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Κ. Ζέρβας
«Δεν θα 
αυξήσουμε τα 
δημοτικά τέλη 
λόγω ενεργειακής 
κρίσης» 

σελ. 8-9

Γ. Κύρτσος 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία  
σε νέα, πιο επικίνδυνη φάση 
Η Ελλάδα σε μεγάλη 
δοκιμασία χωρίς 
ολοκληρωμένη στρατηγική 

Ρεπορτάζ 
Δήμος  
Θεσσαλονίκης: 
Πολιτική  
ή οικονομία

σελ. 14-17 σελ. 12-13

ΠΑΝΟΣ ΚΑΦΟΎΣΙΑΣ 

Tο Athens Science 
Festival διαχρονικά 
απλοποιεί και 
παρουσιάζει στο κοινό 
τις δυσνόητες πτυχές 
της επιστήμης
σελ. 24-25 σελ. 17-30

l ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 30% ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ… 2008
l ΣΟΒΑΡΉ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΉ ΤΉΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΉΣ ΤΟ 2022 ΚΑΙ ΤΟ 2023
l 500.000 ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ

Σελ. 4-7

σελ. 19

ΎΓΕΙΑ 
Φροντίζετε  
σωστά τα μάτια σας;

ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ  
ΦΤΏΧΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΉΤΏΝ

WWF HELLAS 

Πρότυπη  
αναδάσωση  
στο Σούνιο 

σελ. 30
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

4-7 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Οικο-
νομικός μαραθώνιος για τα νοικο-
κυριά
8-9 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΖΕΡΒΑΣ 
«Δεν θα αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη 
λόγω ενεργειακής κρίσης»
10 // ΑΠΟΨΗ ΑΝΔ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Διώξεις κατά οφειλετών (που δεν 
ευθύνονται για τα χρέη τους)
11 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τα διυλιστήρια 
ρίχνουν την τιμή του πετρελαίου θέρ-
μανσης
12-13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Δήμος Θεσσα-
λονίκης: Πολιτική ή οικονομία
14-17 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ο 
πόλεμος στην Ουκρανία σε νέα, πιο 
επικίνδυνη φάση
19 // ΥΓΕΙΑ Παγκόσμια Ημέρα 
Όρασης: Φροντίζετε σωστά τα μάτια 
σας;

*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.

FREE TIME
22 // ATZENTA Tα πολιτιστικά δρώμε-
να της εβδομάδας
23 // ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ O Gene Gillette στο 
Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης
24-25 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Πάνος Καφού-
σιας: Tο Athens Science Festival διαχρο-
νικά παρουσιάζει στο κοινό και απλοποιεί 
τις δυσνόητες πτυχές της επιστήμης
26 // ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ατομική έκθεση 
Αγγελικής Αντωνέα «Πρόσωπα μετέ-
ωρα – Τοπία πλέοντα»
27 // ΘΕΑΤΡΟ Είδαμε την παράσταση 
«Ο Μάκης»
28 // ΒΙΒΛΙΟ 5 βιβλία για την Παγκό-
σμια Ημέρα Διατροφής
30 // ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WWF Hellas: 
Πρότυπη αναδάσωση στο Σούνιο
31 // ΕΥΕΞΙΑ Πότε είναι η κατάλληλη 
ώρα να πιεις νερό;

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





Η 
έρευνα οικογενειακών προϋ-
πολογισμών του 2021 της ΕΛ-
ΣΤΑΤ δείχνει εξαιρετικά αρ-
νητική εξέλιξη της οικονομι-
κής καθημερινότητας. 
Τα νοικοκυριά έχουν χάσει 

μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους σε σχέση με την 
προ κρίσης περίοδο, βρίσκονται από εισοδηματική 
άποψη πιο κάτω από το 2019. 
Η προοπτική για το 2022, 2023 είναι ακόμη πιο δύ-
σκολη εξαιτίας του συνδυασμού πολλών αρνητικών 
παραγόντων.

Μεγάλη πτώση
Συγκρίνοντας ανάλογες έρευνες των οικογενειακών 
προϋπολογισμών του 2008 διαπιστώνουμε εξαιρε-
τικά μεγάλη μείωση της μέσης μηνιαίας δαπάνης, 
της τάξης του 30%. 
Το μέσο ελληνικό νοικοκυριό ξεκίνησε με μηνιαίες 
δαπάνες 2.120 ευρώ το 2008, αυτές μειώθηκαν στα-
διακά λόγω κρίσης και αναγκαστικής μνημονιακής 
προσαρμογής στα 1.392 ευρώ μέχρι το 2016.
Στη συνέχεια υπήρξε μία περίοδος σταδια-
κής ανόδου μέχρι το 2019, οπότε η μέση 
μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών έ-
φτασε τα 1.478 ευρώ, μεγάλη πτώση 
σε σχέση με το 2008. 
Σαν να μην έφτανε αυτό, είχαμε 
νέα πτώση το 2020 λόγω παν-
δημίας στα 1.331 ευρώ και 
σχετική ανάκαμψη το 2021 
στα 1.419 ευρώ τον μήνα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι 
παρά την εντύπωση που 
έχει δημιουργηθεί ότι 
το 2021 η βελτίωση των 
εισοδημάτων ήταν ση-
μαντική, σε πραγματι-
κούς όρους –αν δηλαδή 
λάβουμε υπόψη μας 
τον πληθωρισμό– ήταν 
μόλις 1,4%. 
Έχουμε λοιπόν μια δύ-
σκολη κατάσταση, με 
τις μέσες μηνιαίες δαπά-
νες του ελληνικού νοικοκυ-
ριού να έχουν καταρρεύσει σε 
σχέση με το 2008 και να είναι 
κάτω από το επίπεδο του 2019.
 
Μεγαλύτερη ανισότητα
Η συρρίκνωση των οικονομικών δυνατο-
τήτων των νοικοκυριών συνδυάζεται με δι-
εύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. 
Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μερίδιο της 
μέσης ισοδύναμης δαπάνης (αγορές σε τρέχουσες 
τιμές) του 20% του πληθυσμού με το υψηλότερο ει-
σόδημα, το 2021 ήταν 5,2 φορές μεγαλύτερο από το 
μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης του 20% του 
πληθυσμού με το χαμηλότερο εισόδημα. Το 2020 οι 
δαπάνες του 20% του πληθυσμού με το υψηλότερο 
εισόδημα ήταν 4,8 φορές μεγαλύτερες από τις δαπά-
νες του 20% του πληθυσμού με το χαμηλότερο ει-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ  

ΓΙΑ ΤΑ  
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ  
 ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η έξαρση της ακρίβειας 
ενισχύει την ανισότητα

Η κοινωνική κατάσταση 
προβλέπεται να επιδεινωθεί  
το 2023
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σόδημα. 
Η διαφορά μικραίνει κάπως αν συμπεριλάβουμε 
στις καταναλωτικές δαπάνες και τις λεγόμενες τεκ-
μαρτές δαπάνες, δηλαδή αγαθά και υπηρεσίες που 
μπορεί να εξασφαλίσει ένα νοικοκυριό με δικά του 
μέσα. 
Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, οι συνολικές δαπά-
νες του 20% του πληθυσμού με το υψηλότερο εισό-
δημα αντιστοιχούσαν το 2021 σε 4,1 φορές των δαπα-
νών του 20% του πληθυσμού με το χαμηλότερο ει-
σόδημα, ενώ ο αντίστοιχος λόγος ήταν 3,5 το 2020. 
Επομένως, έχουμε ταυτόχρονη μείωση των μέσων 
μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών και διεύρυνση 
της διαφοράς μεταξύ των νοικοκυριών με το μεγα-
λύτερο εισόδημα και των νοικοκυριών με το μικρό-
τερο εισόδημα. 
Σημαντικές είναι οι διαφορές που καταγράφονται 
και στις δαπάνες των νοικοκυριών ανά περιφέρεια. 
Έτσι, το 2021 τις περισσότερες δαπάνες πραγματο-
ποιούσαν τα νοικοκυριά στην Περιφέρεια Αττικής 
–19.687 ευρώ τον χρόνο– και τις μικρότερες ετήσιες 

δαπάνες πραγματοποιούσαν τα νοικοκυριά στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 12.236 ευρώ. 

Οι εξαιρετικά περιορισμένες δυνατότη-
τες των νοικοκυριών της Στερεάς Ελ-

λάδας προκαλούν εντύπωση, γιατί 
είναι μια περιφέρεια το μεγαλύ-

τερο μέρος της οποίας δεν απέ-
χει πολύ από το οικονομικό 

κέντρο της χώρας και θεω-
ρείται ότι έχει ισχυρή πο-
λιτική και αυτοδιοικητική 
διασύνδεση, η οποία θα 
μπορούσε –υπό προϋ-
ποθέσεις– να συμβάλ-
λει στην οικονομική α-
νάπτυξη και στην αύ-
ξηση των δυνατοτήτων 
του μέσου νοικοκυριού.
 
Η κατανομή της 
δαπάνης

Ενδιαφέρον έχει η κα-
τανομή των δαπανών του 

μέσου νοικοκυριού με 
βάση τους υπολογισμούς 

της ΕΛΣΤΑΤ. 
Το 2021 το μέσο νοικοκυριό α-

φιέρωνε το 22% των συνολικών 
δαπανών του για είδη διατροφής, 

το 14,7% για στέγαση –στην οποία συ-
μπεριλαμβάνεται η θέρμανση– και το 

12,7% για μετακινήσεις.
Πρόκειται για κατηγορίες δαπανών που έχουν 

πληγεί περισσότερο από την ακρίβεια και παρουσι-
άζουν τη μεγαλύτερη πληθωριστική αύξηση. 
Ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση για τα φτωχό-
τερα νοικοκυριά που χρειάζεται να διαθέσουν το 
58% του εισοδήματός τους για να καλύψουν αυτού 
του είδους τις ανάγκες, ενώ το ποσοστό για το μέσο 
νοικοκυριό είναι 49,4%. 
Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί το 2022 
και το 2023.
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 Το ζήτημα του πληθωρισμού
Όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα ενός νοικοκυ-
ριού, τόσο πιο δύσκολα μπορεί να αντιμετωπίσει 
την ακρίβεια, εφόσον δεν έχει πρόσθετα χρήματα 
να δαπανήσει. Ταυτόχρονα, μεγαλώνει το ποσοστό 
του συνολικού εισοδήματος που αφιερώνεται για 
την κάλυψη –στο μέτρο του δυνατού– των βασικών 
αναγκών. 
Το ποσοστό του πληθωρισμού αποκτά τεράστια ση-
μασία για τα δύο τρίτα των νοικοκυριών που έχουν 
περιορισμένα μέσα ή δεν τα καταφέρνουν. 
Όλοι δείχνουν αιφνιδιασμένοι από τη δυναμική 
άνοδο του ετήσιου πληθωρισμού. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι τον Νοέμβριο του 2021 η κυβέρνηση ορι-
στικοποίησε τον κρατικό προϋπολογισμό του 2022 
προβλέποντας ετήσιο πληθωρισμό για το 2022 
μόλις 0,8%. 
Τον Σεπτέμβριο του 2021, στη Διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης (ΔΕΘ), ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν στο 
1,9% και ο πρωθυπουργός εκτιμούσε ότι σε διά-
στημα λίγων μηνών θα βελτιωνόταν η κατάσταση, 
δηλαδή θα υποχωρούσε ο ετήσιος πληθωρισμός. 
Έναν χρόνο αργότερα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην 
Ελλάδα έφθασε το 12% ρίχνοντας κάθετα το πραγ-
ματικό εισόδημα των νοικοκυριών, ιδιαίτερα αυτών 
που έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. 
Η κυβέρνηση υποτίμησε το τελευταίο τετράμηνο 
του 2021 την πληθωριστική δυναμική, ενώ η κατά-
σταση επιδεινώθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 και όσα α-
κολούθησαν. 
Το γεγονός ότι ο κρατικός προϋπολογισμός του 
2022 συντάχθηκε με πρόγνωση πληθωρισμού 0,8% 
–η οποία στη συνέχεια αναθεωρήθηκε προς τα 
πάνω αλλά παραμένει σε τεράστια απόσταση από 
τον πραγματικό πληθωρισμό– σημαίνει ότι δεν 
προσαρμόστηκαν οι δαπάνες για συντάξεις, αμοι-
βές δημοσίων υπαλλήλων και για τη λειτουργία του 
κράτους πρόνοιας. 
Η κυβέρνηση φαίνεται να ακολουθεί την ίδια 
μέθοδο και με τον κρατικό προϋπολογισμό του 
2023, ο οποίος συντάσσεται στη βάση πρόγνωσης 
για ετήσιο πληθωρισμό μόλις 3%. Στη Γερμανία –
που ο ετήσιος πληθωρισμός τρέχει με 10%– η ε-
πίσημη πρόγνωση είναι ότι ο πληθωρισμός θα πε-
ριοριστεί το 2023 στο 8%. Η ελληνική κυβέρνηση 
εμφανίζεται υπερβολικά αισιόδοξη, εφόσον θεω-
ρεί ότι μπορούμε να πάμε σε διάστημα ενός έτους 
από πληθωρισμό γύρω στο 12% σε πληθωρισμό 
γύρω στο 3%. 
Αποδίδω την υπερβολική αισιοδοξία στην προσπά-
θεια να φανεί συνεπής στη δέσμευση που έχουμε α-
ναλάβει να επιστρέψουμε σε πρωτογενές δημοσιο-
νομικό πλεόνασμα το 2023.
Αυτή η δημοσιονομική άσκηση περιορίζει τις δυ-
νατότητες αύξησης εισοδημάτων και δαπανών του 
κράτους πρόνοιας, μέσω κρατικού προϋπολογι-
σμού, προκειμένου να καλυφθεί η άνοδος του πλη-
θωρισμού. 
Όλα δείχνουν ότι πηγαίνουμε σε μία νέα προγραμ-
ματισμένη πτώση του πραγματικού εισοδήματος 
των νοικοκυριών, η οποία θα δημιουργήσει τερά-
στια προβλήματα στα περισσότερα από αυτά.

Ο κίνδυνος της φτώχειας
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΛΣΤΑΤ, το 
17,1% του πληθυσμού της χώρας αντιμετώπιζε το 
2021 κίνδυνο φτώχειας, ενώ το 2020 το σχετικό πο-
σοστό ήταν 15,6%. 
Οι δείκτες αυτοί προκύπτουν όταν παίρνουμε 
υπόψη μας την ισοδύναμη δαπάνη για τις αγορές 
των νοικοκυριών. 
Ο δείκτης φτώχειας μειώνεται στο 12,2% του πλη-
θυσμού όταν συνυπολογίζονται όλες οι καταναλω-
τικές δαπάνες που συμπεριλαμβάνουν ιδιοκατοί-
κηση, παραγόμενα αγαθά και υπηρεσίες από το 
ίδιο το νοικοκυριό, παροχές από μη κερδοσκοπι-
κούς οργανισμούς, το κράτος κλπ. 
Πάλι, όμως, διακρίνουμε μία επιδείνωση του δεί-
κτη της φτώχειας από χρόνο σε χρόνο, εφόσον ο 
σχετικός δείκτης ήταν στο 11,9% το 2020. 
Προβληματισμό προκαλούν και τα στοιχεία για την 
παιδική φτώχεια. Στη χειρότερη μνημονιακή περί-
οδο μεταξύ του 2013 και του 2014, το ποσοστό παι-

διών ηλικίας 0-18 ετών είχε φτάσει σε κίνδυνο φτώ-
χειας στο 28,8%. 
Στη συνέχεια μειώθηκε σταδιακά στο 21,1% το 2019 
και στο 20,9% το 2020 για να αυξηθεί στο 23,7% το 
2021. 
Σαν συνέπεια της αύξησης της παιδικής φτώχειας, 
παρατηρείται τεράστια αύξηση των αιτήσεων από 
σχολεία για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΔΙΑ-
ΤΡΟΦΗ που υλοποιεί το Ινστιτούτο Prolepsis. 
Τη δύσκολη κατάσταση περιέγραψε με δηλώσεις 
της στην εφημερίδα «Το Βήμα» (Κυριακή 2 Οκτω-
βρίου 2022) η κα Αθηνά Λινού, καθηγήτρια Επιδη-
μιολογίας και πρόεδρος του Ινστιτούτου Prolepsis: 
«Τα στοιχεία της Eurostat για την παιδική φτώ-
χεια στην Ελλάδα δείχνουν ότι μέσα στο 2021 αυ-
ξήθηκε ο αριθμός των παιδιών που είναι στο όριο 
της φτώχειας. Είναι στο ίδιο ποσοστό που ήταν το 
2011, στην οικονομική κρίση. Το ποσοστό είχε ση-
μειώσει μείωση από το 2015 μέχρι το 2019-2020, 
αλλά μέσα σε έναν χρόνο αυξήθηκε δραματικά και 
δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται φέτος. Νιώθουμε α-

Μεγάλοι χαμένοι του 
υψηλού πληθωρισμού οι 
χαμηλοσυνταξιούχοι

Εξαιρετικά αυξημένος ο 
κίνδυνος της παιδικής φτώχειας



γωνία για τα περισσότερα από 500.000 παιδιά στην 
Ελλάδα που βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με την παιδική 
πείνα». 
Όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ του «Βήματος», το 
πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ εφαρμόζεται από το 2012 
σε ευπαθείς περιοχές της χώρας και έχει προσφέρει 
περισσότερα από 17.000.000 υγιεινά δωρεάν γεύ-
ματα σε 875 Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και 
Λύκεια σε όλη την Ελλάδα. Στόχος είναι να μην πει-
νούν τα παιδιά στο σχολείο, γι’ αυτό και τους παρέ-
χεται ένα γεύμα στο πρώτο διάλειμμα. 
Όπως τονίζει η κα Λινού: «Φαίνεται ότι το ποσο-
στό των παιδιών που βίωναν επισιτιστική ανασφά-
λεια ξεπερνούσε το 50%, ενώ περίπου το 25% ζούσε 
σε συνθήκες πείνας και αυτό συνέβαινε πριν, όταν 
ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα».

Αλυσιδωτή αντίδραση
Η μεγάλη πτώση του εισοδήματος των νοικοκυριών 
που παρατηρείται στην Ελλάδα προκαλεί μια αρνη-
τική αλυσιδωτή αντίδραση. 
Είδαμε ότι πιέζονται περισσότερο τα νοικοκυριά με 
χαμηλό εισόδημα και πως αυξάνεται ο κίνδυνος της 
φτώχειας, ακόμη περισσότερο ο κίνδυνος της παι-
δικής φτώχειας. 
Υπάρχουν κι άλλες ιδιαίτερα αρνητικές εξελίξεις. 
Τα οικονομικά της νέας γενιάς είναι εξαιρετικά δύ-
σκολα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κόστος της στέ-
γασης το οποίο αυξάνεται –για διάφορους λόγους– 
θεαματικά. Την κατάσταση επιδεινώνει, σε ό,τι 
αφορά τη στέγη των νέων, η μεγάλη άνοδος των επι-
τοκίων που παρατηρείται στα πλαίσια της αντίδρα-
σης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 
στον υψηλό πληθωρισμό. 
Από τη στιγμή που οι νέοι δεν έχουν τις οικονο-
μικές δυνατότητες να αυτονομηθούν, παραμένουν 
για μεγαλύτερο διάστημα με τους γονείς τους και 
έχουν ολοένα μικρότερη διάθεση και δυνατότητες 
να δημιουργήσουν οικογένεια. Αυτό φαίνεται στη 
διαρκή μείωση του ετήσιου αριθμού γεννήσεων, με 
τη βιολογική μείωση του πληθυσμού να ξεπερνά τις 
50.000 τον χρόνο. 
Και οι μεγαλύτεροι όμως βρίσκονται σε δύσκολη 
θέση, ιδιαίτερα οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Αυτό περι-
ορίζει και τις δυνατότητές τους να στηρίζουν τους 
νέους στα πλαίσια της διευρυμένης οικογένειας, η 

οποία εξακολουθεί να παίζει ρόλο στην αντιμετώ-
πιση της κοινωνικής κρίσης στην Ελλάδα. 
Η απώλεια εισοδήματος των χαμηλοσυνταξιούχων 
ξεπερνά κατά πολύ τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό, ε-
φόσον και οι δικές τους δαπάνες πηγαίνουν κυρίως 
σε τρόφιμα, στέγαση, θέρμανση, που παρουσιάζουν 
τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Επομένως, όταν ο ετή-
σιος πληθωρισμός είναι της τάξης του 12%, πολλοί 
από αυτούς βλέπουν το πραγματικό τους εισόδημα 
να υποχωρεί κατά 15% και 20%. 
Είχαν απώλειες το 2021 και μεγαλύτερες απώλειες 
το 2022. Τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο δύ-
σκολα το 2023. Η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει 
αύξηση των χαμηλών και χαμηλότερων συντάξεων 
της τάξης του 6%-7% στις αρχές του 2023. Η αύξηση 
αυτή καλύπτει ένα μέρος των απωλειών στο πραγ-
ματικό εισόδημα για την περίοδο 2021-2023 και θα 
ισχύσει για τους συνταξιούχους που έχουν τις με-
γαλύτερες ανάγκες, ενώ γύρω στο 35%-40% θα μεί-
νουν ουσιαστικά ακάλυπτοι σε ό,τι αφορά τα αλλε-
πάλληλα κύματα ακρίβειας.
 
Η γενική εικόνα
Η γενική εικόνα της οικονομίας δεν αφήνει περι-
θώρια αισιοδοξίας για την εξέλιξη της κοινωνικής 
κρίσης. 
Για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από την πανδη-
μία και ως ένα βαθμό τις συνέπειες από την ενερ-
γειακή κρίση, η κυβέρνηση δαπάνησε περισσότερα 
από 40 δισ. ευρώ, αυξάνοντας θεαματικά το δημό-
σιο χρέος σε απόλυτους αριθμούς και εξαντλώντας 
τις δυνατότητες νέων δημοσιονομικών παρεμβά-
σεων. 
Το αποτέλεσμα δεν δείχνει ικανοποιητικό, γεγο-
νός που ενισχύει την κριτική για οριζόντιες δαπά-
νες που δεν πήγαν –σε μεγάλο βαθμό– σε αυτούς 
που είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη, ενώ δημιούργη-
σαν πρόσθετα προβλήματα στη δημοσιονομική δι-
αχείριση. 
Απ’ τη μία έχουμε την κυβερνητική ηγεσία και το 
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που δίνουν 
την έμφαση στο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης που 
μπορεί να ξεπεράσει το 6% το 2022 και στη μεγάλη 
αύξηση εξαγωγών και επενδύσεων, παραλείποντας 
την αξιολόγηση της κοινωνικής κατάστασης που 
έχει δημιουργηθεί. Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτά-
κης βέβαια υποστηρίζει ότι περιόρισε τις κοινωνι-
κές ανισότητες, αλλά αυτό δεν προκύπτει από που-
θενά. Η οικονομική ανάπτυξη του 2022 δεν φαί-
νεται να έχει επηρεάσει την αρνητική κοινωνική 
δυναμική, ούτε προβλέπεται να επαναληφθεί εφό-
σον το μεγαλύτερο μέρος της Ευρωζώνης μπαίνει σε 

Οι δαπάνες του μέσου 
νοικοκυριού μειώθηκαν κατά 
30% σε σχέση με το 2008
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Οι διαστάσεις της κοινωνικής 
κρίσης επηρεάζουν αρνητικά 
την προοπτική της οικονομίας



ύφεση και μειώνεται δραστικά ο αναπτυξιακός ρυθ-
μός της ελληνικής οικονομίας. 
Από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης ασκούν κριτική στις οικονομικές επιδόσεις της 
κυβέρνησης –ιδιαίτερα σε σχέση με τον εξαιρετικά 
υψηλό πληθωρισμό– που ξεπερνάει κατά 2 ως 3 μο-
νάδες τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, την ενεργειακή 
ακρίβεια, την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος 
κατά 80% μέσα σε έναν χρόνο και την επανεμφά-
νιση σημαντικού ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχου-
σών συναλλαγών που ήταν γύρω στο 6% του ΑΕΠ 
το 2020 και το 2021 και μπορεί να φτάσει σε 9%-
10% του ΑΕΠ το 2022, θυμίζοντας την προ μνημο-
νίου περίοδο. 
Όπως είναι φυσικό, τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
εστιάζουν στην κοινωνική κρίση που αντέχει στον 
χρόνο και παίρνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις. 
Στην αντίληψη του κ. Μητσοτάκη μπορούμε να 
βγούμε από την κοινωνική κρίση μέσα από την οι-
κονομική ανάπτυξη. Τα στοιχεία του 2022 οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι πρέπει να υπάρχει και η ανα-
γκαία ποιοτική διάσταση στην ανάπτυξη για να α-
ντιμετωπιστούν τα κοινωνικά προβλήματα. Άλλω-
στε, δεν υπάρχουν πλέον ειδικοί ή διεθνείς οργα-

νισμοί που να προβλέπουν δυναμική ανάπτυξη για 
την ελληνική οικονομία το 2023. 
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιπροτείνουν, το 
καθένα με τον τρόπο του, μία πολιτική ελέγχου των 
μεγάλων συμφερόντων και πρωτοβουλιών για ενί-
σχυση του εισοδήματος των ασθενέστερων και μεί-
ωση των ανισοτήτων. Για παράδειγμα, ζητούν να 
φορολογηθούν τα «ουρανοκατέβατα κέρδη» των ε-
ταιρειών της ενέργειας σε επίπεδο δισεκατομμυ-
ρίων, να μειωθεί προσωρινά ο ΦΠΑ στα τρόφιμα 
και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα και 

να αποσυνδεθεί η τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ε-
νέργειας από τη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου, με 
τη μέθοδο που ακολούθησαν η Ισπανία και η Πορ-
τογαλία και ενέκριναν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Όπως και να ‘χει, η κοινωνική κρίση είναι μαζί μας 
και προβλέπεται να επιδεινωθεί στο άμεσο μέλλον. 
Το διεθνές περιβάλλον –έτσι όπως διαμορφώνεται– 
δεν επιτρέπει αισιοδοξία, ούτε αφήνει πολλά περι-
θώρια ελιγμών σε μια οικονομία με τα διαρθρωτικά 
προβλήματα και τα βάρη της ελληνικής. 
Το χειρότερο είναι ότι οι διαστάσεις της κοινωνικής 
κρίσης είναι τέτοιες ώστε επηρεάζουν και την προ-
οπτική της ελληνικής οικονομίας. Η πτώση των δα-
πανών του μέσου νοικοκυριού κατά 30% σε σχέση 
με το 2008 συνέβαλε στο πέρασμα από την κοινω-
νία των δύο τρίτων στην κοινωνία του ενός τρίτου.
Πριν τις αλλεπάλληλες κρίσεις και την αναγκα-
στική προσαρμογή, δυο στους τρεις είχαν ευρωπα-
ϊκό επίπεδο ζωής και ευρωπαϊκή προοπτική. Σή-
μερα, μόλις ένας στους τρεις μπορεί να θεωρηθεί ότι 
έχει ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής και ευρωπαϊκή προο-
πτική. Η διαφορά βαραίνει αποφασιστικά στην προ-
οπτική της οικονομίας. 

Παρά την ανάκαμψη του 
2021, οι δαπάνες του μέσου 
νοικοκυριού παραμένουν 
κατώτερες από εκείνες του 2019
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«Η ενεργειακή κρίση πρέ-
πει να μας ωθήσει σε έναν 
“ενεργειακό μετασχηματι-
σμό”»

Ε
υελιξία στις διαδικασίες 
έτσι ώστε να μπορούν 
οι δήμοι να παράγουν 
ενέργεια, ζητά ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, 

σε μια συνέντευξη στη FREE SUNDAY 
αποκλειστικά για τα θέματα της ενέρ-
γειας.
Οι δήμοι από καταναλωτές ενέργειας 
να γίνουν και παραγωγοί, λέει ο κ. 
Ζέρβας, ο οποίος προαναγγέλλει ότι 
ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα προχωρή-
σει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων, όπου αυτό είναι εφικτό, 
δίνοντας ως παραδείγματα 
τις σχολικές στέγες και 
τα διοικητικά κτίρια 
αλλά και την αντι-
κατάσταση των 
συμβατικών λα-
μπτήρων με λα-
μπτήρες LED.
Σε ό,τι αφορά 
στην εκστρατεία 
για τη μείωση της 
κατανάλωσης, τονίζει 
ότι ο δήμος θα συμμορ-
φωθεί απόλυτα με τις σχετικές 
οδηγίες, γιατί οφείλουμε και εμείς να 
συμβάλλουμε στην τεράστια αυτή ε-
θνική προσπάθεια.
Ο κ. Ζέρβας καθιστά σαφές ότι, παρά 
την αύξηση στο κόστος της ενέργειας, 
δεν πρόκειται να επαναφέρει τα δημο-
τικά τέλη στα επίπεδα που ήταν όταν 
ανέλαβε τη δημαρχία το 2019. Πα-
ράλληλα, διαβεβαιώνει ότι δεν θα θι-
γούν τα σχολειά αλλά ούτε και ο φω-
τισμός των δρόμων, ενώ εμφανίζεται 
επιφυλακτικός στο να πάρει θέση για 
την αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας 
των καταστημάτων.

Όταν προεκλογικά είχατε υποσχε-
θεί και μετεκλογικά εφαρμόσατε τη 
μείωση των δημοτικών τελών, δεν 
ξέρατε τι θα ακολουθούσε. Επειδή 
δημοτικά τέλη σημαίνει καθαριό-
τητα, που χρειάζεται κίνηση οχη-
μάτων, και ηλεκτροφωτισμός, δεν 
δημιούργησε ελλείμματα η αύξηση 
του κόστους της ενέργειας;
Είναι μια πολιτική επιλογή που, α-
ντίθετα, σήμερα, την υπερασπίζομαι 
ακόμη πιο δυνατά. Είναι ο δικός μας 
τρόπος να σταθούμε δίπλα στους πο-
λίτες αλλά και στις επιχειρήσεις, δί-
νοντας μια ανάσα, μία σημαντική ε-
λάφρυνση. Είχα την ευκαιρία να πα-
ρουσιάσω στην προχθεσινή εκδήλωση 
όλη τη φιλοσοφία μου για τον ρόλο της 
Αυτοδιοίκησης στον 21ο αιώνα – βα-

δομών. Μια τέτοια κρίση, που αγγί-
ζει ζητήματα ενεργειακής επάρκειας 
σε όλη την ήπειρο, είναι δεδομένο 
ότι θα επηρεάσει και τις δραστηρι-
ότητες της Αυτοδιοίκησης. Εμείς έ-
χουμε στην ευθύνη μας όλα τα σχο-
λεία, τον οδοφωτισμό, τη λειτουργι-
κότητα σειράς διοικητικών κτιρίων. 
Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται 
στο να μην υπάρχουν επιπτώσεις σε 
κρίσιμους τομείς και κυρίως να μην 
επηρεαστούν τα σχολεία. Από εκεί 
και πέρα, δεν θέλουμε πόλη σκοτεινή, 
γιατί αυτό σχετίζεται και με ζητήματα 
ασφάλειας, όπως γίνεται εύκολα α-
ντιληπτό. Πέραν αυτού, παρατηρείται 
και μεγάλη αύξηση στις τιμές των υ-
λικών των έργων που πιέζουν και α-
ναθεωρούν προς τα πάνω την εκτί-
μηση του κόστους υλοποίησής τους.

Η Ε.Ε. ζητά μείωση στην κατανά-
λωση. Υπάρχουν τομείς που ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να μει-
ώσει την κατανάλωση χωρίς να υ-
πάρξουν επιπτώσεις στους δημότες;

σική παράμετρος είναι πως προχω-
ράμε μαζί με τον πολίτη, δίπλα στις 
ανάγκες του, και όπου μπορούμε να 
κάνουμε τη ζωή του καλύτερη, το κά-
νουμε. Η μείωση των τελών κατά 30% 
έγινε, μάλιστα, χωρίς καμία μείωση 
στην ποιότητα των παρεχόμενων υ-
πηρεσιών. Για να το πετύχουμε αυτό, 
επιδοθήκαμε σε ένα «κυνήγι» χρημα-
τοδοτήσεων αυτήν την τριετία, αξιο-
ποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο. 
Φέρνουμε 160 εκατ. ευρώ μέσα από 
καλή προετοιμασία φακέλων και ω-
ριμότητα έργων, ώστε να είμαστε σε 
θέση να ελαφρύνουμε τον δημότη αλλά 
να μη στερήσουμε τίποτε από την ε-
ξέλιξη της πόλης.

Σε ποιες δραστηριότητες αγγίζει τους 
δήμους γενικότερα, και τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης ειδικότερα, η αύξηση 
του κόστους της ενέργειας;
Οι δήμοι, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι 
μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας, γιατί 
έχουν στην αρμοδιότητά τους πλη-
θώρα εγκαταστάσεων, κτιρίων, υπο-

«Δεν θα αυξήσουμε  
τα δημοτικά τέλη λόγω  
ενεργειακής κρίσης»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΆΤΗ
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Κωνσταντίνος 
Ζέρβας,  
δήμαρχος 

 Θεσσαλονίκης
Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν λύσεις 
– το ζητούμενο είναι πόσο γρήγορα 
μπορούμε να τις εφαρμόσουμε και 
με ποιο κόστος. Προχθές, από το Μέ-
γαρο Μουσικής, τόνισα πως όπως η 
πανδημία μάς ώθησε σε έναν ταχύ 
ψηφιακό μετασχηματισμό, έτσι και η 
ενεργειακή κρίση πρέπει να μας ω-
θήσει σε έναν «ενεργειακό μετασχη-
ματισμό». Δεσμεύτηκα πως την επό-
μενη χρονιά όλα τα συστήματα φω-
τισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης θα 
είναι τύπου LED – εξοικονόμηση ε-
νέργειας περί το 80%.
Ταυτόχρονα, πρέπει οι δήμοι από κα-
ταναλωτές ενέργειας να γίνουν και 
παραγωγοί. Εμείς θα προχωρήσουμε 
στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων σε σχολικές στέγες και διοι-
κητικά κτίρια, όπου αυτό είναι εφικτό.
Τέλος, η μείωση στην κατανάλωση ε-
νέργειας στην καθημερινότητα πρέπει 
να θεωρείται δεδομένη. Θα συμμορ-
φωθούμε απόλυτα με τις σχετικές ο-
δηγίες, γιατί οφείλουμε και εμείς να 



συμβάλουμε στην τεράστια αυτή εθνική 
προσπάθεια. Είναι εφικτός ένας εξορ-
θολογισμός που δεν θα δημιουργήσει 
προβλήματα στην καθημερινότητα.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονί-
κης σχεδιάζει τη μείωση του ωρα-
ρίου λειτουργίας των καταστημάτων 
για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. 
Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό 
στην λειτουργία της πόλης;
Αντιλαμβάνομαι την αγωνία όλων, πο-
λιτών και επιχειρήσεων, για τον δύ-
σκολο ενεργειακό χειμώνα που έ-
χουμε μπροστά μας. Εκτιμώ την κα-
τάθεση προτάσεων και απόψεων από 
κάθε κλάδο της οικονομικής και κοι-
νωνικής ζωής, όμως θεωρώ πως ι-
δανικά πρέπει να ενεργήσουμε όλοι 
μαζί συντεταγμένα για να πετύχουμε 
τους στόχους.

Τι κόστος θα είχε η χρηματοδότηση 
της αλλαγής των υποδομών του 
δήμου, από τη θέρμανση στα σχο-
λεία έως την κίνηση των απορριμ-

θέσεις στάθμευσης, ώρες μετακίνη-
σης, με στόχο να μη σπαταλά και αυτός 
άσκοπα χρόνο και χρήμα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σχολικά συ-
γκροτήματα, έχουμε τρεις άξονες: 
Πρώτος, η καλύτερη διαχείριση της 
κατανάλωσης – αποφυγή της σπα-
τάλης σε συνεργασία με τους διευ-
θυντές των σχολείων.
Δεύτερος, η ενεργειακή αναβάθμιση 
των κτιρίων και τρίτος, όπως σας είπα, 
η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστη-
μάτων.

Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να 
κάνει η κεντρική εξουσία για να ε-
νισχύσει τους δήμους στην ενέργεια;
Προφανώς θα μπορούσε και εκτιμώ 
ότι το κάνει και θα συνεχίσει να το 
κάνει. Εδώ οι παρεμβάσεις χωρίζο-
νται σε βραχυπρόθεσμα μέτρα οικο-
νομικής στήριξης και προσδιορισμού 
κάποιων ανελαστικών στόχων που 
αφορούν τη μείωση της κατανάλω-
σης, αλλά το μείζον είναι να προχω-
ρήσουμε συντεταγμένα, γρήγορα και 

ματοφόρων με λιγότερο ενεργοβόρα 
μέσα;
Σε ό,τι αφορά τα οχήματα, η προσπά-
θεια αντικατάστασης του στόλου με 
νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μι-
κρότερης κατανάλωσης, ηλεκτρικά 
οχήματα έχει ξεκινήσει πριν από την 
ενεργειακή κρίση. Και εδώ όμως το 
μείζον είναι οι ρυθμοί. Είναι αδύνατον 
να αντικατασταθούν άμεσα όλα τα οχή-
ματα ενός δήμου. Σε ό,τι μας αφορά, 
προσπαθούμε ούτως ή άλλως μέσα 
από logistics και χρήση νέων τεχνο-
λογιών (gps) να βρίσκουμε τις βέλτι-
στες διαδρομές ώστε να μειώνουμε 
την κατανάλωση των οχημάτων αλλά 
και το οικολογικό τους αποτύπωμα. 
Σε αυτήν την προσπάθεια, ο ψηφια-
κός μετασχηματισμός και η αξιοποί-
ηση των νέων διαθέσιμων τεχνολο-
γιών μάς βοηθά ήδη.
Έμμεσος στόχος είναι σύντομα αυτές 
οι τεχνολογίες να αφορούν ακόμη και 
τον πολίτη, καθοδηγώντας τον στην 
καθημερινότητα με τη χρήση ενός 
smartphone να επιλέγει διαδρομές, 

αποτελεσματικά σε μια ευρύτερη προ-
σαρμογή στα νέα δεδομένα.
Οι μεσομακροπρόθεσμοι στόχοι περ-
νάνε μέσα από επενδύσεις, ανάλογους 
πόρους αλλά και επιτάχυνση διαδικα-
σιών, αν θέλουμε γρήγορες και άμε-
σες αποδόσεις. Πρέπει να βρούμε τον 
τρόπο να ξεπεράσουμε μακρόσυρ-
τες γραφειοκρατικές διαδικασίες και 
εδώ ίσως η Πολιτεία μπορεί να δώσει 
λύση. Μιλώ κυρίως για τη δυνατότητα 
παραγωγής ενέργειας από τους δή-
μους –αν πάμε με την κλασική οδό 
των δημοσίων έργων, ίσως καθυστε-
ρήσουμε– μια πρόνοια επί αυτών θα 
ήταν σημαντική.

Θα εξετάζατε το ενδεχόμενο αύξη-
σης των δημοτικών τελών ή έστω 
επαναφοράς τους στα επίπεδα που 
τα είχατε παραλάβει;
Όχι. Δεν συζητούμε μια τέτοια εξέλιξη. Η 
λύση οφείλει να προέλθει από δράσεις, 
ενέργειες και αποφάσεις της Πολιτείας 
και της Αυτοδιοίκησης. Δεν θα μετα-
κυλίσουμε το κόστος αυτό στον πολίτη.

www.freesunday.gr 0916.10.2022

συνέντευξη

«Κάναμε τη μείωση των τελών κατά 
30%, χωρίς καμία μείωση στην ποιό-
τητα των παρεχόμενων υπηρεσιών»



Ε
ίμαστε συνηθισμέ-
νοι την επικαιρό-
τητα να τη ζούμε 
μέσα από την α-
σημαντότητα, το 
κουτσομπολιό και 
την ανοησία. Έτσι, 

μας ξεφεύγουν ειδήσεις που είναι ση-
μαντικές και αφορούν τη ζωή μας. Τις 
τελευταίες ημέρες είχαμε δυο νόμους 
που αναφέρονται σε διωγμούς οφειλε-
τών. Κανείς δεν τους παρουσίασε, ούτε 
κρίθηκε αναγκαίο να αναλυθούν.
Ο πρώτος αφορά στην ελεύθερη εί-
σοδο ελεγκτών στα σπίτια των οφειλε-
τών (χωρίς καμία προειδοποίηση) ώστε 
να εντοπιστούν αντικείμενα αξίας και 
να κατασχεθούν. Εξαιρούνται τα... κλι-

νόμος που θα δίδει το δικαίωμα στα 
Funds να κάνουν πλειστηριασμούς. 
Και αυτό βαρβαρότητα θα είναι, αλλά 
ας σκεφτούν οι της κυβέρνησης ότι 
έχουμε σύντομα εκλογές. Μήπως 
να καταθέσει αυτό το νόμο μετά την 
κάλπη;
Σε κάθε περίπτωση, είναι φανερό ότι 
οι εκάστοτε κυβερνώντες περιφρο-
νούν την πιο μεγάλη αλήθεια: Μετά 
από μια διαδρομή γεμάτη κρίσεις, 
πολλοί Έλληνες κατέληξαν οφειλέ-
τες χωρίς να ευθύνονται για αυτό. Α-
ντίθετα, έχασαν σχεδόν τα πάντα. Δεν 
μπορεί αυτούς τους ανθρώπους να 
τους αντιμετωπίζεις με εισβολές στα 
σπίτια τους και αρπαγές της πρώτης 
τους κατοικίας.

Τέλος, θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι 
η περίφημη εξαγγελία για διαγραφή 
χρεών οφειλετών και επιστροφή στην 
κανονική ζωή δεν έγινε ποτέ. Ο σχε-
τικός νόμος είναι ανεφάρμοστος, με α-
ποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες άνθρω-
ποι που έχουν χρέη εδώ και 40 χρό-
νια να μην μπορούν να τα διαγράψουν 
αν και έχουν γίνει όλα τα δικαστήριά 
τους, δεν έχουν πια καμία περιουσία 
και οι φορολογικοί έλεγχοι έχουν εδώ 
και χρόνια περατωθεί.
Αρκεί να σου στείλουν ένα έγγραφο 
της εφορίας για να σε κρατούν όμηρο 
και τα επόμενα 10 χρόνια ώστε να μην 
μπορείς να αγοράσεις ούτε ένα ποδή-
λατο και να καταφεύγεις στην παραοι-
κονομία για να επιβιώσεις. Εύγε!

νοσκεπάσματα, οι κατσαρόλες και διά-
φορα είδη αναγκαία για την καθημερι-
νότητα, σύμφωνα με τους νομοθέτες.
Πρόκειται για βαρβαρότητα και ελπίζω 
να έχουν στο μυαλό τους μεγαλοκαρ-
χαρίες που σκόπιμα αφήνουν απλήρω-
τους τους φόρους ενώ ζουν βασιλικά, 
αγοράζουν ακριβούς πίνακες, φοράνε 
ρολόγια των 10.000 ευρώ κ.ο.κ.
Ο δεύτερος αφορά στην απόφαση του 
ΣτΕ να απαγορεύσει τους πλειστηρια-
σμούς πρώτης κατοικίας από τα Funds. 
Αυτή η γνωμοδότηση έχει μεγάλη ση-
μασία διότι αναγκάζει τα Funds να α-
ναζητήσουν συνεννοήσεις συμβατές 
με την ικανότητα κάθε οφειλέτη και 
όχι με βίαιη αρπαγή του ακινήτου του.
Μαθαίνω όμως ότι έρχεται στη Βουλή 

ΔΙΏΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΦΕΙΛΕΤΏΝ  
(ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥΣ)

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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Σ
ε σημαντικά χαμη-
λότερα επίπεδα –σε 
σχέση με τις αρχικές 
εκτιμήσεις– κινεί-
ται η τιμή του πετρε-
λαίου θέρμανσης, έ-

πειτα από τις πρωτοβουλίες των διυ-
λιστηρίων. 
Αρχικά, η τιμή πώλησης του πετρε-
λαίου θέρμανσης από τα διυλιστήρια 
των ΕΛΠΕ –μετά την έκπτωση στις 
εταιρείες εμπορίας, που ανέρχεται 
σε 6 λεπτά προ ΦΠΑ ή 7,5 λεπτά με 
ΦΠΑ, ανά λίτρο– διαμορφώθηκε στο 
1,31 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με πηγές 
της Hellenic Energy, η τιμή αυτή μαζί 
με τα περιθώρια των εταιρειών εμπο-
ρίας εκτιμάται ότι θα πρέπει να οδη-
γήσει την τιμή διάθεσης στον τελικό 
καταναλωτή από 1,37 έως 1,39 ευρώ 
το λίτρο. Την ίδια ώρα, η ΕΚΟ προ-
χώρησε σε επιπλέον έκπτωση 5% έως 
τις 21 Νοεμβρίου. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα η τιμή από την εν λόγω εται-
ρεία εμπορίας να είναι 1,33 ευρώ ανά 
λίτρο.
Στον χορό μπήκε και η Motor Oil 
(Shell, Avin, Cyclon), προσφέροντας 
επίσης ανταγωνιστικές τιμές. Μάλι-
στα, οι ανταγωνιστικές τιμές ισχύουν 
τόσο για τα αστικά κέντρα όσο και για 
την τροφοδοσία καταναλωτών σε α-
πομακρυσμένες περιοχές. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, η τιμή του πετρε-
λαίου θέρμανσης από το δίκτυο του 
ομίλου ξεκινά από το 1,37 ευρώ το 
λίτρο.
Πήγες της αγοράς πετρελαιοειδών ε-
κτιμούν ότι η ζήτηση τουλάχιστον τις 
πρώτες μέρες της χειμερινής περιόδου 
θέρμανσης θα είναι υποτονική λόγω 
του ύψους των τιμών, αλλά και των ευ-
νοϊκών σχετικά καιρικών συνθηκών, 
τουλάχιστον στη νότια Ελλάδα.

Το επίδομα θέρμανσης
Ωστόσο, τα βλέμματα όλων έχουν 
πέσει στο επίδομα θέρμανσης. Η σχε-
τική πλατφόρμα για την υποβολή αι-
τήσεων εκτιμάται ότι θα ανοίξει στα 
τέλη Οκτωβρίου, ενώ δεν αποκλείε-
ται τα ποσά να μπουν στους τραπεζι-
κούς λογαριασμούς των δικαιούχων 
έως τα τέλη Δεκεμβρίου. 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του οι-
κονομικού επιτελείου, τα νοικοκυ-
ριά που έλαβαν και πέρυσι επίδομα 
θέρμανσης θα εισπράξουν εφέτος με-
γαλύτερο επίδομα λόγω της αύξησης 
από 300 ευρώ σε 350 ευρώ της βάσης 
υπολογισμού του επιδόματος. Επί-
σης, όσα νοικοκυριά αγοράσουν πε-
τρέλαιο θέρμανσης και είχαν λάβει 

και πέρυσι το επίδομα θα εισπράξουν 
ως προκαταβολή το ποσό του επιδό-
ματος που τους χορηγήθηκε για την 
περίοδο 2021-2022 και τα Χριστού-
γεννα θα λάβουν το υπόλοιπο ποσό 
του επιδόματος που δικαιούνται, ενώ 
τότε θα πληρωθούν και οι νέοι δι-
καιούχοι του επιδόματος θέρμανσης. 

Το επίδομα θέρμανσης θα λάβουν 
περίπου 1,3 νοικοκυριά, καθώς 
διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά όρια

Παράλληλα, από την περασμένη Πα-
ρασκευή και μέχρι το τέλος του έτους 
όσοι προμηθευτούν πετρέλαιο θέρ-
μανσης θα έχουν έκπτωση 25 λεπτά 
στο λίτρο.
Το επίδομα για κάθε δικαιούχο υπο-
λογίζεται με πολλαπλασιασμό του βα-
σικού ποσού των 350 ευρώ με τον συ-

ΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΉΡΙΑ ΡΙΧΝΟΥΝ 
ΤΉΝ ΤΙΜΉ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΉΣ
  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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οικονομία

ντελεστή επιδότησης, 0,12 έως 1,62 
(οι λεγόμενες βαθμοημέρες), που 
έχει καθοριστεί για τον οικισμό στον 
οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του. 
Το ποσό που θα προκύπτει από τον 
παραπάνω πολλαπλασιασμό θα προ-
σαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρ-
τώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Παράδειγμα
Ενδεικτικά, κάτοικος του Δήμου της 
Αθήνας θα πρέπει να πολλαπλασιάσει 
τα 350 ευρώ με τον συντελεστή επιδό-
τησης που για την Αθήνα είναι 0,43, 
και το επίδομα θα προκύπτει ως εξής: 
350ευρώ Χ 0,43 = 150 ευρώ. Για κάθε 
παιδί η αύξηση είναι 20%, δηλαδή εάν 
ο δικαιούχος έχει 1 παιδί, το επίδομα 
θα διαμορφώνεται στα 180 ευρώ, εάν 
έχει 2 τέκνα στα 210 ευρώ κ.ο.κ.
Ωστόσο, αν ο καταναλωτής είναι νέος 
δικαιούχος επιδόματος θέρμανσης 
για τη χρήση πετρελαίου, τότε το ε-
πίδομα θα είναι διπλάσιο. Δηλαδή για 
τον άγαμο 300 ευρώ, εάν έχει 1 παιδί 
το επίδομα θα διαμορφώνεται στα 360 
ευρώ και εάν έχει 2 τέκνα στα 420 
ευρώ κ.ο.κ.
Αντίστοιχα, δικαιούχος από τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης θα πρέπει να πολλα-
πλασιάσει τα 350 ευρώ με τον συντελε-
στή 0,71 και το επίδομα θα προκύπτει 
ως εξής: 350 ευρώ Χ 0,71 = 248,5 ευρώ.
Εάν υπάρχει 1 παιδί, το επίδομα θα 
διαμορφώνεται στα 292,2 ευρώ. Εάν 
υπάρχουν 2 παιδιά, το επίδομα αυ-
ξάνεται στα 348 ευρώ κ.ο.κ. Και σε 
αυτή την περίπτωση αν ο καταναλω-
τής είναι νέος δικαιούχος επιδόματος 
θέρμανσης για τη χρήση πετρελαίου, 
τότε το επίδομα θα είναι διπλάσιο. 
Δηλαδή για τον άγαμο 497 ευρώ, εάν 
έχει 1 παιδί το επίδομα θα διαμορ-
φώνεται στα 596 ευρώ και εάν έχει 2 
τέκνα στα 696 ευρώ κ.ο.κ. 

Δικαιούχοι 1,3 εκατ. 
νοικοκυριά
Το επίδομα θέρμανσης θα λάβουν πε-
ρίπου 1,3 νοικοκυριά, καθώς διευρύν-
θηκαν τα εισοδηματικά όρια, τα οποία 
διαμορφώνονται ως εξής:
• Το όριο εισοδήματος ανέρχεται σε 
16.000 ευρώ για τον άγαμο.
• Σε 24.000 ευρώ για τον έγγαμο, 
ποσό που προσαυξάνεται κατά 3.000 
ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.
• Σταθερά θα διατηρηθούν τα περιου-
σιακά κριτήρια και συγκεκριμένα στις 
180.000 ευρώ αξία ακίνητης περιου-
σίας για τον άγαμο και 300.000 ευρώ 
αξία ακίνητης περιουσίας για τους έγ-
γαμους.



Ε
υκαιρία για ερμη-
νείες που συνδέο-
νται με τις πολιτικές 
σκέψεις του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη, έναν πε-

ρίπου χρόνο πριν από τις δημοτικές ε-
κλογές του 2023, έδωσε η επίσημη α-
νακοίνωση της υποψηφιότητας του δη-
μάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου 
Ζέρβα, ότι θα διεκδικήσει δεύτερη θη-
τεία.
Το 2019, ο κ. Ζέρβας, ως ανεξάρτητος υ-
ποψήφιος, είχε ένα πρόβλημα στη δι-
είσδυση στα κομματικά ακροατήρια 

της ΝΔ. Κι αυτό γιατί, παρά την προσέγ-
γιση που είχε αναγνωρισθεί όταν ήταν 
υποψήφιος βουλευτής στη 19η θέση με 
λίστα τον Σεπτέμβριο του 2015, η ΝΔ 
είχε έναν επίσημο υποψήφιο ο οποίος 
συγκέντρωσε τα καλύτερα στελέχη του 
κομματικού μηχανισμού. Συγχρόνως, η 
εφαρμογή της απλής αναλογικής δημι-
ούργησε σειρά υποψηφίων. Ειδικά στον 

χώρο της ΝΔ, είχαν δεσμούς με τον κομ-
ματικό μηχανισμό και είχαν αντλήσει 
ένα αξιόλογο πολιτικό δυναμικό της κε-
ντροδεξιάς για τα ψηφοδέλτιά τους.
Όμως, προχθές, στην εκδήλωση της α-
νακοίνωσης υποψηφιότητας, η ανησυ-
χία για επανάληψη αυτής της κατάστα-
σης είχε καταπραϋνθεί.
Εκεί ήταν όλη η ΝΔ, με την εξαίρεση 

του περιφερειάρχη Αποστόλου Τζιτζι-
κώστα, ο οποίος, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ήταν εκτός Θεσσαλονίκης, και 
του προέδρου του ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, 
Νίκου Ταχιάου, ο οποίος θα ήταν σχήμα 
οξύμωρο να χειροκροτήσει την υποψη-
φιότητα αυτού από τον οποίο έχασε με 
μεγάλη διαφορά στον δεύτερο γύρο στις 
προηγούμενες εκλογές.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2019, α-
νάμεσα στις δύο Κυριακές των εκλογών, 
ο τότε αρχηγός της ΝΔ είχε αποφύγει 
να εμφανιστεί, να τηλεφωνήσει ή να ε-
πικοινωνήσει με τον επίσημο υποψήφιο 
του κόμματος, καθώς ανησύχησε για το 

Ο Μητσοτάκης κλείνει το μάτι στη νέα 
υποψηφιότητα Ζέρβα

ΔΉΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΉΣ  

ΠΟΛΊΤΊΚΉ Ή ΟΊΚΟΝΟΜΊΑ; 
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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ενδεχόμενο να υιοθετήσει τον κ. Ζέρβα ο 
ΣΥΡΙΖΑ και να ισχυριστεί νίκη στη Θεσ-
σαλονίκη.
Όταν, πάντως, στις πρώτες καρέκλες της 
εκδήλωσης, η οποία ήταν καθαρά παρα-
ταξιακή, ήταν οι τέσσερις από τους επτά 
βουλευτές του κόμματος στην Α΄ Θεσσα-
λονίκης (Καλαφάτης, Γκιουλέκας, Ευ-
θυμίου, Κούβελας), μία ευρωβουλευ-
τής (Σπυράκη), άλλοι δύο (Σιμόπου-
λος, Ράπτη), αυτοί διευκρίνισαν ότι δεν 
πήγαν για λόγους ανεξάρτητους της βού-
λησής τους, ενώ φαντάζει αδύνατο να ενι-
σχύσουν με στελέχη που ανήκουν στην 
προσωπική τους πολιτική επιρροή αντα-
γωνιστικά ψηφοδέλτια.
Το μόνο αδιευκρίνιστο σημείο, μέχρι 
στιγμής, είναι αν η διάχυση της επιλογής 
Μητσοτάκη έγινε θετικά με σχετική ενη-
μέρωση ή με κλείσιμο του ματιού στην υ-
ποψηφιότητα.
Πάντως, στέλεχος του κόμματος λέει σε 
κατ’ ιδίαν συζητήσεις ότι ο πρόεδρος, 
χωρίς να αναφερθεί σε όνομα, είπε σε 
προσωπική τους συνάντηση, η οποία δεν 
ανακοινώθηκε, ότι το θέμα έχει κλείσει 
και δεν συζητάει τίποτε άλλο για τη δη-
μαρχία της Θεσσαλονίκης.
Η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο 
κι αν διαχύθηκε η προτίμηση Μητσο-
τάκη στην υποψηφιότητα Ζέρβα, δεί-
χνει να συμπεριλαμβάνει και τον κομμα-
τικό μηχανισμό, ο οποίος έχει εντείνει τη 
δραστηριοποίησή του αλλά έχει μειώσει 
το high profile της πολιτικής του επιρ-
ροής. Ο νυν επικεφαλής του, Ζησης Ιωα-
κείμοβιτς, είναι ο πέμπτος της προεδρίας 
Μητσοτάκη, αλλά ο πρώτος ο οποίος δεν 
δείχνει να έχει προσωπικές πολιτικές 
φιλοδοξίες, με αποτέλεσμα να μη δημι-
ουργούνται προστριβές με τους βουλευ-
τές, ενώ έχει πιστωθεί και την καλή ορ-
γάνωση της υποδοχής Μητσοτάκη στη 
ΔΕΘ.
Ουσιαστικά, δηλαδή, επιδιώκει να δημι-
ουργήσει έναν μηχανισμό ουδέτερο κομ-
ματικά, ο οποίος να λειτουργεί ως κομμα-
τικός στρατός κι όχι ως οι πραιτοριανοί 
του εκάστοτε προέδρου, αν και εκφράζε-
ται η επιφυλακτικότητα για το κατά πόσο 
περισσεύουν τόσα στελέχη για να πλη-
ρωθούν οι θέσεις του κομματικού μηχα-
νισμού, χωρίς τις ιδιοτέλειες των βουλευ-
τών και των πολιτικών τους φίλων.
Πάντως, παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένα 
τμήμα του πολιτικού στελεχιακού δυνα-
μικού που δείχνει αποφασισμένο να μην 
υποταχθεί σε αυτήν τη λογική. Το ερώ-
τημα είναι ποιος θα είναι αυτός που θα α-
ποπειραθεί να το ενοποιήσει. Μέχρι σή-
μερα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος.
Ορισμένοι πάντως, κάποιοι από τους ο-
ποίους είχαν παλαιόθεν δεσμούς με την 

οικογένεια Μητσοτάκη, διαδίδουν ότι 
ένα τέτοιο πρόσωπο θα μπορούσε να 
είναι ο μέχρι πρόσφατα πρόεδρος του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών κι Επιχειρή-
σεων (ΣΒΕ), Αθανάσιος Σαββάκης.
Ο κ. Σαββάκης, ο οποίος έχει ένα βαρύ ε-
πιχειρηματικό παρελθόν, έχει διατελέσει 
από το καλοκαίρι του 2013 μέχρι τις 23 
Σεπτεμβρίου 2022 πρόεδρος του ΣΒΕ.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται 
ότι θα μπορούσε να είναι υποψήφιος δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης, καθώς είχε πιθα-
νολογηθεί η υποψηφιότητά του και το 
2019.
Σε μία από τις τελευταίες του κινήσεις 
ως πρόεδρος του ΣΒΕ, στο υπόμνημα 
που κατέθεσε στον πρωθυπουργό την 
1η Σεπτεμβρίου στην ετήσια συνάντηση 
του Συνδέσμου με τον εκάστοτε πρω-
θυπουργό, ενόψει ΔΕΘ, η δυσαρέσκεια 
που εξέφρασε για την κυβερνητική πο-
λιτική είχε αντιπολιτευτικές διαστάσεις.
«Θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα που 
καταδεικνύουν ότι η κυβέρνηση επιθυ-
μεί να συνεχίσει να υπάρχει μεταποιη-
τική βάση στη χώρα», ανέφερε στο υπό-
μνημα, στο οποίο προσέθετε ότι «σε αντί-
θετη περίπτωση, είναι εξαιρετικά πιθανό 
μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων μεταποι-
ητικών επιχειρήσεων να μην αντέξει το 

κόστος από τις υπέρογκες αυξήσεις ενέρ-
γειας και ως εκ τούτου είναι ενδεχόμενη 
η αναστολή λειτουργίας πολλών επιχει-
ρήσεων».
Αυτά που είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
κατά τη δική του συνάντηση με τους φο-
ρείς πριν από τη ΔΕΘ, δεν απείχαν πολύ: 
«Το πιο μεγάλο θέμα που πρέπει να αντι-
μετωπίσουμε άμεσα είναι το πώς θα δη-
μιουργήσουμε μία βιώσιμη ασπίδα προ-
στασίας για τα νοικοκυριά και τις επιχει-
ρήσεις από την ενεργειακή κρίση και τον 
πληθωρισμό», είχε πει ο κ. Τσίπρας.
Λίγες ημέρες αργότερα, στις 23 Σεπτεμ-
βρίου, στην απολογιστική ομιλία του ως 
πρόεδρος του ΣΒΕ, στην οποία δεν πα-
ρέστη ο πρωθυπουργός που μιλούσε στη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κ. Σαββά-
κης έκανε ειδική εγκωμιαστική αναφορά 
στον κ. Τσίπρα, για τον οποίο είπε ότι συ-
νετέλεσε στη «μεγαλύτερη επιτυχία στην 
εκατόχρονη και πλέον ιστορία του».
«Στο 2ο “Thessaloniki Summit”, το 2018, 
ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Α-
λέξης Τσίπρας, αναγνωρίζοντας τη δι-
αχρονική συμβολή του ΣΒΕ στην ανά-
πτυξη της χώρας και στη βελτίωση του 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των 
μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρή-
σεων με έδρα την Ελληνική Περιφέρεια, 

αναγόρευσε τον Σύνδεσμο σε ισότιμο ε-
θνικό κοινωνικό εταίρο».
Πάντως, σε άρθρο του στην εφημερίδα 
«Μακεδονία», στο πλαίσιο ενός αναλυ-
τικού απολογισμού της προεδρίας του, 
μετά την αποχώρησή του, έγραψε ότι 
«μνημόνια, πολιτική αστάθεια, capital 
controls, δημοψήφισμα είναι μόνο τέσ-
σερα από τα πολλά αρνητικά γεγονότα 
που σημάδεψαν την πορεία των επιχει-
ρήσεων μελών μας».
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ούτε διά-
ψευση ούτε επιβεβαίωση της φημολο-
γίας, αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 
κ. Σαββάκης κάνει επαφές με διάφορους 
τοπικούς παράγοντες και σύντομα πρέπει 
να ανακοινώσει τις προθέσεις του, καθώς 
ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματά 
του είναι το έλλειμμα αναγνωρισιμότη-
τας, ενώ ο Ζέρβας προηγείται σε tete-a-
tete όλων των πιθανών υποψηφίων.
Πάντως, ο ΣΒΕ δεν είναι ο μόνος επι-
χειρηματικός φορέας που εξέφρασε επι-
φυλάξεις για την κυβερνητική πολιτική, 
καθώς με αφορμή τα εγκαίνια του μετρό 
στον Πειραιά, ο προερχόμενος από τη 
ΝΔ πρόεδρος του Επαγγελματικού Ε-
πιμελητηρίου, Μιχάλης Ζορπίδης, ο ο-
ποίος επίσης έχει δηλώσει ότι θα αποχω-
ρήσει, αλλά για άλλους λόγους, εξέφρασε 
τη δυσφορία του σε γραπτή του δήλωση:
«Δικαιούμαστε μετά τις αλλεπάλληλες 
διαψεύσεις στην ημερομηνία λειτουρ-
γίας του μετρό Θεσσαλονίκης να είμα-
στε επιφυλακτικοί και για την εξαγγελία 
της σημερινής κυβέρνησης και του αρμό-
διου υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών, πως το έργο θα ολοκληρωθεί και θα 
τεθεί σε λειτουργία έως τον Δεκέμβριο 
του 2023».
Η δήλωση Ζορπίδη προκάλεσε έκπληξη, 
καθώς έγινε την ώρα που ο πρωθυπουρ-
γός έλεγε στα εγκαίνια του μετρό στον 
Πειραιά ότι «σε λίγους μήνες θα εγκαι-
νιάσουμε και το μετρό της Θεσσαλονί-
κης, όπου πέντε σταθμοί, με κυριότερο 
αυτόν της Βενιζέλου, είναι και μουσεία: 
Και μετρό και αρχαία».
Οι μήνες βέβαια δεν είναι λίγοι, είναι 15, 
αλλά το έργο έχει ξεκινήσει πριν από πε-
ρίπου 200 μήνες και είναι το μόνο έργο 
που η σημασία του είναι βαρύνουσα για 
τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν πρόκειται να 
επηρεάσει ούτε τις δημοτικές ούτε τις ε-
θνικές εκλογές, διότι η εξαγγελία πα-
ράδοσής του είναι όντως στο τέλος του 
2023.
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι 
πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης φέρεται 
να δηλώνει ότι είναι αποφασισμένος να 
κατέβει «υποψήφιος σύμβουλος με τον 
Σαββάκη», αρκεί «να τελειώνει η πόλη 
με τον Ζέρβα».
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Ο 
πόλεμος στην 
Ουκρανία μπαί-
νει σε μια νέα 
φάση πιο απρό-
βλεπτη και ε-
πικίνδυνη. Η 
«ειδική επι-

χείρηση» που ξεκίνησε ο Πούτιν με-
τατράπηκε σε ένα μεγάλης διάρκειας 
και έντασης συμβατικό πόλεμο. 
Ο Πούτιν έχει υποστεί ήδη στρατη-
γική ήττα, με την έννοια ότι ξεκίνησε 
να καταλάβει το Κίεβο και να προκα-
λέσει αλλαγή κυβέρνησης και καθε-
στώτος μέσα σε λίγες ημέρες και έχει 
εμπλακεί σε μία δοκιμασία από την 
οποία ούτε ο ίδιος ξέρει πώς θα βγει.
Είναι τόσο στριμωγμένος ο Πούτιν 
από στρατιωτική, οικονομική και πο-

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Ελλάδα χωρίς ολοκληρωμένη στρατηγική

Αν δεν αλλάξει η κυβέρνηση 
ενεργειακή πολιτική, θα βρεθούμε 
σε διπλό οικονομικό και ενεργειακό 
αδιέξοδο

λιτική άποψη ώστε ενισχύονται τα σε-
νάρια για ενδεχόμενη χρήση τακτι-
κών πυρηνικών όπλων. Τα σενάρια 
αυτά έχουν ακόμη μικρή πιθανότητα 
πραγματοποίησης και, ούτως ή άλλως, 
δεν αποτελούν λύση του προβλήμα-
τος, αλλά μέθοδο εκβιασμού από την 
πλευρά εκείνου που προκάλεσε τον 
πόλεμο και βλέπει τα σχέδιά του να 
καταρρέουν.

Οι εχθροπραξίες
Στο πεδίο της μάχης οι Ουκρανοί κά-
νουν αρκετά αποτελεσματικές αντε-
πιθέσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
ελεγχόμενος από τους Ρώσους διοι-
κητής της Χερσώνας κάλεσε τους πο-
λίτες να εγκαταλείψουν την πόλη και 
να πάνε σε ελεγχόμενες από τους Ρώ-
σους περιοχές ενόψει σκληρών συ-
γκρούσεων. 

Η Χερσώνα έχει τεράστια στρατηγική 
και συμβολική αξία. Είναι η μόνη με-
γάλη πόλη που κατέλαβαν οι Ρώσοι 
τα πρώτα 24ωρα της «ειδικής επιχεί-
ρησης», πιθανότατα σε συνεννόηση 
με φιλορώσους παράγοντες της περι-
οχής. Γι’ αυτό, ο πρόεδρος της Ουκρα-
νίας Ζελένσκι «ξήλωσε» όλους τους 
αρμόδιους θεωρώντας τους υπεύθυ-
νους για μία μεγάλη ήττα. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ορισμένων ει-
δικών, η Χερσώνα μπορεί να ξαναπε-
ράσει υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας 
σε διάστημα λίγων εβδομάδων. 
Η αναμέτρηση όμως προβλέπεται να 
διαρκέσει και ο «στρατηγός χειμώ-
νας» μπορεί να έρθει σε βοήθεια του 
Πούτιν. Από τα τέλη Νοεμβρίου οι ε-
χθροπραξίες θα «παγώσουν» λόγω 

ΣΕ ΝΕΑ ΦΑΣΗ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ  
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΊΑ
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«όχι» σε πρόσφυγες και μετανάστες, 
τώρα έχουν ανοίξει την κοινωνία τους 
στους Ουκρανούς με τον καλύτερο 
τρόπο. Δημιουργείται μια νέα ευρω-
παϊκή αλληλεγγύη που προετοιμάζει 
τη διεύρυνση της Ε.Ε. σε χώρες που 
άλλοτε αποτελούσαν μέρος της Σοβιε-
τικής Αυτοκρατορίας και ήταν υπό τον 
άμεσο έλεγχο της Μόσχας.
 
Το κόστος για τη Ρωσία
Το κόστος για τη ρωσική οικονομία 
δεν είναι τόσο άμεσο, όσο μεσομα-
κροπρόθεσμο. 
Ο Πούτιν είχε στη διάθεσή του συναλ-
λαγματικά αποθέματα της τάξης των 
500-600 δισ. δολαρίων και εξαπέλυσε 
την επίθεσή του σε μία περίοδο κατά 
την οποία οι τιμές του πετρελαίου και 
του φυσικού αερίου ήταν στα ύψη, δη-
μιουργώντας συνθήκες για την παρα-
πέρα αύξησή τους. 
Είναι ενδεικτικό ότι τους πρώτους 

Η Ε.Ε. δεν έχει πρόβλημα επάρκειας 
φυσικού αερίου αλλά έχει τεράστιο 
πρόβλημα κόστους φυσικού αερίου

επτά μήνες του πολέμου τα έσοδα της 
Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου 
και φυσικού αερίου ξεπερνούν κατά 
πολύ τα έσοδα της αντίστοιχης περι-
όδου του 2021. 
Η ηγεσία της Ρωσίας είναι σε θέση να 
συνεχίσει τη χρηματοδότηση του ε-
πιθετικού πολέμου χωρίς πρόβλημα 
τουλάχιστον και για το 2023. Η ρω-
σική οικονομία όμως παθαίνει μεγάλη 
ζημιά σε βάθος χρόνου. Αποκόπτεται 
από τις καλύτερες αγορές για το φυ-
σικό αέριο και το πετρέλαιο και για 
άλλες στρατηγικής σημασίας εξαγω-
γές της, ενώ βλέπει να μεγαλώνει η ε-
ξάρτησή της από μεγάλες οικονομίες 
της Ασίας με πολύ χειρότερους όρους. 
Το πετρέλαιο που δεν πηγαίνει στην 
ευρωπαϊκή αγορά κατευθύνεται σε 
σημαντικό ποσοστό στην Ινδία με έκ-
πτωση που ξεπερνάει το 30% της διε-
θνούς τιμής. Με το πέρασμα του χρό-
νου η ρωσική οικονομία στηρίζεται ο-

λοένα και περισσότερο στην κινεζική, 
η οποία είναι περίπου δεκαπλάσια σε 
μέγεθος και έχει δυνατότητες οικονο-
μικής υπερδύναμης. 
Επομένως, ο Πούτιν έχει βάλει τη 
Ρωσία σε πορεία μεγάλης σταδιακής 
πτώσης του βιοτικού επιπέδου των 
πολιτών, απομόνωσης από εξαιρετικά 
καλές διεθνείς αγορές και μεσομα-
κροπρόθεσμης απαξίωσης.
 
Το ενεργειακό
Ο ενεργειακός εκβιασμός που ασκεί 
ο Πούτιν, ιδιαίτερα σε βάρος της Ε.Ε., 
δεν είναι τόσο αποτελεσματικός όσο 
θα ήθελε. 
Οι περισσότεροι ειδικοί καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι οι Ευρωπαίοι 
έχουν ήδη καλύψει τις ανάγκες τους 
για φυσικό αέριο γι’ αυτόν το χειμώνα 
και πως το πρόβλημά τους είναι κυ-
ρίως για την επόμενη χρονιά. 
Οι τεράστιοι αποθηκευτικοί χώροι 
έχουν γεμίσει κατά 80%-90% και οι 
προμήθειες από χώρες όπως η Νορ-
βηγία, η Αλγερία και το Κατάρ έχουν 
αυξηθεί ή πρόκειται να αυξηθούν. Βο-
ηθάει και η κατάσταση στην Κίνα, ε-
φόσον οι αυστηροί περιορισμοί για 
την πανδημία και η επιβράδυνση της 
οικονομικής ανάπτυξης μειώνουν τη 

των καιρικών συνθηκών και οι Ρώσοι 
θα αποκτήσουν το χρονικό περιθώ-
ριο για να οχυρώσουν τις θέσεις τους 
στο περίπου 20% της Ουκρανίας που 
έχουν καταλάβει και να ενισχύσουν 
τα στρατεύματά τους με τουλάχιστον 
300.000 εφέδρους.
Επομένως, μπορούμε να προβλέ-
ψουμε συνέχιση του πολέμου και το 
2023 με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
 
Η οικονομία της Ουκρανίας
Τεράστια σημασία για την έκβαση του 
πολέμου έχει η πορεία της οικονομίας 
των αντιμαχομένων. 
Η Ουκρανία υφίσταται πραγματική 
καταστροφή, με τους Ρώσους να κα-
ταστρέφουν συστηματικά την υπο-
δομή των μεγαλύτερων αστικών κέ-
ντρων της. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
ο Πούτιν όρισε επικεφαλής των ρωσι-
κών στρατευμάτων τον στρατηγό που 
ισοπέδωσε τις πόλεις της Συρίας προ-
κειμένου να εξουδετερώσει τις αντι-
καθεστωτικές δυνάμεις. Τον αποκα-
λούν στρατηγό Αρμαγεδδώνα και δι-
ακηρυγμένος στόχος των Ρώσων είναι 
να επιστρέψει η Ουκρανία στον 19ο 
αιώνα. 
Αυτή η τακτική δημιουργεί τρία προ-
βλήματα για τις χώρες που υποστηρί-
ζουν την Ουκρανία. Πρώτον, το 2023 
θα χρειαστούν 8-9 δισ. ευρώ τον μήνα 
για να μην καταρρεύσει η οικονομία 
της. Μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη οι-
κονομική υποστήριξη έρχεται από τις 
ΗΠΑ, ενώ η Ε.Ε. συνεχίζει μία αρνη-
τική παράδοση βάσει της οποίας δε-
σμεύει εύκολα κονδύλια αλλά δύ-
σκολα τα εκταμιεύει. Έχουν εγκριθεί 
8-9 δισ. άμεσης οικονομικής βοήθειας 
και ο Ζελένσκι διαμαρτύρεται γιατί 
έχουν εκταμιευθεί μόλις 1-2 δισ. 
Δεύτερον, θα χρειαστούν εκατοντάδες 
δισ. για την ανοικοδόμηση της Ουκρα-
νίας όταν με το καλό λήξει ο πόλεμος. 
Επειδή η Ε.Ε. έχει ήδη δεχθεί την ε-
νταξιακή προοπτική της Ουκρανίας, 
θα πρέπει να αναλάβει εξαιρετικά ση-
μαντικές υποχρεώσεις παρά τους αυ-
στηρούς περιορισμούς στον ευρωπα-
ϊκό προϋπολογισμό. 
Τρίτον, οι Ρώσοι κάνουν δύσκολη 
τη ζωή των Ουκρανών και για να δη-
μιουργήσουν εκατομμύρια προσφύ-
γων που θα ασκήσουν, με την παρου-
σία τους, μεγάλη πίεση στις γειτονικές 
χώρες.
Η Πολωνία έχει υποδεχθεί ήδη πάνω 
από 2.000.000 Ουκρανούς πρόσφυ-
γες. Τα σχέδια του Πούτιν όμως α-
πέτυχαν. Τα 38 εκ. Πολωνοί άλλα-
ξαν στάση και από εκεί που έλεγαν 



νομίας αλλάζουν συνεχώς προς το χει-
ρότερο. Η μεγάλη αύξηση του πληθω-
ρισμού, η αναγκαστική αύξηση των 
επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε μια καθυ-
στερημένη προσπάθεια να ελεγχθεί ο 
πληθωρισμός και το κλίμα αβεβαιότη-
τας που δημιουργούν η παράταση και 
η κλιμάκωση του πολέμου, πλήττουν 
καίρια την ευρωπαϊκή οικονομία. 
Η Γερμανία διολισθαίνει σιγά-σιγά 
σε περίοδο οικονομικής στασιμότη-
τας, ενδεχομένως και ύφεσης. Σε δι-
άφορες χώρες –από την Ιταλία μέχρι 
την Τσεχία– εκδηλώνονται κοινωνι-
κές και πολιτικές αντιδράσεις, κυρίως 
εξαιτίας της αναποτελεσματικής αντι-
μετώπισης της ακρίβειας. 
Το ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλ-
λον αλλάζει συνεχώς προς το χειρό-
τερο, γεγονός που επηρεάζει και την 
ελληνική οικονομία. Για παράδειγμα, 
την επόμενη άνοιξη και το καλοκαίρι 
πολλά ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα είναι 
σε κλοιό οικονομικών υποχρεώσεων, 
γεγονός που μπορεί να σταθεί εμπό-

Η στρατηγική αναβάθμιση της 
Τουρκίας, μέσω του πολέμου στην 
Ουκρανία, ασκεί μεγάλη πίεση στην 
Ελλάδα

Η Δύση διαπιστώνει 
ότι ο σύγχρονος κόσμος 
έχει αλλάξει και είναι 
λιγότερο ευνοϊκός γι’ 
αυτήν

διο στην επανάληψη των ρεκόρ του 
ελληνικού τουρισμού. 
Η γενική εικόνα είναι μιας Ε.Ε. που 
υπερέχει εντυπωσιακά στις επιδόσεις 
και στην προοπτική σε σύγκριση με τη 
ρωσική οικονομία, αλλά δεν είναι σε 
θέση να αξιοποιήσει πλήρως το δυνα-
μικό της.
Σε περιόδους μεγάλης κρίσης ανα-
δεικνύονται οι εσωτερικές αντιθέσεις 
στην Ε.Ε. και οι μεγάλες ελλείψεις 
στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Χαρα-
κτηριστικό το παράδειγμα της κοινής 
ενεργειακής πολιτικής που δεν υπάρ-
χει και απ’ ό,τι φαίνεται ούτε πρόκει-
ται να υπάρξει. 
Μια άλλη δυσάρεστη εξέλιξη είναι ότι 
μπαίνουμε σε περίοδο περιορισμένης 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Δεν υπάρ-
χουν σοβαρές πιθανότητες να επανα-
ληφθεί ο κοινός ευρωπαϊκός δανει-
σμός, όπως για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της πανδημίας, με το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.
 
Ευρύτερες προεκτάσεις

Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί 
ευρύτερες διεθνοπολιτικές ανακατα-
τάξεις. 
Αποκτά τεράστια σημασία η στάση της 
Κίνας, στην οποία ξεκινάει αυτή την 
Κυριακή το συνέδριο που θα εξασφα-
λίσει την επ’ αόριστον παραμονή στην 
εξουσία του Σι Τζινπίνγκ. 
Οι Κινέζοι έχουν ταχθεί υπέρ «συνερ-
γασίας χωρίς όρια» με τη Ρωσία, αλλά 
το τελευταίο διάστημα αρχίζουν να 
κρατάνε κάποιες αποστάσεις από τον 
Πούτιν θεωρώντας ότι ξεπερνάει τα 
όρια. 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία φέρνει 
στην επικαιρότητα τα σενάρια για εν-
δεχόμενη αναγκαστική ενσωμάτωση 
της Ταϊβάν στη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κίνας, αν χρειαστεί, με εισβολή στο 
νησί.

ζήτηση για φυσικό αέριο. 
Υπάρχει, βέβαια, το πρόβλημα του κό-
στους, που είναι εξωφρενικό και δημι-
ουργεί κοινωνικές και πολιτικές αντι-
δράσεις. Σε γενικές γραμμές, όμως, οι 
Ευρωπαίοι είναι σε θέση να πληρώ-
σουν για να περάσουν την κρίση και 
να μειώσουν δραστικά την ενεργειακή 
τους εξάρτηση από τη Ρωσία βάζοντας 
οριστικό τέλος στην επικίνδυνη και 
αποτυχημένη –όπως αποδείχθηκε– 
στρατηγική της Μέρκελ. 
Το πρόβλημα πάντως του πανάκριβου 
φυσικού αερίου προβλέπεται να συνε-
χιστεί τα επόμενα χρόνια και όποιοι –
όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη– δεν 
προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, 
θα προκαλέσουν τεράστιες επιβαρύν-
σεις στην οικονομία τους. 
Δυσάρεστη αλλά όχι επικίνδυνη είναι 
η εξέλιξη στο θέμα των διεθνών τιμών 
του πετρελαίου. Η συνεργασία των 
χωρών του ΟΠΕΚ και της Ρωσίας, 
στον λεγόμενο ΟΠΕΚ+, για τη μείωση 
της παραγωγής και την αύξηση των 
τιμών συνεχίζεται απρόσκοπτα, προ-
καλώντας τη δικαιολογημένη δυσαρέ-
σκεια των ΗΠΑ και της Ε.Ε. 
Ειδικά οι Αμερικανοί έχουν συγχωρή-
σει τα πάντα στους Σαουδάραβες, από 
τον Μπιν Λάντεν που ανήκε σε μία 
από τις πιο πλούσιες και ισχυρές οικο-
γένειες της χώρας, μέχρι την άγρια δο-
λοφονία του δημοσιογράφου Κασόγκι 
και τον πόλεμο στην Υεμένη που οδή-
γησε σε ανθρωπιστική καταστροφή. 
Το «ευχαριστώ» ήταν η στενή συνερ-
γασία των Σαουδαράβων με τους Ρώ-
σους για να μεθοδευθεί η άνοδος της 
διεθνούς τιμής του πετρελαίου σε μία 
περίοδο κατά την οποία οι Αμερικανοί 
και οι Ευρωπαίοι πιέζονται στο ενερ-
γειακό από τον Πούτιν και προσπα-
θούν να περιορίσουν τα μέσα χρημα-
τοδότησης του επιθετικού πολέμου 
που διεξάγει στην Ουκρανία. 
Η στρατηγική αστοχία της Ουάσι-
γκτον είναι εξαιρετικά σημαντική αν 
σκεφτούμε ότι επί Τραμπ τορπίλισε 
τη συμφωνία για τα πυρηνικά με το 
Ιράν, αποκλείοντας ουσιαστικά από 
τις διεθνείς αγορές το πετρέλαιο του 
Ιράν, περιφερειακού αντιπάλου της 
Σαουδικής Αραβίας.

Η οικονομία της Ε.Ε.
Από τις δυνάμεις που στηρίζουν απο-
φασιστικά την Ουκρανία, η Ε.Ε. είναι 
αυτή που πληρώνει ακριβότερα την 
οικονομική και ενεργειακή αντιπαρά-
θεση με τη Ρωσία. 
Οι εκτιμήσεις για τις επιδόσεις και 
την προοπτική της ευρωπαϊκής οικο-
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Η σταδιακή στροφή του προέδρου 
Μπάιντεν υπέρ της κάλυψης των εξο-
πλιστικών αναγκών της Τουρκίας με 
αμερικανικά οπλικά συστήματα δεί-
χνει την τάση που επικρατεί. 
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης δεν 
αντιδρά προς το παρόν, γεγονός που 
προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες στην 
τουρκική διπλωματία, ιδιαίτερα στην 
Ε.Ε. 
Το ενεργειακό είναι το άλλο μεγάλο 
πρόβλημα της Ελλάδας, το οποίο με-
γεθύνεται εξαιτίας της προτίμησης 
που δείχνει η κυβερνητική ηγεσία 
στο φυσικό αέριο. Στη Γερμανία η η-
λεκτροπαραγωγή από ανθρακικές μο-
νάδες έχει ξεπεράσει το 30% του συ-
νόλου, ενώ στην Τσεχία πλησιάζει το 
50%. 
Αντίθετα, στην Ελλάδα η στρατηγική 
της απολιγνιτοποίησης με ταυτό-
χρονη κλιμάκωση της εξάρτησης από 
το φυσικό αέριο –το οποίο είναι υπεύ-
θυνο για το 40%-50% της ηλεκτροπα-
ραγωγής– οδηγεί σε διπλό οικονο-
μικό, ενεργειακό αδιέξοδο. 
Δισεκατομμύρια από το Ταμείο της 

Ο Πούτιν θέλει να καταστρέψει την 
Ουκρανία, να τη στείλει πίσω στον 
19ο αιώνα

Η ζημιά για τη ρωσική 
οικονομία είναι 
μεσομακροπρόθεσμη 
και στρατηγικής 
σημασίας

Δίκαιης Μετάβασης καταλήγουν να 
επιδοτούν την κερδοσκοπία αντί να 
χρηματοδοτούν την πράσινη μετά-
βαση. Για τον ίδιο σκοπό δαπανώ-
νται δισεκατομμύρια από τα πληθωρι-
στικά υπερέσοδα των καταναλωτικών 
φόρων. 
Αν δεν υπάρξει αλλαγή στρατηγικής 
και ενεργειακού μίγματος, η κατά-
σταση της οικονομίας, των νοικοκυ-
ριών και των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων θα συνεχίσει να εξελίσσεται από 
το κακό στο χειρότερο. 
Η παράταση του πολέμου και της σχε-
τικής κρίσης αναδεικνύει όλα τα δι-
αρθρωτικά προβλήματα της ελληνι-
κής οικονομίας. Με τον πληθωρισμό 
να κινείται πάνω από τον μέσο όρο της 
Ευρωζώνης, τα επιτόκια να αυξάνο-
νται, τον δανεισμό και τη διαχείριση 
του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους να 
δυσχεραίνονται και τον αναπτυξιακό 
ρυθμό να «φρενάρει», πληρώνουμε α-
κριβά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία. 
Παρά το γεγονός ότι η κυβερνητική η-
γεσία υπογραμμίζει ότι είμαστε με τη 

σωστή πλευρά της ιστορίας στον πό-
λεμο της Ουκρανίας, το κάνουμε με 
λάθος τρόπο. 
Παραμένει η τεράστια εξάρτησή μας 
από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού 
αερίου και πετρελαίου. Το πρώτο εξά-
μηνο του 2022 καταβάλαμε στους Ρώ-
σους διπλάσιο συνάλλαγμα απ’ ό,τι το 
πρώτο εξάμηνο του 2021, συμβάλλο-
ντας έτσι στη χρηματοδότηση του ε-
πιθετικού τους πολέμου. Έχει επέλθει 
επίσης η ουσιαστική εξαφάνιση των 
ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία. 
Η παραδοσιακά αργή ελληνική αντί-
δραση σε νέες καταστάσεις, αλλά και 
τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέρο-
ντα στέκονται εμπόδιο στη γρήγορη 
απεξάρτησή μας από το ρωσικό φυ-
σικό αέριο και το πετρέλαιο.
Προβληματική είναι και η διαχεί-
ριση της στρατιωτικής βοήθειας που 
παρέχουμε στην Ουκρανία. Θα μπο-
ρούσε να είναι μεγαλύτερη και απο-
τελεσματικότερη αν αξιοποιούσαμε 
το στοκ σοβιετικών ή ρωσικών οπλι-
κών συστημάτων που διαθέτουμε και 
τα οποία είναι εκπαιδευμένοι να χει-
ρίζονται οι Ουκρανοί. 
Θα μπορούσαμε επίσης να εξασφα-
λίσουμε στους Ουκρανούς διαφόρων 
τύπων άρματα μάχης με άμεση κατα-
βολή των χρημάτων από τα σχετικά 
ευρωπαϊκά κονδύλια και δυνατότητα 
εκσυγχρονισμού των οπλικών συστη-
μάτων μας με βάση τις ανάγκες του 
σύγχρονου πολέμου.
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης αντι-
λαμβάνεται το θέμα, εμποδίζεται όμως 
στις κινήσεις του από τις αντιρρήσεις 
του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως τους ενδοια-
σμούς της ευρύτερης κοινής γνώμης. 
Αν, πάντως, μας ενδιαφέρει να μπει 
ένα τέλος στη δοκιμασία, θα πρέπει να 
κάνουμε πολλά περισσότερα σαν Ε.Ε. 
και Ελλάδα για την επικράτηση της 
Ουκρανίας και την ήττα του Πούτιν. 

Δημιουργείται κλίμα αβεβαιότητας 
που επηρεάζει την πολιτική δυνάμεων 
όπως η Ιαπωνία, η Ταϊβάν, η Αυστρα-
λία, οι ΗΠΑ. 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία ενισχύει 
τη στρατηγική σημασία της Ινδίας, η 
οποία έχει παραδοσιακά καλές σχέ-
σεις με τη Ρωσία και κατά περιόδους 
βρίσκεται σε αντιπαλότητα με την 
Κίνα. Η Ινδία εφαρμόζει μία πολυδιά-
στατη πολιτική αξιοποιώντας τις οικο-
νομικές ευκαιρίες που της προσφέρει 
η Ρωσία, προσπαθώντας να περιορίσει 
την ένταση με την Κίνα και ενισχύο-
ντας τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ 
και την Ε.Ε., ιδιαίτερα σε τομείς που 
εφαρμόζονται κυρώσεις σε βάρος της 
Κίνας από τις ΗΠΑ και μπορεί να ανα-
δειχθεί σε εναλλακτικό προμηθευτή. 
Στην Αφρική η Ε.Ε. διαπιστώνει τις 
συνέπειες από την αποικιοκρατική 
πολιτική του παρελθόντος. Οι περισ-
σότερες χώρες δείχνουν ανοχή στον 
επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας ενα-
ντίον της Ουκρανίας, ενώ οι χώρες 
του Σαχέλ, με παραδοσιακή εξάρτηση 
από τη Γαλλία, προκάλεσαν τη δια-
κοπή της στρατιωτικής παρουσίας της 
Γαλλίας και αρχίζουν να στηρίζονται 
στον ρωσικό μισθοφορικό οργανισμό 
Wagner στο όνομα –υποτίθεται– της 
καταπολέμησης της ισλαμικής τρομο-
κρατίας. 
Η Δύση διαπιστώνει μέσα από τον πό-
λεμο στην Ουκρανία ότι ο κόσμος έχει 
αλλάξει και μαζί με αυτόν ο διεθνής 
συσχετισμός δυνάμεων, ο οποίος δεν 
πια τόσο ευνοϊκός γι’ αυτήν.
 
Τα προβλήματα 
της Ελλάδας
Η παράταση και η κλιμάκωση του 
πολέμου στην Ουκρανία προκαλούν 
σύνθετα προβλήματα στην Ελλάδα, η 
αντιμετώπιση των οποίων δυσχεραί-
νεται εξαιτίας της έλλειψης ολοκλη-
ρωμένης στρατηγικής.
Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζουμε έχει να κάνει με τη στρατηγική 
αναβάθμιση της Τουρκίας, η οποία 
έχει καταφέρει να παίξει έναν ρόλο α-
μοιβαία αποδεκτού μεσολαβητή. 
Έτσι, οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. αρχίζουν να 
παραβλέπουν ζητήματα στρατηγικής 
σημασίας, όπως είναι η μη συμμετοχή 
της Τουρκίας στις οικονομικές κυρώ-
σεις σε βάρος της Ρωσίας και η συνε-
χιζόμενη συνεργασία μαζί της σε θέ-
ματα εξοπλισμών. 
Επιπλέον, περιορίζουν την κριτική 
τους διάθεση σε ό,τι αφορά την ανα-
θεωρητική, επιθετική πολιτική της 
Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας. 
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Η 
Παγκόσμια Ημέρα Όρασης έχει οριστεί 
ως η δεύτερη Πέμπτη κάθε Οκτωβρί-
ου και φέτος ήταν η 13η Οκτωβρίου. 
Όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Υγείας, περισσότεροι από ένας 
στους τρεις κατοίκους του πλανήτη (2,2 
δισεκατομμύρια άνθρωποι) έχουν δια-

ταραχή στην κοντινή ή τη μακρινή όρασή τους. Από τους 
ασθενείς αυτούς, το 1 δισεκατομμύριο είτε δεν έχουν αντι-
μετωπίσει ακόμα την οφθαλμοπάθειά τους είτε θα μπο-
ρούσαν να την έχουν εξ αρχής αποφύγει.
Σε αυτό το 1 δισεκατομμύριο συμπεριλαμβάνονται 826 
εκατομμύρια άνθρωποι που χρειάζονται γυαλιά πρε-
σβυωπίας αλλά δεν έχουν. Συμπεριλαμβάνονται επίσης 
ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή διαταραχή της όρασης ή 
τύφλωση, λόγω παθήσεων όπως ο καταρράκτης (94 εκα-
τομμύρια), το γλαύκωμα (7,7 εκατομμύρια) και η διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια (3,9 εκατομμύρια).
«Η όραση είναι μία πολύτιμη αίσθηση, η οποία επη-
ρεάζεται από πολλές συνήθειες του τρόπου ζωής, 
από την κληρονομικότητα και από την ηλικία. Οι πα-
θήσεις των ματιών που την πλήττουν είναι πολλές και 
πολύ συνηθισμένες. Δυστυχώς, όμως, μπορεί να μη 
γίνουν αντιληπτές για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι 
στα αρχικά στάδιά τους δεν προκαλούν πάντοτε συ-
μπτώματα», αναφέρει ο δρ Αναστάσιος-Ι. Κανελλό-
πουλος, MD, Χειρουργός - Οφθαλμίατρος, Καθηγητής 
Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. 
«Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ ση-
μαντικές για την αποφυγή της μόνιμης μείωσης της 
όρασης που προκαλούν παθήσεις όπως η διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια ή η ηλικιακή εκφύλιση της 
ωχράς κηλίδας».
Με αφορμή την εφετινή Παγκόσμια Ημέρα Όρασης, η Δι-
εθνής Υπηρεσία Πρόληψης της Τύφλωσης (International 
Agency for the Prevention of Blindness, IAPB) δημοσίευ-
σε ένα σύντομο κουίζ έξι ερωτήσεων, με τις οποίες όλοι 
μπορούν να αξιολογήσουν αν φροντίζουν σωστά την όρα-
σή τους. Οι έξι ερωτήσεις είναι συνοπτικά οι εξής:
1. Κάνετε τακτικά διαλείμματα όταν χρησιμοποιείτε το λά-
πτοπ, το κινητό ή το τάμπλετ σας; Αν ναι, πόσο συχνά;
2. Έχετε βγει για φαγητό με τους φίλους σας. Τι παραγγέλ-
νετε; Μπριζόλα με τηγανητές πατάτες; Κάτι υγιεινό; Ή κάτι 
ενδιάμεσο;
3. Σας έχει γράψει ο οφθαλμίατρος διορθωτικά γυαλιά. 
Πόσο συχνά τα φοράτε;
4. Φοράτε γυαλιά ηλίου όταν βρίσκεστε σε υπαίθριο χώρο; 
Αν ναι, πόσο συχνά; 
5. Καπνίζετε;
6. Πότε πήγατε για τελευταία φορά στον οφθαλμίατρο για 
προληπτικό έλεγχο των ματιών σας;

«Οι σωστές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι ου-
σιαστικά οι βάσεις για να διατηρηθεί η όραση όσο το δυ-
νατόν πιο υγιής, για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια», 
τονίζει ο κ. Κανελλόπουλος. Και εξηγεί τι ακριβώς πρέπει 
να προσέχουμε για να την διαφυλάξουμε:
1.  Να ξεκουράζετε τακτικά τα μάτια σας. Η υπερβολική 

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Παγκόσμια Ημέρα Όρασης:  

Φροντίζετε σωστά τα μάτια σας;

Οι παθήσεις των ματιών 
είναι πολλές και πολύ 
συνηθισμένες. Δυστυχώς, 
όμως, μπορεί να μη γίνουν 
αντιληπτές για μεγάλο χρονικό 
διάστημα

Εκτός αυτών των μέτρων, «εξίσου σημαντικό είναι να ενη-
μερωθείτε για το ιατρικό ιστορικό της οικογένειάς σας», 
επισημαίνει ο κ. Κανελλόπουλος. «Υπάρχουν περισσότε-
ρες από 350 κληρονομούμενες παθήσεις των οφθαλμών. 
Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται η αχρωματοψία, οι 
δυστροφίες του κερατοειδούς, το γλαύκωμα, ο κερατό-
κωνος, η νυκτερινή τύφλωση, η μελαγχρωστική αμφιβλη-
στροειδοπάθεια και το ρετινοβλάστωμα, για να αναφέρου-
με μερικές. Χώρια ο αυξημένος κίνδυνος για βλάβες στα 
μάτια από χρόνια νοσήματα με κληρονομική συνιστώσα, 
όπως η υπέρταση και ο διαβήτης».
Πολύ σημαντικό είναι επίσης να αποφεύγετε να τρίβετε τα 
μάτια σας εάν πρώτα δεν απολυμάνετε καλά τα χέρια σας, 
καθώς και να μην χρησιμοποιείτε κοινές πετσέτες προσώ-
που με άλλα άτομα. Αν φοράτε φακούς επαφής, να τηρείτε 
αυστηρά τους κανόνες απολύμανσης και χρήσης.
Μην παραλείπετε, τέλος, να φοράτε ειδικά προστατευτικά 
γυαλιά όταν ασχολείστε με αθλήματα ή με εργασίες που 
ενέχουν κίνδυνο οφθαλμικού τραυματισμού. 

ενασχόληση με τις ψηφιακές οθόνες καταπονεί τα μάτια, 
αυξάνοντας τον κίνδυνο ξηροφθαλμίας και κεφαλαλγί-
ας. Ιδανικά πρέπει να ακολουθείτε τον «κανόνα 20-20-
20». Ο κανόνας αυτός πρεσβεύει πως, όταν χρησιμο-
ποιείτε ψηφιακή οθόνη, κάθε 20 λεπτά θα κοιτάζετε επί 
20 δευτερόλεπτα ένα αντικείμενο, το οποίο βρίσκεται σε 
απόσταση 20 ποδών (6 μέτρων).

2.  Προσέξτε τη διατροφή σας. Χρειάζεστε καθημερινά 
φρούτα και λαχανικά, ιδίως σκουροπράσινα φυλλώδη 
λαχανικά όπως το σπανάκι, τα χόρτα και το κατσαρό 
λάχανο. Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι τα μάτια ωφε-
λούνται από τη συστηματική κατανάλωση ωμέγα-3 λι-
παρών οξέων. Η καλύτερη φυσική πηγή τους είναι τα 
ιχθυέλαια και τα λιπαρά ψάρια, όπως οι σαρδέλες, ο 
τόνος και ο σολομός. Για καλή υγεία συνιστώνται του-
λάχιστον δύο μερίδες την εβδομάδα.

3.  Να φοράτε με συνέπεια τα διορθωτικά γυαλιά σας. Η 
χρήση τους δεν πρέπει να γίνεται κατά το δοκούν, αλλά 
με βάση τις συστάσεις του οφθαλμιάτρου σας. 

4.  Να φοράτε καθημερινά γυαλιά ηλίου. 
5.  Μην καπνίζετε. Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο ανά-

πτυξης σοβαρών οφθαλμοπαθειών, όπως η εκφύλιση 
της ωχράς κηλίδας και ο καταρράκτης. 

6.  Να κάνετε τακτικά τσεκ απ. Ο προληπτικός έλεγχος των 
ματιών μπορεί να εντοπίσει εγκαίρως κάθε διαταραχή 
της όρασης».
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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
Πάρτι Νο2  

στη 
Φιλαδέλφεια

Σερί Tips

* Άστον Βίλα - Τσέλσι (16/10, 16:00): Αήττητη 
η Άστον Βίλα στα τέσσερα πιο πρόσφατα ματς της 
στην Πρέμιερ Λιγκ, από τρεις σερί νίκες στην ίδια 
διοργάνωση έρχεται η Τσέλσι. Οι φιλοξενούμενοι 
έχουν το προβάδισμα, βάση των αποδόσεων, στον 
μεταξύ τους αγώνα την Κυριακή, με το διπλό να το 
βρίσκουμε λίγο πάνω από το 1.80.

* Παρί Σεν Ζερμέν - Μαρσέιγ (16/10, 21:45): 
Τρεις διαδοχικές ισοπαλίες έχει η Παρί Σεν Ζερ-
μέν σε Γαλλία και Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ η Μαρσέιγ 
μετρά τρεις σερί εκτός έδρας νίκες σε επίπεδο 
πρωταθλήματος. Οι Παριζιάνοι, ωστόσο, έχουν την 
ευκαιρία να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσμα-
τα, με τον άσο στο ντέρμπι με τους Μασσαλούς να 
πληρώνει κάτι λιγότερο από 1.40.

* Βερόνα - Μίλαν (16/10, 21:45): Τέσσερις σερί 
ήττες έχει υποστεί η Βερόνα στο πρωτάθλημα, σε 
όλες δέχτηκε από δύο γκολ ακριβώς. Η Μίλαν 
είναι αήττητη φέτος εκτός έδρας στην Serie A, με 
τον απολογισμό της να αποτελείται από τρεις νίκες 
και δύο ισοπαλίες. Οι Ροσονέρι αποτελούν το φα-
βορί για τη νίκη την Κυριακή, το διπλό προσφέρε-
ται στο 1.60, ενώ ο άσος στο 5.60.

Goal Tips

* Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Νιουκάστλ 
(16/10, 16:00): Σε αγώνες με πολλά τέρματα 
εμπλέκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στους 
τρεις πιο πρόσφατους στην Πρέμιερ Λιγκ 
επαληθεύτηκε το Goal/Goal σε συνδυασμό με το 
Over 2.5, ενώ στα δύο τελευταία ματς της Νιου-
κάστλ σημειώθηκαν συνολικά 11 γκολ! Λογικό 
το Over να προσφέρεται σε αποδόσεις φαβορί, 
το βρίσκουμε στο 1.7.

* Νάπολι - Μπολόνια (16/10, 19:00): Το 
Goal/Goal σε συνδυασμό με το Over 2.5 έχει 
επιβεβαιωθεί στα τρία πιο πρόσφατα ματς της 
Νάπολι στην Serie A, αλλά και στα 4/5 πιο πρό-
σφατα στην ίδια διοργάνωση. Το να συμβεί το 
ίδιο και απέναντι στην Μπολόνια το συναντάμε 
σε απόδοση 2.32.

* Μπάγερν Μονάχου - Φράιμπουργκ 
(16/10, 20:30): Στα 3/4 πιο πρόσφατα ματς 
της Μπάγερν στην Μπουντεσλίγκα σημειώθη-
καν τέσσερα τέρματα ακριβώς, ενώ η Φρά-
ιμπουργκ έρχεται από δύο διαδοχικά Goal/
Goal και Over 2.5 στην ίδια διοργάνωση. Δεν 
αποκλείεται να δούμε πολλά τέρματα στη συ-
γκεκριμένη αναμέτρηση, με το Over 3.5 γκολ 
να προσφέρεται σε απόδοση 1.91.

Head 2 Head

* Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα (16/10, 
17:15): Στα δύο τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια 
για το πρωτάθλημα κέρδισε ο φιλοξενούμενος. 
Η Μπαρτσελόνα πέρασε από την έδρα της Ρεάλ 
στην πιο πρόσφατη επίσκεψή της εκεί, στις 20 
Μαρτίου, επικρατώντας με 0-4! Στην αναμέτρη-
ση της Κυριακής, φαβορί είναι η Βασίλισσα, με 
τον άσο να παίζεται στο 2.30.

* Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι (16/10, 
18:30): Το Goal/Goal επιβεβαιώθηκε και στα 
έξι τελευταία παιχνίδια μεταξύ Λίβερπουλ και 
Μάντσεστερ Σίτι, ανεξαρτήτως έδρας, σε όλες 
τις διοργανώσεις. Το να σκοράρουν και οι δύο 
ομάδες στον αγώνα του Άνφιλντ προσφέρεται σε 
απόδοση 1.50.

* Λαμία - Παναθηναϊκός (16/10, 19:30): Ο 
Παναθηναϊκός κέρδισε και τα τρία τελευταία 
παιχνίδια στα οποία αντιμετώπισε τη Λαμία χω-
ρίς να δεχθεί γκολ, ενώ έχει τέσσερις διαδοχι-
κές νίκες απέναντι στην ομάδα από τη Φθιώτιδα. 
Οι Πράσινοι είναι το φαβορί για να τον αγώνα 
της Κυριακής, με το διπλό να πληρώνει 1.55.

www.freesunday.gr20 16.10.2022
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

14:00   Τουλούζ - Ανζέ   1  1.91
16:00   ΑΕΚ - Ατρόμητος   1 & Over 2.5  2.15
18:30   Μιάλμπι - Χάμαρμπι   2  1.85
18:30   Βερόνα - Μίλαν   Μίλαν -1 Ασιατικό  1.95
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Έτοιμοι για ένα ακόμη 
πολύ ενδιαφέρον Σαβ-
βατοκύριακο τόσο σε 
αγωνιστικό, όσο και σε 
στοιχηματικό επίπεδο. 

Τέσσερις προτάσεις έβγαλε η… δια-
λογή, πάμε να δούμε τι προκύπτει!
Πρώτη στάση στη Νέα Φιλαδέλφεια, 
εκεί όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Α-
τρόμητο για την 8η αγωνιστική της 
Σούπερ Λιγκ. Σε εξαιρετική κατά-
σταση η ΑΕΚ, μετά από την ήττα από 
τον Παναθηναϊκό αντέδρασε και πα-
ρουσιάζεται διαρκώς βελτιωμένη. 
Πέρασε αρχικά από το Αγρίνιο επι-
κρατώντας με 2-1 του Παναιτωλικού. 
Στη συνέχεια, στο πρώτο της ματς 
στο νέο της γήπεδο, δεν άφησε κα-
νένα περιθώριο αντίδρασης στον Ι-
ωνικό και έφτασε άνετα στην τελική 
επικράτηση με 4-1. Ακολούθησε 
μία ακόμη δήλωση ότι είναι εδώ και 
είναι έτοιμη να διεκδικήσει το πρω-
τάθλημα, κερδίζοντας με 2-0 τον Άρη 
στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το σκορ, 
μάλιστα, την αδικεί, μια και είχε τις 
ευκαιρίες για να σημειώσει πολλά 
περισσότερα τέρματα!

Με… φόρα η ΑΕΚ
Ο Ατρόμητος επανήλθε στις νίκες την 
προηγούμενη αγωνιστική, επικρα-
τώντας του ΠΑΣ Γιάννινα στο Περι-
στέρι με 2-1. Το έκανε, μάλιστα, παρά 
το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ 
στο 63’, με τον Κγιάρτανσον να…καθα-

λούζ, η τελευταία έχει αρχίσει να εκ-
μεταλλεύεται την έδρα της και έχει το 
προβάδισμα για τους τρεις βαθμούς. 
Στο 1.91 προσφέρεται ο άσος και θα 
προστεθεί στο δελτίο μας.

Στο χέρι της Μίλαν
Πάμε και στην Ιταλία, εκεί όπου η 
Μίλαν δοκιμάζεται στην έδρα της Βε-
ρόνα. Οι Ροσονέρι ηττήθηκαν με 0-2 
στο Μεάτσα από την Τσέλσι μεσο-
βδόμαδα στο Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά 
το πρωτάθλημα είναι μία διαφορε-
τική υπόθεση. Μόνο από τη Νά-
πολι έχουν ηττηθεί φέτος στη Serie 
A, κέρδισαν τα τέσσερα από τα πέντε 
πιο πρόσφατα ματς τους, σημειώ-
νοντας δύο τέρματα τουλάχιστον σε 
κάθε ένα από αυτά. Η Βερόνα, στον 

ρίζει την μπουγάδα με δύο τέρματα, 
στο 75’ και το 86 .́ Είχαν προηγηθεί 
η εκτός έδρας ήττα από τον Ολυμπι-
ακό με 2-0, αλλά και η λευκή ισοπα-
λία με αντίπαλο τη Λαμία στο γήπεδό 
του. Η Ένωση έρχεται με φόρα, η 
δουλειά του Αλμέιδα αρχίζει να απο-
δίδει καρπούς και το γήπεδο αναμέ-
νεται να είναι όπως και κόντρα στον 
Ιωνικό κατάμεστο. Έχουν το προβάδι-
σμα ο γηπεδούχοι και η αλήθεια είναι 
ότι αυτός ο άσος μοιάζει δύσκολο να 
«σπάσει». Προσφέρεται αρκετά χα-
μηλά για τα γούστα μας, ωστόσο με 
τον συνδυασμό του με το Over 2.5 
γκολ, η απόδοση ανεβαίνει στο άκρως 
ικανοποιητικό 2.15.
Μεταφερόμαστε στη Γαλλία και τον 
αγώνα ανάμεσα στην Τουλούζ και 
την Ανζέ. Είναι σε καλή κατάσταση 
οι γηπεδούχοι. Το απέδειξαν και την 
προηγούμενη αγωνιστική, όταν έφυ-
γαν με τον βαθμό της ισοπαλίας από 
τη Λυών (1-1). Είχε προηγηθεί η ε-
ντυπωσιακή νίκη στο γήπεδό τους με 
4-2 απέναντι στην Μονπελιέ. 12 βαθ-
μούς έχουν συγκεντρώσει μετά από 
10 αναμετρήσεις, απολογισμός καλός 
για τα δεδομένα τους. Την Ανζέ την 
βρίσκουμε εντός της ζώνης του υπο-
βιβασμού και έρχεται από δύο σερί 
εντός έδρας ήττες, στις οποίες δέ-
χθηκε από τρία τέρματα. Αρχικά από 
τη Μαρσέιγ με 0-3, στη συνέχεια από 
το Στρασβούργο με 2-3. Δύσκολη η 
αποστολή της απέναντι στην Του-

αντίποδα, δεν μπορεί να σηκώσει κε-
φάλι. Έχασε με 2-1 από τη Σαλερνι-
τάνα την προηγούμενη αγωνιστική, 
γνώρισε την τέταρτη διαδοχική ήττα 
της και δεν δείχνει ικανή να πάρει 
κάτι από το συγκεκριμένο παιχνίδι. 
Μπορεί να κερδίσει και μάλιστα σχε-
τικά εύκολα η Μίλαν, θα πάμε με το 
Μίλαν -1 ασιατικό σε απόδοση 1.95.
Φινάλε στη Σουηδία, και την αναμέ-
τρηση Μιάλμπι - Χάμαρμπι. Βρισκό-
μαστε πέντε στροφές πριν από την ο-
λοκλήρωση του πρωταθλήματος, με 
την Μιάλμπι να περιμένει απλά το 
τέλος. Έχει εξασφαλίσει την παρα-
μονή της, ψηλότερα δεν μπορεί να 
κοιτάξει. Υποδέχεται μία Χάμαρμπι 
η οποία έχει ελπίδες ακόμη και για 
την κατάκτηση του πρωταθλήματος 
(-5 από την πρωτοπόρο Χάκεν πριν 
από την έναρξη της αγωνιστικής), 
αλλά και δίνει μάχη για να τερματί-
σει τουλάχιστον στην πρώτη τριάδα 
και να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό 
εισιτήριο. Παράλληλα, οι γηπεδού-
χοι έχουν να κερδίσουν από την 31η 
Αυγούστου και σε πέντε αγώνες με-
τρούν τρεις ήττες και δύο ισοπαλίες. 
Η Χάμαρμπι την προηγούμενη ε-
βδομάδα αντέδρασε μετά από ένα 
κακό σερί, κέρδισε με 5-1 στο γήπεδό 
της την Βάρμπεργκ και φαίνεται απο-
φασισμένη να κάνει το καλύτερο δυ-
νατό φίνις προκειμένου να διεκδική-
σει ό,τι της αναλογεί. Στο 1.85 συνα-
ντάμε το διπλό και θα το στηρίξουμε.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του 
Betarades.gr για μία ακόμη εβδο-
μάδα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι στο κο-
ρυφαίο ενημερωτικό site για το Στοί-
χημα μπορείτε να βρίσκετε επιλογές 
για live betting καθ’ όλη τη διάρκεια 
του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις 
υπόλοιπες ημέρες, όταν υπάρχει έ-
ντονη στοιχηματική δράση. Καλή 
τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!
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ΈΝΑ «ΠΑΡΑΞΈΝΟ ΖΈΥΓΑΡΙ»
ΣΤΟ ΘΈΑΤΡΟ ΖΙΝΑ
Το αστείο, τρυφερό και συγκινητικό έργο 
του Σάιμον «Παράξενο Ζευγάρι» ανεβαί-
νει τον φετινό χειμώνα στο Θέατρο Ζίνα 
σε σκηνοθεσία Βλαδίμηρου Κυριακίδη, 
με τον ίδιο στον πρωταγωνιστικό ρόλο στο 
πλάι του Γιάννη Ζουγανέλη.
Ο Όσκαρ είναι ένας αθλητικός συντάκτης 
σε εφημερίδα της Νέας Υόρκης, καλοπλη-
ρωμένος αλλά λίγο… χαλαρός στα έξοδα. 
Η πρώην σύζυγός του μάταια περιμένει τη 
διατροφή και η εφορία αδίκως τη δήλωσή 
του.
Ο Όσκαρ είναι ο αντίποδας του φίλου του 
του Φέλιξ που είναι και οικονόμος και 
μονογαμικός και σπιτόγατος και άσος στο 
νοικοκυριό. Οι δυο τους, εκτός από μια 
βαθιά φιλία, μοιράζονται και την εμπειρία 
ενός διαλυμένου γάμου. Διότι, όταν η 
σύζυγος του Φέλιξ τον πετάει έξω από το 
σπίτι, ο φίλος του ο Όσκαρ του προσφέρει 
το δικό του ως καταφύγιο. Η συμβίωση των 
δύο αυτών ανθρώπων έχει ανατρεπτικά, 
εκρηκτικά, ξεκαρδιστικά αποτελέσματα.

«ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΚΩΜΩΔΙΑΣ» 
ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΉ ΑΘΈΡΙΔΉ
Τα «Μαθήματα κωμωδίας», το νέο έργο 
του Θοδωρή Αθερίδη, ξεκινούν για 2η 
χρονιά και πάλι στο Μικρό Παλλάς. Στην 
παράσταση πρωταγωνιστούν: Θοδωρής 
Αθερίδης, Δήμητρα Ματσούκα, Αντώνης 
Κρόμπας, Δημήτρης Σαμόλης, Αναστασία 
Τσιλιμπίου. Πρόκειται για μια κωμωδία 
που διεισδύει στο χώρο της εκπαίδευσης 
των ηθοποιών που θέλουν να μάθουν πως 
να κάνουν κωμωδία. Οι αυτοσχεδιασμοί 
και οι ασκήσεις τους καθώς και η διαμόρ-
φωση των σχέσεων μεταξύ τους είναι ο κύ-
ριος άξονας της αφήγησης, μιας σημερινής 
ιστορίας, όπου οι ήρωές της αντιστέκονται 
με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας στο 
ζοφερό τοπίο των καιρών μας.

ΜΑΡΘΑ ΦΡΙΝΤΖΉΛΑ 
& ΟΡΈΣΤΉΣ ΝΤΑΝΤΟΣ
Η Μάρθα Φριντζήλα και ο Ορέστης Ντά-
ντος, με αφορμή την εξαιρετικά επιτυχη-
μένη συνεργασία τους στο τραγούδι «Νερό 
Στη Βάρκα», αποφάσισαν να ενώσουν τις 
μουσικές δυνάμεις τους και επί σκηνής. 
Για τρεις Δευτέρες του Οκτώβρη (17, 24 και 
31/10) θα βουτάνε «Στα Bαθιά» στο Club 
του Σταυρού του Νότου σε μια μοναδική 
μουσική παράσταση.

«ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΘΗΒΑ»   
ΤΟΥ ΣΈΡΧΙΟ ΜΠΛΑΝΚΟ

Πώς μπορεί να σκοτώσει κανείς τον πατέρα 
του; Ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήμα-
τα στην ιστορία του ανθρώπου, η πατρο-

κτονία, είναι στον πυρήνα του έργου «Μια άλλη 
Θήβα» του Γαλλο-ουρουγουανού συγγραφέα Σέρχιο 
Μπλάνκο.
Ένας συγγραφέας επισκέπτεται με ειδική άδεια στη 
φυλακή έναν 21χρονο, τον Μαρτίν, καταδικασμένο 
σε ισόβια για πατροκτονία. Ο συγγραφέας έχει σκο-
πό, μέσα από τις συναντήσεις του με τον ισοβίτη, να 
γράψει ένα έργο με επίκεντρο την πατροκτονία, που 
θα παρουσιαστεί στο θέατρο με ερμηνευτές τον ίδιο 
τον πατροκτόνο και τον συγγραφέα. Ένα έργο για 
την ανδρική ταυτότητα, που ερευνά τη διαδικασία 
της μυθοπλασίας με αφορμή την πραγματική ζωή, 
θίγοντας παράλληλα θέματα όπως η πατριαρχία και 
οι ταξικοί διαχωρισμοί, η ψυχική ασθένεια, ο ρόλος 
της θρησκείας, ο ερωτισμός, και πολλά ακόμη. Χλευ-
άζοντας τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, 
αυτό που ξέρεις και αυτό που νομίζεις ότι ξέρεις. Με 
αναφορές που ξεκινούν από την αρχετυπική πατρο-
κτονία που διέπραξε ο Οιδίποδας και φτάνουν ως το 
μπάσκετ. Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος



www.freesunday.gr 23 16.10.2022 FREETIME
Π

ΟΛΙΤΙΣΜ
ΟΣ

Gene Gillette 
Ο εξαιρετικός ηθοποιός του Broadway έρχεται  

από τη Νέα Υόρκη στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης

Ο 
Αμερικανός ηθοποιός 
έγινε ευρύτερα γνω-
στός στο θεατρικό κοινό 
της Νέας Υόρκης από 
τη συγκλονιστική ερ-
μηνεία του ως «Άμλετ» 

στο Denver Civic Theatre και από τις 
παγκοσμίως γνωστές παραστάσεις 
στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει τα 
τελευταία χρόνια όπως το «To Kill A 
Mockingbird» (Lincoln Center Theater) 
–η μοναδική παράσταση που ανέβηκε 
μεταξύ άλλων και στο Madison Square 
Garden και θεωρείται «το πιο επιτυχη-
μένο αμερικανικό έργο στην ιστορία 
του Μπρόντγουεϊ» σύμφωνα με το «60 
Minutes»–, το «The Curious Incident of 
the Dog in the Night-Time» (Broadway, 
National Theatre) και το «War Horse» 
(Broadway), μεταξύ πολλών άλλων. 
Τον περασμένο Μάιο πρωταγωνί-
στησε στην παράσταση «Shooting 
Celebrities» του John Ransom Phillips 
στο Flea Theater της Νέας Υόρκης σε 
σκηνοθεσία Christopher McElroen, 
ενσαρκώνοντας τον φωτογράφο της 
Mary Lincoln και τον ίδιο τον Abraham 
Lincoln.
Ιδιαιτέρως γνωστός και αγαπητός 
παγκοσμίως και από τις συχνές εμ-
φανίσεις του σε δημοφιλείς σειρές 
στις πλατφόρμες του NETFLIX, της 
DISNEY+ και του δικτύου του NBC 
και του CBS όπως: Law & Order, The 
Blacklist, Punisher, Madam Secretary, 
Instinct, Quantico, The Good Wife, 
Elementary, Person of Interest, Ringer 
και πολλές άλλες.
Ο Gene Gillette έρχεται στη χώρα μας 
αποκλειστικά για να ερμηνεύσει υπό 
τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Ιόλης 
Ανδρεάδη στο Υπόγειο του Θεάτρου 
Τέχνης τον θεατρικό μονόλογο «Αρτώ/
Βαν Γκογκ» που έγραψαν οι Ιόλη Αν-
δρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης. Ένα 
έργο βασισμένο στο δοκίμιο του Αντο-
νέν Αρτώ «Βαν Γκογκ: Ο αυτόχειρας 
της κοινωνίας», που δημοσιεύτηκε το 
1947, ένα χρόνο πριν τον θάνατο του 
συγγραφέα.

Λίγα λόγια για την παράσταση 
«Αρτώ/Βαν Γκογκ»
Παρίσι, 1947. O Αντονέν Αρτώ εμφα-
νίζεται σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο. 
Δείχνει ήρεμος. Είναι ήρεμος. Ύστερα 

από εννέα χρόνια ψυχιατρικού εγκλει-
σμού και έχοντας υποστεί 51 ηλεκτρο-
σόκ, μοιάζει να έχει επανέρθει στην 
«τάξη». Η διάλεξή του έχει τίτλο «Βαν 
Γκογκ: Ο αυτόχειρας της κοινωνίας». 
Το περιβάλλον γύρω του είναι ασφυ-
κτικό. Το κοινό σιωπηλό. Το φρόνημά 

του υψηλό. Έχει έρθει με αποδείξεις. 
Τις κουβαλάει στα 406 μουντζουρω-
μένα τετράδια που δεν αποχωρίζεται 
ποτέ. Όλη η καλή κοινωνία του Πα-
ρισιού έχει κατακλύσει τον χώρο για 
να τον ακούσει. Gide, Breton, Camus, 
Lacan. Υπερασπίζεται με πάθος μια 

ιδέα: Η αυτοκτονία του Βίνσεντ Βαν 
Γκογκ είχε τους εκτελεστές της. Αναζη-
τώντας αρχικά μέσα στους πίνακες, τις 
σημειώσεις και την αλληλογραφία του 
μεγάλου ζωγράφου τα αίτια της αυτο-
χειρίας του, υποπτεύεται πως οι πραγ-
ματικοί αυτουργοί βρίσκονται ανάμεσα 
στο ακροατήριό του. Ο Αρτώ ταυτίζεται, 
ηλεκτρίζεται, μαγεύεται και πάσχει. 
Νιώθει τον παλμό του Βαν Γκογκ και 
προφητεύει. Θέλει να ξεσκεπάσει τους 
ενόχους. Θέλει να φωνάξει για τους 
αθώους. Θέλει να αρθρώσει την τε-
λευταία συλλαβή ανάμεσα στη μεγάλη 
αδικία του κόσμου και σε αυτό που με-
σολαβεί για φτάσει κάποιος να κοιμάται 
αγκαλιά με ένα γεμάτο πιστόλι.

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στις 31 
Οκτωβρίου και παρουσιάζεται στα 
αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους. 
Έως τις 22 Νοεμβρίου και μόνο για 8 
βραδιές, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 
19:00 στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Artaud 
Trilogy». Εισιτήρια μπορείτε να προ-
μηθευτείτε εδώ: https://www.viva.gr/
tickets/theater/artaud-trilogy/.



T
ο Athens Science Festival, η μεγάλη 
γιορτή της επιστήμης, επιστρέφει από 
21 έως 23 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη 
Δήμου Αθηναίων προσκαλώντας μι-
κρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν 

την επιστήμη μέσα από την τέχνη, τη διάδραση 
και το παιχνίδι σε ένα συναρπαστικό φεστιβαλικό 
τριήμερο στην καρδιά της πόλης. 
Με έμπνευση το Foresight, τη στρατηγική διερεύ-
νηση διαφόρων πιθανών εκδοχών του μέλλο-
ντος, το φεστιβάλ μάς μεταφέρει στους «Κόσμους 
του Αύριο» που έρχονται με φόρα και φέρνουν 
μαζί έννοιες όπως η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή 
νοημοσύνη, η ρομποτική και η αειφόρος ανά-
πτυξη. Μέσα από βιωματικά εργαστήρια και δι-
αδραστικά εκθέματα, οι συμμετέχοντες θα γνω-
ρίσουν την υπολογιστική όραση, θα προγραμμα-
τίσουν και θα οδηγήσουν το δικό τους Minibot, θα 
ταξιδέψουν νοητά στο ηλιακό μας σύστημα και 
θα ανακαλύψουν τον ρόλο που συντελεί η δορυ-
φορική τεχνολογία στην καταπολέμηση των επι-
πτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 
Το πρόγραμμα του Athens Science Festival 
είναι πλούσιο και πολυσυλλεκτικό με δράσεις 
για όλους: 70 διαδραστικά δρώμενα, 25 εργα-
στήρια για παιδιά, 15 workshops για ενήλικες, 
20 ομιλίες, εκθέσεις τέχνης και επιστήμης, δια-
γωνισμούς και stand-up science μεταξύ άλλων. 
Ακόμη, και φέτος κορυφαίοι επιστήμονες, ακα-
δημαϊκοί και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο 
θα δώσουν το «παρών» στο φεστιβάλ επιχειρώ-
ντας μέσα από τις ομιλίες τους να δώσουν απα-
ντήσεις σε μια σειρά από σύγχρονα ζητήματα.
O Πάνος Καφούσιας, Executive Manager του 
Athens Science Festival, μάς λέει περισσότερα.

Πώς προέκυψε ο τίτλος του φετινού φεστι-
βάλ «Κόσμοι του Αύριο» και ποια μεγάλη πρό-
κληση για την ανθρωπότητα κρύβεται πίσω 
από αυτόν; 
Ο τίτλος του φετινού φεστιβάλ δημιουργήθηκε 
από την ανάγκη να γνωρίσουμε, να προετοιμα-
στούμε και να επηρεάσουμε, σε έναν βαθμό, το 
μέλλον ή τα διαφορετικά σενάρια που αυτό κρύ-
βει. Έχοντας βιώσει πρόσφατα ένα σενάριο μέλ-
λοντος που πριν λίγα χρόνια κανείς δεν θα πί-
στευε, δηλαδή μια παγκόσμια πανδημία που άλ-
λαξε σημαντικά τον τρόπο ζωής και διάδρασης, 
οι «Κόσμοι του Αύριο» αποτελούν μια ευκαιρία, 
μια ματιά στις πολλές εναλλακτικές που κρύβει 
το μέλλον. Βασικό εργαλείο κατανόησης και ε-
ξερεύνησής τους η Επιστήμη και η ανάπτυξη της 
παγκόσμιας ερευνητικής δραστηριότητας. Εδώ 
κρύβεται βέβαια και η πρόκληση για την ανθρω-
πότητα, το κατά πόσο η εξερεύνηση και κατανό-
ηση των διαφορετικών πτυχών που κρύβει το 
μέλλον θα μπορέσει να οδηγήσει στην απαραί-
τητη δράση στο τώρα, στο σήμερα.

Έχουμε την τάση ως άνθρωποι να ονειρευόμα-
στε το αύριο. Κάνουμε, όμως, κινήσεις για να 
βελτιώσουμε τις συνθήκες για τις επόμενες γε-
νιές; 
Έχουμε αυτή την τάση πραγματικά, γιατί τι είναι 
στην πραγματικότητα αυτά τα όνειρα; Είναι η εν-
στικτώδης λειτουργία του ανθρώπου να σχεδιά-
ζει τις ιδανικές για αυτόν συνθήκες, έναν κόσμο 
οι λειτουργίες του οποίου είναι οι πλέον επιθυμη-
τές, οι πλέον ιδανικές ώστε να ζει σε αυτόν ευτυ-
χισμένος. Πολλά φιλοσοφικά και ρομαντικά στοι-

χεία σκέψης ενέχει αυτή η πρόταση, αλλά η αρχή 
της παραμένει μία: η θέληση του ανθρώπου να 
επηρεάσει προς το καλύτερο τον κόσμο γύρω 
του. Φυσικά, το όνειρο αντιπαραβάλλεται με την 
πραγματικότητα, συχνά με τρόπο αφοπλιστικό, 
και εκεί όντως ξεφεύγουμε του στόχου. Το απο-
τέλεσμα είναι όπως το λέτε, μια αβεβαιότητα κατά 
πόσο το σήμερα οδηγεί σε ένα καλύτερο αύριο. 
Πιστεύω όμως ότι η θέληση αυτή, συνδυασμένη 
με την επιστήμη, ξεκλειδώνει πλέον ένα μονοπάτι 
και δίνει τα εργαλεία επίτευξης αυτού του ρομα-
ντικού στόχου. Θα το δείτε και θα το βιώσετε και 
από κοντά στο Φεστιβάλ.
 
Στόχος του φεστιβάλ είναι να συνδέσει την ε-
πιστήμη με την καθημερινή ζωή. Πώς μπο-
ρεί να συμβεί κάτι τέτοιο; Ποια εργαλεία πρέ-
πει να επιστρατεύσει ο ειδικός προκειμένου να 
γίνουν αντιληπτές δυσνόητες για το ευρύ κοινό 
έννοιες; 
Η επιστήμη ήταν και είναι μέρος της καθημερινής 
μας ζωής. Αποτελεί πλέον βασικό καταλύτη στην 
βελτίωσή της, έστω και αν κάποιες φορές αυτό 
δεν είναι άμεσα αντιληπτό ή είναι δυσνόητο στην 
κατανόηση. Το Φεστιβάλ έχει ως διαχρονικό 
στόχο να παρουσιάζει στο κοινό και να απλοποιεί 
ακριβώς αυτό: τις δυσνόητες δηλαδή πτυχές της 
επιστήμης και να αμβλύνει την σκληρή επιστη-
μονική γλώσσα με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται 
τα οφέλη της κατανοητά και προσιτά σε όλες και 
όλους. Εργαλεία στην επίτευξη αυτού του στόχου 
αναζητούμε ακριβώς μέσα από την καθημερινό-
τητα μας, και μπορεί να είναι μεταξύ άλλων οι τέ-
χνες, το παιχνίδι, η διασκέδαση και η δημιουργία. 
Επιστήμη σημαίνει να παρατηρήσω, να κατανο-
ήσω, να γνωρίσω καλά κάτι. Οι τρόποι απόκτη-
σης γνώσης μπορούν να είναι και απλοί και πολ-
λές φορές ευχάριστοι και δημιουργικοί. Εκεί στο-
χεύει το Φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια.

Σε μια εποχή όπου η συντριπτική πλειοψηφία 
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Πάνος Καφούσιας:   

Η επιστήμη ήταν  
και είναι μέρος  

της καθημερινής  
 μας ζωής

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ



«Η επιστήμη ήταν και είναι 
μέρος της καθημερινής μας 
ζωής. Αποτελεί πλέον βασικό 
καταλύτη στην βελτίωσή της, 
έστω και αν κάποιες φορές αυτό 
δεν είναι άμεσα αντιληπτό ή 
είναι δυσνόητο στην κατανόηση. 
Το Φεστιβάλ έχει ως διαχρονικό 
στόχο να παρουσιάζει στο κοινό 
και να απλοποιεί ακριβώς αυτό: 
τις δυσνόητες δηλαδή πτυχές της 
επιστήμης»

του κόσμου έχει πρόσβαση σε πληθώρα πλη-
ροφοριών μέσω του διαδικτύου, πόσο εύκολο 
είναι να ξεχωρίσει κανείς τα πορίσματα των ε-
πιστημόνων από τα fake news;
Εύκολο δεν είναι, δυστυχώς. Το σήμερα, το 
παρόν της κοινωνίας και της καθημερινότη-
τάς μας χαρακτηρίζεται από μια έκρηξη πληρο-
φορίας, με την επικράτηση των μέσω κοινωνι-
κής δικτύωσης, και όχι αυτού καθ’ αυτού του δι-
αδικτύου, ως η πηγή άντλησής της. Όμως, αυτά 
παραμένουν ένα εργαλείο με εμάς τους χρή-
στες τους και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. 
Χρειάζεται κριτική σκέψη, κριτική προσέγγιση 
και όρεξη. Η επιστήμη συνδράμει και σε αυτό το 
κομμάτι και υπάρχουν σήμερα αρκετά εργαλεία 
ελέγχου και πιστοποίησης της διάχυτης πληρο-
φορίας. Ο συλλογισμός είναι απλός και ακολου-
θεί την προσέγγιση και επιμέλεια που δείχνουμε 
σε άλλες στιγμές της καθημερινότητας μας. Όταν 
για παράδειγμα επιλέγουμε ένα προϊόν μεταξύ 
άλλων ελέγχουμε: Είναι το καλύτερο; Είναι αυτό 
που λέει ότι είναι; Το συστήνουν αυτοί/ές που ε-
κτιμούμε τη γνώμη τους; Έχει ελεγχθεί και αντα-
ποκρίνεται στην ανάγκη που έχουμε; Και ούτω 
καθεξής. Με έναν αντίστοιχό τρόπο μπορούμε να 
φιλτράρουμε και να είμαστε επιλεκτικοί/ές στην 
πληροφορία που απορροφούμε.
Αν μπορούσατε να ξεχωρίσετε τα τρία φετινά 
highlight του φεστιβάλ ποια θα ήταν αυτά; 
Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω. 
Οι φετινές συμμετοχές παρουσιάζουν μεγάλη 
ποικιλομορφία και τεράστιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, 
με μία γρήγορη σκέψη, θα πω ότι ανυπομονώ 
για την ομιλία του δρ. Matthew Gardiner, καλλι-
τέχνη και βασικού ερευνητή στο Ars Electronica 
Futurelab, με τίτλο «Η Τέχνη & η Επιστήμη των 
Origami & της Ρομποτικής» όπου θα μας συ-
στήσει την οριμποτική – συνδυασμός origami 
+ ρομποτικής. Όπως και για το εργαστήριο του 
Mr Chem με εντυπωσιακά πειράματα με απλά 
υλικά, καθώς και για τη διαδραστική έκθεση 
«Planets in your Hand», όπου θα έχουμε τη δυ-
νατότητα μέσω της αφής και της όρασης να μά-
θουμε για τις ιδιαιτερότητες του κάθε πλανήτη 
του ηλιακού μας συστήματος.

To Athens Science Festival δίνει πάντα έμ-
φαση και στις εκπαιδευτικές δράσεις για παι-
διά. Από ποια ηλικία και με ποιους τρόπους 
μπορεί να έρθει ο μικρός επισκέπτης σ’ επαφή 
με επιστημονικά θέματα;
Τα παιδιά είναι το μέλλον και αισθανόμαστε ταυ-
τόχρονα υπεύθυνοι και περήφανοι που το ASF 
έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σημαντικά ερε-
θίσματα για αυτή τη νέα γενιά που δημιουργεί-
ται, και δυνητικά μπορεί να συμβάλλει στη δια-
μόρφωσή της. Οι μικροί και οι μικρές επισκέ-
πτες/τριες του φετινού ASF θα μπορέσουν να 
πάρουν μέρος σε πολλά και διαφορετικά βιω-
ματικά εργαστήρια, να επισκεφτούν την έκθεση 
με τα διαδραστικά εκθέματα και να παρακολου-
θήσουν πειράματα μικρής και μεγάλης κλίμα-
κας. Το πρόγραμμα θα είναι πλούσιο και θα μπο-
ρεί να καλύψει από επισκέπτες προσχολικής η-

INFO

Παρασκευή 21 έως Κυριακή  
23 Οκτωβρίου 2022
Εισιτήρια: Γενική είσοδος 5€ 
Μειωμένο εισιτήριο: 3€ (Α.Μ.Ε.Α - Άνεργοι - Φοιτητές), 
με την επίδειξη του αντίστοιχου δικαιολογητικού στα 
ταμεία τις ημέρες διεξαγωγής.
Περισσότερα: www.athens-science-festival.gr
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TERVIEWρίζω καθώς ζω, κομμάτι-κομμάτι, τον κόσμο. 
Αυτό άλλωστε είναι η επιστήμη: συστηματική πα-
ρατήρηση, ανακάλυψη και τελικώς γνώση για 
μια πληθώρα πραγμάτων που δομούν τον κόσμο 
γύρω μας. Εμένα με «τράβηξε» η φύση, η βιολο-
γία, η γεωλογία και η παλαιοντολογία, για κάποιον 
άλλο μπορεί να είναι κάτι άλλο – δεν είναι ανά-
γκη όλοι να έχουμε τις ίδιες πηγές έμπνευσης και 
«πυροδότησης». Συμβουλή μου, συνεπώς, είναι 
να ακούμε το ένστικτό μας, τι μας κάνει χαρού-
μενους, τι αγαπάμε και τι θέλουμε να κατανοή-
σουμε. Αν το κάνουμε αυτό ο «φόβος» για οποια-
δήποτε μαθήματα, θετικά και μη, σταδιακά θα 
αντικατασταθεί από μια όρεξη ανακάλυψης, προ-
σωπική για τον καθένα και την καθεμία.

Τι εύχεστε για το φετινό φεστιβάλ, το οποίο μά-
λιστα έρχεται δια ζώσης στην Τεχνόπολη έπειτα 
από τρία χρόνια; 
Είμαι αρκετά ενθουσιασμένος που μετά από τρία 
χρόνια φυσικής απουσίας, το Φεστιβάλ θα υπο-
δεχθεί κόσμο από κοντά, θα καλωσορίσουμε και 
πάλι νέα παιδιά και ανθρώπους που η αγάπη τους 
για την επιστήμη και η περιέργειά τους θα τους ο-
δηγήσει σε νέες ανακαλύψεις. Εύχομαι ότι το φε-
τινό Φεστιβάλ, οι «Κόσμοι του Αύριο» θα εμπνεύ-
σουν τους επισκέπτες να ονειρευτούν, όπως εί-
παμε παραπάνω, να πάρουν ιδέες και γνώση, να 
δημιουργήσουν δυνατότητες και πιθανότητες που 
δεν ήξεραν και πρωτίστως να τους βοηθήσει να 
ανακαλύψουν το δικό τους ιδανικό μέλλον. 

λικίας και πέρα. Πιο συγκεκριμένα μιλάμε για 
ένα φεστιβάλ που θα φιλοξενήσει συμμετοχές 
από 130 ερευνητικούς, ακαδημαϊκούς και εκ-
παιδευτικούς οργανισμούς, 70 διαφορετικά δι-
αδραστικά δρώμενα, 25 εργαστήρια για παιδιά, 
15 workshops για ενηλίκους, 20 ομιλίες, έκ-
θεση τέχνης και επιστήμης, διαγωνισμούς, stand 
up science. Με ασφάλεια, λοιπόν, μπορούμε να 
πούμε πως θα υπάρχουν ποικίλες δράσεις για 
κάθε ηλικία!

Είστε ένας νέος άνθρωπος και επιστήμονας. 
Τι σας κέρδισε και ασχοληθήκατε μ’ αυτό το 
πεδίο και τι θα συμβουλεύατε τα νέα παιδιά 
που τους φαίνονται δυσνόητα τα θετικά κυ-
ρίως μαθήματα; 
Το πάθος και η αγάπη που είχα από πολύ μι-
κρός για τα ζώα και γενικότερα τη φύση μετε-
ξελίχθηκε σε μια επιθυμία/ανάγκη μελέτης και 
κατανόησης της, να ανακαλύψω τα μυστικά της 
και τον τρόπο λειτουργίας της, και κατ’ επέκταση 
μέσα από αυτή τη συνεχή παρατήρηση να γνω-
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Η Gallery Art Prisma εγκαινιάζει τη νέα καλλιτεχνική σεζόν με την εικαστικό Αγγελική 
Αντωνέα. Ζωγραφική με τα μέσα της χαρακτικής. Μια εικαστικός με λυρική διατύπωση, 
εξπρεσιονιστική διάθεση, χειρονομιακή γραφή και επιλεκτική αφαίρεση που μας εισάγει 

στον μαγικό εικαστικό της κόσμο.

Ατομική έκθεση Αγγελικής Αντωνέα 
«ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕΤΕΩΡΑ-ΤΟΠΙΑ ΠΛΕΟΝΤΑ»

Η 
ιστορικός τέχνης 
Λουΐζα Καραπιδά-
κη, στον κατάλογο 
της έκθεσης γραφεί: 
«Τα φορτηγά πλοία 
χαμένα στην αχλή 

ξεπροβάλλουν υπεροπτικά μέσα από 
τη διαφανή και υγρή ατμόσφαιρα της 
καταχνιάς. Οι τοπιογραφίες της, με 
τους μετέωρους βραχώδεις όγκους 
που θριαμβεύουν και πάλλονται σε 
νεφελώδη τοπία, κινούνται μεταξύ του 
εξωπραγματικού και του πραγματικού 
κόσμου, ενώ οι ανθρωποκεντρικές 
της συνθέσεις με τις απόκοσμες γυ-
ναικείες προσωπογραφίες, σε άδηλα 
περιβάλλοντα, έχουν μεταφυσικό χα-
ρακτήρα χωρίς υπερρεαλιστικό ύφος. 
Κύριο χαρακτηριστικό της καλλιτεχνι-
κής ταυτότητας της Αγγελικής Αντω-
νέα είναι οι αδρές
υφές, αποτέλεσμα των πολύπλοκων 
μικτών τεχνικών που συνεχώς επι-
νοεί, με τη χρήση διάφορων μεθόδων 
της χαρακτικής, σε συνδυασμό με 
τις επιζωγραφίσεις και άλλες παλίμ-

ψηστες δραστικές παρεμβάσεις στις 
επιφάνειες των έργων». Η θεωρητι-
κός τέχνης Φανή Παραφόρου, επιση-
μαίνει στον κατάλογο της έκθεσης της 
Αγγελικής Αντωνέα τα εξής: «Η εικα-
στικός φαίνεται να επαναδιαπραγμα-
τεύεται αυτή τη “συγκρoτητική”, για τη 
ζωγραφική πράξη,διάκριση ανάμεσα 
στην αφαίρεση και στη μορφή. Τα 
έργα της είναι αρκούντως αφαιρετικά, 
στον βαθμό που μέσα από τον ιδιοσυ-
γκρασιακό τρόπο συναναστροφής της 
με το χρώμα, στρέφεται στις στιβαρές 
φόρμες της χαρακτικής, με μια έντονη 
διάθεση να τις αλλοιώσει, εξακολου-
θώντας να διατηρούν ωστόσο μια 
εκλεκτική συνάφεια με το μορφικό, 
το οποίο, όπως και η ίδια η χαρακτική, 
δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μάλλον 
προκύπτει εν μέσω μιας ανοιχτής δια-
δικασίας αναζήτησης με όχημα τα υλι-
κά. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Γάλλο 
θεωρητικό τέχνης, Λουί Μαρέν, «η 
ζωγραφική μόνο φαινομενικά ανα-
παριστούσε», γι΄ αυτό και η ζωγρα-
φική επεξεργασία, ο επιχρωματισμός, 

καλείται στη ζωγραφική πράξη της 
Αγγελικής Αντωνέα «να αποσπάσει 
τη Μορφή από το απεικονιστικό», την 
ίδια στιγμή που η Μορφή αναδύεται 
στα έργα της φασματικά σχεδόν από 
την ίδια τη διαδικασία. Οι αλλεπάλλη-
λες στρώσεις χρώματος, ο τρόπος με 
τον οποίο επιτρέπει στα χρώματα και 
τις χρωματικές υφές να αναμειχθούν, 
παραλλάσει κάθε τι πρωτογενώς μορ-
φικό σε οιονεί Μορφή, καταφέρνοντας 
να συγκεράσει την αφαίρεση με τη 
Μορφή και προσφέροντας μας μια 
λιγότερο ή περισσότερο αφαιρετική 
ορατή Μορφή, καθιστώντας «αισθη-
τό, ένα είδος πορείας εξερεύνησης 
του Deleuze. Αυτό μας κάνει, μέσω 
της θέασης, κοινωνούς μιας νοητής 
στοχαστικής διαδρομής μέσα από την 
ύλη».
Ο Γιάννης Γουρζής, ζωγράφος-χαρά-
κτης, ομότιμος καθηγητής της ΑΣΚΤ, 
γράφει για την πρώην φοιτήτριά του 
Αγγελική Αντωνέα: «Ο απομονωτι-
σμός και η επιθετικότητα, η ρευστό-
τητα των αξίων και η μοναχικότητα 

συνυπάρχουν και αποτυπώνονται στο 
εικαστικό της πόνημα. Σε όλα τα έργα 
υποβόσκει η σύνθεση των πραγμά-
των και η αρμονική τους τοποθέτηση 
στη ζωγραφική επιφάνεια. Κατέχει 
καλά τα μέσα και τα εργαλεία της δου-
λειάς της, χρησιμοποιεί κάθε πρόσφο-
ρο μέσο προκειμένου να εξυπηρετή-
σει το εικαστικό της όραμα. Εξάλλου, 
η χαρακτική δίνει άπειρες ευκαιρίες 
έκφρασης και η Αγγελική Αντωνέα 
αυτό το κατέχει καλά. Με αγέρωχο 
τρόπο, το χρώμα με ορμή τοποθε-
τημένο, καλύπτει την επιφάνεια, την 
ευαισθητοποιεί και της δίνει υπό-
σταση, εργασία που απευθύνεται στο 
συναίσθημα, μαγνητίζει το βλέμμα και 
πάρα τις φουρτούνες ηρεμεί τον θεατή 
με δημιουργικές σκέψεις». Η εικαστι-
κός Αγγελική Αντωνέα με τα δικά της 
μέσα της χαρακτικής μάς ταξιδεύει 
στον δικό της μαγικό ονειρικό κόσμο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ΕΩΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022



Μ
ια παράσταση του ενός, 
δια χειρός Βασίλη Κατσι-
κονούρη, που διαπραγ-
ματεύεται την φθορά του 
χρόνου και τα αδιέξοδά 

της, σε σκηνοθεσία του ίδιου σε συνερ-
γασία με τον εξαίρετο πρωταγωνιστή του 
Ερρίκο Λίτση, απολαύσαμεα

ΚΡΙΤΙΚΗ
Γιατί ο γέρος αετός πρέπει να πάψει να 
ανοίγει τα φτερά του; Γιατί να πενθεί ητ-
τημένος, την εξασθενημένη δύναμη μιας 
σκληρής και μακράς πτήσης;
Αδύνατη είναι η νίκη με αντίπαλο τον χρό-
νο. Την πρόσκαιρη δύναμη της νεότητας 
την μετρά το μέλλον σε στιγμές αναπόλη-
σης. Κι ο παππούς που απέμεινε μόνος 
στο σπίτι με τις μνήμες και τις συντριβές 
του, με τις νίκες μα και τους φόβους του, 
αποζητά την ουσία μες στη μέχρι τότε πο-
ρεία, τη δύναμη μέσα στην απώλεια και 
τη φθορά.
Με ψυχολόγο και εξομολογητή έναν σι-
ωπηλό αποδέκτη. Ένα χρυσόψαρο στη 

γυάλα. 
Τον Μάκη. Παρακαταθήκη από τον γιο του 
που τον «εγκατέλειψε» για να ταξιδέψει σε 
πιο δημοφιλείς προορισμούς. Με τη γυναίκα 
και την παρέα του. Ξεχνώντας, αγνοώντας, 
λησμονώντας τις εποχές που μοιράζονταν 
με τον πατέρα του το απέραντο χαμόγελο 
μιας κοινής χαράς. 
Μια παράσταση σύγκρουση, με έναν αθέατο 
και παντοδύναμο εχθρό. Τον χρόνο.
Ένας πατέρας και παππούς, ο Ερρίκος Λί-
τσης, που πέρασε μια ζωή δύσκολη, που 
έζησε την εξορία και τον πόνο της αβάστα-

χτής της μοναξιάς, την ζει και πάλι μα με τρό-
πο βαθύτερο, με διαφορετικό πλέον ειδικό 
βάρος. Το βάρος του γήρατος που του πλα-
κώνει το στήθος. Μα και της απομάκρυνσης 
του γιου του από αυτόν. Βιώνοντας έτσι την 
αφανισμένη δύναμη της νεότητας.
Διατηρώντας τα παλιά του πάθη και ψήγματα 
από την πρότερη ζωντάνια και τον αυθορμη-
τισμό του, αδυνατεί να ξεδιαλύνει εντός του 
ποιος είναι πια, αν αγαπιέται πραγματικά από 
τον γιο και τον εγγονό του, πoια είναι η θέση 
του στον κόσμο. Βουτηγμένος στον φόβο της 
εγκατάλειψης, της αδυναμίας πραγματοποί-
ησης, της σαρκικής επιθυμίας, της λαγνείας 
και κάθε άλλου πάθους, που έχει αφήσει 
στην άκρη για λόγους υγείας.
Ο Ερρίκος Λίτσης, παίρνοντας στα χέρια του 
το αιχμηρό και πολυδιάστατο κείμενο του 
Βασίλη Κατσικονούρη και συν-σκηνοθετώ-
ντας μαζί του, το έκανε κραυγή απόγνωσης 
και αναπόληση, αγανάκτηση και φόβο, μνή-
μη ευτυχίας, πολιτικό ξέσπασμα, συναισθη-
ματική διαδρομή, αγωνία, απόρριψη, αγάπη 
και μίσος.
Γελάμε, συγκινούμαστε, τα χέρια μας ιδρώ-
νουν, τα μάτια μας καίνε, όντας θεατές μια 
ερμηνείας ανθρώπινης και σκληρής μαζί, 
γεμάτης εναλλαγές, δυναμισμό, χιούμορ και 
ένταση εσωτερική, διαμαρτυρία, μοναξιά και 
ανάγκη για αποδοχή. Την ανάγκη να ξεγε-
λάσουμε τον χρόνο. Οδηγούμενοι εντέλει σε 
μια άδικη και τραγική κατάληξη.
Κατασκευασμένος από τα υλικά του παλιού 
και άμεσου θεάτρου, απέχοντας από τις χέρ-
σες τεχνικές όποιου στείρου ακαδημαϊσμού, 
μέσα σε ένα σκηνικό λιτό, με την υπόκρου-
ση μουσικής που ενέτεινε μεθοδευμένα τη 
φόρτιση και αντλώντας από το κείμενο την 
κάθε έννοια χωριστά, μετατρέποντάς τη σε 
έκφραση και συναίσθημα, ο Ερρίκος παρέ-
δωσε μάθημα υποκριτικής, απέναντι σε ένα 
κοινό που κυριολεκτικά του ανήκε, που ταυ-
τίστηκε και που αποχώρησε από το θέατρο 
συγκινημένο.
Κι όπως υπέροχα είπε ο Κάρολος Κουν: 
«Δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο. Δεν κά-
νουμε θέατρο για να ζήσουμε. Κάνουμε θέα-
τρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το 
κοινό που μας παρακολουθεί, κι όλοι μαζί να 
βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατύς, 
ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός 
στον τόπο μας».

Είδαμε την παράσταση  
«Ο Μάκης» στο Δώμα  

του Θεάτρου του Νέου Κόσμου
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Σκηνοθεσία: Βασίλης Κατσικονούρης - Ερρίκος Λίτσης
Σκηνικά - Κοστούμια: Ήρα Σπαγαδώρου
Σχεδιασμός φωτισμών: Άννα Σμπώκου
Μουσική επιμέλεια: Β. Κατσικονούρης
Ηχητικά εφέ - Επεξεργασία ήχου: Βαγγέλης Αυγέρης

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας
Παραγωγή: Goodheart Productions
Με τον Ερρίκο Λίτση
Creative Team at Visual Arts & Graphics: Linear Creative 
Content Company

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΚΚΏΝΗ



 

βιβλία για την Παγκόσμια 
Ημέρα Διατροφής 4

Καλλιόπη Εμμανουηλίδου, «Ψυχο-γαστρονομία»,  
εκδόσεις Μεταίχμιο

Αν η διατροφή σας σάς προκαλεί 
σύγχυση και άγχος, αν οι ενοχές δεν 
σας αφήνουν να απολαύσετε το φαγητό, 
η «Ψυχο-γαστρονοµία» θα σας µάθει 
να τρέφεστε σωστά και να κάνετε τη 
µαγειρική αγαπηµένη θεραπευτική 
συνήθεια!
Ακολουθώντας αυτόν τον πρακτικό οδη-
γό, θα αφήσετε το ντοσιέ µε τις αποτυχη-
µένες δίαιτες και θα προσεγγίσετε τη 
διατροφή µε διαφορετικό τρόπο: Ήρθε η 
ώρα να χτίσετε συνειδητή και ποιοτική 
σχέση µε τη διαδικασία της προετοι-
µασίας και της πρόσληψης της τροφής, 
µια σχέση που θα βασίζεται στην αποδοχή του εαυτού, την απελευθέρωση 
από την τελειοµανία και το αίσθηµα ανεπάρκειας, ενώ θα σας βοηθήσει να 
βελτιώσετε την ποιότητα ζωής σας.
Ένα ταξίδι αυτογνωσίας, απενοχοποίησης και υγείας µε πρακτικές συµβου-
λές και συνταγές δηµιουργικής µαγειρικής που µετατρέπουν το φαγητό σε 
πράξη θρέψης και απόλαυσης.

Σκοτ Τζούρεκ, «Eat & Run», Μετάφραση: Τάσος Νικογιάννης,  
εκδόσεις Key Books

Εδώ και δύο δεκαετίες, ο Σκοτ Τζούρεκ 
αποτελεί µια εµβληµατική προσωπικότητα στο 
επίπονο άθληµα των υπεραποστάσεων, έχο-
ντας κερδίσει τρεις φορές το Σπάρταθλον, δύο 
φορές το Μπαντγουότερ (217 χιλιόµετρα) και 
εφτά φορές στη σειρά τον Αγώνα Αντοχής 160 
Χιλιόµετρα Δυτικών Πολιτειών. Το γεγονός ότι 
τα πέτυχε όλα αυτά ακολουθώντας χορτοφαγι-
κή διατροφή κάνει την ιστορία του µοναδική, 
δείχνει τη δύναµη της σιδερένιας θέλησής του 
και καταρρίπτει τα στερεότυπα για το τι πρέπει 
να τρώνε οι αθλητές για βέλτιστη απόδοση.
Από τα παιδικά του χρόνια, όταν κυνηγούσε 
και µαγείρευε για την οικογένειά του που 
λάτρευε το κρέας, έως την αργή µετάβασή του στους δρόµους υπεραποστάσεων 
(µισούσε το τρέξιµο), τη γνωριµία του µε τους Ταραουµάρα και τη χορτοφαγία, ο Σκοτ 
Τζούρεκ είναι µια πηγή έµπνευσης· είτε πρόκειται να τρέξεις πρώτη φορά είτε θέλεις 
να διευρύνεις τους διατροφικούς ορίζοντές σου ή απλώς να εξερευνήσεις τα όριά σου.

Madame Ginger- Άννα Χαλικιά, «Green Κούκμπουκ», εκδόσεις Μίνωας

H Madame Ginger και η Άννα Χαλικιά, 
µέσα από τις σελίδες του «Green 
Κούκµπουκ», µοιράζονται πάνω από 
120 πεντανόστιµες αλµυρές και γλυκές 
συνταγές που απευθύνονται σε όλους, 
ακόµα και στους πιο άπειρους.
Όσπρια και λαδερά της ελληνικής κουζί-
νας µε ένα σύγχρονο twist, χορταστικές 
σαλάτες, λαχταριστές µακαρονάδες και 
κάρι, θρεπτικά πρωινά και εύκολα ψω-
µιά, σπιτικά plant-based τυριά και υγι-
εινά υποκατάστατα κρέατος από όσπρια 
και λαχανικά µαγειρεύονται µε νέα υλικά 
και σύγχρονες τεχνικές. Τα γλυκά του 
βιβλίου, όλα εύκολα και πεντανόστιµα, 
φέρνουν τη θαλπωρή πίσω στην κουζίνα 
και γλυκαίνουν δίχως ενοχές τις Κυριακές µας.
Επιπλέον, το βιβλίο περιέχει χρήσιµους οδηγούς µε ρεαλιστικές συµβουλές για έναν 
πιο βιώσιµο τρόπο ζωής: Πώς θα εξοικονοµήσουµε φυσικούς πόρους, ενέργεια, 
νερό και τροφή, πώς θα οργανώσουµε τα ψώνια µας ώστε να µειώσουµε τη σπατάλη 
τροφίµων και τα απορρίµµατά µας, αλλά και πώς θα τρεφόµαστε για να συµβάλουµε 
στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ξεχωρίστε την επιστηµονική αλήθεια από τους διατροφικούς µύθους.

ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Άναμπελ Καρμέλ, «Οδηγός βρεφικής διατροφής»,  
Μετάφραση: Ελένη Δασκαλάκη, εκδόσεις Ψυχογιός

Εισάγετε το µωρό σας στις στερεές 
τροφές µε σιγουριά και ασφάλεια, µε 
την καθοδήγηση της συγγραφέως των 
µπεστ σέλερ και ειδικού στη διατροφή 
των µωρών, Άναµπελ Καρµέλ.
Με συµβουλές για το πότε να ξεκινή-
σετε την εισαγωγή στερεών τροφών, 
πώς να συνδυάσετε τροφές για να 
µάθει το µωρό σας τις γεύσεις και τις 
υφές και πώς να ενθαρρύνετε την κα-
θοδηγούµενη από το µωρό εισαγωγή 
στερεών, µπορείτε να είστε ήσυχη 
πως το παιδί σας παίρνει ακριβώς 
αυτά που χρειάζεται για την ανάπτυξή 
του. Οι περισσότερες από 60 δελεαστι-
κές και ευέλικτες συνταγές θα είναι ένας χρήσιµος βοηθός από τους 6 έως τους 
12 πρώτους µήνες της ζωής του παιδιού σας, αλλά και µετά. Κάθε συνταγή 
µπορεί να προσαρµοστεί κατάλληλα ώστε να καλύψει συνηθισµένες αλλεργίες 
και δυσανεξίες, ενώ πολλές υποδεικνύουν απλές αλλαγές συστατικών.
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Δέκα χρόνια μετά την επιτυχημένη αποκατάσταση του ελατοδάσους της Πάρνηθας, 
το WWF Ελλάς ξεκινάει το αμέσως επόμενο διάστημα μια πρότυπη αναδάσωση στη 

Λαυρεωτική εντός του Εθνικού Δρυμού Σουνίου 

Ξεκινά πρότυπη αναδάσωση στο Σούνιο

Π
ρόκειται, συγκεκρι-
μένα, για μια δασική 
έκταση πάνω από 
το χωριό του Αγί-
ου Κωνσταντίνου, η 
οποία έχει καεί δύο 

φορές μέσα σε μόλις 10 χρόνια, με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να 
αναγεννηθεί φυσικά.
Η επιλογή της συγκεκριμένης περιο-
χής δεν έγινε τυχαία, αλλά με βάση τα 
αποτελέσματα μελέτης που εκπόνησε 
το WWF Ελλάς και η οποία χαρτογρά-
φησε και αποτύπωσε τις επικαλύψεις 
των πυρκαγιών των τελευταίων 20 
ετών, εντός των καμένων δασικών 
εκτάσεων της αντιπυρικής περιόδου 
2021. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, 
το WWF Ελλάς χαρτογράφησε επίσης 
τα είδη δέντρων που δεν έχουν ανε-

πτυγμένους μηχανισμούς αναγέννη-
σης και εκτίμησε ποιες περιοχές είναι 
πιθανότερο να χρειαστούν εργασίες 
τεχνητής αναδάσωσης.
Επιπλέον, για την έκταση που επιλέ-
χθηκε, εκπονήθηκε μελέτη αναδά-
σωσης από το Δασαρχείο Λαυρίου. Η 
περιοχή καλυπτόταν στο μεγαλύτερο 
μέρος της από χαλέπιο πεύκη, ενώ 
στην αποκατάσταση θα χρησιμοποι-
ηθούν, εκτός από πεύκα, και πολλά 
πλατύφυλλα, είδη χαρακτηριστικά 
της Μεσογείου που υπήρχαν στην 
περιοχή κυρίως τα παλαιότερα χρό-
νια, όπως για παράδειγμα βελανιδιές, 
χαρουπιές και κουτσουπιές. Το έργο 
έχει έναν διττό στόχο: τη βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και την ανάδει-
ξη των αισθητικών λειτουργιών του 
νέου δάσους, καθώς και την ενίσχυση 

της ανθεκτικότητας του δάσους στις 
πυρκαγιές, ιδιαίτερα στις μεικτές ζώ-
νες, δηλαδή στα σημεία εκείνα όπου 
υπάρχει μείξη δάσους και κατοικιών. 
Για την επίτευξη των παραπάνω στό-
χων, η επαναφορά των πλατύφυλλων 
ειδών στην περιοχή είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, καθώς αυτή ακριβώς η 
ποικιλία των ειδών αναμένεται να 
οδηγήσει σε αύξηση των διαθέσιμων 
ενδιαιτημάτων και για άλλα είδη, αλλά 
και να καταστήσει το δάσος ανθεκτι-
κότερο στη φωτιά, περιορίζοντας τόσο 
την ένταση, όσο και τη μετάδοσή της.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου, 
θα μελετηθούν διαφορετικές μέθοδοι 
φυτεύσεων με σκοπό τη βελτίωση της 
βιωσιμότητας των φυτών που τοπο-
θετούνται, αλλά και της συντήρησης 
(ποτίσματα κ.ά.), και τελικά την εξοικο-

νόμηση πόρων. Οι δράσεις αυτές θα 
πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με 
το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών 
Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ και το Δασαρχείο Λαυ-
ρίου, το οποίο έχει αναλάβει και τον 
έλεγχο όλου του έργου.
Ενεργό ρόλο στην προσπάθεια θα 
έχουν και εκπαιδευμένες ομάδες 
εθελοντών του WWF Ελλάς. Οι εθε-
λοντές, αφού πρώτα εκπαιδευτούν 
κατάλληλα, θα συνεισφέρουν στις 
εργασίες αναδάσωσης, ενώ θα πραγ-
ματοποιήσουν και σποροσυλλογές σε 
διάφορα σημεία της Αττικής, σε συ-
νεννόηση με τη Διεύθυνση Δασικών 
Έργων & Υποδομών του υπουργείου 
Περιβάλλοντος, με σκοπό τη χρήση 
μέρους αυτών, και στην εν λόγω απο-
κατάσταση.



 

Πότε είναι η κατάλληλη ώρα  
να πιεις νερό;

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

ΕΥΕΞΙΑΤης Χριστίνας Μαυρίδου

Ό
ταν θα ξυπνήσεις: 
Είναι η καλύτερη ώρα 
να ενυδατωθείς από 
τη στιγμή που το σώμα 
σου έχει περάσει ένα 

μεγάλο διάστημα «νηστείας».
Όταν είσαι άρρωστη-ος: Είναι 
γνωστό πως όταν είσαι άρρωστη-
ος πρέπει να ενυδατώνεσαι συχνά, 

δεδομένου ότι αρκετά συμπτώ-
ματα των ασθενειών προκαλούν 
απώλεια υγρών. Έτσι, το πρώτο 
πράγμα που μπορείς να κάνεις, με 
το που καταλάβεις πως καταβάλ-
λεσαι από κάτι, είναι να ξεκινήσεις 
να πίνεις πολύ νερό.
Όταν κάνεις γυμναστική (πριν - 
κατά τη διάρκεια - μετά): Κάνοντας 

γυμναστική, είναι επόμενο να 
ιδρώσεις. Αυτό σημαίνει πως το 
σώμα σου έχει υποστεί απώλεια 
νερού, επομένως θα χρειαστεί να 
το αναπληρώσεις άμεσα.
Όταν νομίζεις πως πεινάς: Τις 
περισσότερες φορές που νομίζεις 
πως πεινάς, ενδέχεται απλά να 
διψάς. Ειδικότερα, ο εγκέφαλος 
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ΕΥΕΞΙΑαναγνωρίζει τις δύο αυτές ανά-

γκες ως μία, επομένως, λίγο πριν 
φτιάξεις κάτι να φας, πιες λίγο 
νερό για να δεις αν σε λίγα λεπτά η 
ανάγκη αυτή έχει ικανοποιηθεί.
Όταν θέλεις να χάσεις βάρος: Το 
νερό είναι ο καλύτερος σύμμαχός 
σου προκειμένου να χάσεις κιλά, 
αφού από τη μία σε γεμίζει, ενώ 
από την άλλη βελτιώνει τον με-
ταβολισμό σου. Σύμφωνα με μία 
έρευνα, 50 κορίτσια έπιναν δύο 
ποτήρια νερό μισή ώρα πριν από 
το πρωινό, το μεσημεριανό και το 
βραδινό, κάνοντας καμία αλλαγή 
στη διατροφή τους. Ύστερα από 
8 εβδομάδες, είχαν χάσει βάρος 
και είχαν μειώσει τη μυϊκή τους 
μάζα. Παράλληλα, έδειξε πως το 
νερό επιτάχυνε τη λιπόλυση, τη 
διαδικασία που καίει το λίπος για 
την παραγωγή ενέργειας.
Πριν από την περίοδό σου: Λίγες 
ημέρες πριν από την περίοδο, 
είναι ιδανικό να πιεις αρκετό 
νερό, ώστε να αποφύγεις κάποια 
ενοχλητικά συμπτώματα που εμ-
φανίζονται κατά την έμμηνο ρύση. 
Ειδικότερα, ένας από τους λόγους 
των πόνων περιόδου και των πο-
νοκεφάλων είναι η αφυδάτωση. 
Μία πρόσφατη έρευνα έδειξε πως 
γυναίκες που αντιμετώπιζαν δυ-
σμηνόρροια, αυξάνοντας την πο-
σότητα του νερού, ειδικότερα πριν 
από την περίοδό τους, μειώθηκαν 
και οι πόνοι στη λεκάνη.
Όταν μειώνεται η ενέργειά σου 
κατά τη διάρκεια της ημέρας: 
Βρίσκεσαι στη δουλειά και συνει-
δητοποιείς πως η ενέργειά σου 
σε έχει εγκαταλείψει. Πριν κατα-
φύγεις στην καφεΐνη ή σε άλλους 
τρόπους που θα σε βοηθήσουν 
να «ξυπνήσεις», πιες ένα μεγάλο 
ποτήρι νερό. Σύμφωνα με έρευνα, 
η ενυδάτωση θα επιδράσει κατευ-
θείαν στη διάθεση, τη μνήμη και 
την οπτική σου αντίληψη.
Christy’s Tip: Προτίμησε το νερό 
σου να είναι σε χάρτινη συσκευ-
ασία και ακόμα καλύτερα να έχει 
και βιταμίνες!
Καλή ενυδάτωση!
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