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Aλ. Μαλλιάς 
«Kατά την προεδρία 
της Γερµανίας στην Ε.Ε. 
οι διακηρυκτικές διαβεβαιώσεις 
περί αλληλεγγύης αναιρέθηκαν, 
αν δεν υπονοµεύτηκαν» 

Γ. Κύρτσος 
Οι Πρέσπες 
δεν έλυσαν 
τα προβλήµατα 
των ∆υτικών 
Βαλκανίων 

Οικονοµία
Πώς τα κατάφερε 
η ∆ΕΗ 

 σελ. 20-21  σελ. 23-26 σελ. 11

Κλ. ∆εµίρη 
«Ο κόσµος 
του πολιτισµού 
αντιµετωπίζει 
σοβαρά 
προβλήµατα 
επιβίωσης» 

Υγεία 
Σε ποιο στάδιο 
της λοίµωξης 
µεταδίδεται 
ευκολότερα 
ο κορονοϊός; 

∆ώδεκα βιβλία 
για τον ∆εκέµβριο

σελ. 29

l  ΠΟΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
'Η ΕΝΙΣΧΥΣΕ 
Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

l  ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ

l  ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΩΝΙΩ∆ΕΣ 2020 
ΣΤΟ ΑΒΕΒΑΙΟ 2021

σελ. 4-10, 12-16

Η ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ 
ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
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σελ. 34-35σελ. 32-33
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!για το
αυτοκίνητο!για το

AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν

 δίκτυο διανομής
FREE SUNDAY

από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
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AUTO

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

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

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

 Made in USA
 µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

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

  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster ››››››››  Volvo V40 Cross Country T3 Auto

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Είναι το Ford Focus RS,o βασιλιάς των hot hatches;

Ford Focus RS,o βασιλιάς των hot hatches;

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda CivicHonda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

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

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, 
•  Έρχεται χειµώνας, 
•  

πώς να φροντίσετε 

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

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

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

Renault Kadjar 1.2 TCe 130
Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

04-10 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Από το 
αγωνιώδες 2020 στο αβέβαιο 2021
11 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ∆ΕΗ κερδίζει τη 
µάχη
12-16 // ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αναζήτηση 
ευτυχίας και αυτοφροντίδα την εποχή της 
πανδηµίας
• ΜΙΧ. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ Ευτυχία για 
αρχάριους
• ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η ψυχική υγεία στο 
απόσπασµα
• ΕΙΡ. ΚΑΡΑΚΑΣΙ∆ΟΥ H αυτοφροντίδα 
ως σύµµαχος στην περίοδο του 
εγκλεισµού
17-19 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ε.Ε., 
ΗΠΑ µπροστά στην πρόκληση της Κίνας
20-21 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛ. ΜΑΛΛΙΑΣ 
«Kατά την προεδρία της Γερµανίας στην 
Ε.Ε. οι διακηρυκτικές διαβεβαιώσεις 
περί αλληλεγγύης αναιρέθηκαν, αν δεν 
υπονοµεύτηκαν»
21 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η Ε.Ε. µπροστά στις 
αποφάσεις για τις σχέσεις µε την Τουρκία
22 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ O Τσίπρας 
όµηρος των φανατικών της σύγκρουσης
23-26 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Μετ’ 

εµποδίων η διεύρυνση προς τα ∆υτικά 
Βαλκάνια
27 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Είναι πολύ 
νωρίς για να πέσουµε
28 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  Έρχεται Επιστρεπτέα 
Προκαταβολή 5
29 // ΥΓΕΙΑ Σε ποιο στάδιο της λοίµωξης 
µεταδίδεται ευκολότερα ο κορονοϊός;

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

FREE TIME
31 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
32-33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΛ. ∆ΕΜΙΡΗ 
«Ο κόσµος του πολιτισµού αντιµετωπίζει 
σοβαρά προβλήµατα επιβίωσης»
34-35 // BOOKS ∆ώδεκα βιβλία για τον 
∆εκέµβριο
36 // PLANET Καταγραφή και 
αναγνώριση ιπποειδών
37 // COOK FILES Ζεστές σαλάτες
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για 
καλύτερη ζωή

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





Τ
ο 2020 περάσαµε, εξαιτίας της 
πανδηµίας, από την προοπτική 
της δυναµικής ανάπτυξης σε µια 
οικονοµική και κοινωνική κρίση 
χωρίς προηγούµενο.
Ξεκινήσαµε το 2020 διεκδικώ-
ντας οικονοµική ανάπτυξη 2%-

2,5%. Με την εµφάνιση της πανδηµίας η πρόγνωση άλ-
λαξε 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 ζη-
τήµατα της δηµόσιας υγείας, του προσφυγικού-µετανα-
στευτικού, 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 χαρα-
κτηριστικό την αβεβαιότητα για το 
πόσο µεγάλη θα είναι η βελτίωση 
και αν τελικά θα αµφισβητηθεί 
από γεγονότα που δεν µπο-
ρούµε να προβλέψουµε.

Η απειλή 
για την υγεία
Η απειλή για την υγεία 
προβλέπεται να υπο-
χωρήσει σταδιακά 
κατά τη διάρκεια 
του α΄ εξαµήνου του 
2021 και να περιορι-
στεί δραστικά προς 
το φθινόπωρο ή τον 
επόµενο χειµώνα.
Τα νέα από την πρό-
οδο της επιστήµης 
είναι εντυπωσιακά 
καλά. Απ’ ό,τι φαίνε-
ται, τα νέου τύπου εµ-
βόλια διεκδικούν ποσο-
στά αποτελεσµατικότητας 
της τάξης του 90% και 95%, 
ενώ πριν από µερικούς µήνες 
οι επιστήµονες υπολόγιζαν ότι 
τα εµβόλια κατά του Covid-19 θα α-
κολουθούσαν τον κανόνα της αποτελε-
σµατικότητας 40%-70% που ισχύει µέχρι 
σήµερα για τα εµβόλια.
Η διαφορά είναι συγκλονιστική και οφείλεται σε 
επιστηµονικά άλµατα που θεωρείται πολύ πιθανό να α-
ξιοποιηθούν για την καταπολέµηση ασθενειών που δο-
κιµάζουν την ανθρωπότητα, όπως ο καρκίνος.
Η εικόνα παραµένει συγκεχυµένη σε ό,τι αφορά τον 
χρόνο που θα χρειαστεί για τον εµβολιασµό του γενι-
κού πληθυσµού και το πέρασµα σε µια νέα κανονικό-
τητα. Σύµφωνα µε τα σενάρια που αναπτύσσονται, το 
νωρίτερο που µπορούµε να έχουµε γενικό εµβολιασµό 

ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΓΩΝΙΩ∆ΕΣ 

2020 ΣΤΟ 
ΑΒΕΒΑΙΟ 2021

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Covid-19, οικονοµία, 
Ε.Ε., σχέσεις µε Τουρκία, 
θα προσδιορίσουν τις 
εξελίξεις.

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

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

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

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 εµ-
βολιασµό 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 δύ-
σκολο έως δραµατικό.
Η Ε.Ε. και η Ελλάδα αιφνιδιάστηκαν από την ταχύτητα 
και τη σφοδρότητα του δεύτερου κύµατος της πανδη-
µίας. 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 πιθανό-
τητα εκδήλωσης τρίτου κύµατος στο ξεκίνηµα του 2021.
Στην Ελλάδα περάσαµε µε άριστα το πρώτο κύµα ε-

ξαιτίας της στρατηγικής σηµασίας απόφασης του 
Μητσοτάκη να προχωρήσει σε ένα γρήγορο 

και αποτελεσµατικό lockdown. Χαρα-
κτηριστική της προσέγγισής του ήταν 

η µαταίωση του Καρναβαλιού της 
Πάτρας προτού καν αρχίσει να 

καταγράφεται ικανός αριθµός 
κρουσµάτων στην Ελλάδα.

Στο δεύτερο κύµα η Ελ-
λάδα δεν µπόρεσε να δι-
αφοροποιηθεί 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 εξαιρετι-
κών επιδόσεων στο 
πρώτο κύµα της παν-
δηµίας και των µέ-
τριων επιδόσεων στο 

δεύτερο κύµα εξακο-
λουθεί να είναι πολύ 

καλό, µε βάση τον δεί-
κτη µε τον οποίο γίνονται 

οι συγκρίσεις, τους θανά-
τους από κορονοϊό ανά εκα-

τοµµύριο κατοίκους.
Το κρίσιµο ερώτηµα είναι αν θα 

πάµε σε ένα νέο γενικό lockdown ή 
θα ακολουθήσουµε τον ευρωπαϊκό κα-

νόνα των light lockdowns και των µέτρων-
ακορντεόν, τα οποία θα χαλαρώνουν και θα 

αυστηροποιούνται ανάλογα µε τις εξελίξεις και µέ-
χρις ότου φτάσουµε στη λύτρωση των εµβολίων.
∆υστυχώς, έχει επικρατήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο µια 
πολιτική διαχείριση της πανδηµίας, όπου η κάθε κυ-
βέρνηση παίρνει αποφάσεις µε βάση τις εκλογικές α-
ναµετρήσεις 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 συμ-
βάλλει η αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά τον 
χρονικό προσδιορισμό του γενικού εμ-
βολιασμού, εφόσον οι κυβερνήσεις δυ-
σκολεύονται να αποφασίσουν αν χρει-
άζεται ένα νέο γενικό lockdown για να 
προστατευτεί η δημόσια υγεία ή μπο-
ρούμε 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 εγκλει-
σμού η μεγάλη διάδοση γίνεται, για ένα 
διάστημα, στο οικογενειακό περιβάλ-
λον. Το πρόβλημα με την Ευρώπη και 
τις ΗΠΑ είναι ότι η διάδοση του Covid-
19 έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις σε 
σύγκριση με τη διάδοση στην Κίνα την 
περίοδο που το Πεκίνο επέβαλε δρα-
κόντειο εγκλεισμό. Αυτό σημαίνει ότι, 
ακόμη κι αν υπάρξουν σκληρά μέτρα, θα 
χρειαστεί χρόνος για να αποδώσουν.
Η άποψή μου είναι ότι, παρά τις δυσκο-
λίες και την αβεβαιότητα, έχουμε υπο-
χρέωση να ακολουθήσουμε το αυστη-
ρότερο σενάριο για να προστατεύσουμε 
τη δημόσια υγεία. Πρέπει να προσεγγί-
σουμε το μοντέλο χωρών όπως η Κίνα, η 
Νότια Κορέα, η Νέα Ζηλανδία και η Αυ-
στραλία, προσαρμόζοντάς το στις ευρω-
παϊκές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Δεν 
αρκούν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα. 
Χρειάζεται και μαζική δωρεάν χρήση 
των τεστ, για να καταγραφούν και να α-
ντιμετωπιστούν οι εστίες μετάδοσης, 
και στη συνέχεια η ψηφιακή παρακο-
λούθηση των επαφών των νέων κρου-
σμάτων.
Δύσκολα πράγματα, αλλά εντελώς ανα-
γκαία, κατά την άποψή μου.

Τα σενάρια  
για την οικονομία
Στο ξεκίνημα της πανδημίας επικρα-
τούσε η άποψη ότι θα είχαμε μια γρή-
γορη πτώση του ΑΕΠ και στη συνέ-
χεια δυναμική ανάκαμψη σε σχήμα V. 

Τώρα τα οικονομικά επιτελεία λειτουρ-
γούν στη βάση ότι οι χώρες της Ε.Ε. με 
μεγάλες οικονομικές δυνατότητες θα 
καλύψουν τη χαμένη οικονομική από-
σταση του 2020 μέχρι τα τέλη του 2022, 
ενώ χώρες με διαρθρωτικά προβλήματα, 
όπως η Ελλάδα, θα πρέπει να αγωνι-
στούν και το 2023 για να επιστρέψει η 
οικονομία στα προ πανδημίας επίπεδα 
του 2019.
Με το πέρασμα του χρόνου οι προγνώ-
σεις για την πορεία των βασικών οικονο-
μικών μεγεθών της Ελλάδας μεταβάλλο-
νται 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 έ-
χουμε καλύψει πλήρως τη χαμένη από-
σταση 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 σκε-
φτούμε 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 υ-
ποχωρήσει στο 3,4% του ΑΕΠ το 2022.
Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ είναι συγκρίσι-
μες με εκείνες της Ε.Ε., με κάποιες δι-
αφορές στην αυξομείωση του ΑΕΠ και 
στο δημοσιονομικό έλλειμμα. Το ΔΝΤ 
προβλέπει πτώση του ΑΕΠ 9,5% το 
2020 και ανάπτυξη 5,7% το 2021. Προ-
βλέπει για το 2020 δημοσιονομικό έλ-
λειμμα 9,8% του ΑΕΠ, το οποίο θα περι-
οριστεί σε 4,3% του ΑΕΠ το 2021.
Από την πλευρά του, το οικονομικό ε-
πιτελείο της κυβέρνησης, το οποίο ως 
τώρα έχει αποδειχθεί υπερβολικά αισι-
όδοξο 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 δημοσιο-
νομικό 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 α-
ναπτυξιακή δυναμική που είχε δημι-
ουργηθεί, οδήγησε σε μια χαμένη τρι-
ετία, πιθανότατα τετραετία, άνοιξε μια 
νέα περίοδο υπερχρέωσης του ελλη-

νικού Δημοσίου και μας οδήγησε ξανά 
σε περίοδο δίδυμου ελλείμματος. Το 
δημοσιονομικό έλλειμμα έγινε για μία 
ακόμη φορά σοβαρό πρόβλημα που ο-
δηγεί και στην υπερχρέωση, ενώ η κα-
τάρρευση των τουριστικών εσόδων οδή-
γησε 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 προ-
ειδοποιήσει ότι το 2021 μπορεί να είναι 
πολύ χειρότερο απ’ ό,τι το περιμένουμε.
Οι ειδικοί του διεθνούς οργανισμού –
τη Γενική Γραμματεία του οποίου θα δι-
εκδικήσει η Άννα Διαμαντοπούλου μαζί 
με άλλους εννέα ισχυρούς υποψηφί-
ους– 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 ε-
κτόξευσή του στο 213,7% το 2020 και τη 
σταδιακή υποχώρησή του στο 207,6% 
το 2021 και στο 194,6% το 2022.

Ο γενικός εμβολιασμός θα λύσει το 
πρόβλημα, αλλά σε 9-12 μήνες.
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Η πρόγνωση για το δημοσιονομικό έλ-
λειμμα 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 πο-
ρείας του τουρισμού και των υπηρεσιών. 
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης θεωρεί ότι μπορούμε το 2021 να έ-
χουμε 60% των τουριστικών εσόδων του 
2019, ενώ το σχετικό ποσοστό περιορί-
στηκε στο 20% το 2020, παρά το ριψο-
κίνδυνο άνοιγμα του τουρισμού στην 
Ελλάδα και στο σύνολο του ευρωπαϊκού 
Νότου.
Στον ΟΟΣΑ θεωρούν ότι είναι πρα-
κτικά αδύνατο να έχουμε 18 εκατομμύ-
ρια τουρίστες το 2021, έναντι άνω των 
30 εκατομμυρίων το 2019, για δύο βα-
σικούς 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 χρό-
νος μεταξύ της αντιμετώπισης της παν-
δημίας και της επιστροφής του τουρι-
στικού τομέα στην κανονικότητα, γιατί 
τα νοικοκυριά –στην Ευρώπη και στον 
κόσμο ολόκληρο– θα έχουν να αντιμε-
τωπίσουν οικονομικές εκκρεμότητες ε-
ξαιτίας της πανδημίας και θα χρειαστούν 
ένα διάστημα για τη βελτίωση των οικο-
νομικών και της ψυχολογίας τους.
Δεν μπορώ να εκτιμήσω αν το σενάριο 
του ΟΟΣΑ είναι το βασικό, αν δηλαδή 
έχει τις περισσότερες πιθανότητες πραγ-
ματοποίησης, σίγουρα όμως είναι από τα 
σενάρια με σοβαρές πιθανότητες πραγ-
ματοποίησης.
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 λει-
τουργήσουν κανονικά σε συνθήκες παν-
δημίας. Θεωρητικά, προχωρούμε στη 
σταδιακή αναδιάρθρωση της οικονομίας 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρά-
σινη μετάβαση και στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό, αλλά στην οικονομία –ιδι-
αίτερα στην Ελλάδα– μπορεί να υπάρξει 
μεγάλη απόσταση μεταξύ θεωρίας και 
πραγματικότητας.
Ένας από τους λόγους για τους οποί-
ους η κυβέρνηση διστάζει να υιοθετή-
σει την πρότασή μου για άμεσο και αυ-
στηρό lockdown για όσο χρειαστεί είναι 
το κόστος για την οικονομία. Αναμφί-
βολα θα είναι τεράστιο. Με βάση όμως 
το σενάριο του ΟΟΣΑ, δεν μπορούμε να 
λειτουργήσουμε την οικονομία με light 

lockdown και μέτρα-ακορντεόν. Η ε-
πιλογή του «βλέποντας και κάνοντας» 
μπορεί να έχει τελικά μεγαλύτερο οι-
κονομικό κόστος από το άμεσο και αυ-
στηρό lockdown, στο τέλος του οποίου 
θα μπορέσουμε να επιχειρήσουμε την 
επανεκκίνηση της οικονομίας.
Άλλωστε, με τους αριθμούς της πανδη-
μίας δεν μπορούμε να περιοριστούμε 
στην οικονομική διάσταση. Είμαστε υ-
ποχρεωμένοι να πάρουμε όλα τα ανα-
γκαία μέτρα για τον δραστικό περιορι-
σμό του αριθμού όσων νοσούν βαριά, 
χρειάζονται θεραπεία στις ΜΕΘ ή χά-
νουν τη ζωή τους.
Επιβαρυντικός παράγοντας για την ελ-
ληνική οικονομία είναι η αβεβαιότητα 
σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανά-
καμψης. Το βέτο της Πολωνίας και της 
Ουγγαρίας στον ευρωπαϊκό προϋπολο-
γισμό είναι η απάντησή τους στη σύν-
δεση των χρηματοδοτήσεων του Ευρω-
παϊκού Ταμείου Ανάκαμψης με τον σε-

βασμό των αρχών του κράτους δικαίου. 
Ο Όρμπαν και ο Κατσίνσκι, οι υπερσυ-
ντηρητικοί ηγέτες της Ουγγαρίας και 
της Πολωνίας, θεωρούν ότι η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή θα στραφεί γρήγορα ε-
ναντίον τους εξαιτίας της προσπάθειάς 
τους να ελέγξουν πολιτικά τη Δικαιο-
σύνη και τα ΜΜΕ.
Η Ουγγαρία και κυρίως η Πολωνία –
που έχει και το πρόβλημα της απολιγνι-
τοποίησης– έχουν τεράστια ανάγκη τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια, γι’ αυτό το βέτο 
που προβάλλουν δεν προβλέπεται να α-
ντέξει στον χρόνο. Πιθανότατα θα ανα-
ζητήσουν έναν συμβιβασμό, γιατί χωρίς 
τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις θα 
σταματήσει η οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη, στην οποία στηρίζουν τη δη-
μοτικότητα των κυβερνήσεών τους.
Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μείνει 
πίσω, σε σχέση με τον αρχικό σχεδια-
σμό, στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Τα-
μείου Ανάκαμψης από τα εθνικά Κοι-

νοβούλια. Αυτό σημαίνει ότι οι χρη-
ματοδοτήσεις 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 προ-
ϋπολογισμούς της επόμενης επταετίας, 
θα δημιουργηθούν προβλήματα και στη 
χρηματοδότηση άλλων πολιτικών της 
Ε.Ε. Θα δυσκολευτεί επίσης η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή να βγει στις διεθνείς αγο-
ρές 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 το αγωνιώδες 2020 στο 
αβέβαιο 2021 συνοδεύεται από σημα-
ντικές 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 Αμε-
ρική».
Οι Ευρωπαίοι –παραδοσιακοί σύμμα-
χοι των ΗΠΑ– βγήκαν ζημιωμένοι από 
τις επιλογές της Ουάσινγκτον. Η σχέση 
τους με τις ΗΠΑ εξασθένησε. Δεν υ-
πήρξε συνεννόηση για την κοινή αντι-
μετώπιση περιφερειακών προκλήσεων. 
Η Κίνα έφυγε μπροστά χωρίς να υπάρ-
χει κοινή αντίδραση της Δύσης, ενώ 
σταμάτησε και η συνεργασία σε ζητή-
ματα τεράστιας σημασίας, όπως η αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
ο συντονισμός στον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας (ΠΟΥ) για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας. Με απόφαση του 
προέδρου Τραμπ οι ΗΠΑ αποχώρη-
σαν από τη Συμφωνία του Παρισιού για 
την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, 
αλλά και από τον ΠΟΥ, τον οποίο θεω-
ρούν παράρτημα της Κίνας. Ο Μπάιντεν 
θα οργανώσει την άμεση επιστροφή των 
ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού και 
όρισε τον Κέρι, υπουργό Εξωτερικών 

Το πέρασμα από Τραμπ σε Μπάιντεν 
διευκολύνει τη συνεννόηση με Ε.Ε. και 
την αντιμετώπιση του Ερντογάν.
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των ΗΠΑ επί Ομπάμα, ειδικό διαπραγ-
ματευτή των ΗΠΑ για ζητήματα προ-
στασίας του περιβάλλοντος. Είναι εξαι-
ρετικά πιθανό να επιδιώξει και την ε-
πιστροφή των ΗΠΑ στον ΠΟΥ, αφού 
συνεννοηθεί για τις αλλαγές που τον εν-
διαφέρουν.
Θετικό προβλέπεται το πέρασμα από 
τον Τραμπ στον Μπάιντεν και σε ό,τι 
αφορά την αντιμετώπιση της επιθετικό-
τητας του Ερντογάν. Ο Μπάιντεν δεν εν-
διαφέρεται για ειδικές σχέσεις με «ισχυ-
ρούς» ηγέτες που περιορίζουν δραστικά 
τα δημοκρατικά δικαιώματα, ούτε πρό-
κειται να αναπτύξει οικογενειακές οι-
κονομικές σχέσεις με τον Ερντογάν. Η 
λεγόμενη «διπλωματία των γαμπρών» 
φτάνει στο τέλος της και μαζί με αυτήν 
η ασυλία που χαίρει ο Ερντογάν εξαι-
τίας της κάλυψης που του προσφέρει ο 
Τραμπ.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα υπο-
τιμήσουν τη στρατηγική σημασία της 
Τουρκίας ή ότι θα οργανώσουν την τι-
μωρία της σε ό,τι αφορά την οικονομία 
και τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ. Ση-
μαίνει όμως ότι θα απαιτήσουν από την 
Άγκυρα να σεβαστεί ορισμένους κανό-
νες, 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 δύ-
σκολη μεταβατική περίοδος, κατά τη δι-
άρκεια της οποίας δεν θα έχει αποσα-
φηνιστεί η πολιτική των ΗΠΑ, εφόσον 
ο νέος πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκο-
ντα στις 20 Ιανουαρίου 2021, και ο Ερ-
ντογάν θα κινείται μεταξύ αναγκαστικής 
προσαρμογής και του πειρασμού κά-
ποιου αιφνιδιασμού, όσο το επιτρέπουν 
οι συνθήκες.
Η μετάβαση από τον Τραμπ στον Μπάι-
ντεν προβλέπεται να συντηρήσει τους 
ενδοιασμούς της Γερμανίας και άλλων 
κρατών-μελών της Ε.Ε. για αποφασι-
στική αντιμετώπιση της τουρκικής επι-
θετικότητας. Η Ε.Ε. δεν είναι καλά εφο-
διασμένη για την αντιμετώπιση γεωπο-
λιτικών ανακατατάξεων και αναταραχών 
στην ευρύτερη περιφέρειά της. Η Γερ-
μανία 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 ακρι-
βώς θα κάνουν.

Το μήνυμα του Ζισκάρ  
ντ’ Εστέν
Ο θάνατος του Ζισκάρ ντ’ Εστέν, προέ-
δρου της Γαλλίας 1974-1981 και πρωτα-

γωνιστή της ένταξης της Ελλάδας στην 
Ε.Ε., τότε ΕΟΚ, μας θύμισε τη μεγάλη 
χαμένη ευρωπαϊκή ευκαιρία. Ο Ζι-
σκάρ ντ’ Εστέν ήταν επικεφαλής της ε-
πιτροπής που επεξεργάστηκε το λεγό-
μενο Ευρωσύνταγμα και φιλοδοξούσε 
μέσα από την έγκρισή του να κάνει ε-
ντυπωσιακή επιστροφή σε ρόλο πο-
λιτικού πρωταγωνιστή. Ο σχεδιασμός 
του έπεσε θύμα –μαζί με το Ευρωσύ-
νταγμα– της σκληρής πολιτικής αντι-
παράθεσης που χαρακτηρίζει τη Γαλ-
λία και περιορίζει το ευρωπαϊκό δυ-
ναμικό της. Οι Γάλλοι, όπως και οι 
Ολλανδοί, απέρριψαν με δημοψήφι-
σμα το 2004 το λεγόμενο Ευρωσύ-
νταγμα, κυρίως για να τιμωρήσουν την 
κεντροδεξιά, που ήταν τότε στην εξου-
σία. Στην πράξη, τιμώρησαν τους εαυ-
τούς τους και όλους τους ευρωπαϊκούς 
λαούς, εφόσον έβαλαν απότομο τέλος 
στη διαδικασία επιτάχυνσης της πολι-
τικής ενοποίησης της Ε.Ε. Τα αρνητικά 
αποτελέσματα φάνηκαν στην καθυστε-
ρημένη αντιμετώπιση της χρηματοπι-
στωτικής κρίσης του 2008-2009 και 

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

Τουρκία, προσφυγικό 
- μεταναστευτικό
Το 2021 η Τουρκία θα υποχρεωθεί, 
κατά πάσα πιθανότητα, να προσαρμό-
σει την τακτική της έναντι της Ελλά-
δας στο υπό διαμόρφωση νέο περιβάλ-
λον. Εκτιμώ ότι ο Ερντογάν θα είναι λι-
γότερο προκλητικός, για να μαζέψει τα 
σπασμένα κομμάτια της πολιτικής του, ι-
διαίτερα σε σχέση με την οικονομία, τις 
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.
Δεν πρόκειται όμως να αλλάξει στρατη-
γική. Θα συνεχίσει στη γραμμή του νεο-
οθωμανικού επεκτατισμού. Κατά συνέ-
πεια, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να α-

ντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις και 
τα σενάρια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
κινείται σωστά. Κερδίζει τη μία μάχη 
μετά την άλλη, αλλά ο «πόλεμος» συνε-
χίζεται.
Κέρδισε τη μάχη του Έβρου και ανα-
γνωρίστηκε από τη Φον ντερ Λάιεν ως 
«η ασπίδα της Ευρώπης», εφόσον οδή-
γησε σε αποτυχία την προσπάθεια του 
Ερντογάν να επαναλάβει στο προσφυ-
γικό-μεταναστευτικό την κρίση και τον 
εκβιασμό του 2015-2016.
Είναι φανερό ότι η Τουρκία θα δοκι-
μάσει και πάλι την ετοιμότητα και τις 
αντοχές μας στο προσφυγικό-μετανα-
στευτικό το 2021, μόλις περιοριστεί ο 
κίνδυνος της πανδημίας και διευκο-
λυνθεί έτσι η μετακίνηση –με τη βο-
ήθεια κυκλωμάτων– προσφύγων και 
μεταναστών.
Το 2021 θα δει, πιθανότατα, την καθέλ-
κυση του πρώτου τουρκικού αεροπλα-
νοφόρου, συμβόλου στρατιωτικής ι-
σχύος 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 στρατη-
γικής σημασίας κίνηση για γρήγορη α-
πόκτηση από τη Γαλλία 18 μαχητικών α-
εροσκαφών τύπου Rafale.
Η ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμής 
μας είναι εθνική αναγκαιότητα και διευ-
κολύνεται από τη χαλάρωση των δημο-
σιονομικών 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 επι-
στρέφει σε μια σφιχτή δημοσιονομική 
πολιτική, που θα έχει προσαρμοστεί βέ-
βαια στις νέες συνθήκες.
Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η κατα-
νόηση στα ειδικά προβλήματά μας είναι, 
κατά την άποψή μου, εξασφαλισμένες, 
ενώ οι σημαντικές αποφάσεις για ενί-
σχυση από το 2022 του ρόλου του Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότη-
τας εξασφαλίζουν νέες δυνατότητες στη 
χρηματοδότηση και την προσαρμογή 
της ελληνικής οικονομίας, όπως και 
στην επιτάχυνση της πορείας προς την 
τραπεζική ένωση, που τόσο μας ενδια-
φέρει λόγω των μεγάλων προβλημάτων 
του τραπεζικού μας τομέα.
Επομένως, μπορούμε να κάνουμε αυτό 
που πρέπει, χωρίς όμως να χάσουμε τον 
έλεγχο των δημοσιονομικών εξελίξεων.

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών 
αναγκαία. Η Τουρκία μπορεί να αλλάξει 
τακτική, όχι όμως στρατηγική.
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Γ
ια ακόµα ένα τρίµηνο 
συνεχίστηκε η ανο-
δική πορεία της ∆ΕΗ, 
παρουσιάζοντας θεα-
µατική βελτίωση των 
µεγεθών της και της 

επαναλαµβανόµενης λειτουργικής κερ-
δοφορίας της.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το επαναλαµ-
βανόµενο περιθώριο EBITDA εκτινά-
χθηκε από το 2,7% στο 19,8%, µε την ε-
παναλαµβανόµενη λειτουργική κερδο-
φορία να ανέρχεται στα 696 εκατ. ευρώ 
από 96,9 εκατ. ευρώ πέρυσι. Ο διευ-
θύνων σύµβουλος της ∆ΕΗ, Γεώργιος 
Στάσσης, δήλωσε, αναφερόµενος στην 
αύξηση του EBITDA, ότι η Επιχείρηση 
έχει έρθει «ακόµα πιο κοντά στην επί-
τευξη του αναθεωρηµένου από τον Σε-
πτέµβριο στόχου για λειτουργική κερ-
δοφορία ύψους 850-900 εκατ. ευρώ για 
το σύνολο του έτους».

Οι πέντε καταλύτες
Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του εννεαµή-
νου, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η µείωση των δαπανών και ειδικότερα η 
µείωση των δαπανών ενεργειακού µείγ-
µατος, 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 µει-
ώθηκε 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 

από το σύστηµα και το δίκτυο µειώθηκε 
κατά 245 εκατ. ευρώ, παρά τον αυξηµένο 
όγκο αγορών ενέργειας, λόγω της µειω-
µένης οριακής τιµής συστήµατος (ΟΤΣ).
Τέταρτον, η δαπάνη για αγορές δικαι-
ωµάτων εκποµπής CO

2
 µειώθηκε κατά 

35,3%, από 406,9 εκατ. ευρώ σε 263,1 
εκατ. ευρώ, λόγω της µείωσης των εκπο-
µπών, καθώς περιορίστηκε σηµαντικά η 
λιγνιτική παραγωγή.
Πέµπτον, οι δαπάνες µισθοδοσίας µειώ-
θηκαν κατά 9,46%, από 618,1 εκατ. ευρώ 
σε 559,6 εκατ. ευρώ.

Αύξηση τιµολογίων
Στη σηµαντική βελτίωση της λειτουργι-
κής κερδοφορίας συνέβαλε και η αύξηση 
των τιµολογίων τον Σεπτέµβριο του 2019. 
Πιο αναλυτικά, οι νέες χρεώσεις είναι οι 
εξής:
• Για κατανάλωση έως 2.000 κιλοβατώ-
ρες το τετράµηνο, η χρέωση αυξήθηκε 
σε 0,11058 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 
0,0946 ευρώ.
• Από 2.000 κιλοβατώρες και πάνω η χρέ-
ωση είναι 0,11936 ευρώ ανά κιλοβατώρα, 
από 0,10252 ευρώ.
• Για το νυχτερινό ρεύµα η τιµή διαµορ-
φώνεται σε 0,07897 ευρώ ανά κιλοβα-
τώρα 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 αντισταθµί-
ζονται από τη µείωση του ΦΠΑ και του 
ΕΤΜΕΑΡ.
Επίσης, µειώθηκε η έκπτωση συνέπειας 
στο 5% από 10%, εισάγεται από 1 Νοεµ-
βρίου ρήτρα ρύπων µε µηδενική επί του 
παρόντος επίπτωση και θεσπίζεται έκ-
πτωση 50% στο µη επιδοτούµενο κοµ-
µάτι του τιµολογίου ρεύµατος για ΑµεΑ 
σε µηχανική υποστήριξη που είναι δικαι-
ούχοι 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 χαµη-
λής τάσης, αλλά και από τη µείωση του 
ΦΠΑ στο ρεύµα.

Βελτιωµένη ρευστότητα
Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσµατα ε-
πιβεβαιώνουν ότι η ∆ΕΗ έχει σαφώς 
βελτιωµένη ρευστότητα, καθώς τα χρη-
µατικά διαθέσιµα, οι δεσµευµένες κατα-
θέσεις και τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία υπερδιπλασιάστη-
καν, 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 διακανο-
νισµού οφειλών σε µηνιαίες δόσεις. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι πελάτες διαχωρίζονται 
κατά τον βαθµό της συνέπειας που επέ-
δειξαν στην πληρωµή των λογαριασµών 
το προηγούµενο δωδεκάµηνο στις εξής 
έξι κατηγορίες:
1. Συνεπείς χωρίς διακανονισµούς
2. Συνεπείς σε πληρωµές και διακανονι-
σµούς
3. Περισσότερες από µία ενσωµατώσεις 
λογαριασµών σε επόµενους λογαρια-
σµούς ή και µία αθέτηση διακανονισµού
4. Πολλαπλή αθέτηση διακανονισµών
5. Πελάτες µε αποκοπή λόγω χρέους οι ο-
ποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηµα επανα-
σύνδεσης 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 κλιµακώ-
νεται µε τα παρακάτω κριτήρια:
• Για µέσο µηνιαίο λογαριασµό µέχρι 100 
ευρώ απαιτείται προκαταβολή του 10% 
της οφειλής.
• Για µηνιαίο λογαριασµό 101-250 ευρώ, 

προκαταβολή 15%, και από 250 ευρώ και 
πάνω η προκαταβολή γίνεται 20%.
Σε όλες τις περιπτώσεις ο µέγιστος αριθ-
µός των µηνιαίων δόσεων της ρύθµισης 
είναι 24, ενώ η δόση δεν µπορεί να ξε-
περνά το ύψος του µέσου µηνιαίου λο-
γαριασµού (αφού αφαιρεθεί η προκατα-
βολή). Αν προκύπτει υπόλοιπο, αυτό θα 
πρέπει να καταβληθεί µαζί µε την προκα-
ταβολή.
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 προκατα-
βολή 40% και µέχρι 12 δόσεις.
Επίσης, ισχύουν οι ειδικές ρυθµίσεις για 
τους ευάλωτους οικιακούς πελάτες µε ά-
τοκες δόσεις έως 50% του µηνιαίου λογα-
ριασµού που προβλέπει ο Κώδικας Προ-
µήθειας.
Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι ο κατα-
ναλωτής εκτός των δόσεων πρέπει να εξο-
φλεί εµπρόθεσµα και τους τρέχοντες λο-
γαριασµούς που εκδίδονται µετά την η-
µεροµηνία σύναψης του διακανονισµού.
Οι δόσεις είναι έντοκες και οι τόκοι χρε-
ώνονται στους τρέχοντες λογαριασµούς 
που εκδίδονται κατόπιν της σύναψης του 
διακανονισµού.
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Η ∆ΕΗ 
ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ 
ΤΗ ΜΑΧΗ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



Σ
ύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η 
ψυχική υγεία είναι η ψυ-
χολογική και κοινωνική 
κατάσταση κατά την οποία 
το άτομο μπορεί να αγαπά, 

να εργάζεται, να διασκεδάζει και να εί-
ναι 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 προϋπό-
θεση της ψυχικής υγείας. Το να μπορεί 
ένας άνθρωπος να είναι παραγωγικός, 
να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποι-
εί τις επιθυμίες του και να συμβάλλει 
θετικά στην κοινότητά του, αντιμετωπί-
ζοντας 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-

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, προκάλε-
σαν θλίψη, άγχος, ανασφάλεια, φόβο, 
απογοήτευση, κατάθλιψη, έλλειψη 
νοήματος και κινήτρων και μια αίσθη-
ση 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 αυ-
τοκτονίας, η βία και η πρόσληψη αγχο-
λυτικών, αντικαταθλιπτικών και ναρ-
κωτικών ουσιών.
Η ψυχική υγεία μπήκε στο απόσπα-
σμα, ενώ ο δρόμος μέχρι τη λήξη της 
πανδημίας είναι ακόμα μακρύς και με 
εμπόδια, γεγονός που επιβάλλει πλέον 

στο άτομο μια εσωτερική αυτορρύθ-
μιση. Μια αυτοδιαχείριση, για να βρει 
έστω κάποια ψήγματα ευτυχίας σε ένα 
ζοφερό πλαίσιο. Είναι απολύτως εφι-
κτό να φροντίσουμε τον εαυτό μας και 
να βρούμε ένα νόημα μέσα από αυτό. 
Είναι επίσης εφικτό να ανακαλύψουμε 
μια νέα ευτυχία μέσα από τον εγκλει-
σμό 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 ειδι-
κή ενότητα της F.S. ο ψυχολόγος δρ. 
Μιχάλης Γαλανάκης, που εξηγεί μέσα 
από τις έρευνες της Ελληνικής Εται-
ρείας Θετικής Ψυχολογίας ποια είναι τα 
κριτήρια της ανθρώπινης ευτυχίας.
Με τη σειρά της, η ψυχολόγος-ψυχο-
θεραπεύτρια δρ. Ειρήνη Καρακασίδου 
αναφέρει πως «η ζωή εν μέσω παν-
δημίας είναι μια μοναδική ευκαιρία να 

αφουγκραστούμε τις ανάγκες μας και 
να βρούμε τρόπους να τις ικανοποιή-
σουμε, μέσα από πρακτικά αλλά και 
συναισθηματικά μονοπάτια να ενισχύ-
σουμε την ψυχική μας υγεία και να χτί-
σουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα».
Υπάρχουν γραμμές υποστήριξης σε 
πανελλαδικό επίπεδο, όπου κάθε άν-
θρωπος μπορεί να επικοινωνήσει με 
ψυχίατρο ή ψυχολόγο για να ανακουφι-
στεί 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 μπορέ-
σει να αυξήσει την ψυχική του ανθεκτι-
κότητα και να αντέξει την «τέλεια κα-
ταιγίδα». Η ψυχική υγεία είναι εφικτή, 
είναι προαπαιτούμενο για τη σωματική 
υγεία και, όπως τονίζει ο ΠΟΥ, «χωρίς 
ψυχική υγεία, δεν υπάρχει υγεία».

Αναζήτηση ευτυχίας και αυτοφροντίδα 
την εποχή της πανδημίας

 MAΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
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Μ
ετά από περίπου έναν 
αιώνα συστηματικής 
ενασχόλησης της επι-
στήμης της Ψυχολογίας 
με την παθολογία, το 
αρνητικό, τη νόσο, τη 

διαταραχή και την απόκλιση, η κοινωνία 
απαίτησε από τους ψυχολόγους να ασχο-
ληθούν σοβαρά με την αναζήτηση των πα-
ραγόντων που σχετίζονται με την ψυχολο-
γική 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 επιστη-
μονική τεκμηρίωση των παραγόντων που 
οδηγούν στην ευτυχία δόθηκε με την ανά-
πτυξη του κλάδου της Θετικής Ψυχολογί-
ας. Ο κλάδος αυτός επιχειρεί να παρέχει 
απαντήσεις, ανεξαρτήτως πολιτισμικού και 
κοινωνικού πλαισίου, σχετικά με τον ορι-
σμό της ευτυχίας και τα δομικά συστατικά 
της, ενώ παράλληλα εισάγει νέες θεωρη-
τικές έννοιες που μπορούν να συμβάλουν 
στην επιδίωξη μιας ολοκληρωμένης ζωής, 
όπως είναι η ψυχολογική ανθεκτικότητα, η 
ενσυνειδητότητα, η θετικότητα, το απολαμ-
βάνειν, 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, ανεξαρ-
τήτως των ικανοτήτων και της θέλησης 
του ατόμου, η ύπαρξη ή μη του χάρτη είναι 
καθοριστική για το τελικό αίσιο αποτέλε-
σμα. Φιλοδοξία, λοιπόν, της Θετικής Ψυ-
χολογίας είναι να παράσχει τον χάρτη για 
την εύρεση της ευτυχίας, προκειμένου να 
διευκολύνει την επιδίωξη όλων των επίδο-
ξων μνηστήρων.
Μέσα στα τελευταία 20 έτη έχει συντε-
λεστεί 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 ευ-
τυχία, όπως είναι η συσχέτισή της με τον 
γάμο, την κοινωνική καταξίωση, το επάγ-
γελμα, τον πλούτο, την τύχη, καταρρίπτο-
νται 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 βί-
ωση θετικών συναισθημάτων και η αισιο-
δοξία.
Η Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας 
(ΕΕΘΕΨΥ, www.positiveemotions.gr), λει-
τουργώντας σαν παρατηρητήριο θετικών 
συναισθημάτων, υλοποιεί ετήσια έρευνα 
σε πανελλαδικό δείγμα 10.000 ατόμων συ-
στηματικά 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. Συ-
γκεκριμένα:
1. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από τον γάμο. 
Άγαμοι, έγγαμοι, διαζευγμένοι και εν χη-
ρεία δεν είχαν στατιστικά σημαντική διαφο-
ρά ως προς την ευτυχία.
2. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από την ύπαρξη 
τέκνων. Δεν εμφανίζονται στατιστικά ση-
μαντικές διαφορές μεταξύ των συμμετεχό-
ντων στο δείγμα που είναι γονείς και αυτών 
που δεν είναι.

3. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από το επάγγελ-
μα.
4. Η αύξηση του εισοδήματος δεν συνε-
πάγεται 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 δια-
φορές μεταξύ ανδρών και γυναικών.
7. Η ευτυχία δεν είναι γενετικά προκαθορι-
σμένη. 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 ευτυ-
χίας.
9. Η ευτυχία δεν σχετίζεται με την ηλικία.
10. Η ευτυχία δεν σχετίζεται με το μορφω-
τικό επίπεδο.
Ωστόσο, παρά τη σύνθλιψη καθιερωμένων 
μύθων για την ευτυχία, το ερώτημα πα-
ραμένει: Τι είναι ευτυχία; Ως προς αυτό, η 
έρευνά μας συνεχίζεται και εμπλουτίζεται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συν-
θήκες. 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 περί-
που το 50% του τελικού βαθμού ευτυχίας 
στη ζωή σας. Αυτό μπορεί να έχει διαφορο-
ποίηση από άτομο σε άτομο. Το υπόλοιπο 
50% εξαρτάται από τον τρόπο που οι υπο-
δοχείς, 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 ανα-
γκών σας, μη θεωρείτε ότι με περισσό-
τερα 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 βελτιώ-
σετε την κοινωνική σας θέση. Στην έρευ-
νά 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 δι-
αφοροποίηση.
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 προϋ-
πόθεση της ευτυχίας, που είναι το να μοι-
ράζεσαι. Με βάση αυτό το πόρισμα, η ευ-
τυχία 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.

Ευτυχία για αρχάριους  
εν μέσω πανδημίας

 ΜΙΧΆΛΗΣ ΓΆΛΆΝΆΚΗΣ, 
ψυχολόγος, ειδικό επιστημονικό προσωπικό στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Άυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΆ), αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 

Θετικής Ψυχολογίας (ΕΕΘΕΨΥ), συγγραφέας του best seller «Ευτυχία Τώρα» (εκδόσεις Κριτική). galanakismichael@hotmail.com
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Αποδομώντας 10 μύθους για την ευτυχία.



Ά
γχος, θλίψη, απογοήτευση, 
θυμό και αισθήματα κατά-
θλιψης φαίνεται να εμφα-
νίζουν 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 καραντί-
νας που έχει επιβληθεί στις περισσότερες 
χώρες.

Βάλλεται η Ευρώπη
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του 
Ηνωμένου Βασιλείου, περισσότεροι από 
25 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα δή-
λωσαν ότι βίωσαν αγχωτική διαταραχή 
κατά την περασμένη άνοιξη, την οποία 
συσχέτισαν με την ανασφάλεια που προ-
κάλεσε 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 

44.000 ατόμων, τα αποτελέσματα της οποί-
ας έδειξαν αύξηση στα συμπτώματα κατά-
θλιψης των πολιτών κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. Ειδικότερα, οι καταθλιπτικές 
διαταραχές αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέ-
ση 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 πραγματοποι-
ήθηκε μεταξύ 2.000 υπαλλήλων που βρί-
σκονταν σε καθεστώς τηλεργασίας αποδεί-
χθηκε 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 πλειονό-
τητα 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 ταυ-
τόχρονα καλούνται να υπηρετήσουν όλους 
τους ετερόκλητους ρόλους που αναγκαστι-
κά 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 μετα-
τραυματικού στρες.
Οι παραπάνω έρευνες πραγματοποιήθη-
καν μεταξύ απλών πολιτών οι οποίοι δεν 
είχαν νοσήσει, ωστόσο βίωναν την πανδη-
μία ως έγκλειστοι, σε καθεστώς καραντί-
νας, μέσα σε ένα πλαίσιο ανασφάλειας και 
φόβου.
Ιδιαίτερα επιβλαβής για την ψυχική υγεία 
είναι η πανδημία για τους εργαζόμενους 
σε δομές υγείας, γιατρούς και νοσηλευ-
τικό 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 κορο-
νοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), 
σε όλες τις χώρες ένα ποσοστό της τάξης 

του 15% των κρουσμάτων αφορά υγειονο-
μικούς, 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 ερ-
γαζόμενοι στα νοσοκομεία έχουν να αντι-
μετωπίσουν, 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 εργα-
σιακό περιβάλλον τους.

Οι ασθενείς
Άλλη μια μερίδα του παγκόσμιου πληθυ-
σμού που αντιμετωπίζει επίμονες ψυχικές 
διαταραχές είναι οι ασθενείς που ανάρ-
ρωσαν 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-

Η ψυχική υγεία στο απόσπασμα
 ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ
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Ο κορονοϊός προκάλεσε και ενίσχυσε τα ψυχικά προβλήματα των πολιτών κατά το 2020.



δη διαταραχή, ακόμα και άνοια στους ηλι-
κιωμένους. Ο καθηγητής Ψυχιατρικής της 
Οξφόρδης και επικεφαλής της έρευνας Πολ 
Χάρισον θεωρεί πως το προσεχές διάστημα 
πρέπει να διερευνηθούν οι αιτίες των ψυ-
χικών 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 Ελ-
λάδα, ένα ποσοστό της τάξης του 60% των 
ερωτηθέντων δήλωσε ότι βιώνει στρες, 
απαισιοδοξία, έλλειψη κινήτρων και έντονη 
μονοτονία. Το 59% των συμμετεχόντων δή-
λωσε πως η τηλεκπαίδευση έχει επηρεάσει 
αρνητικά την απόδοσή του στα μαθήματα, 
ενώ 68% δήλωσαν πως έχουν μειώσει τις 
κοινωνικές συναναστροφές τους, με απο-
τέλεσμα να νιώθουν απομονωμένοι. Τέλος, 
57% των νέων θεωρούν ότι η πρόσβαση σε 
υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης εξα-
κολουθεί να είναι δύσκολη.

Ραγδαία αύξηση 
αντικαταθλιπτικών
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολί-
τες 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 αγχο-
λυτικών σε σχέση με το 2019. «Ο κόσμος 
σε συνθήκες καραντίνας και εγκλεισμού 
άρχισε να παρουσιάζει πάλι αγχώδεις και 
καταθλιπτικές διαταραχές, είτε λόγω μονα-
ξιάς, 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 Νο-
εμβρίου. Παράλληλα με τα αντικαταθλιπτι-
κά και αγχολυτικά χάπια παρατηρείται και 
αύξηση στη χρήση ναρκωτικών, πιο συγκε-
κριμένα στην κατανάλωση κοκαΐνης, όπου 
η αύξηση είναι επίσης περίπου 60% σε σχέ-
ση με το 2019.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιδείνωσης 
της ψυχικής υγείας των ανθρώπων αποτε-
λεί η Ιαπωνία, όπου παρατηρήθηκε ραγδαία 
αύξηση στις αυτοκτονίες τον μήνα Οκτώ-
βριο, οι οποίες αποδίδονται στα αποτελέ-
σματα 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 προ-
καλεί. Στην Ιαπωνία η λήψη ψυχολογικής 
υποστήριξης ήταν θέμα ταμπού μέχρι και 
τα τελευταία πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα 
μία από τις πιο αναπτυγμένες χώρες του κό-
σμου να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό 

Το υγειονομικό προσωπικό χρειάζεται υπο-
στήριξη στο πλαίσιο της εργασίας του, κα-
θώς δίνει τη βασική μάχη με την πανδημία.
Οι ασθενείς χρειάζονται υποστήριξη, για-
τί έρχονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη 
ασθένεια που κανείς δεν γνωρίζει πώς 
εξελίσσεται σε κάθε οργανισμό. Όσοι αναρ-
ρώνουν επίσης χρειάζονται ιδιαίτερη υπο-
στήριξη.
Οι πολίτες που παραμένουν έγκλειστοι 
μέσα σε ένα πλαίσιο ανασφάλειας έρχονται 
αντιμέτωποι με τον φόβο της ασθένειας, τον 
φόβο της ανεργίας και την ενδεχόμενη οι-
κονομική 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 ενδοοικογε-
νειακής βίας. Η παραμονή στο σπίτι και η 

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 ψυχί-
ατροι, οι οποίοι θα πρέπει να μεριμνήσουν 
για όλες τις κοινωνικές ομάδες που επηρε-
άζονται, καθεμία διαφορετικά, από την εξέ-
λιξη της πανδημίας.
Γίνονται σημαντικά βήματα με προγράμμα-
τα και γραμμές επικοινωνίας που εστιάζουν 
στην ψυχολογική στήριξη των πολιτών 
αυτή τη δύσκολη περίοδο, αλλά αυτό δεν 
φτάνει, καθώς κάθε κοινωνική ομάδα βι-
ώνει με διαφορετικό τρόπο τα δυσάρεστα 
αποτελέσματα του κορονοϊού.
Τα παιδιά και οι έφηβοι χρειάζονται υπο-
στήριξη, καθώς έχει ανατραπεί η καθημε-
ρινότητά τους με το κλείσιμο των σχολείων 
και των αθλητικών δραστηριοτήτων.
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Δύσκολη η διατήρηση υγιούς ψυχολογίας εν μέσω 
πανδημίας. Κατάθλιψη, άγχος και αϋπνία εμφανίζουν 
ραγδαία αύξηση μεταξύ των πολιτών. 

•  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.

αδυναμία εξόδου ενίσχυσαν τη βία εναντί-
ον των γυναικών και των παιδιών από τους 
συντρόφους τους και πατεράδες τους αντί-
στοιχα. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, 
είδαμε περιστατικά βίας εναντίον γυναικών 
να οδηγούν σε δολοφονία. Η ψυχική υπο-
στήριξη, λοιπόν, καθίσταται υποχρεωτική 
και ενδεχομένως να πρέπει να εξειδικευτεί, 
ώστε να καλύψει τις ετερόκλητες κοινωνι-
κές ομάδες, από τα παιδιά και τους εφήβους 
μέχρι τους υγειονομικούς και όσους ασθε-
νούν από κορονοϊό.
Αν και έχουν γίνει κάποιες αξιόλογες προ-
σπάθειες για ψυχική υποστήριξη εξ απο-
στάσεως, δεν είναι αρκετές. Θα πρέπει να 
ενταθούν, να γνωστοποιηθούν μέσω διαφη-
μιστικών 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 δυσά-
ρεστη ανάμνηση μια τεράστια οικονομική 
κρίση, η οποία θα επηρεάσει ανεξαιρέτως 
τον παγκόσμιο πληθυσμό. Η συγκυρία για 
την Ελλάδα είναι ακόμα πιο δύσκολη, κα-
θώς 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.



Τ
ι θα ήθελες να σε συμ-
βουλέψει κάποιος όταν 
βρίσκεσαι σε μια δύσκο-
λη 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 άρα-
γε ο σύμμαχός σου;
Αυτές είναι κάποιες επίκαιρες ερωτή-
σεις, οι οποίες πολύ πιθανόν να γυρί-
ζουν στο μυαλό σου ενώ προσπαθείς 
να προσαρμοστείς σε μια ρευστή πραγ-
ματικότητα, όπως αυτή που διανύουμε 
όλοι αυτή τη στιγμή. Εν μέσω πανδημί-
ας, 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 κίν-
δυνο όχι μόνο τη σωματική υγεία αλλά 
και την ψυχική. Οι επιπτώσεις της δια-
φορετικής κανονικότητας στην οποία 
χρειάστηκε να προσαρμοστούμε όλοι 
ήταν άμεσες και στην ψυχική μας υγεία, 
με τα σημάδια του φόβου, της απογοή-
τευσης και της ανησυχίας να έρχονται 
να καλύψουν το κενό της ανασφάλειας 
και της απόστασης. Μιας απόστασης 
που ξεκίνησε ως φυσική και, δυστυ-
χώς, σε πολλές περιπτώσεις έγινε συ-
ναισθηματική.
Αυτό που χρειάζεται να ενισχύσουμε 
αυτή τη στιγμή είναι η άμυνα του οργα-
νισμού 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 καθη-
μερινότητά μας ως μια απόλυτη ανάγκη. 
Μια ευκαιρία να συνδεθούμε με την αυ-
θεντικότητα της ύπαρξής μας, ένα ση-
μάδι να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και 

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

μια αγκαλιά… ή εν μέσω καραντίνας 
το να πάρω τηλέφωνο έναν άνθρωπο 
που αγαπώ και να μιλήσω για τα συ-
ναισθήματά 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 δια-
κόψω μια παλιά που τη θεωρώ βλαβερή 
ή επικίνδυνη.
Επίσης, η φροντίδα μπορεί να ανέβει 
σκαλοπάτι και να φτάσει στην πνευματι-
κή διάσταση και στην εξέλιξη, την οποία 
αναζητούμε μέσα από την παρακολού-
θηση ενός σεμιναρίου αλλά και με την 
εξάσκηση της συγχώρεσης.
Φροντίδα εαυτού είναι η βίωση και η 
έκφραση της ευγνωμοσύνης. Το συναί-
σθημα 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 μα-
θαίνω να φροντίζω και τους ανθρώπους 
που αγαπώ, να χτίζω θετικές διαπρο-
σωπικές σχέσεις και να συνδέομαι με 
το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η αυ-
τοφροντίδα 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 χαρα-
κτηριστικά της και είναι αυτό που μας 
βοηθάει να διευρύνουμε το ρεπερτόριο 
τόσο των σκέψεων όσο και των δράσε-
ών μας και να κάνουμε την αυτοφροντί-
δα όχι απλώς μια λίστα από συμπεριφο-
ρές αλλά στάση ζωής.
Η ζωή εν μέσω πανδημίας είναι μια μο-
ναδική ευκαιρία να αφουγκραστούμε 
τις ανάγκες μας και να βρούμε τρόπους 
να τις ικανοποιήσουμε, μέσα από πρα-
κτικά αλλά και συναισθηματικά μονο-
πάτια να ενισχύσουμε την ψυχική μας 
υγεία και να χτίσουμε την ψυχική μας 
ανθεκτικότητα.
Η αυτοφροντίδα είναι μοναδική για τον 
καθέναν. Εσύ ξέρεις καλύτερα να φρο-
ντίζεις τον εαυτό σου κι αν καμιά φορά 
το ξεχνάς δεν πειράζει, η ζωή θα σου το 
ξαναθυμίσει. Για να μην παρεξηγηθού-
με, η φροντίδα εαυτού δεν είναι η από-
λυτη αλήθεια και δεν είναι πάντα ενερ-
γητική. Υπάρχουν φορές που δεν θέλω 
να κάνω τίποτα, που νιώθω συναισθη-
ματικά 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 ανα-
κτήσω 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.

H αυτοφροντίδα ως σύμμαχος  
στην περίοδο του εγκλεισμού
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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.

 ΕΙΡΉΝΉ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ,  
ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, 
ερευνήτρια, διδάκτωρ Κλινικής 
Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.



Ε
υρωπαϊκή Ένωση, 
ΗΠΑ και ΝΑΤΟ προε-
τοιµάζονται για την τε-
τραετία Μπάιντεν. Το 
σηµαντικότερο θέµα 
που τους απασχολεί 

είναι η εντυπωσιακή άνοδος της Κίνας, η 
οποία επιταχύνθηκε κατά την τετραετία 
Τραµπ µε τη βοήθεια λαθεµένων επιλο-
γών του Αµερικανού προέδρου και πήρε 
νέες διαστάσεις κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου της πανδηµίας.

Ο θρίαµβος της οικονοµίας
Τους τελευταίους µήνες παρακολου-
θούµε τον συγκριτικό θρίαµβο της κινε-
ζικής οικονοµίας. Ενώ η πανδηµία ξεκί-
νησε από την Κίνα και στην αρχή φάνηκε 
να αιφνιδιάζει και να αποσταθεροποιεί το 
κοµµουνιστικό καθεστώς, η εντυπωσιακά 
αποτελεσµατική αντιµετώπισή της ενί-
σχυσε την εµπιστοσύνη των πολιτών προς 
το καθεστώς, µεγάλωσε την εθνική αυτο-
πεποίθηση των Κινέζων, επέτρεψε στο 
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Η πανδηµία ενίσχυσε τη διεθνοπολιτική θέση του Πεκίνου.

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

Πεκίνο να αναπτύξει τη λεγόµενη «δι-
πλωµατία της πανδηµίας» και, κυρίως, ά-
νοιξε τον δρόµο στη δυναµική ανάκαµψη 
της κινεζικής οικονοµίας.
Οι εκτιµήσεις και τα στοιχεία δηµιουρ-
γούν δικαιολογηµένο προβληµατισµό 
στην Ε.Ε. και στις ΗΠΑ.

Η Κίνα έχει πλέον µια οικονοµία συγκρί-
σιµη σε µέγεθος µε αυτήν των ΗΠΑ, αν 
και οι τελευταίες έχουν προφανές πλεονέ-
κτηµα όταν οι υπολογισµοί γίνονται κατά 
κεφαλήν, εφόσον ο πληθυσµός της Κίνας 
είναι περίπου τετραπλάσιος των ΗΠΑ.
Με βάση τις εκτιµήσεις του ∆ΝΤ, η κινε-
ζική οικονοµία είναι η µόνη µεγάλη οικο-
νοµία του πλανήτη η οποία θα συνεχίσει 
να αναπτύσσεται το 2020. Ο αναπτυξια-
κός 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 ο-
ποίες αναµένεται να γνωρίσουν µια πτώση 
του ΑΕΠ της τάξης του 5% για το 2020. 
Γαλλία, Ιταλία, Ηνωµένο Βασίλειο, «πα-
λεύουν» µε διψήφια πτώση του ΑΕΠ.
Για το 2021 το ∆ΝΤ προβλέπει εξαιρετικά 
δυναµική ανάπτυξη της κινεζικής οικονο-
µίας, της τάξης του 8%.
Ήδη τα καλά οικονοµικά νέα που έρχο-

νται από την Κίνα έχουν θορυβήσει τους 
Ευρωπαίους και τους Αµερικανούς. Η βι-
οµηχανική παραγωγή της Κίνας αυξή-
θηκε τον Νοέµβριο στα υψηλότερα επί-
πεδα των τελευταίων δέκα ετών. Η Κίνα 
επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της κρί-
σης του κορονοϊού ως «το εργοστάσιο του 
κόσµου» και αναπτύσσεται αξιοποιώντας 
µια τεράστια εγχώρια αγορά και εξαιρετι-
κές εξαγωγικές επιδόσεις.
Απ’ ό,τι φαίνεται, ο Covid δεν αµφισβή-
τησε την παγκοσµιοποίηση, αλλά άλλαξε 
τη δυναµική της ακόµη περισσότερο υπέρ 
της Ασίας και ειδικά της Κίνας.
Ο δείκτης PMI για τη µεταποίηση αυξή-
θηκε τον Νοέµβριο στις 52,1 µονάδες από 
51,4 τον Οκτώβριο. Πρόκειται για την υ-
ψηλότερη µέτρηση ενός δείκτη, που απο-
τυπώνει και την εµπιστοσύνη στην οικο-
νοµία, από τον Σεπτέµβριο του 2017.
Στον τοµέα των υπηρεσιών ο PMI αυξή-
θηκε στις 56,4 µονάδες, έναντι 56,2 µονά-
δων τον Οκτώβριο. Πρόκειται για το υψη-
λότερο επίπεδο του δείκτη στην Κίνα από 
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Κοινός στόχος Ε.Ε., 
ΗΠΑ και ΝΑΤΟ η 
εντυπωσιακή ενίσχυση 
της παγκόσμιας 
επιρροής της Κίνας.

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

Το Πεκίνο αξιοποίησε την ψηφιακή 
υπεροχή του για τον αποτελεσματικό 
έλεγχο της πανδημίας.

γράφοντας ή και «κλέβοντας», σύμφωνα 
με τις καταγγελίες των Αμερικανών, τα ε-
πιτεύγματα της υπερδύναμης, ενώ στήριζε 
την ανάπτυξη των δικών της πρωταγωνι-
στών στην ψηφιακή οικονομία σε τερά-
στιες κρατικές επιδοτήσεις, χρηματοδο-
τικές διευκολύνσεις και φοροαπαλλαγές.
Τώρα το κινεζικό σύστημα έχει αναπτύ-
ξει τη δική του δυναμική, με τους ψηφι-
ακούς κολοσσούς να αυτοχρηματοδοτού-
νται λόγω της τεράστιας εμπορικής τους ε-
πιτυχίας και να έχουν αφήσει πίσω τους, 
σε πολλά ζητήματα, τους Αμερικανούς α-
νταγωνιστές τους. Σε γενικές γραμμές 
μπορούμε να πούμε ότι οι ΗΠΑ διατη-
ρούν το ψηφιακό προβάδισμα, αλλά η δυ-
ναμική ευνοεί την Κίνα. Η Ε.Ε. είναι πολύ 
πίσω, στην 3η θέση, χωρίς ιδιαίτερες φι-
λοδοξίες σε έναν τομέα που θα προσδιορί-
σει το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας.

Το ζήτημα των δικαιωμάτων
Οι Ευρωπαίοι δεν δέχονται να αξιοποιή-
σουν την κινεζική εμπειρία στην αντιμε-
τώπιση της πανδημίας γιατί θεωρούν ότι 
στηρίζεται και σε μεθόδους –όπως είναι η 
ψηφιακή παρακολούθηση που πρότεινε 
σε παγκόσμιο επίπεδο ο Σι– οι οποίες α-
πειλούν τον ιδιωτικό χώρο και τα δικαιώ-
ματα των πολιτών.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο αυστηρός 
εγκλεισμός που επέβαλαν οι κινεζικές 

αρχές, τα συνεχή και μαζικά τεστ και η 
ψηφιακή καταγραφή των κοινωνικών ε-
παφών των νέων κρουσμάτων διευκολύν-
θηκαν από τα σταλινικά χαρακτηριστικά 
του κινεζικού καθεστώτος. Απόλυτος πο-
λιτικός έλεγχος και συγκεντρωτισμός με 
τη βοήθεια των ψηφιακών εφαρμογών.
Από την άλλη, ούτε η κατάσταση που επι-
κρατεί στην Ε.Ε. και στις ΗΠΑ μπορεί να 
χαρακτηριστεί ειδυλλιακή.
Η ψηφιακή παρακολούθηση και κατα-
γραφή είναι γεγονός και επηρεάζει άμεσα 
την καθημερινότητά μας. Οι στοχευμέ-
νες διαφημίσεις που προβάλλονται στην 
οθόνη του κινητού μας τηλεφώνου είναι 
αποτέλεσμα της καταγραφής και της ανά-
λυσης των συνηθειών και προτιμήσεών 
μας στο διαδίκτυο. Τα στοχευμένα πολι-
τικά μηνύματα που έδωσαν την εκλογική 
νίκη στον Τραμπ το 2016 και διευκόλυ-
ναν την υπερίσχυση του «όχι» για την ε-
πικράτηση του Brexit στο Ηνωμένο Βασί-
λειο είναι κι αυτά αποτέλεσμα της συστη-
ματικής παρακολούθησης των απόψεων 
και των προτιμήσεων των χρηστών του δι-
αδικτύου.
Οι Κινέζοι έχουν προχωρήσει περισσό-
τερο, αξιοποιώντας και τα χαρακτηριστικά 
του καθεστώτος, στον δρόμο που ήδη κι-
νούνται Ευρωπαίοι και Αμερικανοί.

Μέτωπο με τις ΗΠΑ
Σε αυτό το δύσκολο για την Ε.Ε. περιβάλ-
λον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργά-
στηκε πρόταση για μια «νέα ατζέντα Ε.Ε.-
ΗΠΑ για την παγκόσμια αλλαγή». Πρό-
κειται για ένα κείμενο 11 σελίδων, σημεία 
του οποίου δημοσίευσαν οι «Financial 
Times», με το οποίο προτείνεται η ανα-
βάθμιση της συνεργασίας Ε.Ε.-ΗΠΑ σε 
τομείς μεγάλου δημόσιου ενδιαφέροντος 
και στρατηγικής σημασίας.
Φιλοδοξία των Βρυξελλών είναι να βά-
λουν τέλος στις περιττές τριβές που χαρα-
κτήρισαν την περίοδο Τραμπ και να ανοί-
ξουν νέους δρόμους για το διατλαντικό ε-
μπόριο, την τεχνολογική συνεργασία, τη 
ρύθμιση της ψηφιακής οικονομίας, την α-
ποτροπή της κλιματικής αλλαγής και την 
καταπολέμηση της πανδημίας.
Από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής προκύπτει η ανησυχία για τις «αυ-
ταρχικές δυνάμεις» και τις «κλειστές οι-
κονομίες», οι οποίες εκμεταλλεύονται την 
ελευθερία στην οποία στηρίζονται οι κοι-
νωνίες μας.
Επιδιώκεται η συμφωνία με τις ΗΠΑ στην 
εκτίμηση ότι η Κίνα αποτελεί την υπ’ α-
ριθμόν 1 στρατηγική πρόκληση που αντι-
μετωπίζουν και πως η αντιμετώπιση της 
διαρκώς αυξανόμενης διεθνούς επιρροής 
της και ορισμένων δυναμικών έως επιθε-
τικών πρωτοβουλιών που παίρνει στην ευ-
ρύτερη περιοχή της μπορεί να επιτευχθεί 

τον Ιούνιο του 2012.

Τεχνολογική υπεροχή
Η δυναμική ανάπτυξη της κινεζικής οικο-
νομίας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την 
εικόνα της κλυδωνιζόμενης ευρωπαϊκής 
οικονομίας και της πιο δυναμικής –αλλά 
με στοιχεία μεγάλης αβεβαιότητας– αμε-
ρικανικής οικονομίας.
Το βασικό πλεονέκτημα της Κίνας είναι 
ότι αντιμετώπισε αποτελεσματικά τον κο-
ρονοϊό, ενώ Ευρωπαίοι και Αμερικανοί έ-
χασαν ουσιαστικά τον έλεγχο της πανδη-
μίας και επενδύουν τώρα στον ασφαλή, 
γρήγορο και αποτελεσματικό εμβολια-
σμό. Ακόμη και αν ο εμβολιασμός εξελι-
χθεί όπως επιδιώκουν η Ε.Ε., το Ηνωμένο 
Βασίλειο και οι ΗΠΑ, θα πρέπει να φτά-
σουμε μέχρι το φθινόπωρο του 2021 για 
να δούμε αν θα υπάρξει πλήρης και στα-
θερή επιστροφή στην οικονομική κανονι-
κότητα. Θα έχουν μεσολαβήσει εκατοντά-
δες χιλιάδες θάνατοι από κορονοϊό, ενώ 
τους τελευταίους μήνες δεν έχει καταγρα-
φεί ούτε ένας θάνατος από κορονοϊό στην 
Κίνα.
Στην τηλεδιάσκεψη του G20 που πραγμα-
τοποιήθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 
του 2020 ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιν-
πίνγκ πρότεινε στους ηγέτες των άλλων 19 
κρατών την υιοθέτηση παγκόσμιου μηχα-
νισμού για τις μετακινήσεις. Θα στηρίζε-
ται στην τεχνολογία των κωδικών QR, η 
οποία εφαρμόζεται με επιτυχία στην Κίνα, 
και κατά τον Σι θα εξασφαλίσει την υγει-
ονομική ασφάλεια των ταξιδιών και το ά-
νοιγμα 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 υ-
γείας των ταξιδιωτών βάσει των αποτελε-
σμάτων τεστ νουκλεϊκών οξέων».
Η πρόταση του Κινέζου ηγέτη ανέδειξε το 
τεχνολογικό προβάδισμα της Κίνας στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας. Η τεχνολο-
γία στην οποία αναφέρθηκε («Το Βήμα», 
29/11/2020) αναπτύχθηκε από την Ant 
Financial και δοκιμάστηκε στην εφαρ-
μογή ηλεκτρονικών πληρωμών Alipay. 
Πρόκειται για εταιρείες που ανήκουν 
στον όμιλο του Τζακ Μα.
Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται επί-
σης στην εφαρμογή WeChat, που ανή-
κει στην ανταγωνίστρια της Alipay, την 
Tencent. Όπως επισημαίνεται στο σχε-
τικό ρεπορτάζ του Α. Καψύλη στο «Βήμα», 
οι χρήστες «φορτώνουν» και κωδικοποι-
ούν μόνοι τους και με τη θέλησή τους τα 
στοιχεία που επιθυμούν να αποθηκεύ-
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Το ΝΑΤΟ επιδιώκει 
διεύρυνση του ρόλου 
του στα πλαίσια του 
ανταγωνισμού με την 
Κίνα.

λεγχο των εξελίξεων στην ευρύτερη περι-
φέρεια της Ε.Ε., που έχει ως αποτέλεσμα 
την επιτάχυνση της αμερικανικής αναδί-
πλωσης.

Ο Μπάιντεν και η συνεργασία
Με βάση τις δηλώσεις που έχει κάνει ο 
Τζο Μπάιντεν, δεν πρόκειται να αμφι-
σβητήσει στο άμεσο μέλλον τις αποφά-
σεις που έχει πάρει ο πρόεδρος Τραμπ, 
σε μια προσπάθεια να περιορίσει την ε-
νίσχυση του ρόλου της Κίνας. Ο Τραμπ 
προχώρησε σε μια προσωρινή εμπορική 
συμφωνία με την Κίνα που προβλέπει τη 
θεαματική αύξηση των εισαγωγών αμερι-
κανικών προϊόντων από την Κίνα και συν-
δυάζεται με αύξηση των δασμών που επι-
βάλλονται στα κινεζικά προϊόντα που ει-
σάγονται στις ΗΠΑ. Παρά τις δυναμικές 
πρωτοβουλίες του Τραμπ, το εμπορικό 
έλλειμμα στις συναλλαγές των ΗΠΑ με 
την Κίνα παρέμεινε, μέχρι το 2019, αμε-
τάβλητο σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα. 
Οι υπολογισμοί για το 2020 επηρεάζονται 
από τις συνέπειες της πανδημίας. Είναι 
φανερό όμως ότι η Κίνα δεν φάνηκε συ-
νεπής στις υποχρεώσεις που ανέλαβε, γι’ 
αυτό και ο Μπάιντεν δεν έχει κανέναν 
λόγο να χαλαρώσει την πολιτική που ακο-
λουθούν οι ΗΠΑ.
Απ’ ό,τι φαίνεται, θα κινηθεί σε τρεις κα-
τευθύνσεις.
Πρώτον, θα επιδιώξει καλύτερη συνεννό-
ηση με την Ε.Ε. και στενότερη συνεργα-
σία με συμμάχους των ΗΠΑ, όπως η Ια-
πωνία, η Νότια Κορέα και η Αυστραλία. 
Έτσι, θα προκύψει η συμμαχία των δημο-
κρατικών χωρών που θα συνεργαστούν 
στον σταδιακό περιορισμό της επιρροής 
της Κίνας.
Δεύτερον, θα προχωρήσει σε ένα φιλό-

Ο Μπάιντεν υπέρ μιας δημοκρατικής 
συμμαχίας για κοινή αντιμετώπιση 
της Κίνας.

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 έχο-
ντας ενισχύσει τη συγκριτική θέση των 
ΗΠΑ μέσω των δημοσίων επενδύσεων, 
θα επιδιώξει στη συνέχεια τη συνεννό-
ηση με την Κίνα όχι από θέση διπλωματι-
κής αδυναμίας και με λογική νεο-απομο-
νωτισμού, όπως έκανε ο Τραμπ, αλλά από 
θέση ισχύος και με μια παγκοσμιοποιη-
μένη λογική στα μέτρα της Δύσης.
Ανάλογη αναμένεται να είναι η προσέγ-
γιση της Τζάνετ Γέλεν, της έμπειρης οικο-
νομολόγου που θα αναλάβει το υπουργείο 
Οικονομικών επί προεδρίας Μπάιντεν. Η 
Γέλεν υπήρξε επικεφαλής της Ομοσπον-
διακής Τράπεζας των ΗΠΑ επί Ομπάμα 
και αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στις 
οικονομικές διαπραγματεύσεις της Ουά-
σινγκτον με το Πεκίνο.
Υποστηρίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
του συστήματος διεθνούς συνεργασίας, 
στο οποίο πρωταγωνίστησαν οι ΗΠΑ 
κατά τη διάρκεια των περασμένων δε-
καετιών, και θεωρεί χρήσιμη την εμπο-
ρική συμφωνία που συνήψε η κυβέρνηση 
Τραμπ με το Πεκίνο στις αρχές του 2020. 
Εκτιμά πως πρόκειται για μια αναγκαία 
«εκεχειρία» που εξασφαλίζει τον απαραί-
τητο χρόνο για να οργανωθούν τα επό-
μενα βήματα στη συνεννόηση και τη συ-
νεργασία με την Κίνα. 
Παρά την εποικοδομητική της προσέγ-

γιση, δεν υποτιμά τα προβλήματα. Με δη-
λώσεις της έχει τονίσει ότι είναι πολύ δύ-
σκολο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 
των κρατικών ενισχύσεων που χορηγεί η 
Κίνα στις επιχειρήσεις και πως ο ανταγω-
νισμός για την κυριαρχία στην τεχνολογία 
και στην ψηφιακή οικονομία δημιουρ-
γεί εντάσεις και σε ζητήματα που έχουν 
σχέση με την εθνική ασφάλεια.

Παγκόσμιο το ΝΑΤΟ;
Στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη των υ-
πουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ συζητήθηκε 
η έκθεση της Επιτροπής Σοφών για το 
μέλλον της Συμμαχίας σε ορίζοντα δεκα-
ετίας.
Η έκθεση «ΝΑΤΟ 2030» –την οποία συ-
νέταξε η επιτροπή από πρώην κορυφαί-
ους πολιτικούς– παρουσιάζει σε 60 σελί-
δες τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζει η Συμμαχία και καταλήγει σε 138 
προτάσεις, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης 
του διεθνούς ρόλου της. 
Η έκθεση θα αποτελέσει τη βάση συζήτη-
σης στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ μετά 
την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ 
από τον Μπάιντεν.
Ενώ η Ρωσία παραμένει ο βασικός στρα-
τηγικός αντίπαλος του ΝΑΤΟ, η έκθεση 
επισημαίνει τα προβλήματα που δημι-
ουργεί με την ισχύ και την πολιτική της η 
Κίνα. Οι συντάκτες της έκθεσης δεν την α-
ντιμετωπίζουν τόσο ως οικονομικό αντα-
γωνιστή και εταίρο όσο ως την ανερχό-
μενη δύναμη αυτού του αιώνα με επεκτα-
τικές διαθέσεις και ένα αντίπαλο πολιτικό 
σύστημα.
Υπογραμμίζεται η ανάγκη μιας παγκό-
σμιας στρατηγικής θεώρησης σε ό,τι 
αφορά το ΝΑΤΟ, όπως και η ενίσχυση 
της συνεργασίας με φίλες χώρες του Ει-
ρηνικού 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 ε-
πιρροή της Κίνας.

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 επισημαί-
νεται στο επίσημο κείμενο, «αν χρησιμο-
ποιήσουμε 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 εν-
νοηθεί ότι είναι πρόθυμοι να αποφύγουν 
μονομερείς ενέργειες για την επιβολή φο-
ρολογίας στους ψηφιακούς κολοσσούς 
των ΗΠΑ μέχρις ότου επιτευχθεί ένας α-
μοιβαία αποδεκτός συμβιβασμός.
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για μια «νέα ατζέντα Ε.Ε.-ΗΠΑ» θα συζη-
τηθεί στη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. που 
θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Δε-
κεμβρίου. Οι Ευρωπαίοι στηρίζουν και 
την πρόταση του νεοεκλεγέντος προέ-
δρου των ΗΠΑ για μια σύνοδο κορυφής 
των δημοκρατικών χωρών, προκειμένου 
να αναζωογονηθεί η παγκόσμια συμμα-
χία εταίρων με παρεμφερή πολιτική φι-
λοσοφία.
Οι Βρυξέλλες ειδικεύονται σε ενδιαφέ-
ρουσες εκθέσεις και προτάσεις, οι οποίες 
όμως δεν έχουν πάντα την ανάλογη συνέ-
χεια. Η συνεργασία Ε.Ε.-ΗΠΑ για την α-
ντιμετώπιση της κινεζικής πρόκλησης θε-
ωρείται 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 οι-
κονομική συνεργασία με παραδοσιακούς 
συμμάχους των ΗΠΑ, όπως είναι η Ιαπω-
νία, η Νότια Κορέα και η Αυστραλία, προ-
σφέροντας την ευκαιρία στο Πεκίνο να 
συνάψει συμφωνίες οικονομικής συνερ-
γασίας, 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 διαφο-
ρές– τη δυναμική άνοδο της Κίνας. Η στε-
νότερη συνεργασία τους, όμως, περνάει 
υποχρεωτικά από τη ρύθμιση των σημα-
ντικών 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 συναλλα-
γές με τις ΗΠΑ, την απροθυμία των Ευ-
ρωπαίων να συμβάλουν επαρκώς στη χρη-
ματοδότηση των αμυντικών δαπανών και 
στην ενίσχυση του ΝΑΤΟ, την απροθυμία 
των Ευρωπαίων να παρέμβουν για τον έ-
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Στηριζόµαστε κυρίως στις 
δικές µας δυνάµεις, δηλαδή 
στην πολιτική βούληση, 
στην αµυντική ισχύ και στη 
διπλωµατικο-στρατιωτική 
µας αποτροπή.

Σ
τη γερµανική υποστήριξη 
των θέσεων και της στά-
σης της Τουρκίας έναντι 
της Ελλάδας, της Κυπρια-
κής ∆ηµοκρατίας, αλλά και 
της Γαλλίας σε συγκεκριµέ-
νες περιπτώσεις, αποδίδει 

ο πρέσβης επί τιµή Αλέξανδρος Μαλλιάς την 
αποθράσυνση που καταλογίζει στον Τούρκο 
πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και στην η-
γετική οµάδα στη γειτονική χώρα.
Ο κ. Μαλλιάς κρίνει ότι η συγκεκριµένη γερ-
µανική πολιτική έχει αποδυναµώσει το κύρος, 
την εµβέλεια και την αξιοπιστία της Ε.Ε. έναντι 
της Τουρκίας και όχι µόνο, όπως επισηµαί-
νει 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 επιφυλα-
κτικός σχετικά µε τις προσδοκίες που µπορεί 
να έχει η χώρα µας από τις ρήτρες αλληλεγ-
γύης στις ευρωπαϊκές συνθήκες και προτεί-
νει να επιδιώξει η Ελλάδα την υπογραφή δι-
µερών συµφωνιών αµυντικής συνεργασίας 
µε ρήτρα αµοιβαίας στρατιωτικής συνδρο-
µής, αρχής γενοµένης από τη Γαλλία, ενώ υ-
πενθυµίζει 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 εταί-
ρους και συµµάχους.

Για ποιους λόγους η Γερµανία είναι τόσο 
συγκαταβατική απέναντι στις επιλογές στην 
εξωτερική πολιτική της Άγκυρας;
Κατ’ αρχήν η ρίζα του σύγχρονου προβλή-
µατος –του κακού, αν θέλετε– είναι η προ 
πενταετίας (2015) παράδοση µε απόφαση 
της καγκελαρίου, κ. Άνγκελα Μέρκελ, στον 
πρόεδρο της Τουρκίας, κ. Ερντογάν, του ση-
µαντικού όπλου που ονοµάζεται «προσφυ-
γικό-µεταναστευτικό». Της κοινής θέσης της 
Ε.Ε. και της δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας προη-
γήθηκε η συµφωνία Βερολίνου-Άγκυρας. 
Από τη στιγµή εκείνη ο πρόεδρος Ερντογάν 
αξιοποίησε τον µεγάλο µοχλό πίεσης που α-
πέκτησε 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 προη-
γουµένου µοχλό πίεσης. Αυτό το «όπλο» συ-
στηµατικά 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 επι-
λογή της καγκελαρίου να έχει και εσω-
τερικά κίνητρα;
Υπάρχει η ανησυχία –υπαρκτή– των γερµανι-
κών αρχών και πολιτικών για την έντονα πα-
ρεµβατική πολιτική της ερντογανικής Τουρ-
κίας προς την κατεύθυνση των τουρκικής 

ήταν υποτονική.

Αυτό έχει δηµιουργήσει και οικονοµικές 
εξαρτήσεις;
Οι οικονοµικές σχέσεις –περιλαµβάνω και τα 
οφέλη από τις εξαγωγές οπλικών συστηµά-
των– της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της 
Γερµανίας µε την Τουρκία είναι πολύ σηµα-
ντικές. Με κανέναν τρόπο το Βερολίνο δεν 
θα ήθελε να χάσει το προνοµιακό µερίδιο της 
τουρκικής αγοράς –εξαγωγές και επενδύ-
σεις– που από µακρού κατέχει.

Είναι όλα αυτά που οδηγούν την Τουρκία 
στο να αποδέχεται τη Γερµανία ως τίµιο 
µεσολαβητή;
∆υστυχώς, η γερµανική υποστήριξη των θέ-
σεων και της στάσης της Τουρκίας έναντι της 
Ελλάδος, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, αλλά 
και της Γαλλίας σε συγκεκριµένες περιπτώ-
σεις, έχει αποθρασύνει τον κ. Ερντογάν και την 
οµάδα του και έχει αποδυναµώσει το κύρος, 
την εµβέλεια και την αξιοπιστία της Ε.Ε. ένα-
ντι της Τουρκίας και όχι µόνο.

καταγωγής πολιτών της Γερµανίας. Καίτοι 
δεν ευθυγραµµίζονται όλοι µε την πανοθω-
µανική πολιτική του προέδρου Ερντογάν, ε-
ντούτοις, σύµφωνα και µε γερµανικές ανα-
λύσεις που έχουν δει το φως της δηµοσιό-
τητας, η Τουρκία ασκεί σηµαντική επιρροή.

Πάντως, οι σχέσεις Γερµανίας-Τουρκίας 
είναι παραδοσιακά φιλικές…
Καίτοι δεν µου αρέσει να αναφέροµαι σε «πα-
τροπαράδοτες» φιλίες αλλά µόνο σε συµφέ-
ροντα, 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 άλ-
λοτε καταλυτικό, στην κατανόηση των δια-
θέσεων των λαών και των αποφάσεων και 
θέσεων των πολιτικο-οικονοµικών τους ελίτ. 
Σηµειωτέον ότι κατά την τελευταία πενταε-
τία ο κ. Ερντογάν έχει µιλήσει επανειληµ-
µένα µε προσβλητικά λόγια για τη Γερµανία, 
την ηγεσία της και τον λαό της (παραλληλι-
σµός µε ναζί κ.λπ.). Εντούτοις, η αντίδραση 

Ποιες γερµανικές θέσεις συγκεκριµένα 
δηµιούργησαν αυτό το κλίµα;
Θέλω να θυµίσω ότι η Γερµανία απέκλεισε 
την Ελλάδα από τη ∆ιάσκεψη του Βερολί-
νου για τη Λιβύη (Ιανουάριος 2020), δίνοντας 
προνοµιακό ρόλο στην Τουρκία, παρά τα ζη-
µιογόνα γα τα συµφέροντά µας τουρκο-λι-
βυκά σύµφωνα. Πρόσφατα αποστασιοποι-
ήθηκε, αποδοκιµάζοντας µάλιστα την υπο-
γραφή της συµφωνίας οριοθέτησης της ΑΟΖ 
µε την Αίγυπτο. Επίσης, αντιτάχθηκε, δηµό-
σια µάλιστα, στη στρατιωτική συνδροµή και 
παρουσία της Γαλλίας στη ΝΑ Μεσόγειο στο 
πλευρό της Ελλάδος και της Κυπριακής ∆η-
µοκρατίας, ενώ επιπλέον δυσφορεί για τη 
σηµαντική ενίσχυση της ελληνο-γαλλικής 
συνεργασίας στον τοµέα των εξοπλιστικών.

Είναι αυτή η στάση που οδήγησε στις πρό-
σφατες δηλώσεις του κ. ∆ένδια σχετικά 
µε τις γερµανικές επιλογές;
Αυτά που αναφέρω είναι δηµόσια και γνω-
στά. Προφανώς καλύτερα εµού γνωρίζει η 
κυβέρνηση τη στάση του Βερολίνου. Απολύ-
τως συναφής και αιτιολογηµένη είναι η πρό-
σφατη δήλωση απογοήτευσης για τον ρόλο 
της γερµανικής προεδρίας του υπουργού Ε-
ξωτερικών, κ. Νίκου ∆ένδια, ενός καταξιωµέ-
νου κοινοβουλευτικού και συνετού πολιτικού.

Θα µπορούσε να αλλάξει η γερµανική στάση 
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της επόµενης 
εβδοµάδας;
∆εν έχω στοιχεία υπόψη µου που να δικαιο-
λογούν ότι το Βερολίνο δεν θα επιδιώξει στο 
τέλος της προεδρίας του στην Ε.Ε. να επικυ-
ρώσει την προβληµατική εικόνα που εξέπε-
µπε, ειδικά ως προς την Τουρκία.

Τι επιπτώσεις µπορεί να έχει αυτή η εµ-
µονή για την Ε.Ε.;
Το πρόβληµα της Ε.Ε. είναι σήµερα µετρή-
σιµο: αν µε οποιαδήποτε προσχήµατα δεν ε-
πιβεβαιωθεί στην πράξη η βούληση λήψης 
αναγκαίων και εύστοχων µέτρων κατά συ-
γκεκριµένων επιθετικών πολιτικών της Τουρ-
κίας, 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-

«Να υπογράψουµε 
µε τη Γαλλία συνθήκη 

αµυντικής συνεργασίας 
µε ρήτρα στρατιωτικής 

συνδροµής»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Αλέξανδρος 
Μαλλιάς,
πρέσβης ε.τ.
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λαδή στην πολιτική βούληση, στην αμυντική 
ισχύ και βέβαια στη διπλωματικο-στρατιω-
τική μας αποτροπή, στηριζόμαστε κυρίως.

Πόσο κατανοητό μπορεί να είναι διεθνώς 
το ελληνικό αίτημα για εμπάργκο στις εξα-
γωγές οπλικών συστημάτων στην Τουρκία;
Θεωρώ ότι είναι απόλυτα ορθή η πρωτοβουλία 
της ελληνικής κυβέρνησης να προτάξει αυτή τη 
στιγμή το πάγωμα (εμπάργκο) εξαγωγής συ-
γκεκριμένων οπλικών συστημάτων (π.χ. γερ-
μανικά υποβρύχια) προς την Τουρκία. Αλήθεια, 
ποιοι είναι οι στόχοι της επικίνδυνης επιθετι-
κής 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 

τικά θα όφειλε να ενεργεί ως υπουργός Ε-
ξωτερικών της Ε.Ε. Δυστυχώς, επαναλαμ-
βάνω. 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 επιτρέ-
πουν την επιθετική πολιτική της Τουρκίας. 
Άρα, με τις επικρατούσες σήμερα συνθή-
κες (rebus sic stantibus), στρατηγικός στό-
χος της Ελλάδος ας είναι η υπογραφή δι-
μερών συνθηκών αμυντικής συνεργασίας 
που να περιέχουν και τη ρήτρα αμοιβαίας 

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 εξάμη-
νης προεδρίας της Γερμανίας στην Ε.Ε. (Ιού-
λιος-Δεκέμβριος 2020), δυστυχώς, οι διακη-
ρυκτικές 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 Μπο-
ρέλ, ο οποίος, λόγω της θέσης του, θεωρη-

στρατιωτικής συνδρομής. Καίτοι γνωρίζω 
κάποιες επιφυλάξεις, θεωρώ ότι πρωτί-
στως 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 αλ-
ληλεγγύης ουσιαστικές ρήτρες που περι-
λαμβάνονται 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 Α-
ραβικά Εμιράτα παρά από ορισμένους φυ-
σικούς μας εταίρους και συμμάχους. Στην 
κατεύθυνση αυτή πρέπει να συνεχίσουμε.
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συνέντευξη

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.

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



«Εγώ πάντοτε 
ήμουν από τους 
εχέφρονες» φέ-
ρεται να απά-
ντησε ο πρόε-

δρος 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 ανα-
πληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πο-
λάκη, να καθορίζουν τη δημόσια παρουσία 
του κόμματος.
Όμως την ίδια στιγμή που ο πρώην πρω-
θυπουργός προσπαθούσε να οικοδομή-
σει το προφίλ του statesman, μη διστάζο-
ντας να παραπέμψει και στην επιλογή του 
να υπογράψει τη Συνθήκη των Πρεσπών 
παρά τις αντιδράσεις, την αντιπολιτευτική 
ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ καθόριζαν δημοσι-
εύματα εφημερίδων, οι ιδιοκτησίες των ο-
ποίων έχουν δικαστικές εμπλοκές, άγνω-
στου ακόμη βάθους.
Το πιο σημαντικό θέμα ανέδειξε ο ίδιος 
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας στη 
Βουλή με αφορμή το νομοσχέδιο του υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πο-
λεοδομικής νομοθεσίας», έκανε λόγο για 
εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης α-
ναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας.
«Κάθε μέρα και μια νέα αποκάλυψη ρίχνει 

περισσότερο φως στις εγκληματικές ευθύ-
νες της κυβέρνησης» είπε ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μάλιστα έστειλε τη συ-
γκεκριμένη αποστροφή και σε tweet από 
τον προσωπικό του λογαριασμό.
Η τελευταία αποκάλυψη στην οποία ανα-
φερόταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αφο-
ρούσε το παράλληλο σύστημα καταγραφής 
κρουσμάτων του κορονοϊού.
«H τελευταία αφορά το παράλληλο σύ-
στημα καταγραφής κρουσμάτων, με αποτέ-
λεσμα η Επιτροπή να έχει στοιχεία απολύ-
τως αμφισβητήσιμα τόσο ως προς το μέγε-
θος 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 κα-
θόλου την κοινή μας προσπάθεια που κά-
νουμε 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 εξυπηρε-
τούσε 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 αρ-
νητικά ρεκόρ σε ανθρώπινες απώλειες και 
μέλη της Επιτροπής καταγγέλλουν αδι-
αφάνεια και ελλιπή ή καθυστερημένη ε-
νημέρωση», κατονομάζοντας μάλιστα και 
την πηγή της αποκάλυψης, την εφημερίδα 
«Δημοκρατία».
Όμως πρόκειται για μία εφημερίδα της ο-
ποίας τα πρωτοσέλιδα μάλλον απέχουν 
από τον χαρακτηρισμό του «εχέφρονος» 
που ο κ. Τσίπρας επιφυλάσσει για τον 
εαυτό του. Πολλοί συνδέουν τη συγκεκρι-
μένη στάση της εφημερίδας με τις δικαστι-
κές περιπέτειες τις οποίες έχει η ιδιοκτη-
σία της σε σχέση με την έρευνα για την υ-
πόθεση Novartis και τις σχέσεις της με τον 
ελεγχόμενο, δικαστικά πλέον, πρώην ανα-
πληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη 
Παπαγγελόπουλο, αλλά και την απομα-
κρυσμένη από τη θέση της επικεφαλής της 
Εισαγγελίας για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη.
Για το θέμα εκλήθησαν τα πολιτικά στε-
λέχη της Υγείας στην Επιτροπή Διαφά-
νειας της Βουλής και η Εισαγγελία Πρωτο-
δικών της Αθήνας διέταξε σχετική έρευνα, 
η οποία απεσύρθη. Την Παρασκευή 4 Δε-
κεμβρίου, από μείζον πολιτικό θέμα, η υ-
πόθεση κρίθηκε με ψυχολογικούς όρους, 
καθώς, όπως είπε ο κ. Δημήτρης Βαρνά-
βας, 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 συνωμοσι-
ολογία» είπε ο κ. Βαρνάβας, παραδοσιακό 
στέλεχος της Αριστεράς στον χώρο της Υ-
γείας.
Αλλά και το δεύτερο μείζον θέμα στην ατζέ-
ντα του ΣΥΡΙΖΑ των τελευταίων ημερών, 
η φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη με τους 
άλλους περιπατητές στην Πάρνηθα, αποτέ-
λεσε επίσης αποκάλυψη εφημερίδας, την 
οποία υιοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση του κόμματος, ο κ. Μητσοτά-
κης «έσπασε την καραντίνα και φωτογρα-
φιζόταν 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 εφημε-
ρίδας «Documento», ο εκδότης της οποίας 
έχει εμπλοκή στην υπόθεση της δημιουρ-
γίας του σκανδάλου Novartis, αλλά και στη 
χρηματοδότησή της από τα 3 εκατ. ευρώ 
που ζητά πίσω από τον Χρήστο Καλογρί-
τσα ο Όμιλος Χούρι, σε μια υπόθεση που 
λέγεται ότι σύντομα θα φτάσει στη Βουλή.
Μάλιστα, όταν ο βουλευτής της ΝΔ Κων-
σταντίνος Μπογδάνος είπε ότι θεωρεί «κα-
κόβουλους τους κυρίους οι οποίοι σταμά-
τησαν τον πρωθυπουργό και τη σύζυγό 
του» και επισήμανε ότι το βίντεο από τη 

συνάντηση στην Πάρνηθα ανέβηκε στο 
«Documento» δύο ώρες μετά τη συνά-
ντηση, η εφημερίδα περιορίστηκε απλώς 
να πει ότι «ευτυχώς ο κ. Μπογδάνος δεν ε-
πικαλέστηκε τους εξωγήινους ως υπαίτιους 
για τις φωτογραφίες αυτές».
Το τρίτο θέμα που ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ την 
τελευταία εβδομάδα, καθώς το επικαλέ-
στηκαν δύο βουλευτές της Θεσσαλονίκης, 
ο υποψήφιος περιφερειάρχης Χρήστος 
Γιαννούλης και η υποψήφια δήμαρχος Κα-
τερίνα Νοτοπούλου, η τοπική οργάνωση 
του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η γραμματέας της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κ. Όλγα Γερο-
βασίλη, ήταν προϊόν μέσων ενημέρωσης 
και συγκεκριμένα των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, στα οποία γνωστά τρολ του δι-
αδικτύου σχολίασαν ειρωνικά την αγορά 
από τον πρωθυπουργό ενός τσουρεκιού 
από κεντρικό ζαχαροπλαστείο της Θεσσα-
λονίκης.
«Ούτε φυσικά ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να 
συνεχίσει να φωτογραφίζεται αμέριμνος 
είτε στις ποδηλατάδες του είτε αγοράζο-
ντας τσουρέκια» είπε η κ. Γεροβασίλη.
Το ερώτημα το οποίο παραμένει και δεν 
έχει απαντηθεί είναι πού ακριβώς θα ο-
δηγήσει 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 ιδι-
οτέλειες ανθρώπων που έχουν κάθε λόγο 
να διατηρούν ψηλά την αντιπολιτευτική α-
ντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και 
τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν αποκλείεται στο πλαίσιο αυτό να ε-
ντάσσεται και η προσπάθεια που έκανε ο 
πρώην υπουργός Οικονομίας να διασκε-
δάσει τις εντυπώσεις που δημιουργήθη-
καν 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 ιδεολογι-
κές του αποστάσεις από τον πρώην πρω-
θυπουργό και επί οκταετία αρχηγό του 
ΠΑΣΟΚ και διαβεβαιώνει ότι δεν είναι 
«εκσυγχρονιστής», αλλά αποφεύγει να α-
ναφερθεί 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 Οικονο-
μικών, ο κ. Σημίτης είναι το πρώτο φαβορί 
αν ποτέ απονεμηθεί από τις ελίτ Όσκαρ συ-
νολικής συνεισφοράς στην προαγωγή των 
συμφερόντων τους.
Όποιος διαβάζει τις μετεκλογικές παρεμ-
βάσεις 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 κοινοβουλευτι-
κός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

O ΤΣΊΠΡΑΣ ΌΜΗΡΌΣ  
ΤΩΝ ΦΑΝΑΤΊΚΩΝ  
ΤΗΣ ΣΎΓΚΡΌΎΣΗΣ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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ανάλυση
ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Η 
διαμάχη που έχει 
ξεσπάσει μεταξύ 
Σόφιας και Σκο-
πίων αναδει-
κνύει 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 Μακε-
δονία– έχουν σημαντικές διαφορές με-
ταξύ τους, όπως και με γειτονικές χώρες.
Το βάρος της Ιστορίας, όπως και των πο-
λυαίμακτων αναμετρήσεων που ακολού-
θησαν τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, 
στέκεται εμπόδιο στη δημιουργία κλίμα-
τος συνεννόησης και συνεργασίας.
Από την άλλη πλευρά, τα εσωτερικά προ-
βλήματα της Ε.Ε. και οι αναπόφευκτοι 
πολιτικοί υπολογισμοί περιορίζουν τον 
ζήλο των Βρυξελλών. Η διεύρυνση προς 
τα Δυτικά Βαλκάνια προβλήθηκε για ένα 

σμός για την κυβέρνηση Τσίπρα και η α-
ναγκαστική δέσμευση της κυβέρνησης 
της ΝΔ σε μια πολιτική που συνήθιζε να 
καταγγέλλει.
Θα έλεγε κανείς ότι τα περί «μακεδονι-
κής γλώσσας» και «μακεδονισμού» πέ-
ρασαν με μεγάλη ταχύτητα στο πολιτικό 
παρελθόν. Εδώ είναι Βαλκάνια όμως, με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλα περι-
θώρια για αιφνιδιασμούς, εκπλήξεις και 
στροφές 180 μοιρών.
Ενώ όλα έδειχναν ότι είχε προετοιμα-
στεί το έδαφος για έναρξη ενταξιακών δι-
απραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδο-
νία στη σύνοδο κορυφής στις 10-11 Δε-
κεμβρίου 2020, η Βουλγαρία πρόβαλε 
βέτο, με το σκεπτικό ότι υπάρχουν ανοι-
χτές γλωσσικές και ιστορικές διαφορές 
με τη Βόρεια Μακεδονία οι οποίες πρέ-
πει πρώτα να επιλυθούν.
Η Βουλγαρία δεν αναγνωρίζει την ύ-
παρξη «μακεδονικής γλώσσας», την 
οποία θεωρεί ιδίωμα της βουλγαρικής. 

διάστημα ως απάντηση στο Brexit, προ-
κειμένου να ενισχυθεί η εικόνα μιας Ε.Ε. 
στην οποία θέλουν να προσχωρήσουν δι-
άφοροι ευρωπαϊκοί λαοί, θεωρώντας ότι 
είναι εγγύηση για ένα καλύτερο μέλλον.
Στη διαδικασία της διεύρυνσης της Ε.Ε. 
προς τα Δυτικά Βαλκάνια επιβεβαιώνο-
νται τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες 
των «27». Δυνατοί στους οικονομικούς 
χειρισμούς, δυσκολεύονται πάρα πολύ 
στους πολιτικούς, ιδιαίτερα όταν έχουν 
απέναντί τους αποφασισμένους αντιπά-
λους 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. Αναπτύ-
χθηκε πολιτική αντιπαράθεση σε σχέση 
με την αναγνώριση από την Αθήνα «μα-
κεδονικής γλώσσας και εθνότητας». Επί-
σης, εκφράστηκαν αντιρρήσεις για την α-

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

ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΊΩΝ Η ΔΊΕΎΡΎΝΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΎΤΊΚΑ ΒΑΛΚΑΝΊΑ

Η Συμφωνία των Πρεσπών δύσκολα θα βρει μιμητές.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Ζητεί επίσης να ξαναγραφτούν τα σχο-
λικά βιβλία και γενικότερα να απαλει-
φθούν απαξιωτικές ιστορικές αναφορές 
στη Βουλγαρία που έχουν στόχο να ενι-
σχύσουν 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 εννοη-
θεί ότι οι ελληνικές επιφυλάξεις ήταν ξε-
περασμένες. Τώρα ο πρωθυπουργός της 
Βουλγαρίας, Μπορίσοφ, αιφνιδιάζει υι-
οθετώντας, για λογαριασμό της Βουλγα-
ρίας, τις ελληνικές επιφυλάξεις και προ-
βάλλοντάς τες με εξαιρετικά δυναμικό 
τρόπο.
Η στάση του Μπορίσοφ έχει προκαλέ-
σει 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 διαπραγματεύ-
σεων με τη Βόρεια Μακεδονία. Αν προ-
σθέσουμε σε αυτά το ζήτημα του προσφυ-
γικού-μεταναστευτικού και του σκληρού 
ή συμφωνημένου Brexit, αντιλαμβανό-
μαστε ότι η λίστα των πολιτικών εκκρεμο-
τήτων έχει μεγαλώσει επικίνδυνα.
Η Βουλγαρία θα δεχτεί πιέσεις να αποσύ-
ρει 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 απο-
φασισμένος να επιμείνει στις θέσεις του 
για να συσπειρώσει εθνικά ευαίσθητους 
ψηφοφόρους οι οποίοι μπορεί να έχουν 
αποστασιοποιηθεί εξαιτίας των καταγγε-
λιών για κυβερνητική διαφθορά.
Μετά τις εκλογές, την ερχόμενη άνοιξη, 
η συνεννόηση θα είναι πιο εύκολη, γιατί 
σε περίπτωση που επικρατήσει ο Μπο-
ρίσοφ θα ακολουθήσει διαφορετικό πο-
λιτικό σχεδιασμό, ενώ αν επικρατήσουν 
οι Σοσιαλιστές θα συμβιβαστούν πιο εύ-
κολα με τον κεντροαριστερό Ζάεφ.

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 εντα-
ξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβα-
νία.
Οι Βρυξέλλες θέλουν να διαχειριστούν 
ταυτόχρονα την ενταξιακή προοπτική των 
δύο χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά 
κράτη-μέλη όπως η Ολλανδία, οι σκανδι-
ναβικές χώρες, η Γαλλία εξακολουθούν 
να εκφράζουν επιφυλάξεις για τη δυνατό-
τητα των Τιράνων να κινηθούν σε ευρω-
παϊκό πλαίσιο.
Τα προαπαιτούμενα που έθεσαν η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
για την έναρξη ενταξιακών διαπραγμα-
τεύσεων με την Αλβανία δεν έχουν ικα-
νοποιηθεί.
Η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης δεν 
έχει προωθηθεί επαρκώς, οι διακρίσεις 
σε βάρος των κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης συνεχίζονται, η διαφθορά, το εμπόριο 
ναρκωτικών, η «εξαγωγή» οργανωμένου 
εγκλήματος ανθούν και το ξέπλυμα χρή-
ματος αποτελεί υπόθεση ρουτίνας για τα 
πολιτικά κόμματα.

τικών Βαλκανίων προς την ένταξη στην 
Ε.Ε.
Το νέο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής είναι πρωτότυπο, με την έννοια ότι 
δεν δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση 
κάθε χώρας των Δυτικών Βαλκανίων ξε-
χωριστά αλλά στην ανάπτυξη της περι-
οχής ως συνόλου. Δίνεται ιδιαίτερη έμ-
φαση στην ανάπτυξη της περιφερειακής 
υποδομής –για παράδειγμα, οδικό δί-
κτυο, σιδηροδρομικό δίκτυο, απεξάρτηση 
από τον λιγνίτη σε μια περιοχή που έχει 
το ευρωπαϊκό ρεκόρ ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης–, καθώς και στην ανάπτυξη ενερ-
γειακής 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 υ-
ποχώρησε λόγω της κρίσης στο 66% του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Τα Δυτικά Βαλκάνια χτυπήθηκαν σκληρά 
από την πανδημία, ιδιαίτερα από το δεύ-
τερο κύμα. Πρώτη σε αριθμό θανάτων ανά 
εκατομμύριο κατοίκους έρχεται η Βόρεια 
Μακεδονία με 830 (Statista, 30/11/2020), 
δεύτερη η Βοσνία-Ερζεγοβίνη με 793. Α-
κολουθούν το Κόσοβο με 560, η Αλβανία 
με 279 και η Σερβία με 223.
Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις ίδιες κατα-
γραφές, έχει μετά την πρόσφατη επιδεί-
νωση 216 θανάτους ανά εκατομμύριο κα-
τοίκους.
Αν πάρουμε τα στοιχεία της τελευταίας ε-
βδομάδας, η πανδημία βρίσκεται σε ιδιαί-
τερη έξαρση στη Βόρεια Μακεδονία και 
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου καταγρά-
φηκαν σε ένα επταήμερο 88 και 84 θά-
νατοι αντίστοιχα ανά εκατομμύριο κατοί-
κους. Ακολουθούν το Κόσοβο και η Σερ-
βία 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 πα-
ρέμβαση της Ε.Ε. με ένα σχέδιο που ε-
ξασφαλίζει 9 δισ. ευρώ δωρεάν οικονο-
μικών ενισχύσεων και προσφέρει εγγυ-
ήσεις για πρόσθετες χρηματοδοτήσεις 
ύψους 20 δισ. ευρώ έχει τεράστια σημα-
σία για την περιοχή. Η ευρωπαϊκή οικο-
νομική στήριξη αναλογεί στο 1/3 του συ-
νολικού ΑΕΠ των έξι κρατών των Δυ-
τικών Βαλκανίων και ανάλογα με τους 
υπολογισμούς μπορεί να αυξήσει το συ-
νολικό ΑΕΠ κατά 5%-7%.
Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο είναι καλά με-
λετημένο και συνδυάζει επενδύσεις-ση-
μαίες που δείχνουν τον δρόμο και εντυ-

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

Κράτη-μέλη της Ε.Ε. που εμφανίστηκαν 
κατ’ αρχάς θετικά στην έναρξη ενταξια-
κών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία 
κάνουν τώρα δεύτερες σκέψεις ή θέλουν 
να κερδίσουν πολιτικό χρόνο. Τα κόμ-
ματα έχουν μπροστά τους κρίσιμες βου-
λευτικές εκλογές την άνοιξη και τα ζητή-
ματα της παράνομης μετανάστευσης και 
της εισαγόμενης εγκληματικότητας α-
ποκτούν 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 α-
ποτέλεσμα να ενισχύονται οι παραδο-
σιακές γαλλικές επιφυλάξεις για την έ-
ναρξη 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 πο-
λιτικά ανοίγματα προς τα Τίρανα.
Η περίπτωση έναρξης ενταξιακών δια-
πραγματεύσεων 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 Ι-
στορίας αλλά και τους εσωτερικούς πολι-
τικούς και εκλογικούς υπολογισμούς στα 
κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Οικονομική διπλωματία
Αντιμέτωπη με τις δυσκολίες στη διεύ-
ρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ε.Ε. 
εντατικοποιεί –αυτό που ξέρει να κάνει 
καλά– την οικονομική διπλωματία. Με 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής προωθείται ένα οικονομικό και επεν-
δυτικό σχέδιο με βασικό στόχο την ανά-
πτυξη της περιφερειακής συνεργασίας 
και την επιτάχυνση της πορείας των Δυ-



πωσιακές διαρθρωτικές αλλαγές.
Πρώτον, όλες οι πρωτεύουσες των Δυ-
τικών Βαλκανίων θα συνδεθούν με σύγ-
χρονους αυτοκινητόδρομους και με εκ-
συγχρονισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο. 
Θα βελτιωθεί και η ευρωπαϊκή διασύν-
δεση της περιοχής.
Δεύτερον, θα υπάρξει στροφή προς την 
καθαρή ενέργεια με καλύτερη αξιοποί-
ηση των υδροηλεκτρικών έργων και μα-
κροπρόθεσμα του υδρογόνου. Τα επό-
μενα 4-5 χρόνια οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου θα μειωθούν κατά 60%, κυ-
ρίως με την υποκατάσταση του λιγνίτη 
από το φυσικό αέριο.
Τρίτον, προστασία του περιβάλλοντος με 
έμφαση στους υδάτινους πόρους και τη 
διαχείριση απορριμμάτων και αποβλή-
των.
Τέταρτον, επιτάχυνση της ψηφιακής με-
τάβασης με μεγάλης ταχύτητας διαδικτυ-
ακή διασύνδεση.
Πέμπτον, αναδιοργάνωση του ιδιωτικού 
τομέα με καλύτερη αξιοποίηση του αν-
θρώπινου κεφαλαίου της περιοχής και 
περιορισμό του brain drain.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το φιλόδοξο σχέ-
διο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα απο-
δώσει μόνο αν βελτιωθεί η συνεργασία 
μεταξύ των κρατών των Δυτικών Βαλκα-
νίων. Αν, για παράδειγμα, συνεχίσουν να 
κρατούν κλειστά ορισμένα συνοριακά πε-
ράσματα, να επιβάλλουν σκόπιμα γρα-
φειοκρατικές διαδικασίες και τιμωρητι-
κούς δασμούς στις εισαγωγές προϊόντων, 
να μπλοκάρουν γέφυρες στρατηγικής ση-
μασίας για πολιτικούς λόγους, η αποτε-
λεσματικότητα των θεαματικών ευρωπα-
ϊκών πρωτοβουλιών θα περιοριστεί ση-
μαντικά.

Ο ρόλος των ΗΠΑ
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε την Επι-
τροπή, στο ξεκίνημα της πενταετίας της, 
«γεωπολιτική». Ήθελε να στείλει το μή-
νυμα ότι η Ε.Ε. θα καλύψει τη γεωπολι-
τική της αδυναμία κατά τη διάρκεια της 
θητείας της, ώστε να μπορέσει να συ-
μπληρώσει 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 με-
γάλη απόσταση στην κατεύθυνση που πε-
ριγράφει η Φον ντερ Λάιεν. Ο πρωταγωνι-
στικός ρόλος των κρατών-μελών της Ε.Ε. 
στα Δυτικά Βαλκάνια δεν αμφισβητείται 
από κανέναν. Το ποσοστό της Ε.Ε. στο ε-
ξωτερικό εμπόριο των έξι κρατών είναι 
της τάξης του 75%, όπως και το ποσοστό 
στις επενδύσεις.
Παρ’ όλα αυτά, οι ΗΠΑ παίζουν καθορι-

Ο Θάτσι ήταν ηγέτης του Απελευθερω-
τικού Στρατού του Κοσόβου και κατη-
γορείται για παράνομη καταδίωξη αντι-
πάλων, παράνομες και αυθαίρετες συλ-
λήψεις και φυλακίσεις, απάνθρωπη 
μεταχείριση, βασανιστήρια, δολοφονίες 
και εξαφάνιση αντιπάλων του. Τα περισ-
σότερα θύματα του Θάτσι και των συνερ-
γατών του ήταν Σέρβοι, αλλά σε πολλές 
περιπτώσεις στράφηκε και εναντίον α-
νταγωνιστικών ή αντίπαλων ομάδων Κο-
σοβάρων.
Μαζί με τον Θάτσι θα δικαστούν άλλες 
τρεις ηγετικές προσωπικότητες του Κο-
σόβου. 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 συ-
στάθηκε, 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 δι-
καστήριο αποτελεί τμήμα του δικαστικού 
συστήματος του Κοσόβου αλλά έχει την 
έδρα του στην Ολλανδία και στελεχώ-
νεται από δικαστικούς λειτουργούς από 
άλλες χώρες, για να έχει τη δυνατότητα 

στικό ρόλο σε γεωπολιτικό επίπεδο εξαι-
τίας της καταλυτικής παρέμβασής τους, 
μέσω ΝΑΤΟ, στον πόλεμο που ακολού-
θησε τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Η 
Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία έχουν ση-
μαντική επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια α-
νεξάρτητα από την οικονομική κυριαρχία 
της Ε.Ε.
Τον πρωταγωνιστικό ρόλο των ΗΠΑ ανέ-
δειξε η υπογραφή συνεργασίας Σερβίας-
Κοσόβου, στον Λευκό Οίκο, στις 4 Σε-
πτεμβρίου 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 δω-
δεκάμηνο, για συμμετοχή σε οποιον-
δήποτε 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 τε-
χνολογίας 5G, να μελετήσουν την κατα-
σκευή σιδηροδρομικής γραμμής που θα 
συνδέει το Βελιγράδι και την Πρίστινα 
με έναν εμπορικό λιμένα στις ακτές της 
Αδριατικής ώστε να διευκολυνθεί η ανά-
πτυξη 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 αποτελεσματικό-
τητα της αμερικανικής παρέμβασης. Ο 
Τραμπ πήρε τη σχετική πρωτοβουλία δι-
αμεσολάβησης τον Οκτώβριο του 2019 
και τον Σεπτέμβριο του 2020 έφτασε σε 
συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Εδώ και χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη πο-
λιτικός διάλογος με πρωτοβουλία της Ε.Ε. 
για να ξεπεραστούν οι αντιθέσεις μεταξύ 
των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Η 
ευρωπαϊκή παρέμβαση είναι τις περισ-
σότερες φορές λιγότερο αποτελεσματική 
από την αμερικανική.

Εντυπωσιακή παραπομπή
Η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι συνήθως 
σε βάθος χρόνου, αλλά σε αρκετές περι-
πτώσεις φέρνει αποτελέσματα σε συνδυ-
ασμό 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 ε-
γκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο 
Κόσοβο και στην Αλβανία το 1998 και το 
1999 από ειδικό δικαστήριο στη Χάγη.

Μαυροβούνιο και Σερβία έχουν προχωρήσει στην ενταξιακή 
διαπραγμάτευση, αλλά εμποδίζονται από διμερείς διαφορές.

www.freesunday.gr 2506.12.2020

ανάλυση



να αποδώσει δικαιοσύνη.
Ο Θάτσι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον ει-
σαγγελέα που ανέπτυξε το κατηγορητή-
ριο κατά του Σερβοβόσνιου ηγέτη Ράντο-
βαν Κάρατζιτς.
Η δίωξη Θάτσι προκαλεί την αρνητική α-
ντίδραση της κοινής γνώμης του Κοσό-
βου, θεωρείται όμως στρατηγικής σημα-
σίας για τη μακροπρόθεσμη συμφιλίωση, 
εφόσον είναι φανερό ότι δεν είναι μόνο 
οι Σέρβοι που διέπραξαν εγκλήματα πο-
λέμου και εγκλήματα κατά της ανθρω-
πότητας στη διάρκεια των συγκρούσεων 
που ακολούθησαν τη διάλυση της Γιου-
γκοσλαβίας.
Συντελείται, λοιπόν, πρόοδος σε ζητή-
ματα κάθαρσης και συμφιλίωσης, αλλά 
μέσα από μία αναγκαστικά αργή και σύν-
θετη διαδικασία. Η Δικαιοσύνη μέχρι σή-
μερα παρεμβαίνει για την τιμωρία των ε-
νόχων, όχι όμως για την αναγνώριση των 
δικαιωμάτων και την αποζημίωση των δε-
κάδων χιλιάδων θυμάτων και των οικογε-
νειών τους. Η συμφιλίωση θα έρθει όταν, 
εκτός από τους θύτες, η Δικαιοσύνη α-
σχοληθεί και με τα θύματα.
Η Σερβία και το Μαυροβούνιο είναι τα 
κράτη των Δυτικών Βαλκανίων που έχουν 
προχωρήσει σε ενταξιακές διαπραγμα-
τεύσεις με την Ε.Ε., ήδη από το 2012 σε 
ό,τι αφορά το Μαυροβούνιο.
Στις διαπραγματεύσεις αυτές δίνεται ιδι-
αίτερη έμφαση στον σεβασμό του κρά-
τους δικαίου αλλά και στον διακανονι-
σμό 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 ο-
ποίας είναι συγκεντρωμένο στην περιοχή 
της Μιτρόβιτσα.
Τον Αύγουστο του 2018 οι ηγέτες της 
Σερβίας και του Κοσόβου έφτασαν στο 
σημείο να προτείνουν αλλαγή των συ-
νόρων με ανταλλαγή περιοχών του Κο-
σόβου στις οποίες κατοικούν Σέρβοι και 
της Σερβίας στις οποίες κατοικούν Κοσο-
βάροι, σε αναζήτηση διεξόδου από τη δι-
αρκή 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 επι-
κίνδυνο αποσταθεροποιητικό προηγού-
μενο για ολόκληρη την περιοχή.
Στα τέλη του 2018 Κόσοβο και Σερβία 
πέρασαν από το φιλόδοξο σχέδιο υπέρ-
βασης 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-

Συμφωνίας των Πρεσπών.
Η Ε.Ε. άσκησε την επιρροή της σε Αθήνα 
και Σκόπια για να φτάσουμε στη Συμφω-
νία των Πρεσπών, θεωρώντας ότι θα λει-
τουργούσε σαν καταλύτης σε μια διαδι-
κασία υπέρβασης των διαφορών και συμ-
φιλίωσης στα Δυτικά Βαλκάνια.
Το αιφνιδιαστικό –και πιθανότατα προ-
σωρινό– βέτο της Βουλγαρίας στην έ-
ναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με 
τη Βόρεια Μακεδονία δείχνει πόσο α-
σταθής είναι η ισορροπία στην περιοχή. 
Οι Πρέσπες μπορεί να αποτελούν επι-
χείρημα για την Ε.Ε. στον πολιτικό διά-
λογο 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 πρωτο-
βουλία, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί α-
ντιστάθμισμα στην κατά πολύ σημαντι-
κότερη αποχώρηση του Ηνωμένου Βα-
σιλείου από την Ε.Ε.
Θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρό-
νος απ’ ό,τι αφήνουν να εννοηθεί οι εκ-
πρόσωποι ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και 
των ευρωπαϊκών θεσμών, γιατί οι αντιθέ-
σεις έχουν ιστορικές ρίζες και είναι δύ-
σκολο να ξεπεραστούν σε περιβάλλον οι-
κονομικής και κοινωνικής κρίσης που ε-
πηρεάζεται και από την πανδημία.
Την κατάσταση περιπλέκουν οι πο-
λιτικοί και εκλογικοί υπολογισμοί 
στο εσωτερικό των κρατών-μελών της 
Ε.Ε. Μπορεί οι κυβερνήσεις να υπο-
στηρίζουν για λόγους στρατηγικής τη 
διεύρυνση της Ε.Ε. στα Δυτικά Βαλ-
κάνια, σε επίπεδο τακτικής όμως τα 
πράγματα αλλάζουν συχνά. Η περι-
οδική έξαρση της εγκληματικότητας 
με ευθύνη κυκλωμάτων Αλβανών ή 
Κοσοβάρων σε Γερμανία και Ολλαν-
δία και οι σποραδικές τρομοκρατικές 
ενέργειες ισλαμιστών που προέρχο-
νται από τα Δυτικά Βαλκάνια αρκούν 
για να επηρεάσουν αρνητικά την ευ-
ρωπαϊκή κοινή γνώμη και να υπο-
χρεώσουν τις κυβερνήσεις να σκλη-
ρύνουν 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 δυ-
νατότητα στη Ρωσία, στην Τουρκία και 
στην Κίνα να ασκούν επιρροή παρά την 
ευρωπαϊκή οικονομική κυριαρχία.

δια στη συμμετοχή του Κοσόβου στην 
Interpol.
Τον Δεκέμβριο του 2018 μεγάλωσε η έ-
νταση εξαιτίας της απόφασης του Κοσό-
βου να μετατρέψει τα σώματα ασφαλείας 
σε τακτικό στρατό, τον οποίο η Σερβία θε-
ωρεί απειλή για την εθνική της ασφάλεια.
Περίοδο έντασης διέρχονται και οι σχέ-
σεις 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 πρε-
σβευτή της Σερβίας στην Ποντγκόριτσα 
ότι η απόφαση της Εθνοσυνέλευσης του 
Μαυροβουνίου το 1918 για την ένταξη 
στο βασίλειο Σέρβων, Κροατών και Σλο-
βένων, που μετεξελίχθηκε στη Γιουγκο-
σλαβία, 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 Σερ-
βίας θεωρήθηκε ανάμειξη στα εσωτερικά 
του Μαυροβουνίου, με αποτέλεσμα να α-
πελαθεί. Το Βελιγράδι απάντησε με απέ-
λαση 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 διμε-
ρείς διαφορές, αναγκαία προϋπόθεση για 

την ένταξη των κρατών των Δυτικών Βαλ-
κανίων στην Ε.Ε.

Χάος σε Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Η περίπτωση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 
θεωρείται ακόμα πιο προβληματική. Από 
τον Ιούνιο του 2015 εφαρμόζεται η Συμ-
φωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με-
ταξύ Ε.Ε. και Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, που 
προετοιμάζει το ευρωπαϊκό μέλλον της 
τελευταίας.
Τον Φεβρουάριο του 2016 η Βοσνία-Ερ-
ζεγοβίνη 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 ξεκινή-
σουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις.
Οι διαφορές μεταξύ μουσουλμάνων, Σέρ-
βων και Κροατών στέκονται εμπόδιο στη 
λειτουργική ενότητα της Βοσνίας-Ερζε-
γοβίνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι πραγ-
ματοποιήθηκαν εκλογές τον Οκτώβριο 
του 2018 και χρειάστηκε περισσότερο 
από ένας χρόνος για τον σχηματισμό κυ-
βέρνησης, η οποία ουσιαστικά δεν λει-
τουργεί.
Σε εσωτερικές διαμάχες της Βοσνίας-Ερ-
ζεγοβίνης παρεμβαίνει –προωθώντας τα 
συμφέροντα της κροατικής μειονότητας– 
και η Κροατία, η τελευταία χώρα που ε-
ντάχθηκε στην Ε.Ε.

Η Συμφωνία των Πρεσπών
Η αναταραχή στα Δυτικά Βαλκάνια ανα-
δεικνύει τη σημασία αλλά και τα όρια της 

Η παρέμβαση Τραμπ για συνεννόηση 
Σερβίας-Κοσόβου αποδείχθηκε πιο 
αποτελεσματική από τον ευρωπαϊκό 
πολιτικό διάλογο.
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καιρούς της παγκοσμιοποιημένης οικονομικής και κοι-
νωνικής ζωής και των μαζικών δραστηριοτήτων σε όλους 
τους τομείς σημαίνει κατάρρευση του τρόπου ζωής που 
γνωρίζουμε. Είναι η κλασική συνταγή, που εύκολα λέγε-
ται αλλά πολύ δύσκολα επιβάλλεται. Πόσο εφικτό είναι 
να επιτευχθεί, όταν αυτό σημαίνει ανατροπή όλων των ε-
ξελίξεων 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 δημό-
σιου τομέα, αυτού που θα έπρεπε να συντονίσει την αντι-
μετώπιση της πανδημίας. Καθήλωσε την τεχνολογική και 
ψηφιακή εξέλιξη της χώρας και έδιωξε πολλούς στο εξω-
τερικό. Αντίστοιχα, ο ιδιωτικός τομέας έχασε χρόνια εξέ-
λιξης και προσαρμογής στο διεθνές περιβάλλον, περιορι-
ζόμενος σε δραστηριότητες υπηρεσιών και όχι βιομηχα-
νίας 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 ε-
θνικού 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-

Τ
ο δεύτερο κύμα της πανδημίας έδειξε 
τα δόντια του και στο υγειονομικό 
πεδίο και στο οικονομικό. Οι νεκροί 
είναι πολλοί, οι ασθενείς ακόμη περισ-
σότεροι, το σύστημα υγείας στα όριά 
του, η οικονομία επίσης. Συμβαίνει και 

στη χώρα μας ό,τι ακριβώς συμβαίνει σε ολόκληρο τον υ-
πόλοιπο 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 χα-
λαρώσουμε.
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. Ε-
πιδημίες, που δεν εξελίχθηκαν σε πανδημίες, αντιμετώ-
πισαν, 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 πολι-
τισμούς.
Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι η ασθένεια είναι καινούρ-
για και η επιστημονική κοινότητα χρειάστηκε κάποιον 
χρόνο για να κατασταλάξει σε βασικά συμπεράσματα. Η 
ίδια αυτή κοινότητα και κυρίως οι γιατροί και οι νοσηλευ-
τές πλήρωσαν με τη ζωή και την υγεία τους τη γνώση που 
έχουμε σήμερα και η οποία εξακολουθεί να εμπλουτίζε-
ται. Αντί να είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς, κάποιοι τούς 
κατηγορούν για αντιφατικές οδηγίες. Ο κόσμος ολόκλη-
ρος 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 αντιμετώ-
πισης, προσαρμοσμένη στις δικές της συνθήκες και δυνα-
τότητες. Κερδήθηκε, ωστόσο, χρόνος.
Το τρίτο δεδομένο είναι ότι η πανδημία αντιμετωπίζεται 
είτε με εμβόλιο είτε με απομόνωση. Απομόνωση στους 

κομεία» φυτεμένα στην επικράτεια με (και) ρουσφετο-
λογικά κριτήρια δεν είναι τόσο αποτελεσματικά. Ότι οι 
γιατροί που βγαίνουν κάθε χρόνο από τα δωρεάν πανε-
πιστήμιά μας είναι εν πολλοίς εξαγωγικό προϊόν, μια και 
περισσεύουν εδώ. Για τις παραλυτικές επιπτώσεις του λε-
γόμενου «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 περισσό-
τερο δεν είμαστε εκπαιδευμένοι να ακολουθούμε την ι-
εραρχία. Δυσκολευόμαστε να πειθαρχήσουμε στις οδη-
γίες που δίνει αυτός που έχει την ευθύνη. Σηκώνουμε α-
ντίθετη φωνή και αμφισβήτηση την ώρα της μάχης, όταν 
είναι αυτονόητο πως το μόνο που μπορούμε να πετύ-
χουμε είναι χειρότερο αποτέλεσμα. Στρατός με «δημο-
κρατικές 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 προβλή-
ματα και πετυχαίνουν τα ίδια και χειρότερα αποτελέ-
σματα. Αναλογικά, θα έπρεπε να έχουμε συντριβεί. Μπο-
ρεί 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 πανδη-
μίας και μπορεί να αποτελέσει, πια, και όπλο για το μέλ-
λον. 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, ε-
ξακολουθεί να είναι υπερχρεωμένη και σε μεταμνημονι-
ακή εποπτεία και το δημόσιο ταμείο ελλειμματικό. Εξα-
κολουθεί να πρέπει να αποπληρώσει δανεικά, τα οποία 
διευρύνονται. Εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολεμική α-
πειλή. Εξακολουθεί να έχει σημαντικά κοινωνικά στρώ-
ματα σε κίνδυνο φτώχειας και είναι βέβαιο ότι αυτά πλέον 
θα διευρυνθούν. Παραμένει η αναγκαιότητα να εκσυγ-
χρονιστεί 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 ο-
ποίος θα επιταχύνει τις εξελίξεις και θα αμβλύνει τις αντι-
στάσεις στον εκσυγχρονισμό μας, ο οποίος σε άλλες συν-
θήκες, πιο «ομαλές», θα απαιτούσε χρόνια. Πικρό αλλά α-
ληθινό, 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 συνειδη-
τοποίηση ότι πρέπει να βγούμε δυνατοί από τη δοκιμα-
σία, ώστε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Είναι το θετικό 
στοιχείο της στιγμής αυτής, το οποίο οφείλουμε να δια-
φυλάξουμε με κάθε τρόπο. Ως τότε, μάσκες - αποστάσεις - 
καθαριότητα - αερισμός.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Είναι πολύ νωρίς  
για να πέσουμε

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Κ
άθε προηγούµενο ξεπέρασε η συµ-
µετοχή των επιχειρήσεων στον 4ο 
κύκλο της επιστρεπτέας προκατα-
βολής, καθώς συµµετείχαν περισ-
σότεροι από 448.200 ενδιαφερό-
µενοι.
Στην πρώτη γραµµή βρέθηκαν ε-

κατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτο-
απασχολούµενοι 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 επόµε-
νες µέρες ένα χριστουγεννιάτικο δώρο 1.000 ευρώ, ενώ οι 
ατοµικές επιχειρήσεις που κατέβασαν ρολά µε κρατική ε-
ντολή, ανεξάρτητα από το αν είχαν µείωση τζίρου το δίµηνο 
Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου, θα δουν στον τραπεζικό τους λο-
γαριασµό το ποσό των 2.000 ευρώ. Με τα χρήµατα της επι-
στρεπτέας προκαταβολής οι περισσότεροι κλείνουν «τρύ-
πες» στην εφορία και στον ΕΦΚΑ, αφού δεν έχει αναστα-
λεί 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 διοχε-
τευτεί 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 Προ-
καταβολής 5 και το ακριβές χρονοδιάγραµµα υλοποίησής 
της, ενώ οι αιτήσεις αναµένεται να εκκινήσουν στις αρχές 
Ιανουαρίου του 2021. Σύµφωνα µε πληροφορίες, όσοι κά-
νουν αίτηση στην επόµενη φάση δεν θα εισπράττουν το 
ποσό που θα βγάζει η µαθηµατική φόρµουλα αλλά το ποσό 

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 Σεπτεµ-
βρίου 2020 - ∆εκεµβρίου 2020, ώστε να υπάρχει πλή-
ρης 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 πε-
ρίοδο του lockdown. Το 50% του δανείου προς τις ε-
πιχειρήσεις θα είναι µη επιστρεπτέο, υπό την προϋπό-
θεση 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 χρή-
µατα δεν επαρκούν, καθώς ένα µέρος έχει ήδη «πάει» 
στον ΕΝΦΙΑ και στους υπόλοιπους φόρους που «τρέ-
χουν». Μάλιστα, εάν ληφθεί υπόψη ότι στις 21 ∆εκεµ-
βρίου θα πρέπει να καταβληθεί και το δώρο Χριστουγέν-
νων, το ποσό που θα µείνει στο ταµείο είναι ακόµα µικρό-
τερο.
Στο πλαίσιο αυτό, οι εµπορικοί σύλλογοι ζητούν ουσια-

Συνολικά, µέσω των τεσσάρων 
κύκλων της επιστρεπτέας 
προκαταβολής, θα καταβληθούν 5,5 
δισ. ευρώ µέχρι το τέλος του έτους.

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.

Η… αρχή
Η 1η Επιστρεπτέα Προκαταβολή εφαρµόστηκε τον Ιού-
λιο 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 κύ-
κλους, 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 αποπλη-
ρωθεί. Και το ερώτηµα που προκύπτει είναι πού θα βρε-
θούν τα χρήµατα, από τη στιγµή που δεν αναµένεται ση-
µαντική ανάκαµψη της οικονοµίας πριν από το 2022.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σύµφωνα µε τις εκτιµή-
σεις 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 δρα-
στηριότητα και τα νέα περιοριστικά µέτρα για τον έλεγχο 
του κορονοϊού εξασθενίζουν την ανάκαµψη. Η πτώση 
50% του τζίρου των τουριστικών καταλυµάτων και της ε-
στίασης στο γ΄ τρίµηνο σε σχέση µε έναν χρόνο πριν συ-
νέβαλε στη σηµαντική µείωση των πωλήσεων της βιοµη-
χανίας, του χονδρικού και του λιανικού εµπορίου. Τα νέα 
περιοριστικά µέτρα αναµένεται να εξασθενίσουν την κα-
ταναλωτική ζήτηση και τις εξαγωγές υπηρεσιών το τελευ-
ταίο τρίµηνο του 2020 και το α΄ τρίµηνο του 2021, µε την 
ανάκαµψη στη συνέχεια το 2021 «να προβλέπεται σταδι-
ακή, καθώς η συνεχιζόµενη κρίση υγείας επηρεάζει αρ-
νητικά την καταναλωτική εµπιστοσύνη και εντείνει την α-
βεβαιότητα στην Ελλάδα και στις µεγάλες εξαγωγικές α-
γορές της».

ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 5

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Φέτος τον χειμώνα αρκετοί από εμάς θα ξυ-
πνήσουμε ένα πρωί με συμπτώματα όπως 
πόνος στους μυς και αίσθημα κόπωσης. Το 
πρώτο που θα σκεφτούμε είναι μήπως έχου-

με μολυνθεί με κορονοϊό. Φυσικά, οι μυαλγίες και το αί-
σθημα κόπωσης μπορούν να αποδοθούν σε οποιαδήποτε 
λοίμωξη του αναπνευστικού, όπως το κοινό κρυολόγημα 
και η γρίπη, όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το εν-
δεχόμενο Covid-19. Είναι δυνατό να μεταδώσουμε τον ιό 
όταν παρουσιάζουμε μόνο τα παραπάνω ήπια συμπτώ-
ματα;
Προκειμένου να εξετάσουν ποιο είναι το στάδιο της λοί-
μωξης 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 φορ-
τίο (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 εργαστή-
ριο προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν ικανότητα πολ-
λαπλασιασμού).
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 με-
τάδοσης 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 

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Σε ποιο στάδιο της λοίμωξης 
μεταδίδεται ευκολότερα ο κορονοϊός;

Οι μελέτες 
έχουν δείξει ότι 
το μεγαλύτερο 
ποσοστό 
μετάδοσης του 
ιού συμβαίνει τις 
πρώτες πέντε 
ημέρες από την 
εμφάνιση των 
συμπτωμάτων.

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική 
κίνηση προχώρησε η 
κυβέρνηση προκειμέ-
νου να σταματήσει τα 

φαινόμενα αισχροκέρδειας που 
παρουσιάστηκαν από διαγνωστι-
κά εργαστήρια και κλινικές, που 
χρέωναν πολύ υψηλές τιμές για 
τεστ κορονοϊού. Έτσι, θεσμοθέ-
τησε τις υψηλότερες τιμές με τις 

οποίες μπορεί ένα εργαστήριο να 
χρεώνει τους πολίτες που θέλουν 
να κάνουν τη συγκεκριμένη εξέ-
ταση.
Όμως η κίνηση αυτή προκάλεσε 
αντιδράσεις από την πλευρά των 
εργαστηρίων, έτσι πολλά από 
αυτά είναι πιθανό να σταματή-
σουν 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 εκ-
πρόσωποί τους, υπάρχει κίνδυ-
νος να γίνονται «εκπτώσεις» στη 
διαδικασία.
Τι θα πρέπει να προσέχουμε:
1. Δεν θα πρέπει να πηγαίνου-
με για τεστ απλώς επειδή έχου-
με άγχος ότι μπορεί να έχουμε 
προσβληθεί από κορονοϊό. Μόνο 
αν είμαστε σίγουροι ότι έχουμε 
έρθει σε επαφή με επιβεβαιω-
μένο 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) χρησι-
μοποιείται, είτε πρόκειται για μο-
ριακό 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 απευθυν-
θούμε σε έναν γιατρό, ο οποίος 
και θα μας συστήσει ένα εργα-
στήριο το οποίο θα διαθέτει πι-
στοποιημένα αντιδραστήρια.
4. Αν ένα rapid test βγει θετικό, 
πρέπει να γίνει και μοριακός 
έλεγχος για επιβεβαίωση. Βεβαί-
ως, 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 γρή-
γορο τεστ είναι αξιόπιστο το πολύ 
κατά 90%.
6. Μεγάλη προσοχή! Δεν επιτρέ-
πεται στα φαρμακεία να κάνουν 
τεστ!

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.
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σε επαφή με ασθενή κατά τις πρώτες πέντε ημέρες των 
συμπτωμάτων του.
Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι όταν παίρνουν τα απο-
τελέσματα της εξέτασης, οι περισσότεροι ασθενείς έχουν 
ήδη περάσει την πλέον μολυσματική περίοδο της λοίμω-
ξης. 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 απο-
τελέσματα των εξετάσεων.



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. Υ-

πήρξε πλούσιο θέαµα και µεγάλο στοιχηµατικό ενδιαφέ-
ρον. Τώρα αυτό µεταφέρεται στα ευρωπαϊκά πρωταθλή-
µατα, που έχουν αγώνες το Σ/Κ. Από την πλευρά µας, ε-
στιάζουµε σε τέσσερις αναµετρήσεις. Προέρχονται από 
την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. 
Οι στοιχηµατικές επιλογές που προκύπτουν είναι ιδιαί-
τερα αξιόλογες και για όλα τα γούστα. Και για τελικά α-
ποτελέσµατα, 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 γί-
νεται και δεν µπορούν να πάρουν τα αποτελέσµατα στο 
τέλος. Αυτό συνέβη και απέναντι στον ΟΦΗ, όπου ήταν 
καλοί, ισοφάρισαν, αλλά πάλι… έχασαν. Σήµερα θα υπο-
δεχτούν µια αδύναµη οµάδα, όπως δείχνει η Λαµία. Οι 
φιλοξενούµενοι ηττήθηκαν και από τον ΠΑΟΚ και δεί-
χνουν 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.

Σκοράρουν στη Γαλλία
Μεταφερόµαστε στη Γαλλία και στο πρωτάθληµα της 
Ligue 1. Στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, η Ρεµς θα παί-
ξει 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 χα-
µηλά στη βαθµολογία και χρειάζονται οπωσδήποτε… πό-

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 επιστρέ-
ψει στις επιτυχίες. Η δίψα αµφότερων των οµάδων για 
νίκη είναι µεγάλη. Αυτό θα τις… βγάλει µπροστά και περι-
µένουµε 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 πό-
ντους, έναντι 7 της Μποαβίστα. Παίζει καλύτερο ποδό-
σφαιρο 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-

σκολεύεται πολύ στη δηµιουργία φάσεων και στο σκορά-
ρισµα. 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. Στηρί-
ζουµε 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 πί-
στευαν ότι θα είναι χειρότερη σε σχέση µε πέρυσι, αυτή 
τους διαψεύδει και είναι… καλύτερη! Φιγουράρει πολύ 
ψηλά στη βαθµολογία και δεν χάνει µε τίποτα. Προέρ-
χεται από το 1-1 µε τη Βιγιαρεάλ. Εκτός έδρας, δεν… µα-
σάει τίποτα. Ήταν εξαιρετική απέναντι στην Ουέσκα, και 
την κέρδισε µόνο 0-1 επειδή απλώς δεν ήταν αποτελεσµα-
τική. 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 δύ-
σκολα. 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 ενηµερω-
τικό site για το Στοίχηµα µπορείτε να βρίσκετε επιλογές 
για live betting καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύρια-
κου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη 
στοιχηµατική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Οσασούνα - Μπέτις (06/12, 17:15): Η Οσασούνα 
δεν έχει νίκη στα τέσσερα τελευταία µατς της, η Μπέτις 
µετράει τρεις συνεχόµενες ήττες. Θα παλέψουν για κάτι 
καλό, η… ισοπαλία παίζεται στο 3.30.

* Σάλκε - Λεβερκούζεν (06/12, 19:00): Η Σάλκε 
µετράει τρία σερί µατς που δεν κερδίζει και έχει πάλι δύ-
σκολο 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.

Goal Tips

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

* 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.

* Λίβερπουλ - Γουλβς (06/12, 21:15): Οι δύο οµάδες διαθέτουν 
εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές στην επίθεση. Μπορούν να χαρί-
σουν στο κοινό ένα θεαµατικό παιχνίδι. ∆ικαιολογηµένα το Over 
2.5 παίζεται χαµηλά, στο 1.72.

Head 2 Head

* Βέρντερ - Στουτγκάρδη (06/12, 16:30): Αήττητη 
είναι η Στουτγκάρδη στα τρία τελευταία µατς µε αντίπαλο 
τη Βέρντερ. Είναι σκληρή οµάδα και το έδειξε και µε την 
Μπάγερν. Το Χ2 εντοπίζεται σε απόδοση 1.44.

* ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης (06/12, 17:15): Ο ΠΑΟΚ 
είναι 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.

* Τότεναµ - Άρσεναλ (06/12, 18:30): Η Τότεναµ δεν 
έχει χάσει σε κανένα από τα τέσσερα πιο πρόσφατα µατς 
µε την Άρσεναλ. Φέτος δείχνει καλύτερη και είναι το 
φαβορί για τη νίκη σε απόδοση 1.95.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 06/12
17:15  ΠΑΣ Γιάννινα - Λαµία   1  1.83
18:00  Ρεµς - Νις   Goal/Goal  1.75
19:30  Ρίο Άβε - Μποαβίστα   1  1.95
22:00  Αλαβές - Σοσιεδάδ   2  1.85
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ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 
– Η ΓΗ ΠΟΥ ΑΦΗΝΩ
Τα Υπόγεια Ρεύµατα επιστρέφουν δισκο-
γραφικά 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 δηµιουργι-
κά, απελευθερώνοντας αυτά που πηγάζουν 
από µέσα και γύρω µας. Η ποίηση παραµέ-
νει 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».

«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΤΕ 
ΑΠΟ ∆Ω» ΣΤΗΝ ΕΡΤ2
∆ύο άνεργοι άντρες προσλαµβάνονται να 
φυλάξουν τσίλιες σε ένα αθηναϊκό σπίτι, 
όπου χτίζεται αυθαίρετα ένα επιπλέον 
δωµάτιο. Από τον δρόµο περνούν πολλοί πε-
ραστικοί, 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 Τζελέ-
πης, 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.

Το «Τρίτο Στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή στο Θέατρο Παλ-
λάς, 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.

«ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ» ONLINE STREAMING



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.

Ο 
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 εμπνευ-
σμένη 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 «μί-
λησαν», όπως λέει η ερμηνεύτρια, από το 

πρώτο άκουσμα κι έτσι αυθόρμητα γεννή-
θηκε η επιθυμία της να τα τραγουδήσει.

Κυκλοφόρησε φέτος η πρώτη σας ολο-
κληρωμένη δισκογραφική δουλειά. Μι-
λήστε 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 αξι-
όλογους μουσικούς. Ο δίσκος αυτός είναι 
το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης όλων 
των συνεργασιών με ταλαντούχους δημι-
ουργούς και μουσικούς τα τελευταία χρό-

νια. Αγαπημένοι μου συνθέτες και στιχουρ-
γοί 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 δισκογραφι-
κής μου εταιρείας «Περιοδικό και Εκδόσεις 
Μετρονόμος»– πίστεψε σε αυτή τη δουλειά 
και εμπιστεύτηκε το ένστικτό μου για την ε-
πιλογή των τραγουδιών. Στο άλμπουμ συ-
νυπάρχουν δημιουργοί όπως ο Μίκης Θεο-
δωράκης, η εμβληματική μορφή της ελλη-
νικής μουσικής, και πρωτοεμφανιζόμενοι 
δημιουργοί, όπως η Βιργινία Καραγιώρ-
γου, ο Θάνος Ζήσης και η Κατερίνα Κανα-
βούρα. 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 τρα-
γούδια 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 υπογρά-
φουν ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Νίκος Πλα-
τύραχος, ο Γιάννος Αιόλου, ο Νίκος Πιτλό-
γλου, η Βιργινία Καραγιώργου, ο Γιώργος 
Καγιαλίκος, η Σοφία Καμαγιάννη, που με-
λοποιεί Κωστή Παλαμά. Τους στίχους υπο-
γράφουν ο Γιάννης Θεοδωράκης, ο Κώστας 
Φασουλάς, ο Ανδρέας Ταρνανάς, ο Βασίλης 

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Κλεονίκη Δεμίρη

«Ο κόσμος του πολιτισμού 
αντιμετωπίζει σοβαρά 

προβλήματα επιβίωσης»



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 έδω-
σαν. 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».

Το τραγούδι σας με τίτλο «Όλα θα πάνε μια 
χαρά» ξεχειλίζει από αισιοδοξία και μοιά-
ζει να είναι μια παρηγοριά σε μέρες καρα-
ντίνας και πανδημίας. Πιστεύετε στην αι-
σιοδοξία 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. Αντιμετω-
πίζω σχεδόν τα πάντα πλέον με αισιοδοξία. 
Αυτή η στάση στη ζωή μου με έχει βοηθή-
σει 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, μπο-
ρούμε. Αν θέλουμε να τη φτιάξουμε, επί-
σης 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 χρειαζόμα-
στε την τέχνη όσο ποτέ.

Αν μπορούσατε να μου περιγράψετε με 
λίγες λέξεις τον χαρακτήρα σας, ποιες θα 
ήταν αυτές;
Τα τραγούδια της «Μαγικής Συντα-
γής» είναι κατά κάποιον τρόπο ο καθρέ-
φτης 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 επί-
μονη 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 ακατάλ-
ληλος άνθρωπος για καραντίνα… Μου α-
ρέσει να αυτοσαρκάζομαι, είμαι υπερβο-
λικά αισιόδοξη, όπως σας είπα, εκνευρίζο-
μαι όταν με πιέζουν, δεν αντέχω την αδικία 
και προσπαθώ, όσο μπορώ, να εμπιστεύο-
μαι το ένστικτό μου.

Το άλμπουμ σας ονομάζεται «Μαγική Συ-
νταγή». Στη ζωή σας, ποια είναι αυτή;
Να μην το βάζω κάτω με τίποτα! Να αγω-

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 μπλο-
κάρει και δεν με αφήνει να εξελιχθώ, να 
βρίσκω νέα ενδιαφέροντα, να πειραματί-
ζομαι 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, αγχω-
θήκατε ή είδατε την πραγματικότητα δια-
φορετικά;
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 συμ-
βούν τα πάντα, τίποτα δεν είναι δεδομένο. 
Μαζεύω δυνάμεις για τη στιγμή που όλα θα 
περάσουν και το εύχομαι κάθε μέρα. Νο-
μίζω, 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 σο-
βαρά προβλήματα επιβίωσης. Πρέπει να 
βρεθεί άμεσα λύση. Θα αφήσουν τη δου-
λειά 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 εξω-
τερικό. 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 ε-
πικοινωνία. Για τους Έλληνες του εξωτερι-
κού, 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 πα-
ράδειγμα, 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 συ-
νεχίσαμε να τραγουδάμε ελληνικά τραγούδια 
με μια παρέα Ιορδανών στο δείπνο, μέχρι τις 
πρωινές ώρες. Γνώριζαν πάρα πολλά δικά 
μας τραγούδια – και παραδοσιακά! Αυτό συμ-
βαίνει φυσικά γιατί και οι μεγάλοι μας συνθέ-
τες 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 συ-
ναυλίες, σε παραστάσεις, που τόσο μας λεί-
πουν, αλλά μέχρι τότε πρέπει να στηρίξουμε 
τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους μας.
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βιβλία για 
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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 πρωταγω-
νίστρια 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.

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 λεπτοµερει-
ών 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 συ-
νεπάρουν 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 πρωταγω-
νιστική της υπόθεση.
∆ίπλα στο «Μόνο αν µυρίζει αίµα» φιγουράρουν επάξια άλλα τρία υπέ-
ροχα, µακροσκελή διηγήµατα αυτού του «απίστευτα πολυτάλαντου και 
ευέλικτου συγγραφέα» (κατά τους «Sunday Times»).

∆ηµήτρης Κοσµόπουλος, Pixels, εκδ. Κέδρος

Το «Pixels» είναι το ενδέκατο ποιητικό βιβλίο του ∆ηµήτρη 
Κοσµόπουλου. Pixels στη γλώσσα των ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών είναι τα εικονοστοιχεία, οι ψηφιακοί κόκκοι που αποτε-
λούν 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 συνεί-
δηση, 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 φω-
λιάσουν σ’ έναν παιδικό νου; Ο χρόνος είναι πάντα αρκετός 
για να γιατρέψει τις πληγές ή τίποτα δεν µπορεί να σταµατή-
σει 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 µπλέκο-
νται αριστοτεχνικά µέσα από την πένα της συγγραφέως.
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Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης, Οι πρώιμοι Φράγκοι – Από τους Μεροβίγγειους 
στους Καρολίδες, εκδ. Παπαζήση

Το βιβλίο, βασισμένο σε μια συγκριτική μελέτη 
των πρωτότυπων πηγών (λατινικών - ελληνικών/
βυζαντινών) και σε μια ευρεία βιβλιογραφία, 
επικαιροποιημένη ως τις μέρες μας, εξετάζει ορι-
σμένες 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 αιώ-
νων 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.

David Cannadine, Μάργκαρετ Θάτσερ – Η ζωή και η κληρονομιά 
της, μτφρ.: Γιάννης Βογιατζής, εκδ. Παπαδόπουλος

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.

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’ αλληλογρα-
φίας 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 επιστρέ-
φουν 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. 

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 δεντρό-
σπιτο, 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 δια-
κοπές!» 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 εξερευνήσου-
με μαζί τους την Ελλάδα! Να ανακαλύψουμε 
νέα μέρη, μνημεία, σπάνια ζώα και φυτά, 
σύγχρονα σπορ, ιστορίες της ελληνικής μυθο-
λογίας 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!
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   ΓΡΆΦΕΙ Η ΡΌΖΆ ΡΌΎΣΣΌΎ,  
ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΌΎ ΣΩΜΆΤΕΙΌΎ ΙΠΠΌΘΕΣΙΣ

Α
πό την πρώτη ημέρα ίδρυ-
σης του σωματείου ΙΠΠΟ-
ΘΕΣΙΣ θέσαμε ως μία από 
τις προτεραιότητές μας την 
εναρμόνιση της χώρας μας 
με τις κοινοτικές οδηγίες και 

κανονισμούς για να σώσουμε τα ιπποει-
δή από την εγκατάλειψη και κακοποίηση. 
Οι περισσότεροι δεν ενσωματώνονται και 
όσοι βρουν τον δρόμο της εθνικής νομοθε-
σίας 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 φυ-
σικά 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 δυ-
νατά, είχαν καταφέρει να ΜΗΝ ισχύει κα-
νένας νόμος που να αφορά την ταυτότητα 
των ιπποειδών. Ακόμα και τα αθλητικά ή 
ιπποδρομιακά, που έχουν ηλεκτρονική σή-
μανση, στη μεγάλη τους πλειονότητα αγνο-
ούνται όταν λήξει η αθλητική τους χρήση.
Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε πόσα ιππο-
ειδή υπάρχουν, πού ζουν, πώς ζουν, πώς 
πεθαίνουν, πόσα αναπαράγονται. Έχουμε 
μεγάλο αριθμό ζώων εργασίας που ποτέ 
δεν έχει καταγραφεί επίσημα, για να γνω-
ρίζουμε πού βρίσκονται. Έχουμε παραλά-
βει με εισαγγελική απόφαση ζώο εργασίας 
το οποίο σύμφωνα με μαρτυρίες είχε δου-
λέψει 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 πέ-
ρασε μέσα από μια κόλαση για να ενσωμα-
τωθεί.
Ως σωματείο με καμία κρατική και ιδιωτική 
χορηγία (οι πόρτες δεν ανοίγουν εύκολα για 
ένα θέμα που δεν πουλάει από ένα σωμα-
τείο 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 ευ-
ρωπαϊκό 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 Βρυ-
ξέλλες από το Animal Welfare Intergroup.
Με την απόφαση για την καταγραφή των 
ιπποειδών η χώρα μας είναι πλέον υποχρε-
ωμένη να ενημερώνει τα στοιχεία τους στην 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων Universal 
Equine Life Number (UELN) και να ενεργο-
ποιήσει την ηλεκτρονική βάση του ΥΠΑΑΤ, 
η οποία, αν και έτοιμη από καιρό, παρέμενε 
αδρανής.
Πλέον, το θέαμα της πώλησης online «γκα-
στρωμένων 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.

Καταγραφή  
και αναγνώριση ιπποειδών
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Μια σημαντική νίκη για την προστασία των ιπποειδών.

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

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• 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 ψη-
σίματος να τα ανακατέψουμε λίγο. Σερβίρουμε σε μπολ της αρεσκείας 
μας, αφού πασπαλίσουμε με φρέσκο θυμάρι.

Με τραγανό παντζάρι και μοτσαρέλα

Μερίδες: 10
Χρόνος μαγειρέματος: 60 λεπτά
Βαθμός δυσκολίας: εύκολο

ΥΛΙΚΆ
•  6 μέτρια παντζάρια καθαρισμένα και κομμένα σε πολύ λε-

πτές 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 κομμα-

τάκια
• αλάτι
• πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• 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 βγά-
ζουμε και τα αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν.
• Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε το ξίδι, το υπόλοιπο ελαιό-
λαδο, 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 ανακατεύ-
ουμε 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 κου-
κουνάρια από πάνω.

Ζεστές σαλάτες
  ΤΗΣ ABIR WAZZAN



Τα βαµµένα µαλλιά χρειάζονται 
ιδιαίτερη περιποίηση. Με τις 
παρακάτω απλές συµβουλές 
θα διατηρήσετε άθικτες τις 

χρωστικές ουσίες της βαφής της τρίχας.

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 στεγν ώσουν 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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Βαµµένα µαλλιά: 
Πώς θα 

διατηρήσετε 
το χρώµα τους 
στην καραντίνα
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Πέντε tips για την ενίσχυση 
του ανοσοποιητικού συστήµατος

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

ΕΥΕΞΙΑΤης Χριστίνας Μαυρίδου
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1 Κατανάλωσε φρούτα και 
λαχανικά της εποχής! «Ένα 

µήλο την ηµέρα τον γιατρό τον 
κάνει πέρα» λέει η παροιµία και 
ακριβώς έτσι είναι. Είναι απο-
δεδειγµένο ότι οι βιταµίνες, τα 
µέταλλα και τα ιχνοστοιχεία (σε-
λήνιο, σίδηρος, ψευδάργυρος, 
χαλκός, φυλλικό οξύ, βιταµίνες 
A, C, E και Β6) που περιέχουν τα 
φρούτα και τα λαχανικά ενισχύ-
ουν την άµυνά µας. Οι τροφές 
που συστήνεται να προτιµάτε 
είναι τα εσπεριδοειδή (πλούσια 
σε βιταµίνη C), οι κόκκινες πιπε-
ριές (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).

2Έλεγξε το βάρος σου! Η 
παχυσαρκία αποτελεί πα-

ράγοντα κινδύνου για µια σειρά 
νοσήµατα, µεταξύ των οποίων 
ο σακχαρώδης διαβήτης, η 
αρτηριακή υπέρταση και διάφο-
ρες καρδιαγγειακές παθήσεις. 
Πέραν αυτών, όµως, έρευνες 
έχουν δείξει ότι συνδέεται και µε 
αλλαγές στην απόκριση του ανο-
σοποιητικού 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 αµυντι-
κών µας µηχανισµών.

3 Κόψε τις κακές συνήθειες! 
Το κάπνισµα, εκτός από 

τις σοβαρές συνέπειές του στο 
αναπνευστικό και καρδιαγγει-
ακό 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 χρή-
ση 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 καπνί-
σµατος και ελάττωση της κατα-
νάλωσης αλκοόλ, αν όχι πλήρης 
διακοπή της.

4 Κάνε γυµναστική! Σύµφωνα 
µε επιστηµονικές µελέτες, η 

σωµατική άσκηση έχει γενικότερα 
οφέλη για την υγεία, ανάµεσά 
τους και η ενίσχυση του ανοσο-
ποιητικού 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 επη-

ρεάζει το ανοσοποιητικό σύστηµα. 
Η παραγόµενη κορτιζόλη, που 
είναι γνωστή και ως ορµόνη του 
στρες, επηρεάζει τα λευκά αιµο-
σφαίρια και µειώνει τη λειτουργία 
του ανοσοποιητικού µας. Πέραν 
τούτου, όµως, το χρόνιο στρες 
µπορεί να οδηγήσει σε ανθυγιει-
νούς 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 γρή-
γορο περπάτηµα.
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