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Παγκόσμια Ημέρα
Αδέσποτων Ζώων
Κάθε χρόνο
τα ίδια βασανιστικά
ερωτήματα

Γιώργος
Παπαγεωργίου

«Δεν πιστεύω
στα στερεότυπα»

Επιστήμη
Μικροοργανισμοί
και τρόφιμα

The Provinces
Επαναπροσδιορίζοντας
τον όρο «επαρχία»

σελ. 31
σελ. 27-30

σελ. 34-35

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ //ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΈΝΤΕ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ
l 8 ,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΏ ΓΙΑ ΆΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ
ΜΈΣΩ ΠΡΆΣΙΝΟΥ ΟΜΟΛΌΓΟΥ ΚΑΙ ΕΜΣ
lΗ
 ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΓΙΑ ΜΕΓΆΛΗΣ
ΚΛΊΜΑΚΑΣ BRAIN GAIN
l Ε ΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΆΚΑΜΨΗΣ:
Η ΕΥΡΩΚΑΘΥΣΤΈΡΗΣΗ ΚΟΣΤΊΖΕΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ
σελ. 4-8

Ν. Μαριάς

«Τα κονδύλια του
Ταμείου Ανάκαμψης
θα επιστρέψουν
στις οικονομίες
του Βορρά»
σελ. 8-9

Αφιέρωμα
Το 5G ήρθε
για να αλλάξει πολλά
σελ. 13-24

• Κρίσιμη ψηφιακή δεκαετία
για Ε.Ε. και Ελλάδα
• Αδυσώπητος ο αγώνας
για την ψηφιακή κυριαρχία
• Τα πλεονεκτήματα του 5G
• Νέο τοπίο στις τηλεπικοινωνίες
• 5G και υγεία
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

περιεχόμενα

Πείτε µας
για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες εξελίξεις
της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δίσκου.
Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική
διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και
αναισθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθήσεις
όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχενικό σύνδρομο.

04-08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ
Πέντε προτάσεις στρατηγικής
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ν. ΜΑΡΙΑΣ «Τα κονδύλια του Ταμείου
Ανάκαμψης θα επιστρέψουν στις
οικονομίες του Βορρά»
10-12 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ
Ε.Ε. - Κίνα: Δύσκολη σχέση σε
πλήρη εξέλιξη
13-24 // ΑΦΙΕΡΩΜΑ Το 5G ήρθε
για να αλλάξει πολλά
•Γ
 . ΚΥΡΤΣΟΣ Κρίσιμη ψηφιακή
δεκαετία για Ε.Ε. και Ελλάδα
• Νέο τοπίο στις τηλεπικοινωνίες
• Τα πλεονεκτήματα του 5G
•Γ
 . ΚΥΡΤΣΟΣ Αδυσώπητος
ο αγώνας για την ψηφιακή
κυριαρχία
• 5 G και υγεία: Ασφαλής η χρήση
του
25 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ
Δωσίλογοι και μαυραγορίτες
26 // ΥΓΕΙΑ Ο εμβολιασμός κατά
της γρίπης μειώνει τον κίνδυνο
λοίμωξης Covid-19
27-30 // ΘΕΜΑ Παγκόσμια Ημέρα

FREE TIME
32 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά
δρώμενα της εβδομάδας
33 // ΕΡΓΑΣΙΑ Τελικά, οι
εργαζόμενοι θέλουν να γυρίσουν
στο γραφείο;
34-35 // ΤΕΧΝΗ The Provinces:
Η πλατφόρμα που προσπαθεί
να αναπροσδιορίσει τον όρο
«επαρχία»
36-37 // ΒΙΒΛΙΑ Οκτώ βιβλία για
τον Απρίλιο
39 // ΟΜΟΡΦΙΑ Τα μυστικά
ομορφιάς του καρότου
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ΕΚΔΌΤΗΣ:
ΧΡΉΣΤΟΣ ΚΎΡΤΣΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΡΉΣΤΟΣ ΚΎΡΤΣΟΣ
marketing@freesunday.gr
210-6754430

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
www.gethealthier.gr

Αδέσποτων Ζώων
•Ν
 Τ. ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ Τι είναι το Τμήμα
Αστικής Πανίδας;
•Ν
 . ΡΑΠΤΗΣ Ήρθε η ώρα για μια
Ελλάδα χωρίς αδέσποτα;
• Τ ι ζητάει ο Σύλλογος Ερασιτεχνών
Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδος
από το ΥΠΕΣ;
31 // ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΑΜ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
Μικροοργανισμοί και τρόφιμα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ
Εurokinissi

ΑΝΆΠΤΥΞΗ
ΔΙΚΤΎΟΥ ΔΙΑΝΟΜΉΣ
dianomi@freesunday.gr,
210-7230545
ΑΡΙΣΤΕΊΔΟΥ 6, ΑΘΉΝΑ
Τ.Κ. 10559
ΤΗΛ: 210-6754430,
FAX: 210-6729238
ΕΚΤΎΠΩΣΗ
ΚΟΥΤΟΥΡΙΝΗΣ Ο.Ε.
Διανέμεται Δωρεάν
www.freesunday.gr

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή,
ολική, μερική ή περιληπτική, ή
κατά παράφραση, ή διασκευή
απόδοσης του περιεχομένου της
εφημερίδας με οποιονδήποτε
τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό,
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως
ή άλλον, χωρίς προηγούμενη
γραπτή άδεια του εκδότη.
Νόμοι 238/ 1970, 4301/1979,
Ν. 100/1975, ΝΔ 3565/1956
και 4254, 1962 και κανόνες του
Διεθνούς Δικαίου.
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ΜΕ ΈΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΆΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr

Π

λησιάζουμε σε ένα σημείο
στο οποίο θα κριθεί η αποτελεσματικότητα της οικονομικής στρατηγικής που ακολουθούμε.
Η περίοδος της βεβαιότητας,
με τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να εμφανίζονται με τους μπλε φακέλους που περιείχαν τις
οδηγίες Μητσοτάκη, έχει περάσει και δεν πρόκειται να επιστρέψει. Η βασική υπόθεση εργασίας της
περιόδου εκείνης στηριζόταν σε μια σχετική σταθερότητα, που θα έδινε τη δυνατότητα στον πρωθυπουργό και στους συνεργάτες του να αναδείξουν το
διαχειριστικό τους πλεονέκτημα.
Η πανδημία τα σάρωσε όλα. Από τον Μάρτιο του
2020 η Ελλάδα βρίσκεται σε πολυδιάστατη κρίση.
Επιπλέον, ο Covid-19 λειτουργεί σαν καταλύτης εξελίξεων και το μέλλον θα διαφέρει από το παρελθόν.
Το ερώτημα είναι τι κάνουμε για να περιορίσουμε
το κοινωνικό και οικονομικό κόστος της διαχείρισης της κρίσης, να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την πανδημία και να μπούμε σε μια
νέα περίοδο σταθερής και δυναμικής
ανάπτυξης.

George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος

@GiorgosKyrtsos

ΠΈΝΤΕ
ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ
Δημόσια υγεία
και οικονομία
σε κρίσιμο σταυροδρόμι.

ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΗΣ ΝΔ
ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

Λιγότερο άγχος
Τους τελευταίους μήνες κυβερνητικά στελέχη διακατέχονται από πολιτικό άγχος
με αποτέλεσμα να αναβάλλουν την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων. Κατά τη
γνώμη μου, το πολιτικό άγχος ορισμένων
κυβερνητικών παραγόντων είναι αδικαιολόγητο. Η κυβέρνηση
έχει ένα σημαντικό πολιτικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων της και
κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι υποχρεωμένος
να κάνει μια αρκετά μεγάλης
διάρκειας θεραπεία αντιπολίτευσης. Επιπλέον, ο χρονικός
ορίζοντας ευνοεί την κυβέρνηση,
εφόσον δεν έχει στο άμεσο μέλλον
κάποια κρίσιμη αναμέτρηση. Ακόμη κι
αν επιταχυνθεί η δημοσκοπική υποχώρηση της ΝΔ που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες, υπάρχει άφθονος πολιτικός χρόνος για να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της, υπό την
προϋπόθεση ότι θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά
την πανδημία και θα βάλει την οικονομία σε πορεία
δυναμικής ανάπτυξης.
Υπάρχουν βέβαια ορισμένοι που δίνουν υπερβολική σημασία στις δημοσκοπήσεις. Δεν τις αντιμετωπίζουν ως φωτογραφίες της πολιτικής στιγμής,
αλλά δεσμεύονται υπερβολικά από αυτές, με αποτέλεσμα να χάνουν τη συνολική εικόνα και τη δυνατότητα χάραξης μεσομακροπρόθεσμης στρατηγικής.

Η κυβέρνηση να υιοθετήσει ένα
ρεαλιστικό βασικό σενάριο χωρίς
υπερβολικό δημοσκοπικό άγχος.

Με βάση την εμπειρία μου στον δημόσιο βίο, η λατρεία των δημοσκοπήσεων οδηγεί συνήθως σε αρνητικά αποτελέσματα.
Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα:
Πρώτον, ορισμένοι υπουργοί έχουν αυτονομηθεί και ανακοινώνουν πρόωρα ανοίγματα σε κλάδους της οικονομίας ή σε διάφορες δραστηριότητες
χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι υγειονομικές προϋποθέσεις.
Δεύτερον, το οικονομικό επιτελείο πάσχει, σε ορισμένες περιπτώσεις, από πρόωρη και υπερβολική
αισιοδοξία. Στην προσπάθειά του να στείλει θετικά μηνύματα, πέφτει συνεχώς έξω στους υπολογισμούς του για το μέγεθος της ύφεσης και το ύψος
του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου
χρέους.

Αξιόπιστο σενάριο
Η πρώτη πρότασή μου για τη βελτίωση της κυβερνητικής στρατηγικής αφορά την υιοθέτηση ενός ρεαλιστικού σεναρίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τον προγραμματισμό της οικονομίας.
Το βασικό σενάριο πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα εξής:
Την προφανή διαπίστωση ότι ο τουριστικός τομέας δεν μπορεί να
λειτουργήσει το 2021 σε σχετικά κανονικές συνθήκες. Το
τουριστικό καλοκαίρι θα
είναι αναγκαστικά κακό
όπως και εκείνο του 2020.
Η αρχική εκτίμηση των
κυβερνητικών αρμοδίων
ότι μπορούμε να τριπλασιάσουμε τουρίστες
και έσοδα σε σχέση με
πέρυσι έχει ξεπεραστεί
από τις αρνητικές εξελίξεις.
Όπως είπε ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, οι εκταμιεύσεις κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ανάκαμψης πάνε
για τα τέλη του καλοκαιριού.
Πρώτα καθυστερήσαμε εξαιτίας των αντιδράσεων Όρμπαν
και Κατσίνσκι. Τώρα έχουμε το
θέμα του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας. Αντί να έρθουν τα
πρώτα κονδύλια στις αρχές του 2021, ή
έστω στο α΄ εξάμηνο του έτους, τώρα πηγαίνουμε για το γ΄ τρίμηνο με σοβαρή πιθανότητα να
καταλήξουμε στο δ΄ τρίμηνο.
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας, γνωρίζουμε ότι από τέλη Απριλίου θα επιταχυνθεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εμβολιασμού και πως μέχρι τα
τέλη Σεπτεμβρίου θα έχει εμβολιαστεί το 70% του
πληθυσμού, με αποτέλεσμα να έχει προετοιμαστεί
η επιστροφή σε κάποιου είδους κανονικότητα.
Γνωρίζουμε επίσης ότι αν βασιστούμε κυρίως στον
εμβολιασμό και δεν σπάσουμε με ειδικά μέτρα τη
δυναμική της πανδημίας, θα αυξήσουμε τις πιθα-

Ενέργεια
που µας πάει

µπροστά

δύναµη, εξέλιξη, ασφάλεια, πρωτοπορία
Η ΔΕΠΑ Εµπορίας ηγείται και πρωτοπορεί στην ελληνική αγορά ενέργειας. Προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις για
κάθε κατηγορία πελατών, στις πιο ανταγωνιστικές τιµές και εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, έχοντας
επιτύχει τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών εφοδιασµού της. Με το βλέµµα στο µέλλον, η ΔΕΠΑ Εµπορίας
πραγµατοποιεί επενδύσεις, που δηµιουργούν προστιθέµενη αξία στην οικονοµία και νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας,
ενώ συµµετέχει σε στρατηγικής σηµασίας διεθνή έργα, που µετατρέπουν την Ελλάδα σε περιφερειακό ενεργειακό
κόµβο. Με τον δυναµισµό του ηγέτη, η ΔΕΠΑ Εµπορίας επεκτείνει τη δραστηριότητά της, στηρίζοντας σταθερά τις νέες
τεχνολογίες και ανοίγοντας διαρκώς νέους δρόµους για την ενέργεια και την ανάπτυξη.
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νότητες εμφάνισης μεταλλάξεων, οι
οποίες θα περιορίσουν την αποτελεσματικότητα του εμβολιαστικού
προγράμματος και θα επιβάλουν στη
συνέχεια νέο γύρο εμβολιασμών με
εξελιγμένα εμβόλια.
Επομένως, η επιβολή αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας –σε πλήρη αντίθεση
με τη χαλάρωση που επικρατεί– επιβάλλεται για δύο λόγους: για να αποτρέψουμε 5.000 επιπλέον θανάτους
μέχρι την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού προγράμματος και για να περιορίσουμε τις πιθανότητες να ανοίξει
ένας νέος κύκλος εμβολιασμών, που
θα προκαλέσει οικονομικές και κοινωνικές δυσλειτουργίες και το 2022.
Αυτό είναι το βασικό σενάριο, απόλυτα συγκεκριμένο και ρεαλιστικό,
πάνω στο οποίο πρέπει να δουλέψει
το κυβερνητικό επιτελείο.

Χρήμα εδώ και τώρα
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης
είναι μία από τις μεγάλες διαπραγματευτικές επιτυχίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Ελλάδα θα είναι η πιο ωφελημένη χώρα της Ε.Ε. με βάση τα
οικονομικά μεγέθη.
Παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα πολύ
μεγάλο βήμα στη σωστή κατεύθυνση,
δεν είναι απαλλαγμένο από τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς.
Οι διαδικασίες έγκρισης και ενεργοποίησης είναι εξαιρετικά αργές,
με βάση την ταχύτητα που μεγαλώνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Το Ταμείο λειτουργεί επικουρικά, συμπληρώνει δηλαδή μια
εθνική προσπάθεια που θα προσδιορίσει σε μεγαλύτερο βαθμό το τελικό
αποτέλεσμα.
Έτσι, κράτη-μέλη της Ε.Ε. που διαθέτουν τον λεγόμενο δημοσιονομικό
χώρο και έχουν συγκριτικά μικρό
δημόσιο χρέος, εκφρασμένο ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, μπορούν να κινήσουν την οικονομία τους χωρίς να
περιμένουν τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.
Άλλωστε οι περισσότερες από αυτές
τις χώρες δεν στηρίζονται σε μεγάλο
βαθμό στα κονδύλια του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Ανάκαμψης και σε αρκετές
περιπτώσεις έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη δημιουργία και τη χρηματοδότησή του.
Κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να
δεσμευτούμε από τους αργούς ευρωπαϊκούς ρυθμούς, ούτε να δεχτούμε
την απόλυτη εξάρτηση της αναπτυξιακής προοπτικής μας από τη διαπραγ-

Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα
Ντράγκι και να εκδώσουμε πράσινο
ομόλογο.
ματευτική επιτυχία του Μητσοτάκη.
Πρέπει να φύγουμε μπροστά σε ό,τι
αφορά τον μετασχηματισμό της οικονομίας μας, όπως θα κάνουν τα κράτημέλη που έχουν τα οικονομικά μέσα.
Η δεύτερη πρότασή μου για τη βελτίωση της στρατηγικής που ακολουθούμε είναι να εξασφαλίσουμε «εδώ
και τώρα» 8,5 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας
(ESM) και τις αγορές, τα οποία θα επενδύσουμε σε χρόνο-ρεκόρ στην ανάκαμψη της οικονομίας.
Την πρόταση αυτή την έχω διατυπώσει εδώ και καιρό. Την επαναλαμβάνω, γιατί θεωρώ ότι με το πέρασμα
του χρόνου, και τη διαπίστωση ότι τα
πράγματα είναι πιο δύσκολα απ’ ό,τι
είχε αρχικά εκτιμηθεί, αποκτά μεγαλύτερη σημασία.
Η Ελλάδα πρέπει να προσφύγει στον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και να εξασφαλίσει δάνειο, όπως
έχει δικαίωμα, ίσο με το 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
(ΑΕΠ) με περίπου μηδενικό επιτόκιο. Τα χρήματα αυτά, της τάξης των
3,5 δισ. ευρώ, θα πάνε αποκλειστικά
σε επενδύσεις για το ΕΣΥ και το εκπαιδευτικό μας σύστημα, που δέχο-

νται φοβερή πίεση εξαιτίας της πανδημίας.
Ορισμένα κυβερνητικά στελέχη θεωρούν την προσφυγή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας δείγμα
αδυναμίας. Ανάλογη είναι η αντιμετώπιση κι από άλλες κυβερνήσεις,
γι’ αυτό καμία δεν έχει κάνει μέχρι
σήμερα χρήση της ευκολίας που πα-

Καιρός να
προσφύγουμε
στον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό
Σταθερότητας για
δάνειο 3,5 δισ.
ευρώ υπέρ ΕΣΥ,
εκπαίδευσης.

ρέχεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσε στην
αρχή ότι η προσφυγή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ισοδυναμεί με νέο μνημόνιο. Τώρα όμως ορισμένα στελέχη του εκφράζουν λιγότερο αρνητικές απόψεις για το θέμα.
Ανεξάρτητα από τις όποιες επιφυλάξεις, χρειαζόμαστε τα 3,5 δισ. ευρώ
για να καλύψουμε τεράστιες ανάγκες
στο ΕΣΥ και στο εκπαιδευτικό σύστημα και να κινήσουμε την οικονομία.
Άλλα 5 δισ. ευρώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε «εδώ και τώρα», βγαίνοντας στις αγορές με πράσινο ομόλογο
του ελληνικού Δημοσίου. Ήταν μία
από τις πρώτες κινήσεις που έκανε με
επιτυχία ο Ντράγκι στην Ιταλία και ετοιμάζεται να ακολουθήσει η Ισπανία.
Παρά τον εξαιρετικά υψηλό δανεισμό
της Ελλάδας –η Ιταλία αντιμετωπίζει ανάλογο πρόβλημα–, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν μπορούν να έχουν αντίρρηση στην έκδοση πράσινου ομολόγου από το ελληνικό Δημόσιο.
Η πράσινη μετάβαση είναι πλέον απόλυτη προτεραιότητα για την Ε.Ε.,
γι’ αυτό το 37% των χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα
με αυτήν. Είναι φανερό ότι η Ελλάδα
χρειάζεται πρόσθετη χρηματοδότηση
για να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Με το χρέος του ελληνικού Δημοσίου να έχει ξεπεράσει το 208% του
ΑΕΠ και να σπάει το ένα ρεκόρ μετά
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Απομάκρυνση από το ντίζελ
λεωφορείων και ταξί σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη και άμεση στροφή
στην ηλεκτροκίνηση.
το άλλο, η βιωσιμότητά του δεν θα
κριθεί από το ύψος του αλλά από το
αν η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί γρήγορα και δυναμικά, αυξάνοντας θεαματικά το ΑΕΠ της.
Μέχρι τώρα δανειζόμαστε για να καλύπτουμε τρέχουσες, καταναλωτικές δαπάνες του Δημοσίου. Έφτασε
η ώρα να δανειστούμε για να αυξήσουμε εντυπωσιακά τις επενδύσεις.

Στροφή στη βιομηχανία
Η επιστροφή στην οικονομική κανονικότητα δεν μπορεί να στηρίζεται
στην επανάληψη του παρελθόντος. Η
πανδημία προκαλεί μεγάλες αλλαγές
στον διεθνή καταμερισμό εργασίας,
που, σύμφωνα με τις ενδείξεις, θα
είναι σε βάρος του τουρισμού και των
υπηρεσιών και σε όφελος της βιομηχανίας και της ψηφιακής οικονομίας.
Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα στον τουρισμό και στις υπηρεσίες, αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να
εξαλείψουμε το συγκριτικό μας μειονέκτημα στη βιομηχανία, ιδιαίτερα
την εξαγωγική, και στην ψηφιακή οι-

κονομία.
Με αυτό το σκεπτικό, έχω προτείνει εδώ και καιρό την ηλεκτροκίνηση
των αστικών λεωφορείων και των ταξί
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είχα συμπληρώσει την πρότασή μου με την
αξιοποίηση των τουριστικών λεωφορείων στο μεσοδιάστημα, ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα συνωστισμού στις αστικές συγκοινωνίες, τα
οποία ενισχύουν τη διασπορά του
Covid-19 και επιτρέπουν στην αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται όσο πρέπει για την υγεία των μη προνομιούχων συμπολιτών μας.
Η κυβέρνηση επέλεξε να αντιμετωπίσει προσωρινά το πρόβλημα των αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη με την προμήθεια παλαιών λεωφορείων ντίζελ από τη Γερμανία.
Πρόκειται για επιλογή σε βάρος της
πράσινης μετάβασης. Αρκεί να σκεφτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ατμοσφαιρική ρύπανση που απειλεί την

υγεία των κατοίκων της Θεσσαλονίκης. Η επιλογή υπέρ του ντίζελ –το
οποίο κυριολεκτικά σκοτώνει σε αστικό περιβάλλον– είναι σε εντελώς
λάθος κατεύθυνση. Επίσης, η πρότασή μου για την αξιοποίηση των τουριστικών λεωφορείων –τα οποία στερούνται μεταφορικού έργου λόγω της
κρίσης στον τουρισμό– έμεινε αναξιοποίητη με το σκεπτικό ότι τα μεταχειρισμένα λεωφορεία με κινητήρα
ντίζελ θα έλυναν το πρόβλημα πριν
από τα Χριστούγεννα του 2020. Βρισκόμαστε στον Απρίλιο του 2021 και
ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί.
Κατά την άποψή μου, η ποιότητα του
επιτελικού κράτους δεν κρίνεται τόσο
από το αν κάνει λάθη –θεωρώ τα λάθη
αναπόφευκτα για όλους– όσο από το
αν μπορεί να τα διορθώσει.
Η τρίτη μου πρόταση για τη βελτίωση
της στρατηγικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση έχει να κάνει με τη στροφή
180 μοιρών υπέρ της ηλεκτροκίνησης
των λεωφορείων και των ταξί στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Η στροφή υπέρ της ηλεκτροκίνησης
θα εξουδετερώσει την απειλή του ντίζελ –τα ταξί λειτουργούν με κινητήρες ντίζελ εικοσαετίας–, θα βελτιώσει
την ποιότητα ζωής στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα και θα δημιουργήσει τη
βάση για τη γρήγορη ανάπτυξη της υποδομής στην οποία στηρίζεται η ηλεκτροκίνηση.
Το κυριότερο, η ηλεκτροκίνηση στα
λεωφορεία και στα ταξί της Αθήνας

07
και της Θεσσαλονίκης θα δημιουργήσει τις βάσεις για την ανάπτυξη
νέου τύπου βιομηχανιών στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης. Ένα από
τα βασικά μειονεκτήματα της Ελλάδας είναι η έλλειψη αξιόλογης εσωτερικής αγοράς, ικανής να προσελκύσει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών.
Η διαφορά με την Τουρκία είναι διδακτική.
Η Volkswagen απέσυρε το ενδιαφέρον της για μια επένδυση ύψους 2
δισ. ευρώ στην Τουρκία ύστερα από
την εισβολή τουρκικών στρατευμάτων στις περιοχές των Κούρδων στη
Συρία. Εκδήλωσε όμως ενδιαφέρον
για ανάλογη επένδυση, με έμφαση
στην ηλεκτροκίνηση, η αυτοκινητοβιομηχανία Ford. Στην Ελλάδα το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι συνήθως
θεωρητικό και αφορά επιχειρήσεις
με σχετικά περιορισμένο δυναμικό.
Με τη στροφή στην ηλεκτροκίνηση
μπορούμε να δημιουργήσουμε μια
αρκετά σημαντική εσωτερική αγορά
που θα διευκολύνει σοβαρούς ξένους
επενδυτές σε αποφάσεις υπέρ της ελληνικής οικονομίας.

Ευκαιρία για brain gain
Η τέταρτη πρότασή μου για βελτίωση της στρατηγικής που ακολουθείται έχει σχέση με τη διευκόλυνση του
brain gain.
Τα προβλήματα που δημιούργησε η
πανδημία έχουν οδηγήσει στη μαζική
επιστροφή νέων εργαζομένων από
τις αναπτυγμένες χώρες, στις οποίες
είχαν βρει απασχόληση, στις χώρες
προέλευσής τους. Η πανδημία έκανε
την καθημερινότητα και το περιβάλλον στο οποίο εργάζονταν πολύ πιο
δύσκολα και διαπίστωσαν ότι χωρίς
οικογενειακή υποστήριξη και κοινωνική διασύνδεση δεν άξιζε να συνεχίσουν.
Η κυβέρνηση οφείλει να απευθυνθεί
σε όσους έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία και να τους δώσει τη δυνατότητα
να ενισχύσουν τη δημιουργική προσπάθεια στα ΑΕΙ, στην έρευνα, στην
τεχνολογία, σε επιλεγμένες δημόσιες
υπηρεσίες και φυσικά στον ιδιωτικό
τομέα.
Το κέρδος μας μπορεί να είναι διπλό.
Όχι μόνο παίρνουμε πίσω την επένδυση που κάναμε στη μόρφωση
αυτών των ικανών ατόμων αλλά μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τις επαγγελματικές τους γνώσεις και την ειδίκευση.
Από το brain drain μπορούμε να πε-
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Η πανδημία μάς προσφέρει την
ευκαιρία να οργανώσουμε ένα
μεγάλης κλίμακας brain gain.

ράσουμε σε ένα εντυπωσιακό brain
gain.
Το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικό και πολιτικό. Στο Μαξίμου, το κυβερνητικό
επιτελείο διαπιστώνει ότι η κυβερνητική πολιτική αντιμετωπίζεται αρνητικά από τους νέους μέχρι 34 ετών.
Είχα επισημάνει ότι η απόφαση για
τη δημιουργία πανεπιστημιακής αστυνομίας ήταν λάθος επιλογή σε
λάθος χρονική στιγμή, που θα προκαλούσε μια εύκολη αντισυσπείρωση σε
βάρος της κυβέρνησης. Είχα αντιπροτείνει τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ
που θα δίνονται κάθε χρόνο για τους
ειδικούς φρουρούς της πανεπιστημιακής αστυνομίας να χρηματοδοτούν,
μαζί με άλλα, πολλαπλάσια ποσά, το
brain gain υπέρ των ΑΕΙ και γενικότερα.
Το πρόβλημα της κυβέρνησης δεν
είναι η ισοπεδωτική αντιπολίτευση
που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο να κερδίσει την εμπιστοσύνη διαφόρων επαγγελματικών και κοινωνικών στρωμάτων και ιδιαίτερα της νεολαίας. Ο
Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι
σε θέση, με τις κατάλληλες κινήσεις,
να στερεί από την αντιπολίτευση τον
κοινωνικό χώρο στον οποίο προσπαθεί να αναπτύξει την πολιτική της.
Πρέπει να επαναλάβει τις επιτυχίες
του παρελθόντος σε πιο δύσκολες
συνθήκες.
Οι προτάσεις που διατυπώνω δίνουν
προτεραιότητα στις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών. Η ενίσχυση του ΕΣΥ και του
εκπαιδευτικού συστήματος με κονδύλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας, η στροφή των αστικών συγκοινωνιών και των ταξί στην
ηλεκτροκίνηση, η οργάνωση ενός μεγάλης κλίμακας brain gain, δεν βοηθούν μόνο την οικονομία αλλά βελτιώνουν και τις σχέσεις εξουσίας και
κοινωνίας.

Ιδιωτικό χρέος, δεύτερη
ευκαιρία
Η πέμπτη πρότασή μου για τη βελτίωση της κυβερνητικής στρατηγικής
αφορά την αντιμετώπιση του προβλή-
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ματος του ιδιωτικού χρέους και την
οργάνωση της λεγόμενης δεύτερης
ευκαιρίας. Στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στηρίζω την πρόταση Στουρνάρα
για δημιουργία bad bank και
την οργάνωση ευρωπαϊκού
τύπου δεύτερης ευκαιρίας
στην Ελλάδα.
Η κυβέρνηση φαίνεται,
προς το παρόν, να κρατάει
αποστάσεις από την πρόταση Στουρνάρα. Φαίνεται
να την προβληματίζει το κόστος της για το Δημόσιο και οι
ενδεχόμενες αντιδράσεις των σοβαρών επενδυτών του εξωτερικού που
μέσα από την κρίση του 2015 απέκτησαν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στο
τραπεζικό μας σύστημα.
Στην αντίληψη των περισσότερων
κυβερνητικών παραγόντων η δεύτερη ευκαιρία που προβάλλει η κυβέρνηση ισοδυναμεί με παροχή νέων
ευκολιών πληρωμής στους υπερχρεωμένους που αποδεδειγμένα δεν
μπορούν να πληρώσουν. Στην Ε.Ε. η
δεύτερη ευκαιρία στηρίζεται στην απαλλαγή αυτών που οδηγήθηκαν σε
αδιέξοδο, χωρίς φυσικά να υπάρχει
δόλος στη συμπεριφορά τους, από τις
υποχρεώσεις που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, για να μπορέσουν στη
συνέχεια να επιστρέψουν στον επαγγελματικό στίβο.
Το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους έχει
αποκτήσει τεράστιες διαστάσεις και ο
τρόπος αντιμετώπισής του θα προσδιορίσει, σε μεγάλο βαθμό, τις οικονομικές εξελίξεις.
Αντιλαμβάνομαι ότι η πέμπτη πρότασή μου είναι η πιο δύσκολη στην εφαρμογή και μπορεί να προκαλέσει
τις μεγαλύτερες αντιδράσεις από τους
ευρωπαϊκούς θεσμούς. Θεωρώ ότι η
κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει
στην εφαρμογή των τεσσάρων πρώτων στους αμέσως επόμενους μήνες
και να ασχοληθεί με την επεξεργασία
και την εφαρμογή της πέμπτης πρότασης το καλοκαίρι, όταν θα έχουμε
τα πρώτα πολύ καλά νέα για την πανδημία και την οικονομία και θα έχουν
βελτιωθεί το κλίμα και η προοπτική.

Νότης
Μαριάς, πρόεδρος

του κόμματος Ελλάδα Ο άλλος δρόμος

«Το παντεσπάνι
του Ταμείου Ανάκαμψης
προορίζεται
για τις βιομηχανίες
του πλούσιου Βορρά»
ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΗ

Τ

ην εκτίμηση ότι, σε αντίθεση με τη διαχείριση του
σχεδίου Μάρσαλ από τη
μεταπολεμική Ουάσινγκτον, η Γερμανία του
2021 δεν είναι large στη
διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης
κάνει ο καθηγητής Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης και πρόεδρος του κόμματος Ελλάδα - Ο άλλος δρόμος, Νότης Μαριάς.
Ο κ. Μαριάς σημειώνει ότι οι σκληροί
μερκελικοί όροι λειτουργίας του Τα-

μείου τελικά αφήνουν ψίχουλα στους
local μνημονιακούς συνεργάτες της
Γερμανικής Ευρώπης.
Πριν από λίγες μέρες συστάθηκε η
δεύτερη προκαταρκτική επιτροπή για
υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολιτική
δίωξη ή αποτέλεσμα της αλαζονείας
των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ;
Ανεξάρτητα από τα πραγματικά αίτια
που οδήγησαν στη νέα αυτή σύγκρουση
των δύο συστημικών μονομάχων ΝΔ
και ΣΥΡΙΖΑ, το μείζον είναι ότι και η σύ-
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γκρουση αυτή δεν αναμένεται να λύσει
το κυρίαρχο πολιτικό ζήτημα, που είναι
η ρυμούλκηση των ΜΜΕ από την εκάστοτε κυβέρνηση με στόχο την πλήρη φίμωση όσων δεν συμμορφώνονται προς
τας υποδείξεις, όπως συνέβη και με το
κίνημά μας Ελλάδα - Ο άλλος δρόμος,
το οποίο συστηματικά αποκλείστηκε τα
τελευταία χρόνια από τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης της χώρας μας.
Βρήκε την Ελλάδα αναβαθμισμένη η
200ή επέτειος της Επανάστασης;
Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση
του 1821 ενάντια στον τουρκικό ζυγό, ο
αγώνας για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή
κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη
συνεχίζεται, καθώς η χώρα μας βρίσκεται υπό καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας στο πλαίσιο της Ε.Ε. και οι
δανειστές έχουν υποθηκεύσει μέσω
του υπερταμείου τη δημόσια περιουσία μέχρι το 2114.
Πόσο επιτυχή κρίνετε την αντιμετώπιση της πανδημίας;
Η κυβέρνηση έπεσε θύμα της αυταρέσκειάς της λόγω των επιδόσεών της
κατά την πρώτη φάση της πανδημίας,
με αποτέλεσμα να επαναπαυτεί και να
χάσει πολύτιμο χρόνο από τον Ιούνιο του
2020 και εντεύθεν για αξιοποίηση των
ευρωπαϊκών κονδυλίων προκειμένου
να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Σε αντίθεση με το Βέλγιο και την
Πορτογαλία, που ενθυλάκωσαν 7,8 δισ.
ευρώ και 5,9 δισ. ευρώ αντίστοιχα από
το πρόγραμμα SURE, η κυβέρνηση ζήτησε και πήρε μόνο 2,7 δισ. ευρώ, χάνοντας σημαντικούς πόρους που ήταν
απαραίτητοι το καλοκαίρι για τη δημιουργία επιπλέον κλινών ΜΕΘ, αγορά
νοσοκομειακού εξοπλισμού και πρόσληψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Και μόνο μετά την
κριτική που της ασκήθηκε, και από την
πλευρά μας, ξύπνησε και κατάφερε να
πάρει προ ημερών επιπλέον 2,5 δισ.
ευρώ από το πρόγραμμα SURE, χάνοντας όμως πολύτιμο χρόνο. Αλλά και
σε επίπεδο αξιοποίησης άλλων ευρωπαϊκών κονδυλίων η κυβέρνηση υστέρησε έναντι της Πορτογαλίας, η οποία
ήδη από τον Νοέμβριο μοίρασε δωρεάν 100.000 Η/Υ, με το ελληνικό υπουργείο Παιδείας να δρομολογεί το
voucher των 200 ευρώ για αγορά Η/Υ
τις επόμενες ημέρες.

συνέντευξη

Καθώς η Άγκυρα στην πενταμερή θα επιδιώξει τη
δημιουργία δύο κρατών στην Κύπρο, γεγονός απαράδεκτο για Αθήνα και Λευκωσία, είναι προφανές
ότι αναμένεται περαιτέρω όξυνση των σχέσεων
Ελλάδας-Τουρκίας.
Στις δημοσκοπήσεις δείχνει να μην
είναι πειστική η προσέγγιση της αντιπολίτευσης…
Παρά τα λάθη της κυβέρνησης, όχι μόνο
σε σχέση με τον χειρισμό των συνεπειών της πανδημίας αλλά και σε σχέση
με την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας, ιδίως την εποχή που το
Ορούτς Ρέις έκανε πάρτι επί μήνες σε
ύδατα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας,
όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τα
κόμματα της αντιπολίτευσης αδυνατούν
να καρπωθούν πολιτικά τις κυβερνητικές αβελτηρίες. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι δεν ασκούν σοβαρή προγραμματική αντιπολίτευση η οποία να
στηλιτεύει τις κυβερνητικές αδυναμίες
και ταυτόχρονα να προτείνει έναν άλλον
δρόμο για την αντιμετώπιση των τεράστιων εθνικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Πατρίδα
μας. Είναι προφανές ότι ο ελληνικός
λαός αναζητά ένα πειστικό πρόγραμμα
εξόδου από την κρίση που προκάλεσε η
πανδημία, με σαφή ορόσημα αλλά και
οράματα. Εμείς, ως Ελλάδα - Ο άλλος
δρόμος, θεωρούμε ότι η Πατρίδα μας
πρέπει να επιδιώξει μετά τη λήξη της
πανδημίας μια ειδική σχέση εντός Ε.Ε.
και Ευρωζώνης, με ειδικές ρυθμίσεις
και εξαιρέσεις, προκειμένου να μπορέσει να ανασάνει η ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρούμε την
ανασυγκρότηση του Αντιμνημονιακού
Πατριωτικού Δημοκρατικού Κέντρου
με στόχο την πολιτική και εκλογική συμπόρευση.
Τι πρέπει να περιμένουμε από την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου
Ανάκαμψης;
Τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης
επικεντρώνονται στην ψηφιακή οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη με

έμφαση στην ενέργεια. Αυτό σημαίνει
ότι στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος
των επιχορηγήσεων θα επιστρέψει στις
πλούσιες και βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες του Βορρά για αγορά νέων
τεχνολογιών, λογισμικού (software), εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς
και μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως
ανεμογεννήτριες, ηλιακά πάνελ, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σταθμοί φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων, μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων κ.λπ. Επομένως, μέσα από κανόνες λειτουργίας
του Ταμείου Ανάκαμψης κομμένους και
ραμμένους στα μέτρα του Βερολίνου,
τα σχετικά κονδύλια, παρότι ένα μεγάλο
τμήμα τους χορηγείται στις οικονομίες
του Νότου, σε τελική ανάλυση θα επιστρέψουν στις οικονομίες του Βορρά,
απ’ όπου οι Νότιοι θα αγοράσουν τον
σχετικό μηχανολογικό εξοπλισμό και
τις τεχνολογίες για πράσινες επενδύσεις. Επίσης, σύμφωνα με εκτιμήσεις
μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναμένεται να χρηματοδοτηθούν και οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.
Για τον λόγο αυτόν γερμανικές και αμερικανικές πολυεθνικές έπιασαν πρώτο
τραπέζι πίστα για το ξεκοκάλισμα των
ελληνικών κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, κάνοντας
τους «τζάμπα μάγκες επενδυτές» με
ξένα κόλλυβα.
Είναι βάσιμη η ανησυχία ότι ενδέχεται
να έχουν την τύχη παλαιότερων προγραμμάτων, όπως του σχεδίου Μάρσαλ;
Όπως έχει ήδη αποδειχθεί, το σχέδιο
Μάρσαλ, αντί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία σημαντικών υποδομών, μεγάλο
μέρος του πήγε στις τσέπες ημετέρων
ως ένα αντίδωρο για τη ρυμούλκηση
της ελληνικής κοινωνίας στο άρμα της
Δύσης. Έτσι, η Ουάσινγκτον έκανε τα
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στραβά μάτια στην κατασπατάληση των
αμερικανικών κονδυλίων, μια και η ντόπια ελίτ ήταν άμεσα προσηλωμένη στα
βασικά πολιτικά ορόσημα του τότε Ψυχρού Πολέμου. Από την άλλη πλευρά,
στα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης
περιλαμβάνεται η νομιμοφροσύνη της
Ελλάδας στην Ευρωζώνη και η εφαρμογή των σκληρών μνημονιακών όρων
της απόφασης του Eurogroup της 22ας
Ιουνίου 2018 για ιδιωτικοποιήσεις, αλλαγές σε ασφαλιστικό, εργασιακά και
κόκκινα δάνεια. Καθώς όμως, σε αντίθεση με τη μεταπολεμική Ουάσινγκτον, το Βερολίνο δεν είναι large, οι
σκληροί μερκελικοί όροι λειτουργίας
του Ταμείου Ανάκαμψης τελικά αφήνουν ψίχουλα στους local μνημονιακούς συνεργάτες της Γερμανικής Ευρώπης, με το παντεσπάνι να προορίζεται για τις βιομηχανίες του πλούσιου
Βορρά, όπου θα καταλήξουν τα κονδύλια που θα διατεθούν στην καταναλωτική ελληνική οικονομία.
Τι σημαίνει η όξυνση των σχέσεων
ΗΠΑ-Ρωσίας για την Ελλάδα;
Το περίφημο «America is back» του
Τζο Μπάιντεν πολύ απλά σημαίνει «Cold
War is back». Επομένως, καθώς η όξυνση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας θα
εντείνεται, η Ουάσινγκτον θα απαιτεί
πλήρη ευθυγράμμιση της Αθήνας με
τα αμερικανικά σχέδια, γεγονός που θα
έχει ως αποτέλεσμα ασφυκτικές πιέσεις
προς την κυβέρνηση κάθε φορά που
θα προσπαθεί να βγει από τη «στρούγκα των ΗΠΑ». Επιπλέον, η Ουάσινγκτον είναι βέβαιο ότι θα απαιτήσει
στρατιωτικές διευκολύνσεις, πάντοτε
τζάμπα εννοείται, καθώς και μεγαλύτερη εμπλοκή των ελληνικών ενόπλων
δυνάμεων σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ
στα όρια της Ουκρανίας και ιδίως στη
Μαύρη Θάλασσα, όπως ήδη διεμήνυσε
με το μήνυμά του για την 25η Μαρτίου
ο Αμερικανός πρόεδρος.
Τι σημασία θα έχει η πενταμερής για
το Κυπριακό στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις;
Το Κυπριακό ήταν, είναι και θα είναι καταλύτης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Καθώς λοιπόν η Άγκυρα στην πενταμερή
θα επιδιώξει τη δημιουργία δύο κρατών
στην Κύπρο, γεγονός απαράδεκτο για
Αθήνα και Λευκωσία, είναι προφανές
ότι αναμένεται περαιτέρω όξυνση των
σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας.
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Η πανδημία καταλύτης
εξελίξεων με μεγάλη
κερδισμένη, προς
το παρόν, την Κίνα.

Ε.Ε. - ΚΊΝΑ:

ΔΎΣΚΟΛΗ ΣΧΈΣΗ ΣΕ ΠΛΉΡΗ
ΕΞΈΛΙΞΗ
Οι Βρυξέλλες μεταξύ αμερικανικής ηγεμονίας και κινεζικής ισχύος.

Ο

ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

ι σχέσεις Ε.Ε.-Κίνας
αναπτύσσονταν δυναμικά εδώ και μία
δεκαετία. Κινητήρια
δύναμη είναι η παγκοσμιοποίηση των
ευρωπαϊκών οικονομιών και η εκπληκτική
άνοδος της κινεζικής οικονομίας.
Οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών
και των κυβερνήσεων υπογραμμίζουν στις
αναλύσεις τους ότι η Κίνα είναι ταυτόχρονα συνεργάτης, ανταγωνιστής και στρατηγικός αντίπαλος.
Συνεργάτης, γιατί τα οικονομικά μεγέθη
της Κίνας είναι εντυπωσιακά και δεν υπάρχει πρόβλημα παγκόσμιων διαστάσεων
που να μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς τη
συμβολή της Κίνας. Για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι η κινεζική οικονομία είναι υπεύθυνη για το 25% των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο ε-

πίπεδο. Οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. δείχνουν στην
κατεύθυνση της Κίνας, παρουσιάζοντας
την οικονομία της ως τον μεγαλύτερο ρυπαντή στον κόσμο. Οι Κινέζοι, από την
πλευρά τους, τονίζουν ότι ο υπολογισμός
στη συμβολή της ρύπανσης κατά κεφαλήν
–ανάλογα με τον πληθυσμό– δίνει άνετη
πρωτιά στις ΗΠΑ.
Ανταγωνιστής, γιατί η κινεζική οικονομία
ενισχύει συνεχώς τη συγκριτική της θέση
σε βάρος των ΗΠΑ και κυρίως της Ε.Ε.
Στρατηγικός αντίπαλος, γιατί το κινεζικό
πολιτικό σύστημα δεν έχει εξελιχθεί σύμφωνα με τις επιδιώξεις της Δύσης, η οποία
εκτιμούσε ότι η οικονομική ανάπτυξη και
η παγκοσμιοποίηση θα δημιουργούσαν
τις προϋποθέσεις για χαλάρωση του πολιτικού ελέγχου από το Κ.Κ. Κίνας και τους
μηχανισμούς του.
Η Κίνα αντιμετωπίζεται πλέον ως στρατηγικός αντίπαλος από την Ε.Ε., γιατί ενι-

σχύει την επιρροή της στην ευρύτερη περιοχή της, ενώ μέσα από την οικονομική
επιτυχία της και το τεράστιο πρόγραμμα επενδύσεων που στηρίζει σε όλο τον κόσμο,
στα πλαίσια της οικονομικής της επέκτασης (Belt & Road Initiative), προβάλλει
ένα μοντέλο οργάνωσης και ανάπτυξης εντελώς διαφορετικό και ευθέως ανταγωνιστικό προς το δυτικό.

Μεγαλύτερο ειδικό βάρος
Οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν ενισχύσει το
ειδικό βάρος της Κίνας στην πολιτική και
την οικονομία της Ε.Ε.
Το πέρασμα των ΗΠΑ από την προεδρία
Τραμπ στην προεδρία Μπάιντεν φέρνει
μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο στρατηγικής.
Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να θεωρούν την
Κίνα βασικό στρατηγικό τους αντίπαλο,
αλλά αντιμετωπίζουν το θέμα με διαφορετικό τρόπο.

Ο Τραμπ, πιστός στο «πρώτα η Αμερική»,
προωθούσε την αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας σε ζητήματα οικονομίας, τεχνολογίας,
άμυνας και γενικότερης επιρροής, αδιαφορώντας για τη στάση των Ευρωπαίων και
άλλων δυτικών χωρών. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε ανοίξει εμπορικό πόλεμο με
την Κίνα, προχωρώντας ταυτόχρονα σε εμπορική αντιπαράθεση με την Ε.Ε.
Ο Μπάιντεν αντιλαμβάνεται ότι οι ΗΠΑ
δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνες
τους με την ενισχυμένη Κίνα και επιδιώκουν την αναβίωση αυτού που αποκαλούσαμε Δυτική Συμμαχία.
Το μήνυμα προς τις Βρυξέλλες και τις
άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι
σαφές. Η Ουάσινγκτον απαιτεί έμπρακτη
ευρωπαϊκή συμπαράσταση στην προσπάθειά της να περιορίσει την ανοδική δυναμική της Κίνας στον σύγχρονο κόσμο. Θεωρεί τη συμπαράσταση αυτή το βασικό
κριτήριο που θα επηρεάσει την εξέλιξη
της ευρωατλαντικής σχέσης. Αν δηλαδή η
Ε.Ε. θα υποστηριχθεί στις επιδιώξεις της
από τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την
ευρωπαϊκή ασφάλεια, ή θα συνεχιστεί η υποβάθμιση των ευρωατλαντικών σχέσεων,
όπως κατά την τετραετή προεδρία Τραμπ.

Ο νικητής της πανδημίας
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο η Κίνα αποκτά μεγαλύτερο ειδικό βάρος στις ευρωπαϊκές αποφάσεις είναι η αποτελεσματική
αντιμετώπιση της πανδημίας. Η πανδημία
του Covid-19 ξεκίνησε από την Κίνα. Ενώ
πολλοί αναλυτές θεωρούσαν ότι μπορούσε
να θέσει σε δοκιμασία ακόμη και τη σταθερότητα του κομμουνιστικού συστήματος, τελικά το αποτέλεσμα ήταν το ακριβώς
αντίθετο.
Το κομμουνιστικό καθεστώς αντιμετώπισε με υποδειγματικό τρόπο την πανδημία, στη βάση ενός συνδυασμού σκληρής
πειθαρχίας και αξιοποίησης των τεράστιων
δυνατοτήτων της κινεζικής οικονομίας και
της ψηφιακής τεχνολογίας.
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της
πανδημίας επέτρεψε στην Κίνα να επιστρέψει σε χρόνο-ρεκόρ στην οικονο-
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μική ανάπτυξη. Έτσι, σύμφωνα με προσωρινές εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οικονομία της Κίνας αναπτύχθηκε
με ρυθμό 2,3% το 2020, ενώ το ΑΕΠ των
ΗΠΑ γνώρισε πτώση 3,6%, της Ευρωζώνης
7,4% και στο σύνολό της η παγκόσμια οικονομία υπέστη μια πτώση 4,3% το 2020.
Το 2020 η Κίνα ενίσχυσε θεαματικά τη συγκριτική της θέση έναντι των ΗΠΑ και ιδιαίτερα της Ε.Ε. Οι περισσότεροι αναλυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι και το
2021 θα είναι χρονιά της κινεζικής οικονομίας, με αύξηση του ΑΕΠ, ανάλογα με το
σενάριο, από 6,5% έως 7,5%.
Οι Κινέζοι έχουν ελέγξει απόλυτα την πανδημία με την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων και πριν από την ανάπτυξη του εμβολιαστικού τους προγράμματος. Αντί για αμφισβήτηση της πολιτικής νομιμοποίησης
του καθεστώτος, έχουμε μια ευρύτατη έγκριση από τους πολίτες του τρόπου με τον
οποίο αντιμετώπισε την πανδημία και ένα
αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας για το εξαιρετικό αποτέλεσμα της προσπάθειας.
Η επιτυχία της Κίνας σε σχέση με τον
Covid-19 τής επέτρεψε να αναπτύξει τη λεγόμενη «διπλωματία της πανδημίας», στηρίζοντας την προσπάθεια άλλων χωρών, να
ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συγκριτική θέση της οικονομίας της και να προβάλει το κινεζικό μοντέλο πολιτικής και
κοινωνικής οργάνωσης σε όλο τον κόσμο.
Η Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη να λάβει υπόψη
της τον ενισχυμένο ρόλο της Κίνας και να
βρει τρόπο να συμπαραταχθεί με τις ΗΠΑ
στην προσπάθεια περιορισμού της κινεζικής ανόδου, ως προϋπόθεση για μια νέα
δημιουργική περίοδο στις ευρωατλαντικές
σχέσεις.

Οικονομικός γιγαντισμός
Είναι γνωστό ότι η διπλωματία της Ε.Ε.
είναι κυρίως οικονομική. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινή
πολιτική για τις εξωτερικές σχέσεις και την
άμυνα και στον πρωταγωνιστικό ρόλο της
Γερμανίας, η οποία θεωρείται από τους περισσότερους αναλυτές πρωταγωνίστρια
στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, αλλά
με δευτερεύοντα ρόλο σε ό,τι αφορά την
πολιτικο-στρατιωτική επιρροή.
Είναι λογικό, λοιπόν, η Ε.Ε. να σέβεται τον
οικονομικό γιγαντισμό της Κίνας, ο οποίος
εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους.
Το 2020 ήταν η πρώτη χρονιά κατά την
οποία οι εμπορικές συναλλαγές της Ε.Ε. με
την Κίνα ξεπέρασαν τις εμπορικές συναλλαγές της Ε.Ε. με τις ΗΠΑ.
Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την Κίνα αυξήθηκαν σε σχέση με το 2019 κατά 2,2%,
ενώ οι εισαγωγές από την Κίνα αυξήθηκαν
κατά 5,6%. Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν το 2020 κατά
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Το 2020 η Κίνα αναδείχθηκε πρώτος εμπορικός
εταίρος της Ε.Ε., αφήνοντας, για πρώτη φορά,
τις ΗΠΑ στη 2η θέση.

8,2% και οι ευρωπαϊκές εισαγωγές από τις
ΗΠΑ έπεσαν κατά 13,2%.
Αυτές οι αυξομειώσεις έφεραν την ιστορική πρωτιά στις εμπορικές συναλλαγές
Ε.Ε.-Κίνας. Πρέπει επίσης να σημειωθεί
ότι η Κίνα διατηρεί εντυπωσιακό πλεόνασμα στις συναλλαγές της με την Ε.Ε. και
ακόμη μεγαλύτερο στις συναλλαγές της με
τις ΗΠΑ.
Συνολικά, πάντως, η αλληλεξάρτηση της
ευρωπαϊκής και της αμερικανικής οικονομίας είναι πολύ μεγαλύτερη από την αλληλεξάρτηση της ευρωπαϊκής και της κινεζικής οικονομίας. Αυτό οφείλεται στις εξαγωγές και εισαγωγές υπηρεσιών, που είναι
πολύ πιο αναπτυγμένες μεταξύ της Ε.Ε. και
των ΗΠΑ, όπως και στις κολοσσιαίες αμερικανικές επενδύσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Με βάση τα στοιχεία του 2019, οι
εξαγωγές-εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ έφτασαν τα 1,1
τρισ. δολάρια, με την Ε.Ε. να έχει 184 δισ.
δολάρια πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο
και τις ΗΠΑ να έχουν πλεόνασμα 54 δισ.
δολάρια στο ισοζύγιο υπηρεσιών και συνολικά έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών με την Ε.Ε. 130 δισ. δολάρια.
Η οικονομική επιτυχία της Κίνας τρέφει
τις φιλοδοξίες της ηγεσίας της. Ο πρόεδρος της χώρας, Σι Τζινπίνγκ, έχει θέσει ως
στόχο τον διπλασιασμό του ΑΕΠ της μέχρι
το 2035 και τον εκτοπισμό των ΗΠΑ από

τη θέση της μεγαλύτερης οικονομίας στον
κόσμο.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομολόγων
της Bank of America, η κινεζική οικονομία
θα εκτοπίσει την αμερικανική από την παγκόσμια πρωτιά το 2027 ή το 2028.
Δικαιολογημένο προβληματισμό προκαλεί στην Ε.Ε. και η ενίσχυση της θέσης της
Κίνας στην ψηφιακή οικονομία. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι οι κινεζικές επιχειρήσεις έχουν φύγει μπροστά στην τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς
(5G).
Εκτιμάται ότι η τεχνολογία 5G θα δημιουργήσει πρόσθετη ανάπτυξη της τάξης των 1,3
τρισ. δολαρίων μέχρι το 2030, με μεγάλες
κερδισμένες τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Έλλειψη συνοχής
Η Ε.Ε. δυσκολεύεται να απαντήσει στην
κινεζική πρόκληση, γιατί δεν έχει τον αναγκαίο δυναμισμό και κυρίως τη συνοχή.
Αν μελετήσουμε τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές το 2020, με βάση τις προσωρινές
εκτιμήσεις της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, παρατηρούμε σημαντικές διαφορές, οι οποίες εξηγούν τις πολιτικές διαφοροποιήσεις.
ΟΙ εξαγωγές της Γερμανίας προς την Κίνα
ήταν 96,4 δισ. ευρώ το 2020, με τη Γαλλία
να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με εξαγωγές 17,4 δισ., την Ολλανδία στην τρίτη θέση
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με 15,6 δισ. και την Ιταλία στην τέταρτη
θέση με 12,8 δισ. ευρώ. Είναι φανερό ότι
όταν μιλάμε για ευρωπαϊκές εξαγωγές στην
Κίνα μιλάμε κυρίως για γερμανικές.
Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα ήταν
το 2020 μόλις 855 εκατ. ευρώ, με τις εισαγωγές μας από την Κίνα να είναι πολλαπλάσιες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται διμερές εμπορικό έλλειμμα σε βάρος της Ελλάδας ύψους 2,8 δισ. ευρώ.
Η σημασία της κινεζικής οικονομίας για
τις γερμανικές επιχειρήσεις αναδεικνύεται
και από τη σύγκριση των συνολικών εμπορικών συναλλαγών της Γερμανίας με την
Κίνα, οι οποίες έφτασαν τα 212 δισ. ευρώ το
2020, με τις συνολικές εμπορικές συναλλαγές Γερμανίας-ΗΠΑ, οι οποίες περιορίστηκαν στα 171 δισ. ευρώ.
Ευτυχώς για την Ελλάδα, υπάρχουν άλλοι
τομείς, κυρίως η εμπορική ναυτιλία, όπου
πρωταγωνιστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο,
κερδίζοντας τον σεβασμό των ισχυρών Κινέζων ανταγωνιστών.
Οι τόσο μεγάλες διαφορές στις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα κάνουν εξαιρετικά
δύσκολη την επεξεργασία και εφαρμογή
κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής των «27»
έναντι της Κίνας.
Η Γερμανία θα προσπαθήσει να ισορροπήσει μεταξύ της στρατηγικής σημασίας σχέσης με τις ΗΠΑ και της εντυπωσιακά αναπτυσσόμενης συνεργασίας της με την Κίνα.
Η Συνολική Συμφωνία για τις Επενδύσεις (CAI) που υπεγράφη μεταξύ της Ε.Ε.
και της Κίνας τον Δεκέμβριο του 2020 θεωρήθηκε μια προσπάθεια ενίσχυσης της
διεθνούς οικονομικής θέσης των «27» στο
μεσοδιάστημα της προεδρίας Τραμπ και
Μπάιντεν, προτού προσπαθήσει η Ουάσινγκτον να επιβάλει τη νέα στρατηγική της
στους Ευρωπαίους συμμάχους.
Οι Γερμανοί θεωρούνται οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της συμφωνίας, η οποία,
θεωρητικά τουλάχιστον, θα διευκολύνει
τις μεγάλες ξένες άμεσες επενδύσεις στην
κινεζική οικονομία. Το Πεκίνο, από την
πλευρά του, ολοκλήρωσε τις μεγάλης διάρκειας διαπραγματεύσεις προτού αναλάβει καθήκοντα ο Μπάιντεν, σε μια προσπάθεια να περάσει το μήνυμα στους Ευρωπαίους ότι τους συμφέρει να κινούνται
στα οικονομικά θέματα ανεξάρτητα και αυτόνομα από τις ΗΠΑ.
Η κινεζική ηγεσία αξιοποιεί και τη συνεργασία των «17+1» για να προωθεί τα οικονομικά συμφέροντα της Κίνας στην Ευρώπη,
παίζοντας, ως έναν βαθμό, με τις διαφορές
των Ευρωπαίων εταίρων.
Από τις 17 ευρωπαϊκές χώρες που συνεργάζονται με την Κίνα στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομικής στρατηγικής της,
οι 12 συμμετέχουν στην Ε.Ε. Όπως έδειξε
όμως η διαδικτυακή σύνοδος κορυφής των
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«17+1», ακόμη και μεταξύ των 12, που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική
συνεργασία με την Κίνα, παρατηρούνται
σημαντικές διαφορές. Η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ρουμανία και η Σλοβενία υποβάθμισαν σκόπιμα
τη συμμετοχή τους σε υπουργικό επίπεδο,
ενώ η Κροατία, η Τσεχία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία εκπροσωπήθηκαν σε επίπεδο πρωθυπουργών.
Διπλωματικοί αναλυτές καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι οι χώρες που υποβάθμισαν την εκπροσώπησή τους στη σύνοδο
κορυφής των «17+1», όπου την Κίνα εκπροσώπησε ο ίδιος ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ,
ανησυχούν σε αυτή τη φάση με τη δυναμική έως επεκτατική εξωτερική πολιτική
της Ρωσίας. Γι’ αυτό θέλουν να αποφύγουν
πρωτοβουλίες που μπορούν να προκαλέσουν δυσκολίες συνεννόησης με τις ΗΠΑ,
ενδεχομένως και εξασθένιση της αμερικανικής, νατοϊκής προστασίας έναντι της Ρωσίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πέντε εκτός Ε.Ε.
ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στην
πρωτοβουλία «17+1» είναι η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βόρεια Μακεδονία,
το Μαυροβούνιο και η Σερβία. Η αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στα Δυτικά Βαλκάνια είναι ένας από τους βασικούς λόγους
για τους οποίους η Ε.Ε. επιδιώκει μια σχετικά γρήγορη διεύρυνση προς τα Δυτικά
Βαλκάνια, παρά τα άλυτα προβλήματα και
τις μεγάλες δυσκολίες.

ανάλυση

Ο Μπάιντεν θέτει ως προϋπόθεση την κοινή
αντιμετώπιση της Κίνας για να ενισχύσει τη
διατλαντική σχέση ΗΠΑ-Ε.Ε.

Κυρώσεις δύο κατευθύνσεων
Στην προσπάθειά της να ευθυγραμμιστεί
με τη διπλωματία των ΗΠΑ, αλλά και πιστή
στη δέσμευσή της να στέλνει διεθνώς μηνύματα υπέρ των ανθρωπίνων και δημοκρατικών δικαιωμάτων, η Ε.Ε. προχώρησε
σε συμβολικές κυρώσεις έναντι της Κίνας.
Οι κυρώσεις αφορούν τέσσερις Κινέζους αξιωματούχους, οι οποίοι θεωρείται ότι συμμετέχουν στην καταπάτηση των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων στη Σιντζιάνγκ,
όπως και το αρμόδιο γραφείο δημόσιας ασφάλειας.
Κι ενώ οι Ευρωπαίοι θεωρούσαν ότι με
αυτές τις συμβολικού χαρακτήρα κυρώσεις
μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ΗΠΑ
χωρίς να προκαλέσουν τη δυναμική αντίδραση της Κίνας, το Πεκίνο απάντησε με
δικές του κυρώσεις σε βάρος πέντε ευρωβουλευτών, της υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαίων ακαδημαϊκών που
ειδικεύονται σε ζητήματα της Κίνας.
Παράλληλα, ξεκίνησε καταναλωτικό μποϊκοτάζ σε βάρος ευρωπαϊκών πολυεθνικών
που έχουν ισχυρή παρουσία στην Κίνα,
αλλά θέλησαν να δώσουν εγγυήσεις, κυρίως σε Ευρωπαίους καταναλωτές που
προτιμούν τα προϊόντα τους, ότι δεν αξιο-

ποιούν για την προμήθεια πρώτων υλών
και την παραγωγή τους τις καταπιεστικές
πρακτικές της Κίνας σε βάρος της μουσουλμανικής μειονότητας των Ουιγούρων.
Η κινεζική ηγεσία δείχνει αποφασισμένη
να απαντήσει δυναμικά σε οποιεσδήποτε
ευρωπαϊκές κυρώσεις. Θεωρεί ότι η επίκληση από την πλευρά της Ε.Ε. της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
είναι πολιτική μέθοδος χαμηλού κόστους,
η οποία δεν επηρεάζει τις αποφάσεις τους.
Στην αντίληψη του Κινέζου προέδρου και
των συνεργατών του η Ε.Ε. δεν έχει τη χρηματοπιστωτική και τη στρατιωτική ισχύ
των ΗΠΑ και γι’ αυτό αντιμετωπίζεται σαν
λιγότερο σημαντική δύναμη.
Το πρόβλημα είναι ότι οι κυρώσεις σε
βάρος των ευρωβουλευτών που αποφάσισε το Πεκίνο προκαλούν συσπείρωση
της πλειοψηφίας των ευρωβουλευτών σε
βάρος της Συνολικής Συμφωνίας για τις Επενδύσεις που υπεγράφη τον Δεκέμβριο
του 2020. Χωρίς την έγκρισή της από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η σημαντική
συμφωνία δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ.
Είναι φανερό ότι όταν έρθει η συμφωνία
προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκδηλωθούν αντιθέσεις μεταξύ των

ευρωβουλευτών που υποστηρίζουν μια ισχυρότερη επενδυτική παρουσία των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων –κυρίως
γερμανικών– στην Κίνα και εκείνων που
δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα μηνύματα
υπέρ των ανθρωπίνων και δημοκρατικών
δικαιωμάτων.

Ανάγκη συνεννόησης
Σε κάθε περίπτωση, η ηγεσία της Κίνας αντιδρά σε πρωτοβουλίες που θεωρεί παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας και
σκληραίνει την πολιτική της έναντι της
Ε.Ε. και των ΗΠΑ σε ζητήματα που έχουν
σχέση με τη μεταχείριση των Ουιγούρων,
με την πολιτική οργάνωση του Χονγκ
Κονγκ, τη διεκδίκηση της Ταϊβάν ή την παρουσία –στρατιωτική και οικονομική– στη
Θάλασσα της Νότιας Κίνας.
Οι πρώτες επαφές μεταξύ του Άντονι
Μπλίνκεν, νέου υπουργού Εξωτερικών
των ΗΠΑ, και Κινέζων αξιωματούχων ανέδειξαν μια σκλήρυνση των κινεζικών θέσεων, η οποία είναι ανοιχτή σε ερμηνείες.
Μπορεί να προετοιμάζει το έδαφος για μια
προγραμματισμένη ρήξη ή να οδηγεί στη
συνέχεια σε σκληρές αλλά εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις.
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Το μόνο βέβαιο είναι ότι σε αυτή τη φάση η
πανδημία λειτουργεί σαν επιταχυντής εξελίξεων και ανακατατάξεων, με κερδισμένη,
προς το παρόν, την Κίνα. Το ξέσπασμα της
πανδημίας στην Κίνα δεν οδήγησε σε ένα
νέο Τσερνόμπιλ –την απονομιμοποίηση
του κομμουνιστικού καθεστώτος που προκάλεσε το πυρηνικό ατύχημα στην Ουκρανία το 1986–, αλλά σε ένα νέο Σουέζ.
Όπως το 1956 το Ηνωμένο Βασίλειο και η
Γαλλία διαπίστωσαν την παγκόσμια κυριαρχία των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης και υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν
από τη διώρυγα του Σουέζ, την οποία είχαν
καταλάβει, έτσι η πανδημία απομυθοποίησε, σε μεγάλο βαθμό, τις ΗΠΑ και την
Ε.Ε. Διαπίστωσαν ότι η σημασία τους στον
υπό διαμόρφωση μετα-Covid-19 κόσμο
είναι μικρότερη από αυτήν που επιθυμούν.
Δυσκολεύονται να συνεννοηθούν για να
περιορίσουν την άνοδο της Κίνας. Η τελευταία, όμως, αναπτύσσει δικές της πρωτοβουλίες, όπως είναι η υπογραφή 25ετούς
συμφώνου συνεργασίας με το Ιράν, ανάπτυξη της οικονομικής και ενεργειακής
συνεργασίας με τη Ρωσία, σύσφιξη των εμπορικών σχέσεων με Ιαπωνία, Νότια
Κορέα και Αυστραλία, με τις οποίες συντονίζονται οι ΗΠΑ. Ο υπό διαμόρφωση μεταCovid-19 κόσμος περιλαμβάνει, χωρίς αμφιβολία, τον πρωταγωνιστικό ρόλο της
Κίνας, τον οποίο η ηγεσία της δεν διαπραγματεύεται.
Εντύπωση προκάλεσε η παρέμβαση του
Χένρι Κίσινγκερ σε διαδικτυακή εκδήλωση του βρετανικού ινστιτούτου
Chatham House, η οποία περιείχε μία
προειδοποίηση και μία προτροπή προς την
ηγεσία της Δύσης.
Ο 97χρονος σήμερα Χένρι Κίσινγκερ –αρχιτέκτονας του ανοίγματος των ΗΠΑ στην
Κίνα επί προεδρίας Νίξον πριν από μισό
αιώνα– υπογράμμισε: «Αν δεν καταφέρουμε μια συνεννόηση με την Κίνα, τότε
θα βρεθούμε σε μια κατάσταση ανάλογη
με εκείνη που επικράτησε στην Ευρώπη
παραμονές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
όπου αιωνόβιες συγκρούσεις έβρισκαν μια
άμεση λύση, αλλά κάποια από αυτές ξέφυγε από τον έλεγχο».
Πρόσθεσε ότι τα πράγματα είναι σήμερα
«απείρως πιο επικίνδυνα από το 1914»
λόγω της ύπαρξης όπλων υψηλής τεχνολογίας.
Ο Κίσινγκερ τάχθηκε υπέρ μιας θετικής αντιπαράθεσης με την Κίνα, με το σκεπτικό
ότι οι δυτικές Δημοκρατίες πρέπει να γίνουν αποτελεσματικότερες και ανταγωνιστικότερες αντί να προσπαθούν να περιορίσουν την Κίνα.
Όπως πολύ σωστά είπε: «Η Δύση πρέπει
να πιστέψει στον εαυτό της. Αυτό είναι εσωτερικό μας πρόβλημα, όχι κινεζικό πρόβλημα».

TO 5G
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Κρίσιμη ψηφιακή δεκαετία
για Ε.Ε. και Ελλάδα
Μεγάλες ευκαιρίες, αλλά και δυσκολίες.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

Σ

τα μέσα Μαρτίου του 2021 η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της για
μια «ευρωπαϊκή ψηφιακή δεκαετία».
Με ορίζοντα το 2030 τίθενται φιλόδοξοι
στόχοι από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
προσυπογράφουν τις αναλύσεις σύμφωνα με τις οποίες
το μέλλον θα είναι, σε μεγάλο βαθμό, ψηφιακό.

Σύνθετο στοίχημα
Το στοίχημα της ευρωπαϊκής ψηφιακής μετάβασης είναι
σύνθετο και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια
το αποτέλεσμα.
Πολλά θα εξαρτηθούν από το τι ακριβώς θα κάνει η Ε.Ε.
και τι θα κάνει η Ε.Ε. σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα,
που πρωταγωνιστούν στη διαμόρφωση του ψηφιακού
μέλλοντος.
Η πρόκληση για την Ελλάδα είναι μεγάλη, γιατί, ενώ η
Ε.Ε. οργανώνει τη λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση, εμείς
πρέπει να επιχειρήσουμε ένα ψηφιακό άλμα προς το
μέλλον, αφού η κατάταξή μας στο εσωτερικό της Ε.Ε. σε
ό,τι αφορά τις ψηφιακές μας επιδόσεις δεν είναι ικανοποιητική. Επομένως, όχι μόνο πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε στην ψηφιακή μετάβαση της Ε.Ε. αλλά πρέπει

Δύσκολη η συνεννόησημε
τον Μπάιντεν λόγω της κυριαρχίας
των αμερικανικών ψηφιακών
κολοσσών στην Ε.Ε.
να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε τη συγκριτική μας
θέση.
Διαφορετικά, θα είμαστε από τους χαμένους στον νέο
διεθνή καταμερισμό της εργασίας, ο οποίος θα προκύψει στη μετά την πανδημία περίοδο. Διαφαίνονται ήδη
σημαντικές αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία,
με τον Covid-19 να λειτουργεί σαν επιταχυντής στην
πορεία προς το ψηφιακό μέλλον.

Οι στόχοι της δεκαετίας

Κατά τη διάρκεια της ψηφιακής δεκαετίας θα προωθηθούν οι ακόλουθοι στόχοι: η απόκτηση και βελτίωση
των ψηφιακών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών, το πέρασμα της ψηφιοποίησης στις

δημόσιες υπηρεσίες με αποτελεσματικό και φιλικό προς
τον πολίτη τρόπο και η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων
για να ενισχύσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους στα
πλαίσια της ψηφιακής παγκοσμιοποίησης.
Οι κανόνες που θέτει η Ε.Ε. για την ψηφιακή μετάβαση
είναι σωστοί, αλλά δεν είναι εξασφαλισμένη η εφαρμογή
τους.
Οι αγορές πρέπει να είναι ανοιχτές και ανταγωνιστικές.
Αυτό σημαίνει ότι ο ψηφιακός γιγαντισμός και το σχετικό
ολιγοπώλιο πρέπει να τεθούν υπό έλεγχο.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες να καινοτομούν, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους. Αυτό εύκολα
διατυπώνεται αλλά δύσκολα μετατρέπεται σε πράξη,
γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι πολύ
μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που χαρακτηρίζουν
την οργάνωση της ελληνικής οικονομίας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα προσαρμογής στην ψηφιακή
εποχή.
Η Ε.Ε. επιδιώκει την ψηφιοποίηση με βάση τις ανοιχτές
κοινωνίες, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Απορρίπτει τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών
ως εργαλεία παρακολούθησης και καταστολής.
Οι όροι ανταγωνισμού στις ψηφιακές αγορές πρέπει
να είναι ισότιμοι. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
πρέπει να είναι εξασφαλισμένη. Η ελευθερία στο
διαδίκτυο πρέπει να είναι κατοχυρωμένη, χωρίς
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παραβίαση της ιδιωτικότητας.
Η απαρίθμηση των βασικών στόχων και των αρχών
για την ψηφιοποίηση αναδεικνύει τη μεγάλη απόσταση
που υπάρχει μεταξύ της ευρωπαϊκής θεωρίας και της
σκληρής πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί.

Αναγκαία συνεργασία

Για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης απαιτείται η
στενή συνεργασία των κρατών-μελών της Ε.Ε., αλλά και
η συνεννόηση και συνεργασία τους με τρίτες χώρες.
Η εφαρμογή των ψηφιακών λύσεων δεν πρέπει να περιορίζεται από τα σύνορα και τις αλληλοσυγκρουόμενες
εθνικές προτεραιότητες. Χαρακτηριστική η αντιμετώπιση
της πρότασης Μητσοτάκη για το πράσινο ψηφιακό διαβατήριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυβερνήσεις των
περισσότερων κρατών-μελών της Ε.Ε. την υποδέχτηκαν
ιδιαίτερα θετικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα εφαρμοστεί γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε να υποστηριχθεί
ο τουρισμός του Νότου και ιδιαίτερα της Ελλάδας. Σε
αυτά τα ζητήματα υπάρχουν πάντα δεύτερες σκέψεις
και πολιτικοί υπολογισμοί. Ορισμένες κυβερνήσεις θα
καθυστερήσουν την εφαρμογή του πράσινου ψηφιακού
διαβατηρίου, επικαλούμενες πιθανότατα υγειονομικούς
λόγους, εφόσον και οι εμβολιασμένοι μπορεί να είναι
ασυμπτωματικοί φορείς του ιού, στην πραγματικότητα
όμως για να ενισχύσουν τον εγχώριο τουρισμό και την
εθνική οικονομία σε περίοδο κρίσης.
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναπτύσσω πρωτοβουλίες
στην κατεύθυνση της επιταχυνόμενης ψηφιοποίησης.
Μαζί με τη συνάδελφο Μαρία ντα Γκράσα Καρβάλιο
από την Πορτογαλία απευθυνθήκαμε τον περασμένο
Νοέμβριο στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Φον ντερ Λάιεν, για να ζητήσουμε την ταχύτερη υιοθέτηση του ψηφιακού πιστοποιητικού, πρώτα για τα τεστ
Covid-19 και μετά για τον εμβολιασμό. Η Φον ντερ Λάιεν
αξιολόγησε θετικά την πρότασή μας, την οποία θέλουμε
να διευρύνουμε με βάση την αξιοποίηση της τεχνολογίας
blockchain. Μία από τις επιδιώξεις μας είναι η υιοθέτηση
ψηφιακού πιστοποιητικού για τίτλους σπουδών, για να
απαλλαγούμε από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες αναγνώρισης τίτλων σπουδών και τα γνωστά παρατράγουδα
με κατασκευασμένα βιογραφικά.
Η ψηφιακή μετάβαση είναι αναγκαία και για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μπορεί
να συμβάλει και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
και στην προστασία της βιοποικιλότητας. Διευκολύνει
την πρόβλεψη φυσικών καταστροφών, ακόμη και των
μελλοντικών πανδημιών.
Από τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης
(312,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 360 δισ. ευρώ
σε δάνεια), το 20% είναι δεσμευμένο σε πρωτοβουλίες
ψηφιοποίησης της οικονομίας των «27». Ένα ακόμη σημαντικότερο ποσοστό, το 37%, αφορά τη μετάβαση στην
πράσινη οικονομία. Σε πολλές περιπτώσεις τα κονδύλια
θα αλληλοσυμπληρώνονται, εφόσον η πράσινη μετάβαση στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις νέες ψηφιακές
δυνατότητες.

Παγκόσμιος συνασπισμός

Η διεθνής συνεργασία στην οποία στηρίζεται το ψηφιακό

Η Ελλάδα πρέπει να βελτιώσει
την ψηφιακή της κατάσταση
στο εσωτερικό της Ε.Ε.
μας μέλλον δεν περιορίζεται στο εσωτερικό της Ε.Ε. Ήδη
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει στις ΗΠΑ τη δημιουργία κοινού συμβουλίου εμπορίου και τεχνολογίας
που θα δώσει έμφαση στην ψηφιακή μετάβαση.
Στόχος της Ε.Ε. είναι ένας παγκόσμιος συνασπισμός για
την προώθηση της ανθρωποκεντρικής ψηφιοποίησης.
Ο συνασπισμός αυτός είναι ανοιχτός για όσους θέλουν
να στηρίξουν ένα ανοιχτό, αποκεντρωμένο μοντέλο του
διαδικτύου και τις αρχές της δικαιοσύνης στις ψηφιακές
αγορές, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τις ατομικές ελευθερίες στο διαδίκτυο.
Υπάρχει επίσης μία υπό διαμόρφωση πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να εξασφαλιστούν
οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι και τεχνική βοήθεια
που θα επιτρέψουν σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες να
αναπτύξουν τη δική τους στρατηγική ψηφιακής μετάβασης.

Ψηφιακή αντιπαλότητα

Η ευρωπαϊκή ψηφιακή μετάβαση επιχειρείται σε δύσκολες διεθνείς συνθήκες.
Το πέρασμα της προεδρίας των ΗΠΑ από τον Τραμπ
στον Μπάιντεν δημιουργεί ευκαιρίες για την ενίσχυση
της διατλαντικής συνεργασίας –την οποία υποβάθμιζε
επιδεικτικά ο Τραμπ–, αλλά δεν οδηγεί στην αυτόματη
συνεννόηση μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ.
Οι ΗΠΑ θεωρούν την Κίνα βασικό στρατηγικό τους
αντίπαλο και πως ένα από τα κρίσιμα πεδία αναμέτρησης των δύο υπερδυνάμεων θα είναι η ψηφιακή
μετάβαση. Το Πεκίνο αποτελεί για την Ουάσινγκτον τη
μεγαλύτερη πρόκληση για τα επόμενα δέκα έως είκοσι

χρόνια. Γι’ αυτό η Ουάσινγκτον ζητεί από τις Βρυξέλλες
και τις πρωτεύουσες των κρατών-μελών των «27» να
αποδείξουν στην πράξη ότι είναι με το μέρος των ΗΠΑ
στην αναμέτρηση με την Κίνα.
Υπάρχει στρατηγική σύγκλιση μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ. Αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι αξιολογούν και αντιμετωπίζουν με
τον ίδιο τρόπο αυτό που η Ουάσινγκτον παρουσιάζει ως
κινεζική απειλή.
Ο πρόεδρος Μπάιντεν προχωρεί σε συνεννόηση με
την Ινδία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία –μαζί με τις
ΗΠΑ αποτελούν την ομάδα Quad–, για να περιοριστεί,
στο μέτρο του δυνατού, η ενίσχυση της περιφερειακής
επιρροής της Κίνας. Στην αντίληψη του Λευκού Οίκου η
Κίνα αποτελεί ψηφιακό αντίπαλο, γιατί η εντυπωσιακή
ανάπτυξη της ψηφιακής διάστασης της οικονομίας της
μπορεί να στηρίζεται σε παράνομες κρατικές επιδοτήσεις
και σε κατάχρηση ξένων πνευματικών δικαιωμάτων και
πατεντών. Με βάση αυτή την ανάλυση, οι ΗΠΑ ζητούν
από τους Ευρωπαίους συμμάχους να μην αναπτύξουν
τα δίκτυα 5G με όρους που θα ευνοήσουν τις κινεζικές
επιχειρήσεις, που έχουν το προβάδισμα σε αυτού του
είδους την τεχνολογία.
Επιπλέον, η κυβέρνηση Μπάιντεν είναι αντίθετη στην
επιβολή από την Ε.Ε. φόρου ψηφιακών υπηρεσιών, ενώ
εκφράζει αντιρρήσεις και στην επιβολή ενός αυστηρότερου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των ψηφιακών
κολοσσών.
Εκτός από τις δυσκολίες συνεννόησης με τις ΗΠΑ, η Ε.Ε.
πιέζεται και από την ανάδειξη της Κίνας σε παγκόσμιο
ψηφιακό πρωταθλητή. Ο παγκόσμιος ψηφιακός χάρτης
εμφανίζει τις ΗΠΑ να κυριαρχούν, ιδιαίτερα σε βάρος της
Ε.Ε., και την Κίνα να έχει αναδειχθεί σε ένα ισχυρό Νο2,
με τάση να περιορίζει σταδιακά την απόσταση που τη
χωρίζει από το Νο1, που είναι οι ΗΠΑ.
Η Ε.Ε. έχει μείνει πολύ πίσω από τις δύο ψηφιακές
υπερδυνάμεις. Υπάρχουν εξαιρετικά καλές ευρωπαϊκές
εταιρείες που αναπτύσσονται δυναμικά στην ψηφιακή
οικονομία. Δεν υπάρχουν, όμως, ούτε προβλέπεται να
υπάρξουν Ευρωπαίοι πρωταθλητές ικανοί να ανταγωνιστούν τις ΗΠΑ και την Κίνα.
Η εντυπωσιακή ψηφιακή πρόοδος της Κίνας προβληματίζει την Ε.Ε. Υπολογίζεται ότι το προβάδισμα της
Κίνας στα δίκτυα 5G στηρίζεται σε κρατικές επιδοτήσεις
και διευκολύνσεις που ξεπερνούν τα 100 δισ. δολάρια.
Ανεξάρτητα από τις οικονομικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν από το Πεκίνο, το γεγονός είναι ότι οι κινεζικοί
ψηφιακοί κολοσσοί μπορούν πλέον να λειτουργούν, να
ανταγωνίζονται και να επιτυγχάνουν με τους όρους της
παγκόσμιας αγοράς.
Η πρόοδος της Κίνας σε ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης
(Artificial Intelligence) και των λεγόμενων «έξυπνων
πόλεων» (Smart Cities) είναι πραγματικά εντυπωσιακή.
Η ευρωπαϊκή κριτική για τη χρήση των νέων ψηφιακών
δυνατοτήτων από το καθεστώς της Κίνας δεν λύνει το
πρόβλημα του ανταγωνισμού, ο οποίος πλέον εξελίσσεται σε βάρος της Ε.Ε.
Αν η Ε.Ε. ενδιαφέρεται να επιτύχει ψηφιακή μετάβαση
που θα είναι ανταγωνιστική προς τις ΗΠΑ και την Κίνα,
θα πρέπει να πολλαπλασιάσει τις σχετικές επενδύσεις
και τη χρηματοδότηση. Η ψηφιακή μετάβαση της Ε.Ε. δεν
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1. Τι συμβαίνει στο εξωτερικό σχετικά με το 5G, τι θα
συμβεί στην Ελλάδα
Το σύστημα 5G, η νέα γενιά τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας, εξελίσσεται ταχύτατα στην παγκόσμια αγορά
των τηλεπικοινωνιών και θα αποτελέσει την κύρια μετασχηματιστική τεχνολογία της δεκαετίας που θα οδηγήσει
την παγκόσμια κοινότητα στη νέα ψηφιακή εποχή. Το 5G
αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από τις προγενέστερες
τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών, πάνω από 1 εκατ.
σταθμοί βάσης έχουν ήδη υλοποιηθεί παρέχοντας υπηρεσίες σε περίπου 220 εκατ. συνδρομητές, ενώ εκτιμάται
ότι μέχρι το 2025 θα απολαμβάνουν τη νέα τεχνολογία
πάνω από 1,8 δισ. χρήστες. Η ταχύτατη εξέλιξη του 5G
οφείλεται στον έγκαιρο εναρμονισμό της βιομηχανίας
των τηλεπικοινωνιών με ενιαία πρότυπα, καθώς και στα
ποιοτικά χαρακτηριστικά και την αποτελεσματικότητα των
επιμέρους τεχνολογιών που απαρτίζουν το σύστημα 5G
και σήμερα υλοποιούνται σε πάνω από 140 εμπορικά 5G
δίκτυα παγκοσμίως.
To 5G δεν είναι απλώς μια νέα πιο αποτελεσματική
ασύρματη τεχνολογία δικτύου, είναι μια μετασχηματιστική τεχνολογία η οποία, συνδυαζόμενη με τις τεχνολογίες
Artificial Intelligence, Big Data Analytics και Cloud
Computing, αναμένεται να παρέχει ευρύτερα συνδεσιμότητα υψηλών προδιαγραφών, ανάλυση δεδομένων
και ευφυείς εφαρμογές. Το νέο σύνθετο περιβάλλον θα
παρέχει στους χρήστες πλούσια βιωματική εμπειρία
μέσα από διαδικασίες ανταλλαγής πληθώρας δεδομένων μεταξύ δικτύου και εφαρμογών σε κλίμακα
πραγματικού χρόνου. Επιπλέον, η έλευση του 5G θα
λειτουργήσει καταλυτικά στη δημιουργία τεχνολογικών
οικοσυστημάτων που θα αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα
ατομικών και βιομηχανικών εφαρμογών. H Huawei
είναι ιδιαίτερα ενεργή σε αυτόν τον τομέα, έχοντας
συνεισφέρει στην ανάπτυξη εφαρμογών σε 253 επιχειρήσεις, της κατηγορίας Fortune 500, σε πάνω από 700
πόλεις, βοηθώντας έτσι στη διαμόρφωση του επιθυμητού ψηφιακού μετασχηματισμού.
Στην Ελλάδα έχουμε ήδη κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα
με την εκχώρηση του νέου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων
5G τον Δεκέμβριο του 2020, αλλά και με τη δημιουργία
του επενδυτικού σχήματος Φαιστός, το οποίο αποτελεί
μια καινοτομική προσέγγιση μέσω της οποίας μέρος
των εσόδων από τη δημοπράτηση του νέου φάσματος
θα αποδοθεί για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και
εφαρμογών, απαραίτητων για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος 5G, το οποίο θα βοηθήσει στην επιτάχυνση
της διαδικασίας μετάβασης της χώρας στη νέα ψηφιακή
εποχή.
Κατά την επόμενη περίοδο αναμένουμε σημαντική
πρόοδο στην ανάπτυξη των δικτυακών υποδομών
5G στη χώρα μας, οι οποίες θα παρέχουν εξελιγμένες
ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες σε μεγάλο μέρος του
πληθυσμού, αλλά και καινοτομικές εφαρμογές που θα
συνεισφέρουν στην ψηφιοποίηση σημαντικών κλάδων
της ελληνικής οικονομίας. Η Huawei, ως παγκόσμιος
πρωτοπόρος στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών και της
Πληροφορικής, θα διαθέσει στους παρόχους τις απαραίτητες 5G τεχνολογίες αιχμής και επιπλέον θα μεταφέρει
εμπειρία και γνώσεις από άλλες προηγμένες αγορές για
την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανάπτυξη του 5G
στην Ελλάδα.
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Η Huawei πρωτοπόρος
στην τεχνολογία 5G
ΚΏΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ, SENIOR SOLUTION SALES MANAGER, HUAWEI.
2. Ποια είναι τα οφέλη του 5G για τους ανθρώπους και
την κοινωνία γενικότερα
Το όραμα της Huawei είναι να μπορούμε να παρέχουμε
εξελιγμένες ψηφιακές υπηρεσίες σε κάθε άνθρωπο, σπίτι
και οργανισμό, αποσκοπώντας σε έναν πλήρως διασυνδεδεμένο και έξυπνο κόσμο.
Η συνδεσιμότητα των ανθρώπων αποτελεί βασική
αποστολή του 5G, ως εκ τούτου τα δίκτυα 5G κατασκευάζονται για να παρέχουν άμεση συνδεσιμότητα παντού.
Πέραν αυτού και προοδευτικά μέχρι το 2030 τα δίκτυα
5G θα επιτρέπουν τη συνεχή και σε πραγματικό χρόνο
αλληλεπίδραση των ανθρώπων με τον εικονικό ψηφιακό
κόσμο, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη εφαρμογών που
θα παρέχουν πλούσια βιωματική εμπειρία. Η ενδυνάμωση των εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR) με την τεχνολογία 5G θα καταστήσει
δυνατή την αλληλεπίδραση μεταξύ ιδεατού και πραγματικού κόσμου. Μέσα από αυτές τις νέες τεχνολογικές
δυνατότητες που επιτρέπουν την υπέρβαση χωρικών
και χρονικών περιορισμών αναμένεται να προκύψουν
προηγμένες υπηρεσίες ατομικής επικοινωνίας, αλλά και
εφαρμογές που θα μετασχηματίσουν σημαντικούς τομείς
της σύγχρονης ζωής και της οικονομίας, όπως, για παράδειγμα, η έξυπνη εκπαίδευση, η απομακρυσμένη ιατρική
περίθαλψη, η εμπλουτισμένη VR/AR τουριστική εμπειρία
και η εικονική ψυχαγωγία.
Η συνδεσιμότητα των αντικειμένων αποτελεί επίσης
βασική προσθήκη που έρχεται με το 5G. Με το δεδομένο
ότι τα δομικά στοιχεία του νέου ψηφιακού κόσμου είναι
η συνδεσιμότητα και η επεξεργασία της πληροφορίας, το
5G έρχεται να γεφυρώσει τον κόσμο του διαδικτύου με τα
αντικείμενα και τους χρήστες με μια μοναδική δυνατότητα διαχείρισης συνολικά δισεκατομμυρίων συνδέσεων.
Οι ενδογενείς δυνατότητες του 5G για διαχείριση μεγάλου
πλήθους διασυνδεδεμένων συσκευών σε συνθήκες

υψηλής ευρυζωνικότητας και σύντομης απόκρισης
αποτελούν τον κινητήριο μοχλό για την ψηφιακή αναβάθμιση της βιομηχανίας. Ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας
αναμένεται να φέρει υψηλότερες αποδόσεις, καθώς και
νέα πρότυπα και αξίες σε σημαντικούς τομείς της σύγχρονης οικονομίας, όπως βιομηχανικές εφαρμογές, μεταφορές
και διαχείριση προϊόντων (logistics), κατασκευές, φυσική
ασφάλεια αλλά και στον κλάδο των υπηρεσιών γενικότερα.
Από κάθε άποψη, το 5G είναι καθοριστικός παράγοντας
για τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή, προσφέροντας
πιο συναρπαστικές εμπειρίες στους χρήστες, αλλά και
σημαντικά οφέλη από την ενίσχυση πολλών τομέων της
σύγχρονης οικονομίας.
3. Τι είδους επενδύσεις θα ακολουθήσουν μέσω της
τεχνολογίας 5G
Η Huawei ξεκίνησε την έρευνα για την τεχνολογία 5G το
2009, έχει επενδύσει 4 δισ. δολάρια ΗΠΑ σε R&D και έχει
υποβάλει 26.000 προτάσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τυποποίησης 3GPP. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (ETSI), η Huawei έχει συνεισφέρει στην
έρευνα για το 5G με 4.348 κατηγορίες ευρεσιτεχνιών, που
αποτελεί το 20% του συνόλου.
Σήμερα πάνω από 10.000 υπάλληλοι εργάζονται για την
ανάπτυξη των δικτυακών συστημάτων 5G, συνεχίζοντας
τις επενδύσεις για την εξέλιξη της νέας τεχνολογίας.
Ο τομέας R&D της εταιρείας εστιάζει στην ανάπτυξη
καινοτόμων προϊόντων αιχμής, υψηλής ποιότητας, τα
οποία θα επιτρέπουν τη βέλτιστη απόδοση των δικτύων,
με μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα, ενώ παράλληλα
δίδεται μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη λύσεων που θα
συνεισφέρουν στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και
στην παροχή προς τους τελικούς χρήστες καινοτόμων
εφαρμογών επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.
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κρίνεται τόσο σε σχέση με το παρελθόν της όσο σε σχέση
με τη δυναμική που έχουν αναπτύξει οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Ο κατάλογος των εθνικών βασικών σεναρίων που συνδέονται με τις πρωτοβουλίες του Ταμείου Ανθεκτικότητας
και Ανάπτυξης και των επενδύσεων που κρίνονται αναγκαίες από την κυβέρνηση είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Δεν υπάρχει όμως εγγύηση ότι θα εξασφαλιστεί η
αναγκαία χρηματοδότηση και ότι θα αποτελέσουν όλες οι
επενδύσεις μαζί μέρος μιας αποτελεσματικής πολιτικής
ψηφιακής μετάβασης και ψηφιακής αναβάθμισής μας
στο εσωτερικό της Ε.Ε.

Νέες προκλήσεις

Η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας γίνεται με όρους
που δημιουργούν νέα οικονομικά, κοινωνικά, ακόμη και
πολιτικά προβλήματα.
Οι ψηφιακοί κολοσσοί των ΗΠΑ, οι οποίοι κυριαρχούν
στην Ε.Ε., έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις κεφαλαιοποίηση που ξεπερνά το 1 τρισ. δολάρια, ενώ η προσωπική περιουσία των βασικών μετόχων τους μπορεί να
ξεπερνά τα 100 δισ. δολάρια.
Όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει τέτοια συγκέντρωση
χρήματος και επιρροής για τη λειτουργία του πολιτικού
συστήματος. Tα λόμπι των ψηφιακών κολοσσών έχουν
ισχυρή παρουσία στις Βρυξέλλες και προσπαθούν να
διαμορφώσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική στα μέτρα
τους. Σε πολλά ζητήματα έχουν το πλεονέκτημα, γιατί
ξέρουν ακριβώς πώς λειτουργεί η αγορά και πώς θα
προστατεύσουν την κυριαρχία τους, ενώ οι ειδικοί που
έχουν στη διάθεσή τους υπερτερούν σε γνώσεις των
εκπροσώπων των ευρωπαϊκών θεσμών.
Η συγκέντρωση πλούτου και επιρροής στο ολιγοπώλιο
των ψηφιακών κολοσσών είναι στρατηγικής σημασίας,
εφόσον το διαδίκτυο κυριαρχεί στη διαμόρφωση της
κοινής γνώμης. Εξαιρετικό ενδιαφέρον για την Ε.Ε.
παρουσιάζει η συμφωνία που επετεύχθη στην Αυστραλία μεταξύ του Facebook και του ομίλου Μέρντοχ για να
αποζημιώνονται τα παραδοσιακά ΜΜΕ για τις ειδήσεις
και το περιεχόμενο που αξιοποιούνται στο διαδίκτυο.
Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη σε όφελος των
παραδοσιακών ΜΜΕ, που πιέζονται από το διαδίκτυο,
με τη διαφορά ότι ο όμιλος Μέρντοχ δεν είναι ιδιαίτερα
αντιπροσωπευτικός. Στην Αυστραλία ελέγχει, εκτός από
το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, το 70% της κυκλοφορίας
των εφημερίδων εθνικής εμβέλειας.
Επομένως, η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να οργανωθεί με όρους που δεν θα καταλήγουν στον έλεγχο της
διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τους ψηφιακούς
κολοσσούς και στη σταδιακή εξαφάνιση των παραδοσιακών ΜΜΕ.
Το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή δημιουργεί νέες δυνατότητες, αλλά έχει και μία ιδιαίτερα αρνητική φορολογική
και ασφαλιστική διάσταση. Οι κολοσσοί του διαδικτύου
φοροαποφεύγουν συστηματικά. Με τους νέους πρωταθλητές της οικονομίας να αποφεύγουν τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, οι παραδοσιακοί κλάδοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιβαρύνονται υπερβολικά για να
καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό.
Προβληματική έως ανύπαρκτη είναι και η σχέση των
ψηφιακών κολοσσών με τα δικαιώματα των εργαζομένων και την κοινωνική ασφάλιση. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους σαν
ελεύθερους επαγγελματίες ή και… επενδυτές και δεν
αναγνωρίζουν ελάχιστες αποδοχές, άδειες και κοινωνική ασφάλιση. Είναι φανερό ότι η ψηφιακή μετάβαση θα
προκαλέσει μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις αν συνεχιστεί η δημιουργία δεύτερης κατηγορίας ή
και ανασφάλιστων εργαζομένων από τους πρωταθλητές
της ψηφιακής οικονομίας.

Το κακό προηγούμενο

Η ψηφιακή μετάβαση μπορεί
να οδηγήσει σε ολιγοπώλιο στην
ενημέρωση, μέσω διαδικτύου.
Ο στόχος της Ελλάδας

Ο βασικός στόχος της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά την
ψηφιακή μετάβαση, είναι να αξιοποιήσει τα σημαντικά
ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανθεκτικότητας
και Ανάπτυξης για να επιταχύνει τη δική της ψηφιακή
μετάβαση.
Η κυβέρνηση έχει επιλέξει βασικά ψηφιακά σενάρια, τα
οποία συνδέει με ευρωπαϊκές εμβληματικές πρωτοβουλίες του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης, και
προχωρά στην επεξεργασία ενός καταλόγου αναγκαίων
επενδύσεων.
Ας πάρουμε για παράδειγμα την ανάπτυξη του δικτύου
5G. Οι αρμόδιοι διαπιστώνουν ότι η Ελλάδα δεν έχει
εκχωρήσει ακόμη ραδιοφάσμα για υπηρεσίες 5G και
πως υστερεί στην ανάπτυξη δικτύων πολύ μεγάλης
χωρητικότητας (VHCN).
Προτείνουν, λοιπόν, την ανάπτυξη δικτύου οπτικών
ινών. Την προεγκατάσταση δομημένων καλωδιώσεων
σε κτίρια προκειμένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση
οπτικών ινών σε κάθε σπίτι (fiber to the home).
Τάσσονται επίσης υπέρ της δημιουργίας «διαδρόμων
5G». Ουσιαστικά πρόκειται για ένα συνεργατικό δίκτυο
διασυνοριακών «διαδρόμων» μεταξύ ευρωπαϊκών
χωρών, ώστε να υπάρξει ένα καλύτερο περιβάλλον για
τη δοκιμή, ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας 5G.
Το συγκεκριμένο παράδειγμα αναδεικνύει τις δυσκολίες της ελληνικής ψηφιακής μετάβασης. Οι ελλείψεις
μας είναι τεράστιες, οι ευρωπαϊκές δυσλειτουργίες
σημαντικές, η ιεράρχηση των αναγκαίων επενδύσεων
δύσκολη, χωρίς να είναι εξασφαλισμένη η έγκρισή τους
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τη σκέψη αρμοδίων και μη βασανίζει το κακό ελληνικό προηγούμενο στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών
κονδυλίων.
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης, εφόσον δεν πληρούμε πάντα
τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις, το πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων κινείται σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα,
οι δυνατότητες των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων,
όπως και των συστημικών τραπεζών, να συμβάλουν στη
χρηματοδότηση της ψηφιακής μετάβασης είναι περιορισμένες.
Αν κρίνουμε από το κακό παρελθόν, υπάρχει σοβαρή
πιθανότητα να καταλήξουμε σε μια πολυδιάσπαση
επενδύσεων, στην ελλιπή χρηματοδότησή τους λόγω
κακής οργάνωσης και σε διάφορες ελληνικού τύπου
πρωτοτυπίες.
Υπάρχει διαχρονικά η τάση να μετατρέπουν οι ελληνικές
κυβερνήσεις τα προγράμματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη σχετική χρηματοδότηση σε επιδόματα που
καλύπτουν διαχειριστικές, εισοδηματικές «τρύπες» και
δεν συμβάλλουν σε κανενός είδους μετάβαση.
Μια άλλη κακή εθνική παράδοση που πρέπει να
ξεπεράσουμε έχει σχέση με τη διαλειτουργικότητα των
συστημάτων. Έχουμε κάνει σημαντικές επενδύσεις
στην ψηφιοποίηση διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών,
χωρίς να εξασφαλίζεται πάντα η διαλειτουργικότητα των
συστημάτων.
Υπάρχει επίσης σοβαρός κίνδυνος δυσφήμησης της
ψηφιακής μετάβασης, εξαιτίας του τρόπου που λειτουργεί το ελληνικό Δημόσιο. Θεωρητικά, η πανδημία επιταχύνει την ψηφιακή μετάβαση της δημόσιας διοίκησης,
γι’ αυτό και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι πολίτες
κρίνουν θετικά το έργο του αρμόδιου υπουργού. Η
γραφειοκρατική πραγματικότητα, όμως, συγκρούεται
με το ψηφιακό όραμα. Με πρόσχημα την πανδημία,
η απόδοση πολλών δημόσιων υπηρεσιών έχει πέσει
ακόμη πιο χαμηλά. Πολίτες που περιμένουν χρόνια να
πάρουν το εφάπαξ, δεν γνωρίζουν ποια ακριβώς είναι
η σύνταξή τους, θέλουν να ρυθμίσουν τη δόση στεγαστικών δανείων στα οποία επιβάλλονται εξωφρενικά
υψηλά επιτόκια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, βρίσκονται μόνοι στην «ψηφιακή εποχή» με
έναν τηλεφωνητή που δεν δίνει απαντήσεις, ούτε κάνει
τις σωστές συνδέσεις.
Το ψηφιακό μέλλον είναι κοντά μας, αλλά για να φτάσουμε σε αυτό πρέπει να το διεκδικήσουμε με τον σωστό
τρόπο.
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έλευση του 5G στην Ελλάδα διαμορφώνει ένα νέο τοπίο στην τηλεπικοινωνιακή αγορά. Οι εταιρείες του
κλάδου καλούνται να υλοποιήσουν
σημαντικές επενδύσεις για την
ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς στη
σταθερή τηλεφωνία και internet και κυρίως των
δικτύων οπτικών ινών. Στο πλαίσιο αυτό, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι προχωρούν σε σημαντικές αλλαγές
στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους με δύο
βασικούς στόχους: πρώτον, τον εξορθολογισμό του
κόστους και, δεύτερον, το άνοιγμα σε δραστηριότητες
που θα αυξήσουν τα έσοδά τους.
Σε φάση μετασχηματισμού βρίσκονται και οι Vodafone
και Wind. Κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα είναι η
δημιουργία της Vantage Towers Greece, η οποία θα
γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης παθητικής
υποδομής για σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας
στην Ελλάδα, με ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο διαθέτει
5.200 πύργους κεραιών (macro-towers), 2.800 από τη
Vodafone και 2.400 από τη Wind. Η κίνηση αυτή, που
γίνεται στο πλαίσιο της σύστασης της Vantage Towers
από τον όμιλο της Vodafone πανευρωπαϊκά, απελευθερώνει σημαντικούς πόρους από τις δύο εταιρείες,
οι οποίες έτσι και αλλιώς «μοιράζονται» το κόστος
διαχείρισης και συντήρησης των κεραιών τους, μέσω
της Victus.
Η Cosmote, από την άλλη πλευρά, ήταν η πρώτη που
διέθεσε εμπορικά υπηρεσίες 5ης γενιάς. Συνολικά,
μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι πόλεις όπου
έχει ενεργοποιηθεί το Cosmote 5G έχουν φτάσει τις
17 σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς είναι ήδη διαθέσιμο
από τα τέλη του 2020 στη Θεσσαλία σε Βόλο, Καρδίτσα,
Λάρισα, Τρίκαλα, στην Ήπειρο σε Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σε
Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, στην Κεντρική Μακεδονία σε
Γιαννιτσά, Νάουσα, Σέρρες, καθώς και στη Μυτιλήνη
της Λέσβου.

Οι προκλήσεις

Όλες οι εταιρείες τηλεπικοινωνιακών παρόχων αξιοποιούν την υπάρχουσα υποδομή δικτύου 4G για να
αναπτύξουν τα πρώτα δίκτυα 5G, με στόχο να παράσχουν σε πρώτη φάση βελτιωμένη εμπειρία στους
καταναλωτές. Ως βασική τεχνική πρόκληση αναφέρεται η ασφάλεια των συνδέσεων και των δεδομένων.
Βασική, όμως, πρόκληση για την υιοθέτηση του 5G
είναι η τιμή, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου οι τιμές
κινητής αποτελούν το βασικό διαχρονικό παράπονο
των καταναλωτών.
Ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το 5G προβλέπει πως
η κάλυψη των δικτύων νέας γενιάς μπορεί να φτάσει
το 60% της επικράτειας την πρώτη τριετία και το 90%
μέσα σε μία εξαετία. Στην πραγματικότητα, όμως, τα
πάντα θα εξαρτηθούν από τη ζήτηση.
Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι για να απολαύσουν οι
καταναλωτές τις υψηλές ταχύτητες σε download και
upload που υπόσχεται το 5G θα πρέπει να βρίσκονται
σε περιοχή όπου υπάρχει κάλυψη και να διαθέτουν πιστοποιημένο, από τον αντίστοιχο πάροχο που προσφέρει την κάλυψη, 5G smartphone. Αν ισχύουν οι δύο
παραπάνω προϋποθέσεις, η σύνδεση ενεργοποιείται

Νέο τοπίο
στις τηλεπικοινωνίες
ΧΑΡΆ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

Οι Έλληνες πάροχοι εντάσσουν
στις πιστοποιημένες λίστες τους
περισσότερες συσκευές μέσης τιμής.
αυτόματα, αφού οι κάρτες SIM που είναι συμβατές με
4G είναι και με 5G.

Εμπλουτίζονται οι λίστες

Επί του παρόντος, το 5G μοιάζει να γίνεται πιο προσιτό
για τον μέσο καταναλωτή, με τους Έλληνες παρόχους
να εντάσσουν στις πιστοποιημένες λίστες τους περισσότερες συσκευές μέσης τιμής, αλλά και τους κατασκευαστές να ετοιμάζονται να λανσάρουν μοντέλα με
δυνατότητα σύνδεσης στα δίκτυα 5ης γενιάς ακόμα
και στη χαμηλή κατηγορία τιμής.
Σε εμπλουτισμό της λίστας έχει προχωρήσει ήδη η
Cosmote, προσθέτοντας τις προηγούμενες εβδομάδες
ακόμη 11 νέες συσκευές στη λίστα των πιστοποιημένων στο 5G δίκτυό της smartphones. Πρόκειται
για τα Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy S20 FE 5G,
Samsung Galaxy A42, Samsung Galaxy Note 20

Ultra, Realme X50, Realme 7, Xiaomi Redmi Note 9T,
OnePlus Nord N10, αλλά και τη νέα σειρά Samsung
Galaxy S21 | S21+ | S21 Ultra.
Οι λοιπές διαθέσιμες πιστοποιημένες συσκευές στο
δίκτυο της Cosmote είναι οι Apple iPhone 12 mini,
Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone
12, Pro Max, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy
S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy
S20 Ultra, Xiaomi Mi10T Lite, Xiaomi Mi10T Pro, Xiaomi
Mi10T, Xiaomi Mi10, Xiaomi Mi10 Pro.
Όσον αφορά τη Vodafone, τα πιστοποιημένα 5G
smartphones είναι επτά: Huawei P40 Pro, Samsung
Galaxy S20 FE 5G, Xiaomi Mi 10T lite, Xiaomi Mi 10T,
Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomini Redmi Note 9T και
Samsung Galaxy Note 20 Ultra.
Τέλος, η Wind αρχίζει με τα παρακάτω μοντέλα:
Xiaomi Mi 10T, το Xiaomi Mi10T Pro, το Xiaomi Mi10T
Lite, Xiaomi Redmi Note 9T, το Huawei P40 και
Huawei P40 Pro, το Samsung Galaxy Note 20 Ultra
και Samsung Galaxy S20 FE. Σύντομα βέβαια αναμένεται να προστεθούν τα μοντέλα της σειράς iPhone 12
(Apple iPhone 12 mini, Apple iPhone 12, Apple iPhone
12 Pro, Apple iPhone 12 Pro Max), τα μοντέλα της σειράς της Samsung Galaxy S21 και το Samsung Galaxy
A32 5G, καθώς και τα 5G μοντέλα των OnePlus, TCL
και Realme.
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Το 5G είναι εδώ!

Η

XAΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

νέα εποχή στον κόσμο του διαδικτύου έφτασε και στην Ελλάδα. Η
ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων 5ης γενιάς (5G) είναι σε πλήρη
εξέλιξη και στόχο έχει να αλλάξει τις
ζωές όλων προς το καλύτερο.
Τα δίκτυα 5G αποτελούν την επόμενη γενιά σύνδεσης
κινητών συσκευών στο διαδίκτυο, προσφέροντας πιο
γρήγορες από ποτέ ταχύτητες αλλά και πιο αξιόπιστες
συνδέσεις σε smartphones και άλλες συσκευές.
Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, το 5G δίκτυο θα
μπορεί να προσφέρει συνδέσεις έτη φωτός πιο γρήγορες από τις τρέχουσες.
Καθώς το δίκτυο 5G εξελίσσεται, οι ταχύτητες λήψης
εκτιμάται ότι θα είναι 100 έως και 1.000 φορές πιο γρήγορες από το 4G. Όλα θα γίνονται ακόμη πιο εύκολα
και γρήγορα… με ιλιγγιώδεις ταχύτητες συνδεσιμότητας. Μέχρι σήμερα, με τα καλύτερα κινητά και στις
απολύτως καλύτερες συνθήκες λήψης, αγγίζουμε
γύρω στα 200 ΜΒ το δευτερόλεπτο. Για να ονομάζεται
ένα δίκτυο 5G θα πρέπει να ξεκινά από τα 1.000 MB το
δευτερόλεπτο!

Τι ήρθε να κάνει;
Το 5G σχεδιάζεται για έναν κόσμο όπου δεκάδες
δισεκατομμύρια συσκευές εξαρτώνται από τη συνεχή
σύνδεσή τους στο διαδίκτυο και αυτό ίσως εξηγεί πολλά. Το 5G θα είναι ακραία γρήγορο, πολύ σταθερό και
ιδιαιτέρως πολύπλευρο, αφού θα υποστηρίζει ακόμα

Τα πλεονεκτήματα που θα επιφέρει
το 5G είναι πολυάριθμα και σίγουρα
δεν περιορίζονται στην «κατανάλωση»
ψηφιακού περιεχομένου.
περισσότερους ταυτόχρονους χρήστες και συσκευές,
υπηρετώντας τους με ταχύτητες κατά πολύ υψηλότερες από αυτές του 4G. Η ταχύτητά του θα αρκεί για να
βλέπουμε ανεμπόδιστα βίντεο σε ποιότητα ανάλυσης
8Κ ή για να «κατεβάσουμε» μια ταινία 3D μέσα σε 30
δευτερόλεπτα, όταν με το 4G χρειάζονταν περίπου έξι
λεπτά.
Σύμφωνα πάντως με ανάλυση του Global System for
Mobile Association (GSMA), έως το 2025 περίπου μία
στις τρεις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας θα χρησιμοποιεί δίκτυα επόμενης γενιάς. Συγκεκριμένα, η
διείσδυση της τεχνολογίας 5G στην Ευρώπη υπολογίζεται σε 31% το 2025, που μεταφράζεται σε 217
εκατομμύρια συνδέσεις.

Τα πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα που θα επιφέρει το 5G είναι πολυάριθμα και σίγουρα δεν περιορίζονται στην «κατανάλωση» ψηφιακού περιεχομένου. Ένας χειρουργός

θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα ακουστικό
εικονικής πραγματικότητας (VR) για να χειρουργήσει
κάποιον σε άλλο μέρος του κόσμου… σε μια εντελώς
διαφορετική τοποθεσία.
Για παράδειγμα, στη Σουηδία πραγματοποιούνται
περίπου 700.000 μαστογραφίες κάθε χρόνο. Συχνά, για
να εξεταστεί μια γυναίκα πρέπει να διανύσει μεγάλες
αποστάσεις. Ως αποτέλεσμα, μία στις πέντε γυναίκες
δεν πηγαίνει στο κρίσιμο ραντεβού μαστογραφίας της.
Ο βασικός λόγος που οι μαστογραφίες πραγματοποιούνται στα νοσοκομεία είναι γιατί οι επεξεργασμένες
εικόνες των εξετάσεων φέρουν τόσο μεγάλο όγκο
δεδομένων, που δεν είναι δυνατό να μεταδοθούν
μέσω ενός συμβατικού δικτύου. Οι υφιστάμενες
υποδομές δεν το αντέχουν. Κι εδώ είναι που το 5G θα
κάνει τη διαφορά: ένα βαν κατάλληλα εξοπλισμένο
για μαστογραφίες φέρνει το περιβάλλον της εξέτασης
στην περιοχή των πολιτών. Οι εικόνες της εξέτασης
μεταδίδονται άμεσα μέσω του δικτύου 5G, μειώνοντας
σημαντικά τον χρόνο ταξιδιού και αναμονής πολλών
γυναικών που, υπό διαφορετικές συνθήκες, απλώς
δεν θα πήγαιναν στο ραντεβού τους για την εξέταση.
Την ίδια στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα ασθενοφόρο συνδεδεμένο με 5G αποδεικνύει ότι η τεχνολογία
πραγματικά σώζει ζωές. Κι αυτό γιατί ο νοσηλευτής
που βρίσκεται στο ασθενοφόρο που τρέχει στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ είναι εξοπλισμένος με κράνος
(headset) εικονικής πραγματικότητας, το οποίο μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο εικόνες βίντεο στον αρμόδιο
γιατρό που περιμένει στο νοσοκομείο. Ο χρόνος
απόκρισης (latency) μεταξύ του τι βλέπει ο νοσηλευτής
και τι ο γιατρός είναι σχεδόν μηδενικός, επιτρέποντάς
τους να προσφέρουν κρίσιμη φροντίδα στον ασθενή
ή τον τραυματία χάρη στη φέτα δικτύου 5G που είναι
αφιερωμένη ειδικά στις ανάγκες τους.
Επιπρόσθετα, ο γιατρός μπορεί εξ αποστάσεως να
καθοδηγήσει τον νοσηλευτή να πραγματοποιήσει
εξετάσεις υπερήχων (scans), μέσω ενός μοχλού που
σηματοδοτεί το ρομποτικό γάντι που εφαρμόζει στο
χέρι του ο νοσηλευτής. Ακόμα, στο ασθενοφόρο υπάρχει κάμερα που μεταδίδει σε υψηλή ευκρίνεια καθετί
που συμβαίνει στο εσωτερικό, τον νοσηλευτή και τον
ασθενή. Σε συνδυασμό με τη ζωντανή τροφοδότηση
των πληροφοριών που λαμβάνονται από τα scans
του ασθενή, ο γιατρός είναι σε θέση να αναγνωρίσει
κρίσιμα συμπτώματα του ασθενή και να δει το ιατρικό
ιστορικό του σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας μια
πραγματικά ζωτική υπηρεσία.

Τι θα γίνει με το 4G;

Ήταν προς τα τέλη του 2012 όταν δύο από τους τρεις
μεγαλύτερους παρόχους κινητής τηλεφωνίας στην
Ελλάδα ανέπτυξαν για πρώτη φορά δίκτυα 4G, προσφέροντας έτσι υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών και
μεγαλύτερες ταχύτητες στους συνδρομητές τους. Τι
πρόκειται όμως να γίνει με αυτό όταν κυκλοφορήσει
το 5G; Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το 4G δεν θα
καταργηθεί αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει παράλληλα
με το 5G κι αυτό για δύο λόγους: πρώτον, γιατί δεν θα
μπορούν όλες οι συσκευές να «σηκώσουν» αυτές τις
ταχύτητες και, δεύτερον, γιατί το 5G δεν θα καλύπτεται
γεωγραφικά απ’ όλες τις περιοχές.
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Αδυσώπητος ο αγώνας για την ψηφιακή
κυριαρχία
Η Ε.Ε. κινδυνεύει να υποβαθμιστεί σε απλό θεατή των εξελίξεων.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

Η

πανδημία λειτούργησε σαν καταλύτης
στην ψηφιακή μετάβαση. Στις ΗΠΑ, την
Κίνα και την Ε.Ε. η ψηφιακή οικονομία
γνώρισε πρωτοφανή ανάπτυξη το 2020,
με τη βοήθεια των περιορισμών και της
αλλαγής επαγγελματικής και κοινωνικής συμπεριφοράς που επέβαλε η πανδημία.
Ο γιγαντισμός των εταιρειών που πρωταγωνιστούν στην
ψηφιακή οικονομία προηγήθηκε της πανδημίας, αλλά
στη διάρκεια του 2020 πήρε πρωτοφανείς διαστάσεις.
Δημιουργήθηκαν ζητήματα υπερσυγκέντρωσης πλούτου, επιρροής και εξουσίας, με την ευρεία έννοια του
όρου, τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να απαντηθούν
στο σύνθετο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί.

Φιλάνθρωποι Σκρουτζ
Στο παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό σύστημα έχουμε
μια επανάληψη, σε μεγαλύτερη κλίμακα, των συνεπειών
της κρίσης του 2008-2009.
Οι φτωχοί του πλανήτη γίνονται φτωχότεροι και οι σούπερ πλούσιοι πλουσιότεροι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των
«Financial Times» (24 Οκτωβρίου 2020), το α΄ εξάμηνο

Η πανδημία επιτάχυνε το πέρασμα
στην ψηφιακή εποχή.
της πανδημίας, στη διάρκεια του οποίου καταστράφηκαν
ολόκληροι κλάδοι της οικονομίας, έπεσε δραματικά
το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας και το
εισόδημα των περισσότερων εργαζομένων, οι σούπερ
πλούσιοι του ψηφιακού κόσμου απέκτησαν αμύθητα
πλούτη.
Η καθαρή αξία του Τζεφ Μπέζος, επικεφαλής της
Amazon, αυξήθηκε κατά 73 δισ. δολάρια την περίοδο
μέσα Μαρτίου - μέσα Σεπτεμβρίου 2020.
Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ του Facebook και ο Έλον Μασκ της Tesla και
της Space X είδαν την προσωπική τους περιουσία να
αυξάνεται κατά 45 δισ. δολάρια.
Η Κίνα, η οποία έχει αναδειχθεί σε ψηφιακή υπερδύ-

ναμη, έκανε τα δικά της ρεκόρ στον πλουτισμό και την
υπερσυγκέντρωση πλούτου.
Σε διάστημα δέκα μηνών, από τον Ιανουάριο έως
τον Οκτώβριο του 2020, ο Τζακ Μα, που ελέγχει την
εμπορική πλατφόρμα Alibaba, το κινέζικο αντίστοιχο
της Amazon, αύξησε την περιουσία του κατά 45%, για
να πλησιάσει τα 60 δισ. δολάρια. Τη χρονιά της μεγάλης
κρίσης η Κίνα απέκτησε, σύμφωνα με τους «Financial
Times», άλλους 257 δισεκατομμυριούχους.
Δεν υπήρξε χρονιά σαν το 2020 για την Κίνα, με την
έννοια ότι οι σούπερ πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και
έσπασαν όλα τα ρεκόρ των τελευταίων 22 ετών, στη διάρκεια των οποίων καταγράφονται οι σχετικές εξελίξεις.
Η εκπληκτική συγκέντρωση πλούτου συνδυάζεται σε
αρκετές περιπτώσεις –χαρακτηριστικότερη η περίπτωση
του Τζεφ Μπέζος της Amazon– με προκλητικά αντικοινωνική συμπεριφορά.
Ο Μπέζος αποφάσισε να αλλάξει την προσωπική του
ζωή και την οικογενειακή του κατάσταση και αποζημίωσε την πρώην σύζυγό του, Μακένζι Σκοτ, με ένα ποσό
που ξεπερνά τα 20 δισ. δολάρια, το οποίο «αβγάτισε», σε
συνθήκες πανδημίας, εξαιτίας της εξαιρετικής ανάπτυξης
της Amazon στα 60,7 δισ. δολάρια. Η Μακένζι Σκοτ έκανε
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στη διάρκεια του 2020 δωρεές που ξεπερνούν τα 4 δισ.
δολάρια, κυρίως για την αντιμετώπιση των κοινωνικών
προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία.
Η Σκοτ δεσμεύτηκε να ακολουθήσει το παράδειγμα του
επενδυτή Γουόρεν Μπάφετ και του Μπιλ και της Μελίντα
Γκέιτς της Microsoft, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να μοιράσουν τον μισό πλούτο τους σε αγαθοεργίες πριν ή μετά
τον θάνατό τους. Ο Μπέζος δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες,
αντίθετα θεωρείται ιδιαίτερα σκληρός έναντι των εργαζομένων της Amazon, οι οποίοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο σε όλο τον κόσμο, και δίνει μάχη για να αποτρέψει
τη δημιουργία συνδικαλιστικών οργανώσεων που θα
προστατεύουν τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα
των απασχολουμένων στην αυτοκρατορία του.
Η συμπεριφορά των σούπερ πλουσίων των ΗΠΑ
που αναδείχθηκαν μέσα από την ψηφιακή οικονομία
δείχνει ότι παραμένουν ουσιαστικά αφορολόγητοι. Οι πιο
ευαίσθητοι από αυτούς παίρνουν θετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων
και μοιράζονται σε έναν βαθμό τα υπερκέρδη τους, οι
πιο «σκληροί», σαν τον Μπέζος, απλώς συσσωρεύουν
αμύθητα πλούτη.
Η εικόνα, πάντως, ενός οικονομικού και πολιτικού
συστήματος το οποίο ενισχύει τη συγκέντρωση πλούτου
και τις κοινωνικές ανισότητες σε κάθε κρίση δημιουργεί
δικαιολογημένα προβληματισμό.
Παρά τις δηλώσεις του υπέρ των εργαζομένων στην
Amazon και την πρόθεσή του να φορολογήσει τους σούπερ πλούσιους, δεν είναι βέβαιο ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα καταφέρει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Το σύστημα Ομπάμα, στο οποίο στηρίζεται σε μεγάλο
βαθμό, ήταν πάντα δυναμικά στο πλευρό των ψηφιακών
κολοσσών, γεγονός που διευκόλυνε τον Τραμπ στην
καταγγελία του «κατεστημένου».

Ενεργοβόροι και πράσινοι

Μια άλλη αντίφαση που φέρνει στην επιφάνεια η
εκπληκτική ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας κατά τη
διάρκεια της πανδημίας είναι η μεγάλη εξάρτηση των κολοσσών του διαδικτύου από την κατανάλωση ενέργειας
με ταυτόχρονη στροφή τους προς την πράσινη ενέργεια.
Υπολογίζεται ότι το άθροισμα της ενέργειας που χρησιμοποιούν οι Amazon, Google, Microsoft, Facebook
και Apple ξεπερνά τις 45 τεραβατώρες ετησίως, ενώ
αυξάνεται συνεχώς.
Χρειάζονται την ενέργεια για τη λειτουργία των κέντρων
δεδομένων αλλά και για να αυξήσουν τη χρήση τεχνητής
νοημοσύνης και μηχανών εκμάθησης. Έρευνα του
Πανεπιστημίου του Λάνκαστερ δείχνει ότι μόνο ο τομέας
της τεχνητής νοημοσύνης ευθύνεται για 1,8%-2,8% των
παγκόσμιων εκπομπών καυσαερίων, ποσοστό που
συγκρίνεται με εκείνο των αερομεταφορών.
Με τεράστιες ενεργειακές ανάγκες και σημαντική συμβολή στην κλιματική αλλαγή, οι πρωταθλητές του διαδικτύου πραγματοποιούν στροφή στην καθαρή ενέργεια.
Αποτελούν όλοι μαζί τεράστια δύναμη στην παγκόσμια
αγορά ενέργειας και σπρώχνουν τις εξελίξεις υπέρ της
καθαρής ενέργειας. Για παράδειγμα, η Microsoft έχει
θέσει στόχο μέχρι το 2030 αρνητικές εκπομπές καυσαερίων. Μέχρι τότε, με τις επενδύσεις που έχει κάνει θα
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Πρωτοφανής η συγκέντρωση πλούτου και επιρροής στην ψηφιακή
οικονομία, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ.
αφαιρεί από την ατμόσφαιρα περισσότερα καυσαέρια
από αυτά που θα εκπέμπει.
Η πρόοδος στην κατεύθυνση της καθαρής ενέργειας
διευκολύνεται από τις τεράστιες επενδύσεις των κολοσσών του διαδικτύου, ταυτόχρονα όμως πολλαπλασιάζονται κάθε πέντε χρόνια οι ενεργειακές τους ανάγκες.

Φιλελεύθεροι με τους όρους τους

Με τον τρόπο που αναπτύσσεται το διαδίκτυο, θεωρητικά
αποκτούμε νέες δυνατότητες έκφρασης και συμμετοχής
στα κοινά. Με βάση στοιχεία του Απριλίου 2020, τα οποία
είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθούν προς τα επάνω, το
Facebook είχε 2,5 δισ. χρήστες ανά μήνα, το YouTube 2
δισ. και το What’s Up 2 δισ.
Ακολουθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Messenger
με 1,3 δισ. χρήστες τον μήνα, We Chat με 1,2 δισ. και
Instagram με 1 δισ.
Πιο κάτω ήταν, τον Απρίλιο του 2020, το Tik Tok με 800
εκατ. χρήστες ανά μήνα, το QQ με 731 εκατ., το Q-Zone
με 517 εκατ., το Sina Weibo με 516 εκατ., το Reddit με
430 εκατ., το Κuaishou με 400 εκατ., το Snapchat με 398
εκατ., το Twitter με 386 εκατ. και το Pinterest με 366 εκατ.
Οι αριθμοί εντυπωσιάζουν και αναδεικνύουν την
τεράστια επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Τίθενται διάφορα ζητήματα όμως.

Πρώτον, η ποιότητα των αναρτήσεων και ο τρόπος που
είναι οργανωμένες, με την ανωνυμία να ενισχύει την
εμπορικότητα και να οδηγεί σε απίθανες ακρότητες. Η
μεγάλη μάχη στο μέλλον θα δοθεί στις ΗΠΑ γύρω από
το άρθρο 230 της σχετικής νομοθεσίας του 1996 με την
ονομασία «νομοθετική πράξη περί αξιοπρεπούς επικοινωνίας». Με το άρθρο αυτό παρέχεται προστασία στις
πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων έναντι αγωγών για
το περιεχόμενο που δημοσιεύουν οι χρήστες. Ουσιαστικά
έχουν πολλαπλάσια επιρροή στην κοινή γνώμη από τα
παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να έχουν τις
σχετικές ποινικές και αστικές ευθύνες.
Δεύτερον, η ψηφιακή τεχνολογία δημιουργεί τη δυνατότητα συγκέντρωσης και διαχείρισης προσωπικών
δεδομένων. Μία από τις συνέπειες της απαράδεκτης
αυτής κατάστασης είναι οι προσωποποιημένες διαφημίσεις, οι οποίες δείχνουν ότι οι ψηφιακοί κολοσσοί έχουν
στη διάθεσή τους όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το
προσωπικό προφίλ μας και μπορούν να απευθύνονται σ’
εμάς με εντυπωσιακή ευστοχία σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των καταναλωτικών, ακόμα και των πολιτικών
προτιμήσεών μας.
Το ζήτημα ήρθε στην επικαιρότητα και μέσα από τη
διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Τιμ Κουκ της
Apple και του Μαρκ Ζούκερμπεργκ του Facebook
εξαιτίας της πρωτοβουλίας της Apple να προσφέρει την
τεχνολογική δυνατότητα στους χρήστες iPhone και iPad
να εμποδίζουν την καταγραφή των δραστηριοτήτων τους
στο internet. Το Facebook θεωρεί ότι η πρωτοβουλία
της Apple θα του στερήσει τη δυνατότητα να καταγράφει
και να αξιοποιεί για εμπορικούς και άλλους λόγους τα
προσωπικά δεδομένα των χρηστών του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ε.Ε. και στις ΗΠΑ οι
κυβερνήσεις απέφυγαν να υιοθετήσουν τις ψηφιακές
μεθόδους της Κίνας στην αντιμετώπιση της πανδημίας
–καταγραφή των κοινωνικών επαφών των νέων κρουσμάτων–, με το σκεπτικό ότι θα παραβίαζαν προσωπικά
δεδομένα και την ιδιωτικότητα των πολιτών. Η παραβίαση αυτή είναι καθημερινή ρουτίνα για τους κολοσσούς
του διαδικτύου, μόνο που δεν αξιοποιήθηκε για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας.
Τρίτον, με κοινό δισεκατομμυρίων, τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης αξιοποιούν το περιεχόμενο των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης χωρίς να τα αποζημιώνουν.
Πανίσχυροι όμιλοι παραδοσιακών ΜΜΕ καταλήγουν να
τροφοδοτούν την κυριαρχία των πρωταγωνιστών του
διαδικτύου, συμβάλλοντας έτσι στη συρρίκνωση της
δικής τους δραστηριότητας.
Συμφωνία που επετεύχθη, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Αυστραλίας, μεταξύ της Google και του ομίλου
Μέρντοχ αναδεικνύει το πρόβλημα και σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν οι κυβερνήσεις. Ο Μέρντοχ
είναι ο κυρίαρχος παραδοσιακός εκδότης στην Αυστραλία και έχει ισχυρή παρουσία στην αμερικανική και τη
βρετανική αγορά. Με βάση τη συμφωνία που επετεύχθη,
η Google θα αποζημιώνει τα έντυπα του ομίλου Μέρντοχ
(News Corporation) για το περιεχόμενο που ανεβάζει
στις διάφορες πλατφόρμες της.
Πρόκειται για εντυπωσιακή εξέλιξη, που οφείλεται και
στις στενές σχέσεις του ομίλου Μέρντοχ με την κυβέρ-
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νηση της Αυστραλίας. Ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν
εκδηλωθεί σε μικρότερη κλίμακα στη Γαλλία και το
ερώτημα είναι αν μπορεί να δημιουργηθεί η σχετική
ευρωπαϊκή δυναμική.

Η ευρωπαϊκή αντίδραση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει πρωτοβουλία για
τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στην ψηφιακή εποχή.
Η Επιτροπή ασχολείται με τον ρόλο και τις ευθύνες των
ψηφιακών πυλωρών (gatekeepers). Επιδιώκει να τους
υποχρεώσει να κάνουν τα συστήματά τους πιο διαφανή,
να είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε να έχουν περισσότερες επιλογές οι χρήστες, και να επιβάλει έλεγχο στη
λειτουργία των αλγορίθμων τους.
Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός νέου κανονιστικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσκρούει σε
μεγάλες δυσκολίες.
Τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να
υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να έχουν διαφορετικές προτεραιότητες. Για παράδειγμα, η Γερμανία, η οικονομία της
οποίας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές της
προς τις ΗΠΑ και την Κίνα, αποφεύγει ρυθμίσεις που θα
μπορούσαν να προκαλέσουν την αρνητική αντίδραση
των ΗΠΑ και σε μικρότερο βαθμό της Κίνας.
Ουσιαστικά η Ε.Ε. προσπαθεί να ρυθμίσει τη συμπεριφορά των αμερικανικών ψηφιακών κολοσσών που
κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεν υπάρχουν
ευρωπαϊκοί πρωταθλητές ικανοί να αντέξουν στον ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ και την Κίνα, ούτε η πολιτική θέληση
για τη δημιουργία τους. Αυτή προϋποθέτει επενδύσεις
εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ σε μικρό χρονικό
διάστημα. Μέχρι σήμερα οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών και των κυβερνήσεων περιγράφουν
το πρόβλημα χωρίς να το αντιμετωπίζουν, γιατί δίνουν
προτεραιότητα στην αποφυγή δημιουργίας νέων οικονομικών υποχρεώσεων για τους ισχυρούς της Ευρώπης.
Την κατάσταση περιπλέκει η αρνητική στάση των ΗΠΑ,
οι οποίες προειδοποιούν σε κάθε ευκαιρία –ανεξάρτητα
από το ποιος βρίσκεται στην προεδρία– ότι δεν πρόκειται
να δεχτούν ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για τους
αμερικανικούς ψηφιακούς κολοσσούς που κυριαρχούν
στην ευρωπαϊκή αγορά, ούτε τον τερματισμό της φοροαποφυγής που τους χαρακτηρίζει.
Χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατεί είναι η
άποψη που διατύπωσε ο επίτροπος Ενιαίας Αγοράς,
Τιερί Μπρετόν, σε σχέση με πρόστιμο 2,42 δισ. ευρώ
που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Google με το
σκεπτικό ότι εκμεταλλεύεται καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά, εξασφαλίζοντας συγκριτικά
πλεονεκτήματα στη δική της πλατφόρμα πλοήγησης στο
internet. Όπως είπε, «οι πλατφόρμες στο internet έχουν
γίνει πλέον υπερβολικά μεγάλες για να ενδιαφερθούν γι’
αυτά». Τα πρόστιμα που τους επιβάλλονται και κάποιες
υποχρεωτικές διορθώσεις δεν στέκονται εμπόδιο στην
επιβεβαίωση της κυριαρχίας τους.
Ο Μπρετόν φαίνεται ότι έχει καταλήξει στο συμπέρασμα, όπως το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και οι
περισσότεροι κυβερνήτες Πολιτειών, ότι μόνο μέσα από

Αναποτελεσματικά αποδεικνύονται τα
ευρωπαϊκά πρόστιμα και κάποιες αλλαγές που επιβάλλονται στη λειτουργία των αμερικανικών κολοσσών.
τη διάσπαση ψηφιακών κολοσσών όπως το Facebook
μπορούν να αποτραπούν οι αρνητικές επιπτώσεις της
ψηφιακής κυριαρχίας.
Στις ΗΠΑ, 46 Πολιτείες κατέθεσαν μήνυση διεκδικώντας
τη διάσπαση του Facebook με πιθανή απόσχιση του
Instagram και του What’s Up.
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της μήνυσης, το Facebook
εξαγόρασε το Instagram το 2012 έναντι 715 εκατ.
δολαρίων και το What’s Up δύο χρόνια αργότερα έναντι
22 δισ. δολαρίων, εξαφανίζοντας έτσι τον ανταγωνισμό,
που θα ήταν σε όφελος των χρηστών-καταναλωτών.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, οι πωλήσεις του
Instagram το 2020 έφτασαν τα 28,1 δισ. δολάρια και
αναλογούν στο 37,5% των εσόδων του Facebook.

Η κινεζική μέθοδος

Η εντυπωσιακή ενίσχυση των κινεζικών ψηφιακών
κολοσσών προκάλεσε τη δυναμική αντίδραση του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος θεώρησε ότι η υπερσυγκέντρωση πλούτου και επιρροής έχει αρνητικές συνέπειες
για την κινεζική κοινωνία και το ίδιο το καθεστώς.
Στα τέλη του 2020 ανέλαβε πρωτοβουλία για να ελέγξει
τα ψηφιακά μονοπώλια, να διασφαλίσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των τεχνολογικών κολοσσών σε όφελος
των χρηστών-καταναλωτών και να αποτρέψει την
κυριαρχία τους στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
Μία βασική διαφορά μεταξύ των αμερικανικών και των
κινεζικών κολοσσών του διαδικτύου είναι ότι οι τελευταίοι έχουν φύγει μπροστά στις ηλεκτρονικές πληρωμές
και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που βασίζονται
στην ψηφιακή τεχνολογία, τις λεγόμενες Fintech.
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Η Alibaba ελέγχει την Ant Group και η Tencent τη
WeChat Pay. H πρώτη αντίδραση της κινεζικής ηγεσίας
ήρθε με τη ματαίωση της αύξησης κεφαλαίου ύψους 37
δισ. δολαρίων που θα πραγματοποιούσε στα τέλη του
2020 η Ant Group στο Χρηματιστήριο της Σανγκάης. Ο
πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θεώρησε ότι ο έλεγχος των κινεζικών ψηφιακών κολοσσών στο σύστημα πληρωμών και
η προσπάθεια δημιουργίας εκ μέρους τους ψηφιακών
νομισμάτων μπορούσε να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη νομισματική σταθερότητα, ακόμη και στην
εποπτεία της οικονομίας που ασκεί το πανίσχυρο Κ.Κ.
Ο πρώτος που είδε τις ψηφιακές φιλοδοξίες του να
ψαλιδίζονται είναι ο επικεφαλής της Alibaba και της Ant
Group, Τζακ Μα, και, απ’ ό,τι φαίνεται, οι Κινέζοι αξιωματούχοι στρέφουν τώρα την προσοχή τους στη λειτουργία
της Tencent και της WeChat Pay.
Η αντίδραση του Πεκίνου στη συγκέντρωση πλούτου και
επιρροής στην ψηφιακή οικονομία κρίνεται πιο άμεση
και αποτελεσματική, λόγω της φύσης του καθεστώτος.
Στις ΗΠΑ είναι αμφίβολο ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης
και οι Πολιτείες που κινήθηκαν κατά του Facebook θα
βρουν τις πλειοψηφίες στο Κογκρέσο και στη Γερουσία
για να περάσουν μια νέου τύπου αντιμονοπωλιακή
νομοθεσία. Τα λόμπι των ψηφιακών κολοσσών θεωρούνται πανίσχυρα και στηρίζονται πάνω σε ομίλους
που μπορούν να έχουν κεφαλαιοποίηση άνω του 1 τρισ.
δολαρίων και ρευστότητα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η ισχύς των αμερικανικών λόμπι γίνεται αισθητή και στις
Βρυξέλλες, όπου οι εκπρόσωποί τους παρακολουθούν
με ενδιαφέρον τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να βάλουν
κάποιους κανόνες στην κυριαρχία τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Αντιδρούν στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες
σε δύο επίπεδα: Ασκώντας πιέσεις στις Βρυξέλλες
ώστε οι όποιες πρωτοβουλίες και ρυθμίσεις να μην
αμφισβητήσουν τα υπερκέρδη και την κυριαρχία τους.
Παρεμβαίνουν και μέσω της αμερικανικής κυβέρνησης,
με το σκεπτικό ότι είναι αμερικανικές επιχειρήσεις που
κυριαρχούν, στο όνομα των συμφερόντων των ΗΠΑ,
στην ευρωπαϊκή αγορά.
Έχω παρακολουθήσει συνεδριάσεις στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο με την παρουσία εκπροσώπων των
αμερικανικών ψηφιακών κολοσσών και κατέληξα στο
συμπέρασμα ότι είναι πολύ σίγουροι για τη διατήρηση
της κυριαρχίας τους, σε βαθμό αλαζονείας. Η Ε.Ε., πάντως, έχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί τείνει να μετατραπεί
σε ψηφιακό συμπλήρωμα της αμερικανικής κυριαρχίας, η οποία αμφισβητείται, σε έναν βαθμό, μόνο από
την Κίνα.
Την προηγούμενη θητεία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2014-2019) διαπίστωσα πόσο δύσκολη ήταν η
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης από την Ε.Ε. σε
συνθήκες χρηματοπιστωτικής κυριαρχίας των ΗΠΑ. Στη
διάρκεια αυτής της πενταετίας (2019-2024) διαπιστώνω
πόσο δύσκολη είναι η αντιμετώπιση από την Ε.Ε. της
νέας κρίσης, που συνδέεται με την πανδημία, σε συνθήκες ψηφιακής κυριαρχίας των ΗΠΑ.
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έλευση του 5G, παρά τα πλεονεκτήματα και τις ευκολίες που θα παρέχει,
έχει προκαλέσει πλήθος ερωτημάτων
αλλά και αντιδράσεων για τις επιπτώσεις στην υγεία. Αν και τα δίκτυα 5ης
γενιάς υπόσχονται υψηλότερες ταχύτητες επικοινωνίας, αρκετοί οργανισμοί υγείας έχουν
αναδείξει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλειά τους. Κι
όλα αρχίζουν από το εύρος ζώνης συχνοτήτων, που στο
5G είναι 10 φορές μεγαλύτερο σε σχέση με το 4G, ενώ
και η πυκνότητα των συνδέσεων, δηλαδή ο αριθμός των
συσκευών που μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα,
είναι επίσης δεκαπλάσια.
Ωστόσο, οι ειδικοί είναι καθησυχαστικοί: μεγαλύτερες
συχνότητες δεν σημαίνουν μεγαλύτερη έκθεση. Όσο
αυξάνεται η συχνότητα της ακτινοβολίας, τόσο το εκτιθέμενο σώμα «ανθίσταται», τόσο το μέσο βεληνεκές της
ακτινοβολίας μειώνεται σημαντικά. Στην πράξη, με τις
υψηλές συχνότητες της 5G τεχνολογίας, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό της ακτινοβολίας ανακλάται και διαχέεται
στον χώρο, το δε υπόλοιπο απορροφάται επιφανειακά
από το δέρμα και δεν εισέρχεται σε βάθος.
Από βιολογικής άποψης, με την αύξηση της συχνότητας
λειτουργίας του δικτύου 5G (> 3,5 GHz) αυξάνεται σημαντικά και το επιτρεπτό όριο ασφαλείας ακόμη και 100%
σε σχέση με το δίκτυο 4G, καθώς μειώνεται η αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με τους ανθρώπινους ιστούς.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, καθημερινά όλοι εκτίθενται
ακτινικά στο 5G, πολύ λιγότερο απ’ ό,τι στις προηγούμενες γενιές 2G, 3G, 4G. Δεκάδες ιατρικές συσκευές, όπως
οι ορθοπαιδικές, δερματολογικές και άλλες εφαρμογές,
οι οποίες λειτουργούν ήδη επί χρόνια και σώζουν ή
ανακουφίζουν εκατομμύρια ανθρώπους, εκπέμπουν
στις ίδιες ακριβώς συχνότητες με τις κεραίες 5G και δεν
εμφανίστηκε κανένα κρούσμα καρκινογένεσης.
Άλλωστε οι ίδιες ανησυχίες είχαν προκύψει και για το
4G. Ποτέ όμως δεν αποδείχθηκε ότι η έκθεση στο 4G
έχει επιπτώσεις στην υγεία. Μάλιστα, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει ούτε μία πειραματική εργασία σε παγκόσμιο επίπεδο που να καταλήγει σαφώς στο
ότι η έκθεση σε ραδιοκυματική ακτινοβολία RF, π.χ. από
τα κινητά, προκαλεί βιολογική βλάβη, επακριβώς περιγραφόμενη, και το οποίο συμπέρασμα να έχει παραχθεί
με τις ίδιες ακριβώς πειραματικές συνθήκες από άλλη
ερευνητική ομάδα, ανεξάρτητη της πρώτης.

Καθησυχαστικές οι έρευνες

Όπως τόνισαν οι επιστήμονες σε πρόσφατη μελέτη
του National Agency for Health Security (ANSES) της
Γαλλίας, «οι περισσότερες έρευνες έχουν εστιάσει σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία με συχνότητες κάτω από τα 3
GHz, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού
εκτίθεται σε συχνότητες αυτού του βαθμού».
Στο εύρος αυτό οι περισσότερες έρευνες δεν παρατηρούν κινδύνους, εκτός από συγκεκριμένα άτομα
που χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο αρκετές
ώρες. Συγκεκριμένα, σε αυτούς που υπερβαίνουν τις
1.640 ώρες έκθεσης στο κινητό τηλέφωνο παρατηρείται
αυξημένος κίνδυνος νευρώματος στο ακουστικό νεύρο
και γλοιώματος. Για τον παραπάνω λόγο, από το 2011,
το International Agency for Research on Cancer έχει τα
παραπάνω ηλεκτρομαγνητικά κύματα ραδιοσυχνοτήτων

5G και υγεία:

Ασφαλής η χρήση του
ΧΑΡΆ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει
απορρίψει τη θεωρία σύμφωνα με
την οποία ο κορονοϊός εξαπλώνεται
με το 5G.
ως δυνητικά καρκινογόνα για τον άνθρωπο.
Διάφορες έρευνες έχουν παρατηρήσει αλλαγές στη
φυσιολογία της εγκεφαλικής δραστηριότητας κατά τον
ύπνο. Σε μια μελέτη του ANSES που δημοσιεύτηκε το
2018 οι επιστήμονες υποστήριξαν ότι τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να επηρεάσουν τις γνωστικές λειτουργίες.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ιδανικά θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται hands-free, ενώ στα παιδιά η χρήση
κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται.

Δερματική έκθεση

Μέχρι τα 10 GHz, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα δεν
μπορούν να φτάσουν βαθιά στο σώμα, καθώς απορροφούνται από τις επιφανειακές στιβάδες του δέρματος.
Υπάρχουν, ωστόσο, επιδράσεις στα δερματικά κύτταρα και στις νευρικές απολήξεις που καταλήγουν στο
δέρμα; «Αρχικά θα πρέπει να αποδείξουμε ότι η έκθεση
αυτή είναι ακίνδυνη, τουλάχιστον στα πειραματόζωα»
επισημαίνει η Dr Annie Sasco από το Πανεπιστήμιο του

Μπορντό στη Γαλλία.
Ο μοναδικός γνωστός κίνδυνος προς το παρόν είναι
θερμικός και αφορά την άνοδο της θερμοκρασίας στα
μόρια του νερού. Στις ΗΠΑ έχουν εξεταστεί πειραματικά
όπλα (μη θανατηφόρα) που χρησιμοποιούν ιδιαίτερα
υψηλές συχνότητες (πάνω από 94 GHz). «Τα όπλα αυτά
δημιουργούν αίσθηση αντίστοιχη με τη βουτιά σε νερό
70 βαθμών Κελσίου» είπε ο Yves Le Dréan, βιολόγος
από το Research Institute for Health, Environment and
Work. Ωστόσο, τόνισε ότι οι συχνότητες που θα χρησιμοποιηθούν για το 5G είναι πολύ χαμηλότερες, επομένως δεν θα υπάρχουν θερμικές επιδράσεις, εφόσον
τηρηθούν οι διεθνείς διατάξεις.

To 5G και ο κορονοϊός

Εν τω μεταξύ, δεν είναι λίγοι κι εκείνοι που πιστεύουν
ότι για την εξάπλωση του κορονοϊού ευθύνεται το 5G,
κάτι που απορρίπτει, φυσικά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (ΠΟΥ).
Όπως τονίζεται σε σχετικό explainer που δημοσίευσε ο ΠΟΥ, οι ιοί δεν μπορούν να μεταδοθούν μέσω
ραδιοκυμάτων και δικτύων κινητής τηλεφωνίας – και
μία από τις αποδείξεις γι’ αυτό είναι πως ο Covid-19
εξαπλώνεται και σε χώρες που δεν έχουν δίκτυα
5G. «Ο Covid-19 εξαπλώνεται μέσω σταγονιδίων του
αναπνευστικού όταν κάποιος που έχει μολυνθεί βήχει,
φτερνίζεται ή μιλάει. Οι άνθρωποι μπορούν επίσης να
μολυνθούν αγγίζοντας μια μολυσμένη επιφάνεια και
μετά τα μάτια τους, το στόμα ή τη μύτη τους» σημειώνεται σχετικά.
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Δωσίλογοι και μαυραγορίτες
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ΤΟΥ ΔΗΜΉΤΡΗ ΓΑΛΛΉ*

ύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος μόνο η Βουλή έχει αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά προσώπων που διετέλεσαν υπουργοί
για αδικήματα που τέλεσαν κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους.
Εφόσον οποιαδήποτε ανακριτική
αρχή, κατά τη διάρκεια της δικής της έρευνας, συλλέξει
στοιχεία που αφορούν αδίκημα υπουργού, είναι υποχρεωμένη να διαβιβάσει τον φάκελο στη Βουλή, χωρίς καθυστέρηση. Έρευνα για αδίκημα υπουργού κατά τη διάρκεια
της θητείας του, ακόμη κι αν έχει λήξει αυτή, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη άδεια της Βουλής. Τα αδικήματα των υπουργών παραγράφονται στο τέλος της δεύτερης βουλευτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που
αρχίζει μετά την τέλεση της πράξης. Με την αναθεώρηση
του Συντάγματος του 2019 η σύντομη παραγραφή καταργήθηκε, αλλά η ρύθμιση ισχύει για μεταγενέστερα αυτής
αδικήματα.
Στα πλαίσια αντιδικίας του με ιδιώτες, ο επιχειρηματίας
Χρήστος Καλογρίτσας κατήγγειλε αξιόποινες πράξεις του
τέως υπουργού κ. Νίκου Παππά. Η Δικαιοσύνη ήταν υποχρεωμένη να διαβιβάσει τον φάκελο στη Βουλή, η οποία
με τη σειρά της ήταν υποχρεωμένη να εξετάσει το ενδεχόμενο έρευνας εις βάρος του υπουργού. Με πρόταση, όπως
προβλέπεται από τον σχετικό νόμο περί ευθύνης υπουργών, 30 βουλευτών, η οποία συζητήθηκε την περασμένη
Τρίτη στη Βουλή, αποφασίστηκε η σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης εις βάρος του κ. Παππά, προκειμένου να διερευνηθεί αν συντρέχουν ενδείξεις τέλεσης των αδικημάτων της δωροληψίας και της παράβασης καθήκοντος.
Χοντρικά, ο κ. Καλογρίτσας κατηγορεί τον κ. Παππά ότι
του βρήκε χρηματοδότηση για να αγοράσει άδεια τηλεοπτικού καναλιού και ότι, όταν το εγχείρημα κατέρρευσε,
το ποσό της χρηματοδότησης κατευθύνθηκε σε δημιουρ-

γία φιλικού προς το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ εντύπου.
Η σύσταση της ειδικής επιτροπής δεν συνιστά άσκηση δίωξης, επομένως ο κ. Παππάς δεν είναι κατηγορούμενος,
αλλά απλώς ερευνώμενος. Η προκαταρκτική εξέταση έχει
(και στη συνήθη ποινική διαδικασία) ως σκοπό τη διερεύνηση ύπαρξης ενδείξεων τέλεσης αδικήματος. Η επιτροπή, στην οποία δόθηκε δίμηνη προθεσμία για τη διενέργεια έρευνας, θα συντάξει πόρισμα το οποίο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Τότε η Βουλή θα
αποφασίσει αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη, και τότε μόνο ο
κ. Παππάς θα αποκτήσει επίσημα την ιδιότητα του κατηγορουμένου, ή θα απορρίψει την πρόταση, οπότε η απαλλαγή είναι οριστική. Η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή,
η οποία ονομάζεται συχνά προανακριτική (χωρίς να είναι,
απλώς και μόνο για να διακριθεί από τις απλές εξεταστικές των πραγμάτων επιτροπές), έχει εξουσίες εισαγγελέα,
ο δε ερευνώμενος πλήρη δικαιώματα κατηγορουμένου
(όπως ισχύει και στις απλές περιπτώσεις των πολιτών).
Μόνο μετά την άσκηση της δίωξης από την Ολομέλεια
της Βουλής διακόπτεται η παραγραφή, η οποία για τον
κ. Παππά επέρχεται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, και γίνεται εικοσαετής για τα κακουργήματα και οκταετής για τα
πλημμελήματα. Μετά την άσκηση δίωξης (εφόσον αποφασιστεί) η κύρια ανάκριση θα γίνει από ανώτατους τακτικούς δικαστές, η παραπομπή ή η απαλλαγή θα γίνει επίσης από ανώτατους τακτικούς δικαστές, όπως φυσικά και
η δίκη.
Κάθε ανάλογη διαδικασία φαίνεται να έχει έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά, η εξέλιξή της όμως είναι αμιγώς δικαστική. Εάν, και σε όποια περίπτωση, μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία αποφασίσει να ασκήσει άστοχη δίωξη, κινδυνεύει να εκτεθεί ανεπανόρθωτα αν η
τακτική Δικαιοσύνη αργότερα καταρρίψει το κατηγορητήριο. Μπορεί σε πρώτο χρόνο να φαίνεται ότι διασύρεται ο ερευνώμενος, υπάρχουν όμως όλες οι προϋποθέσεις στο τέλος να εκτεθεί ο εισηγηθείς τη δίωξη. Επί

της ουσίας, οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι η όλη διαδικασία είναι αρκετά προβληματική, στο μέτρο που επιφυλάσσει στους υπουργούς ιδιαίτερη, σε σχέση με τον
πολίτη, ποινική μεταχείριση, η οποία περιλαμβάνει σύντομη παραγραφή, ειδικές, βραδυκίνητες διαδικασίες ελέγχου των κατηγοριών και εκ των πραγμάτων απόλυτο
ακαταδίωκτο εάν η επόμενη της θητείας τους Βουλή ελέγχεται από το δικό τους κόμμα. Εξακολουθούμε να θεωρούμε αδιανόητο στη χώρα μας κοινοβουλευτική πλειοψηφία να παραπέμψει «δικό της» σε ποινική έρευνα.
Μέχρι να αλλάξουμε θεσμικό πλαίσιο (απαιτείται νέα
συνταγματική αναθεώρηση), οφείλουμε να αλλάξουμε
νοοτροπία. Όπως για τον κάθε πολίτη η Δικαιοσύνη ερευνά όποτε αυτή κρίνει, έτσι πρέπει να συμβαίνει και
με τους υπουργούς. Και όποτε οι υπουργοί καταγγέλλονται για οτιδήποτε, πρώτοι αυτοί θα πρέπει να δέχονται τον έλεγχο της Δικαιοσύνης και να μην επιζητούν
να κρυφτούν είτε πίσω από το κάκιστο θεσμικό πλαίσιο
είτε πίσω από κραυγές για πολιτική δίωξη ή ρεβανσισμό.
Σεβασμός στο κράτος δικαίου και στη λαϊκή κυριαρχία
σημαίνει και ότι οι πολιτικοί κρίνονται από τη Δικαιοσύνη, όπως οι λοιποί πολίτες. Και αν το θεσμικό πλαίσιο
είναι στρεβλό, η σωστή νοοτροπία μπορεί να αμβλύνει
πολλές από τις στρεβλώσεις.
Στα πλαίσια του πολιτικού παιγνίου, λοιπόν, η αξιωματική αντιπολίτευση απάντησε στην πρόταση της πλειοψηφίας με τα συνήθη για ρεβανσισμό και πολιτική δίωξη, με
απειλές του κ. Πολάκη ότι «την άλλη φορά θα είναι πολύ
αλλιώς» και με την προτροπή του κ. Παππά προς τους κυβερνητικούς να προσέχουν «πού βάζουν την υπογραφή
τους» («ευφυώς» ο άνθρωπος απείλησε να κάνει ο ίδιος
αυτό για το οποίο κατηγορεί τους άλλους). Ως εδώ, τίποτα
που δεν έχουμε ξαναδεί.
Ο κ. Τσίπρας μίλησε για τα αναξιόπιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διευκρινίζοντας ότι τα διαχωρίζει από τα
άλλα μέσα ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!
Για τον κ. Τσίπρα, το Facebook και το Twitter των ανώνυμων υβριστών και των κατευθυνόμενων ροών πληροφόρησης (θέμα που απασχολεί παγκοσμίως το σύνολο των
κυβερνήσεων και των πολιτών) είναι πιο αξιόπιστα από
τις εταιρείες των μέσων ενημέρωσης, τα οποία έχουν διεύθυνση, τηλέφωνο, υπεύθυνο λειτουργίας, επώνυμους
συντάκτες, ισολογισμό, αστική και ποινική ευθύνη. Υποθέτουμε, της αναξιοπιστίας των μέσων εξαιρούνται τα φιλικά προς αυτόν ραδιόφωνα, εφημερίδες και ιστότοποι, τα
οποία ανταγωνίζονται σε αξιοπιστία τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
«Είστε δωσίλογοι και μαυραγορίτες» κατηγόρησε ο κ.
Πολάκης τους κυβερνητικούς. Μαυραγορίτης είναι αυτός
που πουλάει νόμιμα ή παράνομα προϊόντα εκτός νόμιμου οικονομικού συστήματος. Ήταν ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης ο οποίος είχε πάρει κάποτε συνεντεύξεις από, περήφανους τότε, διακινητές ειδήσεων και «ειδήσεων» στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι για λογαριασμό
του ΣΥΡΙΖΑ στήριζαν καμπάνιες οι οποίες στο πέρασμα
του χρόνου αποδείχθηκαν στημένες, συκοφαντικές και
συχνά ψεύτικες στο περιεχόμενό τους.
Δωσίλογος, κατά κυριολεξία, είναι αυτός ο οποίος οφείλει
να δώσει λογαριασμό-εξηγήσεις, και μάλιστα σε επίσημη
διαδικασία. Για τον λόγο αυτόν φέρει, όπως και ο κ. Παππάς, το τεκμήριο αθωότητας.
Η ελληνική γλώσσα είναι εκπληκτική.
*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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Ο εμβολιασμός κατά της γρίπης μειώνει
τον κίνδυνο λοίμωξης Covid-19
ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΆΣ

Π

αρατηρώντας τη μείωση των περιστατικών γρίπης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι επιστήμονες αναρωτήθηκαν αν ο
εμβολιασμός κατά της γρίπης επηρεάζει
την υποδεκτικότητα στην Covid-19 και τη
βαρύτητα της λοίμωξης. Οι παράγοντες κινδύνου για τη
λοίμωξη Covid-19 έχουν ήδη περιγραφεί και περιλαμβάνουν την καρδιαγγειακή νόσο, τον σακχαρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία. Οι ίδιοι παράγοντες σχετίζονται με σοβαρές επιπλοκές από γρίπη, γι’ αυτό ο εμβολιασμός συνιστάται σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες.
Με το σκεπτικό αυτό οργανώθηκε μία αναδρομική
μελέτη σε 4,5 εκατομμύρια φακέλους ασθενών που
εμβολιάστηκαν στο Μίσιγκαν εναντίον της γρίπης
ανάμεσα στον Αύγουστο του 2019 και τον Ιούλιο του
2020, ώστε να μελετηθεί η συσχέτιση μεταξύ ενός
θετικού τεστ Covid-19 και προηγούμενου εμβολιασμού εναντίον της γρίπης. Οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα
Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος συνόψισαν τα δεδομένα της μελέτης.
Σε όσους ασθενείς βγήκαν θετικοί μελετήθηκαν και τα
κλινικά χαρακτηριστικά της λοίμωξης, όπως η ανάγκη
για νοσηλεία, νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπεί-

ας, υποστήριξη με μηχανικό αερισμό και η θνητότητα
γενικότερα. Συνολικά ελέγχθηκαν 27.202 ασθενείς για
Covid-19, εκ των οποίων 1.218 (4,5%) ήταν θετικοί και
12.997 (47,8%) είχαν εμβολιαστεί κατά της γρίπης. Ανάμεσα στους θετικούς ασθενείς, 505 (41,5%) χρειάστηκαν
νοσηλεία και 182 (36%) είχαν ανάγκη για μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.
Οι ασθενείς που βρέθηκαν θετικοί είχαν συχνότερα
ποσοστά συννοσηροτήτων, όπως χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια (19,8% έναντι 14,6%), σακχαρώδη διαβήτη (8,5% έναντι 2,9%) και αρτηριακή υπέρταση (36%
έναντι 22,5%). Σε ασθενείς που είχαν εμβολιαστεί για τη
γρίπη υπήρχε σημαντική μείωση στην πιθανότητα να
βρεθούν θετικοί για τον ιό SARS-CoV-2. Επιπρόσθετα,
είχαν λιγότερες πιθανότητες να χρειαστούν νοσηλεία ή
μηχανική υποβοήθηση της αναπνοής και είχαν μικρότερο χρονικό διάστημα νοσηλείας.
Με βάση τα δεδομένα αυτά, οι συγγραφείς υποστήριξαν
ότι ο εμβολιασμός για τη γρίπη παίζει προστατευτικό
ρόλο για τη λοίμωξη Covid-19, όμως λόγω της αναδρομικής φύσης των δεδομένων δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν συσχέτιση. Έτσι, κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι μέχρι να μπορέσει να γίνει διαθέσιμος ο μαζικός εμβολιασμός για την Covid-19, ο εμβολιασμός για τη γρίπη
θα πρέπει να προωθείται.

Σε ασθενείς που είχαν
εμβολιαστεί για τη γρίπη
υπήρχε σημαντική μείωση
στην πιθανότητα να βρεθούν
θετικοί για τον ιό SARS-CoV-2.
Επιπρόσθετα, είχαν λιγότερες
πιθανότητες να χρειαστούν
νοσηλεία ή μηχανική
υποβοήθηση της αναπνοής
και είχαν μικρότερο χρονικό
διάστημα νοσηλείας.

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση Takeda και Shire

Ω

ς μια ενιαία επιχειρηματική οντότητα με
βαρύνουσα σημασία στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα θα λειτουργεί στο εξής η
φαρμακευτική εταιρεία Takeda. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των
διαδικασιών ενοποίησης των τριών ημεδαπών θυγατρικών εταιρειών των ομίλων Takeda (Takeda
Ελλάς Α.Ε.) και Shire (Shire Ελλάς Α.Ε. και Baxalta
Μ.Ε.Π.Ε.).
Η Takeda είναι μία βιοφαρμακευτική εταιρεία με

ηγετική θέση παγκοσμίως και με έδρα την Ιαπωνία,
έχοντας ως βάση σταθερές αξίες και προσανατολισμό στην έρευνα και ανάπτυξη.
Οι προσπάθειές της για έρευνα και ανάπτυξη επικεντρώνονται σε τέσσερις θεραπευτικούς τομείς: την
ογκολογία, τη γαστρεντερολογία, τη νευρολογία και
τις σπάνιες νόσους, καθώς και σε επενδύσεις που
στοχεύουν στα παράγωγα αίματος και στα εμβόλια.
Η εταιρεία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο με υψηλής
καινοτομίας φάρμακα που διατίθενται σε περίπου
80 χώρες και γεωγραφικές περιοχές παγκοσμίως.
Με βασικές της αξίες την ακεραιότητα, την αμεροληψία, την εντιμότητα και την επιμονή, θέτει πάντα
τους ασθενείς στο επίκεντρο της προσπάθειάς της,
προσβλέποντας στην προσφορά καλύτερης υγείας
στους ασθενείς σε όλο τον κόσμο.
Το 2019 πραγματοποιήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο η εξαγορά της Shire plc από την Takeda
Pharmaceutical Company Limited. Με την εν
λόγω εξαγορά η Takeda καθίσταται παγκόσμιος
ηγέτης στον κλάδο των βιοφαρμακευτικών προϊόντων, με παρουσία σε 80 χώρες και περιοχές.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω εξαγοράς ολοκληρώ-

θηκαν στην Ελλάδα οι διαδικασίες ενοποίησης
των τριών ημεδαπών θυγατρικών εταιρειών των
ομίλων Takeda και Shire, με κύριο γνώμονα να
επιτευχθεί η μεγιστοποίηση των συναφών συνεργειών και η βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών
λειτουργιών τους προς όφελος των παρεχομένων
υπηρεσιών προς τους ασθενείς και το σύστημα
υγείας.
Η εν λόγω ενοποίηση υλοποιήθηκε μέσω συγχώνευσης των ανωτέρω τριών νομικών οντοτήτων
και ειδικότερα διά απορροφήσεως από την εταιρεία Takeda Ελλάς των εταιρειών Shire Ελλάς Α.Ε.
και Baxalta Ελλάς. Η συγχώνευση στην Ελλάδα
συντελέστηκε επίσημα την 1η Απριλίου 2021.
Κατά τα οριζόμενα στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, από την ημερομηνία συντέλεσης της συγχώνευσης η απορροφώσα εταιρεία Takeda Ελλάς
Α.Ε. υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος και
υπεισέρχεται αυτοδικαίως στο σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, συμβατικών σχέσεων
και εν γένει των εννόμων σχέσεων των απορροφημένων εταιρειών, οι οποίες έκτοτε παύουν να
υφίστανται.

TO ΘΕΜΑ
ΤΗΣ FS

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ
ΑΔΈΣΠΟΤΩΝ ΖΏΩΝ
Κάθε χρόνο τα ίδια βασανιστικά ερωτήματα.
• Γιατί στην Ελλάδα έχουμε τόσα αδέσποτα;
• Ποιοι είναι υπεύθυνοι για τα αδέσποτα ζώα;
• Τι γίνεται με τους παράνομους εκτροφείς;
Η 4η Απριλίου είναι αφιερωμένη στα αδέσποτα ζώα
και απαντήσεις ούτε και φέτος θα λάβουμε.

TO ΘΕΜΑ ΤΗΣ FS
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ΤΙ ΕΊΝΑΙ
ΤΟ ΤΜΉΜΑ
ΑΣΤΙΚΉΣ
ΠΑΝΊΔΑΣ;
ΠΏΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ
ΟΙ ΔΉΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΩΣ
ΟΙ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΔΈΣΠΟΤΩΝ ΖΏΩΝ.
ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Ν

ομικά υπεύθυνοι για τα
αδέσποτα είναι οι δήμοι.
Οι δήμοι υποχρεούνται
να μεριμνούν για την
περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με την παρούσα νομοθεσία. Ο νόμος λέει πως ο αρμόδιος
δήμος με κατάλληλη υποδομή, οχήματα μεταφοράς ζώων και έμπειρο στην αιχμαλωσία
ζώων ανθρώπινο δυναμικό περισυλλέγει τα
αδέσποτα, τα οποία ελέγχονται από κτηνίατρο, εμβολιάζονται, τσιπάρονται, στειρώνονται και κατόπιν επιστρέφουν στο φυσικό
τους περιβάλλον. Ωραία ακούγονται όλα
αυτά. Αλλά ποια είναι η πραγματικότητα;
Η πραγματικότητα είναι πως ούτε καν στα
μεγάλα αστικά κέντρα, π.χ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό ή εξοπλισμένο αυτοκίνητο. Τι υπάρχει;
Υπάρχει το πολύ εύηχο «Γραφείο Αστικής
Πανίδας». Τι είναι αυτό; Είναι ένα γραφείο
με ένα τηλέφωνο, όπου απαντάει ένας δημοτικός υπάλληλος (ο οποίος θεωρεί την
απασχόλησή του σε αυτό δυσμενή μετάταξη), ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση
δίνει οδηγίες στους δημότες πώς να κάνουν
οι ίδιοι την περισυλλογή και σε ποιον συμβεβλημένο κτηνίατρο να πάνε οι ίδιοι το
αδέσποτο ζώο που βρήκαν.
Σε περίπτωση που το ζώο είναι τραυματισμένο και ο δημότης δεν μπορεί να κάνει

τη διαδικασία, τι γίνεται; Ο υπάλληλος του
Γραφείου παίρνει διστακτικά και κάνοντας
την προσευχή του τους συναδέλφους του
στην Καθαριότητα για να παρακαλέσει κάποιον από αυτούς να πάει με κάποιο από τα
οχήματα της Καθαριότητας να περισυλλέξει
το ζώο και να το πάει εκείνος στον κτηνίατρο. Δηλαδή κανένα καταρτισμένο προσωπικό, κανένα εξοπλισμένο όχημα.
Η παραπάνω περιγραφή είναι η καλή περίπτωση. Να υπάρχει δηλαδή ένας υπάλληλος
που να ασχολείται. Στη συντριπτική πλειονότητα των δήμων αυτό που συμβαίνει
είναι να κάνουν μια σύμβαση με κάποιον
κτηνίατρο και να αφήνουν τις πολλές και
δραστήριες φιλοζωικές ομάδες με τα δικά
τους Ι.Χ. να κάνουν τη δουλειά που ο νομοθέτης ορίζει πως πρέπει να κάνει το κράτος.
Είναι οι εθελοντές που μαζεύουν κάθε νέο
αδέσποτο, είναι αυτοί που έτσι κι αλλιώς
τα ταΐζουν με δικά τους έξοδα (με ελάχιστη
συμβολή από τους δήμους), είναι εκείνοι
που το πηγαίνουν στον κτηνίατρο, κατόπιν
το παραλαμβάνουν και στο τέλος προσπαθούν με αναρτήσεις να του βρουν υιοθεσία.
Όλα αυτά τα κάνουν οι εθελοντές των φιλοζωικών σωματείων, δωρεάν, μέρα και νύχτα,
υποκαθιστώντας το κράτος. Είναι ελάχιστοι
οι δήμοι που λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς
εθελοντές. Και στους ελάχιστους δήμους
όπου λειτουργεί το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων αποτελεσματικά αυτό

Ούτε καν στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό ή εξοπλισμένο
αυτοκίνητο. Τι υπάρχει; Υπάρχει το πολύ εύηχο «Γραφείο Αστικής Πανίδας». Τι είναι
αυτό; Είναι ένα γραφείο με ένα τηλέφωνο, όπου απαντάει ένας δημοτικός υπάλληλος, ο
οποίος θεωρεί την απασχόλησή του σε αυτό δυσμενή μετάταξη.

οφείλεται στη φιλοτιμία των υπαλλήλων
τους, οι οποίοι είναι από χαρακτήρα έτσι.
Ήταν δηλαδή ζωόφιλοι πριν τους ανατεθούν τα καθήκοντα. Δρούσαν έτσι και εκτός
θεσμών. Δεν τους εκπαίδευσε κάποιος, δεν
τους έδειξε κάποιος πώς γίνεται η δουλειά.
Αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από το γεγονός
πως κάθισαν και διάβασαν τους νόμους,
διάβασαν τους κώδικες ώστε να εξασφαλίσουν κονδύλια, ανέλαβαν την επικοινωνία
με τους δημότες, που δεν είναι όλοι ευγενικοί, δεν είναι όλοι ψύχραιμοι –όλοι ξέρουμε πώς μιλάνε οι πολίτες στους δημοσίους
υπαλλήλους–, και, κυρίως, ανέλαβαν τα
ζώα. Στις περισσότερες περιπτώσεις στους
περισσότερους δήμους μιλάμε για έναν
άνθρωπο. Έναν υπάλληλο – που σηκώνει
τηλέφωνα, κρατάει τιμολόγια, επικοινωνεί
με τον κόσμο, τους γιατρούς, και μεταφέρει
ζώα, τραυματισμένα, έγκυα ή μη. Ένας άνθρωπος!
Αυτά στους μεγάλους δήμους, στα αστικά
κέντρα, όπου ο εθελοντισμός και το ζωοφιλικό κίνημα είναι ενεργά.
Στην ελληνική επαρχία, από την άλλη, η
κατάσταση είναι τραγική. Δεν υπάρχει απολύτως καμία μέριμνα από τους δήμους, ενώ
και οι φιλοζωικές ομάδες είναι λιγότερες.
Και όχι μόνο λιγότερες αλλά αντιμετωπίζουν και την εχθρότητα όλων. Αντιμετωπίζονται σαν εχθροί, λες και είναι οι ομάδες
που ευθύνονται για τα αδέσποτα, επειδή τα
ταΐζουν.
Τι μπορούμε να αλλάξουμε για να αλλάξει
η κατάσταση;
Να κάνουμε ενοχλητικές ερωτήσεις. Να
ενοχλούμε τους δήμους μας και να τους
πιέζουμε να κάνουν τη δουλειά τους, να
διαθέσουν χρήματα για καταρτισμένο προσωπικό και εξοπλισμό. Αυτό μπορούμε να
κάνουμε. Να απαιτήσουμε να γίνουν πραγματικότητα τα όσα καταπληκτικά αναφέρονται στον νόμο.
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την πατρίδα μας εκατομμύρια
σκύλοι και γάτες ζουν σύντομες, μαρτυρικές ζωές, γεμάτες
πείνα και δίψα, αγωνία, πόνο
και αρρώστια. Τα αδέσποτα
ζώα είναι πάντα δίπλα μας.
Στην ειδησεογραφία μάς απασχολούν συχνά,
ως θύματα κακοποίησης, απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία, απεγνωσμένη έκκληση για θεραπεία ή υιοθεσία κ.λπ.
Το πρόβλημα έχει και ανθρώπινη διάσταση:
πολλές χιλιάδες συμπολίτες μας –γυναίκες
ως επί το πλείστον– που αυτόκλητα τα φροντίζουν διαπιστώνουν πως αυτό το έργο έχει
βαρύ τίμημα στη ζωή τους. Ο χρόνος και τα
χρήματα που απαιτούνται υπονομεύουν την
επαγγελματική και την κοινωνική τους ζωή.
Το αίσθημα ματαιότητας και απομόνωσης
εντείνεται από την κραυγαλέα αντιπάθεια κάποιων γειτόνων, από τα περιπαικτικά βλέμματα και τα σχόλια και φυσικά από την ατέλειωτη
ακολουθία των αδέσποτων: σαν να προσπαθείς
να αδειάσεις τη θάλασσα με κουβά!
Τέλος, τα αδέσποτα αμαυρώνουν την εικόνα
της χώρας μας. «Όσο κατηφορίζουμε προς τις
ηλιόλουστες χώρες, τόσο μειώνεται η φιλοζωία»
έγραφε το 1896 ο Εμίλ Ζολά. Τα δεινά των αδέσποτων είναι για τους επισκέπτες της χώρας μας
η ατράνταχτη απόδειξη πως είμαστε μια χώρα
καθυστερημένη. Πράγμα που έχει επιπτώσεις
όχι μόνο στον τουρισμό αλλά στο σύνολο της
συγκρότησης της «soft power» της πατρίδας μας.
«Πάντα είχαμε αδέσποτα και πάντα θα έχουμε» θα πουν κάποιοι. Δεν είναι όμως έτσι. Σήμερα γνωρίζουμε πια τι να κάνουμε ώστε να
θεραπεύσουμε αυτό το κακό. Χρειάζονται λίγα
χρήματα (ελάχιστα, με όρους ΑΕΠ), κάποια –
διαθέσιμη– τεχνογνωσία και στοιχειώδης πολιτική βούληση να καμφθούν τα συμφέροντα
που αμείβονται από το πρόβλημα.

ΤΟΥ ΝΊΚΟΥ ΡΆΠΤΗ*
Ξέρουμε πως χρειάζεται να ελέγχεται ο πληθυσμός των δεσποζόμενων ζώων, που είναι
–φευ!– η πηγή του προβλήματος. Χρειάζεται
επίσης να τονωθούν οι υιοθεσίες αδέσποτων –
και να λείψουν αντίστοιχα οι περιττοί ανταγωνιστές τους, εκτροφεία, pet shops κ.λπ. Οι δήμοι
να λογοδοτούν για το κάθε ευρώ που τους δίνεται για να διαχειριστούν το πρόβλημα. Θέλουμε
πιο αποτελεσματική αστυνόμευση και εφαρμογή των νόμων για την κακοποίηση και τον βασανισμό των ζώων, πάει να πει αστυνομία για τα
ζώα, εύκολη καταγγελία, αυστηρές ποινές.
Για να ακολουθήσει η κοινωνία, όλα τα παραπάνω καλό είναι να γίνουν με την ελάχιστη
οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και τη
μέγιστη αξιοποίηση της «ψηφιακής διακυβέρνησης». Υπάρχει επίσης ανάγκη για μια πιο
τελεσφόρα πολιτική εποπτεία όλων των ζώων
(άγριων, «παραγωγικών» και συντροφιάς), που
δεν μπορεί να είναι το ΥΠΑΑΤ, αυτό το βασίλειο της απαρχαιωμένης αντίληψης του «ζωικού κεφαλαίου».
Υπάρχουν μερικά προβλήματα που η λύση
τους μοιάζει βουνό, ενώ στην πραγματικότητα
είναι εύκολα διαχειρίσιμα. Διαιωνίζονται μόνο
χάρη στην πολιτική ατολμία των κυβερνώντων,
στην απάθεια των πολιτών και στην εριστικότητα των μικροσυμφερόντων που λυμαίνονται

την κακοδαιμονία. Σε αυτή την κατηγορία
εντάσσεται π.χ. η διαχείριση των σκουπιδιών ή
η βία στα γήπεδα. Παλιότερα θα συγκαταλέγαμε το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους ή
ορισμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αλλά
εκεί αποδείχθηκε πως το μόνο που χρειαζόταν
για να συρρικνωθούν ήταν πολιτική βούληση
και τεχνογνωσία. Κι ένα ακόμα, πιο απροσδιόριστο, συστατικό: η «ωρίμανση» της συνειδητοποίησης του προβλήματος από την κοινή
γνώμη, που επωάζεται για πολύ καιρό, αλλά
όταν έξαφνα ολοκληρωθεί, κανείς δεν μπορεί
να σταματήσει την επίλυσή του.
Τα αδέσποτα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία:
το πρόβλημα σέρνεται δίπλα μας επί αιώνες.
Όμως η τεχνοκρατική γνώση και η ανάπτυξη
των φιλοζωικών μας αισθημάτων ωριμάζουν
την αίσθηση πως έρχεται η ώρα για μια Ελλάδα χωρίς αυτό το άγος. Με την ευκαιρία ενός
ακόμη νομοσχεδίου για τα ζώα συντροφιάς, ας
διαπιστώσουμε αν είμαστε έτοιμοι για το κρίσιμο άλμα.
*Ο Νίκος Ράπτης είναι διευθύνων σύμβουλος
εκπαιδευτικού οργανισμού, συγγραφέας του
βιβλίου «Πολιτική Φιλοζωία» (Μεταίχμιο,
2020) και μέλος του Συντονιστικού του ελληνικού Κόμματος για τα Ζώα.

TO ΘΕΜΑ ΤΗΣ FS

ΉΡΘΕ Η ΏΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΆΔΑ
ΧΩΡΊΣ ΑΔΈΣΠΟΤΑ;

Υπάρχει ανάγκη για μια πιο τελεσφόρα πολιτική εποπτεία όλων των ζώων (άγριων, «παραγωγικών» και συντροφιάς), που δεν μπορεί να είναι το ΥΠΑΑΤ, αυτό το βασίλειο της
απαρχαιωμένης αντίληψης του «ζωικού κεφαλαίου».
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ΤΙ ΖΗΤΆΕΙ
Ο ΣΎΛΛΟΓΟΣ
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ΕΚΤΡΟΦΈΩΝ
ΣΚΎΛΩΝ ΕΛΛΆΔΟΣ
ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΕΣ;

Ο

Σύλλογος
Ερασιτεχνών
Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδος είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που εκπροσωπεί χιλιάδες ερασιτέχνες
εκτροφείς και μόνο αυτούς,
έχοντας θέσει αυστηρούς όρους για την εγγραφή τους σε αυτόν.
Ο όρος «ερασιτέχνης εκτροφέας» υπάρχει στις
νομοθεσίες όλων των χωρών της Ε.Ε. αλλά και
στο σύνολο σχεδόν των χωρών παγκοσμίως. Οι
ερασιτέχνες εκτροφείς (δηλαδή αυτοί που δεν
βιοπορίζονται από τα σκυλιά αλλά έχουν άλλη
εργασία) αποτελούν τη βάση της παγκόσμιας
κυνολογίας, ενώ στην Ελλάδα για τις περισσότερες φυλές σκύλων αποτελούν τη μοναδική πηγή
εύρεσης καθαρόαιμων σκύλων με γενεαλογικό
χάρτη και εξαντλητικές εξετάσεις υγείας.
Τα «καθαρόαιμα» σκυλιά που πωλούνται στα
pet shops προέρχονται από εργοστάσια παραγωγής κουταβιών (puppy mills) και ουσιαστικά δεν είναι καθαρόαιμα, αφού δεν φέρουν
επίσημο γενεαλογικό χάρτη (pedigree), ενώ
εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς
στα puppy mills δεν γίνονται προληπτικές εξετάσεις, ενώ οι συνθήκες διαβίωσης των γεννητόρων είναι πραγματικά τραγικές.
Στην αντίθετη ακριβώς πλευρά βρίσκονται οι
ερασιτέχνες εκτροφείς, οι οποίοι από αγάπη στη
φυλή τους επιθυμούν να την εξελίξουν. Σκοπός
τους είναι από κάθε γέννα να κρατήσουν το καλύτερο κουτάβι, να το εμφανίσουν σε εκθέσεις
μορφολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
όπου θα κριθεί από ειδικούς, να το εξετάσουν
όσον αφορά την υγεία του και όταν μεγαλώσει
να το ζευγαρώσουν με σκοπό να πάρουν ακόμα
καλύτερα δείγματα της φυλής.
Οι ερασιτέχνες εκτροφείς δεν έχουν καμία σχέση με τους ιδιώτες ιδιοκτήτες σκύλων που επι-

θυμούν να ζευγαρώσουν τα σκυλιά τους είτε για
συναισθηματικούς είτε για εμπορικούς σκοπούς
χωρίς κανέναν έλεγχο και προγραμματισμό.
Ούτε και με τους επαγγελματίες που βιοπορίζονται από την αναπαραγωγή.
Οι ερασιτέχνες εκτροφείς ζουν με τα σκυλιά
μέσα στα σπίτια τους, παρέχουν εξαιρετικές
συνθήκες διαβίωσης σε αυτά, πραγματοποιούν
ποιοτικές γέννες, δηλώνουν όλες τις γέννες
στον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος υποχρεωτικά
με microchip από την ηλικία των 30 ημερών
και επιλέγουν με πολύ αυστηρά κριτήρια τους
μελλοντικούς ιδιοκτήτες των κουταβιών τους τα
οποία επιλέγουν να διαθέσουν.
Την ίδια ώρα η οργανωμένη κυνοφιλία αποτελεί μια κοινωνική δραστηριότητα για χιλιάδες
ανθρώπους και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις
εκθέσεις μορφολογίας, πλήθος κυναθλημάτων,
πλήθος τοπικών ομίλων και πολλά άλλα, που
ενισχύουν και οικονομικά τις τοπικές κοινωνίες
σε όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι οι έξι αρχαίες ελληνικές φυλές σκύλων
εκτρέφονται και διασώζονται αποκλειστικά και
μόνο από ερασιτέχνες εκτροφείς.
Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων
Ελλάδος ζητά τη θεσμοθέτηση άδειας ερασιτέχνη εκτροφέα (όπως προβλεπόταν και στους
προηγούμενους νόμους) με συγκεκριμένες
προϋποθέσεις, οι οποίες μπορούν να αποκαλύψουν οφέλη για την τοπική αυτοδιοίκηση, ενισχύοντας το ταμείο υπέρ των αδεσπότων.
Περιληπτικά οι προτάσεις του συλλόγου είναι:
• Η άδεια ερασιτέχνη εκτροφέα να επιτρέπει
την εκτροφή στις κατοικίες των ερασιτεχνών,
στις οποίες κατοικούν με τα σκυλιά τους, χωρίς
περιορισμούς, εκτός απ’ όσες επιβάλλονται από
τον νόμο για τα διαμερίσματα πολυκατοικιών.
• Οι εκτροφείς με άδεια θα είναι οι μόνοι που
θα έχουν δικαίωμα αναπαραγωγής και διάθεσης

Οι ερασιτέχνες εκτροφείς δεν έχουν καμία σχέση με τους ιδιώτες ιδιοκτήτες σκύλων
που επιθυμούν να ζευγαρώσουν τα σκυλιά τους είτε για συναισθηματικούς είτε για
εμπορικούς σκοπούς χωρίς κανέναν έλεγχο και προγραμματισμό.

σκύλων, ενώ θα υποχρεούνται να δηλώνουν τις
γέννες τους (με τους αριθμούς microchip των
γονέων και των κουταβιών, ακόμα και DNA,
εφόσον η πολιτεία το θεσμοθετήσει) στην περιφέρεια, νομαρχία ή σε αρμόδια διεύθυνση του
υπουργείου.
• Θα καταβάλλουν τέλος είτε σε ετήσια βάση για
την ανανέωση της άδειας είτε ανά κουτάβι.
• Ο ερασιτέχνης εκτροφέας θα έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει μέχρι τέσσερις γέννες
τον χρόνο, εναλλακτικά μέχρι εύλογου αριθμού
κουταβιών, ενώ φυσικά θα πρέπει να τηρούνται
οι προϋποθέσεις του νόμου, που αναφέρει ότι
«θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής δεν γονιμοποιούνται πριν από τον δεύτερο οιστρικό κύκλο και
σε καμία περίπτωση πριν από την παρέλευση
εννέα μηνών από τον τελευταίο τοκετό. Επίσης,
απαγορεύεται η αναπαραγωγή μετά το 9ο έτος
της ηλικίας του ζώου».
• Για να λάβει κάποιος άδεια ερασιτέχνη θα
πρέπει να διαθέτει σκύλους με έγκυρο pedigree
(γενεαλογικό χάρτη) της FCI ή του αντιπροσώπου της στην Ελλάδα (Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος), τα οποία αποτελούν τμήμα του διεθνούς
συστήματος κατοχύρωσης της γενεαλογίας
όλων των καθαρόαιμων σκύλων και παρέχουν
τη δυνατότητα να ελεγχθεί αυτομάτως, ηλεκτρονικά, η εγκυρότητα ή όχι των σχετικών πιστοποιητικών καταγωγής ενός σκύλου σε 80 και
πλέον χώρες του κόσμου. Θα πρέπει επίσης να
διαθέτει αναγνωρισμένη επωνυμία εκτροφείου
από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία ή να
έχει αποδεδειγμένα συμμετοχή σε εκθέσεις
μορφολογίας ή/και εργασίας και να υποβάλει
υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης κανόνων ευζωίας των σκύλων και εύρεσης υπεύθυνων ιδιοκτητών για κάθε κουτάβι.
• Οι καθαρόαιμοι σκύλοι (με pedigree) συμμετέχουν σε πλήθος κυναθλημάτων, τα οποία
διέπονται από διεθνείς κανονισμούς. Μεταξύ
άλλων, απαγορεύεται η συμμετοχή στειρωμένων ζώων. Ως εκ τούτου, απ’ όποιο μέτρο καθολικής στείρωσης θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο
πως εξαιρούνται οι καθαρόαιμοι σκύλοι κάτοχοι
pedigree, μέτρο που σε κάθε περίπτωση παραβιάζει το ίδιο το Σύνταγμα.
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ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΣ
∆. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ*
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επιστήµη

Μικροοργανισµοί
και τρόφιµα

να µεγάλο µέρος της βιοµηχανίας τροφίµων στηρίζεται στις δράσεις των
µικροοργανισµών. Υπάρχουν µικροοργανισµοί που συµβάλλουν µε τον
µεταβολισµό τους στην παραγωγή
σηµαντικών τροφίµων, όπως τα γαλακτικά προϊόντα, το γιαούρτι, τυρί, βούτυρο, τα αρτοσκευάσµατα, όπως ψωµί, γλυκά και κουλούρια
παντός τύπου, που γίνονται µε αλεύρι. Κάθε διαφορετικό είδος τυριού ή άλλου τέτοιου τροφίµου οφείλεται στις µεταβολικές ιδιότητες κάποιου ή κάποιων
µικροοργανισµών.
Για παράδειγµα, στη δηµιουργία του τυριού Cheddar συµµετέχουν τα βακτήρια Lactococcus lactis,
Lactococcus cremoris και Enterobacter durans στα
πρώτα στάδια παρασκευής του, ενώ τα Lactobacillus casei και Lactobacillus plantarum στο τελικό
στάδιο παρασκευής.
Άλλο παράδειγµα είναι η βιοµηχανία του κρασιού
και της µπίρας. Η παραγωγή κρασιού πάει πίσω
5.000 χρόνια π.Χ. περίπου. Η ζύµωση του χυµού
των σταφυλιών, του λεγόµενου µούστου, οφείλεται σε συγκεκριµένα είδη ζυµών τα οποία έχουν τη
δυνατότητα να διεξάγουν την αλκοολική ζύµωση
χρησιµοποιώντας τα σάκχαρα και τα οργανικά οξέα
του µούστου. Οι αλκοολικοί βαθµοί και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (το λεγόµενο bouquet) του
κρασιού οφείλονται στο είδος της ζύµης που διεξάγει την αλκοολική ζύµωση και πολύ λιγότερο στις
καιρικές συνθήκες ή άλλες συνθήκες ζύµωσης. Τα
οινοποιεία των αναπτυγµένων χωρών, για να σταθεροποιήσουν την ποιότητα σε διάρκεια ετών της
κάθε ποικιλίας κρασιού, διεξάγουν τις λεγόµενες
κατευθυνόµενες ζυµώσεις, «εµβολιάζοντας» τον
µούστο µε επιλεγµένα στελέχη ζυµών. Η ζυθοποιία
είναι µια τεράστια οικονοµική υπόθεση 70 δισ. δολαρίων περίπου ανά έτος. Στηρίζεται στη ζύµωση
των υδροδιαλυτών υδατανθράκων οι οποίοι προκύπτουν από τη σύνθλιψη του κριθαριού. Τη ζύµωση
διεξάγουν επιλεγµένα είδη ζυµών ανάλογα µε το τι
είδους µπίρα απαιτείται να παραχθεί.
Η ζύµη της µαγιάς για την παραγωγή ψωµιού και
άλλων αρτοσκευασµάτων, που είναι γνωστή σε
κάθε νοικοκυριό, είναι ο επιστηµονικά λεγόµενος
Saccharomyces cerevisiae. Υπάρχουν βέβαια και
χρησιµοποιούνται πολλά διαφορετικά στελέχη του
ίδιου είδους.
Εκτός από τα παραπάνω τρόφιµα, η βιοµηχανία
τροφίµων µε τη βοήθεια µικροοργανισµών παράγει
διάφορα είδη τουρσιού. Στόχος αυτής της παραγωγής είναι η διατήρηση ή παράταση της διάρκειας
ζωής των τροφίµων, είτε µε αναερόβια ζύµωση σε
άλµη είτε σε ξίδι, όπου συµµετέχουν είδη του βακτηρίου Leuconostoc mesenteroides, το οποίο κυ-

ριαρχεί παράγοντας ένα µείγµα οξέων, αλκοόλης
και διαφόρων αρωµάτων, ενώ σε υψηλότερες θερµοκρασίες κυριαρχεί το Lactobacillus plantarum,
το οποίο παράγει κυρίως γαλακτικό οξύ. Τα τρόφιµα που γίνονται «τουρσί» περιλαµβάνουν λαχανικά,
φρούτα, κρέατα, ψάρια, γαλακτοκοµικά προϊόντα και
αυγά. Το διακριτικό χαρακτηριστικό του τουρσιού
είναι το πολύ χαµηλό pH, γύρω στο 4, το οποίο είναι
αρκετό για να αδρανοποιήσει ή και σε περιπτώσεις
να στερήσει την ικανότητα αναπαραγωγής πολλών
βλαβερών για την υγεία βακτηρίων.
Η γνώση ετών για τις διαφορετικές µεταβολικές ιδιότητες των µικροοργανισµών προσέφεραν τα νεότερα χρόνια στη βιοµηχανία τροφίµων την παραγωγή
ανθρακούχων και µη αλκοολούχων ποτών. Για παράδειγµα, η φρουκτόζη που περιέχεται σε αυτά τα
προϊόντα προέρχεται από το άµυλο καλαµποκιού διαµέσου µικροβιακής ζύµωσης. Επίσης, δισεκατοµµύρια κιλά γλυκαντικών ουσιών παράγονται κάθε
χρόνο από καλαµπόκι. Στα µη αλκοολούχα ποτά
διαίτης περιέχεται η ασπαρτάµη, που είναι συνδυασµός δύο αµινοξέων (ασπαρτικό οξύ και φαινυλαλανίνη) που παράγονται µικροβιακά σε βιοαντιδραστήρες. Το κιτρικό οξύ, που είναι πρόσθετο στα µη
αλκοολούχα ποτά και αποδίδει τη γεύση ταγκάδας,
επίσης παράγεται βιοµηχανικά σε µεγάλες ποσότητες χρησιµοποιώντας τον µύκητα Aspergillus niger.
Οι ευεργετικές διαδικασίες των µικροοργανισµών
οδήγησαν στη δηµιουργία βιοµηχανίας παραγωγής
τροφίµων, όπως ειπώθηκε, ενώ οι επιβλαβείς δράσεις τους, µέσω των οποίων φθείρονται οι τροφές,
δηµιούργησαν τη βιοµηχανία κονσερβών, κατεψυγµένων τροφίµων και ξηράς τροφής, ήτοι τη βιοµηχανία συντήρησης, η οποία έχει σήµερα ένα τεράστιο οικονοµικό αντίκρισµα.
Η χώρα µας είναι προικισµένη µε το ωραίο κλίµα
της, που ευνοεί την ποικιλοµορφία της χλωρίδας και
πανίδας, µε αποτέλεσµα να έχουµε εξαιρετικά προϊόντα γαλακτοκοµίας, αρτοποιίας, κρασιού, µπίρας.
Για πολλά χρόνια δεν τους δώσαµε καµία σηµασία,

οι αρµόδιοι αλλά και οι παραγωγοί, είτε από άγνοια
ή αδιαφορία δεν αξιοποίησαν τις ευκαιρίες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων για την ανάπτυξη της βιοµηχανικής παραγωγής των σηµαντικών ενδηµικών
µικροβιακών στελεχών που είναι υπεύθυνα για την
παραγωγή των διαφόρων τυριών µας, των κρασιών µας κ.λπ., µε στόχο να τα πουλάµε ως εµβόλια, «starter cultures», στη διεθνή αγορά, κάτι που
οι Γάλλοι και άλλες χώρες κάνουν εδώ και χρόνια.
Ποτέ δεν είναι αργά!!!
Οµάδα του εργαστηρίου Μικροβιολογίας στο Βιολογικό Τµήµα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών συµµετέχει σε πρόγραµµα «HORIZON 20» µε τίτλο «Ερευνητική Εφαρµογή και Βιωσιµότητα των Μικροβιακών Πόρων» (IS_MIRRI2),
καθώς και στην Ερευνητική Υποδοµή MIRRI-ERIC
για την αξιοποίηση των µικροβιακών πόρων (Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Ερευνητικών Υποδοµών).
*Η Αµαλία ∆. Καραγκούνη είναι οµότιµη καθηγήτρια Μικροβιολογίας στο Τµήµα Βιολογίας της
Σχολής Θετικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
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διεθνής έκθεση Platforms Project, για ένατη συνεχόμενη χρονιά, έχει ως αντικείμενο την από κοινού
αναζήτηση λύσεων σε σύγχρονα εικαστικά ερωτήματα
και την ενδεικτική χαρτογράφηση της εικαστικής δράσης, όπως
αυτή παράγεται σήμερα στα πλαίσια ομαδικών πρωτοβουλιών
νέων καλλιτεχνών στο διεθνές περιβάλλον της τέχνης.
Φέτος το Platforms Project Net φιλοξενεί περισσότερες πλατφόρμες και καλλιτέχνες από κάθε άλλη φορά. Θα παρουσιαστεί
από τις 27 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου, όμως ο θεατής θα έχει
την ευκαιρία από τη Δευτέρα 5 Απριλίου έως την Κυριακή 11
Απριλίου να πάρει μια πρόγευση της διαδικτυακής φουάρ στην
επταήμερη εισαγωγική δράση Platforms Project Net Teaser με
μικρά πρότζεκτ δημιουργημένα από 52 πλατφόρμες.
www.platformsproject.com

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΜΗΤΡΟΠΑΝΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΓΙΟΖΕΦ ΡΟΤ

Tο Σάββατο 3 Απριλίου, στις 22:00, στην
ΕΡΤ1, η εκπομπή «Στα τραγούδια λέμε
ναι!» ακολουθεί τα χνάρια του αξέχαστου
Δημήτρη Μητροπάνου. Η Πέγκυ Ζήνα,
ο Δημήτρης Μπάσης, η Γιώτα Νέγκα,
ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Κώστας
Τριανταφυλλίδης ερμηνεύουν αγαπημένα
τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου απ’
όλες τις καλλιτεχνικές περιόδους του. Συγκινητική στιγμή η παρουσία του Γιώργου
Κατσαρού, από τους πρώτους που πίστεψαν
στο ταλέντο του Δημήτρη Μητροπάνου,
ενώ ο Λάκης Παπαδόπουλος μας θυμίζει
τα υπέροχα ντουέτα από την ανατρεπτική
συνεργασία τους. Τις πολύτιμες αναμνήσεις
τους καταθέτουν και οι στιχουργοί Κώστας
Φασουλάς, Λίνα Δημοπούλου, Οδυσσέας
Ιωάννου και η ραδιοφωνική παραγωγός
Μαργαρίτα Μυτιληναίου, ενώ για τον φίλο
του Δημήτρη Μητροπάνο μάς μιλάει ο
συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου.

Το Σάββατο 3 Απριλίου στις 12:00 η Αλυσίδα
Πολιτισμού Ianos και οι εκδόσεις Άγρα
πραγματοποιούν αφιέρωμα στον Αυστριακό
συγγραφέα Γιόζεφ Ροτ. Για τον συγγραφέα και το έργο του θα μιλήσουν οι Μαρία
Αγγελίδου, μεταφράστρια (συστηματική
μεταφράστρια των βιβλίων του Γιόζεφ Ροτ
στις εκδόσεις Άγρα), Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, ομότιμη καθηγήτρια Φιλολογίας του
ΑΠΘ, Παναγιώτης Κ. Τσούκας, σύμβουλος
της Επικρατείας (συνεργάτης της Άγρας στις
εκδόσεις βιβλίων του Γιόζεφ Ροτ και του
Στέφαν Τσβάιχ), Σταύρος Ζουμπουλάκης,
συγγραφέας, πρόεδρος του Εφορευτικού
Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδος, και Διονύσης Καψάλης, συγγραφέας. Την εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα μεταδίδεται ζωντανά
από το Ianos Radio, το κανάλι YouTube και
τη σελίδα Facebook του Ιανού, θα προλογίσει ο εκδότης Σταύρος Πετσόπουλος.

STAGES A/LIVE
Tο Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει τους συναυλιακούς χώρους της εγχώριας ανεξάρτητης
σκηνής με μια σειρά κινηματογραφημένων
live performances συγκροτημάτων και καλλιτεχνών της ελληνικής εναλλακτικής μουσικής
σκηνής, τo STAGES A/LIVE. Με αυτή την
κίνηση βρίσκεται δίπλα στους καλλιτέχνες,
αλλά και σε όλους όσοι αποτελούν μέρος της
μουσικής σκηνής – τεχνικούς, φωτιστές και
όλους τους επαγγελματίες, χωρίς τους οποίους δεν θα έφτανε ποτέ σ’ εμάς η μουσική
που μας έχει (δια)μορφώσει.
Την Κυριακή 4 Απριλίου, στις 21:00, οι 63
High παίζουν στο Eightball στη Θεσσαλονίκη, για να μας χαρίσουν μια συναυλία που θα
μας θυμίσει όλα εκείνα που μας λείπουν έναν
χρόνο τώρα.
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ΤΟ 72% ΠΡΟΤΙΜΆ ΈΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΌ ΜΟΝΤΈΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ.
ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΓΓΈΛΑ ΑΝΘΟΥΛΆΚΗ, CO-FOUNDER ΚΑΙ CHIEF PEOPLE & CULTURE OFFICER ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ PAPAKI*,
ΌΠΟΥ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ ΤΗΛΕΡΓΑΣΊΑ ΑΠΌ ΤΟ 2016.

Π

ριν από έναν χρόνο ακριβώς
μιλούσαμε για την τηλεργασία και
για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί
στις επιχειρήσεις που δεν το έχουν
ξανακάνει. Δίναμε παραδείγματα
από τη δική μας εμπειρία στο Papaki, όπου ήδη
από το 2016 είχαμε εφαρμόσει αποτελεσματικά
το μοντέλο του semi-remote work. Ποιος θα
φανταζόταν ότι έναν χρόνο μετά η τηλεργασία θα
είχε εγκατασταθεί για τα καλά στη ζωή μας και
θα είχε γίνει απαραίτητη για έναν μεγάλο αριθμό
επιχειρήσεων και στην Ελλάδα.
Πώς το διαχειριστήκαμε όμως και τι μας έμαθε
όλο αυτό; Ποιες οι εργασιακές τάσεις που
επικρατούν με τα νέα δεδομένα;

Μετά την τηλεργασία, τι;
Από τη δική μας εμπειρία στο Papaki, από την
παγκόσμια αγορά αλλά και από κουβέντες με
διαφόρους recruiters, βλέπουμε ότι το fullremote μοντέλο εργασίας δεν είναι απαραίτητα
το ιδανικό: κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις.
Ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να
αξιολογήσουμε στο full-remote μοντέλο είναι
ότι χάνεται η αίσθηση της ομάδας, η ανθρώπινη
επαφή και η επικοινωνία, που είναι για όλους
μας ό,τι πιο σημαντικό – ειδικά μετά από τόσους
μήνες χωρίς κοινωνικές συναναστροφές. Αυτό
λοιπόν που ακούγεται ότι θα επικρατήσει το
επόμενο διάστημα είναι ένα πιο εξατομικευμένο
μοντέλο εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι τις μέρες
που ο εργαζόμενος θα νιώθει πιο άνετα και
θα είναι πιο παραγωγικός στο σπίτι θα μπορεί
να επιλέξει να εργαστεί από εκεί. Από την
άλλη, εάν κάποιες μέρες νιώθει την ανάγκη
να κοινωνικοποιηθεί ή στο σπίτι του έχει
περισπασμούς, θα μπορεί να επιλέξει το γραφείο.

Το ιδανικό μοντέλο εργασίας
Βλέπουμε ότι αυτό που τείνει να επικρατήσει
είναι ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, δηλαδή
κάποιες μέρες από το σπίτι και κάποιες από
έναν χώρο εργασίας. Μια σημαντική έρευνα του
Πανεπιστημίου του Σικάγου έδειξε ότι το 72%
των εργαζομένων προτιμάει ένα τέτοιο μοντέλο.
Μονάχα ένα 13% θα επέλεγε να δουλεύει
αποκλειστικά στο σπίτι, εάν είχε την επιλογή του
γραφείου.
Μια τάση που βλέπουμε να κερδίζει έδαφος είναι
το shared office space, δηλαδή η «συγκατοίκηση»

εταιρειών σε έναν χώρο εργασίας, με
μεμονωμένα όμως γραφεία. Το Papaki μόλις
μεταφέρθηκε στο hub του Επιστημονικού και
Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) στο ΙΤΕ.
Ακολουθούμε επίσης άλλο ένα trend –πάντα
τηρώντας τα μέτρα προστασίας–, εκείνο του «hot
desking», όπου οι εργαζόμενοι δεν έχουν μια
δική τους συγκεκριμένη θέση εργασίας αλλά
κάθονται σε όποιο γραφείο υπάρχει διαθέσιμο.
Αυτό, γιατί σε ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας τα
μέλη της ομάδας έρχονται στο γραφείο κάποιες
μόνο μέρες την εβδομάδα, άρα δεν έχει νόημα
να υπάρχει μια θέση εργασίας ανά άτομο.
Σε αυτά τα πιο εξατομικευμένα μοντέλα εργασίας
υπάρχει ακόμη περισσότερη ευελιξία και
επιλογές στο ωράριο αλλά και στον τρόπο που
βολεύει το κάθε άτομο προσωπικά ανάλογα
με τις ανάγκες του. Οι συνθήκες εργασίας
βελτιώνονται, ενώ η εταιρεία κερδίζει στο
bonding μεταξύ των μελών αλλά και στην
ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας.

Τι νέο κάναμε στο Papaki στην
τηλεργασία φέτος

Αρχικά, θεσμοθετήσαμε τη δημιουργία ενός
καλού work from home setup. Στέλνουμε
δηλαδή στα μέλη μας όλο τον εξοπλισμό που
χρειάζονται ώστε να στηθεί ένα λειτουργικό και
άνετο γραφείο στο σπίτι τους. Χρησιμοποιήσαμε
ήδη τα εργαλεία που είχαμε για να μείνουμε σε
συνεχή και στενή επαφή με τις ομάδες μας (Slack,
Google meet, gather.town και καθημερινά
meetings). Επίσης, μία φορά τον μήνα κάνουμε
το Town Hall meeting μας, δηλαδή όλα τα μέλη
συναντιούνται και συζητούν τα νέα της εταιρείας
αλλά και όσα τους απασχολούν.

Προσθέσαμε επίσης «εικονικές βραδιές
κοκτέιλ», για να βρεθούμε και εκτός δουλειάς,
όσο μπορούμε, έστω και διαδικτυακά. Τέλος,
χρησιμοποιήσαμε το donut app που φτιάχνει
τυχαία ζευγάρια μέσα από την εταιρεία για να
πιουν έναν digital καφέ και να γνωριστούν
καλύτερα. Στο ίδιο σκεπτικό και τα Water Cooler
questions: κάποιος ξεκινά μια fun ερώτηση
στο Slack και όλη η ομάδα απαντά από κάτω,
όπως θα πιάναμε κουβεντούλα στα γραφεία αν
συναντιόμασταν στον… ψύκτη νερού. Επιπλέον,
θέλοντας να υποστηρίξουμε ψυχολογικά τους
εργαζομένους μας αυτή την τόσο δύσκολη
περίοδο, προσφέραμε μια ανοιχτή, δωρεάν και
ανώνυμη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης με
ειδικούς.
Τελικά, αυτό που παρατηρούμε μετά από έναν
ολόκληρο χρόνο lockdown και τηλεργασίας είναι
πως η ανθρώπινη επαφή είναι απαραίτητη στον
εργασιακό τομέα, στο επίπεδο της εύρυθμης
λειτουργίας μιας ομάδας. Η τηλεργασία μπορεί
να αυξήσει την απόδοση και την ικανοποίηση
του εργαζομένου, όταν όμως ο ίδιος επιλέγει το
ιδανικό γι’ αυτόν mix γραφείου-τηλεργασίας. Με
τον τρόπο που διαμορφώνονται οι παγκόσμιες
τάσεις μέσω της επικράτησης του semi-remote
μοντέλου εργασίας, καταλαβαίνουμε πως οι
εργαζόμενοι ανυπομονούν να επιστρέψουν
στο γραφείο και να συναναστραφούν με τους
συναδέλφους τους. Με δεδομένο όμως να έχουν
την επιλογή κάποιες ημέρες την εβδομάδα να
εργάζονται από το σπίτι.
*Το Papaki αποτελεί τον Νο1 καταχωρητή
domain στην Ελλάδα και τον μόνο
αδειοδοτημένο από την ICANN.

EΡΓΑΣΙΑ

Τελικά, οι εργαζόμενοι
θέλουν να γυρίσουν στο γραφείο;
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The Provinces

Η ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ «THE PROVINCES» ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΝΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΏΝΤΑΣ
ΝΑ ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΊΣΕΙ ΤΟΝ ΌΡΟ «ΕΠΑΡΧΊΑ» ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΑΚΌ ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΤΗΣ.
ΑΠΌ ΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Μιλήστε μας για το «Provinces».
Η πλατφόρμα «The Provinces» ιδρύθηκε
το 2018 από τους Τάσο Ζωίδη, Κώστα
Ιωαννίδη, Ελένη Μουζακίτη, Χρήστο
Ροντογιάννη, Χρήστο Σωτηρόπουλο, Πάνο
Χαραλαμπίδη και Μαίρη Χαιρετάκη. Οι
περισσότεροι των ιδρυτικών μελών ζουν
και εργάζονται σε πόλεις της περιφέρειας
(Καβάλα, Ηράκλειο Κρήτης, Πάτρα,
Φιλιππιάδα Πρεβέζης). Το 2019 προστέθηκε
στην ομάδα μας η Πηνελόπη Θωμαΐδη.
Όραμα του «Provinces» είναι να προσφέρει
τον χώρο για τον διαρκή αναπροσδιορισμό
του όρου «επαρχία», παρέχοντας τις
βάσεις για έναν διάλογο ανάμεσα στο
κέντρο και την περιφέρεια απαλλαγμένο
από στερεοτυπικές προκαταλήψεις. Να
διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερους
ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στα
εργαλεία που απαιτούνται για να μιλήσουν
μέσω της φωτογραφικής γλώσσας για τη
ζωή τους και το φυσικό και πολιτισμικό
τους περιβάλλον.
Σκοποί της πλατφόρμας είναι:
• Να συγκεντρώσει φωτογραφικές
εργασίες που αποτυπώνουν, ερμηνεύουν
την ελληνική επαρχία και αναδεικνύουν
τις πολιτιστικές και κοινωνικές της
ιδιαιτερότητες και να δημιουργήσει
σταδιακά ένα αρχείο (με τεκμηριωτικό
υλικό) που θα μπορούσε να στηρίξει στο
μέλλον την οπτική ανθρωπολογία μιας
γεωγραφικής και πολιτισμικής ενότητας.
• Να προβάλει διαδικτυακά τις

Κ
ωνσταντίνος Μερεντίτης, από τη σειρά
«It’s hot» (Θεσσαλικός Κάμπος).

φωτογραφικές δουλειές μέσω της
ιστοσελίδας και των social media του
«Provinces», αλλά και μέσω εκθέσεωνπαρουσιάσεων (σε μουσεία, διεθνή
φωτογραφικά φεστιβάλ κ.λπ.) και
δημοσιεύσεων.
• Να υποστηρίξει την παραγωγή εργασιών
συναφούς θεματολογίας φωτογράφων
που εργάζονται και κατοικούν κυρίως σε
πόλεις της περιφέρειας της Ελλάδας μέσω
εκπαιδευτικών δράσεων και art residencies
προγραμμάτων και επίσης να συμβάλει
μέσω των παραπάνω στην επικοινωνία
και δικτύωση των φωτογράφων (κέντρου περιφέρειας) μεταξύ τους.
Η λέξη «επαρχία»/«επαρχιώτης» στη
σύγχρονη αντίληψη κουβαλάει μια
υποβάθμιση του τόπου/του ανθρώπου.
Πώς το εξηγείτε;
Στην Ελλάδα η λέξη και τα παράγωγά της
αποκτούν αρνητικές συνδηλώσεις ειδικά
από τη δεκαετία του ’50 και μετά, λόγω της
ανεξέλεγκτης αστυφιλίας. Δεν μιλάμε μόνο
για τη στάση ανθρώπων με μακρά εμπειρία
αστικού βίου. Ακόμη και άνθρωποι που
είχαν μικρή εμπειρία αστικής ζωής, άρτι
αφιχθέντες στο άστυ, έβλεπαν υποτιμητικά
τους νεοφερμένους και περιέγραφαν με
αυτόν τον όρο (όταν δεν χρησιμοποιούσαν
τον όρο «χωριάτης») συνανθρώπους τους
με περιορισμένο (κατά την κρίση τους)
πολιτισμικό ορίζοντα και ελλειμματική
αστικοποίηση. Εμείς παίρνουμε ξανά αυτόν


Θεοδόσης Γιαννακίδης, από τη σειρά «Πλάι στο
υγρό στοιχείο» (Νέα Βύσσα, Έβρος).

τον αρχικά διοικητικής χρήσης όρο και τον
χρησιμοποιούμε συστηματικά για να τον
καταστήσουμε ουδέτερο, χωρίς αξιολογικό
φορτίο.
Οι φωτογραφίες όσων φιλοξενούνται
στην πλατφόρμα σας καταγράφουν τη ζωή
στην ελληνική επαρχία. Οι περισσότερες,
αν όχι όλες, είναι ρεαλιστικές και δεν
προσπαθούν να ομορφύνουν κάτι, όπως
π.χ. κάνει ένας μέσος χρήστης του
Instagram όταν επισκέπτεται ένα νησί ή
ένα χωριό. Είναι αυτός ο στόχος σας; Η
αποτύπωση της ελληνικής επικράτειας με
ειλικρίνεια;
Ναι, πράγματι μας ενδιαφέρει μια
καταγραφική, τεκμηριωτική ματιά, αλλά όχι
αποκλειστικά αυτή. Αν αυτό προκύπτει ως
πρώτη αίσθηση στην πλατφόρμα, οφείλεται
πιο πολύ στο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι
που έχουν επιλεγεί από την ομάδα μας με
κύριο κριτήριο να έχουν να προσφέρουν
μια συστηματική και συνεκτική καταγραφή
όψεων της επαρχίας στη χώρα μας
δουλεύουν εντός της συγκεκριμένης
παράδοσης της τεκμηριωτικής
φωτογραφίας. Αυτή η φωτογραφία δεν
εξωραΐζει, όπως το Instagram, επιθυμεί
πιο πολύ να δώσει όσο γίνεται περισσότερη
πληροφορία ή ακόμη και μια προσωπική
αίσθηση, δηλαδή το πώς άνθρωποι που
συνήθως κατοικούν εκεί βλέπουν τον
τόπο τους (δηλαδή χωρίς τον ναρκισσισμό
τής με ινσταγκραμικούς όρους «ωραίας»

Ε
ύη Μαυρώνη, από τη σειρά «Στην άκρη της
πόλης» (Χίος).
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Μου έκαναν εντύπωση κάποιες εικόνες
με ανθρώπινα απορρίμματα διάσπαρτα
στη φύση. Συμβαίνει παντού στην Ελλάδα.
Πώς εξηγείτε αυτή τη βίαιη κατάληψη του
χώρου;
Τα απορρίμματα και το φαινόμενο των
εγκαταλειμμένων κατασκευών κάθε
είδους είναι σίγουρα πράγματα που
εντυπωσιάζουν πολλούς φωτογράφους
που δεν θέλουν να εξωραΐσουν αυτό που
τους περιβάλλει. Είναι, όπως και να ’χει, και
μια υπαρκτή πραγματικότητα, για την οποία
υπάρχει μια εξήγηση. Οι Έλληνες έχουν για
ιστορικούς λόγους ιδιαίτερα στενή σχέση
με την ατομική ιδιοκτησία. Ως εκ τούτου,
κάποιοι μπορεί να δείχνουν αδιαφορία
για τον δημόσιο χώρο. Δεν θεωρούν ότι
είναι χώρος που τους συνανήκει, τους
νοιάζει μόνο το ότι δεν τους ανήκει κατ’
αποκλειστικότητα. Γι’ αυτό και τον βλέπουν
συχνά ως δυνάμει σκουπιδότοπο. Μπάζα
από ανακαινίσεις και παλιά στρώματα
βρίσκουμε παντού, συνήθως σε ρέματα
ή και χώρους χωρίς σαφές ιδιοκτησιακό
καθεστώς.
Διαβάζω στο site σας πως ένας από
τους σκοπούς του «Provinces» είναι «να
δημιουργήσει σταδιακά ένα αρχείο (με
τεκμηριωτικό υλικό) που θα μπορούσε
να στηρίξει στο μέλλον την οπτική
ανθρωπολογία μιας γεωγραφικής και
πολιτισμικής ενότητας». Πείτε μας
περισσότερα γι’ αυτό. Ακούγεται πολύ
ενδιαφέρον. Κατ’ αρχάς, τι είναι η οπτική
ανθρωπολογία;
Η οπτική ανθρωπολογία μελετά με τα
θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία της
ανθρωπολογικής έρευνας κάθε είδους
οπτικά τεκμήρια. Στο πλαίσιό της επίσης
παράγονται φωτογραφίες ή και ταινίες
τεκμηρίωσης με εθνογραφικά θέματα.
Εμείς, λοιπόν, με την πλατφόρμα μας
φιλοδοξούμε ότι με τα χρόνια θα έχουμε
δημιουργήσει ένα σημαντικό σώμα οπτικού
τεκμηριωτικού υλικού που θα μπορούσε
να χρησιμεύσει στους ανθρωπολόγους του
μέλλοντος, αλλά και σε άλλους μελετητές

Γ
ιώργος Σταύρος, από τη σειρά «Κτηνοτρόφοι»
(Κλεισούρα νομού Πρεβέζης).

Η
λίας Κουμουλίδης, από τη σειρά
«Βόρεια» (Βόρεια Ελλάδα).

Α
χιλλέας Τηλέγραφος, από τη σειρά
«In Public» (Σύρος).

C
harles Weber, από τη σειρά «Άγιος Σύλλας»
(Άγιος Σύλλας, Κρήτη).

Φιλοδοξούμε ότι με τα χρόνια θα έχουμε δημιουργήσει
ένα σημαντικό σώμα οπτικού τεκμηριωτικού υλικού που
θα μπορούσε να χρησιμεύσει στους ανθρωπολόγους του
μέλλοντος, για να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα
για νοοτροπίες των αρχών του 21ου αιώνα.
του χώρου, του ανθρώπου και των
κοινωνιών του, για να βγάλουν τα δικά
τους συμπεράσματα για νοοτροπίες των
αρχών του 21ου αιώνα.
Ζούμε στην εποχή της φιλτραρισμένης
εικόνας. Πόσο σημαντικό είναι για το
«Provinces» να αποτυπώνονται τα
πράγματα όπως είναι; Πόσο άβολη μπορεί
να είναι η αλήθεια;
Τα πράγματα δεν αποτυπώνονται ποτέ
όπως είναι. Ειδικά στη φωτογραφία, ο
άνθρωπος πίσω από τη μηχανή προβαίνει
πάντα σε μια σημαίνουσα επιλογή. Κόβει
(επιλέγει) κάτι από γύρω του, το πλαισιώνει,
μας το δείχνει και αφήνει απέξω (να το
φανταστούμε, να το διερευνήσουμε) όλο
το υπόλοιπο. Το πόσο δραστικά επεμβαίνει
στην πραγματικότητα μέσα από την επιλογή
αυτή συνήθως δεν το συνειδητοποιεί ούτε

ο ίδιος. Στο «Provinces» μας ενδιαφέρει να
δείχνουμε δουλειές όπου ο/η φωτογράφος
έχει συνείδηση αυτού του γεγονότος. Από
κει και πέρα, μας ενδιαφέρει οι θεατές να
αντιλαμβάνονται την παραπάνω συνθήκη
και να αναλαμβάνουν την ευθύνη
παραγωγής νοήματος κινητοποιώντας
την κριτική τους ικανότητα. Δεν
ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι δεν υπάρχει
αλήθεια και ότι όλα είναι υποκειμενικές
ερμηνείες κ.λπ. Πιστεύουμε απλώς ότι
στον κόσμο όπου ζούμε έχουμε όλοι/-ες
προσωπική ευθύνη ως προς τα νοήματα
που παράγουμε και καταναλώνουμε
μέσω των εικόνων. Είμαστε καθημερινά
όλοι/-ες παραγωγοί και καταναλωτές
εικόνας σε τεράστιες ποσότητες και δεν
μπορούμε πλέον να δηλώνουμε άμοιροι
ευθυνών ή εξαπατημένοι. Η αλήθεια
είναι στα χέρια μας.

TEXNH

φωτογραφίας). Δεν αρνούμαστε φυσικά ότι
εκεί συχνά υπάρχει και ένας αντίστροφος
ναρκισσισμός, δηλαδή μια φωτογραφία
που, προσποιούμενη την ειλικρινή,
ανακυκλώνει μια σχεδόν στερεοτυπική
«ασχήμια». Είναι κι αυτή μια μανιέρα που
θα θέλαμε να αποφύγουμε, αλλά, από
την άλλη, αν οι άνθρωποι που ζουν εκεί
βλέπουν τον τόπο τους υπό αυτό το πρίσμα,
η στάση τους οφείλει να αποτυπωθεί στην
πλατφόρμα. Όπως και να ’χει, μακάρι
αποφεύγοντας αυτά που θεωρούμε
κινδύνους να καταλήγουμε σε αυτό που
χαρακτηρίζετε εσείς ειλικρινή αποτύπωση.
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βιβλία
για τον Απρίλιο
EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Συλλογικό, Είμαι Επικίνδυνη, εκδ. Key Books
Εκατό γυναίκες γράφουν για την πραγματικότητα που βιώνουν στην Ελλάδα του
σήμερα και ξεκινώντας με τη φράση «Είμαι επικίνδυνη» η καθεμιά μοιράζεται την αλήθεια της. Εκατό γυναίκες με διαφορετικές ηλικίες, επαγγέλματα,
οικογένειες, αξίες, ρίζες, επιλογές, τόλμησαν να καταθέσουν την ιστορία τους με
ειλικρίνεια και ελευθερία. Οικειοποιήθηκαν την ταμπέλα που έχει χρησιμοποιηθεί ανά τους αιώνες για να ορίσει γυναίκες που τολμούσαν να είναι διαφορετικές και δημιούργησαν ένα μοναδικό μωσαϊκό ιστοριών που σοκάρουν,
συγκινούν, αφυπνίζουν, προκαλούν ρίγη ταύτισης και αυθόρμητες κραυγές
διαφωνίας, αλλά πάνω απ’ όλα ξεσκεπάζουν τις πραγματικότητες που πολλές
φορές αγνοούμε και αμφισβητούμε όταν δεν μοιάζουν με τη δική μας. Τα συγγραφικά δικαιώματα από την πώληση του βιβλίου θα διατεθούν για την αρωγή
οργανισμών που υποστηρίζουν γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία.

Τζενγκίζ Ακτάρ, Το τουρκικό άχθος, μτφρ.: Τίνα Πλυτά,
εκδ. Επίμετρο
Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τη μελλοντική πορεία της Τουρκίας. Στις αρχές του 2000 αποτελούσε υπόδειγμα για τις μουσουλμανικές χώρες και ήταν
υποψήφια για να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Η αποτυχία της
ευρωπαϊκής της πορείας, για την οποία είναι υπεύθυνη και η Ευρώπη, ήταν
προάγγελος μιας εκτροπής από την πορεία εκδυτικισμού. Η Τουρκία γίνεται
πολεμοχαρής στην εσωτερική και εξωτερική της πολιτική, ενώ οι χώρες της
Δύσης προσπαθούν να διαχειριστούν την «τουρκική κρίση», χωρίς όμως να
την έχουν κατανοήσει. Αμφιταλαντεύονται στον τρόπο αντιμετώπισης, ενώ
η μεγάλη αυτή χώρα οδηγείται στην αποσύνθεση. Ο συγγραφέας μάς δίνει
τα απαραίτητα εργαλεία ανάλυσης για να κατανοήσουμε τον διαμελισμό μια
κοινωνίας ανάμεσα στο κράτος, το έθνος, τη θρησκεία, τους αυτοκρατορικούς
μύθους και τη Δύση.
Ο Τζενγκίζ Ακτάρ είναι πολιτειολόγος. Διδάσκει την ιστορία των πολιτικών
ιδεών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία του 19ου αιώνα στο ΕΚΠΑ και συνεργάζεται με τις εφημερίδες «Financial Times»,
«Le Monde», «Libération». Στην Τουρκία έγινε γνωστός από τη δημόσια εκστρατεία για την αναγνώριση της γενοκτονίας
των Αρμενίων.

Raymond Chandler, Η μικρή αδερφή, μτφρ.: Αντώνης Καλοκύρης,
εκδ. Κέδρος
Η Όφαμεϊ Κουέστ, μια μικροκαμωμένη, σεμνότυφη κοπέλα από το
Κάνσας, απευθύνεται στον Φίλιπ Μάρλοου προκειμένου να βρει τον
μεγάλο της αδερφό Όριν, που έχει μήνες να δώσει σημεία ζωής. Εκείνος
ξεκινά από την κακόφημη πανσιόν όπου διέμενε ο νεαρός μέχρι που
εξαφανίστηκε. Συναντά κάποιον που τον γνώριζε, αλλά, προτού προλάβει
να του μιλήσει, ο τύπος βρίσκεται δολοφονημένος με παγοκόφτη. Κι αυτή
θα είναι μόνο η αρχή…

Emily St. John Mandel, Το γυάλινο ξενοδοχείο, μτφρ.: Βάσια
Τζανακάρη, εκδ. Ίκαρος
Η Βίνσεντ εργάζεται στο Ξενοδοχείο
Κάιετ, ένα παλάτι πέντε αστέρων από γυαλί και κέδρο, στη
Νήσο Βανκούβερ της Βρετανικής
Κολομβίας. Το βράδυ που γνωρίζει
τον Τζόναθαν Αλκάιτις, στην τζαμαρία του ξενοδοχείου εμφανίζεται
ένα απειλητικό μήνυμα: Πρόσεχε
μην καταπιείς κανένα σπασμένο
γυαλί. Την ίδια εποχή στο Μανχάταν
ο Αλκάιτις απολαμβάνει τα κέρδη
μιας καλοστημένης επενδυτικής
απάτης, μεταφέροντας ανύπαρκτα
χρηματικά ποσά μεταξύ των λογαριασμών των πελατών του. Όταν η
επιχείρηση καταρρέει, αφανίζοντας
περιουσίες και καταστρέφοντας
ανθρώπινες ζωές, η Βίνσεντ -που
παρίστανε τη σύζυγό του- εξαφανίζεται μέσα στη νύχτα. Χρόνια μετά
ένα από τα θύματα της απάτης του
Αλκάιτις προσλαμβάνεται για να διερευνήσει την παράξενη εξαφάνιση
μιας γυναίκας από το κατάστρωμα
ενός πλοίου. Απληστία και ενοχή,
αγάπη και αυταπάτη, φαντάσματα
και ανεξέλεγκτες συνέπειες.
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Γεώργιος Ι. Γκέκος, Η Επιστροφή –
Αγωνιστές του Α. Υψηλάντη στον δρόμο για
την Ελλάδα 1822/1823, εκδ. Καπόν

Μια ιστορία του διεθνούς δανεισμού της Ελλάδας και της
σχέσης του με τις ανάγκες της χώρας στην εξωτερική πολιτική,
την άμυνα και την ανάπτυξη. Το βιβλίο καλύπτει 200 χρόνια
οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής προόδου, αλλά και
χρηματοπιστωτικών κρίσεων και πτωχεύσεων.
Υπήρξαν τελικά οφέλη από τη δανειακή πολιτική που ακολούθησε η Ελλάδα; Ποιες και πόσες οφειλές προέκυψαν κατά
καιρούς προς τους ξένους δανειστές; Πώς διακανονίστηκαν;
Προέκυψαν ωφελήματα και ποια ήταν αυτά; Προς ποια κατεύθυνση διοχετεύτηκαν οι εκάστοτε δανειακοί πόροι;
Εξετάζοντας την ιστορία της οικονομικής και δημοσιονομικής
πολιτικής της Ελλάδας από τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας μέχρι
σήμερα, το βιβλίο αυτό συμβάλλει καθοριστικά στην αναγκαία προσπάθεια εθνικής αυτογνωσίας.

Μία πρωτότυπη έρευνα για την ιστορία των αγωνιστών του Αλέξανδρου Υψηλάντη, που επέζησαν
από τις φονικές συγκρούσεις της Επανάστασης
του 1821 στη Μολδοβλαχία. Πολλοί από αυτούς
κατέφυγαν στη ρωσική Οδησσό και από κει
ξεκίνησαν τη δραματική πορεία της επιστροφής
τους στην Ελλάδα. Απώτερος προορισμός ήταν
η Μασσαλία, όπου θα επιβιβάζονταν σε καράβια
για το Αιγαίο. Η πορεία τους δύσκολη. Φυγάδες,
ρακένδυτοι και πεινασμένοι, διασχίζουν την
Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη εκτεθειμένοι
στον βαρύ χειμώνα, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί
να χάσουν τη ζωή τους. Περνούν από τη Ρωσία,
την Πολωνία και τη Γερμανία και φτάνουν
στην Ελβετία, όπου η πολιτική των Μεγάλων
Δυνάμεων τους καθηλώνει για μήνες, ενώ η
Γαλλία τούς κλείνει τον δρόμο.
Οι Ελβετοί, οργανωμένοι σε πάνω από 100
φιλελληνικούς συλλόγους, τους φιλοξενούν στα
διάφορα καντόνια, όπου βρίσκουν συγκινητική συμπαράσταση από πολίτες, την Εκκλησία
και τον Τύπο. Τους παρέχουν φαγητό, ρούχα,
ιατρική περίθαλψη. Φιλέλληνες περιγράφουν
σε συγγράμματα και εκδόσεις της εποχής την
καθημερινότητα των φιλοξενουμένων. Στις
μαρτυρίες τους, που παρουσιάζονται εδώ σε
μετάφραση, καταγράφουν διάφορες ιστορίες
και ονόματα φυγάδων, καθώς και τον αγώνα
τους για την ελευθερία. Τελικά, η Γαλλία
υποχωρεί και έπειτα από 3.000 χλμ. δρόμο
οι Έλληνες φτάνουν το 1823 στη Μασσαλία.
Επιβιβαζόμενοι σε τρία καράβια, οι 158 από
αυτούς επιστρέφουν στην πατρίδα. Το όνειρο
γίνεται πραγματικότητα…

Καζούο Ισιγκούρο, Η Κλάρα και ο ήλιος,
μτφρ.: Αργυρώ Μαντόγλου, εκδ. Ψυχογιός
Στο πρώτο μυθιστόρημά του μετά τη βράβευσή του με το
Νομπέλ (2017) ο Καζούο Ισιγκούρο αφηγείται την ιστορία της
Κλάρας, μιας Τεχνητής Φίλης με εκπληκτική παρατηρητικότητα και ιδιαίτερη ευαισθησία, η οποία από τη θέση της στο
κατάστημα, όπου πωλείται, παρακολουθεί με προσοχή τη
συμπεριφορά όσων έρχονται για να ρίξουν μια ματιά, αλλά και
όσων περνούν απ’ έξω, στον δρόμο. Και ελπίζει πως σύντομα
κάποιος θα τη διαλέξει.
Ένα βαθιά συγκινητικό βιβλίο που μας προσφέρει μια μοναδική άποψη του διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου μας μέσα
από τα μάτια μιας αξέχαστης αφηγήτριας. Η αριστοτεχνικά
συγκρατημένη πρόζα του Ισιγκούρο ενισχύει τη συναισθηματική δύναμη και τη σπάνια τρυφερότητα του κειμένου, που
διερευνά το πλέον θεμελιώδες ερώτημα: Τι σημαίνει στ’ αλήθεια να αγαπάς;

Jen Gunter, Η βίβλος του κόλπου, μτφρ.: Λίζα
Εκκεκάκη, εκδ. Μεταίχμιο
Τι συμβαίνει με τους κολπικούς οργασμούς και το σημείο G;
Μπορεί το ψωμί, η μπίρα ή το κρασί να προκαλέσουν μυκητιασικές λοιμώξεις; Πώς πρέπει να πλένω τα εσώρουχά μου;
Πώς προκαλεί καρκίνο μια λοίμωξη από HPV; Πώς επηρεάζει η εμμηνόπαυση τον κόλπο; Πότε είναι ανησυχητικές οι
κολπικές εκκρίσεις;
Να μερικά από τα πολύ σοβαρά ερωτήματα που αφορούν τα γυναικεία γεννητικά όργανα, τα οποία ωστόσο καλύπτει ένα νέφος
παραπληροφόρησης και ταμπού. Για χάρη του κέρδους, των
κλικ και των λάικ, γυναικεία περιοδικά, σελέμπριτι, παραϊατρικές
ιστοσελίδες, και όχι μόνο, μας βομβαρδίζουν με ψευδοεπιστημονικά δεδομένα. Πώς θα ξεχωρίσουμε τους μύθους από την
αλήθεια; Η γυναικολόγος Jen Gunter στα 25 χρόνια της εμπειρίας
της έχει αντιμετωπίσει όλων των ειδών τις παρανοήσεις και έχει
αφιερώσει μεγάλο μέρος της καριέρας της στο να γκρεμίσει πλάνες σχετικά με τη γυναικεία αναπαραγωγική
υγεία μέσα από το δημοφιλές μπλογκ της, καθώς και τον λογαριασμό της στο Twitter. Με αυτό το βιβλίο, το
οποίο έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία διεθνώς, η Jen Gunter μάς παίρνει μαζί της σε ένα εκπαιδευτικό αλλά
και διασκεδαστικό ταξίδι ανακάλυψης ενός μαγικού κόσμου: του κόλπου και του αιδοίου.

BIBΛΙΑ

Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Τα δάνεια της Ελλάδας
– 200 χρόνια ανάπτυξης και κρίσεων,
εκδ. Παπαδόπουλος
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Διαδρομές - 1821:

Δωρεάν εφαρμογή
για την Επανάσταση του 1821

Ε

πανάσταση του ’21 και
Πελοπόννησος είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα. Πράγμα διόλου
τυχαίο, λόγω της πυκνότητας των
γεγονότων που έλαβαν χώρα σε αυτήν. Πόσο
όμως από τον πλούτο αυτών των ιστορικών
στιγμών γνωρίζουμε; Πόσες πτυχές τους
έχουμε διδαχτεί;
Δύο μόνο από τα ερωτήματα πίσω από την
ιδέα «Διαδρομές - 1821», μιας νέας, δωρεάν
εφαρμογής που φιλοδοξεί να αναδείξει
τοπόσημα της Πελοποννήσου φορτισμένα από
τον ιστορικό τους ρόλο στην Επανάσταση.
Με σεβασμό και πρωτοτυπία, η εφαρμογή
είναι μία ακόμη συμβολή στους εορτασμούς
για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, με
την ευγενική και πολύτιμη προσφορά του
Ιδρύματος Ι. Φ. Κωστοπούλου.
Στόχος είναι τα μικρά και ευσύνοπτα κείμενα,
που θα έχουν τη μορφή podcast, να φτάσουν
σε ένα ευρύτερο κοινό, πέρα από τους λάτρεις
της Ιστορίας, και, ιδανικά, να γίνουν εργαλείο
στα χέρια εκπαιδευτικών στην προσπάθειά
τους να κάνουν τη διδασκαλία ελκυστική
συνδέοντας τον τόπο με το αφήγημα.

Oι δημιουργοί πίσω
από την εφαρμογή

Η Χριστίνα Κατσιαδάκη και η Έφη
Σκρομπόλα, με πολύχρονη πείρα στον χώρο
του κινηματογράφου, είναι οι δημιουργοί
πίσω από την εφαρμογή «Διαδρομές - 1821».
Από το 2017 έχουν ιδρύσει την εταιρεία

παραγωγής Mitos Productions, με έδρα τον
Καναδά. Φιλοδοξία τους είναι η παραγωγή
έργων πρωτότυπου περιεχομένου που θα
λειτουργούν ως γέφυρες μεταξύ των δύο
χωρών.
Περισσότερα στο www.diadromes1821.org.

Mi Smart Projector 2 Pro: Ένα smart home cinema στον χώρο σας

Η

Xiaomi αποκάλυψε την προηγούμενη
εβδομάδα τη λίστα με τα νέα smart
προϊόντα που θα παρουσιάσει το 2021,
εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο τις σειρές
των wearable και της οικιακής ψυχαγωγίας.
Ξεχωρίσαμε το ολοκαίνουριο Mi Smart
Projector 2 Pro, που διαθέτει ποιότητα
εικόνας 1920 x 1080 FHD, με ρυθμιζόμενο
μέγεθος οθόνης από 60” έως 120”. Η
εξομοίωση με περιβάλλον πραγματικού
κινηματογράφου στο σπίτι επιτυγχάνεται με
ένα τσιπ 0.47” DMD που αποδίδει maximum
φωτεινότητα στα 1300 ANSI lumens.
Το Mi Smart Projector 2 Pro έχει
ενσωματωμένα ηχεία 10 W, με διπλά
tweeters και διπλά woofers πλήρους φάσματος. Με
την προσθήκη του DTS-HD και της υποστήριξης Dolby
Audio ο προτζέκτορας προσφέρει κρυστάλλινη ποιότητα,
ανεξάρτητα από την πηγή του ήχου. Μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί από μόνος του ως ανεξάρτητο ηχείο,

επιτρέποντας απρόσκοπτη σύνδεση με άλλη πηγή ήχου,
μέσω Bluetooth.
Για να απαλλάξει τον χρήστη από την προσπάθεια να
τοποθετήσει σωστά την οθόνη, το Mi Smart Projector
2 Pro εκτελεί διόρθωση κινήσεων προς πολλαπλές
κατευθύνσεις, ώστε να ευθυγραμμίζονται αυτόματα

οι διαστάσεις της οθόνης και να σχηματιστεί
στον τοίχο ένα τέλειο ορθογώνιο χωρίς
παραμορφώσεις. Με τις δυνατότητες αισθητήρα
ToF και εστίασης κάμερας, η συσκευή φέρνει
αυτόματα την εικόνα σε καθαρή εστίαση, σε
μόλις 2 δευτερόλεπτα.
Λειτουργώντας στο πιστοποιημένο σύστημα
Android TV, το Mi Smart Projector 2 Pro
προσφέρει μια ανεξάντλητη ποικιλία περιεχομένου
προβολής, παιχνιδιών και εφαρμογών, μέσω μιας
«επικοινωνίας» με τον χρήστη που καθιστά εύκολη
την πλοήγηση. Το Netflix είναι προεγκατεστημένο
και οι χρήστες μπορούν εύκολα να επιλέξουν το
περιεχόμενο που επιθυμούν μέσω του Chromecast.
Επίσης, με το ενσωματωμένο Google Assistant
μπορούν, χρησιμοποιώντας τη φωνή τους, όχι μόνο να
αλλάζουν τις εκπομπές που παρακολουθούν αλλά και να
ελέγχουν συνδεδεμένες smart συσκευές, απολαμβάνοντας
μια άψογη εμπειρία έξυπνου σπιτιού μέσα από έναν νέο τύπο
οικιακού κόμβου.
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Τ

ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΛΆΣΚΑΡΗ

Τα μυστικά
ομορφιάς
του καρότου

α καρότα έχουν εξαιρετικά
οφέλη για την επιδερμίδα μας,
καθώς περιέχουν βιταμίνη
Α, καθοριστικής σημασίας
για την αποκατάσταση της ισορροπίας
των δερματικών λειτουργιών που
εξασφαλίζουν νεανικό δέρμα.
Περίπου 100 γραμμάρια καρότο
περιέχουν 7,6 γρ. υδατάνθρακες,
0,6 γρ. πρωτεΐνη, 0,3 γρ. λίπος, 30
mg ασβέστιο και 0,6 mg σίδηρο.
Επιπλέον, τα καρότα είναι μια καλή
πηγή φυτικών ινών, βιταμινών Β1,
Β2, Β6, C και Κ, βιοτίνης, καλίου και
θειαμίνης.

Μάσκα κατά της ακμής
Θα χρειαστείτε 2 καρότα και 1 κρόκο
αυγού.
Καθαρίζουμε τα καρότα από τη φλούδα
τους και τα τρίβουμε στον τρίφτη ή στο
μπλέντερ. Ξεχωρίζουμε τον κρόκο από
το ασπράδι του αυγού και τον ρίχνουμε
στα τριμμένα καρότα. Ανακατεύουμε για
να αναμειχθούν τα υλικά. Πλένουμε το
πρόσωπό μας και έπειτα απλώνουμε
τη μάσκα. Αφήνουμε ακάλυπτη την
περιοχή γύρω από τα μάτια. Μετά από
20 λεπτά ξεπλένουμε το πρόσωπό μας
με χλιαρό νερό και δεν ξεχνάμε να
σκουπιζόμαστε με καθαρή πετσέτα.

Μάσκα για την πρόληψη των ρυτίδων
Θα χρειαστείτε 2 μεγάλα καρότα, 1
κ.σ. μέλι, 1 κ.σ. ελαιόλαδο και χυμό
λεμονιού (8 έως 10 σταγόνες για ξηρό
ή κανονικό δέρμα, 1 κ.σ. για λιπαρό
δέρμα).
Βράστε τα καρότα μέχρι να μαλακώσουν
και, αφού τα πολτοποιήσετε, προσθέστε
το μέλι, το ελαιόλαδο και το λεμόνι.
Ανακατέψτε τα υλικά μέχρι να προκύψει
ένα ομοιογενές μείγμα. Απλώστε τη
μάσκα στο πρόσωπό σας με κυκλικές
κινήσεις και περιμένετε 15 λεπτά.
Κατόπιν ξεπλύντε με χλιαρό νερό.

Καροτέλαιο για τα μαλλιά
Καταπολεμά τη γήρανσή τους. Τα
μακραίνει λόγω της άφθονης βιταμίνης
Α που περιέχει. Τα κάνει λαμπερά,
ενώ τα προστατεύει από τον ήλιο και
τις ακτίνες του. Κάντε μια απλή μάσκα
με τους συνηθισμένους τρόπους
εφαρμογής.
Ένα έχτρα μυστικό που εντυπωσιάζει
είναι ότι τρώγοντας ωμά καρότα
προκαλείτε φυσικό καθαρισμό στα
δόντια σας και διατηρούν τη λευκότητά
τους.

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€

