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Γ. Κύρτσος 
Προσφυγικό: Ναυάγιο 
της Frontex, ανοιχτή 
αγκαλιά για τους 
Ουκρανούς, αυστηροί 
περιορισμοί στη Σουηδία 

σελ. 19-21 

Πολιτική 
Μετρό  
Θεσσαλονίκης:  
Όταν ο υπουργός 
διόρθωσε τον 
πρωθυπουργό 

Κόσμος 
Η ανάδειξη νέων 
ηγεσιών δεν 
αποτρέπει την 
πολιτική αβεβαιότητα 
σε Βρετανία και Ιταλία 

σελ. 8-9 σελ. 16-17

Μια παράσταση 
δομημένη με απόλυτη 

ακρίβεια 

ΤΟ ΣΏΣΕ ΣΙΝΕΜΑ

σελ. 29 σελ. 28 σελ. 17-30

l ΈΛΛΈΙΨΗ ΣΥΝΈΝΝΌΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Έ.Έ. 
l ΓΑΛΛΙΑ, ΓΈΡΜΑΝΙΑ ΑΔΥΝΑΤΌΥΝ ΝΑ ΗΓΗΘΌΥΝ
l ΑΠΈΧΌΥΜΈ ΠΌΛΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΌΙΝΗ ΈΝΈΡΓΈΙΑΚΗ ΠΌΛΙΤΙΚΗ 

Σελ. 4-7

σελ. 30

4 δραστηριότητες 
για παιδιά 

ΠΡΟΣ ΚΡΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  
ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

σελ. 34-35

Τι θα δούμε το 
Σαββατοκύριακο 



02 περιεχόμενα

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 641η
23//10//22

FREE SUNDAΥ
ΕΚΔΌΤΗΣ:  

ΧΡΗΣΤΌΣ ΚΥΡΤΣΌΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΌΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΌΣ ΚΥΡΤΣΌΣ
marketing@freesunday.gr  

210-6754430

ΦΩΤΌΓΡΑΦΙΕΣ 
Εurokinissi

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΔΙΚΤΥΌΥ ΔΙΑΝΌΜΗΣ
www.kyrtsos.group  

dianomi@freesunday.gr,  
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙΔΌΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210-6754430,  

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

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

4-7 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ε.Ε: Η 
έλλειψη συνεννόησης μεγαλώνει τα 
προβλήματα
8-9 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Μετρό 
Θεσσαλονίκης: Όταν ο υπουργός δι-
όρθωσε τον πρωθυπουργό
11 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι αλλαγές στο 
«καλάθι του νοικοκυριού»
12-13 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η Κεραμέως 
περνάει «αναίμακτα» τα Συμβούλια 
Διοίκησης
14 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ανακυκλώνω - 
Αλλάζω συσκευή»: Προθεσμία έως 
την 1η Νοεμβρίου
15 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Υποχωρεί η τιμή 
ηλεκτρικού ρεύματος για τον Νοέμ-
βριο
16-17 // ΚΟΣΜΟΣ Η ανάδειξη νέων 
ηγεσιών δεν αποτρέπει την πολιτική 

*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.

αβεβαιότητα σε Βρετανία και Ιταλία
19-21 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Προ-
σφυγικό: Διαφορετικές προσεγγίσεις 
για Ελλάδα, Ουκρανία και Σουηδία
22 // ΑΠΟΨΗ ΑΝΔ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Οι 
εκλογές έχουν κριθεί, ό,τι χειμώνα και 
να ζήσουμε

FREE TIME
27 // ATZENTA Tα πολιτιστικά δρώμε-
να της εβδομάδας
28 // ΣΙΝΕΜΑ Τι θα δούμε στις κινημα-
τογραφικές αίθουσες
29 // ΘΕΑΤΡΟ Το σώσε: Μια παράστα-
ση δομημένη με απόλυτη ακρίβεια
30 // ΠΑΙΔΙ 4 δραστηριότητες για παι-
διά
31 // ΕΥΕΞΙΑ Πότε είναι η κατάλληλη 
ώρα να πίνεις 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
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Σ
την τελευταία του έκθεση για 
την ευρωπαϊκή οικονομία, το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(ΔΝΤ) προβλέπει ανάπτυξη για 
την Ευρωζώνη μόλις 0,5% για το 
2023. 
Το διαρκές «ψαλίδισμα» των 

προγνώσεων για την αύξηση του ΑΕΠ προκαλεί δη-
μόσια συζήτηση για το αν τελικά η Ε.Ε. έχει μπρο-
στά της μια νέα ύφεση.
 
Έλλειψη συνεννόησης
Το πιθανότερο είναι ότι η Ε.Ε. θα βυθιστεί το 2023 
πιο βαθιά στον συνδυασμό ενεργειακής και οικονο-
μικής κρίσης. 
Το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη πολιτικής συ-
νεννόησης στο εσωτερικό των κρατών-μελών με τις 
μεγαλύτερες οικονομίες, αλλά και η έλλειψη συνεν-
νόησης μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των ε-
ταίρων. 
Ενώ είναι φανερό ότι χρειάζονται γρήγοροι και 
αποτελεσματικοί χειρισμοί, οι κυβερνήσεις 
εμφανίζονται σε κατάσταση σύγχυσης ή 
και πολιτικής αδυναμίας, ενώ οι Βρυ-
ξέλλες λειτουργούν –ιδιαίτερα στο 
επίπεδο του Συμβουλίου– λες 
και έχουν απεριόριστα χρονικά 
περιθώρια.
 
Ιταλική αστάθεια
Η Ιταλία βρίσκεται σε 
φάση μετεκλογικής πολι-
τικής αστάθειας η οποία 
αναμένεται να επηρεά-
σει αρνητικά την οικο-
νομία της. 
Ο Ντράγκι προσπάθησε 
να βγάλει την τρίτη ση-
μαντικότερη οικονομία 
της Ευρωζώνης από τη 
στασιμότητα της τελευ-
ταίας εικοσαετίας, η προ-
σπάθειά του όμως υπονο-
μεύθηκε κυρίως από τον 
Σίλβιο Μπερλουσκόνι.
Ο Μπερλουσκόνι συνεχίζει να 
παράγει αστάθεια με δηλώσεις 
του κατά της Ουκρανίας και υπέρ 
του Πούτιν. Απευθυνόμενος σε στε-
λέχη του κόμματός του, υποστήριξε 
ότι η Ουκρανία δεν εφάρμοσε τις συμφω-
νίες του Μινσκ, με αποτέλεσμα να υποχρε-
ώσει τον Πούτιν να προχωρήσει στην «ειδική ε-
πιχείρηση». 
Εμφανίστηκε και εξαιρετικά ικανοποιημένος που ο 
φίλος του ο Πούτιν του έστειλε 20 μπουκάλια βότ-
κας σαν δώρο για τα 86α γενέθλιά του. Υπογράμ-
μισε ότι το δώρο συνοδεύτηκε από μια «γλυκιά επι-
στολή» του Ρώσου ηγέτη στην οποία απάντησε με τη 
δικιά του «γλυκιά επιστολή».
Στην όλη αξιοπερίεργη υπόθεση παρενέβη η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για να τονίσει ότι η αποστολή του 
δώρου από τον Πούτιν αποτελεί παραβίαση των κα-

Ε.Ε: Η ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΣΥΝΕΝΝΌΗΣΗΣ 
ΜΕΓΑΛΏΝΕΙ ΤΑ 
ΠΡΌΒΛΗΜΑΤΑ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ  
 ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Όλα προετοιμάζουν ένα 
εξαιρετικά δύσκολο 2023

Η Ε.Ε. πρέπει να αλλάξει μέθοδο 
και στόχους για να απαλλαγεί από 
τον ρωσικό εκβιασμό και να αντέξει 
στον ενεργειακό πρωταθλητισμό 
των Κινέζων 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

νόνων του εμπάργκο που έχει επιβληθεί σε ευρω-
παϊκό επίπεδο. 
Η Μελόνι, ηγέτης του κόμματος Αδέλφια της Ιτα-
λίας και μεγάλη νικήτρια των βουλευτικών εκλο-
γών, έσπευσε να τονίσει ότι η Ιταλία θα εκπληρώ-
σει με συνεπή και δυναμικό τρόπο όλες τις υποχρε-
ώσεις της προς την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ. Είπε επίσης 
τα καλύτερα για τον αγωνιζόμενο λαό της Ουκρα-
νίας για να διαλύσει τις αρνητικές εντυπώσεις που 
προκάλεσε η παρέμβαση Μπερλουσκόνι. 
Διεξάγεται παράλληλα μία σκληρή μάχη παρασκη-
νίου για το μοίρασμα των θέσεων επιρροής μεταξύ 
των τριών κομμάτων που συνασπίστηκαν και επι-
κράτησαν στις βουλευτικές εκλογές. 
Ο πρόεδρος της Γερουσίας και ο πρόεδρος της Βου-
λής προέρχονται αντίστοιχα από την ακροδεξιά πτέ-
ρυγα του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας και της Λέ-
γκας του Σαλβίνι. Ο Μπερλουσκόνι έδωσε εντολή 
στους γερουσιαστές της Forza Italia να μην υπερ-
ψηφίσουν τον υποψήφιο που πρότεινε η Μελόνι, 

αλλά με βάση το αποτέλεσμα της μυστικής ψη-
φοφορίας δεν ακολούθησαν όλοι τις οδη-

γίες του. 
Η συζήτηση τώρα μεταφέρεται στην 

Ιταλία στο νέο κυβερνητικό σχήμα 
και αν ο νέος υπουργός Εξωτερι-

κών και κυρίως ο νέος υπουρ-
γός Οικονομικών θα έχουν 

ευρωπαϊκό προφίλ. Το πρό-
βλημα όμως της χώρας 
είναι πολύ πιο σύνθετο 
από το προφίλ δύο σημα-
ντικών υπουργών. 
Οι κυβερνητικές δυνά-
μεις έχουν πρόβλημα 
συνεννόησης, σε επί-
πεδο κορυφής εκδηλώ-
νεται ήδη σύγκρουση 
προσωπικοτήτων, η ι-
ταλική οικονομία επι-
στρέφει με ταχύτητα σε 
μηδενική ανάπτυξη και 

τα διαρθρωτικά προβλή-
ματα –όπως και το δημόσιο 

χρέος– είναι τεράστια. 
Όλα δείχνουν ότι η Ιταλία θα 

μετατραπεί σε καταλύτη της ε-
πιδείνωσης της οικονομικής κρί-

σης στην Ε.Ε.
 

Εσωστρέφεια 
σε Γαλλία - Γερμανία

Σε μια κρίσιμη για την Ε.Ε. περίοδο, ο γαλλο-
γερμανικός άξονας –στον οποίο στηρίζεται το ευρω-
παϊκό οικοδόμημα– δεν φαίνεται να λειτουργεί. 
Η πολιτική ασυνεννοησία, τόσο στη Γαλλία, όσο και 
στη Γερμανία ενισχύουν τις τάσεις εσωστρέφειας. 
Στη Γαλλία, ο Μακρόν εξασφάλισε τη δεύτερη προ-
εδρική πενταετία, εξέλιξη η οποία χαιρετίστηκε και 
σαν νίκη της Ευρώπης, τώρα όμως βρίσκεται αντιμέ-
τωπος με μια λαϊκή διαμαρτυρία που είναι δύσκολο 
να ελεγχθεί. 
Η μεγάλη αύξηση στο κόστος των καυσίμων έχει 
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μειώσει δραστικά το πραγματικό εισόδημα των πε-
ρισσότερων Γάλλων. Μεγάλης σημασίας αποδεικνύ-
ονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις στα διυλιστή-
ρια. Προκαλούν ελλείψεις σε καύσιμα, δυσκολεύ-
ουν την οικονομική και κοινωνική καθημερινότητα 
εκατομμυρίων Γάλλων και είναι πιθανόν να προε-
τοιμάζουν το έδαφος για σκληρούς απεργιακούς α-
γώνες. 
Ο Μακρόν δεν έχει τη δυναμική που είχε στο ξε-
κίνημα της πρώτης προεδρικής πενταετίας. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι για να εξασφαλίσει τη δεύτερη 
προεδρική πενταετία έβαλε στο ψυγείο την ασφα-
λιστική μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει, με α-
ποτέλεσμα να συντηρείται το δημοσιονομικό έλ-
λειμμα σε υψηλά επίπεδα και το δημόσιο χρέος να 
συνεχίζει την επικίνδυνη ανοδική του πορεία. 
Στη Γερμανία, ο Σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος 
Σολτς αντιμετωπίζεται σαν ένας όχι ιδιαίτερα δυνα-
μικός ηγέτης, ενώ η διαρκής προσπάθεια συνεννόη-
σης μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων –Σοσιαλδη-
μοκρατών, Πρασίνων και Φιλελευθέρων– δεν έχει 
πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Στην Ε.Ε. ενισχύονται οι φωνές που καταγγέλλουν 
τη Γερμανία για μοναχική πορεία, ιδιαίτερα μετά 
την απόφαση της κυβέρνησης να δαπανήσει 200 
δισ. ευρώ για να περάσει η γερμανική οικονομία 
την οικονομική κρίση με τις μικρότερες δυνατές α-
πώλειες. 
Πολλές κυβερνήσεις της Ε.Ε. διαμαρτύρονται, θε-
ωρώντας ότι η επιθετική αξιοποίηση των δημοσι-
ονομικών δυνατοτήτων της Γερμανίας τής δίνει α-
νταγωνιστικό πλεονέκτημα σε βάρος άλλων ευρω-
παϊκών οικονομιών. Υπάρχει και διαμάχη για τον 
αν τελικά θα υπάρξει πρόσθετος κοινός ευρωπαϊ-
κός δανεισμός –όπως έγινε με την πανδημία και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης– για να βγει η Ε.Ε. 
από την ενεργειακή και οικονομική κρίση. 
Η απάντηση των Γερμανών, όπως και των Ολλαν-
δών, είναι αρνητική, γεγονός που ενισχύει τις εντά-
σεις στο εσωτερικό της Ε.Ε. 
Τα νέα είναι αρκετά δυσάρεστα και από την Ισπανία 
και την Πολωνία. 
Ο συνασπισμός Σοσιαλιστών και Podemos στην Ι-
σπανία έχει πάρει εντυπωσιακά φιλολαϊκά μέτρα, 
ο πληθωρισμός όμως κινείται γύρω στο 10% ρίχνο-
ντας τη δημοτικότητα των κυβερνητικών εταίρων. 
Η τελευταία πρωτοβουλία του Σοσιαλιστή πρωθυ-
πουργού Σάντσεθ είναι η επιβολή έκτακτης φορο-
λογίας στα «ουρανοκατέβατα κέρδη» των ισπανικών 
τραπεζών εξαιτίας της μεγάλης ανόδου των επιτο-
κίων. Οι εκπρόσωποι των ισπανικών τραπεζών δια-
μαρτύρονται και έχουν θέσει το ζήτημα στην Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με το σκεπτικό ότι 
η πολιτική της κυβέρνησης της Ισπανίας μπορεί να 
υπονομεύσει την κερδοφορία τους ύστερα από δύ-
σκολα χρόνια προσαρμογής και να περιορίσει την 
επάρκειά τους σε κεφάλαια. 
Η Πολωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με πληθωρισμό 
μεγαλύτερο του 15%. Η Συντηρητική κυβέρνησή 
της δέχεται σοβαρή πολιτική και εκλογική πίεση 
από την αντιπολίτευση για πρώτη φορά ύστερα από 
πολύ καιρό. Η κοινωνία της Πολωνίας πιέζεται και 
από τα δύο εκατομμύρια Ουκρανών προσφύγων, 

ενώ η διαμάχη μεταξύ Βαρσοβίας και Βρυξελλών 
για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και τον σεβα-
σμό των κανόνων του κράτους δικαίου στερεί προς 
το παρόν από την Πολωνία ευρωπαϊκή χρηματοδό-
τηση δεκάδων δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Ανάκαμψης. 
Δεν υπάρχει, λοιπόν, στον ευρωπαϊκό πολιτικό ο-
ρίζοντα κυβέρνηση μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας 
που να πηγαίνει ή να πρόκειται να πάει καλά και να 
είναι σε θέση να ηγηθεί πρωτοβουλιών για κοινή α-
ντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων.
 
Θεσμικές ισορροπίες
Λόγω της έλλειψης θετικής πολιτικής δυναμικής 
καταλήγουμε σε ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ των 
ευρωπαϊκών θεσμών με μικρό ως ελάχιστο πρα-
κτικό αποτέλεσμα. 
Ενδεικτική της ευρω-ασυνεννοησίας είναι η αγωνι-

ώδης προσπάθεια της προέδρου της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής, Φον ντερ Λάιεν, να διατυπώσει ευρύτερα 
αποδεκτές προτάσεις για την κοινή αντιμετώπιση 
της ενεργειακής κρίσης. 
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταλήγει 
να επαναλαμβάνει λίγο-πολύ τα ίδια, χωρίς να πα-
ρατηρείται πρόοδος στην υλοποίηση οποιασδήποτε 
πολιτικής. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τις πιο προωθη-
μένες θέσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά 
και τη μικρότερη επιρροή στις εξελίξεις.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αξιοποιεί τις αλλεπάλ-
ληλες ευρωπαϊκές κρίσεις για να ενισχύει τη δια-
κρατική συνεργασία σε βάρος της ευρωπαϊκής θε-
σμικής συνεργασίας. Στο Συμβούλιο εκφράζονται 
διαμετρικά αντίθετες απόψεις σχεδόν για όλα τα θέ-
ματα μεγάλου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και οι ό-
ποιοι συμβιβασμοί είναι περισσότερο φραστικοί 
παρά ουσιαστικοί. 
Όλα δείχνουν ότι η Ε.Ε. θα συνεχίσει να κινείται, 
ιδιαίτερα στο ενεργειακό, με αργά και διστακτικά 

Η Φον ντερ Λάιεν φαίνεται 
να προωθεί, με μεγάλη 
καθυστέρηση, το λεγόμενο 
ιβηρικό μοντέλο

Σε κατάσταση μετεκλογικής 
σύγχυσης η Ιταλία



βήματα. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει τη φο-
ρολογία των «ουρανοκατέβατων κερδών» για να α-
ντληθούν 140 δισ. ευρώ με τα οποία θα υποστηρι-
χθούν οι μη προνομιούχοι που δυσκολεύονται να 
καλύψουν το κόστος θέρμανσης και μετακίνησης, 
αλλά οι περισσότερες κυβερνήσεις –μεταξύ των ο-
ποίων και η ελληνική– σέρνουν τα πόδια τους στο 
συγκεκριμένο θέμα. Καθυστερούν να πάρουν και 
κυρίως να εφαρμόσουν τις αποφάσεις και περιορί-
ζουν συνεχώς τον υπολογισμό των «ουρανοκατέβα-
των κερδών» που μπορεί να φορολογηθούν. 
Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα θα είναι και η πολυ-
διαφημισμένη κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια φυσι-
κού αερίου. Θα αρχίσει να ισχύει από το καλοκαίρι 
και θα αφορά –σε πρώτη φάση– μικρό ποσοστό των 
αποθεμάτων για τον χειμώνα του 2023. Να σημει-
ωθεί ότι η Ελλάδα έχει κάνει στροφή στο φυσικό 

αέριο χωρίς καν να έχει επενδύσει στη δημιουργία 
των τεράστιων ειδικών αποθηκευτικών χώρων. Στο 
συγκεκριμένο θέμα στηρίζεται κυρίως στην υπο-
δομή της Ιταλίας. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ικανοποιή-
σει τα κράτη-μέλη που δηλώνουν ότι δεν έχουν τον 
αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο για να κάνουν μεγά-
λης κλίμακας επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση, 
ταυτόχρονα και τα κράτη-μέλη που αρνούνται να α-
ναλάβουν κοινά οικονομικά βάρη, όπως στην περί-
πτωση της πανδημίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάκαμψης. 
Καταφεύγει, λοιπόν, στη δημιουργική λογιστική 
των Βρυξελλών και επινοεί πρόσθετα κονδύλια για 
το REPower EU, που μπορεί να φτάσουν τα 40 δισ. 
ευρώ από τα υπόλοιπα προηγούμενων προγραμμά-
των. 
Αυτό βέβαια δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσμα-
τική λύση, έχει να κάνει περισσότερο με την εσω-
τερική λειτουργία του θεσμικού μικρόκοσμου της 
Ε.Ε. 
Η άποψή μου πάντως είναι ότι, ιδιαίτερα στην περί-
πτωση της Ελλάδας, δεν λείπουν τόσο τα κονδύλια, 
όσο η μέθοδος και η τεχνική. 
Τα κονδύλια δεσμεύονται συνήθως στο πλαίσιο της 
διαπλεκόμενης διαπραγμάτευσης της εξουσίας, ενώ 
δεν έγινε καμία σοβαρή προσπάθεια να αυξηθούν, 
όπως για παράδειγμα με την έκδοση πράσινου ο-

μολόγου του Ελληνικού Δημοσίου στην οποία επέ-
μενα πολύ πριν πάρουν τα διεθνή επιτόκια την α-
νηφόρα. 
Με τα περισσότερα κονδύλια να πηγαίνουν σε «φι-
λικούς» ειδικούς επιχειρηματίες και τη γραφειο-
κρατία να δυσκολεύεται να επιταχύνει, είναι πολύ 
δύσκολο να υποστηριχθεί η αύξηση των σχετικών 
ευρωπαϊκών κονδυλίων. Επιπλέον, υπάρχουν τε-
ράστιες δυσκολίες στην προώθηση συγκεκριμένων 
προγραμμάτων, ακόμη και σχετικά απλών στην ε-
φαρμογή, εξαιτίας έλλειψης ειδικευμένων εται-
ρειών και ειδικευμένου προσωπικού, ιδιαίτερα τε-
χνικού.
 
Αποσύνδεση και οροφή
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον ντερ 
Λάιεν, μετά από μια χρονοβόρα αναζήτηση η οποία 
κόστισε πολύ στην οικονομία και στην κοινωνία, 
έχει αρχίσει να εκφράζεται θετικά για τη διεύρυνση 
της εφαρμογής του λεγόμενου ιβηρικού μοντέλου. 
Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 
προχώρησαν στην αποσύνδεση της χονδρικής τιμής 
της ηλεκτρικής ενέργειας από τη διεθνή τιμή του 
φυσικού αερίου σε μια προσπάθεια να περιορίσουν 
το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής. Χρειάστηκε να 
κάμψουν τις αντιρρήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, αλλά τελικά προχώρησαν με καλά α-
ποτελέσματα για την οικονομία τους. Η ελληνική 
κυβέρνηση δεν ακολούθησε το παράδειγμά τους 
δηλώνοντας ότι προτιμά μια ευρωπαϊκή λύση, έστω 
και αν αυτή αργήσει. 
Μια άλλη πρωτοβουλία της Φον ντερ Λάιεν, η οποία 
θα πέσει και αυτή πιθανότατα θύμα ψαλιδίσματος 
στα πλαίσια συμβιβασμών, έχει να κάνει με την αλ-
λαγή του τρόπου διεθνούς τιμολόγησης του φυσι-
κού αερίου στην Ε.Ε. Προσπαθεί να παρακάμψει 
–ως ένα βαθμό– την DTTF (Dutch Title Transfer 
Facility), που δίνει τις τιμές αναφοράς. Πολλοί θε-
ωρούν ότι η μέθοδος προσδιορισμού των τιμών έχει 
ξεπεραστεί από τις εξελίξεις εφόσον δεν παίζουν 
πλέον ρόλο σε αυτήν, στον ίδιο βαθμό με το παρελ-
θόν, οι ποσότητες που μπαίνουν στη διεθνή αγορά 
μέσω αγωγών φυσικού αερίου. 
Η Επιτροπή προτείνει ένα είδος έκτακτου περιορι-
σμού των ανατιμήσεων όταν αυτές ξεφεύγουν από 
τα όρια. 
Υπάρχει η επαναλαμβανόμενη συζήτηση για επι-
βολή ευρωπαϊκής οροφής στις τιμές του φυσικού 
αερίου. Σε αυτή την πρόταση αντιτίθενται τόσο η 
Γερμανία, όσο και η Ολλανδία με το σκεπτικό ότι 
δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε 
μια ελεύθερη παγκόσμια αγορά όπου τα φορτία κα-

Ο Μπερλουσκόνι επιμένει στη 
«φιλία» με Πούτιν
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αποδυναμωμένος εξαιτίας 
εσωτερικών προβλημάτων



τευθύνονται εκεί που προσφέρονται οι καλύτερες 
τιμές. Επιπλέον, θεωρούν ότι ενδεχόμενη προγραμ-
ματισμένη μείωση των τιμών μπορεί να οδηγήσει σε 
ανεπιθύμητη αύξηση της ζήτησης. 
Ο καγκελάριος Σολτς θεωρεί ότι η Γερμανία αντι-
μετώπισε με επιτυχία τον ρωσικό εκβιασμό και κά-
λυψε τις ανάγκες της σε φυσικό αέριο κυρίως από 
ΗΠΑ, Καναδά και Νορβηγία. Τον απασχολεί –για 
προφανείς λόγους– το ζήτημα της ακρίβειας αλλά 
δεν θέλει να την αντιμετωπίσει με τρόπο που μπο-
ρεί να αμφισβητήσει την επάρκεια. 
Το βασικό συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι 
δεν πρόκειται να υπάρξει στο άμεσο μέλλον κοινή 
ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική ικανή να μας βγά-
λει από την κρίση. 
Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να στηριχθούν, υποχρεω-
τικά, σε μεγάλο βαθμό στις δικές τους δυνάμεις. Γι’ 
αυτό άλλωστε βλέπουμε τη Γαλλία να επιστρέφει ο-
λοταχώς στην πυρηνική ενέργεια και χώρες όπως η 
Γερμανία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Πολωνία να 
αυξάνουν συνεχώς το ποσοστό ηλεκτροπαραγωγής 
από άνθρακα στο 30%-50% του συνόλου. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δημιουργήσει 
δυναμική ενίσχυσης της κοινής ενεργειακής υπο-

δομής ώστε να μπορεί, αν χρειαστεί, μία χώρα να 
καλύπτει τις ανάγκες της άλλης. Όμως και σε αυτό 
το ζήτημα εκδηλώνονται εθνικές αντιθέσεις. Χρει-
άστηκε μεγάλη προσπάθεια για να συνεννοηθεί ο 
Μακρόν με τον Σάντσεθ προκειμένου να αποφασι-
στεί η δημιουργία κοινής υποδομής με τη μορφή 
υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου και μελλο-
ντικά καθαρού υδρογόνου.

Μένουμε πίσω
Η Ε.Ε. κινείται αργά και μέσω αντιθέσεων και αντι-

φάσεων σε αναζήτηση της αναγκαίας πολιτικής. 
Δυστυχώς, γι’ αυτήν τα πράγματα εξελίσσονται 
πολύ γρήγορα και το ενεργειακό ζήτημα δεν περιο-
ρίζεται στην επιθετική πολιτική του Πούτιν και τον 
εκβιασμό που ασκεί.
Υπάρχει κίνδυνος να απαλλαγούν οι Ευρωπαίοι, ύ-
στερα από 2-3 δύσκολα χρόνια, από τον εκβιασμό 
των Ρώσων για να διαπιστώσουν στη συνέχεια ότι 
βρίσκονται υπό την ενεργειακή ηγεμονία της Κίνας. 
Οι Κινέζοι έχουν φύγει πολύ μπροστά σε ζητήματα 
πράσινης μετάβασης. Είναι παγκόσμιοι πρωταθλη-
τές στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, μπατα-
ριών, στην εξόρυξη λιθίου και άλλων στρατηγικής 
σημασίας ορυκτών και κυρίως στην επεξεργασία 
τους. Είναι πρώτοι και στον ρυθμό ανάπτυξης των α-
νανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Αν οι Ευρωπαίοι θέλουν να προχωρήσουν γρή-
γορα στην αναγκαία μετάβαση ενισχύοντας τη δι-
εθνή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας τους και 
διεκδικώντας στρατηγική αυτονομία στον ενερ-
γειακό τομέα, πρέπει να αλλάξουν μέθοδο και 
στόχους. Από την άποψη αυτή, ο εκβιασμός που 
ασκεί ο Πούτιν προσφέρει ένα σημαντικό πρό-
σθετο κίνητρο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναγκασμένη να ισορροπεί 
μεταξύ αντίθετων απόψεων των 
κυβερνήσεων της Ε.Ε. 
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Τ
η βεβαιότητά του ότι 
το έργο του μετρό 
της Θεσσαλονίκης θα 
παραδοθεί μέχρι το 
τέλος του 2023 είχε 
εκφράσει ο υπουργός 

Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Κα-
ραμανλής, όταν στις 8 Σεπτεμβρίου, στο 
πλαίσιο των εγκαινίων της φετινής ΔΕΘ, 
ξεναγήθηκε στο Κέντρο Ελέγχου και Λει-
τουργίας του έργου, που βρίσκεται στην 
Πυλαία.
Απαντώντας τότε δύο βουλευτές του ΣΥ-

ΡΙΖΑ, ο τομεάρχης Υποδομών και Μετα-
φορών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, και ο 
αναπληρωτής του, Χρήστος Γιαννούλης, έ-
λεγαν ότι «το μετρό θα έπρεπε να λειτουρ-
γεί ήδη από τις αρχές του 2021».
Οι δύο βουλευτές καταλόγιζαν την ευθύνη 

για τον εκτροχιασμό του χρονοδιαγράμ-
ματός του στις επιλογές της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη, ξεχνώντας ότι η δική τους 
κυβέρνηση είχε «εγκαινιάσει» το μέτρο 
το 2019, προσφέροντας μια φωτογραφία 
που ακολουθεί έκτοτε το έργο των κυβερ-

νήσεων ΣΥΡΙΖΑ.
Το μετρό, το βαγόνι του οποίου έμενε α-
κίνητο και τα εκδοτήρια ήταν σε μουσα-
μάδες ως ντεκόρ στην απεικόνιση του κ. 
Τσίπρα εν μέσω της υφυπουργού Μακε-
δονίας-Θράκης Κατερίνας Νοτοπούλου 
και των προέδρων του ΟΑΣΘ και του Ατ-
τικό Μετρό.
Όμως, περίπου έναν μήνα αργότερα, στις 
10 Οκτωβρίου, όταν εγκαινίαζε τους πρώ-
τους σταθμούς του μετρό του Πειραιά, ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ε-
πεξέτεινε τον χρόνο παράδοσης:

Η κυβέρνηση επιμένει ότι το μετρό θα 
παραδοθεί τέλος του 2023, στο 2025 το 
βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΜΕΤΡΌ ΘΕΣΣΑΛΌΝΊΚΗΣ:  

ΌΤΑΝ Ό ΥΠΌΥΡΓΌΣ ΔΊΌΡΘΩΣΕ 
ΤΌΝ ΠΡΩΘΥΠΌΥΡΓΌ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Η Μενδώνη υιοθετεί το λεξιλόγιο των 
αντιπάλων της για τις αρχαιότητες στο 
μετρό της Θεσσαλονίκης
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«Σε 15, 16 μήνες από τώρα, στο τέλος του 
2023, το αργότερο στις αρχές του 2024, 
θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε 
το μετρό της Θεσσαλονίκης με πλήρη λει-
τουργία».
Το ίδιο βράδυ, όμως, ο υπουργός Υποδο-
μών σε τηλεοπτική του συνέντευξη, σε μια 
πρωτοφανή για την κυβέρνηση Μητσοτάκη 
διαδικασία, διόρθωσε τον πρωθυπουργό ε-
παναφέροντας τη δέσμευση για την παρά-
δοση του μετρό στο τέλος του 2023.
«Ο σταθμός Βενιζέλου και ο σταθμός της 
Αγίας Σοφίας, μαζί με τη βοήθεια των ε-
ξαιρετικών επιστημόνων από το υπουρ-
γείο Πολιτισμού, θα γίνουν στο τέλος του 
2023», είπε ο κ. Καραμανλής λίγες ώρες 
αργότερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη 
στην ΕΡΤ1.
Οι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασαν το 
μετρό του Πειραιά με τον γνωστό ισοπεδω-
τικό τρόπο του κόμματος, αλλά απέφυγαν 
αναφορές στο μετρό της Θεσσαλονίκης.
Απάντησε όμως, με τη γνωστή οξύτητα που 
διακρίνει τον λόγο του, ο Σύλλογος Ελλή-
νων Αρχαιολόγων, ο οποίος κατηγόρησε 
τον πρωθυπουργό ότι «καθυστερεί κατά 3 
χρόνια το σύνολο του έργου του μετρό», 
ενώ η πρόεδρος του ΣΕΑ ανέφερε σε α-
νάρτησή της ότι οι αρχαιότητες καταστρέ-
φονται, η Θεσσαλονίκη δεν θα έχει μετρό, 
ούτε τους 12 σταθμούς, ούτε την Καλαμα-
ριά, μέχρι το 2025.
Ο Σύλλογος Αρχαιολόγων αποφεύγει 
κάθε αναφορά στα «εγκαίνια» που έκανε ο 
κ. Τσίπρας το 2019 αλλά και στις προσφυ-
γές που έκανε ο ίδιος ο σύλλογος στα δι-
καστήρια κατά των αποφάσεων, ζητώντας 
προσωρινές διαταγές για τη διακοπή των 
εργασιών.
Επίσης, επικαλούνται τη διεθνή επιστημο-
νική κοινότητα και μια δημοσκόπηση του 
καλοκαιριού του 2021, η οποία έδειξε ότι 
το 56% των Θεσσαλονικέων είναι κατά της 
απόσπασης των αρχαιοτήτων, αποσιωπώ-
ντας ότι τα δικαστήρια απέρριψαν όλες τις 
προσφυγές και ότι όλες οι δημοσκοπήσεις 
που ακολούθησαν έδωσαν αντεστραμμένη 
εικόνα των προτιμήσεων των κατοίκων της 
Θεσσαλονίκης.
Όμως, ο πολιτικός καβγάς προηγείται ουσι-
αστικά άνευ αντικειμένου. Διότι, στη συνέ-
ντευξη Τύπου που έδωσε η υπουργός Πο-
λιτισμού, Λίνα Μενδώνη, χρησιμοποίησε 
για τις αρχαιότητες του σταθμού Βενιζέλου 
τον ίδιο όρο που είχαν χρησιμοποιήσει οι 
πολέμιοι της απόσπασης και επανατοπο-
θέτησης, κάνοντας λόγο για «Πομπηία της 
Θεσσαλονίκης».
«Δεν έχουμε πουθενά άλλον τέτοιον αντί-
στοιχο αρχαιολογικό χώρο», είπε η κυρία 
Μενδώνη, η οποία προσέθεσε ότι τα ευ-
ρήματα κάνουν τους αρχαιολόγους να «μι-
λούν για οικοδομήματα αντίστοιχα των αυ-

τοκρατορικών της Κωνσταντινούπολης».
Δεν διευκρίνισε αν σε αυτούς τους αρχαι-
ολόγους συμπεριλαμβάνεται και το συνδι-
καλιστικό-επιστημονικό όργανο των εργα-
ζομένων στο υπουργείο, του οποίου προΐ-
σταται.
Όμως, το πιο εντυπωσιακό από όλα στη 
συνέντευξη της κυρίας Μενδώνη ήταν η 
κρίση της για τις αντιδράσεις, τις οποίες δι-
καίωσε:
«Ήταν λογική η αντίδραση του Συλλόγου 
Αρχαιολόγων, της Κίνησης Πολιτών για 
την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς και της Ελληνικής Εταιρείας Πε-
ριβάλλοντος και Πολιτισμού στον κίνδυνο 
που υπήρχε στο να αποσπασθούν και να 
μεταφερθούν οι αρχαιότητες ώστε να λει-
τουργήσει ο σταθμός και η επιφύλαξη τους 
ότι ενδεχόμενη μετακίνησή τους θα προ-
καλέσει ανυπολόγιστες φθορές», είπε η 
υπουργός, αφήνοντας ένα τεράστιο ερω-
τηματικό: Γιατί από τη στιγμή που η ανη-
συχία ήταν εύλογη, δεν αναζητήθηκε μια 
κοινή λύση που να απολαμβάνει της εμπι-
στοσύνης και των δύο πλευρών αλλά επε-
λέγη η πολιτική σύγκρουση;

Το χρονοδιάγραμμα
Η κυρία Μενδώνη παρουσίασε και το χρο-
νοδιάγραμμα των επόμενων φάσεων σε 
ό,τι αφορά το μετρό της Θεσσαλονίκης:
Τον Νοέμβριο θα εισαχθεί στο Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο η μελέτη για 
την επανατοποθέτηση των ευρημάτων 
που είχαν αποσπασθεί από τον Σταθμό της 

Αγίας Σοφίας. Είναι το βασικό επικοινωνι-
ακό επιχείρημα της κυβέρνησης, καθώς α-
νοίγει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά με τα 
οποία ο ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίστηκε τις αρχαι-
ότητες που ανήκουν στο ίδιο σύνολο και α-
πέχουν ελάχιστες εκατοντάδες μέτρων. Α-
πόσπαση χωρίς μελέτη με καταστροφές 
στην Αγίας Σοφίας, πολιτικό επεισόδιο στη 
Βενιζέλου.
Η υλοποίηση της επαναφοράς των αρχαιο-
τήτων στον Σταθμό Βενιζέλου θα ξεκινήσει 
εντός του α’ τριμήνου 2023.
Τα δοκιμαστικά δρομολόγια σε όλο το 
μήκος της διαδρομής θα ξεκινήσουν τον Α-
πρίλιο του 2023, δηλαδή εννέα μήνες πριν 
από τη λειτουργία, αν και, σύμφωνα με πο-
λιτικούς παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ, θα χρει-
αστούν 18 μήνες. Πρόκειται για τους ίδιους 
παράγοντες που ισχυρίζονται ότι το μετρό 
θα λειτουργούσε το 2019 ενώ δεν είχε γίνει 
ούτε ένα δοκιμαστικό δρομολόγιο και δεν 
υπήρχαν καν συρμοί.
Το Αττικό Μετρό θα παραχωρήσει στο υ-
πουργείο Πολιτισμού ειδικούς χώρους στο 
crossover που θα βρίσκεται μπροστά από 
τους χώρους της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, 
μεταξύ των σταθμών «Σιντριβάνι» και 
«Πανεπιστήμιο», όπου θα διαμορφωθούν 
πρωτότυπα μουσεία.
Παρόμοιο μουσείο θα διαμορφωθεί στο 
κτίριο Α3 του πρώην στρατοπέδου Παύ-
λου Μελά, όπου θα εκτεθούν το 77 μέτρων 
τμήμα της Decumanus Maximus και οι 
αρχαιότητες που αποσπάσθηκαν από την 
«Αγία Σοφία». Η αρχαιολογική μελέτη 

έχει ήδη εγκριθεί από το ΚΑΣ και η κατα-
σκευή του μουσείου αναμένεται να περα-
τωθεί από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Μετά την 
ολοκλήρωση των μελετών και την παρά-
δοση του κελύφους του μεγάλου κτιρίου, 
θα απαιτηθούν περί τα 6 χρόνια για την α-
ποπεράτωσή του.

Μια εσωκομματική διαφοροποίηση
Για την κυβέρνηση, όπως είπε ο κ. Καρα-
μανλής, με όλα αυτά καθίσταται προφανής 
η «τεράστια διαφορά στην πολιτική κουλ-
τούρα της Νέας Δημοκρατίας του Κυριά-
κου Μητσοτάκη και στην πολιτική κουλ-
τούρα του ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα».
Το μείζον πολιτικό επιχείρημα που προ-
κύπτει είναι ότι αυτό που έγινε από την κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη 
«ήταν ένα μνημείο πολιτικής εξαπάτησης, 
να εγκαινιάζουν έργα ανολοκλήρωτα, να 
ταυτίζουν τις εξαγγελίες με εγκαίνια και 
φιέστες».
Ξαφνικά, όμως, για τον κ. Καραμανλή προ-
έκυψε ένα πολιτικό πρόβλημα το οποίο εν 
όψει των επικείμενων εκλογών αποκτά και 
εσωκομματικές διαστάσεις, καθώς η διοί-
κηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
της πόλης, η οποία έχει μια σαφώς προσα-
νατολισμένη στη ΝΔ διοίκηση, εξέφρασε 
δημόσια και σε οξείς τόνους τη δυσαρέ-
σκειά της για τις καθυστερήσεις στο μετρό, 
αμφισβητώντας τις διαβεβαιώσεις του.
«Δικαιούμαστε μετά τις αλλεπάλληλες δια-
ψεύσεις στην ημερομηνία λειτουργίας του 
μετρό Θεσσαλονίκης να είμαστε επιφυλα-
κτικοί και για την εξαγγελία της σημερινής 
κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών, πως το έργο 
θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε λειτουργία 
έως τον Δεκέμβριο του 2023», ανέφερε σε 
ανακοίνωσή του το ΕΕΘ, αν και κανείς δεν 
είχε αναφερθεί σε ημερομηνία.
Απλώς κάποιοι θυμήθηκαν ότι παρόμοια 
ήταν η ανακοίνωση του ΕΕΘ στις 18 Δε-
κεμβρίου 2014, ενώ ήταν βέβαιη η αδυνα-
μία Σαμαρά να εκλέξει Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας: «Η διοίκηση του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης παρακο-
λουθεί άφωνη αυτό το ρεσιτάλ σπατάλης 
και ανευθυνότητας, που είναι πιθανό να ε-
νταθεί λόγω των πολιτικών εξελίξεων και 
δηλώνει ότι δεν θα μείνει άπραγη», ανέ-
φερε η ανακοίνωση μόλις 40 μέρες πριν 
την προσφυγή στις κάλπες, που ανέδειξαν 
την κυβέρνηση Τσίπρα.
Τώρα που η ανακοίνωση του 2014 δικαι-
ώθηκε ιστορικά, η διοίκηση του ΕΕΘ δεί-
χνει να μην ανέχεται καθυστερήσεις 1-2 
μηνών για τα εγκαίνια και την έναρξη λει-
τουργίας.
«Μέχρι εκείνη τη στιγμή μετράμε πλη-
γές», δήλωσε ο πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου, Μιχάλης Ζορπίδης.





Α
πό τον Νοέμβριο, η κυβέρνηση ανα-
μένεται να «επιστρατεύει» το «κα-
λάθι του νοιaκοκυριού» σε μια προ-
σπάθεια να περιοριστούν οι αντι-
δράσεις για την ακρίβεια. Μάλιστα, 
πρόκειται για ένα μέτρο που θα είναι 

στη διάθεση των νοικοκυριών έως την άνοιξη, κάτι που 
δεν θεωρείται τυχαίο, καθώς τότε λήγει η τετραετία 
της κυβέρνησης και, αν ισχύουν οι υποσχέσεις για ε-
ξάντληση της θητείας, το «καλάθι του νοικοκυριού» θα 
καλύψει όλη την προεκλογική περίοδο.
Η λίστα παραμένει υπό διαμόρφωση, ενώ φαίνεται ότι 
κάποια από τα προϊόντα που «μπήκαν» αρχικά δεν θα 
παραμείνουν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιο-
γραφικές πληροφορίες, στο «καλάθι του νοικοκυριού» 
προστίθενται πλέον τα όσπρια και το αλεύρι, ενός 
εκτός της λίστας μένουν τα αναψυκτικά και τα νερά. 
Ειδικότερα, πρόκειται για το αλεύρι για όλες τις χρή-
σεις, που είναι και η βασική κατηγορία που χρησιμο-
ποιούν οι καταναλωτές, ενώ όσον αφορά τα όσπρια, τα 
σούπερ μάρκετ μπορούν να επιλέξουν μία κατηγορία 
οσπρίων ή και περισσότερες προκειμένου να τις προ-
σθέσουν στο καλάθι. 
Από το αρμόδιο υπουργείο εκτιμούσαν ότι σε κάποιες 
κατηγορίες, με μία ενδεχόμενη «διασπορά» σε πολ-
λούς κωδικούς προϊόντων, το καλάθι θα «έχανε» σε α-
ποτελεσματικότητα. Έτσι, για παράδειγμα, στα ζυμα-
ρικά μπήκε μόνο η κατηγορία Νο 6 ως εκείνη με τη 
μεγαλύτερη κατανάλωση, στο ρύζι ο τύπος «Καρολίνα 
μακρύκοκκο» ενώ στον καφέ επελέγησαν μόνο οι ελ-
ληνικός, στιγμιαίος και γαλλικός και όχι ο εσπρέσο, ως 
βασικά προϊόντα του καφέ.

Στα λαχανικά επιλέχθηκαν μόνο τα κατεψυγμένα και 
στο κρέας, το κοτόπουλο και το χοιρινό μόνο τα συ-
σκευασμένα, καθώς ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι οι 
καταναλωτές μπορούν να τα προμηθευτούν νωπά σε α-
νταγωνιστικές τιμές και από τις λαϊκές αγορές και τα 
κρεοπωλεία αντίστοιχα. 

Η λίστα 
Πιο αναλυτικά, στη λίστα θα περιλαμβάνονται τα εξής 
προϊόντα:
• Ρύζι (Ρύζι τύπου «Καρολίνα» μακρύκοκκο)
• Ψωμί (Ψωμί για τοστ, ψωμί φραντζόλα και φρυγα-
νιές)
• Ζυμαρικά (Μακαρόνια Νο 6)
• Χοιρινό (Συσκευασμένα)
• Πουλερικά (Συσκευασμένα)
• Αλλαντικά (Γαλοπούλα ή/και πάριζα)
• Ψάρια κατεψυγμένα (Ένα τουλάχιστον προϊόν)
• Γάλα νωπό πλήρες (Γάλα φρέσκο πλήρες)

Βαριά πρόστιμα θα επιβάλλονται σε 
όσα σούπερ μάρκετ δεν εφαρμόζουν 
το μέτρο 

• Γάλα νωπό με μειωμένα λιπαρά (Γάλα φρέσκο χα-
μηλά λιπαρά <2%)
• Γάλα διατηρημένο (Γάλα εβαπορέ)
• Γιαούρτι (Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις 
και γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις)
• Τυριά (Φέτα, γκούντα, τυρί με Χαμηλά Λιπαρά)
• Άλλα είδη διατροφής (Χυμός τομάτας διατηρημένος)
• Αυγά (Κλωβοστοιχίας και αχυρώνα)
• Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη
• Ελαιόλαδο (Παρθένο ελαιόλαδο)
• Άλλα βρώσιμα έλαια (Ηλιέλαιο)
• Λαχανικά κατεψυγμένα (Τουλάχιστον ένα, από αρα-
κάς, μπάμιες, φασολάκια κατεψυγμένα)
• Ζάχαρη (Λευκή ζάχαρη)
• Παιδικές τροφές (Φόρμουλα μωρών και γάλα βρεφι-
κής ηλικίας)
• Καφές (Ελληνικός καφές, στιγμιαίος καφές και γαλ-
λικός καφές)
• Είδη καθαρισμού και συντήρησης [Απολυμαντικά 
χεριών και αντισηπτικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου 
(υγρά και σε σκόνη - όχι ταμπλέτες), απορρυπαντικά 
για σφουγγάρισμα και καθαρισμό επιφανειών - χλω-
ρίνες, απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι και 
χαρτί κουζίνας]
• Είδη προσωπικής υγιεινής (Οδοντόκρεμες, χαρτί υ-
γείας, σερβιέτες, ταμπόν, σαμπουάν, σαπούνια σε στε-
ρεή κατάσταση και πάνες ακράτειας)
• Είδη για μωρά [Πάνες για μωρά, είδη ατομικής υγιει-
νής για μωρά (μωρομάντηλα) και είδη ατομικής υγιει-
νής για μωρά (σαμπουάν)]
• Τροφές για κατοικίδια ζώα
• Όσπρια
• Αλεύρι
Την τελική επιλογή των προϊόντων που θα γεμίσουν 
το «καλάθι» θα την κάνουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. 
Κάθε αλυσίδα ξεχωριστά μπορεί να επιλέξει εάν θα 
συμπεριλάβει επώνυμα ή ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα 
στις κατηγορίες που έχουν οριστεί καθώς και ποια θα 
είναι αυτά.

Η τιμή
Η τιμή αναφοράς για τα προϊόντα που θα περιλαμβά-
νονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» θα είναι αυτή 
που είχαν στις 5 Οκτωβρίου, δηλαδή πριν από την ανα-
κοίνωση του μέτρου από το υπουργείο Ανάπτυξης, ε-
πομένως δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα να «φουσκώ-
σει» κάποια αλυσίδα την τιμή.
Την ίδια ώρα, οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν και 
να συγκρίνουν τα προϊόντα που θα βάζει στο «καλάθι» 
κάθε αλυσίδα μέσα από την πλατφόρμα e-katanalotis. 
Παράλληλα, τα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωμένα να 
τοποθετήσουν ειδική σήμανση στα προϊόντα που συ-
μπεριλαμβάνονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», ενώ 
πρέπει να υπάρχουν ενημερωτικά φυλλάδια αλλά και 
αναλυτική λίστα με όλα τα προϊόντα που βρίσκονται σε 
αυτό στις εισόδους των καταστημάτων.
Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι με τη σχετική διά-
ταξη που αναμένεται να ενσωματωθεί ως τροπολογία 
σε κάποιο από τα νομοσχέδια που θα περάσουν από 
τη Βουλή τις επόμενες ημέρες, προβλέπονται βαριά 
πρόστιμα σε όσα σούπερ μάρκετ δεν εφαρμόσουν το 
μέτρο. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 5.000 ευρώ 
για κάθε μέρα που θα παραβαίνουν το μέτρο οι αλυσί-
δες των καταστημάτων. 

ΟΙ ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΟ «ΚΑΛΑΘΙ  
ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ»

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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T
ο πρώτο σοβαρό 
crash test για την υ-
πουργό Παιδείας 
σε ό,τι αφορά την ε-
φαρμογή του νό-
μου-πλασίου, που 

πέρασε από τη Βουλή, για τη διοίκηση 
των πανεπιστημίων, αναμένεται μεθαύ-
ριο Δευτέρα, που τα μέλη ΔΕΠ του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων θα εκλέξουν τα 
έξι εσωτερικά μέλη του νέου Συμβου-
λίου Διοίκησης.
Μέχρι τώρα, η υπουργός Παιδείας, η 
οποία όταν τον Αύγουστο παρουσίασε 
την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την 
εφαρμογή του νέου νόμου δήλωνε «ξε-

κινάμε δυναμικά την υλοποίηση του νό-
μου-πλαισίου για τα ΑΕΙ», δείχνει να 
είναι ικανοποιημένη.
Στις τρεις εκλογές Συμβουλίων Διοίκη-
σης που έγιναν στο Ελληνικό Μεσογει-
ακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), και στα 
Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Μα-

κεδονίας με ψηφιακή ψηφοφορία, η 
συμμετοχή ήταν πάρα πολύ υψηλή. Στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεν συμμε-
τείχε μόνο ένας από τα 202 μέλη ΔΕΠ, 
στο Πελοποννήσου η συμμετοχή ήταν 
καθολική, ενώ στο ΕΛΜΕΠΑ δεν ψήφι-
σαν μόνο 3 από τα 168 μέλη ΔΕΠ. Κι όλα 

αυτά ενώ στις 13 Οκτωβρίου ο ΣΥΡΙΖΑ, 
σε επίσημη ανακοίνωσή του, αποδεχό-
μενος σχετικό αίτημα της ΟΛΜΕ, της ο-
μοσπονδίας των καθηγητών της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, κατηγορούσε 
την κυβέρνηση ότι «επιχειρεί αυταρ-
χικά και αντιδημοκρατικά να επιβάλει 
αποκλειστικά την ψηφιακή διαδικασία».
«Τα μέλη ΔΕΠ έχουν στενή σχέση ε-
ξάρτησης με τις ηγεσίες εντός των πανε-
πιστημίων και η συμμετοχή είναι πάντα 
υψηλή για αυτόν τον λόγο», έλεγε γνω-
στός καθηγητής που διδάσκει σε πανε-
πιστήμιο όπου έγινε εκλογή.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πανεπιστη-
μιακού που γνωρίζει από εκλογικές δι-

Καθολική η συμμετοχή των 
πανεπιστημιακών στην εκλογή των 
Συμβουλίων Διοίκησης στα τρία πρώτα 
πανεπιστήμια

Η ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΠΕΡΝΑΕΙ «ΑΝΑΙΜΑΚΤΑ»  
ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Χωρίς αντιδράσεις ο περιορισμός 
των συνδικαλιστικών αδειών στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση
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αδικασίες, «το σώμα των πανεπιστημι-
ακών είναι ένα εξαιρετικά πελατειακό 
σώμα και συνεπώς οι εκλογές κρίνονται 
στη βάση της απόλυτης ιδιοτέλειας».

Ο επόμενος γύρος
Έχουμε μια εικόνα ότι οι νέοι κανόνες στη 
διοίκηση περνάνε αλλά θα πρέπει να πε-
ριμένουμε την ολοκλήρωση των διαδικα-
σιών στα πανεπιστήμια, στα οποία τα μέλη 
ΔΕΠ συλλογικά δεν είναι φιλικά στην κυ-
βέρνηση, έλεγε κορυφαίος πανεπιστημια-
κός, ο οποίος είπε ότι περίμενε να δει τη 
διαδικασία εκλογής στα Γιάννενα, όπου ο 
πρύτανης Τριαντάφυλλος Αλμπάνης είναι 
εκ των πλέον γνωστών συνομιλητών του 
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο της α-
νώτατης εκπαίδευσης.
Πρώην υποψήφιος βουλευτής στη Β’ Θεσ-
σαλονίκης το 2015, ο κ. Αλμπάνης έχει 
κύρος στους πανεπιστημιακούς του κόμ-
ματος και τον τελευταίο καιρό ακούγεται 
ως πιθανός υποψήφιος περιφερειάρχης 
Ηπείρου.
Όμως, ο κ. Αλμπάνης εγγυήθηκε τις δια-
δικασίες και τα πρωτόκολλα του νέου συ-
στήματος.
Υπάρχει η εκδοχή ότι αυτό επέβαλλε ο θε-
σμικός του ρόλος, αλλά κανένας δεν του α-
παγόρευε να εκφράσει τη διαφωνία του, 
έλεγε πανεπιστημιακός δάσκαλος, διευ-
κρινίζοντας ότι το θέμα δεν είναι θεσμικό 
αλλά πολιτικό και υπενθυμίζοντας ότι ο κ. 
Αλμπάνης, συγκρουόμενος με τις πολιτι-
κές επιλογές της ηγεσίας του υπουργείου 
Παιδείας, είχε επιλέξει να μην καλέσει 
την αστυνομία όταν ομάδες αντιεξουσια-
στών είχαν κάνει κατάληψη στην πρυτα-
νεία σε συμπαράσταση στον απεργό πεί-
νας Δημήτρη Κουφοντίνα.
Στο ίδιο κλίμα, στο ΕΛΜΕΠΑ, ο φιλι-
κός στον ΣΥΡΙΖΑ απερχόμενος πρύτα-
νης διεκδικεί την επανεκλογή του στην 
ίδια θέση, συμμετέχοντας στη διαδικα-
σία του Συμβουλίου Διοίκησης, όπου ε-
ξελέγη πρώτος, όπως και ο απερχόμενος 
πρύτανης του πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου, το οποίο ανακάλεσε την επιτιμοποί-
ηση του Βλαντιμίρ Πούτιν, την οποία είχε 
κάνει το 2018.
Την ίδια στιγμή, συνδικαλιστές πανεπι-
στημιακοί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έ-
παιρναν μια σαφή θέση κατά της συμμετο-
χής στις διαδικασίες του νόμου.
«Δεν νομιμοποιούμε τις νέες ρυθμίσεις με 
τη συμμετοχή μας στις εκλογές, είτε ως υ-
ποψήφιοι/ες είτε ως ψηφοφόροι», ανέ-
φερε σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος των 
Διδασκόντων, ο οποίος δήλωνε ότι «θα συ-
νεχίσουμε τον αγώνα μας με τις δυνάμεις 
που διαθέτουμε σε συντονισμό με τους 
Συλλόγους Διοικητικών, ΕΔΙΠ του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου, με Συλλόγους μελών 

ΔΕΠ άλλων πανεπιστημίων, με φοιτητι-
κούς συλλόγους, για να απορρίψουμε με 
μαζικούς και αγωνιστικούς όρους τον νόμο 
Κεραμέως στο σύνολό του, για τη μη εφαρ-
μογή και την κατάργησή του».
Η οριοθέτηση των αντιτιθέμενων στην ε-
φαρμογή του νόμου δεν προδιαθέτει με-
γάλη αντίδραση στην υλοποίησή του.
Αρχής γενομένης από το Πανεπιστήμιο Ι-
ωαννίνων, μέχρι το τέλος του χρόνου θα 
γίνουν οι εκλογές στα υπόλοιπα επτά πα-
νεπιστήμια, στα οποία η θητεία των πρυτα-
νικών αρχών έχει λήξει στις 31 Αυγούστου 
και συγκεκριμένα στο Γεωπονικό, Πει-
ραιώς, Δημοκρίτειο, Αιγαίου, Θεσσαλίας 
και στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Η αντίδραση
Οι διδάσκοντες στο Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου προτείνουν ενδεικτικά ως τρόπους 
αντίδρασης στην τρέχουσα φάση της εκλο-
γής των εσωτερικών μελών των ΣΔ:
Τη μαζική αποχή από τις εκλογικές διαδι-
κασίες.
Την άρνηση συμμετοχής στις υποψηφιό-
τητες.
Την αποδυνάμωση της διαδικασίας σε πε-
ρίπτωση που προστρέξουν κάποιοι «πρό-
θυμοι» να πάρουν μέρος στις εκλογές.
Τον στιγματισμό των επίορκων.
Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδηλωθεί πα-
ρόμοιο κίνημα σε κανένα πανεπιστήμιο, 
αλλά πανεπιστημιακοί επισημαίνουν ότι 
δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πώς θα 
λειτουργήσει το εκλογικό σύστημα.
«Το εκλογικό σύστημα που θα εφαρμο-

στεί μέσω της ταξινομικής ψήφου είναι 
σύστημα που δεν επιτρέπει την αλλαγή 
συσχετισμών στο εσωτερικό του Συμβου-
λίου», υποστηρίζουν οι πανεπιστημιακοί 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ πιο με-
τριοπαθής καθηγητής, που συμμετείχε ε-
νεργά στις διαδικασίες στο πανεπιστήμιο 
όπου διδάσκει, χαρακτηρίζει «πολύ ιδιαί-
τερο το εκλογικό σύστημα που επέβαλε ο 
νέος νόμος» και επισημαίνει ότι «οδηγεί 
κάλλιστα τον πρώτο εκλεγέντα να μην έχει 
τη δυνατότητα να γίνει πρύτανης, γιατί δεν 
ελέγχει τη σύνθεση του Συμβουλίου».

Άνοιγμα ΣΥΡΙΖΑ 
στα Συμβούλια Διοίκησης
Την ίδια στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ αποδοκι-
μάζει το νέο πλαίσιο διοίκησης των ΑΕΙ, 
βουλευτές του κόμματος, με ερώτησή τους 
στη Βουλή, ζητούν από την υπουργό Παι-
δείας να ανακαλέσει την απόφασή της για 
μείωση των ωρών που προβλέπονται για 
τα αιρετά όργανα διοίκησης, κοσμήτορες, 
προέδρους, διευθυντές για την άσκηση 
των καθηκόντων τους.
«Καταργήθηκε, μεταξύ άλλων, η παροχή 
αυτή της ελάφρυνσης του έργου των κο-
σμητόρων, των προέδρων Τμημάτων και 
των διευθυντών Τομέων που εμπλέκο-
νται στη διοίκηση των Ιδρυμάτων τους», 
αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι 
οποίοι υποστηρίζουν ότι η ρύθμιση «συ-
νιστά, σε τελευταία ανάλυση, μια επιχεί-
ρηση έμμεσης επιθετικής ενέργειας κατά 
του αυτοδιοίκητου των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων, με την υποβάθμιση 

των διοικητικών και των ακαδημαϊκών λει-
τουργιών τους».
Πρόκειται, όμως, για το ίδιο αυτοδιοίκητο 
για το οποίο, όταν κατατέθηκε το σχέ-
διο νόμου στη Βουλή τον Ιούλιο 2022, η 
«Αυγή» έγραφε ότι «ο νόμος καταστρατη-
γεί το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ συστήνοντας 
τα Συμβούλια Διοίκησης που θα έχουν 
τον απόλυτο έλεγχο, ευνουχίζοντας τη 
Σύγκλητο, που θα περιορίζεται σε ερευ-
νητικές και εκπαιδευτικές αρμοδιότητες, 
πάντα με την έγκριση του ΣΔ».
Όμως, στην ερώτηση, οι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνουν ότι εξακολουθεί 
να απειλείται, άρα υφίσταται, και προειδο-
ποιούν ότι «τα μέλη ΔΕΠ θα γίνονται ολο-
ένα και πιο απρόθυμα να αναλάβουν την 
ευθύνη των αντίστοιχων διοικητικών θέ-
σεων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των 
θέσεων αυτών από άποψη αρμοδιοτήτων 
και κύρους».
Η σύγκρουση για θέματα που αφορούν 
κανόνες και ωράριο εργασίας δεν σταμά-
τησε στην ανώτατη εκπαίδευση αλλά επε-
κτάθηκε και στις άλλες βαθμίδες, καθώς η 
υπουργός Παιδείας αμφισβήτησε έμπρα-
κτα και αρνήθηκε να υπογράψει τις συν-
δικαλιστικές άδειες που υπερέβαιναν τις 
προβλέψεις του Ν. 1264 του 1982.
Έκτοτε, τα μέλη των διοικητικών συμβου-
λίων των δύο συνδικαλιστικών φορέων 
των εκπαιδευτικών, ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, απο-
λάμβαναν πλήρους απαλλαγής με αποδο-
χές από τα διδακτικά καθήκοντά τους.
Με την εφαρμογή της πρόβλεψης του 
νόμου από τα δύο ΔΣ της ΟΛΜΕ και της 
ΔΟΕ, πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά 
καθήκοντα έχουν μόνο ο πρόεδρος και ο 
γενικός γραμματέας, 15 ημέρες άδεια ανά 
μήνα ο αντιπρόεδρος και ο ταμίας, και 9 η-
μέρες ανά μήνα τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ. 
Ανάλογες ήταν οι περικοπές και στα παρα-
κάτω συνδικάτα μέλη των ομοσπονδιών.
Μετά τις δικαστικές αποφάσεις που απα-
γόρευσαν απεργίες που είχαν εξαγγείλει, 
η υπουργός Παιδείας κέρδισε και αυτό τον 
γύρο της αντιπαράθεσης με τους συνδικα-
λιστές των εκπαιδευτικών, καθώς δεν ση-
μειώθηκαν αντιδράσεις.
Η ΟΛΜΕ της μέσης εκπαίδευσης το δέ-
χτηκε αδιαμαρτύρητα ενώ η ΔΟΕ των δα-
σκάλων περιορίστηκε στο να απευθυνθεί 
στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), 
γνωστοποιώντας την υπόθεση. Στην προ-
σφυγή της ανέφερε ότι η υπουργός Παι-
δείας αποφάσισε να προκρίνει το ένα 
άρθρο του νόμου έναντι του άλλου, περι-
ορίζοντας σε κάποια μέλη το εύρος απαλ-
λαγής που απολάμβαναν τα προηγούμενα 
χρόνια από τις συνδικαλιστικές τους ά-
δειες.
Από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρξε αντί-
δραση.



Σ
ε παράταση της προ-
θεσμίας περιόδου α-
γορών με χρήση κου-
πονιών νέων μη ενερ-
γοβόρων ηλεκτρικών 
συσκευών, μέσω του 

Προγράμματος «Ανακυκλώνω - Αλλάζω 
Συσκευή», προχώρησε το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συγκε-
κριμένα, η νέα καταληκτική ημερομη-
νία αγορών είναι η 1η Νοεμβρίου 2022, 
ενώ η αρχική καταληκτική ημερομηνία 
ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου 2022.
Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται 
η αποστολή μηνυμάτων στους 200.000 
νέους δικαιούχους του προγράμματος, 
οι οποίοι έλαβαν στο κινητό τους τον 
κωδικό του voucher με το οποίο θα 
μπορούν να συμμετάσχουν στο πρό-
γραμμα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει 
γνωστά, οι νέοι δικαιούχοι δεν θα 
χρειαστεί να δηλώσουν συμμετοχή 
στο πρόγραμμα, καθώς η διαλογή θα 
γίνει από τις αιτήσεις που υποβλήθη-
καν για ένταξη στην πρώτη φάση του 
προγράμματος, ενώ θα έχουν στη διά-
θεσή τους τρεις μήνες από την παρα-
λαβή των επιταγών για την αξιοποίηση 
των επιταγών.
Υπενθυμίζεται ότι για τη σειρά κατάτα-
ξης των αιτήσεων χρησιμοποιήθηκαν 
κοινωνικά κριτήρια, με ειδική μέριμνα 
για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις οικογέ-
νειες με μέλος με αναπηρία και τις πο-
λύτεκνες οικογένειες.

Τα SOS
Ωστόσο, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να 
δείξουν προσοχή με τον αριθμό που 
έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα γιατί 
κινδυνεύει να ακυρωθεί η αίτησή τους. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
του προγράμματος, κάθε ωφελούμενος 
θα πρέπει να χρησιμοποιεί έναν μονα-
δικό και επιβεβαιωμένο (μέσω της ηλε-
κτρονικής του αίτησης) αριθμό κινητού.
Το κινητό χρησιμοποιείται ως μέσο η-
λεκτρονικής ταυτοποίησης του ωφελού-
μενου (φυσικού προσώπου-κατόχου 
του κινητού) κατά τη διαδικασία αγοράς 
και συγκεκριμένα για την αποστολή κω-
δικού μίας χρήσης μέσω του οποίου δί-
δεται η συναίνεση δέσμευσης επιταγής 
από συγκεκριμένο έμπορο.
Για τον λόγο αυτόν, σύμφωνα με τους 
κανόνες του Προγράμματος:
Δεν είναι δυνατή η χρήση του ίδιου α-
ριθμού ταυτόχρονα από δύο διαφορετι-
κούς ωφελούμενους/αιτήσεις.
Η χρήση/πιστοποίηση ενός αριθμού σε 
δεύτερη αίτηση αναιρεί αυτόματα την 
πιστοποίηση του κινητού στην προη-
γούμενη (πρώτη) αίτηση.

Εάν μία εγκεκριμένη αίτηση απωλέσει 
το μέχρι πρότινος επιβεβαιωμένο κι-
νητό, δεν θα έχει τη δυνατότητα λήψης 
κωδικού μίας χρήσης και επιτυχούς ο-
λοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης 
με επιδότηση.
Στην περίπτωση αυτή, ο ωφελούμενος 
θα πρέπει να εισέλθει ξανά στην ηλε-
κτρονική του αίτηση (ακόμα και μετά 
την έγκριση της αίτησης ή/και την έκ-
δοση των επιταγών) και να εισάγει-ε-
πιβεβαιώσει έναν νέο αριθμό κινητού, 
που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από άλλη 
αίτηση στο Πρόγραμμα (μπορεί να το 
γνωρίζει διότι στις περιπτώσεις εισαγω-
γής ήδη υπάρχοντος αριθμού βγαίνει 
σχετικό ενημερωτικό μήνυμα).

Οι σημαντικές ημερομηνίες
Πιο αναλυτικά οι σημαντικές προθε-

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να δείξουν 
προσοχή με τον αριθμό που έχουν 
δηλώσει στην πλατφόρμα, γιατί 
κινδυνεύει να ακυρωθεί η αίτησή τους

σμίες για τους πρώτους δικαιούχους 
είναι:
* Μέχρι την 1η Νοεμβρίου πρέπει να 
έχουν χρησιμοποιηθεί οι επιταγές 
(vouchers) για την αγορά των νέων ηλε-
κτρικών συσκευών.
* Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου πρέπει να 
έχουν παραδοθεί προς ανακύκλωση οι 
παλαιές συσκευές.
* Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου πρέπει να 
έχει γίνει η ακύρωση της συναλλαγής ή 
η αντικατάσταση των συσκευών.

Τα εισοδηματικά κριτήρια
Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι 
καταναλωτές για την αντικατάσταση των 
παλιών, ενεργοβόρων συσκευών τους 
διαμορφώνονται βάσει της εισοδηματι-
κής κατηγορίας, καθώς και βάσει χαρα-
κτηριστικών της συσκευής. Ειδικότερα, 
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στο τελικό ποσό επιδότησης για αντικα-
τάσταση κλιματιστικού, καθοριστικό για 
το ύψος της επιδότησης θα είναι η ψυ-
κτική ισχύς του μηχανήματος. Η τελική 
αξία της κάθε επιταγής εξαρτάται από 
την κατηγορία του ωφελούμενου και 
τα χαρακτηριστικά της αντίστοιχης συ-
σκευής.
Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες εισοδη-
ματικών κριτήριων, με το ποσοστό ενί-
σχυσης να ποικίλλει και με ανώτατη τιμή 
επιδότησης:
1η εισοδηματική κατηγορία: Ωφελού-
μενος με μέσο ετήσιο εισόδημα < 5.000 
ευρώ και επιδότηση έως 50%.
2η εισοδηματική κατηγορία: Ωφελού-
μενος με μέσο ετήσιο εισόδημα 5.000 
ευρώ < 10.000 ευρώ και επιδότηση έως 
45%.
3η εισοδηματική κατηγορία: Ωφελού-
μενος με μέσο ετήσιο εισόδημα 10.000 
ευρώ < 20.000 ευρώ και επιδότηση έως 
35%.
4η εισοδηματική κατηγορία: Ωφε-
λούμενος με μέσο ετήσιο εισόδημα < 
20.000 ευρώ και επιδότηση έως 30%.

Η επιδότηση
Οι δικαιούχοι της επιδότησης θα μπορέ-
σουν να αντικαταστήσουν τρεις ενεργο-
βόρες ηλεκτρικές συσκευές με νέες, πιο 
αποδοτικές.
Η επιδότηση ξεκινάει από 30% και φτά-
νει σε έως 50% του κόστους των συ-
σκευών, ανάλογα με την εισοδηματική 
κατηγορία του ωφελούμενου, και αφορά 
την αγορά κλιματιστικού, ψυγείου ή κα-
ταψύκτη.
Για να είναι δυνατή η επιχορήγηση της 
αγοράς μίας νέας ηλεκτρικής συσκευής, 
θα πρέπει αντίστοιχα να πραγματοποι-
είται απόσυρση προς ανακύκλωση μίας 
παλιάς που ανήκει στην ίδια κατηγορία 
με την επιχορηγούμενη. Ειδικότερα, για 
τους σκοπούς του Προγράμματος επι-
τρέπεται η επιχορήγηση:
* κλιματιστικού (κατηγορία 1) προς αντι-
κατάσταση παλαιού κλιματιστικού,
* ψυγείου (κατηγορία 2) προς αντικατά-
σταση παλαιού ψυγείου,
* καταψύκτη (κατηγορία 3) προς αντικα-
τάσταση παλαιού καταψύκτη.
Για τους σκοπούς της απόσυρσης, ως ένα 
κλιματιστικό ορίζεται μια Εσωτερική και 
μια Εξωτερική Μονάδα (σετ).
Οι προς ανακύκλωση συσκευές πρέπει 
να είναι άρτιες, όπως μπορεί να επιβε-
βαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο 
πριν την απόσυρσή τους. Επίσης, θα 
πρέπει να βρίσκονταν πριν την αντικατά-
στασή τους τοποθετημένες στην κατοι-
κία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρη-
ματοδότησης.



Ρ
αγδαία αποκλιμάκωση 
σε σχέση με τα τιμολόγια 
Οκτωβρίου προβλέπε-
ται να παρουσιάσουν τον 
Νοέμβριο οι τιμές του η-
λεκτρικού, λόγω της ση-

μαντικής υποχώρησης των διεθνών τιμών 
φυσικού αερίου στα χαμηλότερα επίπεδα 
των τελευταίων μηνών. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι προμηθευτές ρεύματος καταρτίζουν τα 
τιμολόγιά τους για τον επόμενο μήνα σε 
τιμές 18%-20% χαμηλότερα από αυτές του 
Οκτωβρίου.
Τις ενδείξεις για αισθητά χαμηλότερες 
τιμές ρεύματος επιβεβαιώνει και η ρευ-
στότητα που έχουν εξασφαλίσει οι πάρο-
χοι τον προηγούμενο μήνα, καθώς η μέση 
τιμή χονδρεμπορικής ήταν χαμηλότερη 
από τις προβλέψεις των εταιρειών με α-
ποτέλεσμα να γεννήσει υπερέσοδα, που η 
κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να 
φορολογήσει μέσω ενός νέου μηχανισμού 
ανάκτησης.
Βάσει αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της 
κιλοβατώρας για τον Νοέμβριο προβλέπε-
ται να κινηθεί στα επίπεδα του Αυγούστου 
και να κυμανθεί μεταξύ 45 και 50 λεπτών 
η κιλοβατώρα έναντι 56 έως 70 λεπτών 
που είναι για τον Οκτώβριο. Μαζί με τις 
εκπτώσεις συνέπειας που προσφέρουν οι 

πάροχοι, τα τιμολόγια μπορεί να πέσουν 
ακόμη χαμηλότερα.

Αναμένεται νέα ανοδική τάση
Η Ευρώπη φαίνεται να οδεύει σε έναν 
ήπιο χειμώνα, με την πληρότητα αποθεμά-
των αερίου στις αποθήκες να έχει ξεπερά-
σει το 90% ενώ την ίδια στιγμή υποτονική 
είναι η ζήτηση φυσικού αερίου για θέρ-
μανση. Παράλληλα, έχει μειωθεί η ζήτηση 
από βιομηχανίες της Ευρώπης που στρά-
φηκαν σε εναλλακτικά καύσιμα για να πε-
ριορίσουν το ενεργειακό κόστος αλλά και 
της ηλεκτροπαραγωγής για αντίστοιχους 
λόγους. 
Ωστόσο, καθώς οι αποθήκες καλύπτουν 
ένα κομμάτι της χειμερινής ζήτησης, ανα-
λυτές αναμένουν μια νέα ανοδική τάση της 
τιμής του φυσικού αερίου τον Φεβρουά-
ριο, όταν τα αποθέματα θα έχουν υποχω-
ρήσει και θα αρχίσει η περίοδος αναπλή-
ρωσης για τον επόμενο χειμώνα. Εάν ε-
κείνη την περίοδο η γεωπολιτική ένταση 

Στις 31 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για 
την υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στο 
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

δεν έχει υποχωρήσει, η αβεβαιότητα σχε-
τικά με το ανοιγοκλείσιμο της στρόφιγγας 
του φυσικού αερίου από τη Ρωσία θα επα-
νέλθει. 
Εσχάτως, όμως, έχει προστεθεί ακόμη 
ένας παράγοντας αβεβαιότητας, οι δολιο-
φθορές στους αγωγούς φυσικού αερίου. 
Και βέβαια ένας τρίτος καθοριστικός πα-
ράγοντας για την πορεία των τιμών είναι 
η επάνοδος της οικονομίας της Κίνας 
στην κανονικότητα, αφού θα αυξήσει ση-
μαντικά τη ζήτηση φορτίων LNG από την 
Ασία.

Το Κοινωνικό Τιμολόγιο
Εν τω μεταξύ, οι καταναλωτές οι οποίοι ε-
πιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για την 
ένταξη τους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμο-
λόγιο, έχουν προθεσμία έως τις 31 Οκτω-
βρίου. 
Οι καταναλωτές καλούνται να κάνουν 
αίτηση και να ακολουθήσουν μία συγκε-
κριμένη διαδικασία για να ενταχθούν 

ΥΠΟΧΩΡΕΊ Η ΤΊΜΗ ΗΛΕΚΤΡΊΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΊΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΊΟ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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στο ΚΟΤ, αφού εισέλθουν στο σύστημα 
του idika.gr. Ειδικότερα, οι δικαιού-
χοι του ΚΟΤ καλούνται να υποβάλλουν 
την αίτηση ένταξης στον ιστότοπο της 
ΗΔΙΚΑ με τη χρήση κωδικών Taxisnet 
για κάθε έτος.
Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ υποβάλλουν αί-
τηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και 
κάθε φορά εντός δύο μηνών από τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των φορολογι-
κών δηλώσεων προκειμένου να γίνει επα-
νέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο 
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν 
εάν είναι δικαιούχοι με έξι βήματα:
Βήμα 1: Με την είσοδο στο σύστημα θα ζη-
τηθεί η επιβεβαίωση ΑΜΚΑ και η συναί-
νεση στην επεξεργασία των στοιχείων που 
απαιτούνται.
Βήμα 2: Μετά την συναίνεση εμφανίζεται 
φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά 
στοιχεία του εν δυνάμει δικαιούχου, ο ο-
ποίος στη συνέχεια θα πρέπει επιλέξει για 
ποιο ΚΟΤ θέλει να υποβάλλει αίτηση.
Βήμα 3: Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση 
αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθ-
μός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμο-
ποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιή-
σεων.
Βήμα 4: Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται 
να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ι-
σχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιη-
μένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο. 
Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αί-
τηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκα-
τάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί 
έχει δοθεί στο ΚΕΑ.
Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μη-
τρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση 
που το νοικοκυριό έχει και ενήλικα φιλο-
ξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε 
τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των 
φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδι-
κών τους Taxisnet για την προσπέλαση 
των στοιχείων τους από την ΑΑΔΕ. Αν για 
κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση ανα-
φέρεται ευκρινώς.
Βήμα 5: Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν 
απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων 
μελών του νοικοκυριού, και έχουν συ-
μπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμ-
φανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το 
εάν ο υποβάλλων την αίτηση πληροί τα 
κριτήρια ή όχι.
Βήμα 6: Για να καταστεί κάποιος δικαιού-
χος πρέπει να πατήσει το κουμπί [Υπο-
βολή Αίτησης]. Εάν έχει τα κριτήρια του 
ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνι-
αίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το 
ΚΟΤ που αιτήθηκε. Στην αντίθετη περί-
πτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης 
αναλυτικά.



Α
νησυχία για την τα-
χύτητα με την οποία 
παράγονται οι πολι-
τικές εξελίξεις στην 
Ευρώπη προκάλε-
σαν οι ραγδαίες α-

νακατατάξεις σε δύο χώρες στις οποίες 
οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις είχαν 
αναδειχθεί μόλις τον προηγούμενο 
μήνα και συγκεκριμένα στην Ιταλία, 
που ανέδειξε έναν κεντροδεξιό συνα-
σπισμό στην εξουσία στις 25 Σεπτεμ-
βρίου, και στη Βρετανία, όπου η πρω-
θυπουργός Λιζ Τρας ανέλαβε καθήκο-

ντα στις 5 Σεπτεμβρίου παραμένοντας 
6,5 βδομάδες στην εξουσία, μετά από 
μια νίκη με ευρεία διαφορά στο εσωτε-
ρικό των συντηρητικών.
Το πρώτο πρόβλημα που η απελθούσα 
κυρία Τρας είχε και η επερχόμενη 
κυρία Μελόνι έχει μπροστά της είναι 

η οικονομία.
Αναλαμβάνοντας την εξουσία στις 6 
Σεπτεμβρίου, η μέχρι τότε υπουργός 
Εξωτερικών Λιζ Τρας αποφάσισε να 
γίνει μια σύγχρονη Θάτσερ, αλλά πα-
ρέμεινε μόλις 45 μέρες στην πρωθυ-
πουργική κατοικία στον αριθμό 10 της 

Ντάουνινγκ Στριτ.
Όταν ανέλαβε, ένα από τα πρώτα της 
μελήματα ήταν η εφαρμογή ενός νέου 
οικονομικού μοντέλου, με μέτρα ανά-
μεσα στα οποία ήταν η μείωση του ε-
ταιρικού φόρου. Το σχέδιο είχαν επε-
ξεργαστεί το καλοκαίρι, αναμένοντας 
τα αποτελέσματα των εσωκομματικών 
διαδικασιών του Συντηρητικού Κόμ-
ματος για τη διαδοχή του παραιτηθέ-
ντος Τζόνσον, η ίδια και ο μετέπειτα 
υπουργός Οικονομικών, Κουάζι Κου-
άρτενγκ.
Με την ανακοίνωση όμως του σχε-

Παραιτήθηκε και η τέταρτη στη σειρά 
πρωθυπουργός των Συντηρητικών μετά 
το Brexit
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δίου, στις 23 Σεπτεμβρίου, η Τρας βρέ-
θηκε απέναντι όχι μόνο στις αγορές, 
αλλά και στους βουλευτές του κόμμα-
τος, με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί σε 
στροφή 180 μοιρών και ανάκληση της 
μείωσης του εταιρικού φόρου, λίγες 
μέρες αφότου ο κ. Κουάρτενγκ προα-
ναγγείλει κι άλλες μειώσεις φόρων.
Το μέτωπο της πρωθυπουργού με τον 
υπουργό Οικονομικών είχε αποσταθε-
ροποιηθεί κι ο υπουργός οδηγήθηκε 
στην παραίτηση αμέσως μετά από μια 
συνάντηση με την πρωθυπουργό, επι-
στρέφοντας από συνεδρίαση του ΔΝΤ 
στην Ουάσιγκτον. Ήταν μόλις 38 ημέ-
ρες από τότε που είχε αναλάβει καθή-
κοντα.
Στην επιστολή της παραίτησης έκανε 
λόγο για όραμα της πρωθυπουργού, το 
οποίο χαρακτήριζε σωστό, αν και η ίδια 
είχε ήδη κάνει πίσω.
Σε μια κίνηση που είχε σαφή εσωκομ-
ματική στόχευση, η πρωθυπουργός 
όρισε ως νέο υπουργό Οικονομικών 
έναν πολιτικό φίλο του κύριου αντιπά-
λου της στην εσωκομματική διαδικα-
σία, Ρίσι Σούνακ, τον Τζέρεμι Χαντ.
Όμως, προφανώς, οι εξελίξεις είχαν αρ-
χίσει να την ξεπερνούν και ο διορισμός 
Χαντ δεν επαρκούσε, με αποτέλεσμα 
να ακολουθήσει η αλλαγή πολιτικής 
και στο θέμα των συντάξεων.
Τέσσερις ημέρες αργότερα, 43η ημέρα 
της κυβέρνησης Τρας, ένας ακόμη στε-
νός συνεργάτης του Σούνακ, ο Γκραντ 
Σαπς, βρέθηκε στην κυβέρνηση για να 
αντικαταστήσει την υπουργό Εσωτερι-
κών Σουέλα Μπρέιβερμαν, η οποία με 
απόφαση της πρωθυπουργού απομα-
κρύνθηκε από την κυβέρνηση για πα-
ραβίαση των όρων ασφαλείας, όταν έ-
στειλε σε βουλευτή του κόμματος ένα 
επίσημο έγγραφο από το προσωπικό 
της e-mail.
Επρόκειτο για ένα σχέδιο γραπτής δή-
λωσης για τους κανόνες της μετανάστευ-
σης, θέμα το οποίο θεωρείται εξαιρετικά 
ευαίσθητο, καθώς ενδέχεται να έχει μεί-
ζονες επιπλοκές για τις προβλέψεις περί 
ανάπτυξης του υπουργείου για την Ευ-
θύνη στον Προϋπολογισμό.
Η κυρία Τρας είναι η τέταρτη κατά 
σειρά πρωθυπουργός της χώρας η 
οποία εξαναγκάζεται σε παραίτηση.
Η ίδια διαδέχτηκε τον Μπόρις Τζόν-
σον, ο οποίος παραιτήθηκε επειδή δεν 
κατάφερε να απαντήσει πειστικά όταν 
καταγγέλθηκε για τον τρόπο άσκησης 
των καθηκόντων του.
Το 2019, ο Τζόνσον είχε διαδεχτεί την 
Τερέζα Μέι, η οποία δεν είχε καταφέ-
ρει να ολοκληρώσει τη συμφωνία με 
την Ε.Ε. για το Brexit.

Τρία χρόνια νωρίτερα, η κυρία Μέι 
είχε αντικαταστήσει τον Ντέιβιντ Κά-
μερον μετά την ήττα του στο δημοψή-
φισμα για το Brexit, το οποίο είχε προ-
κηρύξει ο ίδιος, τασσόμενος υπέρ της 
παραμονής της χώρας στην Ε.Ε.
Συνολικά, δηλαδή, από τότε που ο Κά-
μερον κέρδισε στις εκλογές του 2010 
τον αντίπαλό του από το Εργατικό 
Κόμμα Γκόρντον Μπράουν, οι Συντη-
ρητικοί έχουν περάσει 12 χρόνια στην 
εξουσία έχοντας αλλάξει τέσσερις πρω-
θυπουργούς, κανένας από τους οποίους 
δεν απομακρύνθηκε ομαλά.

Πλήγματα στη Μελόνι
Τα ευρωπαϊκά διαπιστευτήρια που 
προσπαθούσε να υποβάλει η Τζόρ-
τζια Μελόνι, επικεφαλής του κεντρο-
δεξιού συνασπισμού, λίγες μέρες πριν 
αναλάβει επισήμως την εντολή σχημα-
τισμού κυβέρνησης, δέχτηκαν σοβαρό 
πλήγμα όταν ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, 
πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος 
του μικρότερου εταίρου της πλειο-
ψηφίας «Forza Italia», επιβεβαίωσε 
ότι στα γενέθλιά του, στις 29 Σεπτεμ-
βρίου, τέσσερις ημέρες μετά τις εκλο-
γές στις οποίες είχε εκλεγεί και γερου-
σιαστής, δέχτηκε από τον Ρώσο πρόε-
δρο, ως δώρο, είκοσι μπουκάλια βότκα 
κι ανταπέδωσε με 20 μπουκάλια ενός 
κορυφαίου ιταλικού αφρώδους οίνου, 
ενώ αντάλλαξαν και φιλικές επιστολές 
από τις οποίες επιβεβαιώνεται η βαθιά 
φιλία που τους συνδέει.
Μόλις έγινε γνωστή η ανταλλαγή των 
δώρων Μπερλουσκόνι - Πούτιν, η ε-

πικεφαλής της πλειοψηφίας τον προ-
ειδοποίησε ότι η Ιταλία θα παραμείνει 
σταθερά στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, αλλά 
εκείνος κινδυνεύει να χάσει κάθε επιρ-
ροή στο νέο κυβερνητικό σχήμα.
«Η Ιταλία, με το κεφάλι ψηλά, είναι 
μέρος της Ευρώπης και της Ατλαντικής 
Συμμαχίας», είπε η Μελόνι, που προ-
σέθεσε ότι «οποίος δεν συμφωνεί με 
αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο δεν μπορεί 
να είναι μέρος της κυβέρνησης, ακόμη κι 
αν το κόστος είναι να μην έχουμε κυβέρ-
νηση».
Η προειδοποίηση είχε πολλαπλούς α-
ποδέκτες.
Στο εξωτερικό απαντούσε στις ανησυ-
χίες που η Ε.Ε. είχε εκφράσει για την 
εκλογή της στην πρωθυπουργία.
Στο εσωτερικό από τη μία έδινε διαβε-
βαιώσεις στους πολιτικούς που αρνού-
νται να ανταποκριθούν στην πρότασή 
της να αναλάβουν το υπουργείο Οικο-
νομικών, επειδή δεν εμπιστεύονται την 
αφοσίωσή της στον ευρωπαϊκό προσα-
νατολισμό της χώρας, και από την άλλη 
υπενθύμιζε στον Μπερλουσκόνι έναν 
σκελετό που έχει στην ντουλάπα του.
Πρόκειται για την τελευταία δικαστική 
εκκρεμότητα που έχει ο πρώην πρωθυ-
πουργός για τα πάρτι Arcore του 2010.
Ο Μπερλουσκόνι επεδίωξε να πάρει 
για το κόμμα του τη θέση του υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, η Μελόνι όμως είχε 
επιλέξει ως υποψήφιο τον δικαστή που 
πρότεινε πριν από λίγο καιρό για τη 
θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος απο-
δίδει τις διώξεις του στο ότι η πλειοψη-

φία των δικαστών είναι κομμουνιστές, 
δεν ψήφισε τον υποψήφιο πρόεδρο της 
Γερουσίας που πρότεινε η Μελόνι, ο ο-
ποίος όμως εξελέγη με άνεση, χωρίς 
μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί 
αν οι ψήφοι που δεν έδωσε η «Forza 
Italia» καλύφθηκαν από δικούς της δια-
φωνούντες ή από τον τρίτο πόλο, το κε-
ντροαριστερό κόμμα του πρώην πρωθυ-
πουργού Ρέντσι, που πάντως διέψευσε 
ότι ψήφισε τον υποψήφιο της Μελόνι.
Τις υποψίες για την εσωκομματική αμ-
φισβήτηση του Μπερλουσκόνι ενί-
σχυσε το γεγονός ότι οι παραδοχές του 
για τον Πούτιν έγιναν σε ομιλία του 
στους νεοεκλεγέντες κοινοβουλευτι-
κούς του κόμματός του, κάποιος από 
τους οποίους τις διέρρευσε σε ηχητικό 
απόσπασμα σε ηλεκτρονικό πρακτο-
ρείο ειδήσεων.
Αμέσως μετά, τα τρία κόμματα του συ-
νασπισμού επαναβεβαίωσαν την προσή-
λωσή τους στον σχηματισμό κυβέρνη-
σης, όπως είχε συμφωνηθεί προεκλο-
γικά ανάμεσα στους ηγέτες τους, Μελόνι, 
Σαλβίνι και Μπερλουσκόνι, όμως η ανη-
συχία περί χάσματος παραμένει.
Πάντως, η Μελόνι δεν χρειάζεται μόνο 
τη συμφωνία των άλλων δύο εταίρων 
της αλλά και την έγκριση του προέδρου 
Ματαρέλα για τον σχηματισμό της κυ-
βέρνησης.
Το ΔΝΤ προβλέπει ότι η Ιταλία το 
2023 θα έχει ύφεση 0,2% στην οικο-
νομία, αν και σύμφωνα με την Τράπεζα 
της Ιταλίας θα έχει ανάπτυξη 0,3% με 
πληθωρισμό 6%, αλλά δεν αποκλείει 
ύφεση 1,5% και πληθωρισμό 9%, εάν η 
Ρωσία περικόψει όλες τις προμήθειες 
ενέργειας στην Ευρώπη.
Η πρώτη επιλογή της Μελόνι για το υ-
πουργείο Οικονομίας ήταν εκτός του 
δικού της κόμματος αλλά κι εκτός του 
συνασπισμού, καθώς απευθύνθηκε 
στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας, Φάμπιο Πανέτα, ο 
οποίος όμως εμφανίστηκε απρόθυμος.
Αρνητικός ήταν και ο μέχρι τώρα υ-
πουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση 
Ντράγκι, Ντανιέλε Φράνκο, που εξακο-
λουθεί να διαχειρίζεται ως υπηρεσια-
κός τα δημόσια πράγματα.
Η τρίτη της επιλογή παρέμεινε εκτός 
κόμματος αλλά ήλθε εντός συνασπισμού 
και αφορά τον υπουργό Οικονομικής Α-
νάπτυξης της κυβέρνησης Ντράγκι, 
Τζιανκάρλο Τζορτζέτι, ο οποίος προέρ-
χεται από τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι 
και θεωρείται ως ένας από τους πιο με-
τριοπαθείς και πιο φιλοευρωπαίους πα-
ράγοντες του κόμματος.
Αλλά οι διαβουλεύσεις για τον σχημα-
τισμό κυβέρνησης μόλις άρχισαν.
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Τ
ο προσφυγικό 
διατηρείται στην 
ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α 
στην Ε.Ε. αλλά 
με διαφορετι-
κούς τρόπους. 
Έχουμε μία ε-

ξαιρετικά αυστηρή κριτική από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δρα-
στηριότητα της Frontex στην Ελλάδα. 
Ταυτόχρονα εκφράζεται μεγάλη ικα-
νοποίηση από τους ευρωπαϊκούς θε-
σμούς για την εξέλιξη του προσφυ-
γικού σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. 
Στη Σουηδία το προσφυγικό δέσποσε 
στον σχηματισμό της νέας κεντροδε-
ξιάς κυβέρνησης με στήριξη –ιδιαί-
τερα στο συγκεκριμένο θέμα– από την 
άκρα Δεξιά.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ιδιαίτερα αυστηρή με τη Frontex

Η θετική υποδοχή των 
εκατομμυρίων Ουκρανών 
προσφύγων δημιουργεί μία νέα 
ευρωπαϊκή δυναμική

 Το «ναυάγιο» της Frontex 
Η Frontex ξεκίνησε με μεγάλες φιλο-
δοξίες από την περίοδο της προεδρίας 
Γιούνκερ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
αλλά δείχνει να ναυαγεί στα νερά του 
Αιγαίου. 
Το πόρισμα της OLAF (Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της 
Απάτης) καταλογίζει βαριές ευθύ-
νες στην προηγουμένη διοίκηση της 

Frontex για επαναπροωθήσεις προ-
σφύγων από τα ελληνικά νησιά προς 
τα τουρκικά παράλια, κακή διαχεί-
ριση, ακόμη και περιστατικά σεξου-
αλικής παρενόχλησης στα οποία δεν 
δόθηκε η αναγκαία προσοχή. 
Με βάση την ανάλυση της OLAF, οι 
ενέργειες των στελεχών της Frontex 
ήταν αντίθετες στον εσωτερικό κανο-
νισμό και τον υπαλληλικό κώδικα και 

σε μια σειρά ευρωπαϊκών κανονισμών. 
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν να μη δεί-
χνουν τα στελέχη της σεβασμό στο ευ-
ρωπαϊκό δίκαιο και στα θεμελιώδη δι-
καιώματα όσων έφταναν στα ευρωπα-
ϊκά σύνορα. 
Το πόρισμα της OLAF οδήγησε στην 
παραίτηση του Γάλλου διευθυντή της, 
Φαμπρίς Λετζερί, ο οποίος με αυτό 
τον τρόπο πρόλαβε την σε βάρος του 
πειθαρχική διαδικασία. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέ-
τησε με μεγάλη πλειοψηφία έκθεση 
που είναι ιδιαίτερα αυστηρή στις εκτι-
μήσεις της για τον τρόπο λειτουργίας 
της Frontex. Η έκθεση καλωσορίζει 
την αλλαγή διοίκησης και τα πρώτα 
θετικά μηνύματα, αλλά υπογραμμίζει 
ότι πρέπει να γίνουν πολλά για να αρ-

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΥΗΔΙΑ



ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προσπά-
θησαν να πείσουν ότι δεν υπάρχουν 
επαναπροωθήσεις, αλλά μία μεθοδευ-
μένη προώθηση προσφύγων και μετα-
ναστών από την πλευρά της Τουρκίας 
η οποία συχνά γίνεται με βάρβαρο 
τρόπο, όπως στην πρόσφατη περί-
πτωση των 92 προσφύγων που προω-
θήθηκαν από τους Τούρκους γυμνοί 
σε ελληνικό έδαφος στον Έβρο.
Το κακό είναι ότι σε αυτή τη φάση το 
ευρωπαϊκό «προφίλ» του πρωθυπουρ-
γού κ. Μητσοτάκη είναι εξαιρετικά 
προβληματικό και γι’ αυτό οι Ευρω-
παίοι δεν δείχνουν κατανόηση στην 
επιχειρηματολογία της κυβέρνησης 
και της ΝΔ. Μετά τις ακρότητες Μη-
τσοτάκη σε βάρος της ελευθερίας των 
ΜΜΕ, τις κυβερνητικές καταγγελίες 
εναντίον των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα 
και ιδιαίτερα μετά τις υποκλοπές σε 
βάρος του ευρωβουλευτή Νίκου Αν-
δρουλάκη, η μεγάλη πλειονότητα των 
ευρωβουλευτών δεν χαρίζεται στον κ. 
Μητσοτάκη και στους συνεργάτες του. 
Αν η Αθήνα ενδιαφέρεται να εγκρί-

Η νέα κυβέρνηση της Σουηδίας 
επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς 
στους πρόσφυγες

Το πόρισμα της 
OLAF ιδιαίτερα 
επιβαρυντικό για 
την προηγούμενη 
διοίκηση της Frontex

νουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί την πολι-
τική της θα πρέπει να αλλάξει μέθοδο 
και επιχειρηματολογία. Διαφορετικά, 
θα προχωρήσει κι άλλο η ευρωπαϊκή 
απομόνωση του πρωθυπουργού και 
της κυβέρνησης. 
Ανεξάρτητα από την κριτική που α-
σκείται, παραμένει το τεράστιο κενό 
στην πολιτική μετανάστευσης και α-
σύλου της Ε.Ε. με τις χώρες υποδο-
χής να πληρώνουν τον λογαριασμό. Ο 
αρμόδιος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, κ. Σχοινάς, και η επί-
τροπος κα Γιόχανσον δεν μπόρεσαν, 
παρά τις προσπάθειές τους, να πεί-
σουν τις κυβερνήσεις να συντονιστούν 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 
Το μήνυμα της Σουηδίας
Κι ενώ ασκείται κριτική στη Frontex 
με το σκεπτικό ότι πρέπει να γίνει πιο 
ανεκτική στην αντιμετώπιση προσφύ-
γων και μεταναστών, οι ενδιαφερόμε-
νες κυβερνήσεις αυστηροποιούν την 
πολιτική τους στο προσφυγικό-μετα-
ναστευτικό. Πρόκειται για μία προ-

φανή αντίφαση, εφόσον αν υποθέ-
σουμε ότι χαλαρώσει η Frontex και 
αυξηθούν οι ροές, οι περισσότεροι 
πρόσφυγες και μετανάστες θα πρέπει 
κάπου να κατευθυνθούν. 
Χαρακτηριστική η περίπτωση της 
Σουηδίας, όπου σχηματίστηκε τρι-
κομματική κυβέρνηση μειοψηφίας 
από τους Μετριοπαθείς και τους Χρι-
στιανοδημοκράτες που ανήκουν στο 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και 
τους Φιλελεύθερους (Liberalerna) 
που ανήκουν στο Renew Europe. 
Πρωθυπουργός είναι ο Ουλφ Κρί-
στενσον –ηγέτης των Μετριοπαθών– 
και η κυβέρνηση έχει την κοινοβου-
λευτική στήριξη του σκληρού Δεξιού 

χίσει να λειτουργεί η Frontex με βάση 
τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί και 
με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δι-
καιώματα. 
Οι στόχοι που είχαν τεθεί για τη 
Frontex ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξοι και 
συμπεριελάμβαναν την απασχόληση 
δέκα χιλιάδων εργαζομένων, στην 
πλήρη ανάπτυξή της. Δεν υπάρχει ι-
διαίτερη προθυμία για τη στελέχωση 
της Frontex εξαιτίας των δύσκολων 
συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι ερ-
γαζόμενοι στην άσκηση των επαγγελ-
ματικών τους καθηκόντων. Έτσι, δεν 
καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες της 
σε ζητήματα μεγάλης σημασίας, όπως 
είναι η διερμηνεία, η αξιολόγηση 
προσφύγων και μεταναστών, η νομική 
στήριξη και η εξασφάλιση του σεβα-
σμού των δικαιωμάτων τους, η βοή-
θεια στους πιο ευάλωτους.
 
Αλλαγή προτεραιοτήτων
Η πολιτική στροφή κατά της Frontex 
οφείλεται και σε αλλαγή προτεραιοτή-
των. Στην αρχή είχε δημιουργηθεί η 
εντύπωση ότι θα ήταν ένα είδος ευρω-
παϊκής συνοριοφυλακής. Με το πέρα-
σμα του χρόνου επικράτησε η άποψη 
ότι πρέπει να είναι περισσότερο μία 
υπηρεσία σωστής υποδοχής προσφύ-
γων. 
Στην παρέμβασή μου στην Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμ-
φώνησα με την κριτική που ασκεί-
ται στη Frontex, τόνισα όμως ότι οι ό-
ποιες αλλαγές δεν πρέπει να αποδυ-
ναμώσουν τη Frontex. Είναι βέβαιο 
ότι ο Ερντογάν θα αξιοποιήσει ενδε-
χόμενη αποδυνάμωσή της για να στεί-
λει περισσότερους πρόσφυγες και 
μετανάστες και να ενισχύσει με τον 
τρόπο αυτόν τη διαπραγματευτική του 
θέση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Υπογράμμισα επίσης ότι έχει τερά-
στια σημασία η ισχυρή ευρωπαϊκή 
παρουσία στο Αιγαίο και στον Έβρο, 
γιατί διαφορετικά θα δημιουργηθεί 
κίνδυνος να ανέβει σταδιακά η ένταση 
στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας 
μόλις αποφασίσει ο Ερντογάν να επα-
ναλάβει τις μεθοδεύσεις του 2015 και 
την προσπάθεια του 2020. 
Το κλίμα πάντως στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και γενικότερα δεν είναι 
υπέρ μιας ισχυρής Frontex, αλλά μιας 
υπηρεσίας που θα οργανώνει την αξι-
οπρεπή υποδοχή προσφύγων και με-
ταναστών.
 
Έλλειψη αξιοπιστίας
Ορισμένοι ευρωβουλευτές της ΝΔ α-
πευθύνθηκαν στον Ολομέλεια του Ευ-
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πίεση στις χώρες της Ε.Ε. μέσα από 
ένα ανεξέλεγκτο προσφυγικό κύμα. 
Χρησιμοποιεί τη μέθοδο Ερντογάν 
2015-2016 αλλά με πιο βάρβαρο τρόπο 
και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Το εντυ-
πωσιακό είναι ότι αυτή η μορφή υβρι-
δικού πολέμου που διεξάγει ο Πούτιν 
είχε τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα. 
Χώρες όπως η Πολωνία και η Ουγγα-
ρία που απέκλειαν την υποδοχή προ-
σφύγων εμφανίστηκαν εξαιρετικά 
γενναιόδωρες προς τους Ουκρανούς 
πρόσφυγες. Οι πολίτες, η περιφερει-
ακή και τοπική αυτοδιοίκηση, οι κυ-
βερνήσεις και κοινωνικές οργανώσεις 
υποδέχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο 
τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Υπολο-
γίζονται σε περισσότερους από πέντε 
εκατομμύρια, με τα δύο να έχουν κα-
ταφύγει στην Πολωνία.
Πρόκειται σχεδόν αποκλειστικά για 
γυναικόπαιδα, εφόσον οι άνδρες υπε-
ρασπίζονται την πατρίδα τους και απα-
γορεύεται να εγκαταλείψουν την Ου-

Σκληρή καταδίκη Frontex, 
επαναπροωθήσεων στο Αιγαίο από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

κρανία. Πολλοί από τους πρόσφυγες 
επιστρέφουν για ένα διάστημα στην 
Ουκρανία για να ανανεώσουν την 
επαφή με τις οικογένειές τους και στη 
συνέχεια επιστρέφουν στις γειτονικές 
χώρες –όταν το κρίνουν αναγκαίο– ε-
ξαιτίας της κρατικής τρομοκρατίας 
που ασκεί στον πληθυσμό η Ρωσία με 
βομβαρδισμούς κάθε είδους. 
Ο Πούτιν όχι μόνο δεν μπόρεσε να δι-
ασπάσει τους Ευρωπαίους, αλλά προ-
κάλεσε με τη βαρβαρότητά του ένα 
κύμα αλληλεγγύης υπέρ των Ουκρα-
νών και μια νέα διευρυμένη ευρωπα-
ϊκή ενότητα. 
Μέσα από τη δοκιμασία και τις αν-
θρώπινες επαφές δημιουργήθηκε το 
κατάλληλο πολιτικό κλίμα που οδή-
γησε στην απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για μελλοντική ένταξη 
της Ουκρανίας στην Ε.Ε. 
Οι Συντηρητικές κυβερνήσεις της 
Πολωνίας και της Ουγγαρίας προ-
σπαθούν να αξιοποιήσουν την καλή 
συμπεριφορά τους έναντι των προ-

σφύγων και των μεταναστών για να 
μειώσουν την απόσταση που τους χω-
ρίζει από τις Βρυξέλλες σε ζητήματα 
ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, δια-
φθοράς και σεβασμού των κανόνων 
του κράτους δικαίου. Επιδιώκουν μια 
νέα συνεννόηση για να απελευθερω-
θούν τα κονδύλια που αναλογούν στις 
δύο χώρες στα πλαίσια του Ευρωπα-
ϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Η Πολω-
νία έχει πληθωρισμό 15%, η Ουγγαρία 
20% και οι κυβερνήσεις τους αντιμε-
τωπίζουν για πρώτη φορά ύστερα από 
μεγάλο χρονικό διάστημα μεγάλες οι-
κονομικές δυσκολίες. 
Ενώ ο Ερντογάν έχει καταφέρει να δη-
μιουργήσει σοβαρά προβλήματα συνεν-
νόησης και συνοχής στην Ε.Ε. μέσα από 
το προσφυγικό-μεταναστευτικό, ο Πού-
τιν απέτυχε σε αυτή του την προσπά-
θεια. Οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται 
ότι η ρωσική απειλή είναι κάτι που τους 
αφορά άμεσα, ενώ όσα συμβαίνουν στο 
Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία ή στη 
Σομαλία δεν τους αγγίζουν. Επιπλέον, 
είναι διαφορετική η σύνθεση των προ-
σφύγων που προέρχονται από την Ου-
κρανία –σχεδόν όλοι γυναικόπαιδα και 
κάποιοι ηλικιωμένοι– ενώ οι περισσό-
τεροι πρόσφυγες και μετανάστες που 
προέρχονται από το Αφγανιστάν, τη Σο-
μαλία και άλλες χώρες με τεράστια προ-
βλήματα και κινδύνους είναι οι περισ-
σότεροι νέοι άνδρες. 

ως ακροδεξιού κόμματος των Σουη-
δών Δημοκρατών, που ανήκουν στην 
ομάδα των Συντηρητικών και Με-
ταρρυθμιστών (ECR) στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.
Το προσφυγικό κυριάρχησε στον 
σχηματισμό της κυβέρνησης. Οι κε-
ντροδεξιοί αποφάσισαν να συνεργα-
στούν με τη σκληρή Δεξιά για να βά-
λουν τέλος στην πολιτική κυριαρχία 
των Σοσιαλδημοκρατών και των συμ-
μάχων τους. Θεώρησαν ότι οι Σοσιαλ-
δημοκράτες είχαν αποτύχει στη δια-
χείριση της μετανάστευσης, στην κα-
ταπολέμηση της εγκληματικότητας 
που συνδέεται με αυτήν, στην προώ-
θηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
και στην προστασία της ανεξαρτησίας 
της σκέψης και των προσωπικών επι-
λογών. 
Διαβεβαιώνουν ότι η αλλαγή στην πο-
λιτική στο προσφυγικό-μεταναστευ-
τικό θα γίνει με απόλυτο σεβασμό στις 
διεθνείς δεσμεύσεις της Σουηδίας και 
στα υψηλά δημοκρατικά στάνταρ της 
χώρας. Η Σουηδία υποδέχθηκε την 
περίοδο 2015-2016 τους περισσότε-
ρους πρόσφυγες σε σχέση με τον πλη-
θυσμό της. Γενική είναι η εκτίμηση 
ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει σε πε-
ριοχές αστικών κέντρων, με οργανω-
μένες συμμορίες ξένων που έφτασαν 
στη Σουηδία διεκδικώντας πολιτικό 
άσυλο να εμπορεύονται ναρκωτικά, 
να αναπτύσσουν κυκλώματα πορνείας 
και εμπορίας ανθρώπων και να χρησι-
μοποιούν ολοένα βαρύτερα όπλα για 
να αντιμετωπίζουν τους αστυνομικούς 
ή να λύνουν τις μεταξύ τους διαφορές. 
Υπολογίζεται ότι το 2022 η Σουη-
δία θα χορηγήσει πολιτικό άσυλο σε 
6.400 αλλά η νέα κυβέρνηση θα επι-
βάλει ετήσια ποσόστωση για ικανο-
ποίηση μόλις 900 αιτήσεων για πολι-
τικό άσυλο τον χρόνο. 
Η Σουηδία, με τη σοσιαλδημοκρατική 
παράδοση και τον σεβασμό σε δημο-
κρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα, 
δείχνει αποφασισμένη να σφίξει τα 
λουριά στο προσφυγικό-μεταναστευ-
τικό.
 
Η μεγάλη επιτυχία
Κι ενώ η εικόνα είναι γκρίζα από το 
Αιγαίο μέχρι τη Σουηδία, η Ε.Ε. κατα-
γράφει μεγάλη επιτυχία στο προσφυ-
γικό σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. 
Ο Πούτιν ακολουθεί μία στρατηγική 
συστηματικής καταστροφής της βα-
σικής υποδομής της Ουκρανίας προ-
κειμένου να υποχρεώσει εκατομμύ-
ρια Ουκρανούς να εγκαταλείψουν τη 
χώρα τους και να ασκήσει πρόσθετη 
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Τ
ο ακούω όλο και συ-
χνότερα κυρίως στα 
τηλεοπτικά πάνελ: 
«Το αποτέλεσμα των 
εκλογών θα το κα-
θορίσει ο δύσκολος 

χειμώνας που έρχεται». Όσοι το λένε 
εννοούν ότι αυτός ο κακός χειμώνας 
μπορεί να πλήξει την κυβέρνηση και 
να αναδείξει την αντιπολίτευση.
Πρόκειται για μια εντελώς λάθος προ-
σέγγιση. Το αποτέλεσμα των εκλογών 
έχει ήδη «κλειδώσει», αυτός είναι και ο 
λόγος που ο κ. Μητσοτάκης δεν βιάζε-
ται να τις κάνει. Ξέρει ότι, αν πορευτεί 
προσεκτικά, θα τις κερδίσει. Πέραν της 
μη πειστικής αντιπολίτευσης που δεν 
μπορεί να πείσει κανέναν, υπάρχουν 

καλή διαχειρίστρια που στην κάλπη θα 
τη στηρίξεις.
2. Όμως θα έχουμε όντως έναν δύσκολο 
χειμώνα; Μήπως συμβεί το αντίθετο 
και έρθει μια αποκλιμάκωση που θα α-
νακουφίσει την κοινωνία; Το γράφω 
αυτό, διότι η τιμή του φυσικού αερίου 
έπεσε στα 120 ευρώ και η πτώση του θα 
συνεχιστεί. Αυτό μειώνει ήδη κατά 20% 
την τιμή του ρεύματος και θα υπάρξουν 
σύντομα μειώσεις και στα αγαθά.
Μήπως μπαίνουμε λοιπόν σε μια πε-
ρίοδο όπου ο χειμώνας δεν θα είναι 
τόσο δύσκολος, όσο υποθέτουνε οι α-
ναλυτές; Και αν τελικά δεν είναι, τι θα 
έχουμε στην κάλπη; Μήπως μια κυβέρ-
νηση που πάλι τα έχει καταφέρει; 
Γιατί αν περιμένει κανείς να κερδίσει 

εκλογές από την... κακοκαιρία, μάταια 
θα περιμένει. Οι εκλογές κερδίζονται 
πλέον στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της καθημε-
ρινότητας. Ούτε καν στην ιδεολογία. 
Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η αξιωμα-
τική αντιπολίτευση χάνει παταγωδώς. 
Από τον Φεβρουάριο του 2016 μέχρι 
σήμερα, είναι πάντα μακράν δεύτερη 
και στις 300 δημοσκοπήσεις και στις 
κάλπες, όποτε στήθηκαν. 
Πώς να γίνεις πάλι πρώτος όταν ο αρ-
χηγός σου πολιτεύεται μόνο με την το-
ξικότητα - δεν μπορεί κάτι περισσότερο 
- και το κόμμα μόνο λέει όχι σε όλα μη 
μπορώντας να σχεδιάσει κάτι; 
Γι αυτό υποστηρίζω ότι οι εκλογές έχουν 
ήδη κριθεί και ο επερχόμενος χειμώνας 
δεν θα καθορίσει τίποτε γι αυτές.

ΔΥΟ λόγοι που βεβαιώνουν ότι ο χει-
μώνας που έρχεται δεν θα επηρεάσει το 
αποτέλεσμα της κάλπης.
1. Αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να δια-
τηρήσει υψηλά εκλογικά ποσοστά δι-
αχειριζόμενη 4 κρίσεις: Ελληνοτουρ-
κικά, πανδημία, οικονομική κρίση, 
πρωτοφανείς καιρικές καταστροφές. 
Μέσα από αυτές τις κρίσεις αποδεί-
κνυε, παρά τα λάθη και τις καθυστερή-
σεις της, ότι είναι αξιόπιστη, έχει σχεδι-
ασμούς, μπορείς να περιμένεις κάτι θε-
τικό από αυτήν.
Τώρα έχουμε την πέμπτη κρίση που 
είναι η ακρίβεια, λόγω του πολέμου και 
του πληθωρισμού. Είναι λογικό να σκε-
φτεί κανείς ότι και μέσω αυτής της κρί-
σης η κυβέρνηση θα πείσει ότι είναι μια 

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ, 
Ο,ΤΙ ΧΕΙΜΏΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΖΉΣΟΥΜΕ

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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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

Παίρνει το ντέρμπι  
ο Παναθηναϊκός,  
με τα φαβορί σε 

Ιταλία & Πορτογαλία

Σερί Tips

* Σαουθάμπτον - Άρσεναλ (23/10, 16:00): Σε 
τρομερή φόρμα η Άρσεναλ, επικράτησε με 1-0 της 
Λιντς την προηγούμενη αγωνιστική και πανηγύρι-
σε την τέταρτη διαδοχική της νίκη στο πρωτάθλη-
μα. Θέλει να διατηρηθεί στην κορυφή της Πρέμιερ 
Λιγκ και με απόσταση από τις αντιπάλους της, 
μπορεί να διευρύνει το νικηφόρο σερί της, κόντρα 
σε μια Σαουθάμπτον που δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. 
Χαμηλά το «διπλό», σε συνδυασμό με το Over 1.5 η 
τιμή φτάνει στο 1.84. 

* Μπόχουμ - Ουνιόν Βερολίνου (23/10, 16:30): 
Στην Μπουντεσλίγκα για την αναμέτρηση Μπόχουμ 
- Ουνιόν, όπου η ουραγός υποδέχεται την πρωτο-
πόρο. Απογοητευτική η εικόνα των γηπεδούχων, 
αντιμετωπίζουν σοβαρά αμυντικά προβλήματα και 
υποδέχονται μια Ουνιόν που παραμένει αήττητη 
στα 9/10 φετινά παιχνίδια της. Εντυπωσιακοί οι 
φιλοξενούμενοι, έχουν σήμερα το προβάδισμα για 
τη νίκη, η απόδοση της οποίας βρίσκεται στο 1.95. 

* Ρόμα - Νάπολι (23/10, 21:45): Σπουδαίο 
παιχνίδι στο «Ολίμπικο» με τη Νάπολι να δίνει 
αποδείξεις. Ασταμάτητοι οι φιλοξενούμενοι, εντυ-
πωσιάζουν με την εικόνα τους σε όλες τις διοργα-
νώσεις, ενώ έχουν κερδίσει και τα δέκα τελευταία 
παιχνίδια τους. Το να καταφέρουν να φτάσουν σε 
ακόμη μία νίκη πληρώνει στο 2.42, ενώ η τιμή του 
2(DNB) πληρώνει στο 1.77.

Goal Tips

* ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης (23/10, 19:30): Τεράστια 
νίκη με 2-1 επί του Ολυμπιακού πανηγύρισε την προηγού-
μενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ, αυτό ήταν το τέταρτο διαδοχικό 
παιχνίδι που επιβεβαιώνεται το G/G. Από την άλλη, ο 
Αστέρας Τρίπολης έρχεται από τον αποκλεισμό στο Κύπελ-
λο από τον Ατρόμητο, συμπλήρωσε τρία παιχνίδια χωρίς 
νίκη, χρειάζεται το αποτέλεσμα ψυχολογίας. Υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για ανοιχτό παιχνίδι, το Goal/Goal πληρώνει 
στο 2.38, ενώ η τιμή του Over 2.5 βρίσκεται στο 2.19. 

* Αταλάντα - Λάτσιο (23/10, 19:00): 11η Αγωνιστική στη 
Serie A, η Αταλάντα θέλει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες 
καθώς παραμένει φέτος αήττητη στο πρωτάθλημα, από την 
άλλη η Λάτσιο βρίσκεται στο -3 και τρέχει ένα αήττητο σερί 
έξι αναμετρήσεων. Δύο ομάδες με ποιότητα στην επίθεση, 
δύσκολα το σκορ στα παιχνίδια τους μένει χαμηλά, το Over 
2.5 βρίσκεται στο 1.70, ενώ το G/G στο 1.63. Το συνδυαστι-
κό G/G & Over 2.5 βρίσκεται στο 1.99. 

* Χιρόνα - Οσασούνα (23/10, 20:00): Χωρίς νίκη στα 
τέσσερα τελευταία παιχνίδια της η Χιρόνα, το G/G επιβε-
βαιώθηκε στα έξι πιο πρόσφατα για όλες τις διοργανώσεις, 
ενώ κανένα από τα εννέα φετινά ματς δεν κατάφερε να 
κρατήσει το μηδέν στα μετόπισθεν. Αντίδραση αναζητά η 
Οσασούνα, που έχει ηττηθεί στα 3/4 πιο πρόσφατα παιχνί-
δια της στο πρωτάθλημα. Αμφότερες αντιμετωπίζουν πρό-
βλημα στα μετόπισθεν, το να επιβεβαιωθεί το αμφίσκορο 
στη συγκεκριμένη αναμέτρηση πληρώνει στο 1.99, ενώ το 
Over 2.5 βρίσκεται στο 2.32. 

Head 2 Head

* Μπολόνια - Λέτσε (23/10, 16:00): 11η Αγωνι-
στική στη Σέριε Α, η Μπολόνια αναζητά αντίδραση 
μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα στο 
πρωτάθλημα, κόντρα στη Λέτσε που βρίσκεται μόλις 
στο +1. Θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της αλλά 
και την παράδοση που έχει κόντρα στη Λέτσε η 
Μπολόνια, εντός έδρας παραμένει αήττητη στα 11/12 
τελευταία μεταξύ τους ματς. Το να επιβεβαιωθεί ο 
άσος πληρώνει στο 2.21. 

* Βιγιαρεάλ - Αλμερία (23/10, 22:00): Έχει πάρει 
τα πάνω της η Βιγιαρεάλ, έχει αποκτήσει ψυχο-
λογία μετά τις τελευταίες νίκες και υποδέχεται την 
Αλμερία, που δεν εμπνέει καμία εμπιστοσύνη με την 
εικόνα της. Μεγάλες οι διαφορές των δύο ομάδων, 
τη στιγμή που η Βιγιαρεάλ δεν έχει ηττηθεί ποτέ 
στην έδρα της από την Αλμερία. Χαμηλά οι τιμές 
του άσου, συνδυαστικά με το Over 2.5 η απόδοση 
ανεβαίνει στο 2.06. 

* Καμπούρ - Τβέντε (23/10, 15:30): 11η Αγωνιστι-
κή στην Eredivisie Ολλανδίας, η Καμπούρ προβλη-
ματίζει με την εικόνα της, έχει πανηγυρίσει μόλις μία 
νίκη στις έξι τελευταίες αγωνιστικές και βρίσκεται στη 
14η θέση. Από την άλλη, η Τβέντε φιγουράρει στην 
5η θέση, είναι ποιοτικότερη, ενώ έχει την παράδοση 
υπέρ της καθώς παραμένει αήττητη στα 16/17 μεταξύ 
τους παιχνίδια. Οι φιλοξενούμενοι είναι το φαβορί, με 
τη νίκη τους να πληρώνει στο 1.79. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

13:30  Ουντινέζε - Τορίνο    1  2.07
16:00  Τουλούζ - Στρασβούργο   Goal/Goal & Over 2.5  2.16
17:30  Βιζέλα - Σάντα Κλάρα   1  2.04
18:00  Χάουγκεσουντ - Λίλεστρομ   Χ2 & Over 1.5  1.85
19:30  Παναθηναϊκός - Άρης   1  1.86
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Το Betarades.gr και η 
Free Sunday και αυτή 
την Κυριακή επιστρέ-
φουν με τα προγνω-
στικά από το ποδο-

σφαιρικό πρόγραμμα της Ευρώπης. 
Πλούσιο είναι το μενού και αυτή τη 
φορά, με τις προτάσεις μας να έρχο-
νται από εμπορικά πρωταθλήματα 
όπως η Σέριε Α, η Ligue 1, η Πριμέιρα 
Λίγκα, η ελληνική Σούπερ Λιγκ και η 
Eliteserien Νορβηγίας. Ας δούμε, λοι-
πόν, που ποντάρουμε!
Ξεκινάμε τις προτάσεις μας από τη Σού-
περ Λιγκ και το μεγάλο ντέρμπι Πανα-
θηναϊκός - Άρης για την 9η αγωνιστική. 
Χωρίς φρένα συνεχίζει την πορεία του 
ο Παναθηναϊκός, που θα προσπαθήσει 
να δώσει συνέχεια στο τρελό του σερί 
κόντρα στον Άρη. Ξεπέρασε την προ-
ηγούμενη αγωνιστική το εμπόδιο της 
Λαμίας με 2-0 εκτός έδρας, έχει κάνει 
το απόλυτο στις οκτώ πρώτες αγωνιστι-
κές και με 24 βαθμούς βρίσκεται μόνος 
στην κορυφή και με απόσταση από τους 
αντιπάλους του. Από την άλλη, ο Άρης 
τα χρειάστηκε κόντρα στον Ιωνικό, ω-
στόσο με ανατροπή κατάφερε να φτάσει 
στη νίκη με 2-1 στο «Κλεάνθης Βικελί-
δης». Αποτέλεσμα που είχαν ανάγκη οι 
«κιτρινόμαυροι», καθώς είχαν προηγη-
θεί δύο διαδοχικές ήττες από ΑΕΚ (0-2) 
και Βόλο (2-0). Η ομάδα του Πάρντιου 
βρίσκεται στην 6η θέση της κατάταξης 
και έχει σήμερα εξαιρετικά δύσκολη 
αποστολή κόντρα στον Παναθηναϊκό 
που πραγματοποιεί εντυπωσιακό ξεκί-
νημα. Οι γηπεδούχοι έχουν το προβά-
δισμα και θα τους στηρίξουμε. Άσος σε 
απόδοση 1.86. 

Μπορεί η Ουντινέζε
Στη Serie A Ιταλίας τώρα και την α-

στο πιο πρόσφατο ματς γνώρισε εντός 
έδρας ήττα με 3-0 από τη Λιλ, έχει πα-
νηγυρίσει μόλις μία νίκη μέχρι στιγ-
μής στο πρωτάθλημα. Διαθέτει μια 
από τις χειρότερες άμυνες της κατη-
γορίας, δέχτηκε γκολ στα 10/11 φε-
τινά παιχνίδια της. Δύο ομάδες που 
παίζουν ανοιχτά, σκοράρουν και δέ-
χονται γκολ, θα κρατήσουμε το Goal/
Goal & Over 2.5 σε απόδοση 2.16.

Έχει το μομέντουμ η Βιζέλα
Επόμενη πρόταση έρχεται από την 
αναμέτρηση Βιζέλα - Σάντα Κλάρα 
για τη 10η αγωνιστική της Πριμέιρα 
Λίγκα Πορτογαλίας. Την πρόκριση 
στην επόμενη φάση του Κυπέλλου ε-
ξασφάλισε η Βιζέλα που κατάφερε να 
ξεπεράσει στα πέναλτι την Πενιαφέλ. 
Στο πρωτάθλημα έρχεται από δύο δι-
αδοχικές νίκες κόντρα σε Κάσα Πία 
(0-1) και Πορτιμονένσε (1-0). Αποτε-
λέσματα ψυχολογίας ανέβηκε στη 12η 
θέση, έρχεται με ανεβασμένο ηθικό 
στο σημερινό παιχνίδι και θα προ-
σπαθήσει να αξιοποιήσει και σήμερα 
ιδανικά την έδρα της, κόντρα σε μια 
Σάντα Κλάρα που δεν πείθει. Γνώρισε 

ναμέτρηση Ουντινέζε - Τορίνο για 
την 11η αγωνιστική. Δεν τα κατάφερε 
μεσοβδόμαδα στο Κύπελλο κόντρα 
στη Μόντσα η Ουντινέζε, ηττήθηκε 
στην έδρα της με 3-2 και αναζητά α-
ντίδραση στο σημερινό παιχνίδι. Η 
εικόνα της στο πρωτάθλημα είναι α-
ντίθετη, στο πιο πρόσφατο ματς ανα-
δείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Λάτσιο, 
ήταν η δεύτερη σερί ισοπαλία, συ-
μπλήρωσε εννέα παιχνίδια αήττητη, η 
μοναδική ήττα που γνώρισε ήταν στην 
πρεμιέρα από τη Μίλαν (4-2). Βρίσκε-
ται στην 6η θέση, υποδέχεται την Το-
ρίνο που βρίσκεται σε αντίθετη κατά-
σταση, στο Κύπελλο διέλυσε με 4-0 
την Τσιταντέλα, ωστόσο στο πρωτά-
θλημα συμπλήρωσε πέντε ματς χωρίς 
νίκη, έχοντας ηττηθεί στα τέσσερα εξ 
αυτών. Μεγάλες οι διαφορές δυναμι-
κότητας των δύο ομάδων, ποιοτικό-
τερη η Ουντινέζε, θα προσπαθήσει να 
αξιοποιήσει και σήμερα ιδανικά την 
έδρα της και θα τη στηρίξουμε. Άσος 
σε απόδοση 2.07. 

Γκολ και θέαμα στην Τουλούζη
Από τη Σέριε Α στην πρώτη κατηγο-
ρία της Γαλλίας και την αναμέτρηση 
Τουλούζ - Στρασβούργο για τη 12η α-
γωνιστική της Ligue 1. Ακόμη μια νίκη 
πανηγύρισε την προηγούμενη αγωνι-
στική η Τουλούζ, που επικράτησε με 
3-2 της Ανζέ. Συμπλήρωσε τρία παι-
χνίδια αήττητη στο πρωτάθλημα και 
βρίσκεται στην 9η θέση μετά το πέρα-
σμα 11 αγωνιστικών. Μια ομάδα που 
συνηθίζει να παίζει ανοιχτά, το G/G ε-
πιβεβαιώθηκε στα τέσσερα τελευταία 
παιχνίδια της, ενώ δέχτηκε γκολ στα 
9/11 φετινά ματς στο πρωτάθλημα. Υ-
ποδέχεται το Στρασβούργο που δεν 
πείθει με την εικόνα που παρουσιάζει, 

τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από την 
Τοντέλα (2-0), ενώ στο πρωτάθλημα 
μετά το πέρασμα εννέα αγωνιστικών 
έχει πανηγυρίσει μόλις μία νίκη. Α-
πογοητευτική η εικόνα της και εκτός 
έδρας, ηττήθηκε και στις τέσσερις φε-
τινές εξόδους της στο πρωτάθλημα. Οι 
γηπεδούχοι έχουν το μομέντουμ και 
το προβάδισμα για τη νίκη στο σημε-
ρινό παιχνίδι, θα κρατήσουμε τον άσο 
σε απόδοση 2.04. 

Το προβάδισμα η Λίλεστρομ
Στην Eliteserien Νορβηγίας τώρα για 
την τελευταία μας πρόταση που έρ-
χεται από την αναμέτρηση Χάουγκε-
σουντ - Λίλεστρομ για την 27η αγωνι-
στική. Το εμπόδιο της Κρίστιανσουντ 
ξεπέρασε την προηγούμενη αγωνι-
στική η Χάουγκεσουντ, που πανηγύ-
ρισε εκτός έδρας νίκη με 1-0. Είχε προ-
ηγηθεί ο διασυρμός από τη Σπάρτα 
Σάρπσμποργκ με 4-0, έχει πανηγυρί-
σει μία νίκη στις τέσσερις τελευταίες α-
γωνιστικές και βρίσκεται στη 10η θέση. 
Από την άλλη, η Λίλεστρομ αναζητά α-
ντίδραση μετά τα τελευταία αρνητικά 
αποτελέσματα, ηττήθηκε με 1-0 από τη 
Μόλντε στο πιο πρόσφατο ματς, ήταν 
η τρίτη ήττα στις τέσσερις τελευταίες 
αγωνιστικές. Συνολικά, οι γηπεδού-
χοι έχουν παρουσιάσει καλύτερο πρό-
σωπο, ενώ έχουν και καλή παράδοση 
κόντρα στη Χάουγκεσουντ. Περιμέ-
νουμε ότι με σοβαρή εμφάνιση θα κα-
ταφέρουν να πάρουν ένα θετικό απο-
τέλεσμα και θα κρατήσουμε το Χ2 & 
Over 1.5 σε απόδοση 1.85.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του 
Betarades.gr για μία ακόμη εβδο-
μάδα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι στο κο-
ρυφαίο ενημερωτικό site για το στοί-
χημα, μπορείτε να βρίσκετε επιλογές 
για live betting σε όλη τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπό-
λοιπες ημέρες, όταν υπάρχει έντονη 
στοιχηματική δράση. Καλή τύχη σε 
ό,τι και αν επιλέξετε!
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ATZENTA

ΤΟ «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ 
ΤΡΕΛΟΎ» ΣΤΟ «ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ»
Το «Ημερολόγιο ενός τρελού» του Νικο-
λάι Γκόγκολ, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου 
Πασσά, ξανάρχεται στην κεντρική σκηνή 
του θεάτρου «Επί Κολωνώ». Ο δημόσιος 
υπάλληλος Αξέντι Ιβάνοβιτς Προπίτσιν 
διηγείται στιγμές από τη ζωή του, μέσα από 
ένα ιδιόρρυθμο ημερολόγιο. H εργασία, o 
έρωτας και η ανάγκη για κοινωνική ανέλι-
ξη τον οδηγούν σε αδιέξοδα, συγκρούσεις, 
ματαιώσεις, σε σημείο που χάνει τον έλεγ-
χο, συγχέει την πραγματικότητα με την 
ψυχική του παραφορά και ανακηρύσσει 
τον εαυτό του βασιλιά. Ο Ιωσήφ Ιωσηφί-
δης δίνει σάρκα και οστά στον ήρωα του 
έργου.

«ΜΠΆΙΡΟΝ. ΤΕΛΕΎΤΆΙΟΣ 
ΣΤΆΘΜΟΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ» 
Το Μουσείο Μπενάκη σε συνεργασία με 
το Θέατρο «Σημείο» παρουσιάζουν στους 
χώρους της Βιβλιοθήκης του Μουσείου 
το έργο «Μπάιρον. Τελευταίος Σταθμός, 
Μεσολόγγι». Η παράσταση δεν εντάσσεται 
στα είδη του μουσειακού θεάτρου ή του 
θεατρικού ντοκιμαντέρ. Επιδιώκει, αντίθε-
τα, να θέσει ερωτήματα: Πού συναντιού-
νται ο επιστημονικός λόγος και η ποίηση; 
Πώς σχετίζεται η σπειρωτή εξέλιξη της 
Ιστορίας με τη μοναδική στιγμή της δημι-
ουργίας; Μπορεί η επιστήμη να κάνει τον 
άνθρωπο να ονειρεύεται; 
Η παράσταση θα παρουσιάζεται τα Σάββα-
τα 22 Οκτωβρίου, 5, 12, 19, 26 Νοεμβρίου, 
3, 10, 17, 24 Δεκεμβρίου στη Βιβλιοθήκη 
του Μουσείου Μπενάκη (Κουμπάρη 1, 
Αθήνα), στις 12:00 το μεσημέρι.

ΠΩΣ Η ΒΕΜΠΟ ΕΓΙΝΕ ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΆΣ
Η Ελληνική Συμφωνιέτα (Sinfonietta 
Hellenica) παρουσιάζει στο Δημοτικό 
Θέατρο Πειραιά, στις 24-25 Οκτωβρίου, τη 
μουσικοθεατρική παράσταση «Σοφία», ένα 
πρωτότυπο αφιέρωμα στη θρυλική Σοφία 
Βέμπο σε κείμενο και σκηνοθεσία Σοφίας 
Καψούρου, μουσική διεύθυνση Γιώργου 
Γαλάνη, με τον Άκη Σακελλαρίου και τη 
Μαρίτα Παπαρίζου επί σκηνής.

Η Μαρία Ναυπλιώτου ενσαρκώνει μια γυ-
ναίκα-σύμβολο, τη Φιλουμένα, σε έναν 
ρόλο-ορόσημο που έχουν ερμηνεύσει 

κορυφαίες ηθοποιοί (όπως η Σοφία Λόρεν) ανά 
τον κόσμο. Στον ρόλο του Ντομένικο Σοριάνο, 
ιδανικός για τη διανομή, ο Μελέτης Ηλίας. Η 
Φιλουμένα Μαρτουράνο ξεκίνησε ως πόρνη και 
κατέληξε ερωμένη του πλούσιου εμπόρου Ντο-
μένικο Σοριάνο. Τώρα, έπειτα από αρκετά χρόνια 
κοινού βίου, διεκδικεί τη θέση που της αξίζει. 
Ένα απρόσμενο μυστικό ανατρέπει τις ισορροπί-
ες και αλλάζει τα δεδομένα. Ένα έργο που βάζει 
στο μικροσκόπιο τη γυναίκα, τις προβληματικές 
οικογενειακές και κοινωνικές δομές και τα στερε-
ότυπα, φέρνοντας αντιμέτωπους δύο κόσμους, με 
όχημα τη σπουδαία γλώσσα του συγγραφέα. 
Πρεμιέρα: 26 Οκτωβρίου, στο Θέατρο «Δημήτρης 
Χορν»

H ΜΑΡΊΑ ΝΑΥΠΛΊΏΤΟΥ 
ΕΊΝΑΊ Η «ΦΊΛΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΡΤΟΥΡΑΝΟ» 



Ένας άντρας πέφτει από μια βουνοκορ-
φή και σκοτώνεται. Ο ντετέκτιβ που 
αναλαμβάνει την υπόθεση γνωρίζει 

τη γυναίκα του θύματος κατά τη διάρκεια των 
επίμονων ερευνών του. Σύντομα θα βρεθεί 
αντιμέτωπος με τις υποψίες του αλλά και την 
ερωτική του επιθυμία για εκείνη. Ο σπουδαίος 
Κορεάτης δημιουργός του «Oldboy» και της 
«Υπηρέτριας», Παρκ Τσαν-γουκ επιστρέφει 
στο σινεμά μετά από 6 χρόνια, με την ταινία 
που τιμήθηκε με Βραβείο Σκηνοθεσίας στις 

Κάννες και κέρδισε τις καρδιές κοινού και 
κριτικής στην Τελετή Έναρξης του Διεθνούς 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας 
«Νύχτες Πρεμιέρας». Ένα instant classic του 
21ου αιώνα, μια στιλιζαρισμένη συνάντηση του 
«Vertigo» με την «Ερωτική Επιθυμία» υπό τις 
οδηγίες ενός από τους καλύτερους σκηνο-
θέτες των καιρών μας, του Παρκ Τσαν-γουκ. 
Αστυνομικό μυστήριο, εγκεφαλικά παιχνίδια, 
ενοχές και εμμονές συνθέτουν μια οπτική 
πανδαισία για την κατάρα του να ερωτεύεσαι.

Ο ατζαμής αρχαιολόγος Ταντ επιθυμεί την 
αποδοχή των συναδέλφων του, αλλά η 
αδεξιότητά του στέκεται εμπόδιο στο 

όνειρό του. Όταν διαλύει κατά λάθος μια σπάνια 
σαρκοφάγο, απελευθερώνεται ένα ξόρκι που 

θέτει τη ζωή των φίλων του σε κίνδυνο. Ο Ταντ 
και η Σάρα θα ξεκινήσουν ένα περιπετειώδες 
ταξίδι που θα τους οδηγήσει μέχρι την άκρη του 
κόσμου για να τους σώσουν και να σταματήσουν 
την κατάρα της Σμαραγδένιας Πλάκας.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ: Ενρίκε Γκάτο ΗΘΟΠΟΊΟΊ (ακούγονται οι φωνές τους): Παναγιώτης Καποδίστριας, 
Στέφανος Γεωργόπουλος, Στεφανία Φιλιάδη, Λητώ Αμπατζή, Κατερίνα Μάντζιου, Δημήτρης Πάσιος, 
Τηλέμαχος Κρεβάικας, Γιώργος Σκουφής, Σοφία Τσάκα, Ζωή Κατσάτου, Πάνος Τοψίδης, Σταματίνα 
Μυτιληναίου, Γιώργος Στάμος, Άννα Σταματίου, Γιάννης Υφαντής

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ: Ζομ-Κολέτ Σέρα 
Σενάριο: Άνταμ Στίκιελ, Ρόρι Χέινς, Σόραμπ 
Νοσιρβάνι
ΠΡΩΤΑΓΩΝΊΣΤΟΥΝ: Ντουέιν Τζόνσον, Πρις 
Μπρόσναν, Σάρα Σάχι, Άλντις Χοτζ, Νόα Σε-
ντίνεο, Μο Άμερ, Μαρουάν Κενζάρι, Κουιντέσα 
Σουίντελ, Μπόντι Σαμπόνι, Τζέιμς Κουσάτι-
Μόγιερ, Ούλι Λατούκφου, Βαϊόλα Ντέιβις

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ: Παρκ Τσαν-γουκ Σενάριο: Παρκ Τσαν-γουκ, Τσουνγκ Σέο-κιούνγκ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΊΣΤΟΥΝ: Παρκ Χάε-Ίλ, Τανγκ Γουέι, Γκο Κιούνγκ-Πιο.

BLACK  
ADAM 

Στο αρχαίο Κάντακ, ο σκλάβος 
Τεθ Άνταμ αποκτά θεϊκές δυ-
νάμεις. Όταν, όμως, τις χρη-

σιμοποιεί για εκδίκηση, καταλήγει 
αιχμάλωτος για 5.000 χρόνια. Όταν επι-
τέλους απελευθερώνεται στο σήμερα, 
επιστρέφει δριμύτερος για να συνεχί-
σει το σκοτεινό του έργο. Απτόητος και 
ανυποχώρητος, ο Μπλακ Άνταμ έρχεται 
αντιμέτωπος με μία ομάδα σύγχρονων 
ηρώων που σχηματίζουν την Κοινωνία 
της Δικαιοσύνης. Ο Χόκμαν, ο Δόκτωρ 
Φέιτ, ο Άτομ Σμάσερ και η Σάικλον θέ-
λουν να τον οδηγήσουν πίσω στην αιώ-
νια αιχμαλωσία.
Ο Ντουέιν Τζόνσον φοράει για πρώτη 
φορά στολή υπερήρωα και ενσαρκώ-
νει τον αγαπημένο αντιήρωα της DC, 
Μπλακ Άνταμ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΦΥΓΗΣ

TAD,  
Η ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΑ  
ΠΛΑΚΑ
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Τ
ο ευφάνταστο έργο του Michael 
Frayn, «Noises Of», παρουσιά-
στηκε πρώτη φορά στο Λονδί-
νο πριν από 40 χρόνια. Εμείς, 
σε χρόνο παροντικό, παρα-
κολουθήσαμε μια παράσταση 

δομημένη με απόλυτη ακρίβεια, υπό την 
αριστοτεχνική σκηνοθεσία του Κωνσταντί-
νου Μαρκουλάκη, που μετέχει σε αυτήν, 
με ένα επιτελείο πολύ σπουδαίων ηθοποι-
ών στο πλάι του.

ΚΡΙΤΙΚΗ
Το έργο του Michael Frayn «Το σώσε», διά 
χειρός Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, είναι 
όχι μονάχα υπαρξιακή απάντηση απέναντι 
σε μια ταχύρρυθμα εξελισσόμενη οπτική 
εντός και εκτός σκηνής θεάτρου, μα και 
μια κωμωδία-φάρσα που απαρτίζεται από 
σπουδαίους και απόλυτα καλοκουρδισμέ-
νους ερμηνευτές. Θαρρώ πως η λέξη-
κλειδί της παράστασης είναι «ρυθμός», ο 
οποίος είναι άμεσα συνυφασμένος με τον 
άρτιο συντονισμό και φυσικά την ερμηνευ-
τική δεινότητα και την ταχύτητα αντίληψης 
των ίδιων των ηθοποιών.
Ο σκηνοθέτης, γνωρίζοντας τη δουλειά του 
πολύ καλά και έχοντας την αίσθηση της 
δυσκολίας του εγχειρήματος, το αντιμε-
τωπίζει με σεβασμό και πίστη. Δεν παρερ-
μηνεύει, ούτε παρανοεί τις εγχειρητικές 

και μετεγχειρητικές επιπτώσεις της όποιας 
ανακρίβειας επάνω σε ορθούς χειρισμούς 
και επιλέγει τους ερμηνευτές του πολύ προ-
σεκτικά, ώστε να είναι βέβαιος πως θα αντα-
ποκριθούν άριστα στους φρενήρεις ρυθμούς 
της παράστασης.
Έναν χρόνο μετά την πρώτη του παρουσίαση 
στο Λονδίνο με τίτλο «Noises of», παρου-
σιάζεται το 1983 και στη χώρα μας από τον 
Ανδρέα Βουτσινά, στο Θέατρο «Μινώα» κι 
έπειτα το 1995 στο Θέατρο Αθήναιον από τον 
Σταμάτη Φασουλή. Σήμερα, 40 χρόνια μετά, 
η παράσταση, καταφέρνοντας να παραμείνει 
φρέσκια και αναλλοίωτη, δεν παύει να μας 
εκπλήσσει με το χιούμορ, την κίνηση και τον 
σε δεύτερο επίπεδο εξομολογητικό αναλυτι-
κό στοχασμό, που ερμηνεύει όχι μόνο το φαι-
νόμενο των θεατρικών δρώμενων εμπρός 
και πίσω από τη σκηνή, μα και αυτό της ψυ-
χικής κατάστασης όλων όσων εμπλέκονται 

σε αυτά. Εντάσεις, πάθη, έρωτες, ίντριγκες 
και κατακρήμνιση εαυτών είναι κατ’ επιλογή 
κάποια μόνο μέρη αυτής παράθεσης. 
Η παράσταση περιγράφει μια ομάδα ηθοποι-
ών β’ διαλογής, που υπό την καθοδήγηση 
ενός απόλυτα αγανακτισμένου σκηνοθέτη 
πασχίζουν να παρουσιάσουν μια ερωτική 
φάρσα. Η πραγματοποίηση γίνεται σε τρεις 
χρόνους. Σε πρώτο χρόνο παρουσιάζεται 
η πρόβα τζενεράλε. Σε δεύτερο, με τη βοή-
θεια του περιστρεφόμενου σκηνικού που 
είναι κατασκευασμένο από τον Πάρη Μέξη 
με χειρουργική ακρίβεια για να υποδεχτεί το 
κάθε βήμα, το κάθε άνοιγμα πόρτας, την κάθε 
εναλλαγή, παρουσιάζεται το τι συμβαίνει πίσω 
απ’ τη σκηνή, την ώρα που πλέον το έργο κοι-
νωνείται στο κοινό, ενώ σε τρίτο στάδιο η κα-
τάληξη, κοινώς η παταγώδης αποτυχία πάλι 
εντός σκηνής, στην τελευταία παρουσίαση.
Οι Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Σμαράγδα 
Καρύδη, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, 
Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργος Χρυσοστόμου, 
Λένα Παπαληγούρα, Γιώργος Ψυχογυιός, 
Δάφνη Δαυίδ και Γιώργος Ζυγούρης παρα-
δίδουν μαθήματα ερμηνευτικής αντίληψης, 
συντονισμού και απόλυτης ταύτισης, σε μια 
παράσταση που σου δίνει την αίσθηση ότι 
μέσα σε αυτό το τεράστιο λάθος, σε αυτή την 
ανεξέλεγκτη φάρσα, αν γίνει κάποιο λάθος, θα 
γκρεμιστεί όλη η παράσταση. Μα λάθος δεν 
γίνεται ποτέ και έτσι το ξεδίπλωμα των λαθών 
αποτελεί την ουσία της σύνθεσης αυτού του 
διαρκούς κρεσέντο κίνησης και συγκινησια-
κών φορτίσεων. Από την άλλη πλευρά, αντι-
λαμβανόμαστε πως αυτό το σχεδόν αδύνατο 
από πλευρά εναλλαγών θέαμα επιτυγχάνεται 
με τόση φυσικότητα που δεν μπορούμε να μη 
χειροκροτήσουμε, όχι μόνο για το ερμηνευτι-
κό μέρος τους καλλιτέχνες, μα φυσικά και για 
την τεράστια σκηνική τους αντίληψη.
Όλη ετούτη η παράσταση μου θύμισε κά-
ποιους στίχους του Πωλ Βερλαίν που αναφέ-
ρουν:
«Ψεύτικο ανακάτεμα των πάντων. Από αυτό, 
δεν έχω ιδέα. Γνωρίζοντας όμως τα πάντα».
Τα κοστούμια της Βασιλικής Σύρμα που έντυ-
σαν τους ηθοποιούς ζωντανά και ευφάνταστα, 
ενώ η μουσική και ο φωτισμός έκλεισαν γλυ-
κά τον κύκλο τούτης της ξεκαρδιστικής, έξυ-
πνης και πολυδιάστατης κωμωδίας-φάρσας 
που απολαύσαμε.

Είδαμε την παράσταση  
«Το σώσε», στο Θέατρο 

«Παλλάς»
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Συγγραφέας: Michael Frayn 
Μετάφραση: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης 
Σκηνοθέτης: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης 
Σκηνογραφία: Πάρις Μέξης 
Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα 
Φωτισμοί: Δημήτρης Κουτάς 
Μουσική: Μίνως Μάτσας 

Κίνηση: Κική Μπάκα 
Ερμηνεύουν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, 
Σμαράγδα Καρύδη, Οδυσσέας Παπασπηλιό-
πουλος, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργος Χρυ-
σοστόμου, Λένα Παπαληγούρα, Γιώργος 
Ψυχογυιός, Δάφνη Δαυίδ και Γιώργος Ζυ-
γούρης      

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΚΚΏΝΗ



«Περιπέτειες  
με τον Ηρακλή»  
στο Μουσείο Γουλανδρή
Ο νέος Kύκλος των Σαββατιάτικων Εργαστηρίων Δημιουρ-
γικής Απασχόλησης στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, για 
παιδιά 4-6 ετών, συνεχίζεται με τους Άθλους του Ηρακλή, και έχει γενικό τίτλο 
«Περιπέτειες με τον Ηρακλή». 
Τα παιδιά θα «ταξιδέψουν» στην Αρχαία Ελλάδα και θα ακολουθήσουν τον 
Ηρακλή, τον μεγαλύτερο ήρωα, στις περιπέτειές του. Θα παίξουν, θα διασκε-
δάσουν, θα ζωγραφίσουν και θα φτιάξουν τη δική τους κατασκευή. 
Το επόμενο Εργαστήριο έχει τίτλο «Το Λιοντάρι της Νεμέας» και θα υλοποιη-
θεί τα Σάββατα 22 Οκτωβρίου και 5 Νοεμβρίου 2022.
Μέγιστος αριθμός Ατόμων: 15 παιδιά (κάθε παιδί συνοδεύεται μόνον από 
έναν ενήλικα).
Χώρος: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Αίθουσα «Εξερευνητές»), ώρες έναρ-
ξης: 11 π.μ. & 12:30 μ.μ.
Διάρκεια: 1 ώρα.
Εισιτήρια: 10€ για τους ενήλικες, 8€ για τα παιδιά (περιλαμβάνεται η είσο-
δος στο Μουσείο). 
Δεν γίνονται κρατήσεις θέσης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ανακαλύπτοντας  
τα μυστικά του 
Βράχου της 
Ακρόπολης 
Ποια είναι η πελώρια είσοδος 
της Ακρόπολης;
Πόσα επίθετα είχε η θεά Αθηνά 

και πόσοι ήταν οι ναοί της;
Πού ζούσε το ιερό φίδι της Ακρό-

πολης και έτρωγε τη μελόπιτά του;
Πού έγινε η μάχη για το όνομα της πό-

λης;
Πώς ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης έχτισαν τον Παρθενώνα;
Γιατί ο Φειδίας ήταν από τους πιο σημαντικούς γλύπτες;
Ποιες είναι οι 6 κόρες που στέκονται στο μπαλκόνι του αρχαίου ναού;
Γιατί σήμερα δεν βλέπουμε χρώματα στα μνημεία;
Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης προσκαλεί αποκλειστικά τους 
μικρούς του φίλους σε μια ξενάγηση στο «άκρο της πόλης». 
Ημερομηνία: Κυριακή 23 Οκτωβρίου στις 11:00.
Αφετηρία: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 18-20, στο εκδοτήριο-κέντρο πληροφό-
ρησης του αρχαιολογικού χώρου (απέναντι από την κεντρική είσοδο του 
Μουσείου της Ακρόπολης).
Διάρκεια Ξενάγησης: 1, 5 ώρες.
Συνολική Διάρκεια Δράσης: 2 ώρες.
Κόστος ξενάγησης: 15 € /παιδί.
(Δεν περιλαμβάνεται το εισιτήριο εισόδου για τους ενήλικες στον αρχαι-
ολογικό χώρο της Ακρόπολης, οι γονείς δεν συνοδεύουν το γκρουπ των 
παιδιών κατά τη διάρκεια του προγράμματος).
H ξενάγηση απευθύνεται σε παιδιά από 8 έως 12 ετών. 
Επικοινωνία: 2103250341 info@ekedisy.gr

Το «Προσφυγάκι»  
στο θέατρο «Αργώ»

Το έργο διαδραματίζεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο σήμερα και στα λιμάνια της Σμύρνης και του Πει-

ραιά το 1922. Τρεις επισκέπτες βρίσκονται μπροστά στο άγαλμα 
που λέγεται «Προσφυγάκι» και ανακαλύπτουν ότι οι πρόγονοί τους ήταν μαζί 
στο ίδιο καράβι που τους πήρε από τη Σμύρνη που καιγόταν. Κουβαλούσαν 
και οι τρεις ό,τι πολυτιμότερο είχαν. Ο αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Κουρου-
νιώτης ένα αγαλματάκι, η Κυρά Λένη ένα εικόνισμα και μία συνταγή της για-
γιάς της και ο Κυρ Ιορδάνης τον τζουρά του. Θυμούνται και μιλάνε για τους 
πρόσφυγες πατέρες, μητέρες, παππούδες και γιαγιάδες, που μετά τον ξεριζω-
μό μόχθησαν και πρόκοψαν στις νέες τους πατρίδες. Το «Προσφυγάκι», όπως 
συνηθίζεται να λέγεται το άγαλμα «Το βοσκόπουλο με το κουταβάκι», βρίσκε-
ται στην αίθουσα 29 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Είναι μαρμάρινο, 
ύψους 63 πόντων και παριστάνει ένα βοσκόπουλο που κρατάει στην αγκαλιά 
του ένα σκυλάκι. Είδε το φως τον 1ο αι. π.Χ. και ανέβηκε πάλι στη γη της Ιωνί-
ας το 1922 κατά την ανασκαφή στο Γεροντικό της Νύσσας, κοντά στη Σμύρνη. 
Το έφερε στην Ελλάδα ο αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης στη Μι-
κρασιατική Καταστροφή και το παρέδωσε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Θέατρο «Αργώ». Κάθε Κυριακή στις 11:00.

«Το μαγικό πινέλο 
της Νουρ» στην 
Αμαξοστοιχία- 
Θέατρο το «Τρένο 
στο Ρουφ»
Η παράσταση (για παιδιά από 
5 έως 10 ετών) είναι ένα ταξίδι 
στα συναισθήματα και τα χρώ-
ματα, με πίνακες ζωγραφικής που 
ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια 
μας.
Ένα κορίτσι, η Νουρ, δραπετεύει από τη χώρα της που έχει 
πόλεμο, την Γκουέρνικα. Τρυπώνει σε ένα τρένο μόνη της, με την ελπίδα ότι 
θα την οδηγήσει σε ένα μέρος όπου θα μπορεί να ζήσει ελεύθερη. Εξαντλη-
μένη όπως είναι, την παίρνει ο ύπνος. Στο όνειρο του κοριτσιού πρωταγωνι-
στούν ο πολυλογάς Μάγος, ο τετραπέρατος Γάτος και το μαγικό πινέλο μέσα 
σε έναν χρωματιστό «υπερρεαλιστικό» κόσμο από σπουδαίους πίνακες που 
ζωντανεύουν.
Η παράσταση εμπλουτίζεται με πρωτότυπη μουσική και τραγούδια από εντυ-
πωσιακές βίντεο-προβολές.
Θεατρικό Βαγόνι:
Κάθε Κυριακή στις 11.30 π.μ. (από 6/11/2022).
Γενική είσοδος 10 ευρώ.
Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη:
Ηλεκτρονικά στο viva
Τηλεφωνικά στο 11876 (viva)
Φυσικά σημεία πώλησης viva (αφού προηγηθεί κράτηση ηλεκτρονικά ή 
τηλεφωνικά στο 11876)
Καθημερινές πρωινές παραστάσεις για σχολεία (9.30 π.μ. & 11.00 π.μ.).
Τιμές εισιτηρίων: 12€ γενική είσοδος, 10€ μειωμένο, 8€ παιδικό.
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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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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!




	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032

