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ανάλυση

Η 
Ελλάδα ακολουθεί την 
ευρωπαϊκή στρατηγική, η 
οποία στηρίζει την έξοδο 
από την κρίση της πανδη-
μίας στον εμβολιασμό.
Όταν ξεκίνησε η κρίση της 
πανδημίας στην Ε.Ε., οι επι-

στήμονες προέβλεπαν ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει ε-
ξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη και παραγωγή αποτελεσμα-
τικού εμβολίου και πως ο εμβολιασμός του γενικού πλη-
θυσμού θα ξεκινούσε, το νωρίτερο, το 2022. Αυτή ήταν 
και η άποψη που επικρατούσε στον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας (ΠΟΥ).
Τελικά, η επιστήμη και η τεχνολογία κινήθηκαν πολύ 
πιο γρήγορα απ’ ό,τι εκτιμούσαμε. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι η Ε.Ε. –που υστερεί στην ταχύτητα των εμβολιασμών 
έναντι των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου– έχει 
θέσει ως βασικό στόχο τον εμβολιασμό του 70% του πλη-
θυσμού μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021.
Επομένως, οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα εμβόλια και τον 
εμβολιασμό ήταν η ευχάριστη έκπληξη της περιόδου 
της πανδημίας.

Χαλάρωση 
της προσπάθειας
Ο εμβολιασμός όμως έχει και μία ε-
πικίνδυνη υγειονομική, κοινω-
νική και οικονομική διάσταση. 
Επειδή δημιουργεί την προσ-
δοκία της απόλυτης ασφά-
λειας, οδηγεί στη χαλάρωση 
της κοινωνικής συμπεριφο-
ράς και της τήρησης των μέ-
τρων.
Η Κίνα και άλλες χώρες 
που χτυπήθηκαν νωρίτερα 
από την πανδημία επεξερ-
γάστηκαν και εφάρμοσαν 
με επιτυχία στρατηγική α-
ντιμετώπισής της η οποία 
δεν στηρίχτηκε στα ανύ-
παρκτα στις αρχές του 2020 
εμβόλια.
Έδωσαν έμφαση στην κοινω-
νική πειθαρχία με σκληρό και 
αδιαπραγμάτευτο lockdown. Στη 
συνέχεια προχώρησαν σε μια ε-
λεγχόμενη επανεκκίνηση, με βασικά 
χαρακτηριστικά τα μαζικά διαγνωστικά 
τεστ, τη χαρτογράφηση των νέων κρου-
σμάτων και την ψηφιακή καταγραφή και πα-
ρακολούθηση των κοινωνικών επαφών των νέων 
κρουσμάτων.
Οι κοινωνίες αυτές μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την 
πανδημία χωρίς τα εμβόλια και ήδη έχουν επιστρέψει 
στην κανονικότητα της καθημερινότητας και στη δυνα-
μική οικονομική ανάπτυξη.
Αντίθετα, οι ΗΠΑ, η Ε.Ε. και φυσικά η Ελλάδα δεν μπό-
ρεσαν να αντιμετωπίσουν την πανδημία στη βάση της 
κοινωνικής πειθαρχίας και της ελεγχόμενης επανεκκίνη-
σης και βρήκαν στον εμβολιασμό την υπέρβαση εξαιρε-
τικά δυσάρεστων από κοινωνική και πολιτική άποψη κα-
ταστάσεων.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ: 
ΤΟ ΥΠΕΡΟΠΛΟ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ

Η έξαρση της πανδημίας μπορεί 
να μας στερήσει το τουριστικό 
πλεονέκτημα.

Στην πορεία όμως διαπιστώνουν ότι ο εμβολιασμός δεν 
αποτελεί την απόλυτη απάντηση στην πρόκληση της 
πανδημίας. Τα περιοριστικά μέτρα θα είναι μαζί μας κατά 
τη διάρκεια της περιόδου του εμβολιασμού, αλλά και για 
ένα απροσδιόριστο διάστημα μετά τη λήξη της. Παράλ-
ληλα, η χαλάρωση που συνδέεται με την προσδοκία της 
απόλυτης ασφάλειας λόγω του εμβολιασμού έχει υψηλό 
κόστος σε ανθρώπινες ζωές και μπορεί να υπονομεύσει, 
ως έναν βαθμό, την αποτελεσματικότητα του εμβολια-
σμού.

Δύο επιτυχίες, μία αποτυχία
Το Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο έφυγαν μπροστά 
στη διαδικασία του εμβολιασμού. Το Ισραήλ αξιοποίησε 
το ισχυρό λόμπι που διαθέτει στις ΗΠΑ και την επιρροή 
του στη γενική διεύθυνση της Pfizer για να προμηθευτεί 
πρώτο το αναγκαίο στοκ εμβολίων.
Το Ηνωμένο Βασίλειο εκμεταλλεύτηκε την προνομιακή 
σχέση του με τη βρετανοσουηδική AstraZeneca για να 
καλύψει πρώτο –σε συνθήκες Brexit– τις ανάγκες του, α-

φήνοντας την Ε.Ε. στην ουρά.
Οι κυβερνήσεις των δύο χωρών συνδύασαν τη δια-

δικασία του εμβολιασμού με τη λήψη των ανα-
γκαίων περιοριστικών μέτρων. Είναι χαρα-

κτηριστικό ότι το Ισραήλ επέβαλε τρία 
lockdowns μέχρι να μπορέσει να στα-

θεροποιήσει την κατάσταση και να 
λύσει το μεγαλύτερο μέρος του 

προβλήματος με τον γρήγορο 
εμβολιασμό. Τα στοιχεία 
(statista.com) στις αρχές Α-
πριλίου του 2021 δείχνουν 
την εντυπωσιακή βελτίωση 
που παρατηρείται στις δύο 
χώρες.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο 
–με πληθυσμό 66,8 εκα-
τομμύρια– είχαν κατα-
γραφεί περισσότεροι από 
126.000 θάνατοι εξαιτίας 
της πανδημίας. Η χώρα στις 
αρχές Απριλίου 2021 είχε 

την έκτη χειρότερη επίδοση 
παγκοσμίως σε ό,τι αφορά τον 

αριθμό των θανάτων ανά εκα-
τομμύριο κατοίκους. Πρώτη σε 

θανάτους από Covid-19 ανά εκα-
τομμύριο κατοίκους έρχεται η Τσε-

χία με 2.440. Ακολουθεί η Ουγγαρία με 
2.063, ενώ το Βέλγιο βρίσκεται στην τρίτη 

θέση με 1.995.
Τέταρτη έρχεται η Βοσνία-Ερζεγοβίνη με 1.946 

θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, πέμπτη η Σλο-
βενία με 1.927 και την εξάδα συμπληρώνει το Ηνωμένο 
Βασίλειο με 1.890.
Όμως η φοβερή δοκιμασία μοιάζει να ανήκει στο παρελ-
θόν για το Ηνωμένο Βασίλειο. Την τελευταία εβδομάδα 
είχε 328 θανάτους από Covid-19, που μεταφράζονται σε 
4,9 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους. Τα στοιχεία, 
λοιπόν, δείχνουν μεγάλη ύφεση της πανδημίας, που ο-
φείλεται στην πρόοδο του εμβολιασμού και στην τήρηση 
των αναγκαίων προστατευτικών μέτρων.
Ανάλογη επιτυχία καταγράφει το Ισραήλ, αν και η βελ-

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Ελλάδα μεταξύ 
Ισραήλ, Ηνωμένου 
Βασιλείου και Χιλής.



μύρια– είχε καταγράψει πάνω από 8.000 
θανάτους στις αρχές Απριλίου, αριθμός 
που μεταφράζεται σε 741 θανάτους ανά ε-
κατομμύριο κατοίκους. Η γενική εικόνα 
της αντιμετώπισης της πανδημίας από τη 
χώρα μας είναι εντυπωσιακά καλύτερη 
του Ηνωμένου Βασιλείου, πολύ καλύ-
τερη της Χιλής και λίγο χειρότερη του Ισ-
ραήλ. Όταν αναφερόμαστε σε ολόκληρη 
την περίοδο της πανδημίας, μπορούμε 
να μιλήσουμε για ελληνική επιτυχία. Τα 
στοιχεία, όμως, της τελευταίας εβδομά-
δας επιβεβαιώνουν ότι η πανδημία βρί-
σκεται σε έξαρση στη χώρα μας. Είχαμε 
363 θανάτους σε μία εβδομάδα ή 33,8 θα-
νάτους ανά εκατομμύριο κάτοικους, επί-
δοση που είναι απόλυτα συγκρίσιμη με 
της Χιλής.
Αρχίζει, λοιπόν, να δημιουργείται η ε-
ντύπωση ότι ενώ πηγαίνουμε καλά στο 
πρόγραμμα εμβολιασμού –όπου ήδη 
έχουν διατεθεί 2 εκατομμύρια δόσεις 
εμβολίων–, αρχίζουμε να πηγαίνουμε 
χειρότερα σε ό,τι αφορά τα νέα κρού-
σματα, τις εισαγωγές στις ΜΕΘ και τους 
θανάτους.
Είναι λογικό, λοιπόν, να ανησυχεί τον 
Σωτήρη Τσιόδρα το προηγούμενο της 
Χιλής. Όπου υπάρχει υπερβολική χαλά-
ρωση με την προσδοκία της ασφάλειας 
που προσφέρει ο εμβολιασμός, τα αποτε-
λέσματα είναι ιδιαίτερα αρνητικά.

Από την αυστηρότητα του «τσάρου» 
Τσιόδρα περάσαμε στη μικρή βουλή 
των λοιμωξιολόγων.

Δύο κίνδυνοι
Ο πρώτος κίνδυνος που δημιουργεί η χα-
λάρωση που σχετίζεται με την προσδο-
κία της ασφάλειας που προσφέρει ο εμ-
βολιασμός είναι να χάσουμε χιλιάδες συ-
μπολίτες μας στη διάρκεια της περιόδου 
του εμβολιασμού. Οι απώλειες στην Ελ-
λάδα τρέχουν αυτή την περίοδο με μη-
νιαίο ρυθμό 2.000 και μπορούν να χα-
θούν 6.000 έως 8.000 ζωές επιπλέον μέ-
χρις ότου φτάσουμε στον εμβολιασμό του 
70% του πληθυσμού.
Είναι κρίμα να αφήσουμε να διπλασια-
στούν οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές 
χωρίς καν να αντιδράσουμε, επειδή δη-
λώνουμε κουρασμένοι ή αισθανόμαστε 
καταπιεσμένοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι αντίπαλος δεν είναι η κόπωση, ένα αί-

σθημα καταπίεσης ή η κυβέρνηση, αλλά 
η πανδημία, που δεν συγχωρεί λάθη και 
παραλείψεις.
Ο δεύτερος κίνδυνος που οφείλεται στην 
υπερβολική χαλάρωση κατά την περίοδο 
του εμβολιασμού είναι να υπάρξουν με-
ταλλάξεις οι οποίες θα επιβάλουν έναν 
νέο γύρο εμβολιασμού με «ενισχυμένα» 
εμβόλια. Ο πρώτος γύρος εμβολιασμού 
σίγουρα δεν θα είναι ο τελευταίος, εφό-
σον ο Covid-19 θα μείνει μαζί μας και θα 
είμαστε υποχρεωμένοι να επαναλαμβά-
νουμε τον εμβολιασμό, όπως, για παρά-
δειγμα, κάνουμε με τη γρίπη.
Έχει παρατηρηθεί όμως ότι όσο μεγαλύ-
τερη είναι η διασπορά κατά τη διάρκεια 
της περιόδου του εμβολιασμού, τόσο αυ-
ξάνονται οι πιθανότητες για μετάλλαξη 
του ιού που θα περιορίσει την αποτε-
λεσματικότητα του εμβολιαστικού προ-
γράμματος και θα μας οδηγήσει νωρί-
τερα σε έναν νέο γύρο εμβολιασμού. Δεν 
πρέπει, λοιπόν, να παίζουμε με το μέλλον 
μας στο όνομα της κόπωσης, της αντίδρα-
σης στους περιορισμούς ή της αντίδρα-
σης στην κυβέρνηση και το πολιτικό σύ-
στημα.

Αλλαγή προτεραιοτήτων
Η πρόοδος του εμβολιασμού συμβάλλει 
και στην αλλαγή πολιτικών προτεραιοτή-
των σε σχέση με τη διαχείριση της παν-
δημίας.
Εμβολιάζονται πρώτα τα μεγάλης ηλικίας 
άτομα, τα οποία κινδυνεύουν περισσό-
τερο από την πανδημία. Οι μεγαλύτερες 
ηλικίες έχουν μια πιο πειθαρχημένη κοι-
νωνική συμπεριφορά και μια πιο συντη-
ρητική προσέγγιση στο θέμα της αντιμε-

τίωση είναι λιγότερο σημαντική, γιατί το 
πρόβλημα δεν είχε ξεφύγει από τον έ-
λεγχο, όπως είχε συμβεί για ένα διά-
στημα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το Ισραήλ, με πληθυσμό 9 εκατομμύρια, 
στις αρχές Απριλίου 2021 είχε καταγρά-
ψει 6.197 θανάτους.
Στην κατάταξη στον πίνακα των θανά-
των ανά εκατομμύριο κατοίκους είναι σε 
πολύ καλύτερη κατάσταση από το Ηνω-
μένο Βασίλειο, με 684 θανάτους ανά εκα-
τομμύριο.
Την τελευταία εβδομάδα είχαμε 75 θανά-
τους από Covid-19 στο Ισραήλ, αριθμός 
που μεταφράζεται σε 8,2 θανάτους ανά ε-
κατομμύριο κατοίκους. Η πανδημία είναι 
σε ύφεση, όχι όμως στον βαθμό που πα-
ρατηρείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, και η 
βελτίωση λόγω του εμβολιασμού είναι λι-
γότερο εντυπωσιακή, γιατί το πρόβλημα 
στο ξεκίνημα του εμβολιασμού ήταν μι-
κρότερο.
Η Χιλή είναι μια άλλη χώρα με προωθη-
μένο εμβολιαστικό πρόγραμμα, το οποίο 
έχει καλύψει γύρω στο 37% του πληθυ-
σμού. Ο πληθυσμός της χώρας είναι 18,9 
εκατομμύρια. Στις αρχές του Απριλίου 
2021 είχαν καταγραφεί 23.070 θάνατοι 
από Covid-19, αριθμός που μεταφράζε-
ται σε 1.217 θανάτους ανά εκατομμύριο 
κατοίκους, σε όλη τη διάρκεια της παν-
δημίας.
Οι ειδικοί του ΠΟΥ είναι αρκετά ανήσυ-
χοι, γιατί θεωρούν ότι η πρόοδος του εμ-
βολιασμού οδήγησε σε υπερβολική χα-
λάρωση της κοινωνικής συμπεριφοράς 
και των μέτρων. Τους προβληματίζει το 
γεγονός ότι στη διάρκεια της τελευταίας 
εβδομάδας πέθαναν 686 από Covid-19 
στη Χιλή, ένας αριθμός που μεταφράζε-
ται σε 36 θανάτους ανά εκατομμύριο κα-
τοίκους στη διάρκεια της τελευταίας ε-
βδομάδας.
Η πανδημία δεν έχει υποχωρήσει επαρ-
κώς στη Χιλή, παρά το γεγονός ότι το εμ-
βολιαστικό πρόγραμμα είναι από τα πιο 
προωθημένα στον κόσμο. Οι απώλειες 
ανά εκατομμύριο κατοίκους στη διάρκεια 
της τελευταίας εβδομάδας είναι υπερτε-
τραπλάσιες σε σχέση με το Ισραήλ και υ-
περεπταπλάσιες σε σχέση με το Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Η περίπτωση της Ελλάδας
Ο καθηγητής Τσιόδρας με ομιλία του 
στην Ακαδημία Αθηνών προειδοποίησε 
για τον κίνδυνο της μετατροπής της Ελ-
λάδας σε ένα είδος Χιλής, όπου τα αποτε-
λέσματα του εμβολιαστικού προγράμμα-
τος δεν θα είναι τα επιδιωκόμενα, εξαιτίας 
της υπερβολικής χαλάρωσης της κοινωνι-
κής συμπεριφοράς και των μέτρων.
Η Ελλάδα –με πληθυσμό 10,7 εκατομ-

Ο εμβολιασμός πρέπει 
να συμπληρώνεται με 
αποτελεσματικά μέτρα 
για να αποδώσει.
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2021: Αρχή του τέλους της πανδημίας και νέα οικονομική πραγματικότητα 
Το 2021 σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πανδημίας COVID-19 και τη σταδιακή μετάβαση σε μια νέα 
πραγματικότητα. Η έναρξη του μαζικού εμβολιασμού υπήρξε ορόσημο στην παγκόσμια προσπάθεια να τεθεί υπό 
έλεγχο η διασπορά της νόσου και να επιλυθεί η υγειονομική κρίση. Η επιτάχυνση των εμβολιασμών αποτελεί κρίσιμη 
παράμετρο για την προοδευτική εξασθένηση της πανδημίας και την επαναδραστηριοποίηση των οικονομιών.  
Μέχρι τότε, η πανδημία συνεχίζει να θέτει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, πολύ σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια 
υγεία και την εκκίνηση της ανάκαμψης. Ποικίλοι παράγοντες παρατείνουν την αβεβαιότητα, διαμορφώνουν 
αρνητικές προσδοκίες, διαταράσσουν την οικονομική δραστηριότητα και καθυστερούν την ανάκαμψη. Συγκεκριμένα: 
α) η δυσκολία ελέγχου της πανδημίας, β) ο φόβος των μεταλλαγμένων στελεχών και γ) οι καθυστερήσεις στην 
παράδοση των εμβολίων και στην προγραμματισμένη διεξαγωγή των εθνικών εμβολιασμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
μεταθέτουν την έναρξη της ανάκαμψης. 
Παρ’ όλα αυτά, η ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης και η επαύξηση των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης από τις 
μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης Next Generation EU 
(NGEU), σε συνδυασμό με τη διασφάλιση ευνοϊκών χρηματοπιστωτικών συνθηκών, ενισχύουν τις προσδοκίες για 
στέρεη ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) από το δεύτερο εξάμηνο του 2021. 
Το ξέσπασμα της πανδημίας στις αρχές του 2020 αποτέλεσε ιστορικό σημείο καμπής για την παγκόσμια οικονομία. Οι 
χώρες κλυδωνίστηκαν από μια διπλή, απρόσμενη και οξεία κρίση, υγειονομική και οικονομική. Αξίες, δικαιώματα 
και σταθερές δοκιμάστηκαν. Βεβαιότητες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των κοινωνιών και των οικονομιών, 
καθώς και με τον τρόπο άσκησης οικονομικής πολιτικής, αναθεωρήθηκαν. Η παγκόσμια κοινωνία υπέστη 
βαρύτατες ανθρώπινες απώλειες. Ήρθε αντιμέτωπη με τη χειρότερη, εν καιρώ ειρήνης, ύφεση των τελευταίων 100 
ετών, καθώς το παγκόσμιο ΑΕΠ εκτιμάται ότι κατέγραψε ιστορική πτώση 3,5%. 
Το τέλος της πανδημίας θα διαμορφώσει μια νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Αναδύεται ένας 
νέος κόσμος, κατ’ εξοχήν ψηφιακός, στον οποίο η γνώση, η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία 
θα αποτελέσουν τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ευημερίας. Ενισχύεται η πίστη στην αναγκαιότητα της 
παγκόσμιας αλληλεγγύης και συνεργασίας για τη βελτίωση της συλλογικής ανθεκτικότητας σε συμμετρικές 
διαταραχές. Επιβεβαιώνεται η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και της 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος για την ασφαλή συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση. 
Κορυφαία ζητήματα που θα απασχολήσουν την παγκόσμια και ευρωπαϊκή κοινότητα στη μεταπανδημική 
περίοδο είναι: α) η αύξηση πτωχεύσεων επιχειρήσεων, β) η συνακόλουθη αύξηση της ανεργίας, παράλληλα με 
την κατάργηση πολλών θέσεων εργασίας, ως επί το πλείστον χαμηλής εξειδίκευσης, εξαιτίας της επιτάχυνσης 
του αυτοματισμού και της ψηφιοποίησης και γ) η αύξηση της φτώχειας και οι διευρυνόμενες κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες τόσο μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ νοικοκυριών εντός των χωρών. Εξάλλου, ο τρόπος 
διαχείρισης του διογκούμενου λόγω πανδημίας ιδιωτικού και δημόσιου χρέους σε παγκόσμια κλίμακα είναι ένα 
ζήτημα που θα απασχολήσει σοβαρά τους ιθύνοντες της οικονομικής πολιτικής τα επόμενα έτη. Εξίσου σημαντικά 
ζητήματα είναι η θωράκιση των συστημάτων δημόσιας υγείας και η διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την 
αυξανόμενη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς και των προκλήσεων που συνεπάγεται η μετάβαση 
στην ψηφιακή εποχή. Τα μείζονα αυτά προβλήματα απαιτούν την αποτελεσματική συνεργασία των κυβερνήσεων 
σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής (συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής πολιτικής) και κλιματικής αλλαγής, 
αλλά και επιστημονική συνεργασία για την προστασία της δημόσιας υγείας και την προώθηση της έρευνας για την 
αντιμετώπιση των πανδημιών.
 Επί του παρόντος, νέα εργαλεία οικονομικής πολιτικής και νέοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί χρησιμοποιούνται για την 
ανάσχεση των απωλειών. Σε επίπεδο ΕΕ, η συντονισμένη ανταπόκριση με αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης και των περιορισμών στην παροχή κρατικών ενισχύσεων και εγγυήσεων για τη δανειοδότηση 
επιχειρήσεων, αλλά κυρίως η πρωτοβουλία, για πρώτη φορά, των ηγετών της ΕΕ για τη χρηματοδότηση, μέσω 
κοινής έκδοσης χρέους, του προγράμματος ανοικοδόμησης της Ευρώπης, διαμορφώνουν κατάλληλες συνθήκες για 
την αναθεώρηση του συνολικού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ σε ρεαλιστικότερη και πιο ευέλικτη 
κατεύθυνση, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερο. 
Η εμπειρία από τη διαχείριση της πανδημικής κρίσης μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός για κάποιας μορφής μόνιμη 
δυνατότητα κοινής δημοσιονομικής στήριξης, όπως η αξιοποίηση μελλοντικά της κοινής έκδοσης ομολόγων ως 
εργαλείου χρηματοδότησης παραγωγικών επενδύσεων, καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
διαρθρωτικών πολιτικών. Πρωτίστως όμως η κρίση της πανδημίας αναδεικνύει την ανάγκη μεταρρύθμισης του 
υπό αναστολή Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης γύρω από δύο κεντρικούς άξονες: α) την απλοποίηση 
των δημοσιονομικών κανόνων, ώστε να γίνουν περισσότερο ευέλικτοι, ρεαλιστικοί και εύχρηστοι, και β) την 
ενίσχυση της εφαρμογής αξιόπιστων αντικυκλικών δημοσιονομικών πολιτικών με ταυτόχρονη ενδυνάμωση των 
αυτόματων σταθεροποιητών και με μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Η συζήτηση για 
την αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων δεν θα είναι εύκολη. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να είναι αξιόπιστοι, 
ώστε να εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη των αγορών, και να μη χρειάζονται πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες 
αλλαγής των ευρωπαϊκών συνθηκών, παρά μόνο πολιτική στήριξη σε επίπεδο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αύξηση της αβεβαιότητας και ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα 
Το δεύτερο κύμα της πανδημίας στην Ευρώπη το φθινόπωρο και το χειμώνα του 2020 κατέστησε αναγκαία την εκ 
νέου εφαρμογή περιοριστικών μέτρων. Κατά συνέπεια, διακόπηκε η ανάκτηση των οικονομικών απωλειών που 
είχε διαφανεί κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020. Η οικονομία της ευρωζώνης κατέγραψε, σε τριμηνιαία βάση, ήπια πτώση 
κατά το δ΄ τρίμηνο, πολύ μικρότερη από την προβλεπόμενη. Ωστόσο, σε ετήσια βάση συρρικνώθηκε κατά 4,9% το δ΄ 
τρίμηνο του 2020 και κατά 6,6% στο σύνολο του έτους. 
Καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό των απωλειών κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας είχαν η λήψη λιγότερο 
αυστηρών περιοριστικών μέτρων, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη κινητικότητα των πολιτών, η ισχυρή ανάπτυξη 
της βιομηχανίας, η ανάκαμψη της διεθνούς ζήτησης και η βαθμιαία λειτουργική προσαρμογή της οικονομίας στις 
έκτακτες συνθήκες. Η παράταση και κυρίως η αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων για την ανάσχεση του 
τρίτου κύματος το α΄ τρίμηνο του 2021 αναμένεται να οδηγήσουν εκ νέου σε πτώση, μέτρια όμως, της οικονομικής 
δραστηριότητας. 
Ειδικότερα στην Ελλάδα, η πανδημία σημείωσε περιοδικές αναζωπυρώσεις και οδήγησε από τις αρχές Νοεμβρίου 

2020 σε νέο γύρο περιοριστικών μέτρων, τα οποία αυστηροποιήθηκαν στα μέσα Φεβρουαρίου και ξανά στις αρχές 
Μαρτίου 2021. Τα νέα περιοριστικά μέτρα είναι σαφώς ηπιότερα, όπως προκύπτει από τη μεγαλύτερη κινητικότητα 
των πολιτών και τη λειτουργία της βιομηχανίας και των κατασκευών. Έχουν όμως μεγαλύτερη χρονική διάρκεια 
και, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα σχετικά με τη δυναμική της πανδημίας και την πρόοδο των εμβολιασμών 
διεθνώς, τροφοδοτούν την οικονομική αβεβαιότητα και καθυστερούν την ανάκαμψη. 
Εκτιμάται ωστόσο ότι η ανάκαμψη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ θα ξεκινήσει αργότερα μέσα στο τρέχον 
έτος, και συγκεκριμένα από το β΄ τρίμηνο του 2021, θα ισχυροποιηθεί από το δεύτερο εξάμηνο και θα συνεχιστεί 
το 2022. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο των πρόσφατων μακροοικονομικών προβολών της ΕΚΤ (Μάρτιος 2021), 
προβλέπεται ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ, μετά από συρρίκνωση 6,6% το 2020, θα μεγεθυνθεί με ρυθμό 
4,0% και 4,1% το 2021 και το 2022 αντίστοιχα. Η εκτίμηση αυτή τελεί υπό τέσσερις σημαντικές προϋποθέσεις: α) την 
επιτάχυνση των εθνικών εμβολιασμών, β) τη συνακόλουθη άρση των περιορισμών και των απαγορεύσεων, γ) τη 
διατήρηση της επεκτατικής κατεύθυνσης των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών και δ) τη διασφάλιση ευνοϊκών 
χρηματοπιστωτικών συνθηκών, καθώς και την έγκαιρη ενεργοποίηση των πόρων του ευρωπαϊκού μέσου 
ανάκαμψης NGEU. 
Η επαναβεβαίωση της διευκολυντικής κατεύθυνσης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, αλλά και ο ευέλικτος 
χαρακτήρας της ώστε να μην αποκλείεται από τα οφέλη αυτής της πολιτικής καμία χώρα-μέλος, δημιουργεί 
ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης για όλες τις χώρες, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Η ανακοίνωση στις 11 
Μαρτίου 2021 ότι οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς τίτλων λόγω πανδημίας (PEPP) 
θα συνεχιστούν, και μάλιστα με σημαντικά υψηλότερο ρυθμό, διατηρεί το κόστος δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα. 
Παράλληλα, το ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης NGEU και κυρίως ο νέος χρηματοδοτικός μηχανισμός μέσω του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προσφέρουν σε όλα τα κράτη-μέλη ικανό δημοσιονομικό χώρο όχι μόνο 
για ταχύτερη ανάκτηση των απωλειών, αλλά και για ανθεκτικότερη ανάπτυξη μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, 
της μετάβασης στην πράσινη οικονομία και της εφαρμογής διαρθρωτικών πολιτικών. Το NGEU λειτουργεί έμμεσα 
ως μηχανισμός δημοσιονομικών μεταβιβάσεων, καθώς οι χώρες των οποίων οι οικονομίες πλήττονται βαρύτερα 
θα ωφεληθούν περισσότερο από το σύνολο των επιχορηγήσεων και δανείων. 
Εντούτοις, η επιστροφή στην ανάπτυξη προβλέπεται να είναι ανομοιογενής μεταξύ χωρών και κλάδων παραγωγής. 
Αν και η πανδημία έπληξε οριζόντια όλες τις οικονομίες και όλους τους κλάδους παραγωγής, ο οικονομικός 
και κοινωνικός αντίκτυπος είναι διαφορετικός, καθώς ο τομέας των υπηρεσιών πλήττεται σφοδρότερα από τα 
περιοριστικά μέτρα και την καθίζηση της ζήτησης, σε σύγκριση με άλλους τομείς, όπως π.χ. η βιομηχανία. 
Επιπρόσθετα, η ανάγκη προστασίας από την πανδημία επιτάχυνε την εμφάνιση νέων τάσεων στην καταναλωτική 
συμπεριφορά και στη ζήτηση, αλλά και στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η τηλεργασία, 
η τηλεδιάσκεψη, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ζωντανή μετάδοση, η εξ αποστάσεως διδασκαλία, αποτελούν 
παραδείγματα της αυξημένης διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στις οικονομικές και κοινωνικές δομές. Η κρίση 
της πανδημίας επιτάχυνε επίσης την τάση της ηλεκτρονικής παγκοσμιοποίησης (e-globalisation), με δυνατότητα 
ανάπτυξης εταιριών λογισμικού σε παγκόσμια κλίμακα χωρίς συγκεκριμένη γεωγραφική εγκατάσταση. 
Με δεδομένες αυτές τις νέες τάσεις, οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων χρειάζεται επειγόντως να προσαρμοστούν 
στα νέα είδη της ζήτησης και στους νέους τρόπους λειτουργίας και άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η 
έλλειψη πρόσβασης ή η άνιση πρόσβαση στην τεχνολογία και στην οικονομία της γνώσης, καθυστερήσεις, αστοχίες 
πολιτικής ή ακόμη και απροθυμία προσαρμογής είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε βραδεία και ασθενέστερη ανάπτυξη 
και να διευρύνουν τις ανισότητες τόσο μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ κλάδων παραγωγής. 
Η ελληνική οικονομία, ως οικονομία κυρίως υπηρεσιών με μεγάλη συμμετοχή του τουρισμού και του λιανικού 
εμπορίου, επλήγη βαρύτερα σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ από τους κραδασμούς στην εξωτερική και εγχώρια 
ζήτηση. Το 2020 η ύφεση ανήλθε σε 8,2%. Εντούτοις, παρά τις βαρύτατες απώλειες, έδειξε αξιοσημείωτη αντοχή και 
ικανότητα λειτουργικής προσαρμογής στις νέες συνθήκες.  
Κρίσιμη παράμετρος υπήρξε η έγκαιρη και αποτελεσματική άσκηση από την ελληνική κυβέρνηση της αναγκαίας 
αντικυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής με λήψη μέτρων πρωτοφανούς μεγέθους και εύρους, ύψους 11,2% του ΑΕΠ, 
για τη διαφύλαξη της απασχόλησης, την προστασία της επιχειρηματικότητας και την τόνωση της εγχώριας ζήτησης. 
Σε συνδυασμό μάλιστα με την πιστωτική επέκταση, τα μέτρα αναστολής πληρωμής δανείων για τους πληττόμενους 
οφειλέτες και άλλες διευκολύνσεις, τα έκτακτα μέτρα πολιτικής, αν και είχαν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, 
άμβλυναν τις ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και την απασχόληση, δημιούργησαν θετικές 
προσδοκίες και μετρίασαν την πολύ υψηλή αβεβαιότητα. Στόχος της πολιτικής ήταν να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
μετατροπής μιας προσωρινής ύφεσης σε μακροχρόνια οικονομική κρίση. Τελικό αποτέλεσμα ήταν η καταγραφή 
ποσοστού ύφεσης σημαντικά μικρότερου έναντι των προβλέψεων από εγχώριους και διεθνείς φορείς.
Προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το 2021
Η ανάκαμψη της ζήτησης προβλέπεται να κερδίσει έδαφος αργότερα μέσα στο έτος και συγκεκριμένα από το 
β΄ τρίμηνο και να οδηγήσει σε θετικό και ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ το 2021 θα είναι 4,2%. Η πρόβλεψη 
αυτή εμπεριέχει αβεβαιότητα εξαιτίας των κινδύνων που συνδέονται με την εξέλιξη των επιδημιολογικών 
δεδομένων και τη δυνατότητα άμεσης άρσης πολλών περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων, αλλά και με τα 
ιδιαίτερα δομικά χαρακτηριστικά της οικονομίας. 
Η ταχύτητα με την οποία θα ανακάμψει η ελληνική οικονομία εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες: 
Πρώτον, την επιτάχυνση των εμβολιασμών όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο εμβολιασμός του 
πληθυσμού θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην προοπτική επίλυσης της υγειονομικής κρίσης και θα 
δώσει τη δυνατότητα επιστροφής στην κανονικότητα με άρση ταξιδιωτικών και άλλων περιορισμών, συμβάλλοντας 
έτσι στην ανάκαμψη της εξωτερικής ζήτησης, κυρίως υπηρεσιών. Παράλληλα, θα επιτρέψει την αύξηση της 
εγχώριας κατανάλωσης και των εγχώριων επενδύσεων. 
Δεύτερον, τη διατήρηση σε εφαρμογή, όσο διαρκεί η πανδημία και μέχρι να εδραιωθεί η ανάκαμψη, των 
δημοσιονομικών παρεμβάσεων και των έκτακτων μέτρων από το τραπεζικό σύστημα, στοχευμένων σε κατηγορίες 
εργαζομένων και παραγωγικούς κλάδους που επλήγησαν βαρύτερα αλλά παραμένουν οικονομικά υγιείς. 
Τρίτον, την ταχύτητα ενεργοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών πόρων από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα ενισχύσει τη δυναμική της ανάπτυξης και θα διευκολύνει, 
μέσω της αύξησης του εθνικού προϊόντος, την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας χωρίς την ανάγκη 
επιστροφής στις αυστηρές πολιτικές λιτότητας του παρελθόντος που εγκλώβισαν την οικονομία σε ένα φαύλο κύκλο 

Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2020

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ  
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ



ύφεσης και στασιμότητας. 
Εξάλλου, η πρόταξη των μεταρρυθμίσεων αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ που θα επιτρέψει όχι μόνο την 
κάλυψη του παραγωγικού κενού, αλλά και – σημαντικότερα – την ενεργοποίηση της συνολικής προσφοράς για την 
αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας, την επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων και την ενίσχυση του ρυθμού 
αύξησης του δυνητικού προϊόντος. 
Συνεπώς, την επαύριο της πανδημίας, απαιτείται ιεράρχηση των μεσοπρόθεσμων προτεραιοτήτων της οικονομικής 
πολιτικής γύρω από τρεις κεντρικούς άξονες: α) την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας ώστε να 
διασφαλίζεται το αξιόχρεο της χώρας, β) την ενίσχυση του αναπτυξιακού προσανατολισμού της δημοσιονομικής 
πολιτικής και γ) την επιτάχυνση της υλοποίησης του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της απαλλαγής των πιστωτικών ιδρυμάτων από τα χαμηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού τους. 
Δημοσιονομική πολιτική
Τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης και η ύφεση επέφεραν απότομη μεταστροφή του δημοσιονομικού πρωτογενούς 
αποτελέσματος της γενικής κυβέρνησης από πλεόνασμα σε έλλειμμα και, σε συνδυασμό με τη μεγάλη πτώση του 
ονομαστικού προϊόντος, σημαντική αύξηση του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Με βάση την αναθεωρημένη 
πρόβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτιμάται ότι το 2020 το πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα 
διαμορφωθεί σε 7,0% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος σε 205% του ΑΕΠ.  
Η συμπερίληψη των κρατικών ομολόγων, αν και εξακολουθούν να υπολείπονται της επενδυτικής βαθμίδας, 
στο έκτακτο πρόγραμμα αγοράς τίτλων λόγω πανδημίας της ΕΚΤ και η αποδοχή τους ως εξασφαλίσεων στις 
πράξεις αναχρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από το Ευρωσύστημα, καθώς και οι θετικές εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, συνέβαλαν στην αδιάλειπτη πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές με 
ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους.  
Παρ’ όλα αυτά, η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη και η δημοσιονομική πολιτική το 2021 έχει ήδη συμπληρωθεί 
με νέες επεκτατικές παρεμβάσεις, οι οποίες αναμένεται να επιβαρύνουν περαιτέρω το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. 
Εκτιμάται ότι το 2021 το πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί σε 5,3% του ΑΕΠ.
Τραπεζικό σύστημα 
Η δέσμη μέτρων της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων της αποδοχής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
πράξεις αναχρηματοδότησης και των μέτρων εποπτικής φύσεως, αύξησε σημαντικά τη ρευστότητα του ελληνικού 
τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης, μέσω των προγραμμάτων ιδίως της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας, δημιούργησαν το κατάλληλο υπόβαθρο για την επιτάχυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης 
προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό 
τομέα διαμορφώθηκε σε 1,2% κατά μέσο όρο το 2020, έναντι αρνητικού ρυθμού (-0,4%) το 2019. Οι τράπεζες αύξησαν τις 
πιστώσεις τους κυρίως προς τις μεγάλες επιχειρήσεις και σε μικρότερο βαθμό προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα σημείωσαν αύξηση κατά 20,6 δισεκ. ευρώ το 2020, ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης 
ρευστότητας, αλλά και της αναβολής πραγματοποίησης δαπανών τόσο για λόγους πρόνοιας όσο και αναγκαστικά εξαιτίας 
των μέτρων περιορισμού. 
Οι συνέπειες της πανδημίας στον τραπεζικό τομέα αναμένεται να ενταθούν το 2021. Η επίπτωση αφορά κυρίως τη δημιουργία 
νέων ΜΕΔ, καθώς και την αναμενόμενη επιδείνωση του λόγου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων προς το 
σύνολο των εποπτικών κεφαλαίων. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προβλέψει ότι το 2021 θα δημιουργηθούν νέα ΜΕΔ ύψους 
8-10 δισεκ. ευρώ. Εκτός από τα “δίδυμα” προβλήματα των ΜΕΔ και των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, οι 
ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν και μια σειρά από άλλες σοβαρές προκλήσεις, κοινές όμως και για τις περισσότερες 
τράπεζες της ευρωζώνης, όπως η χαμηλή οργανική κερδοφορία, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από μη τραπεζικά 
ιδρύματα, προκλήσεις που πηγάζουν από την ατελή τραπεζική ένωση, καθώς και λοιπές προκλήσεις που συνδέονται με τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με κυβερνοεπιθέσεις. 
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
Τα ΜΕΔ ανήλθαν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2020 σε 47,4 δισεκ. ευρώ, μειωμένα κατά περίπου 21 δισεκ. ευρώ συγκριτικά 
με το τέλος Δεκεμβρίου του 2019. Ο λόγος των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων παραμένει υψηλός, 30,2%, έναντι 
μέσου όρου μόλις 2,6% στην ΕΕ. Σε σχέση όμως με το Μάρτιο 2016, όταν είχε καταγραφεί ο μεγαλύτερος όγκος ΜΕΔ, έχει 
επιτευχθεί μείωση κατά περίπου 60 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται ως επί το πλείστον σε πωλήσεις δανείων και διαγραφές 
και πολύ λιγότερο σε εισπράξεις μέσω ενεργητικής διαχείρισης. 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος “Ηρακλής” εντός του 2021, εκτιμάται ότι ο λόγος ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων 
θα υποχωρήσει περίπου στο 25% και ο μέσος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα, με 
ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια. Σε 
αυτούς τους δείκτες δεν περιλαμβάνονται τα νέα ΜΕΔ που αναμένεται να προστεθούν στον υφιστάμενο όγκο. 
Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αναληφθούν πρόσθετες ενέργειες οι οποίες θα διευκολύνουν την εμπροσθοβαρή 
αναγνώριση των ζημιών λόγω αυξημένου πιστωτικού κινδύνου εξαιτίας της πανδημίας και την εξυγίανση των 
ισολογισμών των τραπεζών μαζί με την αντιμετώπιση του προβλήματος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 
Για το σκοπό αυτό, συμπληρωματικά με το υπό εξέλιξη πρόγραμμα “Ηρακλής”, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προτείνει 
προς την κυβέρνηση τη σύσταση εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (Asset Management Company – AMC). Η 
πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος επιλύει ταυτόχρονα και το πρόβλημα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 
Η κυβέρνηση εξετάζει τη σκοπιμότητα της ίδρυσης εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, όπως έχει προτείνει η 
Τράπεζα της Ελλάδος, και παράλληλα έχει αιτηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 
επέκταση του προγράμματος “Ηρακλής”. Στην περίπτωση που δεν επιλεγεί τελικά η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος, 
θα πρέπει να βρεθεί ένας εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων, συνεπής με την κείμενη νομοθεσία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η δέσμευση σημαντικών δημόσιων 
πόρων υπό τη μορφή κρατικών εγγυήσεων για τη στήριξη των τιτλοποιήσεων των ΜΕΔ των τραπεζών μέσω του 
προγράμματος “Ηρακλής”, που ορθώς έχει αποφασιστεί, θα πρέπει να εξασφαλίζει την οριστική και ολιστική αντιμετώπιση 
τόσο του προβλήματος των ΜΕΔ όσο και του προβλήματος του πολύ υψηλού ποσοστού των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών.  
Πηγές αβεβαιότητας και κίνδυνοι 
Βασικό χαρακτηριστικό της πανδημικής περιόδου είναι η εκτίναξη της αβεβαιότητας διεθνώς. Το εξαιρετικά ασταθές 
διεθνές οικονομικό περιβάλλον επηρεάζει αρνητικά τις προσδοκίες και μετριάζει την αποτελεσματικότητα της οικονομικής 
πολιτικής. 
Με την πανδημία να παρουσιάζει αμείωτη ένταση διεθνώς, οι καθυστερήσεις στην παραγωγή και διάθεση των εμβολίων 
εγκυμονούν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Ο εμβολιασμός στην παρούσα έκτακτη συγκυρία είναι παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, στο 
οποίο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες ισότιμα και χωρίς διακρίσεις. Η ανισομερής κατανομή των εμβολίων 
μεταξύ χωρών αποτελεί τροχοπέδη στην κοινή προσπάθεια της ανθρωπότητας για την ανάσχεση της υγειονομικής κρίσης 
και την παγκόσμια ανάκαμψη. Ο ίδιος κίνδυνος εξάλλου απορρέει από ανταγωνισμούς και αντιπαλότητες μεταξύ των 
ανεπτυγμένων χωρών. Όσο συντομότερα γίνουν οι εμβολιασμοί, τόσο ταχύτερα θα διαφυλαχθεί η υγειονομική ασφάλεια 
και θα επανέλθουν οι οικονομίες σε κανονική λειτουργία. 
Την επαύριο, ένας από τους σοβαρότερους ίσως κινδύνους συνδέεται με τη διεύρυνση του οικονομικού και κοινωνικού 

χάσματος μεταξύ ομάδων χωρών, γεωγραφικών περιοχών και κοινωνικών ομάδων. 
Η πανδημία επέσπευσε δομικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Έπληξε βαρύτατα τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες 
εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνται σε κλάδους που στηρίζονται σε φυσική παρουσία και σε τομείς υπηρεσιών 
διαμεσολαβητικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να αντικατασταθούν από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, τομείς 
που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας παρουσιάζουν ταχύτερη ανάπτυξη έναντι πιο παραδοσιακών τομέων. 
Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας δρομολογούν αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα, με αναπροσανατολισμό των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα νέα είδη της ζήτησης εργασίας. Επιφέρουν επίσης αλλαγές στις πόλεις, καθώς η διάδοση 
της τηλεργασίας, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της τηλεδιάσκεψης περιορίζει τις μετακινήσεις και αναθεωρείται η 
μέχρι σήμερα τάση συγκέντρωσης στα αστικά κέντρα. 
Χώρες και κλάδοι παραγωγής με μεγαλύτερο βαθμό ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και ευκολότερη λειτουργική 
προσαρμογή θα προσελκύσουν επενδύσεις, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα ανακάμψουν ταχύτερα. 
Άλλος σημαντικός κίνδυνος είναι η εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους, η διαχείριση του οποίου αποτελεί ίσως τη 
μεγαλύτερη πρόκληση στο αμέσως επόμενο διάστημα. Εξίσου σημαντικός κίνδυνος συνδέεται με τη δυναμική του 
παγκόσμιου δημόσιου χρέους, το οποίο εκτινάχθηκε στα υψηλότερα μεταπολεμικά επίπεδα. Η επικράτηση ιστορικά 
χαμηλών επιτοκίων δανεισμού το καθιστά μεσοπρόθεσμα διαχειρίσιμο. Υπάρχει όμως ανησυχία ότι η μεγάλη και 
παρατεταμένη δημοσιονομική τόνωση ίσως οδηγήσει σε υπερθέρμανση των οικονομιών. Οι πρόσφατες ανοδικές 
πιέσεις στις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων επιβεβαιώνουν την ανησυχία αυτή. Θα πρέπει επίσης 
να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος μιας σημαντικής διόρθωσης των διεθνών κεφαλαιαγορών, καθώς οι αποτιμήσεις 
σε ορισμένα χρηματιστήρια βρίσκονται σε ιστορικώς υψηλά επίπεδα. Μια απότομη αύξηση όμως του κόστους 
χρηματοδότησης μπορεί να υπονομεύσει την παγκόσμια ανάκαμψη. Ως εκ τούτου, κρίσιμης σημασίας είναι η 
συνέχιση και η επέκταση, για όσο χρόνο χρειαστεί, της στήριξης μέσω των προγραμμάτων αγοράς τίτλων από τις 
κεντρικές τράπεζες και εν γένει της διατήρησης της διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής. 
Η Ελλάδα επηρεάζεται άμεσα από την έξαρση της παγκόσμιας αβεβαιότητας και από τους παγκόσμιους κινδύνους. 
Αντιμετωπίζει όμως και επιπλέον κινδύνους, που συνδέονται με τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της οικονομίας της, 
αλλά και με προβλήματα που είχε κληροδοτήσει η προηγούμενη κρίση. 
Με το πέρας της πανδημίας, η ελληνική οικονομία έχει να αντιμετωπίσει δύο σημαντικούς κινδύνους: την εμφάνιση ενός 
μεγάλου αριθμού πτωχεύσεων μη βιώσιμων επιχειρήσεων και την κατάργηση πολλών θέσεων εργασίας, κυρίως σε 
υπηρεσίες διαμεσολαβητικού χαρακτήρα και σε κλάδους εντάσεως εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης. 
Το ενδεχόμενο πτώχευσης μεγάλου αριθμού οριστικά μη βιώσιμων επιχειρήσεων ενέχει σημαντικούς πιστωτικούς 
κινδύνους (νέα ΜΕΔ) και δημοσιονομικούς κινδύνους (καταπτώσεις κρατικών εγγυήσεων, οριστική διαγραφή χρεών 
προς το Δημόσιο, εισοδηματική στήριξη στους απολυόμενους εργαζομένους), οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά το 
χρηματοπιστωτικό τομέα και επιβραδύνουν την επιστροφή στη δημοσιονομική ισορροπία.
Προκλήσεις και προϋποθέσεις ανάκαμψης 
Οι επιπτώσεις της πανδημίας θέτουν την ελληνική οικονομία ενώπιον δύο σημαντικών προκλήσεων, που αφορούν: α) την 
επίσπευση του ολικού μετασχηματισμού της με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και με κατεύθυνση την ενίσχυση 
της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας και β) την ταυτόχρονη και ολική αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ και των 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 
Όσον αφορά την πρώτη πρόκληση, η σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω του NGEU παρέχει μια 
μοναδική ευκαιρία για την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών με στόχο την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της 
χώρας. Όσον αφορά τη δεύτερη πρόκληση, η λήξη της ισχύος των μέτρων στήριξης μπορεί να αυξήσει τον πιστωτικό 
κίνδυνο από νέα άνοδο των ΜΕΔ. Οι τράπεζες θα πρέπει να λάβουν μέτρα που θα διευκολύνουν την εμπροσθοβαρή 
αναγνώριση των πιστωτικών ζημιών, καθώς και να προβούν στην ταχεία εξυγίανση των ισολογισμών τους μέσω 
συστημικών λύσεων όπως αυτές που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης 
Δεκεμβρίου 2020. Ιδιαιτέρως θετική εξέλιξη στο πλαίσιο αυτό αποτελεί η ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων 
ορισμένων τραπεζών.
Κατά συνέπεια, κυρίαρχο ζητούμενο είναι ο τρόπος επαναφοράς της ελληνικής οικονομίας σε κανονική λειτουργία. 
Η οικονομική πολιτική θα πρέπει να στραφεί σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και να διευκολύνει τη διαδικασία 
ανακατανομής πόρων σε δυναμικούς κλάδους και επιχειρήσεις με καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. 
Συγκεκριμένα, αναγκαία είναι η διατήρηση της επιλεκτικής οικονομικής στήριξης προς εκείνους τους κλάδους παραγωγής 
και εκείνες τις ομάδες των εργαζομένων που επλήγησαν βαρύτερα. Τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι εξειδικευμένα και 
στοχευμένα ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας συνθηκών πιστωτικής ασφυξίας για τις βιώσιμες επιχειρήσεις 
που αντιμετωπίζουν προσωρινά προβλήματα ρευστότητας. Παράλληλα, πρέπει να διασφαλιστεί η κουλτούρα πληρωμής 
υποχρεώσεων και η ομαλή εξυπηρέτηση των χρεών, ενώ επίσης πρέπει να υπάρξει ένα δίχτυ προστασίας για τους 
εργαζόμενους στις οριστικά μη βιώσιμες επιχειρήσεις. Επιπλέον, είναι αναγκαία η επίσπευση της εφαρμογής πολιτικών με 
μεταρρυθμιστικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. 
Το στοίχημα επομένως της οικονομικής πολιτικής είναι η καταγραφή υψηλών ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ, ούτως ώστε 
οι απώλειες να ανακτηθούν ταχύτερα, η οικονομία να τεθεί σε στέρεη τροχιά ανάπτυξης, η δημοσιονομική ισορροπία να 
αποκατασταθεί και ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ να τεθεί σε καθοδική πορεία. 
Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει να συντρέχει ένα ελάχιστο σύνολο βασικών προϋποθέσεων, όπως: 
• Αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. 
• Οριστική και ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ και των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 
• Ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης με γνώμονα την ελάφρυνση των φορολογικών βαρών και τη δικαιότερη 
κατανομή τους. 
• Αναδιάρθρωση των δημόσιων δαπανών με έμφαση στις παραγωγικές δαπάνες. 
• Αύξηση των δημόσιων επενδύσεων. 
• Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας και κοινωνίας. 
• Προστασία από μελλοντικές μολυσματικές ασθένειες και αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. 
***
Η πανδημία κλόνισε την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Σε επίπεδο κοινωνίας, επέφερε σοβαρότατες επιπτώσεις 
στη δημόσια υγεία με πολύ βαριές ανθρώπινες απώλειες. Σε επίπεδο οικονομίας, προκάλεσε σημαντικές 
μακροοικονομικές, χρηματοπιστωτικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις, το κόστος των οποίων δεν κατανέμεται 
ομοιόμορφα. Ταυτόχρονα όμως, λειτούργησε ως καταλύτης αλλαγών. Επιτάχυνε τάσεις που είχαν ήδη αρχίσει να 
διαμορφώνονται και συμπύκνωσε μέσα σε λίγους μήνες θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Κατέδειξε τη σημασία των 
διαρθρωτικών πολιτικών για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και ανθεκτικότητας της οικονομίας. Κατέστησε 
επίσης σαφές ότι η παγκόσμια και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και συνεργασία, με την άσκηση ρεαλιστικών οικονομικών 
πολιτικών, είναι η ενδεδειγμένη λύση για τη συλλογική αντιμετώπιση συμμετρικών διαταραχών. 
Μετά την πανδημία, η Ελλάδα, μέσα από συνεκτικές πολιτικές και στρατηγικές, θα πρέπει να κατορθώσει να εισέλθει 
σε στέρεη αναπτυξιακή τροχιά, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τη μοναδική ευκαιρία που της παρέχει η συντονισμένη 
κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ, ώστε να ανακτήσει γρήγορα τις οικονομικές απώλειες και να 
αντιμετωπίσει οριστικά τις χρόνιες διαρθρωτικές παθογένειες.
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ανάλυση

ράγουν έργο ανακοινώνουν σε φιλικά 
προς αυτούς ΜΜΕ την επικείμενη χα-
λάρωση των μέτρων. «Τότε θα αρχίσετε 
να πηγαίνετε στα καταστήματα, στα σχο-
λεία, θα μπορέσετε να πάτε και εκδρομή 
το Πάσχα» κ.λπ.
Στη συνέχεια εμφανίζονται στην πολυ-
μελή επιτροπή λοιμωξιολόγων και επι-
χειρηματολογούν υπέρ των θέσεων που 
ήδη έχουν παρουσιάσει στα ΜΜΕ, ώστε 
να έχουν οι ειδικοί επιστήμονες πλήρη 
γνώση των οικονομικών και κοινωνικών 
παραμέτρων που σχετίζονται με τις απο-
φάσεις που θα πάρουν.
Εκμαιεύουν, στις περισσότερες περιπτώ-
σεις, τις αποφάσεις των λοιμωξιολόγων 
που εξυπηρετούν τον πολιτικό σχεδια-
σμό τους. Ακόμη κι αν εισπράξουν μερικά 
«όχι» από τους λοιμωξιολόγους, θεωρούν 
ότι βγαίνουν κερδισμένοι από αυτή τη δι-
αδικασία, εφόσον αυτοί προσπάθησαν, 
αλλά κάποιοι υπερβολικά αυστηροί δεν 
είναι σε θέση να αντιληφθούν τις πραγ-
ματικές ανάγκες της οικονομίας και της 
κοινωνίας.
Βρισκόμαστε ήδη σε οριακή κατάσταση, 
όπου συμβαίνουν αυτά που έπρεπε να α-
ποτρέψουμε.
Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η κυ-
βέρνηση προχωρά σε χαλάρωση των μέ-
τρων μέσα από τη διαδικασία που περιέ-
γραψα, παρά το γεγονός ότι η πανδημία 
βρίσκεται σε έξαρση. Δεν υπάρχει προ-
ηγούμενο κυβέρνησης η οποία να πήρε 
ρίσκο χαλάρωσης σε συνθήκες έξαρσης 

χυνση του εμβολιαστικού προγράμμα-
τος και στη βελτίωση των καιρικών συν-
θηκών. Ο συνδυασμός αυτός αναμένεται 
να οδηγήσει σε δραστική μείωση θανά-
των και νέων κρουσμάτων, παρά τα ελλη-
νικά παράδοξα που ανέφερα.
Το κακό σενάριο –που έχει μικρότερες, 
αλλά σοβαρές πιθανότητες πραγματο-
ποίησης– στηρίζεται σε έναν συνδυασμό 
μετατροπής της Ελλάδας σε ένα είδος 
Χιλής, λόγω υπερβολικής χαλάρωσης και 
αρνητικών εξελίξεων σε σχέση με τα εμ-
βόλια. Οι καθυστερήσεις μπορεί να έχουν 
σχέση με προβλήματα παραγωγής, ενί-
σχυσης των επιφυλάξεων για ενδεχόμε-
νες παρενέργειες ή γρήγορη εμφάνιση 
μεταλλάξεων που θα επηρεάσουν αρνη-
τικά την πρόοδο και τον σχεδιασμό.
Όποιο σενάριο και να πραγματοποιηθεί, 
το βέβαιο είναι ότι μεγαλώνει –με απο-
κλειστικά δική μας ευθύνη– το ανθρώ-
πινο και το οικονομικό κόστος της διαχεί-
ρισης της κρίσης.
Θα χάσουμε 4.000 με 5.000 περισσότε-
ρους απ’ όσους θα χάναμε αν ήμασταν 
πιο προσεκτικοί και αποτελεσματικοί. 
Θα δούμε την οικονομία να αντιμετωπί-
ζει μεγαλύτερα προβλήματα και την οικο-
νομική ανάκαμψη να καθυστερεί περισ-
σότερο.
Για παράδειγμα, ενώ πέρυσι είχαμε υ-
γειονομικό πλεονέκτημα έναντι ανταγω-
νιστικών τουριστικών προορισμών, όπως 
είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία ή η Τουρ-
κία, φέτος το έχουμε χάσει, με την έξαρση 
της πανδημίας να παρατηρείται σε μια πε-
ρίοδο στην οποία διαμορφώνεται το ύψος 
των κρατήσεων.
Με τις κυβερνήσεις των περισσότερων 
κρατών-μελών της Ε.Ε. να επιδιώκουν –
για προφανείς οικονομικούς λόγους– να 
προτιμήσουν οι πολίτες τους τον εσω-
τερικό από τον διεθνή τουρισμό, η Ελ-
λάδα μετατρέπεται σε εύκολο οικονο-
μικό στόχο για όσο διάστημα διατηρούμε 
την πανδημία σε έξαρση. Ακόμη και οι λι-
γότεροι που θα επιλέξουν το εξωτερικό 
είναι αμφίβολο ότι θα μας προτιμήσουν.
Όσο για το σύνθημα «ανοίξτε γρήγορα 
εμπόριο και υπηρεσίες, γιατί δεν αντέ-
χει άλλο η οικονομία», είναι εντελώς πα-
ραπλανητικό. Όπως εξηγώ εδώ και δώ-
δεκα μήνες, αναγκαία προϋπόθεση για 
το άνοιγμα της οικονομίας είναι η απο-
τελεσματική αντιμετώπιση της πανδη-
μίας. Ιδιαίτερα για μια οικονομία με τα 
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελλη-
νικής –όπου πρωταγωνιστούν ο τουρι-
σμός, οι υπηρεσίες και οι κοινωνικές ε-
παφές– δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής 
επιστροφή στην οικονομική κανονικό-
τητα προτού αφήσουμε οριστικά πίσω 
μας την πανδημία.

Η μεγάλη διασπορά αυξάνει τις 
πιθανότητες για μεταλλάξεις και 
νέο γύρο εμβολιασμού.

τώπισης της πανδημίας.
Η πρόοδος του εμβολιασμού περιορίζει 
τον κίνδυνο και τις ανησυχίες των μεγαλύ-
τερης ηλικίας συμπολιτών μας και φέρνει 
στο προσκήνιο άλλες ηλικιακές ομάδες, οι 
οποίες διεκδικούν δυναμικά, για διάφο-
ρους λόγους, τη χαλάρωση των μέτρων.
Οι έμποροι θέλουν να ανοίξουν τα κατα-
στήματα, οι άνθρωποι της εστίασης και 
των σχετικών υπηρεσιών ανυπομονούν 
να ξαναμπούν στην επαγγελματική ρου-
τίνα, οι νέοι θέλουν να ζήσουν τα νιάτα 
τους, οι «χούλιγκαν» θέλουν κάπου να 
ξεσπάσουν και πάει λέγοντας. Τα επιτε-
λεία των κομμάτων –και φυσικά της κυ-
βέρνησης– βρίσκονται αντιμέτωπα με μια 
νέα κοινωνική κατάσταση, με τους μεγα-
λύτερης ηλικίας πιο συντηρητικούς ψη-
φοφόρους να έχουν καλυφθεί σε γενικές 
γραμμές από τον εμβολιασμό και τους νε-
ότερης ηλικίας ψηφοφόρους να ανυπο-
μονούν για την ανακοίνωση του τέλους 
μιας πανδημίας η οποία στην περίπτωση 
της Ελλάδας βρίσκεται σε έξαρση.
Αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια ανά-
ποδη λειτουργία του πολιτικού συστή-
ματος. Οι αποφάσεις παίρνονται με δη-
μοσκοπικά δεδομένα, «φωτογραφίες της 
στιγμής» και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 
η ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπι-
σης της πανδημίας.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθε-
τούν σχεδόν όλα τα αιτήματα για χαλά-
ρωση των μέτρων και της κοινωνικής συ-
μπεριφοράς και απλώς ρίχνουν τις ευθύ-
νες για τις δρομολογημένες αρνητικές 
εξελίξεις στην κυβέρνηση.

Η εξαφάνιση του Τσιόδρα
Ανάποδα λειτουργεί σε αυτή τη φάση και 
η κυβέρνηση. Αντί να αντιδράσει στην έ-
ξαρση της πανδημίας με αποτελεσματικό-
τερα μέτρα και την αυστηρότερη εφαρ-
μογή τους, προχωρά σε μια εξαιρετικά ρι-
ψοκίνδυνη χαλάρωση.
Τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2020 είχαμε τον 
Τσιόδρα σε ρόλο «τσάρου» της πανδη-
μίας να καθοδηγεί κυβέρνηση και κοινω-
νία στην αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της πανδημίας. Σήμερα έχουμε περάσει 
σε μια γκρίζα περιοχή, όπου, αντί για την 
καθοδήγηση Τσιόδρα και τη δημιουρ-
γία κλίματος κοινωνικής υπευθυνότητας 
και πειθαρχίας, έχουμε ένα είδος μικρής 
βουλής λοιμωξιολόγων, οι οποίοι επηρε-
άζονται άμεσα από κυβερνητικούς παρά-
γοντες και πολιτικούς και καταλήγουν να 
συμπεριφέρονται οι ίδιοι σαν πολιτικοί.
Η επικοινωνιακή-πολιτική ρουτίνα που 
ακολουθείται συνοψίζεται ως εξής: Κυ-
βερνητικοί παράγοντες οι οποίοι θέλουν 
να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα και 
δημοτικότητά τους ή να δείξουν ότι πα-

της πανδημίας.
Ο Τσιόδρας, ο οποίος θεωρητικά είναι ε-
πικεφαλής των λοιμωξιολόγων, βρέθηκε 
τελικά να είναι επικεφαλής μιας μειοψη-
φίας λοιμωξιολόγων η οποία δίνει μάχη 
για τη διατήρηση και αυστηροποίηση των 
μέτρων. Ο Τσιόδρας και όσοι σκέφτονται 
σαν αυτόν ηττήθηκαν στην τελευταία ψη-
φοφορία 19 προς 7.
Έτσι, αποφασίστηκε η επανέναρξη των 
μαθημάτων στα λύκεια, προτού μετρηθεί 
η επιδημιολογική επιβάρυνση από το ε-
λεγχόμενο άνοιγμα των εμπορικών κα-
ταστημάτων και ενώ έχει δημιουργηθεί 
κλίμα υπέρ του δικαιώματος στην πασχα-
λινή έξοδο.
Οι λοιμωξιολόγοι σχηματίζουν πλειοψη-
φίες, προβάλλονται στα ΜΜΕ με έναν 
τρόπο που συμβάλλει στη δημιουργία 
σύγχυσης, επεξεργάζονται προσωπικές 
στρατηγικές με επιστημονική, επαγγελ-
ματική και πολιτική στόχευση. Η χώρα 
λειτουργεί ανάποδα, χαλαρώνουμε την 
ώρα που πρέπει να εντείνουμε την προ-
σπάθεια, μετατρέπουμε τους ειδικούς ε-
πιστήμονες σε πολιτικούς ή και πολιτι-
κάντηδες, ενώ κυβέρνηση και αντιπολί-
τευση δίνουν προτεραιότητα στη μεταξύ 
τους αναμέτρηση αντί να συνεννοηθούν 
για να αναμετρηθούν με την πανδημία.

Δύο σενάρια
Εδώ που έχουμε φτάσει, δύο είναι τα πι-
θανά σενάρια.
Το καλό σενάριο στηρίζεται στην επιτά-



Ο Ερντογάν θα συνεχίσει  
να προκαλεί, γιατί η πολιτική 
σιωπής της Γερμανίας  
τον ενθαρρύνει.

Τ
ην εκτίμηση ότι οι σχέσεις με τις 
ΗΠΑ είναι στην ακμή τους και 
οι στρατιωτικές διευκολύν-
σεις που παρέχουμε στις ΗΠΑ 
είναι ένα τεράστιο διπλωμα-
τικό/πολιτικό όπλο κάνει ο 

πρέσβης επί τιμή Αλέξανδρος Μαλλιάς.

Πώς βλέπει ο πρόεδρος Ερντογάν τις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις;
Οι διερευνητικές επαφές γίνονται μεταξύ δύο 
πλευρών σε επίπεδο πρέσβεων. Τα τελευταία 
χρόνια, όμως, οι στόχοι των δύο πλευρών απο-
κλίνουν, αν δεν συγκρούονται. Αυτό οφείλεται 
στην Τουρκία. Είχαν δρομολογηθεί προκειμέ-
νου να διερευνηθεί αν θα μπορούσαμε να συμ-
φωνήσουμε μεταξύ μας ή να συμφωνήσουμε 
ότι διαφωνούμε, ώστε να παραπεμφθεί η δια-
φορά για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας 
και της ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, 
όπως προέβλεπε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο 
Ελσίνκι τον Δεκέμβριο του 1999. Η Ελλάδα πα-
ραμένει προσηλωμένη σε αυτόν τον στόχο. Η 
Τουρκία δεν επιθυμεί τη λύση αυτή και κάνει 
κάθε προσπάθεια ώστε να κινηθεί εκτός του 
διεθνούς δικαίου. Οφείλουμε να μην έχουμε 
αυταπάτες. Ο επιθετικός τουρκικός αναθεω-
ρητισμός δεν πρόκειται να καμφθεί, ούτε να 
πειθαναγκαστεί σε υποχώρηση. Έστω κι αν 
υποχρεώνεται τώρα σε τακτικούς ελιγμούς…

Ποιοι είναι οι στόχοι της Άγκυρας;
Σταθερός και μόνιμος στόχος του κ. Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν δεν είναι η εξασφάλιση των 
όρων μιας έντιμης ειρήνης που θα διασφαλί-
ζει τις σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργα-
σίας με την Ελλάδα. Στόχος του είναι η ανα-
γκαστική «προσαρμογή» της Ελλάδας στους 
όρους του παιχνιδιού της Τουρκίας. Επιμένω 
ότι δεν έχει βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα. Δεν 
υπαγορεύεται καν αποκλειστικά από τις υποθα-
λάσσιες πηγές πλούτου. Κεντρικός του στόχος 
είναι να αντικαταστήσει στην πράξη το 1923 και 
τη Συνθήκη της Λωζάννης. Εδώ και χρόνια η 
Άγκυρα συστηματικά την υπονομεύει και μο-
νομερώς αναθεωρεί. Η Τουρκία στοχευμένα 
προκαλεί τη δημιουργία τετελεσμένων. Ας ση-
μειώσουμε, συνεπώς, ότι ό,τι σήμερα δρομο-
λογηθεί δεν θα είναι μια νέα προσωρινή διευ-
θέτηση με όρους ειρήνης ή «μη πολέμου». Θα 
αποτελέσει για την Τουρκία την αφετηρία και 
τη γραπτή ή άγραφη βάση επιβολής του νέου 
πλαισίου συμβίωσής μας που θα υποκατα-
στήσει τους όρους της Λωζάννης.

Αυτό σημαίνει προσφυγή σε διαιτησία;
Είναι αυταπάτη να πιστεύουμε –όπως ορισμέ-
νοι ακόμη και σήμερα θεωρούν– ότι η Χάγη 
είναι πανάκεια. Ότι δηλαδή τα προβλήματά μας 
εκεί θα λυθούν. Μακάρι έτσι να έχουν τα πράγ-
ματα. Όμως, πριν φτάσουμε στην αφετηρία της 
διαδικασίας για τη Χάγη, η Τουρκία θα θελή-
σει να εξασφαλίσει ικανοποιητικές διμερείς 
διευθετήσεις στα θέματα που σταθερά θέτει. 
Θα επιδιώξει, συνεπώς, την de facto αντικα-

ζοντα. Θα σημάνει η επανεκκίνηση των σχέ-
σεων Ουάσινγκτον-Άγκυρας.

Σε τι κατάσταση είναι οι ελληνοαμερικανι-
κές σχέσεις;
Οι σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ είναι στην ακμή τους. 
Είναι κατάλληλη η ώρα να προχωρήσουμε σε 
μια πολυετή συμφωνία αμυντικής συνεργα-
σίας, με την οποία δεν θα εξασφαλίζουμε μόνο 
χρήσιμο εξοπλισμό και ανταλλακτικά, αλλά και 
συγκεκριμένα πολιτικά ανταλλάγματα. Στόχος 
είναι να επαναληφθεί η παλιότερη δέσμευση 
(επιστολή Κίσιντζερ 1976) ότι οι ΗΠΑ θα πρά-
ξουν παν το δυνατό προκειμένου να αποτρέ-
ψουν μια στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Τουρ-
κίας και Ελλάδος. Θα παρέμβουν προληπτικά. 
Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο διπλωματικό/πολι-
τικό όπλο: τις στρατιωτικές διευκολύνσεις που 
παρέχουμε στις ΗΠΑ. Και αυτό είναι χρήσιμο 
και για εμάς.
Επιπλέον, οι τριγωνικές και πολυγωνικές συ-
νεργασίες με μια σειρά χωρών είναι ένα τε-
ράστιο πλεονέκτημα που απέκτησε η χώρα 
μας την τελευταία δεκαετία. Ευτυχώς, κάθε 
κυβέρνηση, αντί να γκρεμίζει ό,τι είχε γίνει, 
το ενίσχυε. Χαρακτηριστική περίπτωση συ-
νέχειας πολιτικής είναι οι συνεχώς διευρυ-
νόμενες και ενισχυόμενες σχέσεις μας με Ισ-
ραήλ, Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 
Αυτή είναι μια βαριά σε σημασία και περιε-
χόμενο «προίκα» της Ελλάδος.

τάσταση κρίσιμων όρων της Λωζάννης πριν 
συναινέσει –αν ποτέ συναινέσει, πράγμα για 
το οποίο έχω σοβαρές αμφιβολίες– στην υ-
πογραφή του αναγκαίου συνυποσχετικού με 
την Ελλάδα για την παραπομπή του ζητήμα-
τος της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και 
της ΑΟΖ. Προτάσσει εδώ και δεκαετίες την α-
ποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας και τη 
μουσουλμανική μειονότητα.

Και για το Κυπριακό;
Όσον αφορά το Κυπριακό, καμία ένδειξη δεν 
έχουμε ότι η Τουρκία θα μεταβάλει πολιτική. 
Αυτή είναι η σημερινή μου εκτίμηση.

Πόσο πιεστικά περιθώρια δημιουργεί στην 
Τουρκία η όξυνση των αμερικανορωσικών 
σχέσεων;
Η Τουρκία αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της πο-
λιτικής των ΗΠΑ έναντι της Λ.Δ.της Κίνας και 
της Ρωσίας. Υπονομεύει τη συνοχή, την πει-
στικότητα και το περί αλληλεγγύης δόγμα του 
ΝΑΤΟ γενικότερα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι, 
σε περίπτωση σύγκρουσης, με ποια πλευρά 
τελικά θα συμπαραταχθεί. Οι ΗΠΑ είναι ενο-
χλημένες και θορυβημένες από τη στάση της 
Τουρκίας. Αν όμως βρεθεί από την Τουρκία 
τρόπος να λυθεί το πρόβλημα των S-400, ε-
κτιμώ ότι τα υπόλοιπα θα μπουν σε δεύτερη 
μοίρα. Θα παραμείνει το γκρίζο χρώμα, αλλά 
τα «μαύρα σύννεφα» θα φύγουν από τον ορί-

Τι ακριβώς ήταν το «sofagate»;
Δεν είμαι βέβαιος αν η πρόσφατη προσβολή 
του προέδρου της Τουρκίας κατά της προέ-
δρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν σχε-
διασμένη. Αντανακλά την πραγματικότητα των 
προκλητικών διακρίσεων στη σημερινή Τουρ-
κία. Η πολιτική σιωπής και ανοχής της Γερμα-
νίας και άλλων απέναντι στην κατάσταση αυτή 
ενθαρρύνει τον πρόεδρο Ερντογάν. Θα συνε-
χίσει να προκαλεί.

Μπορεί να αλλάξει η γερμανική πολιτική α-
πέναντι στην Τουρκία σε ενδεχόμενη κυβερ-
νητική αλλαγή μετά τις γερμανικές εκλογές;
Η σημερινή πολιτική της Γερμανίας έναντι της 
Τουρκίας εξακολουθεί να κλονίζει τη συνοχή 
και τη δυνατότητα άσκησης πειστικής πολιτι-
κής της Ε.Ε. στην Τουρκία. Η σημερινή κυ-
βέρνηση της Γερμανίας –αδύναμη προφανώς 
σε σχέση με το παρελθόν– δείχνει να μην α-
ποδίδει σημασία στην κατάφωρη παραβίαση 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και στον βά-
ναυσο περιορισμό των βασικών ελευθεριών 
στην Τουρκία. Υπάρχει απόσταση μεταξύ ΗΠΑ 
και Γερμανίας. Οι Εκθέσεις του Department of 
State (2020 και 2021) για τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα στην Τουρκία είναι καταπέλτης. Η ηγε-
σία της Γερμανίας δεν φαίνεται να συγκινείται. 
Λυπηρό είναι ότι συμπεριφέρεται ως εθισμένη 
να προτάσσει τις σχέσεις της με μία χώρα όπου 
η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ε-
λευθερία έκφρασης, Τύπου, το δικαίωμα στη 
διαφορετικότητα είναι στο απόσπασμα.
Ξέρετε, όταν ο υπουργός Εξωτερικών της Γερ-
μανίας, κ. Χάικο Μάας, λέει περίπου ότι πρέ-
πει να επιδεικνύουμε ανοχή στην Τουρκία διότι 
είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ δεν αντιλαμβάνεται 
πόσο υπονομεύει την αξιοπιστία και το κύρος 
της Συμμαχίας. Η ευρωπαϊκή πολιτική των 
«δύο μέτρων και δύο σταθμών» που επιβλή-
θηκε, κυρίως από τη Γερμανία, έναντι της Τουρ-
κίας είναι χαρακτηριστική της απομάκρυνσης 
της δικής μας Ευρώπης από τις αρχές και τις 
αξίες που την ανέδειξαν και την κατέστησαν 
πόλο έλξης κρατών, εθνών και λαών. Το Βε-
ρολίνο θα πρέπει να μελετήσει προσεκτικά τις 
επιπτώσεις στα θεμέλια της Ευρώπης από τη 
μεροληπτική υπέρ της σημερινής Τουρκίας 
πολιτική της.
Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν τυχόν αλλαγή 
κυβέρνησης στη Γερμανία θα οδηγήσει σε α-
ναθεώρηση και της πολιτικής της.

«Να κάνουμε συνεργασία  
με τις ΗΠΑ με πολιτικά  

ανταλλάγματα»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Αλέξανδρος  
Μαλλιάς,  

πρέσβης  
επί τιμή
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συνέντευξη



Τ
ο θέμα του ελλείμμα-
τος ηγετικών χαρακτη-
ριστικών του Αλέξη 
Τσίπρα, το οποίο ανα-
δύθηκε μετά την ήττα 
του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλο-

γές του 2019, επανήλθε με τις τελευταίες ε-
ξελίξεις σε σχέση με την πολιτική παρου-
σία του κόμματος της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης.
Η πιο χαρακτηριστική αμφισβήτηση, η 
οποία συζητήθηκε έντονα, ήταν η απά-
ντηση του βουλευτή και πρώην αναπλη-
ρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη 
στην αποδοκιμασία από πλευράς Τσίπρα 
των αφορισμών του περί του ΣΥΡΙΖΑ ως 
πολιτικής συνέχειας του Κολοκοτρώνη.
«Να το ΕΠΑΝΑΛΑΒΩ για να τελειώνουμε 
με τις “παρανοήσεις”» έγραψε ο κ. Πολά-
κης στο Facebook απαντώντας στη θέση 
που είχε εκφράσει ο αρχηγός του ότι «η 
ΝΔ δεν είναι παράταξη δωσιλόγων, όπως 
και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η παράταξη του 
Κουφοντίνα».
Στην πολιτική ιστορία της χώρας από τη 
Μεταπολίτευση και μετά δεν έχει κατα-
γραφεί πολιτικός αρχηγός ο οποίος έχει α-
νεχθεί στελέχη του κόμματός του να αμφι-
σβητούν δημόσια την οριοθέτηση της κομ-
ματικής γραμμής από τον ίδιο τον πρόεδρο.
Όμως η απαξίωση του κ. Τσίπρα από τον 
βουλευτή του έγινε μόλις λίγες ώρες α-
φότου ο πρώην αναπληρωτής υπουργός 
είχε συμπεριληφθεί στην ομάδα των βου-
λευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην προκαταρκτική 
για τον κ. Παππά, με αποτέλεσμα κάποιοι 
να θυμηθούν τους πανηγυρισμούς στο 
«Documento» την προηγούμενη φορά 

που ο κ. Τσίπρας είχε προσφέρει πολιτική 
κάλυψη στον κ. Πολάκη: «Πολάκης, Τσί-
πρας, Βαξεβάνης, μαζί» επισημαινόταν σε 
αναρτήσεις. Νομικοί κύκλοι σημείωναν ότι 
ο κ. Βαξεβάνης είναι ένα από τα πρόσωπα-
κλειδιά στην υπόθεση που εξετάζει η προ-
καταρκτική και θα είχε κάθε λόγο να παρα-
κολουθεί στενά τα τεκταινόμενα στις συνε-

δριάσεις.
Εκτός από τον κ. Πολάκη, στην επιτροπή 
συμμετέχουν άλλοι τέσσερις βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα ο κ. Τζανα-
κόπουλος, που θα εκφράζει τον πρόεδρο, 
και τρεις low-profile νομικοί.
Το θέμα όμως πήρε ευρύτερες διαστάσεις, 
γιατί ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, όταν του ετέθη 

το ζήτημα της ουσίας των απόψεων του κ. 
Πολάκη, επικαλέστηκε ως αντίβαρο ότι κι 
αυτοί που δυσφορούν με τις συμπεριφορές 
του κ. Πολάκη είχαν ψηφίσει κόντρα στην 
κομματική γραμμή στη σύμβαση για το Ελ-
ληνικό.
Μάλιστα, όταν ο κ. Φίλης επισήμανε ότι 
δεν υπήρξε κομματική γραμμή, ο κ. Τσί-
πρας επικαλέστηκε την απόφαση του «πο-
λιτικού κέντρου», η οποία κατά τη γνώμη 
του ήταν δεσμευτική, αλλά χωρίς να εξη-
γήσει γιατί η παραβίασή της δεν επέφερε 
κυρώσεις για όσους δεν την ακολούθησαν.
Το τρίτο πλήγμα στην αξιοπιστία των ηγε-
τικών χαρακτηριστικών του κ. Τσίπρα ήρθε 
από την απόπειρα θυματοποίησής του, την 
οποία ο ίδιος καλλιέργησε κατά την πρό-
σφατη συζήτηση στη Βουλή. «Σταματή-
στε το μπούλινγκ ότι λέω ψέματα» είπε ο κ. 
Τσίπρας, την ίδια ώρα που τις τηλεοπτικές 
οθόνες κατακλύζουν μηνύματα για το πώς 
τα αδύναμα μέλη της κοινωνίας μπορούν 
να προστατευτούν από την παρενόχληση.
Πολύ δε περισσότερο που η αξιοπιστία 
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ιδιαί-
τερα υψηλή, ενώ, όπως είχε πει και ο ίδιος 
σε συνέντευξή του στον «Guardian» το κα-
λοκαίρι του 2017, «αν πάτε στον δρόμο και 
ρωτήσετε τον κόσμο για την κυβέρνηση, 
πολλοί θα μας πουν ψεύτες. Κανείς όμως 
δεν θα πει ότι βάλαμε το δάχτυλο στο βάζο 
με το μέλι».
Το ζήτημα είναι ότι στην προκαταρκτική 
για τον κ. Παππά ο ΣΥΡΙΖΑ ενδέχεται να 
χρειαστεί να αποδείξει και ότι δεν είναι 
ψεύτες και ότι δεν είναι κλέφτες και ότι 
έχουν αρχηγό.

Η ΑΥΤΟΘΥΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ 
ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΊ ΤΑ ΗΓΕΤΊΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΑ ΤΟΥ ΤΣΊΠΡΑ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟ  
ΠΟΛΊΤΊΚΟ ΧΑΡΤΗ, 200 ΧΡΟΝΊΑ ΜΕΤΑ

Εξίσου μεγάλη σημασία με τη γνώμη των άλλων 
θα είχε να συνειδητοποιήσουμε κι εμείς οι 
ίδιοι τη σημασία ανάλογων ιστορικών γεγονό-

των. Ποιον μεγάλο σκοπό υπηρετεί ο επετειακός ε-
ορτασμός; Πόσο κράτησε, αλήθεια, η υπέρβαση, η α-
νάταση; Μία, δύο μέρες το πολύ. Εκπληρώσαμε, λοι-
πόν, το χρέος μας; Είδατε ποια ειδησεογραφία και 
ποια κακέκτυπα της σημερινής Ελλάδος απασχολούν 
εδώ και εβδομάδες την επικαιρότητα πριν και μετά 
την 25η Μαρτίου.
Ναι, λοιπόν, να τονίσουμε ότι η Ελλάδα ευγνωμο-
νεί. Διότι χάρη στους λίγους υπάρχουμε ως κρά-
τος, ως συντεταγμένη πολιτεία. Ευγνώμονες, λοι-
πόν, γιορτάζουμε, προκειμένου να θυμηθούμε, να 
θυμίσουμε, κυρίως όμως να διδαχτούμε. Να συμ-
φωνήσουμε και στην ανάγκη μιας «ενδοσκόπη-
σης», υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα μετα-

τραπεί σε αυτομαστίγωμα και σε αυτοενοχοποίηση. 
Δυστυχώς, είναι του συρμού. Το έχουμε διαπιστώ-
σει πολλές φορές, κυρίως από την αρθογραφία συ-
μπατριωτών μας, δημόσιων κατηγόρων της Ελλά-
δος και της πολιτικής μας σε σχέση με την Τουρκία. 
Θεωρούν, για παράδειγμα, ότι για τη σημερινή κα-
τάσταση των σχέσεων ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό 
η Ελλάδα.
Ναι, έχουμε την αυτογνωσία να παραδεχτούμε ότι 
η Ελληνική Πολιτεία υπήρξε συχνά πρότυπο και 
παράδειγμα. Να δεχτούμε επίσης ότι σε συγκεκρι-
μένες στιγμές της Ιστορίας μας, που, δυστυχώς, ε-
παναλαμβάνονται, η συμπεριφορά μας υπήρξε ά-
στοχη και άσωτη. Γιατί φτάσαμε στη χρεοκοπία του 
2010; Να δεχτούμε ταυτόχρονα ότι η σκέψη, η απο-
φασιστικότητα και αποφάσεις συγκεκριμένων πο-
λιτικών μας ηγετών έδωσαν αίγλη και κύρος στην 

Ελλάδα. Κατά κανόνα οι αποφάσεις των πολιτικών 
μας ηγετών μάς οδήγησαν στη σωστή πλευρά της Ι-
στορίας. Άς συμφωνήσουμε ότι ποτέ στο παρελθόν 
η Ελλάδα δεν είχε τη ζηλευτή θέση που μεταπολι-
τευτικά έχει στη Βαλκανική, κυρίως όμως στο ευ-
ρωπαϊκό και διεθνές στερέωμα. Παρά τις όποιες α-
στοχίες και λάθη μας. Τα δικά μας λάθη έχουν συ-
νήθως υψηλό κόστος.
Όσον αφορά τις εκδηλώσεις των άλλων για την Ελ-
λάδα, ήταν χρήσιμες και συγκινητικές σε μερικές πε-
ριπτώσεις. Κυρίως διότι δεν περιείχαν τα στοιχεία 
μεμψιμοιρίας που έχουν ορισμένες θέσεις και κριτι-
κές εντός των τειχών. Θα σταθώ όμως στο γεγονός 
ότι η γερμανική ηγεσία έπραξε μεν εκείνο που εθι-
μοτυπικά ήταν ορθό –αποστολή μηνύματος του προ-
έδρου της–, έμεινε δε εκεί. Περιορίστηκε στο απολύ-
τως τυπικό.

 ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΣ ΜΆΛΛΙΆΣ



Δ
ιαβάζοντας το εξαι-
ρετικά ενδιαφέρον 
Εθνικό Σχέδιο Ανά-
καμψης που προε-
τοίμασε το κυβερνη-
τικό επιτελείο, εντυ-
πωσιάστηκα από τις 

αναφορές στην υποβάθμιση της θέσης της 
Ελλάδας στο εσωτερικό της Ε.Ε.
Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι δίνουν μια ιδι-
αίτερα αρνητική οικονομική και κοινω-
νική δυναμική για την πατρίδα μας.
Η ανάλυση που κάνουν είναι ανοιχτή σε 
πολιτικές ερμηνείες. Στην πολύωρη συζή-
τηση που έγινε στη Βουλή (Τρίτη, 6 Απρι-
λίου 2021) για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας, η γραμμή του 
ΣΥΡΙΖΑ, όπως την εξέφρασε ο Ευκλείδης 
Τσακαλώτος, ήταν ότι η κυβέρνηση εφαρ-
μόζει μία διαχρονικά αποτυχημένη πολι-
τική, παρουσιάζοντας κάθε τόσο ένα σχέ-
διο ανάκαμψης που δεν οδηγεί πουθενά.
Στη διαδικτυακή παρέμβασή μου στη συ-
ζήτηση υιοθέτησα μια θετική προσέγ-
γιση. Θεώρησα ότι οι επισημάνσεις για τα 
κακώς κείμενα στην ελληνική οικονομία 
και κοινωνία είναι ένα είδος αυτοκριτι-
κής εκ μέρους του πολιτικού συστήματος, 
η οποία αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχη-
μένης εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης. Απευθυνόμενος στον ειση-
γητή του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισα ότι αυτός 
επαναλαμβάνεται κάθε πέντε χρόνια, α-
νεξάρτητα από τη συγκυρία και την πολι-
τική που εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποστή-
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Εντυπωσιακή τεκμηρίωση στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Η Ελλάδα 
συμπλήρωσε 40 
χρόνια ευρωπαϊκής 
οικονομικής 
και κοινωνικής 
διολίσθησης.

ριξα ότι τα ίδια έλεγε ο κ. Τσακαλώτος το 
2010, όταν μας πήγαινε για… Βενεζουέλα, 
τα ίδια έλεγε το 2015, όταν η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοζε το τρίτο μνημόνιο, τα 
ίδια λέει και το 2020-2021, μετά τη λαϊκή 
αποδοκιμασία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
και το ξέσπασμα της πανδημίας που άλ-
λαξε εντελώς το πλαίσιο στο οποίο λει-
τουργούμε.
Ανεξάρτητα πάντως από τις πολιτικές ερ-
μηνείες και τις αντιπαραθέσεις, παραμέ-
νει το γεγονός ότι η Ελλάδα μένει συνε-
χώς πίσω στον εσωτερικό ανταγωνισμό 
της Ε.Ε. με έναν τρόπο που επιβάλλει δι-
αφορετική προσέγγιση στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε και φαίνεται να με-
γαλώνουν με το πέρασμα του χρόνου.

Μένουμε πίσω
Στη σελίδα 18 του Εθνικού Σχεδίου Ανά-
καμψης συνοψίζεται η ευρωπαϊκή μας υ-
στέρηση ως εξής: «Σε όρους πραγματικού 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το 2007 η Ελλάδα υ-
πολειπόταν των μέσων όρων της Ε.Ε. και 
της Ευρωζώνης κατά 11,8% και 23,4% αντί-
στοιχα, ενώ το 2019 οι αποκλίσεις αυτές α-
νήλθαν σε 36,6% και 43,2%. Η θέση της 
χώρας επιδεινώθηκε, από τη 14η θέση με-
ταξύ των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε., που 
κατείχε το 2007, στη 18η το 2019. Αλλά 
και πέραν της τελευταίας δεκαετίας, από 
το 1981 έως το 2019 ο μέσος ετήσιος ρυθ-
μός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στην 
Ελλάδα ήταν 0,9%, ενώ το κατά κεφαλήν 
πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε με ακόμη πιο 
αργούς ρυθμούς – περίπου 0,6% ετησίως 
κατά μέσο όρο».
Από τα στοιχεία που παραθέτει το κυ-
βερνητικό επιτελείο προκύπτουν τα ακό-
λουθα συμπεράσματα:
Πρώτον, κλείσαμε μια τεσσαρακονταετία 
εξαιρετικά χαμηλής οικονομικής ανάπτυ-
ξης, ως κράτος-μέλος της Ε.Ε. Το βασικό 
λάθος είναι δικό μας, γιατί την ίδια περί-
οδο άλλα κράτη-μέλη με το ίδιο περίπου 
επίπεδο ανάπτυξης «απογειώθηκαν» ανα-
πτυξιακά, με χαρακτηριστικότερο παρά-
δειγμα την Ιρλανδία.
Δεύτερον, παρατηρείται μια απόκλιση από 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ό,τι αφορά το 
πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η οποία 
οφείλεται στη λαθεμένη στρατηγική που 
ακολουθήσαμε. Με ορισμένες φωτεινές 

εξαιρέσεις, επικράτησαν στο πολιτικό, 
συνδικαλιστικό σύστημα οι υποστηρικτές 
της σύγκλισης των εισοδημάτων ανεξάρ-
τητα από το επίπεδο των επενδύσεων, της 
παραγωγικότητας και της διεθνούς αντα-
γωνιστικότητας. Η εικόνα μας ύστερα από 
40 χρόνια συμμετοχής στην Ε.Ε. είναι α-
νησυχητική. Το πραγματικό κατά κεφα-
λήν ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι πλέον κάτω 
από τα 2/3 του μέσου όρου του κατά κε-
φαλήν ΑΕΠ των «27».
Τρίτον και σημαντικότερο, οι κακές επι-
δόσεις μας σε βάθος δεκαετιών δεσμεύ-
ουν τις αναλύσεις των διεθνών οργανι-
σμών για την προοπτική της οικονομίας 
μας. Η αντίδρασή μας σε εκτιμήσεις, για 
παράδειγμα του ΔΝΤ, ότι σε βάθος χρό-
νου ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 
θα είναι της τάξης του 1% είναι εξαιρετικά 
αρνητική, παρά το γεγονός ότι ιστορικά 
είναι βάσιμες τέτοιου είδους εκτιμήσεις 
για το μέλλον μας.

Επενδυτικό κενό
Στη σελίδα 8 του Εθνικού Σχεδίου Ανά-
καμψης το οικονομικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης παρουσιάζει την πολιτική που 
θα εφαρμοστεί σε μια προσπάθεια να πε-
ριοριστεί το μεγάλο παραγωγικό και επεν-
δυτικό κενό που χαρακτηρίζει την ελλη-
νική οικονομία.
Όπως τονίζεται, επιδίωξη της νέας πολιτι-
κής είναι: «Να περιορίσει: α) το πολύ με-
γάλο παραγωγικό κενό (output gap) της 
οικονομίας, που το 2020 προβλέπεται να 
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Ψηφιακός ουραγός
Ιδιαίτερα αρνητική είναι η εκτίμηση της 
κατάστασης της ψηφιακής οικονομίας 
στην Ελλάδα που κάνουν οι κυβερνητικοί 
αρμόδιοι.
Όπως αναφέρουν στη σελίδα 17 του Ε-
θνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, ο Ψηφια-
κός Οικονομικός και Κοινωνικός Δεί-
κτης (Digital Economy & Society Index 
– DESI) μετρά την εντυπωσιακή ψηφι-
ακή μας υστέρηση. Αναφέρεται συγκεκρι-
μένα: «Η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία 
μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στα κριτήρια 
“Συνδεσιμότητας” του δείκτη DESI.
»Η Ελλάδα υστερεί στην αποδοτικότητα 
και την αποτελεσματικότητα της δημό-
σιας διοίκησης και κατατάσσεται προτε-
λευταία μεταξύ των 27 κρατών-μελών της 
Ε.Ε., με βάση τα κριτήρια των “Ψηφιακών 
Δημόσιων Υπηρεσιών” του ευρωπαϊκού 
δείκτη DESI.
»Σύμφωνα και με τον δείκτη DESI, η Ελ-
λάδα διαθέτει μία από τις λιγότερο προ-
ηγμένες ψηφιακές οικονομίες στην Ε.Ε., 
καθώς η συνολική κατάταξη της Ελλά-
δας για το 2020 είναι 27η από τα 28 (τότε) 
κράτη-μέλη της Ε.Ε.».
Ο ψηφιακός καταποντισμός μας προκαλεί 
δικαιολογημένο προβληματισμό, εφόσον 
ένας από τους στρατηγικούς στόχους της 
Ε.Ε. είναι η επιτάχυνση της μετάβασης 
στην ψηφιακή οικονομία. Η Ε.Ε. χάνει με 
διαφορά την αναμέτρηση με τις ΗΠΑ και 
την Κίνα –που κυριαρχούν στην ψηφιακή 
οικονομία– και η πατρίδα μας έχει μετα-
τραπεί σε ψηφιακό ουραγό της Ε.Ε. Η ψη-
φιακή μας υστέρηση είναι ένα ακόμη βα-
ρίδι στην αναπτυξιακή μας προσπάθεια.

Μεγάλες ανισορροπίες
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης συνοψίζει στη σελίδα 26 του Εθνικού 

Το επενδυτικό έλλειμμα της 
τελευταίας δεκαετίας εκτιμάται σε 
162 δισ. ευρώ.

Σχεδίου Ανάκαμψης τις ανισορροπίες που 
δυσκολεύουν την έξοδο της ελληνικής οι-
κονομίας από την κρίση ως εξής: «Πριν 
από την έναρξη της πανδημίας Covid-19 η 
Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορ-
ροπιών είχε εντοπίσει υπερβολικές μα-
κροοικονομικές ανισορροπίες στην Ελ-
λάδα, που σχετίζονται με 1) υψηλό δη-
μόσιο χρέος, 2) υψηλή αρνητική καθαρή 
επενδυτική θέση (NIIP), 3) υψηλό ποσο-
στό ανεργίας και 4) μεγάλο μερίδιο μη ε-
ξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) στους ι-
σολογισμούς των τραπεζών. Αυτές οι κλη-
ροδοτηθείσες ανισορροπίες καθιστούν 
μεγαλύτερη την ανάγκη αύξησης της ικα-
νότητας απορρόφησης σοκ στην Ελλάδα 
σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ε.Ε.».
Στις μεγάλες ανισορροπίες προστίθεται 
τώρα και ο λογαριασμός του Covid-19. 
Το χρέος του ελληνικού Δημοσίου έχει 
σκαρφαλώσει στο 208% του ΑΕΠ και η 
αύξησή του προβλέπεται να συνεχιστεί 
μέχρις ότου ελεγχθεί η πανδημία και ορ-
γανωθεί η επιστροφή στην οικονομική 
κανονικότητα.
Το 2020 το ΑΕΠ έκανε μία ακόμη βουτιά 
8,2% και το χαμένο έδαφος είναι δύσκολο 
να καλυφθεί πριν από το 2023.
Από τα εντυπωσιακά πρωτογενή πλεονά-
σματα περάσαμε το 2020 σε πρωτογενές 
έλλειμμα 7,2% του ΑΕΠ και η πρόβλεψη 
της κυβέρνησης είναι για πρωτογενές έλ-
λειμμα 3,9% του ΑΕΠ το 2021.
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το πρω-
τογενές έλλειμμα του 2021 θα ξεπεράσει 
τις κυβερνητικές εκτιμήσεις. Το χειρό-
τερο είναι ότι, λόγω της κρίσης του τουρι-
σμού, το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα 
συνδυάζεται το 2020 και το 2021 με σημα-
ντικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών. Επιστρέφουμε έτσι στην ε-
πικίνδυνη περιοχή των δίδυμων ελλειμ-

μάτων.
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας αναμένεται να έχει ευεργετι-
κές επιδράσεις στην ελληνική οικονομία. 
Δεν αρκεί όμως για να αντιμετωπιστούν τα 
συσσωρευμένα προβλήματα. Είναι ένα ε-
ξαιρετικά σημαντικό βήμα στη σωστή κα-
τεύθυνση, με το οικονομικό επιτελείο της 
κυβέρνησης να εκτιμά ότι «θα οδηγήσει 
σε αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της Ελ-
λάδας κατά την περίοδο 2021-2026 σω-
ρευτικά ίση με το 1/3 του ΑΕΠ του 2020 
και κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 
σε σχέση με το σενάριο βάσης».

Αναξιοποίητο δυναμικό
Τα διαρθρωτικά προβλήματα και η έλ-
λειψη επενδύσεων έχουν οδηγήσει σε 
χαμηλό βαθμό αξιοποίησης του εργατι-
κού δυναμικού της χώρας.
Στη σελίδα 23 του Εθνικού Σχεδίου Ανά-
καμψης επισημαίνονται τα εξής: «Το πο-
σοστό του οικονομικά ενεργού πληθυ-
σμού μεταξύ 15 και 64 ετών στην Ελλάδα 
βρίσκεται σταθερά κάτω από τον μέσο 
όρο της Ε.Ε. Παρά την αύξηση μεταξύ του 
2009 (67,4%) και του 2019 (68,4%), η α-
πόκλιση από τον μέσο όρο της Ε.Ε. των 
“27” (70,1% το 2009 έναντι 73,4% το 2019) 
αυξήθηκε περαιτέρω. Έως το 2019, η Ελ-
λάδα έπεσε στο τρίτο χαμηλότερο ποσο-
στό συμμετοχής του πληθυσμού στην οι-
κονομική δραστηριότητα μεταξύ των 
χωρών της Ε.Ε., από το ένατο χαμηλότερο 
το 2009».
Όπως τονίζεται (σελ. 24), το πρόβλημα 
αφορά κυρίως τις γυναίκες και τους νέους. 
Υπογραμμίζεται σχετικά: «Η χαμηλή 
συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό αφορά 
κυρίως στις γυναίκες αλλά και στους 
νέους. Το ποσοστό των οικονομικά ενερ-
γών γυναικών το 2019 στην Ελλάδα ήταν 
60,4% έναντι 68,5% κατά μέσο όρο στη 
ζώνη του ευρώ και 67,9% στην Ε.Ε. των 
“27”, το τρίτο χαμηλότερο στην Ε.Ε.
»Επιπλέον, μεταξύ των νέων 15 έως 24 
ετών, μόνο το 22,5% συμμετείχε στην 
αγορά εργασίας στην Ελλάδα (το χαμηλό-
τερο ποσοστό στην Ε.Ε.) σε σχέση με το 
39,4% στην Ε.Ε. των “27” και το 40,3% στη 
ζώνη του ευρώ κατά μέσο όρο».
Τα στοιχεία δείχνουν μια δραματική υπο-
βάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, που 
κάνει ακόμη πιο δύσκολη την έξοδο από 
την κρίση.
Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, το πρόβλημα 
οφείλεται και στην κακή οργάνωση της 
κοινωνίας μας.
Όπως τονίζεται στη σελίδα 43 της Έκθε-
σης: «Οι γυναίκες στην Ελλάδα είναι πιο 
πιθανό να είναι άνεργες σε σχέση με τους 
άνδρες, με το 20% των γυναικών που ανή-
κουν στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 49 ετών 
να παραμένουν εκτός εργασίας για λόγους 

φτάσει στο 12,3%. β) Το εξαιρετικά χα-
μηλό επίπεδο επενδύσεων που χαρακτη-
ρίζει την ελληνική οικονομία. Κατά την 
τελευταία δεκαετία οι επενδύσεις έφτα-
ναν το 10,1% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 
22,2% του μέσου όρου της Ευρωζώνης. 
γ) Το σημαντικά υψηλότερο κόστος δα-
νεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων σε 
σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. 
Περίπου το 70% του συνολικού επενδυ-
τικού κενού αφορά τις επιχειρηματικές ε-
πενδύσεις».
Στη σελίδα 18 του Εθνικού Σχεδίου Ανά-
καμψης γίνεται μια προσπάθεια προσδιο-
ρισμού του επενδυτικού κενού σε απόλυ-
τους αριθμούς. Επισημαίνεται ότι «μεταξύ 
2010 και 2019 ο ακαθάριστος σχηματι-
σμός παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό επί 
του ΑΕΠ υπολειπόταν σταθερά του μέσου 
όρου της ζώνης του ευρώ. Κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου αυτής, το επενδυτικό 
χάσμα της Ελλάδας –μετρούμενο ως α-
πόκλιση από τον μέσο όρο της ζώνης του 
ευρώ– ήταν κατά μέσο όρο 9% του ΑΕΠ ε-
τησίως ή 162 δισ. ευρώ αθροιστικά».
Το επενδυτικό χάσμα της τελευταίας δε-
καετίας είναι τεράστιο και είναι φανερό ότι 
σε συνθήκες πανδημίας πρόκειται να μεγα-
λώσει. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης απο-
σκοπεί στην κάλυψη του 1/3 του επενδυτι-
κού χάσματος της τελευταίας δεκαετίας στη 
διάρκεια της επόμενης εξαετίας. Επειδή το 
επενδυτικό χάσμα διευρύνεται με το πέ-
ρασμα του χρόνου, γίνεται φανερό ότι δεν 
μπορεί να καλυφθεί μόνο από το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και τις πρόσθετες 
επενδύσεις που θα δημιουργήσει. Χρεια-
ζόμαστε μια επενδυτική «απογείωση», με 
τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Α-
νάκαμψης να λειτουργούν σαν καταλύτης.
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης συνδέει το μεγάλο επενδυτικό κενό 
με την ευρωπαϊκή υστέρηση της Ελλά-
δας στην παραγωγικότητα και καινοτομία 
ως εξής (σελ. 20 του Εθνικού Σχεδίου Α-
νάκαμψης): «Υπάρχει ένα επίμονο χάσμα 
παραγωγικότητας μεταξύ της Ελλάδας και 
του μέσου όρου της ζώνης του ευρώ, με 
αρνητικές συνέπειες για την ανταγωνιστι-
κότητα της ελληνικής οικονομίας.
»Εκτός της επιβράδυνσης του σχηματι-
σμού παγίου κεφαλαίου, η έλλειψη επεν-
δύσεων επηρεάζει αρνητικά και την παρα-
γωγικότητα.
»Ο χαμηλός βαθμός καινοτομίας έχει πα-
ρόμοια αποτελέσματα. Η χαμηλή επί-
δοση της χώρας στον ευρωπαϊκό πίνακα 
αποτελεσμάτων καινοτομίας (European 
Innovation Scoreboard) οφείλεται κυ-
ρίως στη μεγάλη υστέρηση σε δαπάνες 
για επενδύσεις Venture Capital, σε άυλα 
περιουσιακά στοιχεία και δαπάνες έρευ-
νας και ανάπτυξης στον επιχειρηματικό 
τομέα».



σε τομείς όπου θεωρούσαμε ότι έχουμε 
καλύψει τις βασικές μας ανάγκες.
Στη σελίδα 23 της Έκθεσης περιγράφε-
ται ο κίνδυνος φτώχειας με τον ακόλουθο 
τρόπο: «Η καθοδική πορεία του κατά κε-
φαλήν εισοδήματος μεταφράστηκε σε 
υψηλό ποσοστό ατόμων που κινδυνεύ-
ουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλει-
σμό και οδήγησε το 2018 και το 2019 στο 
να κατέχει η Ελλάδα το τρίτο υψηλότερο 
ποσοστό ατόμων που αντιμετωπίζουν κίν-
δυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλει-
σμού στην Ε.Ε. Επιπλέον, η κρίση της 
Covid-19 κινδυνεύει να επιδεινώσει ση-
μαντικά αυτές τις ανισότητες».
Εντύπωση προκαλεί και η περιγραφή της 
ενεργειακής φτώχειας, η οποία συνδέεται 
με την υποβάθμιση των κατοικιών. Μπή-
καμε στην κρίση του 2010 με ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης στην 
Ε.Ε. και την αίσθηση ότι είχαμε λύσει το 
πρόβλημα της αξιοπρεπούς στέγασης του 
πληθυσμού.
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης 
μας πληροφορεί (σελ. 48 της Έκθεσης) ότι 
«στην Ελλάδα το 12,5% του πληθυσμού 
κατοικεί σε σπίτια με σοβαρά προβλή-
ματα υγρασίας, διαρροές και σάπια κου-
φώματα και πατώματα.

»Το 2019, το 17,9% του συνολικού πλη-
θυσμού δήλωσε αδυναμία να θερμάνει 
το σπίτι του (μέσος όρος Ε.Ε. 7,3%) και το 
ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 34,1% μεταξύ 
των οικονομικά ευάλωτων στρωμάτων. Τα 
περισσότερα σπίτια στη χώρα είναι χτι-
σμένα πριν από τη δεκαετία του 1980 και 
5 στα 10 δεν έχουν θερμομόνωση».
Η ακίνητη περιουσία ήταν η βάση τής 
σε μεγάλο βαθμό στρεβλής μεταπολεμι-
κής οικονομικής ανάπτυξης. Αποτελούσε 
όμως συνολικά μια μεγάλη κοινωνική κα-
τάκτηση, η οποία ανέβαζε το βιοτικό επί-
πεδο των Ελλήνων και διεύρυνε τα όρια 
της μεσαίας τάξης.
Έτσι όπως έγινε η μνημονιακή διαχεί-
ριση της κρίσης, η ακίνητη περιουσία α-
παξιώθηκε και υποβαθμίστηκε, κάνοντας 
ακόμη πιο δύσκολη την οικονομική και 
κοινωνική κατάσταση. Σημαντικό μέρος 
της έχει περιέλθει στον έλεγχο των funds 
–μέσω της διαχείρισης των λεγόμενων 
«κόκκινων δανείων»–, με κίνδυνο να ενι-
σχυθούν οι κοινωνικές ανισότητες και να 
προκληθεί δυναμική λαϊκή αντίδραση.
Διαβάζοντας προσεκτικά την καλή τεκμη-
ρίωση που περιέχει το Εθνικό Σχέδιο Α-
νάκαμψης δημιουργούνται απορίες για το 
πώς τελικά καταφέραμε να χάσουμε τόσες 

αναπτυξιακές ευκαιρίες και να δημιουρ-
γήσουμε δισεπίλυτα προβλήματα στον 
εαυτό μας.
Θεωρώ δείγμα πολιτικής γενναιότητας το 
γεγονός ότι το οικονομικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης παραδέχεται τις χαμένες ευκαι-
ρίες και τις ευθύνες για τα μεγάλα προβλή-
ματα. Η ΝΔ ήταν μία από τις δύο κυρίαρχες 
πολιτικές παρατάξεις στη διάρκεια των τε-
λευταίων 40 ετών και της αναλογεί μεγάλο 
μερίδιο ευθύνης για την οικονομική και 
κοινωνική διολίσθηση που τεκμηριώνεται 
στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η ΝΔ έχει 
διδαχτεί, ως παράταξη, από τα λάθη της ή 
απλώς προσπαθεί να αξιοποιήσει το εξαι-
ρετικά χαμηλό οικονομικό και κοινωνικό 
επίπεδο από το οποίο ξεκινά η νέα κυβερ-
νητική της προσπάθεια ως άλλοθι για τις 
μελλοντικές επιδόσεις της.
Υπάρχει και το γενικότερο ζήτημα του 
πώς ακριβώς σκέφτονται οι πολιτικές δυ-
νάμεις –η ΝΔ, το παλιό ΠΑΣΟΚ, το με-
ταλλαγμένο ΠΑΣΟΚ προς την κατεύ-
θυνση της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ– να συνεννοηθούν μεταξύ τους για 
να δούμε αν τελικά μπορούμε να μαζέ-
ψουμε τα σπασμένα κομμάτια της τελευ-
ταίας τεσσαρακονταετίας.

φροντίδας των παιδιών».
Αυτό καθίσταται αναγκαίο επειδή: «Η 
συμμετοχή των παιδιών ηλικίας μέχρι 
τριών ετών σε οργανωμένους χώρους φύ-
λαξης και βρεφονηπιακούς σταθμούς 
είναι εξαιρετικά χαμηλή –8,9%– σε σχέση 
με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που ανέρχε-
ται στο 32,9%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά 
για τα παιδιά από τριών ετών μέχρι την υ-
ποχρεωτική εκπαίδευση και πάλι απέ-
χουν, με το ποσοστό στην Ελλάδα να φτά-
νει το 55,6% σε αντιπαραβολή με τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο, 86,3%».
Οι γυναίκες δέχονται μεγάλη πίεση, ε-
πειδή πρέπει να ανταποκριθούν στις οι-
κογενειακές τους υποχρεώσεις χωρίς σο-
βαρό σύστημα κοινωνικής υποδομής και 
υποστήριξης.
Ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση για 
τους νέους, των οποίων ο αποκλεισμός 
από την αγορά εργασίας είναι τόσο μεγά-
λης κλίμακας και διάρκειας, ώστε προκα-
λεί μια αρνητική στάση ζωής.

Η αποτυχία φέρνει φτώχεια
Η οικονομική και κοινωνική διολίσθηση 
που περιγράφει το οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης στο Εθνικό Σχέδιο Ανά-
καμψης έχει τεράστιο κόστος ακόμη και 
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ανάλυση

Η Ιόνιος Σχολή προσφέρει το Diploma Programme του 
International Baccalaureate (IBDP) από το 2011. Το IBDP 
απευθύνεται στους μαθητές των δύο τελευταίων χρόνων της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους προετοιμάζει για το επόμενο 
βήμα τους, στον χώρο των πανεπιστημιακών σπουδών. Οι μαθητές 
του IBDP επιλέγουν μαθήματα από έξι ομάδες, δηλαδή δύο ομάδες 
γλωσσών, ομάδα κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, 
ομάδα φυσικών επιστημών, ομάδα μαθηματικών και ομάδα τεχνών. 
Επιπλέον, κάθε μαθητής/ρια πρέπει να ολοκληρώσει ένα ερευνητικό 
δοκίμιο και να διαθέσει χρόνο σε δραστηριότητες σωματικές και 
δημιουργικές καθώς και προσφοράς προς την κοινωνία. Η εξελιγμένη 
εκπαιδευτική φιλοσοφία του, βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν 
ποικίλες δεξιότητες που τροφοδοτούν θετικά ό,τι και αν κάνουν, είτε 
σχετίζεται με τις σπουδές τους είτε όχι. Εξοπλίζει δηλαδή τους μαθητές 
με σύγχρονη γνώση, καλλιεργεί την προσωπικότητά τους, το πνεύμα 
τους και, πάνω απ’ όλα, τους διαπαιδαγωγεί ώστε να είναι ενεργά και 
υπεύθυνα μέλη της κοινωνίας. Ως πρόγραμμα αναγνωρισμένο από όλα 
τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, το IBDP διευρύνει τους ορίζοντες 
και ενισχύει τις δυνατότητες των σπουδαστών του, ενώ οι απόφοιτοί 
του από την Ιόνιο Σχολή έχουν εισαχθεί σε περιζήτητα προπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών κορυφαίων πανεπιστημίων σε όλο τον 
κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο 
του Cambridge, Μηχανολόγων στο Imperial College και Ιατρικής στο 
Πανεπιστήμιο του Newcastle.

Το IBDP της Ιονίου Σχολής λειτουργεί στη Φιλοθέη. 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 685 7130.

ΙNTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME
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Α
πό 1 Μαρτίου του 
2020, σύμφωνα με τον 
ν. 4670/20, ο Ενιαίος 
Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 
άλλαξε, καθώς εντά-

χθηκε σε αυτόν το Ενιαίο Ταμείο Επι-
κουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παρο-
χών (ΕΤΕΑΕΠ) και μετονομάστηκε σε 
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Το «e» στο όνομα 
του Φορέα δήλωσε από την πρώτη στιγμή 
την πρόθεση αλλά και την αποστολή του 
να μετεξελιχθεί για να προσφέρει τις υ-
πηρεσίες του αμιγώς ηλεκτρονικά, με τη 
χρήση όλων των σύγχρονων ψηφιακών 
μέσων, για την καλύτερη, πιο γρήγορη, 
άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πο-
λιτών.
Ο e-ΕΦΚΑ δεν είναι μόνος σε αυτό. Η 
ψηφιακή μετάβαση ολόκληρης της δη-
μόσιας διοίκησης, που έχει επιταχυνθεί 
από τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδη-
μίας του Covid-19 εδώ και έναν χρόνο, 
έχει υπάρξει το μεγάλο στοίχημα της ελ-
ληνικής κυβέρνησης, του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου 
Πιερρακάκη, και μιας ομάδας εξειδικευ-
μένων στελεχών όλων των υπουργείων. 
Το όραμα του πρωθυπουργού, όπως αυτό 
εκφράστηκε από τις πρώτες ημέρες της 
διακυβέρνησής του, ακόμα και πριν από 
την πανδημία, ήταν η Ψηφιακή Ελλάδα, 
ένα σύγχρονο κράτος που θα προσφέρει 
στους πολίτες του δεκάδες ψηφιακές υ-
πηρεσίες απ’ όλες τις κρατικές δομές και 
για όλες τις καθημερινές τους συναλλα-
γές, εύκολα και απλά, με το πάτημα ενός 
κουμπιού, ενώ θα μεριμνά και για την α-
πόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων απ’ όλα 
τα μέλη της κοινωνίας.
Είναι αλήθεια ότι ο e-ΕΦΚΑ αντιμετώ-
πισε και αντιμετωπίζει μια σειρά προ-
βλημάτων. Κανείς δεν μπορεί να κλείσει 
τα μάτια στην αλήθεια, αλλά δεν προσφέ-
ρει κάτι η αναπαραγωγή των ήδη διαπι-
στωμένων παθογενειών του, όταν μάλι-
στα οι διαπιστώσεις έχουν γίνει και από 
τα πιο επίσημα χείλη, αυτά του ίδιου του 
υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη. Είναι κοι-
νός τόπος ότι η ενοποίηση των ασφαλι-
στικών ταμείων, με τον τρόπο που έγινε, 
δεν έφερε άμεσα τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα. Τα προβλήματα όμως που υπάρ-
χουν αντιμετωπίζονται βήμα βήμα και ε-
πιλύονται συστηματικά και καθημερινά, 
με συντονισμένες κινήσεις της Διοίκησης 
και με τη σκληρή και μεθοδική δουλειά 
όλων των εργαζομένων και των στελεχών 
του Φορέα.
Κανείς όμως δεν μπορεί να μην παραδε-
χτεί και τα τεράστια βήματα προόδου που 
έχουν γίνει τον τελευταίο έναν χρόνο, ει-

δικά στον τομέα της ψηφιοποίησης και 
της παροχής υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονι-
κών καναλιών. Μια προσπάθεια που ξεκί-
νησε δυναμικά με τον Γιάννη Βρούτση ως 
υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων και συνεχίζεται ακατάπαυστα με 
τον Κωστή Χατζηδάκη, για την όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερη διευκόλυνση των πο-
λιτών σε όλες τις συναλλαγές τους με τον 
e-ΕΦΚΑ.
Η πρώτη σημαντική τομή έγινε με τη λει-
τουργία του συστήματος ΑΤΛΑΣ, που εγ-
γυάται την ψηφιακή απονομή συντάξεων 
με ένα κλικ. Οι πρώτες ψηφιακές συντά-
ξεις απονεμήθηκαν σε ειδική τελετή πα-
ρόντος του πρωθυπουργού και το σύ-
στημα ενδυναμώνεται συνεχώς, με το να 
εντάσσονται σε αυτό όλο και περισσότε-
ρες διαφορετικές κατηγορίες συντάξεων. 
Στόχος μας, που είναι εφικτός, είναι η 
πλήρης ένταξη όλων των κύριων συντά-
ξεων μέχρι το τέλος του 2021 στον μηχα-
νισμό απονομής συντάξεων του συστήμα-
τος ΑΤΛΑΣ.
Όμως η πανδημία και τα μέτρα κοινωνι-
κής απόστασης λειτούργησαν ως καταλύ-
της της ψηφιακής μετεξέλιξης του Φορέα, 
που έτσι κι αλλιώς ήταν σχεδιασμένη και 
προγραμματισμένη, απλώς επιταχύνθηκε 
μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες. Μέσα στο 
2020, το έτος της πανδημίας, το site του e-
ΕΦΚΑ δέχτηκε 29 εκατομμύρια επισκέ-
ψεις από 3,2 εκατομμύρια μοναδικούς ε-
πισκέπτες. Οι πολίτες χρησιμοποίησαν 
τις υπηρεσίες του για να μπορέσουν να 
έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση αλλά 
και για να διεξαγάγουν με ευκολία τις συ-
ναλλαγές τους, αποφεύγοντας τις περιτ-
τές μετακινήσεις. Μαζί με την πλήρη έ-
νταξη μιας σειράς υπηρεσιών στο gov.gr, 
την ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου, 

οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ 
ήταν ίσως το πιο σημαντικό βήμα μπρο-
στά στην εξυπηρέτηση του πολίτη εδώ 
και δεκαετίες!
Το ανανεωμένο site του e-ΕΦΚΑ 
(https://www.efka.gov.gr/el) βρίσκεται 
εδώ και περίπου 20 ημέρες στον «αέρα», 
για να διευκολύνει ακόμα περισσότερο 
τις καθημερινές συναλλαγές όλων των α-
σφαλισμένων, των εργοδοτών, των επαγ-
γελματιών, των συνταξιούχων και όλων 
των πολιτών με τον οργανισμό. Το ανα-
νεωμένο site προσφέρει ηλεκτρονικά 45 
υπηρεσίες για αρχή, κατανεμημένες ανά 
κατηγορία συναλλασσομένου στην Αρ-
χική Σελίδα για ακόμα μεγαλύτερη ευ-
κολία. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες περι-
λαμβάνουν δυνατότητα για προγραμματι-
σμό ραντεβού αυτοπρόσωπης παρουσίας, 
ενημέρωση για τις υπηρεσίες των ΚΕΠΑ 
και του ΚΕΑΟ, με εκτύπωση ενημερω-
τικών σημειωμάτων και αποφάσεων, και 
άμεση πρόσβαση σε κομβικές υπηρεσίες 
του οργανισμού, όπως στην πλατφόρμα 
Δήλωσης Προκαταβολής Σύνταξης και 
στην πλατφόρμα επιστροφής αναδρομι-
κών σε κληρονόμους αποβιωσάντων δι-
καιούχων. Σταδιακά, όλο και περισσότε-
ρες υπηρεσίες θα προστίθενται, για την 
ακόμα μεγαλύτερη διευκόλυνση όλων 
των πολιτών, την αποσυμφόρηση των εκ-
κρεμών υποθέσεων, τη μείωση της ανά-
γκης για αυτοπρόσωπη παρουσία στις ε-
γκαταστάσεις του e-ΕΦΚΑ και την απο-
φυγή της ταλαιπωρίας.
Η πρόσβαση όμως στις υπηρεσίες του e-
ΕΦΚΑ δεν πρέπει να περιορίζεται από 
την ύπαρξη υπολογιστή ή ψηφιακών δε-
ξιοτήτων που πολίτες μεγαλύτερης η-
λικίας ίσως δεν διαθέτουν. Έτσι, το υ-
πουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υ-

ποθέσεων προχώρησε ένα ακόμη βήμα, 
εντάσσοντας 13 υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, 
σε πρώτο στάδιο, σε αυτές που είναι δια-
θέσιμες και μέσω των ΚΕΠ. Σημαντικές 
υπηρεσίες, όπως η Βεβαίωση Προϋπηρε-
σίας και ο Ατομικός Λογαριασμός Ασφά-
λισης για μισθωτούς πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
η Βεβαίωση Απογραφής, η Ασφαλιστική 
Ικανότητα, η Βεβαίωση Εισφορών για 
φορολογική χρήση και αρκετές άλλες, 
τώρα μπορούν να διεκπεραιωθούν απλά 
και γρήγορα στα κατά τόπους ΚΕΠ, από 
τους εκπαιδευμένους υπαλλήλους μετά 
από ραντεβού.
Κάθε μέρα ερχόμαστε κι ένα βήμα πιο 
κοντά στην ολιστική εξυπηρέτηση του 
πολίτη μέσω ψηφιακών υπηρεσιών, αντι-
μετωπίζοντας την ταλαιπωρία και δημι-
ουργώντας μια πιο αποτελεσματική Δη-
μόσια Διοίκηση.
Η ψηφιακή μετάβαση των υπηρεσιών του 
e-ΕΦΚΑ είναι ένας δρόμος που δεν πρό-
κειται να σταματήσει ποτέ, γιατί με την ε-
ξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας πάντα 
υπάρχει μια ακόμα διευκόλυνση που 
μπορεί να προστεθεί στο προσφερόμενο 
μπουκέτο υπηρεσιών. Πάντα υπάρχει 
ένας ακόμα εργαζόμενος, συνταξιούχος 
ή άλλος συναλλασσόμενος που μπορεί 
να γλιτώσει χρόνο και κόπο και να λάβει 
ποιοτικές ψηφιακές υπηρεσίες χρησιμο-
ποιώντας απλώς το ΑΜΚΑ του και τους 
κωδικούς TaxisNet που διαθέτει. Εμείς, 
ως διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, έχουμε κα-
θήκον να βελτιώσουμε την καθημερινή 
επαφή όλων των πολιτών με τον σημαντι-
κότερο κρατικό φορέα κοινωνικής προ-
στασίας της χώρας, έναν οργανισμό με τον 
οποίο όλοι οι Έλληνες και οι κάτοικοι της 
Ελλάδας έχουν δοσοληψίες για τη διεκ-
περαίωση των υποθέσεών τους.
Καθώς ο e-ΕΦΚΑ οδηγείται στην ψηφι-
ακή εποχή, καθώς όλο και περισσότερες 
υπηρεσίες και πληροφορίες μπορούν πια 
να λαμβάνονται από το σπίτι με ένα κλικ, 
ο Φορέας θα δικαιολογεί ακόμα περισσό-
τερο το όνομά του. Αν έχει σήμερα επι-
κρατήσει το αρκτικόλεξο ΕΦΚΑ να έχει 
ίσως κι ένα αρνητικό πρόσημο στη συνεί-
δηση κάποιων πολιτών, στόχος μας είναι 
το ίδιο αρκτικόλεξο, e-ΕΦΚΑ, να συνδε-
θεί με την ευκολία, την ταχύτητα, την α-
ξιοπιστία και την ποιότητα υπηρεσιών. 
Όλοι εμείς στον e-ΕΦΚΑ, ο διοικητής Χ. 
Χάλαρης, οι υποδιοικητές του φορέα, o 
ειδικός project manager για την επίλυση 
του θέματος της καθυστέρησης απονομής 
των συντάξεων και η ομάδα του, τα στε-
λέχη και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του 
Φορέα, οι εργαζόμενοι και όλοι οι εμπλε-
κόμενοι με κάθε τρόπο στο μεγάλο εγχεί-
ρημα του e-ΕΦΚΑ, ο καθένας από το με-
τερίζι του, δουλεύουμε, ως οφείλουμε, 
πολύ πάνω σε αυτό και είμαστε αποφασι-
σμένοι να το πετύχουμε!

 ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. ΠΑΓΏΝΗ, ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ E-ΕΦΚΑ

ΟΔΕΎΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ  
ΤΟΝ ΠΎΡΉΝΑ ΤΉΣ ΨΉΦΙΑΚΉΣ 
ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΉΣ ΤΟΎ E-ΕΦΚΑ



ΜΕ  
ΥΓΕΙΑ
Άνοιξη



Άνοιξη:  

Η εποχή των λουλουδιών  
και των αλλεργιών

Η 
εποχή της άνοιξης σηματοδοτεί για 
πολύ κόσμο την εμφάνιση αλλεργικών 
συμπτωμάτων από τη μύτη (ρινίτιδα), τα 
μάτια (επιπεφυκίτιδα) ή/και το κατώτερο 
αναπνευστικό (άσθμα).
Οι αλλεργίες είναι πολυπαραγοντικά 

νοσήματα, καθώς οφείλονται στην αλληλεπίδραση του 
γενετικού υλικού (των γονιδίων μας) με το περιβάλλον. 
Σαφώς, υπάρχει κληρονομική προδιάθεση: αν οι γονείς 
έχουν αλλεργίες, τότε τα παιδιά τους είναι πιο πιθανό να 
εμφανίσουν αλλεργικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, όμως, 
αυτό θα εξαρτηθεί και από περιβαλλοντικές επιδράσεις, 
όπως η περιποίηση ενδεχόμενης ατοπικής δερματίτιδας 
(ένας άλλος πολύ σημαντικός προδιαθεσικός παράγο-
ντας), η έκθεση σε αλλεργιογόνα ή περιβαλλοντικούς 
ρύπους κ.ά.
Υπολογίζεται ότι περίπου 1 στους 5 ανθρώπους (παιδιά και 
ενήλικες) έχει αλλεργική ρινίτιδα, που εκδηλώνεται συ-
νήθως με καταρροή, φτερνίσματα, φαγούρα ή και μπού-
κωμα. Αν τα συμπτώματα είναι βαριά και μακροχρόνια, ο 
ύπνος γίνεται κακός, η παραγωγικότητα στη δουλειά ή στο 
σχολείο μειώνεται, χάνονται ημέρες από την εργασία, η 
λήψη φαρμάκων γίνεται απαραίτητη. Επιπλέον, λόγω της 
ιδιαιτερότητας του ανοσοποιητικού συστήματος, οι ιώσεις 
διαρκούν περισσότερο και παρουσιάζονται συμπτώματα 
όπως βήχας και συριγμός σε καθημερινές δραστηριότη-
τες, όπως η άσκηση. Ουσιαστικά, η μη έγκαιρη διάγνωση 
και κυρίως η αποσπασματική ή εσφαλμένη αντιμετώπιση 
της ρινίτιδας μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση αλλερ-
γικού άσθματος – πολύ συχνά αυτές οι δύο νόσοι συνυ-
πάρχουν.
Η αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα και το άσθμα οφείλονται 

στα αεροαλλεργιογόνα, δηλαδή παράγοντες που βρίσκο-
νται στην ενδοοικιακή ή την εξωοικιακή ατμόσφαιρα. Αε-
ροαλλεργιογόνα είναι τα ακάρεα της οικιακής σκόνης, τα 
επιθήλια ζώων όπως οι γάτες και οι σκύλοι, μύκητες της 
υγρασίας και κυρίως η γύρη φυτών και δέντρων, όπως 
τα αγριόχορτα, το περδικάκι, η ελιά, τα κυπαρισσοειδή 
κ.ά. Την άνοιξη, οπότε κατά κανόνα ανθίζουν όλα αυτά 
τα φυτά, αυξάνεται κατακόρυφα η συγκέντρωση στην 
ατμόσφαιρα των κόκκων γύρης, οι οποίοι, όταν εισπνέο-
νται από τον αλλεργικό ασθενή, προκαλούν την ανάλογη 
συμπτωματολογία. Γι’ αυτό και παρατηρείται έξαρση των 
αλλεργιών τους μήνες της άνοιξης.
Η αντιμετώπιση των αλλεργιών πρέπει να είναι πολύ-
πλευρη και η σφαιρική ενημέρωση αποτελεί πρωτεύον 
ζητούμενο.
Στα πλαίσια αυτά, ο ασθενής οφείλει να γνωρίζει αν είναι 
πραγματικά αλλεργικός και, αν ναι, σε ποια αλλεργιογόνα 
αποδίδονται τα συμπτώματά του. Αυτό γίνεται μετά από 
αλλεργιολογικό έλεγχο, που, μεταξύ άλλων, περιλαμβά-
νει ειδικές δερματικές δοκιμασίες και αιματολογικές εξε-
τάσεις. Η αξιοπιστία των εξετάσεων αυτών είναι πολύ με-
γάλη και οδηγεί στην αναγνώριση των ειδικών για κάθε 
ασθενή αλλεργιογόνων που τον ενοχλούν.
Στη συνέχεια λαμβάνονται ειδικά μέτρα αποφυγής των 
αλλεργιογόνων. Αν ο ασθενής μπορούσε να αποφύγει 
100% την επαφή με τα αλλεργιογόνα, δεν θα είχε κανέ-
να σύμπτωμα. Δυστυχώς, όμως, στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις αυτό είναι ουτοπικό, γι’ αυτό ο αλλεργιολόγος 
οφείλει να καταφύγει σε φαρμακευτικές επιλογές.
Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις ουσιαστικά είναι δύο: Η 
πρώτη είναι η συμπτωματική αντιμετώπιση, δηλαδή χο-
ρήγηση αγωγής για να υποχωρήσουν τα συμπτώματα 
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Υπολογίζεται ότι περίπου 1 στους 5 
ανθρώπους (παιδιά και ενήλικες) έχει 
αλλεργική ρινίτιδα, που εκδηλώνεται 
συνήθως με καταρροή, φτερνίσματα, 
φαγούρα ή και μπούκωμα.

(είτε αυτά προέρχονται από τη μύτη είτε από τους πνεύ-
μονες). Τα σκευάσματα που κατά κύριο λόγο χορηγούνται 
είναι από του στόματος αντιισταμινικά και, κυρίως, ενδορ-
ρινικά σπρέι. Ανάλογα με τη βαρύτητα, η αγωγή μπορεί 
να είναι περιοδική ή χρόνια, κάτι που καθιστά εφικτό η 
μεγάλη ασφάλεια των σκευασμάτων αυτών. Η αγωγή κα-
λείται «συμπτωματική» γιατί τα φάρμακα στην περίπτωση 
αυτή, αν και κατά κανόνα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά 
στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, δεν μπορούν να 
αλλάξουν το αλλεργικό υπόστρωμα του ασθενούς – την 
επόμενη φορά που αυτός θα εκτεθεί στο αλλεργιογόνο, 
θα εμφανίσει συμπτώματα. Η ευαισθησία θα παραμείνει 
και θα τον καταστήσει υποψήφιο για νέες αλλεργικές εκ-
δηλώσεις, ενδεχομένως σοβαρότερες, στο μέλλον.
Η δεύτερη προσέγγιση είναι πιο σύνθετη: ονομάζεται ανο-
σοθεραπεία και οδηγεί στην τροποποίηση του ανοσοποι-
ητικού συστήματος με τέτοιον τρόπο ώστε ο ασθενής να 
μην είναι αλλεργικός, δηλαδή να ανέχεται την έκθεση στο 
αλλεργιογόνο, να έχει ελάχιστες έως και μηδενικές ανά-
γκες συμπτωματικής αγωγής και μειωμένες πιθανότητες 
ασθματικών κρίσεων στο μέλλον. Με την ανοσοθεραπεία, 
ακριβώς όπως με τα εμβόλια που γίνονται για λοιμώδεις 
παράγοντες, ο αλλεργικός δημιουργεί αντισώματα που 
μπλοκάρουν τα αλλεργιογόνα, επομένως δεν τα αφήνει 
να οδηγήσουν σε συμπτώματα. Γι’ αυτό και η ανοσοθερα-
πεία αποτελεί αιτιολογική θεραπευτική προσέγγιση.
Η ανοσοθεραπεία συνίσταται στη χορήγηση για χρονικό 
διάστημα τριών με πέντε ετών ειδικών εκχυλισμάτων 
εξειδικευμένων εταιρειών που τα τελευταία χρόνια έχουν 
εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν 
δύο μορφές ανοσοθεραπείας: η υπογλώσσια, κατά την 
οποία το εκχύλισμα τοποθετείται κάτω από τη γλώσσα 
καθημερινά στο σπίτι του ασθενούς, και η υποδόρια, κατά 
την οποία γίνεται εμβολιασμός στον βραχίονα (όπως με τα 
κλασικά εμβόλια) κάθε 4 εβδομάδες στο αλλεργιολογικό 
ιατρείο. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ένα παιδί μπορεί να 
ξεκινήσει ανοσοθεραπεία ακόμα και από την ηλικία των 
5-6 ετών: φαίνεται ότι όσο νωρίτερα επιβεβαιωθεί το αίτιο 
της αλλεργίας και αρχίσει η ανοσοθεραπεία, τόσο πιο επι-
τυχημένο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Στα χέρια έμπειρου 
ειδικού αλλεργιολόγου η ανοσοθεραπεία αποτελεί ένα 
ισχυρό όπλο οριστικής αντιμετώπισης των αλλεργιών 
του αναπνευστικού.

Ευχαριστούμε τον δρα Δημήτρη Μήτσια, MD, PhD,  
αλλεργιολόγο παίδων και ενηλίκων, διδάκτορα  
Πανεπιστημίου Αθηνών.





Νηστεία: 

Όταν η παράδοση συνδυάζεται 
με τη σύγχρονη διατροφή

Πανάρχαια θρησκευτική «επιταγή» με στόχο την 
πνευματική άσκηση μέσω της εγκράτειας και της 
αποχής από την καθημερινή απόλαυση του φα-

γητού, η νηστεία, αιώνες πριν από το «κίνημα» της χορ-
τοφαγίας, έχει επιβάλει τον αποκλεισμό από το ημερήσιο 
διαιτολόγιο μιας σειράς τροφών ζωικής προέλευσης, 
όπως το κρέας, το ψάρι, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά.
Η πιο γνωστή σε όλους, ακόμη και σ’ εκείνους που δεν 
ακολουθούν τα θρησκευτικά ήθη, περίοδος νηστείας εί-
ναι οι συνολικά επτά εβδομάδες πριν από το Πάσχα (μπο-
ρεί να την ονομάζουμε περίοδο της σαρακοστής, αλλά 
ξεπερνά τις 40 ημέρες). Είναι η περίοδος που πολλοί από 
εμάς στρέφονται σε εναλλακτικές τροφές και παρατηρεί-
ται ένας αυξανόμενος αριθμός ατόμων που στρέφονται 
προς τη χορτοφαγία.
Αυτό το διατροφικό πρότυπο περιλαμβάνει μειωμένη κα-
τανάλωση ζωικών τροφίμων και κυρίως ζωικού λίπους, 
ενώ αυξημένη είναι η πρόσληψη φυτικών ινών και λιγό-
τερο επεξεργασμένων τροφών.

Σύμφωνα με σειρά μελετών, η υιοθέτηση ενός τέτοιου 
τρόπου σίτισης προσδίδει στο άτομο οφέλη όπως:
• Τον καλύτερο έλεγχο του βάρους
• Τη βελτιωμένη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο 
αίμα
• Τη μείωση των επιπέδων ουρικού οξέος
• Τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, χάρη στην αυξημέ-
νη πρόσληψη καλίου και φυτικών ινών
• Την αυξημένη προστασία έναντι καρδιαγγειακών πα-
θήσεων, χάρη στη μείωση της ολικής και κακής χολη-
στερόλης
• Την καλύτερη εντερική λειτουργία, λόγω της υψηλής 
πρόσληψης φυτικών ινών
• Την καλύτερη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων κατά-
θλιψης
Ωστόσο, η άτακτη αλλαγή των διατροφικών συνηθειών 
μπορεί να οδηγήσει στην έλλειψη θρεπτικών συστα-
τικών, καθοριστικών για τη σωστή λειτουργία του αν-
θρώπινου οργανισμού. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 

δίνεται στην πρόσληψη πρωτεϊνών, σιδήρου, ασβεστίου 
και βιταμίνης Β12 μέσω προσεκτικής οργάνωσης του 
εβδομαδιαίου διαιτολογίου.
Αρχικά, η κατανάλωση οσπρίων 2-3 φορές την εβδομά-
δα θεωρείται επιτακτική. Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε 
πρωτεΐνη, σίδηρο και φυτικές ίνες τα καθιστά ακρογωνι-
αίο λίθο στη νηστίσιμη διατροφή. Προτείνεται, μάλιστα, ο 
συνδυασμός τους με ρύζι για τη βελτίωση της ποιότητας 
των πρωτεϊνών που προσλαμβάνονται.
Άλλος ένας θρεπτικός «θησαυρός» είναι το ταχίνι, δηλα-
δή 100% αλεσμένο σουσάμι. Τρόφιμο ιδιαίτερα πλούσιο 
σε πρωτεΐνη, σίδηρο, ασβέστιο, ψευδάργυρο και πολυα-
κόρεστα λιπαρά οξέα, διατηρεί ακέραια όλα τα ευεργετι-
κά συστατικά του πολύτιμου σπόρου του σουσαμιού και 
δεν πρέπει να λείπει από κανένα διαιτολόγιο.
Τέλος, η τακτική κατανάλωση πράσινων φυλλωδών λα-
χανικών, ωμών αμυγδάλων, καρυδιών και θαλασσινών 
εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της σωματικής αλλά 
και πνευματικής υγείας.
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Πέντε συνέπειες  
της Covid-19  
στη στοματική 
κοιλότητα

Συχνά οι ασθενείς της Covid-19 περιγράφουν στο-
ματικά προβλήματα που αντιμετώπισαν ή αντιμε-
τωπίζουν εξαιτίας της ασθένειας. Παραπονιούνται 

για δόντια που κουνιούνται, ευαίσθητα ούλα, δυσχρω-
μίες στα δόντια, σπασίματα κ.λπ.
Παρόλο που πολλοί γιατροί συνεχίζουν να αμφισβητούν 
την άμεση σχέση μεταξύ του SARS-CoV-2 και της στο-
ματικής νόσου, μελέτες δείχνουν ότι το στόμα μπορεί να 
είναι η πιο ευάλωτη περιοχή στον συγκεκριμένο ιό λόγω 
της αφθονίας του ACE2 (ένζυμο μετατροπής αγγειοτασί-
νης) στον στοματικό ιστό.
Μια νέα μελέτη εκτύπωσης διαπίστωσε ότι, σε σύγκριση 
με άλλους στοματικούς ιστούς, τα κύτταρα των σιελο-
γόνων αδένων, η γλώσσα και οι αμυγδαλές φέρουν το 
μεγαλύτερο RNA που συνδέεται με πρωτεΐνες που ο ιός 
SARS-CoV-2 χρειάζεται για να μολύνει κύτταρα.
Ας δούμε όμως τι υποστηρίζουν ότι αντιμετώπισαν οι 
ασθενείς:

1. Φλεγμονή των ούλων
Εμφανίζεται αιμορραγία και φλεγμονή στον στοματικό 
ιστό ως αποτέλεσμα των αυξημένων επιπέδων κυτοκι-
νών και ιντερλευκινών που ξεκινούν από τον ιό SARS 
CoV-2. Η περιοδοντική νόσος μπορεί να αυξήσει τα επί-
πεδα κυκλοφορούντων κυτοκινών, ιδιαίτερα της ιντερ-
λευκίνης-6 (IL-6), η οποία έχει κατηγορηθεί ως μία από 
τις κύριες ιντερλευκίνες που οδηγούν στην κυτοκίνη.
Η περιοδοντική νόσος εξετάζεται επί του παρόντος ως 
μία από τις ασθένειες που μπορεί να συμβάλλει σε σο-
βαρότερη εμφάνιση της Covid-19.

2. Ξηροστομία
Η Covid-19 πιθανόν να προκαλεί ξηροστομία για διάφο-
ρους λόγους. Η πιο συνηθισμένη είναι η αναπνοή από 
το στόμα λόγω της χρήσης μάσκας. Μελέτες δείχνουν 
ότι ένας άλλος βιολογικός μηχανισμός περιλαμβάνει ιο-
γενή είσοδο στους σιελογόνους αδένες, οι οποίοι είναι 
γνωστό ότι είναι άφθονοι στον υποδοχέα ACE2.

3. Έλκη του στόματος και ουλίτιδα
Η Covid-19 έχει συσχετιστεί με ανωμαλίες αγγείων λόγω 
ιογενούς βλάβης των αιμοφόρων αγγείων. Το έλκος και 
η βλάβη των ιστών μπορούν να επιδεινωθούν περαιτέ-
ρω με αυξημένη φλεγμονή και υπερβολική ρύθμιση σε 
φλεγμονώδεις δείκτες λόγω του ιού SARS-CoV-2.

Μελέτες δείχνουν ότι το στόμα μπορεί 
να είναι η πιο ευάλωτη περιοχή στον 
συγκεκριμένο ιό λόγω της αφθονίας 
του ACE2 στον στοματικό ιστό.

4. Σπασμένα δόντια
Το ψυχολογικό άγχος από την πανδημία θα μπορούσε 
να έχει σημαντικό ρόλο στο τρίξιμο των δοντιών που 
σχετίζεται με το στρες και προκαλεί ραγίσματα στην 
οδοντική πλάκα.

5. Απώλεια γεύσης και μυρωδιάς
Η ξαφνική απώλεια γεύσης και οσμής είναι δύο συ-
μπτώματα που μπορεί να είναι οι πρώτοι δείκτες της 
Covid-19. Κατά μέσο όρο, 80% των ατόμων που είναι 
θετικά στην Covid-19 παρουσιάζουν απώλεια γεύσης 
και μυρωδιάς, ιδιαίτερα σε ασυμπτωματικές ή ήπιες 
περιπτώσεις.

Ευχαριστούμε τον χειρουργό-οδοντίατρο 
Μιχάλη Καλαϊτζάκη.
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Ρευματικά νοσήματα  
και βιοομοειδή φάρμακα
ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΔΑΠΕΡΓΟΛΑ

Τα βιοομοειδή έχουν πλέον εγκριθεί 
ως απολύτως ισοδύναμα σκευάσμα-
τα ως προς το φάρμακο αναφοράς 
και έχουν εισαχθεί στον θεραπευτικό 
αλγόριθμο των αυτοάνοσων νοσημά-
των του μυοσκελετικού.Τα αυτοάνοσα νοσήματα του μυοσκελετικού απο-

τελούν χρόνιες φλεγμονώδεις συστηματικές πα-
θήσεις που προσβάλλουν όλες τις ηλικίες. Πρό-

κειται για διαταραχή του ανοσολογικού συστήματος του 
οργανισμού που έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 
χρόνιας αυτοάνοσης συστηματικής φλεγμονώδους 
πάθησης. Προσβάλλει κυρίως το μυοσκελετικό αλλά 
και τα υπόλοιπα συστήματα του οργανισμού. Οι πιο 
γνωστοί αντιπρόσωποι αυτής της κατηγορίας είναι η 
ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα και η 
αξονική σπονδυλαρθρίτιδα.
Για πολλά χρόνια οι θεραπευτικές επιλογές ήταν φτω-
χές και αναποτελεσματικές και ως επακόλουθο οι 
ασθενείς δεν είχαν καλή ανταπόκριση στη χορηγού-
μενη αγωγή. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όμως, τα 
δεδομένα άλλαξαν με την εμφάνιση των βιολογικών 
παραγόντων ως νεότερη εξέλιξη στη θεραπεία αυτο-
άνοσων νοσημάτων του μυοσκελετικού και όχι μόνο.
Οι βιολογικοί παράγοντες αποτελούν πρωτεϊνικά πο-
λύπλοκα μόρια τα οποία παράγονται με σύγχρονες 

βιοτεχνολογικές μεθόδους και τη χρήση εξελιγμένων 
κυτταρικών συστημάτων, χρησιμοποιώντας βιολογική 
πηγή-ζώντα κύτταρα. Ως τελικό αποτέλεσμα αυτών 
παράγονται αντισώματα εναντίον συγκεκριμένων μο-
ρίων που παίζουν κομβικό ρόλο στη δημιουργία της 
αυτοανοσίας (αναστολείς TNFa, ιντερλευκίνης 1 και 6, 
υποδοχείς κυττάρων).
Τα βιοομοειδή αποτελούν φυσιολογική εξέλιξη των βι-
ολογικών παραγόντων, εφόσον έχει πλέον λήξει η πα-
τέντα του πρωτότυπου φαρμάκου. Πρόκειται για ανά-
λογο βιολογικό μόριο με μεγάλο βαθμό ομοιότητας με 
το φάρμακο αναφοράς που κυκλοφορεί στην αγορά. 
Διαθέτει τις ίδιες φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδι-
ότητες, καθώς και τα ίδια χαρακτηριστικά ως προς την 
ποιότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Παράγε-
ται με υψηλού επιπέδου βιοτεχνολογικές μεθόδους 
που τηρούν τις υψηλές προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
Τα βιοομοειδή έχουν πλέον εγκριθεί ως απολύτως 
ισοδύναμα σκευάσματα ως προς το φάρμακο αναφο-

ράς και έχουν εισαχθεί στον θεραπευτικό αλγόριθμο 
των αυτοάνοσων νοσημάτων του μυοσκελετικού. Το 
χαμηλότερο κόστος τους είναι ένα βασικό πλεονέκτη-
μα, αφού είναι ωφέλιμο για το σύστημα υγείας, καθώς 
μειώνονται σημαντικά οι δαπάνες. Αυτό είναι πλεονέ-
κτημα και για τους ασθενείς, που έχουν πλέον πρόσβα-
ση σε θεραπείες υψηλότερης ανταπόκρισης και αποτε-
λεσματικότητας.
Τέλος, τα νεότερα δεδομένα αλλά και τα δημοσιευμένα 
άρθρα καταδεικνύουν μια τάση στην ευρύτερη ευρω-
παϊκή επικράτεια για αντικατάσταση των φαρμάκων 
αναφοράς με τα βιοομοειδή, κυρίως λόγω εξοικονό-
μησης πόρων, αλλά και λόγω της απόλυτης ταύτισής 
τους ως προς το προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματι-
κότητας με τα φάρμακα αναφοράς.
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Η ασπιρίνη μειώνει  
τον κίνδυνο 

εισαγωγής σε ΜΕΘ 
και τη θνητότητα  

σε ασθενείς  
με Covid-19

Μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο 
περιοδικό «Anesthesia & Analgesia» έδειξε ότι 
μια μικρή δόση ασπιρίνης ελαττώνει πάνω από 

40% τον κίνδυνο μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής, 
της νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και 
της ενδονοσοκομειακής θνητότητας σε νοσηλευόμενους 
ασθενείς με Covid-19.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η νόσος σχετίζεται με υπερ-
πηκτικότητα και αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων σε βαρέ-
ως πάσχοντες ασθενείς. Μέχρι στιγμής καμία μελέτη δεν 
έχει αξιολογήσει κατά πόσο η ασπιρίνη σχετίζεται με μεί-
ωση του κινδύνου διασωλήνωσης, νοσηλείας σε ΜΕΘ και 
ενδονοσοκομειακής θνητότητας σε ασθενείς με Covid-19.
Το ερώτημα αυτό εξετάστηκε σε μια αναδρομική μελέτη 
παρατήρησης που κατέγραψε τους ασθενείς που εισήχθη-
σαν με Covid-19 σε νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών 
μεταξύ του Μαρτίου 2020 και του Ιουλίου 2020. Στη μελέ-
τη εντάχθηκαν 412 ασθενείς. Από αυτούς, 314 (76,3%) δεν 
λάμβαναν ασπιρίνη, ενώ 98 (23,7%) είχαν λάβει ασπιρίνη τις 
τελευταίες 24 ώρες ή επτά ημέρες προ της εισαγωγής τους. 
Μετά από στάθμιση των βασικών χαρακτηριστικών και των 
συννοσηροτήτων, η προηγηθείσα λήψη ασπιρίνης σχετί-
στηκε με μείωση του κινδύνου μηχανικής υποστήριξης της 
αναπνοής κατά 44%, της νοσηλείας σε ΜΕΘ κατά 43% και 
της ενδονοσοκομειακής θνητότητας κατά 47%. Η ανάλυση 

των δεδομένων δεν έδειξε διαφορά στις βαριές αιμορραγί-
ες και στις κλινικά έκδηλες θρομβώσεις μεταξύ των ασθε-
νών που λάμβαναν ασπιρίνη και όσων δεν λάμβαναν.
Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η λήψη ασπιρίνης μπορεί 
να συσχετίζεται με καλύτερη έκβαση σε νοσηλευόμενους 
ασθενείς με νόσο Covid-19. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότε-
ρα δεδομένα από τυχαιοποιημένες μελέτες προκειμένου να 
αξιολογηθεί η ύπαρξη αιτιολογικής συσχέτισης μεταξύ της 
λήψης ασπιρίνης και μειωμένης βλάβης των πνευμόνων, 
καθώς και μειωμένης θνητότητας στους ασθενείς με νόσο 
Covid-19.

Η λήψη ασπιρίνης μπορεί να συ-
σχετίζεται με καλύτερη έκβαση σε 
νοσηλευόμενους ασθενείς με νόσο 
Covid-19, ωστόσο χρειάζονται πε-
ρισσότερα δεδομένα από περαιτέρω 
μελέτες.





Καθαρισμός προσώπου: 
Τα πιο συνηθισμένα λάθη  
που πρέπει να αποφεύγετε

Ο 
καθαρισμός του προσώπου είναι απαραί-
τητος για την υγεία του δέρματος, αλλά 
χρειάζεται χρόνο και προσοχή, ειδάλλως 
μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλή-
ματα. Δυστυχώς, όμως, είναι πολλά τα 
λάθη που γίνονται στη διάρκειά του.

«Πολλοί πιστεύουν ότι το πρόσωπο χρειάζεται καθαρισμό 
μόνο όταν φαίνεται βρόμικο ή για να αφαιρεθεί το μακι-
γιάζ, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το δέρμα τον χρειά-
ζεται σε καθημερινή βάση» λέει ο δρ. Μάρκος Μιχελάκης, 
δερματολόγος-αφροδισιολόγος (αισθητική δερματολογία 
- δερματοχειρουργική). 
Το κλειδί στη συχνότητα του καθαρισμού είναι ο τύπος του 
δέρματος. Το ξηρό και το ευαίσθητο δέρμα καλό είναι να 
καθαρίζονται μία φορά την ημέρα, ιδανικά αργά το από-
γευμα. Αντιθέτως, το λιπαρό δέρμα μπορεί να χρειάζεται 
καθαρισμό πρωί και βράδυ. Καθαρισμός απαιτείται επί-
σης μετά την έντονη εφίδρωση (όπως π.χ. συμβαίνει στη 
διάρκεια μιας κοπιώδους εργασίας ή προπόνησης).
Εκτός από τη συχνότητα, μεγάλη σημασία έχει και ο τρό-
πος καθαρισμού. Τα ιδανικά καθαριστικά προϊόντα για το 

πρόσωπο είναι εκείνα που δεν ερεθίζουν το δέρμα, δεν 
περιέχουν αρώματα ή αλκοόλ (αναγράφουν fragrance 
free), δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες και δεν προ-
καλούν σπυράκια (μη φαγεσωρογόνα).
«Είναι λάθος να νομίζει κανείς πως το πρόσωπο δεν 
καθαρίζει εάν δεν αναπτύξει ελαφρύ κάψιμο ή δεν είναι 
κόκκινο μετά το πλύσιμο» τονίζει ο κ. Μιχελάκης. «Ο ερε-
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Τα ιδανικά καθαριστικά προϊόντα  
για το πρόσωπο είναι εκείνα που  
δεν ερεθίζουν το δέρμα, δεν περιέχουν 
αρώματα ή αλκοόλ, δεν περιέχουν  
αλλεργιογόνες ουσίες και δεν  
προκαλούν σπυράκια.

θισμός αυτός διαταράσσει την προστατευτική στιβάδα του 
δέρματος και μπορεί να οδηγήσει σε ευαισθησία ή και σε 
λοιμώξεις».
Λάθος είναι επίσης ο καθαρισμός του δέρματος με κοινό 
σαπούνι και νερό. «Τα κοινά σαπούνια αφαιρούν από το 
δέρμα το φυσικό λίπος του (το σμήγμα) και διαταράσσουν 
το pH του. Βλάπτουν επίσης τον φυσικό φραγμό του, ανοί-
γοντας τον δρόμο στην ξηρότητα και τους ερεθισμούς» 
εξηγεί ο ειδικός.
Μεγάλο λάθος είναι και το δυνατό τρίψιμο του δέρματος, 
είτε στη διάρκεια του καθαρισμού είτε κατά το στέγνωμα. 
Σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη, το τρί-
ψιμο του προσώπου κατά τον καθαρισμό με σφουγγάρι, 
ύφασμα ή άλλον τρόπο δεν απαλλάσσει το δέρμα από το 
σμήγμα.
«Όποιος θέλει να κάνει πιο βαθύ καθαρισμό στο δέρμα, 
μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο προϊόν ήπιας απολέ-
πισης ή να απευθυνθεί στον δερματολόγο ιατρό για πιο 
βαθύ πίλινγκ. Για απλό καθαρισμό του δέρματος, όμως, 
πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο τα χέρια του, με τα οποία θα 
απλώνει το καθαριστικό με κυκλικές κινήσεις».
Μετά τον καθαρισμό πρέπει να ξεβγάλετε το δέρμα σας 
με χλιαρό νερό και όχι με καυτό ούτε με παγωμένο, διότι 
και πάλι μπορεί να διαταραχθεί η ισορροπία του. Ύστερα 
πρέπει να το στεγνώσετε με μια καθαρή πετσέτα, με την 
οποία όμως θα το αγγίζετε απαλά (ταμποναριστά), χωρίς 
να το τρίβετε.
Προτιμότερο είναι να έχετε στο μπάνιο σας μικρές πετσέ-
τες, τις οποίες κάθε μέλος της οικογένειας θα χρησιμο-
ποιεί αποκλειστικά για το πρόσωπό του και θα τις αλλάζει 
καθημερινά.
Αρκετά λάθη, πάντως, παρατηρούνται και πριν από τον 
καθαρισμό του δέρματος. Πολλοί, λ.χ., δεν σαπουνίζουν 
τα χέρια τους πριν καθαρίσουν το πρόσωπό τους, ενώ 
άλλοι δεν αφαιρούν το μακιγιάζ πριν από τον καθαρισμό. 
«Και τα δύο αποτελούν τα πρώτα βήματα της σωστής 
ρουτίνας καθαρισμού του προσώπου» υπογραμμίζει ο 
κ. Μιχελάκης. «Ακόμα κι αν τα χέρια μας δεν φαίνονται 
βρόμικα, πάντοτε πρέπει να τα σαπουνίζουμε πριν αγγί-
ξουμε το πρόσωπό μας. Ας μην ξεχνάμε ότι μερικά από τα 
πιο μολυσμένα αντικείμενα στα σπίτια και στους χώρους 
εργασίας είναι τα κινητά τηλέφωνα και τα πληκτρολόγια 
των υπολογιστών. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα βακτήρια 
που περιέχουν μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμούς και 
λοιμώξεις των ματιών και του δέρματος».
Αλλά και η αφαίρεση του μακιγιάζ είναι απαραίτητη πριν 
από τον καθαρισμό, διότι τα καλλυντικά περιέχουν χρω-
στικές, συντηρητικά, ιχνοστοιχεία και μέταλλα που μπορεί 
να αποφράξουν τους πόρους εάν δεν απομακρυνθούν με 
ειδικά προϊόντα. Ύστερα όμως πρέπει οπωσδήποτε να γί-
νει καθαρισμός, για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα 
του μακιγιάζ, τα οποία επίσης μπορεί να αποφράξουν τους 
πόρους εάν παραμείνουν στο δέρμα, οδηγώντας μέχρι 
και σε σπυράκια, ειδικά γύρω από τα μάτια.
«Ο καθαρισμός πρέπει να ολοκληρώνεται με ενυδάτωση 
του δέρματος, για να αποκαθίσταται η υγρασία του και να 
αποτρέπεται η ξηροδερμία» καταλήγει ο ειδικός.





Εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα:  

Τι είναι και ποια  
τα πλεονεκτήματά της

Η 
εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα είναι 
μια ολιστική προσέγγιση που εφαρμό-
ζεται σε όλες τις πτυχές της έρευνας, 
της ανάπτυξης και της διάθεσης λύσε-
ων υγειονομικής περίθαλψης. Σημαίνει 
τη μετάβαση από μια προσέγγιση της 

αντιμετώπισης των νόσων κατάλληλη για όλους σε μια 
εξατομικευμένη προσέγγιση που προσφέρει στον καθέ-
ναν την καταλληλότερη περίθαλψη ειδικά γι’ αυτόν.
Επί πολλά χρόνια ως εξατομικευμένη ιατρική φρο-
ντίδα αποκαλούσαμε την εξέταση για έναν βιοδείκτη 
σχετιζόμενο με τη νόσο και τη χορήγηση στοχευμένης 
θεραπείας. Σήμερα αναφερόμαστε στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης στην ιατρική φροντίδα, 
η οποία ξεκινά από την πρόληψη μιας νόσου, ώστε το 
άτομο να μην ασθενήσει, ή την πρώιμη διάγνωση της 
νόσου και συνεχίζεται μέσω της έγκαιρης παρέμβα-
σης (όταν η θεραπεία γίνει απαραίτητη) και της συνε-
χούς παρακολούθησης και περίθαλψης.
Για τους κορυφαίους φαρμακευτικούς κολοσσούς η 
εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα κατέχει κεντρική 
θέση στη στρατηγική τους, αξιοποιώντας τα διαγνω-
στικά μέσα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα ψηφιακά 
εργαλεία για την αύξηση του οφέλους για τον ασθενή.
Όπως μάλιστα αναφέρει εκπρόσωπος της φαρμα-
κευτικής εταιρείας Roche, «αντί να αντιμετωπίζουμε 
τα επιμέρους στοιχεία της αλληλουχίας της ιατρικής 

φροντίδας –πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και πα-
ρακολούθηση– ξεχωριστά, τα προσεγγίζουμε ως ένα 
ενιαίο σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου μπορούμε να 
παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις. Ο στόχος μας εί-
ναι να περιορίσουμε την περιπλοκότητα και το κόστος, 
βελτιώνοντας παράλληλα τα αποτελέσματα, τόσο για 
τους ασθενείς όσο και για την κοινωνία. Αυτό συμπε-
ριλαμβάνει τόσο τις εκβάσεις της θεραπείας όσο και 
την εμπειρία του ασθενούς, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
ο κάθε ασθενής λαμβάνει τη βέλτιστη δυνατή περί-
θαλψη».

Ο ρόλος των δεδομένων, της αναλυτικής 
και των ψηφιακών εργαλείων υγείας
Η σύγκλιση της πρωτοποριακής επιστημονικής γνώ-
σης, των δεδομένων, της αναλυτικής και της τεχνο-
λογίας, υφιστάμενης και νέας, βρίσκεται στον πυρή-
να της εξατομικευμένης ιατρικής φροντίδας. Όταν 
τα δεδομένα γίνονται γνώση, τα συστήματα εξάγουν 
γόνιμα συμπεράσματα, οι εκβάσεις βελτιώνονται και 
οι ασθενείς επωφελούνται. Σήμερα, η υγειονομική 
περίθαλψη βρίσκεται σε σημείο καμπής αναφορικά 
με την απαραίτητη ποιότητα, το βάθος και την κλίμακα 
των δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να οδηγήσουν σε σημαντική αλλαγή της εμπειρίας 
της περίθαλψης, προκειμένου να προσαρμόζεται στις 
ανάγκες του κάθε ασθενούς μεμονωμένα. Από την 
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Η εξατομικευμένη φροντίδα αποτελεί 
την ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 
ιατρική φροντίδα, η οποία ξεκινά από 
την πρόληψη μιας νόσου και συνεχί-
ζεται μέσω της έγκαιρης παρέμβασης 
και θεραπείας.

παροχή γνώσης για την έρευνα και ανάπτυξη λύσεων 
περίθαλψης έως τη βελτίωση του σχεδιασμού των 
κλινικών μελετών για τη βελτιστοποίηση της περίθαλ-
ψης και την επιτάχυνση της πρόσβασης, τα δεδομένα, 
η αναλυτική και τα ψηφιακά εργαλεία υγείας υποστη-
ρίζουν όλες τις πτυχές της εξατομικευμένης ιατρικής 
φροντίδας.
Στο παρελθόν, τα δεδομένα σχετικά με τους συσχετι-
σμούς μεταξύ της νόσου, της θεραπείας και των εκβά-
σεων στον ασθενή συλλέγονταν σχεδόν αποκλειστικά 
από το περιβάλλον των ελεγχόμενων κλινικών μελε-
τών. Σήμερα, τα δεδομένα που δημιουργούνται μέσω 
της τακτικής επαφής των ανθρώπων με το σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. επισκέψεις ρουτίνας 
στον γιατρό ή φορητές συσκευές παρακολούθησης 
της υγείας) σχηματίζουν μια μεγάλη δεξαμενή πλη-
ροφοριών, οι οποίες είναι γνωστές και ως δεδομένα 
καθημερινής κλινικής πρακτικής (real-world data). 
Αυτά τα δεδομένα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν 
πληροφορίες για τη βελτίωση της περίθαλψης των 
ασθενών. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα βρίσκονται μέσα 
στα μεμονωμένα αρχεία των ασθενών και συχνά δεν 
είναι οργανωμένα ή δομημένα με τρόπο που να επι-
τρέπει στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να 
διακρίνουν τις πληροφορίες που τους επιτρέπουν να 
δράσουν, με σκοπό τη βελτίωση της περίθαλψης. Η 
μετατροπή αυτών των δεδομένων από πραγματικές 
συνθήκες σε «ουσιαστικά δεδομένα σε κλίμακα» είναι 
ο βασικός παράγοντας για τη δημιουργία νέας γνώσης 
στην οποία θα βασιστούν νέα διαγνωστικά μέσα, θε-
ραπείες και εργαλεία για την υποστήριξη της λήψης 
κλινικών αποφάσεων, καθώς και για τη δημιουργία 
οικοσυστημάτων υγειονομικής περίθαλψης που συ-
νεχώς μαθαίνουν από την επαφή με τον κάθε ασθενή.

Γιατί οι συνεργασίες είναι απαραίτητες
Η εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα και οι επιπτώ-
σεις της στις ζωές των ανθρώπων μπορούν να γίνουν 
πραγματικότητα αποκλειστικά μέσω συνεργασιών σε 
όλους τους τομείς, με βάση ένα κοινό όραμα και σκο-
πό. Μια συλλογική προσπάθεια που περιλαμβάνει 
όλους τους φορείς του συστήματος υγειονομικής πε-
ρίθαλψης δίνει σε όλους τη δυνατότητα να συμβάλουν 
με τη δική τους, μοναδική οπτική, τις εξειδικευμένες 
γνώσεις και την εμπειρία.



Ένταξη στο ΕΣΥ ιδιωτικών κλινικών 
λόγω Covid

Σ
ε κρίσιμο σημείο βρίσκονται την πε-
ρίοδο αυτή τα νοσοκομεία της χώρας, 
καθώς η επέλαση της επιδημίας κορο-
νοϊού προκαλεί στο εθνικό σύστημα υγεί-
ας (ΕΣΥ) έντονες πιέσεις. Το υπουργείο 
Υγείας, προκειμένου να αποφύγει την 

επανάληψη της κατάστασης στη Θεσσαλονίκη κατά την 
έξαρση του δεύτερου κύματος της επιδημίας τον Νο-
έμβριο και την ανάγκη επίταξης ιδιωτικών κλινικών, 
προχώρησε σε μια πιο οργανωμένη συνεργασία.
Ήδη από τις αρχές Μαρτίου το ΕΣΥ ενισχύθηκε σημα-
ντικά μέσα στην κρίση και ειδικά στην Αττική, με δύο 
ιδιωτικές δομές, το Λητώ και το Ιατρικό Περιστερίου, 
που νοσηλεύουν Covid περιστατικά. Επίσης, το Νοσο-
κομείο Ερρίκος Ντυνάν έχει μπει στην εφημερία του 
ΕΣΥ και νοσηλεύει non-Covid περιστατικά, ενώ και 
το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο εφημερεύει 
καθημερινά για όλα τα επείγοντα καρδιοχειρουργικά 
περιστατικά Αττικής και Νοτίου Ελλάδος.
Η πορεία της πανδημίας ακολούθησε, δυστυχώς, το 
χειρότερο από τα σενάρια που είχαν υπολογίσει οι 
υγειονομικές αρχές. Ως εκ τούτου, το σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης στην Αττική πέρασε στα μέσα Μαρτίου στην 
επόμενη φάση για την περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ.
Όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, όλη 
η Ελλάδα είναι και πάλι μια υγειονομική περιφέρεια, 
ένα ενιαίο σύστημα: νοσοκομεία του ΕΣΥ, ιδιωτικές 
κλινικές, στρατιωτικά νοσοκομεία. Όπου και όταν χρει-
άζεται, θα γίνονται διακομιδές ασθενών σε όμορους 
νομούς και αεροδιακομιδές, με μέριμνα του ΕΚΑΒ.
Συνολικά, ο ιδιωτικός τομέας παραχωρεί στην Αττική, 
στις δύο υγειονομικές περιφέρειες, άλλες 550 κλίνες, 
οι οποίες είναι οι εξής:
• 450 non-Covid και αναλυτικά:
-  Το Hellenic HealthCare Group άλλες 300 κλίνες,  

με όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τους.
-  Το ΙΑΣΩ Α.Ε. άλλες 100 κλίνες, με όλο το ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό τους.
-  Ο  Όμιλος Ιατρικού Αθηνών άλλες 50 κλίνες, με όλο 

το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τους.
• 100 κλίνες Covid και αναλυτικά:
-   Ο  Όμιλος Ευρωκλινικής Αθηνών 60 κλίνες, με όλο 

το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τους.
-  Ο  Όμιλος Βιοϊατρική 40 κλίνες, με όλο το ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό τους.
Προστίθενται δε άλλες 10 ΜΕΘ από τον ιδιωτικό τομέα, 
δηλαδή από τις 130 φτάνουμε στις 140 στην Αττική.
Επιπλέον, το Νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
(Ερυθρός Σταυρός), δυναμικότητας 418 κλινών, μετα-
τρέπεται σε νοσοκομείο all-Covid, για την αντιμετώπι-
ση των περιστατικών Covid.
Ακολούθησε το «Θριάσιο», που μετατράπηκε σε νοσο-
κομείο all-Covid.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με κοινή απόφαση του 
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου 
Σκυλακάκη, και του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κι-
κίλια, επαναπροσδιορίζεται το πλαίσιο της αμοιβής 
των ιδιωτικών κλινικών για τις νοσηλείες covid 
και non-covid περιστατικών κατά τη διαδικασία 
συνδρομής τους προς το ΕΣΥ. Σύμφωνα με την 
απόφαση αυτή, οι αποζημιώσεις για τις παρεχό-
μενες υπηρεσίες θα είναι ακατάσχετες και δεν θα 
επιβαρυνθούν από επιστροφές ποσών προς τον 
ΕΟΠΥΥ (clawback).
Ειδικότερα, οι τελικές διατάξεις της ΚΥΑ «Διαδικα-
σία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών 
εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλά-
μων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώ-
τες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 

του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214)» είναι:
1. Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές, 
συμμετοχές επί των νοσηλίων, διαφορά θέσης νοση-
λείας και κάθε άλλη δαπάνη.
2. Οι όροι νοσηλείας των ασθενών υλοποιούνται τη-
ρουμένων των σχετικών διατάξεων περί του Εθνικού 
Μητρώου Ασθενών Covid-19 και την εφαρμογή των 
κλινικών πρωτοκόλλων διαχείρισης θετικών κρου-
σμάτων.
3. Για τις ως άνω περιγραφόμενες δαπάνες νοσηλευ-
τικής, ιατρικής περίθαλψης και αποζημίωσης χρήσης 
δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής 
(clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτω-
σης (rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.
4. Οι εν λόγω αμοιβές και δαπάνες που καταβάλλονται 
από τον ΕΟΠΥΥ προς τους ιδιώτες παρόχους υγείας 
είναι ακατάσχετες.
5. Για τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία υπο-
βολής των δαπανών, τον έλεγχο και την αποζημίω-
σή τους εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στον Οδηγό 
Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών του ΕΟΠΥΥ, ενώ 
κάθε τυχόν περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία 
υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών 
εξειδικεύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΕΟΠΥΥ. Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των ως 
άνω δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ διενεργείται σε ποσο-
στό 100%.
6. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της για όλες 
τις δαπάνες που θα υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ, μετά τη 
δημοσίευση του παρόντος, ανεξαρτήτως του χρόνου 
παροχής των υπηρεσιών και έως και την 31η/05/2021.
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Το σύνολο των μεγάλων ομίλων 
ιδιωτικής υγείας συνδράμει την 
προσπάθεια του υπουργείου Υγείας 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
πιέσεις από την αύξηση των νοσηλει-
ών λόγω κορονοϊού.



Η αιώνια λιακάδα  
ενός καθαρού μυαλού

MSc. ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

ΠΏΣ ΘΑ ΑΥΞΉΣΕΤΕ ΤΉΝ ΑΊΣΘΉΣΉ ΕΥΤΥΧΊΑΣ ΕΝ ΜΕΣΏ LOCKDOWN.

Α
πό τα μέσα του 2020 οι επιστή-
μονες κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου αναφορικά με τις επι-
πτώσεις της πανδημίας και του 
lockdown στην ψυχική υγεία των 
ανθρώπων. Ή δραστική αλλαγή 
στην καθημερινότητα, η συνεχής 

αγωνία για την εξέλιξη της νόσου και η βίαιη κατα-
πίεση της εξωστρέφειας είχαν ως αποτέλεσμα την 
εμφάνιση συναισθημάτων θλίψης, θυμού, απογοή-
τευσης, έλλειψης σκοπού και σε πολλές περιπτώ-
σεις ακόμα και την εμφάνιση ψυχικής νόσου.

Κατάθλιψη και πανδημία
Σε πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστη-
μονικό περιοδικό «Plos one» ο Covid-19 χαρακτη-
ρίζεται ως η μεγαλύτερη πανδημία της σύγχρονης 
ιστορίας. Αντικείμενο της εν λόγω έρευνας ήταν οι 
επιπτώσεις της πανδημίας και των κυβερνητικών 
μέτρων (lockdown) στην ψυχική υγεία των ανθρώ-
πων. Ή έρευνα αξιολόγησε 10.000 ανθρώπους άνω 
των 18 ετών από 78 χώρες και τα αποτελέσματά της 
ήταν μάλλον αναμενόμενα. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι δήλωσαν ότι βιώνουν 
έντονο στρες σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας και 
του lockdown, 11% διαγνώστηκαν με αγχώδη δια-
ταραχή, 25% δήλωσαν πως τα πράγματα που κά-
νουν εν μέσω lockdown δεν τους δίνουν κίνητρο, 
ενώ ένα 33% δήλωσε ότι μέσα στην ημέρα βαριέται. 
Ένα ποσοστό της τάξης του 50% επισήμανε ότι σπα-

ταλά μέσα στην ημέρα πολύ χρόνο χωρίς να κάνει 
κάποια ουσιαστική δραστηριότητα, ενώ πάνω από 
10% των ερωτηθέντων ανέφεραν πως αντιμετωπί-
ζουν συμπτώματα κατάθλιψης.
Οι συνέπειες της πανδημίας στην ψυχική υγεία των 
ανθρώπων είναι εμφανείς και τους επηρεάζουν 
όλους. Τα κλειστά σχολεία, τα κλειστά εστιατόρια, 
η μείωση των κοινωνικών επαφών, η κατάργηση 
των ταξιδιών για τουριστικούς λόγους και το συ-
νεχές άγχος για την επόμενη μέρα οδηγούν σε μια 
μόνιμη αίσθηση αναμονής και ανασφάλειας, ενώ η 
βίωση θετικών συναισθημάτων, που βασίζεται εν 
πολλοίς στην κοινωνικότητα των ανθρώπων, καθί-

σταται σχεδόν αδύνατη.
Ή συνειδητή ώθηση του εαυτού να εμπλακεί σε 
δραστηριότητες και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο 
βελτίωσης της ψυχικής του υγείας δεν είναι αδύνα-
τη όμως. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε όλοι 
να κάνουμε προκειμένου να διαχειριστούμε τη νέα 
δυστοπική πραγματικότητα και να παραμείνουμε 
ψυχικά ανθεκτικοί.

Διατροφή
Σύμφωνα με άρθρο της διατροφολόγου Μέιμπλ 
Μπλέιντς που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό πε-
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Σε εκατοντάδες έρευνες είναι αδιαμ-
φισβήτητη η ευτυχία που νιώθουν οι 
άνθρωποι που έχουν εξωστρεφές 
προφίλ, που δεσμεύονται εύκολα με 
άλλους ανθρώπους και μοιράζονται 
τις εμπειρίες τους.



Το αίσθημα υπερηφάνειας που 
νιώθει κάποιος ο οποίος κατόρ-
θωσε να ολοκληρώσει μια μικρή ή 
μεγάλη πορεία με σκοπό τη γνώση 
αναδιαμορφώνει την αφηγηματική 
του ταυτότητα, εξελίσσοντας την 
πορεία του προς την ευημερία.

ριοδικό «Emerald Insight», μπορούμε να ενισχύ-
σουμε κάποιους νευροδιαβιβαστές στον εγκέφαλο, 
υπεύθυνους για την καλή διάθεση και την ευτυχία. Η 
κατανάλωση υγρών οδηγεί σε πνευματική διαύγεια, 
η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε ωμέγα-3 ενι-
σχύει την καλή διάθεση, η μαύρη σοκολάτα αυξάνει 
τα επίπεδα σεροτονίνης του βασικού εξισορροπητή 
διάθεσης στον ανθρώπινο εγκέφαλο – έχει χαρα-
κτηριστεί και «ορμόνη της ευτυχίας». Η βιταμίνη D 
επίσης έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση 
της σεροτονίνης, ενώ η κατανάλωση μικρής ποσό-
τητας κόκκινου κρασιού ενισχύει τη διάχυση ντοπα-
μίνης και σεροτονίνης στον ανθρώπινο εγκέφαλο, 
με αποτέλεσμα την ευχάριστη διάθεση. Η υπερκα-
τανάλωση αλκοόλ, ωστόσο, επιφέρει τα ακριβώς 
αντίθετα αποτελέσματα, οπότε θέλει προσοχή.

Διαλογισμός
Στην έρευνα του «Plos one» το 33% των ερωτηθέ-
ντων δήλωσε πως βαριέται μέσα στο σπίτι, ενώ ένα 
50% πως σπαταλά πολύ χρόνο άσκοπα. Τι θα γινόταν 
αν οι άνθρωποι που νιώθουν ότι σπαταλούν άσκοπα 
τον χρόνο τους έκαναν για 10-20 λεπτά την ημέρα 
διαλογισμό; Το πιο πιθανό είναι πως μακροπρόθε-
σμα θα έφτιαχνε η διάθεσή τους και σίγουρα δεν 
θα βίωναν αισθήματα βαρεμάρας και έλλειψης κι-
νήτρου. Οι ευεργετικές συνέπειες του διαλογισμού 
είναι δεδομένες. Μέσα από έρευνες έχει αποδειχθεί 
ότι ο διαλογισμός μειώνει τα επίπεδα άγχους, αυξά-
νει την καλή διάθεση, ενισχύει τη γνωστική μας ικα-
νότητα και τη μνήμη και έχει εν γένει θεραπευτικές 
ιδιότητες όσον αφορά την ψυχική υγεία. Υπάρχουν 
πολλά βίντεο στο YouTube με καθοδηγούμενους 
διαλογισμούς για όποιον επιθυμεί να βιώσει ένα αί-
σθημα χαλάρωσης, ηρεμίας, και να κάνει μια «επα-
νεκκίνηση» στο μυαλό του.

Δραστηριότητες
Γυμναστική στο σπίτι, περπάτημα, τρέξιμο, ενισχύ-
ουν τους υπεύθυνους για την καλή διάθεση νευ-

ροδιαβιβαστές στον εγκέφαλο. Δεν χρειάζεται να 
τρέξει κάποιος μαραθώνιο για να θεωρηθεί ότι 
γυμνάστηκε, σίγουρα όμως χρειάζεται να κινη-
θεί, να βγει από το σπίτι, να περπατήσει, να κάνει 
ποδήλατο. H άθληση ενισχύει τις ενδορφίνες στον 
εγκέφαλο, νευροδιαβιβαστές που βοηθούν στην 
ανακούφιση από τον πόνο και το άγχος. Η έκφραση 
«runner’s high» (η ανεβασμένη διάθεση του δρο-
μέα) προέρχεται από τις ευεργετικές ιδιότητες των 
ενδορφινών ως προς τη διάθεση. Η φυσική δρα-
στηριότητα ενισχύει επίσης τα επίπεδα σεροτονίνης 
και νορεπινεφρίνης, που βοηθούν στην εξισορρό-
πηση της διάθεσης και στη βίωση συναισθημάτων 
πληρότητας.

Σχετίζεσθαι
Οι καλές σχέσεις με τους συνανθρώπους, είτε είναι 
φίλοι είτε οικογένεια, αποτελούν βασικό παράγο-
ντα ευημερίας. Όσο δύσκολη κι αν είναι η επαφή 
λόγω lockdown και κλειστών χώρων διασκέδασης, 
μια τηλεφωνική συνομιλία, μια ασφαλής βόλτα στο 
πάρκο με κάποιον που αγαπάμε ή νιώθουμε οι-
κειότητα φτιάχνει τη διάθεση, δημιουργεί αίσθημα 
δέσμευσης και σκοπού, ενώ ταυτόχρονα διαμορ-
φώνει για την ψυχική υγεία ένα σημαντικό κεφά-
λαιο, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας του ανθρώπου. Σε εκατοντάδες 
έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 
χρόνια είναι αδιαμφισβήτητη η ευτυχία που νιώ-
θουν οι άνθρωποι που έχουν εξωστρεφές προφίλ, 
που δεσμεύονται εύκολα με άλλους ανθρώπους 
και μοιράζονται τις εμπειρίες τους.

Διαδικτυακά επιτεύγματα
Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων εν μέσω lockdown 
γράφτηκε σε πανεπιστήμια και διάφορους εκπαι-
δευτικούς οργανισμούς, προκειμένου να ενισχύσει 
τις δεξιότητές του και να μάθει κάτι καινούργιο. Η 
τηλεκπαίδευση, σε συνδυασμό με την τηλεργασία, 
έχει σχεδόν εκμηδενίσει τον χρόνο που σπαταλιέ-

ται κατά τη μετακίνηση στην πόλη. Τον τελευταίο 
χρόνο αυξήθηκαν σημαντικά οι συμμετοχές σε δι-
αδικτυακά σεμινάρια, πιστοποιήσεις, μεταπτυχιακά 
προγράμματα, καθώς αρκετοί άνθρωποι θεώρησαν 
σώφρον να εκμεταλλευτούν τα καλά της τηλεκπαί-
δευσης. Η εκμάθηση ενός νέου επιστημονικού πεδί-
ου και γενικά η πρόσληψη νέων γνώσεων ενισχύει 
την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του αν-
θρώπου, αρετές οι οποίες δίνουν σημαντική ώθηση 
στην ευτυχία. Το αίσθημα υπερηφάνειας που νιώθει 
κάποιος ο οποίος κατόρθωσε να ολοκληρώσει μια 
μικρή ή μεγάλη πορεία με σκοπό τη γνώση αναδι-
αμορφώνει την αφηγηματική του ταυτότητα, εξελίσ-
σοντας την πορεία του προς την ευημερία. Μια ματιά 
στο coursera.org ή στα διαδικτυακά προγράμματα 
διά βίου μάθησης όλων των ελληνικών πανεπιστη-
μίων, δημόσιων και ιδιωτικών, θα σας αφυπνίσει 
και θα σας αποδείξει το ανεξάντλητο της γνώσης.

Εύρεση σκοπού
Η προσπάθεια να θέτουμε έναν μικρό στόχο καθη-
μερινά και σταδιακά να ανακαλύψουμε έναν απώ-
τερο σκοπό για το μέλλον νοηματοδοτεί την καθη-
μερινότητα και τη ζωή μας εν γένει. Είτε πρόκειται 
για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων της εργασί-
ας, είτε για λίγο διάβασμα ή γυμναστική, οι μικροί 
στόχοι που θέτουμε έχουν μεγάλη σημασία για την 
κινητοποίηση και την ενίσχυση του κινήτρου. Ένας 
μακροπρόθεσμος στόχος που προκύπτει από τη 
συνολική μας πορεία έχει επίσης τεράστια σημασία, 
καθώς μας κρατά δεσμευμένους σε ένα συγκεκρι-
μένο όραμα. Αυτό μπορεί να είναι η επαγγελματική 
μας καταξίωση, η δημιουργία οικογένειας, είτε να 
αφορά κάποιον σπουδαίο ακαδημαϊκό στόχο. Εκμε-
ταλλευτείτε το υπόλοιπο του lockdown και το Πάσχα 
που έρχεται και διαβάστε το βιβλίο «Το νόημα της 
ζωής» του Βίκτορ Φρανκλ. Ο ψυχίατρος, ψυχανα-
λυτής και ιδρυτής της Σχολής Λογοθεραπείας της 
Βιέννης θα σας πείσει για την άρρηκτη σύνδεση 
σκοπού και ευτυχίας.
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Προσφορά του ΙΑΣΩ  
με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα Υγείας

Με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Υγείας, το ΙΑΣΩ προ-
σφέρει δώδεκα πλήρεις 
προληπτικούς ελέγχους 

στο νέο υπερσύγχρονο τμήμα τσεκάπ, 
μέσω διαγωνισμού στις σελίδες του στο 
Facebook και στο Instagram. Τα πακέτα 
healthUp περιλαμβάνουν πλήρη αιματο-
λογικό και απεικονιστικό έλεγχο, καθώς 
και ιατρικές εξετάσεις από βασικές ιατρι-
κές ειδικότητες, για άνδρες και γυναίκες 
κάθε ηλικίας.
Για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό 
επισκεφθείτε τη σελίδα του Ομίλου ΙΑΣΩ 
στο Facebook (www.facebook.com/
omilosiaso) ή/και στο Instagram 
(w w w.ins tagr am.com/
omilosiaso), κάντε like στο 
post και mention τους 
αγαπημένους σας, για 
να τους υπενθυμίσετε 
να πάρουν κι εκείνοι 
μέρος στον διαγωνισμό.
Ο διαγωνισμός θα 
ολοκληρωθεί την Τρίτη 
4/5/2021 και οι νικητές/νι-
κήτριες θα ανακοινωθούν στις 
5/5/2021. Από την κλήρωση θα ανα-
δειχθούν δώδεκα νικητές, έξι από το 
Facebook και έξι από το Instagram. Η 
εξαργύρωση του δώρου μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί έως 31/10/2021.
Αναλυτικά οι όροι του διαγωνισμού:  
http://bit.ly/IASO_healthUp.

Δώρα
Τα δώρα που κληρώνονται στον διαγω-
νισμό είναι δώδεκα τσεκάπ ενηλίκων. Το 
είδος του τσεκάπ καθορίζεται από το φύλο 
και την ηλικία του/της νικητή/νικήτριας.
Αναλυτικά:
• healthUp Men Basic (για άνδρες έως 
30 ετών): γενική αίματος, ΤΚΕ, σάκχαρο, 
ουρία, κρεατινίνη, χοληστερόλη, LDL, 
HDL, τριγλυκερίδια, σίδηρος, ουρικό οξύ 
αίματος, βιταμίνη D (total), γενική ούρων, 
εκτίμηση αποτελεσμάτων.
• healthUp Women Basic (για γυναί-
κες έως 30 ετών): γενική αίματος, ΤΚΕ, 
σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερό-
λη, LDL, HDL, τριγλυκερίδια, σίδηρος, 

φερριτίνη, βιταμίνη D (total), γενική ούρων, 
εκτίμηση αποτελεσμάτων.
• healthUp Men Advance (για άνδρες 
30-40 ετών): γενική αίματος, ΤΚΕ, σάκχα-
ρο, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερόλη, LDL, 
HDL, τριγλυκερίδια, σίδηρος, ουρικό οξύ 
αίματος, SGOT (ASAT), SGPT (ALT), γ-GT, 
βιταμίνη D (total), γενική ούρων, ηλεκτρο-
καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος 
F, οφθαλμολογική εξέταση, ΩΡΛ εξέταση, 
παθολογική εξέταση, εκτίμηση αποτελε-
σμάτων.
• healthUp Women Advance (για γυ-
ναίκες 30-40 ετών): γενική αίματος, ΤΚΕ, 
σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερόλη, 

LDL, HDL, τριγλυκερίδια, σίδη-
ρος, φερριτίνη, SGOT (ASAT), 

SGPT (ALT), γ-GT, βιταμίνη 
D (total), γενική ούρων, 
ηλεκτροκαρδιογρά-
φημα, ακτινογραφία 
θώρακος F, οφθαλμο-
λογική εξέταση, ΩΡΛ 
εξέταση, παθολογική 

εξέταση, εκτίμηση απο-
τελεσμάτων.

• healthUp Men Plus (για 
άνδρες 40 ετών και άνω): γενική 

αίματος, ΤΚΕ, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, 
χοληστερόλη, LDL, HDL, τριγλυκερίδια, 
σίδηρος, φερριτίνη, SGOT (ASAT), SGPT 
(ALT), γ-GT, κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, φώ-
σφορος, πρωτεΐνες ολικές, ουρικό οξύ, 
αλκαλική φωσφατάση, TSH, FT4, CRP, 
βιταμίνη D (total), γενική ούρων, PSA, ηλε-
κτροκαρδιογράφημα, δοκιμασία κοπώσε-
ων, ακτινογραφία θώρακος F, οφθαλμολο-
γική εξέταση, ΩΡΛ εξέταση, καρδιολογική 
εξέταση, εκτίμηση αποτελεσμάτων.
• healthUp Women Plus (για γυναίκες 
40 ετών και άνω): γενική αίματος, ΤΚΕ, 
σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερόλη, 
LDL, HDL, τριγλυκερίδια, σίδηρος, φερριτί-
νη, SGOT (ASAT), SGPT (ALT), γ-GT, κάλιο, 
νάτριο, ασβέστιο, φώσφορος, πρωτεΐνες 
ολικές, ουρικό οξύ, αλκαλική φωσφατά-
ση, TSH, FT4, CRP, βιταμίνη D (total), γενική 
ούρων, ηλεκτροκαρδιογράφημα, δοκιμα-
σία κοπώσεως, ακτινογραφία θώρακος F, 
μαστογραφία, τεστ ΠΑΠ, οφθαλμολογική 
εξέταση, ΩΡΛ εξέταση, καρδιολογική εξέ-
ταση, εκτίμηση αποτελεσμάτων.
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Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπά-
θειες μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ια-
τρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες εξελίξεις 
της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη χειρουρ-
γική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύ-
λιου Δίσκου.
 Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική 
διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και 
αναισθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θερα-
πευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή. 
Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθήσεις 
όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυ-
χενικό σύνδρομο. 

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



Η 
φωτογραφία με 
τον πρόεδρο της 
Τουρκίας, Ερντο-
γάν, και τον πρόε-
δρο του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου, 

Μισέλ, να κάθονται στις επιβλητικές πο-
λυθρόνες του προεδρικού μεγάρου στην 
Άγκυρα και της προέδρου της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, Φον ντερ Λάιεν, να ψά-
χνει αμήχανη τη θέση της για να κατα-
λήξει σε έναν καναπέ συνοψίζει τη δι-
πλωματική αδυναμία της Ε.Ε. αλλά και 
διαχρονικές πολιτικές επιλογές που περι-
ορίζουν τη δυναμικό της Ένωσης.

Η ικανοποίηση του Μισέλ
Η πρωτοβουλία του Ερντογάν να μειώ-
σει επιδεικτικά το διπλωματικό στάτους 
της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής είναι πρωτοφανής. Φωτογραφίες πα-
λαιότερων συναντήσεων μεταξύ των κο-
ρυφαίων εκπροσώπων των ευρωπαϊκών 
θεσμών και του προέδρου της Τουρκίας 
δείχνουν ότι οι συναντήσεις τους ήταν 
πάντα για τρεις. Στις Βρυξέλλες και στην 
Άγκυρα ο Ερντογάν καθόταν σε μια πολυ-

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι πολιτικές διαστάσεις του «πρωτοκόλλου» του Ερντογάν σε βάρος της Φον ντερ Λάιεν.

Η ταπείνωση της 
Φον ντερ Λάιεν από 
τον «σουλτάνο» 
ίσως συμβάλει στην 
αναγκαία γερμανική, 
ευρωπαϊκή αφύπνιση.

θρόνα στη μέση, με τους εκάστοτε προέ-
δρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να κάθονται σε 
δύο παρόμοιες πολυθρόνες δεξιά και αρι-
στερά του Τούρκου ηγέτη.
Ο Μισέλ δεν αντέδρασε στην προκλητική 
υποβάθμιση της Φον ντερ Λάιεν από τον 
Ερντογάν. Αντίθετα, φαίνεται να τη χά-
ρηκε προσωρινά, για να υποχρεωθεί στη 
συνέχεια σε διορθωτικές δηλώσεις.

Οι πολιτικοί παρατηρητές των Βρυξελλών 
εκτιμούν ότι Φον ντερ Λάιεν και Μισέλ 
δεν αποτελούν δίδυμο, όπως κατά το πα-
ρελθόν ο Γιούνκερ και ο Τουσκ. Έχουν 
μια δύσκολη προσωπική και πολιτική 
σχέση. Ο Μισέλ καλλιεργεί την εικόνα 
ότι έχει το προβάδισμα σε επίπεδο διπλω-
ματίας και επιρροής, κερδίζοντας έτσι πό-
ντους μεταξύ των ηγετών της Ε.Ε., στο Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο. Από το 2010, οπότε 
ξέσπασαν αλλεπάλληλες κρίσεις στην 
Ε.Ε., παρατηρείται μια μετατόπιση του 
πολιτικού κέντρου βάρους από τη θε-
σμική ευρωπαϊκή συνεργασία στη δια-
κρατική συνεργασία, την οποία εκφράζει 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Μετά την επιστροφή του στις Βρυξέλλες, 
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
υποχρεώθηκε σε διορθωτικές δηλώσεις, 
σε μια προσπάθεια να απαντήσει στις ε-
πικρίσεις ότι ανέχθηκε την πρόκληση Ερ-
ντογάν και άδειασε τη Φον ντερ Λάιεν. 
Στη σχετική δήλωσή του τονίζει: «Η επί-
σκεψή μας σηματοδότησε μια σημαντική 
στιγμή στη σύνθετη διαδικασία βελτίω-
σης των σχέσεων της Ε.Ε. με την Τουρκία. 
Ήταν το αποτέλεσμα προσεκτικής προε-

τοιμασίας και της διπλωματικής προεργα-
σίας που πραγματοποιήθηκε για πολλούς 
μήνες, για να επιστρέψει αυτή η χώρα σε 
μια εποικοδομητική προσέγγιση στις σχέ-
σεις της με την Ε.Ε.».
Ο Μισέλ συμπλήρωσε την πολιτική επι-
χειρηματολογία του καταλήγοντας ότι λυ-
πάται «διότι αυτή η κατάσταση επισκιάζει 
τη μεγάλη και επωφελή γεωπολιτική δου-
λειά που κάναμε μαζί στην Άγκυρα και της 
οποίας ελπίζω ότι η Ευρώπη θα καρπωθεί 
τα οφέλη».
Η επίσκεψη Μισέλ - Φον ντερ Λάιεν στην 
Άγκυρα θεωρήθηκε από πολλούς ευρω-
βουλευτές, μεταξύ των οποίων κι εγώ, 
λάθος μήνυμα προς την τουρκική πλευρά. 
Ο Ερντογάν συνεχίζει επιταχύνοντας σε 
λάθος δρόμο και η Ε.Ε. επιμένει σε μια 
«θετική ατζέντα», η οποία δεν έχει σχέση 
με την πολιτική και διεθνοπολιτική πραγ-
ματικότητα.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας έχει κάνει α-
πίθανα πράγματα το α΄ τρίμηνο του 2021, 
που δεν δικαιολογούν τέτοιου είδους ευ-
ρωπαϊκά ανοίγματα. Απέσυρε την Τουρ-
κία από τη διεθνή Σύμβαση της Κων-
σταντινούπολης για την προστασία των 
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www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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σε συνέχεια ανάλογων μειωτικών για την 
Ε.Ε. καταστάσεων στη διάρκεια της επί-
σκεψης Μπορέλ στη Μόσχα.
Σε μια σκληρή διεθνή πραγματικότητα, 
πολλοί ισχυροί παίκτες, από τον υπουργό 
Εξωτερικών της Ρωσίας μέχρι τον πρόε-
δρο της Τουρκίας, στέλνουν, ο καθένας 
με τον τρόπο του, το μήνυμα ότι δεν παίρ-
νουν ιδιαίτερα σοβαρά την Ε.Ε. στους υ-
πολογισμούς τους.
Κατά την άποψή μου, ο Σαρλ Μισέλ είναι 
το αποτέλεσμα μιας ευρωπαϊκής διαδικα-
σίας η οποία δείχνει σταθερή προτίμηση 
στα μικρά πολιτικά μεγέθη για τη θέση 
του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου.
Το αξίωμα του προέδρου του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου προέκυψε από τη Συν-
θήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε 
ισχύ το 2009.
Οι τότε ηγέτες της Ε.Ε. είχαν να επιλέξουν 
μεταξύ μιας ισχυρής προσωπικότητας που 

Ο Σαρλ Μισέλ πολιτικά ανεπαρκής 
και χωρίς κοινωνική αγωγή.

θα μετρούσε στην Ουάσινγκτον, στο Πε-
κίνο ή στη Μόσχα και ενός «αδιάφορου» 
πρώην πολιτικού ηγέτη, ο οποίος, όπως έ-
γραφαν ορισμένες εφημερίδες την εποχή 
εκείνη, θα… σερβίριζε καφέ στις συνόδους 
κορυφής.
Το Ηνωμένο Βασίλειο πρόβαλε από το 
2007 μια εξαιρετικά ισχυρή υποψηφιό-
τητα, τον πρώην πρωθυπουργό του Η-
νωμένου Βασιλείου και ηγέτη του Εργα-
τικού Κόμματος Τόνι Μπλερ. Η υποψη-
φιότητα του Μπλερ υποστηρίχθηκε στην 
αρχή από τον πρόεδρο της Γαλλίας Σαρ-
κοζί. Στη συνέχεια όμως ο Σαρκοζί απέ-
συρε την υποστήριξή του, πιεζόμενος από 
την καγκελάριο Μέρκελ. Η τελευταία, α-
μέσως μετά την εξασφάλιση της δεύτε-
ρης τετραετίας στην εξουσία, ανέπτυξε δι-
πλωματική επίθεση για να αφαιρέσει τον 
Μπλερ από τη λίστα των υποψηφίων για 
την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου.
Η υποψηφιότητα Μπλερ αντιμετώπιζε 
σοβαρά προβλήματα στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, αλλά και στο σύνολο της Ε.Ε.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσί-
ευσαν οι «Times» του Λονδίνου, την υπο-
ψηφιότητά του για την προεδρία του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου υποστήριζαν 31% 
των Βρετανών, ήταν αντίθετοι 31% και 
χωρίς γνώμη το 38%. Μια κλασική βρετα-
νική κατάσταση ευρωδιχασμού και ευρω-
αδιαφορίας ταυτόχρονα.
Οι Συντηρητικοί, οι οποίοι βρίσκονταν 
τότε στην αντιπολίτευση, ήταν κατά της υ-
ποψηφιότητας, όπως και οι Φιλελεύθεροι 
Δημοκράτες.
Ακόμη πιο σύνθετη ήταν η κατάσταση 
στην Ε.Ε. Πολλοί ηγέτες θεωρούσαν κα-

μένο χαρτί τον Μπλερ εξαιτίας του ρόλου 
που είχε παίξει στον πόλεμο του Ιράκ, 
όπου στήριξε δυναμικά τη γραμμή Μπους 
για ύπαρξη όπλων μαζικής καταστροφής 
που δικαιολογούσαν τη συμμαχική ει-
σβολή. Άλλοι θεωρούσαν αδιανόητο ο 
πρώτος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου να προέρχεται από ένα κράτος-
μέλος που δεν συμμετείχε στην Ευρω-
ζώνη, ούτε στη ζώνη Σένγκεν.
Οι αριστερόστροφοι Σοσιαλιστές ήταν κι 
αυτοί κατά του «δεξιόστροφου» Εργατι-
κού Τόνι Μπλερ, ενώ η κυριαρχία της κε-
ντροδεξιάς σε 20 από τις 27 κυβερνήσεις 
της Ε.Ε. έκανε ακόμη πιο δύσκολη την 
προώθηση ενός κεντροαριστερού ηγέτη.
Ανεξάρτητα από αυτούς τους υπολογι-
σμούς, το γεγονός είναι ότι ο Μπλερ ήταν 
πρωταγωνιστής της πολιτικής σε παγκό-
σμιο επίπεδο που θα μπορούσε να δώσει 
κύρος στο νέο αξίωμα, να ενισχύσει τη δι-
εθνή επιρροή της Ε.Ε. και να κάνει πιο 
δημιουργική τη σχέση της με το Ηνωμένο 
Βασίλειο.
Τελικά επικράτησε η λογική Μέρκελ 
για την επιλογή ενός αξιοπρεπούς, αλλά 
χωρίς ισχυρή προσωπικότητα και μεγάλη 
επιρροή πολιτικού γι’ αυτή τη θέση.
Οι επιλογές, όμως, έχουν πάντα ένα κό-
στος. Κατά την άποψή μου, ο παραγκωνι-
σμός του Τόνι Μπλερ ήταν ένας από τους 
βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στο 
Brexit. Με πρωτοβουλία Μέρκελ και τη 
συγκατάθεση Σαρκοζί εξουδετερώθηκε 
πολιτικά ο ισχυρότερος φιλοευρωπαίος 
πολιτικός του Ηνωμένου Βασιλείου, γε-
γονός που οδήγησε στην ανάπτυξη της 
δυναμικής του Brexit και στην επικρά-
τησή του στο δημοψήφισμα του Ιουνίου 
2016.

Από το πρόστιμο 
στην επικράτηση
Η σημασία των πολιτικών επιλογών στη 
διαμόρφωση των εξελίξεων φάνηκε από 
τη σταδιακή αλλαγή του ρόλου του Νάι-
τζελ Φάρατζ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο.
Ξεκίνησε ως ένας ταραχοποιός με τις υ-
περβολές του οποίου διασκέδαζαν οι πε-
ρισσότεροι ευρωβουλευτές, για να ανα-
δειχθεί, αξιοποιώντας τα λάθη και τις πα-
ραλείψεις της Ε.Ε., σε θριαμβευτή του 
Brexit.
Για τη θέση του πρώτου προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επελέγη ο κε-
ντροδεξιός πρώην πρωθυπουργός του 
Βελγίου Χέρμαν φαν Ρομπέι, μια διαφο-
ρετική εκδοχή του επίσης κεντροδεξιού 
Σαρλ Μισέλ.
Αναφερόμενος σε αυτόν στην Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Φε-
βρουάριο του 2010 ο Φάρατζ είπε: «Έχει 
το χάρισμα μιας πατσαβούρας και την εμ-

γυναικών από τη βία –κυρίως οικογενει-
ακή–, προώθησε την κήρυξη εκτός νόμου 
του φιλοκουρδικού κόμματος που εκπρο-
σωπείται στην τουρκική Βουλή, κλιμά-
κωσε τις διώξεις, συλλήψεις, φυλακίσεις, 
απολύσεις κάθε είδους αντιφρονούντων, 
ενώ συνεχίζει μια προκλητική εξωτερική 
πολιτική, εκτός του πλαισίου που υποτί-
θεται ότι υποστηρίζει η Ε.Ε. Σε αρκετές 
περιπτώσεις και εκτός του πλαισίου του 
ΝΑΤΟ.
Επομένως, δεν υπήρχε λόγος να βρεθούν 
τόσο γρήγορα και χωρίς προϋποθέσεις 
δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι των ευρωπα-
ϊκών θεσμών στην Άγκυρα. Αντίθετα, υ-
πήρχε κάθε λόγος να αντιδράσουν δυνα-
μικά –σε επίπεδο συμβολισμού, αλλά και 
ουσίας– σε οποιαδήποτε πρόκληση του 
Ερντογάν.
Ανεπαρκείς είναι οι εξηγήσεις του Μισέλ 
και σε ό,τι αφορά την προσωπική του 
στάση. Στη δήλωση που έκανε, τονίζει τα 
εξής: «Η αυστηρή ερμηνεία των κανόνων 
του πρωτοκόλλου από τις τουρκικές υπη-
ρεσίες προκάλεσε μια δυσάρεστη κατά-
σταση με τη διαφορετική, ακόμη και μει-
ωτική, μεταχείριση της προέδρου της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής. 
»Οι μερικές εικόνες που εμφανίστηκαν έ-
δωσαν την εντύπωση ότι ήμουν αναίσθη-
τος σε αυτή την κατάσταση. Τίποτα δεν α-
πέχει πιο πολύ από την πραγματικότητα, 
ούτε από τα βαθιά συναισθήματά μου. 
Ούτε, τέλος, από τις αρχές του σεβασμού, 
που μου φαίνονται απαραίτητες».
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου εκφράζει τη λύπη του για δύο λό-
γους: «Πρώτον, με την εντύπωση ότι 
ήμουν αδιάφορος για την αδεξιότητα του 
πρωτοκόλλου έναντι της Ούρσουλα. Και 
ακόμη περισσότερο επειδή έχω την τιμή 
να συμμετέχω σε αυτό το ευρωπαϊκό σχέ-
διο, στο οποίο δύο μεγάλοι θεσμοί από 
τους τέσσερις διευθύνονται από γυναί-
κες, την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και 
την Κριστίν Λαγκάρντ. Και επίσης είμαι 
υπερήφανος που μια γυναίκα, η πρώτη 
στην ιστορία, με αντικατέστησε ως πρω-
θυπουργό του Βελγίου».
Οι δικαιολογίες του Μισέλ δεν έπεισαν 
και έγινε στόχος σκληρής κριτικής για την 
αδιάφορη στάση του. Χαρακτηριστικό το 
σχόλιο της επικεφαλής της Σοσιαλιστικής 
Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ι-
σπανίδας Ιράτσε Γκαρσία Πέρες: «Πρώτα 
αποσύρονται από τη Σύμβαση της Κων-
σταντινούπολης και τώρα αφήνουν την 
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
χωρίς κάθισμα κατά τη διάρκεια επίσημης 
επίσκεψης. Είναι ντροπή!».

Προτίμηση στα μικρά μεγέθη
Το ευρωφιάσκο με την επίσκεψη Μισέλ 
- Φον ντερ Λάιεν στην Άγκυρα έρχεται 

Οι αλλεπάλληλες 
ευρωπαϊκές κρίσεις 
υποβαθμίζουν τη 
θεσμική συνεργασία 
σε όφελος της 
διακρατικής.



και τη διεθνή κοινή γνώμη: «Είμαι βαθιά 
ανήσυχη για το γεγονός ότι η Τουρκία α-
ποσύρθηκε από τη Σύμβαση της Κωνστα-
ντινούπολης. Πρόκειται για την προστα-
σία των γυναικών, την προστασία των παι-
διών, κατά της βίας και είναι σαφώς κακό 
σημάδι αυτή τη στιγμή. Τα θέματα που 
έχουν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
δεν είναι διαπραγματεύσιμα».
Η Φον ντερ Λάιεν προστάτευσε την αξιο-
πρέπειά της, έστειλε ένα μήνυμα υπέρ των 
γυναικών και των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, αλλά μέχρι εκεί.
Το γεγονός ότι ήταν επί 14 συνεχή χρόνια 
μέλος των υπουργικών συμβουλίων της 
Μέρκελ και πέρασε από τρία διαφορετικά 
υπουργεία με υπογραφή της καγκελαρίου 
αποκλείει οδυνηρές πολιτικές εκπλήξεις 
σε βάρος του Ερντογάν. Η καγκελάριος 
Μέρκελ δείχνει απεριόριστη κατανόηση 
στην πολιτική, στις υπερβολές, ακόμη και 
στις απρέπειες του Ερντογάν. Αυτό δε-
σμεύει αναπόφευκτα μια προσωπικότητα 
με την πολιτική διαδρομή και τις υποχρε-
ώσεις της Φον ντερ Λάιεν.
Η εικόνα μιας Ε.Ε. που ανέχεται την προ-
κλητική συμπεριφορά του Ερντογάν –ε-
ξαιτίας κυρίως οικονομικών και πολιτικών 
υπολογισμών της Γερμανίας– δεν προε-
τοιμάζει καλές ευρωπαϊκές εξελίξεις.
Ο Ερντογάν, πάντως, έχασε την ασυλία 
που είχε επί Τραμπ στις ΗΠΑ και είναι 
πολύ πιθανό να χάσει και την απεριόριστη 
ευρωπαϊκή κατανόηση που του εξασφαλί-
ζει η Μέρκελ στις βουλευτικές εκλογές 
που θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμ-
βριο του 2021 στη Γερμανία.
Ανερχόμενη πολιτική δύναμη στη Γερμα-

Οι Πράσινοι και ο Ζέντερ 
αποφασισμένοι να βάλουν τέλος 
στην απεριόριστη κατανόηση 
Μέρκελ προς Ερντογάν.

νία είναι οι Πράσινοι. Σύμφωνα με τις τε-
λευταίες δημοσκοπήσεις, βρίσκονται στη 
δεύτερη θέση με 23%. Κλείνουν την ψα-
λίδα από τους πρώτους Χριστιανοδημο-
κράτες, οι οποίοι έχουν πέσει στο 27% με 
τάση παραπέρα υποχώρησης, και έχουν 
αφήσει πολύ πίσω τους Σοσιαλδημοκρά-
τες, οι οποίοι έχουν σταθεροποιηθεί στο 
15%.
Είναι πολύ πιθανό οι Πράσινοι να συμμε-
τέχουν στον επόμενο κυβερνητικό συνα-
σπισμό. Στην περίπτωση μάλιστα που οι 
Χριστιανοδημοκράτες μείνουν εκτός κυ-
βέρνησης, ο επόμενος καγκελάριος θα 
είναι ηγετικό στέλεχος των Πρασίνων.
Οι Πράσινοι είναι αυστηροί στην αξιολό-
γηση του καθεστώτος Ερντογάν και έχουν 
εκφράσει την αντίθεσή τους στη συνέχιση 
των γερμανικών εξοπλιστικών προγραμ-
μάτων με τα οποία ενισχύεται η πολεμική 
μηχανή της Τουρκίας, ιδιαίτερα σε βάρος 
της Ελλάδας.
Και στο εσωτερικό της γερμανικής κε-
ντροδεξιάς αλλάζει ο συσχετισμός υπέρ 
εκείνων που θέλουν να επιβάλουν κά-
ποιους στοιχειώδεις κανόνες καλής πο-
λιτικής συμπεριφοράς στον Τούρκο πρό-
εδρο.
Στην ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος βρίσκεται ο πρωθυπουργός της 
Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, Άρμιν 
Λάσετ. Είναι στη γραμμή Μέρκελ σε ό,τι 
αφορά τις γερμανο-τουρκικές, ευρω-τουρ-
κικές σχέσεις, αλλά δεν δείχνει ικανός να 
διεκδικήσει με σοβαρές πιθανότητες επι-
τυχίας την καγκελαρία. Τα ποσοστά δη-
μοτικότητάς του υπολείπονται του εξαι-
ρετικά μειωμένου ποσοστού του Χριστια-

νοδημοκρατικού Κόμματος. Σύμφωνα με 
τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, μόλις 16%-
17% των ερωτηθέντων τον προτιμούν για 
καγκελάριο, ενώ οι δύο συμπρόεδροι των 
Πρασίνων καταγράφουν στην ίδια ερώ-
τηση ποσοστά 22%-23%.
Αντίθετα, ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας 
και ηγέτης της Χριστιανοκοινωνικής Έ-
νωσης, του βαυαρικού αδελφού κόμμα-
τος της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, 
Μάρκους Ζέντερ, θεωρείται ο καταλληλό-
τερος για τη θέση του καγκελαρίου από το 
38% των Γερμανών. Τα ποσοστά του είναι 
πολύ υψηλότερα των ποσοστών της Χρι-
στιανοδημοκρατικής-Χριστιανοκοινωνι-
κής Ένωσης. Αν η κεντροδεξιά ενδιαφέρε-
ται για τη θέση του καγκελαρίου, θα πρέ-
πει να επιλέξει τον Ζέντερ σε βάρος του 
Λάσετ. Ο μηχανισμός όμως του κόμματος, 
που ελέγχεται ακόμη από την καγκελά-
ριο Μέρκελ και τους συμμάχους της, δεν 
είναι βέβαιο ότι θα προσαρμοστεί στις ε-
πιθυμίες της ευρύτερης κοινής γνώμης.
Ο Ζέντερ, πάντως, είναι πολύ πιο αυστη-
ρός από τον Λάσετ σε ό,τι αφορά την αξι-
ολόγηση της πολιτικής του Ερντογάν και 
την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει 
η Ε.Ε. απέναντί του. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ, 
ένα άλλο σημαντικό στέλεχος της Χρι-
στιανοκοινωνικής Ένωσης της Βαυαρίας, 
ο οποίος είναι ταυτόχρονα επικεφαλής 
της Πολιτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, έχει ταχθεί δημόσια υπέρ 
του επίσημου τερματισμού των πολυετών 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρ-
κίας με την Ε.Ε.
Ο Ερντογάν, που σκηνοθέτησε την ταπεί-
νωση της Φον ντερ Λάιεν στην Άγκυρα 
για να ενισχύσει την εικόνα του ηγέτη 
που μπορεί να κάνει περίπου ό,τι θέλει 
χωρίς να υπάρχει σοβαρή ευρωπαϊκή α-
ντίδραση, μπορεί με τις υπερβολές του να 
συνέβαλε στις εξελίξεις που θέλει να απο-
φύγει.

φάνιση τραπεζικού υπαλληλίσκου».
Η παρέμβασή του αυτή του κόστισε πρό-
στιμο 2.980 ευρώ (δέκα ημερήσιες αποζη-
μιώσεις) με απόφαση του τότε προέδρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιέρζι 
Μπούζεκ.
Με το πέρασμα του χρόνου, ο Φάρατζ και 
το κόμμα του UKIP (Κόμμα για την Ανε-
ξαρτησία του Ηνωμένου Βασιλείου) ενί-
σχυσαν τη θέση τους στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά 
και σε παγκόσμιο επίπεδο, εφόσον ήταν 
φανερό ότι ο ακρωτηριασμός της Ε.Ε. 
μέσω του Brexit θα επηρέαζε και τον πα-
γκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων.
Η παρουσία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο ξεκίνησε το 2014, οπότε δεν πρό-
λαβα τις πιο «τρελές» παρεμβάσεις του 
Φάρατζ. Έζησα όμως τη σημαντικότερη 
από αυτές, στην Ολομέλεια του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2016, 
αμέσως μετά την επικράτηση του Brexit 
στο δημοψήφισμα.
Απευθυνόμενος στην Ολομέλεια του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου –η οποία συνε-
δρίασε εκτάκτως υπό το σοκ του αποτελέ-
σματος του δημοψηφίσματος– συνόψισε 
τις πολιτικές του θέσεις ως εξής: «Πολλοί 
από εσάς γελούσατε μαζί μου πριν από 17 
χρόνια, όταν πρωτοήρθα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και ανακοίνωσα ότι θα ξεκι-
νήσω καμπάνια για την αποχώρηση της 
χώρας μου από την Ε.Ε. Σήμερα δεν γε-
λάτε. Το ευρωπαϊκό πολιτικό εγχείρημα 
στο οποίο συμμετέχετε βρίσκεται σε άρ-
νηση». Κατέληξε προειδοποιώντας μας 
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το πρώτο 
κράτος-μέλος που αποχωρεί από την Ε.Ε., 
αλλά δεν θα είναι το τελευταίο.
Παρατηρώντας τη φωτογραφία του Ερ-
ντογάν με τον Μισέλ και τη Φον ντερ 
Λάιεν αναρωτιέμαι αν τελικά θα φτά-
σουμε στις νέες αποχωρήσεις που προέ-
βλεψε ο θανάσιμος εχθρός της Ε.Ε., Φά-
ρατζ. Όπως το λάθος του αποκλεισμού του 
Τόνι Μπλερ από τη λίστα των υποψηφίων 
για τη θέση του προέδρου του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου πληρώθηκε ακριβά από 
την Ε.Ε., έτσι και τα σημερινά λάθη –ένα 
από τα οποία είναι η επίσκεψη Μισέλ - 
Φον ντερ Λάιεν στην Τουρκία– μπορεί να 
κοστίσουν ακριβά στο μέλλον.
Όλα έχουν τη σημασία τους. Το κακό είναι 
ότι για διάφορους λόγους δεν την αναγνω-
ρίζουμε έγκαιρα.

Τα όρια της Φον ντερ Λάιεν
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη 
θέση στην Άγκυρα. Διατήρησε όμως την 
ψυχραιμία της και έκανε δηλώσεις στα 
ΜΜΕ, φέρνοντας από την πλευρά της 
σε αρκετά δύσκολη θέση τον Ερντογάν. 
Όπως είπε, απευθυνόμενη στην τουρκική 
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ανάλυση

Η Μέρκελ άδειασε 
τον Μπλερ σε όφελος 
του Φαν Ρομπέι, 
συμβάλλοντας έτσι 
στη δυναμική του 
Brexit.



Οι μικροοργανισμοί, το περιβάλλον  
και οι βιογεωχημικοί κύκλοι  
των στοιχείων της φύσηςΤΗΣ ΑΜΑΛΊΑΣ  

Δ. ΚΑΡΑΓΚΟΎΝΗ*

Η 
έννοια «περιβάλλον» 
στον τομέα της Βιολογίας 
ορίζεται ως το σύνολο 
των εξωτερικών συν-
θηκών που επηρεάζουν 
έναν οργανισμό ή μια 

ομάδα οργανισμών. Ένα φυσικό περιβάλ-
λον όπως είναι το έδαφος, οι λίμνες, οι πο-
ταμοί, οι ωκεανοί, οι επιφάνειες του βυθού 
των ωκεανών, συμπεριλαμβανομένων 
των μικροοργανισμών, έχουν κοινά δομι-
κά χαρακτηριστικά. Αν και είναι γνωστό και 
εύπεπτο ότι οι ζώντες οργανισμοί παίζουν 
σημαντικό ρόλο στα φυσικά οικοσυστήμα-
τα, σήμερα ξέρουμε ότι τον σημαντικότερο 
ρόλο παίζουν οι μικροοργανισμοί μέσω της 
ανακύκλωσης των στοιχείων της φύσης.
Οι δεξαμενές των βασικότερων στοιχείων 
της φύσης που συμμετέχουν στα βιολογι-
κά μόρια των ζώντων οργανισμών, όπως 
ο άνθρακας, το υδρογόνο, το οξυγόνο, το 
άζωτο, το θείο, ο φωσφόρος, ο σίδηρος και 
άλλα στοιχεία, ανακυκλώνονται μέσω των 
διαφόρων μικροοργανισμών μετατρεπό-
μενα από τη μια χημική ένωση στην άλλη, 
ώστε να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά, 
με αποτέλεσμα αυτές οι δεξαμενές να πα-
ραμένουν σχετικά σταθερές σε παγκόσμια 
κλίμακα.
Ο βασικότερος κύκλος είναι εκείνος του 
άνθρακα (C-). Ξεκινά από τη φωτοσύνθεση, 
όπου η δέσμευση του διοξειδίου του άνθρα-
κα της ατμόσφαιρας από τα κυανοβακτήρια, 

τα χλωροβακτήρια, τα θειοροδοβακτήρια, 
τα πράσινα φύκη και τα φυτά, μαζί με το 
νερό δίνουν το λεγόμενο οργανικό υλικό, 
το οποίο χρησιμοποιείται από τα φυτοφάγα 
ζώα ως τροφή. Ο θάνατος και οι εκκρίσεις 
των φυτοφάγων στη συνέχεια δίνουν νεκρή 
βαριά οργανική ύλη, η οποία με τους σα-
προφυτικούς μικροοργανισμούς (μύκητες 
και βακτήρια) απελευθερώνει ανόργανο 
άνθρακα (διοξείδιο του άνθρακα) στην 
ατμόσφαιρα για να κλείσει ο κύκλος. Μέσα 
σε αυτόν τον κύκλο οι αναερόβιες ζυμώ-
σεις των μικροοργανισμών θα δώσουν 
καθαρό υδρογόνο, το οποίο θα χρησιμο-
ποιηθεί από το Clostridium thermoace-
ticum και Acetobacterium woodii για να 
μετατραπεί σε οξικό οξύ, ενώ με τη δράση 
των μεθανοβακτηρίων (Methanosarcina 
και Methanobacillus, καθώς και άλλων 
που ανήκουν στους αρχαίους προκαρυω-
τικούς οργανισμούς) παράγεται το μεθάνιο, 
το οποίο είναι πηγή ενέργειας. Σε αυτόν τον 
κύκλο ανήκει και η μικροβιακή διάσπαση 
των κυτταρινών, ημικυτταρινών και λιγνί-
νης, διεργασίες που μας δίνουν ωφέλιμα 
προϊόντα, όπως οι φαινόλες, τα αρωματικά 
οξέα και οι αρωματικές αλκοόλες.
Το υδρογόνο (H2) που παράγεται από τον 
κύκλο του άνθρακα μαζί με εκείνο που 
παράγεται από τους ωκεανούς αντιδρά με 
το οξυγόνο της ατμόσφαιρας και δημιουρ-
γούν το πολύτιμο για όλους τους οργανι-
σμούς νερό. Το νερό είναι και η δεξαμενή 

του υδρογόνου. Την αντίδραση δημιουργί-
ας του νερού τη διεξάγουν χημειολιθοτρο-
φικά οξυγενή βακτήρια.
Η δεξαμενή του οξυγόνου (O2) της ατμό-
σφαιρας είναι η βασικότερη για τη ζωή. 
Η ποσότητα ύπαρξης του οξυγόνου στα 
βιολογικά συστήματα διαφέρει και η εξά-
ντλησή του στο περιβάλλον δημιουργεί δυ-
σάρεστες για τους οργανισμούς συνθήκες, 
μειώνοντας βασικές λειτουργίες, όπως η 
φωτοσύνθεση και η αναπνοή.
Το στοιχείο άζωτο (Ν2) είναι από τα βασι-
κότερα μετά τον άνθρακα, το υδρογόνο 
και το οξυγόνο, που είναι απαραίτητα για 
τη σύσταση των μακρομορίων της ζωής. 
Το άζωτο υπάρχει ως αμμωνία, νιτρικά ή 
νιτρώδη άλατα και το μοριακό ατμοσφαιρι-
κό άζωτο. Δέσμευση του μοριακού αζώ-
του από την ατμόσφαιρα γίνεται από πάρα 
πολλές ομάδες μικροοργανισμών, μέσω 
των οποίων στη συνέχεια διοχετεύεται σε 
διάφορα οικοσυστήματα. Για παράδειγμα, 
τα κυανοβακτήρια Anabaena και Oscilla-
toria το διοχετεύουν στα γλυκά νερά των 
λιμνών και στα νερά των θαλασσών, ενώ 
τα βακτήρια του γένους Rhizobium και 
Bradyrhizobium, επειδή ζουν συμβιωτικά 
με τα φυτά της οικογένειας των ψυχανθών, 
εμπλουτίζουν αυτά τα φυτά με το απαραί-
τητο άζωτο. Το ίδιο κάνει και το βακτήριο 
Frankia, ενώ το Azolla, που ζει στο νερό, 
βοηθάει με αυτόν τον τρόπο τις καλλιέργει-
ες του ρυζιού. Στα εδαφικά οικοσυστήματα 

το γένος Nitrosomonas μετατρέπει την αμ-
μωνία σε νιτρώδη άλατα και το Nitrobacter 
τα νιτρώδη σε νιτρικά άλατα. Όλες αυτές οι 
χημικές πορείες είναι χρήσιμες, γιατί κάθε 
είδος οργανισμού απαιτεί το άζωτο σε δι-
αφορετική μορφή. Μια ποικιλία αναερόβι-
ων βακτηρίων Alcaligenes, Enterobacter, 
Bacillus, Staphylococcus κ.ά. ανάγουν τα 
νιτρικά σε νιτρώδη. Τέλος, για να κλείσει 
ο κύκλος μετατρέποντας τα νιτρώδη σε 
μοριακό άζωτο το οποίο θα φύγει προς την 
ατμόσφαιρα, θα δράσουν τα απονιτροποιά 
γένη, όπως τα Pseudomonas, Alcaligenes, 
Rhodopseudomonas κ.ά.
H δεξαμενή των ενώσεων του θείου (S0) 
είναι κυρίως τα θαλάσσια οικοσυστήματα. 
Φυτά, φύκη και πολλοί ετερότροφοι μικρο-
οργανισμοί αφομοιώνουν θείο και θειικές 
ενώσεις. Όταν τα θειικά άλατα μετατρα-
πούν σε θειώδη, προσφέρουν στη δημι-
ουργία των βασικών αμινοξέων, όπως η 
κυστεΐνη, μεθειονίνη, και κάποιων σουλ-
φυδρυλικών ομάδων απαραίτητων για τις 
πρωτεΐνες και τα ένζυμα. Τα γένη των βα-
κτηρίων Thioploca, Thiothrix και Thermo-
thrix υπηρετούν ένα πολύ σημαντικό έργο, 
οξειδώνοντας το τοξικό υδρόθειο σε νερό. 
Μέλη του γένους Sulfolobus οξειδώνουν 
το θείο στα θερμά και όξινα περιβάλλοντα 
και βοηθούν στην παραγωγή της απαραί-
τητης για την εκεί ζωή ενέργειας.
Ο φωσφόρος (P3) δεν είναι ένα ευρέως 
διαδεδομένο στοιχείο της φύσης, είναι 
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όμως βασικό συστατικό όλων των ζώντων 
οργανισμών υπό μορφή φωσφορικών 
εστέρων και νουκλεϊκών οξέων, αποτελεί 
δε σημαντικό στοιχείο του ενεργειακού μο-
ρίου ATP. Μικρές ανακυκλούμενες, μέσω 
μικροβιακών ζυμώσεων, δεξαμενές φω-
σφόρου στη φύση βρίσκονται στα εδαφικά 
και υδάτινα οικοσυστήματα, καθώς και 
στους ζώντες και νεκρούς οργανισμούς. 
Ο φωσφόρος προσλαμβάνεται από το 
φυτοπλαγκτόν, για να φτάσει στα ανώτερα 
επίπεδα της τροφικής αλυσίδας. Ένα ικα-
νό μέρος του φωσφόρου αποθηκεύεται 
στα ιζήματα. Στην ανακύκλωση του φω-
σφόρου βοηθούν βακτήρια του γένους 
Nitrosomonas και Thiobacillus, καθώς και 
στελέχη μυκήτων.
Μόνο μικρές ποσότητες σιδήρου (Fe+2, 
Fe+3) είναι διαθέσιμες για βιογεωχημική 
ανακύκλωση, η οποία γίνεται μέσω οξει-
δοαναγωγικών αντιδράσεων. Ο σίδηρος 
συμβάλλει στα βιολογικά συστήματα ως 
απαραίτητος συμπαράγοντας των εν-
ζύμων. Τα σιδηροβακτήρια Gallionella, 
Metallogenium, Siderocapsa και Sidero-
coccus, θεωρήθηκαν σε κάποια φάση από 
τη NASA πιθανοί αποικιστές και πρώτοι 
κάτοικοι του πλανήτη Άρη. Ο κύκλος του 
σιδήρου δεν είναι απόλυτα μελετημένος, 
αφού δεν έχει κατορθωθεί να μελετηθεί η 
φυσιολογία των σιδηροβακτηρίων σε κα-
θαρή εργαστηριακή καλλιέργεια.
Το στοιχείο μαγγάνιο (Mn2+) είναι βασικό για 
τα φυτά, ζώα και μικροοργανισμούς και έχει 
βρεθεί να έχει σχέση με τη σύνθεση του 
ενεργειακού μορίου ATP. Σημαντικά βακτή-
ρια του κύκλου αυτού είναι τα Leptothix, Ar-
throbacter, Metallogenium, Geobacter κ.ά.
Το ασβέστιο (Ca+2) είναι ένα σημαντικό στοι-
χείο του κυτοπλάσματος, το οποίο απαιτείται 
για τη λειτουργία των ενζύμων και σταθερο-
ποιεί βασικά συστατικά του κυτταρικού τοι-
χώματος. Τα ιόντα του ασβεστίου μαζί με το 
διοξείδιο του άνθρακα μέσω μικροβιακής 

ζύμωσης παράγουν το ευδιάλυτο δικαρβο-
νικό ασβέστιο και στη συνέχεια αυτό μετα-
τρέπεται στο αδιάλυτο στο νερό καρβονικό 
ασβέστιο. Το τελευταίο υφίσταται καθίζηση 
στο θαλάσσιο οικοσύστημα, με αποτέλεσμα 
τον σχηματισμό των κοραλλίων.
Από τους βασικούς κύκλους των στοιχείων 
της φύσης ο τελευταίος είναι εκείνος του 
υδραργύρου. Ο υδράργυρος ανήκει στα βα-
ρέα μέταλλα, είναι τοξικός και γίνεται τοξικό-
τερος όταν μεθυλιώνεται μέσω της δράσης 
συγκεκριμένων βακτηρίων, με αποτέλεσμα 
στα θαλάσσια οικοσυστήματα να προσρο-
φάται από τα οστρακοειδή και τα ψάρια που 
διηθούν το νερό, γεγονός που οδηγεί τη με-
ταφορά του στον ανθρώπινο οργανισμό.
Προφανώς δεν είναι δυνατόν να συγκρα-
τήσει κανείς το ονόματα των μικροβιακών 
ομάδων που ανακυκλώνουν τα βασικά 
στοιχεία της φύσης. Αυτό όμως που απαιτεί-
ται να ξέρει, και φαίνεται από τα παραπάνω, 
είναι η τεράστια ποικιλομορφία των μικρο-
οργανισμών που διατελούν ένα απέραντο 
συνεχές έργο στα διάφορα οικοσυστήματα 
και μέσω των οποίων οι ανώτεροι οργα-
νισμοί φυτά, ζώα και άνθρωποι βρίσκουν 
έτοιμες πολλές και διαφορετικές ενώσεις 
και συμπληρώματα της τροφής τους.
Έγινε προσπάθεια περιγραφής των βιο-
γεωχημικών κύκλων των περισσοτέρων 
από τα σημαντικά στοιχεία της φύσης πολύ 
περιληπτικά.
Ένα είναι το συμπέρασμα: Χωρίς τους μι-
κροοργανισμούς δεν θα υπήρχε ζωή στον 
πλανήτη μας.

*Η Αμαλία Δ. Καραγκούνη είναι ομότιμη 
καθηγήτρια Μικροβιολογίας στο Τμήμα 
Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
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Το Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντι-
νούπολης και τα Εκπαιδευτήρια Ε. 
Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης πραγ-

ματοποιούν την 1η Διεθνή Μαθητική Συ-
νάντηση Λογοτεχνίας, με θέμα «Η λογο-
τεχνία αλλιώς», που θα πραγματοποιηθεί 
διαδικτυακά την Πέμπτη 15 και την Παρα-
σκευή 16 Απριλίου 2021, υπό την αιγίδα 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Λόγω των έκτακτων συνθηκών δεν μπο-
ρέσαμε να πραγματοποιήσουμε το 8ο Δι-
εθνές Μαθητικό Συνέδριο Λογοτεχνίας, 
με θέμα «Γιάννης Ρίτσος. Ο ποιητής της 
Ρωμιοσύνης», την άνοιξη του 2020, όπως 
κάθε χρόνο από την άνοιξη του 2012.
Αποφασίσαμε όμως να κρατήσουμε την 
επαφή έστω διαδικτυακά και να πραγ-
ματοποιήσουμε την 1η Διεθνή Μαθητική 
Συνάντηση Λογοτεχνίας μέχρι να συναντη-
θούμε πάλι έναν χρόνο μετά, την άνοιξη 
του 2022, στην Πόλη.
Εξάλλου και το Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο 
Λογοτεχνίας, που πραγματοποιείται με επι-
τυχία από το 2012, αποτελεί μια πρόταση 
διδασκαλίας και προώθησης της λογοτε-
χνίας, μια πρόταση καινοτόμα, ευφάνταστη 
και πρωτοποριακή.
Η 1η Διεθνής Μαθητική Συνάντηση Λογο-
τεχνίας απευθύνεται σε μαθητές λυκείου 
και εκπαιδευτικούς της Ελλάδας, της Κων-
σταντινούπολης, της Ίμβρου, της Λευκωσί-
ας, της Νέας Υόρκης, της Αμερικής. Πραγ-
ματοποιείται φέτος με τη συμμετοχή 170 
μαθητών από 22 σχολεία, 46 εκπαιδευτι-
κών και 50 εκλεκτών εκπροσώπων των 
γραμμάτων και των τεχνών. Ταυτόχρονα 
μεταδίδεται ζωντανά μέσω της πλατφόρ-
μας www.livemedia.gr για όσους επιθυ-
μούν να την παρακολουθήσουν, μικρούς 
και μεγάλους φίλους της λογοτεχνίας.
Το σημαντικό αλλά και πρωτότυπο εί-
ναι ότι πρώτη φορά συναντιούνται για να 
συζητήσουν για τη λογοτεχνία μαθητές, 
εκπαιδευτικοί, καθηγητές πανεπιστημίου, 
συγγραφείς, καλλιτέχνες. Για να συζητή-
σουν για τη λογοτεχνία που επιθυμούν, για 
τη λογοτεχνία που ονειρεύονται.
Η Συνάντησή μας στόχο έχει τη διατήρηση 
της επαφής, την επικοινωνία, την ανταλλα-
γή απόψεων, τη δημιουργική συνεργασία 
μαθητών και εκπαιδευτικών με εκλεκτούς 
εκπροσώπους των γραμμάτων και των τε-
χνών.
Την εποχή της πανδημίας επιθυμούμε να 
δώσουμε βήμα στους μαθητές, να ακού-
σουμε τις απόψεις τους και τις προτάσεις 
τους. Θέλουμε να μιλήσουν ελεύθερα γι’ 
αυτά που τους προβληματίζουν αλλά και γι’ 
αυτά που επιθυμούν.
Τα Διεθνή Μαθητικά Συνέδρια Λογοτεχνίας, 
που πραγματοποιούνται τα τελευταία εννέα 
χρόνια, σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια 
Ε. Μαντουλίδη, υπό την αιγίδα του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου, με την επιμέλεια 

της συζύγου μου, Άσπας Χασιώτη, γενικής 
διευθύντριας των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μα-
ντουλίδη, και με τη συμμετοχή μαθητών και 
εκπαιδευτικών από 25 σχολεία της Ελλάδας, 
της Αφρικής, της Αμερικής, της Λευκωσίας 
και της Πόλης, καθώς και εκλεκτών εκπρο-
σώπων των γραμμάτων και των τεχνών, 
αποκτούν χρόνο με τον χρόνο ξεχωριστή 
αίγλη και αποτελούν ένα μοναδικό γεγονός 
για τα γράμματα και τις τέχνες. Ο Οικουμε-
νικός Πατριάρχης, που κηρύττει κάθε χρόνο 
την έναρξη, κάνει λόγο για μια σπουδαία 
πρωτοβουλία που «φέρει και πάλι εδώ, 
στην κοιτίδα της παιδείας, ως χελιδόνια κο-
μίζοντα την άνοιξη, μαθητές και μαθήτριες 
απ’ όλο τον κόσμο».
Τα συνέδρια έχουν πολλαπλή αξία, κα-
θώς δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές 
να γνωρίσουν και να μελετήσουν το έργο 
μεγάλων Ελλήνων δημιουργών, να συ-
νεργαστούν μεταξύ τους αλλά και με ση-
μαντικούς εκπροσώπους της επιστήμης 
και της τέχνης και, τέλος, να γνωρίσουν 
την Ιστορία τους, να κοινωνήσουν στα νά-
ματα της παράδοσής τους, να γευτούν τη 
ρωμαίικη φιλοξενία, να αναγνωρίσουν την 
αξία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, να 
επισκεφτούν τις ρωμαίικες κοινότητες, τις 
εκκλησίες, τα σχολεία, τα βυζαντινά μνη-
μεία, και κοινωνήσουν τις ομορφιές της 
Πόλης των πόλεων.
Στο πλαίσιο των συνεδρίων πραγματοποι-
ούνται εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές 
παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, εκδό-
σεις, καθώς και η αναβίωση του Ζωγρά-
φειου Αγώνα, που διοργανωνόταν από τον 
Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινούπολης.
Στο Ζωγράφειο Λύκειο πιστεύουμε στη 
δύναμη του πολιτισμού. Ένα σχολείο που 
σέβεται το όνομά του οφείλει να προσφέ-
ρει στους μαθητές του γνώσεις και καλλι-
έργεια. Να ανιχνεύει τις κλίσεις τους και τα 
ενδιαφέροντά τους, να διευρύνει τους ορί-
ζοντές τους, να προκαλεί τις ευαισθησίες 
τους, να τους προσφέρει το καλύτερο.
Οι εκδηλώσεις αυτές, τέλος, στοχεύουν 
και στο να κάνουν το σχολείο μας γνωστό 
στον κόσμο, να κάνουν περήφανους τους 
αποφοίτους του που βρίσκονται σε όλα τα 
μήκη και τα πλάτη της γης, να κεντρίσουν το 
ενδιαφέρον και να προκαλέσουν τη συγκί-
νηση των φίλων του Ζωγραφείου, χάρη στη 
στήριξη των οποίων νιώθουμε δυνατοί και 
συνεχίζουμε.
Μπορεί να είμαστε λίγοι όσοι απομείναμε 
στην Πόλη, αλλά νιώθουμε αμέτρητοι. Πι-
στεύουμε ότι και οι λίγοι αξίζουν το καλύ-
τερο και συνεχίζουμε με νεανικό φρόνημα 
να ατενίζουμε το αύριο και να ελπίζουμε σε 
καλύτερες μέρες. Συνεχίζουμε να ρίχνουμε 
το δικό μας λάδι καθημερινά στο καντήλι του 
Φαναρίου. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι το 
δέντρο της Ρωμιοσύνης έχει βαθιές ρίζες και 
δεν μπορεί να το νικήσει κανένας άνεμος.

TΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ, 
διευθυντή του Ζωγραφείου Λυκείου της Κωνσταντινούπολης
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FUTURE N.O.W. ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ
Ένα νέο θεατρικό φεστιβάλ γεννιέται στη 
Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το FUTURE 
N.O.W., και θα είναι διαθέσιμο στο 
YouTube Channel του Ιδρύματος. Καθώς 
οι παραγωγές δεν μπόρεσαν να παρουσια-
στούν με ζωντανό κοινό, παρουσιάζονται ως 
ένα νέο είδος που φλερτάρει με τον κινημα-
τογράφο. Βραβευμένοι κινηματογραφιστές 
της νεότερης γενιάς επιστρατεύτηκαν και, 
σε συνεργασία με τους τέσσερις σκηνοθέ-
τες του φεστιβάλ, δημιούργησαν εκδοχές 
ειδικά σχεδιασμένες για το ψηφιακό 
περιβάλλον:
• Ηλίας Αδάμ, «We are in the army now», 
10/04
• Βίκυ Κυριακουλάκου, «Η τέχνη του 
πολέμου», 11/04
• Δημήτρης Μπαμπίλης, «Babybird 
Babybird», 17/04
• Εύα Γιαννακοπούλου, «Kin Baby», 18/04

«ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ» 
ΣΤΗΝ ΕΡΤ2
Η Μαρίνα και ο Ορλάντο είναι ερωτευμένοι 
και σχεδιάζουν να περάσουν το υπόλοιπο της 
ζωής τους μαζί. Δυστυχώς, όμως, ο Ορλάντο 
πεθαίνει ξαφνικά και η Μαρίνα έρχεται 
αντιμέτωπη με την οικογένειά του, όπου 
αντιμετωπίζει όχι μόνο την απροθυμία τους 
να τη συμπεριλάβουν στο πένθος αλλά και 
την καχυποψία τους σχετικά με τις συνθήκες 
κατά τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν. Η 
Μαρίνα είναι τρανσέξουαλ και η ταινία αυτή 
είναι η ιστορία του αγώνα της για το δικαίωμα 
να είναι ο εαυτός της.
Σκηνοθεσία: Σεμπαστιάν Λέλιο
Παίζουν: Ντανιέλα Βέγκα, Φρανσίσκο Ρέγι-
ες, Λούις Νιέκο, Αλίν Κιούπενχαϊμ, Αμπάρο 
Νογκουέρα
Τετάρτη 14/04, στις 22:00.

ΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΜΑΝΗ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ
Η Ματούλα Ζαμάνη μάς προσκαλεί σε μια 
live stream συναυλία από το λιμάνι της 
Αμοργού. Όπως λέει η ίδια: «Σε ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο και σκοτεινό τοπίο, το όνειρο 
και η αγάπη για τη φύση μάς βοηθάν να 
αντιμετωπίζουμε και να μικροαπολαμβάνου-
με την πραγματικότητα. Ψάχνοντας για μια 
χαραμάδα φως, η «Ιδέα-Όνειρο» που μου 
καρφώθηκε στην καρδιά και το μυαλό ήταν 
μια συναυλία στη θάλασσα. Εδώ, στην Αμορ-
γό. Και να που γίνεται… Με τους Πλάνητες 
αρωγούς, τη δύναμη του Ασφοντυλίτη και του 
αμοργιανού φλασκόμηλου, και άπειρη βοή-
θεια και στήριξη πολλών, θα κάνουμε απαλό 
πέρασμα στον ψηφιακό σας κόσμο. Την 
Κυριακή, 11 Απριλίου, στις 19:30 ακριβώς, με 
τα χρώματα του δειλινού να μας δροσίζουν, 
θα ’ρθουμε ένα τσικ πιο κοντά».

«THE IMPOSSIBLE»     ΣΤΟ STAR

Η Μαρία, ο Χένρι και τα τρία 
ανήλικα παιδιά τους φτάνουν 
στην Ταϊλάνδη για να απολαύ-

σουν τις χειμερινές διακοπές τους. Την 
26η Δεκεμβρίου κι ενώ η οικογένεια 
απολαμβάνει ένα ηλιόλουστο πρωινό 
στην πισίνα του ξενοδοχείου τους, ένας 
τρομακτικός θόρυβος αναδύεται από τα 
έγκατα της γης. Δευτερόλεπτα αργότερα, 
το τσουνάμι θα σαρώσει τα πάντα στο πέ-
ρασμά του, δημιουργώντας έναν γολγοθά 
για χιλιάδες ανυποψίαστους ανθρώπους. 
Ο Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα σκηνοθετεί 
μια συγκλονιστική ιστορία, βασισμένη 
σε πραγματικά γεγονότα από το φονικό 
τσουνάμι της 26ης Δεκεμβρίου 2004. Η 
ταινία βασίζεται στις μαρτυρίες της οικο-
γένειας Μπελόν, η οποία έζησε σε πλήρη 
έκταση τον υδάτινο εφιάλτη.
Παίζουν: Γιούαν Μακ Γκρέγκορ, Ναόμι 
Γουότς, Τζέραλντιν Τσάπλιν, Τομ Χό-
λαντ
Σάββατο 10/4, στη 01:45.



  NTEΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Μ
άθαμε πια με τον πιο επώδυνο τρόπο πως η καλή μας υγεία είναι 
συνυφασμένη με εκείνη του πλανήτη μας. Μετά τις καταστροφι-
κές δασικές πυρκαγιές του περασμένου έτους και τη συνεχιζό-
μενη πανδημία του Covid-19 αυτό πια είναι αδιαμφισβήτητο.
«Οι πανδημίες ξεκινούν σχεδόν πάντα με τη μετάδοση ενός ζω-

ικού παθογόνου σε έναν άνθρωπο» γράφει ο βιολόγος Νέιθαν Γουλφ στην ει-
σαγωγή του βιβλίου «The Viral Storm». Η φετινή χρονιά ήταν, περισσότερο από 
άλλες, η απόδειξη αυτού του γεγονότος.
Δεν ήταν η μόνη. Το 1996 η Μεγάλη Βρετανία βίωσε μία από τις μεγαλύτερες κρί-
σεις δημόσιας υγείας. Η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια, μια νευροεκφυλιστική 
νόσος, άρχισε να κάνει την εμφάνισή της σε βοοειδή τη δεκαετία του 1970. Κύρια 
αιτία ήταν η χρήση κρέατος και οστών αγελάδων (ΜΒΜ), ορισμένες φορές μολυ-
σμένων, σε ζωοτροφές. Περισσότερα από 100.000 βοοειδή επιβεβαιώθηκαν ως 
φορείς, για να ακολουθήσουν δεκάδες θάνατοι ανθρώπων. Το 1997 ήρθαμε αντι-
μέτωποι με τη γρίπη των πτηνών (Η5Ν1), που εξακολουθεί να μολύνει και να σκο-
τώνει εκατοντάδες ανθρώπους, με περισσότερα από 800 κρούσματα και 400 θα-
νάτους να έχουν καταγραφεί μεταξύ του 2003 και του 2019, και μεταδίδεται από 
μολυσμένα, ζωντανά ή νεκρά, πουλερικά ή μολυσμένα περιβάλλοντα, όπως οι α-
γορές ζωντανών πτηνών. Η γρίπη των πτηνών (Η7Ν7), το 2003, εξαπλώθηκε στην 
Ολλανδία σε περισσότερες από 250 φάρμες πουλερικών και στο 1/4 των πουλε-
ρικών της χώρας (περίπου 30 εκατομμύρια ζώα), τα οποία στη συνέχεια θανατώ-
θηκαν.
Η γρίπη των χοίρων (Η1Ν1), το 2009, υπολογίζεται πως ευθύνεται για 151.700 με 
575.000 θανάτους, ενώ οι έρευνες έχουν δείξει ότι η ανάπτυξη του ιού υποβοηθή-
θηκε από τις εξαγωγές ζωντανών γουρουνιών μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού.
Ο SARS, το 2002, είχε θνησιμότητα 10%-11% και στέρησε τη ζωή σε 800 άτομα, 
ενώ χιλιάδες οικόσιτα ζώα θανατώθηκαν. Πιστεύεται ότι ξεκίνησε από τις νυχτε-
ρίδες, πριν μεταδοθεί στους ανθρώπους μέσω ενδιάμεσου είδους που λειτούρ-
γησε ως ξενιστής.
Σαρωτικοί ιοί, όλες ζωονόσοι.
Σύμφωνα με την Greenpeace Ελλάδας: «Γνωρίζουμε ήδη ότι η υποβάθμιση της 
βιοποικιλότητας και η καταστροφή φυσικών οικοτόπων, όπως τα δάση, ευνοούν 
την εμφάνιση και εξάπλωση ζωονόσων. Γνωρίζουμε επίσης ότι η αποδάσωση 
συμβάλλει στην ανάπτυξη ασθενειών όπως η ελονοσία και ο Έμπολα. Η κύρια 
αιτία αποδάσωσης είναι η επέκταση των κτηνοτροφικών και γεωργικών δραστη-
ριοτήτων. Δάση τεράστιας σημασίας για τη βιοποικιλότητα και την οικολογική ι-
σορροπία αποψιλώνονται, κυρίως με σκοπό να μετατραπούν σε βοσκοτόπια (για 
βοοειδή). Σήμερα εκτιμάται ότι το 80% της αποψίλωσης των δασών που πραγμα-
τοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την επέκταση της 
βιομηχανικής κτηνοτροφίας. Αυτή ακριβώς η καταστροφή δασών και φυσικών 
οικοτόπων που προκαλεί η επέκταση της βιομηχανικής κτηνοτροφίας είναι που 
ευνοεί την εμφάνιση ζωονόσων».
Είναι ελάχιστοι έως κανένας όσοι δεν αναγνωρίζουν σήμερα πως ο Covid-19 συν-
δέεται άμεσα με την καταστροφή των οικοσυστημάτων, την εντατικοποίηση της α-
γροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και το εμπόριο άγριων ζώων.
Στην Ιορδανία, στο Μπρίστολ, στην Αθήνα, στη Ρώμη, στην Κοπεγχάγη, στο Βερο-
λίνο, στο Αμβούργο, στη Δρέσδη, στη Βαρκελώνη, στο Άμστερνταμ, στην Τρίπολη 
του Λιβάνου, στο Τορόντο, στο Ουέλινγκτον, σε σχεδόν συνολικά 100 πόλεις, έχουν 
γίνει πορείες διαμαρτυρίας από την ημέρα που ο ΠΟΥ όρισε τον Covid-19 ως πα-
γκόσμια πανδημία.
Καμία από αυτές δεν αφορούσε την καταστροφή του περιβάλλοντος, την εντατική 
κτηνοτροφία βιομηχανικών μεθόδων, την απώλεια της βιοποικιλότητας, την κλι-
ματική αλλαγή, την υποβάθμιση της φύσης, την υπεραλίευση, τη ρύπανση των ω-
κεανών, τους μεγάλους βιομηχανικούς ρυπαντές της ατμόσφαιρας. Ούτε μία, την 

ίδια στιγμή που μετράμε παγκοσμίως 2.872.453 θανάτους.
Ίσα ίσα. Από την Καλαμάτα ως το Χονγκ Κονγκ μάσκες μιας χρήσης, γάντια και 
αντισηπτικά που μας προστατεύουν από τον κορονοϊό καταλήγουν συχνά στον 
δρόμο και από κει με τις βροχές στη θάλασσα. «Σε λίγο καιρό οι μάσκες στις θά-
λασσες θα είναι περισσότερες από τις μέδουσες», όπως σχολίασε ένας ακτιβι-
στής.
Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (World Wide Fund 
for Nature) του 2020, «εάν ακόμη και μόνο το 1% των μασκών απορρίφθηκαν με 
λάθος τρόπο, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 10 εκατομμύρια μάσκες τον μήνα δια-
σκορπισμένες στο περιβάλλον».
Οι περισσότερες μάσκες προσώπου μιας χρήσης στην αγορά είναι μη βιοδια-
σπώμενες. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι φιλικές προς το περιβάλλον.
Το υλικό που χρησιμοποιείται πιο συχνά για την κατασκευή τους είναι το πολυ-
προπυλένιο, μια μορφή πλαστικού, καθώς έχει καλύτερη διήθηση βακτηρίων 
και διαπερατότητα αέρα, ενώ παραμένει λιγότερο ολισθηρό από ένα υφασμένο 
ύφασμα. Μην έχετε αμφιβολίες, οι ωκεανοί και οι χώροι υγειονομικής ταφής θα 
«πνιγούν» με εκατομμύρια και δισεκατομμύρια τέτοιες μάσκες και γάντια μιας 
χρήσης. Μια άλλη μελέτη προβλέπει ότι η ίδια η διαδικασία επεξεργασίας και κα-
τασκευής πλαστικών θα έχει ως αποτέλεσμα εκπομπές που θα αντιστοιχούν στο 
15% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Δεν χρειάζεται να αναφερόμαστε σε άλλες μελέτες και έρευνες. Είμαστε θεατές 
του φαινομένου. Σε όλες τις πόλεις του κόσμου είναι συνηθισμένο θέαμα οι πε-
ταμένες μάσκες, τα άδεια μπουκαλάκια από αντισηπτικά και τα πλαστικά γάντια 
μιας χρήσης.
Τι μάθαμε, λοιπόν, από τον Covid-19; Τίποτα. Πώς μεταρρυθμίσαμε τη ζωή 
μας ώστε να τη διαφυλάξουμε στο μέλλον; Με κανέναν τρόπο. Τι μαθήματα 
συνειδητότητας λάβαμε; Ουδέν. Ούτε διαμαρτυρηθήκαμε, ούτε πιέσαμε, ούτε 
διεκδικήσαμε. Αντίθετα, ενοχληθήκαμε για την απώλεια ατομικών ελευθε-
ριών, θορυβηθήκαμε για τις οικονομικές ζημιές, ανησυχήσαμε για τις πα-
ρενέργειες των εμβολίων, φυσικά θρηνήσαμε συνανθρώπους μας, χειρο-
κροτήσαμε γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά ο πυρήνας του κακού παρέμεινε 
ατζέντα λίγων, «γραφικών», οικολόγων, ζωόφιλων, εναλλακτικών. Εξακο-
λουθούμε να θεωρούμε τον πλανήτη μας ένα οικόπεδο και το ζωικό του βα-
σίλειο τα κατοικίδιά μας. 

-  Τι μάθαμε από την πανδημία Covid-19; 
- Τίποτα.

Είναι ελάχιστοι έως κανένας όσοι δεν α-
ναγνωρίζουν σήμερα πως ο Covid-19 
συνδέεται άμεσα με την καταστροφή των 
οικοσυστημάτων, την εντατικοποίηση της 
αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής 
και το εμπόριο άγριων ζώων.“
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Τ
ο Μουσείο Μπενάκη και το Κέ-
ντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
συνδιοργανώνουν τη μεγά-
λη επετειακή έκθεση «Μικρά 
Ασία: Λάμψη • Καταστροφή • 
Ξεριζωμός • Δημιουργία» με 

αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή.
Την έκθεση τιμούν με την υποστήριξή τους 
πολυάριθμοι οργανισμοί, ιδρύματα και 
ιδιώτες, παραχωρώντας εκθέματα από 
τις πολύτιμες συλλογές τους. Με τον τρό-
πο αυτόν προβάλλεται το σημαντικό έργο 
αυτών των φορέων, χάρη στο οποίο δια-
σώθηκαν η ιστορία και ο πολιτισμός του 
μικρασιατικού ελληνισμού.
Η έκθεση προγραμματίζεται να εγκαινια-
στεί τον Σεπτέμβριο του 2022 και θα φιλο-
ξενηθεί στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 

138. Φιλοδοξεί να παρουσιάσει μέσα 
από τρεις μεγάλες ενότητες το χρο-

νικό του ελληνισμού της Μικράς 
Ασίας κατά την περίοδο της ακμής 

του, πριν από τους διωγμούς, τη 
δραματική περίοδο 1919-
1923, καθώς και την πε-
ρίοδο της εγκατάστασης 
και ενσωμάτωσής του 

στην Ελλάδα. Στόχος της πρώτης ενότη-
τας είναι να περιγράψει τη ζωή σε τέσ-
σερις γεωγραφικές περιοχές: την Ιωνία 
και τα δυτικά παράλια, τον Πόντο, την 
Καππαδοκία και τα νότια παράλια, και 
την Ανατολική Θράκη. Η δεύτερη ενότητα 
εξιστορεί τους διωγμούς, τη μικρασιατική 
εκστρατεία, την καταστροφή του 1922, το 
πρώτο κύμα προσφύγων και την ανταλ-
λαγή πληθυσμών. Η τελευταία ενότητα 
επικεντρώνεται στην εγκατάσταση και την 
ενσωμάτωση των εκπατρισμένων στην 
Ελλάδα, καθώς και στην επίδραση που η 
παρουσία τους είχε σε πολλούς τομείς της 
ελληνικής κοινωνίας.
Το χρονικό αυτό ξετυλίγεται μέσα από 
χάρτες, φωτογραφίες, κινηματογραφικό 
υλικό, έργα τέχνης, εικόνες, εκκλησια-
στικά κειμήλια, ενδυμασίες, κοσμήματα, 
χειροτεχνήματα, προσωπικά αντικείμενα, 
πολεμικά κειμήλια, εκτεταμένο αρχειακό 
υλικό, εφημερίδες, επιστολές και κάρτες, 
και πολλά άλλα τεκμήρια. Αποσπάσματα 
από προσωπικές μαρτυρίες συμπληρώ-
νουν την αφήγηση του χρονικού.
Τμήμα του επιλόγου της έκθεσης είναι 
αφιερωμένο στην ίδρυση του Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών το 1930 από τη 
Μέλπω και τον Οκτάβιο Μερλιέ. Πρόκειται 
για ένα από τα σημαντικότερα επιστημονι-
κά ιδρύματα έρευνας της ιστορίας και του 
πολιτισμού των Μικρασιατών Ελλήνων. 
Το αρχείο προφορικής ιστορίας του είναι 
μοναδικό. Συγκροτήθηκε με βάση τις μαρ-

τυρίες περισσότερων από 5.000 εκπατρι-
σμένων πρώτης γενιάς, ενώ το Μουσικό 
Λαογραφικό του Αρχείο περιέχει σπάνιες 
ηχογραφήσεις, αδημοσίευτα χειρόγραφα 
και έγγραφα. Η Βιβλιοθήκη και τα πολύτι-
μα αρχεία, οι πολυάριθμες εκδόσεις και το 
επιστημονικό Δελτίο του Κέντρου συμβάλ-
λουν καθοριστικά στον διάλογο μεταξύ της 
ελληνικής και της διεθνούς επιστημονικής 
κοινότητας.
Οι συλλογές του Μουσείου Μπενάκη πα-
ρουσιάζουν την καθημερινή και επαγγελ-
ματική ζωή και την τέχνη των Ελλήνων 
της Μικράς Ασίας, τα Ιστορικά του Αρχεία 
διασώζουν σημαντικές μαρτυρίες από την 
πορεία της εκστρατείας και από την εγκα-
τάσταση των προσφύγων, ενώ εκθέματα 
της Πινακοθήκης Γκίκα τεκμηριώνουν το 
αποτύπωμα των Μικρασιατών στον πολιτι-
σμό του 20ού αιώνα. Άλλωστε, το Μουσείο 
Μπενάκη υπήρξε ένα από τα τρία μουσεία 
που υποδέχτηκαν τα κειμήλια των κοινο-
τήτων κατά τη μετεγκατάστασή τους στον 
ελλαδικό χώρο.
Την επιμέλεια της έκθεσης και των δύο 
εκδόσεων που τη συνοδεύουν έχει η ιστο-
ρικός τέχνης Εβίτα Αράπογλου, σε στενή 
συνεργασία με τον ακαδημαϊκό καθηγητή 
Πασχάλη Κιτρομηλίδη, διευθυντή του Κέ-
ντρου Μικρασιατικών Σπουδών, και τους 
ερευνητές του Κέντρου, καθώς και τον 
επιστημονικό διευθυντή του Μουσείου 
Μπενάκη Γιώργη Μαγγίνη και τους επιμε-
λητές του Μουσείου.

Έρχεται η επετειακή έκθεση  
«Μικρά Ασία» στο Μουσείο Μπενάκη
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Τ
ιμώντας την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Ελ-
ληνικής Επανάστασης, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρ-
μεν Κωνσταντακόπουλου και η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. ανέπτυξαν το 
πρόγραμμα «Μοριάς ’21», μία πρωτοβουλία που προσκα-
λεί τους απανταχού Έλληνες να ανταμώσουν φέτος στην 
Πελοπόννησο, για να ζήσουν την ιστορία του τόπου όπου ε-

δραιώθηκε ο Αγώνας για την Ανεξαρτησία, μέσα από θεματικές διαδρο-
μές και βιωματικές ή διαδραστικές εμπειρίες. Την επιστημονική τεκμηρί-
ωση του προγράμματος έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 
με τον συντονισμό του καθηγητή Νικόλαου Ζαχαριά και την εποπτεία σε 
θέματα τεκμηρίωσης του ομότιμου καθηγητή Θάνου Βερέμη και του κα-
θηγητή Θανάση Χρήστου.
Με κεντρικό μήνυμα «Κι εγώ στον Μοριά», το πρόγραμμα αποκαλύπτει 
στον επισκέπτη της Πελοποννήσου την οργανική σχέση του τόπου με την 
Επανάσταση του 1821, μέσα από θεματικές διαδρομές σε εμβληματικές 
πόλεις, χωριά και καστροπολιτείες, πυργόσπιτα και ταμπούρια, ιστορικές 
μονές και λημέρια αγωνιστών, πεδία κρίσιμων μαχών και πολιτικών απο-
φάσεων στην Ανατολική και Δυτική Μάνη, στην Καλαμάτα, στην Κόρινθο, 
στη Μονεμβασιά, στο Ναύπλιο, στην Πύλο και στην Τρίπολη, περιοχές που 
επιλέχθηκαν βάσει της έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα Α-
πομνημονεύματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και άλλες γραπτές πηγές 
πλαισιώνουν ιστορικά αυτές τις διαδρομές, που θα έχουν διάρκεια τριών, 
πέντε ή επτά ημερών. Παράλληλες δράσεις θα υλοποιούνται επίσης στους 
δήμους Μεσσήνης, Οιχαλίας και Τριφυλίας.
Κάνοντας τη μνήμη προορισμό και τον προορισμό εμπειρία, το συναρπα-
στικό ταξίδι θα συμπληρωθεί από μια σειρά δράσεων με επίκεντρο την Ι-
στορία, την τέχνη, τη γαστρονομία και τη φύση. Συγκεκριμένα:
• Ιστορία: Με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας και σύγχρονων οπτικοακου-
στικών μέσων, πίνακες Ελλήνων και ξένων δημιουργών που παραχωρή-
θηκαν από το Μουσείο Μπενάκη, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και το Λα-
ογραφικό Μουσείο Καλαμάτας θα ζωντανέψουν ψηφιακά σε επιλεγμένες 

πόλεις της Πελοποννήσου, σε συνδυασμό με την αφήγηση των γεγονό-
των από τους πρωταγωνιστές τους. Επίσης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα 
Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια και το Λύκειον των Ελληνίδων Καλα-
μάτας, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση παραδοσιακών τοπικών φορε-
σιών της Πελοποννήσου και του Αργοσαρωνικού.
• Τέχνη: Νέες και νέοι καλλιτέχνες παρεμβαίνουν στο αστικό περιβάλ-
λον επιλεγμένων πόλεων της Πελοποννήσου, δημιουργώντας σύγχρο-
νες τοιχογραφίες (graffiti) με θέμα την Επανάσταση και τους ήρωές της. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το ΙΓ΄ Εργαστήριο της Ανώτατης Σχολής 
Καλών Τεχνών με εποπτεία της προέδρου του Τμήματος Εικαστικών Τε-
χνών, δρος Ερατούς Χατζησάββα, η οποία έχει την ευθύνη της ιστορικής 
τεκμηρίωσης και την εικαστική επιμέλεια της εικονογράφησης.
• Γαστρονομία: Οι διατροφικές συνήθειες των αγωνιστών του 1821 δί-
νουν την αφορμή για ένα ιδιαίτερο γαστρονομικό ταξίδι στην Ιστορία, σε 
συνεργασία με τα Επιμελητήρια Πελοποννήσου. Εμπνευσμένο από τις 
γεύσεις της εποχής, με την υπογραφή του αγαπημένου σεφ Λευτέρη 
Λαζάρου και βάσει της μελέτης του Πανεπιστημίου, το μενού, αφιερω-
μένο στο 1821, θα είναι διαθέσιμο σε εστιατόρια της Πελοποννήσου. Ε-
πίσης, το πρόγραμμα απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα εμβληματικά εστια-
τόρια της χώρας να εμπνευστούν και να εντάξουν στο μενού τους πιάτα 
εμπνευσμένα από την Επανάσταση, σύμφωνα με τη δική τους δημιουρ-
γική προσέγγιση.
• Φύση: Τριάντα αιωνόβια δέντρα της Πελοποννήσου αφηγούνται σημα-
ντικές στιγμές του Αγώνα και αποκτούν ειδική σήμανση. Με αυτόν τον 
τρόπο γίνονται ζωντανοί μάρτυρες των γεγονότων εκείνης της εποχής.
Το «Μοριάς ’21» θα αναπτύξει δυναμικές συνεργασίες που θα προβά-
λουν την ιστορική σημασία της Πελοποννήσου και τον κομβικό της ρόλο 
σε σχέση με την Επανάσταση του 1821, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύ-
ντομα. Ήδη το πρόγραμμα έχει την υποστήριξη της Lamda Development 
αλλά και των πολυκαταστημάτων Attica, στο πλαίσιο της οποίας θα υλο-
ποιηθούν σημαντικές ενέργειες.

ΜΟΡΙΆΣ ’21: 
ΈΝΆ ΣΥΝΆΡΠΆΣΤΙΚΟ ΤΆΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΟΠΟΥ 
ΆΝΆΨΈ Η ΦΛΟΓΆ ΤΗΣ ΈΛΛΗΝΙΚΗΣ ΈΠΆΝΆΣΤΆΣΗΣ
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  NTEΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Μ
πορεί να βρίσκεστε στον παραμυθένιο κόσμο του Γκι-
γιέρμο ντελ Τόρο ή στο ναρκοπέδιο της μάχης, μπορεί 
να περπατάτε στο μελαγχολικό Μάντσεστερ του Κέισι 
Άφλεκ, στο Ντάλας των ’80s με τον Μάθιου Μακ Κό-
ναχι ή στην αγγλική εξοχή. Όπου κι να ψάξετε, θα βρείτε 
κρυμμένα τα χρυσά αγαλματίδια, στη νέα κατηγορία 

«Όσκαρ στο ERTFLIX» που δημιουργήθηκε ειδικά για τον oσκαρικό μήνα 
Απρίλιο.
Ταινίες που ξεχώρισαν για τις ερμηνείες, τη σκηνοθεσία και τα σκηνικά 
τους. Ταινίες που χάραξαν το όνομά τους στην ιστορία του θεσμού, που κάθε 
χρόνο περιμένουμε με ανυπομονησία. Και με τη φετινή τελετή απονομής 
των βραβείων να πλησιάζει, το ERTFLIX, η δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της 
ΕΡΤ, φοράει το σμόκιν του και ανεβαίνει στη σκηνή, δίνοντάς μας την ευκαι-
ρία να παρακολουθήσουμε επιλεγμένες βραβευμένες ταινίες.

Dallas Buyers Club
Ο Μάθιου Μακ Kόναχι στην ερμηνεία της ζωής του –  
3 βραβεία Όσκαρ
Γέννημα θρέμμα Τεξανός, ο Ρον Γούντρουφ είναι ηλεκτρολόγος και καου-
μπόι που διάγει έκλυτο βίο χωρίς καμία έγνοια για την επόμενη μέρα. Το 
1985 οι γιατροί κάνουν διάγνωση ότι πάσχει από τον ιό HIV και του δίνουν 
μόνο 30 μέρες ζωής. Παρόλο που είναι ομοφοβικός, ο Ρον συνασπίζεται 
με έναν αναπάντεχο σύμμαχο, έναν επίσης οροθετικό τρανσέξουαλ, με τον 
οποίο μοιράζονται το ίδιο πάθος για ζωή.
Σκηνοθεσία: Ζαν-Μαρκ Βαλέ
Πρωταγωνιστούν: Μάθιου Μακ Kόναχι, Τζένιφερ Γκάρνερ, Τζάρεντ Λέτο, 
Ντένις Ο’ Χερ, Στιβ Ζαν

The Hurt Locker
Ο πόλεμος στο Ιράκ – 6 βραβεία Όσκαρ
Βαγδάτη, μια πόλη-παγίδα γεμάτη βόμβες και ανθρώπους καμικάζι που θυ-
σιάζουν τη ζωή τους. Ο λοχίας Σάνμπορν, ένας πρώην καταδρομέας, και ο 
λοχίας Έλτριτζ, ένας νέος που φιλοσοφεί τη ζωή, έχουν μόνο 38 μέρες για να 
φέρουν εις πέρας την αποστολή τους ως ομάδα εξουδετέρωσης βομβών.
Σκηνοθεσία: Κάθριν Μπίγκελοου
Πρωταγωνιστούν: Τζέρεμι Ρένερ, Άντονι Μακί, Γκάι Πιρς, Ντέιβιντ Μορς

Ο Λαβύρινθος του Πάνα  
(Pan’s Labyrinth / El laberinto del fauno)
Ο γκροτέσκος και παραμυθένιος κόσμος του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο –
3 βραβεία Όσκαρ
Το 1944, μετά την επικράτηση του Φράνκο, ένα μικρό κορίτσι ταξιδεύει με τη 
μητέρα του στην ύπαιθρο της βόρειας Ισπανίας προκειμένου να συναντη-
θεί με τον στρατιωτικό σαδιστή πατριό του. Έχοντας δημιουργήσει έναν φα-
νταστικό, παραμυθένιο κόσμο, δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τη μεταπο-
λεμική πραγματικότητα.
Σκηνοθεσία: Γκιγιέρμο ντελ Τόρο
Πρωταγωνιστούν: Σέρζι Λόπεζ, Μαριμπέλ Βερντού, Ιβάνα Μπακέρο, Νταγκ 
Τζόουνς

Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα 
(Manchester by the sea)
Ο Κέισι Άφλεκ αντιμέτωπος με το παρελθόν του – 
1 βραβείο Όσκαρ
Αποκομμένος από το μέρος όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, ο Λι Τσάντλερ 

(Κέισι Άφλεκ) ζει μόνος του και εργάζεται ως επιστάτης πολυκατοικιών στη 
Βοστόνη. Ένα τηλεφώνημα θα τον επαναφέρει στον τόπο του, όπου με α-
φορμή τον ξαφνικό θάνατο του αδελφού του θα αναλάβει την κηδεμονία 
του έφηβου ανιψιού του.
Σκηνοθεσία: Κένεθ Λόνεργκαν
Πρωταγωνιστούν: Κέισι Άφλεκ, Μισέλ Γουίλιαμς, Κάιλ Τσάντλερ, Λούκας 
Χεντζ

Και τα χρυσά αγαλματίδια δεν σταματούν εδώ:
Το «Δωμάτιο με θέα» (A room with a view), μία από τις εμβληματικές ταινίες 
εποχής, του Τζέιμς Άιβορι, που καθιέρωσε και την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ.
Η «Αποστολή» (The Mission), στην καρδιά του Αμαζονίου, με τις μοναδι-
κές ερμηνείες του Τζέρεμι Άιρονς και του Ρόμπερτ ντε Νίρο.
Και ένας εντυπωσιακός βασιλικός κόσμος με την Έμιλι Μπλαντ στον ομώ-
νυμο ρόλο της βασίλισσας στο «Young Victoria», ταινία που επικράτησε 
στην κατηγορία Σχεδιασμού Κοστουμιών.

… και το  Όσκαρ   
     πάει στο ERTFLIX
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Μ
έσα στις δύσκολες κοι-
νωνικές και οικονο-
μικές συνθήκες που 
έχουν δημιουργήσει οι 
συνεχείς κρίσεις και η 
πανδημία, οι πολίτες 

παίρνουν πρωτοβουλία και αυτοοργανώ-
νονται για να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο 
μέλλον γι’ αυτούς, τις οικογένειές τους και 
τις τοπικές κοινωνίες μέσα από έργα κα-
θαρής ενέργειας. Η Genervest*, ένας ευ-
ρωπαϊκός συνεταιρισμός (SCE) ο οποίος 
συστάθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνι-
κού Γραφείου της Greenpeace, στηρίζει τις 
προσπάθειες αυτές, αναγνωρίζοντας πόσο 
σημαντικές είναι για την προώθηση της 
ενεργειακής δημοκρατίας και την ενδυνά-
μωση των τοπικών κοινωνιών. Μέσα από 
την ιστοσελίδα www.genervest.org όσοι το 
επιθυμούν μπορούν να επιλέξουν τα έργα 
που τους ενδιαφέρουν και να επενδύσουν 
σε αυτά, διασφαλίζοντας παράλληλα μια 
ανταγωνιστική απόδοση για τα χρήματά 
τους.
Πρωταρχικός σκοπός της Genervest είναι 
η αυτοοργάνωση της κοινωνίας, φέρνο-
ντας κοντά όσες τοπικές πρωτοβουλίες 
επιθυμούν να δημιουργήσουν μικρά και 
μεσαία έργα ΑΠΕ (Genervestees) με όσους 
πολίτες επιθυμούν να τα χρηματοδοτήσουν 
(Genervestors).
Η υλοποίηση αυτών των έργων είναι 
σημαντική για τη μετάβαση της χώρας 
στην καθαρή ενέργεια, η οποία ωστόσο 
θα πρέπει να γίνει με όρους ενεργειακής 
δημοκρατίας, προτάσσοντας την ενδυνά-
μωση των τοπικών οικονομιών και την 
προστασία του τοπικού περιβάλλοντος. Η 
Greenpeace δημιούργησε την πλατφόρμα 
Genervest αναγνωρίζοντας ότι όσες ομά-
δες πολιτών προχωρούν σε έργα καθαρής 
ενέργειας συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες 
με μια πολύπλοκη διαδικασία αδειοδότη-
σης, έχουν περιορισμένους δικούς τους 
πόρους και αδυναμία στην πρόσβαση χρη-
ματοδότησης, σε σύγκριση με μεγάλους 
επενδυτές.
Η Genervest, διατηρώντας το κόστος συ-
ναλλαγών στο ελάχιστο, εξασφαλίζει αντα-
γωνιστικά επιτόκια (4% έως 6%) και δίνει 
τη δυνατότητα σε όσους θέλουν να επεν-
δύσουν στον δυναμικό τομέα των ΑΠΕ να 
έχουν τον έλεγχο των επενδύσεών τους 
και να επιλέγουν εκείνοι πού διοχετεύο-
νται τα χρήματά τους. Έτσι, απολαμβάνουν 
καλύτερες αποδόσεις απ’ ό,τι σε μια τράπε-
ζα και, κυρίως, βοηθούν έμπρακτα στη δι-
αδικασία δίκαιης μετάβασης της Ελλάδας 
στην καθαρή ενέργεια και στην ενδυνάμω-
ση των τοπικών κοινωνιών.

«Την εποχή που όλος ο κόσμος απομακρύ-
νεται από τα ορυκτά καύσιμα και στρέφεται 
προς την καθαρή ενέργεια, πρέπει να δια-
σφαλίσουμε ότι αυτή η μετάβαση θα πραγμα-
τοποιηθεί με συμμετοχικό και δίκαιο τρόπο. 
Στην προσπάθεια αυτή εμείς, οι πολίτες, οφεί-
λουμε να έχουμε ρόλο ενεργό και δυναμικό 
αντί να παραμένουμε απλοί παθητικοί κατα-
ναλωτές» ανέφερε ο Νίκος Χαραλαμπίδης, 
γενικός διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου 
της Greenpeace.
Μετά από πολύμηνη προετοιμασία, η πλατ-
φόρμα της Genervest είναι πλέον ανοιχτή, 

φιλοξενώντας τα πρώτα επιλεγμένα έργα 
τα οποία δημιουργήθηκαν από δυναμικούς 
ανθρώπους που αναζητούν χρηματοδότη-
ση. 
Σταδιακά η πλατφόρμα της Genervest θα 
εμπλουτίζεται με περισσότερα έργα, καθώς 
όλο και περισσότερες ενεργειακές κοινότη-
τες υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής. Στό-
χος είναι σύντομα να μπορούν να ενταχθούν 
και έργα από ένα ευρύτερο φάσμα καθαρών 
τεχνολογιών, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση, η 
αποθήκευση ενέργειας, η ενεργειακή ανα-
βάθμιση κτιρίων κ.ά.

Για ενεργειακή δημοκρατία
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*Η Genervest SCE είναι μία Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία (Κοοπερατίβα/SCE) υπαγόμενη στον 
Κανονισμό του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1435/2003 «Καταστατικό για μια Ευρωπαϊκή 
Συνεταιριστική Εταιρεία». Η Genervest SCE δεν προσφέρει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και δεν 
είναι τράπεζα, επομένως δεν υπόκειται στις σχετικές ρυθμίσεις ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Οι 
Genervestors (οι επενδυτές της Genervest) μπορούν να προχωρήσουν σε παροχή δανεισμού με το να 
γίνουν μέλη της Genervest SCE και να επενδύσουν στα έργα των Genervestees που ο συνεταιρισμός 
έχει επιλέξει να φιλοξενήσει στην ιστοσελίδα του.
www.genervest.org

Η Genervest, 
διατηρώντας το κόστος 
συναλλαγών στο 
ελάχιστο, εξασφαλίζει 
ανταγωνιστικά επιτόκια 
(4% έως 6%) και δίνει τη 
δυνατότητα σε όσους 
θέλουν να επενδύσουν 
στον δυναμικό τομέα 
των ΑΠΕ να έχουν 
τον έλεγχο των 
επενδύσεών τους και 
να επιλέγουν εκείνοι 
πού διοχετεύονται τα 
χρήματά τους.



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

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

περιβάλλον μέσα και έξω από το σπίτι.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 15€

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

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

από 4,5€

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΙΧΤΥ)

3€
από 7€

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΑΔΙ)

5€

από 140€
1,2 m3 (χύδην)

Ανάμεικτα Big Bag Όξιά - Δρυς 

120€
 Στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ!

100x100x120

1,20m3 (χύδην)

Προϊόντα  αποκλειστικά ελληνικής υλοτομίας

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