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Γ. Κύρτσος 
Ο Μητσοτάκης στο 
«μικροσκόπιο» του 
Ευρωκοινοβουλίου

σελ. 4-7

Πολιτική 
ΑΠΘ: Έξοδος 
κινδύνου για την 
πανεπιστημιακή 
αστυνομία

Κοινωνία 
Γρίφος  
η θέρμανση  
τον χειμώνα

σελ. 8-9 σελ. 13

ORIBU ARTS 

Το ελληνικό brand που 
φέρνει πραγματικά 
έργα τέχνης στην 

ντουλάπα μας 

ΠΑΙΔΙ

Πώς μπορούμε να 
βοηθήσουμε το παιδί  
να αποκτήσει 
αυτοεκτίμηση και 
αυτοπεποίθηση;

σελ. 35 σελ. 25 σελ. 17-30

l ΚΡΊΣΊΜΕΣ ΟΊ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΊΤΑΛΊΑ
l Η ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΊΑ, ΤΏΡΑ, ΠΊΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑ ΔΕΞΊΑ

l ΠΡΟΣ ΝΕΕΣ ΔΟΚΊΜΑΣΊΕΣ ΓΊΑ ΕΥΡΏΖΏΝΗ, ΕΛΛΑΔΑ 
σελ. 10-12

ΜΕΤΑ-ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ

σελ. 27

ΥΓΕΙΑ 
Καρδιολογικά  
προβλήματα

Πώς θα τα 
προλάβουμε

Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΠΕΙΛΗ



02 περιεχόμενα

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 637η
25//09//22

FREE SUNDAΥ
ΕΚΔΌΤΗΣ:  

ΧΡΗΣΤΌΣ ΚΥΡΤΣΌΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΌΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΌΣ ΚΥΡΤΣΌΣ
marketing@freesunday.gr  

210-6754430

ΦΩΤΌΓΡΑΦΙΕΣ 
Εurokinissi

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΔΙΚΤΥΌΥ ΔΙΑΝΌΜΗΣ
www.kyrtsos.group  

dianomi@freesunday.gr,  
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙΔΌΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210-6754430,  

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΚΌΥΤΌΥΡΙΝΗΣ Ό.Ε.,
NEWS PRESS HOLD
Διανέμεται Δωρεάν
www.freesunday.gr

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

4-7 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ  
Ο Μητσοτάκης στο «μικροσκόπιο» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8-9 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Όταν 
αστυνομία και αντιεξουσιαστές συμ-
φωνούν ότι έγινε προβοκάτσια στο 
ΑΠΘ
10-12 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Με-
τα-λαϊκισμός: Η νέα πολιτική απειλή
13 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γρίφος η θέρμαν-
ση τον χειμώνα
14-15 // ΕΥΡΩΠΗ Η Βουλγαρία ψη-
φίζει ρωσικό ή δυτικό φυσικό αέριο
16 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι κερδισμένοι και 
οι... χαμένοι των επιδοτήσεων
17 // ΚΟΣΜΟΣ Πόλεμος στον Καύ-
κασο
18 // ΑΠΟΨΗ Γιατί ο Ερντογάν υβρί-
ζει καθημερινά την Ελλάδα και τον 
πρωθυπουργό
19 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Φθηνά (;) στεγαστι-
κά δάνεια για νέους
20-22 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Μη-
τσοτάκης: Ένας λαϊκιστής με κοστούμι
24 // ΔΙΑΤΡΟΦΗ Βελτιώνοντας τις 
διατροφικές συνήθειες των παιδιών 
στο σχολείο και στο σπίτι

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

25 // ΠΑΙΔΙ Πώς μπορούμε να βοηθή-
σουμε το παιδί να αποκτήσει αυτοεκτί-
μηση και αυτοπεποίθηση;
26 // ΥΓΕΙΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις 
για τις νέες αναμνηστικές δόσεις εμβο-
λίων έναντι του κορονοϊού
27 // ΥΓΕΙΑ Καρδιολογικά προβλήμα-
τα: Πώς θα τα προλάβουμε

FREE TIME
31 // ATZENTA Τα πολιτιστικά δρώμε-
να της εβδομάδας
32 // ΣΙΝΕΜΑ Τι θα δούμε στις κινημα-
τογραφικές αίθουσες
33 // ΘΕΑΤΡΟ Είδαμε την παράσταση 
«Προμηθέας Δεσμώτης» του Αισχύλου
34 // ΒΙΒΛΙΟ Τα εκδοτικά νέα του Σε-
πτεμβρίου
35 // ΓΥΝΑΙΚΑ Oribu Arts: Το ελληνικό 
brand που φέρνει πραγματικά έργα 
τέχνης στην ντουλάπα μας
37 // ΘΕΑΤΡΟ Είδαμε την παράσταση 
«Το όνειρο ενός γελοίου»
38 // ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Η Κλιματική Αλ-
λαγή και Εγώ»
39 // ΕΥΕΞΙΑ Σάκος νερού – Η νέα 
τάση του fitness!

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπά-
θειες μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ια-
τρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες εξελίξεις 
της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη χειρουρ-
γική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύ-
λιου Δίσκου.
 Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική 
διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και 
αναισθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θερα-
πευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή. 
Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθήσεις 
όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυ-
χενικό σύνδρομο. 

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





Τ
ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχο-
λείται τους τελευταίους μήνες ο-
λοένα περισσότερο με την πολι-
τική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. 
Ζητήματα όπως ο περιορισμός της 
ελευθερίας των ΜΜΕ, οι διώξεις 

σε βάρος Τουλουπάκη, Βαξεβάνη και Παπαδάκου, 
πολιτικές παρεμβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης 
και πάνω από όλα οι παρακολουθήσεις Ανδρουλάκη 
και Κουκάκη έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον των ευ-
ρωβουλευτών και προκαλούν έντονες αντιδράσεις.
 
Το πολιτικό περιβάλλον
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μίλησε στην ολο-
μέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρα-
σβούργο, τον Ιούλιο του 2022, αλλά δεν μπόρεσε να 
απαντήσει στα ερωτήματα των εκπροσώπων των πε-
ρισσότερων πολιτικών ομάδων, για παραβιάσεις των 
κανόνων του κράτους Δικαίου. 
Αρνητική για την κυβέρνηση ήταν και η ολομέλεια 
του Σεπτεμβρίου, η οποία ασχολήθηκε με τις υπο-
κλοπές στην Ελλάδα και έδωσε ιδιαίτερη έμ-
φαση στην παρακολούθηση του Νίκου Αν-
δρουλάκη, προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ και μέλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 
Η Ελλάδα δεν είναι η πρώτη 
χώρα στην οποία καταγγέλ-
θηκαν παρακολουθήσεις με 
πρωτοβουλία της κυβέρνη-
σης. Έχουν προηγηθεί η 
Ισπανία, όπου η σοσια-
λιστική κυβέρνηση πα-
ρακολουθούσε Κατα-
λανούς που υποστηρί-
ζουν την απόσχιση από 
την Ισπανία, και η Πο-
λωνία και η Ουγγαρία 
όπου οι σκληρές δεξι-
όστροφες κυβερνήσεις, 
με έντονα καθεστωτικά 
χαρακτηριστικά, παρα-
κολουθούσαν πολιτικούς 
και δημοσιογράφους του 
χώρου της αντιπολίτευσης. 
Οι περισσότεροι ευρωβου-
λευτές αντιλαμβάνονται ότι 
το πρόβλημα, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά τη χρήση κακόβουλου λο-
γισμικού και εξαιρετικά αναπτυγ-
μένης και ακριβής τεχνολογίας για τις 
παρακολουθήσεις, έχει ευρωπαϊκή διά-
σταση. Ενοχλούνται όμως από τις προσπά-
θειες των κυβερνήσεων, ιδιαίτερα της Πολωνίας 
και της Ουγγαρίας, να αποφύγουν να δώσουν τις α-
ναγκαίες εξηγήσεις. Κάτι που, σε σχέση με τις κα-
ταγγελίες, θεωρείται από πολιτική άποψη ομολο-
γία ενοχής και εκδήλωση πρόθεσης να συνεχιστεί 
η ίδια πολιτική. 
Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που 
ασχολήθηκε με το σκάνδαλο των υποκλοπών στην 
Ελλάδα, ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία ψήφισμα 
στο οποίο επισημαίνεται ότι η Ουγγαρία δεν είναι 

Ο ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ 
ΣΤΟ «ΡΆΝΤΆΡ» 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΆΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ  
 ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι εξηγήσεις για τις 
παρακολουθήσεις 
κρίνονται ανεπαρκείς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ολοένα πιο αφιλόξενο για τον 
Μητσοτάκη και τις ανελεύθερες 
επιλογές του

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

πλέον «πραγματική Δημοκρατία». 
Το ψήφισμα αυτό δείχνει τη σκλήρυνση της στά-
σης της ευρύτατης πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε ζητήματα παραβίασης των κανό-
νων του κράτους Δικαίου. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι 
εάν δεν αλλάξει στάση και κυρίως πολιτική η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη, οι αντιδράσεις σε βάρος της 
και οι παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
θα κλιμακωθούν. 
Η αντιπαράθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
με το καθεστώς Όρμπαν ξεκίνησε το 2018, όταν κρί-
θηκε ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Ουγγαρίας 
οδηγεί σε κατάφωρη παραβίαση των ευρωπαϊκών 
αξιών. Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών κίνησε 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες σε βάρος της Ουγ-
γαρίας με βάση το άρθρο 7 της Συνθήκης, διαπιστώ-
νοντας διαφθορά, αδιαφανή τρόπο διαχείρισης δη-
μόσιων συμβάσεων και έλλειψη σεβασμού του κρά-
τους Δικαίου. 
Οι παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
δεν άλλαξαν τον συσχετισμό των πολιτικών δυνά-

μεων στο εσωτερικό της Ουγγαρίας, εφόσον 
ο Όρμπαν επικράτησε και στις τελευταίες 

βουλευτικές εκλογές με το εντυπωσιακό 
ποσοστό 53%.

Δημιούργησαν, όμως, με το πέρα-
σμα του χρόνου, σοβαρό οικο-

νομικό πρόβλημα στην Ουγ-
γαρία, εφόσον με αποφάσεις 

των ευρωπαϊκών θεσμών 
συνδέθηκε ο σεβασμός 
των δημοκρατικών κανό-
νων και της διαφάνειας 
με τη χρηματοδότηση 
της οικονομίας της 
Ουγγαρίας με ευρω-
παϊκά κονδύλια. Δεν 
έχει εγκριθεί ακόμη το 
σχέδιο ανάκαμψης της 
Ουγγαρίας και τα 5,8 
δισεκατομμύρια που θα 
χρηματοδοτηθούν από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Α-
νάκαμψης, ενώ καθυστε-

ρεί και η εκταμίευση κον-
δυλίων στα πλαίσια της πο-

λιτικής συνοχής της Ε.Ε.
 

Το ελληνικό 
Predatorgate 

Στην ολομέλεια, όλοι οι ευρωβουλευ-
τές έλαβαν σύνοψη της υπόθεσης των πα-

ρακολουθήσεων, την οποία έκαναν οι ειδικοί 
της υπηρεσίας ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου (EPRS). 
Η ενημέρωση που προετοιμάζει αυτή η υπηρεσία 
σε διάφορα θέματα θέτει το πλαίσιο του προβλημα-
τισμού των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και το βοηθά να παίρνει αποφάσεις έχοντας τις βα-
σικές γνώσεις για κάθε θέμα ξεχωριστά. 
Ο τίτλος της σύνοψης της υπηρεσίας ερευνών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προετοιμάζει για το πε-
ριεχόμενο: «Το ελληνικό Predatorgate. Το τελευ-
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ταίο κεφάλαιο στο ευρωπαϊκό σκάνδαλο spyware;».
Η υπόθεση της παρακολούθησης του Θανάση Κου-
κάκη συνοψίζεται ως εξής:
«Αφού επιβεβαιώθηκε η υποκλοπή από το ερευνη-
τικό εργαστήριο Citizen’s lab, η ερευνητική ειδησε-
ογραφική ομάδα του Inside Story δημοσίευσε, στις 
11 Απριλίου 2022, ότι το κινητό τηλέφωνο του οι-
κονομικού συντάκτη Θανάση Κουκάκη είχε μολυν-
θεί με το Predator. Τέσσερις μέρες αργότερα, η ε-
ρευνητική-δημοσιογραφική ομάδα του Reporters 
United αποκάλυψε ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληρο-
φοριών είχε επίσης υποκλέψει τις επικοινωνίες του 
Κουκάκη από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο του 2020 
για λόγους εθνικής ασφαλείας, ύστερα από εξουσι-
οδότηση της αρμόδιας εισαγγελέως Βασιλικής Βλά-
χου. Παρά το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι τεκμη-
ρίωσαν επαφές μεταξύ των εταιρειών που εμπορεύ-
ονται spyware και υψηλά ιστάμενων κυβερνητικών 
αξιωματούχων, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας απάλ-
λαξε στην έρευνα που έκανε την κυβέρνηση από ο-
ποιεσδήποτε ευθύνες. Σε κεκλεισμένων των θυρών 
ακρόαση στις 29 Ιουλίου, ο διοικητής της ΕΥΠ Πα-
ναγιώτης Κοντολέων, επιβεβαίωσε, σύμφωνα με 
πληροφορίες, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφά-
νειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ότι η ΕΥΠ πα-
ρακολουθούσε τον Κουκάκη».
Η παρουσίαση της υπηρεσίας ερευνών του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου συνεχίζει ως εξής: 
«Το σκάνδαλο τράβηξε την προσοχή σε εθνικό επί-
πεδο όταν ο αρχηγός του αντιπολιτευόμενου ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, Νίκος Ανδρουλάκης (Σοσιαλιστές), δη-
μοσίευσε τον Ιούλιο του 2022 ότι είχε υποβάλει 
μήνυση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επειδή 
είχε γίνει προσπάθεια στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 να 
παγιδευτεί το τηλέφωνό του με Predator. Η αποκά-
λυψη ήρθε λίγες μέρες μετά, αφού η Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας είχε απαλλάξει την κυβέρνηση μετά 
από την έρευνα που έκανε, από όλες τις κατηγορίες 
για την παρακολούθηση Κουκάκη. Έρευνα της Ελ-
ληνικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ε-
πικοινωνιών (ΑΔΑΕ) στον πάροχο του Ανδρουλάκη 
αποκάλυψε ότι οι ηλεκτρονικές του επικοινωνίες 
παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ με επίσημη ε-
ξουσιοδότηση της αρμόδιας εισαγγελικής λειτουρ-
γού, Βλάχου. Υπέγραψε την εξουσιοδότηση τον Σε-
πτέμβριο του 2021. Χρονική περίοδο που, σύμφωνα 
με αναφορές, συμπίπτει με την προσπάθεια παγί-
δευσης του κινητού τηλεφώνου του με Predator 
spyware».
Αναφέρεται επίσης η προσπάθεια να αποδοθεί η 
παρακολούθηση Ανδρουλάκη σε αίτημα της Ου-
κρανίας και της Αρμενίας, «πληροφορία» που δια-
ψεύστηκε επίσημα από τις κυβερνήσεις των χωρών 
αυτών.
 
Σκληρό «κατηγορώ»
Η υπηρεσία ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου συνοψίζει τα σκοτεινά σημεία του σκανδάλου 
των παρακολουθήσεων σε ό,τι αφορά την κυβέρ-
νηση.
Επισημαίνει ότι «στις 8 Αυγούστου 2022, ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι 

η ΕΥΠ παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη, 
αλλά παρά το γεγονός ότι είναι υπεύθυνος για την 
επίβλεψη της ΕΥΠ, αρνήθηκε ότι είχε γνώση αυτής 
της επιχείρησης και επέμεινε στη νομιμότητά του».
Κατά την άποψη των ερευνητών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου 
που προωθεί ο Μητσοτάκης για να ενισχύσει τις 
εγγυήσεις σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις «δεν 
προωθεί τη διαφάνεια σε όλους τους τομείς, εφόσον 
διατηρεί σε ισχύ την πρόβλεψη του Μαρτίου 2021 
που εμποδίζει την ΑΔΑΕ να πληροφορεί, εκ των υ-
στέρων, στόχους παρακολουθήσεων και τα μέτρα 
που πάρθηκαν σε βάρος τους για λόγους εθνικής 
ασφαλείας, όπως στην περίπτωση του Κουκάκη. Ο 
πρόεδρος της ΑΔΑΕ και δύο συνεργάτες του θεω-
ρούν ότι η πρόβλεψη, που εισήχθη τον Μάρτιο του 
2021 από το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία, πα-
ραβιάζει τα κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα δικαι-
ώματα για την προστασία της εμπιστευτικότητας 
και της ιδιωτικότητας». Αναφέρονται επίσης και α-
ντιρρήσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Μι-

χάλη Σταθόπουλου, και του Ευάγγελου Βενιζέλου 
σε σχέση με τη νομιμότητα της παρακολούθησης 
του Ανδρουλάκη. Ακολουθεί μία περιγραφή της υ-
ποτυπώδης λειτουργίας της εξεταστικής επιτροπής 
όπου παρέχονται ελάχιστες πληροφορίες από τους 
εμπλεκόμενους που καταθέτουν και αναφορά στην 
καταστροφή του φακέλου παρακολούθησης του Αν-
δρουλάκη. 
Υπογραμμίζεται επίσης η παρέμβαση του μόνιμου 
αντιπροσώπου της Ελλάδας στην Ε.Ε., σύμφωνα με 
την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μην 
έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε τέτοια ζητή-
ματα εθνικού ενδιαφέροντος, αλλά και η απάντηση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα συνεχίσει να α-
σχολείται με υποθέσεις spyware και τη διασύνδεση 
του ευρωπαϊκού και του εθνικού νομοθετικού πλαι-
σίου. 
Η γενική εικόνα είναι μιας κυβέρνησης που κινεί-
ται με τρόπο που θίγει αρχές και δικαιώματα, απο-
φεύγει να δώσει επαρκείς εξηγήσεις και δείχνει α-
ποφασισμένη να συνεχίσει την ίδια πολιτική.
 
Η παρέμβαση Ανδρουλάκη
Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, η ολομέλεια του Ευ-

Στην ομιλία μου ζήτησα 
από τον Βέμπερ και το ΕΛΚ 
να ακολουθήσουν γραμμή 
Καραμανλή υπέρ της 
διαφάνειας και της κάθαρσης 
του σκανδάλου

Σοσιαλιστές, Renew Europe, 
Πράσινοι και Αριστερά στήριξαν 
Ανδρουλάκη, καταδίκασαν 
Μητσοτάκη 



ρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασχολήθηκε με τις υπο-
κλοπές στην Ελλάδα και κυριάρχησε, όπως ήταν 
φυσικό, η παρέμβαση Ανδρουλάκη. 
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι 
έγινε στόχος των μυστικών υπηρεσιών και μιας 
συντονισμένης προσπάθειας παγίδευσης από το 
Predator και την ΕΥΠ. 
Υπογράμμισε ότι η παρακολούθησή του εξελί-
χθηκε την περίοδο Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2021 
με στόχο την παγίδευσή του και την κατάργηση της 
πολιτικής αυτονομίας του κόμματός του. 
Υπογράμμισε ότι ο φάκελος της παρακολούθησής 
του καταστράφηκε ενώ έπρεπε να είχε διατηρηθεί 
και πως, σύμφωνα με τον νόμο 3649/2008, η κυβέρ-
νηση είχε υποχρέωση να άρει το απόρρητο στην πε-
ρίπτωσή του. 
Κατηγόρησε την κυβερνητική πλειοψηφία ότι υπο-
νομεύει με τους χειρισμούς της τη διαφάνεια και τη 

Δημοκρατία και πως με ευθύνη Μητσοτάκη στην 
Ελλάδα έχει δημιουργηθεί ένα είδος Μεγάλου Α-
δελφού. 
Αναφέρθηκε επίσης στον έλεγχο των ΜΜΕ, στις 
παρεμβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης, στη δη-
μιουργία ολιγαρχών και την παρασκηνιακή κυρι-
αρχία τους, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
«αυτό δεν είναι κράτος Δικαίου». Της ομιλίας Αν-
δρουλάκη είχαν προηγηθεί οι τοποθετήσεις για το 
θέμα, του εκπροσώπου της τσεχικής προεδρίας του 
Συμβουλίου, Μπεκ, και του Επιτρόπου Αρμόδιου 
για θέματα Δικαιοσύνης, Ρέιντερς.
Ο εκπρόσωπος της τσέχικης προεδρίας του Συμ-
βουλίου υπογράμμισε την απόλυτη δέσμευση για 
την προστασία της ιδιωτικότητας και ότι, σε περί-
πτωση παρεμβάσεων για λόγους εθνικής ασφάλειας 
ή άλλους, πρέπει οι κανόνες που εφαρμόζονται να 
είναι αυστηροί και ξεκάθαροι. Πιο αυστηρός ο Επί-
τροπος Δικαιοσύνης Ρέιντερς, υπογράμμισε ότι τα 
κράτη-μέλη πρέπει να είναι σε θέση, σε περίπτωση 
παρακολουθήσεων, να αποδείξουν ότι υπάρχει 
θέμα εθνικής ασφάλειας. Αναφέρθηκε στην αξιολό-
γηση της Ελλάδας, τον Ιούνιο του 2021, σε θέματα 
κράτους Δικαίου, προβάλλοντας την άποψη ότι οι 
δικαστικές αρχές πρέπει, όταν χρειάζεται, να διεκ-
δικούν και να έχουν πρόσβαση στους φακέλους. 
Αναφέρθηκε αναλυτικά και στις πρωτοβουλίες που 
θα αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον 
για την καλύτερη προστασία της ιδιωτικότητας, την 
ψηφιακή διαχείριση των δεδομένων.
Κάλεσε τις αρχές των χωρών-μέλων να αποδεικνύ-
ουν την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των 
παρεμβάσεών τους.

Γαλάζια απομόνωση
Στη συζήτηση που ακολούθησε, πήραν μέρος γύρω 
στους 30 ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ο-
μάδες και από διάφορες χώρες.
Ο εκπρόσωπος του ΕΛΚ, στο οποίο ανήκει η ΝΔ, υ-
περασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική. Είπε ότι 
δεν είναι η πρώτη τέτοια υπόθεση που απασχολεί 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιθανότατα ούτε η 
τελευταία, σχολίασε θετικά τη δουλειά της επιτρο-
πής ΠΕΓΚΑ που διερευνά τη χρήση των κακόβου-
λών λογισμικών και αναφέρθηκε σε αποστολές που 
θα γίνουν στο Ισραήλ και την Πολωνία για την καλύ-
τερη διερεύνηση του Predator. Οι εκπρόσωποι των 
Σοσιαλιστών, των φιλελευθέρων του Renew Europe, 
των Πρασίνων και της Αριστεράς ήταν αυστηροί στην 
κρίση τους για τις μεθοδεύσεις και την πολιτική της 
κυβέρνησης Μητσοτάκης. Χαρακτηριστική έκφραση 
της εκπροσώπου των Πρασίνων: «Στο λίκνο της Δη-
μοκρατίας, η Δημοκρατία αποτυγχάνει». Ζήτησε, 
όπως και η εκπρόσωπος του Renew Europe, μεγα-
λύτερη δραστηριοποίηση των οργάνων των ευρωπα-
ϊκών θεσμών. Άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή για «σιωπή μπροστά σε γεγονότα που επιβάλ-
λουν δυναμικές παρεμβάσεις», ενώ η Σόφι ιντ Βελτ 
τόνισε εκ μέρους του Renew Europe ότι, έτσι όπως 
λειτουργεί η Ε.Ε., δεν προσφέρει την αναγκαία προ-
στασία στους πολίτες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι 
κυβερνήσεις που έχουν την ευθύνη για την παραβί-
αση του κράτους Δικαίου συμμετέχουν στο συμβού-
λιο και προσδιορίζουν τις αποφάσεις. 
Σε γενικές γραμμές, οι ευρωβουλευτές τεσσάρων 
πολιτικών ομάδων –Σοσιαλιστές, Renew Europe, 
Πράσινοι, Αριστερά– στήριξαν δυναμικά τον Αν-
δρουλάκη, κατήγγειλαν την κυβερνητική πολιτική 
και απέρριψαν τις κυβερνητικές εξηγήσεις. 
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υπερασπίστηκε ευ-
πρεπώς την κυβέρνηση γενικεύοντας το ζήτημα των 
παρακολουθήσεων και αναφερόμενο σε άλλα ευρω-
παϊκά προηγούμενα.
Οι πολιτικές ομάδες στα δεξιά του ΕΛΚ χρησιμο-
ποίησαν την υπόθεση Ανδρουλάκη και Κουκάκη 
όχι τόσο για να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, αλλά σε μια προσπάθεια να απαξιώ-
σουν την πολιτική άλλων κυβερνήσεων και να ανα-
δείξουν την «υποκρισία και αναποτελεσματικότητα 
των ευρωπαϊκών θεσμών».

Η εσωτερική διάσταση 
Στη συζήτηση για τις υποκλοπές στην Ελλάδα ήταν 
τονισμένη, όπως ήταν φυσικό, η εσωτερική πολι-

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, 
Ρέιντερς, απέδωσε ευθύνες για 
το σκάνδαλο Ανδρουλάκη στην 
κυβέρνηση και την ελληνική 
Δικαιοσύνη 
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Εντυπωσιακή τεκμηρίωση του 
σκανδάλου των υποκλοπών 
από την υπηρεσία ερευνών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 



τική διάσταση.
Η ευρωομάδα της ΝΔ επιχείρησε να αμυνθεί για λογα-
ριασμό της κυβέρνησης, διαβεβαιώνοντας ότι θα λάμ-
ψει η αλήθεια και πως ήδη ο Μητσοτάκης προχώρησε 
στην αποπομπή των υπευθύνων για το σκάνδαλο. 
Ο επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ, Βαγγέλης 
Μεϊμαράκης, –πολιτικός καραμανλικής νοοτροπίας– 
απέφυγε τη συμμετοχή του στην αντιπαράθεση και 
δεν ήταν καν στην αίθουσα της ολομέλειας. Βόζε-
μπεργκ, Σπυράκη και Κεφαλογιάννης είπαν αυτά που 
έπρεπε να πουν. Αυτή που ξεπέρασε κάθε όριο ήταν 
η Ασημακοπούλου, η οποία τοποθετήθηκε εκπρόσω-
πος της ευρωομάδας της ΝΔ με πρωτοβουλία Μητσο-
τάκη και Δημητριάδη. Αισθάνθηκε, μάλιστα, την ανά-
γκη να ευχαριστήσει δημόσια τον Δημητριάδη για την 
παρέμβασή του με ανάρτηση που προηγήθηκε βέβαια 
της απομάκρυνσής του από το Μαξίμου. 
Κατά την Ασημακοπούλου, η υπόθεση έχει ουσια-
στικά λήξει, η κριτική στηρίζεται σε μύθους, επιδί-
ωξη όσων διαφωνούν με την κυβέρνηση είναι η δη-
μιουργία κλίματος αποσταθεροποίησης που είναι ε-
θνικά επιζήμιο. 
Η γραμμή της Ασημακοπούλου, που είναι και κυ-
βερνητική γραμμή στην Ελλάδα, δεν έπεισε κανέ-
ναν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντίθετα προκά-
λεσε την ακόμη πιο δυναμική δευτερολογία του Ε-

πιτρόπου Δικαιοσύνης Ρέιντερς, ο οποίος άσκησε 
κριτική στην ελληνική κυβέρνηση και τη Δικαιο-
σύνη για τη στάση τους στο θέμα Ανδρουλάκη.
Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκαν στο γε-
γονός ότι η παρακολούθηση Ανδρουλάκη, όπως και 
του Σπίρτζη, ισοδυναμεί με παρακολούθηση όλων 
όσων είχαν επαφές μαζί τους, συμπεριλαμβανόμε-
νων φυσικά και των ευρωβουλευτών. 
Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ άσκησε και αυτός σκληρή 
κριτική στην κυβέρνηση, διευρύνοντάς την στο πο-
λιτικό σύστημα στην Ελλάδα και στον τρόπο λει-
τουργίας της Ε.Ε. 
Στην παρέμβασή μου τόνισα, εκ μέρους του Renew 
Europe, ότι με τον Μητσοτάκη στην εξουσία πλήτ-

τεται συστηματικά το κράτος Δικαίου στην Ελλάδα. 
Από τον περιορισμό της ελευθερίας των ΜΜΕ, το 
κουκούλωμα σκανδάλων, τις διώξεις Τουλουπάκη, 
Παπαδάκου, Βαξεβάνη και φυσικά τις υποκλοπές. 
Απευθύνθηκα στον Βέμπερ και το ΕΛΚ και τους 
ζήτησα στο συγκεκριμένο θέμα να ακολουθήσουν 
τη γραμμή του πρώην πρωθυπουργού Καραμανλή 
υπέρ της διαφάνειας και της κάθαρσης στην υπό-
θεση Ανδρουλάκη και να κρατήσουν αποστάσεις 
από τις επιλογές Μητσοτάκη. 
Με αυτόν τον τρόπο θέλησα να στείλω το μήνυμα 
στους πρώην συναδέλφους του ΕΛΚ να σταματή-
σουν να ακολουθούν τη γραμμή Βέμπερ, που είναι 
γραμμή πλήρους κάλυψης του Μητσοτάκη και ο-
δήγησε στη σύγκρουσή μου με τον επικεφαλής του 
ΕΛΚ και την αποχώρησή μου από αυτό. 
Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο έδειξε ότι το 
πολιτικό περιβάλλον γίνεται ολοένα πιο αφιλόξενο 
για τον Μητσοτάκη και τις πολιτικές του σε βάρος 
του κράτους Δικαίου. Από ό,τι φαίνεται, ο πρωθυ-
πουργός θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή, οπότε θα 
πρέπει να περιμένει εντονότερες αντιδράσεις από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Εμπρός στον δρόμο που χάραξε ο Όρμπαν;

Εντυπωσίασε η ομιλία 
Ανδρουλάκη στην ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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Μ
ια προβοκάτσια 
κατήγγειλε με 
α ν α κ ο ί ν ω σ ή 
του το τρίτο ε-
λευθεριακό φε-
στιβάλ κατει-

λημμένων χώρων και συλλογικοτήτων α-
ναφορικά με τα επεισόδια που έγιναν στο 
ΑΠΘ κατά τη διάρκεια της συναυλίας του 
Θανάση Παπακωνσταντίνου στη Θεσσα-
λονίκη, την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου.
Στο απόσπασμα για την έναρξη των επει-
σοδίων, αναφέρουν χαρακτηριστικά:
«Χρειάστηκε να εκμεταλλευτούν τη θρα-

συδειλία 15 περίπου χρήσιμων ηλίθιων 
που πετάξανε 3-4 πέτρες σε μια από-
σταση πάνω από 400 μέτρων μακριά και 
τελείως άσχετα από τον χώρο της συναυ-
λίας, χωρίς καν να γίνει αυτό αντιληπτό σε 
κάποιον, για να ενεργοποιήσουν το σχέ-
διό τους να διανύσουν όλη την απόσταση 

για να έρθουν και να διαλύσουν τη δι-
οργάνωση, ώστε να πάψει οποιαδήποτε 
φωνή τούς αντιτίθεται».
Είναι προφανές ότι καταγγέλλουν την α-
στυνομία για τα επεισόδια, αλλά επιση-
μαίνουν ότι δεν τα ξεκίνησε η αστυνομία 
γιατί δεν είχε αφορμή.

«Αφού, λοιπόν, αρχικά άφησαν επιδει-
κτικά εγκατεστημένη μια διμοιρία ΜΑΤ 
στα 15 μέτρα από την πλαϊνή είσοδο του 
φεστιβάλ, εν είδει πρόκλησης, αφού 
είδαν κι απόειδαν ότι κανένας δεν ασχο-
λούνταν με την περιττή και ενοχλητική 
παρουσία τους, αναγκάστηκαν, εξαιτίας 
του τεράστιου όγκου του κόσμου και της 
οργανωμένης περιφρούρησης, να τους 
πάνε πιο πέρα, στο άνοιγμα της πλατείας 
μπροστά στην πρυτανεία».
Καθίσταται σαφές από την ανακοίνωση 
ότι οι 15 «χρήσιμοι ηλίθιοι» δεν ήταν α-
στυνομικοί, διότι αλλιώς θα καταγγελλό-

Δεκαπέντε «θρασύδειλους χρήσιμους 
ηλίθιους» καταγγέλλουν οι 
αντιεξουσιαστές

ΌΤΑΝ ΑΣΤΥΝΌΜΊΑ ΚΑΊ ΑΝΤΊΕΞΌΥΣΊΑΣΤΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΌΥΝ ΌΤΊ ΕΓΊΝΕ ΠΡΌΒΌΚΑΤΣΊΑ ΣΤΌ ΑΠΘ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Επεισόδια για έξι ΟΠΠΙ, την ώρα που 
στο ΑΠΘ έχουν εγκατασταθεί εδώ και 
μήνες διμοιρίες ΜΑΤ, κλούβα και αύρα
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ταν η αστυνομική προβοκάτσια, όπως κα-
ταγγέλλεται η αστυνομική βία.
Όμως, η ανακοίνωση δεν δίνει κανένα 
στοιχείο για τους 15 «θρασύδειλους χρή-
σιμους ηλίθιους», τους οποίους απαξιώ-
νει κιόλας διότι πετούσαν πέτρες από 400 
μέτρα.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας επιβεβαι-
ώνει την εκδοχή που είχε η ανακοίνωση 
των οργανωτών του φεστιβάλ.
«Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο 
17 Σεπτεμβρίου 2022, ομάδα ατόμων με 
καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου, 
εκμεταλλευόμενοι την παρουσία συγκε-
ντρωμένου πλήθους κατά τη διάρκεια 
μουσικής εκδήλωσης-συναυλίας σε υπαί-
θριο χώρο του ΑΠΘ (γρασίδια Φιλοσοφι-
κής Σχολής), αποσπάστηκε από αυτό και 
κινήθηκε αιφνιδιαστικά εξαπολύοντας 
σφοδρή επίθεση με ρίψεις αντικειμένων 
(πέτρες) κατά αστυνομικών δυνάμεων 
που βρίσκονταν πλησίον του κτιρίου του 
Τμήματος Γεωπονίας, για την προστασία 
της κατασκευής της Βιβλιοθήκης».
Η διαφορά είναι η προσέγγιση της έντα-
σης της επίθεσης της ομάδας των ατόμων, 
που σύμφωνα με τους διοργανωτές πέτα-
ξαν 3-4 πέτρες, ενώ σύμφωνα με την αστυ-
νομία ήταν σφοδρή. Πάντως και οι δύο μι-
λάνε για πέτρες.

Η εγκατάσταση των έξι ΟΠΠΙ
Των επεισοδίων είχε προηγηθεί μια δυ-
σεξήγητη απόφαση του υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη να γίνει η ε-
γκατάσταση στο ΑΠΘ των έξι μελών της 
πανεπιστημιακής αστυνομίας που αντι-
στοιχούσαν στον επιχειρησιακό σχεδια-
σμό του σώματος την εβδομάδα της ΔΕΘ, 
ανάμεσα στις ομιλίες Μητσοτάκη και Τσί-
πρα, κι ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα, λόγω υ-
ποκλοπών, είχε και η ομιλία του προέ-
δρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, 
που έγινε την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου. 
Εκείνη την ημέρα επελέγη για να εγκατα-
σταθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία.
Η απόφαση ήταν δυσεξήγητη διότι, εδώ 
και καιρό, μέσα στο campus του ΑΠΘ, οι 
αστυνομικές δυνάμεις είναι εξαιρετικά ε-
νισχυμένες για να αποτρέψουν νέα επί-
θεση για την καταστροφή της Βιβλιοθή-
κης που κατασκευάζεται στον χώρο όπου 
στεγαζόταν το «ιστορικό», για τον αντιε-
ξουσιαστικό χώρο, «Στέκι του Βιολογι-
κού». Η αστυνομική δύναμη έχει διμοι-
ρίες των ΜΑΤ, μία κλούβα μονίμως σταθ-
μευμένη στην Αγίου Δημητρίου, έξω από 
τη σχολή, και ενίοτε και μία αύρα, οπότε 
η εγκατάσταση είχε απλώς συμβολικό χα-
ρακτήρα σε ένα οξυμμένο κλίμα, καθώς ο 
ΣΥΡΙΖΑ ετοιμαζόταν για την ομιλία Τσί-
πρα και χρειαζόταν θέματα για θόρυβο, 
ενώ οι αντιεξουσιαστικές ομάδες για το 

«τρίτο ελευθεριακό φεστιβάλ κατειλημ-
μένων χώρων και συλλογικοτήτων», για 
το οποίο είχαν μετακινηθεί ομάδες του 
χώρου και από την Αθήνα. 
Την επομένη της εγκατάστασης των έξι 
μελών της ΟΠΠΙ, ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοί-
νωσή του, προέτρεψε σε διαδηλώσεις αντί 
για διάβασμα καθώς, όπως ανέφερε, η κυ-
βερνητική απόφαση «ωθεί αντικειμενικά 
νέους ανθρώπους, όπως είναι οι φοιτητές, 
να δαπανούν χρόνο από τη μελέτη τους 
για να διαδηλώσουν και να διατρανώσουν 
υπέρ της ακαδημαϊκής ελευθερίας, χωρίς 
αστυνομικές επιτηρήσεις σε κάθε βήμα» 
και κάλεσε την κυβέρνηση «να υπαναχω-
ρήσει» και «να αποσύρει τις αστυνομικές 
δυνάμεις από το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης και από κάθε πανε-
πιστήμιο της χώρας και να σταματήσει να 
αντιμετωπίζει τους νέους και τις νέες ως εν 
δυνάμει εγκληματίες». 
Ακολούθησαν οι διαδηλώσεις της Πέ-
μπτης 15 και Παρασκευής 16 Σεπτεμ-
βρίου, μετά από την οποία έγινε η επεισο-
διακή συναυλία του Θανάση Παπακων-
σταντίνου.

Ο Τσίπρας στο περίπτερο 
του ΑΠΘ
Όμως, την επόμενη ημέρα, στις 17 Σεπτεμ-
βρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εξέδωσε κεντρική 
πολιτική ανακοίνωση από την Αθήνα και 
περιορίστηκε σε μια ανακοίνωση της ΠΕ 
Θεσσαλονίκης που καταλόγισε στην κυ-
βέρνηση «προσπάθεια αλλαγής ατζέντας» 
και ζητούσε «απόσυρση των αστυνομικών 
δυνάμεων από το ΑΠΘ και πως η κατάρ-
γηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας 
είναι ο μόνος δρόμος για να μπορέσει η 
ακαδημαϊκή κοινότητα της πόλης να λει-
τουργήσει ξανά με υγιείς και δημοκρατι-
κούς όρους», και της ΕΠΕΚΕ Παιδείας 

που διαπίστωνε «απόφαση του καθεστώ-
τος Μητσοτάκη να παροξύνει την πολι-
τική ένταση για να συσπειρώσει την ακρο-
δεξιά και να υπονομεύσει την ομαλή πο-
ρεία προς τις εκλογές».
Την ίδια ώρα που εκδίδονταν οι ανακοι-
νώσεις, ο κ. Τσίπρας επισκεπτόταν το πε-
ρίπτερο του ΑΠΘ, όπου τον υποδέχτηκε 
ο ίδιος ο πρύτανης σε μια εγκάρδια συζή-
τηση, όπως προκύπτει από τις φωτογρα-
φίες, τις οποίες, όπως διέρρευσε από το 
γραφείο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, δεν 
επιθυμούσαν να βγουν αλλά κυκλοφόρη-
σαν διότι το γραφείο του καθυστέρησε να 
εκφράσει την επιθυμία. 
Μετά την αποχώρηση του προέδρου, ο ο-
ποίος συνοδευόταν από το κομματικό δυ-
ναμικό του ΣΥΡΙΖΑ, η βουλευτής Θεσ-
σαλονίκης και πρώην υφυπουργός, Κατε-
ρίνα Νοτοπούλου, κάλεσε τον πρύτανη να 
διώξει την αστυνομία και όταν εκείνος της 
είπε να θέσει το θέμα του επιχειρησιακού 
σχεδιασμού εκεί που πρέπει, εννοώντας 
μάλλον τη Βουλή, αυτή του απάντησε ότι 
δεν είναι ώρα να συζητηθεί το θέμα που η 
ίδια είχε ανοίξει.
Η στάση της κυρίας Νοτοπουλου, η οποία 
καταγράφηκε σε βίντεο που αναμεταδό-
θηκε πανελλαδικά, προκάλεσε ενόχληση 
στους υπολοίπους βουλευτές και στε-
λέχη του κόμματος που αισθάνθηκαν ότι 
η πρώην υφυπουργός επεδίωξε την κατα-
γραφή της αντιπαράθεσης με τον πρύτανη, 
για αυτό παρέμεινε στον χώρο όταν έφυγε 
ο κ. Τσίπρας, ο οποίος, παρά τις προσδο-
κίες των πανεπιστημιακών του κόμμα-
τος, απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε ανα-
φορά στις πρυτανικές αρχές, τόσο στην ο-
μιλία του όσο και στη συνέντευξη Τύπου, 
στην οποία απλώς ζήτησε την κατάργηση 
της πανεπιστημιακής αστυνομίας, την ίδια 
ώρα που η παράταξη των πανεπιστημια-

κών του κόμματος έκανε λόγο για απρό-
κλητη επίθεση των ΜΑΤ και καλούσε τις 
πρυτανικές αρχές να παραιτηθούν:
«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ το ελάχι-
στο που μπορούν να πράξουν είναι να δι-
ευκολύνουν το Ίδρυμα με την παραίτησή 
τους, ώστε το ΑΠΘ να επανέλθει στη δη-
μοκρατική και ακαδημαϊκή ομαλότητα», 
ανέφεραν.
Η ενόχληση του ΣΥΡΙΖΑ για τη φωτο-
γραφία που δεν ήθελε το γραφείο του 
προέδρου εκδηλώθηκε με δημοσίευμα 
της «Εφημερίδας των Συντακτών», στις 20 
Σεπτεμβρίου, το οποίο υποστήριζε το α-
φήγημα ότι ο πρύτανης επεδίωκε να φω-
τογραφηθεί με τον κ. Τσίπρα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
διχασμένος στο θέμα των πανεπιστημίων, 
διότι οι έρευνες δείχνουν ότι η ένταση δεν 
του αποδίδει καρπούς στο νέο κεντρώο α-
κροατήριο που θα ήθελε να απευθύνεται 
αλλά απλώς συντηρεί τις δυνάμεις του, οι 
οποίες στους πανεπιστημιακούς δασκά-
λους είναι μεγαλύτερες αριθμητικά από 
ό,τι στους φοιτητές.
Παράλληλα, όμως, αυτές οι αντιδράσεις 
του δίνουν τη δυνατότητα να συντηρεί το 
αφήγημα της κοινωνικής αναταραχής και 
της δίκαιης οργής που προκαλεί η κυβερ-
νητική πολιτική σε διάφορους τομείς, άρα 
δεν μπορεί να διακόψει τις σχέσεις και τις 
επαφές του με αυτούς τους χώρους. 
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, όμως, 
είναι ότι η καθολική απόρριψη της κυβερ-
νητικής πολιτικής στα πανεπιστήμια απο-
δεικνύεται ότι δεν είναι καθολική. 
Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την α-
ποτροπή της εισόδου της πανεπιστημι-
ακής αστυνομίας στο campus του ΑΠΘ 
συγκίνησαν περίπου 300 άτομα, σε μια 
πανεπιστημιακή κοινότητα άνω των 
50.000 στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι μετα-
μεσονύκτιες διαδηλώσεις μετά τα επει-
σόδια στη συναυλία είχαν περισσότερη 
προσέλευση, αλλά ενισχύθηκαν από τις 
ομάδες των αντιεξουσιαστών που είχαν 
έλθει για το φεστιβάλ. Και κράτησαν λίγο 
λιγότερο από 2 ώρες.
Όπως δε έλεγε ένας από αυτούς, εκφρά-
ζοντας τη δυσφορία του, αυτοί που είχαν 
πάει στη συναυλία, δεν είχαν πάει για να 
διαμαρτυρηθούν αλλά για να ακούσουν 
τον Θανάση και μετά να πάνε για ένα ποτό.
Τα μόνα ερωτήματα που μένει να απαντη-
θούν πλέον είναι ποιος έκανε την προβο-
κάτσια, η οποία και οι αντιεξουσιαστές 
και η αστυνομία συμφωνούν ότι έγινε για 
να αρχίσουν τα επεισόδια, και κατά πόσο 
η τοπική αστυνομία θέλει να φυλάει το 
ΑΠΘ. 
Πάντως το φεστιβάλ περιόρισε τις μέρες 
του σε τρεις από τέσσερις, που είχαν αρ-
χικά ανακοινωθεί.
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Γ
ια ένα διάστημα είχε 
δημιουργηθεί η εντύ-
πωση ότι οι δεξιόστρο-
φοι και ακροδεξιοί λα-
ϊκιστές είχαν μπει σε 
φάση πολιτικής υπο-

χώρησης στην Ε.Ε. 
Είχαν ηττηθεί από την κεντροδεξιά 
στην Αυστρία ύστερα από το ξέσπασμα 
οικονομικού σκανδάλου στην ηγεσία 
τους, ο Μακρόν επικράτησε ξανά της 
Λεπέν –έστω με μικρότερη διαφορά–, 
στη Σλοβενία και στην Τσεχία οι εκ-
φραστές τους απομακρύνθηκαν από 
την εξουσία. 
Μόνο ο Όρμπαν στην Ουγγαρία εξα-
σφάλισε την πέμπτη τετραετία στην 
πρωθυπουργία, τέταρτη συνεχή, με 
ένα εντυπωσιακό 53% στις βουλευτι-

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Σουηδία και Ιταλία στέλνουν λάθος μηνύματα

Η εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ επιβεβαίωσε 
τον επιθετικό λαϊκισμό του, που οδηγεί σε 
μεγάλα οικονομικά προβλήματα

κές εκλογές.
 
Ανατροπή στη Σουηδία
Οι βουλευτικές εκλογές της 11ης Σε-
πτεμβρίου 2022 έφεραν τη μεγάλη 
πολιτική ανατροπή. 
Ο συσχετισμός μεταξύ κεντροαριστε-

ρών, αριστερών κομμάτων και κεντρο-
δεξιών, ακροδεξιών κομμάτων άλ-
λαξε οριακά. Οι δεξιόστροφες δυνά-
μεις απέκτησαν οριακό πλεονέκτημα 
στις ψήφους και πλεονέκτημα τριών 
εδρών στη Βουλή. 
Αυτό που άλλαξε δραματικά ήταν η 

πολιτική συμπεριφορά του μεγαλύ-
τερου κόμματος της κεντροδεξιάς, 
των Μετριοπαθών (Moderates). Στις 
προηγούμενες εκλογές δεν δέχθη-
καν καμία συζήτηση με το ακροδεξιό 
κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών και 
πέρασαν στην αντιπολίτευση, αφή-
νοντας στους Σοσιαλδημοκράτες τον 
σχηματισμό κυβέρνησης. 
Στις εκλογές της προπερασμένης Κυ-
ριακής, οι Σοσιαλδημοκράτες ήρθαν 
πρώτοι με 30%, ενισχύοντας ελαφρά 
τις δυνάμεις τους, αλλά τα συνεργαζό-
μενα με αυτούς κόμματα δεν μπόρε-
σαν να συμβάλουν στην επίτευξη κοι-
νοβουλευτικής πλειοψηφίας. 
Αντίθετα, οι Μετριοπαθείς είδαν το 
ποσοστό τους να υποχωρεί ελαφρά 
και κυρίως να τους περνάνε οι ακρο-

ΜΕΤΑ-ΛΑΪΚΙΣΜΌΣ: 
Η ΝΕΑ ΠΌΛΙΤΙΚΗ 

ΑΠΕΙΛΗ
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περιορισμό της παράνομης μετανά-
στευσης.
Πολιτικοί αναλυτές καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι κόμματα με ακρο-
δεξιές ρίζες περνάνε από τον επιθε-
τικό λαϊκισμό σε ένα είδος μετα-λαϊ-
κισμού. Αποκτούν με το πέρασμα του 
χρόνου μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, 
απο-δαιμονοποιούν την επιχειρημα-
τολογία τους εγκαταλείποντας τις πιο 
ακραίες θέσεις και αξιοποιούν τις ευ-
καιρίες που τους προσφέρουν τα σύγ-
χρονα οικονομικά και κοινωνικά προ-
βλήματα. Το κράτος πρόνοιας βρίσκε-
ται παντού σε φάση υποχώρησης, η 
ένταξη προσφύγων και μεταναστών 
στην οικονομία και στην κοινωνία 
προκαλεί αντιδράσεις, η μεσαία τάξη 
δέχεται μεγάλη οικονομική πίεση και 
ένα σημαντικό τμήμα της εργατικής 
τάξης απειλείται με περιθωριοποίηση. 
Η πολιτική ανατροπή που βρίσκεται 
σε εξέλιξη στη Σουηδία συμπληρώνε-
ται από αλλαγές στην Ιταλία που μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε μία ευρύτερη α-
ποσταθεροποίηση.
 
Συμμαχία λαϊκιστών
Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπή-
σεις, στις βουλευτικές εκλογές αυτής 
της Κυριακής θα επικρατήσουν δε-
ξιόστροφα λαϊκίστικα κόμματα που 
έχουν συνασπιστεί. 

Ο Μπερλουσκόνι ξεκίνησε να 
ελέγξει την ιταλική άκρα Δεξιά και 
κατέληξε πολιτικό συμπλήρωμά της

Πρώτο κόμμα αναμένεται να είναι 
τα Αδέλφια της Ιταλίας, της Τζόρτζια 
Μελόνι, με ένα ποσοστό της τάξης του 
23%-24%. 
Δεύτερο κόμμα στον συνασπισμό των 
δεξιόστροφων λαϊκιστών θα είναι η 
Λέγκα του Σαλβίνι, με ένα ποσοστό 
της τάξης του 12%. 
Τρίτη με 7%-8% προβλέπεται να είναι 
η Forza Italia του Σίλβιο Μπερλου-
σκόνι. Έχει διατελέσει τρεις φορές 
πρωθυπουργός, αλλά είναι πλέον 85 
ετών, με εύθραυστη υγεία και τη δη-
μοτικότητά του σε φάση μεγάλης υπο-
χώρησης. 
Παίζει όμως καθοριστικό ρόλο στις ε-
ξελίξεις, γιατί εμφανίζεται σαν εκφρα-
στής της κεντροδεξιάς. Ο ίδιος είναι 
ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λα-
ϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) και νομιμο-
ποιεί με τη συνεργασία του την ιτα-
λική άκρα Δεξιά.
 
Εντυπωσιακές 
αυξομειώσεις
Η Ιταλία έχει μία παράδοση επιθετι-
κού λαϊκισμού, με τα κόμματα που τον 
εκφράζουν να παρουσιάζουν μεγάλες 
αυξομειώσεις στα εκλογικά ποσοστά 
τους και να αλλάζουν αρκετά εύκολα 
επιχειρήματα και συμμαχίες. 
Ο πιο δυναμικός εκφραστής των λαϊ-
κιστών ήταν ο Μπέπε Γκρίλο με το Κί-

νημα των Πέντε Αστέρων. Τελικά, το 
Κίνημα των Πέντε Αστέρων ξέφυγε 
από τον έλεγχό του, κινήθηκε σε δη-
μοσκοπικά και εκλογικά ποσοστά της 
τάξης του 20%-30% και κατεβαίνει σε 
αυτές τις εκλογές με προοπτική να κα-
ταγράψει 12%. 
Το Κίνημα των Πέντε Αστέρων έχει 
πάρει μέρος σε κυβέρνηση με τη 
Λέγκα με δεξιόστροφη πολιτική στό-
χευση, αλλά μετεξελίχθηκε σε δύ-
ναμη που συνεργάστηκε με το κε-
ντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα 
και στήριξε στη συνέχεια την κυβέρ-
νηση Ντράγκι.
Η Λέγκα του Σαλβίνι δοκίμασε κι 
αυτή δημοσκοπικά και εκλογικά πο-
σοστά της τάξης του 20%-30%, για να 
υποχωρήσει στη συνέχεια γύρω στο 
12% σε όφελος του κόμματος της Με-
λόνι, το οποίο φαίνεται να εκτοξεύ-
εται από ποσοστά της τάξης του 5% 
προς το 24%. 
Η Μελόνι ενίσχυσε τη θέση της, γιατί 
αρνήθηκε να στηρίξει την κυβέρνηση 
Ντράγκι. Όταν εκδηλώθηκαν οι αντι-
φάσεις στο εσωτερικό του συνασπι-
σμού των δυνάμεων που στήριζαν τον 
Ντράγκι, ενισχύθηκε η αξιοπιστία της 
και αναδείχθηκε σε αντίπαλο πόλο. 
Τα Αδέλφια της Ιταλίας θεωρείται ότι 
έχουν νεοφασιστικές ρίζες, αλλά εμ-
φανίζονται ευέλικτα και με μεγάλη 
προσαρμοστικότητα. 
Η Μελόνι έπαιξε στην αρχή το χαρτί 
της αμφισβήτησης της Ε.Ε. και της α-
ντιπαλότητας της Ιταλίας με τη Γαλ-
λία. Όλα αυτά τα έχει αφήσει κατά 
μέρος και ζητεί περισσότερη Ευρώπη 
στα βασικά, όπως είναι η άμυνα και η 
εξωτερική πολιτική, με λιγότερη Ευ-
ρώπη σε μικρότερης σημασίας θέματα 
που όλα μαζί επηρεάζουν την καθημε-
ρινότητα του πολίτη. 
Τάσσεται δυναμικά υπέρ της Ουκρα-
νίας και κατά του Πούτιν και διαφωνεί 
δημόσια με τον Σαλβίνι, ο οποίος αμ-
φισβητεί την αποτελεσματικότητα των 
οικονομικών κυρώσεων, εκτιμώντας 
ότι βλάπτουν περισσότερο την Ε.Ε. 
και την Ιταλία και λιγότερο τη Ρωσία.
 
Ο ρόλος του 
Μπερλουσκόνι
Παρά τη βιολογική και πολιτική του 
κάμψη, ο Μπερλουσκόνι έχει ρόλο 
στρατηγικής σημασίας. 
Είναι αυτός που πρωταγωνίστησε στη 
διαδικασία απομάκρυνσης του Ντρά-
γκι από την εξουσία. Η κυβέρνηση 
Ντράγκι θεωρείτο από πολλούς η τε-
λευταία ευκαιρία της Ιταλίας να α-
ποφύγει μία νέα οικονομική κρίση. 

δεξιοί Σουηδοί Δημοκράτες, στη δεύ-
τερη θέση με 20%. 
Η κεντροδεξιά, αντί να μείνει στην α-
ντιπολίτευση, αποφάσισε να κάνει το 
αδιανόητο για τη Σουηδία, τη συνερ-
γασία με την άκρα Δεξιά, για να μπο-
ρέσει να σχηματίσει κυβέρνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες και ενδεί-
ξεις, οι Σουηδοί Δημοκράτες δεν θα 
πάρουν υπουργεία αλλά θα διαπραγ-
ματευτούν σκληρά το κυβερνητικό 
πρόγραμμα που θα εφαρμόσουν τα 
δύο κεντροδεξιά και το φιλελεύθερο 
κόμμα που θα συμμετάσχουν στην κυ-
βέρνηση. 
Οι Φιλελεύθεροι έχουν αποκλείσει τη 
συμμετοχή τους σε κυβερνητικό σχη-
ματισμό, στον οποίο θα συμμετέχουν 
οι Σουηδοί Δημοκράτες. Οι τελευ-
ταίοι φαίνεται να δίνουν προτεραιό-
τητα στην προώθηση του προγράμμα-
τός τους, ίσως διεκδικήσουν και την 
προεδρία της Βουλής. 
Η εικόνα πάντως παραδοσιακών κε-
ντροδεξιών κομμάτων να επιζητούν 
τη συνεργασία με την άκρα Δεξιά στη 
Σουηδία, χώρα με ιδιαίτερα αναπτυγ-
μένη Δημοκρατία και «πατρίδα» του 
άλλοτε κυρίαρχου σοσιαλδημοκρατι-
κού μοντέλου, προκαλεί δικαιολογη-
μένο προβληματισμό.
 
Πολιτική ενσωμάτωση
Με την επικείμενη συμφωνία, οι Σου-
ηδοί Δημοκράτες θα επιτύχουν την 
πλήρη ενσωμάτωσή τους στο παραδο-
σιακό πολιτικό σύστημα. 
Έχουν ακροδεξιές, ορισμένοι υποστη-
ρίζουν και νεοναζιστικές ρίζες, αλλά 
είναι γεγονός ότι έχουν αλλάξει στην 
πορεία. Δίνουν σταθερά έμφαση στον 
περιορισμό της μετανάστευσης, θεω-
ρώντας ότι το Ισλάμ αποτελεί απειλή 
για την Ευρώπη, και στην πάταξη της 
εγκληματικότητας, την οποία συνδέ-
ουν με την έλλειψη κοινωνικής συνο-
χής. 
Από την άλλη, δέχονται ευχαρίστως 
πρόσφυγες από την Ουκρανία, δέχο-
νται να συνεχιστεί η καταβολή των 
κοινωνικών επιδομάτων σε μετανά-
στες και πρόσφυγες από ευρωπαϊ-
κές χώρες, στηρίζουν και την ένταξη 
της χώρας στο ΝΑΤΟ, εκτιμώντας και 
αυτοί ότι η ασφάλεια της περιοχής α-
πειλείται από την επεκτατική στρατη-
γική του Πούτιν. 
Οι Σουηδοί Δημοκράτες ενισχύθηκαν 
και από τη μερική υιοθέτηση της ατζέ-
ντας τους από τα παραδοσιακά κόμ-
ματα. Οι Σοσιαλδημοκράτες, που κυ-
ριαρχούν στην απερχόμενη κυβέρ-
νηση, πήραν κι αυτοί μέτρα για τον 



Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρα-
σβούργο την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, 
ο Βέμπερ ζήτησε από τις άλλες πολιτι-
κές ομάδες να μην… πολιτικοποιούν τη 
συνεργασία με την άκρα Δεξιά. Ανέφερε 
παραδείγματα κεντροαριστερών ή Πρά-
σινων κομμάτων που βρέθηκαν σε κυ-
βερνητικούς συνασπισμούς με επιθετι-
κούς δεξιόστροφους λαϊκιστές ή και α-
κροδεξιούς. 
Χρησιμοποίησε συγκεκριμένα παρα-
δείγματα για να εγκαταλείψει –σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο– τη γραμμή Μέρκελ, 
της απομόνωσης των ακροδεξιών δυνά-
μεων. Κάλυψε τους Σουηδούς Μετρι-
οπαθείς και τον Μπερλουσκόνι για τη 
συνεργασία τους με την άκρα Δεξιά.
 
Σοβαρά κενά
Η επιχειρηματολογία Βέμπερ υπέρ της 
απενοχοποίησης της συνεργασίας της 
κεντροδεξιάς με την άκρα Δεξιά παρου-
σιάζει σοβαρά κενά. 
Κατ’ αρχήν, το δόγμα Μέρκελ εξακο-
λουθεί να ισχύει στη Γερμανία, όπου οι 
Χριστιανοδημοκράτες επιδιώκουν την 
πολιτική απομόνωση της Εναλλακτικής 
για τη Γερμανία. Εκτός αν ο Βέμπερ μάς 
περιγράφει αυτό που δεν ξέρουμε και 
πρόκειται να συμβεί. 
Έπειτα, ο Μπερλουσκόνι, τον οποίο κα-
λύπτουν πλήρως ο Βέμπερ και το ΕΛΚ, 
δεν εφαρμόζει το αρχικό σχέδιο του ε-
γκλωβισμού των ακροδεξιών πολιτικών 
δυνάμεων σε ένα σχήμα υπό την ηγεσία 
του, αλλά μετατρέπεται ο ίδιος σε συ-

Οι «κοριοί» έκαψαν τις γέφυρες της 
ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ και την φέρνουν 
πιο κοντά στην Ελληνική Λύση

μπλήρωμα ακροδεξιών δυνάμεων που 
σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα κυ-
ριαρχούν στην επόμενη κυβέρνηση. 
Η κεντροδεξιά, με βάση την πρακτική 
του Μπερλουσκόνι και τη λογική του 
Βέμπερ, φτάνει στο σημείο να υποτάσ-
σεται στην άκρα Δεξιά για να μη συνερ-
γαστεί με την κεντροαριστερά. 
Έχουμε να κάνουμε με πλήρη ανα-
τροπή των πολιτικών παραδοχών στις 
οποίες στηρίζεται η ίδια η οικοδόμηση 
της Ε.Ε. Η κεντροδεξιά και η κεντροα-
ριστερά πρέπει να ξεπερνούν τις αντιθέ-
σεις τους όταν το επιβάλλουν οι συνθή-
κες και να υπερασπίζονται την κοινή ευ-
ρωπαϊκή πορεία.
 
Η σημασία της Ιταλίας
Η Ιταλία έχει μετατραπεί, με ευθύνη 
του Μπερλουσκόνι και σε ευρωπαϊκό ε-
πίπεδο του Βέμπερ, σε ένα πολιτικό ερ-
γαστήρι από το οποίο δεν προβλέπεται 
να βγει τίποτε καλό. 
Επιπλέον, η Ιταλία είναι ένα εξαιρετικά 
κρίσιμο μέγεθος για την Ευρωζώνη και 
την Ε.Ε. στο σύνολό της. Ο μετα-λαϊκι-
σμός της Μελόνι μπορεί να θολώνει τα 
νερά και να δημιουργεί δυναμική εξου-
σίας για τα Αδέλφια της Ιταλίας, απο-
κλείεται όμως να συμβάλλει στην αντι-
μετώπιση των μεγάλων προβλημάτων 
που έχουν οδηγήσει, εδώ και μία εικο-
σαετία, την Ιταλία σε στασιμότητα. 
Από τη σοβαρή διαχειριστική προσπά-
θεια του Ντράγκι θα περάσουμε σε ένα 
δεξιόστροφο λαϊκίστικο αλαλούμ, το 

οποίο θα συμβάλει στην αποσταθερο-
ποίηση της οικονομίας της Ιταλίας και 
θα δοκιμάσει τη συνοχή της Ευρωζώνης 
και της Ε.Ε. 
Μία ιταλική κρίση μπορεί να δημιουρ-
γήσει ένα οικονομικό ντόμινο με κίν-
δυνο να παρασυρθεί και η Ελλάδα. 
Μόλις αρχίσουν τα δύσκολα, θα φανεί 
και η επιρροή της άκρας Δεξιάς στις ε-
θνικές και τις ευρωπαϊκές αποφάσεις. 
Για παράδειγμα, οι Σουηδοί Δημοκρά-
τες θα ασκήσουν όλη την επιρροή τους 
για να μην υπάρξει οικονομική στήριξη 
της Ιταλίας και όποιας άλλης χώρας βρε-
θεί σε δεινή θέση. 
Η Μελόνι, αν υποθέσουμε ότι γίνει 
πρωθυπουργός και στη συνέχεια χάσει 
τον έλεγχο της οικονομίας, θα καταφύ-
γει στη γνωστή πολιτική άμυνα με κα-
ταγγελίες εναντίον των Βρυξελλών, του 
Βερολίνου, του Παρισιού.
 
Αλλαγές και στην Ελλάδα
Η ανάπτυξη του μετα-λαϊκισμού στην 
Ε.Ε. και η αλλαγή στάσης του ΕΛΚ σε 
ό,τι αφορά τη συνεργασία με την άκρα 
Δεξιά επηρεάζει τις εξελίξεις και στην 
Ελλάδα. 
Ο Μητσοτάκης φαίνεται να πραγματο-
ποιεί στροφή στον δεξιό λαϊκισμό. Η υ-
πόθεση της παρακολούθησης του Αν-
δρουλάκη έκαψε οριστικά τις γέφυρες 
με το ΠΑΣΟΚ κι έτσι η ΝΔ προσαρμό-
ζεται στην τάση που επικρατεί στη Σου-
ηδία και στην Ιταλία. 
Την πολιτική γραμμή εκλαϊκεύουν κυ-
ρίως ο Ά. Γεωργιάδης, ο Βορίδης και ο 
Πλεύρης, όλοι τους στελέχη με προέ-
λευση από το ΛΑΟΣ. 
Η καραμανλική πτέρυγα, η οποία ζητεί 
διαφάνεια και κάθαρση στην υπόθεση 
Ανδρουλάκη, δεν λαμβάνεται υπόψη 
από τον Μητσοτάκη, ο οποίος κάνει δια-
φορετικούς υπολογισμούς στην προσπά-
θειά του να παραμείνει στην εξουσία. 
Το μήνυμα της εφαρμογής μιας δεξιό-
στροφης λαϊκίστικης πολιτικής περνάει 
ο Μητσοτάκης και στην Ε.Ε., εφόσον α-
πορρίπτει την κριτική που του ασκούν 
για τις επιλογές του ευρωπαϊκά ΜΜΕ 
και οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου. 
Θεωρώ επίσης σημαντικό ότι, με το πέ-
ρασμα του χρόνου, η Ελληνική Λύση 
ρίχνει ολοένα περισσότερο τους τό-
νους της κριτικής της στην κυβέρνηση. 
Η υπόθεση της παρακολούθησης Αν-
δρουλάκη και τα μεγάλα προβλήματα 
που προκάλεσε στην κυβέρνηση απο-
τέλεσαν μια καλή ευκαιρία για να πε-
ράσει η Ελληνική Λύση το μήνυμα ότι 
έχει καλή διάθεση έναντι της ΝΔ και 
είναι ανοιχτή σε συνεννόηση. 

Ο Ντράγκι, σαν πρώην πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
(ΕΚΤ), είχε μεγάλη ευρωπαϊκή επιρ-
ροή και προωθούσε με όλα τα μέσα 
την αναγκαία επανεκκίνηση της ιταλι-
κής οικονομίας. 
Συμβάλλοντας στην πτώση της κυβέρ-
νησης Ντράγκι, ο Μπερλουσκόνι ά-
νοιξε την πόρτα στην επικράτηση της 
άκρας Δεξιάς. 
Το κεντροαριστερό Δημοκρατικό 
Κόμμα αναμένεται να δώσει μάχη για 
την πρώτη θέση με τα Αδέλφια της Ι-
ταλίας, γύρω στο 23%-24%. Μικρό-
τερες δυνάμεις του Κέντρου και της 
κεντροαριστεράς δεν αρκούν για τον 
σχηματισμό κυβέρνησης. Αν ο Μπερ-
λουσκόνι, σαν επίσημος εκφραστής 
της ιταλικής και της ευρωπαϊκής κε-
ντροδεξιάς, επεδίωκε συνεργασία 
με το κεντροαριστερό Δημοκρατικό 
Κόμμα θα μπορούσε να σχηματιστεί 
κυβερνητικός συνασπισμός, ενδεχο-
μένως και με συμμετοχή του Κινήμα-
τος των Πέντε Αστέρων. 
Προτιμά, όμως, να συμπληρώσει το 
δίδυμο Μελόνι και Σαλβίνι, το οποίο 
προσέγγισε πριν μερικά χρόνια, θεω-
ρώντας ότι θα μπορούσε να το εντάξει 
στα πολιτικά του σχέδια. Οραματιζό-
ταν έναν συνασπισμό όπου το κόμμα 
του, Forza Italia, θα ήταν το ισχυρό-
τερο και αυτός θα ήταν ο επικεφαλής. 
Κατέληξε να εκπροσωπεί τη μικρό-
τερη δύναμη στον συνασπισμό των 
λαϊκιστών και να παίζει ουσιαστικά το 
παιχνίδι της Μελόνι και του Σαλβίνι.
 
Αλλαγή πορείας του ΕΛΚ
Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Μπερ-
λουσκόνι δεν κινείται αυτόνομα, αλλά 
έχει την πλήρη κάλυψη του Ευρωπα-
ϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) και του 
Γερμανού προέδρου του, Μάνφρεντ 
Βέμπερ. 
Την εποχή της κυριαρχίας της Μέρκελ, 
η απομόνωση των ακροδεξιών δυνά-
μεων στη Γερμανία και γενικότερα ήταν 
βασικός στόχος της πολιτικής των Χρι-
στιανοδημοκρατών. 
Η Μέρκελ ήταν αμείλικτη με όσους 
Γερμανούς Χριστιανοδημοκράτες σκέ-
φτηκαν να συνεργαστούν, ακόμη και 
σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, με 
την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερ-
μανία. 
Το δόγμα Μέρκελ, της απομόνωσης 
των ακροδεξιών δυνάμεων, παρουσίαζε 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο Βέμπερ μέσω 
του ΕΛΚ. 
Η Μέρκελ όμως αποτελεί πολιτικό πα-
ρελθόν και οι καιροί έχουν αλλάξει. Με 
παρέμβασή του στην Ολομέλεια του 
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Σε... πολυτέλεια τείνει να ε-
ξελιχθεί η θέρμανση τον 
φετινό χειμώνα, καθώς 
όποιο μέσο κι εάν χρησι-
μοποιήσουν οι πολίτες, το 

κόστος θα είναι δυσβάσταχτο. Η ενερ-
γειακή ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη που, 
σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΕ, οι Έλλη-
νες δίνουν αυτή τη στιγμή δύο κατώτα-
τους μισθούς τον χρόνο για να πληρώ-
σουν το ρεύμα.
Την ίδια στιγμή, η κατάσταση εξελίσ-
σεται σε γρίφο για τους καταναλωτές 
που θα επιλέξουν το ηλεκτρικό ρεύμα 
για τη θέρμανσή τους, καθώς θα πρέπει 
να είναι με το ρολόι στο χέρι αλλά και 
να ανασύρουν τους περσινούς λογαρια-
σμούς ώστε να πετύχουν μείωση της κα-
τανάλωσης και τελικά να λάβουν την ε-
πιπλέον επιδότηση των 50 ευρώ. 

Ακριβό και το πετρέλαιο
Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο παραμέ-
νει ακριβό, παρά τα κίνητρα που έδωσε 
η κυβέρνηση. Ειδικότερα, η επιδότηση 
θα είναι οριζόντια 0,25 ευρώ το λίτρο, 
κάτι που σημαίνει ότι η τιμή του πετρε-
λαίου θέρμανσης θα μειωθεί αρκετά. Ω-
στόσο, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για 
τιμή εκκίνησης –μαζί με την οριζόντια 
επιδότηση– στο 1,35 ευρώ το λίτρο, που 
είναι και πολύ υψηλότερη σε σχέση με 
πέρυσι.

«Αγκάθι» το φυσικό αέριο
Τραγική είναι η κατάσταση για το 
φυσικό αέριο, που αφορά περίπου 
1.400.000 καταναλωτές. Η επιδότηση 
των 90 ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρ-
νηση σε καμία περίπτωση δεν είναι αρ-
κετή, ενώ η πανευρωπαϊκή απάντηση 
δεν φαίνεται να έρχεται σύντομα. 
Την ίδια στιγμή, ασύμφορη είναι η πρό-
ταση να αλλάξει ξανά ο καυστήρας, αυτή 
τη φορά από φυσικό αέριο σε πετρέ-
λαιο. Κι αυτό, διότι πρόκειται για μια δι-
αδικασία που στοιχίζει από 2.000 έως 
5.000 ευρώ.

«Φωτιά» και στα ξύλα
Ακόμα και στα καυσόξυλα, όμως, υπάρ-
χουν μεγάλες ανατιμήσεις, ενώ σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις θα υπάρχει δι-
ατίμηση περίπου 50% στην αύξηση του 
κόστους.
Αν, δηλαδή, πέρυσι κόστιζαν 100 ευρώ 
ο τόνος, φέτος δεν θα μπορεί να ξεπε-
ράσει τα 150 ευρώ. Ωστόσο, και πάλι, υ-
πάρχει πολύ μεγάλη αύξηση και γίνεται 
μία κίνηση από την κυβέρνηση προκει-
μένου να κατεβάσει τις τιμές. 
«Αντιλαμβανόμαστε μια αύξηση στις 
τιμές στα ξύλα και στα πέλετ και είναι 

λογικό να υπάρχει σε σχέση με πέρυσι, 
λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και 
της ενεργειακής κρίσης. Δεν είναι όμως 
λογικό να βλέπουμε τόσο μεγάλες αυξή-
σεις. Για να το φρενάρουμε θα εφαρμό-
σουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, 
όπως κάνουμε για τα τρόφιμα και διά-
φορα άλλα προϊόντα. Με τις υπηρεσίες 
του υπουργείου συζητάμε ποιον μήνα 
αναφοράς θα ορίσουμε», δήλωσε ο υ-
πουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Άδωνις Γεωργιάδης.

Τα... SOS 
Όσον αφορά τα καυσόξυλα, ο Δρ Γεώρ-
γιος Νταλός, τεχνολόγος ξύλου, καθη-
γητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών 
Ξύλου και Σχεδιασμού, επισημαίνει κά-
ποια σημεία στα οποία οι καταναλωτές 

Η επιδότηση των 90 ευρώ για φυσικό 
αέριο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση –σε 
καμία περίπτωση– δεν είναι αρκετή

πρέπει να δώσουν προσοχή.
Ειδικότερα, επειδή και φέτος θα πουλη-
θούν τα καυσόξυλα με το κυβικό, οι κα-
ταναλωτές θα πρέπει να εστιάσουν στον 
τρόπο στοίβαξης, προσέχοντας αυτός να 
είναι πυκνός.
Θα πρέπει, επίσης, να ζητούν παραστα-
τικά διακίνησης, αφού η λαθροϋλοτό-
μηση δεν αποτελεί πλέον εγκληματική 
ενέργεια μόνο για τον κάτοχο, αλλά πα-
ραπέμπεται με συνυπαιτιότητα κι αυτός 
που τα προμηθεύεται.
Επίσης, καλό είναι οι καταναλωτές να 
προμηθεύονται οξιά, δρυ και γενικό-
τερα πλατύφυλλα και να προσέχουν να 
μην αγοράσουν κωνοφόρα δέντρα και 
ιδιαίτερα πεύκο, αφού η καύση τους 
μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση πυρ-
καγιάς στο σπίτι.
Για τα πέλετ, οι καταναλωτές θα πρέπει 

ΓΡΊΦΟΣ Η ΘΈΡΜΑΝΣΗ  
ΤΟΝ ΧΈΊΜΏΝΑ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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να προσέχουν το χρώμα του ξύλου, να 
είναι ανοιχτό αν είναι από κωνοφόρα δέ-
ντρα και λίγο σκούρο από πλατύφυλλα, 
σημειώνει ο κ. Νταλός και συμπληρώνει 
πως και στις δύο περιπτώσεις οι αγορα-
στές θα πρέπει να ελέγχουν τη μυρωδιά, 
που θα πρέπει να παραπέμπει σε φρέ-
σκο ξύλο.

Θερμαντική αξία
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 
στοιχεία για τη θερμαντική αξία του 
ξύλου. Το μέγιστο ποσό θερμότητας 
που παράγεται από μάζα 1 kg ξηρού 
ξύλου που καίγεται πλήρως (θερμα-
ντική αξία) κυμαίνεται μεταξύ 3.900-
5.100 kcal/kg. Ξύλα πλατύφυλλων 
έχουν μικρότερη θερμαντική αξία από 
ξύλα κωνοφόρων, με μέσες τιμές 4.350 
kcal/kg και 4.700 kcal/kg, αντίστοιχα. 
Τα ξύλα μεγαλύτερης πυκνότητας δια-
θέτουν μεγαλύτερη θερμαντική αξία. 
Κωνοφόρα είδη με ρητίνη δίνουν ξύλο 
με μεγαλύτερη θερμαντική αξία, διότι 
η ρητίνη έχει υψηλή θερμαντική αξία 
(περίπου 8.500 kcal/kg). Μεγάλης 
σημασίας είναι, επίσης, η χημική σύ-
σταση του ξύλου. Η λιγνίνη χαρακτη-
ρίζεται από μεγάλη θερμαντική αξία, 
6.100 kcal/kg κατά μέσο όρο, ενώ η 
κυτταρίνη κυμαίνεται μεταξύ 4.150 και 
4.350 kcal/kg. 
Σύμφωνα με έρευνες, η μέση θερμα-
ντική αξία των πλατύφυλλων είναι με-
γαλύτερη στο ξύλο από ό,τι στον φλοιό, 
ενώ το αντίστροφο συμβαίνει στα κωνο-
φόρα.



Ό
ταν στις 8 Ιουλίου, 
χαρούμενοι ο πρω-
θυπουργός της Ελ-
λάδας, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, και o 
υπηρεσιακός ομό-

λογός του της Βουλγαρίας, Κιρίλ Πέτ-
κοφ, εγκαινίαζαν στην Κομοτηνή τον 
χωρητικότητας 3 δισ. κυβικών μέτρων 
και μήκους 182 χιλιομέτρων αγωγό 
(ICGB) που θα μεταφέρει το φυσικό 
αέριο του Αζερμπαϊτζάν στη Βουλγα-
ρία, δεν πρέπει να ήταν βέβαιοι ότι ο κ. 
Πέτκοφ δεν θα προλάβαινε ως πρωθυ-

πουργός, έστω υπηρεσιακός, τα εγκαί-
νια του 151 χιλιομέτρων βουλγαρικού 
τμήματος στη Στάρα Ζαγόρα σε περί-
που τρεις μήνες, με στόχο την απεξάρ-
τηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Η τιμή του φυσικού αερίου αναμέ-
νεται να μειωθεί σημαντικά από την 
1η Οκτωβρίου, χάρη στην έναρξη λει-
τουργίας του διασυνδετήριου αγω-
γού», είχε πει ο απερχόμενος υπουρ-

γός Ενέργειας, Αλεξάντερ Νικόλοφ, 
στις 29 Ιουλίου, δύο μέρες πριν ο φι-
λοδυτικός Κίριλ Πέτκοφ παραδώσει 
την εξουσία στις 2 Αυγούστου σε μια 
υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον τον 
Γκάλαμπ Ντόνεφ, επιλογή του προερ-
χόμενου από το Σοσιαλιστικό Κόμμα 
και με σαφείς φιλορωσικές τάσεις 
προέδρου Ρούμεν Ράντεφ, για να οδη-
γήσει τη χώρα στις εκλογές της 2ας Ο-
κτωβρίου, τις τρίτες τον τελευταίο ενά-
μιση χρόνο.
Η κυβέρνηση είχε πέσει κι είχε κατα-
στεί υπηρεσιακή 8 μήνες μετά την α-

Το επόμενο Σάββατο τα εγκαίνια του 
αγωγού Κομοτηνή - Στάρα Ζαγόρα, την 
Κυριακή ανοίγουν οι κάλπες για τρίτη 
φορά σε ενάμιση χρόνο

Η ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ ΨΗΦΊΖΕΊ ΡΩΣΊΚΟ  
‘Η ΔΥΤΊΚΟ ΦΥΣΊΚΟ ΑΕΡΊΟ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Μετά τις γαλλικές 
βουλευτικές εκλογές 
του Ιουνίου και 
τις κυριακάτικες 
κάλπες της Ιταλίας, η 
Βουλγαρία το επόμενο 
εκλογικό «crash 
test» για την επιρροή 
Πούτιν στην Ε.Ε.
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νάληψη της εξουσίας, τον Σεπτέμβριο 
του 2022, όταν ο ηθοποιός Σλάβι Τρι-
φόνοφ, που ηγούνταν του μικρότερου 
εταίρου του Πέτκοφ, αποσύρθηκε από 
την κυβέρνηση επειδή διαφωνούσε με 
την άρση των εμποδίων που έβαζε η 
Βουλγαρία στην έναρξη των διαπραγ-
ματεύσεων για την ένταξη της Βόρειας 
Μακεδονίας στην Ε.Ε.
Μόλις έναν μήνα μετά την κυβερνη-
τική αλλαγή, ο Ράντεφ προσπάθησε 
να αναβιώσει την ενεργειακή συνερ-
γασία με τη Ρωσία, η οποία είχε δια-
κοπεί μετά την αναστολή κάθε παρά-
δοσης φυσικού αερίου στη Βουλγαρία 
στο τέλος Απριλίου.
Μάλιστα, ο υπηρεσιακός υπουργός Ε-
νέργειας, Ρόζεν Χριστόφ, σημείωσε ότι 
«δεδομένων των αναγκών των επιχει-
ρήσεων και των συνδικάτων, οι συνομι-
λίες με την Gazprom για την ανανέωση 
των προμηθειών είναι αναπόφευκτες».

Μια διχασμένη χώρα
Ουσιαστικά, δηλαδή, η Βουλγαρία εμ-
φανίζεται μια διχασμένη χώρα, όπου οι 
δύο μεγάλες παρατάξεις, η φιλοδυτική 
και η φιλορωσική, υποστηρίζουν ότι 
μόνο η δική τους λύση θα εξασφαλίσει 
φτηνό φυσικό αέριο στη χώρα.
Παράλληλα, όμως, στις Βρυξέλλες εκ-
δόθηκαν οι απαραίτητες άδειες και τα 
εγκαίνια του βουλγαρικού τμήματος, ο-
ρίστηκαν την 1η Οκτωβρίου, ημέρα της 
προγραμματισμένης έναρξης λειτουρ-
γίας του αγωγού αλλά και παραμονή 
των εκλογών.
Μάλιστα, στα εγκαίνια, στα οποία προ-
βλέπεται ότι θα παραστεί και ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπροσωπή-
σει η πρόεδρος Ούρσουλα Φον Ντερ 
Λάιεν, η οποία προτίθεται να συγκα-
λέσει σύνοδο των προέδρων των κρα-
τών που θα ωφεληθούν από την κατα-
σκευή του αγωγού και τη μεταφορά του 
αζέρικου αερίου στα Βαλκάνια, και συ-
γκεκριμένα τους προέδρους του τρο-
φοδότη Αζερμπαϊτζάν, της Βουλγαρίας, 
της Ρουμανίας, της Σερβίας και της Βό-
ρειας Μακεδονίας, με στόχο την ενί-
σχυση της περιφερειακής συνεργασίας.
Κι όλα αυτά, τη στιγμή που η Βουλγα-
ρία δείχνει να έχει αλλάξει στρατόπεδο 
και να έχει εγκαταλείψει τον φιλοδυ-
τικό προσανατολισμό που είχε προ-
σπαθήσει να επιβάλει ο κ. Πέτκοφ.
Το κόμμα του Πέτκοφ, «Συνεχίζουμε 
να αλλάζουμε», είναι πλέον δεύτερο 
στις δημοσκοπήσεις, με το κόμμα του 
κατηγορηθέντος για διαφθορά πρώην, 
επί σχεδόν μία δεκαετία, πρωθυπουρ-
γού, Μπόρις Μπορίσοφ να προηγείται, 

αλλά δεν φαίνεται πιθανό να κερδίζει 
αυτοδυναμία.
Δέκα μέρες πριν από τις εκλογές, ο 
Πέτκοφ είναι στο 18% ενώ ο Μπορί-
σοφ έχει ανέβει στο 26% και τα ευθέως 
φιλορωσικά κόμματα αγγίζουν το 20%.
Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη τι θα ση-
μάνει για την «περιφερειακή συνεργα-
σία ο συντονισμός Σερβίας - Βουλγα-
ρίας» σε φιλορωσική ατζέντα, αλλά ση-
μασία θα έχει σε μια τέτοια περίπτωση 
ο αγωγός που θα εγκαινιαστεί.

Τα κόμματα
Η Βουλγαρία δεν συγκαταλεγόταν ποτέ 
στις πιο δυτικόφιλες χώρες της περιο-
χής και η ανάδειξη του κόμματος του α-
ποφοίτου του Χάρβαρντ, πρωθυπουρ-
γού Πέτκοφ, και του υπουργού Οικο-
νομικών, Άσεν Βασίλιεφ, με αφήγημα 
κατά της διαφθοράς, το οδήγησε στην 
πρώτη θέση με μόλις το ένα τέταρτο 
των ψήφων. Για να μην ανατραπεί η κυ-
βέρνηση, προσπάθησε να συσπειρώσει 
βουλευτές από άλλα κόμματα, αλλά τε-
λικά δεν αποδείχτηκαν αρκετοί για να 
συγκροτήσουν απόλυτη κοινοβουλευ-
τική πλειοψηφία.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προσέ-
λευση στις κάλπες ήταν μόλις στο 38% 
και το κόμμα «Ρωσόφιλοι για την ανα-
γέννηση της πατρικής γης» στις εκλο-
γές του Νοεμβρίου 2021 πήρε μόνο 
0,31%, ενώ το κόμμα του Τριφόνοφ «Υ-
πάρχει τέτοιος λαός», που είχε κερδί-
σει τις προηγούμενες εκλογές του Ιου-
λίου 2021, έχασε 40 έδρες και έπεσε 
κάτω από 10% αλλά δεν δίστασε να 
ρίξει την κυβέρνηση έξι μήνες μετά, με 
τις εκτιμήσεις να οδηγούν σε ρωσικό 
δάκτυλο.
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της 

βουλγαρικής πολιτικής ζωής είναι ότι 
το κόμμα των «Δικαιωμάτων και ελευ-
θεριών», που εκφράζει την τουρκική 
μειονότητα της γειτονικής χώρας, δι-
ασπάστηκε το 2014 όταν ο τότε πρόε-
δρος Λούτφι Μέσταν τάχθηκε υπέρ της 
Τουρκίας μόλις κατερρίφθη το ρωσικό 
Mig, με αποτέλεσμα ο προκάτοχός του, 
ιστορικός ηγέτης του κόμματος, Αχμέτ 
Ντόγκαν, να ζητήσει και να πετύχει την 
αποπομπή του.
Το εκλογικό αποτέλεσμα του κόμμα-
τος «Δικαιωμάτων και ελευθεριών» α-
ποκτά μεγαλύτερη σημασία, γιατί το α-
κροατήριό του τροφοδοτείται κυρίως 
από Τούρκους που έχουν την ιδιό-
τητα του Βούλγαρου πολίτη αλλά ζουν 
στην Τουρκία και πηγαίνουν με πούλ-
μαν να ψηφίσουν. Κι επειδή η επιρροή 
που ασκεί το πολιτικό κατεστημένο της 
Τουρκίας επάνω τους θα είναι μια ση-
μαντική ένδειξη των προθέσεων του κ. 
Ερντογάν, ο οποίος δεν έχει κληθεί στη 
σύνοδο για τα εγκαίνια του αγωγού, 
παρά το γεγονός ότι το αζέρικο αέριο 
μέσω Τουρκίας φτάνει στην Ελλάδα.
Και κυρίως γιατί, την εποχή που οι 
σχέσεις Ερντογάν - Δύσης είναι σε έ-
νταση, το DPS εμφανίζεται προεκλο-
γικά φιλοδυτικό καθώς υπενθυμίζει 
ότι, όταν συμμετείχε στην κυβέρνηση 
(2001-2009), ήταν που η Βουλγαρία 
έγινε μέλος του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. και 
προσέλκυσε ξένες επενδύσεις.
Αμέσως μετά τις ιταλικές εκλογές, που 
αποτελούν το δεύτερο, μετά τις κοι-
νοβουλευτικές εκλογές στη Γαλλία, 
crash test για τις δυνατότητες του προ-
έδρου Πούτιν να επηρεάσει τις εσωτε-
ρικές πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπα-
ϊκές χώρες, οι Βούλγαροι πολίτες θα 
βρεθούν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο 

μπροστά στις δύο απαντήσεις που συν-
θέτουν το βασικό πρόβλημα της Ευρώ-
πης.
Ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία ή 
ακριβή διατήρηση της κοινωνικής γα-
λήνης με επιδοτήσεις της κατανάλω-
σης.
Η πρώτη θα κριθεί στις κάλπες της Κυ-
ριακής 2 Οκτωβρίου και η δεύτερη θα 
παρουσιασθεί μπροστά τους στη σύ-
νοδο που θα διοργανωθεί την προη-
γούμενη, με πρωτοβουλία της κας Ούρ-
σουλα Φον Ντερ Λάιεν, στα εγκαίνια 
του αγωγού.

Ένας άτυπα ισχυρός ηγέτης
Τη Βουλγαρία της ακυβερνησίας θα εκ-
προσωπήσει ο πρόεδρος Ράντεφ, ο κα-
θοριστικός ρόλος του οποίου τους τε-
λευταίους μήνες οδηγεί σε σκέψεις για 
το ενδεχόμενο πολιτειακής αλλαγής 
στη Βουλγαρία, με τον πρόεδρο να δι-
ευρύνει άτυπα τον ρόλο του.
Ειδικά στην περίπτωση που το εκλο-
γικό αποτέλεσμα καταστήσει αδύνατο 
τον σχηματισμό κυβέρνησης και η 
χώρα οδηγηθεί σε πέμπτες εκλογές τα 
τελευταία τρία χρόνια, ο κ. Ράντεφ, αν 
και δεν διαθέτει καμία ιδιαίτερη πολι-
τική νομιμοποίηση από τη στιγμή που 
και αυτός εξελέγη για δεύτερη θητεία 
πέρυσι τον Νοέμβριο με προσέλευση 
38% στις κάλπες, θα είναι το κυρίαρχο 
πολιτικό πρόσωπο στη χώρα.
Στο βουλγαρικό πολιτικό προσωπικό 
έχει προκαλέσει ανησυχία το ότι η 
Gazprom δεν έχει ανταποκριθεί ακόμη 
στην πρόσκληση που της έχει απευ-
θυνθεί για διάλογο και διαπραγματεύ-
σεις.
Η χώρα, η οποία είναι η φτωχότερη 
της Ευρώπης, χρειάζεται 3 δισεκα-
τομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αε-
ρίου τον χρόνο, το 90% των οποίων 
προέρχονταν από τη Ρωσία. Η προμή-
θεια του αζέρικου αερίου ανέρχεται 
σε 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα, τα 
οποία η Σοφία επιδιώκει να αυξήσει. Η 
Bulgargaz αναζητά περίπου 142 εκατ. 
κυβικά μέτρα τον Νοέμβριο κι 190 
εκατ. κυβικά μέτρα τον Δεκέμβριο, ενώ 
ζητά προσφορές για προμήθεια 1,5 δι-
σεκατομμυρίου κυβικών μέτρων LNG 
το 2023 και θα ξεκινήσει τη διαδικασία 
για την προμήθεια 1 δισ. κυβικών μέ-
τρων LNG τη δεκαετία 2024-2034.
Παράλληλα, η κυβέρνηση προσπαθεί 
να ενισχύσει τα χαμηλότερα εισοδή-
ματα και κυρίως τους συνταξιούχους για 
να μπορούν να ανταποκριθούν στους 
λογαριασμούς, ενώ προσπαθεί να ενι-
σχύσει και τη θέρμανση με καυσόξυλα 
που αφθονούν στα βουλγαρικά βουνά.



Μ
ε κλιμακωτές επιδοτήσεις σε 
ρεύμα και φυσικό αέριο, μπό-
νους για του ς... οικονόμους 
και ειδικό τέλος για τους ηλε-
κτροπαραγωγούς «απαντά» η 
κυβέρνηση στην ενεργειακή 

κρίση και στην εκτόξευση των λογαριασμών τον Οκτώ-
βριο. Ειδικότερα, η επιδότηση κυμαίνεται από 336 ευρώ 
ανά μεγαβατώρα έως 485 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τους 
δικαιούχους Κοινωνικού Τιμολογίου, ενώ ορισμένες 
κατηγορίες καταναλωτών θα έχουν τη δυνατότητα να δι-
εκδικήσουν μπόνους 50 ευρώ στην επιδότηση. 

Οι κερδισμένοι
Μεγάλοι κερδισμένοι των νέων επιδοτήσεων στο ρεύμα 
είναι κυρίως όσοι ανήκουν στην πρώτη κλίμακα, όσοι 
καταφέρουν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωσή 
τους και όσοι έχουν ήδη Κοινωνικό Τιμολόγιο. 
Πιο αναλυτικά, την υψηλότερη επιδότηση (485 ευρώ 
ανά μεγαβατώρα) θα λάβουν τα νοικοκυριά που έχουν 
ενταχθεί στο Κοινωνικό Τιμολόγιο, καθώς με τα νέα 
μέτρα απορροφάται σχεδόν το 100% της αύξησης.
Στους κερδισμένους βρίσκονται επίσης οι καταναλωτές 
της πρώτης κλίμακας, οι οποίοι έχουν ήδη τις χαμηλότε-
ρες καταναλώσεις, ακολουθούν τα νοικοκυριά της δεύ-
τερης κλίμακας (από 501 έως 1.000 KWh/μήνα) με ε-
πιδότηση 386 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ όσοι κατα-
ναλώσουν 15% λιγότερο ρεύμα σε σχέση με το 2021 θα 
δικαιούνται επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ ανά μεγαβα-
τώρα.
Μπόνους εξοικονόμησης θα υπάρχει και για τις επιχει-
ρήσεις. Ακολουθώντας την εισήγηση της Κομισιόν για 
«υποχρεωτική» εξοικονόμηση ενέργειας στους λογαρια-
σμούς ρεύματος, η επιδότηση για τις πρώτες 2.000 κιλο-
βατώρες κατανάλωσης τον Οκτώβριο ανέρχεται στα 398 
ευρώ ανά μεγαβατώρα, για τους μη οικιακούς κατανα-

λωτές με παροχή ισχύος έως 35 kVA, απορροφώντας το 
80% της αύξησης.

Οι χαμένοι
Στους χαμένους βρίσκονται όσοι ανήκουν στην τρίτη 
κλίμακα και καταναλώνουν περισσότερες από 1.001 κι-
λοβατώρες, δηλαδή το 2% των νοικοκυριών, εκτός και 
αν καταφέρουν να μειώσουν την κατανάλωσή τους, αλλά 
και τα περίπου 700.000 νοικοκυριά που χρησιμοποιούν 
φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Η επιδότηση για το αέριο θα 
συνεχίσει να είναι οριζόντια, χωρίς εισοδηματικά κριτή-
ρια και χωρίς μπόνους, με επιδότηση «μόλις» 90 ευρώ 
ανά θερμική κιλοβατώρα για τα οικιακά τιμολόγια και 40 
ευρώ ανά θερμική κιλοβατώρα για τις επιχειρήσεις. Αυτό 
σημαίνει ότι η επιδότηση θα είναι μεν υψηλότερη από 
ό,τι ίσχυσε στις αρχές του έτους, όμως θα είναι αρκετά 
χαμηλότερη από αυτήν που θα απολαμβάνουν οι κατα-
ναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος.
Ενώ σημαντικά χαμηλότερη θα είναι η επιδότηση για 
τους μη οικιακούς καταναλωτές έως 35 kVA και όλους 
όσοι ξεπερνούν τις 2.000 κιλοβατώρες. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, η επιδότηση ανέρχεται σε 230 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα.

Την υψηλότερη επιδότηση (485 
ευρώ ανά μεγαβατώρα) θα λάβουν 
τα νοικοκυριά που έχουν ενταχθεί 
στο Κοινωνικό Τιμολόγιο

Τέλος, στην κατηγορία των εμπορικών τιμολογίων βρί-
σκονται και οι αγρότες, για τους οποίους η επιδότηση θα 
είναι οριζόντια και ανέρχεται στα 436 ευρώ ανά μεγαβα-
τώρα.

Τα κλιμάκια στις επιδοτήσεις 
Η κλιμακωτή επιδότηση για τον Οκτώβριο διαμορφώνε-
ται ως εξής:
* Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 KWh απορροφά-
ται το 90% της αύξησης, με την επιδότηση να φτάνει στα 
436 ευρώ/MWh.
* Για μηνιαία κατανάλωση από 501 έως 1000 kWh απορ-
ροφάται το 80% της αύξησης, με επιδότηση 386 ευρώ/
MWh. Αν, όμως, ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% τη 
μέση ημερήσια κατανάλωσή του σε σχέση με την αντί-
στοιχη περσινή, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 
ευρώ/MWh.
* Για μηνιαία κατανάλωση πάνω από 1001 KWh, απορ-
ροφάται το 70% της αύξησης και η επιδότηση ανέρχε-
ται στα 336 ευρώ/MWh. Αφορά μόνο το 2% των νοικο-
κυριών στην Ελλάδα. Και σε αυτή την κλίμακα ισχύει το 
μπόνους των 50 ευρώ/MWh, αν υπάρξει μείωση κατα-
νάλωσης κατά 15%.

Παραδείγματα
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: 
Νοικοκυριό με μέση μηνιαία κατανάλωση 400 ΚWh/
μήνα:
* Θα πλήρωνε χωρίς τις επιδοτήσεις: 236 ευρώ.
* Με την επιδότηση θα πληρώσει τελικά: 62 ευρώ.

Νοικοκυριό με μέση μηνιαία κατανάλωση 700 ΚWh/
μήνα:
* Θα πλήρωνε χωρίς τις επιδοτήσεις: 413 ευρώ.
* Με την επιδότηση θα πληρώσει τελικά: 118 ευρώ και αν 
εξοικονομήσει 15%, θα πληρώσει 108 ευρώ.

Νοικοκυριό με μέση μηνιαία κατανάλωση 1.200 ΚWh/
μήνα:
* Θα πλήρωνε χωρίς τις επιδοτήσεις: 708 ευρώ.
* Με την επιδότηση θα πληρώσει τελικά: 230 ευρώ και 
αν εξοικονομήσει 15%, θα πληρώσει 194.8 ευρώ.

Η επιδότηση σε εμπορικά τιμολόγια
Όσον αφορά τα εμπορικά τιμολόγια, οι επιδοτήσεις δια-
μορφώνονται ως εξής:
* Για τους μη οικιακούς καταναλωτές με παροχή ισχύος 
ως 35 KVa, η επιδότηση για τις πρώτες 2.000 KWh στον 
μήνα Οκτώβριο ανέρχεται στα 398 ευρώ/ΜWh. Απορρο-
φάται το 80% της αύξησης.
* Για τους μη οικιακούς καταναλωτές έως 35 KVa που ξε-
περνούν τις 2.000 KWh αλλά για και όλα τα υπόλοιπα 
μη οικιακά τιμολόγια χαμηλής μέση και υψηλής τάσης, 
η επιδότηση ανέρχεται σε 230 ευρώ/Mwh.
* Για τους αγρότες, η επιδότηση είναι οριζόντια και ανέρ-
χεται στα 436 ευρώ/MWh.

Ειδικό τέλος
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιβάλλει ειδικό τέλος 
ύψους 10 ευρώ ανά θερμική mwh στις εταιρείες ηλε-
κτροπαραγωγής για τις ποσότητες του φυσικού αερίου 
που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή η-
λεκτρικής ενέργειας. Τα έσοδα από το ειδικό τέλος θα 
κατευθύνονται στο ταμείο ενεργειακής μετάβασης.

ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ... 
ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΉΣΕΩΝ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Μια αιφνιδιαστική αλ-
λαγή ισορροπιών 
και συμμαχιών δεί-
χνει να βρίσκεται σε 
εξέλιξη στον Καύ-

κασο, όπου την προηγούμενη εβδομάδα 
εντάθηκαν ξανά οι εχθροπραξίες ανάμεσα 
στην Αρμενία και στο Αζερμπαϊτζάν.
«Το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι ότι κάτω 
από τη ρωσική επιρροή, η σύγκρουση το-
πικοποιήθηκε», είπε ο πρόεδρος Πούτιν 
στην πρόσφατη σύνοδο των χωρών της 
Ευρασίας στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπε-
κιστάν, στην οποία συμμετείχαν και οι η-
γέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν.
Όμως, αυτή η αναφορά του Ρώσου προέ-
δρου έδειχνε να ακούγεται τελείως παρά-
ταιρη σε σχέση με τη ρωσική παρέμβαση 
πριν από δύο χρόνια, όταν η Ρωσία είχε 
εγγυηθεί την εκεχειρία μετά την αζέρικη 
αντεπίθεση που οδήγησε χιλιάδες Αρμέ-
νιους μακριά από τις πατρογονικές τους ε-
στίες σε παραδοσιακά αρμενικές περιοχές 
στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Όταν, στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου, η αρμε-
νική κυβέρνηση ανακοίνωσε μια εισβολή 
στην επικράτειά της, απευθύνθηκε για 
βοήθεια στη Ρωσία και στο στρατιωτικό 
μπλοκ CSTO (Collective Security Treaty 
Organization), το οποίο λειτουργεί υπό 
τη ρωσική αιγίδα, καθώς συμπεριλαμβά-

νει τη Ρωσία και χώρες υπό την άμεση ε-
πιρροή της Μόσχας, και συγκεκριμένα τη 
Λευκορωσία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, 
το Τατζικιστάν και την Αρμενία, που προ-
έδρευε μέχρι πριν από έναν χρόνο, αλλά 
όχι το Αζερμπαϊτζάν.
Η εξέλιξη όμως προκάλεσε απογοήτευση 
στο Γερεβάν, καθώς όχι μόνο δεν πήραν 
βοήθεια, αλλά δεν είδαν καν να καταδικά-
ζεται η «αζέρικη εισβολή».
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ακουστούν 
πλέον δυνατά στο εσωτερικό της χώρας 
φωνές που προτείνουν ανοιχτά τη στροφή 
της εξωτερικής πολιτικής της προς τη 
Δύση και την εκμετάλλευση της επιρροής 
των αρμενικών παροικιών στο δυτικές 
χώρες, με ευθείες παραπομπές στην επι-
τυχία που είχε η παλαιότερη έκκληση των 
Καρντάσιανς στον πρόεδρο Τραμπ.
Μάλιστα, αναλυτές στο Γερεβάν έλεγαν 
ότι η Αρμενία βρίσκεται σε έναν «υβριδικό 
πόλεμο» με τρεις χώρες, και συγκεκριμένα 
με το Αζερμπαϊτζάν, με την Τουρκία, αλλά 
πλέον και με τη Ρωσία.
Κι αυτό γιατί με την Τουρκία υπάρχει 
το ανοικτό, εδώ και παραπάνω από έναν 
αιώνα, θέμα της γενοκτονίας, με το Αζερ-
μπαϊτζάν υπάρχει το θέμα της κυριαρ-
χίας στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ενώ με τη 
Ρωσία είναι το θέμα του διαδρόμου που 
θα συνδέει τον απομονωμένο αζέρικο θύ-

λακα του Ναχιτσεβάν με το κύριο σώμα 
της επικρατείας του Αζερμπαϊτζάν.
Οι Αρμένιοι, οι οποίοι δεν επιθυμούν τον 
διάδρομο, θεωρούν ότι το Μπακού απέ-
τυχε να τον επιβάλλει με διπλωματικά 
μέσα αλλά υποπτεύονται ότι η Ρωσία τον 
υποθάλπει γιατί θα έχει οφέλη με τη δη-
μιουργία του και τον έλεγχο του από ρω-
σικές δυνάμεις.

Η οπτική του Μπακού
Την ίδια ώρα, το Αζερμπαϊτζάν κατηγορεί 
την Αρμενία ότι αυτή ήταν που επιτέθηκε 
σε συνοριακές τοποθεσίες ανάμεσα στις 
δύο χώρες, υπαναχώρησε στη διάνοιξη 
του διαδρόμου και ανέδειξε ξανά το θέμα 
της κυριαρχίας στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Σύμφωνα με τους Αζέρους, το πρόβλημα 
επιτείνεται διότι οι τρεις χώρες που έχουν 
εμπλακεί στην προσπάθεια επίλυσης των 
διαφορών των δύο χωρών, η Ρωσία, η 
Γαλλία και οι ΗΠΑ, έχουν αντικρουόμενα 
συμφέροντα στην περιοχή.
Όμως, από τη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία και μετά, οι σχέσεις ανάμεσα στη 
Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν περιλαμβά-
νουν και την ανταγωνιστική προσπάθεια 
για την πώληση του φυσικού αερίου, όπως 
για παράδειγμα γίνεται στον ελληνοβουλ-
γαρικό αγωγό Κομοτηνή - Στάρα Ζαγόρα, 
ο οποίος θα διοχετεύει το αζέρικο φυσικό 

αέριο που έρχεται μέσω Τουρκίας προς τη 
Βουλγαρία και τις άλλες χώρες της περι-
οχής, αντικαθιστώντας το αντίστοιχο ρω-
σικό.
Η δε Ευρώπη προσβλέπει συνολικά στον 
διπλασιασμό των ροών από το Αζερμπα-
ϊτζάν, ως απάντηση στις ρωσικές περικο-
πές. Ήδη το 2022, οι αζέρικες εξαγωγές 
στην Ε.Ε. αναμένεται να αυξηθούν, από 
8,1 δισ. κυβικά μέτρα το 2021 σε 12, και 
έχει τεθεί ο στόχος να αυξηθούν σε 20 
μέχρι το 2027, αν και μια Τσέχα ευρω-
βουλευτής του κόμματος των Πειρατών, 
η Μαριέττα Γκρεγκόροβα, προειδοποιεί 
ότι μια τέτοια συμφωνία θα σημαίνει ότι 
η Ευρώπη δεν διδάχτηκε τίποτε για την 
ενεργειακή εξάρτησή της από δικτάτορες 
και αναρωτιέται τι θα κάνει το Μπακού 
αν η Ε.Ε. ταχθεί με το πλευρό της Αρμε-
νίας.
Όμως, αυτή η διαφαινόμενη ανταγωνι-
στική σχέση δεν απέτρεψε μια συμφωνία 
Ρωσίας - Ιράν για την αγορά 3,3 δισ. κυ-
βικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως, το 
οποίο θα πηγαίνει από τη Ρωσία στο Ιράν 
μέσω Αζερμπαϊτζάν και παράλληλα περί-
που 9 εκατ. κυβικά μέτρα ρωσικού φυσι-
κού αερίου θα εξάγονται μέσω των λιμα-
νιών του Νότιου Ιράν.
Σε αυτή τη συγκυρία, επισκέφθηκε στις 
19 Σεπτεμβρίου το Γερεβάν η πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, 
Νάνσι Πελόζι, η οποία έγινε δεκτή στους 
δρόμους με ενθουσιασμό και αμερικανι-
κές σημαίες που κρατούσαν χιλιάδες δια-
δηλωτές, σε μια χώρα που το 2013 απέρ-
ριψε τη σύνδεση με την Ε.Ε. για να προσ-
δεθεί στο άρμα της Ρωσίας.
Η Πελόζι υιοθέτησε πλήρως τις αρμενι-
κές θέσεις, ότι υπήρξε επίθεση από το Α-
ζερμπαϊτζάν.
«Αβάσιμες και άδικες κατηγορίες ενα-
ντίον του Αζερμπαϊτζάν είναι απαράδε-
κτες», απάντησε το Μπακού, το οποίο 
πλέον δείχνει μέσω Τουρκίας να προσεγ-
γίζει το Κρεμλίνο.
Ο αρμενικός Τύπος πλημμύρισε από φω-
τογραφίες από τη Σαμαρκάνδη, που έδει-
χναν τον πρόεδρο Πούτιν να χαριεντίζε-
ται με τον πρόεδρο Αλίεφ του Αζερμπα-
ϊτζάν και τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν.
Παράλληλα, ο δημοκρατικός βουλευτής 
Φρανκ Παλόουν, που συνόδευε την Πε-
λόζι και είναι συμπρόεδρος του πυρήνα 
των αρμενικών θεμάτων στο Κογκρέσο, ε-
πιβεβαίωσε ότι «οι ΗΠΑ ανησυχούν για 
την ασφάλεια της Αρμενίας».
«Θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για 
να υποστηρίξουμε την Αρμενία και θα 
δουλέψουμε για να δούμε τι μπορούμε να 
κάνουμε για να βοηθήσουμε», είπε ο Ο-
αλόουν.

ΠΌΛΕΜΌΣ ΣΤΌΝ ΚΑΎΚΑΣΌ
Η ΦΤΩΧΗ ΑΡΜΕΝΊΑ ΣΤΡΊΒΕΊ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΎΣΗ, ΤΟ ΠΛΟΎΣΊΟ ΕΝΕΡΓΕΊΑΚΑ 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΒΛΕΠΕΊ ΚΡΕΜΛΊΝΟ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Η συνεχής, πρωτο-
φανής σε ένταση 
και ύβρεις, επιθε-
τικότητα Ερντο-
γάν κατά της Ελλά-

δας έχει εξήγηση και δεν είναι μόνο 
η ανάγκη του εξάπτει τον εθνικισμό 
των ψηφοφόρων του ενόψει των ε-
κλογών του 2023.
Η συνεχής επιθετικότητα Ερντογάν 
οφείλεται στη νέα εθνική πολιτική 
της χώρας μας. Προ Μητσοτάκη, η 
Ελλάδα στην περιοχή της ΝΑ Με-
σογείου ήταν μια μικρή εσωστρεφής 
χώρα με ασήμαντη εξωτερική πολι-
τική που δεν ενοχλούσε πουθενά 
την Τουρκία. Η Ελλάδα, στην αξιο-
λόγηση των Τούρκων κυβερνώντων, 
ήταν μια μικρή χώρα της περιοχής 
χωρίς ειδικό βάρος, που πάντως, ε-
πειδή ανήκε στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., 
ήθελε «ειδική μεταχείριση».
Έρχεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη και 
αλλάζει πλήρως την εθνική πολιτική 

της εθνικής πολιτικής Μητσοτάκη 
είναι ο ευρύς σύγχρονος εξοπλισμός 
της Ελλάδας. Την ώρα που η Τουρ-
κία έχει αποκλειστεί από παντού για 
αγορές ή και αναβαθμίσεις αεροπλά-
νων, η Ελλάδα παίρνει Ραφάλ και 
F-35. Για πρώτη φορά είναι εξοπλι-
στικά πιο δυνατή από την Τουρκία.
Πώς απαντά ο Ερντογάν σε όλα αυτά 
που αποδυναμώνουν διαρκώς τον 
ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή; 
Ξεκίνησε με το να επιτίθεται προ-
σωπικά στον Μητσοτάκη, προσπα-
θώντας να περάσει το μήνυμα ότι 
είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός που 
ευθύνεται για αυτή την ένταση.
Συνέχισε με ένα κρεσέντο απειλών, 
ακόμα και για εισβολή στην Ελλάδα. 
Με λίγα λόγια, επειδή η διπλωμα-
τική και στρατιωτική ενίσχυση της 
Ελλάδας, σε συνδυασμό με τον δικό 
του αποκλεισμό, τον έχει αιφνιδιά-
σει, έχει καταφύγει στον τρόμο των 
λέξεων.

Ωστόσο, στην Άγκυρα σχολιάζουν, 
δημοσίως πια, ότι οι ΗΠΑ συζητούν 
την προμήθεια υπερσύγχρονων 
F-35 στην Ελλάδα, αναβαθμίζουν 
τα F-16 σε Viper, ενισχύουν την πα-
ρουσία τους στη χώρα μας με τις βά-
σεις σε Αλεξανδρούπολη, Σούδα και 
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ενώ 
θα αρχίζουν να ενισχύουν και τη 
Λευκωσία.
Υπενθυμίζουν στον Ερντογάν οι της 
αντιπολίτευσης ότι η Ουάσιγκτον 
έχει αποκλείσει την Τουρκία από 
το πρόγραμμα των F-35, και το αμε-
ρικανικό Κογκρέσο δεν έχει εγκρί-
νει το αίτημα της Άγκυρας για την 
αγορά F-16 Viper και τον εκσυγχρο-
νισμό κι άλλων 80 F-16 τα οποία δι-
αθέτει ήδη η Τουρκία.
Βλέπουν και οι Τούρκοι ότι η Ελ-
λάδα είδε το κενό από την αναξιόπι-
στη πολιτική Ερντογάν στη διεθνή 
σκακιέρα και ανέλαβε ρόλους (κι ας 
φωνάζει).

της χώρας. Εκμεταλλεύεται όλα τα 
λάθη Ερντογάν και ανοίγει διαύλους 
επικοινωνίας όπου η Τουρκία άνοιγε 
μέτωπα. Στην πραγματικότητα, η νέα 
εθνική πολιτική της χώρας είναι: 
Παίρνω παντού τη θέση της Τουρ-
κίας. Η μη υπολογίσιμη στον διεθνή 
χώρο Ελλάδα μπορούσε να το κάνει; 
Να φαίνεται ότι μπορεί. Με τη βοή-
θεια του Ερντογάν, φυσικά.
Η Ελλάδα βγήκε στην... αγορά και 
άρχισε να κλείνει συμφωνίες με 
το Ισραήλ τον Αραβικό κόσμο, τις 
ΗΠΑ, τη Γαλλία κ.α. Έφτασε ακόμη 
και στη Λιβύη. Ειδικά με τις ΗΠΑ 
έπαιξε το χαρτί της αξιοπιστίας και 
τώρα οι ΗΠΑ, μέσω Αλεξανδρούπο-
λης, υποκατέστησαν τον Βόσπορο 
και μέσω Σούδας κάθε άλλη βάση 
στην περιοχή. Πράγματι, η Ελ-
λάδα παίρνει σιγά-σιγά τη θέση της 
Τουρκίας στον δυτικό κόσμο.
Δεν ήταν μόνο η εξωτερική πολιτική 
της χώρας, όμως. Σημαντικό μέρος 

Ο Ερντογάν χωρίς 
φίλους, μόνο με εχθρούς, 
στήνει όλη αυτή την 
εικονική πραγματικότητα, 
αλλά δεν κερδίζει τίποτα, 
μόνο χάνει. Και χάνει 
παντού. Ο χρόνος κυλά 
σε βάρος του, ακριβώς 
όπως ο χρόνος κυλά σε 
βάρος του Τραμπ.

ΓΙΑΤΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΥΒΡΙΖΕΙ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

www.freesunday.gr18 25.09.2022

άρθρο



Τ
α φθηνά στεγαστικά δάνεια για 
νέους είναι μόνο μία από τις παρο-
χές που ανακοίνωσε ο πρωθυπουρ-
γός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το 
βήμα της ΔΕΘ. Από την κυβέρνηση 
γίνεται λόγος για ένα πρόγραμμα 

που στόχο έχει τη μείωση του υψηλού κόστους στέ-
γασης, την αύξηση της ιδιοκατοίκησης νέων αλλά και 
τη στήριξη σε νέα ζευγάρια.
Παράγοντες της αγοράς, ωστόσο, κατεβάζουν τον 
πήχη καθώς... τα απλά μαθηματικά φέρνουν στο φως 
μια άλλη... πραγματικότητα. 

Τα μέτρα
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Σύμ-
φωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργού Εργασίας 
Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος ήταν μεταξύ εκείνων οι 
οποίοι κλήθηκαν να εξειδικεύσουν τις εξαγγελίες του 
πρωθυπουργού, τα μέτρα έχουν ως εξής:
* Δάνεια έως 150.000 ευρώ για αγορά πρώτης κατοι-
κίας έως 120 τ.μ. και έτος κατασκευής έως το 2007.
* Ωφελούμενοι θα είναι έως 10.000 νέοι ή νέα ζευγά-
ρια 25-39 ετών.
* Το κατώτατο εισοδηματικό όριο θα είναι 10.000 
ευρώ και το ανώτερο θα είναι αντίστοιχο με αυτό για 
το επίδομα θέρμανσης.
* Η δόση θα είναι πολύ χαμηλότερη από το ενοίκιο 
και θα φτάνει τα 275 ευρώ για σπίτι αξίας 100.000 
ευρώ με τα σημερινά δεδομένα.
* Άτοκο στεγαστικό δάνειο σε τρίτεκνους και πολύτε-
κνους ή αν ο δικαιούχος αποκτήσει όσο αποπληρώ-
νει 3+ παιδιά.
* Πρόβλεψη για διπλασιασμό του προϋπολογισμού σε 
περιπτώσεις εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.
* Η εφαρμογή του προγράμματος είναι το 1ο τρίμηνο 
του 2023.
Σύμφωνα με τον ίδιο, με τα μέτρα αυτά το επιτόκιο, αντί 
να είναι 4%, θα είναι 1%. Πρόκειται για το χαμηλότερο 

δάνειο που υπάρχει στην αγορά, είπε ο κ. Χατζηδάκης, 
εξηγώντας ότι αν κάποιος έχει πάρει δάνειο 100.000 
ευρώ για σπίτι, η αποπληρωμή θα είναι 275-285 ευρώ 
τον μήνα και θα του μείνει και το σπίτι. Επίσης, το δά-
νειο θα είναι άτοκο για τρίτεκνους ή πολύτεκνους αλλά 
και για όσους αποκτήσουν τρία παιδιά κατά τη διάρκεια 
της αποπληρωμής, τόνισε ο υπουργός Εργασίας.

Καλύπτεται το 90% της αξίας 
Με βάση όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά και έχει συμ-
φωνήσει το υπουργείο με την Ελληνική Ένωση Τρα-
πεζών, το δάνειο θα καλύπτει έως και το 90% της ε-
μπορικής αξίας του ακινήτου, όταν σήμερα τα στεγα-
στικά δάνεια των τραπεζών καλύπτουν συνήθως έως 
και το 80%. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιωτική συμμετοχή 
που πρέπει να συνεισφέρουν οι νέοι μειώνεται στο 
10% της αξίας του σπιτιού αντί για 20% που προβλέ-
πεται στις συμβάσεις των τραπεζικών στεγαστικών δα-
νείων.
Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, με 
το πρόγραμμα αυτό αποκτούν πρόσβαση στον τραπε-
ζικό δανεισμό νοικοκυριά με μηνιαίο καθαρό εισό-
δημα ίσο με 715 ευρώ, που υπό κανονικές συνθήκες 
δύσκολα θα πληρούσαν τα τραπεζικά κριτήρια χρημα-
τοδότησης. Για παράδειγμα, ένα νέο ζευγάρι που α-
γοράζει ένα σπίτι αξίας 100.000 ευρώ θα πρέπει αφε-
νός να πάρει δάνειο 90.000 ευρώ (και να διαθέσει τα 

Το δάνειο θα καλύπτει έως και 
το 90% της εμπορικής αξίας του 
ακινήτου

10.000 ευρώ το ίδιο), αφετέρου να πληρώνει μηνιαία 
δόση 294,46 ευρώ, ώστε σε 30 χρόνια να γίνει δικό 
του. Στην περίπτωση που κάποιος θα έπαιρνε αντί-
στοιχο δάνειο από τράπεζα, η δόση στην καλύτερη 
περίπτωση θα ήταν 415 ευρώ τον μήνα.
Μάλιστα, το υπουργείο Εργασίας εκτιμά πως το όριο 
των 150.000 ευρώ είναι ρεαλιστικό, καθώς επισημαί-
νει ότι σε δεκάδες περιοχές των αστικών κέντρων αλλά 
και στην περιφέρεια υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα σε 
αυτήν την τάξη μεγέθους που μπορούν να καλύψουν 
τις στεγαστικές ανάγκες των νέων. Ενδεικτικά: Οι αντι-
κειμενικές αξίες στην Αγία Παρασκευή κυμαίνονται 
από 1.500-2.050 ευρώ ανά τετραγωνικό, στο Μαρούσι 
1.500-2.300 ευρώ, στην Πεύκη 1.300-2.250 ευρώ, στο 
4ο Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης (Τούμπα) 
1.250-1.550 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι αντικειμενικές 
αξίες αφορούν νεόδμητα ακίνητα, ενώ το πρόγραμμα 
των στεγαστικών δανείων αφορά ακίνητα κατασκευα-
σμένα έως το 2007, οι αξίες των οποίων είναι προφα-
νώς χαμηλότερες σε σχέση με τα νεόδμητα.

Τα... απλά μαθηματικά 
Έπειτα, όμως, από απλές πράξεις μαθηματικών, τα 
στοιχεία που προκύπτουν δεν είναι τόσο ειδυλλιακά.
Πρώτον, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το πρό-
γραμμα θα αρχίσει με δάνεια 500 εκατ. ευρώ, ενώ 
σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του υπουργείου Εργα-
σίας οι ωφελούμενοι θα είναι 10.000. Άρα, το ποσό 
ανά σπίτι περιορίζεται στα 50.000 ευρώ και απέχει 
πολύ από τα 150.000 ευρώ που ανακοινώθηκε.
Δεύτερον, όσον αφορά τη δόση, το υπουργείο Εργα-
σίας υποστηρίζει ότι μετά την επιδότηση του επιτο-
κίου θα διαμορφώνεται στα 275-285 ευρώ. Αν πρό-
κειται για δάνειο 100.000 ευρώ –όπως είναι το πα-
ράδειγμα που επικαλέστηκε ο κ. Χατζηδάκης– και 
δόση 275 ευρώ τον μήνα, τότε προκύπτουν 363 δό-
σεις. Αυτό σημαίνει ότι το δάνειο θα εξυπηρετείται 
για περισσότερα από 30 έτη. 

ΦΘΗΝΆ (;) 
ΣΤΕΓΆΣΤΙΚΆ 
ΔΆΝΕΙΆ  
ΓΙΆ ΝΕΟΥΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Σ
τις δημόσιες παρεμ-
βάσεις του, ο πρωθυ-
πουργός κ. Μητσοτά-
κης φροντίζει να στέλ-
νει μηνύματα υπέρ της 
απελευθέρωσης της 

οικονομίας από τα δεσμά του κράτους, 
υπέρ της ενίσχυσης της αποτελεσματι-
κότητας και της ανταγωνιστικότητας και 
υπέρ της αξιολόγησης των πάντων, συ-
μπεριλαμβανομένου του εαυτού του.
Αυτή η δημόσια εικόνα, που υπήρξε ι-
σχυρή κατά τα προηγούμενα χρόνια, 
ήταν ένα από τα βασικά πολιτικά του 
ατού έναντι του «επικίνδυνου» Τσίπρα 
και ηγετικών στελεχών που δεν έχουν 
δοκιμαστεί στην πράξη, όπως ο πρόε-
δρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. 
Με το πέρασμα του χρόνου πολλοί αρχί-

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Εντυπωσιακή υποχώρηση της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη για τις οικονομικές 
ελευθερίες

Η εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ επιβεβαίωσε 
τον επιθετικό λαϊκισμό του, που οδηγεί σε 
μεγάλα οικονομικά προβλήματα

ζουν να διαπιστώνουν ότι άλλα περιγρά-
φει ο Μητσοτάκης και ακριβώς τα αντί-
θετα πράττει.
 
Ινστιτούτο Fraser 
και ΚΕΦίΜ
Σε αυτή την προσγείωση στη σκληρή 

πραγματικότητα συμβάλλει και η ετή-
σια έκθεση του καναδικού Ινστιτούτου 
Fraser για τον Δείκτη Οικονομικής Ε-
λευθερίας. 
Το καναδικό Ινστιτούτο μελετά την κα-
τάσταση σε 165 χώρες, κάνει τις σχετικές 
συγκρίσεις και βγάζει την ετήσια κατά-

ταξη. Αυτή έχει μεγάλη σημασία για τους 
υποψήφιους επενδυτές, γιατί τους δίνει 
μία τάξη μεγέθους για τις δυσκολίες που 
θα αντιμετωπίσουν στην ανάπτυξη της 
οικονομικής, επιχειρηματικής τους δρα-
στηριότητας. 
Ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας 
μετρά τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτι-
κές και οι θεσμοί των 165 χωρών του Δεί-
κτη υποστηρίζουν την Οικονομική Ε-
λευθερία. Σημειώνεται ότι το Ινστιτούτο 
Fraser συνεργάζεται στην ετήσια μελέτη 
του με ένα δίκτυο ερευνητικών και εκ-
παιδευτικών ινστιτούτων από 100 χώρες.
Στην Ελλάδα, συνεργάτης του Ινστιτού-
του Fraser είναι το ΚΕΦίΜ (Κέντρο Φι-
λελεύθερων Μελετών), ανεξάρτητος μη 
κομματικός, μη κερδοσκοπικός οργα-

ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ: 
ΈΝΆΣ ΛΆΪΚΙΣΤΗΣ 
ΜΈ ΚΟΣΤΟΎΜΙ
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γούμενη ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου 
Fraser, αναδεικνύονται το Χονγκ Κονγκ 
στην 1η θέση και η Σιγκαπούρη στη 2η 
θέση. 
Ακολουθούν Ελβετία, Νέα Ζηλανδία και 
1η στην Ε.Ε. των «27» έρχεται η Δανία. 
Οι ΗΠΑ καταλαμβάνουν την 7η θέση, η 
Ιαπωνία τη 12η, η Γερμανία την 25η, η Ι-
ταλία την 44η, η Γαλλία την 54η. 
Κάτω από την 85η θέση, που βρίσκεται 
η Ελλάδα, είναι η Ινδία (89η), η Ρωσία 
(94η), η Βραζιλία (114η) και η Κίνα 
(116η). 
Η χαμηλή βαθμολογία της Κίνας δείχνει 
ότι μπορεί μια χώρα να επιτύχει status 
παγκόσμιας οικονομικής υπερδύναμης, 
χωρίς να έχει προχωρήσει στην απελευ-
θέρωση της οικονομίας της.
Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να αποτελέ-
σει εξαίρεση τύπου Κίνας, γιατί δεν έχει 
τις προϋποθέσεις και κυρίως λειτουργεί 
στο φιλελεύθερο ανταγωνιστικό περι-
βάλλον της Ε.Ε. των «27». Όσο πιο πίσω 
μένουμε από τους εταίρους και ανταγω-
νιστές μας σε ζητήματα Οικονομικής Ε-
λευθερίας, τόσο πιο πιθανό είναι να μεί-
νουμε ακόμη πιο πίσω στον ενδοευρω-
παϊκό και στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. 
Διαχρονικά, τα στοιχεία ενισχύουν αυτή 
την εκτίμηση. Από το 2000 η Ελλάδα 
έχει υποχωρήσει 50 θέσεις στη διεθνή 
κατάταξη της Οικονομικής Ελευθερίας. 
Αυτό σημαίνει ότι μπήκαμε στην ΟΝΕ 

Και στο θέμα της Οικονομικής 
Ελευθερίας ερχόμαστε τελευταίοι, 
παρά τις υποσχέσεις και το 
φιλελεύθερο «προφίλ» Μητσοτάκη

σε αρκετά καλή θέση και με ευνοϊκή 
προοπτική, αλλά χάσαμε τον δρόμο μας 
και μείναμε πίσω από τις άλλες ευρωπα-
ϊκές χώρες, οι οποίες φρόντισαν να διορ-
θώσουν πολλά από τα κακώς κείμενα της 
οικονομίας τους και να προσαρμοστούν 
στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ευ-
ρωζώνης και της Ε.Ε. 
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στα 40 χρό-
νια της συμμετοχής μας στην ΕΟΚ –με-
τέπειτα Ε.Ε.– δεν μπορέσαμε να ξεπε-
ράσουμε ούτε μία ευρωπαϊκή οικονομία 
και έχουμε μείνει τραγικά πίσω, στις τε-
λευταίες θέσεις, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
μόλις στα δύο τρίτα του ευρωπαϊκού 
μέσου όρου. 
Είναι φανερή λοιπόν η σχέση Οικονομι-
κής Ελευθερίας και οικονομικής απόδο-
σης και καταγράφονται ήδη τα αρνητικά 
αποτελέσματα της ουσιαστικά αντιφιλε-
λεύθερης πολιτικής Μητσοτάκη.
 
Τεράστιο κράτος, ασφυκτικός 
έλεγχος
Η αξιολόγηση του Ινστιτούτου Fraser 
γίνεται με βάση τη βαθμολογία σε πέντε 
διαφορετικές ενότητες. 
Η πρώτη έχει σχέση με το μέγεθος του 
κράτους σε σχέση φυσικά με την οικονο-
μία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 153η θέση 
επί συνόλου 165 χωρών. Αυτό σημαίνει 
ότι η οικονομία της είναι πρακτικά αδύ-
νατον να σηκώσει ένα τόσο μεγάλο κρά-

τος, με υπέρογκες δαπάνες, ελλείμματα 
και αστρονομικό χρέος. 
Στην αξιολόγηση του μεγέθους του κρά-
τους πέσαμε πολύ από την πρώτη χρονιά 
της τετραετίας Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος 
του ΚΕΦίΜ, Αλέξανδρος Σκούρας, δή-
λωσε σχετικά: «Η πτώση εννέα θέσεων 
που καταγράφει φέτος η Ελλάδα στον 
Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας μπορεί, 
ως έναν βαθμό, να οφείλεται στο μέγεθος 
της έκτακτης κρατικής στήριξης, για την 
ενίσχυση της οικονομίας, όμως σε κάθε 
περίπτωση είναι μία πολύ ανησυχητική 
εξέλιξη που πρέπει να λειτουργήσει ως 
συναγερμός για τους αρμόδιους για τη 
χάραξη πολιτικών και ευρύτερα τους πο-
λίτες της χώρας». 
Σωστή είναι η επισήμανση του κ. 
Σκούρα, μόνο που δεν μας βγάζει από τη 
δύσκολη θέση. Την πανδημία αντιμετώ-
πισαν και οι άλλες 26 χώρες της Ε.Ε. με 
αναγκαστική αύξηση των δημόσιων δα-
πανών και του δημόσιου χρέους. Φρόντι-
σαν όμως να μην ξεφύγουν από κάποια 
όρια, για να μη μετατραπεί το τεράστιο 
κράτος σε βαρίδι για την οικονομία. 
Αντίθετα, ο Μητσοτάκης, το Μαξίμου 
και το οικονομικό επιτελείο έστησαν ένα 
«πάρτι» δημόσιων δαπανών, διαπλοκής 
και εξυπηρέτησης εκλογικής πελατείας, 
που κόστισε πάνω από 40 δισ. Οι δαπά-
νες ήταν σε πολλές περιπτώσεις οριζό-
ντιες, αχρείαστες και οδήγησαν κράτος 
και δημόσιο χρέος σε μεγαλύτερα με-
γέθη. 
Με το παρελθόν που έχει η χώρα μας, 
η οποία χρεοκόπησε εξαιτίας του υπέ-
ρογκου κράτους και δημόσιου χρέους, 
είναι φανερό ότι ο κ. Μητσοτάκης έ-
πρεπε να είναι πιο προσεκτικός και απο-
τελεσματικός. 
Η δεύτερη ενότητα έχει σχέση με το 
κράτος Δικαίου και τα ιδιοκτησιακά δι-
καιώματα, όπου η Ελλάδα καταλαμβά-
νει τη 54η θέση επί συνόλου 165 χωρών. 
Στην τρίτη ενότητα, «πρόσβαση σε ι-
σχυρό νόμισμα», βρισκόμαστε στην 75η 
θέση.
Πολύ καλά πάμε στην ελευθερία στο δι-
εθνές εμπόριο, που καταλαμβάνουμε την 
18η θέση. Το πρόβλημα είναι ότι ο πρω-
ταγωνιστικός μας ρόλος στην απελευθέ-
ρωση του εμπορίου, μέσω της συμμετο-
χής μας στην Ε.Ε., δεν οδηγεί αυτόματα 
στην οικονομική και εμπορική επιτυ-
χία. Το εμπορικό μας έλλειμμα και το έλ-
λειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλ-
λαγών βρίσκονται σε φάση επικίνδυνης 
αύξησης, αν και τα στοιχεία που περι-
λαμβάνονται στην τελευταία έκθεση του 
Ινστιτούτου Fraser είναι του 2020, πολύ 
καλύτερα από τα στοιχεία του 2022. 
Η πέμπτη ενότητα έχει σχέση με το 

νισμός με έδρα την Αθήνα. Στόχος του 
ΚΕΦίΜ είναι η διεύρυνση των οικονο-
μικών και ατομικών ελευθεριών των Ελ-
λήνων μέσω της διάδοσης φιλελεύθερων 
ιδεών και της προβολής φιλελεύθερων 
προτάσεων.
 
Διαφορετική 
πραγματικότητα
Η τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου 
Fraser για τον Δείκτη Οικονομικής Ε-
λευθερίας σε 165 χώρες δείχνει μεγάλη 
υποχώρηση της Ελλάδας στη διεθνή κα-
τάταξη. Η έκθεση βασίζεται σε στοιχεία 
του 2020, γεγονός που δείχνει ότι από το 
ξεκίνημα της τετραετίας Μητσοτάκη εί-
χαμε περιορισμό των οικονομικών ελευ-
θεριών, παρά την επίσημη προπαγάνδα, 
σύμφωνα με την οποία ο Μητσοτάκης 
είναι ένα είδος απελευθερωτή της οικο-
νομίας.
Η αρνητική δυναμική έχει ενισχυθεί το 
2021 και το 2022, γεγονός που αναμένε-
ται να επηρεάσει την αξιολόγηση του Ιν-
στιτούτου Fraser για τις επίσημες ετή-
σιες εκθέσεις. 
Μέσα σε έναν χρόνο, η Ελλάδα υποχώ-
ρησε 9 θέσεις στη διεθνή κατάταξη των 
οικονομικών ελευθεριών, στη θέση 85 
επί συνόλου 165. 
Βρίσκεται αμέσως πιο κάτω από τη Σερ-
βία, χώρα των Δυτικών Βαλκανίων με 
κομμουνιστικό παρελθόν και στενές 
σχέσεις με τη Ρωσία του Πούτιν, η οποία 
φιλοδοξεί να ενταχθεί στην Ε.Ε. 
Στη διεθνή κατάταξη της Οικονομικής Ε-
λευθερίας, η Ελλάδα βρίσκεται μία θέση 
πάνω από τη Σαουδική Αραβία, η οποία 
έχει ένα ιδιόμορφο καθεστώς αλλά καλύ-
πτει τα όποια προβλήματα δημιουργεί η 
έλλειψη οικονομικών ελευθεριών με την 
τεράστια δύναμη που της δίνει η παγκό-
σμια πρωτιά στις εξαγωγές πετρελαίου. 
Πιο σημαντικό για την οικονομική μας 
προοπτική είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα 
καταλαμβάνει και στο θέμα της Οικονομι-
κής Ελευθερίας τη χειρότερη θέση ανά-
μεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. των «27». 
Δεύτερη χειρότερη είναι η Πολωνία, στην 
80ή θέση, η οποία εμφανίζει, όπως και η 
Ελλάδα, μεγάλη υποχώρηση στη διεθνή 
της κατάταξη. Η Πολωνία είναι πρώην 
κομμουνιστική χώρα, η οποία απελευθέ-
ρωσε με επιτυχία την οικονομία της και 
έχει καλύψει τεράστια αναπτυξιακή από-
σταση. Τα τελευταία χρόνια όμως, η προ-
σπάθεια του υπερσυντηρητικού καθεστώ-
τος να επιβάλλει τον έλεγχό του στη Δι-
καιοσύνη, την έχει φέρει σε σύγκρουση 
με την Ε.Ε. και προκαλεί μεγάλες πολιτι-
κές και οικονομικές εντάσεις. 
Παγκόσμιοι πρωταθλητές στην Οικονο-
μική Ελευθερία, όπως και στην προη-



Κι ενώ η ΝΔ ήταν εντυπωσιακά εκτεθει-
μένη για τη συμβολή της στη χρεοκοπία 
της χώρας, έπεσε στα μαλακά –από πο-
λιτική άποψη– για διάφορους λόγους. Ο 
Γιώργος Παπανδρέου δεν ήταν διαχει-
ριστική συνέχεια του Κώστα Σημίτη και 
κατέρρευσε πολιτικά κάτω από το βάρος 
της κρίσης. Στη συνέχεια, το ΠΑΣΟΚ 
έχασε την πολιτική του αυτονομία και 
μετατράπηκε σε μικρότερο εταίρο μνη-
μονιακών κυβερνήσεων. Επομένως, μοι-
ράστηκε το κόστος χωρίς να μπορεί να 
κάνει τη διαφορά. 
Για καλή τύχη της ΝΔ, ήρθε στη συ-
νέχεια η κυβέρνηση Τσίπρα να αμφι-
σβητήσει τους κανόνες λειτουργίας της 
Ευρωζώνης και τη συμμετοχή μας σε 
αυτήν. Προέκυψε λοιπόν ένας μεγαλύ-
τερος κίνδυνος διεθνούς απομόνωσης 
και απόλυτης εξουθένωσης της οικονο-
μίας, ο οποίος τρόμαξε τον κόσμο και 
έκανε πολλούς να ξεχάσουν τον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο της ΝΔ στη χρεοκο-
πία της χώρας. 
Στη συνέχεια, ο Τσίπρας, με τη βοήθεια 
του Τσακαλώτου, έβαλε τάξη στην οικο-
νομία. Μετά τη στροφή του 2015 και την 
εξουδετέρωση Βαρουφάκη, εφάρμοσαν 
με εντυπωσιακή συνέπεια την ευρωπα-
ϊκή πολιτική που απέρριπταν. 
Έτσι φτάσαμε στην εξαφάνιση των δίδυ-
μων ελλειμμάτων της ΝΔ, που τόσο συ-
νέβαλαν στην κρίση υπερχρέωσης και 
τη χρεοκοπία. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε 
κάτω από το 2% του ΑΕΠ, ενώ είχαμε 
θηριώδη πρωτογενή δημοσιονομικά 
πλεονάσματα, ακόμη και δημοσιονομικό 
πλεόνασμα στη θέση του σημαντικού 
δημοσιονομικού ελλείμματος. 
Αυτή η εντυπωσιακή βελτίωση δεν πέ-
ρασε στην κοινή γνώμη, γιατί τα στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύονταν να 
εξηγήσουν στην εκλογική και κοινω-
νική βάση την πολιτική στροφή που 
πραγματοποίησαν. Την επικοινωνι-
ακή αποτυχία συμπλήρωσε η δύσκολη 
σχέση Τσίπρα - Τσακαλώτου, που είχε 
σαν αποτέλεσμα να μην υπερασπίζε-
ται συστηματικά ο τελευταίος τις επι-
δόσεις της περιόδου κατά την οποία 
ήταν επικεφαλής του οικονομικού ε-
πιτελείου.

Καταδικαστικά για την οικονομία το 
τεράστιο μέγεθος του κράτους και το 
στημένο, αντιπαραγωγικό ρυθμιστικό 
περιβάλλον

Μία από τα ίδια
Η ευκολία με την οποία η ΝΔ ξέφυγε 
από τις πολιτικές συνέπειες του διαχει-
ριστικού παρελθόντος της δημιούργησε 
κίνητρο για την επανάληψη των ίδιων 
απαράδεκτων πολιτικών και καταστά-
σεων. 
Από την πρώτη μέρα του σχηματισμού 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη φάνηκε το 
διαχειριστικό ξεχείλωμα, το οποίο όμως 
καλύφθηκε προσωρινά πίσω από το «ε-
πιτελικό κράτος», το οποίο υποτίθεται 
ότι θα έβαζε τέλος στις παθογένειες του 
παρελθόντος. 
Το υπουργικό συμβούλιο είχε 40 μέλη 
επί Σαμαρά, πλησίασε τα 50 επί Τσίπρα 
και ξεχείλωσε στα 60 επί Μητσοτάκη. 
Οι δαπάνες στο Μαξίμου πολλαπλασι-
άστηκαν, όπως και οι μετακλητοί υπάλ-
ληλοι, με αποτέλεσμα να δημιουργη-
θεί ένας «Λευκός Οίκος» που καπέλωνε 
συστηματικά την πλαδαρή κυβέρνηση 
και την παραγκωνισμένη δημόσια διοί-
κηση, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση 
των προβλημάτων, των δαπανών και των 
ελλειμμάτων. 
Ακόμη και η επιλογή των δύο βασι-
κών οικονομικών υπουργών έδειχνε τις 
λάθος προτεραιότητες του Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Στο υπουργείο Οικονομίας 
τοποθέτησε τον Σταϊκούρα –«βετεράνο» 
της πολιτικής που οδήγησε στη χρεοκο-
πία του Δημοσίου– και τον Σκυλακάκη 
–άνθρωπο της «οικογένειας»– που ήταν 
βέβαιο ότι θα εφάρμοζε συγκεκριμένες 
προτεραιότητες στην κατανομή κονδυ-
λίων και διευκολύνσεων. 
Η πανδημία και στη συνέχεια η ενερ-
γειακή κρίση πρόσφεραν τη δυνατότητα 
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να καλύψει 
για ένα διάστημα τις παλιές αποτυχημέ-
νες συνταγές με νέες δικαιολογίες. 
Ο COVID-19 οδήγησε στην πελατειακή, 
προεκλογική κατανομή 40 δισ. ευρώ. Η 
ενεργειακή κρίση έδωσε ευκαιρία για 
νέες δαπάνες, πολλές από τις οποίες κα-
τευθύνθηκαν σε λάθος σκοπό. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι τα δισ. που δαπανώνται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης 
πηγαίνουν κυρίως στην επιδότηση της 
κερδοσκοπίας του λόμπι. 
Εδώ βλέπουμε τον συνδυασμό τεράστιου 

κράτους και στημένου ρυθμιστικού περι-
βάλλοντος, που οδηγεί στη μεγάλη υπο-
χώρηση της Ελλάδας στη διεθνή κατά-
ταξη για την οικονομική ελευθερία. 
Ο λαϊκισμός του Μητσοτάκη φοράει κο-
στούμι και γι’ αυτό είναι πιο επικίνδυ-
νος από οικονομική και πολιτική άποψη. 
Πίσω από μία εικόνα αξιοπιστίας και α-
ποτελεσματικότητας, την οποία καλλι-
εργεί με τη βοήθεια του ελέγχου των 
περισσότερων ΜΜΕ, κρύβονται απο-
τυχημένες πολιτικές που οδηγούν στα 
γνωστά αποτελέσματα. 
Ο επιθετικός λαϊκισμός του φάνηκε και 
στην ομιλία του στη ΔΕΘ. 
Πανηγύρισε την αύξηση των εξαγωγών, 
ξέχασε όμως να πει ότι η αύξηση των ει-
σαγωγών είναι πολύ μεγαλύτερη, με α-
ποτέλεσμα να πηγαίνουμε για αύξηση 
του εμπορικού ελλείμματος το 2022 
κατά 70% σε σχέση με το 2021. 
Εμφάνισε μια εικόνα εξωστρέφειας της 
οικονομίας, αλλά δεν είπε τίποτα για το 
έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συ-
ναλλαγών, το οποίο ήταν γύρω στο 2% 
του ΑΕΠ επί Τσίπρα, ανέβηκε στο 6% 
επί Μητσοτάκη και μπορεί να φτάσει στο 
9% ως 10% του ΑΕΠ το 2022. 
Θριαμβολόγησε για τη μεγάλη μείωση 
του δημόσιου χρέους σαν ποσοστό επί 
του ΑΕΠ εξαιτίας και του εντυπωσιακού 
πληθωρισμού, χωρίς να εξηγήσει φυσικά 
ότι επί των ημερών του προηγήθηκε νέα 
μεγάλη αύξηση του δημόσιου χρέους σε 
απόλυτους αριθμούς και σαν ποσοστό 
επί του ΑΕΠ. 
Το οικονομικό αδιέξοδο των μικρομε-
σαίων και το νέο ρεκόρ του ιδιωτικού 
χρέους το μετέτρεψε και αυτό σε νέο 
«θρίαμβο» μείωσης των «κόκκινων» δα-
νείων των τραπεζών μέσω των funds. 
Ακόμη και την επιστροφή σε σημαντικά 
δημοσιονομικά ελλείμματα κατά τη δι-
άρκεια της τετραετίας του την εμφάνισε 
σαν ένα είδος επιτυχίας που οφείλεται 
στη μεγάλη αύξηση των φορολογικών ε-
σόδων, εξαιτίας του υψηλού ρυθμού ανά-
πτυξης το 2021 και το 2022. Παρέλειψε 
φυσικά τη μεγάλη πτώση της οικονομίας 
το 2020, που ήταν λίγο μεγαλύτερη από 
την ανάκαμψη του 2021. Ούτε αναφέρ-
θηκε στην πληθωριστική διάσταση της 
ανάπτυξης του 2022 που την κάνει μη 
βιώσιμη σε συνθήκες μεγάλης αύξησης 
των διεθνών επιτοκίων και επανεμφάνι-
σης των ελλειμμάτων και του αυξανόμε-
νου χρέους, που περιορίζουν την εμπι-
στοσύνη στην ελληνική οικονομία. 
Ο λαϊκισμός με κοστούμι του Μητσο-
τάκη αρχίζει να αναπαράγει, σε διαφο-
ρετικές συνθήκες, προβλήματα που νο-
μίζαμε ότι είχαμε αφήσει οριστικά πίσω 
μας με την εφαρμογή των μνημονίων. 

ρυθμιστικό περιβάλλον στην τραπεζική 
πίστη, τα εργασιακά και την επιχειρη-
ματικότητα. Όλα αυτά, τα οποία υποτίθε-
ται ότι συγκαταλέγονται στα ισχυρά ση-
μεία του κ. Μητσοτάκη, πηγαίνουν από 
το κακό στο χειρότερο. Το αποτέλεσμα 
είναι η Ελλάδα να καταλαμβάνει σε αυτή 
την ενότητα την 143η θέση επί συνόλου 
165. Λίγο πιο κάτω βρίσκονται χώρες σαν 
την Αργεντινή, τη Συρία, τη Ζιμπάμπουε, 
το Σουδάν και τη Βενεζουέλα, στο άκου-
σμα των οποίων οι περισσότεροι επενδυ-
τές ψηφίζουν με τα πόδια τους. 
Αυτό σημαίνει ότι το ρυθμιστικό περι-
βάλλον θεωρείται από τους ξένους αξιο-
λογητές στημένο, ελεγχόμενο, αντιεπεν-
δυτικό και αντιπαραγωγικό. 
Θεωρώ ότι το 2021 και το 2022 μπορεί η 
τάση να είναι ακόμη χειρότερη σε αυτή 
την ενότητα, εφόσον έχει στηθεί ένας 
σκληρός μηχανισμός στο Μαξίμου που 
προωθεί και επιβραβεύει συγκεκριμένα 
συμφέροντα και οργανώνει τον οικονο-
μικό αποκλεισμό όσων δεν θεωρεί φι-
λικά προς αυτό.
 
Η μεγάλη μπλόφα
Ο Μητσοτάκης επωφελείται από μία με-
γάλη μπλόφα διαρκείας, που έχει δια-
μορφώσει την κοινή γνώμη στην κατεύ-
θυνση ότι η ΝΔ είναι εγγύηση αποτελε-
σματικής διαχείρισης και σταδιακού και 
λογικού περιορισμού του κράτους. 
Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Ο 
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε μία 
προσπάθεια βελτίωσης της πολιτικής 
που εφάρμοζε ο Ανδρέας Παπανδρέου, 
εμποδίστηκε όμως από τις αντιδράσεις 
στο εσωτερικό της ΝΔ. Στο τέλος, όταν 
πια είχε χαθεί το πολιτικό παιχνίδι, κα-
τέφυγε στις γνωστές μεθοδεύσεις –για 
παράδειγμα στην προεκλογική πρό-
σληψη χιλιάδων στη ΔΕΗ– που συμ-
βάλλουν στην αύξηση των δαπανών, του 
ελλείμματος, του κράτους και του δημό-
σιου χρέους. 
Η περίοδος Σημίτη ήταν ποιοτικά ανώ-
τερη από οικονομική και δημοσιονο-
μική άποψη, παρά τη νομή της εξουσίας 
από διεφθαρμένους υπουργούς και, φυ-
σικά, τη διαπλεκόμενη αύξηση των δα-
πανών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και 
τα σχετικά έργα υποδομής. 
Ακολούθησε η περίοδος Καραμανλή, η 
οποία χαρακτηρίστηκε –ιδιαίτερα από 
το 2007 ως το 2009– από έκρηξη δαπα-
νών, ελλειμμάτων και χρέους και οδή-
γησε τελικά στη χρεοκοπία του Ελληνι-
κού Δημοσίου. Ακόμη και το σκάνδαλο 
της Novartis και του πολλαπλασιασμού 
της φαρμακευτικής δαπάνης σε αυτή την 
περίοδο εντάσσεται από διαχειριστική 
άποψη. 
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Η 
Ελλάδα δυστυχώς κατέχει 
μια αρνητική πρωτιά στην 
Ευρώπη, αυτή της παιδικής 
παχυσαρκίας. Η επιρροή της 
σύγχρονης πραγματικότητας 
πάνω στη διατροφή μας είναι 

αμείλικτη. Ωστόσο, οι περισσότεροι νέοι γονείς 
και εκπαιδευτικοί έχουν πλέον διαπιστώσει 
το πρόβλημα και προσπαθούν μεθοδικά να 
δημιουργήσουν τις καλύτερες δυνατές βάσεις για να 
βελτιώσουν τις διατροφικές συνήθειες για τα παιδιά 
αλλά και για την ίδια την οικογένεια.
Το βιβλίο «Περιπέτειες στην κουζίνα με τον Πάρη: 
Συνταγές για μικρά χεράκια» που κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ είναι ένας παιγνιώδης 
και βιωματικός τρόπος για να γνωρίσει, να 
αγαπήσει και να εδραιώσει το παιδί καλύτερες 
διατροφικές συνήθειες σήμερα. Η Ελένη Κατσούλη, 
εκπαιδευτικός, μητέρα αλλά και food blogger, 
δημιούργησε έναν ήρωα πρότυπο για τα παιδιά και 
ένα βιβλίο συνταγών αποκλειστικά για εκείνα.
Με αφορμή την επιστροφή στα θρανία και την 
έννοια για την καθημερινή διατροφή στον χώρο 

του σχολείου, αλλά και το πρωτότυπο αυτό βιβλίο 
συνταγών, οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ και το ιστολόγιο 
Little Hands σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή 
συζήτηση που αφορά τη συνεισφορά των ίδιων των 
γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών στην ενίσχυση 
και τη διαμόρφωση ενός καλύτερου διατροφικού 
αύριο για τα παιδιά μας.

Θέματα που θα συζητηθούν:
•  Ποιες είναι οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών 

στη σύγχρονη πραγματικότητα και τι έχει συμβάλει 
σε αυτό.

•  Ο ρόλος του γονέα στην επίτευξη μιας πιο υγιούς 
προσέγγισης γύρω από τη διατροφή μέσα από τη 
δική του στάση αλλά και τη σχέση του με το παιδί.

•  Πώς το σχολείο μπορεί να βοηθήσει/στηρίξει το 
παιδί και την οικογένεια στα θέματα διατροφής.

•  Πόσο σημαντική είναι η συνεργασία σχολείου και 
οικογένειας και πώς θα την επιτύχουμε.

•  «Πώς» και το «γιατί» να βάλουμε το παιδί στην 
κουζίνα.

Όσοι παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή μας 

συζήτηση θα φύγετε γνωρίζοντας:
•  Tips που μπορείτε να εφαρμόσετε στην 

καθημερινότητά σας.
• Εύκολες προτάσεις για θρεπτικά σνακ.
•  Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο ώστε να φέρει 

αποτελέσματα.
•  Πώς μπορούμε να προσκαλέσουμε το παιδί να 

συμμετάσχει στην κουζίνα.
•  Πώς θα διαχειριστούμε τους αρνητικούς 

εξωτερικούς παράγοντες.
Πότε: Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022, στις 7 το 
βράδυ.
Εισηγήτριες:
Ιωάννα Αγγουράκη, Διαιτολόγος MSc με 
ειδίκευση σε βρέφη και νήπια.
Ελένη Κατσούλη, εκπαιδευτικός, kids food 
blogger, συγγραφέας του βιβλίου «Περιπέτειες 
στην κουζίνα με τον Πάρη».
 
Το webinar θα πραγματοποιηθεί  ζωντανά μέσω της 
πλατφόρμας Zoom.
https://www.metaixmio.gr/

Βελτιώνοντας τις διατροφικές συνήθειες 
των παιδιών στο σχολείο και στο σπίτι
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 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

γίνει αυτό που δεν κατάφεραν οι ίδιοι.

Αποφεύγουμε τις συγκρίσεις
Οι συγκρίσεις δημιουργούν ένα αίσθημα ανεπάρκειας 
και χαμηλής αυτοεκτίμησης στο παιδί.

Αποφεύγουμε τις ταμπέλες
Οι χαρακτηρισμοί και οι ταμπέλες αποθαρρύνουν 
το παιδί και του δημιουργούν την πεποίθηση ότι δεν 
υπάρχουν περιθώρια για αλλαγή.

Γινόμαστε πρότυπα προς μίμηση
Αν οι γονείς σέβονται, αγαπούν και εμπιστεύονται τον 
εαυτό τους με τα θετικά και αρνητικά στοιχεία τους, το 
παιδί θα μπορέσει πιο εύκολα να κάνει ακριβώς το ίδιο.

Κρατάμε μακριά τις ενοχές
Οι γονείς θα πρέπει να εξηγήσουν στο παιδί πως δεν εί-
ναι υπεύθυνο για όλα τα αρνητικά και να μην παίρνει τα 
πάντα προσωπικά. Είναι σημαντικό να απελευθερωθεί 
το παιδί από το βάρος των ενοχών.

Δεν είμαστε υπερπροστατευτικοί
Οι γονείς θα πρέπει να δίνουν την ευκαιρία στο παιδί 
πάρει πρωτοβουλίες, να δοκιμάσει νέες προκλήσεις 
και εμπειρίες. Επίσης, θα πρέπει να του επιτρέπουν να 
διαχειριστεί καταστάσεις που μπορεί και μόνο του, χω-
ρίς να παρεμβαίνουν συνεχώς.

Προσαρμόζουμε τις προσδοκίες μας
Οι προσδοκίες των γονέων πρέπει να συμβαδίζουν με 
τις ικανότητές του και το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού. 
Οι πολύ υψηλές μπορεί να δημιουργήσουν άγχος στο 
παιδί, ενώ οι πολύ χαμηλές να το αποθαρρύνουν και να 
του δημιουργήσουν χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Επιβραβεύουμε και την παραμικρή πρόοδο
Είναι σημαντικό οι γονείς να παροτρύνουν τα παιδιά 
να βάζουν στόχους και να προσπαθούν για την επί-
τευξή τους. Πιο σημαντικό όμως είναι να επιβρα-
βεύουν και να επαινούν το παιδί για την προσπά-
θειά του.

Γονείς και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να θυμούνται ότι 
όλα τα παραπάνω απαιτούν χρόνο και υπομονή για την 
επίτευξή τους, τόσο από εμάς όσο κι από το παιδί. Οφεί-
λουμε με κατανόηση και αγάπη να δώσουμε χρόνο στο 
παιδί, σεβόμενοι πάντα τις ικανότητες και την προσω-
πικότητά του.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί  
να αποκτήσει αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση;

Υπ. Δρ. Φώτης Παπαναστασίου, ειδικός Παιδαγωγός - Συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστημονικός Δ/ντης του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών 
«Παιδίων Πλεύση», eidikospaidagogos.gr 

Η 
αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση είναι 
δύο έννοιες που πολλοί γονείς θεωρούν 
ότι έχουν ακριβώς την ίδια σημασία. 
Κάτι που δεν ισχύει. Η αυτοεκτίμηση εί-
ναι η θετική εικόνα που έχουμε για τον 

εαυτό μας και ο βαθμός που τον σεβόμαστε, τον απο-
δεχόμαστε και τον εκτιμούμε. Περιλαμβάνει και την 
αυτοπεποίθηση, που είναι το πόσο πιστεύουμε στον 
εαυτό μας, στις δυνάμεις και στις ικανότητές μας. Και οι 
δύο έννοιες αποτελούν σημαντικά και βασικά συστατι-
κά στη μετέπειτα ενήλικη ζωή των παιδιών. 
Τα παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι πιο εσωστρε-
φή, διστάζουν να επιχειρήσουν οτιδήποτε καινούργιο 
και δυσκολεύονται να αποχωριστούν τους γονείς τους. 
Ως ενήλικες δεν αξιοποιούν πλήρως τα χαρίσματά 
τους, δεν τολμούν λόγω του φόβου της αποτυχίας και 
νιώθουν ανασφαλείς.

Πιθανές αιτίες της χαμηλής αυτοεκτίμησης:
• τα στενά όρια που θέτουν οι γονείς
• η υπερπροστατευτικότητα
• οι συχνές τιμωρίες
• η επιβολή εξουσίας από τους γονείς
• η αποδοκιμασία ή αδιαφορία από τα σημαντικά πρό-
σωπα του παιδιού
• οι συχνές συγκρούσεις των γονέων 
• οι τραυματικές εμπειρίες

Πάμε να δούμε τώρα ορισμένους τρόπους με τους 
οποίους ως γονείς μπορούμε να ενισχύσουμε την αυ-
τοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του παιδιού μας:
Εστιάζουμε στις δυνατότητες κι όχι στις αδυναμίες 
του παιδιού
Είναι σημαντικό οι γονείς να εντοπίζουν και να ενισχύ-
ουν τις ικανότητες του παιδιού κι όχι τις αδυναμίες του 
ή τους τομείς οπου δυσκολεύεται.

Επικοινωνούμε με ειλικρίνεια, ενδιαφέρον και σε-
βασμό
Όταν οι γονείς συζητούν με το παιδί, πρέπει να του 
δείχνουν την αμέριστη προσοχή και το ειλικρινές εν-
διαφέρον τους, προσέχοντας πάντα και τα μη λεκτικά 
μηνύματα που στέλνουν, όπως είναι οι εκφράσεις του 
προσώπου, η στάση του σώματος κτλ.

Αποδεχόμαστε το παιδί άνευ όρων
Αυτό δεν σημαίνει πως εγκρίνει ο γονέας ό,τι κάνει το 
παιδί. Αλλά πως δεν παύει να το αποδέχεται ασχέτως 
των πράξεών του. Η άνευ όρων αγάπη και η συναι-
σθηματική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.

Δε «συνθλίβουμε» το παιδί
Είναι σημαντικό οι γονείς να υποστηρίζουν το παιδί 
τους για να καταφέρει κάτι που το ίδιο επιθυμεί, χωρίς 
να το «συνθλίβουν» για να γίνει όπως θέλουν ή για να 
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Ο
ι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρι-
κής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτο-
πούλου, Γιάννης Ντάνασης, Ροδάνθη Συρίγου 
και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) 

συνοψίζουν συχνά ερωτήματα και απαντήσεις για τις 
επικαιροποιημένες αναμνηστικές δόσεις εμβολίων σύμ-
φωνα με τις οδηγίες των Κέντρων Ελέγχων Νοσημάτων 
των ΗΠΑ (CDC) και τους επιδημιολόγους Keri Althoff και 
Andrew Pekosz από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

1. Ποια άτομα μπορούν να λάβουν τα νέα δισθενή εμ-
βόλια;
Η χορήγηση των νέων εμβολίων Pfizer/BioNTech εγκρί-
θηκε για άτομα 12 ετών και άνω και Moderna για τα άτομα 
άνω των 18 ετών, εφόσον έχουν λάβει μια πλήρη σειρά 
εμβολίων ή ενισχυτικών εμβολίων τουλάχιστον 3 μήνες 
πριν. Τα νέα εμβόλια έχουν σχεδιαστεί ώστε να προστα-
τεύουν έναντι των Όμικρον 4 και Όμικρον 5.

στην πρωτογενή σειρά εμβολίων. Οι νέες ενισχυτικές 
δόσεις, που στοχεύουν το αρχικό στέλεχος και τις υποπα-
ραλλαγές Όμικρον, είναι πλέον οι μοναδικές διαθέσιμες 
αναμνηστικές δόσεις για άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω. Οι 
αναμνηστικές δόσεις μπορούν να χορηγηθούν ανεξάρτητα 
από τον τύπο του εμβολίου που έχει χρησιμοποιηθεί κατά 
τον πρωταρχικό εμβολιασμό.

5. Μπορώ να εμβολιαστώ παράλληλα με το αντιγριπικό 
εμβόλιο και την αναμνηστική δόση COVID-19;
Η απάντηση είναι ναι. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εμ-
βολιαστούμε κατά της γρίπης φέτος, επειδή ορισμένοι 
ειδικοί πιστεύουν ότι θα μπορούσαμε να δούμε πα-
ράλληλη έξαρση της γρίπης και της COVID-19 αυτό το 
φθινόπωρο – ένα φαινόμενο που κάποιοι ονομάζουν 
«διδημία». Η λήψη εμβολίου κατά της γρίπης και ανα-
μνηστικού εμβολίου έναντι του κορονοϊού –ταυτόχρονα, 
αν είναι δυνατόν– είναι ιδιαίτερα σημαντική, εάν ανήκε-
τε σε ομάδα υψηλού κινδύνου. 

Ερωτήσεις και 
απαντήσεις για τις νέες 
αναμνηστικές δόσεις 
εμβολίων έναντι του 
κορονοϊού
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Ο 
κόσμος δεν έχει βρεθεί ποτέ σε καλύτερη 
θέση για να τελειώσει την πανδημία της 
COVID-19, ανέφερε ο επικεφαλής του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας πριν από λίγες 
μέρες, σημειώνοντας όμως ότι δεν είναι 
ακόμη ώρα για εφησυχασμό και καλώντας 

τις χώρες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους κατά της 
εξάπλωσης του κορονοϊού.
«Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί. Αλλά βλέπουμε το τέλος 
του», ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος 
Άντανομ Γκεμπρεγέσους, στους δημοσιογράφους στη 
σχετική συνέντευξη Tύπου.
Το σχόλιο ήταν το πιο αισιόδοξο από την υπηρεσία των 
Ηνωμένων Εθνών από τότε που διακήρυξε την COVID-19 
ως μία διεθνής κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ξεκίνησε 
να περιγράφει τον ιό ως πανδημία, τον Μάρτιο του 2020.
Ο ιός, που αναδύθηκε στην Κίνα τα τέλη του 2019, έχει 
μέχρι σήμερα προκαλέσει τον θάνατο περίπου 6,5 εκα-
τομμυρίων ατόμων και έχει μολύνει πάνω από 606 εκα-
τομμύρια, πιέζοντας στα όριά τους τα συστήματα Υγείας. Η 
κυκλοφορία των εμβολίων και των θεραπειών βοήθησε 
στην αντιμετώπιση της νόσου. Οι θάνατοι από COVID-19 
την περασμένη εβδομάδα ήταν στο χαμηλότερο σημείο 
από τον Μάρτιο του 2020, ανέφερε ο ΠΟΥ.

Ακόμα και έτσι, οι χώρες πρέπει να ενδυναμώσουν τα μέ-
τρα τους κατά της COVID-19 και μελλοντικών ιών, είπε ο 
Τέντρος. Επιπλέον, κάλεσε τα κράτη να εμβολιάσουν εξ 
ολοκλήρου τις ομάδες υψηλού κινδύνου και να συνεχί-
σουν τα τεστ για τον ιό.
Ο ΠΟΥ προειδοποίησε για την πιθανότητα των μελλοντι-
κών κυμάτων και είπε ότι συγκεκριμένες χώρες χρειάζο-
νται να διατηρήσουν επαρκείς προμήθειες ιατρικού εξο-
πλισμού και υγειονομικών.
«Αναμένουμε να υπάρξουν μελλοντικά κύματα λοιμώξε-
ων, πιθανώς σε διαφορετικά χρονικά σημεία σε όλο τον 
κόσμο, που θα προκαλούνται από διαφορετικές υποπα-
ραλλαγές της Όμικρον ή ακόμη και διαφορετικές παραλ-
λαγές ανησυχίας», δήλωσε η ανώτερη επιδημιολόγος του 
ΠΟΥ, Μαρία Βαν Κέρχοβε.
Τα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων, επίσης, ήταν σε 
πτωτική τάση, αλλά ο Τέντρος προέτρεψε τις χώρες να συ-
νεχίσουν τον αγώνα. Αξιωματούχοι του ΠΟΥ δήλωσαν τον 
περασμένο μήνα ότι είναι δυνατό να εξαλειφθεί το ξέσπασμα 
της ευλογιάς των πιθήκων στην Ευρώπη με την ενίσχυση του 
εμβολιασμού και των διαγνωστικών τεστ.
«Όπως και με την COVID-19, δεν είναι η ώρα να χαλαρώ-
σουμε», κατέληξε.

Κορονοϊός: Το τέλος της πανδημίας είναι πιο κοντά από ποτέ

Οι θάνατοι από 
COVID-19 την 
περασμένη 
εβδομάδα ήταν στο 
χαμηλότερο σημείο 
από τον Μάρτιο 
του 2020, ανέφερε 
ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας 

2. Σε τι διαφέρουν τα νέα δισθενή εμβόλια από τα προ-
ηγούμενα;
Τα νέα εμβόλια χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία mRNA 
με τα προηγούμενα εμβόλια Moderna και Pfizer/BioNTech 
και οι ενισχυτικές δόσεις έχουν αναβαθμιστεί για να στο-
χεύουν τα νεότερα στελέχη Όμικρον.
 
3. Πρέπει να εμβολιαστώ εάν έχω κάνει προηγουμένως 
αναμνηστική δόση ή αν έχω νοσήσει;
Η απάντηση είναι ναι. Αυτό θα οδηγήσει σε ευρύτερη ανο-
σία έναντι του κορονοϊού και θα συμβάλει στον περιορισμό 
της εμφάνισης νέων παραλλαγών. Τα ενισχυτικά εμβόλια 
είναι πιο αποτελεσματικά όταν χορηγούνται αφού περάσει 
ένα χρονικό διάστημα από την τελευταία δόση, ήτοι πάνω 
από 3 μήνες.
4. Εάν είμαι ανεμβολίαστος, μπορώ να κάνω μόνο το 
αναμνηστικό εμβόλιο;
Τα ενισχυτικά εμβόλια περιέχουν χαμηλότερη δόση 
mRΝΑ συγκριτικά με τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται 
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Μ
ία από τις πλέον συχνές ερωτήσεις 
που ακούει ένας ιατρός, σε διάφο-
ρες παραλλαγές, αλλά σχεδόν πά-
ντα με την ίδια αγωνία, είναι: «Πώς 
θα προλάβω τα καρδιολογικά προ-
βλήματα;». Η απάντηση δείχνει 

απλή και δεν είναι άλλη από το να είμαστε σχολαστι-
κοί στο να κάνουμε τακτικές προληπτικές εξετάσεις, 
να διακόψουμε οριστικά το κάπνισμα, να αφήσουμε 
πίσω μας την καθιστική ζωή και να ξεκινήσουμε γυ-
μναστική, να ελέγχουμε το σωματικό μας βάρος και 
την αρτηριακή μας πίεση και φυσικά να προσέχουμε 
τη διατροφή μας.
Τα παραπάνω επισημαίνει Δρ Ιωάννης Παληός, M.D, 
Ph.D, Καρδιολόγος, ο οποίος διευκρινίζει ότι οι προ-
ληπτικές εξετάσεις δεν αφορούν μόνο τις κλασικές 
αιματολογικές εξετάσεις, αλλά θα πρέπει να περιλαμ-
βάνουν και τον καρδιολογικό έλεγχο. 
Σύμφωνα με τον γιατρό, ο έλεγχος ξεκινάει πάντα με 
την κλινική εξέταση από τον καρδιολόγο και το ανα-
λυτικό ιστορικό, τόσο το δικό μας όσο και της οικογέ-
νειάς μας. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα δίνει τις πρώ-
τες πληροφορίες σχετικά με την καρδιά, δίνει στοιχεία 
για τον ρυθμό της καρδιάς, τη συχνότητα, την παρου-
σία αρρυθμίας ή την παρουσία ισχαιμίας στην ηρεμία. 
Ωστόσο, συχνά αυτό δεν είναι αρκετό και απαιτείται 
ηχοκαρδιογράφημα της καρδιάς, το λεγόμενο triplex, 
που δίνει στοιχεία σχετικά με τις διαστάσεις της καρ-
διάς, το πάχος των τοιχωμάτων, τη συστολική λει-
τουργία της, τις καρδιακές βαλβίδες, την πιθανή πα-
ρουσία υγρού καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη 
θωρακική αορτή.

Πρόληψη
Επίσης, ο κ. Παληός τονίζει ότι χάνοντας μόλις το 10% 
του βάρους μας μειώνουμε σημαντικά την αρτηριακή 
πίεση αλλά και τον κίνδυνο εμφάνισης ενός μελλοντι-
κού καρδιακού επεισοδίου.
Παράλληλα, σε ανθρώπους που έχουν παράγοντες 
κινδύνου όπως το κάπνισμα, η αυξημένη αρτηριακή 
πίεση, η αυξημένη χοληστερίνη, το οικογενειακό ιστο-
ρικό και κάποιο ενόχλημα απαιτείται δοκιμασία κόπω-
σης σε κυλιόμενο τάπητα, το γνωστό test κόπωσης. 
Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να πραγματο-
ποιήσει το test και κατά την κρίση του καρδιολόγου 
απαιτείται εξέταση για τον έλεγχο της αιμάτωσης της 
καρδιάς, πραγματοποιούνται ειδικές εξετάσεις όπως 
η αξονική στεφανιογραφία, το σπινθηρογράφημα του 
μυοκαρδίου, το ηχοκαρδιογράφημα με κόπωση, γνω-
στό ως stress echo, και η μαγνητική τομογραφία καρ-
διάς με κόπωση, γνωστή ως stress ΜRI.
Ο καρδιολόγος πολλές φορές βάσει των υπόλοι-
πων ευρημάτων μπορεί να ζητήσει επιπλέον εξε-
τάσεις, όπως είναι η 24ωρη καταγραφή του ηλε-
κτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ), γνωστή ως holter 
ρυθμού, σε περίπτωση αρρυθμιών, η 24ωρη κα-
ταγραφή της πίεσης σε περιπτώσεις διακύμανσης 
της αρτηριακής πίεσης και άλλες πιο εξειδικευμέ-
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Καρδιολογικά προβλήματα:  
Πώς θα τα προλάβουμε

Με τακτικό καρδιολογικό έλεγχο, 
διακοπή καπνίσματος, καλή διατροφή 
και άσκηση, μειώνουμε σημαντικά τον 
κίνδυνο εμφάνισης καρδιολογικών 
προβλημάτων 

Μειώνει το άγχος.
Βελτιώνει τον ύπνο.
Ενισχύει την αυτοπεποίθηση.
Προτείνεται ήπια αερόβια γυμναστική διάρκειας του-
λάχιστον 30 λεπτών τουλάχιστον 4 φορές την εβδομά-
δα, όπως, για παράδειγμα, το κολύμπι, το ποδήλατο, το 
γρήγορο περπάτημα κτλ.

Προσέχω τη διατροφή μου
Η κατάλληλη διατροφή και η απώλεια σωματικού βά-
ρους μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώσετε τη χο-
ληστερίνη, το σάκχαρο και την αρτηριακή σας πίεση. 
Χάνοντας μόνο το 10% του βάρους σας, θα μειώσετε 
σημαντικά την αρτηριακή σας πίεση αλλά και τον κίνδυ-
νο εμφάνισης ενός μελλοντικού καρδιακού επεισοδίου.
«Αποφύγετε να τρώτε τροφές πλούσιες σε κορεσμένα 
λιπαρά όπως το κρέας με ορατό λίπος, τα πουλερικά με 
πέτσα, τα λουκάνικα, τα αλλαντικά, το βούτυρο, τηγανη-
τές τροφές όπως οι τηγανητές πατάτες, οι πλούσιες σε 
λιπαρά κρέμες γάλακτος και οι κάθε φύσης μαργαρίνες.
Λιχουδιές όπως οι σφολιάτες, τα κρουασάν, τα γλυ-
κά, τα γεμιστά μπισκότα και τα τσιπς καλό είναι να 
καταναλώνονται από σπάνια έως καθόλου. Αποφύ-
γετε επίσης να τρώτε αλάτι και αλατισμένα τρόφιμα 
όπως παστά, καπνιστά, κονσέρβες, αλατισμένους ξη-
ρούς καρπούς καθώς είναι γνωστό πως η αυξημέ-
νη πρόσληψη άλατος ανεβάζει την αρτηριακή πίεση. 
Προσπαθήστε να τρώτε τρόφιμα πλούσια σε Ω-3 και 
Ω-6 λιπαρά οξέα όπως ο σολομός, ο τόνος, οι σαρδέ-
λες, τα καρύδια και ο λιναρόσπορος. Προτιμάτε πε-
ρισσότερο τρόφιμα πλούσια σε μονοακόρεστα λιπαρά 
όπως το ελαιόλαδο και τα αμύγδαλα, καθώς και τρό-
φιμα πλούσια σε φυτικές ίνες όπως τα λαχανικά, τα 
φρούτα, τα όσπρια και τα δημητριακά ολικής άλεσης», 
καταλήγει ο Δρ Παληός.

νες εξετάσεις εφόσον τις κρίνει απαραίτητες.

Διακόπτω οριστικά το κάπνισμα
Το κάπνισμα οδηγεί σε σοβαρές καρδιαγγειακές πα-
θήσεις, κυρίως εμφράγματα του μυοκαρδίου και αγ-
γειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Προκαλεί επίσης παθή-
σεις του αναπνευστικού συστήματος όπως η χρόνια 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια και αποδεδειγμένα αυ-
ξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Το παθητικό 
κάπνισμα έχει παρόμοιες δραματικές συνέπειες στην 
υγεία μας.

Αρχίζω γυμναστική
Η σωματική άσκηση ωφελεί τον οργανισμό με πολ-
λούς τρόπους:
Δυναμώνει την καρδιά.
Μειώνει τη χοληστερίνη.
Μειώνει την αρτηριακή πίεση.
Βελτιώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.
Μειώνει το σωματικό βάρος.
Δυναμώνει τους μυς, τα οστά και τις αρθρώσεις.
Βελτιώνει την αντοχή.



Κάθε εβδομάδα η Free Sunday, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο πάνω στο στοίχημα 
site www.betarades.gr, σας ενημερώνει διεξοδικά με μοναδικό στόχο το... ταμείο.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με έδρες  
και γκολ  

σε Ισπανία και 
Λατινική Αμερική

Σερί Tips

* Χιμνάσια Λα Πλάτα - Τίγκρε (25/09, 21:30): 
21η Αγωνιστική στο πρωτάθλημα Αργεντινής με τη 
Χιμνάσια να υποδέχεται την Τίγκρε. Οι γηπεδούχοι 
ηττήθηκαν με 1-0 από τη Σεντράλ Κόρντομπα και 
βρίσκονται στη 2η θέση της κατάταξης, από την άλλη 
η Τίγκρε βρίσκεται σε καλό μομέντουμ και τρέχει ένα 
αήττητο σερί πέντε αναμετρήσεων. Οι φιλοξενούμενοι 
δείχνουν ικανοί τη δεδομένη στιγμή να διεκδικήσουν 
κάτι θετικό, το «διπλό» πληρώνει στο 2.92, ενώ το 
2(DNB) βρίσκεται στο 2.05. 

* Κρισιούμα - Σαπεκοένσε (26/09, 00:30): Στη 
Serie B Βραζιλίας, η Κρισιούμα υποδέχεται τη 
Σαπεκοένσε για την 31η αγωνιστική. Οι γηπεδούχοι 
θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν για ακόμη ένα 
παιχνίδι την έδρα τους, όπου τρέχουν ένα αήττητο 
σερί 11 αναμετρήσεων. Δεν πείθει με την εικόνα 
της η Σαπεκοένσε, αγνοεί τη νίκη στις έξι τελευταίες 
εξόδους της. Φαβορί οι γηπεδούχοι με τον άσο να 
πληρώνει στο 1.91, ενώ συνδυαστικά με το Over 1.5 
πληρώνει στο 2.70. 

* Λας Πάλμας - Γρανάδα (25/09, 22:00): 7η Αγω-
νιστική στη Σεγούντα Ντιβιζιόν με τη Λας Πάλμας να 
υποδέχεται τη Γρανάδα. Αήττητοι οι γηπεδούχοι μετά 
το πέρασμα έξι αγωνιστικών, έχουν ξεκινήσει δυνατά 
τις υποχρεώσεις τους, ενώ στην έδρα τους έχουν απο-
λογισμό 2-1-0, διατηρώντας ανέπαφη την εστία τους. 
Από την άλλη, η Γρανάδα επέστρεψε στις επιτυχίες 
έπειτα από δύο σερί ήττες, εκτός έδρας δυσκολεύεται, 
ηττήθηκε στις δύο πιο πρόσφατες εξόδους της χωρίς 
να σκοράρει. Οι γηπεδούχοι έχουν τον πρώτο λόγο, ο 
άσος προσφέρεται στο 2.30, ενώ ο 1(DNB) πληρώνει 
σε απόδοση 1.62. 

Goal Tips

* Ατλ. Τουκουμάν - Εστουδιάντες (26/09, 02:30): 
21η Αγωνιστική στο πρωτάθλημα Αργεντινής, η Ατλ. 
Τουκουμάν επικράτησε με 2-1 της Αρχεντίνος Τζού-
νιορς στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος επιστρέφο-
ντας στις επιτυχίες έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές. 
Το Goal/Goal επιβεβαιώθηκε στα 4/5 τελευταία 
παιχνίδια της, με την πρωτοπόρο να αντιμετωπίζει 
πρόβλημα στα μετόπισθεν. Από την άλλη, η Εστουδιά-
ντες έβαλε τέλος στο αήττητο σερί πέντε αναμετρήσε-
ων, αναζητά αντίδραση κόντρα σε μια ποιοτικότερη 
αντίπαλο. Το Goal/Goal έχει επιβεβαιωθεί στα 5/7 
τελευταία μεταξύ τους ματς και το να έχουμε γκολ 
εκατέρωθεν στο συγκεκριμένο παιχνίδι πληρώνει στο 
1.97, ενώ το Over 2.5 βρίσκεται στο 2.37.

* Πλίμουθ - Ίπσουιτς (25/09, 14:30): Αναμέτρηση 
για τη League One Αγγλίας, με τις δύο ομάδες να 
βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα και βρίσκονται στις 
πρώτες θέσεις της κατάταξης. Σκοράρουν αλλά και 
δέχονται γκολ με μεγάλη άνεση, το να επιβεβαιωθεί 
το Goal/Goal στο συγκεκριμένο ματς πληρώνει στο 
1.75, ενώ το Over 2.5 το βρίσκουμε στο 1.95. 

* Μπρέι - Γουότερφορντ (25/09, 16:00): Αναμέ-
τρηση για την 32η αγωνιστική της Β’ Ιρλανδίας, η 
Μπρέι έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί δύο αγωνιστι-
κών, βρίσκεται στην 7η θέση, διαθέτοντας μία από 
τις χειρότερες άμυνες της κατηγορίας. Στην 3η θέση 
η Γουότερφορντ, επικράτησε με 3-2 της Νταντάλκ 
την προηγούμενη αγωνιστική, το G/G & Over 2.5 
επιβεβαιώθηκε στα 7/9 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. 
Με βάση την εικόνα που παρουσιάζουν το Over 2.5 
έχει μεγάλες πιθανότητες και πληρώνει στο 1.65, ενώ 
το Goal/Goal βρίσκεται στο 1.78. 

Head 2 Head
Έιμπαρ - Σανταντέρ (25/09, 19:30): Αντίδραση 
μετά την ήττα από την Ανδόρα αναζητά η Έιμπαρ. 
Βρίσκεται στην 5η θέση της κατάταξης μετά το πέρα-
σμα έξι αγωνιστικών, εμφανίζεται πανίσχυρη στην 
έδρα της, όπου έχει κάνει το 3Χ3 στα φετινά ματς. 
Δεν πείθει με την εικόνα της η Σανταντέρ, δεν έχει 
καταφέρει να κερδίσει ποτέ την Έιμπαρ. Ο άσος στο 
συγκεκριμένο παιχνίδι πληρώνει στο 1.62, ενώ σε 
συνδυασμό με το -1(Ασιατικό) η απόδοση ανεβαίνει 
στο 2.12. 

* Ουν. Ντε Τσίλε - Ουν. Κατόλικα (25/09, 
23:30): Πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για την 
προημιτελική φάση του Κυπέλλου Χιλής. Από 
νίκη επί της Παλεστίνο στο πρωτάθλημα έρχο-
νται οι γηπεδούχοι, από την άλλη η Κατόλικα 
βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, έχοντας κερδίσει 
και τα πέντε τελευταία παιχνίδια της για όλες 
τις διοργανώσεις. Οι φιλοξενούμενοι έχουν το 
μομέντουμ αλλά και την παράδοση υπέρ τους 
στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, με το «διπλό» να 
πληρώνει στο 2.10. 

* Φερνάντες Βιάλ - Κοπιακό (25/09, 21:00): 
29η Αγωνιστική στη Β’ Κατηγορία της Χιλής οι 
γηπεδούχοι επικράτησαν με 1-0 της Πουέρτο Μοντ, 
επιστρέφοντας έπειτα από οκτώ αγωνιστικές στις 
επιτυχίες. Από την άλλη, η Κοπιακό τρέχει ένα αήτ-
τητο σερί τριών αναμετρήσεων, βρίσκεται σε καλό 
μομέντουμ, ενώ έχει «χτίσει» θετική παράδοση 
κόντρα στη Φερνάντες Βιά, παραμένοντας αήττητη 
στα 5/6 τελευταία μεταξύ τους ματς. Οι φιλοξε-
νούμενοι έχουν το προβάδισμα, με το «διπλό» να 
προσφέρεται στο 2.65. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

15:00  Μπούργος - Λεβάντε   Goal/Goal  2.05
19:30  Αλμπαθέτε - Ανδόρα   1  2.15
00:00  Ράσινγκ Κλουμπ - Ουνιόν Σάντα Φε   1  1.95
02:00  Σάο Πάολο - Αβαΐ    Goal/Goal  2.07
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Τ
ο Betarades.gr και 
η Free Sunday και 
αυτή την Κυριακή 
επιστρέφουν με τα 
προγνωστικά από 
το ποδοσφαιρικό 

πρόγραμμα της Ευρώπης και όχι 
μόνο, με τις αναμετρήσεις των Εθνι-
κών ομάδων να κεντρίζουν αυτή τη 
φορά το ενδιαφέρον. Ωστόσο, πολλά 
είναι τα πρωταθλήματα που συνεχί-
ζουν να βρίσκονται στη δράση και έ-
χουμε ξεχωρίσει προτάσεις από Αρ-
γεντινή, Βραζιλία και Ισπανία. Ας 
δούμε, λοιπόν, πού ποντάρουμε!
Ξεκινάμε τις προτάσεις μας από τη 
Segunda Division Ισπανίας και την 
αναμέτρηση Μπούργκος - Λεβάντε 
για την 7η αγωνιστική. Αήττητη μετά 
το πέρασμα έξι αγωνιστικών παραμέ-
νει η Μπούργκος, που αναδείχθηκε 
ισόπαλη 0-0 με τη Λεγκανές εκτός 
έδρας. 2-4-0 ο απολογισμός της, στη-
ρίζει πολλά στην άμυνα της, είναι χα-
ρακτηριστικό ότι η εστία της παραμέ-
νει αήττητη στα έξι πρώτα ματς. Θέλει 
να δώσει συνέχεια στο αήττητο σερί, 
κόντρα στη Λεβάντε που αναζητά α-
ντίδραση μετά την εντός έδρας ήττα 
με 1-0 από την Καρταχένα την προη-
γούμενη αγωνιστική. Ήταν η πρώτη 
ήττα φέτος στο πρωτάθλημα, έχει α-
πολογισμό 2-3-1 μετά το πέρασμα 
έξι αγωνιστικών, ενώ η εστία της πα-
ραβιάστηκε και στα τρία τελευταία 
ματς. Δύο ομάδες που πραγματοποι-
ούν θετικό ξεκίνημα, η Μπούργκος 
θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει ιδα-
νικά την έδρα της, κόντρα στη Λεβά-

Ουνιόν Σάντα Φε, για την 21η αγωνι-
στική της Liga Profesional. Με ανε-
βασμένη ψυχολογία η Ρασίνγκ, επι-
κράτησε με 1-0 της Πλατένσε εκτός 
έδρας την προηγούμενη αγωνιστική, 
ήταν η δεύτερη σερί νίκη και τρίτη 
στα τελευταία παιχνίδια, βρίσκεται 
στην 4η θέση της κατάταξης και στο 
-4 από την κορυφή. Από την άλλη, η 
Ουνιόν βρίσκεται σε αντίθετη αγω-
νιστική κατάσταση, καθώς ηττήθηκε 
και στα δύο τελευταία παιχνίδια από 
Πλατένσε και Ιντεπεντιέντε χωρίς να 
καταφέρει να σκοράρει. Έχει πανη-
γυρίσει μόλις μία νίκη στις οκτώ τε-
λευταίες αγωνιστικές και βρίσκεται 
στη 16η θέση της κατάταξης μετά το 
πέρασμα 20 αγωνιστικών. Δεν πεί-
θει με την εικόνα που παρουσιάζει, 
δυσκολεύεται και εκτός έδρας, α-
γνοεί τη νίκη στις πέντε τελευταίες 
εξόδους της, ενώ στις τέσσερις πιο 

ντε που θέλει να αφήσει στην άκρη 
την ήττα από την Καρταχένα. Περι-
μένουμε ένα παιχνίδι με γκολ εκα-
τέρωθεν και θα κρατήσουμε το Goal/
Goal σε απόδοση 2.05.

Βγάζει αντίδραση η Αλμπαθέτε
Μένουμε στη δεύτερη κατηγορία 
της Ισπανίας και την αναμέτρηση 
Αλμπαθέτε - Ανδόρα. Χωρίς περι-
θώρια λάθους έρχονται στο σημε-
ρινό παιχνίδι οι γηπεδούχοι, που 
έχουν ηττηθεί και στα δύο τελευ-
ταία ματς πρωταθλήματος. Την προ-
ηγούμενη αγωνιστική δεν τα κατά-
φεραν κόντρα στην Πονφεραντίνα 
εντός έδρας (0-1) και ενώ είχε προ-
ηγηθεί η ήττα από την Καρταχένα 
με 2-1. Ξεκίνησε δυνατά τις υποχρε-
ώσεις της στο πρωτάθλημα, έριξε 
στροφές στα τελευταία ματς, έχει α-
πολογισμό 3-1-2 στις έξι πρώτες αγω-
νιστικές. Από την πλευρά της, η Αν-
δόρα επικράτησε με 2-0 της Έιμπαρ 
εντός έδρας, συμπληρώνοντας τρία 
ματς αήττητη, καθώς προηγήθηκε 
η ισοπαλία με τη Μιραντές (1-1) και 
η νίκη επί της Γρανάδα (1-0). Στη-
ρίζει πολλά στην έδρα της, αντίθετα 
εκτός έδρας δυσκολεύεται, καθώς α-
γνοεί τη νίκη στις τρεις τελευταίες ε-
ξόδους της. Περιμένουμε ότι η Αλ-
μπαθέτε θα καταφέρει να αξιοποιή-
σει την έδρα της και θα κρατήσουμε 
τον άσο σε απόδοση 2.15.

Με την ποιότητα της Ρασίνγκ
Από την Ισπανία στην Αργεντινή και 
την αναμέτρηση Ρασίνγκ Κλουμπ - 

πρόσφατες έμεινε «άσφαιρη». Ξεκά-
θαρο φαβορί η Ρασίνγκ, είναι ποιοτι-
κότερη και έχει το μομέντουμ, θα τη 
στηρίξουμε και θα κρατήσουμε τον 
άσο σε απόδοση 1.95. 

Με τα γκολ στο Μορουμπί
Μεταφερόμαστε στη Serie A Βραζι-
λίας και την αναμέτρηση Σάο Πάολο 
-  Αβαΐ για την 28η Αγωνιστική. Αλώ-
βητη από την έδρα της Σεαρά πέρασε 
την προηγούμενη αγωνιστική η Σάο 
Πάολο, που πανηγύρισε τη νίκη με 
2-0. Είχε προηγηθεί η ήττα από τη 
Φλαμένγκο στο Κύπελλο, δεν έχει 
καταφέρει να σταθεροποιήσει την α-
πόδοση της, βρίσκεται στη 13η θέση 
της κατάταξης. Αντιμετωπίζει πρό-
βλημα στα μετόπισθεν, η εστία της 
παραβιάστηκε στα 8/10 τελευταία 
παιχνίδια της για όλες τις διοργανώ-
σεις. Από την άλλη, η Αβαΐ βρίσκεται 
στην επικίνδυνη ζώνη και δίνει μάχη 
για να ξεφύγει από τις τελευταίες θέ-
σεις. Πήρε βαθμολογική ανάσα την 
προηγούμενη αγωνιστική, καθώς ε-
πικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μινέ-
ιρο, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί 
εννέα αναμετρήσεων που έτρεχε. 
Είναι υποχρεωμένη να «χτίσει» στη 
νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής, 
περιμένουμε ένα παιχνίδι με γκολ ε-
κατέρωθεν, ανάμεσα σε δύο ομάδες 
που αντιμετωπίζουν πολλά αμυντικά 
προβλήματα και θα επιλέξουμε το 
Goal/Goal σε απόδοση 2.07. 
Αυτές ήταν οι προτάσεις του 
Betarades.gr για μία ακόμη εβδο-
μάδα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι στο κο-
ρυφαίο ενημερωτικό site για το στοί-
χημα, μπορείτε να βρίσκετε επιλογές 
για live betting σε όλη τη διάρκεια 
του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις 
υπόλοιπες ημέρες, όταν υπάρχει έ-
ντονη στοιχηματική δράση. Καλή 
τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!
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ΣΥΝΑΥΛΊΑ ΑΦΊΈΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 
ΤΖΈΝΗ ΒΑΝΟΥ
Μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στην Τζένη 
Βάνου, το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου στο 
Ηρώδειο. Συμμετέχουν: Λένα Αλκαίου, 
Μπέσσυ Αργυράκη, Γιάννα Βασιλείου, 
Σοφία Βόσσου, Παυλίνα Βουλγαράκη, 
Ελένη Δήμου, Γιώτα Γιάννα, Κωνσταντίνος 
Εμμανουήλ, Ρενάτα Καπετανάκη, Μανώ-
λης Καραντίνης, Κωνσταντίνα, Βασίλης 
Λέκκας, Δώρα Λοΐζου, Γιάννης Πλούταρ-
χος, Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγγίρα, 
και τα παιδιά της Τζένης Βάνου, Μιχάλης 
Ρηγόπουλος και Αθηνά Ρηγοπούλου.

MADRUGADA ΓΊΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΣΤΟ ΚΑΛΛΊΜΑΡΜΑΡΟ
Το βράδυ της 24ης Σεπτεμβρίου, οι 
Madrugada έρχονται στο Καλλιμάρμαρο 
Στάδιο στην Αθήνα μαζί με ένα «δικό μας» 
κορίτσι, την 25χρονη Ελληνονορβηγή 
τραγουδίστρια Αμάντα Τένφιορντ.
Όλες αυτές τις δεκαετίες, ένα φωτεινό μου-
σικό ουράνιο τόξο ενώνει την Ελλάδα με 
τη Νορβηγία, ένα τόξο λαμπερό, υπέροχα 
σαγηνευτικό, παντοτινά ανθεκτικό σαν τη 
μυθική γέφυρα «Bifröst», που –σύμφωνα 
με τη σκανδιναβική μυθολογία– είναι αυτή 
που συνδέει τη Γη με την Asgard, το μυθι-
κό βασίλειο των θεών, που βρίσκεται στη 
μέση του κόσμου, ψηλά στον ουρανό.

ΣΈΜΊΝΑΡΊΑ «ΈΠΊ ΣΚΗΝΗΣ» 
Μετά το ανέβασμα των παραστάσεων 
«Απαρατήρητοι» και «Πρώτες και τελευ-
ταίες συναντήσεις» σε κείμενα της Αγγε-
λικής Σπανού, που παρουσιάστηκαν στο 
πλαίσιο του σεμιναρίου «Διηγήματα και 
διηγήσεις» στην Κεντρική Σκηνή του θεά-
τρου «Επί Κολωνώ», το σεμινάριο επανέρ-
χεται φέτος με το νέο όνομα «Επί Σκηνής» 
και με ένα νέο θεματικό κύκλο με τίτλο 
«Ζέστη». Για τρίτο συνεχόμενο χρόνο, 
το μάθημα θα γίνει σε συνεργασία με την 
Αγγελική Σπανού. Τα κείμενα της θα συν-
κατασκευαστούν στο μάθημα/πρόβα με τη 
βοήθεια των σπουδαστών της υποκριτικής 
(devising). Οι ηθοποιοί θα δουλέψουν με 
τις βασικές αρχές του Method Acting, τον 
αυτοσχεδιασμό και το ρήμα δράσης, τρο-
φοδοτώντας δημιουργικά με νέα δεδομένα 
τη δουλειά της συγγραφέως στη μορφοποί-
ηση των τελικών κειμένων.
Τηλ.: 6972403533 (12:00-20:00)

«BROS» ΤΟΥ ROMEO 
CASTELLUCCI

Πόση βία μπορεί να αντέξει κα-
νείς; Είναι ο νόμος πιο πάνω 

από όλους; Πόσο απέχει η αυθαίρε-
τη εξουσία από τον αυταρχισμό; Εκ-
κωφαντικοί θόρυβοι από εκρήξεις 
και όπλα εναλλάσσονται με ποιητι-
κές εικόνες γεμάτες επίμαχους συμ-
βολισμούς. Ο Romeo Castellucci 
επιστρέφει στη Στέγη του Ιδρύμα-
τος Ωνάση από 28 Σεπτεμβρίου έως 
2 Οκτωβρίου με το «Bros», μια ενο-
χλητική, συναρπαστική τελετουργία 
που μας κόβει την ανάσα, και είκοσι 
τρεις άνδρες επί σκηνής, εξίσου θύ-
ματα και δήμιους. Οι πρωταγωνιστές 
του «Bros» δεν χρειάζεται να είναι 
ηθοποιοί. Δεν προηγείται εξάλλου 
κάποια κανονική πρόβα. Μόνο μια 
συμφωνία: είναι εδώ για να εκτελούν 
οδηγίες. Όσο αλλόκοτες ή ακατανό-
ητες κι αν είναι. Μια μνημειώδης 
φάρσα για την ελεύθερη βούληση 
στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης. 



Ο Ντογκτανιάν είναι ένας φιλόδοξος 
ξιφομάχος που ονειρεύεται να γί-
νει ήρωας και μέλος των θρυλικών 

Σκύλων Σωματοφυλάκων. Αφού αποδείξει 
την ικανότητά του και κερδίσει την εμπι-
στοσύνη τους, πρέπει να προστατέψει τον 

βασιλιά από την απειλητική πλεκτάνη του 
Καρδινάλιου Ρισελιέ για να κατακτήσει την 
εξουσία. Θα καταλάβει ο Καρδινάλιος τον 
έλεγχο ή το κακό θα αντιμετωπιστεί από 
τον Ντογκτανιάν και τους νέους του φίλους, 
προτού να είναι πολύ αργά; 

Αμερική δεκαετία 1950: Η Άλις 
(Φλόρενς Πιου) και ο Τζακ (Χάρι 
Στάιλς) έχουν την τύχη να ζουν σε 

μία ονειρική κλειστή κοινότητα που φιλοξε-
νεί τις οικογένειες όσων εργάζονται για ένα 
πειραματικό και άκρως απόρρητο εγχείρημα. 
Όσο οι σύζυγοι απασχολούνται με το μυστικό 
σχέδιο «ανάπτυξης προοδευτικών υλικών», 
οι γυναίκες περνάνε τον χρόνο τους απολαμ-
βάνοντας μία πολυτελή ζωή χωρίς έγνοιες. 
Μόνη απαίτηση είναι η διακριτικότητα και η 
αφοσίωση όλων στο σχέδιο. Όταν η Άλις αντι-

λαμβάνεται τη νοσηρή φύση της κοινότητας, 
αρχίζει να απαιτεί εξηγήσεις. Πόσο μακριά 
είναι διατεθειμένη να φτάσει για να ανακαλύ-
ψει τι συμβαίνει σε αυτόν τον παράδεισο;
Μετά το εξαιρετικό «Booksmart», η δρα-
στήρια Ολίβια Γουάιλντ σκηνοθετεί ένα 
τολμηρό και σαγηνευτικό ψυχολογικό θρί-
λερ με φόντο την ειδυλλιακή ατμόσφαιρα 
της Καλιφόρνιας των 50s, όπου τίποτα δεν 
είναι όπως φαίνεται.
Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 
79ο Φεστιβάλ Βενετίας.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ: Ολίβια Γουάιλντ ΣΕΝΑΡΊΟ (βασισμένο σε ιστορία των Κάρει και Σέιν Βαν Ντάικ): Κέιτι 
Σίλμπερμαν ΠΡΩΤΑΓΩΝΊΣΤΟΎΝ: Φλόρενς Πιου, Χάρι Στάιλς, Ολίβια Γουάιλντ, Τζέμα Τσαν, Κίκι Λέιν, 
Κρις Πάιν, Κέιτ Μπέρλνατ, Ασίφ Αλί

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ: Τόνι Γκαρσία ΣΕΝΑΡΊΟ: Νταγκ Λανγκντέιλ
ΑΚΟΎΓΟΝΤΑΊ ΟΊ ΦΩΝΕΣ: Γιώργος Σκουφής, Στέλιος Ψαρουδάκης,
Βασίλης Μηλιός, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Ειρήνη Τσίγκα, Δημήτρης Παπαδάτος, Άννα Σταματίου, κ.ά. 

Η ΣΥΓΚΆΛΥΨΗ 
(THE MARCO 
EFFECT)

O ντετέκτιβ Καρλ Μορκ επι-
στρέφει στην ενεργό δράση 
μετά από απουσία μερικών 

εβδομάδων και βουτάει αμέσως στην 
επόμενη υπόθεση, η οποία έχει μείνει 
στο ράφι για αρκετά χρόνια. Πρόκειται 
για την υπόθεση του Γουίλιαμ Σταρκ, 
ενός οικογενειάρχη που αγνοείται από 
τότε που κατηγορήθηκε για παιδοφι-
λία. Τα τότε ερωτήματα της αστυνομίας 
δεν απαντήθηκαν ποτέ και ο φάκελος 
έκλεισε εσπευσμένα μετά την εξαφά-
νιση του Σταρκ, με άνωθεν εντολές.
Όμως, τώρα, ο φάκελος ανοίγει και 
πάλι με τη σύλληψη του 14χρονου 
Μάρκο σε ένα τρένο. Στην τσέπη του 
βρίσκεται ένα διαβατήριο που ανήκει 
στον αγνοούμενο Σταρκ. Ο σιωπηλός 
Μάρκο δεν έχει καμία πρόθεση να βο-
ηθήσει την αστυνομία με την έρευνά 
της και το σκάει, καταδιωκόμενος από 
ανθρώπους που θέλουν να τον σκοτώ-
σουν για αυτά που ξέρει.
Ο Μορκ και οι συνεργάτες του προ-
σπαθούν να εντοπίσουν τον Μάρκο, 
ενώ ταυτόχρονα διεξάγουν παράλληλη 
έρευνα για αυτούς που τον κυνηγούν. 
Η έρευνά τους θα τους οδηγήσει σε 
υψηλούς κύκλους, αποκαλύπτοντας 
αδίστακτα κυκλώματα διαφθοράς.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ: Martin Zandvliet ΣΕ-
ΝΑΡΊΟ: Jussi Adler-Olsen (μυθιστόρημα), 
Anders Frithiof August, Thomas Porsager 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΊΣΤΟΎΝ: Ulrich Thomsen, 
Zaki Youssef, Sofie Torp, Henrik Noël 
Olesen, Anders Matthesen.

Ο ΝΤΟΓΚΤΆΝΙΆΝ ΚΆΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ 
ΣΩΜΆΤΟΦΥΛΆΚΕΣ

ΜΗΝ ΆΝΗΣΥΧΕΙΣ ΆΓΆΠΗ ΜΟΥ
(DON’T WORRY DARLING)
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  ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΚΟΚΚΏΝΗ

Π
αρακολουθήσαμε μια αριστοτεχνικά 
δοσμένη απόδοση της κλασικής 
τραγωδίας του Αισχύλου 
«Προμηθέας Δεσμώτης», σε πιο 
ελεύθερη μετάφραση από τον 

Γιώργο Μπλάνα και σε εμπνευσμένη σκηνοθεσία 
από τον Άρη Μπινιάρη, πλημμυρισμένη από 
την ένταση και το πάθος του πρωταγωνιστή της 
Γιάννη Στάνκογλου.

ΚΡΊΤΊΚΗ
Ο Προμηθέας, ο Τιτάνας που βοήθησε τον Δία να 
πάρει τον θρόνο και που γι’ αυτό ο
βασιλιάς των θεών του χρωστά ευγνωμοσύνη, 
καταδικάζεται παρ’ όλα ταύτα από αυτόν σε 
μαρτύριο αιώνιο, δεμένος στην κορφή του 
Καυκάσου, για την κλοπή και την παράδοση της 
φωτιάς στους ανθρώπους. Εκεί, ένας αετός θα 
του τρώει κάθε ημέρα το συκώτι, το οποίο, λόγω 
της αθάνατης φύσης του, ως την επομένη θα 
αναγεννάται.
«Ποια θέληση θεού μας κυβερνάει,
  ποια μοίρα τραγική κρατάει το νήμα,
  των άδειων ημερών που τώρα ζούμε…»,
γράφει ο Κώστας Καρυωτάκης για τη δύναμη του 
θεού να τιμωρεί.
Ο Προμηθέας, ο σωτήρας των ανθρώπων, ο 
γνώστης του μέλλοντος χρόνου, φυλακίζεται 
στη δραματική ερημιά της επιλογής του. Ένα 
μυθικός ήρωας, που απαρνιέται τα προνόμιά 
του, κονταροχτυπιέται ουσιαστικά με τη δύναμη 
του κράτους και τη βία των επιλογών που αυτή 
επιβάλλει, χάριν του πιο ανιδιοτελούς σκοπού. 
Της μεταφοράς της γνώσης, ώστε το ανθρώπινο 
πλάσμα να προοδεύσει. («Όλα, όλα για τους 
ανθρώπους»). Μα, ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο. 
Ο αδελφός του Επιμηθέας τον προδίδει κι εκεί 
ξεκινά ο δρόμος προς την οδύνη, τη μοναξιά και 
το μαρτύριο.
Μα πόση αδικία κρύβεται μέσα σε αυτήν την 
απόδοση του δικαίου από τον Δία; «Rex non 
potest peccare» («Ο βασιλιάς δεν μπορεί να 
έχει άδικο»). Μα όπως ορθά αναφέρει ο Βίας 
ο Πριηνεύς, η εξουσία αποκαλύπτει τελικά τον 
χαρακτήρα και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
αυτόν του άδικου και αδυσώπητου Δία.

Σε μετάφραση και πιο ελεύθερη απόδοση του 
Γιώργου Μπλάνα, ο Αισχύλος, συνενώνοντας 
όλες τις διαστάσεις του χρόνου, μεταφέρει τον 
αλυσοδεμένο πια Προμηθέα με δεσμοφύλακες 
το Κράτος και τη Βία (Άρης Μπινιάρης και 
Κωνσταντίνος Γεωργαλής) στο σημείο του κενού 
και του πόνου, την ερημιά του βουνού. Οι υπηρέτες 
του θεού του κεραυνού, έχοντας όψη όμοια, που 
αντικατοπτρίζει υποταγή, που η έκφρασή τους έχει 
ολότελα σβηστεί, αόριστοι μες στην κενότητά τους, 
γραφειοκράτες και όργανα εκτελεστικά, τον οδηγούν 
στον Ήφαιστο (Δαυίδ Μαλτέζε) για να υλοποιήσει την 
τιμωρία. Εκεί, ο σακάτης θεός, που αντιλαμβάνεται 
και κατανοεί το άδικο που συντελείται, εκτελεί 
πικραμένος την επώδυνη εντολή.
Ως Ωκεανός, ο Αλέκος Συσσοβίτης, μέγας 
πολιτικάντης, προσπαθεί να μαλακώσει και να 
οδηγήσει σε ομαλότερη προσαρμογή την απόφαση 
του βασιλιά των θεών, με τρόπο δραστικό, έντονο, 
τραχύ και συμβιβαστικό. Ο Ιωάννης Παπαζήσης ως 
Ερμής, με τρόπο σαρδόνιο και σκληρό, απόλυτα 
υποτελής στις επιταγές, μια μαριονέτα, ένα πιόνι, 
παγερός, απόκοσμος και δυσοίωνος, στυγνός 
υπάλληλος του Κράτους, αποκαλύπτει το εύρος της 
τιμωρίας.
Ο Χορός, οι Ωκεανίδες, παρούσες και αντίθετες 
προς το παράλογο μαρτύριο του Προμηθέα, 
με κίνηση αέναη και δυναμική, επιτυχημένο 
συντονισμό και έκφραση που βρίθει από 
απόγνωση, παραστέκονται στον ήρωα, 
αρνούμενες να τον εγκαταλείψουν. Σε σημείο 
κομβικό κάνει και την εμφάνισή της η Ιώ (Νάνσυ 
Μπούκλη), μια ακόμα αναίτια αδικημένη απ’ 
τον θεϊκό παραλογισμό και τη ζήλια της Ήρας, 

μεταμορφωμένη μισή σε ζώο και μισή άνθρωπος, 
με κέρατα στο κεφάλι και μια απόκοσμη σιλουέτα 
που περιγράφει  άριστα την γκροτέσκ προσέγγιση 
της συνολικής εικόνας. Νευρωσική, αεικίνητη, 
αλλόκοτη, τρελαμένη από την αδικία της δικής της 
τιμωρίας, συνενώνει τον πόνο του δράματός της 
με αυτόν του Προμηθέα, επιτείνοντας την οργή 
απέναντι στην αναίτια καταδίκη της απόλυτης 
κρίσης.  «Ας με μισούν, αρκεί να με φοβούνται», 
είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Καλιγούλας. Μέσα 
σε αυτόν τον δραματουργικά απόκοσμο κυκεώνα 
που συνέθεσε αριστοτεχνικά ο Άρης Μπινιάρης, 
με το λιτό μα ουσιαστικό σκηνικό της Μαγδαληνής 
Αυγερινού, των τριών όρεων που δεσπόζουν 
καπνίζοντας, μέσα σε ήχους μεταλλικούς, 
διαπεραστικούς, του Φώτη Σιώτα, και την ένταση 
ενός καλοκουρδισμένου βιολοντσέλου στα χέρια 
του Νίκου Παπαϊωάννου, επιβλήθηκε η μορφή 
του πρωταγωνιστή. Δεμένος με δεσμά βαριά 
στην υψηλότερη κορυφή, ο Γιάννης Στάνκογλου, 
έχοντας απαλλαγεί από τη σάρκα μιας απλής 
διεκπεραιωτικής ερμηνείας, έχει αναδομήσει τον 
εαυτό του, πνιγμένος στον καπνό της οδύνης του, 
ως ένα πλάσμα που οδύρεται, που υπόσχεται, που 
οικτίρει, που πονά, που ψιθυρίζει, που βρυχάται 
και υπομένει, γνωρίζοντας καλά τη μακρόχρονη 
οδό που οδηγεί στο μέλλον, την πτώση και την 
κατακρήμνιση του τυράννου. Μια ερμηνεία τόσο 
βαθιά και δυναμική, που έσπασε το κέλυφος του 
Γιάννη Στάνκογλου, που αλλοίωσε με οδύνη τη 
φωνή του και την κίνηση και τον μετέτρεψε σε 
έναν υπαρκτό παλλόμενο Προμηθέα, καρφωμένο 
σε κάποιο απόμερο όρος του Κάτω Κόσμου, να 
υποφέρει, μαζί με άλλους τιμωρημένους όπως ο 
Σίσυφος, προσδοκώντας σε μια ελάχιστη λάμψη 
φωτός.
Τα κοστούμια της Βασιλικής Σύρμα, ενώ είχαν 
στοιχεία φουτουριστικά, ήταν άψογα και δεν 
δημιουργούσαν την παραμικρή αισθητική 
δυσαρέσκεια και σε συνδυασμό με το μακιγιάζ της 
Εύης Ζαφειροπούλου εκτίναξαν προς τα επάνω 
την ιδιαίτερη προσέγγιση αυτής της ήδη ιδιαίτερης 
παράστασης. Και μολονότι θα μπορούσαμε να 
πούμε πως σε κάποια σημεία η τονικότητα και η 
σταθερά έντονη ένταση του ήχου που δέσποζε 
σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια ήταν κατά τόπους 
σκληρή, κατά τα άλλα η παράσταση θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί ερμηνευτικά άψογη και 
εμπνευσμένη, αναφορικά με τα θεατρικά πράγματα 
της εφετινής χρονιάς.

Είδαμε  
την παράσταση 
«Προμηθέας 
Δεσμώτης»  

του Αισχύλου στο 
Θέατρο Βράχων 

του Βύρωνα
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Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας
Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης
Μουσική σύνθεση: Φώτης Σι-
ώτας
Σκηνικά: Μαγδαληνή Αυγε-
ρινού
Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα
Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος 
Αναστασίου
Επιμέλεια κίνησης - Χορογρα-

φίες: Εύη Οικονόμου
Σύμβουλος δραματουργίας: 
Έλενα Τριανταφυλλοπούλου
Μετρική ανάλυση πρωτοτύπου: 
Καίτη Διαμαντάκου
Επιστημονική συνεργάτης: Κα-
τερίνα Διακουμοπούλου
Βοηθός σκηνοθέτη: Δώρα Ξα-
γοράρη
Βοηθός σκηνογράφου: Ξένια 

Παπατριανταφύλλου
Βοηθός ενδυματολόγου: Αλέ-
ξανδρος Γαρνάβος
Bοηθός φωτιστή: Ναυσικά Χρι-
στοδουλάκου
Ειδικές κατασκευές - γλυ-
πτική: Eργαστήριο Δήμητρα 
Καίσαρη
Επιμέλεια μακιγιάζ: Eύη Ζα-
φειροπούλου

ΧΟΡΟΣ (Αλφαβητικά)
Δήμητρα Βήττα
Ελένη Βλάχου
Φιόνα Γεωργιάδη
Κατερίνα Δημάτη
Δάφνη Κιουρκτσόγλου
Γρηγορία Μεθενίτη
Δάφνη Νικητάκη
Αλεξία Σαπρανίδου
Θάλεια Σταματέλου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ



Τα εκδοτικά νέα  
του Σεπτεμβρίου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Δεκάδες βιβλία, αμέτρητες ιστορίες, εκατομμύρια 
πωλήσεων ανά τον κόσμο, ανεξάντλητες μεταφορές στη 
μικρή και μεγάλη οθόνη, καυστικές παρεμβάσεις στην 
πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα. Ένα φανατικό κοινό 
που τον ακολουθεί πιστά επί δεκαετίες, νέοι θαυμαστές 
που ανακαλύπτουν παλιές και καινούργιες ιστορίες του, 
ορκισμένοι πολέμιοι που λατρεύουν να τον αμφισβητούν.
Τα 75 χρόνια έκλεισε στις 21 Σεπτεμβρίου ο αδιαμ-
φισβήτητος βασιλιάς του τρόμου Stephen King, μια 
ασταμάτητη μηχανή δημιουργίας σκοτεινών παραμυ-
θιών, που έχει ταξιδέψει γενιές και γενιές βιβλιόφιλων 
στον ανατριχιαστικό κόσμο του και εξαιτίας του άπειρα 
φωτάκια νυχτός μένουν μόνιμα αναμμένα. 
Ο King παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής. Οι κινηματο-
γραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές των βιβλίων του 
αφθονούν ενώ οι επανεκδόσεις τους σκαρφαλώνουν 
στις ευυπόληπτες πωλήσεις.
•  Ανήμερα των γενεθλίων του, 21/09, κυκλοφόρησε 

από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος για 1η φορά στα 
ελληνικά η εμβληματική μελέτη του «O Μακάβριος 
Χορός». Μια ανατομία του τρόμου, δομημένη σε δέκα 
κεφάλαια με γερή δόση χιούμορ και με παραδείγματα 
αντλημένα από τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο.

•  Από τις 5 Οκτωβρίου θα μπορούμε να παρακολου-

θήσουμε στο Netflix την κινηματογραφική μεταφορά 
της πρώτης από τις 4 νουβέλες που περιέχονται στο 
βιβλίο «Μόνο αν μυρίζει αίμα» με τίτλο «Το τηλέφωνο 
του κου Χάριγκαν».

•  Το 2023 προβλέπεται συναρπαστικό για τους φίλους 
του King! Το νέο του βιβλίο «Fairytale» θα κυκλο-
φορήσει στα ελληνικά, ενώ έχει προγραμματιστεί 
ήδη η μεταφορά του στον κινηματογράφο από τον 
σκηνοθέτη Paul Greengrass.

•  Παράλληλα, μέσα στο έτος θα επανακυκλοφορήσουν 
από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος δύο από τα εμβληματι-
κότερα έργα του: «Το Κριστίν» και το «Πράσινο Μίλι».

•  Η πολυαναμενόμενη μεταφορά του δεύτερου κατά 
σειρά κυκλοφορίας μυθιστορήματος του King 
«Σάλεμς Λοτ» στον κινηματογράφο ορίστηκε για 
τον προσεχή Απρίλιο, αφήνοντάς μας αρκετό χρόνο 
να βυθιστούμε στις σελίδες του ομώνυμου βιβλίου 
και να ανατρέξουμε στις παλαιότερες τηλεοπτικές 
μεταφορές του.

•  Τα τελευταία χρόνια οι Εκδόσεις Κλειδάριθμος έχουν 
εξασφαλίσει τα δικαιώματα του έργου του. Αυτή 
τη στιγμή κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 31 νέα 
και κλασικά έργα του, ενώ σύντομα η λίστα μας θα 
μεγαλώσει περισσότερο.

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου στις 
20:30, η Αλυσίδα Πολιτισμού 
IANOS και οι εκδόσεις Μεταίχμιο 
διοργανώνουν παρουσίαση της 
μυθιστορηματικής διλογίας «Η 
επιστροφή της Πηνελόπης. Οκτώ 
μέρες στη Σμύρνη» και «Από δρυ 
παλιά κι από πέτρα», της συγγρα-
φέως της Νοέλ Μπάξερ. 
Θα μιλήσουν οι: 
Μανόλης Κούμας, συγγραφέας 
και Επίκουρος Καθηγητής 
Ιστορίας και Διεθνών Σχέσεων 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Άγγελος Συρίγος, Αν. καθηγητής 
Διεθνούς Δικαίου στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, βουλευτής ΝΔ 
στην Α’ Αθηνών και υφυπουργός 

Παιδείας. 
Ελένη Κ. Τσαμαδού, συγγραφέας. 
Αποσπάσματα από τα βιβλία θα 
διαβάσουν οι ηθοποιοί Ιωάννα 
Καλλιτσάντση και Χαρούλα 
Παναγοπούλου. 
Η συγγραφέας θα μιλήσει για τη 
μυθιστορηματική διλογία της και 

θα απαντήσει σε ερωτήσεις του 
κοινού. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποι-
ηθεί στον ΙΑΝΟ της Αθήνας, 
Σταδίου 24 και θα προβάλλεται 
ζωντανά στο κανάλι Youtube 
και στη σελίδα Facebook του 
ΙΑΝΟΥ. 

Κυκλοφόρησε το νέο 
βιβλίο των Αντώνη Ζαΐρη 
και Γιώργου Σταμάτη
Τι σχέση μπορεί να έχει η διαγε-
νεακή βία με τις μεταρρυθμίσεις 
και ο επιστημονικός με τον παρα-
επιστημονικό λαϊκισμό; Ανακτούν 
οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες το 
κύρος και τη χρησιμότητά τους, 
υποστηρίζοντας ηθικά και εξισορ-
ροπητικά τον «νέο γενναίο μας 
κόσμο», που προχωρά πάνω στο 
τρένο της τέταρτης βιομηχανικής 
επανάστασης με ανεξέλεγκτη ταχύτητα; Το περιβάλλον, η ανισότητα 
και οι ταυτότητες πόσο θα επηρεάσουν το μέλλον του συστήματος που 
κυβερνά χωρίς αντίπαλο τον κόσμο σήμερα; Ποιος είναι ο ρόλος της 
ηγεσίας, που αποτελεί πάντα τον καταλύτη στην πορεία των εξελίξεων; 
Έφθασε ο καιρός να απομυθοποιηθούν ταμπού και στερεότυπα, ελευ-
θερώνοντας ανεκμετάλλευτες δυνάμεις της πατρίδας μας; Μπορούμε 
να αισιοδοξούμε για έναν μεγάλο μετασχηματισμό της οικονομίας μας; 
Ποια απροσδόκητα δώρα μας φέρνει η πανδημία;

Παρουσίαση βιβλίων  
στον ΙΑΝΟ της Αθήνας

O Stephen King  
γίνεται 75 ετών
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ORIBU ARTS  
Το ελληνικό brand που φέρνει πραγματικά 

έργα τέχνης στην ντουλάπα μας

«Τι θα γινόταν αν οι πίνακες έβγαιναν 
από τον καμβά και έβρισκαν μια θέση 
στην γκαρνταρόμπα μας; Μπορεί άρα-
γε να φορεθεί η τέχνη;». Από αυτές τις 

δύο ερωτήσεις, μια φωτεινή ιδέα, δύο δημιουργικά 
μυαλά και δύο ζωηρές καταφάσεις γεννήθηκε η 
Oribu Arts. Το ελληνικό brand το οποίο, όπως λέει και 
το μότο του «Art into Clothing», δημιουργεί «φορέσι-
μη» τέχνη.
Η Σίσσυ Μιχαλοπούλου στο δημιουργικό κομμάτι 
και ο Νίκος Σιδηροφάγης στην εμπορική ανάπτυξη 
και τον στρατηγικό σχεδιασμό βρίσκονται πίσω από 
τη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία έκανε τα πρώτα 
της βήματα το 2020 εν μέσω κορονοϊού και βάζει 
τη σφραγίδα της σε ρούχα και αξεσουάρ μοναδικής 
αισθητικής. Η δημιουργός Σίσσυ Μιχαλοπούλου μάς 
εξηγεί τη διαδικασία της δημιουργίας.

H Oribu Arts συνδυάζει την τέχνη με τη μόδα. Για 
εσάς που είστε η δημιουργός, ποιο από τα δύο κα-
ταλαμβάνει μεγαλύτερη θέση στην καρδιά σας και 
γιατί;
Οι δύο αυτές αγάπες αναπτύχθηκαν μέσα στα χρόνια 
παράλληλα. Από μικρή, πάντα είχα στην τσάντα μου 
χαρτί, χάρακα, μολύβι και όλο κάτι σχεδίαζα. Πειρα-
ματίστηκα πολύ: Από το ατελιέ του Θαλασσινού για να 
μάθω παστέλ και σε σχολές που προετοίμαζαν για 
την Καλών Τεχνών κάνοντας ελεύθερο σχέδιο, μέχρι 
Graphic και Interior Design, με ειδίκευση στο Μιλάνο 
πάνω στις Βενετσιάνικες και Φλωρεντιανές τεχνικές 
παλαίωσης. Λάτρευα όμως ανέκαθεν και τη μόδα, γι’ 
αυτό και σπούδασα σχέδιο μόδας. Θυμάμαι, μάλιστα, 
ότι είχα πάρει το πρώτο βραβείο σχεδιασμού ρούχου. 
Αυτό που προπορεύεται ελαφρώς μέσα μου είναι το 
fashion, παρότι βέβαια μιλάμε για δύο αλληλένδετα 
στοιχεία. Αυτή η μικρή προτίμηση προκύπτει, άλλω-
στε, και από τη φιλοσοφία της Oribu Arts: Να βγαίνει 
πάντα ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα, ώστε τα με-
ταξωτά είδη μας να μπορούν να συνδυαστούν με τα 
περισσότερα ρούχα της γκαρνταρόμπας μας.

Τι αισθάνεστε κάθε φορά που ολοκληρώνετε έναν 
πίνακα και τι όταν τον βλέπετε εκτυπωμένο στα κα-
φτάνια, τις γραβάτες και τα υπόλοιπα κομμάτια της 
συλλογής σας;
Όταν ολοκληρώνω έναν πίνακα, αισθάνομαι κατ’ 
αρχήν χαρά! Κάθομαι και τον παρατηρώ για μέρες, 
ώστε να επιβεβαιώσω ότι συνεχίζει να μου δίνει την 
ίδια αρχική αίσθηση πληρότητας και ευτυχίας. Όταν 
αποφασίσω ότι είναι ολοκληρωμένος, προχωράει 
στην παραγωγή των ειδών που πιστεύω ότι θα τους 
ταιριάζει το συγκεκριμένο σχέδιο. Οι πιο πολλοί πίνα-
κες κάνουν για φουλάρια, μαντήλια, pochettes, μά-
σκες, αλλά δεν κάνουν όλα τα σχέδια για καφτάνια ή 
γραβάτες. Γίνεται αυστηρή επιλογή. Όταν παραλάβω 
τα πρώτα δείγματα, υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση ότι 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς άλλη μία διαδρομή «φορέ-
σιμου» πίνακα και συμπληρώθηκε στη συλλογή άλλο 

ένα πολύτιμο συναισθηματικό κομμάτι.

Τι προεργασία απαιτείται για να πείτε ότι είστε έτοι-
μη για την επόμενη κολεξιόν;
Ωραία ερώτηση! Πράγματι χρειάζεται προεργασία. 
Γίνεται σταδιακά, από τη στιγμή που θα αρχίσω να 
σκέφτομαι τα νέα έργα. Ξεκινάει με μία αίσθηση, ένα 
συναίσθημα, μία εικόνα που θέλει να πάρει μορφή 
και να «φορέσει» χρώματα. Αρχίζει ένα πνευματικό 
παιχνίδι υπό μορφή παζλ. Καταιγισμός ιδεών, εικό-
νων και χρωματικών συνθέσεων που εναλλάσσο-
νται ακατάπαυστα, μέχρι να μπει το κάθε χρώμα και 
μοτίβο στη θέση του. Να αναπτυχθεί πιθανόν μία ιστο-
ρία εσωτερικότητας ή ενός συναισθήματος. Τη στιγμή 
που θα το οραματιστώ στην τελική του μορφή, από 
εκεί και πέρα προχωράει πολύ γρήγορα στην υλο-
ποίησή του. Έχει να κάνει πάντα με το συναίσθημα 
και την εσωτερική μου χαρά.

Τι προφίλ ανθρώπων έχετε κατά νου όταν δημι-
ουργείτε;
Αυτούς που αγαπούν τη διαχρονική ποιότητα του με-
ταξιού, την κομψότητα, τη φινέτσα, την αισθητική, που 
τολμούν να έχουν εύρος στη χρωματική τους παλέτα 
και που θέλουν να αποκτήσουν κάτι μοναδικό σχεδι-
αστικά, το οποίο θα μπορεί να συνδυαστεί σχεδόν με 
όλα τους τα ρούχα.
 
Τι πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει ένας πίνακας για 
να μπορεί να μεταφερθεί σε ένα ρούχο ή αξεσουάρ;
Αρμονία στα μοτίβα, στη σύνθεση και τη χρωματική 
ποικιλομορφία. Το βασικότερο, να αποπνέει φινέτσα 
και να έχει αισθητική αρτιότητα.

Ως εικαστικός που έχει πειραματιστεί με πολλές 
τεχνικές, ποια από όλες έχει επικρατήσει στα έργα 
σας και γιατί;
Έχω καταλήξει στα ακρυλικά υλικά που έχουν ευε-
λιξία σε πολλαπλά επίπεδα με συνδυασμό παλαιών 
Φλωρεντιανών και Βενετσιάνικων τεχνικών. Σεβα-
σμός στις παλαιές τεχνικές σε αρμονική συνύπαρξη 
με τις νέες μεθόδους.
 
Τι ιστορίες «διηγούνται» τα έργα σας; Ποιες είναι οι 

κυριότερες θεματικές;
Πολλά από αυτά, εκτός από ονειρικές απεικονίσεις 
και θέματα κατ’ επιλογή, έχουν να κάνουν με ιστορίες 
εσωτερικότητας, με διαλογισμό, το σύμπαν, την αρχή 
των πάντων…
 
Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει μία νέα slow 
fashion εταιρεία που ποντάρει στις ελληνικές πρώ-
τες ύλες, την εγχώρια κατασκευή, τον σεβασμό στο 
περιβάλλον και τον εργαζόμενο;
Η κάθε εταιρεία έχει τη δική της φιλοσοφία. Εμείς εί-
μαστε ελληνική εταιρεία που προωθεί τον ελληνικό 
σχεδιασμό με ελληνική πρώτη ύλη. Απευθυνόμα-
στε σε αυτούς που θέλουν το ιδιαίτερο και μοναδικό 
σε μικρές ποσότητες και όχι μαζική παραγωγή. Η 
φιλοσοφία της Oribu Arts είναι να δημιουργεί μο-
ναδικούς και ιδιαίτερους πίνακες ζωγραφικής για 
να φορεθούν σε ελληνικό μετάξι Σουφλίου. Επιλέ-
ξαμε το πιο φίνο νήμα της φύσης, φιλικό στο σώμα 
και το περιβάλλον. Θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να 
υποστηρίξουμε και να διαδώσουμε μέσω του site 
μας www.oribuarts.com ελληνικές εταιρείες πα-
ραγωγής μεταξιού, όπως του Σουφλίου, αλλά και 
να στηρίξουμε τους εργαζομένους τους που έχουν 
μακρά παράδοση στο συγκεκριμένο είδος, εξ ου και 
το motto της εταιρείας μας «Art into Clothing». Απα-
ντώντας στην ερώτησή σας, μπροστά στον στόχο και 
τις αρχές μας δεν σκεπτόμαστε ούτε το κόστος, ούτε 
τις όποιες δυσκολίες.
 
Ποια είναι η πιο καθοριστική στιγμή στη μέχρι τώρα 
πορεία σας και τι εύχεστε για το άμεσο μέλλον;
Η καθοριστική στιγμή για εμάς ήταν όταν πήραμε την 
απόφαση να ιδρύσουμε την Oribu Arts. Δυο δραστή-
ριοι, ταλαντούχοι άνθρωποι, ο καθένας στο είδος του, 
με όραμα και αγάπη σε αυτό που κάνουν. Εγώ στον 
σχεδιασμό και την παραγωγή και ο συνεργάτης μου, 
Νίκος Σιδηροφάγης, στον στρατηγικό σχεδιασμό και 
το μάρκετινγκ.
Έτσι πορευόμαστε με αρμονία και με το βλέμμα 
στραμμένο στο μέλλον για καλές επιχειρηματικές συ-
νεργασίες και επιλογές εντός και εκτός Ελλάδος.
Στόχος μας είναι να γίνουν ευρέως γνωστά τα ιδιαίτε-
ρα μεταξωτά της.

INFO
ORIBU ARTS 
www.oribuarts.com
Showroom, κατόπιν 
ραντεβού,  
τηλ. 211 4199838 
(13.00 μ.μ.-20.00 μ.μ.), 
Πατριάρχου Ιωακείμ 
30-32, Κολωνάκι
 





  ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΚΟΚΚΏΝΗ

Γ
έννημα του φιλοσοφικού 
στοχασμού του Ντοστογιέφσκι η 
παράσταση, όπου ένας σημαντικός 
πρωταγωνιστής, ο Άρης Σερβετάλης, 
υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση 

της Έφης Μπίρμπα, σε έναν παράδοξο υδάτινο 
κόσμο, φέρνει σε επαφή το κοινό με τα ουσιώδη 
και πολύ σημαντικά ερωτήματα και αδιέξοδα 
που διεγείρουν τον στοχασμό του ανθρώπινου 
πλάσματος. Ερωτήματα και αδιέξοδα που 
αφορούν την αλήθεια, την αγάπη και, εντέλει, τη 
λύτρωση και αντλούν την ουσία τους εν μέρει 
και από αυτή, τη διάφανη του ονείρου.

ΚΡΊΤΊΚΗ
«Το όνειρο ενός γελοίου», που γράφτηκε από 
τον Φίοντορ Ντοστογιέφσκι στα 1877,
τέσσερα δηλαδή χρόνια πριν από τον θάνατό 
του, συνιστά το απόσταγμα της βαθιάς 
φιλοσοφικής και με πολλαπλές ψυχολογικές 
προεκτάσεις σκέψης του συγγραφέα.
Είναι, αν θέλουμε να το παραλληλίσουμε, μια 
«Ασκητική», ένα κείμενο συμπυκνωμένης 
κοσμοθεωρίας, που συνθέτει το παρελθόν, το 
παρόν και το μέλλον σε μια αδιάσπαστη ενότητα. 
Ένα κείμενο που, αν αποκρυπτογραφηθεί 
σωστά, λειτουργεί ως υποθήκη αισιοδοξίας 
απέναντι στις δύσκολες εποχές, τις δύσκολες 
δοκιμασίες και τις ακόμα πιο δύσκολες 
ερμηνείες του ίδιου μας του εαυτού που 
ανακύπτουν.
Ο πρωταγωνιστής, κλασικός Ντοστογιεφσκικός 
αντι-ήρωας, ανθρώπινος, γεμάτος αδυναμίες, 
απογοητευμένος και αυτοκαταστροφικός, 
επιθυμεί να οδηγήσει, ως πράξη απαξίωσης, τον 
εαυτό του στην αυτοκτονία. Έχοντας βιώσει σε 
βάθος την ηθική αδιαφορία
και τη συναισθηματική ερήμωση, έχει καταλήξει 
σε πνευματικό-διανοητικό τέλμα, σε ένα 
αδιέξοδο που ως μόνη λύση στην άκρη του 
τούνελ διαφαίνεται ο γκρεμός.
Η πορεία αυτή προς την ολοκλήρωση της 
απόφασης μεταβάλλεται από δύο σημαντικά 
περιστατικά. Το πρώτο είναι η εμφάνιση ενός 
μικρού κοριτσιού που του ζητά βοήθεια για τη 
σωτηρία της μητέρας του και εγείρει τα πρώτα 
ανατρεπτικά συναισθήματα, ενώ το δεύτερο 
είναι ένα όνειρο που τον οδηγεί σε έναν 

ουτοπικό παράδεισο, όπου πρυτανεύουν εντός 
του η λογική, η αλήθεια, η ελευθερία και, εντέλει, 
η αγάπη.
Σε αυτό το σύντομο μα ουσιαστικά δίχως αρχή 
και τέλος ταξίδι, ο πρωταγωνιστής βιώνει διαρκή 
και εναλλασσόμενα περάσματα από το σκοτάδι 
στο φως, από το φανταστικό στο πραγματικό, απ’ 
το ευτελές στο σημαντικό, απ’ το ιδιοτελές στο 
ανιδιοτελές, απ’ το ελάχιστο στο μέγιστο και από τη 
ματαιοδοξία και την αμφισβήτηση στην αισιοδοξία.
Ένα ταξίδι, δηλαδή, από το σκοτάδι και την 
αυτοκαταστροφή στο φως και την αναγέννηση.
Η παραληρηματικά ονειρική φύση της 
παράστασης είναι μια βουτιά στα απύθμενα 
ύδατα της ψυχής του εκάστοτε απογοητευμένου 
«γελοίου ανθρώπου». Είναι ένας δρόμος μακρύς 
και επίπονος, όπου η συνειδητοποίηση της 
ομορφιάς της ζωής και κατά συνέπεια της αλλαγής 
της οπτικής, διανύει τα αγκάθια του φόβου, την 
εγκατάλειψη, τον εγωισμό,
την ανηθικότητα και την απιστία, έως ότου φτάσει 
σε έναν ωραίο και υγιέστερο εαυτό.
Διά στόματος Άρη Σερβετάλη, ενός λαϊκού αντι-
ήρωα της εποχής, ερμηνεύεται η δύναμη της 
αλλαγής, προς μια νέα αλήθεια. Ο εσωτερικά 
τσακισμένος άνθρωπος, μέσα από την εκπληκτική 
ερμηνευτική δεινότητα του ηθοποιού (ένας ρόλος 
με τον οποίο έχει ταυτιστεί), βρίσκει σώμα, στόμα 
και φωνή, και κινείται υποβασταζόμενος από δύο 
πατερίτσες ανάμεσά μας, βομβαρδίζοντάς μας 
με απορίες και ερωτήματα που δεν προσδοκούν 
απάντηση, μα γεννούν απορίες νέες, εξίσου 

σημαντικές.
Υπό τη σκηνοθετική αλλά και σκηνικά ευφάνταστη 
επιμέλεια της Έφης Μπίρμπα στην παράσταση, 
μα και την κομβική της παρουσία στην παράθεση 
διλημμάτων και προβληματισμών, η οδύνη και ο 
πόνος ωθούνται προς τα εμπρός, ως την τελική 
κάθαρση.
Έχοντας στήσει ως σκηνικό έναν υδάτινο 
συμβολιστικό κόσμο αντανακλάσεων 
και ρευστότητας, με αντικείμενα-έπιπλα 
που τοποθετούνται και μετακινούνται, 
αναδιαρθρώνονται και πέφτουν, ερμηνεύονται 
σκηνικά από την Μπίρμπα η μεταβλητότητα 
και η διαρκής αναδόμηση του πνευματικού και 
συναισθηματικού κόσμου του ατόμου. Το νερό είναι 
ο καθρέφτης μέσα στον οποίο το εγώ συναντά το 
εμείς και εισδύει στην ενότητά του, καταργώντας 
ιδιοκτησίες και σύνορα, γκρεμίζοντας τα όρια του 
υλικού κόσμου.
Σημαντική πολύ και η συνεισφορά της μουσικής 
υπό τον Vangelino Currentzi, που διέτεινε την 
ένταση και την αγωνία της αναζήτησης σε 
συνεργασία με τον Γιώργο Καρβέλα που σχεδίασε 
τον φωτισμό.
Μια καλοστημένη δουλειά, με εξαίρετο 
πρωταγωνιστή σε πλήρη ταύτιση με τον ρόλο, μια 
καλή συμπρωταγωνίστρια, ένα κείμενο σπουδαίο 
που εγείρει άπειρες αξιώσεις και, εντέλει, μια 
παράσταση που ενώ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
εύκολη, ανάλαφρη ή με πολλές εναλλαγές, 
εντούτοις χαρίζει έντονες πνευματικές και 
συναισθηματικές συγκινήσεις.

Είδαμε την 
παράσταση  

«Το όνειρο ενός 
γελοίου» στο 

Θέατρο Πέτρας 
στην Πετρούπολη
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Σκηνοθεσία - εικαστική εγκατάσταση - 
σχεδιασμός κοστουμιών: Έφη Μπίρμπα
Απόδοση - δραματουργία: Άρης Σερβετά-
λης - Έφη Μπίρμπα
Ερμηνεύουν: Άρης Σερβετάλης, Έφη Μπίρμπα
Μουσική: Vangelino Currentzis

Σχεδιασμός Φωτισμού: Γιώργος Καρβέλας
Καλλιτεχνική συνεργάτις: Βάσια Λύρη
Sound design: Κώστας Μιχόπουλος
Κινηματογράφηση - trailer: Make Your 
Own Films - Γρηγόρης Πανόπουλος
Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Κα-

πλανίδης
Παραγωγή: Τεχνηχώρος
Social Media - Διαφήμιση: Renegade 
Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας
Επικοινωνία - Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσο-
λάκη

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
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Τ
ο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) 
διοργανώνει το Σάββατο 24 και 
την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου το 
πρώτο SNFCC Green Weekend, 
ένα διήμερο με ελεύθερη 

είσοδο αφιερωμένο στην περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση με γενικό τίτλο «Η Κλιματική 
Αλλαγή και Εγώ». Το πρόγραμμα των δύο 
ημερών περιλαμβάνει μία κεντρική ομιλία, 
πάνελ συζήτησης, εκπαιδευτικά εργαστήρια 
για όλες τις ηλικίες, προβολές ταινιών, 
αλλά και την ευρύτερη πληροφόρηση των 
επισκεπτών μέσω ενημερωτικών περιπτέρων 
Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και 
φορέων (Cities for Cycling, Fashion Revolution 
Greece, Greenpeace Greece, Healthy Seas, 
Natura 2000, WWF Greece, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ), 
οι οποίοι θέτουν στον πυρήνα των δράσεών 
τους ζητήματα συναφή με τη θεματολογία 
του διημέρου. Επιπλέον, στην περίμετρο 
του ΚΠΙΣΝ ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου 
παρουσιάζεται η έκθεση φωτογραφίας του 
Athens Photo World «Φύση και Περιβάλλον» 
με έργα των φωτογράφων του πρακτορείου 
Reuters, που θα διαρκέσει έως και τις 30/09. 
Όλες οι δράσεις του SNFCC Green Weekend 
πραγματοποιούνται χάρη στη δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
Την πρώτη ημέρα του SNFCC Green 
Weekend, στο επίκεντρο θα τεθεί το ερώτημα 
«Τι είναι η κλιματική αλλαγή;», ενώ τη δεύτερη 
οι δράσεις περιστρέφονται γύρω από το 
ερώτημα «Τι μπορώ να κάνω εγώ για την 
κλιματική αλλαγή;». Πιο συγκεκριμένα, στις 24 
Σεπτεμβρίου, στις 19.00 στον Θόλο του ΚΠΙΣΝ, 

θα πραγματοποιηθεί ομιλία του Κωνσταντίνου 
Καρτάλη, Καθηγητή στο ΕΚΠΑ στην επιστημονική 
περιοχή «Φυσική Περιβάλλοντος και Κλίματος», 
Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής 
Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής και 
Συντονιστή του Κέντρου Αριστείας του ΕΚΠΑ στο 
αντικείμενο «Κλιματική Αλλαγή - Προσαρμογή 
και Μετριασμός». Ο Κωνσταντίνος Καρτάλης, σε 
διάλογο με την Ιφιγένεια Ταξοπούλου, ιδρυτικό 
μέλος και Γενική Γραμματέα του ευρωπαϊκού 
θεατρικού δικτύου mitos21, συνεργάτιδα του 
μη κερδοσκοπικού οργανισμού Julie’s Bicycle, 
θα εξετάσει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής 
παρουσιάζοντας όσα έχουν ήδη συμβεί, 
εξηγώντας την παρούσα κατάσταση και γιατί 
πια μιλάμε για κλιματική κρίση, πώς αυτή 
εκδηλώνεται, ποιες είναι οι τάσεις και πρακτικές 
παγκοσμίως για την αντιμετώπισή της, τι δείχνουν 
οι μελέτες για τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στην Ελλάδα, και, τελικά, τι μπορεί να 
κάνει καθένας από εμάς συμβάλλοντας θετικά 
στη διαχείριση του ζητήματος. 
Στις 25 Σεπτεμβρίου στις 19.00 στον Θόλο του 
ΚΠΙΣΝ, θα ακολουθήσει πάνελ συζήτησης με 
συντονίστρια την Ιφιγένεια Ταξοπούλου για την 
ανάδειξη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση 
του ζητήματος υπό το πρίσμα της Πράσινης 
Αρχιτεκτονικής, της Βιώσιμης Κινητικότητας, 
της Πλαστικής Ρύπανσης του Νερού, της 
Υπεραλίευσης, του Φαγητού, της Κλιματικής 
Δικαιοσύνης. Καθένας από τους πέντε ομιλητές 
που θα συμμετάσχουν –Άγις Μουρελάτος, 
αρχιτέκτων, Σπύρος Παπαγεωργίου, διευθυντής 
ανάπτυξης του Οργανισμού Πόλεις για Ποδήλατο, 
Λευτέρης Αραπάκης, συνιδρυτής και διαχειριστής 
της ΑΜΚΕ ΕΝΑΛΕΙΑ, Γωγώ Δελογιάννη, σεφ, 

Ελίτα Φασούλα, μέλος του Fridays for Future 
Thessaloniki– θα εστιάσει στην παρουσίαση του 
προβλήματος, στις επικρατούσες τάσεις για τη 
διαχείρισή του και στο πώς μπορεί ο καθένας 
από εμάς να συμβάλλει ενεργά. 
Το SNFCC Green Weekend περιλαμβάνει, 
ακόμη, μία σειρά από εργαστήρια για μικρούς 
και μεγάλους. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες 
θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 
εργαστήρια γνωριμίας με τη διαδικασία της 
κομποστοποίησης (24/09), να ζωγραφίσουν όλοι 
μαζί για την κλιματική αλλαγή (24 και 25/09), να 
δουν την κουρελού σαν μικρό εικαστικό έργο 
(24 και 25/09), να παρακολουθήσουν εργαστήρια 
upcycling ρούχου (24/09), μεταξοτυπίας από 
ανακυκλώσιμο χαρτί (24 και 25/09), αλλά και 
δημιουργίας αστικού κήπου (24 και 25/09). Οι 
μικροί επισκέπτες μπορούν ακόμη να ακούσουν 
ιστορίες με θέμα το περιβάλλον, Green Story 
Telling (24 και 25/09), να συμμετάσχουν σε 
ένα «Τραπέζι Ανακύκλωσης» (25/09) και να 
κάνουν δημιουργικό face painting (24 και 25/09). 
Το πρόγραμμα ολοκληρώνει η προβολή της 
παιδικής ταινίας «Bee Movie» («Η Ταινία μιας 
Μέλισσας», 2007) το Σάββατο 24/09. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.snfcc.org/
GreenWeekend  

«Η Κλιματική Αλλαγή και Εγώ»



 

Σάκος νερού   
Η νέα τάση του fitness!

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

ΕΥΕΞΙΑΤης Χριστίνας Μαυρίδου

Έχεις βαρεθεί τα απλά 
workouts και θες να ανέβεις 
level στη γυμναστική; Ιδού 
λοιπόν το νέο «εργαλείο» 

γυμναστικής για να ιδρώσεις από τα 
πρώτα πέντε λεπτά, να κάψεις λίπος 
γρήγορα και αποτελεσματικά και να 
ενδυναμώσεις όλο σου το σώμα, ακόμα 
και του σταθεροποιητές μυς! Ο σάκος 
νερού, Hydrobag της Amila ήρθε για να 
εξελίξει τη γυμναστική σου και όχι απλά 
για να σε γραμμώσει και να ενδυνα-
μώσει τους μυς του σώματός σου που 
βλέπεις εσύ, αλλά και τους εσωτερικούς 
μυς που δεν φαίνονται αλλά είναι πάρα 
πολύ σημαντικοί, τους σταθεροποιητές 
μυς. Οι σταθεροποιητές μύες επιβάλλε-
ται να είναι δυνατοί, καθώς χρειάζεται 
να ενεργοποιηθούν σε κάθε δραστηρι-
ότητα και, για να είμαστε πιο ακριβείς, 
προτού κάνουμε μια δραστηριότητα, 
ώστε να σταθεροποιήσουν το σώμα μας 
και να το προφυλάξουν από τη φόρτιση. 
Αυτοί οι μύες είναι που μας στηρίζουν, 
μας προφυλάσσουν και οχυρώνουν τον 
κορμό μας. Συχνά παραμελούνται, περ-
νούν απαρατήρητοι, με αποτέλεσμα να 
αδυνατίζουν. Με την κίνηση του νερού 
της Hydrobag γυμνάζονται ακόμη πε-
ρισσότερο οι σταθεροποιητές μυς κα-
θώς δεν είναι ένα σταθερό βάρος αλλά 
κινούμενο, με αποτέλεσμα, κατά την 
προσπάθειά μας να το σταθεροποιήσου-
με, να αναγκαζόμαστε να γυμνάζουμε 
συγχρόνως πολλές μυϊκές ομάδες και 
κυρίως τον κορμό μας για να διατηρή-
σουμε την ισορροπία μας αλλά και τους 
πολύ σημαντικούς σταθεροποιητές μυς 
του κορμού και των αρθρώσεων. Με 
την Hydrobag μπορείς να γυμναστείς σε 
αερόβιο επίπεδο και σε αναερόβιο!

Christy’s Tip: Σε κάθε άσκηση που 
κάνεις με τη Hydrobag να θυμάσαι να 
έχεις πάντα τον κορμό σου, κοιλιακούς 
και ραχιαίους δηλαδή, σφιχτούς και δυ-
νατούς για να έχεις καλύτερη ισορροπία 
και απόδοση στις ασκήσεις!

Μην ξεχάσεις να έχεις μαζί σου νερό 
και πετσέτα, γιατί θα ρίξεις πολύ ιδρώτα 
με τη Hydrobag, όπως έριξα και εγώ!

Καλή προπόνηση!
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