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Γ. Κύρτσος 
Πώς το κομματικό 
κράτος διέλυσε 
τη φοιτητική εστία 
Ζωγράφου 

σελ. 18-21 

Κόσμος 
Ζελένσκι:  
Πώς περιόρισε  
τους ολιγάρχες 

Γ. Κύρτσος 
Η κυβέρνηση 
σε αναζήτηση 
«εχθρών» σε 
Ελλάδα και Ε.Ε. 

σελ. 12-13 σελ. 4-7

Πρωτότυπες 
δράσεις  
για την τρίτη 
ηλικία 

ΊΔΡΥΜΑ Β&Ε 
ΓΟΥΛΑΝΔΡΉ 

σελ. 32 σελ. 36-37 σελ. 17-30

l ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΊ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΤΊΜΉΣΕΩΝ  
ΣΕ ΒΑΣΊΚΑ ΕΊΔΉ
l ΤΟ ΑΥΞΉΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΊΖΕΊ ΤΊΣ 
ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕΊΣ 
l ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ, ΧΑΜΉΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 
ΔΉΜΊΟΥΡΓΟΥΝ ΔΊΕΘΝΕΣ «ΚΊΝΉΜΑ» ΠΑΡΑΊΤΉΣΕΩΝ  

Σελ. 10, 11, 14.

σελ. 24

ΥΓΕΊΑ 

Τομοσύνθεση αντί 
μαστογραφίας: Τα οφέλη

Ή ΑΚΡΊΒΕΊΑ  
ΦΡΕΝΑΡΕΊ  
ΟΊΚΟΝΟΜΊΑ  
& ΑΠΑΣΧΟΛΉΣΉ

σελ. 34-35

11 βιβλία για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας 
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

4-7 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η 
κυβέρνηση αναζητά «εχθρούς» στο 
εσωτερικό και την Ε.Ε.
8-9 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σκοτάδι μπαίνει 
από παντού στην πόλη...
10 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το φαινόμενο 
quitfluncer... εξαπλώνεται
11 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Φρένο «πατά» η 
απασχόληση
12-13 // ΚΟΣΜΟΣ Πώς ο Ζελένσκι 
ξεφορτώθηκε τους ολιγάρχες
14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Καλάθι 50 προϊό-
ντων για ανάχωμα (;) στις ανατιμήσεις
16-17 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Από το λίαρ τζετ 
στην υπηρεσία ασύλου με 10.000 
ευρώ
18-21 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Κομ-
ματικό κράτος εναντίον φοιτητικής 
εστίας
23 // ΑΠΟΨΗ ΑΝΔ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Κ. Μπακογιάννης δεν είναι απλώς 
ένας καλός δήμαρχος
24 // ΥΓΕΙΑ Τομοσύνθεση αντί μα-
στογραφίας: Τα οφέλη
27 // ΥΓΕΙΑ Νέο πρόγραμμα χορή-
γησης θεραπειών σε ογκολογικούς 

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

ασθενείς στο σπίτι

FREE TIME
30 // ATZENTA Τα πολιτιστικά δρώμε-
να της εβδομάδας
31 // ΣΙΝΕΜΑ Τι θα δούμε στις κινημα-
τογραφικές αίθουσες
32 // LIFE Πρωτότυπες δράσεις για 
την τρίτη ηλικία από το Ίδρυμα Β&Ε 
Γουλανδρή
33 // ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Παύλος Κοζαλίδης 
«Το σπίτι των πεταλούδων»
34 // ΘΕΑΤΡΟ «Σοφία». Πώς η Βέμπο 
έγινε φωνή της Ελλάδας
35 // ΚΡΙΤΙΚΗ Είδαμε την παράσταση 
«Τι ζούμε, ρε;» 
36-37 // ΒΙΒΛΙΟ 11 βιβλία για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας
38 // ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαντήσεις σε 
κάθε απορία για την προστασία του 
περιβάλλοντος
39 // ΕΥΕΞΙΑ Τι είναι η κέτωση και 
ποιος είναι ο σωστός ρυθμός απώλει-
ας λίπους;

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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



Mία νέα εποχή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
στην Ελλάδα, έναν νέο τρόπο πληρωμών, 
χωρίς πορτοφόλι, φέρνει η νέα mobile εφαρ-
μογή “payzy by COSMOTE”. Tο νέο app είναι 

μια ολιστική λύση, εντελώς ψηφιακή, για όλους αυτούς 
που θέλουν ευελιξία και απλότητα στην καθημερινότητά 
τους. 
Το payzy by COSMOTE, που παρουσιάστηκε επίσημα στο 
πλαίσιο εκδήλωσης στο Διοικητικό Μέγαρο του Ομίλου 
ΟΤΕ, είναι προϊόν της COSMOTE Payments, θυγατρικής 
του Ομίλου ΟΤΕ, η οποία έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα 
της Ελλάδος ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος. Το payzy 
επιτρέπει στον χρήστη να καλύπτει καθημερινές αγορές 
και λογαριασμούς, κάνοντας παράλληλα συναλλαγές με 
τους δικούς του ανθρώπους, μέσα από το κινητό του εύ-
κολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
«Στον Όμιλο ΟΤΕ προσαρμοζόμαστε συνεχώς στα νέα 
δεδομένα της ψηφιακής εποχής. Σημαντικό κομμάτι της 
στρατηγικής μας είναι να μπαίνουμε σε νέες αγορές και, 
με τη δύναμη της τεχνολογίας, να δίνουμε ολοκληρωμέ-
νες λύσεις στους πελάτες μας. Όραμά μας είναι να μετα-
τρέψουμε τον Όμιλο ΟΤΕ σε έναν digital services provider 
που δεν θα παρέχει μόνο τηλεπικοινωνίες και κορυφαία 
συνδεσιμότητα στον πελάτη, αλλά σύγχρονες λύσεις τε-
χνολογίας. Σε αυτό πλαίσιο κάνουμε το επόμενο μεγάλο 
βήμα, και με το payzy by COSMOTE μπαίνουμε δυναμικά 
στην αγορά των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στις υπη-

payzy 
H νέα ψηφιακή πρόταση της COSMOTE  
για ηλεκτρονικές πληρωμές στο κινητό

Μια ολιστική λύση, εντελώς 
ψηφιακή, πολύ απλή στη 
χρήση, που απευθύνεται σε 
όλους, μέσα από το κινητό για 
όλες τις καθημερινές ανάγκες 
πληρωμών & συναλλαγών

Άμεσα απόκτηση IBAN 
λογαριασμού, έκδοση 
χρεωστικής κάρτας, 
πληρωμές λογαριασμών, 
μεταφορά χρημάτων μέσω 
chat, μοίρασμα εξόδων, 
ανταμοιβή σε χρήματα 

«Το payzy by COSMOTE έρχεται να αλλάξει τον τρόπο 
που ο κόσμος κάνει τις συναλλαγές του. Προσφέρει την 
πιο σύγχρονη, την πιο ψηφιακή, την πιο social και φιλική 
προς το χρήστη εμπειρία στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 
Μια πρωτοποριακή fintech λύση, που σχεδιάστηκε με την 
τεχνογνωσία και την αξιοπιστία που διέπει τις υπηρεσίες 
COSMOTE», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-
λος της COSMOTE Payments, κ. Χρήστος Φουσκούδης.

Ανταμοιβή με ευρώ – Φόρτιση χωρίς προμήθεια
Το payzy by COSMOTE αποτελεί το μοναδικό mobile app 
στην ελληνική αγορά που ανταμείβει με χρήματα τον χρή-
στη, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει όποτε θέλει και 
όπου θέλει. Έτσι ο χρήστης κερδίζει χρήματα, όσο περισ-
σότερο χρησιμοποιεί το payzy.
Το payzy by COSMOTE είναι εξολοκλήρου ψηφιακό και 
απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες καταναλωτές, ανε-
ξάρτητα από τον τηλεπικοινωνιακό τους πάροχο. Ο χρή-
στης μπορεί να τα πληρώνει όλα και όλους από το κινητό 
του, ενώ δεν υπάρχει προμήθεια κατά την φόρτιση του 
ΙΒΑΝ λογαριασμού του. Είναι διαθέσιμο στο Google Play 
και το App Store.

Διαδικασία εγγραφής με απλά βήματα
Η διαδικασία εγγραφής είναι πολύ εύκολη, διαρκεί λίγα 
λεπτά και ο ενδιαφερόμενος θα χρειαστεί το smartphone 
του, το email και τον αριθμό του κινητού του. Κατά τη δι-
άρκεια της εγγραφής χρειάζεται να έχει την ταυτότητά ή 
το διαβατήριό του, ενώ η διαδικασία μπορεί να απαιτήσει 
και μία βιντεοκλήση με εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της 
COSMOTE Payments.

Απεριόριστα data για 1 μήνα με κάθε νέα εγγραφή 
Οι συνδρομητές κινητής COSMOTE, με κάθε νέα εγγραφή 
στο payzy by COSMOTE, κερδίζουν απεριόριστα data για 
1μήνα. 

ρεσίες πληρωμών μέσω κινητού», δήλωσε ο Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης 
Τσαμάζ.

Τι είναι το payzy by COSMOTE και τι προσφέρει
To payzy by COSMOTE είναι μια πρωτοποριακή λύση για 
όλες τις καθημερινές πληρωμές και συναλλαγές. Μέσω 
εφαρμογής στο κινητό (iOS & Android), ο χρήστης μπορεί 
να αποκτήσει έναν ελληνικό IBAN λογαριασμό, να εκδώ-
σει χρεωστική VISA κάρτα (ψηφιακή ή/και φυσική) και 
να κάνει όλες τις αγορές του σε φυσικά και ηλεκτρονικά 
καταστήματα. Χωρίς κόπο και με ασφάλεια. Επίσης, με το 
payzy μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς στη στιγμή.
Εκτός από αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά, το payzy by 
COSMOTE περιλαμβάνει και καινοτόμες λειτουργικότητες 
που δεν έχουν καμία χρέωση, όπως η δυνατότητα του 
χρήστη να ανταλλάσσει χρήματα με τους φίλους του μέσω 
chat, άμεσα, μέσω του Chat & Pay. Το Chat & Pay συν-
δυάζει την επικοινωνία με την ανταλλαγή χρημάτων. Για 
παράδειγμα, ένας χρήστης πηγαίνει στο σπίτι ενός φίλου 
του να παρακολουθήσουν έναν αγώνα. Στη διαδρομή στα-
ματάει στο περίπτερο να αγοράσει αναψυκτικά και σνακ 
που του ζήτησε ο φίλος του, επειδή θα μαζευτούν πολλοί. 
Τα χρήματα, όμως, του χρήστη δεν είναι αρκετά και έτσι 
ζητάει από τον φίλο του να του στείλει χρήματα μέσω Chat 
& Pay.
Μια ακόμα δυνατότητα του payzy είναι το Split It, όπου μπο-
ρεί κανείς να μοιράζεται κοινά έξοδα με τους δικούς του 
ανθρώπους. Το Split It μπορεί να έχει πολλές και διαφο-
ρετικές εφαρμογές στην καθημερινότητά. Για παράδειγμα 
μπορεί ο χρήστης να μοιράζεται τα έξοδα με τους φίλους 
του ή την οικογένειά του στο φαγητό, στο σινεμά, σε ένα 
ταξίδι ή ακόμα και τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας. Και 
όλα αυτά μέσα από το κινητό, σε μια μόνο εφαρμογή. Ένα 
έξοδο μπορεί να μοιραστεί ισομερώς ή με ακριβές ποσό 
ανά άτομο. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς υπολογισμούς.



Ο 
υπουργός Μετανάστευσης και Α-
σύλου κ. Μηταράκης έκανε μία 
μεγάλη πολιτική και επικοινω-
νιακή γκάφα και, αντί να ζητήσει 
συγγνώμη, προσπάθησε να την 
καλύψει, αναζητώντας «εχθρούς» 

στο εσωτερικό και την Ε.Ε.
 
Λάθος βίντεο
Στην προσπάθειά του να προβάλει τις ευθύνες των 
τουρκικών αρχών για την προώθηση προσφύγων 
και μεταναστών στα ελληνικά νησιά, ο κ. Μηταρά-
κης χρησιμοποίησε το… λάθος βίντεο. 
Παρουσίασε ένα πρόσφατο υποτίθεται ντοκουμέντο 
το οποίο στη συνέχεια αποδείχθηκε του 2019. Εμ-
φάνιζε Τούρκους λιμενικούς να προωθούν προς τα 
ελληνικά νησιά βάρκες με πρόσφυγες και μετανά-
στες. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η δημοσιογραφική έ-
ρευνα έδειξε ότι οι Τούρκοι λιμενικοί επαναπροω-
θούσαν προς τα τουρκικά παράλια τις βάρκες με τους 
πρόσφυγες και τους μετανάστες, εμποδίζοντας 
το πέρασμα στα ελληνικά νησιά, σε εφαρ-
μογή της συνεννόησης με την Ε.Ε. 
Ήταν μία από τις λίγες περιπτώσεις 
που η Τουρκία ήταν συνεπής στις 
ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, 
αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον κ. 
Μηταράκη να αξιοποιήσει το 
βίντεο διαστρεβλώνοντας το 
περιεχόμενό του, σε μια 
πρόχειρη προσπάθεια να 
επιχειρηματολογήσει σε 
βάρος της Τουρκίας. 
Ο Μηταράκης έπεσε 
θύμα των επικοινωνια-
κών υπερβολών που χα-
ρακτηρίζουν τους πε-
ρισσότερους υπουργούς 
της κυβέρνησης. Στα 
πλαίσια ενός στρεβλού 
πολιτικού μάρκετινγκ 
δίνουν προτεραιότητα 
στην επικοινωνία έναντι 
της ουσίας. Το γεγονός ότι 
80%-90% των ισχυρών πα-
νελλαδικών ΜΜΕ στηρίζουν 
την κυβέρνηση κάνει ακόμα πιο 
πρόχειρη την προσέγγιση των υ-
πουργών εφόσον λειτουργούν σε 
ένα μιντιακό περιβάλλον που τους χα-
ρίζεται.
 
Προκλητική δικαιολογία
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου προσπά-
θησε, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, να καλύψει 
την εντυπωσιακή του γκάφα που έχει και διεθνοπο-
λιτικές διαστάσεις με προκλητικές δικαιολογίες. 
Αναφέρθηκε σε ένα υποτιθέμενο εσωτερικό μέτωπο 
με εσωτερικούς εχθρούς της πατρίδας οι οποίοι θέ-
λουν να ανοίξουν τα σύνορα σε τεράστιο αριθμό 
προσφύγων και μεταναστών προερχόμενων από την 
Τουρκία. Υποστήριξε επίσης ότι η ελληνική κυβέρ-

Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ  
ΑΝΑΖΗΤΑ «ΈΧΘΡΟΥΣ» 

ΣΤΟ ΈΣΩΤΈΡΙΚΟ  
ΚΑΙ ΤΗΝ Έ.Έ.

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ  
 ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η πολιτική πίεση  
που δέχεται ενισχύει  
την εσωστρέφεια

Ο Μητσοτάκης «εμπρός στον 
δρόμο που χάραξε ο Όρμπαν», 
ο οποίος ξεκίνησε κι αυτός σαν… 
φιλελεύθερος

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

νηση αντιμετωπίζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
τους εχθρούς της ευρωπαϊκής Αριστεράς.
Το προσφυγικό-μεταναστευτικό βρίσκεται ξανά 
στην επικαιρότητα, όχι τόσο εξαιτίας όσων συμβαί-
νουν στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, όσο εξαιτίας των 
εκατομμυρίων Ουκρανών προσφύγων που αναζη-
τούν καταφύγιο σε ευρωπαϊκές χώρες. 
Υπολογίζεται ότι ο αριθμός τους πλησιάζει τα 
2.000.000 στην Πολωνία, γεγονός που έχει οδη-
γήσει σε μεγάλη αλλαγή πολιτικής. Από εκεί που η 
Συντηρητική κυβέρνηση της Πολωνίας δήλωνε ότι 
δεν επρόκειτο να δεχθεί ούτε έναν πρόσφυγα στα 
εδάφη της, τώρα στηρίζει τις προσπάθειες της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας της Πολωνίας 
που δέχονται τους πρόσφυγες από την Ουκρανία με 
τις καλύτερες διαθέσεις. 
Η αλλαγή του κλίματος στο προσφυγικό εξαιτίας 
της Ουκρανίας επιβάλλει και την ευρύτερη μεταρ-
ρύθμιση της πολιτικής της Ε.Ε. στο προσφυγικό και 
στο μεταναστευτικό. Είναι βέβαια πιο εύκολη η εκ-
δήλωση της αλληλεγγύης σε πρόσφυγες που προέρ-

χονται από ευρωπαϊκές χώρες απ’ ό,τι για παρά-
δειγμα σε πρόσφυγες που προέρχονται από 

το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία ή τη Σο-
μαλία. 

Η δύσκολη αναζήτηση της νέας πο-
λιτικής βρίσκεται σε εξέλιξη και 

κανείς δεν δίνει το δικαίωμα 
στον κ. Μηταράκη να αναφέ-

ρεται σε εσωτερικούς ή ευ-
ρωπαϊκούς εχθρούς της 
Ελλάδας. 
Θα πρέπει επίσης να γνω-
ρίζει ότι στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υπάρχει 
μια ευρύτερη πλειοψη-
φία Φιλελευθέρων, Σο-
σιαλιστών, Πρασίνων 
και Αριστερών που θε-
ωρούν λάθος την πολι-
τική που εφαρμόζουν η 
Ε.Ε. και η Ελλάδα ένα-

ντι των προσφύγων και 
των μεταναστών στην ευ-

ρύτερη περιοχή μας. 
Οι απαράδεκτες δικαιολο-

γίες του κ. Μηταράκη δεν θα 
είχαν τόση σημασία αν ήταν μία 

προσωπική υπόθεση. Δυστυχώς, 
όμως, εκφράζουν μία αντίληψη που 

τείνει να επικρατήσει στην κυβέρ-
νηση με ευθύνη του πρωθυπουργού κ. 

Μητσοτάκη. 
Κάθε φορά που δεν υπάρχει σοβαρή δικαιολο-

γία για τις κυβερνητικές επιλογές –ούτε διάθεση δι-
ορθωτικών παρεμβάσεων– αναπτύσσονται θεωρίες 
συνωμοσίας, υπονόμευσης ή εξωτερικών παρεμβά-
σεων. 
Ο Μητσοτάκης φαίνεται να ακολουθεί τη δοκιμα-
σμένη μέθοδο Όρμπαν, παρά το γεγονός ότι στο ξε-
κίνημα της πρωθυπουργικής του πορείας δήλωνε 
ευρωπαϊστής και φιλελεύθερος και καταδίκαζε με 
σκληρά λόγια την πολιτική Όρμπαν.
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«Πόλεμος» στα ΜΜΕ
Η κρίση εσωστρέφειας που χαρακτηρίζει την κυ-
βέρνηση ξεκίνησε με έναν «πόλεμο» στα ξένα 
ΜΜΕ, στους δημοσιογράφους που έκαναν τα αρνη-
τικά για την κυβέρνηση ρεπορτάζ και φυσικά στους 
Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα, τη ΜΚΟ που ειδικεύεται 
στην αξιολόγηση της πολιτικής των κυβερνήσεων 
σε ό,τι αφορά την ελευθερία των ΜΜΕ. 
Τα ρεπορτάζ των πιο έγκυρων διεθνών ΜΜΕ ήταν 
«λάθος» ή «άστοχα», αρκετοί από τους δημοσιογρά-
φους τους ήταν –στην αντίληψη του Μαξίμου– ε-
νταγμένοι σε αντικυβερνητικά σχέδια και οι Ρε-
πόρτερ Χωρίς Σύνορα δεν ήξεραν τη δουλειά τους. 
«Αετοί» μάλιστα της έγκυρης ενημέρωσης, όπως ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Οικονόμου, δήλωσαν 
δημόσια ότι ανυπομονούν να θέσουν στους Ρεπόρ-
τερ Χωρίς Σύνορα ζήτημα εγκυρότητας των αναλύ-
σεων και της αξιολόγησής τους. 
Η τελευταία ετήσια έκθεση των Ρεπόρτερ Χωρίς 
Σύνορα τοποθετεί την Ελλάδα σε ζητήματα ελευ-
θερίας των ΜΜΕ στην 104η θέση επί συνόλου 180 
χωρών. Καταγράφει δραστικό περιορισμό της ελευ-
θερίας των ΜΜΕ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, 
με αποτέλεσμα να έχει τη χειρότερη αξιολόγηση 
στην Ε.Ε. των «27». Μέχρι το 2021, χειρότερη ήταν 
η Βουλγαρία λόγω του συστήματος Μπορίσοφ, ενώ 
η Ουγγαρία του Όρμπαν και κυρίως η Πολωνία του 
Κατσίνσκι αξιολογούνται πολύ καλύτερα από τους 
Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα σε ό,τι αφορά την ελευθε-
ρία των ΜΜΕ, σε σχέση με την Ελλάδα. 
Οι κυβερνητικοί παράγοντες καταναλώνουν ά-
φθονο χρόνο σε θεωρίες συνωμοσίας και σε αναζή-
τηση εσωτερικών και ευρωπαϊκών εχθρών. Αν διά-
βαζαν προσεκτικά την ετήσια έκθεση των Ρεπόρ-
τερ Χωρίς Σύνορα, θα καταλάβαιναν γιατί η Ελλάδα 
έπεσε τόσο στην κατάταξη των χωρών σε ό,τι αφορά 
την ελευθερία των ΜΜΕ και ποια διορθωτικά μέτρα 
θα μπορούσαν να της εξασφαλίσουν μια καλύτερη 
συγκριτική θέση. 
Πρώτον, εξαιρετικά αρνητική για την ελευθερία των 
ΜΜΕ ήταν η δολοφονία του αστυνομικού συντάκτη 
Καραϊβάζ, με τους δράστες να παραμένουν άγνω-
στοι και φυσικά ατιμώρητοι. 
Η Ελλάδα έχει τη θλιβερή διάκριση να είναι η μόνη 
χώρα της Ε.Ε. στην οποία δολοφονήθηκε δημοσιο-
γράφος, χωρίς να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι έ-
νοχοι. 
Πρόκειται για ζήτημα τεράστιας σημασίας, εφόσον 
η ασφάλεια προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό την ε-
λευθερία των δημοσιογράφων στην άσκηση του λει-
τουργήματός τους.
Δεύτερον, ο νόμος που ψηφίστηκε με αφορμή την 
πανδημία και προβλέπει μεγάλες ποινές φυλάκι-
σης, σε περίπτωση διάδοσης ψευδών ειδήσεων, α-
ντιμετωπίζεται διεθνώς σαν αντιδημοκρατικός και 
κατά της ελευθερίας των ΜΜΕ. 
Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει παραδεχθεί σε συνέ-
ντευξή του στις ΗΠΑ ότι ο νόμος αυτός δεν έλυσε 
τελικά προβλήματα. Αν καταργηθεί, είναι βέβαιο 
ότι θα βελτιωθεί η διεθνής κατάταξη της Ελλάδας 
σε ό,τι αφορά την ελευθερία των ΜΜΕ.
Τρίτον, η κυβέρνηση πληρώνει ακριβά, σε ό,τι 
αφορά την αξιολόγησή της, την οργάνωση διαφημι-

στικών και επικοινωνιακών αποκλεισμών. Οι απο-
κλεισμοί «αντίπαλων» ΜΜΕ από τα διαφημιστικά 
κονδύλια που επηρεάζονται από το κράτος και τον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα της οικονομίας αποκτούν 
τεράστια σημασία στην Ελλάδα εξαιτίας της κακής 
κατάστασης της οικονομίας, της διαφημιστικής α-
γοράς και των ΜΜΕ στη διάρκεια των τελευταίων 
13 ετών. Με την εξάρτηση από το δημόσιο χρήμα να 
έχει αυξηθεί εξαιτίας της οικονομικής καχεξίας των 
περισσότερων ΜΜΕ, ο ρόλος της κυβέρνησης αξιο-
λογείται ιδιαίτερα αυστηρά. 
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και οι συνεργά-
τες του, αντί να χαράξουν διορθωτική πορεία σε 
ένα καλώς εννοούμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο, συνε-
χίζουν να κάνουν τα ίδια λάθη καταγγέλλοντας δι-
εθνή ΜΜΕ, δημοσιογράφους και Ρεπόρτερ Χωρίς 
Σύνορα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως έχει θεσμοθετη-
μένη συνεργασία με τους Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα, 
με απόφαση του Προεδρείου στο οποίο συμμετέ-
χουν όλες οι πολιτικές ομάδες, και αποκλείεται να 
αλλάξει στάση εξαιτίας των θεωριών Μητσοτάκη ή 
Οικονόμου. Σε κάθε έκθεση για την πολιτική κατά-
σταση σε συγκεκριμένες χώρες και τη σχέση τους 
με την Ε.Ε., περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση της 
ελευθερίας των ΜΜΕ από τους Ρεπόρτερ Χωρίς 
Σύνορα. 
Έτσι, στην έκθεση για την κακή ευρωπαϊκή πορεία 
της Τουρκίας, επισημαίνεται ότι η χώρα έχει, σύμ-
φωνα με την αξιολόγηση των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύ-
νορα, την 140ή θέση στο θέμα της ελευθερίας των 
ΜΜΕ επί συνόλου 180. Στο ψήφισμα που ενέκρινε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με πρωτοβουλία δική 

Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ 
των αδίστακτων της ΝΔ που 
στηρίζουν Μητσοτάκη και 
των αξιοπρεπών που κρατάνε 
αποστάσεις ασφαλείας

Οι συστηματικές επιθέσεις 
της κυβέρνησης εναντίον 
των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα 
απορρίπτονται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο



μου και του Renew Europe, υπέρ των δημοσιογρά-
φων που διώκονται από τη χούντα της Μιανμάρ, α-
ναφέρεται ότι η χώρα έχει την 176η θέση επί συνό-
λου 180 σε ζητήματα ελευθερίας των ΜΜΕ, βάσει 
της αξιολόγησης των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα. 
Το κωμικοτραγικό είναι ότι οι ευρωβουλευτές της 
ΝΔ στηρίζουν με την ψήφο τους εκθέσεις και ψηφί-
σματα που περιέχουν αξιολογήσεις της ελευθερίας 
των ΜΜΕ σε συγκεκριμένες χώρες, από τους Ρε-
πόρτερ Χωρίς Σύνορα. Η θέση τους είναι αντίθετη 

από αυτήν που υποστηρίζουν Μητσοτάκης και Μα-
ξίμου, ότι δήθεν η αρνητική αξιολόγηση της Ελλά-
δας οφείλεται στην έλλειψη σωστών κριτηρίων και 
αναλυτικών δυνατοτήτων από τους Ρεπόρτερ Χωρίς 
Σύνορα.
 
Όργιο με Ανδρουλάκη
Η εσωστρέφεια της κυβέρνησης και η αναζήτηση 
εσωτερικών και ευρωπαϊκών εχθρών πήραν μεγα-
λύτερες διαστάσεις μετά την αποκάλυψη της προ-
σπάθειας παγίδευσης του ευρωβουλευτή Νίκου 
Ανδρουλάκη και της παρακολούθησής του από την 
ΕΥΠ, δήθεν για λόγους εθνικής ασφάλειας. 
Όπως ήταν φυσικό, εντάθηκε η ευρωπαϊκή κριτική 
στον Μητσοτάκη και στις μεθόδους του, ιδιαίτερα 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα πιο έγκυρα 
ευρωπαϊκά ΜΜΕ. 
Η κυβερνητική γραμμή, όπως παρουσιάστηκε στην 
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την 
ευρωβουλευτή Ασημακοπούλου, ήταν ότι η κριτική 
στον Μητσοτάκη βασίζεται σε μυθεύματα και έχει 
στόχο την πολιτική αποσταθεροποίηση. 
Αυτού του είδους η επιχειρηματολογία δεν βρίσκει 
βέβαια ανταπόκριση στη μεγάλη πλειονότητα των 
ευρωβουλευτών, αναδεικνύει όμως την αντιευρω-

παϊκή εσωστρέφεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο επικεφαλής της ευρω-
ομάδας της ΝΔ, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, κρατάει α-
ποστάσεις ασφαλείας από αυτή την επιχειρηματο-
λογία ακολουθώντας τη γραμμή Κώστα Καραμανλή, 
σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται διαφάνεια και 
κάθαρση σε ό,τι αφορά την παράνομη παρακολού-
θηση Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ. 
Το Μαξίμου προώθησε διάφορες θεωρίες συνωμο-
σίας σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τα αδικαι-
ολόγητα. Διέρρευσαν σε φιλικά ΜΜΕ την «είδηση» 
ότι την παρακολούθηση Ανδρουλάκη, ο οποίος 
είναι ισχυρός παράγοντας στην Επιτροπή Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
ζήτησαν οι κυβερνήσεις της Αρμενίας και της Ου-
κρανίας. Οι πρέσβεις των χωρών αυτών έσπευσαν 
να διαψεύσουν τα «φυτευτά» σε φιλοκυβερνητικά 
ΜΜΕ δημοσιεύματα. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση 
επιχείρησε μία ρελάνς αποπροσανατολισμού με 
την αδερφή του πρωθυπουργού, κ. Μπακογιάννη, 
να υποστηρίζει ότι οι δικαιολογημένες διαμαρτυ-
ρίες για την παρακρατική παρακολούθηση του ευ-
ρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη, κατά την περίοδο 
που διεκδικούσε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, μπορεί 
να ευνοήσουν σχέδια αποσταθεροποίησης της Ελ-
λάδας από τον Πούτιν ή τον Ερντογάν. 
Είναι τέτοιος ο ζήλος του Μαξίμου στην προώθηση 
των θεωριών συνωμοσίας προκειμένου να «κουκου-
λωθεί» το σκάνδαλο των υποκλοπών ώστε έχει ε-
πέλθει εσωτερικός διχασμός στη ΝΔ. Οι πιο αδί-
στακτοι ακολουθούν τη γραμμή Μητσοτάκη προσ-
δοκώντας πολιτικά οφέλη, ενώ οι πιο αξιοπρεπείς 
κρατάνε αποστάσεις από αυτές τις πρακτικές και 
την επιχειρηματολογία και γι’ αυτό αντιμετωπίζο-
νται σαν «ύποπτοι» από το Μαξίμου. 
Με την κατάθεσή του στην επιτροπή PEGA του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, 
Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε τις πολιτικές διαστά-
σεις της παρακολούθησής του και ανέδειξε τις κυ-
βερνητικές ευθύνες. Κάλεσε μάλιστα την επιτροπή 
PEGA να ζητήσει να καταθέσουν σε αυτήν όσοι α-
πέφυγαν να καταθέσουν στην ελεγχόμενη από την 
κυβερνητική πλειοψηφία εξεταστική επιτροπή, συ-
μπεριλαμβανομένου του κ. Μητσοτάκη. 
Βρέθηκε όμως ένας Ισπανός ευρωβουλευτής του 
Λαϊκού Κόμματος, προφανώς σταλμένος από το Ευ-
ρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), να αμφισβητήσει τον 
πατριωτισμό του κ. Ανδρουλάκη και να υποστηρί-
ξει ότι με την κριτική που κάνει στην κυβέρνηση 
μπορεί να βλάπτει την πατρίδα του. Ο συγκεκρι-
μένος ευρωβουλευτής έχει κυβερνητικό παρελθόν 
με παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και 

Η κυβέρνηση προσπαθεί να 
«κουκουλώσει» το σκάνδαλο 
παρακολούθησης Ανδρουλάκη 
με θεωρίες συνωμοσίας και 
αποσταθεροποίησης
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Με το πέρασμα του χρόνου 
ενισχύεται η αντιευρωπαϊκή 
εσωστρέφεια της κυβέρνησης



γι’ αυτό ίσως κρίθηκε κατάλληλος από το ΕΛΚ να 
στηρίξει την πολιτική Μητσοτάκη στο θέμα. Έλαβε 
όμως σκληρή απάντηση από τον κ. Ανδρουλάκη, ο 
οποίος του υπενθύμισε ότι την επιχειρηματολογία 
περί εθνικής υπονόμευσης χρησιμοποιούν οι δι-
κτατορίες της Νικαράγουας και της Βενεζουέλας, 
την πολιτική των οποίων καταγγέλλει συστηματικά 
το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας. 
Και η διαγραφή μου από τη ΝΔ στις αρχές του 2022 
έγινε με το σκεπτικό ότι δυσφήμισα τη χώρα στο ε-
ξωτερικό με την κριτική που έκανα στον Μητσο-
τάκη για θέματα όπως ο περιορισμός της ελευθε-
ρίας των ΜΜΕ, το «κουκούλωμα» του σκανδάλου 
της Novartis και η αβάσιμη δίωξη σε βάρος Του-
λουπάκη, Βαξεβάνη και Παπαδάκου. 
Στην αντίληψη Μητσοτάκη και Μαξίμου η δυσφή-
μιση δεν προέρχεται από την απαράδεκτη, σε συ-
γκεκριμένα θέματα, πολιτική τους αλλά από την 
κριτική που ασκείται σε αυτήν. 
Ειδικά για το θέμα της ελευθερίας των ΜΜΕ οι εξε-
λίξεις με δικαίωσαν πλήρως, αν κρίνουμε κι από την 
ετήσια έκθεση των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα και όσα 
ακολούθησαν. 
Οι διώξεις σε βάρος Τουλουπάκη, Βαξεβάνη και 

Παπαδάκου κατέρρευσαν σε δικαστικό επίπεδο δι-
καιώνοντας και αυτή τη θέση μου.
Όσο για το «κουκούλωμα» του σκανδάλου της 
Novartis, συνεχίζεται εφόσον η ελβετική πολυε-
θνική κατέβαλε πρόστιμο εκατοντάδων εκατομ-
μυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ για όσα απαράδεκτα 
έκανε στην Ελλάδα, ενώ δεν έχει υποστεί καμία α-
πολύτως συνέπεια στη χώρα μας. 
Όσο μεγαλώνει η πολιτική πίεση που δέχεται η κυ-
βέρνηση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τόσο μεγα-
λώνει και ο πειρασμός για τον κ. Μητσοτάκη και τους 

συνεργάτες του να αναζητούν εσωτερικούς ή ευρω-
παϊκούς εχθρούς και να καταφεύγουν σε θεωρίες συ-
νωμοσίας ή υπονόμευσης που συνήθως χρησιμοποι-
ούν αυταρχικά ή και ολοκληρωτικά καθεστώτα. 
Πρόκειται για μία ανησυχητική αντιδημοκρατική, 
αντιευρωπαϊκή στροφή με ευθύνη ενός πολιτικού 
ηγέτη ο οποίος αύξησε το πολιτικό του κεφάλαιο 
αυτοπροβαλλόμενος σαν φιλελεύθερος και ευρω-
παϊστής. 
Η ιστορία διδάσκει ότι ο πολιτικός καιροσκοπισμός 
και η δίψα για εξουσία μπορούν να οδηγήσουν σε 
τέτοιες μεταμορφώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
Όρμπαν κέρδισε την πρώτη του τετραετία στην πρω-
θυπουργία σαν φιλελεύθερος μεταρρυθμιστής που 
ξεπήδησε μέσα από τις τάξεις του νεολαιίστικου 
κινήματος κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος. 
Όταν διαπίστωσε ότι η φιλελεύθερη επιλογή του 
δεν τον εξυπηρετούσε πλέον πολιτικά έκανε επιθε-
τική στροφή στον εθνικολαϊκισμό, στη βάση του ο-
ποίου εξασφάλισε άλλες τέσσερις, συνεχείς αυτή τη 
φορά, πρωθυπουργικές τετραετίες. 
Κατά την άποψή μου, ο κ. Μητσοτάκης κινείται «ε-
μπρός στον δρόμο που χάραξε ο Όρμπαν», αλλά δεν 
προβλέπω ανάλογη εκλογική επιτυχία.

Ο Μηταράκης, αντί να 
δικαιολογηθεί για την γκάφα 
του, ψάχνει «εχθρούς» στην 
Ελλάδα και στην Ε.Ε.
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Μ
προστά σε σο-
βαρές αλλα-
γές βρίσκεται 
η καθημερι-
νότητα της ελ-
ληνικής κοι-

νωνίας ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας 
εκστρατείας για μείωση των καταναλώ-
σεων ενέργειας, στο πλαίσιο της αντι-
μετώπισης των συνεπειών του πολέμου 
που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία.
«Η κοινωνία περνάει δύσκολα, έχει με-

γάλη αβεβαιότητα για τον χειμώνα που 
έρχεται», είπε ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινο-
βουλευτική ομάδα της ΝΔ για τα 48 χρό-
νια από την ίδρυση του κόμματος, που 
γιορτάστηκαν στις 4 Οκτωβρίου.
Την ίδια ώρα που μιλούσε ο πρωθυ-

πουργός, η Αθήνα είχε «γεμίσει» φήμες 
ότι ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Άδωνις Γεωργιάδης είχε αποδε-
χτεί την πρόταση για τον περιορισμό της 
λειτουργίας της αγοράς κατά 2 ώρες ημε-
ρησίως με σκοπό την εξοικονόμηση ε-
νέργειας, την οποία έχει θέσει ως στόχο 

η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τον Οκτώβριο αναμένεται να ανακοινω-
θούν κίνητρα και αντικίνητρα για την ε-
ξοικονόμηση ενέργειας, είχε προαναγ-
γείλει ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της 
86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 
στις 10 Σεπτεμβρίου.
Δύο βδομάδες αργότερα, ο υπουργός Ε-
νέργειας, Κώστας Σκρέκας, είπε πιο συ-
γκεκριμένα ότι εφόσον το νοικοκυριό 
πετυχαίνει μια μέση ημερήσια εξοικο-
νόμηση της τάξης του 15% στην κατανά-
λωση ενέργειας, μπορεί στον εκκαθα-

Ανέτοιμη για αποφάσεις για το ωράριο 
των καταστημάτων η ελληνική κοινωνία

ΣΚΟΤΆΔΙ ΜΠΆΙΝΕΙ ΆΠΟ ΠΆΝΤΟΎ  
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ...

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Επιπλέον κίνητρα για να κλείσουν 
δύο ώρες νωρίτερα ζητούν οι εμπορικοί 
σύλλογοι
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ριστικό που έρχεται να βλέπει μια επι-
πλέον επιδότηση, που θα βοηθάει ακόμα 
περισσότερο να έχει χαμηλότερο λογα-
ριασμό ρεύματος.
Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση για 
το ενδεχόμενο διακοπών στην παροχή η-
λεκτρικού ρεύματος, είχε περιοριστεί να 
πει ότι η κυβέρνηση έκανε ό,τι είναι δυ-
νατό για να αποφευχθεί.
Η ανταπόκριση της αγοράς ήλθε δέκα η-
μέρες αργότερα, αλλά είχε προϋποθέσεις 
που μάλλον αιφνιδίασαν την κυβέρνηση.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του 
λιανεμπορίου, υπολογίζεται ότι το μέτρο 
θα επέφερε μείωση κατά 50% της κατανά-
λωσης ενέργειας για αυτές τις ώρες ή 5%-
7,5% του συνολικού ημερήσιου κόστους.
«Θα ζητήσουμε από τις εμπορικές ε-
πιχειρήσεις να λειτουργούν λιγότερες 
ώρες, αλλά να καλύψουν τις ίδιες υπο-
χρεώσεις», είπε ο πρόεδρος του Εμπορι-
κού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφού-
νης, ο οποίος συγκαταλέγεται στους υπο-
στηρικτές της μείωσης του ωραρίου.

Τα κίνητρα για μείωση 
της λειτουργίας
Πρακτικά, δηλαδή, ο κλάδος ζητά επι-
χορηγήσεις για ένα θέμα το οποίο θα ε-
νισχύσει την οικονομική του κατάσταση 
κατά 5%-7,5%.
Παράλληλα, όμως, αποκάλυψε την αδυ-
ναμία του συνδικαλισμού να επιβάλλει 
την άποψή του στα μέλη του συλλόγου, 
μιας και ζήτησε «να μην αφεθεί το μέτρο 
στην εθελοντική εφαρμογή του, καθώς 
κάτι τέτοιο ίσως δημιουργήσει συνθήκες 
αθέμιτου ανταγωνισμού».
Την άποψη αυτή συμμερίζεται και η κυ-
βέρνηση, όπου θεωρούν ότι ενδεχομέ-
νως θα προκαλέσει συνθήκες μη υγιούς 
ανταγωνισμού.
Μια θέση, δηλαδή, την οποία δεν απο-
κλείουν ως λύση και οι δύο πλευρές, βρί-
σκει και τους δύο σύμφωνους ότι θα δη-
μιουργούσε προβλήματα.
Συγχρόνως, όμως, η κυβέρνηση παίρ-
νει τη φιλελεύθερη οπτική σε ό,τι αφορά 
τις αποφάσεις των ίδιων των εμπορικών 
συλλόγων, λέγοντας ότι «αν κάποιος ε-
μπορικός σύλλογος θέλει να εφαρμό-
σει για τα μέλη του διαφορετικό ωράριο, 
αυτό δεν αφορά το κράτος και ούτε μπο-
ρούν να επιβληθούν ποινές σε κάποιον 
που θα λειτουργήσει με το εθνικό ωρά-
ριο». Και καταλήγει καθιστώντας σαφές 
ότι δεν προτίθεται να παρέμβει: «Αποτε-
λεί μια μεταξύ τους συμφωνία επί εθελο-
ντικής βάσεως. Για το κράτος το ωράριο 
είναι αυτό που ορίζουμε και είναι αυτό 
που ισχύει».
Σύμφωνα με διαρροές από τον ΣΥΡΙΖΑ, 
όμως, η σύμπτωση θέσεων της κυβέρνη-

σης με τον εμπορικό κόσμο για τη μείωση 
των ωρών λειτουργίας δεν αφορούσε την 
κυβέρνηση συνολικά αλλά τον υπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γε-
ωργιάδη, τον οποίο «άδειασε» το Μέ-
γαρο Μαξίμου, χαρακτηρίζοντας το θέμα 
στο οποίο επετεύχθη η σύμπτωση «και 
αντισυνταγματικό και κατά των αρχών 
ανταγωνισμού». Θέση υπέρ ή κατά της 
μείωσης δεν εξέφρασε η αξιωματική α-
ντιπολίτευση.
Λίγη ώρα αργότερα, ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης απέδιδε τη συζήτηση σε πρωτοβου-
λία που ανέλαβαν «διάφοροι εμπορικοί 
σύλλογοι» και εξέφραζε την άποψη ότι 
η εφαρμογή του μέτρου «θα είχε δυσμε-
νείς επιπτώσεις και στην αγορά εργασίας 
και στον τζίρο των καταστημάτων», διαπί-
στωση που βρίσκει σύμφωνο το ΠΑΣΟΚ, 
το οποίο θεωρεί ότι «η μείωση των ωρών 
λειτουργίας θα ωφελήσει κυρίως τα με-
γάλα καταστήματα», προεξοφλώντας ότι 
οι ίδιοι οι εμπορικοί σύλλογοι δεν παίρ-
νουν υπόψη το συμφέρον των μελών 
τους όταν προτείνουν τη μείωση.
Κοινώς, δηλαδή, θα ήταν μια πρωτοβου-
λία η οποία θα έφερνε μείωση στην κα-
τανάλωση αλλά θα επηρέαζε την αγορά 
εργασίας, άρα θα είχε απολύσεις, όπως 
διέρρεαν κύκλοι της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης επικαλούμενοι και τη δήλωση 
Καφούνη, ο οποίος είχε καλέσει την κυ-
βέρνηση «να αποζημιώσει τους εργαζό-
μενους, για το 2ωρο».

Τα αντικρουόμενα συμφέροντα 
στην αγορά
Το άλλο θέμα το οποίο μέχρι στιγμής 
είναι άλυτο είναι τα διαφορετικά συμφέ-
ροντα που έχει το ελληνικό εμπόριο με 
τις διεθνείς αλυσίδες.
«Εμείς συμμορφωνόμαστε με τις επιτα-
γές της κυβέρνησης που θέλει μείωση 

15% στην κατανάλωση του ρεύματος και 
το κάνουμε πράξη. Μόνο που το ίδιο 
πρέπει να πράξουν και οι πολυεθνικές», 
είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλό-
γου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππί-
δης, προειδοποιώντας ότι «αν αυτό δε 
συμβεί από τα καταστήματα των μεγάλων 
εμπορικών κέντρων, τότε θα περάσουμε 
άμεσα στην αντεπίθεση», χωρίς να διευ-
κρινίζει τι περισσότερο θα κάνει από όσα 
έκανε μέχρι τώρα, που ξένες αλυσίδες α-
νοίγουν και την Κυριακή.
Πάντως, πρόκειται για ένα θέμα στο 
οποίο η κυβέρνηση δεν έδειξε ότι προτί-
θεται να παρέμβει, όπως προκύπτει από 
την προσέγγιση, κάνοντας λόγο για «εθε-
λοντική βάση» στις συμφωνίες των επι-
μέρους συλλόγων για μείωση των ωρών 
λειτουργίας, εφόσον δεν παραβιάζουν το 
γενικό θεσμοθετημένο ωράριο.
Για αυτό και ο κ. Καφούνης ζήτησε την 
εφαρμογή του μέτρου με νομοθετική 
πράξη, ουσιαστικά δηλαδή επιβολή 
ενός ωραρίου λειτουργίας της αγοράς, το 
οποίο θα εφαρμοστεί διά νόμου.
Πρακτικά, οι εμπλεκόμενοι στη λειτουρ-
γία της αγοράς συνολικά έχουν τόσο α-
ντικρουόμενα συμφέροντα και είναι 
τόσο καχύποπτοι εκατέρωθεν, που η διε-
ρεύνηση και μόνο λύσεων ενεργοποιεί α-
ντιπαλότητες, σε μια εποχή που κεντρική 
πολιτική επιλογή του Μεγάρου Μαξίμου 
είναι η πλήρης αποφυγή ρήξεων.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί 
να αναζητηθεί καμία λύση, που έστω αρ-
χικά θα δημιουργούσε εντάσεις, ενώ έχει 
εξαφανιστεί από το προσκήνιο και κάθε 
συζήτηση για διεύρυνση του ωραρίου τις 
Κυριακές.

Παράπλευρες ωφέλειες 
κι απώλειες
Τα ζητήματα που προκύπτουν από την 

εκστρατεία για τη μείωση της κατανάλω-
σης ξεπερνούν την οικονομική διάσταση 
αλλά και τη διάσταση της απασχόλησης, 
καθώς ανοίγουν αλλά ζητήματα.
Το πρώτο από αυτά είναι το ζήτημα του 
φωτισμού, το οποίο κάλυπταν τα εμπο-
ρικά καταστήματα, τουλάχιστον στο κέ-
ντρο των πόλεων.
Αν αυτό δεν διατηρηθεί, θα πρέπει να α-
ντικατασταθεί από άλλες πηγές. Οι μόνες 
διαθέσιμες άλλες πηγές είναι ο φωτισμός 
των δήμων, η ένταση του οποίου θα πρέ-
πει να ενισχυθεί, με κόστος που δεν έχει 
προϋπολογισθεί ακόμη, ειδικά τη χειμε-
ρινή περίοδο που σκοτεινιάζει νωρίς.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν 
έχουν κληθεί οι δήμοι σε αυτές τις συζη-
τήσεις.
Το δεύτερο θέμα που ανοίγει το ενδεχό-
μενο μείωσης των ωρών λειτουργίας της 
αγοράς είναι αυτό της αστυνόμευσης, η 
οποία θα πρέπει επίσης να ενταθεί για 
να αντιμετωπιστούν συμμορίες που θα 
θελήσουν να εκμεταλλευτούν το σκο-
τάδι για να διευρύνουν τις δραστηριότη-
τές τους.
Άλλωστε, ουσιαστικά, στη χαλάρωση των 
ελέγχων, που εξελίχθηκε σε πλήρη ανυ-
παρξία κάθε ελέγχου, αποδίδεται η κυρι-
αρχία των συμμοριών σε χώρους όπως η 
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.
Πάντως, στις συζητήσεις για τη μείωση 
του ωραρίου δεν έχει κληθεί η αστυνομία 
ούτε προκύπτει ότι της έχει ζητηθεί να 
παρουσιάσει κάποιου είδους επιχειρησι-
ακό σχέδιο, ή έστω μελέτη για την αντι-
μετώπιση των επιπλέον προβλημάτων.
Το θέμα συνδέεται με την προτεραιότητα 
που δείχνει η κοινωνία στα ζητήματα της 
εγκληματικότητας, που στις δημοσκοπή-
σεις δηλώνει ότι τα θεωρεί πρωτεύοντα 
και σημαντικά.
Επίσης, αναπάντητο μένει το ερώτημα αν 
θα χρειαστεί κάποιου είδους μελέτη για τις 
νέες δραστηριότητες που θα δημιουργη-
θούν για να καλύψουν το επιπλέον δίωρο 
7-9, στο οποίο τα καταστήματα θα είναι 
κλειστά και θα έχει μετατραπεί σε ελεύ-
θερο χρόνο, καθώς δεν αποκλείεται κά-
ποιες από αυτές να είναι πιο ενεργοβόρες.
Παράλληλα, δεν αποκλείεται η ενίσχυση 
του αλκοολισμού με τη διάθεση του επι-
πλέον ελεύθερου χρόνου σε μπαρ.
Επειδή, πάντως, έχουν κατατεθεί ειση-
γήσεις να μην επανέλθει στο τέλος Οκτω-
βρίου η χειμερινή ώρα, θα πρέπει να δι-
ευκρινιστεί ότι αν και δεν έχει μελετηθεί 
το ενεργειακό κόστος μιας ακόμη «σκο-
τεινής» ώρας το πρωί, οι επιπτώσεις στην 
ομαλότητα της λειτουργίας του δημόσιου 
κυρίως τομέα, των σχολείων συμπερι-
λαμβανομένων, καθιστούν απίθανη την 
αποδοχή τους.



Η 
πανδημία και ο εγκλεισμός πολ-
λών μηνών έχει επηρεάσει την 
ψυχοσύνθεση της πλειοψηφίας 
των εργαζομένων. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι σημαντικά αυξητικές 
τάσεις παρουσιάζουν οι εργαζό-

μενοι, οι οποίοι θέτουν ως προτεραιότητα την πνευμα-
τική τους υγεία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να α-
νταπεξέλθουν σε εργασιακά περιβάλλοντα με πολύ 
άγχος και πίεση. 
Η ενεργειακή κρίση έχει επιδεινώσει περαιτέρω την 
κατάσταση, καθώς όλο και περισσότεροι εργαζόμε-
νοι ανησυχούν για την ευημερία τους και τον υψηλό 
πληθωρισμό. Κατά συνέπεια, αναζητούν εργασία με υ-
ψηλότερες απολαβές. Σε αυτό το κλίμα, το φαινόμενο 
«quitfluncer», όταν δηλαδή η παραίτηση ενός εργαζό-
μενου ανοίγει τον δρόμο και στους υπόλοιπους, εξα-
πλώνεται. 
Όπως προκύπτει από την 3η έκδοση της παγκόσμιας έ-
ρευνας του Ομίλου Adecco: Global Workforce of The 
Future 2022, περισσότεροι από 7 στους 10 εργαζομέ-
νους σκέφτονται να παραιτηθούν εάν δουν συναδέλ-
φους τους να φεύγουν από την εργασία τους. 
Από την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 34.000 εργα-
ζόμενοι από 25 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελ-
λάδας, συμπεραίνεται ότι μέσα σε ένα περιβάλλον αυ-
ξανόμενης οικονομικής αβεβαιότητας, οι εταιρείες θα 
πρέπει να διαχειριστούν τόσο τις οικονομικές ανησυ-
χίες των εργαζομένων τους όσο και τα ζητήματα που 
έχουν να κάνουν με την ευημερία τους, παραμένοντας 
διαρκώς στο πλευρό τους, για να μην έρθουν αντιμέτω-
πες με κύματα παραιτήσεων.

Η εικόνα της Ελλάδας
Συντεταγμένοι με τη γενικότερη τάση, οι Έλληνες ερ-
γαζόμενοι δηλώνουν σε ποσοστό 59%, πολύ κοντά 
στον παγκόσμιο μέσο όρο (62%), ότι είναι ευχαριστη-
μένοι με την εργασία τους. Στον αντίποδα, άκρως α-
νησυχητικά είναι τα σημάδια όσον αφορά την ψυχική 
τους υγεία. Και αυτό, γιατί στην τρέχουσα έκδοση της 
μελέτης της Adecco, η Ελλάδα εμφανίζει από τα υψη-
λότερα ποσοστά κινδύνου. 
Συνολικά, το πρόβλημα εντοπίζεται εντονότερο στην 
Ευρώπη, κυρίως σε Φινλανδία και Ελλάδα, καθώς και 
στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι σχεδόν 4 στους 10 Έλληνες εργαζομένους 
(37%) δήλωσαν πως η ψυχική τους υγεία έχει χειροτε-
ρέψει εντός του τελευταίου χρόνου, με τον παγκόσμιο 
μέσο όρο να είναι στο 24%.
Στην πλειοψηφία τους οι εργαζόμενοι στις χώρες όπου 
ομαδοποιείται η χώρα μας, ήτοι Ελλάδα, Πολωνία, 
Ρουμανία, Σλοβενία και Τουρκία (ΕΕΜΕΝΑ), ανησυ-

Στην Ελλάδα, μόνο 4 στους 10 
έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν 
4 ημέρες την εβδομάδα

χούν έντονα για τον πληθωρισμό παρά τους αυξημέ-
νους μισθούς, γεγονός που τους δημιουργεί και την α-
νάγκη να αναζητήσουν νέα δουλειά. Συγκεκριμένα, το 
71% θεωρεί πως ο μισθός τους δεν είναι αρκετά υψηλός 
για να αντεπεξέλθει στον υψηλό πληθωρισμό, παρότι 
σε ποσοστό 62% δηλώνουν πως είχαν αύξηση αποδο-
χών τα τελευταία δύο χρόνια. Για το 23% ο μισθός πα-
ρέμεινε ο ίδιος, ενώ για το 14% μειώθηκε.
Στις χώρες της συγκεκριμένης ομάδας, το 31% σκέφτε-
ται να παραιτηθεί το επόμενο 12μηνο. Οι τρεις βασικοί 
λόγοι είναι η αναζήτηση καλύτερων αμοιβών (48%), η 
διατήρηση της ισορροπίας με την προσωπική τους ζωή 
και το burnout (εργασιακή εξάντληση) (35%) και τέλος 
η επιθυμία για εργασιακή εξέλιξη (33%). Οι μισοί ερ-
γαζόμενοι σε Πολωνία, Ελλάδα, Ρουμανία, Σλοβενία 
και Τουρκία έχουν κάποια στιγμή βιώσει εργασιακή ε-
ξουθένωση. 
Σε χώρες όπως η Ελλάδα, η έρευνα δείχνει ότι κατά 
την επιλογή εργασίας, η ευελιξία δεν αποτελεί προ-
τεραιότητα για τους εργαζομένους. Άλλωστε, μόνο 4 
στους 10 έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν 4 ημέρες 
την εβδομάδα. 
Όσον αφορά την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους, 58% 
των εργαζομένων δήλωσαν πως η επιχείρηση στην 
οποία απασχολούνται, επενδύει αποτελεσματικά στην 
εξέλιξη των προσόντων τους, με τους διευθυντές να ε-
κτινάσσονται στο 70% και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι 
να περιορίζονται σε 42%. Υπάρχει βέβαια και ένα 12% 
που δήλωσε πως ποτέ δεν είχε οποιασδήποτε μορφής 
εκπαίδευση, ενώ ένα επιπλέον 14% δήλωσε πως ποτέ 
δεν υπήρχαν καν συζητήσεις για την εξέλιξη της κα-
ριέρας του. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσοστό πέφτει 
στο 6% όσον αφορά τους διευθυντές και ανεβαίνει σε 
23% για τους λοιπούς εργαζομένους.

Οι εργαζόμενοι αναζητούν δεύτερη δουλειά
Η έρευνα προσδιορίζει τον αυξημένο πληθωρισμό 
ως την κύρια αιτία ανησυχίας για τους εργαζόμενους. 
Τρεις στους πέντε (61%) σε όλο τον κόσμο ανησυχούν 
ότι ο μισθός τους δεν είναι αρκετά υψηλός για να δια-
χειριστούν τους τρέχοντες ρυθμούς πληθωρισμού και 
τη συνακόλουθη αύξηση του κόστους ζωής. Αυτό καθι-
στά πιθανό για περισσότερους από τους μισούς (51%) 
εργαζομένους να αναζητήσουν δεύτερη δουλειά για να 
τα βγάλουν πέρα.
Την ίδια στιγμή, οι νεότερες γενιές αποφεύγουν ολο-
ένα και συχνότερα δουλειές που περιορίζουν στο ελά-
χιστο τον προσωπικό τους χρόνο, αναζητώντας μια ι-
σορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. 
Αν και η προοπτική μιας τετραήμερης εβδομάδας ερ-
γασίας δεν είναι ακόμη η πρώτη προτεραιότητα για 
τους εργαζομένους που αναζητούν εργασία, αυτό θα 
μπορούσε να αλλάξει στο άμεσο διάστημα. Σε αυτό το 
πλαίσιο, οι εταιρείες πρέπει να είναι πρόθυμες να δη-
μιουργήσουν ένα ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον που 
θα διατηρεί τους εργαζόμενους ευτυχισμένους και α-
φοσιωμένους μακροπρόθεσμα, καθώς οι ανάγκες τους 
συνεχίζουν να διαφοροποιούνται μέσα στο αβέβαιο 
περιβάλλον. Στο άμεσο μέλλον, για να διατηρούν οι ε-
πιχειρήσεις τα ταλαντούχα στελέχη τους, θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ευέλικτα μοντέλα εργασίας και να προ-
σφέρουν στους εργαζόμενους μια πιο ισορροπημένη ε-
παγγελματική ζωή.

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ QUITFLUNCER... 
ΕΞΑΠΛΏΝΕΤΑΙ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Π
εραιτέρω επιβρά-
δυνση αναμένεται 
στον ρυθμό ενίσχυ-
σης της απασχόλη-
σης κατά τους επό-
μενους μήνες του 

τρέχοντος έτους και κυρίως το 2023, κα-
θότι θα έχει εξαλειφθεί πλήρως η ευνοϊκή 
επίδραση βάσης του 2021, θα έχει μειωθεί 
η ένταση της μεταπανδημικής ζήτησης και 
πιθανότατα θα έχουν εμφανιστεί οι επι-
πτώσεις της ενεργειακής κρίσης.
Όπως αναφέρει η Eurobank Research στο 
εβδομαδιαίο της οικονομικό σημείωμα 
«7 Ημέρες Οικονομία», η Ελλάδα έχει το 
δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 
μετά την Ισπανία στην Ευρωζώνη και μαζί 
με τον υψηλό πληθωρισμό (11,2% τον Αύ-
γουστο 2022 σύμφωνα με την τελευταία 
παρατήρηση της ΕΛΣΤΑΤ και 12,1% τον 
Σεπτέμβριο 2022 σύμφωνα με τις προκα-
ταρτικές εκτιμήσεις της Eurostat) συνι-
στούν παράγοντες που επιδρούν αρνητικά 
στο επίπεδο και στην αγοραστική δύναμη 
του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυ-
ριών.

Η απασχόληση στην Ελλάδα
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα 
εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ για 
τον μήνα Αύγουστο 2022, το εποχικά προ-
σαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελ-
λάδα παρέμεινε σταθερό σε μηνιαία βάση 
στο 12,2% του εργατικού δυναμικού, ω-
στόσο σε ετήσια βάση υποχώρησε κατά 

1,5 ποσοστιαία μονάδα από 2,1 ποσοστι-
αίες μονάδες τον Ιούλιο 2022. Στο 8μηνο 
Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, το μέσο πο-
σοστό ανεργίας συρρικνώθηκε στο 12,7% 
από 15,7% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Η απασχόληση, ένας εκ των τριών βασι-
κών συντελεστών μεγέθυνσης μιας οικο-
νομίας μαζί με το κεφάλαιο και την παρα-
γωγικότητα, ανήλθε στα 4.105,4 χιλιάδες 
άτομα τον Αύγουστο 2022, επίπεδο πα-
ρόμοιο με εκείνο του Απριλίου 2011, ση-
μειώνοντας ετήσια αύξηση 1,2% ή 46,8 χι-
λιάδες άτομα από 3,1% ή 123,3 χιλιάδες 
άτομα τον Ιούλιο 2022. Στο 8μηνο Ιανου-
αρίου-Αυγούστου 2022, λόγω της θετι-
κής επίδρασης βάσης των πρώτων μηνών 
του προηγούμενου έτους και της ανάκαμ-
ψης της οικονομίας, η μέση ετήσια ενί-
σχυση της απασχόλησης διαμορφώθηκε 
στο 7,1% ή στα 267,0 χιλιάδες άτομα. Την 
ίδια περίοδο, η μέση ετήσια μείωση της α-
νεργίας ήταν 15,8% ή 113,7 χιλιάδες άτομα. 
Ως εκ τούτου, το εργατικό δυναμικό αυξή-
θηκε κατά μέσο όρο 3,4% ή 153,3 χιλιάδες 
άτομα, ενώ ο μη ενεργός πληθυσμός μει-
ώθηκε κατά μέσο όρο 5,5% ή 185,2 χιλιά-
δες άτομα. Τέλος, ο πληθυσμός της ηλικια-

Η αύξηση του κόστους παραγωγής 
λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας 
αποτελεί παράγοντα μείωσης της ζήτησης 
εργασίας εκ μέρους των επιχειρήσεων

κής ομάδας 15-74 ετών συνέχισε να συρρι-
κνώνεται με έναν μέσο ετήσιο ρυθμό 0,4% 
ή 31,9 χιλιάδες άτομα στο 8μηνο Ιανουα-
ρίου-Αυγούστου 2022.

Τα συμπεράσματα
Βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων, η 
Eurobank Research τονίζει πως τα συμπε-
ράσματα που εξάγονται για την αγορά ερ-
γασίας στην Ελλάδα στο 8μηνο Ιανουα-
ρίου-Αυγούστου 2022 έχουν ως ακολού-
θως:
Με αφετηρία τον Μάιο 2021, το σταδιακό 
άνοιγμα των κοινωνικών και οικονομικών 
δραστηριοτήτων είχε ως αποτέλεσμα την 
επιστροφή στο εργατικό δυναμικό πολ-
λών δεκάδων χιλιάδων ατόμων που είχαν 
οδηγηθεί εκτός, ήτοι στον μη ενεργό πλη-
θυσμό, λόγω των περιοριστικών μέτρων 
κατά της πανδημίας.
Τα άτομα που επέστρεψαν στο εργατικό 
δυναμικό, επέστρεψαν ως απασχολούμε-
νοι και όχι ως άνεργοι. Σε αυτό συνετέλε-
σαν με άμεσο και έμμεσο τρόπο τα εκτε-
ταμένα μέτρα στήριξης των ασκούντων την 
οικονομική πολιτική. Η αύξηση της απα-
σχόλησης αφορούσε τους κλάδους που υ-

ΦΡΈΝΟ «ΠΑΤΑ»  
Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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πέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας. Βάσει της τρι-
μηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού 
της ΕΛΣΤΑΤ, η ενίσχυση του αριθμού των 
απασχολουμένων το 1ο εξάμηνο 2022 σε 
σύγκριση με το 1ο εξάμηνο 2021 προήλθε 
κατά 77,5% από τον τριτογενή τομέα, με 
την κατηγορία των δραστηριοτήτων υπη-
ρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης 
να έχει τη μερίδα του λέοντος.
Σε όρους εθνικολογιστικής μεγέθυνσης, 
ήτοι της μεθόδου βάσει της οποίας ο ρυθ-
μός μεγέθυνσης μιας οικονομίας κατα-
νέμεται στους επί μέρους παραγωγικούς 
συντελεστές και τη συνολική παραγωγι-
κότητα, η απασχόληση στον τομέα των υ-
πηρεσιών αναμένεται να έχει την υψηλό-
τερη συνεισφορά στην αύξηση του πραγ-
ματικού ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας το 
2022.
Το μέσο ποσοστό συμμετοχής στο εργα-
τικό δυναμικό, ήτοι ο λόγος του εργατικού 
δυναμικού προς τον πληθυσμό, αυξήθηκε 
στο 60,1% το 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγού-
στου 2022 από 57,9% το 8μηνο Ιανουα-
ρίου-Αυγούστου 2021 και 56,5% το 8μηνο 
Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020. Το εν λόγω 
μέγεθος είναι ελαφρώς υψηλότερο από 
τον μακροχρόνιο μέσο όρο προ πανδημίας 
(59,1%) και η περαιτέρω ενίσχυσή του δύ-
ναται να αντισταθμίσει σε έναν βαθμό, του-
λάχιστον για κάποια χρόνια, την αρνητική 
επίδραση του δημογραφικού προβλήμα-
τος στην απασχόληση.

Το μέλλον
Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται πως τους 
επόμενους μήνες του τρέχοντος έτους και 
κυρίως το 2023, ο ρυθμός αύξησης της α-
πασχόλησης αναμένεται να επιβραδυνθεί 
καθότι θα έχει εξαλειφθεί πλήρως η ευνο-
ϊκή επίδραση βάσης του 2021, θα έχει μει-
ωθεί η ένταση της μεταπανδημικής ζήτη-
σης και πιθανότατα θα έχουν εμφανιστεί 
οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης (ο 
δείκτης PMI μεταποίησης τον Σεπτέμβριο 
2022 ήταν κάτω του ορίου των 50 μονά-
δων, έστω και οριακά, για τρίτο μήνα στη 
σειρά υποδηλώνοντας χειροτέρευση των 
λειτουργικών συνθηκών στον τομέα της 
μεταποίησης). 
Η αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω 
των υψηλών τιμών της ενέργειας αποτε-
λεί παράγοντα μείωσης της ζήτησης εργα-
σίας εκ μέρους των επιχειρήσεων. Τέλος, 
η αναμενόμενη επιβράδυνση του ρυθμού 
αύξησης της απασχόλησης θα οδηγήσει σε 
ταυτόχρονη μείωση του ρυθμού συρρίκνω-
σης του ποσοστού ανεργίας. Αυτό το σενά-
ριο αποτυπώνεται στη μέση εκτίμηση της 
αγοράς, σύμφωνα με την οποία το μέσο πο-
σοστό ανεργίας στην Ελλάδα εκτιμάται στο 
12,7% το 2022 και στο 12,2% το 2023.



Ό
ταν την προηγού-
μενη Τετάρτη 5 
Οκτωβρίου, στο 
Μπερναμπέου της 
Μαδρίτης, παρου-
σιάζονταν οι δύο ο-

μάδες που θα συμμετείχαν στον αγώνα 
του Champions League, η υποδοχή 
ήταν ευλόγως ζεστή.
Από τη μία η γηπεδούχος Ρεάλ κι από 
την άλλη μια ομάδα με έδρα το επίκε-
ντρο μιας σύγκρουσης που έχει αναστα-
τώσει τον πλανήτη. Η Σαχτάρ από το 
Ντόνετσκ, την επαρχία της Ουκρανίας 

στην οποία έγινε η ρωσική εισβολή πριν 
από επτάμισι μήνες. Σε πολλές σλαβι-
κές γλώσσες, «shakhtar» είναι ο μεταλ-
λωρύχος, μια λέξη που παραπέμπει στον 

πλούτο της περιοχής: τα ορυχεία.

Η Σαχτάρ
Το ουκρανικό ποδόσφαιρο ήταν πά-

ντοτε σε καλό επίπεδο και η συγκε-
κριμένη ομάδα είχε κερδίσει το δεύ-
τερο τη τάξει ποδοσφαιρικό τρόπαιο 
της Ευρώπης, το Europa League, το 
2009, ενώ πολλοί γνωστοί ποδοσφαι-
ριστές ξεκίνησαν από εκεί την καριέρα 
τους στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
Όμως, αυτή η ομάδα, που συμμετέ-
χει στους ομίλους του Champions 
League, εμφανίστηκε στη Μαδρίτη έ-
χοντας στην εντεκάδα της έντεκα Ου-
κρανούς ποδοσφαιριστές και στον 
πάγκο μόνο Ουκρανούς κι έναν Κρο-
άτη, έναν από τη Μπουρκίνα Φάσο κι 

Στην Ουκρανία, ολιγάρχης θεωρείται 
«ένας μεγάλος μονοπωλιακός 
επιχειρηματίας, με περιουσία πάνω 
από 80 εκατ. δολάρια και επιρροή στην 
πολιτική και στα μέσα ενημέρωσης»

ΠΏΣ Ο ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΞΕΦΟΡΤΏΘΗΚΕ  
ΤΟΥΣ ΟΛΙΓΆΡΧΕΣ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Η «απο-
ολιγαρχικοποίηση» 
στην Ουκρανία 
βλάπτει σοβαρά την 
τηλεόραση και το 
ποδόσφαιρο
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έναν Βραζιλιάνο, που δεν είχε καταφέ-
ρει να στεριώσει στον ΠΑΟΚ.
Η ποδοσφαιρική υποχώρηση της Σα-
χτάρ, αν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια 
η έλλειψη καλών ξένων ποδοσφαιρι-
στών, έχει ενδιαφέρουσες γεωπολιτι-
κές αναγνώσεις.
Το αφεντικό, που πάντοτε πλήρωνε 
καλά, είναι ένας γηγενής επιχειρη-
ματίας του Ντονμπάς, ο Ρινάτ Αχμέ-
τοφ. Σύμφωνα με τον κατάλογο του 
«Forbes», είναι ο πιο πλούσιος άν-
θρωπος στην Ουκρανία και 607ος στον 
κόσμο, με προσωπική περιουσία που 
αγγίζει τα 4,5 δισ. δολάρια.
Είναι γηγενής στο Ντονέτσκ και ανα-
μείχθηκε στη Σαχτάρ το 1996, όταν 
δολοφονήθηκε σε βομβιστική επί-
θεση μέσα στο στάδιο ο τότε ιδιοκτή-
της, Αχάτ Μπραγκίν, του οποίου ήταν 
στενός συνεργάτης. Ήταν αυτός που ο-
δήγησε την ομάδα στην κορυφή και 
αυτός που αποφάσισε και χρηματοδό-
τησε την κατασκευή του νέου γηπέδου 
της ομάδας, στο κέντρο της Ντονέτσκ, 
αλλά και που ανακοίνωσε ότι το όνομα 
του γηπέδου θα είναι «Donbas Arena», 
προς τιμήν της περιοχής.
Το γήπεδο, που κόστισε περίπου 400 
εκατομμύρια δολάρια, ήταν το πρώτο 
της ανατολικής Ευρώπης που χτιζόταν 
με τήρηση όλων των προδιαγραφών 
και μπορούσε να φιλοξενήσει 52.000 
θεατές.

Το αφεντικό
Ο γεννημένος το 1966 Ρινάτ Αχμέ-
τοφ είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος 
της κολοσσού SCM (System Capital 
Management).
Στην εποχή της Πορτοκαλί Επανάστα-
σης το 2004, μεσολάβησε στην οικοδό-
μηση των δεσμών ανάμεσα στον ρωσό-
φιλο υποψήφιο πρόεδρο Βίκτορ Για-
νουκόβιτς, και στον Πολ Μάναφορτ, 
κορυφαίο συνεργάτη σειράς Ρεπου-
μπλικάνων προέδρων, στους οποίους 
αργότερα προστέθηκε και ο Ντόναλντ 
Τραμπ.
Όπως κάθε ολιγάρχης σε χώρα της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, είχε μια 
δική του εφημερίδα, που έβγαινε στη 
ρωσική γλώσσα, και έκανε δύο βουλευ-
τικές θητείες τις περιόδους 2006-7 και 
2007-12. Αν και προσήλθε στη Βουλή 
μόνο για την ορκωμοσία του, θεωρή-
θηκε ο πραγματικός αρχηγός του «κόμ-
ματος των περιφερειών», το οποίο είχε 
φιλορωσικό προσανατολισμό.
Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, μάλι-
στα, το 2007, διέθεσε 2 εκατ. δολάρια 
υπέρ των αυτονομιστών του Ντονμπάς.
Όμως, ξαφνικά, ο Ουκρανός ολιγάρχης 

άρχισε να κάνει μια στροφή απομακρυ-
νόμενος από τις φιλορωσικές θέσεις.
Στην αρχή διέψευσε τον αρχηγό των 
αυτονομιστών της Λαϊκής Δημοκρατίας 
του Ντονέτσκ ότι τους πλήρωνε και το 
2014 τους κατηγόρησε ότι διαπράττουν 
γενοκτονία, ενώ διέθεσε το «Donbas 
Arena» για εκδήλωση υπέρ της ειρή-
νης και 35 εκατ. δολάρια για την ενί-
σχυση των θυμάτων της βίας στην πε-
ριοχή του Ντονμπάς. Τότε, το «Donbas 
Arena» βομβαρδίστηκε κι υπέστη κα-
ταστροφές, με αποτέλεσμα η Σαχτάρ 
να μεταφέρει την έδρα της 1.000 χιλιό-
μετρα μακριά στο Λβιβ, όπου έδινε τα 
εντός έδρας παιχνίδια για τα επόμενα 
δύο χρόνια, 2014-16.
Τρία χρόνια αργότερα, οι αυτονομιστές 
διαδηλωτές επιτέθηκαν σε επιχειρή-
σεις του και ο ίδιος κατηγορήθηκε για 
διαφθορά σε συνεργασία με τον τότε 
πρόεδρο Πιότρ Ποροσένκο. Η ομάδα 
μετακινήθηκε σε ό,τι αφορά τις εγκα-
ταστάσεις της στο Κίεβο και έπαιζε τα 
εντός έδρας παιχνίδια της στο Καρκίβ, 
το οποίο απέχει περίπου 250 χιλιόμε-
τρα από το Ντονέτσκ.

Η εκλογή Ζελένσκι
Αμέσως μετά την εκλογή Ζελένσκι, ο 
Αχμέτοφ οδήγησε τα ΜΜΕ που ελέγ-
χει στην αντιπολίτευση και υπήρξε ιδι-
αίτερα επικριτικός απέναντι στον νέο 
πρόεδρο, με αποτέλεσμα οι βουλευτές 
του κυβερνώντος κόμματος να αποφα-
σίσουν να μην εμφανίζονται στα κανά-
λια του.
Η ομάδα όμως μετακινήθηκε και πάλι, 
αυτήν τη φορά στο Ολυμπιακό Στάδιο 
του Κιέβου, που απέχει περίπου 720 
χιλιόμετρα.
Η ρωσική εισβολή τον έφερε στην ε-
θνική ουκρανική γραμμή και κατέβαλε 
100 εκατ. δολάρια για να βοηθήσει τον 
ουκρανικό στρατό σε ανθρωπιστικά θέ-
ματα, ενώ ανακοίνωσε ότι θα πληρώσει 
προκαταβολικά τους ύψους 34 εκατ. 
δολαρίων φόρους του έτους για να ενι-
σχύσει το δημόσιο ταμείο.
Τον Ιούνιο του 2022 προσέφυγε στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, ζητώντας 20 εκατ. δολά-
ρια για τις ζημιές που ο ρωσικός στρα-
τός προκάλεσε στο εργοστάσιό του στο 
Αζοφστάλ και τον Ιούλιο χαρακτήρισε 
τον Πούτιν εγκληματία πολέμου.
«Η Ρωσία είναι εισβολέας και ο Πούτιν 
είναι ένας εγκληματίας πολέμου», είπε.

Η απο-ολιγαρχοποίηση
Και, ξαφνικά, τον φετινό Ιούλιο, ο 
Αχμέτοφ ανακοίνωσε ότι παραχω-
ρεί τις άδειες των μέσων που διαθέ-
τει και αποχωρεί από τα μέσα για να 
διευκολύνει την απο-ολιγαρχοποί-
ηση που προωθούσε η κυβέρνηση, 
και δεν ήταν ο πρώτος που έκανε 
κάτι τέτοιο.
Είχε προηγηθεί ο ηγέτης της φιλορω-
σικής αντιπολίτευσης, Βίκτορ Μεντβέ-
τσουκ, ο οποίος εθεωρείτο ανέγγιχτος 
μέχρι που τέθηκε σε κατ’ οίκον περι-
ορισμό κι επιβλήθηκαν κυρώσεις στα 
τηλεοπτικά του μέσα αλλά και στα προ-
σωπικά περιουσιακά του στοιχεία.
Οι κυρώσεις επιβάλλονται στο πλαί-
σιο του νόμου της αποολιγαρχοποίη-
σης, τον οποίο εισήγαγε ο Ζελένσκι 
στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των 
«ολιγαρχών» και στον οποίο για πρώτη 
φορά ορίζεται τι είναι ολιγάρχης:
Σύμφωνα με τον ορισμό του νόμου, 
«είναι ένας μεγάλος μονοπωλιακός ε-
πιχειρηματίας, με περιουσία πάνω από 
80 εκατ. δολάρια και επιρροή στην πο-
λιτική και στα μέσα ενημέρωσης».
Για όσους εμπίπτουν στις διατάξεις του 
νόμου, προβλέπονται συγκεκριμένοι 
περιορισμοί, ανάμεσα στους οποίους η 
απαγόρευση χρηματοδότησης πολιτι-
κών κομμάτων και η ανάμειξη στην ι-

διωτικοποίηση δημόσιας περιουσίας, 
υποβάλλουν πόθεν έσχες και απαγο-
ρεύεται να έχουν μη καταγεγραμμένες 
επαφές με δημόσιους υπαλλήλους.
Συμβιβασμό με τον Ζελένσκι δεν επι-
δίωξε ο προκάτοχός του, Πιότρ Πορο-
σένκο, αλλά προσήλθε ο Ιγκόρ Κολο-
μόισκι, ο οποίος ήταν στο στόχαστρο 
των Αμερικανών και κατηγορείται για 
κατάχρηση στη Ρωσία, και του οποίου 
ο Ζελένσκι εθεωρείτο υποχείριο διότι 
δούλευε στο κανάλι του.
Στην επιβολή της πολιτικής εξουσίας 
επί των ολιγαρχών συνετέλεσε η ει-
σβολή της Ρωσίας, η οποία αποδυνά-
μωσε τους ολιγάρχες ως φορείς αυτό-
νομων πολιτικών παρουσιών.
Τα κύρια περιουσιακά τους στοιχεία, 
δηλαδή οι μεταλλουργικές μονάδες και 
τα ορυχεία του Ντονμπάς, υπέστησαν 
μεγάλες ζημιές, με χαρακτηριστικό-
τερη την καταστροφή του εργοστασίου 
ιδιοκτησίας Αχμέτοφ της Αζοφστάλ στη 
Μαριούπολη.
Οικονομικοί αναλυτές θεωρούν βέβαιο 
ότι η υποχώρηση της οικονομικής ι-
σχύος των ολιγαρχών θα έχει ως αποτέ-
λεσμα την αδυναμία της άσκησης πολι-
τικής επιρροής τους.
Ο Κολομόισκι μάλλον έχασε την ου-
κρανική υπηκοότητα γιατί είχε και την 
κυπριακή, κι εξαρτάται πλήρως από την 
καλή διάθεση του προέδρου. Στις ΗΠΑ 
έχει κυρώσεις, στο Ισραήλ, του οποίου 
έχει υπηκοότητα,
και στη Ρωσία ερευνάται. Του μένει η 
Κύπρος, της οποίας επίσης έχει υπηκο-
ότητα, αλλά αυτό δεν λέει πολλά.
Χωρίς άμεση ροή χρήματος από τους 
ολιγάρχες, τα μέχρι τώρα ιδιοκτησίας 
του ΜΜΕ θα κλείσουν.
Τουλάχιστον σε δέκα μέρες που η Σα-
χτάρ Ντονέτσκ θα υποδεχτεί τη Ρεάλ 
Μαδρίτης στην επόμενη, τέταρτη, α-
γωνιστική του Champions League στη 
Βαρσοβία, όπου έγινε και το προηγού-
μενο εντός έδρας παιχνίδι, κανείς δεν 
θα υποδεχτεί θερμά την ουκρανική 
ομάδα, διότι και αυτό θα γίνει χωρίς 
θεατές.
Η εντεκάδα με την οποία θα παρατα-
χθεί στον αγωνιστικό χώρο θα είναι α-
μιγώς ουκρανική, αλλά αυτό θα έχει 
πολλαπλές ερμηνείες.
Δεν έχει λεφτά ο πρόεδρος ή δεν βρί-
σκονται επαρκώς γενναίοι ποδοσφαιρι-
στές να αγωνιστούν για αυτήν;
Πάντως, αν ξεκαθάρισε κάτι η εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι το ε-
σωτερικό πολιτικό τοπίο στο Κίεβο, 
όπου η πολιτική διέλυσε την οικονο-
μική διαπλοκή και τους επιχώριους 
νταβατζήδες.



Σ
ε εφιάλτη μετατρέπε-
ται για τους καταναλω-
τές μια επίσκεψη στο 
σούπερ μάρκετ. Οι τιμές, 
ακόμα και για τα απλά 
καθημερινά προϊόντα, 

έχουν εκτοξευθεί και κάθε απόπειρα κα-
τάρτισης οικογενειακού προϋπολογισμού 
τινάζεται… στον αέρα.
Προϊόντα όπως η φέτα, το αλεύρι, η ζά-
χαρη ακόμα και τα φασόλια ή τα μακαρό-
νια ανατιμήθηκαν έως και 21%. Οι προ-
σφορές τύπου «ένα συν ένα» έχουν πε-
ριοριστεί, ενώ ακόμα και οι τιμές στα 
προϊόντα «ιδιωτικής ετικέτας» των σού-
περ μάρκετ έχουν επίσης εκτοξευθεί. Ενώ 
ακόμα πιο τσιμπημένες είναι οι τιμές στα 
μικρά καταστήματα των αλυσίδων με το 
διευρυμένο ωράριο καθώς και στις σελί-
δες τους στο διαδίκτυο.
Κυβέρνηση και σούπερ μάρκετ θα επι-
χειρήσουν να βάλουν ένα ανάχωμα στην 
ακρίβεια με ένα «καλάθι» 50 προϊόντων 
από 20 διαφορετικές κατηγορίες, όπου οι 
ανατιμήσεις θα είναι όσο το δυνατό μικρό-
τερες. Τα προϊόντα που θα συμπεριλάβει 
η κάθε αλυσίδα στο «καλάθι» θα είναι δια-
φορετικά, προκειμένου να αποφευχθούν 
ζητήματα παραβίασης του δικαίου του α-
νταγωνισμού και επίσης η κάθε μία θα 
προβάλλει το «καλάθι» με όποιον τρόπο 
επιθυμεί. Οι υπηρεσίες του υπουργείου 
Ανάπτυξης θα ελέγχουν αυτά τα «καλά-
θια», όπως βεβαίως υποτίθεται ότι πρέπει 
να κάνουν για όλα τα προϊόντα. 
Στην εν λόγω δράση θα συμμετέχουν οι 
αλυσίδες σούπερ μάρκετ με ετήσιο τζίρο 
πάνω από 90 εκατ. ευρώ. Τα προϊόντα σε 
κάθε «καλάθι» θα αφορούν συγκεκριμέ-
νους κωδικούς επώνυμων προϊόντων και 
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που θα ε-
πιλέγει η κάθε αλυσίδα και θα παραμέ-
νουν τα ίδια, έτσι ώστε να ελέγχουν οι υ-
πηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης τις 
διακυμάνσεις των τιμών. Στο μέτρο αυτό, 
πάντως, θα πρέπει να υπάρξει και η συ-
ναίνεση από την πλευρά των προμηθευ-
τών και για τον λόγο αυτό ο υπουργός Α-
νάπτυξης θα έχει συνάντηση με εκπρο-
σώπους της βιομηχανίας την επόμενη 
εβδομάδα. Αν και το ότι δεν καθορίστη-
καν συγκεκριμένα προϊόντα περιορίζει 
το ενδεχόμενο παραβίασης του δικαίου 
του ανταγωνισμού, εγείρονται ερωτή-
ματα σχετικά με το ότι κάποια άλλα θα 
«αποκλειστούν» από το «καλάθι». Κατά 
τη διάρκεια της χθεσι νής συνάντησης 
συζητήθηκε εκτενώς και το ζήτημα του 
ενεργειακού κόστους, με τον υπουργό 
Ανάπτυξης να διαβεβαιώνει τους εκ-
προσώπους του λιανεμπορίου ότι η κυ-
βέρνηση δεν θα εγκαταλείψει τις επιχει-
ρήσεις.

Άνθρακες ο... θησαυρός
Πάντως, παράγοντες της αγοράς κρα-
τούν... μικρό καλάθι για την εν λόγω πρω-
τοβουλία και κάνουν λόγο για κινήσεις ε-
πικοινωνιακού χαρακτήρα. Κι αυτό διότι 
από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση θα ισχυ-
ρίζεται ότι υπάρχουν και φθηνά προϊό-
ντα, ενώ από την άλλη πλευρά τα σούπερ 
μάρκετ θα προωθούν τις προσφορές τους, 
όπως άλλωστε συμβαίνει και σήμερα. 

Ανατιμήσεις - φωτιά
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη 
δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, τους επόμενους 
μήνες έρχονται ανατιμήσεις «φωτιά» σε 
σχεδόν 800 προϊόντα, με τα τυροκομικά 
να αυξάνονται σχεδόν 30%, ενώ 20% θα 

Τους επόμενους μήνες έρχονται 
ανατιμήσεις «φωτιά» σε σχεδόν 
800 προϊόντα, με τα τυροκομικά να 
αυξάνονται σχεδόν 30%

αυξηθούν οι τιμές των απορρυπαντικών 
και 35% αναψυκτικά και ροφήματα.
Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε σχέση με 
τον Αύγουστο του 2021 να καταγράφονται 
στο ψωμί και στα δημητριακά (+18,5%), 
στα κρέατα (+17,1%), στα αυγά και στα γα-
λακτοκομικά (+18%), στα έλαια και λίπη 
(25,5%), σε καφέ-κακάο-τσάι (12,5%), 
αλλά και στα φρούτα και λαχανικά 1,7% 
και 7,9% αντίστοιχα. Ακόμα, τα προϊόντα 
που αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση 
τιμής το επόμενο διάστημα είναι: 
• Αναψυκτικά και ροφήματα έως 35%
• Τυροκομικά έως 30%
• Απορρυπαντικά ρούχων έως 21%
• Βρεφικές πάνες έως 21%
• Σάλτσες για ζυμαρικά έως 21%

ΚΑΛΑΘΙ 50 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΓΙΑ ΑΝΑΧΩΜΑ (;)  

ΣΤΙΣ ΑΝΑΤΙΜΉΣΕΙΣ 
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• Καθαριστικά έως 20%
• Απορρυπαντικά πιάτων έως 20%
• Αρτοσκευάσματα έως 19%
• Σαμπουάν και αφρόλουτρα έως 13%
• Αλκοολούχα ποτά έως 13%
• Ελληνικός καφές έως 12%
• Καφές έως 9%
• Εσπρέσο έως 8%
• Σοκολατοειδή έως 12%
• Τσίχλες - καραμέλες έως 12%
• Χαρτικά έως 11%
• Κατεψυγμένα λαχανικά έως 10%,
• Κονσέρβες, ελαιόλαδο, κρασιά έως 10%
• Αποσμητικά έως 10%,
• Ζαχαρούχο γάλα έως 9%
• Μουστάρδες έως 9%
• Αλλαντικά έως 8,5%
• Φρέσκοι χυμοί έως 8%
• Γαλακτοκομικά έως 7%
• Κρέατα έως 7%
• Κοτόπουλα έως 6,7%
• Παιδικές τροφές έως 6,5%
• Βρεφικό γάλα έως 6,5%
• Φακές, φασόλια, ζάχαρη έως 6%, ρύζι 
έως 5,5%
• Αλάτι έως 5%
• Ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, ψωμί του τοστ, 
μπισκότα και φρυγανιές έως 3%.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι
Πάντως, το υπουργείο Ανάπτυξης υποστη-
ρίζει ότι οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ είναι α-
σταμάτητοι –και θα συνεχιστούν– ενώ με 
βάση τα στοιχεία από τον Απρίλιο μέχρι 
και το τέλος Σεπτεμβρίου προκύπτει ότι 
έχουν γίνει 3.831 έλεγχοι για αποτροπή 
φαινομένων αισχροκέρδειας, διαπιστώθη-
καν 283 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί 
397.305 ευρώ. 
«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την πίεση 
στα νοικοκυριά που προκαλεί ο πληθω-
ρισμός και η ενεργειακή κρίση. Είμαστε 
εδώ με τους εκπροσώπους της αγοράς για 
να βρούμε λύσεις στο πλαίσιο του εφι-
κτού για να ανακουφίσουμε τους συμπο-
λίτες μας από αυτή την κρίση», δήλωσε ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ά-
δωνις Γεωργιάδης.

Δεν αλλάζει το ωράριο
Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση απέρριψε τα 
σενάρια περί παρέμβασής της προκειμέ-
νου να μειωθεί το ωράριο λειτουργίας των 
καταστημάτων, με στόχο τη μείωση του ε-
νεργειακού κόστους των επιχειρήσεων. 
«Δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης η μεί-
ωση του ωραρίου των καταστημάτων. Δεν 
συζητείται αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο 
αν εφαρμοζόταν θα είχε δυσμενείς συνέ-
πειες και στην αγορά εργασίας και στον 
τζίρο των καταστημάτων», δήλωσε ο υ-
πουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ά-
δωνις Γεωργιάδης. 





Τ
ην υπέρβαση του 
πρωτοκόλλου Ε.Ε. - 
Τουρκίας του 2016, 
με το οποίο συμ-
φωνήθηκαν η δια-
χείριση των μετα-

ναστευτικών και προσφυγικών ροών 
από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά 
του Αιγαίου και η είσοδός τους σε ευ-
ρωπαϊκό έδαφος, και την ενίσχυση 
της νόμιμης μετανάστευσης ζήτη-
σαν με κοινή τους δήλωση μετά από 
τα δύο τραγικά ναυάγια που προκά-
λεσαν δεκάδες νεκρούς στο Αιγαίο, 
πριν από λίγες ημέρες, η Ύπατη Αρ-

μοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 
(UNHCR) και ο Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης (ΙΟΜ).
Σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος της 
UNHCR, Maria Clara Martin, ζήτησε εκ 
μέρους και του ΙΟΜ «να βελτιώσουμε 

τις διόδους για ασφαλή και νόμιμη με-
τανάστευση».
Την ίδια στιγμή, κάποιοι από τους δια-
σωθέντες πρόσφυγες του ναυαγίου της 
Λέσβου δήλωναν σε ελληνικά μέσα ε-
νημέρωσης ότι το κόστος της αναζήτη-

σης της ευρωπαϊκής ασφάλειας, δηλαδή 
η μεταφορά από τις τουρκικές ακτές στα 
απέναντι ελληνικά νησιά, που δεν ήταν 
νόμιμη και δεν αποδείχτηκε «ασφα-
λής», ήταν στα 300 ευρώ για τον καθένα 
και ίσως φτάνει τα 600, «ανάλογα με τη 
διαπραγμάτευση».
Αν η δήλωση ήταν σωστή, πρόκειται για 
σημαντική μείωση στο «τιμολόγιο» της 
μεταφοράς, η συνήθης χρέωση για την 
οποία ήταν πολλαπλάσια.

Οι ροές του 2022
Η UNHCR και ο ΙΟΜ υπολογίζουν ότι 
μέχρι στιγμής, μέσα στο 2022, έχουν 

 Μέσα στο 2022, από την Τουρκία 
ξεκίνησαν 48.471 αιτούντες άσυλο και 
στην Ελλάδα έφτασαν 6.694, δηλαδή 
μόλις το 13,7%

ΑΠΌ ΤΌ ΛΊΑΡ ΤΖΕΤ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΣΥΛΌΥ 
ΜΕ 10.000 ΕΥΡΏ
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Το δεύτερο τρίμηνο του 2022, η 
Ελλάδα αποφάσισε 8.750 απελάσεις σε 
ευρωπαϊκό σύνολο 96.550 κι εκτέλεσε 
1.770
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σημειωθεί 7.000 αφίξεις μέσω θαλάσ-
σης, αριθμός ο οποίος βρίσκει σύμφωνη 
τη νορβηγική μη κυβερνητική οργάνωση 
Aegean Boat Report (ABR), έναν από 
τους πιο σκληρούς επικριτές της ελληνι-
κής πολιτικής αποτροπής εισόδων παρά-
νομων μεταναστών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της, μέσα στο 
2022, στο συγκεκριμένο διάστημα (από 
1ης Ιανουαρίου δηλαδή), από την Τουρ-
κία ξεκίνησαν περίπου 50.000 επίδο-
ξοι αιτούντες άσυλο (48.471 για την ακρί-
βεια) και στην Ελλάδα έφτασαν 6.694, 
δηλαδή μόλις το 13,7%.
Εάν οι αριθμοί είναι σωστοί, σύμφωνα με 
το Missing Migrants Project του ΙΟΜ, 
οι ανθρώπινες απώλειες, δηλαδή άνθρω-
ποι που έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνο-
ούνται στην προσπάθειά τους να διασχί-
σουν την Ανατολική Μεσόγειο, είχαν 
φτάσει αυτήν την περίοδο, μέχρι τα δυο 
τελευταία ναυάγια, στους 237, δηλαδή 
περίπου 0,5% όσων αποπειράθηκαν να 
περάσουν στα νησιά και το 15,5% των 
1.522 που ήταν τα θύματα σε όλη τη Με-
σόγειο. Μετά τα τελευταία ναυάγια αυξή-
θηκαν κατά περίπου 12%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020 οι αφί-
ξεις ήταν μόλις 205 και το 2021 ήταν 717, 
κυρίως λόγω της πανδημίας, η οποία είχε 
αποτελέσει σοβαρό ανασταλτικό παρά-
γοντα με προφανείς οικονομικές συνέ-
πειες στον κλάδο των διακινητών.
Τα στοιχεία της UNCHR αναφέρουν ότι 
οι κύριες εθνικότητες των νεοαφιχθέ-
ντων περιλαμβάνουν την Παλαιστίνη, 
το Αφγανιστάν και τη Σομαλία, δηλαδή 
τρεις χώρες προέλευσης οι οποίες, λόγω 
της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης, 
μπορούν να δικαιολογήσουν την αίτηση 
για παροχή ασύλου.
Την ίδια στιγμή, πίεση στο σύστημα δι-
ακίνησης δημιουργεί και η νέα πολιτική 
κατάσταση που διαμορφώνεται στην Ιτα-
λία μετά την εκλογική νίκη του συνασπι-
σμού στον οποίο συμμετέχει η Λέγκα του 
Σαλβίνι, με σκληρές εξαγγελίες για τον 
περιορισμό της μετανάστευσης.
Σύμφωνα με την υπηρεσία προσφύγων 
του ΟΗΕ, στους επτά μήνες του 2022, 
στην Ιταλία έφτασαν από την Τουρκία, 
κυρίως με 83 πλοία, τα περισσότερα από 
τα οποία ήταν γιοτ, 6.468 άνθρωποι,
περίπου όσοι πρόσφυγες έφτασαν και 
στην Ελλάδα, σχεδόν διπλάσιοι από τον 
αντίστοιχο αριθμό του προηγούμενου 
έτους, που ήταν 3.225. Ο μέσος όρος ήταν 
77 επιβαίνοντες σε κάθε ταξίδι και το σύ-
νολο των αφίξεων καλύπτει το 16% του 
συνόλου, με τους υπόλοιπους που έρχο-
νται με πλοίο να ξεκινούν από τη Λιβύη.
Η «κρουαζιέρα» στο Αιγαίο και το Ιόνιο 
μέχρι την Ιταλία φερόταν να κοστίζει ανά 

άτομο 4.000 ευρώ το 2016 και να έχει 
φτάσει τις 5.000 εφέτος και οι «πελάτες» 
ήταν κυρίως Σύριοι και Αιγύπτιοι.

Αεροπλάνα στην αναζήτηση 
του ασύλου
Οι τιμές φαίνονται λογικές συγκρινόμε-
νες με τα 10.000 ευρώ που είχαν πλη-
ρώσει οι μετανάστες που θα έφταναν 
από την Τουρκία στη Δυτική Ευρώπη 
με ιδιωτικό τζετ. Όπως μετέδωσε το el 
arabiya, σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, 
τόσα είχαν πληρώσει οι επιβάτες, κυρίως 
Κούρδοι και Ιρακινοί στα πέντε δρομο-
λόγια που είχαν γίνει ανάμεσα στον Ο-
κτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2020, με 
κατάληξη σε Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, 
Αυστρία και Βέλγιο.
Οι ιθύνοντες νόες του εγχειρήματος, ένας 
Ιταλός, τρεις Αιγύπτιοι και μια Τυνήσια, 
συνελήφθησαν στην Ιταλία τον προη-
γούμενο Σεπτέμβριο.
Οι επιβάτες, κυρίως Κούρδοι και Ιρακι-
νοί, ήταν εφοδιασμένοι με ψεύτικα δι-
πλωματικά διαβατήρια του Saint Kitts 
and Neviς, ενός κράτους 53.000 πολι-
τών στην Καραϊβική. Ο πιλότος ζητούσε 
στάση σε ένα δυτικοευρωπαϊκό αερο-

δρόμιο κι εκείνοι, μόλις κατέβαιναν, α-
ποκάλυπταν την πραγματική τους ταυ-
τότητα κι υπέβαλαν αίτημα ασύλου. Τον 
Σεπτέμβριο, η βελγική αστυνομία κατά-
σχεσε δύο τζετ αξίας 426.000 ευρώ.

Σκοτώνοντας τους πελάτες
Τα παραπάνω δεδομένα που απαντούν 
στο θέμα, το οποίο έχει προκύψει από 
τον απόπλου από τα τουρκικά παράλια 
των δύο σκαφών, είναι γιατί οι διακινη-
τές διακινδύνευσαν τις ζωές των πελατών 
τους, μέσα σε τόσο αντίξοες καιρικές συν-
θήκες, τις οποίες επιβεβαιώνει ως αιτία 
των ναυαγίων και η ABR.
Η εύκολη απάντηση είναι ο ανταγωνι-
σμός ο οποίος έχει δημιουργήσει εναλ-
λακτικές και πιο ασφαλείς διόδους για 
την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα 
στους παραδοσιακούς διακινητές, οι ο-
ποίοι είδαν τον όγκο εργασίας τους να 
μειώνεται δραματικά, με αποτέλεσμα 
από τη μία να μειώσουν τις τιμές και από 
την άλλη να υπενθυμίσουν την ύπαρξή 
τους και να κάνουν μια επίδειξη ικανο-
τήτων απέναντι στην ελληνική ακτοφυ-
λακή, η οποία κατηγορείται ότι κάνει 

pushbacks και εμποδίζει τις αφίξεις προ-
σφύγων.
Δεν επιβεβαιώθηκαν.
Τον τελευταίο καιρό αυξάνονται και οι 
απόπειρες θαλάσσιας προσέγγισης από 
τις ακτές της Τουρκίας, στη Μαύρη Θά-
λασσα, στις ακτές της Βουλγαρίας και της 
Ρουμανίας.
Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, στις 22 
Σεπτεμβρίου, η βουλγαρική ακτοφυ-
λακή ανακοίνωσε ότι διέσωσε 38 μετανά-
στες που προσπάθησαν να περάσουν στη 
Βουλγαρία με πλοίο που ναυάγησε και ότι 
ενίσχυσε τις περιπολίες των αστυνομικών 
δυνάμεων μετά τον θάνατο δύο αστυνο-
μικών, τους οποίους χτύπησε λεωφορείο 
που μετέφερε μετανάστες, όταν ζήτησαν 
από τον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.
Η μαύρη τρύπα στις προσπάθειες μείω-
σης των παράνομων ροών στα Βαλκάνια 
είναι η Σερβία, η οποία έχει συμφωνίες 
επισκέψεων χωρίς βίζα με πολλές χώρες.
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι 
η Ινδία, πολίτες της οποίας έφτασαν στο 
Βελιγράδι αεροπορικώς κι από εκεί μετα-
κινήθηκαν στην Αυστρία, όπου ζήτησαν 
άσυλο και συνελήφθησαν.
Σε τριμερή συνάντηση, ο πρόεδρος της 
Σερβίας, Αλεξάντρ Βούτσιτς, και οι πρω-
θυπουργοί της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρ-
μπαν και της Αυστρίας, Καρλ Νεχαμέρ, 
δεσμεύτηκαν ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυ-
νατό για να ενισχύσουν την αστυνόμευση 
στα σύνορά τους αλλά και για να βοηθή-
σουν τη Σερβία να απελάσει τους παρά-
νομους μετανάστες.
Η Αυστρία ανησυχεί για το ενδεχόμενο 
οι διακινητές να αλλάξουν διαδρομές 
προς τη Γερμανία, προτιμώντας να περ-
νούν από το έδαφός της αντί για την Τσε-
χία, με την οποία συμφώνησε να εντα-
θούν οι έλεγχοι για τις μεταναστευτικές 
ροές στα σύνορα των δύο χωρών με τη 
Σλοβακία, η οποία με τη σειρά της ανα-
κοίνωσε συνοριακούς ελέγχους για την 
αποτροπή διελεύσεων από το δικό της έ-
δαφος.
Η Ευρωπαϊκή Στατιστική υπηρεσία α-
νακοίνωσε τα στοιχεία για τις απελάσεις 
στο δεύτερο τρίμηνο του 2022, οι οποίες 
είναι αυξημένες κατά περίπου 15% σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.
Συνολικά, διατάχθηκαν 96.550 απελά-
σεις, από τις οποίες οι 33.450 από τη Γαλ-
λία και οι 8.750 από την Ελλάδα.
Οι αποφάσεις που εκτελέστηκαν, όμως, 
ήταν περίπου στο 1/4, δηλαδή ήταν 
23.110, από τις οποίες η Γαλλία εκτέλεσε 
3.590, η Γερμανία 2.765, η Σουηδία 2.380 
και η Ελλάδα 1.770.
Οι περισσότεροι απελαθέντες ήταν Αλ-
βανοί, ακολουθούμενοι από Γεωργια-
νούς, Ρώσους και Τούρκους.
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Η επικοινωνιακή, πο-
λιτική διαμάχη 
γύρω από τη δυσλει-
τουργία της φοιτητι-
κής εστίας Ζωγρά-

φου είναι ενδεικτική του τρόπου λει-
τουργίας του πολιτικού συστήματος 
στην Ελλάδα. 
Οι αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις προ-
βάλλουν ή και κατασκευάζουν επιχει-
ρήματα, τα οποία δεν έχουν σχέση με 
την πραγματικότητα.
 
Η πανεπιστημιακή 
αστυνομία
Η κυβέρνηση προσπάθησε να αξιο-
ποιήσει την εξάρθρωση ενός κυκλώ-
ματος εμπορίας ναρκωτικών, υπό την 
ηγεσία σεσημασμένου Αλβανού κα-

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Τα βαθύτερα αίτια της διάλυσης της φοιτητικής εστίας Ζωγράφου

Οι Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης έχουν 
περιγράψει το αδιέξοδο και τα αίτιά του  
από το 2017

κοποιού, το οποίο είχε «ριζώσει» στη 
φοιτητική εστία, για να επιχειρηματο-
λογήσει υπέρ της πανεπιστημιακής α-
στυνομίας και κατά του ΣΥΡΙΖΑ και 
όσων θεωρούν την παρουσία της στα 
ΑΕΙ αντιπαραγωγική. 
Απ’ την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κα-

τήγγειλε αρχικά τους αστυνομικούς 
που συνέλαβαν –χρησιμοποιώντας α-
ναπόφευκτα βία– την «κορυφή» του 
κυκλώματος που κινείτο στον πανε-
πιστημιακό χώρο. Στη συνέχεια, η η-
γεσία επιχείρησε μία πολιτική διόρ-
θωση. Έφυγε από την καταγγελία της 

παρουσίας της αστυνομίας σε πανεπι-
στημιακό χώρο για να δώσει την έμ-
φαση στην προκλητική κακοδιαχεί-
ριση της φοιτητικής εστίας, η οποία 
έχει συμβάλλει στην υποβάθμισή της 
και στη μετατροπή της σε καταφύγιο 
και ορμητήριο παρανόμων. 
Το βασικό συμπέρασμα από την πο-
λιτική διαμάχη είναι ότι η αντιπαρά-
θεση των κομμάτων γίνεται με έναν 
τρόπο που είναι σε βάρος της ποιότη-
τας των υπηρεσιών που έχουν ανάγκη 
οι φοιτητές, ιδιαίτερα όσοι προέρχο-
νται από οικογένειες χωρίς οικονομι-
κές δυνατότητες. 
Η κυβέρνηση αξιοποίησε και την ε-
ντυπωσιακή της υπεροπλία στα ΜΜΕ 
για να περάσει τη γραμμή στην ευρύ-
τερη κοινή γνώμη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κα-

ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣ
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λεία δεύτερης ευκαιρίας και άλλα) 
φοιτητικές και σπουδαστικές εστίες».
Από τα παραπάνω προκύπτει το συ-
μπέρασμα ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και 
Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) είναι 
υπεύθυνο για τη σωστή λειτουργία, 
η οποία φυσικά περιλαμβάνει τη φύ-
λαξη των φοιτητικών εστιών. 
Το Ίδρυμα είναι υπό άμεσο κυβερ-
νητικό-κρατικό έλεγχο. Μία εναλλα-
κτική λύση θα ήταν να περιέλθει η αρ-
μοδιότητα για τη λειτουργία των φοι-
τητικών εστιών στα ίδια τα ΑΕΙ, τα 
οποία όμως θα έπρεπε να αποκτήσουν 
επαγγελματική διοίκηση ικανή να δι-
αχειριστεί τέτοια θέματα, ανεξάρτητα 
από τις πρυτανικές αρχές.

Οι φοιτητικές οργανώσεις έχουν 
ξεστρατίσει, δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν στα αποτελέσματα των 
φοιτητικών εκλογών!

 
Στη σκιά του κόμματος
Επικεφαλής στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ τοποθε-
τήθηκε από την κυβέρνηση Μητσο-
τάκη ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, 
Κώστας Δέρβος. Κατέβηκε υποψή-
φιος ευρωβουλευτής με τη ΝΔ στις 
ευρωεκλογές του 2019, δεν εξελέγη 
και πέρασε στην πολυπληθή κατηγο-
ρία των κομματικών στελεχών που το-
ποθετήθηκαν σε κρατικές, με τον έναν 
ή τον άλλο τρόπο, θέσεις. 
Ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ λει-
τουργεί, θεωρητικά, σε ένα πολιτικά 
φιλικό περιβάλλον. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η 
ΔΑΠ, φοιτητική παράταξη της ΝΔ, κυ-

ριάρχησε για 34η συνεχή χρονιά στις 
φοιτητικές εκλογές που πραγματο-
ποιήθηκαν τον Μάιο του 2022. 
Η ΔΑΠ εκτιμά ότι ήρθε πρώτη με 
46,7%, δεύτερη η Πανσπουδαστική 
του ΚΚΕ με 25,08%, τρίτη η ΕΑΑΚ 
(αριστεριστές, αναρχοαυτόνομοι) 
με 9,41% και τέταρτη η ΠΑΣΠ του 
ΠΑΣΟΚ με 7,8%. Υπολογίζει τις δυ-
νάμεις του ΣΥΡΙΖΑ (Μπλόκο) μόλις 
στο 2%. 
Η Πανσπουδαστική, από την πλευρά 
της, δίνει άλλα ποσοστά με αυτήν 
πρώτη στο 33,43% και τη ΔΑΠ δεύ-
τερη με 27,66%. Η Πανσπουδαστική 
επίσης δίνει στην ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ πο-
σοστό 10% και στην ΕΑΑΚ ποσοστό 
5,29%. 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με 
βάση τα αποτελέσματα –διαφορετικά 
και αυτά– που δίνουν η ΕΑΑΚ και το 
Μπλόκο, πρώτη έρχεται η Πανσπου-
δαστική και δεύτερη η ΔΑΠ. 
Το 2020 και το 2021 δεν πραγματο-
ποιήθηκαν φοιτητικές εκλογές εξαι-
τίας της πανδημίας. Στις φοιτητικές 

λύπτει διάφορους πανεπιστημιακούς 
ταραχοποιούς –οι οποίοι μπορεί να 
έχουν σχέση και με την πολιτική τρο-
μοκρατία ή το οργανωμένο έγκλημα– 
για να ρίχνει την ποιότητα της πανεπι-
στημιακής υποδομής.
 
Οι υπεύθυνοι
Όπως θα περίμενε κανείς, ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν έχει καμία ευθύνη για τη διαχεί-
ριση των φοιτητικών εστιών και ειδικά 
της προβληματικής φοιτητικής εστίας 
του Ζωγράφου. 
Υπεύθυνο για τις φοιτητικές εστίες 
και τις υπηρεσίες που προσφέρουν 
είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά 
Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).
Στον ιστότοπο του Ιδρύματος διαβά-
ζουμε: «Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά 
Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 
12 του νόμου 4015/2013, είναι αρμό-
διο για την οικονομική διαχείριση και 
την κάλυψη των λειτουργικών δαπα-
νών των Φοιτητικών Εστιών που πε-
ριγράφονται στην 127177/Η/4/11/2011 
(Β2058), κοινή υπουργική απόφαση 
οι οποίες παρέχουν διευκολύνσεις 
και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε 
φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπου-
δών τους. Ενισχύονται, έτσι, οι νέοι 
και οι νέες που προέρχονται από τα 
ασθενέστερα οικονομικά στρώματα, 
αφού τους παρέχεται διαμονή και δι-
ατροφή στις Εστίες».
Μέσα στα καθήκοντα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
περιλαμβάνονται: 
«Η διοικητική λειτουργία των Εστιών, 
η φύλαξη και ο έλεγχος των εισερχο-
μένων στην εστία είναι αρμοδιότητα 
του Ιδρύματος, το οποίο εν προκει-
μένω έχει αναθέσει σε εταιρεία φύλα-
ξης το έργο, ενώ υπάρχει και υπεύθυ-
νος της Εστίας που είναι διοικητικός 
υπάλληλος του ΕΜΠ και ενημερώνει 
την ηγεσία του Ιδρύματος.
Αποτυπώνει και αποτιμά την εκάστοτε 
υφισταμένη κατάσταση του συστήμα-
τος φοιτητικής μέριμνας. 
Καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες 
κτιρίων των ΑΕΙ και ΤΕΙ που παρα-
χωρούνται στο Ίδρυμα, είτε ιδιόκτη-
των κτιρίων. 
Προγραμματίζει, προτυποποιεί και ε-
ποπτεύει τη σίτιση, στις δομές φοιτη-
τικής και σπουδαστικής μέριμνας. 
Σχεδιάζει και διαχειρίζεται προγράμ-
ματα μαθητικής και σπουδαστικής-
φοιτητικής μέριμνας για την εξυπη-
ρέτηση ατόμων ή και κοινωνικών 
ομάδων που χρήζουν ιδιαίτερης φρο-
ντίδας. 
Προμηθεύει με κινητό εξοπλισμό 
δομές της Διά Βίου Μάθησης (σχο-



λεγχόμενο κρατικό οργανισμό ο ο-
ποίος αποτυγχάνει, διαχρονικά, στην 
ανάπτυξη των φοιτητικών εστιών 
σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες 
των φοιτητών.
 
Το ζήτημα της διαφάνειας
Ακούγονται πολλά για τη μέθοδο που 
ακολουθήθηκε στη διάλυση της φοι-
τητικής εστίας Ζωγράφου. Για παρά-
δειγμα, υποστηρίζεται ότι οι φοιτητι-
κές οργανώσεις μοιράζουν τα δωμά-
τια… στα μέλη τους. 
Προτού ξεσπάσει η διαμάχη για το 
ποιος τελικά διέλυσε τη φοιτητική 
εστία Ζωγράφου, είχαν προηγηθεί 
δύο ερωτήσεις βουλευτών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για τις διαχειριστικές πρακτι-
κές του Κώστα Δέρβου στο ΙΝΕΔΙ-
ΒΙΜ. 

Πλήρης η κομματικοποίηση 
του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη διόρισε επικεφαλής τον 
πρώην πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ, Κώστα 
Δέρβο

Τον Νοέμβριο του 2021, 46 βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ έθεταν θέμα διαχεί-
ρισης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ τα τελευταία 
δύο χρόνια με το σκεπτικό ότι ο επι-
κεφαλής κατέφευγε συστηματικά σε 
απευθείας αναθέσεις, κατατμήσεις 
των έργων και διαπραγματεύσεις με 
εταιρείες χωρίς προηγούμενη δημο-
σίευση. 
Πριν από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. 
που προκάλεσε την επικοινωνιακή 
και πολιτική αντιπαράθεση, 36 βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ επανήλθαν με ε-
ρώτησή τους στη Βουλή για την ανά-
θεση της σίτισης των φοιτητών στις 
νέες εστίες ΝΕΕΜΠ και στη Φοιτη-
τική Εστία Αθηνών, σε εταιρεία που 
μόλις είχε συσταθεί.
Έθεσαν επίσης ζήτημα διαφάνειας σε 
ό,τι αφορά τις δαπάνες φύλαξης των 

Εστιών. Στην αρχή υπογράφηκαν δε-
καπενθήμερες συμβάσεις με 24.180 
ευρώ + ΦΠΑ η καθεμία. 
Τον Απρίλιο του 2022 υπογράφηκε 
σύμβαση 650.000 ευρώ που κάλυπτε 
την περίοδο Ιούλιος 2022-Ιούλιος 
2023, ενώ τον Αύγουστο του 2022 
δόθηκε νέα έγκριση για σύμβαση 
171.000 ευρώ, που θα κάλυπτε το διά-
στημα 28 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμ-
βρίου 2022. 
Αποδεικνύεται ότι ο Έλληνας φορο-
λογούμενος επιβαρύνθηκε μέσω του 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ και των υπογραφών που 
έβαλε ο κ. Δέρβος και για την ανύ-
παρκτη φύλαξη της υπό διάλυση φοι-
τητικής εστίας Ζωγράφου. 
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι 
παρά τη δραματική επιδείνωση των 
τελευταίων χρόνων, η κατάσταση 
ήταν προβληματική και επί των προ-
ηγούμενων κυβερνήσεων. Σε έκθεσή 
τους, που υποβλήθηκε τον Νοέμβριο 
του 2017, οι Ελεγκτές Δημόσιας Διοί-
κησης (ΣΕΕΔΑ) επεσήμαναν μεταξύ 
των άλλων:
Έλλειψη αντικειμενικών, σύγχρονων 
και διαφανών διαδικασιών για την ε-
πιλογή των δικαιούχων στέγασης 
φοιτητών.

εκλογές του Μαΐου 2022 αναδείχθη-
καν οι παραδοσιακές παθογένειες, με 
τις φοιτητικές παρατάξεις να δίνουν 
διαφορετικά εκλογικά αποτελέσματα 
με τεράστιες αποκλείσεις. 
Υποτίθεται ότι το φοιτητικό κίνημα 
είναι πιστό στην παράδοση της εξέ-
γερσης του Πολυτεχνείου, όπου οι 
φοιτητές συγκρούστηκαν με τη δικτα-
τορία διεκδικώντας «Ψωμί, Παιδεία, 
Ελευθερία».
Η Ελευθερία, βέβαια, στηρίζεται στη 
διενέργεια εκλογών με δημοκρατικό 
και αδιάβλητο τρόπο και κοινά αποδε-
κτά αποτελέσματα. 
Η εικόνα φοιτητικών παρατάξεων 
που μετράνε κάθε χρόνο, με τον δικό 
τους τρόπο, τις ψήφους των φοιτητών 
αποτελεί προσβολή για τη Δημοκρα-
τία και τους αγώνες που δόθηκαν γι’ 
αυτήν. 
Το Ψωμί έχει βέβαια σχέση με το ε-
πίπεδο της σίτισης και της στέγασης 
που αποδεικνύεται εξαιρετικά χαμη-
λού επιπέδου. Η Παιδεία με το επί-
πεδο των πανεπιστημίων που έχουν 
μείνει τραγικά πίσω στους διεθνείς 
πίνακες αξιολόγησης και κατάταξης. 
Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα πώς μπο-
ρεί να καταγγέλλει η κυβέρνηση τον 
ΣΥΡΙΖΑ για την ουσιαστική διάλυση 
της φοιτητικής εστίας όταν η ΝΔ βρί-
σκεται στην εξουσία, ο πρώην πρόε-
δρος της ΟΝΝΕΔ έχει τοποθετηθεί 
επικεφαλής του Ιδρύματος που δια-
χειρίζεται τις φοιτητικές εστίες και 
στον φοιτητικό χώρο έρχεται πρώτη, 
ή δηλώνει ότι έρχεται πρώτη, η παρά-
ταξη που πρόσκειται στη ΝΔ.
 
Το προηγούμενο 
επί ΣΥΡΙΖΑ
Ο πολιτικός έλεγχος στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
δεν είναι βέβαια πρωτοτυπία της ΝΔ. 
Απλά η ΝΔ διόρισε επικεφαλής του 
Ιδρύματος ένα πιο κομματικό στέ-
λεχος με λιγότερη επαγγελματική ε-
μπειρία, από αυτά που είχε επιλέξει 
η κυβέρνηση Τσίπρα. 
Κάθε φορά που άλλαζε ο υπουργός 
Παιδείας επί ΣΥΡΙΖΑ άλλαζε και ο 
αρμόδιος στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Στην αρχή 
επικεφαλής ήταν ο Θεόδωρος Μπλί-
κας με τεχνοκρατικό προφίλ και με 
διευθύνοντα σύμβουλο τον Χρήστο 
Πιλάλη, πρώην διευθυντή του γρα-
φείου του Τάσου Κουράκη. 
Τον διαδέχθηκε ο Δημήτρης Ζέρβος, 
ο οποίος είχε διατελέσει γενικός δι-
ευθυντής στη Σιβιτανίδειο αλλά και 
διευθυντής του γραφείου του Αρι-
στείδη Μπαλτά. 
Έχουμε, λοιπόν, έναν κομματικά ε-
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Αδιέξοδη πορεία
Συνοψίζοντας, έχουμε τα εξής χαρα-
κτηριστικά σε σχέση με τη λειτουρ-
γική κατάρρευση της φοιτητικής ε-
στίας Ζωγράφου του ΕΜΠ:
Πρώτον, επιδείνωση των άθλιων 
συνθηκών με το πέρασμα του χρό-
νου.
Δεύτερον, καταδικασμένη σε αποτυ-
χία διαχείριση των εστιών από το Ί-
δρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθη-
σης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).
Τρίτον, κομματικός έλεγχος του Ι-

Οι Πρυτάνεις παίζουν «άμυνα» 
αποφεύγοντας τα δύσκολα που 
μπορεί να είναι και επικίνδυνα

Το Ίδρυμα Νεολαίας 
και Διά Βίου Μάθησης 
(ΙΝΕΔΙΒΙΜ) απέτυχε 
στη διαχείριση των 
φοιτητικών εστιών

δρύματος.
Τέταρτον, διασπάθιση του δημόσιου 
χρήματος με προκλητικά αδιαφανείς 
διαδικασίες.
Πέμπτον, κομματικό «καπέλωμα» 
του φοιτητικού κινήματος, σε βαθμό 
που να μην έχει σχέση με τους αρ-
χικούς στόχους για «Ψωμί, Παιδεία, 
Ελευθερία».
Έκτον, πολιτική και επικοινωνιακή 
αντιπαράθεση με τρόπο που αφήνει 
κατά μέρος τα μεγάλα προβλήματα 
που πρέπει να αντιμετωπισθούν. 

Έβδομον, απουσία των πρυτανικών 
αρχών από το πρόβλημα των φοι-
τητικών εστιών και τη σχετική δια-
μάχη, σε μια προσπάθεια να «αμυν-
θούν» έναντι ταραχοποιών.
Όγδοον, μετατροπή της πανεπιστη-
μιακής αστυνομίας σε υποτιθέμενη 
λύση πολύ σύνθετων προβλημάτων 
που πηγαίνουν σε βάθος χρόνου. 
Ένατον, κατασκευή από το Μαξίμου 
και ισχυρά συνεργαζόμενα ΜΜΕ 
ενός «αφηγήματος» για οργανωμένο 
έγκλημα ή και διασυνδέσεις με την 
πολιτική τρομοκρατία που δεν δι-
καιολογεί βέβαια την τραγική υπο-
βάθμιση της φοιτητικής εστίας Ζω-
γράφου.
Στις αποστολές με τις Επιτροπές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
χώρες της Ε.Ε. ή και σε μακρινές 
χώρες όπως είναι η Αυστραλία και η 
Ταϊβάν, έχουμε πάντα επαφές με εκ-
προσώπους των Πανεπιστημίων και 
της επιστημονικής κοινότητας. 
Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι, με 
ελάχιστες εξαιρέσεις, τα ΑΕΙ των 
διαφόρων χωρών κάνουν άλματα 
προς το μέλλον, ενώ οι υπηρεσίες 
σίτισης και στέγασης που προσφέ-
ρονται στους φοιτητές είναι κατά κα-
νόνα από απόλυτα ικανοποιητικές 
μέχρι εξαιρετικά καλές. 
Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα πώς 
μπορούμε να πάμε μπροστά σε έναν 
ανταγωνιστικό κόσμο όταν δεν μπο-
ρούμε να οργανώσουμε ούτε την ι-
κανοποιητική λειτουργία των φοιτη-
τικών εστιών. 
Όσα απαράδεκτα συμβαίνουν στη 
φοιτητική εστία Ζωγράφου δεν πρέ-
πει να αποτελούν αφορμή για στεί-
ρες κομματικές συγκρούσεις και 
περίεργα αφηγήματα, αλλά για 
δημιουργικό προβληματισμό, προ-
κειμένου να αποφύγουμε το διαφαι-
νόμενο αδιέξοδο. 

Θεσμικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται 
από ασάφειες και αδιαφάνεια.
Διάχυση ευθυνών και αρμοδιοτήτων.
Χαμηλή ποιότητα παροχής υπηρε-
σιών και αυξημένο κόστος παροχής 
τους.
Αδράνεια στην είσπραξη των τρο-
φείων από τα Πανεπιστήμια.
Αδράνεια στην έκδοση εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας των εστιών.
Αδράνεια στην προκήρυξη ανοιχτών 
δημόσιων διαγωνισμών και παρά-
ταση συμβάσεων που έχουν λήξει.
Σε αυτό το πλαίσιο ήταν πρακτικά α-
δύνατο να λειτουργήσουν οι φοιτητι-
κές εστίες προσφέροντας ικανοποι-
ητικές υπηρεσίες στους φοιτητές. Η 
κατάσταση χειροτερεύει με το πέρα-
σμα του χρόνου και είναι επόμενο η 
διάλυση να δημιουργεί κέντρα ανω-
μαλίας και παρανομίας.
 
Η απουσία του Πρύτανη
Εντύπωση προκαλεί και η απου-
σία του Πρύτανη του ΕΜΠ, Ανδρέα 
Μπουντουβή, από το πρόβλημα που 
προέκυψε και τη σχετική διαμάχη. 
Ο κ. Μπουντουβής, με καριέρα στις 
ΗΠΑ και στη Γαλλία και άψογο τε-
χνοκρατικό προφίλ, λειτουργεί όπως 
οι περισσότεροι Πρυτάνεις, υπό τον 
φόβο του καταναγκασμού. 
Τον Οκτώβριο του 2020 πραγματο-
ποιήθηκε καταδρομική επιδρομή στα 
Γραφεία της Πρυτανείας στο Ζωγρά-
φου, με τους ταραχοποιούς να αντι-
δρούν στην ανάκτηση από το ΕΜΠ 
του ελέγχου του κτιρίου Γκίνη, στο 
συγκρότημα Πατησίων. 
Ο κ. Μπουντουβής πήρε δημόσια 
θέση υπέρ του Πρύτανη του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δη-
μήτρη Μπουραντώνη, όταν ο Από-
στολος Δοξιάδης ζήτησε μέσω κει-
μένου του στην «Athens Voice» την 
παραίτηση του κ. Μπουραντώνη με 
το σκεπτικό ότι δεν μπόρεσε να ελέγ-
ξει πράξεις βίας στο Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, οι οποίες είχαν 
στόχο ακόμη και τον ίδιο. 
Ο Πρύτανης του ΕΜΠ έγραψε σχε-
τικά στην «Athens Voice», απαντώ-
ντας στον κ. Δοξιάδη: «Προκαλεί έμ-
μεσα ο κ. Δοξιάδης τους καταδρομείς 
κουκουλοφόρους να απαλλοτριώ-
νουν τον Πρύτανη της προτίμησής 
τους. Αυτοί να τον επισκέπτονται και 
να “φωτογραφίζονται” μαζί του και εν 
συνεχεία ο κ. Δοξιάδης να τελειώνει 
τη δουλειά καλώντας τον Πρύτανη, 
που υπέστη την επίθεση, να παραιτη-
θεί αν διαθέτει αξιοπρέπεια και ευθι-
ξία. Εξαιρετικά κύριε Δοξιάδη!».
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Μήνες πριν, έγραψα 
ένα κείμενο υπό 
τον τίτλο: «Η θλι-
βερή σύγκριση 
Καμίνη - Μπακο-

γιάννη». Περιέγραψα τότε το αρνητικό 
«έργο» εννέα χρόνων του κ. Καμίνη –
ποτέ η Αθήνα δεν ήταν χειρότερη– με 
το απίστευτο σε ποιότητα και εύρος έργο 
του κ. Μπακογιάννη (εννιά χρόνια η Ο-
μόνοια ήταν δημόσιο αποχωρητήριο, σε 
λίγους μήνες και με χορηγία επί Μπακο-
γιάννη λειτουργούσε, για να θυμίσω ένα 
από τα πολλά).
Αναρωτήθηκα τότε, γιατί ενώ για την α-
νυπαρξία Καμίνη δεν υπήρχαν ούτε επι-
θέσεις ούτε αρνητικά σχόλια, ο Μπακο-
γιάννης καθημερινά υβριζόταν με ψεύδη 
και τερατώδεις συκοφαντίες. Εξήγησα 
τότε ότι αυτό συνέβαινε διότι πολεμού-
σαν με κάθε τρόπο έναν πολιτικό αντί-
παλο και η λάσπη είναι το μόνο υλικό 
όταν δεν (του) βρίσκεις κάτι άλλο.
Ωστόσο, εκείνο το κείμενό μου δεν ήταν 
πλήρες. Απουσίαζε μια άλλη οπτική που 
περιγράφει τον κ. Μπακογιάννη και που 
αξίζει να την μνημονεύσω τώρα.
Οι μόνιμες επιθέσεις κατά του δημάρχου 

ξεων, άκουγε. Η πλειοψηφία των απο-
φάσεων ήταν υπερκομματική. Αυτή η 
συναίνεση δρομολογούσε γοργά τα θέ-
ματα που έπρεπε.
2. ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: Με έναν εντυ-
πωσιακό τρόπο, τα στελέχη ας πούμε 
στον Δήμο Αθηναίων εργάζονται 
σκληρά και αποδοτικά, λες και οι αλλα-
γές που συντελούνται στην πρωτεύουσα 
είναι και ένα δικό τους στοίχημα. Αυτό 
οφείλεται στην ηγετική φυσιογνωμία 
του κ. Μπακογιάννη αλλά κυρίως στο 
όραμα που μπόρεσε να μεταλαμπαδεύ-
σει στους εργαζομένους. Στον Δήμο Α-
θηναίων δεν υπάρχει η νοοτροπία του 
βολεμένου δημόσιου υπαλλήλου που υ-
πονομεύει τη λειτουργία του, γιατί κα-
κοδιοικείται ο φορέας ή δεν διορθώνε-
ται τίποτα. Εδώ υπάρχει ηγέτης, όραμα 
και πρακτική. Όλοι ακολουθούν!
3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ: Ο κ. 
Μπακογιάννης δεν αφήνει τίποτε ανα-
πάντητο από τον οχετό των ύβρεων και 
των τερατολογιών που του προσάπτουν. 
Με έναν μαγικό τρόπο, απαντά ακόμη 
και σε λίβελλους στο διαδίκτυο με θέ-
σεις και επιχειρήματα. Το ίδιο κάνει και 
με τον αντιπολιτευόμενο Τύπο που συ-

νεχώς τον αδικεί.
4. ΜΑΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ: Ίσως είναι το με-
γαλύτερο προσόν του. Ακόμα και θέματα 
που φαντάζουν τελειωμένα, ο Κ. Μπα-
κογιάννης τα βάζει στο τραπέζι με όλους 
τους εμπλεκόμενους, τα επιλύει και τα 
δρομολογεί. Η διπλή ανάπλαση που έ-
μοιαζε αδύνατον να υλοποιηθεί λόγω α-
συνεννοησίας και αδιαφορίας πολλών, 
είναι ένα κορυφαίο παράδειγμα αλλά 
όχι το μόνο.
Ο Κ. Μπακογιάννης έχει βάλει τον δη-
μότη στο επίκεντρο μιας νέας Αθήνας 
που γοργά παίρνει μορφή, μέσα από 
έναν σχεδιασμό που την κάνει λειτουρ-
γική, ανθρώπινη, πολύ όμορφη και με 
πολλές δόσεις χαράς, εφαρμόζοντας 
ακόμα και μελέτες που ήταν παρατημέ-
νες σε συρτάρια. Λύσεις για όλα λοιπόν.
Στην πραγματικότητα λοιπόν –και αυτό 
θέλω να πω σήμερα–, η περίπτωση του 
κ. Κ. Μπακογιάννη δεν είναι αυτή ενός 
επιτυχημένου δημοσίου λειτουργού, 
αλλά κάτι αφάνταστα μεγαλύτερο. Η πε-
ρίπτωσή του περιγράφει αυτό που φά-
νταζε αδύνατο στην ελληνική δημόσια 
ζωή. Μέσα από ένα καθεστώς βαριάς 
γραφειοκρατίας, πολυνομίας, δεκάδων 
εμπλεκόμενων φορέων, αδιαφορίας 
και ωχαδερφισμού που φρενάρουν τα 
πάντα, να μπορεί να παραχθεί γρήγορα, 
σπουδαίο έργο για την κοινωνία.
Ο κ. Μπακογιάννης είναι η ζωντανή α-
πόδειξη ότι, στην Ελλάδα της στασιμό-
τητας και πολλές φορές της οπισθοδρό-
μησης, μπορεί να γίνονται τα σπουδαία. 
Και, μάλιστα, ακόμα και με τους υπερα-
σπιστές της στασιμότητας απέναντι να υ-
βρίζουν και να λοιδορούν.
(Υ.Γ.: Για να είμαστε ειλικρινείς, ειδικά 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση υπάρχουν 
αντίστοιχα του Μπακογιάννη παραδείγ-
ματα που μας δίνουν ελπίδες ότι η χώρα 
θα προχωρήσει.)

Αθηναίων Κ. Μπακογιάννη έχουν ως α-
φετηρία το σπουδαίο έργο που παράγει. 
Το κάνει γρήγορα, είναι φοβερά αποτε-
λεσματικός και ουσιαστικός, αξιοποιεί 
μελέτες, εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις, 
ενώ έχει και μια πρωτόγνωρη συναίνεση 
των εργαζομένων που πρωταγωνιστούν 
μοναδικά στην υλοποίηση κάθε μικρού 
η μεγάλου έργου του Δήμου.
Ο Κ. Μπακογιάννης είναι πολιτικός από 
το μέλλον και όσοι τον πολεμούν μαται-
οπονούν. Τους έχει αφήσει χιλιόμετρα 
πίσω και στις επόμενες εκλογές θα εκλε-
γεί από την πρώτη Κυριακή με πρωτο-
φανή ποσοστά. Αλλά, πώς καταφέρνει να 
υλοποιεί ταυτόχρονα εκατοντάδες μικρά 
και μεγάλα της Αθήνας, τόσο γρήγορα 
και τόσο καθαρά; Αυτό θα ήθελα να πε-
ριγράψω σήμερα, με την υποσημείωση 
ότι τον παρακολουθώ από τη δημαρχία 
στο Καρπενήσι, στην Περιφέρεια Στε-
ρεάς και τώρα στην Αθήνα. Δείτε τέσ-
σερα σπουδαία χαρακτηριστικά του:
1. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ: Ο κ. Μπακογιάννης 
συνεργαζόταν πάντοτε με όλες τις πα-
ρατάξεις και δεν έχει περιχαρακωθεί 
ποτέ σε κομματικές γραμμές. Μοίραζε 
ρόλους και σε πρόσωπα άλλων παρατά-

Πώς αποδεικνύει 
ότι στην Ελλάδα της 
γραφειοκρατίας, της 
πολυνομίας μπορεί να 
παραχθεί σπουδαίο έργο;

Ο Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΏΣ 
ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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Ο 
καρκίνος του μαστού είναι ο δεύτερος πιο 
συχνά ανιχνεύσιμος καρκίνος, αφού μία 
στις οκτώ γυναίκες έχουν πιθανότητα να 
νοσήσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
Στην προσπάθεια για όσο το δυνατόν πιο 
έγκαιρη ανίχνευση πρώιμων μορφών 

κακοήθειας χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερες 
απεικονιστικές μέθοδοι. Παρόλα αυτά, η μαστογρα-
φία συνεχίζει να αποτελεί τη μέθοδο με την οποία γί-
νεται η πρώτη διαγνωστική προσέγγιση του μαστού 
αφού μειώνει τη θνητότητα από καρκίνο του μαστού.  
«Συγκεκριμένα, τυχαιοποιημένοι έλεγχοι έχουν αποδεί-
ξει ότι με την έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου του μαστού 
μέσω της μαστογραφίας έχει μειωθεί η θνητότητα κατά 
30%. Πλέον οι στατιστικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι με 
τα προγράμματα προληπτικής απεικόνισης του μαστού, η 
θνητότητα από καρκίνο του μαστού μειώνεται σε ακόμα 
μεγαλύτερο ποσοστό στις γυναίκες ηλικίας μεγαλύτερες 
των 40 ετών», επισημαίνει ο κ. Σταμάτης Μερκούρης, 
Ακτινοδιαγνώστης.

Τι είναι η τομοσύνθεση
Η τομοσύνθεση ή τρισδιάστατη (3D) μαστογραφία αποτελεί 
την εξέλιξη της απλής ψηφιακής μαστογραφίας.
Ο μαστός είναι ένα όργανο τριών διαστάσεων που όμως 
απεικονίζεται σε ένα φιλμ δύο διαστάσεων. Για την όσο 
καλύτερη ανάδειξή του κατά τη διάρκεια της απλής ή δισ-
διάστατης μαστογραφίας, χρησιμοποιούνται δύο λήψεις 
σε κάθε μαστό, απεικονίζοντάς τον έτσι από δύο διαφο-
ρετικές γωνίες. Εντούτοις, υπάρχουν εικόνες που προκα-
λούν ανησυχία και δημιουργούν ψευδή εικόνα αλλοίω-
σης, λόγω επιπροβολής των στοιχείων του μαστού που 
βρίσκονται σε διαφορετικό βάθος.
Κατά τη διάρκεια της τομοσύνθεσης, η ακτινοβολία 
αποστέλλεται στο μαστό σε διαφορετικές πολλαπλές 
γωνίες, δημιουργώντας λεπτομερείς μαστογραφι-
κές εικόνες καθώς είναι δυνατό να αναλύεται ο μα-
στός σε λεπτές τομές πάχους 1 χιλιοστού. Όλη αυτή η 
διαδικασία γίνεται αυτόματα μέσα σε δευτερόλεπτα.  
Η τοποθέτηση της εξεταζόμενης στον τρισδιάστατο μαστο-
γράφο γίνεται με τον ίδιο τρόπο, η διάρκεια της τομοσύν-
θεσης είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από την απλή ψηφιακή 
μαστογραφία και η ακτινοβολία παρόμοια.
«Με την εικόνα που δίνεται από την τομοσύνθεση, με-
λετούμε τον μαστό σε διαδοχικές, λεπτές τομές με έναν 
τρόπο που μοιάζει με τη διαδικασία φυλλομέτρησης ενός 
βιβλίου, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τη διακριτική ικανότη-
τα της μεθόδου.
Η τομοσύνθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαί-
σιο προγραμματισμένου προληπτικού απεικονιστικού 
ελέγχου σε γυναίκες που προσέρχονται χωρίς κάποιο 
σύμπτωμα, αντί για την κλασική μαστογραφία. Επιπλέον, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση και διευκρί-
νιση ψηλαφητών ή απεικονιστικών ευρημάτων που προ-
κύπτουν από την απλή δισδιάστατη μαστογραφία», εξηγεί 
ο ιατρός.

Πλεονεκτήματα τομοσύνθεσης
Όταν η τομοσύνθεση χρησιμοποιείται ως μέθοδος προ-
ληπτικής απεικόνισης, δημιουργείται συνδυασμός δισδι-
άστατων και τρισδιάστατων απεικονίσεων, ο οποίος έχει 
αποδειχθεί ότι παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα 

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Τομοσύνθεση αντί μαστογραφίας: Τα οφέλη

Τυχαιοποιημένοι έλεγχοι έχουν αποδείξει ότι με την έγκαιρη ανίχνευση 
καρκίνου του μαστού μέσω της μαστογραφίας έχει μειωθεί η θνητότητα 
κατά 30%

ριλαμβάνει τους αδένες και τους γαλακτοφόρους πό-
ρους (αποτελεί το «άσπρο» τμήμα της μαστογραφίας) 
και από λιπώδη ιστό που τον περιβάλλει (αποτελεί το 
«γκρι» τμήμα της μαστογραφίας). Όσο μεγαλύτερη η συ-
γκέντρωση του αδενικού στοιχείου, τόσο πιο πυκνή η 
σύσταση του μαστού (και τόσο πιο άσπρος ο μαστός).  
Δυστυχώς, οι περισσότερες μορφές κακοήθειας είναι και 
αυτές «άσπρες», έχουν δηλαδή παρόμοια ακτινοσκιερότη-
τα με τον αδενικό ιστό και μπορούν εύκολα να κρυφτούν 
μέσα σε αυτόν, ειδικά όταν ο μαστός είναι πολύ πυκνός, 
καθιστώντας έτσι την ανίχνευσή τους πολύ δύσκολη. Η 
τομοσύνθεση, αναλύοντας την εικόνα του μαστού σε όλο 
το βάθος ανά 1 χιλιοστό, δίνει τη δυνατότητα στον ακτινο-
διαγνώστη ιατρό να μελετήσει με πολύ μεγαλύτερη ακρί-
βεια περιοχές αυξημένης ακτινοσκιερότητας, δίνοντας έτσι 
λύση σε έναν από τους σημαντικότερους περιορισμούς της 
απλής ψηφιακής μαστογραφίας.

Τομοσύνθεση, η εξέλιξη της μαστογραφίας
«Συνοψίζοντας, η μαστογραφία έχει συμβάλει αποφασι-
στικά στην έγκαιρη διάγνωση και μείωση της θνητότητας 
από τον καρκίνο του μαστού. Η τομοσύνθεση έρχεται να 
εξελίξει περαιτέρω τη μέθοδο της μαστογραφίας και να 
επικρατήσει, δίνοντας λύση στα ζητήματα που προκύπτουν 
από τους περιορισμούς της απλής ψηφιακής μαστογραφί-
ας», καταλήγει ο κ. Μερκούρης.

στην απεικόνιση του μαστού. Με τον συνδυασμό αυτό επι-
τυγχάνεται:
Μείωση των επιπλέον ειδικών λήψεων: Όταν οι καθιε-
ρωμένες μαστογραφικές λήψεις αναδείξουν ευρήματα με 
ύποπτα χαρακτηριστικά, είναι απαραίτητη η διερεύνησή 
τους σε επανεξέταση με ειδικές μαστογραφικές λήψεις. 
Αρκετές φορές αποδεικνύεται ότι το εύρημα ήταν ψευδές 
και αποτέλεσμα των περιορισμών που εμφανίζει η απλή 
δισδιάστατη μαστογραφία ως μέθοδος. Έτσι, όμως, από 
την ώρα της πρώτης λήψης μέχρι το τελικό αποτέλεσμα 
προκύπτει σημαντική χρονική καθυστέρηση και επιπλέον 
αύξηση τόσο του συνολικού κόστους των εξετάσεων όσο 
και της συνολικής ακτινοβολίας που δέχεται η εξεταζόμε-
νη.
Ανίχνευση περισσότερων κακοηθειών σε σχέση με την 
απλή ψηφιακή μαστογραφία: Μελέτες έχουν αναδείξει 
ότι ο συνδυασμός των δισδιάστατων και τρισδιάστατων 
μαστογραφικών λήψεων οδηγεί σε ανίχνευση 2 περισσό-
τερων γυναικών με καρκίνο του μαστού σε κάθε 100 γυ-
ναίκες που προσέρχονται για προληπτικό έλεγχο σε σχέση 
με την απλή μαστογραφία.
Αύξηση της διαγνωστικής ικανότητας για ανίχνευση κα-
κοηθειών στους πυκνούς μαστούς: Η δισδιάστατη μαστο-
γραφία παρουσιάζει δυσκολία στη διάγνωση κακοηθειών, 
ειδικά όταν οι μαστοί είναι πυκνοί. Η πυκνότητα του μαστού 
σχετίζεται με την αναλογία των στοιχείων που τον αποτελούν.  
Κάθε μαστός αποτελείται από αδενικό ιστό, που πε-
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Η ΜΕΓΑ διακρίθηκε για ακόμα μια φορά για τις 
αειφόρες πρακτικές που εφαρμόζει, λαμβάνο-
ντας δυο βραβεία στα Environmental Awards 
2022, τη διοργάνωση που αναδεικνύει και 

επιβραβεύει καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες για την 
προστασία του Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η εταιρεία 
απέσπασε:
• Gold βραβείο στην ενότητα Μείωση των παραγόμε-
νων αποβλήτων / Waste Reduce. Για τη ΜΕΓΑ, η ορθή 
διαχείριση των αποβλήτων παραγωγής και η προαγωγή 
της κυκλικής οικονομίας μέσα από τις καθημερινές της 
δραστηριότητες αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγι-
κής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ΜΕΓΑ σχεδίασε τις 
κατάλληλες διαδικασίες παραγωγής και διαχείρισης απο-
βλήτων, προχώρησε στις κατάλληλες συνεργασίες με πι-
στοποιημένους συνεργάτες ανακύκλωσης και αφιέρωσε 
τους απαιτούμενους πόρους, ώστε να πετύχει εξαιρετικά 
μικρή περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη μονάδα της. Ως 
αποτέλεσμα και έμπρακτη αναγνώριση των ως άνω επι-
λογών και προσπαθειών της, έλαβε τη διεθνή πιστοποί-
ηση Zero Waste to Landfill σε επίπεδο «Gold», καθώς το 
2020 πέτυχε ποσοστό 99% ανακύκλωσης και ενεργειακής 
αξιοποίησης στη μονάδα της.
• Silver βραβείο στην ενότητα Sustainable Business. Η 
Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί μέρος της κουλτούρας και της 
φιλοσοφίας της ΜΕΓΑ, καθώς ήδη εδώ και χρόνια προ-
σφέρει μια πλήρη γκάμα προϊόντων προσωπικής υγιεινής 

Δυο νέες περιβαλλοντικές βραβεύσεις  
για τη ΜΕΓΑ στα Environmental Awards 2022

Στα πλαίσια αυτού, στοχεύει στη δημιουργία θετικού αντί-
κτυπου βιωσιμότητας, μέσω του ουσιαστικού επανασχεδι-
ασμού των διαδικασιών και προϊόντων της, υιοθετώντας 
τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, επιτυγχάνοντας σημα-
ντικά επίπεδα επαναχρησιμοποίησης υλικών και εξοικο-
νόμησης πόρων.

άριστης ποιότητας, εξαιρετικών ιδιοτήτων φιλικότητας προς 
το δέρμα, σχεδιασμένων με σεβασμό στο περιβάλλον.
Mε το Στρατηγικό Πρόγραμμα Βιωσιμότητας ΑCT GREEN, 
η 100% ελληνική εταιρεία κατήρτισε ένα πρόγραμμα εντα-
τικοποίησης των περιβαλλοντικών δεσμεύσεών της, με 
μετρήσιμους στόχους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

Από τις 8 έως τις 16 Οκτωβρίου 
2022 θα πραγματοποιηθεί το Φε-
στιβάλ Ψυχικής Υγείας και Τέχνης 
«συν-art-ήσεις», μια κοινή δράση 

της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) και της εθελο-
ντικής πρωτοβουλίας «Talks & Crafts» της 
καλλιτέχνιδος Μαρίνας Τσιρώνη, σε συνερ-
γασία με το Tag project space.
Το φεστιβάλ υλοποιείται στο πλαίσιο εορ-
τασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής 
Υγείας (10/10/2022), που φέτος έχει θέμα 
«Ας κάνουμε την ψυχική υγεία & την ευεξία 
για όλους παγκόσμια προτεραιότητα».
Κεντρική δράση του είναι η έκθεση «Talks 
& Crafts: First Annual», η οποία περιλαμ-
βάνει ενότητες έργων των ωφελουμένων 
του Κέντρου Ημέρας «Franco Basaglia» 
- ΕΠΑΨΥ και των καλλιτεχνών που συμ-
μετείχαν στη δημιουργία τους κατά το έτος 
2021-2022. Όλα αυτά στο πλαίσιο των εικα-
στικών εργαστηρίων «Talks & Crafts», μιας 
πρωτοβουλίας της Μ. Τσιρώνη, μέσω της 
οποίας αναδεικνύεται η καθοριστική συμ-
βολή της τέχνης στην ψυχική υγεία και στο 
ευ ζην των πολιτών.
Το «Talks & Crafts: First Annual» πλαισιώ-
νουν workshops αναγνωρισμένων καλλι-

τεχνών, ανοιχτά στο κοινό και στους λήπτες 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και 
παράλληλες δράσεις, ενσωματωμένες στο 
εικαστικό τοπίο. Έτσι, το κοινό ενημερώνε-
ται και ευαισθητοποιείται σχετικά με το έργο 
της ΕΠΑΨΥ στον τομέα της Κοινοτικής Ψυ-
χιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκα-
τάστασης και την καθοριστική συμβολή της 
σε ένα δημιουργικό ευ ζην για όλους και 
παντού.

INFO
Διάρκεια φεστιβάλ: 8-16/10/2022
Ημέρες και ώρες: 18:00-21:00 καθημερινά, 
εκτός Πέμπτης
Χώρος: Tag project space (Βορέου 10, 
Αθήνα) 
Επιμέλεια: Μαρίνα Τσιρώνη, Sotiris Fen, 
Μαρίνα Ζιάβρα
Καλλιτέχνες: Αλεκίδης Αλέξανδρος, Βάσ-
σου Πετρίνα, Γεωργίου Αλέξανδρος, Για-
μπάνης Νίκος, Διαμαντίδου Μαρία, Ηλιό-
πουλος Μανώλης (RTM), Itsmi, Κυκλοθυ-
μία, Μάγκος Αλέξανδρος, Μεργές Άγγελος, 
Μπατζιάνας Σωτήρης, Μυλωνά Μαρία 
(Rima Lyma), Παπαγεωργίου Αλέγια, Σάρ-
ρα Κατερίνα, Σελιμάς Βασίλης, Σκουρλής 
Γιώργος (Atek), Σταύρου Παναγιώτης

Το Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας και Τέχνης 
«συν-art-ήσεις» τιμά την Παγκόσμια 

Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2022
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Μ
έσα στο επόμενο δίμηνο θα εφαρμο-
στεί πιλοτικά στην Ελλάδα η διαδικασία 
νοσηλείας στο σπίτι με τη διασύνδεση 
των ασθενών με 8 νοσοκομεία. Το 
πρόγραμμα θα αφορά ασθενείς με 
καρκίνο που θα εξυπηρετούνται στο 

σπίτι, με τους κατάλληλους γιατρούς και νοσηλευτές, και 
χρηματοδοτείται και από το Ταμείο Ανάκαμψης με 14 εκατ. 
ευρώ.
Τα στοιχεία αυτά ανακοίνωσε στο συνέδριο Healthworld 
του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με 
θέμα «Το σύστημα υγείας στην εποχή της 4ης βιομηχανι-
κής επανάστασης», ο γενικός γραμματέας Υγείας Γιάννης 
Κωτσιόπουλος.
Ειδικότερα, ο κ. Κωτσιόπουλος ανέφερε ότι με τον τρόπο 
αυτόν θα αποφεύγονται οι επανεισαγωγές, οι νοσοκομεια-
κές λοιμώξεις, ενώ λαμβάνεται μέριμνα τόσο για το έμμε-
σο κόστος που βαρύνει τις οικογένειες, όσο και το άμεσο 
κόστος στα νοσοκομεία.
Το σχετικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει να υλοποιείται ως τον 
ερχόμενο Δεκέμβριο, αφού προηγουμένως βελτιωθεί το 
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την πραγμα-
τοποίηση ιατρικών πράξεων στο σπίτι. Η υποχρέωση για 
αλλαγή του θεσμικού πλαισίου αποτελεί έργο παραδοτέο 
ως την άνοιξη του 2023.
Χρειάζεται ακόμη η σύνδεση της απαραίτητης τεχνολογί-
ας, ώστε να παρακολουθείται ο ασθενής σαν να ήταν στο 
νοσοκομείο, σε ένα περιβάλλον που θα προσομοιάζει θά-
λαμο νοσηλείας.
Για τη λειτουργία του νέου προγράμματος θα υπάρξουν 
8 κέντρα σε ισάριθμα νοσοκομεία, ενώ οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες θα ελέγχονται από τον νεοσύστατο οργανισμό 
ποιότητας, ΟΔΙΠΥ.
Για το θέμα η διοικήτρια του Νοσοκομείου «Άγιος Σάβ-
βας», Όλγα Μπαλαούρα, σημείωσε πως με την εφαρμο-
γή του προγράμματος μειώνονται οι καθυστερήσεις στην 
περίθαλψη των ασθενών, η επιβάρυνση από τις μετακι-
νήσεις τους, ενώ βελτιώνεται η ψυχολογική κατάσταση 
των ασθενών που είναι χαμηλή, εξαιτίας του σοβαρού 
νοσήματός τους. Ταυτόχρονα, παρέχονται ποιοτικές θερα-
πείες, μειώνεται η λίστα αναμονής, οπότε στο νοσοκομείο 
μπορούν να καλύπτονται περισσότεροι ασθενείς, προσδί-
δοντας μεγαλύτερα οφέλη στο σύστημα υγείας.

Αρωγός Roche Hellas 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Roche Hellas συν-δημιουργεί το 
νέο πρόγραμμα χορήγησης θεραπειών σε ογκολογικούς 
ασθενείς στο σπίτι «ΟΙΚΟΘΕΝ».
Η εξατομικευμένη φροντίδα υγείας, όπως και η βιωσι-
μότητα των συστημάτων υγείας, είναι από τις σημαντι-
κότερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν 
οι σύγχρονες κοινωνίες στην προσπάθειά τους για την 
καταπολέμηση του καρκίνου. Για την αντιμετώπιση αυ-
τών των προκλήσεων απαιτείται επαρκής και ορθολογική 
χρηματοδότηση της καινοτομίας, με ταυτόχρονες παρεμ-
βάσεις στην πολιτική υγείας, στη βάση επιδημιολογικών 
και άλλων δεδομένων. 
Η Roche επιδιώκει να λειτουργεί όχι μόνο ως πάροχος 

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Νέο πρόγραμμα χορήγησης θεραπειών  
σε ογκολογικούς ασθενείς στο σπίτι

Το σχετικό πρόγραμμα θα 
ξεκινήσει να υλοποιείται έως 
τον ερχόμενο Δεκέμβριο, 
αφού προηγουμένως 
βελτιωθεί το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο

ασθενών, μέσω της παροχής βελτιωμένων και άμεσων 
υπηρεσιών υγείας και της μείωσης της επιβάρυνσης που 
προκαλεί η ανάγκη μετακίνησής τους σε νοσοκομειακές 
μονάδες. Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή αποφέρει οφέ-
λη στο οικοσύστημα της υγείας, όπως η καλύτερη διαχείρι-
ση των πόρων του συστήματος και η ολιστική προσέγγιση 
στην αντιμετώπιση του καρκίνου.
Η Αγγελική Αγγέλη δήλωσε σχετικά: «Με ιδιαίτερη χαρά 
ανταποκριθήκαμε αμέσως στην πρωτοβουλία του Νο-
σοκομείου “Άγιος Σάββας” να συνεργαστούμε για τη 
δημιουργία μιας καινοτόμου, υψηλής ποιότητας υπη-
ρεσίας κατ’ οίκον χορήγησης ογκολογικών θεραπειών. 
Αναμένουμε ότι το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο θα 
ολοκληρωθεί σύντομα, ώστε το πρόγραμμα “ΟΙΚΟΘΕΝ” 
να εφαρμοστεί από τον “Άγιο Σάββα” και στη συνέχεια 
να υιοθετηθεί και από άλλα ογκολογικά νοσοκομεία σε 
όλη τη χώρα. Ευελπιστούμε επίσης ότι θα αποτελέσει 
πρότυπο για τη δημιουργία αντίστοιχων προγραμμάτων 
για ασθενείς με άλλες χρόνιες νόσους, συμβάλλοντας 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των 
φροντιστών τους».

θεραπειών, αλλά ως ένας πραγματικός επιστημονικός 
σύμμαχος για το Ελληνικό σύστημα υγείας, που συν-δημι-
ουργεί ολοκληρωμένες λύσεις, αξιοποιώντας την παγκό-
σμια τεχνογνωσία της. Για τον σκοπό αυτόν συνεργάζεται 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υποστηρίζει τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή καίριων παρεμβάσεων, που 
μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία ενός νέου μο-
ντέλου υγειονομικής περίθαλψης. Ενός μοντέλου που θα 
επικεντρώνεται στην πρόληψη και την πρώιμη διάγνωση, 
θα προσφέρει έγκαιρη και εξατομικευμένη φροντίδα, θα 
εξαλείφει εμπόδια και δυσκολίες πρόσβασης στην και-
νοτομία και θα μεγιστοποιεί την αξία για τους ασθενείς σε 
κάθε βήμα του ταξιδιού τους. 
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Roche έχει συν-δη-
μιουργήσει με το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», το μεγα-
λύτερο αντικαρκινικό νοσοκομείο της Αθήνας, το πρότυπο 
Πρόγραμμα κατ’ οίκον χορήγησης θεραπειών σε ογκολο-
γικούς ασθενείς «ΟΙΚΟΘΕΝ».
Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της συ-
ζήτησης με θέμα «Hospital@Home: Μια νέα εποχή στην 
κατ’ οίκον χορήγηση θεραπείας και νοσηλείας». Στο πάνελ 
συμμετείχαν ο Ιωάννης Κωτσιόπουλος, γενικός γραμμα-
τέας Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου Υγείας, η Όλγα 
Μπαλαούρα, διοικήτρια του Νοσοκομείου «Άγιος Σάβ-
βας», η Αγγελική Αγγέλη, Chief Portfolio Value Officer της 
Roche Hellas, και ο Γιώργος Μητρόπουλος, επικεφαλής 
του Τομέα Υγείας και Βιοεπιστημών της EY Ελλάδος.
Το «ΟΙΚΟΘΕΝ» είναι ένα ασθενοκεντρικό πρόγραμμα με 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών 
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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
Ποντάρισμα  

σε γκολ  
και φαβορί!

Σερί Tips

* Μονπελιέ - Μονακό (09/10, 14:00): Αγώνας 
για τη 10η αγωνιστική της Λιγκ 1. Πραγματικό 
«τρένο» εκτός έδρας η Μονακό, προέρχεται από 
τρεις συνεχόμενες νίκες. Μπορεί να τα καταφέρει 
απέναντι στη Μονπελιέ, που αντιμετωπίζει προ-
βλήματα στην αμυντική λειτουργία της. Το διπλό 
το βρίσκουμε στο 1.90.

* Άρσεναλ - Λίβερπουλ (09/10, 18:30): Αναμέ-
τρηση για την 10η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ. 
Εκπληκτικό ξεκίνημα έχει κάνει στο πρωτάθλημα 
η Άρσεναλ. Είναι πανίσχυρη στην έδρα της, όπου 
μετράει πέντε σερί νίκες. Μπορεί να τα καταφέρει 
και κόντρα στη Λίβερπουλ, που δεν «πατάει» 
καλά μακριά από το γήπεδό της. Ο άσος προσφέ-
ρεται στο 2.50.

* Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (09/10, 
21:00): Παιχνίδι για την 10η αγωνιστική της Πρέ-
μιερ Λιγκ. Τα καταφέρνει μακριά από το γήπεδό 
της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που μετράει τρεις 
νίκες στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της. Δεν 
θα είναι εύκολο το έργο της κόντρα στην Έβερτον, 
μπορεί, όμως, να τις κάνει τέσσερις. Το διπλό 
πληρώνει 1.95.

Goal Tips

* Ουντινέζε - Αταλάντα (09/10, 13:30): 
Αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική της Σέριε Α. 
Πραγματικά ασταμάτητη η Ουντινέζε, μετράει έξι 
σερί νίκες. Έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση 
στο πρωτάθλημα, έχοντας σημειώσει 17 γκολ. 
Κάτι ανάλογο περιμένουμε και στη συγκεκριμένη 
αναμέτρηση, ενώ το Over 2.5 εντοπίζεται στο 1.86.

* Στουτγκάρδη - Ουνιόν Βερολίνου (09/10, 
20:30): Αγώνας για την 9η αγωνιστική της Μπου-
ντεσλίγκα. Δυσκολεύεται να κρατήσει ανέπαφη 
την εστία της η Στουτγκάρδη, καθώς έχει δεχτεί 
γκολ στα πέντε τελευταία παιχνίδια της. Το πιθα-
νότερο είναι ότι δεν θα τα καταφέρει ούτε κόντρα 
στην Ουνιόν Βερολίνου. Το Goal/Goal το βρίσκου-
με στο 1.80.

* Άρης - ΑΕΚ (09/10, 21:15): Παιχνίδι για την 
7η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ. Να συνεχίσει το 
νικηφόρο σερί της θέλει η ΑΕΚ, ενώ ο Άρης ψά-
χνει αντίδραση μετά την ήττα από τον Βόλο. Έχουν 
ποιότητα, ειδικά στην επίθεση οι δύο ομάδες. Έχει 
σκοράρει στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία 
εντός έδρας ο Άρης, πέτυχε έξι γκολ στα δυο πιο 
πρόσφατα ματς η ΑΕΚ. Το Goal/Goal προσφέρεται 
στο 1.95.

Head 2 Head

* Τορίνο - Έμπολι (09/10, 13:30): Παιχνίδι 
για την 9η αγωνιστική της Σέριε Α. Η άμυνα 
δεν είναι το δυνατό σημείο των δυο αντιπά-
λων, που αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα. 
Στα τέσσερα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια 
σημειώθηκαν τρία γκολ, τουλάχιστον. To Over 
2.5 είναι στο 2.00.

* ΟΦΗ - Ολυμπιακός (09/10, 16:00): Αγώνας 
για την 7η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ. Ο 
Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες κόντρα στον 
Ατρόμητο και θέλει να μειώσει τη διαφορά του 
από την κορυφή της βαθμολογίας. Έχει εκ-
πληκτική παράδοση επί του ΟΦΗ με εννιά σερί 
νίκες και πιθανότατα θα τις κάνει 10. Το διπλό το 
βρίσκουμε στο 1.50.

* Ρόμα - Λέτσε (09/10, 21:45): Αναμέτρη-
ση για την 9η αγωνιστική της Σέριε Α. Με την 
ψυχολογία στα ύψη η Ρόμα, μετά τη σπουδαία 
νίκη επί της Ίντερ. Μετράει εννιά επικρατήσεις 
στις δέκα τελευταίες φορές που αντιμετώπισε τη 
Λέτσε. Ο άσος πληρώνει 1.40.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

16:00  Νις - Τρουά    1  1.75
16:00  Γουέστ Χαμ - Φούλαμ   1  1.75
16:30  Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ   ΠΑΟΚ -1 (Ασιατικό)  2.10
19:00  Κρεμονέζε - Νάπολι   Over 2.5  1.70
19:30  Ρεάλ Σοσιεδάδ - Βιγιαρεάλ   Goal/Goal  1.80
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Τ
ο Betarades.gr και 
η Free Sunday ε-
πιστρέφουν ξανά 
για να σας στεί-
λουν στο ταμείο 
με προγνωστικά 

στοιχήματος από το ποδοσφαιρικό 
πρόγραμμα της Ευρώπης. Η δράση 
είναι συναρπαστική και οι προτά-
σεις μας προκύπτουν από πρώτης 
διαλογής πρωταθλήματα. Συγκε-
κριμένα, από Πρέμιερ Λιγκ, Λα 
Λίγκα, Σέριε Α, Λιγκ 1, αλλά και 
την ελληνική Σούπερ Λιγκ. Πάμε 
να δούμε τις επιλογές μας παρα-
κάτω!
Ξεκίνημα στις προτάσεις με την 
Ελλάδα και τη Σούπερ Λιγκ, εκεί 
όπου ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην 
έδρα του Λεβαδειακού για την 7η 
αγωνιστική. Από ήττα (1-0) από τη 
Λαμία στο ντεμπούτο του Βέλιτς 
στην τεχνική ηγεσία προέρχεται ο 
Λεβαδειακός. Δεν έδειξε, πάντως, 
σημαντική βελτίωση. Δεν τα κατά-
φερε ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι κορυ-
φής με τον Παναθηναϊκό, καθώς 
ηττήθηκε (1-2) μέσα στην Τού-
μπα, αν και προηγήθηκε στο σκορ 
με τον Ολιβέιρα, με τα γκολ του 
Αϊτόρ. Δεν έχει περιθώρια για α-
πώλειες η ομάδα του Λουτσέσκου, 

απέναντι στη Γουέστ Χαμ, που 
έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. 
Θα προτιμήσουμε τον άσο σε από-
δοση 1.75.

Σκοράρουν στη Λα Λίγκα 
Συνεχίζουμε τις προτάσεις μας 
με την Ισπανία, εκεί όπου η Ρεάλ 
Σοσιεδάδ υποδέχεται τη Βιγια-
ρεάλ για την 8η αγωνιστική της 
Λα Λίγκα. Σε εξαιρετική κατά-
σταση βρίσκονται οι γηπεδούχοι, 
που μετράνε δυο σερί νίκες στο 
πρωτάθλημα, έχοντας σημειώσει 
εφτά γκολ. Σκοράρουν με χαρα-

με μόλις μία νίκη στα τέσσερα τε-
λευταία ματς. Υπάρχει μεγάλη δι-
αφορά ποιότητας ανάμεσα στους 
δύο αντιπάλους και ο Δικέφαλος 
μπορεί να περάσει εύκολα από τη 
Λιβαδειά. Επιλέγουμε ΠΑΟΚ -1 
(ασιατικό) σε απόδοση 2.10.

Με την έδρα στην Αγγλία
Προχωράμε στην Αγγλία και την 
Πρέμιερ Λιγκ, όπου η Γουέστ Χαμ 
φιλοξενεί τη Φούλαμ στο πλαίσιο 
της 10ης αγωνιστικής. Επέστρεψε 
στις επιτυχίες η Γουέστ Χαμ στο 
πιο πρόσφατο παιχνίδι της στο 
πρωτάθλημα, καθώς κέρδισε εντός 
έδρας τη Γουλβς με 2-0. Προηγου-
μένως, είχε μείνει μακριά από τη 
νίκη στην Πρέμιερ Λιγκ για τρία 
σερί ματς, έχοντας χάσει από Έ-
βερτον (1-0, εκτός) και Τσέλσι 
(2-1, εκτός) και φέρνοντας ισοπα-
λία με την Τότεναμ (1-1, εντός). 
Από ήττα έρχεται η Φούλαμ, που 
την περασμένη αγωνιστική έχασε 
εντός έδρας από τη Νιούκαστλ με 
1-4. Μακριά από το γήπεδό της 
φέτος δεν τα πάει καλά, καθώς έχει 
κερδίσει μόνο τη Νότιγχαμ (2-3), 
ενώ έχει δεχτεί από δύο γκολ στις 
τρεις τελευταίες εξόδους της. Η 
άμυνά της δεν θα έχει εύκολο έργο 

κτηριστική ευκολία, δεν μπορούν, 
όμως, να κρατήσουν ανέπαφη την 
εστία τους, καθώς έχουν δεχτεί 
γκολ στα τέσσερα τελευταία εντός 
έδρας. Από δύο συνεχόμενες ισο-
παλίες στη Λα Λίγκα προέρχεται η 
Βιγιαρεάλ, με πιο πρόσφατη αυτή 
(0-0) με την Κάντιθ. Θέλει να επι-
στρέψει στις νίκες και θα παίξει ε-
πιθετικά. Έχουν ποιότητα, ειδικά 
στην επίθεση, και οι δύο ομάδες, 
θα προτιμήσουμε το Goal/Goal σε 
απόδοση 1.80.
Οι τρεις προαναφερθέντες αγώ-
νες αποτελούν τις βασικές μας ε-
πιλογές, έχουμε, όμως, ξεχωρί-
σει ακόμη δύο παιχνίδια. Μετα-
φερόμαστε στην Ιταλία, εκεί όπου 
η Νάπολι φιλοξενείται από την 
Κρεμονέζε για την 6η αγωνιστική 
της Σέριε Α. Περίοδο φόρμας δι-
ανύουν οι «Παρτενοπέι», που με-
τράνε εφτά σερί νίκες, ενώ σκορά-
ρουν κατά… ριπάς, έχοντας σημει-
ώσει εννιά γκολ στα δύο τελευταία 
ματς. Με ανασταλτικά προβλήματα 
οι γηπεδούχοι, επιλέγουμε το Over 
2.5 σε απόδοση 1.70. Από τη Γαλλία 
και τη Λιγκ 1 έρχεται η τελευταία 
μας πρόταση. Έβαλε δύσκολα στην 
Παρί Σεν Ζερμέν η Νις, τελικά, 
όμως, ηττήθηκε με 2-1. Μπορεί να 
επιστρέψει στα θετικά αποτελέ-
σματα κόντρα στην Τρουά και επι-
λέγουμε τον άσο σε απόδοση 1.75.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του 
Betarades.gr για μία ακόμη εβδο-
μάδα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι στο 
κορυφαίο ενημερωτικό site για το 
στοίχημα, μπορείτε να βρίσκετε ε-
πιλογές για live betting σε όλη τη 
διάρκεια του Σαββατοκύριακου, 
αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες, 
όταν υπάρχει έντονη στοιχημα-
τική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και 
αν επιλέξετε!
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Η ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΔΊΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ 
ΘΕΑΤΡΟ «ΜΟΥΣΟΥΡΗ»
Με το βαθιά ανθρώπινο έργο του βρα-
βευμένου Καταλανού συγγραφέα Γκιλιέμ 
Κλούα, «Το χελιδόνι» θα συναντηθούν 
στη σκηνή του Θεάτρου «Μουσούρη» η 
Κατερίνα Διδασκάλου και ο Δημήτρης Τσί-
κλης. Η παράσταση, η οποία ανεβαίνει σε 
σκηνοθεσία Αντώνη Γαλέου και πρωτότυ-
πη μουσική Alex Sid, έκανε πρεμιέρα στις 
6 Οκτωβρίου.
Με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση της 
12ης Ιουνίου 2016 στο gay bar «Pulse» του 
Ορλάντο, ο Γκιλιέμ Κλούα γράφει έναν 
ύμνο στην αγάπη. Η αντιπαράθεση ανά-
μεσα στη μητέρα ενός από τα θύματα της 
επίθεσης και τον σύντροφό του προκαλεί 
την αναζήτηση των πραγματικών κινήτρων 
του δράστη, οδηγώντας σταδιακά τα δύο 
πρόσωπα του έργου στην αυτογνωσία και 
την αποδοχή της απώλειας.

Η ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΊΛΊΟΥ ΣΤΟ 
ΘΕΑΤΡΟ «ΑΛΣΟΣ»
Η εκρηκτική Νατάσσα Μποφίλιου, πάντα 
με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον 
Γεράσιμο Ευαγγελάτο στο πλευρό της, 
δύο ακριβώς χρόνια μετά την κυκλοφορία 
της «Εποχής του Θερισμού» (Οκτώβριος 
2020) και ύστερα από ένα απόλυτα επιτυ-
χημένο συναυλιακό καλοκαίρι σε Ελλάδα 
και Κύπρο, με επιστέγασμα την θριαμβευ-
τική sold out συναυλία της τον Σεπτέμβριο 
στο Θέατρο Βράχων, κλείνει τώρα πανη-
γυρικά έναν ακόμα δημιουργικό κύκλο, 
με μια τελευταία συναυλία, το Σάββατο 8 
Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος.

Ο ΓΊΑΝΝΗΣ ΠΑΡΊΟΣ ΣΤΟ «FALIRO 
SUMMER THEATER»
Ο Γιάννης Πάριος, ο πιο ερωτικός τραγου-
διστής και συνθέτης της γενιάς του, έρχεται 
στο Faliro Summer Theater για την 
τελευταία μεγάλη συναυλία του καλοκαι-
ριού. Επιλέγοντας μέσα από την πλούσια 
δισκογραφική του πορεία τραγούδια που 
όλοι έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει, θα 
μας ταξιδέψει σε παλιούς και νέους έρωτες, 
την Κυριακή 9 Οκτωβρίου.

«Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ  
ΆΠ’ ΤΟ ΠΆΝΤΟΛΣΚ»,  

ΤΟΥ ΝΤΜΊΤΡΊ ΝΤΆΝΊΛΟΦ

Η φετινή θεατρική περίοδος 
στη Σκηνή «Νίκος Κούρκου-
λος» θα ξεκινήσει με ένα έργο 

που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο 
ελληνικό κοινό, το «Ο άνθρωπος απ’ το 
Παντόλσκ» του Ντιμίτρι Ντανίλοφ, σε 
σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή. 
Ο Νικολάι, κάτοικος του Παντόλσκ, 

μιας άχρωμης πόλης στην περιφέρεια 
της Μόσχας, συλλαμβάνεται χωρίς 
να ξέρει γιατί και μεταφέρεται σε 
ένα αστυνομικό τμήμα της ρωσικής 
πρωτεύουσας. Εκεί έρχεται αντιμέτω-
πος με τους αστυνομικούς, οι οποίοι 
τον υποβάλλουν σε μια εκκεντρική 
ανάκριση, που περιλαμβάνει από 

ασκήσεις παρατηρητικότητας και 
κιναισθησίας μέχρι ερωτήσεις που 
αφορούν την ιστορία της πόλης του, 
την αβάν-γκαρντ τέχνη και τις ερω-
τικές του σχέσεις. Μια ψυχολογική 
ανάκριση που, μέχρι την απρόσμενη 
εξέλιξή της στο φινάλε του έργου, 
δοκιμάζει τα όρια της λογικής του.



Η ταινία ακολουθεί έναν νεαρό ήρωα γεν-
νημένο μισό κοτόπουλο, μισό λαγό, 

που υιοθετήθηκε από τον Βασιλιά Πίτερ, 
έναν διάσημο λαγο-εξερευνητή. Πρόθυμος 
να ταιριάξει και να αγαπηθεί παρά τη δια-
φορετικότητά του, έχει εμμονή με την περι-

πέτεια… αν και αδέξιος. Όταν ο μεγαλύτερος 
εχθρός του βασιλείου, ο ίδιος του ο θείος, 
δραπετεύσει από τη φυλακή και απειλήσει 
να ανατρέψει τον πατέρα του, ο Κοτολαγός 
θα ξεκινήσει έναν επικό αγώνα ενάντια στον 
χρόνο για να τον σταματήσει.

Ο Φίνικ είναι ένα νεαρό 
φιν που δεν φαίνεται να 

ενδιαφέρεται για την ευθύνη 
που έχει να φτιάξει ένα ζεστό 
σπιτικό για την οικογένεια 
που θα μένει μαζί του. Κάνει 
απλώς φάρσες στους «δικούς 
του» και αυτός είναι ο λόγος 
που καμία από τις οικογένειες 
δεν θέλει να μείνει για πολύ 
στο σπίτι του. Όλα αλλάζουν 
όταν μια νέα οικογένεια έρχε-
ται στο σπίτι του, και τα κόλπα 
του Φίνικ φαίνεται να μην πιά-
νουν. Εκεί γνωρίζει την 13χρο-
νη Κριστίν, ενώ στην πόλη 
αρχίζουν να συμβαίνουν διά-
φορα ανεξήγητα γεγονότα. Ο 
Φίνικ και η Κριστίν, που είναι 
τόσο διαφορετικοί, θα πρέπει 
να συνεργαστούν και να ενώ-
σουν τις δυνάμεις τους για να 
λύσουν μια σειρά μυστηρίων 
και να σώσουν την πόλη.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ: Ντένις Τσερνόβ ΣΕΝΑΡΊΟ: Τατιάνα Μπελόβα, Ντένις Τσερνόβ, Αλεξάντρ Κιμ 
ΑΚΟΎΓΟΝΤΑΊ ΟΊ ΗΘΟΠΟΊΟΊ: Θάνος Λέκκας, Ζωή Πετράκη, Σταύρος Σιούλης, Κωνσταντίνος Καϊκής, 
Νίκος Παπαδόπουλος, Τζίνη Παπαδοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Βάσια Λακουμέντα, Ντίνος Σούτης, Γιώρ-
γος Μαντάς

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ: Μπεν Στάσεν, Μπένζαμιν Μουσκέ
ΑΚΟΎΓΟΝΤΑΊ ΟΊ ΗΘΟΠΟΊΟΊ: Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Τηλέμαχος Κρεβάικας, Βασίλης Μήλιος, Τάκης 
Σακελλαρίου, Τάσος Τζιβίσκος, Γιάννης Ύφαντής

ΑΦΙΈΡΩΜΑ 
ΣΤΟΝ ΠΙΈΡ 
ΠΑΟΛΟ  
ΠΑΖΟΛΙΝΙ

Η Πρεσβεία της Ίταλίας 
στην Αθήνα και το Ίταλικό 

Μορφωτικό Ίνστιτούτο Αθηνών 
παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στον 
Πιέρ Πάολο Παζολίνι με αφορμή 
τη συμπλήρωση 100 χρόνων από 
τη γέννησή του.
Το φεστιβάλ περιλαμβάνει μια 
σειρά προβολών ταινιών του 
Παζολίνι, σύμφωνα με το ακό-
λουθο πρόγραμμα: 13 Οκτωβρίου 
- Medea», 26 Οκτωβρίου - «Edipo 
re», 9 Νοεμβρίου - «L’accattone», 
15 Νοεμβρίου - «Mamma Roma». 
Όλες οι ταινίες θα ξεκινήσουν 
στις 7 μ.μ. με αγγλικούς υπότιτ-
λους.
Κλείνοντας, στις 24 Νοεμβρίου 
και ώρα 6 μ.μ., θα πραγματοποι-
ηθεί στο Ίνστιτούτο ένα στρογγυ-
λό τραπέζι με θέμα «Ο Παζολίνι 
και η Ελλάδα» στο οποίο θα 
συμμετάσχουν ο καθ. Γεράσιμος 
Ζώρας, ο καθ. Ίωάννης Τσόλκας, 
η καθ. Μαρία Χατζηκυριακίδου, 
η καθ. Μαρία Σγουρίδου, ο 
καθ. Διονύσης Αλεβίζος, η καθ. 
Ίωάννα Τύρου, η καθ. Βασιλική 
Μπάρμπα.
Ταυτόχρονα, «τρέχει» φω-
τογραφική έκθεση έως τις 
25 Νοεμβρίου στο Ίταλικό 
Πολιτιστικό Ίνστιτούτο από 
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 
10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 4 
μ.μ. έως τις 6 μ.μ.

«Ο ΚΟΤΟΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΜΣΤΈΡ  
ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ»

«ΠΝΈΥΜΑ 
ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ» 
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Πρωτότυπες δράσεις για την τρίτη ηλικία  
από το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Τ
ο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας 
Γουλανδρή, με αφορμή 
τον Παγκόσμιο Μήνα για 
την Άνοια, με ιδιαίτερη 
χαρά παρουσιάζει το ανα-

νεωμένο του πρόγραμμα των ειδικά 
σχεδιασμένων δράσεων για άτομα 
65+ και για άτομα με Ήπια Γνωστική 
Διαταραχή. 
Οι δράσεις πραγματοποιούνται σε συ-
νεργασία με το πρόγραμμα «θάλλω» 
της εταιρείας seveneleven και με την 
πολύτιμη υποστήριξη του Κοινωφε-
λούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ.
Για το 2022-2023, το πλούσιο πρό-
γραμμα του Ιδρύματος Β&Ε Γουλαν-
δρή για άτομα 65+ και άτομα με Ήπια 
Γνωστική Διαταραχή περιλαμβάνει 
τέσσερις διαφορετικές δράσεις.

«Museum Adventure» – Μια πρω-
τοποριακή εφαρμογή για κινητά τη-
λέφωνα
Mια ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή σε 
μορφή quiz, που στόχο έχει την ενί-
σχυση της συναισθηματικής και νο-
ητικής υγείας μέσα από τον υπέροχο 
κόσμο της τέχνης.
Στο «Museum Adventure» οι συμμε-
τέχοντες μπορούν να περιηγηθούν σε 
εμβληματικά έργα της Συλλογής του 
Ιδρύματος μέσα από ηχητικές ξενα-
γήσεις με πρωτότυπα ηχοτοπία και 
να απαντήσουν στις ερωτήσεις ενός 
διασκεδαστικού quiz.
Η πρωτοποριακή εφαρμογή, ιδιαίτε-
ρα φιλική προς τον χρήστη, έχει σχε-
διαστεί για άτομα άνω των 65 ετών 
καθώς και για ανθρώπους που ζουν 

με Ήπια Γνωστική Διαταραχή.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη εντελώς 
δωρεάν, σε ελληνικά και αγγλικά, για 
κινητά iOS και Android.

«Στο Μουσείο με άλλα… γυαλιά» – 
Μια μουσειοσκευή για την τρίτη ηλι-
κία που ταξιδεύει σε γηροκομεία σε 
όλη την Ελλάδα 
Αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες 
που προσφέρει η τεχνολογία, η συλ-
λογή έργων τέχνης του Ιδρύματος 
Β&Ε Γουλανδρή «ταξιδεύει» σε γη-
ροκομεία σε όλη τη χώρα για να προ-
σφέρει σε άτομα τρίτης ηλικίας που 
δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης 
μια διαφορετική και πολύ ιδιαίτερη 
εικονική περιήγηση.
Η κάθε μουσειοσκευή περιλαμβάνει 
γυαλιά εικονικής πραγματικότητας 
(VR headset) με τα οποία πραγματο-
ποιείται η εικονική περιήγηση, καθώς 
και τρισδιάστατα αντίγραφα (3D prints) 
και τρισδιάστατα μοντέλα επιλεγμέ-
νων έργων τέχνης της συλλογής, που 
προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη 
επαφή με τα έργα.
Το πρόγραμμα αποτελεί μια πρωτο-
βουλία του Ιδρύματος Β&Ε Γουλαν-
δρή και διατίθεται δωρεάν σε όλα 
τα γηροκομεία που επιθυμούν να το 
φιλοξενήσουν.

Παιχνίδι για μεγάλους: «Τέχνη και 5 
αισθήσεις»
Πώς μπορούμε να νιώσουμε την τέ-
χνη μέσα από όλες μας τις αισθήσεις; 
Στην επιτυχημένη σειρά προγραμμά-
των του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή 

και της seveneleven για άτομα 60+ 
και άτομα με ή χωρίς Ήπια Γνωστική 
Διαταραχή «Παιχνίδι για Μεγάλους», 
οι συμμετέχοντες, με αφετηρία τα 
έργα της συλλογής, εξοικειώνονται 
με βιωματικό τρόπο με τη μοντέρνα 
τέχνη και οδηγούνται σε μια νέα ερ-
μηνεία των έργων και των δημιουρ-
γών τους.
Η φετινή δράση της σειράς «Παιχνίδι 
για μεγάλους» έχει τίτλο «Τέχνη και 
5 αισθήσεις» και στόχος της είναι να 
προκαλέσει έναν δημιουργικό διάλο-
γο ανάμεσα στις ανθρώπινες αισθή-
σεις και στα έργα της Συλλογής του 
Ιδρύματος, ξυπνώντας διαφορετικές 
μνήμες.
Η μυρωδιά της κανέλας ανακατεύεται 
με τα εσπεριδοειδή, τα ηχοτοπία συ-
νυπάρχουν με διαφορετικές μουσι-
κές από εξωτικά νησιά και η αίσθηση 
του παγωμένου μετάλλου εναλλάσ-
σεται με αυτή του ζεστού ξύλου και 
του μεταξιού, σε ένα αισθητηριακό 
παιχνίδι που έχει σχεδιαστεί με βάση 
τα έργα της Συλλογής.
Για άτομα 60+ και άτομα με Ήπια 
Γνωστική Διαταραχή  
Αριθμός συμμετεχόντων: Έως 15 
άτομα
Από τις 14 Οκτωβρίου, κάθε Παρα-
σκευή | 11:00-12:00 Ίδρυμα Βασίλη & 
Ελίζας Γουλανδρή 2ος όροφος - Μα-
τιές στον 20ό αιώνα
Ελεύθερη συμμετοχή με προ-
εγγραφή, τηλεφωνικά στο 210 
7252895, στην υποδοχή του Ιδρύ-
ματος Β&Ε Γουλανδρή ή ηλεκτρο-
νικά στη διεύθυνση: goulandris.gr/

events/art-senses 
 
Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους: 
«Χρώμα και τέχνη»
Συνεχίζεται η επιτυχημένη σειρά δι-
αδικτυακών ξεναγήσεων που έχουν 
σχεδιαστεί σε συνεργασία με τη 
seveneleven ειδικά για άτομα άνω 
των 65 ετών, με το πρόγραμμα «Χρώ-
μα και τέχνη».
Τι σημαίνει το χρώμα για τον κάθε 
έναν από εμάς; Πώς θα ήταν κάποια 
έργα τέχνης αν ο καλλιτέχνης είχε 
επιλέξει διαφορετικά χρώματα; Τι 
χρώμα θα είχαν η ζωή και οι αναμνή-
σεις μας αν ήταν έργο τέχνης;
Στο πρόγραμμα που πραγματοποιείται 
μέσω Zoom και δίνει την ευκαιρία σε 
άτομα άνω των 65 που βρίσκονται σε 
όλα τα μέρη της Ελλάδας και στο εξω-
τερικό να γνωρίσουν τη συλλογή του 
Ιδρύματος, οι συμμετέχοντες μαθαί-
νουν τη σημασία και τον συμβολισμό 
του χρώματος στην τέχνη μέσα από 
ένα πρωτότυπο παιχνίδι.
Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν 
κάθε δεύτερη εβδομάδα στο δια-
δίκτυο και μπορούν να το παρακο-
λουθήσουν άνθρωποι από όλο τον 
κόσμο. 
Για άτομα άνω των 65 και άτομα με 
Ήπια Γνωστική Διαταραχή κάθε ηλι-
κίας.
Αριθμός συμμετεχόντων: Έως 25 
άτομα 
Από τις 13 Οκτωβρίου, κάθε 
δεύτερη Πέμπτη | 18:00-19:00  
Η δράση πραγματοποιείται διαδικτυα-
κά, μέσω Zoom
Ελεύθερη συμμετοχή με προεγγρα-
φή, τηλεφωνικά στο 210 72 52 895, 
στην υποδοχή του Ιδρύματος Β&Ε 
Γουλανδρή ή ηλεκτρονικά στη δι-
εύθυνση: goulandris.gr/events/art-
colours 
*Η προεγγραφή για τη δράση της 
εβδομάδας ανοίγει κάθε Δευτέρα 
και ολοκληρώνεται κάθε Πέμπτη στις 
17.00.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή 
Ερατοσθένους 13, Αθήνα 11635 
Τ: 210 725 2895 
visit@goulandris.gr | goulandris.gr

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή παρουσιάζει το νέο, ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα 
για άτομα 65+ και για άτομα με  Ήπια Γνωστική Διαταραχή
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Το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει τη φωτογραφική έκθεση του Παύλου 
Κοζαλίδη «Το σπίτι των πεταλούδων», στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138

Παύλος Κοζαλίδης
«Το σπίτι των πεταλούδων»

Δ
εκατέσσερα χρόνια 
μετά την πρώτη του 
έκθεση, ο Παύλος 
Κοζαλίδης επιστρέφει 
στο Μουσείο Μπενά-
κη. Τότε, με τον τίτλο 

«Αναζητώντας την χαμένη πατρίδα», 
παρουσίαζε τις φωτογραφίες που τρά-
βηξε, μετά από αρκετά ταξίδια στην 
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ανα-
ζητώντας τις ρίζες της οικογένειάς του 
και καταγράφοντας παράλληλα τα ίχνη 
των Ελλήνων ποντιακής καταγωγής 
που είχαν απομείνει εκεί. 
Σήμερα, η έκθεση με τον τίτλο «Το σπίτι 
των πεταλούδων» μάς μεταφέρει σε 
έναν εντελώς διαφορετικό προορισμό, 
την Κίνα, με ανάλογες φωτογραφικές 
αφετηρίες, όπως η διαρκής και συνε-
πής παρατήρηση, που επιτυγχάνεται 
μέσα από επαναλαμβανόμενα ταξίδια 
μεγάλης διάρκειας, πάντοτε εκτός των 
τουριστικών δρόμων, καθώς και οι 
προσωπικές εμπειρίες που λειτουρ-
γούν ως κινητήρια δύναμη για όλη 
αυτή την περιπέτεια.
Ο Παύλος Κοζαλίδης γεννήθηκε στον 
Πειραιά το 1961. Η οικογένειά του με-
τανάστευσε στον Καναδά όταν ο ίδιος 
ήταν επτά ετών. Η φιλία με έναν Κινέ-
ζο συμμαθητή του και οι συχνές επι-
σκέψεις στο σπίτι του τον έφεραν για 
πρώτη φορά σε επαφή με τον κινέζικο 
πολιτισμό. Σε εκείνη την περίοδο και 
την επιρροή που άσκησε πάνω του η 
πρώτη του επαφή με έναν τόσο δια-
φορετικό κόσμο, που αργότερα εξε-
λίχτηκε σε διαρκή ανάγκη για μια πιο 
βαθιά γνωριμία, οφείλεται ο τίτλος της 
έκθεσης. Ο ίδιος αναφέρει σχετικά:
«Αν κάπου αρχίζει η περιέργειά μου 
για την Κίνα, πρέπει να ήταν τότε που 
μπήκα για πρώτη φορά στο σπίτι 
του Peter Wong. Ο Peter ήταν ένας 
συμμαθητής μου που με πλησίασε 
φιλικά, καθώς είχαμε και οι δύο την 
ατυχία να δεχόμαστε εκφοβισμούς 
από τα άλλα παιδιά, γιατί ήμασταν 
λίγο διαφορετικοί από εκείνα. Εγώ 
ήμουν ο μόνος Έλληνας στο σχολείο, 
ο Peter ένας από τους ελάχιστους 
Κινέζους της ενδοχώρας που είχαν 
έρθει στο Βανκούβερ του Καναδά 
την ίδια εποχή με τη δική μου οικο-
γένεια. Η οικογένεια του Peter είχε 
τη μανία να συλλέγει και να συντηρεί 

σε κουτιά-αντίκες διάφορα ήδη πε-
ταλούδων από όλο τον κόσμο. Κάθε 
εκατοστό του σπιτιού, ακόμη και το 
μπάνιο, ήταν καλυμμένο από αυτά τα 
κουτιά.
Στο σπίτι των πεταλούδων ζούσε και 
η γιαγιά του. Καθόταν σε μια γωνιά 
του σπιτιού, σε ένα είδος επίπλου που 
δεν είχα ξαναδεί ποτέ. Μερικές φο-
ρές με κοιτούσε και εγώ ανταπέδιδα 
μυστικά. Τη μόνη φορά που την είδα 
να μου χαμογελάει ήταν όταν έκανα 
τις πρώτες μου προσπάθειες να φάω 
με ξυλάκια, μαζί με τον Peter· υπο-
θέτω ότι φαινόμουν γελοίος, αλλά τα 
κατάφερα μετά από λίγο καιρό.
Σε αυτή την κουζίνα με τις τόσο δια-
φορετικές μυρωδιές και τις γεύσεις 
που ούτε καν ήξερα ότι υπήρχαν, είδα 

για πρώτη φορά το πορτρέτο του Μάο, 
καθώς κρεμόταν πάνω από το ψυ-
γείο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση 
ήταν ότι το πορτρέτο κρεμόταν στρα-
βά, ίσα-ίσα που ακουμπούσε τον τοί-
χο, σαν να ήταν έτοιμο να πέσει. Από 
αυτήν τη γωνία, φαινόταν σαν να σε 
κοιτάει από ψηλά. Είχα την αίσθηση 
ότι παρατηρούσε κάθε μου κίνηση, 
μερικές φορές ήταν εκνευριστικό».
Από το 1989 έως το 2012 ο Παύλος 
Κοζαλίδης ταξιδεύει συστηματικά 
στην Κίνα, αναζητώντας τον πολιτι-
σμό, τους ανθρώπους, την καθημε-
ρινότητα, αλλά και τα απομεινάρια 
της Πολιτιστικής Επανάστασης. Οι 
φωτογραφίες που παρουσιάζονται 
στην έκθεση είναι ένα ελάχιστο αλλά 
πολύ αντιπροσωπευτικό κομμάτι από 

ένα αρχείο που αριθμεί περισσότε-
ρες από 10.000 φωτογραφίες. Είτε 
αντιμετωπιστούν ως σύνολο, είτε 
βλέποντας την καθεμία ξεχωριστά, 
οι φωτογραφίες του Κοζαλίδη έχουν 
μια βαθιά κοινωνική πλευρά, προ-
σφέροντας μας την ευκαιρία για μια 
ουσιαστική προσέγγιση ενός κόσμου 
ελάχιστα γνώριμου. 

INFO
Παύλος Κοζαλίδης
«Το σπίτι των πεταλούδων»
Διάρκεια έκθεσης 6 Οκτωβρίου - 20 Νοεμβρίου 2022
Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138



Η 
Ελληνική Συμφωνιέτα 
(Sinfonietta Hellenica) παρου-
σιάζει στο Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά τη μουσικοθεατρι-
κή παράσταση «Σοφία», ένα 

πρωτότυπο αφιέρωμα στη θρυλική Σοφία 
Βέμπο σε κείμενο και σκηνοθεσία Σοφίας 
Καψούρου, μουσική διεύθυνση Γιώργου 
Γαλάνη, με τον Άκη Σακελλαρίου και τη 
Μαρίτα Παπαρίζου επί σκηνής.

«Σοφία»
Ένα μαγικό οδοιπορικό στη ζωή και την 
ψυχή της Σοφίας Βέμπο, από την Καλλίπολη 
της Ανατολικής Θράκης στις μεγαλύτερες 
σκηνές του κόσμου.
Μόνο τ’ αηδόνια ξέρουν πού βγάζει ο δρό-
μος. Αλλά κι αυτά βουβαίνονται στο άκου-
σμα της φωνής της Σοφίας.

Η Σοφία δεν έμοιαζε με τις άλλες. Η Σοφία, 
με τις βαθιές της νότες, πήγε μια χώρα ψηλά, 
τόσο ψηλά, που ακόμη και σήμερα τα σύννε-
φα της ανήκουν. Άλλωστε, ήταν κόρη καπνερ-
γάτη, γεννημένη σύννεφο. Έπεσε στη γη σαν 
αστέρι και ένα πρωί έγινε καπνός.
«Τραγούδα, Σοφία!»
Τα «Παιδιά της Ελλάδος» μεγάλωσαν. Η «Τα-
μπακιέρα» άλλαξε χέρια. Το «Φεγγάρι είναι 
κόκκινο», παντού και πάντα.
Από τη μία η Βέμπο, από την άλλη ο Αφηγη-
τής, ο ελληνικός λαός, το αιώνιο παιδί της Ελ-
λάδας. Πάνω στη σκηνή δύο πρωτόπλαστοι. 
Ο πρωτόπλαστος Έλληνας, πιο σύγχρονος από 
ποτέ, και η πρωτόπλαστη θεατρίνα, πιο ειλι-
κρινής από κάποτε. Η σχέση τους πότε ερω-
τική, πότε συγκρουσιακή, πάντοτε συμπλη-
ρωματική, σχέση σώματος και φωνής. Ενός 
σώματος φθαρτού και μιας φωνής άφθαρτης.

Ο Αφηγητής είναι ο Έλληνας, είναι το σώμα, το 
ένοπλο σώμα, το πολύπαθο σώμα, το αχόρτα-
γο σώμα, το προδομένο σώμα του ελληνικού 
λαού. Η Σοφία είναι η φωνή του λαού, η φωνή 
του λυγμού, η φωνή του Έλληνα. Είναι η τρα-
γουδίστρια της νίκης.
Τέσσερις καταξιωμένοι καλλιτέχνες από τον 
χώρο του θεάτρου και της μουσικής ενώνουν 
για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στην ιστορι-
κή σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και 
με την ορμή και τον φρέσκο ήχο της Ελληνικής 
Συμφωνιέτας χαρίζουν μια «Καινούρια τώρα 
ζωή» στην αθάνατη Σοφία Βέμπο. 
Πόσο βαρύ είναι το ελαφρό τραγούδι;
Πόσο ελαφρύ είναι ένα εμβατήριο;
Ποιο βάρος είναι μεγαλύτερο, του κόσμου ή 
του εαυτού μας;
Η Σοφία Καψούρου, η ασυμβίβαστη φωνή της 
σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, υπο-
γράφει ένα αστραφτερό, απολαυστικό, σκαν-
δαλώδες κείμενο που προσφέρει ανεξάντλη-
τες αντανακλάσεις και φέρει το παράφορο στη 
σκηνή, δημιουργώντας μια μουσικοθεατρική 
σύνθεση για τον έρωτα, τον πόλεμο, τη δόξα 
και τη μοναξιά της.
Ο Γιώργος Γαλάνης, ταλαντούχος αρχιμουσι-
κός της νεότερης γενιάς, που μετράει ήδη στο 
δυναμικό του συνεργασίες με μεγάλα ονόματα 
σε Ελλάδα και εξωτερικό, διευθύνει μια ορ-
χήστρα-φωτιά που εκτελεί άλλοτε αισθαντικά, 
άλλοτε επαναστατικά, πασίγνωστα τραγούδια 
της Βέμπο σε πρωτότυπη ενορχήστρωση.
Η Μαρίτα Παπαρίζου, μεσόφωνος με διεθνείς 
συνεργασίες και διακρίσεις, ερμηνεύει τα πιο 
αγαπημένα τραγούδια της Βέμπο, με τη μο-
ναδική φωνή της, μια φωνή λάμα και άγγιγμα 
μαζί, φτιαγμένη από το αυθεντικό υλικό της 
φωνής της Σοφίας.
Ο Άκης Σακελλαρίου, κορυφαίος πρωταγωνι-
στής του ελληνικού θεάτρου με συγκλονιστι-
κές ερμηνείες στην καριέρα του, μας χαρίζει 
άλλη μία: Δίνει σάρκα και οστά στον άπατρι 
πατριώτη και γίνεται ο ποιητής της Σοφίας, ο 
άνθρωπός της.
Χιούμορ, συγκίνηση, απόλαυση, ποίηση και 
πανέμορφη μουσική σε μια παράσταση γιορτή 
για τη Σοφία Βέμπο και όλους εμάς, τα παιδιά 
της, τα παιδιά της Ελλάδος. Γιατί η Σοφία, αν 
και δεν έκανε παιδιά, είναι και θα είναι μάνα.
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Κείμενο - σκηνοθεσία: 
Σοφία Καψούρου
Μουσική διεύθυνση: Γιώρ-
γος Γαλάνης
Αφηγητής: Άκης Σακελλαρίου
Ερμηνεύτρια: Μαρίτα Πα-
παρίζου
Ορχήστρα: Ελληνική Συμφω-
νιέτα (Sinfonietta Hellenica)
Ενορχήστρωση: Αλέξης Ντί-
αμαντ
Φωτογραφίες: Αγγελική 
Κοκκοβέ
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: 

Χρύσα Ματσαγκάνη
Βοηθός σκηνοθέτη: Όλγα 
Σούρσου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 
2022 
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
21:00
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Online 
https://www.
ticketservices.gr/
event/sofia-vempo-
dithepi/?lang=el
 
Ταμείο Δημοτικού Θεάτρου 
Πειραιά
Ηρώων Πολυτεχνείου 32 
(μέσα στο κτίριο του ΔΘΠ )
Τ: 2104143310 ή 
online https://www.
ticketservices.gr/
Ώρες ταμείου: 

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή 10.00-14.00 
και 18.00- 21.00 
Σάββατο 16.00-21.00 
Κυριακή 18.00-21.00 
Τρίτη κλειστό

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
Διακεκριμένη: 25 € (20 
€*) 
Α Ζώνη: 20 € (15 €*) 
Β Ζώνη: 15 € (10 €*) 
Γ Ζώνη: 10 € 
(*) φοιτητικό/ΑμεΑ/παιδιά 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

«Σοφία»
Πώς η Σοφία έγινε Βέμπο.

Πώς η Βέμπο έγινε φωνή της Ελλάδας.

έως 12 ετών



Η 
επιθεώρηση που εμπνεύ-
στηκε η Δήμητρα Παπαδο-
πούλου και σκηνοθέτησε ο 
Θοδωρής Αθερίδης, ένα θε-
ατρικό είδος που για μεγά-
λο διάστημα είχε ατονήσει, 

παρουσιάστηκε στο Θέατρο «Άλσος». Με 
πληθώρα γνωστών ηθοποιών και δεκαε-
ξαμελές χορευτικό σχήμα, μας χάρισε τρεις 
ώρες γέλιου και ξενοιασιάς.

ΚΡΙΤΙΚΗ
Ο διάλογος ανάμεσα στην επιθεώρηση ως 
είδος θεατρικό και στο γέλιο με ουσία είναι 
μια τέχνη που χάνεται;
Τραγούδι, χορός και λόγος κωμικός. Σάτι-
ρα. Με κυρίαρχο στοιχείο την αμφισβήτηση. 
Της πολιτικής κατάστασης, του πολιτισμού, 
της παιδείας, της θέσης του ανθρώπου στον 
κόσμο, της εκκλησίας, του χάσματος των 
γενεών, της κλιματικής αλλαγής, των νέων 
τάσεων, των προσώπων που απασχολούν 
τη δεδομένη χρονική στιγμή την επικαιρό-
τητα, της COVID-19, του #metoo, των ΜΚΟ, 
της πολυπολιτισμικότητας και τόσων άλ-
λων.
Από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα 
κι έπειτα, η επιθεώρηση γίνεται μέρος της 
κουλτούρας, περιέχοντας ειδοποιούς δια-
φορές με τα υπόλοιπα παραπλήσια ευρω-
παϊκά είδη. Μια μορφή τέχνης που πάντα 
ισορροπούσε σε τεντωμένο σκοινί, μιας και 
τα θέματα που καλούνταν να θίξει, έστω με 
τρόπο εύθυμο, ήταν ευαίσθητα και χτυπού-
σαν άλλοτε διακριτικά και άλλοτε σκληρότε-
ρα το κατεστημένο.
Κι αν η γραμμή ανάμεσα στη διακωμώδη-
ση και τον ευτελισμό, το βάθος και την επι-
φάνεια είναι συχνά λεπτή και δυσδιάκριτη, 

πόσο εύκολο είναι να μην την πατήσει κανείς 
και να περάσει στην αντίπερα όχθη;
Αυτή ήταν και η πρόκληση που κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει με τα κείμενά της η Δήμητρα 
Παπαδοπούλου, έχοντας δίπλα της ως σκη-
νοθετική δύναμη το ταίρι της στα τηλεοπτικά 
πράγματα, Θοδωρή Αθερίδη, που έφτιαξε επι-
μελώς τη δομή της παράστασης, ώστε να μην 
κρεμάσει και εφ’ όλης της ύλης να κινηθεί σε 
επίπεδα αξιοπρεπή.
Πολλές φορές κατά την πάροδο των ετών κα-
τακρημνίστηκε η επιθεώρηση και άλλες τόσες 

σηκώθηκε, διεκδικώντας και πάλι τη θέση της 
στο θεατρικό σανίδι. Και πόσο μάλιστα σε και-
ρούς που στις φλέβες των θεατών αντί αίματος 
κυκλοφορεί αδυσώπητη η παντός τύπου πλη-
ροφορία. 
Τι να θίξει, λοιπόν, κανείς και πώς; Πώς το 
γέλιο αυθόρμητα να εκμαιεύσει δίχως ακραία 
τεχνάσματα, δίχως τετριμμένα κλισέ, δίχως 
πολυκυκλοφορημένο χιούμορ, που δυστυχώς 
στις εποχές που διανύουμε, πριν καλά καλά 
κάτι έξυπνο πέσει στο τραπέζι, μέχρι να κλεί-
σεις τα μάτια έχει ήδη παραποιηθεί, αλλοιω-
θεί, μεταφραστεί και κοπιαριστεί, ώστε, όταν τα 
ανοίξεις, ήδη η μισή υφήλιος να το γνωρίζει;
Υπήρξε φρεσκάδα στην παράσταση, ναι, μα 
υπήρξαν και τα κλισέ. Υπήρξαν έξυπνες το-
ποθετήσεις, μα και κάποιες που χωρούν αμ-
φισβήτηση. Στο σύνολό της, όμως, έχοντας 
ως θεμέλια τον υπέροχο χώρο του «Άλσους», 
την ενορχήστρωση της Μαρίζας Ρίζου με τη 
δωδεκαμελή ορχήστρα, τα πολυδιάστατα και 
πληθωρικά κοστούμια της Έβελυν Σιούπη, τις 
πάντα καίριες χορογραφίες του Φωκά Ευαγγε-
λινού με τη δεκαεξαμελή ομάδα των χορευτών 
του και το άκρως λειτουργικό σκηνικό του Μα-
νώλη Παντελιδάκη, μας ψυχαγώγησε και μας 
έκανε να περάσουμε τρεις ευχάριστες ώρες. 
Άλλοτε γελώντας εντονότερα και ουσιαστικό-
τερα και άλλοτε λιγότερο, μα πάντα ευδιάθετοι.
Το θέαμα στοιχειοθετήθηκε με ηθοποιούς άρι-
στους στους ρόλους τους, με σκετς και τραγού-
δι, όπως αυτό του Πάνου Μουζουράκη, έμπλεο 
στο κέφι και την ζωντάνια, του Θανάση Αλευρά 
ως γέροντα Παΐσιου και βενζινά, του Αντώνη 
Λουδάρου ως Κιμ Γιονγκ Ουν, σ’ ένα μπαράζ 
ηγετικών αντιπαραθέσεων επί σκηνής, το κατά 
Χάρρυ Κλυνν ευαγγέλιο της άγνοιας των πά-
ντων διά στόματος Λευτέρη Ελευθερίου, τον 
Κρατερό Κατσούλη ως φιλόλογο, τον Κώστα 
Αποστολάκη, την Ηλιάνα Γαϊτάνη, την Ελέ-
νη Κοκκίδου, τον Κώστα Κόκλα, τον Αντώνη 
Κρόμπα, τη Ροζαμαλία Κυρίου, τη Νίκη Λάμη, 
τον Στράτο Λύκο, την Παρθένα Χοροζίδου και 
φυσικά την πρωτεργάτισσα Δήμητρα Παπα-
δοπούλου, με εξέχοντα δικό της ρόλο αυτόν 
της Κύπριας μάνας ινφλουένσερ, και φυσικά 
τον Θοδωρή Αθερίδη. Μέσα από την ερμηνεία 
τους επιτεύχθηκε ένα άθροισμα ζωντάνιας και 
γέλιου που μας έβγαλε από το άγχος μιας επι-
τυχημένης ή μη επιθεώρησης και μας έκανε 
να διασκεδάσουμε, καταλήγοντας πως ετούτη 
την παράσταση μπορούμε να την τοποθετή-
σουμε στο μέτρο μιας καλής προσπάθειας.

Είδαμε την παράσταση  
«Τι ζούμε, ρε;», στο Θέατρο 

«Άλσος»
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Κείμενα: Δήμητρα Παπαδοπούλου 
Σκηνοθεσία: Θοδωρής Αθερίδης 
Διεύθυνση Παραγωγής: Αθανάσιος Μαροσούλης 
Διεύθυνση Marketing, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 
MK GROUP: Ελένη Τώρου, Μάνος Μαγιάτης, Ελένη Βλαχοπούλου 
Παραγωγή: Ηλίας Μαροσούλης & Άγγελος Κοταρίδης / MK GROUP 
OF COMPANIES

Μαζί με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου παίζουν στη σκηνή 
του «Άλσους» οι ηθοποιοί (αλφαβητικά): Θοδωρής Αθερί-
δης, Θανάσης Αλευράς, Κώστας Αποστολάκης, Ηλιάνα Γαϊτάνη, Λευ-
τέρης Ελευθερίου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Κοκκίδου, Κώστας 
Κόκλας, Αντώνης Κρόμπας, Ροζαμάλια Κυρίου, Νίκη Λάμη, Αντώ-
νης Λουδάρος, Στράτος Λύκος, Πάνος Μουζουράκης, Παρθένα Χο-
ροζίδου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΚΚΏΝΗ



βιβλία για παιδιά  
προσχολική ηλικίας11

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Benji Davies, «Ο Aρκουδάκος στο 
λούνα παρκ», απόδοση: Φίλιππος 
Μανδηλαράς, εκδόσεις Ίκαρος

Σήμερα, ο Αρκουδάκος θα πάει στο λούνα 
παρκ. Τι θα πρωτοδούμε εκεί μαζί του; 
Ένα βιβλιαράκι με εικόνες και έξυπνα κι-
νούμενα μέρη, που θα κάνει τους μικρούς 
αναγνώστες να ανακαλύψουν κάθε αξιο-
θέατο του πάρκου μαζί με τον Αρκουδάκο 
και τους φίλους του.
Για παιδιά από 1 έτους.

Purificación Hernández Molero, «Η 
Ζωή και η κακιά λέξη», μετάφραση: 
Χριστίνα Λεβέντη, εκδόσεις Κέδρος

Η μέρα της Ζωής έχει ξεκινήσει άσχημα. 
Και συνεχίζεται όλο και πιο στραβά. Τότε 
η Ζωή θυμώνει… και λέει μια κακιά λέξη, 
μια πολύ κακιά λέξη! Τώρα η Ζωή δεν ξέρει 
πια τι να κάνει… Ένα βιβλίο που επιτρέπει 
στα παιδιά να κατανοήσουν τις συνέπειες 
που έχει ο θυμός και τα άσχημα λόγια, αλλά 
και πώς να τον αντιμετωπίσουν. 
Για παιδιά από 3 έως 6 ετών.

Yuval Zommer, «Το μεγάλο βιβλίο των ζουζουνιών 
με αυτοκόλλητα», εικονογράφηση: Yuval Zommer, 
μετάφραση: Ηλιάνα Αγγελή, εκδόσεις Κλειδάριθμος 

Ένα βιβλίο με συναρπαστική εικονογράφηση, που συστήνει 
στα παιδιά τον κόσμο των εντόμων που έρπουν, τσιμπούν και 
πετούν. Ένα διασκεδαστικό βιβλίο δραστηριοτήτων με όμορφη 
εικονογράφηση και πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τον 
κόσμο των ζουζουνιών. Σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν περισσό-
τερα αυτοκόλλητα κι από τα πόδια μιας σαρανταποδαρούσας. 
Ανακάλυψε ζουζούνια που σκαρφαλώνουν, σέρνονται, περπα-
τούν και πετούν, και διασκέδασε κολλώντας τα στο βιβλίο. Οι 
μικροί αναγνώστες μπορούν να περάσουν πολλές δημιουργικές 
ώρες σχεδιάζοντας τις δικές τους πεταλούδες, κολλώντας μύγες 
στα πιάτα του πικ νικ και παίζοντας τελίτσες με τα ζουζούνια. 
Η σειρά «Μεγάλα Βιβλία» του Zommer έχει μεταφραστεί σε 
25 γλώσσες. Έχει προταθεί και τιμηθεί με πολλά βραβεία όπως το UKLA Book Awards 2018 & 2019, το 
English Association’s Nonfiction Award 2019 & 2019 και το Made For Mums Award 2018.
Ο συγγραφέας εμπνεύστηκε τη συγκεκριμένη σειρά κατά τη διάρκεια μιας βόλτας του σε ζωολογικό κήπο. 
Για παιδιά από 3 ετών.

«Μαθαίνω με κύβους: Διάστημα», εκδόσεις Ψυχογιός

Με τους 10 κύβους η γνωστική διαδι-
κασία γίνεται παιχνίδι και ενισχύεται η 
λεπτή κινητικότητα. Τοποθετώντας τον 
έναν κύβο πάνω στον άλλο, τα παιδιά 
μαθαίνουν τα σχήματα, τους αριθμούς 
από το 1 ως το 10 και τους πλανή-
τες παρέα με χαριτωμένα 
ζωάκια-αστροναύτες, ενώ 
ταυτόχρονα φτιάχνουν έναν 
πύργο σχεδόν ενός μέτρου. 
Στο βιβλιαράκι θα βρουν 
ενδιαφέρουσες πληροφο-
ρίες για τον Ήλιο και τους 
πλανήτες του ηλιακού μας 
συστήματος.
Για παιδιά από 0-2 ετών.

Lallemand Orianne, «Ο λύκος Ζαχαρίας αγαπάει το 
δάσος», εικονογράφηση Thuillier Éléonore, μετάφραση: 
Κέλλυ Δημοπούλου, εκδόσεις Παπαδόπουλος

Ο λύκος Ζαχαρίας κάνει περίπατο στο όμορφο δάσος του όταν 
ανακαλύπτει ότι κάποιος ξεριζώνει τα δέντρα. Ποιος κατα-
στρέφει το δάσος του λύκου Ζαχαρία και των φίλων του; Ο 
λύκος ξεκινά την έρευνα για να βρει τον ένοχο και να σώσει τα 
αγαπημένα του δέντρα. Ένα βιβλίο για τα δέντρα, τα δάση, την 
οικολογία, την περιπέτεια και τα ξωτικά. Άλλη μια ιστορία με 
πανέξυπνο κείμενο και υπέροχη εικονογράφηση, στην αγαπη-
μένη σειρά με ήρωα τον γλυκό, τρυφερό, ανατρεπτικό λύκο… 
Ζαχαρία. Μια ιστορία για την προστασία του περιβάλλοντος και 
την οικολογία. Για παιδιά από 3 ετών.



βιβλία για παιδιά  
προσχολική ηλικίας
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Λάουρα Έρτιμο, «Πού είμαστε;», εικονογρά-
φηση: Σάννα Πελιτσιόνι, μετάφραση: Riikka 
Pulkkinen, εκδόσεις Κλειδάριθμος 

Ο Πλοπ μάς ταξιδεύει στα μυστικά που κρύβουν το 
διάστημα και ο κόσμος μας. Ο ξεναγός της ιστορίας 
παρατηρεί τον κόσμο με την περιέργεια ενός 
παιδιού. Από το διάστημα, το ανθρώπινο DNA, 
στον κόσμο των ατόμων και των σωματιδίων. Ένα 
βιβλίο γνώσεων για μικρά παιδιά, με ιδιαίτερη 
εικονογράφηση, σαν παιδική ζωγραφιά που 
δημιουργεί οικειότητα στο παιδί, ενώ παράλληλα 
του προσφέρει βασικές γνώσεις για τον κόσμο και 
το σύμπαν με πολύ απλά λόγια.

Ευθυμία Ανδριώτη, «Αχ κουνελάκι, 
κουνελάκι», εικονογράφηση: Μαριάννα 
Φραγκούλη,  
εκδόσεις Μεταίχμιο

Το μικρό κουνελάκι δεν θέλει να κοιμηθεί και 
σκαρφίζεται ένα σωρό σκανταλιές και παιχνί-
δια για να μην πάει στο κρεβάτι του. Μια μικρή 
καληνύχτα για όλα τα παιδάκια που δεν θέλουν 
να πάνε για ύπνο και για όλες τις μαμάδες που με 
τρυφερότητα και αγάπη τα βοηθούν να χαλαρώ-
σουν και να ξεκουραστούν. Δώρο η αφήγηση της 
ιστορίας σε QR Code. Για παιδιά από 3 ετών.

Μάρω Θεοδωράκη, «Μουσούδα,  
σ’ αγαπώ!», εικονογράφηση: Νίκη 
Λεωνίδου, εκδόσεις Μίνωας

Η αγαπημένη συγγραφέας των παιδιών, Μάρω 
Θεοδωράκη, επιστρέφει με τον πέμπτο τίτλο 
της σειράς «Σ’ αγαπώ». Πρωταγωνιστής του 
βιβλίου «Μουσούδα, σ’ αγαπώ!» είναι ένα 
αξιολάτρευτο κουτάβι, που μαθαίνει στα παιδιά 
να αγαπούν την ευθύνη και να μη διστάζουν να 
μοιράζονται.
Οι μικροί αναγνώστες έχουν την ευκαιρία μέσα 
από αυτήν τη σειρά βιβλίων να αντιληφθούν 
έννοιες που σχετίζονται με τη συναισθηματική 
νοημοσύνη. Οι μικρές ιστορίες των βιβλίων 
προβάλλουν την οικοδόμηση των διαπροσω-
πικών σχέσεων και ενθαρρύνουν την ευγένεια 
και τον σεβασμό.
Για παιδιά από 2 ετών.

Patsias Chiara, «Οι πρώτοι μου μύθοι - Αθηνά», εικονογράφηση: Mattia Cerato, μετάφραση: 
Χριστίνα Λεβέντη, εκδόσεις Κάκτος
Θέλεις να γνωρίσεις τη σοφή θεά Αθηνά; 
Συνόδεψέ τη στις εκπληκτικές της περι-
πέτειες με τους άλλους θεούς και ήρωες. 
Πολέμα στο πλευρό της ενάντια στους 
Γίγαντες, μάθε πώς έγινε προστάτιδα της 
Αθήνας και γνώρισε φανταστικά μέρη και 
θρυλικά πλάσματα σε αυτή την αξέχα-
στη ιστορία. Πάρε μέρος στην αξέχαστη 
ιστορία της θεάς Αθηνάς χρησιμοποιώντας 
τους μηχανισμούς του βιβλίου. Ένα βιβλίο 
για πολύ μικρά παιδιά, με την υπέροχη 
εικονογράφηση του Mattia Cerato, με 
σκληρές σελίδες από χαρτόνι και ωραίους 
μηχανισμούς που επιτρέπουν να ανακα-
λύψεις το βιβλίο διαδραστικά!

Maurice Sendak, «Η χώρα των τεράτων», εικονογράφηση: Maurice Sendak, μετάφραση: Γιάννης 
Παλαβός, εκδόσεις Παπαδόπουλος

Όταν ο Μαξ φοράει τη στολή του λύκου κι 
αρχίζει τις σκανταλιές, η μητέρα του τον μαλώνει 
(«Τέρας!») και τον στέλνει στο δωμάτιό του. 
Τότε, ο Μαξ θυμωμένος θα ξεκινήσει ένα ταξίδι 
για μια φανταστική χώρα που κατοικείται από 
τέρατα. Αυτά θα τον ανακηρύξουν βασιλιά τους 
και θα αρχίσουν μαζί του τον κακό χαμό! Όμως, 
μετά από τον κακό χαμό, ο Μαξ θα πεθυμήσει 
το σπίτι του και τη μητρική αγκαλιά. Και το ταξίδι 
της επιστροφής θα ξεκινήσει…
Το πολυβραβευμένο βιβλίο του 
Maurice Sendak είναι ένα από τα πιο 
αγαπημένα εικονογραφημένα βιβλία 
για παιδιά που φιγουράρει στις λίστες 
με τα καλύτερα παιδικά βιβλία όλων 
των εποχών. Για παιδιά από 3 χρονών.
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Το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει τη φωτογραφική έκθεση του Παύλου 
Κοζαλίδη «Το σπίτι των πεταλούδων», στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138

Απαντήσεις σε κάθε απορία  
για την προστασία του περιβάλλοντος

Π
ώς και πού μπορώ να 
υποβάλλω καταγγελία 
για καταπάτηση αιγια-
λού; Τι μπορώ να κάνω 
όταν βρεθώ μπροστά σε 

μπάζωμα υγροτόπου, αποψίλωση 
δάσους ή χτίσιμο αυθαίρετης οικο-
δομής; Έχω δικαίωμα παρέμβασης 
αν αρνηθούν να μου δώσουν πλη-
ροφορίες; Γιατί είναι σημαντικοί οι 
δασικοί χάρτες; Μπορώ στ’ αλήθεια 
να συμμετάσχω σε διαβούλευση για 
περιβαλλοντικό νομοσχέδιο; Όταν ο 
πλανήτης καταστρέφεται, πώς μπο-
ρώ εγώ να διαμαρτυρηθώ και να 
ακουστώ;
Απαντήσεις στα «καυτά» ερωτήματα 
που απασχολούν κάθε περιβαλλο-

ντικά ενεργό και ευαισθητοποιημένο 
πολίτη δίνονται στον νέο οδηγό που 
δημοσιεύουν σήμερα η περιβαλλο-
ντική οργάνωση WWF Ελλάς και ο 
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών 
(ΕΕΛ/ΛΑΚ). Ο οδηγός αυτός παρέχει 
στους πολίτες ελεύθερη πρόσβαση 
σε πρακτικές πληροφορίες και συμ-
βουλές, έχοντας ως στόχο την ενδυ-
νάμωσή τους προκειμένου να είναι 
σε θέση να αναλάβουν ενεργό δράση 
και να συμμετέχουν στη διαμόρφω-
ση και τη λήψη αποφάσεων για περι-
βαλλοντικά ζητήματα.
Το σημαντικό αυτό εργαλείο ενίσχυ-
σης των πολιτών κατά την άσκηση 
του δικαιώματός τους για προστασία 
του περιβάλλοντος αναπτύχθηκε στο 

πλαίσιο του προγράμματος Active 
Citizens Fund και του έργου «Πολίτες 
για το περιβάλλον: Η εκπαίδευση ως 
εργαλείο αποτελεσματικής συμμετο-
χής στα κοινά και στη λήψη αποφά-
σεων».
Μέσα από τον οδηγό, ο οποίος είναι 
διαθέσιμος μαζί με άλλα ενημερωτι-
κά υλικά στην πλατφόρμα του έργου, 
οι πολίτες μπορούν να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε χρήσιμη περιβαλλο-
ντική πληροφορία, να αναζητήσουν 
τρόπους με τους οποίους μπορούν 
να συμμετέχουν στη διαμόρφωση 
και λήψη περιβαλλοντικών αποφά-
σεων στην Ελλάδα, καθώς και σε 
αντίστοιχες διαδικασίες της Ε.Ε. για 
το περιβάλλον, αλλά και να αναφέ-

ρουν οποιαδήποτε παραβίαση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας αντι-
ληφθούν. Παράλληλα, μέσα από την 
πλατφόρμα του έργου, οι πολίτες 
μπορούν πλέον να αναζητήσουν 
άλλες ομάδες πολιτών που δραστη-
ριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και 
να έρθουν σε επαφή μαζί τους για να 
ανταλλάξουν γνώσεις και απόψεις 
γύρω από ένα περιβαλλοντικό ζήτη-
μα που τους απασχολεί από κοινού. 
Η λειτουργία αυτή είναι αποτέλεσμα 
μίας πρώτης χαρτογράφησης, η 
οποία θα επικαιροποιείται τακτικά.

Περισσότερα
στο  citizens4environment.wwf.gr 



 

Τι είναι η κέτωση και ποιος είναι  
ο σωστός ρυθμός απώλειας λίπους;

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

ΕΥΕΞΙΑΤης Χριστίνας Μαυρίδου

Τι είναι η κέτωση;
Σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα 
απώλειας λίπους που αποτελείται 
κυρίως από φυτικές τροφές και 
πρωτεΐνες, μια μεταβολική διαδι-
κασία που ονομάζεται κέτωση ξε-
κινά. Βασικά, αυτό που συμβαίνει 
είναι ότι κάποιο από το λίπος που 
έχει αφαιρεθεί από τα αποθέματα 
λίπους δεν καίγεται πλήρως, οδη-
γώντας στην παραγωγή κετονών. 
Αυτές οι κετόνες εκκρίνονται από 
τα νεφρά και η παρουσία τους 
στα ούρα είναι ένα σημάδι ότι η 

διαδικασία καύσης του λίπους 
στο σώμα έχει προχωρήσει σε 
fast forward λειτουργία. Το πλε-
ονέκτημα της κέτωσης είναι πως 
μακροπρόθεσμα προστατεύει τη 
μυϊκή μάζα.

Ποιος είναι ο σωστός ρυθ-
μός απώλειας λίπους;
Η απώλεια βάρους ανάλογα με το 
άτομο δεν ξεπερνά το 1 κιλό την 
εβδομάδα και έτσι εξασφαλίζεις 
ότι καις μόνο λίπος και ο πολύτι-
μος μυϊκός ιστός σου διατηρείται.

Η καλύτερη διατροφή για κάψιμο 
λίπους, σύμφωνα με την ειδικό, 
θα πρέπει να περιλαμβάνει μια 
μέτρια ποσότητα πρωτεϊνών και 
άφθονα μη αμυλούχα λαχανικά. Η 
πρωτεΐνη έχει έναν ενσωματωμέ-
νο παράγοντα, γνωστό ως θερμο-
γόνο δράση, που καίει θερμίδες 
και αδειάζει τα αποθέματα λίπους.
Η ίδια η κατανάλωση τροφών 
χρησιμοποιεί θερμίδες, αφού όλα 
τα τρόφιμα απαιτούν ενέργεια για 
τη διάσπαση και την πέψη, την 
απορρόφηση από το στομάχι και 

το λεπτό έντερο, τις χημικές αλλα-
γές στην κυκλοφορία του αίματος, 
ήπαρ κ.ο.κ. και την αποθήκευση 
των θρεπτικών συστατικών. Αλλά, 
ενώ το λίπος έχει θερμογόνο δρά-
ση από 0 έως 3% και οι υδατάν-
θρακες από 5 έως 10%, η πρω-
τεΐνη έχει δράση από 20 έως 30% 
της θερμιδικής αξίας της. Πίνε 
αρκετό νερό καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας, το οποίο βοηθάει 
στην απώλεια βάρους. Προτίμησε 
νερό σε χάρτινη συσκευασία και 
ακόμα καλύτερα με βιταμίνες.
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