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• Στα ύψη το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού
• Όταν το αυγό «φοράει» τα γιορτινά του!
• Νηστεία και διατροφή
• Πασχαλινές συνταγές και δώρα
σελ. 23-33

• ΈΧΈΙ ΈΝΤΆΞΈΙ ΤΗ ΜΈΓΆΛΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΆΣΠΟΡΆ  
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04-08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Εμβολιασμός: Το υπερόπλο μπορεί να 
γίνει μπούμερανγκ
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛ. ΜΑΛΛΙΑΣ 
«Η πολιτική σιωπής και ανοχής της 
Γερμανίας και άλλων ενθαρρύνει τον 
πρόεδρο Ερντογάν»
10 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ  
Η αυτοθυματοποίηση υπονομεύει τα 
ηγετικά χαρακτηριστικά του Τσίπρα
10 // ΑΠΟΨΗ ΑΛ. ΜΑΛΛΙΑΣ Η Ελλάδα 
στον παγκόσμιο πολιτικό χάρτη, 200 
χρόνια μετά
11-13 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Ελληνική πτώση χωρίς τέλος στην Ε.Ε.
14 // ΑΠΟΨΗ Ν. ΠΑΓΩΝΗΣ  
Ο e-ΕΦΚΑ στην ψηφιακή εποχή
15-28 // ΑΦΙΕΡΩΜΑ Άνοιξη με υγεία
•  Άνοιξη: Η εποχή των λουλουδιών 

και των αλλεργιών
•  Νηστεία: Όταν η παράδοση 

συνδυάζεται με τη σύγχρονη διατροφή
•  Ρευματικά νοσήματα και βιοομοειδή 

φάρμακα
•  Καθαρισμός προσώπου: Τα πιο 

συνηθισμένα λάθη
•  Εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα: 

Τι είναι

•  Ένταξη στο ΕΣΥ ιδιωτικών κλινικών 
λόγω Covid

•  Πώς θα αυξήσετε την αίσθηση 
ευτυχίας εν μέσω lockdown

29-31 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ  
Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις
32-33 // ΕΠΙΣΤΗΜΗ  
ΑΜ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Οι 
μικροοργανισμοί, το περιβάλλον  
και οι βιογεωχημικοί κύκλοι 
των στοιχείων της φύσης

FREE TIME
34 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά 
δρώμενα της εβδομάδας
35 // EDITORIAL - Τι μάθαμε  
από την πανδημία Covid-19; - Τίποτα.
36 // ΤΕΧΝΗ  Έρχεται η επετειακή 
έκθεση «Μικρά Ασία» στο Μουσείο 
Μπενάκη
37 // 1821 «Μοριάς ’21»: Ένα 
συναρπαστικό ταξίδι στον τόπο όπου 
άναψε η φλόγα της Επανάστασης
38 // TV … και το Όσκαρ πάει στο 
ERTFLIX
39 // ΠΛΑΝΗΤΗΣ Για ενεργειακή 
δημοκρατία
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φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως 
ή άλλον, χωρίς προηγούμενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. 
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210.3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ 
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Αναγκαία αλλά δύσκολη  
η επανεκκίνηση του τουρισμού
12-13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ «Δεν θα περάσω 
από τη χώρα μου σαν τη βροχή,  
που προσπερνά λοξή και σβήνει»
13 // ΒΙΒΛΙΟ Οι λιτές σκιές του 
Γιάννη Κωνσταντινίδη
14-16 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Ευρωπαϊκή Αριστερά: Αδύναμη αλλά 
ευέλικτη
17 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
Γ. ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ «Η νόσος Covid-19 
αλλάζει τον ψυχισμό»
18 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Επιστροφή 
στο μέλλον!
19-21 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Οργανωμένη η παρέμβαση Ερντογάν 
στα εσωτερικά των χωρών της Ε.Ε.
22 // ΥΓΕΙΑ Εμβόλιο κορονοϊού και 
καρδιοπαθείς
23-33 // ΑΦΙΕΡΩΜΑ Καλό Πάσχα
… έστω και μακριά από το χωριό!
• Στα ύψη το κόστος του πασχαλινού 
τραπεζιού

• Όταν το αυγό «φοράει»  
τα γιορτινά του!
• Νηστεία και διατροφή
• Πασχαλινές συνταγές και δώρα
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Διαγωνισμός φωτογραφίας 
Instagram

37 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΜΠΙΛΙΟΣ 
«Όσο δημιουργείς, υπάρχεις»

38 // ΓΥΝΑΙΚΑ Καμπάνια 
ευαισθητοποίησης από τη CSL 
Behring

39 // ΕΥΕΞΙΑ Συμβουλές  
για καλύτερη ζωή
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Διεθνούς Δικαίου.
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ανάλυση

Η επιστροφή 
του τουρισμού 
σε επιδόσεις-ρεκόρ 
πάει για το 2023-2024.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο χρόνος και η οικονομία πιέζουν.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΑΛΛΑ ΔΎΣΚΟΛΗ 
Η ΕΠΑΝΕΚΚΊΝΗΣΗ ΤΟΎ ΤΟΎΡΊΣΜΟΎ

Από τα μέσα Μαΐου έχει 
προγραμματιστεί η σταδι-
ακή επανεκκίνηση του ελ-
ληνικού τουρισμού με την 
ελπίδα ότι από τα μέσα Ι-

ουλίου η τουριστική κίνηση θα θυμίζει 
κατά κάποιον τρόπο την προ πανδημίας 
περίοδο.
Η ελληνική οικονομία έχει τη μεγαλύ-
τερη εξάρτηση από τον τουρισμό και τις 
σχετικές υπηρεσίες σε σύγκριση με τις 
άλλες οικονομίες της Ε.Ε.
Σαν να μην έφτανε αυτό, ο εσωτερικός 
τουρισμός δεν είναι τόσο ισχυρός όσο 
στην Ιταλία και την Ισπανία, που απο-
τελούν βασικούς ανταγωνιστικούς του-
ριστικούς προορισμούς, οπότε η κάμψη 
του διεθνούς τουρισμού χτυπάει ιδιαί-
τερα σκληρά τις υπηρεσίες και το σύ-
νολο της οικονομίας μας.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι επαγγελματίες 
του χώρου και η κυβέρνηση καλούνται 

να λύσουν ένα δύσκολο οικονομικό, πο-
λιτικό και υγειονομικό σταυρόλεξο.
Έχουμε στη διάθεσή μας δυνατότη-
τες που δεν είχαμε κατά την προηγού-
μενη τουριστική περίοδο. Παράλληλα, 
όμως, έχει επιδεινωθεί η κατάσταση σε 
ό,τι αφορά την πανδημία, ενώ πολιτικοί 
και διεθνοπολιτικοί υπολογισμοί άλλων 
χωρών κάνουν ακόμη πιο σύνθετη την ε-
πανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού.

Μεγαλώνουν οι δυσκολίες
Με το πέρασμα του χρόνου μεγαλώ-
νουν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο 
ελληνικός τουρισμός. Τον Απρίλιο του 
2020 επικρατούσε η άποψη ότι θα μπο-
ρούσαμε, υπό προϋποθέσεις, να προλά-
βουμε το μεγαλύτερο μέρος της τουρι-
στικής περιόδου. Τελικά, η τουριστική 
κίνηση και τα έσοδα κινήθηκαν στο χα-
μηλό επίπεδο του 20% της χρονιάς-ρε-
κόρ, που ήταν το 2019.

Τώρα διαπιστώνουμε ότι η ανάκαμψη 
του ελληνικού τουρισμού θα πάρει 
χρόνο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπρο-
σώπων του τουριστικού τομέα, θα φτά-
σουμε στο 2023, ενδεχομένως και στο 
2024, για να επιστρέψουμε στην τουρι-
στική κανονικότητα που μας ενδιαφέρει.
Η πανδημία δημιουργεί νέες οικονομι-
κές προκλήσεις, οι οποίες είναι αρκετά 
δύσκολο να απαντηθούν σε μια χώρα με 
τα διαρθρωτικά προβλήματα και τις δι-
οικητικές, διαχειριστικές αδυναμίες της 
Ελλάδας. Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι ο 
Covid-19 επιτάχυνε το τέλος του μαζι-
κού και σχετικά χαμηλής ποιότητας του-
ρισμού στον οποίο στηριχτήκαμε, σε με-
γάλο βαθμό, στην Ελλάδα. Στην Ιταλία 
ενισχύεται το κίνημα για ποιοτικό του-
ρισμό με μικρότερη επιβάρυνση του πε-
ριβάλλοντος και των αστικών κέντρων. 
Η πανδημία ανέδειξε νέες τάσεις ή ενί-
σχυσε παλαιότερες, όπως είναι η πρά-

σινη, η ενεργειακή και η ψηφιακή με-
τάβαση. Αν θέλουμε να αποφύγουμε 
μια νέα υποβάθμισή μας στον μετά τον 
Covid-19 διεθνή καταμερισμό εργασίας 
θα πρέπει να απομακρυνθούμε από το 
μοντέλο του παραδοσιακού μαζικού του-
ρισμού.
Θα πρέπει επίσης να περιορίσουμε την 
εξάρτησή μας από τον τουρισμό και τις 
σχετικές υπηρεσίες, ενισχύοντας τον 
ρόλο της βιομηχανίας, ιδιαίτερα της ε-
ξαγωγικής, στην εθνική οικονομία. Δεν 
είναι τυχαίο ότι χώρες με ισχυρή βιομη-
χανία και καλές εξαγωγικές επιδόσεις 
πλήρωσαν λιγότερο ακριβά από οικο-
νομική και κοινωνική άποψη την παν-
δημία.
Επιβάλλεται, λοιπόν, μια δραστική α-
ναδιάρθρωση του ελληνικού τουρισμού 
και του συνόλου της οικονομίας μας, η 
οποία δεν είναι εύκολο να πραγματοποι-
ηθεί.

Χειρότερα, αλλά 
προλαβαίνουμε
Ένα βασικό εμπόδιο στον δρόμο της ε-
πανεκκίνησης του ελληνικού τουρισμού 
είναι οι κακές επιδόσεις μας στην αντι-
μετώπιση της πανδημίας αυτή την πε-
ρίοδο. Τον Απρίλιο του 2020 η Ελλάδα 
είχε σοβαρό πλεονέκτημα έναντι της 
Πορτογαλίας και της Ισπανίας σε ό,τι 
αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας 
και τη δυνατότητα προβολής μιας ασφα-
λούς τουριστικής χώρας.
Για παράδειγμα, στις 20 Απριλίου του 
2020 είχαμε 21 θανάτους από Covid-19 
στην Πορτογαλία και 29 θανάτους ημε-
ρησίως το επταήμερο που προηγήθηκε.
Η κατάσταση ήταν δύσκολη στην Πορ-
τογαλία και περίπου απελπιστική στην 
Ισπανία. Την ίδια ημέρα καταγράφηκαν 
410 θάνατοι από Covid-19 στην Ισπανία, 
ενώ ο ημερήσιος μέσος όρος του επταη-

συνέχεια στην σελίδα 6





μέρου που προηγήθηκε ήταν 497 θάνατοι.
Η κατάσταση στην Ελλάδα στις 20 Απριλίου του 2020 
ήταν συγκριτικά ειδυλλιακή. Τη συγκεκριμένη ημέρα 
είχαμε 3 θανάτους από Covid-19 και ο ημερήσιος μέσος 
όρος του επταημέρου που προηγήθηκε ήταν 2 θάνατοι.
Εντελώς διαφορετική καταγράφηκε η κατάσταση έναν 
χρόνο αργότερα, στις 20 Απριλίου 2021. Οι θάνα-
τοι στην Ελλάδα ήταν 78 στη διάρκεια του τελευταίου 
24ώρου και 581 στη διάρκεια της προηγούμενης εβδο-
μάδας. Οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν 1 και 23 στην Πορ-
τογαλία, που έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό μ’ εμάς, 
ενώ στην Ισπανία, η οποία έχει τεσσερισήμισι φορές 
τον πληθυσμό μας, καταγράφηκαν 121 θάνατοι το τελευ-
ταίο 24ωρο και 477 στη διάρκεια της προηγούμενης ε-
βδομάδας.
Επομένως, είναι φανερό ότι το υγειονομικό τουριστικό 
πλεονέκτημα του Απριλίου 2020 έχει μετατραπεί σε υ-
γειονομικό τουριστικό μειονέκτημα, σε ό,τι αφορά την 
Ελλάδα, τον Απρίλιο του 2021. Υστερούμε πάρα πολύ 
σε σχέση και με άλλους τουριστικούς προορισμούς, 
όπως είναι η Κύπρος, ακόμη και σε σχέση με την Τουρ-
κία, οι αρχές της οποίας, όμως, έχουν την τάση να «μα-
γειρεύουν» τα στοιχεία για τα νέα κρούσματα και κυ-
ρίως τους θανάτους. Η υγειονομική μας κατάσταση συ-
γκρίνεται με αυτήν της Ιταλίας, που αποτελεί άλλον 
εξαιρετικά σημαντικό τουριστικό προορισμό.
Βρισκόμαστε ακόμα στην περίοδο των μη δεσμευτικών 
προκρατήσεων, όπου το υγειονομικό μειονέκτημα δεν 
παίζει καθοριστικό ρόλο. Θα πρέπει όμως να βελτιώ-
σουμε θεαματικά την κατάσταση μέχρι τα τέλη Μαΐου 
- αρχές Ιουνίου για να υπάρξουν οι κρατήσεις που επι-
θυμούμε και να καταβληθούν σημαντικές προκαταβο-
λές που θα περιορίσουν κάπως το πρόβλημα ρευστότη-

τας του τουριστικού τομέα. Υπάρχει χρόνος για τη δρα-
στική βελτίωση, αν σκεφτούμε ότι η Πορτογαλία είχε 
καταφέρει μέχρι την 1η Ιουνίου του 2020 να περιορίσει 
τους θανάτους του τελευταίου 24ώρου σε 4 και τον μέσο 
όρο των ημερήσιων θανάτων της προηγούμενης εβδο-
μάδας σε μόλις 1. Αντίθετα, η Ισπανία δεν κατάφερε να 
βελτιώσει ουσιαστικά τις επιδόσεις της μεταξύ της 20ής 
Απριλίου 2020 και της 1ης Ιουνίου της ίδιας χρονιάς.
Κατά συνέπεια, πρέπει να δώσουμε μάχη με την πανδη-
μία και τον χρόνο για να υπάρξει δραστική βελτίωση της 
επιδημιολογικής εικόνας της χώρας προτού ξεκινήσει η 
κυρίως περίοδος των κρατήσεων.

Σταδιακό άνοιγμα
Η κυβέρνηση προγραμματίζει ένα σταδιακό προσεκτικό 
άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού σε τρεις φάσεις. Η 
πρώτη κίνηση έγινε τη Δευτέρα 19 Απριλίου με ταξιδιώ-
τες από την Ε.Ε., τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Η-
νωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ και τη Σερβία. Θα 
μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα μέσω εννέα αερο-
δρομίων και να κάνουν τις διακοπές τους χωρίς καρα-
ντίνα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν πιστοποιητικό 
από την αρμόδια αρχή της χώρας τους για εμβολιασμό 
ή αρνητικό μοριακό τεστ των τελευταίων 72 ωρών. Τα 
εννέα διεθνή αεροδρόμια για τα οποία ισχύει η διευ-
κόλυνση είναι: της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Η-
ρακλείου, των Χανίων, της Ρόδου, της Κω, της Μυκό-
νου, της Σαντορίνης και της Κέρκυρας. Οι ίδιοι διακα-
νονισμοί θα ισχύσουν για όσους έρχονται οδικώς από 
τις πύλες εισόδου του Προμαχώνα και της Νυμφαίας.
Η δεύτερη κίνηση για άνοιγμα του ελληνικού τουρι-
σμού θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου, οπότε θα α-
ξιοποιηθούν τα ευρήματα από το δοκιμαστικό άνοιγμα 

που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ανεξάρτητα πάντως από τον προγραμματισμό της κυ-
βέρνησης και των εκπροσώπων του τουριστικού τομέα, 
πολλά εξαρτώνται από αποφάσεις άλλων και τη δυνατό-
τητα κάλυψης από την πλευρά μας μεγάλων διοικητι-
κών και οργανωτικών κενών.
Το πόσο ανοιχτός θα είναι ο τουρισμός μας δεν το απο-
φασίζουμε μόνοι μας. Αν παραμείνουμε στην κόκκινη ή 
στην κίτρινη κατηγορία, θα είναι πολύ πιθανό οι ξένοι 
τουρίστες που θα επιστρέφουν στη χώρα τους να υπο-
χρεώνονται σε προσωρινή καραντίνα. Έτσι, ο οικογε-
νειακός προγραμματισμός των διακοπών τους θα γίνει 
πολύ πιο δύσκολος και πιθανότατα δεν θα προτιμήσουν 
την Ελλάδα.
Για να έρθουν οι τουρίστες σε αριθμούς που θα καλύ-
ψουν τουλάχιστον τις βασικές ανάγκες του τουριστικού 
μας τομέα θα πρέπει να υπάρξουν επαρκείς αεροπορι-
κές συνδέσεις, κάτι το οποίο δεν είναι εξασφαλισμένο. 
Στα θετικά του ελληνικού τουρισμού είναι η καλή κατά-
σταση και προοπτική της Aegean, όπως και η έγκαιρη 
ανάπτυξη περιφερειακών αεροδρομίων από τη Fraport. 
Το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε αυτή τη 
φάση υπολειτουργεί. Είναι έτοιμο όμως να εξυπηρετή-
σει τις αυξημένες ανάγκες του ελληνικού τουρισμού.
Οι πύλες εισόδου από τις βαλκανικές χώρες χρειάζο-
νται άμεσο εκσυγχρονισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
ενώ επενδύουμε πολλά στα ψηφιακά πιστοποιητικά εμ-
βολιασμού και τεστ Covid-19, δεν έχουμε προμηθευ-
τεί ακόμη τους αναγκαίους σαρωτές/scanners. Αυτό θα 
πρέπει να γίνει προτού ανοίξει η πύλη εισόδου των Ευ-
ζώνων, από την οποία έρχεται οδικώς μεγάλος αριθμός 
τουριστών από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.
Η τρίτη και σημαντικότερη κίνηση που αφορά τον του-
ρισμό είναι η εκ νέου μετατροπή του σε πρωταγωνιστή 
της εθνικής οικονομίας και της ανάπτυξης. Δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί. 
Το πιθανότερο πάντως είναι τα εκατομμύρια τουρίστες 
να επανεμφανιστούν Αύγουστο-Σεπτέμβριο και να επι-
διώξουμε στη συνέχεια την επιμήκυνση της τουριστι-
κής περιόδου τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Το εμβόλιο ως σύμμαχος
Αυτή τη χρονιά μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύ-
τερη τουριστική περίοδο αξιοποιώντας και τα πλεονε-
κτήματα που μας προσφέρει ο εμβολιασμός. Ο εμβο-
λιασμός προχωράει ικανοποιητικά στη χώρα μας και 
σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς (Our World 
in Data) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης η Ελλάδα 
είχε χορηγήσει 1.721.000 πρώτες δόσεις εμβολίου και 
770.000 δεύτερες δόσεις, με το ποσοστό κάλυψης του 
πληθυσμού να ανέρχεται σε περίπου 16% για την πρώτη 
δόση και σε 7,2% για τις δύο δόσεις μέχρι τα μέσα Α-
πριλίου 2021.
Η χώρα μας ακολουθεί την ευρωπαϊκή τάση έχοντας 
χορηγήσει 23 δόσεις ανά 100 κατοίκους, με την Ευ-
ρώπη να κινείται στις 24 δόσεις ανά 100 κατοίκους και 
τη Βόρεια Αμερική να έχει φύγει μπροστά με 39 δόσεις 
ανά 100 κατοίκους.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, από τον Μάιο και 
πέρα θα αυξηθούν εντυπωσιακά οι παραδόσεις εμβο-
λίων στη χώρα μας, οπότε θα επιταχυνθεί το πρόγραμμα 

Η έξαρση της πανδημίας στερεί από την Ελλάδα το υγειονομικό 
πλεονέκτημα που είχε το 2020 ως τουριστικός προορισμός.
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εμβολιασμού. Αναμένονται 2.150.000 δόσεις τον 
Μάιο και 2.425.000 δόσεις τον Ιούνιο από τη Pfizer-
BioNTech. Από τη Moderna αναμένονται 354.000 και 
408.000 δόσεις τον Ιούνιο. Από τη Johnson & Johnson 
αναμένονται 300.000 δόσεις τον Μάιο και 960.000 
τον Ιούνιο. Τέλος, από την AstraZeneca αναμένονται 
450.000-500.000 κάθε μήνα.
Έχουν εκφραστεί κάποιες επιφυλάξεις για την ασφά-
λεια των δύο τελευταίων εμβολίων, αλλά το πιθανότερο 
είναι ότι θα ξεπεραστούν.
Κι ενώ θεωρούμε ότι με τον εμβολιασμό θα λύσουμε 
το πρόβλημα του τουρισμού και γενικότερα της οικο-
νομίας, οι ειδικοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ) μας προειδοποιούν ότι τα πράγματα μπορεί να 
μην είναι τόσο απλά. Ο ΠΟΥ θεωρεί τον εμβολιασμό 
χρήσιμο εργαλείο, όχι όμως τη λύση στο πρόβλημα της 
πανδημίας, η οποία περνάει υποχρεωτικά από την ε-
φαρμογή δύσκολων αλλά αναγκαίων μέτρων. Διεθνώς 
αναγνωρισμένοι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι όσο 
μεγαλύτερη είναι η διάδοση του κορονοϊού κατά την 
περίοδο του εμβολιασμού, τόσο πιο πιθανό είναι να υ-
πάρξουν μεταλλάξεις που θα επιβάλουν έναν νέο γύρο 
εμβολιασμού –με κατάλληλα τροποποιημένα εμβόλια– 
στο άμεσο μέλλον.
Η περίπτωση της Ουγγαρίας ενισχύει την επιχειρημα-
τολογία του ΠΟΥ, η οποία δεν ταυτίζει τον εμβολιασμό 
με τη λύση του προβλήματος.
Μετά τη Μάλτα, η Ουγγαρία έχει το πιο προωθημένο 
πρόγραμμα εμβολιασμού στην Ε.Ε. με 47 δόσεις ανά 
100 κατοίκους. Έχει ήδη καλύψει το 33% του πληθυ-
σμού τουλάχιστον με μία δόση και το 14% με δύο δό-
σεις. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Όρμπαν, αρέσκε-
ται στη λεγόμενη διπλωματία των εμβολίων, γι’ αυτό 
έχει εντάξει στο «κοκτέιλ» των εμβολίων αυτό της κι-
νεζικής Sinopharm και το ρωσικό Sputnik V. Παράλ-
ληλα, διαπραγματεύεται ένα ακόμη κινεζικό εμβόλιο 
και ένα ινδικό. Το ινδικό παρασκευάζεται από το Serum 
Institute of India, τον μεγαλύτερο παραγωγό εμβολίων 
στον κόσμο, και είναι παραλλαγή του εμβολίου της 
AstraZeneca.
Μια ματιά στα στοιχεία της 20ής Απριλίου 2021 ενι-
σχύουν την άποψη ότι το εμβόλιο δεν οδηγεί αυτόματα 
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Το τελευταίο 24ωρο είχαμε 197 θανάτους από Covid-
19 στην Ουγγαρία και τις τελευταίες επτά ημέρες 1.406 
θανάτους. Παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα η πανδη-
μία είναι σε έξαρση, οι αριθμοί των θανάτων ανά εκα-
τομμύριο κατοίκους το τελευταίο επταήμερο στη χώρα 
μας ήταν 45, με τον αντίστοιχο αριθμό στην Ουγγαρία 
να ξεπερνά τους 143. Η Ουγγαρία έχει περίπου διπλά-
σιο ποσοστό εμβολιασμών απ’ ό,τι η Ελλάδα, αλλά ε-
ξακολουθεί να χάνει ανθρώπινες ζωές με πολλαπλάσιο 
ρυθμό απ’ ό,τι εμείς, που βρισκόμαστε σε αρκετά δύ-
σκολη θέση.
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χώρες όπως η Κίνα, 
που αντιμετώπισαν αποτελεσματικά την πανδημία και 
επανήλθαν σε περίοδο εξαιρετικά δυναμικής οικονο-
μικής και κοινωνικής ανάπτυξης, το πέτυχαν προτού ε-
φαρμόσουν οποιοδήποτε πρόγραμμα εμβολιασμού.

Το πράσινο πιστοποιητικό
Ενισχυτικό για τον τουρισμό μας είναι το πράσινο πι-
στοποιητικό, η υιοθέτηση του οποίου από την Ε.Ε. προ-

ωθείται με διαδικασίες-εξπρές.
Πρόκειται για μια πολύ καλή πρωτοβουλία του πρωθυ-
πουργού, κ. Μητσοτάκη, η οποία εξασφαλίζει, μέσω της 
τεχνολογίας blockchain, τη γνησιότητα των πιστοποι-
ητικών εμβολιασμού και των τεστ Covid-19. Ανάλογη 
πρωτοβουλία πήρα με τη συνάδελφο από την Πορτο-
γαλία Μαρία ντα Γκράσα Καρβάλιο τον Οκτώβριο του 
2020, ζητώντας από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, Φον ντερ Λάιεν, να κινηθεί προς την ίδια κατεύ-
θυνση, στη βάση της τεχνολογίας blockchain. Η πρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλωσόρισε την πρω-
τοβουλία μας.
Το πράσινο ψηφιακό «διαβατήριο» διευκολύνει τις με-
τακινήσεις και ενισχύει την προστασία της δημόσιας υ-
γείας. Την τουριστική περίοδο του 2020 εμφανίστηκαν 
πολλά πλαστά πιστοποιητικά τεστ Covid-19, ιδιαίτερα 

από τουρίστες προερχόμενους από βαλκανικές χώρες. 
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο 
σύστημα πιστοποίησης και ελέγχου για να προστατευ-
τούμε και να οργανώσουμε καλύτερα τις μετακινήσεις.
Η πορεία προς την υιοθέτηση και κυρίως την εφαρ-
μογή του πράσινου ψηφιακού «διαβατηρίου» δεν είναι 
εύκολη, ούτε η επιτυχία του είναι εξασφαλισμένη. Ο 
ΠΟΥ υποστηρίζει ότι δεν προσφέρει πλήρη υγειονο-
μική προστασία, εφόσον και οι εμβολιασμένοι μπορεί 
να είναι φορείς του ιού και να τον μεταδώσουν. Η Ε.Ε. 
εξακολουθεί να έχει σε πολλά ζητήματα που αφορούν 
στην πανδημία… 27 διαφορετικές πολιτικές. Υπάρχει, 
λοιπόν, ο κίνδυνος, όταν με το καλό ολοκληρωθεί η δι-
αδικασία έγκρισης του πράσινου ψηφιακού «διαβατη-
ρίου», η εφαρμογή του να είναι διαφορετική στα περισ-
σότερα κράτη-μέλη, γεγονός που θα περιορίσει τη χρη-
σιμότητά του.
Τέλος, θα υπάρξουν αναπόφευκτα και οικονομικοί και 
πολιτικοί υπολογισμοί, που θα περιορίσουν την αποτε-
λεσματικότητά του. Τη διαδικασία έγκρισης και εφαρ-
μογής κινούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο πρωθυπουρ-
γός, κ. Μητσοτάκης, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο 
επικεφαλής της ομάδας των ευρωβουλευτών της ΝΔ, κ. 
Μεϊμαράκης, με το σκεπτικό ότι η Ελλάδα χρειάζεται 
τον τουρισμό και τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται 
με αυτόν. Άλλοι, όμως, έχουν διαφορετικό σχεδιασμό. 
Προτιμούν να ενισχύσουν τον εσωτερικό τουρισμό των 
χωρών τους για να αντιμετωπιστεί καλύτερα η οικονο-
μική ύφεση παρά να πάρουν αποφάσεις που θα συμβά-
λουν στην ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού.

Η ευρωπαϊκή αγορά
Ο ελληνικός τουρισμός έχει μεγάλη εξάρτηση από την 
ευρωπαϊκή αγορά, εφόσον η Γερμανία, το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ιταλία είναι οι χώρες 
που μας στέλνουν τους περισσότερους τουρίστες και 
μας εξασφαλίζουν τα περισσότερα έσοδα.
Η γερμανική αγορά είναι σε φάση αναταραχής εξαιτίας 
της πανδημίας αλλά και εξαιτίας των βουλευτικών εκλο-
γών του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 
Συνδέσμου Γερμανικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Για να έρθουν οι τουρίστες 
πρέπει να βελτιώσουμε 
θεαματικά την επιδημιολογική 
μας εικόνα μέχρι τις αρχές 
Ιουνίου.

Ο εμβολιασμός, ισχυρός 
σύμμαχος στην τουριστική 
μας προσπάθεια, δεν μας 
απαλλάσσει όμως από την 
υποχρέωση των μέτρων.
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(DTW), οι κρατήσεις για το φετινό καλοκαίρι είναι, 
προς το παρόν, εντυπωσιακά μειωμένες σε σύγκριση με 
πέρυσι τέτοια εποχή.
Οι εκπρόσωποι του κλάδου αναμένουν εντυπωσιακή 
βελτίωση σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις του εξωτερικού 
τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, όταν θα πλησιάζει 
στην ολοκλήρωσή του το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εμβο-
λιασμού, που έχει ως στόχο την κάλυψη του 70% των 
Ευρωπαίων μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Το πρόβλημα είναι ότι ο Σεπτέμβριος είναι μήνας εκλο-
γών για τη Γερμανία. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι 
πολιτικοί θα θελήσουν να πάρουν πρωτοβουλίες για την 
ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού.
Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιβάλει αυστηρούς περι-
ορισμούς στα ταξίδια στο εξωτερικό, η σταδιακή άρση 
των οποίων θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Το ερώτημα είναι 
ποια θα είναι η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα 
μας. Αν συνεχίσουμε να είμαστε στο «κόκκινο», θα υ-
πάρξουν περιορισμοί στα ταξίδια προς την Ελλάδα και, 
κυρίως, πολυήμερη καραντίνα για όσους επιστρέψουν 
από την Ελλάδα, η οποία είναι λογικό να επηρεάσει τον 
οικογενειακό προγραμματισμό των διακοπών, συνεπώς 
και τις κρατήσεις.
Γαλλία και Ιταλία εξακολουθούν να δίνουν μια δύσκολη 
μάχη εναντίον της πανδημίας. Ιδιαίτερα στην Ιταλία η 
πανδημία είναι σε φάση έξαρσης, όπως και στην Ελ-
λάδα. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τα μέσα Μαΐου 
- αρχές Ιουνίου για να δούμε τι κανόνες και περιορι-
σμούς θα επιβάλουν η Γαλλία και η Ιταλία στα ταξίδια 

στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του τουριστικού κα-
λοκαιριού. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τον ένα-ενάμιση 
μήνα που έχουμε στη διάθεσή μας για να βελτιώσουμε 
την επιδημιολογική μας εικόνα και να γίνουμε ένας πιο 
ασφαλής και ελκυστικός τουριστικός προορισμός.
Σε αναμονή βρισκόμαστε και σε ό,τι αφορά την οργά-
νωση της τουριστικής συνεργασίας ΗΠΑ-Ε.Ε. Οι συνεν-
νοήσεις δεν έχουν γίνει ακόμη. Αυτό που ξέρουμε είναι 
ότι η επιδημιολογική εικόνα των ΗΠΑ βελτιώνεται τα-
χύτερα από την επιδημιολογική εικόνα της Ε.Ε. Η δια-
φορά οφείλεται και στο υψηλότερο ποσοστό εμβολια-
σμού στις ΗΠΑ. 
Αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικανοί θα είναι αυστηροί στην 
εκτίμηση του κινδύνου για τη δημόσια υγεία από τα 
τουριστικά ταξίδια στις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα 
κατετάγη από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές στην τέ-
ταρτη – χειρότερη – κατηγορία εκτίμησης του υγειονο-
μικού κινδύνου μαζί με άλλες 130 χώρες. Θα πρέπει να 
βελτιώσουμε πολύ την επιδημιολογική μας εικόνα για 
να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε Αμερικανούς τουρί-
στες αυτό το καλοκαίρι.

Η σύγκριση με την Ιαπωνία
Ενδεικτική της διαφορετικής ευρωπαϊκής και φυσικά 
ελληνικής προσέγγισης στα ζητήματα της πανδημίας 
είναι η σύγκριση με την Ιαπωνία.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν προγραμματισμένοι για 
το 2020. Αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας και έχει 
οριστεί η 23η Ιουλίου 2021 ως νέα ημερομηνία έναρ-
ξής τους.
Ο τουρισμός, όμως, που συνδέεται με τη διεξαγωγή 
των Ολυμπιακών Αγώνων αντιμετωπίζεται ως απειλή 
για τη δημόσια υγεία από τους περισσότερους Ιάπω-
νες. Με βάση τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, 
έχει διαμορφωθεί μια ευρύτερη πλειοψηφία που θέλει 
την εκ νέου αναβολή ή και τη ματαίωση των Αγώνων, 
προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία.
Η Ιαπωνία είναι μια χώρα με 126 εκατομμύρια κατοί-
κους, έχει δηλαδή σχεδόν 12 φορές τον πληθυσμό της 
Ελλάδας. Οι θάνατοι από την πανδημία πλησιάζουν τις 
10.000, όσοι δηλαδή και στην πατρίδα μας. Με βάση 
τα στοιχεία της 20ής Απριλίου 2021, είχαμε 19 θανά-
τους από την πανδημία στην Ιαπωνία στη διάρκεια του 
τελευταίου 24ώρου και 78 στην Ελλάδα, δηλαδή πε-

ρίπου τέσσερις φορές περισσότερους, με το 1/12 του 
πληθυσμού. Στη διάρκεια του τελευταίου επταημέρου 
είχαμε 207 θανάτους στην Ιαπωνία και 486 στην Ελ-
λάδα. Στη διάρκεια του τελευταίου επταημέρου είχαμε 
45,8 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους από Covid-
19 στην Ελλάδα και μόλις 1,64 θανάτους ανά εκατομ-
μύριο κατοίκους στην Ιαπωνία.
Παρά το γεγονός ότι η υγειονομική κατάσταση στην Ι-
απωνία είναι εντυπωσιακά καλύτερη απ’ ό,τι στην Ε.Ε. 
και στην Ελλάδα, οι Ιάπωνες διστάζουν να προχωρή-
σουν στη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ 
εμείς επειγόμαστε να ανοίξουμε τον τουρισμό μας.
Έχουμε να κάνουμε με διαφορά νοοτροπίας και δια-
φορετικές οικονομικές προτεραιότητες. Οι Ιάπωνες 
δεν συγκρίνουν την κατάσταση στη χώρα τους με την 
Ε.Ε. των «27» αλλά με την Κίνα, την Ταϊβάν, το Βιετ-
νάμ, τη Νότια Κορέα και διαπιστώνουν ότι κινδυνεύ-
ουν να μείνουν πίσω στην αντιμετώπιση της πανδη-
μίας. Παράλληλα, δίνουν έμφαση στη βιομηχανία, στις 
εξαγωγές, στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, και 
δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για την απώλεια τουριστικών 
εσόδων.
Ακόμη πιο αυστηρή είναι η προσέγγιση της Κίνας, η 
οποία δείχνει να έχει αφήσει οριστικά πίσω της την 
πανδημία και σπάει ξανά τα αναπτυξιακά ρεκόρ. Η 
Κίνα έχει περιορίσει στο ελάχιστο τις επαφές με το ε-
ξωτερικό, για να αποφύγει εισαγόμενα κρούσματα.
Με βάση τις προτεραιότητες που έχουν στην Ιαπωνία 
και στην Κίνα, δεν πρέπει να περιμένουμε φέτος του-
ρίστες από αυτές τις χώρες.
Τέλος, λεπτή είναι και η κατάσταση με τη Ρωσία. Οι 
αρχές δεν έχουν εγκρίνει καλοκαιρινό πρόγραμμα 
πτήσεων προς Ελλάδα, Τουρκία και άλλες χώρες. Αυτό 
μπορεί να έχει σχέση με τις διάφορες κυρώσεις που α-
ποφασίζουν Ε.Ε. και ΝΑΤΟ προκειμένου να ελεγχθεί 
ο ρωσικός επεκτατισμός στην Ουκρανία ή και με την 
επιδημιολογική κατάσταση στη Ρωσία, η οποία, σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, είναι πολύ χειρότερη 
από αυτήν που εμφανίζουν οι αρχές.
Το αναγκαίο άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού είναι 
πιο δύσκολο και από αυτό του 2020. Αρχικός στόχος 
της κυβέρνησης ήταν ο τριπλασιασμός των αφίξεων 
και των εσόδων σε σχέση με το 2020, στο 60% των ε-
πιδόσεων-ρεκόρ του 2019. Ήδη οι επαγγελματίες του 
κλάδου έχουν «ψαλιδίσει» τον στόχο προς τον διπλα-
σιασμό των τουριστών και των εσόδων σε σχέση με το 
2020.
Για να φτάσουμε πάντως στον αρκετά φιλόδοξο μειω-
μένο στόχο πρέπει να συμβούν τα εξής:
Να βελτιώσουμε δραστικά την επιδημιολογική μας 
εικόνα μέχρι τα μέσα Μαΐου - αρχές Ιουνίου, οπότε 
πραγματοποιείται ο κύριος όγκος των κρατήσεων και 
καταβάλλονται οι προκαταβολές.
Να προωθηθεί σε επίπεδο Ε.Ε. το πράσινο ψηφιακό 
«διαβατήριο», χωρίς να καταλήξουν οι «27» σε 27 δια-
φορετικούς τρόπους εφαρμογής του.
Να υπάρξουν διμερείς συνεννοήσεις με τις χώρες που 
μας στέλνουν τους περισσότερους τουρίστες για να 
στηρίξουν την οικονομία μας μέσω τουρισμού.
Να οργανωθεί η παράταση της τουριστικής περιόδου 
τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
Πρόκειται για μια δύσκολη, όχι όμως αδύνατη απο-
στολή.
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ανάλυση

Η διαδικασία έγκρισης 
του πράσινου ψηφιακού 
«διαβατηρίου» θα έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ 

TOURISM
SUNRISE

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΥΡΙΟ

Στηρίζουμε την επανεκκίνηση 
του Τουρισμού.
Στην Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζουμε την αξία του τουρισμού και των επιχειρήσεων 
του ξενοδοχειακού κλάδου. Σήμερα που οι ανάγκες για την ξενοδοχειακή σας 
επιχείρηση είναι πιο άμεσες από ποτέ, σας παρέχουμε λύσεις για να αντιμετωπίσετε 
το αύριο με αισιοδοξία.

Με το νέο πρόγραμμα Πειραιώς Tourism Sunrise εξασφαλίζετε άμεση ρευστότητα
με κεφάλαιο κίνησης για την επανεκκίνηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων.

Επισκεφθείτε τα επιχειρηματικά κέντρα και τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς
για να ενημερωθείτε για τα χρηματοδοτικά προγράμματα και τις υπηρεσίες factoring 
που προσφέρουμε σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

T. 210 32 88 000, www.piraeusbank.gr 
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Με τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα, δεν πρέπει να 
αποκλειστούν εκλογές σε συνθήκες χρεοκοπίας, οπότε η δεξιά 
παράταξη θα αναζητήσει συμμάχους, για να αντιμετωπίσουν 
από κοινού την ειδικότητά της στις χρεοκοπίες.

  ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

Τ
ην πρόθεσή του να διεκδικήσει την 
ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής στην 
εσωκομματική μάχη για την ανάδειξη 
του νέου αρχηγού προαναγγέλλει στη 
συνέντευξή του στην F.S. ο βουλευ-

τής Θεσσαλονίκης και πρώην υπουργός Χάρης 
Καστανίδης.
Σε ό,τι αφορά τα σενάρια μετεκλογικών συνερ-
γασιών, ο κ. Καστανίδης καθιστά σαφές ότι είναι 
αντίθετος σε συνεργασία με τη ΝΔ, επισημαίνει 
όμως ότι επί του θέματος δεν έχουν ερωτηθεί 
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.
Η παράταξη χρειάζεται σήμερα μεγάλες προ-
σπάθειες, αλλά αυτό προϋποθέτει και μεγάλους 
ανθρώπους, όχι μικροκλειδούχους, αναφέρει 
ο κ. Καστανίδης σε μια αποτίμηση της ηγεσίας 
του κόμματος σήμερα.

Συμμερίζεστε την άποψη για τον κάθετο δια-
χωρισμό των πολιτικών δυνάμεων ανάμεσα 
σε Δεξιά και Άριστερά; Πού τοποθετείτε τον 
παραδοσιακό χώρο του ΠΆΣΟΚ, ο οποίος τώρα 
εκφράζεται από το ΚΙΝΆΛ;
Η διάκριση Δεξιά-Αριστερά δεν είναι μια πα-
ρωχημένη διάκριση, όπως υποστηρίζουν κά-
ποιοι. Παρ’ ότι όροι της πολιτικής χωροταξίας, 
σημασιοδοτήθηκαν και ιδεολογικά, χωρίς τα ι-
δεολογικά τους φορτία να έχουν χάσει την αξία 
τους. Η Ιστορία έκανε πιο δυσδιάκριτες τις δια-
χωριστικές γραμμές (π.χ. η πτώση του υπαρκτού 

Χάρης Καστανίδης, βουλευτής 
του ΚΙΝΑΛ

«Δεν θα περάσω από τη χώρα 
μου σαν τη βροχή, που σβήνει»

σοσιαλισμού), αλλά δεν τις κατάργησε. Η σοσι-
αλδημοκρατία οφείλει να τις κάνει, στις αρχές 
του 21ου αιώνα, ξανά ευδιάκριτες, προτείνοντας 
μια νέα ανάγνωση της εποχής και των αναγκών 
της κοινωνίας, προτείνοντας μια σύγχρονη εκ-
δοχή των εξισωτικών θεωριών και της κοινω-
νικής δικαιοσύνης.
Δεν επήλθε το τέλος της Ιστορίας. Η Δεξιά θα ε-
ξακολουθήσει να ομνύει στην αγορά, θα αποθε-
ώνει τον ανταγωνισμό και το κέρδος, θα συνε-
χίσει να βγάζει σπυριά σε εξισωτικές απόψεις, 
θα βολεύεται στο καθεστώς της «ελεγχόμενης» 
δημοκρατίας, δηλαδή στο καθεστώς της κατα-
θλιπτικής επιρροής ολιγαρχικών συμφερόντων 
στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Η Αριστερά 
θα εξακολουθήσει να είναι η άχρονη φωνή των 
πιο αδικημένων της ζωής, θα εξακολουθήσει 
να «διορθώνει» την αγορά υπέρ της δημοκρα-
τίας και της κοινωνίας, θα νοιάζεται για την κοι-
νωνική δικαιοσύνη και τις ελπίδες των ανθρώ-
πων, θα στηρίζεται στις πιο δημιουργικές κοι-
νωνικές δυνάμεις.
Το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι ο πολιτικός φορέας 
των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, α-
νήκει στη μεγάλη οικογένεια της Αριστεράς που 
περιέγραψα πριν, καταγράφηκε και καταγράφε-
ται ως «Κεντροαριστερά», γιατί στον ιδεολογικό 
του χάρτη συναντώνται δύο μεγάλα ρεύματα, 
αυτό των αρχών του πολιτικού φιλελευθερι-
σμού και το δεύτερο, των κοινωνικών θεω-

ριών του σοσιαλισμού.

Κάποιοι αναλυτές των μετρήσεων συγκρίνουν 
το ΚΙΝΆΛ με το Ποτάμι, επειδή βλέπουν αρι-
στερόστροφη ηγεσία, που συγκινεί τον ΣΥ-
ΡΙΖΆ, αλλά δεξιόστροφη εκλογική βάση, που 
την κάνει εύκολο στόχο για τη ΝΔ.
Δεν ήξερα ότι το Ποτάμι είχε αριστερόστροφη 
ηγεσία. Ομολογώ, εντυπωσιάζομαι. Πληροφο-
ρούμαι, επίσης, το πρώτον αυτή την εποχή, ότι 
η βάση του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής είναι 
δεξιόστροφη και, γι’ αυτό, ευάλωτη στη ΝΔ. Εμ-
φανίζεται, μάλιστα, ως δημοσκοπικό εύρημα, 
όταν οι δημοσκόποι επιχειρούν τη σύγκριση με-
ταξύ πρωθυπουργού και αρχηγού αξιωματικής 
αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα όλοι, δημοσκό-
ποι, πολιτικοί αναλυτές, εμβριθείς συγγραφείς, 
μας διαβεβαιώνουν για τη γήρανση του εκλο-
γικού σώματος που υποστηρίζει το Κίνημα Αλ-
λαγής. Αλλά σε ένα τέτοιο εκλογικό σώμα, με 
παλαιές, σταθερές και ισχυρές αντιδεξιές μνή-
μες, συμβαίνουν φιλοδεξιές διεργασίες; Θα συ-
νιστούσα σε καμπόσους να ξαναδούν τα ανα-
λυτικά τους εργαλεία.

Άνησυχείτε για το ενδεχόμενο μια δεύτερη ε-
κλογική αναμέτρηση μετά την πρώτη απλή α-
ναλογική να εντείνει την πίεση και την εκλο-
γική αφαίμαξη στους χώρους εκτός ΣΥΡΙΖΆ 
και ΝΔ; Θα μπορούσε αυτό να είναι κριτήριο 
για μια συμμαχική κυβέρνηση, για να απο-
φευχθούν οι δεύτερες εκλογές;
Στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα ισχύ-
σει η απλή αναλογική. Αν θα σχηματιστεί συμ-
μαχική κυβέρνηση ή θα επαναληφθούν σε 30 
μέρες οι εθνικές εκλογές, επειδή κάποιο κόμμα 
θα επιδιώξει την αυτοδυναμία, είναι δύσκολο να 
ειπωθεί με βεβαιότητα. Οι απαντήσεις που δί-
νονται πολύ πρόωρα κινδυνεύουν να διαψευ-
στούν παταγωδώς από τη λογική των αριθμών 
που θα αποτυπωθεί στην κάλπη. Οι μετεκλογι-
κές εξελίξεις συνήθως καθορίζονται από τους 
αριθμητικούς συσχετισμούς που αναδεικνύ-
ουν οι κάλπες.
Προσώρας, ο κ. Μητσοτάκης δείχνει να σχεδιά-
ζει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, με στόχο την 
αυτοδυναμία. Εκτός αν οι συνθήκες την περί-
οδο των εκλογών είναι συνθήκες χρεοκοπίας 
ή κινδύνου χρεοκοπίας, κάτι που δεν πρέπει 
να αποκλειστεί με βάση τα σημερινά δημοσιο-
νομικά δεδομένα, οπότε θα αναζητήσει η δεξιά 

παράταξη συμμάχους, για να αντιμετωπίσουν 
από κοινού την ειδικότητά της στις χρεοκοπίες.
Ο κ. Τσίπρας δηλώνει πρόθυμος για μετεκλο-
γικές συνεργασίες, αλλά έχει μια επείγουσα υ-
ποχρέωση, να αποσαφηνίσει τι συνιστά «προ-
οδευτική διακυβέρνηση» κατά το κόμμα του, 
ώστε να διαπιστωθεί πιθανό πεδίο προγραμμα-
τικών συγκλίσεων και άρα κυβερνητικής σύ-
μπραξης. Εκτός αν η δοκιμασμένη σύμπραξη 
με την πιο λαϊκιστική δεξιά έχει δώσει τις σχε-
τικές απαντήσεις.
Όθεν, κ. Μάτη, πριν διατυπώσετε οι δημοσιογρά-
φοι πείσμονα ερωτήματα προς τις μικρότερες 
πολιτικές δυνάμεις, σκεφτείτε μια πιο ορθολο-
γική υπόθεση εργασίας, δηλαδή την υποβολή 
ερωτημάτων προς τις δύο μεγαλύτερες (προ-
σωρινώς) δυνάμεις της χώρας, προκειμένου 
να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός τις προθέ-
σεις τους, την αφοσίωσή τους στο συμφέρον 
της χώρας, αφοσίωση γνωστή από την εποχή 
(2011-2012) που ο κ. Σαμαράς ζητούσε εκλογι-
κές αναμετρήσεις, εν μέσω της μεγαλύτερης 
κρίσης που το κόμμα του δημιούργησε, και ο 
κ. Τσίπρας μυθολογούσε περί των «άλλων» ε-
ξόδων από την κρίση, τις οποίες περιέργως δεν 
ανακάλυψε ως κυβερνήτης.
Αφήστε το ΠΑΣΟΚ να ανασυντάξει τις δυνάμεις 
του, να σταθεί στα πόδια του, ξαναβρίσκοντας 
το νήμα με τις επιτυχίες του παρελθόντος και 
εκφωνώντας και πάλι μια αισιόδοξη και δη-
μιουργική πορεία της χώρας προς το μέλλον. 
Έτσι κι αλλιώς, αυτό είναι εγγύηση για το καλό 
της χώρας, αφήνουμε και αφήστε τους άλλους, 
τους «μεγάλους» παίκτες των κρίσεων, να παί-
ξουν τα μικροκομματικά προεκλογικά και μετε-
κλογικά παιχνίδια τους.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια παγιωμένη 
δύναμη του ΚΙΝΆΛ σε μονοψήφιο αριθμό. 
Είναι αυτό αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, 
ηγεσίας ή απόδειξη ότι έχει κλείσει ο κύκλος 
της ισχυρής ενδιάμεσης κομματικής παρου-
σίας που εγκαθίδρυσε ο Άνδρέας Παπανδρέου;
Δεν είναι τίποτα εύκολο στις προσπάθειες της 
δημοκρατικής παράταξης να επανέλθει σε θέση 
πολιτικής και ιδεολογικής ηγεμονίας. Την πλή-
γωσαν πολλά στη διάρκεια της δεκαετούς δη-
μοσιονομικής κρίσης. Λάθη στην πολιτική δι-
αχείριση της κρίσης, αδυναμία υπεράσπισης 
του έργου της, τον ίδιο χρόνο που η καταδημα-
γώγηση της κοινής γνώμης από δεξιά και αρι-
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Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης 
δεν απαντά στο ερώτημα «πώς ψήφισαν οι Έλληνες 
το 2015;» ως δημοσκόπος, αλλά 
με βάση την επιστημονική του προσέγγιση 
ως αναλυτής πολιτικής συμπεριφοράς.

Το «Μόλις αποφάσισα» είναι το 
δεύτερο βιβλίο του αναπληρωτή 
καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Γιάννη Κωνσταντι-

νίδη, μετά το «Επιλέγοντας – Η Κοινή Γνώμη 
και τα Πολιτικά Κόμματα στην Ελλάδα και 
στον Κόσμο 2015-2017».
Ο κ. Κωνσταντινίδης, ο οποίος ειδικεύεται 
στα θέματα πολιτικής συμπεριφοράς και με-
θοδολογίας της πολιτικής έρευνας, αναφέρε-
ται στο βιβλίο του στις εκλογές του Ιουλίου 
2019, για τις οποίες υποστηρίζει ότι υπήρξαν 
«σημαντική καμπή επιλογών και ψηφολογι-
κής συμπεριφοράς για πολλούς, ανόμοιους 
ανθρώπους, πολίτες, ψηφοφόρους».
Ο συγγραφέας, ο οποίος ασχολείται επαγγελ-
ματικά με τις δημοσκοπήσεις από το 2015, δεν 
απαντά στο ερώτημα ως δημοσκόπος, αλλά με 
βάση την επιστημονική του προσέγγιση ως α-
ναλυτής πολιτικής συμπεριφοράς.

ΟΙ ΛΙΤΈΣ ΣΚΙΈΣ ΤΟΥ 
ΓΙΆΝΝΗ ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΙΔΗ

 ΆΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΆΤΗ

στερά δημιουργούσε ένα διαρκές παρόραμα 
στους Έλληνες για τους υπαίτιους, τις αιτίες και 
τις θεραπείες της κρίσης, ηλιθιότης και μυω-
πία των δανειστών στις συλλήψεις τους για το 
μείγμα των πολιτικών διάσωσης και μια απί-
στευτη σκληρότητα της κρίσης του λαού, που 
διέγνωσε με «θαυμαστή οξυδέρκεια» την ενοχή 
των διασωστών και την αθωότητα των εμπρη-
στών, εξηγούν τη δυσκολία της παράταξης σή-
μερα. Χρειάζονται μεγάλες προσπάθειες, αλλά 
αυτό προϋποθέτει και μεγάλους ανθρώπους. 
Όχι μικροκλειδούχους.

Ο πολιτικός χώρος του ΚΙΝΆΛ υπέστη μια 
πολιτική απαξίωση τόσο από την τελευταία 
κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου όσο και από 
τη συμμετοχή στην κυβέρνηση Σαμαρά. Πώς 
μπορεί να διορθωθεί αυτό;
Υπάρχουν τέσσερις σταθμοί προς την πτώση. 
Πρώτον, η άρνηση της κυβέρνησης Παπαν-
δρέου να δεχτεί την πρότασή μου για πρόωρες 

εκλογές και νέα δημοκρατική εντολή, καθώς η 
προσφυγή στον Μηχανισμό Στήριξης, μετά την 
αποκάλυψη των χρεοκοπημένων οικονομικών 
μεγεθών, αποτελούσε δεδομένο που δεν γνώ-
ριζε ούτε ο λαός ούτε το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές 
του Οκτωβρίου του 2009.
Δεύτερον, η απόφαση του Υπουργικού Συμβου-
λίου τον Αύγουστο του 2011 να ανακεφαλαιο-
ποιήσει τις τράπεζες με κοινές μετοχές, πράγμα 
που σήμαινε στρατηγική εποπτεία στις τράπε-
ζες, αφού ο ελληνικός λαός πλήρωνε. Τότε 
κρίθηκε το μέλλον της κυβέρνησης.
Τρίτον, η ματαίωση της προσφυγής στον ελλη-
νικό λαό με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, ε-
ρώτημα του οποίου θα ήταν η έγκριση ή όχι του 
δεύτερου σχεδίου χρηματοδότησης της χώρας 
και του δεύτερου μνημονίου. Η ματαίωση συ-
ντελέστηκε μετά από κοινοβουλευτικό πραξι-
κόπημα συγκεκριμένης ομάδας βουλευτών 
του ΠΑΣΟΚ, που ζήτησε την απομάκρυνση ε-
κλεγμένου πρωθυπουργού με την άρνησή της 

να παράσχει ψήφο εμπιστοσύνης σε «κυβέρ-
νηση δημοψηφίσματος».
Τέταρτον, η ολέθρια συνεργασία με τη Δεξιά, 
δηλαδή με την παράταξη της χρεοκοπίας.
Οι συνέπειες ήταν αβάσταχτες, σε συνδυασμό 
με την ανεύθυνη δημοκοπία της τότε αντιπο-
λίτευσης, που επιβραβεύτηκε στο σύνολό της 
από τον ελληνικό λαό, γιατί εφάρμοσε τις ίδιες 
πολιτικές με αυτούς που τιμώρησαν οι εκλογείς!
Αυτή η προκλητική «ανορθογραφία» των γεγο-
νότων, των συμπεριφορών και των συνεπειών 
θα διορθωθεί σταδιακά και με υπομονή, κυ-
ρίως με γενναιότητα.
Θα χρειαστεί εντατική προσπάθεια από το 
ΠΑΣΟΚ για την αποκατάσταση της ιστορικής 
αλήθειας, την υπόδειξη των υπευθύνων της 
κρίσης, την εξήγηση των γεγονότων, την κα-
τάρριψη του σμήνους των μύθων της αντιπο-
λίτευσης για την κρίση και τη λύση της.
Θα χρειαστεί η ίδια εντατική προσπάθεια για 
να ξαναδείξει τη δύναμη των ιδεών του δη-

μοκρατικού σοσιαλισμού, να ξαναδείξει με ε-
νάργεια την πολιτική και προγραμματική του 
ταυτότητα, να μιλήσει στο όνομα των πιο δη-
μιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας και να 
ξανασυλλαβίσει, με τον τρόπο που αυτό ξέρει, 
τη μελλοντική προοπτική της χώρας και των 
πολιτών της.

Έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία πότε θα γί-
νουν οι εκλογές για την ηγεσία του ΚΙΝΆΛ;
Καλό είναι να τηρούνται οι πρόνοιες του κα-
ταστατικού.

Έχετε διατελέσει υπουργός, βουλευτής και 
στέλεχος του χώρου σε όλη την πολιτική σας 
διαδρομή. Άποκλείετε το ενδεχόμενο να δι-
εκδικήσετε την ηγεσία του κόμματος;
Θα σας απαντήσω με την αρνητική εκφορά 
μιας θαυμάσιας διατύπωσης του Μαγιακόφ-
σκι: «Δεν θα περάσω από τη χώρα μου σαν 
τη βροχή, που προσπερνά λοξή και σβήνει».

Για την ακρίβεια, κανένας από τους πρωταγω-
νιστές των 12 ιστοριών του δεν είναι αναποφά-
σιστος. Κανείς από τους 12 δεν έχει διλήμματα 
μπροστά στην κάλπη. Όλοι είναι αποφασισμέ-
νοι και ο συγγραφέας μάς περιγράφει τις διερ-
γασίες μέσα από τις οποίες καταστάλαξαν στη 
συγκεκριμένη πολιτική επιλογή.
Αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό στην πολι-
τική επιστήμη. Να μπορεί ο ερευνητής να ε-
ντοπίζει τις διαδρομές μέσα από τις οποίες ο 
ψηφοφόρος καταλήγει μπροστά στην κάλπη. 
Ή, για να είμαστε ακριβείς, έχει καταλήξει 
πριν πάει στην κάλπη.
Στο βιβλίο «ξετυλίγεται το νήμα της ζωής και 
το χτίσιμο της απόφασης των ψηφοφόρων του 
2019».
Αυτό που μας εξηγείται είναι ότι στις εκλο-
γές του 2019 οι διεργασίες των επιλογών ήταν 
πολύ βαθύτερες από την επιλογή του ψηφο-
δελτίου στην κάλπη. Είχαν παραμέτρους πο-

λιτικές, αλλά κυρίως είχαν παραμέτρους κοι-
νωνικές, που δεν μπορούν να αξιολογηθούν 
χωρίς σκάψιμο στο βάθος του χρόνου όλης 
της περιόδου των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ 
2015-2019, αλλά και της περιόδου που είχε 
προηγηθεί από τα μνημόνια και μετά.
Η Ελλάδα του 2019 ήταν μια διαφορετική Ελ-
λάδα, αλλά αυτή η κοινωνική αλλαγή θα χρει-
αστεί καιρό για να αποτυπωθεί σε αριθμούς 
και μεγέθη.
Η ελληνική κοινωνία είχε αλλάξει περισσό-
τερο από αυτό που μπορούσαν να κατανοή-
σουν αυτοί που της κατέθεταν προτάσεις για 
το μέλλον της. Ίσως δεν μπορούσαν να το κα-
τανοήσουν γιατί οι άνθρωποι που καταγράφει 
ο Γιάννης Κωνσταντινίδης υπήρχαν και χθες. 
Υπήρχαν και πριν, αλλά στο μεταξύ είχαν πε-
ράσει απ’ όλες αυτές τις διεργασίες.
Βέβαια, δεν είναι οι άνθρωποι που αποφασί-
ζουν πάνω από την κάλπη και ενδέχεται να ε-
πιβεβαιώσουν ή να ανατρέψουν το εκλογικό 
αποτέλεσμα. Αυτοί προφανώς είναι μια άλλη 
πολιτική συμπεριφορά. Όπως μια άλλη, πιο 
συνηθισμένη, πολιτική συμπεριφορά είναι 
η ψήφος ως αντάλλαγμα ή προαγορά υπηρε-
σιών. Ούτε με αυτήν ασχολείται.
Εκείνο που ο κ. Κωνσταντινίδης μάς καθιστά 
σαφές είναι ότι η κομματική επιλογή σε αυτές 

τις εκλογές δεν ήταν μια απλή επιλογή κόμ-
ματος. Ήταν αναδρομική αξιολόγηση της πο-
λιτικής συμπεριφοράς όλων των πρωταγωνι-
στών της κρίσιμης δεκαετίας 2010-2019.
Γι’ αυτό αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε το βι-
βλίο. Γιατί θα εντοπίσουμε σε αυτό, στις προ-
σωπικές ιστορίες που καταγράφει, διεργασίες 
που άγγιξαν τον καθέναν μας και μας επηρέ-
ασαν όλους.
Αλλά συγχρόνως αποτυπώνει τη σημασία της 
πολιτικής στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι 
πρώτη προτεραιότητα, δεν είναι η μανία του 
Facebook, δεν είναι η παθιασμένη πολιτική 
αντιπαράθεση. Αλλά είναι εκεί. Είναι θέμα 
που απασχολεί την κοινωνία, αλλά με έναν τε-
λείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν που απα-
σχολεί τους επαγγελματίες της πολιτικής.
Είναι αυτό που τα κόμματα θα έπρεπε να με-
λετούν για να αποτιμούν πώς περνά το μή-
νυμά τους.
Μάλλον με διεργασίες πιο αργές. Πιο επί-
πονες.
Αλλά, τους αρέσει δεν τους αρέσει, αν δεν 
δουν αυτές τις διεργασίες, δεν θα μπορέσουν 
ποτέ να κατανοήσουν την τελική επιλογή του 
ψηφοφόρου.
Αυτή τη διεργασία που αποτυπώνει ο Γιάννης 
Κωνσταντινίδης.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 

ΑΔΥΝΑΜΉ ΑΛΛΑ ΕΥΕΛΙΚΤΉ
Υποχωρούν οι δυνάμεις της. Εντυπωσιακή η εξαφάνισή της 
στην Ιταλία.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι κυβερνητικές ευθύνες 
του ΣΥΡΙΖΑ 
και των Podemos 
περιόρισαν 
τον ριζοσπαστισμό τους.

Οι δυνάμεις της Ευρω-
παϊκής Αριστεράς βρί-
σκονται σε φάση γε-
νικής υποχώρησης. 

Εντύπωση προκαλεί η εξαφάνισή της 
στην Ιταλία, χώρα με μεγάλη αριστερή, 
αντιφασιστική παράδοση. Παρά τις πε-
ριορισμένες δυνάμεις της, η Ευρωπα-
ϊκή Αριστερά έχει ισχυρή παρουσία σε 
Ελλάδα και Κύπρο και άμεση ή έμμεση 
κυβερνητική παρουσία στην Ισπανία 
και στην Πορτογαλία. Ό,τι χάνει σε δυ-
νάμεις η Ευρωπαϊκή Αριστερά, προ-
σπαθεί να το αναπληρώσει με την πο-
λιτική της ευελιξία, η οποία στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο μεταφράζεται σε 
στενή συνεργασία, σε συγκεκριμένα 
θέματα, με την αριστερή πτέρυγα των 
Σοσιαλιστών και τους Πράσινους.

Μετρώντας την πτώση
Η υποχώρηση των δυνάμεων της Ευ-
ρωπαϊκής Αριστεράς αντανακλάται και 
στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου. Την περίοδο 2014-2019 είχε 

53 επί συνόλου 751 εδρών. Την περίοδο 
2019-2024 οι έδρες της περιορίστηκαν 
σε 39 επί συνόλου 705.
Η υποχώρηση των δυνάμεών της δεν 
οφείλεται στο Brexit, την αποχώρηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., 
γιατί μόνο ένας ευρωβουλευτής από το 
Ηνωμένο Βασίλειο ανήκε στις δυνάμεις 
της ευρωπαϊκής Αριστεράς.
Η ονομασία της πολιτικής ομάδας της 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ήταν μέχρι τις αρχές του 
2021 Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/
Βόρεια Πράσινη Αριστερά (European 
United Left/Nordic Green Left – GUE/
NGL).
Τον Ιανουάριο του 2021 μετονομά-
στηκε σε «Η Αριστερά στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο» (The Left). Πρόκει-
ται για μια απλοποίηση του ονόματος, 
η οποία θέλει να περάσει το μήνυμα της 
ενότητας, εφόσον οι 39 ευρωβουλευτές 
προέρχονται από κόμματα με διαφορε-
τικές πολιτικές προτεραιότητες και δι-
αφορετική ιστορία. Άλλα ρέπουν προς 

τον αριστερό λαϊκισμό, άλλα έχουν 
σχέση με τον ευρύτερο σοσιαλιστικό 
χώρο, ενώ άλλα δίνουν προτεραιότητα 
στη δυναμική έκφραση του ευρωσκε-
πτικισμού ή σε κομμουνιστικού τύπου 
παραδόσεις.
Σε σχέση με το προηγούμενο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο, σημειώνονται οι εξής 
σημαντικές διαφορές στη σύνθεση και 
την ισχύ της Ευρωπαϊκής Αριστεράς:
Την περίοδο 2014-2019 η εκπροσώ-
πηση της γαλλικής Αριστεράς ήταν 
πολυσυλλεκτική. Το γαλλικό Κ.Κ. 
είχε δύο ευρωβουλευτές, το Κ.Κ. της 
Reunion έναν, η Ανυπότακτη Γαλλία 
του Μελανσόν έναν, ενώ ένας ακόμα 
ευρωβουλευτής προερχόταν από το Α-
ριστερό Κίνημα.
Στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 η Α-
νυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν εξα-
σφάλισε έξι έδρες επί συνόλου 79 για 
τη Γαλλία, ενώ όλες οι άλλες αριστερές 
δυνάμεις έμειναν εκτός Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.
Ο Μελανσόν είχε συγκρουστεί με τον 

Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας 
προτίμηση στην Κωνσταντοπούλου και 
τον πολιτικό φορέα της, Πλεύση Ελευ-
θερίας. Είχε φτάσει στο σημείο να χα-
ρακτηρίσει τον Τσίπρα ντροπή για την 
Ευρωπαϊκή Αριστερά, καταγγέλλοντας 
τη στροφή 180 μοιρών του ΣΥΡΙΖΑ 
υπέρ της μνημονιακής διαχείρισης της 
οικονομίας. Ζήτησε μάλιστα την απο-
πομπή του ΣΥΡΙΖΑ από την πολιτική 
ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, θε-
ωρώντας τον δυσφήμηση για τον αγώνα 
και την ιστορία της.
Έχει επέλθει η προσέγγιση Τσίπρα-
Μελανσόν. Ο τελευταίος δεν φαίνεται 
να έχει την πολιτική δυναμική που είχε 
στις προεδρικές εκλογές του 2017, όταν 
εξασφάλισε ένα εντυπωσιακό 19,6% 
στον πρώτο γύρο και λίγο έλειψε να πε-
ράσει στον δεύτερο.
Ο Μελανσόν έχει ανακοινώσει την υπο-
ψηφιότητά του για τις προεδρικές του 
Μαΐου του 2022, αλλά προς το παρόν 
κινείται δημοσκοπικά στο 10%-11%.
Η γαλλική Αριστερά πάσχει από πο-
λυδιάσπαση δυνάμεων. Εκτός από τον 
Μελανσόν, την προεδρία θα διεκδική-
σει το γαλλικό Κ.Κ. με τον γενικό γραμ-
ματέα του, Φαμπιάν Ρουσέλ, οι Οικολό-
γοι με τον Γιανίκ Ζαντό, ενώ το Σοσια-
λιστικό Κόμμα δείχνει να προωθεί την 
υποψηφιότητα της δημάρχου του Παρι-
σιού, Αν Ινταλγκό.
Ο προεδρικός υποψήφιος των Κομμου-
νιστών προβλέπεται να περάσει απαρα-
τήρητος. Ο υποψήφιος των Οικολόγων 
θα συγκεντρώσει, σύμφωνα με τις δη-
μοσκοπήσεις, ένα ποσοστό 6%-7%, ενώ 
οι Οικολόγοι τα πήγαν πολύ καλά στις 
ευρωεκλογές του 2019 και στις δημοτι-
κές εκλογές. Η δήμαρχος του Παρισιού 
δύσκολα θα ξεπεράσει το 10% στην πε-
ρίπτωση που τελικά διεκδικήσει την 
Προεδρία της Δημοκρατίας.
Επομένως, ο Μελανσόν παραμένει ο ι-
σχυρότερος υποψήφιος της Αριστεράς 
σε έναν πολυδιασπασμένο ευρύτερο α-
ριστερό χώρο.
Από το πανίσχυρο γαλλικό Κ.Κ. της πε-
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Η πολυδιάσπαση δυνάμεων εμποδίζει 
την ανασύνταξη της γαλλικής Αριστεράς.

ριόδου του Ψυχρού Πολέμου και την 
κυριαρχία των Σοσιαλιστών στη βάση 
μιας πολιτικής της «Αλλαγής» επί Μι-
τεράν, η γαλλική Αριστερά –σοσιαλι-
στική, ριζοσπαστική ή κομμουνιστική– 
έχει περάσει σε φάση αδυναμίας και 
πολυδιάσπασης.
Σε υποχώρηση είναι οι δυνάμεις της 
και στη Γερμανία, με βάση τη σύνθεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από 
οκτώ ευρωβουλευτές που είχε την πε-
ρίοδο 2014-2019, περιορίστηκε στους 
πέντε μετά τις ευρωεκλογές του Μαΐου 
2019.
Την Αριστερά στη Γερμανία εκφράζει 
το κόμμα DIE LiNKE, που αποτελεί 
μια σύνθεση της πρώην αριστερής πτέ-
ρυγας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμ-
ματος και των δυνάμεων του Κ.Κ. της 
πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Με το 
πέρασμα του χρόνου αποδυναμώνεται 
η δυτική διάσταση της γερμανικής Α-
ριστεράς, ενώ παραμένουν συμπαγείς 
οι δυνάμεις που προέρχονται από την 
πρώην Ανατολική Γερμανία, ένα είδος 
ΚΚΕ.
Η πολιτική ομάδα της Αριστεράς στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργεί με 
δύο συμπροέδρους, μία από τη Γαλλία 
και έναν από τη Γερμανία. 
Στην Ολλανδία, οι ευρωεκλογές του 
2019 εξαφάνισαν τις δύο έδρες του α-
ριστερού Σοσιαλιστικού Κόμματος κι 
έτσι έμεινε μόνο ένας ευρωβουλευτής 
στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστε-
ράς, ο οποίος εκφράζει το Κόμμα για τα 
Ζώα.
Το Κ.Κ. Βοημίας-Μοραβίας είδε κι 
αυτό να περιορίζονται οι έδρες του από 
τρεις σε μία, επί συνόλου 21 που αναλο-
γούν στην Τσεχία.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την Ιρλανδία, στο 
προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο είχαμε τρεις εκπροσώπους του Sinn 
Féin και έναν ανεξάρτητο ευρωβου-
λευτή, ενώ για την περίοδο 2019-2024 
έχουμε τρεις ανεξάρτητους ευρωβου-
λευτές και μόνο έναν εκπρόσωπο του 
Sinn Féin.

Η μεγάλη απουσία
Η μεγαλύτερη απουσία στη σύνθεση 
της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να κάνει 
με την εξαφάνιση της εκπροσώπησης 
της ιταλικής Αριστεράς.
Στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο είχαμε τρεις αριστερούς ευρω-
βουλευτές επί συνόλου 73 που ανα-
λογούσαν στην Ιταλία. Έναν από την 
Ιταλική Αριστερά, έναν από την Κομ-
μουνιστική Επανίδρυση και την ανε-
ξάρτητη, συνεργαζόμενη με την Αρι-

στερά, Μπάρμπαρα Σπινέλι.
Η Μπάρμπαρα Σπινέλι είναι κόρη του 
Αλτιέρο Σπινέλι, ο οποίος θεωρείται 
από τους ιδρυτές της Ε.Ε. Στα νιάτα του 
ήταν κομμουνιστής. Πλήρωσε την αντι-
φασιστική του δράση με δεκαετή φυλά-
κιση, σε σκληρές συνθήκες, από το κα-
θεστώς Μουσολίνι.
Τον Ιούνιο του 1941 ο φασισμός θρι-
άμβευε. Οι ναζί είχαν καταλάβει το σύ-
νολο σχεδόν της Δυτικής και Κεντρι-
κής Ευρώπης και εξαπέλυαν από θέση 
ισχύος επίθεση κατά της Σοβιετικής Έ-
νωσης. Τότε ο φυλακισμένος Σπινέλι έ-
γραψε το σχέδιο μανιφέστου για μια Ε-
λεύθερη και Ενωμένη Ευρώπη.
Βασική του θέση ήταν ότι έπρεπε να 
δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή ομοσπον-
δία κρατών τα οποία θα ήταν τόσο δε-
μένα μεταξύ τους, ώστε δεν θα μπορού-
σαν να στραφούν ξανά το ένα εναντίον 
του άλλου.
Η πρότασή του για ευρωπαϊκή ομο-
σπονδία ήταν η απάντηση στον κατα-
στροφικό εθνικισμό και αποδείχθηκε, 
σε μεγάλο βαθμό, προφητική.
Ο Σπινέλι παντρεύτηκε το 1945 τη Γερ-
μανοεβραία αντιφασίστρια Ούρσουλα 
Χίρσμαν, με την οποία απέκτησε τρεις 
κόρες. Η Χίρσμαν ήταν παντρεμένη, 
σε προηγούμενο γάμο, με τον Ιταλό α-
ντιφασίστα Ευγένιο Κολόρνι, ο οποίος 

σκοτώθηκε από τους ναζί στη Ρώμη το 
1944. Είχε αποκτήσει μαζί του τρεις 
κόρες, τις οποίες υιοθέτησε ο Σπινέλι.
Το 1943 ο Σπινέλι προχώρησε στην ί-
δρυση του Κινήματος Ευρωπαίων Φε-
ντεραλιστών, σε συνθήκες παρανομίας, 
στο Μιλάνο.
Την περίοδο 1970-1976 ο Σπινέλι ήταν 
επίτροπος της ΕΟΚ για θέματα βιομη-
χανικής πολιτικής, ενώ από το 1979 
μέχρι τον θάνατό του, το 1986, ήταν 
μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Τον Φεβρουάριο του 1984 το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε με ψήφους 
237 υπέρ, 31 κατά και 43 αποχές την 
έκθεση Σπινέλι για Σχέδιο Ιδρυτικής 
Συνθήκης της Ε.Ε.
Στις κινήσεις του ο Σπινέλι είχε την πο-
λιτική υποστήριξη του σοσιαλιστή προ-
έδρου της Γαλλίας Φρανσουά Μιτεράν. 
Αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε «μεγάλη 
πορεία μέσα από τους ευρωπαϊκούς θε-
σμούς» συνέβαλε στη μελλοντική μετα-
τροπή της ΕΟΚ σε Ε.Ε., παρά το γεγο-
νός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ψα-
λίδισε τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της 
έκθεσης Σπινέλι.
Η Ιταλία –με πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση–, έχοντας 
δημιουργήσει μια αντιφασιστική παρά-
δοση την οποία εξέφραζε και ο Σπινέλι 
και έχοντας αναπτύξει με επιτυχία το 

φαινόμενο του ευρωκομμουνισμού, κα-
τέληξε να είναι η μεγάλη απούσα από 
την Ευρωπαϊκή Αριστερά.

Επιρροή στον Νότο
Παρά την ουσιαστική εξαφάνισή της 
στην Ιταλία και τον περιορισμό των 
δυνάμεών της στη Γαλλία, η Ευρωπα-
ϊκή Αριστερά έχει ισχυρή παρουσία 
σε Κύπρο και Ελλάδα και συμμετέχει 
άμεσα ή έμμεσα στις κυβερνήσεις της Ι-
σπανίας και της Πορτογαλίας.
Στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ εξέλεξε έξι ευ-
ρωβουλευτές, όσους είχε στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο και την περίοδο 
2014-2019. Η σημερινή ευρωβουλευ-
τική του ομάδα έχει μεγαλύτερη συ-
νοχή από την προηγούμενη, η οποία 
περιορίστηκε σταδιακά σε τρεις ευρω-
βουλευτές, εφόσον η Σακοράφα προ-
σχώρησε στο ΜέΡΑ25, ο Χρυσόγονος 
εντάχθηκε στην ομάδα των ανεξάρτη-
των ευρωβουλευτών και ο Χουντής δεν 
ακολούθησε τη στροφή των 180 μοιρών 
το 2015 και προσχώρησε στη Λαϊκή Ε-
νότητα. Ισχυρό είναι και το Ανορθω-
τικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 
στην Κύπρο, το οποίο έχει δύο έδρες 
στην Ευρωβουλή επί συνόλου έξι που 
αναλογούν στην Κύπρο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΑΚΕΛ έχουν ασκή-
σει εξουσία και είναι κόμματα αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι το ΚΚΕ αποχώρησε από την 
πολιτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Αρι-
στεράς, θεωρώντας ότι έχει μετακινηθεί 
προς τα δεξιά και για να αποφύγει τη 
συγκατοίκηση με τον ενισχυμένο ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Οι δύο ευρωβουλευτές του ΚΚΕ 
έχουν ενταχθεί στην ομάδα των ανεξάρ-
τητων, αλλά στην Ολομέλεια του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου κάθονται σε από-
σταση από αυτήν, γιατί τα περισσότερα 
μέλη τους ανήκουν στη σκληρή ή την 
άκρα Δεξιά.
Η ισπανική Αριστερά εκπροσωπείται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τρεις 
βουλευτές των Podemos, δύο της Ενω-
μένης Αριστεράς και έναν από τη Χώρα 
των Βάσκων. Συνολικά η ισπανική Αρι-
στερά έχει έξι έδρες στην Ευρωβουλή 
επί συνόλου 59 που αναλογούν στην Ι-
σπανία. Στις τελευταίες βουλευτικές ε-
κλογές Podemos και Ενωμένη Αρι-
στερά μαζί είδαν τις δυνάμεις τους να 
υποχωρούν στο 11%. Παρ’ όλα αυτά, οι 
πολιτικά κυρίαρχοι Σοσιαλιστές χρει-
άζονται τη συνεργασία Podemos, Ενω-
μένης Αριστεράς για να εξασφαλίσουν 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Έτσι, η 
ισπανική Αριστερά, αν και εκλογικά α-
ποδυναμωμένη, συμμετέχει σε κυβέρ-
νηση συνασπισμού με πρωθυπουργό 
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Εντυπωσιακή  
η εξαφάνιση  
της ιταλικής Αριστεράς.

τον ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμμα-
τος, Πέδρο Σάντσεθ.
Η πορτογαλική Αριστερά εκπροσωπεί-
ται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με δύο 
ευρωβουλευτές του Αριστερού Μπλό-
κου και δύο του πορτογαλικού Κ.Κ., 
επί συνόλου 21 που αναλογούν στην 
Πορτογαλία. Το Μπλόκο και το Κ.Κ. 
δεν συμμετέχουν στη σοσιαλιστική κυ-
βέρνηση, αλλά τη στηρίζουν κοινοβου-
λευτικά, με αντάλλαγμα την υιοθέτηση 
πολλών προτάσεών τους για την οικο-
νομική και κοινωνική πολιτική.
Η Αριστερά του Βελγίου εκπροσωπεί-
ται από έναν ευρωβουλευτή του Εργα-
τικού Κόμματος του Βελγίου, της Δα-
νίας από έναν ευρωβουλευτή της Κοκ-
κινοΠράσινης Συμμαχίας. Τέλος, έναν 
ευρωβουλευτή έχει η Αριστερή Συμμα-
χία της Φινλανδίας και άλλον έναν το Α-
ριστερό Κόμμα της Σουηδίας.
Συνοψίζοντας την εικόνα της Ευρωπαϊ-
κής Αριστεράς, μπορούμε να πούμε ότι 
έχει περιορισμένες δυνάμεις στη Γερ-
μανία και στη Γαλλία, εξαφανίστηκε 
στην Ιταλία και περιθωριοποιήθηκε 
στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
Εξαίρεση στον κανόνα της αποδυνάμω-
σης αποτελούν ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα 
και το ΑΚΕΛ στην Κύπρο, ενώ, παρά 
τις περιορισμένες δυνάμεις της, η Αρι-
στερά βρήκε τρόπο να συμμετέχει στην 
κυβέρνηση της Ισπανίας με τους Σοσια-
λιστές και να στηρίζει έναντι πολιτικών 
ανταλλαγμάτων τη σοσιαλιστική κυβέρ-
νηση της Πορτογαλίας.

Από τον δογματισμό 
στην ευελιξία
Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 
2008 και κατά τη διάρκεια της ανα-
γκαστικής μνημονιακής προσαρμογής 
τα περισσότερα κόμματα της Ευρωπα-
ϊκής Αριστεράς υιοθέτησαν δογματι-
κές, αντιευρωπαϊκές θέσεις.
Θυμάμαι τους ευρωβουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ να επιτίθενται την περίοδο 
2014-2019 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο στην «Ευρώπη της λιτότητας, στην 
Ευρώπη των τραπεζιτών και στη γερ-
μανοκρατούμενη Ευρώπη».
Οι βίαιες πολιτικές επιθέσεις τους 
είχαν χαρακτηριστικά ευρωσκεπτικι-
σμού, ακόμη και αντιευρωπαϊσμού, 
και βοήθησαν στην ανάπτυξη των δυ-
νάμεων της σκληρής και της άκρας Δε-
ξιάς, που χρησιμοποιούσε την ίδια ε-
πιχειρηματολογία με μεγαλύτερη 
πειθώ και αποτελεσματικότητα.
Όπως το γαλλικό Κ.Κ. μετατράπηκε τις 
προηγούμενες δεκαετίες σε αιμοδότη 
του Εθνικού Μετώπου του πατέρα και 
της κόρης Λεπέν, έτσι και η Ευρωπα-

ϊκή Αριστερά με τον δογματισμό και 
τον αρνητισμό της έπαιξε, σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο, το παιχνίδι της σκληρής 
και της άκρας Δεξιάς.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά πώς η Λεπέν 
ενθάρρυνε τους ευρωβουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων της ρι-
ζοσπαστικής Αριστεράς στην κριτική 
τους σε βάρος της Ε.Ε. και πώς κατήγ-
γειλε, με όρους Μελανσόν, τη στροφή 
180 μοιρών που πραγματοποίησε η 
κυβέρνηση Τσίπρα το 2015.
Ένα άλλο λάθος στρατηγικής σημα-
σίας που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ –υποστη-
ριζόμενος από τα περισσότερα κόμ-

ματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς– ήταν 
η έλλειψη σοβαρής αντίδρασης στις προ-
σφυγικές-μεταναστευτικές ροές που ορ-
γάνωσε ο Ερντογάν το 2015-2016. Το πέ-
ρασμα ενός εκατομμυρίου προσφύγων 
και μεταναστών από την Τουρκία σε Αυ-
στρία, Γερμανία και Σουηδία μέσω Ελλά-
δας προκάλεσε μεγάλη κοινωνική ανα-
ταραχή και εντυπωσιακή ενίσχυση των 
δυνάμεων της ευρωπαϊκής σκληρής και 
άκρας Δεξιάς.
Η απόφαση του πρωθυπουργού Τσί-
πρα και των συνεργατών του να μην προ-
στατεύσουν τα ελληνικά-ευρωπαϊκά σύ-
νορα και να μην περιορίσουν, στο μέτρο 
του δυνατού, τις προσφυγικές και μετα-
ναστευτικές ροές ενίσχυσε και την πο-
λιτική δυναμική υπέρ του Brexit. Οι υ-
ποστηρικτές της αποχώρησης του Η-
νωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. –με 
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον 
Φάρατζ– πρόβαλαν με αφίσες την ει-
κόνα μιας Ε.Ε. που είχε πλημμυρίσει 
από πρόσφυγες και μετανάστες και είχε 
μετατραπεί σε απειλή για την κοινωνική 
συνοχή και κοινωνική ηρεμία του Ηνω-
μένου Βασιλείου.

Στις αρκετά περιορισμένες δυνάμεις της 
Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επικράτησε τελικά η τάση των φιλοευρω-
παίων έναντι των ευρωσκεπτικιστών και 
των αντιευρωπαίων. Οι κυβερνητικές ευ-
θύνες που είχε την περίοδο 2015-2019 ο 
ΣΥΡΙΖΑ και η συμμετοχή των Podemos 
σε κυβερνητικό σχηματισμό με σοσιαλι-
στή πρωθυπουργό επέβαλαν κάποιου εί-
δους ρεαλισμό. Παράλληλα, η Ευρωπα-
ϊκή Αριστερά δέχτηκε στις ευρωεκλογές 
του 2019 μεγάλο πλήγμα από τους Πρά-
σινους, οι οποίοι ενίσχυσαν τη θέση τους 
σε βάρος της, δίνοντας προτεραιότητα σε 
«περισσότερη Ευρώπη», προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν από κοινού τα μεγάλα 
προβλήματα.
Το «καπέλωμα» της Αριστεράς από τις 
δυνάμεις της σκληρής και της άκρας Δε-
ξιάς την περίοδο 2014-2017, οι κυβερνη-
τικές ευθύνες που ανέλαβαν ΣΥΡΙΖΑ και 
Podemos και η πολιτική πίεση από την 
πλευρά των Πρασίνων οδήγησαν, μέσω 
των ευρωεκλογών του 2019, σε μια λιγό-
τερο ισχυρή αλλά περισσότερο ευέλικτη 
πολιτικά Ευρωπαϊκή Αριστερά.
Χρησιμοποιεί τις περιορισμένες δυνά-
μεις της για τη δημιουργία μετώπου –
κυρίως με τους αριστερόστροφους Σο-
σιαλιστές και τους Πράσινους– για την 
προώθηση της πολιτικής της. Οι τακτικοί 
ελιγμοί της Ευρωπαϊκής Αριστεράς διευ-
κολύνονται σε πολλές περιπτώσεις από 
τον ανταγωνισμό της Κεντροδεξιάς και 
των Φιλελευθέρων με τους Σοσιαλιστές 
και τους Πράσινους.
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
τοποθετείται στα περισσότερα θέματα 
στα αριστερά των περισσότερων εθνικών 
Κοινοβουλίων και των ευρωπαϊκών κυ-
βερνήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, επειδή δεν έχει την πολιτική ισχύ 
των εθνικών Κοινοβουλίων, ούτε την 
ίδια άμεση ευθύνη έναντι των φορολο-
γούμενων πολιτών που έχουν τα εθνικά 
Κοινοβούλια –πολύ περισσότερο οι κυ-
βερνήσεις–, έχει την πολυτέλεια να υιο-
θετεί θέσεις που δεν πρόκειται να μετα-
φραστούν σε κυβερνητική πολιτική στα 
κράτη-μέλη.
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα των Ευ-
ρωπαίων Σοσιαλιστών, οι οποίοι ειδικεύ-
ονται σε προωθημένες παρεμβάσεις για 
περισσότερη Ευρώπη, περισσότερους ί-
διους πόρους, μεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή. Ωραία όλα αυτά, αλλά δεν έχουν 
μεγάλη σχέση με την πολιτική που ε-
φαρμόζει ο σοσιαλδημοκράτης υπουρ-
γός Οικονομικών της Γερμανίας, Σολτς, 
ή εφάρμοζε ο Εργατικός υπουργός Οικο-
νομικών της Ολλανδίας και πρόεδρος του 
Eurogroup κατά τη διάρκεια της ελληνι-
κής κρίσης, Ντάισελμπλουμ.



Η αίσθηση της αδυναμίας για 
ανάσα, της έλλειψης «αέρα» 
που βιώνουν οι νοσούντες 
λίγο πριν τη διασωλήνωση 
θέτει σε αμφισβήτηση αυτήν 
ακριβώς τη δεδομένη λει-
τουργία και τους φέρνει σε 
επαφή με τον ύστατο φόβο, 
τον φόβο του θανάτου.

Η Εταιρεία Περιφερειακής Α-
νάπτυξης και Ψυχικής Υγείας 
(ΕΠΑΨΥ), σε συνεργασία με 
το υπουργείο Υγείας, υλοποιεί 

πρόγραμμα στήριξης ασθενών Covid-
19, όσων έχασαν αγαπημένα τους πρό-
σωπα, τα οποία δεν μπόρεσαν να απο-
χαιρετήσουν, και υγειονομικών που δί-
νουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Το 
βίωμα είναι συγκλονιστικό και μας το 
περιγράφει ο ψυχίατρος, πρόεδρος της 
ΕΠΑΨΥ, Γιώργος Τζεφεράκος.

Τι συμπέρασμα έχετε βγάλει μέχρι 
στιγμής μέσα από το πρόγραμμα στή-
ριξης ανθρώπων που νόσησαν ή έχα-
σαν ανθρώπους από Covid-19;
Η μέχρι τώρα εμπειρία από την υποστή-
ριξη ασθενών Covid-19 και των συγγε-
νών τους μας δείχνει πως οι άνθρωποι 
ζητούν βοήθεια και στήριξη όταν έχουν 
αποθεραπευτεί από τη νόσο ή αρκετό 
καιρό μετά την απώλεια αγαπημένων 
τους προσώπων. Φαίνεται πως όταν 
οι ρυθμοί της ζωής τους επιστρέφουν 
σε μια κανονικότητα αφήνουν χώρο 
στον εαυτό τους να επεξεργαστεί όσα 
βίωσαν. Κατά την πορεία εξέλιξης της 
νόσου ενεργοποιούν μηχανισμούς άμυ-
νας, όπως αυτόν της απώθησης, προ-
κειμένου να αντεπεξέλθουν στην πρω-
τόγνωρη αυτή κατάσταση που απειλεί 
ακόμα και την επιβίωσή τους. Μοιάζει 
να εστιάζουν στα σωματικά συμπτώματα 
που εμφανίζει η νόσος από Covid-19, 
αφήνοντας στην άκρη το αποτύπωμα 
που αφήνει στον ψυχισμό. Όταν, λοιπόν, 
η νόσος έχει κάνει τον κύκλο της και 
οι άνθρωποι επιστρέφουν στις παλιές 
τους συνήθειες (εργασία, κοινωνικές 
συναναστροφές), συνειδητοποιούν ότι 
η εμπειρία αυτή τους έχει αλλάξει ψυ-
χικά. Τότε είναι που μας χρειάζονται. Ζη-
τούν υποστήριξη, γιατί δυσλειτουργούν 
στην καθημερινότητά τους. Αναδύονται 
συναισθήματα φόβου και έντονου άγ-
χους Το ίδιο συμβαίνει και με όσους 
έχασαν προσφιλή τους πρόσωπα. Αι-
σθάνονται πως η επιστροφή στην κα-
νονικότητα είναι δυσβάσταχτη.

Είναι μια εμπειρία που σε σημαδεύει 
για πάντα;
Κάθε τραυματική συνθήκη αφήνει στον 
ψυχισμό ένα αποτύπωμα. Ο τρόπος που 
διαχειρίζεται ο κάθε άνθρωπος ένα 
τραύμα εξαρτάται από διάφορους πα-
ράγοντες. Αρχικά, έχει να κάνει με την 
ψυχική ανθεκτικότητα του καθενός. Ε-
πίσης, σχετίζεται με το ψυχικό υπόβα-
θρο που υπήρχε πριν από την εμφάνιση 
του τραύματος. Ένας άλλος σημαντικός 
παράγοντας που δρα προστατευτικά στη 
διαφύλαξη της ψυχικής υγείας είναι το 
δίκτυο, δηλαδή το υποστηρικτικό περι-

τούς ζητούν από το νοσηλευτικό προ-
σωπικό να τους επιτρέψει να μιλήσουν 
με αγαπημένα τους πρόσωπα, προτού 
διασωληνωθούν, φοβούμενοι ότι μπο-
ρεί να είναι και η τελευταία φορά. Το 
στάδιο αναμονής μιας επικείμενης δι-
ασωλήνωσης στρεσάρει ιδιαίτερα τους 
ασθενείς, καθώς έχουν ήδη έρθει σε 
επαφή με ανθρώπους δίπλα τους που 

βάλλον που διαθέτει κάθε άνθρωπος. 
Το υποστηρικτικό περιβάλλον μπορεί να 
είναι συνάδελφοι, συγγενείς και φίλοι, 
αλλά και οι επαγγελματίες ψυχικής υ-
γείας, που αποτελούν συνοδοιπόρους 
στην επεξεργασία και αναπλαισίωση 
του τραύματος.

Τι σημαίνει για τον ψυχισμό το βίωμα 
της διασωλήνωσης;
Η υπάρχουσα βιβλιογραφία αλλά και η 
παγκόσμια κλινική εμπειρία περιγρά-
φουν την παραμονή σε ΜΕΘ και τη δια-
σωλήνωση ως πολύ τραυματικές εμπει-
ρίες για τους επιβιώσαντες της νόσου. 
Η ικανότητα και η δυνατότητα της ανα-
πνοής είναι διαδικασίες σύμφυτες της 
ανθρώπινης ύπαρξης, τις θεωρούμε δε-
δομένες. Η αίσθηση της αδυναμίας για 
ανάσα, της έλλειψης «αέρα» που βιώ-
νουν οι νοσούντες λίγο πριν τη διασω-
λήνωση θέτει σε αμφισβήτηση αυτήν α-
κριβώς τη δεδομένη λειτουργία και τους 
φέρνει σε επαφή με τον ύστατο φόβο, τον 
φόβο του θανάτου. Φοβούνται ποια θα 
είναι η έκβασή τους και αν θα καταφέ-
ρουν να επανέλθουν. Πολλοί από αυ-

έχουν διασωληνωθεί και κάποιοι από 
αυτούς δεν τα έχουν καταφέρει. Πέρα 
όμως από τους ίδιους τους ασθενείς, η 
διασωλήνωση διακινεί έντονα συναι-
σθήματα και στο ιατρονοσηλευτικό προ-
σωπικό. Όπως μας αναφέρουν γιατροί 
και νοσηλευτές, έναν χρόνο μετά την έ-
λευση της πανδημίας και έχοντας απο-
κτήσει αρκετή εμπειρία για την εξέλιξη 
του ιού, είναι σε θέση να αναγνωρίζουν 
ποιος ασθενής θα έχει καλή έκβαση και 
ποιος όχι. Αυτή η γνώση τούς δημιουρ-
γεί μεγάλο βάρος και πολλοί από αυτούς 
δυσκολεύονται στην επικοινωνία τους 
με τους ασθενείς που δεν έχουν καλή 
πρόγνωση. Μας έχουν αναφέρει, χαρα-
κτηριστικά, πως αποφεύγουν τη βλεμ-
ματική επαφή μαζί τους όταν οι ασθε-
νείς ρωτάνε με αγωνία αν θα διασω-
ληνωθούν.

Με την αποσωλήνωση αρχίζει 
η επούλωση των τραυμάτων;
Το ίδιο τραυματικό περιγράφεται και το 
στάδιο της αποσωλήνωσης. Η πρώτη ει-
κόνα που αντικρίζουν οι ασθενείς όταν 
αποσωληνώνονται είναι οι νοσηλευτές, 
που φοράνε την ειδική στολή προστασίας. 
Αναφέρεται πως οι ασθενείς βιώνουν έ-
ντονο αίσθημα τρόμου στη θέα της στο-
λής, καθώς ο εγκέφαλός τους επεξεργά-
ζεται με πιο αργό ρυθμό τα ερεθίσματα, 
λόγω της πολυήμερης διασωλήνωσης. 
Συχνά μάλιστα οι νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ 
μετά την αποσωλήνωση εμφανίζουν πα-
ραληρηματικού τύπου ιδέες: βρίσκονται 
σε σύγχυση, έχουν ψευδαισθήσεις, δεν 
καταλαβαίνουν τι ακριβώς έχει συμβεί, 
μοιάζει να βρίσκονται σε έναν μεταίχμιο 
χώρο ανάμεσα στη συνείδηση και στη 
φαντασία τους. Ο κόσμος τους είναι το 
κρεβάτι τους, δεν μπορούν να επικοι-
νωνήσουν ακόμη και την πιο απλή τους 
ανάγκη. Για μία ακόμη φορά νιώθουν 
την απώλεια του δεδομένου. Όλα αυτά 
μαζί και σε συνδυασμό με τις επικρα-
τούσες στις ΜΕΘ συνθήκες: ήχοι, φώτα, 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό πλήρως 
καλυμμένο από την προστατευτική στολή, 
μη επαφή με οικογενειακό περιβάλλον, 
καθιστούν τους ανθρώπους αυτούς ευ-
άλωτους στην εμφάνιση συμπτωμάτων 
κατάθλιψης, άγχους, μετατραυματικής 
αγχώδους διαταραχής. Η ζωή των ασθε-
νών αυτών πιθανόν να μην είναι ποτέ η 
ίδια μετά τη ΜΕΘ, η νοσηλεία σε εντατική 
και η διασωλήνωση περιγράφονται ως 
γεγονότα-ορόσημα για τη ζωή τους. Πα-
ρατηρείται και καταγράφεται εξάλλου ένα 
ειδικό σύνδρομο γνωστικών και ψυχο-
λογικών δυσλειτουργιών μετά την πα-
ραμονή σε ΜΕΘ, το οποίο και καθιστά 
αναγκαία την ψυχολογική υποστήριξη 
των επιζησάντων αυτής της τραυματι-
κής συνθήκης.

Χριστόφορος 
Μπουτσικάκης,  

υποψήφιος βουλευτής Α΄ 
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συνέντευξη

Γιώργος Τζεφεράκος, 
πρόεδρος της ΕΠΑΨΥ

«Η νόσος Covid-19 αλλάζει 
τον ψυχισμό»

 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΠΑ



σμούς και τροποποίηση των δραστηριοτήτων μας, αλλά 
όχι άνευ όρων μηδενισμό. Επιβάλλει προσπάθεια να 
προσαρμόσουμε τις δράσεις μας στην κατεύθυνση της δι-
άσωσης όσο γίνεται περισσότερων δραστηριοτήτων και 
κάλυψης όσο γίνεται περισσότερων αναγκών. Σίγουρα 
αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα όταν δρούμε συντεταγμένα 
και όταν όλοι, αβίαστα, τηρούμε κοινώς παραδεδεγμέ-
νους κανόνες. Αυτό δεν αλλάζει επειδή έχουμε εμβόλιο.
Έχουμε εμβόλιο, δεν έχουμε ακόμη θεραπεία. Έχουμε 
(πρέπει να έχουμε) απόλυτη συνείδηση της αναγκαι-
ότητας του τρίπτυχου «μάσκες - αποστάσεις - αερισμός 
και καθαριότητα». Το ποσοστό ανοσίας που θα έχει ε-
πιτευχθεί ως την επανεκκίνηση δεν θα είναι ακόμη με-
γάλο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε, μέχρι 
ο εμβολιασμός να αποδώσει. Γνωρίζουμε ότι το ποσοστό 
των αρνητών είναι ικανό για να διατηρήσει τον κίνδυνο ι-
σχυρό για τη μερίδα εκείνη του πληθυσμού που είτε δεν 
ήρθε η σειρά της είτε δεν θα μπορέσει να εμβολιαστεί, 
είτε για εκείνους που η περίοδος επίδρασης του εμβο-
λίου εξαντλήθηκε και θα βρίσκονται στο μεσοδιάστημα 
μέχρι τον νέο εμβολιασμό.
Σε πρώτο χρόνο, η επανεκκίνηση, αν δεν συνοδευτεί με 
απόλυτη τήρηση των κανόνων συμπεριφοράς που επι-
βάλλει η πανδημία, θα φέρει αναπόφευκτα αχρείαστους 
νεκρούς και πολύ άδικο πόνο. Αν η επανεκκίνηση συνο-
δευτεί με οικονομική απληστία παραβίασης των αποστά-
σεων ή ψυχολογική και συναισθηματική έκρηξη πολλα-
πλασιασμού των κοινωνικών επαφών χωρίς όρους, τότε 
θα έχουμε δράματα. Πρέπει να έχουμε απόλυτη συναί-
σθηση ότι ξεκινούμε νωρίς και ότι το τείχος ανοσίας θα 
χτιστεί παράλληλα με την ανάληψη κινδύνου. Οτιδή-
ποτε άλλο θα αποβεί μοιραίο.
Η εικόνα αυτή δεν θα αλλάξει, ούτε στο μέλλον, όταν 
και αν ποτέ καταφέρουμε να εμβολιάσουμε τους πάντες 
και τα πάντα. Τα εμβόλια, όλα τα εμβόλια, έχουν ποσο-
στό μόνον επιτυχίας (έστω και αυξημένο), αλλά και πε-
ρίοδο κάλυψης, η οποία λήγει κάποια στιγμή. Πάντα υ-
πάρχουν άνθρωποι που για ιατρικούς ή άλλους λόγους 
αδυνατούν να εμβολιαστούν ή στους οποίους ο εμβολι-
ασμός δεν επιφέρει ανοσία. Και ποτέ δεν θα είναι όλοι, 
ταυτόχρονα, καλυμμένοι. Άρα, πάντα θα πρέπει να προ-
σέχουμε, είτε για να μην κολλήσουμε εμείς είτε για να 
μη μεταδώσουμε την ασθένεια σε κάποιον δικό μας.
Προκειμένου να προσδιορίσουμε τη συμπεριφορά μας 

Η 
εβδομάδα που πέρασε σημαδεύ-
τηκε από το άνοιγμα των εμβολια-
στικών γραμμών για τους πενηντά-
ρηδες, τους εκπαιδευτικούς ανε-
ξαρτήτως ηλικίας, τους ανθρώπους 
με νοσήματα αυξημένου κινδύνου, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά και για τους τριαντάρηδες οι 
οποίοι δεν φοβούνται την καταστροφολογία περί εμβο-
λίων. Οι ομάδες αυτές συνιστούν τον βασικό κορμό του 
παραγωγικού ιστού της χώρας. Οι πενηντάρηδες είναι 
αυτοί που έχουν αυξημένες επαγγελματικές υποχρε-
ώσεις και ταυτόχρονα παιδιά σε απαιτητική ηλικία. Οι 
τριαντάρηδες αποτελούν σημαντικό κομμάτι των εργα-
ζομένων στην εστίαση και στον τουρισμό. Για τους εκ-
παιδευτικούς δεν χρειάζεται να μιλήσουμε. Όλοι αυτοί 
αποκτούν πλέον μια καλύτερη καθημερινή προοπτική 
και κυρίως την προσδοκία να εξασφαλίσουν την επιβί-
ωση των ιδίων και των οικογενειών τους με ασφαλέστε-
ρους όρους και πιθανώς με καλύτερη οικονομική προο-
πτική. Το στοίχημα είναι μεγάλο, οι προσδοκίες μεγα-
λύτερες και ο ενθουσιασμός που εκδηλώθηκε απόλυτα 
δικαιολογημένος.
Την ίδια στιγμή ανακοινώθηκε, κόντρα στην τρέχουσα 
εικόνα των γεμάτων νοσοκομείων και της επιβαρυμένης 
επιδημιολογικής εικόνας, το προοδευτικό άνοιγμα των 
δραστηριοτήτων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η εξάρτηση 
της χώρας (δηλαδή πολλών από εμάς) από τον τουρισμό 
είναι μεγάλη και η ανάγκη διάσωσης των θέσεων εργα-
σίας στον συγκεκριμένο κλάδο και αναγκαίως και στην 
εστίαση κομβική. Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι, για τα 
δεδομένα της χώρας μας, η επιβίωση της συντριπτικής 
πλειονότητας των εργαζομένων αποκλειστικά με κρατι-
κές ενισχύσεις υπήρξε ένα μικρό ανέλπιστο θαύμα, το 
οποίο όμως έφτασε στα όριά του. Δανεικά είναι τα λεφτά 
και κάποτε θα πρέπει να επιστραφούν.
Άσχετα από τις επιμέρους λεπτομέρειες, βρισκόμαστε 
κοντά στο σημείο επανεκκίνησης. Είναι αδιάφορο, για τη 
συνολική θεώρηση, το αν αυτό το σημείο τοποθετήθηκε 
νωρίτερα ή αργότερα απ’ όσο έπρεπε. Κάποια στιγμή θα 
ερχόταν. Το ζητούμενο είναι να κατανοήσουμε τι σημα-
τοδοτεί το σημείο επανεκκίνησης και ποιους κανόνες εί-
μαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε, ασχέτως του αν 
κάποιος μάς τους υποδεικνύει ή αν τους επιβάλλει.
Η πανδημία, είπαμε πολλές φορές, επιβάλλει περιορι-

για το μέλλον, η απλή γρίπη θα μπορούσε να είναι ένα 
καλό παράδειγμα, αρκεί να αναλύσουμε την έως τώρα 
συμπεριφορά μας απέναντί της. Στο πρώτο τρίμηνο κάθε 
έτους, την περίοδο που η γρίπη βρισκόταν σε έξαρση, οι 
ΜΕΘ εξαντλούνταν. Ουδείς ενοχλούνταν, όπως ουδείς 
αυτοπεριοριζόταν εφόσον νοσούσε, προκειμένου να μην 
τη διασπείρει. Θεωρούσαμε τη γρίπη ακίνδυνη κι ας σκό-
τωνε μέχρι και 1.000 ανθρώπους τον χρόνο. Είχαμε απο-
φασίσει, στατιστικά και μόνον, ότι η κατάσταση είναι α-
νεκτή. Ο κορονοϊός απέδειξε ότι τη στατιστική αυτού του 
είδους τη διαλύει. Αν του αφήσουμε περιθώριο, σαρώνει.
Το μεγαλύτερο λάθος μας θα είναι να πιστέψουμε ότι όλο 
αυτό τελείωσε και ότι ο κίνδυνος εξαλείφθηκε. Οι κανό-
νες της πανδημίας θα συνεχίσουν να είναι όχι απλώς α-
ναγκαίοι αλλά επιβεβλημένοι και στο μέλλον. Πριν από 
την πανδημία, όποιος είχε ζήτημα υγείας έπρεπε μόνος 
του να προφυλαχθεί και κατά κανόνα η προφύλαξή 
του ήταν η εκούσια απομόνωση. Η πανδημία έδειξε σε 
όλους μας πώς ζουν όχι λίγοι συνάνθρωποί μας, οι οποίοι 
πρέπει ταυτόχρονα και να εργαστούν και να απομονω-
θούν. Τα περίφημα υποκείμενα νοσήματα δεν αναγρά-
φονται με ταμπέλα στα πρόσωπα. Η πανδημία, μάθαμε 
πλέον καλά, χτυπάει με τον ίδιο τρόπο και τους υγιείς.
Το μεγαλύτερο δίδαγμα της πανδημίας, ως τώρα, ήταν, 
θα έπρεπε να είναι, ότι μόνο συλλογικά αντιδρώντας 
μπορούμε να επιβιώσουμε και να προκόψουμε. Μας δό-
θηκε η δυνατότητα να βιώσουμε και να συνειδητοποιή-
σουμε πώς ζούσε καθημερινά μεγάλη μερίδα συνανθρώ-
πων μας, η οποία και κινδύνευε και έχανε εισοδήματα 
γιατί εμείς οι άλλοι δεν νοιαζόμασταν.
Στο χέρι μας είναι να αξιοποιήσουμε τα διδάγματα αυτά. 
Στο χέρι μας είναι να αποφασίσουμε να ζήσουμε με την 
πανδημία για όσο χρόνο (ή χρόνια) χρειαστεί και να α-
ποφύγουμε άδικες απώλειες. Γνωρίζουμε ότι μια μάσκα 
μέσα στο αστικό λεωφορείο ή στον κινηματογράφο μπο-
ρεί να προστατέψει έναν εργαζόμενο από την ανεργία ή 
ένα παιδί από την ορφάνια. Από το τι καταλάβαμε ο κα-
θένας από εμάς, έναν χρόνο τώρα, θα εξαρτηθεί το μέλ-
λον. Πολύ περισσότερο, από το πώς ο καθένας μας θα ε-
νεργήσει για τον εαυτό του και το σύνολο. Ας θυμόμαστε 
ότι η ευτυχία και ο όλεθρος θα μπορούν να εναλλάσσο-
νται για πολύ καιρό ακόμη.
Εμβολιαζόμαστε και προσέχουμε.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Το μεγαλύτερο λάθος μας θα είναι 
να πιστέψουμε ότι όλο αυτό τελείωσε 
και ότι ο κίνδυνος εξαλείφθηκε. 
Οι κανόνες της πανδημίας θα 
συνεχίσουν να είναι όχι απλώς 
αναγκαίοι αλλά επιβεβλημένοι 
και στο μέλλον.Επιστροφή στο μέλλον!

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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ανάλυση

Εξαιρετικά σημαντική η τουρκική 
διασπορά στις χώρες της Ε.Ε.

Δ
εν είναι μόνο οι αναπτυγμένες οικονομι-
κές σχέσεις της Ε.Ε. με την Τουρκία και 
η μεγάλη στρατηγική σημασία της χώρας 
που οδηγούν Ευρωπαίους ηγέτες, όπως η 
Μέρκελ, να δείχνουν απεριόριστη κατα-
νόηση έναντι του Ερντογάν και εκπροσώ-

πους των ευρωπαϊκών θεσμών, όπως ο Σαρλ Μισέλ, να αυτο-
εξευτελίζονται, διασύροντας και την Ε.Ε.
Ο Τούρκος πρόεδρος έχει μια σταθερή και οργανωμένη πα-
ρέμβαση στα εσωτερικά των κρατών-μελών της Ε.Ε. και δεν 
διστάζει, όποτε το κρίνει σκόπιμο, να οδηγεί την κατάσταση 
στα άκρα. Καλλιεργεί την επιρροή του και συχνά επιβάλλει 
τον έλεγχό του στην τουρκική μειονότητα διαφόρων ευρω-
παϊκών χωρών, αξιοποιεί τις σχέσεις του με τους Αδελφούς 
Μουσουλμάνους και την επιρροή που έχουν ενώ συμβάλλει, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, και στη δραστηριοποίηση της α-
κροδεξιάς παραστρατιωτικής οργάνωσης Γκρίζοι Λύκοι.

Μεγάλες μειονότητες
Η παρουσία πολιτών τουρκικής καταγωγής σε ευρωπαϊκές 
χώρες συνδέεται με την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας, κυρίως σε ό,τι αφορά τα Βαλκάνια. Σε άλλες ευρωπα-
ϊκές χώρες η παρουσία τουρκικής καταγωγής πολιτών δεύτε-
ρης και τρίτης γενιάς οφείλεται στις συμφωνίες «εξαγωγής» 
εργατών στη διάρκεια της δεκαετίας του ’60, προκειμένου να 
περιοριστεί η ανεργία στην Τουρκία, να εξασφαλίσουν συ-
νάλλαγμα για την ανάπτυξή της και να υποστηριχτούν το 
γερμανικό και το ευρωπαϊκό οικονομικό «θαύμα».
Τέτοιες συμφωνίες υπέγραψε η Τουρκία με τη Γερμανία το 
1961, με την Ολλανδία, το Βέλγιο και την Αυστρία το 1964, τη 
Γαλλία το 1965 και τη Σουηδία το 1967.

Τα απομεινάρια της αυτοκρατορίας
Σημαντικές μειονότητες –που ουσιαστικά αποτελούν α-
πομεινάρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας– έχουμε στη 
Βουλγαρία, στην Κύπρο, στη Βόρεια Μακεδονία και στο Κό-
σοβο.
Σύμφωνα με απογραφή του 2011, η τουρκική μειονότητα στη 
Βουλγαρία ήταν της τάξης των 600.000 και πλησίαζε το 9% 
του πληθυσμού, ενώ αποτελούσε την πλειοψηφία σε δύο ε-
παρχίες της χώρας.
Στην κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο ο αριθμός των Τουρκοκυ-
πρίων και των εποίκων έφτανε, σύμφωνα με απογραφή του 
2011, τις 286.000, ενώ μόλις 1.128 Τουρκοκύπριοι είχαν απο-
μείνει στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Η τουρκική μειονότητα στη Βόρεια Μακεδονία είναι, ανά-
λογα με τους υπολογισμούς, 75.000-125.000 και αντιστοιχεί 
σε τουλάχιστον 3,85% του πληθυσμού.
Στο Κόσοβο η τουρκική μειονότητα υπολογίζεται με βάση 
την απογραφή του 2011 σε 18.000, ενώ ορισμένες εκτιμήσεις 
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη την ανεβάζουν σε 30.000.
Ανάλογα με τις εξελίξεις σημειώνονται ενδιαφέρουσες μετα-
βολές στις τουρκικές μειονότητες των ευρωπαϊκών χωρών. 
Για παράδειγμα, όταν η Βρετανική Αυτοκρατορία προσάρ-
τησε την Κύπρο, το 1914, αυξήθηκε η μετεγκατάσταση Τουρ-
κοκυπρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως στη δεκαετία του 
’40 και του ’50, εξαιτίας της έντασης που επικρατούσε στην 
Κύπρο. Επίσης, υπάρχει ισχυρή παρουσία της τουρκικής 
μειονότητας της Βόρειας Μακεδονίας στη Σουηδία, όπως και 
της τουρκικής μειονότητας της Βουλγαρίας στη Γερμανία.
Οι μετακινήσεις πληθυσμών, ανάλογα με τις διεθνοπολιτι-
κές και οικονομικές εξελίξεις, αφορούν βέβαια και την ίδια 

Ασκεί επιρροή μέσω ψηφοφόρων τουρκικής καταγωγής, 
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την Τουρκία. Εκτιμάται ότι γύρω στο 1/4 του πληθυσμού της 
Τουρκίας, 15-20 εκατομμύρια πολίτες, προέρχεται από προ-
σφυγικές οικογένειες που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν 
πρώην εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πριν και μετά 
τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι 
στην Τουρκία υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες τουρ-
κοκυπριακής καταγωγής.

Ευρωπαίοι πολίτες
Από «φιλοξενούμενοι εργάτες» της δεκαετίας του ’60 οι 
Τούρκοι μετεξελίχθηκαν σε πολίτες δεύτερης και τρίτης γε-
νιάς διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών με δυνατότητα επηρεα-
σμού των εξελίξεων στις χώρες όπου ζουν και εργάζονται.
Στη Γερμανία οι Γερμανοί πολίτες τουρκικής καταγωγής α-
ποτελούν τη μεγαλύτερη εθνική μειονότητα της χώρας, ταυ-
τόχρονα με τη μεγαλύτερη τουρκική κοινότητα της διασπο-
ράς.
Οι Γερμανοί απογράφουν τους πολίτες στη βάση της χώρας 
όπου γεννήθηκαν, έτσι δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί το 
ακριβές μέγεθος της τουρκικής μειονότητας. Οι περισσότε-
ροι υπολογισμοί καταλήγουν σε μια μειονότητα 3-4 εκατομ-
μυρίων πολιτών, περίπου 5% του πληθυσμού της Γερμανίας. 
Υπάρχουν και ορισμένοι που αναφέρονται σε μειονότητα 6-7 
εκατομμυρίων.
Ανάλογος είναι ο τρόπος που γίνεται η απογραφή και στη 
Γαλλία, δηλαδή με βάση τη χώρα γέννησης των πολιτών.
Η τουρκική μειονότητα υπολογίζεται, σύμφωνα με εκτιμή-
σεις του 2010, σε 800.000. Είναι ενδιαφέρον ότι άτομα που 
θεωρούνται μέλη της τουρκικής μειονότητας μπορεί να προ-
έρχονται και από άλλες χώρες, όπως η Αλγερία, η Βουλγα-

ρία, η Βόρεια Μακεδονία, η Κύπρος, ακόμη και το Ιράκ και 
η Συρία.
Στην Αυστρία, όπου η τουρκική μειονότητα είναι η μεγαλύ-
τερη της χώρας, οι πολίτες που ανήκουν σε αυτήν υπολογίζο-
νται σε 360.000-400.000. Στην Ολλανδία οι εκτιμήσεις κυ-
μαίνονται από 500.000 πολίτες και πάνω, ενώ πολλά μέλη 
της τουρκικής μειονότητας της Ολλανδίας προέρχονται από 
το Βέλγιο και τη Γερμανία ως πολίτες αυτών των χωρών.
Η τουρκική μειονότητα είναι η σημαντικότερη της χώρας και 
η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη.
Στο Βέλγιο τα μέλη της τουρκικής μειονότητας εκτιμώνται σε 
200.000-250.000. Στη Δανία η τουρκική μειονότητα είναι η 
μεγαλύτερη της χώρας και αριθμεί γύρω στους 70.000. Ση-
μαντική είναι και η τουρκική μειονότητα της Σουηδίας, η 
οποία υπολογίζεται από 100.000 έως 150.000 πολίτες, με το 
25%-30% από αυτούς να προέρχονται από τη Βουλγαρία και 
τη Βόρεια Μακεδονία.
Ενδιαφέρουσα είναι η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΗ Η ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΈΡΝΤΟΓΑΝ 
ΣΤΑ ΈΣΩΤΈΡΙΚΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Έ.Έ.



www.freesunday.gr20 25.04.2021

ανάλυση

όπου εκτιμάται ότι 300.000 είναι τουρκοκυπριακής καταγω-
γής και 150.000 τουρκικής.
Τέλος, προκαλεί εντύπωση ότι η τουρκική μειονότητα είναι 
ισχυρή και σε χώρες με αναπτυγμένα χρηματοπιστωτικά κέ-
ντρα. Στο Λίχτενσταϊν έχουμε 1.000 πολίτες τουρκικής κα-
ταγωγής και στην Ελβετία 120.000, με μεγάλη συγκέντρωση 
στα καντόνια της Ζυρίχης, της Βασιλείας και του Άργκαου.
Οι αναπτυγμένες τουρκικές μειονότητες σε διάφορες ευρω-
παϊκές χώρες ενισχύουν την αίσθηση στην Τουρκία, μαζί με 
τα 10,5 εκατομμύρια των Τούρκων της ευρωπαϊκής Τουρ-
κίας, ότι δικαιούται μια θέση στην Ε.Ε.
Ο ίδιος ο Ερντογάν επενδύει σε μια στρατηγική δημογραφι-
κής ανάπτυξης της τουρκικής διασποράς, προκειμένου να ε-
νισχυθεί η επιρροή της στην Ε.Ε.
Σε ομιλία του τον Μάρτιο του 2017, στην πορεία προς το κρί-
σιμο δημοψήφισμα για την ενίσχυση των προεδρικών εξου-
σιών, είχε πει απευθυνόμενος στους Τούρκους της διασπο-
ράς: «Εκπαιδεύστε τα παιδιά σας στα καλύτερα σχολεία, δια-
σφαλίστε ότι οι οικογένειές σας θα ζουν στα καλύτερα μέρη, 
οδηγείτε τα καλύτερα αυτοκίνητα, κατοικείτε στα καλύτερα 
σπίτια και κάνετε πέντε παιδιά, όχι μόνο τρία».

Η κρίση του 2017
Η προσπάθεια του Ερντογάν να εντάξει την τουρκική μει-
ονότητα διαφόρων χωρών της Ε.Ε. στα πολιτικά του σχέδια 
στην πορεία προς το κρίσιμο δημοψήφισμα του Απριλίου 
2017, προκάλεσε μεγάλη ένταση και κρίση στις ευρωτουρκι-
κές σχέσεις.
Το καθεστώς Ερντογάν κινητοποίησε την τουρκική μειονό-
τητα και οργάνωσε μια σειρά μαζικών ανοιχτών εκδηλώσεων 
σε ευρωπαϊκές πόλεις υπέρ της συνταγματικής μεταρρύθμι-
σης που μετέτρεψε την Τουρκία σε προεδρική Δημοκρατία 
και εξασφάλισε υπερεξουσίες στον ίδιο τον Ερντογάν.
Πρώτοι αντέδρασαν οι Γερμανοί απαγορεύοντας προγραμ-
ματισμένες συγκεντρώσεις στην Κολωνία, το Φρέσεν και το 
Γκαγκενάου.
Ο Ερντογάν έκανε εμπρηστικές δηλώσεις, του τύπου «νόμιζα 
ότι η Γερμανία έχει εγκαταλείψει εδώ και καιρό τις πρακτι-
κές των ναζί. Έκανα λάθος».
Η ένταση κλιμακώθηκε και εξαιτίας της κακομεταχείρι-

σης Γερμανοτούρκου δημοσιογράφου της εφημερίδας «Die 
Welt», ο οποίος συνελήφθη και φυλακίστηκε στην Τουρκία 
με την κατηγορία ότι ανήκε στην κουρδική οργάνωση PKK, 
που αντιμετωπίζεται από το τουρκικό καθεστώς ως τρομο-
κρατική.
Απαγορεύτηκαν προγραμματισμένες συγκεντρώσεις υπέρ 
του Ερντογάν σε ελβετικές, αυστριακές και ολλανδικές πό-
λεις.
Στην Ολλανδία η κινητοποίηση της τουρκικής μειονότητας 
συνέπεσε με τις βουλευτικές εκλογές της χώρας, γεγονός 
που υποχρέωσε τον πρωθυπουργό Ρούτε να παρέμβει ώστε 
να μη μετατραπούν οι υπερβολές του Ερντογάν σε επιχειρή-
ματα υπέρ του ηγέτη της ακροδεξιάς Βίλντερς.
Έτσι, δεν δόθηκε άδεια πτήσης στο αεροσκάφος του υπουρ-
γού Εξωτερικών Τσαβούσογλου, ο οποίος είχε προγραμμα-
τίσει ανοιχτή συγκέντρωση στο Ρότερνταμ. Η συγκέντρωση 
απαγορεύτηκε για λόγους δημόσιας τάξης και η υπουργός 
Οικογενειακών Υποθέσεων της Τουρκίας, η οποία πήγε ο-
δικώς από τη Γερμανία στην Ολλανδία για να αντικαταστήσει 
τον Τσαβούσογλου, εμποδίστηκε από την αστυνομία στην 
προσπάθειά της να μπει στο τουρκικό προξενείο στο Ρότερ-
νταμ και να το μετατρέψει σε προεκλογικό κέντρο.
Ο Ερντογάν αντέδρασε καταγγέλλοντας τον Ρούτε και την 
κυβέρνησή του για αντιδημοκρατικές πρακτικές και απεί-
λησε με αποκλεισμό των ολλανδικών αεροσκαφών από τον 
τουρκικό εναέριο χώρο.
Ο τότε καγκελάριος της Αυστρίας, Κερν, πήρε πρωτοβου-
λία για μια ευρωπαϊκή απάντηση στον Ερντογάν, υποστηρί-
ζοντας ότι «έχει νόημα μια συνολική απάντηση της Ε.Ε. για 
την αποτροπή τέτοιων προεκλογικών συγκεντρώσεων, γιατί 
έτσι μεμονωμένες χώρες, όπως η Γερμανία, όπου αυτού του 
είδους οι εκδηλώσεις απαγορεύονται, δεν θα καταλήξουν να 
πιέζονται από την Τουρκία».
Δεν υπήρξε βέβαια συλλογική ευρωπαϊκή απάντηση και ο 
Ερντογάν μπόρεσε να προβληθεί σαν ένας εθνικά υπερήφα-
νος ηγέτης που δεν έχει πρόβλημα να συγκρουστεί με τους 
ισχυρούς της Ευρώπης. Το κλίμα έντασης που δημιουργή-
θηκε τον ωφέλησε πολιτικά, εφόσον εξασφάλισε την κρίσιμη 
υποστήριξη των ακροδεξιών εθνικιστών.

Οι περισσότεροι με Ερντογάν
Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Ερντογάν αποδείχθηκε πανίσχυ-
ρος και μεταξύ των μελών της τουρκικής μειονότητας σε διά-
φορες ευρωπαϊκές χώρες με δικαίωμα ψήφου στην Τουρκία.
Από το 2014 οι Τούρκοι πολίτες που ζουν στο εξωτερικό α-
πέκτησαν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις χώρες όπου έχουν 
εγκατασταθεί. Η εξέλιξη της εκλογικής τους συμπεριφοράς 
στις προεδρικές του 2014, στις βουλευτικές του 2015, στο δη-
μοψήφισμα του Απριλίου 2017 και στις προεδρικές του Ιου-
νίου 2018 είναι εντυπωσιακή.
Ο συνολικός αριθμός τους αυξήθηκε από 2,8 εκατομμύρια σε 
3 εκατομμύρια, αλλά το ποσοστό συμμετοχής τους εκτοξεύ-
τηκε από 18,9% στις προεδρικές του 2014 σε πάνω από 45% 
στις προεδρικές και βουλευτικές του 2018, με περίπου τους 
μισούς ψηφοφόρους να είναι εγκατεστημένοι στη Γερμανία.
Δύο κόμματα πέτυχαν σε όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρή-
σεις υψηλότερα ποσοστά μεταξύ της διασποράς απ’ ό,τι στην 
ίδια την Τουρκία. Το κόμμα του Ερντογάν, AKP, και το φιλο-
κουρδικό HDP. Το κόμμα του Ερντογάν αύξησε τα ποσοστά 
του εξαιτίας της καλής οργάνωσης και της μεγάλης επιρροής 
που ασκεί στη διασπορά. Το φιλοκουρδικό HDP εξαιτίας του 
γεγονότος ότι μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς να διώ-
κονται τα στελέχη του και να καταπιέζονται οι ψηφοφόροι 
του, όπως στην Τουρκία.
Χαρακτηριστική η σύγκριση των αποτελεσμάτων του AKP 
στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2018 στην Τουρκία, 
όπου πήρε 42,5%, με τη διασπορά, όπου έφτασε στο 51,7%. 
Αντίστοιχα, το HDP πήρε 11,7% στην Τουρκία και 17,3% στη 
διασπορά.
Οι ψήφοι των Τούρκων πολιτών στο εξωτερικό συνέβαλαν 
ώστε η επικράτηση του Ερντογάν στις προεδρικές του 2018 
να μην είναι οριακή. Το ποσοστό του στην Τουρκία ήταν 
50,8%, αλλά με τη βοήθεια των 894.585 ψήφων που εξασφά-
λισε στο εξωτερικό έφτασε το 52,9%.
Με βάση τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του 
Ιουνίου 2018 καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο Ερντο-
γάν ελέγχει πολιτικά την τουρκική διασπορά, οι ευρωπαϊκές 
χώρες έχουν αποτύχει στη δημοκρατική ενσωμάτωση της 
τουρκικής μειονότητας και δεν έχουν στρατηγική περιορι-
σμού της επιρροής και των ακροτήτων του Ερντογάν.
Στη Γερμανία το κόμμα του Ερντογάν εξασφάλισε στις βου-
λευτικές εκλογές του 2018 το 56,3% των ψήφων της μειονό-
τητας, στην Αυστρία το 63,2%, στην Ολλανδία το 63,3% και 
στο Βέλγιο 65%!

Τα κόμματα της μειονότητας
Σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε. έχουν δημιουργηθεί κόμματα 
που εκπροσωπούν την τουρκική μειονότητα. Προσπαθούν 
να εκφράσουν τα ευρύτερα συμφέροντα των μουσουλμάνων, 
χωρίς απαραίτητα να ελέγχονται από το καθεστώς Ερντογάν.
Στην Ολλανδία δημιουργήθηκε το 2015 το κόμμα DENK 
(στα ολλανδικά «Σκέψου», στα τούρκικα «Ίσος, ισορροπημέ-
νος»). Το κόμμα ίδρυσαν βουλευτές του Εργατικού Κόμμα-
τος που έφυγαν από αυτό. Το DENK κινείται στον χώρο της 
κεντροαριστεράς, υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των μειονο-
τήτων, της τουρκικής αλλά και της μαροκινής, τα δικαιώματα 
των προσφύγων και των μεταναστών. Έχει αντιρατσιστική, 
φιλοευρωπαϊκή ατζέντα. Στις βουλευτικές εκλογές του 2017 
εξασφάλισε 2,1% των ψήφων και τρεις βουλευτικές έδρες επί 
συνόλου 150. Στις βουλευτικές του 2021 υποχώρησε ελαφρά, 
στο 2%, αλλά διατήρησε τις τρεις έδρες του.
Ισχυρότερο είναι το κόμμα Κίνημα για Δικαιώματα και Ελευ-
θερίες, το οποίο δημιουργήθηκε το 1990 και επηρεάζει ση-
μαντικά τις εξελίξεις στη Βουλγαρία. Στις πρόσφατες βουλευ-

Μόνιμη επιδίωξη του Ερντογάν είναι η αξιοποίηση των τουρκικών 
μειονοτήτων για τα πολιτικά του σχέδια.
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τικές εκλογές αύξησε, υπό την ηγεσία του Μουσταφά Καρα-
νταγί, το ποσοστό του από 9% σε 10,5% και τις βουλευτικές 
έδρες του από 26 σε 30, επί συνόλου 240.
Οι Τούρκοι, οι Πομάκοι και οι Ρομά υπολογίζεται ότι μπορεί 
να φτάνουν στο 15% του πληθυσμού της Βουλγαρίας. Το Κί-
νημα για Δικαιώματα και Ελευθερίες φιλοδοξεί να τους εκ-
φράσει όλους. Έχει μια φιλελεύθερη προσέγγιση στα πολι-
τικά ζητήματα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων και η Τουρκία αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της Ε.Ε.
Το υψηλότερο ποσοστό που έχει επιτύχει το συγκεκριμένο 
κόμμα στις βουλγαρικές εκλογές είναι 14,84% και 38 έδρες. Ο 
Ερντογάν προσπάθησε να το εντάξει στην ευρύτερη στρατη-
γική του και όταν διαπίστωσε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό προ-
κάλεσε τη διάσπασή του και τη δημιουργία του ανταγωνιστι-
κού κόμματος DOST.
Στην πορεία προς το δημοψήφισμα του Απριλίου 2017 ο 
Αχμέτ Ντογάν, ιστορικός ηγέτης της τουρκικής μειονότητας 
της Βουλγαρίας, τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του «όχι» και κατήγ-
γειλε την προσπάθεια του Ερντογάν να αποκαταστήσει και 
να νομιμοποιήσει τον νεο-οθωμανισμό.
Είχε προηγηθεί η ανοιχτή παρέμβαση του Ερντογάν στις 
βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη Βουλγα-
ρία τον Μάρτιο του 2017 υπέρ του κόμματος DOST. Η πα-
ρέμβαση του Ερντογάν προκάλεσε την αντίδραση της Σό-
φιας. Κατηγόρησε την Άγκυρα για ανάμειξη στα εσωτερικά 
της Βουλγαρίας και ανακάλεσε την πρεσβευτή της Βουλγα-
ρίας στην Άγκυρα για διαβουλεύσεις.
Στη σημαντική τουρκική μειονότητα της Βουλγαρίας προ-
στίθενται 200.000 τουρκόφωνοι με βουλγαρική υπηκοότητα 
που ζουν στην Τουρκία. Τουλάχιστον το 1/3 από αυτούς συμ-
μετέχει στις εκλογές στη Βουλγαρία.
Η επένδυση του Ερντογάν στο ελεγχόμενο από αυτόν κόμμα 
DOST δεν απέδωσε, γιατί δεν μπόρεσε να περάσει το όριο 
του 4% που εξασφαλίζει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. 
Φθείροντας όμως τις δυνάμεις του Κινήματος για Δικαιώ-
ματα και Ελευθερίες, ο Ερντογάν πέρασε –έστω με αρνητικό 
τρόπο– το μήνυμα της μεγάλης επιρροής του στην τουρκική 
μειονότητα της Βουλγαρίας.
Ο ίδιος ο Μπορίσοφ, ο οποίος φτάνει στο τέλος της πρωθυ-
πουργικής του πορείας που ξεκίνησε το 2009, δείχνει να σέ-
βεται την ισχύ του Ερντογάν και να υποκλίνεται σε αυτήν, ε-
ξασφαλίζοντας ευνοϊκές ειδικές ρυθμίσεις. Δεν είναι τυχαίο, 
για παράδειγμα, ότι ο Ερντογάν κατευθύνει τις ροές προσφύ-
γων και μεταναστών προς την Ελλάδα, αποφεύγοντας να α-
σκήσει πίεση στη Βουλγαρία.

Η πιο σκληρή αναμέτρηση
Η πιο σκληρή αναμέτρηση που έχει προκαλέσει ο Ερντογάν 
επί ευρωπαϊκού εδάφους είναι στη Γαλλία. Η σύγκρουση 
Μακρόν-Ερντογάν δεν έχει σχέση μόνο με τις παράνομες 
δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο 
και τα αντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά του τουρκικού κα-
θεστώτος.
Η βασική αιτία της σύγκρουσης είναι η προσπάθεια του Ερ-
ντογάν να ενισχύσει την επιρροή του στη Γαλλία με κάθε 
μέσο, ακόμη και με πρωτοβουλίες που προκαλούν πολιτική 
και κοινωνική αποσταθεροποίηση.
Ο Μακρόν δείχνει αποφασισμένος να περιορίσει τις δραστη-
ριότητες του Ερντογάν και όσων συνεργάζονται με αυτόν, για 
να περάσει το μήνυμα ότι δεν δέχεται αμφισβήτηση της δη-
μοκρατικής τάξης, αλλά και για να αφαιρέσει από τη Λεπέν τα 
επιχειρήματα που της προσφέρει ο Ερντογάν με τις υπερβο-
λές και τις ακρότητές του.

Στα τέλη του 2020 η γαλλική κυβέρνηση προώθησε νομο-
θεσία για την καταπολέμηση του ισλαμικού φονταμενταλι-
σμού και του εξτρεμισμού στις τάξεις της μουσουλμανικής 
κοινότητας.
Επιδίωξη του Μακρόν και της κυβέρνησης Καστέξ είναι να 
εμποδιστεί η ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας και να ελα-
χιστοποιηθεί η εξωτερική επιρροή μεταξύ των μουσουλμά-
νων της Γαλλίας.
Το 2015 δημιουργήθηκε στη Γαλλία το Κόμμα Ισότητας και 
Δικαιοσύνης –το όνομα του οποίου παραπέμπει στο Κόμμα 
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν–, για να εκπρο-
σωπήσει την τουρκική μειονότητα και γενικότερα τους μου-
σουλμάνους της Γαλλίας. Παράλληλα, ο Ερντογάν χρησιμο-
ποίησε τους δεσμούς του με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους 
για να διευρύνει την επιρροή του μεταξύ των μουσουλμάνων 
της Γαλλίας, ενώ άσκησε και εντατική θρησκευτική διπλω-
ματία, στέλνοντας ιμάμηδες και ιδρύοντας τζαμιά σε περιοχές 
της Γαλλίας που τον ενδιέφεραν. 
Ο Μακρόν επέλεξε μια κωμόπολη της Αλσατίας, κοντά στη 
Μυλούζη, για να ορίσει, με ομιλία του τον Φεβρουάριο του 
2020, τους νέους κανόνες. Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Η 
Τουρκία μπορεί να κάνει την επιλογή να ακολουθήσει τον 
ίδιο δρόμο μ’ εμάς ή όχι, αλλά δεν θα επιτρέψω σε οποιαδή-
ποτε ξένη χώρα να τροφοδοτεί θρησκευτικές ή πολιτισμικές 
αποσχιστικές τάσεις στο έδαφος της Γαλλικής Δημοκρατίας. 
Δεν μπορούμε να έχουμε τους νόμους της Τουρκίας στο έδα-
φος της Γαλλίας».
Ο πρόεδρος της Γαλλίας θεώρησε απαράδεκτο από τους 290 
ξένους ιμάμηδες της Γαλλίας οι 140 να προέρχονται από την 
Τουρκία. Ακύρωσε τη σχετική διακρατική συμφωνία με την 
Τουρκία και πλέον το γαλλικό κράτος επιλέγει τους ιμάμη-
δες ύστερα από την κατάλληλη εκπαίδευση και με τη δέ-
σμευση ότι θα κινηθούν με βάση τους κανόνες και τους νό-
μους της Γαλλικής Δημοκρατίας, κρατώντας σε απόσταση α-
σφαλείας τους ισλαμιστές, τους Αδελφούς Μουσουλμάνους 
και όποιους άλλους εκφράζουν την τουρκική ή οποιαδήποτε 
άλλη εξωτερική επιρροή.
Ο Μακρόν επέλεξε την περιοχή της Μυλούζης για να ανα-
πτύξει την επιχειρηματολογία του και να προετοιμάσει για 
τις αλλαγές που έρχονται, επειδή σε αυτήν οικοδομείται το 
τεράστιο τζαμί Αν Μαρ, 10.000 τετραγωνικών μέτρων, με 
χρηματοδότηση 14 εκατ. ευρώ από το Κατάρ, το οποίο στηρί-
ζει οικονομικά τον Ερντογάν και την πολιτική του.
Ο Τούρκος πρόεδρος αντέδρασε στις κινήσεις του Μακρόν 
δηλώνοντας ότι «η προσπάθεια αναδιαμόρφωσης του Ισλάμ 
αποτελεί κατάχρηση εξουσίας για έναν Γάλλο ηγέτη».

Οι Γκρίζοι Λύκοι
Η ακροδεξιά παραστρατιωτική οργάνωση Γκρίζοι Λύκοι στη-
ρίζει με τις δραστηριότητές της στη Γαλλία τη στρατηγική του 
Ερντογάν. Οι Γκρίζοι Λύκοι αποτελούν παραστρατιωτικό πα-
ρακλάδι του εξτρεμιστικού, φασιστικής ιδεολογίας Κόμμα-
τος Εθνικιστικής Δράσης (MHP).
Τα τελευταία χρόνια συντονίζονται με τον Ερντογάν και την 
κυβέρνηση της Τουρκίας, εφόσον η άκρα Δεξιά συμμετέχει 
στην κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή.
Οι Γκρίζοι Λύκοι έκαναν στη Γαλλία τη βρόμικη δουλειά για 
λογαριασμό του τουρκικού καθεστώτος, εξαπολύοντας βίαιες 
επιθέσεις κατά εκπροσώπων της αρμενικής κοινότητας και 
των Κούρδων.
Με αφορμή τον νικηφόρο πόλεμο του Αζερμπαϊτζάν κατά 
της Αρμενίας για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ επιτέθηκαν σε Αρ-
μένιους στη Βιέν και στην Ντιζόν και βεβήλωσαν το μνημείο 
της Αρμενικής Γενοκτονίας στην περιοχή της Λυών.

Με εντολή του Μακρόν η γαλλική κυβέρνηση προχώρησε 
στη διάλυση της οργάνωσης των Γκρίζων Λύκων στη Γαλλία. 
Στο σχετικό κυβερνητικό διάταγμα αναφέρεται ότι «πολλοί 
πυρήνες αυτού του κινήματος έχουν εντοπιστεί στο γαλλικό 
έδαφος και τα μέλη του συμμετέχουν σε στρατόπεδα εκπαί-
δευσης».
Επισημαίνεται επίσης ότι προωθούν μια ιδεολογία «διακρί-
σεων έως πρόκλησης βίας κατά ατόμων κουρδικής ή αρμενι-
κής καταγωγής».

Ο Ερντογάν στη Βόρεια Αφρική
Αυτά που χάνει εξαιτίας των κινήσεων του Μακρόν ο Ερντο-
γάν στη Γαλλία προσπαθεί να τα εξισορροπήσει με δικές του 
πρωτοβουλίες στη Βόρεια Αφρική.
Η Αραβική Άνοιξη του 2011 έδωσε την ευκαιρία στον Ερντο-
γάν να προβάλει, αξιοποιώντας και τις καλές του σχέσεις με 
τη Μουσουλμανική Αδελφότητα της Αιγύπτου, την Τουρκία 
ως χώρα-υπόδειγμα για τον ισλαμικό κόσμο. Η Αραβική Ά-
νοιξη οδηγήθηκε σε αδιέξοδο και η πανίσχυρη Μουσουλμα-
νική Αδελφότητα της Αιγύπτου έχει περάσει στην παρανο-
μία, εφόσον η Αίγυπτος μετατράπηκε για μία ακόμη φορά σε 
ιδιόμορφη στρατιωτική δικτατορία.
Η Τουρκία, πάντως, ασκεί τεράστια επιρροή στο καθεστώς 
της Λιβύης, έχοντας ισχυρή στρατιωτική παρουσία στη χώρα 
και συνεργαζόμενη με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα. Η ε-
πέμβαση της Τουρκίας στη Λιβύη τη φέρνει και στα σύνορα 
της Αλγερίας και της Τυνησίας.
Στην Αλγερία η Τουρκία έχει σημαντική οικονομική και πο-
λιτισμική επιρροή και ο Ερντογάν φροντίζει σε κάθε ευκαι-
ρία να υπενθυμίζει τα εγκλήματα της γαλλικής αποικιοκρα-
τίας.
Στην Τυνησία και στο Μαρόκο η τουρκική επιρροή είναι πιο 
περιορισμένη. Ο Ερντογάν λειτουργεί αποσταθεροποιητικά, 
επιδιώκοντας τη δημιουργία εντάσεων μεταξύ των χωρών 
του Μαγκρέμπ και της Ε.Ε., ιδιαίτερα της Γαλλίας.
Οι συστηματικές επιθέσεις του κατά του προέδρου Μακρόν 
αποσκοπούν στη φθορά της εικόνας της Γαλλίας στη Βόρεια 
Αφρική και στη δημιουργία εντάσεων στο εσωτερικό της 
Γαλλίας, εφόσον υπάρχουν τεράστια προβλήματα οικονομι-
κής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των Γάλλων πολιτών που 
προέρχονται από αυτές τις χώρες. Επιπλέον, ο Ερντογάν επι-
διώκει να προβληθεί στη νεότερη γενιά αυτών των χωρών ως 
ο νέος ηγέτης που μπορεί να ενώσει το Ισλάμ και να ταπεινώ-
σει την «άπιστη» Ευρώπη.
Η παρέμβαση Ερντογάν στα εσωτερικά της Γαλλίας και οι 
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε χώρες της Βόρειας Αφρι-
κής –και ιδιαίτερα στη Λιβύη– εγγυώνται τη συνέχιση της 
σκληρής αντιπαράθεσης με τον Μακρόν.

Οι Τούρκοι ειδικεύονται στη 
θρησκευτική διπλωματία και την 
αξιοποίηση της Μουσουλμανικής 
Αδελφότητας.



 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Εμβόλιο κορονοϊού και καρδιοπαθείς

Τα άτομα με καρδιαγγειακή 
νόσο ενδέχεται να 
διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο θανάτου από την 
Covid-19, επειδή η λοίμωξη 
καταπονεί την καρδιά 
μέσω πολλών μηχανισμών, 
συμπεριλαμβανομένης 
της άμεσης φλεγμονής της 
καρδιάς.

www.freesunday.gr22 25.04.2021

υγεία

Ε
ίναι σημαντικό όλοι οι ασθενείς με καρδιαγ-
γειακές παθήσεις να λαμβάνουν το εμβόλιο 
έναντι της Covid-19, σημειώνει η Ελληνική 
Καρδιολογική Εταιρεία, καθώς, αν και δεν 
εμποδίζει πλήρως τη λοίμωξη, μειώνει την 

πιθανότητα σοβαρής ασθένειας. Τα άτομα με καρδιαγ-
γειακή νόσο ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 
θανάτου από την Covid-19, επειδή η λοίμωξη καταπονεί 
την καρδιά μέσω πολλών μηχανισμών, συμπεριλαμβα-
νομένης της άμεσης φλεγμονής της καρδιάς. Επομένως, 
είναι σημαντικό όλοι οι ασθενείς με καρδιαγγειακές πα-
θήσεις να δέχονται τον εμβολιασμό όταν τους προσφέ-
ρεται.
Στους ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις περιλαμ-
βάνονται εκείνοι με κολπική μαρμαρυγή, στηθάγχη, 
μυοκαρδιοπάθεια, συγγενή καρδιοπάθεια, σακχαρώδη 
διαβήτη, καρδιακή προσβολή, καρδιακή ανεπάρκεια, 
μεταμόσχευση καρδιάς, πνευμονική εμβολή (θρόμβος 
αίματος στους πνεύμονες), περιφερική αγγειακή νόσο 
(σκλήρυνση των αρτηριών), ιδιοπαθή πνευμονική υπέρ-
ταση, εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό επει-
σόδιο (μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο).
Οι μελέτες του εμβολίου συμπεριέλαβαν ασθενείς με 
καρδιαγγειακές παθήσεις και δεν έδειξαν σοβαρές επι-
δράσεις από το εμβόλιο σε αυτούς τους ασθενείς. Επί-
σης, δεν υπάρχουν αναφερόμενες αλληλεπιδράσεις με-
ταξύ του εμβολίου και των καρδιαγγειακών φαρμάκων. 
Είναι σημαντικό τα καρδιακά φάρμακα να μην παραλεί-
πονται πριν ή μετά το εμβόλιο.
Να αναφέρουμε ακόμη ότι επί του παρόντος δεν υπάρ-
χουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι οι καρδιαγγει-
ακές παθήσεις αυξάνουν την ευπάθεια σε αντενδείξεις 
για το εμβόλιο. Όπως συμβαίνει με όλες τις περιπτώσεις, 
οι ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο θα πρέπει να ενη-
μερώνουν τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας εάν 
είχαν ποτέ σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση σε ενέσιμο 
εμβόλιο και δεν πρέπει να εμβολιαστούν. Άτομα που 
είχαν σοβαρές αντιδράσεις σε άλλες ουσίες (που δεν 
σχετίζονται με εμβόλια), π.χ. από του στόματος φάρμακα 
ή οστρακοειδή κ.λπ., ενδέχεται να μπορούν να λάβουν 
το εμβόλιο, αλλά θα πρέπει να παρακολουθούνται στην 

κλινική για έως και 30 λεπτά μετά. Οι ασθενείς πρέπει να 
αποφεύγουν το εμβόλιο εάν έχουν πυρετό.
Τονίζεται ότι ιδανικό είναι η πρώτη και η δεύτερη δόση 
να είναι του ίδιου εμβολίου. Μπορεί να λάβετε διαφορε-
τικό εμβόλιο για κάθε δόση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
για παράδειγμα εάν το ίδιο εμβόλιο δεν είναι πλέον δι-
αθέσιμο ή δεν υπάρχει καταγραφή του εμβολίου για το 
οποίο δόθηκε η πρώτη δόση.
Αν και η ανοσία αποκτάται μετά από 12 ημέρες από την 
πρώτη δόση του εμβολίου, απαιτούνται δύο δόσεις για 
την ενίσχυση της ανοσολογικής απόκρισης. Δεδομένα 
μελετών από το εμβόλιο Pfizer-BioNTech υποδηλώνουν 
ότι 95% αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται εάν το δεύτε-
ρο εμβόλιο δοθεί μετά από 21 ημέρες. Δεν υπάρχουν 
στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η προστασία μετά από 
21 ημέρες διατηρείται σε εκείνους που δεν λαμβάνουν 
δεύτερο εμβόλιο σε αυτό το σημείο, αν και είναι πιθανό 
ότι θα υπάρξει κάποια ανοσία μέχρι τη δεύτερη δόση. Οι 
πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τους ερευνητές του 
εμβολίου AstraZeneca υποδηλώνουν ότι η απόσταση 
από τη δόση έως 8-12 εβδομάδες μπορεί να αυξήσει 
την αποτελεσματικότητά του. Οι περισσότερες χώρες 
στοχεύουν να εμβολιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
άτομα με την πρώτη δόση το συντομότερο δυνατό και να 
καθυστερήσουν τη δεύτερη δόση έως –αλλά όχι περισ-
σότερο από– 12 εβδομάδες.

Παιδιά
Η έρευνα για τα εμβόλια έναντι της Covid-19 μόλις ξεκί-
νησε σε παιδιά, ως εκ τούτου υπάρχουν πολύ περιορι-
σμένα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια και τις ανοσο-
λογικές αντιδράσεις σε αυτή την ομάδα. Τα εμβόλια που 
έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής δεν έχουν δοκιμαστεί σε 
παιδιά, αλλά αρκετές εταιρείες τώρα αρχίζουν να εγγρά-
φουν παιδιά σε μελέτες. Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν 
ότι τα παιδιά κάτω των 18 ετών αντιπροσωπεύουν ένα 
πολύ μικρό ποσοστό όλων των αναφερόμενων περι-
πτώσεων Covid-19 (σε ορισμένες χώρες χαμηλότερο 
του 1%), με σχετικά λίγους θανάτους σε σύγκριση με άλ-
λες ηλικιακές ομάδες και συνήθως ήπια ασθένεια. Επο-
μένως, τα περισσότερα παιδιά δεν θεωρούνται επιλέξιμα 

για το εμβόλιο στο παρόν στάδιο.
Τα παιδιά που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να νοσήσουν 
από τον ιό (ανοσοανεπάρκεια ή εκείνα με σοβαρή νευ-
ρολογική αναπηρία) ή τα παιδιά που νοσούν σοβαρά από 
αυτόν (με σοβαρή καρδιακή και πνευμονική νόσο) θε-
ωρούνται υψηλού κινδύνου και θα δοθεί προτεραιότητα 
σύμφωνα με τα πρότυπα της χώρας, αφού εγκριθούν 
τα εμβόλια για χρήση σε παιδιά. Εν τω μεταξύ, επειδή 
σε ορισμένες χώρες έχει προταθεί εμβολιασμός των 
ατόμων που φροντίζουν άτομα υψηλού κινδύνου, αυτή 
η ευκαιρία θα μπορούσε να προσφερθεί στους γονείς 
πολύ ευάλωτων παιδιών.

Διάκριση για το ΙΑΣΩ στο Digital Marketing

Το πρόγραμμα του ΙΑΣΩ «Home fit home» με online pilates για εγκύους και μαμάδες μετά 
τον τοκετό απέσπασε δύο βραβεία Indie Awards στην ενότητα Best in Digital. Συγκεκρι-
μένα, ένα Silver βραβείο για Social Media και ένα Bronze βραβείο για Branded Content.

Το ΙΑΣΩ, το μεγαλύτερο μαιευτήριο στην Ελλάδα, στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα 
στις μέλλουσες και νέες μητέρες, σε αυτή την πρωτόγνωρη συνθήκη της πανδημίας. Με 
μοναδικό τρόπο έδειξε έμπρακτα τη φροντίδα του, προσφέροντας μια σειρά από online live 
pilates sessions με τη διάσημη pilates instructor αλλά και μητέρα Μάντη Περσάκη. Το ΙΑΣΩ 
με το «Home fit home» έχει ήδη προσφέρει 40 ώρες ασφαλούς άσκησης, ευεξίας και χαράς 
και θα συνεχίσει να στηρίζει αυτή την τόσο πολύτιμη φάση της ζωής κάθε γυναίκας.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Τετάρ-
τη, 18:00-19:00, μέσω YouTube. Για να δηλώσετε συμμετοχή επισκεφτείτε το https://bit.
ly/3oxUbcH και συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε τον σύνδεσμο που οδηγεί στο 
κάθε μάθημα.
Πληροφορίες για τα Indie Awards: https://www.indieawards.gr/.
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«Καίει» η τιμή 
του οβελία

Τα περισσότερα αρνιά 
και κατσίκια εξήχθησαν 
πριν από έναν μήνα 
στην Ιταλία για το Πάσχα 
των Καθολικών.
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 ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

Μ
ε το Πάσχα να 
βρίσκεται μια ανάσα 
μακριά και αφού η 
μετακίνηση στα χωριά 
αποδείχθηκε όνειρο 
θερινής νυκτός για 

ακόμα μια χρονιά, τα βλέμματα στρέφο-
νται στο πασχαλινό τραπέζι, το κόστος του 
οποίου φαίνεται να εκτοξεύεται.
Ειδικότερα, οι τιμές του οβελία για φέτος 
είναι τσιμπημένες, ενώ ακόμα πιο «τσι-
μπημένες» σε σχέση με πέρυσι είναι στα 
περιφερειακά κρεοπωλεία. Και μάλιστα, 
κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πού 
θα φτάσουν οι τιμές, καθώς σε σύγκριση 
με πέρυσι το κόστος των αμνοεριφίων 
στην Κεντρική Αγορά ανέβηκε από τα 7 
και τα 8 ευρώ στα 10 ευρώ το κιλό. Όπως 
φαίνεται, όμως, η τιμή, όσο περνούν οι 
μέρες, συνεχίζει να ανηφορίζει. Την ίδια 

στιγμή στα συνοικιακά κρεοπωλεία η 
τιμή του οβελία φτάνει ακόμα και τα 12,5 
ευρώ από 8,90 και 9,90 ευρώ που ήταν 
πέρυσι (για αρνί και κατσίκι αντίστοιχα).
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βαρβακεί-
ου Αγοράς, Ανδρέα Νιώτη, τα αρνιά και 
τα κατσίκια φέτος θα είναι ακριβότερα, με 
την αγορά να είναι έτοιμη, ωστόσο οι πα-
ραγγελίες είναι μειωμένες. Τα δεδομένα, 
όμως, αναμένεται να αλλάξουν τη Με-
γάλη Εβδομάδα, οπότε οι προετοιμασίες 
για το πασχαλινό τραπέζι μπαίνουν στην 
τελική ευθεία. Στο ίδιο μήκος κύματος 
κινήθηκε και ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Οικο-
νόμου, ο οποίος σημείωσε ότι θα υπάρχει 
άνοδος στις τιμές των αμνοεριφίων, 
ώστε και οι παραγωγοί να πληρωθούν 
καλύτερα. «Η αγορά θα βρει τον τρόπο να 
το εξισορροπήσει» είπε ο ίδιος.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
εκτόξευση των τιμών θα εκτοξεύσει και 
το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού 
γενικότερα. Πρόκειται για μια εξέλιξη, 
δηλαδή, που θα προσθέσει ακόμα έναν 
πονοκέφαλο στα ελληνικά νοικοκυριά, 
εκ των οποίων πολλά αποτελούνται από 
άτομα που είτε βρίσκονται σε αναστολή 
τους τελευταίους μήνες είτε είναι άνεργα.

Λιγότερη προσφορά
Πάντως, η αίσθηση που επικρατεί είναι 
ότι τα διαθέσιμα αρνιά και κατσίκια δεν 
επαρκούν για να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες της αγοράς, καθώς η σημαντική 
χρονικά διαφορά του φετινού Πάσχα 
Καθολικών και Ορθόδοξων ώθησε 
αρκετούς παραγωγούς να διαθέσουν τα 
ζώα τους πριν από τις αρχές Απριλίου, 
με αποτέλεσμα αυτή την περίοδο οι 
έμποροι να αναζητούν «κεφάλια» και να 
μη βρίσκουν. Μάλιστα, αρκετοί έδωσαν 
τα αρνιά πριν καν φτάσουν στα 8 κιλά. 
Κατά συνέπεια, στην εσωτερική αγορά θα 
κατευθυνθούν τα πιο μεγάλα και τελικά 
τα ακριβότερα.
Σύμφωνα με χονδρεμπόρους, τα περισ-
σότερα αρνιά και κατσίκια εξήχθησαν 
πριν από έναν μήνα στην Ιταλία για το Πά-
σχα των Καθολικών, ενώ, σε συνδυασμό 
με το ότι οι πολίτες θα μείνουν στα αστικά 
κέντρα λόγω της απαγόρευσης των δια-
περιφερειακών μετακινήσεων, παράλ-
ληλα με τις μειωμένες εισαγωγές από 
Ρουμανία και Αλβανία, οι τιμές μπορεί 
να φτάσουν στα συνοικιακά κρεοπωλεία 
έως και 14 ευρώ το κιλό.

Αρχίζουν οι έλεγχοι
Εν τω μεταξύ, έχει τεθεί σε εφαρμογή 
το σχέδιο των συναρμόδιων υπουργεί-
ων για την προστασία του καταναλωτή 
αλλά και της ελληνικής παραγωγής από 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές με αιχμή 
τις ελληνοποιήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, 

μεικτά κλιμάκια έχουν αρχίσει αυστηρό-
τερους ελέγχους, ενώ είναι υποχρεωτική 
η καταγραφή αποθεμάτων αμνοεριφίων 
και αυγών. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι θα 
διαρκέσουν έως και την Τρίτη 4 Μαΐ-
ου, οπότε και θα εορταστεί επίσημα η 
Πρωτομαγιά.
Αιχμή του δόρατος είναι η πύλη εισόδου 
του Προμαχώνα, που ενισχύεται με την 
παρουσία κτηνιάτρου 24ωρης βάσης, 
ενώ θα υπάρξει άμεση διασύνδεση των 
τελωνείων με τη Διεύθυνση Κτηνιατρι-
κής Δημόσιας Υγείας για διασταυρωτι-
κούς ελέγχους των φορτίων στον τόπο 
προορισμού. Επίσης, έχουν τοποθετη-
θεί μόνιμα κλιμάκια του υπουργείου 
Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη και στο 
τελωνείο Αττικής για τον συνδυασμό 
των ελέγχων στην Κεντρική Αγορά του 
Ρέντη, στη Βαρβάκειο, στην Κρεαταγορά 
Θεσσαλονίκης κ.α.
Σε ό,τι αφορά τα εισαγόμενα ζώντα 
και σφάγια αμνοερίφια, διενεργούνται 
συστηματικοί έλεγχοι τόσο στις πύλες 
εισόδου στη βόρεια συνοριογραμμή της 
Ελλάδας, από τον Νομό Έβρου έως τον 
Νομό Φλώρινας (Νέος Καύκασος, Εύ-
ζωνοι, Ορμένιο, Νυμφαίο, Προμαχώνας, 
Εξοχή, Κυπρίνος), όσο και καθ’ όλη τη 
«διαδρομή» τους εντός της επικράτειας 
(εθνικό οδικό και παράπλευρο οδικό 
δίκτυο) μέχρι και τον τελικό παραλήπτη 
(κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, σφαγεία, 
αγορές, κρεοπωλεία και σουπερμάρκετ, 
βιομηχανίες κρέατος).
Τους εν λόγω ελέγχους πραγματοποιούν 
μεικτά κλιμάκια στα οποία μετέχουν 
στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, του 
ΣΔΟΕ, της Γενικής Διεύθυνσης Τελω-
νείων, του ΕΦΕΤ, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & 
Προστασίας του Καταναλωτή και των 
Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής των Περιφερειών.

Το εορταστικό ωράριο 
των καταστημάτων
Όσον αφορά τα καταστήματα, το εορτα-
στικό ωράριο έχει ήδη αρχίσει, ενώ την 
Κυριακή 25 Απριλίου τα καταστήματα θα 
είναι ανοιχτά.
Σχετικά με τα καταστήματα της Αττικής, ο 
Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτεί-
νει ωράριο για τη Μεγάλη Δευτέρα, τη 
Μεγάλη Τρίτη, τη Μεγάλη Τετάρτη και τη 
Μεγάλη Πέμπτη από τις 9 το πρωί μέχρι 
τις 8:30 το βράδυ, για τη Μεγάλη Παρα-
σκευή από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 
το απόγευμα και για το Μεγάλο Σάββατο 
από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
Ωστόσο, την Κυριακή 2 Μαΐου, τη Δευ-
τέρα 3 Μαΐου και την Τρίτη 4 Μαΐου τα 
καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
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Χ
αρακτηριστικό έθιμο του Πάσχα στη 
χώρα μας είναι το βάψιμο των αυγών με 
κόκκινο χρώμα κάθε Μεγάλη Πέμπτη. 
Από αρχαιοτάτων χρόνων το αυγό θεω-
ρείται σύμβολο γέννησης ζωής και δη-

μιουργίας και η παρουσία του σε έθιμα της άνοιξης 
σε πολλά μέρη του κόσμου είναι πολύ συχνή.
Στη θρησκευτική μας παράδοση τα αυγά βάφονται 
κόκκινα τη Μεγάλη Πέμπτη, ημέρα του Μυστικού 
Δείπνου του Ιησού με τους μαθητές Του, και το 
κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα και τη θυσία 
Του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αναφέρεται 
ακόμη ότι όταν η Μαρία Μαγδαληνή ανακοίνωσε 
στον αυτοκράτορα Τιβέριο Καίσαρα ότι αναστήθηκε 
ο Ιησούς, εκείνος ειρωνικά ανέφερε ότι αν συνέβη 
αυτό, τότε θα μπορούσαν να γίνουν κόκκινα από 
λευκά και τα αυγά που κρατούσε κάποιος δίπλα 
του, πράγμα που έγινε εκείνη τη στιγμή.
Τα κόκκινα αυγά αρχικά κοσμούν τα σπίτια μας 
και το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, μετά την 
Ανάσταση του Χριστού, οι πιστοί ανταλλάσουν 
ευχές χτυπώντας, «τσουγκρίζοντας», όπως λέμε, το 
κέλυφός τους. Το σπάσιμο του κελύφους παραπέ-
μπει στην έξοδο του Χριστού από τον τάφο και την 
Ανάστασή Tου. Όποιος στο τέλος μείνει με το πιο 
γερό αυγό θεωρείται τυχερός.

Τα κόκκινα αυγά διατηρούνται στο ψυγείο και 
καταναλώνονται για πολλές μέρες μετά το Πάσχα, 
εμπλουτίζοντας το πιάτο μας με θρεπτικά συστα-
τικά. Αρχικά, το ασπράδι του αυγού θεωρείται 
πρωτεΐνη αναφοράς με υψηλή βιολογική αξία. Ένα 
αυγό παρέχει 7 γραμμάρια πρωτεΐνης, τα αμινοξέα 
της οποίας αξιοποιούνται πλήρως από τον οργανι-
σμό μας για τον σχηματισμό και την ενίσχυση των 
ιστών μας (μυϊκός ιστός, οστική μάζα, κολλαγόνο 
δέρματος, μαλλιών, νυχιών κ.λπ.). Ειδικά για άτομα 
που γυμνάζονται ή αναρρώνουν από κάποια ασθέ-
νεια, η πρωτεΐνη του αυγού είναι ευεργετική.
Ο κρόκος του αυγού περιέχει πολλές βιταμίνες, 
όπως βιταμίνη Α, η οποία σχετίζεται με την ποιότη-
τα της όρασής μας, αλλά και βιταμίνη D, που είναι 
απαραίτητη για την απορρόφηση του ασβεστίου 
από τα οστά μας. Επίσης, η βιταμίνη D σχετίζεται 
με την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού μας. 
Τα αντιοξειδωτικά που περιέχονται στον κρόκο 
του αυγού παρέχουν προστασία από φλεγμονές 
αλλά και παθήσεις όπως τα καρδιαγγειακά και οι 
νεοπλασίες.
Ο κρόκος του αυγού περιέχει περίπου 200 μικρο-
γραμμάρια χοληστερόλης, γεγονός που αποτρέπει 
τους περισσότερους ανθρώπους από το να τρώνε 
αυγά, ειδικά αν έχουν αυξημένη χοληστερόλη αί-

ματος. Έχει πλέον αποδειχθεί από κλινικές μελέτες 
ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς το 80% της χολη-
στερόλης αίματος παράγεται ενδογενώς (δηλαδή 
από το ίδιο μας το σώμα) και μόνο το 20% προέρχε-
ται από τη χοληστερόλη των τροφίμων. Γενικότερα, 
η αυξημένη τιμή χοληστερόλης στο αίμα σχετίζεται 
περισσότερο με το υψηλό σωματικό βάρος και 
λίπος στο σώμα μας, τις εσφαλμένες διατροφι-
κές συνήθειες (π.χ. μεγάλη πρόσληψη ζάχαρης, 
ζωικού λίπους και επεξεργασμένων τροφίμων) και 
βέβαια με τον καθιστικό τρόπο ζωής.
Επιπρόσθετα, το αυγό μάς δίνει υψηλή αίσθηση 
κορεσμού, δηλαδή νιώθουμε χορτάτοι για πε-
ρισσότερη ώρα, οπότε βοηθά στην τήρηση ενός 
υγιεινού πλάνου διατροφής, μειώνοντας την τάση 
για «τσιμπολόγημα». Μπορούμε, λοιπόν, τρώγοντας 
ένα αυγό στο πρωινό μας να μειώσουμε το αίσθη-
μα της πείνας μέσα στην υπόλοιπη μέρα.
Φέτος το Πάσχα ας δούμε το αυγό με άλλο μάτι 
και ας αξιοποιήσουμε τα βαμμένα αυγά σε νόστι-
μες και χορταστικές συνταγές, συνδυασμένα με 
δροσερές σαλάτες αλλά και με ζυμαρικά ή βραστές 
πατάτες. Μπορεί ακόμη να αντικαταστήσει τα αλλα-
ντικά σε ένα τοστ, αποδίδοντας ένα πεντανόστιμο, 
υγιεινό και χορταστικό σνακ.
Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση!

Όταν το αυγό «φοράει» τα γιορτινά του!
Γεωργία Γουρναροπούλου, διαιτολόγος-διατροφολόγος, M.Sc. Διατροφή και Δημόσια Υγεία, 

Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»



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

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

περιβάλλον μέσα και έξω από το σπίτι.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 15€

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

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

από 4,5€

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΙΧΤΥ)

3€
από 7€

ΠΡΌΣΑΝΑΜΜΑ
(ΔΑΔΙ)

5€

από 140€
1,2 m3 (χύδην)

Ανάμεικτα Big Bag Όξιά - Δρυς 

120€
 Στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ!

100x100x120

1,20m3 (χύδην)

Προϊόντα  αποκλειστικά ελληνικής υλοτομίας

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

Συνταγές για το βράδυ της Ανάστασης ή την ημέρα του Πάσχα 
από τον Αστέριο Κουστούδη, executive chef των ξενοδοχείων 

Μεγάλη Βρεταννία και King George.

Η OsteoStrong Greece, σε συνεργασία με τον 
πολυβραβευμένο σεφ Αστέριο Κουστούδη, 
executive chef των ξενοδοχείων Μεγάλη 
Βρεταννία και King George, εύχεται στη Μέ-

ριμνα, για τα γενέθλια των 26 χρόνων της, με «δώρο» 
ένα εξαιρετικό webinar μαγειρικής με συνταγές για το 
βράδυ της Ανάστασης ή την ημέρα του Πάσχα.
Προσκαλεί, παράλληλα, τον κόσμο, αν το επιθυμεί, να 
γίνει κι αυτός κομμάτι του γενέθλιου παζλ παρακολου-
θώντας το webinar με μια ελάχιστη δωρεά, 5 ευρώ, 
υπέρ των σκοπών της.
Η συνταγή που θα μοιραστεί και θα μαγειρέψει live ο 
σεφ θα αναδειχθεί μετά από ψηφοφορία στη σελίδα 
της OsteoStrong Greece στο Facebook.

Οι υποψήφιες συνταγές είναι:

Μαγειρίτσα
Μανιτάρια με χόρτα αυγολέμονο

Αρνάκι στη γάστρα μαριναρισμένο με γιαούρτι και μέλι
Συνοδεύεται από πατάτες στον φούρνο με κρεμμύδι 
και μαϊντανό.

Την πρόσκληση για το «Γενέθλιο Πασχαλινό Μενού» 
θα επικοινωνήσουν οι εξαιρετικές Roomies Ντορέττα 
Παπαδημητρίου και Μαρία Σολωμού.

Ελάτε να γίνουμε μαζί ένα κομμάτι του γενέθλιου παζλ 
της Μέριμνας!

«Γενέθλιο Πασχαλινό Μενού»
Παρασκευή 23 Απριλίου, ώρα: 18:00
www.merimna.org.gr

Λίγα λόγια για τη Μέριμνα
Η Μέριμνα είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία με κύριο σκοπό τη φροντίδα παιδιών και οικογενειών που 
αντιμετωπίζουν μια σοβαρή αρρώστια, μια απώλεια ή τον θάνατο. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1995 από 
εννέα έμπειρους επιστήμονες από τον ευρύτερο χώρο της υγείας και της παιδείας, οι οποίοι λειτουργούν 
διεπιστημονικά για την υλοποίηση των σκοπών της Μέριμνας.
Στη Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης στο Πένθος οι εξειδικευμένοι ψυχολόγοι των δύο Συμβουλευτικών 
Κέντρων Στήριξης στο Πένθος της Μέριμνας είναι διαθέσιμοι να απαντήσουν στα ερωτήματά σας και να 
παράσχουν στήριξη που αφορά τη σοβαρή ασθένεια ή την απώλεια αγαπημένου προσώπου.

Μπορείτε να καλείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-16:00.
Αθήνα, τηλ.: 210 6463622
Θεσ/νίκη, τηλ.: 2310 510010

Λίγα λόγια για την OsteoStrong Greece
Η OsteoStrong Greece, το ελληνικό μέλος της παγκόσμιας οικογένειας της OsteoStrong με 145 κέντρα 
σε όλο τον κόσμο, προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα της οστικής υγείας. Με επίκεντρο την καινοτομία του 
μοναδικού συστήματος οστεογονικής φόρτισης SPECTRUM, με πατενταρισμένη τεχνολογία στις ΗΠΑ, 
εστιάζει στα θέματα μυοσκελετικής φύσεως και δίνει ασφαλείς θεραπευτικές λύσεις, χωρίς φάρμα-
κα και παρενέργειες, σε άτομα κάθε ηλικίας και φυσικής κατάστασης που πάσχουν από οστεοπενία, 
οστεοπόρωση, μυοσκελετικούς πόνους και πόνους αρθρώσεων, κακή στάση σώματος και ισορροπία. 
Οι συνεδρίες της OsteoStrong γίνονται μία φορά την εβδομάδα και διαρκούν μόνο 10 λεπτά, διάστημα 
επαρκές και ικανό για την ενεργοποίηση του μεταβολισμού των οστών μέσω της φυσικής διαδικασίας 
της οστεογονικής φόρτισης.
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Ο
ι Άγιες Ημέρες του Πάσχα πλησιάζουν και είναι πολλοί εκείνοι που 
ακολουθούν τους εκκλησιαστικούς κανόνες και εφαρμόζουν τη 
40ήμερη νηστεία (ετησίως υπάρχουν 180-200 ημέρες νηστείας). 
Αξίζει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι η ορθόδοξη χριστιανική 
νηστεία περιλαμβάνει κυρίως την έννοια της εγκράτειας στην 

κατανάλωση φαγητού, της λιτής και πρόχειρης διατροφής, της αποχής από τις 
βασικές ζωικές τροφές, και την περιοδική φυτοφαγία. Επομένως, δεν έχει ως 
στόχο την «αποτοξίνωση» ή το γρήγορο αδυνάτισμα, ούτε πρέπει να χρησι-
μοποιείται αποκλειστικά ως προληπτική θεραπεία για καμία νόσο, χωρίς επί-
βλεψη από ειδικό γιατρό ή διαιτολόγο. Ταυτόχρονα όμως με την τόνωση της 
θρησκευτικής πίστης, και μόνο όταν γίνεται σωστά, μπορεί να έχει παράλληλα 
οφέλη για την υγεία (καλύτερο λιπιδαιμικό προφίλ) και την ψυχολογία.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της νηστίσιμης διατροφής είναι η πλήρης αποφυγή 
ζωικών προϊόντων (με εξαίρεση τα θαλασσινά και τα όστρακα) και η μεγά-
λη κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, δημητριακών, οσπρίων, ζυμαρικών, 
ξηρών καρπών, σπόρων και λαδερών φαγητών.
Να σημειωθεί ότι η μέση προβλεπόμενη απώλεια σωματικού βάρους κατά τη 
διάρκεια των 40 ημερών νηστείας είναι από 2 έως 4 κιλά, ανάλογα με το αρ-
χικό σωματικό βάρος (και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αρνητικό ισοζύγιο 
θερμιδικής πρόσληψης σε σχέση με την ενεργειακή δαπάνη).
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ένα ενδεικτικό πρόγραμμα νηστίσιμης διατρο-
φής, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις προσωπικές συστά-
σεις-οδηγίες του γιατρού ή του διαιτολόγου. Στόχος παραμένει η εξασφάλιση 
της ποικιλίας και της ισορροπίας στην κατανάλωση των τροφίμων απ’ όλες τις 
ομάδες.
Πρωινό: γάλα ή γιαούρτι φυτικής προέλευσης ή χυμός φρούτων ή καφές ή 
τσάι με φρυγανιές ολικής άλεσης με μέλι ή μαρμελάδα ή ταχίνι.
Σνακ: ξηροί καρποί, κουλούρι Θεσσαλονίκης, φρούτα, αποξηραμένα φρούτα, 
κράκερ ολικής άλεσης, παστέλι, ρυζογκοφρέτες.
Μεσημεριανό: Σαλάτα ή λαχανικά με θαλασσινά, ζυμαρικά με σάλτσα, όσπρια, 
λαδερά, σούπες λαχανικών, γεμιστά, μπιφτέκι λαχανικών κ.ά.
Βραδινό: Σαλάτα ή ψητά λαχανικά, τοστ ή ντάκος (με νηστίσιμο τυρί), σούπες 
λαχανικών, φρουτοσαλάτα, πατατοσαλάτα κ.ά.
Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση!

ΝΗΣΤΕΊΑ 
ΚΑΊ ΔΊΑΤΡΟΦΗ

Παναγιώτης Α. Βαραγιάννης, M. Med. Sc.,  
κλινικός διαιτολόγος - διατροφολόγος
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Πατατοσαλάτα με αυγά

Υλικά:
• 4 αυγά βραστά κομμένα σε κυβάκια
• 1 καρότο βραστό κομμένο σε κυβάκια
• 3 μέτριες πατάτες βραστές κομμένες 
σε κυβάκια
• 1 κρεμμυδάκι χλωρό ψιλοκομμένο
• Λίγος μαϊντανός ή άνηθος ψιλοκομ-
μένος
• 1 κ.γλ. κάπαρη
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• χυμός από ένα λεμόνι
• αλάτι, πιπέρι, ρίγανη κατά βούληση 

Εκτέλεση:
Σε ένα βαθύ σκεύος ανακατεύουμε 
καλά όλα τα υλικά. Η σαλάτα σερβίρεται 
κατά προτίμηση κρύα.

Γεμιστά αυγά
 
Υλικά:
• 6 αυγά βραστά 
• 2 κ.σ. γιαούρτι
• 2 κ.σ. μουστάρδα
• αλάτι, πιπέρι
Για το σερβίρισμα:
• ψιλοκομμένος μαϊντανός
• καπνιστή πάπρικα

Εκτέλεση:
Κόβουμε τα αυγά στη μέση. Αφαιρούμε 
προσεκτικά τους κρόκους και τους βά-
ζουμε σε πολυκοπτικό. Προσθέτουμε τα 
υπόλοιπα υλικά και αλέθουμε μέχρι να 
γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Γεμίζουμε 
με αυτό τα αυγά με τη βοήθεια ενός 
κορνέ ή μιας σακούλας ζαχαροπλαστι-
κής. Για το σερβίρισμα πασπαλίζουμε 
με ψιλοκομμένο μαϊντανό και καπνιστή 
πάπρικα.

Κρεατόπιτα με αρνί  
από το Πάσχα
 
Υλικά:
• 500 γρ. αρνί ψημένο ψιλοκομμένο
• 2 κρεμμυδάκια χλωρά ψιλοκομμένα
• 1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 1/2 ματσάκι άνηθο
• 1/2 φλιτζάνι ρύζι Καρολίνα
• 1 ποτηράκι κρασί
• 200 γρ. κασέρι κομμένο σε κύβους
• 200 γρ. γραβιέρα κομμένη σε κύβους
• 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• αλάτι, πιπέρι
• 2 φύλλα σφολιάτας

Εκτέλεση:
Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε 
το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα κρεμμύ-
δια μέχρι να μαραθούν. Προσθέτουμε το 
αρνί, το ρύζι και τον άνηθο και σοτά-
ρουμε για λίγο ακόμα. Σβήνουμε με το 
κρασί. Αφήνουμε τη γέμιση να κρυώσει.
Όταν κρυώσει, προσθέτουμε τα τυριά 
και αλατοπιπερώνουμε.
Λαδώνουμε με ένα πινέλο ένα ορθο-
γώνιο ταψί και βάζουμε το ένα φύλλο 
σφολιάτας. Ρίχνουμε τη γέμιση και σκε-
πάζουμε την πίτα με το δεύτερο φύλλο. 
Με ένα μαχαίρι ή μια οδοντογλυφίδα 
κάνουμε τρύπες στην επιφάνεια της 
πίτας.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 
στους 180°C σε αντιστάσεις μέχρι να 
ροδίσει (περίπου 45 λεπτά).

Νόστιμες και 
απλές συνταγές 
με φαγητά  
που περίσσεψαν 
από το Πάσχα
Μαρία Μπλέτσα, MSc, 
PhDc, κλινική διαιτολόγος -  
διατροφολόγος, ΓΝΝΘΑ  
«Η Σωτηρία»
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Galaxy SmartTag+: Ο έξυπνος τρόπος εύρεσης  
χαμένων αντικειμένων
Το Galaxy SmartTag+, η νεότερη έκδοση του Galaxy SmartTag της Samsung, μπορεί 
να συνδεθεί με διάφορα αντικείμενα που θεωρούνται χρήσιμα, όπως ένα σακίδιο ή ένα 
μπρελόκ, ώστε να μπορούν να εντοπιστούν εύκολα και με ακρίβεια μέσω της υπηρεσί-
ας SmartThings Find στη συσκευή Galaxy.

Λαμπάδα Messi  
στα Public
H αυθεντική λαμπάδα Messi 
Training System περιέχει:
• Μπάλα προπόνησης Messi 
Training System
• Φιγούρα Messi 10 εκ. με 
εμφάνιση Barcelona
• 1 tattoo-μανίκι Messi
• 1 αθλητικό γιλέκο προπόνησης 
(μπλε χρώμα)
• 1 χρονόμετρο προπόνησης
• 1 ζωγραφιστό κερί

Σοκολατένιο Αυγό Αγάπης της Μέριμνας
Με το Σοκολατένιο Αυγό Αγάπης συμβάλλετε στην υλοποίηση του προ-
γράμματος της Μέριμνας «ΣΥΝ+ΔΕΣΜΟΙ: Στήριξη της σχολικής κοινό-
τητας στη σκιά της πανδημίας». Το Αυγό Αγάπης είναι φτιαγμένο από 
εξαιρετικής ποιότητας σοκολάτα, 220 gr, και κοστίζει €10.
https://merimna.org

Λαμπάδες στο Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης
Με διάφορα διακοσμητικά μοτίβα 
εμπνευσμένα από τις Μόνιμες 
Συλλογές του Μουσείου. Από €12.
https://cycladic.gr/shop/
category/115

Πήλινο μπολ Zara Home
Σχέδιο σε σχήμα κουνελιού με 
χείλος σε χρωματική αντίθεση, 
250 ml, €9,99.

Άκης Πετρετζίκης, Το απόλυτο βιβλίο της νηστείας, 
εκδ. Ψυχογιός
Για τους πιστούς της χορτοφαγίας, για τους φανατικούς της νηστείας, για 
τους νοσταλγούς του κλασικού μαγειρευτού, για τους αυστηρούς των 
θαλασσινών, για τους λάτρεις των αλλαγών και των δοκιμών, για τους 
«προσέχω τη διατροφή μου», αλλά και για τους «δεν μπορώ χωρίς κρέας».

Αθήνα 200 χρόνια 200 κτίρια
Με αφορμή την επέτειο 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, ο 
Όμιλος ΑΒΑΞ προχώρησε στην αποκλειστική χορηγία της έκδοσης του 
αρχιτεκτονικού λευκώματος με τίτλο «Αθήνα 200 χρόνια 200 κτίρια». Το 
πρωτότυπο αυτό λεύκωμα, που επιμελήθηκε ο αρχιτέκτονας Μανώλης 
Αναστασάκης και κυκλοφορεί σε ξεχωριστές εκδόσεις στα ελληνικά και 
στα αγγλικά, στόχο έχει να αναδείξει τον κτιριακό πλούτο της πρωτεύ-
ουσας του νεοελληνικού κράτους. Στις 330 σελίδες του φιλοξενούνται 
200 κτίρια ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ύφους που κατασκευάστηκαν στην 
Αθήνα από το 1821 έως το 2021.
Το λεύκωμα θα είναι διαθέσιμο στα τέλη Απριλίου στη διεύθυνση www.
gradreview.gr.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

 ΑΠΌ ΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΌΥΡΈΛΛΌΥ

Dan Morain, Με τον τρόπο της Καμά-
λα – Η ζωή και η πορεία της πρώτης 
γυναίκας αντιπροέδρου των ΗΠΑ, 
εκδ. Παπαδόπουλος

Κόρη δύο μεταναστών σε μια πολιτεία με φυλε-
τικούς διαχωρισμούς, η Κάμαλα Χάρις κατάφερε 
με τον δυναμισμό και την εργατικότητά της να 
γίνει η πρώτη μαύρη γυναίκα Γενική Εισαγγελέας 
στην ιστορία της Καλιφόρνιας. Επόμενοι σταθμοί: 
η Γερουσία, η στήριξη του Μπαράκ Ομπάμα (όταν 
ακόμα η υποψηφιότητά του για την προεδρία φαι-
νόταν να μην έχει καμία τύχη) και μια ολική επα-
ναφορά στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ, αφού μετά 
την ανεπιτυχή δική της καμπάνια για την προεδρία 
πέτυχε με την πανέξυπνη παρασκηνιακή της στάση 
να λάβει την πολύτιμη υποψηφιότητα για το αξίωμα 
της αντιπροέδρου, δίπλα στον Τζο Μπάιντεν.
Ο Dan Morain, προσκεκλημένος ως επίσημος 
βιογράφος της Κάμαλα Χάρις στην ορκωμοσία 
της ως αντιπροέδρου των ΗΠΑ, σκιαγραφεί ένα 
απολύτως ρεαλιστικό πορτρέτο αυτής της δυνατής, 
εύστροφης, απαιτητικής, εργατικής, έξυπνης και 
πολυεπίπεδης γυναίκας. Παράλληλα με όλα αυτά, 
μας αποκαλύπτει τι κάνει η Κάμαλα μακριά από τα 
φώτα της δημοσιότητας: το πώς ερωτεύτηκε αργά 
στη ζωή της, πώς έγινε θετή μητέρα δύο παιδιών, 
πώς ενδιαφέρθηκε για τα λιγότερο γνωστά μέλη 
της ευρύτερης πολιτικής της οικογένειας που είναι 
μαζί της από παλιά.

Ιωάννης Β. Δασκαρόλης, Γενναίος 
Κολοκοτρώνης – Ό έφηβος οπλαρχηγός 
του 1821, εκδ. Παπαζήση
 
Ο Γενναίος Κολοκοτρώνης, ο έφηβος οπλαρχηγός 
του 1821, πήρε τα όπλα κατά των Τούρκων σε ηλικία 
μόλις 16 ετών, αμέσως μόλις ξέσπασε η Επανάσταση 
του 1821. Σε ηλικία 17 ετών, διακρίθηκε ως έφηβος 
οπλαρχηγός στις μάχες κατά της «Στρατιάς των Επτά 
Πασάδων» του Δράμαλη, συντελώντας στην κατα-
στροφή του μέχρι τότε μεγαλύτερου στρατεύματος 
εισβολής στη μακραίωνη ιστορία της Πελοποννήσου. 
Πολέμησε στο πλευρό του Καραϊσκάκη στην εκστρα-
τεία στο Φάληρο το 1827 και διακρίθηκε στις μάχες που 
προηγήθηκαν της καταστροφής στο Ανάλατο. Κατά την 
κρίσιμη περίοδο 1826-1827, μαζί με τον πατέρα του, 
πολέμαρχο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Πλαπούτα και 
τον Νικηταρά, αντιμετώπισε με επιτυχία την εισβολή 
της στρατιάς του Ιμπραήμ και τους τουρκοπροσκυνη-
μένους, κρατώντας άσβεστη την επαναστατική φλόγα 
μέχρι τη ναυμαχία του Ναυαρίνου και την άφιξη του 
Καποδίστρια στην Ελλάδα. Όταν μάλιστα ανέλαβε τη δι-
ακυβέρνηση ο Καποδίστριας, στηρίχτηκε στον Γενναίο 
ως στρατιωτικό στυλοβάτη της κυβέρνησής του.
Έως σήμερα, δεν είχε γραφτεί μια πλήρης βιογραφία 
γι’ αυτόν τον έφηβο οπλαρχηγό, που μάλιστα αργότερα 
εξελίχθηκε σε πρωθυπουργό της Ελλάδας. Αυτή η 
εκπληκτική προσωπικότητα –πρότυπο για τη νεολαία 
της Ελλάδας ως πρόμαχος της ελευθερίας– είχε παρα-
μείνει ιστορικά στη σκιά της εκτυφλωτικής λάμψης του 
πατέρα του, που ήταν ο σημαντικότερος πρωταγωνι-
στής της Ελληνικής Επανάστασης.

Omid Scobie και Carolyn Durand, 
Finding Freedom – Βρίσκοντας την 
ελευθερία, εκδ. Χάρτινη Πόλη
 
Όταν τα νέα για το ειδύλλιο που είχε αρχίσει να 
αναπτύσσεται ανάμεσα σε έναν αγαπημένο Άγγλο 
πρίγκιπα και μια Αμερικανίδα ηθοποιό είδαν το 
φως της δημοσιότητας, προκάλεσαν αμέσως το 
παγκόσμιο ενδιαφέρον, αλλά και τη φρενίτιδα των 
διεθνών μέσων ενημέρωσης. Όσο όμως κι αν ο 
Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ συνέχισαν να 
προσελκύουν το ενδιαφέρον του Τύπου – με τον 
αρραβώνα, τον γάμο και τη γέννηση του γιου τους, 
Άρτσι, καθώς και με την αναπάντεχη απόφασή 
τους να παραιτηθούν από τα βασιλικά τους καθή-
κοντα–, λίγοι είναι αυτοί που πραγματικά γνωρί-
ζουν την αληθινή ιστορία του Χάρι και της Μέγκαν. 
Το βιβλίο αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες από 
την κοινή ζωή τους, διαλύοντας τις διάφορες φή-
μες και παρεξηγήσεις που ακολουθούν το ζευγάρι 
και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ως μέλη της 
επίλεκτης ομάδας δημοσιογράφων που καλύπτουν 
τις ειδήσεις για τη Βρετανική Βασιλική Οικογένεια 
και τις δραστηριότητές της, οι Omid Scobie και 
Carolyn Durand έχουν παρακολουθήσει από κοντά 
τη ζωή του νεαρού ζευγαριού όσο λίγοι.
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Woody Allen, Σχετικά με το 
τίποτα, εκδ. Ψυχογιός
 
Με τη μοναδική του ικανότητα να λέει 
ιστορίες, ο Γούντι Άλεν μάς γυρίζει πίσω 
στην παιδική του ηλικία στο Μπρούκλιν. 
Στα πρώτα χρόνια της αμερικανικής 
τηλεόρασης, όταν εργάστηκε ως ευθυ-
μογράφος σε τηλεοπτικές επιθεωρήσεις 
στο πλευρό θρυλικών μορφών, όπως 
ο Μελ Μπρουκς και ο Νιλ Σάιμον. Στα 
κλαμπ όπου εμφανιζόταν ως αυτο-
σχεδιαστικός κωμικός παλεύοντας να 
αναγνωριστεί το ταλέντο του και να βρει 
τον δρόμο προς την επιτυχία. Και ύστερα 
μας ταξιδεύει στον κόσμο των κινηματο-
γραφικών πλατό, όταν πλέον άρχισε να 
γυρίζει τις πρώτες του κωμωδίες («Ζη-
τείται εγκέφαλος για ληστεία», «Μπανά-
νες», «Τα πάντα γύρω από το σεξ»), και 
μας ξεναγεί στην εξηντάχρονη παραγω-
γικότατη καριέρα του στο σινεμά, από 
τις κλασικές ταινίες του («Ο νευρικός 
εραστής», «Μανχάταν», «Η Χάνα και οι 
αδελφές της») ως τις πιο πρόσφατες 
(«Μεσάνυχτα στο Παρίσι», «Μια βροχερή 
μέρα στη Νέα Υόρκη»). Παράλληλα μας 
μιλά για τους γάμους του, τους έρωτές 
του και τις διάσημες φιλίες του, για την 
τζαζ μουσική που αγαπά να παίζει, για 
τα βιβλία του και τα θεατρικά του έργα, 
ενώ μαθαίνουμε για τους δαίμονές του, 
τα λάθη και τις επιτυχίες του και για τους 
ανθρώπους που τον σημάδεψαν.

Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο II, 
Ερνέστο Γκεβάρα, γνωστός 
και ως Τσε, εκδ. Κέδρος
 
Ο διακεκριμένος Μεξικανός συγγρα-
φέας, ιστορικός και δημοσιογράφος 
Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο ΙΙ χρειάστηκε 
οκτώ χρόνια εντατικής έρευνας προ-
κειμένου να γράψει τη βιογραφία του 
Τσε Γκεβάρα. Για τη συγγραφή της, 
αξιοποίησε περισσότερες από 1.300 
διαφορετικές πηγές. Μεταξύ αυτών, 
τα προσωπικά ημερολόγια του Τσε 
από την εκστρατεία του στην Αφρι-
κή, καθώς και το ημερολόγιο της 
Βολιβίας. Με πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό και κείμενα του ίδιου του Τσε 
(επιστολές, χειρόγραφες σημειώσεις, 
άρθρα, ποιήματα, ομιλίες, διαλέξεις, 
φράσεις του καταχωρισμένες από 
αξιόπιστους μάρτυρες), αρκετά από 
τα οποία ανέκδοτα, πρόκειται για την 
πληρέστερη βιογραφία του μεγάλου 
κομαντάντε που έχει μέχρι στιγμής 
εκδοθεί. Το έργο έχει μεταφραστεί 
σε περισσότερες από 10 γλώσσες και 
κυκλοφορεί σε περισσότερες από 20 
χώρες.

David Cannadine, Μάργκαρετ 
Θάτσερ – Η ζωή και η κληρο-
νομιά της, εκδ. Παπαδόπουλος
 
Ελάχιστοι σύγχρονοι πολιτικοί έχουν 
αφήσει τόσο έντονο το πολιτικό τους απο-
τύπωμα όσο η Μάργκαρετ Ρόμπερτς, η 
κόρη ενός παντοπώλη από το Γκράνθαμ, 
που έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυ-
πουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και η 
μακροβιότερη Βρετανίδα πρωθυπουργός 
του 20ού αιώνα. Ο ακαδημαϊκός και 
ιστορικός David Cannadine εξιστορεί 
την προσωπική ιστορία και την πολιτική 
σταδιοδρομία μιας άφοβης γυναίκας, 
που κατάφερε να αναδυθεί, να αντισταθεί 
και να λάμψει μέσα σε ένα συντηρητικό 
κονκλάβιο ανδρών παλαιάς κοπής, μιας 
γυναίκας που πρόλαβε να ερωτευτεί 
και να πάρει διαζύγιο από την ιδέα της 
Ενωμένης Ευρώπης, μιας γυναίκας που 
–μπροστά στην απογοητευτική εικόνα του 
κόμματος των Τόρις εν έτει 2020– αποτε-
λεί παράδειγμα σταθερότητας. Με χάρη, 
χιούμορ και ιστορικό βάθος, ο Cannadine 
αναλύει τον αντίκτυπο των επίμαχων 
πολιτικών της, την προσωπική της φήμη 
και την πολιτική της κληρονομιά.
Το βιβλίο περιλαμβάνει χρονολόγιο και 
σύντομες περιγραφές για όλα τα σημα-
ντικά πρόσωπα και γεγονότα της εποχής 
και η ελληνική έκδοση έχει εμπλουτιστεί 
με επίμετρο της συγγραφέως Σώτης 
Τριανταφύλλου.

Αργυρώ Μαντόγλου, Τρι-
κυμίες παθών – Τα νεανικά 
χρόνια του Κοραή στο Άμ-
στερνταμ, εκδ. Κλειδάριθμος
 
Τον Ιούνιο του 1771 ένας νεαρός 
έμπορος αποπλέει με τον βοηθό του 
από το λιμάνι της Σμύρνης με προο-
ρισμό το κοσμοπολίτικο Άμστερνταμ, 
όπου θα αναλάβει τη διεύθυνση ενός 
εμπορικού συνεταιρισμού. Είναι ο 
23χρονος ∆ιαμαντής Κοραής, που 
πέρα από τις εμπορικές δραστηριότη-
τες θέλει απελπισμένα να ξεφύγει από 
τον ζυγό των Τούρκων, να αναπνεύσει 
τον αέρα της ελευθερίας και να καλλι-
εργήσει το πνεύμα του στη «φωτισμέ-
νη» Ευρώπη.
Ο ίδιος αργότερα θα πει: «Η νεότης 
μου εσαλεύετο από τρικυμίας παθών». 
Αυτά τα πάθη περιγράφονται σε τούτη 
τη μυθιστορηματική βιογραφία –μια 
εν πολλοίς άγνωστη αλλά σημαντι-
κή πτυχή της ζωής του Αδαμάντιου 
Κοραή–, η μεταμόρφωσή του από 
συνεσταλμένο Ανατολίτη σε γοητευτικό 
μποέμ κοσμοπολίτη, η έκθεσή του στις 
ριζοσπαστικές ιδέες λίγο πριν από το 
ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστασης, 
η επαφή του με σπουδαίους διανοού-
μενους, το πάθος του για μάθηση και η 
μύησή του στην τέχνη, στον έρωτα και 
στις απολαύσεις, αλλά και ο σκοτεινός 
εαυτός του, που θα αποκαλυφθεί όταν 
φτάσει στα έγκατα της θλίψης και στα 
όρια των αντοχών του.
Οι «Τρικυμίες παθών» είναι ταυ-
τόχρονα το άγνωστο πορτρέτο του 
νεαρού Κοραή, αυτό μιας πολύπλευ-
ρης προσωπικότητας, που βιώνει τη 
σύγκρουση ανάμεσα σε ό,τι του δίνεται 
και ό,τι φιλοδοξεί να γίνει. Με τους 
δισταγμούς, την τόλμη, την ευαισθησία, 
αλλά και το σπινθηροβόλο πνεύμα, 
ιδιότητες που έμελλε να συμβάλουν 
στην κατοπινή εξέλιξη του μεγάλου 
∆ασκάλου του Γένους.

Luke Jerod Kummer, Η Μπλε Περίοδος, εκδ. Κλειδάριθμος
 
Ένα ατμοσφαιρικό μυθιστόρημα για την τραγική ερωτική ιστορία που έφερε τον νεαρό 
Πάμπλο Πικάσο στο χείλος της καταστροφής και ταυτόχρονα άναψε την πρώτη σπίθα της 
δημιουργικής ιδιοφυΐας του. Με φόντο τη Βαρκελώνη και το Παρίσι, το ταξίδι που οδήγησε 
τον διάσημο ζωγράφο στο να εμπνευστεί τα εμβληματικά έργα της Μπλε Περιόδου του.



• Η στρατηγική «From Farm to Fork» 
για βιώσιμα τρόφιμα είναι το κλειδί της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Τα 
ευρωπαϊκά τρόφιμα θα γίνουν από δω 
και πέρα το παγκόσμιο πρότυπο για τη 
βιωσιμότητα.
• Οι Ευρωπαίοι αγρότες και οι ψαράδες 
θα είναι το κλειδί για τη διαχείριση της 
μεταβατικής περιόδου.
• Η στρατηγική αυτή θα ανεβάσει το επί-
πεδο της φιλοδοξίας για τη μείωση και 
τη χρήση των χημικών φυτοφαρμάκων, 
όπως και των λιπασμάτων και αντιβιοτι-
κών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, 
στην κτηνοτροφία και στις ιχθυοκαλλιέρ-
γειες.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει όλα 
εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για την 
ανάδειξη αυτών των μεταρρυθμίσεων 
βασιζόμενη στον διάλογο με τα ενδιαφε-
ρόμενα μέλη και παράλληλα στα επιστη-
μονικά δεδομένα της επικινδυνότητας 
που προέρχονται από τους χημικούς εν-
δοκρινικούς διαταράκτες.
• Η παραπάνω στρατηγική θα συμβάλει 

Ενημέρωση για τη στρατηγική «From Farm 
to Fork» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 ΤΗΣ ΑΜΑΛΊΑΣ Δ. ΚΑΡΑΓΚΟΎΝΗ*
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επιστήμη

επίσης στην «κυκλική οικονομία». Θα 
μειώσει την περιβαλλοντική επίδραση 
που έχει η επεξεργασία των τροφίμων 
και οι τομείς του λιανικού εμπορίου, 
παίρνοντας μέτρα που θα αφορούν τη 
μεταφορά, αποθήκευση, συσκευασία και 
τα απόβλητα των τροφίμων.
• Η στρατηγική «From Farm to Fork» θα 
προωθήσει την προσιτή υγιεινή διατρο-
φή και την κατάλληλη τροφική κατανά-
λωση.
• Η Ε.Ε. θα βοηθήσει τους καταναλωτές 
να επιλέγουν σωστή διατροφή με στόχο 
τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων, 
θα εξερευνήσει νέους τρόπους για την 
ενημέρωση των καταναλωτών, που θα 
αφορούν τις διατροφικές λεπτομέρειες, 
όπως από πού προέρχεται το τρόφιμο, 
ποια η διατροφική του αξία και το περι-
βαλλοντικό του αποτύπωμα.

Ομιλία της επιτρόπου (Στέλλα Κυ-
ριακίδη) για τα βιώσιμα τρόφιμα (31 
Ίανουαρίου 2020)
• Τα βιώσιμα τρόφιμα είναι το μέλλον 

μας και το μέλλον του πλανήτη μας: πε-
ριβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά.
• Το πρότυπο της τρέχουσας παραγωγής 
και κατανάλωσης δεν μπορεί να συνεχι-
στεί. Το 2030 περίπου 10 δισεκατομμύ-
ρια άνθρωποι θα ζουν στη Γη, δηλαδή 5 
φορές περισσότεροι απ’ ό,τι 100 χρόνια 
πριν.
• Τα συστήματα της τρέχουσας παραγω-
γής είναι υπεύθυνα για τις σημαντικές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που 
συμβάλλουν στο παγκόσμιο φαινόμενο 
του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλ-
λαγής.
• Είναι γεγονός ότι η τρέχουσα παραγω-
γή τροφίμων, στο πλαίσιο της επίτευξης 
κοινωνικών στόχων, αφήνει περίπου 36 
εκατομμύρια συνανθρώπους μας οικο-
νομικά ανίκανους να αντιμετωπίσουν από 
μέρα σε μέρα τη διατροφή τους.
• Περίπου ο μισός πληθυσμός της Ε.Ε. εί-
ναι υπέρβαρος, γεγονός που σημαίνει ότι 
δημιουργούνται ασθένειες σχετιζόμενες 
με τη διατροφή, οι οποίες έχουν οικονο-
μικό κόστος στην υγειονομική περίθαλψη.
• Η Ευρώπη επί του παρόντος έχει σε 
απόβλητα το 1/5 των τροφίμων που πα-
ράγει. Οι πολίτες της ζητούν υψηλότερα 
διατροφικά πρότυπα, «πράσινες εγγυή-
σεις», συγχρόνως καλύτερη μεταχείριση 
των ζώων και τα τρόφιμα να είναι οικο-
νομικά προσιτά για όλους.
• Η Ευρώπη θα πρέπει η ηγηθεί στη με-

τάβαση για περισσότερο βιώσιμα διατρο-
φικά συστήματα.
• Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής «From Farm to Fork», την οποία 
έχω την υπευθυνότητα να παρουσιάσω 
την άνοιξη του 2020, θα είναι το κλειδί της 
προσπάθειας. Είναι ένα σημαντικό κομ-
μάτι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφω-
νίας και, αν και ο στόχος είναι η τροφική 
αλυσίδα, η επίδρασή του θα έχει πολύ 
μεγαλύτερες επεκτάσεις.

Προτεραιότητες
• Διατήρηση της ασφάλειας των τροφί-
μων.
• Μείωση της εξάρτησής τους από φυτο-
φάρμακα και λιπάσματα.
• Μείωση της χρήσης των αντιμικρο-
βιακών χημικών στις φάρμες για να 
προστατευτεί η δράση τους στους αν-
θρώπους και στα ζώα στα χρόνια που 
έρχονται.
• Υποστήριξη της τεχνολογίας, καινοτομί-
ας και επιστημονικής έρευνας.
• Καλύτερη ενημέρωση, πληροφόρηση 
και εκπαίδευση των καταναλωτών και 
πιο σαφής επισήμανση των τροφίμων.

*Η Αμαλία Δ. Καραγκούνη είναι ομότιμη 
καθηγήτρια Μικροβιολογίας στο Τμήμα 
Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
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ΟNLINE ΠΡΟΒΟΛΕΣ: 
ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ογδόντα χρόνια μετά τη γερμανική εισβο-
λή στην Αθήνα, στις 27 Απριλίου 1941, το 
θέατρο Σταθμός τιμά τη συλλογική μνήμη 
προβάλλοντας ψηφιακά την παράσταση 
του Μάνου Καρατζογιάννη «Μάρτυρες των 
Αθηνών». Ιστορίες καθημερινών ανθρώ-
πων στην πιο δύσκολη στιγμή της πόλης 
τους: στην Αθήνα της Κατοχής. Η ελπίδα, η 
αγωνία, το γέλιο, τα κλειστά παντζούρια, ο 
θάνατος, το χαμόγελο, η πείνα και ο αγώνας 
για την επιβίωση.
Οnline προβολές: Κυριακή των Βαΐων 25 
Απριλίου, Μ. Δευτέρα 26 & Μ. Τρίτη 27 
Απριλίου, στις 19:00.
Προπώληση: viva.gr

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΣΑΜΑ
Ένα προσωπικό ντοκιμαντέρ, σαν μια επιστο-
λή αγάπης που η 26χρονη Ουάντ απευθύνει 
στη Σάμα, τη μικρή κόρη της, καταγράφοντας 
τις τελευταίες ημέρες των συγκρούσεων στο 
Χαλέπι της Συρίας. Η Ουάντ ζει στο Χαλέπι 
με τον Χάμζα, τον πατέρα της Σάμα, που 
είναι γιατρός στο τελευταίο νοσοκομείο που 
απέμεινε στην πόλη. Περικυκλωμένοι από 
παντού, καθημερινά υφίστανται τους βομβαρ-
δισμούς του συριακού καθεστώτος και της 
ρωσικής αεροπορίας. Με τον φόβο ότι μπορεί 
να σκοτωθούν ανά πάσα στιγμή, η Ουάντ 
δημιουργεί ένα κινηματογραφημένο μήνυμα 
προς τη μόλις ενός έτους κόρη της, για να της 
εξηγήσει ποιοι είναι οι γονείς της.
Για δύο προβολές: 24 & 25 Απριλίου, στις 
20:00.
Εισιτήρια αποκλειστικά στο viva.gr.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ
Το τρίτο μέρος του ανατρεπτικού κύκλου 
τραγουδιών «Ο Μεγάλος Αιρετικός» του συν-
θέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου, εμπνευσμέ-
νο από την ανυπότακτη, αντισυμβατική και 
επαναστατική παγκόσμια ποίηση, παρουσι-
άζεται από το Ελληνικό Σχέδιο και τη Στέγη 
του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube Channel 
του Ιδρύματος Ωνάση τη Μ. Τετάρτη 28 
Απριλίου στις 21:00, χωρίς αντίτιμο ή χρονικό 
περιορισμό.
Αριστοφάνης, Βιγιόν, Εμπειρίκος, Καβά-
φης, Κοροπούλης, Λαπαθιώτης, Λεοντά-
ρης, Μπρεχτ, Τζον Ντον, Παλαμάς, Ρίλκε, 
Σαχλίκης είναι μερικοί από τους ποιητές που 
ο συνθέτης μελοποιεί, αναδεικνύοντας άγνω-
στες πτυχές της τέχνης τους και φωτίζοντας 
τον αιρετικό τους εαυτό.

ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
ELECTRIC SOLO
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης επιστρέφει στην κεντρική 

σκηνή του Gazarte, για μια ξεχωριστή live-
streaming συναυλία, που θα μεταδοθεί ζωντα-

νά σε κάθε άκρη του κόσμου, το Σάββατο 24 Απριλίου 
στις 21:00 ώρα Ελλάδος. Σε ένα solo πρόγραμμα, ειδι-
κά διαμορφωμένο γι’ αυτή τη βραδιά, ο αγαπημένος 
τραγουδοποιός εμφανίζεται έτοιμος να μοιραστεί νέες 
ιστορίες. Μόνος επί σκηνής, ταυτόχρονα όμως μαζί με 
όλους και όλες μας, αντανακλά τα όνειρα και τις πραγ-
ματικότητες της εποχής και της ζωής μας.



Το πρόγραμμα προσκαλεί 
τους μαθητές να μας δείξουν 
πώς βλέπουν την Αθήνα 
και να φωτογραφίσουν 
τα αγαπημένα τους μέρη. 
Είναι ένα πάρκο; Μια πλατεία; 
Ένας δρόμος; Μια γωνιά 
όπου βρίσκονται με την παρέα 
τους; Ένα παγκάκι ή ένα άγαλμα; 
Ένα σημείο με θέα 
που τους κάνει να σταματούν 
κάθε φορά; Ένα γκράφιτι 
που τους κάνει να ονειρεύονται; 
Ένα παλιό νεοκλασικό;
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δήμου 
Αθηναίων «Το παιδί, η πόλη και τα 
μνημεία» διοργανώνει διαγωνισμό 
φωτογραφίας στην πλατφόρμα 

Instagram για τους μαθητές των σχολείων του 
Δήμου της Αθήνας. Με στόχο να καλλιεργηθεί 
ο σεβασμός προς τον δημόσιο χώρο και τα 
μνημεία αλλά και να έρθουμε σε επαφή με 
τους εφήβους μέσα από διαφορετικά κανάλια 
επικοινωνίας, κινητοποιούμε τους μαθητές 
να βγουν έξω από τα εφηβικά τους δωμάτια, 
να αφουγκραστούν ξανά την πόλη τους και να 
εκφραστούν δημιουργικά, αποτυπώνοντας 
στιγμιότυπα της πόλης-μικρές ψηφίδες σε 
φωτογραφίες.
Το πρόγραμμα προσκαλεί τους μαθητές 
να μας δείξουν πώς βλέπουν την Αθήνα 
και να φωτογραφίσουν τα αγαπημένα τους 
μέρη. Είναι ένα πάρκο; Μια πλατεία; Ένας 
δρόμος; Μια γωνιά όπου βρίσκονται με την 
παρέα τους; Ένα παγκάκι ή ένα άγαλμα; Ένα 
σημείο με θέα που τους κάνει να σταματούν 
κάθε φορά; Ένα γκράφιτι που τους κάνει να 
ονειρεύονται; Ένα παλιό νεοκλασικό;
Οι έφηβοι ενθαρρύνονται να κοιτάξουν 
προσεκτικά την πόλη τους και όλες τις γωνιές 
της και αυθόρμητα να στρέψουν την προσοχή 
τους στα μέρη που τους δένουν με αυτήν. 
Απαντώντας στην ερώτηση «ποιο είναι το 
δικό σου μέρος της Αθήνας;», φωτογραφικά, 
μοιράζονται μαζί μας τη δική τους πόλη, 
όπως τη βλέπουν και τη βιώνουν μέσα από 
την καθημερινότητά τους, καλλιεργώντας 
ταυτόχρονα τη σχέση τους με τον δημόσιο 
χώρο και τα μνημεία.

Ο διαγωνισμός λήγει στις 10 Μαΐου 2021. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορεί κάποιος να 
μπει στο https://kids4thecity.gr/i-athina-mou/. 
Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν 
τον Μάιο, στο πλαίσιο της διαδικτυακής 
γιορτής λήξης του προγράμματος, με την 
οποία ολοκληρώνονται κάθε χρόνο οι δράσεις 
του προγράμματος.
To «Παιδί, η πόλη και τα μνημεία» είναι 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δήμου 
Αθηναίων που υλοποιείται από την 
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία 
με το υπουργείο Παιδείας (Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας) και με την ενεργό 
συμμετοχή της Ανώτατης Σχολής Καλών 
Τεχνών. Το πρόγραμμα διανύει την τέταρτη 
συνεχόμενη χρονιά εφαρμογής του. Έως 
τώρα συμμετείχαν σε αυτό συνολικά 51 
σχολεία, 451 εκπαιδευτικοί και 4.629 μαθητές. 
Έχει ως στόχο να καλλιεργήσει τον σεβασμό 
στον δημόσιο χώρο και κυρίως τον σεβασμό 
των μνημείων, δηλαδή της μνήμης της 
πόλης των Αθηνών. Με σύνθημα «Γιατί η 
πόλη είναι μνήμη και πολιτισμός» αγωνίζεται 
να δημιουργήσει ενεργούς πολίτες (active 
citizens) που να αγαπούν και να φροντίζουν 
την πόλη και τα μνημεία της, διατηρώντας 
έτσι ζωντανή την ιστορία της. Η συμμετοχή 
στο πρόγραμμα είναι εντελώς δωρεάν για τα 
σχολεία και τους εκπαιδευτικούς της Αθήνας. 
Παρέχονται επίσης επιμορφωτικά σεμινάρια, 
ομιλίες, επισκέψεις συντηρητών στα σχολεία, 
βοηθητικά εγχειρίδια, ξεναγήσεις, βιβλία 
και μετακινήσεις στους συμμετέχοντες. Στις 

συνεργασίες του περιλαμβάνονται επίσης 
το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, η 
Monumenta (Εταιρεία για την Προστασία της 
Φυσικής και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς), 
η Εθνική Πινακοθήκη και Γλυπτοθήκη και το 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.

Η Αθήνα μου
Διαγωνισμός φωτογραφίας Instagram 

για τις μαθήτριες και τους μαθητές των γυμνασίων 
και των λυκείων της Αθήνας.

INFO
Website: www.kids4thecity.gr
Facebook: https://www.
facebook.com/kids4thecity
Email: info@kids4thecity.gr



Ο David Bowie 
είναι λίγο ως πολύ 
μια καθημερινή πηγή 
έμπνευσης. 
Κι αυτό γιατί ήταν 
ένας καλλιτέχνης 
που δεν σταμάτησε 
ποτέ να αμφισβητεί 
τον ίδιο του τον εαυτό, 
να ανακαλύπτει νέα 
πρόσωπα μέσα του, 
να πειραματίζεται. 
Σε όλα τα επίπεδα. 
Στη μουσική, 
στον ήχο, στον στίχο, 
στην εικόνα του, 
στη σεξουαλικότητά 
του. Όλα.
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Γιώργος Μπίλιος

«Όσο δημιουργείς, 
υπάρχεις»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Τ
ο νέο single του Γιώργου Μπί-
λιου με τίτλο «Έχω μια αγάπη για 
σένα» είναι μία μελαγχολική μπα-
λάντα που, παρά τον τρυφερό χα-
ρακτήρα ενός ερωτικού τραγου-

διού, «σφάζει» με το γάντι, ακροβατώντας 
μεταξύ βορειοευρωπαϊκής τραγουδοποιίας 
και ελληνικού ψυχισμού.

Τι σημαίνει για έναν μουσικό η αποχή από 
συναυλίες και επαφή με το κοινό από πέ-
ρυσι μέχρι φέτος;
Συναισθηματική ανεπάρκεια. Η μουσική 
προϋποθέτει το μοίρασμα σε προσωπικό ε-
πίπεδο, και όταν αυτό δεν γίνεται με αυτόν 
τον τρόπο, είναι μισή χαρά. Γιατί καλό είναι 
και το βίντεο, καλό και το Spotify, αλλά δεν 
έχει vibes. Σταματά η αμεσότητα της επικοι-
νωνίας.

Έχετε μια πορεία τόσο ως τραγουδοποιός 
όσο και ως τραγουδιστής σε σχήματα. Σαν 
να μη θέλετε να μείνετε λεπτό εκτός δρά-
σης.
Νομίζω ότι κάθε καλλιτέχνης, όταν παύει να 
δημιουργεί, σταματά να αναπνέει. Όσο δη-
μιουργείς, υπάρχεις. Κατ’ αυτή την έννοια, 
λοιπόν, είμαι χαρούμενος που είμαι ακόμα 
ζωντανός.

Είστε ο τραγουδιστής στην ελληνική 
tribute band του David Bowie. Τι είναι για 
σας ο Bowie;
Να σας διορθώσω εδώ, είμαι ο εμπνευστής 
της πολυσυλλεκτικής μπάντας Heroes που 
κάνει αφιέρωμα στον David Bowie. Ναι, 
είμαι ένας εκ των τραγουδιστών, αλλά εί-
μαστε πολλοί. Ο David Bowie είναι λίγο ως 
πολύ μια καθημερινή πηγή έμπνευσης. Κι 
αυτό γιατί ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν 
σταμάτησε ποτέ να αμφισβητεί τον ίδιο του 
τον εαυτό, να ανακαλύπτει νέα πρόσωπα 
μέσα του, να πειραματίζεται. Σε όλα τα ε-
πίπεδα. Στη μουσική, στον ήχο, στον στίχο, 
στην εικόνα του, στη σεξουαλικότητά του. 
Όλα.

Πότε ανακαλύψατε ότι θέλετε να ασχολη-
θείτε με τη μουσική;
Επαγγελματικά αποφάσισα ότι θέλω να α-
σχοληθώ στις αρχές του 2000, όμως το μι-
κρόβιο το είχα από πιτσιρικάς, από τότε που 
θυμάμαι τον εαυτό μου με την οικογένειά 
μου να τραγουδώ. Πάντα είχα την κλίση. 
Αλλά ένα καλοκαίρι εκεί γύρω στο ’97 ήταν 
που έγινε το κλικ.

Τι σχεδιάζετε να κάνετε όταν περάσει η 
πανδημία;
Ταξίδια δίχως αύριο. Χωρίς προορισμούς, 
εισιτήρια και επιστροφή. Βλέπω ταινίες και 
σταματώ να παρακολουθώ την πλοκή. Αφή-

νομαι μόνο και μόνο στη φωτογραφία. Οι α-
ναμνήσεις μου τελειώνουν. Θέλω refill.

Σας αφήνει κάτι θετικό η περιπέτεια αυτή; 
Κάποια διαπίστωση που κάνατε στη διάρ-
κειά της;
Την πρώτη καραντίνα τη βίωσα πιο έντονα 
και συναισθηματικά, αλλά και δημιουργικά. 
Ήταν πρωτόγνωρο. Ήρθα σε μεγαλύτερη 

επαφή με τον εσωτερικό μου εαυτό και με 
πολύ δικούς μου ανθρώπους. Νοιάζομαι 
περισσότερο γι’ αυτούς τώρα. Όμως, όσο 
περισσότερο περνάει ο καιρός, τόσο περισ-
σότερο θυμώνω, γιατί μερικοί πιστεύουν ότι 
η πανδημία είναι μια ευκαιρία για να επανα-
διαπραγματευτούμε τις βασικές μας αξίες. 
Με βασικότερη αυτών την ελευθερία. Αυτό 
με θλίβει.



Με το μήνυμα #Put a period 
to bad periods η CSL Behring 
δείχνει πως τα νεαρά κορίτσια 
και οι γυναίκες με έντονη 
ροή περιόδου μπορούν να 
βάλουν, σε συνεργασία με 
τον ιατρό τους, μια τελεία στη 
μηνιαία τους ενόχληση από το 
σύμπτωμα αυτό και να ζουν την 
κάθε μέρα χωρίς περιορισμούς.
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Καμπάνια ευαισθητοποίησης 
από τη CSL Behring 

για τη νόσο Von Willebrand

Τ
ις «δύσκολες μέρες» του μήνα 
μένεις σπίτι, απουσιάζοντας από 
το σχολείο, το πανεπιστήμιο ή τη 
δουλειά σου; Η ροή της περιόδου 
σου είναι τόσο έντονη, που ο φόβος 

για κάποιο «ατύχημα» σε κρατά μακριά από 
αυτά που αγαπάς; Μίλησε με τον ιατρό σου και 
ενημερώσου για τη νόσο Von Willebrand.
Η CSL Behring παρουσιάζει μια νέα καμπάνια 
ευαισθητοποίησης του κοινού για τη νόσο Von 
Willebrand, η οποία ξεκινά από τον Απρίλιο 
του 2021. Ο σκοπός της καμπάνιας είναι η 
ενημέρωση για τη συσχέτιση της νόσου Von 

Willebrand με την έντονη μηνορραγία, ένα 
σύμπτωμα που ταλαιπωρεί πολλές γυναίκες 
παγκοσμίως, επηρεάζοντας σημαντικά την 
καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους.
Η νόσος Von Willebrand (Von Willebrand 
disease – VWD) περιγράφεται ως η πιο συχνή 
κληρονομική αιμορραγική διαταραχή και 
εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάζει έως και το 
1% του παγκόσμιου πληθυσμού. Έως και 24% 
των γυναικών με έντονους πόνους περιόδου 
και μεγάλης διάρκειας αιμορραγία ενδέχεται 
να πάσχουν από τη νόσο Von Willebrand. 
Η CSL Behring δημιούργησε την καμπάνια 

#Put a period to bad periods προκειμένου να 
ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες στην Ελλάδα 
για τη συσχέτιση της σοβαρής μηνορραγίας 
με τη νόσο αυτή και να τις παροτρύνει να 
συμβουλευτούν σχετικά τον ιατρό τους. Η 
καμπάνια τελεί υπό την αιγίδα του Συλλόγου 
Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών.
Οι δράσεις που έχουν επιλεγεί για να 
πλαισιώσουν την καμπάνια δίνουν στο κοινό 
την ευκαιρία της διάδρασης και «προκαλούν» 
την ενεργή συμμετοχή, την ευαισθητοποίηση 
και την ενημέρωση για τη νόσο Von 
Willebrand. Η προβολή της θα ξεκινήσει από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ενέργειες 
σε Instagram, Facebook και YouTube, 
που στόχο έχουν να δώσουν στο κοινό την 
ευκαιρία να ανακαλύψει περισσότερα για την 
καμπάνια και να αναπαραγάγει το μήνυμά της.
Με το μήνυμα #Put a period to bad periods, η 
CSL Behring δείχνει πως τα νεαρά κορίτσια 
και οι γυναίκες με έντονη ροή περιόδου 
μπορούν να βάλουν, σε συνεργασία με 
τον ιατρό τους, μια τελεία στη μηνιαία τους 
ενόχληση από το σύμπτωμα αυτό και να ζουν 
την κάθε μέρα χωρίς περιορισμούς.
H Μαριάννα Κωνσταντινίδη, γενική 
διευθύντρια της CSL Behring στην Ελλάδα, 
δηλώνει: «H CSL Behring είναι παγκόσμιος 
ηγέτης σε καινοτόμες θεραπείες για την 
αντιμετώπιση συγγενών αιμορραγικών 
διαταραχών. Η επιστημονική εξειδίκευσή 
μας στις αιμορραγικές διαταραχές και η 
συνεχής επένδυση της CSL στην έρευνα και 
την ανάπτυξη συνοδεύουν τη μακροχρόνια 
δέσμευσή μας προς την κοινότητα των 
ασθενών με νόσο Von Willebrand, 
καθιστώντας μας σταθερούς συμμάχους στην 
επιθυμία τους για μια ζωή ελεύθερη από 
άγχος και περιορισμούς».
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε 
τα κανάλια της καμπάνιας «Νόσος Von 
Willebrand» σε Instagram και Facebook.



 

Πότε δεν πρέπει να τρως 
κουρκουμά

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

ΕΥΕΞΙΑΤης Χριστίνας Μαυρίδου
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τα συμπληρώματα διατροφής με κουρκούμη πρέ-
πει να λαμβάνονται σε συγκεκριμένες δοσολογίες. 

Είναι μάλιστα γνωστό ότι η κουρκουμίνη έχει χαμηλή 
απορροφησιμότητα (βιοδιαθεσιμότητα) και χρειάζεται αρ-
κετή ποσότητα για να απορροφηθεί.
Παρ’ όλα αυτά, ο κουρκουμάς μπορεί να έχει και αρνητικά 
επακόλουθα για την υγεία σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

1) Αν παίρνεις αντιπηκτικά: Αραίωση 
του αίματος
Σύμφωνα με τα εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, η κουρκού-
μη μπορεί να επιβραδύνει την πήξη του αίματος, οπότε 
απόφυγε τον συνδυασμό κουρκούμης με αντιπηκτικά ή 
αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα. Αν λαμβάνεις αγωγή για 
την αραίωση του αίματος, συμβουλέψου τον γιατρό σου 
προτού καταναλώσεις τρόφιμα με κουρκούμη ή συμπλη-
ρώματα με κουρκουμίνη. Εφόσον η κουρκούμη μπορεί να 
επιβραδύνει την πήξη του αίματος, απόφυγέ την αν λαμ-
βάνεις και συμπληρώματα βοτάνων που επιβραδύνουν 
την πήξη. Αν σκοπεύεις να κάνεις κάποιο χειρουργείο, 
απόφυγε τη λήψη κουρκούμης οποιασδήποτε μορφής 
τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την επέμβαση.

2) Αν έχεις διαβήτη
Ο κουρκουμάς μπορεί να μειώσει τα επίπεδα σακχάρου 
στο αίμα, οπότε απόφυγε την κουρκούμη αν λαμβάνεις 
αντιδιαβητική αγωγή.

3) Αν έχεις πρόβλημα με τη χολή σου
Αν έχεις πρόβλημα με τη χοληδόχο κύστη σου, αν έχεις 
πέτρες στη χολή, η κουρκούμη μπορεί να επιδεινώσει την 
κατάσταση, οπότε απόφυγέ την.

4) Αν έχεις στομαχικές διαταραχές
Η παρεμπόδιση των αντιοξειδωτικών φαρμάκων είναι 
μια πιθανή παρενέργεια της κουρκούμης, σύμφωνα με το 
Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ. Η κουρ-
κούμη μπορεί να προκαλέσει αυξημένα οξέα στομάχου, 
ειδικά αν ληφθεί σε συνδυασμό με αντιόξινα φάρμακα. 
Αν και η έρευνα δείχνει ότι η κουρκούμη μπορεί να εί-
ναι αποτελεσματική ως θεραπεία για τον στομαχόπονο, 
εντούτοις μπορεί να επιδεινώσει τη γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση.

5) Αν είσαι έγκυος
Η κουρκούμη θα πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης, μια και μπορεί να προκαλέσει συσπά-
σεις της μήτρας. Η ίδια οδηγία δίνεται και στη διάρκεια της 
γαλουχίας.
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