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ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΑ
Κ. Φίλης 
«Τα θετικά και οι αστερίσκοι των 
αποφάσεων της Ε.Ε. για την Τουρκία» 
Γ. Κύρτσος 
Γιατί πρέπει να επιβληθεί ευρωπαϊκό 
εµπάργκο όπλων στην Άγκυρα 
σελ. 11-13

Π. Χατζηπάνος 
Η Ελλάδα 
στον χάρτη 
των µεγάλων 
επενδύσεων της 
4ης Βιοµηχανικής 
Επανάστασης 
 σελ. 14

Στον λαβύρινθο της πανδηµίας 
Στα βιβλιοπωλεία 
το νέο βιβλίο 
του Γ. Κύρτσου 
από την Τετάρτη 
14/10 

σελ. 35
σελ. 15-26

Art 
Αριστουργήµατα ζωγραφικής 
από το Τελλόγλειο στο Μέγαρο 
Χορού Καλαµάτας 

Αφιέρωµα 
Παγκόσµια 
Ηµέρα ∆ιατροφής: 
Προσιτές, βιώσιµες 
και ισορροπηµένες 
µορφές διατροφής 

Στα βιβλιοπωλεία 

του Γ. Κύρτσου 
από την Τετάρτη 

Χορού Καλαµάτας 
σελ. 34

Η ΕΥΡΩΠΗ 
ΥΠΟΚΛΙΝΕΤΑΙ

l Η ΚΑΤΑ∆ΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΚΙ ΑΛΛΟ 
ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

l ΓΡ. ΚΑΛΦΕΛΗΣ: Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ∆ΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

l Ο ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΤΣΙΠΡΑ - ΗΓΕΣΙΑΣ 

ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

σελ. 4-10
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free press

για το
αυτοκίνητο!για το
αυτοκίνητο!για το

AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν

 δίκτυο διανομής
FREE SUNDAY

από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
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AUTO

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

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

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

 Made in USA
 µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

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

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

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

Ford Focus RS,o βασιλιάς των hot hatches;

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda CivicHonda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

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

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, 
•  Έρχεται χειµώνας, 
•  

πώς να φροντίσετε 

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

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

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

Renault Kadjar 1.2 TCe 130
Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04-06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Ευρωπαϊκός ενθουσιασµός για την 
καταδίκη της Χρυσής Αυγής
08 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Η επικίνδυνη 
σχέση ΣΥΡΙΖΑ - Χρυσής Αυγής
09-10 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΡ. ΚΑΛΦΕΛΗΣ 
«Η Χρυσή Αυγή δεν έπρεπε να συµµετέχει 
στις εκλογές»
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΦΙΛΗΣ «Η 
απόφαση της Ε.Ε. είναι ένας συµβιβασµός 
µε θετικά και αστερίσκους»
12-13 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
«Αστακός» η Τουρκία µε ευρωπαϊκά όπλα
14 // ΑΝΑΛΥΣΗ Π. ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ 
Η Ελλάδα στον χάρτη των µεγάλων 
επενδύσεων της 4ης Βιοµηχανικής 
Επανάστασης
27 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Ο τελευταίος 
µεγάλος περίπατος των Αθηνών
28 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αλλάζουν όλα στα 
εργασιακά
29 // ΑΠΟΨΗ Ν. ΠΑΓΩΝΗΣ 
Ξεπληρώνοντας το χρέος µας προς τους 
ηλικιωµένους
30 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ «∆εν είναι 
αθώοι»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
16 // Μ. ΚΑΡΙΠΙ∆ΟΥ Η φετινή Παγκόσµια 

Ηµέρα ∆ιατροφής
18-20 // Μ. ΜΠΛΕΤΣΑ Έξυπνοι τρόποι για 
να µειώσετε τις θερµίδες της ηµέρας
22-23 // ΑΝΤ.-Λ. ΜΑΤΑΛΑ Fun food για 
παιδιά
23 // Π. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Παιδική διατροφή 
και περιβάλλον
24 // Γ. ΓΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Σωστή 
διαχείριση τροφίµων
25 // Γ. ΓΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Πόσο ακριβή 
είναι η υγιεινή διατροφή;
26 // Π. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Νόστιµο: Το 
γευστικό ταξίδι της επιστροφής

FREE TIME
32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Opera Chaotique 
«Ας κρατήσουµε τη ζωντανή µουσική 
ζωντανή!»
34 // ART Αριστουργήµατα ζωγραφικής 
από το Τελλόγλειο στο Μέγαρο Χορού 
Καλαµάτας
35 // BOOKS Τρεις εκδόσεις για κάθε 
βιβλιοθ ήκη
36-37 // ΠΑΙ∆Ι Οκτώ βιβλία για παιδιά
38 // CINEMA Τι θα δούµε στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες
39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη 
ζωή

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





Σ
τις Βρυξέλλες και στις άλλες ευ-
ρωπαϊκές πρωτεύουσες επικρα-
τεί ενθουσιασμός για την κατα-
δίκη της Χρυσής Αυγής και τη 
στάση της Ελληνικής Δικαιοσύ-
νης.
Ύστερα από μια δύσκολη περί-

οδο κατά την οποία η Ελλάδα είχε ταυτιστεί στην 
αντίληψη πολλών Ευρωπαίων με την οικονομική 
χρεοκοπία και τις πολιτικές ακρότητες, η πατρίδα 
μας έχει αποκτήσει μια πολύ βελτιωμένη εικόνα, 
που ενισχύει και τη διαπραγματευτική της θέση.
Ο ρόλος του Μητσοτάκη στην αναβάθμιση της διε-
θνούς εικόνας και της ευρωπαϊκής θέσης της Ελλά-
δας είναι καθοριστικός.

Γερμανική υπόκλιση
Οι πιο ουσιαστικές αναλύσεις για την καταδίκη της 
Χρυσής Αυγής φιλοξενούνται στα γερμανικά ΜΜΕ. 
Οι Γερμανοί στέκονται με μεγάλο σεβασμό μπροστά 
στην απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης για την 
κοινοβουλευτική εξαφάνιση της Χρυσής Αυγής για 
τρεις βασικούς λόγους.
Πρώτον, έχουν διδαχτεί πολλά από την άνοδο 
του Χίτλερ στην εξουσία, η οποία δεν εμπο-
δίστηκε από τη Δημοκρατία, με αποτέλε-
σμα να καταστραφεί ένα μεγάλο μέρος 
της Ευρώπης και η ίδια η Γερμανία.
Δεύτερον, το πρόβλημα της Άκρας 
Δεξιάς και ενδεχομένως της νεο-
ναζιστικής βίας παραμένει επί-
καιρο στη Γερμανία.
Η Εναλλακτική για τη Γερ-
μανία, η οποία εκφράζει την 
Άκρα Δεξιά, είναι σε αυτή 
τη φάση αποδυναμωμένη –
τα δημοσκοπικά ποσοστά 
της είναι μονοψήφια– εξαι-
τίας της πολύ καλής διαχεί-
ρισης της πανδημίας από την 
κυβέρνηση Μέρκελ αλλά και 
των εσωκομματικών αντιπα-
ραθέσεων. Στο εσωτερικό της 
Εναλλακτικής για τη Γερμανία 
συγκρούονται η πλειοψηφία, που 
ακολουθεί τη γενική τάση της ευ-
ρωπαϊκής Άκρας Δεξιάς, με μία εξαι-
ρετικά δυναμική μειοψηφία με νεοναζι-
στικά χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, καταγράφονται βιαιότητες και 
πράξεις βανδαλισμού με νεοναζιστικά, αντισημι-
τικά χαρακτηριστικά.
Τρίτον, η γερμανική κοινή γνώμη είχε ενοχληθεί από 
τις «αντιμνημονιακές» επιθέσεις από την ελληνική 
Άκρα Δεξιά και τη ριζοσπαστική Αριστερά. Η κατα-
δίκη, πολιτική και δικαστική, της Χρυσής Αυγής αντι-
μετωπίζεται σαν ένα νέο ξεκίνημα στις σχέσεις των δύο 
λαών και των δύο κρατών.
Χαρακτηριστικό το σχόλιο της κεντροαριστερής 
«Süddeutsche Zeitung»: «Πολίτες και πολιτικοί, από 
τους Συντηρητικούς ως την Αριστερά, γιορτάζουν την 
απόφαση ως νίκη για το έθνος τους. Ορθά αυτή την 
ημέρα το ελληνικό κράτος αποδείχθηκε ένθερμος υ-

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΣ 
ΕΝΘΌΥΣΙΑΣΜΌΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ 
ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Στα ύψη το κύρος 
Μητσοτάκη, Ελληνικής 
Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερα θετικά σχόλια του 
γερμανικού Τύπου για τη 
Δημοκρατία μας.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

περασπιστής της Δημοκρατίας».
Και συμπληρώνει η εφημερίδα: «Από την Ελλάδα η 
Ευρώπη μπορεί να μάθει πώς μπορεί να αναπτυχθεί 
ή άβυσσος του δεξιού εξτρεμισμού και πώς μπορεί να 
την καταπολεμήσει».
Η κεντροδεξιά «Frankfurter Allgemeine Zeitung» συ-
νοψίζει τα δικά της συμπεράσματα ως εξής: «Παρά τη 
μαζική ανεργία, μια άνευ προηγουμένου κατάρρευση 
της οικονομίας στην Ευρωζώνη, με μια ύφεση που 
κράτησε 10 χρόνια, η κοινοβουλευτική δημοκρατία 
στην Ελλάδα δεν απειλήθηκε ποτέ. Αυτό αποδεικνύε-
ται και από την απόφαση που εκδόθηκε κατά της ηγε-
σίας της Χρυσής Αυγής, ενός κόμματος που θα ήθελε 
να καταργήσει τη δημοκρατία στην Ελλάδα υπέρ μιας 
δικτατορίας, όπως αυτή της δεκαετίας του 1930. Η 
Χρυσή Αυγή ήταν ιδιαίτερα ριζοσπαστική μεταξύ των 
δεξιών εξτρεμιστικών κομμάτων στην Ε.Ε. Θέλησε να 
δανειστεί σύμβολα από τον εθνικοσοσιαλισμό. Η δίκη 
εναντίον της Χρυσής Αυγής ξεσκέπασε τους αυτόκλη-
τους υπερασπιστές της πατρίδας ως άπληστους, οξύ-
θυμους κλόουν, κάτι που κατάλαβε και το εκλογικό 
σώμα. Η Ελληνική Δημοκρατία άντεξε στη δοκιμασία 

που της έβαλε η Χρυσή Αυγή».
Σαφής η έμμεση αναφορά της εφημερίδας στη 

γερμανική ιστορία με τους άπληστους κλό-
ουν του χιτλερισμού που, δυστυχώς, δεν 

αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα και αποτε-
λεσματικά από τη Δημοκρατία.

Αξιοσημείωτη είναι και η ιστορική 
αναδρομή της κεντροδεξιάς «Die 
Zeit». Αναφέρεται στο παρά-
δοξο της ανάπτυξης ενός νεο-
ναζιστικού κόμματος στην Ελ-
λάδα, που τόσα υπέφερε από 
τους ναζί κατά τη διάρκεια 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου και της Κατοχής. Στην 
ανάλυση της εφημερίδας α-
ναφέρεται το όνομα των εκ-
κρεμοτήτων της Ιστορίας και 
το θέμα των γερμανικών α-
ποζημιώσεων που διεκδικούν 

Ελλάδα και Πολωνία. Διαχωρί-
ζεται, όπως θα περίμενε κανείς 

από γερμανικά ΜΜΕ, η ιστορική 
διάσταση που ενισχύει το αίτημα 

από την πολιτική του διαχείριση.

Μεγαλύτερη 
από τη Νυρεμβέργη

Ενθουσιώδες το σχόλιο της κεντροαριστερής 
«Guardian» η οποία εκτιμά ότι η δίκη της Χρυσής 

Αυγής ήταν η σημαντικότερη δίκη του ναζισμού από 
την ιστορική δίκη της Νυρεμβέργης.
Το σύνολο του βρετανικού Τύπου αναφέρεται με 
πολύ θετικά λόγια στην Ελληνική Δικαιοσύνη και στο 
δημοκρατικό μας σύστημα.
Ανάλογη παρουσίαση και από τα γαλλικά ΜΜΕ. Χα-
ρακτηριστικό το παράδειγμα της κεντροδεξιάς «Le 
Figaro», η οποία στο φύλλο της Παρασκευής 9 Οκτω-
βρίου φιλοξένησε συνέντευξη του πρωθυπουργού κ. 
Μητσοτάκη στην ίδια σελίδα με το ρεπορτάζ για την 
καταδίκη της Χρυσής Αυγής.
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Η έγκυρη εφημερίδα πρόβαλε τη συνέντευξη και στην 
πρώτη της σελίδα, ακριβώς κάτω από το λογότυπό της. 
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ακόλουθη άποψη για 
την καταδίκη της Χρυσής Αυγής: «Πρόκειται για μία 
πραγματική νίκη της Δημοκρατίας. Αυτή η απόφαση 
κλείνει ένα σκοτεινό κεφάλαιο της δημόσιας ζωής της 
χώρας. Ως πρωθυπουργός αποφεύγω πάντα να σχολι-
άζω αποφάσεις των δικαστηρίων, αλλά ως Έλληνας πο-
λίτης χαίρομαι, όπως οι συμπολίτες μου, επειδή αυτό 
το κόμμα χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση».

Αλλαγή εικόνας
Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ανέβασε ακόμη πιο 
ψηλά την ευρωπαϊκή εικόνα και το κύρος του Μη-
τσοτάκη, του δημοκρατικού μας συστήματος και της 
χώρας.
Τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά, ιδιαίτερα 
μετά την εκλογική επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ και τη 
δυναμική αμφισβήτηση από Βαρουφάκη και Τσίπρα 
της συνεργασίας στα πλαίσια της Ευρωζώνης και των 
σχετικών κανόνων.
Από την έδρα μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πα-
ρατηρούσα τη σύγκλιση της επιχειρηματολογίας της 
ευρωπαϊκής Άκρας Δεξιάς με την επιχειρηματολο-
γία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που έλεγε η Λεπέν τα έλε-
γαν σε μεγάλο βαθμό και ορισμένοι εκπρόσωποι του 
ΣΥΡΙΖΑ ή των Podemos. Η Ε.Ε. είναι αποκλειστική 
υπόθεση της Γερμανίας, το ευρώ είναι φυλακή των 
λαών, όλα γίνονται σε όφελος των μεγάλων τραπεζών 
και σε βάρος των πολιτών, ο Νότος δεν έχει τίποτα 
να περιμένει από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη 
συνεργασία.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά την απογοήτευση της Λεπέν 
όταν το καλοκαίρι του 2015 ο Τσίπρας υποχρεώθηκε 
να κάνει στροφή 180 μοιρών στην ευρωπαϊκή πολι-
τική του για να αποτρέψει την πλήρη κατάρρευση της 
οικονομίας, την οποία βέβαια θα χρεωνόταν. Η Λεπέν 
τον είχε επιπλήξει από το βήμα της Ολομέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, εμφα-
νίζοντάς τον να υποχωρεί και να… πουλάει τον λαό.

Ο δρόμος προς την κορυφή
Η θεαματική βελτίωση της ευρωπαϊκής εικόνας της 
Ελλάδας και η ενίσχυση του κύρους της χώρας δεν 
ήρθε από τη μια μέρα στην άλλη.
Οι Ευρωπαίοι χαιρέτισαν την εκλογική νίκη Μητσο-
τάκη ως διπλή ήττα του λαϊκισμού. Συνετρίβη εκλο-
γικά ο ακροδεξιός λαϊκισμός της Χρυσής Αυγής, εφό-
σον το κόμμα έμεινε εκτός Βουλής, ενώ εξουδετερώ-
θηκε πολιτικά και το κόμμα Καμμένου.
Ταυτόχρονα, όπως πρώτος επισήμανε ο επικεφαλής 
της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμ-
ματος (ΕΛΚ) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βέμπερ, 
ο Μητσοτάκης και ο ελληνικός λαός περιόρισαν δρα-
στικά την επιρροή του λαϊκισμού της ριζοσπαστικής 
Αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η διμέτωπη νίκη Μη-
τσοτάκη, ΝΔ κατά του ακροδεξιού και αριστερού λα-
ϊκισμού στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε ως γεγονός με 
ευρύτερη ευρωπαϊκή σημασία.
Στη συνέχεια ο Μητσοτάκης κέρδισε την εμπιστο-
σύνη των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών θεσμών και 
των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, με το σκεπτικό ότι 
είχαν να κάνουν με έναν ηγέτη γνήσιο ευρωπαϊστή, 

που πιστεύει αυτά που κάνει, και όχι έναν ηγέτη σαν 
τον Τσίπρα, που ουσιαστικά τον υποχρέωναν να κάνει 
αυτά που έπρεπε παρά τις αντιρρήσεις του. Η διαφορά 
είναι τεράστια σε ό,τι αφορά την ποιότητα της ευρω-
παϊκής συνεργασίας.
Η εμπιστοσύνη στον Μητσοτάκη και την πολιτική 
του ενισχύθηκε και σε συνθήκες κρίσης, όταν έγινε 
φανερό ότι η κυβέρνηση θα εφάρμοζε κι αυτή, λόγω 
πανδημίας, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης εντελώς δι-
αφορετικό από τον αρχικό προγραμματισμό της. Οι ε-
ντυπωσιακές διευκολύνσεις από την Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η πτώση του επιτοκίου του 
δεκαετούς ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου κάτω 
από το 1%, η εντυπωσιακή χρηματοδότηση που προ-
βλέπεται για τη χώρα μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Ανάκαμψης, είναι εξαιρετικά θετικές ε-
ξελίξεις, που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη βελ-
τίωση της ευρωπαϊκής εικόνας και του κύρους της 
Ελλάδας.

Με τη βοήθεια του Ερντογάν
Η ελληνική αναβάθμιση επιτεύχθηκε και με τη βο-
ήθεια του Ερντογάν. Η προσπάθειά του να επανα-
λάβει στον Έβρο τον εκβιασμό του 2015-2016 με τις 
ροές προσφύγων και μεταναστών εξουδετερώθηκε 
με υποδειγματικό τρόπο από τον Μητσοτάκη και 
την κυβέρνηση. Η ευρωπαϊκή αναγνώριση ήρθε με 
τη δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, Φον ντερ Λάιεν, ότι η Ελλάδα αναδείχθηκε σε 
«ασπίδα της Ευρώπης».

Η συνολική αντιμετώπιση της πολιτικής Ερντογάν 
από τον Μητσοτάκη αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά στις 
Βρυξέλλες και στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ε-
φόσον συνδυάζει τη σύνεση με την αποφασιστικότητα 
και την ειλικρινή διάθεση για διάλογο με την προά-
σπιση των καλώς εννοούμενων εθνικών και ευρωπαϊ-
κών συμφερόντων και δικαιωμάτων μας.
Η πολιτική που εφαρμόστηκε στην αντιμετώπιση του 
πρώτου κύματος της πανδημίας ενίσχυσε κι αυτή την 
εικόνα και το κύρος της Ελλάδας. Αναφέρεται συχνά 
σαν παράδειγμα προς μίμηση, εφόσον το γρήγορο 
και αποτελεσματικό lockdown μάς γλίτωσε από τους 
30.000 θανάτους της Ιταλίας και της Ισπανίας, τους 
10.000 θανάτους του Βελγίου και τις σκηνές Αποκά-
λυψης σε πολλά νοσοκομεία.
Σήμερα, τα προβλήματα της πανδημίας μεγαλώνουν 
ανησυχητικά και στη χώρα μας. Παρά τη σημαντική ε-
πιδείνωση που παρατηρείται, δεν έχουμε τα προβλή-
ματα χωρών όπως η Ισπανία και η Γαλλία, ενώ οι ε-
πιδόσεις μας είναι πολύ καλύτερες από τον ευρωπα-
ϊκό μέσο όρο στη νέα περίοδο έξαρσης της πανδημίας.

Απόφαση-σταθμός
Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής και ο χαρακτηρισμός 
της ως εγκληματικής οργάνωσης είναι το επιστέγασμα 
μιας εντυπωσιακής πορείας ευρωπαϊκής αναβάθμισης 
της χώρας μας.
Αντιμετωπιζόμαστε από τους συνομιλητές μας ως εκ-
πρόσωποι μια ώριμης Δημοκρατίας, η οποία άντεξε 
στις πολιτικές πιέσεις που δημιούργησε η μεγάλης δι-
άρκειας οικονομική και κοινωνική κρίση και έδειξε 
τον δρόμο στην αντιμετώπιση του ακροδεξιού λαϊκι-
σμού και της νεοναζιστικής βίας.
Το μήνυμα της καταδίκης της Χρυσής Αυγής είναι λυ-
τρωτικό για την Ελλάδα, γιατί την απαλλάσσει από τις 
τελευταίες σκιές στην ευρωπαϊκή της εικόνα. Είναι λυ-
τρωτικό και για το σύνολο της Ε.Ε., εφόσον είναι φα-
νερό ότι η πανδημία θα έχει μεγάλη διάρκεια και η οι-
κονομική και κοινωνική κρίση θα συνεχιστεί και για 
ένα διάστημα θα κλιμακωθεί. Η άψογη δημοκρατική 
λειτουργία σε τόσο σύνθετες και ακραίες συνθήκες 
έχει τεράστια αξία για την Ε.Ε.

Ο Μητσοτάκης αναγνωρίζεται 
διεθνώς ως ο ηγέτης που νίκησε 
τον λαϊκισμό σε δύο μέτωπα.
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Σ
ε μια αναδρομική ε-
πιβεβαίωση της υπό-
γειας διαδρομής που 
συνέδεε τον ΣΥΡΙΖΑ 
με τη Χρυσή Αυγή 
προχώρησε το γραφείο 

Τύπου του κόμματος, σχολιάζοντας όσα 
αποκάλυψε ο πρώην υπουργός Δικαιο-
σύνης Σταύρος Κοντονής παραιτούμε-
νος από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, όσα 
είπε ο κ. Κοντονής «αντικειμενικά εξυ-
πηρετούν πολιτικά συμφέροντα εχθρικά 
προς την Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ - 
Προοδευτική Συμμαχία».
Από την ανακοίνωση συνάγεται ότι αυτά 
που κατήγγειλε ο πρώην υπουργός Δι-
καιοσύνης για την εύνοια στη Χρυσή 
Αυγή που επεδείκνυε η κυβέρνηση Τσί-
πρα εξυπηρετούσαν τα στρατηγικά συμ-
φέροντα του ΣΥΡΙΖΑ, τη διατήρηση δη-
λαδή ενός τουλάχιστον πολιτικού πόλου 
στα δεξιά της ΝΔ.
Η πολιτική σύμπτωση του ριζοσπαστικής 
Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, και της ριζοσπα-
στικής Ακροδεξιάς, της Χρυσής Αυγής, α-
νάγεται στο μακρινό 2011, αμέσως μετά τα 
μνημόνια, όταν η μεν πρώτη ήταν περι-
θωριακή κοινοβουλευτική δύναμη με πο-
σοστά της τάξης του 3,5% και η δεύτερη 
περιθωριακή πολιτική δύναμη που κατα-
γραφόταν κάτω από τη μονάδα.
Στην πλατεία Συντάγματος των «αγανα-
κτισμένων» του αντιμνημονιακού αγώνα 
συνυπήρχαν χωρίς εσωτερικές αντιπαρα-
θέσεις, οι μεν στο επάνω μέρος, οι δε στο 
κάτω.

Περίπου την ίδια περίοδο, τον Οκτώ-
βριο του 2011, όταν διακόπηκε η παρέ-
λαση για την εθνική επέτειο στη Θεσσα-
λονίκη μετά την εισβολή των συγκεντρω-
μένων, τα φώτα της δημοσιότητας κέρδισε 
ο τότε βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Τάσος Κουράκης, όμως ο τότε Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπού-
λιας, έλεγε ότι αυτοί που του επιτέθηκαν 
τον χαρακτήριζαν «προδότη», φρασεολο-
γία που παρέπεμπε ευθέως στο ιδεολο-
γικό περίγραμμα της Χρυσής Αυγής.
Μετά τις εκλογές του 2012 και τον σχημα-
τισμό της κυβέρνησης Σαμαρά- Βενιζέλου 
το κύριο ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η 
αποτροπή της ολοκλήρωσης της θητείας 
της κυβέρνησης.
Στο πλαίσιο αυτό, ήταν κρίσιμη η προε-
δρική εκλογή του 2014, η επίτευξη της ο-
ποίας θα έδινε αέρα περίπου δύο χρόνων 
στον κυβερνητικό συνασπισμό.
Η δολοφονία Φύσσα και η κίνηση των 
διώξεων κατά της ηγεσίας της Χρυσής 
Αυγής, το φθινόπωρο του 2013, δημιούρ-
γησε στον ΣΥΡΙΖΑ ανησυχία για τις κοι-
νοβουλευτικές πλειοψηφίες, σε σημείο 
την άνοιξη του 2014 ο τότε γραμματέας 
της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Βούτσης, να 
καταγγείλει στη Βουλή κυβερνητικές με-
θοδεύσεις με σκοπό την κήρυξη του κόμ-
ματος ως παράνομου.
Η ανησυχία του κ. Βούτση απέδωσε πο-
λιτικά αποτελέσματα, καθώς η κοινοβου-
λευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής απο-
φάσισε να μην υπερψηφίσει την υποψη-
φιότητα Δήμα, με αποτέλεσμα η χώρα να 
οδηγηθεί σε εκλογές, τις οποίες ήταν απί-
θανο να μην κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ηγεσία της Χρυσής Αυγής εξέφραζε α-
νοιχτά την προτίμησή της να μη συνεχί-
σει η κυβέρνηση Σαμαρά.
Λίγους μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 
2015, όταν επρόκειτο να αρχίσει η δίκη, 
η οποία ολοκληρώθηκε αυτή την εβδο-
μάδα, χρειάστηκε πολύς χρόνος και πολ-
λές διαπραγματεύσεις, στις οποίες ανα-
μείχθηκε και ο τότε υπουργός Δικαιοσύ-
νης, Νίκος Παρασκευόπουλος, ώστε να 
βρεθεί η κατάλληλη αίθουσα για τη διε-
ξαγωγή της.
Στο τέλος του Ιουνίου κι ενώ η αίθουσα 
δεν είχε βρεθεί ακόμη, η Χρυσή Αυγή 
συμπλήρωσε την κοινοβουλευτική πλει-
οψηφία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην απόφαση 
για την προκήρυξη του δημοψηφίσμα-
τος και ο Νίκος Μιχαλολιάκος κατέστησε 
σαφές ότι «η Χρυσή Αυγή ψηφίζει “όχι”», 
άρα συμμετείχε στη διαμόρφωση της 
πλειοψηφίας του 61%, τη βούληση της 
οποίας ο κ. Τσίπρας διέσυρε υπογράφο-
ντας το δικό του μνημόνιο.
Έναν χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 
2016, ο τότε υπουργός Άμυνας, Πάνος 
Καμμένος, συνοδευόμενος από την Επι-
τροπή Άμυνας της Βουλής επισκέφθηκε 
το Καστελόριζο. Σε όλες τις φωτογραφίες 
δίπλα στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 
μόνο ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής 
Ηλίας Κασιδιάρης, καθώς τα άλλα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να 
συμμετάσχουν. Αυτό δεν εμπόδισε τον κ. 
Καμμένο να πει ότι «το μήνυμα ομοψυ-
χίας του ελληνικού λαού ενδυναμώνει 
ακόμη περισσότερο το υψηλό ηθικό των 
ενόπλων δυνάμεων».
Την ίδια περίοδο ο τότε πρόεδρος της 

Βουλής, Νίκος Βούτσης, έλεγε ότι σε ό,τι 
αφορά στον εκλογικό νόμο που προβλέ-
πει την καθιέρωση της απλής αναλογικής, 
δεν υπάρχουν μη ευπρόσδεκτες ψήφοι.
Όμως η απαιτούμενη πλειοψηφία για να 
ισχύσει ο εκλογικός νόμος (200 ψήφοι) 
ήταν ανέφικτη, καθώς τα κόμματα της α-
ντιπολίτευσης διέθεταν την αποτρεπτική 
μειοψηφία, μεγαλύτερη του 1/3, δηλαδή 
103 βουλευτές.
Η στάση της Χρυσής Αυγής δεν επηρέαζε 
και το κόμμα ανακοίνωσε ότι θα καταψή-
φιζε την πρόταση.
Ήταν η πρώτη αποστασιοποίηση της 
Χρυσής Αυγής σε στρατηγικού χαρα-
κτήρα επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν 
ανώδυνη.
Στο τέλος του 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ αναζη-
τούσε ασφαλή θέση για την κ. Βασιλική 
Θάνου, ώστε σε ενδεχόμενη ήττα να μην 
κινδυνεύει να απομακρυνθεί. Κατέληξε 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ανεξάρ-
τητη αρχή από την οποία εκτιμούσε ότι 
δεν θα τολμούσε να την απομακρύνει ο 
Μητσοτάκης. Προς έκπληξη όλων, την 
υποψηφιότητα υπερψήφισε η Χρυσή 
Αυγή, δίνοντας πολιτική πλειοψηφία από 
τη στενή κυβερνητική και διευκολύνο-
ντάς τη να λέει ότι δεν μπορεί να τη διώ-
ξει κανείς.
Την εξήγηση έδωσε ο αρθρογράφος της 
εφημερίδας «Εμπρός», παραταξιακής ε-
φημερίδας του χώρου, Λ. Πανούσης, ο 
οποίος έγραψε: «Η ηγεσία της Χρυσής 
Αυγής, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι 
κατηγορούμενη για σοβαρότατο “αδί-
κημα”, που σηκώνει μέχρι και 20 χρόνια 
φυλάκιση [εγκληματική οργάνωση]… Αν 
εσάς σας είχαν τυλίξει στο σιδηρό πλέγμα 
μιας τέτοιας κατηγορίας… τι θα κάνατε;».
Αυτό το οποίο υπονόησε ο κ. Πανούσης 
το είπε δυνατά η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ 
τον Μάρτιο του 2019, όταν ήρθαν στην ε-
πικαιρότητα οι νέοι κώδικες.
«Σε μια συγκυρία που διεξάγεται η με-
γαλύτερη δίκη της νεότερης ελληνικής ι-
στορίας, που έχει ως βασικό διακύβευμα 
τον χαρακτηρισμό της Χρυσής Αυγής ως 
“εγκληματικής οργάνωσης”, είναι απαρά-
δεκτο ο νέος ποινικός κώδικας να ανοί-
γει παράθυρα ευνοϊκότερης μεταχείρισης 
για τα ηγετικά στελέχη της νεοναζιστικής 
συμμορίας» ανέφερε σε ανακοίνωσή της 
η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία όμως 
δεν πήρε στα σοβαρά η κυβέρνηση.
Προχθές, από τον πρώην υπουργό Δικαι-
οσύνης μάθαμε ότι δεν ήταν μόνο η Νε-
ολαία του ΣΥΡΙΖΑ που είχε εντοπίσει 
το ζήτημα αλλά και ο ίδιος, που αφήνει 
να εννοηθεί ότι γι’ αυτόν τον λόγο έχασε 
την καρέκλα του. Αλλά πόσες φορές είχε 
ακούσει τον αρχηγό του να μιλά για τη 
Χρυσή Αυγή στη Βουλή…

Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΧΕΣΗ  
ΣΥΡΙΖΑ - ΧΡΥΣΉΣ ΑΥΓΉΣ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

www.freesunday.gr08 11.10.2020

πολιτική



Προσωπικότητες που θέ-
λουν να παίξουν τον ρόλο 
του πολιτικού πρέπει να κα-
ταθέτουν έγκαιρα τις ενστά-
σεις τους και, αν χρειάζεται, 
να αποχωρούν. 
 Ο κ. Κοντονής κάθισε.

«Η Χρυσή Αυγή δεν έπρεπε  
να συμμετέχει στις εκλογές»

Τ
ην πεποίθηση ότι θα πρέπει 
να γίνει πολύ πιο ουσιαστι-
κός ο έλεγχος του Αρείου 
Πάγου για το κατά πόσο τα 
κόμματα που συμμετέχουν 
στις εκλογές είναι συμβατά 

με το άρθρο 29 του Συντάγματος, που ε-
πιτρέπει τη λειτουργία κομμάτων εφό-
σον εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουρ-
γία του δημοκρατικού πολιτεύματος, εκ-
φράζει μιλώντας στην F.S. o καθηγητής 
Ποινικής Δικονομίας της Νομικής του 
ΑΠΘ Γρηγόρης Καλφέλης.

Τι μήνυμα εστάλη στην κοινωνία με τη 
συγκεκριμένη απόφαση στη δίκη της 
Χρυσής Αυγής;
Πρόκειται για μία ποινική δίκη η οποία 
έχει δημόσιο και πολιτικό ενδιαφέρον και 
επηρεάζει και το δημοκρατικό μας πολί-
τευμα. Η απόφαση, η οποία αποδέχεται 
την ενοχή για διεύθυνση εγκληματικής 
οργάνωσης, είναι πολύ σημαντική, γιατί 
για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία του 
τόπου καταφάσκεται ότι πίσω από ένα 
κόμμα που εξελέγη με ψήφους Ελλήνων 
ψηφοφόρων υποκρύπτεται μια εγκλη-
ματική οργάνωση. Αυτό πρέπει να βάλει 
σε σκέψη τους ψηφοφόρους που ψήφι-

σαν ένα τέτοιο κόμμα, παρ’ ότι και από 
το καταστατικό και απ’ όλη την περιρρέ-
ουσα ατμόσφαιρα ήταν φανερό ότι δεν 
ήταν συμβατό με την ομαλή λειτουργία 
ενός δημοκρατικού πολιτεύματος, όπως 
απαιτεί το άρθρο 29 του Συντάγματος.

Θα μπορούσε να το ελέγξει αυτό ο Ά-
ρειος Πάγος όταν υπέβαλε το αίτημα 
αναγνώρισης;
Πιστεύω, ναι. Το άρθρο 29 επιτρέπει τη 
λειτουργία κομμάτων εφόσον εξυπηρε-
τούν την εύρυθμη λειτουργία του δημο-
κρατικού πολιτεύματος. Ο έλεγχος που 
γίνεται από τον Άρειο Πάγο ενόψει ε-
κλογών είναι τυπικός και θα πρέπει να 
γίνει πολύ πιο ουσιαστικός. Η έρευνα 
που έκανε ο εισαγγελέας Ντογιάκος και 
η πρότασή του προς το Συμβούλιο Εφε-
τών Αθηνών με την οποία παραπέμφθη-
καν οι αυτουργοί της Χρυσής Αυγής δεί-
χνει ότι υπήρχε κάτι βαθύτερο, ένα κα-
ταστατικό το οποίο αποτύπωνε σκοπούς 
εκτροχιασμού του δημοκρατικού πολι-
τεύματος, μια αποδοχή της νεοναζιστι-
κής ιδεολογίας. Δεν τιμωρείται η ιδεο-
λογία, οι πρακτικές βίας και οι αξιόποι-
νες πράξεις που διέπραξαν στο πλαίσιο 
της οργάνωσης τιμωρούνται.

Θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο;
Η ελληνική έννομη τάξη, δυστυχώς, έ-
δειξε μεγάλη ανεκτικότητα. Επέτρεψε 
να συμμετάσχει ένα τέτοιο κόμμα στις 
εκλογές και δεν έθεσε κωλύματα όταν 
ασκήθηκαν οι ποινικές διώξεις και ήταν 
στις φυλακές υποδίκων ο ηγετικός πυ-
ρήνας της Χρυσής Αυγής, αλλά είχαν το 
δικαίωμα να κατέβουν υποψήφιοι, κάτι 
το οποίο αντιμετωπίζουμε και τώρα, μετά 
την κατάφαση ενοχής από το δικαστήριο.

Κι αν κάποιος χρησιμοποιήσει αυτή 

την πρακτική όταν είναι στην εξουσία 
για να καταστείλει τους πολιτικούς α-
ντιπάλους του;
Υπάρχουν Συντάγματα χωρών, όπως η 
Γερμανία και η Ιταλία, που είχαν τις ε-
πώδυνες ιστορικές εμπειρίες του ναζι-
σμού και του φασισμού, που έχουν τέ-
τοιες, πολύ πιο δραστικές ρυθμίσεις. Το 
άρθρο 29 δεν είναι για κλασικά κοινοβου-
λευτικά κόμματα αλλά για περιπτώσεις 
κομμάτων όπως η Χρυσή Αυγή. Ένας πιο 
ουσιαστικός έλεγχος του Αρείου Πάγου 
δεν θα είναι προληπτικός. Θα αναζητή-

Γρηγόρης  
Καλφέλης,  

καθηγητής Νομικής  
στο ΑΠΘ

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο  
της ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ για την υποψήφια  

νέα γενιά μαθητών
ΦΈΤΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΈΙΟ ΜΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΈΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.

Το ταξίδι στη γνώση ξεκινά...

Στο Νηπιαγωγείο της ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, η ζωή 
των παιδιών είναι κάθε μέρα σαν γιορτή! 
Μέσα από ποικίλα ερεθίσματα και με την 
καθοδήγηση των Νηπιαγωγών το παιδί 
ενθαρρύνεται και μαθαίνει να αγαπά τη 
γνώση, πρωταρχικά μέσα από το παιχνίδι, 
σ’ ένα ευχάριστο περιβάλλον που το παρο-
τρύνει να καλλιεργήσει τα ταλέντα του και 
να αναπτυχθεί συναισθηματικά.
Στο Νηπιαγωγείο της ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ το 
παιδί κάνει τα πρώτα του βήματα μακριά 
από την οικογένεια, σε στέρεες βάσεις, κα-
θοριστικές για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Με έμφαση στην τεχνολογία και 
μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές, αθλητικές και εικαστικές δραστηριότητες, οι μικροί 
μας «πρωταγωνιστές» ανακαλύπτουν τον συναρπαστικό κόσμο της γνώσης παίζοντας, 
γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική τους ωρίμανση.
Βέβαια, όλα αυτά σε στενή συνεργασία σχολείου-οικογένειας.
Στις άρτιες εγκαταστάσεις του, εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν την ομαλή έ-
νταξη και πορεία των νηπίων, με τρόπο δημιουργικό, καλλιεργώντας τα εκφραστικά τους 
μέσα, τα ταλέντα τους και, κυρίως, την αγάπη τους για τη μάθηση.

ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ: 210 6136693, www.ionios.gr
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σει αν τα κόμματα αυτά είναι συμβατά 
με τις βασικές αρχές του δημοκρατικού 
πολιτεύματος. Αν αυτό δεν γίνει, τέτοιες 
εμπειρίες θα ξαναζήσουμε.

Οι εσωκομματικές έριδες στον ΣΥΡΙΖΑ 
μετά την απόφαση μπορεί να στέλνουν 
στην κοινωνία το μήνυμα ότι πίσω από 
την ψήφιση των νόμων υπάρχει ένα υ-
πόγειο αλισβερίσι;
Δεν ξέρω αν υπήρχε υπόγειο αλισβε-
ρίσι. Την ευθύνη για τις ρυθμίσεις των 
άρθρων δεν την έχουν οι επιστήμονες 
καθηγητές, οι οποίοι κάνουν προτάσεις 
για τη διαμόρφωση ενός νέου ποινικού 
κώδικα. Την τελική ευθύνη την έχει ο 
αρμόδιος υπουργός Δικαιοσύνης και η 
κυβέρνηση, οι οποίοι γνώριζαν ότι προ-
ωθούνταν μια διάταξη η οποία καταρ-
γούσε την παρεπόμενη ποινή της στέρη-
σης πολιτικών δικαιωμάτων, επομένως, 
ακόμη κι αν καταδικαζόταν η οργάνωση 
της Χρυσής Αυγής, με την ακύρωση της 
παρεπόμενης ποινής, όπως συμβαίνει 
τώρα, θεωρητικά οι καταδικασθέντες για 
ένα βαρύτατο έγκλημα που προσβάλ-
λει το έννομο αγαθό της δημόσιας τάξης 
Χρυσαυγίτες θα είχαν το δικαίωμα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις επόμενες 
εκλογές.

Κι αν αλλάξει η ρύθμιση για τα πολι-
τικά δικαιώματα;
Ακόμη κι αν γίνει η τροποποίηση, όπως 
το προτείνω κι εγώ για ορισμένα σοβαρά 
εγκλήματα, δεν θα αγγίξει τους Χρυσαυ-
γίτες, για τους οποίους ισχύει το άρθρο 2 
του ποινικού κώδικα περί του ευμενέστε-
ρου νόμου από την τέλεση της πράξης.

Συμμερίζεστε την εκτίμηση ότι μπο-
ρεί να υπήρξε σύμπτωση συμφερό-
ντων ανάμεσα στην κυβέρνηση και τη 
Χρυσή Αυγή;
Δεν θέλω να διατυπώσω μια τέτοια βα-
ρύτατη μομφή. Εκ του αποτελέσματος, 
η προηγούμενη κυβέρνηση έχει βαρύ-
τατη ευθύνη για ό,τι συμβαίνει. Η ρύθ-
μιση για την κατάργηση της αποστέρησης 
των πολιτικών δικαιωμάτων προτάθηκε 
από τους επιστήμονες, αλλά έγινε δεκτή 
από την κυβέρνηση, η οποία, όπως ανα-
φέρεται στην εισαγωγική έκθεση, θεω-
ρούσε ότι είναι «παρωχημένη» και ότι θα 
έπρεπε η εκλογική νομοθεσία να ρυθμί-
ζει το όλο θέμα. Το θεωρώ λάθος, γιατί 
το κύριο νομοθέτημα που ρυθμίζει ποιες 
είναι οι κύριες και ποιες οι παρεπόμενες 
ποινές είναι ο ποινικός κώδικας και όχι 
η εκλογική νομοθεσία.

Τι σας ενοχλεί σε αυτό;
Είναι αξιακά αντιφατικό να καταδικάζε-

ται κάποιος για ένα βαρύτατο έγκλημα 
–θα μπορούσε να είναι και εσχάτη προ-
δοσία– και ταυτόχρονα να διατηρεί το δι-
καίωμα να είναι υποψήφιος στις εκλογές 
ή να ψηφίζει. Την ευθύνη για τη ρύθμιση 
την έχει ο υπουργός και η απερχόμενη 
κυβέρνηση. Οι επιστήμονες προτείνουν. 
Αν δεν θέλει, δεν δέχεται την πρόταση 
η κυβέρνηση.

Ο πρώτος υπουργός Δικαιοσύνης των 
κυβερνήσεων Τσίπρα έδωσε διευκρι-
νίσεις για να μη διαγραφεί, ο δεύτε-
ρος διεγράφη και ο μόνιμος αναπλη-
ρωτής οδεύει προς ειδικό δικαστήριο. 
Κάτι δεν πήγαινε καλά με τον ΣΥΡΙΖΑ 
και τη Δικαιοσύνη…
Με όλα όσα συμβαίνουν, και ειδικά με 
την υπόθεση της Novartis, κάτι τέτοιο 
θα μπορούσε να πιθανολογηθεί. Όμως 
το κρίσιμο είναι ότι κάποιος πρέπει να 
εκφέρει τις ενστάσεις του έγκαιρα. Θα 
ήταν πολύ πιο λειτουργικό για τα πολι-
τικά πράγματα της χώρας να είχε εκ-
φέρει ο κ. Κοντονής τις ενστάσεις του 
όταν ήταν υπουργός Δικαιοσύνης και 
του είχαν φέρει οι επιστήμονες τέτοιου 
είδους προτάσεις. Τότε δεν είπε τίποτε.

Τα είπε στον κ. Τσίπρα…
Τα είπε στον κ. Τσίπρα, αλλά δεν τα είπε 
στη δημόσια σφαίρα. Το θέμα είναι να κα-
ταθέτει κάποιος τις ενστάσεις του δημό-
σια, για να γίνεται μια σύνθεση διαφορε-
τικών απόψεων. Με όσα έγιναν την τε-
λευταία περίοδο, υπάρχει ένα πρόβλημα, 
το οποίο ανιχνεύει κανείς για να δει τι 
συνέβη. Αν οι υπουργοί καθοδηγούνται 
τόσο πολύ από τον πρωθυπουργό. Το 
πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα που έ-
χουμε δυσκολεύει τα πράγματα, όμως 
προσωπικότητες που θέλουν να παίξουν 
τον ρόλο του πολιτικού πρέπει να κατα-
θέτουν έγκαιρα τις ενστάσεις τους και, 
αν χρειάζεται, να αποχωρούν. Ο κ. Κο-
ντονής κάθισε. Αν τις έλεγε τότε, μπορεί 
να μην είχε περάσει η διάταξη του ποι-
νικού κώδικα και να μη βρισκόμασταν 
στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα.

Θα μπορούσαν οι κατηγορούμενοι να 
ισχυριστούν ότι το δικαστήριο λειτούρ-
γησε κάτω από πολιτική πίεση, επειδή 
την ώρα της ανακοίνωσης της απόφα-
σης γινόταν συγκέντρωση με σύνθημα 
«Δεν είναι αθώοι»;
Δεν συμφωνώ με αυτό που έγινε. Ήταν 

πρωτογενώς μία ποινική δίκη με δικο-
νομικά χαρακτηριστικά και σε δεύτερο 
επίπεδο με έντονες παρενέργειες στο 
δημοκρατικό μας πολίτευμα. Με την έν-
νοια αυτή, θα ήταν καλύτερο να έχουμε 
μια ακραιφνή ποινική δίκη και όλοι να 
νιώσουμε τα αισθήματα ανακούφισης 
εκ των υστέρων. Οι δικαστές ζουν πά-
ντοτε σε ένα συγκρουσιακό κλίμα. Θα 
πρέπει να μάθουν να λειτουργούν αυ-
τόνομα, έστω και σε μια κοινωνία που 
λειτουργεί υπό την επιρροή των media. 
Ο δικαστής πρέπει να μάθει να αντιμε-
τωπίζει αυτές τις συγκρούσεις και τις ε-
ξωγενείς παρεμβάσεις.

Τα πεντέμισι χρόνια της δίκης είναι ένας 
εύλογος χρόνος;
Όχι, δεν είναι. Το άρθρο 6 της Σύμβασης 
της Ρώμης για την προστασία των θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων προβλέπει ότι μια 
ποινική δίκη πρέπει να ολοκληρώνεται 
μέσα σε λογική προθεσμία. Εδώ όμως 
υπήρχαν ορισμένα ιδιόμορφα φαινόμενα. 
Η ελληνική έννομη τάξη δεν είχε βιω-
μένη εμπειρία από τέτοιες τερατώδεις 
ποινικές δίκες με 68 κατηγορούμενους 
και 130 συνηγόρους. Πρέπει όμως να λά-
βουμε υπόψη και το ότι η προδικαστική 
φάση τελείωσε πολύ γρήγορα, μόλις σε 
δύο χρόνια, με μια τεράστια δικογραφία. 
Σε άλλες δίκες, όπως του Σάμινα Εξπρές, 
διήρκεσε πολύ περισσότερο. Πρέπει να 
υπάρχει ένα μέγεθος συγκρισιμότητας.

Τα δικονομικά δικαιώματα των κατη-
γορουμένων έγιναν σεβαστά;
Δεν είδα κάτι που να έρχεται σε πρό-
σκρουση με τη δικονομία σε όσα έχω 
εγώ υπόψη.

Πάντως, γενικώς, η Δικαιοσύνη δεν 
προχωρά γρήγορα, παρά τις διαβεβαι-
ώσεις της κυβέρνησης για την ψηφι-
οποίησή της…
Είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Η δομή της ελ-
ληνικής ποινικής διαδικασίας είναι χρο-
νοβόρα. Με τον τελευταίο κώδικα ποινι-
κής δικονομίας πέρασε μια ρύθμιση για 
την ποινική διαπραγμάτευση. Σε αλλοδα-
πές έννομες τάξεις ισχύει ο συμβιβασμός, 
δηλαδή συμβιβάζεται ο κατηγορούμενος 
με τον εισαγγελέα και τελειώνει γρήγορα 
η ποινική δίκη, έστω κι αν πολλοί επιστή-
μονες έχουν σφοδρές αντιρρήσεις για τη 
δικαιοκρατική δομή μιας τέτοιας διαδικα-
σίας. Πρέπει να σκεφτούμε λύσεις διαφο-
ρετικές, οι οποίες θα εκκαθαρίζουν πιο 
εύκολα μια ποινική υπόθεση. Η κυβέρ-
νηση μπορεί να το λέει θεωρητικά, αλλά 
σε καμία περίπτωση δεν είμαστε στην 
ψηφιοποίηση της απονομής της δικαιο-
σύνης, ειδικά της ποινικής δικαιοσύνης.

Εκ του αποτελέσματος, η προηγούμενη κυβέρνηση έχει βαρύ-
τατη ευθύνη για ό,τι συμβαίνει. Η ρύθμιση για την κατάργηση 
της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων προτάθηκε από 
τους επιστήμονες, αλλά έγινε δεκτή από την κυβέρνηση.



Υπάρχει µια πίεση από τον 
διεθνή παράγοντα να έχουµε 
µια προσέγγιση µεταξύ Τουρ-
κίας και Ελλάδας, για να οδη-
γηθεί αυτή η κατάσταση και 
σε ένα ξεπάγωµα των ευρω-
τουρκικών σχέσεων, που εν-
διαφέρουν την Τουρκία αλλά 
και πολλά κράτη-µέλη.

Π
αρά το γεγονός ότι η Ε.Ε. δεν 
συµπεριέλαβε τον όρο «κυ-
ρώσεις» και το µήνυµα προς 
την Τουρκία δεν ήταν τόσο κα-
θαρό και τόσο αποφασιστικό 

όσο θα θέλαµε, η Τουρκία δεν είναι ικανο-
ποιηµένη, γιατί η απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου τής βάζει όρια και καλούπια, ε-
πισηµαίνει ο διευθυντής Ερευνητικών Προ-
γραµµάτων του Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέ-
σεων του Παντείου, Κωνσταντίνος Φίλης.

Έχει περάσει µία εβδοµάδα από την α-
πόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. 
Θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι στο µεταξύ;
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
έθεσε ένα χρονικό όριο στην Τουρκία για να 
αλλάξει τη στάση της απέναντι σε Ελλάδα και 
Κύπρο, την έβαλε σε µια συνθήκη παρακο-
λούθησης µέχρι τον ∆εκέµβρη, προφανώς 
επειδή µέχρι τότε θα έχουµε και µια σαφέ-
στερη εικόνα για τις διερευνητικές µε την Ελ-
λάδα, για το πού αυτές µπορεί να οδηγήσουν 
εάν, όταν και εφόσον ξεκινήσουν.

Υπάρχει κινητικότητα όµως. Για παρά-
δειγµα, έγινε η περιοδεία Στόλτενµπεργκ…
Υπάρχει µια πίεση από τον διεθνή παράγοντα 
να έχουµε µια προσέγγιση µεταξύ Τουρκίας 
και Ελλάδας, για να οδηγηθεί αυτή η κατά-
σταση και σε ένα ξεπάγωµα των ευρωτουρ-
κικών σχέσεων, που ενδιαφέρουν την Τουρ-
κία αλλά και πολλά κράτη-µέλη.
∆εν έχει υπάρξει κάτι την τελευταία εβδοµάδα 
σε θετική κατεύθυνση. Το αντίθετο! Βλέπουµε 
µέρα µε τη µέρα µια απόκλιση από πλευράς 
της Τουρκίας.

Είναι αυτός ο τρόπος µε τον οποίο ο κ. Ερ-
ντογάν αντιδρά στην απόφαση;
∆εν του αρέσει του Ερντογάν να παίζει µε κα-
νόνες, πολλώ δε µάλλον να µπαίνει σε κα-
λούπια και σε όρια. Αυτή η απόφαση έβαλε 
όρια στην Τουρκία και κάποιους κανόνες 
στον διάλογο µε την Ελλάδα, όπως, για παρά-
δειγµα, το ότι προσδιόρισε οι διερευνητικές να 
γίνουν µόνο για θέµατα θαλασσίων ζωνών.

Ήταν ένα σαφές µήνυµα;
Παρά το γεγονός ότι δεν συµπεριέλαβε τον 
όρο «κυρώσεις» και παρά το γεγονός ότι το 
µήνυµα ήταν θολό προς την Τουρκία, δη-
λαδή δεν ήταν τόσο καθαρό και τόσο απο-
φασιστικό όσο θα θέλαµε, η Τουρκία, στη λο-
γική του «πάρ’ τα όλα», του άσπρου-µαύρου 
που διατρέχει και διακατέχει την ηγεσία της, 
δεν είναι ικανοποιηµένη και βλέπουµε σο-
βαρές αντιδράσεις, διότι η Ε.Ε. επιχείρησε να 
τη βάλει σε κάποια καλούπια. Η Τουρκία θε-
ωρεί σήµερα ότι είναι πολύ µεγάλη και πολύ 
ισχυρή για να µπαίνει σε καλούπια και να δέ-
χεται αυτά που άλλοι τής επιβάλλουν. Αλλά 
αυτό δυσκολεύει πολύ τον διάλογο.

Το «µεγάλη» είναι αντικειµενικό µέγε-

ισχυρή χώρα, που έχει τεράστια δυναµική 
και είναι ισότιµος συνοµιλητής των ΗΠΑ, της 
Ρωσίας, της Κίνας, της Ε.Ε.

Όµως έχει ανοίξει πολλά µέτωπα…
Το πιστεύει ότι η Τουρκία µπορεί να έχει πολλά 
µέτωπα ταυτόχρονα, τα οποία να τα συντη-
ρεί. Πιστεύει ότι µέσα από αυτά καταδεικνύει 
την ισχύ της, διότι ποια χώρα µπορεί να έχει 
τόσα µέτωπα αν δεν είναι µεγάλη και ισχυρή. 
Και µέσα από αυτά τα µέτωπα προσπαθεί να 
ισχυροποιηθεί διαπραγµατευτικά, πιστεύο-
ντας ότι όσο περισσότερα είναι τα µέτωπα και 
πιο εκκρεµή, τόσο περισσότερες δυνατότη-
τες έχει να κάνει διαπραγµατευτικό παιχνίδι.

Είναι ένα τέτοιο το άνοιγµα των Βαρωσίων;
Η Τουρκία έχει τρεις λόγους για ό,τι έκανε 
στα Βαρώσια. Ο πρώτος είναι τακτικός και 
έχει να κάνει µε την ενίσχυση του δικού της 
υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές της Κυ-
ριακής. Στόχος ήταν να δείξει ότι στηρίζει τον 
υποψήφιό της και να του κάνει ένα δώρο, 
έτσι ώστε να το χρησιµοποιήσει στο πιο α-
κραίο και εθνικιστικό κοµµάτι των Τουρκο-

θος. Το «ισχυρή», όµως, δεν προκύπτει 
από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται 
τον τελευταίο καιρό.
Όχι, ο Ερντογάν πιστεύει ότι η Τουρκία είναι 
πολύ ισχυρή, ότι η Τουρκία είναι µια χώρα 
που την πολεµούν επειδή δίνει τον δικό της 
αγώνα ανεξαρτησίας, ο οποίος είναι ο µεγά-
λος αγώνας ανεξαρτησίας του Ερντογάν, 97 
χρόνια µετά τη Συνθήκη της Λωζάννης και 
τον αγώνα ανεξαρτησίας του Κεµάλ.

Μήπως είναι ένα εσωτερικό παιχνίδι του 
Τούρκου Προέδρου απέναντι στο δικό του 
εκλογικό ακροατήριο;
Προφανώς υπάρχει µια εσωτερική διάσταση 
που έχει να κάνει µε την προσπάθεια του Ερ-
ντογάν να αποκαθηλώσει τον Κεµάλ και να 
αποπροσανατολίσει την κοινή γνώµη από τα 
εσωτερικά της προβλήµατα, που δεν είναι 
άλλα από την οικονοµία.
Παίζει πολύ έντονα το εθνικιστικό χαρτί, µαζί 
µε το ισλαµικό, για να µπορέσει να παγιώσει 
µια πλειοψηφία στο εσωτερικό της χώρας 
του. Όµως, ανεξάρτητα από αυτά, πιστεύει 
σήµερα ότι η Τουρκία είναι µια µεγάλη και 

κυπρίων έναντι του Ακιντζί. Γι’ αυτό και ο Α-
κιντζί αντέδρασε µε σφοδρότητα.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλει να εγκλω-
βίσει τον Ακιντζί σε περίπτωση επανεκλο-
γής του σε µια πολιτική που θα είναι τέτοια 
που δεν θα έχει διαπραγµατευτικό χαρτί στα 
χέρια του έναντι των Ελληνοκυπρίων. ∆ιότι 
το µεγάλο διαπραγµατευτικό χαρτί των Τουρ-
κοκυπρίων όλα τα τελευταία χρόνια ήταν η 
επαναφορά των Βαρωσίων και γενικότερα 
της Αµµοχώστου στους Ελληνοκύπριους. 
Αυτό δεν θα υπάρχει πλέον.
Ο τρίτος λόγος είναι να δείξει ότι για µία ακόµη 
φορά είναι σε θέση να γράφει στα παλαιό-
τερα των υποδηµάτων του τις συµφωνίες 
και τα ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών 
και να προχωράει σε µια λογική «business 
as usual».

Μπορούν οι Τουρκοκύπριοι να απεξαρ-
τηθούν από την Άγκυρα;
Ο βαθµός δυσκολίας είναι ανυπέρβλητος. Υπό 
προϋποθέσεις θα µπορούσε να γίνει σε µια 
ενωµένη Κύπρο, αλλά αυτή τη στιγµή που 
µιλάµε είναι ένα σενάριο πολύ µακριά από 
την πραγµατικότητα.

Πώς ερµηνεύτηκε η απόφαση της συνό-
δου κορυφής από τις άλλες ενδιαφερό-
µενες χώρες της περιοχής, την Αίγυπτο, 
το Ισραήλ;
Οι περιφερειακές χώρες ξέρουν ποια είναι τα 
όρια της Ε.Ε. ∆εν δίνουν µεγαλύτερη σηµα-
σία απ’ ό,τι αρµόζει σε αυτές τις αποφάσεις. 
Καταλαβαίνουν ότι οι σχέσεις της Τουρκίας 
µε τη ∆ύση συνολικά βρίσκονται σε δοκιµα-
σία, για να µην πω νευρικό κλονισµό. Αυτό 
όµως δεν επηρεάζει τους σχεδιασµούς της 
Αιγύπτου ή του Ισραήλ. Ξέρουν ότι η Ε.Ε. είναι 
ένας οργανισµός που από τη φύση του πρέ-
πει να συµβιβάζεται, πρέπει να γίνονται συµ-
βιβασµοί στο εσωτερικό του. Αυτό ήταν και 
η απόφαση της περασµένης Πέµπτης. Ένα 
συµβιβασµός µε θετικά για την Ελλάδα, αλλά 
και µε αστερίσκους.

«Η απόφαση της Ε.Ε. είναι 
ένας συµβιβασµός µε θετικά 

και αστερίσκους»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Κωνσταντίνος 
Φίλης, 

διευθυντής 
Ερευνητικών 

Προγραµµάτων 
του Ινστιτούτου ∆ιεθνών 
Σχέσεων του Παντείου
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ανάλυση

Τ
ην Τρίτη 6 Οκτω-
βρίου είχαμε μία 
εξαιρετικά ενδι-
αφέρουσα συζή-
τηση στην Ολομέ-
λεια του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου 

για την κρίση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ 
και τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ 
Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας.
Ήμουν ένας από τους 65 ευρωβουλευτές 
που πήραν τον λόγο, αριθμός εξαιρετικά 
σημαντικός αν σκεφτούμε τα περιορι-
στικά μέτρα που ισχύουν ακόμη και στην 
παρουσία των ευρωβουλευτών στην Ολο-
μέλεια, σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η 
πανδημία.
Παρατήρησα ότι γύρω στο 80% των ομι-
λητών αναφέρθηκαν στον αρνητικό ρόλο 
της Τουρκίας, της μόνης δύναμης με ε-
πιρροή στην περιοχή που δεν τάσσεται 
υπέρ της άμεσης κατάπαυσης του πυρός 
και της μη επέμβασης ξένων δυνάμεων 
στη διαμάχη Αζέρων και Αρμενίων.
Όταν ήρθε η σειρά μου να μιλήσω, ζήτησα 
από τον Ζοζέπ Μπορέλ, ύπατο εκπρό-

τικής επέμβασης της Τουρκίας και στη 
Λιβύη. Συνέβαλαν σημαντικά στο να α-
νακοπεί η προέλαση των στρατευμάτων 
του Χαφτάρ και να λυθεί η πολιορκία της 
Τρίπολης από τις δυνάμεις που ελέγχουν 
την ανατολική Λιβύη.
Με την κίνησή του ο Καναδάς έφερε 
ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη επιβο-
λής ολοκληρωμένου εμπάργκο όπλων 
στην Τουρκία, που λειτουργεί αποσταθε-
ροποιητικά στη Συρία και στο Ιράκ, στην 
Ανατολική Μεσόγειο και στη Λιβύη και 
στην περιοχή του Καυκάσου.

Ευρωπαϊκές μισές δουλειές
Η εισβολή της Τουρκίας, τον Οκτώβριο 
του 2019, σε περιοχές της Συρίας όπου 
κυριαρχεί το κουρδικό στοιχείο προκά-
λεσε ένα πρώτο εμπάργκο όπλων από 
την πλευρά της Ε.Ε.
Όπως το θέλει η κακή παράδοση της Ε.Ε., 
η δουλειά ήταν σκόπιμα μισή, το Συμ-
βούλιο Υπουργών Εξωτερικών δεν ενέ-
κρινε γενικό και πλήρες ευρωπαϊκό ε-
μπάργκο όπλων και αφέθηκαν οι κυβερ-
νήσεις των κρατών-μελών ελεύθερες να 
προσδιορίσουν το επίπεδο της αντίδρα-
σής τους.
Εννέα ευρωπαϊκές χώρες –Τσεχία, Φιν-
λανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολ-
λανδία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βα-
σίλειο– εφάρμοσαν, όπως και ο Κανα-
δάς, ένα περισσότερο συμβολικό παρά 
ουσιαστικό εμπάργκο όπλων. Ο υπουρ-
γός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασι-
λείου, Ντόμινικ Ράαμπ, δήλωσε χαρα-
κτηριστικά ότι η χώρα του θα συνέχιζε να 
πουλάει όπλα στην Τουρκία αλλά δεν θα 
έδινε νέες άδειες εξαγωγών για οπλικά 
συστήματα τα οποία θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν στη Συρία.
Ανάλογες δηλώσεις έκανε και η γερμα-
νική κυβέρνηση, ότι δηλαδή το εμπάρ-
γκο θα ίσχυε μόνο για μελλοντική παρά-
δοση οπλικών συστημάτων που θα μπο-
ρούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Συρία. 
Έσπευσε μάλιστα να διευκρινίσει ότι οι 

σωπο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., 
να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 
πρωτοβουλία για την επιβολή ευρωπαϊ-
κού εμπάργκο στην πώληση οπλικών συ-
στημάτων και τεχνολογίας στην Τουρκία.
Του ζήτησα να ακολουθήσουμε το καλό 
παράδειγμα του Καναδά.

Το παράδειγμα του Καναδά
Η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε το 
πάγωμα εξαγωγών οπλικών συστημάτων 
και τεχνολογίας στην Τουρκία, με το σκε-
πτικό ότι έχει θέσει στη διάθεση του Α-
ζερμπαϊτζάν drones τα οποία κατασκευά-
ζονται στην Τουρκία με τεχνογνωσία Η-
νωμένου Βασιλείου και Καναδά.
Στην αντίληψη της κυβέρνησης του Κα-
ναδά αυτή η χρήση των drones που στη-
ρίζονται σε τεχνογνωσία Καναδά απο-
τελεί παραβίαση των όρων πώλησης και 
πρέπει να γίνει έρευνα, προκειμένου να 
αποφασιστεί αν θα συνεχιστεί αυτού του 
είδους η συνεργασία με την Τουρκία.
Όπως θα περίμενε κανείς, η αντίδραση 
της Άγκυρας ήταν άμεση και επιθετική. Ο 
υπουργός Εξωτερικών, Τσαβούσογλου, 

έκανε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες ο 
Καναδάς δεν συμπεριφέρεται στην Τουρ-
κία σαν συμμαχική χώρα του ΝΑΤΟ. Κα-
τήγγειλε επίσης αυθαίρετη εφαρμογή 
κριτηρίων, εφόσον, όπως είπε, ο Καναδάς 
αναφέρεται σε έκθεση του ΟΗΕ σαν μία 
από τις χώρες που προμηθεύουν οπλικά 
συστήματα για τη διεξαγωγή του πολέ-
μου στην Υεμένη.
Η αναφορά από τον Τσαβούσογλου σε 
έκθεση του ΟΗΕ δείχνει και το θράσος 
της επίσημης Τουρκίας, εφόσον αγνοεί 
άλλη έκθεση του ΟΗΕ, σύμφωνα με την 
οποία οι Σύροι τζιχαντιστές που πολε-
μούν για λογαριασμό της Τουρκίας ενα-
ντίον των Κούρδων της Συρίας βαρύνο-
νται με αγριότητες και εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας τα οποία θα ήταν α-
δύνατο να πραγματοποιηθούν χωρίς την 
άδεια και τη στρατιωτική υποστήριξη του 
καθεστώτος Ερντογάν.
Η πρωτοβουλία του Καναδά θορύβησε 
τον Ερντογάν και τους συνεργάτες του για 
δύο λόγους. Τα drones που κατασκευάζο-
νται στην Τουρκία με ξένη τεχνολογία 
είναι μέρος του «πακέτου» της στρατιω-

«ΑΣΤΑΚΌΣ» Η ΤΌΥΡΚΊΑ  
ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΌΠΛΑ

Γιατί ζήτησα από τον Μπορέλ να επιβληθεί εμπάργκο στην 
πώληση ευρωπαϊκών οπλικών συστημάτων στην Άγκυρα.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Μεγάλες οι ευθύνες 
Γερμανίας, Ισπανίας για 
τον υπερεξοπλισμό της 
Τουρκίας σε βάρος της 
Ελλάδας.
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παραδόσεις του 2019 γερμανικών οπλι-
κών συστημάτων στην Τουρκία αφορού-
σαν κυρίως το Πολεμικό Ναυτικό, δη-
λαδή τα γερμανικά υποβρύχια, παρόμοια 
με εκείνα που έχει ήδη προμηθευτεί η 
Ελλάδα, και μέρος του μηχανολογικού-
τεχνολογικού εξοπλισμού για το υπό 
ναυπήγηση τουρκικό αεροπλανοφόρο 
Anadolu.
Το εμπάργκο που ανακοινώνουν κατά 
περιόδους οι ευρωπαϊκές χώρες είναι 
πάντα επιλεκτικό, διάτρητο και στα μέτρα 
των αναγκών της Τουρκίας.
Είναι τέτοια η πολιτική αδυναμία της 
Ε.Ε. ώστε ο Ερντογάν δήλωσε εκ του α-
σφαλούς: «Έχουμε αντιμετωπίσει απειλές 
όπως οικονομικές κυρώσεις και εμπάρ-
γκο στην πώληση όπλων. Αυτοί που νο-
μίζουν ότι θα υποχρεώσουν την Τουρκία 
να υποχωρήσει με τέτοιου είδους απειλές 
κάνουν μεγάλο λάθος».

Πολεμική προετοιμασία
Η Τουρκία είναι εδώ και δώδεκα χρόνια 
σε φάση πολεμικής προετοιμασίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του SIPRI (Διε-
θνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη 
της Στοκχόλμης), η Τουρκία αύξησε τις 
στρατιωτικές της δαπάνες από 12,5 δισ. 
δολάρια το 2008 σε 22 δισ. δολάρια το 
2018.
Τις τελευταίες δεκαετίες είναι ο πέμπτος 
μεγαλύτερος εισαγωγέας οπλικών συστη-
μάτων στον κόσμο.
Οι πέντε χώρες που εξάγουν τα περισ-
σότερα οπλικά συστήματα στην Τουρκία 
είναι οι ΗΠΑ, η Νότια Κορέα, η Γερμα-
νία, η Ιταλία και η Ισπανία.
Στη διάρκεια της περιόδου 2014-2018 το 
60% των συνολικών εισαγωγών οπλικών 
συστημάτων από την Τουρκία ήταν προ-
έλευσης ΗΠΑ. Η απόφαση όμως του Ερ-
ντογάν να δαπανήσει η Τουρκία 2,5 δισ. 
δολάρια για να προμηθευτεί ρωσικούς 
πυραύλους τύπου S-400 άρχισε να δημι-
ουργεί προβλήματα στη στρατιωτική συ-
νεργασία με τις ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί έ-
κριναν, πολύ σωστά, ότι υπήρχε μεγάλη 
πιθανότητα να διαρρεύσουν στρατιωτικά 
μυστικά στους Ρώσους που εγκατέστησαν 
τους S-400 στην Τουρκία. Γι’ αυτό έβγα-
λαν την Τουρκία από τα προγράμματα συ-
μπαραγωγής μαχητικών αεροσκαφών πέ-
μπτης γενιάς τύπου F-35 και της αφαίρε-
σαν τη δυνατότητα να προμηθευτεί F-35 
κάθετης απονήωσης/προσνήωσης που 
θα μετέτρεπαν το υπό κατασκευή τουρ-
κικό αεροπλανοφόρο σε οπλικό σύστημα 
πολύ πέρα από τις δυνατότητες των δικών 
μας ενόπλων δυνάμεων.
Την τελευταία δωδεκαετία η Τουρκία 
έχει κάνει εντυπωσιακή πρόοδο στην πα-
ραγωγή οπλικών συστημάτων. Οι αρμό-

λίνο και η Μαδρίτη επιβεβαιώθηκαν ως 
σταθεροί υποστηρικτές του Ερντογάν. Α-
πέτρεψαν την άμεση επιβολή κυρώσεων 
και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα συνε-
χίσουν στην ίδια γραμμή και στο μέλλον.
Ένας από τους λόγους που δείχνουν υ-
περβολική κατανόηση στην πολιτική του 
Ερντογάν είναι η στενή στρατιωτική συ-
νεργασία με την Τουρκία.
Το 2018 και το 2019 η Τουρκία ήταν η 
πρώτη αγορά για τις εξαγωγές γερμανι-
κών οπλικών συστημάτων. Τις καλές χρο-
νιές απορροφά μέχρι και το 1/3 των συνο-
λικών εξαγωγών γερμανικών οπλικών συ-
στημάτων, γι’ αυτό άλλωστε η γερμανική 
διπλωματία περιορίζει πάντα τα εμπάρ-
γκο σε επίπεδο συμβολισμού.
Για παράδειγμα, αν η Γερμανία σταμα-
τούσε την προμήθεια αρμάτων μάχης 
Leopard και των ανταλλακτικών και πο-
λεμοφοδίων τους στην Τουρκία, οι επι-
χειρήσεις που διεξάγει η δεύτερη στη 
Συρία σε βάρος των Κούρδων θα ήταν 
πολύ πιο δύσκολες και ριψοκίνδυνες. Με 
εξαίρεση τη γερμανική Αριστερά και τους 
Πράσινους, τα άλλα κόμματα δεν δίνουν 
ιδιαίτερη σημασία στις συνέπειες που 
μπορεί να έχει η πώληση οπλικών συστη-
μάτων στην Τουρκία. Ιδιαίτερα οι Σοσι-
αλδημοκράτες και οι Χριστιανοδημοκρά-
τες, που βρίσκονται στην εξουσία, δίνουν 
προτεραιότητα στις παραγγελίες της πο-
λεμικής βιομηχανίας και στις θέσεις ερ-
γασίας που σχετίζονται με αυτές.
Ενδεικτική των γερμανικών προτεραιο-

διοι υποστηρίζουν ότι οι τουρκικές εται-
ρείες καλύπτουν το 70% των αναγκών των 
τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Οι ειδι-
κοί θεωρούν ότι το ποσοστό είναι κάπως 
φουσκωμένο, δεν αμφισβητούν όμως τη 
σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί 
στον τομέα παραγωγής οπλικών συστη-
μάτων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο 
Ερντογάν έχει θέσει την πολεμική βιομη-
χανία υπό τον έλεγχο της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας και έχει δώσει πρωταγωνι-
στικό ρόλο, ιδιαίτερα στην παραγωγή των 
drones, στον γαμπρό του.
Το 2018 οι εξαγωγές οπλικών συστημά-
των από την Τουρκία έφτασαν τα 1,8 δισ. 
δολάρια. Η γειτονική χώρα είναι ο 14ος 
εξαγωγέας οπλικών συστημάτων στον 
κόσμο, με καλύτερους πελάτες τη Σαου-
δική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα και το Τουρκμενιστάν. Η συνεργα-
σία, πάντως, με τη Σαουδική Αραβία και 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει αρ-
χίσει να γίνεται πιο δύσκολη, γιατί και 
οι δύο χώρες υποστηρίζουν τις δυνάμεις 
του Χαφτάρ που ελέγχουν την ανατολική 
Λιβύη, ενώ η Τουρκία στηρίζει δυναμικά 
και ελέγχει την αναγνωρισμένη από τον 
ΟΗΕ κυβέρνηση της Τρίπολης.

Το δίδυμο που μας ανησυχεί
Στην πρόσφατη διαπραγμάτευση που 
έγινε για την προετοιμασία οικονομικών 
κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας αν συ-
νεχίσει την επιθετική πολιτική της ένα-
ντι της Κύπρου και της Ελλάδας, το Βερο-

τήτων είναι η πώληση γερμανικών υπο-
βρυχίων στην Τουρκία, παρόμοια αλλά 
πιο εξελιγμένα από εκείνα που προμη-
θευτήκαμε επί Σημίτη-Τσοχατζόπουλου 
και καταβάλαμε προκαταβολή 3 δισ. ευρώ 
λόγω του υποτιθέμενου κατεπείγοντος χα-
ρακτήρα της προμήθειας. Η παράδοση των 
γερμανικών υποβρυχίων καθυστέρησε α-
παράδεκτα με ευθύνη και της ελληνικής 
πλευράς, ενώ τώρα έχουν αρχίσει και ε-
ντάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό μας 
σαν ολοκληρωμένα οπλικά συστήματα.
Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε από την 
πολιτική της Ισπανίας είναι ακόμη μεγα-
λύτερος.
Στο Ισπανικό Ναυτικό εντάχθηκε το 2010 
και ανέλαβε πλήρη δράση το 2016 το αε-
ροπλανοφόρο «Βασιλιάς Χουάν Κάρλος 
Α΄». Η ναυπήγησή του κόστισε 462 εκατ. 
ευρώ και πρόκειται για ένα εξαιρετικά 
σύνθετο οπλικό σύστημα, το οποίο μπο-
ρεί να φιλοξενήσει μέχρι 25 αεροσκάφη 
κάθετης απονήωσης/προσνήωσης, να με-
ταφέρει 4 αποβατικά σκάφη και μια δύ-
ναμη περίπου 1.000 ανδρών, να αποβι-
βάσει πάνω από 40 βαρέα άρματα μάχης 
σαν τα Leopard, ενώ το δυναμικό του συ-
μπληρώνεται από επιθετικά ελικόπτερα.
Πρόκειται για το καμάρι του ισπανι-
κού στόλου. Το πρόβλημα είναι ότι η ι-
σπανική εταιρεία που το ναυπήγησε, η 
Navantia, συμμετέχει σε κοινοπραξία με 
την τουρκική Sedef για τη ναυπήγηση πα-
ρόμοιου αεροπλανοφόρου, του Anadolu. 
Είναι φανερό ότι ένα τόσο σημαντικό και 
ολοκληρωμένο οπλικό σύστημα μπορεί 
να προκαλέσει πλήρη ανατροπή της ισορ-
ροπίας δυνάμεων στο Αιγαίο σε βάρος της 
Ελλάδας. Ο κίνδυνος θα ήταν άμεσος αν 
δεν είχε κάνει το λάθος ο Ερντογάν να 
προμηθευτεί τους ρωσικούς πυραύλους 
S-400 εξαιτίας των οποίων στερήθηκε 
τη δυνατότητα να προμηθευτεί ειδικού 
τύπου F-35 που θα επιχειρούσαν με βάση 
το Anadolu. Προς το παρόν, το Anadolu 
προετοιμάζεται σαν βάση επιθετικών ελι-
κοπτέρων και drones, όχι όμως των αμε-
ρικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35, 
που μεταξύ των άλλων έχουν χαρακτηρι-
στικά Stealth και δύσκολα εμφανίζονται 
στις οθόνες των ραντάρ.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζήτησα 
από τον Μπορέλ πρωτοβουλία για ένα 
πραγματικό και όχι συμβολικό εμπάργκο 
ευρωπαϊκών όπλων σε βάρος της Τουρκίας. 
Τόνισα ότι το πρόβλημα της αναγκαίας α-
νάπτυξης της ευρωπαϊκής πολεμικής βιο-
μηχανίας και των σχετικών θέσεων εργα-
σίας δεν πρέπει να λύνεται με τη μετατροπή 
της επιθετικής Τουρκίας σε «αστακό», αλλά 
μέσα από την ευρωπαϊκή συνεργασία, την 
αλληλεγγύη και την προώθηση μιας πραγ-
ματικά κοινής πολιτικής άμυνας.

Το τουρκικό αεροπλανοφόρο Anadolu, που 
ναυπηγείται από την ισπανική Navantia, θα 
μετατραπεί σε διαρκή απειλή στο Αιγαίο και την 
Ανατολική Μεσόγειο.



Όλα ξεκίνησαν πριν από 
εννέα μήνες, όταν ο πρω-
θυπουργός, επισκεπτό-
μενος το ετήσιο συνέ-
δριο του Νταβός, συνά-

ντησε για πρώτη φορά τον πρόεδρο της 
Microsoft, Brad Smith. Σε αυτή τη συνά-
ντηση ο πρωθυπουργός πρότεινε να κα-
τασκευάσει η Microsoft data center στην 
Ελλάδα. Αν και η χώρα μας δεν βρισκόταν 
στον αρχικό σχεδιασμό που είχε κάνει η 
Microsoft για την επέκταση του δικτύου 
των data centers της, η πρόταση, μετά από 
σειρά επαφών, έγινε αποδεκτή και απο-
φασίστηκε η επένδυση.
Η επένδυση δίνει σημαντική ώθηση στην 
προσπάθεια της κυβέρνησης για τη μετά-
βαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή. 
Πρόκειται για μια επένδυση που αφορά 
τη δημιουργία ενός συμπλέγματος από 
τρεις μονάδες αποθήκευσης δεδομένων 
–ενός υπερσύγχρονου κέντρου δεδομέ-
νων (Datacenter Region)– στην περιφέ-
ρεια Αττικής. Το Datacenter Region θα 
έχει δυνατότητες ασφαλούς αποθήκευ-
σης τεράστιου όγκου δεδομένων. Τα δε-
δομένα αυτά προσεγγίζονται προς χρήση 
διαδικτυακά. Η ίδρυση ενός τέτοιου κέ-
ντρου από τη Microsoft στην Ελλάδα α-
ναβαθμίζει τη χώρα ως επενδυτικό προο-
ρισμό και δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην 
οικονομία μας.
Τα κέντρα αυτά είναι απαραίτητα για υ-
πηρεσίες σύγχρονης τεχνολογίας, όπως 
η αυτοματοποίηση διεργασιών και δι-

αδικασιών, για την ψηφιακή διακυβέρ-
νηση και τις ψηφιακές σχέσεις του κρά-
τους με τους πολίτες, καθώς και για την 
ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών πλη-
ροφορικής, όπως είναι η τεχνητή νοη-
μοσύνη, η μάθηση μηχανής (machine 
learning), τα μεγάλα δεδομένα (big data), 
η αλυσίδα συστοιχιών (block-chain) κ.λπ. 
Στο κέντρο αυτής της επανάστασης βρί-
σκεται το Cloud (υπολογιστικό νέφος). 
Το δεδομένα που «ανεβάζουμε» στο υ-
πολογιστικό νέφος αποθηκεύονται σε 
Datacenters. Η απόκτηση τέτοιων υποδο-
μών βοηθά σημαντικά τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό της κάθε χώρας. Θα είμαστε η 
28η χώρα, από τις 195 χώρες του πλανήτη, 
όπου η Microsoft θα κατασκευάσει και θα 
λειτουργήσει Datacenter. Σε λίγα χρόνια 
τα κέντρα αυτά θα λειτουργούν, και μέσα 
από αυτά θα τρέχει η ψηφιακή οικονομία 
της ευρύτερης περιοχής. Επειδή το ενερ-
γειακό αποτύπωμα τέτοιων μονάδων είναι 
πολύ υψηλό, η Microsoft έχει δεσμευτεί 
ότι η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια θα 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Τα 
κέντρα δεδομένων που θα κατασκευάσει 
η Microsoft θα τρέχουν εφαρμογές ψηφι-
ακής διακυβέρνησης, επικοινωνίας, εργα-
σίας, management, ψηφιακών υπηρεσιών 
υγείας, ανάλυσης κινδύνων, ηλεκτρονι-
κού εμπορίου, ψυχαγωγίας κ.λπ.
Δημιουργείται πόλος έλξης σημαντι-
κών επενδύσεων και από το εξωτερικό, 
καθώς και εξελίξεων στον κρίσιμο και 
άκρως ανταγωνιστικό, διεθνώς, τομέα 

της τεχνολογίας. Η επένδυση θα δη-
μιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας, 
100.000 εργαζόμενοι θα μπουν σε πρό-
γραμμα επιμόρφωσης, ενώ το «ελληνικό» 
Datacenter Region υπολογίζεται ότι θα 
φέρει οικονομικό όφελος που μπορεί να 
ξεπερνά σε βάθος χρόνου το 1 δισ. ευρώ. 
Και τα τρία κέντρα έχουν χωροθετηθεί 
στην Αττική. Το γεωχωρικό τους αποτύ-
πωμα είναι της τάξης των 100 στρεμμάτων 
το καθένα. Η αποθήκευση σημαντικών 
δεδομένων και από άλλες χώρες στην Ελ-
λάδα δημιουργεί συνθήκες αναβάθμισης 
του τεχνολογικού οικοσυστήματος της 
χώρας και έχει επίσης μια σημαντική γε-
ωπολιτική συνεπαγωγή.
Μια σύγχρονη και ισχυρή βιομηχανία 
νέων τεχνολογιών και η καινοτομία στην 
οποία στοχεύει μια τέτοια αναπτυξιακή 
προοπτική μπορεί να αποτελέσει ένα νέο 
θεμέλιο για την εξωστρέφεια και τη διε-
θνή ανταγωνιστικότητα των βασικών το-
μέων της ελληνικής βιομηχανίας. Πρέπει 
να γίνουν σοβαρές, αρχικά κυρίως δημό-
σιες, επενδύσεις στο νέο αυτό μοντέλο α-
νάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας. Μια 
τέτοια βιομηχανία έχει αποδειχθεί ότι 
είναι ό,τι πιο σταθερό γίνεται στις διεθνείς 
κρίσεις. Θα στηριχτεί σε προϊόντα υψη-
λής προστιθέμενης αξίας και βέβαια στο 
ανθρώπινο/επιστημονικό δυναμικό μας1. 
Αυτή θα είναι η καλύτερη επένδυση που 
θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία προς ό-
φελος της χώρας2. Είναι ενθαρρυντικό ότι 
η συμμετοχή των επενδύσεων στον κρί-
σιμο τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας την 
τελευταία τριετία έφτασε το 15% του συ-

νόλου, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο (19%) για το ίδιο διάστημα. Ωστόσο, 
τα επενδυτικά σχέδια προέρχονται σχε-
δόν αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις 
που είναι ήδη εγκατεστημένες στην Ελ-
λάδα. Πρέπει να εξελιχθούμε σε μια πιο 
ενδιαφέρουσα χώρα για τους ξένους επεν-
δυτές ψηφιακής τεχνολογίας (απλοποί-
ηση διαδικασιών αδειοδοτήσεων, παροχή 
φορολογικών κινήτρων, δημιουργία κα-
τάλληλου νομοθετικού πλαισίου, σταθερό 
φορολογικό σύστημα κ.λπ. – ο στόχος 
πρέπει να είναι για κάθε μήνα τουλάχι-
στον 1.000 θέσεις εργασίας). Στις σημερι-
νές συνθήκες είναι επίσης σημαντικό ότι 
η χώρα ενδείκνυται για τηλεργασία, τρό-
πος εργασίας που στον κλάδο των νέων 
τεχνολογιών μετά την πανδημία Covid-19 
διαδίδεται ταχύτατα.
Παράλληλα, η κυβέρνηση με την πολι-
τική της πρέπει να διασφαλίσει τη διά-
χυση της τεχνολογίας σε όλες τις παρα-
γωγικές δομές της χώρας. Για λόγους που 
δεν είναι δύσκολο να κατανοηθούν, η Ελ-
λάδα σήμερα είναι ιδιαίτερα ώριμη να 
κάνει το μεγάλο βήμα με τη δημιουργία 
ενός ακόμη ισχυρού πυλώνα στη δομή 
του ΑΕΠ της. Είναι η ώρα να επενδύσει 
σοβαρά και μακροπρόθεσμα στην ανά-
πτυξη μιας ελληνικής βιομηχανίας νέων 
τεχνολογιών που να στοχεύει σε συνει-
σφορά στο ΑΕΠ παραπλήσια με αυτήν 
του τουρισμού και της μεταποίησης3.

Ο Δρ. Πάνος Χατζηπάνος είναι πολιτικός 
μηχανικός, πρόεδρος του Ινστιτούτου 
Διοίκησης Έργων PMI Greece
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ρεπορτάζ

1.  Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι στα σημαντικότερα στοιχεία της ελκυστικότητας της χώρας έρχονται να προ-
στεθούν φέτος το σταθερό πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον (με εντυπωσιακά αυξημένο ποσοστό, από 38% σε 
65%), καθώς και οι επιδόσεις της χώρας στη βιώσιμη ανάπτυξη και οι πολιτικές της για την κλιματική αλλαγή (56% 
από 42%). Στις περιοχές που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το γραφειοκρατικό 
και διοικητικό περιβάλλον και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Η στήριξη της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολο-
γίας (38%), η μείωση της φορολογίας (36%), η βελτίωση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης (33%) και η ενί-
σχυση της παιδείας και των δεξιοτήτων (31%) αναδεικνύονται από τους επενδυτές ως προτεραιότητες για την πε-
ραιτέρω βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Παράλληλα, δύο στους τρεις (67%) δηλώνουν ότι θα ήταν πιο πρό-
θυμοι να επενδύσουν στη χώρα αν αντιμετωπιστούν τα αρνητικά σημεία που λειτουργούν σήμερα αποτρεπτικά. 
(Στοιχεία από την πρόσφατη ερεύνα της Ernst & Young, Attractiveness Survey, Ελλάδα, 2020)

2.  Ιδιαίτερα σημαντική επίπτωση θα έχουν στην πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οι διεθνείς τάσεις που 
αφορούν:

• την κλιματική αλλαγή,
• την ψηφιακή τεχνολογία,
• τη ρομποτική,
• την αυτοματοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη,
• την τάση για δημιουργία μέσων τεχνολογικών εφαρμογών και ψηφιακών καινοτομιών, cashless and paperless οι-
κονομίες με τη ραγδαία ανάπτυξη π.χ. των es, e-commerce, e-transaction, e-banking, e-government, e-press, e-
medicine, e-communication κ.λπ., που οδηγούν σταδιακά στην αύξηση της εξ αποστάσεως (κυρίως από το σπίτι) εκ-
παίδευσης, εργασίας, εμπορικών αγορών και συναλλαγών, διασκέδασης, ενημέρωσης και delivery σίτισης στο σπίτι.

3.  Ενδεικτικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός περιλαμβάνει ευκαιρίες αναπτυξιακών επενδύσεων σε τομείς όπως:
• ψηφιοποίηση και έργα μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα,
• ψηφιοποίηση παραγωγικής και λειτουργικής αλυσίδας επιχειρήσεων,
• ψηφιακές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια υγεία, κοινωνική ασφάλιση, δημόσια διοίκηση,
• ψηφιακή παροχή εξ αποστάσεως πλήθους προϊόντων και υπηρεσιών,
• επανακατάρτιση και μετεκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού,
• ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει πλέον άμεση σχέση με τον ενεργειακό μετασχηματισμό και τη μείωση των συνε-
πειών της κλιματικής αλλαγής (π.χ. ηλεκτροκίνηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση απορριμμάτων, ανακύ-
κλωση, πράσινες υποδομές, ανθεκτικός αστικός σχεδιασμός, ψηφιοποίηση των κατασκευών κ.λπ.).
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Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής

Σ
τις 16 Οκτωβρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια 
Ημέρα Διατροφής και Επισιτισμού (World 
Food Day), ημερομηνία ίδρυσης του Οργα-
νισμού Τροφίμων και Γεωργίας (Food and 
Agriculture Organization – FAO) των Ηνωμέ-
νων Εθνών. Φέτος, στα 75α γενέθλια του FAO, 

το θέμα του εορτασμού είναι «Καλλιέργεια, θρέψη, βιω-
σιμότητα. Όλοι μαζί. Οι δράσεις μας είναι το μέλλον μας».
Η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής αποτελεί μία εξαιρετι-
κή αφορμή για την προσφορά παγκόσμιας αλληλεγγύ-
ης, ώστε να βοηθήσουμε όλους τους πληθυσμούς, και 
ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους, να ανακάμψουν από την 
πείνα και τον υποσιτισμό. Στόχος είναι να καταστήσουμε 
τις αλυσίδες τροφίμων και τα συστήματα σίτισης πιο βιώ-
σιμα, ώστε να μπορέσουν να αντέξουν στην αυξανόμενη 
αστάθεια και στις κλιματικές αλλαγές και να εξασφαλίσουν 
προσιτές, βιώσιμες και ισορροπημένες μορφές διατροφής 
για όλους και αξιοπρεπή διαβίωση για τους εργαζόμενους 
στο σύστημα τροφίμων. Ακόμα πιο εμφανής έγινε αυτή η 
ανάγκη ανάκαμψης τον τελευταίο χρόνο, από τον αντίκτυ-
πο της πανδημίας Covid-19.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος στους ανθρώπους οι 
οποίοι συμμετέχουν στην παραγωγή (φύτεμα και συγκο-
μιδή) της πρώτης ύλης, στην αλιεία ή στη μεταφορά τρο-
φίμων και τους οποίους ονομάζουν «ήρωες τροφίμων» 
(#FoodHeroes). Ανεξάρτητα από τις περιστάσεις και τις 
συνθήκες, συνεχίζουν να παρέχουν τροφή στις κοινότητές 
τους και επιπλέον βοηθούν στην καλλιέργεια, τη θρέψη 
και τη βιωσιμότητα. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε, οι δράσεις 
μας είναι το μέλλον μας!
Οι δράσεις θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε ατομικό, κοι-
νωνικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί 
ότι τα συστήματα καλλιέργειας, μεταφοράς και σίτισης θα 
εξασφαλίζουν ποικιλία τροφίμων, ικανοποίηση των ανα-
γκών σίτισης του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού της 
γης, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη μας. Στό-
χος της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η κάλυψη των αναγκών 
των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυ-
νο η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν 
τις δικές τους ανάγκες. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει διάφορες 
παραμέτρους (οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές 
κ.ά.), οι οποίες αλληλεπιδρούν και ενισχύονται. Όλοι πρέπει 
να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο σε αυτή την αλυσίδα 
σίτισης. Από την αύξηση της ζήτησης για θρεπτικά τρόφιμα, 
πραγματοποιώντας ισορροπημένες επιλογές, μέχρι να μην 
αφήσουμε τις βιώσιμες συνήθειες να παραμελούνται, ακό-
μη και μέσα σε αυτές τις αβέβαιες εποχές.
Το φαγητό είναι η ουσία της ζωής και το θεμέλιο των 
πολιτισμών και των κοινοτήτων μας. Η διατήρηση της 
πρόσβασης σε ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα είναι και θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της αντί-
δρασης στη νόσο Covid-19, ιδιαίτερα για τις φτωχές και 

ευάλωτες κοινότητες, οι οποίες πλήττονται περισσότερο 
από την πανδημία και τις οικονομικές καταστροφές. Σε 
μια στιγμή όπως αυτή, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να 
αναγνωρίσουμε την ανάγκη υποστήριξης των «ηρώων» 
μας –των αγροτών και των εργαζομένων σε όλο το σύ-
στημα σίτισης–, που εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα θα πάνε 
από το αγρόκτημα στην κατανάλωση ακόμη και εν μέσω 
διαταραχών τόσο πρωτοφανών όσο η σημερινή κρίση του 
Covid-19.
Όλοι οι εργαζόμενοι στο σύστημα σίτισης διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας θρε-
πτικών τροφίμων – αλλά μπορούμε κι εμείς να κάνουμε 
τη διαφορά! Οι απλοί καταναλωτές είμαστε κάτι περισσό-
τερο από τους ανθρώπους που ασκούν τη διαδικασία του 
τρώγειν. Έχουμε τη δύναμη να επηρεάσουμε τη διαδικα-
σία παραγωγής μέσω των ισορροπημένων διατροφικών 
επιλογών μας, οι οποίες με τη σειρά τους συμβάλλουν σε 
πιο βιώσιμα συστήματα διατροφής. Παρακάτω παρουσιά-
ζεται μια λίστα με τις καθημερινές ενέργειες που μπορού-
με να κάνουμε για να γίνουμε κι εμείς ήρωες στη διατρο-
φική αλυσίδα και να κάνουμε τα υγιεινά τρόφιμα μέρος 
του τρόπου ζωής μας.
1. Επιλέξτε ποικιλία υγιεινών τροφίμων. Μια ισορροπημέ-
νη δίαιτα προάγει την υγεία. Με την επιλογή κατανάλωσης 
ποικιλίας τροφίμων υποστηρίζουμε την παραγωγή πολ-
λών ειδών τροφίμων. Αυτό δεν αποτελεί υγιεινή επιλογή 
μόνο για τον οργανισμό μας αλλά και για το περιβάλλον 
μας, καθώς ευνοεί τη βιοποικιλότητα.
2. Επηρεάστε τον κοινωνικό σας περίγυρο. Μπορείτε να 
αποτελέσετε το παράδειγμα προς μίμηση τόσο στον οικο-
γενειακό όσο και στον φιλικό και κοινωνικό σας περίγυρο. 
Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ώστε να επηρεάσετε τις διατροφικές επιλογές 
των υπολοίπων, τη μαγειρική φαντασία και τις αγοραστι-

κές τους συνήθειες. Μια καλή αφορμή αποτελεί η 16η 
Οκτωβρίου!
3. Επιλέξτε τοπικά τρόφιμα και από μικρούς παραγωγούς. 
Όποτε είναι εφικτό, προσπαθήστε να υποστηρίξετε τους 
ήρωες τροφίμων, αγοράζοντας προϊόντα από κάποιον το-
πικό παραγωγό ή από τη λαϊκή αγορά. Με αυτόν τον τρόπο 
υποστηρίζετε τον μικρό παραγωγό, την τοπική οικονομία 
και την ποικιλομορφία των καλλιεργειών.
4. Επιλέξτε εποχικά τρόφιμα. Η επιλογή εποχικών τρο-
φίμων έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Κατ’ αρχάς, τα 
τρόφιμα είναι πιο εύγεστα και πλουσιότερα σε θρεπτικά 
συστατικά, έχουν χαμηλότερο κόστος, ευνοούν το περι-
βάλλον, μειώνοντας το αποτύπωμα του άνθρακα, καθώς 
και τις διαδικασίες εισαγωγών-εξαγωγών.
5. Σεβαστείτε τα τρόφιμα και τους ήρωες τροφίμων. Η 
απώλεια και σπατάλη της τροφής μπορεί να συμβεί σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας σίτισης. Όταν το τρόφιμο μπαίνει 
στο σπίτι και στο τραπέζι, αρχίζετε να παίζετε τον σημα-
ντικότερο ρόλο. Η αγορά και μαγειρική συγκεκριμένων 
ποσοτήτων φαγητού, καθώς και η κατάλληλη αποθήκευ-
ση του φαγητού που δεν έχει καταναλωθεί, είναι κάποιοι 
τρόποι που μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη σπατάλη 
φαγητού στο επίπεδο του καταναλωτή.
Ελάτε, λοιπόν, να γιορτάσουμε την τροφή και τη συνετή αγο-
ρά και επεξεργασία της από τον καθέναν και την καθεμία 
χωριστά! Στο αφιέρωμα αυτό θα βρείτε ενδιαφέροντα άρ-
θρα που αφορούν τη σωστή διαχείριση των τροφίμων για 
τη μείωση της σπατάλης του φαγητού και την επίδραση στο 
περιβάλλον, τη γαστρονομία και την απόλαυση του φαγητού, 
την παράδοση και τις μεσογειακές μας καταβολές, το κόστος 
της ισορροπημένης διατροφής, τις δυνατότητες που έχουν 
άτομα χαμηλού οικονομικού επιπέδου να σιτίζονται σωστά, 
έξυπνους τρόπους για να μειώσετε την ημερήσια θερμιδική 
σας πρόσληψη και ορισμένες light συνταγές.

ΜΕΛΊΝΑ Σ. ΚΑΡΊΠΊΔΟΥ, 
MSc, PhDc, κλινική διαιτολόγος - διατροφολόγος, επιστημονική συνεργάτιδα, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

16 www.freesunday.gr
11.10.2020

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ 

ΔΊΑΤΡΟΦΗΣ



KTX_DIATROFH_FREE_SUNDAY_22,5x29cm_KW41_OUTLINED.indd   1 08/10/2020   09:12



18 www.freesunday.gr
11.10.2020

Έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε 
τις θερμίδες της ημέρας

Ε
ίναι γνωστό ότι για να επιτευχθεί μείωση 
του σωματικού βάρους είναι απαραίτητο, 
μεταξύ άλλων, να μειωθεί η πρόσληψη 
των ημερήσιων θερμίδων. Από την άλλη 
πλευρά, η προσπάθεια απώλειας βάρους 
έχει ταυτιστεί με στερητικές δίαιτες, οι 

οποίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα. Υπάρχουν όμως διάφορα «τρικ» τα οποία 
μπορείτε να εφαρμόσετε ώστε να μειώσετε τις ημερήσιες 
θερμίδες που προσλαμβάνετε και τα οποία θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν μακροπρόθεσμα στην απώλεια βάρους, 
χωρίς ιδιαίτερες στερήσεις, αλλά διαφοροποιώντας τον 
τρόπο που σκέφτεστε και λειτουργείτε αναφορικά με το 
φαγητό σας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μειώνοντας κατά 500 
θερμίδες την ημερήσια πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί 
απώλεια σωματικού βάρους 2 κιλών τον μήνα! Μικρές 
τροποποιήσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Λειτουργήστε έξυπνα στην καθημερινότητα!
Πολλές από τις πρακτικές που ακολουθούμε καθημερινά 
μπορεί να μας φορτώσουν με «άχρηστες» θερμίδες, συ-
χνά μάλιστα χωρίς να το γνωρίζουμε ή ακόμη θεωρώντας 
ότι κάνουμε υγιεινές επιλογές. Ακολουθούν ορισμένες 
συμβουλές για το πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις 
προσλαμβανόμενες θερμίδες με έξυπνους χειρισμούς.
• Προτιμήστε το σπιτικό φαγητό, το οποίο ιδανικά θα είναι 
μαγειρεμένο από εσάς. Με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζετε 
τι ακριβώς περιέχει και σε τι ποσότητα.
• Αποφύγετε το ορατό λίπος στο κρέας και την πέτσα στα 
πουλερικά.
• Αν θέλετε να καταναλώσετε αναψυκτικά ή έτοιμα ροφή-
ματα, προτιμήστε αυτά που δεν έχουν ζάχαρη, καθώς ένα 
ποτήρι 330 ml αναψυκτικό με ζάχαρη έχει 160 θερμίδες, 
ενώ το αντίστοιχο με γλυκαντικό δεν έχει θερμίδες.
• Αυξήστε την πρόσληψη φυτικών ινών, οι οποίες συμ-
βάλλουν στον κορεσμό. Προτιμήστε δημητριακά, ψωμί, 
ζυμαρικά και άλευρα ολικής άλεσης και αυξήστε την κα-
τανάλωση φρούτων και λαχανικών.
• Προτιμήστε ολόκληρα φρούτα αντί για χυμούς. Χορταί-
νουν περισσότερο και προσφέρουν πιο πολλές φυτικές ίνες.
• Συχνά υπάρχει η αντίληψη ότι οι φρυγανιές και τα πα-
ξιμάδια είναι «διαίτης», ωστόσο στην ουσία πρόκειται για 
αφυδατωμένο ψωμί, το οποίο ανά 100 γρ. έχει περισσό-
τερες θερμίδες.
• Συνοδεύετε πάντοτε τα κύρια γεύματά σας (μεσημέρι, 
βράδυ) με μια μεγάλη σαλάτα από ωμά, βρασμένα ή ψητά 
λαχανικά.
• Καταναλώνετε με προσοχή τα light προϊόντα. Οι κατανα-
λωτές συχνά νομίζουν ότι δεν έχουν θερμίδες ή ότι είναι 

«ελεύθερα» και τα υπερκαταναλώνουν, με αποτέλεσμα να 
προσλαμβάνουν παραπάνω θερμίδες απ’ ό,τι αν κατανά-
λωναν τα αντίστοιχα συμβατικά προϊόντα.
• Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των τροφίμων στο σπίτι. Μην 
αγοράζετε σνακ (πατατάκια, γαριδάκια, μπισκότα κ.ά.) συ-
χνά, με τη δικαιολογία ότι τα προμηθεύεστε για άλλα μέλη 
της οικογένειας, τα οποία όταν βρίσκονται στο σπίτι σάς 
βάζουν σε πειρασμό. Αν αντί γι’ αυτά προτιμήσετε sticks 
λαχανικών (αγγούρι, καρότο, πιπεριά ή φουντίτσες κου-
νουπιδιού), θα εξοικονομήσετε τουλάχιστον 400 θερμίδες, 
καθώς ένα τέτοιου τύπου σνακ προσδίδει 500-600 θερμί-
δες στα 100 γρ.
• Καταναλώστε με μέτρο τους ξηρούς καρπούς. Παρόλο 
που πρόκειται αναμφισβήτητα για μια θρεπτική τροφή, αξί-
ζει να σημειωθεί ότι 100 γρ. ξηρών καρπών (πρακτικά ισο-
δυναμούν με μια «χούφτα») αποδίδουν 500-600 θερμίδες.
• Χρησιμοποιήστε μικρότερα πιάτα.
• Τρώτε αργά σε ήρεμο περιβάλλον και μασάτε καλά την 
τροφή. Όπως είναι γνωστό, ο εγκέφαλος θέλει κάποια λε-
πτά για να δώσει το σήμα του κορεσμού. Αν τρώτε γρή-
γορα και λαίμαργα, συχνά καταλήγετε να καταναλώνετε 
μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού.
• Αν θέλετε να καταναλώσετε γλυκό, προτιμήστε κάποιο 

μικρό, π.χ. ένα σοκολατάκι, μια γκοφρέτα ή ένα ταρτάκι, το 
οποίο θα σας δώσει μέχρι 250 θερμίδες, ενώ ένα κανονι-
κό γλυκό, π.χ. μια πάστα, έχει τουλάχιστον 500.
• Στη δουλειά είναι προτιμότερο να παίρνετε κάποιο σνακ 
από το σπίτι, π.χ. τοστ, γιαούρτι με μέλι και φρυγανιές ή 
φρούτα, το οποίο σαφώς θα έχει λιγότερες θερμίδες, κα-
θώς, ανάλογα με την επιλογή, δεν θα ξεπερνά τις 250. Αντί-
θετα, μια τυρόπιτα ή μια ζαμπονοτυρόπιτα ή μια μπαγκέτα 
αλλαντικών μπορεί να έχει 600 θερμίδες.
• Γενικά, δώστε προσοχή στις ετικέτες των τροφίμων, 
ώστε να ξέρετε πόσες θερμίδες παίρνετε από τα τυποποι-
ημένα τρόφιμα.

Μαγειρέψτε έξυπνα!
Ο τρόπος παρασκευής των φαγητών ή η επιλογή των υλι-
κών μπορεί να αυξήσει έως και 300 θερμίδες το ενεργει-
ακό περιεχόμενο του γεύματος. Μπορείτε να εφαρμόσετε 
πιο ελαφριές τεχνικές παρασκευής ή να χρησιμοποιήσετε 
λιγότερο «παχυντικές» πρώτες ύλες, χωρίς ωστόσο να 
στερηθείτε σε γεύση ή σε ποικιλία. Συγκεκριμένα:
• Αποφεύγετε να τηγανίζετε τα υλικά της συνταγής, χρησι-
μοποιώντας εναλλακτικές τεχνικές, όπως το ψήσιμο ή το 
βράσιμο. Για παράδειγμα, τα λαχανικά του μουσακά, αντί 
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να τα τηγανίσετε, μπορείτε να τα ψήσετε στο γκριλ της κου-
ζίνας. Τα σουτζουκάκια μπορείτε να τα ψήσετε με σάλτσα 
στον φούρνο. Στον φούρνο μπορείτε, επίσης, να φτιάξετε 
σνίτσελ ή κοτομπουκιές ή πατάτες «σαν τηγανητές».
• Παραλείψτε το στάδιο του σοταρίσματος, το οποίο απαιτεί 
μεγαλύτερη ποσότητα ελαιολάδου, κάνει πιο βαρύ το φα-
γητό και υποβαθμίζει τη θρεπτική του αξία. Η γέμιση για τα 
γεμιστά, ο κιμάς κ.λπ. μπορούν να παρασκευαστούν χω-
ρίς το λεγόμενο «τσιγάρισμα».
• Ψήνοντας τα κρέατα και τα ψαρικά στη λαδόκολλα, σε 
συνδυασμό με λαχανικά και μυρωδικά, μπορείτε να μα-
γειρέψετε νόστιμα και ζουμερά φαγητά με λίγο ή καθόλου 
ελαιόλαδο.
• Αντικαταστήστε την κρέμα γάλακτος στις συνταγές με 
ημιαποβουτυρωμένο γάλα ή γιαούρτι.
• Μειώστε το λάδι που βάζετε, ή μετρήστε το σε κουταλιές, 
ανάλογα με τις μερίδες του φαγητού που θέλετε να φτιάξε-
τε και όχι «με το μάτι».
• Αντί να προσθέσετε σκέτο ελαιόλαδο στις σαλάτες σας, 
μπορείτε να το συνδυάσετε με διάφορα αρτύματα, όπως 
λεμόνι, χυμός πορτοκαλιού, ξίδι, μουστάρδα κ.λπ., και να 
φτιάξετε γευστικές σος για τις σαλάτες σας, μειώνοντας 
έτσι την ποσότητα του λαδιού.

Κάνετε έξυπνες επιλογές όταν βγαίνετε έξω!
Στο πλαίσιο της κοινωνικής μας ζωής, συχνά βγαίνουμε 

για καφέ, ποτό ή φαγητό εκτός σπιτιού ή είμαστε καλε-
σμένοι σε φιλικά ή συγγενικά σπίτια. Αυτό πολλές φορές 
οδηγεί στην πρόσληψη παραπάνω θερμίδων. Η λύση 
φυσικά δεν είναι να μη βγαίνουμε, κάτι που μπορεί να 
κάνουμε, ειδικά όταν είμαστε σε «πρόγραμμα διατρο-
φής», αλλά να βρίσκουμε τρόπους να ανταποκρινόμαστε 
στις απαιτήσεις της κοινωνικής μας ζωής. Παρακάτω θα 
βρείτε προτάσεις που θα σας βοηθήσουν να αντεπεξέλ-
θετε στις προκλήσεις.
• Επιλέξτε κάποιο αναψυκτικό ή ρόφημα το οποίο δεν 
προσφέρει πολλές θερμίδες. Για παράδειγμα, ανθρακού-
χο νερό, καφέ ή τσάι ή αναψυκτικό χωρίς ζάχαρη.
• Αν καταναλώσετε κάποιο αλκοολούχο ρόφημα, προσέξ-
τε να μην ξεπεράσετε τις 1-2 μερίδες.
• Αν βρίσκεστε σε εστιατόριο, αποφύγετε να πάρετε διάφο-
ρα ορεκτικά, καθώς δεν μπορείτε να ελέγξετε την ποσότη-
τα του φαγητού που καταναλώνετε. Αντίθετα, προτιμήστε 
να πάρετε μία μερίδα και να μείνετε σε αυτήν, αποφεύγο-
ντας το τσιμπολόγημα από τα γύρω πιάτα.
• Ως προς τον τύπο της μερίδας που θα επιλέξετε, ανάλογα 
με τον τύπο του εστιατορίου στο οποίο βρίσκεστε, μπορείτε 
να κάνετε την αντίστοιχη επιλογή. Αν είστε σε παραδοσι-
ακή ταβέρνα, προτιμήστε κάτι σε ψητό της ώρας, π.χ. κο-
τόπουλο ή ψάρι ή θαλασσινά, το οποίο μπορείτε να συνο-
δεύσετε με ρύζι, αποφεύγοντας τις τηγανητές πατάτες. Αν 
βρίσκεστε σε ιταλικό, προτιμήστε κάποιο πιάτο με κόκκινη 
σάλτσα και όχι με κρέμα γάλακτος. Μια καλή επιλογή εί-

ναι μια μακαρονάδα με θαλασσινά. Αν, πάλι, είστε λάτρης 
της πίτσας και παραγγείλετε μαργαρίτα με λεπτή ζύμη, θα 
γλιτώσετε αρκετές θερμίδες. Αν η παρέα καταλήξει σε 
σουβλατζίδικο και διαλέξετε τυλιχτό σουβλάκι με φιλέτο 
κοτόπουλου, λαχανικά, γιαούρτι και αλάδωτη πίτα ολικής, 
έχετε πετύχει σημαντική μείωση των προσλαμβανόμενων 
θερμίδων.
• Σε κάθε περίπτωση συνδυάστε το πιάτο σας με άφθονη 
σαλάτα. Αν μάλιστα καταναλώσετε πρώτα τη σαλάτα σας, 
πιθανότατα θα νιώσετε πιο γρήγορα κορεσμό και θα φάτε 
λιγότερο φαγητό. Αν θέλετε να έχετε τον έλεγχο του ελαι-
ολάδου ή της σος που θα έχει η σαλάτα σας, μπορείτε να 
ζητήσετε να σας το φέρουν χωριστά, ώστε να το προσθέ-
σετε εσείς.
• Αποφύγετε το ψωμί που φέρνουν στο τραπέζι.
• Αν είστε καλεσμένοι σε κάποιο σπίτι, προτιμήστε να γε-
μίσετε εξαρχής το πιάτο σας με τα εδέσματα που θέλετε 
να καταναλώσετε και περιοριστείτε σε αυτά, ώστε να έχε-
τε επίγνωση του φαγητού που καταναλώνετε. Ιδανικά, το 
μισό πιάτο θα αποτελείται από σαλάτα, ενώ μπορείτε να 
προτιμήσετε φαγητά ψητά ή κατσαρόλας. Προσπαθήστε να 
μην ενδώσετε στις παροτρύνσεις των γύρω σας να φάτε 
περισσότερο και μείνετε σταθεροί στην τακτική σας.

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες εύκολες και «ελα-
φριές» συνταγές, αλλά εξίσου γευστικές.
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Πένες «αλά κρεμ» αλλιώς!
Υλικά (για 6 μερίδες)
• 200 γρ. κοτόπουλο φιλέτο στήθος ψιλοκομμένο
• 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 πράσινη πιπεριά κομμένη σε ράβδους
• 1 κόκκινη πιπεριά κομμένη σε ράβδους
• 200 γρ. μανιτάρια σε φέτες
• 500 γρ. πένες ολικής άλεσης
• 2 γιαούρτια αγελάδος 2%
• Αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο
• Ψιλοκομμένος μαϊντανός για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση
Σοτάρετε μέχρι να ψηθεί καλά το κοτόπουλο στο 
ελαιόλαδο, προσθέτοντας αλάτι, πιπέρι και μοσχο-
κάρυδο. Προσθέτετε τα λαχανικά και σοτάρετε 
μέχρι να μαραθούν. Βράζετε τα ζυμαρικά σε αλα-
τισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευ-
ασίας και τα σουρώνετε. Στην κατσαρόλα όπου 
βράσατε τα ζυμαρικά αναμειγνύετε τα ζυμαρικά, το 
κοτόπουλο και τα λαχανικά, και στο τέλος ρίχνετε 
τα γιαούρτια και ανακατεύετε καλά. Σερβίρετε τις 
πένες ζεστές με λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Διατροφική ανάλυση ανά μερίδα
Ενέργεια: 464 kcal
Υδατάνθρακες: 72 γρ.
Πρωτεΐνες: 24 γρ.
Λιπαρά: 12 γρ.

Σνίτσελ γαλοπούλας  
ή κοτόπουλου στον φούρνο
Υλικά (για 4 άτομα)
• 4 σνίτσελ γαλοπούλας ή κοτόπουλου
• 4 κ.γλ. ελαιόλαδο
•  Τριμμένη φρυγανιά (μπορείτε να τρίψετε μόνοι 

σας στο μπλέντερ φρυγανιές σικάλεως)
•  Αλάτι, πιπέρι, γλυκιά πάπρικα ή μείγμα μπαχαρι-

κών για κοτόπουλο

Εκτέλεση
Αλατοπιπερώνετε τα σνίτσελ και τα αλείφετε καλά 
με ελαιόλαδο με τη βοήθεια ενός πινέλου. Βουτά-
τε τα σνίτσελ στη φρυγανιά, φροντίζοντας να κολ-
λήσει παντού. Τα τοποθετείτε σε ένα ταψί με λα-
δόκολλα και ψήνετε στους 180°C για 15-20 λεπτά, 
μέχρι να ροδίσουν. Προσοχή μην παραψηθούν 
και ξεραθούν!
Σημείωση: Με την ίδια συνταγή μπορούμε να 
φτιάξουμε και κοτομπουκιές, χρησιμοποιώντας 
φιλέτο κοτόπουλου κομμένο σε κύβους αντί για 
τα σνίτσελ.

Διατροφική ανάλυση ανά μερίδα
Ενέργεια: 300 kcal
Υδατάνθρακες: 15 γρ.
Πρωτεΐνες: 37 γρ.
Λιπαρά: 12 γρ.

Μελιτζάνες στον φούρνο 
με φέτα
Υλικά (για 4 άτομα)
•  4 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες κομμένες σε με-

γάλους κύβους
• 1 κονσέρβα τοματάκι ψιλοκομμένο
• 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 1 κ.γλ. ζάχαρη
• Φρέσκος βασιλικός
• Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη
• 200 γρ. τυρί φέτα τριμμένο με τα χέρια

Εκτέλεση
Τοποθετείτε τις μελιτζάνες σε ένα ταψί και τις ψή-
νετε στο γκριλ του φούρνου 2-3 λεπτά από κάθε 
πλευρά. Αραδιάζετε τις μελιτζάνες σε ένα πιο μι-
κρό ταψί. Σε ένα άλλο σκεύος βράζετε τα υλικά 
της σάλτσας μέχρι να δέσουν. Αν χρειαστεί, προ-
σθέτετε λίγο νερό. Περιχύνετε τις μελιτζάνες με 
τη σάλτσα και ρίχνετε από πάνω τη φέτα. Ψήνετε 
στους 180°C για περίπου30 λεπτά, μέχρι να ροδί-
σει η φέτα.

Διατροφική ανάλυση ανά μερίδα
Ενέργεια: 320 kcal
Υδατάνθρακες: 31 γρ.
Πρωτεΐνες: 12 γρ.
Λιπαρά: 19 γρ.
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Fun food για παιδιά
 

Η 
ανάγκη των παιδιών για ψυχαγωγία επη-
ρεάζει τις επιλογές που κάνουν καθημερινά 
στο παιχνίδι, στην ένδυση και στις συνανα-
στροφές τους. Το φαγητό δεν αποτελεί εξαί-
ρεση. Τα παιδιά επιδιώκουν στα γεύματά 

τους το στοιχείο της έκπληξης και της μεταφοράς στον κό-
σμο της φαντασίας. Η ψυχαγωγική διάσταση του φαγητού 
τους έχει περιγραφεί με τον όρο «fun food». Οι παιδικές 
σειρές κινουμένων σχεδίων που προβάλλονται στην τη-
λεόραση και στο διαδίκτυο, καθώς και οι διαφημίσεις τρο-
φίμων, χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτή τη διάσταση της 
τροφής.
Πώς όμως τα τρόφιμα ψυχαγωγούν τα παιδιά και ποιους 
συνειρμούς τούς προκαλούν; Τα ταξιδεύουν μήπως σε 
άλλους τόπους, κοντά σε αγαπημένους ήρωες παραμυ-
θιών; Τους θυμίζουν παιχνίδια και τραγούδια; Αναλύοντας 
διαφημίσεις από το 1950 έως το 2005, μελετητές στις ΗΠΑ 
κατέληξαν πως οι διαφημίσεις που απευθύνονται στα παι-
διά κυριαρχούνται από δύο βασικές αξίες: την ευχαρίστη-
ση, που απορρέει από την κατανάλωση του διαφημιζόμε-
νου προϊόντος, και την ψυχαγωγία. Η δεύτερη διάσταση 
εξυπηρετεί τη σύνδεση του προϊόντος με την οικεία παι-
δική κουλτούρα. Μέσα από τη μελέτη των τεχνικών των 
διαφημίσεων τροφίμων φάνηκε ότι η χρήση των εικόνων 
και της γλώσσας, τα γραφικά και η πλοκή της ιστορίας 
σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να μετατρέπουν την 
τροφή σε εργαλείο διασκέδασης. Με τις τεχνικές αυτές, οι 
διαφημίσεις εξασφαλίζουν την έκπληξη και τη συναισθη-
ματική ευχαρίστηση που απαιτείται για να εισβάλουν στον 
φανταστικό κόσμο των παιδιών.

Fun food στα κόμικς για παιδιά
Παρακολουθώντας τις σειρές κινουμένων σχεδίων, οι 
μικροί τηλεθεατές δέχονται συγκεκριμένα διατροφικά μη-
νύματα και μοτίβα κατανάλωσης. Μια ανάλυση περιεχο-
μένου επεισοδίων των δέκα σειρών κινουμένων σχεδίων 
με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στα κανάλια της ελληνικής 
τηλεόρασης για δύο συνεχόμενες τηλεοπτικές περιόδους 
μάς αποκάλυψε ποια είναι αυτά τα μοτίβα. Στα επεισόδια 
που αναλύθηκαν, το φαγητό εμφανίζεται πιο συχνά με 
τη μορφή διαφόρων μικρογευμάτων παρά κύριων γευ-
μάτων. Συνήθως τα γεύματα αυτά δεν λαμβάνονται στο 
σπίτι, αλλά σε εξωτερικούς χώρους ή χώρους παιχνιδιού, 
ακόμα και σε μέσα μεταφοράς, όπως το αυτοκίνητο. Σε 
γενικές γραμμές, οι ήρωες των σειρών δείχνουν ιδιαίτε-
ρο ενθουσιασμό για το φαγητό και κυρίως για τα αλμυρά 
σνακ, τα έτοιμα φαγητά και τα γλυκά. Για παράδειγμα, σε 
ένα από τα επεισόδια της σειράς «Ντόρα η Μικρή Εξερευ-
νήτρια» οι ήρωες δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους και 
ξεφωνίζουν από χαρά όταν βλέπουν πως υπάρχει ποπ-
κόρν για όλους, ενώ στη σειρά «Lazy Town» τα παιδιά 
παίζουν ηλεκτρονικό παιχνίδι ενώ τρώνε ποπκόρν. Ο Τομ, 
κεντρικός ήρωας της σειράς «Tom and Jerry», της πιο μα-

κρόβιας από τις σειρές που εξετάστηκαν, εμφανίζεται να 
γευματίζει με πίτσα, αναψυκτικό και ποπκόρν. Αντίθετα με 
τα γλυκά και τα αλμυρά σνακ, τα φρούτα και τα λαχανικά 
σπάνια αποκτούν τη διάσταση του fun. Η σκηνή με λαχα-
νικά την οποία καταγράψαμε από τη σειρά «Ben 10» είναι 
ενδεικτική: «Ξεμείναμε από χρήματα… Τώρα θα πρέπει 
να αγοράσουμε λαχανικά αντί για γλυκά και σοκολάτες!» 
(όλοι οι ήρωες δείχνουν δυστυχισμένοι καθώς κοιτάζουν 
τα λαχανικά που υποχρεούνται να προμηθευτούν).
Στα επεισόδια των κόμικς παρατηρείται συχνά και το στοι-
χείο της έκπληξης. Για παράδειγμα, η δράση στη δημοφι-
λή σειρά «Μπομπ ο Σφουγγαράκης» περιστρέφεται γύρω 
από τα χάμπουργκερ, τα οποία με περισσή αγάπη και επι-
τυχία παρασκευάζει ο κεντρικός ήρωας, ακολουθώντας 
μια μυστική συνταγή. Ο δεύτερος ήρωας της σειράς «Ντό-
ρα η Μικρή Εξερευνήτρια» αναφέρει πως μια πίτσα φτιαγ-
μένη με σαρδέλα και τόνο «είναι παράδεισος». Τέλος, στα 
επεισόδια της σειράς «Jewelpet» οι ήρωες επισκέπτονται 
τακτικά το Καφέ Φράουλα, για να απολαύσουν ένα παγω-
τό παρφέ.

Fun food και γλυκιά γεύση
Ειδικότερα, έντονη παρουσία στα κινούμενα σχέδια έχουν 
τα γλυκίσματα. Η ενασχόληση με τα γλυκά είναι κομμάτι 

της καθημερινότητας πολλών ηρώων. Με τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο, υπογραμμίζεται η νοστιμιά τους, ενώ η παρα-
σκευή και η προσφορά τους προβάλλονται ως ευγενικές 
χειρονομίες. Στις σειρές «Ντόρα η Μικρή Εξερευνήτρια», 
«Lazy Town», «Teen Days» και «Πιγκουίνοι της Μαδαγα-
σκάρης» παρακολουθούμε χειροποίητες τούρτες και άλλα 
γλυκά να προσφέρονται ως δώρα γενεθλίων. Κάποιες 
φορές, μη αναμενόμενοι ήρωες, όπως ο δήμαρχος της 
σειράς «Lazy Town», εμφανίζονται κι αυτοί να φτιάχνουν 
γλυκά. Στον θαλασσινό κόσμο του «Μπομπ Σφουγγαρά-
κη», το ίδιο το κατάστημά του εμφανίζεται να παίρνει τη 
μορφή ενός μεγάλου γλυκίσματος: «Ας ονομάσουμε το 
μαγαζί “Το ζαχαρένιο καβούρι”!» – και οι τηλεθεατές βλέ-
πουν ένα τεράστιο ζαχαρωτό σε σχήμα καβουριού, ενώ 
όλοι χαίρονται.
Όπως συχνά συμβαίνει και στην αληθινή ζωή, τα γλυκί-
σματα χρησιμοποιούνται στα κινούμενα σχέδια ως μέσο 
επιβράβευσης ή δωροδοκίας. Για παράδειγμα, βλέπουμε 
την Ντόρα να επιβραβεύει τον Κροκόδειλο προσφέροντάς 
του ένα γλειφιτζούρι, επειδή «ήταν καλός ασθενής». Σε ένα 
από τα επεισόδια της σειράς «Πιγκουίνοι της Μαδαγασκά-
ρης», ενώ αρχικά κανένα ζώο δεν δέχεται να παρευρε-
θεί στο πάρτι του Λεμούριου, όταν δίνεται η υπόσχεση για 
πολλά γλυκά, όχι μόνο όλα πηγαίνουν αλλά και εκτελούν 
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πειθήνια κάθε παραγγελία του εορταζόμενου.
Στα γλυκά, πάντως, κάποιες φορές αποδίδονται και αρνη-
τικοί συσχετισμοί. Κυρίως, εμφανίζονται ως «αδυναμία» 
των ηρώων που μειονεκτούν εξαιτίας της παχυσαρκίας 
τους. Για παράδειγμα, ο Ζίγκυ, ο υπέρβαρος ήρωας της 
σειράς «Lazy Town», παρουσιάζεται σχεδόν πάντα να έχει 
μαζί του γλυκά. Όλοι γνωρίζουν ότι η κατανάλωση γλυκών 
είναι μια ιδιαίτερα ευχάριστη δραστηριότητα γι’ αυτόν, την 
οποία τοποθετεί πάνω απ’ όλες τις άλλες. Οι ατάκες του 
αποκαλύπτουν την εξάρτησή του: «Και ο Στίνκυ έχει ένα 
σωρό γλυκά, αλλά δεν τα μοιράζεται. Κι εγώ, εγώ τρώω κι 
άλλα γλυκά!». Και πάλι: «Να παίζουμε; Πφφ, αν παίζουμε, 
πότε θα τρώμε τα γλυκά μας; Αυτό είναι σοβαρό».

Fun food και προώθηση ειδών διατροφής
Η εποχή μας είναι αυτή των τεράστιων σουπερμάρκετ, των 
εξωτικών συστατικών και των βιοτεχνολογικών εφαρμο-
γών. Καθώς η παραγωγή και η διάθεση της τροφής εκτε-
λείται σε όλο και μεγαλύτερη κλίμακα, τα νοήματα με τα 
οποία επενδύεται το φαγητό αποβάλλουν τον παραδοσιακό 
τους χαρακτήρα και εμπλουτίζονται με νότες του σύγχρο-
νου lifestyle. Την ψυχαγωγική διάσταση της τροφής εκ-
μεταλλεύεται η βιομηχανία των τροφίμων, η οποία συχνά 

εστιάζεται σε χαρακτήρες δημοφιλών σειρών κινουμένων 
σχεδίων. Πάνω από τα μισά τρόφιμα που απευθύνονται σε 
παιδιά ενσωματώνουν στο διακριτικό τους σήμα κάποιον 
χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων. Ιδίως οι αλυσίδες fast 
food, όταν απευθύνονται σε παιδιά, προβάλλουν πιο συχνά 
έναν χαρακτήρα καρτούν παρά τα ίδια τα προϊόντα τους. Οι 
παρατηρήσεις μιας μελέτης επιβεβαίωσαν την επίδραση 
που ασκούν οι ήρωες κινουμένων σχεδίων στις διατρο-
φικές επιλογές των παιδιών. Στη μελέτη, 40 παιδιά ηλικίας 
4-6 ετών κλήθηκαν να διαλέξουν το ένα από ένα ζεύγος 
ομοίων σνακ. Τρία διαφορετικά ζευγάρια σνακ προσφέρ-
θηκαν στα παιδιά: κράκερ τύπου Γκράχαμ, καρότα μπέι-
μπι και ζελεδάκια φρούτων. Κάθε ζευγάρι περιλάμβανε 
δύο διαφορετικές συσκευασίες: η μία είχε πάνω της ένα 
αυτοκόλλητο στο οποίο απεικονιζόταν ένας χαρακτήρας 
κινουμένων σχεδίων, ενώ η άλλη όχι. Συγκεκριμένα, χρη-
σιμοποιήθηκαν η Ντόρα η Μικρή Εξερευνήτρια, ο Σκούμπι 
Ντου και ο Σρεκ, ήρωες που ιδιαίτερα αναγνωρίσιμοι από 
τα μικρά παιδιά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέ-
της, τα παιδιά διάλεξαν με μεγαλύτερη ευκολία το προϊόν 
που είχε στη συσκευασία του το αυτοκόλλητο με τον ήρωα 
κινουμένων σχεδίων. Αυτό συνέβη πιο συχνά για τα κρά-
κερ και τα ζελεδάκια φρούτων απ’ ό,τι για τα καρότα. Μάλι-

στα, στην πλειονότητά τους τα παιδιά δήλωσαν πως τα σνακ 
με τους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων στη συσκευασία 
τους είχαν καλύτερη γεύση. Η παρουσία αναγνωρίσιμων 
ηρώων δημιουργεί τη σύνδεση μεταξύ του προϊόντος που 
θα καταναλωθεί και των προσωπικών πεποιθήσεων, της 
κοινωνικής θέσης και των ικανοτήτων του ήρωα. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, καλλιεργούνται συναισθηματικοί δεσμοί 
ανάμεσα στο παιδί και το προϊόν.
Η τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ψυχαγωγίας είναι 
ισχυροί μοχλοί επιρροής για τα μικρά παιδιά και τα παι-
διά σχολικής ηλικίας. Σύμφωνα μάλιστα με τα ευρήματα 
μιας μελέτης, τα παιδιά που παρακολουθούν πολλές ώρες 
τηλεόραση επηρεάζονται περισσότερο στις διατροφικές 
τους προτιμήσεις από τα μηνύματα των διαφημίσεων σε 
σύγκριση με τα παιδιά που βλέπουν λιγότερες ώρες τηλε-
όραση. Η καταναλωτική συμπεριφορά των παιδιών συν-
δέεται στενά με τα είδη που προβάλλονται στα προγράμ-
ματα που παρακολουθούν και στις διαφημίσεις. Επειδή 
η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε διαφημίσεις τροφίμων 
φαίνεται ότι ενισχύει την προτίμηση των παιδιών για τρό-
φιμα φτωχά σε θρεπτικά συστατικά και πλούσια σε ζάχα-
ρη, ορισμένες χώρες έχουν ήδη εφαρμόσει μέτρα περιο-
ρισμού της προβολής διαφημίσεων τροφίμων για παιδιά.
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Η διατροφή στην παιδική ηλικία είναι ιδιαίτερη κρίσιμη και ση-
μαντική για τη φυσιολογική ανάπτυξη και τη διατήρηση της 
καλής υγείας του παιδιού. Πάγιος στόχος είναι μια σωστή 

και υγιεινή διατροφή, η οποία καλύπτει τις ιδιαίτερες διατροφικές 
τους ανάγκες και χαρακτηρίζεται από μέτρο, ισορροπία και ποι-
κιλία. Ακριβώς αυτό εξασφαλίζει η υιοθέτηση και εφαρμογή των 
αρχών της μεσογειακής διατροφής, οι οποίες είναι:
•  Καθημερινά, κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων φυτικών ινών από 

φρούτα, λαχανικά, ψωμί/δημητριακά ολικής άλεσης, πατάτες, 
όσπρια

• Καθημερινά, ελάχιστη κατανάλωση επεξεργασμένων προϊόντων
•  Καθημερινά, κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων (γάλα, 

τυρί, γιαούρτι) σε μικρές έως μέτριες ποσότητες
•  Κατανάλωση ψαριών και πουλερικών, σε μικρές έως μέτριες πο-

σότητες, εβδομαδιαίως
•  Κατανάλωση κόκκινου κρέατος 2-3 φορές τον μήνα
•  Καθημερινή κατανάλωση ελαιολάδου ως κύριας πηγής λιπαρών
Στη συνέχεια παραθέτουμε τις βασικές συστάσεις της «οικολογικής 
διατροφής» και συγκρίνουμε αντίστοιχα:
•  Μείωση κατανάλωσης κρέατος και λοιπών ζωικών προϊόντων
•  Μείωση κατανάλωσης πολύ επεξεργασμένων τροφίμων που είναι 

πλούσια σε ζάχαρη, λίπος και αλάτι
•  Αυξημένη κατανάλωση τοπικών και εποχικών φρούτων και λα-

χανικών
• Μικρότερο ποσοστό φαγητού στα απορρίμματα
Οι ομοιότητες είναι εμφανείς σε σχεδόν όλα τα επίπεδα σύγκρισης. 
Πιο συγκεκριμένα:
•  Η παιδική διατροφή, στα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής, 

στηρίζεται κυρίως σε φυτικά προϊόντα χωρίς να αποκλείει τις 
ζωικές τροφές, γεγονός που συμφωνεί με τα χαρακτηριστικά της 
οικολογικής διατροφής. Αν μάλιστα τα φρούτα, τα λαχανικά, τα 
όσπρια, τα λοιπά φυτικά προϊόντα, ακόμη και τα γαλακτοκομικά, 
παράγονται και καταναλώνονται ανάλογα με την εποχή αλλά και 
σε τοπικό επίπεδο, η οικολογική επιβάρυνση είναι πραγματικά 
πολύ μικρή.

•  Είναι εμφανές ότι προτείνεται η μειωμένη κατανάλωση κόκκινου 
κρέατος και των προϊόντων του (ορίζεται σε 2-3 φορές μηνιαί-
ως). Μια εναλλακτική πρόταση είναι η μη κατανάλωση κόκκινου 
κρέατος ως κυρίως πιάτου αλλά ως συνοδευτικού μερικές φορές 
την εβδομάδα ή η εναλλαγή του με ψάρια (πληθυσμών όχι υπό 
εξαφάνιση) ή πουλερικά τοπικής εκτροφής.

•  Παρόμοια οφέλη για το περιβάλλον αλλά και την υγεία του παι-
διού (αποφυγή της παιδικής παχυσαρκίας) προκύπτουν από τη 
μειωμένη κατανάλωση ιδιαίτερα επεξεργασμένων τροφίμων που 
είναι πλούσια σε ζάχαρη, λίπος και αλάτι.

•  Συνεχίζοντας, η προτεινόμενη καθημερινή χρήση του ελαιολάδου, 
ενός φυτικού προϊόντος, ως κύριας πηγής λίπους και η αποφυγή 
αντίστοιχων ζωικών προϊόντων, π.χ. βούτυρο, προσφέρει κι αυτή 
με τη σειρά της, εκτός από ευεργετική δράση για την υγεία, σημα-
ντική προστασία για το περιβάλλον.

Δεν θα παραλείψουμε, τέλος, να σημειώσουμε τα τεράστια οφέλη 
από την προσπάθεια για ελάττωση των τροφίμων που μπορούν να 
καταναλωθούν από τα παιδιά αλλά καταλήγουν στα απορρίμματα.
Γίνεται σαφές, λοιπόν, ότι η ισορροπημένη παιδική διατροφή χαρί-
ζει καλύτερη γνωστική και κριτική επίδοση, ενώ με λίγη προσπά-
θεια και επιμονή μπορεί να είναι ταυτόχρονα και «οικοφιλική».
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Σωστή διαχείριση τροφίμων

Έ
να από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στις μέρες 
μας είναι αυτό της μη σωστής διαχείρισης 
της διαθέσιμης τροφής. Το Food Wasting, 
με αγγλικούς όρους, έχει την έννοια της 
τροφής η οποία στην ουσία πετιέται στα 

σκουπίδια, την ίδια στιγμή που 1 στους 9 ανθρώπους στον 
κόσμο υποσιτίζεται. Μάλιστα, λιγότερο από 25% των τροφί-
μων που πετιούνται ετησίως σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευ-
ρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο θα έφτανε για να σιτίζονται 
επαρκώς οι άνθρωποι αυτοί.
Στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι 88.000 τόνοι τροφίμων 
πετιούνται ετησίως, με υπολογιζόμενο κόστος στα 143 
δισ. ευρώ! Αν υπολογίσουμε και την περιβαλλοντική επι-
βάρυνση για την καλλιέργεια και την επεξεργασία των 
τροφών αυτών, το κόστος είναι ανυπολόγιστο. Ενδεικτι-
κά, υπολογίζεται ότι απαιτείται έκταση γης περίπου όση η 
έκταση της Κίνας για να καλλιεργηθεί τροφή η οποία κατα-
λήγει στα σκουπίδια.
Η ευθύνη μας ως πολιτών είναι μεγάλη, καθώς τα στα-
τιστικά στοιχεία δείχνουν ότι στις αναπτυγμένες χώρες το 
50% των πεταμένων τροφίμων προέρχεται από τα νοικο-
κυριά. Μεγάλη είναι και η απώλεια τροφίμων στα μεγάλα 
σουπερμάρκετ, ενώ στα καταστήματα λιανεμπορίου φαί-
νεται ότι γίνεται καλύτερη διαχείριση, καθώς πετιέται μόλις 
το 2% των τροφίμων. Οι περισσότεροι από εμάς φαίνεται 
ότι δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο φαγητό πετάμε, τόσο ως 
«αποφάγια» όσο και ως τρόφιμα που απλώς περίσσε-
ψαν στο ψυγείο ή στα ντουλάπια μας. Μια πιο βιώσιμη 
διαχείριση της τροφής στο σπίτι αλλά και στην κοινότητα 
συνεπάγεται εξοικονόμηση χρημάτων, επάρκεια τροφής 
για συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη και τελικά 
εξοικονόμηση πόρων για τις επόμενες γενιές.
Ο τρόπος με τον οποίο καθένας από εμάς μπορεί να βά-
λει το λιθαράκι του στην προσπάθεια είναι μέσω σωστού 
προγραμματισμού στην προμήθεια, στο μαγείρεμα και 
στην αποθήκευση των τροφίμων στο σπίτι. Συγκεκριμένα:
• Σωστός προγραμματισμός στα ψώνια του σουπερμάρ-
κετ: Αποφασίστε τι θα μαγειρέψετε ανά ημέρα για την 
εβδομάδα που έρχεται και φτιάξτε μια λίστα με τα τρόφι-
μα και τα υλικά που χρειάζεστε, ώστε να αγοράσετε μόνο 
αυτά.
• Υπολογίστε σωστά την ποσότητα των υλικών που θα 
χρειαστείτε για τις συνταγές σας, π.χ. ποσότητα κρέατος, 
λαχανικά για τις σαλάτες, φρούτα. Έτσι, θα τρώτε πιο φρέ-
σκα τρόφιμα, καθώς δεν θα περισσεύουν για μέρες μετά, 
και βέβαια δεν θα πετιούνται.
• Πριν πάτε για ψώνια, ελέγξτε την κατάψυξη και τα ντου-
λάπια σας, για να μην αγοράσετε τρόφιμα που ήδη διαθέ-
τετε.
• Σωστή αποθήκευση τροφίμων: Ενημερωθείτε για τον 
σωστό τρόπο αποθήκευσης των νωπών τροφίμων, ώστε 
να διατηρούν τη φρεσκάδα τους και βέβαια τη γεύση τους 

αναλλοίωτη. Για παράδειγμα, τα φρούτα δεν πρέπει να 
πλένονται πριν αποθηκευτούν στο ψυγείο, καθώς λόγω 
της υγρασίας που συγκρατούν με το πλύσιμο χαλάνε πιο 
γρήγορα.
• Για εποχικά φρούτα και λαχανικά που διαθέτετε σε με-
γάλες ποσότητες προτιμήστε την κατάψυξή τους ή την κο-
μποστοποίηση.
• Αποθηκεύστε ξεχωριστά φρούτα και λαχανικά, καθώς 
κάποια φρούτα εκπέμπουν πτητικά σωματίδια όταν ωρι-
μάζουν, τα οποία κάνουν τα υπόλοιπα να χαλάνε γρηγορό-
τερα. Συγκεκριμένα, οι μπανάνες, τα μήλα και οι ντομάτες 
θα πρέπει να αποθηκεύονται ξεχωριστά από άλλα φρούτα 
και λαχανικά.
• Όσον αφορά τα τυριά, διατηρούνται καλύτερα αν τα φυ-
λάσσετε σε αεροστεγή δοχεία (π.χ. φέτα ή κρεμώδη τυριά), 
ενώ τα κίτρινα μπορείτε να τα τυλίγετε με διαφανή μεμ-
βράνη. Ειδικά για τη φέτα, μπορείτε να τη διατηρήσετε σε 
άλμη μέσα στο ψυγείο για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα.
• Αποθηκεύστε στην κατάψυξη τρόφιμα που κρίνετε ότι 
δεν θα καταναλώσετε άμεσα, ώστε να μην πεταχτούν. 
Αυτό μπορεί να γίνει με ψωμί κομμένο σε φέτες, τριμμένο 
τυρί, φρούτα τεμαχισμένα, κρέας.
• Αν έχει περισσέψει μαγειρεμένο φαγητό, χωρίστε το σε 
μερίδες και βάλτε το στην κατάψυξη, ώστε να το κατανα-

λώσετε στο μέλλον.
• Χρησιμοποιήστε το φαγητό που περίσσεψε για να ετοι-
μάσετε κολατσιό για τη δουλειά ή γρήγορα γεύματα για 
βραδινό. Για παράδειγμα, αν έχει περισσέψει κοτόπουλο ή 
κρέας από το κυρίως φαγητό σας, ψιλοκόψτε το και προ-
σθέστε το σε αραβική πίτα ή σάντουιτς για τη δουλειά σας 
ή σε μια σαλάτα μαρούλι για το βραδινό σας. Τα φασολάκια 
που περίσσεψαν μπορείτε να τα φάτε την επόμενη μέρα 
ως σαλάτα ή συνοδευτικό με το κρέας σας. Εκτός από το 
ότι δεν θα πεταχτούν τα τρόφιμα αυτά, εξοικονομείτε χρή-
ματα και βέβαια τρώτε κάτι πιο υγιεινό σε σχέση με το γρή-
γορο φαγητό που θα αγοράζατε απ’ έξω.
• Όταν βγαίνετε για φαγητό, σκεφτείτε πιο προσεκτικά τι 
πραγματικά επιθυμείτε να φάτε και μην παρασύρεστε από 
την ποικιλία του μενού. Πολύ συχνά παραγγέλνουμε πε-
ρισσότερο από αυτό που χρειάζεται και η περίσσεια αυτή 
είτε μας επιβαρύνει με υπερβολική πρόσληψη φαγητού 
είτε καταλήγει στα σκουπίδια.
Με αυτούς τους τρόπους μπορούμε να κάνουμε μια πιο 
συνετή διαχείριση της τροφής και να μειώσουμε αυτήν 
που τελικά θα πεταχτεί. Πέρα από το ηθικό σκέλος της 
εξοικονόμησης τροφής, ας σκεφτούμε και το όφελος για 
την υγεία μας αλλά και το πορτοφόλι μας.

ΓΕΩΡΓΊΑ ΓΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, 
διαιτολόγος-διατροφολόγος, M.Sc. Διατροφή και Δημόσια Υγεία, Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
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Πόσο ακριβή είναι  
η υγιεινή διατροφή;

Ε
ίναι αρκετά διαδεδομένη η άποψη, ιδι-
αίτερα στους ανθρώπους που ακολου-
θούν μια δίαιτα αδυνατίσματος, πως η 
εφαρμογή ενός προγράμματος ισορ-
ροπημένης διατροφής συνεπάγεται 
περισσότερα έξοδα για την αγορά των 

τροφίμων. Επίσης, το υποτιθέμενο αυξημένο κόστος 
αποτρέπει πολλούς ακόμη και από το να ξεκινήσουν 
μια προσπάθεια απώλειας βάρους. Η αλήθεια είναι 
ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο! Η εφαρμογή ενός 
προγράμματος διατροφής, ακριβώς επειδή απαιτεί 
οργάνωση και των καταναλωτικών συνηθειών, πε-
ρισσότερο ωφελεί το πορτοφόλι μας παρά το επιβα-
ρύνει.
Παρακάτω αναλύονται κάποια χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα όπου φαίνεται ότι όταν στην καθημερινό-
τητά μας υγιεινές διατροφικές επιλογές παίρνουν τη 
θέση των ανθυγιεινών υπάρχει σημαντική διαφορά, 
όχι μόνο στο βάρος και την υγεία μας αλλά και στα 
οικονομικά μας.
• Πρώτο παράδειγμα, η κατανάλωση σπιτικού πρω-
ινού αντί για πρωινό απ’ έξω. Αν σκεφτούμε ότι με 
τα χρήματα που θα δίναμε για να αγοράσουμε μια 
τυρόπιτα ή ένα κρουασάν μπορούμε να αγοράσουμε 
1 κιλό ψωμί ή 1 λίτρο γάλα, πόσα χρήματα εξοικονο-
μούμε αν κάθε πρωί τρώμε ψωμί με τυρί ή 1 ποτήρι 
γάλα με δημητριακά;
• Το ίδιο ισχύει και για το μεσημεριανό που μπορεί 
να παραγγείλουμε απ’ έξω για να φάμε στο διάλειμμα 
της εργασίας μας. Τουλάχιστον 3-5 ευρώ την ημέρα 

μπορούν να εξοικονομηθούν, απλώς αν προνοήσου-
με να φτιάξουμε ένα σπιτικό σάντουιτς ή ένα μπολάκι 
με σπιτικό φαγητό που περίσσεψε από την προηγού-
μενη μέρα. Αρκεί να το σκεφτούμε πριν φύγουμε 
από το σπίτι!
• Μείωση στην κατανάλωση αναψυκτικών. Οι διαιτο-
λόγοι επιμένουμε στην αποφυγή των αναψυκτικών, 
τόσο για τη μείωση της προσλαμβανόμενης ζάχαρης 
όσο και για τη χαμηλή θρεπτική αξία τους. Η απο-
φυγή τους συνεπάγεται και σημαντική εξοικονόμηση 
χρημάτων. Ακόμη και η αντικατάσταση ενός αναψυ-
κτικού με σπιτικό φρεσκοστυμμένο χυμό ή φρούτο 
συμφέρει, καθώς με τα χρήματα που θα αγοράζαμε 
1,5 λίτρο αναψυκτικού μπορούμε να αγοράσουμε 
τουλάχιστον 1 κιλό φρέσκα φρούτα. Τέλος, το κόστος 
σχεδόν μηδενίζεται αν αντικαταστήσουμε το αναψυ-
κτικό με νερό, το οποίο τόσο έχει ανάγκη ο οργανι-
σμός μας!
• Περιορισμός των γλυκών. Στο πλαίσιο μείωσης της 
πρόσληψης ζάχαρης αποφεύγουμε τρόφιμα όπως το 
παγωτό, η σοκολάτα και τα υπόλοιπα γλυκά. Αναλο-
γιστείτε ότι όσο στοιχίζει μία σοκολάτα 100 γρ. ή μία 
ατομική συσκευασία παγωτού στοιχίζει και ένα τσα-
μπί με 5-6 μπανάνες.
• Όσον αφορά τα ολικής άλεσης προϊόντα (ψωμί, 
ζυμαρικά, παξιμάδια), μπορεί να έχουν υψηλότερο 
κόστος σε σχέση με τα αντίστοιχα «λευκά», ωστόσο 
σε ένα πρόγραμμα υγιεινής διατροφής οι ποσότητες 
είναι μετρημένες, για να επιτευχθεί η πολυπόθητη 
μείωση του σωματικού βάρους. Για παράδειγμα, ένα 

άτομο εκτός προγράμματος διατροφής μπορεί με 1 
πακέτο ζυμαρικά (500 γρ.) να ετοιμάσει 2-3 μερίδες 
φαγητό, ενώ σε ένα πρόγραμμα διατροφής 1 πακέτο 
ζυμαρικά θα δώσει 4-5 μερίδες φαγητό. Κάτι αντί-
στοιχο ισχύει και με την ποσότητα του ψωμιού που 
καταναλώνει ένα άτομο σε πρόγραμμα διατροφής σε 
σχέση με κάποιον που δεν υπολογίζει την ποσότητα 
ψωμιού που καταναλώνει.
• Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι η μεσογειακή δια-
τροφή, με τα αποδεδειγμένα οφέλη της για την καρδι-
αγγειακή υγεία, είναι ταυτόχρονα και οικονομική! Τα 
όσπρια και λαδερά, που διαθέτουμε στη χώρα μας 
σε αφθονία και τόσο καλή ποιότητα, συστήνεται να 
τα καταναλώνουμε 2-3 φορές την εβδομάδα, ενώ το 
κόκκινο κρέας –σαφώς πιο ακριβό– μόλις 1 φορά 
την εβδομάδα. Όσον αφορά το ψάρι, η τιμή του δρα 
αποτρεπτικά για πολλούς από εμάς στο να το μαγει-
ρεύουμε 2 φορές την εβδομάδα. Ωστόσο, υπάρχει η 
δυνατότητα επιλογής της σαρδέλας και του γαύρου, 
ψαριών πλούσιων σε ω-3 λιπαρά και συνάμα πιο 
προσιτής τιμής. Επίσης, μπορούμε να μετριάσουμε 
το κόστος επιλέγοντας κατεψυγμένα ψάρια, τα οποία 
έχει αποδειχθεί ότι δεν υστερούν σε θρεπτική αξία σε 
σχέση με τα φρέσκα.
Στη χρονική περίοδο που διανύουμε, επιβάλλεται να 
φροντίσουμε τόσο την υγεία μας όσο και τα οικονομι-
κά μας περισσότερο από ποτέ. Φαίνεται, λοιπόν, πως 
με την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών 
στην καθημερινότητά μας καταφέρνουμε και τα δύο. 
Αρκεί να το αποφασίσουμε!

ΓΕΩΡΓΊΑ ΓΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, 
διαιτολόγος-διατροφολόγος, M.Sc. Διατροφή και Δημόσια Υγεία, Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
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Νόστιμο: 

Το γευστικό ταξίδι της επιστροφής

Σ
υχνά στην καθημερινότητά μας χρησιμο-
ποιούμε λέξεις των οποίων την αρχική 
ρίζα, και κατά συνέπεια το πραγματικό νό-
ημα, λησμονούμε. Και η ελληνική γλώσσα 
έχει να μας δώσει πληθώρα παραδειγμά-
των. Το ίδιο συνέβη και με τη λέξη «νό-
στιμος» και την ομόρριζή της «νόστος». Η 

έκπληξη ήταν μεγάλη όταν διάβασα για τον άμεσο συσχετι-
σμό τους σε ένα βιβλίο γαστρονομίας και ποικίλοι νοηματι-
κοί συνειρμοί και συσχετίσεις άρχισαν να με κατακλύζουν, 
ώστε τελικά να μπω στη διαδικασία να διερευνήσω τη 
μεταξύ τους σχέση υπό το δικό μου πρίσμα, το πρίσμα του 
διαιτολόγου.
Πώς ένα επίθετο που χρησιμοποιείται συχνά στον χαρα-
κτηρισμό τροφίμων σε ένα τραπέζι και συναντάται στη 
γαστρονομική ορολογία συνδέεται με ένα ουσιαστικό που 
παραπέμπει σε ένα ταξίδι της μνήμης και της θέλησης για 
επιστροφή σε αγαπημένες στιγμές και τόπους που έχουν 
σημαδέψει το παρελθόν μας;
Για να χαρακτηρίσουμε ένα τρόφιμο νόστιμο, είναι ανα-
γκαίο να πληροί ορισμένες βασικές προϋποθέσεις: 1) Να 
ικανοποιεί πλήρως το αίσθημα της γεύσης και να ταιριάζει 
απόλυτα στις γευστικές μας προτιμήσεις. 2) Να ικανοποιεί 
σε μεγάλο βαθμό και τις υπόλοιπες αισθήσεις, όπως την 
όσφρηση, την όραση, την αφή, ακόμα και την ακοή (στην 
περίπτωση που έχει τραγανιστή-κριτσανιστή υφή). 3) Να 
ταιριάζει στην οικογενειακή γευστική εκπαίδευση που 
έχουμε λάβει. 4) Να γνωρίζουμε ότι είναι καλομαγειρεμένο 
με αγνές και φρέσκες πρώτες ύλες και να απολαμβάνουμε 
το τελικό αποτέλεσμα, που προσφέρει ξεχωριστή γαστρο-
νομική εμπειρία. 5) Οι γευστικοί κάλυκες να διεγείρονται 
άμεσα και να μας κατευθύνουν σε γνώριμα γαστρονομικά 
μονοπάτια, φορτωμένα με συναισθήματα και μνήμες του 
παρελθόντος.
Ας αναλύσουμε όμως τι σημαίνει η λέξη «νόστος». Σε όλα 
τα λεξικά ερμηνεύεται ως «επιστροφή στην πατρίδα», ενώ η 
σύνθετη λέξη «νοσταλγία» περιγράφει τον ψυχικό πόνο που 
γεννά η προσμονή και λαχτάρα της πολυπόθητης επιστρο-
φής. Η ευλογημένη μέρα του γυρισμού του ξενιτεμένου 
ονομάζεται «νόστιμον ήμαρ» στην «Οδύσσεια» και κάπου 
εδώ αρχίζει η σύνδεση με τη «νοστιμιά».
Ένα οποιοδήποτε ταξίδι, για να θεωρείται ολοκληρωμένο, 
περιλαμβάνει μια αρχική προσμονή/πόθο, μια έναρξη, μια 
μέση, έναν τελικό προορισμό και μια ανάμνηση. Η επιστρο-
φή, συγκεκριμένα, θέλει δύναμη για να πραγματοποιηθεί, 
όπως και η γεύση περιέχει δύναμη για να επαναφέρει στον 
νου εικόνες, πρόσωπα και γνώριμα ερεθίσματα. Το ταξίδι 
της επιστροφής είναι γεμάτο μνήμες και βαθιά συναισθή-
ματα, που συνδέονται με ήχους, οσμές, θέες και γεύσεις. 
Είναι βέβαιο ότι αναζητά την ιστορία του και την πολιτισμική 
του ταυτότητα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με ένα νόστιμο 

φαγητό.
Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τι συμβαίνει στο ταξίδι της 
επιστροφής ενός ξενιτεμένου στην πατρίδα και τι στο ταξίδι 
της γεύσης.
Ο μεγάλος πόθος για την πραγματοποίηση του ταξιδιού της 
επιστροφής απαντάται σε κάθε ξενιτεμένο, γεμίζοντάς τον με 
αισθήματα λαχτάρας και ανυπομονησίας για την όσο γίνε-
ται πιο άμεση έναρξη του ταξιδιού, κινητοποιώντας συχνά 
τη φαντασία του για τη σωστή προετοιμασία και οργάνωση 
της νέας αυτής περιπέτειας. Ομοίως, εκείνος που νιώθει το 
αίσθημα της πείνας ή αντιλαμβάνεται ότι η ώρα του γεύμα-
τος πλησιάζει, ανυπομονεί και προσμένει το φαγητό που θα 
αντικρίσει στο πιάτο του να ανταποκρίνεται στα γευστικά του 
κριτήρια και φυσικά να του προκαλέσει κορεσμό, σωματικό 
ή ψυχοσυναισθηματικό.
Από την άλλη πλευρά, το ταξίδι της επιστροφής στη γενέθλια 
γη μπορεί να περιλαμβάνει αμφίρροπες και αντίξοες συν-
θήκες μέχρι τον τελικό προορισμό. Πιθανόν να συνεπάγεται 
μεγάλο κόστος και θυσίες ως την τελική επιστροφή. Αντί-
θετα, το γευστικό ταξίδι ενός νόστιμου πιάτου έχει σαφώς 
μικρότερη διάρκεια, καθώς και διαφορετική συνθετική 
πορεία, η οποία περιλαμβάνει διαφορετική αρχή, μέση και 
τελείωμα.
Πιο συγκεκριμένα, η αρχή, η «πρώτη μπουκιά», απαιτείται 
να γίνεται με τις καλύτερες συνθήκες, δηλαδή να καλύπτει 
απολύτως το ευρύ φάσμα όλων των αισθητικών μας κριτη-
ρίων, κυρίως της όρασης και της όσφρησης. Ακολούθως, 
συμβαίνει μια σειρά βιολογικών μηχανισμών σε ελάχιστα 
δευτερόλεπτα που ενεργοποιεί τις νευρικές διόδους, κα-
ταλήγοντας σε γνώριμα μονοπάτια γευστικής κορύφωσης, 
ανακαλώντας τα από το «μαύρο κουτί» της γεύσης, ή οδη-

γώντας σε εντελώς άγνωστες διαδρομές γευστικής από-
λαυσης, τινάζοντας νέες πινελιές στη γευστική παλέτα.
Και ποιο είναι το τέλος του ταξιδιού; Τι γεύση έχει η επιστρο-
φή;
Είναι πάντα ευχάριστη και γλυκιά ή μπορεί να είναι πικρή 
και στενόχωρη; Θα αντικρίσουμε πρόσωπα και καταστάσεις 
έτσι όπως τα περιμέναμε ή θα δούμε σαρωτικές αλλαγές 
και θα ξαφνιαστούμε αρνητικά; Στο φαγητό τα πράγματα εί-
ναι πιο ξεκάθαρα και δεν χωρούν ερωτηματικά. Το νόστιμο 
φαγητό έχει μία και μοναδική κατάληξη, η οποία προσφέρει 
αποκλειστικά αισθήματα χαράς και απόλαυσης, ψυχικά και 
σωματικά. Αποκλείονται δυσάρεστες εκπλήξεις και κατα-
γράφονται μόνο ευχάριστες στιγμές στη γευστική μνήμη.
Μμμ, νόστιμο! Η λέξη προφέρεται αργά και συνοδεύεται 
από επιφωνήματα ηδονής. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μια μι-
κρή πιθανότητα η κατανάλωση ενός φαγητού να θυμίσει 
λυπηρές καταστάσεις ή δυσάρεστες ιστορίες. Για να χαρα-
κτηριστεί νόστιμο όμως, θα πρέπει να έχουν ξεπεραστεί, 
να έχουν ιαθεί οι πληγές και τη θέση τους να έχουν λάβει 
αισθήματα χαράς ή συγχώρεσης.
Καταλήγουμε πως κάθε ταξιδευτής βιώνει διαφορετικά το 
ταξίδι στις διάφορες φάσεις του, καθώς αντιλαμβάνεται με 
υποκειμενικό τρόπο τις επικρατούσες συνθήκες. Ένα μόνο 
παραμένει ακλόνητο: Σε ένα νόστιμο φαγητό το γευστικό τα-
ξίδι της επιστροφής δεν σηκώνει καμία αμφιβολία ως προς 
το τελείωμά του. Είναι πάντοτε παραμυθένιο (με happy end), 
αφήνοντας μια γλυκιά ανάμνηση.
Η χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια, εν αναμονή της επιστρο-
φής των ξενιτεμένων της, διατήρησε την ελληνική κουζίνα 
νόστιμη…

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ Α. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,  
M.Med.Sc., κλινικός διαιτολόγος - διατροφολόγος, υποψήφιος διδάκτωρ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
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Ο
ι πόλεις, και ιδιαίτερα 
οι κεντρικές περιοχές 
της Αθήνας, συγκρο-
τούν ένα από τα ση-
μαντικότερα αν όχι το 
σημαντικότερο οικο-

νομικό, πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο 
της χώρας. Και ως τέτοιο, εκ των πραγ-
μάτων, αποτελεί ένα εργαστήριο δοκι-
μών και σφαλμάτων, επιτυχιών και απο-
τυχιών. Κατά καιρούς έχουν γίνει σοβα-
ρές μελέτες και έχουν προταθεί σοβαρές 
αστικές παρεμβάσεις. Όμως, για μια πα-
ρέμβαση μικρής ή μεγάλης κλίμακας, α-
παιτείται αντίστοιχα εξαντλητικός σχεδι-
ασμός και, ως έναν βαθμό, πειραματισμός, 
για να κουρδιστούν κατάλληλα ορισμένες 
παράμετροι που μοιραία αλληλοεπηρεά-
ζονται με τρόπους όχι πάντα προφανείς.
Η ίδια η πόλη, λοιπόν, είναι εκ των πραγ-
μάτων το εργαστήριο όπου ο πολεοδο-
μικός και ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός 
δοκιμάζουν και διαμορφώνουν επιλογές 
λιγότερο ή περισσότερο πετυχημένες. 
Πειράματα είναι θεμιτό να γίνονται, αρκεί 
τα αποτελέσματα να αξιολογούνται με νη-
φαλιότητα, μακριά από πολιτικές σκοπι-
μότητες και, κυρίως, συνυπολογίζοντας το 
γεγονός ότι οι (πιθανές) ανεπάρκειες μιας 
παρέμβασης αποκαλύπτονται πολύ αργά, 
μετά την ολοκλήρωση του έργου, τότε 
που πλέον έχουν στενέψει τα χρονικά και 
τα οικονομικά περιθώρια για την αναθε-
ώρησή του.

Το κέντρο της Αθήνας 
φθίνει, μαραζώνει. 
Και αυτή η φθορά, 
που ανατροφοδοτεί τις 
ίδιες τις αιτίες που την 
προκάλεσαν, πρέπει 
να μας προβληματίζει 
πολύ περισσότερο από 
το αν θα χαθεί μια 
λωρίδα για τα ταξί ή αν 
οι ζαρντινιέρες είναι 
αρκετά κομψές.

Δυστυχώς, έχει παρατηρηθεί, όχι μόνο 
στη χώρα μας, ότι όταν προωθούνται (μι-
κρές ή μεγάλες) αστικές παρεμβάσεις, τα 
εμπόδια δεν είναι πάντα αυτά καθαυτά τα 
θεωρητικά ή τα τεχνικά ελαττώματα της 
παρέμβασης, αλλά η ακαμψία, η αδράνεια 
του συστήματος στην αλλαγή της κυρίαρ-
χης κουλτούρας, του status quo. Μπορεί 

να φαίνεται παράδοξο, όμως οι αντιδρά-
σεις τείνουν να είναι πολύ ισχυρότερες 
και αρκετά πιο συντονισμένες όταν προ-
σπαθούμε να βελτιώσουμε την πόλη παρά 
όταν την αφήνουμε απλά να παρακμάζει. 
Οι παρεμβάσεις, δηλαδή, που τολμάνε να 
τα βάζουν με το status quo βρίσκουν α-
πέναντί τους την αδράνεια πεπαλαιωμέ-
νων υποδομών, το γαϊτανάκι των συναρ-
μοδιοτήτων (τίνος είναι ο δρόμος, του υ-
πουργείου, της περιφέρειας, του δήμου ή 
όλων μαζί;), παγιωμένα πρότυπα σκέψης, 
καθώς και πολλά και αντιδιαμετρικώς κεί-
μενα μικροσυμφέροντα.
Ο «Μεγάλος Περίπατος», που καλώς ή 
κακώς έχει συνδεθεί με την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας, χαρακτηρίστηκε πι-
λοτικό έργο και περιλαμβάνει κυρίως κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζο-
νται με προσωρινό αστικό εξοπλισμό. Η 
πικρή αλήθεια είναι ότι έπρεπε να είχε ξε-
κινήσει πριν από 20 χρόνια. Τότε που η 
Αθήνα προετοιμαζόταν για την Ολυμπι-
άδα 2004, όταν το μετρό άνοιγε τις πόρ-
τες του στο κοινό, με μια Αττική Οδό σε 
λειτουργία και την αθηναϊκή κοινωνία να 

ίπταται σε υψηλά επίπεδα αισιοδοξίας. 
Όμως, με μερικές εξαιρέσεις, συνολικά, 
κράτος και κοινωνία, καταγράψαμε ση-
μαντική καθυστέρηση στην προώθηση ο-
λοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων. 
Καθυστέρηση την οποία είναι αμφίβολο 
αν θα μπορέσουμε να καλύψουμε χωρίς 
σπατάλη δυσεύρετων χρημάτων και πο-
λύτιμου χρόνου.
Το ερώτημα είναι: πρέπει να προχωρή-
σουμε στην επόμενη φάση του «Μεγά-
λου Περιπάτου»; Η απάντηση δεν μπο-
ρεί παρά να είναι καταφατική. Επιτέλους, 
ναι! Πρέπει το ταχύτερο να δοκιμαστούν 
και να προωθηθούν λύσεις για την ορθο-
λογική εξυπηρέτηση των μετακινήσεων, 
τη δικαιότερη ανακατανομή του δημό-
σιου χώρου, την απόδοση περισσότε-
ρου χώρου στον πεζό και στον ποδηλάτη, 
την αύξηση της ελκυστικότητας αλλά και 
της επισκεψιμότητας του κέντρου, την ε-
νοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και 
των μεγάλων χώρων συνάθροισης κοι-
νού και φυσικά την εισαγωγή αντικινή-
τρων για τη διαμπερή κίνηση των ΙΧ στο 
κέντρο της πόλης, που το μόνο που προ-
καλεί είναι ρύπανση, τροχαία ατυχήματα 
και σημαντική σπατάλη χρόνου εργασίας.
Ειδικά για τη διαμπερή κίνηση, το ΕΜΠ 
έχει κάνει έρευνα για τα ΙΧ που δείχνει 
ότι περισσότερα από 7 στα 10 οχήματα 
που κινούνται στο κέντρο είναι διερχό-
μενα (διαμπερής κυκλοφορία), με αφετη-
ρίες και προορισμούς εκτός κέντρου. Βέ-
βαια, το «7 στα 10» έχει και την άλλη όψη: 
ότι μόλις 3 στα 10 κινούνται από και προς 
το κέντρο. Με άλλα λόγια, το κέντρο της 
Αθήνας φθίνει, μαραζώνει. Και αυτή η 
φθορά, που ανατροφοδοτεί τις ίδιες τις αι-
τίες που την προκάλεσαν, πρέπει να μας 
προβληματίζει πολύ περισσότερο από το 
αν θα χαθεί μια λωρίδα για τα ταξί ή αν οι 
ζαρντινιέρες είναι αρκετά κομψές.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολιτικός 
μηχανικός, χωροτάκτης-πολεοδόμος Γ΄ 
τάξης.

 ΤΟΥ ΚΏΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΊΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΠΕΡΊΠΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων Αμερικανικού 
Κολλεγίου Ελλάδος καλεί σε έκτακτη γενική συνέλευση τα 
ταμειακώς εντάξει για το οικονομικό έτος 2019 μέλη του την 
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:30. Σε περίπτωση μη 
απαρτίας η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 
Οκτωβρίου 2020 την ίδια ώρα. Η γενική συνέλευση θα λάβει 
χώρα διαδικτυακά. Για να συμμετάσχετε, καλείστε να στείλετε 
ηλεκτρονικό μήνυμα στο acgalumniassociation@gmail.com.
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Τ
α πάνω κάτω έρχονται στις εργασια-
κές σχέσεις. Τη στιγµή που χιλιάδες 
εργαζόµενοι ζουν ήδη µέσα στην α-
βεβαιότητα, καθώς πολλές συµβάσεις 
εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή, 
ενώ άλλοι δουλεύουν µε µειωµένο ω-

ράριο, µε ό,τι µπορούν να σηµαίνουν όλα αυτά για τα ει-
σοδήµατά τους, η κυβέρνηση ετοιµάζεται να νοµοθετή-
σει νέες αλλαγές, που στην ουσία θα δώσουν µεγαλύτερα 
περιθώρια ελιγµών στους εργοδότες.
Μεταξύ των µέτρων που ετοιµάζεται να προωθήσει η κυ-
βέρνηση είναι και το… αλά καρτ οκτάωρο. ∆ηλαδή ερ-
γαζόµενοι και εργοδότες θα µπορούν να συµφωνούν 
σε ό,τι αφορά τον χρόνο έναρξης και λήξης του οκταώ-
ρου στη διάρκεια της ηµέρας. Για παράδειγµα, θα µπο-
ρούσε ένας εργαζόµενος, αντί για το διάστηµα 8 π.µ. - 4 
µ.µ. κάθε µέρα ανά εβδοµάδα, να εργάζεται 9 π.µ. - 5 µ.µ. 
είτε καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας είτε για κάποιες 
µέρες της εβδοµάδας. Προϋπόθεση θα είναι να υπάρχει 
σχετικό αίτηµα από τον εργαζόµενο και να µη µειώνεται 
ο συνολικός αριθµός των κανονικών ωρών εργασίας ανά 
εβδοµάδα.
Όπως επισηµαίνουν αρµόδιες πηγές του υπουργείου Ερ-
γασίας, στόχος είναι η καθιέρωση ενός νέου, ευέλικτου 
ωραρίου εργασίας, χωρίς να θίγεται το θεσµοθετηµένο 
8ωρο και το 40ωρο, καθώς και η διευκόλυνση της επιχει-
ρηµατικότητας στον ιδιωτικό τοµέα.
Επίσης, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, θα παρέχεται η 
δυνατότητα σε εργαζόµενο και εργοδότη να συµφωνούν 
για την πληρωµή τυχόν υπερωριών σε… είδος, όπως η 
«κάλυψη» της υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης µιας 
ηµέρας µε αντίστοιχη µείωση κάποια άλλη µέρα, το ρεπό, 
η επιπλέον άδεια κ.λπ. Κι αυτό, τη στιγµή που πολλοί ερ-
γαζόµενοι επιλέγουν τις υπερωρίες ως λύση για την ενί-
σχυση του χαµηλού εισοδήµατός τους.
Σηµειώνεται πως το κόστος της υπερωρίας αντιστοιχεί 
στο 40% του ωροµισθίου. ∆ηλαδή για κάθε µία ώρα ερ-
γασίας πέραν του κανονικού ωραρίου, ο εργαζόµενος 
πληρώνεται µε το 40% της ωροµίσθιας αµοιβής που ανα-
λογεί σε ώρα εργασίας του κανονικού ωραρίου του.

Επίσης, η κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει και την αύ-
ξηση του ανώτατου ορίου υπερωριών στις βιοµηχα-
νίες σε εξαµηνιαία βάση σε 100 ή 120 ώρες. Μια τέ-
τοια αύξηση θα οδηγούσε στη δυνατότητα εργασίας –
πέραν του κανονικού 8ώρου– κατά επιπλέον 12 ώρες 
ανά µήνα ή επιπλέον 3 ώρες ανά εβδοµάδα. Σήµερα το 
ανώτατο όριο των υπερωριών στη βιοµηχανία είναι 48 
ώρες σε εξαµηνιαία βάση (ή 8 ώρες/µήνα ή 2 ώρες/ε-
βδοµάδα).

Επιφυλάξεις από τους εργατολόγους
Τις επιφυλάξεις τους εκφράζουν οι εργατολόγοι, οι ο-
ποίοι επισηµαίνουν ότι, αν και για όλα αυτά θα απαι-
τείται η σύµφωνη γνώµη του εργαζοµένου, κανείς δεν 
µπορεί να αποκλείσει το ενδεχόµενο η συναίνεση να α-
ντλείται µέσω εκβιασµού για απόλυση. Άλλωστε, σύµ-
φωνα µε τις καταγγελίες, ο εκβιασµός για απόλυση 
είναι συνήθης πρακτική των εργοδοτών ώστε να επι-
βάλλουν αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των εργαζο-
µένων.
Όσον αφορά την πληρωµή των υπερωριών µε… ρεπό, οι 
εργατολόγοι σχολιάζουν πως µπορεί το µέτρο αυτό να 
εφαρµόζεται σε κάποιες χώρες όπως η Ελβετία, όµως 
εάν ληφθούν υπόψη η εργασιακή ανασφάλεια που ε-

Η πλειονότητα των εργαζοµένων 
ανησυχεί για το νέο σκηνικό που 
έχει διαµορφώσει η πανδηµία του 
κορονοϊού και η «εξάπλωση» της 
τηλεργασίας.

πικρατεί ανάµεσα στους εργαζόµενους, οι εργοδοτι-
κές αυθαιρεσίες και η υποδηλωµένη εργασία, υπάρχει 
φόβος άλλα να δηλώνονται και άλλα να γίνονται.
Επίσης, υπαρκτός είναι και ο κίνδυνος να υποδηλώνο-
νται ή και να µη δηλώνονται καθόλου οι υπερωρίες.

Οι εργαζόµενοι ανησυχούν
Η πλειονότητα των εργαζοµένων ανησυχεί για το νέο 
σκηνικό που έχει διαµορφώσει η πανδηµία του κορο-
νοϊού και η «εξάπλωση» της τηλεργασίας.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε έρευνα της ΓΣΕΕ, περισσότε-
ροι από τους 7 στους 10 εργαζόµενους (73%) θεωρούν 
ότι η πανδηµία θα αποτελέσει αφορµή για να ανατρα-
πούν θεµελιώδη εργασιακά δικαιώµατα.
Παράλληλα, εµφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι 
στην τηλεργασία, µε το 67% των ερωτηθέντων να την 
αξιολογεί αρνητικά ως προς την εξέλιξη των εργασια-
κών δικαιωµάτων του, το 61% να τη θεωρεί αρνητική 
εξέλιξη ως προς τις ώρες εργασίας του, το 60% να τη 
θεωρεί αρνητική εξέλιξη ως προς την εξέλιξη της αµοι-
βής του, το 52% να την αξιολογεί αρνητικά ως προς την 
προσωπική ζωή του και το 45% να την αξιολογεί αρνη-
τικά ως προς την επαγγελµατική εξέλιξή του.
Σύµφωνα µε την έρευνα:
• Το 32% των εργαζοµένων δήλωσε ότι έχει µεταβλη-
θεί η σχέση εργασίας του µετά την πανδηµία.
• Το 20% των εργαζοµένων δήλωσε ότι, µετά την παν-
δηµία, συνεχίζει να εργάζεται µε τηλεργασία και το 
12% µε µερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.
• Ο δείκτης αισιοδοξίας παρουσιάζει µείωση. Πιο ανα-
λυτικά: 52% των ερωτηθέντων εκφράζουν απαισιοδο-
ξία για την πορεία της χώρας (+2% σε σχέση µε τον Ι-
ούνιο), ενώ απαισιοδοξία εκφράζεται και στο θέµα της 
εξέλιξης των αµοιβών, µε το ποσοστό όσων δηλώνουν 
αισιόδοξοι για τον µισθό τους να παρουσιάζει πτώση 3 
ποσοστιαίων µονάδων και να διαµορφώνεται στο 32%.
• Αντίστοιχη µείωση παρατηρείται στον δείκτη ασφά-
λειας της απασχόλησης, µε το 54% των εργαζοµένων 
να δηλώνει αισιόδοξο για τη διατήρηση της θέσης του 
στην αγορά εργασίας (-2% σε σχέση µε τον Ιούνιο).

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Τ
ην Πέμπτη 1 Οκτω-
βρίου γιορτάσαμε 
την Ημέρα της Τρί-
της Ηλικίας. Γιορτά-
σαμε τους γονείς και 
τους παππούδες μας, 

την προηγούμενη γενιά. Τους ανθρώπους 
που μας έδωσαν τα εφόδια για τη ζωή. Και, 
μιλώντας για εφόδια, δεν μιλάμε μόνο για 
εφόδια υλικά. Σαφώς και μας μεγάλωσαν, 
μας φρόντισαν, μας σπούδασαν, μας προ-
στάτεψαν. Όμως, ακόμα περισσότερο, μας 
έδωσαν τις αξίες μας. Μας μετέδωσαν αρχές 
και μας έμαθαν τον σεβασμό προς τους άλ-
λους. Μας δίδαξαν πώς να είμαστε υπεύ-
θυνοι πολίτες, σωστοί σύντροφοι, σύζυγοι 
και γονείς, έντιμοι φίλοι και μέλη της κοι-
νωνίας.
Κάθε γενιά έχει χρέος στην αμέσως προη-
γούμενη από αυτήν να την υποστηρίξει, να 
την ξεκουράσει, να πάρει από πάνω της όσο 
περισσότερα βάρη μπορεί. Να φροντίσει 
για την καλυτέρευση της καθημερινότητάς 
της, δίνοντας πίσω κάτι από αυτά που πήρε 
από αυτήν. Πέρα από τη φροντίδα των ηλι-
κιωμένων από τα παιδιά και τους συγγενείς 
τους, που στην Ελλάδα είναι μια παγιωμένη 
πρακτική, σε αντίθεση με άλλες χώρες της 
Ευρώπης, αυτή είναι και μία από τις σημα-
ντικότερες υποχρεώσεις της συντεταγμέ-
νης πολιτείας. Είναι θεμέλιος λίθος της κοι-
νωνικής πολιτικής κάθε κυβέρνησης.
Η κυβέρνηση της ΝΔ και του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αναγνωρί-
σει από την πρώτη στιγμή αυτή την ηθική 
υποχρέωση. Οι γενικότερες πολιτικές της, 
οι δράσεις αλλά και οι επιμέρους στρατη-

Οι γενικότερες πολιτικές 
της κυβέρνησης, οι 
δράσεις αλλά και οι 
επιμέρους στρατηγικές 
κινήσεις της, που έχουν 
στόχο την απλούστευση 
των διαδικασιών και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό 
της χώρας, έχουν ίσως 
τον μεγαλύτερο θετικό 
αντίκτυπο στα άτομα 
τρίτης ηλικίας.

γικές κινήσεις της, που έχουν στόχο την α-
πλούστευση των διαδικασιών και τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό της χώρας, έχουν 
ίσως τον μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στα 
άτομα τρίτης ηλικίας. Είναι μια προσπά-
θεια που δεν σταματάει, εξελίσσεται συνε-
χώς, βελτιώνεται, προσθέτει νέα εργαλεία, 
για να καλύψει όλο και περισσότερες πτυ-
χές και να καλυτερεύσει όλο και περισσό-
τερες ζωές.
Κατ’ αρχάς, αποτέλεσε εμβληματική επι-

λογή η καταβολή των αναδρομικών ύψους 
1,4 δισ. ευρώ, εφάπαξ, πλήρως και σε όλους 
τους συνταξιούχους που τα δικαιούνται 
βάσει των αποφάσεων του ΣτΕ, ακόμα και 
σε όσους δεν είχαν υποβάλει προσφυγές. 
Η δέσμευση αυτή θα γίνει πράξη μέσα στον 
Οκτώβριο, μαζί με τις κύριες συντάξεις, και 
θα είναι η διόρθωση μιας σημαντικής αδι-
κίας που διαπράχτηκε από την προηγού-
μενη κυβέρνηση.
Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα ήταν η 
απλούστευση των διαδικασιών στους κρα-
τικούς οργανισμούς με τους οποίους τα 
άτομα τρίτης ηλικίας έρχονται σε επαφή πε-
ρισσότερο, τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε αυτό 
έχει βοηθήσει σαφώς η ενοποίηση όλων 
των ταμείων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Η πλήρης ψηφιο-
ποίηση όλων των υπηρεσιών του έχει προ-
χωρήσει με ταχείς ρυθμούς τον έναν χρόνο 
διακυβέρνησης της ΝΔ, με αποκορύφωμα 
τη λειτουργία του συστήματος απονομής 
συντάξεων ΑΤΛΑΣ, που ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός, μαζί με τον υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ιωάννη Βρού-
τση, εγκαινίασε, απονέμοντας τις πρώτες η-
λεκτρονικές συντάξεις.
Εκτός από αυτό το μεγάλο βήμα, η ηλε-
κτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων, το 
ηλεκτρονικό κλείσιμο ραντεβού στα κατά 
τόπους ιατρεία, η παρακολούθηση υποθέ-
σεων εξ αποστάσεως, η έκδοση ατομικού 
λογαριασμού ασφάλισης, διάφορα πιστο-
ποιητικά προς χρήση που μπορούν να εκ-
δίδονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυ-
ακής πλατφόρμας Gov.gr, είναι μόνο με-
ρικές από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 
απολαμβάνει πλέον κάθε πολίτης με το 
πάτημα μερικών πλήκτρων. Αποφεύγεται 
έτσι η παραμονή σε ουρές και ο συνωστι-
σμός, που αποτελούν εστίες διασποράς του 
Covid-19, από τον οποίο τα άτομα μεγαλύ-
τερης ηλικίας κινδυνεύουν πολύ περισσό-
τερο, αλλά και εστίες ταλαιπωρίας διαχρο-
νικά για όλους τους πολίτες, αλλά πολύ πε-
ρισσότερο για τους ηλικιωμένους. Κάπως 
έτσι, ο ΕΦΚΑ μετατράπηκε σε e-ΕΦΚΑ, 
έναν πλήρως ψηφιοποιημένο οργανισμό 
κοινωνικής ασφάλισης, έτοιμο να παρέχει 
ψηφιακά το μεγαλύτερο μέρος των υπηρε-
σιών του στους ασφαλισμένους.
Πέρα από τον e-ΕΦΚΑ, το κύμα ψηφιο-
ποίησης των υπηρεσιών έχει εξαπλωθεί 
σε όλες τις νευραλγικές υπηρεσίες του δη-
μοσίου τομέα. Σε εφορίες, ΚΕΠ, ΔΕΚΟ, 
ΟΑΕΔ, όπου υπήρχε η πιθανότητα ταλαι-
πωρίας, αργοπορίας, αλλά και διασποράς 
του Covid-19, έχει ενεργοποιηθεί μια σειρά 
ψηφιακών υπηρεσιών και διευκολύνσεων. 
Πλέον, η αυτοπρόσωπη παρουσία απαιτεί-
ται για ελάχιστες διαδικασίες και ο σκοπός 
είναι να μειωθούν κι άλλο.
Οι κακοπροαίρετοι θα πουν «μα, ξέρουν τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να χρησιμο-
ποιήσουν υπολογιστές και να κάνουν όλες 

τις ψηφιακές διαδικασίες;». Για τον σκοπό 
αυτόν δημιουργήθηκε από το υπουρ-
γείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον υ-
πουργό Κυριάκο Πιερρακάκη η Ψηφιακή 
Ακαδημία Πολιτών, όπου κάθε κάτοικος 
της χώρας μπορεί να βρει εντελώς δωρεάν 
μια σειρά ψηφιακών μαθημάτων και ποιο-
τικού εκπαιδευτικού υλικού από έγκυρους 
παρόχους για να αποκτήσει ψηφιακές δε-
ξιότητες ή να βελτιώσει τις ήδη υπάρχου-
σες. Έτσι, και τα άτομα μεγαλύτερης ηλι-
κίας μπορούν να αποκτήσουν τις βασικές 
ψηφιακές δεξιότητες που τους επιτρέπουν 
να απολαύσουν όλο το εύρος ψηφιακών υ-
πηρεσιών του δημοσίου τομέα.
Αξίζει ειδική μνεία κι ένα «ευχαριστώ» σε 
όλους τους εργαζομένους του δημοσίου 
τομέα, που μέσα στη δύσκολη περίοδο που 
διανύσαμε στάθηκαν στο ύψος των περι-
στάσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πιο αδύναμων συμπολιτών μας και φυ-
σικά των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Οι δη-
μόσιοι υπάλληλοι της χώρας και το λοιπό 
στελεχιακό δυναμικό του δημοσίου τομέα 
έδωσαν και δίνουν κάθε μέρα μια μεγάλη 
μάχη. Ειδικά τα στελέχη που βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης του πο-
λίτη, στο γκισέ της εφορίας, των ΚΕΠ, του 
ΟΑΕΔ, των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, το ι-
ατρικό, διοικητικό και νοσηλευτικό προ-
σωπικό των νοσοκομείων του ΕΣΥ και σε 
όλες τις άλλες υπηρεσίες. Αυτοί έρχονται 
σε άμεση, πρόσωπο με πρόσωπο, επαφή 
με τους πολίτες. Ο αγώνας τους έγκειται όχι 
μόνο στη σωστή, έγκαιρη και με σεβασμό ε-
ξυπηρέτηση του πολίτη και στην αποφυγή, 
στο μέτρο του εφικτού, της ταλαιπωρίας 
και του επικίνδυνου συνωστισμού, αλλά 
και στην τήρηση των διαδικασιών και στην 
κατοχύρωση των συμφερόντων του Δημο-
σίου. Αποτελούν το πρόσωπο του δημοσίου 
τομέα προς το κοινό, δίνουν τον καλύτερό 
τους εαυτό και χωρίς αυτούς και την πολύ-
τιμη εμπειρία και συνεισφορά τους οι και-
νοτομίες και ο εκσυγχρονισμός του Δημο-
σίου δεν θα ήταν εφικτά.
Το χρέος που κάθε γενιά έχει στην αμέσως 
προηγούμενη, αλλά και γενικά στις προη-
γούμενες, ίσως δεν μπορεί να το ξεπληρώ-
σει ποτέ πλήρως. Όμως είναι καθήκον της 
να προσπαθεί πάντα με όλες της τις δυνά-
μεις να καλυτερέψει την καθημερινότητα 
και να προστατέψει την αξιοπρέπεια αυτών 
που της προσέφεραν τα πάντα, υλικά, συ-
ναισθηματικά και ηθικά, και τη διαμόρφω-
σαν σε αυτό που είναι. Αυτό το χρέος η κυ-
βέρνηση το ξεπληρώνει, με τρόπο χειρο-
πιαστό, χωρίς μεγαλόστομες διακηρύξεις, 
αλλά με πράξεις. Λέει λίγα, κάνει πολλά. Θα 
κριθεί από το αποτέλεσμα και είναι βαθιά 
μου πεποίθηση ότι θα κριθεί θετικά.

*Ο Νίκος X. Παγώνης είναι γραμματέας 
των Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων 
(ΕΚΟ) της ΝΔ.

 ΤΟΥ ΝΊΚΟΥ Χ. ΠΑΓΏΝΗ*
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στικό». Αν είναι δικαιολογημένο να καταβρέξω τον πο-
λιτικό αντίπαλο, είναι θέμα χρόνου να τον χαστουκίσω 
και λίγου ακόμη χρόνου να τον μαχαιρώσω. Απευθυνό-
μενος κανείς στις μάζες, πρέπει να έχει τεράστια αυτο-
συγκράτηση και μεγάλη συγκρότηση για να αντιληφθεί 
ότι συμβάλει και νομιμοποιεί τις εκτροπές.
Ήταν «φυσικό» να υπάρξουν δολοφονίες, διότι όταν η 
καταδίκη της βίας δεν είναι απερίφραστη, άνευ όρων 
και, κυρίως, άνευ κλίμακας, η κλίμακα παύει να κάνει 
τη διαφορά. Κι εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τη δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα ακολούθησε η δολοφονία των 
δύο στελεχών της Χρυσής Αυγής, μόλις σαράντα μέρες 
μετά. Για καμία από τις δολοφονίες δεν πρέπει να είμα-
στε περήφανοι, για καμία δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. 
Επρόκειτο περί πολιτικών δολοφονιών, απότοκων του 
ηλεκτρισμένου κλίματος που είχε διαμορφωθεί με ευ-
θύνη ολόκληρου του πολιτικού προσωπικού της χώρας 
εκείνη την εποχή. Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπι-
κού αυτού κραύγαζε και το μικρότερο σιωπούσε, αρ-
νούμενο να αρθρώσει λογικό και νηφάλιο λόγο.
Κατηγορείται η τότε κυβέρνηση ότι ανέχτηκε επί μα-
κρόν τη δράση της Χρυσής Αυγής. Σωστό είναι αυτό, 
όπως σωστό είναι ότι και η επόμενη κυβέρνηση τη χάι-
δεψε αρκετά, με δηλώσεις του τύπου «δεν υπάρχουν 
ευπρόσδεκτες και μη ψήφοι». Γιατί; Μα γιατί επρό-
κειτο περί πολιτικού κόμματος, ψηφισμένου από μισό 
εκατομμύριο Έλληνες. Κι εδώ, ίσως, χρειαζόμαστε, 
όλοι, την αυτοκριτική. Αν η Χρυσή Αυγή δεν έμπαινε 
σε ομηρία (ας μη μας πειράζουν οι λέξεις) με αφορμή 
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τι θα είχαμε να α-
ντιπαρατάξουμε στη σκαιά επιχειρηματολογία της περί 
«προδοτών», «τομαριών», «πουλημένων στην τρόικα» 
και τα συναφή; Η προφανής απάντηση είναι «τίποτα», 
διότι τα ίδια, με πιο κομψά λόγια, έλεγαν και τα άλλα 
κόμματα, μεγάλου κομματιού της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ 
μη εξαιρουμένων.
Αυτές οι ακραίες «αντιμνημονιακές» αντιλήψεις επι-
κράτησαν το 2012 και αργότερα, το 2015, και αυτές οι 
ακραίες και παράλογες τοποθετήσεις την εκτόξευσαν, 

«Α
θώος» στην καθομιλου-
μένη σημαίνει συχνά «α-
πονήρευτος», «άνθρω-
πος που δεν μπορεί να 
κάνει κακό». Κάποιες 
φορές σημαίνει «άνθρω-

πος που δεν έχει υστεροβουλία» και, καταχρηστικά, 
μπορεί να σημαίνει, με δόση ειρωνείας, «άνθρωπος α-
φελής». Προφανώς, δεν μιλούμε για τη Χρυσή Αυγή, 
αυτού του είδους η ερμηνεία της λέξης δεν την αφορά. 
Ή μήπως με έναν τρόπο την αφορά;
Στις εκλογές της 7ης Οκτωβρίου 2009 η Χρυσή Αυγή 
είχε πάρει 19.624 ψήφους. Τρία χρόνια μετά, στις ε-
κλογές του Μαΐου 2012, η Χρυσή Αυγή έλαβε 440.966 
ψήφους (πέμπτη με 7%) και στις εκλογές του Ιουνίου 
του ίδιου έτους έλαβε 426.025 ψήφους (πέμπτη με 
7% πάλι). Το 2015 ήταν τρίτη, με 388.387 ψήφους και 
6,28%. Αν μιλάμε, τόσα χρόνια, για εκτόξευση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ από το 3% στο 36%, για τη Χρυσή Αυγή τι μπο-
ρούμε να πούμε;
Εκτοξεύτηκε κι αυτή στα χρόνια της υστερικής, άλο-
γης και τυφλής διαμαρτυρίας, τότε που η κατάθλιψη της 
χρεοκοπίας οδηγούσε τις μάζες σε άρνηση της πραγ-
ματικότητας, τότε που το κίνημα της «πλατείας» άνθισε 
και η Χρυσή Αυγή συμπορεύτηκε με την Αριστερά, τότε 
που το να είσαι αντιμνημονιακός ήταν η πιο «λογική» 
θέση.
Η Χρυσή Αυγή χαστούκιζε, τραμπούκιζε και έβριζε 
σκαιώς όποιον θεωρούσε αντίπαλο, αλλά αυτό δεν στά-
θηκε εμπόδιο στο να ψηφιστεί από σχεδόν μισό εκα-
τομμύριο ψηφοφόρους. Λογικό, θα πει κανείς, στη χώρα 
του «ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε;». Η πολιτική ανάλυση 
και η ψύχραιμη αποτίμηση των δεδομένων δεν μας χα-
ρακτηρίζει άλλωστε.
Τα γιαούρτια και τα νερά που εκτόξευε το άλλο άκρο 
του φάσματος δεν διέφεραν από τα χαστούκια και τα 
ρόπαλα της Χρυσής Αυγής παρά μόνο στην ένταση. 
Βία παράλογη ήταν, η οποία έπαιρνε και ευθεία πολι-
τική κάλυψη μέσω του χιούμορ: «το νεράκι είναι δροσι-

όπως και τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ. Η Χρυσή Αυγή 
ήταν η παράπλευρη απώλεια της συνολικής απώλειας 
μέτρου και ελέγχου της ελληνικής κοινωνίας. Δεν ήταν 
εκ των προτέρων βέβαιο ότι οι όποιες βίαιες δράσεις θα 
παρέμεναν εντός «λογικών». πλαισίων. Δεν παρέμει-
ναν, διότι δεν υπάρχουν λογικά πλαίσια στη βία.
Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η Χρυσή Αυγή κατέρ-
ρευσε επειδή απεδείχθη «εγκληματική οργάνωση». 
Κατέρρευσε, όπως κατέρρευσαν και οι ΑΝΕΛ και 
άλλα μορφώματα, επειδή το αντιμνημονιακό αφήγημα 
βρήκε σε τοίχο, με επώδυνα αποτελέσματα για την κοι-
νωνία, και επειδή οι πάσης φύσεως αντιμνημονιακοί υ-
βριστές όλων ανεξαιρέτως των κομμάτων γελοιοποιή-
θηκαν. Δεν είναι τυχαίο ότι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ 
άλλαξαν πολύ έκτοτε. Μας έμειναν όμως προίκα οι δο-
λοφονίες, ένθεν κακείθεν. Οφείλουμε να διδαχτούμε.
Πέρα από την ποινική δίωξη της Χρυσής Αυγής, τι άλλο 
αντιπαρέθεσε η ελληνική κοινωνία σε αυτήν; Η απά-
ντηση είναι «τίποτα». Όπως τίποτα δεν παρέθεσε ούτε 
στην αντιμνημονιακή ρητορεία των υπόλοιπων κομμά-
των. Μόνο η κατάρρευση του αφηγήματος ανάγκασε 
πολλούς να βγουν από τον λήθαργο. Το ύφος και το ήθος 
του λόγου που εκφράζεται σήμερα από μεγάλη μερίδα 
συμπολιτών και πολιτικών μας δείχνει ότι το ζήτημα δεν 
λύθηκε, απλώς «κοιμήθηκε». Πολλοί, και από τις δύο 
πλευρές του φάσματος, επενδύουν ακόμη στον διχα-
στικό και μνησίκακο λόγο. Είτε με αφορμή τα εθνικά θέ-
ματα, είτε με αφορμή την πανδημία, είτε με αφορμή την 
οικονομία, οι υβριστές κάνουν ακόμη καριέρα.
«Αντιφασίστας» και «υποστηρικτής καταλήψεων» ταυ-
τόχρονα σημαίνει κοροϊδία. «Αντιναζί» και «πολιτικός 
απατεώνας» για τον αντίπαλο σημαίνει νομιμοποίηση 
της φρασεολογίας των ναζί. Ας μην παραβλέψουμε ότι 
οι Ιταλοί φασίστες και οι Γερμανοί ναζί στήριξαν πολλά 
στην έννοια του εσωτερικού εχθρού, τον οποίο κυνήγη-
σαν με μίσος. Όπως περίπου γιαούρτωναν και ξυλοφόρ-
τωναν οι αντιμνημονιακοί τους μνημονιακούς «υπη-
ρέτες των δανειστών» και «ανθέλληνες». Δεν αρκεί να 
είσαι «αντι». Δεν αρκεί να δηλώνεις «αντιφασίστας» και 
«αντιναζί», όταν οι πρακτικές σου δεν διαφέρουν από 
αυτών: «θα λογαριαστούμε μετά». Δεν κάνει η κλίμακα 
τη διαφορά, αλλά η νοοτροπία.
Όποιος δηλώνει δημοκράτης, σέβεται την αντίθετη 
άποψη, χαλιναγωγεί τον λόγο του, αποφεύγει τα ψέ-
ματα και επιχειρηματολογεί. Καταδικάζει την παρα-
νομία και τη βία σε όλες της τις μορφές απερίφραστα, 
χωρίς «αλλά». Και αυτό προϋποθέτει σθένος, μόρφωση, 
αυτοπειθαρχία, ωριμότητα.
Χτίστηκαν καριέρες, σε όλο το πολιτικό φάσμα, πάνω 
στα χαμηλά ένστικτα των μαζών, όπως και επιχειρή-
θηκε να εξαφθούν τα ένστικτα των μονάδων για να ε-
νταχθούν ευκολότερα στον όχλο. Μια κάποια εκλογί-
κευση επιχειρείται από βασικές μονάδες του πολιτικού 
προσωπικού σήμερα, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει όλοι να α-
ποφασίσουμε τι είμαστε και όχι τι δεν είμαστε. Το «δεν 
είμαστε» είναι άλλοθι για να παραμείνουμε στάσιμοι. Η 
αντίθεση σε κάποιον ή κάτι μεμονωμένο δεν μας κάνει 
δημοκράτες.
Ήρθε η ώρα να πάψουμε να είμαστε «αθώοι». Να είμα-
στε δημοκράτες και να το επιδιώκουμε θετικά. Με λο-
γική και όχι με ένστικτο. Με αυτοπεριορισμό. «Θέλει 
Αρετή και Τόλμη η Ελευθερία».

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

«Δεν είναι αθώοι»
 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Μ
έχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι η μετά-
δοση του κορονοϊού γίνεται ανάμε-
σα σε άτομα που διατηρούν μεταξύ 
τους απόσταση μικρότερη των 2 
μέτρων. Πλέον κερδίζει έδαφος η 
εκτίμηση ότι ο ιός μπορεί να μετα-

δοθεί και από άτομο το οποίο βρίσκεται πιο μακριά.
Οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης 
Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) 
συνοψίζουν τα δεδομένα σχετικά με τους τρόπους με-
τάδοσης του νέου κορονοϊού σύμφωνα με το Κέντρο 
Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Μετάδοση μέσω στενής επαφής
Ο SARS-CoV-2 μεταδίδεται συνήθως κατά τη στενή 
επαφή. Όσοι βρίσκονται κοντά (σε απόσταση μικρότε-
ρη των 2 μέτρων) σε άτομο με Covid-19 ή έχουν άμεση 
επαφή μαζί του διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
μόλυνσης. Όταν άτομα με λοίμωξη Covid-19 βήχουν, 
φταρνίζονται, τραγουδούν, μιλούν ή αναπνέουν, πα-
ράγουν αναπνευστικά σταγονίδια. Αυτά τα σταγονίδια 
κυμαίνονται σε μέγεθος και μπορεί να είναι μεγαλύτε-
ρα (μερικά από τα οποία είναι ορατά) έως μικρότερα. 
Οι λοιμώξεις είναι κυρίως αποτέλεσμα της έκθεσης 
σε αναπνευστικά σταγονίδια. Τα αναπνευστικά στα-
γονίδια προκαλούν λοίμωξη όταν εισπνέονται ή ενα-
ποτίθενται σε βλεννογόνους, όπως στο εσωτερικό της 
μύτης και του στόματος. Η απόσταση έχει καθοριστική 
σημασία, καθώς όσο μακρύτερα ταξιδεύουν τα ανα-
πνευστικά σταγονίδια από το άτομο με Covid-19, τόσο 
η συγκέντρωση αυτών των σταγονιδίων μειώνεται. Τα 
μεγαλύτερα σταγονίδια πέφτουν από τον αέρα λόγω 
της βαρύτητας. Τα μικρότερα σταγονίδια και σωματί-
δια διαχέονται στον αέρα. Με το πέρασμα του χρόνου 
η ποσότητα του μολυσματικού ιού στα αναπνευστικά 
σταγονίδια μειώνεται.

Αερογενής μετάδοση
Ορισμένες λοιμώξεις μπορούν να μεταδοθούν από 
άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω έκθεσης σε μικρά στα-
γονίδια και σωματίδια που φέρουν ιικό φορτίο και 
μπορούν να παραμείνουν στον αέρα για λεπτά έως 
ώρες. Αυτοί οι ιοί μπορούν να μολύνουν άτομα που 
απέχουν περισσότερο από 2 μέτρα από τον φορέα της 
λοίμωξης ή ακόμη και αφού ο φορέας της λοίμωξης 
έχει απομακρυνθεί από τον χώρο. Αυτό το είδος μετά-
δοσης αναφέρεται ως αερομεταφερόμενη μετάδοση 
και είναι ένας σημαντικός τρόπος εξάπλωσης λοιμώ-
ξεων όπως η φυματίωση, η ιλαρά και η ανεμοβλογιά. 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι άτομα με Covid-19 έχουν μο-
λύνει επίνοσα άτομα σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 
μέτρων. Αυτά τα περιστατικά έχουν συμβεί σε κλει-
στούς χώρους με ανεπαρκή αερισμό. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι το μολυσμένο άτομο 
ανέπνεε έντονα κατά τη διάρκεια τραγουδιού ή άσκη-

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Νέα στοιχεία για τον τρόπο μετάδοσης  
του SARS-CoV-2

σης. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι επιστήμονες θεωρούν 
ότι η ποσότητα μολυσματικών μικροσταγονιδίων και 
σωματιδίων από άτομα με Covid-19 συγκεντρώθηκε 
αρκετά ώστε να μεταδώσει τον ιό σε άλλους ανθρώ-
πους. Τα άτομα που μολύνθηκαν βρίσκονταν στον ίδιο 
χώρο κατά την ίδια ώρα ή λίγο μετά την αποχώρηση 
του ατόμου με Covid-19. Ωστόσο, σημειώνεται ότι τα 
διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η μετάδοση μέσω 
στενής επαφής είναι ο κύριος τρόπος εξάπλωσης και 
σαφώς συχνότερη συγκριτικά με τη μετάδοση μέσω 
αερολύματος.

Μετάδοση μέσω επαφής 
με μολυσμένες επιφάνειες
Τα αναπνευστικά σταγονίδια μπορούν επίσης να ενα-
ποτεθούν σε επιφάνειες και αντικείμενα. Είναι πιθανό 
ένα άτομο να έρθει σε επαφή με τον SARS-CoV-2 αγ-
γίζοντας μια επιφάνεια ή ένα αντικείμενο και στη συ-
νέχεια να μολυνθεί αγγίζοντας το στόμα, τη μύτη ή τα 
μάτια του. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος τρόπος μετάδοσης 
δεν θεωρείται συχνός.
Η λοίμωξη Covid-19 σπάνια μεταδίδεται μεταξύ αν-
θρώπων και ζώων. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί μεμο-
νωμένες περιπτώσεις μετάδοσης του SARS-CoV-2 

από ανθρώπους σε κατοικίδια ζώα, κυρίως γάτες και 
σκύλους, γι ’αυτόν τον λόγο και συστήνεται προσοχή 
κατά την επαφή τους. Ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού 
από ζώα σε ανθρώπους θεωρείται χαμηλός. 

Προστασία
Ας συνοψίσουμε, λοιπόν, τους τρόπους με τους οποί-
ους μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και 
τους άλλους από τη μόλυνση με τον νέο κορονοϊό:
•  Τηρούμε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από τους 

πλησίον μας, αν αυτό είναι δυνατό. Καλύπτουμε το 
στόμα και τη μύτη μας με μάσκα όταν είμαστε κοντά 
σε άλλους.

•  Πλένουμε τα χέρια μας συχνά με σαπούνι και νερό. 
Εάν το σαπούνι και το νερό δεν είναι διαθέσιμα, χρη-
σιμοποιούμε απολυμαντικό χεριών που περιέχει 
τουλάχιστον 60% αλκοόλη.

•  Αποφεύγουμε τους πολυσύχναστους χώρους και 
φροντίζουμε οι εσωτερικοί χώροι να αερίζονται 
επαρκώς με εξωτερικό αέρα.

•  Αν αρρωστήσουμε, παραμένουμε στο σπίτι και απο-
μονωνόμαστε από τους οικείους μας.

•  Καθαρίζουμε τακτικά και απολυμαίνουμε τις επιφά-
νειες που αγγίζουμε συχνά.
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υγεία

Ορισμένες λοιμώξεις μπορούν να μεταδοθούν από άνθρωπο σε 
άνθρωπο μέσω έκθεσης σε μικρά σταγονίδια και σωματίδια που 
φέρουν ιικό φορτίο και μπορούν να παραμείνουν στον αέρα για λεπτά 
έως ώρες.
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«ARS LONGA» 
ΣΤΗΝ ΓΚΑΛΕΡΙ CITRONNE

Στον αθηναϊκό εκθεσιακό της χώρο η 
γκαλερί Citronne παρουσιάζει την έκθε-
ση «Ars Longa», µια εικαστική επιλογή 
από τα έργα έξι καλλιτεχνών: Γιάννη 
Αδαµάκου, Κρις Γιανάκου, Μάκη 
Θεοφυλακτόπουλου, Αλέκου Κυραρί-
νη, Γιώργου Λάππα, Νίκου Μάρκου. 
Η έκθεση αυτή ταυτοχρόνως είναι µια 
πρόγευση της συµµετοχής της γκαλερί 
στην προσεχή διαδικτυακή «Art Athina 
2020». Έως 17 Οκτωβρίου.

ΑΙΣΧΥΛΟΥ «ΧΟΗΦΟΡΟΙ» 
ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΡΟ ΤΟΥ ΚΠΙΣΝ
Οι «Παραβάσεις», το θεατρικό αναλόγιο 
του Κέντρου Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύ-
ρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), επιστρέφουν για 
τέταρτη χρονιά, σε ζωντανή µετάδοση 
από τον Φάρο του ΚΠΙΣΝ. Ξεκινούν 
την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 18:00 
µε τις «Χοηφόρους» του Αισχύλου σε 
σκηνοθετική επιµέλεια Έκτορα Λυγίζου 
και µετάφραση ∆ηµήτρη ∆ηµητριάδη. 
Οι «Χοηφόροι», έργο µεγάλης λυρι-
κής πνοής, µας δίνουν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουµε αναλυτικά όλη την 
επίπονη, αλλά συναρπαστική, διαδικασία 
του χτισίµατος του τραγικού ήρωα: πώς 
το περιβάλλον του και οι θεοί τον ωθούν 
στην πράξη, πώς ο ίδιος διστάζει και 
αντιστέκεται, πώς παίρνει τη δύναµη να 
εκτελέσει τη µητροκτονία και πώς έρχε-
ται τελικά αντιµέτωπος µε την οδυνηρή 
συνειδητοποίηση και τις Ερινύες. Παρα-
κολουθήστε τις «Παραβάσεις» ζωντανά 
στο www.snfcc.org, καθώς και στη σελίδα 
του ΚΠΙΣΝ στο Facebook @SNFCC και 
στο κανάλι του στο YouTube.

«ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΡΟΛΣ» 
ΣΤΗΝ ΕΡΤ1

Η Φράνκι Μπριτζ και η οµάδα των ειδι-
κών κυνηγών τρολ επιστρέφουν για να 
βοηθήσουν τα θύµατα παρακολούθησης 
στο διαδίκτυο. Στην ΕΡΤ1 το Σάββατο 
10 Οκτωβρίου στη 01:45 αποκαλύπτουν 
ένα από τα πιο επιθετικά διαδικτυακά 
τρολ που έχουν υπάρξει, όταν ακούν την 
ιστορία της νικήτριας του «X Factor», 
της Χλόι Τζασµίν. Το επίπεδο του µισο-
γυνισµού και του ρατσισµού αυτού του 
αµετανόητου τρολ που ό,τι στέλνει είναι 
σε κοινή θέα ξεπερνά κάθε προηγού-
µενο.

ΧΕΙΛΑΚΗΣ, 
ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΙ 
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Η εκτίµηση, ο σεβασµός και η σχέση τριών ανθρώπων, του Λάκη 
Λαζόπουλου, του Αιµίλιου Χειλάκη και της Αθηνάς Μαξίµου, 
βρίσκουν το πιο πρόσφορο έδαφος σκηνικής ένωσης στο εµ-
βληµατικό έργο του Πίντερ «Προδοσία». Η «Προδοσία» είναι 

η ιστορία τριών ανθρώπων που προδίδουν και προδίδονται. Προδίδουν τους 
συντρόφους τους, τον γάµο τους, τη φιλία τους, τον εαυτό τους, τα ιδανικά τους 
και  τα «πιστεύω» τους. Από 8 Οκτωβρίου στο θέατρο Βρετάνια.



Ήρθε η ώρα να 
βγει το πρώτο 
ελληνόφωνο 
άλμπουμ μας. 
Για χρόνια 
είχαμε στις 
παραστάσεις 
μας 
ελληνόφωνα, 
ενώ το πρώτο 
τραγούδι 
κυκλοφόρησε 
το 2017. 
Επιλέξαμε 
ποιήματα που 
ξεχωρίζουμε 
από τους 
σπουδαίους 
μας ποιητές, 
διασκευάσαμε 
αγαπημένα μας 
τραγούδια και, 
τέλος, κάποια 
νέων ιδιαίτερων 
στιχουργών.

Ο
ι Opera Chaotique παρουσιά-
ζουν το νέο τους άλμπουμ, με 
τίτλο «Στων διακαμένων σας 
χειλιών την άκρη». Πρόκειται 
για τον πρώτο δίσκο του επι-
τυχημένου διδύμου στην ελλη-

νική γλώσσα και τον τέταρτό του κατά σειρά.
Οι Opera Chaotique, αυτό το μοναδικό σχήμα 
που καταπατά επιδεικτικά τις διαχωριστι-
κές γραμμές ανάμεσα στην όπερα, την τζαζ, 
το καμπαρέ και την ποπ, δημιουργήθηκε το 
2011 από τον Γιώργο Τζιουβάρα (φωνή/αφή-
γηση και πιάνο) και τον Χρήστο Κουτσογιάννη 
(ντραμς). Το σχήμα ξεχώρισε αμέσως για το ι-
διαίτερο μουσικό στίγμα, τη μοναδική αισθη-
τική και τη σαρωτική σκηνική παρουσία του.
Οι Opera Chaotique έχουν πετύχει στα γό-
νιμα χρόνια της παρουσίας τους στην ελλη-
νική μουσική σκηνή να κατακτήσουν τον δια-
κριτό, αναγνωρίσιμο ήχο τους, που χαρακτη-
ρίζεται από την πρωτοτυπία και την τόλμη να 
δημιουργήσουν μια αντισυμβατική αλλά ταυ-
τόχρονα ελκυστική για το κοινό δημιουργική 
αντίληψη που έχει καταφέρει να χαρτογρα-
φηθεί ως ένα απολύτως μοναδικό φαινόμενο 
του μουσικού στερεώματος.
Σε ένα μουσικό τοπίο που η επανάληψη το 
καθιστά εν πολλοίς προβλέψιμο και ανιαρό, 
οι Opera Chaotique με τον δίσκο «Στων δια-
καμένων σας χειλιών την άκρη» έρχονται να 
ταράξουν τα λιμνάζοντα ύδατα και να δείξουν 
ότι οι ιστορίες των τραγουδιών μπορούν να ει-
πωθούν, ανεξαρτήτως γλώσσας, συναρπα-
στικά.
Μετά την κυκλοφορία των δύο τραγουδιών-
προάγγελων του δίσκου, με τίτλους «Άφησέ 

με να ’ρθω μαζί σου» και «Αποδoμητικά που-
λιά», που συνοδεύτηκαν από βιντεοκλίπ και 
έγιναν δεκτά με εξαιρετικές κριτικές, ο δίσκος 
«Στων διακαμένων σας χειλιών την άκρη» 
είναι διαθέσιμος στο κοινό.
Ο νέος δίσκος αποτελεί ένα δημιουργικό συ-
ναρπαστικό ταξίδι, που περιλαμβάνει με-
λοποιήσεις ποιημάτων των μεγάλων μας 
ποιητών Γιάννη Ρίτσου, Ανδρέα Εμπειρί-
κου, Κώστα Βάρναλη, Μίλτου Σαχτούρη, 
Κώστα Καρυωτάκη και Ναπολέοντα Λαπα-
θιώτη, τραγούδια που βασίζονται σε πρωτό-
τυπους νέους στίχους, ορχηστρικά θέματα, 
καθώς και απρόβλεπτες διασκευές στα τρα-
γούδια «Δε λες κουβέντα» των Δήμου Μού-
τση - Κώστα Τριπολίτη, «Στην Κ.» του Παύλου 
Σιδηρόπουλου και «Ταυτότητα», σε πρώτη 
ερμηνεία Γιώργου Μαρίνου, των Δημήτρη Ι-
ατρόπουλου - Νίκου Δανίκα, με τις οποίες οι 
Opera Chaotique χαρίζουν σε αυτά τα εξαιρε-
τικά τραγούδια του παρελθόντος μια δεύτερη, 
ενδιαφέρουσα ζωή.
Στα περισσότερα τραγούδια συμμετέχει στο 
τσέλο ο Σταύρος Παργινός, ενώ ο ήχος ε-
μπλουτίζεται με ιδιαίτερους καλεσμένους 
σε άρπα, θέρεμιν, σαξόφωνο, κλαρινέτο, 
περσικό βιολί, μαντολίνο και σοπράνο φω-
νητικά.
Ο δίσκος «Στων διακαμένων σας χειλιών την 
άκρη» είναι μια φωτεινή στιγμή της δισκο-
γραφίας σε μια περίοδο που βάλλεται από 
παντού. Αγνοεί την πληκτική σοβαροφάνεια, 
«παίζει» δημιουργικά με τον ποιητικό αλλά 
και τον πεζό λόγο και μας προκαλεί να αποι-
κήσουμε ένα νέο ηχητικό σύμπαν, όπου ο έ-
ρωτας ανθεί στις «παρυφές της ηθικής», η 

μουσική απαλύνει τους φόβους και τους δι-
σταγμούς και μας προτρέπει, όπως προαιώνια 
είναι ο σκοπός της, να ζήσουμε ζωές ελεύθε-
ρες και ουσιαστικές.
Τον εξαιρετικό πίνακα που κοσμεί το εξώ-
φυλλο του δίσκου τον έχει φιλοτεχνήσει ο ει-
καστικός Γιώργος Ρόρρης.

Πώς προέκυψε ο τίτλος του νέου σας δί-
σκου, που μόλις κυκλοφόρησε;
Είναι από το ποίημα του Κώστα Βάρναλη, που 
μελοποιήσαμε, με τίτλο «Μουουουουνάκια». 
Είναι το τελευταίο του, που έμεινε για χρόνια 
χωρίς κανείς να το γνωρίζει.

Πώς πήρατε την απόφαση να κυκλοφορή-
σετε υλικό στα ελληνικά για πρώτη φορά και 
πώς έγινε η επιλογή των τραγουδιών;
Ήρθε η ώρα να βγει το πρώτο ελληνόφωνο 
άλμπουμ μας. Για χρόνια είχαμε στις παρα-
στάσεις μας ελληνόφωνα, ενώ το πρώτο τρα-
γούδι κυκλοφόρησε το 2017. Επιλέξαμε ποιή-
ματα που ξεχωρίζουμε από τους σπουδαίους 
μας ποιητές, διασκευάσαμε αγαπημένα μας 
τραγούδια και, τέλος, κάποια νέων ιδιαίτερων 
στιχουργών.

Τον πίνακα που κοσμεί το εξώφυλλο του δί-
σκου έχει φιλοτεχνήσει ο εικαστικός Γιώρ-
γος Ρόρρης. Γιατί επιλέξατε αυτό το έργο για 
τον δίσκο σας;
Ο Γιώργος Ρόρρης εκτός από σπουδαίος ζω-
γράφος είναι και αγαπημένος μας. Είναι με-
γάλη χαρά και τιμή για μας που μας έδωσε 
αυτό το έργο του, που επιλέξαμε για το εξώ-
φυλλο. Δένει αρμονικά και με τον τίτλο του άλ-
μπουμ.

Διαβάζουμε στο δελτίο Τύπου της κυκλοφο-
ρίας πως «ο δίσκος είναι αφιερωμένος από 
το σχήμα στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα». Πείτε 
μας λίγα λόγια για τη σχέση που είχατε.
Ακόμη δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Ο 
Λαυρέντης ήταν συνεργάτης και φίλος από το 
2012, που πρωτοσυνεργαστήκαμε. Κάθε χρο-
νιά μάς τιμούσε με την παρουσία του στις πα-
ραστάσεις μας, πάνω και κάτω από τη σκηνή. 
Πάντα φιλικός και γενναιόδωρος.

Σας φόβισε η κυκλοφορία του δίσκου εν 
μέσω της κατάστασης που επικρατεί σε καλ-
λιτεχνικό αλλά και σε γενικότερο επίπεδο;
Αποφασίσαμε να κυκλοφορήσουμε το πρώτο 
μας ελληνόφωνο άλμπουμ σε αυτή τη δύ-
σκολη περίοδο. Είναι ο μόνος τρόπος να επι-
κοινωνήσουμε την τέχνη μας για τώρα. Προ-
σπαθούμε να μη λειτουργούμε με φόβο και να 
ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να το 
παρουσιάσουμε.

Πώς σας φαίνεται η ιδέα του live streaming;
Δεν το προτιμούμε. Υπάρχουν τόσα στο δια-
δίκτυο να δει κάποιος… Ας κρατήσουμε τη 
ζωντανή μουσική ζωντανή!

Opera Chaotique

«Ας κρατήσουμε  
τη ζωντανή μουσική 

ζωντανή!»
  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Τ
ο πανόραμα της νεοελληνικής ζωγραφικής 
με πολύτιμα έργα των Γύζη, Λύτρα, 
Πανταζή, Παρθένη, Ροϊλού, Καραβία, 
Μαλέα, Ιθακήσιου, Κόντογλου, Μπουζιάνη, 
Σπυρόπουλου, Διαμαντόπουλου, 
Γουναρόπουλου, Μαυροΐδη, Τσίγκου, 

Μυταρά, Μπότσογλου κ.ά. αποκαλύπτει τη μοναδικότητα 
της συλλογής των Νέστορα και Αλίκης Τέλλογλου, οι 
οποίοι έθεσαν ως σκοπό της ζωής τους την ανιδιοτελή 
προσφορά στη στερέωση της παιδείας και την προβολή 
του πολιτισμού μας, με τη δημιουργία του ομώνυμου 
ιδρύματός τους.
«Η συλλογή του Νέστορα και της Αλίκης Τέλλογλου», 
όπως επισημαίνει η διευθύντρια του Τελλογλείου 
Ιδρύματος, καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Α.Π.Θ., 
Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά, «αποτελεί πλούσια 
συγκομιδή μακροχρόνιας αναζήτησης, που έγινε με 
πάθος, ένστικτο και, κυρίως, αγάπη για τον άνθρωπο. Δεν 
είναι σίγουρα τυχαίο ότι η ανθρώπινη μορφή κυριαρχεί 
αριθμητικά στα έργα της συλλογής. Οι Τέλλογλου, 
επιθυμώντας να συμβάλουν στην παιδεία του τόπου και 
στην καλλιέργεια του καθημερινού ανθρώπου, δώρισαν 
τη συλλογή τους, καθώς και ολόκληρη την περιουσία 
τους, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
[…] Τον Δεκέμβριο του 1999 το Τελλόγλειο Ίδρυμα 
άνοιξε τις πύλες του για το κοινό στο εντυπωσιακό του 
κτίριο, με θαυμάσια θέα στον Θερμαϊκό, στις παρυφές 
της Πανεπιστημιούπολης, όπου ανήκει χωροταξικά και 
ουσιαστικά. Ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο, το Τελλόγλειο 
Ίδρυμα αντιμετωπίζει μία εξαιρετικά δημιουργική 
πρόκληση: να συνδέσει την έρευνα, την εκπαίδευση, 
την τέχνη, τον πολιτισμό, την επιστήμη με το παιδί, τον 
σπουδαστή, τον εργαζόμενο, την τρίτη ηλικία, τις ειδικές 
κοινωνικές ομάδες».
Στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας θα παρουσιαστούν 
οι πολύτιμοι πίνακες κορυφαίων και διακεκριμένων 
ζωγράφων, από τον 19ο έως τον 21ο αι. Ο πυρήνας της 
συλλογής του Τελλογλείου Ιδρύματος περιλαμβάνει έργα 
της Επτανησιακής Σχολής, της Σχολής του Μονάχου, 
σημαντικών ανανεωτών της νεοελληνικής ζωγραφικής 
των αρχών του 20ού αιώνα, μεγάλων εκπροσώπων 
της Γενιάς του ’30, καλλιτεχνών της αφαίρεσης και 
του σουρεαλισμού, έως εκείνων που ακολούθησαν 
νεωτεριστικά ρεύματα και τάσεις της σύγχρονης 
τέχνης. Ενδεικτικά αριστουργήματα της συλλογής 
είναι τα έργα «Ο Αρχιερέας» του Νικολάου Καντούνη, 
«Προφίλ Κοριτσιού», όπου ίσως να απεικονίζεται η 
κόρη, Ιφιγένεια, του Νικολάου Γύζη, «Το παιδάκι με 
την κούκλα» του Περικλή Πανταζή, «Αλεξάνδρεια» της 
Θάλειας Φλωρά-Καραβία, «Αυτοπροσωπογραφία» του 

Νικολάου Λύτρα, «Προσωπογραφία Γυναίκας» του 
Κωνσταντίνου Παρθένη, «Κώστας Σδράβος» του Φώτη 
Κόντογλου, «Το πορτραίτο της Τατιάνας Γκρίτση Μιλλιέξ» 
του Γιώργου Γουναρόπουλου, «Εργάτες» του Διαμαντή 
Διαμαντόπουλου, «Το παλάτι της Κλυταιμνήστρας» του 
Γιάννη Σπυρόπουλου, «Βυθός» του Θανάση Τσίγκου, 
«Διπλό Πορτραίτο» του Χρόνη Μπότσογλου, «Μορφές» 
του Εδουάρδου Σακαγιάν, «Αννούλα η Σκυριανή» του 
Πολύκλειτου Ρέγγου και «Ήβη» του Λουκά Βενετούλια, 
μεταξύ των άλλων.
Ο Τάκης Μαυρωτάς, επιμελητής της έκθεσης, τονίζει στον 
πολυσέλιδο κατάλογο «Συλλογές Τελλογλείου Ιδρύματος 
Τεχνών Α.Π.Θ. – Νεοελληνική Τέχνη: Ζωγραφική - 
Χαρακτική - Γλυπτική», εκδ. Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών 
Α.Π.Θ.: «Η Συλλογή του Τελλογλείου Ιδρύματος, από 
τη ματιά της Αλίκης Τέλλογλου έως της Αλεξάνδρας 
Γουλάκη-Βουτυρά, μπορεί να προσεγγιστεί λαμβάνοντας 
σοβαρά υπ’ όψιν μας τη συγκίνηση και την ευθύνη που 
τους έχει προκαλέσει η τέχνη, αφού τα πολυάριθμα 
επιλεγμένα έργα διακρίνονται για την ευαισθησία 
και τη σαφήνειά τους, ξεκινώντας από την κλασική 
ζωγραφική για να φτάσουν στην τέχνη της εποχής μας, 
με τις ευρηματικές και αυθόρμητες διατυπώσεις. Και 
οι δυο τους, αδιαπραγμάτευτα παθιασμένες απέναντι 
σε καθετί ωραίο, ξεπερνούν το επίπεδο της γοητείας, 
για να αγγίξουν την ελευθερία και την ουσία της τέχνης, 
αφού σε όλη τους τη ζωή υποστηρίζουν με σθένος 
την άποψη ότι η τέχνη πάντα ξυπνά τη φαντασία. Οι 
Τέλλογλου, με το γόνιμο και μόνιμο έργο τους, έχεις 
την αίσθηση ότι πάλεψαν με τον θάνατο, απόκτημα της 
μοίρας και του χρόνου, κερδίζοντας την ελευθερία 
του εκλεπτυσμένου πνεύματος και την ελπίδα ότι 
συνέβαλαν με όλες τους τις δυνάμεις στο να προβάλουν 
καθετί που αξίζει να αναμετρηθεί με την αιωνιότητα και 
τον λεπτεπίλεπτο καθρέφτη της πραγματικότητας, μιας 
καθαρής πραγματικότητας, την οποία όλοι μπορούν να 
αισθανθούν, αφού εκφράζει μια ουσιαστική πτυχή της 
ανθρωπότητας, αφήνοντάς μας τις συλλογές τους, που 
αντανακλούν το πνεύμα της μεγάλης τους προσφοράς 
στο έθνος».
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Εικαστικού Τομέα Δήμου 
Καλαμάτας, Παναγιώτης Λαμπρινίδης, πρωτεργάτης 
της όλης εκδήλωσης, δηλώνει: «Τη χρονιά αυτή, που οι 
ακυρώσεις εκδηλώσεων διαδέχονται η μία την άλλη, η 
πραγματοποίησή της δίνει μια ανάσα στην πολιτισμική 
μας ζωή. Εδώ, στο Μέγαρο Χορού, κέντρο τεχνών που 
αποτελεί σημείο αναφοράς στη νότια Ελλάδα, σπουδαίοι 
Έλληνες ζωγράφοι με παγκόσμια ακτινοβολία μάς 
προσφέρουν προς τέρψιν ψυχής και οφθαλμών μερικά 
από τα αριστουργήματα της τέχνης τους».

Αριστουργήματα ζωγραφικής  
από το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.  
στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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εκδόσεις για κάθε 
βιβλιοθήκη3

ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Naomi Klein, Στις Φλόγες – Το καυτό θέµα της κλιµατικής αλλαγής, 
εκδ. Κλειδάριθµος

Το βιβλίο «Στις Φλόγες– Το καυτό θέµα 
της κλιµατικής αλλαγής» αποδεικνύει 
γιατί η Naomi Κlein χαρακτηρίστηκε από 
το «New Yorker» ως «η πλέον επιδραστική 
µορφή της αµερικανικής Αριστεράς» και 
γιατί ο κορυφαίος περιβαλλοντολόγος Μπιλ 
ΜακΚίµπεν την αποκαλεί «πνευµατική νονά 
του Πράσινου Νιου Ντηλ – το οποίο τυχαίνει 
να είναι η πιο σηµαντική ιδέα στον κόσµο 
αυτή τη στιγµή».
Την Τετάρτη 14/10 στις 20:00 η Naomi Klein 
θα συνοµιλήσει µε τον δηµοσιογράφο Άρη 
Χατζηστεφάνου σε µια διαδικτυακή παρου-
σίαση του νέου της βιβλίου. Η συζήτηση θα 
πραγµατοποιηθεί ζωντανά µέσω της διαδι-
κτυακής πλατφόρµας Facebook του Public.

Γιώργος Κύρτσος, Στον λαβύρινθο της πανδηµίας, 
εκδ. Κλειδάριθµος

Ο Γιώργος Κύρτσος 
προειδοποίησε 
πρώτος, µε τις 
δηµόσιες παρεµβά-
σεις του, ότι η παν-
δηµία του Covid-19 
θα είχε µεγαλύτερη 
διάρκεια και µεγα-
λύτερες συνέπειες 
απ’ ό,τι εκτιµούσαν 
οι περισσότεροι 
ειδικοί και παράγο-
ντες του δηµόσιου 
βίου. Θεώρησε 
πως έχουµε να 
κάνουµε µε µία 
εξαιρετικά σύνθετη 
πρόκληση, η οποία 
θα ακολουθούσε 
την παράδοση 
πανδηµιών του 
παρελθόντος και θα 
εξελισσόταν σε κοσµοϊστορικό γεγονός.
Αξιοποιώντας τις ακαδηµαϊκές γνώσεις του, την επαγγελµατική του 
εµπειρία, το δηµοσιογραφικό και πολιτικό του κριτήριο και την καλή 
διεθνή διασύνδεσή του, ο Γιώργος Κύρτσος επιχειρεί σε αυτό το βιβλίο 
την πρώτη ολοκληρωµένη ανάλυση του φαινοµένου της πανδηµίας.
Εξηγεί πώς επηρεάζει την παγκόσµια ισορροπία δυνάµεων και τι 
ανατροπές µπορεί να φέρει, σε επίπεδο Κίνας, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά και σε περιοχές στρατηγικής σηµασίας.
Παρουσιάζει αναλυτικά τις επιπτώσεις στην κατάσταση και στην 
προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πανδηµία προστέθηκε σε άλλες 
ευρω-κρίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ανέδειξε τα τεράστια κενά 
στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
∆ίνει ιδιαίτερη έµφαση στο οικονοµικό και κοινωνικό κόστος του 
Covid-19 για την Ελλάδα, αποφεύγοντας τις ωραιοποιήσεις και την 
κινδυνολογία. Επισηµαίνει, επίσης, τις επιπτώσεις του σε ενεργειακά 
θέµατα, στο µεταναστευτικό και στις σχέσεις µε την Τουρκία.
Αναλύει την πανδηµία ως καταλύτη µεγάλων αλλαγών, από την 
οργάνωση της εργασίας µέχρι τη διαµόρφωση της κοινής γνώµης και 
το ψηφιακό άλµα στο µέλλον.
Τα 122 συµπεράσµατα που βγάζει ο συγγραφέας στο τελευταίο κεφά-
λαιο του βιβλίου αποδίδουν τον δυναµικό, σύνθετο και απρόβλεπτο 
χαρακτήρα της πανδηµίας που µοιάζει µε σύγχρονο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ.

Paul Cartledge, Συνοπτική εισαγωγή στην αρχαία Ελλάδα, εισαγωγή: 
∆ηµήτριος Παντερµαλής, εκδ. Μέλισσα

Αυτή η εξαιρετικά πρωτότυπη εισαγωγή 
στην αρχαία Ελλάδα χρησιµοποιεί την 
ιστορία 11 µεγάλων ελληνικών πόλεων για 
να φωτίσει τις πιο σηµαντικές πτυχές του 
ελληνικού πολιτισµού. Ο Κάρτλιτζ επισηµαί-
νει τον ρόλο που διαδραµάτισαν γνωστές 
πόλεις (άστεα και η γύρω τους επικράτεια), 
όπως η Αθήνα (γενέτειρα της δηµοκρατίας) 
ή η Σπάρτη, αλλά εξετάζει επίσης µεταξύ 
άλλων το Άργος, τις Θήβες, τις Συρακούσες 
στη Σικελία και την Αλεξάνδρεια στην 
Αίγυπτο, καθώς και λιγότερο γνωστές 
θέσεις, όπως η Μασσαλία, όπου οι Έλληνες 
γνώρισαν το αµπέλι και τον οίνο στους 
Γαλάτες και στους Κέλτες, τους σηµερινούς 
Γάλλους. Μέσα από την ιστορία των πόλεων 
φωτίζονται σηµαντικά θέµατα, όπως τα 
οικονοµικά, η θρησκεία, οι κοινωνικές σχέ-
σεις, αλλά και η σεξουαλικότητα, η δουλεία, 
η ελευθερία και βέβαια η πολιτική, λέξη (αλλά και έννοια) που προκύπτει από την 
πόλιν. Ο Πολ Κάρτλιτζ είναι καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο 
Κέµπριτζ.
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βιβλία 
για παιδιά8

Peppa Pig: Η Πέππα α γαπά γιατρούς και νοσηλευτές, 
µτφρ.: ∆ώρα Γιακουµή, εκδ. Anubis

Στο Παιδικό Εργαστήρι έρχονται 
δύο πολύ σηµαντικοί επισκέπτες: 
ο Γιατρός Καφεαρκούδος και η 
Νοσοκόµα Αλεπούδη. Τα παιδάκια 
θα µάθουν πώς να µένουν πάντα 
γερά και σε φόρµα, αλλά και πώς να 
πλένουν πολύ πολύ καλά τα χεράκια 
τους – και µαζί θα καταλάβουν πόσο 
σηµαντικό έργο κάνουν οι γιατροί 
και οι νοσηλευτές! Ένα βιβλίο που 
βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν µε 
απλό τρόπο πόσο σηµαντικό είναι να 
προσέχουν τον εαυτό τους και την 
υγεία τους. Μέρος των εσόδων θα 
διατεθεί σε νοσοκοµείο του εθνικού 
συστήµατος υγείας.

Ευαγγελία Γκέλη, Η πολιτεία των παιδιών, 
εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου, εκδ. ∆ιάπλαση

Μια φορά κι έναν 
καιρό ζούσε ένας βα-
σιλιάς δύστροπος και 
πονηρός, που µε τις 
παράλογες διαταγές 
του στερούσε από 
τους κατοίκους της 
πολιτείας το γέλιο, τις 
φωνές, το παιχνίδι 
των παιδιών και τη 
χαρά. Μεγάλοι και 
µικροί ενώθηκαν 
µαζί για να βρεθεί 
λύση κι η πολιτεία να 
σωθεί…
Μια ιστορία που µας 
µιλάει για τη δηµο-
κρατία, τη συνεργασία 
και τη δύναµη της 
ψυχής.

Τζερόνιµο Στίλτον, Το µυστήριο του ρουµπινιού της Ανατολής, 
µτφρ.: Γιώργος Κασαπίδης, εκδ. Κέδρος

Πέρα πέρα µακριά, 
στον Νότιο Τρωκτικό 
Ωκεανό µε τα βαθιά 
νερά, βρίσκεται ένα 
παράξενο νησί που 
µοιάζει µε µισοφα-
γωµένο κοµµάτι τυρί 
και όπου ζουν µόνο 
ποντικοί. Εκεί ζει και 
ο Τζερόνιµο Στίλτον, 
µαζί µε την οικογέ-
νεια και τους φίλους 
του, που συνεχώς 
τον παρασύρουν σε 
περιπέτειες συναρ-
παστικές και πάντοτε 
διασκεδαστικές… 
όπως αυτή που θα 
διαβάσετε σε αυτό το 
βιβλίο!

ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Λιζ Κέσλερ, Η Έµιλι Γ. και ο Πρίγκιπας των Πειρατών, 
µτφρ.: Πηνελόπη Τριάδα, εκδ. Ψυχογιός

Όταν ο φίλος της Έµιλι, ο Ααρών, 
πέφτει στα χέρια πειρατών, το 
κορίτσι-γοργόνα δεν έχει άλλη επι-
λογή: πρέπει να βρει µια αντίπαλη 
οµάδα πειρατών και να τους πείσει 
να τη βοηθήσουν να τον σώσει. Ο 
πρίγκιπας των πειρατών συµφωνεί, 
αλλά πρώτα η Έµιλι πρέπει να τον 
βοηθήσει να βρει τον Θησαυρό της 
Τρίαινας.
Και σαν να µη φτάνει ότι βρίσκεται 
ανάµεσα σε πειρατικό πλήρωµα, η 
Έµιλι ανακαλύπτει ότι οι πειρατές 
µισούν τις γοργόνες. Αν µάθουν την 
πραγµατική της ταυτότητα, τότε η 
ζωή της, αλλά και του Ααρών, θα 
κινδυνεύσει.
Πώς θα καταφέρει η Έµιλι να µην 
αποκαλύψει το µυστικό της, όταν ο 
µοναδικός τρόπος για να βρει τον 
θησαυρό είναι να µεταµορφωθεί σε 
γοργόνα;
Η όγδοη περιπέτεια της Έµιλι, ακόµα πιο µαγευτική και επικίνδυνη.
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Jon Agee, Ένας τοίχος στη μέση του βιβλίου, μτφρ.: Ηλιάνα Αγγελή,  
εκδ. Κλειδάριθμος

Ένας τοίχος διαχω-
ρίζει τις δύο πλευρές 
του βιβλίου. Αλλά 
τι συμβαίνει όταν 
εμφανίζεται κίνδυνος 
στην πλευρά που 
υποτίθεται πως είναι 
ασφαλής;
Όταν ένα τούβλο 
πέφτει από τον 
τοίχο, ένας χαρωπός 
ιππότης καταφθάνει 
από την πίσω πλευρά 
για να το επισκευάσει. 
Στην άλλη πλευρά 
του τοίχου κάποια 
θυμωμένα ζώα, 
ένας ρινόκερος, 
μια τίγρης και ένας 
γορίλας, έρχονται για 
να διερευνήσουν την κατάσταση. Ο ιππότης πληροφορεί τους αναγνώστες ότι στη 
δική του πλευρά υπάρχει ασφάλεια. Αλλά σιγά σιγά η εικονογράφηση του βιβλίου 
αποκαλύπτει μια άλλη πραγματικότητα.
Το παιχνίδι του συγγραφέα και εικονογράφου Τζον Εϊτζί μεταξύ των εικόνων και 
του κειμένου προκαλεί τους αναγνώστες να αμφισβητήσουν την ειλικρίνεια του 
αφηγητή. Ένα βιβλίο που φέρει ένα διαχρονικό και επίκαιρο μήνυμα και μας δείχνει 
ότι, από φόβο για τις εξωτερικές απειλές, συχνά δεν βλέπουμε αυτές που προέρχο-
νται από μέσα.

Σ. Καβενάγκι, Μ. Ινβερνίτσι, Κ. Πελιτσόλι, Το μεγάλο βιβλίο των 
σπορ, μτφρ.: Σοφία Γρηγορίου, εκδ. Μίνωας

Το ξέρατε ότι σε 
μία Ολυμπιάδα 
πραγματοποιήθηκε 
αγώνας υποβρύχιας 
κολύμβησης; Ότι ο 
Μέσι έχει κατακτή-
σει 32 τίτλους (όλα 
τα τρόπαια εκτός 
από το Παγκόσμιο 
Κύπελλο); Ότι ο 
Φελπς είναι ο πιο 
πολυβραβευμένος 
αθλητής όλων των 
εποχών;
Ο αθλητισμός 
είναι διασκέδαση, 
άσκηση, ενέργεια, 
ενώ προσφέρει χαρά και συγκίνηση στους θεατές. Είναι όμως και γεμά-
τος ιστορίες. Από τη γέννηση ενός αθλήματος έως τη στιγμή που γίνεται 
δημοφιλές παγκοσμίως, από τους πρωτοπόρους έως τους αγαπημένους 
πρωταθλητές, από τους κανόνες έως τους λόγους για τους οποίους αυτοί 
καθορίστηκαν… όλες αυτές και πολλές άλλες ιστορίες θα βρεις στις σελίδες 
αυτού του συναρπαστικού βιβλίου.

Άντι Σέπερντ, Το αγόρι που ζούσε με δράκους, εικονογράφηση: 
Σάρα Όγκιλβι, μτφρ.: Βούλα Αυγουστίνου, εκδ. Μεταίχμιο

Ένα σπαρταριστό βιβλίο, το δεύτερο μιας τριλογίας που θα ενθουσιάσει τα 
παιδιά και θα δουν τους δράκους με άλλο μάτι.

David Hockney & Martin Gayford, Η ιστορία των εικόνων για παιδιά, 
εικονογράφηση: Rose Blake, μτφρ.: Καρίνα Λάμψα, 
εκδ. Καπόν

Ένα συναρπαστικό 
ταξίδι στην ιστορία 
των εικόνων μέσα 
από συζητήσεις ανά-
μεσα στον διάσημο 
καλλιτέχνη Ντέιβιντ 
Χόκνεϊ και τον 
συγγραφέα Μάρτιν 
Γκέιφορντ, που 
φωτίζει η εικονο-
γράφηση της Ρόουζ 
Μπλέικ. Παιδιά, 
αλλά και μεγαλύ-
τεροι αναγνώστες, 
θα ανακαλύψουν 
σημαντικές πτυχές, 
καθώς και μυστικά 
της Ιστορίας της 
Τέχνης μαζί με τους 
δημιουργούς τους, 
από την πρώιμη ζωγραφική στα σπήλαια έως τις εικόνες που φτιάχνουμε 
σήμερα στους υπολογιστές μας.
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Μια µοντέρνα ανάγνωση στο στιλ 
µυθιστορηµάτων του Μαρκ 
Τουέιν, το «Γεράκι του φιστικο-

βούτυρου» αφηγείται την ιστορία του Ζακ, 
ενός νεαρού αγοριού µε σύνδροµο Down που 
δραπετεύει από το νοσοκοµείο για να ακο-
λουθήσει το όνειρό του και να γραφτεί στην 
επαγγελµατική σχολή πάλης του ειδώλου 
του. Αναπάντεχα, στον δρόµο του θα βρεθεί 

ο Τάιλερ, ένας µικροκακοποιός που τρέχει να 
σωθεί, ο οποίος θα γίνει ο πιστός προπονητής 
και φίλος του Ζακ. Μαζί θα περάσουν ποτά-
µια, θα γλιτώσουν από ενέδρες, θα πιουν ου-
ίσκι, θα ανακαλύψουν την πίστη και τον Θεό, 
θα ψαρέψουν και θα πείσουν την Ελέονορ, 
µια καλοσυνάτη νοσοκόµα που είναι υπεύθυ-
νη για την επιστροφή του Ζακ, να τους ακο-
λουθήσει στο ταξίδι τους.

Βρισκόµαστε στο 1939. Ο ισπανικός εµ-
φύλιος ολοκληρώνεται και 50.000 ητ-
τηµένοι των δηµοκρατικών δυνάµεων 

στοιβάζονται και κακοποιούνται σε γαλλικά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Σε αυτή την αντί-
ξοη συγκυρία µια φιλία ανθίζει αναπάντεχα, 
µεταξύ ενός Γάλλου φρουρού και του Γιοσέπ, 
ενός Καταλανού αιχµαλώτου ο οποίος, µέσα 
από τα σκίτσα του, αποτυπώνει τα όσα φρικι-
αστικά συµβαίνουν εκεί.

Ο κοµίστας της «Le Monde», µετά από µία 
δεκαετία σκληρής προετοιµασίας, µεταπη-
δά στο animation, σχεδιάζοντας ένα οπτικά 
συγκλονιστικό και συναισθηµατικά γενναι-
όδωρο µάθηµα αντίστασης και Ιστορίας, 
βασισµένο σε αληθινά γεγονότα από τη 
ζωή του σπουδαίου καλλιτέχνη, αντιφασί-
στα και εραστή της Φρίντα Κάλο, Γιοσέπ 
Μπαρτολί. Επίσηµη επιλογή του φετινού 
Φεστιβάλ Καννών.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ορέλ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ζαν-Λουί Μιλεσί ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ: Σερζί Λοπέζ, Εµανουέλ Βοτε-
ρό, Ξαβιέ Σερανό, Αλέν Κοσί, Φρανσουά Μορέλ, Σίλβια Περέζ Κρουζ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Τάιλερ Νίλσον, Μάικλ Σβαρτζ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Σάια ΛαΜπάφ, Ζακ Γκοτσέιγκεν, Ντακότα Τζόνσον

ΤΑ ΧΕΛΙ∆ΟΝΙΑ 
ΤΗΣ 
ΚΑΜΠΟΥΛ
THE SWALLOWS 
OF KABUL

Καµπούλ, τέλη της δεκαετίας 
του 1990. Η επικράτηση των 
Ταλιµπάν έχει βυθίσει τη 

χώρα στον σκοταδισµό. Κάθε µορφή 
καλλιτεχνικής έκφρασης φιµώνεται, 
δηµόσιοι λιθοβολισµοί και εκτελέσεις 
πραγµατοποιούνται σε καθηµερινή 
βάση, ο φόβος έχει τρυπώσει στην 
καρδιά και στο µυαλό των πολιτών, 
οι γυναίκες αντιµετωπίζονται ως αντι-
κείµενα και όχι ως ανθρώπινα όντα. 
Σε αυτή την περίτεχνη animation µε-
ταφορά του οµότιτλου µπεστ σέλερ 
του Αλγερινού συγγραφέα Γιασµίνα 
Χάντρα η ελπίδα βρίσκει τρόπο να επι-
βιώσει σε ένα νοσηρό περιβάλλον. Μια 
σπαρακτική ιστορία ανείπωτης οδύνης 
και µεγαλειώδους αυτοθυσίας, που 
µας υπενθυµίζει ότι η ανθρωπιά είναι 
η ευγενέστερη των αρετών. Από τους 
παραγωγούς του «Τρίο της Μπελβίλ».

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ζαµπού Μπρετµάν, Ελεά 
Γκοµπέ-Μεβεγιέκ 
ΣΕΝΑΡΙΟ: Ζαµπού Μπρετµάν, Σεµπαστιάν 
Ταβέλ 
ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ: Σιµόν Αµπκαριάν, 
Ζιτά Ανρό, Σουάν Αρλόντ

ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ 
ΤΟΥ ΦΙΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟΥ
THE PEANUT BUTTER FALCON

ΓΙΟΣΕΠ
JOSEP
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Πέντε λόγοι για να περπατάς 
κάθε μέρα

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

ΕΥΕΞΙΑΤης Χριστίνας Μαυρίδου

1. Ενδυνάμωση καρδιάς
Σύμφωνα με τη μελέτη των Williams και Dr. 
Paul Thompson, επικεφαλής καρδιολόγων 
στο Hartford Hospital στο Κονέκτικατ, που 
δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό 
«Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular 
Biology», το περπάτημα για τουλάχιστον 30 
λεπτά την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα, 
μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για στεφανιαία 
νόσο κατά 19%. Ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί 
ακόμα περισσότερο αν αυξήσεις τη διάρκεια ή 
την απόσταση που περπατάς την ημέρα.

2. Μείωση σακχάρου στο αίμα
Ένας σύντομος περίπατος μετά το φαγητό μπο-
ρεί να βοηθήσει στη μείωση του σακχάρου στο 
αίμα σου. Σε μελέτη της American Diabetes 
Association διαπιστώθηκε ότι το περπάτημα για 
15 λεπτά τρεις φορές την ημέρα μετά τα γεύ-
ματα βελτίωσε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα 
περισσότερο απ’ ό,τι ένα 45λεπτο περπάτημα 
οποιαδήποτε άλλη ώρα της ημέρας.

3. Μείωση πόνου στις αρθρώσεις
Το περπάτημα μπορεί να βοηθήσει στην προ-
στασία των αρθρώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των γονάτων και των γοφών. Αυτό συμβαίνει 
επειδή βοηθά στη λίπανση και την ενίσχυση 
των μυών που υποστηρίζουν τις αρθρώσεις.

4. Ενίσχυση ανοσοποιητικού
Σε μελέτη τους, που δημοσιεύτηκε στο βρε-
τανικό περιοδικό «Sports Medicine», ειδικοί 
παρακολούθησαν 1.000 ενήλικες κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου γρίπης. Όσοι περπατούσαν 
με μέτριο ρυθμό για 30 έως 45 λεπτά την ημέρα 
είχαν 43% λιγότερες ημέρες ασθένειας και 
λιγότερες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστι-
κού συστήματος συνολικά.

5. Ενίσχυση ενέργειας
Το περπάτημα, όταν νιώθεις κουρασμένη/-ος, 
μπορεί να σου δώσει μεγαλύτερη ώθηση από 
ένα ακόμη φλιτζάνι καφέ. Το περπάτημα αυξά-
νει τη ροή οξυγόνου στο σώμα. Μπορεί, επίσης, 
να αυξήσει τα επίπεδα κορτιζόλης, επινεφρίνης 
και νορεπινεφρίνης, ορμονών που βοηθούν 
στην αύξηση των επιπέδων ενέργειας.
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