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

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





Η 
ελληνική οικονομία μπαίνει 
σε νέα περίοδο κρίσης σε ε-
ξαιρετικά σύνθετες διεθνείς, 
οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες. 
Η Ελλάδα είναι συνηθισμένη 

στα δύσκολα και έχει περάσει από δοκιμασίες τις ο-
ποίες είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα άντεχαν καλύ-
τερα οργανωμένες και πιο αναπτυγμένες ευρωπαϊ-
κές χώρες.
 
Μεγάλη διάρκεια
Όμως η ταλαιπωρία της ελληνικής οικονομίας και 
της κοινωνίας έχει ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια, και 
αυτό μπορεί να επιβαρύνει τη διαχείριση της νέας 
κρίσης. 
Από το 2010 εφαρμόζονται διάφορα μέτρα προσαρ-
μογής και λιτότητας που περνάνε στην καθημερινό-
τητα των πολιτών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αγορα-
στική δύναμη του μέσου νοικοκυριού εξακολουθεί 
να είναι γύρω στο 30% κάτω από τα προ κρίσης του 
2008 επίπεδα. 
Από το 2010 μέχρι και το 2016 η προσαρ-
μογή ήταν ιδιαίτερα αυστηρή μέσα από 
τρία μνημόνια. Η περίοδος 2017-2019 
ήταν αρκετά καλή σε σύγκριση με 
τα προηγούμενα χρόνια και όλα 
έδειχναν ότι θα πηγαίναμε σε 
σταθερή βελτίωση της κατά-
στασης. 
Ήρθε όμως η πανδημία το 
2020 να ανατρέψει ξανά 
τους υπολογισμούς. Η δι-
ετία 2020-2021 ήταν δι-
ετία μηδενικής ανάπτυ-
ξης, μεγάλης αύξησης 
του δημόσιου χρέους, 
των δημόσιων δαπανών, 
του κρατισμού, του κομ-
ματισμού και της διαπλο-
κής. 
Το 2022 αποδεικνύε-
ται έτος εντυπωσιακής α-
νάπτυξης, πάνω από 5%. Η 
καλή πορεία της οικονομίας 
οφείλεται στην ανάταση του 
διεθνούς τουρισμού ύστερα από 
τους περιορισμούς της πανδημίας, 
στην αύξηση της ιδιωτικής κατανά-
λωσης που στηρίζεται στα 40 δισ. που 
μοίρασε η κυβέρνηση –σε πολλές περι-
πτώσεις οριζόντια– και στη σημαντική αύξηση 
των επενδύσεων. 
Η εικόνα των επενδύσεων όμως είναι πολύ πιο σύν-
θετη από το success story που προσπαθεί να παρου-
σιάσει η κυβέρνηση. Παρά την αύξησή τους παρα-
μένουν πολύ κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης 
σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ και έχουν αρκετά προ-
βλήματα στη σύνθεσή τους. Ανέβηκαν οι επενδύσεις 
στην οικοδομή, το real estate, όπως επίσης και στον 
τουρισμό εφόσον, σύμφωνα με δήλωση του υπουρ-
γού Τουρισμού Β. Κικίλια, 8 στις 10 επενδύσεις 
έχουν σχέση με τον τουρισμό. Επιπλέον, οι ξένες ά-

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
ΣΕ ΝΕΑ ΚΡΙΣΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ  
 ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Κίνδυνος για ιταλικό 
ντόμινο σε βάρος της 
Ελλάδας

Ο υψηλός πληθωρισμός, η άνοδος 
των επιτοκίων, το ρεκόρ χρέους 
και δημοσίων δαπανών και το 
εξωτερικό έλλειμμα, εκρηκτικό 
μείγμα για την εθνική οικονομία
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μεσες επενδύσεις που δείχνουν εμπιστοσύνη στην 
οικονομία δεν είναι πάντα ποιοτικές, αναπτυξια-
κές. Χαρακτηριστική η περίπτωση των ξένων funds 
που μπήκαν στη ΔΕΗ, τα οποία οι καταναλωτές η-
λεκτρικού ρεύματος θα θυμούνται για δεκαετίες. Η 
είσοδός τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ συν-
δυάστηκε με την επιβολή της λεγόμενης ρήτρας 
προσαρμογής, η οποία τους εξασφάλισε τα λεγό-
μενα ουρανοκατέβατα κέρδη. Ακολούθησε η απευ-
θείας επιδότηση της κερδοσκοπίας στον ενεργει-
ακό τομέα με δισεκατομμύρια από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό. Τα περισσότερα από αυτά προέκυψαν 
από την πληθωριστική υπεραπόδοση των έμμεσων 
φόρων, δηλαδή από τη σκληρή φορολογία της λαϊ-
κής κατανάλωσης. 
Έχουμε περάσει, λοιπόν, σαν οικονομία και σαν 
κοινωνία το στάδιο όπου μία μεγάλη άμεση ξένη ε-
πένδυση θεωρείται εξ ορισμού καλή για την ανα-
πτυξιακή προοπτική μας. 
Το κρίσιμο ερώτημα, λοιπόν, είναι τι θα ακολουθή-
σει το πολύ καλό 2022.

 
Μήνυμα προσγείωσης

Το πρώτο μήνυμα σκληρής προσγείωσης 
έστειλαν οι αναλυτές της Moody’s, με 

την εκτίμηση που έκαναν για την 
προοπτική της ελληνικής οικο-

νομίας. 
Ύστερα από το πολύ καλό 

2022, προβλέπουν μείωση 
της οικονομικής ανάπτυξης 
στο 1,8% το 2023 και στο 
1,2% μεσοπρόθεσμα σε ε-
τήσια βάση. 
Οι ειδικοί της Moody’s 
θεωρούν ότι τα διαρ-
θρωτικά προβλήματα 
της ελληνικής οικονο-
μίας θα συνδυαστούν 
με το δημογραφικό μας 
πρόβλημα και την επι-
δείνωση της διεθνούς οι-

κονομίας, για να επιστρέ-
ψουμε σε πολύ μέτρια απο-

τελέσματα. 
Το πρόβλημα της ελληνικής 

οικονομίας εδώ και 40 χρό-
νια είναι ότι επιτυγχάνει ετήσιο 

ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 1%. Το 
ποσοστό είναι πολύ χαμηλό για να στη-

ρίξει την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, να 
διευκολύνει τη διαχείριση του υπέρογκου δη-

μόσιου χρέους και για να αντέξουμε στον σκληρό 
ενδοευρωπαϊκό και διεθνή ανταγωνισμό. 
Δεν κουράζομαι να επαναλαμβάνω ότι στα 40 χρό-
νια που είμαστε μέλος της ΕΟΚ –μετέπειτα Ε.Ε.– 
δεν καταφέραμε να περάσουμε ούτε μία οικονομία 
κράτους-μέλους, ενώ μας πέρασαν πάρα πολλές με 
αποτέλεσμα να είμαστε στους τρεις τελευταίους της 
Ε.Ε. των «27». 
Το εκπληκτικό είναι ότι η εθνική οικονομική πανω-
λεθρία μας συνδυάζεται με τη διαχρονική θριαμβο-
λογία των κυβερνήσεων για «ποταμό» κονδυλίων, 
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αναπτυξιακά «άλματα» και «απογειώσεις» που υπο-
τίθεται μας κάνουν πρωταθλητές στην ανάπτυξη. 
Και η τετραετία που διανύουμε είναι από οικονο-
μική άποψη κάτω του μετρίου, όπως σχεδόν όλες οι 
προηγούμενες. Τα δύο πρώτα χρόνια είχαμε μηδε-
νική ανάπτυξη εξαιτίας της πανδημίας, ο τρίτος χρό-
νος εμφανίζει δυναμική ανάπτυξη άνω του 5% και ο 
τέταρτος χρόνος ξεκινά με εκτίμηση για ανάπτυξη 
1,8%, η οποία είναι εξαιρετικά πιθανό να αναθεωρη-
θεί προς τα κάτω. 
Ο αναπτυξιακός πρωταθλητισμός βρίσκεται μόνο 
στην προπαγάνδα του οικονομικού επιτελείου της 
κυβέρνησης. Ο πρωταθλητισμός όμως στην αύξηση 
του δημόσιου χρέους, των δημόσιων δαπανών και 
του εξωτερικού ελλείμματος είναι πραγματικός και 
οι συνέπειες θα είναι μαζί μας για πολλά χρόνια.
 
Τα νέα προβλήματα
Μπαίνουμε στη νέα κρίση με νέα προβλήματα που 
περιορίζουν τις δυνατότητες αντίδρασής μας σε 
αυτήν. 
Όπως επισημαίνει η Moody’s, στο δημογραφικό 
πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο, γεγονός 
που επηρεάζει αρνητικά την αναπτυξιακή μας προ-
οπτική. 
Η έκθεση Λύτρα τεκμηριώνει την αποτυχία της κυ-
βέρνησης και των αρμοδίων να αντιμετωπίσουν α-
ποτελεσματικά την πανδημία. 
Παρουσιάζει μία εξαιρετικά αρνητική εικόνα –ει-
δικά για την περίοδο Σεπτέμβριος 2021-Μάρτιος 
2022– κατά την οποία είχα κλιμακώσει την κριτική 
μου στην κυβέρνηση, σε σχέση με την πανδημία. 
Η χαλάρωση των μέτρων έστειλε υπερβολικά πολ-
λούς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). 
Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, οι ΜΕΘ 
ήταν υποστελεχωμένες –ιδιαίτερα στα περιφερει-
ακά νοσοκομεία– και δεν μπόρεσαν να ανταποκρι-
θούν στην αποστολή τους. Από τους 14.000 που ει-
σήχθησαν στις ΜΕΘ, πέθαναν –σύμφωνα με την 
έκθεση του καθηγητή Λύτρα– γύρω στο 75%, ένα 
πραγματικά εφιαλτικό ποσοστό. Από τους περισσό-
τερους από χίλιους που ασθένησαν βαριά, αλλά δεν 
μπήκαν για διάφορους λόγους στις ΜΕΘ, πέθαναν 
το 98%. 
Έχουμε να κάνουμε με μία εθνική τραγωδία την 
οποία εγώ χαρακτηρίζω Μάτι x 100. Η μεγάλη δι-
αφορά είναι ότι η καταστροφή στο Μάτι ήρθε ξαφ-
νικά, χωρίς να προλάβουμε να αντιδράσουμε, ενώ η 
καταστροφή στις ΜΕΘ και εκτός ΜΕΘ το 2021 και 
το 2022 ήρθε στον δεύτερο και στον τρίτο χρόνο της 
πανδημίας, με την κυβέρνηση να δείχνει εγκλημα-
τική αδράνεια, παρά τις προειδοποιήσεις των ειδι-
κών και τον δημόσιο πολιτικό διάλογο που είχε α-
ναπτυχθεί. Θυμάμαι ότι η περιθωριοποίησή μου 
στη ΝΔ –με πρωτοβουλία Μητσοτάκη και Δημη-
τριάδη– και η εξαφάνισή μου από τα «συστημικά» 
ΜΜΕ ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2020, όταν είχα 
επισημάνει ότι τα μεγάλα κενά στην πολιτική α-
ντιμετώπισης της πανδημίας θα έθεταν σύντομα 
σε κίνδυνο τις επιτυχίες που είχαμε σημειώσει το 
πρώτο εξάμηνο της πανδημίας.
Από τους περισσότερους από 33.000 θανάτους 
λόγω της πανδημίας, 10.000-15.000 θα μπορούσαν 

να είχαν αποφευχθεί με μία σοβαρή, συστηματική 
προσπάθεια. 
Χάσαμε 5.000 από την πανδημία το 2020, το 2021 
χάσαμε 16.000 και έχουμε ήδη χάσει 12.000 το 
2022. Οι απώλειες αυτές συμβάλλουν στο ρεκόρ 
θανάτων που σημειώνεται από χρόνο σε χρόνο με 
βασική αιτία την αρνητική δημογραφική δυναμική. 
Η απουσία ολοκληρωμένης οικογενειακής, κοι-
νωνικής πολιτικής συνεχίστηκε αυτή την τετραε-
τία δίνοντας εξαιρετικά αρνητικά δημογραφικά α-
ποτελέσματα. Ο αριθμός των θανάτων ξεπερνάει 
πλέον κατά πολύ τον αριθμό των γεννήσεων, με α-
ποτέλεσμα τη βιολογική μείωση του πληθυσμού με 
ρυθμό πάνω από 50.000 τον χρόνο. Δεν χρειάζεται 
να έχεις την πληροφόρηση της Moody’s για να κα-
ταλήξεις στο συμπέρασμα ότι το δημογραφικό αδιέ-
ξοδο περνάει –με το πέρασμα του χρόνου– στην οι-
κονομία και στην κοινωνία.
 
Το ζήτημα του χρέους
Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε ξανά το χρέος του 
Ελληνικού Δημοσίου. Η κυβέρνηση μοίρασε 40 

δισ. στο όνομα της καταπολέμησης των συνεπειών 
της πανδημίας. Ένα σημαντικό μέρος αυτού του 
ποσού μοιράστηκε οριζόντια, το πήραν δηλαδή 
πολλοί που δεν το είχαν τόσο ανάγκη. Πολλά χρή-
ματα δόθηκαν με ψηφοθηρικά ή τοπικά κριτήρια. 
Η μεγάλη αύξηση, πρώτα των ιδιωτικών καταθέ-
σεων και στη συνέχεια της ιδιωτικής κατανάλωσης, 
οφείλεται και στην πολιτικά ιδιοτελή γενναιοδωρία 
των κυβερνητικών παραγόντων. Τα περί δημοσιο-
νομικής εξυγίανσης και περιορισμού του δημόσιου 
χρέους μπήκαν ξανά στο χρονοντούλαπο, αυτή τη 
φορά στο όνομα της αντιμετώπισης της πανδημίας. 
Η σταθερή και άνετη πρωτιά της ΝΔ στηρίζεται 
σε μεγάλο βαθμό σε αυτά τα 40 δισ. Το πρόβλημα 
είναι ότι το δημόσιο χρέος αυξήθηκε ξανά, ξεπέ-
ρασε για ένα διάστημα το ψυχολογικό φράγμα του 
200% του ΑΕΠ και στη συνέχεια υποχώρησε γύρω 
στο 190% του ΑΕΠ με τη βοήθεια του εξαιρετικά υ-
ψηλού πληθωρισμού. 
Η Ελλάδα δεν κινδυνεύει με κρίση χρέους, όπως το 
2009-2010, αλλά θα δυσκολευτεί πολύ στη μεσομα-
κροπρόθεσμη διαχείρισή του καθώς θα σταματάει η 
δανειοδότησή της με προνομιακά επιτόκια από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και 
θα υποχρεώνεται να βγαίνει στις αγορές για να ανα-
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θα υποχρεώνεται να βγαίνει στις αγορές για να ανα-
νεώσει τα δάνεια με τα επιτόκια των αγορών. 
Το θέμα αυτό θα κυριαρχήσει τις επόμενες τετρα-
ετίες, δημιουργεί όμως την εικόνα μιας οικονομίας 
με υπέρογκο χρέος και χρονικά περιθώρια που ε-
ξαντλούνται. 
Αν προσθέσουμε τη γενική διεθνή τάση αύξησης 
των επιτοκίων προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο 
πληθωρισμός που έχει ξεφύγει, καταλαβαίνουμε 
ότι το ιδιωτικό χρέος θα υποφέρει στο άμεσο μέλ-
λον από τα υψηλά επιτόκια. Έχει αρχίσει ήδη το 
φρενάρισμα της πραγματικής οικονομίας λόγω υ-
ψηλών επιτοκίων στα επιχειρηματικά και στεγα-
στικά δάνεια και θα γίνει πολύ πιο έντονο όταν έρ-
θουν οι πρώτες αποφάσεις των Βρυξελλών για ένα 
σφίξιμο της ζώνης προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μεσομακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους. 
Με τους χειρισμούς της, η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
φαίνεται να έχει εξασφαλίσει εκλογικά ποσοστά της 
τάξης του 35%, έχοντας δημιουργήσει όμως πρό-
σθετα προβλήματα στην οικονομία. Όλα δείχνουν 

ότι θα σημειωθεί πραγματική επιδείνωση της οικο-
νομικής και κοινωνικής κατάστασης στο άμεσο μέλ-
λον, πιθανότατα αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλο-
γές, οπότε θα φανεί το ύψος του νέου λογαριασμού.
 
Το ζήτημα του πληθωρισμού
Η νέα προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας θα 
γίνει σε δύσκολες συνθήκες εξαιτίας του εξαιρετικά 
υψηλού πληθωρισμού. Μέχρι τα τέλη του 2021 το 
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτιμούσε 
τον πληθωρισμό για το 2022 στο… 0,8%. Ο ετήσιος 
πληθωρισμός βρίσκεται ήδη στο 11% με ανοδική 
τάση. 
Το οικονομικό επιτελείο επανέρχεται στις εξωφρε-
νικά αισιόδοξες προβλέψεις και εκτιμά τον πληθω-
ρισμό για το 2023 στο 3%. 
Οι εκτιμήσεις αυτές έχουν τεράστια σημασία γιατί 
περνάνε στον κρατικό προϋπολογισμό και στη δι-
αμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής. Ο εξαιρε-
τικά υψηλός πληθωρισμός –2-3 μονάδες πάνω από 
τον μέσο όρο της Ευρωζώνης– και η σκόπιμη υπο-
τίμησή του από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης έχει δραματικές κοινωνικές συνέπειες. 
Πρώτον, οδηγεί στην υποχρηματοδότηση του κρά-
τους πρόνοιας και όσων έχουν μεγάλες ανάγκες, 
γιατί ο υψηλός πληθωρισμός δεν περνάει στο σκέ-
λος των δαπανών του προϋπολογισμού. 
Δεύτερον, δημιουργούνται –για όσο διάστημα εξα-
κολουθεί να κινείται η οικονομία– οι προϋποθέσεις 
για την πληθωριστική υπεραπόδοση του φόρου ει-
σοδήματος αλλά κυρίως των καταναλωτικών φόρων. 
Τρίτον και κυριότερο, ο υψηλός πληθωρισμός σε 
συνδυασμό με τη σκόπιμη υποτίμησή του από το 

οικονομικό επιτελείο, οδηγεί στη διεύρυνση των 
κοινωνικών ανισοτήτων. Οι φτωχοί γίνονται φτω-
χότεροι. Ο πληθωρισμός της τάξης του 11% μπορεί 
να είναι 15%-20% για έναν χαμηλοσυνταξιούχο ή 
έναν μερικώς απασχολούμενο ο οποίος αφιερώνει 
σχεδόν το σύνολο του εισοδήματός του για στέγη, 
θέρμανση, τρόφιμα τα οποία αυξάνονται πολύ πάνω 
από τον μέσο όρο που διαμορφώνει τον δείκτη του 
πληθωρισμού.
Παρά τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού κ. Μη-
τσοτάκη ότι με την πολιτική του συμβάλλει στη 
μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, όλες οι έρευ-
νες οδηγούν στο ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα. 7 
στους 10 έχουν πρόβλημα να καλύψουν τον λογα-
ριασμό του ηλεκτρικού, 6 στους 10 δυσκολεύονται 
με τα ψώνια του σουπερμάρκετ, πάνω από τους μι-
σούς περιορίζουν τα περάσματά τους από τα πρατή-
ρια καυσίμων. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας έχει κατρακυλήσει 
στα δύο τρίτα του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ τα 
τελευταία χρόνια είμαστε στα τέσσερα κράτη-μέλη 
της Ε.Ε. που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
αύξησης της φτώχειας. Συνοπτικά είμαστε από τους 
πιο φτωχούς και με ολοένα πιο άδικη κατανομή του 
εισοδήματος.
 
Το εξωτερικό έλλειμμα
Η έλλειψη παραγωγικών επενδύσεων ικανών να ο-
δηγήσουν την ελληνική οικονομία σε ένα καλύτερο 
μέλλον φαίνεται από τη διεύρυνση του εξωτερικού 
ελλείμματος. 
Το εμπορικό έλλειμμα αυξάνεται το 2022 με ρυθμό 
80% σε σχέση με το 2021, ενώ αποκτήσαμε ξανά σο-
βαρό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλα-
γών. Το 2020, 2021 ήταν γύρω στο 6% του ΑΕΠ και 
με τη δυναμική που έχει αποκτήσει μπορεί να φτά-
σει το 2022 το 10% του ΑΕΠ. 
Το πρόβλημα του πληθωρισμού είναι πολύ σημα-
ντικότερο απ’ ό,τι νομίζει η κυβέρνηση και διαχέ-
εται, εκτός από την κοινωνία, στο σύνολο της οικο-
νομίας, υπονομεύοντας τη διεθνή ανταγωνιστικό-
τητά της. 
Ο συνδυασμός μεγάλου εξωτερικού ελλείμματος, υ-
περβολικού χρέους και δημοσίων δαπανών, ισχυ-
ρού και γενικευμένου πληθωρισμού και η έλλειψη 
σοβαρών επενδύσεων εκσυγχρονισμού προετοιμά-
ζει το έδαφος για μεγάλη επιβράδυνση της οικονο-
μίας –όπως επισημαίνει η Moody’s– ενδεχομένως 
και για ύφεση.
Επιβαρυντικός παράγοντας είναι η επιλογή που 
έχει κάνει ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης υπέρ 
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υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων στη διαχείριση 
της ενεργειακής κρίσης. 
Όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες κινούνται 
σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση. Φεύγουν όσο 
πιο γρήγορα μπορούν από το φυσικό αέριο, ενώ ο 
μόνος προβληματισμός της κυβέρνησης είναι πώς 
θα αντικαταστήσει –χωρίς μάλιστα να βιάζεται– το 
ρωσικό φυσικό αέριο με ακριβότερο υγροποιημένο 
φυσικό αέριο. Στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. σημειώνο-
νται πρωτοβουλίες για αποσύνδεση της τιμής της η-
λεκτρικής ενέργειας από την τιμή του φυσικού αε-
ρίου, με πιο εντυπωσιακά παραδείγματα της Ισπα-
νίας και της Πορτογαλίας, που προχώρησαν στην 
αποδέσμευση με μεγάλη επιτυχία. Αξιοποιούνται 
επίσης οι εγχώριοι ενεργειακοί πόροι, γι’ αυτό η 
Γερμανία έχει φτάσει το ποσοστό της ηλεκτροπαρα-
γωγής από άνθρακα σε 30%-35% του συνόλου, ενώ 
εμείς επιμένουμε στο 50% της ηλεκτροπαραγωγής 
από φυσικό αέριο και μόλις 10%-15% από άνθρακα. 
Η παρέμβαση του ηγέτη των Βρετανών Εργατι-
κών Κιρ Στάρμερ στο ετήσιο συνέδριο του κόμμα-
τος, έδειξε ότι η τάση είναι υπέρ της ενίσχυσης του 
ρόλου του Δημοσίου στον ενεργειακό τομέα. Με ει-
κόνα του επόμενου πρωθυπουργού –εφόσον οι δη-
μοσκοπήσεις τον δείχνουν τουλάχιστον 18 μονά-
δες μπροστά– ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει μία 
κρατική εταιρεία-κολοσσό που θα πάει το Ηνωμένο 
Βασίλειο στην καθαρή ενέργεια και στην πλήρη α-
πεξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα μέχρι 
το 2030 και με κοινωνικά αποδεκτούς όρους. 

«British power to the British people» είναι το σύν-
θημα του γνωστού λαϊκιστή Κιρ Στάρμερ, της με-
τριοπαθούς πτέρυγας των Εργατικών, ο οποίος έχει 
διατελέσει και γενικός εισαγγελέας του Ηνωμένου 
Βασιλείου. 
Στην Ελλάδα, το σύνθημα που θα μπορούσε να α-
ποδώσει την κυβερνητική πολιτική είναι «Greek 
power to the Greek oligarchs, the funds and those 
who hide behind them». 
Η διαφορά νοοτροπίας και στρατηγικής μεταξύ 
του Μακρόν, που αύξησε τα ποσοστά του Δημο-
σίου στον ενεργειακό κολοσσό EDF, του Σολτς, 
που κάνει εντυπωσιακές κρατικές παρεμβάσεις με 
τη στήριξη του κυβερνητικού συνασπισμού Σοσι-
αλδημοκρατών, Πράσινων και Φιλελευθέρων, του 

Στάρμερ, που οργανώνει μεγάλης κλίμακας κρατική 
παρέμβαση, και του Μητσοτάκη, που επιμένει υπέρ 
των λεγόμενων αεριούχων και των funds, μάς προε-
τοιμάζει για μία νέα εθνική οικονομική ήττα.
 
Ευρω-μοναξιά
Μπαίνουμε στην επόμενη ελληνική οικονομική 
κρίση σε συνθήκες σχετικής ευρω-μοναξιάς. 
Η επικράτηση της παρδαλής Δεξιάς και ακροδεξιάς 
στην Ιταλία οδηγεί σε ένα ιταλικό ντόμινο που θα 
χτυπήσει την Ευρωζώνη και ιδιαίτερα την ελληνική 
οικονομία. 
Δεν πρόκειται να υπάρξουν μεγάλης κλίμακας ευ-
ρωπαϊκές παρεμβάσεις υπέρ Μελόνι, Σαλβίνι και 
Μπερλουσκόνι, πολιτικών που θεωρούνται εντε-
λώς αναξιόπιστοι με ευρωπαϊκά κριτήρια. Δεν υ-
πάρχει Γερμανός, Ολλανδός, Δανός, Σουηδός ή 
Φινλανδός πολιτικός που να μπορεί να υπογρά-
ψει νέο ευρωπαϊκό «πακέτο» σωτηρίας της ιταλι-
κής οικονομίας χωρίς να καταστραφεί πολιτικά 
και εκλογικά. 
Δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι φορολογούμενοι πρόθυ-
μοι να αναλάβουν πρόσθετες υποχρεώσεις για να 
διευκολύνουν το Δεξιό, ακροδεξιό τρίο της Ιταλίας. 
Αυτό αντανακλάται και στην ελληνική οικονομία, η 
οποία δεν μπορεί να ελπίζει σε ευρω-πακέτο ανά-
λογο με εκείνο αντιμετώπισης της πανδημίας και 
των συνεπειών της και θα πρέπει να βρει, κυρίως 
με δικές της δυνάμεις, τον δύσκολο δρόμο προς την 
έξοδο από τη νέα κρίση.

Οι Βρετανοί Εργατικοί, η 
γαλλική και η γερμανική 
κυβέρνηση θέλουν 
περισσότερο Δημόσιο στον 
ενεργειακό τομέα
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«Το θέμα των παρακολου-
θήσεων είναι θέμα ποιότητας 
δημοκρατίας, αλλά δεν απα-
ντάει στο πώς θα ζεσταθούμε 
τον χειμώνα»

Σ
το συμπέρασμα ότι η 
κοινή γνώμη θεωρεί 
ότι το θέμα των τηλε-
φωνικών παρακολου-
θήσεων είναι σημαντικό, 
αλλά έχουμε με πιο ση-

μαντικά να ασχοληθούμε, καταλήγει 
ο διευθυντής ερευνών της εταιρείας 
INTERVIEW, Δημήτρης Βασιλειάδης, 
συνοψίζοντας τις έρευνες της κοινής 
γνώμης, τόσο της δικής του, όσο και 
των άλλων εταιρειών μετά τα εγκαί-
νια της ΔΕΘ.
Ο κ. Βασιλειάδης εκτιμά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα κέρδιζε αν αναγνώριζε τα λάθη 
της κυβερνητικής του πε-
ριόδου ή έστω κάποια 
από αυτά, ενώ δια-
πιστώνει υποχώ-
ρηση των ποσο-
στών του ΠΑΣΟΚ.
Σε ό,τι αφορά τις 
προειδοποιήσεις 
Μητσοτάκη για το 
σενάριο της «τε-
ρατογένεσης», ε-
κτιμά ότι δεν απευ-
θύνονται στο εσωτερικό 
της ΝΔ, όπου είναι, όπως λέει, 
αδιαμφισβήτητος, αλλά στην προσπά-
θειά του να δημιουργήσει προβλήματα 
στα επιμέρους τμήματα αυτού του σε-
ναρίου στην αντιπολίτευση.
Αναφορικά με τις επικείμενες δημοτι-
κές εκλογές, προβλέπει ότι θα εμφα-
νιστούν και δυνάμεις και προσωπι-
κότητες που θα προκαλέσουν ανατα-
ραχές, ενώ εκφράζει την εκτίμηση ότι 
δύσκολα σε έναν υποψήφιο δήμαρχο 
θα αρκεί η στήριξη ενός κόμματος.

Η χώρα πέρασε έναν Αύγουστο σε 
πολιτική αναταραχή, για να διαπι-
στώσουμε στις μετρήσεις του Σε-
πτεμβρίου ότι το τοπίο ήταν σαιξ-
πηρικό. «Πολύ κακό για το τίποτε». 
Είναι έτσι;
Η χώρα πέρασε έναν Αύγουστο χωρίς 
μεγάλες πυρκαγιές, είτε γιατί τις προ-
λάβαμε είτε γιατί πλέον ως πολίτες έ-
χουμε μεγαλύτερη εμπειρία στην πρό-
ληψη και στην αποφυγή πρόκλησης. 
Και αυτό είναι ένα από τα θετικά του 
φετινού καλοκαιριού. Δεν χρειάζεται 
να αναφερθώ στην επιτυχία του του-
ρισμού, που γέμισε τα ταμεία των ε-
πιχειρήσεων και του κράτους! Η πο-
λιτική αναταραχή των τηλεφωνικών 
παρακολουθήσεων ήταν το σημαντικό 
γεγονός, δεν είχε όμως την αναμε-
νόμενη διάρκεια γιατί τα υπόλοιπα 
προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα 
και πιο φλέγοντα για τον πολίτη. Έτσι, 

μαντικά να ασχοληθούμε. Η αντιπο-
λίτευση άργησε να καταλάβει ότι η 
κοινή γνώμη ιεραρχεί τα προβλήματα 
διαφορετικά από ό,τι φαντάζεται. Ήδη 
οι πρώτες ρωγμές στα ποσοστά του 
ΠΑΣΟΚ έχουν αρχίσει να φαίνονται.

Προκύπτει από τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων το ενδεχόμενο οι επι-
συνδέσεις να ήταν υπερεπένδυση, 
μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία;
Ναι, έγινε υπερπένδυση, δεν υπάρχει 
αμφιβολία. Και τώρα που το θέμα α-
δυνατίζει, η αντιπολίτευση ψάχνεται. 
Σαν να έχασε την κότα που έκανε τα 
χρυσά αυγά. Νομίζω πως αν «ακού-
σουν» τις μετρήσεις, γρήγορα θα γλι-
τώσουν από την παγίδα στην οποία 
μόνοι τους έπεσαν. Είπαμε, είναι ση-
μαντικό θέμα, είναι θέμα ποιότητας 
δημοκρατίας, αλλά δεν απαντάει στο 
πώς θα ζεσταθούμε τον χειμώνα!

Έχει πρόβλημα η αντιπολίτευση στην 
προώθηση της ατζέντας της; Διότι, 
ούτε στην οικονομία έχει εμφανώς 

λοιπόν, στις μετρήσεις τουλάχιστον, 
αποτυπώθηκε πολιτική σταθερότητα!

Γιατί ενώ το θέμα ήταν πολύ σο-
βαρό, δεν δικαιώθηκαν οι προσδο-
κίες της αντιπολίτευσης για κατάρ-
ρευση Μητσοτάκη;
Το θέμα είναι σοβαρό και είναι και 
θέμα δημοκρατίας. Σε αυτό έχει α-
πόλυτο δίκιο η αντιπολίτευση. Για 
την κυβέρνηση είναι φάουλ, δεν υ-
πάρχει αμφιβολία. Όμως, αυτό που 
έπρεπε και επιβαλλόταν θεσμικά να 
γίνει, έγινε. Το θέμα προκάλεσε Εξε-
ταστική Επιτροπή και εκεί θα ειπω-
θεί ό,τι χρειάζεται να ειπωθεί για την 
υπόθεση. Το να πέσει η κυβέρνηση 
είναι μάλλον διακαής πόθος και να 
καταρρεύσει ο Μητσοτάκης είναι επί-
σης υπερφίαλο. Δείχνει, μάλλον, αυτοί 
που πίστεψαν ή προώθησαν σενάρια 
κατάρρευσης Μητσοτάκη / κυβέρνη-
σης να έχουν οδηγήσει τα πράγματα 
σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Οι 
μετρήσεις δείχνουν ότι το θέμα είναι 
σημαντικό, αλλά έχουμε με πιο ση-

«Η προοπτική να γίνουν  
κάτι όλοι στα δεξιά της ΝΔ 

είναι μηδενική»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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Δημήτρης  
Βασιλειάδης,  

επικεφαλής  
INTERVIEW

καλύτερα αποτελέσματα.
Το πρόβλημα είναι ότι η αντιπολίτευση 
δεν έχει ατζέντα. Αυτά που ακούσαμε 
στη ΔΕΘ από τους αρχηγούς των κομ-
μάτων δεν έπεισαν, σε μια συγκυρία 
όπου ο κόσμος απαιτεί και περιμέ-
νει συγκεκριμένες λύσεις και προ-
τάσεις. Στη ΔΕΘ είχαμε υποσχέσεις, 
όχι λύσεις. Άρα δεν υπάρχει ατζέντα 
με τους σημερινούς όρους της λέξης 
«ατζέντα».

Θεωρεί η κοινή γνώμη «τερατογέ-
νεση», με την οποία προειδοποιεί 
ο Μητσοτάκης, τον σχηματισμό κυ-
βέρνησης της Αριστεράς;
Νομίζω, ναι. Επικαλούμαι τις μετρή-
σεις που δείχνουν ότι αυτό που θα 
μπορούσε να μην είναι «τερατογέ-
νεση» είναι το ΝΔ συν ΠΑΣΟΚ, και 
μέχρι εκεί με τις συνεργασίες. Το λέει 
η κοινή γνώμη, ο Μητσοτάκης απλά 
είπε τι δεν είναι φυσιολογικό και άρα 
«τερατογένεση». Άλλωστε, αυτοί που 
ακούνε αυτόν τον χαρακτηρισμό, κα-



ταλαβαίνουν τι εννοεί (ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ).

Γιατί στο σενάριο της «τερατογένε-
σης», ο πρωθυπουργός εμπλέκει το 
ΚΚΕ, που πήρε αποστάσεις, και τον 
κ. Βαρουφάκη, που είναι αμφίβολη 
η είσοδος του ΜέΡΑ25 στη Βουλή; 
Λειτουργεί συσπειρωτικά στη βάση 
της ΝΔ;
Δεν νομίζω πως με την «τερατογένεση» 
θέλει να φοβίσει τη βάση της ΝΔ. Αυτή 
είναι ήδη συσπειρωμένη και άρα σχετικά 
αμετακίνητη στις επιλογές της. Μάλλον 
πρόβλημα στους δυνητικά γεννήτορες 
της «τερατογένεσης» θέλει να δημιουρ-
γήσει. Θέλει να προκαλέσει το ΚΚΕ να 
βγαίνει και να λέει «εγώ μ’ αυτούς ποτέ», 
το ΠΑΣΟΚ «εγώ αυτονομία ή θάνατος», 
και τον ΣΥΡΙΖΑ να το ρίχνει στο παρα-
καλετό, μπας και γίνει κάνα θαύμα για 
κυβέρνηση με απλή αναλογική.

Θα έχανε κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν έπαιρνε 
αποστάσεις από την κυβερνητική του 
θητεία;
Θα κέρδιζε αν αναγνώριζε τα λάθη του ή 

τος χρήματος;
Τα συντροφικά μαχαιρώματα είναι τα 
χειρότερα, έλεγαν κάποτε στο ΠΑΣΟΚ. 
Υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος από 
«συντρόφους» της Δεξιάς, αλλά προς 
το παρόν είναι ελεγχόμενος. Είναι κα-
τακερματισμένοι και η προοπτική να 
γίνουν κάτι όλοι μαζί είναι μηδενική. 
Τους χωρίζει άβυσσος.

Επειδή μετράτε και δήμους, υπάρ-
χει περίπτωση να αλλάξουν τα το-
πικά πολιτικά τοπία; Διότι μεγάλη 
κινητικότητα δεν φαίνεται.
Η φύση απεχθάνεται τα κενά και ως εκ 
τούτου θα υπάρξουν κινήσεις εκεί που 
υπάρχουν κενά. Είμαι σίγουρος πως 
ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, για πα-
ράδειγμα, όπου φαίνεται ότι ο Ζέρβας 
παίζει με αντίπαλο τον εαυτό του, θα 
εμφανιστούν και δυνάμεις και προσω-
πικότητες που θα προκαλέσουν ανατα-
ραχές στα ήρεμα νερά του Θερμαϊκού.

Είναι καλύτερα ο ανεξάρτητος υπο-
ψήφιος ή η κομματική επιλογή στις 

έστω κάποια από αυτά. Έχουν την αίσθηση 
ότι τα έχουν κάνει όλα τέλεια και όσα δεν 
έκαναν τέλεια είναι γιατί τους εμπόδισαν 
οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί, τα συμφέρο-
ντα κ.λπ. Ήδη κοντά τέσσερα χρόνια μετά 
και δεν έχει γίνει αυτοκριτική, όχι γιατί δεν 
άνοιξαν το θέμα, αλλά γιατί πιστεύουν ότι 
δεν υπάρχει θέμα! Όλα καλώς καμωμένα!

Είναι στο εσωτερικό της ΝΔ συμπα-
γής η στήριξη του πρωθυπουργού ή 
απλώς η εξουσία ενώνει;
Δεν καταγράφεται καμία αμφισβήτηση στο 
πρόσωπο του πρωθυπουργού. Δεν υπάρ-
χουν οι παλιές φατρίες που είχαν ρόλο και 
λόγο. Έχουν πια μόνο φολκλορική σημασία. 
Η ΝΔ έχει αλλάξει, όπως φυσικά έχουν αλ-
λάξει και τα άλλα κόμματα. Αυτό είναι εμ-
φανές πλέον ακόμα και στους πιο «μαρ-
μαρωμένους» ψηφοφόρους.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 
πρωθυπουργός θα κινδύνευε από μια 
δεξιά απειλή, αν ήταν ενιαία. Κιν-
δυνεύει τώρα από τη δυσφορία των 
φιλελευθέρων λόγω του μοιράσμα-

δημοτικές εκλογές; Τι προτιμούν οι 
ψηφοφόροι;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ανεξάρ-
τητος είναι πιο «πιασάρικο» από το κομ-
ματικός υποψήφιος. Καλοδεχούμενες 
όμως και οι στηρίξεις. Πολύ θα το «παί-
ξουν» ανεξάρτητοι, άλλοι θα πείσουν, 
άλλοι δεν θα πείσουν. Τα μαθηματικά 
πάντως είναι ξεκάθαρα: Για να βγεις δή-
μαρχος, χρειάζεσαι 42%. Κανένα κόμμα 
σε κανέναν δήμο δεν έχει αυτό το ποσο-
στό. Άρα, λοιπόν, ακόμα και να συσπει-
ρώσεις το σύνολο των κομματικών ψη-
φοφόρων, δήμαρχος δεν βγαίνεις. Πρέ-
πει να σε ψηφίσουν και από απέναντι. 
Δεν το έχουν καταλάβει αυτό πολλοί υ-
ποψήφιοι και τρέχουν (τουλάχιστον μέχρι 
το 2019 σίγουρα έτρεχαν) να εξασφαλί-
σουν κομματικό χρίσμα. Ακόμα και σε 
δήμους που οι μάχες είναι περισσότερο 
πολιτικές παρά αυτοδιοικητικές. Δείτε τι 
έπαθαν οι Γκιουλέκας, Καλαφάτης, Τα-
χιάος, που, ενώ είχαν την πλήρη στή-
ριξη του κόμματος τους, τελικά δεν τα 
κατάφεραν, γιατί η ΝΔ δεν έφτανε στο 
42% στη Θεσσαλονίκη!
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«Η αντιπολίτευση άργησε να κατα-
λάβει ότι η κοινή γνώμη ιεραρχεί τα 
προβλήματα διαφορετικά από ό,τι 
φαντάζεται»



«Θέτουμε σε 
λειτουργία 
την πρώτη 
φάση μιας 
νέας συνερ-

γασίας μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής 
Ένωσης», είχε πει στις 8 Νοεμβρίου 
2011 ο τότε πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμί-
τρι Μεντβέντεφ, εγκαινιάζοντας μαζί 
με την τότε Γερμανίδα καγκελάριο, Άν-
γκελα Μέρκελ, τον υποθαλάσσιο αγωγό 
Nord Stream (βόρειο ρεύμα) 1, ο οποίος 
θα μετέφερε το ρωσικό φυσικό αέριο 

στη Βαλτική, από το Βάιμποργκ στη δυ-
τική άκρη της Σιβηρίας, κοντά στα σύ-
νορα με τη Φινλανδία, μέχρι την ανατο-
λική άκρη της Γερμανίας, στο Γκράιφ-
σβαλντ.

Ο αγωγός δείχνει την «ασφαλή, βιώ-
σιμη, συνεργασία με τη Ρωσία στο μέλ-
λον και αποτελεί μια μείζονα συνει-
σφορά στην αξιόπιστη προμήθεια ενέρ-
γειας για την Ευρώπη», είχε πει.

«Η Ρωσία θα είναι ο μείζων προμηθευ-
τής για δεκαετίες και οι χώρες που α-
γοράζουν θα κερδίζουν εξίσου», είχε 
προσθέσει η καγκελάριος, παρουσία 
των ομολόγων της Γαλλίας, Φρανσουά 
Φιγιόν, η πρόσδεση του οποίου με τη 
Ρωσία του κόστισε τη διεκδίκηση του 
προεδρικού αξιώματος, και της Ολλαν-
δίας, Μαρκ Ρούτε.
Είναι προφανές ότι οι δεκαετίες που 
προέβλεψε η κυρία Μέρκελ ήταν με το 
ζόρι, μία και ολοκληρώθηκε το 2022 με 
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο αγωγός Nord Stream 1 και οι 
εξαγγελίες για αιώνια «συνεργασία» 
Ευρώπης - Ρωσίας στο φυσικό αέριο πριν 
από δέκα χρόνια

ΚΙ ΈΜΈΙΝΈ ΜΌΝΌ Ό ΑΓΩΓΌΣ  
ΤΗΣ ΌΥΚΡΑΝΙΑΣ…

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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 Η Μέρκελ προτρέπει να λαμβάνονται 
σοβαρά οι απειλές Πούτιν
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Λιγότερο από 11 χρόνια μετά, στις 2 Σε-
πτεμβρίου 2022, ο Μεντβέντεφ, με την 
ιδιότητα του προέδρου του Συμβουλίου 
Ασφαλείας της Ρωσίας, είπε ότι αν η Ε.Ε. 
επιβάλει πλαφόν στην τιμή του αερίου, 
«δεν θα υπάρξει ρωσικό αέριο στην Ευ-
ρώπη».
Από την πλευρά της κας Μέρκελ, δεν υ-
πήρξε οποιαδήποτε δημόσια παρέμβαση 
για το θέμα, αλλά κατατέθηκε η προειδο-
ποίηση να λαμβάνονται σοβαρά οι απει-
λές Πούτιν για χρήση πυρηνικών όπλων.

Η προετοιμασία του αγωγού
Η εξαγγελία του αγωγού ήταν ένα προ-
εκλογικό χαρτί του σοσιαλδημοκράτη α-
ντιπάλου της, Γκέρχαρντ Σρέντερ, μετά 
από μια συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ 
Πούτιν, δέκα μέρες πριν από τις εκλογές 
του 2005, τις πρώτες που κέρδισε η μα-
κροβιότερη καγκελάριος της Γερμανίας.
Τότε, ο Σρέντερ και ο Πούτιν υπέγρα-
ψαν τη διακήρυξη της πρόθεσης των δύο 
χωρών να κατασκευαστεί ο υποθαλάσ-
σιος αγωγός μήκους 1.224 χιλιομέτρων, 
ο οποίος θα ένωνε τις ρωσικές πηγές α-
ερίου με τη γερμανική κατανάλωση και 
συγχρόνως θα απάλλασσε τη Ρωσία από 
την καταβολή των τελών διέλευσης στην 
Ουκρανία, στη Λευκορωσία και την Πο-
λωνία και τις Βαλτικές χώρες για τους α-
γωγούς που περνούσαν από το έδαφός 
τους και θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
αιτία εκβιαστικών συμπεριφορών.
Η συμφωνία για την κατασκευή του α-
γωγού προκάλεσε διαμαρτυρίες σε όλες 
αυτές τις χώρες αλλά και στις ΗΠΑ.

Οι Nord Stream
Οι μέτοχοι της Nord Stream AG, η οποία 
έχει την έδρα της στην Ελβετία, είναι:
•  Η ρωσική Gazprom International 

Projects LLC - 51%
•  Η γερμανική Wintershall Dea AG - 

15,5%
•  Η γερμανική Infrastruktur AG - 

Beteiligungen - 15, 5% N.V.
•  Η ολλανδική Nederlandse Gasunie - 

9%
•  Η γαλλική Engie - 9%
Ισχυρές διαμαρτυρίες είχε προκαλέσει 
και η αναγγελία ότι ο κ. Σρέντερ, μόλις 
δέκα ημέρες από τις εκλογές που είχε 
χάσει, θα γινόταν πρόεδρος της εταιρείας 
που θα διαχειριζόταν τον αγωγό. Η διαρ-
ροή περί την αμοιβή του, τη ανέβασε α-
νάμεσα στα 200.000 και στο 1 εκατ. ευρώ, 
αλλά ο ίδιος διέψευσε τα ποσά ως υπερ-
βολικά, χωρίς να προσδιορίσει το ακρι-
βές ύψος τους, και απείλησε με προσφυ-
γές στα δικαστήρια.
Μετά την εισβολή, πολλά γερμανικά 
κόμματα τού ζήτησαν να παραιτηθεί από 

τη θέση μετά την εισβολή, όμως ο ίδιος 
αρνήθηκε. Άλλωστε, στις αρχές Φεβρου-
αρίου, λίγο πριν από την εισβολή, είχε 
δεχτεί την πρόταση να γίνει μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής 
Gazprom ενώ ήταν ήδη μέλος του Δ.Σ. 
και της πετρελαϊκής ROSNEFT, η οποία 
πρόταση στη Γερμανία είχε χαρακτηρι-
στεί ως «προαγωγή».
Η χριστιανοδημοκράτισσα διάδοχός 
του, όχι μόνο προχώρησε και ολοκλή-
ρωσε την κατασκευή, αλλά το 2015 
συμφώνησε στον διπλασιασμό των α-
γωγών, με την κατασκευή του Νord 
Stream 2, η οποία ξεκίνησε το 2018 
και ολοκληρώθηκε το 2022. Όμως, ο 
Nord Stream 2, που ξεκινά από το λι-
μάνι του Ουστ Λούγκα, κοντά στα σύ-
νορα με την Εσθονία και καταλήγει 
στο ίδιο σημείο στη Γερμανία, δεν 
πήρε πιστοποίηση και άδεια λειτουρ-
γίας, λόγω της εισβολής.
Ο πρώτος αγωγός κόστισε συνολικά πε-
ρίπου 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ, συ-
νολικά, οι δύο αγωγοί αποτελούν τον με-
γαλύτερο υποθαλάσσιο αγωγό του κό-
σμου. Έχουν μήκος 1.224 χιλιόμετρα και 
μπορούν να μεταφέρουν ο καθένας 55 δι-
σεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού α-
ερίου κάθε χρόνο, αν και το 2021 ξεπέ-
ρασαν τα 59 δισ. (περίπου 170.000.000 
τη μέρα, τη στιγμή που η δυνατότητα της 
Ρεβυθούσας, που είναι ο μοναδικός ελ-
ληνικός σταθμός επεξεργασίας, είναι στις 
33.000 κυβικά μέτρα τη μέρα).
Το καλοκαίρι του 2022, τέσσερις μήνες 
μετά την εισβολή, προέκυψε το θέμα της 
συντήρησης του πρώτου αγωγού, του αε-
ροστρόβιλου του αγωγού συγκεκριμένα, 
τον οποίο είχε μεταφέρει η Siemens για 
επισκευή στη μονάδα της στον Καναδά. 
H Gazprom μείωσε τη ροή, ενώ στη 
Δύση διάχυτη ήταν η ανησυχία ότι δεν 

θα επαναλειτουργήσει ποτέ. Η ανησυχία 
διαψεύστηκε, εν μέρει, καθώς η επανα-
λειτουργία έγινε με ακόμη χαμηλότερες 
ροές, περίπου στα μισά, και λίγο αργό-
τερα, την 1η Σεπτεμβρίου, επήλθε η πλή-
ρης διακοπή.
Η σειρά των διακοπών των ροών μέσω 
των αγωγών είχε ξεκινήσει τον Μάιο, 
όταν η Gazprom είχε διακόψει την τρο-
φοδοσία του αγωγού μέσω Λευκορω-
σίας και Πολωνίας, ο οποίος μετέφερε 
αέριο στη Γερμανία κι άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες.
Τον Ιούνιο είχε μειώσει τις προμήθειες 
μέσω του Nord Stream 1 κατά 75%, από 
τα 170 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου 
τη μέρα στα περίπου 40.
Τον Ιούλιο μείωσε τα 40 στα 20, πριν 
από την οριστική διακοπή του Σεπτεμ-
βρίου.
Ο πρόεδρος Πούτιν ενέταξε μέρος του-
λάχιστον των διακοπών στις κυρώσεις.

Ο ουκρανικός αγωγός
Παραδόξως, ο μόνος αγωγός που παρα-
μένει ανοιχτός είναι ο αγωγός που περνά 
από την Ουκρανία, μέσω του οποίου δι-
οχετεύονται καθημερινά 42,4 εκατ. κυ-
βικά μέτρα.
Όμως, οι σχέσεις ανάμεσα στην Gazprom 
και την ουκρανική Naftogaz, η οποία δι-
ακινεί το αέριο που έρχεται στην Ουκρα-
νία, είναι κακές και η πρώτη απειλεί με 
κυρώσεις τη δεύτερη, η οποία ισχυρίζε-
ται ότι δεν της καταβάλλονται τα τέλη για 
τη διέλευση του αερίου, τα οποία μέχρι 
το 2024 θα ανέλθουν σε 7 δισ. ευρώ συ-
νολικά.
Κι ενώ ο ουκρανικός αγωγός είναι η μόνη 
δυνατότητα ροής ρωσικού αερίου στην 
Ευρώπη, τη στιγμή που εγκαινιαζόταν 
ο αγωγός που θα μεταφέρει νορβηγικό 
αέριο στη Δανία και την Πολωνία, ανα-

κοινώθηκε ότι παρατηρήθηκαν διαρροές 
αερίου σε δύο σημεία του Nord Stream 
στη σουηδική ΑΟΖ και σε άλλα δύο στη 
δανική οικονομική ζώνη, προκαλώντας 
κηλίδα έκτασης μέχρι και ενός τετραγω-
νικού χιλιομέτρου στην επιφάνεια.
H Gazprom επιβεβαίωσε τη διαρροή και 
είπε ότι την επισκευάζει η Siemens, η 
οποία όμως εξέφρασε την άποψη ότι τέ-
τοιες διαρροές δεν πρέπει να σταματούν 
τη λειτουργία του αγωγού, ο οποίος είναι 
γεμάτος με αέριο, αν και δεν μεταφέρε-
ται. Σύμφωνα με επιστημονικές ανακοι-
νώσεις, της διαρροής είχαν προηγηθεί ε-
κρήξεις.
Η Ευρώπη, με δηλώσεις της προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα 
Φον Ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για σα-
μποτάζ το οποίο θα λάβει «ισχυρή α-
πάντηση», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών 
των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, συμμερί-
στηκε τη διαπίστωση περί σαμποτάζ, 
που όμως δεν επηρεάζει την ενεργειακή 
αυτάρκεια της Ευρώπης, αλλά απέφυγε 
και αυτός να κατονομάσει τη Ρωσία ως 
υπεύθυνη.
Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, 
Ντιμίτρι Πέσκοφ, έκανε λόγο για «προ-
βλέψιμες, ανόητες και παράλογες» κα-
ταγγελίες.
Οι χειριστές του Nord Stream 2 διαπί-
στωσαν την απώλεια πίεσης, οι δανικές 
και οι σουηδικές αρχές προειδοποίη-
σαν τα πλοία να αποφεύγουν την περι-
οχή γύρω από το δανικό νησί του Μπόρ-
νχολμ, ενώ εκτίμησαν ότι οι διαρροές θα 
συνεχιστούν για μία εβδομάδα, έως ότου 
αδειάσει ο αγωγός από αέριο.
Οι εκτιμήσεις λένε ότι η επισκευή θα 
χρειαστεί τρεις με έξι μήνες, αν και κά-
ποιοι ισχυρίζονται ότι δεν πρόκειται για 
βλάβη που δέχεται επιδιόρθωση, ενώ 
Γερμανοί επιστήμονες διαβεβαιώνουν 
ότι θα επηρεαστεί το θαλάσσιο περιβάλ-
λον.
Οι εξελίξεις, το εύρος των οποίων δεν 
έχει αποτιμηθεί ακόμη, οδήγησαν σε 
άμεση ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας 
σε όλα τα δίκτυα αλλά και τις μονάδες ε-
πεξεργασίας LNG.
Οι φινλανδικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι 
έχουν προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο 
σαμποτάζ στον αγωγό φυσικού αερίου 
Balticconnector, ο οποίος συνδέει την Ε-
σθονία και τη Φινλανδία.
Συγκεκριμένα, η φινλανδική συνοριοφυ-
λακή έχει εντείνει την παρακολούθηση 
της θαλάσσιας κυκλοφορίας και την περι-
πολία γύρω από τους σωλήνες.
Στη Ρεβυθούσα και στην Αλεξανδρού-
πολη δεν έχει ανακοινωθεί να έχουν λη-
φθεί έκτακτα μέτρα ασφαλείας για την α-
ποφυγή δολιοφθορών.



«Πακέτο» αναδρομικά 
και συντάξεις αναμένε-
ται να λάβει στο τέλος 
Μαρτίου του 2023 η 
πλειοψηφία των συντα-

ξιούχων, καθώς θα δουν στους τραπεζικούς λογα-
ριασμούς τους την αύξηση από τη νέα χρονιά. Μά-
λιστα, η αύξηση στις συντάξεις δεν αποκλείεται να 
φθάσει κοντά στο 7%. Και αυτό διότι το ποσοστό θα 
προκύψει από τον μαθηματικό τύπο που προσθέ-
τει τον τιμάριθμο και την αύξηση του ΑΕΠ, διαιρώ-
ντας το σύνολο διά δύο. Ωστόσο, τόσο ο τιμάριθμος 
όσο και η ανάπτυξη κινούνται με ρυθμούς μεγαλύ-
τερους από τις αρχικές προβλέψεις.
Ειδικότερα, από τη μία πλευρά, ο ετήσιος πληθω-
ρισμός εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 10% στα μέσα 
Ιανουαρίου, ενώ στις αρχές Μαρτίου θα οριστικο-
ποιηθεί το ποσοστό του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ. 
Επομένως, το ακριβές ποσοστό της αύξησης θα 
«κλειδώσει» στο τέλος του πρώτου τριμήνου. 

Έπειτα από 12 χρόνια
Στο θέμα των αυξήσεων στις συντάξεις έκανε ανα-
φορά και ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδά-
κης (στον ΣΚΑΪ), επισημαίνοντας μάλιστα ότι «έ-
πειτα από 12 χρόνια ξεπαγώνουν οι συντάξεις και 
τουλάχιστον το 87% των συνταξιούχων θα δει κα-
τευθείαν αύξηση στη σύνταξη, πολλοί από τους ο-
ποίους, μάλιστα, θα δουν διπλή και τριπλή αύξηση», 
παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα.
Παράδειγμα 1: Αν υποτεθεί ότι το ποσοστό της αύ-
ξησης θα ανέλθει στο 7%, οι συνταξιούχοι που λαμ-

βάνουν σύνταξη 750 ευρώ θα έχουν μηνιαίο όφελος 
53 ευρώ, ενώ το ετήσιο όφελος θα είναι 636 ευρώ 
(δηλαδή το 85% της 13ης σύνταξης). Όμως, όπως συ-
μπλήρωσε ο υπουργός, οι συνταξιούχοι αυτής της 
κατηγορίας θα είναι στη συντριπτική πλειονότητά 
τους επιλέξιμοι για το επίδομα των 250 ευρώ. Επο-
μένως, αν προστεθεί στα 636 ευρώ, που είναι το ετή-
σιο όφελος από την αύξηση, η έκτακτη εφάπαξ ενί-
σχυση των 250 ευρώ, το όφελος φτάνει τα 886 ευρώ.
Παράδειγμα 2: Με σενάριο αύξησης 7%, συνταξιού-
χοι που λαμβάνουν σύνταξη 900 ευρώ θα έχουν μη-
νιαίο όφελος 63 ευρώ και ετήσιο όφελος 756 ευρώ 
(δηλαδή το 90% της 13ης σύνταξης).
Παράδειγμα 3: Αν υποτεθεί ότι το ποσοστό της αύ-
ξησης διαμορφωθεί στο 7%, κάποιος που λαμβά-
νει αναπηρική σύνταξη των 514 ευρώ, θα έχει μη-
νιαίο όφελος 36 ευρώ και ετήσιο όφελος 432 ευρώ. 
Αν προστεθεί και το ποσό της έκτακτης εφάπαξ ενί-

Περιθώριο έως το τέλος του 2022 
έχουν όσοι δημόσιοι υπάλληλοι 
επιθυμούν να λάβουν πρόωρη 
σύνταξη με 25ετία

σχυσης των 250 ευρώ, το συνολικό όφελος θα ανέλ-
θει στα 682 ευρώ.

Σύνταξη με 25ετία στο Δημόσιο
Εν τω μεταξύ, περιθώριο έως το τέλος του 2022 
έχουν όσοι δημόσιοι υπάλληλοι επιθυμούν να λά-
βουν πρόωρη σύνταξη με 25ετία, ακόμη και στα 55 
και έως τα 58 έτη της ηλικίας τους, υπό προϋποθέ-
σεις, καθώς από τον Ιανουάριο του 2023 και εφεξής, 
με βάση και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους, το σχετικό όριο συνταξιοδότησης 
ορίζεται στα 62 έτη.
Πιο αναλυτικά, οι δημόσιοι υπάλληλοι που θεμελίω-
σαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και 31/12/2012, 
δηλαδή συμπληρώνουν έως τότε 25ετία, θα συνεχί-
σουν να έχουν μέχρι και 31/12/2022 το δικαίωμα να 
συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη με βάση τα 
όρια ηλικίας που εφαρμόζονταν γι’ αυτές τις κατη-
γορίες μέχρι και 31/12/2021, δηλαδή:
Στα 55 για γυναίκες και στα 60 για άνδρες που θεμε-
λίωσαν 25 έτη ασφάλισης το 2010.
Στα 56 για άνδρες και γυναίκες που θεμελίωναν 
25ετία το 2011.
Στα 58 έτη για άνδρες και γυναίκες που θεμελίωναν 
δικαίωμα το 2012.
Όσοι, επίσης, από τους δημοσίους υπαλλήλους «πιά-
σουν» τα μειωμένα αυτά όρια μέχρι και 31/12/2022, 
θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για πρό-
ωρη συνταξιοδότηση οποτεδήποτε, δηλαδή ακόμη 
και από 1/1/2023 και μετά. Η πρόβλεψη αυτή είναι 
αντίστοιχη της πρόβλεψης και για όσους έπιασαν τα 
μεταβατικά όρια ηλικίας του 2015 σε δημόσιο και ι-
διωτικό τομέα έως το 2021.
Για ασφαλισμένους οι οποίοι δεν συμπλήρωσαν 
αυτά τα όρια μέχρι και 31/12/2022, το όριο ηλικίας 
για συνταξιοδότηση με μειωμένη σύνταξη αυξάνε-
ται από 1/1/2023 στα 62 έτη, όπως ισχύει για όλους 
τους δημοσίους υπαλλήλους που θεμελιώνουν συ-
νταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2013 και μετά, αλλά 
και στον ιδιωτικό τομέα.
Με την προτεινόμενη διάταξη όλες οι εκκρεμείς αι-
τήσεις δημοσίων υπαλλήλων για συνταξιοδότηση 
με μειωμένη σύνταξη καθίστανται ισχυρές, οπότε 
θα προχωρήσουν η επεξεργασία τους και η απο-
νομή των σχετικών συντάξεων.

Αναδρομικά σε επικουρικές
Όσον αφορά τα αναδρομικά στις επικουρικές και τα 
δώρα, το σενάριο που προκρίνεται είναι η καταβολή 
τους από τον ΕΦΚΑ στους συνταξιούχους που θα 
δικαιωθούν δικαστικά και θα τελεσιδικήσει η υπό-
θεση τους. Το ποσό των αναδρομικών θα καταβάλ-
λεται κάθε φορά που θα δικαιώνεται ένας συνταξι-
ούχος και σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει μα-
ζική πληρωμή. 
Έτσι τα αναδρομικά θα καταβληθούν μόνο σε 
όσους κατέθεσαν αγωγές στη δικαιοσύνη μέχρι τις 
31/7/2020, όταν τέθηκε σε ισχύ η διάταξη με την 
οποία το Δημόσιο πλήρωσε τα αναδρομικά από τις 
περικοπές που έγιναν στις κύριες συντάξεις την πε-
ρίοδο Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016. Οι υπόλοιποι συ-
νταξιούχοι, είτε προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη μετά 
τις 31/7/2020 είτε δεν προσέφυγαν, δεν θα λάβουν 
καθόλου αναδρομικά.

ΤΟΝ ΜΆΡΤΙΟ ΟΙ ΆΥΞΉΣΕΙΣ  
ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΆΞΕΙΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Έ
ντονο προβληματισμό 
και ανησυχία προκα-
λούν τα στοιχεία σχε-
τικά με τα οικονομικά 
των ελληνικών νοικο-
κυριών και μάλιστα 

σε μια περίοδο που δεν φαίνεται φως 
στο τούνελ, καθώς ο ενεργειακός πόλε-
μος της Ρωσίας στην Ευρώπη είναι σε 
πλήρη εξέλιξη. Ο πληθωρισμός έχει ε-
κτοξευθεί στα ύψη, παραμένει άγνωστο 
το πότε και εάν ο αγωγός Nord Stream 
1 θα επαναλειτουργήσει, ο ρωσικός ε-
νεργειακός κολοσσός Gazprom απειλεί 
και με διακοπή των ροών μέσω της Ου-
κρανίας. Κι αν το τελευταίο δεν επηρε-
άζει άμεσα την Ελλάδα, καθώς η χώρα 
προμηθεύεται φυσικό αέριο μέσω του 
TurkStream, άρα δεν διαφαίνεται κά-
ποιος κίνδυνος για τις προμήθειες, ω-
στόσο εντείνεται η αβεβαιότητα στις α-
γορές, γεγονός που συμβάλλει σε πε-
ραιτέρω αύξηση των τιμών αερίου. Όλα 
αυτά, λοιπόν, συνθέτουν ένα σκηνικό 
που μόνο αισιοδοξία και εφησυχασμό 
δεν επιτρέπει. 
Συγκεκριμένα, με βάση την έκθεση 
του β’ τριμήνου του 2022, που έδωσε 
στη δημοσιότητα το Γραφείο Προϋπο-
λογισμού του Κράτους στη Βουλή, το 
ποσοστό του πληθυσμού της Ελλάδας 
που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού το 2021 (με 

βάση τα εισοδήματα του 2020) ήταν 
28,3% (περίπου 3 εκατ. άτομα), αυξη-
μένο κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες σε 
σχέση με το 2020 (27,4%), παρουσιά-
ζοντας αύξηση για πρώτη χρονιά μετά 
το 2015 (32,4%). Η αναφορά αυτή, μά-
λιστα, έγινε με βάση την Έρευνα Εισο-
δήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των 
Νοικοκυριών της ΕΛΣΤΑΤ. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι, με βάση τις καταγραφές 
της Αρχής, από το 2015 που ο δείκτης 
ήταν στο 32,4%, καταγράφηκε μια ση-
μαντική αποκλιμάκωση μέχρι το 2020, 
οπότε και έφτασε στο 27,4% του πλη-
θυσμού.

Ο πληθωρισμός
Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός παρα-
μένει πάνω από το 11%, ενώ υπενθυμί-
ζεται ότι τον Αύγουστο οι τιμές των τρο-
φίμων και των μη αλκοολούχων ποτών 
αυξήθηκαν 13,2%. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 
μεγάλες ανατιμήσεις καταγράφονται 
σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021 σε 

Χωρίς τα κοινωνικά επιδόματα, το 
ποσοστό της φτώχειας στην Ελλάδα 
εκτινάσσεται στο 48,2%

ψωμί και στα δημητριακά (+18,5%), σε 
κρέατα (+17,1%), σε αυγά και στα γαλα-
κτοκομικά (+18%), σε έλαια και λίπη 
(25,5%), σε καφέ - κακάο - τσάι (12,5%), 
αλλά και σε φρούτα και λαχανικά 1,7% 
και 7,9% αντίστοιχα. Και βέβαια, ήδη, 
με βάση πληροφορίες από στελέχη της 
αγοράς υπάρχει πίεση από προμηθευ-
τές για ανατιμήσεις σε βασικά είδη, 
(χαρτικά, τυροκομικά, άλευρα κτλ.) 
που ξεπερνούν το 20% και σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις φτάνουν και το 35% 
σε συγκεκριμένους κωδικούς. Βασικά, 
δηλαδή, είδη κοστίζουν περισσότερο, 
την ώρα που οι δείκτες φτώχειας στην 
Ελλάδα το 2021 έχουν πάρει την ανι-
ούσα.

Ο ρόλος επιδομάτων 
και συντάξεων
Είναι ιδιαιτέρα σημαντικό να τονιστεί 
ότι το ποσοστό των φτωχών νοικοκυ-
ριών προκύπτει μετά τις χορηγήσεις 
των κοινωνικών επιδομάτων. Χωρίς τα 
κοινωνικά επιδόματα, το ποσοστό της 

ΣΕ ΚΊΝΔΥΝΟ 
ΦΤΏΧΕΊΑΣ 3 ΕΚΑΤ. 
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φτώχειας στην Ελλάδα εκτινάσσεται 
στο 48,2%. 
Τον χαμηλότερο κίνδυνο φτώχειας 
μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (επι-
δόματα) αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμέ-
νοι με 13,5% (13,0% για την ηλικιακή 
ομάδα 65+ το 2020) και τον υψηλότερο 
τα παιδιά με 23,7% (20,9% στις ηλικίες 
0-17 το 2020), ενώ για την ηλικιακή 
ομάδα 18-64 το ποσοστό φτώχειας είναι 
20,6% (18,4% το 2020).
Ο δείκτης κινδύνου φτώχειας ή κοινω-
νικού αποκλεισμού είναι σύνθετος δεί-
κτης που περιλαμβάνει το σύνολο των 
ατόμων που είτε βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας (ισοδύναμο διαθέσιμο εισό-
δημα χαμηλότερο από το 60% του ε-
θνικού διάμεσου) είτε αντιμετωπίζουν 
δριμεία υλική στέρηση, είτε διαβιούν 
σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργα-
σίας (τα ενήλικα μέλη εργάζονται έως 
20% του συνολικού δυνητικού χρόνου 
εργασίας).

Τα εισοδήματα
Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης φτώχειας 
είναι σχετικός δείκτης και υπολογίζεται 
ως προς το 60% του διάμεσου ισοδύνα-
μου συνολικού διαθέσιμου εισοδήμα-
τος του νοικοκυριού, όπως αυτό προσ-
διορίζεται από την κλίμακα του ΟΟΣΑ 
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ε-
νήλικων και ανήλικων μελών κάθε νοι-
κοκυριού.
Το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα 
των νοικοκυριών στην Ελλάδα για το 
2021 (εισοδήματα του 2020) εκτιμή-
θηκε σε 17.089 ευρώ (17.263 ευρώ το 
2020), ενώ το διάμεσο συνολικό ισοδύ-
ναμο διαθέσιμου εισοδήματος των νοι-
κοκυριών εκτιμήθηκε σε 8.752 ευρώ 
(8.781 ευρώ το 2020), επομένως, το κα-
τώφλι της φτώχειας είναι 5.251 (5.269 
ευρώ το 2020) ετησίως ανά μονοπρό-
σωπο νοικοκυριό και 11.028 ευρώ 
(11.064 ευρώ το 2020) για νοικοκυριά 
με 2 ενήλικες και 2 εξαρτώμενα ανή-
λικα παιδιά.
Ο δείκτης υλικής και κοινωνικής στέ-
ρησης υπολογίζεται, σύμφωνα με τον α-
ναθεωρημένο ορισμό στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ευρώπη 2030», ως το 
ποσοστό ατόμων με σοβαρές υλικές και 
κοινωνικές στερήσεις, μετρώντας το 
ποσοστό του πληθυσμού που στερεί-
ται τουλάχιστον 7 από έναν κατάλογο 
13 τυποποιημένων αγαθών και υπηρε-
σιών. (Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα χρη-
σιμοποιούμενο ορισμό του προγράμ-
ματος «Ευρώπη 2020», ο δείκτης με-
τρούσε το ποσοστό του πληθυσμού που 
στερούνταν τουλάχιστον 4 από 9 αγαθά 
και υπηρεσίες).



Σ
ε έναν από τους δύ-
σκολους γρίφους έχει 
εξελιχθεί η θέρμανση 
για τον φετινό χει-
μώνα. Ασφαλείς προ-
βλέψεις είναι αδύ-

νατον να γίνουν, καθώς τα δεδομένα 
αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, με α-
ποτέλεσμα οι ενεργειακές τιμές να 
έχουν γίνει... ασανσέρ. Σε κάθε περί-
πτωση, φαίνεται ότι το πετρέλαιο θέρ-
μανσης θα είναι φθηνότερο σε σχέση 
με το φυσικό αέριο, χωρίς ωστόσο να 
παρατηρείται τεράστια διαφορά.
Την ίδια στιγμή, η θέρμανση με ηλε-
κτρικό ρεύμα, παρά τις πολύ μεγάλες 
επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν, θα 
είναι η ακριβότερη λύση για φέτος, ει-
δικά αν επιλεγούν τα απλά θερμαντικά 
σώματα. Μάλιστα, στην τελευταία περί-
πτωση, οι καταναλωτές δεν δικαιούνται 
επίδομα θέρμανσης. 
Η φθηνότερη λύση παραμένουν οι α-
ντλίες θερμότητας, καθώς αν και κατα-
ναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα, «εκμεταλ-
λεύονται» την ηλιακή ενέργεια. Η λει-
τουργία τους, όμως, προϋποθέτει να 
έχουν προηγηθεί πολύ σημαντικές ε-
πενδύσεις.
Πάντως, η φετινή σεζόν βρίσκει τα πε-
ρισσότερα νοικοκυριά με άδειες τις 
δεξαμενές πετρελαίου καθώς πριν 
το κλείσιμο της περσινής χειμερινής 
σεζόν (Απρίλιος 2022) η τιμή του πε-
τρελαίου θέρμανσης είχε ανέβει στο 1,6 
ευρώ το λίτρο, με το κόστος αγοράς να 
είναι απαγορευτικό για τα νοικοκυριά 
που ήθελαν να φουλάρουν τις δεξαμε-
νές για τον φετινό χειμώνα.

Το επίδομα θέρμανσης
Φέτος, επίδομα θέρμανσης θα λάβουν 
1,3 εκατ. νοικοκυριά, έναντι 830.000 
που το έλαβαν το 2021.
Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται 
για αγορές πετρελαίου ή φυσικού αε-
ρίου ή άλλων καυσίμων θέρμανσης από 
τους δικαιούχους, καθώς και για αγο-
ρές καυσόξυλων ή πέλετ από δικαιού-
χους που διαμένουν μόνιμα σε ορει-
νές περιοχές με πληθυσμό μέχρι 3.500 
κατοίκους. Όμως, όπως ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός, όποιος δικαιούχος δεν 
χρησιμοποιήσει φυσικό αέριο και αλ-
λάξει τρόπο θέρμανσης θα λάβει διπλό 
επίδομα. 
Επιπλέον, στις 15 Οκτωβρίου, με την 
έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου 
θέρμανσης, θα ξεκινήσει και η επιδό-
τηση του προϊόντος με 0,25 ευρώ ανά 
λίτρο απευθείας στην αντλία. 
Όσον αφορά τα εισοδήματα κριτήρια:
* από τα 14.000 ευρώ θα αυξηθούν στα 

16.000 ευρώ για τον άγαμο,
* από τα 20.000 ευρώ θα αυξηθούν στα 
24.000 ευρώ για τον έγγαμο.
Τα όρια προσαυξάνονται κατά 3.000 
ευρώ για κάθε παιδί.

Διπλό και τριπλό επίδομα 
Εν τω μεταξύ, απόφαση της ΑΑΔΕ α-
νοίγει το «παράθυρο» στα νοικοκυ-
ριά που έχουν ενήλικα μη εξαρτώμενα 
τέκνα (παιδιά άνω των 18 ετών με ετή-

Επίδομα θέρμανσης θα λάβουν 1,3 εκατ. 
νοικοκυριά, έναντι 830.000 που το 
έλαβαν το 2021

σιο εισόδημα άνω των 3.000 ευρώ) να 
δηλώνονται πλέον στην εφορία ως δι-
αμένοντα σε δωρεάν παραχωρούμενο 
τμήμα της κύριας κατοικίας τους και 
όχι ως «φιλοξενούμενα».
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 της υπ’ 
αριθμόν Α1041/2019 απόφασης της 
ΑΑΔΕ, για τον καθορισμό του τύπου 
και του περιεχομένου των δηλώ-
σεων φορολογίας εισοδήματος φυσι-
κών προσώπων, «το τεκμαρτό εισό-
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δημα από δωρεάν παραχώρηση κα-
τοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά 
μέτρα (200 τ.μ.), ολόκληρης ή τμήματος 
αυτής, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κα-
τιόντες συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχι-
στείας, το οποίο απαλλάσσεται από τον 
φόρο και την ειδική εισφορά αλληλεγ-
γύης, δεν αναγράφεται στη δήλωση».
Από το άρθρο αυτό προκύπτει ότι η 
ΑΑΔΕ έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα 
σε κάθε φορολογούμενο να παραχωρεί 
δωρεάν μέρος της κύριας κατοικίας του 
σε ενήλικο μη εξαρτώμενο τέκνο του, 
δηλαδή να μην δηλώνει το τέκνο αυτό 
ως «φιλοξενούμενο».
Από το παραπάνω άρθρο προκύπτει ότι 
τα ενήλικα μη εξαρτώμενα τέκνα που 
δηλώνονται στην εφορία τα οποία δι-
αμένουν σε δωρεάν παραχωρούμενα 
σπίτια δικαιούνται κανονικά να λάβουν 
επίδομα θέρμανσης.
Συνεπώς, περισσότερα από ένα επιδό-
ματα θέρμανσης θα λάβουν τα νοικοκυ-
ριά που έχουν ενήλικα μη εξαρτώμενα 
τέκνα. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τα 
ενήλικα τέκνα που διαμένουν μαζί με 
τους γονείς τους και το ετήσιο εισό-
δημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 
3.000 ευρώ, όπως προβλέπει η ισχύ-
ουσα νομοθεσία.

Η τιμή διάθεσης
Ο Γιώργος Ασμάτογλου, αντιπρόεδρος 
Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων 
Αττικής, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι η αύ-
ξηση στην επιδότηση του πετρελαίου 
θέρμανσης θα αγγίξει το 80% σε σχέση 
με πέρυσι. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, πέρσι, η τιμή 
του πετρελαίου ξεκίνησε με 1,15 ευρώ 
στις 15 Οκτωβρίου και όταν ολοκληρώ-
θηκε η σεζόν έφτασε στο 1,40 ευρώ ανά 
λίτρο. «Φέτος, με τις σημερινές τιμές –
και λόγω της ενεργειακής κρίσης– και 
την επιδότηση η τιμή θα ξεκινήσει από 
1,37 ευρώ/λίτρο - 1,40 ευρώ/λίτρο», τό-
νισε.
Ωστόσο, ο κ. Ασμάτογλου προειδοποί-
ησε πως υπάρχει ενδεχόμενο οι τιμές 
του πετρελαίου θέρμανσης να είναι υ-
ψηλότερες τον Οκτώβριο. 

Παρέμβαση σε ξύλα και πέλετ
Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης ετοιμάζει ξεχωριστή πρωτοβουλία 
ώστε να μην «ξεφύγουν» οι τιμές στα 
καυσόξυλα και το πέλετ. Μια κίνηση 
που κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς οι 
τιμές αυξάνονται και εδώ μέρα με την 
ημέρα, με την ηγεσία του υπουργείου 
να δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει κερδο-
σκοπικά παιχνίδια.





Τ
η διαθεσιμότητά του 
να είναι ο υποψή-
φιος της ενιαίας α-
ντιπολίτευσης α-
πέναντι στον πρόε-
δρο Ερντογάν, στις 

προεδρικές εκλογές του 2023, ανα-
κοίνωσε ο πρόεδρος του Σοσιαλδη-
μοκρατικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) 
της Τουρκίας, Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, 
όταν ρωτήθηκε σχετικά.
Όταν ο κ. Κιλιντσάρογλου αναφέρε-
ται σε ενιαία αντιπολίτευση, εννοεί το 
«τραπέζι των 6», στο οποίο συμμετέ-

χουν τρία κοινοβουλευτικά κόμματα 
και τρία κόμματα που δεν εκπροσω-
πούνται στο κοινοβούλιο, και συγκε-
κριμένα:
Το CHP.

Το Καλό Κόμμα της Μεράλ Ακσενέρ.
Το Κόμμα της Ευδαιμονίας με επικε-
φαλής τον Τεμέρ Καραμολάογλου.
Το Δημοκρατικό Κόμμα του Γκιουλ-
τεκίν Ουισάλ.

Το Κόμμα του Μέλλοντος του Αχμέτ 
Νταβούτογλου.
Το Κόμμα Δημοκρατία και Πρόοδος 
του Αλί Μπαμπατζάν.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις, για τον Ερ-
ντογάν είναι η πιο δυσμενής περίοδος 
στην 20ετή παρουσία του στην ηγεσία 
της Τουρκίας, όπου με διάφορες ιδιό-
τητες κυριαρχεί τα τελευταία 20 χρό-
νια.
Όμως, για το κόμμα του κ. Κιλνιτσά-
ρογλου, το οποίο γενικά εντάσσεται 
στην Αριστερά και το 2023 θα κλείσει 
έναν αιώνα ζωής, η εξουσία είναι κάτι 

Ο σοσιαλδημοκράτης αντίπαλος του 
Ερντογάν θέλει να τον κερδίσει με τη 
στήριξη πέντε δεξιών έως ακροδεξιών 
κομμάτων

Η «ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΗ» ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
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το οποίο έχει ξεχάσει.
Κυβέρνησε μονοκομματικά μέχρι το 
1950 κι αφού έχασε τις εκλογές, ξανα-
είδε κυβέρνηση επί ηγεσίας του Μπου-
λέντ Ετσεβίτ στη δεκαετία του 1970. 
Όταν ο Ετσεβίτ ανατράπηκε το 1979, το 
κόμμα οδηγήθηκε στην αντιπολίτευση, 
όπου και παραμένει ακόμη, αν και ο Ε-
τσεβίτ έγινε μία φορά ακόμη πρωθυ-
πουργός την περίοδο 1999-2002, αλλά 
ως ηγέτης του τέταρτου σε κοινοβου-
λευτική τάξη Δημοκρατικού Κόμματος 
της Αριστεράς, το οποίο είχε διασπα-
στεί από το CHP.
Για την Τουρκία, όπου δύο στους τρεις 
ψηφοφόρους δηλώνουν εθνικιστές και 
μουσουλμάνοι και μόνο το 13% σοσια-
λιστές, η εκλογή και η παραμονή του 
Ετσεβίτ, ο οποίος δήλωνε σοσιαλδη-
μοκράτης, στην εξουσία, είναι απορίας 
άξιον. Όπως επίσης ότι κατέγραψε πο-
σοστό 41%, που το κόμμα δεν είδε ποτέ 
ξανά.
Όμως, ο Ετσεβίτ, ο οποίος ποτέ δεν έ-
κρυβε την αριστερή του πολιτική ταυ-
τότητα, σε όλες τις θητείες του στην 
πρωθυπουργία, είχε εταίρους από κόμ-
ματα δεξιά ή θρησκευτικά. Ακόμη και 
στην εισβολή στην Κύπρο, ο Ετσεβίτ 
είχε ως αντιπρόεδρο τον Νετζμεντίν 
Ερμπακάν.

Ο Κιλιντσάρογλου 
και οι σύμμαχοί του
Αντίθετα με τον Ετσεβίτ, ο Κιλιντσάρο-
γλου υποβαθμίζει την διαίρεση Δεξιάς 
- Αριστεράς, υποστηρίζοντας ότι δεν υ-
πάρχουν πλέον δεξιές και αριστερές 
πολιτικές αλλά «εκείνοι που είναι υπέρ 
της δημοκρατίας και εκείνοι που είναι 
υπέρ ενός αυταρχικού καθεστώτος».
Στο πλαίσιο αυτό και στην προσπάθειά 
του να κάνει πολιτικά ανοίγματα προς 
τα δεξιά, στις δημοτικές εκλογές του 
2019 επέλεξε τον κεντροδεξιό Εκρέμ Ι-
μάμογλου, ως υποψήφιο δήμαρχο στην 
Κωνσταντινούπολη, και τον δεξιό εθνι-
κιστή Μανσούρ Γιαβάς, ως υποψήφιο 
δήμαρχο στην Άγκυρα, σε μια στρατη-
γική που του απέδωσε δύο νίκες.
Ο Γιαβάς, πριν ενταχθεί στο CHP, είχε 
διατελέσει στέλεχος του Εθνικιστικού 
Κόμματος MHP, περίοδος που του δίνει 
τη δυνατότητα να απευθύνεται σε ακρο-
ατήρια που το CHR δεν έχει κι ενδεχο-
μένως να τα αφαιρέσει από τη συμμαχία 
που το ΜΗΡ έχει με τον Ερντογάν.
Αυτή τη στόχευση δείχνουν και οι υ-
πόλοιπες επιλογές στο «τραπέζι των 6», 
καθώς Νταβούτογλου και Μπαμπατζάν 
διετέλεσαν στενοί συνεργάτες του Ερ-
ντογάν.
Ο πρώτος, μάλιστα, διαδέχτηκε τον 

Ερντογάν και στην πρωθυπουργία και 
στην ηγεσία του κόμματος, όταν εκλέ-
χτηκε πρόεδρος, ενώ ο δεύτερος διετέ-
λεσε επί 15ετία υπουργός του σε καίρια 
κυβερνητικά πόστα.
O Γκιουλτεκίν Οϊσάλ προέρχεται από 
το κεντροδεξιό κόμμα του Ορθού Δρό-
μου, του Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, ενώ 
μάλλον δεξιά του κέντρου θεωρείται 
ότι κινείται η Μεράλ Ακσενέρ.
Το Κόμμα της Ευδαιμονίας αποτελεί 
συνέχεια του Κόμματος της Ευημε-
ρίας, το οποίο στα τέλη της δεκαετίας 
του 1990 διαλύθηκε με απόφαση του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, ενώ ο αρ-
χηγός του, Νετζεντίν Ερμπακάν, ήταν 
πρωθυπουργός, καθώς το Δικαστήριο 
έκρινε ότι το καταστατικό του κόμμα-
τος ήταν ασύμβατο με το Σύνταγμα.
Ουσιαστικά, δηλαδή, ο Κιλιντσάρο-
γλου, αρχηγός του κόμματος από το 
2010, ευελπιστεί στα 74 του το 2023 να 
είναι ο υποψήφιος που θα υποδείξουν 
στον τουρκικό λαό μια σειρά πολίτικων 
που προέρχονται από μια Δεξιά που α-
πεχθάνεται τον Ερντογάν.

Η Κουρδική αναστάτωση
Από το «τραπέζι των 6» λείπει ο προ-
ηγούμενος υποψήφιος πρόεδρος του 
CHP, Μουαρέν Ιντζέ, ο οποίος ως υπο-

ψήφιος πρόεδρος πήρε 30%, την ώρα 
που ο Κιλιντσάρογλου, ως επικεφαλής 
του κόμματος, πήρε 22% στις βουλευτι-
κές εκλογές.
Αλλά, παράλληλα, λείπει και η πολι-
τική εκπροσώπηση των Κούρδων, το 
Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (HDP), 
ο αρχηγός του οποίου, Σουλεϊμάν Ντε-
μιρτάς, είχε πάρει 8,7% στις εκλογές 
του 2019, αν και ήταν στη φυλακή.
Στελέχη του CHP εισηγούνται τη συ-
μπερίληψη του HDP στην ενιαία αντι-
πολίτευση και τον ορισμό υπουργού 
από το κόμμα, αν κερδηθεί η εκλογική 
μάχη.
Ο Κιλιντσάρογλου απέφυγε να μπει 
στη συζήτηση, η οποία απειλεί ουσια-
στικά να διαλύσει το «τραπέζι των έξι» 
πριν καλά-καλά στείλει το μήνυμα στην 
τουρκική κοινωνία.
Κι αυτό γιατί η κυρία Ακσενέρ έχει κα-
ταστήσει σαφές ότι διαφωνεί με την 
πολυεθνική Τουρκία και το άνοιγμα 
μιας συζήτησης για τους Κούρδους.
Σε μια τέτοια περίπτωση, το Καλό 
Κόμμα δεν θα στηρίξει τον πρόεδρο 
του CHP αλλά προσανατολίζεται στην 
υποστήριξη του δημάρχου της Άγκυρας 
για το προεδρικό αξίωμα.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα μετρήσεις, 
ο κ. Γιαβάς, ο οποίος έχει πολύ υψηλά 
ποσοστά αποδοχής για το έργο του ως 
δήμαρχος, κερδίζει τον πρόεδρο Ερ-
ντογάν.
Χωρίς το «τραπέζι των 6» πλήρες, όμως, 
είναι πολύ αμφίβολο εάν σε αυτό θα 
παραμείνουν τα άλλα μικρότερα κόμ-
ματα και δεν θα επιλέξουν αυτόνομη 
παρουσία στις κάλπες.
Για αυτό αναζητείται η κοινή βάση της 
θέσης των «6» στο θέμα, από τη στιγμή 
που τόσο η Λαϊκή Συμμαχία του Ερντο-
γάν, όσο και η Εθνική Συμμαχία της α-
ντιπολίτευσης δείχνουν να συμφωνούν 
ότι απόλυτη πλειοψηφία χωρίς τους 
Κούρδους δεν είναι πιθανή.
Απλώς, για τον Ερντογάν το πρόβλημα 
είναι η επανάληψη του φαινομένου 
των εκλογών του 2016, όταν οι συντη-
ρητικοί πληθυσμοί στις κατοικούμενες 
από Κούρδους περιοχές ψήφισαν το 
HDP, ενώ οι «6» ψάχνουν τρόπο επι-
κοινωνίας με το HDP χωρίς να δώσουν 
στην κυβέρνηση περιθώριο να τους κα-
τηγορήσει για υπόγεια συνεργασία με 
το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το 
γνωστό PKK, ενόπλους πυρήνες του ο-
ποίου ο Ερντογάν καταγγέλλει ότι υπο-
θάλπει η Ελλάδα στο Λαύριο. Λέγεται 
ότι πολλοί βουλευτές του CHP ανησυ-
χούν για το ενδεχόμενο να ενταχθούν 
σε διώξεις για παλαιότερες δηλώσεις 
τους για τους Κούρδους, αλλά η κοινή 

βάση των «6» παραμένει μέχρι στιγμής 
το πλαίσιο της δήλωσης Κιλιντσάρο-
γλου, ο οποίος το 2021 είχε αναγνωρί-
σει τη νομιμότητα του HDP χαρακτη-
ρίζοντάς το ως «νόμιμο παράγοντα στο 
πολιτικό παιχνίδι». Στο ίδιο κλίμα κι-
νούνται και η Ακσενέρ και ο Μπαμπα-
τσάν και ο Καραμολάογλου και ο Ντα-
βούτογλου.
Πάντως, το ενδεχόμενο συμμετοχής 
στο «τραπέζι των έξι», δεν ενθουσιάζει 
ούτε τα στελέχη του HDP, κάποια από 
τα οποία όμως δεν αποκλείουν τη στή-
ριξη στον κοινό προεδρικό υποψήφιο 
της Εθνικής Συμμαχίας, αλλά τρομάζει 
τους «6», οι οποίοι θα το συζητήσουν ε-
κτάκτως την άλλη εβδομάδα.

Τα ελληνοτουρκικά
Πάντως, το θέμα των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων δεν απασχολεί το «τραπέζι», 
το οποίο δεν έχει πάρει συνολική θέση.
Ο Κιλιντσάρογλου σε ανάρτησή του 
στο Twitter κατηγόρησε Μητσοτάκη κι 
Ερντογάν ότι είναι δύο λαϊκιστές που 
παίζουν πολεμικά χαρτιά επειδή βλέ-
πουν «τις ψήφους τους να μειώνονται», 
καλώντας παράλληλα τον Ερντογάν να 
σταματήσει να απειλεί ότι θα πάει ένα 
βράδυ στην Ελλάδα και να ακολουθή-
σει το παράδειγμα του Ετσεβίτ, προφα-
νώς στην Κύπρο.
Σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό των νη-
σιών, προανήγγειλε ότι θα λύσει το 
πρόβλημα όταν αναλάβει την εξουσία, 
άρα δεν προβλέπει κινήσεις Ερντογάν 
μέχρι τις εκλογές. Σε παρόμοιο κλίμα 
κινήθηκε κι ο πρόεδρος του Δημοκρα-
τικού Κόμματος, Γκιουλτεκίν Ουισάλ, 
ο οποίος υπαινίχθηκε σύμπτωση συμ-
φερόντων με τον Μητσοτάκη:
«Εάν σχεδιάζετε ένα τέχνασμα, εάν σχε-
διάζετε μια “ελεγχόμενη” ένταση με την 
απέναντι όχθη του Αιγαίου για να χαρα-
κτηρίσετε την αντιπολίτευση ως “προ-
δότη” πριν από τις εκλογές, να φιμώσετε 
τη φωνή τους και για να εδραιώσετε τη 
δύναμή σας, δεν θα το φάμε!».
Η Μεράλ Ακσενέρ κάλεσε τον κ. Ερ-
ντογάν «να κάνει αυτό που πρέπει», 
χωρίς να διευκρινίσει ποιο είναι αυτό.
«Θα αντιμετωπίσεις τα ελληνικά F-35 
με το τραγούδι “θα έλθουμε ξαφνικά 
ένα βράδυ”», ρώτησε ρητορικά τον Ερ-
ντογάν ο Αχμέτ Νταβούτογλου, ο ο-
ποίος προειδοποίησε ότι με τα νέα 
F-35 θα έλθουν οι Έλληνες ξαφνικά 
ένα βράδυ.
Από το «τραπέζι» παρενέβη στο θέμα 
κι ο Αλί Μπαμπατζάν, ο οποίος είπε ότι 
«η Ελλάδα έκανε πολλά βήματα που 
παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώ-
ματα της Τουρκίας».
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Η κυβέρνηση, στην 
προσπάθεια της να 
δικαιολογηθεί για 
όσα απαράδεκτα 
συμβαίνουν με δική 

της ευθύνη στον χώρο των ΜΜΕ, υ-
ποστηρίζει ότι διεθνείς αξιολογήσεις, 
όπως η ετήσια έκθεση της ΜΚΟ «Ρε-
πόρτερ Χωρίς Σύνορα», δεν έχουν 
σχέση με την πραγματικότητα.
Η τελευταία έκθεση των «Ρεπόρτερ 
Χωρίς Σύνορα» εμφανίζει την Ελ-
λάδα, σε ζητήματα ελευθερίας των 
ΜΜΕ, στη θέση 108, επί συνόλου 180 
χωρών που αξιολογήθηκαν. Πρόκει-
ται για τη χειρότερη κατάταξη μεταξύ 
των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με εντυπωσιακή τάση επιδεί-
νωσης.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Μεγαλύτερη ελευθερία των ΜΜΕ στην Πολωνία από ό,τι στην Ελλάδα

Ο Μητσοτάκης έπρεπε να αξιοποιεί την 
έκθεση των «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα» αντί να 
καταφεύγει σε θεωρίες συνωμοσίας

Με βάση την ετήσια έκθεση για το 
2020, η Ελλάδα ήταν στη θέση 70 επί 
συνόλου 180 και έπεσε μέσα σε έναν 
χρόνο 38 θέσεις. 

Διπλό πρόβλημα
Η κυβέρνηση έχει διπλό πρόβλημα 

με την επιχειρηματολογία που ανα-
πτύσσει κατά των «Ρεπόρτερ Χωρίς 
Σύνορα» και γενικότερα όσων αμφι-
σβητούν τη «φιλελεύθερη» διάσταση 
της πολιτικής Μητσοτάκη στον ευαί-
σθητο χώρο των ΜΜΕ.
Πρώτον, οι «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύ-

νορα» χωρίζουν την αξιολόγηση της 
πολιτικής των διαφόρων κρατών σε 
πέντε ειδικές κατηγορίες. Η μία είναι 
η πολιτική διάσταση, η άλλη είναι η 
οικονομική, η τρίτη είναι η νομοθε-
τική, η τέταρτη είναι η κοινωνική και 
η πέμπτη είναι τα ζητήματα ασφάλειας 
των λειτουργών των ΜΜΕ που προσ-
διορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποι-
ότητα του επαγγελματικού περιβάλ-
λοντος και τη δυνατότητα τους να εκ-
φράζονται ελεύθερα.
Επομένως, η αξιολόγηση γίνεται με 
συγκεκριμένα κριτήρια και δεν μπο-
ρεί να κρύβεται η κυβερνητική ηγεσία 
πίσω από δικαιολογίες του τύπου ότι 
οι δημοσιογράφοι και οι επιστημονι-
κοί συνεργάτες των «Ρεπόρτερ Χωρίς 
Σύνορα» δεν ξέρουν τη δουλειά ή δεν 

Ο ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΆΠΟ 
ΤΟΝ ΚΆΤΣΙΝΣΚΙ
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ληνας πρωθυπουργός.
Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές έγιναν αυ-
στηρότεροι στην κριτική τους για τον 
Μητσοτάκη μετά και την αποκάλυψη 
της παρακολούθησης από την ΕΥΠ 
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και ευρω-
βουλευτή μέλους της ομάδας των Σο-
σιαλιστών και Δημοκρατών, Νίκο Αν-
δρουλάκη.
Δεν μπορούσαν να αφήσουν τέτοια 
πρόκληση αναπάντητη. Η παρακο-
λούθηση Ανδρουλάκη ισοδυναμεί με 
θεσμική υποβάθμιση των ευρωβου-
λευτών και του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου. Συνεπάγεται, επίσης, και την 
παρακολούθηση όλων των ευρωβου-
λευτών, Ελλήνων και ξένων, που ήταν 
σε άμεση επαφή με τον Ανδρουλάκη.
Επίσης, οι Σοσιαλιστές συνέδεσαν το 
θέμα των κοριών με το θέμα του πε-
ριορισμού της ελευθερίας των ΜΜΕ 
εξαιτίας της παρακολούθησης του ε-

Η δυναμική διαφημιστική αγορά της 
Πολωνίας περιορίζει την εξάρτηση από 
την κρατική διαφήμιση και κρατάει σε 
απόσταση ασφαλείας τους ολιγάρχες

ρευνητή-δημοσιογράφου Θανάση 
Κουκάκη, όταν με το ρεπορτάζ του 
έθιξε ισχυρά τραπεζικά συμφέροντα 
και ανέδειξε τη νομοθετική συμβολή 
της κυβέρνησης στο ξέπλυμα μαύρου 
χρήματος.
Τα κακά για τον Μητσοτάκη νέα των 
Ευρωπαίων Σοσιαλιστών με βρήκαν 
στη Βαρσοβία, σε σύνοδο της πολι-
τικής ομάδας του Renew Europe στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία 
εξετάζαμε τη στρατηγική των Ευρω-
παίων φιλελευθέρων αλλά και ζητή-
ματα της επικαιρότητας από τις εξελί-
ξεις στην Ουκρανία και το ενεργειακό 
μέχρι την ποιότητα της δημοκρατίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναπόφευκτα ήρθε στον νου μου η 
διαμαρτυρία Μητσοτάκη για το πε-
ριεχόμενο της ετήσιας έκθεσης των 
«Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα» και η σύ-
γκριση που επιχειρούν οι Ευρωπαίοι 

Σοσιαλιστές μεταξύ Όρμπαν, Κατσίν-
σκι και Μητσοτάκη.
Αποφάσισα, λοιπόν, να συγκρίνω την 
αξιολόγηση της ελευθερίας των ΜΜΕ 
στην Πολωνία με την ελευθερία των 
ΜΜΕ στην Ελλάδα, με βάση την έκ-
θεση των «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα» 
και να αξιοποιήσω τις επαφές που 
είχα προγραμματίσει με εκπροσώ-
πους Πολωνικών ΜΜΕ για να κατα-
λάβω τι ακριβώς συμβαίνει στην Πο-
λωνία σε σχέση και με την Ελλάδα. 

Καλύτερη η Πολωνία
Σύμφωνα με την έκθεση των «Ρεπόρ-
τερ Χωρίς Σύνορα», η Πολωνία ήταν 
με βάση την έκθεση του 2022 –βα-
σισμένη στις εξελίξεις του 2021– στη 
θέση 66 επί συνόλου 180 χωρών και η 
Ελλάδα στη θέση 108. Μέσα σε έναν 
χρόνο η Πολωνία υποχώρησε δύο θέ-
σεις από τη θέση 64 στη θέση 66 και η 
Ελλάδα έπεσε 38 θέσεις στη θέση 108.
Σε ό,τι αφορά το πολιτικό περιβάλ-
λον, οι «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα» ε-
κτιμούν ότι είναι καλύτερα στην Ελ-
λάδα από ό,τι στην Πολωνία σε ό,τι 
αφορά την ελευθερία των ΜΜΕ. Το-
ποθετούν την Πολωνία στη θέση 110 
επί συνόλου 180 χωρών, ενώ η Ελ-

αντιλαμβάνονται… τις ελληνικές ιδιαι-
τερότητες.
Δεύτερον, οι «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύ-
νορα» αναγνωρίζονται σαν έγκυρος 
οργανισμός από το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, το οποίο έχει αναπτύξει σε θε-
σμική βάση τη συνεργασία μαζί τους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις εκθέ-
σεις με τις οποίες αξιολογούνται υ-
ποψήφιες προς ένταξη χώρες, όπως 
η Τουρκία, αναφέρεται και η αξιολό-
γηση των «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα» 
(η Τουρκία κατατάσσεται 140η μεταξύ 
180 χωρών) για να εκτιμηθεί εάν οι συ-
γκεκριμένες χώρες κινούνται προς το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο ή αποκλίνουν. Σε 
πρόσφατη αποστολή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Αυστραλία, στην 
οποία πήρα μέρος, μελετήσαμε ζητή-
ματα διείσδυσης επιθετικής προπα-
γάνδας ή αποπληροφόρησης από ξένα 
κέντρα, με στόχο την διαμόρφωση της 
κοινής γνώμης της Αυστραλίας και ε-
πηρεασμό αποφάσεων και εξελίξεων. 
Οι μέθοδοι αυτοί αξιοποιούνται συ-
στηματικά από τη Ρωσία στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και από άλλες ευρωπα-
ϊκές χώρες, χωρίς οι Ρώσοι να έχουν 
την παγκόσμια αποκλειστικότητα.
Στη συνοδευτική αναλυτική παρουσί-
αση της κατάστασης των ΜΜΕ στην 
Αυστραλία και γενικότερα του επικοι-
νωνιακού και πολιτικού συστήματος, 
υπήρχε και η αξιολόγηση των «Ρε-
πόρτερ Χωρίς Σύνορα» για την Αυ-
στραλία.
Επομένως, θα είναι καλύτερα για 
όλους αν ο πρωθυπουργός κ. Μητσο-
τάκης και οι συνεργάτες του αρχίζουν 
να προσαρμόζονται στα ευρωπαϊκά 
στάνταρ σε ό,τι αφορά την ελευθερία 
των ΜΜΕ αντί να αναπτύσσουν εξω-
πραγματικές, ξενόφοβες θεωρίες για 
κάποιου είδους διεθνή συνωμοσία σε 
βάρος της Ελλάδας βάσει της οποίας 
αξιολογούμαστε χειρότερα κι από αρ-
κετές αφρικανικές χώρες.

Στη Βαρσοβία με το Renew 
Europe
Προς το παρόν, ο Μητσοτάκης δεν αλ-
λάζει πολιτική για αυτό και συνεχίζε-
ται το ευρωπαϊκό πριόνισμα της διε-
θνούς εικόνας του.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η πολιτική 
ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρα-
τών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συ-
μπεριέλαβε τον κ. Μητσοτάκη στην 
τριάδα των Ευρωπαίων ηγετών που α-
πειλούν την ελευθερία των ΜΜΕ. Ο 
Όρμπαν της Ουγγαρίας, ο Κατσίνσκι 
της Πολωνίας και την τριάδα των αυ-
ταρχικών ηγετών συμπληρώνει ο Έλ-



φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ. Η διαφορά 
είναι ότι η οικονομία της Πολωνίας α-
ναπτύχθηκε δυναμικά την τελευταία 
δεκαπενταετία και έτσι τα ιδιωτικά 
ΜΜΕ μπορούν να στηρίζονται σε μια 
καλή αγορά 40 εκατομμυρίων πολι-
τών, 38 εκατομμυρίων Πολωνών και 
2 εκατομμυρίων Ουκρανών. Τα καλά 
διαφημιστικά έσοδα και οι διαφόρων 
ειδών συνδρομές εξασφαλίζουν την 
κερδοφορία των ισχυρότερων ομίλων 
ΜΜΕ της Πολωνίας, ενισχύοντας έτσι 
την πολιτική τους ανεξαρτησία και 
βελτιώνοντας τις συνθήκες άσκησης 
της δημοσιογραφίας.
Σε ό,τι αφορά το νομοθετικό πλαί-
σιο που προσδιορίζει την ελευθερία 
των ΜΜΕ, η κατάσταση είναι συγκρί-
σιμη στην Ελλάδα και στην Πολωνία. 
Η Ελλάδα τοποθετείται από την έκ-
θεση των «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα» 
στη θέση 70 σε σύνολο 180 χωρών και 
η Πολωνία στη θέση 72.
Οι «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα» επι-
σημαίνουν ότι οι πρόσφατες αλλαγές 
στον ποινικό κώδικα, οι οποίες ψηφί-

Η νομοθεσία που ψηφίστηκε με 
αφορμή την πανδημία και απειλεί 
τους δημοσιογράφους με πενταετή 
φυλάκιση, είναι ανεφάρμοστη και 
πρέπει να καταργηθεί

στηκαν στο όνομα της καταπολέμησης 
της πανδημίας και της σχετικής απο-
πληροφόρησης, επιτρέπουν δυσανά-
λογο περιορισμό της ελευθερίας των 
ΜΜΕ. Μετατρέποντας τη διάδοση 
λαθεμένων πληροφοριών σε αδίκημα 
που μπορεί να οδηγήσει σε πενταετή 
φυλάκιση είναι κάτι το οποίο αντιβαί-
νει στις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει η Ελλάδα, ξεφεύγει από τα 
ευρωπαϊκά νομικά πρότυπα. Απειλεί 
το δικαίωμα των δημοσιογράφων να 
δημοσιεύουν πληροφορίες στο όνομα 
του δημόσιου συμφέροντος και μεγα-
λώνει τον κίνδυνο της αυτολογοκρι-
σίας. 
Η κυβέρνηση θα μπορούσε να κα-
ταργήσει το απαράδεκτο νομοθε-
τικό πλαίσιο που δημιούργησε και το 
οποίο, σύμφωνα με όσα παραδέχεται 
ο ίδιος ο Μητσοτάκης με δηλώσεις 
του στο εξωτερικό, δεν απέδωσε τα α-
ναμενόμενα σε ό,τι αφορά την κατα-
πολέμηση της πανδημίας.
Οι αδυναμίες στο νομοθετικό πλαί-
σιο της Πολωνίας σε ό,τι αφορά την ε-

λευθερία των ΜΜΕ είναι –σύμφωνα 
με την έκθεση των «Ρεπόρτερ Χωρίς 
Σύνορα»– η κυβερνητική προσπά-
θεια να περιορίσει την αποστολή των 
δημοσιογράφων με ειδική νομοθε-
σία που προωθήθηκε τον Σεπτέμβριο 
του 2021 με αφορμή όσα συνέβαιναν 
με τους πρόσφυγες στα σύνορα με τη 
Λευκορωσία. Επίσης, η κυβέρνηση 
της Πολωνίας επιχειρεί να περιορί-
σει την εμπιστευτικότητα στις πηγές 
των δημοσιογράφων ενώ διατηρού-
νται πηγές που έχουν σχέση με «εξύ-
βριση θεσμών». 
Εντυπωσιακά καλύτερη από εμάς 
είναι η Πολωνία στο κοινωνικό περι-
βάλλον που προσδιορίζει την ελευ-
θερία των ΜΜΕ. Κατέχει τη θέση 
36 στην αξιολόγηση των «Ρεπόρτερ 
Χωρίς Σύνορα» ενώ η Ελλάδα έχει 
πέσει στη θέση 103.
Στην Πολωνία παρατηρείται μεγάλη 
ένταση γύρω από ορισμένα κοινωνικά 
θέματα με αποτέλεσμα να αυξάνονται 
οι φραστικές επιθέσεις κατά δημοσι-
ογράφων. Για παράδειγμα, εκπρόσω-
ποι συντηρητικών δυνάμεων παρεμ-
βαίνουν σε μια προσπάθεια να απο-
θαρρύνουν δημοσιογράφους από την 
κάλυψη θεμάτων ΛΟΑΤΚΙ+. Από την 
άλλη, τα ανεξάρτητα ΜΜΕ στηρίζο-
νται δυναμικά από ένα μεγάλο τμήμα 
του πληθυσμού, το οποίο όταν χρει-
άζεται διαδηλώνει υπέρ της ανεξαρ-
τησίας τους. Υπήρξαν σημαντικές κι-
νητοποιήσεις υπέρ του ομίλου ΜΜΕ 

λάδα είναι πολύ καλύτερη στη θέση 
72.
Η Πολωνία αξιολογείται αρνητικά 
γιατί η δημόσια τηλεόραση ασκεί δυ-
ναμική έως επιθετική προπαγάνδα 
υπέρ της κυβέρνησης και σε βάρος 
των κομμάτων της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης. Επίσης, μια κρατικά ε-
λεγχόμενη εταιρεία αγόρασε το δί-
κτυο PolskaPress το οποίο ελέγχει τις 
περισσότερες περιφερειακές εφημε-
ρίδες. Τέλος, o TVN, ο μεγαλύτερος 
ανεξάρτητος όμιλος ΜΜΕ, δέχθηκε 
πιέσεις μέσα από κανονισμούς που 
είχαν πολιτική στόχευση και νομοθε-
τικές ρυθμίσεις.
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και το πο-
λιτικό περιβάλλον στο οποίο λειτουρ-
γούν τα ΜΜΕ, η έκθεση των «Ρεπόρ-
τερ Χωρίς Σύνορα» δίνει έμφαση στο 
ότι τα δημόσια ΜΜΕ είναι υπό τον 
άμεσο κυβερνητικό έλεγχο άρα δεν 
έχουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία. 
Επισημαίνεται επίσης ότι ο ρυθμιστής 
του χώρου, το Εθνικό Συμβούλιο Ρα-
διοτηλεόρασης, δεν μπορεί να παίξει 
τον ρόλο του και ότι η σημερινή όπως 
και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν 
έχουν συμβάλλει στην βελτίωση της 
δημιουργίας του.
Στο οικονομικό, επιχειρηματικό περι-
βάλλον που λειτουργούν τα ΜΜΕ και 
φυσικά έχει τεράστια σημασία για τον 
βαθμό ελευθερίας τους, η κατάσταση 
στην Ελλάδα είναι μια πραγματική 
καταστροφή. Σύμφωνα με την αξιολό-
γηση των «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα», 
η χώρα μας τοποθετείται στη θέση 113 
επί συνόλου 180 χωρών ενώ η Πολω-
νία στην αρκετά καλή θέση 40. 
Οι «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα» επιση-
μαίνουν ότι η οικονομική κρίση της 
τελευταίας δεκαετίας συνδυάστηκε με 
πτώση της αναγνωσιμότητας και μεί-
ωση των διαφημιστικών εσόδων για 
να φέρει πολλά ελληνικά ΜΜΕ σε 
δύσκολη θέση ή και σε πλήρες αδιέ-
ξοδο. Τα περισσότερα από αυτά μεγά-
λωσαν την εξάρτησή τους από τη δη-
μόσια χρηματοδότηση. Η κατανομή 
όμως της διαφημιστικής δαπάνης που 
έχει σχέση με τον δημόσιο και τον ευ-
ρύτερο τομέα της οικονομίας γίνεται 
με αδιαφανείς όρους και με τρόπο που 
ευνοεί τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ. Α-
ναφέρονται ενδεικτικά οι αντιδράσεις 
και οι συζητήσεις στη Βουλή για τη 
λεγόμενη «λίστα Πέτσα».
Στην Πολωνία η διαφήμιση που έχει 
σχέση με τον δημόσιο και τον ευρύ-
τερο δημόσιο τομέα της οικονομίας 
κατανέμεται με… ελληνική μέθοδο, 
χωρίς διαφάνεια και κυρίως υπέρ των 
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τερ Χωρίς Σύνορα» για την Ελλάδα 
και συγκρίνοντας την με την έκθεση 
για την Πολωνία καταλήγω στο συ-
μπέρασμα ότι η κυβέρνηση μπορεί να 
βελτιώσει πολύ τις επιδόσεις της σε 
ό,τι αφορά την ελευθερία των ΜΜΕ 
με τρεις απλούς τρόπους.
Πρώτον, να καταργήσει τη νομοθεσία 
για τη διάδοση λαθεμένων πληροφο-
ριών που μπορεί να οδηγήσει, θεω-
ρητικά, δημοσιογράφους σε πενταετή 
φυλάκιση.
Αυτού του είδους η νομοθεσία δεν 
μπορεί να γίνει δεκτή σε διεθνές ε-
πίπεδο αλλά και όπως αποδεικνύεται 
στην πράξη, δεν εφαρμόζεται στην Ελ-
λάδα.
Δεύτερον, η κυβέρνηση πρέπει να 
σταματήσει τον διαφημιστικό απο-
κλεισμό που έχει επιβάλλει σε ορι-
σμένα ΜΜΕ. Τρίτον, επιβάλλεται να 
υπάρξει πρόοδος στις έρευνες για τη 
δολοφονία Καραϊβάζ ή τουλάχιστον 
πλήρης ενημέρωση της κοινής γνώ-
μης για την εξέλιξη των ερευνών και 
τις σχετικές δυσκολίες. Ο αρμόδιος υ-
πουργός και οι συνεργάτες του αδυνα-
τούν προς το παρόν να φέρουν αποτέ-

Το κακό οικονομικό περιβάλλον 
περιορίζει την ελευθερία των 
ελληνικών ΜΜΕ

λεσμα. Έτσι, η Ελλάδα είναι η μόνη 
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
οποία δολοφονήθηκε δημοσιογράφος 
χωρίς να βρεθεί ο ένοχος. Δολοφονίες 
είχαμε και στη Μάλτα, στην Ολλανδία 
και τη Σλοβακία, με τη διαφορά ότι 
εκεί αποδόθηκαν οι ευθύνες με απο-
τελεσματικό τρόπο.
Η τακτική του αρμόδιου υπουργού, ο 
οποίος προσπαθεί να «κρύψει» την α-
ποτυχία στο συγκεκριμένο θέμα, ρί-
χνει ακόμη πιο χαμηλά τη βαθμολο-
γία της Ελλάδας στην ασφάλεια των 
δημοσιογράφων. Η έλλειψη ασφά-
λειας θεωρείται ότι οδηγεί στην αυ-
τολογοκρισία και με αυτόν τον τρόπο 
περιορίζει την ελευθερία των ΜΜΕ.

Η εικόνα από μέσα
Σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα α-
νταλλαγή απόψεων με ανώτατα στε-
λέχη του ομίλου ΜΜΕ gremi media 
είδα πως αντιλαμβάνονται την ελευ-
θερία των ΜΜΕ Πολωνοί λειτουργοί 
των ΜΜΕ. 
Επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση εκμε-
ταλλεύεται πολιτικά τη δημόσια τηλε-
όραση αλλά έχει δεύτερες σκέψεις σε 

ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα 
της «σκληρής» πολιτικής που ακο-
λουθεί. Έδιωξε πρόσφατα τον εκφρα-
στή της σκληρής γραμμής με το σκε-
πτικό ότι για να επικρατήσουν στις ε-
κλογές του 2023, οι συντηρητικοί θα 
πρέπει να κάνουν ανοίγματα στον κε-
ντρώο πολιτικό χώρο προσαρμόζοντας 
κατάλληλα την επικοινωνία, προπα-
γάνδα τους.
Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στην 
κατανομή της διαφήμισης υπάρχουν 
αλλά δεν είναι χοντροκομμένες. Επι-
πλέον, δεν έχουν καθοριστική σημα-
σία γιατί η διαφημιστική αγορά της 
Πολωνίας βρίσκεται εδώ και χρόνια 
σε άνθιση, γεγονός που ενισχύει την 
ανεξαρτησία των ΜΜΕ έναντι της κυ-
βέρνησης.
Τα καλά οικονομικά στοιχεία των ομί-
λων ΜΜΕ προσελκύουν σοβαρούς ε-
πενδυτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τις ΗΠΑ. Η συντηρητική κυβέρ-
νηση έκανε μια προσπάθεια να «πο-
λωνοποιήσει» τα ΜΜΕ αποκλείοντας 
με διάφορους τρόπους ξένους επεν-
δυτές και επιβάλλοντας ειδικό φόρο 
στην διαφήμιση, αναγκάστηκε όμως 
να την εγκαταλείψει ύστερα από αντι-
δράσεις στην Πολωνία και διεθνώς.
Η κρίση στην Ουκρανία και η δυνα-
μική αντίδραση της πολωνικής κυβέρ-
νησης έκανε ακόμη πιο στενή τη συ-
νεργασία με τις ΗΠΑ. Επειδή ο αμε-
ρικανικός όμιλος του Discovery είναι 
από τους βασικούς ξένους επενδυτές 
στα πολωνικά ΜΜΕ, η συντηρητική 
κυβέρνηση ξέχασε την αντίδρασή της 
στην παρουσία ξένων επενδυτών στα 
ΜΜΕ της χώρας.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό των πολωνι-
κών ΜΜΕ –που τα διαφοροποιεί από 
τα ελληνικά και τα ουγγρικά– είναι ότι 
δεν ελέγχονται από ολιγάρχες με ι-
σχυρές, διαπλεκόμενες σχέσεις με την 
κυβέρνηση. Η οικονομική βιωσιμό-
τητα των ανεξάρτητων ΜΜΕ δεν οδη-
γεί στο ελληνικό μοντέλο ζημιογόνων 
ΜΜΕ που επιδοτούνται από ισχυρούς 
παράγοντες με παράλληλες συνεννοή-
σεις, επιχειρηματικού ή άλλου ενδια-
φέροντος με την κυβέρνηση.
Τέλος, η τεχνολογική εξέλιξη στην 
Πολωνία είναι πιο δυναμική από ό,τι 
στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να υ-
πάρχει επιλογή μεταξύ εκατοντάδων 
ψηφιακών καναλιών που καλύπτουν 
όλα τα ενδιαφέροντα και τις πολιτικές 
προτιμήσεις. Έτσι, η κρατική, κυβερ-
νητική παρέμβαση στη διαμόρφωση 
της κοινής γνώμης περιορίζεται κυ-
ρίως στην επαρχία και στις μεγάλες η-
λικίες.

TVN όταν θεωρήθηκε ότι δεχόταν πο-
λιτική πίεση από τη συντηρητική κυ-
βέρνηση.
Η βαθμολογία της Ελλάδας σε ό,τι 
αφορά το κοινωνικό, πολιτικό περι-
βάλλον λειτουργίας των ΜΜΕ είναι 
πολύ χαμηλή. Τη ρίχνουν οι ακροαρι-
στεροί και ακροδεξιοί ακτιβιστές που 
επιτίθενται συχνά κατά ΜΜΕ που θε-
ωρούν ότι είναι ιδεολογικά αντίπαλα. 
Δεν εκφράζεται μαζικά, όπως στην 
Πολωνία, η υποστήριξη των πολιτών 
στα ΜΜΕ έναντι των κυβερνητικών 
παρεμβάσεων. Επίσης, εκτιμάται ότι 
οι γυναίκες δημοσιογράφοι αντιμετω-
πίζουν συχνά σεξισμό στον χώρο ερ-
γασίας.
Χαμηλά είναι και οι δύο χώρες στο 
ζήτημα της ασφάλειας στον χώρο των 
ΜΜΕ, με την Ελλάδα όμως να πέφτει 
πάρα πολύ στη σχετική κατάταξη. Η 
Πολωνία έχει τη θέση 86 και η Ελ-
λάδα τη θέση 128.
Στην Πολωνία παρατηρήθηκαν το 2020 
μαζικές διαμαρτυρίες γυναικών για τα δι-
καιώματα τους, οι οποίες χαρακτηρίστη-
καν από τη βία που άσκησε η αστυνομία 
όπως και μέλη ακραίων ομάδων αντίθε-
των στο γυναικείο κίνημα. Την περίοδο 
εκείνη οι συνεχείς επιθέσεις σε δημοσι-
ογράφους έδειξαν ότι η αστυνομία δεν 
ήταν σε θέση να εξασφαλίσει τα δικαι-
ώματά τους και την ασφάλειά τους κατά 
την κάλυψη των γεγονότων. Το 2021 οι 
αρχές προσπάθησαν να περιορίσουν την 
κάλυψη της προσφυγικής κρίσης στα σύ-
νορα με τη Λευκορωσία προχωρώντας 
ακόμη και σε αυθαίρετες και βίαιες συλ-
λήψεις δημοσιογράφων.
Σύμφωνα με την έκθεση των «Ρεπόρ-
τερ Χωρίς Σύνορα», η κατάσταση στην 
Ελλάδα, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
των δημοσιογράφων, είναι πολύ χει-
ρότερη. Η αστυνομία προχωράει σε 
αυθαίρετες απαγορεύσεις και σε βί-
αιες παρεμβάσεις σε μια προσπάθεια 
να περιορίσει την μαζική κάλυψη δι-
αδηλώσεων και της προσφυγικής κρί-
σης στα νησιά. Ολλανδή δημοσιογρά-
φος προπηλακίστηκε και στη συνέ-
χεια εγκατέλειψε τη χώρα για λόγους 
ασφαλείας ύστερα από την έντονη α-
νταλλαγή απόψεων που είχε με τον 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Επιπλέον, παρά τις δεσμεύσεις που α-
νέλαβαν οι αρχές, δεν έχουν κάνει τί-
ποτα για να βρεθούν οι ένοχοι της δο-
λοφονίας του αστυνομικού συντάκτη 
Γιώργου Καραϊβάζ.

Προπαγάνδα αντί 
για διόρθωση
Διαβάζοντας την έκθεση των «Ρεπόρ-
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Η διακίνηση ιδεών 
είναι παντού ελεύ-
θερη στην Ελλάδα. 
Κάθε Έλληνας πο-
λίτης μπορεί να 

εκφράζει όποια άποψη θέλει, ακόμα 
και την πιο ακραία ή την πιο γελοία, 
χωρίς να κινδυνεύει με φίμωση. Η 
διακίνηση ιδεών είναι παντού ελεύ-
θερη στους δρόμους, στα καφενεία, 
στις ημερίδες, στα ΜΜΕ, εκτός από 
τα Πανεπιστήμια όπου:
α) Συμμορίες τα έχουν ως ορμητή-
ρια για εκβιασμούς, διακίνηση ναρ-
κωτικών και πάσης φύσεως παρανο-
μίες. Ακόμα και για να κατοικούν σε 
αυτά!
β) Ακραία στοιχεία που δήθεν πα-
ριστάνουν ότι είναι αναρχικοί ή α-
ριστεροί, διακόπτουν και ακυρώ-
νουν συνελεύσεις φοιτητών, τους 
δέρνουν, χτίζουν γραφεία με πρυτά-
νεις μέσα, βάφουν με σπρέι και χυ-

στίες της Πολυτεχνειούπολης Ζω-
γράφου.
Οι τρεις συμμορίες διέπραξαν του-
λάχιστον 29 ληστείες και κλοπές σε 
καταστήματα, σούπερ μάρκετ και 
οικίες, όπως επίσης και πλήθος συ-
ναλλαγών διακίνησης ναρκωτικών 
ουσιών.
Η πρώτη συμμορία φέρεται να είχε 
τον ρόλο του έμπορου ναρκωτικών, 
η δεύτερη ήταν η πιο σκληρή, που 
πραγματοποιούσε ληστείες και είχε 
επιβάλλει με τον τρόμο την παρου-
σία της στις εστίες της Πολυτεχνει-
ούπολης, ενώ η τρίτη είχε επιφορ-
τιστεί με τη στρατολόγηση νέων 
μελών.
Οι κατηγορούμενοι είχαν φτάσει 
στο σημείο να κάνουν έλεγχο στα 
πρόσωπα που έμπαιναν στις παλιές 
φοιτητικές εστίες της Πολυτεχνει-
ούπολης, ενώ είχαν απειλήσει με 
όπλο φοιτητές. Παράλληλα, είχαν 

προβεί και σε ληστείες σε βάρος 
φοιτητών.
Μέσω του... ασύλου που προστα-
τεύει η αντιπολίτευση, ζούσαν εκεί 
χωρίς να πληρώνουν νοίκι, ρεύμα, 
νερό, ίντερνετ, ενώ φωτογράφιζαν 
εαυτούς με όπλα ανά χείρας μέσα 
στους χώρους. Ποιος να ασχοληθεί 
μαζί τους;
Αυτό το τελευταίο είναι και το χει-
ρότερο. Είναι δυνατόν επί χρόνια να 
ανέχεται η Πολιτεία αυτή την δια-
βρωτική χυδαιότητα; Είναι δυνατόν 
να μην έχει εξαλειφθεί η κάθε μορ-
φής παρανομία από τους πανεπι-
στημιακούς χώρους; Οι εικόνες που 
όλοι είδαμε στην τηλεόραση προκα-
λούν φρίκη αλλά και ένα ερώτημα; 
Γιατί τόσα χρόνια το κράτος δεν 
έχει επέμβει; Θα συνεχίσει; Η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των πολιτών 
είναι με τη λογική. Και αφήστε την 
αντιπολίτευση να αυτοδιασύρεται.

δαία συνθήματα όλους τους τοίχους 
κ.ο.κ.
Γιατί συμβαίνουν αυτά τα απίστευτα 
στα ελληνικά Πανεπιστήμια; Διότι 
όλη αυτή την εξωφρενική παρανο-
μία την προστατεύουν τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης που αρνούνται 
τη φύλαξή τους και την προστασία 
της Γνώσης. Πίσω από το ψεύδος ότι 
δήθεν στα Πανεπιστήμια απειλεί-
ται η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, ε-
πιτρέπουν την ελεύθερη διακίνηση 
ναρκωτικών, την ατιμώρητη βία και 
μια αδιανόητη μαζική ρύπανση με 
σπρέι και καταστροφές που μετα-
τρέπουν τα Πανεπιστήμια σε φαβέ-
λες τρόμου και παρακμής.
Δείτε τι διαπιστώθηκε στην Φοιτη-
τική Εστία Ζωγράφου. Είχαμε 32 
συλλήψεις μελών τριών συμμοριών, 
που επί χρόνια διέπρατταν ένοπλες 
ληστείες και διακινούσαν ναρκω-
τικά, με ορμητήριο τις φοιτητικές ε-

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΌ ΑΣΥΛΌ:  

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ... ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, 
ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

 ΤΌΥ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΌΠΌΥΛΌΥ*
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Μ
έχρι και 
πριν από ε-
λ ά χ ι σ τ α 
χρόνια, στην 
Ελλάδα, έν-
νοιες όπως 

οικονομική ελευθερία και financial 
influencing ήταν ανήκουστες. Αντί-
θετα, στο εξωτερικό όχι μόνο ήταν 
γνωστές, αλλά πολλοί influencers έ-
θεταν τις βάσεις ώστε πολλοί άνθρω-
ποι να επιτύχουν την οικονομική 
τους ελευθερία. 
Λέξεις όπως: «Χρηματιστήριο» ή 
«μετοχές» έγιναν ταμπού μετά την 
κατάρρευση του Χρηματιστηρίου Α-
θηνών στις αρχές του 2000, ενώ μια 

της πανδημίας της COVID-19 
και στην έναρξη των παγκόσμιων 
lockdowns, αποφάσισα να χρησιμο-
ποιήσω τον ελεύθερο χρόνο μου για 
να δημιουργήσω το κανάλι μου στο 
YouTube», λέει χαρακτηρίστηκα. 
«Οι επιχειρήσεις μου ήταν κλειστές 

και έτσι βρήκα την ευκαιρία να ξε-
κινήσω ένα side project για να μι-
λήσω για τα δύο πράγματα που με 
ενδιαφέρουν περισσότερο: Επενδύ-
σεις και επιχειρήσεις».
Το πόνημα που ξεκίνησε ο Χρή-
στος, αν και εκτός Ελλάδας ήταν 

δεκαετία αργότερα η οικονομική 
κρίση που βίωσε η χώρα μας δεν μας 
άφησε να μπορέσουμε να εξοικονο-
μήσουμε αρκετά χρήματα, ώστε να 
έχουμε πάτημα για να τα αξιοποι-
ήσουμε. Βέβαια, η κακή τύχη για 
την επενδυτική και επιχειρηματική 
κουλτούρα της Ελλάδας δεν τελειώ-
νει εδώ, μιας και με το που ξεφύ-
γαμε από τα μνημόνια, η πανδημία 
της COVID-19 ήρθε και μας έκλεισε 
όλους στα σπίτια μας. 
Παρόλα αυτά, μέσα σε αυτό το δύ-
σκολο κλίμα, ο Χρήστος Τσούνης 
ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στο 
YouTube. 
«Τον Μάρτιο του 2020, στην αρχή 

Στο βιβλίο του «Τα 4 βήματα του 
πλούτου», ο Χρήστος μας δείχνει πώς 
με τέσσερα απλά βήματα μπορούμε 
να επιτύχουμε την οικονομική μας 
ελευθερία. Το βιβλίο γράφτηκε με 
γνώμονα την ελληνική πραγματικότητα.

ΓΙΏΡΓΟΣ ΤΣΟΎΝΗΣ 

Ο YOUTUBER ΠΟΎ ΣΠΆΕΙ ΤΟ ΤΆΜΠΟΎ  
ΤΏΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΏΝ
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ήδη ιδιαίτερα γνωστό, στην χώρα 
μας ήταν κάτι που έλειπε. Το κανάλι 
του, με σταθερά βήματα, εξελίχθηκε 
σε ένα από καλύτερα κανάλια οικο-
νομικού περιεχομένου στην Ελλάδα. 
Εκεί αναλύονται θέματα από το πώς 
να βάλουμε σε τάξη τα οικονομικά 
μας, μέχρι το πώς να επενδύσουμε 
τα χρήματα μας, ακόμα και αν αυτά 
είναι μόνο 100€.
Ενάμιση χρόνο αργότερα δημιουρ-
γήθηκε ένα νέο κανάλι: Financial 
Greeks. Ήταν μια προσπάθεια να ε-
νωθούν όλοι οι Έλληνες Financial 

και διευθύνων σύμβουλος της JNBC, 
μιας εταιρείας που διαχειρίζεται ένα 
πλήθος θυγατρικών εταιρειών (μια 
από τις οποίες είναι και η Financial 
Europeans). Οι βασικές δραστηριό-
τητες της JNBC είναι η διαχείριση 
των θυγατρικών εταιρειών, η διαχεί-
ριση Royalties και οι υπηρεσίες συμ-
βουλευτικής και πλέον κάτω από την 
ομπρέλα της βρίσκονται οι WECOM, 
ANYSTORE, SHOPPINGWAY και 
φυσικά οι Financial Europeans.
Όμως, πριν την JNBC, ο Χρήστος 
είχε ασχοληθεί με ένα από τα με-
γαλύτερα projects στην ελληνική 
νεανική επιχειρηματικότητα: το 
Quizdom.
Ο Τριαντάφυλλος Ξυλούρης, το 
2017, πρότεινε στον Χρήστο να α-
ναλάβει τη θέση του Διευθύνο-
ντος Συμβούλου στο Quizdom. «Το 
Quizdom ήταν μια ενδιαφέρουσα ε-
μπειρία και με διαμόρφωσε στον ε-
πιχειρηματία που είμαι σήμερα. 
Ήταν η πρώτη μου μεγάλη επιτυχία! 
Θα ήθελα να πιστεύω ότι συνέβαλα 
ενεργά στη μετατροπή της πλατφόρ-
μας σε μια ενοποιημένη παγκόσμια 
εφαρμογή σε 5 χώρες», μας λέει.
Μετά από δύο χρόνια στο YouTube, 
ο Χρήστος αποφάσισε να γράψει ένα 
βιβλίο πάνω στα θέματα των βίντεο 
του. Όταν τον ρωτήσαμε γιατί, μας 
είπε ότι για εκείνον αυτή είναι η φυ-
σική εξέλιξη των πραγμάτων. «Όταν 
έχεις να πεις κάτι, το YouTube σε 
περιορίζει. Ένα βίντεο είναι πολύ 
πιο άμεσο από ένα βιβλίο, αλλά ένα 
βίντεο έχει περιορισμούς, δεν σε α-

Influencers κάτω από ένα κανάλι. 
Αυτό που ξεκίνησε ως κοινή στέγη 
Financial Influencing κατέληξε να 
γίνει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα 
ψηφιακού μάρκετινγκ στην Ευρώπη. 
Πρόσφατα, μάλιστα, ο Χρήστος βρα-
βεύτηκε από τον Sir Στέλιο Χατζηι-
ωάννου, στα 13α Stelios Awards for 
Young Entrepreneurs in Greece. για 
τους Financial Greeks και την επι-
χειρηματική τους δραστηριότητα 
Βέβαια, το YouTube δεν είναι η μόνη 
επιχειρηματική δραστηριότητα του 
Χρήστου. Ο Χρήστος είναι ιδρυτής 

φήνει να αναπτύξεις σε βάθος τη 
σκέψη σου και στην τελική δεν σου 
εντυπώνεται στην μνήμη τόσο εύ-
κολα, όσο ένα βιβλίο». 
Στο βιβλίο του «Τα 4 βήματα του 
πλούτου», ο Χρήστος μας δείχνει 
πώς με τέσσερα απλά βήματα μπο-
ρούμε να επιτύχουμε την οικονο-
μική μας ελευθερία. Το βιβλίο γρά-
φτηκε με γνώμονα την ελληνική 
πραγματικότητα. Η πλειονότητα 
των βιβλίων στο θέμα υπολείπεται 
σε έναν από τα δύο: είτε είναι υπερ-
βολικά θεωρητικά και γραμμένα για 
ένα ευρύ κοινό, είτε είναι γραμμένα 
για εξειδικευμένο κοινό αλλά παρέ-
χουν συμβουλές που είναι δύσκολο 
να εφαρμοστούν στη χώρα μας.
Από την άλλη, «Τα 4 βήματα του 
πλούτου» είναι ό,τι πρέπει για τον 
μέσο Έλληνα αναγνώστη. Η γλώσσα 
του βιβλίου είναι αρκετά απλή και 
κατανοητή, ακόμα και από ένα μικρό 
παιδί. Το βιβλίο μάς δείχνει κάθε 
βήμα που πρέπει να κάνουμε, από 
το πώς να οργανώσουμε τα καθημε-
ρινά οικονομικά μας, μέχρι το πώς 
να βάλουμε το χρήμα να δουλεύει 
για εμάς.
Κάτι που κάνει το βιβλίο να ξεχω-
ρίζει είναι ότι δεν υπόσχεται άμεσα 
πλούτη. Τονίζει ότι το να γίνουμε 
πλούσιοι απαιτεί χρόνο και πειθαρ-
χία. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε, 
αρκεί να ξέρουμε τη σωστή μεθοδο-
λογία και να την ακολουθούμε για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πρόκειται για την ιδανική πρόταση 
για όλους όσοι θέλουν να μάθουν 
πώς να εξοικονομούν χρήματα, να 
ξεκινήσουν τις επενδύσεις ή να βελ-
τιώσουν τις γνώσεις τους πάνω στο α-
ντικείμενο.
Ο Χρήστος θα παρουσιάσει το βι-
βλίο του την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 
στο PUBLIC Συντάγματος. Εκεί θα 
υπογράψει βιβλία, θα απαντήσει σε 
ερωτήσεις και θα συζητήσει με το 
κοινό. Στο πάνελ μαζί του θα βρί-
σκεται ο Γιώργος Καραγεώργος, Δι-
ευθυντής του Ελληνικού γραφείου 
της Freedom24, η Ιωάννα Φωτο-
πούλου από τους Financial Greeks 
και ο Κοσμάς Μαρινάκης από το 
Greekonomics. Τον συντονισμό θα 
αναλάβει η Μαρία Ακριβού, από το 
Fortunegreece. Η είσοδος είναι ε-
λεύθερη, αλλά θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. 
Το βιβλίο του Χρήστου, «Τα 4 βή-
ματα του πλούτου» είναι διαθέσιμο 
σε όλα τα βιβλιοπωλεία, από τις εκ-
δόσεις κλειδάριθμος. 

Το κανάλι του, με 
σταθερά βήματα, 
εξελίχθηκε σε 
ένα από καλύτερα 
κανάλια οικονομικού 
περιεχομένου στην 
Ελλάδα. Εκεί αναλύονται 
θέματα από το πώς να 
βάλουμε σε τάξη τα 
οικονομικά μας, μέχρι το 
πώς να επενδύσουμε τα 
χρήματα μας, ακόμα και 
αν αυτά είναι μόνο 100€.

«Όταν έχεις να πεις κάτι, το YouTube 
σε περιορίζει. Ένα βίντεο είναι πολύ πιο 
άμεσο από ένα βιβλίο, αλλά ένα βίντεο 
έχει περιορισμούς, δεν σε αφήνει να 
αναπτύξεις σε βάθος τη σκέψη σου και 
στην τελική δεν σου εντυπώνεται στην 
μνήμη τόσο εύκολα, όσο ένα βιβλίο».
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Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι πρόσφατες επισημάνσεις 
του ΟΗΕ για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε 
όλο τον κόσμο, επισημαίνοντας ότι πρέπει να γίνουν 
πολλά περισσότερα για να προστατευθεί η ψυχική 

υγεία στον χώρο εργασίας.
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο 1 στους 6 ενήλικους εργαζόμε-
νους πάσχει από κάποια ψυχική ασθένεια.
«Οι αριθμοί είναι ανησυχητικοί», δήλωσε η Μανάλ Αζί, 
υπεύθυνη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για 
την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. «Έχουμε μια 
τεράστια ευθύνη», τόνισε, εξηγώντας ότι συχνά ο ίδιος ο 
χώρος εργασίας αποτελεί καταλύτη.
Στη νέα του έκθεση για την καλύτερη αντιμετώπιση του 
προβλήματος που συνέταξε η οργάνωση μαζί με τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υπογραμμίζεται ότι μια ικα-
νοποιητική εργασία μπορεί να προστατεύσει την ψυχική 
υγεία, να προσφέρει στον εργαζόμενο μια αίσθηση ολο-
κλήρωσης, εμπιστοσύνης στον εαυτό του και να παράγει 
έσοδα.
Αντιθέτως, οι κακές ή μέτριες συνθήκες εργασίας, οι κα-
κές εργασιακές σχέσεις και η ανεργία «μπορεί να συμβά-
λουν σημαντικά στην επιδείνωση της ψυχικής υγείας ή 
των ήδη υφιστάμενων ψυχολογικών προβλημάτων».

ΟΗΕ: Εκπαίδευση των επικεφαλής
Μία από τις σημαντικότερες συστάσεις του ΟΗΕ είναι η 
εκπαίδευση των επικεφαλής, ώστε να γνωρίζουν πώς να 
αποτρέπουν τα στρεσογόνα περιβάλλοντα εργασίας και 
πώς να αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους που υποφέ-
ρουν από άγχος.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Με κλονισμένη ψυχική υγεία  
ο ένας στους 6 εργαζομένους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Μια από τις σημαντικότερες 
συστάσεις του ΟΗΕ είναι η 
εκπαίδευση των επικεφαλής, 
ώστε να γνωρίζουν πώς να 
αποτρέπουν τα στρεσογόνα 
περιβάλλοντα

Τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε 
η τελετή εγκαινίων των νέων γραφείων της Ένωσης 
Ασθενών Ελλάδας. Απευθύνοντας ευχαριστήριο μή-

νυμα προς τους παρευρισκόμενους, ο πρόεδρος της Ένω-
σης Ασθενών Ελλάδας, Νίκος Δέδες, αναφέρθηκε στη θε-
σμοθέτηση της Ένωσης, με το Άρθρο 60 του Ν. 4931/2022, 
ως επίσημης συνομιλήτριας της Πολιτείας, που αποτελεί το 
εφαλτήριο ενός ευρύτερου συμμετοχικού διαλόγου με άξο-
νες τη Δημόσια και Ψηφιακή Υγεία, τη Φαρμακευτική Πολιτι-
κή, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αλλά και την Παροχή 
Υπηρεσιών Φροντίδας. 
Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, τόνισε τη σημασία συ-
νεχούς τοποθέτησης των χρονίων ασθενών στο επίκεντρο 
ενός διακομματικού διαλόγου, αναφερόμενος στις διαπρο-
σωπικές σχέσεις Πολιτείας και Συλλόγων Ασθενών που 
έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών. 
Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, τόνισε τον 
κοινό στόχο Πολιτείας και Συλλόγων Ασθενών σε εύκολη 
πρόσβαση, έγκαιρη διάγνωση και ποιότητα υπηρεσιών υγεί-
ας. Η υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για την ψυχική υγεία και 
τις εξαρτήσεις, Ζωή Ράπτη, επισήμανε την κομβική συμμε-

τοχή της φωνής των ασθενών σε ζητήματα ψυχικής υγείας 
μέσα από την αρμόδια Επιτροπή και τις αντίστοιχες δομές 
που έχουν δημιουργηθεί.
Χαιρετισμό απηύθυναν και οι γενικοί γραμματείς του υπουρ-
γείου Υγείας. Η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Ειρήνη 
Αγαπηδάκη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην επικείμενη 
αναβάθμιση του τρόπου εκπροσώπησης των ασθενών στη 
χώρα μας και την ανανέωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας και κοινωνικής υποστήριξης. Ο γενικός γραμματέας 
Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος, δήλωσε ότι η 
Πολιτεία εξακολουθεί να παραμένει αρωγός κάθε προσπά-
θειας των Συλλόγων Ασθενών, ενώ ο γενικός γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, 
αναφέρθηκε στη σημασία διεκδίκησης δικαιωμάτων των 
ασθενών αλλά και εν γένει των Ελλήνων πολιτών. 
Ο τ. υπουργός Υγείας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας 
Ξανθός, επεσήμανε ότι το στοίχημα της σημερινής εποχής 
έγκειται όχι μόνο στην ενδυνάμωση των δημόσιων συστη-
μάτων υγείας, αλλά και στην αναδιαμόρφωση της γενικό-
τερης πολιτικής υγείας με αφετηρία τη φωνή των ληπτών 
υπηρεσιών της. 

Νέα γραφεία για την Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Η Ένωση Ασθενών 
Ελλάδας αποτελεί 
επίσημο συνομιλητή 
της Πολιτείας για το 
σύνολο των θεμάτων 
Πολιτικής Υγείας

σμό και να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι που υπο-
φέρουν από προβλήματα ψυχικής υγείας αισθάνονται ότι 
τους υποστηρίζουν και τους προστατεύουν», υπογράμμισε 
ο επικεφαλής της ILO, Γκάι Ράιντερ.

Παράλληλα, ο ΠΟΥ και η ILO δημοσίευσαν κοινό υπόμνη-
μα το οποίο παρουσιάζει πρακτικές στρατηγικές για τις κυ-
βερνήσεις, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους.
Εξηγεί πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι άνθρωποι που 
υποφέρουν από ψυχολογικά προβλήματα και να βοηθη-
θούν να συμμετάσχουν και να προοδεύσουν στον χώρο 
εργασίας.
«Πρέπει να επενδύσουμε ώστε να δημιουργήσουμε μια 
κουλτούρα πρόληψης γύρω από την ψυχική υγεία στην 
εργασία, να αλλάξουμε το περιβάλλον εργασίας ώστε να 
τερματίσουμε τον στιγματισμό και τον κοινωνικό αποκλει-
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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

Προβάδισμα  
στα φαβορί και αξία  

στα γκολ

Σερί Tips

* Θέλτα - Μπέτις (02/10, 17:15): Σε εξαιρετική 
κατάσταση η Μπέτις, έχει κερδίσει και τα τέσσερα 
τελευταία παιχνίδια της για όλες τις διοργανώσεις 
και θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια στο σερί 
κόντρα στη Θέλτα που ηττήθηκε και στις τελευ-
ταίες αναμετρήσεις της. Στο 2.95 πληρώνει η νίκη 
των φιλοξενούμενων, ενώ το 2(DNB) βρίσκεται 
στο 2.05. 

* Αταλάντα - Φιορεντίνα (02/10, 19:00): 
Εξαιρετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα από την 
Αταλάντα, παραμένει αήττητη μετά το πέρασμα 
επτά αγωνιστικών και φιγουράρει στην κορυφή 
μαζί με τη Νάπολι. Στη 10η θέση η Φιορεντίνα, 
έχει κερδίσει δύο παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλη-
μα και έχει σήμερα δύσκολη αποστολή. Φαβορί η 
Αταλάντα με τον άσο να πληρώνει στο 1,98, ενώ 
σε συνδυασμό με το Over 1.5 η τιμή ανεβαίνει στο 
2.37. 

* Κορτράικ - Αντβέρπ (02/10, 19:30): 10η 
Αγωνιστική στο πρωτάθλημα Βελγίου, με την 
Αντβέρπ να βρίσκεται στην κορυφή, πραγματο-
ποιώντας εντυπωσιακό ξεκίνημα, καθώς έχει 
κερδίσει και τα εννέα φετινά παιχνίδια. Δεν 
δείχνει ικανή να τη σταματήσει η Κορτράικ, που 
έχει ηττηθεί στα 5/6 τελευταία ματς. Η Αντβέρπ με 
σοβαρή εμφάνιση μπορεί να δώσει συνέχεια στο 
νικηφόρο σερί και η νίκη της πληρώνει στο 1.75.

Goal Tips

* Λοριάν - Λιλ (02/10, 14:00): 9η Αγωνιστική στη 
Ligue 1 Γαλλίας και μια αναμέτρηση που υπόσχεται 
πολλά γκολ με βάση την εικόνα των δύο ομάδων. 
6/7 τελευταία ματς της Λοριάν είχαν G/G & Over 2.5, 
ενώ το αμφίσκορο επιβεβαιώθηκε σε όλα τα φετινά 
παιχνίδια της Λιλ. Το να επιβεβαιωθεί και σε αυτό το 
ματς το G/G πληρώνει στο 1.62, ενώ η τιμή του Over 
2.5 βρίσκεται στο 1.78.

* Γιουβέντους - Μπολόνια (02/10, 21:45): Αντί-
δραση μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα 
αναζητά η Γιουβέντους, που συμπλήρωσε πέντε ματς 
χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις. Αντιμετωπίζει 
πρόβλημα στα μετόπισθεν, το G/G επιβεβαιώθηκε 
στα 4/5 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Από την άλλη, 
η Μπολόνια έχει δεχθεί γκολ και στα επτά τελευταία 
παιχνίδια της, ενώ το G/G επιβεβαιώθηκε στα 3/4 
πιο πρόσφατα. Αμφότερες αντιμετωπίζουν αμυντικό 
πρόβλημα, υπάρχει αξία στα γκολ, με την τιμή του G/G 
να βρίσκεται στο 1.93, ενώ το Over 2.5 πληρώνει στο 
1.83. 

* Λάτσιο - Σπέτσια (02/10, 13:30): Μένουμε στη 
Serie A και πάμε στην αναμέτρηση Λάτσιο - Σπέτσια. 
Ομάδα που σκοράρει και δέχεται γκολ η Λάτσιο, 
το Over 3.5 επιβεβαιώθηκε στα 4/5 πιο πρόσφατα 
παιχνίδια της για όλες τις διοργανώσεις. Πήρε νίκη 
ψυχολογίας επί της Σαμπντόρια η Σπέτσια, που 
χρειάζεται βαθμούς. Έχει δεχθεί γκολ και στα έξι 
τελευταία ματς, το G/G & Over 2.5 επιβεβαιώθηκε στα 
3/5 πιο πρόσφατα παιχνίδια. Υπάρχουν προϋποθέσεις 
για να επιβεβαιωθεί το G/G στο μεταξύ τους ματς, που 
πληρώνει στο 1.83, ενώ συνδυαστικά με το Over 2.5 η 
τιμή ανεβαίνει στο 2.18. 

Head 2 Head

* Πάκος Φερέιρα - Αρούκα (02/10, 20:00): 8η 
Αγωνιστική στην Πριμέιρα Λίγκα Πορτογαλίας, η 
Πάκος Φερέιρα έρχεται χωρίς περιθώρια λάθους 
μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Έχει 
την παράδοση υπέρ της κόντρα στην Αρούκα, 
καθώς παραμένει αήττητη στα έξι εντός έδρας με-
ταξύ τους παιχνίδια και θέλει να διευρύνει αυτό 
το σερί. Στο 2.25 βρίσκουμε την τιμή του άσου. 

* Ναϊμέγκεν - Φέγενορντ (02/10, 15:30): 8η 
Αγωνιστική στην Eredivisie, η Φέγενορντ αναζητά 
αντίδραση μετά την ήττα από την Αϊντχόφεν με 
4-3. Είναι ποιοτικότερη από τη Ναϊμέγκεν, κόντρα 
στην οποία έχει την παράδοση υπέρ της, ενώ 
έχει κερδίσει και τα πέντε πιο πρόσφατα μεταξύ 
τους ματς. Στο 1.60 η τιμή του «διπλού», στο 1.80 
ανεβαίνει η τιμή συνδυαστικά με το Over 1.5. 

* Άντερλεχτ - Σαρλερουά (02/10, 14:30): Στη 
μεγάλη νίκη (4-1) κόντρα στην Κορτράικ θέλει να 
«χτίσει» η Άντερλεχτ, τη στιγμή που η Σαρλερουά 
ηττήθηκε στα 3/4 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. 
Έχουν το προβάδισμα οι γηπεδούχοι και την 
παράδοση υπέρ τους, έχουν κερδίσει εύκολα 
τα τρία τελευταία μεταξύ τους ματς. Στο 1.62 η 
τιμή του άσου, ανεβαίνει στο 2.02 με -1 Ασιατικό 
Χάντικαπ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

15:00  Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ   1  2.00
18:30  Σάλκε - Άουγκσμπουργκ   Over 2.5  1.80
18:30  Λιντς - Άστον Βίλα    2 (DNB)  2.10
19:30  Χιρόνα - Ρεάλ Σοσιεδάδ   Goal/Goal  1.90
22:30  Φαμαλικάο - Μποαβίστα   X2  1.72 
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Το Betarades.gr και η 
Free Sunday και αυτή 
την Κυριακή επιστρέ-
φουν με τα προγνω-
στικά από το ποδο-

σφαιρικό πρόγραμμα της Ευρώπης. 
Πλούσιο είναι το μενού και αυτή τη 
φορά, με τις προτάσεις μας να έρχο-
νται από εμπορικά πρωταθλήματα, 
όπως η ελληνική Σούπερ Λιγκ, η 
Μπουντεσλίγκα, η Πρέμιερ Λιγκ, η 
Λα Λίγκα και η Πριμέιρα Λίγκα Πορ-
τογαλίας. Ας δούμε, λοιπόν, πού πο-
ντάρουμε!
Ξεκινάμε τις προτάσεις μας με το παι-
χνίδι Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ για 
την 6η αγωνιστική της Super League. 
Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα 
αναζητά ο Αστέρας Τρίπολης, που 
δεν έχει περιθώρια λάθους κόντρα 
στους Κρητικούς. Στο τελευταίο παι-
χνίδι πριν τη διακοπή αναδείχθηκε 
ισόπαλος 1-1 με τον Λεβαδειακό 
εκτός έδρας, είχε προηγηθεί η εντός 
έδρας ήττα από την Άρη (0-2) και οι 
ισοπαλίες με Βόλο (3-3), Ολυμπιακό 
(0-0) και Λαμία (0-0). Από την άλλη, 
ο ΟΦΗ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 
με τον ΠΑΟΚ πριν τη διακοπή του 
πρωταθλήματος, είχαν προηγηθεί οι 
ήττες από Παναιτωλικό (1-2), Ατρό-
μητο (3-1) και Παναθηναϊκό (0-2) και 
η νίκη επί του Βόλου (0-1). Αναγκα-
σμένος να αντιδράσει ο Αστέρας, πε-
ριμένουμε ότι θα καταφέρει να εκμε-
ταλλευτεί την έδρα του και θα παρου-
σιάσει ένα πιο σοβαρό πρόσωπο μετά 
τη διακοπή, θα κρατήσουμε τον άσο 
σε απόδοση 2.00. 

Με το Over στη «Veltins Arena»
8η Αγωνιστική στην Μπουντεσλί-

Άστον Βίλα έδειξε να βρίσκει τα πα-
τήματα της πριν τη διακοπή καθώς ε-
πικράτησε με 1-0 της Σαουθάμπτον, 
ενώ είχε προηγηθεί η ισοπαλία με 
τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1). Οι φιλοξε-
νούμενοι έρχονται με ανεβασμένη 
ψυχολογία μετά τα τελευταία θε-
τικά αποτελέσματα, ενώ παραμένουν 
αήττητοι στα τέσσερα τελευταία παι-
χνίδια κόντρα στη Λιντς ανεξαρτή-
τως έδρας και διοργάνωσης. Περιμέ-
νουμε ότι θα καταφέρουν να κατα-
κτήσουν το θετικό αποτέλεσμα και 
θα κρατήσουμε το 2(DNB) σε από-
δοση 2.10. 

Προϋποθέσεις για γκολ 
στο «Montilivi»
Επόμενη πρόταση έρχεται από την 
αναμέτρηση Χιρόνα - Σοσιεδάδ για 
την 7η αγωνιστική της Πριμέρα Ντι-
βιζιόν. Δεν μπόρεσε να αποσπάσει 
κάτι θετικό από την Μπέτις την προ-
ηγούμενη αγωνιστική η Χιρόνα, γνω-
ρίζοντας την ήττα με 2-1 εκτός έδρας. 

γκα με τη Σάλκε να υποδέχεται την 
Άουγκσμπουργκ. Αντίδραση μετά 
την εκτός έδρας ήττα με 1-0 από την 
Ντόρτμουντ αναζητά η Σάλκε, που 
βρίσκεται στη 14η θέση μετά το πέ-
ρασμα επτά αγωνιστικών. Είχε προ-
ηγηθεί η νίκη κόντρα στην Μπό-
χουμ (3-1), που είναι η μοναδική 
μέχρι στιγμής στη σεζόν, έχει απο-
λογισμό 1-3-3. Έχει δεχθεί γκολ στα 
6/7 φετινά παιχνίδια της, ενώ το Over 
2.5 επιβεβαιώθηκε στα τέσσερα εξ 
αυτών. Από την πλευρά της, η Άου-
γκσμπουργκ έκλεισε δυνατά τις υπο-
χρεώσεις της στο πρωτάθλημα πριν 
τη διακοπή, καθώς έκανε το 2/2 στα 
πιο πρόσφατα ματς κόντρα σε Βέρ-
ντερ Βρέμης (0-1) και Μπάγερν Μο-
νάχου (1-0). Αμυντικά αντιμετωπίζει 
προβλήματα, έχει δεχθεί γκολ στα 
5/7 φετινά παιχνίδια της. Δύο ομάδες 
που είναι ασταθείς αμυντικά, έχουν 
εύκολο το λάθος, περιμένουμε ότι θα 
δούμε ένα ανοιχτό παιχνίδι με γκολ 
και καλό ρυθμό και θα κρατήσουμε 
το Over 2.5 σε απόδοση 1.80. 

Με κάλυψη η Άστον Βίλα
Από την Μπουντεσλίγκα στην Πρέ-
μιερ Λιγκ και την αναμέτρηση Λιντς 
- Άστον Βίλα για την 9η αγωνιστική. 
Απογοήτευσε με την εικόνα της στο 
τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή 
η Λιντς, διασύρθηκε με 5-2 από την 
Μπρέντφορντ εκτός έδρας. Συμπλή-
ρωσε έτσι τρία παιχνίδια χωρίς νίκη 
στην Πρέμιερ Λιγκ, προηγήθηκε η 
ισοπαλία με την Έβερτον (1-1) και η 
ήττα από την Μπράιτον (1-0). Δεν 
βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κα-
τάσταση, φιγουράρει στην 11η θέση 
της κατάταξης. Από την πλευρά της, η 

Δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό, 
πολλά τα σκαμπανεβάσματα στην α-
πόδοση της, έχει απολογισμό 2-1-3 
μετά το πέρασμα έξι αγωνιστικών 
στο πρωτάθλημα, έχει δεχτεί γκολ σε 
όλα τα φετινά παιχνίδια της, ενώ το 
G/G επιβεβαιώθηκε στα 4/5 πιο πρό-
σφατα. Από την πλευρά της, η Σοσιε-
δάδ ξεπέρασε με επιτυχία το εμπό-
διο της Εσπανιόλ την προηγούμενη 
αγωνιστική, είχε προηγηθεί η νίκη 
με 2-1 επί της Ομόνοιας στο Γιου-
ρόπα Λιγκ. Σκοράρει αλλά και δέχε-
ται γκολ, είναι χαρακτηριστικό ότι το 
Goal/Goal επιβεβαιώθηκε στα 4/5 
τελευταία παιχνίδια της. Με βάση 
την εικόνα που παρουσιάζουν αμ-
φότερες μέχρι στιγμής, περιμένουμε 
μια αναμέτρηση με γκολ εκατέρωθεν 
και θα πάμε με το Goal/Goal σε από-
δοση 1.90. 
Τελευταία επιλογή μας έρχεται από 
την Πριμέιρα Λίγκα Πορτογαλίας και 
την αναμέτρηση Φαμαλικάο - Μπο-
αβίστα. Σε κακή αγωνιστική κατά-
σταση οι γηπεδούχοι, έχουν ηττη-
θεί και στα τρία τελευταία παιχνίδια 
τους, χωρίς μάλιστα να σκοράρουν. 
Σε αντίθετη κατάσταση η Μποαβί-
στα, έχει κερδίσει και τα τρία τελευ-
ταία παιχνίδια της και βρίσκεται στην 
5η θέση της κατάταξης. Μεγάλες οι 
διαφορές των δύο ομάδων μετά το 
πέρασμα επτά αγωνιστικών, η Μπο-
αβίστα έχει το προβάδισμα και θα τη 
στηρίξουμε. Χ2 σε απόδοση 1.72. 
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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ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΒΡΑΝΑ, «ΥΠΌ ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΉ: ΔΌΚΊΜΉ ΝΕΌΥ ΥΛΊΚΌΥ»
Η Κατερίνα Βρανά παρουσιάζει την και-
νούργια stand up παράστασή της με ολο-
καίνουριο υλικό από Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 
και κάθε Δευτέρα έως και 24 Οκτώβρη στο 
θέατρο «Αργώ».

«Ή ΝΥΧΤΑ ΤΉΣ ΚΌΥΚΌΥΒΑΓΊΑΣ» 
ΤΌΥ ΓΊΏΡΓΌΥ ΔΊΑΛΕΓΜΕΝΌΥ
Το σπουδαίο έργο «Η Νύχτα της Κουκου-
βάγιας» του Γιώργου Διαλεγμένου, ενός 
από τους σημαντικότερους Έλληνες δραμα-
τουργούς, ανεβαίνει ξανά στη σκηνή, μετά 
τις επιτυχημένες παραστάσεις της άνοιξης, 
στο «Bios» από τις 3 Οκτωβρίου, σε σκηνο-
θεσία Δημήτρη Αγαρτζίδη και Δέσποινας 
Αναστάσογλου|Elephas tiliensis. Μια 
παράσταση-αλληγορία για τη ζωή και τον 
θάνατο, σκληρή και σαρκαστική, για την 
αναπόφευκτη στιγμή που κάθε άνθρωπος 
αντικρίζει το σκοτάδι του παρελθόντος του, 
για την κάθαρση που το σκοτάδι φέρνει 
στο παρόν του.

«ΑΝΘΡΏΠΊΝΉ ΦΏΝΉ»  
ΤΌΥ ΖΑΝ ΚΌΚΤΏ
Η Λουκία Μιχαλοπούλου συναντά και 
πάλι τον Νικορέστη Χανιωτάκη σε μια 
πολύ ξεχωριστή καινούργια συνεργασία, 
μετά τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης 
«Γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;».
Αυτήν τη φορά, οι δυο τους αγκαλιάζουν 
τον σπουδαίο μονόλογο του Ζαν Κοκτώ 
«Η Ανθρώπινη Φωνή», που θα παρουσι-
άζεται στο θέατρο «Μικρό Χορν», από τη 
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα 
και Τρίτη, στις 21:00.
Η κάτοχος του θεατρικού βραβείου 
Μερκούρη (2011) θα αναμετρηθεί με έναν 
εμβληματικό ρόλο που κατά το παρελθόν 
ερμήνευσαν κάποιες από τις σπουδαιότε-
ρες ηθοποιούς παγκοσμίως (Σιμόν Σινιορέ, 
Ίνγκριντ Μπέργκμαν, Λιβ Ούλμαν, Χούλια 
Μιχένες, Ντενίζ Ντιβάλ, Ρενάτα Σκότο 
κ.ά.).

Ο JOHN 
MALKOVICH  
ΣΤΟ ΗΡΏΔΕΙΟ

Ο John Malkovich, ένας από τους κορυ-
φαίους ηθοποιούς όλων των εποχών, κα-

ταφθάνει στη χώρα μας στις 6 Οκτωβρίου, με 
το σαρκαστικά απολαυστικό πρότζεκτ «The 
Music Critic» που παρουσιάζεται στο Ηρώ-
δειο, σε σύλληψη και δημιουργία του διάση-
μου βιολιστή, συνθέτη, παραγωγού και ηθο-
ποιού Aleksey Igudesman. Στην παράσταση 
ερμηνεύονται ζωντανά αποσπάσματα από μου-
σικές των Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, 
Brahms, Schumann, Debussy, Prokofiev, 
Ysaÿe, Kancheli, Piazzolla και του δημιουρ-
γού της παράστασης Aleksey Igudesman. Στο 
εξαιρετικό μουσικό σύνολο που συνοδεύει τον 
John Malkovich συμμετέχει μεταξύ άλλων και 
ο διάσημος πιανίστας Hyung-ki Joo.



Η ταινία ακολουθεί τη Χίλντι Γκουντ 
(Σιγκούρνι Γουίβερ), μια ευφυή με-

σίτρια της Νέας Αγγλίας και απόγονο των 
μαγισσών του Σάλεμ, που λατρεύει το κρα-
σί και τα μυστικά της. Η πολύ καλά δομη-
μένη ζωή της αρχίζει να διαταράσσεται 
καθώς επανασυνδέεται με έναν παλιό της 
έρωτα από το γυμνάσιο, τον Φρανκ Γκέτσελ 
(Κέβιν Κλάιν), και εμπλέκεται επικίνδυνα 
στην απερίσκεπτη συμπεριφορά ενός συ-
γκεκριμένου ανθρώπου. Θαμμένα συναι-
σθήματα και οικογενειακά μυστικά χρό-
νων έρχονται στην επιφάνεια, και η Χίλντι 

ωθείται προς έναν απολογισμό με το ένα 
άτομο που απέφευγε εδώ και δεκαετίες να 
αντιμετωπίσει: τον εαυτό της.
Η ταινία επανασυνδέει την τρεις φορές 
υποψήφια για Όσκαρ Σιγκούρνι Γουίβερ, 
με τον βραβευμένο με Όσκαρ Κέβιν Κλάιν, 
οι οποίοι είχαν συμπρωταγωνιστήσει ξανά 
στις ταινίες «Dave» και «The Ice Storm».
Με το χιούμορ και τους ελκυστικούς, αλλά 
περίπλοκους χαρακτήρες της, η ταινία ανα-
τρέπει τα κλισέ σχετικά με τον εθισμό και την 
αποτοξίνωση, την ίδια στιγμή που τους απο-
τυπώνει με αυθεντικότητα και τρυφερότητα. 

Η ταινία αφηγείται την αξιοσημείωτη 
ιστορία των μαχητριών Αγκότζι, μιας 

αποκλειστικά γυναικείας ομάδας πολεμι-
στριών που προστάτευαν το Αφρικανικό 
Βασίλειο της Δαχομέης τον 18o αιώνα. Η 
Στρατηγός Νανίσκα, η ηγέτιδα της ομάδας, 
με δεξιότητες και δύναμη που όμοιά της δεν 

είχε ξαναδεί ο κόσμος, ξεκινάει ένα επικό 
ταξίδι για την εκπαίδευση της επόμενης 
γενιάς νεοσυλλέκτων, τις οποίες και προε-
τοιμάζει για τη μάχη ενάντια στον μεγαλύ-
τερο εχθρό που απειλεί το βασίλειο και την 
ελευθερία τους. Για κάποια πράγματα αξίζει 
να πολεμάς...

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζίνα Πρινς-Μπάιθγουντ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Βαϊόλα Ντέιβις, Θούσο Μπέντου, Λα-
σάνα Λιντς, Σίλα Ατίμ, Χίρο Φάινς, Τζον Μπογιέκα, Τζόρνταν Μπόλγκερ, Σίλα Ατίμ, Τζέιμι Λόσον, Αντριέν 
Γουόρεν

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάγια Φορμπς, Γουάλας Βολοντάρσκι ΣΕΝΑΡΙΟ: Τόμας Μπεζούτσα
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Μορένα Μπακάριν, Σιγκούρνι Γουίβερ, Κέβιν Κλάιν, Μόλι Μπράουν, Ρεμπέκα 
Χέντερσον

ΧΑΜΟΓΕΛΑ
(SMILE)

Ύστερα από ένα αλλόκοτο, τραυ-
ματικό δυστύχημα με μια ασθενή 

της, η Δρ Ρόουζ Κότερ (Σόσι Μπέικον) 
αρχίζει να βιώνει τρομακτικά, ανεξήγη-
τα γεγονότα. Με τον τρόμο να σαρώνει 
τη ζωή της, η Ρόουζ πρέπει να αντιμε-
τωπίσει το προβληματικό παρελθόν της 
για να επιβιώσει και να ξεφύγει από την 
τρομακτική πραγματικότητα.
Η ανατριχιαστική ιστορία της κλινικής 
ψυχιάτρου που αρχίζει να βιώνει τρο-
μακτικά, ανεξήγητα γεγονότα, ύστερα 
από μια στοιχειωτική συνάντηση με 
μια ασθενή, είναι εμπνευσμένη από την 
μικρού μήκους ταινία του Φιν, «Laura 
Hasn’t Slept» (2020). Η εντεκάλεπτη 
ταινία του Φιν έκλεψε τις εντυπώσεις 
όταν έκανε την πρεμιέρα της στο κινη-
ματογραφικό φεστιβάλ SXSW, όπου 
και κέρδισε το Βραβείο της Κριτικής 
Επιτροπής.
Παρότι εμπνέεται θεματικά από την 
ταινία του «Laura Hasn’t Slept», o Φιν 
οδηγεί την ιστορία σε μια νέα, φρικι-
αστική κατεύθυνση. Σύμφωνα με τον 
ίδιο, ήθελε να εξερευνήσει πως είναι να 
νιώθεις το μυαλό σου να σού εναντιώ-
νεται με τρομακτικούς τρόπους, να βου-
τήξει την ταινία με εκείνο το αίσθημα 
απόγνωσης που έχεις όταν ξυπνάς μετά 
από ένα κακό όνειρο και το οποίο συ-
νεχίζει να σε στοιχειώνει, παρότι ξέρεις 
πως ό,τι είδες δεν ήταν πραγματικό.

ΣΕΝΑΡΙΟ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Πάρκερ Φιν
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Σόσι Μπέικον, Κάιλ 
Γκάλνερ, Τζέσι Άσερ, Καλ Πεν, Ρομπ Μόρ-
γκαν, Τζούντι Ρέγιες

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΛΑ
(THE GOOD HOUSE)

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ
(THE WOMAN KING)
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ART ATHINA
Aς μη μείνουνε τα πράγματα ως έχουν!

Μ
ετά από 25 έτη πα-
ρουσίας στα καλλι-
τεχνικά πράγματα, 
η ART ATHINA 
επέστρεψε φέτος 
στο Ζάππειο Μέγα-

ρο, υπό την αιγίδα της Προέδρου της 
Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαρο-
πούλου. Με διοργανωτή τον Πανελλή-
νιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης και 80 
χώρους από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό, συνέδεσε το χθες, το σήμερα 
και το αύριο, το εγγύς και το ευρύτερο, 
κοινωνώντας στο κοινό τις νέες τάσεις, 
όχι μόνο εγχώριες, αλλά και από άλλες 
επιλεκτικά χώρες της Ευρώπης και 
του κόσμου.
Έως εδώ καλά. Το πάρτι στήθηκε και 
χιλιάδες καλεσμένοι και επισκέπτες 
πλαισίωσαν, αγκάλιασαν, περιπλανή-
θηκαν στους διαδρόμους του Μεγά-
ρου, για να θαυμάσουν την τέχνη, να 
ενημερωθούν και κάποιοι εν δυνάμει 
να αγοράσουν. Πολλές οι γκαλερί, πολ-
λοί οι καλλιτέχνες, πολλές και οι φω-
νές. Υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι 
και διασημότητες έσπευσαν να φωτο-
γραφηθούν με τους δημιουργούς και 
τους εκπροσώπους τους (εμπόρους), 
διατυμπανίζοντας πως η Πολιτεία βρί-
σκεται δίπλα στην τέχνη. Οι πολιτικοί 
άρχοντες του τόπου είναι παρόντες.
Κι ενώ οι θήρες του Ζαππείου ήταν 
διάπλατα ανοιχτές προς τέρψιν του 
κοινού (έναντι φυσικά του ανάλογου 
αντιτίμου), ο λοιπός καλλιτεχνικός κό-
σμος, πικραμένος από τον καλλιτεχνικό 
απομονωτισμό, βάδιζε εντός του, όντας 
ουσιαστικά απ’ έξω.
Έστησα αυτί. Πολλοί οι ψίθυροι για τις 
επιλογές, τις νέες τάσεις, την ποιότητα 
και την ουσία της τέχνης. Μα πολλή 
και η αγανάκτηση. Και η ερώτηση που 
εντέλει ανακύπτει είναι όσοι
μπήκανε μπήκανε; Όσοι ταυτίστηκαν 
με το σύστημα ταυτίστηκαν;
Κανείς δεν αμφισβητεί φυσικά την αξία 
του Τάκη, του Σόρογκα, του Ζογγολό-
πουλου, του Σταθόπουλου, του Βαρώ-
τσου και πολλών φυσικά άλλων που 
έχτισαν με κόπο πολύ τις βάσεις και τα 
τείχη του προσωπικού τους οικοδομή-
ματος. Μα δεν μπορούμε να κλείσουμε 
και τα μάτια απέναντι στο φαινόμενο 
των ερμητικά κλεισμένων θηρών, 
απέναντι στην όποια επιθυμία νέων ή 
μεγαλύτερων σε ηλικία καλλιτεχνών, 
που έχουν ή δεν έχουν πτυχίο, να δεί-
ξουν, αν μη τι άλλο, τη δουλειά τους, να 
παραθέσουν τον στοχασμό και την πο-

ρεία τους, να ανοίξουν την ψυχή τους. 
Ήμουν, δυστυχώς, αυτόπτης και αυ-
τήκοος μάρτυρας ενός περιστατικού, 
όπου μια καλλιτέχνης επιχείρησε να 
μιλήσει για τη δουλειά της σε μια από 
τις γνωστές γκαλερί, να δείξει δείγματα, 
όπου μετά από δυο τρεις κρίσιμες ερω-
τήσεις της ιδιοκτήτριας, όπως σε ποια 
άλλη γκαλερί έχετε εκθέσει, ή αν έχετε 
τελειώσει τη σχολή, απαξίωσε πλήρως 
την αυτοδίδακτη καλλιτέχνη, λέγοντάς 
της ότι εμείς δεν ασχολούμαστε με 
περιπτώσεις σαν τη δική σας, εμείς… 
εμείς… μια βραβευμένη γκαλερί. Έτσι, 
απλά και σύντομα, με κατεβασμένο το 
κεφάλι, ισοπεδώθηκαν η πίστη και η 
γνησιότητα μιας καλλιτεχνικής ψυχής 
απέναντι στο αδηφάγο πρόσωπο της 
εμπορευματοποίησης των πάντων. 
Κυρίες και κύριοι των γκαλερί, φαί-
νεται ξεκάθαρα πως εσείς και μόνον 
εσείς… γνωρίζετε.
Τέχνη για την τέχνη; Αστειεύεστε.
Τέχνη για το χρήμα; Παρακαλώ, περά-
στε. 
Κι έπειτα, τι να πει κανείς για τα καλλι-

τεχνικά πρότυπα που κυριαρχούν; Την 
απογοήτευση από την παραδοξολογική 
υπεραξία του κιτς, τη μιντιακή διαφήμι-
ση της κενής τέχνης και
την προβολή μιας ιλουστρασιόν εκχυ-
δαϊσμένης κουλτούρας, όπου με πρό-
τυπα όπως τον Τζεφ Κουνς, τον Τακάσι 
Μουρακάμι και τον Ντάμιεν Χερστ, 
δεσπόζουν, με την εκτυφλωτική από τα 
πολλά φώτα υπεραξία τους, που όταν 
θα σβήσουν, δυστυχώς ο χρυσός αυ-
τός θα αποδειχθεί (ή εύχομαι να γίνει 
έτσι) άνθρακας.
Εξ ου και το φετινό βραβείο, μια καλ-
λιτεχνική κατά την ταπεινή μου άποψη 
ύβρη, ταυτόσημη, ως παραλλαγμένο 
αντίγραφο, με τα φουσκωτά μπαλόνια 
του Κουνς, που κοσμούν όλους τους 
μεγάλους ευρωπαϊκούς οίκους, με την 
pop-κιτς υποκουλτούρα τους.
Μα η πτώση δεν αφορά μόνο την τέ-
χνη, αλλά και το σύνολο της αντίληψης 
της κοινωνίας απέναντι στο όμορφο, 
το δίκαιο, το ειλικρινές, το μη δογμα-
τικό, το ελεύθερο και το ουσιαστικό. 
Σφύζουν οι σπουδαίες αίθουσες του 

κόσμου από χρυσά μοσχάρια, ιλου-
στρασιόν μπαλόνια, καρχαρίες στη 
φορμαλδεΰδη, μονόχρωμες ή άχρω-
μες ιδέες που πρέπει να αποδεχτούμε 
ως θέσφατα, μουτζούρες αντί σχεδίων, 
μονοτονία αντί ουσίας, μέσα σε ένα δή-
θεν καλλιτεχνικό περιβάλλον, όπου ο 
θεός της τέχνης στέκει παράμερα και 
προσφέρει προς αφύπνιση, στο άριστα 
παραπλανημένο και κατευθυνόμενο 
κοινό, το σώμα του και το αίμα του, 
μέχρι ολότελα να εξαφανιστεί από προ-
σώπου γης, ανούσια χαρισμένος.
Με ύφος μπλαζέ κάποιοι γκαλερίστες-
έμποροι, λες και είναι οι ίδιοι οι δημι-
ουργοί των έργων, όπου φυσικά στην 
πλειοψηφία τους δεν διαφημίζουν την 
πίστη τους στην αξία του καλλιτέχνη, 
μα το υπερτιμημένο καλλιτεχνικό τους 
προϊόν, που διατηρεί τιμή υψηλή στο 
χρηματιστήριο αξιών της δύσμοιρης 
τέχνης.
Ένα έργο τέχνης είναι μια εξομολόγη-
ση κατά Καμύ, ενώ κατά Mauriac, ο 
άνθρωπος που δουλεύει με τα χέρια 
είναι εργάτης, με τα χέρια και το μυαλό 
τεχνίτης, ενώ με τα χέρια το μυαλό και 
την καρδιά καλλιτέχνης. Και ποιος θα 
μου πείτε ενδιαφέρεται πια για μια εκ 
βάθους εξομολόγηση ή για την εκτε-
θειμένη καρδιά ενός ανθρώπου; Αυτό 
δεν είναι κάτι που μένει να απαντηθεί;
Έχει απομείνει άραγε πλέον κάτι που 
η αξία του δεν υπολογίζεται σε χρήμα 
παρά σε ουσία, με διάθεση να προάγει 
την αλήθεια και την ουσιαστική τέρψη 
των ψυχών και των οφθαλμών; 
Και πώς να στραφεί ο νέος στην τέχνη, 
όταν, την ώρα που ανοίγει την πόρτα 
και τα φτερά για να πετάξει, ένα σύστη-
μα οικονομοτεχνικό, καλά ακονισμέ-
νων μαχαιριών, εποφθαλμιά να του τα 
κόψει;
Πρέπει να γίνει κατανοητό πια πως το 
καλλιτεχνικό έργο έχει ψυχή, αντιστοι-
χεί σε χρόνο και περισυλλογή και πε-
ριέχει κάτι από τη βιοχημική σύσταση 
του ίδιου του δημιουργού του. Πως το 
καλλιτεχνικό έργο περιέχει την αγωνία 
του καλλιτέχνη, τη θυσία και την προ-
σήλωσή του, τα ξενύχτια και τα γκρίζα 
όνειρα που προηγούνται, εκείνα που 
έπονται, την ίδια του την ευαισθησία.
Αν μη τι άλλο, ας μην κλείνουν οι πόρ-
τες πριν μια ευκαιρία τουλάχιστον δο-
θεί στους καλλιτέχνες.
«Η τέχνη ξεπλένει την ψυχή από την 
σκόνη της καθημερινότητας». Ναι, Πά-
μπλο, μα είναι τόση πολλή η σκόνη…



Τα εκδοτικά νέα  
του Οκτωβρίου 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Νταβίντ Γκρόσμαν, «Η ζωή παίζει μαζί μου»,  
μετάφραση: Λουίζα Μιζάν, εκδόσεις Ψυχογιός

Ένα επικό και βαθιά συγκινητικό μυθιστό-
ρημα για τη δύναμη αλλά και το τίμημα της 
αγάπης, από τον βραβευμένο με Man Booker 
International, Νταβίντ Γκρόσμαν.
Σ’ ένα κιμπούτς στο Ισραήλ το 2008, μια πο-
λυμελής αλλά δεμένη οικογένεια γιορτάζει τα 
ενενηκοστά γενέθλια της λατρεμένης γιαγιάς 
Βέρα, που είναι η κεφαλή της. Ωστόσο, οι εορτα-
σμοί σημαδεύονται από την άφιξη της Νίνα, της 
δυναμικής κόρης που απέρριψε τη φροντίδα της 
Βέρα και εγκατέλειψε τη δική της θυγατέρα, την 
Γκίλι, όταν ήταν ακόμη μωρό.
Η επιστροφή της Νίνα στους κόλπους της οικο-
γένειας ύστερα από χρόνια σιωπής θα σταθεί 
η αφορμή για να πραγματοποιηθεί ένα επικό 
ταξίδι από το Ισραήλ στο εγκαταλειμμένο νησάκι 
Γκόλι Ότοκ, κοντά στις ακτές της Κροατίας. Εκεί, 
πριν από πέντε δεκαετίες, η Βέρα είχε φυλακι-
στεί και βασανιστεί ως πολιτική κρατούμενη. Και 
εκεί είναι που οι τρεις γυναίκες θα συμφιλιωθούν με το τρομερό ηθικό δίλημμα που αντιμετώπισε η 
Βέρα και που άλλαξε για πάντα τη ζωή τους.

Πίτερ Στράουμπ, «Ιστορία φαντασμάτων», 
μετάφραση: Σοφία Ανδρεοπούλου, εκδοσεις 
Κέδρος

Ποιο είναι το χειρότερο που σου έχει συμβεί; Το 
πιο τρομακτικό;
Στην ήσυχη πόλη Μίλμπερν, τέσσερις ηλικιωμέ-
νοι φίλοι συναντιούνται και αφηγούνται ιστορίες 
– άλλες πραγματικές, άλλες φανταστικές, όλες 
όμως τρομακτικές. Ένας τρόπος να διασκεδάζουν 
την ανία τους. Ώσπου, μία ιστορία έρχεται και 
στοιχειώνει και αυτούς και τη μικρή τους πόλη. 
Αφορά κάτι που έκαναν πολλά χρόνια πριν. Ένα 
καταραμένο λάθος. Ένα τρομακτικό ατύχημα. Έχει 
έρθει η ώρα να μάθουν ότι κανένας δεν μπορεί 
να θάψει το παρελθόν για πάντα...
Το «Ιστορία φαντασμάτων» χάρισε διεθνή ανα-
γνώριση στον Πίτερ Στράουμπ και χαρακτηρίστη-
κε από τον Στίβεν Κινγκ ως ένα από τα καλύτερα 
βιβλία τρόμου των τελευταίων δεκαετιών του 
20ού αιώνα.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥ 

ΒΙΒΛΙΟ
Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου στις 20:30, οι 
εκδόσεις Ίκαρος και το βιβλιοπωλείο Public 
Συντάγματος σας προσκαλούν σε μια συζήτη-
ση με αφορμή το νέο βιβλίο του Απόστολου 
Δοξιάδη, «Το τηλεφώνημα που δεν έγινε».
Ξεκινώντας από το βιβλίο και τα θέματα 
που πραγματεύεται ο μύθος του, ο Σάββας 
Σαββόπουλος, ψυχαναλυτής, θα αναφερθεί 
στο ζήτημα του πραγματικού εαυτού στην 
ψυχική ζωή και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, 
δημοσιογράφος στην «The Books’ Journal» 
και την «Athens Voice», θα μιλήσει με κύριο 
άξονα την αναζήτηση για τον πραγματικό 
εαυτό, όπως τίθεται στη νεότερη γενιά.
Ο Απόστολος Δοξιάδης θα σχολιάσει μερικά 
σύντομα αποσπάσματα από το βιβλίο που 
αναφέρονται στο θέμα του πραγματικού 
εαυτού στην καλλιτεχνική δημιουργία, και 
κατόπιν θα πάρει μέρος στη συζήτηση με 
τους δύο ομιλητές και το κοινό.
«Public Café», Συντάγματος, Καραγεώργη 
Σερβίας 1, Πλατεία Συντάγματος

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ



 

Νέα σειρά παιδικών βιβλίων «Η παράδοσή μας»
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Δ
ύο αγαπημένοι συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας ενώνουν για 
πρώτη φορά τις δυνάμεις και το μεράκι τους για να φέρουν τα 
παιδιά κοντά στην παράδοσή μας με τρόπο σύγχρονο και διασκε-
δαστικό, από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Η παράδοση είναι κάτι ζωντανό. Ζει και αναπνέει και υπάρχει γύρω μας. 

Θα ’χετε ακούσει, βέβαια, ότι παράδοση είναι ο τρόπος ζωής, τα ήθη και 
τα έθιμα των γονιών, των γιαγιάδων και των παππούδων μας. Αλλά δεν 
είναι μόνο αυτό! Είναι και κάτι απίστευτα διασκεδαστικό! Μπορεί να μας 
προσφέρει ώρες χαράς, παιχνιδιού και απόλαυσης. Με τα δύο αυτά βιβλία 
θα καταλάβετε το πώς.

Βιβλίο 1: «Παροιμίες»
Εικονογράφηση: Ανδριάνα Ρούσσου
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Δήμητρα 
Ρουσέλη
Τα χρόνια τα παλιά, δεν μπορούσαν 
όλοι να πάνε στο σχολείο, ούτε και 
μπορούσαν όλοι να έχουν βιβλία στο 
σπίτι τους. «Και πώς μάθαιναν 
τότε;», σίγουρα θα λέτε με τον 
νου σας. Μάθαιναν μέσα από 
τις γνώσεις και τις εμπειρίες 
των άλλων· κι ένας τρόπος για 
να το πετύχουν αυτό ήταν μέσα 
από τις παροιμίες: Φράσεις σύντο-
μες, παραστατικές και συχνά 
αστείες, βγαλμένες από 
την καθημερινή ζωή.

Βιβλίο 2: «Γλωσσοδέτες»
Εικονογράφηση: Ανδριάνα Ρούσσου
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Δήμητρα Ρουσέλη
Οι γλωσσοδέτες είναι παιχνίδια με λέξεις που είναι δύσκολο 
να τις προφέρουμε και μάλιστα όλες μαζί, γρήγορα και σωστά, 
δηλαδή είναι παιχνίδια σχεδιασμένα να μας μπερδεύουν. Κι 
επειδή είναι πολύ διασκεδαστικοί, υπάρχουν μέχρι σήμερα από 
τα χρόνια τα παλιά. Και μας μπερδεύουν κι εμάς τη γλώσσα, 
όπως μπέρδευαν τη γλώσσα των γιαγιάδων και των παππούδων 
των γιαγιάδων και των παππούδων μας, και των δικών τους 
γιαγιάδων και παππούδων.
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Μπορείς να φανταστείς  
τους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη  
να ξεπηδούν από το κινητό σου;

Γ
ια πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
μια εφαρμογή μετατρέπει το 
αρχαίο δράμα και τους αρ-
χαίους ελληνικούς μύθους 
σε πρωτότυπα διαδραστικά 

εκπαιδευτικά βιβλία-παιχνίδια για μι-
κρούς και μεγάλους, σε συνεργασία 
με το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν 
και με την υποστήριξη του υπουργείου 
Πολιτισμού. Σημαντικοί και διεθνώς 
καταξιωμένοι Έλληνες καλλιτέχνες 
ενώνουν τις δυνάμεις τους στο καινο-
τόμο αυτό εγχείρημα της νέας ελληνι-
κής start-up που ξεκινά να κατακτήσει 
τον κόσμο προσφέροντας ένα υψηλό 
καλλιτεχνικό, παιδαγωγικό, εκπαιδευ-
τικό και διασκεδαστικό αποτέλεσμα: 
Διαμαντής Καραναστάσης (σύλληψη 
- σκηνοθεσία - αφήγηση), Φίλιππος 
Φωτιάδης (σχεδιασμός εικόνων) και 

Σταύρος Γασπαράτος (μουσική σύνθε-
ση - ηχητικός σχεδιασμός). Στη σειρά 
«Αρχαίο Δράμα» –όπου όλη η ιστορία 
αναπτύσσεται μέσα από διαδραστικές 
σελίδες στις οποίες ο χρήστης έρχεται 
σε επαφή με τον εκάστοτε μύθο ανακα-
λύπτοντας τις δράσεις, τον λόγο, τα κεί-
μενα και τους ήχους– η αρχή γίνεται με 
τους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη και το 
αμέσως επόμενο διάστημα καταφθά-
νουν ο «Προμηθέας» του Αισχύλου και 
η «Ελένη» του Ευριπίδη. 
Η εφαρμογή λειτουργεί ήδη σε Ελ-
ληνικά και Αγγλικά, ενώ ετοιμάζονται 
εκδόσεις και σε νέες γλώσσες. Κατε-
βάστε τώρα το «The Birds» στο κινητό 
ή το tablet. Θα το βρείτε διαθέσιμο σε 
App Store και Google Play για iOS και 
Android συσκευές, αποκλειστικά από 
την Birigogo. 

Περισσότερα στο www.birigogo.gr

Ανακάλυψε και μάθε παίζοντας
Δυο Αθηναίοι φίλοι, ο Πεισθέταιρος 
και ο Ευελπίδης, ονειρεύονται να ζή-
σουν σ’ έναν τόπο όπου θα επικρατούν 
η ηρεμία, η χαρά και η ειρήνη. Θα συ-
ναντήσουν τον τσαλαπετεινό και τότε ο 
Πεισθέταιρος θα σκαρφιστεί να ιδρύ-
σουν μια νέα πόλη, την πόλη των που-
λιών στους αιθέρες, στο μεσοδιάστημα 
μεταξύ του κόσμου των ανθρώπων 
και του κόσμου των θεών.
Θα καταφέρουν να φτιάξουν τη δική 
τους Νεφελοκοκκυγία; Θα βρουν τη 
βοήθεια που χρειάζονται ή θα συ-
ναντήσουν αντιστάσεις; Τα υπόλοιπα 
πουλιά θα δείξουν τον ίδιο ενθουσια-
σμό; Τι λόγο θα έχουν οι θεοί σ’ αυτό; 
Είναι εύκολο να ονειρεύεσαι κάτι εντε-

λώς καινούργιο; Πόσο εύκολο είναι 
τελικά να χτίσεις τη δική σου ουτοπία;

Ο άνθρωπος 
πίσω από το birigogo.gr
Η σύλληψη και η δημιουρ-
γία των εφαρμογών ανήκει στον 
Διαμαντή Καραναστάση (www.
diamantiskaranastasis.com & www.
dacos.gr) που υπογράφει τη σκηνοθε-
σία, τα κείμενα και όλη την παραγωγή 
και υλοποίηση των νέων πρωτότυ-
πων διαδραστικών εφαρμογών και 
εκφωνεί και την ελληνική αφήγηση 
των κειμένων. Πρόκειται για μια ιδέα 
της οποία η υλοποίηση είναι το αποτέ-
λεσμα μιας πολυετούς προσπάθειας.
O Διαμαντής Καραναστάσης είναι ηθο-
ποιός και σκηνοθέτης. Τελειόφοιτος 
του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. 
Εργάζεται στο θέατρο, την τηλεόραση 
και τον κινηματογράφο από το 1998. 
Η φωνή του έχει επενδύσει πάνω 
από 7.500 τηλεοπτικές και ραδιοφω-
νικές διαφημίσεις, καθώς και πολλά 
ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές εκπομπές 
αλλά και επιλεγμένες ταινίες παιδικών 
animation studio movies («Μαδαγα-
σκάρη» franchise, «Ice Age» franchise, 
«Star Wars: The Clone Wars» κ.ά.). Με 
το ιδιόκτητο post-production studio 
DACOS, έχει αναλάβει εκατοντάδες 
οπτικοακουστικές παραγωγές. Έχει 
σκηνοθετήσει τη μεγάλου μήκους ται-
νία «Αίμα» (παραγωγή, σενάριο, σκη-
νοθεσία, μοντάζ, post production). 
Toν Δεκέμβρη του 2020 πραγμα-
τοποίησε τη σκηνοθεσία, την κινη-
ματογράφηση αλλά και όλο το post 
production, για το έργο «Πυραμίδες» 
(Ανδρέα Φλουράκη) στο Θέατρο Τέ-
χνης Καρόλου Κουν, λαμβάνοντας 
εξαιρετικές κριτικές. Τον Απρίλιο του 
2021 ολοκλήρωσε τη μεσαίου μήκους 
ταινία του «11 μ.μ.», με πρωταγωνιστές 
την Αθήνα, τους άδειους δρόμους της 
και τους κλειστούς χώρους πολιτι-
σμού, κατά τη διάρκεια της δεύτερης 
καραντίνας. Τον Μάιο του 2022 σκη-
νοθέτησε και κινηματογράφησε το 
έργο «Freddy». Το πρωτότυπο αυτό 
web-theater γυρίστηκε εξ ολοκλήρου 
στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Το 
2022 ανακοινώνει τη δημιουργία και 
λειτουργία της πρώτης εφαρμογής για 
κινητά και τάμπλετ που μετατρέπει το 
αρχαίο δράμα και τους αρχαίους ελ-
ληνικούς μύθους σε ένα πρωτότυπο 
διαδραστικό εκπαιδευτικό βιβλίο-παι-
χνίδι, έχοντας μαζί του ως βασικούς 
καλλιτεχνικές συντελεστές τον διεθνή 
βραβευμένο μουσικό, συνθέτη και 
sound artist Σταύρο Γασπαράτο και 
τον αρχιτέκτονα, ζωγράφο, εικονογρά-
φο Φίλιππο Φωτιάδη.



Π
αρακολουθήσαμε μια πα-
ράσταση κατασκευασμένη 
από τα συστατικά του ονεί-
ρου, από έναν ποιητή που 
σκηνοθέτησε το ίδιο του το 
ποίημα, τον Γιάννη Ευθυ-

μιάδη, έναν ερμηνευτή δοσμένο στην κάθε 
λέξη, τον Βαγγέλη Παπαδάκη, και μια σπα-
ρακτική μουσική.

ΚΡΙΤΙΚΗ
Μια εκμυστήρευση ποιητική, βαθιά ερωτι-
κή, μια έκθεση του ίδιου του ποιητή Γιάννη 
Ευθυμιάδη, που παίρνει σάρκα και οστά 
μέσα από την ερμηνεία του Βαγγέλη Πα-
παδάκη, που αποκτά φόρμα, κίνηση, σκο-
πό ύπαρξης και εκτίθεται απέναντι σε ένα 
κοινό που καταπίνει τις λέξεις με τα μάτια, 
που βρυχάται σωπαίνοντας, βιώνοντας τις 
ακραίες έννοιες της εσωτερικής αγωνίας, 
το πάθος και τον πόθο, σαν αυξανόμενη τα-
χύτητα ροής του αίματος από τον εγκέφαλο, 
στην καρδιά, τις αρτηρίες και πάλι πίσω, σ’ 
έναν κύκλο αέναο, υπερηχητικό, μα συνά-
μα σιωπηλό. Το σάλιο πέτρωσε στη γλώσσα 
μας, η ακινησία ταυτοποίησε με παλμούς 
αυξανόμενους την εσωτερική ένταση, η 
αδυναμία εξουδετερώθηκε από την επιθυ-
μία και το σκυλί που ουρλιάζει βρήκε κατα-
φύγιο μέσα στο στόμα του ερμηνευτή. Μα 
δεν μιλούμε για ένα παραλήρημα μονότονο, 
παρά για έναν βηματισμό εναέριο, για έναν 
ισορροπιστή επάνω στο τεντωμένο από συ-
ναίσθημα σκοινί της επιθυμίας, της ανακά-

λυψης, της ακύρωσης, της γέννησης και του 
θανάτου.
Ο πρωταγωνιστής και ο σκηνοθέτης-ποιητής 
ταυτίστηκαν μέσω της παράστασης σε ένα και το 
αυτό πρόσωπο, μεταφέροντας, ο ένας μέσω του 
άλλου, την άκρα ταπείνωση της ανακάλυψης του 
εαυτού, την κυκλωτική πορεία της ζωής από το Α 
στο Α αέναα και πάντα ατελώς.
Ένα σώμα που χτυπιέται από το παρελθόν, το 
παρόν και το μέλλον, φορώντας τη γνώση του 
ελαχίστου, μα και συνάμα αυτή του απείρου. 
Μια δέσμη φωτός, δέσμη οδηγός, ξυπνά το 
κοιμισμένο σώμα, το μαρμάρινο σώμα, που 
σηκώνεται από τη λευκότητα γιατί έχει πολλά 
να πει, πολύ να ερωτευτεί, πολλά να φοβηθεί 
και από πολλά να λυτρωθεί.
Η μεταφορά ενός ποιήματος στο σανίδι είναι μια 
διαδικασία που απαιτεί βιοσυντονισμό και προ-
σοχή, χρειάζεται αφρώδες υλικό μεταφοράς και 
ιδιαίτερα προσεκτικούς μεταφορείς, γιατί σε μια 
λάθος στροφή, από μια λάθος κίνηση, μπορεί να 
πέσει και να σπάσει. Η έκθεσή του οφείλει να 
συνοδεύεται άριστα από μουσική που δεν πα-
ρεμβαίνει, δεν ακυρώνει την ουσία, δεν ενοχο-

ποιεί ή απενοχοποιεί το ελάχιστο της στιγμής, το 
δευτερόλεπτο εκείνο της μετάβασης από τη σι-
ωπή στην τέχνη, παρά το εξυψώνει συνυπάρχο-
ντας αρμονικά σε επίπεδο λέξεων και νοημάτων. 
Αυτό επιτεύχθηκε με τη μουσική του Γιώργου 
Καγιαλίκου, καθώς και το υπέροχο τραγούδι τέ-
λους από τον Βασίλη Γισδάκη, ζυμωμένο με τους 
στίχους του ίδιου του ποιήματος.
Ο σκηνοθέτης-ποιητής οραματίστηκε τη συ-
ντριβή και την αναγέννησή του.
Κλεισμένος στο σκοτάδι της δημιουργίας του 
ποιήματος, στο σκοτάδι του ανεκπλήρωτου 
έρωτα για τη ζωή που ψάχνει την εκπλήρωση, 
φοβούμενος κάποιες στιγμές να φωνάξει την 
αλήθεια που τον καθορίζει, καθορίζεται, κατα-
νοεί και σταδιακά λυτρώνεται.
 Λυτρώνεται, ερχόμενος σε επαφή με τη γα-
λήνη της απόλυτης παράδοσης, την ελευθερία 
της ανέκφραστης επιθυμίας που ψάχνει τον 
δρόμο της πραγμάτωσης, τον γεμάτο πάθος 
ολοκληρωτισμό για την ύπαρξη.
Ένα ποίημα που έγινε παράσταση ή, εντέλει, 
μια παράσταση που γέννησε δεκάδες νέα ποι-
ήματα. 

Είδαμε  
την παράσταση «Αλκίνοος»,  
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
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Κείμενο - σκηνοθεσία: Γιάννης Ευθυμιάδης 
Ερμηνεία: Βαγγέλης Παπαδάκης 
Μουσική: Γιώργος Καγιαλίκος 
Τραγούδι: Βασίλης Γισδάκης 

Σχεδιασμός φωτισμού: Δημήτρης Κουτάς 
Κίνηση: Πλωτίνος Ηλιάδης 
Φωτογραφίες - βίντεο: Αντώνης Γιαμού-
ρης 

Επεξεργασία βίντεο: Χρυσάννα Φιλιππίδη 
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου 
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Χαριλάου 
Παραγωγή: ΚΟΙΛΟΝ & MENESTRELLI

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΚΚΏΝΗ
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Α Τέσσερις παραστάσεις  

για παιδιά
Η Ομάδα Hippo Theatre Group 

παρουσιάζει τη διαδραστική, 
sci-fi θεατρική παράσταση για παιδιά 
ηλικίας 5-12 ετών «Η Πόλη των Χα-
μένων Ρομπότ», από 2 Οκτώβρη και 
κάθε Κυριακή στις 12:00, στο Θέατρο 
«Σταθμός». 

Λίγα λόγια για την ιστορία
Κάπου στο μακρινό μέλλον, σε έναν 
τόπο γεμάτο τεχνολογικές ανακα-
λύψεις, ρομπότ που μοιάζουν με 
ανθρώπους ζουν σε καθεστώς δου-
λείας, όντας υποχρεωμένα να υπηρε-
τούν ή να διασκεδάζουν τους αφέντες 
τους. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο 
Πιν, το μόνο ελεύθερο ανθρωποειδές! 
Με μότο του «άνθρωπος δεν γεννιέ-
σαι, αλλά γίνεσαι», ο Πιν ξεκινά την 
επανάστασή του, κάτι που δεν αρέσει 
καθόλου στην αυταρχική Παγκόσμια 
Κυβέρνηση. 
Και κάπως έτσι, το πιο περιπετειώδες, 
συγκινητικό, γεμάτο ανατροπές και 
χιούμορ, ταξίδι ξεκινά! Θα μπορέσει 
ο Πιν να διαχειριστεί την ελευθερία 
του προς όφελος του συνόλου; Θα 
καταφέρει να βρει την κρυμμένη του 

ανθρωπιά; Θα παρασύρει και τα υπό-
λοιπα ρομπότ στο δρόμο της αυτο-
γνωσίας και της χειραφέτησης;

Κείμενο - Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος 
Ράπτης, Φώτης Δούσος
Παίζουν: Μαρίνος Ορφανός, Ελένη 
Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Παρά-
σης 
Θέατρο «Σταθμός», Βίκτωρος Ουγκό 
55 (πλησίον Μετρό Μεταξουργείο),  
T.: 210 5230267

Ένα μαγευτικό χοροθέα-
τρο για βρέφη και γονείς, το 

«Underwater» έρχεται στην Εναλ-
λακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής για να προσφέρει ένα ονει-
ρικό ταξίδι κάτω από τη θάλασσα. 
Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη 
πρεμιέρα του στο θέατρο Watford 
Palace πριν από λίγους μήνες, η 
παράσταση «Underwater», που δη-
μιούργησαν οι μητέρες και καλλι-
τέχνιδες Ξένια Αηδονοπούλου και 
Γεωργία Τέγου, θα παρουσιαστεί 
σε πανελλήνια πρώτη στην Εναλ-
λακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ 
στις 14, 15 και 16 Οκτωβρίου 2022 
(τρεις παραστάσεις κάθε ημέρα στις 
10:00, 11:30, 13:00) για περιορισμέ-
νο αριθμό θεατών. 
Στην παράσταση σύντομης διάρκει-
ας «Underwater», που αποτελεί συ-
μπαραγωγή της Εναλλακτικής Σκη-
νής της ΕΛΣ, βρέφη από λίγων μη-
νών έως δύο ετών και οι ενήλικοι 

συνοδοί τους λαμβάνουν μέρος σε 
ένα μαγικό ταξίδι στη βαθιά γαλάζια 
θάλασσα γεμάτο ήχους, χρώματα 
και αμέτρητες μπουρμπουλήθρες, 
καθισμένοι κυκλικά επί σκηνής σε 
οικογενειακά νησιά. 

Ο γάτος Ηλίας και η παρέα του ξε-
κινούν ένα μαγικό ταξίδι στη γα-

τοσυνοικία του Θεάτρου «Άβατον» και 
περιμένουν όλα τα παιδιά από 2 έως 
και 7 ετών να γίνουν συνοδοιπόροι 
τους.
Ο Στέφανος Παπατρέχας γράφει 
και συν-σκηνοθετεί με τη Νάντια 
Δαλκυριάδου ένα έργο που μέσα 
από τη μουσική, το τραγούδι, τον 
χορό και το παιχνίδι μάς φωτίζει το 
μονοπάτι προς το θάρρος, τη δύ-
ναμη, την αποδοχή, την προσφορά, 
αλλά και τη διαφορετικότητα και 
την εκτίμηση.

Λίγα λόγια για την ιστορία
Ο γάτος ο Ηλίας δεν καταφέρνει να 
μπει στην παρέα του Τζα και του 
Τζίκι γιατί περπατάει παράξενα. 
Με τη βοήθεια της γλυκιάς γάτας 
Αλίκης, όμως, παίρνει θάρρος και 
βρίσκει αυτό που τον κάνει ξεχω-
ριστό. Και επειδή «πίσω έχει η γάτα 
την ουρά», ο Ηλίας με το περίεργο 
περπάτημα… σώζει τελικά όλη τη 
γατοσυνοικία!
Μια τρυφερή ιστορία για τη διαφορε-

τικότητα, τη συμπερίληψη, το θάρρος 
και την αποδοχή για μικρά παιδιά 
(αλλά και για μεγάλα).

Κείμενο: Στέφανος Παπατρέχας
Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Νάντια Δαλ-
κυριάδου, Στέφανος Παπατρέχας
Παίζουν: Λάζαρος Βαρτάνης, Κων-
σταντίνος Ελματζίογλου, Αλέξανδρος 
Καναβός, Σύνθια Μπατσή
Θέατρο «Άβατον», Ευπατριδών 3, Κε-
ραμεικός, Μετρό Κεραμεικός

Aπό τον Οκτώβριο έως και τον 
Μάιο, κάθε Σαββατοκύριακο, παι-

διά και γονείς γνωρίζουν τον συναρ-
παστικό κόσμο του Μουσείου Κυκλα-
δικής Τέχνης μέσα από παραμύθια 
διαδραστικές ξεναγήσεις, εικαστικά 
εργαστήρια, θέατρο, φωτογραφία και 
μουσική! 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Σαβ-
βατοκύριακου υλοποιούνται με την 

υποστήριξη της Eurolife FFH, στρατη-
γικού συνεργάτη του Μουσείου Κυ-
κλαδικής Τέχνης.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Νεοφύτου Δούκα 4 
T: 210 7228321-3 
Πληροφορίες: Τ. 210 7294220, Δευ-
τέρα - Παρασκευή 10:00-13:00 
www.cycladic.gr

«Η ΠΌΛΗ ΤΩΝ ΧΑΜΈΝΩΝ ΡΌΜΠΌΤ», ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ HIPPO

«UNDERWATER»: ΧΌΡΌΘΈΑΤΡΌ ΓΙΑ ΒΡΈΦΗ  
ΣΤΗΝ ΈΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΈΛΣ

«ΗΛΙΑΣ, Ό ΠΡΩΤΌΣ ΓΑΤΌΣ ΧΌΡΈΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΑΤΌΪΣΤΌΡΙΑΣ»

ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΌ ΜΌΥΣΈΙΌ  
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΈΧΝΗΣ
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Το 1ο Διαδραστικό και Εκπαιδευτικό 
Φεστιβάλ στην Ελλάδα για Παιδιά Μη 
Τυπικής Ανάπτυξης και τους Φίλους 
τους διοργανώνεται στις 2 Οκτωβρίου 

2022 από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό PET 
PARTNERS ΟF HELLAS, με οικοδεσπότες και 
πρωταγωνιστές τους αξιαγάπητους σκύλους 
θεραπείας του οργανισμού.
Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί εντός του 
χώρου του Σεράφειου του Δήμου Αθηναίων από 
τις 14.00 το μεσημέρι μέχρι τις 20.00 το βράδυ.
Σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης και 
εξοικείωσης των ατόμων με τους σκύλους 
θεραπείας, αλλά και διάδοσης της σημαντικής 

προσφοράς τους στα παιδιά με αναπτυξιακές 
δυσκολίες, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
PET PARTNERS OF HELLAS προγραμματίζει 
δράσεις για τα παιδιά, τους γονείς και 
τους φίλους τους. Οι δράσεις αυτές είναι 
προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των παιδιών ώστε να τα βοηθήσουν να 
αναπτύξουν κοινωνικές και γνωστικές 
δεξιότητες έχοντας για συντροφιά τους έναν 
τετράποδο φίλο-καθοδηγητή.
Τα παιδιά μπορούν να λάβουν μέρος στις 
επιμέρους δραστηριότητες καλώντας στο 
6936818889, ώστε να δηλωθεί ο ακριβής αριθμός 
των ατόμων.

Διαδραστικό και Εκπαιδευτικό Φεστιβάλ  
με σκύλους θεραπείας 

Μεγάλη γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Είναι γλυκύτατος, ημίαιμο γκριφόν με γκέκα, 
7 μηνών, 15 κιλά, τα πάει καλά με άλλα 
σκυλάκια και γατάκια. Ψάχνει σπίτι και 
όνομα! 

Τηλ.: 6976 687977

O Άλεξ είναι πέντε ετών στειρωμένος, 
πραγματικά γατόφιλος, αγαθός και 
αγαπησιάρης, δεν λερώνει στο σπίτι και δεν 
ζαλίζεται στο αυτοκίνητο. 

Τηλ.: 6973 668765

Η Λίζα είναι η πιο γλυκιά σκυλίτσα του κόσμου. 
Λατρεύει πραγματικά τα παιδιά, είναι ευγενική, 
χαδιάρα και λιχούδο. Είναι εμβολιασμένη και 
με τσιπ. 

Τηλ.: 6973 668765
 

Ένα διήμερο αφιερωμένο στα ζώα και 
όσους αγαπάνε τα ζώα ετοιμάζει ο Δήμος 

Ηρακλείου Αττικής με αφορμή την αντίστοιχη, 
φετινή Παγκόσμια Ημέρα. Το Σαββατοκύριακο 
1 και 2 Οκτωβρίου, από τις 17.00 το απόγευμα, 
στο δημοτικό γήπεδο της οδού Πρασίνου Λόφου 
(σκεπαστό τμήμα Αττικής Οδού), στήνουν μια 
μεγάλη γιορτή αφενός για να προωθήσουν το 
μήνυμα της φροντίδας, του σεβασμού και της 
προστασίας, αφετέρου για να πείσουν ακόμα 
περισσότερους πολίτες να βάλουν ένα ζωάκι στη 
ζωή τους υιοθετώντας κάποιο αδέσποτο, μεταξύ 
άλλων και από το πρόγραμμα υιοθεσίας που με 
επιτυχία εφαρμόζει όλα αυτά τα χρόνια ο Δήμος 
Ηρακλείου Αττικής.

Παράλληλα, στη μεγάλη αυτή γιορτή για τα 
ζώα θα βρίσκονται κτηνίατροι και εκπαιδευτές 
για να δώσουν συμβουλές στους ιδιοκτήτες 
κατοικίδιων, με παράλληλες επιδείξεις 
κυναθλημάτων. Φυσικά, υπάρχει πρόγραμμα 
ειδικό για τα μικρά παιδιά, με παιχνίδια, 
διαγωνισμούς και δώρα. Στο χώρο θα 
λειτουργεί bazaar, τα έσοδα του οποίου θα 
κατευθυνθούν για τις ανάγκες στήριξης των 
φιλοζωικών συλλόγων της περιοχής, ενώ θα 
βραβευτούν και οι δεκάδες εθελοντές που 
καθημερινά συμβάλλουν στο έργο της φροντίδας 
των ζώων. 
4 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Hμέρα των Zώων
Υιοθέτησε ένα αδέσποτο
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