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AUTO

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

• Η ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• Όσο έγιναν φέτος και όσα θα γίνουν του χρόνου στη Φόρµουλα 1
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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VOLVO S90

 Made in USA
 µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

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

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

Ford Focus RS,o βασιλιάς των hot hatches;

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda CivicHonda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS
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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
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04 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Με τα 
αντισυστηµικά «όπλα παρά πόδα» στην 
παραλία των Λεγραινών
06-07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Οι τράπεζες ξανά στο προσκήνιο
08 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ 
Η καταστροφή ως ευκαιρία
10 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η δύσκολη 
εορταστική αγορά σε διασταυρούµενες 
πιέσεις
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ 
«Ίσως αυτός ο ιός επηρεάζει και την 
ψυχή µας»
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Επιστολή Γ. Κύρτσου 
σε Σάντσεθ και Ιγκλέσιας για το 
τουρκικό αεροπλανοφόρο
13-27 // ΑΦΙΕΡΩΜΑ Οι προκλήσεις 
στον ενεργειακό τοµέα
• Η κλιµατική αλλαγή στο επίκεντρο
• Μονόδροµος η επιστροφή στις ΑΠΕ
• Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Αλλάζουν οι αριθµοί 
στον ενεργειακό τοµέα
• Έτοιµο το «Εξοικονοµώ - Αυτονοµώ»
• Η «σωστή» θέρµανση ανά περιοχή
• Η «µάχη» στο ηλεκτρικό ρεύµα
29-35 // ΑΦΙΕΡΩΜΑ ∆ύσκολες 

παθήσεις που καθίστανται πλέον 
αντιµετωπίσιµες
• Καρκίνος: Νέα φιλοσοφία στη 
θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών
• Β-θαλασσαιµία: Νέα επαναστατική 
θεραπεία µειώνει τις µεταγγίσεις
• Οι καινοτόµες θεραπείες στην 
ψωρίαση και η πρόσβαση των 
Ελλήνων ασθενών σε αυτές
• Ελκώδης κολίτιδα: Η σηµασία της 
συζήτησης µε τον γιατρό

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

FREE TIME
36 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
37 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ 
«Κάθε πράξη µας είναι πολιτική»
38 // COOK FILES Χριστουγεννιάτικος 
µπακλαβάς
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.





Οι δύο εκδοχές που μπο-
ρούν να εξεταστούν είναι 
είτε ότι ο Τσίπρας ήξερε 
ότι οι δημοσιογράφοι θα 
συνεχίσουν την απεργία 

στα τηλεοπτικά κανάλια είτε ότι η απεργία 
των δημοσιογράφων δεν είχε καμία σχέση 
με τη ματαίωση της συνέντευξής του στον 
Alpha, έλεγε παλιός δημοσιογράφος με α-
ριστερές καταβολές.
Όμως, λίγες ώρες αργότερα και παρά τις πα-
ραπομπές του ΣΥΡΙΖΑ στην απεργία των 
δημοσιογράφων ως λόγο για τον οποίο δεν 
έγινε η συνέντευξη του κ. Τσίπρα στον τη-
λεοπτικό σταθμό, η πλάστιγγα έκλινε προς 
την άλλη εκδοχή.
Οι σχέσεις του πρώην πρωθυπουργού και 
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
–όπως ο ίδιος επισημαίνει σε εξώδικο που 
έστειλε– με τον τηλεοπτικό σταθμό είχαν 
διαρραγεί εξαιτίας μιας δήλωσης ενός δη-
μοσιογράφου στο επάγγελμα, νεοεκλεγέ-
ντος βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Χρή-
στου Γιαννούλη, ο οποίος σε αναρτήσεις 
του εξέφρασε την άποψη ότι η συνέντευξη 
του πρωθυπουργού στον Alpha ήταν προ-
ϊόν συναλλαγής με την κυβέρνηση.
Στη συνέχεια απέσυρε τις αναρτήσεις, στις 
οποίες αναρωτιόταν αν «η συνέντευξη θα 
κλείσει με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξη 
παροχής; Χωρίς το ΦΠΑ; Ή με ΦΠΑ; 
#alphanews #alphatv #Μητσοτάκης», και 
έδωσε κάτι ασυνάρτητες εξηγήσεις, σύμ-
φωνα με τις οποίες σε καμία περίπτωση 
δεν υποστήριξε «ότι είναι πληρωμένη συ-
νέντευξη, ούτε ότι ο κ. Σρόιτερ, ο Χατζής, 
ο Βερύκιος ή οποιοσδήποτε εργαζόμενος 
χρηματίστηκε ή συναλλάχθηκε γι’ αυτή τη 
συνέντευξη».
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχόλιο του 
κ. Γιαννούλη προκάλεσε την οργή του 
Alpha, η οποία και αποτυπώθηκε στην α-
πάντηση που έδωσε το κανάλι στον βου-
λευτή την Πέμπτη, όμως ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει 
κάτι άλλο πέρα από το ότι υποχρέωσε τον 
βουλευτή του να κατεβάσει την ανάρτηση. 
Και, κυρίως, δεν ήθελε να αποδοκιμάσει 
ένα σχόλιο το οποίο ήταν σε ευθεία συνάρ-
τηση με την καμπάνια του κόμματος για τη 
λίστα Πέτσα με την οποία εξαγοράστηκε η 
υποστήριξη προς την κυβέρνηση.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αυτό ενόχλησε το 
ίδιο το κανάλι, το οποίο αποτελεί, σε συ-
νεργασία με το Star, περιουσιακό στοιχείο 
του Ομίλου Βαρδινογιάννη.
Όμως ουσιαστικά δεν επρόκειτο για απρο-
θυμία αλλά για μία συγκεκριμένη πολιτική 
επιλογή, η οποία εντασσόταν στο πλαίσιο 
που είχε δημιουργήσει ο ίδιος ο κ. Τσί-
πρας, ο οποίος στο εξώδικο που είχε στεί-
λει στον δημοσιογράφο Γιώργο Παπα-
χρήστο για όσα είχε πει στο Mega για την 
«εξοχική κατοικία των Λεγραινών» είχε 
συμπεριλάβει και την ιδιοκτησία του κανα-

λιού, την εταιρεία Alter Ego του κ. Βαγγέλη 
Μαρινάκη, που του έδωσε βήμα να τα πει.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, την επο-
μένη μέρα, την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, η 
«Αυγή» βρήκε χώρο και για άρθρο του κ. 
Νίκου Παππά, στο οποίο στήριζε την α-
περγία στα κανάλια, λέγοντας ότι είναι «με 
τους εργαζόμενους ανεπιφύλακτα».
Ουσιαστικά, δηλαδή, ο πρώην υπουργός 
Ψηφιακής Πολιτικής διατηρούσε εν ζωή 
την προσπάθεια του κ. Γιαννούλη να δι-
αχωρίσει τους εργαζόμενους από την ι-
διοκτησία των καναλιών και επιβεβαί-
ωνε άλλες εκτιμήσεις, ότι η 48ωρη απερ-
γία στα τηλεοπτικά κανάλια διευκόλυνε 
την προσπάθεια Τσίπρα να δημιουργήσει 
κενό ανάμεσα στην ανάρτηση Γιαννούλη 
και στην παρουσία του στον Alpha. Ο κ. 
Παππάς τασσόταν με τους εργαζομένους 
που απεργούσαν και κατά των ιδιοκτητών 
των καναλιών. Ο κ. Τσίπρας είχε καταφέ-
ρει να διαρρήξει τις σχέσεις του με τα τρία 
από τα πέντε ιδιωτικά κανάλια εντός ολί-
γων ωρών.
Η επιστροφή του κ. Τσίπρα στην αντισυ-
στημική ρητορεία κατά των καναλιών και 
των δημοσιογράφων ήταν σαφής στο πρω-
τοσέλιδο της «Αυγής» εκείνης της ημέρας, 
κύριο θέμα στο οποίο ήταν οι «Αθλιότητες 
στον Άγιο Σάββα».
Κατά μια διαβολική σύμπτωση, διοική-
τρια στον Άγιο Σάββα είναι η σύζυγος του 
κ. Παπαχρήστου, στον οποίο η «Αυγή» α-
φιέρωσε τρία άρθρα σε μόλις δύο ημέρες, 

με το ένα από αυτά να έχει την υπογραφή 
του κ. Θανάση Καρτερού, πρώην διευθυ-
ντή του Γραφείου Τύπου του κ. Τσίπρα 
στο Μαξίμου.
Ο κ. Παπαχρήστος, πάντως, δεν δέχτηκε 
τον ορυμαγδό των επιθέσεων που προοιω-
νιζόταν το εξώδικο του κ. Τσίπρα για όσα 
είχε πει για «το σπίτι των Λεγραινών». Τα 
περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που 
κλήθηκαν να σχολιάσουν τα δημοσιεύ-
ματα για το συγκεκριμένο θέμα εξέφρασαν 
την άποψη ότι τέτοια θέματα δεν πρέπει να 
απασχολούν την πολιτική αντιπαράθεση 
και παρέπεμψαν στον ίδιο τον κ. Τσίπρα 
για εξηγήσεις.
Ανάμεσα σε αυτούς και η αδερφή του 
πρώην πρωθυπουργού, Ζανέτ, η οποία ε-
ξέφρασε την πεποίθησή της ότι ο «κ. Γιάν-
νης», ο οποίος μάλλον είναι ο εκδότης της 
εφημερίδας «Παραπολιτικά», που ανέ-
δειξε το θέμα, θα έχει «την ευπρέπεια, και 
το θάρρος (γιατί υπάρχουν και τα λεφτό-
δενδρα), λέμε τώρα, όταν θα δώσει τα στοι-
χεία» να τα γράψει.
Πάντως κανείς δεν υιοθέτησε την άποψη 
των υπερβολών, που αδικούν τον πρόε-
δρο του ΣΥΡΙΖΑ, και ακόμη και ο κ. Παύ-
λος Πολάκης, ο οποίος επανεμφανίστηκε, 
περιορίστηκε να πει, απευθυνόμενος στον 
κ. Μητσοτάκη, ότι η ανάδειξη του θέματος 
«δείχνει τον ΠΑΝΙΚΟ σου, από την πλήρη 
απώλεια ελέγχου της πανδημίας!».
Την εξαίρεση αποτέλεσε ο κ. Νίκος Καρα-
νίκας, ο οποίος, αφού έβρισε τους δημοσι-

ογράφους, μετά τους επέπληξε, γιατί δεν ή-
ξεραν ότι δεν έχει καμία θεσμική σχέση με 
τον κ. Τσίπρα από τον Ιούλιο του 2019.
Σε κάθε περίπτωση, η δημοσιοποίηση του 
μισθωτηρίου από τη μια δημιούργησε πε-
ρισσότερα ερωτήματα απ’ όσα έλυσε, κυ-
ρίως σε ό,τι αφορά το μίσθωμα, από την 
άλλη εμφάνισε τον κ. Τσίπρα να προσαρ-
μόζεται στην ατζέντα της ΝΔ, η οποία είχε 
ζητήσει το μισθωτήριο.
Το μεγαλύτερο πλήγμα στο πολιτικό προ-
φίλ που ο κ. Τσίπρας έχει σκιαγραφήσει 
αλλά αδυνατεί να διαφυλάξει για τον εαυτό 
του είναι η αποστασιοποίησή του από τις 
ελίτ. Αυτή έχει διαψευστεί με την εγγραφή 
των παιδιών του σε ένα από τα πιο ακριβά 
αν όχι το πιο ακριβό σχολείο της Αθήνας, 
τις διακοπές του στο κότερο της κ. Πανα-
γοπούλου και τώρα το σπίτι στα Λεγραινά. 
Και αυτό ήταν το βασικό του αφήγημα στις 
εξηγήσεις που προσπάθησε να δώσει στην 
πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ την Παρασκευή 
11 Δεκεμβρίου, όταν είπε ότι «το κόμμα 
των μεγαλοϊδιοκτητών και των υπερχρε-
ωμένων με συνολικά δάνεια πάνω από 20 
εκατ. ευρώ κάνουν ερωτήματα για το σπίτι 
που νοικιάζει ο πολιτικός τους αντίπαλος» 
και επανήλθε στο «σπίτι του Βολταίρου» 
και τη «μεσοτοιχία με τον Χριστοφοράκο» 
στην Τήνο.
Πάντως, τη θολή εικόνα ενίσχυσε και η ε-
σφαλμένη προσέγγιση που το Γραφείο 
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ είχε για τις υποχρε-
ώσεις του βουλευτή, καλώντας τη ΝΔ να 
δει το μισθωτήριο στο «πόθεν έσχες» του 
κ. Τσίπρα, ενώ δεν προβλέπεται τέτοια υ-
ποχρέωση, καθώς τα μισθωτήρια συμπερι-
λαμβάνονται στις φορολογικές δηλώσεις, 
όπως διευκρίνισε η κ. Ζανέτ Τσίπρα, απα-
ντώντας μάλλον στο Γραφείο Τύπου και 
όχι στη ΝΔ.
«Τον Τσίπρα δεν τον ενδιαφέρει το ακρο-
ατήριο που θεωρεί δικαίωμά του να νοι-
κιάζει όποιο σπίτι θέλει, το ακροατήριο 
του Τσίπρα είναι αυτοί που δεν θέλουν τις 
ελίτ» έλεγαν παλιοί του σύντροφοι, οι ο-
ποίοι έκαναν την εκτίμηση ότι η επιρροή 
που θα έχει το «σπίτι στα Λεγραινά» στις 
σχέσεις του πρώην πρωθυπουργού με την 
ελληνική κοινωνία δεν θα αποτυπωθεί α-
μέσως, αλλά τους επόμενους μήνες, και αν 
δεν διορθωθεί το κακό, η αποτύπωση δεν 
θα είναι θετική για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, που στο θέμα του σπι-
τιού σιώπησε, εμφανίστηκε βαθιά διχα-
σμένος όταν ο τομεάρχης Προστασίας 
του Πολίτη πρότεινε την παροχή ενός μι-
σθού ως δώρο στους ένστολους της πρώ-
της γραμμής, αλλά αναγκάστηκε να απο-
σύρει την πρόταση γιατί δεν περνούσε στο 
κόμμα.
Τίποτα δεν είναι αυτονόητο, σχολίασε μία 
από τις σκληρά επικριτικές φωνές της πρό-
τασης Σπίρτζη, η (επίσης) δημοσιογράφος 
Αννέτα Καββαδία.

ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΚΑ 
«ΌΠΛΑ ΠΑΡΑ ΠΌΔΑ» ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΩΝ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

www.freesunday.gr04 13.12.2020

πολιτική



www.freesunday.gr 0513.12.2020

Ο ΟΠΑΠ συμμετέχει στην εθνική 
προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας

Δωρίζει εκατοντάδες χιλιάδες 
γάντια και προστατευτικές 
μάσκες, που καλύπτουν 
επείγουσες ανάγκες φορέων 
κοινωνικής πρόνοιας για 
ηλικιωμένους.

Σ
το πλευρό της τρίτης η-
λικίας στέκεται ο ΟΠΑΠ, 
που εν μέσω πανδημίας-
δείχνει ακόμα μια φορά το 
κοινωνικό του πρόσωπο, 
συμβάλλοντας ενεργά στην 

εθνική προσπάθεια ενάντια στη λοίμωξη 
Covid-19. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία υ-
λοποιεί μία ακόμη πρωτοβουλία στήρι-
ξης των αρμόδιων κοινωνικών και υ-
γειονομικών αρχών της χώρας.
Συγκεκριμένα, ο ΟΠΑΠ προχωρά σε νέα 
δωρεά απαραίτητου υγειονομικού υλι-
κού, αυτή τη φορά προς δημόσιους φο-
ρείς κοινωνικής πρόνοιας για ηλικιωμέ-
νους ανά την Ελλάδα. Η δωρεά αφορά 
την παροχή εκατοντάδων χιλιάδων γα-
ντιών και προστατευτικών μασκών, που 
καλύπτουν επείγουσες ανάγκες φορέων 
κοινωνικής πρόνοιας για ηλικιωμένους 
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων. Το υγειονομικό υλικό 
προορίζεται για τις δομές των Κέντρων 
Κοινωνικής Πρόνοιας σε Αττική, Κεντρική 
Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, 
Ήπειρο, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, 
Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, καθώς 
και για το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθή-

συνεισφορά του στις προσπάθειες περι-
ορισμού του δεύτερου κύματος του κο-
ρονοϊού, τονίζοντας: «Η πρωτοβουλία του 
ΟΠΑΠ να προχωρήσει στη δωρεά μεγά-
λων ποσοτήτων υγειονομικού υλικού σε 
όλα τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της 
χώρας είναι μια κίνηση ουσίας αλλά και 
ταυτόχρονα υψηλού συμβολισμού. Μέσα 
στη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση που 
γνώρισε η χώρα μας, η δωρεά αυτή έρ-
χεται να αποδείξει τη σημασία που έχει 
η συστράτευση δημοσίων και ιδιωτικών 
πόρων για την προστασία των ευάλω-
των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των 
ηλικιωμένων. Μέσα από τέτοιες κινή-
σεις, όπως η σημερινή του ΟΠΑΠ, η έν-
νοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
βρίσκει πραγματικά το νόημά της. Στο υ-
πουργείο Εργασίας ενώνουμε τις δυνάμεις 
μας με τον ιδιωτικό τομέα για να βγούμε 
ως κοινωνία δυνατοί και ασφαλείς από 
τη μεγάλη αυτή δοκιμασία».
Από την πλευρά του, ο Γιαν Κάρας, Acting 
CEO του ΟΠΑΠ, δήλωσε: «Η κοινωνική 
προσφορά είναι κορυφαία προτεραιό-
τητα για τον ΟΠΑΠ. Δεν θα μπορούσαμε, 

λοιπόν, να μη δώσουμε το “παρών” στις 
προσπάθειες αντιμετώπισης της πανδη-
μίας. Στον ΟΠΑΠ ευελπιστούμε ότι η νέα 
δωρεά υγειονομικού υλικού που πραγ-
ματοποιούμε θα συμβάλει στο σημαντικό 
έργο των δημόσιων φορέων κοινωνικής 
πρόνοιας οι οποίοι επωμίζονται τη φρο-
ντίδα ηλικιωμένων και ταυτόχρονα κα-
λούνται να διασφαλίσουν την υγεία και 
την ασφάλειά τους εν μέσω του δεύτε-
ρου κύματος του κορονοϊού».
Την ίδια στιγμή ο Οδυσσέας Χριστοφό-
ρου, αναπληρωτής διευθύνων σύμβου-
λος του ΟΠΑΠ, σχολίασε: «Σε αυτή τη δύ-
σκολη συγκυρία για τη χώρα μας, ο ΟΠΑΠ 

σεων Ευρυτανίας.
Η καταγραφή των αναγκών των φορέων 
έγινε σε άμεση συνεργασία με το γρα-
φείο της αρμόδιας υφυπουργού και τις 
διοικήσεις των φορέων, ενώ η δωρεά 
υλοποιήθηκε μέσω του μηχανισμού στή-
ριξης που έχει καθιερώσει το υπουργείο 
Υγείας από την αρχή της πανδημίας με 
στόχο την έμπρακτη στήριξη της ελλη-
νικής κοινωνίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Δόμνα Μιχαηλί-
δου, υφυπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέ-
ματα πρόνοιας και κοινωνικής αλλη-
λεγγύης, ευχαρίστησε τον ΟΠΑΠ για τη 

παραμένει προσηλωμένος στο κοινωνικό 
του έργο. Μετά τις πρόσφατες δράσεις για 
τη στήριξη της Θεσσαλονίκης, προχωράμε 
σε μια νέα δωρεά υγειονομικού υλικού, 
με στόχο να βοηθήσουμε έμπρακτα ηλι-
κιωμένους συνανθρώπους μας, που α-
νήκουν στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ο-
μάδες. Προσωπικά, θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω τους αρμόδιους κρατικούς φορείς 
για τη συνεργασία σε αυτή την πρωτοβου-
λία και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο 
τους για τη διαχείριση της πανδημίας».

Στήριξη της Θεσσαλονίκης
Εν τω μεταξύ, πρόσφατα ο ΟΠΑΠ προχώ-
ρησε σε πρωτοβουλίες στήριξης του Ιππο-
κράτειου Γενικού Νοσοκομείου και των το-
πικών αρχών της Θεσσαλονίκης, που δοκι-
μάζεται από τον κορονοϊό. Συγκεκριμένα, 
για το Ιπποκράτειο, το οποίο είναι νοσοκο-
μείο αναφοράς, η εταιρεία προχώρησε στη 
δωρεά ιατρικού εξοπλισμού που είναι α-
παραίτητος στον θάλαμο νοσηλείας ασθε-
νών με λοίμωξη Covid-19. Επιπλέον, η ε-
ταιρεία συνέβαλε στην κάλυψη άμεσων 
αναγκών του Δήμου και της Γενικής Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προ-
σφέροντας σημαντικό αριθμό προστατευ-
τικών μασκών, γαντιών και αντισηπτικών.

Η Δόμνα  
Μιχαηλίδου.

Ο Γιαν Κάρας.

Ο Οδυσσέας 
Χριστοφόρου.



Γ
ια την ευρύτερη κοινή γνώμη το ελ-
ληνικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί 
μέρος του προβλήματος της οικονομι-
κής και κοινωνικής κρίσης.
Αυτή η αυστηρή κρίση βασίζεται στη 
μεγάλη αύξηση του ιδιωτικού χρέους 

κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ιδιαίτερα σε 
ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των 
νοικοκυριών προς τις τράπεζες. Οι δυσκολίες εξυπηρέ-
τησης αυτού του χρέους έχουν οδηγήσει σε ευρωπαϊκό 
ρεκόρ κόκκινων δανείων και σε μια ατελείωτη συζή-
τηση για το ποιος ευθύνεται για τις μεγάλες δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουμε.
Οι περισσότεροι πολίτες δείχνουν στην κατεύθυνση των 
τραπεζών, με το σκεπτικό ότι οι χρεώσεις τους είναι υπερ-
βολικές και η διάθεση και δυνατότητά τους να χρηματο-
δοτήσουν την πραγματική οικονομία περιορισμένες. Από 
την πλευρά τους, τα τραπεζικά στελέχη υποστηρίζουν ότι 
το τραπεζικό σύστημα υπονομεύτηκε με ευθύνη του Δη-
μοσίου και των πολιτικών στην κρίση του 2010 και του 
2015. Τονίζουν επίσης ότι υπάρχει πρόβλημα με 
την «κουλτούρα πληρωμών» που έχει αναπτυ-
χθεί στη χώρα μας, με πολλούς δανειολή-
πτες να αποφεύγουν να εκπληρώσουν 
τις υποχρεώσεις τους, ενώ έχουν τις 
δυνατότητες. Τέλος, επισημαίνουν 
ότι σε πολλές περιπτώσεις η αρ-
νητική χρηματοδότηση της οι-
κονομίας έχει σχέση και με 
την απροθυμία ή την αδυνα-
μία πολλών μικρομεσαίων 
και πολύ μικρών οικογε-
νειακών επιχειρήσεων να 
υποβάλουν αίτημα δα-
νειοδότησης.
Αυτού του είδους οι συ-
ζητήσεις προβλέπε-
ται να συνεχιστούν. Για 
πρώτη φορά όμως μετά 
από πολύ καιρό οι τράπε-
ζες έρχονται στην επικαι-
ρότητα με θετικό τρόπο. 
Αυτό οφείλεται σε πρωτο-
βουλίες που εξελίσσονται 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην 
καλή προοπτική της ελληνικής 
οικονομίας και στα εμβόλια, που 
εκτιμάται ότι μέχρι το φθινόπωρο 
του 2021 θα έχουν περιορίσει δρα-
στικά την απειλή της πανδημίας για τη 
δημόσια υγεία και την οικονομία.

Επιτάχυνση τραπεζικής 
ένωσης
Στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτι-
κής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου –στην οποία είμαι 
πλήρες μέλος για δεύτερη πενταετία– δίνω εδώ και 
καιρό μαζί με άλλους συναδέλφους μάχη υπέρ της τρα-
πεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών. Υπο-
στηρίζω την αναγκαιότητα προώθησης της τραπεζικής 
ένωσης –ο επίσημος στόχος είναι για το 2025–, εκτιμώ-
ντας ότι θα ενισχύσει τη ζώνη του ευρώ και κυρίως την 
ελληνική οικονομία, η οποία μετά την κρίση του 2010 

ΟΙ ΤΡΆΠΕΖΕΣ 
ΞΆΝΆ ΣΤΟ 

ΠΡΟΣΚΉΝΙΟ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Αυτή τη φορά μπορεί  
να είναι μέρος  
της λύσης.

Eurogroup, Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο επιταχύνουν την 
πορεία προς την τραπεζική 
ένωση.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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και του 2015 έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα με το τρα-
πεζικό της σύστημα.
Κι ενώ μου είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι κυρίως 
λόγω των αντιρρήσεων της Γερμανίας και της Ολλαν-
δίας είμαστε καταδικασμένοι σε ένα είδος στασιμότητας, 
ήρθαν εντυπωσιακές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της γερ-
μανικής προεδρίας του Συμβουλίου. Το Eurogroup και 
η σύνοδος κορυφής του Δεκεμβρίου προώθησαν την αλ-
λαγή της συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στα-
θερότητας (ESM), ώστε να μετατραπεί σε χρηματοδοτική 
δικλείδα ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 
των τραπεζών της Ευρωζώνης (Single Resolution Fund – 
SRF), χορηγώντας σε αυτό δάνεια, σε περίπτωση ανάγκης.
Η δικλείδα ασφαλείας θα ενεργοποιηθεί από τις αρχές 
του 2022 –δύο χρόνια πριν από το σχετικό χρονοδιά-
γραμμα– και θα καλύψει για ένα διάστημα τις ελλείψεις 
στη χρηματοδότηση του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης 
από τις ίδιες τις τράπεζες.
Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντική απόφαση, που ε-
πιταχύνει την πορεία προς την τραπεζική ένωση και ε-

νισχύει τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού τραπεζι-
κού συστήματος σε δύσκολους καιρούς.

Απ’ ό,τι φαίνεται, επιταχύνεται και η πο-
ρεία προς την πανευρωπαϊκή εγγύ-

ηση των τραπεζικών καταθέσεων 
(European Deposit Insurance 

Scheme). Οι αρμόδιοι βρίσκο-
νται σε αναζήτηση ενός υβρι-

δικού μοντέλου, που θα στη-
ρίζεται στα υφιστάμενα ε-
θνικά ταμεία εγγύησης 
των καταθέσεων και θα 
συμπληρώνεται από ένα 
κεντρικό ευρωπαϊκό τα-
μείο για την αντασφά-
λιση των εθνικών συ-
στημάτων.
Επί γερμανικής προε-
δρίας το Eurogroup και 
οι Ευρωπαίοι ηγέτες πά-
τησαν γκάζι με πορεία 
την τραπεζική ένωση. 

Πρόκειται για τη δεύτερη 
σημαντική αλλαγή στη γερ-

μανική πολιτική ύστερα από 
την αποδοχή, εκ μέρους της 

κ. Μέρκελ, της χρηματοδότη-
σης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Α-

νάκαμψης μέσω κοινού ευρωπαϊ-
κού δανεισμού με πρωτοβουλία της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής. Το γερμανικό «όχι» 
στην αμοιβαιοποίηση του χρέους και το «όχι» 

στην επιτάχυνση της τραπεζικής ένωσης ήταν στα-
θερά μαζί μας στις εργασίες της Επιτροπής Οικονομι-
κής και Νομισματικής Πολιτικής και η εγκατάλειψή 
τους με πρωτοβουλία της καγκελαρίου είναι πραγμα-
τικά καλά νέα.

Η ΕΚΤ πάντα στο ύψος της
Καλά νέα για την ευρωπαϊκή οικονομία και το τραπε-
ζικό σύστημα έχουμε και από τις αποφάσεις που πήρε 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ) στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
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Αποφασίστηκε η αύξηση του προ-
γράμματος αγοράς κρατικών και ε-
ταιρικών ομολόγων κατά της πανδη-
μίας (Pandemic Emergency Purchase 
Programme – PEPP) και μεγάλη παρά-
ταση στην εφαρμογή του.
Το PEPP αυξήθηκε κατά 500 δισ. ευρώ, 
στα 1,850 τρισ. ευρώ. Επρόκειτο να 
λήξει τον Ιούνιο του 2021, αλλά θα πα-
ραταθεί τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο 
του 2022.
Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λα-
γκάρντ, στέλνει σταθερά το μήνυμα ότι 
η Τράπεζα θα συνεχίσει τις εντυπωσια-
κές παρεμβάσεις της μέχρις ότου αφή-
σουμε οριστικά πίσω μας την πανδημία 
και επιστρέψει η Ευρωζώνη σε πορεία 
σταθερής ανάπτυξης με θετικό πληθω-
ρισμό λίγο κάτω από το 2%, όπως είναι ο 
καταστατικός στόχος της ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ θα επιμείνει και στον μακροπρό-
θεσμο δανεισμό προς τις τράπεζες με ε-
ξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, ο οποίος κα-
ταλήγει στην οικονομική στήριξή τους, 
προκειμένου να έχουν το κίνητρο να αυ-
ξήσουν τη χρηματοδότηση της πραγμα-
τικής οικονομίας.
Το άμεσο αποτέλεσμα των αποφάσεων 
του Δ.Σ. της ΕΚΤ είναι νέα υποχώρηση 
των επιτοκίων δανεισμού των κρατών 
της Ευρωζώνης σε ιστορικά χαμηλά επί-
πεδα. Μέχρι και η Πορτογαλία, η οποία 
ήταν μαζί με την Ελλάδα ένα από τα θύ-
ματα της κρίσης του 2010, διαθέτει τα 
δεκαετή ομόλογα του Δημοσίου με αρ-
νητικό επιτόκιο, οριακά κάτω από το 
0%. Με τις αποφάσεις της η ΕΚΤ προ-
σφέρει νέες δυνατότητες στις ελληνικές 
τράπεζες, ασκεί πίεση υπέρ της μείωσης 
και των ελληνικών επιτοκίων και ανοί-
γει τον δρόμο για την αγορά επιπλέον 
10-15 δισ. ελληνικών ομολόγων, διευ-
κολύνοντας τον δανεισμό του Δημοσίου 
και του ιδιωτικού τομέα.
Η επιτάχυνση της πορείας προς την τρα-
πεζική ένωση και οι δυναμικές και δη-
μιουργικές παρεμβάσεις της ΕΚΤ συ-
μπληρώνονται και από άλλες πρωτο-
βουλίες, για να αλλάξουν το κλίμα και 
την προοπτική του ευρωπαϊκού και του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Πιο κοντά στην bad bank
Ο επικεφαλής της εποπτικής αρχής τρα-
πεζών της ΕΚΤ, Αντρέα Ενρία, επιμέ-
νει στην προσπάθεια για τη δημιουργία 
μιας ευρωπαϊκής bad bank.
Εκτιμά ότι τα κόκκινα δάνεια μπορεί 
να φτάσουν εξαιτίας της πανδημίας στα 
1,4 τρισ. ευρώ, ξεπερνώντας το ύψος των 
κόκκινων δανείων κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης κρίσης, και θεωρεί ότι οι 
προβλέψεις των ευρωπαϊκών τραπεζών 
έναντι των κόκκινων δανείων είναι χα-
μηλότερες σε σχέση με την προηγού-
μενη κρίση και με εκείνες των αμερικα-
νικών τραπεζών.
Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του (ΕΡΤ, 
28/11/2020): «Η προηγούμενη κρίση 
μάς δίδαξε ότι αν δεν εξυγιάνουμε γρή-
γορα τους ισολογισμούς των τραπεζών, 
οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να στηρί-
ξουν μια ταχύτερη ανάκαμψη και να βο-
ηθήσουν τις οικονομίες μας να επανέλ-
θουν στα προ κρίσης επίπεδα».
Η πρόταση Ενρία προσκρούει κι αυτή 
στις επιφυλάξεις της Γερμανίας, της Ολ-
λανδίας και άλλων «βορείων». Θεωρούν 
ότι με τη μέθοδο της bad bank μπορεί 
να φορτωθούν λογαριασμούς που οφεί-
λονται στα προβλήματα των τραπεζικών 
συστημάτων «νότιων» χωρών. Ο Ενρία, 
τις απόψεις του οποίου στηρίζω συστη-
ματικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
προτείνει παράκαμψη των όποιων α-
ντιρρήσεων μέσα από μια κοινή ευρω-

παϊκή προσπάθεια, που όμως θα στηρί-
ζεται στην εθνική κατανομή των όποιων 
ζημιών. Ο μηχανισμός βάσει του οποίου 
θα λειτουργεί η ευρωπαϊκή bad bank θα 
κατανέμει τις ζημιές, σε περίπτωση που 
υπάρχουν, στα κράτη-μέλη όπου βρί-
σκονται οι τράπεζες. Εναλλακτικά, προ-
τείνει τη δημιουργία ενός κεντρικά ε-
λεγχόμενου δικτύου εθνικών «κακών» 
τραπεζών που θα εξυπηρετούν τον ίδιο 
στόχο.
Οι προτάσεις του συμπληρώνουν την 
πρωτοβουλία του διοικητική της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, για 
δημιουργία ελληνικής bad bank. Έχουν 
τεράστια σημασία για την Ελλάδα, αν 
σκεφτούμε ότι τα κόκκινα δάνεια των 
ελληνικών τραπεζών είναι της τάξης του 
37% του συνόλου, με τον μέσο όρο της 
Ευρωζώνης γύρω στο 3%.

Αλλαγή κλίματος
Ιδιαίτερα θετική για τις ελληνικές τρά-
πεζες και την ελληνική οικονομία είναι 
και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για τις Τράπεζες (European Banking 
Authority – EBA) για τη δυνατότητα να 
επεκτείνουν το μορατόριουμ πληρωμών 
στα δάνεια μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021. 
Έτσι, επεκτείνεται η αναστολή στις δό-
σεις δανείων για τις επιχειρήσεις και τα 
νοικοκυριά, υπό την προϋπόθεση ότι η 
περίοδος χάριτος δεν θα ξεπεράσει συ-
νολικά τους εννέα μήνες. Η αρχική α-

ναστολή που δόθηκε αφορούσε την πε-
ρίοδο από τον Απρίλιο έως και τον Σε-
πτέμβριο του 2020. Μέχρι τα τέλη 
Σεπτεμβρίου είχε δοθεί αναστολή σε 
περισσότερα από 400.000 δάνεια, συ-
νολικής αξίας γύρω στα 26 δισ. ευρώ.
Για τα νοικοκυριά, η αναστολή αφορά το 
σύνολο των τοκοχρεολυσίων με κεφα-
λαιοποίηση της οφειλής, ενώ για τις ε-
πιχειρήσεις η αναστολή καλύπτει το κε-
φάλαιο και επιβάλλεται η πληρωμή των 
τόκων για όλο το διάστημα που ισχύει η 
αναστολή.
Η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε συνεν-
νόηση με τους εκπροσώπους των συστη-
μικών τραπεζών για μια δημιουργική –
σε όφελος των οφειλετών– εφαρμογή 
της απόφασης της EBA και κυρίως για 
τη σταδιακή επιστροφή στην κανονική 
εξυπηρέτηση των δανείων μετά τη λήξη 
του προβλεπόμενου μορατόριουμ.
Τα χρονικά περιθώρια και οι χειρισμοί 
που θα γίνουν έχουν μεγάλη σημασία. 
Στόχος είναι από τα 26 δισ. των δανείων 
που βρίσκονται ήδη σε αναστολή να 
«κοκκινίσουν» στη συνέχεια όσο το δυ-
νατόν λιγότερα.
Η αλλαγή κλίματος φάνηκε και στις ε-
πιδόσεις-ρεκόρ του Χρηματιστηρίου Α-
θηνών κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου.
Με βάση τα στοιχεία, πρόκειται για τον 
καλύτερο μήνα στην ιστορία του Χρη-
ματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος αποτελεί 
μέρος μιας γενικής τάσης, εφόσον κατα-
γράφηκαν αυξήσεις 26% για τις μετοχές 
στην Ισπανία, 24% για τις ιταλικές και 
21,5% για τις γαλλικές.
Η εντυπωσιακή άνοδος του Χρηματι-
στηρίου στηρίχτηκε στην «απογείωση» 
του τραπεζικού δείκτη. Αυξήθηκε 69,6% 
μέσα σε έναν μήνα, με τη Eurobank να 
σημειώνει μηναία κέρδη 72%, την Τρά-
πεζα Πειραιώς 71%, την Εθνική Τρά-
πεζα 69,2% και την Alpha Bank 66,7%.
Έχουμε μια θεαματική αλλαγή εικό-
νας και προοπτικής, με τα προβλήματα 
και τις προκλήσεις να παραμένουν. Η 
μεγάλη πτώση του ελληνικού ΑΕΠ το 
γ΄ τρίμηνο του 2020, το ισχυρό δεύ-
τερο κύμα της πανδημίας και το αναπο-
τελεσματικό –σε ό,τι αφορά τη δημό-
σια υγεία και τη λειτουργία της οικονο-
μίας– light lockdown που εφαρμόζεται 
στην πορεία προς το 2021 δείχνουν τις 
διαστάσεις των προκλήσεων που θα α-
ντιμετωπίσουν οι ελληνικές συστημικές 
τράπεζες και το σύνολο της οικονομίας. 
Όμως οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί 
σε επίπεδο Eurogroup, Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και ΕΚΤ, σε συνδυασμό με 
τις κινήσεις της κυβέρνησης και των δι-
οικήσεων των τραπεζών, έχουν βελτιώ-
σει το κλίμα και την προοπτική.

Επί γερμανικής προεδρίας η Μέρκελ 
εγκατέλειψε δύο σημαντικά γερμανικά 
«όχι».

Η ΕΚΤ σταθερά  
στο ύψος της.



γονός που θα επιβάλει σε όσους συναλλάσσονται να είναι 
διπλά προσεκτικοί στις κινήσεις και στις συναλλαγές τους. 
Καλό θα είναι, επίσης, η έκδοση ακάλυπτης και ποτέ με-
ταχρονολογημένης επιταγής να συνοδευτεί με άμεσες και 
σοβαρές διοικητικές και ποινικές συνέπειες.
Ανάλογο φαινόμενο διατήρησης φούσκας μάς έχει προ-
κύψει και με τα ενοίκια και τα ακίνητα. Το κράτος λόγω 
πανδημίας επέβαλε μείωση ενοικίων, δύο φορές μέσα 
στον χρόνο, και επιστρέφει το ίδιο τη χασούρα στους ιδι-
οκτήτες. Είναι ο «εισοδηματίας» επάγγελμα; Βεβαίως ναι. 
Είναι παραγωγικό επάγγελμα; Βεβαίως όχι. Ο ιδιοκτήτης 
ενός «καλού» καταστήματος απαιτεί, μέσω του ενοικίου, 
να είναι ουσιαστικά συνεταίρος του επιχειρηματία. Συνε-
ταίρος με μηδενικό ρίσκο, αποσυνδεδεμένος από την πο-
ρεία της επιχείρησης. Το ωραίο είναι ότι το ενοίκιο φορο-
λογείται αυτοτελώς με μειωμένο συντελεστή, ενώ ο επι-
χειρηματίας βαρύτατα ακόμη.
Στα πρώτα χρόνια μετά την είσοδο στο ευρώ, τα χαμηλά 
επιτόκια και η επέκταση του τραπεζικού δανεισμού έκα-
ναν τα δάνεια συμφέροντα, μια και η δόση του δανείου 
για σπίτι ήταν φτηνότερη από τα ως τότε ενοίκια. Κάποιοι 
βρέθηκαν με δύο σπίτια, το πατρικό και το αγορασμένο. 
Για λίγο, τα ενοίκια έπεσαν, αφού όλοι έτρεχαν να αγο-
ράσουν και κανείς να ενοικιάσει. Μόνο που δεν ήταν σί-
γουρο ότι αυτό θα διαρκούσε για 20 και 25 χρόνια, που θα 
διαρκούσε η αποπληρωμή των δανείων. Οι οριζόντιες α-
παγορεύσεις πλειστηριασμών και ο νόμος Κατσέλη, στη 
συνέχεια, επέτρεψαν σε όσους δεν μπορούσαν να πλη-
ρώσουν τα δανεισμένα σπίτια να τα κρατήσουν και μάλι-
στα με πολύ φτηνό έως καθόλου αντάλλαγμα. Η βαριά φο-
ρολογία που ήρθε ως συνέπεια της κρίσης οδήγησε πολ-
λούς να αναζητούν ενοικιαστή μόνο για να πληρώνει τους 
φόρους και τα έξοδα του ακινήτου. Αυτοί όμως που και 
δεν πλήρωναν τα δάνεια και δεν κινδύνευαν κιόλας έ-
βγαιναν ωφελημένοι, μια και οι όποιοι φόροι ήταν πολύ 
φτηνότεροι από τις δόσεις των δανείων ή από το ενοίκιο 
που θα πλήρωναν αν έχαναν το σπίτι. Κάπως έτσι, έμει-
ναν οι «αξίες» ψηλά, αφού προσφορά δεν υπήρξε όση θα 
έπρεπε. Κοινώς, δεν έγινε αναγκαστική πώληση. Μόλις 
εμφανίστηκαν οι πλατφόρμες τύπου Airbnb, τα ενοίκια 
ξαναπήραν την ανηφόρα, αφού οτιδήποτε ήταν αδιάθετο 
απέκτησε τη δυνατότητα να γίνει ξενοδοχείο και να φέρει 

Μ
ία από τις βασικές διευθετή-
σεις που έγιναν στη διάρκεια 
του πρώτου και του τρέχοντος 
κλειδώματος ήταν η μετάθεση 
στον χρόνο των υποχρεώσεων 
από τις επιταγές. Ο νόμος λέει 

ότι η επιταγή είναι πληρωτέα «εν όψει». Δηλαδή πληρω-
τέα ανά πάσα στιγμή, ασχέτως του τι ημερομηνία φέρει. 
Η επιταγή, κανονικά, είναι ζεστό χρήμα και όχι υπόσχεση 
πληρωμής, όπως η συναλλαγματική. Θεωρητικά, αν δεν 
έχεις λεφτά, δεν εκδίδεις επιταγή. Εθιμικά επικράτησε να 
τηρούν οι συναλλασσόμενοι τις αναγραφόμενες ημερομη-
νίες και να μην εμφανίζουν τις επιταγές νωρίτερα από την 
αναγραφόμενη ημερομηνία.
Με την άνθηση των τραπεζικών εργασιών τα τελευταία, 
προ της κρίσης χρόνια, το φαινόμενο των μεταχρονολο-
γημένων επιταγών πήρε τεράστιες διαστάσεις και έγινε 
το κύριο μέσο «πληρωμής». Οι τρίμηνες, εξάμηνες και 
σε πολλές περιπτώσεις ετήσιες επιταγές επικράτησαν. Σε 
τούτο συνέβαλε και η δυνατότητα των επιχειρήσεων να 
δίνουν τις μεταχρονολογημένες επιταγές στην τράπεζα ως 
εγγύηση για να δανείζονται.
Λίγο πριν από την έναρξη της κρίσης το φούσκωμα της α-
γοράς είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις και ουσιαστικά ο 
ένας χρωστούσε στον άλλον και όλοι μαζί στις τράπεζες. 
Σε ένα μεγάλο ποσοστό η αγορά λειτουργούσε με ανακυ-
κλούμενο από τα δανεικά αέρα. Όταν ξέσπασε η κρίση, ε-
πισήμως το 2010, στην πράξη ήδη από τα τέλη του 2008, 
οι τράπεζες έκοψαν τις χορηγήσεις και η αγορά έμεινε με 
τον αέρα, δηλαδή τις μεταχρονολογημένες επιταγές που 
δεν πληρώθηκαν ποτέ.
Και ενώ θα περίμενε κανείς το φαινόμενο να εξαφανιστεί, 
συνέβη το αντίθετο. Τον πρώτο καιρό της κρίσης όλοι ήταν 
διστακτικοί στη λήψη μεταχρονολογημένων επιταγών, 
αλλά στην πορεία ξεθάρρεψαν. Και φτάσαμε, δέκα χρό-
νια μετά, να νομοθετεί το κράτος πάγωμα των υποχρεώ-
σεων λόγω πανδημίας και μία και δεύτερη φορά μέσα στον 
ίδιο χρόνο. Κοινώς, να προστατέψει τη φούσκα, μικρότερη 
μεν, αλλά φούσκα. Χάθηκε η ευκαιρία, όταν η αγορά σχε-
δόν μηδένισε το 2010, να απαγορευτεί διά ροπάλου η έκ-
δοση μεταχρονολογημένης επιταγής, σκόπιμο είναι να μη 
χαθεί ξανά. Ο αέρας πρέπει να μαζευτεί από την αγορά, γε-

εισόδημα, φορολογούμενο κι αυτό (!) με μειωμένο συντε-
λεστή. Καταλήξαμε, πριν φύγει η κρίση κι ενώ μαίνεται η 
πανδημία, ένα ενοίκιο για ένα μεσαίο και παλιό σπίτι να ι-
σούται πάλι με έναν τρέχοντα μισθό.
Η πανδημία μαίνεται, ολόκληροι κλάδοι της οικονομίας 
αργούν, είναι εξαιρετικά αμφίβολο το αν και πότε θα επα-
νεκκινήσουν και, κυρίως, σε ποιο μέγεθος θα βρίσκονται. 
Είναι κοινή πεποίθηση ότι μεγάλο μέρος των επιχειρή-
σεων δεν θα ξανανοίξει, όποτε επέλθει η λεγόμενη κανο-
νικότητα. Και όσο αργεί η κανονικότητα, τόσο μεγαλύτε-
ρες θα είναι οι απώλειες, οι κλειστές επιχειρήσεις και οι 
χαμένες θέσεις εργασίας.
Σκόπιμο είναι να προβληματιστούμε, τώρα που αναγκα-
στικά υπολειτουργούμε, αν αξίζει τον κόπο να διατηρή-
σουμε τις κακές πρακτικές και νοοτροπίες που μόνο καλό 
δεν έκαναν στα χρόνια που κυριάρχησαν. Έδωσαν μια ε-
πίπλαστη ευκολία και μια εύθραυστη ευημερία για κά-
ποια χρόνια, αλλά αποδείχθηκαν απολύτως αδύναμες να 
κρατήσουν την οικονομία σε καλή κατάσταση, όταν προ-
έκυψε κρίση.
Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη, αυτή και μόνο τη στιγμή, 
να στηρίξει τις υφιστάμενες καταστάσεις, γιατί δεν είναι η 
στιγμή για πρόσθετους κραδασμούς. Είναι όμως σκόπιμο, 
όταν τα πράγματα καλυτερέψουν, να εξετάσουμε σοβαρά 
το ενδεχόμενο να εξαλείψουμε κακές πρακτικές του πα-
ρελθόντος. Να καταργήσουμε τις μεταχρονολογημένες ε-
πιταγές, ώστε να αναγκαστούν όλοι να γίνουν σοβαρότε-
ροι στις συναλλαγές τους. Εδώ, σημαντικό ρόλο μπορούν 
να παίξουν και οι τράπεζες, αν αρνηθούν να τις δέχονται. 
Να πάψουμε να χειριζόμαστε ως προνομιούχο τον «εισο-
δηματία», δηλαδή αυτόν που δεν επιχειρεί και κερδίζει 
καθήμενος και από τη δουλειά του άλλου.
Με τον όποιον εξορθολογισμό της λειτουργίας των επιτα-
γών και της φορολογίας των ενοικίων (και του ακινήτου 
ευρύτερα), σε συνάρτηση και με την επιχειρηματικότητα, 
είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει και ο χάρτης των επιχειρήσεων 
που τώρα πλήττονται περισσότερο: των καταστημάτων υ-
γειονομικού ενδιαφέροντος και του τουρισμού. Η πανδη-
μία θα εξαφανίσει πολλούς από την αγορά, στο χέρι μας 
είναι όμως να διαμορφώσουμε συνθήκες ώστε όσοι ξανα-
σταθούν στα πόδια τους να έχουν μια ομαλή προοπτική 
μπροστά τους και καλύτερες προϋποθέσεις ανάπτυξης.
Η πανδημία μηδενίζει στρεβλώσεις της αγοράς που το πο-
λιτικό γίγνεσθαι θα αργούσε πολύ να εξορθολογίσει. Υπό 
αυτή την έννοια, έχουμε μια καταστροφή η οποία μπορεί 
να αποδειχθεί δημιουργική, αν το αποφασίσουμε.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Η πανδημία θα εξαφανίσει πολλούς 
από την αγορά, στο χέρι μας είναι όμως 
να διαμορφώσουμε συνθήκες ώστε όσοι 
ξανασταθούν στα πόδια τους να έχουν 
μια ομαλή προοπτική μπροστά τους και 
καλύτερες προϋποθέσεις ανάπτυξης.

Η καταστροφή ως ευκαιρία
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Την ισορροπία που θα αξιο-
ποιεί όλες τις δυνατότητες 
χωρίς να θέτει σε κίνδυνο 
την υγειονοµική ασφά-
λεια που έχει επιτευχθεί 

µετά από πέντε εβδοµάδες lockdown 
προσπαθεί να εξασφαλίσει η κυβέρνηση 
µε τις ρυθµίσεις που ανακοίνωσε την Πα-
ρασκευή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και 
διευκρίνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.
Η κυβέρνηση βρέθηκε ανάµεσα σε δια-
σταυρούµενες πιέσεις. Από τη µια πλευρά 
ήταν τα µέλη της επιτροπής των ειδικών, 
τα οποία, στην προσπάθειά τους να µη 
χρεωθούν ακόµα µία αποτυχία πρόβλε-
ψης, όπως αυτή της Θεσσαλονίκης, εµφα-
νίστηκαν ιδιαίτερα αυστηρά ως προς την 
τήρηση των κανόνων.
Όπως ειπώθηκε, µάλιστα, λειτούργησαν 
ως δικαστές, στη φιλοσοφία ότι κανένας 
δεν έχασε προτείνοντας ή επιβάλλοντας 
την πιο αυστηρή δυνατή ποινή.
Έτσι, τα περισσότερα µέλη της επιτροπής, 
ειδικά όσα έχουν συχνές εµφανίσεις στα 
µέσα ενηµέρωσης, επέδειξαν µια ζηλευτή 
οµοφωνία ως προς την ανάγκη να συνεχί-
σουν να εφαρµόζονται τα µέτρα και µετά 
την Πρωτοχρονιά.
Η δηµοσιοποίηση της στάσης τους δηµι-
ούργησε αγκυλώσεις στην κυβέρνηση, η 

οποία από την αρχή της πανδηµίας διαβε-
βαιώνει ότι ακολουθεί τις εισηγήσεις των 
ειδικών, αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος 
ζητούσε τη δηµοσιοποίηση των πρακτι-
κών της επιτροπής, τα µέλη της οποίας α-
πολαµβάνουν ευρεία δηµοσιότητα αλλά 
και ασυλία, όταν οι απόψεις τους βρίσκο-
νται σε απόκλιση.
Η κυβέρνηση, όµως, είχε να αντιµετωπί-
σει και τις πιέσεις κυρίως του λιανεµπο-
ρίου, το οποίο αυτή την εποχή αποκτά πε-
ρίπου το 50% των εσόδων όλης της χρο-
νιάς.
Παράλληλα, βρισκόταν µπροστά στο α-
διέξοδο το οποίο δηµιούργησαν οι διαρ-
θρωτικές αδυναµίες της ελληνικής οικο-
νοµίας, ανάµεσα στις οποίες ξεχώρισε η 
αδυναµία των εταιρειών διανοµής να α-
νταποκριθούν στις συνθήκες αυξηµένης 
ζήτησης που δηµιουργήθηκαν από τις ε-

πιχειρήσεις που µπορούσαν ή νόµιζαν ότι 
µπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους πελά-
τες τους µε delivery προϊόντων.
Κανένα από τα ελληνικά courier δεν κα-
τάφερε να ανταποκριθεί, µε αποτέλεσµα 
κάποιες εταιρείες, όπως το Jumbo, να 
προτιµήσουν να κλείσουν και άλλες να 
ανακαλέσουν από την αναστολή προσω-
πικό, στο οποίο ανέθεσαν καθήκοντα δι-
ανοµέα. Τις εταιρείες delivery φαγητών 
τις είχαν προλάβει τα σουπερµάρκετ, ενώ 
το delivery που θα µπορούσαν να κάνουν 
τα ταξί ήταν σε πολύ πρώιµο στάδιο για να 
µπορέσει να αξιοποιηθεί ως κύρια διαδι-
κασία και όχι ως συµπληρωµατική.
Η υποκατάσταση των εταιρειών delivery 
από τον ίδιο τον πελάτη, η οποία απο-
κλήθηκε «click-away» και η οποία δίνει 
τη δυνατότητα στον καταναλωτή να πα-
ραλαµβάνει ο ίδιος προϊόν που έχει προ-

παραγγελθεί, αντιµετωπίστηκε µε επι-
φυλακτικότητα από κάποιες πλευρές της 
αγοράς, που ισχυρίστηκαν ότι τέτοια δυ-
νατότητα έχει µόνο το 10% των καταστη-
µάτων.
Πάντως για τα κοµµωτήρια και τα βιβλιο-
πωλεία, που ανοίγουν από ∆ευτέρα, δεν 
υπήρξαν ενστάσεις, καθώς τουλάχιστον τα 
δεύτερα είχαν διακοµµατική στήριξη, που 
µείωσε τη δηµόσια, έστω, έκφραση αντιρ-
ρήσεων.
Σε αυτή την κατάσταση, τη µικρότερη 
πίεση άσκησαν οι ιερείς και οι µητροπο-
λίτες, οι οποίοι, µετά τον θάνατο του µα-
καριστού επισκόπου Λαγκαδά Ιωάννη και 
τη νοσηλεία του αρχιεπισκόπου, απείχαν 
πολύ από τις πιέσεις της Σαρακοστής για 
άνοιγµα των εκκλησιών.
Αυτή τη φορά ο µόνος ο οποίος άσκησε ε-
πιθετική πολιτική ήταν ο Ξάνθης Παντε-
λεήµων, ο οποίος είπε ότι θα ανοίξει τις 
εκκλησίες, αλλά δεν έχει πει ακόµη αν 
θα ανοίξει τις εκκλησίες και µε περισσό-
τερους από εννέα πιστούς, που προβλέ-
πει η κυβερνητική απόφαση – αν βέβαια 
βρεθούν παραπάνω από εννέα γενναίοι 
πιστοί. Γιατί, για παράδειγµα, στην εορτή 
του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα κανένας 
δεν διεκδίκησε το δικαίωµά του να εκ-
κλησιαστεί.

Η ∆ΥΣΚΟΛΗ 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΣΕ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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Αντέχουµε ως κοινωνία να 
έχουµε 25.000-30.000 νε-
κρούς, που µπορεί να είναι η 
µητέρα µας, ο πατέρας µας, 
η γυναίκα µας, ίσως και το 
παιδί µας, ή θα πρέπει να κά-
νουµε το εµβόλιο;

Τ
α προσωπικά του βιώµατα ως 
ασθενής του κορονοϊού κατα-
θέτει µιλώντας στην F.S. o κα-
θηγητής της Ιατρικής Σχολής 
του ΑΠΘ και διευθυντής της 
Α΄ Ουρολογικής Κλινικής του 

ΑΠΘ, Γιώργος ∆ηµητριάδης.
Ο καθηγητής ∆ηµητριάδης περιγράφει όλη τη 
διαδικασία της νόσησης και της περίθαλψής 
του, ενώ παράλληλα καταγράφει τους φόβους 
που του προκάλεσε αλλά και διαβεβαιώνει 
ότι θα κάνει το εµβόλιο την ίδια στιγµή, αν 
δει τον υψηλό τίτλο αντισωµάτων που του 
άφησε η νόσησή του µε κορονοϊό να πέφτει.
∆ιαχρονικά στην ιστορία της ανθρωπότητας, 
λέει ο καθηγητής, οι πανδηµίες αντιµετω-
πίζονται είτε αφήνοντάς τες να εξελιχθούν, 
ελπίζοντας στη φυσική ανοσία, όπως συ-
νέβη, για παράδειγµα, στην πανδηµία της 
πανούκλας στον Μεσαίωνα, µε αποτέλεσµα 
να χαθεί το 1/3 του πληθυσµού της Ευρώ-
πης, είτε µε εµβόλια.

Πού σας βρήκε ο κορονοϊός;
Αυτό απασχόλησε πολύ και τους υπεύθυνους 
της επιτροπής λοιµώξεων του νοσοκοµείου 
µας. Είχα κάποια ήπια συµπτώµατα, µια κα-
ταβολή, εφιδρώσεις. Έκανα τεστ, βγήκε αρνη-
τικό, όµως τέσσερις ηµέρες µετά είδα ότι τα 
συµπτώµατα επιδεινώνονταν. Έκανα δεύτερο 
τεστ, άρχισα να ανεβάζω πυρετό και την επό-
µενη µέρα µού τηλεφώνησε η υπεύθυνη της 
επιτροπής λοιµώξεων και µου γνωστοποίησε 
ότι ήµουν θετικός. Ο πυρετός συνέχιζε για πε-
ρίπου 48 ώρες και ο συνάδελφος αν. καθη-
γητής Λοιµωξιολογίας Συµεών Μεταλλίδης 
µού συνέστησε να κάνω µια αξονική µετά από 
τέσσερα εικοσιτετράωρα πυρετού. Στα τριά-
µισι εικοσιτετράωρα έκανα την αξονική, η συ-
νάδελφος µε ενηµέρωσε ότι είχα πνευµονία 
και ο κ. Μεταλλίδης αποφάσισε να µε εισαγά-
γει σε µία από τις κλινικές Covid του ΑΧΕΠΑ. 
Για καλή µου τύχη, σε µια χρονική περίοδο –
το δεύτερο δεκαήµερο του Οκτωβρίου– που 
δεν υπήρχαν πολλοί νοσηλευόµενοι. Μέσα 
στην πτέρυγα ήταν 4-5 άτοµα στα 30 κρεβάτια.

Πώς αισθανθήκατε όταν µάθατε ότι ήσα-
σταν θετικός, ενώ ακούγονται και λέγονται 
τόσα για τους κινδύνους από την ασθένεια;
Όταν λειτουργείς σε ένα περιβάλλον όπως τα 
νοσοκοµεία, µε συσσώρευση πιθανών και 
επιβεβαιωµένων κρουσµάτων, είσαι υπο-
ψιασµένος και λίγο-πολύ περιµένεις ότι θα 
µπορούσες να είσαι µέσα σε αυτά. Η αλή-
θεια είναι ότι µετά από καιρό, από τον Μάρ-
τιο, που λειτουργούσαµε κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, είχαµε χαλαρώσει κι εµείς λίγο, 
θεωρώντας ότι ίσως τελικά το ξεπεράσαµε 
ή θα περάσει από εµάς και το δεύτερο κύµα 
όπως το πρώτο.

Φοβηθήκατε το ενδεχόµενο θανάτου;
Ναι, η αλήθεια είναι ότι και όσο ήµουν στο 
σπίτι µε υψηλό πυρετό, πριν από την εισα-

λός τίτλος αντισωµάτων, προς το παρόν του-
λάχιστον. Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο της 
αντιµετώπισης, προβλέπεται να γίνεται µέ-
τρηση τίτλου αντισωµάτων στο περιφερικό 
αίµα 20 µέρες µετά την έξοδο από το νοσο-
κοµείο. Από τότε είχα υψηλό τίτλο αντισω-
µάτων και πριν από λίγες ηµέρες επανέλαβα 
τη µέτρηση και επιβεβαιώθηκε.

Τι σηµαίνει αυτό;
Από τη στιγµή που ο οργανισµός έρχεται αντι-
µέτωπος µε έναν λοιµογόνο παράγοντα, αρ-
χίζει να δηµιουργεί στρατό για να του επιτεθεί 
άµεσα, αλλά και εφεδρείες και µνήµη, ώστε 
αν ξανάρθει σε επαφή µαζί του να µπορέσει 
να τον αντιµετωπίσει και να τον περιορίσει 
και έτσι να αποφύγει τη νόσο. Αυτό ισχύει σε 
όλο το ζωικό βασίλειο. Έτσι αναπτύσσεται η 
φυσική ανοσία σε όλα τα έµβια όντα, τουλά-
χιστον στα θηλαστικά.

Ενώ µε το εµβόλιο βάζουµε στον οργα-
νισµό τα αντισώµατα που πρέπει να δη-
µιουργήσει…
Στο εµβόλιο παίρνουµε την όψη του ιού, ενώ 
του έχουµε αφαιρέσει τα όπλα, κι έτσι ο ορ-
γανισµός µας, βλέποντας την όψη, τον ανα-
γνωρίζει άµεσα και χωρίς να νοσήσει ανα-
πτύσσει τον αµυντικό µηχανισµό, ώστε να 
µπορεί και άµεσα αλλά και καθυστερηµένα, 
δηλαδή στο µέλλον, να αντιµετωπίσει ανά-
λογη απειλή που θα δεχτεί.

γωγή µου στο νοσοκοµείο, είχα συνεχώς 
το οξύµετρο στο χέρι. Το έχουν µάθει πλέον 
οι πάντες ότι αν ο κορεσµός του οξυγόνου 
πέσει κάτω από ένα όριο, είµαστε εν δυνάµει 
υποψήφιοι για µονάδα εντατικής θεραπείας. 
Θεωρούσα ότι, µετά από 35 χρόνια στα νο-
σοκοµεία –µαζί µε τα χρόνια των σπουδών 
µου 41–, είχα συµφιλιωθεί µε τη νοµοτελει-
ακή κατάληξή µας και ότι δεν θα δικαιολο-
γούνταν να φοβάµαι τόσο πολύ.

∆εν επιβεβαιώθηκε η εντύπωσή σας…
Τελικά, δεν είναι έτσι. Εκείνο που µου έµεινε 
από τη νοσηλεία µου –και είµαι τυχερός, γιατί 
δεν χρειάστηκε να φτάσω ούτε στο κατώφλι 
της εντατικής– είναι ένας φόβος παράλογος. 
Κάποιες φορές σκεφτόµουν ότι ίσως αυτός 
ο ιός επηρεάζει και την ψυχή µας και ότι θα 
πρέπει να προσέξουµε να µη µας αφήσει 
φοβικά σύνδροµα, που θα επηρεάσουν την 
καθηµερινότητά µας για µεγάλο διάστηµα.

∆ηλαδή;
Με ακολουθούσε και πολλές πολλές ηµέρες 
µετά την έξοδό µου από το νοσοκοµείο. Ξυ-
πνούσα τη νύχτα φοβισµένος και έλεγα στον 
εαυτό µου «µα τι φοβάσαι, είναι παράλογο». 
Αυτό πραγµατικά είναι µια πολύ έντονη ανά-
µνηση που µου άφησε.

Έκλεισε δηλαδή ο κύκλος…
Ένα καλό ίσως που µου άφησε είναι ο υψη-

Μπορεί να περάσει κάποιος την ασθένεια 
και να µην αποκτήσει τίτλο αντισωµάτων;
Η ανοσολογική αντίδραση και απάντηση σε 
µεγάλο βαθµό εξαρτάται από τον ίδιο τον ορ-
γανισµό. Για παράδειγµα, νοσήσαµε κι εγώ 
και η σύζυγός µου. Εγώ χρειάστηκε να νο-
σηλευτώ µε πνευµονία, η σύζυγός µου το 
πέρασε λίγο πιο ελαφριά κι έµεινε σπίτι µε 
έντονη καταρροή. Έχουµε και οι δύο υψηλό 
τίτλο αντισωµάτων, απλώς εγώ έχω διπλά-
σιο από τη σύζυγό µου. Εποµένως, απ’ ό,τι 
φαίνεται, έχει σχέση και µε την ένταση της 
νόσησης και τη βαρύτητα.

Θα κάνετε το εµβόλιο;
Είµαι σε αυτούς που ίσως το κάνουν λίγο 
αργότερα, γιατί δεν έχει νόηµα να το κάνω 
όσο διάστηµα έχω υψηλό τίτλο αντισωµά-
των. Το αιτούµενο από το εµβόλιο είναι να 
δηµιουργήσει αντισώµατα. Εποµένως, όσο 
κάποιος τα έχει, δεν χρειάζεται να κάνει εµ-
βόλιο. Εκείνο που δεν ξέρουµε ακόµη είναι 
για πόσο θα τα έχω. Οι εγγυήσεις που µας 
δίνουν, σύµφωνα µε όσα έχουν δηµοσιευτεί 
έως τώρα, είναι στην καλύτερη περίπτωση 
6-7 µήνες. Εάν δω τον τίτλο αντισωµάτων, 
που µετράω κάθε µήνα, να πέφτει, θα κάνω 
το εµβόλιο την ίδια στιγµή.

Πώς σας φαίνεται η συζήτηση περί της 
άρνησης;
Κατά την ταπεινή µου άποψη ως µη ειδικού, 
πρώην ασθενή και γιατρού, είναι ότι έχουµε 
δύο επιλογές. ∆ιαχρονικά στην ιστορία της 
ανθρωπότητας οι πανδηµίες αντιµετωπίζο-
νται µε δύο τρόπους. Ο ένας είναι να την α-
φήσουµε να εξελιχθεί, ελπίζοντας στη φυσική 
ανοσία, όπως συνέβη, για παράδειγµα, στην 
πανδηµία της πανούκλας στον Μεσαίωνα, 
µε αποτέλεσµα να χαθεί το 1/3 του πληθυ-
σµού της Ευρώπης. Η δεύτερη επιλογή είναι 
τα εµβόλια. Αντέχουµε ως κοινωνία να έ-
χουµε 25.000-30.000 νεκρούς, που µπορεί 
να είναι η µητέρα µας, ο πατέρας µας, η γυ-
ναίκα µας, ίσως και το παιδί µας, ή θα πρέ-
πει να κάνουµε το εµβόλιο, που, απ’ ό,τι φαί-
νεται στην ιστορία της ιατρικής, είναι αυτό το 
οποίο έχει εξαλείψει πάρα πολλά νοσήµατα;

«Ίσως αυτός ο ιός επηρεάζει 
και την ψυχή µας»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Γιώργος 
∆ηµητριάδης, 

καθηγητής 
της Ιατρικής Σχολής 

του ΑΠΘ
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Το νέο βιβλίο του ευρωβουλευτή Γιώργου 
Κύρτσου «Στον λαβύρινθο της πανδηµίας» 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθµος και 

πραγµατεύεται το πιο επίκαιρο θέµα της εποχής.
Ο Γιώργος Κύρτσος προειδοποίησε πρώτος, µε 
τις δηµόσιες παρεµβάσεις του, ότι η πανδηµία 
του Covid-19 θα είχε µεγαλύτερη διάρκεια και 
µεγαλύτερες συνέπειες απ’ ό,τι εκτιµούσαν οι 
περισσότεροι ειδικοί και παράγοντες του δηµόσιου 
βίου. Θεώρησε πως έχουµε να κάνουµε µε 
µία εξαιρετικά σύνθετη πρόκληση, η οποία θα 
ακολουθούσε την παράδοση πανδηµιών του 
παρελθόντος και θα εξελισσόταν σε κοσµοϊστορικό 
γεγονός.
Αξιοποιώντας τις ακαδηµαϊκές γνώσεις του, την 
επαγγελµατική του εµπειρία, το δηµοσιογραφικό 
και πολιτικό του κριτήριο και την καλή διεθνή 
διασύνδεσή του, ο Γιώργος Κύρτσος επιχειρεί σε 
αυτό το βιβλίο την πρώτη ολοκληρωµένη ανάλυση 
του φαινοµένου της πανδηµίας.
Εξηγεί πώς επηρεάζει την παγκόσµια ισορροπία 

δυνάµεων και τι ανατροπές µπορεί να φέρει, σε 
επίπεδο Κίνας, ΗΠΑ και Ε.Ε., αλλά και σε περιοχές 
στρατηγικής σηµασίας.
Παρουσιάζει αναλυτικά τις επιπτώσεις στην 
κατάσταση και στην προοπτική της Ε.Ε. Η πανδηµία 
προστέθηκε σε άλλες ευρω-κρίσεις που βρίσκονται 
σε εξέλιξη και ανέδειξε τα τεράστια κενά στην 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
∆ίνει ιδιαίτερη έµφαση στο οικονοµικό και κοινωνικό 
κόστος του Covid-19 για την Ελλάδα, αποφεύγοντας 
τις ωραιοποιήσεις και την κινδυνολογία. Επισηµαίνει, 
επίσης, τις επιπτώσεις του σε ενεργειακά θέµατα, στο 
µεταναστευτικό και στις σχέσεις µε την Τουρκία.
Αναλύει την πανδηµία ως καταλύτη µεγάλων 
αλλαγών, από την οργάνωση της εργασίας µέχρι 
τη διαµόρφωση της κοινής γνώµης και το ψηφιακό 
άλµα στο µέλλον.
Τα 122 συµπεράσµατα που βγάζει ο συγγραφέας 
στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου αποδίδουν τον 
δυναµικό, σύνθετο και απρόβλεπτο χαρακτήρα της 
πανδηµίας που µοιάζει µε σύγχρονο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΥ ΣΕ ΣΑΝΤΣΕΘ ΚΑΙ ΙΓΚΛΕΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ
Β. Μεϊµαράκης, Ν. Ανδρουλάκης, Λ. Χριστοφόρου, ∆. Παπαδάκης ζητούν «πάγωµα» εξοπλισµών.

www.freesunday.gr12 13.12.2020

ρεπορτάζ

Με την υποστήριξη των επικεφαλής των πολιτικών 
οµάδων της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς 
της Ελλάδας και της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο, ο ευρωβουλευτής της Ν∆ Γ. Κύρτσος απηύθυνε 
δύο επιστολές, στον πρωθυπουργό της Ισπανίας και ηγέτη 
του Σοσιαλιστικού Κόµµατος (PSOE), Πέδρο Σάντσεθ, και 
στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο των Pode-
mos, Πάµπλο Ιγκλέσιας.
Με αυτές ο κ. Μεϊµαράκης, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Χριστοφό-
ρου, ο κ. Παπαδάκης και ο κ. Κύρτσος ζητούν το « πάγωµα» 
της συνεργασίας ισπανικών εταιρειών µε την Τουρκία σε ό,τι 
αφορά τη ναυπήγηση του πρώτου τουρκικού αεροπλανο-
φόρου «Αναντολού».
Όπως επισηµαίνεται στην επιστολή, η ναυπήγηση του αερο-
πλανοφόρου, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί αντίγραφο του ι-
σπανικού αεροπλανοφόρου «Χουάν Κάρλος Ι», ξεκίνησε πολύ 
πριν το Σοσιαλιστικό Κόµµα και οι Podemos σχηµατίσουν 
κυβέρνηση. Επειδή όµως τα τελευταία χρόνια η πολιτική του 
Ερντογάν έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου στο Αιγαίο και 
στην Ανατολική Μεσόγειο έγινε πιο επιθετική, επιβάλλεται 
η επιβολή εµπάργκο όπλων από την Ισπανία στην Τουρκία, 
µέχρις ότου ο Ερντογάν και η κυβέρνηση της Τουρκίας υιο-
θετήσουν πολιτική καλής γειτονίας έναντι της Ελλάδας και 
της Κύπρου, στη βάση ευρωπαϊκών αρχών και κανόνων.
Το πλήρες κείµενο της επιστολής προς τον πρωθυπουργό 
κ. Σάντσεθ έχει ως εξής:

Από Γ. Κύρτσο Ευρωβουλευτή
Προς τον αξιότιµο Πρωθυπουργό της Ισπανίας κ. Πέδρο Σάντσεθ

Αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ,
Σας απευθύνω αυτή την επιστολή, µε την υποστήριξη των ε-
πικεφαλής των αντιπροσωπειών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
των κεντροδεξιών και κεντροαριστερών κοµµάτων της Κύπρου 
και της Ελλάδας, για να σας ζητήσω να «παγώσετε» τη συµµε-
τοχή ισπανικών εταιρειών στη ναυπήγηση του πρώτου αερο-
πλανοφόρου της Τουρκίας.
Η συνεργασία µεταξύ ισπανικών εταιρειών και της Τουρκίας 
στη ναυπήγηση του αεροπλανοφόρου «Αναντολού» ξεκίνησε 
και αναπτύχθηκε προτού έρθει το Σοσιαλιστικό Κόµµα (PSOE) 
στην εξουσία. Όµως η πολιτική της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας 
και της Κύπρου στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο εξελί-
χθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σε λάθος κατεύ-
θυνση. Οι δηλώσεις και η πολιτική του Προέδρου Ερντογάν έ-
γιναν πιο επιθετικές και απειλούν την κυριαρχία και τα κυριαρ-
χικά δικαιώµατα δύο κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ελληνικός και ο κυπριακός λαός θα εκτιµούσαν ιδιαίτερα µια 
πρωτοβουλία εκ µέρους σας που θα ανέβαλλε την ολοκλήρωση 
της ναυπήγησης του πρώτου αεροπλανοφόρου της Τουρκίας και 
την επιχειρησιακή ένταξή του στις ναυτικές δυνάµεις της Τουρκίας.
Είναι φανερό ότι ένα τόσο προηγµένο οπλικό σύστηµα, το οποίο 
στην ουσία είναι αντίγραφο του ισπανικού αεροπλανοφόρου 
«Χουάν Κάρλος Ι», θα άλλαζε τον συσχετισµό των ναυτικών δυ-

νάµεων µεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας και θα εξασφά-
λιζε στον Πρόεδρο Ερντογάν ένα πρόσθετο µέσο για να ασκεί 
πίεση στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Εφόσον η επιβολή του εµπάργκο όπλων παραµένει προνόµιο 
των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εκτιµούσαµε 
ιδιαίτερα µια απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης που θα έ-
στελνε το σωστό πολιτικό µήνυµα στον Πρόεδρο Ερντογάν και 
στην Κυβέρνηση της Τουρκίας και θα βοηθούσε τη σταθεροποί-
ηση της κατάστασης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το «πάγωµα» το οποίο προτείνουµε θα έπρεπε κατά την άποψή 
µας να διατηρηθεί µέχρις ότου ο Πρόεδρος Ερντογάν και η Κυ-
βέρνηση της Τουρκίας αποφασίσουν να δώσουν προτεραιότητα 
στη βελτίωση των σχέσεων µε την Ελλάδα και την Κύπρο σύµ-
φωνα µε τις ευρωπαϊκές αρχές και τους κανόνες.

Με εκτίµηση,
Βαγγέλης Μεϊµαράκης, Επικεφαλής της Ευρωοµάδας της Νέας 
∆ηµοκρατίας
Νίκος Ανδρουλάκης, Επικεφαλής της Ευρωοµάδας του 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Λευτέρης Χριστοφόρου, Επικεφαλής της Ευρωοµάδας του ∆ΗΣΥ
∆ηµήτρης Παπαδάκης, Επικεφαλής της Ευρωοµάδας της Ε∆ΕΚ
Γεώργιος Κύρτσος, Ευρωβουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας

Πανοµοιότυπο είναι το κείµενο προς τον αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης, κ. Ιγκλέσιας.

Η πανδηµία ως καταλύτης µεγάλων αλλαγών

Το βιβλίο 
θα το βρείτε σε όλα 
τα βιβλιοπωλεία, καθώς 
και στα ηλεκτρονικά 
τους καταστήµατα:
www.klidarithmos.gr
www.public.gr
www.ianos.gr
www.politeianet.gr
www.e-shop.gr

INFO

Το βιβλίο 
θα το βρείτε σε όλα 

INFO
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Σ
το επίκεντρο της νέας παγκόσμιας κρίσης 
έχει βρεθεί η κλιματική αλλαγή, ένα θέμα 
που αναδείχθηκε ιδιαίτερα με αφορμή το 
ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού. 
Οι τρέχουσες συνθήκες ανέδειξαν με τον 
πλέον εμφατικό τρόπο τη σύνδεση των 

οικονομικών δραστηριοτήτων με τα μεγάλα θέματα 
του περιβάλλοντος και της προστασίας της βιοποικιλό-
τητας.
Όπως είναι γνωστό, η Ε.Ε. έχει θέσει ως στόχο να κα-
ταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 
2050, κάτι που απαιτεί ευρύ μετασχηματισμό της ευ-
ρωπαϊκής οικονομίας και σημαντικές επενδύσεις που 
θα χρηματοδοτήσουν τη μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αντίστοι-
χες κατευθύνσεις ακολουθεί και η ελληνική οικονομία, 
θέτοντας συγκεκριμένους στόχους για την ενεργειακή 
μετάβαση, ώστε να επιτύχει την πλήρη κατάργηση του 
λιγνίτη έως το 2028 και τη διείσδυση των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) κατά τουλάχιστον 35% 
(από 18% που είναι σήμερα) στο ενεργειακό μείγμα 
έως το 2030.

Το περιβάλλον κορυφαία προτεραιότητα
Εξάλλου, σύμφωνα με μια νέα πανευρωπαϊκή έρευνα, 
η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί πως 
πρέπει να γίνουν περισσότερα για το περιβάλλον και 
την ανακύκλωση μετά την πανδημία.

Η έρευνα, που διεξήχθη από τη βρετανική εταιρεία 
δημοσκοπήσεων Lucid σε 14 χώρες, καταγράφει μια 
τεκτονική αλλαγή στις προτεραιότητες των Ευρωπαίων 
πολιτών. Έτσι, το 86% πιστεύει πως είναι πιο σημαντι-
κό από ποτέ να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να 
ανακυκλώνουμε στη μετα-Covid-19 εποχή. Το 90% των 
Ελλήνων συμφωνεί με αυτή την άποψη, ενώ η Ελλάδα 
βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών –μαζί με 
την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο– που συγκέντρωσαν το υψηλότερο ποσοστό 
θετικών απαντήσεων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι, παρά 
την επιδείνωση των οικονομικών δεικτών που επέφε-
ρε η πανδημία, 52% των ερωτηθέντων πανευρωπαϊκά 
δεν θα έβαζαν την οικονομία πάνω από το περιβάλλον, 
αν θα έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα στα δύο. Στην Ελ-
λάδα, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 59%, στοιχείο με 
ιδιαίτερη βαρύτητα για μια χώρα που βίωσε δεκαετή 
οικονομική κρίση.
«Τα ευρήματα αυτά δείχνουν πως όλο και περισ-
σότεροι Ευρωπαίοι κατανοούν την ανάγκη να ανακυ-
κλώνουμε όσο πιο πολλά απορρίμματα γίνεται, ενώ ο 
Covid-19 απλώς επιτάχυνε την όλη διαδικασία. Οι πο-
λίτες αντιλαμβάνονται πλέον ξεκάθαρα πόσο επείγον 
είναι το πρόβλημα και είναι διατεθειμένοι να προ-
σπαθήσουν περισσότερο ώστε να μεταβούμε σε μια 
πραγματικά κυκλική οικονομία» δήλωσε ο David Van 
Heuverswyn, Director του Every Can Counts Europe.

Υποχρέωση όλων η ανακύκλωση
Ποιες είναι, όμως, οι αντιλήψεις των Ευρωπαίων πολιτών 
σχετικά με τη σημασία της ανακύκλωσης, σε μια εποχή 
που η κλιματική αλλαγή και η βιωσιμότητα του πλανήτη 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας;
Στην ερώτηση «Πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση 
για εσάς;», η ανακύκλωση είναι «πολύ ή εξαιρετικά 
σημαντική» για το 79% των Ευρωπαίων και για το 85% 
των Ελλήνων αντίστοιχα. Αν, δε, προσθέσουμε και το 
επιπλέον 13% των ερωτηθέντων που τη βρίσκουν «αρ-
κετά σημαντική», το άθροισμα των θετικών απαντήσε-
ων στην Ελλάδα φτάνει το 98%!
Επίσης, το 92% των Ευρωπαίων πιστεύει πως η ανα-
κύκλωση είναι υποχρέωση όλων των πολιτών, κάτι 
που βρίσκει σύμφωνο και το 95% των Ελλήνων. Τέλος, 
ένα συντριπτικό ποσοστό, που φτάνει το 91%, των Ευ-
ρωπαίων δηλώνει πως θα ήθελε να μπορεί να κάνει 
περισσότερα όσον αφορά την ανακύκλωση, με το 
αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να φτάνει το 96%. Η 
ανάγκη αυτή του κόσμου να προσπαθήσει περισσότε-
ρο για την ανακύκλωση αποτυπώνεται σε μεγάλο βαθ-
μό και στις σχετικές απαντήσεις των πολιτών της Ισπα-
νίας (92%), της Ρουμανίας (97%), της Ουγγαρίας (94%), 
της Ιταλίας (94%) και της Σερβίας (94%).

Η ανακύκλωση και οι  Έλληνες
Οι περιορισμοί στην καθημερινότητά μας λόγω 
Covid-19 έκαναν την ανακύκλωση δυσκολότερη για 
περίπου έναν στους δύο Έλληνες (45%). Παρά τις εμ-
φανείς δυσκολίες όμως, επτά στους δέκα (70%) δήλω-
σαν ότι κατάφεραν να ανακυκλώσουν περισσότερο 
τους τελευταίους μήνες σε σχέση με πριν.
Σε σχέση με τις συνήθειες ανακύκλωσης, τρεις στους 
τέσσερις Ευρωπαίους ανακυκλώνουν συχνά ή πάντα 
όλα τα είδη υλικών. Πιο αναλυτικά, για την Ελλάδα, το 
29% δηλώνει ότι ανακυκλώνει συχνά και το 47% όλα 
τα υλικά συσκευασίας, πάντα. Ενδιαφέρον επίσης πα-
ρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν την ανακύκλωση 
των κουτιών αλουμινίου. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος 
ανακύκλωσής τους στην Ευρώπη είναι στο 75%, ενώ 
στην Ελλάδα φτάνει το 65% (πηγή: MPE and European 
Aluminium, 2017). Παρ’ όλα αυτά, ένα 52% των Ελ-
λήνων που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύει πως 
πρέπει να ανακυκλώνουμε περισσότερα κουτιά αλου-
μινίου απ’ ό,τι τώρα, ενώ ένα 38% θεωρεί πως πρέπει 
να ανακυκλώνεται το 100%.

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων 
πολιτών θεωρεί πως πρέπει να 
γίνουν περισσότερα για το περι-
βάλλον και την ανακύκλωση μετά 
την πανδημία.

Ή κλιματική αλλαγή  
στο επίκεντρο



«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
- ΑΥΤΟΝΟΜΩ»

ΔΑΝΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΩΝ

Υποβολή αιτήσεων στο https://exoikonomo2020.gov.gr,
σταδιακά ανά περιοχή ξεκινώντας από τις 11/12/2020.

Μάθετε περισσότερα: www.piraeusbank.gr/exoikonomisi, Τ. 210 32 88 000 ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΥΡΙΟ

Όλοι θέλουν να
αναβαθμίσουν το σπίτι τους.
Κάθε σπίτι αναβαθμίζεται ενεργειακά με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δανειοδότηση μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. 
Αναβαθμίστε και εσείς την ενεργειακή απόδοση της κύριας κατοικίας σας και επωφεληθείτε από: 

 
     100% επιδότηση επιτοκίου στο ποσό του δανείου 

     Επιχορήγηση έως 85%* του κόστους εργασιών

     Κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων και του συμβούλου έργου

*Στις λιγνιτικές περιοχές υπάρχει προσαύξηση κατά 10%
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Επιχορήγηση µέσω ΕΣΠΑ
για φυσικό αέριο σε κατοικίες

Η 
ενεργειακή µετάβαση δεν 
είναι µια έννοια κενή πε-
ριεχοµένου. Το ενεργειακό 
τοπίο στην Ελλάδα µετασχη-
µατίζεται µε γοργούς ρυθ-

µούς. Άλλωστε στο Εθνικό Σχέδιο για την 
Ενέργεια και το Κλίµα έχουν τεθεί ιδιαί-
τερα φιλόδοξοι στόχοι για το µερίδιο των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην τε-
λική κατανάλωση ενέργειας.
Το φυσικό αέριο, ως καύσιµο «γέφυρα», 
είναι το µοναδικό συµβατικό ορυκτό καύ-
σιµο που δύναται να υποστηρίξει τη στα-
διακή µετάβαση σε καθαρότερες και απο-
δοτικότερες µορφές ενέργειας. Σύµφωνα 
µε τις προβλέψεις, η τελική κατανάλωση 
ενέργειας από φυσικό αέριο αναµένεται 
να αυξηθεί το 2030, σε σύγκριση µε τα ε-
πίπεδα του 2020, κατά 56% στον οικιακό 
τοµέα, κατά 31% στον τριτογενή τοµέα και 
κατά 264% στον τοµέα των µεταφορών.
Η επέκταση, λοιπόν, της διείσδυσης του 
φυσικού αερίου στους τελικούς κατανα-
λωτές αποτελεί επιβεβληµένη ανάγκη 
και προτεραιότητα. Για την επίτευξη του 
στόχου αυτού, είναι απαραίτητο να υπάρ-
χουν κίνητρα προς τους καταναλωτές από 
την πλευρά των εταιρειών διανοµής και 
της πολιτείας για επενδύσεις σε συστή-
µατα που ενισχύουν την εξοικονόµηση 
ενέργειας και µειώνουν το περιβαλλο-
ντικό αποτύπωµα. Αυτά τα κίνητρα, δε, 
είναι απαραίτητα ιδιαίτερα σε περιοχές 
όπου µέχρι σήµερα οι οικιακοί κατανα-
λωτές έχουν χαµηλή πρόσβαση στο φυ-
σικό αέριο.
Στο πλαίσιο αυτό, πολύ πρόσφατα ανακοι-
νώθηκε από το υπουργείο Ενέργειας η έ-
ναρξη του δεύτερου κύκλου προγράµµα-
τος επιχορήγησης για την αντικατάσταση 
οικιακών συστηµάτων θέρµανσης πετρε-
λαίου µε συστήµατα φυσικού αερίου στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόκειται 
για µια δράση συνολικού προϋπολογι-
σµού 4,69 εκατ. ευρώ, που αποσκοπεί 
στο να ενισχυθεί η εξοικονόµηση ενέρ-
γειας και να βελτιωθεί η ενεργειακή α-
πόδοση των νοικοκυριών σε 22 δήµους 
της Αττικής, στους οποίους σηµειώνεται 
χαµηλή διείσδυση του φυσικού αερίου. 
Στόχος του προγράµµατος είναι να επι-

• Ελευσίνας
• Κερατσινιού - ∆ραπετσώνας
• Κορυδαλλού
• Κρωπίας
• Μάνδρας - Ειδυλλίας
• Μοσχάτου - Ταύρου
• Νέας Ιωνίας
• Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας
• Νέων Λιοσίων (Ιλίου)
• Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη
• Παλλήνης - Γέρακα
• Πειραιώς
• Περιστερίου
• Πετρούπολης
• Φυλής
• Χαϊδαρίου

Ελπιδοφόρο παράδειγµα
Αναλαµβάνοντας την υλοποίηση του προ-
γράµµατος, σε συνδυασµό µε την επέκταση 
του δικτύου και την εφαρµογή νέων, ψηφι-
ακών τεχνολογιών για τη διασύνδεση των 
νοικοκυριών, η δράση της Ε∆Α Αττικής α-

τευχθεί µείωση των εκποµπών ρύπων, 
καθώς και να καταπολεµηθεί η ενεργει-
ακή φτώχεια µέσω της επιχορηγούµενης, 
σε ποσοστό από 65% έως 100%, αντικατά-
στασης των συστηµάτων θέρµανσης και 
σύνδεσης µε το δίκτυο φυσικού αερίου.
Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανά κατοι-
κία ξεκινά από τα 4.000 ευρώ και δύναται 
να φτάσει έως τα 21.500 ευρώ, ανάλογα 
µε την κατηγορία εγκατεστηµένης ισχύος 
του νέου συστήµατος θέρµανσης. Σε ό,τι 
αφορά το ποσοστό επιχορήγησης, αυτό 
ανέρχεται σε 65% του επιλέξιµου προϋ-
πολογισµού για ωφελούµενους µε ατο-
µικό εισόδηµα επιβολής εισφοράς αλλη-
λεγγύης έως 20.000 ευρώ και οικογενει-
ακό έως 30.000 ευρώ, ενώ στο 100% για 
τους δικαιούχους κοινωνικού εισοδήµα-
τος αλληλεγγύης.

Τέλος στην ενεργειακή 
αποµόνωση
Η Ε∆Α Αττικής, ως φορέας υλοποίησης 
του προγράµµατος, συµβάλλει στο να φτά-
σει το φυσικό αέριο στα νοικοκυριά 22 
δήµων της Αττικής, βάζοντας τέλος στην 
ενεργειακή τους αποµόνωση και στην ε-
νεργειακή ανισότητα µεταξύ δήµων της 
Περιφέρειας Αττικής.
Ο ρόλος της εταιρείας στην υλοποίηση 
του προγράµµατος έγκειται στο ότι έχει 
αναλάβει τη διαχείρισή του, από την υπο-
δοχή και τον έλεγχο των αιτήσεων µέχρι 
την πιστοποίηση και την καταβολή της ε-
πιχορήγησης στους δικαιούχους. Οι υπο-
ψήφιοι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 
28 Μαΐου 2021, ενώ η Ε∆Α Αττικής προ-
σφέρει αναλυτική και λεπτοµερή πλη-
ροφόρηση για όλα τα στάδια της διαδι-
κασίας του προγράµµατος και τον τρόπο 
καταβολής της επιχορήγησης.
Οι 22 δήµοι της Αττικής µε χαµηλή διείσ-
δυση φυσικού αερίου που συµµετέχουν 
στο πρόγραµµα είναι οι εξής:
• Αγίου ∆ηµητρίου
• Αγίων Αναργύρων - Καµατερού
• Αιγάλεω
• Ασπροπύργου
• ∆άφνης - Υµηττού
• ∆ιονύσου

ποτελεί ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο παρά-
δειγµα των προσπαθειών που γίνονται 
ώστε να βγουν από την ενεργειακή απο-
µόνωση ολόκληροι δήµοι, συνοικίες και 
γειτονιές και να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
φθηνότερη, αποδοτικότερη και ασφαλέ-
στερη ενέργεια. Η ενεργειακή µετάβαση 
της Ελλάδας ξεκινά από τη χρήση καθα-
ρότερων µορφών ενέργειας σε κάθε γει-
τονιά, σε κάθε δήµο, σε κάθε περιφέρεια. 
Τα βήµατα που γίνονται στη µεγαλύτερη 
περιφέρεια της χώρας µέσω της δραστη-
ριότητας της Ε∆Α Αττικής είναι ιδιαίτερα 
ελπιδοφόρα και αναµένεται η συνέχεια, 
ενώ η εταιρεία ήδη διεκπεραιώνει χιλιά-
δες αιτήµατα υποψηφίων δικαιούχων για 
συµµετοχή στο εν λόγω πρόγραµµα.
Σηµειώνεται πως οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να µάθουν περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά µε το πρόγραµµα επιδότησης 
µέσω της ιστοσελίδας edaattikis.gr ή ε-
ναλλακτικά καλώντας στα τηλέφωνα 213 
0882000 και 11322.

Η Ε∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 22 ∆ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.



ΣΥΝ  ΕΟΜΑΣΤΕ
με το φυσικό αέριο

Συνδεόμαστε

Περιβάλλονμε τoΟικονομίαμε την Ασφάλειαμε την Ευκολίαμε την Περιβάλλονμε τoΟικονομίαμε την Ασφάλειαμε την Ευκολίαμε την

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΡΑΕ

Συνδεόμαστε τώρα με το φυσικό αέριο και την ΕΔΑ Αττικής, που το διανέμει σε 
χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συνδεόμαστε με ένα σύγχρονο, ασφαλές και 
διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο διανομής. Συνδεόμαστε με την ΕΔΑ Αττικής, που 
είναι δίπλα μας με τεχνογνωσία και αξιοπιστία, για να δίνει λύση σε κάθε μας 
ενεργειακή ανάγκη. Συνδεόμαστε για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Δείτε στο edaattikis.gr αν το δίκτυο έφτασε στην περιοχή σας

400.000 συνδεδεμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις 

560 χλμ. στο πρόγραμμα επέκτασης δικτύου διανομής 

στα τέλη σύνδεσης
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ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 

ΤΟΜΕΑ

13.12.2020

Η 
ώρα των ανανεώσιµων πηγών ενέρ-
γειας (ΑΠΕ) έχει φτάσει. Άλλωστε αυτή 
η στροφή θεωρείται µονόδροµος, προ-
κειµένου να συγκρατηθεί η υπερθέρ-
µανση του πλανήτη και να µηδενιστούν 
έως το 2050 οι εκποµπές αερίων που 

επιδεινώνουν την κλιµατική αλλαγή.
Παράγοντες της αγοράς επισηµαίνουν ότι οι ΑΠΕ εί-
ναι πλέον απολύτως ανταγωνιστικές και έχει έρθει η 
ώρα, µετά από ένα µεταβατικό στάδιο, να ενταχθούν 
στην αγορά, προκειµένου να µειωθούν οι τιµές της 
ενέργειας. ∆εν είναι τυχαίο ότι ακόµη και πετρελαϊκές 
εταιρείες-κολοσσοί, όπως η BP, η Eni, η Shell, η Total, 
η Chevron, παρουσίασαν φέτος τις «πράσινες» στρατη-
γικές τους για τον περιορισµό της εξάρτησής τους από 
τα ορυκτά καύσιµα. Στην Ελλάδα οι ΑΠΕ, συνεπικου-
ρούµενες από το φυσικό αέριο, τείνουν να εξαλείψουν 
τον λιγνίτη από το ενεργειακό µείγµα.

Βροχή επενδύσεων
Με όχηµα τον κυβερνητικό σχεδιασµό για συµµετοχή 
των ΑΠΕ κατά 35% στην ακαθάριστη τελική κατανά-
λωση ενέργειας, θα απαιτηθούν επενδύσεις 43,8 δισ. 
ευρώ, εκ των οποίων τα 9 δισ. ευρώ αφορούν απο-
κλειστικά τις ΑΠΕ.
Πρωταγωνιστές είναι όλοι οι µεγάλοι ενεργειακοί 
όµιλοι της Ελλάδας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 
η ∆ΕΠΑ, εκ των πρωταγωνιστών στην αγορά φυσι-
κού αερίου, στο νέο της επιχειρησιακό σχέδιο για την 
πενταετία 2020-2024 προγραµµατίζει επενδύσεις 120 
εκατ. ευρώ προκειµένου να χτίσει ένα «πράσινο» χαρ-
τοφυλάκιο 240 MW.
Μεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα στον τοµέα των ΑΠΕ 

αλλά και της αποθήκευσης ενέργειας έχει σχεδιάσει 
και ο Όµιλος MYTILINEOS.
∆υναµική διείσδυση στις ΑΠΕ έχει βάλει ως στόχο και 
η ∆ΕΗ, η οποία θα επιχειρήσει εντός της επόµενης τριε-
τίας να καλύψει το κενό που θα αφήσει στην παραγωγή 
της η αποµάκρυνση από τον λιγνίτη. Σε συνεργασία µε 
σηµαντικούς εγχώριους και διεθνείς «παίκτες», όπως 
έχει δηλώσει ο επικεφαλής της επιχείρησης Γιώρ-
γος Στάσσης, σχεδιάζει να ξεπεράσει το 1 GW έως το 
2023 µέσα από µια δεξαµενή έργων –σε διαφορετικά 
αδειοδοτικά στάδια– περίπου 6 GW που ήδη διαθέτει 
στο χαρτοφυλάκιό της. Στα σκαριά βρίσκονται από τη 
∆ΕΗ έργα φωτοβολταϊκών πάρκων στην Πτολεµαΐδα 
(30 MW και 200 MW) και στη Μεγαλόπολη (50 MW). Να 
σηµειωθεί ότι η επιχείρηση έχει υπογράψει µνηµόνιο 
συνεργασίας µε τη γερµανική RWE για την υλοποίηση 
κοινής επένδυσης 2 GW φωτοβολταϊκών. Παράλληλα, 
η θυγατρική της ∆ΕΗ Ανανεώσιµες µαζί µε την εταιρεία 
Ηλέκτωρ του Οµίλου Ελλάκτωρ θα εκµεταλλευτούν τα 
γεωθερµικά πεδία σε Λέσβο, Μήλο, Κίµωλο, Πολύαι-
γο, Νίσυρο και Μέθανα.

Πακέτο µέτρων
Εν τω µεταξύ, η κυβέρνηση έχει προωθήσει πακέτο 
µέτρων για την εξυγίανση του λογαριασµού χρηµατο-
δότησης των ΑΠΕ και τη λειτουργία των ανανεώσιµων 
πηγών µε πιο ανταγωνιστικούς όρους, προς όφελος 
της οικονοµίας.
Στα µέτρα περιλαµβάνονται η επιβολή (ισόποσης) εφά-
παξ έκτακτης εισφοράς σε παραγωγούς ΑΠΕ και προ-
µηθευτές, η επιβολή πράσινου τέλους 0,03 ευρώ ανά 
λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς και η αξιοποίηση 
του οικονοµικού οφέλους που προκύπτει από τις δι-

ασυνδέσεις των νησιών υπέρ της στήριξης των ΑΠΕ. 
Θα υποβληθεί επίσης αίτηµα για τη χρηµατοδότηση του 
λογαριασµού των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) από το Ταµείο Ανά-
καµψης της Ε.Ε.
Στα διαρθρωτικά µέτρα περιλαµβάνονται:
1. Επέκταση των διαγωνιστικών διαδικασιών για έργα 
ΑΠΕ το αργότερο έως το 2024, µε διενέργεια έξι κοινών 
διαγωνισµών για αιολικά και φωτοβολταϊκά, µε ποσό-
στωση ανά τεχνολογία και δηµοπρατούµενη ισχύ 350 
MW σε καθέναν από αυτούς (2,1 GW συνολικά).
2. Από την 1η Ιανουαρίου του 2021 όλες οι νέες αιτή-
σεις για «µικρά» φωτοβολταϊκά ισχύος κάτω των 500 
kW (συµπεριλαµβανοµένων των αιτήσεων που δεν θα 
έχουν πληρότητα ως την 1η Ιανουαρίου του 2021) θα 
υποχρεούνται να συµµετάσχουν σε ανταγωνιστική δι-
αδικασία για να «κλειδώσουν» τιµή. Οι διαγωνισµοί για 
τα µικρά φωτοβολταϊκά θα γίνονται σε µια ειδική, απλο-
ποιηµένη και φιλική στον χρήστη πλατφόρµα που θα 
διασφαλίζει την ευχερή πρόσβαση και χρήση απ’ όλους. 
Ειδικό καθεστώς για την κατηγορία αυτή θα προβλέπε-
ται για τους κατοίκους των λιγνιτικών περιοχών.
3. Από την 1η Ιανουαρίου του 2021 το όριο ισχύος των 
18 MW για τη λήψη λειτουργικής ενίσχυσης εκτός 
ανταγωνιστικής διαδικασίας καταλαµβάνει αποκλειστι-
κά τα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων στις οποίες 
συµµετέχουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού ή περισσότερα 
από 60 µέλη (εκ των οποίων τουλάχιστον τα 50 είναι 
φυσικά πρόσωπα).
4. Οι εκκρεµείς αιτήσεις από ιδιώτες για φωτοβολταϊκά 
ισχύος κάτω των 500 kW που έχουν καταστεί πλήρεις 
ως το τέλος του έτους και περιµένουν όρους σύνδεσης 
από τον ∆Ε∆∆ΗΕ λαµβάνουν προθεσµία υπογραφής 
σύµβασης µε το ∆ΑΠΕΕΠ έως την 31η ∆εκεµβρίου 
2021 για να «κλειδώσουν» τιµή εκτός διαγωνισµών.
5. Στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, στο 
εξής θα προτεραιοποιούνται προτάσεις ΑΠΕ µε ελάχι-
στο προϋπολογισµό τα 100 εκατ. ευρώ που αφορούν 
συστήµατα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εγκα-
τάσταση θαλάσσιων αιολικών πάρκων, παραγωγή 
«πράσινου» υδρογόνου κ.ά. Έργα συµβατικών τεχνο-
λογιών ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και αιολικά) θα θεωρού-
νται επιλέξιµα υπό προϋποθέσεις.
6. Προχωρά η αναθεώρηση του χωροταξικού πλαισί-
ου για τις ΑΠΕ, που θα λαµβάνει υπόψη αφενός µεν τις 
νέες τεχνολογίες και τις νέες µορφές ΑΠΕ, αφετέρου 
δε τις περιοχές µε ιδιαιτερότητες.

Η κυβέρνηση έχει προωθήσει πα-
κέτο µέτρων για τη λειτουργία των 
ανανεώσιµων πηγών µε πιο αντα-
γωνιστικούς όρους, προς όφελος 
της οικονοµίας.

Μονόδροµος 
η επιστροφή στις ΑΠΕ
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Η Protergia κάνει 
το αδύνατο να συµβεί

H Protergia, ο Τοµέας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 
και Φυσικού Αερίου της 
MYTILINEOS, µαζί µε τον 
Γιάννη Αντετοκούνµπο για 
ένα πιο φωτεινό µέλλον.

Η 
πανδηµία του κορονοϊού 
έφερε στην επιφάνεια ένα 
θέµα που οι περισσότεροι 
προσπαθούσαν να κρύ-
ψουν κάτω από το χαλάκι: 

την κλιµατική αλλαγή και την ανάγκη 
προστασίας του περιβάλλοντος.
Σειρά επιστηµονικών µελετών δείχνουν 
ότι η κλιµατική αλλαγή, σε συνδυασµό 
µε άλλες περιβαλλοντικές διαταραχές, 
θα διευκολύνει την ανάπτυξη περισσό-
τερων, εντελώς νέων, λοιµώξεων, όπως 
η νόσος Covid-19. Άλλωστε και ο Παγκό-
σµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει 
πως τα µοντέλα µετάδοσης λοιµωδών 
νοσηµάτων θα µεταβληθούν ως συνέ-
πεια της κλιµατικής αλλαγής. Εποµένως 
κρίνεται απαραίτητη η ανάληψη άµεσων 
δράσεων για τη µετάβαση σε µια οικονο-
µία που θα σέβεται το περιβάλλον, που 
θα προστατεύει το περιβάλλον, ώστε το 
µέλλον να είναι το καλύτερο δυνατό για 
όλους. ∆ιότι, για να είναι το µέλλον φω-
τεινό, πρέπει να είναι και φιλικό προς το 
περιβάλλον.
Σε αυτό το µήνυµα επικεντρώνεται και η 
νέα διαφηµιστική καµπάνια της Protergia, 
που είναι ο τοµέας ενέργειας και φυσι-
κού αερίου της MYTILINEOS, της µεγα-
λύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας.

Το αδύνατο… δυνατό
Αυτή τη φορά η Protergia έκανε το αδύ-
νατο να συµβεί. Ζήτησε από τον Γιάννη 
Αντετοκούνµπο, έναν από τους κορυ-
φαίους παίκτες στο µεγαλύτερο πρωτά-

νάδες ΑΠΕ (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί 
σταθµοί και µικρά υδροηλεκτρικά έργα).
Η MYTILINEOS, µέσω της Protergia, δρα-
στηριοποιείται στην προµήθεια ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, προσφέ-
ροντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρε-
σίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού 
ρεύµατος και φυσικού αερίου, µε περισσό-
τερες από 250.000 παροχές σε ολόκληρη 
τη χώρα.
Ο εξελιγµένος τρόπος που η Protergia προ-
σφέρει τα προϊόντα της ανοίγει έναν και-
νούργιο δρόµο µε νέες δυνατότητες για χι-
λιάδες σπίτια και επιχειρήσεις. Έναν δρόµο 
γεµάτο δυνατότητες, όπου όλα µπορούν 
να γίνουν πραγµατικότητα.

H πράσινη ενέργεια
Η Protergia γνωρίζει πολύ καλά ότι το µέλ-
λον είναι οι ΑΠΕ, δηλαδή οι εναλλακτικοί 
τρόποι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

θληµα µπάσκετ του κόσµου, να κάνει το 
δικό του time-out και να βγει για λίγο έξω 
από τα γήπεδα.
Στη νέα διαφηµιστική καµπάνια της 
Protergia o Γιάννης Αντετοκούνµπο παίρ-
νει για πρώτη φορά έναν ρόλο όπου δεν 
είναι ο υπεράνθρωπος αθλητής που όλοι 
ξέρουµε. Είναι ένας νέος άνθρωπος που 
ανησυχεί για το µέλλον και θέλει πάνω 
απ’ όλα να φροντίσει αυτό το µέλλον να 
είναι το καλύτερο δυνατό για όλους και 
φυσικά για την οικογένειά του.
Μακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας, 
βρίσκει τον χρόνο για να σκεφτεί και να ε-
παναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του. 
∆ίπλα στη φύση δηµιουργεί κάτι ουσια-
στικό µε τα χέρια του. Κάτι που έχει αξία 
να περάσει στην επόµενη γενιά. Και δεν 
είναι τόσο η κατασκευή που δείχνει τον 
δρόµο προς το µέλλον όσο ο τρόπος σκέ-
ψης. Ένα µέλλον, για να είναι πραγµατικά 
φωτεινό, πρέπει να είναι και φιλικό προς 
το περιβάλλον. Γιατί το µέλλον της ενέρ-
γειας είναι πλέον το µέλλον όλων µας.

Νέος δρόµος για εταιρείες 
και νοικοκυριά
Η Protergia, µε ενεργειακό χαρτοφυλάκιο 
δυναµικότητας 1.200 MW θερµικών µονά-
δων και 222 MW ανανεώσιµων πηγών ε-
νέργειας (ΑΠΕ), καλύπτει άνω του 10% της 
εγχώριας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις ηλεκτρο-
παραγωγικές µονάδες της MYTILINEOS, 
στις οποίες περιλαµβάνονται µονάδες πα-
ραγωγής µε καύσιµο φυσικό αέριο και µο-

χωρίς τη χρήση συµβατικών καυσίµων. Κι 
αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που χαρίζει 
στις ΑΠΕ τρία βασικά πλεονεκτήµατα σε 
σχέση µε τα συµβατικά καύσιµα:
1. ∆εν εξαρτώνται από πόρους που εξα-
ντλούνται.
2. ∆εν ρυπαίνουν το περιβάλλον, καθώς 
δεν απαιτείται η καύση τους και δεν προ-
καλούν άλλου είδους απόβλητα.
3. ∆εν απαιτούν εξόρυξη ή άντληση, άρα 
παρέµβαση στο φυσικό περιβάλλον.
Ο τοµέας της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ αποτελεί έναν από 
τους πλέον δυναµικούς και ταχέως α-
ναπτυσσόµενους τοµείς της παγκόσµιας 
οικονοµίας, δεδοµένου ότι χαρακτηρί-
ζεται από:
•  Τη χρονική δέσµευση και υποχρέωση 

µεγάλης αύξησης παραγόµενης ενέρ-
γειας από ΑΠΕ, προκειµένου να επιτευ-
χθούν οι συµβατικές υποχρεώσεις της 
χώρας µας ως προς την αντιµετώπιση 
της κλιµατικής αλλαγής.

•  Το υψηλό εκµεταλλεύσιµο δυναµικό 
ΑΠΕ (αιολικό, υδροηλεκτρικό, ηλιακό, 
βιοµάζα κ.ά.), που µπορεί να αξιοποιη-
θεί υπό τεχνικοοικονοµικά ανταγωνι-
στικούς και βιώσιµους όρους.

•  Τη σταδιακή εξάντληση των αποθεµάτων 
των συµβατικών ενεργειακών πόρων 
(λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο).

•  Την ανάπτυξη αξιόπιστων και εµπορικά 
ώριµων και ανταγωνιστικών τεχνολογι-
κών εφαρµογών για την οικονοµική εκ-
µετάλλευση των ανεξάντλητων πόρων 
ΑΠΕ, µε σεβασµό προς το περιβάλλον.
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Τ
ην ελληνική κοινή γνώμη απασχόλησε, 
σε σχέση με τη σύνοδο κορυφής των 
«27», κυρίως η απάντηση στην τουρκική 
επιθετικότητα. Η απάντηση αυτή έχει και 
μία ενδιαφέρουσα ενεργειακή, οικονομι-
κή διάσταση που αναδεικνύει προβλήμα-

τα και ευκαιρίες στον ενεργειακό τομέα.
Εξαιρετικά σημαντική για το μέλλον της Ε.Ε. και της Ελ-
λάδας ήταν και η συνεννόηση των ηγετών να προχω-
ρήσουν τη λειτουργία και χρηματοδότηση του Ευρω-
παϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, αφού πρώτα η Πολωνία 
και η Ουγγαρία απέσυραν το βέτο που είχαν θέσει, σε 
μια προσπάθεια να αποφύγουν τη σύνδεση των ευρω-
παϊκών χρηματοδοτήσεων με τον σεβασμό των κανό-
νων του κράτους δικαίου.

Στοχευμένες κυρώσεις
Η Ε.Ε. προχώρησε στην αυστηροποίηση των κυρώ-
σεων που ήδη έχει επιβάλει στην Τουρκία, σε βάρος 
τουρκικών επιχειρήσεων και παραγόντων που εμπλέ-
κονται στην παράνομη προσπάθεια εκμετάλλευσης του 
ενεργειακού πλούτου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι κυρώσεις αυτές δεν ικανοποίησαν σημαντικό τμήμα 
της ελληνικής κοινής γνώμης, που ήθελε μια πιο δρα-
στική παρέμβαση σε βάρος της τουρκικής οικονομίας. 
Είναι γνωστό ότι η Ε.Ε. είναι ένα σύνθετο και ατελές 
οικονομικό, πολιτικό οικοδόμημα και αντιμετωπίζει 
όλα τα προβλήματα βήμα-βήμα και σε βάθος χρόνου. 
Αυτός είναι ένας από τους λόγους που μένει πίσω στον 
ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ και την Κίνα, οι οποίες κινού-
νται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.
Οι κυρώσεις που θα θίξουν το σύνολο σχεδόν της τουρ-
κικής οικονομίας είναι πολύ δύσκολο να εγκριθούν. Η 
Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και άλλα κράτη-μέλη δεν 
θέλουν να δοκιμάσουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία. 
Υπάρχει ένας πρόσθετος λόγος, που είναι η μετάβαση 

από τον Τραμπ στον Μπάιντεν. Είναι λογικό να θέλουν 
να συντονιστούν οι Ευρωπαίοι με τους Αμερικανούς 
σε όλα τα ζητήματα στρατηγικής σημασίας, όπως είναι 
η εξέλιξη της δύσκολης σχέσης με την Τουρκία.
Οι κυρώσεις, πάντως, στον ενεργειακό τομέα έχουν 
μεγάλη οικονομική και πολιτική σημασία. Από τη στιγ-
μή που τουρκικές εταιρείες και Τούρκοι παράγοντες 
μπαίνουν στη μαύρη ευρωπαϊκή λίστα, ματαιώνεται 
στην πράξη κάθε προσπάθεια της Τουρκίας να εκμε-
ταλλευτεί ενεργειακό πλούτο που δεν της ανήκει. Δεν 
υπάρχουν εξειδικευμένες διεθνείς εταιρείες και πολυ-
εθνικές της ενέργειας που θα θελήσουν να συνεργα-
στούν με τον Ερντογάν και τους ανθρώπους του εκτός 
διεθνούς νομιμότητας και βάζοντας σε κίνδυνο την οι-
κονομική συνεργασία τους με την Ε.Ε.
Κατά συνέπεια, τα ερευνητικά σκάφη και τα γεωτρύπα-
να της Τουρκίας, τα οποία περιφέρονται στην κυπριακή 
ΑΟΖ, κάνουν κυριολεκτικά μια τρύπα στο νερό σε ό,τι 
αφορά την τουρκική οικονομία, που περνά μια δύσκο-
λη περίοδο.
Η παρουσία τους περιορίζεται στην αμφισβήτηση της 
εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμά-
των της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν 

έχει οικονομικό νόημα. Απλώς δείχνει την κακή πολι-
τική διάθεση του Ερντογάν και των συνεργατών του, 
γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να περάσουμε 
κάποτε σε μια νέα φάση κυρώσεων για το σύνολο της 
τουρκικής οικονομίας.
Ακόμη και να μη φτάσουμε ποτέ στις ευρωπαϊκές κυ-
ρώσεις για το σύνολο της τουρκικής οικονομίας, η ζη-
μιά που γίνεται σε βάρος της είναι σημαντική. Το κλίμα 
οικονομικής και επιχειρηματικής αστάθειας που δημι-
ουργείται οδηγεί στις κυρώσεις των διεθνών αγορών, 
που μπορεί να είναι αυστηρότερες από τις ενδεχόμε-
νες ευρωπαϊκές κυρώσεις. Παρατηρούμε ματαίωση 
μεγάλων ξένων επενδύσεων στην Τουρκία, απόσυρ-
ση κεφαλαίων, έλλειψη συναλλάγματος, διολίσθηση 
του εθνικού νομίσματος. Παράλληλα, εξελίσσονται, με 
απόφαση της Γερουσίας και του Κογκρέσου, οι αμε-
ρικανικές κυρώσεις για την προμήθεια των ρωσικών 
πυραύλων S-400 από την Τουρκία.
Το ευρωπαϊκό ενεργειακό μπλόκο στον Ερντογάν βά-
ζει τέλος στις τουρκικές αυταπάτες για έξοδο από την 
οικονομική κρίση μέσω της λεηλασίας του ενεργεια-
κού πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, 
βάζει τα πράγματα στη θέση τους και σε ό,τι αφορά 
την ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας. Ο αγωγός 
φυσικού αερίου EastMed προκαλεί ενδιαφέρουσες 
συζητήσεις και αναδεικνύει το καλό επίπεδο σχέσεων 
Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου. Είναι πολύ αμφί-
βολο όμως ότι είναι οικονομικά βιώσιμος. Επιπλέον, η 
πράσινη στροφή της Ε.Ε., στην οποία έδωσε νέα ώθη-
ση η σύνοδος κορυφής των «27», κάνει απαγορευτική 
τη μεσο-μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση από ευρω-
παϊκούς πόρους.

Η σύνοδος κορυφής αποδόμησε τα 
ενεργειακά παραμύθια του Ερντογάν.

Αλλάζουν  
οι αριθμοί στον 
ενεργειακό 
τομέα

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ  
ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η σύνοδος κορυφής 
προετοίμασε 
σημαντικές εξελίξεις.
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Πράσινο φως για το Ταµείο Ανάκαµψης
Η γερµανική προεδρία έκανε τις απαραίτητες κινήσεις 
και τους αναγκαίους συµβιβασµούς κι έτσι άνοιξε ορι-
στικά ο δρόµος για τη λειτουργία και τη χρηµατοδότηση 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης. Τα 32 δισ. που 
έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα θα χρηµατοδοτήσουν τη 
δυναµική ανάκαµψη και την αναδιάρθρωση της οικο-
νοµίας της στη διάρκεια της επόµενης εξαετίας.
Η ολιγόµηνη καθυστέρηση εξαιτίας του προσωρινού 
βέτο της Πολωνίας και της Ουγγαρίας οδηγεί αναγκαστι-
κά στην εκταµίευση των πρώτων µεγάλων κονδυλίων 
στο β΄ εξάµηνο του 2021 αντί για το α΄, που ήταν ο αρχι-
κός σχεδιασµός. Επιβεβαιώνεται σε αυτό, όπως και σε 
όλα τα άλλα θέµατα, ότι η Ε.Ε. κινείται –αναγκαστικά– µε 
µικρή ταχύτητα. Στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών 
ξεπεράστηκε, ύστερα από τη σχετική καθυστέρηση, το 
πρόβληµα µε το βέτο της Πολωνίας και της Ουγγαρίας. 
Προχώρησαν –πολύ διστακτικά– οι κυρώσεις, άµεσες 
και ενδεχόµενες, έναντι της Τουρκίας, διαπιστώθηκε ότι 
τελειώνει ο χρόνος σε ό,τι αφορά την επιλογή µεταξύ ορ-
γανωµένου και σκληρού Brexit, καθυστέρησε η έναρ-
ξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε Αλβανία και 
Βόρεια Μακεδονία εξαιτίας του αιφνίδιου προεκλογικού 
βέτο που πρόβαλε ο Μπορίσοφ.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενεργειακή δι-
άσταση του Ταµείου Ανάκαµψης. Προσφέρει τη δυ-
νατότητα στην ελληνική κυβέρνηση να οργανώσει και 
να διευκολύνει, µε τη βοήθεια και του ΕΣΠΑ, µεγάλες 
επενδύσεις που θα συµβάλουν στην ενεργειακή-πρά-
σινη µετάβαση και στην ανάπτυξη της οικονοµίας.
Οι αριθµοί είναι εντυπωσιακοί µε τα µέτρα της ελλη-
νικής οικονοµίας. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει καταθέσει αιτήµατα για εντάξεις 
διαφόρων έργων, αξίας περίπου 4 δισ. ευρώ.
Υπάρχουν επίσης προτάσεις για δανειοδοτήσεις έργων 
ΑΠΕ, της τάξης των 10 δισ. ευρώ, από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Ανάκαµψης.
Η κυβέρνηση διεκδικεί επίσης 3 δισ. ευρώ για την 
ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων.
Από το Ταµείο Ανάκαµψης θα επιδιωχθεί και η χρη-
µατοδότηση της διασύνδεσης του ηλεκτρικού δικτύου 
µε την Κρήτη και τα νησιά µε 600 εκατ. ευρώ, της ανά-
πτυξης της υποδοµής για την ηλεκτροκίνηση και της 
δηµιουργίας κινήτρων για στροφή προς τα ηλεκτρικά 
οχήµατα µε 400 εκατ. ευρώ.
Θα υποβληθεί και αίτηµα για δάνειο ύφους 850 εκατ. 
ευρώ για την προµήθεια «έξυπνων» µετρητών για τις 
ανάγκες του ∆Ε∆∆ΗΕ.
Σύµφωνα µε κυβερνητικές εκτιµήσεις, η Ελλάδα µπο-
ρεί να εξασφαλίσει την περίοδο 2021-2026 οικονοµικές 
ενισχύσεις 6,2 δισ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση της 
πράσινης µετάβασης.
Με τις αποφάσεις που πήρε η σύνοδος κορυφής ανοί-
γει ο δρόµος για να εισρεύσουν γύρω στα 5,5 δισ. ευρώ 
στην ελληνική οικονοµία, µέσω του Ταµείου Ανάκαµ-
ψης, εντός του 2021. Το οικονοµικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά 
τουλάχιστον 2,1 ποσοστιαίες µονάδες στη διάρκεια του 
επόµενου έτους, µε τις επενδύσεις στον ενεργειακό το-
µέα να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ελληνικά παράδοξα
Έχει προετοιµαστεί το έδαφος για την ενεργειακή ανα-
βάθµιση και την πράσινη µετάβαση της χώρας. ∆υ-
στυχώς, όµως, υπάρχουν λάθη και παραλείψεις στην 
πολιτική που εφαρµόζεται, που εκφράζουν τις ιδιαι-
τερότητες της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. 
Χαρακτηριστικό το παράδειγµα της ηλεκτρικής διασύν-
δεσης της Κρήτης, η οποία δεν προωθείται µε ολοκλη-
ρωµένο τρόπο. Επιδίωξη θα έπρεπε να είναι η Κρήτη 
να συµβάλλει µε τη δική της παραγωγή ενέργειας στην 
κάλυψη των εθνικών αναγκών. Αυτό θα µπορούσε να 
γίνει µε την ανάπτυξη των ανεµογεννητριών, των φω-
τοβολταϊκών, µικρών υδροηλεκτρικών έργων, ακόµη 
και βιοκαυσίµων. Στόχος δεν πρέπει να είναι η κάλυψη 
των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης µέσω της δια-
σύνδεσης ακόµη και µε εισαγωγές από την Αλβανία, 
αλλά η µετατροπή της –µε τη βοήθεια της διασύνδε-
σης– σε πλεονασµατική, σε ό,τι αφορά την παραγωγή 
ενέργειας, σε σχέση µε την κατανάλωση.
Μια άλλη µεγάλη ενεργειακή ευκαιρία που παραµένει 
αναξιοποίητη είναι η διασύνδεση της ∆ωδεκανήσου, 
αξιοποιώντας και το υπό κατασκευή δίκτυο των Κυ-
κλάδων. Η διασύνδεση αυτή θα περιορίσει την παρα-
γωγή ενέργειας µε ρυπογόνο ντίζελ, θα µειώσει σταδι-
ακά το κόστος και θα απαλλάξει τα ∆ωδεκάνησα από 
την ενεργειακή εξάρτηση από την… Τουρκία.
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχα την ευκαιρία να 
έρθω σε επαφή µε ειδικούς και επενδυτές από διά-
φορες χώρες, όπως είναι η Γερµανία, η Νορβηγία και 
η ∆ανία, οι οποίοι αδυνατούν να αντιληφθούν γιατί η 
Ελλάδα δεν έχει δηµιουργήσει αιολικά πάρκα σε θα-
λάσσιες περιοχές. Τέτοιου είδους προσπάθειες προ-
σκρούουν συνήθως σε τοπικές αντιδράσεις, µε το 
σκεπτικό ότι αλλοιώνεται το τοπίο και υφίσταται βλάβη 
ο τουρισµός, ενώ είναι φανερό ότι µπορούν να οργα-
νωθούν η ενεργειακή αναβάθµιση και η πράσινη µετά-
βαση µε απόλυτο σεβασµό σε πραγµατικά τουριστικές 

περιοχές και στην προοπτική τους.
Σε ιστορία χαµένων ευκαιριών εξελίσσεται, προς 
το παρόν, και η παραγωγή βιοντίζελ στη χώρα µας. 
Λείπουν επίσης, µε µία βασική εξαίρεση, οι µεγάλες 
επενδύσεις για παραγωγή µπαταριών και συστηµάτων 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Για να αξιοποιήσουµε πλήρως τις ευρωπαϊκές ευκαι-
ρίες στον ενεργειακό τοµέα θα πρέπει να ενισχύσουµε 
την παραγωγική, βιοµηχανική βάση. ∆ιαφορετικά, η 
πράσινη µετάβαση θα συνοδευτεί µε υψηλή ανεργία 
και οικονοµική και κοινωνική υποβάθµιση ολόκληρων 
περιοχών. Άλλωστε η πτώση-ρεκόρ του ελληνικού 
ΑΕΠ κατά τη διάρκεια του γ΄ τριµήνου του 2020 και στο 
σύνολο της περιόδου της πανδηµίας µάς στέλνει το µή-
νυµα ότι αν δεν οργανώσουµε µια µεγάλης κλίµακας 
προσπάθεια υπέρ της βιοµηχανίας, το οικονοµικό µας 
µέλλον θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η ανάκαµψη του 
τουριστικού τοµέα στα προ Covid-19 επίπεδα µπορεί να 
χρειαστεί τέσσερα ή και πέντε χρόνια, ενώ ο τουρισµός 
και οι υπηρεσίες προβλέπεται να είναι στους χαµένους 
του νέου διεθνούς καταµερισµού εργασίας.
Η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση είναι εξασφαλισµένη, 
το επενδυτικό ενδιαφέρον σοβαρών ελληνικών και 
ξένων εταιρειών είναι µεγάλο, οι επενδύσεις ενερ-
γειακής υποδοµής µπορούν σε πολλές περιπτώσεις 
να αποσβεστούν µε µεγάλη ταχύτητα. ∆εν είναι η ώρα 
για τις γνωστές ιδιαιτερότητες, αδικαιολόγητες τοπικές 
αντιδράσεις και καθυστερήσεις που διώχνουν τους 
επενδυτές, αλλά για γρήγορες και αποτελεσµατικές 
κινήσεις.
Οι ευκαιρίες πρέπει να αξιοποιηθούν σε ένα πλαίσιο 
ελέγχου του ενεργειακού κόστους, το οποίο παραµέ-
νει συγκριτικά υψηλό σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες και λειτουργεί, σε πολλές περιπτώσεις, σε βά-
ρος της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και του 
επενδυτικού κλίµατος.

Εντυπωσιακή 
η ενεργειακή 
διάσταση του 
Ευρωπαϊκού 
Ταµείου 
Ανάκαµψης.
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Σ
τη διάθεση των πολιτών είναι το πρόγραμ-
μα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ». Πρόκειται 
για ένα πρόγραμμα που ωφελεί πολύ κό-
σμο, τόσο αυτούς που θέλουν να κάνουν 
παρεμβάσεις στα σπίτια τους όσο και αυ-
τούς που εργάζονται γύρω από το πρό-

γραμμα.
Η επιδότηση αρχίζει από 35% και φτάνει μέχρι και το 
95%, ενώ αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων με ατομικό εισό-
δημα από 50.000 έως 90.000 ευρώ και οικογενειακό 
εισόδημα από 70.000 έως 120.000 ευρώ. Η επιδότηση 
αφορά αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, έξυπνο φωτισμό, ανα-
βάθμιση ασανσέρ και φωτισμού και φορτιστές οχημά-
των.
Στο νέο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν 60.000 
κατοικίες. Το ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται στα 
900 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών που θα δη-
μιουργηθεί, δεδομένου ότι το πρόγραμμα στηρίζει το 
περιβάλλον και την οικονομία, υπολογίζεται στα 1,5 δισ. 
ευρώ. Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων εκτιμάται ότι 
θα μειώσει την έκλυση αερίων του θερμοκηπίου κατά 
περισσότερους από 200.000 τόνους, ενώ θα εξοικονο-
μηθούν περισσότερες από 900.000 μεγαβατώρες ενέρ-
γειας.
«Στα προηγούμενα “Εξοικονομώ” μπορούσε κανείς 
να κάνει τις γνωστές παρεμβάσεις, όπως κουφώματα. 
Στο καινούργιο “Εξοικονομώ” θέλαμε να δώσουμε τη 

δυνατότητα να προκύψει και κάποια ενεργειακή αυτο-
νομία. Όπως να βάλει ένα φωτοβολταϊκό ή μια μικρή 
μπαταρία. Να βάλει έξυπνα συστήματα στο σπίτι. Πρέ-
πει να πετύχουμε μια σημαντική ενεργειακή εξοικονό-
μηση ως χώρα και να αλλάξει η κουλτούρα μας στον 
τρόπο που καταναλώνουμε την ενέργεια» εξήγησε 
πρόσφατα η γ.γ. του υπουργείου Ενέργειας, Αλεξάνδρα 
Σδούκου.
Πάντως, στα σχέδια του υπουργείου περιλαμβάνεται 
και η υλοποίηση νέου προγράμματος «Εξοικονόμη-
ση κατ’ Οίκον» το 2021 από τα χρήματα του Ταμείου 
Ανάκαμψης. Έτσι, όσοι δεν προλάβουν τώρα να προ-
ετοιμάσουν τους φακέλους τους θα έχουν ακόμα μία 
ευκαιρία από την άνοιξη.

Το χρονοδιάγραμμα
Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεων, όπως 
έχει ήδη ανακοινωθεί, ανά περιφέρεια έχει ως εξής:
• Θεσσαλίας: 20.01.2021
• Ηπείρου και Ιονίων Νήσων: 11.12.2020
• Αττικής: 14.12.2020
• Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου: 16.12.2020
• Δυτικής Ελλάδας: 18.12.2020
• Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου: 21.12.2020
• Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 11.01.2021
• Δυτικής Μακεδονίας: 13.01.2021
• Κεντρικής Μακεδονίας: 15.01.2021
• Πολυκατοικίες: 18.01.2021 σε όλη την επικράτεια
Σημειώνεται ότι το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις πε-
ριφέρειες της Βορείου Ελλάδας, όπου τα προβλήματα 
με τον κορονοϊό είναι εντονότερα, μετατέθηκε στο τέ-
λος.

Τα 5 βήματα
Για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονο-
μώ» απαιτούνται πέντε βήματα:
1. Τηλεφωνική επικοινωνία με έναν ενεργειακό επι-
θεωρητή. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα παράσχει τα 
βασικά στοιχεία προκειμένου ο επιθεωρητής να διαπι-
στώσει αν πληρούνται οι κύριες προϋποθέσεις.
2. Αφού ο ιδιοκτήτης πάρει το πράσινο φως, θα πρέπει 
να κανονιστεί ένα ραντεβού, ώστε ο ενεργειακός επι-

Στα σχέδια του υπουργείου Ενέρ-
γειας περιλαμβάνεται και η υλοποί-
ηση νέου προγράμματος «Εξοικο-
νόμηση κατ’ Οίκον» το 2021 από τα 
χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Έτοιμο το «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»
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θεωρητής να κάνει αυτοψία στο ακίνητο. Ο ιδιοκτήτης 
θα εξηγήσει ποιες παρεμβάσεις τον ενδιαφέρουν, ενώ 
ο ενεργειακός επιθεωρητής θα καταθέσει, χωρίς να 
επιβάλει, τις δικές του προτάσεις.
3. Στη συνέχεια ο ενεργειακός επιθεωρητής θα αρχίσει 
τη μελέτη για τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, ού-
τως ώστε να διαπιστώσει εάν μπορούν να επιτευχθούν 
οι στόχοι. Αν ναι, προχωρά στη σύνταξη της πρότασης 
των παρεμβάσεων και στην αίτηση.
4. Σειρά έχει η υποβολή της αίτησης, που συνήθως γί-
νεται από τον σύμβουλο έργου. Συνήθως σε αυτό το 
στάδιο ο ιδιοκτήτης μαθαίνει αν θα ενταχθεί ή όχι στο 
«Εξοικονομώ - Αυτονομώ». Τότε βγαίνει και η από-
φαση δέσμευσης χρημάτων και μετά από έναν μήνα, 
ουσιαστικά, ξεκινούν οι εργασίες.
5. Στο τελευταίο βήμα αρχίζουν οι εργασίες.

Τα τραπεζικά προγράμματα
Στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» συμμετέ-
χουν και οι τράπεζες, παρέχοντας δάνεια για την υλο-
ποίηση των επιλέξιμων παρεμβάσεων με ευνοϊκούς 
όρους.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς προ-
σφέρει τη δυνατότητα παροχής δανείου έως 26.675 
ευρώ με επιτόκιο 4%, διάρκειας 4,5 ή 6 μηνών. Στα συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα είναι η 100% επιδότηση δανεί-
ου, η επιχορήγηση στο κόστος των παρεμβάσεων και 
η μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος.
Το ύψος του αιτούμενου δανείου εξαρτάται από τις πα-
ρεμβάσεις που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν και 
την οικονομική δυνατότητα του πελάτη για την ομαλή 
αποπληρωμή του δανείου.
Αφού ο ενδιαφερόμενος λάβει την οικονομική προέ-
γκριση, η τράπεζα θα τον ενημερώσει για τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει της διαδικασίας 
του προγράμματος. Σε περίπτωση που το επιθυμεί, το 
πρόγραμμα καλύπτει δαπάνη για αμοιβή συμβούλου 
έργου έως 250 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα και 
έως 800 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για πολυκατοικία.
Από την άλλη, η Alpha Bank, που επίσης συμμετέχει 
στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ», παρέχει 
τη δυνατότητα για συμβουλή από την εταιρεία ZEB 
(Zero Energy Building) σε όλα τα στάδια ολοκλήρω-
σης του έργου. Η εταιρεία ΖΕΒ δραστηριοποιείται στον 
χώρο της εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων, προσδιο-
ρίζει, σχεδιάζει και υλοποιεί επεμβάσεις εξοικονόμη-
σης ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις εγγυούμενη 
συγκεκριμένη εξοικονόμηση ενέργειας για την περι-
φέρεια Αττικής.
Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν, ανά-
μεσα σε άλλες, η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και η 
Attica Bank.

Εξοικονόμηση άνω των 300 εκατ. ευρώ
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, περισσότερα από 300 εκατ. 
ευρώ ετησίως από τις δαπάνες ενέργειας (ρεύμα, πε-
τρέλαιο, φυσικό αέριο) γλιτώνουν τα περίπου 90.000 
νοικοκυριά τα οποία έχουν ενταχθεί στα προγράμματα 
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση 
από τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν το διάστημα 
2011-2019 οδήγησαν σε μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας σε ποσοστό έως 95%, με τα μεγαλύτερα πο-
σοστά να καταγράφονται στα κτίρια που εμφάνιζαν τις 
χειρότερες επιδόσεις.
Τα στοιχεία προκύπτουν από έκθεση του Τμήματος 
Επιθεώρησης Ενέργειας του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία το διάστημα 
2011-2019 εντάχθηκαν στα προγράμματα εξοικονό-
μησης περί τις 90.000 ιδιοκτησίες. Η ετήσια εξοικονό-
μηση ενέργειας από τις παρεμβάσεις που έγιναν στα 
κτίρια ξεπερνά τα 1,8 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες. 
Με κοστολόγια ηλεκτρικής ενέργειας 0,16 ευρώ ανά 
κιλοβατώρα, που είναι το τιμολόγιο για την ενέργεια 
και τις χρεώσεις δικτύων, ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ, προκύ-
πτει όφελος της τάξης των 300 εκατ. ευρώ. Βέβαια η 
εξοικονόμηση δεν αφορά μόνο την κατανάλωση ηλε-
κτρικής ενέργειας αλλά και πετρελαίου θέρμανσης 
ή άλλων ενεργειακών πηγών που χρησιμοποιούν τα 
νοικοκυριά.
Σε ό,τι αφορά το ποσοστό εξοικονόμησης, τα στοιχεία 
από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκ-
δίδονται πριν και μετά την υλοποίηση των παρεμβά-
σεων του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» 
είναι αποκαλυπτικά. Για παράδειγμα, κατοικίες που 
εντάσσονταν στην κατηγορία Η και κατανάλωναν 580 
κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό τον χρόνο, μετά τις 
επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας ανέβηκαν στην 
κατηγορία Α+ και καταναλώνουν μόλις 28 κιλοβατώ-
ρες ετησίως ανά τ.μ. Στις περισσότερες περιπτώσεις το 
ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται 
υπερβαίνει το 50%.
Αντίστοιχο ή και μεγαλύτερο αναμένεται το όφελος για 
όσους ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 
- Αυτονομώ», που προβλέπει μεγαλύτερα ποσοστά 
επιδότησης (έως 85% ή 95% για τις λιγνιτικές περιο-
χές), υψηλότερους ενεργειακούς στόχους (βελτίωση 
της ενεργειακής κατάταξης κατά τουλάχιστον 3 βαθμί-
δες, σύμφωνα με την προδημοσίευση του οδηγού του 
προγράμματος), ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται η 
επιδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού και συστη-
μάτων αποθήκευσης.

Η ενεργειακή μετάβαση
Η πράσινη περιβαλλοντική πολιτική που έχει χαραχτεί 
από την κυβέρνηση και έχει αποτυπωθεί στο Εθνικό 

Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) στοχεύει 
σε μια ενεργειακή μετάβαση για τη μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου, την αύξηση της διείσ-
δυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), την 
απολιγνιτοποιημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με στόχο 
τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
Ο ευρωπαϊκός κτιριακός τομέας ευθύνεται για την κα-
τανάλωση του 40% της συνολικής τελικής ενέργειας 
στην Ε.Ε. και για το 36% των εκπομπών του διοξειδίου 
του άνθρακα. Επιπλέον, 35% από τα κτίρια της Ε.Ε. είναι 
παλαιότερα των 50 ετών και 75% από αυτά κρίνονται μη 
ενεργειακά αποδοτικά.
Σύμφωνα με το ενεργειακό ισοζύγιο του έτους 2017, 
η ενεργειακή κατανάλωση που σχετίζεται με τα κτίρια 
στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 42% της συνολικής τελι-
κής κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα, ενώ οι κα-
τοικίες αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς 
καταναλωτές ενέργειας στη χώρα, καθώς αντιπρο-
σωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού απο-
θέματος (79,1%). Το 83,82% των κτιρίων που έχουν 
κατασκευαστεί πριν από το έτος 1980 έχουν πολύ 
μικρή ενεργειακή αποδοτικότητα (κτίρια κατηγορίας 
Η), με τα πιο ενεργοβόρα κτίρια κατοικιών να είναι οι 
μονοκατοικίες.
Παρ’ ότι τα νοικοκυριά στην Ελλάδα παρουσιάζουν χα-
μηλή ενεργειακή κατανάλωση συγκριτικά με τις άλλες 
χώρες της Ε.Ε. (6η θέση στην Ε.Ε.), όταν αυτή η ενερ-
γειακή κατανάλωση συγκρίνεται με τις κλιματικές συν-
θήκες των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε. η Ελλάδα πέφτει 
στη 17η θέση στης αντίστοιχης ενεργειακής κατάταξης.
Η αναγκαιότητα, λοιπόν, ανακαίνισης του κτιριακού 
τομέα στην Ελλάδα είναι αναμφισβήτητη, καθώς έτσι 
επιτυγχάνονται ταυτόχρονα σημαντικά ποσοστά εξοι-
κονόμησης ενέργειας, εξοικονόμηση κόστους για τους 
πολίτες, βελτίωση των καθημερινών συνθηκών δια-
βίωσης και άνεσης, καθώς και της ασφάλειας και της 
υγείας των πολιτών κατά τη χρήση των κτιρίων αυτών.
Όσον αφορά τα νοικοκυριά, το ΕΣΕΚ προβλέπει την 
ανακαίνιση τουλάχιστον 600.000 κατοικιών έως το 
2030, ήτοι ανακαίνιση τουλάχιστον 60.000 κατοικιών 
κατά μέσο όρο τον χρόνο για μία δεκαετία.
Η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου συμβάλλει ση-
μαντικά στη ριζική αναβάθμιση του γηρασμένου κτι-
ριακού αποθέματος της χώρας, δίνοντας ταυτόχρονα 
ώθηση στον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος παρου-
σίασε ύφεση την περασμένη δεκαετία.
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Ή «σωστή» θέρμανση ανά περιοχή

Έ
χοντας μπει στην καρδιά του χειμώνα, η 
πτώση της θερμοκρασίας είναι αισθητή. 
Είναι η εποχή που αρχίζει ο πονοκέφα-
λος για τη θέρμανση του σπιτιού. Και το 
κύριο ερώτημα –πόσο μάλλον εν μέσω 
της οικονομικής κρίσης που πυροδότη-

σε η πανδημία του κορονοϊού– είναι πώς το σπίτι θα 
θερμανθεί αποδοτικά αλλά και οικονομικά. Τι είναι 
προτιμότερο, το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο 
ή τα παραδοσιακά ξύλα; Ποιο είναι το οικονομικότερο 
είδος θέρμανσης;

Τα SOS
Για την επιλογή ενός συστήματος θέρμανσης οι κατα-
ναλωτές πρέπει να εξετάζουν παράγοντες όπως:
1) η γεωγραφική περιοχή όπου κατοικούν (για παρά-
δειγμα, τα air-conditions μπορεί να είναι καλή λύση 
θέρμανσης για ένα σπίτι σε νησί των Κυκλάδων, αλλά 
σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο για μια κατοικία στη 
Δυτική Μακεδονία μέσα στο καταχείμωνο),
2) το αρχικό κόστος εγκατάστασης και η περίοδος από-
σβεσης (λαμβάνοντας υπόψη και παράγοντες όπως η 

δαπάνη συντήρησης και η μεταβολή στην τιμή του καυ-
σίμου λόγω θερμομόνωσης),
3) χαρακτηριστικά του κτιρίου, όπως η θερμομόνωση 
του χώρου, αλλά ακόμα και τα υλικά επικάλυψης του 
πατώματος.
«Αν μιλάμε για ένα καλά θερμομονωμένο σπίτι, χτισμέ-
νο μετά το 2010, σχεδόν με όλα τα συστήματα θα είναι 
αποδοτικό.
»Στη Θεσσαλονίκη, που έχει πρόσβαση σε δίκτυο φυσι-
κού αερίου, μπορεί κάποιος να λειτουργήσει θαυμάσια 
έναν λέβητα συμπύκνωσης, αλλά και μια αποδοτική 
αντλία θερμότητας.
»Στη Βόρεια Ελλάδα γενικά, όπου οι θερμοκρασίες 
είναι χαμηλότερες, είναι πιο αποδοτικοί οι λέβητες 
φυσικού αερίου ή πετρελαίου, και αν είναι κατάλληλα 
σχεδιασμένα τόσο το σύστημα όσο και το σπίτι, μπορεί 
να γίνει ένα πάντρεμα με εναλλακτικές λύσεις, όπως 
μια αντλία θερμότητας.
»Στη Δυτική Μακεδονία λειτουργούν αποδοτικά οι λέ-
βητες πετρελαίου ή και οι ξυλολέβητες.
»Για τη Νότια Ελλάδα, και ιδίως τα νησιά, μια αντλία 
θερμότητας, ακόμα και αέρα-αέρα, μπορεί να είναι μια 

χαρά, γιατί εκεί το πρόβλημα δεν είναι τόσο το κρύο 
όσο η υγρασία.
»Οτιδήποτε κι αν διαλέξει κανείς, όμως, πρέπει να με-
λετήσει προσεκτικά όλες τις πτυχές, γιατί τη θέρμανση 
δεν την αποκτάς για λίγο, αλλά για 20 χρόνια, και μια 
αλλαγή, στη φορολογία π.χ., μπορεί να σε κάνει να 
νιώθεις ότι εγκατέστησες ένα ασύμφορο σύστημα που 
θα σε συνοδεύει επί μακρόν» επισημαίνει ο δρ. Άγις 
Παπαδόπουλος, καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών του ΑΠΘ.

Το πετρέλαιο
Οι λέβητες πετρελαίου χρησιμοποιούνται κυρίως σε 
κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών. Φέτος, ειδικά, 
περισσότεροι πολίτες επιλέγουν αυτό το είδος θέρμαν-
σης λόγω της σημαντικά μειωμένης τιμής του πετρε-
λαίου.
«Οι καταναλωτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 
για να προμηθευτούν πετρέλαιο φέτος είναι περισσό-
τεροι από τις προηγούμενες χρονιές και αυτό διότι εί-
ναι σε χαμηλά επίπεδα η τιμή του πετρελαίου. Για την 
ακρίβεια, η μείωση είναι 23% σε σχέση με την περσινή 
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χρονιά, έτσι αυτοί που επέλεγαν ξύλα, ρεύμα, ακόμα 
και αέριο, αποφάσισαν σε ποσοστό περίπου 10% να 
γυρίσουν στο πετρέλαιο θέρμανσης» ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμά-
τογλου.

Τζάκι
Μία εξαιρετικά καλή επιλογή θεωρείται και το τζάκι, 
πόσο μάλλον το ενεργειακό τζάκι. Καίει 3-4 φορές λι-
γότερα ξύλα από το κανονικό, διαθέτει λειτουργία ρυθ-
μιζόμενης καύσης και εκμεταλλεύεται στο μέγιστο τη 
θερμότητα που παράγει, κατανέμοντάς την ομοιόμορφα 
στον γύρω χώρο (αερόθερμο τζάκι), είτε διοχετεύοντάς 
τη στο νερό υπάρχοντος δικτύου θέρμανσης, όπως το 
καλοριφέρ, ή σε ενδοδαπέδια θέρμανση (υδραυλικό 
ενεργειακό τζάκι).
Και στις δύο περιπτώσεις, με χρήση δικτύου σωληνώ-
σεων, η θέρμανση διοχετεύεται σε όλους τους χώρους 
της κατοικίας. Τα ενεργειακά τζάκια μπορούν να αξι-
οποιήσουν το 70%-90% της θερμογόνου δύναμης της 
καύσιμης ύλης, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά τζάκια, 
που εκμεταλλεύονται μόνο το 10%-20%.
Η κατασκευή ενεργειακού τζακιού είναι σαφώς ακρι-
βότερη, σύντομα όμως γίνεται απόσβεση των χρη-
μάτων λόγω της μεγάλης εξοικονόμησης θερμικής 
ενέργειας. Για παράδειγμα, η θέρμανση με τη χρήση 
αερόθερμων ή ηλεκτρικών καλοριφέρ κοστίζει πολύ 
περισσότερο. Το κόστος εγκατάστασης ενός ενεργεια-
κού τζακιού κυμαίνεται από 2.500 ευρώ μέχρι και τα 
6.000 ευρώ για μεγαλύτερες εστίες. Μια άλλη επιλογή 
είναι η μετατροπή κάποιου παραδοσιακού τζακιού σε 
ενεργειακό, που μπορεί να κοστίσει μέχρι 2.000 ευρώ.

Φυσικό αέριο
Μια πολύ γνωστή πλέον μορφή θέρμανσης στην Ελλά-
δα είναι το φυσικό αέριο, που τα τελευταία χρόνια έχει 
ένα αρκετά καλό υποστηρικτικό δίκτυο.
Η εγκατάσταση φυσικού αερίου κοστίζει γύρω στα 1.500 
ευρώ για ένα διαμέρισμα με υπάρχουσα αυτονομία, 
στα 2.000 ευρώ για διαμέρισμα χωρίς υπάρχουσα αυ-
τονομία, ενώ η εγκατάσταση στον κεντρικό λέβητα για 
τις πολυκατοικίες αρχίζει από 1.500 ευρώ για τις μικρές 
πολυκατοικίες και αναλόγως του μεγέθους αυξάνεται.

Κλιματιστικά, ηλεκτρικά 
καλοριφέρ, αερόθερμα
Μια… εύκολη λύση, στην οποία καταφεύγει κάποιος 
όταν δεν έχει πετρέλαιο, είναι το ηλεκτρικό καλοριφέρ, 
το αερόθερμο ή το κλιματιστικό.
Ωστόσο, η θέρμανση με ηλεκτρικά καλοριφέρ, αερό-
θερμα κ.λπ. δεν είναι η πιο συμφέρουσα λύση. Κι αυτό 
διότι με τα ηλεκτρικά καλοριφέρ ο λογαριασμός της 
ΔΕΗ μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τα 1.000 ευρώ τον 
μήνα. Οι ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης αποτελούν 
αναγκαστικές λύσεις, π.χ. για πολυκατοικίες όπου δεν 
λειτουργεί η κεντρική θέρμανση, για εξοχικά όπου οι 
ανάγκες είναι περιορισμένες, για θέρμανση μεμονω-
μένων χώρων κ.λπ.

Άλλο όμως τα ηλεκτρικά καλοριφέρ και άλλο τα κλιμα-
τιστικά. Τα πρώτα καταναλώνουν μία μονάδα ενέργειας 
και παράγουν μία μονάδα θερμότητας (δηλαδή έχουν 
συντελεστή μετατροπής 100%). Τελείως διαφορετικά 
είναι τα δεδομένα για τα κλιματιστικά, ειδικά αυτά που 
ανήκουν στην κατηγορία Inverter, τα οποία μπορεί να 
καταναλώνουν μία μονάδα ενέργειας και να παράγουν 
2,5 ή και 3 μονάδες θερμότητας. Έτσι, αν και η πρώτη 
συσκευή κοστίζει έως 100 ευρώ και η δεύτερη μπορεί 
να φτάνει πάνω από τα 300 ευρώ, η «φθηνή» συσκευή 
καταναλώνει τρεις φορές περισσότερη ενέργεια.
Ωστόσο, στα μειονεκτήματα του κλιματιστικού είναι το 
ότι δεν είναι και ο πλέον υγιεινός τρόπος για να ζεστα-
θεί κάποιος.

Αντλίες θερμότητας 
Ως προς τις αντλίες θερμότητας, ο δρ. Παπαδόπουλος 
επισημαίνει: «Γενικά η απόδοση των αντλιών θερμό-
τητας εξαρτάται από δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι η 
εξωτερική θερμοκρασία. Στους 0 έως 4 βαθμούς εξω-
τερικής θερμοκρασίας η απόδοση αυτών των συστη-

μάτων πέφτει πολύ, ενώ σε θερμοκρασίες υπό το μη-
δέν δύσκολα λειτουργούν. Ο δεύτερος είναι η διαφορά 
θερμοκρασίας που θέλουμε να πετύχουμε. Όταν έξω η 
θερμοκρασία είναι -10, δεν μπορείς εύκολα να ζεστά-
νεις το νερό στους 60-70 βαθμούς. Με άλλα λόγια, στη 
Νότια Ελλάδα αυτά τα συστήματα μπορούν να λειτουρ-
γήσουν πολύ καλά, αλλά στη Δυτική Μακεδονία, μέσα 
στο καταχείμωνο, δεν θα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, 
αφού είτε δεν θα λειτουργούν με υψηλό βαθμό από-
δοσης είτε η θέρμανση θα έχει πολύ μεγάλο κόστος».
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αντλίες θερμότητας χωρίζονται 
σε τρία είδη. Το πρώτο είναι οι αντλίες αέρος-αέρος, πα-
ρόμοιες με τα γνωστά σε όλους μας κλιματιστικά, που 
στις σύγχρονες εκδοχές τους είναι αποδοτικά συστήμα-
τα και έχουν το ατού ότι είναι και πολύ γρήγορης απόκρι-
σης. Κι αυτό επειδή ανακυκλώνουν τον αέρα του σπι-
τιού, έτσι σε λίγα μόλις λεπτά μπορούν να αλλάξουν τη 
θερμοκρασία του χώρου. «Ωστόσο, στα παλιά ελληνικά 
σπίτια, με τα πατώματα από μωσαϊκό, πλακάκι και μάρ-
μαρο, δηλαδή θερμοδυναμικά βαριά υλικά, δεν μπορείς 
να ζεστάνεις το δάπεδο με ένα κλιματιστικό, χωρίς χαλί, 
ενώ π.χ. με το καλοριφέρ ζεσταίνεται. Επιπλέον, κάποιοι 
χώροι, όπως η κουζίνα και το λουτρό, μένουν ψυχροί, 
γιατί συνήθως δεν μπορείς να έχεις ένα κλιματιστικό 
σε κάθε δωμάτιο. Το αν αυτή η μορφή θέρμανσης είναι 
αποδοτική εξαρτάται από το σε ποια περιοχή βρίσκεσαι 
και πόσο θα δουλέψεις τα κλιματιστικά, ενώ, περιβαλ-
λοντικά, το κρίσιμο θέμα είναι από πού παράγεται ο 
ηλεκτρισμός για τη λειτουργία του κλιματιστικού, καθώς 
συνήθως προέρχεται κι αυτός από ορυκτά καύσιμα» 
σημειώνει ο καθηγητής του ΑΠΘ.
Ο δεύτερος τύπος αντλίας θερμότητας είναι οι αέρα-
νερού. Αυτές, αξιοποιώντας τη θερμοκρασία του πε-
ριβάλλοντος αέρα, θερμαίνουν νερό, που κυκλοφορεί 
είτε στα θερμαντικά σώματα είτε στην ενδοδαπέδια 
θέρμανση. Τα συστήματα αυτά διασφαλίζουν σαφώς 
καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης και αν είναι 
σωστά μελετημένα είναι και οικονομικά αποδοτικά.
Ο τρίτος τύπος είναι οι αντλίες θερμότητας νερού-νε-
ρού. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται θερμότη-
τα από έναν γεωεναλλάκτη αβαθούς γεωθερμίας, για 
να ζεσταθεί το νερό στα θερμαντικά σώματα ή στην εν-
δοδαπέδια θέρμανση. Αυτή είναι μια εξαιρετική μορφή 
θέρμανσης, από άποψη τόσο περιβαλλοντική όσο και 
οικονομική, γιατί η θερμοκρασία του εδάφους, τέσσε-
ρα-πέντε μέτρα κάτω από την επιφάνεια, είναι σαφώς 
υψηλότερη από εκείνη της επιφάνειας τον χειμώνα.
Ωστόσο, αυτό το σύστημα θέρμανσης έχει δύο θέματα: 
το ένα είναι ότι το αρχικό κόστος εγκατάστασης είναι με-
γαλύτερο σε σχέση με τις άλλες μορφές θέρμανσης και 
το δεύτερο ότι χρειάζεσαι οικόπεδο για να εγκαταστήσεις 
τον γεωεναλλάκτη. Έτσι, αυτή η μορφή θέρμανσης είναι 
ευκολότερη για μια περιαστική κατοικία απ’ ό,τι για μια 
αστική. Για παράδειγμα, εξηγεί ο καθηγητής, για μια μο-
νοκατοικία 150 τετραγωνικών θα χρειαζόταν οικόπεδο 
ενός έως δύο στρεμμάτων, αν και το ακριβές εμβαδόν 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το είδος 
του εδάφους. Μπορεί επίσης να γίνει συνδυασμός αντλί-
ας θέρμανσης και ηλιακών συλλεκτών. Αυτό είναι ένα 
σύστημα ακριβότερο, αλλά οδηγεί σε πολύ καλή απόδο-
ση και γι’ αυτό σε ταχεία απόσβεση.

Τα ενεργειακά τζάκια μπορούν να 
αξιοποιήσουν το 70%-90% της θερ-
μογόνου δύναμης της καύσιμης 
ύλης, σε αντίθεση με τα παραδοσι-
ακά τζάκια, που εκμεταλλεύονται 
μόνο το 10%-20%.
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Τ
ο lockdown, η αύξηση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος και κατά συνέπεια 
των αντίστοιχων λογαριασμών κινητοποί-
ησαν τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν 
επιδοθεί σε έναν αγώνα αναζήτησης της 
πιο συμφέρουσας επιλογής.

Οι ιδιώτες προμηθευτές, όπως η Protergia του Ομίλου 
MYTILINEOS, η NRG του Ομίλου Μοtor Oil, ο Ήρωνας 
κ.ά., έχουν περάσει στην αντεπίθεση, βάζοντας στη φα-
ρέτρα τους ελκυστικά πακέτα με εκπτώσεις ακόμη και 
για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος, αλλά και τα «πρά-
σινα πιστοποιητικά» που εγγυώνται ότι η ενέργεια που 
καταναλώνεται παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το energy market, σε σχέ-
ση με το 2019, παρουσιάζει 23% αύξηση στους πελάτες 
που αλλάζουν πάροχο ρεύματος. Η αύξηση αφορά οι-
κιακούς αλλά και επαγγελματικούς πελάτες.

Η μάχη των εταιρειών
Κατά το α΄ εξάμηνο του 2020 285.000 καταναλωτές άλ-
λαξαν προμηθευτή ρεύματος, με τους περισσότερους 
(ήτοι 208.000) να εγκαταλείπουν τη ΔΕΗ. Εντούτοις, η 
ΔΕΗ παραμένει ο δεσπόζων «παίκτης» της αγοράς, αν 
και τα μερίδιά της έχουν περιοριστεί στα νοικοκυριά, 
αλλά για πρώτη φορά και στη βιομηχανία. Η επιχείρη-
ση έχει πλέον διαρροές και στην υψηλή τάση, δηλαδή 
στους βιομηχανικούς πελάτες.

Στους εναλλακτικούς ιδιώτες παρόχους, τον Σεπτέμ-
βριο το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά διατήρησε η 
Protergia του Ομίλου MYTILINEOS, που αύξησε το 
ποσοστό της κατά 1% και έφτασε στο 8,5%. Ακολου-
θούν ο Ήρων με 6,58% (από 5,93% τον Αύγουστο), 
η Elpedison με 5% (από 4,54%), η NRG με 3,38%, η 
Watt & Volt με 2,68%, η Volterra με 2,34%, η Volton με 
1,03%, η ΚΕΝ με 0,62%, η Φυσικό Αέριο με 1,32% και 
η ZeniΘ με 1,17%.

Οι απλήρωτοι λογαριασμοί
Ιδιαίτερα ανήσυχοι εμφανίζονται οι παράγοντες της 

αγοράς για την αύξηση των ανεξόφλητων λογαρια-
σμών, μετά και το δεύτερο lockdown. Όπως επιση-
μαίνουν, οι πληγές στον κλάδο του εμπορίου και της 
εστίασης δεν κατάφεραν να κλείσουν το διάστημα 
Ιουνίου-Οκτωβρίου, που η αγορά επιχειρούσε να ξα-
ναβρεί τα πατήματά της. Γι’ αυτό και εκτιμάται ότι οι 
απλήρωτοι λογαριασμοί θα πολλαπλασιαστούν.

Τα χρέη και η αλλαγή παρόχου
Στον αέρα βρίσκεται, έπειτα από σχετική απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, η υποχρέωση εξόφλη-
σης ληξιπρόθεσμων οφειλών ρεύματος από τους κα-
ταναλωτές προς τους παρόχους τους, προκειμένου να 
μετακινηθούν σε άλλον προμηθευτή.
Εξάλλου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έθεσε σε 
δημόσια διαβούλευση προτάσεις της για την τροποποί-
ηση του σχετικού πλαισίου, με τις οποίες ουσιαστικά 
αποφεύγει τους γενικούς και οριζόντιους περιορι-
σμούς στις μετακινήσεις πελατών εταιρειών ρεύματος 
με απλήρωτους λογαριασμούς.
Πιο αναλυτικά, η ΡΑΕ προτείνει:
1. Ορισμό ενός ανώτατου ποσού οφειλής, που θα συν-
δέεται ενδεχομένως και με το ποσό της καταβληθείσας 
εγγύησης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπεται η αλ-
λαγή προμηθευτή, ακόμα και στην περίπτωση πελάτη 
που διαθέτει ληξιπρόθεσμες οφειλές, εφόσον αυτές 
δεν υπερβαίνουν το καθοριζόμενο όριο (σε ποσό και 
σε ημέρες).
2. Το «Debt Flag». Η ΡΑΕ προτείνει να καθοριστεί 
ένα ελάχιστο επίπεδο ληξιπρόθεσμων οφειλών, 
καθώς και υπερημερίας (π.χ. άνω των 20-25 ημε-
ρών), διακριτό ανά κατηγορία πελατών, που θα συ-
νεπάγεται την «επισήμανση οφειλής Πελάτη» (debt 
flag) από τον Διαχειριστή. Η εν λόγω επισήμανση θα 
κοινοποιείται προς τον νέο προμηθευτή, ο οποίος θα 
έχει το δικαίωμα απόρριψης του αιτήματος αλλα-
γής ή αποδοχής του πελάτη με αναπροσαρμογή του 
ύψους της εγγύησης ή αποδοχής του πελάτη χωρίς 
αναπροσαρμογή εγγύησης στη βάση της δικής του 
εμπορικής πολιτικής.
3. Εντολή απενεργοποίησης παροχής υπό προϋποθέ-
σεις. Η ΡΑΕ εκτιμά ότι δεν θα παραβίαζε την αρχή της 
αναλογικότητας εάν π.χ. κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα 
του παλαιού Προμηθευτή να ενεργοποιεί εντολές απο-
κοπής πελατών του που έχουν φύγει αφήνοντάς του 
ληξιπρόθεσμες οφειλές επιτρεπόταν στις περιπτώσεις 
που είχε προηγουμένως προβεί σε έγγραφη καταγγε-
λία της σύμβασης και σωρευτικά υφίστανται ληξιπρό-
θεσμες οφειλές σημαντικού ύψους.
4. Επαναξιολόγηση του πλαισίου. Η ΡΑΕ θεωρεί ανα-
γκαία την επαναξιολόγηση του νέου πλαισίου αλλα-
γής προμηθευτή, μετά από ένα εύλογο διάστημα ενός 
έτους από την έναρξη εφαρμογής.
5. Αποζημίωση. Η ΡΑΕ προτείνει την πρόβλεψη υπο-
χρέωσης αποζημίωσης του πελάτη για σημειούμενες 
καθυστερήσεις ως προς την ικανοποίηση του αιτήμα-
τός του αλλαγής προμηθευτή, με την προϋπόθεση ότι 
δεν υπάρχουν οφειλές.

Το energy market, σε σχέση με 
το 2019, παρουσιάζει 23% αύξηση 
στους πελάτες που αλλάζουν πά-
ροχο ρεύματος. Η αύξηση αφορά 
οικιακούς αλλά και επαγγελματι-
κούς πελάτες.

Ή «μάχη»  
στο ηλεκτρικό 
ρεύμα
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εναλλακτικά μπορείτε να καλέσετε στα 210 3466996 & 6951 679003 (09:00-18:00)

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

περιβάλλον μέσα και έξω από το σπίτι.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 15€

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

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

από 4,5€

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΙΧΤΥ)

3€
από 7€

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΑΔΙ)

5€

από 140€
1,2 m3 (χύδην)

Ανάμεικτα Big Bag Όξιά - Δρυς 

120€
 Στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ!

100x100x120

1,20m3 (χύδην)

Προϊόντα  αποκλειστικά ελληνικής υλοτομίας

Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα αποκλειστικά ελληνικής 
Προϊόντα 

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



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

Το Betarades.gr και η «Free Sunday» 
σάς προσφέρουν για µία ακόµη φορά 
τα προγνωστικά τους για τα παιχνίδια 
της εβδοµάδας. Οι όµιλοι των ευρωπα-
ϊκών διοργανώσεων αποτελούν πλέον 

παρελθόν, µετά τους µεσοβδόµαδους αγώνες. Έγι-
ναν… πραγµατάκια σε Champions League και Europa 
League, αλλά τώρα είναι η ώρα των πρωταθληµάτων. 
Οι διοργανώσεις έχουν σηµαντικά µατς και µας ενδια-
φέρουν και στοιχηµατικά. Έχουµε κρατήσει πέντε βα-
σικές επιλογές για την Κυριακή. Μέσα σε αυτές είναι 
φυσικά και µία από το ντέρµπι του Άρη µε τον ΠΑΟΚ 
στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι υπόλοιπες προέρχο-
νται από τα πρωταθλήµατα Ιταλίας, Τουρκίας, Γαλ-
λίας και Αγγλίας. Τα βασικά µας σηµεία αφορούν και 
το τελικό αποτέλεσµα αλλά και τα γκολ. ∆ιαλέγετε και 
παίρνετε! Πάµε όµως να τα δούµε αναλυτικά.
Οι προτάσεις Στοιχήµατος ξεκινούν από την Ελλάδα 
και τη Super League Interwetten. Το ντέρµπι του 
Άρη µε τον ΠΑΟΚ δεσπόζει στο πρόγραµµα της 12ης 
αγωνιστικής. Ο Άρης δεν λύγισε στο Περιστέρι την 
προηγούµενη εβδοµάδα. Παρά το γεγονός ότι έπαιξε 
από νωρίς µε 10 παίκτες και έχανε µε 2-0, βρήκε τον 
τρόπο να επιστρέψει. Έκανε το 2-2, πήρε τον βαθµό 
και έµεινε αήττητος εκτός έδρας. Με Over είχε λήξει 
και το ντέρµπι µε τον Ολυµπιακό που προηγήθηκε 
(1-2). Ο ΠΑΟΚ, µε τη σειρά του, είχε και ευρωπαϊκό 
µατς την Πέµπτη. Στο πρωτάθληµα έχει ανέβει βαθ-
µολογικά. Προέρχεται από τη νίκη µε 2-0 επί του 
Αστέρα Τρίπολης. Οι «ασπρόµαυροι» βρήκαν δύο 
φορές δίχτυα και δεν κινδύνευσαν, παρά το γεγονός 
ότι αποβλήθηκε στο πρώτο µέρος ο Ελ Καντουρί. Αµ-
φότερες οι οµάδες θέλουν πολύ τη νίκη στο ντέρµπι 
και θα την κυνηγήσουν. Οι άµυνές τους δεν πείθουν 
και πάρα πολύ τελευταία. Από τον Άρη θα λείψει και 
ο Ρόουζ. Επιθετικά, έχουν µπόλικη ποιότητα. Αξίζει 
το Over 2 (Ασιατικό) (το ποντάρισµα επιστρέφεται αν 
µπουν ακριβώς 2 γκολ) σε απόδοση 1.83.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Ντέρµπι µε γκολ

στη Θεσσαλονίκη!

Ανώτερη η Ρόµα
Πάµε στην Ιταλία και τη Serie A, που είναι στην 11η 
αγωνιστική της. Σε αυτό το πλαίσιο, η Μπολόνια 
θα υποδεχτεί τη Ρόµα. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται 
στη µέση της βαθµολογίας. Στην επίθεση βρίσκουν 
λύσεις και σκοράρουν σχεδόν πάντα. Στην άµυνα, 
όµως, έχουν πολλά κενά, που τους κοστίζουν. ∆εν 
ήταν καλή η Μπολόνια στο Μιλάνο και έχασε εύ-
κολα µε 3-1 από την Ίντερ. Έδειξε ότι δεν µπορεί 
να σταθεί σε τέτοιο επίπεδο. Φιλοξενεί µια οµάδα 
που είναι καλύτερη από αυτήν. Η Ρόµα έτρεχε ένα 
καλό σερί πριν κάνει µια µικρή «κοιλιά». Στο πρω-
τάθληµα, είναι σχετικά ψηλά, αλλά µπορεί να ανέ-

βει κι άλλο. Προέρχεται από το 0-0 µε τη Σασουόλο 
και θα κυνηγήσει τώρα µόνο το τρίποντο. Έχει δείξει 
φέτος ότι µπορεί να παίρνει τέτοια µατς. Την εµπι-
στευόµαστε, µε το «διπλό» σε απόδοση 2.00.

Γκολ στην Τουρκία
Για τη 12η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήµα-
τος η Μπασακσεχίρ φιλοξενεί την Γκαζιαντέπ. Οι 
γηπεδούχοι είχαν αγώνα στο Champions League 
και γνώρισαν βαριά ήττα µε 5-1 από την Παρί. Το 
µατς ξεκίνησε την Τρίτη, αλλά ολοκληρώθηκε την 
Τετάρτη, µετά την αποχώρηση των οµάδων για ρα-
τσιστικό σχόλιο του τέταρτου διαιτητή. Αγωνιστικά, 
η Μπασάκ έχει τροµερά αµυντικά προβλήµατα και 
δέχεται γκολ µε κάθε τρόπο. Στην επίθεση τη βρί-
σκει την άκρη. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι χα-
µηλά στο πρωτάθληµα. Η Γκαζιαντέπ, από την άλλη, 
δεν θα κλειστεί πίσω, αφού έχει πιο επιθετικό στιλ. 
Με αυτό θα προσπαθήσει να πάρει κάτι θετικό σε 
µια δύσκολη έδρα. Γενικά, περιµένουµε ένα θεα-
µατικό παιχνίδι, όπως µας συνηθίζουν ειδικά οι γη-
πεδούχοι. Το Over 2.5 στο 1.60 είναι αξιόλογη επι-
λογή.
Στη Γαλλία, τώρα, η Λιλ παίζει εντός έδρας µε την 
Μπορντό για τη Ligue 1. Η Λιλ τα πάει πολύ καλά 
µέχρι τώρα και είναι δεύτερη, πίσω µόνο από την 
Παρί. Φαίνεται ένα κλικ ανώτερη από τη σηµερινή 
της αντίπαλο. Μάλιστα, έχει κερδίσει την Μπορντό 
στα δύο τελευταία µεταξύ τους παιχνίδια, χωρίς να 
δεχτεί γκολ. Πιστεύουµε θα πάρει το τρίποντο µε 
τον έναν ή τον άλλον τρόπο. «Άσος» σε απόδοση 
1.75.
Στην Αγγλία και την Premier League η Λέστερ υ-
ποδέχεται την Μπράιτον. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν 
περιθώρια για άλλες απώλειες. Θέλουν να συνεχί-
σουν νικηφόρα µετά το 1-2 επί της Σέφιλντ. Είναι 
καλύτεροι από την Μπράιτον, που έρχεται κι από 
εντός έδρας ήττα από τη Σαουθάµπτον. Στηριζόµα-
στε στην ποιότητα της Λέστερ και ποντάρουµε στον 
«άσο», σε απόδοση 2.05.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για µία 
ακόµη εβδοµάδα. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυ-
φαίο ενηµερωτικό site για το Στοίχηµα µπορείτε να 
βρίσκετε επιλογές για live betting καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες 
ηµέρες, όταν υπάρχει έντονη στοιχηµατική δράση. 
Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Σερί Tips

* Κάλιαρι - Ίντερ (13/12, 13:30): Αήττητη εδώ και τρεις 
αγώνες, η Ίντερ µπορεί να συνεχίσει το σερί της σήµερα. Θέλει 
να συνέλθει και από τον αποκλεισµό στο Champions League. Θα 
επικεντρωθεί τώρα στο πρωτάθληµα και είναι το φαβορί επί της 
Κάλιαρι. Το «διπλό» βρίσκεται στο 1.33.

* Σαουθάµπτον - Σέφιλντ (13/12, 14:00): Οι φιλοξενούµενοι 
µετράνε έξι σερί ήττες και δείχνουν σε κακή αγωνιστική κατάστα-
ση. Είναι και καλή στην έδρα της η Σαουθάµπτον, και ο «άσος» 
παίζει στο 1.70.

* Μπαρτσελόνα - Λεβάντε (13/12, 22:00): Σκληρό «καρύ-
δι», η Λεβάντε παραµένει αήττητη εδώ και έξι συνεχόµενα µατς. 
Η Μπαρτσελόνα έχει πολλά προβλήµατα και οι κυνηγοί των 
εκπλήξεων έχουν στον νου τους αυτό το µατς. Ενδεικτικά, το Χ2 
εντοπίζεται σε απόδοση 4.00, ενώ η… νίκη της Λεβάντε στο 11.00!

Goal Tips

* Βόλος - Παναιτωλικός (13/12, 17:15): Πολύ σηµα-
ντικό µατς και για τις δύο οµάδες. Ο Βόλος πρέπει να πά-
ρει πόντους, ενώ ο Παναιτωλικός οφείλει να συνεχίσει 
θετικά για να ανέβει. ∆εν αποκλείεται να κυριαρχήσει η 
σκοπιµότητα. Το Under 2.5 φαβορί στο 1.61.

* Φούλαµ - Λίβερπουλ (13/12, 19:30): ∆ύο επιθετι-
κές οµάδες που χρειάζονται τους βαθµούς και δύσκολα 
θα κλειστούν πίσω. ∆εν είναι άλλωστε το στιλ τους. Ανα-
µενόµενο το Over 2.5 να είναι το φαβορί µόλις στο 1.44.

* Λέστερ - Μπράιτον (13/12, 21:15): Κρίσιµο µατς, µε 
αµφότερες τις οµάδες να παίζουν µόνο για το αποτέλε-
σµα. ∆εν είναι απίθανο το παιχνίδι να κριθεί στο όριο. Το 
No Goal, παρ’ όλα αυτά, είναι αουτσάιντερ σε απόδοση 
2.00.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κυριακή 13/12
16:00  Μπολόνια - Ρόµα   2  2.00
18:00  Μπασακσεχίρ - Γκαζιαντέπ   Over 2.5  1.60
19:15  Άρης - ΠΑΟΚ   Over 2 (Ασιατικό)  1.83
20:00  Λιλ - Μπορντό   1  1.75
21:15  Λέστερ - Μπράιτον   1  2.05 
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13.12.2020

ΚΑΡΚΙΝΟΣ  
Νέα φιλοσοφία στη θεραπευτική προσέγγιση 

των ασθενών

Κ
ατατάσσεται μεταξύ των βασικότερων 
αιτιών θανάτου σε παγκόσμια κλίμακα, 
ενώ, έμμεσα ή άμεσα, αφορά τις μισές 
οικογένειες σε όλες τις κοινωνίες. Ο 
καρκίνος μάς απασχολεί όλους, αποτε-
λώντας παράλληλα και βασικό ζήτημα 

δημόσιας υγείας. Την ίδια ώρα έχει βρεθεί στο επίκεντρο 
εντυπωσιακών επιστημονικών εξελίξεων, καθώς τα 
τελευταία χρόνια νέες θεραπείες, αλλά και ο τρόπος δι-
άγνωσης και γενικότερα διαχείρισης των ασθενών, κατα-
φέρνουν να επιμηκύνουν και να βελτιώσουν τις ζωές των 
ανθρώπων που νοσούν.
Το «μέλλον» στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου 
φαίνεται πως είναι σήμερα η ιατρική ακριβείας, όπως 
επισημαίνει και ο πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων 
Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Ιωάννης Μπουκοβίνας. Οι 
επιστήμονες μπορούν πλέον να δουν τον ασθενή και την 
κακοήθεια που τον πλήττει τόσο σφαιρικά, εξετάζοντας 
περιβαλλοντικούς, γενετικούς αλλά και συμπεριφορικούς 
παράγοντες κινδύνου, από την πρόληψη έως τη θερα-
πεία, όσο και εστιασμένα, «σπάζοντας» τους καρκίνους 
σε υποομάδες και αναπτύσσοντας θεραπευτικά σχήματα 
που ταιριάζουν στην κάθε περίπτωση. Οι εξελίξεις στην 
ογκολογία τρέχουν, με τη χώρα μας όμως να χρειάζεται 
να επιταχύνει για να φτάσει τις πιο αναπτυγμένες χώρες.
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί όροι στη θεραπευτική προ-
σέγγιση. Ο λόγος για την individualized medicine, που εί-
ναι η εξατομικευμένη ιατρική, την personalized medicine, 
δηλαδή την προσωποποιημένη ιατρική, και την precision 
medicine, δηλαδή την ιατρική ακριβείας.
Η εξατομικευμένη ιατρική είναι αυτή που αφορά παρεμ-
βάσεις σε ένα άτομο, όπως, για παράδειγμα, η ανάπτυξη 
και χορήγηση CAR T cells, που προέρχονται από κύτταρα 
του ίδιου του ασθενή. Η προσωποποιημένη ιατρική αφο-
ρά παρεμβάσεις σε έναν υποπληθυσμό, λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν και τον ίδιο τον άνθρωπο και τις προτιμήσεις του. Η 
ιατρική ακριβείας σχετίζεται με τη βιολογία του συγκεκρι-
μένου όγκου, τη διάγνωση, την πρόγνωση, την ειδική θε-
ραπεία, αλλά εντάσσει και την πρόληψη στον ασθενή, για 
παράδειγμα στις γυναίκες με BRCA θετικό καρκίνο μαστού, 
ενώ λαμβάνει υπ’ όψιν και περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Πανδημία
Η πρωτόγνωρη κοινωνική αναταραχή που προκάλεσε η 
πανδημία σε όλο τον κόσμο οδήγησε σε μεγάλη αναδι-
αμόρφωση των συστημάτων υγείας παγκοσμίως, ανα-
φέρει ο κ. Μπουκοβίνας. Η πανδημία αυτή έχει πολλές 
διαστάσεις, καθώς βλέπουμε πως δεν εστιάζουν όλοι οι 
φορείς στον ίδιο στόχο. Έτσι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας (ΠΟΥ) εστιάζει στη συμπεριφορική διάσταση του 
προβλήματος και στο τι πρέπει να κάνουμε για να περι-
ορίσουμε την εξάπλωση του ιού, ενώ ο Οργανισμός Τρο-
φίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έχει βασικό στόχο 
την ανάπτυξη τεχνολογίας, φαρμάκων και εμβολίων, και 
στη μέση βρίσκεται η κοινωνία.
Η πανδημία φαίνεται ότι ενισχύει τις προϋπάρχουσες 
ανισότητες στην έγκαιρη διάγνωση και πρόσβαση στη 
θεραπεία στον καρκίνο και, δυστυχώς, γνωρίζουμε πως 
η πρόγνωση στον καρκίνο και η θνησιμότητα επηρεάζο-
νται σε σημαντικό βαθμό από τον χρόνο διάγνωσης και 
θεραπείας. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα, όπως η ανε-
παρκής προστασία και ο κίνδυνος μόλυνσης του ιατρο-
νοσηλευτικού προσωπικού, η περιορισμένη διενέργεια 
τεστ ανίχνευσης του ιού στους ασθενείς, η δυσκολία που 
αντιμετωπίζουν πολλοί ασθενείς με την τηλε-υγεία και 
πολλά άλλα.
Επεμβάσεις, όπως, για παράδειγμα, η αποκατάσταση 
μαστού σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού που έχουν 

υποβληθεί σε μαστεκτομή, καθυστερούν ή αναστέλλονται 
ως μη επείγουσες. Επιπλέον, η πανδημία έχει επηρεάσει 
τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών για τον καρκίνο, που 
λαμβάνουν πλέον περιορισμένη χρηματοδότηση ή έχουν 
σταματήσει.
Στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό «Lancet», στην έκ-
δοση του Νοεμβρίου, αναφέρεται πως η καθυστερημένη 
διάγνωση του καρκίνου θα οδηγήσει σε πιθανή αύξηση 
των θανάτων από τέσσερις κύριους καρκίνους: μαστού, 
πνεύμονα, παχέος εντέρου και οισοφάγου. Οι καθυστερή-
σεις στη διάγνωση εκτιμάται πως θα οδηγήσουν σε εκθε-
τική αύξηση τόσο των θανάτων από καρκίνο όσο και των 
ασθενών σε προχωρημένο στάδιο της νόσου.
Ο Norman Sharpless, σύμβουλος του προέδρου των 
ΗΠΑ, παρουσίασε πρόσφατα στοιχεία για τον καρκίνο του 
παχέος εντέρου και του μαστού, σύμφωνα με τα οποία 
οι θάνατοι ως το 2030 θα αυξηθούν σημαντικά λόγω του 
lockdown.
Τα αποτελέσματα της πανδημίας, λόγω των καθυστερή-
σεων της διάγνωσης και θεραπείας ογκολογικών ασθε-
νών, δεν είναι ακόμη μετρήσιμα, τόνισε ο κ. Μπουκοβί-
νας, παραθέτοντας στοιχεία από έρευνα της ΕΟΠΕ στα 
μέλη της, η οποία έδειξε πως σε 40% των νέων διαγνώ-
σεων η διάγνωση ήταν καθυστερημένη λόγω του πρώ-
του lockdown.
Για να αποφύγουμε, επομένως, μια μεγάλη κρίση δημό-
σιας υγείας κατά τα επόμενα χρόνια, κατέληξε, απαιτείται 
μια πιο προοπτική θεώρηση της κατάστασης, καθώς η 
πανδημία του Covid δεν είναι η μόνη πανδημία που αντι-
μετωπίζουμε, αλλά συνέβη μέσα στην προϋπάρχουσα 
πανδημία καρκίνου.

Δυστυχώς, αναμένεται αύξηση των 
καθυστερημένων διαγνώσεων 
λόγω της εξέλιξης της πανδημίας 
του κορονοϊού.
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Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ  
Νέα επαναστατική θεραπεία  
μειώνει τις μεταγγίσεις

Π
ερισσότερο από ποτέ θεωρούνται πραγ-
ματοποιήσιμες σήμερα οι προσδοκίες 
των ασθενών με β-θαλασσαιμία για ίαση 
και καλή υγεία, καθώς νέες θεραπείες 
προσφέρουν σημαντική βελτίωση της 
ποιότητας ζωής τους, ενώ αναπτύσσονται 

φάρμακα και θεραπευτικές προσεγγίσεις που υπόσχο-
νται ακόμη πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. 
Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα ολοκληρώθηκε πρόσφατη 
διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση με τίτλο «Ωρίμανση 
Ερυθρών – Από την επαναστατική Επιστήμη στους ασθε-
νείς με β-θαλασσαιμία» που διοργάνωσε η βιοφαρμακευ-
τική εταιρεία Bristol-Myers Squibb.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα επαναστατικά νέα 
θεραπευτικά επιτεύγματα στο πεδίο της β-θαλασσαιμίας 
και οι αναδυόμενες προσδοκίες της ιατρικής κοινότητας 
και των ασθενών, ενώ εκπρόσωποι συλλόγων ασθενών 
ανέδειξαν τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετω-
πίζουν οι περίπου 2.500 τακτικά μεταγγιζόμενοι πάσχοντες 
στη χώρα μας.
Η επιστημονική ενότητα της εκδήλωσης ξεκίνησε με 
την ομιλία του κορυφαίου ειδικού στη β-θαλασσαιμία Ali 
Taher, Professor of Medicine, Division of Hematology & 
Oncology of Internal Medicine Department, NKBC Institute, 
American University of Beirut Medical Center Lebanon, 
ο οποίος ανέφερε ότι «αναδύεται μια νέα εποχή καινοτό-

μων θεραπειών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών με β-θαλασσαιμία. Πρόσφατα ο Οργανισμός 
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ και ο Ευρωπα-
ϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ενέκριναν τέτοιες νέες 
θεραπείες, που φαίνεται να είναι αρκετά ελπιδοφόρες, με 
σημαντική βελτίωση στα επίπεδα αιμοσφαιρίνης, μείωση 
των απαιτήσεων μετάγγισης και ευνοϊκή πρώιμη επίδραση 
στην ισορροπία σιδήρου».
Στα νέα επιτεύγματα στο πεδίο της θεραπευτικής αντιμετώ-
πισης της β-θαλασσαιμίας αναφέρθηκε ο Αντώνης Κατ-
τάμης, καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας 
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-
Ογκολογίας, Α  ́ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο 
Παίδων «Αγία Σοφία»: «Οι νεότερες γενιές θαλασσαιμικών 
ασθενών, που αντιμετωπίζονται συστηματικά με μεταγ-
γίσεις και με αποδοτικότερες θεραπείες για την απομά-
κρυνση της περίσσειας του σιδήρου, έχουν επιτύχει ακόμη 
καλύτερη επιβίωση και μείωση των επιπλοκών. Παρ’ όλα 
αυτά, η ζωή των ασθενών με θαλασσαιμία δεν παύει να 
είναι εξαρτώμενη από τις μεταγγίσεις και να επηρεάζεται 
σημαντικά λόγω των συνεχών επισκέψεων στα νοσοκο-
μεία (τουλάχιστον 2-3 φορές τον μήνα) και της ανάγκης για 
καθημερινή χρήση φαρμάκων. Το φορτίο της νόσου παρα-
μένει ιδιαίτερα υψηλό, κυρίως για τους ίδιους τους ασθε-
νείς, αλλά και για τα συστήματα υγείας και την κοινωνία συ-
νολικά. Πρόσφατες, εγκεκριμένες από τον ΕΜΑ θεραπείες 

που στοχεύουν στη μείωση των αναγκών σε αίμα δίνουν 
ένα μήνυμα αισιοδοξίας για ένα καλύτερο μέλλον».
Από την πλευρά της, η Maria Domenica Capellini, Professor 
of Internal Medicine, University of Milan, Milan Fondazione 
IRCCS Cà Granda Policlinico Hospital, Milano, Italy, παρου-
σίασε έναν πρώτο στην κατηγορία του (first-in-class) πα-
ράγοντα ωρίμανσης ερυθρών που πρόσφατα εγκρίθηκε 
από την Ε.Ε. ως η πρώτη φαρμακευτική θεραπεία ενή-
λικων ασθενών με εξαρτώμενη από μεταγγίσεις αναιμία 
που σχετίζεται με τη β-θαλασσαιμία ή μυελοδυσπλαστικά 
σύνδρομα. Όπως εξήγησε η κ. Capellini, «ο παράγοντας 
αυτός προάγει την ωρίμανση τελικής φάσης των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων, μειώνοντας σημαντικά τον αριθμό των με-
ταγγίσεων ερυθρών, έχοντας ακόμη και τη δυνατότητα να 
εξαλείψει την ανάγκη για τακτικές μεταγγίσεις».
Τη διάσταση των ασθενών έδωσε η Βάνα Μυρίλλα, γενική 
γραμματέας του Πανελληνίου Συλλόγου Πασχόντων από 
Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο (ΠΑΣ-
ΠΑΜΑ), η οποία σημείωσε ότι «οι επιπτώσεις της θεραπεί-
ας αποσιδήρωσης, η υπομετάγγιση λόγω ανεπάρκειας μο-
νάδων αίματος, αλλά και το άγχος για μελλοντικές πιθανές 
επιπλοκές της νόσου, αποτελούν μερικά μόνο από τα προ-
βλήματα που περιπλέκουν την καθημερινότητα των ασθε-
νών. Σε αυτά προστίθενται η γραφειοκρατία, που εμποδίζει 
την πρόσβαση στις νέες θεραπείες, η υποστελέχωση των 
μονάδων υγείας με καταρτισμένο προσωπικό και η ελλι-
πής χρηματοδότηση των κλινικών ερευνών για νέες θερα-
πείες: όλα καίρια ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν μέσω 
της συνεργασίας ασθενών, ιατρικής κοινότητας, πολιτείας 
και εταίρων της Υγείας».
H εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των 
προσδοκιών των ασθενών από τις νέες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις. Όπως επεσήμανε ο Βασίλης Δήμος, πρόε-
δρος του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσαιμίας, δεν έχουν 
όλοι οι ασθενείς τις ίδιες προσδοκίες. Μερικοί επιθυμούν 
την ίαση, η οποία μπορεί σύντομα να γίνει εφικτή μέσω των 
νέων θεραπευτικών επιλογών και κυρίως της γονιδιακής 
θεραπείας. Άλλοι προσδοκούν απαλλαγή από τις παρενέρ-
γειες των θεραπειών, ενώ άλλοι καλύτερη ποιότητα ζωής. 
Όλα τα παραπάνω είναι εφικτό να γίνουν πραγματικότητα, 
καθώς αναπτύσσονται νέες θεραπείες που αυξάνουν τα 
επίπεδα αιμοσφαιρίνης και καθιστούν πιο αποτελεσματική 
την αποσιδήρωση.

Σημαντικές οι προοπτικές για 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών με β-θαλασσαιμία μέσω 
θεραπείας που βασίζεται στην 
ωρίμανση των ερυθρών αιμο-
σφαιρίων.
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Οι καινοτόμες θεραπείες  
στην ψωρίαση και η πρόσβαση  

των Ελλήνων ασθενών σε αυτές

Σ
ημείον αντιλεγόμενον έχει αποτελέσει 
κατά καιρούς η πρόσβαση των ασθενών 
με χρόνια νοσήματα σε νέες, καινοτόμες 
θεραπείες, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διε-
θνούς οικονομικής κρίσης και ειδικότερα 
της οικονομικής δυσπραγίας που αντιμε-

τωπίζει εδώ και χρόνια η χώρα μας. Συγκεκριμένα, οι 
διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές των ασθενών με 
ψωρίαση, καίτοι κρίνονται απαραίτητες για την αντι-
μετώπιση της νόσου, συγκαταλέγονται κατά το πλεί-
στον στις κατηγορίες φαρμάκων υψηλού κόστους, 
γεγονός που τις καθιστά αντικείμενο συζητήσεων 
σχετικά με τη μείωση των φαρμακευτικών δαπα-
νών, τη συνταγογράφηση και την κυκλοφορία νέων 
φαρμακευτικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά του 
φαρμάκου.
Επισκοπώντας τις εξελίξεις της φαρμακευτικής τεχνο-
λογίας στο πέρασμα του χρόνου, προβαίνουμε στο ανα-
ντίρρητο συμπέρασμα ότι η εμφάνιση των βιολογικών 
παραγόντων και η ευρεία χρήση τους από τους ασθενείς 
με ψωρίαση επέφερε εντυπωσιακές αλλαγές στην αντι-

μετώπιση του χρόνιου αυτού νοσήματος. Πέρα από τη 
σημαντική βελτίωση της κλινικής εικόνας λόγω των βι-
ολογικών παραγόντων, αξίζει να επισημανθεί η αποφυ-
γή του φαινομένου της πολυφαρμακίας, που σε πολλές 
περιπτώσεις οδηγούσε σε δυσάρεστες για τους ασθενείς 
συνέπειες.
Εντούτοις, η συμπερίληψη των καινοτόμων αυτών θε-
ραπειών στη φαρέτρα των δερματολόγων δεν συνεπά-
γεται την εξαφάνιση των προβλημάτων που μπορούν να 
ενσκήψουν στη ζωή ενός ασθενούς με ψωρίαση. Για 
τη βέλτιστη αντιμετώπιση της νόσου, η ύπαρξη θερα-
πευτικών επιλογών συνιστά αναγκαία, αλλά όχι ικανή 
συνθήκη, κι αυτό γιατί θα πρέπει απαραιτήτως να συνο-
δεύεται από συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία, 
ενώ ακόμα και μια σωστή συμμόρφωση δεν θα έπρεπε 
να μας κάνει να εφησυχάζουμε. Όχι σπάνια οι ασθενείς 
με ψωρίαση παρουσιάζουν συννοσηρότητες, κάτι που 
απαιτεί τον συνδυασμό θεραπευτικών σχημάτων και 
ενίοτε την αγαστή συνεργασία ιατρών. Επιπλέον, σε δι-
εθνές επίπεδο, το αυξημένο προσδόκιμο ζωής και η δι-
εκδίκηση του δικαιώματος των ασθενών να λαμβάνουν 
επί μακρόν μια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που θα 
τους εξασφαλίσει αξιοπρεπή διαβίωση με τη μέγιστη δυ-
νατή ποιότητα ζωής συμβάλλουν με τη σειρά τους στην 
αύξηση του κόστους. Επομένως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
την πολυπαραγοντικότητα του φαινομένου, καθίσταται 
πρόδηλο το υψηλό κόστος που καλείται να αναλάβει το 
κράτος ή/και ο ασθενής προκειμένου να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες που δημιουργούνται μακροπρόθεσμα από 
ένα χρόνιο νόσημα.
Βέβαια, πέρα από το άμεσο κόστος για την αγορά φαρμά-
κων, οφείλουμε να αναλογιστούμε τα έμμεσα κόστη που 
επωμίζεται το κράτος όταν αρνείται να υιοθετήσει νέα, 

καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα. Για παράδειγμα, τα 
κόστη νοσηλείας σε συνδυασμό με την παροχή αδειών 
λόγω αποχής του ασθενούς από την εργασία ενδέχεται 
να αποβαίνουν ίσα ή και μεγαλύτερα από το άμεσο κό-
στος της αγοράς του φαρμάκου. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, 
να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα, υπολογίζοντας όλες 
τις συνιστώσες μιας κατάστασης, ώστε να επιλέξουμε την 
πλέον συμφέρουσα για αμφότερες τις πλευρές λύση του 
προβλήματος.
Στις μέρες μας, αντικείμενο συζήτησης και διαφωνίας 
έχουν γίνει ειδικά οι υψηλού κόστους καινοτόμες θερα-
πείες για την ψωρίαση και είναι ακριβώς σε αυτό το ση-
μείο που θα πρέπει να αναδειχθεί η άμεση αποτελεσμα-
τικότητα των συγκεκριμένων θεραπευτικών επιλογών, οι 
οποίες αποδεδειγμένα βελτιώνουν θεαματικά την εικόνα 
του δέρματος, καθώς εξαλείφουν τις δερματικές αλλοιώ-
σεις σε ποσοστό 90% και άνω, συντείνοντας έτσι στη δρα-
στική βελτίωση της αυτοεικόνας και άρα της ψυχολογίας 
του ασθενούς.
Οφείλουμε να θυμόμαστε πως κανένα φάρμακο δεν είναι 
πανάκεια και η εισροή των καινοτόμων θεραπειών δεν 
σημαίνει πως αίρεται το μέρος της ευθύνης του ασθε-
νούς για τη διαχείριση της νόσου του. Όμως, από τα μέχρι 
στιγμής συγκεντρωμένα δεδομένα προκύπτει ότι τα νέα 
σκευάσματα μπορούν να καλύψουν ορισμένα κενά που 
υπάρχουν στις ήδη διαθέσιμες επιλογές, όπως, για παρά-
δειγμα, να επιτύχουν τη μείωση των παρενεργειών αλλά 
και την εξασφάλιση ταχύτερων και πιο μακροχρόνιων 
θεραπευτικών αποτελεσμάτων.
Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη για την υγεία μας επιλο-
γή και χρήση των φαρμάκων για την ψωρίαση, κρίνεται 
απαραίτητη η λειτουργία ενός έγκυρου Μηχανισμού Αξι-
ολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, στον οποίο χρειάζεται να 
διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο και οι ίδιοι οι ασθενείς, 
αφού εμείς είμαστε οι τελικοί αποδέκτες των φαρμάκων 
και κατά συνέπεια η ενίσχυση της φωνής μας, μέσω της 
εμπειρίας μας, είναι αναμφίβολα αναγκαία για την πλέον 
αξιόπιστη λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού. Η οργανι-
κή σημασία της συμπερίληψης των ασθενών στα στάδια 
της έρευνας, της αξιολόγησης αλλά και της τελικής έγκρι-
σης για την κυκλοφορία ενός νέου φαρμακευτικού σκευ-
άσματος είναι κάτι που οφείλουν να συνειδητοποιήσουν 
όλοι οι εμπλεκόμενοι με την Υγεία φορείς, ενώ ειδικά η 
ελληνική πολιτεία φαίνεται να υποδέχεται θετικά αυτή την 
απαίτηση με την πρόσφατη θεσμοθέτηση της εκπροσώ-
πησης των ασθενών στα κέντρα λήψης αποφάσεων για 
την Υγεία.

Η εμφάνιση των βιολογικών πα-
ραγόντων και η ευρεία χρήση τους 
επέφερε εντυπωσιακές αλλαγές 
στην αντιμετώπιση της ψωρίασης.

ΤΟΥ ΛΕΩΝΊΔΑ ΦΩΤΊΑΔΗ, προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Ασθενών με Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα ΑΚΕΣΩ
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ΕΛΚΏΔΉΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ 
Η σημασία της συζήτησης  
με τον γιατρό

Η 
ελκώδης κολίτιδα αποτελεί μία ανί-
ατη μη μεταδοτική χρόνια πάθηση 
του γαστρεντερικού συστήματος, που 
επηρεάζει κυρίως τη λειτουργία του 
παχέος εντέρου, στο οποίο παρουσι-
άζεται φλεγμονή. Η εν λόγω πάθηση, 

όπως και η συγγενής με αυτή νόσος Crohn, αναφέ-
ρονται συχνά ως ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του 
εντέρου (ΙΦΝΕ) λόγω των παρόμοιων συμπτωμάτων 
τους. Εκτιμάται πως τουλάχιστον 6-7 εκατομμύρια άν-
θρωποι παγκοσμίως πάσχουν από ΙΦΝΕ.
Οι ενδείξεις που θα πρέπει να βάλουν σε υποψία ένα 
άτομο ώστε να σκεφτεί ότι μπορεί να νοσεί από ελκώ-
δη κολίτιδα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι πό-
νος στην κοιλιά, απώλεια βάρους, διάρροια, πιθανή 
αιμορραγία στην τουαλέτα, ακόμη και πυρετός. Αυτά 
θεωρούνται κάποια από τα συμπτώματα, τα οποία θα 
πρέπει να τον οδηγήσουν στο ιατρείο ενός γαστρεντε-
ρολόγου, που μέσα από συγκεκριμένες διαγνωστικές 
εξετάσεις θα επιβεβαιώσει αν πράγματι νοσεί.
Στη συνέχεια, κατόπιν της συνεργασίας γιατρού και 
ασθενούς, θα καθοριστεί η αγωγή που θα περιορίσει τα 
συμπτώματα. Οι θεραπείες για τις ΙΦΝΕ είναι είτε φαρμα-
κευτικές είτε χειρουργικές. Η αγωγή που ακολουθείται με 
βάση το σχετικό ιατρικό πρωτόκολλο είναι φαρμακευτική, 
όμως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ακολουθείται η 

χειρουργική επέμβαση με συγκεκριμένες μεθόδους.

Ποιότητα ζωής
Υπάρχουν πολλές μελέτες που έχουν καταδείξει ότι 
τα χρόνια νοσήματα, πέρα από τις δυσκολίες λόγω 
της επίδρασής τους στον οργανισμό μας, επηρεάζουν 
έντονα την ψυχική μας διάθεση. Η νόσος δεν παρου-
σιάζει καμία σταθερότητα όσον αφορά τον χρόνο ή την 
ένταση των συμπτωμάτων, με αποτέλεσμα να ενέχει 
το στοιχείο του αιφνιδιασμού. Το γεγονός αυτό πολλές 
φορές καθηλώνει τη λειτουργικότητα των ασθενών, 
την επαγγελματική τους εξέλιξη, αλλά πολύ περισσό-
τερο τις κοινωνικές και προσωπικές τους σχέσεις.
Η νόσος επηρεάζει δυσμενώς την κοινωνική δρα-
στηριότητα σε διαφορετικό βαθμό σε περισσότερους 
από το 50% των ασθενών, με έναν στους πέντε να 
χαρακτηρίζει το πρόβλημα έντονο. Το 60% των Ελλή-
νων ασθενών αισθάνεται θλίψη και αίσθημα ψυχικής 
έντασης (στρες), ενώ το 25% αισθάνεται θυμό.
Επίσης, πάνω από το 50% των ασθενών αναγκάζεται 
να απουσιάσει από 1 έως και πάνω από 20 ημέρες το 
έτος από την εργασία του, είτε λόγω των προβλημά-
των από τη νόσο είτε λόγω του χρόνου που πρέπει να 
αφιερώσει για την παρακολούθηση και θεραπεία του.
Στην Ελλάδα το 30% των ασθενών ανέφερε ότι δεν 
έχει την επιθυμητή υποστήριξη από το εργασιακό του 

περιβάλλον (εργοδότες και συναδέλφους), όταν είναι 
γνωστό το πρόβλημα υγείας του.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με έρευνες, το 40% των 
ασθενών νιώθει ότι η νόσος εμπόδισε μια προσωπι-
κή σχέση και το 34% ότι εξαιτίας της νόσου τελείωσε 
μια προσωπική σχέση. Το 61% των ασθενών νιώθει 
ότι η επαφή με άλλους ασθενείς δεν το βοηθάει ιδιαί-
τερα ψυχολογικά, ενώ 39% θεωρούν ότι η επαφή με 
άλλους ασθενείς τούς κάνει πιο αισιόδοξους.

Σχέση με τον γιατρό
Παρόλο που το 88% των ασθενών έχει πρόσβαση σε 
γιατρό, το 24% πιστεύει ότι δεν έχει ικανοποιητική πρό-
σβαση σε ειδικούς. Στην Ευρώπη το 70% των ασθενών 
δηλώνει ότι η πρόσβαση σε εξειδικευμένους γιατρούς 
είναι καλή. Στην Ελλάδα το 70% των ασθενών επι-
σημαίνει την έλλειψη εξειδικευμένων επιστημόνων 
(κυρίως διατροφολόγων και ψυχολόγων). Η μεγάλη 
πλειονότητα των Ελλήνων ασθενών πιστεύει ότι οι 
υγειονομικές υπηρεσίες που τους παρέχονται θα βελ-
τιώνονταν σημαντικά με την ύπαρξη περισσότερων 
εξειδικευμένων στις ΙΦΝΕ γαστρεντερολόγων και τη 
λειτουργία περισσότερων εξωτερικών ιατρείων ΙΦΝΕ.
Οι ασθενείς με ΙΦΝΕ μπορεί να είναι πολύ μπερδεμένοι ως 
προς τις διαφορές μεταξύ αυτών των ασθενειών. Όπως με 
οποιοδήποτε χρόνιο νόσημα, η εκπαίδευση του ασθενή εί-
ναι ένα σημαντικό εργαλείο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να συμμετέχει ενεργά (παρά παθητικά) και συνειδητά 
στο σχέδιο θεραπείας μαζί με τον γιατρό του.
Όμως οι μισοί ασθενείς στην Ελλάδα δεν συζητούν με 
τον γιατρό τους για σημαντικά θέματα και δεν αισθά-
νονται ικανοποιημένοι από τον βαθμό πληροφοριών 
που τους δίνει. Επίσης, ένας στους τέσσερις Έλληνες 
ασθενείς θεωρεί ότι δεν έχει ενεργό ρόλο στη λήψη 
των θεραπευτικών αποφάσεων, καθώς δεν προηγεί-
ται συζήτηση με τον γιατρό του σε σχέση με τις διαθέ-
σιμες θεραπευτικές επιλογές.
Είναι αναγκαίο όμως ο ασθενής να εμπιστεύεται τον 
γιατρό του, ο οποίος, για να τον κατανοήσει και να 
αντιληφθεί τις δικές του ανάγκες στο πεδίο της νόσου, 
θα πρέπει να γνωρίζει πώς αισθάνεται και πώς βιώ-
νει την καθημερινότητά του. Την ίδια στιγμή ο ασθε-
νής θα ενημερώνεται για τις θεραπευτικές επιλογές 
που έχει και φυσικά για τις νέες θεραπείες τις οποί-
ες μπορεί να λάβει. Ασθενής και γιατρός από κοινού 
μπορούν να διαχειριστούν την ασθένεια.

Η νόσος δεν παρουσιάζει καμία 
σταθερότητα όσον αφορά τον χρό-
νο ή την ένταση των συμπτωμά-
των, με αποτέλεσμα να ενέχει το 
στοιχείο του αιφνιδιασμού.
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«ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ» 
ΣΤΗΝ ΕΡΤ2
Πώς απέκτησε ζωή αυτό το µεγάλο κοµµάτι 
βράχου που είναι ο πλανήτης µας;
Παρακολουθήστε την απίστευτη, παρά-
ξενη ιστορία της ζωής στη Γη µε αφηγητή 
τον Γουίλ Σµιθ και µια πλειάδα έµπειρων 
αστροναυτών που έχουν δει τη Γη όπως 
είναι πραγµατικά, ένα τέλεια σχεδιασµένο 
σύστηµα υποστήριξης ζωής που περιφέρε-
ται στο ∆ιάστηµα. Εντυπωσιακές εικόνες, 
ανθρώπινες µαρτυρίες, εκπληκτικά οπτικά 
εφέ, σε παραγωγή Ντάρεν Αρονόφσκι, ξεδι-
πλώνουν την απίστευτη αλυσίδα γεγονότων 
που κάνουν τον πλανήτη µας µοναδικό και 
ξεχωριστό.
Κυριακή 13/12 στις 07:00.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ∆ΘΠ 
– ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Άρωµα Χριστουγέννων στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Πειραιά (∆ΘΠ) µε αφηγήσεις 
παραµυθιών από την Ξένια Καλογεροπού-
λου, τη «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του 
Τσαρλς Ντίκενς µε την Ορχήστρα Σύγχρο-
νης Μουσικής της ΕΡΤ, βραβευµένες ταινίες 
κινουµένων σχεδίων µικρού µήκους απ’ όλο 
τον κόσµο από το Animasyros και δράσεις 
για µικρούς και µεγάλους. Η ιστοσελίδα του 
∆ΘΠ (www.dithepi.gr) είναι ο τόπος φιλοξε-
νίας και προβολής των εκδηλώσεων.

RADIO PLAY THEATER
Στο www.iroes.art η τέχνη του θεάτρου 
συναντά το πιο σαγηνευτικό επικοινωνιακό 
µέσο, το ραδιόφωνο. Το ραδιοφωνικό θέα-
τρο είναι µια καθαρά ακουστική παράσταση. 
Την Πέµπτη 17 ∆εκεµβρίου ακούγεται το 
«Πάτωµα», της Ζέτης Φίτσιου, µε τους Πάνο 
Βλάχο και Πέτρο Λαγούτη. Υπόθεση: Σε ένα 
δυστοπικό περιβάλλον δύο άντρες «συνα-
ντιούνται», όµως δεν µπορούν να ιδωθούν. Ο 
ένας περπατά στην επιφάνεια του πατώµα-
τος, ενώ ο άλλος βρίσκεται από κάτω, καθώς 
το πάτωµα τον έχει καταπιεί. Ο «κάτω» ζητά 
από τον «πάνω» να τον βοηθήσει για να βγει. 
Είναι όµως ο άντρας της επιφάνειας διατε-
θειµένος να προσφέρει τη  βοήθειά του στον 
παγιδευµένο άνδρα; Οι ισορροπίες αλλάζουν 
συνεχώς και η φυσική υπεροχή του ενός 
αρχίζει να γίνεται πλεονέκτηµα του άλλου. 
Ποιος βρίσκεται τελικά στο φως και ποιος 
στο σκοτάδι;

«Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΜΠΑΤΟΝ» 
ΣΤΟ STAR

Η ταινία αφηγείται την εκπληκτική ιστορία 
ενός όχι και τόσο συνηθισµένου άντρα. Ξε-
κινώντας το 1918, στο τέλος του Α΄ Παγκο-

σµίου Πολέµου, από τη Νέα Ορλεάνη και φτάνοντας 
µέχρι τον 21ο αιώνα, ο άντρας αυτός διαγράφει µια 
πορεία ζωής τόσο απρόβλεπτη όσο θα µπορούσε να 
είναι η ζωή οποιουδήποτε ανθρώπου. Συναντά αν-
θρώπους, ανακαλύπτει νέα µέρη, βρίσκει και χάνει 
την αγάπη, τις χαρές της ζωής, έρχεται αντιµέτωπος 
µε τη θλίψη του θανάτου, αλλά και µε τόσα άλλα συ-
ναισθήµατα που ξεπερνούν τον χρόνο.
Κινηµατογραφική µεταφορά της νουβέλας του 
Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ, που εκδόθηκε για πρώ-
τη φορά το 1920 και αναφερόταν στην ιστορία ενός 
άντρα που γεννήθηκε 80 χρονών και καθώς περ-
νούσαν τα χρόνια γινόταν όλο και πιο νέος. Η ται-
νία απέσπασε τρία Όσκαρ.
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φίντσερ
Παίζουν: Μπραντ Πιτ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τίλντα 
Σουίντον, Τζούλια Όρµοντ, Ταράτζι Χένσον
Σάββατο 12/12 στις 16:15.



Πλέον, αν και φαινοµενικά τα µέσα ώστε να φτάσει στον 
ακροατή ένα καινούργιο τραγούδι είναι περισσότερα, 
στην πραγµατικότητα είναι το εξής ένα: το διαδίκτυο. 
Κι αυτό γιατί έχουν περιοριστεί σε τροµακτικό βαθµό οι 
µουσικές εκποµπές στην τηλεόραση, και στο ραδιόφωνο 
οι επιλογές είναι ελάχιστες.

Ο 
Θοδωρής Μαυρογιώργης µόλις 
κυκλοφόρησε το δεύτερο τρα-
γούδι, «Πόσο άντρας είσαι;», από 
το άλµπουµ που ετοιµάζει εδώ 
και έναν χρόνο και εξηγεί γιατί σή-

µερα δεν νοείται µουσικό κοµµάτι χωρίς να συ-
νοδεύεται από βιντεοκλίπ.

Τις αναφορές σου σε σχέση µε τη µουσική τις 
ξέρουµε. Οι επιθυµίες σου ποιες είναι;
Επιθυµίες πολλές. Είναι µια συναυλία έτσι 
όπως τη φαντάζοµαι σκηνοθετηµένη αισθη-
τικά, µε ωραία σχεδιασµένα φώτα, µε µεγάλη 
µπάντα και αρκετές φωνές και πολλές πρό-
βες. Πολλές συνεργασίες µε ανθρώπους που 
εκτιµώ και θαυµάζω από τον χώρο της µουσι-
κής και της τέχνης γενικότερα. Είναι ένα ωραίο 
live στο νησί µου, στα Κύθηρα, στον εσωτερικό 
χώρο του σχολείου του χωριού µου, του Κα-
ραβά, όπως και µια ηχογράφηση σε εξωτερικό 
χώρο. Αφού θα είµαστε στο νησί για το live, να 
το εκµεταλλευτούµε. Όµως η βαθιά µου επιθυ-
µία είναι να µη σταµατήσω να είµαι παραγωγι-
κός, να έχω πάντα τη δυνατότητα, τον χρόνο και 
τη διάθεση να δηµιουργώ καινούργια πράγ-
µατα, βίντεο, άλµπουµ, και να υπάρχει µια 
παρέα που θα συµµετέχει κάθε φορά σε αυτό. 
Ζηλεύω αφάνταστα, όπως και εκτιµώ, τους α-
δελφούς Κατσιµίχα, που είχαν ο ένας τον άλλον 
και αλληλοσυµπληρώνονταν. Η αρχή αυτής 
της οµάδας έχει γίνει µε τον Χρήστο Παπαµι-
χάλη, τον Βασίλη Λιάκο, την µπάντα, τον Πα-
ντελή Νικηφόρο και τον Κο Κ, οπότε σιγά σιγά 
ευελπιστώ να µας πλαισιώσουν κι άλλοι.

Πώς βλέπεις τον εαυτό σου µετά την καρα-
ντίνα, σε σχέση πάντα µε την καλλιτεχνική 
σου πορεία;
Η καραντίνα, προσωπικά, µε πείσµωσε. Σί-
γουρα µε κατέβαλε ψυχολογικά και σωµα-
τικά αρκετές φορές, αλλά δεν το έβαλα κάτω. 
Προσπάθησα να παραµείνω δηµιουργικός και 
µε την οµάδα που ανέφερα παραπάνω συνε-
χίσαµε να δουλεύουµε, έστω και αποµακρυ-
σµένα. Οπότε, µετά απ’ όλο αυτό το δυστοπικό 
τοπίο, νοµίζω πως θα βγούµε πιο δυνατοί. Σί-

γουρα µε τεράστια λαχτάρα για lives, πρόβες 
και ηχογραφήσεις.

Αν η περίοδος αυτή ήταν ένα τραγούδι, ποιο 
θα ήταν;
Ξεκάθαρα το «Mad World» του Gary Jules.

Ποιος είναι ο λόγος που τα singles σου κυ-
κλοφορούν απευθείας οπτικοποιηµένα;
Υπάρχει η οµάδα πίσω από µένα που δου-
λεύει ακατάπαυστα και σίγουρα χωρίς εκεί-
νους δεν θα µπορούσα να το έχω κάνει. Ο 
Βασίλης Λιάκος, ο Χρήστος Παπαµιχάλης, η 
Βάνα Γιαννούλα, ο Σταµάτης Λεόντιος, ο Α-
λέξανδρος Καραµαλίκης και η Τζίνα Φου-
ντουλάκη αποτελούν τα σταθερά κοµµάτια 
του παζλ, ενώ κάθε φορά, ανάλογα µε τις α-
παιτήσεις της ιδέας και του τραγουδιού, προ-
στίθενται κι άλλοι στην παρέα. Οπτικοποιού-
νται, γιατί πάντοτε µου άρεσε να «τρέχουν» ι-
στορίες παράλληλα µε αυτήν που ξεκάθαρα 
αφηγείται ο στίχος του τραγουδιού, και το βί-
ντεο είναι το µέσο µε το οποίο µπορεί να γίνει 
αυτό. Οπότε, όσο αντέχει η οµάδα κι εγώ οι-
κονοµικά να το στηρίζω αυτό, θα κινούµαστε 
µε αυτόν τον τρόπο.

Το τραγούδι µπορεί αυτή την εποχή να α-
σκήσει πολιτική κριτική; Αν ναι, έχεις κάποιο 
που θεωρείς ότι το πετυχαίνει;
Κάθε πράξη µας έτσι κι αλλιώς είναι πολιτική. 
Το θέµα είναι κατά πόσο η αισθητική αυτής 
της πράξης και οι αξίες πίσω από αυτή µάς 
βρίσκουν σύµφωνους και εντός του δικού 
µας πλαισίου αξιών που πρεσβεύουµε. Άρα 
σίγουρα το τραγούδι µπορεί να ασκήσει πο-
λιτική κριτική, ειδικά εφόσον έχει απαλλα-
γεί από τη λογική της στράτευσης. Έχω κά-
ποιο τέτοιο, το οποίο δεν έχει κυκλοφορή-
σει ακόµη. Προς το παρόν, τα δύο τραγούδια 
που έχουν κυκλοφορήσει έχουν περισσό-
τερο κοινωνικό προσανατολισµό µε πολιτι-
κές προεκτάσεις. Κάπως σαν να κλείνουν το 
µάτι. Εκτός από τα τεράστια τραγούδια «Τί-
ποτα δεν πάει χαµένο», «Γυρίζω τις πλάτες 
µου στο µέλλον» και πολλά άλλα ακόµη, ζη-

λεύω πολύ το «Ένα αλλιώτικο παιδάκι» του 
Παυλίδη και το «Αιρετικό» του Αγγελάκα, που 
τα θεωρώ αµιγώς πολιτικά, ασχέτως αν φαί-
νονται να καταπιάνονται µε συγκεκριµένα θέ-
µατα, της διαφορετικότητας και της θρησκείας. 
Έχουν προεκτάσεις και σχολιασµό που είναι 
ευθύς, ειλικρινής και καυστικός, κάτι που ανα-
ζητάω στον στίχο.

Mainstream ή εναλλακτικός; Είναι η εξέλιξη 
του έντεχνου και του εµπορικού; Εσύ πού το-
ποθετείς τον εαυτό σου;
Οι ζυµώσεις που γίνονται µε τα χρόνια στη µου-
σική οδηγούν σε αυτές τις ταµπέλες. Από το έ-
ντεχνο-λαϊκό, πήγαµε στο έντεχνο κ.λπ. Η µου-
σική είναι µία. Εγώ θα ήθελα να καταφέρω να 
είµαι ο Θοδωρής. Να µπορώ να κοιτάζω πίσω 
στα τραγούδια και στους δίσκους που έχω 
κάνει, να είµαι περήφανος γι’ αυτά και κάθε 
φορά να ανακαλύπτω και κάτι καινούργιο.

Τι θες να µας πεις µε το νέο σου κοµµάτι 
«Πόσο άντρας είσαι;» και µε το βιντεοκλίπ 
του;
Η συζήτηση που κάνει αυτό το τραγούδι έχει 
σχέση αρχικά µε τις διαπροσωπικές σχέσεις – 
πως κινούµαστε µε βάση το φαίνεσθαι περισ-
σότερο και τα κατάλοιπα στερεοτύπων παλαι-
ότερων εποχών. Το βίντεο του τραγουδιού το 
πάει ένα βήµα παρακάτω και µιλάει για όλα τα 
ζευγάρια, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προ-
σανατολισµό.

Πιστεύεις ότι τα βιντεοκλίπ έχουν την ίδια 
αξία µε αυτήν που είχαν στο παρελθόν;
Σήµερα τα βιντεοκλίπ θεωρώ πως έχουν µε-
γαλύτερη αξία απ’ ό,τι στο παρελθόν. Πλέον, αν 
και φαινοµενικά τα µέσα ώστε να φτάσει στον 
ακροατή ένα καινούργιο τραγούδι είναι περισ-
σότερα, στην πραγµατικότητα είναι το εξής ένα: 
το διαδίκτυο. Κι αυτό γιατί έχουν περιοριστεί σε 
τροµακτικό βαθµό οι µουσικές εκποµπές στην 
τηλεόραση, και στο ραδιόφωνο οι επιλογές είναι 
ελάχιστες. Εποµένως, η οπτικοποίηση ενός 
τραγουδιού και η δηµοσίευσή του στο YouTube 
είναι σχεδόν µονόδροµος, προκειµένου µέσα 
από αυτό να προστεθεί ένα ακόµη «όπλο» στην 
κυκλοφορία του τραγουδιού και στην προσπά-
θεια να φτάσει στα αυτιά του κοινού.

Θοδωρής 
Μαυρογιώργης

«Κάθε πράξη 
µας είναι 
πολιτική»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Εκτέλεση
Για τη mince pie γέµιση:
• Σε µια κατσαρόλα µε χοντρό πάτο βάζουµε όλα τα υλικά εκτός από το 1/4 φλιτζανιού 
ρούµι, που το κρατάµε στην άκρη. Βάζουµε την κατσαρόλα σε µέτρια φωτιά µέχρι τα υλικά 
να αρχίσουν να βράζουν, χαµηλώνουµε τη φωτιά και αφήνουµε να σιγοβράσουν µέχρι να 
εξατµιστούν όλα τα υγρά (για περίπου 25-30 λεπτά), ανακατεύοντας πού και πού. Βγάζουµε 
από τη φωτιά, ρίχνουµε µέσα το ρούµι που κρατήσαµε και ανακατεύουµε καλά. Βάζουµε 
τη γέµιση σε µπολ, σκεπάζουµε καλά και αφήνουµε στο ψυγείο 24 µε 48 ώρες, να ωριµά-
σουν οι γεύσεις.

Για τον µπακλαβά:
• Την ηµέρα που θα φτιάξουµε το γλυκό µας, φτιάχνουµε πρώτα το σιρόπι και το αφήνουµε 
στην άκρη να κρυώσει. Σε µια κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά βάζουµε τη ζάχαρη και το νερό. 
Με το που πάρει βράση και λιώσει η ζάχαρη και γίνει διαφανές το µείγµα, αφαιρούµε από 
τη φωτιά, ρίχνουµε µέσα το Grand Marnier, ανακατεύουµε και αφήνουµε στην άκρη.
• Σε ένα µεγάλο µπολ βάζουµε τη mince pie γέµιση, το φιστίκι, τη σκόνη αµύγδαλο και το 
ξύσµα, ανακατεύουµε καλά και αφήνουµε στην άκρη.
• Βουτυρώνουµε ένα ταψί που να χωράει ακριβώς το φύλλο µας (δεν θέλουµε να κρέ-
µονται άκρα), βάζουµε 8 φύλλα, βουτυρώνοντας το κάθε φύλλο, και απλώνουµε το 1/3 
από το µείγµα. Προσθέτουµε άλλα 6 φύλλα, βουτυρώνοντας το κάθε φύλλο, και απλώ-
νουµε ακόµα 1/3 από το µείγµα. Ακολουθούν 6 ακόµη φύλλα, βουτυρωµένο το καθένα, 
και απλώνουµε το τελευταίο 1/3 από το µείγµα. Τέλος, βάζουµε άλλα 9 φύλλα, βουτυρώ-
νοντας το κάθε φύλλο. Το τελευταίο, δέκατο, φύλλο το πιέζουµε καλά, ώστε να φύγει όσος 
αέρας υπάρχει µεταξύ των φύλλων, και βουτυρώνουµε. Βάζουµε το ταψί στο ψυγείο να 
παγώσει καλά το βούτυρο (για περίπου 20 λεπτά), ώστε να µπορέσουµε να χαράξουµε τον 
µπακλαβά. 
• Βγάζουµε το ταψί από το ψυγείο και χαράζουµε τον µπακλαβά µε ένα κοφτερό µαχαίρι, 
αλλά όχι µέχρι κάτω-κάτω.
• Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο στους 150 βαθµούς µε αέρα για 2-2,5 ώρες, µέχρι 
ο µπακλαβάς να γίνει τραγανός.
• Βγάζουµε το ταψί από τον φούρνο και όσο το γλυκό είναι ζεστό το σιροπιάζουµε µε το 
κρύο σιρόπι.
• Αφού κρυώσει, κόβουµε και σερβίρουµε.

Χριστουγεννιάτικος 
µπακλαβάςΥλικά

Για τη mince pie γέµιση:
•  2 µήλα Smith 

καθαρισµένα και 
τριµµένα στον χοντρό 
τρίφτη

•  1 φλιτζάνι apple cider
•  1 φλιτζάνι κόκκινα 

κεράσια µαρασκίνο 
(προτιµότερο να είναι 
σπιτικά)

•  1/2 φλιτζάνι σκούρα 
µαύρη ζάχαρη

•  1/2 φλιτζάνι 
αποξηραµένα βερίκοκα 
ψιλοκοµµένα

•  1/2 φλιτζάνι 
αποξηραµένα κεράσια

•  1/2 φλιτζάνι 
αποξηραµένα 
cranberries

•  1/2 φλιτζάνι µικρές 
µαύρες σταφίδες 
(currants)

•  1/2 φλιτζάνι 
αποξηραµένα σύκα 
ψιλοκοµµένα

•  1 κ.σ. ξύσµα 
πορτοκαλιού

•  1/2 φλιτζάνι φυσικός 
χυµός πορτοκάλι

•  1/2 φλιτζάνι σταφίδα 
σουλτανίνα

• 1/4 φλιτζάνι βούτυρο
•  1/2 κ.γλ. µπαχάρι 

τριµµένο
•  1/2 κ.γλ. κανέλα 

τριµµένη
•  1/2 κ.γλ. τζίντζερ σε 

σκόνη
•  1/4 κ.γλ. µοσχοκάρυδο 

τριµµένο
•  1/4 κ.γλ. γαρίφαλο 

τριµµένο
• 1/4 κ.γλ. αλάτι
•  1 φλιτζάνι µαύρο 

ρούµι

Για τον µπακλαβά:
•  η mince pie γέµιση
•  100 γρ. φιστίκι 

χοντροκοµµένο
•  100 γρ. αµύγδαλο σε 

σκόνη
•  ξύσµα από ένα 

πορτοκάλι
•  30 φύλλα κρούστας 

για γλυκό
•  400 γρ. βούτυρο 

λιωµένο (clarified)

Για το σιρόπι:
• 600 γρ. ζάχαρη
• 400 ml νερό
• 2 κ.σ. Grand Marnier

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan, 
Facebook: AbirWazzan

Μερίδες: 24Μερίδες: 24
Χρόνος µαγειρέµατος: 5 ώρες

Χρόνος µαγειρέµατος: 5 ώρες

Χρόνος µαγειρέµατος: 5 ώρεςΒαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
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Τέσσερα είδη γυµναστικής 
για κάψιµο λίπους και σύσφιξη

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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ΕΥΕΞΙΑ

1. Για απώλεια λίπους και σύσφιξη από τον κορµό και κάτω προτίµησε τα Kangoo!
Ετοιµάσου να «ρίξεις» πολύ ιδρώτα από τα πρώτα πέντε λεπτά, να λαχανιάσεις και να 
διασκεδάσεις, καθώς συνδυάζουν γυµναστική και χορό. Το αρνητικό είναι ότι δεν σου προ-

σφέρουν σύσφιξη στα χέρια και στους ώµους, εκτός κι αν κρατάς µικρά βαράκια. Αν 
είσαι έγκυος ή έχεις κάποιο πρόβληµα σε γόνατα, µέση ή αυχένα, καλό είναι να 

τα αποφύγεις.

2. Κάψιµο λίπους και λιγότεροι πόντοι: TRX
Το ΤRX µπορείς να το επιλέξεις ακόµα κι εσύ που δεν έχεις κάνει ποτέ γυ-
µναστική και να δεις θεαµατικά αποτελέσµατα στο σώµα σου, φτάνοντας από 

αρχάριο σε πολύ προχωρηµένο επίπεδο σε µικρό χρονικό διάστηµα. Με το 
ΤRX µπορείς να συνδυάσεις και αερόβιο, για κάψιµο λίπους, αλλά 

και αναερόβιο, για σύσφιξη, χάσιµο πόντων και γράµµωση. 
Καλό θα ήταν να έχεις την επίβλεψη κάποιου ειδικού, 

γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού αν κάνεις 
λάθος κάποια άσκηση. Ιδανικά, επίλεξε το TRX µε 
personal trainer ή σε πολύ µικρά γκρουπ.

3. Σύσφιξη χωρίς να «ρίξεις» πολύ ιδρώτα; Κάνε 
Pilates και Yoga!

Με το Pilates θα δεις το σώµα σου να σφίγγει, να χάνει πόντους, να 
δυναµώνει, χωρίς όµως να παίρνει όγκο, σχεδόν χωρίς καθόλου 

ιδρώτα. Επίσης, είναι ιδανικό για προβλήµατα µέσης. Με-
γάλη προσοχή, όµως, στα γνωστά «κρεβάτια Pilates» 

(Reformer, Cadillac), καθώς έχουν σηµειωθεί 
αρκετά µυϊκά «τραβήγµατα» (θλάσεις) από απλή 
απροσεξία. Το µοναδικό αρνητικό του Pilates 
και της Yoga είναι ότι αν θες να χάσεις ταυτό-
χρονα και λίπος πρέπει να το συνδυάσεις µε 
κάτι αερόβιο, το οποίο θα σε κάνει να ιδρώσεις 

και να λαχανιάσεις.

4. Είσαι ανταγωνιστική/-ός και θες να 
ξεπεράσεις τα όριά σου; Hello, Crossfit!

Στο Crossfit ετοιµάσου να «ρίξεις» 
πολύ ιδρώτα, να βελτιώσεις 
τη φυσική σου κατάσταση, να 
χάσεις λίπος, να κερδίσεις µυς 
µε όγκο, να ανταγωνιστείς, 
να κάνεις πράγµατα που δεν 
φανταζόσουν ότι µπορείς να 

κάνεις και πιθανότατα να γεµί-
σεις µελανιές – αλλά αυτό είναι 

το λιγότερο. Προσοχή µεγάλη στη 
µέση και στα γόνατα!
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