 
συστήματος από δημόσιο φορέα. Επί-
σης, η αντικατάσταση του συγκεκρι-
μένου συστήματος δεν έχει ενταχθεί 
και δεν έχει υποβληθεί για ένταξη σε 
άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτεί-
ται από εθνικούς ή κοινοτικούς πό-
ρους. Για να είναι επιλέξιμη η αλλαγή 
κεντρικού συστήματος θέρμανσης σε 
πολυκατοικία θα πρέπει τουλάχιστον 
το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών 
με χρήση κατοικίας να είναι επιλέξι-
μες και η αίτηση να υποβάλλεται από 
αιτούντες που εμπίπτουν σε μία εκ 
των κατηγοριών ωφελούμενων.

Διαδικασία υποβολής αίτησης
H ΕΔΑ Αττικής αποτελεί τον φορέα 
υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πι-
στοποίησης και καταβολής της επιχο-
ρήγησης.
Οι υποψήφιοι δυνητικοί ωφελούμενοι 
θα πρέπει να προσκομίσουν –οι ίδιοι ή 
οι εξουσιοδοτημένοι για τις ανάγκες της 
δράσης εκπρόσωποι αυτών– την αίτη-
ση επιχορήγησης, καθώς και τα σχε-
τικά απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας, λαμ-
βάνοντας αντίστοιχο πρωτόκολλο πα-
ραλαβής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν με την ΕΔΑ Αττικής 
για την υποβολή ερωτημάτων και πα-
ροχή διευκρινίσεων επί της δράσης στο 
e-mail Info_Epixorigisi@edaattikis.gr.
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτή-
σεων λήγει στις 28 Μαΐου 2021.
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Μια πολύ γνωστή πλέον μορφή θέρμανσης στην 
Ελλάδα είναι το φυσικό αέριο, που τα τελευταία 
χρόνια έχει ένα αρκετά καλό υποστηρικτικό δίκτυο.



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.kafsoxilo.gr,
εναλλακτικά μπορείτε να καλέσετε στα 210 3466996 & 6951 679003 (09:00-18:00)

Η τιμή διάθεσης των καυσόξυλών μας είναι σχεδόν ίδια με τις τιμές των άλλων καυσόξυλων της 
αγοράς, με επιπλέον χαρακτηριστικά τη διπλάσια θερμαντική αξία και τη μηδενική εκπομπή ρύπων στο 

περιβάλλον μέσα και έξω από το σπίτι.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 15€

100x100x120

1,20m3 (χύδην)

Όλα τα ξύλα είναι δικής μας κοπής, προερχόμενα από τα Άγραφα Καρδίτσας και τον  Όλυμπο.

A Π Ό  Φ Έ Τ Ό Σ  Δ Ι Α Θ Έ Σ Ι Μ Η  Π Α Ρ Α Δ Ό Σ Η  Μ Έ  Γ Έ Ρ Α Ν Ό

από 4,5€

από 140€
1,2 m3 (χύδην)

από 7€
από 20€

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΙΧΤΥ)

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΑΔΙ)

2 σακιά φουρνιστά  
Δρυς & Όξιά  

+ 1 σακούλα προσάναμμα

Ανάμεικτα Big Bag Όξιά - Δρυς 
Προϊόντα  αποκλειστικά ελληνικής υλοτομίας

3€ 5€ 15€

120€
 Στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ!

Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα 

ΈΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΌΞΥΛΑ
* Όλα τα ξύλα αποξηραίνονται σε πιστοποιημένους φούρνους για καλύτερη ενεργειακή απόδοση.



Τ
ην περασμένη Τετάρτη ξε-
κίνησε για δεύτερη φορά 
μέσα στο έτος, ελέω κορο-
νοϊού, η τηλεκπαίδευση για 
τα δημοτικά σχολεία και, αν 
μη τι άλλο, οι τρεις πρώτες 

ημέρες ήταν για γερά νεύρα, δοκιμάζο-
ντας την υπομονή δασκάλων, γονιών και 
μικρών μαθητών.
Το παγκόσμιο φαινόμενο της τηλεκπαί-
δευσης, που έχει γίνει πλέον επιτακτικό 
για τις χώρες που έχουν εισέλθει στο δεύ-
τερο κύμα της πανδημίας, είναι μάλλον 
ένα αναγκαίο κακό. Αναγκαίο γιατί δεν γί-
νεται να διακοπεί εντελώς η εκπαιδευτική 
διαδικασία και κακό γιατί δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει τη διά ζώσης εκπαίδευση. 
Οι τρεις πρώτες ημέρες ανέδειξαν πολλά 
προβλήματα, τα οποία, αν δεν επιλυθούν, 
θα οδηγήσουν τους μικρούς μαθητές στην 
υποτίμηση της ίδιας της έννοιας της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας.

Τεχνικά προβλήματα
Αρχικά, πρόβλημα στην τηλεκπαίδευση 
για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία υπήρ-
ξε το ίδιο το σύστημα. Η πλατφόρμα Webex 
της εταιρείας Cisco δεν μπόρεσε να αντα-
ποκριθεί στις περιστάσεις. Πολλά παιδιά 
δεν κατόρθωσαν να συνδεθούν ποτέ, κά-
ποια παιδιά συνδέθηκαν, αλλά κάθε τρεις 
και λίγο πετάγονταν έξω από το σύστημα, 
και κάποια άλλα συνδέθηκαν την πρώτη 
ώρα κι έπειτα η οθόνη της συσκευής τους 
έμεινε να προβάλλει τον ατέρμονα κύκλο 
του «connecting…» χωρίς αποτέλεσμα.
Τη δεύτερη και την τρίτη ημέρα τα πράγ-
ματα κύλησαν λίγο πιο ομαλά, ωστόσο και 
πάλι υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στη 
σύνδεση και στο δίκτυο, με αποτέλεσμα η 
πρώτη μισή ώρα του μαθήματος να κατα-
ναλώνεται σε ζητήματα τεχνικής φύσεως. 
Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι τα 30 λεπτά 
μαθήματος σε μαθητές της πρώτης και 
της δεύτερης τάξης του δημοτικού δεν 
αρκούν. Τα παιδιά, λόγω ηλικίας, δυσκο-
λεύονται να πειθαρχήσουν, δεδομένου ότι 
βρίσκονται στον προσωπικό τους χώρο. 
Πολύς χρόνος καταναλώνεται σε ερω-
τήσεις του τύπου «γιατί δεν λειτουργεί το 
μικρόφωνό μου;» ή «γιατί δεν λειτουργεί η 
κάμερα;» κ.λπ. Μέσα σε 30 λεπτά ο εκπαι-
δευτικός καλείται να διδάξει το μάθημα, να 
λύσει τα τεχνικά προβλήματα και τις απο-

ρίες γονιών και μαθητών, να ελέγξει τις 
εργασίες των παιδιών και παράλληλα να 
τους εξηγεί διαρκώς γιατί πρέπει να έχουν 
κλειστά τα μικρόφωνα.
Από την άλλη, δεν είναι λίγοι οι γονείς και 
μαθητές που δεν διαθέτουν την απαραίτητη 
τεχνογνωσία, με αποτέλεσμα ένα απλό τε-
χνικό ζήτημα να στοιχίζει στον μαθητή την 
παρακολούθηση του μαθήματός του. Από 
τα «ανεπαρκή», αγχωτικά 30λεπτα, που θα 
έπρεπε να είναι αφιερωμένα αποκλειστικά 
και μόνο στο μάθημα, σπαταλάται πολύτι-
μος χρόνος, γιατί το σύστημα δεν αντέχει. 
Και μαζί με το σύστημα που δεν αντέχει, 
μειώνονται οι αντοχές εκπαιδευτικών, 
γονιών και μαθητών, για τους οποίους η 
τηλεκπαίδευση την εποχή της πανδημίας 
καθίσταται ένας επιπλέον παράγοντας άγ-
χους παρά μια καλή λύση ανάγκης.

Ελλείψεις στον εξοπλισμό
Ακόμα ένα σημείο αντιπαράθεσης όσον 
αφορά την τηλεκπαίδευση είναι ο εξοπλι-
σμός. Το ότι μια οικογένεια διαθέτει ένα 
laptop ή έναν σταθερό υπολογιστή, δύο 
κινητά και ένα tablet είναι ένας κανόνας 
που δεν ισχύει για όλους. Υπάρχουν οικο-
γένειες που δεν διαθέτουν συσκευή ώστε 
να εξυπηρετηθεί ο μαθητής, υπάρχουν οι-
κογένειες με δύο και τρία παιδιά στο σχο-
λείο, για τα οποία οι συσκευές δεν αρκούν. 
Το laptop ή τον σταθερό υπολογιστή του 
σπιτιού σε πολλές περιπτώσεις τον διεκ-
δικούν και οι ευρισκόμενου σε καθεστώς 
τηλεργασίας γονείς, οπότε οι συσκευές τε-
χνολογίας γίνονται μήλον της έριδος για τα 

μέλη της οικογένειας.
Μία από τις δράσεις του υπουργείου Παι-
δείας στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης εί-
ναι η παροχή, μέσω ΕΣΠΑ και ιδιωτικών 
δωρεών, 90.000 φορητών συσκευών τε-
χνολογίας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, 
ωστόσο η διάθεσή τους δεν έχει λάβει 
χώρα έγκαιρα, έτσι για πολλούς μαθητές 
έχουν ήδη χαθεί τρεις εκπαιδευτικές ημέ-
ρες.
Και με τα παιδιά που επίσης δυσκολεύο-
νται, αλλά τα προβλήματά τους δεν ανα-
δεικνύονται από τα μέσα ενημέρωσης, 
τι γίνεται; Δεν θα έπρεπε να έχει υπάρξει 
ήδη από το πρώτο lockdown, του Μαρτίου 
του 2020, ακριβής καταγραφή όσων δεν 
διαθέτουν συσκευές ή όσων κατοικούν σε 
περιοχές όπου δεν υπάρχει δίκτυο, ώστε 
κατά το δεύτερο lockdown να λειτουργήσει 
σωστά η τηλεκπαίδευση για όλους;

Πρωτοβουλίες
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, από 
την περασμένη εβδομάδα, διευθυντές 
σχολείων της χώρας επικοινωνούν με 
γονείς ρωτώντας αν διαθέτουν συσκευές 
που περισσεύουν, προκειμένου να συ-
γκεντρώσουν tablets, laptops και κινητά 
παλαιότερης τεχνολογίας για να τα διαθέ-
σουν στους μη έχοντες. Στο μεταξύ, μέχρι 
να αποκτήσουν όλοι πρόσβαση, οι μέρες 
περνούν και παιδιά, που έχουν τα ίδια δι-
καιώματα με τα υπόλοιπα στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία, μένουν εκτός σχολείου.
Η τηλεκπαίδευση είναι αναπόφευκτη, δε-
δομένης της πανδημίας. Είναι όμως πρό-

χειρα δομημένη, παρ’ ότι υπήρχε χρόνος 
για να οργανωθεί καλύτερα. Τα δημοτικά 
άνοιξαν τον Σεπτέμβριο με καθημερινή 
διδασκαλία, με τους εκπαιδευτικούς να 
ανταποκρίνονται με επιτυχία στα καθήκο-
ντά τους και τα παιδιά να προσαρμόζονται 
αδιαμαρτύρητα στις επιταγές για συνεχή 
χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων 
ακόμη και στο διάλειμμά τους. Τα παιδιά 
του δημοτικού, που όπως αναφέρθηκε 
δεν ευθύνονται για τη διασπορά του κο-
ρονοϊού στις μικρές ηλικίες, στάθηκαν στο 
ύψος των περιστάσεων, όπως και οι εκ-
παιδευτικοί. Παρ’ όλα αυτά, ανεστάλη η διά 
ζώσης εκπαίδευση, προκειμένου να μει-
ωθεί η κινητικότητα γονιών και συνοδών.
Αν είχαν ληφθεί νωρίτερα άλλου είδους 
περιοριστικά μέτρα, για παράδειγμα στη 
διασκέδαση ή στον εκκλησιασμό και τις τε-
λετές, μήπως τώρα τα σχολεία θα παρέμε-
ναν ανοιχτά; Αν είχαν ξεκινήσει τη λειτουρ-
γία τους εκ περιτροπής, όπως το διάστημα 
Μαΐου-Ιουνίου, δεν θα ήταν περιορισμένη 
η κινητικότητα των γονιών και ως εκ τού-
του λιγότερα τα κρούσματα; Αν περιμέναμε 
από το καλοκαίρι ότι κάποια στιγμή θα ερ-
χόταν το δεύτερο κύμα της πανδημίας και 
ενδεχομένως θα πηγαίναμε σε δεύτερο 
lockdown, γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια 
δυσκολία ορθής λειτουργίας του συστή-
ματος τηλεκπαίδευσης; Γιατί υπάρχουν 
μαθητές που δεν έχουν συσκευές; Γιατί 
είναι τόσο δύσκολο να ρυθμιστεί μια καλή 
ταχύτητα δικτύου ώστε να μη διακόπτεται 
η ομιλία του δασκάλου την ώρα που πα-
ραδίδει μάθημα;
Αφού γνώριζαν το πρόβλημα, γιατί δεν 
προετοίμασαν τη λύση του; Γιατί σπατα-
λήθηκε δημόσιο χρήμα σε υφασμάτινες 
παιδικές μάσκες κόστους 6,2 εκατ. ευρώ, 
όπως αναφέρθηκε, οι οποίες δόθηκαν σε 
λάθος διαστάσεις και ουδέποτε διορθώ-
θηκαν, αντί να εξοπλιστούν με συσκευές 
τεχνολογίας τα σχολεία;
Υπάρχει καλή θέληση για άρτια τηλεκ-
παίδευση, ωστόσο δεν αρκεί. Η έλλειψη 
οργάνωσης και η προχειρότητα στην εκ-
παιδευτική διαδικασία έχει τεράστιο κό-
στος, το οποίο δύσκολα διορθώνεται. Ας 
ελπίσουμε τα 1,6 εκατομμύρια άτομα που 
συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση να επι-
στρέψουν σύντομα εκεί όπου ανήκουν, 
στους χώρους των σχολείων.

Μ.Π.

Τηλεκπαίδευση μετ’ εμποδίων  
για τα παιδιά αλλά και τους γονείς
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ανάλυση

Σ
το Ευρωπαϊκό 
Κ ο ι ν ο β ο ύ λ ι ο 
έχει θεσμοθετη-
θεί ο διάλογος με 
τον ή την πρόε-
δρο της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας (ΕΚΤ). Κάθε τρεις μήνες 
ο Μάριο Ντράγκι και τώρα η Κριστίν 
Λαγκάρντ ενημερώνουν τους ευρω-
βουλευτές για την πολιτική που ακο-
λουθεί η ΕΚΤ και στη συνέχεια δέχο-
νται ερωτήσεις.
Επί Μάριο Ντράγκι, η ενημέρωση και 
ο διάλογος είχαν τονισμένη την ελλη-
νική διάσταση εξαιτίας του μνημο-
νίου και του αποκλεισμού των ελλη-
νικών ομολόγων από το πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης. Επί Κριστίν 
Λαγκάρντ, η συζήτηση είναι… ευρω-
παϊκών προδιαγραφών, γιατί η παν-

του Τσίπρα σε ό,τι αφορά τον ρόλο 
της ΕΚΤ. Η Λαγκάρντ έχει κάνει ε-
ντυπωσιακά ανοίγματα σε όφελος 
της ελληνικής οικονομίας, με βα-
σικό την ένταξη των ελληνικών ομο-
λόγων στο ειδικό πρόγραμμα ποσοτι-
κής χαλάρωσης για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας. Αναγνωρίζει με αυτόν 
τον τρόπο την αξιοπιστία του Μητσο-
τάκη και του οικονομικού επιτελείου 
της κυβέρνησης και στέλνει τα σωστά 
μηνύματα στις αγορές.
Προσπαθώ πάντα να γραφτώ στον 
κατάλογο των ομιλητών, για να έχω 
το πεντάλεπτο που δικαιούται κάθε 
ομιλητής για δημόσια ανταλλαγή α-
πόψεων με τη μορφή της σχολιασμέ-
νης ερώτησης και απάντησης με την 
επικεφαλής της ΕΚΤ.
Την περασμένη Πέμπτη, 19 Νοεμ-
βρίου, πραγματοποιήθηκε μία ακόμη 
ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων 
με την Κριστίν Λαγκάρντ. Συνοψίζω 
τα βασικά μηνύματα που, κατά την 
άποψή μου, έστειλε στους ευρωβου-
λευτές και στην κοινή γνώμη.

Περίοδος αβεβαιότητας
Η Λαγκάρντ χαιρέτισε τα «πολύ εν-
θαρρυντικά» τελευταία νέα για τα εμ-
βόλια, προειδοποίησε όμως ότι έ-
χουμε μπροστά μας μια περίοδο 
οικονομικής αβεβαιότητας και απί-
στευτων προκλήσεων. Απηύθυνε την 
προειδοποίησή της με έναν δημιουρ-
γικό τρόπο, αποφεύγοντας την απαι-
σιοδοξία και δίνοντας έμφαση στην 
πολλή και καλή δουλειά που πρέπει 
να γίνει.
Για να δημιουργήσει κλίμα εμπιστο-
σύνης, διαβεβαίωσε τους ευρωβου-
λευτές ότι η ΕΚΤ «είναι εδώ», όπως 
και κατά το πρώτο κύμα της πανδη-
μίας, και πως θα λειτουργήσει με την 
πολιτική της σαν «γέφυρα» μεταξύ 
των σημερινών δυσκολιών και της 
περιόδου μετά τον εμβολιασμό και 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της πανδημίας.
Αναφέρθηκε στις εκτιμήσεις των ειδι-
κών της ΕΚΤ, σύμφωνα με τις οποίες 

δημία δεν πλήττει μόνο χώρες με δι-
αρθρωτικά προβλήματα –όπως η Ελ-
λάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και 
η Κύπρος στη διάρκεια της προηγού-
μενης κρίσης– αλλά όλες χωρίς εξαί-
ρεση τις οικονομίες της Ευρωζώνης. 
Είναι μια συμμετρική κρίση, με ασύμ-
μετρα όμως αποτελέσματα.
Μια άλλη διαφορά κατά την περίοδο 
της πανδημίας είναι ότι ο διάλογος 
είναι αναγκαστικά διαδικτυακός. Η 
έλλειψη φυσικής παρουσίας περιορί-
ζει την πολιτική ένταση και κάνει το 
περιβάλλον πιο ακαδημαϊκό, με απο-
τέλεσμα να παρουσιάζονται ορισμένα 
θέματα σε βάθος.
Από το 2014, οπότε εκλέχτηκα ευρω-
βουλευτής, είμαι πλήρες μέλος της Ε-
πιτροπής Οικονομικών και Νομισμα-
τικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Έδινα πάντα τεράστια 

σημασία στον θεσμοθετημένο διά-
λογο με τον Ντράγκι και τώρα με τη 
Λαγκάρντ για τρεις βασικούς λόγους.
Πρώτον, θεωρώ ότι η ΕΚΤ στέκεται 
πάντα στο ύψος των ευρωπαϊκών προ-
κλήσεων και πως τόσο ο Ντράγκι όσο 
και η Λαγκάρντ είναι κορυφαίες προ-
σωπικότητες που πρέπει να τους δί-
νουμε σημασία.
Δεύτερον, η ανάλυση που κάνει η 
ΕΚΤ για την ευρωπαϊκή οικονομία 
και η πολιτική που ακολουθεί έχουν 
τεράστια σημασία και σε διευκολύ-
νουν να καταλάβεις προς τα πού πη-
γαίνουν οι εξελίξεις.
Τέλος, οι αποφάσεις της ΕΚΤ επι-
δρούν άμεσα στην πορεία της ελλη-
νικής οικονομίας. Ο Ντράγκι θέλησε 
να μας στηρίξει, αλλά βρέθηκε αντι-
μέτωπος με την εξαλλοσύνη του Βα-
ρουφάκη και την πολιτική σύγχυση 

ΣΥΝΟΜΙΛΏΝΤΑΣ  
ΜΕ ΤΗ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
Προβλέπει περίοδο αβεβαιότητας με μεγάλες 
προκλήσεις, αλλά και θετική εξέλιξη.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η ΕΚΤ σε ρόλο γέφυρας 
προς ένα καλύτερο 
οικονομικό μέλλον.
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ανάλυση

η οικονομία της Ευρωζώνης παρουσί-
ασε στο γ΄ τρίμηνο μια δυναμική, ταυ-
τόχρονα όμως μερική και άνιση ανά-
καμψη. Παρατήρησε ότι μπαίνοντας 
στο δ΄ τρίμηνο η οικονομία της Ευ-
ρωζώνης έχασε τη δυναμική της και 
πως εξαιτίας του δευτέρου κύματος 
της πανδημίας επιστρέφουμε σε ένα 
τρίμηνο υποτονικής δραστηριότητας, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες, 
όπως ο τουρισμός και τα ταξίδια.
Τόνισε ότι τα μέτρα που πήραν οι κυ-
βερνήσεις προστάτευσαν σε μεγάλο 
βαθμό την απασχόληση και τα νοι-
κοκυριά από τις συνέπειες της παν-
δημίας, αλλά πρέπει να δούμε πώς 
θα εξελιχθούν τα πράγματα όταν ανα-
γκαστικά οι παρεμβάσεις θα περιορι-
στούν ή θα φτάσουν στο τέλος τους.

Σταθερή υποστήριξη
Εντύπωση προκάλεσε η εκτίμηση που 
έκανε η Λαγκάρντ για την πορεία του 
προϋπολογισμού. Ενώ είναι καταστα-
τική υποχρέωση της ΕΚΤ να φροντίζει 
για τη σταθερότητα των τιμών με έναν 
ετήσιο πληθωρισμό λίγο κάτω από 
το 2%, η επικεφαλής της ΕΚΤ προέ-
βλεψε ότι ο πληθωρισμός στην Ευρω-
ζώνη θα παραμείνει αρνητικός μέχρι 
τους πρώτους μήνες του 2021.
Απέδωσε τον αρνητικό πληθωρισμό 
στη μείωση του ΦΠΑ στη Γερμανία, 
στην πτωτική τάση των τιμών της ε-
νέργειας, στην αδύναμη ζήτηση που 
χαρακτηρίζει την οικονομία και στη 
χαλάρωση σε ό,τι αφορά την αγορά 
εργασίας.
Ο αρνητικός πληθωρισμός είναι κακό 
σημάδι για την οικονομία, γιατί δεί-
χνει ότι αδυνατεί να αναπτύξει δυνα-
μική, ενώ περιπλέκει τη διαχείριση 
του δημόσιου χρέους σε βάθος χρό-
νου, ζήτημα που αφορά άμεσα την υ-
περχρεωμένη Ελλάδα.
Με τις δηλώσεις της η Λαγκάρντ επι-
βεβαίωσε τις πληροφορίες σύμφωνα 
με τις οποίες στη συνεδρίαση της Ε-
κτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ που 
θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμ-
βριο θα παρθούν αποφάσεις για επέ-
κταση του έκτακτου προγράμματος α-
γοράς ομολόγων και για τη συνέχιση 
της προσφοράς μακροπρόθεσμων δα-
νείων στις ευρωπαϊκές τράπεζες με ι-
διαίτερα ελκυστικούς όρους, προκει-
μένου να βοηθηθεί η παροχή πιστώ-
σεων στην πραγματική οικονομία. 
Όπως χαρακτηριστικά είπε η Λα-
γκάρντ, η ΕΚΤ θα προσαρμόσει εκ 
νέου την πολιτική της στις συνθήκες 
που διαμορφώνει το δεύτερο κύμα 
της πανδημίας, στηριζόμενη στα ερ-

γαλεία προσαρμογής που έχουν δοκι-
μαστεί με πολύ καλά αποτελέσματα. 
Εμφανίστηκε ως εγγυήτρια της εξα-
σφάλισης ευνοϊκών όρων χρηματοδό-
τησης για το σύνολο της οικονομίας.

Οι υποχρεώσεις 
των κυβερνήσεων
Αναλύοντας τη σύνθεση που πρέπει να 
έχει η νομισματική με τη δημοσιονο-
μική πολιτική, η Λαγκάρντ περιέγραψε 
με τον τρόπο της τις υποχρεώσεις που 
πρέπει να αναλάβουν οι κυβερνήσεις. 
Ανάλογη ήταν η προσέγγιση του Ντρά-
γκι, χωρίς τις περισσότερες φορές να ε-
πιτυγχάνει το επιδιωκόμενο αποτέλε-
σμα. Η σχέση ΕΚΤ-κυβερνήσεων, κυ-
ρίως των οικονομικά αναπτυγμένων 
κρατών-μελών της Ευρωζώνης, παρου-
σιάζει μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον. Η 
ΕΚΤ έχει την τάση να ζητεί από τις κυ-
βερνήσεις να αναλάβουν πρόσθετες υ-
ποχρεώσεις –ιδιαίτερα στο επίπεδο της 
δημοσιονομικής πολιτικής– για να α-
ντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κρίση. 
Οι κυβερνήσεις τις περισσότερες φορές 
δεν ανταποκρίνονται και ορισμένες 
από αυτές εμφανίζονται δυσαρεστημέ-
νες όταν η ΕΚΤ σπεύδει να καλύψει, 
στο μέτρο του δυνατού, το κενό οικονο-
μικής πολιτικής που δημιουργούν.
Η Λαγκάρντ επέμεινε στη σημασία 
της αποτελεσματικής δημοσιονομι-
κής πολιτικής. Κατά την άποψή της, 
μπορεί να επιταχύνει την τόνωση 
της οικονομικής δραστηριότητας, να 
λύσει κλαδικά προβλήματα τα οποία 
ξεπερνούν τις δυνατότητες της ΕΚΤ 
και να διαχειριστεί με σωστό τρόπο 
τις κρατικές εγγυήσεις, ώστε να υπο-
στηριχθεί η οικονομία με σύνεση και, 

πραγματοποίηση πρέπει να αποφύ-
γουμε. Αν οι αγορές καταλήξουν στο συ-
μπέρασμα ότι η Ε.Ε. έχει μπροστά της 
μία ακόμη πολιτική και θεσμική κρίση, 
με αποτέλεσμα να μείνει ουσιαστικά α-
βοήθητη η οικονομία της Ιταλίας, τότε 
θα γίνουν πολύ πιο αυστηρές στην αξι-
ολόγηση της οικονομικής προοπτικής 
των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, ιδι-
αίτερα της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Ο ιδιωτικός τομέας
Την ΕΚΤ την ενδιαφέρει η διευκό-
λυνση των μεγάλων επιχειρήσεων 
του ιδιωτικού τομέα, για να αποφευ-
χθεί μια υποβάθμιση της πιστοληπτι-
κής τους ικανότητας από τους οίκους 
αξιολόγησης, η οποία θα μπορούσε 
να τους δημιουργήσει πρόσθετα προ-
βλήματα.
Η Λαγκάρντ δεν εμφανίστηκε ικανο-
ποιημένη από το επίπεδο προσαρμο-
γής πολλών επενδυτικών funds στους 
κανόνες που αποσκοπούν στον περι-
ορισμό των συστημικών κινδύνων και 
άφησε σαφώς να εννοηθεί πως θα πι-
έσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Ζήτησε επίσης οι κρατικές εγγυή-
σεις των δανείων να είναι σωστά προ-
γραμματισμένες, για να μη δημιουρ-
γηθούν ανώμαλες καταστάσεις κατά 
τη λήξη τους.
Παρατήρησε ότι υπάρχει, λόγω του 
δεύτερου κύματος της πανδημίας, 
τάση επιδείνωσης των περιουσιακών 
στοιχείων των τραπεζών και αναφέρ-
θηκε σε μεγάλη πτώση της απόδοσης 
των κεφαλαίων τους μεταξύ του δ΄ τρι-
μήνου του 2020 και του β΄ τριμήνου 
του 2021.
Έκανε υποδείξεις για το πώς ακριβώς 
πρέπει να κινηθούν οι τράπεζες για να 
προστατευτούν από την αύξηση των 
κόκκινων δανείων που οφείλεται στην 
έξαρση της πανδημίας και φάνηκε να 
ευνοεί την αναδιάρθρωση του τραπεζι-
κού συστήματος, όπου το επιβάλλουν 
οι συνθήκες και είναι εφικτή.
Η γενική εικόνα που θέλησε να δη-
μιουργήσει η Λαγκάρντ με τις τοπο-
θετήσεις της και με την ανταλλαγή α-
πόψεων με τους ευρωβουλευτές είναι 
ότι υπάρχει πλέον φως στο τέλος του 
υγειονομικού και οικονομικού τούνελ 
της πανδημίας, αλλά θα περάσουμε υ-
ποχρεωτικά από μια περίοδο αστά-
θειας, στη διάρκεια της οποίας θα αντι-
μετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις.
Η ΕΚΤ είναι «εδώ», όπως στο πρώτο 
κύμα της πανδημίας, και με την πο-
λιτική της θα παίξει τον ρόλο της γέ-
φυρας προς ένα καλύτερο οικονομικό 
μέλλον.

Η χαλαρή νομισματική πολιτική 
πρέπει να συμπληρώνεται από μία 
αποτελεσματική δημοσιονομική 
πολιτική.

Εντελώς αναγκαία η 
αύξηση των δημοσίων 
επενδύσεων.

κυρίως, συνέχεια, για να αποτραπούν 
τυχόν αναταράξεις.
Ένα δύσκολο για τις κυβερνήσεις 
θέμα που έθιξε η Λαγκάρντ και συνή-
θιζε να θίγει ο Ντράγκι είναι η ποιό-
τητα των δημοσίων δαπανών. Η ΕΚΤ 
θεωρεί αναγκαία την αύξηση των δη-
μοσίων επενδύσεων, επειδή αποτε-
λούν το καλύτερο μέσο άμεσης και α-
ποτελεσματικής στήριξης της ζήτησης 
και μπορεί να λειτουργήσουν ως δη-
μοσιονομικός πολλαπλασιαστής.
Αναπτύσσοντας τη σταθερή θέση της 
ΕΚΤ υπέρ των δημοσίων επενδύ-
σεων, η επικεφαλής της ΕΚΤ επέ-
μεινε στην περιβαλλοντική και ψηφι-
ακή διάστασή τους. Όπως χαρακτηρι-
στικά είπε, ο συνδυασμός των δύο θα 
μας δώσει τη «νέα κανονικότητα» που 
θα ακολουθήσει την πανδημία.
Το πρόβλημα για τις κυβερνήσεις 
είναι ότι οι δημόσιες επενδύσεις α-
φορούν κονδύλια από την κάλυψη ά-
μεσων οικονομικών και κοινωνικών 
αναγκών που μπορεί να παρουσιά-
ζουν μεγαλύτερο πολιτικό και εκλο-
γικό ενδιαφέρον. Έτσι, σε χώρες όπως 
η Ελλάδα, με μεγάλο δημόσιο χρέος 
και τεράστιο επενδυτικό έλλειμμα, οι 
δημόσιες δαπάνες καταλήγουν να κα-
τευθύνονται στην κάλυψη τρεχουσών 
αναγκών και οι τόσο αναγκαίες δημό-
σιες επενδύσεις να πέφτουν σε απα-
ράδεκτα χαμηλά επίπεδα με το πέρα-
σμα του χρόνου.

Όχι άλλη καθυστέρηση
Απευθυνόμενη στις κυβερνήσεις των 
«27» η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι το 
«πακέτο» του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάκαμψης πρέπει να γίνει λειτουρ-
γικό χωρίς καμία καθυστέρηση. Ε-
ξέφρασε τη σωστή άποψη, ότι η πο-
λιτική διαμάχη και η σχετική καθυ-
στέρηση που προκαλεί λειτουργούν 
σε βάρος των κρατών-μελών της Ε.Ε. 
που έχουν μεγάλες οικονομικές και 
αναπτυξιακές ανάγκες χωρίς να έχουν 
μεγάλο δημοσιονομικό χώρο για να 
στηρίξουν μέσω του κρατικού προϋ-
πολογισμού την οικονομία τους.
Η παρέμβαση της επικεφαλής της ΕΚΤ 
στο συγκεκριμένο ζήτημα μου έφερε 
στον νου το σενάριο του οποίου την 



νατότητα εύκολης αναβολής σε όποιον (τότε…) φοβόταν. 
Ακολούθησαν οι δικαστικές διακοπές και η εντεύθεν χα-
λαρότητα, μια και δίκες, έτσι κι αλλιώς, δεν γίνονταν.
Ειδικά για τα δικαστήρια, υπάρχει από τις 14/07/2020 ει-
δική απόφαση που προβλέπει υποχρεωτική χρήση της 
μάσκας σε όλους τους χώρους. Όπως καλά φανταστήκατε, 
δεν τη φορούσαν παρά ελάχιστοι, δικαστές και δικηγόροι. 
Με αυτή την κατάσταση φτάσαμε ως τον Οκτώβριο, οπότε 
το πράγμα σοβάρεψε ιδιαίτερα και η μάσκα επανεμφα-
νίστηκε, εν μέσω τρόμου πια. Μαζί της εμφανίστηκε εκ 
νέου η απαίτηση των δικαστικών ενώσεων για κλείσιμο 
των δικαστηρίων για λόγους προστασίας (και πάλι!).
Αυτή τη φορά οι δικηγορικοί σύλλογοι απαίτησαν να μεί-
νουν τα δικαστήρια ανοιχτά, διότι τα μέλη τους ήταν πρα-
κτικά άνεργα ήδη επί έξι μήνες. Καταλήξαμε στα τέλη 
Οκτωβρίου να έχει αποφασιστεί και προαναγγελθεί το 
κλείδωμα και απόφαση για το αν και πώς θα λειτουργούν 
τα δικαστήρια να μην υπάρχει. Διεξήχθη μάχη μεταξύ δι-
καστών και δικηγόρων, με διαιτητή την κυβέρνηση. Δια-
βλέποντας οι δικαστές ότι μπορεί τα δικαστήρια να μεί-
νουν ανοιχτά, εξήγγειλαν απεργία (κι ας απαγορεύεται 
τούτο από το Σύνταγμα). Απεργία εξήγγειλαν και οι δικα-
στικοί υπάλληλοι. Εντέλει τα δικαστήρια παρέμειναν τύ-
ποις ανοιχτά, με ελάχιστο μέρος των δικών να μπορούν να 
διεξαχθούν (μόνο όσες δεν απαιτούν φυσική παρουσία), 
με αναστολή προθεσμιών ενέργειας (άρα αδράνεια) και 
με εύκολη την αναβολή για όποιες δίκες προβλέφθηκε να 
μπορούν να διεξαχθούν.
Το δεύτερο κλείδωμα εξελίσσεται σχεδόν όπως το πρώτο. 
Με μηδενικό έργο. Στο διάστημα που μεσολάβησε, ου-
δείς ασχολήθηκε στα σοβαρά με το να καταρτίσει προλη-
πτικά ένα επιχειρησιακό σχέδιο, ώστε σε περίπτωση που 
θα χρειαζόταν, όπως και έγινε, δεύτερο κλείδωμα, να υ-
πάρχουν έτοιμες διαδικασίες και αυτοματισμοί, ώστε και 
έργο, τοπικά ή εθνικά, να μπορεί να παράγεται με ασφά-
λεια και όλοι οι εμπλεκόμενοι να ξέρουν προκαταβολικά 
τι θα πρέπει και τι θα μπορούν να κάνουν.
Μετά το πρώτο κλείδωμα σοβαρή καταγραφή των εμπει-

Κ
ατά το πρώτο ξέσπασμα της παν-
δημίας στη χώρα, στον χώρο της 
Δικαιοσύνης επικράτησε ένας μι-
κρός πανικός. Σύσσωμες οι δικα-
στικές ενώσεις απαίτησαν από 
την κυβέρνηση να κλείσει τα δι-
καστήρια για λόγους προστα-

σίας. Το ίδιο έκαναν, ασυντόνιστα, και τοπικοί δικηγορι-
κοί σύλλογοι, οι οποίοι, κρίνοντας ότι η κυβέρνηση καθυ-
στερεί, κήρυξαν τοπικές απεργίες. Εντέλει, τα δικαστήρια 
έκλεισαν εντελώς και από τις τοπικές διοικήσεις των δικα-
στικών σχηματισμών (πρωτοδικεία, εφετεία, εισαγγελίες) 
εκδόθηκαν οδηγίες οι οποίες έφταναν μέχρι του σημείου 
να απαγορεύουν την είσοδο πολιτών σε κτίρια και γρα-
φεία των δικαστικών υπηρεσιών.
Είχε επισημανθεί από πολλούς τότε ότι το οριζόντιο κλεί-
σιμο είναι υπερβολικό, διότι υπήρχαν και υπάρχουν πολ-
λές δικαστικές και διαδικαστικές διαδικασίες που μπο-
ρούν να διεκπεραιωθούν αποκλειστικά γραπτά και με ε-
λάχιστη φυσική παρουσία, άρα με ελάχιστο κίνδυνο. Είχε 
επισημανθεί επίσης ότι πολλές άλλες διαδικασίες μπορού-
σαν με στοιχειώδεις διαδικαστικές τροποποιήσεις να διε-
ξαχθούν εν μέσω πανδημίας, είτε χρησιμοποιώντας απλά 
μέσα, όπως ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε, ακόμη α-
πλούστερα, με καθορισμό ραντεβού σε δίκες, με προϋπο-
λογισμό των συμμετεχόντων, οι οποίοι είναι συνήθως εκ 
των προτέρων γνωστοί. Ζητήματα επέκτασης ωραρίου, α-
πογευματινής λειτουργίας και υπερωριών θίχτηκαν και 
προκάλεσαν γέλωτα, διότι, ως γνωστόν, και η Δικαιοσύνη 
Δημόσιο είναι. Ουδείς κινήθηκε τότε στην κατεύθυνση δι-
άσωσης του έργου και προτιμήθηκε η λογική της ασφά-
λειας μέσω λουκέτου.
Τα δικαστήρια άνοιξαν, με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, 
και επιχειρήθηκε να λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο που 
λειτουργούσαν πριν από την εμφάνιση της πανδημίας. Η 
βασική διαφοροποίηση που προέκυψε ήταν ότι οι συναλ-
λασσόμενοι συνωστίζονταν σε διαδρόμους, προκειμένου 
να μη συνωστίζονται μέσα στα γραφεία. Και δόθηκε η δυ-

ριών, των προβλημάτων που ανέκυψαν, των λύσεων που 
θα μπορούσαν να έχουν δοθεί, των αποτελεσμάτων που 
προέκυψαν, δεν υπήρξε. Το κυριότερο, δεν υπήρξε από 
κανέναν η αίσθηση ότι ένα επόμενο κλείδωμα θα μπο-
ρούσε να προκύψει και η απαίτηση να έχουμε προετοιμα-
στεί. Οι δικαστές σιώπησαν, οι δικηγόροι ζητούσαν επί-
δομα και η κυβέρνηση απέφυγε να εμπλακεί, ενώ όφειλε 
να προβλέπει. Θα μπορούσε, έχοντας την ευθύνη πρόβλε-
ψης, προγραμματισμού και αποτελέσματος, να έχει νομο-
θετήσει και να έχει επιβάλει λύσεις. Πλην, όμως, έπρεπε 
να συγκρουστεί πρώτα με τους δικαστές και κατόπιν με 
τους δικηγόρους.
Πλέον, ελέω πανδημίας, όποιος διώκεται για έγκλημα, ό-
ποιος χρωστάει, όποιος έχει αθετήσει υποχρεώσεις, έχει 
τη βεβαιότητα ότι ουδείς τον πιέζει. Όλα στον πάγο και με 
την επαναφορά έχει ο Θεός… Λογικά, το άνοιγμα θα συ-
μπέσει με τις διακοπές των Χριστουγέννων και λίγο μετά 
από αυτές, αν προλάβει να υπάρξει πλήρης λειτουργία, θα 
ξανακλείσουμε. Ύστερα, το Πάσχα δεν είναι μακριά. Στο 
μεταξύ, στο πρώτο κλείδωμα διαφημίστηκε το γεγονός 
ότι έβγαιναν αποφάσεις και αποφορτιζόταν το σύστημα. 
Πέραν του ότι δεν ανακοινώθηκε ποτέ πόσες αποφάσεις 
βγήκαν και πόσες μένουν ακόμη, εξακολουθούμε να πε-
ριμένουμε αποφάσεις επί διετία και βάλε.
Δεν υπήρξε συνείδηση ότι η πανδημία ήρθε για να μείνει 
και ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτήν. Ότι πρέπει 
να προσαρμόσουμε τις διαδικασίες, τις ενέργειές μας, τη 
συμπεριφορά μας για πάντα και χωρίς την αφελή προσδο-
κία ότι η πανδημία πέρασε ή θα περάσει σύντομα. Η παν-
δημία δεν προκάλεσε δίκες με ραντεβού και δεν μας έκανε 
να σκεφτούμε ότι η κλήση όλων, διαδίκων και δικηγόρων, 
για δέκα έως πενήντα δίκες, για την ίδια ώρα, απλώς δεν 
είναι πράξη πολιτισμού. Και ότι δεν έπρεπε να προκύψει 
πανδημία για να γίνει. Και, παρ’ όλα αυτά, δεν έγινε!
Όταν, λοιπόν, η τρίτη συντεταγμένη λειτουργία αργεί, 
πρωτοστατούντων των στελεχών της, έχουμε πρόβλημα. 
Πρόβλημα που οξύνεται όταν η κυβέρνηση δυσκολεύε-
ται να τα βάλει μαζί της.
Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σημείο, με τη Δικαιοσύνη 
κλειστή, γνωμοδοτήσεις συνταγματικότητας να εκδίδουν 
τα συνδικαλιστικά σωματεία των δικαστών, ως μη όφει-
λαν. Και όταν φτάνει το Πολυτεχνείο και η περίφημη α-
παγόρευση διαδηλώσεων, να θεωρείται αδιανόητο ότι θα 
συνεδριάσει το Συμβούλιο της Επικρατείας εντός της η-
μέρας για να εκδώσει πλήρη απόφαση, η οποία θα λύσει 
τα ζητήματα και θα αποφορτίσει το κλίμα. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε επίσης ότι εν μέσω κλειδώματος οι οδηγίες στις 
εισαγγελίες είναι να μην παραπέμπονται εύκολα συλλη-
φθέντες στο αυτόφωρο, για να αποφεύγεται ο συνωστι-
σμός στις δικαστικές αίθουσες. Με ό,τι αυτό σημαίνει και 
για τους συλληφθέντες όλων των ειδών.
Μέχρι σήμερα η Δικαιοσύνη απέφυγε να εμπλακεί ε-
νεργά και αυτεπαγγέλτως στην αντιμετώπιση της πανδη-
μίας. Μπορεί να διατάσσει, με αφορμή δημοσιεύματα, έ-
ρευνα για το παραμικρό, αλλά πορείες, κοινωνικές συ-
ναθροίσεις, εκκλησίες, δοξολογίες, μπαράκια και άλλα 
φαινόμενα διασποράς, όπως και ψεκασμένοι και συνω-
μοσιολόγοι, έμειναν έξω από το ενδιαφέρον της. Σε ό,τι 
αφορά τους πορευόμενους με δήθεν μέτρα ασφαλείας: 
αν κάποια στιγμή, μετά την προσαγωγή τους, γίνει τεστ 
και βρεθούν θετικοί, κινδυνεύουν με ισόβια. Ιδού η πρό-
κληση, για όλους!

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Κράτος δικαίου χωρίς… 
δικαστήρια!

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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«Ο 
εκπρόσωπος της επι-
τροπής, ο καθηγητής 
κ. Τσιόδρας, πέτυχε 
µε τη δηµόσια πα-
ρουσία του, µε τον 

γλυκύ και άµεσο τρόπο του, να εµπνεύσει 
σε όλους µας αισθήµατα ασφάλειας και 
εµπιστοσύνης, είχε όµως στο πλάι του όλα 
τα µέλη της επιστηµονικής επιτροπής, που, 
αθόρυβα αλλά ουσιαστικά, πέτυχαν να 
προστατεύσουν µε τρόπο υποδειγµατικό 
όλους τους πολίτες, τους κατοίκους και 
τους επισκέπτες της χώρας µας» έλεγε 
στις 17 Ιουνίου 2020 η Πρόεδρος της ∆η-
µοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, 
υποδεχόµενη τα 30 µέλη της Εθνικής Επι-
τροπής Προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας 
έναντι του Κορονοϊού Covid-19.
Πρόκειται για την επιτροπή, τα πρακτικά 
των συνεδριάσεων της οποίας ζητά επί-
µονα ο ΣΥΡΙΖΑ και µάλιστα έχει καταθέσει 

σχετική τροπολογία στη Βουλή.
Οι άνθρωποι που την απαρτίζουν, επικε-
φαλής των οποίων είναι ο καθηγητής Τσι-
όδρας, είναι γνωστά και επίλεκτα µέλη της 
ιατρικής κοινότητας (µε αλφαβητική σειρά):
• Άκης Βατόπουλος
• Παναγιώτης Γαργαλιάνος
• Ελένη Γιαµαρέλλου
• Κωνσταντίνος Γκογκόσης
• Χαράλαµπος Γώγος
• Γιώργος ∆αΐκος
• Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
• Σπύρος Ζακυνθινός
• Θεοκλής Ζαούτης
• Αγγελική Καραΐσκου
• Αναστασία Κοτανίδου
• Παγώνα Λάγιου
• Μάριος Λαζάνας
• Αθανασία Λουρίδα
• Γκίκας Μαγιορκίνης
• Ανδρέας Μέντης
• Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

• Παρασκευή Παπαευαγγέλου
• Άννα Παπά-Κονιδάρη
• ∆ηµήτριος Παρασκευής
• Παναγιώτης Πρεζεράκος
• Γιώργος Σαρόγλου
• Βασιλική-Αναστασία Σύψα
• Νικόλαος Σύψας
• Γιώργος Τουλούµης
• Αθανάσιος Τσακρής
• Σωτήρης Τσιόδρας
• Μαρία Τσολιά
• ∆ηµήτρης Χατζηγεωργίου
• Χρήστος Χατζηχριστοδούλου
Πολλά µέλη της επιτροπής παρεµβαίνουν 
σταθερά στον δηµόσιο διάλογο για τα ζη-
τήµατα αντιµετώπισης της πανδηµίας και η 
κοινή γνώµη έχει εξοικειωθεί µε την πα-
ρουσία τους.
Σήµερα στο ΘΕΜΑ της «Free Sunday» 
παρουσιάζονται ένα άρθρο του επιχειρη-
µατία Γιώργου Βρουλλή, επικεφαλής του 
παραρτήµατος µεγάλου επιχειρηµατικού 

οµίλου στη Θεσσαλονίκη, που κυρίως 
επλήγη από τις εξελίξεις της πανδηµίας, 
καθώς και µια σειρά δηλώσεις που έκα-
ναν επιφανείς γιατροί και λοιµωξιολόγοι, 
µέλη της επιτροπής αλλά και µη, από τον 
Απρίλιο του 2020, όταν η χώρα ήταν ακόµη 
σε ολικό lockdown.
«Λένε ότι µετά τις κρίσεις οι κοινωνίες 
αναδύονται πιο δυνατές και ενωµένες. Η 
κρίση δεν έχει περάσει, βρισκόµαστε πιθα-
νώς στο µέσο της πανδηµίας. Είναι όµως 
βέβαιο ότι όλοι µαζί ενωµένοι θα κατα-
φέρουµε τελικώς να αντιµετωπίσουµε µε 
ικανοποιητικό τρόπο την όλη κατάσταση, 
έχοντας εµπιστοσύνη και πάλι στις οδηγίες 
των επιστηµόνων, που παραµένουν στην 
πρώτη γραµµή» είχε πει σε εκείνη τη συ-
νάντηση η κ. Σακελλαροπούλου.

Επιστήµη και επιχειρείν 
στο δεύτερο κύµα της πανδηµίας

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΟΥΛΛΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
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θέµα

Ο
ι επιχειρήσεις είναι δοµές. Κατά µία έννοια 
κοινωνικές δοµές, αφού στελεχώνονται 
αλλά και λειτουργούν µέσα στην κοινωνία 
των ανθρώπων. Άρα οποιοδήποτε κοινω-
νικό θέµα (κατάσταση, αλλαγή, αναταραχή, 

κρίση, ευηµερία) τις επηρεάζει άµεσα.
Οι µεγαλύτερες αξίες τους συνήθως είναι άυλες και 
εξαρτώνται από τους ανθρώπους (στελέχη και πελα-
τεία). Είναι γνώση, την οποία κατέχουν τα στελέχη, από 
τη µια, καθώς και αναγνωρισιµότητα και εκτίµηση, που 
απολαµβάνουν από το κοινό στο οποίο απευθύνονται, 
από την άλλη.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο επηρεάζονται άµεσα από την υγει-
ονοµική κρίση του Covid-19 µε τις κοινωνικές της προ-
εκτάσεις. Ανάλογα δε µε το αντικείµενο, τις δυνατότητές 
τους και τον τρόπο αντιµετώπισης της κρίσης, άλλες 
επηρεάζονται αρνητικά, αλλά και κάποιες θετικά.
Έχει σηµασία να επισηµάνουµε ότι δεν επηρεάζονται 
µόνο από τις οικονοµικές συνθήκες που διαµορφώνο-
νται λόγω Covid-19 αλλά κυρίως από τις καινοφανείς 
κοινωνικές συνθήκες. Από τα πολύ καθηµερινά, ότι 
κατ’ ανάγκη κρύβουµε το χαµόγελό µας πίσω από µια 
µάσκα, µέχρι τα πιο σύνθετα, π.χ. µε ποιον τρόπο σερ-
βίρει το εστιατόριο ένα γεύµα ή πώς ο υπάλληλος του 
κοµµωτηρίου χειρίζεται την πετσέτα, πώς στήνεται µια 
γραµµή παραγωγής σε µια βιοτεχνία κ.λπ. Όλα αλλά-
ζουν καταλυτικά. Προηγούµενες συνήθειες αλλά και 
προηγούµενα πρωτόκολλα ανατράπηκαν σε µία µέρα. 
Η χειραψία ήταν για αιώνες απαραίτητο διάβηµα ευγέ-
νειας και ξαφνικά µετατράπηκε σε αγένεια ή και κοινω-

νική αδιαφορία.
Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο οι επιχειρήσεις καλούνται 
να λειτουργήσουν είτε σε καθεστώς καραντίνας είτε και 
µετά από αυτό. Η ήδη δύσκολη κατάσταση εντείνεται 
από το σχέδιο που, όπως φαίνεται, θα ακολουθηθεί και 
προβλέπει περιόδους που η αγορά θα παραµένει κλει-
στή και περιόδους που θα λειτουργεί υπό περιορισµούς.
Οι επιχειρήσεις, όµως, δεν είναι ασανσέρ. ∆εν µπαίνεις 
µέσα, πατάς ένα κουµπί και σε πάνε στον επόµενο όρο-
φο.
Πιο πολύ µοιάζουν µε αγελάδες. Όσο κατεβάζουν γάλα 
και αρµέγεις, το παίρνεις. Αν σταµατήσεις το άρµεγµα, 
πρέπει να περιµένεις επόµενη γέννα για να ξαναπάρεις 
γάλα.
Με αυτή την έννοια, το άνοιγµα-κλείσιµο είναι πολύ δύ-
σκολα διαχειρίσιµο. ∆εν γυρίζουµε το κλειδί να µπούµε 
σε λειτουργία και όλα είναι όπως πριν. Στην πραγµατικό-
τητα, τίποτα δεν είναι όπως πριν. Η διαδικασία σταµατή-
µατος και επανεκκίνησης είναι πολύ πιο περίπλοκη και 

κάθε φορά απαιτεί χρόνο, αλλά και καινούργια ορµή και 
κουράγιο. Πρέπει να ξαναστηθούν οι αλυσίδες συνερ-
γασιών µεταξύ των στελεχών, οι σχέσεις εµπιστοσύνης, 
και να ξανανοίξει ο δρόµος που θα φέρει τον πελάτη στο 
κατώφλι του καταστήµατος.
Όσο απλά κι αν ακούγονται, αυτά είναι τα πιο δύσκολα. 
Χρειάζεται καινούργια δουλειά και νέα επένδυση για την 
επανάκτηση αυτής της χαµένης αξίας. Με πόση ευκολία 
ή δυσκολία θα γίνει αυτό, εξαρτάται από το πόσο βαθιές 
είναι οι σχέσεις που έχουν δοµηθεί κατά το προηγούµε-
νο διάστηµα της οµαλής λειτουργίας.
Με άλλα λόγια, το θέµα δεν είναι µόνο οικονοµικό. Εί-
ναι κυρίως θέµα δοµών και σχέσεων, το οποίο έχει και 
πολύ σηµαντικό οικονοµικό αντίκτυπο. Άλλες επιχειρή-
σεις θα το αντέξουν και άλλες όχι. Κάποιες θα το αξι-
οποιήσουν δηµιουργικά, χτίζοντας µέσα στις δυσκολίες 
πιο στέρεες σχέσεις.
Θα ήταν ανόητο να διατυπώσω γενική άποψη για το πώς 
πρέπει να αντιµετωπιστεί αυτή η κρίση, γιατί δεν έχω τις 
γνώσεις, ούτε, κυρίως, την πληροφόρηση που χρειάζε-
ται. Η δική µου θέαση είναι µοιραία σηµειακή. Μπορώ 
να δω µόνο από τη θέση όπου βρίσκοµαι.
Το µόνο που µπορώ να πω είναι ότι τα στελέχη και οι 
εργαζόµενοι των επιχειρήσεων καλούνται και οφείλουν 
να κάνουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό που 
πάντα έκαναν. Να κινούνται όσο γίνεται πιο αποδοτικά 
στον ελεύθερο χώρο που αποµένει ανάµεσα στους δι-
άφορους περιορισµούς και τις απαγορεύσεις που επι-
βάλλουν οι συνθήκες.
Είναι η υποχρέωση που έχουµε απέναντι στους εαυτούς 
µας, στους εργαζοµένους και εντέλει στο κοινωνικό σύ-
νολο. Να κρατήσουµε τις επιχειρήσεις ζωντανές, προ-
σπαθώντας µε κάθε τρόπο να αποφύγουµε το οποιοδή-
ποτε µοιραίο γεγονός, και να τις προετοιµάζουµε για την 
περίοδο της αναδόµησης της αγοράς, που, ασφαλώς, 
αργά ή γρήγορα, θα ακολουθήσει.
Μέσα από την αγωνία της επιβίωσης να σχεδιάζουµε 
την ανανέωση.

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ∆ΥΣΚΟΛΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟ

Οι επιχειρήσεις δεν 
επηρεάζονται µόνο από 
τις οικονοµικές συνθήκες 
που διαµορφώνονται λόγω 
Covid-19 αλλά κυρίως από 
τις καινοφανείς κοινωνικές 
συνθήκες.



ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΟ∆ΡΑΣ, 
καθηγητής Λοιµωξιολογίας, 
εκπρόσωπος του υπουργείου 
Υγείας για τον κορονοϊό

• 1 Απριλίου 2020
«Η επιστηµονική κοινότητα δεν είναι σε 
θέση να γνωρίζει πότε θα υπάρξει δεύ-
τερο κύµα κορονοϊού και πώς θα αντιµε-
τωπιστεί, αφού δεν γνωρίζουµε ακόµα 
εάν θα υπάρχει και εµβόλιο για τον συ-
γκεκριµένο ιό».

• 6 Απριλίου 2020
«Οι περισσότεροι επιστήµονες αυτή τη στιγ-
µή µιλάνε για τη σίγουρη παρουσία ενός 
δεύτερου κύµατος το επόµενο φθινόπωρο 
ή χειµώνα. Μιλάνε για σταδιακή εφαρµογή 
µέτρων περιορισµού και άρσης τους».

• 27 Απριλίου 2020
«Αν αποτιµήσουµε λάθος τα γεγονότα, 

δηµικού κύµατος µέσα στο καλοκαίρι και 
πώς µπορούµε να το διαχειριστούµε µε 
τόσο τουρισµό».

• 4 Ιουνίου 2020
«Η πιθανότητα να δούµε δεύτερο κύµα 
κορονοϊού µέσα στο καλοκαίρι δεν είναι 
µηδενική».

• 23 Ιουνίου 2020
«Υπάρχει µια χαλάρωση στην τήρηση των 
µέτρων αυτό το διάστηµα. Αν συνεχιστεί 
αυτή η χαλάρωση, αυξάνεται η πιθανό-
τητα έλευσης δεύτερου κύµατος κορο-
νοϊού».

• 5 Αυγούστου 2020
«Είµαστε ένα βήµα πριν από το δεύτερο 
κύµα της πανδηµίας στην Ελλάδα».

• 24 Αυγούστου 2020
«Η Ελλάδα βιώνει ήδη δεύτερο κύµα κο-

θα οδηγηθούµε πολύ γρήγορα από την 
περιορισµένη κυκλοφορία του ιού σε µια 
ξαφνική άνοδο κι ένα δεύτερο κύµα του 
ιού στη χώρα µας».

• 21 Μαΐου 2020
«Όταν βλέπεις αυξηµένο αριθµό στους 
δείκτες, αναγκάζεσαι και ίσως αναγκα-
στούµε στο µέλλον να επαναφέρουµε 
κάποια µέτρα».

• 1 Ιουνίου 2020
«Πλέον όλες οι κοινωνίες έχουν επικε-
ντρωθεί στην προετοιµασία για το δεύ-
τερο κύµα. Στο πλαίσιο αυτό, η προσοχή 
στρέφεται στη βελτίωση των υπηρεσιών 
υγείας που παρέχονται και στην ασφά-
λεια των ασθενών».

• 5 Αυγούστου 2020
«∆εν µπορώ να κάνω πρόβλεψη πόσο 
κοντά είµαστε σε ένα δεύτερο κύµα της 
πανδηµίας, η εξέλιξη της κρίσης εξαρτά-
ται από τη συµπεριφορά όλων µας».

ΓΚΙΚΑΣ ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ, 
επίκουρος καθηγητής Υγιεινής 
και Επιδηµιολογίας

• 27 Απριλίου 2020
«Πρέπει να σκεφτούµε όλα τα πιθανά 
σενάρια, όπως αυτό ενός δεύτερου παν-

ρονοϊού».

• 26 Αυγούστου 2020
«Η έλευση του δεύτερου κύµατος εν µέ-
ρει έχει σταµατήσει. Αυτό δεν σηµαίνει 
ότι δεν έχουµε επέκταση».

• 26 Σεπτεµβρίου 2020
«Το ποσοστό των θανάτων επί των δια-
γνώσεων στο δεύτερο κύµα σε παγκό-
σµια κλίµακα φαίνεται µικρότερο απ’ ό,τι 
στο πρώτο κύµα. Έτσι, έχει δηµιουργηθεί 
µια συζήτηση για το αν ο ιός έχει εξελι-
χθεί σε ηπιότερα στελέχη, δηλαδή σε 
στελέχη που δεν προκαλούν τόσο εύκο-
λα θάνατο».

ΝΙΚΟΣ ΣΥΨΑΣ, 
καθηγητής Λοιµωξιολογίας

• 6 Απριλίου 2020
«Το καλοκαίρι θα έχουµε µια ύφεση της 
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ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ
Επιστήµονες µε ήθος και κύρος 

που µας έδειξαν τον δρόµο



πορείας του ιού, χωρίς αυτός να έχει 
εξαφανιστεί, και ενδεχοµένως το φθι-
νόπωρο να δούµε ένα δεύτερο κύµα, 
όµως πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα 
έχουν αντισώµατα, θα υπάρχουν περισ-
σότερες οροεπιδηµιολογικές µελέτες 
και ενδεχοµένως ένα πολύ καλό φάρ-
µακο».

• 27 Μαΐου 2020
«Τον χειµώνα, Νοέµβριο ή ∆εκέµβριο, θα 
έχουµε το δεύτερο κύµα του κορονοϊού. 
Υπάρχει πιθανότητα να επανέλθουν τα 
µέτρα, αλλά πιστεύω ότι δεν θα χρεια-
στεί να κάνουµε το λεγόµενο lockdown. 
Θα κάνουµε τοπικές παρεµβάσεις, όπου 
υπάρχει εισροή κρουσµάτων».

• 29 Ιουνίου 2020
«Ένα δεύτερο κύµα του ιού στη χώρα 
µας θα εµφανιστεί τον Νοέµβριο µε ∆ε-
κέµβριο».

• 1 Αυγούστου 2020
«Είµαστε ένα βήµα πριν ονοµάσουµε την 
κατάσταση ως δεύτερο κύµα επιδηµίας 
στην Ελλάδα».

• 1 Σεπτεµβρίου 2020
«Υπάρχει το κακό σενάριο του δεύτε-
ρου κύµατος, συν τη γρίπη, που έρχεται 
κάθε χρόνο, συν τους άλλους αναπνευ-
στικούς ιούς, που θα δηµιουργήσουν 
µια τεράστια πίεση στο σύστηµα υγείας 
γύρω στα τέλη Νοεµβρίου - αρχές ∆ε-
κεµβρίου και στη συνέχεια Ιανουάριο-
Φεβρουάριο».

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΩΓΟΣ, 
καθηγητής Λοιµωξιολογίας 
και Παθολογίας

• 12 Ιουνίου 2020
«Θα είναι ευχάριστη έκπληξη να µην 

και θα έχουµε για πολύ καιρό ακόµα 
κρούσµατα, δεν θα χρειαστούν ξανά γε-
νικευµένα lockdowns, καθώς ο κόσµος 
είναι ενηµερωµένος».

• 13 Ιουλίου 2020
«Το δεύτερο κύµα κορονοϊού στην Ελλά-
δα µπορεί να καταγραφεί ακόµη και µέσα 
στον Αύγουστο και να υπάρξουν τοπικά 
lockdowns».

• 3 Σεπτεµβρίου 2020
«Μπορούµε να πούµε ότι είµαστε στο 
δεύτερο κύµα, υπό την έννοια ότι είχα-
µε την πρώτη επιδηµία µέχρι το Πάσχα, 
µετά είχαµε µείωση των κρουσµάτων και 
τώρα έχουµε ξανά αύξηση».

ΜΑΝΩΛΗΣ ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, 
καθηγητής Γενετικής

• 6 Απριλίου 2020
«Ελπίζω πως δεν θα υπάρξει δεύτερο 
κύµα. Αν όµως υπάρξει, το πότε αυτό θα 
γίνει εξαρτάται από τις ευαισθησίες του 
ιού στις κλιµατολογικές συνθήκες της 
Ελλάδας. ∆ηλαδή ήλιος, θερµοκρασία 
και ξηρότητα: παράγοντες που είναι για 
τους περισσότερους ιούς αρνητικοί και 
δεν ευνοούν την εξάπλωσή τους».

• 11 Ιουλίου 2020
«∆εν θα έχουµε δεύτερο κύµα µέσα στον 

υπάρξει δεύτερο κύµα της πανδηµίας 
µετά τα µέσα Σεπτέµβρη».

• 2 Ιουλίου 2020
«Το δεύτερο κύµα του κορονοϊού αναµέ-
νεται να έρθει προς τα τέλη Οκτωβρίου 
και αυτή τη φορά θα είµαστε πιο προετοι-
µασµένοι».

• 12 Ιουλίου 2020
«Πλέουµε ήδη πάνω στο δεύτερο κύµα 
κορονοϊού».

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ, 
λοιµωξιολόγος, οµ. καθηγήτρια 
Παθολογίας

• 8 Απριλίου 2020
«Ακόµη κι αν επιβεβαιωθεί το σενάριο 
περί δεύτερου κύµατος, θα είναι πολύ πιο 
ήπιο σε ένταση».

• 6 Αυγούστου 2020
«Μπορεί να µην έχουµε έρθει στο δεύ-
τερο κύµα του κορονοϊού, αλλά βλέ-
πουµε µια ανησυχητική αύξηση των 
κρουσµάτων, και αν δεν προσέξου-
µε, µπορεί να φτάσουµε στο δεύτερο 
κύµα».

• 24 Αυγούστου 2020
«Τα µαθηµατικά µοντέλα, παρά την αύ-
ξηση των κρουσµάτων και τον µεγάλο 
ηµερήσιο αριθµό, δείχνουν πως προλα-
βαίνουµε ένα δεύτερο µεγάλο κύµα της 
πανδηµίας, προλαβαίνουµε να ανοίξουν 
σωστά τα σχολεία µας».

ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
καθηγητής Μικροβιολογίας

• 29 Ιουνίου 2020
«Ο ιός θα επανακάµψει, αλλά δεν θα 
έχουµε την κατάσταση του Μαρτίου, αν 

Αύγουστο».

• 7 Αυγούστου 2020
«Ενώ µέχρι χθες πίστευα ότι µπορούµε 
σταδιακά να περάσουµε το κύµα που 
έρχεται και να συνεχίσουµε στο φθινό-
πωρο, νοµίζω ότι βγήκαµε από τα όρια 
του καλού σεναρίου που είχαµε και πάµε 
προς το κακό, και τώρα χρειάζεται για µι-
κρό διάστηµα πολύ έντονη προσπάθεια, 
για να πέσουν τα κρούσµατα και µετά να 
µπούµε σε βιώσιµη συµπεριφορά».

ΘΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, 
καθηγητής Αιµατολογίας-Ογκολογίας, 
πρύτανης του ΕΚΠΑ

• 23 Μαΐου 2020
«∆εν µπορεί να ξέρει κανείς πότε ακρι-
βώς θα έρθει το δεύτερο κύµα της 
πανδηµίας στην Ελλάδα. Βλέπουµε 
ένα χαµηλό ποσοστό ασθενών να έχει 
αναπτύξει αντισώµατα. Πιθανό να γί-
νει όπως µε τη γρίπη, που ξεκινάει τον 
Οκτώβριο και κορυφώνεται τον Φε-
βρουάριο».

• 29 Ιουνίου 2020
«Εάν περάσει η περίοδος του καλοκαι-
ριού χωρίς να έχουµε σηµαντική αύξηση 
του αριθµού των κρουσµάτων στην Ελ-
λάδα, θα φανεί προς το φθινόπωρο ή τις 
αρχές του χειµώνα εάν ο νέος κορονοϊός 
µπορεί να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά 
ενός ιού που έχει µια εποχιακή κατανο-
µή, όπως ο ιός της γρίπης ή άλλοι κορο-
νοϊοί».

• 30 Σεπτεµβρίου 2020
«Είναι πολύ σηµαντικό να επανδρωθεί 
το ΕΣΥ, αφού, παρά τα µέτρα, ο αριθµός 
των νοσηλευόµενων µε Covid-19 αυξά-
νεται».
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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Τ
ο τελευταίο διά-
στημα η Ε.Ε. κα-
ταγράφει σημα-
ντικές πολιτικές 
επιτυχίες σε διε-
θνές επίπεδο, ταυ-
τόχρονα όμως δυ-

σκολεύεται να προσαρμοστεί σε έναν α-
νταγωνιστικό και σε πολλές περιπτώσεις 
επικίνδυνο κόσμο.
Στα ζητήματα που έχουν σχέση με τη λει-
τουργία της οικονομίας και τα πολιτικά 
και κοινωνικά δικαιώματα έχει το πλεο-
νέκτημα, ενώ στις περιπτώσεις που οι ε-
ξελίξεις καθορίζονται από την προβολή 
στρατιωτικής δύναμης δυσκολεύεται να 
παρακολουθήσει τις εξελίξεις.
Εκδηλώνονται επίσης μεταξύ των «27» 
διαφωνίες που στέκονται εμπόδιο στην 
άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή της 
πολιτικής που έχει συμφωνηθεί.

τες προεδρικές εκλογές επικράτησε με 
άνεση η πρώην πρωθυπουργός Μάγια 
Σάντου, υποχρεώνοντας σε ταπεινωτική 
ήττα τον φιλορώσο Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας. Το κόμμα της κ. Σάντου ανήκει 
στην πολιτική οικογένεια του Ευρωπα-
ϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), δηλαδή 
της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς.
Η Μολδαβία είναι μια πολύ φτωχή χώρα, 
η οποία έχει εγκαταλειφθεί από το 1/3 
των κατοίκων της, που πήγαν στο εξωτε-
ρικό σε αναζήτηση καλύτερης τύχης. Η 
επικράτηση της υποψηφίας που υποστη-
ρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας 
δεν λύνει πλήρως το πολιτικό πρόβλημα, 
εφόσον το Κοινοβούλιο ελέγχεται ακόμα 
από δυνάμεις που δίνουν μεγαλύτερη 
έμφαση στη συνεργασία με τη Ρωσία. 
Θεωρείται όμως προμήνυμα πολιτικής 
αλλαγής, επειδή η οικονομία στρέφεται 
ήδη στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης 
συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές χώρες, 
σε βάρος της παραδοσιακής συνεργασίας 
με τη Ρωσία. Για να προοδεύσει, η Μολ-
δαβία πρέπει να απαλλαγεί οριστικά από 
ένα καθεστώς το οποίο στηρίζεται στη 
σκόπιμη υποβάθμιση των δημοκρατικών 
θεσμών και στη διαφθορά.
Είναι φανερό ότι με το πέρασμα του χρό-
νου αναπτύσσεται μια φιλοευρωπαϊκή 
δυναμική, με τους περισσότερους πολί-
τες να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 
η μεγάλη ρωσική επιρροή στη χώρα τους 
δημιουργεί περισσότερα προβλήματα 
από αυτά που λύνει.
Η Μολδαβία ανοιχτά και η Λευκορωσία 
πιο αργά και με μεγαλύτερη δυσκολία 
δείχνουν να ακολουθούν την πορεία που 
χάραξε η Ουκρανία. Στην αντίληψη των 
πολιτών τους η Ε.Ε. και η στενότερη συ-
νεργασία μαζί της προσφέρουν τις καλύ-
τερες εγγυήσεις για οικονομική και κοι-
νωνική πρόοδο.

Οι «συμφωνίες του Αβραάμ»
Οι λεγόμενες «συμφωνίες του Αβραάμ» 
είναι μία εντυπωσιακή επιτυχία του προ-
έδρου Τραμπ, ο οποίος με τη βοήθεια 
του γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ, κα-

Στροφή προς την Ε.Ε.
Μετά την Ουκρανία, ο λαός της οποίας α-
ποφάσισε ότι πρέπει να διεκδικήσει ένα 
καλύτερο μέλλον κάνοντας φιλοευρωπα-
ϊκή πολιτική στροφή, ανάλογη δυναμική 
αναπτύσσεται στη Λευκορωσία και στη 
Μολδαβία.
Στη Λευκορωσία επικράτησε στις προ-
εδρικές εκλογές ο σοβιετικού τύπου δι-
κτάτορας Λουκασένκο με ποσοστά «υ-
παρκτού σοσιαλισμού». Οι πολίτες αντέ-
δρασαν στην εκτεταμένη νοθεία σε βάρος 
της αντιπάλου του –η οποία υποστηρίζει 
στενότερη συνεργασία με την Ε.Ε.– και 
το καθεστώς δυσκολεύεται να επιβάλει 
την «τάξη».
Η Ε.Ε. κινείται προσεκτικά, για να μη 
δημιουργηθεί η εντύπωση ότι επιδιώκει 
να αμφισβητήσει την επιρροή της Ρω-
σίας στη Λευκορωσία, μια πρώην Σοβιε-
τική Δημοκρατία, η οποία αντιμετωπίζε-

ται από τη Μόσχα ως το λεγόμενο «εγγύς 
εξωτερικό». Το προηγούμενο της Ουκρα-
νίας, όπου η φιλοευρωπαϊκή στροφή τι-
μωρήθηκε από τη Ρωσία με την προσάρ-
τηση της Κριμαίας και την ενίσχυση των 
ρωσόφιλων αυτονομιστών που ελέγχουν 
την ανατολική περιοχή της χώρας, υπο-
χρεώνει τις Βρυξέλλες σε πολύ προσεκτι-
κές κινήσεις. Δεν θέλουν να τεθεί το δί-
λημμα «Ε.Ε. ή Ρωσία», για να μη βρεθεί η 
Λευκορωσία αντιμέτωπη με καταστάσεις 
ανάλογες με εκείνες της Ουκρανίας.
Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι η δημο-
κρατική αμφισβήτηση του καθεστώτος 
Λουκασένκο με μεγάλης διάρκειας μαζι-
κές κινητοποιήσεις εκφράζει τη θέληση 
του λαού για μια διαφορετική πολιτική 
και ένα ευρωπαϊκό μέλλον.
Στη Λευκορωσία ο λαός κινητοποιείται, 
αλλά στη Μολδαβία φαίνεται έτοιμος να 
επιβάλει τους όρους του. Στις πρόσφα-

Ε.Ε.: ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ, 
ΣΤΡΑΒΟΠΑΤΉΜΑΤΑ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Οι Ευρωπαίοι δυνατοί στην οικονομία, με προβλήματα 
στη διεθνή πολιτική.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι «συμφωνίες του 
Αβραάμ» δημιουργούν 
νέες οικονομικές 
δυνατότητες για την Ε.Ε. 
και ειδικά για την Ελλάδα.



www.freesunday.gr 2322.11.2020

ανάλυση

τάφερε να προωθήσει τη συνεννόηση του 
Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
(ΗΑΕ), το Μπαχρέιν, ακόμη και το Σου-
δάν.
Τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι η συνέχιση μιας προ-
σπάθειας διπλωματικού και οικονομικού 
αποκλεισμού του Ισραήλ, στο όνομα του 
παλαιστινιακού αγώνα, δεν έχει νόημα. 
Από τη σύγκρουση με το Ισραήλ πέρασαν 
στη διπλωματική αναγνώρισή του και σε 
εντυπωσιακές συμφωνίες, οι οποίες αφο-
ρούν τη φορολογία, τον τραπεζικό τομέα, 
το εμπόριο, τους αγωγούς, την εμπορική 
ναυτιλία.
Οι «συμφωνίες του Αβραάμ» ήταν απο-
τέλεσμα σταδιακής προσέγγισης και λε-
πτομερειακής διαπραγμάτευσης. Τα 
ΗΑΕ και το Μπαχρέιν έστειλαν το μή-
νυμα ότι αναζητούν ισχυρούς συνεργάτες 
και συμμάχους για να περιορίσουν την ε-
πιρροή του Ιράν στην περιοχή και να βά-
λουν όρια στη νεο-οθωμανική επεκτα-
τική στρατηγική της Τουρκίας.
Πρόκειται για μια μεγάλη διπλωμα-
τική επιτυχία του προέδρου Τραμπ, την 
οποία αναμένεται να αξιοποιήσει και να 
εμπλουτίσει ο πρόεδρος Μπάιντεν. Οι 
συμφωνίες εκφράζουν και το μεγάλο εν-
διαφέρον των χωρών του Κόλπου για τη 
Μεσόγειο, στην οποία δραστηριοποιεί-
ται με τρόπο που προκαλεί την αντίδρασή 
τους η Τουρκία. Στην αντίληψή τους, οι 
στενές σχέσεις με το Ισραήλ θα διευκολύ-
νουν και τη συνεργασία με την Ευρώπη.
Η Ε.Ε. θεωρεί ιδιαίτερα θετική τη συνερ-
γασία των ΗΑΕ και του Μπαχρέιν με το 
Ισραήλ, ενώ πρόσθετες δυνατότητες προ-
σφέρονται στην Ελλάδα, η οποία έχει 
ήδη αναπτύξει τη σχέση της με το Ισραήλ 
και τη συνεργασία Ισραήλ-Αιγύπτου-Κύ-
πρου-Ελλάδας, ιδιαίτερα στον ενεργει-
ακό τομέα.
Η Σαουδική Αραβία δεν συμμετέχει, 
προς το παρόν, στις «συμφωνίες του Α-
βραάμ», αλλά δεν χρησιμοποιεί τη σημα-
ντική επιρροή της στην περιοχή για να τις 
εμποδίσει. Οι Σαουδάραβες έχουν στρα-
τηγικό ανταγωνισμό με το Ιράν, το οποίο 
αντιμετωπίζουν ως τη βασική απειλή για 
τα συμφέροντα και την ασφάλειά τους, 
και είναι βαθύτατα ενοχλημένοι από την 
πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία στην 
ευρύτερη περιοχή τους και στον αραβικό 
και μουσουλμανικό κόσμο.
Τη συνεννόηση μεταξύ των χωρών του 
Κόλπου και του Ισραήλ διευκόλυνε και 
η αδυναμία της παλαιστινιακής αντίστα-
σης να βρει έναν δημιουργικό ρόλο. Η 
Χαμάς δίνει πάντα προτεραιότητα στον έ-
νοπλο αγώνα, η Οργάνωση για την Απε-
λευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) δεν 
δείχνει την αναγκαία ευελιξία, ενώ οι εν-

δοπαλαιστινιακές έριδες έχουν κουράσει 
τους Άραβες υποστηρικτές τους. Με τις 
«συμφωνίες του Αβραάμ» γίνεται ένα ση-
μαντικό βήμα για τον περιορισμό της α-
ραβο-ισραηλινής διένεξης σε ισραηλινο-
παλαιστινιακή. Η Τουρκία θεωρείται από 
τους χαμένους της συνεργασίας Αράβων-
Ισραήλ. Ασκεί κριτική στην ανάπτυξη των 
οικονομικών σχέσεων ΗΑΕ και Ισραήλ, 
η οποία επιστρέφεται, εφόσον η Τουρ-
κία –η οποία θέλει να προβληθεί ως α-
διάλλακτος ηγέτης του μουσουλμανικού 
κόσμου– έχει αναπτυγμένες οικονομι-
κές σχέσεις με το Ισραήλ παρά τις μεταξύ 
τους πολιτικές διαφορές.
Η Ελλάδα προσπαθεί να αξιοποιήσει τις 
«συμφωνίες του Αβραάμ», γεγονός που 
εξηγεί και την πρόσφατη επίσκεψη Μη-
τσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι. Τα ΗΑΕ 
έχουν μεγάλες ενεργειακές και φυσικά 
οικονομικές δυνατότητες, εφαρμόζουν 
ένα φιλόδοξο εξοπλιστικό πρόγραμμα, 
που προβλέπει και την προμήθεια μα-
χητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς τύπου 
F-35, αντιτίθενται στη στρατηγική της 
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και 
ειδικά στη Λιβύη, συμμετέχουν σε κοινές 

το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 
(MFF) αφαιρούν τη δυνατότητα από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφύγει στις 
αγορές για να εξασφαλίσει τη χρηματο-
δότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανά-
καμψης κι έτσι δυσκολεύουν την αντιμε-
τώπιση των οικονομικών συνεπειών της 
πανδημίας.
Εκτιμάται ότι η Ουγγαρία και ιδιαίτερα η 
Πολωνία δεν μπορούν να επιμείνουν για 
μεγάλο διάστημα στην άσκηση βέτο, γιατί 
έχουν κι αυτές ανάγκη τις πρόσθετες δω-
ρεάν οικονομικές ενισχύσεις του Ευρω-
παϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Για παρά-
δειγμα, η Πολωνία μαζί με τη Γερμανία 
είναι οι χώρες της Ε.Ε. που διεκδικούν τα 
μεγαλύτερα κονδύλια για την απολιγνιτο-
ποίηση του ενεργειακού τους τομέα.
Προς το παρόν, χάνεται πολύτιμος χρό-
νος, εφόσον, σύμφωνα με το αρχικό χρο-
νοδιάγραμμα, έπρεπε ήδη να πλησιά-
ζουμε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας 
έγκρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανά-
καμψης από τα εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό 
σημαίνει ότι χώρες όπως η Ελλάδα δεν 
μπορούν να περιμένουν σημαντικά κον-
δύλια από το υπό δημιουργία ταμείο πριν 
από το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Αν 
μάλιστα συνεχιστεί η καθυστέρηση, θα 
πάμε προς τα τέλη του 2021, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για την οικονομία.
Ο αναγκαίος συμβιβασμός μπορεί να ε-
μποδιστεί από την Ολλανδία και άλλες 
«φειδωλές» χώρες, όπως είναι η Αυστρία, 
η Φινλανδία, η Δανία και η Σουηδία. 
Έχουν ασκήσει πίεση για τη μείωση των 
κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Α-
νάκαμψης, προκειμένου να αποφύγουν 
οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική ε-
πιβάρυνση, και έχουν υπογραμμίσει ότι 
δεν δέχονται μια πιο χαλαρή σύνδεση 
των χρηματοδοτήσεων με τον σεβασμό 

Η κρίση στο Ναγκόρνο-
Καραμπάχ ανέδειξε 
για μία ακόμη φορά τη 
γεωστρατηγική αδυναμία 
της Ε.Ε.

στρατιωτικές ασκήσεις με την Ελλάδα.
Δημιουργείται ένα εξαιρετικά ευνοϊκό 
πλαίσιο για τις σχέσεις με την Ελλάδα και 
την Κύπρο, που θεωρείται ότι ευνοούνται 
από τις «συμφωνίες του Αβραάμ», και την 
Ε.Ε. στο σύνολό της. Θα πρέπει να βρούμε 
όμως πρακτικούς τρόπους αξιοποίησης 
του μεγάλου δυναμικού των ΗΑΕ και της 
προσέγγισής τους με το Ισραήλ σε όφελος 
της ελληνικής οικονομίας. Η Τουρκία στη-
ρίζεται εδώ και χρόνια στην ειδική σχέση 
που έχει αναπτύξει με το Κατάρ.

Εσωτερικά προβλήματα
Η αξιοποίηση του μεγάλου δυναμικού 
της Ε.Ε. δυσχεραίνεται σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις εξαιτίας εσωτερικών πολιτικών 
προβλημάτων ή ελιγμών τακτικής.
Οι κυβερνήσεις της Πολωνίας και της 
Ουγγαρίας θεωρούν ότι κινδυνεύουν από 
τη σύνδεση των χρηματοδοτήσεων της 
Ε.Ε. –στο πλαίσιο του υπό δημιουργία 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης– με 
τον σεβασμό των κανόνων του κράτους 
δικαίου. Οι υπερσυντηρητικές κυβερ-
νήσεις των δύο κρατών-μελών εκτιμούν 
ότι μπορεί να διαμορφωθεί μια πολιτική 
πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
που θα τις αναγκάσει να εγκαταλείψουν 
ένα μέρος της πολιτικής που ασκούν, 
προκειμένου να συνεχιστεί η χρηματο-
δότησή τους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης.
Η σύνδεση της μελλοντικής χρηματοδό-
τησης με τον σεβασμό των κανόνων του 
κράτους δικαίου έχει ήδη εγκριθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πέρασε με 
σχετική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Οι 
κυβερνήσεις της Πολωνίας και της Ουγ-
γαρίας απάντησαν με βέτο –όπως έχουν 
δικαίωμα– στους ευρωπαϊκούς προϋπο-
λογισμούς 2021-2027. Μπλοκάροντας 
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των κανόνων του κράτους δικαίου. Είναι 
πιθανό, λοιπόν, να αντιδράσουν σε έναν 
συμβιβασμό που δεν θα κρίνουν ικανο-
ποιητικό και να καθυστερήσει, με δική 
τους πρωτοβουλία αυτή τη φορά, η λει-
τουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανά-
καμψης. Η Ολλανδία πηγαίνει σε εκλο-
γές σε τέσσερις μήνες και τα κόμματα 
που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών 
δύσκολα θα συμβιβαστούν σε αυτό το 
θέμα. Και τα άλλα «φειδωλά» κράτη-μέλη 
έχουν κυβερνήσεις συνασπισμού, όπου 
αρκεί η διαφωνία ενός ή δύο κομμάτων 
για να μπλοκάρει ο συμβιβασμός που θα 
επιχειρηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η περίπτωση της Βουλγαρίας
Με τη βοήθεια της Συμφωνίας των Πρε-
σπών η Ε.Ε. προωθεί ένα φιλόδοξο ανα-
πτυξιακό σχέδιο για τις χώρες των Δυτι-
κών Βαλκανίων. Να προετοιμαστούν κα-
λύτερα για τη διεύρυνση, εφόσον το 
κατά κεφαλήν εισόδημά τους είναι αρ-
κετά κάτω από το 50% του ευρωπαϊκού 
μέσου όρου.
Το σχέδιο αυτό είναι μια περιφερειακή 
μίνι εκδοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάκαμψης, που στηρίζεται σε 9 δισ. 
δωρεάν οικονομικών ενισχύσεων και 
σε πρόσθετες πιστώσεις και χρηματο-
δοτήσεις, που μπορεί να φτάσουν τα 20 
δισ. ευρώ. Το ποσό είναι εξαιρετικά ση-
μαντικό για τις χώρες των Δυτικών Βαλ-
κανίων και αντιστοιχεί στο 1/3 του συ-
νολικού ΑΕΠ τους. Υπολογίζεται ότι θα 
συμβάλει στην οικονομική απογείωσή 
τους, μόλις αφήσουν πίσω τους τη δοκι-
μασία της πανδημίας.
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό ανα-
πτυξιακό πρόγραμμα. Αντιμετωπίζει τα 
Δυτικά Βαλκάνια ως οικονομικό σύ-
νολο. Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του 
κοινού οδικού δικτύου και της σιδηρο-
δρομικής υποδομής, στην απολιγνιτο-
ποίηση, εφόσον οι χώρες αυτές έχουν 
το ευρωπαϊκό ρεκόρ ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης εξαιτίας των λιγνιτικών μονά-
δων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
στη διαχείριση του περιβάλλοντος –ει-
δικά σε ό,τι αφορά απορρίμματα και α-
πόβλητα– και στην ψηφιακή μετάβαση.
Όλα αυτά με το σκεπτικό της επιτάχυν-
σης της διεύρυνσης της Ε.Ε. προς τα Δυ-
τικά Βαλκάνια. Τον Απρίλιο του 2020 
το Συμβούλιο έδωσε εντολή στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει εντα-
ξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια 
Μακεδονία και την Αλβανία. Με βάση 
το πρόγραμμα, το Συμβούλιο θα ενέ-
κρινε μέχρι τα τέλη του 2020 το πλαί-
σιο διαπραγμάτευσης με τις δύο χώρες.
Απ’ ό,τι φαίνεται, όμως, η διαδικασία θα 
καθυστερήσει –πιθανότατα για αρκε-

του κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος και 
τη Βουλγαρία να προβάλλει για λογα-
ριασμό της παρόμοιες θέσεις με αυτές 
που εγκαταλείψαμε. Η σκλήρυνση της 
στάσης της Βουλγαρίας αποδίδεται από 
πολιτικούς παρατηρητές στις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν ο Μπορίσοφ και το 
κόμμα του. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες 
για διαφθορά, μεγάλες λαϊκές κινητο-
ποιήσεις και πηγαίνουν σε εκλογές στις 
αρχές του 2021 σε πολύ δύσκολες γι’ αυ-
τούς συνθήκες. Εκτιμάται ότι το βέτο έ-
ναντι των Σκοπίων, για το οποίο πριν 
από δύο χρόνια ασκούσαν κριτική στην 
Ελλάδα, είναι ενταγμένο σε μια προσπά-
θεια συσπείρωσης των ψηφοφόρων του 
κυβερνώντος κόμματος.
Οι εξελίξεις σε σχέση με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάκαμψης και τη διεύρυνση 
της Ε.Ε. προς τα Δυτικά Βαλκάνια δεί-
χνουν πόσο σύνθετοι μπορούν να γί-
νουν οι πολιτικοί υπολογισμοί στην 
Ε.Ε. των «27» και να επηρεάσουν αρνη-
τικά την εφαρμογή της πολιτικής που 
έχει συμφωνηθεί.

Η μεγάλη απουσία
Η πολιτική αναμέτρηση Αζερμπαϊτζάν 
- Αρμενίας για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ 
ανέδειξε για μία ακόμη φορά την αδυ-
ναμία της Ε.Ε. όταν πρόκειται για προ-
βολή στρατιωτικής ισχύος στην ευρύ-
τερη περιφέρειά της. Από την Ουκρανία 

τούς μήνες–, γιατί η Βουλγαρία έκανε 
στροφή 180 μοιρών και υιοθέτησε 
σκληρή διαπραγματευτική στάση ένα-
ντι της Βόρειας Μακεδονίας.
Όταν η Ελλάδα δεχόταν ευρωπαϊκές 
πιέσεις για να άρει τις επιφυλάξεις της 
σε θέματα που αφορούσαν τις σχέσεις 
μας με τα Σκόπια, η Βουλγαρία πλειο-
δοτούσε στην επιχειρηματολογία γε-
φύρωσης των αντιθέσεων και της γρή-
γορης ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων 
στην Ε.Ε.
Με τη Συμφωνία των Πρεσπών η Ελ-
λάδα άνοιξε τον δρόμο της ένταξης στην 
Ε.Ε. για τη Βόρεια Μακεδονία. Τώρα 
όμως έρχεται η Βουλγαρία να θέσει βέτο 
στην άμεση έναρξη των ενταξιακών δια-
πραγματεύσεων, επικαλούμενη διμερή 
προβλήματα με τη Βόρεια Μακεδονία 
που έχουν σχέση με τη γλώσσα και την 
Ιστορία. Η Βουλγαρία απορρίπτει την 
ύπαρξη «μακεδονικής» γλώσσας, την 
οποία δέχτηκε η κυβέρνηση Τσίπρα στο 
πλαίσιο της Συμφωνίας των Πρεσπών. 
Απορρίπτει επίσης την ύπαρξη «μακεδο-
νικής» εθνότητας και ζητά από τη Βόρεια 
Μακεδονία να αναγνωρίσει ότι τόσο η 
γλώσσα όσο και το έθνος έχουν βουλγα-
ρικές ρίζες.
Έχουμε μια αξιοπερίεργη κατάσταση, 
με την Ελλάδα να έχει δεχτεί –επί κυ-
βέρνησης Τσίπρα– να απομακρυνθούμε 
από βασικές εθνικές θέσεις στο όνομα 

μέχρι τη Συρία και από τη Λιβύη μέχρι 
το Αζερμπαϊτζάν μάς έρχεται, σε παραλ-
λαγές, το ίδιο μήνυμα. Από τη στιγμή 
που η Ε.Ε. δεν αποτελεί πολιτικοστρα-
τιωτική ένωση, δεν μπορεί να παρακο-
λουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις όταν κι-
νούνται σε αυτή την κατεύθυνση.
Ο πόλεμος Αζερμπαϊτζάν - Αρμενίας 
για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ ήταν δι-
άρκειας 44 ημερών, στοίχισε τη ζωή σε 
πάνω από 5.000 στρατιωτικούς και αμά-
χους και έληξε με την πλήρη επικράτηση 
του Αζερμπαϊτζάν. Η αναμέτρηση απο-
τέλεσε συνέχεια του πολέμου του 1992-
1994, οπότε η Αρμενία είχε καταφέρει 
να ελέγξει την περιοχή του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ, που αποτελεί διεθνώς ανα-
γνωρισμένο έδαφος του Αζερμπαϊτζάν, 
με την πλειοψηφία των κατοίκων του να 
είναι Αρμένιοι, αλλά και των γειτονικών 
αζερικών επαρχιών, μέσω των οποίων ε-
ξασφάλιζε την εδαφική συνέχεια μεταξύ 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ και Αρμενίας.
Τώρα το Αζερμπαϊτζάν εξασφάλισε τον 
έλεγχο των επαρχιών γύρω από το Να-
γκόρνο-Καραμπάχ και δημιούργησε 
τις προϋποθέσεις για τον μελλοντικό έ-
λεγχό του, εφόσον το έχουν ήδη εγκατα-
λείψει οι 100.000 από τους 150.000 κα-
τοίκους του, φοβούμενοι τον πόλεμο και 
τις συνέπειές του.
Η Τουρκία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 
κλιμάκωση της αντιπαράθεσης του Α-
ζερμπαϊτζάν με την Αρμενία για το Να-
γκόρνο-Καραμπάχ και στήριξε με στρα-
τιωτικούς συμβούλους, drones, εν-
δεχομένως και Σύρους τζιχαντιστές 
μισθοφόρους και την πολεμική αεροπο-
ρία της, το Αζερμπαϊτζάν. Ενίσχυσε έτσι 
την επιρροή της σε μια χώρα με σημαντι-
κούς ενεργειακούς πόρους.
Μεγαλύτερα κέρδη από την Τουρκία, 
που πυροδότησε την αναμέτρηση, κα-
τέγραψε η Ρωσία. Μπόρεσε να ικα-
νοποιήσει τις δύο εμπόλεμες χώρες, 
οι οποίες στο παρελθόν αποτελούσαν 
τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης, και επι-
βραβεύτηκε, επειδή η ανακωχή έγινε 
με τους όρους που πρότεινε. Ρωσικά 
στρατεύματα θα αναπτυχθούν για μία 
πενταετία στην περιοχή του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ για να εγγυηθούν την τή-
ρηση της ανακωχής σε αναζήτηση μελ-
λοντικής πολιτικής λύσης.
Η Τουρκία ενίσχυσε την επιρροή της 
στον Νότιο Καύκασο, η Ρωσία επιβε-
βαίωσε τον ηγετικό της ρόλο, ενώ η 
Ε.Ε. δεν μπόρεσε να παρέμβει μέσα 
από τη λεγόμενη «ομάδα του Μινσκ», 
στην οποία εκπροσωπούνται οι ΗΠΑ, η 
Ρωσία και η Γαλλία, και διαπίστωσε για 
μία ακόμη φορά τη γεωστρατηγική της α-
δυναμία.

Η αναβάθμιση της συνεργασίας 
της Ελλάδας με τα ΗΑΕ βασική 
επιδίωξη της διπλωματίας κορυφής του 
Μητσοτάκη.
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Υ
ποτίθεται ότι το 
Ηνωμένο Βασί-
λειο έδωσε μάχη 
για να απελευθε-
ρωθεί, μέσω του 
Brexit, από τα 
«δεσμά» της Ε.Ε. 

για να μπορέσει να αξιοποιήσει τα συ-
γκριτικά του πλεονεκτήματα στο πλαίσιο 
της παγκοσμιοποίησης.
Οι θεωρίες που πρόβαλαν οι υποστηρι-
κτές του Brexit για να κερδίσουν το κρί-
σιμο δημοψήφισμα του Ιουνίου 2016 κα-
ταρρίπτονται η μία μετά την άλλη. Τα τε-
ράστια ποσά που θα εξασφάλιζε το Brexit 
για το κράτος πρόνοιας στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο αποδείχθηκαν μύθος. Η ειδική 
σχέση με τις ΗΠΑ δεν έχει τη σημασία 
του παρελθόντος, ούτε μπορεί να αντι-
σταθμίσει τη σχετική ευρωπαϊκή απο-
μόνωση που προκαλεί το Brexit. Ακόμη 
και το πανίσχυρο City, το σημαντικότερο 
χρηματοπιστωτικό κέντρο της Ευρώπης, 
έχει κάποια φθορά εξαιτίας της αποχώ-

Οι Βρετανοί πληρώνουν ακριβά το γε-
γονός ότι ο Μπόρις Τζόνσον υποτίμησε, 
σε πρώτη φάση, την απειλή, ακολουθώ-
ντας το κακό παράδειγμα του Ντόναλντ 
Τραμπ. Ο έλεγχος χάθηκε για ένα δι-
άστημα. Ο ίδιος ο Τζόνσον νόσησε και 
χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην εντατική. 
Στη συνέχεια επιβλήθηκαν αρκετά περι-
οριστικά μέτρα για να σπάσει η δυναμική 
της πανδημίας. Στα μέσα Νοεμβρίου ο η-
μερήσιος ρυθμός θανάτων στο Ηνωμένο 
Βασίλειο ήταν μεταξύ 200 και 300.
Στην αντιμετώπιση της πανδημίας δεν 
φάνηκαν κάποιες ιδιαίτερες βρετανικές 
αρετές, ούτε το βρετανικό ΕΣΥ έστειλε 
μηνύματα μεγάλης αξιοπιστίας και απο-
τελεσματικότητας.
Ανάλογη ήταν η εξέλιξη και σε ό,τι 
αφορά την αντιμετώπιση των οικονο-
μικών προβλημάτων που δημιουργεί η 
πανδημία. Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 
η βρετανική οικονομία γνώρισε πρωτο-
φανή πτώση του ΑΕΠ κατά 19,8%. Η οι-
κονομία εξαρτάται κατά 79% από τις υπη-

ρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ε.Ε.
Δεν έχουμε να κάνουμε με την απελευ-
θέρωση των βρετανικών δυνατοτήτων 
από τους περιορισμούς και τους κατανα-
γκασμούς της Ε.Ε. αλλά με τη διαπίστωση 
ότι δεν μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό 
ρόλο σε έναν εξαιρετικά δυναμικά μετα-
βαλλόμενο κόσμο χωρίς τη συμμετοχή 
του στην Ε.Ε.

Διπλή αποτυχία
Η Συντηρητική κυβέρνηση του Μπόρις 
Τζόνσον βαρύνεται με διπλή αποτυχία. 

Έχει τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευ-
ρώπη στην αντιμετώπιση της πανδημίας 
και των οικονομικών συνεπειών της.
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πρώτη με-
γάλη ευρωπαϊκή χώρα που έσπασε το 
φράγμα των 50.000 θανάτων εξαιτίας της 
πανδημίας. Στα μέσα Νοεμβρίου είχαν 
καταγραφεί 52.147 θάνατοι από κορονοϊό 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, 45.773 στην Ιτα-
λία, 45.054 στη Γαλλία, 41.253 στην Ισπα-
νία και 12.833 στη Γερμανία, που και σε 
αυτό το θέμα έχει τις καλύτερες επιδό-
σεις μεταξύ των μεγαλύτερων ευρωπαϊ-
κών χωρών.

ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΉΝ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ»

Διπλή αποτυχία σε υγεία και οικονομία για τον Μπόρις Τζόνσον.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός κοντά στο σενάριο του 
σκληρού Brexit.
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ρεσίες, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτη στην πανδημία.
Το τρίτο τρίμηνο του 2020 παρατηρή-
θηκε δυναμική ανάκαμψη της οικονο-
μίας, με αύξηση του ΑΕΠ κατά 15,5%. 
Γρήγορα όμως έχασε τον δυναμισμό της. 
Το δεύτερο κύμα της πανδημίας δημι-
ούργησε συνθήκες προσωρινής επιστρο-
φής στην ύφεση.
Συγκρίνοντας τη συμπεριφορά της βρε-
τανικής οικονομίας με το σύνολο της Ευ-
ρωζώνης παρατηρούμε ότι αντιδρά χει-
ρότερα στην πανδημία. Τον Οκτώβριο το 
βρετανικό ΑΕΠ ήταν 8,3% πιο κάτω από 
τα επίπεδα του Φεβρουαρίου του 2020.
Οι βασικές εκτιμήσεις για το 2020 είναι 
πτώση του ΑΕΠ λίγο πάνω από το 10%, 
εντυπωσιακό δημοσιονομικό έλλειμμα 
που μπορεί να ξεπεράσει το 17% του ΑΕΠ 
και αύξηση της ανεργίας στο 8,3% του οι-
κονομικά ενεργού πληθυσμού.
Το 2021 προβλέπεται αρκετά ικανοποι-
ητική ανάκαμψη, αλλά θα χρειαστεί και 
το 2022, ενδεχομένως και ένα μέρος του 
2023, για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος 
του 2020. Επομένως, δεν έχουμε να κά-
νουμε με έναν παγκόσμιο πρωταθλητή 
που τον κρατούσαν πίσω, όπως υποστήρι-
ζαν οι οπαδοί του Brexit, η γραφειοκρα-
τία και οι περιορισμοί των Βρυξελλών, 
αλλά με μια χώρα με σοβαρά προβλή-
ματα, που κινδυνεύει να χάσει έδαφος 
στον διεθνή ανταγωνισμό.

Πιο σκληρή 
η διαπραγμάτευση
Η μεγάλη πτώση του ΑΕΠ και τα με-
γάλα οικονομικά προβλήματα που εκδη-
λώθηκαν έκαναν τον Τζόνσον ακόμη πιο 
σκληρό στη διαπραγμάτευσή του για τη 
μελλοντική σχέση του Ηνωμένου Βασι-
λείου με την Ε.Ε. Ήταν τέτοια η πτώση 
του ΑΕΠ λόγω της πανδημίας ώστε εξα-
φάνισε –για ένα διάστημα– τη διαφορά 
που θα κάνει για τη βρετανική οικονομία 
το σκληρό Brexit σε σχέση με το οργα-
νωμένο Brexit, στη βάση μιας συμφωνίας 
για στενή συνεργασία των δύο μερών.
Οι αναλυτές υπολογίζουν ότι η διαφορά 
μεταξύ σκληρού Brexit και οργανωμέ-
νου –στη βάση μιας καλής συνεννόη-
σης– Brexit μπορεί να είναι 2-3 μονάδες 
του ΑΕΠ σε βάθος πενταετίας. Σε μια οι-
κονομία που θα υποστεί πτώση της τάξης 
του 10% το 2020 λόγω της πανδημίας, η 
διαφορά 2-3 εκατοστιαίων μονάδων του 
ΑΕΠ σε βάθος πενταετίας δεν είναι μέγε-
θος που δεσμεύει πολιτικά.
Αυτή είναι η αντίληψη του Συντηρητικού 
πρωθυπουργού Τζόνσον, ο οποίος καταρ-
γεί μονομερώς ορισμένες από τις προβλέ-
ψεις Λονδίνου-Βρυξελλών για το Brexit, ι-
διαίτερα σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεχτεί ειδικό 
καθεστώς για τη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη 
λήξη της μεταβατικής περιόδου, στις 31 
Δεκεμβρίου 2020. Ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός παίρνει πίσω τη συμφωνία –ε-
νέργεια που θεωρείται πρωτοφανής για 
την ευρωπαϊκή διπλωματία του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου– και μεταφέρει τα σύνορα 
της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε. ανάμεσα 
στην Ιρλανδία και στη Βόρεια Ιρλανδία, 
ενώ η συμφωνία που είχε υπογράψει με 
την Ε.Ε. τα τοποθετούσαν ανάμεσα στη 
Βόρεια Ιρλανδία και στο υπόλοιπο Ηνω-
μένο Βασίλειο.
Πρόκειται για πολύ σημαντική αλλαγή, 
που ουσιαστικά επαναφέρει σύνορα με-
ταξύ Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και Βό-
ρειας Ιρλανδίας, με αποτέλεσμα να τίθε-
ται σε αμφισβήτηση η συμφωνία ειρή-
νευσης του 1999, η οποία έβαλε τέλος 
στον εμφύλιο μεταξύ προτεσταντών και 
καθολικών στη Βόρεια Ιρλανδία.
Ο Τζόνσον πέρασε άνετα τον σχετικό 
νόμο για την εσωτερική αγορά από τη 
Βουλή των Κοινοτήτων αλλά τον σταμά-
τησε προσωρινά η Βουλή των Λόρδων, 
καταψηφίζοντας με μεγάλη πλειοψηφία 
δύο επίμαχες διατάξεις. Αυτήν που δίνει 
το δικαίωμα στους υπουργούς να παρα-

και οικονομίας, μαζί με τη στροφή υπέρ 
του σκληρού Brexit που φαίνεται να επι-
χειρεί, προκαλούν πολιτικές αντιδράσεις 
στη Σκωτία. Αυξάνεται συνεχώς το ποσο-
στό των Σκωτσέζων που θα ψήφιζαν υπέρ 
της απόσχισης της Σκωτίας από το Ηνω-
μένο Βασίλειο σε νέο δημοψήφισμα και 
φαίνεται να δημιουργείται ισχυρό πλειο-
ψηφικό ρεύμα.
Τους Σκωτσέζους εθνικιστές διευκολύ-
νουν άστοχες δηλώσεις του Τζόνσον, 
όπως αυτές που έκανε σε τηλεδιάσκεψη 
με βουλευτές από βόρειες περιοχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Δήλωσε ότι η απο-
κέντρωση των εξουσιών στην οποία προ-
χώρησε ο Εργατικός πρωθυπουργός Τόνι 
Μπλερ ήταν το μεγαλύτερο λάθος του και 
εξελίχθηκε σε πραγματική καταστροφή 
σε ό,τι αφορά τη Σκωτία.
Στη Βόρεια Ιρλανδία δεν είναι τόσο δυ-
ναμική η υποστήριξη στην απόσχιση από 
το Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλοί αναλυτές, 
όμως, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 
για πολιτικούς και δημογραφικούς λό-
γους διαμορφώνεται πλειοψηφία υπέρ 
των καθολικών και των υποστηρικτών δι-
ενέργειας δημοψηφίσματος για την απο-
χώρηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Η-
νωμένο Βασίλειο και την ένωσή της με τη 
Δημοκρατία της Ιρλανδίας.
Το Brexit, έτσι όπως εξελίσσεται, ίσως 
συμβάλλει περισσότερο στη διάλυση του 
Ηνωμένου Βασιλείου απ’ ό,τι στη διά-
λυση της Ε.Ε.

Χωρίς τον Τραμπ
Μεγάλη σημασία για το πολιτικό μέλλον 
του Τζόνσον μπορεί να έχει η εκλογική 
ήττα του Τραμπ.
Ο Τραμπ ήταν συνεπής στην αντίθεσή 
του στην Ε.Ε. και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις την εξέφραζε πιο δυναμικά κι από 
τον Τζόνσον. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν πιο κοντά στον 
Φάρατζ, τον ακραίο λαϊκιστή που πρω-
ταγωνίστησε στην εκστρατεία υπέρ του 
Brexit, απ’ ό,τι στον Τζόνσον. Με τον 
Τζόνσον ήταν σύμμαχοι, ενώ με τον Φά-
ρατζ φίλοι και συναγωνιστές στη μεγάλη 
υπόθεση της διάλυσης της Ε.Ε.
Η αντίθεση του Τραμπ στην Ε.Ε. ενίσχυε 
τη θέση του Τζόνσον έναντι των Βρυξελ-
λών, αλλά και δημιουργούσε στη βρετα-
νική κοινή γνώμη την εντύπωση ότι ο 
Τραμπ θα αναγνώριζε και θα κάλυπτε τις 
ανάγκες του Ηνωμένου Βασιλείου στο 
πλαίσιο του Brexit.
Η αντίθεση του Τραμπ στην Ε.Ε. δεν ο-
δηγούσε αυτόματα στην ανάπτυξη μιας 
ειδικής σχέσης με το Ηνωμένο Βασί-
λειο, γιατί ο κανόνας του Αμερικανού 
προέδρου «πρώτα η Αμερική» ισχύει για 
όλους και θα έβαζε το Ηνωμένο Βασίλειο 

Η οικονομική πολιτική 
της βρετανικής 
κυβέρνησης σε πλήρη 
αντίθεση με τη θατσερική 
παράδοση.

βιάζουν… διεθνείς κανόνες και μία άλλη, 
που τους επιτρέπει να παραβλέπουν 
όρους που χαρακτηρίζουν τη σχέση Βό-
ρειας Ιρλανδίας και Ένωσης.
Η απόρριψη του νομοσχεδίου από τη 
Βουλή των Λόρδων καθυστερεί τη διαδι-
κασία, εφόσον τώρα πρέπει να επιστρέ-
ψει στη Βουλή των Κοινοτήτων. Αναδει-
κνύει τις αντιφάσεις της πολιτικής του 
Τζόνσον, ο οποίος παίζει με την ιδέα να 
περάσει από το συμφωνημένο Brexit σε 
ένα σκληρό Brexit αδιαφορώντας για το 
κόστος που μπορεί να έχει η επιλογή του 
στη βρετανική οικονομία και στη διεθνή 
αξιοπιστία της χώρας. 
Τα χρονικά περιθώρια για τη διαπραγμά-
τευση της νέας σχέσης Ε.Ε.-Ηνωμένου 
Βασιλείου εξαντλούνται. Ο επικεφαλής 
διαπραγματευτής της Ε.Ε., Μισέλ Μπαρ-
νιέ, παραμένει ψύχραιμος και συγκρατη-
μένα αισιόδοξος για μια συμφωνία που 
θα αποτρέπει το σκληρό Brexit. Η υπο-
βάθμιση όμως της πολιτικής συνεννόη-
σης και της συνεργασίας Λονδίνου-Βρυ-
ξελλών και άλλων ευρωπαϊκών πρωτευ-
ουσών είναι γεγονός.

Εσωτερικός διχασμός
Η στρατηγική του Brexit που ακολού-
θησαν με επιτυχία οι Συντηρητικοί βα-
σίζεται στην εκτίμηση ότι η Ε.Ε. είναι 
ένα υπερεθνικό σύστημα που μπορεί να 
προκαλέσει περιορισμούς στην εθνική 
κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου, 
ακόμη και προβλήματα συνοχής.
Στην πράξη συμβαίνει ακριβώς το αντί-
θετο, γιατί έρχονται στο προσκήνιο οι α-
ντιθέσεις μεταξύ των Άγγλων, που ψήφι-
σαν υπέρ του Brexit, και των Σκωτσέζων 
και των Βορειοϊρλανδών, που ψήφισαν 
υπέρ του Bremain.
Οι κακές επιδόσεις της κυβέρνησης 
Τζόνσον σε ζητήματα δημόσιας υγείας 
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σε αδύναμη διαπραγματευτική θέση ένα-
ντι των ΗΠΑ.
Μόλις εγκατασταθεί ο Μπάιντεν στον 
Λευκό Οίκο, στις 20 Ιανουαρίου 2021, ο 
Τζόνσον θα βρεθεί σε αρκετά δύσκολη 
θέση.
Πρώτον, ο Μπάιντεν είναι σταθερός υ-
ποστηρικτής της Ε.Ε. και ήταν αντίθετος 
–όπως ο πρόεδρος Ομπάμα– στο Brexit.
Δεύτερον, η οικογένεια του Μπάιντεν 
κατάγεται από την Ιρλανδία –όπως η οι-
κογένεια του δολοφονηθέντος προέδρου 
Κένεντι– και το ιρλανδικό λόμπι είναι 
πανίσχυρο στους Δημοκρατικούς. Ήδη ο 
Μπάιντεν έχει εκφράσει δημόσια την α-
ντίθεσή του στην αθέτηση από τον Τζόν-
σον της συμφωνίας με τις Βρυξέλλες για 
το Brexit, με το σκεπτικό ότι μπορεί να 
θέσει σε αμφισβήτηση την ειρήνευση 
στην Ιρλανδία που επιτεύχθηκε προ ει-
κοσαετίας.
Ο Τζόνσον γνωρίζει ότι αν κινηθεί σε 
βάρος της Ε.Ε. με τρόπο που θα δημιουρ-
γήσει προβλήματα στους Ιρλανδούς και 
στους Βορειοϊρλανδούς ο Μπάιντεν θα 
τον αντιμετωπίσει αρκετά αυστηρά σε ό,τι 
αφορά τη συνεργασία Ηνωμένου Βασι-
λείου - ΗΠΑ.
Η ήττα του Τραμπ αποδυναμώνει τον 
Τζόνσον και στην αντίληψη της βρετανι-
κής κοινής γνώμης, εφόσον είχε επικρα-
τήσει η άποψη ότι Τζόνσον και Τραμπ 
ήταν πολύ κοντά και συνεργάζονταν για 
την επικράτηση ενός επιθετικού δεξιό-
στροφου λαϊκισμού στις ΗΠΑ και στην 
Ευρώπη. Ο Συντηρητικός πρωθυπουργός 
της Βρετανίας δείχνει τώρα πολιτικά απο-
μονωμένος και ξεπερασμένος από τις διε-
θνείς εξελίξεις.

Μάχη για επιβίωση
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ο 
Τζόνσον δεν απειλείται άμεσα, γιατί έχει 
άνετη και κατά τα φαινόμενα σταθερή 
πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων 
και είναι ένας σκληρός και αποτελεσμα-
τικός πολιτικός χειριστής.
Κινείται χωρίς φραγμούς, με βασικό στόχο 
την επικράτηση και την επιβίωση. Οι πο-
λιτικοί αναλυτές εντυπωσιάζονται με τον 
τρόπο που διαχειρίζεται την οικονομία. 
Στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τις 
συνέπειες της πανδημίας και να διατηρή-
σει τη δημοτικότητά του έχει προχωρήσει 
σε εντυπωσιακές κρατικοποιήσεις –όπως 
των βρετανικών σιδηροδρόμων, που είχαν 
ιδιωτικοποιηθεί με πρωτοβουλία των Συ-
ντηρητικών– και δαπανά τεράστια ποσά 
δημόσιου χρήματος για τη στήριξη του ει-
σοδήματος εργαζομένων και ελεύθερων 
επαγγελματιών και την οικονομική ενί-
σχυση όλων των ειδών των επιχειρήσεων.
Οι άμεσες δημοσιονομικές παρεμβάσεις 

λαγή της Σιγκαπούρης αλλά με μια χώρα 
με σοβαρά δημοσιονομικά και διαρθρω-
τικά προβλήματα και την εξαιρετικά κακή 
συνήθεια να επιδοτεί και να δαπανά πέρα 
από κάθε οικονομική λογική.
Ο επιθετικός οικονομικός λαϊκισμός του 
Τζόνσον προκαλεί ήδη αντιδράσεις με-
ταξύ των Συντηρητικών, που τον βλέπουν 
να ξηλώνει τη θατσερική παράδοση. Πα-
ράλληλα, διεξάγεται πλήρης μάχη στο ε-
πιτελείο του, που κατέληξε σε δύο εντυ-
πωσιακές παραιτήσεις.
Παραιτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του 
Βρετανού πρωθυπουργού, Λι Κέιν, ύστερα 
από την απόσυρση της πρότασης που του 
είχε κάνει ο Τζόνσον να μετακινηθεί από 
το γραφείο Τύπου στο αξίωμα του προ-
σωπάρχη της Ντάουνινγκ Στριτ. Στην α-
ναβάθμιση του Λι Κέιν είχε αντιταχθεί η 
σύντροφος του πρωθυπουργού, Κάρι Σί-
μοντς, με επαγγελματικό παρελθόν στον 
χώρο της επικοινωνίας και των ΜΜΕ.
Εκτός Ντάουνινγκ Στριτ βρέθηκε και ο 
Ντόμινικ Κάμινγκς, ο οποίος θεωρείτο ο 
πιο στενός συνεργάτης του πρωθυπουρ-
γού. Τον βοήθησε να κάνει με επιτυχία 
δύσκολους πολιτικούς ελιγμούς γύρω 
από το Brexit και συνέβαλε στη μεγάλη 
εκλογική νίκη του Δεκεμβρίου του 2019, 
τη μεγαλύτερη για τους Συντηρητικούς 
από το 1987.
Η ταυτόχρονη αποχώρηση από το πρω-
θυπουργικό επιτελείο δύο κορυφαίων 
συνεργατών θεωρείται από πολλούς πο-
λιτικούς αναλυτές δείγμα πολιτικής σύγ-
χυσης και «εμφυλίου» στο περιβάλλον 
του Τζόνσον, με τη σύντροφό του να παί-
ζει σημαντικό ρόλο.

της κυβέρνησης υπολογίζονται γύρω στα 
200 δισ. λίρες και συμβάλλουν στην απο-
γείωση του δημοσιονομικού ελλείμμα-
τος.
Οι Συντηρητικοί πρωταγωνίστησαν στο 
παρελθόν σε μαζικές ιδιωτικοποιήσεις 
και στην εξυγίανση των δημόσιων οικο-
νομικών με αλλεπάλληλα προγράμματα 
λιτότητας. Τώρα κινούνται σε διαμετρικά 
αντίθετη κατεύθυνση, επικαλούμενοι την 
ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών της 
πανδημίας.
Οι επικριτές του Μπόρις Τζόνσον που κι-
νούνται στον δικό του πολιτικό χώρο επι-
σημαίνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις η 
αύξηση των δαπανών είναι ανεξέλεγκτη 
και δεν φέρνει το επιδιωκόμενο οικονο-
μικό αποτέλεσμα.
Τονίζουν επίσης ότι ο παρεμβατισμός 
της κυβέρνησης Τζόνσον έχει ξεπερά-
σει κάθε όριο, ενώ όσο το Ηνωμένο Βα-
σίλειο ήταν στην Ε.Ε. προσπαθούσε –και 
σε έναν βαθμό το είχε επιτύχει– να επι-
βληθούν αυστηροί έλεγχοι και περιορι-
σμοί στις κρατικές ενισχύσεις προς τις ε-
ταιρείες του ιδιωτικού τομέα.
Στην αρχή της διαδικασίας του Brexit οι 
Ευρωπαίοι ανησυχούσαν για τη μετα-
τροπή του Ηνωμένου Βασιλείου σε ένα 
είδος ευρωπαϊκής Σιγκαπούρης, που θα 
ανταγωνιζόταν εξαιρετικά σκληρά τις ευ-
ρωπαϊκές οικονομίες μέσα από τη μεί-
ωση της φορολογίας και τη δημιουργία 
ενός εξαιρετικά καλού επιχειρηματικού 
και επενδυτικού κλίματος. Με την πολι-
τική που ακολουθεί ο Τζόνσον, οι Ευρω-
παίοι δεν θα έχουν να κάνουν με το Η-
νωμένο Βασίλειο ως οικονομική παραλ-

Ο Τζόνσον είναι υποχρεωμένος να ανα-
συντάξει τις δυνάμεις του και να αποσα-
φηνίσει την πολιτική του, γιατί το Εργα-
τικό Κόμμα εμφανίζεται ενισχυμένο μετά 
την αντικατάσταση του Τζέρεμι Κόρμπιν 
από τον Κιρ Στάρμερ και τη μετατόπισή 
του από τη ριζοσπαστική Αριστερά στην 
κεντροαριστερά.
Ο Κιρ Στάρμερ, πρώην ανώτατος δικαστι-
κός, αυτοδημιούργητος και εξαιρετικά ι-
κανός, ασκεί, σε προσωπικό επίπεδο, ση-
μαντική πίεση στον Μπόρις Τζόνσον, ο ο-
ποίος αυτοπροβάλλεται ως χαρισματικός 
πολιτικός, προϊόν του βρετανικού κατε-
στημένου.
Ο Στάρμερ σχολίασε με τον ακόλουθο 
τρόπο την αναταραχή στην Ντάουνινγκ 
Στριτ: «Την ημέρα που η Βρετανία έγινε 
η πρώτη χώρα της Ευρώπης με 50.000 
νεκρούς και ο λαός ανέχεται μία ακόμη 
ημέρα lockdown, στην κυβέρνηση του 
Μπόρις Τζόνσον τσακώνονται σαν τους 
αρουραίους για τις καρέκλες».

Ευρωπαϊκή αδυναμία
Το πολιτικό και διεθνοπολιτικό περιβάλ-
λον έχει αρχίσει να γίνεται αρκετά δύ-
σκολο για τον Μπόρις Τζόνσον. Η πα-
γκόσμια «απογείωση» του Ηνωμένου 
Βασιλείου δεν πραγματοποιήθηκε με το 
Brexit. Οι επιδόσεις της Συντηρητικής 
κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της παν-
δημίας και των οικονομικών συνεπειών 
της είναι κάτω του μετρίου. Η ήττα του 
προέδρου Τραμπ στερεί από τον Τζόν-
σον τον ισχυρότερο υποστηρικτή του, 
τον απομονώνει πολιτικά στην Ευρώπη 
και ενισχύει τις αμφιβολίες για τον δεξι-
όστροφο λαϊκισμό του.
Σε αυτό το σκηνικό αποκτά τεράστια ση-
μασία η εικόνα της Ε.Ε., που, ευτυχώς 
για τον Τζόνσον, δεν μπορεί να θεωρη-
θεί ικανοποιητική. Οι Ευρωπαίοι εταί-
ροι έχουν πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη συ-
ντονισμένη αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Τα οικονομικά της Ε.Ε. εξελίσσονται λι-
γότερο άσχημα από τα οικονομικά του Η-
νωμένου Βασιλείου αλλά απέχουν πολύ 
από το να μετατραπούν σε παράδειγμα 
προς μίμηση. Οι Βρυξέλλες εξακολου-
θούν να αδυνατούν να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά μεγάλες προκλήσεις, 
όπως είναι ο ισλαμισμός, το προσφυγικό-
μεταναστευτικό, ο αποσταθεροποιητικός 
ρόλος της Τουρκίας, ζητήματα που συ-
νέβαλαν στη διαμόρφωση της δυναμικής 
υπέρ του Brexit.
Οι αδυναμίες της Ε.Ε. μετατρέπονται σε 
πολιτικό ατού για τον Τζόνσον, γι’ αυτό, 
παρά τα προβλήματα της «παγκόσμιας 
Βρετανίας», δεν παρατηρείται σημαντική 
μεταστροφή της βρετανικής κοινής γνώ-
μης κατά του Brexit.

Η ήττα Τραμπ αποδυναμώνει τον 
επιθετικό λαϊκισμό του Τζόνσον.



Η 
εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού 
ανέδειξε πόσο σημαντική είναι η τήρηση 
των βασικών κανόνων ατομικής υγιεινής, 
ώστε να εμποδίσουμε ιούς και μικρόβια 
να εισέλθουν στον οργανισμό μας. Βέβαια, 

η πανδημία του κορονοϊού, λόγω της ανακάλυψης εμ-
βολίων, αναμένεται μέσα στο 2021 να αναχαιτιστεί, ενώ 
μια άλλη… πανδημία διατηρεί χρόνια τη δυναμική της, 
προκαλώντας συνεχώς θανάτους.
Πρόκειται για το μεγάλο πρόβλημα της μικροβιακής 
αντοχής, το οποίο προκαλείται κυρίως από την αλόγι-
στη χρήση αντιβιοτικών. Μάλιστα, το διάστημα 18-24 
Νοεμβρίου αποτελεί την Παγκόσμια Εβδομάδα Ορθο-
λογικής Χρήσης των Αντιβιοτικών.
Όπως επισημαίνει ο ΕΟΔΥ, από τις αρχές του 2020 ο 
Covid-19 έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 
250.000 ανθρώπους στην Ε.Ε. Μέχρι το τέλος του 2020, 
όπως κάθε χρόνο, λοιμώξεις που προκαλούνται από 
βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά θα έχουν προκαλέ-
σει περισσότερους από 30.000 θανάτους Ευρωπαίων 
πολιτών.
Η μείωση της κατανάλωσης αντιβιοτικών και η ορθο-
λογική χρήση τους είναι το σημαντικότερο μέτρο για τον 
περιορισμό των λοιμώξεων από ανθεκτικά βακτήρια. 
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του Ευρωπα-
ϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), 

η χώρα μας παραμένει σταθερά πρώτη ανάμεσα στις 
χώρες της Ε.Ε. στην κατανάλωση αντιβιοτικών στην 
κοινότητα για το 2019 και υψηλότερα από τον ευρωπαϊ-
κό μέσο όρο [32,4 έναντι 18 ημερήσιων καθορισμένων 
δόσεων (DDD) ανά 1.000 κατοίκους], ενώ, όσον αφορά 
την κατανάλωση αντιβιοτικών στα νοσοκομεία, η χώρα 
μας είναι 13η, με μικρότερη κατανάλωση από τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο (1,68 έναντι 1,77 DDD ανά 1.000 κα-
τοίκους).
Το 2020 μια νέα νομοθετική ρύθμιση στη χώρα μας 
ενισχύει το πλαίσιο απαγόρευσης της προμήθειας αντι-
βιοτικών από τα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή, 
αποσκοπώντας στο να περιορίσει σημαντικά ένα φαι-
νόμενο που για πολλά χρόνια τοποθετούσε την Ελλάδα 
ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα πο-
σοστά πώλησης αντιβιοτικών χωρίς ιατρική συνταγή.
Η πανδημία μάς έκανε να κατανοήσουμε ότι η συμμόρ-
φωση με τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου είναι ζωτι-
κής σημασίας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 
Τα περισσότερα μέτρα πρόληψης για τον έλεγχο της 
εξάπλωσης του SARS-CoV-2 συμβάλλουν επίσης στη 
μείωση της εξάπλωσης των ανθεκτικών βακτηρίων 
σε όλους τους χώρους. Από την άλλη, η πανδημία δη-
μιούργησε ανησυχία για την περαιτέρω αύξηση της 
μικροβιακής αντοχής από την υπερκατανάλωση αντι-
βιοτικών λόγω των αυξημένων νοσηλειών ασθενών 

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Μικροβιακή αντοχή: Η διαχρονική 
θανατηφόρα «πανδημία»

Μέχρι το τέλος του 2020, 
λοιμώξεις που προκαλούνται 
από βακτήρια ανθεκτικά 
στα αντιβιοτικά θα έχουν 
προκαλέσει περισσότερους 
από 30.000 θανάτους 
Ευρωπαίων πολιτών.

Η εισβολή της πανδημίας του κορονοϊού στην καθη-
μερινότητά μας έχει επιβάλει σημαντικές αλλαγές 
στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς μας. Την ίδια 

στιγμή οι επιστήμονες αναφέρουν πως έχει προκαλέσει μία 
ακόμη επιπλοκή: μας έχει κάνει να χάσουμε τον ύπνο μας!
Είναι γνωστό πως ένας καλός βραδινός ύπνος μπορεί να 
είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί ακόμα και υπό φυσιολογι-
κές συνθήκες. Σύμφωνα δε με τη δρα Chandra Jackson, 
του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών Περιβαλλοντικής Υγεί-
ας (NIEHS), η πανδημία έχει δυσκολέψει κατά πολύ τον 
ύπνο μας.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική δημοσίευση, πολλοί άν-
θρωποι κατά την περίοδο αυτή κοιμούνται είτε λιγότερο 
είτε περισσότερο απ’ ό,τι πρέπει. Σε κάθε περίπτωση, ο 
φυσιολογικός και υγιής ύπνος βοηθάει τη σωματική ενέρ-
γεια, την ψυχική υγεία, το ανοσοποιητικό σύστημα και τις 
εγκεφαλικές λειτουργίες. Ακόμα και πριν από την παν-
δημία, περίπου ένας στους τρεις ανθρώπους δεν είχε τον 
συνιστώμενο ποιοτικό ύπνο διάρκειας επτά ωρών χωρίς 
διακοπή.
Το αυξημένο άγχος των τελευταίων μηνών, η πιθανή απο-
μόνωση ή κατάθλιψη και η οικονομική και επαγγελματική 
ανασφάλεια έχουν επιδεινώσει την κατάσταση αυτή. Η 

διαταραχή της καθημερινότητας δυσχεραίνει την αίσθηση 
του χρόνου. Η παρατεταμένη παραμονή στην οικία οδηγεί 
σε λιγότερη έκθεση στο φυσικό φως, διαταράσσοντας τον 
κιρκάδιο ρυθμό, που ρυθμίζει τον ύπνο.
Για την αντιμετώπιση της αϋπνίας η Jackson συστήνει τα 
εξής:
• Να εκτιθέμεθα σε έντονο φως το πρωί και να αποφεύ-
γουμε το μπλε φως το βράδυ, που μπορεί να καταστείλει 
την έκκριση της μελατονίνης, της ορμόνης ρύθμισης του 
ύπνου.
• Να επιδιώκουμε να ηρεμούμε τις ώρες πριν από τον 
ύπνο μέσω ενός χαλαρωτικού μπάνιου, μουσικής ή δια-
λογισμού.
• Να διατηρούμε το περιβάλλον σε σωστή θερμοκρασία 
και να χρησιμοποιούμε κουρτίνες που περιορίζουν το 
φως ή και ωτοασπίδες, για προστασία από τους θορύβους.
• Να αποφεύγουμε τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών 
και την κατανάλωση υπερβολικού φαγητού ή ποτού πριν 
από τον ύπνο.
• Να αποφεύγουμε τον μεγάλης διάρκειας ύπνο κατά τη 
διάρκεια της ημέρας.
• Αν τα συμπτώματα επιμένουν, να επισκεφτούμε ειδικό 
γιατρό.

Ο ύπνος κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού

Η παρατεταμένη 
παραμονή στην οικία 
οδηγεί σε λιγότερη 
έκθεση στο φυσικό φως, 
διαταράσσοντας τον 
κιρκάδιο ρυθμό, που 
ρυθμίζει τον ύπνο.
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υγεία

με Covid-19. Ο ΕΟΔΥ θα ενισχύσει την επιτήρηση της 
κατανάλωσης αντιβιοτικών τόσο στα νοσοκομεία όσο 
και στην κοινότητα, καθώς και τα εκπαιδευτικά του 
προγράμματα για επαγγελματίες υγείας πρωτοβάθμι-
ας και νοσοκομειακής περίθαλψης, στοχεύοντας στην 
αντιμετώπιση της διαχρονικής αυτής κρίσης που αντι-
μετωπίζει η χώρα μας.



 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

διο αυτό το παιδί αρχίζει να συνειδητοποιεί τη σχέση 
μεταξύ γραμμάτων και ήχων. Είναι το στάδιο, λοιπόν, 
κατά το οποίο το παιδί αρχίζει να κατακτά τη φωνολο-
γική ενημερότητα. Η αρχή αυτού του σταδίου συχνά 
περιγράφεται ως γραφή γράμματος-ονόματος, γιατί 
μπορούν να αντιστοιχίζουν το γράφημα με το φώνημα.
• Το στάδιο μεταβατικής ορθογραφίας (6-7 ετών): 
Όσο το παιδί αντιλαμβάνεται το σύστημα του γραπτού 
λόγου, αρχίζει να κατακτά και τους κανόνες του. Αν και 
η ορθογραφία του μέχρι αυτό το σημείο είναι φωνητική, 
το παιδί αρχίζει να γράφει κάποιες λέξεις με τη συμ-
βατική ορθογραφία. Η γραφή του παιδιού πλέον γίνεται 
ευανάγνωστη. Το στάδιο αυτό ονομάζεται μεταβατικό 
για το γεγονός ότι το παιδί περνά από τη φωνητική στην 
καθορισμένη και στη συμβατική ορθογραφία.
• Το στάδιο της συμβατικής ορθογραφίας (Α΄ Δημο-
τικού και μετά): Στο στάδιο αυτό το παιδί επιτυγχάνει 
το μέγιστο αποτέλεσμα στο πλαίσιο της συμβατικής ορ-
θογραφίας. Το παιδί, δηλαδή, έχει καταφέρει να απο-
κωδικοποιήσει τον γραπτό λόγο και μπορεί πλέον να 
ακολουθεί τα συμβατικά πρότυπα για τη γραφή.
Είναι σημαντικό γονείς και εκπαιδευτικοί να θυμούνται 
ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό κι έχει τον δικό του ρυθμό 
ανάπτυξης της ικανότητας της γραφής. Ωστόσο, η με-
γάλη καθυστέρηση κατάκτησης κάποιου σταδίου ίσως 
κρύβει κάποια δυσκολία του παιδιού που χρειάζεται 
αξιολόγηση και παρέμβαση. Η υποστήριξη και η εξά-
σκηση είναι τα κλειδιά για την ομαλή κατάκτηση των 
σταδίων ανάπτυξης της γραφής.

Πώς τα παιδιά κατακτούν τη γραφή   
- Τα αναπτυξιακά στάδια

*  Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστημονικός διευθυντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών 
«Παιδίων Πλεύση». eidikospaidagogos.gr

Κάθε παιδί είναι μοναδικό κι έχει 
τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης της 
ικανότητας της γραφής. Ωστόσο, 
η μεγάλη καθυστέρηση κατάκτη-
σης κάποιου σταδίου ίσως κρύβει 
κάποια δυσκολία του παιδιού που 
χρειάζεται αξιολόγηση και παρέμ-
βαση.

“

Η 
ικανότητα της γραφής εμφανίζεται 
από τους πρώτους μήνες ζωής του 
παιδιού και σταθεροποιείται όσο αυτό 
μεγαλώνει. Τα παιδιά κατακτούν την 
ικανότητά τους αυτή σε μια εξελικτική 
πορεία, περνώντας από συγκεκριμέ-

να στάδια. Τα στάδια εξέλιξης της γραφής είναι τα εξής:
• Το στάδιο μουτζουρώματος (2-3 ετών): Στο στάδιο 
αυτό το παιδί δημιουργεί τυχαία σημάδια, μουτζούρες, 
πάνω στο χαρτί. Όπως τα παιδιά φλυαρούν, πριν μά-
θουν να χρησιμοποιούν ορθά τις λέξεις, έτσι χρησι-
μοποιούν και τα εργαλεία γραφής στην πρώτη επαφή 
μαζί τους. Πρόκειται για σημάδια μεταξύ γραφής και 
ζωγραφικής, που ουσιαστικά εισάγουν το παιδί στον 
γραπτό λόγο.
• Το γραμμικό επαναλαμβανόμενο στάδιο (3-4 ετών): 

Το παιδί σε αυτό το στάδιο αρχίζει να ανακαλύπτει πως 
η γραφή είναι κυρίως οριζόντια και πως τα γράμματα 
τοποθετούνται σε σειρές κατά μήκος της σελίδας. Θε-
ωρούν, επίσης, πως μια λέξη που αναφέρεται σε κάτι 
μεγάλο έχει τη μορφή μιας μακρύτερης γραμμής και το 
αντίθετο. Το παιδί ψάχνει για συγκεκριμένες συνδέσεις 
μεταξύ των λέξεων και των εννοιολογικών τους περι-
εχομένων.
• Το στάδιο αντιγραφής τυχαίων γραμμάτων (4-5 
ετών): Το παιδί κατανοεί σταδιακά ποιοι τύποι είναι 
αποδεκτοί ως γράμματα και τους χρησιμοποιεί με τυ-
χαία σειρά για να αναφερθεί σε λέξεις ή προτάσεις. Σε 
αυτό το στάδιο το παιδί συνήθως φτιάχνει σειρές γραμ-
μάτων που δεν αντιστοιχούν στους ήχους των λέξεων 
στις οποίες υποτίθεται ότι αναφέρονται.
• Το στάδιο φωνητικής γραφής (5-6 ετών): Στο στά-

www.freesunday.gr30 22.11.2020

παιδί



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.

Το Betarades.gr και η F.S. σάς προσφέρουν 
για µία ακόµη φορά τα προγνωστικά τους 
για τα παιχνίδια της εβδοµάδας. Τα ευρω-
παϊκά πρωταθλήµατα επιστρέφουν και 
η δράση κορυφώνεται και πάλι στο κου-

πόνι. Φυσικά, υπάρχουν αγώνες και για τη Super League 
Interwetten. Αυτός του ΠΑΟΚ θα µας απασχολήσει στοι-
χηµατικά. Από κει και πέρα, έχουµε τέσσερις ακόµα βα-
σικές επιλογές. Προέρχονται από Ιταλία, Γερµανία, Ισπα-
νία και Γαλλία. Τα σηµεία είναι αξιόλογα και θα αναλυ-
θούν παρακάτω. Ας προχωρήσουµε!
Οι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινάνε από την Ελλάδα και 
τη Super League Interwetten. Για την ένατη αγωνιστική, 
ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 19:30 τον ΠΑΣ Γιάννινα στην 
Τούµπα. Φυσικά, οι Θεσσαλονικείς είναι το φαβορί για 
τη νίκη. Είχαν βρει ρυθµό πριν από τη διακοπή µε τον 
Πάµπλο Γκαρσία στον πάγκο. Μετράνε τρεις συνεχόµε-
νες νίκες, απέναντι σε Παναιτωλικό, Αϊντχόφεν και Α-
πόλλωνα Σµύρνης. Σε όλα αυτά τα µατς πέτυχαν 3+ γκολ. 
Υποδέχονται µια οµάδα που έχει δείξει πολύ καλό πρό-
σωπο µέχρι τώρα. Ο ΠΑΣ έχει φανεί ανταγωνιστικός α-
πέναντι σε δυνατούς αντιπάλους. Αγνοεί τη νίκη εδώ και 
δύο µατς και δεν τον βλέπουµε να κλείνεται πίσω. Θα δι-
εκδικήσει ό,τι καλύτερο µπορεί σε µια δύσκολη έδρα. 
Προβλέπουµε γενικά ένα ωραίο µατς µε πολλά γκολ. 
Πάµε µε το Over 2.5 σε απόδοση 1.80.

Γκολ και στη Γαλλία
Συνεχίζουµε µε το πρωτάθληµα Γαλλίας, που είναι στην 
11η αγωνιστική του. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ρεµς υποδέ-
χεται τη Νιµ. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται λίγο πάνω από 
τη ζώνη του υποβιβασµού. Παίζουν καλά στην επίθεση, 
αλλά στην άµυνα παρουσιάζουν πολλά κενά. Χαρακτηρι-
στικό του τρόπου παιχνιδιού τους ήταν το τελευταίο µατς 
που έδωσαν. Σε αυτό αναδείχθηκαν ισόπαλοι 4-4 µε τη 
Λανς. Μετράνε πέντε συνεχόµενα Over στο πρωτάθληµα! 
Η Νιµ, από την άλλη, είναι ακόµα πιο χαµηλά στην κατά-

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με τα γκολ στην Τούµπα!

ταξη και επίσης καίγεται για βαθµούς. Έχει θέµατα στην 
άµυνα και δέχεται εύκολα φάσεις και γκολ. Επιθετικά, 
ούτε αυτή τα πάει άσχηµα. Στο πιο πρόσφατο µατς που 
έδωσε έχασε µε το βαρύ 1-5 από την Ανζέ. ∆έχεται του-
λάχιστον ένα γκολ εδώ και τέσσερα παιχνίδια. Το αγω-
νιστικό στιλ των δύο οµάδων µάς προδιαθέτει για ένα α-
νοιχτό µατς. Ποντάρουµε στο Over 2.5 σε απόδοση 2.10.

Ανώτερη η Σοσιεδάδ
Στην Ισπανία τώρα, η Κάντιθ φιλοξενεί τη Ρεάλ Σοσιε-
δάδ. Είναι η 10η αγωνιστική της διοργάνωσης και βρίσκει 
τους φιλοξενούµενους στην κορυφή της βαθµολογίας! 
Παίζει φοβερή µπάλα η Σοσιεδάδ, που µετράει τρεις συ-
νεχόµενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει πετύχει 
20 γκολ στα εννέα πρώτα µατς πρωταθλήµατος και έχει 
δεχτεί µόλις τέσσερα! Έχει καταφέρει να είναι ακόµα κα-
λύτερη από πέρυσι, τουλάχιστον µέχρι στιγµής. Προέρ-
χεται από το 2-0 επί της Γρανάδα. Στην αντίπερα όχθη, 
η Κάντιθ είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις της La Liga. 
Έχει κερδίσει και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στηρίζεται στην 
άµυνά της, που όταν δεν λειτουργεί έχει πρόβληµα. Έρ-
χεται από το 4-0 από την Ατλέτικο και δεν αποκλείεται 

να αρχίζει «κοιλιά». ∆ιαφορά ποιότητας υπάρχει ανάµεσα 
στις δύο οµάδες, µε τη Σοσιεδάδ να υπερέχει. Θα τη στη-
ρίξουµε, µε το «διπλό» σε απόδοση 1.95.
Κλείνουµε τις βασικές προτάσεις µας για το Σ/Κ µε δύο 
ακόµη επιλογές. Στη Γερµανία αρχικά, και την Bundesliga, 
η Κολωνία φιλοξενεί την Ουνιόν Βερολίνου. Οι φιλοξε-
νούµενοι έχουν πραγµατοποιήσει πολύ καλύτερο ξεκί-
νηµα στο πρωτάθληµα και είναι στην πεντάδα. Η Κολω-
νία ακόµα δεν έχει νίκη και µε µόλις τρεις βαθµούς είναι 
στα µπαράζ παραµονής. Είναι καλύτερη οµάδα η Ουνιόν 
και θα πάµε µε το 2 DNB (το ποντάρισµα επιστρέφεται σε 
περίπτωση ισοπαλίας) σε απόδοση 1.91. Στην Ιταλία τώρα, 
και τη Serie A, η Ουντινέζε παίζει εντός έδρας µε την Τζέ-
νοα. Αµφότερες οι οµάδες βρίσκονται στη ζώνη του υπο-
βιβασµού, µε τους Γενοβέζους να είναι έναν πόντο πάνω. 
Ωστόσο, η Ουντινέζε έδειξε σηµάδια βελτίωσης και πήρε 
βαθµό στην έδρα της Σασουόλο, µε 0-0. Οφείλει να αξι-
οποιήσει το γήπεδό της για να ανέβει βαθµολογικά. ∆εν 
έχει να φοβηθεί κάτι απέναντι στην Τζένοα, που έχει δύο 
σερί ήττες. Πάµε µε τον «άσο» σε απόδοση 1.80.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη 
εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερω-
τικό site για το Στοίχηµα µπορείτε να βρίσκετε επιλογές 
για live betting καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύρια-
κου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη 
στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Εϊµπάρ - Χετάφε (22/11, 15:00): Τουλάχιστον ένα 
γκολ εδώ και τρία συνεχόµενα µατς δέχεται η Χετάφε. 
Σήµερα θα κυνηγήσει και αυτή τη νίκη, αφού επιθετικά 
δεν είναι κακή. Το Goal/Goal είναι αουτσάιντερ στο 2.20.

* Παναιτωλικός - Άρης (22/11, 17:15): Ο Άρης 
παραµένει αήττητος στα πέντε τελευταία παιχνίδια του. 
Είναι ανώτερος από τον Παναιτωλικό και έχει τα φόντα 
για να συνεχίσει το αήττητο σερί του. Το Χ2 είναι εύλογα 
χαµηλά, στο 1.33.

* Νάπολι - Μίλαν (22/11, 21:45): Η Μίλαν µετράει 
εννέα συνεχόµενα µατς, όπου µπήκαν τρία και περισ-
σότερα γκολ! Οι επιθέσεις των δύο οµάδων είναι πολύ 
δυνατές και το Over 2.5 είναι το φαβορί σε απόδοση 
1.72.

Goal Tips

* Ίντερ - Τορίνο (22/11, 16:00): Η Ίντερ θέλει να βρει τον καλό αµυ-
ντικό εαυτό της, που τον αγνοεί εδώ και καιρό. Εννοείται ότι καίγεται και 
για το αποτέλεσµα. Οι φιλοξενούµενοι µόνο αν περιορίσουν τα ατού των 
«νερατζούρι» θα έχουν ελπίδες. Στο υψηλό 3.00 εντοπίζεται το Under 2.5.

* Ανζέ - Λυών (22/11, 18:00): Η Ανζέ προέρχεται από το φοβερό 1-5 
επί της Νιµ και είναι έτοιµη για το µεγάλο παιχνίδι. Η Λυών είναι δύσκολος 
αντίπαλος, αφού διαθέτει πολύ ποιοτικούς παίκτες, ειδικά µεσοεπιθετικά. 
Μπορεί να γίνει ένα πολύ δυνατό µατς, µε ανταγωνισµό. Το Goal/Goal & 
Over 2.5 είναι το φαβορί στα combo, σε απόδοση 2.10.

* Λιντς - Άρσεναλ (22/11, 18:30): Η Λιντς έχει αποδείξει µέχρι τώρα 
ότι παίζει στα ίσα όλους τους αντιπάλους της και δεν φοβάται. Βρίσκει 
εύκολα δίχτυα, απέναντι και σε µεγάλες οµάδες. Η Άρσεναλ, από την 
άλλη, θέλει µόνο τη νίκη µετά το κάζο από τη Βίλα. Το Goal/Goal παίζεται 
στο 1.57, δικαιολογηµένα.

Head 2 Head

* Φούλαµ - Έβερτον (22/11, 14:00): Τα οκτώ από 
τα δέκα τελευταία παιχνίδια ανάµεσα στις δύο οµάδες 
είχαν 3+ τέρµατα! Έχουν και φέτος ποιότητα, ειδικά η 
Έβερτον, και το µατς µπορεί να είναι θεαµατικό. Στο 1.72 
εντοπίζεται το Over 2.5.

* Λίβερπουλ - Λέστερ (22/11, 21:15): Ωραία µατς γί-
νονται µεταξύ Λίβερπουλ και Λέστερ, µε τα 5/6 τελευταία 
µεταξύ τους να έχουν γκολ εκατέρωθεν. Με τα κενά που 
έχει η άµυνα των γηπεδούχων, αυτό δεν αποκλείεται να 
συµβεί ξανά. Έτσι, είναι στο 1.53 το Goal/Goal.

* Αλαβές - Βαλένθια (22/11, 22:00): Η Βαλένθια προέρ-
χεται από τη µεγάλη νίκη επί της Ρεάλ. Είναι αήττητη στα τρία 
πιο πρόσφατα παιχνίδια µε την Αλαβές και θέλει να ανέβει 
βαθµολογικά. Οι πιο τολµηροί βλέπουν το «διπλό» στο 2.70.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 22/11
16:00  Ρεµς - Νιµ   Over 2.5  2.10
17:15  Κάντιθ - Σοσιεδάδ   2  1.95
19:00  Κολωνία - Ουνιόν Βερολίνου   2 (DNB)  1.91
19:00  Ουντινέζε - Τζένοα   1  1.80
19:30  ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα   Over 2.5  1.80
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«ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ» ΜΕ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Ρένα Μόρφη 
ανοίγουν στην ΕΡΤ1 το πιο µελωδικό «Μου-
σικό Κουτί», εκποµπή της οποίας η ιδέα 
στηρίχτηκε στη µουσική παράσταση «Juke 
Box» του Νίκου Πορτοκάλογλου. Μέσα από 
απρόσµενες ερωτήσεις και µουσικά παιχνί-
δια καλεσµένοι τραγουδιστές και τραγουδο-
ποιοί αποκαλύπτουν γνωστές και άγνωστες 
στιγµές της ζωής και της επαγγελµατικής 
τους πορείας, ερµηνεύοντας και τραγούδια 
που κανείς δεν θα µπορούσε να φανταστεί. 
Την Τετάρτη 25/11, στις 22:00, καλεσµένοι ο 
Χρήστος Θηβαίος και η Τζώρτζια Κεφαλά.

KINDERDOCS: ∆ΙΕΘΝΕΣ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ & ΝΕΟΥΣ
Το KinderDocs – ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντο-
κιµαντέρ για Παιδιά και Νέους προσφέρει 
υψηλού επιπέδου δηµιουργικά ντοκιµαντέρ 
απ’ όλο τον κόσµο, βραβευµένα σε διεθνή 
φεστιβάλ, σε συνδυασµό µε εκπαιδευτικά 
προγράµµατα ειδικά σχεδιασµένα για κάθε 
ταινία και κάθε ηλικία. Το KinderDocs 
καλλιεργεί την κινηµατογραφική παιδεία 
στο ντοκιµαντέρ, καθώς και τον εγγραµµα-
τισµό στα µέσα, και µε αφορµή τις ταινίες 
αναπτύσσει θέµατα που αφορούν παιδιά και 
νέους, εκπαιδευτικούς και γονείς. Ενηµερω-
θείτε για τους διαγωνισµούς και τις δωρεάν 
προβολές, καθώς και για τις ζωντανές διαδι-
κτυακές συζητήσεις και συνεντεύξεις, στο 
kinderdocs.com. Οι ταινίες προβάλλονται µε 
ελληνικούς υπότιτλους.

ΟΜΙΛΙΕΣ ONLINE 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
Οι οµιλίες στο πλαίσιο της σειράς Blod Web 
Lectures από τα µέλη του επιστηµονικού 
προσωπικού του Μουσείου Μπενάκη 
παρουσιάζουν τόσο τις µοναδικής ποικιλίας 
συλλογές του µουσείου όσο και τις ερευνη-
τικές και εκθεσιακές δράσεις που αναπτύσ-
σει. Γλώσσα: ελληνικά.

Η Στέφανι είναι µια ανύπαντρη µη-
τέρα και vlogger, η οποία γίνεται 
φίλη µε τη µυστηριώδη Έµιλι, µια 
γυναίκα ανώτερης τάξης µε εντυ-

πωσιακή εµφάνιση και ένα αγοράκι, συµµαθητή 
του γιου της Στέφανι. Όταν η Έµιλι εξαφανίζε-
ται από τη µικρή τους πόλη, η Στέφανι επιδιώ-
κει να αποκαλύψει την αλήθεια… Η ταινία είναι 
βασισµένη στο βιβλίο της Ντάρσι Μπελ.

∆ιάρκεια: 107 λεπτά
Σκηνοθεσία: Πολ Φέιγκ
Παίζουν: Άνα Κέντρικ, Μπλέικ Λάιβλι, Λίντα 
Καρντελίνι, Ρούπερτ Φρεντ
Star Channel
Τρίτη 24/11, ώρα 23:30
Κατάλληλο για άνω των 16 ετών – Περιέχει 
σκηνές βίας και σεξουαλικές σκηνές.

«ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΧΑΡΗ» 
ΣΕ Α  ́ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ



Ομολογουμένως πρόκειται για ένα ιερό τέρας της 
καλλιτεχνικής σκηνής της χώρας μας. Η Βέμπο πέρασε 
απ’ όλα τα είδη της ερμηνείας με άνεση και φυσικότητα, 
παρόλο που δεν είχε τα μέσα και τις δυνατότητες της 
εποχής μας και έχοντας στις πλάτες της το βάρος ενός 
φρικτού πολέμου, με μοναδικά όπλα της τη λατρεία 
στην πατρίδα της και την αγάπη ενός ολόκληρου λαού.

Μ
ε αφορμή τα 80 χρόνια από το 
έπος του ’40 και τα 110 χρό-
νια από τη γέννηση της Σοφίας 
Βέμπο, που με τη φωνή και τη 
φλόγα της έμεινε στην Ιστορία ως 

«η τραγουδίστρια της νίκης», η Σοφία Μάνου ερ-
μηνεύει μοναδικά δώδεκα από τα συγκλονιστικά 
τραγούδια της Βέμπο, που εμψύχωσαν τους Έλ-
ληνες τη στιγμή της μεγάλης δοκιμασίας, στο άλ-
μπουμ «Σοφία Βέμπο – Η φωνή που νίκησε τον 
φασισμό». Στο άλμπουμ, που ανάμεσα στα άλλα 
περιέχει και τα κλασικά τραγούδια «Βάζει ο 
Ντούτσε τη στολή του», «Παιδιά, της Ελλάδος παι-
διά» και «Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου», την ενορ-
χήστρωση υπογράφει ο Ντίνος Γεωργούντζος, 
με σύγχρονο ήχο, όπου κυριαρχούν τα έγχορδα 
και οι παιδικές φωνές 350 μελών παιδικών χο-
ρωδιών.

Η Σοφία Βέμπο με τα τραγούδια της πολέμησε 
τον φασισμό. Θα λέγατε ότι είναι ξανά επίκαιρη 
σήμερα;
Δυστυχώς, εξακολουθούμε να μιλάμε γι’ αυτό το 
φαινόμενο εν έτει 2020. Ο διάλογος και η αποδοχή 
του ανθρώπου από τον άνθρωπο εξακολουθούν 
να μην είναι δεδομένα. Στην εποχή της Βέμπο, ο 
φασισμός είχε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, που 
αφορά ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα της επο-
χής του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα ίσως 
και να χαρακτηρίζει μια συγκεκριμένη συμπερι-
φορά ανθρώπων, θυμίζοντας απλώς τις ιστορι-
κές εκφάνσεις του. Θα έλεγε όμως κανείς πως 
αλλάζει μορφές πλέον και απλώς χαρακτηρίζεται 
διαφορετικά. Ο φασισμός είναι μια συγκεκριμένη 
στάση απέναντι στη διαφορετικότητα και αυτό πε-
ριλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα συμπεριφορών, 
ανεξάρτητα από την εθνικότητα και τις πολιτικές 
θέσεις των ανθρώπων που τον ασπάζονται. Γι’ 
αυτό ενδεχομένως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με διαφορετικό τρόπο και όχι με παρωπίδες και 

κλισέ μιας άλλης εποχής.

Θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες τραγου-
δίστριες που είχαμε ποτέ. Σας φόβισε το ότι θα 
τραγουδούσατε τα τραγούδια της;
Ομολογουμένως πρόκειται για ένα ιερό τέρας 
της καλλιτεχνικής σκηνής της χώρας μας. Η 
Βέμπο πέρασε απ’ όλα τα είδη της ερμηνείας με 
άνεση και φυσικότητα, παρόλο που δεν είχε τα 
μέσα και τις δυνατότητες της εποχής μας και έχο-
ντας στις πλάτες της το βάρος ενός φρικτού πο-
λέμου, με μοναδικά όπλα της τη λατρεία στην πα-
τρίδα της και την αγάπη ενός ολόκληρου λαού. Η 
καριέρα της εκτοξεύτηκε την εποχή που κηρύ-
χτηκε ο πόλεμος και αυτό σίγουρα δεν είναι τυ-
χαίο γεγονός, δεδομένου ότι είχε ξεκινήσει νω-
ρίτερα τη σταδιοδρομία της στη μουσική, στο 
θέατρο και στον κινηματογράφο. Για μένα, απο-
τελεί μεγάλη πρόκληση η τριβή με το συγκεκρι-
μένο υλικό, διότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να 
μετρήσω τις δυνάμεις μου και να αναθεωρήσω 
τη στάση μου απέναντι στη δουλειά μου. Σε μια 
εποχή που εμείς οι τραγουδιστές έχουμε μια 
πολύ συγκεκριμένη εικόνα στα μάτια του κοινού, 
είναι χρήσιμο να θυμόμαστε και σημαντικότερες 
πτυχές της αποστολής μας απέναντι στην κοινω-
νία και στο έργο μας.

Η ενορχηστρωτική προσέγγιση του Ντίνου Γε-
ωργούντζου και η συμμετοχή πολλών παιδι-
κών χορωδιών δίνουν έναν εντελώς νέο ήχο 
στα τραγούδια. Μιλήστε μας για τους συντελε-
στές αυτής της δουλειάς.
Η «Φωνή που νίκησε τον φασισμό» είναι ένας 
δίσκος που υμνεί την ελευθερία και την ειρήνη. 
Δύο έννοιες που, δυστυχώς, στις μέρες μας ε-
ξακολουθούν να λείπουν από κάποιους συναν-
θρώπους μας στα πέρατα της γης. Τα παιδιά, έ-
χοντας καθαρά ένστικτα, θεωρώ πως είναι ο 
καταλληλότερος σύνδεσμος για τη σωστή ανα-
παραγωγή αυτών των δύο τόσο σπουδαίων α-
γαθών. Το ζήτημα της ενορχήστρωσης είναι 
ίσως το σημαντικότερο όλων σε μια τέτοιου εί-
δους παραγωγή. Η βιομηχανία της μουσικής επι-
τάσσει την προσαρμογή και την εξέλιξη σε αυτές 

τις περιπτώσεις, με απαραίτητη τη διατήρηση των 
βασικών γραμμών αλλά και του ύφους της επο-
χής. Γι’ αυτό έπρεπε να επιλεγεί κάποιος με με-
γάλη εμπειρία στην ελληνική μουσική. Νιώθω ι-
διαίτερη τιμή που συνεργάζομαι με έναν από τους 
σημαντικότερους Έλληνες ενορχηστρωτές της ε-
ποχής μου, τον Ντίνο Γεωργούντζο, και είμαι σί-
γουρη πως μετά από αυτή τη σύμπραξη θα αι-
σθάνομαι πιο ασφαλής ερμηνευτικά. Στο έργο 
έλαβαν μέρος περίπου 400 άνθρωποι, εκ των ο-
ποίων 350 παιδιά και έφηβοι όλων των ηλικιών. 
Ολοκληρώσαμε τις ηχογραφήσεις αλλά και τη βι-
ντεοσκόπηση των τραγουδιών λίγο πριν από τον 
εγκλεισμό όλων μας για την προστασία από τον 
νέο κορονοϊό την περασμένη άνοιξη. Είμαι ιδιαί-
τερα περήφανη για τα παιδιά, τα οποία, ανεξάρ-
τητα από την ηλικία τους, επέδειξαν ιδιαίτερο εν-
θουσιασμό, αλλά και αντοχή σε ένα τόσο δύσκολο 
εγχείρημα.

Θα παρουσιάσετε ζωντανά τα τραγούδια;
Είχαμε προγραμματίσει μια περιοδεία σε όλη την 
Ελλάδα και δύο μεγάλες συναυλίες σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς, με όλα αυτά τα μέτρα 
ενάντια στον νέο κορονοϊό αναβάλαμε τις προ-
γραμματισμένες συναυλίες για την ερχόμενη 
χρονιά. Σίγουρα όμως θα προσπαθήσουμε να 
οργανώσουμε μια παρουσίαση του έργου τους ε-
πόμενους μήνες. Το σημαντικότερο για εμάς είναι 
η ασφάλεια όλων, συντελεστών και θεατών.

Ποια είναι τα αγαπημένα σας τραγούδια που 
έχει πει η Βέμπο;
Η Βέμπο έμεινε στη μνήμη των Ελλήνων με τα 
τραγούδια της πατρίδας και πιστεύω πως τίποτα 
δεν γίνεται επιτυχία χωρίς λόγο. Ιδίως σε μια 
εποχή που δεν υπήρχε καμία υποδομή προώ-
θησης και επικοινωνίας. Σε μια εποχή που η δυ-
ναμική των τραγουδιών υποκαθιστούσε τη σημε-
ρινή εμπορία και διαφήμιση. Αυτός ίσως είναι και 
ο λόγος που 80 χρόνια μετά την έναρξη του πο-
λέμου κάποια τραγούδια έχουν διασωθεί και α-
κούγονται ακόμα στις παρελάσεις και στις σχολι-
κές γιορτές. Τραγούδια όπως το «Παιδιά, της Ελ-
λάδος παιδιά» και το «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή 
του», αλλά και δεκάδες ερωτικά τραγούδια, είναι 
χαραγμένα βαθιά στη μνήμη μου αλλά και στο 
μυαλό μου. Θα ήταν θαυμάσιο αν είχαμε κάποιες 
ερμηνεύτριες σαν τη Βέμπο στην εποχή μας.

Σοφία Μάνου

«Θα ήταν 
θαυμάσιο 
αν είχαμε 
ερμηνεύτριες 
σαν τη Βέμπο 
σήμερα»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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αγαπηµένα µας βιβλία 
σύντοµα στη µικρή οθόνη6

Πυγολαµπίδες – Kristin Hannah
Οι «Πυγολαµπίδες» ήταν αδιαµφισβήτητα ένα από τα µυθιστορήµατα που αγα-
πήθηκαν περισσότερο το καλοκαίρι που µας πέρασε. Ετοιµάζεται για το Netflix 
βασισµένη στο βιβλίο σειρά µε ένα πολύ δυνατό καστ (Κάθριν Χέιγκλ, Σάρα 
Τσαλκ, Μπεν Λόσον) και πιθανότατα τον Φεβρουάριο θα απολαύσουµε τα πρώτα 
επεισόδια.

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Ένα µυθιστόρηµα-ύµνος στη δύναµη της γυναικείας φιλίας από τη συγγραφέα 
του παγκόσµιου best seller «Το Αηδόνι».
Η Κέιτ Μαλάρκι είναι ένα εσωστρεφές κορίτσι, αλλά το καλοκαίρι του 1974 µε-
τακοµίζει απέναντι από το σπίτι της το πιο δηµοφιλές κορίτσι και θέλει να γίνουν 
φίλες. Η Τάλι Χαρτ µοιάζει να έχει τα πάντα – οµορφιά, εξυπνάδα, φιλοδοξία. 
Επιφανειακά, οι δυο τους δεν έχουν τίποτα κοινό, αλλά το καλοκαίρι εκείνο 
χτίζουν µια φιλία που θα κρατήσει µια ζωή. Τάλι-και-Κέιτ. Αχώριστες, σαν µία 
λέξη. Για τριάντα χρόνια η Τάλι και η Κέιτ στέκονται η µία στο πλευρό της άλλης 
και καταφέρνουν να βγουν αλώβητες από τις θύελλες της ζήλειας, του θυµού και 
του πόνου. Η Τάλι κυνηγά τα µεγαλεπήβολα όνειρά της για να κατακτήσει τη δόξα 
και την επιτυχία. Η Κέιτ θέλει µόνο να ερωτευτεί και να αποκτήσει οικογένεια. Οι 
δυο τους πιστεύουν ότι έχουν ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες, µέχρι που µία µόνο 
πράξη προδοσίας µπαίνει ανάµεσά τους και δοκιµάζει τις αντοχές τους και τη 
φιλία µιας ζωής.
Το βιβλίο έχει µεταφραστεί σε 31 γλώσσες, ενώ έχει λάβει περισσότερες από 
70.000 κριτικές 5* στο Goodreads.
Kristin Hannah, Πυγολαµπίδες, µτφρ.: Χριστίνα Σωτηροπούλου, 
εκδ. Κλειδάριθµος

Τρεις Γυναίκες – Lisa Taddeo
Η δηµοσιογράφος Λίζα Ταντέο πέρασε την προηγούµενη οκταετία ταξιδεύοντας 
σε πολλές Πολιτείες της Αµερικής, ερευνώντας και καταγράφοντας τη σεξουαλική 
ζωή διαφορετικών γυναικών και αποκαλύπτοντας νέες πτυχές της γυναικείας 
επιθυµίας και της εξουσίας. Τρεις από αυτές τις ιστορίες γυναικών µπορούµε να τις 
διαβάσουµε στο βιβλίο της «Τρεις Γυναίκες» (British Book Award for Non-Fiction 
2020) που µόλις κυκλοφόρησε. Οι υπόλοιπες ιστορίες σύντοµα στην οθόνη µας, σε 
µια νέα σειρά που αναµένεται από τη Showtime.

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Μια συναρπαστική αληθινή ιστορία για τη σεξουαλική ζωή τριών Αµερικανίδων, 
βασισµένη σε µια έρευνα σχεδόν δεκαετίας.
Μας συναρπάζει και µας βασανίζει. Ελέγχει τις σκέψεις µας, καταστρέφει τη ζωή 
µας, και ζούµε µόνο γι’ αυτήν. Κι όµως, δεν µιλάµε σχεδόν ποτέ γι’ αυτήν. Και σαν 
µια θαµµένη δύναµη στις ζωές µας, η επιθυµία παραµένει σε µεγάλο βαθµό ανε-
ξερεύνητη – µέχρι τώρα. Η δηµοσιογράφος Λίζα Ταντέο έχει διασχίσει έξι φορές 
τη χώρα για να µιλήσει µε συνηθισµένες γυναίκες από διαφορετικές περιοχές και 
κοινωνικές τάξεις. Το αποτέλεσµα, οι «Τρεις Γυναίκες», είναι το βαθύτερο πορτρέ-
το της επιθυµίας που γράφτηκε ποτέ και ένα από τα πιο πολυσυζητηµένα βιβλία 
της χρονιάς. Το βιβλίο αποτελεί ένα πρωτοποριακό πορτρέτο του ερωτικού πόθου 
στη σηµερινή Αµερική, φέρνοντας στο φως πόσο ευάλωτη, πολύπλοκη και άνιση 
είναι η γυναικεία επιθυµία. Είναι ταυτόχρονα ένα δηµοσιογραφικό επίτευγµα κι 
ένας αφηγηµατικός θρίαµβος, ένα βιβλίο γεµάτο ψυχολογικές αποχρώσεις κι 
ενσυναίσθηση, που µας συστήνει τρεις αλησµόνητες γυναίκες –και µία εξαιρετική 
συγγραφέα–, που οι εµπειρίες τους µας υπενθυµίζουν ότι δεν είµαστε µόνες.
Lisa Taddeo, Τρεις Γυναίκες, µτφρ.: Κλαίρη Παπαµιχαήλ, εκδ. Κλειδάριθµος
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Μήπως είστε κι εσείς από αυτούς που θέλουν να διαβάσουν το βιβλίο πρώτα;

Καθώς ο καιρός γίνεται πιο ψυχρός και οι συνθήκες λόγω Covid παραµένουν ιδιαίτερες, επιλέγουµε να µείνουµε µέσα και 
να απολαύσουµε τα αγαπηµένα µας βιβλία και τις αγαπηµένες µας σειρές. Ή –γιατί όχι;– και τα δύο.



 

Τόλμησε να ηγηθείς – Brené Brown
Ένα βιβλίο και ένα ντοκιμαντέρ που 
υπόσχονται να μας δώσουν τίμια, εύχρηστα 
και πρακτικά εργαλεία για να επιλέγουμε 
το θάρρος αντί για τη βολή μας. Η Μπρενέ 
Μπράουν μάς δείχνει τον δρόμο να 
πορευτούμε επαγγελματικά αναγνωρίζοντας 
τις ευάλωτες πτυχές της προσωπικότητάς 
μας και να βγούμε μπροστά με συνειδητό-
τητα, ενσυναίσθηση και τόλμη. Εάν είστε 
σε αναζήτηση μιας επιλογής που θα σας 
εμψυχώσει και θα σας βοηθήσει να δείτε 
τα πράγματα αλλιώς, μπορείτε να βρείτε 
το ντοκιμαντέρ «The call to courage» στο 
Netflix.

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Η Μπρενέ Μπράουν έχει περάσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες μελετώντας τα συναι-
σθήματα και τις εμπειρίες που δίνουν νόημα στη ζωή μας, και τα τελευταία εφτά χρό-
νια δουλεύοντας με προοδευτικούς ηγέτες και ομάδες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ίδια 
ανακάλυψε ότι, από τις μικρές start-up και τις οικογενειακές επιχειρήσεις μέχρι τους 
μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τις μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς, οι ηγέτες θέ-
τουν όλοι την ίδια ερώτηση: Πώς διαμορφώνουμε πιο γενναίους και τολμηρούς ηγέτες 
και πώς ενσωματώνουμε την αξία του θάρρους στην κουλτούρα του κάθε οργανισμού;
Η Μπρενέ Μπράουν έχει δική της εκπομπή στο Netflix για θέματα ενδυνάμωσης και 
προσωπικής βελτίωσης, ενώ τα βιβλία της έχουν κατακτήσει τέσσερις φορές την 
κορυφή της λίστας των «New York Times». Η ομιλία της στο TED για τη δύναμη της 
ευαλωτότητας είναι μία από τις πέντε πιο δημοφιλείς εκπομπές TED στον κόσμο, με 
πάνω από 35 εκατομμύρια προβολές μέχρι σήμερα.
Brené Brown, Τόλμησε να ηγηθείς, μτφρ.: Στέλλα Κάσδαγλη, εκδ. Κλειδάριθμος

Κόκκινη Μαδρίτη – Carmen Mola
Η μεταφορά σε τηλεοπτική σειρά της 
«Κόκκινης Μαδρίτης», του πρώτου μέρους 
της ατμοσφαιρικής νουάρ σειράς της 
Κάρμεν Μόλα, ανακοινώθηκε πρόσφατα και 
μέσα στο 2021 θα απολαύσουμε τα πρώτα 
επεισόδια μέσω της Diagonal TV. Μέχρι 
τότε απολαμβάνουμε το βιβλίο «Κόκκινη 
Μαδρίτη» και αναμένουμε τον Μάρτιο του 
2021 τη συνέχειά του με τίτλο «Πορφυρό 
Δίκτυο».

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Στη Μαδρίτη οι φόνοι είναι ελάχιστοι, αλλά 
όταν γίνονται δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε 
απ’ οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.
Η μελλόνυμφη τσιγγάνα Σουσάνα Μακάγια βρίσκεται δολοφονημένη με φρικτό 
τρόπο: από τρεις τρύπες στο κρανίο της έχουν εισαχθεί προνύμφες ενός είδους 
μύγας που της έχουν καταφάει τον εγκέφαλο. Η αδελφή της, Λάρα, είχε δολο-
φονηθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πριν από επτά χρόνια, αλλά ο δολοφόνος 
της εξακολουθεί να εκτίει την ποινή του. Κάποιος μιμήθηκε τις φρικαλέες 
μεθόδους του ή μήπως ένας αθώος βρίσκεται στη φυλακή;
Ένα μυθιστόρημα-τοιχογραφία της Μαδρίτης με πρωταγωνίστρια την αστυνόμο 
Έλενα Μπλάνκο, μια ιδιόμορφη μοναχική γυναίκα, εθισμένη στην γκράπα, στο 
καραόκε και στις σεξουαλικές συνευρέσεις με ιδιοκτήτες αυτοκινήτων υψηλού 
κυβισμού. Η Έλενα παραμένει συνειδητά μονίμως εκτεθειμένη σε κίνδυνο, για 
να μην ξεχνάει πως στη ζωή της υπάρχει μια εκκρεμότητα που δεν κατάφερε 
να επιλύσει…
Carmen Mola, Κόκκινη Μαδρίτη, μτφρ.: Αγγελική Βασιλάκου,  
εκδ. Κλειδάριθμος

Το αγαπημένο βιβλίο πολλών αναγνωστών αλλά και του ίδιου του 
μετρ του τρόμου Στίβεν Κινγκ μόλις ανακοινώθηκε ότι θα μεταφερ-
θεί σε μίνι σειρά έξι επεισοδίων από το BBC. Διαβάστε, εάν δεν το 
έχετε κάνει ήδη, το ασθματικό αυτό θρίλερ με τα φώτα ανοιχτά.

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Το καλοκαίρι του 1986 μια παρέα δωδεκάχρονων παιδιών πηγαίνει 
στο πανηγύρι του Αντέρμπερι, μιας κωμόπολης στη νότια Αγγλία. 
Είναι ο Έντι, ο Γκαβ, ο Μίκι, ο Χόπο και η Νίκι, η κόρη του ιερέα. Ένα 

μεγαλύτερο κορίτσι τραυματίζεται βαριά στο λούνα παρκ και ο Έντι 
βοηθά στη διάσωσή της μαζί με τον νέο δάσκαλο του σχολείου, τον 
κύριο Χάλοραν, τον άνθρωπο κιμωλία. Όταν ο Μίκι επιστρέφει στο 
Αντέρμπερι, μετά από τριάντα χρόνια, ανακοινώνει στον Έντι ότι θα 
γράψει βιβλίο για τα γεγονότα του 1986 και ζητά τη βοήθειά του. Την 
επόμενη μέρα ο Μίκι βρίσκεται πνιγμένος στο ίδιο ποτάμι όπου είχε 
πνιγεί και ο αδερφός του…
C. J. Tudor, Ο άνθρωπος κιμωλία, μτφρ.: Παλμύρα Ισμυρίδου, 
εκδ. Κλειδάριθμος

O «βασιλιάς του τρόμου», που έχει εμπνεύσει αναρίθμητες μεταφο-
ρές στη μικρή και μεγάλη οθόνη για περισσότερες από τέσσερις δε-
καετίες, αυτή τη φορά επιστρέφει με το πιο δυσοίωνα επίκαιρο έργο 
του, το «Κοράκι». Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Γούπι Γκόλντμπεργκ, 
Τζέιμς Μάρσντεν και πλήθος αστέρων θα ζωντανέψουν τις σελίδες 
του εμβληματικού βιβλίου του Κινγκ στη μίνι σειρά του CBS.

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Το αποκαλυπτικό όραμα του Κινγκ, για έναν κόσμο που έχει πληγεί 
από μια θανατηφόρα επιδημία και είναι έρμαιο της αέναης μάχης 
μεταξύ καλού και κακού.
Ένας άντρας το σκάει από μια μονάδα βιολογικών δοκιμών και 

μεταδίδει ένα μεταλλαγμένο στέλεχος της γρίπης, το οποίο αφανίζει 
το 99% της ανθρωπότητας μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων. 
Όσοι επιζούν είναι τρομαγμένοι και σαστισμένοι, και έχουν ανάγκη 
από έναν ηγέτη. Εμφανίζονται δύο υποψήφιοι – η Μάμα Άμπιγκεϊλ, 
μια καλοσυνάτη γυναίκα 108 ετών που τους προτρέπει να δημιουρ-
γήσουν μια κοινότητα στο Μπόλντερ του Κολοράντο, και ο Ράνταλ 
Φλαγκ, ο μοχθηρός «σκοτεινός άντρας» που αναζητά το χάος και 
τη βία. Στη μάχη των δύο για την εξουσία, οι επιζώντες καλούνται 
να επιλέξουν τον κατάλληλο ηγέτη – και, τελικά, να καθορίσουν τη 
μοίρα της ανθρωπότητας.
Stephen King, Το Κοράκι, μτφρ.: Αντώνης Καλοκύρης,  
εκδ. Κλειδάριθμος
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Ο άνθρωπος κιμωλία – C. J. Tudor

Το Κοράκι – Stephen King



Η ΕΛ.ΑΣ. αποκτά πρόσβαση για ταυτοποίηση  
των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς

H 
ΤΕΜΕΣ, φορέας ανάπτυξης 
της Costa Navarino, το Ίδρυμα 
Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 
Κωνσταντακόπουλου και o μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός 

Dogs’ Voice ανακοινώνουν τη δεύτερη φάση 
του τριετούς προγράμματος «Μεσσηνία Χωρίς 
Αδέσποτα», σε συνεργασία με τους δήμους 
Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας.
Το πρόγραμμα, που αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση του ιδιαίτερα σοβαρού 
θέματος της προστασίας και διαχείρισης των 
αδέσποτων ζώων στην περιοχή και έχει ως 
στόχο να μην υπάρχει «Κανένα Αδέσποτο 
Στη Μεσσηνία», πρόκειται να συνεχιστεί με 
νέες πρωτοβουλίες στους δήμους Πύλου-
Νέστορος και Τριφυλίας, ολοκληρώνοντας την 
πορεία του κοινωνικού έργου στους δήμους 
αυτούς.
Στη β΄ φάση του προγράμματος θα λάβουν 
χώρα οι ακόλουθες δράσεις, όταν οι 
υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν: 
μονάδα στειρώσεων στον Δήμο Τριφυλίας, 
εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης 
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης από τον Φιλοζωικό Όμιλο 
Καλαμάτας και εκπαίδευση φορέων των 

έξι δήμων της Μεσσηνίας από τον Νικόλαο 
Χρυσάκη, αστυνομικό διευθυντή και συγγραφέα 
του βιβλίου «Το νομικό status των ζώων στην 
ελληνική έννομη τάξη».
Στόχος είναι η προσέγγιση και ενημέρωση 1.600 
μαθητών και όσο το δυνατόν περισσότερων 
τοπικών φορέων σε Πυροσβεστική, αστυνομικά 
τμήματα, Λιμεναρχείο, Δασαρχείο και υπηρεσίες 
των έξι δήμων της Μεσσηνίας. Επιπλέον, το 
πρόγραμμα φιλοδοξεί να στειρωθούν και να 

τσιπαριστούν ακόμα 80 αδέσποτοι σκύλοι της 
περιοχής και περισσότερα από 150 αδέσποτα να 
βρουν επιτυχώς ένα μόνιμο σπίτι.
Η β΄ φάση δράσεων θα υποστηριχτεί από 
μια εκτεταμένη καμπάνια για υιοθεσίες στην 
τοπική κοινωνία από την Dogs’ Voice και 
μια πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης με 
κεντρικό μήνυμα «Όταν υιοθετείς ένα αδέσποτο, 
αλλάζεις δύο ζωές: τη δική του και τη δική 
σου», την οποία έχουν στηρίξει συμμετέχοντας 
αφιλοκερδώς άνθρωποι του πνεύματος και 
του αθλητισμού, όπως ο Γιώργος Καπουτζίδης, 
η Νάντια Κοντογεώργη και ο Θοδωρής 
Παπαλουκάς.
Το τριετές πρόγραμμα «Μεσσηνία Χωρίς 
Αδέσποτα» αναπτύσσεται πάνω στο τρίπτυχο 
«στείρωση - παιδεία - εθελοντισμός» και 
πραγματοποιείται με τη βοήθεια εθελοντών και 
χορηγών.
Η πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης είναι 
προσφορά της διαφημιστικής εταιρείας Tribe 
και της εταιρείας παραγωγής Feel Me Films, 
ενώ τα digital και social media activations 
είναι προσφορά της διαφημιστικής εταιρείας 
Socialab.
Για περισσότερες πληροφορίες:  
https://www.dogsvoice.gr/gavlav.

Μεσσηνία Χωρίς Αδέσποτα
ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ.
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Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, στο πλαίσιο των 
στοχευμένων ενεργειών που πραγματοποιεί 

για τη διασφάλιση της προστασίας και της ευζωίας 
των ζώων και την αξιοποίηση της ψηφιακής 
τεχνολογίας προς όφελος της απλοποίησης των 
διαδικασιών για τη διευκόλυνση του έργου 
των ελεγκτικών αρχών, ενεργοποίησε, κατόπιν 
συνεννοήσεως με το υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη, τη διασύνδεση της Βάσης Δεδομένων 
Ζώων Συντροφιάς του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με το πληροφοριακό 
σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Με τη συγκεκριμένη απόφαση παρέχεται η 
δυνατότητα στην Ελληνική Αστυνομία να αντλήσει 
τα απαραίτητα στοιχεία από τη βάση δεδομένων 
του υπουργείου που σχετίζονται με τους κατόχους 
των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς.
Συγκεκριμένα, η ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη είναι 
πλέον δυνατή μέσω αναζήτησης:
• Του αριθμού ταυτότητας, του αριθμού 
διαβατηρίου ή του αριθμού φορολογικού μητρώου 

(ΑΦΜ) του
• Του επωνύμου, του ονόματος και του έτους 
γέννησής του
• Του αριθμού microchip του ζώου συντροφιάς
Με τον τρόπο αυτόν ενισχύονται οι ελεγκτικές 
δυνατότητες της Ελληνικής Αστυνομίας για την 
αντιμετώπιση του φαινομένων εγκατάλειψης, 
κακοποίησης και βασανισμού των ζώων 
συντροφιάς.
Παράλληλα, ο κ. Βορίδης επισημαίνει την 
ιδιαίτερη σημασία της αξιοποίησης των 
ανιχνευτών εντοπισμού-ανάγνωσης σήμανσης 
ζώων συντροφιάς που έχουν στη διάθεσή τους οι 
αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου 
της κακοποίησης των ζώων συντροφιάς σε όλες τις 
διαστάσεις του.
Η παραπάνω απόφαση έρχεται σε συνέχεια της 
μετατροπής του αδικήματος του βασανισμού των 
ζώων σε κακούργημα με την ψήφιση της σχετικής 
τροπολογίας του υπουργού από το σύνολο των 
κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.



Εκτέλεση
• Σε µια πιατέλα στρώνουµε τα σκαλοπίνια και τα πασπαλίζουµε µε αλάτι και πιπέρι 
και από τις δύο πλευρές. Στη συνέχεια τα πανάρουµε µε το αλεύρι και από τις δύο 
πλευρές και τα αφήνουµε στην άκρη.

• Σε ένα τηγάνι (αρκετά µεγάλο, ώστε να χωρέσει όλα τα κοµµάτια κρέας σε µία 
στρώση) µε χοντρό πάτο βάζουµε το λάδι και το βούτυρο σε µέτρια προς δυνατή 
φωτιά. Όταν ζεσταθούν, σοτάρουµε τα σκαλοπίνια και από τις δύο πλευρές (περίπου 
1 λεπτό από κάθε πλευρά, ίσα να πάρουν χρώµα) και στη συνέχεια τα αφήνουµε 
στην άκρη. Στο ίδιο τηγάνι, αφού δυναµώσουµε τη φωτιά, ρίχνουµε το κρασί και πε-
ριµένουµε µέχρι να εξατµιστεί το αλκοόλ (για περίπου 1 λεπτό). Έπειτα ρίχνουµε την 
ντοµάτα, τα γαρίφαλα, αλάτι, πιπέρι και τον µισό βασιλικό και αφήνουµε να βράσουν 
για περίπου 3 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς µε µια κουτάλα. Ξαναβάζουµε τα σκα-
λοπίνια σε µία στρώση στο τηγάνι, τα αφήνουµε στη φωτιά για µισό λεπτό από κάθε 
πλευρά και κατόπιν αποσύρουµε το τηγάνι.

• Κόβουµε τη µοτσαρέλα σε µέτριες φέτες, τις στρώνουµε πάνω στο κρέας, βάζουµε 
το τηγάνι σε προθερµασµένο φούρνο στους 200°C και αφήνουµε ίσα ίσα να λιώσει 
το τυρί και να πάρει ελαφρύ χρώµα. Βγάζουµε το τηγάνι από τον φούρνο, πασπαλί-
ζουµε τα σκαλοπίνια µε τον υπό λοιπο βασιλικό και σερβίρουµε µε φρέσκο ψωµί και 
βραστά λαχανικά στον ατµό.

Σκαλοπίνια 
µε σάλτσα ντοµάτας 

και φρέσκια µοτσαρέλα
Υλικά

•  800 γρ. λεπτές φέτες µοσχαρίσιο 

φιλέτο (ή ρωτήστε τον χασάπη σας για 

µαλακό κοµµάτι)

•  1 φλιτζάνι αλεύρι τύπου 00

•  100 γρ. βούτυρο

•  2 κ.σ. ηλιέλαιο

•  50 ml ξηρό λευκό κρασί

•  500 γρ. ψιλοκοµµένη ντοµάτα σε 

κονσέρβα

•  2-3 γαρίφαλα ολόκληρα

•  1/4 φλιτζάνι χοντροκοµµένος 

πλατύφυλλος βασιλικός

•  100 γρ. φρέσκια µοτσαρέλα

•  αλάτι - πιπέρι

*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: 4
Χρόνος µαγειρέµατος: 35 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 35 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 35 λεπτάΒαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
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H 
καινούργια πάθηση 
την οποία προκαλεί 
η φλεγμονή των 
καταπιεσμένων πόρων 
ονομάζεται «maskne», 
από τη σύμπτυξη 

των λέξεων «mask» και «acne», 
δηλαδή ακμή. Το φαινόμενο αυτό δεν 
παρατηρείται μόνο σε εφήβους και 
άτομα με ευαίσθητο δέρμα αλλά σε όλο 
και περισσότερους ανθρώπους που 
χρησιμοποιούν μάσκα πολλές ώρες 
συνεχώς.
Μιλάμε για ένα είδος ακμής γύρω από 
μύτη, μάγουλα, πηγούνι και στόμα. 
Όταν φοράμε τη μάσκα, το δέρμα δεν 
οξυγονώνεται, συν ότι συλλέγονται 
διάφορα βακτήρια. Η εφίδρωση λόγω 
της ανάσας και της ομιλίας εγκλωβίζει το 
σμήγμα στους πόρους, δημιουργώντας 
σπυράκια. Ταυτόχρονα, το στρες από την 
όλη ενόχληση «φουντώνει» την ακμή.
Τι πρέπει, λοιπόν, να κάνουμε για να 
προλάβουμε την πάθηση ή να την 
αντιμετωπίσουμε;
• Κάνουμε δύο φορές την ημέρα 
καθαρισμό με προϊόντα που 

αποφράσσουν τους πόρους. Τρεις φορές 
την εβδομάδα συστήνεται πίλινγκ (ήδη η 
Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας 
έχει δώσει σχετικές οδηγίες και 
πολλές εταιρείες καλλυντικών και 
φαρμακευτικών ειδών κυκλοφορούν 
«maskne essentials»).
• Προμηθευόμαστε μάσκες με 100% 
βαμβακερό ύφασμα, το οποίο είναι 
το πιο υγιεινό. Τις πλένουμε στους 60 
βαθμούς και τις σιδερώνουμε σε υψηλές 
θερμοκρασίες. Όταν τις φοράμε, δεν τις 
σφίγγουμε. Εάν ανήκουμε στην κατηγορία 
των ατόμων με συχνά δερματικά 
προβλήματα, επιλέγουμε τις μάσκες μιας 
χρήσης και τις αλλάζουμε συνέχεια.
• Αντικαθιστούμε τις «βαριές» και 
πολύ λιπαρές κρέμες ομορφιάς με πιο 
ελαφριές, ενυδατικές υφές ή σέρουμ.
• Το μακιγιάζ πρέπει να γίνεται με oil-
free προϊόντα. Μια απλή λύση είναι 
να εφαρμόζουμε κρέμα με χρώμα και 
απαλή, αραιή πούδρα αντί για μέικαπ. 
Επίσης, περιορίζουμε το κραγιόν – 
άλλωστε λερώνει μεμιάς τη μάσκα 
προστασίας.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Maskne:  
Η φλεγμονή 
των ημερών 
λόγω της 
πολύωρης 

χρήσης μάσκας
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Τρία tips για να µην πάρετε κιλά 
στην καραντίνα

Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια Φυσικής 
Αγωγής - personal 
trainer.
•  Instagram: 
christy_mavridou
•  Facebook Page: 
Christy Mavridou
•  Youtube Channel: 
Christy Mavridou

ΕΥΕΞΙΑΤης Χριστίνας Μαυρίδου
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Η 
καραντίνα Νο2 έφτασε και 
φοβάστε µήπως πάρετε κιλά. 
Αρκεί να τιθασεύσετε τη 
σκέψη σας και το σώµα θα 
ακολουθήσει. Ιδού τρία tips 

που θα σας βοηθήσουν:
1) Αποφύγετε να σκέφτεστε φαγητά. Πολλές 
φορές η δύναµη του µυαλού υπερνικά τις 
ανάγκες του σώµατος, έτσι µε τη σκέψη και 
µόνο του φαγητού µπορούµε να οδηγηθού-
µε σε υπερβολική κατανάλωση τροφής. 
Εξασκηθείτε στο να ελέγχετε τις σκέψεις 
σας, φέρνοντας στον νου σας πράγµατα 
που δεν έχουν σχέση µε το φαγητό. Αν δεν 
τα καταφέρετε, µπορείτε να ασκηθείτε ή να 
συµµετάσχετε σε κάποια δραστηριότητα, 
ώστε η προσοχή σας να στραφεί αλλού.
2) Αποφύγετε να ασχολείστε συνέχεια µε το 
βάρος σας και να θέτετε µεγαλεπήβολους 
στόχους, οι οποίοι µπορεί να σας αποθαρ-
ρύνουν και να κάνουν τους στόχους σας 
να φαίνονται ακατόρθωτοι. Όταν, λοιπόν, 
οδηγείστε σε τέτοιες σκέψεις σχετικά µε το 
βάρος σας, καλύτερα να ασχοληθείτε µε 
κάποια άλλη δραστηριότητα ή να φαντα-
στείτε κάτι διαφορετικό. Η τροποποίηση της 
φαντασίας χρειάζεται εξάσκηση.
3) Αποφύγετε την αρνητική αυθυποβολή, 
δηλαδή µην εστιάζετε στις αποτυχίες (σχετι-
κά µε τη διατροφή σας), αλλά στις επιτυχίες 
σας. Μια αρνητική αυθυποβολή ξεκινά όταν 
π.χ. κάποιος αρχίζει την αυτοκριτική εξαιτί-
ας της αποτυχίας του να επιτύχει τον στόχο 
του. Για παράδειγµα, αν αποφασίσατε να µη 
φάτε περισσότερο από µία µερίδα φαγητό 
σε κάποιο πάρτι αλλά δεν το τηρήσατε, τότε 
ίσως πείτε «δεν υπάρχει λόγος να σταµατή-
σω να τρώω, τα έχω κάνει ήδη θάλασσα». 
Όµως δεν είναι πολύ αργά. Η αποτυχία είναι 
κάτι που µπορεί να συµβεί στον καθέναν. Η 
αρνητική αυθυποβολή κάνει τη µελλοντική 
αποτυχία ακόµα πιο πιθανή. Μια καταλλη-
λότερη σκέψη, η οποία περιλαµβάνει τη 
θετική αυθυποβολή, θα ήταν: «∆εν θα φάω 
τίποτε άλλο απόψε. Μπορώ να το κάνω!».
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