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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή,
ολική, µερική ή περιληπτική, ή
κατά παράφραση, ή διασκευή
απόδοσης του περιεχοµένου της
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr

ο 2020 περάσαµε, εξαιτίας της
πανδηµίας, από την προοπτική
της δυναµικής ανάπτυξης σε µια
οικονοµική και κοινωνική κρίση
χωρίς προηγούµενο.
Ξεκινήσαµε το 2020 διεκδικώντας οικονοµική ανάπτυξη 2%2,5%. Με την εµφάνιση της πανδηµίας η πρόγνωση άλλαξε από αύξηση σε µείωση του ΑΕΠ κατά 2%-4%. Στο
τέλος του 2020 η εκτίµηση είναι πως η πτώση του ΑΕΠ
µπορεί να είναι διψήφια.
Αυτό σηµαίνει ότι η πανδηµία άλλαξε τη δυναµική της
ελληνικής οικονοµίας κατά 12-13 ποσοστιαίες µονάδες
του ΑΕΠ σε ένα δωδεκάµηνο. Τέτοια διαφορά δεν έχει
καταγραφεί και ελπίζουµε να µην αντιµετωπίσουµε στο
µέλλον τέτοιες καταστάσεις.
Μεγάλες αλλαγές παρατηρήθηκαν το 2020 και στα ζητήµατα της δηµόσιας υγείας, του προσφυγικού-µεταναστευτικού, στην οικονοµία της Ε.Ε., στις σχέσεις µε την
Τουρκία, στις πολιτικές προτεραιότητες των ΗΠΑ που
µας αφορούν.
Η γενική εικόνα είναι ότι το 2021 θα είναι
καλύτερο από το 2020, µε βασικό χαρακτηριστικό την αβεβαιότητα για το
πόσο µεγάλη θα είναι η βελτίωση
και αν τελικά θα αµφισβητηθεί
από γεγονότα που δεν µπορούµε να προβλέψουµε.

George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος

ΑΠΟ ΤΟ
ΑΓΩΝΙΩ∆ΕΣ
2020 ΣΤΟ
ΑΒΕΒΑΙΟ 2021
Covid-19, οικονοµία,
Ε.Ε., σχέσεις µε Τουρκία,
θα προσδιορίσουν τις
εξελίξεις.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η απειλή
για την υγεία
Η απειλή για την υγεία
προβλέπεται να υποχωρήσει σταδιακά
κατά τη διάρκεια
του α΄ εξαµήνου του
2021 και να περιοριστεί δραστικά προς
το φθινόπωρο ή τον
επόµενο χειµώνα.
Τα νέα από την πρόοδο της επιστήµης
είναι
εντυπωσιακά
καλά. Απ’ ό,τι φαίνεται, τα νέου τύπου εµβόλια διεκδικούν ποσοστά αποτελεσµατικότητας
της τάξης του 90% και 95%,
ενώ πριν από µερικούς µήνες
οι επιστήµονες υπολόγιζαν ότι
τα εµβόλια κατά του Covid-19 θα ακολουθούσαν τον κανόνα της αποτελεσµατικότητας 40%-70% που ισχύει µέχρι
σήµερα για τα εµβόλια.
Η διαφορά είναι συγκλονιστική και οφείλεται σε
επιστηµονικά άλµατα που θεωρείται πολύ πιθανό να αξιοποιηθούν για την καταπολέµηση ασθενειών που δοκιµάζουν την ανθρωπότητα, όπως ο καρκίνος.
Η εικόνα παραµένει συγκεχυµένη σε ό,τι αφορά τον
χρόνο που θα χρειαστεί για τον εµβολιασµό του γενικού πληθυσµού και το πέρασµα σε µια νέα κανονικότητα. Σύµφωνα µε τα σενάρια που αναπτύσσονται, το
νωρίτερο που µπορούµε να έχουµε γενικό εµβολιασµό

@GiorgosKyrtsos

Το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας ισχυρότερο απ’ ό,τι
υπολογίζαµε.

είναι προς τα τέλη της άνοιξης - αρχές καλοκαιριού,
ενώ, ανάλογα µε τις δόσεις και τον τρόπο που δρα το
εµβόλιο, θα χρειαστούµε 1-2 µήνες µετά τον γενικό εµβολιασµό για να ενισχυθεί η άµυνά µας απέναντι στην
πανδηµία.
Προς το παρόν, έχουµε υγειονοµική κρίση σε εξέλιξη
και το πέρασµα από το 2020 στο 2021 προβλέπεται δύσκολο έως δραµατικό.
Η Ε.Ε. και η Ελλάδα αιφνιδιάστηκαν από την ταχύτητα
και τη σφοδρότητα του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας. Οι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι το ερώτηµα δεν
ήταν αν θα εκδηλωνόταν δεύτερο κύµα πανδηµίας αλλά
πότε και µε ποια ένταση. Τελικά, ήρθε µερικούς µήνες
πιο γρήγορα απ’ ό,τι το περίµεναν και η αντιµετώπισή
του αποδεικνύεται πιο δύσκολη από την αντιµετώπιση
του πρώτου κύµατος την περασµένη άνοιξη.
Προτού συνέλθουµε από το σοκ του δεύτερου κύµατος,
οι ειδικοί µάς προειδοποιούν για τη µεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης τρίτου κύµατος στο ξεκίνηµα του 2021.
Στην Ελλάδα περάσαµε µε άριστα το πρώτο κύµα εξαιτίας της στρατηγικής σηµασίας απόφασης του
Μητσοτάκη να προχωρήσει σε ένα γρήγορο
και αποτελεσµατικό lockdown. Χαρακτηριστική της προσέγγισής του ήταν
η µαταίωση του Καρναβαλιού της
Πάτρας προτού καν αρχίσει να
καταγράφεται ικανός αριθµός
κρουσµάτων στην Ελλάδα.
Στο δεύτερο κύµα η Ελλάδα δεν µπόρεσε να διαφοροποιηθεί από την
πολιτική που ισχύει
στο σύνολο της Ε.Ε.
και οι επιδόσεις της
είναι λίγο κάτω από
τον ευρωπαϊκό µέσο
όρο. Το άθροισµα,
όµως, των εξαιρετικών επιδόσεων στο
πρώτο κύµα της πανδηµίας και των µέτριων επιδόσεων στο
δεύτερο κύµα εξακολουθεί να είναι πολύ
καλό, µε βάση τον δείκτη µε τον οποίο γίνονται
οι συγκρίσεις, τους θανάτους από κορονοϊό ανά εκατοµµύριο κατοίκους.
Το κρίσιµο ερώτηµα είναι αν θα
πάµε σε ένα νέο γενικό lockdown ή
θα ακολουθήσουµε τον ευρωπαϊκό κανόνα των light lockdowns και των µέτρωνακορντεόν, τα οποία θα χαλαρώνουν και θα
αυστηροποιούνται ανάλογα µε τις εξελίξεις και µέχρις ότου φτάσουµε στη λύτρωση των εµβολίων.
∆υστυχώς, έχει επικρατήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο µια
πολιτική διαχείριση της πανδηµίας, όπου η κάθε κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις µε βάση τις εκλογικές αναµετρήσεις που έχει να αντιµετωπίσει ή τις πολιτικές
πιέσεις που δέχεται. ∆εν υπάρχει σοβαρός ευρωπαϊκός
συντονισµός –µε θετική εξαίρεση τη συµφωνία για την
προµήθεια των εµβολίων– και επικρατεί η λογική του
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βλέποντας και κάνοντας. Σε αυτό συμβάλλει η αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά τον
χρονικό προσδιορισμό του γενικού εμβολιασμού, εφόσον οι κυβερνήσεις δυσκολεύονται να αποφασίσουν αν χρειάζεται ένα νέο γενικό lockdown για να
προστατευτεί η δημόσια υγεία ή μπορούμε να περάσουμε μερικούς μήνες
σε μια γκρίζα περιοχή έως ότου λυθεί το
πρόβλημα.
Το γενικό lockdown γίνεται ακόμη πιο
δύσκολο αν λάβουμε υπόψη έρευνες
Κινέζων επιστημόνων που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι σε συνθήκες εγκλεισμού η μεγάλη διάδοση γίνεται, για ένα
διάστημα, στο οικογενειακό περιβάλλον. Το πρόβλημα με την Ευρώπη και
τις ΗΠΑ είναι ότι η διάδοση του Covid19 έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις σε
σύγκριση με τη διάδοση στην Κίνα την
περίοδο που το Πεκίνο επέβαλε δρακόντειο εγκλεισμό. Αυτό σημαίνει ότι,
ακόμη κι αν υπάρξουν σκληρά μέτρα, θα
χρειαστεί χρόνος για να αποδώσουν.
Η άποψή μου είναι ότι, παρά τις δυσκολίες και την αβεβαιότητα, έχουμε υποχρέωση να ακολουθήσουμε το αυστηρότερο σενάριο για να προστατεύσουμε
τη δημόσια υγεία. Πρέπει να προσεγγίσουμε το μοντέλο χωρών όπως η Κίνα, η
Νότια Κορέα, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, προσαρμόζοντάς το στις ευρωπαϊκές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Δεν
αρκούν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα.
Χρειάζεται και μαζική δωρεάν χρήση
των τεστ, για να καταγραφούν και να αντιμετωπιστούν οι εστίες μετάδοσης,
και στη συνέχεια η ψηφιακή παρακολούθηση των επαφών των νέων κρουσμάτων.
Δύσκολα πράγματα, αλλά εντελώς αναγκαία, κατά την άποψή μου.

Τα σενάρια
για την οικονομία
Στο ξεκίνημα της πανδημίας επικρατούσε η άποψη ότι θα είχαμε μια γρήγορη πτώση του ΑΕΠ και στη συνέχεια δυναμική ανάκαμψη σε σχήμα V.

Η καθυστέρηση στο
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάκαμψης μας
κοστίζει ακριβά.

ανάλυση

Ο γενικός εμβολιασμός θα λύσει το
πρόβλημα, αλλά σε 9-12 μήνες.
Τώρα τα οικονομικά επιτελεία λειτουργούν στη βάση ότι οι χώρες της Ε.Ε. με
μεγάλες οικονομικές δυνατότητες θα
καλύψουν τη χαμένη οικονομική απόσταση του 2020 μέχρι τα τέλη του 2022,
ενώ χώρες με διαρθρωτικά προβλήματα,
όπως η Ελλάδα, θα πρέπει να αγωνιστούν και το 2023 για να επιστρέψει η
οικονομία στα προ πανδημίας επίπεδα
του 2019.
Με το πέρασμα του χρόνου οι προγνώσεις για την πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της Ελλάδας μεταβάλλονται από το κακό στο χειρότερο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει
πτώση του ΑΕΠ κατά 9% το 2020 και
αύξηση του ΑΕΠ κατά 5% το 2021 και
κατά 3,5% το 2022. Με βάση αυτές τις
εκτιμήσεις, στις αρχές του 2023 θα έχουμε καλύψει πλήρως τη χαμένη απόσταση του 2020.
Το χρέος θα εκτοξευτεί στο 207,1% του
ΑΕΠ το 2020, για να υποχωρήσει στο
199,6% το 2021 και στο 193,1% το 2022.
Το ποσοστό είναι τεράστιο, αν σκεφτούμε ότι μπήκαμε –προ δεκαετίας–
στην προηγούμενη οικονομική κρίση
με χρέος της τάξης του 120% του ΑΕΠ.
Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα

είναι 6,9% του ΑΕΠ το 2020, για να υποχωρήσει στο 3,4% του ΑΕΠ το 2022.
Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ είναι συγκρίσιμες με εκείνες της Ε.Ε., με κάποιες διαφορές στην αυξομείωση του ΑΕΠ και
στο δημοσιονομικό έλλειμμα. Το ΔΝΤ
προβλέπει πτώση του ΑΕΠ 9,5% το
2020 και ανάπτυξη 5,7% το 2021. Προβλέπει για το 2020 δημοσιονομικό έλλειμμα 9,8% του ΑΕΠ, το οποίο θα περιοριστεί σε 4,3% του ΑΕΠ το 2021.
Από την πλευρά του, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το οποίο ως
τώρα έχει αποδειχθεί υπερβολικά αισιόδοξο στις εκτιμήσεις του με βάση τις
εξελίξεις, προβλέπει μείωση του ΑΕΠ
κατά 10,5% το 2020 και ανάπτυξη 4,8%
το 2021. Εκτιμά επίσης ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα είναι 9,9% του ΑΕΠ
το 2020, για να υποχωρήσει στο 6,7% το
2021.
Από τις προγνώσεις της Ε.Ε., του ΔΝΤ
και της ίδιας της κυβέρνησης προκύπτει
το συμπέρασμα ότι η πανδημία ρήμαξε
την ελληνική οικονομία. Έσπασε την αναπτυξιακή δυναμική που είχε δημιουργηθεί, οδήγησε σε μια χαμένη τριετία, πιθανότατα τετραετία, άνοιξε μια
νέα περίοδο υπερχρέωσης του ελλη-
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νικού Δημοσίου και μας οδήγησε ξανά
σε περίοδο δίδυμου ελλείμματος. Το
δημοσιονομικό έλλειμμα έγινε για μία
ακόμη φορά σοβαρό πρόβλημα που οδηγεί και στην υπερχρέωση, ενώ η κατάρρευση των τουριστικών εσόδων οδήγησε στην επανεμφάνιση σημαντικού
ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών, παρά την ανθεκτικότητα
που δείχνουν οι εξαγωγές προϊόντων σε
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Πρόγνωση-σοκ του ΟΟΣΑ
Κι ενώ τα σενάρια χειροτερεύουν αλλά
σε γενικές γραμμές συγκλίνουν, ήρθε ο
ΟΟΣΑ με προγνώσεις-σοκ να μας προειδοποιήσει ότι το 2021 μπορεί να είναι
πολύ χειρότερο απ’ ό,τι το περιμένουμε.
Οι ειδικοί του διεθνούς οργανισμού –
τη Γενική Γραμματεία του οποίου θα διεκδικήσει η Άννα Διαμαντοπούλου μαζί
με άλλους εννέα ισχυρούς υποψηφίους– εκτιμούν ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα
υποχωρήσει κατά 10,1% το 2020 και πως
η ανάκαμψη το 2021 θα περιοριστεί σε
μια ισχνή αύξηση του ΑΕΠ, κατά 0,9%.
Θα πρέπει να περιμένουμε το 2022 για
δυναμική ανάκαμψη με αύξηση 6,6%
του ΑΕΠ, ενώ θα πρέπει να ιδρώσουμε
και το 2023 για να καλύψουμε πλήρως
τη χαμένη απόσταση του 2020.
Σε ό,τι αφορά το χρέος του ελληνικού
Δημοσίου, ο ΟΟΣΑ προβλέπει την εκτόξευσή του στο 213,7% το 2020 και τη
σταδιακή υποχώρησή του στο 207,6%
το 2021 και στο 194,6% το 2022.
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Η πρόγνωση για το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι 9,4% του ΑΕΠ το 2020, 7%
του ΑΕΠ το 2021 και 2,6% του ΑΕΠ το
2022.
Η βασική διαφορά μεταξύ του ΟΟΣΑ
από τη μια πλευρά και της Ε.Ε., του ΔΝΤ
και της ελληνικής κυβέρνησης από την
άλλη στηρίζεται στην εκτίμηση της πορείας του τουρισμού και των υπηρεσιών.
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θεωρεί ότι μπορούμε το 2021 να έχουμε 60% των τουριστικών εσόδων του
2019, ενώ το σχετικό ποσοστό περιορίστηκε στο 20% το 2020, παρά το ριψοκίνδυνο άνοιγμα του τουρισμού στην
Ελλάδα και στο σύνολο του ευρωπαϊκού
Νότου.
Στον ΟΟΣΑ θεωρούν ότι είναι πρακτικά αδύνατο να έχουμε 18 εκατομμύρια τουρίστες το 2021, έναντι άνω των
30 εκατομμυρίων το 2019, για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, η υγειονομική
θωράκιση του πληθυσμού θα πάρει –
σε παγκόσμιο επίπεδο– αρκετό χρόνο,
με αποτέλεσμα να χαθεί και αυτή η
τουριστική περίοδος για την Ελλάδα.
Δεύτερον, θα χρειαστεί πρόσθετος χρόνος μεταξύ της αντιμετώπισης της πανδημίας και της επιστροφής του τουριστικού τομέα στην κανονικότητα, γιατί
τα νοικοκυριά –στην Ευρώπη και στον
κόσμο ολόκληρο– θα έχουν να αντιμετωπίσουν οικονομικές εκκρεμότητες εξαιτίας της πανδημίας και θα χρειαστούν
ένα διάστημα για τη βελτίωση των οικονομικών και της ψυχολογίας τους.
Δεν μπορώ να εκτιμήσω αν το σενάριο
του ΟΟΣΑ είναι το βασικό, αν δηλαδή
έχει τις περισσότερες πιθανότητες πραγματοποίησης, σίγουρα όμως είναι από τα
σενάρια με σοβαρές πιθανότητες πραγματοποίησης.
Η Ελλάδα πληρώνει σε αυτή τη φάση
τη μεγάλη εξάρτηση της οικονομίας
της από τον τουρισμό και τις υπηρεσίες.
Είναι φανερό ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά σε συνθήκες πανδημίας. Θεωρητικά, προχωρούμε στη
σταδιακή αναδιάρθρωση της οικονομίας
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη μετάβαση και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά στην οικονομία –ιδιαίτερα στην Ελλάδα– μπορεί να υπάρξει
μεγάλη απόσταση μεταξύ θεωρίας και
πραγματικότητας.
Ένας από τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση διστάζει να υιοθετήσει την πρότασή μου για άμεσο και αυστηρό lockdown για όσο χρειαστεί είναι
το κόστος για την οικονομία. Αναμφίβολα θα είναι τεράστιο. Με βάση όμως
το σενάριο του ΟΟΣΑ, δεν μπορούμε να
λειτουργήσουμε την οικονομία με light
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νοβούλια. Αυτό σημαίνει ότι οι χρηματοδοτήσεις που περιμέναμε στο α΄
εξάμηνο του 2021 μπορεί να πάνε στο β΄
εξάμηνο και μάλιστα προς το τέλος του.
Αν δεν αρθεί το βέτο της Ουγγαρίας και
της Πολωνίας στους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς της επόμενης επταετίας,
θα δημιουργηθούν προβλήματα και στη
χρηματοδότηση άλλων πολιτικών της
Ε.Ε. Θα δυσκολευτεί επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βγει στις διεθνείς αγορές για να δανειστεί τα 750 δισ. ευρώ με
τα οποία θα χρηματοδοτήσει τις δωρεάν
οικονομικές ενισχύσεις και τα δάνεια με
προνομιακό επιτόκιο του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Ανάκαμψης.

Διαφορετικό περιβάλλον

Το πέρασμα από Τραμπ σε Μπάιντεν
διευκολύνει τη συνεννόηση με Ε.Ε. και
την αντιμετώπιση του Ερντογάν.
lockdown και μέτρα-ακορντεόν. Η επιλογή του «βλέποντας και κάνοντας»
μπορεί να έχει τελικά μεγαλύτερο οικονομικό κόστος από το άμεσο και αυστηρό lockdown, στο τέλος του οποίου
θα μπορέσουμε να επιχειρήσουμε την
επανεκκίνηση της οικονομίας.
Άλλωστε, με τους αριθμούς της πανδημίας δεν μπορούμε να περιοριστούμε
στην οικονομική διάσταση. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για τον δραστικό περιορισμό του αριθμού όσων νοσούν βαριά,
χρειάζονται θεραπεία στις ΜΕΘ ή χάνουν τη ζωή τους.
Επιβαρυντικός παράγοντας για την ελληνική οικονομία είναι η αβεβαιότητα
σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Το βέτο της Πολωνίας και της
Ουγγαρίας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είναι η απάντησή τους στη σύνδεση των χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης με τον σε-

βασμό των αρχών του κράτους δικαίου.
Ο Όρμπαν και ο Κατσίνσκι, οι υπερσυντηρητικοί ηγέτες της Ουγγαρίας και
της Πολωνίας, θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στραφεί γρήγορα εναντίον τους εξαιτίας της προσπάθειάς
τους να ελέγξουν πολιτικά τη Δικαιοσύνη και τα ΜΜΕ.
Η Ουγγαρία και κυρίως η Πολωνία –
που έχει και το πρόβλημα της απολιγνιτοποίησης– έχουν τεράστια ανάγκη τα
ευρωπαϊκά κονδύλια, γι’ αυτό το βέτο
που προβάλλουν δεν προβλέπεται να αντέξει στον χρόνο. Πιθανότατα θα αναζητήσουν έναν συμβιβασμό, γιατί χωρίς
τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις θα
σταματήσει η οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη, στην οποία στηρίζουν τη δημοτικότητα των κυβερνήσεών τους.
Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μείνει
πίσω, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης από τα εθνικά Κοι-

Το πέρασμα από το αγωνιώδες 2020 στο
αβέβαιο 2021 συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον.
Τα καλά νέα είναι η επικράτηση του
Μπάιντεν, που μπορεί να βάλει τέλος
στον νεο-απομονωτισμό του Τραμπ.
Το «πρώτα η Αμερική» που εφάρμοσε
ο Τραμπ εξελίχθηκε σε «μόνη η Αμερική».
Οι Ευρωπαίοι –παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ– βγήκαν ζημιωμένοι από
τις επιλογές της Ουάσινγκτον. Η σχέση
τους με τις ΗΠΑ εξασθένησε. Δεν υπήρξε συνεννόηση για την κοινή αντιμετώπιση περιφερειακών προκλήσεων.
Η Κίνα έφυγε μπροστά χωρίς να υπάρχει κοινή αντίδραση της Δύσης, ενώ
σταμάτησε και η συνεργασία σε ζητήματα τεράστιας σημασίας, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και
ο συντονισμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Με απόφαση του
προέδρου Τραμπ οι ΗΠΑ αποχώρησαν από τη Συμφωνία του Παρισιού για
την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής,
αλλά και από τον ΠΟΥ, τον οποίο θεωρούν παράρτημα της Κίνας. Ο Μπάιντεν
θα οργανώσει την άμεση επιστροφή των
ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού και
όρισε τον Κέρι, υπουργό Εξωτερικών

Η πανδημία οδήγησε
την οικονομία σε
χαμένη τριετία ή και
τετραετία.

10
των ΗΠΑ επί Ομπάμα, ειδικό διαπραγματευτή των ΗΠΑ για ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι εξαιρετικά πιθανό να επιδιώξει και την επιστροφή των ΗΠΑ στον ΠΟΥ, αφού
συνεννοηθεί για τις αλλαγές που τον ενδιαφέρουν.
Θετικό προβλέπεται το πέρασμα από
τον Τραμπ στον Μπάιντεν και σε ό,τι
αφορά την αντιμετώπιση της επιθετικότητας του Ερντογάν. Ο Μπάιντεν δεν ενδιαφέρεται για ειδικές σχέσεις με «ισχυρούς» ηγέτες που περιορίζουν δραστικά
τα δημοκρατικά δικαιώματα, ούτε πρόκειται να αναπτύξει οικογενειακές οικονομικές σχέσεις με τον Ερντογάν. Η
λεγόμενη «διπλωματία των γαμπρών»
φτάνει στο τέλος της και μαζί με αυτήν
η ασυλία που χαίρει ο Ερντογάν εξαιτίας της κάλυψης που του προσφέρει ο
Τραμπ.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα υποτιμήσουν τη στρατηγική σημασία της
Τουρκίας ή ότι θα οργανώσουν την τιμωρία της σε ό,τι αφορά την οικονομία
και τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ. Σημαίνει όμως ότι θα απαιτήσουν από την
Άγκυρα να σεβαστεί ορισμένους κανόνες, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα
την ενίσχυση της συγκριτικής θέσης της
Ελλάδας.
Θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν
οι παρεμβάσεις Μπάιντεν σε σχέση με
την Τουρκία. Θα προηγηθεί μια δύσκολη μεταβατική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα έχει αποσαφηνιστεί η πολιτική των ΗΠΑ, εφόσον
ο νέος πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου 2021, και ο Ερντογάν θα κινείται μεταξύ αναγκαστικής
προσαρμογής και του πειρασμού κάποιου αιφνιδιασμού, όσο το επιτρέπουν
οι συνθήκες.
Η μετάβαση από τον Τραμπ στον Μπάιντεν προβλέπεται να συντηρήσει τους
ενδοιασμούς της Γερμανίας και άλλων
κρατών-μελών της Ε.Ε. για αποφασιστική αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας. Η Ε.Ε. δεν είναι καλά εφοδιασμένη για την αντιμετώπιση γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αναταραχών
στην ευρύτερη περιφέρειά της. Η Γερμανία δίνει πάντα ιδιαίτερη σημασία στη
στενή συνεργασία με την Τουρκία και οι
περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν
να δουν πώς θα κινηθεί ο νέος πρόεδρος
των ΗΠΑ για να αποφασίσουν τι ακριβώς θα κάνουν.

Το μήνυμα του Ζισκάρ
ντ’ Εστέν
Ο θάνατος του Ζισκάρ ντ’ Εστέν, προέδρου της Γαλλίας 1974-1981 και πρωτα-
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Η αύξηση των αμυντικών δαπανών
αναγκαία. Η Τουρκία μπορεί να αλλάξει
τακτική, όχι όμως στρατηγική.
γωνιστή της ένταξης της Ελλάδας στην
Ε.Ε., τότε ΕΟΚ, μας θύμισε τη μεγάλη
χαμένη ευρωπαϊκή ευκαιρία. Ο Ζισκάρ ντ’ Εστέν ήταν επικεφαλής της επιτροπής που επεξεργάστηκε το λεγόμενο Ευρωσύνταγμα και φιλοδοξούσε
μέσα από την έγκρισή του να κάνει εντυπωσιακή επιστροφή σε ρόλο πολιτικού πρωταγωνιστή. Ο σχεδιασμός
του έπεσε θύμα –μαζί με το Ευρωσύνταγμα– της σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης που χαρακτηρίζει τη Γαλλία και περιορίζει το ευρωπαϊκό δυναμικό της. Οι Γάλλοι, όπως και οι
Ολλανδοί, απέρριψαν με δημοψήφισμα το 2004 το λεγόμενο Ευρωσύνταγμα, κυρίως για να τιμωρήσουν την
κεντροδεξιά, που ήταν τότε στην εξουσία. Στην πράξη, τιμώρησαν τους εαυτούς τους και όλους τους ευρωπαϊκούς
λαούς, εφόσον έβαλαν απότομο τέλος
στη διαδικασία επιτάχυνσης της πολιτικής ενοποίησης της Ε.Ε. Τα αρνητικά
αποτελέσματα φάνηκαν στην καθυστερημένη αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-2009 και

των συνεπειών της. Αναδεικνύονται και
μέσα από την εντυπωσιακή αδυναμία
της Ε.Ε. να αντιμετωπίσει τον δυναμισμό και την επιθετικότητα του Πούτιν
και του Ερντογάν. Οι Γάλλοι, που σήμερα δίνουν έμφαση στην ευρωπαϊκή
αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων,
είναι αυτοί που για λόγους εσωτερικής
πολιτικής έσπασαν τη δυναμική της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Τουρκία, προσφυγικό
- μεταναστευτικό
Το 2021 η Τουρκία θα υποχρεωθεί,
κατά πάσα πιθανότητα, να προσαρμόσει την τακτική της έναντι της Ελλάδας στο υπό διαμόρφωση νέο περιβάλλον. Εκτιμώ ότι ο Ερντογάν θα είναι λιγότερο προκλητικός, για να μαζέψει τα
σπασμένα κομμάτια της πολιτικής του, ιδιαίτερα σε σχέση με την οικονομία, τις
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.
Δεν πρόκειται όμως να αλλάξει στρατηγική. Θα συνεχίσει στη γραμμή του νεοοθωμανικού επεκτατισμού. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να α-
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ντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις και
τα σενάρια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη
κινείται σωστά. Κερδίζει τη μία μάχη
μετά την άλλη, αλλά ο «πόλεμος» συνεχίζεται.
Κέρδισε τη μάχη του Έβρου και αναγνωρίστηκε από τη Φον ντερ Λάιεν ως
«η ασπίδα της Ευρώπης», εφόσον οδήγησε σε αποτυχία την προσπάθεια του
Ερντογάν να επαναλάβει στο προσφυγικό-μεταναστευτικό την κρίση και τον
εκβιασμό του 2015-2016.
Είναι φανερό ότι η Τουρκία θα δοκιμάσει και πάλι την ετοιμότητα και τις
αντοχές μας στο προσφυγικό-μεταναστευτικό το 2021, μόλις περιοριστεί ο
κίνδυνος της πανδημίας και διευκολυνθεί έτσι η μετακίνηση –με τη βοήθεια κυκλωμάτων– προσφύγων και
μεταναστών.
Το 2021 θα δει, πιθανότατα, την καθέλκυση του πρώτου τουρκικού αεροπλανοφόρου, συμβόλου στρατιωτικής ισχύος και της επεκτατικής στρατηγικής
της «Γαλάζιας Πατρίδας» που εφαρμόζει
ο Ερντογάν. Η Ελλάδα, παρά τα μεγάλα
δημοσιονομικά προβλήματα και τη νέα
δυναμική υπερχρέωσης του ελληνικού
Δημοσίου που έχει αναπτυχθεί, είναι
υποχρεωμένη να αυξήσει τις αμυντικές
της δαπάνες για προφανείς λόγους. Το
κάνει ήδη, όπως φάνηκε με τη στρατηγικής σημασίας κίνηση για γρήγορη απόκτηση από τη Γαλλία 18 μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale.
Η ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμής
μας είναι εθνική αναγκαιότητα και διευκολύνεται από τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων της ΟΝΕ εξαιτίας
της πανδημίας. Είμαστε υποχρεωμένοι
όμως να κινούμαστε προσεκτικά, γιατί,
σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, από το
2022 η Ευρωζώνη θα αρχίσει να επιστρέφει σε μια σφιχτή δημοσιονομική
πολιτική, που θα έχει προσαρμοστεί βέβαια στις νέες συνθήκες.
Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η κατανόηση στα ειδικά προβλήματά μας είναι,
κατά την άποψή μου, εξασφαλισμένες,
ενώ οι σημαντικές αποφάσεις για ενίσχυση από το 2022 του ρόλου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας εξασφαλίζουν νέες δυνατότητες στη
χρηματοδότηση και την προσαρμογή
της ελληνικής οικονομίας, όπως και
στην επιτάχυνση της πορείας προς την
τραπεζική ένωση, που τόσο μας ενδιαφέρει λόγω των μεγάλων προβλημάτων
του τραπεζικού μας τομέα.
Επομένως, μπορούμε να κάνουμε αυτό
που πρέπει, χωρίς όμως να χάσουμε τον
έλεγχο των δημοσιονομικών εξελίξεων.
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οικονοµία
από το σύστηµα και το δίκτυο µειώθηκε
κατά 245 εκατ. ευρώ, παρά τον αυξηµένο
όγκο αγορών ενέργειας, λόγω της µειωµένης οριακής τιµής συστήµατος (ΟΤΣ).
Τέταρτον, η δαπάνη για αγορές δικαιωµάτων εκποµπής CO2 µειώθηκε κατά
35,3%, από 406,9 εκατ. ευρώ σε 263,1
εκατ. ευρώ, λόγω της µείωσης των εκποµπών, καθώς περιορίστηκε σηµαντικά η
λιγνιτική παραγωγή.
Πέµπτον, οι δαπάνες µισθοδοσίας µειώθηκαν κατά 9,46%, από 618,1 εκατ. ευρώ
σε 559,6 εκατ. ευρώ.

Η ∆ΕΗ
ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ
ΤΗ ΜΑΧΗ
ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Γ

ια ακόµα ένα τρίµηνο
συνεχίστηκε η ανοδική πορεία της ∆ΕΗ,
παρουσιάζοντας θεαµατική βελτίωση των
µεγεθών της και της
επαναλαµβανόµενης λειτουργικής κερδοφορίας της.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το επαναλαµβανόµενο περιθώριο EBITDA εκτινάχθηκε από το 2,7% στο 19,8%, µε την επαναλαµβανόµενη λειτουργική κερδοφορία να ανέρχεται στα 696 εκατ. ευρώ
από 96,9 εκατ. ευρώ πέρυσι. Ο διευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΗ, Γεώργιος
Στάσσης, δήλωσε, αναφερόµενος στην
αύξηση του EBITDA, ότι η Επιχείρηση
έχει έρθει «ακόµα πιο κοντά στην επίτευξη του αναθεωρηµένου από τον Σεπτέµβριο στόχου για λειτουργική κερδοφορία ύψους 850-900 εκατ. ευρώ για
το σύνολο του έτους».

Οι πέντε καταλύτες
Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του εννεαµήνου, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει
η µείωση των δαπανών και ειδικότερα η
µείωση των δαπανών ενεργειακού µείγµατος, καθώς και η µείωση των δαπανών
µισθοδοσίας, που συνολικά ξεπερνούν τα
770 εκατ. ευρώ.
Καταλυτικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν:
Πρώτον, η δαπάνη για υγρά καύσιµα µειώθηκε κατά 32,9%, σε 357,5 εκατ. ευρώ
από 533,3 εκατ. ευρώ πέρυσι.
∆εύτερον, η δαπάνη για φυσικό αέριο
µειώθηκε κατά 41,8%, από 353,7 εκατ.
ευρώ σε 206 εκατ. ευρώ.
Τρίτον, η δαπάνη για αγορές ενέργειας

Αύξηση τιµολογίων
Στη σηµαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας συνέβαλε και η αύξηση
των τιµολογίων τον Σεπτέµβριο του 2019.
Πιο αναλυτικά, οι νέες χρεώσεις είναι οι
εξής:
• Για κατανάλωση έως 2.000 κιλοβατώρες το τετράµηνο, η χρέωση αυξήθηκε
σε 0,11058 ευρώ ανά κιλοβατώρα από
0,0946 ευρώ.
• Από 2.000 κιλοβατώρες και πάνω η χρέωση είναι 0,11936 ευρώ ανά κιλοβατώρα,
από 0,10252 ευρώ.
• Για το νυχτερινό ρεύµα η τιµή διαµορφώνεται σε 0,07897 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,0661 ευρώ.
• Το πάγιο (τετραµηνιαία χρέωση) για
µονοφασική παροχή διαµορφώνεται σε
1,69 ευρώ (από 1,52 ευρώ), για τριφασική
γίνεται 5,32 ευρώ (από 4,8 ευρώ) και για
το νυχτερινό 2,22 ευρώ (από 2 ευρώ). Οι
αναπροσαρµογές στα πάγια αντισταθµίζονται από τη µείωση του ΦΠΑ και του
ΕΤΜΕΑΡ.
Επίσης, µειώθηκε η έκπτωση συνέπειας
στο 5% από 10%, εισάγεται από 1 Νοεµβρίου ρήτρα ρύπων µε µηδενική επί του
παρόντος επίπτωση και θεσπίζεται έκπτωση 50% στο µη επιδοτούµενο κοµµάτι του τιµολογίου ρεύµατος για ΑµεΑ
σε µηχανική υποστήριξη που είναι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιµολογίου
(ΚΟΤ).
Ωστόσο, οι αυξήσεις αντισταθµίστηκαν
από τη µείωση του ΕΤΜΕΑΡ κατά 25%
για τους οικιακούς καταναλωτές και κατά
35% για τους λοιπούς καταναλωτές χαµηλής τάσης, αλλά και από τη µείωση του
ΦΠΑ στο ρεύµα.

Βελτιωµένη ρευστότητα
Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν ότι η ∆ΕΗ έχει σαφώς
βελτιωµένη ρευστότητα, καθώς τα χρηµατικά διαθέσιµα, οι δεσµευµένες καταθέσεις και τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία υπερδιπλασιάστηκαν, από τα 252,9 εκατ. ευρώ στα 699,1
εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε περιορισµό
κατά 273,4 εκατ. ευρώ το καθαρό χρέος
της εταιρείας, από τα 3,687 δισ. ευρώ στα

3,4136 δισ. ευρώ

∆ιακανονισµός οφειλών
Η ∆ΕΗ έχει µόνιµο πρόγραµµα διακανονισµού οφειλών σε µηνιαίες δόσεις. Στο
πλαίσιο αυτό, οι πελάτες διαχωρίζονται
κατά τον βαθµό της συνέπειας που επέδειξαν στην πληρωµή των λογαριασµών
το προηγούµενο δωδεκάµηνο στις εξής
έξι κατηγορίες:
1. Συνεπείς χωρίς διακανονισµούς
2. Συνεπείς σε πληρωµές και διακανονισµούς
3. Περισσότερες από µία ενσωµατώσεις
λογαριασµών σε επόµενους λογαριασµούς ή και µία αθέτηση διακανονισµού
4. Πολλαπλή αθέτηση διακανονισµών
5. Πελάτες µε αποκοπή λόγω χρέους οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηµα επανασύνδεσης και ρύθµισης οφειλών εντός 30
ηµερών από την ηµεροµηνία αποκοπής.
6. ∆ιαπιστωµένη ρευµατοκλοπή
Για όσους εντάσσονται στις κατηγορίες 1
έως 4 το σύστηµα της ρύθµισης κλιµακώνεται µε τα παρακάτω κριτήρια:
• Για µέσο µηνιαίο λογαριασµό µέχρι 100
ευρώ απαιτείται προκαταβολή του 10%
της οφειλής.
• Για µηνιαίο λογαριασµό 101-250 ευρώ,
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προκαταβολή 15%, και από 250 ευρώ και
πάνω η προκαταβολή γίνεται 20%.
Σε όλες τις περιπτώσεις ο µέγιστος αριθµός των µηνιαίων δόσεων της ρύθµισης
είναι 24, ενώ η δόση δεν µπορεί να ξεπερνά το ύψος του µέσου µηνιαίου λογαριασµού (αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή). Αν προκύπτει υπόλοιπο, αυτό θα
πρέπει να καταβληθεί µαζί µε την προκαταβολή.
Για τις κατηγορίες συνέπειας 5 και 6 η
ρύθµιση γίνεται µε 30% προκαταβολή και
µέχρι 18 µηνιαίες δόσεις. Αν έχει κοπεί το
ρεύµα λόγω χρέους, χρειάζεται προκαταβολή 40% και µέχρι 12 δόσεις.
Επίσης, ισχύουν οι ειδικές ρυθµίσεις για
τους ευάλωτους οικιακούς πελάτες µε άτοκες δόσεις έως 50% του µηνιαίου λογαριασµού που προβλέπει ο Κώδικας Προµήθειας.
Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι ο καταναλωτής εκτός των δόσεων πρέπει να εξοφλεί εµπρόθεσµα και τους τρέχοντες λογαριασµούς που εκδίδονται µετά την ηµεροµηνία σύναψης του διακανονισµού.
Οι δόσεις είναι έντοκες και οι τόκοι χρεώνονται στους τρέχοντες λογαριασµούς
που εκδίδονται κατόπιν της σύναψης του
διακανονισµού.
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Αναζήτηση ευτυχίας και αυτοφροντίδα
την εποχή της πανδημίας

Σ

ύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η
ψυχική υγεία είναι η ψυχολογική και κοινωνική
κατάσταση κατά την οποία
το άτομο μπορεί να αγαπά,
να εργάζεται, να διασκεδάζει και να είναι σε θέση να αντλεί ικανοποίηση απ’
όλα αυτά. Ο ΠΟΥ δεν ορίζει την ψυχική
υγεία μόνο ως κατάσταση απουσίας της
ψυχικής ασθένειας αλλά επισημαίνει
την υποκειμενική ευεξία ως προϋπόθεση της ψυχικής υγείας. Το να μπορεί
ένας άνθρωπος να είναι παραγωγικός,
να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τις επιθυμίες του και να συμβάλλει
θετικά στην κοινότητά του, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα και τα φυσιολογικά
άγχη της ζωής. Χωρίς ψυχική υγεία,
δεν υπάρχει υγεία.
Από τον Φεβρουάριο του 2020, οπότε
έκανε την εμφάνισή της η πανδημία
του κορονοϊού, εκτός από τη σωμα-

MAΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
τική υγεία των ασθενών, η ψυχική
υγεία όλων των ανθρώπων τέθηκε σε
κίνδυνο. Έναν κίνδυνο που ακόμα δεν
έχει περάσει. Ο εγκλεισμός στο σπίτι,
η τηλεργασία, η τηλεκπαίδευση και η
μοναξιά, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο
της νόσησης από κορονοϊό, προκάλεσαν θλίψη, άγχος, ανασφάλεια, φόβο,
απογοήτευση, κατάθλιψη, έλλειψη
νοήματος και κινήτρων και μια αίσθηση γενικευμένης αβεβαιότητας για το
μέλλον, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο.
Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν
σε παγκόσμιο επίπεδο, αποδείχθηκε
πως αυξήθηκαν ραγδαία οι αγχώδεις
διαταραχές, η κατάθλιψη, οι τάσεις αυτοκτονίας, η βία και η πρόσληψη αγχολυτικών, αντικαταθλιπτικών και ναρκωτικών ουσιών.
Η ψυχική υγεία μπήκε στο απόσπασμα, ενώ ο δρόμος μέχρι τη λήξη της
πανδημίας είναι ακόμα μακρύς και με
εμπόδια, γεγονός που επιβάλλει πλέον

στο άτομο μια εσωτερική αυτορρύθμιση. Μια αυτοδιαχείριση, για να βρει
έστω κάποια ψήγματα ευτυχίας σε ένα
ζοφερό πλαίσιο. Είναι απολύτως εφικτό να φροντίσουμε τον εαυτό μας και
να βρούμε ένα νόημα μέσα από αυτό.
Είναι επίσης εφικτό να ανακαλύψουμε
μια νέα ευτυχία μέσα από τον εγκλεισμό και την ανασφάλεια της νόσου. «Η
ευτυχία είναι συνάρτηση ψυχολογίας
και βιολογίας ταυτόχρονα. Ελέγχετε
περίπου το 50% του τελικού βαθμού
ευτυχίας στη ζωή σας» επισημαίνει στο
άρθρο του που φιλοξενείται στην ειδική ενότητα της F.S. ο ψυχολόγος δρ.
Μιχάλης Γαλανάκης, που εξηγεί μέσα
από τις έρευνες της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας ποια είναι τα
κριτήρια της ανθρώπινης ευτυχίας.
Με τη σειρά της, η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια δρ. Ειρήνη Καρακασίδου
αναφέρει πως «η ζωή εν μέσω πανδημίας είναι μια μοναδική ευκαιρία να

αφουγκραστούμε τις ανάγκες μας και
να βρούμε τρόπους να τις ικανοποιήσουμε, μέσα από πρακτικά αλλά και
συναισθηματικά μονοπάτια να ενισχύσουμε την ψυχική μας υγεία και να χτίσουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα».
Υπάρχουν γραμμές υποστήριξης σε
πανελλαδικό επίπεδο, όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να επικοινωνήσει με
ψυχίατρο ή ψυχολόγο για να ανακουφιστεί και να μπορέσει να διαχειριστεί τη
δύσκολη περίοδο που διανύουμε.
Παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, ασθενείς,
υγειονομικό προσωπικό, άνθρωποι
που έχουν αναρρώσει από κορονοϊό, ο
καθένας χρειάζεται μια εξειδικευμένη
ψυχολογική υποστήριξη για να μπορέσει να αυξήσει την ψυχική του ανθεκτικότητα και να αντέξει την «τέλεια καταιγίδα». Η ψυχική υγεία είναι εφικτή,
είναι προαπαιτούμενο για τη σωματική
υγεία και, όπως τονίζει ο ΠΟΥ, «χωρίς
ψυχική υγεία, δεν υπάρχει υγεία».
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Ευτυχία για αρχάριους
εν μέσω πανδημίας
Αποδομώντας 10 μύθους για την ευτυχία.

Μ

ΜΙΧΆΛΗΣ ΓΑΛΑΝΆΚΗΣ,
ψυχολόγος, ειδικό επιστημονικό προσωπικό στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Θετικής Ψυχολογίας (ΕΕΘΕΨΥ), συγγραφέας του best seller «Ευτυχία Τώρα» (εκδόσεις Κριτική). galanakismichael@hotmail.com

ετά από περίπου έναν
αιώνα συστηματικής
ενασχόλησης της επιστήμης της Ψυχολογίας
με την παθολογία, το
αρνητικό, τη νόσο, τη
διαταραχή και την απόκλιση, η κοινωνία
απαίτησε από τους ψυχολόγους να ασχοληθούν σοβαρά με την αναζήτηση των παραγόντων που σχετίζονται με την ψυχολογική ανάπτυξη και τη βέλτιστη λειτουργία.
Η αναζήτηση της ευτυχίας αποτελεί από το
2000 την κύρια αναζήτηση της Ψυχολογίας
εν είδει χρυσού δισκοπότηρου.
Το έναυσμα για την ερευνητική και επιστημονική τεκμηρίωση των παραγόντων που
οδηγούν στην ευτυχία δόθηκε με την ανάπτυξη του κλάδου της Θετικής Ψυχολογίας. Ο κλάδος αυτός επιχειρεί να παρέχει
απαντήσεις, ανεξαρτήτως πολιτισμικού και
κοινωνικού πλαισίου, σχετικά με τον ορισμό της ευτυχίας και τα δομικά συστατικά
της, ενώ παράλληλα εισάγει νέες θεωρητικές έννοιες που μπορούν να συμβάλουν
στην επιδίωξη μιας ολοκληρωμένης ζωής,
όπως είναι η ψυχολογική ανθεκτικότητα, η
ενσυνειδητότητα, η θετικότητα, το απολαμβάνειν, το νόημα ζωής, η αυτοσυμπόνια, η
ελπίδα, η αισιοδοξία, οι θετικές σχέσεις με
τους άλλους και η γενναιοδωρία.
Το κυνήγι της ευτυχίας μοιάζει λίγο με το
κυνήγι του θησαυρού, στο οποίο, ανεξαρτήτως των ικανοτήτων και της θέλησης
του ατόμου, η ύπαρξη ή μη του χάρτη είναι
καθοριστική για το τελικό αίσιο αποτέλεσμα. Φιλοδοξία, λοιπόν, της Θετικής Ψυχολογίας είναι να παράσχει τον χάρτη για
την εύρεση της ευτυχίας, προκειμένου να
διευκολύνει την επιδίωξη όλων των επίδοξων μνηστήρων.
Μέσα στα τελευταία 20 έτη έχει συντελεστεί αξιοσημείωτη πρόοδος, καθώς τα
ερευνητικά πορίσματα μας έχουν δείξει
ότι η ευτυχία σχετίζεται με συγκεκριμένες
επιλογές ζωής και συνήθειες. Βλέπουμε
δηλαδή ότι, ανεξαρτήτως πολιτισμικού
πλαισίου, παραδοσιακοί μύθοι για την ευτυχία, όπως είναι η συσχέτισή της με τον
γάμο, την κοινωνική καταξίωση, το επάγγελμα, τον πλούτο, την τύχη, καταρρίπτονται και στη θέση αυτών των μεταβλητών
λαμβάνουν ισχυρή θέση παράγοντες όπως
το ισχυρό κοινωνικό υποστηρικτικό δίκτυο
(φίλοι), η ύπαρξη ισχυρού νοήματος ζωής,
η ευθυγράμμιση με τις αξίες, η αξιοποίηση

ταλέντων, κλίσεων και δυνατοτήτων, η βίωση θετικών συναισθημάτων και η αισιοδοξία.
Η Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας
(ΕΕΘΕΨΥ, www.positiveemotions.gr), λειτουργώντας σαν παρατηρητήριο θετικών
συναισθημάτων, υλοποιεί ετήσια έρευνα
σε πανελλαδικό δείγμα 10.000 ατόμων συστηματικά κατά την τελευταία δεκαετία, με
την οποία διαπιστώνεται ότι ακόμη και στην
Ελλάδα της κρίσης υπάρχουν άνθρωποι
που είναι ευτυχισμένοι. Η ευτυχία αυτή δεν
είναι συνάρτηση αποφυγής δυσάρεστων
συνεπειών της κρίσης. Αντιθέτως, πολλοί
από τους συμμετέχοντες που δηλώνουν
ευτυχισμένοι έχουν επηρεαστεί από την
κρίση επαγγελματικά και οικονομικά. Ποιο
είναι, λοιπόν, το μυστικό τους;
Προτού σας το εκμυστηρευτούμε, είναι
χρήσιμο να υπογραμμίσουμε 10 μύθους
για την ευτυχία, όπως αποκαλύπτονται από
αυτά τα 10 έτη έρευνας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα:
1. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από τον γάμο.
Άγαμοι, έγγαμοι, διαζευγμένοι και εν χηρεία δεν είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την ευτυχία.
2. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από την ύπαρξη
τέκνων. Δεν εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων στο δείγμα που είναι γονείς και αυτών
που δεν είναι.

3. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από το επάγγελμα.
4. Η αύξηση του εισοδήματος δεν συνεπάγεται και συνεπακόλουθη αύξηση των
επιπέδων της ευτυχίας.
5. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από τον τόπο
διαμονής.
6. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από το φύλο.
Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών.
7. Η ευτυχία δεν είναι γενετικά προκαθορισμένη. Δεν υπάρχει γονίδιο της ευτυχίας.
8. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από τα θετικά
συναισθήματα που προκαλούνται από
την καλοπέραση. Όσα ωραία φαγητά και
να απολαύσει κάποιος, όσα ταξίδια και να
πάει, αυτά δεν αυξάνουν τα επίπεδα ευτυχίας.
9. Η ευτυχία δεν σχετίζεται με την ηλικία.
10. Η ευτυχία δεν σχετίζεται με το μορφωτικό επίπεδο.
Ωστόσο, παρά τη σύνθλιψη καθιερωμένων
μύθων για την ευτυχία, το ερώτημα παραμένει: Τι είναι ευτυχία; Ως προς αυτό, η
έρευνά μας συνεχίζεται και εμπλουτίζεται,
λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες. Ολοκληρώνουμε, λοιπόν, το παρόν
σύντομο άρθρο με 5 βασικά νέα ευρήματα
από την έρευνα της ΕΕΘΕΨΥ σχετικά με την
ευτυχία σήμερα και ειδικά την περίοδο της
καραντίνας:
1. Η ευτυχία είναι συνάρτηση ψυχολογίας

και βιολογίας ταυτόχρονα. Ελέγχετε περίπου το 50% του τελικού βαθμού ευτυχίας
στη ζωή σας. Αυτό μπορεί να έχει διαφοροποίηση από άτομο σε άτομο. Το υπόλοιπο
50% εξαρτάται από τον τρόπο που οι υποδοχείς, η νευρολογία του εγκεφάλου σας
και το αυτόνομο νευρικό σύστημα βιώνουν
τα θετικά συναισθήματα (ένταση, ποιότητα,
συχνότητα).
2. Τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία.
Η έλλειψη χρημάτων φέρνει ωστόσο τη
δυστυχία. Αν έχετε αρκετά χρήματα για
την κάλυψη βασικών βιολογικών αναγκών σας, μη θεωρείτε ότι με περισσότερα χρήματα θα γίνετε αυτόματα πιο
ευτυχισμένοι. Η περίπτωση στην οποία
τα υπερβολικά χρήματα βελτιώνουν τα
επίπεδα ευτυχίας σας είναι: α) αν δίνετε
χρήματα σε άλλους (ευεργεσίες), β) αν τα
χρήματα σας βοηθούν να επιτύχετε έναν
κεφαλαιώδη σκοπό της ζωής σας (π.χ. να
κάνω τον γύρο του κόσμου) ή να βελτιώσετε την κοινωνική σας θέση. Στην έρευνά μας φάνηκε ότι, μολονότι η ευτυχία
αυξάνει προοδευτικά μέχρι το ποσό των
1.800 ευρώ ανά μήνα (εισόδημα), από
αυτό το ποσό και πάνω δεν υπάρχει διαφοροποίηση.
3. Τόσο η υπερβολική ευτυχία (π.χ. να
κερδίσει κάποιος το λαχείο) όσο και η
υπερβολική δυστυχία (π.χ. ο θάνατος
ενός συγγενικού προσώπου) δεν κρατάνε
πολύ. Ο λόγος είναι ότι το σύστημά μας με
το οποίο βιώνουμε τα συναισθήματα δεν
έχει τις προδιαγραφές για να κρατήσει σε
πολύ υψηλό επίπεδο ούτε τη χαρά ούτε τη
λύπη. Με την πάροδο του χρόνου η ένταση
πέφτει και μένει μια γενικότερη θετική ή
αρνητική διάθεση.
4. Η ευτυχία είναι ομαδικό «άθλημα». Δεν
έχει σχέση τόσο με τις ηδονές, τον ύπνο, το
φαΐ όσο με το με ποιους συναναστρέφεστε,
τι σημασία έχουν αυτοί για εσάς και πώς
ολοκληρώνουν την ύπαρξή σας. Πίσω από
αυτό το πόρισμα βρίσκεται η βασική προϋπόθεση της ευτυχίας, που είναι το να μοιράζεσαι. Με βάση αυτό το πόρισμα, η ευτυχία είναι εφικτή ακόμη και σε συνθήκες
καραντίνας, αρκεί να βρίσκεσαι με αυτούς
που νοιάζεσαι.
5. Επικεντρωθείτε στη συλλογή εμπειριών
και όχι υλικών αγαθών. Τα υλικά αγαθά
έχουν βραχυπρόθεσμη αξία και αντίκτυπο
στην ευτυχία, ενώ οι εμπειρίες μένουν για
πάντα.
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Η ψυχική υγεία στο απόσπασμα
Ο κορονοϊός προκάλεσε και ενίσχυσε τα ψυχικά προβλήματα των πολιτών κατά το 2020.

Ά

γχος, θλίψη, απογοήτευση,
θυμό και αισθήματα κατάθλιψης φαίνεται να εμφανίζουν οι άνθρωποι από το
ξέσπασμα της πανδημίας
του κορονοϊού μέχρι και
σήμερα, που διανύουμε το δεύτερο κύμα
της.
Οι έρευνες που πραγματοποιούνται σε
Ευρώπη και ΗΠΑ, κυρίως, δείχνουν πως
η πανδημία έχει τεράστιες επιπτώσεις
στην ψυχική υγεία των πολιτών, οι οποίες
οξύνονται και από το καθεστώς καραντίνας που έχει επιβληθεί στις περισσότερες
χώρες.

Βάλλεται η Ευρώπη

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του
Ηνωμένου Βασιλείου, περισσότεροι από
25 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα δήλωσαν ότι βίωσαν αγχωτική διαταραχή
κατά την περασμένη άνοιξη, την οποία
συσχέτισαν με την ανασφάλεια που προκάλεσε η πανδημία τόσο ως προς την υγεία
τους όσο και ως προς την εργασιακή τους
κατάσταση και τα οικονομικά τους.
Στο Βέλγιο, το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας
Sciensano δημοσίευσε έρευνα μεταξύ

ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ
44.000 ατόμων, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν αύξηση στα συμπτώματα κατάθλιψης των πολιτών κατά τη διάρκεια της
πανδημίας. Ειδικότερα, οι καταθλιπτικές
διαταραχές αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με το 2018, με τις ηλικίες 16-24 χρόνων
να εμφανίζονται πιο επηρεασμένες, ενώ η
κατάθλιψη μεταξύ των γυναικών αυξήθηκε
κατά 30% σε σχέση με προηγούμενα έτη.
Στη Γαλλία, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2.000 υπαλλήλων που βρίσκονταν σε καθεστώς τηλεργασίας αποδείχθηκε πως το 18% εμφάνισε συμπτώματα
αγχώδους διαταραχής και κατάθλιψης, ενώ
τα ποσοστά ήταν πολύ υψηλά μεταξύ των
γυναικών που ήταν παντρεμένες και είχαν
παιδιά. Στη Γαλλία η συντριπτική πλειονότητα όσων εμφανίζουν ψυχικές διαταραχές
λόγω κορονοϊού είναι γυναίκες και αυτό
αποδίδεται στους πολλαπλούς ρόλους
που έχουν οι εργαζόμενες με οικογένεια,
οι οποίες δουλεύουν από το σπίτι και ταυτόχρονα καλούνται να υπηρετήσουν όλους
τους ετερόκλητους ρόλους που αναγκαστικά έχουν αναλάβει.
Στην Ιταλία, οι επιπτώσεις της πανδημίας
στην ψυχική υγεία αναδείχθηκαν μέσα από
τις έρευνες του Πανεπιστημίου της Ρώμης.

Άγχος, κατάθλιψη και αϋπνία εμφάνισε μία
αρκετά μεγάλη μερίδα των Ιταλών, με το
37% των συμμετεχόντων στην έρευνα να
δηλώνει ότι πάσχει από διαταραχή μετατραυματικού στρες.
Οι παραπάνω έρευνες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ απλών πολιτών οι οποίοι δεν
είχαν νοσήσει, ωστόσο βίωναν την πανδημία ως έγκλειστοι, σε καθεστώς καραντίνας, μέσα σε ένα πλαίσιο ανασφάλειας και
φόβου.
Ιδιαίτερα επιβλαβής για την ψυχική υγεία
είναι η πανδημία για τους εργαζόμενους
σε δομές υγείας, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, για όσους αναρρώνουν
από κορονοϊό, αλλά και για τους νέους, οι
οποίοι καταπιέζουν την εξωστρέφειά τους,
με αποτέλεσμα να νιώθουν απομονωμένοι
και αποκομμένοι από το κοινωνικό τους
περιβάλλον.

Εξουθένωση
για τους υγειονομικούς

Το υγειονομικό προσωπικό βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορονοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ),
σε όλες τις χώρες ένα ποσοστό της τάξης

του 15% των κρουσμάτων αφορά υγειονομικούς, οι οποίοι κολλούν τη νόσο πάνω
στο καθήκον. Με τα συστήματα υγείας να
πιέζονται, τις εισαγωγές στα νοσοκομεία να
αυξάνονται και τους διασωληνωμένους να
βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία έχουν να αντιμετωπίσουν, εκτός από την ίδια τη νόσο,
ένα εργασιακό περιβάλλον ασφυκτικό, το
οποίο σε πολλές περιπτώσεις τους οδηγεί
στο λεγόμενο σύνδρομο επαγγελματικής
εξουθένωσης (Burnout). Δεν είναι λίγες
οι μαρτυρίες γιατρών και νοσηλευτών στα
κοινωνικά δίκτυα που αναδεικνύουν το
εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον τους.

Οι ασθενείς

Άλλη μια μερίδα του παγκόσμιου πληθυσμού που αντιμετωπίζει επίμονες ψυχικές
διαταραχές είναι οι ασθενείς που ανάρρωσαν από κορονοϊό. Πιο συγκεκριμένα,
σύμφωνα με επιστημονική έρευνα της
Οξφόρδης, ένας στους πέντε ασθενείς
που ανάρρωσαν από τη νόσο θα εμφανίσει
μέσα στις επόμενες 90 ημέρες, με αφετηρία
την ημέρα της διάγνωσης, κάποια ψυχική
ασθένεια, όπως κατάθλιψη, αϋπνία, αγχώ-
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δη διαταραχή, ακόμα και άνοια στους ηλικιωμένους. Ο καθηγητής Ψυχιατρικής της
Οξφόρδης και επικεφαλής της έρευνας Πολ
Χάρισον θεωρεί πως το προσεχές διάστημα
πρέπει να διερευνηθούν οι αιτίες των ψυχικών διαταραχών οι οποίες σχετίζονται με
τον κορονοϊό και κατόπιν να προχωρήσουν
στην εύρεση εξειδικευμένων θεραπειών.

Οι νέοι

Επιπλέον, οι νεότερες ηλικίες, τόσο στη
χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο,
δηλώνουν ότι έχουν επηρεαστεί αρνητικά
από την πανδημία. Σε έρευνα της Sentio
Solutions σε μαθητές και φοιτητές στην Ελλάδα, ένα ποσοστό της τάξης του 60% των
ερωτηθέντων δήλωσε ότι βιώνει στρες,
απαισιοδοξία, έλλειψη κινήτρων και έντονη
μονοτονία. Το 59% των συμμετεχόντων δήλωσε πως η τηλεκπαίδευση έχει επηρεάσει
αρνητικά την απόδοσή του στα μαθήματα,
ενώ 68% δήλωσαν πως έχουν μειώσει τις
κοινωνικές συναναστροφές τους, με αποτέλεσμα να νιώθουν απομονωμένοι. Τέλος,
57% των νέων θεωρούν ότι η πρόσβαση σε
υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης εξακολουθεί να είναι δύσκολη.

Ραγδαία αύξηση
αντικαταθλιπτικών

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με την ψυχική υγεία τους φαίνονται και
από την εξέταση των λυμάτων, όπως είχε
επισημάνει και ο καθηγητής Αναλυτικής
Χημείας του ΕΚΠΑ Νικόλαος Θωμαΐδης.
Για το 2020 παρατηρήθηκε αύξηση 60%
στη λήψη αντικαταθλιπτικών και αγχολυτικών σε σχέση με το 2019. «Ο κόσμος
σε συνθήκες καραντίνας και εγκλεισμού
άρχισε να παρουσιάζει πάλι αγχώδεις και
καταθλιπτικές διαταραχές, είτε λόγω μοναξιάς, είτε λόγω οικονομικών προβλημάτων,
είτε λόγω φόβου για τον κορονοϊό, είτε όλα
μαζί» είχε αναφέρει σε δηλώσεις του ο κ.
Θωμαΐδης στα μέσα στου περασμένου Νοεμβρίου. Παράλληλα με τα αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά χάπια παρατηρείται και
αύξηση στη χρήση ναρκωτικών, πιο συγκεκριμένα στην κατανάλωση κοκαΐνης, όπου
η αύξηση είναι επίσης περίπου 60% σε σχέση με το 2019.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιδείνωσης
της ψυχικής υγείας των ανθρώπων αποτελεί η Ιαπωνία, όπου παρατηρήθηκε ραγδαία
αύξηση στις αυτοκτονίες τον μήνα Οκτώβριο, οι οποίες αποδίδονται στα αποτελέσματα της πανδημίας. Ο συνολικός αριθμός
των αυτοκτονιών τον Οκτώβριο του 2020
αυξήθηκε κατά 300 άτομα σε σχέση με τον
Σεπτέμβριο του 2020. Αναλυτές αναφέρουν
ότι η σημαντική αυτή αύξηση έχει να κάνει
με τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας
και τη γενικευμένη ανασφάλεια που προκαλεί. Στην Ιαπωνία η λήψη ψυχολογικής
υποστήριξης ήταν θέμα ταμπού μέχρι και
τα τελευταία πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα
μία από τις πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό

Δύσκολη η διατήρηση υγιούς ψυχολογίας εν μέσω
πανδημίας. Κατάθλιψη, άγχος και αϋπνία εμφανίζουν
ραγδαία αύξηση μεταξύ των πολιτών.
αυτοκτονιών ανάμεσα στις χώρες-μέλη του
G7.
Όλες οι παραπάνω έρευνες συντέλεσαν
στην απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης
να ενταχθούν στην επιστημονική επιτροπή
για την αντιμετώπιση της πανδημίας ψυχίατροι, οι οποίοι θα πρέπει να μεριμνήσουν
για όλες τις κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται, καθεμία διαφορετικά, από την εξέλιξη της πανδημίας.
Γίνονται σημαντικά βήματα με προγράμματα και γραμμές επικοινωνίας που εστιάζουν
στην ψυχολογική στήριξη των πολιτών
αυτή τη δύσκολη περίοδο, αλλά αυτό δεν
φτάνει, καθώς κάθε κοινωνική ομάδα βιώνει με διαφορετικό τρόπο τα δυσάρεστα
αποτελέσματα του κορονοϊού.
Τα παιδιά και οι έφηβοι χρειάζονται υποστήριξη, καθώς έχει ανατραπεί η καθημερινότητά τους με το κλείσιμο των σχολείων
και των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Το υγειονομικό προσωπικό χρειάζεται υποστήριξη στο πλαίσιο της εργασίας του, καθώς δίνει τη βασική μάχη με την πανδημία.
Οι ασθενείς χρειάζονται υποστήριξη, γιατί έρχονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη
ασθένεια που κανείς δεν γνωρίζει πώς
εξελίσσεται σε κάθε οργανισμό. Όσοι αναρρώνουν επίσης χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη.
Οι πολίτες που παραμένουν έγκλειστοι
μέσα σε ένα πλαίσιο ανασφάλειας έρχονται
αντιμέτωποι με τον φόβο της ασθένειας, τον
φόβο της ανεργίας και την ενδεχόμενη οικονομική κατάρρευση.

Ενδοοικογενειακή βία

Κατά την πρώτη περίοδο του εγκλεισμού,
από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο του 2020,
τα κράτη-μέλη του ΠΟΥ ανέφεραν αύξηση
έως και 60% σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Η παραμονή στο σπίτι και η

αδυναμία εξόδου ενίσχυσαν τη βία εναντίον των γυναικών και των παιδιών από τους
συντρόφους τους και πατεράδες τους αντίστοιχα. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα,
είδαμε περιστατικά βίας εναντίον γυναικών
να οδηγούν σε δολοφονία. Η ψυχική υποστήριξη, λοιπόν, καθίσταται υποχρεωτική
και ενδεχομένως να πρέπει να εξειδικευτεί,
ώστε να καλύψει τις ετερόκλητες κοινωνικές ομάδες, από τα παιδιά και τους εφήβους
μέχρι τους υγειονομικούς και όσους ασθενούν από κορονοϊό.
Αν και έχουν γίνει κάποιες αξιόλογες προσπάθειες για ψυχική υποστήριξη εξ αποστάσεως, δεν είναι αρκετές. Θα πρέπει να
ενταθούν, να γνωστοποιηθούν μέσω διαφημιστικών ενεργειών, καθώς οι περισσότεροι
άνθρωποι που χρειάζονται ψυχολογική
υποστήριξη δεν την αναζητούν μόνοι τους,
και, κυρίως, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα
για τις ψυχικές επιπτώσεις μετά το τέλος της
πανδημίας, η οποία, ακόμα κι αν εξαλειφθεί
μέσω των εμβολίων, θα αφήσει για δυσάρεστη ανάμνηση μια τεράστια οικονομική
κρίση, η οποία θα επηρεάσει ανεξαιρέτως
τον παγκόσμιο πληθυσμό. Η συγκυρία για
την Ελλάδα είναι ακόμα πιο δύσκολη, καθώς η νέα οικονομική κρίση θα προστεθεί
στην υπάρχουσα, προκαλώντας πρόσθετη
κόπωση και απογοήτευση στους πολίτες,
οι οποίοι είναι ήδη πολύ κουρασμένοι μετά
από μία πιεστική δεκαετία λιτότητας.

• Τηλεφωνική γραμμή 10306 για όποιον έχει ανάγκη από υποστήριξη, για όποιον πάσχει από ψυχικό νόσημα, για παιδιά και
υγειονομικό προσωπικό.
• Milamou.gr: Διαδικτυακή πλατφόρμα για οποιονδήποτε επιθυμεί να μιλήσει με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Μέσω της
πλατφόρμας ο ενδιαφερόμενος υποδεικνύει τον τρόπο επικοινωνίας που επιθυμεί (τηλεφωνικά, μέσω chat κ.λπ.) και τον
καλεί ψυχολόγος.
• Ενημέρωση και υποστήριξη αναφορικά με τον κορονοϊό στην τηλεφωνική γραμμή 1110 της Περιφέρειας Αττικής.
• Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας 1034 για όσους πάσχουν από κατάθλιψη.
• Γραμμή SOS Αιγινήτειου 210 7222333 για όσους έχουν ψυχολογικά προβλήματα.
• Γραμμή SOS Γενικής Γραμματείας Ισότητας 15900 για γυναίκες θύματα βίας.
• Ανοιχτή γραμμή οικογενειακής συμβουλευτικής και θεραπείας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 210 5234737.
• Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107 για άμεση ενημέρωση και επείγουσα συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική
στήριξη για παιδιά και γονείς.
• Ανοιχτή γραμμή εφήβων και νέων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 210 3638833.
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H αυτοφροντίδα ως σύμμαχος
στην περίοδο του εγκλεισμού
ΕΙΡΉΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΊΔΟΥ,
ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια,
ερευνήτρια, διδάκτωρ Κλινικής
Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Αυτοφροντίδα δεν σημαίνει βάζω τις ανάγκες μου
πάνω από τις ανάγκες των άλλων. Φροντίζοντας
τον εαυτό μου μαθαίνω να φροντίζω και τους
ανθρώπους που αγαπώ, να χτίζω θετικές
διαπροσωπικές σχέσεις και να συνδέομαι με το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Τ

ι θα ήθελες να σε συμβουλέψει κάποιος όταν
βρίσκεσαι σε μια δύσκολη κατάσταση; Ποιο θα
ήταν το φάρμακο για να
απαλύνει τον πόνο σου;
Τι θα ήθελες να ακούσεις
για να ζεστάνει την ψυχή σου και να σε
κάνει να χαμογελάσεις; Ποιος είναι άραγε ο σύμμαχός σου;
Αυτές είναι κάποιες επίκαιρες ερωτήσεις, οι οποίες πολύ πιθανόν να γυρίζουν στο μυαλό σου ενώ προσπαθείς
να προσαρμοστείς σε μια ρευστή πραγματικότητα, όπως αυτή που διανύουμε
όλοι αυτή τη στιγμή. Εν μέσω πανδημίας, λοιπόν, με μια διάθεση να συνδεθείς
ή όχι με τον εαυτό σου και τους γύρω
σου, νιώθεις ότι η υγεία σου βάλλεται.
Βάλλεται από έναν ιό που θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τη σωματική υγεία αλλά
και την ψυχική. Οι επιπτώσεις της διαφορετικής κανονικότητας στην οποία
χρειάστηκε να προσαρμοστούμε όλοι
ήταν άμεσες και στην ψυχική μας υγεία,
με τα σημάδια του φόβου, της απογοήτευσης και της ανησυχίας να έρχονται
να καλύψουν το κενό της ανασφάλειας
και της απόστασης. Μιας απόστασης
που ξεκίνησε ως φυσική και, δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις έγινε συναισθηματική.
Αυτό που χρειάζεται να ενισχύσουμε
αυτή τη στιγμή είναι η άμυνα του οργανισμού μας, η θωράκιση της σωματικής
αλλά και της ψυχικής μας υγείας. Ποιος
είναι άραγε ο τρόπος να θωρακίσουμε
την ψυχική μας υγεία;
Η σημαντικότητα του να φροντίσουμε
τον εαυτό μας έρχεται πλέον στην καθημερινότητά μας ως μια απόλυτη ανάγκη.
Μια ευκαιρία να συνδεθούμε με την αυθεντικότητα της ύπαρξής μας, ένα σημάδι να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και

να του συμπεριφερθούμε όπως συμπεριφερόμαστε σε κάποιον που αγαπάμε
και νοιαζόμαστε.
Η αυτοφροντίδα έχει διάφορες διαστάσεις, κάποιες από αυτές θεωρούνται
αυτονόητες, άλλες απλοϊκές και άλλες δύσκολο να επιτευχθούν. Αρχικά
εμπεριέχει ένα πρακτικό κομμάτι, το
οποίο περιλαμβάνει την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως το φαγητό, το νερό,
ο ύπνος, η καθαριότητα, η ρουτίνα, η
άσκηση. Μία ακόμα διάσταση είναι η
νοητική, η οποία περιλαμβάνει το διάβασμα ενός βιβλίου, την απόλαυση ενός
μουσικού κομματιού, την κίνηση με τη
μελωδία ενός όμορφου τραγουδιού, μια
πολύχρωμη παλέτα έτοιμη να χρησιμοποιηθεί πάνω σε έναν καμβά και φυσικά
το… παιχνίδι.
Ακόμα, η αυτοφροντίδα δίνει ιδιαίτερη
σημασία στη συναισθηματική διάστασή
της, μέσω της κάλυψης συναισθηματικών αναγκών. Φροντίδα είναι ένα χάδι,

μια αγκαλιά… ή εν μέσω καραντίνας
το να πάρω τηλέφωνο έναν άνθρωπο
που αγαπώ και να μιλήσω για τα συναισθήματά μου. Να αφιερώσω χρόνο
στην οικογένειά μου ή να βρεθώ στη
φύση. Φροντίδα είναι ακόμα να μάθω
να βάζω τα όριά μου, να λέω «όχι» σε
ό,τι με πιέζει, με κουράζει, με αγχώνει,
με δυσαρεστεί, και να ζητάω βοήθεια
όταν τη χρειάζομαι. Φροντίδα είναι να
υιοθετήσω μια νέα συνήθεια ή να διακόψω μια παλιά που τη θεωρώ βλαβερή
ή επικίνδυνη.
Επίσης, η φροντίδα μπορεί να ανέβει
σκαλοπάτι και να φτάσει στην πνευματική διάσταση και στην εξέλιξη, την οποία
αναζητούμε μέσα από την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου αλλά και με την
εξάσκηση της συγχώρεσης.
Φροντίδα εαυτού είναι η βίωση και η
έκφραση της ευγνωμοσύνης. Το συναίσθημα της ευγνωμοσύνης έρχεται να
μας υπενθυμίσει ότι η καλοσύνη απέ-

ναντι στον εαυτό μας αλλά και στους
άλλους μπορεί να γίνει πυξίδα της ζωής
μας με άμεσα οφέλη στη σωματική και
ψυχική μας υγεία.
Αυτοφροντίδα δεν σημαίνει βάζω τις
ανάγκες μου πάνω από τις ανάγκες των
άλλων. Φροντίζοντας τον εαυτό μου μαθαίνω να φροντίζω και τους ανθρώπους
που αγαπώ, να χτίζω θετικές διαπροσωπικές σχέσεις και να συνδέομαι με
το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η αυτοφροντίδα μπορεί να περιέχει κάποιες
δραστηριότητες που είναι μοναχικές,
αλλά και κάποιες άλλες που χρειάζονται
παρέα για να γίνουν. Η ποικιλομορφία
της έκφρασης της φροντίδας του εαυτού
είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της και είναι αυτό που μας
βοηθάει να διευρύνουμε το ρεπερτόριο
τόσο των σκέψεων όσο και των δράσεών μας και να κάνουμε την αυτοφροντίδα όχι απλώς μια λίστα από συμπεριφορές αλλά στάση ζωής.
Η ζωή εν μέσω πανδημίας είναι μια μοναδική ευκαιρία να αφουγκραστούμε
τις ανάγκες μας και να βρούμε τρόπους
να τις ικανοποιήσουμε, μέσα από πρακτικά αλλά και συναισθηματικά μονοπάτια να ενισχύσουμε την ψυχική μας
υγεία και να χτίσουμε την ψυχική μας
ανθεκτικότητα.
Η αυτοφροντίδα είναι μοναδική για τον
καθέναν. Εσύ ξέρεις καλύτερα να φροντίζεις τον εαυτό σου κι αν καμιά φορά
το ξεχνάς δεν πειράζει, η ζωή θα σου το
ξαναθυμίσει. Για να μην παρεξηγηθούμε, η φροντίδα εαυτού δεν είναι η απόλυτη αλήθεια και δεν είναι πάντα ενεργητική. Υπάρχουν φορές που δεν θέλω
να κάνω τίποτα, που νιώθω συναισθηματικά εγκλωβισμένος, που προτιμώ τη
μοναξιά και την απομόνωση. Φροντίδα
εαυτού σε αυτή την περίπτωση είναι να
ξέρω ότι μπορώ να κάνω πράγματα και
να επιλέγω εκείνη τη στιγμή το τίποτα.
Και όλα αυτά μέχρι να έρθει η στιγμή να
ξαναγεμίσω τις μπαταρίες μου, να ανακτήσω τις δυνάμεις μου και να ξαναβγώ
στον στίβο της ζωής.
Ξέρεις ποιο είναι το πρώτο βήμα. Βγες
ένα ραντεβού με τον εαυτό σου και ρωτά
τον τι θα τον έκανε να νιώσει όμορφα
μέσα σε αυτή την κατάσταση. Πάρε την
απάντησή σου και ξεκίνα. Ζητά από τον
εαυτό σου να σου πει πώς θα ήθελε να
τον φροντίσεις και κάν’ το πράξη.

06.12.2020
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George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος
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Ε.Ε., ΗΠΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
Η πανδηµία ενίσχυσε τη διεθνοπολιτική θέση του Πεκίνου.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ε

υρωπαϊκή
Ένωση,
ΗΠΑ και ΝΑΤΟ προετοιµάζονται για την τετραετία Μπάιντεν. Το
σηµαντικότερο θέµα
που τους απασχολεί
είναι η εντυπωσιακή άνοδος της Κίνας, η
οποία επιταχύνθηκε κατά την τετραετία
Τραµπ µε τη βοήθεια λαθεµένων επιλογών του Αµερικανού προέδρου και πήρε
νέες διαστάσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου της πανδηµίας.

Πεκίνο να αναπτύξει τη λεγόµενη «διπλωµατία της πανδηµίας» και, κυρίως, άνοιξε τον δρόµο στη δυναµική ανάκαµψη
της κινεζικής οικονοµίας.
Οι εκτιµήσεις και τα στοιχεία δηµιουργούν δικαιολογηµένο προβληµατισµό
στην Ε.Ε. και στις ΗΠΑ.

Ο θρίαµβος της οικονοµίας

Σηµαντική πρόταση
της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για
αναβάθµιση της
συνεργασίας µε τις
ΗΠΑ.

Τους τελευταίους µήνες παρακολουθούµε τον συγκριτικό θρίαµβο της κινεζικής οικονοµίας. Ενώ η πανδηµία ξεκίνησε από την Κίνα και στην αρχή φάνηκε
να αιφνιδιάζει και να αποσταθεροποιεί το
κοµµουνιστικό καθεστώς, η εντυπωσιακά
αποτελεσµατική αντιµετώπισή της ενίσχυσε την εµπιστοσύνη των πολιτών προς
το καθεστώς, µεγάλωσε την εθνική αυτοπεποίθηση των Κινέζων, επέτρεψε στο

Η Κίνα έχει πλέον µια οικονοµία συγκρίσιµη σε µέγεθος µε αυτήν των ΗΠΑ, αν
και οι τελευταίες έχουν προφανές πλεονέκτηµα όταν οι υπολογισµοί γίνονται κατά
κεφαλήν, εφόσον ο πληθυσµός της Κίνας
είναι περίπου τετραπλάσιος των ΗΠΑ.
Με βάση τις εκτιµήσεις του ∆ΝΤ, η κινεζική οικονοµία είναι η µόνη µεγάλη οικονοµία του πλανήτη η οποία θα συνεχίσει
να αναπτύσσεται το 2020. Ο αναπτυξιακός ρυθµός της Κίνας θα υποχωρήσει από
κάτι παραπάνω από 6% σε κάτι λιγότερο
από 2%. Παρά την κάµψη του δυναµισµού
της οικονοµίας της –λόγω πανδηµίας–, η
Κίνα θα ενισχύσει τη συγκριτική της θέση
έναντι των ΗΠΑ και της Γερµανίας, οι οποίες αναµένεται να γνωρίσουν µια πτώση
του ΑΕΠ της τάξης του 5% για το 2020.
Γαλλία, Ιταλία, Ηνωµένο Βασίλειο, «παλεύουν» µε διψήφια πτώση του ΑΕΠ.
Για το 2021 το ∆ΝΤ προβλέπει εξαιρετικά
δυναµική ανάπτυξη της κινεζικής οικονοµίας, της τάξης του 8%.
Ήδη τα καλά οικονοµικά νέα που έρχο-

νται από την Κίνα έχουν θορυβήσει τους
Ευρωπαίους και τους Αµερικανούς. Η βιοµηχανική παραγωγή της Κίνας αυξήθηκε τον Νοέµβριο στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δέκα ετών. Η Κίνα
επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού ως «το εργοστάσιο του
κόσµου» και αναπτύσσεται αξιοποιώντας
µια τεράστια εγχώρια αγορά και εξαιρετικές εξαγωγικές επιδόσεις.
Απ’ ό,τι φαίνεται, ο Covid δεν αµφισβήτησε την παγκοσµιοποίηση, αλλά άλλαξε
τη δυναµική της ακόµη περισσότερο υπέρ
της Ασίας και ειδικά της Κίνας.
Ο δείκτης PMI για τη µεταποίηση αυξήθηκε τον Νοέµβριο στις 52,1 µονάδες από
51,4 τον Οκτώβριο. Πρόκειται για την υψηλότερη µέτρηση ενός δείκτη, που αποτυπώνει και την εµπιστοσύνη στην οικονοµία, από τον Σεπτέµβριο του 2017.
Στον τοµέα των υπηρεσιών ο PMI αυξήθηκε στις 56,4 µονάδες, έναντι 56,2 µονάδων τον Οκτώβριο. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο του δείκτη στην Κίνα από
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τον Ιούνιο του 2012.

Τεχνολογική υπεροχή
Η δυναμική ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την
εικόνα της κλυδωνιζόμενης ευρωπαϊκής
οικονομίας και της πιο δυναμικής –αλλά
με στοιχεία μεγάλης αβεβαιότητας– αμερικανικής οικονομίας.
Το βασικό πλεονέκτημα της Κίνας είναι
ότι αντιμετώπισε αποτελεσματικά τον κορονοϊό, ενώ Ευρωπαίοι και Αμερικανοί έχασαν ουσιαστικά τον έλεγχο της πανδημίας και επενδύουν τώρα στον ασφαλή,
γρήγορο και αποτελεσματικό εμβολιασμό. Ακόμη και αν ο εμβολιασμός εξελιχθεί όπως επιδιώκουν η Ε.Ε., το Ηνωμένο
Βασίλειο και οι ΗΠΑ, θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το φθινόπωρο του 2021 για
να δούμε αν θα υπάρξει πλήρης και σταθερή επιστροφή στην οικονομική κανονικότητα. Θα έχουν μεσολαβήσει εκατοντάδες χιλιάδες θάνατοι από κορονοϊό, ενώ
τους τελευταίους μήνες δεν έχει καταγραφεί ούτε ένας θάνατος από κορονοϊό στην
Κίνα.
Στην τηλεδιάσκεψη του G20 που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου
του 2020 ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ πρότεινε στους ηγέτες των άλλων 19
κρατών την υιοθέτηση παγκόσμιου μηχανισμού για τις μετακινήσεις. Θα στηρίζεται στην τεχνολογία των κωδικών QR, η
οποία εφαρμόζεται με επιτυχία στην Κίνα,
και κατά τον Σι θα εξασφαλίσει την υγειονομική ασφάλεια των ταξιδιών και το άνοιγμα των συνόρων.
Ο Κινέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η
πανδημία επιβάλλει την εναρμόνιση της
πολιτικής των κρατών και την υιοθέτηση
«ταχειών διαδικασιών που θα εγγυώνται
την ασφαλή μετακίνηση των ταξιδιωτών».
Κατά τον Σι, οι κώδικες QR «μπορούν να
χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζουν
και να βεβαιώνουν την κατάσταση της υγείας των ταξιδιωτών βάσει των αποτελεσμάτων τεστ νουκλεϊκών οξέων».
Η πρόταση του Κινέζου ηγέτη ανέδειξε το
τεχνολογικό προβάδισμα της Κίνας στην
αντιμετώπιση της πανδημίας. Η τεχνολογία στην οποία αναφέρθηκε («Το Βήμα»,
29/11/2020) αναπτύχθηκε από την Ant
Financial και δοκιμάστηκε στην εφαρμογή ηλεκτρονικών πληρωμών Alipay.
Πρόκειται για εταιρείες που ανήκουν
στον όμιλο του Τζακ Μα.
Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται επίσης στην εφαρμογή WeChat, που ανήκει στην ανταγωνίστρια της Alipay, την
Tencent. Όπως επισημαίνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του Α. Καψύλη στο «Βήμα»,
οι χρήστες «φορτώνουν» και κωδικοποιούν μόνοι τους και με τη θέλησή τους τα
στοιχεία που επιθυμούν να αποθηκεύ-

Το Πεκίνο αξιοποίησε την ψηφιακή
υπεροχή του για τον αποτελεσματικό
έλεγχο της πανδημίας.
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αρχές, τα συνεχή και μαζικά τεστ και η
ψηφιακή καταγραφή των κοινωνικών επαφών των νέων κρουσμάτων διευκολύνθηκαν από τα σταλινικά χαρακτηριστικά
του κινεζικού καθεστώτος. Απόλυτος πολιτικός έλεγχος και συγκεντρωτισμός με
τη βοήθεια των ψηφιακών εφαρμογών.
Από την άλλη, ούτε η κατάσταση που επικρατεί στην Ε.Ε. και στις ΗΠΑ μπορεί να
χαρακτηριστεί ειδυλλιακή.
Η ψηφιακή παρακολούθηση και καταγραφή είναι γεγονός και επηρεάζει άμεσα
την καθημερινότητά μας. Οι στοχευμένες διαφημίσεις που προβάλλονται στην
οθόνη του κινητού μας τηλεφώνου είναι
αποτέλεσμα της καταγραφής και της ανάλυσης των συνηθειών και προτιμήσεών
μας στο διαδίκτυο. Τα στοχευμένα πολιτικά μηνύματα που έδωσαν την εκλογική
νίκη στον Τραμπ το 2016 και διευκόλυναν την υπερίσχυση του «όχι» για την επικράτηση του Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι κι αυτά αποτέλεσμα της συστηματικής παρακολούθησης των απόψεων
και των προτιμήσεων των χρηστών του διαδικτύου.
Οι Κινέζοι έχουν προχωρήσει περισσότερο, αξιοποιώντας και τα χαρακτηριστικά
του καθεστώτος, στον δρόμο που ήδη κινούνται Ευρωπαίοι και Αμερικανοί.

Μέτωπο με τις ΗΠΑ
σουν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κώδικες QR
χρησιμοποιούνται, εκτός από την Κίνα,
στη Σιγκαπούρη, στην Αυστραλία και στο
Μεξικό για την αναγκαία ψηφιακή ιχνηλάτηση.
Οι Κινέζοι έχουν φύγει μπροστά σε ζητήματα εφαρμοσμένης τεχνολογίας σε ό,τι
αφορά την πανδημία, ενώ οι Ευρωπαίοι
δεν μπορούν ακόμα να συντονιστούν μεταξύ τους και δεν ξέρουν σε ποια ακριβώς
κατεύθυνση να κινηθούν.
Υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα με την
τεχνολογική, ψηφιακή αναβάθμιση της
Κίνας. Τις περασμένες δεκαετίες ακολουθούσε σε γενικές γραμμές τις ΗΠΑ, αντι-

Κοινός στόχος Ε.Ε.,
ΗΠΑ και ΝΑΤΟ η
εντυπωσιακή ενίσχυση
της παγκόσμιας
επιρροής της Κίνας.

γράφοντας ή και «κλέβοντας», σύμφωνα
με τις καταγγελίες των Αμερικανών, τα επιτεύγματα της υπερδύναμης, ενώ στήριζε
την ανάπτυξη των δικών της πρωταγωνιστών στην ψηφιακή οικονομία σε τεράστιες κρατικές επιδοτήσεις, χρηματοδοτικές διευκολύνσεις και φοροαπαλλαγές.
Τώρα το κινεζικό σύστημα έχει αναπτύξει τη δική του δυναμική, με τους ψηφιακούς κολοσσούς να αυτοχρηματοδοτούνται λόγω της τεράστιας εμπορικής τους επιτυχίας και να έχουν αφήσει πίσω τους,
σε πολλά ζητήματα, τους Αμερικανούς ανταγωνιστές τους. Σε γενικές γραμμές
μπορούμε να πούμε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν το ψηφιακό προβάδισμα, αλλά η δυναμική ευνοεί την Κίνα. Η Ε.Ε. είναι πολύ
πίσω, στην 3η θέση, χωρίς ιδιαίτερες φιλοδοξίες σε έναν τομέα που θα προσδιορίσει το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας.

Το ζήτημα των δικαιωμάτων
Οι Ευρωπαίοι δεν δέχονται να αξιοποιήσουν την κινεζική εμπειρία στην αντιμετώπιση της πανδημίας γιατί θεωρούν ότι
στηρίζεται και σε μεθόδους –όπως είναι η
ψηφιακή παρακολούθηση που πρότεινε
σε παγκόσμιο επίπεδο ο Σι– οι οποίες απειλούν τον ιδιωτικό χώρο και τα δικαιώματα των πολιτών.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο αυστηρός
εγκλεισμός που επέβαλαν οι κινεζικές

Σε αυτό το δύσκολο για την Ε.Ε. περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάστηκε πρόταση για μια «νέα ατζέντα Ε.Ε.ΗΠΑ για την παγκόσμια αλλαγή». Πρόκειται για ένα κείμενο 11 σελίδων, σημεία
του οποίου δημοσίευσαν οι «Financial
Times», με το οποίο προτείνεται η αναβάθμιση της συνεργασίας Ε.Ε.-ΗΠΑ σε
τομείς μεγάλου δημόσιου ενδιαφέροντος
και στρατηγικής σημασίας.
Φιλοδοξία των Βρυξελλών είναι να βάλουν τέλος στις περιττές τριβές που χαρακτήρισαν την περίοδο Τραμπ και να ανοίξουν νέους δρόμους για το διατλαντικό εμπόριο, την τεχνολογική συνεργασία, τη
ρύθμιση της ψηφιακής οικονομίας, την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής και την
καταπολέμηση της πανδημίας.
Από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει η ανησυχία για τις «αυταρχικές δυνάμεις» και τις «κλειστές οικονομίες», οι οποίες εκμεταλλεύονται την
ελευθερία στην οποία στηρίζονται οι κοινωνίες μας.
Επιδιώκεται η συμφωνία με τις ΗΠΑ στην
εκτίμηση ότι η Κίνα αποτελεί την υπ’ αριθμόν 1 στρατηγική πρόκληση που αντιμετωπίζουν και πως η αντιμετώπιση της
διαρκώς αυξανόμενης διεθνούς επιρροής
της και ορισμένων δυναμικών έως επιθετικών πρωτοβουλιών που παίρνει στην ευρύτερη περιοχή της μπορεί να επιτευχθεί
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μόνο μέσα από μια κοινή προσπάθεια.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί επίσης
μια συνεννόηση με τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά
την ψηφιακή οικονομία υπό την πίεση
του προβαδίσματος που έχει αποκτήσει η
Κίνα στις τεχνολογίες 5G. Όπως επισημαίνεται στο επίσημο κείμενο, «αν χρησιμοποιήσουμε την επιρροή που έχουμε και οι
δύο, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε
έναν διατλαντικό τεχνολογικό χώρο που
θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο ενός
ευρύτερου συνασπισμού δημοκρατιών».
Για να διευκολύνουν τη συνεννόηση με
τις ΗΠΑ, οι Ευρωπαίοι αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι πρόθυμοι να αποφύγουν
μονομερείς ενέργειες για την επιβολή φορολογίας στους ψηφιακούς κολοσσούς
των ΗΠΑ μέχρις ότου επιτευχθεί ένας αμοιβαία αποδεκτός συμβιβασμός.
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για μια «νέα ατζέντα Ε.Ε.-ΗΠΑ» θα συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. που
θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Δεκεμβρίου. Οι Ευρωπαίοι στηρίζουν και
την πρόταση του νεοεκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ για μια σύνοδο κορυφής
των δημοκρατικών χωρών, προκειμένου
να αναζωογονηθεί η παγκόσμια συμμαχία εταίρων με παρεμφερή πολιτική φιλοσοφία.
Οι Βρυξέλλες ειδικεύονται σε ενδιαφέρουσες εκθέσεις και προτάσεις, οι οποίες
όμως δεν έχουν πάντα την ανάλογη συνέχεια. Η συνεργασία Ε.Ε.-ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της κινεζικής πρόκλησης θεωρείται εντελώς αναγκαία και από τις δύο
πλευρές.
Το λάθος στρατηγικής σημασίας που
έκανε ο πρόεδρος Τραμπ είναι ότι άνοιξε
μέτωπο με την Κίνα, ταυτόχρονα και με
την Ε.Ε. Παράλληλα, περιόρισε την οικονομική συνεργασία με παραδοσιακούς
συμμάχους των ΗΠΑ, όπως είναι η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Αυστραλία, προσφέροντας την ευκαιρία στο Πεκίνο να
συνάψει συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας, ενισχύοντας την επιρροή του στον
ευρύτερο γεωπολιτικό του χώρο.
Είναι αυτονόητο ότι οι ΗΠΑ και η Ε.Ε.
δεν μπορούν να ανακόψουν –η καθεμία
μόνη της και έχοντας μεταξύ τους διαφορές– τη δυναμική άνοδο της Κίνας. Η στενότερη συνεργασία τους, όμως, περνάει
υποχρεωτικά από τη ρύθμιση των σημαντικών διαφορών που έχουν μεταξύ τους.
Αυτές περιλαμβάνουν την τεχνολογική
κυριαρχία των ΗΠΑ σε βάρος της Ε.Ε., το
μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα της Ε.Ε. –
και ειδικά της Γερμανίας– στις συναλλαγές με τις ΗΠΑ, την απροθυμία των Ευρωπαίων να συμβάλουν επαρκώς στη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών και
στην ενίσχυση του ΝΑΤΟ, την απροθυμία
των Ευρωπαίων να παρέμβουν για τον έ-
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γιση, δεν υποτιμά τα προβλήματα. Με δηλώσεις της έχει τονίσει ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
των κρατικών ενισχύσεων που χορηγεί η
Κίνα στις επιχειρήσεις και πως ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία στην τεχνολογία
και στην ψηφιακή οικονομία δημιουργεί εντάσεις και σε ζητήματα που έχουν
σχέση με την εθνική ασφάλεια.

Παγκόσμιο το ΝΑΤΟ;

Ο Μπάιντεν υπέρ μιας δημοκρατικής
συμμαχίας για κοινή αντιμετώπιση
της Κίνας.
λεγχο των εξελίξεων στην ευρύτερη περιφέρεια της Ε.Ε., που έχει ως αποτέλεσμα
την επιτάχυνση της αμερικανικής αναδίπλωσης.

Ο Μπάιντεν και η συνεργασία
Με βάση τις δηλώσεις που έχει κάνει ο
Τζο Μπάιντεν, δεν πρόκειται να αμφισβητήσει στο άμεσο μέλλον τις αποφάσεις που έχει πάρει ο πρόεδρος Τραμπ,
σε μια προσπάθεια να περιορίσει την ενίσχυση του ρόλου της Κίνας. Ο Τραμπ
προχώρησε σε μια προσωρινή εμπορική
συμφωνία με την Κίνα που προβλέπει τη
θεαματική αύξηση των εισαγωγών αμερικανικών προϊόντων από την Κίνα και συνδυάζεται με αύξηση των δασμών που επιβάλλονται στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ. Παρά τις δυναμικές
πρωτοβουλίες του Τραμπ, το εμπορικό
έλλειμμα στις συναλλαγές των ΗΠΑ με
την Κίνα παρέμεινε, μέχρι το 2019, αμετάβλητο σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα.
Οι υπολογισμοί για το 2020 επηρεάζονται
από τις συνέπειες της πανδημίας. Είναι
φανερό όμως ότι η Κίνα δεν φάνηκε συνεπής στις υποχρεώσεις που ανέλαβε, γι’
αυτό και ο Μπάιντεν δεν έχει κανέναν
λόγο να χαλαρώσει την πολιτική που ακολουθούν οι ΗΠΑ.
Απ’ ό,τι φαίνεται, θα κινηθεί σε τρεις κατευθύνσεις.
Πρώτον, θα επιδιώξει καλύτερη συνεννόηση με την Ε.Ε. και στενότερη συνεργασία με συμμάχους των ΗΠΑ, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Αυστραλία.
Έτσι, θα προκύψει η συμμαχία των δημοκρατικών χωρών που θα συνεργαστούν
στον σταδιακό περιορισμό της επιρροής
της Κίνας.
Δεύτερον, θα προχωρήσει σε ένα φιλό-

δοξο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
στην έρευνα, στην ανάπτυξη, στη βασική
και ψηφιακή υποδομή, στην εκπαίδευση,
για να ενισχύσουν οι ΗΠΑ τη συγκριτική
τους θέση έναντι της Κίνας.
Τρίτον, ο Μπάιντεν θεωρείται ηγέτης του
διαλόγου και είχε συνεργαστεί στενά με
τον Κινέζο πρόεδρο Σι την περίοδο που
ήταν και οι δύο αντιπρόεδροι των χωρών
τους. Έχοντας δημιουργήσει μια ευρύτερη
συμμαχία δημοκρατικών χωρών και έχοντας ενισχύσει τη συγκριτική θέση των
ΗΠΑ μέσω των δημοσίων επενδύσεων,
θα επιδιώξει στη συνέχεια τη συνεννόηση με την Κίνα όχι από θέση διπλωματικής αδυναμίας και με λογική νεο-απομονωτισμού, όπως έκανε ο Τραμπ, αλλά από
θέση ισχύος και με μια παγκοσμιοποιημένη λογική στα μέτρα της Δύσης.
Ανάλογη αναμένεται να είναι η προσέγγιση της Τζάνετ Γέλεν, της έμπειρης οικονομολόγου που θα αναλάβει το υπουργείο
Οικονομικών επί προεδρίας Μπάιντεν. Η
Γέλεν υπήρξε επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ επί Ομπάμα
και αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στις
οικονομικές διαπραγματεύσεις της Ουάσινγκτον με το Πεκίνο.
Υποστηρίζει με συνέπεια την ανάπτυξη
του συστήματος διεθνούς συνεργασίας,
στο οποίο πρωταγωνίστησαν οι ΗΠΑ
κατά τη διάρκεια των περασμένων δεκαετιών, και θεωρεί χρήσιμη την εμπορική συμφωνία που συνήψε η κυβέρνηση
Τραμπ με το Πεκίνο στις αρχές του 2020.
Εκτιμά πως πρόκειται για μια αναγκαία
«εκεχειρία» που εξασφαλίζει τον απαραίτητο χρόνο για να οργανωθούν τα επόμενα βήματα στη συνεννόηση και τη συνεργασία με την Κίνα.
Παρά την εποικοδομητική της προσέγ-

Στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ συζητήθηκε
η έκθεση της Επιτροπής Σοφών για το
μέλλον της Συμμαχίας σε ορίζοντα δεκαετίας.
Η έκθεση «ΝΑΤΟ 2030» –την οποία συνέταξε η επιτροπή από πρώην κορυφαίους πολιτικούς– παρουσιάζει σε 60 σελίδες τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Συμμαχία και καταλήγει σε 138
προτάσεις, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης
του διεθνούς ρόλου της.
Η έκθεση θα αποτελέσει τη βάση συζήτησης στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ μετά
την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ
από τον Μπάιντεν.
Ενώ η Ρωσία παραμένει ο βασικός στρατηγικός αντίπαλος του ΝΑΤΟ, η έκθεση
επισημαίνει τα προβλήματα που δημιουργεί με την ισχύ και την πολιτική της η
Κίνα. Οι συντάκτες της έκθεσης δεν την αντιμετωπίζουν τόσο ως οικονομικό ανταγωνιστή και εταίρο όσο ως την ανερχόμενη δύναμη αυτού του αιώνα με επεκτατικές διαθέσεις και ένα αντίπαλο πολιτικό
σύστημα.
Υπογραμμίζεται η ανάγκη μιας παγκόσμιας στρατηγικής θεώρησης σε ό,τι
αφορά το ΝΑΤΟ, όπως και η ενίσχυση
της συνεργασίας με φίλες χώρες του Ειρηνικού και του Ινδικού, που μπορούν να
συμβάλουν στον περιορισμό της κινεζικής
επιρροής.
Ε.Ε., ΗΠΑ και ΝΑΤΟ εστιάζουν στη νέα
στρατηγική πρόκληση που αποτελεί για
τη Δύση η εντυπωσιακή ανάπτυξη και επιρροή της Κίνας.

Το ΝΑΤΟ επιδιώκει
διεύρυνση του ρόλου
του στα πλαίσια του
ανταγωνισμού με την
Κίνα.
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συνέντευξη

Σ

τη γερµανική υποστήριξη
των θέσεων και της στάσης της Τουρκίας έναντι
της Ελλάδας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, αλλά και
της Γαλλίας σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, αποδίδει
ο πρέσβης επί τιµή Αλέξανδρος Μαλλιάς την
αποθράσυνση που καταλογίζει στον Τούρκο
πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και στην ηγετική οµάδα στη γειτονική χώρα.
Ο κ. Μαλλιάς κρίνει ότι η συγκεκριµένη γερµανική πολιτική έχει αποδυναµώσει το κύρος,
την εµβέλεια και την αξιοπιστία της Ε.Ε. έναντι
της Τουρκίας και όχι µόνο, όπως επισηµαίνει χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα κάνει
την εκτίµηση ότι αυτή η γερµανική στάση
δεν θα αλλάξει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της επόµενης εβδοµάδας.
Ο κ. Μαλλιάς εµφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός σχετικά µε τις προσδοκίες που µπορεί
να έχει η χώρα µας από τις ρήτρες αλληλεγγύης στις ευρωπαϊκές συνθήκες και προτείνει να επιδιώξει η Ελλάδα την υπογραφή διµερών συµφωνιών αµυντικής συνεργασίας
µε ρήτρα αµοιβαίας στρατιωτικής συνδροµής, αρχής γενοµένης από τη Γαλλία, ενώ υπενθυµίζει ότι στην πρόσφατη αντιπαράθεση
µε την Τουρκία µεγαλύτερη κατανόηση και
στήριξη στην πράξη είχαµε πρόσφατα από
χώρες όπως τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα
παρά από ορισµένους φυσικούς µας εταίρους και συµµάχους.
Για ποιους λόγους η Γερµανία είναι τόσο
συγκαταβατική απέναντι στις επιλογές στην
εξωτερική πολιτική της Άγκυρας;
Κατ’ αρχήν η ρίζα του σύγχρονου προβλήµατος –του κακού, αν θέλετε– είναι η προ
πενταετίας (2015) παράδοση µε απόφαση
της καγκελαρίου, κ. Άνγκελα Μέρκελ, στον
πρόεδρο της Τουρκίας, κ. Ερντογάν, του σηµαντικού όπλου που ονοµάζεται «προσφυγικό-µεταναστευτικό». Της κοινής θέσης της
Ε.Ε. και της δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας προηγήθηκε η συµφωνία Βερολίνου-Άγκυρας.
Από τη στιγµή εκείνη ο πρόεδρος Ερντογάν
αξιοποίησε τον µεγάλο µοχλό πίεσης που απέκτησε και τον χρησιµοποιεί συνεχώς σε
βάρος της Ε.Ε. και των πολιτικών ηγεσιών
των κρατών-µελών. Στην πραγµατικότητα, η
Ε.Ε. παρέδωσε στην Τουρκία ένα άνευ προηγουµένου µοχλό πίεσης. Αυτό το «όπλο» συστηµατικά ο κ. Ερντογάν το στρέφει απέναντι
στο Βερολίνο. Με αρκετή επιτυχία, οµολογώ.
Η Ε.Ε. όµως του έδωσε τη δυνατότητα, µαζί
µάλιστα µε σοβαρές οικονοµικές παροχές.
Πόσο πιθανό είναι η συγκεκριµένη επιλογή της καγκελαρίου να έχει και εσωτερικά κίνητρα;
Υπάρχει η ανησυχία –υπαρκτή– των γερµανικών αρχών και πολιτικών για την έντονα παρεµβατική πολιτική της ερντογανικής Τουρκίας προς την κατεύθυνση των τουρκικής
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Στηριζόµαστε κυρίως στις
δικές µας δυνάµεις, δηλαδή
στην πολιτική βούληση,
στην αµυντική ισχύ και στη
διπλωµατικο-στρατιωτική
µας αποτροπή.

Αλέξανδρος
Μαλλιάς,
πρέσβης ε.τ.

«Να υπογράψουµε
µε τη Γαλλία συνθήκη
αµυντικής συνεργασίας
µε ρήτρα στρατιωτικής
συνδροµής»
ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
καταγωγής πολιτών της Γερµανίας. Καίτοι
δεν ευθυγραµµίζονται όλοι µε την πανοθωµανική πολιτική του προέδρου Ερντογάν, εντούτοις, σύµφωνα και µε γερµανικές αναλύσεις που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας, η Τουρκία ασκεί σηµαντική επιρροή.
Πάντως, οι σχέσεις Γερµανίας-Τουρκίας
είναι παραδοσιακά φιλικές…
Καίτοι δεν µου αρέσει να αναφέροµαι σε «πατροπαράδοτες» φιλίες αλλά µόνο σε συµφέροντα, γεγονός είναι ότι υπάρχει διαχρονικά
ένα ιστορικό κεκτηµένο, ένα θετικό ιστορικό
υπόβαθρο στις σχέσεις Βερολίνου-Άγκυρας
πάνω από 100 χρόνια. Η Ιστορία αναµφίβολα
παίζει κάποιον ρόλο, άλλοτε µικρότερο άλλοτε καταλυτικό, στην κατανόηση των διαθέσεων των λαών και των αποφάσεων και
θέσεων των πολιτικο-οικονοµικών τους ελίτ.
Σηµειωτέον ότι κατά την τελευταία πενταετία ο κ. Ερντογάν έχει µιλήσει επανειληµµένα µε προσβλητικά λόγια για τη Γερµανία,
την ηγεσία της και τον λαό της (παραλληλισµός µε ναζί κ.λπ.). Εντούτοις, η αντίδραση

ήταν υποτονική.
Αυτό έχει δηµιουργήσει και οικονοµικές
εξαρτήσεις;
Οι οικονοµικές σχέσεις –περιλαµβάνω και τα
οφέλη από τις εξαγωγές οπλικών συστηµάτων– της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γερµανίας µε την Τουρκία είναι πολύ σηµαντικές. Με κανέναν τρόπο το Βερολίνο δεν
θα ήθελε να χάσει το προνοµιακό µερίδιο της
τουρκικής αγοράς –εξαγωγές και επενδύσεις– που από µακρού κατέχει.
Είναι όλα αυτά που οδηγούν την Τουρκία
στο να αποδέχεται τη Γερµανία ως τίµιο
µεσολαβητή;
∆υστυχώς, η γερµανική υποστήριξη των θέσεων και της στάσης της Τουρκίας έναντι της
Ελλάδος, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, αλλά
και της Γαλλίας σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, έχει αποθρασύνει τον κ. Ερντογάν και την
οµάδα του και έχει αποδυναµώσει το κύρος,
την εµβέλεια και την αξιοπιστία της Ε.Ε. έναντι της Τουρκίας και όχι µόνο.

Ποιες γερµανικές θέσεις συγκεκριµένα
δηµιούργησαν αυτό το κλίµα;
Θέλω να θυµίσω ότι η Γερµανία απέκλεισε
την Ελλάδα από τη ∆ιάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη (Ιανουάριος 2020), δίνοντας
προνοµιακό ρόλο στην Τουρκία, παρά τα ζηµιογόνα γα τα συµφέροντά µας τουρκο-λιβυκά σύµφωνα. Πρόσφατα αποστασιοποιήθηκε, αποδοκιµάζοντας µάλιστα την υπογραφή της συµφωνίας οριοθέτησης της ΑΟΖ
µε την Αίγυπτο. Επίσης, αντιτάχθηκε, δηµόσια µάλιστα, στη στρατιωτική συνδροµή και
παρουσία της Γαλλίας στη ΝΑ Μεσόγειο στο
πλευρό της Ελλάδος και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ενώ επιπλέον δυσφορεί για τη
σηµαντική ενίσχυση της ελληνο-γαλλικής
συνεργασίας στον τοµέα των εξοπλιστικών.
Είναι αυτή η στάση που οδήγησε στις πρόσφατες δηλώσεις του κ. ∆ένδια σχετικά
µε τις γερµανικές επιλογές;
Αυτά που αναφέρω είναι δηµόσια και γνωστά. Προφανώς καλύτερα εµού γνωρίζει η
κυβέρνηση τη στάση του Βερολίνου. Απολύτως συναφής και αιτιολογηµένη είναι η πρόσφατη δήλωση απογοήτευσης για τον ρόλο
της γερµανικής προεδρίας του υπουργού Εξωτερικών, κ. Νίκου ∆ένδια, ενός καταξιωµένου κοινοβουλευτικού και συνετού πολιτικού.
Θα µπορούσε να αλλάξει η γερµανική στάση
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της επόµενης
εβδοµάδας;
∆εν έχω στοιχεία υπόψη µου που να δικαιολογούν ότι το Βερολίνο δεν θα επιδιώξει στο
τέλος της προεδρίας του στην Ε.Ε. να επικυρώσει την προβληµατική εικόνα που εξέπεµπε, ειδικά ως προς την Τουρκία.
Τι επιπτώσεις µπορεί να έχει αυτή η εµµονή για την Ε.Ε.;
Το πρόβληµα της Ε.Ε. είναι σήµερα µετρήσιµο: αν µε οποιαδήποτε προσχήµατα δεν επιβεβαιωθεί στην πράξη η βούληση λήψης
αναγκαίων και εύστοχων µέτρων κατά συγκεκριµένων επιθετικών πολιτικών της Τουρκίας, τότε πράγµατι η Ε.Ε. θα είναι ο µεγάλος
χαµένος. Περισσότερο από την Ελλάδα και
την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. ∆ιότι εµείς ήδη
γνωρίζουµε ότι στις δικές µας δυνάµεις, δη-
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λαδή στην πολιτική βούληση, στην αμυντική
ισχύ και βέβαια στη διπλωματικο-στρατιωτική μας αποτροπή, στηριζόμαστε κυρίως.
Πόσο κατανοητό μπορεί να είναι διεθνώς
το ελληνικό αίτημα για εμπάργκο στις εξαγωγές οπλικών συστημάτων στην Τουρκία;
Θεωρώ ότι είναι απόλυτα ορθή η πρωτοβουλία
της ελληνικής κυβέρνησης να προτάξει αυτή τη
στιγμή το πάγωμα (εμπάργκο) εξαγωγής συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων (π.χ. γερμανικά υποβρύχια) προς την Τουρκία. Αλήθεια,
ποιοι είναι οι στόχοι της επικίνδυνης επιθετικής και μιλιταριστικής πολιτικής της Τουρκίας
στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο; Ελλάδα, Κύπρος,
Γαλλία, Ισραήλ… Επίσης, στόχοι προφανώς θα
είναι και τα σκάφη επιφανείας κρατών-μελών
της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ που μετέχουν διαφόρων

συνέντευξη
αποστολών. Όπως, για παράδειγμα, είναι και
η αποστολή «Ειρήνη» για τον έλεγχο επιβολής
του επιβληθέντος με ομόφωνες αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών εμπάργκο όπλων στη Λιβύη. Αλήθεια,
πώς ακούγεται αυτό;
Δεν δείχνετε να αξιολογείτε σοβαρά τις
δηλώσεις αλληλεγγύης…
Γνωρίζουμε ότι κατά το διάστημα της εξάμηνης προεδρίας της Γερμανίας στην Ε.Ε. (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020), δυστυχώς, οι διακηρυκτικές διαβεβαιώσεις περί αλληλεγγύης
κ.λπ. αναιρέθηκαν, αν δεν υπονομεύτηκαν,
κατά κανόνα από συγκεκριμένες πράξεις
αξιωματούχων της Γερμανίας. Επίσης, από
τη στάση του αφερέγγυου κ. Ζοσέπ Μπορέλ, ο οποίος, λόγω της θέσης του, θεωρη-

τικά θα όφειλε να ενεργεί ως υπουργός Εξωτερικών της Ε.Ε. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω. Δεν είναι ευχάριστο να το λέει αυτό
ένας ευρωπαϊστής. Είναι όμως η αλήθεια.
Κατά τη δική σας εκτίμηση, ποια πρέπει
να είναι η στρατηγική;
Εκτιμώ ότι τόσο η Γερμανία όσο και υπό την
ενθάρρυνσή της συγκεκριμένοι εκπρόσωποι
ευρωπαϊκών θεσμών (Μπορέλ κ.λπ.) λόγω
μεν εκφράζουν ανέξοδη αλληλεγγύη, έργω
δε ή λόγω αδράνειας ανέχονται και επιτρέπουν την επιθετική πολιτική της Τουρκίας.
Άρα, με τις επικρατούσες σήμερα συνθήκες (rebus sic stantibus), στρατηγικός στόχος της Ελλάδος ας είναι η υπογραφή διμερών συνθηκών αμυντικής συνεργασίας
που να περιέχουν και τη ρήτρα αμοιβαίας
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στρατιωτικής συνδρομής. Καίτοι γνωρίζω
κάποιες επιφυλάξεις, θεωρώ ότι πρωτίστως καλό θα ήταν να υπογράψουμε με
τη Γαλλία. Είναι αντιληπτό ότι στην πράξη
το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ δεν μας καλύπτει σε
σχέση με την Τουρκία. Επίσης, οι περί αλληλεγγύης ουσιαστικές ρήτρες που περιλαμβάνονται στις συνθήκες της Ε.Ε. μένει
να αποδειχθούν στην πράξη.
Ακόμη και εκτός συμμαχιών;
Ας θυμηθούμε ότι στην αντιπαράταξη και
αντιπαράθεση με την Τουρκία μεγαλύτερη
κατανόηση και στήριξη στην πράξη είχαμε
πρόσφατα από χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρά από ορισμένους φυσικούς μας εταίρους και συμμάχους. Στην
κατεύθυνση αυτή πρέπει να συνεχίσουμε.

Η Ε.Ε. μπροστά στις αποφάσεις για τις σχέσεις με την Τουρκία
ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΗΣ

O

συντονισμός στην αντιμετώπιση της νόσου Covid-19, η κλιματική
αλλαγή, η ασφάλεια και οι εξωτερικές σχέσεις, κυρίως με την Τουρκία,
είναι τα κύρια θέματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που συνεδριάζει
την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή (10-11 Δεκεμβρίου).
Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, στη σύνοδο του Οκτωβρίου 2020 το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο είχε αποφασίσει ότι στη σύνοδο του Δεκεμβρίου θα επανεξετάσει
την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις με την Άγκυρα.
«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις
και θα επανέλθει αναλόγως και θα λάβει αποφάσεις κατά περίπτωση, το
αργότερο κατά τη σύνοδό του του Δεκεμβρίου» ανέφεραν τα Συμπεράσματα
της συνόδου του Οκτωβρίου, στα οποία περιλαμβάνονταν επτά σημεία για τις
σχέσεις της Ε.Ε. με την Τουρκία.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα Συμπεράσματα ήταν μία πολύ δύσκολη
διαπραγμάτευση και το τελικό κείμενο που υιοθετήθηκε είναι πολύ καλύτερο
για τις θέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου από αυτό που αρχικά είχε προταθεί.
Στις δηλώσεις του μετά τη σύνοδο ο πρωθυπουργός είχε εκφράσει την
ικανοποίηση της Ελλάδας, προσθέτοντας πως κατέστη σαφές ποιες θα είναι οι
επιπτώσεις στην περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει αυτή τη συμπεριφορά,
και είχε διαβεβαιώσει ότι η Ελλάδα προσμένει «το συντομότερο δυνατό την
έναρξη των διερευνητικών επαφών, όπως τα δύο μέρη έχουν δεσμευτεί».
Λίγο αργότερα, στο τέλος Οκτωβρίου, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς
Στόλτενμπεργκ, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν να μην
πραγματοποιήσουν τις ασκήσεις που είχαν εξαγγείλει για τις 28-29 Οκτωβρίου
και άφησε να διαφανεί ότι συνεχίζονται οι διεργασίες προκειμένου οι δύο
χώρες να καταλήξουν στο τραπέζι του διαλόγου και σε διερευνητικές επαφές.
Όμως η ελληνική πλευρά είχε καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να
προσχωρήσει σε συνομιλίες όσο το Oruc Reis κινείται στη Μεσόγειο, ενώ η
τουρκική πλευρά ήθελε τις επαφές παρά το Oruc Reis.
Στις 28 Νοεμβρίου, σε συνέντευξή του στο Politico, o υπουργός Εξωτερικών,
Νίκος Δένδιας, είχε πει ότι αδυνατεί να καταλάβει «τον δισταγμό της
Γερμανίας να χρησιμοποιήσει την τεράστια ισχύ που η οικονομία της έχει
για να δώσει ένα σαφές παράδειγμα ότι οι χώρες πρέπει να υπακούουν στο

διεθνές δίκαιο» και είχε χαρακτηρίσει ως ορισμό της λέξης «αντίφαση» το ότι
η Γερμανία «παρέχει επιθετικά όπλα σε μια χώρα που απειλεί την ειρήνη και
τη σταθερότητα δύο χωρών της Ε.Ε.».
To Oruc Reis απεσύρθη στο λιμάνι της Αττάλειας στις 29 Νοεμβρίου, αλλά
ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου,
είχε διευκρινίσει ότι «το όψιμο ενδιαφέρον της Τουρκίας να δείξει καλές
προθέσεις λίγο πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν αρκεί για να ξεκινήσει
ο ελληνοτουρκικός διάλογος».
Μένει τώρα στο Συμβούλιο να κρίνει την πρόβλεψη στην παράγραφο 20
των Συμπερασμάτων, σύμφωνα με την οποία «σε περίπτωση ανανεωμένων
μονομερών ενεργειών ή προκλήσεων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου,
η Ε.Ε. θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή
της, μεταξύ άλλων σύμφωνα με το άρθρο 29 της ΣΕ.Ε. και το άρθρο 215 της
ΣΛΕ.Ε., προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα
των κρατών-μελών της».
Παράλληλα, όμως, στο Συμβούλιο θα ακουστούν κι άλλες απόψεις για
τις σχέσεις με την Τουρκία, ανάμεσα στις οποίες είναι και η διακοπή της
ενταξιακής διαδικασίας.
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, για τον Covid το Συμβούλιο θα προβεί σε
απολογισμό της κατάστασης και θα συζητήσει για τη συνολική προσπάθεια
συντονισμού κατά της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών
για τα εμβόλια, για την καθυστέρηση στην έγκριση των οποίων εκφράζεται
δυσφορία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και για τα τεστ, καθώς και για
τη σταδιακή άρση των περιορισμών.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιδιώξουν να συμφωνήσουν έναν νέο στόχο
για τη μείωση των εκπομπών ρύπων στην Ε.Ε. με ορίζοντα το 2030, έτσι
ώστε η Ε.Ε. να είναι σε θέση να υποβάλει πριν από το τέλος του 2020 την
επικαιροποιημένη της εθνικά καθορισμένη συνεισφορά στη σύμβαση-πλαίσιο
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσει ζητήματα ασφάλειας και ιδίως την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού, μεταξύ άλλων
και στο διαδίκτυο.
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πολιτική

O ΤΣΊΠΡΑΣ ΌΜΗΡΟΣ
ΤΩΝ ΦΑΝΑΤΙΚΏΝ
ΤΗΣ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ
ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΗΣ

«Ε

γώ
πάντοτε
ήμουν από τους
εχέφρονες» φέρεται να απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, όταν
κάποιος από τους συνομιλητές του του
έθεσε τις προηγούμενες ημέρες το ζήτημα
των ακραίων φωνών που δείχνουν, ακόμη
και χωρίς τις παρεμβάσεις του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, να καθορίζουν τη δημόσια παρουσία
του κόμματος.
Όμως την ίδια στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός προσπαθούσε να οικοδομήσει το προφίλ του statesman, μη διστάζοντας να παραπέμψει και στην επιλογή του
να υπογράψει τη Συνθήκη των Πρεσπών
παρά τις αντιδράσεις, την αντιπολιτευτική
ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ καθόριζαν δημοσιεύματα εφημερίδων, οι ιδιοκτησίες των οποίων έχουν δικαστικές εμπλοκές, άγνωστου ακόμη βάθους.
Το πιο σημαντικό θέμα ανέδειξε ο ίδιος
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας στη
Βουλή με αφορμή το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας», έκανε λόγο για
εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας.
«Κάθε μέρα και μια νέα αποκάλυψη ρίχνει

περισσότερο φως στις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης» είπε ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μάλιστα έστειλε τη συγκεκριμένη αποστροφή και σε tweet από
τον προσωπικό του λογαριασμό.
Η τελευταία αποκάλυψη στην οποία αναφερόταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αφορούσε το παράλληλο σύστημα καταγραφής
κρουσμάτων του κορονοϊού.
«H τελευταία αφορά το παράλληλο σύστημα καταγραφής κρουσμάτων, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να έχει στοιχεία απολύτως αμφισβητήσιμα τόσο ως προς το μέγεθος όσο και ως προς τη χρονικότητα» είπε
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εμμένοντας στην
προσπάθειά του να προσφέρει κάλυψη
στην επιτροπή των λοιμωξιολόγων, την
ίδια στιγμή που μέλη της Επιτροπής όχι
μόνο διέψευδαν ότι υπήρχε τέτοιο θέμα
αλλά εξέφραζαν και την ενόχλησή τους.
«Επομένως, νομίζω ότι αυτός ο θόρυβος
που γίνεται δεν βοηθάει καθόλου, μα καθόλου την κοινή μας προσπάθεια που κάνουμε και σαν επιτροπή και σαν ΕΟΔΥ»
δήλωσε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και
μέλος της Επιτροπής Νίκος Σύψας, ενώ
άλλα μέλη της Επιτροπής εξέφραζαν την
έκπληξή τους, δηλώνοντας ότι αδυνατούν
να κατανοήσουν τι ακριβώς θα εξυπηρετούσε μια τέτοια διπλή καταγραφή.
Όμως, παρά το γεγονός ότι κανένα μέλος
της Επιτροπής δεν είχε εκφράσει διαφορε-

τική άποψη, ο κ. Τσίπρας στη δήλωση που
είχε κάνει πριν μιλήσει στη Βουλή είχε πει:
«Η χώρα μας καταγράφει καθημερινά αρνητικά ρεκόρ σε ανθρώπινες απώλειες και
μέλη της Επιτροπής καταγγέλλουν αδιαφάνεια και ελλιπή ή καθυστερημένη ενημέρωση», κατονομάζοντας μάλιστα και
την πηγή της αποκάλυψης, την εφημερίδα
«Δημοκρατία».
Όμως πρόκειται για μία εφημερίδα της οποίας τα πρωτοσέλιδα μάλλον απέχουν
από τον χαρακτηρισμό του «εχέφρονος»
που ο κ. Τσίπρας επιφυλάσσει για τον
εαυτό του. Πολλοί συνδέουν τη συγκεκριμένη στάση της εφημερίδας με τις δικαστικές περιπέτειες τις οποίες έχει η ιδιοκτησία της σε σχέση με την έρευνα για την υπόθεση Novartis και τις σχέσεις της με τον
ελεγχόμενο, δικαστικά πλέον, πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη
Παπαγγελόπουλο, αλλά και την απομακρυσμένη από τη θέση της επικεφαλής της
Εισαγγελίας για την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη.
Για το θέμα εκλήθησαν τα πολιτικά στελέχη της Υγείας στην Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής και η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας διέταξε σχετική έρευνα,
η οποία απεσύρθη. Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, από μείζον πολιτικό θέμα, η υπόθεση κρίθηκε με ψυχολογικούς όρους,
καθώς, όπως είπε ο κ. Δημήτρης Βαρνάβας, μέλος του διοικητικού συμβουλίου
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, δεν
ήταν θέμα αδιαφάνειας αλλά κρυψίνοιας.
«Η κυβέρνηση ακολουθεί μια κρυψίνοια
με τα στοιχεία, που εντείνει τη συνωμοσιολογία» είπε ο κ. Βαρνάβας, παραδοσιακό
στέλεχος της Αριστεράς στον χώρο της Υγείας.
Αλλά και το δεύτερο μείζον θέμα στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ των τελευταίων ημερών,
η φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη με τους
άλλους περιπατητές στην Πάρνηθα, αποτέλεσε επίσης αποκάλυψη εφημερίδας, την
οποία υιοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με
ανακοίνωση του κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης «έσπασε την καραντίνα και φωτογραφιζόταν αγκαλιά με κόσμο χωρίς μάσκα
και μέτρα προστασίας, την ώρα που έχουμε
κάθε μέρα αρνητικό ρεκόρ σε ανθρώπινες
απώλειες».
Αυτή τη φορά ήταν αποκάλυψη της εφημερίδας «Documento», ο εκδότης της οποίας
έχει εμπλοκή στην υπόθεση της δημιουργίας του σκανδάλου Novartis, αλλά και στη
χρηματοδότησή της από τα 3 εκατ. ευρώ
που ζητά πίσω από τον Χρήστο Καλογρίτσα ο Όμιλος Χούρι, σε μια υπόθεση που
λέγεται ότι σύντομα θα φτάσει στη Βουλή.
Μάλιστα, όταν ο βουλευτής της ΝΔ Κωνσταντίνος Μπογδάνος είπε ότι θεωρεί «κακόβουλους τους κυρίους οι οποίοι σταμάτησαν τον πρωθυπουργό και τη σύζυγό
του» και επισήμανε ότι το βίντεο από τη
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συνάντηση στην Πάρνηθα ανέβηκε στο
«Documento» δύο ώρες μετά τη συνάντηση, η εφημερίδα περιορίστηκε απλώς
να πει ότι «ευτυχώς ο κ. Μπογδάνος δεν επικαλέστηκε τους εξωγήινους ως υπαίτιους
για τις φωτογραφίες αυτές».
Το τρίτο θέμα που ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ την
τελευταία εβδομάδα, καθώς το επικαλέστηκαν δύο βουλευτές της Θεσσαλονίκης,
ο υποψήφιος περιφερειάρχης Χρήστος
Γιαννούλης και η υποψήφια δήμαρχος Κατερίνα Νοτοπούλου, η τοπική οργάνωση
του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η γραμματέας της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κ. Όλγα Γεροβασίλη, ήταν προϊόν μέσων ενημέρωσης
και συγκεκριμένα των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, στα οποία γνωστά τρολ του διαδικτύου σχολίασαν ειρωνικά την αγορά
από τον πρωθυπουργό ενός τσουρεκιού
από κεντρικό ζαχαροπλαστείο της Θεσσαλονίκης.
«Ούτε φυσικά ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να
συνεχίσει να φωτογραφίζεται αμέριμνος
είτε στις ποδηλατάδες του είτε αγοράζοντας τσουρέκια» είπε η κ. Γεροβασίλη.
Το ερώτημα το οποίο παραμένει και δεν
έχει απαντηθεί είναι πού ακριβώς θα οδηγήσει η υιοθέτηση τέτοιων ζητημάτων,
ως αιχμών της αντιπολιτευτικής ατζέντας,
τα οποία ακυρώνουν κάθε παρέμβαση του
ΣΥΡΙΖΑ σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και
γιατί τα υιοθετεί ο πρόεδρος του κόμματος
ενώ είναι προφανές ότι εξυπηρετούν ιδιοτέλειες ανθρώπων που έχουν κάθε λόγο
να διατηρούν ψηλά την αντιπολιτευτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και
τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν αποκλείεται στο πλαίσιο αυτό να εντάσσεται και η προσπάθεια που έκανε ο
πρώην υπουργός Οικονομίας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από το ότι μετά από μια συζήτηση για
το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίστηκε
από δημοσιογράφους ως «ο Σημίτης του
ΣΥΡΙΖΑ».
Ο κ. Τσακαλώτος παίρνει τις ιδεολογικές του αποστάσεις από τον πρώην πρωθυπουργό και επί οκταετία αρχηγό του
ΠΑΣΟΚ και διαβεβαιώνει ότι δεν είναι
«εκσυγχρονιστής», αλλά αποφεύγει να αναφερθεί στο ότι ο χαρακτηρισμός του ως
Σημίτη του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ιδεολογικά
αλλά κυρίως υφολογικά χαρακτηριστικά,
τα οποία άλλωστε επιβεβαιώνει και ο ίδιος.
Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Οικονομικών, ο κ. Σημίτης είναι το πρώτο φαβορί
αν ποτέ απονεμηθεί από τις ελίτ Όσκαρ συνολικής συνεισφοράς στην προαγωγή των
συμφερόντων τους.
Όποιος διαβάζει τις μετεκλογικές παρεμβάσεις του κ. Τσακαλώτου δεν απέχει πολύ
από το να σχηματίσει την εντύπωση ότι ένα
τέτοιο Όσκαρ για τον χώρο της Αριστεράς
επιδιώκει ο τρίτος σήμερα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
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ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΊΩΝ Η ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΥΤΙΚΆ ΒΑΛΚΆΝΙΑ
Η Συμφωνία των Πρεσπών δύσκολα θα βρει μιμητές.

Η

ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

διαμάχη που έχει
ξεσπάσει μεταξύ
Σόφιας και Σκοπίων
αναδεικνύει τις μεγάλες
δυσκολίες στην
προώθηση της διεύρυνσης της Ε.Ε. προς
τα Δυτικά Βαλκάνια.
Οι έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων –
Σερβία, Κόσοβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία– έχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, όπως και με γειτονικές χώρες.
Το βάρος της Ιστορίας, όπως και των πολυαίμακτων αναμετρήσεων που ακολούθησαν τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας,
στέκεται εμπόδιο στη δημιουργία κλίματος συνεννόησης και συνεργασίας.
Από την άλλη πλευρά, τα εσωτερικά προβλήματα της Ε.Ε. και οι αναπόφευκτοι
πολιτικοί υπολογισμοί περιορίζουν τον
ζήλο των Βρυξελλών. Η διεύρυνση προς
τα Δυτικά Βαλκάνια προβλήθηκε για ένα

διάστημα ως απάντηση στο Brexit, προκειμένου να ενισχυθεί η εικόνα μιας Ε.Ε.
στην οποία θέλουν να προσχωρήσουν διάφοροι ευρωπαϊκοί λαοί, θεωρώντας ότι
είναι εγγύηση για ένα καλύτερο μέλλον.
Στη διαδικασία της διεύρυνσης της Ε.Ε.
προς τα Δυτικά Βαλκάνια επιβεβαιώνονται τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες
των «27». Δυνατοί στους οικονομικούς
χειρισμούς, δυσκολεύονται πάρα πολύ
στους πολιτικούς, ιδιαίτερα όταν έχουν
απέναντί τους αποφασισμένους αντιπάλους ή ανταγωνιστές, όπως η Ρωσία και η
Τουρκία.

Αιφνιδιασμός από Μπορίσοφ
Το 2018 και το 2019 κυριάρχησε στον
δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα το θέμα
της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αναπτύχθηκε πολιτική αντιπαράθεση σε σχέση
με την αναγνώριση από την Αθήνα «μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας». Επίσης, εκφράστηκαν αντιρρήσεις για την α-

ναβάθμιση της συνεργασίας με μια χώρα
η οποία καλλιεργεί τον αλυτρωτισμό σε
βάρος γειτόνων της και ειδικά της Ελλάδας.
Μετά την έξαψη για το «Μακεδονικό»
ήρθε ο συμβιβασμός Αθήνας-Σκοπίων, η
αναγνώριση της γειτονικής χώρας ως Βόρειας Μακεδονίας, ο εκλογικός λογαρια-

Ο Μπορίσοφ
αρνείται την ύπαρξη
«μακεδονικής γλώσσας»
και θεωρεί ότι είναι
ιδίωμα της βουλγαρικής.

σμός για την κυβέρνηση Τσίπρα και η αναγκαστική δέσμευση της κυβέρνησης
της ΝΔ σε μια πολιτική που συνήθιζε να
καταγγέλλει.
Θα έλεγε κανείς ότι τα περί «μακεδονικής γλώσσας» και «μακεδονισμού» πέρασαν με μεγάλη ταχύτητα στο πολιτικό
παρελθόν. Εδώ είναι Βαλκάνια όμως, με
αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για αιφνιδιασμούς, εκπλήξεις και
στροφές 180 μοιρών.
Ενώ όλα έδειχναν ότι είχε προετοιμαστεί το έδαφος για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία στη σύνοδο κορυφής στις 10-11 Δεκεμβρίου 2020, η Βουλγαρία πρόβαλε
βέτο, με το σκεπτικό ότι υπάρχουν ανοιχτές γλωσσικές και ιστορικές διαφορές
με τη Βόρεια Μακεδονία οι οποίες πρέπει πρώτα να επιλυθούν.
Η Βουλγαρία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη «μακεδονικής γλώσσας», την
οποία θεωρεί ιδίωμα της βουλγαρικής.
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Ζητεί επίσης να ξαναγραφτούν τα σχολικά βιβλία και γενικότερα να απαλειφθούν απαξιωτικές ιστορικές αναφορές
στη Βουλγαρία που έχουν στόχο να ενισχύσουν τον «μακεδονικό» αλυτρωτισμό.
Τα προηγούμενα χρόνια, όταν η Ελλάδα
δεχόταν μεγάλη πίεση για να έρθει σε
συμβιβασμό με τη Βόρεια Μακεδονία, η
Βουλγαρία εμφανιζόταν στο πλευρό των
Βρυξελλών και άφηνε σαφώς να εννοηθεί ότι οι ελληνικές επιφυλάξεις ήταν ξεπερασμένες. Τώρα ο πρωθυπουργός της
Βουλγαρίας, Μπορίσοφ, αιφνιδιάζει υιοθετώντας, για λογαριασμό της Βουλγαρίας, τις ελληνικές επιφυλάξεις και προβάλλοντάς τες με εξαιρετικά δυναμικό
τρόπο.
Η στάση του Μπορίσοφ έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του Βερολίνου, με
το οποίο έχει ιδιαίτερα καλές σχέσεις.
Η γερμανική προεδρία της Ε.Ε. φτάνει
στο τέλος της έχοντας να αντιμετωπίσει
την επιθετική στάση της Τουρκίας που
ενισχύει τις τριβές μεταξύ Γερμανίας και
Γαλλίας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση
του Ερντογάν, το βέτο της Πολωνίας και
της Ουγγαρίας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάκαμψης και το βέτο της Βουλγαρίας
στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία. Αν προσθέσουμε σε αυτά το ζήτημα του προσφυγικού-μεταναστευτικού και του σκληρού
ή συμφωνημένου Brexit, αντιλαμβανόμαστε ότι η λίστα των πολιτικών εκκρεμοτήτων έχει μεγαλώσει επικίνδυνα.
Η Βουλγαρία θα δεχτεί πιέσεις να αποσύρει το βέτο και το πιθανότερο είναι ότι θα
προσαρμοστεί. Το ερώτημα είναι πόσος
χρόνος θα χρειαστεί, γιατί ο Μπορίσοφ
πηγαίνει σε δύσκολες εκλογές την άνοιξη
του 2021 και όλα δείχνουν ότι είναι αποφασισμένος να επιμείνει στις θέσεις του
για να συσπειρώσει εθνικά ευαίσθητους
ψηφοφόρους οι οποίοι μπορεί να έχουν
αποστασιοποιηθεί εξαιτίας των καταγγελιών για κυβερνητική διαφθορά.
Μετά τις εκλογές, την ερχόμενη άνοιξη,
η συνεννόηση θα είναι πιο εύκολη, γιατί
σε περίπτωση που επικρατήσει ο Μπορίσοφ θα ακολουθήσει διαφορετικό πολιτικό σχεδιασμό, ενώ αν επικρατήσουν
οι Σοσιαλιστές θα συμβιβαστούν πιο εύκολα με τον κεντροαριστερό Ζάεφ.
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Δυσκολίες με Αλβανία
Η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων
με τη Βόρεια Μακεδονία εξαρτάται προς
το παρόν από τη στάση της Βουλγαρίας,
ενώ πιο δύσκολη φαίνεται η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία.
Οι Βρυξέλλες θέλουν να διαχειριστούν
ταυτόχρονα την ενταξιακή προοπτική των
δύο χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά
κράτη-μέλη όπως η Ολλανδία, οι σκανδιναβικές χώρες, η Γαλλία εξακολουθούν
να εκφράζουν επιφυλάξεις για τη δυνατότητα των Τιράνων να κινηθούν σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Τα προαπαιτούμενα που έθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία δεν έχουν ικανοποιηθεί.
Η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης δεν
έχει προωθηθεί επαρκώς, οι διακρίσεις
σε βάρος των κομμάτων της αντιπολίτευσης συνεχίζονται, η διαφθορά, το εμπόριο
ναρκωτικών, η «εξαγωγή» οργανωμένου
εγκλήματος ανθούν και το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί υπόθεση ρουτίνας για τα
πολιτικά κόμματα.

Κράτη-μέλη της Ε.Ε. που εμφανίστηκαν
κατ’ αρχάς θετικά στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία
κάνουν τώρα δεύτερες σκέψεις ή θέλουν
να κερδίσουν πολιτικό χρόνο. Τα κόμματα έχουν μπροστά τους κρίσιμες βουλευτικές εκλογές την άνοιξη και τα ζητήματα της παράνομης μετανάστευσης και
της εισαγόμενης εγκληματικότητας αποκτούν ξανά μεγάλη πολιτική σημασία.
Στη Γαλλία έχουμε μια νέα αναμέτρηση
Μακρόν-Λεπέν για την εξασφάλιση της
υποστήριξης δεξιόστροφων ψηφοφόρων
ενόψει των προεδρικών του 2022, με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι παραδοσιακές γαλλικές επιφυλάξεις για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με
την Αλβανία. Και στη Γερμανία, η οποία
φτάνει στο τέλος της εποχής Μέρκελ με
τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου
2021, δεν υπάρχει μεγάλη όρεξη για πολιτικά ανοίγματα προς τα Τίρανα.
Η περίπτωση έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία
και την Αλβανία, η οποία σχετικά εύκολα
αποφασίζεται αλλά δύσκολα ξεκινάει,
δείχνει πως η διεύρυνση προς τα Δυτικά
Βαλκάνια εμποδίζεται από το βάρος της Ιστορίας αλλά και τους εσωτερικούς πολιτικούς και εκλογικούς υπολογισμούς στα
κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Οικονομική διπλωματία

Προεκλογικό βέτο της Βουλγαρίας στην έναρξη
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τα Σκόπια.

Αντιμέτωπη με τις δυσκολίες στη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ε.Ε.
εντατικοποιεί –αυτό που ξέρει να κάνει
καλά– την οικονομική διπλωματία. Με
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προωθείται ένα οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο με βασικό στόχο την ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας
και την επιτάχυνση της πορείας των Δυ-
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τικών Βαλκανίων προς την ένταξη στην
Ε.Ε.
Το νέο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πρωτότυπο, με την έννοια ότι
δεν δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση
κάθε χώρας των Δυτικών Βαλκανίων ξεχωριστά αλλά στην ανάπτυξη της περιοχής ως συνόλου. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της περιφερειακής
υποδομής –για παράδειγμα, οδικό δίκτυο, σιδηροδρομικό δίκτυο, απεξάρτηση
από τον λιγνίτη σε μια περιοχή που έχει
το ευρωπαϊκό ρεκόρ ατμοσφαιρικής ρύπανσης–, καθώς και στην ανάπτυξη ενεργειακής υποδομής, με το φυσικό αέριο να
παίζει τον ρόλο μεταβατικού καυσίμου.
Τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων έχουν
πολύ χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, κάτω
από το 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου
και σε ορισμένες περιπτώσεις κάτω από
το 50% του ελληνικού κατά κεφαλήν
ΑΕΠ, το οποίο την τελευταία δεκαετία υποχώρησε λόγω της κρίσης στο 66% του
ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Τα Δυτικά Βαλκάνια χτυπήθηκαν σκληρά
από την πανδημία, ιδιαίτερα από το δεύτερο κύμα. Πρώτη σε αριθμό θανάτων ανά
εκατομμύριο κατοίκους έρχεται η Βόρεια
Μακεδονία με 830 (Statista, 30/11/2020),
δεύτερη η Βοσνία-Ερζεγοβίνη με 793. Ακολουθούν το Κόσοβο με 560, η Αλβανία
με 279 και η Σερβία με 223.
Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγραφές, έχει μετά την πρόσφατη επιδείνωση 216 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους.
Αν πάρουμε τα στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας, η πανδημία βρίσκεται σε ιδιαίτερη έξαρση στη Βόρεια Μακεδονία και
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου καταγράφηκαν σε ένα επταήμερο 88 και 84 θάνατοι αντίστοιχα ανά εκατομμύριο κατοίκους. Ακολουθούν το Κόσοβο και η Σερβία με 44 και η Αλβανία, η οποία φαίνεται
να πηγαίνει καλύτερα, με 28.
Στην Ελλάδα, την ίδια εβδομάδα, είχαμε
56 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους.
Η οικονομία και η κοινωνία των χωρών
των Δυτικών Βαλκανίων δοκιμάζονται
σκληρά και εξαιτίας της πανδημίας. Η παρέμβαση της Ε.Ε. με ένα σχέδιο που εξασφαλίζει 9 δισ. ευρώ δωρεάν οικονομικών ενισχύσεων και προσφέρει εγγυήσεις για πρόσθετες χρηματοδοτήσεις
ύψους 20 δισ. ευρώ έχει τεράστια σημασία για την περιοχή. Η ευρωπαϊκή οικονομική στήριξη αναλογεί στο 1/3 του συνολικού ΑΕΠ των έξι κρατών των Δυτικών Βαλκανίων και ανάλογα με τους
υπολογισμούς μπορεί να αυξήσει το συνολικό ΑΕΠ κατά 5%-7%.
Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο είναι καλά μελετημένο και συνδυάζει επενδύσεις-σημαίες που δείχνουν τον δρόμο και εντυ-
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πωσιακές διαρθρωτικές αλλαγές.
Πρώτον, όλες οι πρωτεύουσες των Δυτικών Βαλκανίων θα συνδεθούν με σύγχρονους αυτοκινητόδρομους και με εκσυγχρονισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Θα βελτιωθεί και η ευρωπαϊκή διασύνδεση της περιοχής.
Δεύτερον, θα υπάρξει στροφή προς την
καθαρή ενέργεια με καλύτερη αξιοποίηση των υδροηλεκτρικών έργων και μακροπρόθεσμα του υδρογόνου. Τα επόμενα 4-5 χρόνια οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου θα μειωθούν κατά 60%, κυρίως με την υποκατάσταση του λιγνίτη
από το φυσικό αέριο.
Τρίτον, προστασία του περιβάλλοντος με
έμφαση στους υδάτινους πόρους και τη
διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων.
Τέταρτον, επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης με μεγάλης ταχύτητας διαδικτυακή διασύνδεση.
Πέμπτον, αναδιοργάνωση του ιδιωτικού
τομέα με καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου της περιοχής και
περιορισμό του brain drain.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το φιλόδοξο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αποδώσει μόνο αν βελτιωθεί η συνεργασία
μεταξύ των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Αν, για παράδειγμα, συνεχίσουν να
κρατούν κλειστά ορισμένα συνοριακά περάσματα, να επιβάλλουν σκόπιμα γραφειοκρατικές διαδικασίες και τιμωρητικούς δασμούς στις εισαγωγές προϊόντων,
να μπλοκάρουν γέφυρες στρατηγικής σημασίας για πολιτικούς λόγους, η αποτελεσματικότητα των θεαματικών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών θα περιοριστεί σημαντικά.

Ο ρόλος των ΗΠΑ
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε την Επιτροπή, στο ξεκίνημα της πενταετίας της,
«γεωπολιτική». Ήθελε να στείλει το μήνυμα ότι η Ε.Ε. θα καλύψει τη γεωπολιτική της αδυναμία κατά τη διάρκεια της
θητείας της, ώστε να μπορέσει να συμπληρώσει την οικονομική της ισχύ και
να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Όσα συμβαίνουν στα Δυτικά Βαλκάνια
δείχνουν ότι η Ε.Ε. έχει να καλύψει μεγάλη απόσταση στην κατεύθυνση που περιγράφει η Φον ντερ Λάιεν. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των κρατών-μελών της Ε.Ε.
στα Δυτικά Βαλκάνια δεν αμφισβητείται
από κανέναν. Το ποσοστό της Ε.Ε. στο εξωτερικό εμπόριο των έξι κρατών είναι
της τάξης του 75%, όπως και το ποσοστό
στις επενδύσεις.
Παρ’ όλα αυτά, οι ΗΠΑ παίζουν καθορι-
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Μαυροβούνιο και Σερβία έχουν προχωρήσει στην ενταξιακή
διαπραγμάτευση, αλλά εμποδίζονται από διμερείς διαφορές.
στικό ρόλο σε γεωπολιτικό επίπεδο εξαιτίας της καταλυτικής παρέμβασής τους,
μέσω ΝΑΤΟ, στον πόλεμο που ακολούθησε τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Η
Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία έχουν σημαντική επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια ανεξάρτητα από την οικονομική κυριαρχία
της Ε.Ε.
Τον πρωταγωνιστικό ρόλο των ΗΠΑ ανέδειξε η υπογραφή συνεργασίας ΣερβίαςΚοσόβου, στον Λευκό Οίκο, στις 4 Σεπτεμβρίου 2020. Μπροστά στον πρόεδρο
Τραμπ ο πρόεδρος της Σερβίας, Βούτσιτς,
και ο πρωθυπουργός του Κοσόβου, Χότι,
υπέγραψαν συμφωνία εξομάλυνσης των
σχέσεων Σερβίας-Κοσόβου.
Η συμφωνία προβλέπει ότι η Σερβία θα
σταματήσει να επιδιώκει τη διπλωματική
απομόνωση του Κοσόβου και το Κόσοβο
δεν θα υποβάλει αίτηση, το επόμενο δωδεκάμηνο, για συμμετοχή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό. Τα δύο μέρη
συμφώνησαν επίσης να συμμετάσχουν
στην υπό διαμόρφωση μίνι Σένγκεν ζώνη
στα Δυτικά Βαλκάνια, να αποκλείσουν
την κινεζική Huawei από τα δίκτυα τεχνολογίας 5G, να μελετήσουν την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής που θα
συνδέει το Βελιγράδι και την Πρίστινα
με έναν εμπορικό λιμένα στις ακτές της
Αδριατικής ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Η Σερβία

δεσμεύτηκε να μεταφέρει την πρεσβεία
της στο Ισραήλ από την Ιερουσαλήμ στο
Τελ-Αβίβ μέχρι τον Ιούλιο του 2021. Την
ίδια δέσμευση ανέλαβε το Κόσοβο, χωρίς
όμως χρονικό προσδιορισμό.
Η σημαντική συμφωνία, διάρκειας ενός
έτους, αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της αμερικανικής παρέμβασης. Ο
Τραμπ πήρε τη σχετική πρωτοβουλία διαμεσολάβησης τον Οκτώβριο του 2019
και τον Σεπτέμβριο του 2020 έφτασε σε
συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Εδώ και χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη πολιτικός διάλογος με πρωτοβουλία της Ε.Ε.
για να ξεπεραστούν οι αντιθέσεις μεταξύ
των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Η
ευρωπαϊκή παρέμβαση είναι τις περισσότερες φορές λιγότερο αποτελεσματική
από την αμερικανική.

Εντυπωσιακή παραπομπή
Η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι συνήθως
σε βάθος χρόνου, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις φέρνει αποτελέσματα σε συνδυασμό με τις πιέσεις που ασκούν οι ΗΠΑ.
Εντυπωσιακή εξέλιξη ήταν η παραίτηση
στις 5 Νοεμβρίου 2020 του προέδρου του
Κοσόβου, Χασίμ Θάτσι, προκειμένου να
δικαστεί για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο
Κόσοβο και στην Αλβανία το 1998 και το
1999 από ειδικό δικαστήριο στη Χάγη.

Ο Θάτσι ήταν ηγέτης του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου και κατηγορείται για παράνομη καταδίωξη αντιπάλων, παράνομες και αυθαίρετες συλλήψεις και φυλακίσεις, απάνθρωπη
μεταχείριση, βασανιστήρια, δολοφονίες
και εξαφάνιση αντιπάλων του. Τα περισσότερα θύματα του Θάτσι και των συνεργατών του ήταν Σέρβοι, αλλά σε πολλές
περιπτώσεις στράφηκε και εναντίον ανταγωνιστικών ή αντίπαλων ομάδων Κοσοβάρων.
Μαζί με τον Θάτσι θα δικαστούν άλλες
τρεις ηγετικές προσωπικότητες του Κοσόβου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Θάτσι
ήταν πρωθυπουργός του Κοσόβου από
το 2008 έως το 2014 και πρόεδρος του
Κοσόβου από τον Απρίλιο του 2016
μέχρι την παραίτησή του, τον Νοέμβριο
του 2020.
Το ειδικό δικαστήριο για το Κόσοβο συστάθηκε, με βάση νόμους που ψήφισε η
Βουλή του Κοσόβου υπό διεθνή πίεση,
για να δικάσει όσους έχουν ανάμειξη σε
εγκλήματα που έγιναν κατά τη διάρκεια
ή αμέσως μετά τον πόλεμο του Κοσόβου,
από το 1998 έως το 2000. Το ειδικό δικαστήριο αποτελεί τμήμα του δικαστικού
συστήματος του Κοσόβου αλλά έχει την
έδρα του στην Ολλανδία και στελεχώνεται από δικαστικούς λειτουργούς από
άλλες χώρες, για να έχει τη δυνατότητα
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να αποδώσει δικαιοσύνη.
Ο Θάτσι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον εισαγγελέα που ανέπτυξε το κατηγορητήριο κατά του Σερβοβόσνιου ηγέτη Ράντοβαν Κάρατζιτς.
Η δίωξη Θάτσι προκαλεί την αρνητική αντίδραση της κοινής γνώμης του Κοσόβου, θεωρείται όμως στρατηγικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη συμφιλίωση,
εφόσον είναι φανερό ότι δεν είναι μόνο
οι Σέρβοι που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη διάρκεια των συγκρούσεων
που ακολούθησαν τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.
Συντελείται, λοιπόν, πρόοδος σε ζητήματα κάθαρσης και συμφιλίωσης, αλλά
μέσα από μία αναγκαστικά αργή και σύνθετη διαδικασία. Η Δικαιοσύνη μέχρι σήμερα παρεμβαίνει για την τιμωρία των ενόχων, όχι όμως για την αναγνώριση των
δικαιωμάτων και την αποζημίωση των δεκάδων χιλιάδων θυμάτων και των οικογενειών τους. Η συμφιλίωση θα έρθει όταν,
εκτός από τους θύτες, η Δικαιοσύνη ασχοληθεί και με τα θύματα.
Η Σερβία και το Μαυροβούνιο είναι τα
κράτη των Δυτικών Βαλκανίων που έχουν
προχωρήσει σε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε., ήδη από το 2012 σε
ό,τι αφορά το Μαυροβούνιο.
Στις διαπραγματεύσεις αυτές δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό του κράτους δικαίου αλλά και στον διακανονισμό των διμερών διαφορών πριν από την
πραγματοποίηση της ένταξης.
Προς το παρόν, η Σερβία δεν αναγνωρίζει
το Κόσοβο και συντηρείται η ένταση για
τη μεταχείριση της σερβικής μειονότητας
του Κοσόβου, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είναι συγκεντρωμένο στην περιοχή
της Μιτρόβιτσα.
Τον Αύγουστο του 2018 οι ηγέτες της
Σερβίας και του Κοσόβου έφτασαν στο
σημείο να προτείνουν αλλαγή των συνόρων με ανταλλαγή περιοχών του Κοσόβου στις οποίες κατοικούν Σέρβοι και
της Σερβίας στις οποίες κατοικούν Κοσοβάροι, σε αναζήτηση διεξόδου από τη διαρκή κρίση στις σχέσεις τους. Το σχέδιο
απορρίφθηκε, κυρίως με πρωτοβουλία
της Γερμανίας. Δεν βρήκε ανταπόκριση
στην κοινή γνώμη των δύο χωρών, ενώ
θεωρήθηκε ότι θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο αποσταθεροποιητικό προηγούμενο για ολόκληρη την περιοχή.
Στα τέλη του 2018 Κόσοβο και Σερβία
πέρασαν από το φιλόδοξο σχέδιο υπέρβασης των διαφορών τους σε μία ακόμη
αντιπαράθεση. Τον Νοέμβριο του 2018
το Κόσοβο επέβαλε δασμούς 100% στα
εισαγόμενα από τη Σερβία προϊόντα, με
το σκεπτικό ότι το Βελιγράδι έβαλε εμπό-
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Η παρέμβαση Τραμπ για συνεννόηση
Σερβίας-Κοσόβου αποδείχθηκε πιο
αποτελεσματική από τον ευρωπαϊκό
πολιτικό διάλογο.
δια στη συμμετοχή του Κοσόβου στην
Interpol.
Τον Δεκέμβριο του 2018 μεγάλωσε η ένταση εξαιτίας της απόφασης του Κοσόβου να μετατρέψει τα σώματα ασφαλείας
σε τακτικό στρατό, τον οποίο η Σερβία θεωρεί απειλή για την εθνική της ασφάλεια.
Περίοδο έντασης διέρχονται και οι σχέσεις Σερβίας-Μαυροβουνίου, των δύο
κρατών των Δυτικών Βαλκανίων που
έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στις
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε.
Η νέα κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών
ξέσπασε με αφορμή δηλώσεις του πρεσβευτή της Σερβίας στην Ποντγκόριτσα
ότι η απόφαση της Εθνοσυνέλευσης του
Μαυροβουνίου το 1918 για την ένταξη
στο βασίλειο Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων, που μετεξελίχθηκε στη Γιουγκοσλαβία, ήταν «εκδήλωση της ελεύθερης
βούλησης του λαού».
Η Βουλή του Μαυροβουνίου ακύρωσε
τον Νοέμβριο του 2018 την απόφαση του
1918, θεωρώντας την «πράξη υποτέλειας,
που εκμαιεύτηκε με πιέσεις και δόλια
μέσα».
Η τοποθέτηση του πρεσβευτή της Σερβίας θεωρήθηκε ανάμειξη στα εσωτερικά
του Μαυροβουνίου, με αποτέλεσμα να απελαθεί. Το Βελιγράδι απάντησε με απέλαση του πρεσβευτή του Μαυροβουνίου,
την οποία στη συνέχεια ανακάλεσε, σε
μια προσπάθεια να περιοριστεί η ένταση.
Η διαμάχη Σερβίας-Μαυροβουνίου,
όπως και Σερβίας-Κοσόβου, δείχνει πόσο
δύσκολο είναι να ξεπεραστούν οι διμερείς διαφορές, αναγκαία προϋπόθεση για

την ένταξη των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ε.Ε.

Χάος σε Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Η περίπτωση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
θεωρείται ακόμα πιο προβληματική. Από
τον Ιούνιο του 2015 εφαρμόζεται η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ Ε.Ε. και Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, που
προετοιμάζει το ευρωπαϊκό μέλλον της
τελευταίας.
Τον Φεβρουάριο του 2016 η Βοσνία-Ερζεγοβίνη υπέβαλε αίτηση ένταξης στην
Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάστηκε
πάνω από τρία χρόνια για να εκφράσει τη
γνώμη της. Τον Μάιο του 2019 έθεσε 14
βασικές προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει
να εκπληρωθούν προκειμένου να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις.
Οι διαφορές μεταξύ μουσουλμάνων, Σέρβων και Κροατών στέκονται εμπόδιο στη
λειτουργική ενότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι πραγματοποιήθηκαν εκλογές τον Οκτώβριο
του 2018 και χρειάστηκε περισσότερο
από ένας χρόνος για τον σχηματισμό κυβέρνησης, η οποία ουσιαστικά δεν λειτουργεί.
Σε εσωτερικές διαμάχες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης παρεμβαίνει –προωθώντας τα
συμφέροντα της κροατικής μειονότητας–
και η Κροατία, η τελευταία χώρα που εντάχθηκε στην Ε.Ε.

Η Συμφωνία των Πρεσπών
Η αναταραχή στα Δυτικά Βαλκάνια αναδεικνύει τη σημασία αλλά και τα όρια της
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Συμφωνίας των Πρεσπών.
Η Ε.Ε. άσκησε την επιρροή της σε Αθήνα
και Σκόπια για να φτάσουμε στη Συμφωνία των Πρεσπών, θεωρώντας ότι θα λειτουργούσε σαν καταλύτης σε μια διαδικασία υπέρβασης των διαφορών και συμφιλίωσης στα Δυτικά Βαλκάνια.
Το αιφνιδιαστικό –και πιθανότατα προσωρινό– βέτο της Βουλγαρίας στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με
τη Βόρεια Μακεδονία δείχνει πόσο ασταθής είναι η ισορροπία στην περιοχή.
Οι Πρέσπες μπορεί να αποτελούν επιχείρημα για την Ε.Ε. στον πολιτικό διάλογο που έχει αναπτύξει με τα έξι κράτη,
αλλά το μεγάλο εκλογικό κόστος που
είχαν για τον ΣΥΡΙΖΑ κάνει ακόμη πιο
επιφυλακτικές τις πολιτικές δυνάμεις
στην περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι
η κυβέρνηση της Βουλγαρίας σκληραίνει
τη στάση της ενόψει δύσκολων γι’ αυτή
βουλευτικών εκλογών.
Η διεύρυνση της Ε.Ε. προς τα Δυτικά
Βαλκάνια είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιστάθμισμα στην κατά πολύ σημαντικότερη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.
Θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος απ’ ό,τι αφήνουν να εννοηθεί οι εκπρόσωποι ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και
των ευρωπαϊκών θεσμών, γιατί οι αντιθέσεις έχουν ιστορικές ρίζες και είναι δύσκολο να ξεπεραστούν σε περιβάλλον οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που επηρεάζεται και από την πανδημία.
Την κατάσταση περιπλέκουν οι πολιτικοί και εκλογικοί υπολογισμοί
στο εσωτερικό των κρατών-μελών της
Ε.Ε. Μπορεί οι κυβερνήσεις να υποστηρίζουν για λόγους στρατηγικής τη
διεύρυνση της Ε.Ε. στα Δυτικά Βαλκάνια, σε επίπεδο τακτικής όμως τα
πράγματα αλλάζουν συχνά. Η περιοδική έξαρση της εγκληματικότητας
με ευθύνη κυκλωμάτων Αλβανών ή
Κοσοβάρων σε Γερμανία και Ολλανδία και οι σποραδικές τρομοκρατικές
ενέργειες ισλαμιστών που προέρχονται από τα Δυτικά Βαλκάνια αρκούν
για να επηρεάσουν αρνητικά την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και να υποχρεώσουν τις κυβερνήσεις να σκληρύνουν τη διαπραγματευτική τους
στάση προκειμένου να διαχειριστούν
το πολιτικό κόστος.
Η αδυναμία της Ε.Ε. να μετατραπεί στη
γεωπολιτική δύναμη που περιγράφει η
Φον ντερ Λάιεν αναδεικνύει τον ρόλο
των ΗΠΑ στην περιοχή και δίνει τη δυνατότητα στη Ρωσία, στην Τουρκία και
στην Κίνα να ασκούν επιρροή παρά την
ευρωπαϊκή οικονομική κυριαρχία.
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ΤΟΥ ΔΗΜΉΤΡΗ ΓΑΛΛΉ*

ο δεύτερο κύμα της πανδημίας έδειξε
τα δόντια του και στο υγειονομικό
πεδίο και στο οικονομικό. Οι νεκροί
είναι πολλοί, οι ασθενείς ακόμη περισσότεροι, το σύστημα υγείας στα όριά
του, η οικονομία επίσης. Συμβαίνει και
στη χώρα μας ό,τι ακριβώς συμβαίνει σε ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο. Η κατάσταση έγινε οριακή, ίσως ξέφυγε
σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά χάος δεν προκλήθηκε και
δεν θα προκληθεί, εάν δεν το επιδιώξουμε και αν δεν χαλαρώσουμε.
Το πρώτο δεδομένο, που ισχύει για ολόκληρο τον κόσμο,
είναι ότι δεν έχουμε περάσει άλλη φορά πανδημία, ούτε
εμείς ούτε οι τρεις τουλάχιστον προηγούμενες γενιές. Επιδημίες, που δεν εξελίχθηκαν σε πανδημίες, αντιμετώπισαν, δύο φορές την τελευταία εικοσαετία, στη ΝΑ Ασία.
Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί το πράγμα πάει καλύτερα, αλλά,
πέρα από την εμπειρία, μιλάμε για εντελώς άλλους πολιτισμούς.
Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι η ασθένεια είναι καινούργια και η επιστημονική κοινότητα χρειάστηκε κάποιον
χρόνο για να κατασταλάξει σε βασικά συμπεράσματα. Η
ίδια αυτή κοινότητα και κυρίως οι γιατροί και οι νοσηλευτές πλήρωσαν με τη ζωή και την υγεία τους τη γνώση που
έχουμε σήμερα και η οποία εξακολουθεί να εμπλουτίζεται. Αντί να είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς, κάποιοι τούς
κατηγορούν για αντιφατικές οδηγίες. Ο κόσμος ολόκληρος εξαρτήθηκε σε πρώτο χρόνο από την κινεζική ροή
πληροφοριών, μια κι εκεί ξέσπασε πρώτα η πανδημία. Ο
υπόλοιπος κόσμος συμπλήρωσε τις πληροφορίες όταν
χτυπήθηκε και ο ίδιος. Σε μεγάλο ποσοστό, η κάθε χώρα
χρειάστηκε να διαμορφώσει δική της πολιτική αντιμετώπισης, προσαρμοσμένη στις δικές της συνθήκες και δυνατότητες. Κερδήθηκε, ωστόσο, χρόνος.
Το τρίτο δεδομένο είναι ότι η πανδημία αντιμετωπίζεται
είτε με εμβόλιο είτε με απομόνωση. Απομόνωση στους

καιρούς της παγκοσμιοποιημένης οικονομικής και κοινωνικής ζωής και των μαζικών δραστηριοτήτων σε όλους
τους τομείς σημαίνει κατάρρευση του τρόπου ζωής που
γνωρίζουμε. Είναι η κλασική συνταγή, που εύκολα λέγεται αλλά πολύ δύσκολα επιβάλλεται. Πόσο εφικτό είναι
να επιτευχθεί, όταν αυτό σημαίνει ανατροπή όλων των εξελίξεων των τελευταίων 100 ετών και επιστροφή στον
τρόπο ζωής των απώτερων προγόνων μας;
Το τέταρτο βασικό δεδομένο είναι ότι η αντιμετώπιση της
πανδημίας απαιτεί νέες γνώσεις και τεχνικές και πολλά,
πάρα πολλά λεφτά. Η χώρα μας δεν είχε ούτε πολλά λεφτά
ούτε, πολύ περισσότερο, αυτοματοποιημένες διαδικασίες
και τεχνικές για πολύ απλούστερα πράγματα. Η δεκαετής
χρεοκοπία επιδείνωσε τη λειτουργία του ούτως ή άλλως
υπερτροφικού, δυσκίνητου και αντιπαραγωγικού δημόσιου τομέα, αυτού που θα έπρεπε να συντονίσει την αντιμετώπιση της πανδημίας. Καθήλωσε την τεχνολογική και
ψηφιακή εξέλιξη της χώρας και έδιωξε πολλούς στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, ο ιδιωτικός τομέας έχασε χρόνια εξέλιξης και προσαρμογής στο διεθνές περιβάλλον, περιοριζόμενος σε δραστηριότητες υπηρεσιών και όχι βιομηχανίας και τεχνολογίας. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα εξακολουθεί
να διαθέτει λαμπερά μυαλά, ανθρώπους με ικανότητες και
φιλοδοξίες και τη δυνατότητα να λύνει προβλήματα με
τρόπο δυσανάλογα αποτελεσματικό προς το μέγεθός της.
Εξακολουθεί να είναι επιτυχία της χώρας και το πνίξιμο
του πρώτου κύματος της πανδημίας και η επιτάχυνση του
ψηφιακού της μετασχηματισμού σε συνθήκες πανδημίας
και υβριδικού πολέμου με τη γείτονα και η δημιουργία εθνικού τεστ αντισωμάτων υψηλής αξιοπιστίας, αλλά και η
ανταπόκριση του ΕΣΥ στις ανάγκες.
Το πέμπτο βασικό δεδομένο είναι ότι τέτοιες καταστάσεις
για να αντιμετωπιστούν απαιτούν ισχυρή οργάνωση και
αυστηρή πειθαρχία. Σε ό,τι αφορά την οργάνωση, ας μη
μιλήσουμε για το τι υπήρχε πριν από την πανδημία. Τώρα
ανακαλύπτουμε ότι τα διάφορα νοσοκομεία και «νοσο-

κομεία» φυτεμένα στην επικράτεια με (και) ρουσφετολογικά κριτήρια δεν είναι τόσο αποτελεσματικά. Ότι οι
γιατροί που βγαίνουν κάθε χρόνο από τα δωρεάν πανεπιστήμιά μας είναι εν πολλοίς εξαγωγικό προϊόν, μια και
περισσεύουν εδώ. Για τις παραλυτικές επιπτώσεις του λεγόμενου «συνδικαλισμού» δεν χρειάζονται σχόλια. Την
ίδια στιγμή, ο καθένας από το χωριό του έχει «άποψη» για
το τι είναι ο ιός και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί, ας είναι
και τραγουδιστής, ας είναι και καρδιολόγος. Δεν είμαστε
εκπαιδευμένοι να ακούμε τους ειδικούς, πολύ περισσότερο δεν είμαστε εκπαιδευμένοι να ακολουθούμε την ιεραρχία. Δυσκολευόμαστε να πειθαρχήσουμε στις οδηγίες που δίνει αυτός που έχει την ευθύνη. Σηκώνουμε αντίθετη φωνή και αμφισβήτηση την ώρα της μάχης, όταν
είναι αυτονόητο πως το μόνο που μπορούμε να πετύχουμε είναι χειρότερο αποτέλεσμα. Στρατός με «δημοκρατικές διαδικασίες» και «πολυφωνία απόψεων» πάντα
ηττάται.
Παρ’ όλα αυτά, καταφέραμε να μην έχουμε διαλυθεί
ως τώρα. Χώρες πολύ πιο δυνατές και πιο οργανωμένες
από εμάς αντιμετωπίζουν τα ίδια και χειρότερα προβλήματα και πετυχαίνουν τα ίδια και χειρότερα αποτελέσματα. Αναλογικά, θα έπρεπε να έχουμε συντριβεί. Μπορεί να συνειδητοποιούμε όλοι ότι θα μπορούσαμε να τα
έχουμε πάει καλύτερα, αλλά το «στερνή μου γνώση να σ’
είχα πρώτα» ισχύει απολύτως στην περίπτωση της πανδημίας και μπορεί να αποτελέσει, πια, και όπλο για το μέλλον. Έτσι κι αλλιώς, η μάχη με τον ιό θα απαιτήσει χρόνο,
ακόμη κι αν το εμβόλιο αποδειχθεί θαυματουργό.
Η αντιμετώπιση της πανδημίας αποτελεί την κύρια, αν όχι
αποκλειστική, είδηση της κάθε ημέρας. Η χώρα, όμως, εξακολουθεί να είναι υπερχρεωμένη και σε μεταμνημονιακή εποπτεία και το δημόσιο ταμείο ελλειμματικό. Εξακολουθεί να πρέπει να αποπληρώσει δανεικά, τα οποία
διευρύνονται. Εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολεμική απειλή. Εξακολουθεί να έχει σημαντικά κοινωνικά στρώματα σε κίνδυνο φτώχειας και είναι βέβαιο ότι αυτά πλέον
θα διευρυνθούν. Παραμένει η αναγκαιότητα να εκσυγχρονιστεί ο δημόσιος τομέας, οι θεσμοί της και οι δομές
της. Να αναπτυχθεί ο ιδιωτικός τομέας, με αναδιάρθρωση
των παραγωγικών κλάδων. Είναι απροσδόκητο ίσως, με
βάση και τη νοοτροπία που είχαμε επί έτη, αλλά εν μέσω
πανδημίας βήματα γίνονται.
Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. αναδεικνύεται ως
ο κορυφαίος παράγοντας σταθερότητας της χώρας και εν
μέσω πανδημίας. Χωρίς τη στήριξη της Ε.Ε., θα ήμασταν
κυριολεκτικά χαμένοι, οικονομικά και γεωπολιτικά. Η
δε πανδημία φαίνεται ότι λειτουργεί ως ο καταλύτης ο οποίος θα επιταχύνει τις εξελίξεις και θα αμβλύνει τις αντιστάσεις στον εκσυγχρονισμό μας, ο οποίος σε άλλες συνθήκες, πιο «ομαλές», θα απαιτούσε χρόνια. Πικρό αλλά αληθινό, η καταστροφή θα μηδενίσει τις «συντεχνιακές»
και «μικροπολιτικές» αντιστάσεις των «κεκτημένων».
Τούτο δεν έχει να κάνει με το αν κανείς αγαπά αυτήν ή
άλλη κυβέρνηση, αλλά με την πραγματικότητα την ίδια.
Παρά το γεγονός ότι η χώρα και η κοινωνική της συνοχή
δοκιμάζονται σκληρά, επικρατεί ψυχραιμία και συνειδητοποίηση ότι πρέπει να βγούμε δυνατοί από τη δοκιμασία, ώστε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Είναι το θετικό
στοιχείο της στιγμής αυτής, το οποίο οφείλουμε να διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο. Ως τότε, μάσκες - αποστάσεις καθαριότητα - αερισμός.
*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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ΕΡΧΕΤΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 5
ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Κ

άθε προηγούµενο ξεπέρασε η συµµετοχή των επιχειρήσεων στον 4ο
κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής, καθώς συµµετείχαν περισσότεροι από 448.200 ενδιαφερόµενοι.
Στην πρώτη γραµµή βρέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι χωρίς εργαζόµενους και χωρίς ταµειακή
µηχανή οι οποίοι πλήττονται από την κρίση της πανδηµίας
και για πρώτη φορά είχαν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο
πρόγραµµα της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Οι φορολογούµενοι αυτοί έλαβαν ή θα λάβουν τις επόµενες µέρες ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 1.000 ευρώ, ενώ οι
ατοµικές επιχειρήσεις που κατέβασαν ρολά µε κρατική εντολή, ανεξάρτητα από το αν είχαν µείωση τζίρου το δίµηνο
Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου, θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασµό το ποσό των 2.000 ευρώ. Με τα χρήµατα της επιστρεπτέας προκαταβολής οι περισσότεροι κλείνουν «τρύπες» στην εφορία και στον ΕΦΚΑ, αφού δεν έχει ανασταλεί η πληρωµή οφειλών όπως ο φόρος εισοδήµατος και ο
ΕΝΦΙΑ.
Σηµειώνεται ότι ήδη έχουν καταβληθεί 1,53 δισ. ευρώ σε
319.835 επιχειρήσεις, ενώ το συνολικό ποσό που θα διοχετευτεί προς τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του 4ου κύκλου
της επιστρεπτέας προκαταβολής ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ.
Συνολικά, µέσω των τεσσάρων κύκλων της επιστρεπτέας
προκαταβολής, θα καταβληθούν 5,5 δισ. ευρώ µέχρι το
τέλος του έτους.

Έρχεται 5ος κύκλος
Εν τω µεταξύ, στις αρχές Ιανουαρίου αναµένεται να αρχίσει
ο 5ος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Το προσεχές διάστηµα οι ενδιαφερόµενοι θα ενηµερωθούν
για τα επιµέρους χαρακτηριστικά της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 και το ακριβές χρονοδιάγραµµα υλοποίησής
της, ενώ οι αιτήσεις αναµένεται να εκκινήσουν στις αρχές
Ιανουαρίου του 2021. Σύµφωνα µε πληροφορίες, όσοι κάνουν αίτηση στην επόµενη φάση δεν θα εισπράττουν το
ποσό που θα βγάζει η µαθηµατική φόρµουλα αλλά το ποσό

στική στήριξη από την κυβέρνηση.
∆ραµατική είναι η κατάσταση και στην εστίαση, όπου οι
επαγγελµατίες υποστηρίζουν ότι, αν και η επιστρεπτέα
προκαταβολή ήταν µια ανάσα, δεν ήταν αρκετή.

Συνολικά, µέσω των τεσσάρων
κύκλων της επιστρεπτέας
προκαταβολής, θα καταβληθούν 5,5
δισ. ευρώ µέχρι το τέλος του έτους.
που θα προκύπτει µετά την αφαίρεση της ενίσχυσης που
ήδη έχει καταβληθεί στο πλαίσιο της 4ης φάσης.
Όσον αφορά τα κριτήρια, θα ληφθεί υπόψη ο τζίρος
των επιχειρήσεων των τελευταίων τεσσάρων µηνών του
έτους. ∆ηλαδή ο νέος κύκλος θα προσθέτει στους δύο
µήνες του 4ου κύκλου τους δύο τελευταίους µήνες του
έτους, µε αποτέλεσµα να αφορά την περίοδο Σεπτεµβρίου 2020 - ∆εκεµβρίου 2020, ώστε να υπάρχει πλήρης και σαφής εικόνα για το εύρος της επίπτωσης της
πανδηµίας στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων µε
την καταγραφή της πτώσης του τζίρου για όλη την περίοδο του lockdown. Το 50% του δανείου προς τις επιχειρήσεις θα είναι µη επιστρεπτέο, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο απασχόλησης
µέχρι τον Ιούνιο του 2021, ώστε να επιτευχθεί ο διττός
στόχος της στήριξης των επιχειρήσεων και της στήριξης
των εργαζοµένων.

Τα χρήµατα δεν επαρκούν
Πάντως, πολλοί επαγγελµατίες επισηµαίνουν ότι τα χρήµατα δεν επαρκούν, καθώς ένα µέρος έχει ήδη «πάει»
στον ΕΝΦΙΑ και στους υπόλοιπους φόρους που «τρέχουν». Μάλιστα, εάν ληφθεί υπόψη ότι στις 21 ∆εκεµβρίου θα πρέπει να καταβληθεί και το δώρο Χριστουγέννων, το ποσό που θα µείνει στο ταµείο είναι ακόµα µικρότερο.
Στο πλαίσιο αυτό, οι εµπορικοί σύλλογοι ζητούν ουσια-

Η… αρχή
Η 1η Επιστρεπτέα Προκαταβολή εφαρµόστηκε τον Ιούλιο του 2020, περίπου τρεις µήνες µετά την επιβολή του
πρώτου lockdown. Ωστόσο, η παράταση της κρίσης λόγω
της πανδηµίας του κορονοϊού οδήγησε σε ακόµα τρεις κύκλους, ενώ εντός των προσεχών ηµερών θα ανακοινωθούν
οι λεπτοµέρειες για ακόµα έναν κύκλο.
Αν και πρόκειται για µέτρα που σαφώς δίνουν µια ανάσα
στην αγορά και στις πληττόµενες επιχειρήσεις, ωστόσο
δεν λύνουν το πρόβληµα, καθώς στην ουσία πρόκειται για
κρατικό δάνειο που κάποια στιγµή θα πρέπει να αποπληρωθεί. Και το ερώτηµα που προκύπτει είναι πού θα βρεθούν τα χρήµατα, από τη στιγµή που δεν αναµένεται σηµαντική ανάκαµψη της οικονοµίας πριν από το 2022.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ η ελληνική οικονοµία θα συρρικνωθεί
φέτος κατά 10,1%, για να αναπτυχθεί κατά 0,9% το 2021
και κατά 6,6% το 2022. Για το 2020 το ποσοστό ανεργίας
εκτιµάται στο 16,9% από 17,3% πέρυσι, για να αυξηθεί στο
17,8% το 2021 και να υποχωρήσει στο 17,2% το 2022.
Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, η πολύ αδύναµη τουριστική δραστηριότητα και τα νέα περιοριστικά µέτρα για τον έλεγχο
του κορονοϊού εξασθενίζουν την ανάκαµψη. Η πτώση
50% του τζίρου των τουριστικών καταλυµάτων και της εστίασης στο γ΄ τρίµηνο σε σχέση µε έναν χρόνο πριν συνέβαλε στη σηµαντική µείωση των πωλήσεων της βιοµηχανίας, του χονδρικού και του λιανικού εµπορίου. Τα νέα
περιοριστικά µέτρα αναµένεται να εξασθενίσουν την καταναλωτική ζήτηση και τις εξαγωγές υπηρεσιών το τελευταίο τρίµηνο του 2020 και το α΄ τρίµηνο του 2021, µε την
ανάκαµψη στη συνέχεια το 2021 «να προβλέπεται σταδιακή, καθώς η συνεχιζόµενη κρίση υγείας επηρεάζει αρνητικά την καταναλωτική εµπιστοσύνη και εντείνει την αβεβαιότητα στην Ελλάδα και στις µεγάλες εξαγωγικές αγορές της».
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Σε ποιο στάδιο της λοίμωξης
μεταδίδεται ευκολότερα ο κορονοϊός;
ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΆΣ

Φ

έτος τον χειμώνα αρκετοί από εμάς θα ξυπνήσουμε ένα πρωί με συμπτώματα όπως
πόνος στους μυς και αίσθημα κόπωσης. Το
πρώτο που θα σκεφτούμε είναι μήπως έχουμε μολυνθεί με κορονοϊό. Φυσικά, οι μυαλγίες και το αίσθημα κόπωσης μπορούν να αποδοθούν σε οποιαδήποτε
λοίμωξη του αναπνευστικού, όπως το κοινό κρυολόγημα
και η γρίπη, όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο Covid-19. Είναι δυνατό να μεταδώσουμε τον ιό
όταν παρουσιάζουμε μόνο τα παραπάνω ήπια συμπτώματα;
Προκειμένου να εξετάσουν ποιο είναι το στάδιο της λοίμωξης Covid-19 κατά το οποίο ο ιός είναι περισσότερο
μολυσματικός, μια ομάδα επιστημόνων από τη Μεγάλη
Βρετανία έκανε μια μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε στο
επιστημονικό περιοδικό «The Lancet Microbe».
Στη μελέτη εξετάστηκαν τρεις παράγοντες: το ιικό φορτίο (οι μεταβολές της ποσότητας του ιού στον οργανισμό
στην πορεία της λοίμωξης), η ιική απέκκριση (το διάστημα
κατά το οποίο ο ασθενής απεκκρίνει σωματίδια του ιού,
το οποίο δεν ταυτίζεται με το διάστημα κατά το οποίο είναι

μολυσματικός) και η απομόνωση ζωντανών σωματιδίων
του ιού (καλύτερος δείκτης μολυσματικότητας, καθώς τα
ζωντανά σωματίδια του ιού καλλιεργούνται στο εργαστήριο προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν ικανότητα πολλαπλασιασμού).
Όπως διαπιστώθηκε, το ιικό φορτίο φτάνει τη μέγιστη τιμή
του στον ρινοφάρυγγα (την κύρια πηγή μολύνσεων) πολύ
νωρίς στην πορεία της νόσου, συγκεκριμένα την 1η μέχρι
την 5η ημέρα των συμπτωμάτων, ακόμα και σε ασθενείς
με ήπια συμπτώματα.
Επίσης, το γενετικό υλικό του ιού μπορεί να ανιχνευθεί
στα ρινοφαρυγγικά δείγματα, καθώς και στα κόπρανα
του ασθενούς, για αρκετές εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να
υπάρχουν ζωντανά σωματίδιά του μετά την 9η ημέρα.
Οι μελέτες έχουν δείξει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό μετάδοσης του ιού συμβαίνει τις πρώτες πέντε ημέρες από
την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Μια πρόσφατη μελέτη,
δε, κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα και επιβεβαίωσε την
παραπάνω διάρκεια. Μια άλλη έρευνα, από την Ταϊβάν
και τη Μεγάλη Βρετανία, διαπίστωσε ότι τα περισσότερα
άτομα που μολύνθηκαν με τον SARS-CoV-2 είχαν έρθει

Οι μελέτες
έχουν δείξει ότι
το μεγαλύτερο
ποσοστό
μετάδοσης του
ιού συμβαίνει τις
πρώτες πέντε
ημέρες από την
εμφάνιση των
συμπτωμάτων.
σε επαφή με ασθενή κατά τις πρώτες πέντε ημέρες των
συμπτωμάτων του.
Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι όταν παίρνουν τα αποτελέσματα της εξέτασης, οι περισσότεροι ασθενείς έχουν
ήδη περάσει την πλέον μολυσματική περίοδο της λοίμωξης. Η ταχεία κορύφωση του ιικού φορτίου ουσιαστικά
δείχνει ότι, προκειμένου να προληφθεί η μετάδοση του
ιού, οι ασθενείς πρέπει να απομονωθούν αμέσως μόλις
εμφανίσουν συμπτώματα και να μην περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Κορονοϊός: Τι συμβαίνει τελικά με τα τεστ;

Θα πρέπει να πηγαίνουμε
για τεστ μόνο αν είμαστε
σίγουροι ότι έχουμε
έρθει σε επαφή με
επιβεβαιωμένο κρούσμα
ή έχουμε κάποια
συμπτώματα.

Σ

ε μια ιδιαίτερα σημαντική
κίνηση προχώρησε η
κυβέρνηση προκειμένου να σταματήσει τα
φαινόμενα αισχροκέρδειας που
παρουσιάστηκαν από διαγνωστικά εργαστήρια και κλινικές, που
χρέωναν πολύ υψηλές τιμές για
τεστ κορονοϊού. Έτσι, θεσμοθέτησε τις υψηλότερες τιμές με τις

οποίες μπορεί ένα εργαστήριο να
χρεώνει τους πολίτες που θέλουν
να κάνουν τη συγκεκριμένη εξέταση.
Όμως η κίνηση αυτή προκάλεσε
αντιδράσεις από την πλευρά των
εργαστηρίων, έτσι πολλά από
αυτά είναι πιθανό να σταματήσουν να κάνουν τεστ.
Θα πρέπει, λοιπόν, καθένας μας
να είναι πολύ προσεκτικός όταν
θα επιλέξει το εργαστήριο στο
οποίο θα πάει για να εξεταστεί,
καθώς, όπως σημειώνουν εκπρόσωποί τους, υπάρχει κίνδυνος να γίνονται «εκπτώσεις» στη
διαδικασία.
Τι θα πρέπει να προσέχουμε:
1. Δεν θα πρέπει να πηγαίνουμε για τεστ απλώς επειδή έχουμε άγχος ότι μπορεί να έχουμε
προσβληθεί από κορονοϊό. Μόνο
αν είμαστε σίγουροι ότι έχουμε
έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα ή έχουμε κάποια
συμπτώματα σπεύδουμε. Σε μια
περίοδο κατά την οποία υπάρχει
σημαντική διασπορά του ιού δεν
είναι δύσκολο πηγαίνοντας σε μια

δομή υγείας να κολλήσουμε εκεί.
2. Καλό είναι να γνωρίζουμε τι
μηχάνημα (αντιδραστήριο) χρησιμοποιείται, είτε πρόκειται για μοριακό έλεγχο, όπου χρειάζονται
περίπου 24 ώρες για να μάθουμε
το αποτέλεσμα, είτε για rapid test
(γρήγορο τεστ), το οποίο μας δίνει
αποτέλεσμα σε 30 λεπτά.
3. Καλό είναι πρώτα να απευθυνθούμε σε έναν γιατρό, ο οποίος
και θα μας συστήσει ένα εργαστήριο το οποίο θα διαθέτει πιστοποιημένα αντιδραστήρια.
4. Αν ένα rapid test βγει θετικό,
πρέπει να γίνει και μοριακός
έλεγχος για επιβεβαίωση. Βεβαίως, το βασικό είναι η απομόνωσή
μας και η ενημέρωση του ΕΟΔΥ.
5. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η
αξιοπιστία του rapid test απέχει
από την αξιοπιστία των μοριακών
ελέγχων. Κάποιοι σημειώνουν
ότι ακόμη και το καλύτερο γρήγορο τεστ είναι αξιόπιστο το πολύ
κατά 90%.
6. Μεγάλη προσοχή! Δεν επιτρέπεται στα φαρμακεία να κάνουν
τεστ!
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο στοίχηµα
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το... ταµείο.

Τ

ο Betarades.gr και η «Free
Sunday» σας προσφέρουν για µία
ακόµη φορά τα προγνωστικά τους
για τα παιχνίδια της εβδοµάδας.
Και η εβδοµάδα που µας πέρασε
είχε… πολύ πράµα σε Champions
League και Europa League. Υπήρξε πλούσιο θέαµα και µεγάλο στοιχηµατικό ενδιαφέρον. Τώρα αυτό µεταφέρεται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, που έχουν αγώνες το Σ/Κ. Από την πλευρά µας, εστιάζουµε σε τέσσερις αναµετρήσεις. Προέρχονται από
την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
Οι στοιχηµατικές επιλογές που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα αξιόλογες και για όλα τα γούστα. Και για τελικά αποτελέσµατα, αλλά και για τα γκολ. Πάµε γρήγορα να τις
δούµε!
Οι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινάνε από την Ελλάδα και
τη Super League Interwetten. Για την 11η αγωνιστική του
πρωταθλήµατος ο ΠΑΣ Γιάννινα υποδέχεται τη Λαµία.
Οι γηπεδούχοι παίζουν γενικά καλά φέτος, αλλά κάτι γίνεται και δεν µπορούν να πάρουν τα αποτελέσµατα στο
τέλος. Αυτό συνέβη και απέναντι στον ΟΦΗ, όπου ήταν
καλοί, ισοφάρισαν, αλλά πάλι… έχασαν. Σήµερα θα υποδεχτούν µια αδύναµη οµάδα, όπως δείχνει η Λαµία. Οι
φιλοξενούµενοι ηττήθηκαν και από τον ΠΑΟΚ και δείχνουν ότι θα παλέψουν σκληρά για την παραµονή στην
κατηγορία. Ο ΠΑΣ έχει καλύτερες µονάδες, παίζει εντός
έδρας και ήρθε η ώρα να κερδίσει. Πάµε µε τον «άσο» σε
απόδοση 1.83.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Επιτέλους νίκη για τον ΠΑΣ!
ντους. Είναι όµως ιδιαίτερα ασταθείς στην άµυνα. Η Νις,
από την άλλη, τα πάει καλύτερα συνολικά, αλλά τελευταία
χάνει διαρκώς. ∆εν µπορεί να κρατήσει το µηδέν πίσω και
το πληρώνει αυτό. Θα προσπαθήσει σήµερα να επιστρέψει στις επιτυχίες. Η δίψα αµφότερων των οµάδων για
νίκη είναι µεγάλη. Αυτό θα τις… βγάλει µπροστά και περιµένουµε ένα ανταγωνιστικό µατς. Ποντάρουµε στο Goal/
Goal σε απόδοση 1.75.

Και µε την παράδοση η Ρίο Άβε
Από τη Γαλλία στην Πορτογαλία και στον αγώνα της Ρίο
Άβε µε την Μποαβίστα για την 9η αγωνιστική. Η Ρίο Άβε
είναι ελαφρώς καλύτερη µέχρι τώρα στη διοργάνωση, και
σε εικόνα και σε βαθµολογική συγκοµιδή. Έχει 10 πόντους, έναντι 7 της Μποαβίστα. Παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο και έχει και την πρόσφατη παράδοση µε το µέρος
της. Μετράει τρεις σερί νίκες απέναντι στη σηµερινή της
αντίπαλο. Η Μποαβίστα, άλλωστε, γενικά δεν πείθει. ∆υ-

Σκοράρουν στη Γαλλία
Μεταφερόµαστε στη Γαλλία και στο πρωτάθληµα της
Ligue 1. Στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, η Ρεµς θα παίξει στο γήπεδό της µε τη Νις. Οι γηπεδούχοι δεν είναι
σε καλή κατάσταση. Προέρχονται από τη Λυών µε 3-0
και αγνοούν τη νίκη εδώ και τρία παιχνίδια. Είναι χαµηλά στη βαθµολογία και χρειάζονται οπωσδήποτε… πό-

σκολεύεται πολύ στη δηµιουργία φάσεων και στο σκοράρισµα. Αυτό φάνηκε και στο 0-0 µε τη Μπελενένσες. Οι
γηπεδούχοι προέρχονται από ήττα, αλλά γενικά έχουν
δείξει καλό πρόσωπο. Έχουν ευκαιρία να γυρίσουν στα…
χαµόγελα και θεωρούµε ότι θα τα καταφέρουν. Στηρίζουµε τον «άσο» στο 1.95.
Κλείνουµε τις βασικές προτάσεις µας για την Κυριακή µε
το Αλαβές - Σοσιεδάδ για τη La Liga. Τι να πει κανείς για
τη φετινή Σοσιεδάδ στο πρωτάθληµα… Εκεί που όλοι πίστευαν ότι θα είναι χειρότερη σε σχέση µε πέρυσι, αυτή
τους διαψεύδει και είναι… καλύτερη! Φιγουράρει πολύ
ψηλά στη βαθµολογία και δεν χάνει µε τίποτα. Προέρχεται από το 1-1 µε τη Βιγιαρεάλ. Εκτός έδρας, δεν… µασάει τίποτα. Ήταν εξαιρετική απέναντι στην Ουέσκα, και
την κέρδισε µόνο 0-1 επειδή απλώς δεν ήταν αποτελεσµατική. Η Αλαβές κέρδισε τη Ρεάλ, αλλά αυτό δεν πρέπει
να ξεγελάει. Έχει συγκεκριµένες δυνατότητες ως οµάδα.
Η Σοσιεδάδ είναι πολύ ανώτερη τη δεδοµένη χρονική
στιγµή και µπορεί να πάρει το «τρίποντο», εύκολα ή δύσκολα. Πάµε µε το «διπλό» σε απόδοση 1.85.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία ακόµη
εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενηµερωτικό site για το Στοίχηµα µπορείτε να βρίσκετε επιλογές
για live betting καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη
στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Κυριακή 06/12
17:15
18:00
19:30
22:00

ΠΑΣ Γιάννινα - Λαµία
Ρεµς - Νις
Ρίο Άβε - Μποαβίστα
Αλαβές - Σοσιεδάδ

1
Goal/Goal
1
2

1.83
1.75
1.95
1.85

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Σερί Tips

Goal Tips

Head 2 Head

Οσασούνα - Μπέτις (06/12, 17:15): Η Οσασούνα
*δεν έχει
νίκη στα τέσσερα τελευταία µατς της, η Μπέτις

- Απόλλων Σµύρνης (06/12, 15:00): Αµφότερες οι
*οµάδεςΟΦΗκαίγονται
για τους βαθµούς. Ο ΟΦΗ έχει µείνει λίγο πίσω,

- Στουτγκάρδη (06/12, 16:30): Αήττητη
*είναιΒέρντερ
η Στουτγκάρδη στα τρία τελευταία µατς µε αντίπαλο

µετράει τρεις συνεχόµενες ήττες. Θα παλέψουν για κάτι
καλό, η… ισοπαλία παίζεται στο 3.30.

ο Απόλλων έχασε µέσα από τα χέρια του τη νίκη µε τον Βόλο. ∆εν
αποκλείεται αυτή η ανάγκη να βγάλει ένα κλειστό µατς. Λογικό
φαβορί το Under 2.5 στο 1.70.

τη Βέρντερ. Είναι σκληρή οµάδα και το έδειξε και µε την
Μπάγερν. Το Χ2 εντοπίζεται σε απόδοση 1.44.

Λεβερκούζεν (06/12, 19:00): Η Σάλκε
*µετράειΣάλκετρία-σερί
µατς που δεν κερδίζει και έχει πάλι δύσκολο έργο. Είναι δυνατή η Λεβερκούζεν και αποτελεί
το φαβορί για τη νίκη στο 1.50.
Βιγιαρεάλ - Έλτσε (06/12, 19:30): Αήττητη εδώ και
*έξι αγώνες
στο πρωτάθληµα είναι η Βιγιαρεάλ, που και
σήµερα έχει το προβάδισµα για τη νίκη. Υπερέχει της
Έλτσε και σε ποιότητα, µε τον «άσο» να βρίσκεται στο
1.30.

*

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (06/12, 19:30): Αθηναϊκό ντέρµπι, µε
την ΑΕΚ να προέρχεται από ευρωπαϊκό µατς. Η κούραση είναι
λογική και η σκοπιµότητα συνήθως κυριαρχεί σε τέτοια παιχνίδια.
Το No Goal έχει το πάνω χέρι, σε απόδοση 1.75.

- Αστέρας Τρίπολης (06/12, 17:15): Ο ΠΑΟΚ
*είναιΠΑΟΚ
αήττητος στα έξι τελευταία παιχνίδια µε αντίπαλο
τον Αστέρα. Είναι καλύτερη οµάδα, έχει την παράδοση
και λογικό είναι να προσφέρεται σε τιµές φαβορί, στο
1.28.

Λίβερπουλ - Γουλβς (06/12, 21:15): Οι δύο οµάδες διαθέτουν
*εξαιρετικούς
ποδοσφαιριστές στην επίθεση. Μπορούν να χαρί-

- Άρσεναλ (06/12, 18:30): Η Τότεναµ δεν
*έχει Τότεναµ
χάσει σε κανένα από τα τέσσερα πιο πρόσφατα µατς

σουν στο κοινό ένα θεαµατικό παιχνίδι. ∆ικαιολογηµένα το Over
2.5 παίζεται χαµηλά, στο 1.72.

µε την Άρσεναλ. Φέτος δείχνει καλύτερη και είναι το
φαβορί για τη νίκη σε απόδοση 1.95.

ATZENTA

05-11/12

«ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ» ONLINE STREAMING

Τ

FREETIME

ο «Τρίτο Στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή στο Θέατρο Παλλάς, µε την υπογραφή του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και
τις Μαρία Καβογιάννη και Μαρία Κίτσου στους πρωταγω-

νιστικούς ρόλους, θα προβληθεί διαδικτυακά για δύο µοναδικές
παραστάσεις, στις 5/12 & 6/12, µέσω της πλατφόρµας του Viva.gr.
Κόστος ηλεκτρονικού εισιτήριου: 12,99 ευρώ.

ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
– Η ΓΗ ΠΟΥ ΑΦΗΝΩ

«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΤΕ
ΑΠΟ ∆Ω» ΣΤΗΝ ΕΡΤ2

Τα Υπόγεια Ρεύµατα επιστρέφουν δισκογραφικά µε το νέο άλµπουµ «Η Γη που
αφήνω» που θα κυκλοφορήσει ψηφιακά
και σε CD στις 8 ∆εκεµβρίου και τους
πρώτους µήνες του 2021 σε συλλεκτικό LP
από το Ogdoo Music Group. Το άλµπουµ
περιλαµβάνει 12 τραγούδια µε τα οποία τα
Υπόγεια Ρεύµατα εκφράζονται δηµιουργικά, απελευθερώνοντας αυτά που πηγάζουν
από µέσα και γύρω µας. Η ποίηση παραµένει ένα σηµαντικό στοιχείο επιρροής και
έµπνευσης του συγκροτήµατος και αυτή τη
φορά επέλεξαν, όχι ασχέτως της εποχής µας
φυσικά, να µελοποιήσουν το ποίηµα του
Κωστή Παλαµά «Ο Γκρεµιστής».

∆ύο άνεργοι άντρες προσλαµβάνονται να
φυλάξουν τσίλιες σε ένα αθηναϊκό σπίτι,
όπου χτίζεται αυθαίρετα ένα επιπλέον
δωµάτιο. Από τον δρόµο περνούν πολλοί περαστικοί, πιθανόν πολεοδόµοι, ελεγκτές του
ΙΚΑ που υποκρίνονται τους ανυποψίαστους
διαβάτες, για να συλλάβουν τους παραβάτες
επ’ αυτοφώρω. Ο δρόµος είναι ένα πέρασµα.
Οι άνθρωποι που θα τον διαβούν κουβαλάνε
ο καθένας τα δικά του όνειρα, τις δικές του
πληγές και ελπίδες.
Η ταινία σε προβάλλεται το Σάββατο 5/12 σε
α΄ τηλεοπτική προβολή.
Σκηνοθεσία-Σενάριο: Σταύρος Τσιώλης
Παίζουν: Κωνσταντίνος Τζούµας, Ερρίκος
Λίτσης, Ελένη Ουζουνίδου, Κωνσταντία
Τάκαλου, Έλλη Τρίγγου, Ρόζα Προδρόµου,
Τάκης Χρυσικάκος, Αινείας Τσαµάτης,
Μιχάλης Σαράντης, Γιώργος Μελισσάρης,
Μπάµπης Σαρηγιαννίδης, Σταµάτης Τζελέπης, Νίκος Σεβαστόπουλος

«RUSH» ΣΤΟ STAR
Ο Βρετανός πλεϊµπόι Τζέιµς Χαντ, πιλότος
της Formula 1, και ο µεθοδικός, σπουδαίος
αντίπαλός του, ο Αυστριακός Νίκι Λάουντα,
δεν ήταν απλώς δύο από τους καλύτερους
οδηγούς όλων των εποχών αλλά δύο είδωλα,
που κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70
κατάφεραν να µονοπωλήσουν το παγκόσµιο
µηχανοκίνητο ενδιαφέρον µε τις θρυλικές
τους κόντρες, τόσο εντός όσο και εκτός
αγωνιστικών χώρων. Παρακολουθώντας
τις προσωπικές στιγµές της ζωής των δύο
σούπερ σταρ, η κάµερα καταγράφει τα όρια
της σωµατικής και ψυχικής αντοχής τους σε
έναν κόσµο χωρίς περιθώρια αστοχίας.
Η ταινία του Ρον Χάουαρντ, µε τους Κρις
Χέµσγουορθ και Ντάνιελ Μπρουλ στους
κεντρικούς ρόλους, είναι βασισµένη στην
αληθινή ιστορία των δύο πρωταθλητών της
F1.
∆ευτέρα 7/12 στις 23:30.
Κατάλληλο για άνω των 12 ετών.
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Για τους Έλληνες του
εξωτερικού, είναι γνωστό
ότι διψάνε να ακούσουν
ελληνική μουσική και
συγκινούνται πολύ. Το
έζησα πολλές φορές όταν
τραγούδησα εκτός συνόρων.
Όμως η έκπληξη για μένα
ήταν όταν διαπίστωσα ότι
οι Γάλλοι, για παράδειγμα,
ψάχνουν την ελληνική
μουσική και ακούν τραγούδια
που δεν έχουμε φανταστεί
ότι τα γνωρίζουν. Το
ίδιο συνάντησα και στην
Ιορδανία.

Κλεονίκη Δεμίρη

«Ο κόσμος του πολιτισμού
αντιμετωπίζει σοβαρά
προβλήματα επιβίωσης»

Ο

ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΛΆΣΚΑΡΗ

νέος δίσκος της Κλεονίκης
Δεμίρη «Μαγική Συνταγή» –
από τον οποίο ξεχωρίζει ήδη
το πρώτο single, το φωτεινό
και αισιόδοξο «Όλα θα πάνε
μια χαρά»– κυκλοφόρησε
πρόσφατα από το περιοδικό και τις εκδόσεις
Μετρονόμος και πρόκειται για μια εμπνευσμένη συνταγή, που φτιάχτηκε με μεράκι,
από πολλά διαφορετικά μουσικά υλικά,
όπως βαλς, ταγκό, μπόσα νόβα, χασάπικο,
τσα-τσα και μπαλάντα. Τα τραγούδια που
περιέχονται στη «Μαγική Συνταγή» της «μίλησαν», όπως λέει η ερμηνεύτρια, από το

πρώτο άκουσμα κι έτσι αυθόρμητα γεννήθηκε η επιθυμία της να τα τραγουδήσει.
Κυκλοφόρησε φέτος η πρώτη σας ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά. Μιλήστε μας γι’ αυτό το άλμπουμ.
Η «Μαγική Συνταγή» είναι μια συλλογή
από τραγούδια που με ενθουσίασαν από
την πρώτη ακρόαση. Πολλά χρόνια τώρα
δίνω συναυλίες και συνεργάζομαι με αξιόλογους μουσικούς. Ο δίσκος αυτός είναι
το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης όλων
των συνεργασιών με ταλαντούχους δημιουργούς και μουσικούς τα τελευταία χρό-

νια. Αγαπημένοι μου συνθέτες και στιχουργοί μού χάρισαν τα τραγούδια τους, αλλά και
οι φίλοι μουσικοί που συμμετέχουν σε αυτή
τη δουλειά με βοήθησαν και με στήριξαν. Ο
Θανάσης Συλιβός –η ψυχή της δισκογραφικής μου εταιρείας «Περιοδικό και Εκδόσεις
Μετρονόμος»– πίστεψε σε αυτή τη δουλειά
και εμπιστεύτηκε το ένστικτό μου για την επιλογή των τραγουδιών. Στο άλμπουμ συνυπάρχουν δημιουργοί όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, η εμβληματική μορφή της ελληνικής μουσικής, και πρωτοεμφανιζόμενοι
δημιουργοί, όπως η Βιργινία Καραγιώργου, ο Θάνος Ζήσης και η Κατερίνα Καναβούρα. Πρόκειται, λοιπόν, για έναν δίσκο με
διάφορα και διαφορετικά τραγούδια, όπως
βαλς, μπαλάντα, τσα-τσα, ταγκό, μπόσα
νόβα, ζεϊμπέκικο, χασάπικο κ.ά. Η πρώτη
μου προσωπική δισκογραφική δουλειά
δεν απέχει πολύ από το πώς επιλέγω τραγούδια για το πρόγραμμα μιας παράστασής
μου. Αν παρακολουθήσετε μια συναυλία
μου, θα δείτε ότι συνυπάρχουν πολλά είδη
μουσικής, όπως ακριβώς και στη «Μαγική
Συνταγή». Τη μουσική του δίσκου υπογράφουν ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Νίκος Πλατύραχος, ο Γιάννος Αιόλου, ο Νίκος Πιτλόγλου, η Βιργινία Καραγιώργου, ο Γιώργος
Καγιαλίκος, η Σοφία Καμαγιάννη, που μελοποιεί Κωστή Παλαμά. Τους στίχους υπογράφουν ο Γιάννης Θεοδωράκης, ο Κώστας
Φασουλάς, ο Ανδρέας Ταρνανάς, ο Βασίλης
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Το τραγούδι σας με τίτλο «Όλα θα πάνε μια
χαρά» ξεχειλίζει από αισιοδοξία και μοιάζει να είναι μια παρηγοριά σε μέρες καραντίνας και πανδημίας. Πιστεύετε στην αισιοδοξία ως στάση σκέψης;
Ναι, πιστεύω στη θετική σκέψη και είμαι
αρκετά αισιόδοξη. Έχω μάθει τα τελευταία
χρόνια να αγωνίζομαι και να προσπαθώ
να φτιάξω την κάθε μέρα μου. Αντιμετωπίζω σχεδόν τα πάντα πλέον με αισιοδοξία.
Αυτή η στάση στη ζωή μου με έχει βοηθήσει πολύ και παίρνω περισσότερη δύναμη
να αγωνιστώ για οποιαδήποτε δυσκολία
συναντήσω στον δρόμο μου. Είναι ο τρόπος
μου να αντιστέκομαι και ειδικά τώρα, που
ζούμε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Αν
θέλουμε να χαλάσουμε τη μέρα μας, μπορούμε. Αν θέλουμε να τη φτιάξουμε, επίσης μπορούμε. Εμείς διαλέγουμε. Εδώ και
καιρό πολλοί φίλοι μού λένε για το «Όλα θα
πάνε μια χαρά» ότι είναι ένα τραγούδι που
τους φτιάχνει τη διάθεση και χαίρομαι πολύ
γι’ αυτό. Η ζωή μας έχει δυσκολέψει και δεν
ξέρουμε ακόμη πού θα μας βγάλει όλο αυτό
που ζούμε. Χρειαζόμαστε ανάσες χαράς για
να τα καταφέρουμε και φυσικά χρειαζόμαστε την τέχνη όσο ποτέ.
Αν μπορούσατε να μου περιγράψετε με
λίγες λέξεις τον χαρακτήρα σας, ποιες θα
ήταν αυτές;
Τα τραγούδια της «Μαγικής Συνταγής» είναι κατά κάποιον τρόπο ο καθρέφτης μου. Είμαι το «Πάντα κάτι μένει», το
«Ακόμα είμαι εδώ», το «Μενεξεδένια τα
βουνά», το «Il Sogno», το «Όλα θα πάνε μια
χαρά», «Οι δανεικές καρδιές». Είμαι επίμονη και δουλεύω πολύ όταν πιστέψω σε
κάτι, μέχρι να το καταφέρω. Χαλαρώνω
κάνοντας βόλτες στο κέντρο της Αθήνας
και ανακαλύπτοντας νέα μέρη, μου αρέσει
πολύ να ταξιδεύω – είμαι ο πλέον ακατάλληλος άνθρωπος για καραντίνα… Μου αρέσει να αυτοσαρκάζομαι, είμαι υπερβολικά αισιόδοξη, όπως σας είπα, εκνευρίζομαι όταν με πιέζουν, δεν αντέχω την αδικία
και προσπαθώ, όσο μπορώ, να εμπιστεύομαι το ένστικτό μου.
Το άλμπουμ σας ονομάζεται «Μαγική Συνταγή». Στη ζωή σας, ποια είναι αυτή;
Να μην το βάζω κάτω με τίποτα! Να αγω-
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Σπανός, η Κατερίνα Καναβούρα, ο Θάνος
Ζήσης, ο Μακάριος Σιγάλας και στα δικά
τους τραγούδια επίσης έγραψαν στίχους ο
Γιώργος Καγιαλίκος και ο Γιάννος Αιόλου.
Τους ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη
που μου έδειξαν και τη χαρά που μου έδωσαν. Αυτό το άλμπουμ, όμως, μου άνοιξε κι
έναν άλλον δρόμο, να πειραματιστώ κι εγώ
με τον στίχο και τη σύνθεση γράφοντας το
«Όλα θα πάνε μια χαρά» και τη μουσική του
τραγουδιού «Της ζωής τα τείχη».
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νίζομαι, να βάζω συνεχώς νέους στόχους,
να ελπίζω, να ονειρεύομαι, να μη στέκομαι
στα μικρά και στα ασήμαντα, να προχωρώ
μπροστά, να αφήνω πίσω μου ό,τι με μπλοκάρει και δεν με αφήνει να εξελιχθώ, να
βρίσκω νέα ενδιαφέροντα, να πειραματίζομαι πάνω σε νέες ιδέες, να χαίρομαι τον
ήλιο όταν ξυπνάω το πρωί, να κάνω τους
φίλους μου να γελάνε.
Αυτή την περίοδο, που έπεσαν οι ρυθμοί
και μειώθηκαν οι δραστηριότητες, αγχωθήκατε ή είδατε την πραγματικότητα διαφορετικά;
Ναι, αγχώθηκα πολύ, ειδικά στην αρχή, και
δεν ήξερα τι είναι αυτό που μας συμβαίνει
και πώς να συνεχίσω. Σιγά σιγά είπα ότι θα
το αντιμετωπίσω και θα προσπαθήσω να
αξιοποιήσω τον χρόνο μου δημιουργικά
μέχρι να ξεκινήσω πάλι τις συναυλίες μου.
Ας μην ξεχνάμε ότι η ζωή έχει ανατροπές,
μικρές και μεγάλες, και μπορούν να συμβούν τα πάντα, τίποτα δεν είναι δεδομένο.
Μαζεύω δυνάμεις για τη στιγμή που όλα θα
περάσουν και το εύχομαι κάθε μέρα. Νομίζω, έχουμε να διδαχτούμε πολλά από
αυτή την κρίση. Με στενοχωρεί πολύ που
ο κόσμος του πολιτισμού, και όχι μόνο, δεν
μπορεί να δουλέψει και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Πρέπει να
βρεθεί άμεσα λύση. Θα αφήσουν τη δουλειά τους αξιόλογοι άνθρωποι της τέχνης,
που έχουν προσφέρει πολλά και τους χρει-

αζόμαστε. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε
να συμβεί.
Έχετε εμφανιστεί σε συναυλίες στο εξωτερικό. Έχετε διαπιστώσει διαφορές σε
σχέση με το ελληνικό κοινό;
Είναι το ίδιο ζεστό και συμμετέχει πολύ! Ήταν
μεγάλη η χαρά που πήρα όταν είδα από κοντά
ότι το ελληνικό τραγούδι αγκαλιάζεται πολύ
από το ξένο κοινό. Ένιωσα μια ιδιαίτερη επικοινωνία. Για τους Έλληνες του εξωτερικού, είναι γνωστό ότι διψάνε να ακούσουν
ελληνική μουσική και συγκινούνται πολύ.
Το έζησα πολλές φορές όταν τραγούδησα
εκτός συνόρων. Όμως η έκπληξη για μένα
ήταν όταν διαπίστωσα ότι οι Γάλλοι, για παράδειγμα, ψάχνουν την ελληνική μουσική και
ακούν τραγούδια που δεν έχουμε φανταστεί
ότι τα γνωρίζουν. Το ίδιο συνάντησα και στην
Ιορδανία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν
τελείωσε μια παράστασή μου στο Αμάν συνεχίσαμε να τραγουδάμε ελληνικά τραγούδια
με μια παρέα Ιορδανών στο δείπνο, μέχρι τις
πρωινές ώρες. Γνώριζαν πάρα πολλά δικά
μας τραγούδια – και παραδοσιακά! Αυτό συμβαίνει φυσικά γιατί και οι μεγάλοι μας συνθέτες έχουν ταξιδέψει την ελληνική μουσική σε
ολόκληρο τον κόσμο, με διάφορους τρόπους.
Εύχομαι να περάσει σύντομα το κακό όνειρο
που ζούμε και να συναντηθούμε ξανά σε συναυλίες, σε παραστάσεις, που τόσο μας λείπουν, αλλά μέχρι τότε πρέπει να στηρίξουμε
τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους μας.
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βιβλία για
τον ∆εκέµβριο

Ζοζέ Σαραµάγκου, Η χρονιά θανάτου του Ρικάρντο
Ρέις, µτφρ.: Αθηνά Ψυλλιά, εκδ. Καστανιώτη
Ένα από τα αριστουργήµατα του δηµοφιλούς νοµπελίστα
συγγραφέα Ζοζέ Σαραµάγκου κυκλοφορεί αυτές τις µέρες
σε νέα έκδοση και µετάφραση της Αθηνάς Ψυλλιά από τα
πορτογαλικά. Ο Ρικάρντο Ρέις, ποιητής και γιατρός, ύστερα
από πολυετή αυτοεξορία στη Βραζιλία επιστρέφει στην πατρίδα
του. Η Λισαβόνα είναι µουντή και άχρωµη, φαντάζει χιµαιρική.
Ο ίδιος, αντί να δέχεται ασθενείς, περιπλανιέται µε τις ώρες
στους δρόµους της πόλης. Λαχταρά την άπιαστη Μαρσέντα, µια
δεσποινίδα της οποίας το αριστερό χέρι έχει µυστηριωδώς παραλύσει, αλλά είναι η Λίντια αυτή
που µοιράζεται µαζί του το κρεβάτι. Ώσπου τον επισκέπτεται ένας παλιός του φίλος, ο Φερνάντο
Πεσσόα, φορώντας ακόµη το κοστούµι µε το οποίο είχε ταφεί µερικές εβδοµάδες νωρίτερα.
Βρισκόµαστε στην αυγή του 1936, µιας νέας χρονιάς, που είναι και η πραγµατική πρωταγωνίστρια αυτού του µυθιστορήµατος. ∆ιότι, εν τω µεταξύ, γράφεται και η ιστορία της εποχής, µε
την άνοδο του φασισµού στη Γερµανία, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία, αλλά και τη µάχη της
ασταθούς δηµοκρατίας στην Ισπανία. Ο Ρέις, ένας από τους ετερώνυµους του Πεσσόα, θα µπει
στον πειρασµό να ζήσει και να δράσει, θα παραµείνει όµως θεατής του κόσµου.

∆ηµήτρης Κοσµόπουλος, Pixels, εκδ. Κέδρος
Το «Pixels» είναι το ενδέκατο ποιητικό βιβλίο του ∆ηµήτρη
Κοσµόπουλου. Pixels στη γλώσσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι τα εικονοστοιχεία, οι ψηφιακοί κόκκοι που αποτελούν την ηλεκτρονική εικόνα η οποία έχει πια υποκατασταθεί
στη θέση της αληθινής ζωής. Μέσα στα 35 µέρη της ενιαίας
ποιητικής σύνθεσης επιχειρείται η ποιητική καταγραφή της
εµπειρίας από τον εγκλεισµό και τις επιπτώσεις της καραντίνας.
Στην απροσδόκητη κοινωνική συνθήκη, η πανδηµία φέρνει στο
προσκήνιο τα όρια του τεχνολογικού πολιτισµού. Αναταράσσει τα βαλτώδη ύδατα της εικονικής
µας αυτάρκειας. Το φάσµα του θανάτου, εξορισµένο από την ψευδή παροντική µας συνείδηση, προβαίνει ως ψηλαφητή πλέον απειλή. Πώς το διαχειρίζεται ο σύγχρονος άνθρωπος;
Υπάρχουν πηγές νοήµατος για να καταρδεύσουν την πολυπληθή µας τηλεοπτική ερηµιά;

Αλέκα Ζωγράφου, Το τανγκό της Ηλέκτρας,
εκδ. Χάρτινη Πόλη
Μπορεί ο θυµός και η δίψα για εκδίκηση και τιµωρία να φωλιάσουν σ’ έναν παιδικό νου; Ο χρόνος είναι πάντα αρκετός
για να γιατρέψει τις πληγές ή τίποτα δεν µπορεί να σταµατήσει κάποιον που έχει στόχο ζωής να σπείρει τον όλεθρο;
Πρόκειται για ένα µυθιστόρηµα γεµάτο ανατροπές, που ταξιδεύει
τον αναγνώστη από την Κέρκυρα ως την Μπολόνια. Έρωτας και
πάθος, µνήµες, θυµός, ερινύες και δίψα για εκδίκηση µπλέκονται αριστοτεχνικά µέσα από την πένα της συγγραφέως.

Μαρίζα Ντεκάστρο, 24 εικόνες για την Επανάσταση
του 1821 – Μακρυγιάννης &
Ζωγράφος, ένας αγωνιστής και
ένας καλλιτέχνης, εκδ. Καπόν
Είκοσι τέσσερις υποθετικοί διάλογοι µε
παιδιά και νέους που προτείνουν µια
διαδροµή αποκρυπτογράφησης και
ερµηνείας του κόσµου των εικόνων του
Μακρυγιάννη. Στο βιβλίο παρουσιάζονται
οι 24 πίνακες που δηµιουργήθηκαν µε την
καθοδήγηση του στρατηγού Μακρυγιάννη
από τον λαϊκό ζωγράφο ∆ηµήτριο
Ζωγράφο και αφηγούνται γεγονότα της
Επανάστασης, από την έναρξή της µέχρι
την ανεξαρτησία της Ελλάδας το 1830. Παρακολουθώντας τον κάθε
διάλογο, ο αναγνώστης περιηγείται µε µοναδικό τρόπο στον Αγώνα του
1821, ανακαλύπτοντας αθέατες πτυχές της Επανάστασης και της εποχής
της. Η Μαρίζα Ντεκάστρο, βασιζόµενη στη φυσική περιέργεια και την
παρατηρητικότητα των παιδιών, αξιοποίησε τον πλούτο των λεπτοµερειών κάθε εικόνας –τα πρόσωπα, την τοπογραφία και τη στρατηγική των
µαχών, τις πολιορκίες και τις ναυµαχίες, τον οπλισµό, την ενδυµασία,
αλλά και τα χρώµατα και την τεχνική του ζωγράφου– και σκηνοθέτησε
µε παιδαγωγική σπουδή 24 υποθετικούς διαλόγους µε παιδιά και νέους.

Stephen King, Μόνο αν µυρίζει αίµα, µτφρ.: Έφη Τσιρώνη,
εκδ. Κλειδάριθµος
Μια συλλογή µε τέσσερις ανέκδοτες
νουβέλες του Stephen King που θα συνεπάρουν τους φανατικούς αναγνώστες
του, ενώ παράλληλα θα αποτελέσουν
ιδανικό ξεκίνηµα για όσους τώρα
µυούνται στη γραφή του Βασιλιά. Οι
άνθρωποι της δηµοσιογραφίας έχουν
ένα ρητό: «Μια είδηση θα γίνει θέµα
µόνο αν µυρίζει αίµα» – και µια βόµβα
στο Γυµνάσιο Άλµπερτ Μακρέντι είναι
εγγυηµένο ότι θα γίνει πρώτο θέµα σε
κάθε έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Έτσι
αρχίζει το «Μόνο αν µυρίζει αίµα», η
αυτοτελής συνέχεια του best seller «The Outsider» (Ο Ξένος), µε
κεντρική ηρωίδα την ασύγκριτη Χόλι Γκίµπνι στην πρώτη πρωταγωνιστική της υπόθεση.
∆ίπλα στο «Μόνο αν µυρίζει αίµα» φιγουράρουν επάξια άλλα τρία υπέροχα, µακροσκελή διηγήµατα αυτού του «απίστευτα πολυτάλαντου και
ευέλικτου συγγραφέα» (κατά τους «Sunday Times»).
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David Cannadine, Μάργκαρετ Θάτσερ – Η ζωή και η κληρονομιά
της, μτφρ.: Γιάννης Βογιατζής, εκδ. Παπαδόπουλος

Το βιβλίο, βασισμένο σε μια συγκριτική μελέτη
των πρωτότυπων πηγών (λατινικών - ελληνικών/
βυζαντινών) και σε μια ευρεία βιβλιογραφία,
επικαιροποιημένη ως τις μέρες μας, εξετάζει ορισμένες βασικές πτυχές της πρώιμης μεσαιωνικής
γαλλικής (φραγκικής) ιστορίας, όπως την «Ιστορία
των Φράγκων» του Γρηγορίου της Τουρ(ώνης)
μαζί με άλλες σημαντικές πρωτογενείς δυτικές
πηγές της εποχής ως τα τέλη του 8ου αιώνα μ.Χ.,
καθώς και τις φραγκο-βυζαντινές σχέσεις από τις
αρχές του 6ου έως τα τέλη του 7ου αιώνα (μέσα
στο πλαίσιο μιας επισκόπησης των πρώτων αιώνων ιστορίας της δυναστείας των Μεροβιγγείων βασιλέων). Εξετάζει επίσης τις
τελευταίες κρίσιμες δεκαετίες της δυναστείας αυτής, έως τα μέσα του 8ου αιώνα,
όταν οι διαρκώς παρακμάζοντες Μεροβίγγειοι είχαν ουσιαστικά παραδώσει τα
ηνία της εξουσίας στους ισχυρούς αυλικούς αξιωματούχους του κράτους τους
(«μαγιορδόμους»), που διακρίθηκαν ως πολέμαρχοι ηγέτες, συμβάλλοντας στην
περαιτέρω ενοποίηση των φραγκικών πληθυσμών, αλλά και στην προώθηση
του εκχριστιανιστικού έργου στους γειτονικούς τους γερμανόφωνους λαούς,
ενώ συνέβαλαν με τον αποφασιστικό τους ρόλο στην ίδρυση και ισχυροποίηση
του Παπικού Κράτους από το δεύτερο μισό του 8ου αιώνα, προετοιμάζοντας
την ίδρυση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Φραγκικού Έθνους από τον
Καρλομάγνο, το 800 μ.Χ. Παράλληλα, εξετάζονται διάφορες φάσεις της ιστορίας
των γερμανόφωνων λαών με τους οποίους οι Φράγκοι ήρθαν σε επικοινωνία είτε
μέσω συγκρούσεων είτε μέσω της διπλωματίας, όπως οι Αλεμάννοι/Αλαμαννοί,
οι Βουργουνδοί, οι Βησιγότθοι, οι Οστρογότθοι, οι Λογγοβάρδοι, αλλά και οι
τουρκόφωνοι Άβαροι.

Ελάχιστοι σύγχρονοι πολιτικοί έχουν αφήσει
τόσο έντονα το πολιτικό τους αποτύπωμα όσο η
Μάργκαρετ Ρόμπερτς, η κόρη ενός παντοπώλη
από το Γκράνθαμ, που έγινε η πρώτη γυναίκα
πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.
Όντας, ταυτόχρονα, η μακροβιότερη Βρετανίδα
πρωθυπουργός του 20ού αιώνα, η Μάργκαρετ
Θάτσερ έχει αποτελέσει αντικείμενο αμφισβήτησης,
εξύβρισης, αλλά και θαυμασμού. Ο ακαδημαϊκός
και ιστορικός David Cannadine εξιστορεί την
προσωπική ιστορία και την πολιτική σταδιοδρομία μιας άφοβης γυναίκας, που
κατάφερε να αναδυθεί, να αντισταθεί και να λάμψει μέσα σε ένα συντηρητικό
κονκλάβιο ανδρών παλαιάς κοπής, μιας γυναίκας που πρόλαβε να ερωτευτεί
και να πάρει διαζύγιο από την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης, μιας γυναίκας που
–μπροστά στην απογοητευτική εικόνα του κόμματος των Τόρις εν έτει 2020–
αποτελεί παράδειγμα σταθερότητας. Με χάρη, χιούμορ και ιστορικό βάθος, ο
Cannadine αναλύει τον αντίκτυπο των επίμαχων πολιτικών της, την προσωπική
της φήμη και την πολιτική της κληρονομιά.

Ίρις Σαμαρτζή, Τάτα;;, εκδ. Ίκαρος
Το πρώτο παιδικό βιβλίο σε εικονογράφηση και
κείμενο της Ίριδας Σαμαρτζή μιλάει κατευθείαν στην
καρδιά των παιδιών και αποτυπώνει τις ατελείωτες
επιθυμίες τους. Τάτα, πού είσαι; Έλα να παίξουμε! Θα
ήθελα να έχω στο σπίτι μου μια παιδική χαρά. Μόνο
για μένα και την Τάτα. Κι έναν κήπο, κι ένα δεντρόσπιτο, μια βιβλιοθήκη… ένα ουράνιο τόξο… Πόσα
πράγματα χρειαζόμαστε για να περάσουμε καλά με
τους φίλους μας;

Σοφία Αλεξίου, Η Έλλη και ο Ερμής ταξιδεύουν στην Ελλάδα,
εικονογράφηση: Αλεξία Λουγιάκη, εκδ. Ψυχογιός
Η Έλλη και ο Ερμής φωνάζουν «Ζήτω οι διακοπές!» και κάνουν όλο εκδρομές. Στα ταξίδια
τους έχουν μαζί τον σκύλο τους, τον Ντίνο, που
είναι μέγας οικολόγος, κι ένα μυρμήγκι που
κάνει όλο σκανταλιές. Ελάτε να εξερευνήσουμε μαζί τους την Ελλάδα! Να ανακαλύψουμε
νέα μέρη, μνημεία, σπάνια ζώα και φυτά,
σύγχρονα σπορ, ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας και κρυμμένους αρχαίους θησαυρούς!
Στην περιπέτεια αυτή η παρέα ξεκινάει από την
Αθήνα και ταξιδεύει από το Σούνιο και τον Αργοσαρωνικό μέχρι την Πελοπόννησο και
την Κρήτη. Σακίδιο, νερό, φωτογραφική και φύγαμε, εξερευνητές!

Χρυσάνθη Καραΐσκου, Μέγας Αλέξανδρος, εικονογράφηση:
Νέστορας Ξουρής, εκδ. Διάπλαση
Ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρξε μία από τις
σημαντικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας
ιστορίας. Μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου
θα ακολουθήσουμε την πορεία της ζωής του, από
τη γενέτειρά του, την Πέλλα, μέχρι τη μακρινή
Ινδία, και θα γνωρίσουμε τις περιπέτειές του και
τις σημαντικότερες μάχες που έδωσε, οι οποίες
τον ανέδειξαν σε έναν από τους μεγαλύτερους
στρατηλάτες όλων των εποχών.

Μεγκούμι Ιουάσα, Γεια σου,
καμηλοπάρδαλη, εικονογράφηση:
Τζουν Τακαμπατάκε, απόδοση:
Αναστασία Καραστάθη, εκδ. Μέλισσα
Η τρυφερή ιστορία μιας καμηλοπάρδαλης
που ζει στην Αφρική και του δι’ αλληλογραφίας φίλου της, του πιγκουίνου, που ζει στην
άλλη άκρη του κόσμου.
Για 8 ετών και πάνω.

Pippa Goodhart, Εσύ Επιλέγεις,
εικονογράφηση: Nick Sharratt,
εκδ. Ίκαρος
Η Pippa Goodhart μαζί με τον Nick Sharratt
διερευνούν στο «Εσύ Επιλέγεις» έναν μεγάλο
αριθμό διασκεδαστικών επιλογών που θα
κάνει τους μικρούς αναγνώστες να επιστρέφουν στις σελίδες του ξανά και ξανά, καθώς θα
ανακαλύπτουν συνεχώς μια νέα ιστορία.
Ένας συναρπαστικός τρόπος για να εισάγουμε την έννοια της επιλογής στις
πρώτες ηλικίες, καθώς σε κάθε σελίδα του βιβλίου υπάρχει μια διαφορετική
ερώτηση για εξερεύνηση.

BOOKS

Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης, Οι πρώιμοι Φράγκοι – Από τους Μεροβίγγειους
στους Καρολίδες, εκδ. Παπαζήση
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Καταγραφή
και αναγνώριση ιπποειδών
Μια σημαντική νίκη για την προστασία των ιπποειδών.

Μ

ετά την απαγόρευση σφαγής των ιπποειδών στην Ελλάδα με τον ν. 4711/2020, κατόπιν εισήγησης της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας (ΠΦΟ), μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για την προστασία των ιπποειδών αποτελεί η ενσωμάτωση του κοινοτικού κανονισμού 2015/262, που αφορά την καταγραφή και αναγνώρισή τους, όπως ανακοίνωσε στις 27/11/2020 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, κ. Βορίδης.

Γ ΡΆΦΕΙ Η ΡΌΖΑ ΡΟΎΣΣΟΥ,
ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ

Α

πό την πρώτη ημέρα ίδρυσης του σωματείου ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ θέσαμε ως μία από
τις προτεραιότητές μας την
εναρμόνιση της χώρας μας
με τις κοινοτικές οδηγίες και
κανονισμούς για να σώσουμε τα ιπποειδή από την εγκατάλειψη και κακοποίηση.
Οι περισσότεροι δεν ενσωματώνονται και
όσοι βρουν τον δρόμο της εθνικής νομοθεσίας δεν εφαρμόζονται λόγω «απουσίας»
ελεγκτικού μηχανισμού.
Η έλλειψη καταγραφής και αναγνώρισης
των ιπποειδών έχει έναν μόνο πελάτη και
ενδιαφερόμενο: τα αδήλωτα κέρδη του
ανεξέλεγκτου εμπορίου. Και όσους φυσικά συνεργάζονται στον κοινό σκοπό της
εκμετάλλευσής τους για το κέρδος. Όλα για
τα χρήματα και κανένα ενδιαφέρον για την
ευζωία.
Επειδή τα «λόμπι» τους είναι αρκετά δυνατά, είχαν καταφέρει να ΜΗΝ ισχύει κανένας νόμος που να αφορά την ταυτότητα
των ιπποειδών. Ακόμα και τα αθλητικά ή
ιπποδρομιακά, που έχουν ηλεκτρονική σήμανση, στη μεγάλη τους πλειονότητα αγνοούνται όταν λήξει η αθλητική τους χρήση.
Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε πόσα ιπποειδή υπάρχουν, πού ζουν, πώς ζουν, πώς
πεθαίνουν, πόσα αναπαράγονται. Έχουμε
μεγάλο αριθμό ζώων εργασίας που ποτέ
δεν έχει καταγραφεί επίσημα, για να γνωρίζουμε πού βρίσκονται. Έχουμε παραλάβει με εισαγγελική απόφαση ζώο εργασίας
το οποίο σύμφωνα με μαρτυρίες είχε δουλέψει σε όλα τα νησιά της χώρας. Πουθενά
δεν καταγραφόταν η ζωή του, για να είναι
ελεύθερος ο τρόπος εκμετάλλευσης και
θανάτωσής του.
Ο προηγούμενος κοινοτικός κανονισμός
504/2008 για την καταγραφή ιπποειδών
δεν πέρασε ούτε έξω από την πόρτα του

υπουργείου, ενώ ο σημερινός 2015/262 πέρασε μέσα από μια κόλαση για να ενσωματωθεί.
Ως σωματείο με καμία κρατική και ιδιωτική
χορηγία (οι πόρτες δεν ανοίγουν εύκολα για
ένα θέμα που δεν πουλάει από ένα σωματείο που δεν το βουλώνει) αναλάβαμε όλα
τα νομικά έξοδα και κινηθήκαμε ως εξής:
Ασκήσαμε έντονη πίεση στα κέντρα λήψης
αποφάσεων, καταθέτοντας ερωτήματα και
προτάσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της συμμετοχής
μας στην ομάδα εργασίας για τα ιπποειδή
του Eurogroup for animals (https://www.
eurogroupforanimals.org/).
Καταθέσαμε
γραπτή
καταγγελία
CHAP(2019)01176, καθώς και αναφορά με
αριθμό petition 1076/2019, στην αρμόδια
ευρωπαϊκή επιτροπή, με τη βοήθεια των
νομικών μας συμβούλων στην Ελλάδα κ.
Γεώργιο Νικόπουλο, κα Μιχαέλα Λυμπερο-

πούλου και τον κ. Andrea Erler στις Βρυξέλλες από το Animal Welfare Intergroup.
Με την απόφαση για την καταγραφή των
ιπποειδών η χώρα μας είναι πλέον υποχρεωμένη να ενημερώνει τα στοιχεία τους στην
ηλεκτρονική βάση δεδομένων Universal
Equine Life Number (UELN) και να ενεργοποιήσει την ηλεκτρονική βάση του ΥΠΑΑΤ,
η οποία, αν και έτοιμη από καιρό, παρέμενε
αδρανής.
Πλέον, το θέαμα της πώλησης online «γκαστρωμένων εργαλείων» ή η ανταλλαγή
υποσιτισμένων με όπλα ή η μεταφορά τους
σε «άγνωστο τόπο», όταν όλοι γνωρίζουμε τι
πραγματικά συμβαίνει, θα έχει ένα τεράστιο
εμπόδιο, τον νόμο.
Η ομάδα του ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ θα συνεχίσει τον
αγώνα της μέχρι να μη χρειάζεται πλέον ο
σύλλογος να υπάρχει.
Αυτό θα είναι η μεγαλύτερη δικαίωση και
ηθική ανταμοιβή όλων των εθελοντών μας.
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ΤΗΣ ABIR WAZZAN

Με τραγανό παντζάρι και μοτσαρέλα
Μερίδες: 10
Χρόνος μαγειρέματος: 60 λεπτά
Βαθμός δυσκολίας: εύκολο

Με αχλάδια και καρότα
Μερίδες: 8
Χρόνος μαγειρέματος: 55 λεπτά
Βαθμός δυσκολίας: εύκολο
ΥΛΙΚΆ
• 4 αχλάδια με τη φλούδα καθαρισμένα και κομμένα στα τέσσερα
• 2 μεγάλα κόκκινα κρεμμύδια καθαρισμένα και κομμένα σε χοντρές
φέτες μισοφέγγαρο
• 4 καρότα καθαρισμένα και κομμένα σε χοντρές φέτες
• 6 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι
• 1 κ.σ. μέλι
• 1/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο
• αλάτι
• πιπέρι
ΕΚΤΈΛΕΣΗ
• Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά, τα στρώνουμε σε
μία στρώση σε ένα ταψί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο
στους 200 βαθμούς για 20-25 λεπτά (ή μέχρι να μαλακώσουν ή μέχρι
να πάρουν ένα ελαφρύ χρυσό χρώμα), φροντίζοντας στη μέση του ψησίματος να τα ανακατέψουμε λίγο. Σερβίρουμε σε μπολ της αρεσκείας
μας, αφού πασπαλίσουμε με φρέσκο θυμάρι.

ΥΛΙΚΆ
• 6 μέτρια παντζάρια καθαρισμένα και κομμένα σε πολύ λεπτές φέτες
• 1/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο
• 2 φλιτζάνια αγγούρι (να είναι κομμένο στα τέσσερα και μετά
σε χοντρές φέτες)
• 10 ραπανάκια κομμένα σε πολύ λεπτές φέτες
• 6 φλιτζάνια baby ρόκα
• 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
• 1/4 φλιτζανιού ξινή κρέμα
• 3 κ.σ. κόκκινο ξίδι
• 2 φλιτζάνια φρέσκια μοτσαρέλα κομμένη σε μικρά κομματάκια
• αλάτι
• πιπέρι
ΕΚΤΈΛΕΣΗ
• Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα παντζάρια με 2 κ.σ. ελαιόλαδο
και αλάτι. Στρώνουμε σε ένα ταψί σε μία στρώση τα παντζάρια
και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνος στους 200 βαθμούς
για 20-25 λεπτά, μέχρι να γίνουν χρυσαφένια και τραγανά (στη
μέση του χρόνου ψησίματος γυρίζουμε το ταψί). Έπειτα τα βγάζουμε και τα αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν.
• Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε το ξίδι, το υπόλοιπο ελαιόλαδο, το σκόρδο, την ξινή κρέμα, αλάτι και πιπέρι.
• Όταν κρυώσουν τα παντζάρια, τα βάζουμε με τα υπόλοιπα
υλικά (εκτός από το τυρί) σε ένα μεγάλο μπολ και ανακατεύουμε μαζί με τη βινεγκρέτ. Στρώνουμε τη σαλάτα σε πιατέλα
της αρεσκείας μας, προσθέτουμε το τυρί και σερβίρουμε. Αν
μας αρέσουν, μπορούμε να ρίξουμε και καβουρδισμένα κουκουνάρια από πάνω.

COOK FILES

Ζεστές σαλάτες
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Τ

α βαµµένα µαλλιά χρειάζονται
ιδιαίτερη περιποίηση. Με τις
παρακάτω απλές συµβουλές
θα διατηρήσετε άθικτες τις
χρωστικές ουσίες της βαφής της τρίχας.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Βαµµένα µαλλιά:

Πώς θα
διατηρήσετε
το χρώµα τους
στην καραντίνα

Μάσκα
Προσφέρει έξτρα περιποίηση, καθώς
φροντίζει για την αναζωογόνηση και
θρέψη των µαλλιών. Μην περιορίσετε
τη χρήση της σε λίγες φορές την
εβδοµάδα. Χρησιµοποιείτε µάσκα
µετά το σαµπουάν και πριν από
το conditioner. Επιλέξτε µία που
ενδείκνυται για βαµµένα µαλλιά.
Conditioner
Μετά το σαµπουάν και τη µάσκα είναι η
σειρά του conditioner. Ρόλος του είναι
να κλείσει τα λέπια της τρίχας και να
εξασφαλίσει πως θα παραµείνουν στο
εσωτερικό της όλες οι πολύτιµες ουσίες
της µάσκας.

Leave-in σύνθεση
Μετά το λούσιµο σκουπίστε απαλά τα
µαλλιά σας. Αφήστε τα τυλιγµένα µε
την πετσέτα για λίγα λεπτά, µέχρι να
απορροφηθεί όσο περισσότερη υγρασία
γίνεται. Κατόπιν εφαρµόστε µια ενυδατική
σύνθεση που δεν ξεπλένεται.
Αντηλιακό
Σε µια ηλιόλουστη χώρα όπως η Ελλάδα ο
ήλιος οξειδώνει τη βαφή και τον χειµώνα.
Έτσι, πριν από το καθιερωµένο SMS εξόδου
απλώστε αντηλιακό σπρέι ή γαλάκτωµα
µαλλιών που προστατεύουν από το
ξεθώριασµα.
Συµβουλή: Προσπαθήστε να µειώσετε τη
συχνότητα χρήσης του σεσουάρ. Αφήστε τα
µαλλιά σας να στεγνώσουν φυσικά. Αν δεν
γίνεται, εφαρµόζετε µια θερµοπροστατευτική
σύνθεση. Αυτή θα προστατεύσει την τρίχα από
την υψηλή θερµοκρασία, διασφαλίζοντας ότι οι
χρωστικές ουσίες της βαφής θα παραµείνουν
στο εσωτερικό της.
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Της Χριστίνας Μαυρίδου

1

Κατανάλωσε φρούτα και
λαχανικά της εποχής! «Ένα
µήλο την ηµέρα τον γιατρό τον
κάνει πέρα» λέει η παροιµία και
ακριβώς έτσι είναι. Είναι αποδεδειγµένο ότι οι βιταµίνες, τα
µέταλλα και τα ιχνοστοιχεία (σελήνιο, σίδηρος, ψευδάργυρος,
χαλκός, φυλλικό οξύ, βιταµίνες
A, C, E και Β6) που περιέχουν τα
φρούτα και τα λαχανικά ενισχύουν την άµυνά µας. Οι τροφές
που συστήνεται να προτιµάτε
είναι τα εσπεριδοειδή (πλούσια
σε βιταµίνη C), οι κόκκινες πιπεριές (βιταµίνη C), το µπρόκολο
(βιταµίνες A, C και E), το σπανάκι
(βιταµίνη Α και C), τα αµύγδαλα
(βιταµίνες C και E), το ακτινίδιο
(βιταµίνη C, K, φυλλικό οξύ και
κάλιο), οι φακές (σίδηρος), το
κοτόπουλο (βιταµίνη Β6) και οι
ηλιόσποροι (βιταµίνη B6, E).

2

Έλεγξε το βάρος σου! Η
παχυσαρκία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για µια σειρά
νοσήµατα, µεταξύ των οποίων
ο σακχαρώδης διαβήτης, η
αρτηριακή υπέρταση και διάφορες καρδιαγγειακές παθήσεις.
Πέραν αυτών, όµως, έρευνες
έχουν δείξει ότι συνδέεται και µε
αλλαγές στην απόκριση του ανοσοποιητικού µας συστήµατος.
Η διατήρηση του βάρους µας
εντός των φυσιολογικών ορίων
(∆είκτης Μάζας Σώµατος µεταξύ
18,5 και 24,9) συµβάλλει στην
εύρυθµη λειτουργία των αµυντικών µας µηχανισµών.

3

Κόψε τις κακές συνήθειες!
Το κάπνισµα, εκτός από
τις σοβαρές συνέπειές του στο
αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστηµα, επηρεάζει και το

ανοσοποιητικό σύστηµα. Το ίδιο
συµβαίνει και µε το αλκοόλ, το
οποίο σε µεγάλες ποσότητες
επηρεάζει κι αυτό την άµυνα του
οργανισµού µας. Μάλιστα, η χρήση αλκοόλ δεν είναι απαραίτητο
να είναι χρόνια για να επιφέρει τις
επιζήµιες επιπτώσεις του, καθώς
γι’ αυτό αρκεί η υπερβολική
κατανάλωσή του, ακόµα κι αν
γίνεται σποραδικά. Εποµένως,
συστήνεται διακοπή του καπνίσµατος και ελάττωση της κατανάλωσης αλκοόλ, αν όχι πλήρης
διακοπή της.

ΕΥΕΞΙΑ

Πέντε tips για την ενίσχυση
του ανοσοποιητικού συστήµατος
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4

Κάνε γυµναστική! Σύµφωνα
µε επιστηµονικές µελέτες, η
σωµατική άσκηση έχει γενικότερα
οφέλη για την υγεία, ανάµεσά
τους και η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος. Επιπλέον,
αποτελεί εξαιρετικό φυσικό τρόπο
µείωσης του στρες. Ωστόσο, θα
πρέπει να γίνεται µε µέτρο. Η
εξαντλητική γυµναστική καταπονεί
το σώµα και στο τέλος µπορεί
να επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα
αποτελέσµατα.

5

Απόβαλε το στρες! Έρευνες
έχουν δείξει ότι το άγχος επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστηµα.
Η παραγόµενη κορτιζόλη, που
είναι γνωστή και ως ορµόνη του
στρες, επηρεάζει τα λευκά αιµοσφαίρια και µειώνει τη λειτουργία
του ανοσοποιητικού µας. Πέραν
τούτου, όµως, το χρόνιο στρες
µπορεί να οδηγήσει σε ανθυγιεινούς τρόπους αντιµετώπισής του,
όπως είναι η κατανάλωση αλκοόλ
και η κακή διατροφή, επιδρώντας
και µε αυτόν τον τρόπο στην υγεία
µας. Ένας φυσικός τρόπος να
αποβάλεις το στρες είναι το γρήγορο περπάτηµα.
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