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ελληνική κοινωνία πηγαίνει στις
πιο ανήσυχες γιορτές των τελευταίων δεκαετιών. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες που έχουμε περάσει, η κατάσταση που διαμορφώνεται είναι πιο σύνθετη και
αβέβαιη από κάθε προηγούμενη φορά.
Ακούγονται οι κραυγές αυτών που πιέζονται από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, ταυτόχρονα οι ψίθυροι
αυτών που προβληματίζονται με τη διαρκή και μεγάλη απειλή για τη δημόσια υγεία.

Η οικονομία σε κενό πανδημίας
Το 2020 ξεκίνησε με την προοπτική να έχουμε ανάπτυξη
της τάξης του 2%-2,5% και φεύγει καταγράφοντας διψήφια πτώση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Το
σοκ για την οικονομία από την πανδημία είναι της τάξης
των 13 μονάδων του ΑΕΠ. Πρόκειται για πτώση χωρίς ιστορικό προηγούμενο, η οποία προστίθεται στην πτώση
του ΑΕΠ κατά 20 μονάδες στη διάρκεια της μνημονιακής δεκαετίας.
Δεν υπάρχει ευρωπαϊκός λαός που να έχει υποστεί τέτοια οικονομική και κοινωνική καταστροφή σε καιρό ειρήνης και από την
άποψη αυτή πρέπει να είμαστε περήφανοι για την αντοχή που δείχνουμε
σε πραγματικά ακραίες συνθήκες.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι πού θα
πάει η οικονομία μετά το σοκ
του 2020. Η απάντηση δεν
είναι εύκολη, δυστυχώς ούτε
ευχάριστη.
Το δ΄ τρίμηνο του 2020
η οικονομία θα πάει χειρότερα απ’ ό,τι το δ΄ τρίμηνο του 2019. Μπορεί
το τελευταίο τρίμηνο του
έτους να μην έχει τονισμένη την τουριστική διάσταση, όπως το γ΄ τρίμηνο,
στη διάρκεια του οποίου
σημειώθηκε μεγάλη πτώση
του ΑΕΠ, αλλά το μερικό
lockdown που επιβλήθηκε
κάνει την αρνητική διαφορά.
Το χειρότερο είναι πως και το α΄
τρίμηνο του 2021 προβλέπεται χειρότερο από το α΄ τρίμηνο του 2020.
Στο ξεκίνημα του 2020 η λειτουργία της
οικονομίας ήταν κανονική, με εξαίρεση ένα
μέρος του Μαρτίου, γι’ αυτό καταγράφηκε αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4%.
Δύο είναι τα σενάρια για το α΄ τρίμηνο του 2021. Το
πρώτο στηρίζεται στη συνέχιση του light lockdown, με
την ευρωπαϊκή τάση να είναι υπέρ ενός κάπως αυστηρότερου lockdown με το πέρασμα του χρόνου. Με βάση
αυτό το σενάριο θα έχουμε υποχώρηση του ΑΕΠ στις
αρχές του 2021 σε σχέση με τις αρχές του 2020.
Το δεύτερο σενάριο, το οποίο γίνεται ολοένα πιθανότερο, στηρίζεται στην εφαρμογή αυστηρού lockdown, για
να σταματήσει η «ρουτίνα» των 65 έως 110 νεκρών την
ημέρα από κορονοϊό.
Τόσο υψηλές απώλειες είναι μη βιώσιμες από πολιτική

George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος

@GiorgosKyrtsos

ΚΡΑΥΓΈΣ
ΚΑΙ ΨΊΘΥΡΟΙ ΣΤΙΣ
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ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΗΣ ΝΔ
ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

και, κυρίως, κοινωνική άποψη. Θεωρώ ότι αυτό θα φανεί
στα τέλη της εορταστικής περιόδου, όταν πλέον θα έχει
φανεί ότι το light lockdown δεν αποδίδει τα αναμενόμενα και πως υπάρχει μια πρόσθετη επιβάρυνση εξαιτίας
της χριστουγεννιάτικης και πρωτοχρονιάτικης κινητικότητας. Αν τελικά υπάρξει αυστηρό lockdown στο α΄ τρίμηνο του 2021, η πτώση του ΑΕΠ σε σύγκριση με το α΄
τρίμηνο του 2020 θα είναι μεγάλη, αλλά θα βελτιωθεί η
προοπτική της οικονομίας και της κοινωνίας ενόψει του
γενικού εμβολιασμού του πληθυσμού.

Τα κρίσιμα τρίμηνα
Το β΄ και το γ΄ τρίμηνο του 2021 είναι κρίσιμα για την πορεία της οικονομίας.
Θεωρητικά, το β΄ τρίμηνο του 2021 πρέπει να είναι καλύτερο από το β΄ τρίμηνο του 2020, στη διάρκεια του οποίου
είχε επιβληθεί ολικό lockdown. Η βελτίωση, όμως, είναι
δύσκολο να υπολογιστεί, γιατί είναι βέβαιο ότι η οικονομία δεν θα έχει επιστρέψει στην κανονικότητα.
Είναι φανερό ότι το β΄ τρίμηνο θα έχουμε τη συνέχιση
μιας παραλλαγής light lockdown ή την επιβολή ενός
αυστηρού γενικού lockdown στην αρκετά πιθανή
περίπτωση που δεν θα ελέγχεται η πανδημία.
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
δίνει ιδιαίτερη έμφαση, όπως είναι φυσικό, στις επιδόσεις του γ΄ τριμήνου,
το οποίο περιλαμβάνει τους πιο
τουριστικούς μήνες. Με βάση τις
δηλώσεις των οικονομικών υπουργών βγαίνει το συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση ελπίζει
σε ουσιαστική βελτίωση της
κατάστασης, σε ό,τι αφορά
τη δημόσια υγεία και την
οικονομία, από τον Απρίλιο του 2021.
Αν υπάρξει βελτίωση
μέχρι τότε, το γ΄ τρίμηνο
θα είναι αρκετά καλό, με
την έννοια ότι οι τουριστικές επιδόσεις θα φτάσουν
το 60% του επιπέδου του
2019, από το 20% που ήταν
το 2020.
Ο τριπλασιασμός των τουριστικών εσόδων σε σύγκριση με το
2020 μπορεί να σηκώσει την οικονομία με εντυπωσιακό τρόπο από
το γ΄ τρίμηνο του 2021 και να τη βγάλει από την κρίση χωρίς πρόσθετο κοινωνικό κόστος.

Ανάγκη ρεαλισμού

Το light lockdown δεν αποδίδει
στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα.

Το πρόβλημα με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι ότι κάνει υπερβολικά αισιόδοξες εκτιμήσεις,
οι οποίες στη συνέχεια διαψεύδονται στην πράξη. Δημιουργείται έτσι πρόβλημα αξιοπιστίας, που ενισχύει τις
δυσλειτουργίες της οικονομίας σε μια κρίσιμη περίοδο.
Από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020 το οικονομικό
επιτελείο πέφτει έξω στις βασικές εκτιμήσεις του. Προέβλεπε, για παράδειγμα, πτώση του ΑΕΠ 2%-4% το 2020,
γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας σε σχήμα V, ακόμη
και ότι μπορούσαμε να σώσουμε σημαντικό τμήμα της
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τουριστικής περιόδου το περασµένο καλοκαίρι.
Κάνω δύο βασικές προγνώσεις, στις οποίες νοµίζω ότι πρέπει να στηριχτεί το
οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Πρώτον, θεωρώ πολύ δύσκολη την επιστροφή της οικονοµίας στην κανονικότητα πριν από το δ΄ τρίµηνο του 2021.
Ακόµη και αν επιτύχουµε τον εµβολιασµό του 70% του πληθυσµού µέχρι τον
Ιούνιο, θα χρειαστεί πρόσθετος χρόνος
για να φανούν τα θετικά αποτελέσµατα
του εµβολίου και ακόµη περισσότερος
χρόνος για να επιστρέψουν τα νοικοκυριά και οι καταναλωτές στις παλιές τους
συνήθειες.
Θεωρώ, λοιπόν, πράξη πολιτικής σοφίας
την επεξεργασία ενός κρατικού προϋπολογισµού για το 2021 στη βάση της εκτίµησης ότι η ανάκαµψη της οικονοµίας θα
ξεκινήσει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, το δ΄ τρίµηνο του 2021.
∆εύτερον, θεωρώ ότι είναι πρακτικά αδύνατο να φτάσουµε στην επανεκκίνηση
της οικονοµίας χωρίς να περάσουµε από
ένα αυστηρό γενικό lockdown. Είµαστε
στην έκτη εβδοµάδα του light lockdown
και µε τον τρόπο που εφαρµόζεται δεν
έχει επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος περιορισµός στις εισαγωγές στις ΜΕΘ και
στους θανάτους. Αντίθετα, διαφαίνεται επιδείνωση λόγω της εορταστικής χαλάρωσης, που πιθανότατα θα οδηγήσει σε
αυστηρότερα µέτρα.

Ευρωπαϊκές αστοχίες
Στο πρώτο κύµα της πανδηµίας η Ελλάδα έκανε την ευχάριστη έκπληξη, γιατί
ο πρωθυπουργός κινήθηκε γρήγορα και
αποτελεσµατικά, επιβάλλοντας γενικό
lockdown.
Στο δεύτερο κύµα ακολουθήσαµε τον ευρωπαϊκό κανόνα της χαλαρής διαχείρισης, µε αποτέλεσµα να βρεθούµε κι εµείς
σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.
Πριν από λίγους µήνες οι ηγέτες των
«27» απέκλειαν, µε δηλώσεις τους, το ενδεχόµενο επιβολής αυστηρών µέτρων, µε

Το εµβόλιο θα
φέρει την επιστροφή
στην κανονικότητα,
πιθανότατα από το δ΄
τρίµηνο του 2021.

ανάλυση

Η αντιµετώπιση της πανδηµίας και
η ανάκαµψη της οικονοµίας περνούν
αναγκαστικά από ένα αυστηρό
lockdown.
το σκεπτικό ότι θα είχαν τεράστιο κόστος
για την οικονοµία. Εξέφραζαν τις πολιτικές τους προτιµήσεις, ενώ τους κανόνες
του παιχνιδιού ορίζει, σε αυτή τη φάση,
η πανδηµία.
Στη συνέχεια, όταν φάνηκε η αναγκαιότητα πρόσθετων µέτρων, διαβεβαίωσαν
τους πολίτες ότι επρόκειτο για µικρής διάρκειας περιορισµούς που θα εξασφάλιζαν τη νίκη στη «µάχη των Χριστουγέννων». Τα µέτρα αποδείχθηκαν λιγότερο
αποτελεσµατικά, διαρκούν περισσότερο,
διάφορες χώρες, όπως η Γερµανία, πηγαίνουν προς τα Χριστούγεννα αυστηροποιώντας τα µέτρα και σχεδόν όλοι οι ειδικοί
προειδοποιούν ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί τον Ιανουάριο.
Η τρίτη εκτίµηση στην οποία προβλέπω
ότι θα πέσουν έξω οι ηγέτες των «27»
είναι ότι θα περάσουµε τους επόµενους
6-9 µήνες, έως ότου επιτευχθεί ο γενικός
εµβολιασµός, εφαρµόζοντας τα λεγόµενα
µέτρα «ακορντεόν». Όταν θα αυξάνονται
ο αριθµός των εισαγωγών στις ΜΕΘ και
οι θάνατοι από κορονοϊό θα αυστηροποιούνται τα µέτρα και κάθε φορά που θα
βελτιώνονται οι αριθµοί θα χαλαρώνουν.
Οι περισσότερες κυβερνήσεις φοβούνται
τώρα το πολιτικό κόστος από τους οικονοµικούς περιορισµούς. Θεωρώ σχεδόν
βέβαιο ότι σε διάστηµα λίγων εβδοµάδων
θα φοβούνται το πολιτικό κόστος από τον
µεγάλο αριθµό των θανάτων από κορονοϊό σε ηµερήσια βάση.
Στην προσπάθειά τους να διευκολυνθούν
στους πολιτικούς χειρισµούς τους, έχουν
αρχίσει να προεξοφλούν την ταχύτατη
παράδοση των εµβολίων, τον εµβολιασµό-εξπρές του 70% του πληθυσµού και
τη µεγάλη αποτελεσµατικότητα του εµ-

βολιασµού, ανεξάρτητα από τις συνθήκες
που επικρατούν.

Οι κίνδυνοι για την υγεία
Οι κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία είναι
σοβαρότεροι απ’ ό,τι νοµίζουν οι περισσότερες κυβερνήσεις.
Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εορταστική χαλάρωση θα µας φέρει αντιµέτωπους µε ένα τρίτο κύµα της πανδηµίας.
Κορυφαίοι επιστήµονες υπογραµµίζουν
ότι η αποτελεσµατικότητα του εµβολιασµού µπορεί να επηρεαστεί αρνητικά
από τη µεγάλη διάδοση του ιού που παρατηρείται.
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας
(ΠΟΥ), από την πλευρά του, προειδοποιεί ότι ο εµβολιασµός δεν θα καταργήσει την ανάγκη προστατευτικών µέτρων.
Επισηµαίνει επίσης ότι ένα σηµαντικό
ποσοστό του παγκόσµιου πληθυσµού θα
πρέπει να περιµένει µέχρι το 2022 για
να εµβολιαστεί, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται οι συνθήκες δυναµικής επιστροφής της πανδηµίας, ακόµη και σε περιοχές που θεωρείται ότι ξεπέρασαν την
κρίση.
Η µάχη για τη δηµόσια υγεία θα έχει µεγαλύτερη διάρκεια απ’ ό,τι εκτιµούν οι
περισσότερες κυβερνήσεις. Γι’ αυτό έχω
προτείνει την προσφυγή της Ελλάδας
στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM) για τη σύναψη δανείου ίσου
µε το 2% του ΑΕΠ, µε βασικό στόχο την
ενίσχυση του ΕΣΥ.
Θεωρώ επίσης ότι είναι πρακτικά αδύνατο να λειτουργήσουµε αποτελεσµατικά την οικονοµία προτού αφήσουµε οριστικά πίσω µας την πανδηµία. Από τις
µεγάλες οικονοµίες του πλανήτη, µόνο
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η κινεζική αναπτύσσεται το 2020, ακριβώς επειδή αντιµετώπισε αποτελεσµατικά την πανδηµία µε αυστηρό εγκλεισµό, δωρεάν τεστ στο σύνολο του πληθυσµού και ψηφιακή ιχνηλάτηση των νέων
κρουσµάτων.
Αν δεχτούµε ότι η οικονοµία είναι πρακτικά αδύνατο να λειτουργήσει σε συνθήκες πανδηµίας, θα πειστούµε και για την
αναγκαιότητα του αυστηρού lockdown
και της επιπλέον αύξησης των δαπανών
για το ΕΣΥ.
Φτάνουµε στο τέλος του 2020 κουρασµένοι από τη δοκιµασία της πανδηµίας,
η οποία προστέθηκε στη δεκαετή δοκιµασία της µνηµονιακής περιόδου. Στις
συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί, το
2021 µάς φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο.
Γι’ αυτό ενισχύεται η τάση να προβάλλονται και να υιοθετούνται σχετικά εύκολες λύσεις, οι οποίες όµως δεν πρόκειται να φέρουν το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.
Πολιορκηµένοι από προβλήµατα και δυσκολίες, δεν πρέπει να χάσουµε τη γενική εικόνα, ούτε να υιοθετήσουµε σενάρια που δηµιουργούν πρόσκαιρη αισιοδοξία αλλά στη συνέχεια µεγαλώνουν τις
δυσκολίες και τα προβλήµατα.
Αν κάνουµε τις σωστές παραδοχές και οργανώσουµε µεθοδικά την προσπάθεια, θα
ξεκινήσουµε το 2021 αντιµέτωποι µε µεγάλες προκλήσεις, αλλά θα φτάσουµε στο
τέλος του έχοντας συµβάλει στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος εξαιρετικά ευνοϊκού για την οικονοµική ανάπτυξη και την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

INFO

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
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ην εκτίµηση ότι στον προϋπολογισµό του 2021 δεν έχουν υιοθετηθεί υποθέσεις που απέχουν από την πραγµατικότητα,
όπως είχε συµβεί στην προηγούµενη, δεκαετή οικονοµική
κρίση, κάνει ο καθηγητής του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου
Πελοποννήσου και πρόεδρος του Κέντρου
Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), Παναγιώτης Λιαργκόβας.
Ο καθηγητής Λιαργκόβας, ο οποίος έχει διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισµού της Βουλής την περίοδο 2014-2019,
θεωρεί γενναία και σωστή την οικονοµική
στήριξη από το κράτος και την Ε.Ε. και εκφράζει την άποψη ότι η σύσταση του Ταµείου
Ανάκαµψης σηµαίνει ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει τις µεταρρυθµίσεις
στη µετα-κορονοϊό εποχή, να µειώσει τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές και να
βελτιώσει το επενδυτικό κλίµα µε βάση την
έκθεση Πισσαρίδη και τα κεφάλαια από το
Ταµείο Ανάκαµψης.
Πώς προσεγγίζετε επιστηµονικά έναν προϋπολογισµό για τον οποίο όλοι συµφωνούν ότι η τήρησή του δεν είναι βέβαιη;
Οι προϋπολογισµοί προσεγγίζονται µε βάση τις
υποθέσεις τις οποίες κάνουν. Όσο πιο κοντά
στην πραγµατικότητα είναι αυτές οι υποθέσεις, τόσο πιο έγκυρος καθίσταται ο προϋπολογισµός. Στην προηγούµενη, δεκαετή οικονοµική κρίση υιοθετούσαµε υποθέσεις που
απείχαν πολύ από την πραγµατικότητα (π.χ.
αναφορικά µε τον ρυθµό ανάπτυξης), όπως
άλλωστε φάνηκε εκ των υστέρων. Στον τρέχοντα προϋπολογισµό δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
Πόσο συγκεκριµένη µπορεί να είναι η
πολιτική συζήτηση σε ένα τέτοιο σχέδιο;
∆υστυχώς, η πολιτική συζήτηση πολλές φορές
αποκλίνει από τη θεµατολογία του προϋπολογισµού και αναλώνεται σε άλλα, δευτερεύοντα ζητήµατα. Σε ιδανικές συνθήκες,
η συζήτηση θα πρέπει να είναι συγκεκριµένη και εποικοδοµητική και να οδηγεί σε
ολοένα πιο βελτιωµένες προβλέψεις για το
καλό της χώρας.

συνέντευξη
Παναγιώτης
Λιαργκόβας,
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Ρεαλιστικά, θα είµαι ευχαριστηµένος µε ρυθµό ανάπτυξης που θα ξεπερνά το 4,5%
το 2021.

πρόεδρος
του ΚΕΠΕ

αλλά πολύ καλύτερα από άλλες χώρες στην
Ε.Ε., στο δεύτερο κύµα. Μίλησε µε ειλικρίνεια
στο κοινωνικό σύνολο και άκουσε τις συµβουλές των ειδικών. Βοήθησε, λοιπόν, στο
να χτιστεί η χαµένη αξιοπιστία της πολιτικής.
Η αλληλεγγύη της Ε.Ε. που εκφράζεται από
το Ταµείο Ανάκαµψης και από τις υπόλοιπες δράσεις βοήθησε στην ίδια κατεύθυνση.

«Η ανάπτυξη το 2021 εξαρτάται
από τη διάρκεια των περιοριστικών
µέτρων και το εµβόλιο»
ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
µία νικητής θα είναι ο άνθρωπος. Όταν µε
το καλό γίνει αυτό, θα πρέπει να ξαναπιάσουµε το νήµα από κει που το αφήσαµε στις
αρχές του 2020.

Ποια νοµίζετε ότι είναι τα πιο επίφοβα προς
διάψευση στοιχεία;
Το ακριβές ύψος της ανάπτυξης το 2021. Αυτό
θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια ισχύος των
περιοριστικών µέτρων και τη διανοµή του
εµβολίου. Ο αποτελεσµατικός εµβολιασµός
µιας κρίσιµης µάζας του πληθυσµού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη αποκατάσταση της οικονοµικής δραστηριότητας.

Θεωρείτε επαρκή, υπερβολικά ή λίγα τα
ύψους 31,5 δισ. ευρώ µέτρα στήριξης της
οικονοµίας, όσα δηλαδή και τα έσοδα από
το Ταµείο Ανάκαµψης;
Τα θεωρώ απαραίτητα. ∆εν µπορούσε να
γίνει αλλιώς. Η ελληνική οικονοµία είναι πολύπαθη. Βγήκε πρόσφατα από µια δεκαετή
οικονοµική κρίση. Εργαζόµενοι και επιχειρήσεις δεν θα µπορούσαν να αντέξουν ένα
δεύτερο κύµα οικονοµικής ύφεσης χωρίς
γενναία στήριξη από το κράτος και την Ε.Ε.
∆εν είµαι οπαδός του κρατισµού, αλλά, όταν
αυτό χρειάζεται, πρέπει να είναι εκεί και να
είναι και αποτελεσµατικό.

Ποιες προβλέψεις θεωρείτε ότι δεν υπάρχει
πολιτικό περιθώριο να µην υλοποιηθούν;
Αυτό που µπορώ να πω µε βεβαιότητα είναι
ότι στη µάχη του ανθρώπου µε την πανδη-

Θα πρέπει να αναζητηθεί η αναπλήρωση
αυτού του κόστους ή θα πρέπει να τα ξεχάσουµε και να είµαστε ικανοποιηµένοι
ότι τα καταφέραµε;

Τα 31,5 δισ. ευρώ µπορούµε να τα αναπληρώσουµε. Αρκεί να θυµηθούµε ότι πριν από
τη χρεοκοπία του 2010 ο ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου της Ελλάδας, δηλαδή οι
επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο, ξεπερνούσε
τα 60 δισ. ευρώ ανά έτος. Την περασµένη δεκαετία πέσαµε κοντά στα 20-25 δισ. ευρώ ανά
έτος και δεν ξεκολλήσαµε ποτέ από αυτό το
επίπεδο. Είναι στο χέρι της κυβέρνησης να
προχωρήσει τις µεταρρυθµίσεις στη µετα-κορονοϊό εποχή, να µειώσει τη φορολογία και
τις ασφαλιστικές εισφορές και να βελτιώσει
το επενδυτικό κλίµα. Το σχέδιο (η έκθεση
Πισσαρίδη) και τα αναγκαία αρχικά κεφάλαια (Ταµείο Ανάκαµψης) υπάρχουν.
Πού αποδίδετε τη θετική εικόνα που οι
διεθνείς οίκοι έχουν για την ελληνική οικονοµία;
Σε δύο γεγονότα. Το ένα έχει να κάνει µε τους
χειρισµούς της κυβέρνησης και το δεύτερο
µε τη στήριξη της Ε.Ε. Η κυβέρνηση τα πήγε
πολύ καλά στην αντιµετώπιση του πρώτου
κύµατος της πανδηµίας και λιγότερο καλά,

Σηµαίνει πολιτικά περισσότερη Ευρώπη
ή οικονοµικά περισσότερη επιτήρηση το
Ταµείο Ανάκαµψης;
Σηµαίνει περισσότερη Ευρώπη. Ας µην ξεχνάµε ότι οι πόροι του Ταµείου Ανάκαµψης
θα προέλθουν από οµόλογα που θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ∆ηλαδή η Ε.Ε.
ασκεί την επιρροή της στις διεθνείς αγορές
για να αντλήσει πόρους, τους οποίους στη συνέχεια διοχετεύει στα κράτη-µέλη που έχουν
µεγαλύτερη ανάγκη. Είναι εύλογο να υπάρχει ένα είδος επιτήρησης, καθώς πρόκειται
για λεφτά από κοινό ταµείο.
Τι πρέπει να γίνει αµέσως µετά το ξεπέρασµα της πανδηµίας;
∆εν πρέπει να χαθεί ούτε µία µέρα. Να προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις στην παιδεία,
στην υγεία και στη ∆ικαιοσύνη. Η έκθεση
Πισσαρίδη παρέχει έναν οδικό χάρτη. Υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. ∆εν ανακαλύπτει τον τροχό,
αλλά εντοπίζει τις περιπτώσεις εκείνες που
µε τις αντίστοιχες πολιτικές που εφαρµόστηκαν έδωσαν διέξοδο στα προβλήµατα. Στόχος πρέπει να είναι η συστηµατική αύξηση
των εισοδηµάτων µέσω της αύξησης του
πλούτου και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε σχετικά περιθωριοποιηµένες οµάδες, αλλά και η ελάφρυνση όλων των πολιτών µέσω της µείωσης φόρων και εισφορών.
Με τι αποτελέσµατα θα ήσασταν ευχαριστηµένος στο τέλος του 2021;
Θα σας µιλήσω ρεαλιστικά: Θα είµαι ευχαριστηµένος εάν δω έναν ρυθµό ανάπτυξης
το 2021 που θα ξεπερνά το 4,5%. Θεωρώ ότι
τα περιοριστικά µέτρα, άρα και τα µέτρα στήριξης της οικονοµίας, θα συνεχιστούν µέχρι
και τον Απρίλιο, οπότε και αναµένεται σοβαρή υποχώρηση της πανδηµίας, δεδοµένων των προβλέψεων για την κυκλοφορία
του εµβολίου στο τέλος του έτους ή στις αρχές
του επόµενου.

ΦΥ Σ Ι ΚΟ
Α Ε ΡΙΟ
ΚΙ Ν Η Σ Η Σ

ΦΥ Σ Ι Κ Η

ΕΞΕΛΙΞΗ
οικονομία

ασφάλεια

φροντίδα για το

περιβάλλον

3€/100 χλμ.

Η οδήγηση προχωρά κι εξελίσσεται. Το ίδιο και τα καύσιμα. Χρειάστηκαν πολλά βήματα μέχρι να
φτάσουμε στο φυσικό αέριο κίνησης Fisikon. To καύσιμο της νέας εποχής προσφέρει ασύγκριτη
οικονομία, ασφάλεια στην οδήγηση και φιλικότητα προς το περιβάλλον. Καθώς προχωράμε όλοι
μαζί προς τη νέα εποχή της ενέργειας στον 21ο αιώνα, το Fisikon ανοίγει τον δρόμο με μοναδικά
πλεονεκτήματα, που το φέρνουν πιο μπροστά από κάθε άλλο.

Φυσική εξέλιξη

www.f isikon.gr
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υσαρέσκεια προκάλεσαν στον ΣΥΡΙΖΑ οι
δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις του 2020,
της MRB για το Star
και της Pulse για τον
ΣΚΑΪ, στις οποίες, παρά το γεγονός ότι το
κόμμα εμφανίζεται να καλύπτει ένα κομμάτι των απωλειών που είχε μέσα στον
χρόνο, η σκληρή κριτική του δεν δείχνει
να αγγίζει τις ανησυχίες της κοινωνίας.
Στη χειρότερη για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκδοχή τους, οι δημοσκοπήσεις το έδειχναν να χάνει περίπου έναν στους τρεις ψηφοφόρους, ενώ
στην εκδοχή που καταγράφηκε στο τέλος
της χρονιάς αυτό μειώθηκε στον έναν
στους τέσσερις περίπου.
Η δυσαρέσκεια για τον ΣΥΡΙΖΑ προκύπτει από το γεγονός ότι η ΝΔ διατηρείται
σε ποσοστά ανάλογα με αυτά των εθνικών
εκλογών του Ιουλίου 2019, γεγονός που
σημαίνει ότι με αναγωγή θα ήταν σαφώς
μεγαλύτερα ποσοστά.
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι στην ερώτηση της Pulse για το ποιος θα διαχειριζόταν καλύτερα επιμέρους θέματα,
η κυβέρνηση διατηρείται σταθερά πάνω
από το εκλογικό της ποσοστό, δηλαδή
πάνω από 40%, και ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από
το δημοσκοπικό του ποσοστό, δηλαδή
κάτω από 23%. Συνολικά η ΝΔ βρίσκεται
πάνω από το 40%, υπερτερώντας του ΣΥΡΙΖΑ κατά σχεδόν 20 μονάδες σε όλες τις
κατηγορίες.
Ακόμη και στην οικονομία, η οποία είναι
σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και
στην έρευνα της MRB ένας στους δύο θεωρεί ότι τα οικονομικά του το 2021 θα επιδεινωθούν, μόλις το 23% δηλώνει ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ θα τα διαχειριζόταν καλύτερα έναντι 41% που απαντά «η ΝΔ».
Το ίδιο ποσοστό απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ και
στην ερώτηση για τη διαχείριση της πανδημίας, την ώρα που ο καθημερινός αριθμός των νεκρών υπερέβαινε τους 100.
Στον ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να ερμηνεύσουν αν η μικρή άνοδος που καταγράφεται πρέπει να συνδυαστεί με την ενίσχυση των αντιπολιτευτικών τόνων, όπως
καταγράφηκαν από τις δημόσιες παρεμβάσεις του κ. Τσίπρα, ο οποίος στην επιστολή του για την ενίσχυση των ελέγχων
από το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλογίζει στην κυβέρνηση «αποτυχία» και «διαφθορά».
«Η ανεπάρκεια των δημόσιων πολιτικών
δεν οφείλεται μόνο σε φαινόμενα διαφθοράς, αλλά και στην αποτυχία της κυβέρνησης να αξιοποιήσει και διαχειριστεί
αποτελεσματικά τους δημόσιους πόρους»
ανέφερε ο κ. Τσίπρας στην επιστολή με
την οποία ζητούσε από τον πρόεδρο της
Βουλής να ζητήσει από τον πρόεδρο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου περισσότερους ε-

ΣΥΡΙΖΑ: ΑΝΑΖΗΤΟΎΝΤΑΙ
ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΈΝΟΙ
ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΗΣ

λέγχους στα δημοσιονομικά.
Αυτό το κλίμα «αποτυχίας» αποτυπώθηκε και στην «Αυγή», η οποία είχε
πρωτοσέλιδα με τη λέξη «Ζόφος» στις
17 Δεκεμβρίου και «ΠαΝΔημία αναισθησίας» στις 18 του μήνα. Όμως η ανάδειξη της αποτυχίας της κυβέρνησης σε
βασική παράμετρο του δημόσιου λόγου
του ΣΥΡΙΖΑ δεν περνάει στην κοινή
γνώμη, η οποία δείχνει να μην έχει πειστεί ότι στην αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτείται απλώς «η ενίσχυση του
ΕΣΥ», την οποία επαναλαμβάνει μονίμως ο ΣΥΡΙΖΑ και για την οποία καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι δεν δίνει για
λόγους ιδεολογικής απέχθειας προς τον
θεσμό.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις δημοσκόπων
και αναλυτών πολιτικής συμπεριφοράς,
το τέλος του χρόνου δείχνει σαν η κοινή
γνώμη να έχει ενσωματώσει στη σκέψη
της την πανδημία όχι ως εξαίρεση αλλά
ως μόνιμη πλέον παράμετρο της καθημερινότητάς μας και εκεί χρειάζονται πολύ
πιο συγκεκριμένες απαντήσεις και προ-

τάσεις. Η επιμονή, για παράδειγμα, στην
επίταξη των ιδιωτικών κλινικών δεν απέδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ τα πολιτικά οφέλη
από την ανάδειξη της πρόσδεσης της κυβέρνησης στα συμφέροντα των κλινικαρχών και αποσύρθηκε ως επιχείρημα. Ανάλογη εικόνα παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ και
στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό
στη Βουλή, στην οποία οι βουλευτές του
δεν μιλούσαν για τα μεγέθη του προϋπολογισμού αλλά για τη γενική εικόνα της
κυβέρνησης.
Εκείνο που προσπαθούν να διερευνήσουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι αν αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις οι εξελίξεις αναφορικά με την εξοχική κατοικία του κ. Τσίπρα στα Λεγραινά, η οποία
υπονόμευσε την εικόνα που ο αρχηγός
του κόμματος έχει καλλιεργήσει για τον
εαυτό του.
Δημοσκόπος ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πρόσφατες έρευνες σχολίαζε στην
F.S. ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του
ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, τον
οποίο η κοινή γνώμη δεν θέλει για πρω-

Το τέλος του χρόνου δείχνει τον ΣΥΡΙΖΑ
στα επίπεδα του τέλους του 2019, δηλαδή
να μην έχει αποκομίσει τίποτε από
τη διαχείριση της πανδημίας από την
κυβέρνηση.
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θυπουργό, και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσουν τόσο το άνοιγμά του στην κ. Γεννηματά όσο και τον διάλογό του με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος
Αλλαγής, Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος είχε
δηλώσει ότι όταν τον παρέπεμπαν για τη
Novartis είχε σκεφτεί να τον δείρει.
Όμως, παρά το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας
υστερεί του κ. Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία από τα μέσα
του 2016, δεν υπάρχει απάντηση στο
ποιος θα μπορούσε να διατηρήσει ενιαίο
αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος περιλαμβάνει από τη «δεξιά τάση» του Βασίλη Κόκκαλη μέχρι τις αριστερές απόψεις του Ευκλείδη Τσακαλώτου, ο οποίος στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό είχε την πιο
επιθετική τακτική απέναντι στον διάδοχό
του στο υπουργείο Οικονομικών, Χρήστο
Σταϊκούρα.
Βουλευτές της συμπολίτευσης έλεγαν ότι
αδυνατούν να προσδιορίσουν αν η πηγή
του εκνευρισμού του κ. Τσακαλώτου
ήταν ο προϋπολογισμός ή οι εσωτερικές
ανακατατάξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και ο χαρακτηρισμός του ως εκσυγχρονιστή, τον
οποίο προσπαθεί να διαψεύσει με επιθέσεις στην κυβέρνηση της ΝΔ.
Είναι προφανές ότι, όπως και το 2014, ο κ.
Τσίπρας προσπαθεί να συλλέξει στον ΣΥΡΙΖΑ ό,τι διαφωνεί και, κυρίως, ό,τι δυσαρεστείται από τις πολιτικές της κυβέρνησης. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι αρνητές του εμβολίου, καθώς μόνο το 1/3 των
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται αποφασισμένο να κάνει το εμβόλιο.
Στην πρόθεση του κόμματος να καλύψει αυτό το τμήμα, το οποίο πλαγιοκοπεί και η Ελληνική Λύση, που έχει σαφή
θέση κατά του εμβολίου, αποδίδεται και
η τοποθέτηση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση έπρεπε
να δώσει προτεραιότητα στα φάρμακα και
όχι στο εμβόλιο.
Η κίνηση του κ. Πολάκη θεωρείται αμφίβολο αν μπορεί να ρίξει γέφυρες στους
αρνητές, αν συνεχιστεί, όμως, μπορεί να
κόψει τις γέφυρες με τους υποστηρικτές
του εμβολίου.
Πολιτικός αναλυτής σχολίαζε ότι το κύριο
πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι ότι
αδυνατεί να απαντήσει πειστικά στις δύο
λέξεις που κατά την έρευνα της MRB περιγράφουν καλύτερα την κατάσταση στην
Ελλάδα και αυτές είναι ο «φόβος» (54%)
και η «ελπίδα» (37%). Ο φόβος συσπειρώνει τους πολίτες γύρω από αυτόν που κυβέρνα και την ελπίδα θα τη διαχειριστεί
η κυβέρνηση, αίτημα για αλλαγή της οποίας δεν υπάρχει, οπότε είναι εύλογο η
αντιπολίτευση να ποντάρει στην αποτυχία. Αλλά αυτή δεν θα κριθεί με υποκειμενικά χαρακτηριστικά και τα πρωτοσέλιδα της «Αυγής».
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Ο ΟΑΣΑ στην εποχή της ηλεκτροκίνησης

Τ

α πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία, έστω και σε
πιλοτική λειτουργία, είναι γεγονός, καθώς
ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους στους
δρόμους της Αθήνας.
Ο ΟΑΣΑ έχει μπει στην εποχή της ηλεκτροκίνησης και ακολουθώντας το παράδειγμα προηγμένων ευρωπαϊκών πόλεων προχωρά
στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
των αστικών συγκοινωνιών. Συγκεκριμένα, ανανεώνει τον στόλο των λεωφορείων, με οχήματα προσαρμοσμένα στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις
και συμβατά με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και
εθνικής νομοθεσίας, εξυπηρετώντας τον στρατηγικό
στόχο της μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών
ρύπων.
Η ηλεκτροκίνηση στις αστικές συγκοινωνίες αποτελεί το
μέλλον, καθώς οι συσσωρευτές και επομένως η αυτονομία των λεωφορείων βελτιώνονται συνεχώς, ενώ το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι μηδενικό. Μάλιστα,
εκτιμάται ότι στις επόμενες δεκαετίες τα ηλεκτρικά λεωφορεία θα αντικαταστήσουν σημαντικό τμήμα των θερμικών οχημάτων στους στόλους αστικών συγκοινωνιών
των ευρωπαϊκών πόλεων.
Ως εκ τούτου, θεωρείται απολύτως αναγκαίο ο Όμιλος
ΟΑΣΑ να στραφεί σταδιακά στην αντικατάσταση του στόλου με ηλεκτρικά λεωφορεία, αξιοποιώντας παράλληλα
την τεχνολογική ωρίμανση που θα υπάρξει τα επόμενα
χρόνια.
Το τελευταίο διάστημα η ΟΣΥ πραγματοποίησε δοκιμαστικά δρομολόγια με τρία ηλεκτρικά λεωφορεία εταιρειών
από την Ευρώπη και την Ασία, ώστε να διαπιστώσει εάν
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Αθήνας.
Άλλωστε, στο αμέσως προσεχές διάστημα, σύμφωνα με
το υπουργείο Μεταφορών, αναμένεται η προκήρυξη του
διαγωνισμού για την προμήθεια λεωφορείων σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, ένα σημαντικό ποσοστό εκ των οποίων
θα είναι ηλεκτρικά.
Σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό των λεωφορείων είναι τεχνολογίας EURO I και ΙΙ, έχει υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλό κόστος συντήρησης.

Η ηλεκτροκίνηση στις αστικές
συγκοινωνίες αποτελεί το μέλλον,
καθώς οι συσσωρευτές και επομένως
η αυτονομία των λεωφορείων
βελτιώνονται συνεχώς, ενώ το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι
μηδενικό.
Με γνώμονα την ανάγκη ανανέωσης και αύξησης του
στόλου των λεωφορείων, ο ΟΑΣΑ έχει προχωρήσει και
σε άλλες ενέργειες, όπως τη σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ Αττικής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του στόλου της ΟΣΥ με 200 λεωφορεία, και τον διαγωνισμό για
τη μίσθωση 300 λεωφορείων, ηλικίας μέχρι δέκα ετών,
κατηγορίας EURO V ή νεότερης.

Οι 4 άξονες για την ηλεκτροκίνηση

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αποτελεί μία από τις
βασικές προτεραιότητες του υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή, ο οποίος συνέβαλε
αποφασιστικά στη διαμόρφωση του σχετικού νομοσχεδίου, που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι στη Βουλή.
Οι άξονες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
για την ενίσχυση της διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης στη
χώρα είναι τέσσερις και εκτείνονται σε ένα ευρύ πλαίσιο
δράσεων.
Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στην ανανέωση του γερασμένου στόλου των επιβατικών αυτοκινήτων, των επαγγελματικών στόλων, όπως τα ταξί, αλλά και των αστικών
συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Γι’ αυτόν τον
λόγο στο νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση, και σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

εισήχθησαν κίνητρα για την αντικατάσταση των παλαιών
ρυπογόνων οχημάτων με νέα, ηλεκτροκίνητα. Τα κίνητρα
ποικίλλουν ανά περιπτώσεις και έως σήμερα η συμμετοχή ιδιωτών και εταιρειών στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» είναι αρκετά ικανοποιητική. Ξεχωριστή βαρύτητα
προσδίδει εξάλλου ο κ. Καραμανλής στον μεγάλο διαγωνισμό για τα νέα, σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον
λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ο δεύτερος άξονας είναι η δημιουργία ενός ευρύτερου
δικτύου για την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης. Τα σημεία αυτά θα βρίσκονται σε όλο
το οδικό δίκτυο της χώρας, αλλά και σε ιδιωτικούς και
κοινόχρηστους χώρους. Οι ειδικότεροι στόχοι, που καθορίζονται στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυξη
της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών, ορίζουν ότι ο αριθμός των σημείων
φόρτισης θα προσεγγίσει το 2025 τα 12.000 και το 2030 τα
25.000.
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ορίσει συγκεκριμένα τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τις
προϋποθέσεις για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης
των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ώστε η αδειοδοτική διαδικασία να είναι γρήγορη και εύκολη για τις επιχειρήσεις
και παράλληλα ασφαλής για τους χρήστες.
Ο τρίτος άξονας περιλαμβάνει τη λεπτομερή παρακολούθηση της αγοράς ηλεκτροκίνησης, με το Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης, όπου θα
καταγράφονται όλες οι υποδομές επαναφόρτισης και οι
σχετικοί φορείς. Το Μητρώο θα παρέχει στους χρήστες
των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στοιχεία, όπως π.χ. τη διαθεσιμότητα των σημείων, την τρέχουσα κατάστασή τους,
δηλαδή εάν είναι ελεύθερο ή κατειλημμένο, καθώς και
την τιμή και τον τρόπο πληρωμής.
Τέλος, τέταρτος άξονας του σχεδίου για τη διείσδυση της
ηλεκτροκίνησης στη χώρα είναι η προετοιμασία για τη
νέα εποχή. Στο πλαίσιο αυτό, ρυθμίζεται η αδειοδότηση
και λειτουργία συνεργείων επισκευής και συντήρησης
ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος τεχνίτη
ηλεκτρικών οχημάτων.
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ΤΟΥ ΔΗΜΉΤΡΗ ΓΑΛΛΉ*

καιρός πέρασε, τα γεγονότα εξελίχθηκαν, τα δεδομένα πλέον δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Επί έναν
χρόνο ακούγονται «απόψεις» για τι
είναι ο ιός, τι πρέπει να κάνουμε, τι
στραβό έκανε η χώρα, αν και πόσο
φταίει η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση, και από κοντά τα
γλαφυρά περί του τι σχεδιάζει για μας η παγκόσμια ελίτ
και το απροσδιόριστο σύστημα. Άποψη, διατυπωμένη με
στόμφο και τη σιγουριά του αλάνθαστου, έχουν οι ηλίθιοι
και οι υστερόβουλοι – οι οποίοι δεν νοιάζονται για το αν
και πόσοι θα πεθάνουν βιολογικά ή οικονομικά. Γνώμη,
διατυπωμένη με όλες τις αναγκαίες επιφυλάξεις, μια και
το φαινόμενο είναι πρωτοφανές, έχουν οι ειδικοί και οι επικεφαλής. Σύσταση μπορούν να κάνουν μόνο οι ειδικοί.
Μέτρα υποδεικνύουν οι αρμόδιοι. Μόνο αυτοί μπορούν
να σταθμίσουν τους κινδύνους, να συνυπολογίσουν όλες
τις αναγκαιότητες και να επιλέξουν συνδυασμένες λύσεις
με τις λιγότερες δυνατές δυσμενείς συνέπειες.
Αποδείχθηκε ότι η πανδημία σκοτώνει αδιακρίτως, πλούσιους και φτωχούς. Ότι κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων. Όσες ΜΕΘ κι αν φτιάξουμε, δεν θα φτάσουν, όπως
δεν έφτασαν πουθενά στον κόσμο. Αποδείχθηκε ότι δεν
φταίει από μόνο του κανένα μέσο μεταφοράς (στην ελληνική επαρχία δεν έχει…), καμία εκκλησία (αν δεν τη γεμίσουμε επιδεικτικά), κανένα μπαράκι (αν δεν στριμωχτούμε), κανένας χώρος δουλειάς (αν δεν μπούμε μέσα
«χύμα»). Χρειάζεται και κάτι ακόμη για να γίνει η ζημιά: η
δική μας συμπεριφορά.
Είναι αλήθεια ότι –ως τώρα πάντα– αντιμετώπισαν καλύτερα την πανδημία χώρες που έκλεισαν τον κόσμο βίαια
μέσα ή έλεγξαν ασφυκτικά τις κινήσεις του καθενός ή έκλεισαν τα σύνορα. Μπορούμε θεωρητικά να το κάνουμε
κι εμείς, αλλά ως τώρα απλώς δεν το αντέχουμε. Δεν θέλουμε μάσκα, θέλουμε διασκέδαση, εκκλησία, πορεία,
χαβαλέ. Μας λείπει η γνώση και ο ορθολογισμός. Μας
λείπουν όμως και λεφτά, χρειαζόμαστε τα ανοιχτά σύ-

νορα.
Δικαιώθηκαν απολύτως οι ειδικοί, που έλεγαν ότι η μετάδοση είναι πανεύκολη, ότι οι συνέπειες θα είναι δραματικές. Επιδοθήκαμε σε σχόλια του τύπου «πριν τις δώδεκα
κολλάει, μετά δεν κολλάει» ή σε κριτική του τύπου «στο
αστικό δεν κολλάει, στο γήπεδο κολλάει». Στην πραγματικότητα, πετύχαμε να υπονομεύσουμε, με εξυπνάδες,
την αξιοπιστία οποιουδήποτε εγχειρήματος ελέγχου των
συνεπειών της πανδημίας.
Δικαιώθηκαν απολύτως οι ειδικοί που προέβλεπαν εκατόμβες νεκρών και δεν δικαιώθηκε κανένας από εμάς
που δεν τους άκουσε. Έχουμε ξεχάσει τα θεμελιώδη: σε
περίοδο κρίσης μόνο ο ειδικός μπορεί να δώσει σωστή
συμβουλή και κανένας εμπειροτέχνης. Σε πρωτόγνωρες
καταστάσεις, όπου οι άγνωστες παράμετροι είναι πολλές,
οποιαδήποτε συμβουλή ειδικού είναι απείρως καλύτερη
και αποτελεσματικότερη από τη γνώμη-άποψη του καθενός σχετικού-άσχετου. Κυρίως, όμως, σοβαρή και αποτελεσματική μπορεί να είναι η οδηγία του ειδικού που έχει
τη θέση ευθύνης, διότι αυτός, επώνυμα, θα χρεωθεί ή θα
πιστωθεί την αποτυχία.
Οι –λίγοι– ειδικοί που μίλησαν χωρίς να βρίσκονται σε
θέσεις ευθύνης εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα. Η ένταξη
σε ένα οργανωμένο σύστημα παρέχει πληροφορίες και
για παραμέτρους που δεν είναι εύκολα ορατές για τους
απέξω. Μόνο η ιεραρχημένη και ενταγμένη στο σύστημα
οδηγία μπορεί να είναι αποτελεσματική, διότι εκτός συστήματος αγνοούνται ή παραβλέπονται οι λοιπές αναγκαιότητες. Οι ειδικοί κλήθηκαν να προσδιορίσουν τους
κινδύνους της πανδημίας και να συμβουλέψουν, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασώσουμε ό,τι μπορεί
να σωθεί από τον τρόπο ζωής μας, την οικονομία και την
κοινωνικοποίησή μας. Το ότι η καραντίνα είναι η απόλυτη απάντηση σε μια πανδημία είναι γνωστό από αιώνες. Το πώς αντιμετωπίζεται η πανδημία χωρίς να γυρίσουμε εκατό χρόνια πίσω ήταν το ερώτημα, αλλά στην απάντηση κοπήκαμε, κοροϊδεύοντας τους ειδικούς.
Μάσκες, αποστάσεις, καθαριότητα και εξαερισμό μάς σύ-

20.12.2020

www.freesunday.gr

στησαν οι ειδικοί, εμείς επιλέξαμε τα ακριβώς αντίθετα.
Πειθαρχία ζήτησαν οι αρμόδιοι, τους αγνοήσαμε, αν δεν
κάναμε και αντίσταση. Καταστρέψαμε, περισσότερο απ’
όσο ήταν αναπόφευκτο, και την οικονομία και την κοινωνικοποίηση και τον τρόπο ζωής μας. Θεωρητικά, μπορούσαμε να πάμε στο γήπεδο με τα πόδια, χίλιοι αντί
δέκα χιλιάδες, και να καθίσουμε αραιά. Κάτι θα σωζόταν. Στην πράξη, ξέρουμε τι έγινε. Υπήρχε και υπάρχει
η επιλογή να συνεχίσουμε να ζούμε όπως πριν, αρκεί να
αγνοήσουμε τους θανάτους. Να τους βλέπουμε να συμβαίνουν και να αδιαφορούμε. Ποιος το αντέχει; Καταλήξαμε στο δεύτερο κύμα να γκρινιάζουμε γιατί η κυβέρνηση άργησε να λάβει μέτρα. Πλην όμως το μόνο μέτρο
που θα μπορούσε να ληφθεί και ελήφθη ήταν κάτι σαν
καραντίνα. Όλα τα άλλα μέτρα τα κοροϊδέψαμε, καταφέραμε να αποτύχουν. Δεν έχει σημασία το γιατί το έκανε ο
καθένας, αν το έκανε για πολιτικούς, θρησκευτικούς, οικονομικούς λόγους ή απλώς γιατί έτσι του ήρθε. Σημασία
έχει ότι για να επιβιώσεις στην καραντίνα πρέπει να έχεις
να φας. Κι αν κάποιοι έχουν πολλά αποθηκευμένα, κάποιοι άλλοι γνωρίζουμε ότι δεν έχουν και ότι εξαρτώνται
από την καθημερινή εργασία τους. Είναι μια επιλογή το
να καθίσουμε κάποιοι στα σπίτια μας ασφαλείς και να αγνοήσουμε τους άλλους απέξω που θα πεθάνουν της πείνας άνεργοι. Είναι όμως αφελές να πιστέψουμε ότι αυτό
δεν θα μας αγγίξει αργά ή γρήγορα. Απόλυτη καραντίνα
και κλειστά σύνορα σε χρεοκοπημένη χώρα, απλώς, δεν
γίνεται. Και δεν έγινε.
Αποτύχαμε στο να συνειδητοποιήσουμε ότι η πανδημία απαιτεί υπομονετική προσαρμογή του τρόπου ζωής
μας, ως η μοναδική επιλογή που θα μας έδινε τη δυνατότητα να επανέλθουμε πιο γρήγορα στις προηγούμενες
συνήθειες. Χωρίς να προκληθεί αχρείαστη φτώχεια και
αχρείαστος πόνος, κοντά στους εκατοντάδες νεκρούς. Οφείλουμε να μην ξεγελαστούμε, πάλι, και να μην πιστέψουμε ότι το εμβόλιο θα λειτουργήσει ως διακόπτης. Υπάρχει αχτίδα αισιοδοξίας μπροστά μας, αλλά υπάρχει
και πολύς δρόμος μέχρι να ξεκαθαρίσει απόλυτα το αν
και πότε θα προσπεράσουμε το κακό.
Ως τότε, οφείλουμε να προσαρμόσουμε τον τρόπο που
ζούμε, τις προσωπικές μας συμπεριφορές και συνήθειες.
Να εντάξουμε τις αναγκαιότητες και τους περιορισμούς
της πανδημίας στην καθημερινότητά μας. Μόνο τότε θα
έρθουν γρηγορότερα πίσω σημαντικά –όχι όλα– στοιχεία
της καθημερινότητάς μας, η δυνατότητα να δούμε τους
δικούς μας, να διασκεδάσουμε και αργότερα να ταξιδέψουμε. Κυρίως, μόνο έτσι θα καταστρέψουμε λιγότερους
συνανθρώπους μας που θα μείνουν χωρίς δουλειά και θα
αντιμετωπίζουν το μέλλον με τρόμο.
Η πανδημία είναι μια πραγματικότητα που θα διαρκέσει.
Έρχονται γιορτές και η βαρύτερη περίοδος του χειμώνα.
Αν επιχειρήσουμε –το κάνουμε ήδη– να κινηθούμε όπως
πριν, χωρίς τους κανόνες που υποδεικνύουν οι ειδικοί
και οι επικεφαλής, θα είμαστε ασυγχώρητοι εγκληματίες έναντι εαυτών και συνανθρώπων μας. Οι γιατροί ζητούν κλείσιμο, γιατί δεν μας εμπιστεύονται. Κάποιος συγγενής, γείτονας, φίλος θα πεθάνει ή θα χάσει τη δουλειά
του. Πρέπει να γίνει τρόπος ζωής: μάσκες, αποστάσεις,
καθαριότητα, αερισμός.
Με αυτοπειθαρχία θα σώσουμε περισσότερα. Αγάπα τον
πλησίον σου ως εαυτόν.
Καλά Χριστούγεννα!
*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Μια μέρα, τα παιδιά μας
θα ρωτήσουν αν προστατεύσαμε
το περιβάλλον που θα ζήσουν.
Γι’ αυτό στην Τράπεζα Πειραιώς, στηρίζουμε διαχρονικά τις πράσινες επενδύσεις
και διαθέτουμε την τεχνογνωσία για να προσφέρουμε σήμερα τις καταλληλότερες
χρηματοδοτικές λύσεις για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Πράσινες χρηματοδοτήσεις άνω του €1,5 δισ. έως σήμερα
Χρηματοδοτήσεις ΑΠΕ που θα υπερβούν το €1 δισ. την επόμενη διετία
Αξιολόγηση επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων με κριτήρια
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG)
Με τις αξίες της Βιώσιμης Τραπεζικής.
Για περισσότερες πληροφορίες www.piraeusbank.gr/sustainable-banking

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΥΡΙΟ

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

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.

Ανάμεικτα Big Bag Όξιά - Δρυς

120€
από 140€

1,2 m3 (χύδην)

Στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ!

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΙΧΤΥ)

3€

από 4,5€

100x100x120

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΑΔΙ)

5€

1,20m3 (χύδην)

από 7€

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

Προϊόντα
αποκλειστικά ελ
ληνικής
υλοτομίας
A Π Ό

Φ Έ Τ Ό Σ

Δ Ι Α Θ Έ Σ Ι Μ Η

Π Α ΡΑ Δ Ό Σ Η

Μ Έ

Γ Έ ΡΑ Ν Ό

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

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 15€

ΕΚΕ:
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΟΣΟ ΠΟΤΕ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: XΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Η σημασία
της ΕΚΕ
στην εποχή
του κορονοϊού

Σ

ε μια εποχή όπως η σημερινή, που ο κόσμος ταλανίζεται από την κλιματική αλλαγή
και μια πανδημία με εξαιρετικά σημαντικές
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, η
εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) μόνο…
μόδα δεν αποτελεί. Αντιθέτως, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό στις δράσεις και την ύπαρξη κάθε
οντότητας.
Καθώς κανείς δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η πανδημία
και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στην κοινωνία και την
οικονομία, πολλές επιχειρήσεις συνεχίζουν τα προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας, προγραμματίζοντας νέες
δωρεές και άλλες πρωτοβουλίες.
Αυτό που θεωρείται δεδομένο, πάντως, είναι ότι η εικόνα
μιας πραγματικής πολιτικής εταιρικής υπευθυνότητας θα
γίνει ακόμα πιο σημαντική για κάθε επιχείρηση, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνονται τόσο οι
καταναλωτές όσο και οι εργαζόμενοι.
Σημαντική πρόοδος
Άλλωστε η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει
συντελεστεί πρόοδος στο πεδίο της ΕΚΕ, καθώς έχουν
πολλαπλασιαστεί οι ενέργειες των επιχειρήσεων που
έχουν στόχο να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, των κοινωνικών και άλλων ζητημάτων. Κι
αυτό γιατί οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες άρρηκτα
συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο
δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας αλλά και επηρεαζόμενες οι ίδιες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου
δράσης τους.
Επομένως, οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που
τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.
Να σέβονται, δηλαδή, τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (σεβασμός προς τον άνθρωπο
- την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και παροχή ίσων ευκαιριών, σεβασμός στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).
Δράσεις από την Κομισιόν
Σήμερα ο θεσμός της ΕΚΕ προσδιορίζεται και με πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει στο να του δώσει μεγαλύτερη πολιτική προβολή, να
επιβραβεύσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τις ενέργειές
τους σε αυτόν τον τομέα και να ενθαρρύνει την ανάληψη

Στην Ελλάδα η εταιρική κοινωνική
ευθύνη άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα
αισθητή μετά το ξέσπασμα
της οικονομικής κρίσης.
μεγαλύτερων πρωτοβουλιών.
Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΕΚΕ, η Κομισιόν έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μπορεί να επιτύχει καλύτερα τους στόχους
της σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και
ήδη έχει εξαγγείλει την υποστήριξή της στη δημιουργία
ευρωπαϊκής συμμαχίας για την ΕΚΕ. Έτσι, στο πλαίσιο
της Ε.Ε. υπάρχει ένα πλέγμα νόμων και κανόνων για την
προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία παραγωγής που προστατεύει και προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό αποτελεί μια βάση ώστε οι εταιρείες να
ξεκινούν από κει και να προχωρούν ένα-ένα βήμα μπροστά, υιοθετώντας έναν κώδικα δεοντολογίας που προάγει
την ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των
εργαζομένων κ.λπ.
Η ηθική των επιχειρήσεων
Ο όρος «εταιρική κοινωνική ευθύνη» έχει πολύ στενή
σχέση με την ηθική των επιχειρήσεων. Διότι κοινωνικά
υπεύθυνος οργανισμός είναι αυτός που, εκτός από την
πλήρη συμμόρφωσή του με την ισχύουσα νομοθεσία,
περιλαμβάνει στην καθημερινή του διαχείριση, στις δραστηριότητες, στη φιλοσοφία και στη στρατηγική του τις
βασικές αρχές της κοινωνικής ευθύνης, τόσο στις δεο-

ντολογικές και κοινωνικές όσο και στις οικονομικές και
περιβαλλοντικές του πτυχές, καθώς και στη σχέση του με
τους εργαζομένους, τους προμηθευτές και τους πελάτες,
ή με εκείνους που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα.
Στην Ελλάδα η ΕΚΕ άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή
μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, τότε που τέτοιες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα πράγματι είχαν
μεγάλο αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία, η οποία δοκιμαζόταν. Ωστόσο, εάν αναζητήσει κανείς την ιστορία του
συγκεκριμένου όρου, θα αντιληφθεί πως όλη αυτή η φιλοσοφία κοινωνικής προσφοράς από τις επιχειρήσεις ξεκίνησε από το κραχ του ’29 στις ΗΠΑ, τότε που το πνεύμα
της φιλανθρωπίας άρχιζε να αποκτά νομικές, συμβατικές
και οργανωτικές προεκτάσεις.
Τα πράγματα φάνηκαν να εκτροχιάζονται 30 χρόνια μετά
το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν μέλημα των
επιχειρήσεων παγκοσμίως ήταν η δημιουργία κέρδους
και πλούτου για τους μετόχους τους. Είχε επικρατήσει και
μια αγγλική φράση για τη συγκεκριμένη πρακτική: «Τhe
business of business is business».
Ο κόσμος, όμως, μετά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90
άρχισε να αλλάζει. Ο πλουραλισμός της πληροφορίας και
της γνώσης, οι υπερεθνικές δραστηριότητες των εταιρειών, οι πρακτικές των οποίων στηλιτεύονταν, και κυρίως η
κλιματική αλλαγή, που φανέρωνε τα πρώτα της σημάδια,
οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις στη θέσπιση επίσημων
πολιτικών και δράσεων υπέρ της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.
Σταθμός για την ΕΚΕ είναι το 2015, όταν η Ε.Ε., και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκανε υποχρεωτική για
τις εταιρείες τη δημοσιοποίηση των μη οικονομικών στοιχείων τους, ανάλογα με το μέγεθός τους. Είχε προηγηθεί,
το 2011, η υιοθέτηση νέας στρατηγικής για την εταιρική
υπευθυνότητα, που συνδύαζε οριζόντιες προσεγγίσεις
για την προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας
με πιο συγκεκριμένες στρατηγικές ανά επιχειρηματικό
τομέα.
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Το ΜΕΓΑ θετικό αποτύπωμα
σε οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον

Μ

έσα από πρωτοβουλίες και δράσεις η
100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ επιδιώκει
να έχει ένα μακροπρόθεσμο θετικό αποτύπωμα στην οικονομία, στην κοινωνία
και στο περιβάλλον. Όραμα της εταιρείας
είναι η επιχειρηματική ανάπτυξη να συμβαδίζει άριστα με
την κοινωνική ευημερία, το υπεύθυνο επιχειρείν και τη
βιώσιμη ανάπτυξη.
Η ΜΕΓΑ έχει αποδείξει στην πράξη ότι δεν συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από το άριστο. Από την ίδρυσή της
έκανε τη στρατηγική επιλογή να επενδύσει σε εξοπλισμό
υπερσύγχρονης τεχνολογίας, προκειμένου να δημιουργήσει κορυφαία προϊόντα πρωτοποριακού σχεδιασμού
με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Όλα όσα κάνει
η εταιρεία στηρίζονται σε ένα κοινό σύνολο αξιών που
καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας της.
Οι αξίες της είναι: σεβασμός, υπευθυνότητα, ακεραιότητα.
Μέσα, λοιπόν, από ένα συνεχές επενδυτικό πλάνο η εταιρεία συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας
μέσω και της δυναμικής εξαγωγικής δραστηριότητας
αλλά και της αύξησης των θέσεων εργασίας.
Την ίδια στιγμή η ΜΕΓΑ υλοποιεί κοινωνικά προγράμματα
με στόχο την υγεία και την πρόληψη, ενώ στηρίζει με συνέπεια τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πανελλαδικά. Και βέβαια η εταιρεία εφαρμόζει συνεχείς στοχευμένες πρακτικές
ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Έμφαση στην προϊοντική ασφάλεια
Στρατηγικό στόχο της ΜΕΓΑ αποτελούσε και αποτελεί η
υψηλή ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων της σε συνδυασμό με την ελληνική καινοτομία. Η συνολική στρατηγική της εταιρείας υποστηρίζεται από τις ναυαρχίδες που
αποτυπώνουν την καινοτομία και την πρωτοπορία της: το
Sensitive Concept, την πιστοποίηση Oeko Tex και τα εξαιρετικά προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης
Ποιότητας.

Η εταιρεία ΜΕΓΑ υλοποιεί κοινωνικά
προγράμματα με στόχο την υγεία και
την πρόληψη, ενώ στηρίζει με συνέπεια τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
πανελλαδικά.
Συνεισφορά στην ελληνική οικονομία

Η ΜΕΓΑ αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους
παραγωγούς του τομέα της στην Ευρώπη και τη μόνη
εταιρεία-παραγωγό μιας πλήρους γκάμας προϊόντων
προσωπικής υγιεινής που διατηρεί το 100% της παραγωγής της στην Ελλάδα.
Η εταιρεία έχει επενδύσει πάνω από 180 εκατ. ευρώ από το
2000 έως σήμερα σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και εξελιγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, επιλέγοντας πάντα με βάση τα υψηλότερα διεθνή standards προϊοντικής ποιότητας και ασφάλειας. Οι ως άνω επενδύσεις
συνετέλεσαν και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Από το 2010 έως σήμερα η ΜΕΓΑ αύξησε το προσωπικό
της κατά 160%, επιστρέφοντας την προτίμηση των καταναλωτών με επενδύσεις και ενίσχυση της απασχόλησης.

Με σεβασμό στον άνθρωπο

Η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αποτελεί
ύψιστη προτεραιότητα για τη ΜΕΓΑ, καθώς η εταιρεία
διακρίνεται από μοναδική ευαισθησία για τον άνθρωπο.
Εδώ και χρόνια εφαρμόζει σταθερά, με συνέπεια στον
χρόνο, μια σειρά ουσιαστικών προγραμμάτων εταιρικής
υπευθυνότητας.
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Aπό την πρώτη μέρα της πανδημίας, εκτός από τη διασφάλιση επάρκειας αντιβακτηριδιακών προϊόντων της
στην ελληνική αγορά και τον σχεδιασμό νέων προϊόντων
ενισχυμένης ατομικής προστασίας, η εταιρεία έχει υλοποιήσει κοινωνικές δράσεις με σκοπό τη στήριξη των
συνανθρώπων μας:
• Δωρεά άνω των 4 εκατ. προϊόντων προσωπικής υγιεινής πανελλαδικά, σε συνεργασία με δήμους, φορείς,
ιδρύματα, γηροκομεία κ.λπ.
• Δωρεά 20 νοσοκομειακών κλινών στις μονάδες εντατικής θεραπείας δημόσιων νοσοκομείων της χώρας.
• Δωρεά 5.000 αντιδραστηρίων για μοριακή διάγνωση,
με συνοδό εξοπλισμό ένα πλήρως αυτοματοποιημένο και
εγκεκριμένο για διαγνωστική χρήση σύστημα real time
PCR προς το Θριάσιο Νοσοκομείο.
• Υποστήριξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του
Δήμου Αθηναίων με δωρεά 690.000 προϊόντων προσωπικής υγιεινής.
• Δωρεά 200.000 χειρουργικών μασκών ΜΕΓΑ σε περισσότερα από 110 γηροκομεία της Αττικής.

Μέριμνα για το περιβάλλον

Στην «καρδιά» της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται η δέσμευση της ΜΕΓΑ να παράγει τα
προϊόντα της με όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις
στο περιβάλλον. Μέσα από την eco-friendly τεχνογνωσία της έχει επενδύσει σε πρωτοπόρες τεχνολογίες και
πρώτες ύλες κατάλληλες για τον σχεδιασμό προϊόντων
φιλικών προς το περιβάλλον. Η ΜΕΓΑ απέκτησε για 4η
συνεχή χρονιά Εγγυήσεις Προέλευσης (πράσινα πιστοποιητικά) από 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
μειώνοντας έτσι το ενεργειακό της αποτύπωμα. Επιπροσθέτως, έχει πιστοποιηθεί κατά FSC από το Forest
Stewardship Council, ενώ εφαρμόζει το Περιβαλλοντικό Σύστημα ISO 14001 και το Σύστημα Διαχείρισης
Ενέργειας ISO 50001.

Με το βλέμμα στο αύριο

Η ΜΕΓΑ επιδιώκει να συνεχίσει την πορεία της ως μια
υπερσύγχρονη ελληνική βιομηχανία που παράγει καινοτόμα, ασφαλή προϊόντα για τους καταναλωτές στην Ελλάδα και διεθνώς. Παράλληλα, ως αμιγώς ελληνική βιομηχανία, θα συνεχίσει να στηρίζει την ελληνική οικονομία
και απασχόληση, να επενδύει στην ελληνική καινοτομία
και να υπηρετεί την αρχή της άριστης ποιότητας και της
μέγιστης ασφάλειας του καταναλωτή.
Δέσμευσή της είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα,
φροντίζοντας παράλληλα το περιβάλλον, με στόχο ένα
καλύτερο αύριο.
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Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Lidl
Ελλάς διανέμει στους εργαζομένους
της επιπρόσθετες παροχές συνολικού
ύψους 6 εκατ. ευρώ.

Η Lidl Ελλάς επιβραβεύει
τους εργαζομένους της

Ο

ι υπάλληλοι των σούπερ μάρκετ είναι από
τις κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι σήκωσαν μεγάλος βάρος της πανδημίας. Είναι
από τις κατηγορίες των εργαζομένων που
όχι μόνο δεν «έμειναν σπίτι» για να προστατέψουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους αλλά
πολλές φορές αναγκάστηκαν να δουλέψουν περισσότερο
και πιο σκληρά από άλλοτε προκειμένου να καλυφθούν
οι ανάγκες της αγοράς, προκειμένου όλοι οι υπόλοιποι να
μπορούν αγοράζουν ό,τι χρειάζονται με ασφάλεια. Και η
φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη… Αυτούς τους ανθρώπους θέλησε να επιβραβεύσει η Lidl Ελλάς.
Η εταιρεία δείχνει έμπρακτα τη στήριξή της σε όλους τους
εργαζομένους της, και ιδιαίτερα σε αυτούς της πρώτης
γραμμής, για την υποδειγματική τους προσαρμογή στις
νέες, απαιτητικές συνθήκες. Ειδικότερα, η Lidl Ελλάς διπλασιάζει την αξία του ετήσιου τακτικού προγράμματος
διατακτικών από τα 3 στα 6 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση της Lidl Ελλάς αποφάσισε τη χορήγηση επιπλέον έκτακτης παροχής ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, που θα
δοθεί στους εργαζομένους λίγο πριν από το τέλος του οικονομικού έτους της εταιρείας, τον Φεβρουάριο του 2021.
Η δεύτερη αυτή έκτακτη ενίσχυση αποτελεί συνέχεια της
έκτακτης παροχής ύψους 1,8 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε τον Μάρτιο του 2020, κατά τη διάρκεια του πρώτου
κύματος της πανδημίας, και αποτελεί την ελάχιστη κίνηση
αναγνώρισης της προσπάθειας όλων των εργαζομένων,

και ειδικά αυτών της πρώτης γραμμής, στα καταστήματα
και στα εφοδιαστικά κέντρα.
Η αναγνώριση αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα σταθερό
ετήσιο πρόγραμμα διατακτικών που λαμβάνει εδώ και
χρόνια το προσωπικό της Lidl Ελλάς κατά τη διάρκεια
των Χριστουγέννων και του Πάσχα, δίνοντας συνολικά
επιπρόσθετες παροχές ύψους 3 εκατ. ευρώ. Έτσι, οι συ-

νολικές παροχές σε επίπεδο δωδεκαμήνου για το τρέχον
οικονομικό έτος αγγίζουν πλέον τα 6 εκατ. ευρώ, ενώ τα
ποσά επιμερίζονται με τη μορφή διατακτικών τροφίμων
σε όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως βαθμίδας. Και
αυτό, επιπρόσθετα των άνω του μέσου όρου της αγοράς
μισθών που ήδη παρέχει η εταιρεία.
Οι εργαζόμενοι της Lidl Ελλάς επέδειξαν τον καλύτερό
τους εαυτό, με τα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής
απόδοσης, με συνέπεια, αποτελεσματικότητα και πάθος
και στο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Και η εταιρεία στέκεται για ακόμη μία φορά δίπλα τους, για να επιβραβεύσει
την αδιάκοπη προσπάθειά τους.
«Αναγνωρίζουμε ότι η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με πρωτόγνωρες συνθήκες. Ως ελάχιστη αναγνώριση
της προσπάθειας που καταβάλλουν οι άνθρωποί μας, και
ειδικά αυτοί που εργάζονται στην πρώτη γραμμή, προχωράμε σε ακόμη μία έκτακτη ενίσχυση, πλέον των τακτικών
παροχών που δίνουμε κάθε χρόνο. Ο καθένας και η καθεμία στην ομάδα της Lidl Ελλάς υπερβαίνει καθημερινά
τον εαυτό του και τον εαυτό της, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα
λείψει τίποτα σε κανένα σπίτι» δήλωσε σχετικά ο Ιάκωβος
Ανδρεανίδης, πρόεδρος διοίκησης της Lidl Ελλάς.
Ακόμα και στα δύσκολα, η Lidl Ελλάς ξέρει να αγκαλιάζει
την ομάδα της και να επιβραβεύει την προσπάθεια και την
προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Με ευελιξία, συνεχή
προσαρμογή και κατανόηση, βρίσκεται διαρκώς δίπλα
στους εργαζομένους της και αποτελεί τον ασφαλέστερο
και ισχυρότερο συνοδοιπόρο τους.

organized by
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Εταιρική κοινωνική ευθύνη, αειφορία και ανάπτυξη:

Όψεις του σύγχρονου επιχειρείν
ΤΟΥ ΑΓΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, προέδρου της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η

εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) έχει αναδειχθεί ως προτεραιότητα στο σύγχρονο επιχειρείν,
εδώ και χρόνια. Συνέβαλαν σε αυτό η σύνδεση
της έννοιας της ΕΚΕ µε την επίτευξη στρατηγικών επιχειρηµατικών στόχων, πέραν των παραδοσιακών
χρηµατοοικονοµικών, η ανάπτυξη ενός ανοιχτού αλλά
συγκροτηµένου διαλόγου σε θεσµικό επίπεδο και, δυστυχώς, η αύξηση των κοινωνικών αναγκών λόγω της
οικονοµικής ύφεσης. Η φετινή πανδηµία επιτάχυνε ως
καταλύτης αυτές τις διεργασίες, θέτοντας την ΕΚΕ στο επίκεντρο της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, συνδέοντάς
τη µε τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και τη συνέχιση
του νήµατος ανάπτυξης του τόπου.
Η ΕΥΑΘ, ως επιχείρηση που διαχειρίζεται έναν φυσικό
πόρο, το νερό, και τις µε αυτό συνυφασµένες ζωτικές υποδοµές της ύδρευσης και της αποχέτευσης, αφουγκράστη-

κε τη συγκυρία. Στο µέτρο και τον χώρο που της αναλογούν
ως εταιρεία, επέδειξε τα απαιτούµενα αντανακλαστικά:
ενισχύσαµε την προσπάθεια της πολιτείας µε δωρεά ειδικού µηχανήµατος για την ασφαλή βιντεολαρυγγοσκόπηση
ασθενών µε Covid-19 στο νοσοκοµείο αναφοράς ΑΧΕΠΑ,
µοιράσαµε 5.000 µάσκες σε µαθητές της Θεσσαλονίκης,
ενισχύσαµε για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης κοινωνικές δοµές του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και συνεχίζουµε
να ανταποκρινόµαστε σε σειρά αιτηµάτων κοινωνικών
φορέων και δοµών που αγωνίζονται να συνδράµουν τους
αδύναµους και αποκλεισµένους.
Παράλληλα, δίνουµε τη δυνατότητα ενός κοινωνικού τιµολογίου, καθώς και διευκολύνσεων πληρωµών, στις
ευαίσθητες και ευάλωτες οµάδες των καταναλωτών µας.
Συνεργασία µε συµβολισµό αλλά και ουσία ως προς την
κοινωνική ευθύνη αποτελεί φυσικά αυτή µε τη διεπιστη-

µονική οµάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, για την
πρωτοποριακή έρευνα ανίχνευσης του κορονοϊού στα
λύµατα του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης.
Πιστεύουµε στην έµπρακτη και ουσιαστική κοινωνική
δραστηριοποίησή µας. Και αυτή µπορεί να υλοποιείται
µόνο στον βαθµό που λειτουργούµε αποδοτικά και µε χαµηλό περιβαλλοντικό αποτύπωµα, γι’ αυτό και παρά την
πανδηµία συνεχίζεται απρόσκοπτα ο επιχειρησιακός µας
σχεδιασµός, µε έργα για τη βελτίωση της ενεργειακής µας
απόδοσης και τη µείωση του περιβαλλοντικού µας αποτυπώµατος.
Τέλος, επιδιώκουµε να είµαστε µια οικονοµικά υγιής και
βιώσιµη εταιρεία, ώστε να µπορούµε να υλοποιούµε
όλους αυτούς τους στόχους µας, χωρίς να επιβαρύνουµε έµµεσα ή άµεσα τους καταναλωτές µας, ούτε και την
κοινωνία.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες
Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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BODY ACTION

H εταιρεία
που δίνει νέα
διάσταση στο
sportswear

Τ

ο 1994 ο Κυριάκος Τελώνης και ο Νικόλαος
Μπούρας οραματίστηκαν, στα πρότυπα της
Aμερικής, μια εταιρεία αθλητικών ειδών με
ρούχα που δεν προορίζονταν μόνο για το γυμναστήριο. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες τους και ο κ. Τελώνης εξηγεί το γιατί.

Πόσο «ελληνική» είναι η Body Action;
Η Body Action ήταν, είναι και θα είναι πάντα ελληνική. Η
ιδέα, όμως, για τη δημιουργία του brand ήρθε ενώ βρισκόμασταν στην Αμερική. Η κοινή αγάπη για το γυμναστήριο, καθώς και οι τάσεις στον χώρο των αθλητικών
ρούχων στην ώριμη αμερικανική αγορά των ’90s, μας
ώθησαν να συνειδητοποιήσουμε ότι ένα αθλητικό ρούχο
δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ρούχο για γυμναστική μόνο. Θα
μπορούσε κάποιος να αισθάνεται άνετα φορώντας το και
εκτός. Το αποτέλεσμα ήταν η γέννηση του brand στις αρχές του ’90 στην Αθήνα.
Πόσο εύκολο είναι να δραστηριοποιείται μια ελληνική
εταιρεία στην Ελλάδα των μνημονίων και της ύφεσης;
Κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της, έτσι και για την Bda,
όταν ξεκινούσε, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Όμως το
πάθος και η σκληρή εργασία, σε συνάρτηση με τις ξεκάθαρες εμπορικά συνεργασίες και την εμπιστοσύνη που
επέδειξαν οι πρώτοι συνεργάτες μας, καθώς και οι πρώτοι καταναλωτές, δημιούργησαν μια άρρηκτη σχέση προμηθευτή-εμπόρου-καταναλωτή, βασισμένη πρωτίστως
στην τιμιότητα.
Με τον ερχομό της ύφεσης και των μνημονίων η εταιρεία
είχε ήδη δημιουργήσει τις βάσεις που θα της επέτρεπαν
να προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις
και να αντιληφθεί γρήγορα τη νέα πραγματικότητα. Οι
δυσκολίες στην Ελλάδα του σήμερα, αλλά και στην παγκόσμια αγορά, είναι πολλές. Ο επιχειρηματίας καλείται να
δώσει λύσεις και να προσπεράσει τους σκοπέλους, οδηγώντας την εταιρεία σε ασφαλή νερά. Η σύγχρονη ψηφιακή εποχή, η κατακόρυφη αύξηση του ηλεκτρονικού
εμπορίου, καθώς και τα social media, διαμορφώνουν μια
νέα γενιά καταναλωτών. Εκεί η Bda εστιάζει και προσαρμόζεται συνεχώς.
Είναι η χονδρική και οι εξαγωγές το δυνατό σας σημείο;
Σήμερα το δίκτυο χονδρικής είναι η ραχοκοκαλιά της εται-

Σήμερα το δίκτυο χονδρικής είναι η
ραχοκοκαλιά της εταιρείας. Η εταιρεία
είναι τοποθετημένη στα κορυφαία
καταστήματα αθλητικών ειδών ανά
την Ελλάδα και Κύπρο. Η Bda εξάγει
τα προϊόντα της και σε άλλες χώρες
στην Ευρώπη, αλλά και εκτός, με
μεγάλη αποδοχή. Τα τελευταία χρόνια
έχει επενδύσει και στο ηλεκτρονικό
εμπόριο μέσω e-shop.
ρείας. Η εταιρεία είναι τοποθετημένη στα κορυφαία καταστήματα αθλητικών ειδών ανά την Ελλάδα και Κύπρο.
Η Bda εξάγει τα προϊόντα της και σε άλλες χώρες στην
Ευρώπη, αλλά και εκτός, με μεγάλη αποδοχή. Τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει και στο ηλεκτρονικό εμπόριο
μέσω e-shop, που, ειδικά το 2020 –και λόγω των πρωτοφανών συνεπειών από τον Covid και των αλλεπάλληλων
lockdowns των φυσικών καταστημάτων–, εκτόξευσε τις
ηλεκτρονικές της πωλήσεις.
Όταν ξεκινούσατε, το 1994, φανταζόσασταν την επιτυχία
της εταιρείας;
Θα ήταν ψέμα να πούμε ότι στα πρώτα της βήματα γνωρίζαμε ότι η εταιρεία θα έφτανε να εκπροσωπείται στην
Ιαπωνία, στη Ν. Αφρική, στη Φινλανδία και σε τόσες άλλες
χώρες. Η ελληνική αγορά και η Κύπρος τότε φάνταζαν
ένας άθλος από μόνες τους.

Το αθλητικό look επικράτησε σε τέτοιον βαθμό, που τα
ρούχα της γυμναστικής έφτασαν να γίνουν μόδα. Το
sportyluxe μετατρέπει τα ρούχα του γυμναστηρίου σε
statement κομμάτια των streetstyle εμφανίσεων. Διαφοροποίησε αυτή η τάση τις γραμμές και τον σχεδιασμό
της Bda;
Αναμφισβήτητα μπορούμε να πούμε ότι το athleisure
trend, που σήμερα κυριαρχεί στον χώρο της παγκόσμιας
μόδας, ήταν αυτό που η Bda είχε φανταστεί εξαρχής για
τον τελικό της καταναλωτή. Οι συλλογές της Bda έχουν
πάντα ως στόχο τη διαφοροποίηση από τις κλασικές
αθλητικές εταιρείες ένδυσης, προσφέροντας έτσι μια μοναδική εμπειρία.
Όλοι μιλούν για τη μετα-Covid εποχή και πως θα δημιουργηθεί νέα οικονομική κρίση. Τι χρειάζεται για να
επιβιώσει η ελληνική επιχειρηματικότητα;
Νομίζω ότι είναι νωρίς να μιλάμε για τη μετα-Covid εποχή
ή την επιστροφή στην κανονικότητα σύντομα. Η Ελλάδα,
έχοντας στην πλάτη της και τα βάρη των προηγουμένων
ετών της ύφεσης, θα δυσκολευτεί να περάσει σε ανάπτυξη, τουλάχιστον στο πρώτο εξάμηνο του ’21 – άλλωστε οι
επιπτώσεις της πανδημίας βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η ελληνική επιχειρηματικότητα, για να επιβιώσει σήμερα,
θέλει αισιόδοξη προσέγγιση, καινοτόμες ιδέες, εξωστρεφή προσέγγιση και την άμεση στήριξη της πολιτείας.

INFO
Αρμοδίου 3, 173 43
Άγιος Δημήτριος
Τηλ.: (+30) 210 9610454
www.bodyaction.gr
email: eshop@bodyaction.gr
https://www.facebook.com/bodyactiong
https://www.instagram.com/bodyaction_clothing/
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Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
και εταιρική κοινωνική ευθύνη

Τ

α Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη και ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ευάγγελος
Μαντουλίδης, πιστά στον παιδαγωγικό ρόλο
που έχουν αναλάβει από την ίδρυσή τους
το 1978, αναλαμβάνουν δράσεις και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την κοινωνική τους ευαισθησία και το διαχρονικό τους ενδιαφέρον για την
ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την παιδεία και τον πολιτισμό.
Στα Εκπαιδευτήρια πιστεύουμε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη πρέπει να είναι καθημερινή πράξη και συνείδηση όχι μόνο για κάθε επιχειρηματία αλλά και για
κάθε πολίτη που σέβεται τον εαυτό του και αγαπάει την
πατρίδα του. Η προσφορά στον συνάνθρωπο και στην
κοινωνία και η φροντίδα για το περιβάλλον πρέπει να
καλλιεργηθούν και να εμφυσηθούν στους νέους από
πολύ νωρίς. Το σχολείο οφείλει να καλλιεργεί τις αξίες
αυτές και να παραδίδει μαθήματα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και σεβασμού στο περιβάλλον.
Με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης υλοποιούμε δράσεις και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες σε βάση εθελοντική, γνωρίζοντας καλά ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην αειφόρο ανάπτυξη και ευημερία.
Πεποίθησή μας είναι ότι μόνον όταν η κοινωνία προοδεύει, προοδεύουν και εξελίσσονται τα μέλη της.
Για τον λόγο αυτό καλλιεργούμε στους μαθητές από
τα πρώτα βήματά τους στα Εκπαιδευτήρια το υψηλό
αίσθημα ευθύνης και προσφοράς μέσα από μια σειρά δράσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα, με σκοπό τη
βοήθεια προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία.
• Πρόγραμμα Υποτροφιών: Επιθυμώντας να εξασφαλίσουμε στους μαθητές ίσες ευκαιρίες πρόσβασης
στο αγαθό της παιδείας, παρέχουμε οικονομική ενίσχυση σε άπορους μαθητές και υποτροφίες (πλήρεις ή μερικές) με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση, τη
διαγωγή και τις διακρίσεις σε διαγωνισμούς, περιφερειακούς, πανελλήνιους και διεθνείς, καθώς και
στον αθλητισμό, σε μαθητές που αξίζουν ένα καλύ-

Η προσφορά στον συνάνθρωπο και
στην κοινωνία και η φροντίδα για το
περιβάλλον πρέπει να καλλιεργηθούν
και να εμφυσηθούν στους νέους από
πολύ νωρίς.

τερο μέλλον.
• Τράπεζα αίματος: Πιστεύοντας ότι η αιμοδοσία
αποτελεί ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά και
γνωρίζοντας ότι οι ανάγκες για αίμα είναι διαρκώς
αυξανόμενες, ιδρύσαμε τράπεζα αίματος, στην
οποία αιμοδότες είναι εθελοντές από το διδακτικό,
το διοικητικό και το βοηθητικό προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων όσο και από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας και των αποφοίτων μας.
• Στήριξη των σχολείων της ομογένειας και κυρίως
του Ζωγραφείου Λυκείου: Με τη διοργάνωση κοινών δράσεων και εκδηλώσεων που προάγουν την
παιδεία και τον πολιτισμό δίνουμε στους νέους της
ομογένειας κίνητρα για να καλλιεργήσουν την αγάπη τους για την ελληνική γλώσσα, να δυναμώσουν
τη σχέση τους με την Ελλάδα και να συνεχίσουν να
προσπαθούν για το καλύτερο αύριο της ομογένειας.
• Στήριξη φιλανθρωπικών σωματείων και συλλόγων: Μέσα από πολυπληθείς εκδηλώσεις, όπως
Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar και Πανηγύρι, ενισχύουμε το έργο τους και συμβάλλουμε
στην προσπάθειά τους για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων.
• Επισκέψεις μαθητών και εθελοντική προσφορά
σε γηροκομεία και σε παιδιατρικές κλινικές: Με
στόχο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την ανάγκη της εθελοντικής προσφοράς και να συμβάλουν
στο χαμόγελο των συνανθρώπων τους.
• Περιβαλλοντικές δράσεις: Καλλιεργούμε την περι-

Με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης
υλοποιούμε δράσεις και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες σε βάση
εθελοντική, γνωρίζοντας καλά ότι η
υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην
αειφόρο ανάπτυξη και ευημερία.
βαλλοντική συνείδηση και την αγάπη για το περιβάλλον μέσα από μια σειρά βιωματικών περιβαλλοντικών
δράσεων. Για τον λόγο αυτό μάς απονέμεται επί σειρά
ετών η Πράσινη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων.
• Πρωτοβουλία για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού
για το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο: Τις μέρες αυτές,
στηρίζοντας έμπρακτα την εθνική προσπάθεια για την
αντιμετώπιση της πανδημίας και κυρίως τον αγώνα
που δίνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της
χώρας, αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε χρήματα
για τις ανάγκες ιατρικού εξοπλισμού της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου.
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Οι εταιρείες,
σύμμαχος
του ΕΣΥ

Τ

ο μεγαλύτερο βάρος της πανδημίας το
έχουν σηκώσει τα εθνικά συστήματα
υγείας. Μάλιστα η κατάσταση είναι τόσο
ακραία, που ακόμα και τα καλύτερα οργανωμένα συστήματα υγείας, όπως αυτό
της Γερμανίας, δέχονται ασφυκτικές πιέσεις. Πόσο μάλλον το ελληνικό, που κατακερματίστηκε
λόγω των περικοπών που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο
των μνημονιακών υποχρεώσεων.
Ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Οι άνθρωποι που νοσούν από
κορονοϊό και χρειάζονται νοσηλεία είναι χιλιάδες. Ακόμα
μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), που δεν είναι σε θέση
να δεχτούν τόσο πολλούς ασθενείς.
Το εθνικό μας σύστημα υγείας (ΕΣΥ), έχοντας τεράστιες
ελλείψεις τόσο σε εξειδικευμένο προσωπικό όσο και σε
εξοπλισμό, κλήθηκε και καλείται να αντιμετωπίσει πρωτόγνωρες καταστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το
πρώτο κύμα της πανδημίας, τον Μάρτιο, σημειώθηκε
τρομακτική έλλειψη στις ιατρικές μάσκες, μοναδική ασπίδα προστασίας του υγειονομικού προσωπικού απέναντι
σε έναν αόρατο εχθρό που αφήνει νεκρούς στο πέρασμά
του.
Κομβικό ρόλο στη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν οι ελληνικές
επιχειρήσεις, που εξελίχθηκαν σε πολύ καλό σύμμαχο
του ΕΣΥ. Από την πρώτη στιγμή στάθηκαν δίπλα στο υγειονομικό προσωπικό, κατά συνέπεια και στους ασθενείς.
Δεκάδες επιχειρήσεις προχώρησαν σε δωρεές προστατευτικών μασκών και εξοπλισμού για τους υγειονομικούς, ακόμα και αναπνευστήρων για τους ασθενείς που
τους χρειάζονται.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, μέχρι τις
πρώτες εβδομάδες του Μαΐου οι δωρεές έφταναν το συνολικό ποσό των 89 εκατ. ευρώ από συνολικά 865 φορείς.
Πάνω από 40 εκατ. ευρώ από το σύνολο των δωρεών
αφορούν ιατρικό εξοπλισμό, δηλαδή μόνιτορ ΜΕΘ, αναπνευστήρες, κλίνες ΜΕΘ και μέσα ατομικής προστασίας,
όπως μάσκες και χειρουργικές στολές.
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), για το πρώτο κύμα της πανδημίας οι επιχειρήσεις-μέλη του έχουν συνεισφέρει, κατόπιν συνεννόησης
με την πολιτεία, είτε σε χρήματα είτε σε είδος, ποσό που
υπερβαίνει τα 23 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, το πρόγραμμα
αυτό είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, µέσω του συλλογικού της φορέα κοινωνικής
προσφοράς ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και με τη μεγάλη ανταπόκριση
των μελών της ναυτιλιακής κοινότητας, έχει συγκεντρώσει πάνω από 10 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένονται κι άλλες
προσφορές, καθώς υπάρχει σταθερή δέσμευση για την

H δωρεά του ΙΣΝ

Κομβικό ρόλο στη διαχείριση
της πανδημίας του κορονοϊού
παίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις,
που εξελίχθηκαν σε πολύ καλό
σύμμαχο του ΕΣΥ.
ενίσχυση των νοσοκομειακών μονάδων, των γιατρών
και των νοσηλευτών που αγωνίζονται.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ), ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της ελληνικής
πολιτείας, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης για
την αντιμετώπιση της πανδημίας, στηρίζοντας με μια
σειρά από δωρεές αλλά και συνολική συνδρομή το ΕΣΥ.
Επιχειρήσεις-μέλη του προσφέρουν συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες συσκευές αναπνευστήρων ΜΕΘ, ιατρικό
εξοπλισμό και μάσκες.
Παράλληλα, πολλές ιδιωτικές κλινικές διέθεσαν απλές
κλίνες, ακόμα και ΜΕΘ, στις υπηρεσίες του ΕΣΥ, προκειμένου να νοσηλευτούν ασθενείς που δεν νοσούν από
κορονοϊό. Στόχος, να μειωθεί το βάρος των δημόσιων
νοσοκομείων, ενώ κάποια από αυτά ασχολήθηκαν αποκλειστικά με περιστατικά της νόσου Covid-19.
Από την άλλη, εταιρείες τροφίμων πρόσφεραν προϊόντα
σε ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥ, νοσοκομεία αναφοράς και κοινωνικά
παντοπωλεία σε όλη την Ελλάδα.
Άλλες εταιρείες κάλυψαν τις ανάγκες σε συγκεκριμένα
προϊόντα παιδιών που διαμένουν στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και στα Παιδικά Χωριά SOS. Επίσης, στήριξαν ηλικιωμένους του Γηροκομείου Αθηνών, ενώ πρόσφεραν και
στην «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Η λίστα των εταιρειών που στήριξαν και στηρίζουν
το ΕΣΥ είναι πολύ μεγάλη. Από τις κορυφαίες, όμως,
δωρεές είναι εκείνη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
(ΙΣΝ), που, στο πλαίσιο της δημιουργίας Διεθνούς
Πρωτοβουλίας Δράσης ύψους 100 εκατ. ευρώ για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, προχώρησε στην επέκταση της μακροχρόνιας υποστήριξής
του προς το Rockefeller University της Νέας Υόρκης
με δωρεά ύψους 3 εκατ. δολαρίων, η οποία αποσκοπεί στην υποστήριξη των ερευνητικών προσπαθειών
του πανεπιστημίου για τη θεραπεία της Covid-19.
Με τη γενναία πρωτοβουλία του το ΙΣΝ συνεισφέρει
στη διεθνή προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, επιβεβαιώνοντας το ειδικό βάρος του φιλανθρωπικού του έργου σε όλο τον κόσμο αλλά και στην
Ελλάδα.

Η επιβράβευση των εργαζομένων

Την ίδια στιγμή πολλές επιχειρήσεις όχι μόνο δεν
έκλεισαν κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού
της κίνησης των πολιτών αλλά είδαν και τον όγκο
εργασιών τους να αυξάνεται. Αυτές οι επιχειρήσεις,
λοιπόν, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΕ, έδωσαν
επιπλέον παροχές στους εργαζομένους τους. Στο
επίκεντρο βρέθηκαν τα σούπερ μάρκετ, που ανακοίνωσαν έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις προς το προσωπικό τους. Προγράμματα στήριξης ανακοίνωσαν
και ορισμένες ελληνικές βιομηχανίες.
Ταυτόχρονα, πολλές επιχειρήσεις αύξησαν ακόμα περισσότερο τις δραστηριότητες ΕΚΕ, προσφέροντας επιπλέον
ποσά σε ΜΚΟ και φορείς που ενισχύουν τις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες, οι οποίες, όπως είναι φυσικό, χρειάζονταν επιπλέον ενίσχυση τις εβδομάδες της καραντίνας.
Έτσι, αυξήθηκαν οι αποστολές γευμάτων σε αστέγους, τα
προγράμματα στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων
και των μακροχρόνια ανέργων.
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τρόπο δείχνει ότι αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας, που θέλει ένα καθαρό περιβάλλον, τόσο για την ίδια
όσο και για τις μελλοντικές γενιές.
Μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα ανακυκλώνουν ετησίως δεκάδες τόνους χαρτιού και ηλεκτρικών συσκευών,
ενώ υιοθετούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας στα κτίρια όπου στεγάζονται. Η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών
συστημάτων είναι μία από τις ενέργειες που κερδίζουν
έδαφος τα τελευταία χρόνια.
Ξενοδοχειακές αλυσίδες συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά προγράμματα και αναπτύσσουν ορθολογικές
πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος. Ακόμη,
πολλές εταιρείες δαπανούν χρήματα ή συνδράμουν με
εθελοντές σε αναδασώσεις, πολλές φορές σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Βασικό ζήτημα, το περιβάλλον

Η

προστασία του περιβάλλοντος έχει αναδειχθεί σε μείζον θέμα μετά και το ξέσπασμα
της πανδημίας του κορονοϊού. Και κομβικό
ρόλο σε αυτό παίζουν και οι επιχειρήσεις,
που καλούνται τώρα –ίσως περισσότερο
από ποτέ– να δείξουν το ανθρώπινο πρόσωπό τους, υιοθετώντας πλούσια προγράμματα εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης (ΕΚΕ) προς όφελος και του περιβάλλοντος.
Oι εταιρείες που έχουν ευαισθητοποιηθεί σε δράσεις
ΕΚΕ δαπανούν ολοένα και περισσότερα ποσά από τους
προϋπολογισμούς τους για ενέργειες που σχετίζονται με
την προστασία του περιβάλλοντος.
Όσον αφορά τις δράσεις που χρηματοδοτούν και στηρίζουν, είναι κατά προτεραιότητα οι εξής:
• Προώθηση της ανακύκλωσης στους χώρους εργασίας με τοποθέτηση ειδικών κάδων συγκέντρωσης
χαρτιού, μπαταριών, αλουμινίου κ.λπ. Θεωρείται η πιο
δημοφιλής δράση και υιοθετείται κυρίως από μεγάλες
και πολυεθνικές επιχειρήσεις.
• Έλεγχος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και δράσεις για τη μείωσή της (π.χ. με αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως). Την ακολουθούν μεγάλες εταιρείες που δημοσιεύουν τακτικά απολογισμό ΕΚΕ.
• Προώθηση των μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων σε
εξουσιοδοτημένους για τον σκοπό αυτόν φορείς.
• Προγράμματα ευαισθητοποίησης του προσωπικού της
επιχείρησης ή και του ευρύτερου κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα. Χρήση ανακυκλωμένων ή ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας.
• Έλεγχος κατανάλωσης νερού και δράσεις για τη μείωσή του (π.χ. με τοποθέτηση βαλβίδων αυτόματης διακοπής ροής).
• Εφαρμογή δεικτών μέτρησης για εντοπισμό των επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας στο περιβάλλον, προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις.
• Ένταξη στην επιχείρηση συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα
[π.χ. ISO 14001, EMAS (Eco-Μanagement and Audit

Oι εταιρείες δαπανούν ολοένα και
περισσότερα ποσά για ενέργειες που
σχετίζονται με την προστασία του
περιβάλλοντος.
Scheme – Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου) κ.ά.].
• Αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας για αποτελεσματικότερη χρήση φυσικών πόρων.
• Εφαρμογή πολιτικών πρόληψης περιβαλλοντικών
ατυχημάτων.

Κύριο μέλημα
Όλες οι εταιρείες που εφαρμόζουν περιβαλλοντικές
δράσεις έχουν ως κύριο μέλημα την ελαχιστοποίηση
των αρνητικών επιπτώσεων της δραστηριότητας επιμέρους τομέων τους στο φυσικό περιβάλλον και προσπαθούν να εντάξουν στη λειτουργία τους ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα πρακτικών και
μεθόδων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Οι προσδοκίες της κοινωνίας ως προς τον ρόλο και τις
ευθύνες των επιχειρήσεων αυξάνονται στην Ελλάδα, ειδικά αφού η οικονομική αλλά και η υγειονομική κρίση
έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους παντού, ακόμη και
στο περιβάλλον. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, για να είναι μια εταιρεία βιώσιμη και αποτελεσματική δεν πρέπει να προσδοκά μόνο θετικά οικονομικά
αποτελέσματα. Πρέπει ταυτόχρονα να ελαχιστοποιεί στο
μέτρο των δυνατοτήτων της τις αρνητικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον από τη δραστηριότητά της. Με αυτόν τον

Εχθρός, ο κορονοϊός

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και στην αρχή
της πανδημίας υπήρχε η δημοφιλής αντίληψη ότι ο κορονοϊός ήταν «καλή συγκυρία για το περιβάλλον» και ότι
η φύση ανακάμπτει ενώ η ανθρωπότητα μένει μέσα στο
σπίτι, στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι μάλλον ο κορονοϊός
είναι εχθρός και του περιβάλλοντος.
Πρώτα η Κίνα και μετέπειτα αρκετές χώρες της Ευρώπης, αλλά και της Αμερικής, εφάρμοσαν ισχυρά μέτρα
κοινωνικής απόστασης, που επηρέασαν τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες των χωρών αυτών. Αποτέλεσμα,
οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και οι βιομηχανίες να μειώσουν την παραγωγή τους, ενώ, ταυτόχρονα,
υπήρξε μειωμένη χρήση επιβατικών οχημάτων αλλά και
μεγάλη μείωση στον τομέα των αερομεταφορών.
Οι συγκεκριμένες καταστάσεις οδήγησαν σε δραστική
μείωση των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου και, κυρίως, διοξειδίου του άνθρακα και διοξειδίου
του αζώτου. Η ποιότητα του αέρα βελτιώθηκε σε αρκετά
μεγάλο βαθμό σε αρκετές περιοχές του πλανήτη, με πιο
χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά της Κίνας, της Βόρειας Ιταλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Επιπλέον,
λόγω της μείωσης της κυκλοφορίας στους δρόμους
αλλά και των αερομεταφορών, υπήρξε αξιόλογη μείωση και στα επίπεδα της ηχορύπανσης.
Δυστυχώς, όμως, φαίνεται πως η πανδημία όχι μόνο
δεν λειτουργεί ως σύμμαχος του περιβάλλοντος αλλά
το επιβαρύνει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Στις αρχές
Απριλίου οι καθημερινές παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα μειώθηκαν κατά 17% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, από τις 11 Ιουνίου τα νέα δεδομένα
δείχνουν ότι είναι μόλις 5% χαμηλότερα απ’ ό,τι το ίδιο
διάστημα το 2019, παρόλο που η κανονική δραστηριότητα δεν έχει ξεκινήσει ακόμη πλήρως.
Το παράδειγμα της Κίνας, που ήταν η πρώτη χώρα που
«έκλεισε» όταν εμφανίστηκε ο ιός και από τις πρώτες
που ξεκίνησαν να «ανοίγουν» ξανά, αποτελεί μια προεπισκόπηση του τι θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλες
χώρες. Η βελτίωση στην ποιότητα του αέρα, η οποία παρατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό τον Φεβρουάριο και τον
Μάρτιο, έχει πλέον εξαφανιστεί. Καθώς τα εργοστάσια
πιέστηκαν για να αντισταθμίσουν τον χαμένο χρόνο, η
ρύπανση επέστρεψε στις αρχές Μαΐου στα προ κορονοϊού επίπεδα.
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ναν πρόσβαση στους πόρους και στην τεχνογνωσία τους
για τον περιορισμό της εξάπλωσης του θανατηφόρου ιού.

Αυξήθηκαν οι δαπάνες

Οι ελληνικές επιχειρήσεις
στηρίζουν κοινωνία
και οικονομία

Η

αλήθεια είναι πως φέτος όλοι βιώνουμε
πρωτόγνωρες καταστάσεις, καθώς ό,τι
συμβαίνει θυμίζει σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας.
Στις περισσότερες κοινωνίες και οικονομίες επιβλήθηκαν αυστηρά περιοριστικά μέτρα, μέτρα που θυμίζουν άλλες εποχές. Οι πολίτες απαγορεύεται να βγαίνουν από τα σπίτια τους αν
δεν υπάρχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος, έχει επιβληθεί
νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας, υπάρχει αυστηρή
σύσταση κοινωνικής απόστασης. Αποτέλεσμα είναι οι
άνθρωποι να έχουν «εγκλωβιστεί» στα σπίτια τους, με
ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στην ψυχολογία τους.
Την ίδια στιγμή οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν βάλει προσωρινό λουκέτο, με εντολή της
κυβέρνησης, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η κινητικότητα των πολιτών να περιοριστεί στην
ελάχιστη δυνατή. Όλα αυτά επιφέρουν ισχυρά πλήγματα
στην οικονομία, που έχει κάνει πολλά βήματα πίσω.
Με δεδομένο ότι στη χώρα μας –μέχρι τώρα τουλάχιστον– η ζημιά αφορά κυρίως την οικονομία, μεγάλο μέρος των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ)
των επιχειρήσεων στρέφεται στην οικονομική τόνωση
των συνεργατών-πελατών τους και των εργαζομένων
σε αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι διαφημιστικές καμπάνιες που «έτρεξαν» οι μεγαλύτερες
ζυθοποιίες και εταιρείες διάθεσης αλκοολούχων ποτών, για την επαναλειτουργία των χώρων εστίασης και
ψυχαγωγίας.

Αλλαγή του μοντέλου
Όπως αναφέρεται κι από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την

Οι επιχειρήσεις προσάρμοσαν
τα επιχειρηματικά τους μοντέλα,
αναλαμβάνοντας το δικό τους μέρος
ευθύνης για τον περιορισμό της
εξάπλωσης του φονικού ιού.
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Europe), εν μέσω της
πρωτοφανούς πανδημίας οι επιχειρήσεις προσάρμοσαν
τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και τη λειτουργία τους,
αναλαμβάνοντας το δικό τους μέρος ευθύνης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του φονικού ιού.
Όμως ο κορονοϊός θέτει προκλήσεις που δεν έχουν προηγούμενο, ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και επιβάλλουν
την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε θεσμικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση δημόσιας υγείας
και να έρθουν καλύτερες μέρες. Ο Covid έχει αλλάξει τη
ζωή μας, επηρεάζοντας τους ανθρώπους και τις κοινωνίες μας κατά τρόπο πρωτοφανή, αναφέρεται από το CSR
Europe, καθώς πριν από αυτόν ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι επιχειρήσεις θα προχωρούσαν σε αναδιοργάνωση της παραγωγής τους για να υποστηρίξουν τα
εθνικά συστήματα υγείας, προσφέροντας αντισηπτικά,
προστατευτικές μάσκες, αναπνευστήρες και άλλα μηχανήματα υποστήριξης της ζωής. Πριν από την Covid-19
ήταν δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι επιχειρήσεις θα έδι-

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Global Link για την
εταιρική υπευθυνότητα στην εποχή του κορονοϊού, που
έλαβε χώρα σε 165 μεσαία και ανώτερα στελέχη, οι περισσότερες εταιρείες διαθέτουν δομημένη στρατηγική
ΕΚΕ, ενώ το 79% των συμμετασχόντων είτε διαθέτει
σχέδιο ΕΚΕ το οποίο εμπλουτίζεται είτε ήδη είχε ολοκληρωμένο σχέδιο. Επίσης, 74% των επιχειρήσεων που
συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτουν budget για δράσεις
ΕΚΕ, ενώ μία στις δύο επιχειρήσεις αύξησε τις σχετικές
δαπάνες. Ωστόσο, 38% και 12% αυτών τις διατήρησαν
σταθερές ή τις μείωσαν.
Το ερώτημα όμως είναι εάν η κυρίαρχη τάση θέλει την
αύξηση του budget των επιχειρήσεων. Η απάντηση είναι καταφατική, καθώς η αύξηση των δαπανών για ΕΚΕ
είναι της τάξης του 21%.
Αλλά ποιες είναι οι δράσεις που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις, ιδίως μετά την εκδήλωση της πανδημίας;
Υλοποιούν προγράμματα στήριξης των εργαζομένων
τους, δωρεές και δράσεις με στόχο την υποστήριξη της
τοπικής κοινωνίας και της υγείας, ενώ έχουν αυξήσει τις
εκπτώσεις προς τους πελάτες τους. Η προσφορά προστατευτικού υλικού σε προσωπικό πρώτης γραμμής και
η χορηγία προϊόντων-υπηρεσιών ανήκουν στις δράσεις
που σχετίζονται άμεσα με την πανδημία.
Σχετικά με τα οφέλη, οι επιχειρήσεις πιστοποιούν ότι
οι δράσεις ΕΚΕ οδηγούν σε υψηλότερη αποδοχή και
αξιοπιστία, στη βελτίωση της φήμης, στην ενίσχυση της
πιστότητας και στην ενσωμάτωση του προσωπικού,
καθώς και στη διαμόρφωση καλύτερου περιβάλλοντος
στην εταιρεία. Άλλωστε, εάν ληφθεί υπόψη ο σκοπός
ύπαρξης μιας επιχείρησης, δηλαδή η αύξηση των μεγεθών της και ο πολλαπλασιασμός του μερίσματος για
τους μετόχους της, γίνεται αντιληπτό ότι η ευρωστία μιας
εταιρείας διασφαλίζεται μακροπρόθεσμα μόνο μέσω
της επίδειξης κοινωνικής ευθύνης. Κι αυτό επειδή η
κοινωνία είναι μέρος του οικοσυστήματος στο οποίο μια
εταιρεία δραστηριοποιείται.

Η προσφορά στην κοινωνία
Στη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, οπότε οι περισσότερες εταιρείες συρρικνώθηκαν προκειμένου να αποφύγουν το λουκέτο, η ΕΚΕ τέθηκε σε δεύτερη μοίρα.
Ωστόσο, οι ολιγάριθμες επιχειρήσεις που διατήρησαν ή
τόνωσαν τα προγράμματα ΕΚΕ απέκτησαν το προβάδισμα όταν η σκιά της πολυετούς ύφεσης εγκατέλειψε την
ελληνική οικονομία. Κι αυτό επειδή οι δράσεις για την
αύξηση της ευημερίας των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία ανταποδοτικών
οφελών στην κοινωνία δεν είναι απλώς μία ακόμη δράση
μάρκετινγκ. Ενισχύουν, απτά, την αξία μιας εταιρείας και
αποτελούν προστιθέμενη αξία για το «οικοσύστημά» της.
Την πραγματικότητα αυτή έχουν εμπεδώσει οι διοικήσεις εταιρειών με μακροπρόθεσμο όραμα, οι οποίες εν
μέσω πανδημικής κρίσης μεγιστοποίησαν την προσφορά τους στην κοινωνία.
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Τι τόνισαν οι επιστήμονες σε πρόσφατο συνέδριο
για την ασφάλειά του
ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΆΣ

Θ

έμα ελάχιστων εβδομάδων αποτελεί
πλέον η έναρξη του εμβολιασμού κατά
του κορονοϊού στην Ελλάδα και αυτό που
τονίζει σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει
καμία απολύτως επιφύλαξη σχετικά
με αυτό. Παρ’ όλα αυτά, εκτιμάται ότι περίπου 40%-50%
του πληθυσμού διατηρεί ενδοιασμούς λόγω του μικρού
χρονικού διαστήματος που διήρκεσε η ανάπτυξη των εν
λόγω εμβολίων.
Όπως ανέφεραν στη συνεδρία «Η αναζήτηση και διάθεση αποτελεσματικού και ασφαλούς εμβολίου για τον
Covid-19», η οποία έλαβε χώρα στο πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της
Υγείας, ο κ. Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης
και ερευνητής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας &
Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, και η κ. Μαρίζα Τσολιά, καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, διευθύντρια
της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής, επιστημονική υπεύθυνη
της Μονάδας Λοιμώξεων, ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων
«Π. και Α. Κυριακού», η ταχύτητα δεν θα πρέπει να μας
προκαλεί καμία φοβία.
Ειδικότερα, ο κ. Γραβάνης σημείωσε: «Οι οκτώ αυτοί μήνες προσπάθειας απέδωσαν 800 πειραματικά
εμβόλια, 52 εκ των οποίων βρίσκονται ήδη σε φάση
κλινικής δοκιμής σε ανθρώπους, 12 εξ αυτών είναι σε
φάση ΙΙΙ και 2 εμβόλια βρίσκονται πολύ κοντά στο να
λάβουν άδεια επείγουσας χρήσης, με το 1 εξ αυτών να
έχει λάβει ήδη άδεια χρήσης στη Μεγάλη Βρετανία (και
στις ΗΠΑ). […] Η προσπάθεια δημιουργίας mRNA εμβολίων ξεκίνησε πριν από τουλάχιστον δύο δεκαετίες,
με στόχο να δημιουργηθούν εμβόλια κατά των καρκινικών κυττάρων και νόσων σχετιζόμενων με τον ενδιάμεσο μεταβολισμό. Στο διάστημα αυτό τα προβλήματα
που υπήρχαν με τη σταθεροποίηση του mRNA λύθηκαν και, χάρη στα χαρακτηριστικά με βάση τα οποία
αναπτύχθηκαν, τα mRNA εμβόλια θεωρούνται σήμερα
τα πιο “καθαρά” εμβόλια.
»Σήμερα υπάρχουν 10 υποψήφια εμβόλια που βρίσκονται
υπό κλινική αξιολόγηση φάσης ΙΙΙ, 2 εκ των οπoίων είναι
RNA. Όσον αφορά το εμβόλιο που αναμένεται να έρθει
σύντομα και στη χώρα μας, το οποίο είναι ένα από τα δύο
αυτά RNA εμβόλια, σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση
των δεδομένων του εμβολίου από την παρασκευάστρια
εταιρεία, η συντριπτική πλειοψηφία των εθελοντών, περίπου 80%-85%, φαίνεται να αναπτύσσει υψηλή ανοσία από
την πρώτη δόση του εμβολίου, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, σημαίνει πως ενδεχομένως δεν θα χρειάζεται
–τουλάχιστον σε ορισμένους πληθυσμούς– η χορήγηση
δύο δόσεων.
»Η ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκαν τα εμβόλια, για
την οποία έγιναν πολλές συζητήσεις, οφείλεται στο γεγο-

«Η προσπάθεια δημιουργίας mRNA
εμβολίων ξεκίνησε πριν από
τουλάχιστον δύο δεκαετίες, με στόχο
να δημιουργηθούν εμβόλια κατά των
καρκινικών κυττάρων».
Αχιλλέας Γραβάνης
νός ότι κάποια βήματα της διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν παράλληλα και σαφώς δεν υπήρξε καμία παράλειψη ή έκπτωση. Τα εμβόλια αυτά είναι ασφαλή, έχοντας
ακολουθήσει όλα τα απαιτούμενα στάδια. Η ταχύτατη
λειτουργία του συστήματος ανάπτυξης και αξιολόγησης
εμβολίων οφείλεται στη στενή συνεργασία των ακαδημαϊκών χώρων ανάπτυξης γνώσης, των νοσοκομείων και
της βιομηχανίας, που επένδυσε ταχύτατα, στον συντονισμό των τριών αυτών συνιστωσών από τα κράτη, καθώς
και στην ταχύτατη ανταπόκριση των ρυθμιστικών οργανισμών, υπό την πίεση της πανδημίας».
Από την πλευρά της, η κ. Τσολιά, η οποία είναι και μέ-

λος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, σημείωσε ότι
«αυτό που συνέβη με την ανάπτυξη εμβολίων κατά της
Covid-19 είναι πρωτοφανές στην ανθρωπότητα. Χάρη
στην πολύ καλή συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας, της βιομηχανίας, των κυβερνήσεων και των
ρυθμιστικών οργανισμών, αλλά και χάρη στην ταχύτατη
χαρτογράφηση του ιού, τα 15 έτη που χρειάζεται συνήθως η ανάπτυξη ενός εμβολίου συρρικνώθηκαν στην
περίπτωση της παρούσας πανδημίας σε λιγότερο από
ένα έτος, χωρίς να γίνει καμία έκπτωση όσον αφορά
τη μελέτη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας
προκειμένου να λάβουν τα εμβόλια αυτά άδεια κυκλοφορίας».
«Ο αριθμός των ατόμων που θα πρέπει να εμβολιαστούν για να ελεγχθεί η πανδημία προσδιορίζεται με
βάση δύο κυρίως παράγοντες: τον δείκτη μεταδοτικότητας R0 και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.
Ως προς τη διαχείριση των προσδοκιών σχετικά με το
εμβόλιο αυτό, τα ζητήματα που μας απασχολούν είναι
η διαθεσιμότητα, που σε κάποιες χώρες θα είναι ίσως
σημαντικό πρόβλημα, όχι όμως και στις χώρες της
Ε.Ε., που έχει εξασφαλίσει επάρκεια μέσω των συμφωνιών προαγοράς, η διαχείριση του εμβολιασμού,
η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα (προστατεύει από
σοβαρή-μέτρια-ήπια νόσο ή αποτρέπει τη μόλυνση και
μειώνει τη μεταδοτικότητα;), η διάρκεια της προστασίας
και, τέλος, η εμπιστοσύνη και συμμόρφωση του πληθυσμού στον εμβολιασμό» πρόσθεσε η κ. Τσολιά.

ΓΙΟΡΤΕΣ
ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΕΛΙΝΑ Σ. ΚΑΡΙΠΙ∆ΟΥ

Ε

νώ οι γιορτές των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς πλησιάζουν, σε όλη την υφήλιο
και στη χώρα µας ζούµε µια ιδιαίτερη πραγµατικότητα, η οποία έχει επηρεάσει πολλούς
τοµείς της ζωής µας. Η έξαρση της πανδηµίας του κορονοϊού και τα περιοριστικά µέτρα
προστασίας που βιώνουµε αυτή την εποχή δεν έχουν επηρεάσει µόνο την κοινωνική, οικονοµική, επαγγελµατική
και συναισθηµατική µας κατάσταση, αλλά και την ψυχική
και σωµατική µας υγεία. Μια πολύ σηµαντική παράµετρος
της υγείας µας είναι και η διατροφή µας.
Στο αφιέρωµα που κάνουµε φέτος για τη διατροφή µας
στην περίοδο των Covid-εορτών θα ασχοληθούµε µε θέµατα που έχουν σχέση µε την απόλαυση του φαγητού και
του ποτού, την οργάνωση και τον προγραµµατισµό των εορταστικών, και όχι µόνο, γευµάτων, την προστασία του
οργανισµού µας και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού µας
συστήµατος, τις ελληνικές παραδόσεις κατά τις γιορτινές
µέρες, καθώς και τον έλεγχο του σωµατικού µας βάρους,
το οποίο ήδη έχει πάρει την ανιούσα για τους πιο πολλούς,
λόγω του εγκλεισµού.
Για πρώτη φορά πολλοί από εµάς θα περάσουµε τις εορταστικές ηµέρες χωρίς τις οικογένειές µας και τους φίλους µας και χωρίς να προγραµµατίσουµε µεγάλα ρεβεγιόν, ούτε στο σπίτι µας ούτε σε κάποιο εστιατόριο ή µπαρ.
∆εν θα κάνουµε τις καθιερωµένες βόλτες στα µαγαζιά και
δεν θα πάµε ούτε µακρινά αλλά ούτε κοντινά ταξίδια. Στόχος των φετινών εορτών είναι να µείνουµε όλοι υγιείς και
ασφαλείς, να προστατέψουµε εµάς και τους ανθρώπους
που αγαπάµε και να περάσουµε διαφορετικές αλλά όµορφες γιορτές µε λίγους. Ειδικά, λοιπόν, σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, οι γιορτές φέρνουν όσο ποτέ άλλοτε µια
νότα χαράς και αισιοδοξίας, συνοδευόµενες από ευχές για
ένα νέο έτος πολλά υποσχόµενο.
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Βόλτα στα γιορτινά τραπέζια
της Ελλάδας

Η

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,
διαιτολόγος-διατροφολόγος, MSc. ∆ιατροφή και ∆ηµόσια Υγεία, Τµήµα ∆ιαιτολογίας-∆ιατροφής, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

χώρα µας φηµίζεται για την ποικιλοµορφία
που παρουσιάζει όσον αφορά τα έθιµα και
τις παραδόσεις. Οι κλιµατολογικές συνθήκες και τα γεωλογικά χαρακτηριστικά κάθε
περιοχής από τα αρχαία χρόνια συµβάλλουν στη διαµόρφωση των ιδιαίτερων διατροφικών
συνηθειών και τελικά των εθίµων που κάθε περιοχή
τηρεί σε κοινωνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις.
∆υστυχώς, η συγκέντρωση του πληθυσµού στα µεγάλα
αστικά κέντρα, αλλά και η τάση µας να υιοθετούµε σχετικά εύκολα ξενόφερτα διατροφικά πρότυπα και τάσεις,
θέτουν στο περιθώριο τα πατροπαράδοτα έθιµά µας.
Αξίζει, λοιπόν, να κάνουµε µια αναφορά σε χαρακτηριστικά εορταστικά γεύµατα περιοχών της χώρας µας που
τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά θα στολίσουν τα
τραπέζια µας.
Στην ηπειρωτική Ελλάδα το χοιρινό και το µοσχάρι είναι
τα κύρια είδη κρέατος που µαγειρεύονται τα Χριστούγεννα. Συγκεκριµένα, µακεδονική συνταγή περιλαµβάνει το µαγείρεµα χοιρινού µαζί µε µοσχαρίσιο κρέας και
γεµιστό κοτόπουλο σε µεγάλη κατσαρόλα. Για τη γέµιση
του κοτόπουλου χρησιµοποιούνται ρύζι, κάστανα, σταφίδες και µυρωδικά. Το είδος λίπους που χρησιµοποιείται στη συνταγή είναι το λαρδί (λίπος από το χοιρινό
κρέας). Την Πρωτοχρονιά στη Μακεδονία φτιάχνουν
κρεατόπιτα, της οποίας η γέµιση περιέχει αρνί ή χοιρινό
και πράσο. Στη Θράκη τα Χριστούγεννα µαγειρεύουν την
«Μπάµπω», που είναι έντερο µοσχαριού γεµιστό µε µοσχαρίσιο κρέας, συκώτι µοσχαριού, χοιρινό κρέας, ρύζι,
πράσο και µπαχαρικά. Τόσο στη Μακεδονία όσο και στη
Θράκη και την Ήπειρο µαγειρεύονται και οι λαχανοντολµάδες τις µέρες των γιορτών.

Στη Θεσσαλία την τιµητική του έχει το χοιρινό κρέας, το
οποίο τα Χριστούγεννα µαγειρεύεται κυρίως ως τηγανιά, σκέτο ή µαζί µε πράσο, αλλά και ψητό. Την Πρωτοχρονιά την τιµητική της έχει η κοτόσουπα, µε ρύζι και
χωριάτικο κοτόπουλο, αλλά και το αρνάκι ψητό ή φρικασέ. Άξια αναφοράς είναι η παρουσία ρυζιού στις περισσότερες συνταγές των γιορτών, ίσως γιατί παραδοσιακά
το ρύζι συµβολίζει την καλοτυχία και την αφθονία. Στην
Ήπειρο το γιορτινό τραπέζι περιλαµβάνει επίσης χοιρινό κρέας, λαχανοντολµάδες, αλµυρές ή γλυκές πίτες,
καθώς και κοτόσουπα. Ιδιαίτερο έθιµο θεωρείται η παρασκευή τηγανιτών το βράδυ της παραµονής των Χριστουγέννων, οι οποίες συνοδεύονται µε µέλι και ξηρούς
καρπούς. Ανάλογες συνταγές συναντούµε στην Εύβοια
και στη Στερεά Ελλάδα. ∆ιαδεδοµένο αρτοσκεύασµα
στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι το Χριστόψωµο, το οποίο
ζυµωνόταν µε αλεύρι, καρύδια, σταφίδες, αµύγδαλα και
γλυκάνισο και πάνω του σχεδίαζαν το σχήµα του σταυρού. Ετοιµαζόταν τις παραµονές των Χριστουγέννων και
η παράδοση ήθελε να κόβεται µόνο µε το χέρι, χωρίς
µαχαίρι.
Στην Πελοπόννησο την τιµητική του έχει το ψητό γουρουνόπουλο, φηµισµένο πιάτο πολλών θρησκευτικο-κοινωνικών εκδηλώσεων της περιοχής. Επίσης,
τις γιορτινές µέρες οι νοικοκυρές φτιάχνουν ένα είδος
τηγανίτας, τα «λαλάγγια». Πρόκειται για µακρόστενα
αρτοσκευάσµατα τα οποία τρώγονται σκέτα, µε µέλι ή
µε τυρί. Στην Κρήτη το χοιρινό κρέας επίσης πρωταγωνιστεί σε όλες τις γιορτινές παραδοσιακές συνταγές. Το
συναντούµε ψητό πάνω σε λεµονόφυλλα µε πατάτες
σε ξυλόφουρνο, τηγανιά (το λεγόµενο «φουκάκι»), καθώς και µε σέλινο στην κατσαρόλα. Συνταγές µε χοιρινό

κρέας συναντούµε και στα νησιά του Αιγαίου, όπως και
στα Επτάνησα, όπου συνήθως µαγειρεύεται µε λάχανο
ή κουνουπίδι στην κατσαρόλα.
Όσον αφορά τα χριστουγεννιάτικα γλυκά, σε όλη την
Ελλάδα συναντούµε µελοµακάρονα, κουραµπιέδες, δίπλες, κανταΐφι, µπακλαβά, όλες συνταγές µε κύρια υλικά το µέλι, τους ξηρούς καρπούς και τα µπαχαρικά, που
ανά περιοχή παρουσιάζουν µικρές παραλλαγές. Την
Πρωτοχρονιά παραδοσιακά φτιάχνεται η βασιλόπιτα,
είτε σε µορφή κέικ είτε σε µορφή τσουρεκιού (πολίτικη
συνταγή). Οι παραλλαγές που συναντούµε αφορούν τα
υλικά που χρησιµοποιούνται: ξηροί καρποί (αµύγδαλα
ή/και καρύδια), ελαιόλαδο ή βούτυρο, µπαχαρικά (γαρίφαλο, µαχλέπι, µαστίχα), παρουσία ή όχι ξηρών φρούτων. Αξιοσηµείωτο είναι ότι στη Μακεδονία και στη
Θεσσαλία συνήθιζαν να φτιάχνουν αλµυρή βασιλόπιτα,
η οποία περιείχε κοµµάτια κρέατος ή κιµά, πλιγούρι ή
ρύζι, πράσο, κρεµµύδι και τυριά. Το φλουρί στην αλµυρή αυτή πίτα τοποθετούνταν όπως στη γλυκιά.
Τα τελευταία χρόνια το πιάτο που µονοπωλεί το µενού
στο γιορτινό µας τραπέζι είναι η γεµιστή γαλοπούλα
στον φούρνο. Η γαλοπούλα ήρθε στην Ευρώπη από τη
Νότια Αµερική και καθιερώθηκε σε κάθε εορταστικό
τραπέζι, αρχικά στην Αγγλία. Θεωρούνταν ζώο εύκολο
στην εκτροφή και την πάχυνση, µε νόστιµο κρέας, οπότε γρήγορα διαδόθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη και στη
χώρα µας. Ωστόσο, αξίζει να τιµούµε και τις διατροφικές
παραδόσεις της χώρας µας, η οποία ούτως ή άλλως
διαθέτει εξαιρετικές πρώτες ύλες και πεντανόστιµες
συνταγές. Σκεφτείτε επίσης ότι φτιάχνοντας ένα παραδοσιακό γεύµα, όπως αυτά που αναφέρθηκαν, σίγουρα
θα κλέψετε τις εντυπώσεις λόγω… πρωτοτυπίας!
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Τι να µαγειρέψουµε πριν
από τις εορταστικές ηµέρες
ΜΕΛΙΝΑ Σ. ΚΑΡΙΠΙ∆ΟΥ,
MSc, κλινική διαιτολόγος - διατροφολόγος, επιστηµονική συνεργάτιδα Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Μ

ια µίνι νηστεία-αποχή από το κρέας τις
ηµέρες πριν από τα Χριστούγεννα και
την Πρωτοχρονιά δεν είναι καθόλου
κακή ιδέα. Αντιθέτως, είναι ευεργετική
για την υγεία µας. ∆είτε τις προτάσεις
µας για επιλογές φαγητού και ποτού τις καθηµερινές,
µη εορταστικές ηµέρες.
• ∆ευτέρα 21/12/2020 και 28/12/2020
Κάποια µορφή θαλασσινού ή ψαριού, τα οποία συνήθως απουσιάζουν από τα εορταστικά γεύµατα, αποτελούν ιδανικές επιλογές για να ξεκινήσει η εβδοµάδα. Ενδιαφέρουσες προτάσεις αποτελούν το ριζότο
µε θαλασσινά ή το µυδοπίλαφο, κάποιο ψάρι ψητό,

το οποίο θα συνοδεύεται από πατάτες βραστές και
τα αγαπηµένα εποχικά λαχανικά µπρόκολο και κουνουπίδι ή ζυµαρικά µε σολοµό. Μπορείτε να τα συνοδεύσετε µε ένα λευκό κρασί, όπως για παράδειγµα
η αγαπηµένη ροµπόλα από την Κεφαλονιά ή κάποια
µαλαγουζιά.

• Τετάρτη 23/12/2020 και 30/12/2020
Μια κι η θερµοκρασία θα έχει πτωτική πορεία, ακολουθεί µια σούπα, για να ζεσταθούµε. Μια εποχική κολοκυθόσουπα ή µια παραδοσιακή κοτόσουπα, τις οποίες
µπορείτε να συνοδεύσετε µε ένα ροζέ κρασί ή και µε
ένα κόκκινο αγιωργίτικο.

• Τρίτη 22/12/2020 και 29/12/2020
Τη σκυτάλη παίρνουν τα όσπρια. Για τους παραδοσιακούς, µια ζεστή φασολάδα µε αρκετά καρότα αποτελεί
ιδανική επιλογή. Για τους εναλλακτικούς, ρεβιθοκεφτέδες (ή φαλάφελ) µε αραβική πίτα και σος γιαουρτιού µε
δυόσµο. Μπορείτε να τα συνδυάσετε µε µπίρα ελληνικής ζυθοποιίας ή µε ροζέ κρασί.

• Πέµπτη 24/12/2020 και 31/12/2020
Έφτασε και η παραµονή των µεγάλων ηµερών! Προτείνεται ένα ελαφρύ µεσηµεριανό γεύµα, το οποίο µπορεί να
περιλαµβάνει ζυµαρικά µε σάλτσα λαχανικών ή και µια
πίτσα µε λεπτή ζύµη και λαχανικά. Το µεσηµέρι καλό είναι να αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ, γιατί το βράδυ
ακολουθεί το εορταστικό δείπνο. Καλές γιορτές!

20.12.2020

www.freesunday.gr

ΓΙΟΡΤΕΣ
ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥ

31

Μπορούµε να φτιάξουµε ένα γιορτινό
µενού µε απλά υλικά;
ΜΑΡΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ,
MSc, PhDc, κλινική διαιτολόγος - διατροφολόγος, προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιαιτολογίας-∆ιατροφής, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Ο

ι µέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πλησιάζουν επικίνδυνα! Αν και οι φετινές
γιορτές είναι διαφορετικές από κάθε άλλης χρονιάς,
οι πιο πολλοί συζητάµε για το τι θα ετοιµάσουµε στο
γιορτινό τραπέζι. Οι ιδέες και οι προτάσεις είναι αρ-

κετές και κάποιες φορές δύσκολες στην εφαρµογή
τους. Ένα εορταστικό µενού µε απλά υλικά, αλλά εξίσου νόστιµο και εντυπωσιακό σε σύγκριση µε άλλα,
πιο σύνθετα ή µε υλικά πιο εναλλακτικά και περιζήτητα, είναι το εξής:

• 1ο πιάτο: Σούπα λαχανικών βελουτέ
• Κυρίως πιάτο: Κοτόπουλο κοκκινιστό µε πολύχρωµες πιπεριές, «κίτρινο» πιλάφι στον φούρνο και χριστουγεννιάτικη σαλάτα

ΣΟΥΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΒΕΛΟΥΤΕ

«ΚΙΤΡΙΝΟ» ΡΥΖΙ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ

Υλικά (για 5-6 µερίδες)
• 1 πράσο
• 2 καρότα
• 2 πατάτες
• 1 κρεµµύδι
• 1 κολοκύθι
• 1 ντοµάτα
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1/2 ποτήρι κρασί λευκό
• αλάτι, πιπέρι, γλυκιά πάπρικα, θυµάρι
Εκτέλεση
Κόβουµε όλα τα λαχανικά σε κύβους. Σε µια φαρδιά κατσαρόλα θερµαίνουµε ελαφρώς το λάδι και
σοτάρουµε όλα τα λαχανικά µέχρι να µαραθούν.
Σβήνουµε µε το κρασί. Προσθέτουµε 1 λίτρο νερό
και τα µπαχαρικά και αφήνουµε να σιγοβράσει
µέχρι να γίνουν τα λαχανικά. Αφήνουµε το φαγητό να κρυώσει. Πολτοποιούµε µε τη βοήθεια
ραβδοµπλέντερ ή λίγη-λίγη ποσότητα µε τη χρήση πολυκοπτικού και προσθέτουµε, αν χρειαστεί,
νερό, µέχρι να πετύχουµε την επιθυµητή υφή και
πυκνότητα. Μπορεί να σερβιριστεί µε µια κουταλιά
γιαούρτι στη µέση του πιάτου, χειροποίητα κρουτόν
και ψιλοκοµµένο µαϊντανό ή σχοινόπρασο.

Υλικά (για 5-6 µερίδες)
• 1 φλιτζάνι ρύζι «µπλου µπόνετ»
• 1 φλιτζάνι ρύζι µπασµάτι
• 5 φλιτζάνια ζεστό νερό
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 5-6 στήµονες κρόκου Κοζάνης

Εκτέλεση
Πλένουµε το ρύζι. Ανακατεύουµε καλά όλα τα υλικά
σε ένα πυρίµαχο σκεύος ή ταψί. Ψήνουµε το φαγητό
σε προθερµασµένο φούρνο στους 180°C για περίπου
20 λεπτά ή µέχρι να «πιει» το ρύζι τα υγρά του.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΚΡΟΥΤΟΝ

Υλικά (για 5-6 µερίδες)
• 800 γρ. στήθος κοτόπουλο φιλέτο
• 2 πιπεριές κόκκινες
• 2 πιπεριές πράσινες
• 2 πιπεριές κίτρινες
• 400 γρ. ντοµάτα κονκασέ
• 1 κ.σ. ζάχαρη
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 2 κρεµµύδια
• 6 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1/2 φλιτζάνι νερό
• 1/2 φλιτζάνι κρασί κόκκινο
• αλάτι, πιπέρι, κανέλα, πάπρικα γλυκιά, θυµάρι, µπαχάρι, φύλλα δάφνης

Εκτέλεση
Κόβουµε το ψωµί σε κύβους, προσθέτουµε το ελαιόλαδο, τη ρίγανη και το σκόρδο και ανακατεύουµε καλά.
«Ψήνουµε» το ψωµί σε αντικολλητικό σκεύος, ανακατεύοντας συχνά, µέχρι να ροδίσει. Αφήνουµε να κρυώσουν προτού τα χρησιµοποιήσουµε για να γαρνίρουµε
σούπες και σαλάτες.

Εκτέλεση
Κόβουµε τις πιπεριές σε λωρίδες. Σε ένα βαθύ µαγειρικό σκεύος
ζεσταίνουµε 2 κ.σ. ελαιόλαδο και σοτάρουµε τις πιπεριές µέχρι να
µαραθούν. Κόβουµε το κοτόπουλο σε µεγάλους κύβους. Σε µια
άλλη κατσαρόλα ζεσταίνουµε καλά 4 κ.σ. ελαιόλαδο και σοτάρουµε
το κοτόπουλο µέχρι να ροδίσει απ’ όλες τις πλευρές. Προσθέτουµε το
κρεµµύδι ψιλοκοµµένο και ανακατεύουµε ελαφρώς για ακόµα 2-3
λεπτά, µέχρι να µαραθεί. Σβήνουµε µε το κρασί. Προσθέτουµε την
ντοµάτα και τα άλλα υλικά και αφήνουµε το φαγητό να σιγοβράσει
για 30 λεπτά, προσθέτοντας κι άλλο νερό αν χρειαστεί. Πέντε λεπτά
πριν το τέλος προσθέτουµε και το µείγµα µε τις πιπεριές και ανακατεύουµε ελαφρά.

Υλικά
• Ψωµί του τοστ χωρίς κόρα
• Σκόρδο σε σκόνη
• Ρίγανη
• Λίγο ελαιόλαδο

ΣΑΛΑΤΑ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ»

Υλικά (για 5-6 µερίδες)
• 1 µαρούλι ψιλοκοµµένο
• 100 γρ. ρόκα baby
• 100 γρ. σπανάκι baby
• 1 µικρό πορτοκάλι καθαρισµένο και κοµµένο
σε κύβους
• µισό ρόδι καθαρισµένο
• 50 γρ. καρύδια
• 2 κ.σ. σταφίδες
• 100 γρ. κεφαλογραβιέρα (ή άλλο τυρί της αρεσκείας σας) κοµµένη σε νιφάδες (µε τη βοήθεια
του εργαλείου που καθαρίζουµε τις πατάτες)
• αλάτι
Για τη σος
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• χυµός από ένα λεµόνι
• χυµός από ένα µικρό πορτοκάλι
• 2 κ.σ. µουστάρδα
• 2 κ.σ. µέλι
• πιπέρι, θυµάρι, ρίγανη
Εκτέλεση
Τοποθετούµε όλα τα υλικά σε µια µεγάλη σαλατιέρα και αλατίζουµε κατά βούληση. Οµογενοποιούµε τα υλικά της σος και περιχύνουµε µε αυτήν
τη σαλάτα. Ανακατεύουµε καλά, αλλά απαλά.
Σερβίρουµε µε χειροποίητα κρουτόν.
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Σωµατικό βάρος την εποχή των εορτών και του κορονοϊού:

Τι να αυξήσετε
για να µην αυξηθεί

ΜΕΛΙΝΑ Σ. ΚΑΡΙΠΙ∆ΟΥ,
MSc, κλινική διαιτολόγος - διατροφολόγος, επιστηµονική συνεργάτιδα Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Τ

ελειώνει η χρονιά και διανύουµε τη δεύτερη περίοδο εγκλεισµού. Αρκετοί ήταν αυτοί
που αύξησαν το βάρος τους την περίοδο
Μάρτη-Απρίλη και παλεύουν να µην το αυξήσουν κι άλλο. ∆υστυχώς, η περίοδος των
εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
αποτελεί άλλη µια επικίνδυνη περίοδο για το βάρος
µας. Φέτος, µια κι οι γιορτές θα είναι λίγο πιο δύσκολες
απ’ ό,τι συνήθως, καλό είναι να έχουµε µια πιο αισιόδοξη προσέγγιση στον έλεγχο του βάρους µας: αυξάνοντας την κατανάλωση ορισµένων τροφίµων µπορούµε να αναστείλουµε την αύξηση βάρους ή ακόµη
και να επιτύχουµε µείωση αυτού!
1. Αυξήστε τα φρούτα! Συχνά η κατανάλωση γλυκισµάτων και σνακ ανταγωνίζεται την κατανάλωση
φρούτων. Έτσι, η αυξηµένη κατανάλωση γλυκών,
αλλά ακόµα και οι µεγάλες ποσότητες στα κύρια γεύµατα, οδηγούν στον περιορισµό της κατανάλωσης
φρούτων. Από την άλλη µεριά, όταν θέλουµε κάποιο
σνακ, εάν πρώτα καταναλώσουµε φρούτα θα ανασταλεί ή θα µειωθεί η κατανάλωση άλλων σνακ. Τα φρούτα µπορούν να ενσωµατωθούν και στα κύρια γεύµατά

σας, όπως στις σαλάτες, αλλά και να καταναλωθούν
ως επιδόρπιο, ή ακόµη και µε τη µορφή smoothies
κατά τη διάρκεια της ηµέρας.
2. Αυξήστε τα λαχανικά! Τόσο η µεγάλη διαθεσιµότητα τροφής όσο και η διαθεσιµότητα πιάτων που δεν
καταναλώνουµε πολύ συχνά µέσα στο έτος έχουν ως
αποτέλεσµα να «εκτοπιστούν» τα λαχανικά από το διαιτολόγιό µας. Κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων
εορτών οι περισσότεροι καταναλώνουν λιγότερη ποσότητα σαλάτας απ’ ό,τι συνήθως και λιγότερα φαγητά
που περιλαµβάνουν λαχανικά. Με αυτόν τον τρόπο,
όµως, αυξάνονται σηµαντικά οι θερµίδες του γεύµατος, συνεπώς και το σωµατικό βάρος. Προσπαθήστε να
έχετε διάφορες επιλογές λαχανικών στο τραπέζι (ωµά,
βραστά) ή και να προσθέτετε λαχανικά στα φαγητά που
µαγειρεύετε (κάποιο κρέας µε λαχανικά, πίτες/τάρτες
µε λαχανικά κ.ά.). Εξαιρετική εορταστική επιλογή αποτελούν οι σούπες (βελουτέ ή µη) λαχανικών.
3. Το τελευταίο στοιχείο στον τρόπο ζωής σας «προς
αύξηση» είναι η σωµατική σας δραστηριότητα. Πέρα
από τη χαλαρότητα που φέρνουν οι διακοπές των εορ-

τών, αδιαµφισβήτητα η περίοδος του απαγορευτικού
οδηγεί σε περισσότερο καθιστική ζωή. Προσπαθήστε
να «σπάσετε» τον φαύλο κύκλο στον οποίο εύκολα
µπαίνει κανείς όσο κάθεται, βάζοντας µια βόλτα καθηµερινά στην ηµέρα σας. Ακόµα κι όταν βγαίνετε για
ψώνια, διαλέξτε τις πιο δύσκολες διαδροµές, κάνοντας
δηλαδή έναν κύκλο παραπάνω για να φτάσετε στον
προορισµό σας. Η χρήση µιας εφαρµογής που καταγράφει τα βήµατα θα ήταν βοηθητική, για να έχετε
εικόνα τού πόσο κινείστε. Από την άλλη µεριά, επειδή
για τους περισσότερους η παραµονή στο σπίτι έχει αυξηθεί, σκεφτείτε δραστηριότητες εντός του σπιτιού, για
να µείνετε µακριά από το τσιµπολόγηµα. Η κηπουρική,
τα παζλ, η γυµναστική, το διάβασµα, οι ταινίες, διάφορα
παιχνίδια, ζωγραφική και πλέξιµο είναι κάποιες από
αυτές.
Αν και ο τρόπος ζωής µας έχει αλλάξει σηµαντικά την
περίοδο αυτή, ας σκεφτούµε τρόπους για να κρατήσουµε µια καλή ποιότητα στη δίαιτά µας, ένα αποδεκτό
επίπεδο σωµατικής δραστηριότητας, και ας αξιοποιήσουµε την απαγόρευση της κυκλοφορίας για να απολαύσουµε και περισσότερο ύπνο, αναπόσπαστο πια
κοµµάτι ενός υγιεινού τρόπου ζωής.
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Τα superfoods δίνουν το «παρών»
στο γιορτινό µας τραπέζι
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,
διαιτολόγος-διατροφολόγος, MSc. ∆ιατροφή και ∆ηµόσια Υγεία, Τµήµα ∆ιαιτολογίας-∆ιατροφής, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Ο

ι γιορτές των Χριστουγέννων περιλαµβάνουν µια
περίοδο τουλάχιστον µίας
εβδοµάδας κατά τη διάρκεια
της οποίας όλοι µας ετοιµάζουµε και απολαµβάνουµε παραδοσιακά
γεύµατα και γλυκά, συνήθως σε µεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που θα έπρεπε. Στο µυαλό µας, λοιπόν, ανάµεσα στα
ευχάριστα συναισθήµατα, έρχονται και οι
ενοχές και ο φόβος της αύξησης του βάρους µας. Υπολογίζουµε τις θερµίδες των
γλυκών, αµφιταλαντευόµαστε µεταξύ λιγότερο ή περισσότερο «παχυντικών» επιλογών. Υπάρχει όµως και η άλλη όψη του
νοµίσµατος: να εστιάσουµε στην υψηλή
διατροφική αξία των χριστουγεννιάτικων
εδεσµάτων και στα πολύτιµα θρεπτικά
συστατικά που περιέχουν.

Σταφίδες

Ο πρωταγωνιστής στο χριστουγεννιάτικο
τραπέζι είναι η ψητή γαλοπούλα, η γέµιση
της οποίας περιλαµβάνει συστατικά που
χαρακτηρίζονται ως «υπερτροφές». Ξεκινάµε µε τις σταφίδες, οι οποίες, µε τις πολυφαινόλες που περιέχουν, έχουν ισχυρή
αντιοξειδωτική δράση. Μας προστατεύουν, δηλαδή, από καρδιαγγειακά νοσήµατα, αλλά και νεοπλασίες. Το κουκουνάρι,
που επίσης προστίθεται στη γέµιση της
γαλοπούλας, είναι πηγή µονοακόρεστων
και πολυακόρεστων λιπαρών, τα οποία
αποδεδειγµένα έχουν αντιφλεγµονώδη
δράση. Μελέτες έχουν δείξει ότι προστατεύουν τα κύτταρά µας από αλλοιώσεις
και, ειδικότερα, συµβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία των κυττάρων του εγκεφάλου, αλλά και του καρδιαγγειακού συστήµατος. Τέλος, αυτά τα «καλά λιπαρά» που
περιέχει το κουκουνάρι συµβάλλουν στον
καλύτερο έλεγχο των τιµών σακχάρου,
ειδικά σε διαβητικούς ασθενείς.

Κάστανα

Άλλο αγαπηµένο χειµερινό τρόφιµο και
συστατικό της γέµισης της γαλοπούλας είναι το κάστανο. Εκτός από τη γλυκιά, βουτυρώδη γεύση που έχει, αποτελεί πολύ

ξηρούς καρπούς, κυρίως τα αµύγδαλα
και τα καρύδια, που περιλαµβάνονται σε
όλα τα παραπάνω γλυκά. Είναι σηµαντική
πηγή πολυακόρεστων λιπαρών οξέων
(ω-3, ω-6), τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, έχουν ισχυρή αντιφλεγµονώδη
δράση. Μάλιστα, µελέτες έχουν δείξει ότι
οι ξηροί καρποί βοηθούν στη µείωση της
οξειδωτικής βλάβης στον εγκέφαλό µας,
ενισχύουν τη µνήµη µας και επιβραδύνουν τη σχετική µε την ηλικία εκφύλιση
των κυττάρων του εγκεφάλου. Παράλληλα, βοηθούν στη ρύθµιση του λιπιδαιµικού προφίλ, καθώς βοηθούν στη µείωση
της «κακής» χοληστερόλης (LDL) και στην
αύξηση της «καλής» (HDL).
καλή πηγή της βιταµίνης C, γνωστού συµµάχου του ανοσοποιητικού µας συστήµατος. Άρα είναι ένα όπλο στη φαρέτρα µας
κατά των ιώσεων και των λοιµώξεων,
που τον χειµώνα είναι σε έξαρση. Επίσης,
η βιταµίνη C έχει ισχυρή αντιοξειδωτική
δράση. Αξιόλογη είναι η περιεκτικότητα
του κάστανου σε φυτικές ίνες, οι οποίες
εκτός από την πρόληψη της δυσκοιλιότητας το καθιστούν και τρόφιµο µε χαµηλό
γλυκαιµικό δείκτη.

Ρόδι

Στη σαλάτα του γιορτινού τραπεζιού µας
συνήθως προσθέτουµε σπόρους ροδιού. Εκτός από την καλοτυχία την οποία
θεωρείται ότι φέρνει, το ρόδι είναι µια
εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών, όπως
οι τανίνες και οι ανθοκυανίνες, που εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες. Περιέχει
επίσης βιταµίνη C και φυτικές ίνες. Άρα,
εκτός από το χρώµα που δίνει στη σαλάτα
µας, ενισχύει σηµαντικά και τη θρεπτική
της αξία.

Κρασί

Απαραίτητο στοιχείο του γιορτινού τραπεζιού, το κρασί. Κόκκινο, λευκό ή ροζέ,
συνοδεύει το γεύµα µας, «ανεβάζει» τη
διάθεση των συνδαιτυµόνων µας και
βέβαια µας προσφέρει πληθώρα ευεργε-

τικών συστατικών. Οι πολυφαινόλες που
περιέχει, όπως η ρεσβερατρόλη, οι ανθοκυανίνες και οι τανίνες, είναι ουσίες µε
ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, οι οποίες
προστατεύουν από τη δηµιουργία θρόµβων, καθώς βοηθούν στη µείωση της
«κακής» χοληστερόλης (LDL) και έχουν
αντικαρκινική και αντιγηραντική δράση.
Βέβαια, τα οφέλη αυτά προκύπτουν µόνο
µε συνετή κατανάλωση κρασιού, οπότε
τόσο στο γιορτινό τραπέζι όσο και στην καθηµερινότητά µας δεν πρέπει να χάνουµε
την αίσθηση του µέτρου. Ένα ποτήρι κρασί
την ηµέρα για τις γυναίκες και µέχρι δύο
ποτήρια την ηµέρα για τους άνδρες είναι η
ποσότητα που συστήνεται για να αποκοµίσουµε τα οφέλη του ποτού αυτού.

Ξηροί καρποί
Πρωταγωνιστές της εορταστικής περιόδου, και φυσικά του γιορτινού µας τραπεζιού, τα χριστουγεννιάτικα γλυκά! Το µελοµακάρονο, ο κουραµπιές, ο µπακλαβάς,
το κανταΐφι και η πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα είναι τα παραδοσιακά γλυκά-πειρασµοί που στολίζουν το τραπέζι µας και
βάζουν σε δοκιµασία την αυτοσυγκράτησή µας. Είναι όµως άδικο να υπολογίζουµε µόνο τις θερµίδες που περιέχουν και
να µην αναφέρουµε κάποια από τα πολύτιµα συστατικά τους. Ξεκινάµε από τους

Μέλι

Άλλο πολύτιµο συστατικό των χριστουγεννιάτικων γλυκών είναι το µέλι, που, πολύ
προτού χαρακτηριστεί «υπερτροφή», ήταν
γνωστό ως «τροφή των θεών». Πλούσιο
σε αντιοξειδωτικά συστατικά και βιταµίνες,
αλλά και µε αντιµικροβιακή δράση, βοηθά
στην πρόληψη αλλά και στην αντιµετώπιση ιώσεων και λοιµώξεων. Στο τέλος θα
αναφέρουµε τα µπαχαρικά µε τα οποία
αρωµατίζουµε τα γλυκά µας, όπως η κανέλα, το γαρίφαλο και το µοσχοκάρυδο, τα
οποία περιέχουν ισχυρά αντιοξειδωτικά
στοιχεία. Επιπρόσθετα, η κανέλα φαίνεται
ότι βελτιώνει την ευαισθησία των κυττάρων µας στην ινσουλίνη, βοηθώντας έτσι
στον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου του
αίµατος. Επίσης, έχει αντιφλεγµονώδη και
αντιµικροβιακή δράση.
Στις φετινές γιορτές, όταν καθίσουµε µε
τους αγαπηµένους µας στο οικογενειακό τραπέζι, ας έχουµε κατά νου ότι η
κατανάλωση µε µέτρο των εδεσµάτων
των Χριστουγέννων έχει πολλά οφέλη
για την υγεία µας και βέβαια για τη διάθεσή µας. Ας θυµόµαστε ότι η διατροφική µας συµπεριφορά κατά την εβδοµάδα των γιορτών δεν είναι απαραίτητα
αντιπροσωπευτική του διατροφικού µας
προφίλ, το οποίο µπορούµε να φροντίσουµε κατά τη διάρκεια όλης της υπόλοιπης χρονιάς.
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∆ώρα για όλους!
ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

H ΙΚΕΑ δηµιούργησε τη νέα ψηφιακή δωροκάρτα, δίνοντας τη δυνατότητα online επιλογής σε όσους αναζητούν το κατάλληλο δώρο
για κάθε περίσταση. www.ikea.gr

Tο Public µάς φέρνει Virtual
Santas στη σελίδα του στο
Facebook! Πέντε γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θεάµατος
µπαίνουν σε κλίµα Χριστουγέννων
και µας δίνουν ιδέες για µοναδικά
δώρα που προσφέρει το Public.gr.
Τις επόµενες εβδοµάδες Virtual
Santa θα «ντυθούν» οι: Μελέτης
Ηλίας (Σάββατο 19/12 στις 11:00)
και Κατερίνα Παπουτσάκη (Πέµπτη 24/12 στις 11:00).

Με έµπνευση από την ελληνική παράδοση και µίνιµαλ
αισθητική, η 5FIVE παρουσιάζει µια σειρά από πέντε
γούρια σε κόσµηµα κατασκευασµένα στο χέρι από 18Κ
επιχρυσωµένο ασήµι 925⁰. www.5five.gr

Μία ακόµη σειρά τηλεοράσεων προστέθηκε στα προϊόντα οικιακής ψυχαγωγίας της LG Electronics (LG). Η UN74006LB, που διατίθεται από 43 έως 65 ίντσες, ενσωµατώνει προηγµένα χαρακτηριστικά, προβάλλοντας εικόνες σε Real 4K ανάλυση.

Εύζωνες, τσαρούχια και ελληνοπούλες τα γούρια του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης για το 2021.
https://cycladic.gr/

Η online συλλογή του Πωλητηρίου του Βιοµηχανικού
Μουσείου Φωταερίου µάς ταξιδεύει στο παρελθόν
µέσα από αντικείµενα µε αναφορές στο Μουσείο και
στη βιοµηχανική ιστορία και αρχιτεκτονική, αλλά και
στο παρόν µέσα από σύγχρονα έργα τέχνης που φέρουν τη σφραγίδα των πιο ταλαντούχων Ελλήνων δηµιουργών. https://gasmuseum.gr/

Το e-shop του Πωλητηρίου του
Μουσείου Μπενάκη αντανακλά
τον πλουραλισµό του Μουσείου,
διαθέτοντας ιδιαίτερα δώρα.
www.benaki.org
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Ξύλινη περπατούρα Whale.
Αγαπηµένο παιχνίδι των παιδιών από 12 µηνών η περπατούρα δραστηριοτήτων!
www.bounitsa.gr

Ξεχωριστά αντικείµενα διακόσµησης, κοσµήµατα,
µεταξοτυπίες, εκδόσεις και αξεσουάρ από το Β&Ε
Goulandris Shop, εµπνευσµένα από τα έργα της
συλλογής του Ιδρύµατος και σχεδιασµένα αποκλειστικά για το Ίδρυµα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή από
Έλληνες δηµιουργούς.

Χριστουγεννιάτικα στολίδια
από το H&M. www.hm.com

Ηµερολόγιο Rancheros 2020. To φιλοζωικό σωµατείο για την προστασία των αλόγων Rancheros
(www.rancheros.gr) εκδίδει το ετήσιο επιτοίχιο
ηµερολόγιό του, σχεδιασµένο από την Ελένη Θαλασσινού. Κοστίζει €10 µαζί µε τα ταχυδροµικά έξοδα. Παραγγελίες στο rancheros2015@gmail.com.

Ξύλινος δίσκος σε σχήµα
ταράνδου Zara Home.
www.zarahome.com/gr

«LEGO Φαντασία και Παιχνίδι: Χριστούγεννα», εκδ. Ψυχογιός. Καλλιεργήστε τη δηµιουργικότητα του παιδιού
σας µε αυτό το απίθανο βιβλιοδώρο, που περιλαµβάνει
δύο βιβλία και περισσότερα από 60 LEGO κοµµάτια.

Η illycaffè παρουσιάζει µια νέα συλλογή illy Art
Collection Cups από τον Stefan Sagmeister.

Ο 19ος τόµος της σειράς «Ο Κύκλος των Μουσείων», αφιερωµένος στο ανασκαφικό έργο και στον
αρχαιολογικό χώρο της Ελεύθερνας, από τη Lamda Development και το Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση, σε επιµέλεια του καθηγητή Νικόλαου Χρ. Σταµπολίδη. Η έκδοση είναι διαθέσιµη σε
ψηφιακή µορφή, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, µέσα από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του
Ιδρύµατος (www.latsis-foundation.org), καθώς και την ιστοσελίδα της Lamda Development (www.
lamdadev.com).
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Γαλοπούλα,
ο «κόκορας των Ινδιών»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,
M.Med.Sc., κλινικός διαιτολόγος - διατροφολόγος, υπ. διδάκτωρ Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Περιέχει 74% πρωτεΐνες και είναι πλούσια σε βασικά αµινοξέα που βοηθούν στη σωστή ανάπτυξη και
λειτουργία του οργανισµού. Περιέχει επίσης ελάχιστα
λιπαρά, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιµο για άτοµα µε υπερχοληστερολαιµία ή υπερλιπιδαιµία ή για όσους ακολουθούν διατροφικό πρόγραµµα απώλειας βάρους
µε αυξηµένα ποσά άλιπης πρωτεΐνης.
Είναι πλούσια σε ψευδάργυρο, που αυξάνει την άµυνα του οργανισµού, φώσφορο και µαγνήσιο, το οποίο
δρα καταπραϋντικά και ηρεµιστικά, µειώνοντας τους
πονοκεφάλους και τις ηµικρανίες. Τέλος, το κρέας
της γαλοπούλας είναι µαλακό και εύπεπτο, ενώ είναι
εξαίρετο συνοδευτικό φυτικών τροφών (π.χ. πατάτα,
πουρές κολοκυθιών).

Προτεινόµενος τρόπος αγοράς

Καλό είναι να προµηθεύεστε τη γαλοπούλα από επίσηµα σηµεία πώλησης, όπως τα κρεοπωλεία ή τα
σούπερ µάρκετ, και όχι από πλανόδιους πωλητές,
αποφεύγοντας έτσι πιθανές µολύνσεις ή αλλοιώσεις
του κρέατος από µη σωστή τήρηση των κανόνων φύλαξης και υγιεινής.
Το βάρος της κυµαίνεται από 4 έως 10 κιλά, αλλά
προτιµάτε µικρής ηλικίας και µέτρια σε βάρος, περίπου 6 κιλά (µισό κιλό ανά άτοµο). Οι γαλοπούλες είναι
µικρότερες σε µέγεθος από τους γάλους, τα αρσενικά
(40% µεγαλύτερα), και έχουν πιο γλυκό κρέας.

Τ

α τελευταία χρόνια κερδίζει τη θέση που της
αξίζει και αποτελεί το βασικό έδεσµα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Έχει λευκό νόστιµο
κρέας, µε ελάχιστα λιπαρά, ενώ συγκαταλέγεται στη λίστα των πιο υγιεινών και θρεπτικών επιλογών, µε µικρή θερµιδική απόδοση αλλά µε
µεγάλη διατροφική αξία και ευεργετική δράση.
Πατρίδα της θεωρείται η Αµερική και οι πρώτοι που
την εξηµέρωσαν ήταν οι Αζτέκοι. Την πρωτοσυνάντησαν οι Ισπανοί θαλασσοπόροι στο Μεξικό, την ονόµασαν «κότα της Ινδίας», νοµίζοντας ότι βρίσκονταν στις
Ινδίες, και τη µετέφεραν στην Ευρώπη, όπου µετά τη
Γαλλία και την Αγγλία έγινε παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο πιάτο σε πολλές χώρες.
Αν και στην Ελλάδα έφτασε κάπως αργά, τον 16ο-17ο

Προτεινόµενος τρόπος µαγειρέµατος

αιώνα, και την τρώµε µονάχα µία φορά τον χρόνο, δεν
παύει να αποτελεί µια εξαίρετη πρωτεϊνική επιλογή
για µια ισορροπηµένη διατροφή. Αρκεί να αποφεύγετε
την πέτσα, η οποία περιέχει µεγάλο ποσοστό λιπαρών
και µάλιστα κακής ποιότητας.
Η γαλοπούλα έχει πολλές θρεπτικές ιδιότητες, πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και πολλές βιταµίνες
(Β6, Β3, Β2, Β12), σίδηρο (ανεβάζει τον αιµατοκρίτη),
φώσφορο (για γερά οστά και δόντια) και κάλιο (καρδιολογική δράση), που είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για ευαίσθητες ηλικιακές οµάδες, όπως είναι τα παιδιά.
Η γαλοπούλα είναι πλούσια σε τρυπτοφάνη, αµινοξύ
που συµβάλλει στην παραγωγή της σεροτονίνης, που
µε τη σειρά της χαρίζει αισθήµατα χαλάρωσης και ευφορίας στον οργανισµό.

Γίνεται γεµιστή ή σκέτη. Ψήστε τη σε σιγανή φωτιά και
χαµηλή θερµοκρασία (σε 175 βαθµούς για 3½ µε 5½
ώρες), για να διατηρηθεί το κρέας της ζουµερό. Για να
την κάνετε ακόµα πιο «λάιτ», αποφύγετε να την αλείψετε µε βούτυρο ή λάδι, αφαιρέστε το δέρµα (πέτσα)
και ψήστε τη µέσα σε ειδική σακούλα ή αλουµινόχαρτο, για να κρατήσει την υγρασία της και τους φυσικούς
χυµούς της.
Όσον αφορά τη γέµιση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
κοµµάτι του χριστουγεννιάτικου γεύµατος, δεν είναι
ανάγκη να την αποφύγετε. Μπορείτε όµως να κάνετε µικρές διορθωτικές αλλαγές, ώστε να µειώσετε το
θερµιδικό της φορτίο. Έτσι, αποφύγετε να βάλετε κιµά
ή αλλαντικά και προσθέστε ρύζι, ξερά φρούτα, λαχανικά, ψωµί, κάστανα, ξηρούς καρπούς και σταφίδες για
να δώσετε γεύση και άρωµα.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ΣΤΟ FOX LIFE
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Jamie Oliver και η Nigella
Lawson επιστρέφουν µε νέες,
χριστουγεννιάτικες
εκποµπές,
προσφέροντας πολύτιµες συµβουλές και
πεντανόστιµες συνταγές για ένα ολοκληρωµένο γιορτινό τραπέζι µέσα από το Χριστουγεννιάτικο Γαστρονοµικό Αφιέρωµα
στο FOX Life. Το FOX Life είναι διαθέσιµο στην Ελλάδα µέσω Cosmote TV, Nova,

«ΕΦΤΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΤΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ» ΖΩΝΤΑΝΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΛΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Το ΝΠ∆∆ Πολιτισµού και Αθλητισµού του
∆ήµου Ζωγράφου δίνει φωνή σε ιστορίες που γράφτηκαν µέσα στην καραντίνα,
µε την παράσταση «Εφτά καραντινάτες
ιστορίες», ζωντανά από τη Βίλα Ζωγράφου,
στις 19 και 20 ∆εκεµβρίου 2020 και 16 και
17 Ιανουαρίου 2021, µε δωρεάν είσοδο στο
κανάλι https://www.youtube.com/channel/
UCw7bo5XTCkpc2pxpmCE1Z3g.
Επτά ηθοποιοί συναντιούνται στη Βίλα
Ζωγράφου, το πολιτιστικό σπίτι-στέκι της
περιοχής, και δραµατοποιούν ιστορίες
συγγραφέων εµπνευσµένες από τις µέρες
του αναγκαστικού περιορισµού, υπό τη
σκηνοθετική επιµέλεια της Ρουµπίνης
Μοσχοχωρίτη.

Vodafone TV και Wind Vision.
Το Χριστουγεννιάτικο Γαστρονοµικό
Αφιέρωµα του FOX Life περιλαµβάνει τις
εκποµπές:
• «Jamie’s Easy Christmas Countdown»,
∆ευτέρα 21 ∆εκεµβρίου, 18:30
Μετρώντας αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, ο Jamie Oliver προσφέρει απλόχερα συνταγές, αλλά και τα µυστικά του

«όπλα» για τη σωστή προετοιµασία της
ηµέρας των Χριστουγέννων.
• «Nigella’s Cook, Eat, Repeat Christmas
Special», Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου, 18:25
Η Nigella Lawson µέσα από µια ειδική
χριστουγεννιάτικη εκποµπή µάς ταξιδεύει
στο πιο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ετοιµάζοντας γεύµατα εµπνευσµένα από κοντινούς αλλά και µακρινούς προορισµούς.

O «ΡΑΦΤΑΚΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ»
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
O «Ραφτάκος των λέξεων» σε µία ειδικά
σχεδιασµένη µαγνητοσκοπηµένη παράσταση. Από τις 19/12/2020 έως και τις 10/1/2021
µικροί και µεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία
να απολαύσουν την αγαπηµένη διαδραστική παράσταση µέσα από την πλατφόρµα
της ticketservices, επιλέγοντας το πακέτο
που τους ταιριάζει. Με νέες ιδέες και ένα
ενεργό πλαίσιο επικοινωνίας τύπου chat, η
θεατρική οµάδα Μικρός Νότος δηµιουργεί
ένα πρωτότυπο πλαίσιο διαλόγου για τους
µικρούς και µεγάλους φίλους του, διατηρώντας ενεργό έναν δίαυλο επικοινωνίας και
διαδραστικότητας.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΒΕΝΕΤΗ
Μεγάλη διαδικτυακή χριστουγεννιάτικη
συναυλία διοργανώνει ο ∆ήµος ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγµένης µε την αισθαντική
φωνή της Όλγας Βενέτη και τη συµµετοχή του συνόλου ποικίλης µουσικής της
Φιλαρµόνιας Ορχήστρας Αθηνών, υπό τη
διεύθυνση του Νίκου Μαλιάρα. Τραγούδια
γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά την Κυριακή
20 ∆εκεµβρίου στις 20:00 στο www.vvv.
gov.gr/webtv - facebook.com/dimosvvv µε
ελεύθερη ακρόαση.
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Σπύρος Γραμμένος

«Μου λείπει
η άμεση
επικοινωνία
και το
άγγιγμα»
ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Ο

Σπύρος Γραμμένος ετοιμάζει το
νέο του άλμπουμ, με τίτλο «Δισκό
σας», αλλά και τη συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Οι ιστορίες
του Χόρχε», και έχει να σας κάνει
μια πρόταση: να γίνετε συμπαραγωγοί όλης
της εργασίας του μέσα από την πλατφόρμα
Give&Fund και να λάβετε πρωτότυπα δώρα
για την υποστήριξη.

Είναι πολύ
περίεργο όλο
αυτό που
συμβαίνει.
Λειτουργούμε
σαν ο διπλανός
μας να είναι
μολυσμένος.
Μου λείπει
πολύ να δω τον
κόσμο μαζί,
αγκαλιασμένο,
και μου
έχει λείψει
πραγματικά να
δω χαρούμενο
κόσμο.

Μιλήστε μας για το νέο σας άλμπουμ με τίτλο
«Δισκό σας».
Ο καινούργιος δίσκος είναι μια δουλειά που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια. Γράψαμε και σβήσαμε πολλά τραγούδια μέχρι να καταλήξουμε
στην τελική του μορφή. Το αστείο είναι πως
πέρα από τον δίσκο, που βρήκε πολλές δυσκολίες μπροστά του, βρήκαμε κι εμείς άλλες
τόσες, αλλά με χιούμορ και πείσμα τις ξεπεράσαμε, μέχρι που ήρθε το πρώτο lockdown και
μας κατέστρεψε, μαζί με τα όνειρά μας. Τότε
πήραμε την απόφαση να μπούμε στη διαδικασία να ζητήσουμε από τους φίλους και ακροατές μας να γίνουν συμπαραγωγοί.
Γιατί να γίνει κάποιος συμπαραγωγός στον
δίσκο σας και πώς μπορεί να γίνει αυτό;
Το να ξέρεις πως συμμετέχεις σε κάτι από τη
δημιουργία του είναι πολύ όμορφο πράγμα. Το
να ξέρεις πως βοήθησες κι εσύ για να φτάσει
στα αφτιά σου αυτό που ακούς είναι ικανοποίηση. Από την άλλη, να γίνεις συμπαραγωγός
γιατί θα δώσεις δύναμη, κουράγιο και χαρά σ’
εμάς.
Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Μπαίνεις στην
πλατφόρμα του www.giveandfund.gr, κλικάρεις στο πρότζεκτ μας, διαλέγεις το ποσό που
μπορείς και θες να διαθέσεις και το όνομά σου
είναι ήδη σε αυτούς που βοήθησαν για να γίνει
αυτός ο δίσκος.
Τα νέα σας τραγούδια είναι στο γνωστό δικό

σας ύφος με σάτιρα και περιγραφές;
Είναι τραγούδια που έχω γράψει εγώ, οπότε,
ό,τι και να έχει αλλάξει, η αφετηρία τους είναι
ίδια. Έχω την εντύπωση πως μπορεί να έχουν
κάποια πιο σκοτεινά και πιο εσωτερικά στοιχεία. Ηχητικά, έχουν την υπογραφή του Κώστα
Μιχαλού στην παραγωγή, εκτός από ένα κομμάτι, που έχει φτιάξει ο Cayetano.
Όποιος έρθει σε live σας δεν το ξεχνάει ποτέ.
Μιλάτε με τον κόσμο, σας πειράζει κι εκείνος, απαγγέλλετε, τραγουδάτε φυσικά. Να υποθέσω ότι είναι αυτό που σας λείπει περισσότερο τις μέρες της καραντίνας;
Μου λείπει γενικά η άμεση επικοινωνία και
το άγγιγμα. Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό που
συμβαίνει. Λειτουργούμε σαν ο διπλανός μας
να είναι μολυσμένος. Μου λείπει πολύ να δω
τον κόσμο μαζί, αγκαλιασμένο, και μου έχει
λείψει πραγματικά να δω χαρούμενο κόσμο.
Όλα αυτά συνέβαιναν στις παραστάσεις μας,
αλλά και στην καθημερινότητά μας.
Μιλήστε μας και για τα διηγήματα που έχετε
έτοιμα. Πώς προέκυψαν;
Οι «Ιστορίες του Χόρχε» είναι μια συλλογή δι-

ηγημάτων που όσο ξαφνικά ξεκίνησε να δημιουργείται, κάπως έτσι έκλεισε κι ο κύκλος τους.
Είναι καθημερινές ιστορίες μέσα από την κριτική ματιά ενός παιδιού που έχει μεγαλώσει
σε κάποιο χωριό της Ελλάδας. Ο Χόρχε βλέπει
πίσω από δέντρα, από ξυλόσομπες, τραπέζια
καφενείου, καμπαναριά και πλατείες όσα συμβαίνουν και τα σχολιάζει, άλλες φορές από απόσταση και άλλες από μέσα.
Τι απέγινε το «Barber Show» στο YouTube;
Τελείωσε την πρώτη του περίοδο. Δεν νομίζω
πως δεν θα ξανακουρέψω σε κάποια εκπομπή,
ούτε πως δεν θα κάνω συνεντεύξεις. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ απλά έφτασε σε ένα σημείο
όπου νιώσαμε ότι έπρεπε να σταματήσει.
Όταν τελειώσει όλο αυτό το κακό, ποιο είναι το
πρώτο πράγμα που θέλετε να κάνετε;
Δεν έχω ιδέα. Θέλω να τελειώσει, να δω τους
φίλους μου, να φιληθούμε, να κάνουμε ταξίδια,
να κάτσουμε σε καφενεία, να πάμε σε συναυλίες, στη θάλασσα, να μπούμε σε καράβια και
να το διασκεδάσουμε. Το πρώτο που θα κάνω
θα είναι το πρώτο που θα προλάβω απ’ όλα
αυτά.
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Ελένη Ανδρεάδη

«Πρέπει να
ευαισθητοποιήσουμε
τα παιδιά σε μια πιο
κυκλική σκέψη»
ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΛΆΣΚΑΡΗ

Α

λήθεια, το ήξερες πως τα σακουλάκια από τα πατατάκια δεν ανακυκλώνονται; Και πως κάθε εβδομάδα τρώμε πλαστικό ίσο
με το μέγεθος μιας πιστωτικής κάρτας; Οι θάλασσες το 2050 θα
έχουν περισσότερο πλαστικό απ’ ό,τι ψάρια. Το πλαστικό μιας
χρήσης είναι εχθρός του πλανήτη και της υγείας μας! Αδύνατη
η σωτηρία του κόσμου; Όχι για τους πράκτορες της Ελένης Ανδρεάδη.
Στο πέμπτο βιβλίο της βραβευμένης best seller σειράς «Πράκτορες του
Πλανήτη», «Η απαγωγή της Δ» (εκδόσεις Μεταίχμιο), που έχει κινητοποιήσει χιλιάδες παιδιά και κυκλοφορεί σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, η
επίλεκτη πρακτορική ομάδα μαζί με το παιδί-αναγνώστη αναλαμβάνουν
διπλή αποστολή: να σώσουν τη Διοικητή Δ από τον πανούργο Ιβάν φον Βαμπάουερ και να εμποδίσουν ένα γιγάντιο διαστημικό τέρας να κάνει όλο τον
πλανήτη πλαστικό.
Το καινούργιο σας βιβλίο «Η απαγωγή της Δ» είναι εξαιρετικά επίκαιρο,
λόγω του νόμου για την κατάργηση του πλαστικού. Είχε προηγηθεί η
σκέψη να το γράψετε ή έρχεται να καλύψει τα κενά του νόμου για τα
πλαστικά μιας χρήσης;
Εξαρχής ήθελα η σειρά «Πράκτορες του Πλανήτη» να επικεντρώνεται στα
σημαντικότερα περιβαλλοντικά θέματα. Έχουν προηγηθεί, σε άλλα βιβλία
της σειράς, η κλιματική κρίση, η εξαφάνιση της βιοποικιλότητας του πλανήτη
και οι κίνδυνοι που απειλούν τις θάλασσές μας. Στην ομώνυμη οργάνωση
Πράκτορες του Πλανήτη εδώ και έξι χρόνια τρέχουμε βιωματικά προγράμματα με χιλιάδες παιδιά μέσω σχολείων για το πλαστικό. Τα τελευταία τρία
χρόνια υλοποιούμε ένα πρόγραμμα για την πλαστική ρύπανση σε παράκτιες
περιοχές και νησιά για 6.500 παιδιά με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Λαιμού. Πάντα είχα στον νου μου να γράψω ένα βιβλίο εξολοκλήρου
για την πλαστική ρύπανση, στην οποία αφιερώνω ένα μεγάλο κεφάλαιο στο
πρώτο βιβλίο. Είναι ευτυχής σύμπτωση ότι τώρα συμπίπτει με τη νομοθε-

Τα πλαστικά είναι παντού. Πείτε μας δυο-τρεις εύκολες «αποστολές»
που θα βοηθήσουν άμεσα στη μείωση της κατανάλωσης πλαστικού στο
σπίτι.
Το βιβλίο είναι γεμάτο ιδέες. Κατάργησε τα καλαμάκια. Αν σου είναι απαραίτητα, αγόρασε επαναχρησιμοποιούμενα ατσάλινα ή ένα χοντρό μακαρόνι παστίτσιου. Κατάργησε στην κουζίνα το συνθετικό σφουγγαράκι για
τα πιάτα με πλενόμενο βαμβακερό ή βιοδιασπώμενο. Αντί για πλαστικές
σακουλίτσες μιας χρήσης για το φαγητό, βρείτε επαναχρησιμοποιούμενες
θήκες σιλικόνης ή τάπερ ή χάρτινες μιας χρήσης. Αντί για πλαστικά παιχνίδια, πάρτε παιχνίδια ξύλινα ή από άλλα φυσικά υλικά. Προτιμήστε τα Χριστούγεννα να χαρίσετε ένα βιβλίο, ένα παιχνίδι από ξύλο ή μια εμπειρία,
όπως μια συνδρομή για διαδικτυακά μαθήματα ή για μια πλατφόρμα μουσικής, εισιτήρια για μια διαδικτυακή παράσταση ή δωρεά σε μια ΜΚΟ που
αγωνίζεται για έναν καλό σκοπό. Μπορείτε να τυλίξετε τα δώρα με παλιά υφάσματα, με λινάτσα ή παλιά περιοδικά. Σκεφτείτε, προτού αγοράσετε κάτι,
πώς δεν θα επιβαρύνει τον πλανήτη μας στο τέλος της ζωής του. Αυτό στο
βιβλίο το ονομάζω προκύκλωση. Η ανακύκλωση δεν είναι λύση, δυστυχώς. Μόνο 9% των πλαστικών που έχουν παραχθεί τελικά ανακυκλώνεται.
Ο κορονοϊός έκανε αιφνίδια την εμφάνισή του και άλλαξε όλη μας τη
ζωή. Πώς συνδέεται με τη στάση μας απέναντι στο περιβάλλον όλα αυτά
τα χρόνια;
Συνδέεται απόλυτα. Η θεωρία ότι ο ιός κατασκευάστηκε σε εργαστήριο
της Κίνας έχει διαψευστεί. Ο ιός μεταπήδησε από ένα άγριο ζώο στους ανθρώπους, που δεν θα έπρεπε να μας κάνει εντύπωση, καθώς έχει γίνει
και στο παρελθόν με άλλους ιούς, όπως τον SARS. Ήρθε από ένα εξωτικό
ζώο που, απ’ ό,τι φαίνεται, ήταν στοιβαγμένο υπό απάνθρωπες συνθήκες
σε αγορά κρέατος με ζωντανά άγρια ζώα στην Κίνα, όπου δεν είχε καμία
θέση. Όσο η φύση πιέζεται, όσο καταστρέφουμε την άγρια φύση και ερχόμαστε πιο κοντά με άγρια ζώα που δεν θα έπρεπε, όσο τα φέρνουμε κοντά
μας σε συνθήκες στρες, που αυξάνουν το αποβαλλόμενο ιικό τους φορτίο,
τόσο θα έχουμε περισσότερους ιούς, άγνωστους και καινούργιους. Εξάλλου, 60% των γνωστών ιών στον άνθρωπο έχουν μεταπηδήσει από τα ζώα.
Ο τρόπος ζωής μας αυτό το επιταχύνει και λόγω παγκοσμιοποίησης το εξαπλώνει ταχύτατα στον κόσμο, εάν η ασθένεια είναι άκρως μεταδοτική,
όπως ο κορονοϊός. Η κλιματική κρίση επίσης προβλέπεται να φέρει περισσότερες πανδημίες, όπως είδαμε και με τον ιό Ζίκα, έναν ιό που υπάρχει
εδώ και δεκαετίες σε μια περιορισμένη γεωγραφική επικράτεια, αλλά εξαπλώθηκε λόγω της αλλαγής του κλίματος.
«Η δική μας απερισκεψία είναι αυτή που μας κλέβει την ευτυχία. Την
πραγματική ευτυχία. Που δεν θα έρθει από πράγματα, από τον καταναλωτισμό. Θα έρθει από τις στιγμές» λέτε σε ένα σημείο του βιβλίου. Με
ποιους τρόπους μπορούμε να εμφυσήσουμε αυτή τη φιλοσοφία ζωής
στα παιδιά, κόντρα στις προσλαμβάνουσες της εποχής;
Νομίζω πως, εφόσον έχουμε τα βασικά υλικά αγαθά, πρέπει να καταλάβουμε πρώτα οι ίδιοι πως δεν θα μας φέρουν την ευτυχία περισσότερα.
Αυτό δείχνουν όλες οι μελέτες ευτυχίας. Πως, πέρα από τα βασικά, τα επιπλέον σου δίνουν μια πρόσκαιρη χαρά, η οποία γρήγορα εξανεμίζεται και
έρχεσαι στα επίπεδα ευτυχίας που είχες πριν. Δεν κρατάει ούτε καν ημέρες η επιπλέον ευτυχία! Συχνά απλώς λεπτά. Και, στον απόηχο αυτού του
λανθασμένου κυνηγητού, έχουν γεμίσει οι θάλασσές μας πλαστικά, έχουν
αδειάσει τα δάση και έχουν ερημώσει τα βουνά. Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά σε μια πιο κυκλική σκέψη –δηλαδή, πού πάει το πράγμα
αυτό στο τέλος της ζωής του;– και να τους δείξουμε πως μπορούμε να έχουμε πιο ουσιαστική ευτυχία με καθημερινές πράξεις: με μια βόλτα στη
φύση, με το να μοιραστούμε μια ιστορία στο τραπέζι μαζί, με το να δωρίσουμε κάτι σε κάποιον που το έχει περισσότερη ανάγκη ή να φτιάξουμε ένα
χειροποίητο δώρο. Τέτοια, απλά πράγματα βοηθούν, τουλάχιστον εμένα.
Δεν είναι εύκολο και δεν έχω όλες τις απαντήσεις. Οι πνευματικοί και οι φιλόσοφοι μπορούν σίγουρα να τα πουν καλύτερα από μένα.
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σία. Το θέμα είναι επίκαιρο, δυστυχώς, εδώ και χρόνια. Ήδη ο καθένας μας
τρώει πλαστικό ισοδύναμο με μια πλαστική κάρτα κάθε εβδομάδα, με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία μας.
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Τα τελευταία
τρία χρόνια
υλοποιούμε
ένα
πρόγραμμα
για την
πλαστική
ρύπανση σε
παράκτιες
περιοχές
και νησιά
για 6.500
παιδιά με
την ευγενική
υποστήριξη
του Ιδρύματος
Λαιμού.

