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

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





Π
άμε για έναν εξαιρετικά δύ-
σκολο οικονομικό και κοινω-
νικό χειμώνα, ο οποίος θα ε-
πηρεάσει και τις πολιτικές ε-
ξελίξεις. 
Στα γνωστά προβλήματα της 

ελληνικής οικονομίας προστίθενται νέες εκκρε-
μότητες, με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμη πιο δύ-
σκολη η έξοδος από την κρίση.

Επιβράδυνση
Η έρευνα του ΙΟΒΕ καταγράφει επιδείνωση του οι-
κονομικού, επιχειρηματικού κλίματος τον Οκτώ-
βριο και σημαντική επιβράδυνση σε ό,τι αφορά τις 
παραγγελίες.
Αυτό είναι αναμενόμενο, γιατί φτάνουμε στο τέλος 
της τουριστικής περιόδου, που δίνει άλλη δυναμική 
στην ελληνική οικονομία. Την κατάσταση όμως πε-
ριπλέκει η διολίσθηση της Ευρωζώνης προς την 
ύφεση, με τους περισσότερους αναλυτές να προ-
βλέπουν για τα επόμενα τρίμηνα μικρή μεί-
ωση του ΑΕΠ.
Η ελληνική οικονομία είναι ευαίσθητη 
στις αλλαγές στην Ευρωζώνη, εφό-
σον έχουμε μεγάλη εξάρτηση 
από αυτήν στις εξαγωγές, στον 
τουρισμό, στις επενδύσεις.

Νέο κύμα 
πανδημίας; 
Μία από τις εκκρεμό-
τητες που μπορεί να 
απειλήσουν την πο-
ρεία της οικονο-
μίας είναι η πανδη-
μία. Γενική είναι η 
εκτίμηση ότι η κυ-
βέρνηση έχει υπο-
τιμήσει τη σημασία 
της και έχει συμβι-
βαστεί με την ιδέα 
ότι μπορεί να πεθαί-
νουν 20-25 την ημέρα 
από την COVID-19 
και αυτό να θεωρεί-
ται μέρος της νέας κα-
νονικότητας. Το ερώτημα 
είναι αν θα μείνουμε στους 
20-25 θανάτους την ημέρα 
που καταγράφηκαν το τελευ-
ταίο τετραήμερο ή θα πάμε σε με-
γαλύτερους αριθμούς. Πολλοί επι-
στήμονες προειδοποιούν ότι επίκειται 
έξαρση της πανδημίας εντός του Νοεμβρίου και μια 
γενικότερη επιβάρυνση της υγείας των πολιτών για 
διάφορους λόγους.
Εάν επιβεβαιωθούν οι αρνητικές προγνώσεις, θα 
φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η κυβέρνηση δεν 
θα μπορεί να αγνοεί τον υψηλό αριθμό των κρου-
σμάτων και των θανάτων και θα πάρει μέτρα που θα 
έχουν, αναπόφευκτα, οικονομικό κόστος.
Το 2020 είχαμε 5.000 θανάτους από την πανδη-
μία, το 2021 16.000 θανάτους και το 2022, με τη 

ΈΡΧΈΤΑΙ ΔΎΣΚΟΛΟΣ 
ΧΈΙΜΏΝΑΣ ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 

ΚΟΙΝΏΝΙΑ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ  
 ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Στα γνωστά προβλήματα 
προστίθενται νέες 
εκκρεμότητες

Το οικονομικό επιτελείο 
εξακολουθεί να υποτιμά το 
πρόβλημα του πληθωρισμού

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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δυναμική που έχει αναπτυχθεί, πάμε για 13.000 
έως 14.000 θανάτους. Επομένως, η πανδημία είναι 
πάντα μαζί μας και αποτελεί μια πρόσφατη σοβαρή 
εκκρεμότητα για την οικονομία.

Ο πληθωρισμός στο ύψος του
Μετά από μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων ο ε-
τήσιος πληθωρισμός κινήθηκε στην Ελλάδα μεταξύ 
του 11%-12%, υποχώρησε τον Οκτώβριο λίγο κάτω 
από το 10%.
Η διαφορά οφείλεται στην προεκλογική επιδότηση 
στον λογαριασμό του ηλεκτρικού από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Για έναν περίπου χρόνο η κυβέρ-
νηση άφησε τα νοικοκυριά αβοήθητα, αντιμέτωπα 
με την άγρια κερδοσκοπία στον ενεργειακό τομέα.
Ενόψει εκλογών μεταφέρει το κόστος της κερδο-
σκοπίας από τα νοικοκυριά στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, δηλαδή στους φόρους που καταβάλλουν 
οι πολίτες.
Είναι μια αλλαγή τακτικής που εξυπηρετεί προφα-

νείς πολιτικούς σκοπούς αλλά δεν θίγει το τε-
ράστιο πρόβλημα της σύνδεσης της χον-

δρικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας 
με την τιμή του φυσικού αερίου και 

τη χρέωση από τους παρόχους 
τιμών, που σε πολλές περιπτώ-

σεις είναι 50% ή 100% πάνω 
από το κόστος. Ουσιαστικά, 

η κυβέρνηση προσπα-
θεί να κερδίσει πολιτικό 
χρόνο χωρίς να αντιμε-
τωπίζει το πρόβλημα 
που δημιουργήθηκε 
και με δική της ευ-
θύνη.
Η απογείωση του ε-
νεργειακού κόστους 
αποσυντονίζει εκτός 
από τα νοικοκυριά 
και τη βιομηχανία. 
Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι η Γερμανία 
επιδοτεί τις βιομηχα-

νίες της, με αποτέλε-
σμα να έχουν ενεργει-

ακό κόστος που μπορεί 
να είναι και το μισό των 

δικών μας βιομηχανικών ε-
πιχειρήσεων.

Η βιομηχανία, αν και ένα από 
τα αδύναμα σημεία της ελληνικής 

οικονομίας, με τόσο μεγάλες ενερ-
γειακές επιβαρύνσεις θα πάει χειρό-

τερα. Είναι ενδεικτικό ότι η μείωση της κατανάλω-
σης φυσικού αερίου από την ελληνική βιομηχανία 
έχει γίνει σε μεγάλο ποσοστό λόγω οικονομικής α-
δυναμίας.

Τα επιτόκια
Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δοκιμάζονται 
και από τη συνεχή άνοδο των επιτοκίων, η οποία, 
αν κρίνουμε από τις πρωτοβουλίες της ομοσπονδια-
κής τράπεζας των ΗΠΑ και του κλίματος που έχει ε-
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πικρατήσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα 
συνεχιστεί.
Η άνοδος των επιτοκίων έχει και μια ελληνική διά-
σταση, εφόσον οδηγεί στη διόγκωση του ιδιωτικού 
χρέους. Οι τράπεζες γίνονται αυστηρότερες σε ό,τι 
αφορά τα επιτόκια για τα καθυστερούμενα δάνεια, 
ενώ αντίστοιχες εξελίξεις έχουμε με τα ληξιπρόθε-
σμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Έχουν αρ-
χίσει και φουσκώνουν ξανά με εντυπωσιακό ρυθμό 
λόγω των «καπέλων» που επιβάλλονται, παρά το γε-
γονός ότι οι εισπράξεις των ασφαλιστικών οργανι-
σμών από τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξάνονται με υ-
ψηλούς ρυθμούς.
Η ελληνική οικονομία δείχνει έτοιμη να πέσει σε 
παγίδα υψηλών επιτοκίων και νέας μεγάλης αύξη-
σης του ιδιωτικού χρέους, με εξαιρετικά αρνητικό 
αποτέλεσμα για την οικονομική δραστηριότητα.

Πίσω από τον Πάτση
Η υπόθεση Πάτση κόστισε πολύ στην κυβέρνηση, 
γιατί συνέδεσε την απαράδεκτη συμπεριφορά ενός 
βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας με ένα οικονομικό 
και κοινωνικό πρόβλημα που βασανίζει εκατοντά-
δες χιλιάδες νοικοκυριά.
Οι τράπεζες έχουν υποστηριχθεί από τους φορο-
λογούμενους πολίτες με τεράστια ποσά δημόσιου 
χρήματος αλλά εξακολουθούν να είναι στη φάση 
της διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων. Τα έχουν 
περιορίσει μέσω funds και τιτλοποιήσεων, αλλά 
αυτό δεν λύνει το κοινωνικό πρόβλημα της υπερ-
χρέωσης των νοικοκυριών και της δέσμευσης ή και 
της απώλειας των περιουσιακών τους στοιχείων. Α-
ντίθετα το επιτείνει, γιατί τα funds και οι λεγόμενοι 
servicers ασκούν μεγάλη οικονομική και ψυχολο-
γική πίεση για να εξασφαλίσουν την υψηλή κερδο-
φορία των επιχειρήσεών τους.
Η κυβέρνηση έχει αντιληφθεί ότι βρίσκεται σε κοι-
νωνικό και πολιτικό ναρκοπέδιο και προσπαθεί να 
αξιοποιήσει αποφάσεις του Αρείου Πάγου για να α-
ναβάλει τις δυσάρεστες εξελίξεις μέχρι τις βουλευ-
τικές εκλογές.
Το ζήτημά μας είναι ότι η αδυναμία διαχείρισης των 
οφειλών αποτελεί εκκρεμότητα που βασανίζει εδώ 
και μία δεκαετία τους κόκκινους δανειολήπτες, την 
κοινωνία, τις τράπεζες και την οικονομία.
Η αβεβαιότητα αναμένεται να διατηρηθεί, με πι-
θανό αποτέλεσμα να υποχρεωθεί το Δημόσιο να α-
ναλάβει νέες υποχρεώσεις που μπορεί να φτάσουν 
τα 15-20 δισεκατομμύρια, για να σταθεροποιηθεί η 
κατάσταση στον τραπεζικό τομέα.

Κακοδιαχείριση
Με το πέρασμα του χρόνου γίνεται αντιληπτό ότι το 
επίπεδο της δημοσιονομικής διαχείρισης πέφτει. 
Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη 
είχαμε νέα μεγάλη άνοδο του δημόσιου χρέους, 
των δημόσιων δαπανών. Από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο που αριθμεί 60 μέλη μέχρι το ρεκόρ στους 
μετακλητούς υπαλλήλους, τη δημιουργία της λεγό-
μενης πανεπιστημιακής αστυνομίας και τη νέα ανε-
ξέλεγκτη αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, μας 
έρχονται από παντού μηνύματα κακοδιαχείρισης.
Η δημοσιονομική χαλάρωση συνδυάζεται με εξω-
φρενικές εκτιμήσεις του επιτελείου, που είναι σχε-
διασμένες να «κλείσουν» τον προϋπολογισμό προ-
τού ξανανοίξει υπό την πίεση της σκληρής πραγμα-
τικότητας.
Ο προϋπολογισμός του 2022 στηρίχθηκε στην πρό-

γνωση για πληθωρισμό μόλις 0,8%, ενώ ο προϋπο-
λογισμός του 2023 στηρίζεται στην υπερβολικά αι-
σιόδοξη εκτίμηση ότι ο πληθωρισμός θα πέσει από 
το επίπεδο του 10% στο 3%.
Η υποτίμηση του πληθωρισμού βοηθάει τη συ-
γκράτηση των δαπανών του προϋπολογισμού, προ-
κειμένου να εμφανίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
δημοσιονομική δυναμική επιστροφής στα πρωτο-
γενή πλεονάσματα.

Παλιά προβλήματα
Από το 2019 και μετά επανεμφανίζονται ολοένα 
μεγαλύτερα τα παλιά προβλήματα που συνέβαλαν 
στην κρίση του 2009-2010 και στην αναγκαστική 
εφαρμογή των μνημονίων. Το εμπορικό έλλειμμα 
έχει αυξηθεί κατά 80% σε σχέση με το εμπορικό έλ-
λειμμα του 2021 και το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρε-
χουσών συναλλαγών, που είναι γύρω στο 6% του 
ΑΕΠ τα δύο τελευταία χρόνια, μπορεί να αυξηθεί κι 
άλλο στο 8% του ΑΕΠ το 2022.
Όλα αυτά πρέπει να μαζευτούν, είναι λογαριασμοί 
που κρύβει η κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά θα τους 
βρούμε μπροστά μας, ιδιαίτερα μετά τις επόμενες 
βουλευτικές εκλογές.
Προς το παρόν, την κατάσταση σώζει η υπεραπό-
δοση των φόρων με τη βοήθεια και του πληθωρι-
σμού, που ανεβάζει αυτόματα την φορολογία της 
κατανάλωσης και του εισοδήματος. Εάν όμως επι-
βεβαιωθούν οι προγνώσεις των περισσότερων δι-
εθνών οργανισμών και ειδικών και περιοριστεί ο 
ρυθμός της ανάπτυξης της οικονομίας από 5%-6% 

Το σκάνδαλο Πάτση έφερε 
στην επικαιρότητα το 
σκάνδαλο με τα funds και τους 
servicers
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Από παντού έρχονται μηνύματα 
δημοσιονομικής χαλάρωσης και 
κακοδιαχείρισης



το 2022 σε 0%-2% το 2023, τότε η αναγκαία προ-
σαρμογή θα γίνει εξαιρετικά επώδυνη.

Η εξάρτηση από τον Πούτιν
Μια άλλη εκκρεμότητα που δημιουργεί πρόβλημα 
αξιοπιστίας στην ελληνική οικονομία είναι η με-
γάλη εξάρτηση από τις εισαγωγές ρωσικού φυσι-
κού αερίου και πετρελαίου. Σύμφωνα με εκτιμή-
σεις, η Ελλάδα εξακολουθεί να προμηθεύεται το 1/3 
του φυσικού αερίου που χρειάζεται από τη Ρωσία, 
ενώ καταβάλλει υπερδιπλάσια δισεκατομμύρια για 
τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου και πετρε-
λαίου από ό,τι το 2021, με περίπου μηδενικές εξα-
γωγές προς τη Ρωσία.
Πρόκειται για μια ευκαιριακή πολιτική που αναδει-
κνύει την έλλειψη σοβαρής στρατηγικής. Όσα πε-
ρισσότερα δισεκατομμύρια δίνουμε στον Πούτιν, 
τόσο ενισχύουμε την πολεμική του προσπάθεια και 
παρατείνουμε έναν επιθετικό πόλεμο ο οποίος σα-
κατεύει, με διάφορους τρόπους, την οικονομία μας.
Όσο καλύτερα τα πηγαίνει ο Πούτιν στην Ουκρανία, 
με τη βοήθεια και της δικής μας χρηματοδότησης, 
τόσο ενισχύεται ο στρατηγικός ρόλος του «διαμεσο-
λαβητή» Ερντογάν και τόσο πιο φιλόδοξος γίνεται ο 
τουρκικός αναθεωρητισμός. 

Πίσω και στις επενδύσεις
Το τελευταίο διάστημα γίνεται μια προσπάθεια και 

από την πλευρά της κυβέρνησης να εμφανιστεί ότι 
η Ελλάδα «απογειώνεται» στην αξιολόγηση του οι-
κονομικού και επιχειρηματικού κλίματος και πως 
τείνει να μετατραπεί σε πόλο προσέλκυσης ξένων 
επενδύσεων.
Οι κυβερνητικοί παράγοντες αναφέρονται συνή-
θως σε μία αξιολόγηση του Economist (Economist 
Intelligence Unit), σύμφωνα με την οποία παρατη-
ρείται μεγάλη βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα 
σε σχέση με το 2019. Παρά τη βελτίωση που κατα-
γράφει ο Economist, εξακολουθούμε να υστερούμε 
σε σχέση με βασικούς ανταγωνιστές μας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές διε-
θνείς εκθέσεις, στις οποίες δεν αναφέρονται τα κυ-
βερνητικά στελέχη, οι οποίες καταγράφουν μείωση 
των βαθμών ελευθερίας της ελληνικής οικονομίας 

Η πανδημία παραμένει μεγάλη 
εκκρεμότητα για την οικονομία
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και επιδείνωση σε ζητήματα που επηρεάζουν την 
κρίση των επενδυτών, όπως είναι η διαφθορά, η δι-
αφάνεια, η ταχύτητα έκδοσης δικαστικών αποφά-
σεων.
Σε ό,τι αφορά τις ξένες επενδύσεις, παρατηρείται 
αύξηση το 2021 και το 2022, η οποία έχει σχέση και 
με την επιβράδυνση λόγω πανδημίας. Οι αναλυτές 
όμως σημειώνουν ότι τα τελευταία τρίμηνα επιβρα-
δύνεται ο ρυθμός αύξησης των ξένων επενδύσεων ε-
ξαιτίας και της επιδείνωσης του διεθνούς οικονομι-
κού και επιχειρηματικού κλίματος.
Επομένως, η βελτίωση που παρατηρείται δεν έχει 
σχέση με την «απογείωση» που περιγράφουν οι κυ-
βερνητικοί παράγοντες ούτε καλύπτει το επενδυ-
τικό χάσμα που χωρίζει την Ελλάδα από τις χώρες 
της Ευρωζώνης.
Μπαίνουμε σε έναν δύσκολο οικονομικό και κοι-
νωνικό χειμώνα και η κυβέρνηση θα πρέπει να βελ-
τιώσει και κυρίως να εξηγήσει την πολιτική της. Η 
προσπάθεια να συμψηφίσει τα λάθη και τις παρα-
λείψεις της με ό,τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 απο-
δίδει ολοένα και λιγότερο. Όπως έγραψε ο Πάσχος 
Μανδραβέλης στην «Καθημερινή»: «Το πρόβλημα 
της κυβέρνησης όμως είναι “ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ...” 
γίνεται κάτι σαν το λαϊκό ανέκδοτο του βοσκού με 
τον λύκο στα πρόβατα. Η διαρκής επίκλησή του ε-
ξασφαλίζει ότι την κρίσιμη στιγμή δεν θα έχει κανέ-
ναν αποτέλεσμα...».





«Ορισμένες υποθέσεις είναι 
προκλητικές για το δημόσιο 
αίσθημα και εξοργιστικές 
χωρίς αναγκαστικά να είναι 
εκτός νομιμότητας»

Τ
α συστήματα πρέπει να ε-
πιδεικνύουν πάντοτε αυ-
τοσυγκράτηση σε στιγμές 
κρίσεων διότι αλλιώς απε-
λευθερώνονται δυνάμεις 
ανεξέλεγκτες που είναι ε-

ντέλει εις βάρος όλων ανεξαιρέτως, 
τονίζει ο καθηγητής Σύγχρονης Πολι-
τικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πε-
λοποννήσου και γραμματέας σύνταξης 
της «Νέας Εστίας», Δημήτρης Π. Σω-
τηρόπουλος, σε μία αναλυτική συζή-
τηση για την επιρροή των σκανδάλων 
και της σκανδαλολογίας στην πολιτική.
 
Η εκκλησία μιλά για τον σκανδαλισμό 
των πιστών. Στην πολιτική του 2022 
έχουμε μια διαρκή προσπάθεια για 
σκανδαλισμό των απίστων, δηλαδή 
των οπαδών του αντίπαλου κόμμα-
τος. Πόσο πετυχημένη είναι;
Νομίζω ότι η ελληνική κοινή γνώμη 
είναι όλο και πιο καχύποπτη απέναντι 
σε τέτοιες πρακτικές, διότι εκπαιδεύ-
τηκε σχετικά –και μάλιστα με τον ά-
σχημο τρόπο– την περασμένη δεκαετία 
του ακραίου διχασμού και της τοξικό-
τητας. Και σε γενικές γραμμές γνωρί-
ζει σε τι επικίνδυνες ατραπούς οδηγεί 
το πολιτικό σύστημα μια τέτοια φθηνή 
αντίληψη περί πολιτικής. Ασφαλώς, ένα 
μέρος της κοινωνίας θα είναι πάντα ευ-
επίφορο σε τέτοιο σκανδαλισμό. Αλλά 
επειδή τα προβλήματα και οι προκλή-
σεις της εποχής είναι τεράστια, διεθνή 
και επιτακτικά, η πλειοψηφία αντιλαμβά-
νεται ότι δεν πρόκειται να μας τα λύσει 
ο κιτρινισμός και η λασπομαχία.
 
Είναι αυτοί οι συγκεκριμένοι σκανδα-
λισμοί, σκάνδαλα ή σκανδαλολογία;
Αυτό μπορεί να το πει μόνο το δικα-
στικό ρεπορτάζ ή η Δικαιοσύνη, στην 
περίπτωση που κάποιες υποθέσεις έ-
φθαναν εκεί. Σίγουρα, η εμμονή με τα 
σκάνδαλα οδηγεί αναπόδραστα στην 
σκανδαλολογία. Σε κάθε περίπτωση, 
ορισμένες υποθέσεις είναι προκλητι-
κές για το δημόσιο αίσθημα και εξορ-
γιστικές χωρίς αναγκαστικά να είναι 
εκτός νομιμότητας. Άλλες, πάλι, αφο-
ρούν διαχρονικές παθογένειες του κρά-
τους (βλ. ΕΥΠ) ή του κομματικού συ-
στήματος που όλοι τις καταγγέλλουν 
όσο είναι στην αντιπολίτευση και όλοι 
τις ανέχονται ή και τις αξιοποιούν επ’ 
ωφελεία τους όταν είναι στην κυβερ-
νητική εξουσία. Για μένα, ως ιστορικό 
και πολιτικό επιστήμονα, εκείνο που 
είναι άξιο παρατήρησης είναι η επι-
μονή τέτοιων φαινομένων στον χρόνο 
και ο τρόπος που επηρεάζουν την εξέ-
λιξη των θεσμών μας. Εκεί εντοπίζω 

Θα ήθελα να έχει πάρει περισσότερα. 
 
Οι μετρήσεις δείχνουν ότι ένα μέρος 
της κυβερνητικής παρουσίας αποδο-
μείται στις τάξεις του ίδιου του κυ-
βερνώντος κόμματος. Θα συγχωρή-
σει έστω με βαριά καρδιά ή μπορεί ο 
Μητσοτάκης να μείνει μόνο με τους 
νέους ψηφοφόρους που έφερε ο ίδιος;
Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας βίωνε 
πάντα έναν εσωτερικό διχασμό, ήδη από 

το ελληνικό πρόβλημα, ότι έχουμε μια 
τάση καθήλωσης στις παθογένειες ή 
επανάληψης των ίδιων λαθών και ότι 
επιλέγουμε να μην τα αντιμετωπίζουμε 
διότι αυτό απαιτεί ρήξεις και πολιτικό 
κεφάλαιο που το ξοδεύουμε σε πιο α-
νώδυνα ζητήματα. Είναι κι ένα ζήτημα 
που αφορά την ωρίμανση του πολιτικού 
μας συστήματος το οποίο δεν ξέρω πόσα 
μαθήματα έχει πάρει από την πικρή 
εμπειρία της περασμένης δεκαετίας. 

τη δεκαετία του ΄80, ανάμεσα στις κυ-
ρίαρχες πτέρυγές της. Είναι όμως ίδιον 
όλων των μαζικών και πολυσυλλεκτι-
κών κομμάτων η συνύπαρξη διαφορετι-
κών κι ενίοτε αντιθετικών τάσεων στους 
κόλπους τους. Δεν ήταν, ας πούμε, δι-
αφορετικά τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ α-
νάμεσα στην «εκσυγχρονιστική» και 
«πατριωτική» του τάση πριν το 2010. 
Η ουσιώδης διαφορά της Ν.Δ. από το 
ΠΑΣΟΚ ήταν ότι άντεξε στην πίεση της 
μνημονιακής περιόδου κι έμεινε ενω-
μένη διότι υπήρχε και το δέλεαρ της ε-
ξουσίας. Το επιπρόσθετο όφελος της μη-
τσοτακικής ηγεσίας, μετά το 2016, ήταν 
η συμμαχία με το αναδυόμενο πολιτικό 
Κέντρο, χωρίς το οποίο είναι σήμερα 
αδύνατον να αποκτήσει κάποιος πολι-
τικός χώρος την ηγεμονία και κατ’ ε-
πέκταση να επικρατήσει στις εκλογές. 
Με όλες τις αναπότρεπτες παλινωδίες 
κατά τη διάρκεια μιας πολύ άστατης 
τριετίας, η συμμαχία αυτή δείχνει να 
κρατά. Από την άλλη, δεν υπάρχει και 
κανένα άλλο σοβαρό κόμμα δεξιότερα 
της Ν.Δ. που θα μπορούσε ενδεχομέ-
νως να στεγάσει τους όποιους δυσαρε-
στημένους της. Εντέλει, δεν νομίζω ότι 
κινδυνεύει να αμφισβητηθεί εσωκομμα-
τικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι τις 
εκλογές, όση γκρίνια κι αν διακινείται. 
 
Πρέπει να αντέξει η κυβέρνηση ή μπο-
ρεί να ενεργοποιηθεί η προαναγγελία 
του πρωθυπουργού για «εκλογές λόγω 
τοξικού κλίματος»;
Δεν έχει άλλη επιλογή από το να αντέξει. 
Γι’ αυτό και η διαρκής εκλογολογία δεν 
βοηθάει. Άλλωστε, είναι πλέον σαφές 
ότι η κυβέρνηση φθάνει στο τέλος της 
θητείας της και ότι οι κάλπες θα στηθούν 
κάποια στιγμή στο πρώτο εξάμηνο του 
2023, σε μια ημερομηνία που θα σταθ-
μιστεί από τον πρωθυπουργό ανάλογα 
και με τις διεθνείς εξελίξεις, φαντάζο-
μαι. Οπότε δεν μιλάμε ουσιαστικά για 
πρόωρες εκλογές. Η συγκυρία είναι ε-
ντόνως ταραγμένη και οι ψηφοφόροι α-
παιτούν στιβαρές και αξιόπιστες ηγεσίες 

«Ένα μέρος της κοινωνίας 
θα είναι πάντα ευεπίφορο 

στη σκανδαλολογία»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΆΤΗ

Δημήτρης  
Π. Σωτηρόπουλος, 

καθ. Σύγχρονης  
Πολιτικής Ιστορίας  

στο Παν.  
Πελοποννήσου
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που ευνοούν τη σταθερότητα. Τώρα, 
ως προς το τοξικό κλίμα που ευνοεί 
η αντιπολίτευση, γνωρίζουμε από την 
προηγούμενη δεκαετία ότι αυτό είναι 
το προνομιακό της πεδίο, και όχι η α-
ντιπαράθεση στη βάση προγραμματι-
κών θέσεων. Το ότι αυτό πάντως δεν 
της φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, 
είναι κάτι που θα έπρεπε να την απα-
σχολήσει. Το ερώτημα είναι τελικά πώς 
θα καταφέρει να πάει κόντρα στην α-
ντισυστημική της φύση.
 
Για κάθε σκάνδαλο που αναδεικνύει 
η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση απα-
ντά με παρόμοια πεπραγμένα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Συνήθως ισοφαρίζει, αλλά δεν 
πλήττεται η ίδια η θεσμική λειτουργία 
της πολιτικής;
Ομολογουμένως είναι δύσκολο να απο-
φύγεις στην πολιτική αντιπαράθεση την 
υπενθύμιση των αμαρτιών του αντιπά-
λου. Αλλά δεν είναι αθέμιτο αυτό. Από 
την άλλη, είναι προφανές ότι η καλύ-
τερη απάντηση μιας κυβέρνησης είναι 
το ίδιο το έργο που έχει να επιδείξει. 
Και σε εκείνη είναι που πέφτει το βάρος 
της απόδειξης, όχι στην αντιπολίτευση. 
Είναι αλήθεια ότι αυτή η κυβέρνηση 
ενώ έχει έργο σε αρκετούς τομείς, έχει 
πρόβλημα να το επικοινωνήσει σωστά. 
Το υγιέστερο είναι πάντως η κριτική 
να προέρχεται από μια αντικειμενική 
δημοσιογραφία και από την κοινωνία 
των πολιτών, όχι από την κυβερνητική 
προπαγάνδα.
 
Τι πολιτικά συμπεράσματα έχουν βγει 
από παλαιότερες παρόμοιες περιόδους 
αντιπαράθεσης επί των σκανδάλων; 
Μπορεί να οδηγήσουν σε πλήρη απα-
ξίωση της πολιτικής και αποχή από 
τις κάλπες;
Επ’ αυτού έχουμε το κορυφαίο παρά-
δειγμα του «βρώμικου ΄89». Τι ακο-
λούθησε μετά; Πρώτον, άρχισε σταδι-
ακά να υποχωρεί το ενδιαφέρον των 
πολιτών για την πολιτική και έκτοτε ε-
νισχύεται διαρκώς η αποχή στις εκλο-
γές. Δεύτερον, επλήγησε η αξιοπιστία 
των ΜΜΕ ως «πληρωμένα φερέφωνα» 
της εξουσίας. Τρίτον, ενισχύθηκε η κα-
χυποψία για τις ελίτ ως εξ ορισμού δι-
εφθαρμένων. Το σκάνδαλο αυτό, αλλά 
και η ακατάσχετη σκανδαλολογία που 
επακολούθησε, υπήρξε συνεπώς ένα 
σημείο καμπής που δεν ήταν φυσικά 
το αίτιο αλλά μια σημαίνουσα αφορμή 
για τη σταδιακή αλλαγή της πολιτικής 
κουλτούρας των Ελλήνων επί το πιο 
κυνικό. Συνεπώς, τα συστήματα πρέ-
πει να επιδεικνύουν πάντοτε αυτοσυ-
γκράτηση σε στιγμές κρίσεων διότι αλ-

έργο σου, τότε τι σε κάνει; Το μεγάλο 
πολιτικό του κεφάλαιο προέκυψε μεν 
από την τεχνοκρατική του επάρκεια 
αλλά, ειδικά για τη δική μας εποχή, δεν 
θεωρώ πλέον βάσιμη την διάκριση α-
νάμεσα στους «τεχνοκράτες» και τους 
«επαγγελματίες της παραδοσιακής πο-
λιτικής». Αν οι πολιτικές μας ελίτ δεν 
διαθέτουν τέτοια τεχνοκρατική επάρ-
κεια, σε έναν κόσμο ταχύτατων και ε-
παναστατικών αλλαγών, είναι σίγουρο 
ότι θα αποτύχουν ως κυβερνήτες. Εί-
μαστε σε μια εντελώς νέα εποχή και 
χρειαζόμαστε πολιτικούς διαφορετικής 
συγκρότησης που δεν θα κυβερνούν 
μόνο με «μεγάλες συμβολικές κινή-
σεις», αλλά που θα διαθέτουν οι ίδιοι 
βαθιά γνώση των προβλημάτων. Ακρι-
βώς για όλα αυτά, θεωρώ ότι ήταν νο-
μοτελειακό να επιλέξει κάποια στιγμή 
η αντιπολίτευση να τον βάλει στο στό-
χαστρο. Είναι το αντίπαλο δέος όσων 
ευαγγελίζονται εύκολες λύσεις και α-
πλοϊκά ερμηνευτικά σχήματα για να 
αλλάξουν τον κόσμο. Έχει πάντα αξία 
να βλέπουμε πόσο ανανεώνει ένα νέο 
πρόσωπο το πεδίο της πολιτικής ή αν 
απλώς αναπαράγει όσα στρεβλά γνω-
ρίζαμε. Ο Κ. Πιερρακάκης εκφράζει 

λιώς απελευθερώνονται δυνάμεις ανε-
ξέλεγκτες που είναι εντέλει εις βάρος 
όλων ανεξαιρέτως.
 
Μπαίνοντας στην τελική ευθεία, η κρι-
τική της αντιπολίτευσης αγγίζει το μα-
λακό υπογάστριο της κυβέρνησης, δη-
λαδή τους πετυχημένους στα μάτια 
της κοινωνίας υπουργούς, όπως ο 
Κυριάκος Πιερρακάκης. Έχει αντα-
νακλαστικά επαγγελματία πολιτικού 
ώστε να αντέξει την πίεση;
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, βάσει του 
καινοτόμου έργου του στην ψηφιακή 
μεταρρύθμιση του κράτους και βάσει 
της επακόλουθης δημοφιλίας του, θε-
ωρείται –δικαίως, πιστεύω– ο πιο πε-
τυχημένος υπουργός αυτής της κυβέρ-
νησης. Αν δεν σε κάνει «πολιτικό» το 

μια διαφορετική κουλτούρα που, ε-
πειδή ακριβώς δεν στερείται ειδικού 
πολιτικού βάρους, ελπίζω σύντομα να 
επικρατήσει έναντι του διάχυτου πο-
λιτικαντισμού ο οποίος είναι ακόμη ι-
σχυρός στη χώρα μας.
 
Ποια είναι τα προβλήματα της αντιπο-
λίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ και δεν αποδί-
δει καρπούς η ανάδειξη σκανδάλων;
Καταρχάς, η αναξιοπιστία εξαιτίας της 
δικής του σκανδαλώδους διακυβέρ-
νησης. Ακολούθως, η τοξικότητα του 
ύφους του που έχει κουράσει τόσα χρό-
νια την κοινή γνώμη. Επίσης, το γεγο-
νός ότι η κριτική του δεν συνοδεύεται 
από επεξεργασμένες και τεκμηριώμε-
νες αντιπροτάσεις πολιτικής. Περιορί-
ζεται στο καταγγελτικό ύφος χωρίς να 
εξηγεί πώς μπορούν να λυθούν ρεα-
λιστικά τα προβλήματα. Δίνει έτσι την 
εντύπωση κόμματος διαμαρτυρίας και 
όχι κόμματος εξουσίας. Τέλος, ας μην 
παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι ενί-
οτε δεν υπάρχουν αναγκαστικά σκάν-
δαλα αλλά μια ηθικολογική ρητορική 
περί «ανάλγητης Δεξιάς» και «ενάρε-
της Αριστεράς» που πλέον δεν πείθει 
και πολλούς.
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συνέντευξη

«Η πολιτική κουλτούρα των 
Ελλήνων αλλάζει σταδιακά 
επί το πιο κυνικό»



«Και γιατί να πα-
ρακολουθούν 
τον Σπίρτζη 
με το Predator 
ή όποιο άλλο 

προχωρημένο σύστημα υπάρχει;» αστει-
ευόταν δημοτικός παράγοντας της Θεσ-
σαλονίκης, ο οποίος προσέθετε γελώντας: 
«Η μόνη σοβαρή εξήγηση είναι να θέλουν 
να ενημερώνονται τακτικά για την καλή 
υγεία του Σίμου…».
Όπου Σίμος είναι ο Σίμος Δανιηλίδης, ο 
ιστορικός δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, 
ο οποίος διατηρεί τον δημαρχιακό θώκο 

από το 1994, στην αρχή Συκεών, για 16 
χρόνια και μετά Νεάπολης-Συκεων από το 
2010, δηλαδή αλλά 12 μέχρι τις επικείμε-
νες εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.
Σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέουν 
από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από τον δήμο, 
ο συγκεκριμένος δήμαρχος αποτελεί τον 

κύριο στόχο του τομεάρχη Προστασίας 
του Πολίτη της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, στο πλαίσιο της επιδίωξης για ροζ 
χάρτη το βράδυ των εκλογών.
Όμως το πρόβλημα του Σπίρτζη είναι ότι ο 
Σίμος δεν δείχνει να θεωρεί ότι έχει πρό-
βλημα επανεκλογής, άρα το ροζ του χάρτη 

ανήκει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια 
του κ. Δανιηλίδη και στους προσωπικούς 
του υπολογισμούς.
Το 2019, το βράδυ των εκλογών, ο κ. Δα-
νιηλίδης εμφανίστηκε με το πράσινο του 
ΠΑΣΟΚ και το λευκό των ανεξάρτητων. 
Και πήρε 55%. Πέντε χρόνια νωρίτερα 
είχε εκλεγεί στον δεύτερο γύρο με 63%, 
αφού είχε πάρει 46% στον πρώτο γύρο.
Αντίστοιχα, οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο 
δεύτερος των οποίων προέρχεται από με-
τεγγραφή από το ΠΑΣΟΚ, κινήθηκαν στο 
15% και το 2014 και το 2019, παίρνοντας 
και τις δύο φορές περίπου 5.600 ψήφους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει νικηφόρους 
υποψηφίους και προσπαθεί να υιοθετήσει 
έτοιμους «πράσινους» και «γαλάζιους»

Η ΠΡΆΣΙΝΗ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΆ  
ΓΙΆ ΤΟΝ ΡΟΖ ΧΆΡΤΗ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Το ενδεχόμενο στήριξης από τον 
ΣΥΡΙΖΑ ενισχύει την αυτονόμηση 
ισχυρών δημάρχων από τα κόμματά τους
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Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 38% στις ε-
κλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 κι έπεσε 
το 2019 στο 33%, ποσοστό μεγαλύτερο του 
μέσου πανελλαδικού όρου του.

Το ροζ της τηλεοπτικής οθόνης
Αλλά ακόμη κι αν πετύχει τον στόχο κι ε-
παναλάβει τέτοια ποσοστά, και πάλι δεν ε-
παρκούν για τη μετατροπή του χάρτη σε 
ροζ διότι θα πρέπει να φτάσει στο 43%, 
κάτι που σημαίνει αύξηση των δυνάμεών 
του κατά 30%.
Είναι όμως προφανές ότι τα εκλογικά α-
κροατήρια του κ. Δανιηλίδη στις δημοτικές 
και του ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλο-
γές είναι εφαπτόμενα, όπως προκύπτει και 
από το γεγονός ότι οι βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ επισκέπτονται συχνά κι είναι καλο-
δεχούμενοι στον δήμο, που ποτέ από το 
1964 και μετά δεν εξέλεξε μη αριστερό δή-
μαρχο.
Από το 1964 έως το 1989 ήταν ο προερ-
χόμενος από το ΚΚΕ Παναγιώτης Ασφα-
λής, ο οποίος παρέδωσε στον Γιάννη Πα-
νόπουλο του ΣΥΝ, την εποχή της έναρξης 
της εσωκομματικής ρήξης που οδήγησε 
στη διάσπαση του ΚΚΕ.
Στις δημοτικές του 1990, ο κ. Δανιηλίδης, 
ήδη δημοτικός σύμβουλος Συκεών, ήταν 
η επιλογή του τοπικού ΠΑΣΟΚ για τη δη-
μαρχία, αλλά το κεντρικό ΠΑΣΟΚ προτί-
μησε να στηριχτεί ο κ. Πανόπουλος στο 
πλαίσιο της σύσφιξης των πολιτικών σχέ-
σεων με τον τότε ενιαίο ακόμη ΣΥΝ.
Ο κ. Δανιηλίδης υπάκουσε, με αποτέλεσμα 
να εκλεγεί με εξαιρετική άνεση το 1994 κι 
έκτοτε να παραμένει δήμαρχος, χωρίς ποτέ 
μέχρι τώρα να έχει αντιμετωπίσει ποτέ δύο 
φορές τον ίδιο αντίπαλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους 
του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σπίρτζης προσπαθεί να 
κάνει τον χάρτη ροζ χωρίς να μπει σε κομ-
ματικούς κόπους, παίρνοντας ως μετεγ-
γραφή τον έτοιμο νυν δήμαρχο.
Διαρροές από τον ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι το 
κλίμα ανέλαβε να καλλιεργήσει ο ίδιος 
ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος στην 
πρόσφατη επίσκεψή του φέρεται να έχει 
πει ότι ο υποψήφιος του 2019 είναι «καλό 
παιδί», αλλά δεν μπορεί παραπάνω.

Οι εσωκομματικές αντιδράσεις
Το πρώτο πρόβλημα όμως που αντιμετω-
πίζει δεν είναι η πρόσβαση στον κ. Δανι-
ηλίδη αλλά η καταλλαγή των αντιδράσεων 
των τοπικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που 
είναι αριστερόστροφοι και παραδοσιακά 
δεν έχουν καλές σχέσεις με το πιο χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα Πασόκου δημάρ-
χου, ο οποίος είχε εξαιρετικές χρηματο-
δοτήσεις την εποχή των κυβερνήσεων του 
ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, του είχαν καταλογισθεί 
οι πολύ καλές σχέσεις που είχε με τον ε-

κλιπόντα Άκη Τσοχατζόπουλο, οι οποίες 
τελικά δεν του κόστισαν, παρά το γεγονός 
ότι το θέμα ανακινήθηκε με πολλές αφορ-
μές στην περίοδο των δικαστικών περιπε-
τειών του πρώην υπουργού.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχόμενο να μη συμ-
μετάσχουν τα νυν τοπικά στελέχη θα δι-
ευκολύνει και θα ενισχύσει τη στροφή 
στον χώρο που καλύπτει το ΠΑΣΟΚ, στην 
οποία κάποια από τα παλαιά στελέχη θεω-
ρούνται βαρίδια.
Όμως εκείνοι αντιτείνουν ότι ο χάρτης δεν 
μπορεί να γίνει ροζ μόνο με μετεγγραφές 
και προειδοποιούν ότι και «ροζ να βάλει ο 
Σίμος», το αυτοδιοικητικό κενό του κόμ-
ματος θα καταγράφει διότι σε κανέναν 
άλλο δήμο του πολεοδομικού συγκροτή-
ματος δεν μπορεί να υπάρξει μια έστω αξι-
οπρεπής υποψηφιότητα.
Επικαλούνται δε και το παράδειγμα α-
θηναϊκού δήμου στον οποίο υπήρχε Συ-
ριζαϊκος συνδυασμός, άλλα στελέχη της 
«Αυγής» έχουν αναλάβει την επικοινωνι-
ακή προβολή του δημάρχου, ο οποίος θε-
ωρείται ότι ανήκει στη δεξιά πτέρυγα της 

ΝΔ. «Θα κάνουμε τον χάρτη ροζ με βα-
θιές “γαλάζιες” υποψηφιότητες;» αναρω-
τιούνται, εκφράζοντας τη βαθιά δυσφορία 
τους για την κυριαρχία των μετεγγραφέ-
ντων στους κόλπους του κόμματος πρώην 
«πρασίνων».
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να σημειω-
θεί ότι δημοτικός σύμβουλος στον συγκε-
κριμένο δήμο είναι ο κ. Αντώνης Σαουλί-
δης, ο οποίος ήταν τρίτος σε σταυρούς στο 
ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ το 2019 και εθε-
ωρείτο στενός προσωπικός και πολιτικός 
φίλος του προέδρου του κόμματος, αλλά έ-
κτοτε απομακρύνθηκε από τις αντιδημαρ-
χίες και προσφάτως έχασε και το κομμα-
τικό πόστο του τομέα της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, σε μια εξέλιξη που διευκολύνει 
την ευχέρεια των κινήσεων του κ. Δανιη-
λίδη στην τρέχουσα δημοτική ομάδα του 
οποίου υπάρχει ένα μόνο μέλος που προ-
έρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Και να κατέβουν μαζί του, είναι αμφίβολο 
αν εκτός από το «ροζ» θα καταφέρουν να 
εκλέξουν έστω έναν σύμβουλο παραπάνω, 
λέει τοπικός αυτοδιοικητικός παράγοντας, 

ο οποίος επισημαίνει το χάσμα ανάμεσα 
στον οργανωμένο ΣΥΡΙΖΑ και την κοινω-
νία, που τις περισσότερες φορές δεν γνω-
ρίζει το πολιτικό προσωπικό του ΣΥΡΙΖΑ.
Παράλληλα, ο κ. Δανιηλίδης θεωρείται 
ότι ενίσχυσε την πολιτική του αυτονομία, 
καθώς προσφάτως απομάκρυνε από τις τά-
ξεις της δημοτικής ομάδας του και τον υπο-
ψήφιο δήμαρχο που η ΝΔ είχε υποστηρί-
ξει το 2010 και ο οποίος είχε ενταχθεί στην 
παράταξή του το 2014.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης με έναν υποψήφιο
Πάντως, οι εκτιμήσεις για τους άλλους δή-
μους του πολεοδομικού συγκροτήματος 
μάλλον επιβεβαιώνονται, καθώς στους πε-
ρισσότερους από αυτούς η εκλογή δείχνει 
να εξελίσσεται σε εσωκομματική υπόθεση 
της ΝΔ, από τις τάξεις της οποίας προέρχο-
νται οι περισσότεροι από όσους έχουν εν-
διαφερθεί να είναι υποψήφιοι και να διεκ-
δικήσουν δήμους που έχουν ήδη κεντρο-
δεξιές διοικήσεις.
Από τον κανόνα δεν ξεφεύγει ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης, όπου 11 μήνες πριν από 
τις εκλογές, υποψηφιότητα έχει αναγ-
γείλει μόνο ο νυν δήμαρχος Κωνσταντί-
νος Ζέρβας, ενώ πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι το σενάριο για την κοινή υπο-
ψηφιότητα επιχειρηματικού παράγοντα 
με τη στήριξη των κομμάτων της Κε-
ντροαριστεράς μάλλον υποχωρεί, καθώς 
φέρεται να αναζητούνται άλλες υποψη-
φιότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, 
ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος δημόσια ζή-
τησε από τα στελέχη του κόμματός να του 
«βρουν υποψήφιο για τον Δήμο Θεσσαλο-
νίκης», πιέζει προσωπικό και πολιτικό του 
φίλο, ο οποίος είναι σήμερα κορυφαίο στέ-
λεχος της διοίκησης Ζέρβα, να είναι υπο-
ψήφιος δήμαρχος, χωρίς μέχρι στιγμής να 
υπάρχει θετική ανταπόκριση.
Ο κ. Πέτρος Λεκάκης, πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, φέρεται να έχει δι-
αμηνύσει ότι θα είναι υποψήφιος βουλευ-
τής για να ενισχύσει το κόμμα, αλλά δεν 
επιθυμεί να είναι υποψήφιος δήμαρχος, 
καθώς θεωρεί ότι το σχήμα που διοικεί σή-
μερα τον Δήμο Θεσσαλονίκης είναι πετυ-
χημένο.
Η προσπάθεια για κοινή υποψηφιότητα 
στον δήμο μέχρι στιγμής δεν αποδίδει 
αλλά συγχρόνως δημιουργεί κι εσωκομμα-
τικές τριβές, καθώς δυσαρεστούνται οι πι-
θανοί υποψήφιοι που θα ήθελαν να εκπρο-
σωπήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ τον επόμενο Ο-
κτώβριο στις δημοτικές εκλογές.
Κάποιοι μάλιστα δεν διστάζουν να υπενθυ-
μίσουν τον «άχαστο» που θα διεκδικούσε 
τον Δήμο της Αθήνας το 2019, για να κατα-
λήξει τελικά το κόμμα στην υποψηφιότητα 
του Νάσου Ηλιόπουλου.
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Θ
υμάμαι τον Νάι-
τζελ Φάρατζ, ηγέτη 
του UKIP και του 
κινήματος υπέρ 
του Brexit, να α-
πευθύνεται στην 

Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου μετά το δημοψήφισμα του Ι-
ουνίου 2016 και να μας λέει με το χα-
ρακτηριστικό στυλ του: «Τόσα χρόνια 
γελάγατε μαζί μου, μετά την επικρά-
τηση του Brexit στο δημοψήφισμα 
ήρθε η ώρα να γελάσω εγώ μαζί σας».
Το UKIP (κόμμα ανεξαρτησίας του Η-
νωμένου Βασιλείου) πρωταγωνίστησε 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ του 
Brexit, ασκώντας τεράστια πίεση στο 
Συντηρητικό Κόμμα και υποχρεώνο-
ντας τον πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κά-
μερον να επιλέξει τη «λύση» του δη-
μοψηφίσματος.
Σήμερα θα μπορούσε να απαντήσει 
κάποιος στον Φάρατζ και στον Μπό-

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Βασικό πλεονέκτημα του Ρίσι Σούνακ η αδυναμία των Συντηρητικών

Το προφίλ του νέου πρωθυπουργού 
Σούνακ είναι εντελώς διαφορετικό 
από αυτό που είχαν κατά νου οι 
αρχιτέκτονες του Brexit

ρις Τζόνσον που επένδυσε πολιτικά 
στο Brexit, γελάει καλύτερα όποιος 
γελάει τελευταίος. Όμως είναι τέ-
τοια η ανησυχία των Ευρωπαίων για 
τα προβλήματα του Ηνωμένου Βα-
σιλείου, ώστε και αυτοί που στοχο-
ποιήθηκαν από τους υποστηρικτές 
του Brexit σπεύδουν να κάνουν δη-
λώσεις υπέρ της πολιτικής σταθερό-
τητας.
Χαρακτηριστική η ανάρτηση στο 
Τwitter του Μισέλ Μπαρνιέ, ο οποίος 
διαπραγματεύθηκε εκ μέρους της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης το Brexit: «Κανείς 
δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος 
με την πολιτική και οικονομική ανα-
στάτωση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν 
οφείλονται όλες οι δυσκολίες στο 
Brexit, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι το 
Brexit τα κάνει όλα πιο δύσκολα».
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μα-
κρόν, απευθυνόμενος στους Ευρω-
παίους εταίρους κατά τη διάρκεια του 
πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
υπογράμμισε ότι «θέλουμε πάνω από 
όλα σταθερότητα». 

«Παγκόσμια Βρετανία»
Από τη διενέργεια του δημοψηφίσμα-
τος για το Brexit τον Ιούνιο του 2016, 
το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στον 
πέμπτο Συντηρητικό πρωθυπουργό. 
Από τον Ντέιβιντ Κάμερον, στην Τε-
ρέζα Μέι, στη συνέχεια στον Μπόρις 
Τζόνσον, ένα σύντομο πέρασμα της 
Λιζ Τρας και τώρα η σειρά του Ρίσι 
Σούνακ.
Ο Ρίσι Σούνακ μπορεί να θεωρη-
θεί πολιτική έκπληξη, εφόσον είναι 
μόνο 42 ετών και έγινε βουλευτής για 
πρώτη φορά το 2015. Το σημαντικό-
τερο, δεν έχει το προφίλ που θα περί-
μενε κανείς με βάση τους πρωτεργά-
τες του Brexit. 
Το κίνημα του Brexit στηρίχθηκε σε 
ένα μείγμα εγγλέζικου εθνικισμού 
και ανάμνησης της αυτοκρατορίας. Ο 
χαρακτηριστικότερος εκφραστής του 
ήταν ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έχει 
δημοσιεύσει ενδιαφέρον βιβλίο για 

ΤΟ BREXIT ΤΩΝ ΑΤΕΛΕΊΩΤΩΝ 
ΕΚΠΛΉΞΕΩΝ
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κυβερνήσουμε κι εμείς στο Ηνωμένο 
Βασίλειο».
Η ανάδειξη του Σούνακ σε ηγέτη του 
Ηνωμένου Βασιλείου είναι ένα από τα 
απρόοπτα του Brexit, το οποίο έχει τη 
σφραγίδα της πολιτικής σκέψης του 
Νάιτζελ Φάρατζ και του Μπόρις Τζόν-
σον.

Αύξηση των μεταναστών
Το Brexit κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό 
εξαιτίας των προσφυγικών, μετανα-
στευτικών ρευμάτων που προκάλεσε 
με την πολιτική του ο Ερντογάν το 
2015 και το 2016. Πάνω από 1 εκα-
τομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες 
ήλθαν μέσω Τουρκίας στην Ελλάδα 
και προωθήθηκαν στη συνέχεια σε 
Αυστρία, Γερμανία και Σουηδία. Ελά-
χιστοι από αυτούς κατέληξαν στο Η-
νωμένο Βασίλειο αλλά δημιουργή-
θηκε μια εικόνα ανεξέλεγκτης εισό-
δου ξένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση η 
οποία αξιοποιήθηκε έντεχνα από τους 
υποστηρικτές του Brexit.
Θα περίμενε κανείς ότι μετά την επι-
κράτηση του Brexit θα είχαν επιβλη-
θεί αυστηροί περιορισμοί στη μετανά-
στευση, εφόσον αυτός ήταν ένας από 
τους βασικούς σκοπούς του Brexit. 
Το υπουργείο Εσωτερικών του Ηνω-
μένου Βασιλείου έδωσε στη δημοσι-
ότητα τα στοιχεία που έχουν σχέση 
με χορήγηση βίζας, ασύλου και με-

Παρά το Brexit, αυξάνεται 
εντυπωσιακά ο αριθμός των μεταναστών 
στο Ηνωμένο Βασίλειο

τανάστευσης για το δωδεκάμηνο που 
έληξε τον Ιούνιο του 2022. Αυτά α-
ποκαλύπτουν μια εντυπωσιακή αύ-
ξηση της μετανάστευσης, σε σχέση με 
τα χρόνια που προηγήθηκαν της παν-
δημίας, με 1,1 εκατομμύριο βίζες να 
έχουν χορηγηθεί σε ανθρώπους που 
επιθυμούν να ζήσουν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, πάνω από μισό εκατομμύ-
ριο περισσότερες από ό,τι το δωδεκά-
μηνο που έληξε τον Ιούνιο του 2019, 
πριν από την πανδημία.
Οι χορηγήσεις βίζας έσπασαν κάθε 
προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ οδηγώ-
ντας στο συμπέρασμα ότι, παρά τις κυ-
βερνητικές δεσμεύσεις για έλεγχο και 
περιορισμό της μετανάστευσης, συμ-
βαίνει ακριβώς το αντίθετο.
Από αυτούς που πήραν βίζα στο δω-
δεκάμηνο που έληξε τον Ιούνιο του 
2022, 331.000 πήγαν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο για δουλειά, 486.000 για 
σπουδές, 82.300 για να ενωθούν με 
την οικογένειά τους και 230.000 για 
μετεγκατάσταση.
Οι βίζες που χορηγήθηκαν για εργα-
σία αυξήθηκαν κατά 72% σε σχέση με 
το 2019 και οι βίζες που χορηγήθηκαν 
για σπουδές κατά 71% σε σχέση με το 
2019.
Τη χρονιά του Brexit, οι βίζες όλων 
των ειδών ήταν 446.000, αυξήθηκαν 
σταδιακά μέχρι το 2019 σε 539.000 για 
να ξεπεράσουν το 2022 το 1.100.000.

Επομένως, οι Συντηρητικοί που αγω-
νίστηκαν υπέρ του Brexit για να πε-
ριορίσουν τη μετανάστευση συνέβα-
λαν με την πολιτική τους στην αύξησή 
της. Πολλές από τις βίζες που χορηγή-
θηκαν το 2022 ήταν για καλό σκοπό. 
Μετεγκαταστάθηκαν 21.000 Αφγα-
νοί οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με 
τους Βρετανούς και κινδύνευαν μετά 
την επικράτηση των Ταλιμπάν. Ήρθαν 
130.000 Ουκρανοί για να γλιτώσουν 
από τους κινδύνους και τις κακου-
χίες του πολέμου, ενώ το Ηνωμένο 
Βασίλειο υποδέχθηκε 70.000 από το 
Χονγκ Κονγκ, ύστερα από την επι-
βολή σκληρού καθεστώτος πολιτικού 
ελέγχου από το Πεκίνο.
Ουσιαστικά, οι Συντηρητικοί που 
είναι στην κυβέρνηση βγήκαν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζοντας 
τη μετανάστευση από χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης –μόλις 64.700 Ευ-
ρωπαίοι πολίτες πήραν βίζα στο δω-
δεκάμηνο που έληξε τον Ιούνιο του 
2022– για να αυξήσουν θεαματικά τη 
μετανάστευση από τρίτες χώρες.

Οικονομική μυθολογία
Η δυναμική υπέρ του Brexit στηρί-
χθηκε στην προβολή διαφόρων οικο-
νομικών μύθων. Η βρετανική οικο-
νομία, απαλλαγμένη από τους περι-
οριστικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θα γινόταν πιο δυναμική 
και θα κατακτούσε μεγαλύτερο μερί-
διο της παγκόσμιας αγοράς. Χωρίς την 
«κηδεμονία» των Βρυξελλών, το Ηνω-
μένο Βασίλειο θα αποκτούσε φορο-
λογικό πλεονέκτημα και θα απελευ-
θέρωνε την αγορά εργασίας, συμβάλ-
λοντας στη διεθνή ανταγωνιστικότητα 
των διεθνών επιχειρήσεων. Ακόμη 
και το εθνικό σύστημα υγείας θα ε-
ξασφάλιζε πρόσθετα δισεκατομμύρια 
από την κατάργηση της καθαρής συ-
νεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου 
στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Α-
ντίθετα, το Ηνωμένο Βασίλειο βγήκε 
ζημιωμένο στις συναλλαγές του με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ακόμη και το 
πανίσχυρο Σίτι του Λονδίνου είχε κά-
ποια μικρή φθορά σε όφελος των Ευ-
ρωπαίων ανταγωνιστών του.
Η πτώση της Λιζ Τρας, η οποία έμεινε 
στην πρωθυπουργία μόλις 44 ημέρες, 
σήμανε και το επίσημο τέλος των οι-
κονομικών μύθων που αναπτύχθηκαν 
γύρω από το Brexit. Η Τρας προχώ-
ρησε σε δραστική μείωση της φορολο-
γίας των επιχειρήσεων, της τάξης των 
45 δισεκατομμυρίων λιρών, χωρίς να 

τον Τσώρτσιλ και προσπαθούσε με 
κάθε τρόπο να αναβιώσει το «μεγα-
λείο» της παγκόσμιας Βρετανίας.
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν να ανα-
δειχθεί στην πρωθυπουργία του Η-
νωμένου Βασιλείου ο Ρίσι Σούνακ, 
γιος Ινδών μεταναστών από την Ανα-
τολική Αφρική με μεσοαστικό προφίλ. 
Ο πατέρας του εργάστηκε σαν γιατρός 
στο εθνικό σύστημα υγείας και η μη-
τέρα του είχε το δικό της φαρμακείο. 
Ο ίδιος ο Σούνακ έκανε πολύ καλές 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξ-
φόρδης και μετά στο Πανεπιστήμιο 
Στάνφορντ της Καλιφόρνια. Υπήρξε 
στέλεχος της επενδυτικής τράπεζας 
Γκόλντμαν Σακς και στη συνέχεια δι-
αχειριστής κεφαλαίων σε δύο hedge 
funds. 
Είναι αυτοδημιούργητος εκατομμυρι-
ούχος και μέσω του γάμου του με την 
Αξάτα Μούρτι, κόρη δισεκατομμυρι-
ούχου Ινδού μεγιστάνα της πληροφο-
ρικής, έχει οικογενειακή περιουσία 
υπερδιπλάσια του βασιλιά Καρόλου 
του Γ’, η οποία εκτιμάται σε 730 εκα-
τομμύρια λίρες.
Στις αρχές του 2022 αποκαλύφθηκε 
ότι η δισεκατομμυριούχος σύζυγός 
του δεν πλήρωνε φόρους στο Ηνω-
μένο Βασίλειο ως «μη μόνιμη κάτοι-
κος» της χώρας. Θεωρήθηκε σκάν-
δαλο αλλά παρ’ όλα αυτά ο Σούνακ 
παρέμεινε δημοφιλής και διατήρησε 
την πολιτική του δυναμική.
Είναι θρησκευόμενος ινδουιστής και 
το «προφίλ» του δεν έχει σχέση με τις 
προτιμήσεις των «αρχιτεκτόνων» του 
Brexit. 
Βρέθηκε στην πρωθυπουργία αφού 
πρώτα έχασε την αναμέτρηση, μεταξύ 
των μελών του Συντηρητικού Κόμμα-
τος, από τη Λιζ Τρας. Η πτώση της τε-
λευταίας δημιούργησε πολιτικό χώρο 
τον οποίο δεν μπορούσε να καλύψει ο 
Μπόρις Τζόνσον, παρά την προσπά-
θειά του να επιστρέψει στην ηγεσία. 
Έτσι, ο Σούνακ ήταν το μόνο στέλεχος 
των Συντηρητικών που μπόρεσε να ε-
ξασφαλίσει 100 υπογραφές βουλευ-
τών του κόμματος, για να πάρει μέρος 
στη διαδικασία ανάδειξης του νέου 
ηγέτη. Από τη στιγμή που ο Τζόν-
σον δεν μπόρεσε να βάλει υποψηφι-
ότητα και δεν υπήρξε άλλο στέλεχος 
να δηλώσει ενδιαφέρον, ο Σούνακ α-
ναδείχθηκε ηγέτης των Συντηρητικών 
χωρίς να περάσει ξανά τη δοκιμασία 
της ψήφου των μελών του κόμματος.
Όπως δήλωσαν στα διεθνή τηλεοπτικά 
δίκτυα Ινδοί πολίτες κάνοντας το σχε-
τικό χιούμορ: «Ήμασταν επί αιώνες 
υπό βρετανική κυριαρχία, καιρός να 



Η εθνική ενότητα
Ένα από τα θύματα του Brexit ήταν η 
ενότητα του Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι Σκωτσέζοι ήταν δυναμικά υπέρ 
της παραμονής του Ηνωμένου Βασι-
λείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θε-
ωρούν το Brexit έναν ακόμη λόγο να 
ανεξαρτητοποιηθούν από το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Η κυβέρνηση της Σκωτίας 
προωθεί «συμβουλευτικό δημοψή-
φισμα» για την ανεξαρτησία που θα 
πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 
2023 χωρίς την έγκριση του Βρετανι-
κού Κοινοβουλίου. Υπάρχει θέμα συ-
νταγματικότητας του δημοψηφίσμα-
τος, αλλά οι Σκωτσέζοι εθνικιστές δεί-
χνουν αποφασισμένοι να δοκιμάσουν 
την τύχη τους. 
Κατά την άποψή μου, μεγαλύτερος 
είναι ο μεσοπρόθεσμος κίνδυνος για 
την ενότητα του Ηνωμένου Βασιλείου 
από τη Βόρεια Ιρλανδία. Έχει περιέλ-
θει σε οικονομική παρακμή και η σύ-
γκρουση του Λονδίνου με τις Βρυξέλ-
λες γύρω από τις εμπορικές ρυθμίσεις 
που διέπουν το Brexit οδηγεί σε πο-

Με την πτώση της Λιζ Τρας 
κατέρρευσε η οικονομική μυθολογία 
του Brexit

λιτικές εντάσεις στη Βόρεια Ιρλαν-
δία και σε κυβερνητική παράλυση, 
με τους Ενωτικούς Προτεστάντες να 
μποϊκοτάρουν την από κοινού διακυ-
βέρνηση με τους Καθολικούς. Οι τε-
λευταίοι αποκτούν με το πέρασμα του 
χρόνου αριθμητικό και πολιτικό πλε-
ονέκτημα και ενισχύεται ο πειρασμός 
να διεκδικήσουν, όταν το επιτρέψουν 
οι συνθήκες, την ένωση με τη Δημο-
κρατία της Ιρλανδίας, η οποία έχει α-
ναπτυχθεί σημαντικά και θεωρείται 
μία από τις μεγάλες οικονομικές επι-
τυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τελευταία ελπίδα
Πλεονέκτημα του Ρίσι Σούνακ είναι 
η πολιτική αδυναμία των Συντηρητι-
κών. Βρίσκονται πολύ πίσω στις δη-
μοσκοπήσεις από τους Εργατικούς, ο-
ρισμένες εμφανίζουν την ψαλίδα στις 
25-30 μονάδες, και έχουν κίνητρο να 
εξαντλήσουν την πενταετία μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2025, για να διεκδική-
σουν ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα.
Ο Σούνακ δεν έχει το κλασικό προφίλ 
του Brexiteer, αν και υπήρξε συνεπής 

υποστηρικτής του Brexit. Καλείται 
να πάρει δύσκολα οικονομικά μέτρα, 
με την κυβέρνησή του να έχει πρό-
βλημα δημοτικότητας. Δεν έχει την ε-
ντολή του βρετανικού λαού ούτε καν 
των μελών του Συντηρητικού Κόμ-
ματος. Είναι ζήτημα να ελέγχει το 1/3 
της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ 
είναι φανερό ότι ο Μπόρις Τζόνσον 
θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον υπο-
νομεύσει, γιατί με την παραίτησή του 
από τη θέση του υπουργού Οικονομι-
κών ο Σούνακ συνέβαλε στη δική του 
πτώση.
Θα έλεγε κανείς ότι βρίσκεται αντιμέ-
τωπος με μια κατάσταση που είναι ε-
ξαιρετικά δύσκολο να διαχειριστεί. 
Έχει όμως ένα σημαντικό πλεονέ-
κτημα, την επίγνωση των Συντηρητι-
κών ότι βρίσκονται σε εξαιρετικά δύ-
σκολη θέση και πως, εάν τον αμφισβη-
τήσουν, θα υποχρεωθούν να πάνε σε 
εκλογές στις οποίες θα συντριβούν.
Θεωρώ ότι ο Σούνακ εκφράζει μια 
«παγκόσμια Βρετανία» αλλά όχι με 
τον τρόπο που την είχαν στον νου τους 
οι πρωτεργάτες του Brexit. Το γεγο-
νός ότι είναι παιδί Ινδών μεταναστών 
και παντρεμένος με Ινδή δισεκατομ-
μυριούχο αναδεικνύει την πολυπολι-
τισμικότητα της πρώην αυτοκρατορίας 
που θα μπορούσε να στηρίξει, υπό 
προϋποθέσεις, την οικονομική ανά-
πτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου. Άλ-
λωστε, η Ινδία αναδεικνύεται σε πρω-
ταγωνιστή στην ψηφιακή οικονομία 
και σε άλλους τομείς, ενώ λειτουργεί 
από στρατηγική άποψη σαν αντίβαρο 
στην ενισχυμένη επιρροή της Κίνας.
Το πρόβλημα του Ηνωμένου Βασι-
λείου είναι ότι δυσκολεύεται να μετα-
τρέψει τους παραδοσιακούς δεσμούς 
της πρώην αυτοκρατορίας και της Κοι-
νοπολιτείας σε οικονομικό πλεονέ-
κτημα. Είναι πιθανό να το επιχειρήσει 
ο Σούνακ με έναν τρόπο που θα ξε-
φεύγει από την παραδοσιακή σκέψη 
των υποστηρικτών του Brexit. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την πο-
λυτέλεια να χαρεί από τις δυσκολίες 
και τις επιπλοκές που έχει το Brexit 
για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πόλε-
μος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας 
και η πολυδιάστατη κρίση που προ-
καλεί αναδεικνύει την στρατηγική ση-
μασία που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο 
για την Ευρωπαϊκή ασφάλεια και οι-
κονομία. Πρέπει επίσης να σημειωθεί 
ότι οι Βρετανοί είναι υποδειγματικοί 
σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική βοήθεια 
στην Ουκρανία και δίνουν σε αυτό το 
ζήτημα το καλό παράδειγμα στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση των 27.

φροντίσει να τις χρηματοδοτήσει με 
αντίστοιχες περικοπές δαπανών ή αύ-
ξηση άλλων φόρων. Δημιουργήθηκε 
κρίση εμπιστοσύνης με αποτέλεσμα 
να αντιδράσουν αρνητικά οι αγορές, 
να αυξηθούν τα επιτόκια δανεισμού, 
να χάσουν τεράστια ποσά τα συνταξι-
οδοτικά ταμεία και να χρειαστεί η δυ-
ναμική παρέμβαση της τράπεζας της 
Αγγλίας για να αποτραπεί η αποστα-
θεροποίησή τους.
Φεύγοντας από την πρωθυπουργική 
κατοικία, η Τρας έκανε την ακόλουθη 
δήλωση, σαν συνεπής οπαδός του 
Brexit: «Είχαμε ένα όραμα μιας οικο-
νομίας με χαμηλή φορολογία και υ-
ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που θα α-
ξιοποιούσε το πλεονέκτημα των ελευ-
θεριών του Brexit. Αναγνωρίζω όμως 
ότι, δεδομένων των συνθηκών, δεν 
μπορώ να είμαι συνεπής στην εντολή 
που πήρα όταν εκλέχθηκα από το Συ-
ντηρητικό Κόμμα».
Στη μάχη που έδωσε με τη Λιζ Τρας 
για τη διεκδίκηση των Συντηρητικών 
και την πρωθυπουργία, ο Ρίσι Σού-
νακ εμφανίστηκε πιο μετρημένος και 
υπεύθυνος στις οικονομικές του υπο-
σχέσεις. Τώρα καλείται να βάλει τάξη 
στα δύσκολα δημοσιονομικά του Η-
νωμένου Βασιλείου και να ελέγξει 
έναν πληθωρισμό της τάξης του 10% 
που ρίχνει το πραγματικό εισόδημα 
των Βρετανών και προκαλεί κοινωνι-
κές αντιδράσεις.
Ο Σούνακ έχει κι αυτός ευθύνες για τη 
δύσκολη οικονομική κατάσταση του 
Ηνωμένου Βασιλείου εφόσον υπήρξε 
υπουργός Οικονομικών στην κυβέρ-
νηση του Μπόρις Τζόνσον. Μπορεί 
να ήταν πιο συγκρατημένος και υπεύ-
θυνος από τον Τζόνσον και την Τρας, 
έκανε όμως ρεκόρ παροχών και διαμέ-
σου αυτών δημοτικότητας κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας.
Επιχειρηματολόγησε κατά του 
lockdown για οικονομικούς λόγους, 
συμβάλλοντας στη μεγάλη αύξηση 
των θανάτων. Δαπάνησε εκατοντάδες 
δισεκατομμύρια λίρες και ετεροχρό-
νισε τις φορολογικές υποχρεώσεις 
των επιχειρήσεων για να αντέξουν 
στις πιέσεις της COVID-19. Μετά από 
όλα αυτά, είναι δύσκολο να εμφανι-
στεί ως συνεπής υποστηρικτής της δη-
μοσιονομικής ορθοδοξίας και ακόμη 
πιο δύσκολο να πείσει τα στελέχη των 
Συντηρητικών και τους ψηφοφόρους 
για δύσκολα μέτρα προσαρμογής.
Η εικόνα του βαθύπλουτου με την α-
φορολόγητη δισεκατομμυριούχο σύ-
ντροφο σίγουρα δεν τον βοηθάει στις 
πολιτικές του επιδιώξεις.
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Ο 
Φουκουγιάμα έγινε 
διάσημος όταν έ-
γραψε ότι η ανθρω-
πότητα ζει το τέλος 
της ιστορίας. Η ι-
στορία όμως συνε-

χίζεται ή έστω επαναλαμβάνεται, αλλά 
το τέλος της δεν ήρθε. Οικονομολόγοι 
είχαν προβλέψει ότι το ευρώ ως νόμι-
σμα δεν είχε ζωή πέραν του 2020. Το 
ευρώ παραμένει ισχυρό και δεν κινδυ-
νεύει με απόσυρση. Και τώρα πάλι γί-
νεται μια συζήτηση για το αν η Δύση 
(Ευρώπη και ΗΠΑ κατά βάση) οδεύει 
προς το τέλος της.
Χρησιμοποιούν φράσεις-στερεό-
τυπα, όπως «κάθε πολιτισμός είναι 
θνητός» ή «οι πολιτισμοί είναι σαν 
τα λουλούδια: φυτρώνουν, αναπτύσ-

Δύση.
Όμως αυτό δεν αποτελεί τεκμήριο πα-
ρακμής της Δύσης. Η τελευταία εξα-
κολουθεί να διατηρεί πλεονεκτήματα 
οικονομικά, επιστημονικά, τεχνολο-
γικά, πολιτισμικά, οργανωτικά, αλλά 
και στρατιωτικά, που της επιτρέπουν 
να είναι πάντοτε ο δυνατότερος παί-
κτης στον πλανήτη. Η Ευρώπη μάλι-
στα έχει γίνει όνειρο για κάθε καταπι-
εσμένο άνθρωπο που θέλει μια άλλη 
ζωή, που ποτέ δεν θα την βρει στον 
τόπο του ή και σε χώρες όπως η Κίνα, 
η Ρωσία ή η Ινδία.
Στις δυτικές κοινωνίες των πολιτών έ-
χουμε μοναδικές αξίες που έχουν ορι-
στικά επιβληθεί, όπως η αυτοδιάθεση 
και η δημοκρατία, ο σεβασμός στα αν-
θρώπινα δικαιώματα, η κοινωνική 

προστασία κάθε αδύνατου, η ανοχή 
της διαφορετικότητας και η ελευθε-
ρία της έκφρασης, η ανεξαρτησία της 
Δικαιοσύνης, η παιδεία της ουσίας και 
της χαράς, η ευαισθησία σε θέματα οι-
κολογίας.
Όσο και αν οι πολίτες στρέφονται με 
την ψήφο τους προς τον λαϊκισμό, α-
ξιολογώντας μόνο τα της τσέπης τους, 
οι αξίες αυτές είναι αδιαπραγμάτευτες, 
δεν υπάρχουν στον υπόλοιπο πλανήτη 
και δεν θα βρείτε ούτε έναν σοβαρό 
πολίτη που θα δεχθεί για οποιονδή-
ποτε λόγο να τις χάσει.
Η λεγόμενη Δύση είναι πολλαπλώς 
πανίσχυρη και η παρακμή των καιρών 
αργά ή γρήγορα θα ξεπεραστεί. Μάλι-
στα, ειδικά η Ευρώπη θα βγει δυνατό-
τερη από αυτή την κρίση.

σονται, μαραίνονται και πεθαίνουν».
Και ισχυρίζονται ότι το τέλος είναι 
αναπόφευκτο και με αυτόν τον πολι-
τισμό της Δύσης, τον πολιτισμό της 
δημοκρατίας, του φιλελεύθερου α-
τομικισμού και της προόδου. Δεν 
φέρνουν καμία απόδειξη για τον θά-
νατο της Δύσης, απλώς τον υποθέ-
τουν και, φυσικά, κάνουν ένα με-
γάλο λάθος.
Οι προφήτες της καταστροφής –που ε-
παναλαμβάνω ποτέ δεν θα έρθει του-
λάχιστον αυτόν τον αιώνα– αναφέ-
ρονται κυρίως στην παγκοσμιοποί-
ηση που όντως έδωσε τη δυνατότητα 
σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και η 
Τουρκία να βελτιώσουν την ευημερία 
του πληθυσμού τους και να μειώσουν 
την απόσταση που τις χωρίζει από τη 

ΠΌΣΌ ΑΠΕΙΛΕΙ Η ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ 
ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ;

 ΤΌΥ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΌΠΌΥΛΌΥ*
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Τ
ο Renew Europe με 
συμπεριέλαβε σε 
μία εξαιρετικά ενδι-
αφέρουσα αποστολή 
στη Χιλή, που είχε 
ως βασικό στόχο να 

έρθουμε σε επαφή με φιλελεύθερους 
πολιτικούς της χώρας και ομάδες σκέ-
ψης (think tank) φιλελεύθερης κατεύ-
θυνσης. 
Μαζί με τον Ισπανό συνάδελφο των 
Ciudadanos, Jordi Caňas, είχαμε εν-
διαφέρουσες επαφές και συζητήσεις 
σε ένα πολιτικό περιβάλλον που είναι 
διαφορετικό από το ευρωπαϊκό, με με-
γάλες δυνατότητες αλλά και μεγαλύτε-
ρες αντιθέσεις και εντάσεις. 
Μεταξύ των άλλων, επισκεφτήκαμε 
τα γραφεία του Ιδρύματος για την 

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι πιο επικίνδυνοι λαϊκιστές είναι αυτοί που δηλώνουν αντιλαϊκιστές

Ο Μητσοτάκης κατασκευάζει 
συνεχώς τη δική του «αλήθεια»

Πρόοδο (FPP-Fundación para el 
Progreso), όπου είχαμε τρίωρη συζή-
τηση με τους ικανούς εκπροσώπους 
της νέας γενιάς πολιτικών αναλυτών 
και διαμορφωτών της κοινής γνώμης 
του φιλελεύθερου χώρου. 
Μας παρουσίασαν τις απόψεις τους 
για τον λαϊκισμό στη Χιλή, τη Λατι-
νική Αμερική και γενικότερα, ο ο-
ποίος στέκεται εμπόδιο στην οικονο-
μική και κοινωνική πρόοδο και δηλη-
τηριάζει την πολιτική ζωή. 

Συνόψισαν τα χαρακτηριστικά του λα-
ϊκιστή σε δέκα καλαίσθητες κάρτες τις 
οποίες χρησιμοποιούν στις παρουσιά-
σεις που κάνουν σε δημοσιογραφικά 
και πολιτικά στελέχη, αλλά και στη 
γενικότερη προσπάθεια εκλαΐκευσης 
των απόψεών τους. 
Στη διάρκειας δεκατριών ωρών πτήση 
από το Σαντιάγκο προς τη Μαδρίτη 
και στην πτήση από τη Μαδρίτη προς 
τις Βρυξέλλες, είχα την ευκαιρία να 
μελετήσω τις σημειώσεις από τις επα-

φές μου και τον λεγόμενο δεκάλογο 
του λαϊκιστή. 
Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο Μη-
τσοτάκης είναι ένας πολύ καλός ως 
άριστος λαϊκιστής μεγάλης πολιτι-
κής επικινδυνότητας. Το γεγονός ότι 
δηλώνει αντιλαϊκιστής έχοντας τα χα-
ρακτηριστικά λαϊκιστή τού δίνει τη 
δυνατότητα να διεισδύει σε ένα ευρύ-
τερο κοινό με εξαιρετικά αρνητικά πο-
λιτικά αποτελέσματα.
 
Ο «χαρισματικός»
Το πρώτο πολιτικό χαρακτηριστικό 
του λαϊκιστή, κατά το FPP, είναι ότι 
υμνεί συνεχώς τον «χαρισματικό 
ηγέτη».
Αυτό ακριβώς κάνει ο Μητσοτάκης, υ-
ποστηριζόμενος από έναν ισχυρό προ-

ΠΌΣΌ ΛΑΪΚΙΣΤΉΣ  
ΕΙΝΑΙ Ό ΜΉΤΣΌΤΑΚΉΣ



www.freesunday.gr18 06.11.2022

ανάλυση

της αλήθειας. 
Οι λαϊκιστές στη Χιλή, στη Λατινική 
Αμερική, στον κόσμο όλο δεν δεσμεύ-
ονται από την πραγματικότητα, εφό-
σον κατασκευάζουν τη δική τους αλή-
θεια για να τη μεταφέρουν στην ευρύ-
τερη κοινή γνώμη. 
Η κατασκευή της αλήθειας από τον 
Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του 
έχει πάρει βιομηχανικές διαστάσεις. 
Η μέθοδος είναι εξαιρετικά αναπτυγ-
μένη. Πρώτον, αποκλείονται –στο 
μέτρο του δυνατού– από την επικοι-
νωνία και τον πολιτικό διάλογο οι 
πλευρές της πραγματικότητας που δεν 
βολεύουν την κυβέρνηση. 
Δεύτερον, όταν η κυβέρνηση είναι υ-
ποχρεωμένη να δώσει τη μάχη σε 
ένα δυσάρεστο γι’ αυτήν θέμα, ανα-
ζητά έναν τρόπο προβολής του που 
δημιουργεί πρόβλημα στην αντιπολί-
τευση και γενικότερα στους επικριτές 

Χαρακτηριστικό των λαϊκιστών η 
προβολή του «χαρισματικού» ηγέτη

της. Δίνεται έμφαση σε μια λεπτομέ-
ρεια προκειμένου να κρυφθεί από την 
κοινή γνώμη η μεγάλη εικόνα ή επι-
νοούνται αρνητικές πρωτοβουλίες ή 
διαμάχες στον χώρο της αντιπολίτευ-
σης, σε σχέση με το συγκεκριμένο 
θέμα. 
Τρίτον, αντιστρέφεται συνειδητά η 
πραγματικότητα σε θέματα μεγάλης 
οικονομικής και κοινωνικής σημα-
σίας ή φωτίζονται επιλεκτικά πλευρές 
της για να χαθεί η γενική εικόνα. Με 
βάση την «αλήθεια» που κατασκευά-
ζει ο Μητσοτάκης, η χώρα βρίσκεται 
σε αναπτυξιακή απογείωση με εξαι-
ρετικά θετικά αποτελέσματα για την 
κοινωνία. Η πραγματικότητα είναι 
ότι βαδίζουμε σε οικονομική ύφεση 
με επιδείνωση των παραδοσιακών δι-
αρθρωτικών προβλημάτων, ενώ δύο 
στους τρεις πολίτες βρίσκονται αντι-
μέτωποι με κάθετη πτώση του πραγ-

ματικού τους εισοδήματος και του βι-
οτικού τους επιπέδου. 
Τέταρτον, η κατασκευή της «αλή-
θειας» από τον Μητσοτάκη έχει πάρει 
πρωτοφανείς διαστάσεις και στα ε-
θνικά θέματα. Προβάλλεται η εικόνα 
ενός ηγέτη που δίνει ευρωπαϊκές 
μάχες σε βάρος μιας απομονωμένης 
Τουρκίας. Στην πραγματικότητα, ο 
Μητσοτάκης δεν δημιουργεί ευρωπα-
ϊκό πρόβλημα στην Τουρκία και απο-
φεύγει να εκθέτει ζητήματα όπως το 
εμπάργκο όπλων και οι οικονομικές 
κυρώσεις σε βάρος της. Η διεθνοπο-
λιτική απομόνωση της Τουρκίας είναι 
επίσης μια κατασκευασμένη «αλή-
θεια» εφόσον ο Ερντογάν έχει κατα-
φέρει μέσω του πολέμου στην Ουκρα-
νία να αναδειχθεί σε ευρύτερης απο-
δοχής διαμεσολαβητή για τον οποίο 
όλα περίπου επιτρέπονται και συγχω-
ρούνται.
 
Αδιαφάνεια στη διαχείριση
Με βάση την ανάλυση του FPP, το τέ-
ταρτο χαρακτηριστικό των λαϊκιστών 
είναι η αδιαφανής διαχείριση του δη-
μόσιου χρήματος και του δημόσιου 

παγανδιστικό, επικοινωνιακό μηχα-
νισμό. Δεν εμφανίζεται βέβαια στην 
κοινή γνώμη σαν μια ευρωπαϊκή έκ-
δοση του Χουάν Περόν ή του Ούγκο 
Τσάβες, αλλά σαν ένας σύγχρονος η-
γέτης με μεγάλες διαχειριστικές ικα-
νότητες. 
Απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ, ο ελεγ-
χόμενος από αυτόν μηχανισμός προ-
βάλλει θετικά χαρακτηριστικά, όπως 
σύγχρονος διαχειριστής, πολιτικός 
με κοινωνικές ευαισθησίες, αποφασι-
σμένος αντιλαϊκιστής, δυναμικός με-
ταρρυθμιστής, με πρωταγωνιστικό δι-
εθνή ρόλο.
Όλα αυτά δεν έχουν σχέση με την 
πραγματικότητα που διαμορφώνει η 
κυβερνητική πολιτική, οδηγούν όμως 
στην καλλιέργεια του μύθου του «χα-
ρισματικού» με τον οποίο εγκλωβίζο-
νται πολλοί ψηφοφόροι, ακόμη και 
από αυτούς που πληρώνουν ακριβά 
τις επιλογές Μητσοτάκη. 
Ο λαϊκίστικος μύθος του «χαρισματι-
κού», προσαρμοσμένος στην ευρωπα-
ϊκή πραγματικότητα και στο σύγχρονο 
μάρκετινγκ, αποτελεί βασικό μέρος 
της πολιτικής Μητσοτάκη.
 
Η ιδιοκτησία των λέξεων
Το δεύτερο χαρακτηριστικό του λα-
ϊκιστή, σύμφωνα με τους φιλελεύθε-
ρους του FPP, είναι ότι όχι μόνο κάνει 
κατάχρηση των λέξεων και των εν-
νοιών, αλλά καταλήγει να τις θεωρεί ι-
διοκτησία του. 
Σ’ αυτό το ζήτημα ο Μητσοτάκης είναι 
πολύ προωθημένος εφόσον παίζει συ-
νεχώς με λέξεις και έννοιες καταλήγο-
ντας να επιβάλλει τη δική του ερμη-
νεία, καθιστώντας τες σε τελική ανά-
λυση ιδιοκτησία του. 
Έτσι, μπορεί να μιλάει για διαφάνεια 
κουκουλώνοντας τα πάντα, να περι-
γράφει αυξήσεις στον κατώτατο μισθό 
ή συντάξεις οι οποίες ισοδυναμούν με 
μεγάλες πραγματικές μειώσεις εξαι-
τίας του υψηλού πληθωρισμού, να δι-
αφημίζει χτυπήματα στην ενεργειακή 
και γενικότερη ακρίβεια, ενώ την ενι-
σχύει και την οργανώνει με τις επιλο-
γές του. 
Η διαστρέβλωση λέξεων και εννοιών 
και η προσαρμογή τους στην πολιτική 
ιδιοτέλεια Μητσοτάκη προϋποθέτουν 
βέβαια εξαιρετικά υψηλό βαθμό ελέγ-
χου των ΜΜΕ.
 
Η κατασκευή της αλήθειας
Το τρίτο χαρακτηριστικό του λαϊκι-
στή, με βάση την ανάλυση των Χιλια-
νών φιλελευθέρων, είναι η κατασκευή 



χευμένη αύξηση των δημοσίων δα-
πανών προκειμένου να επηρεαστεί 
ένα κρίσιμο ποσοστό του εκλογικού 
σώματος.
 Καλλιέργεια ταξικού 
μίσους
Το έκτο βασικό πολιτικό χαρακτηρι-
στικό του λαϊκιστή είναι η καλλιέρ-
γεια του ταξικού μίσους. 
Σε μία περίοδο κατά την οποία τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης –όπως 
ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ– αποφεύ-
γουν αναφορές στην πάλη των τάξεων, 
ο Μητσοτάκης καλλιεργεί το ταξικό 
μίσος επικαλούμενος τους «εχθρούς» 
που απειλούν τη μεσαία τάξη. 
Οι περισσότεροι από αυτούς ανήκουν 
στην κατηγορία των «Συριζαίων», οι 
οποίοι σύμφωνα με την επίσημη προ-
παγάνδα συνωμοτούν συνεχώς σε 
βάρος της μεσαίας τάξης, επιδιώκο-
ντας την οικονομική και κοινωνική ε-
ξίσωση προς τα κάτω.
Στην πραγματικότητα, ο μεγαλύτε-

Άριστος λαϊκιστής ο πρωθυπουργός 
και στην αδιαφανή διαχείριση του 
δημόσιου χρήματος

Καλλιεργεί το ταξικό 
μίσος, επινοώντας 
συνεχώς εχθρούς της 
μεσαίας τάξης

ρος εχθρός της μεσαίας τάξης είναι 
ο Μητσοτάκης που δηλώνει δυναμι-
κός υποστηρικτής της. Επί των ημε-
ρών του, η μεσαία τάξη υφίσταται μια 
συρρίκνωση που ξεπερνά κατά πολύ 
αυτή που γνώρισε κατά την περίοδο 
των μνημονίων. Τα «μεσαία» νοικοκυ-
ριά πρέπει πλέον να δώσουν μάχη για 
να πληρώσουν τον λογαριασμό του η-
λεκτρικού ή να γεμίσουν το λεγόμενο 
καλάθι της νοικοκυράς. Όλες οι έρευ-
νες της κοινής γνώμης δείχνουν ότι 
δύο στους τρεις πολίτες τα βγάζουν 
δύσκολα πέρα ή δεν τα βγάζουν πέρα.
Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να περιορί-
σει την πολιτική φθορά της κυβέρνη-
σης από την πολιτική της, καλλιεργώ-
ντας την εντύπωση ότι ταξικοί εχθροί 
της μεσαίας τάξης και όχι οι επιλογές 
του δημιουργούν τα προβλήματα.

Κοινωνική κινητοποίηση
Το έβδομο πολιτικό χαρακτηριστικό 
του λαϊκιστή είναι ότι στήνει μηχανι-

σμούς για την κινητοποίηση κοινωνι-
κών ομάδων ή διαφόρων ειδών οργα-
νισμών και την ένταξή τους στα πολι-
τικά του σχέδια.
Ο Μητσοτάκης, σαν εκπρόσωπος του 
ελληνικού λαϊκισμού, δεν έχει τη δυ-
νατότητα κινητοποίησης λατινοαμε-
ρικανικής κλίμακας, αποδεικνύεται 
όμως αρκετά ευρηματικός. 
Χαρακτηριστικό το καπέλωμα του 
φοιτητικού κινήματος από τον κομμα-
τικό μηχανισμό της ΝΔ. Έχει οδηγή-
σει στη μετατροπή σημαντικού τμή-
ματος της φοιτητικής νεολαίας σε όρ-
γανο της κυβέρνησης σε βάρος των 

συμφέροντος. 
Στο ζήτημα της αδιαφανούς διαχείρι-
σης ο Μητσοτάκης παίρνει άριστα με 
τα κριτήρια της Λατινικής Αμερικής, 
της Ε.Ε. ή οποιουδήποτε άλλου μέ-
ρους του πλανήτη. 
Έχει φτιάξει ένα προσωπικό-οικογε-
νειοκρατικό σύστημα διαχείρισης του 
δημόσιου χρήματος με τις υπογρα-
φές που μετράνε να είναι όλες υπό τον 
άμεσο έλεγχο της «οικογένειας». 
Μεγάλοι κερδισμένοι από την έλ-
λειψη διαφάνειας στη διαχείριση 
του δημόσιου χρήματος είναι οι επι-
χειρηματικοί όμιλοι με τους οποίους 
έχει στενές προσωπικές και πολιτι-
κές σχέσεις, ιδιαίτερα στον χώρο της 
ενέργειας, όπου αναδεικνύεται –με τη 
δική του βοήθεια– η νέα ολιγαρχία. 
Αποτέλεσμα της αδιαφανούς διαχεί-
ρισης του δημόσιου χρήματος ήταν 
η οριζόντια δαπάνη 40 δισ. ευρώ για 
την καταπολέμηση των συνεπειών της 
πανδημίας, με ένα μεγάλο μέρος των 
40 δισ. να πηγαίνει σε εκλογική πελα-
τεία ή φίλους της κυβέρνησης. 
Δεν είναι τυχαίο ότι επί Μητσοτάκη 
η Ελλάδα έκανε νέο ρεκόρ δημόσιου 
χρέους σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ και 
νέο ρεκόρ δημοσίων δαπανών σαν πο-
σοστό επί του ΑΕΠ. Το γεγονός ότι οι 
τεράστιες πρόσθετες δαπάνες συνδυά-
στηκαν με νέα έκρηξη φτώχειας και ε-
ντυπωσιακή άνοδο όλων των δεικτών 
οικονομικής και κοινωνικής δυσφο-
ρίας, οφείλεται στην αδιαφανή διαχεί-
ριση του δημόσιου χρήματος με λάθος 
κριτήρια.

Λαϊκίστικη ανακατανομή
Το πέμπτο χαρακτηριστικό του λαϊ-
κιστή ηγέτη είναι η οργάνωση της α-
νακατανομής του εισοδήματος και της 
περιουσίας. 
Επί Μητσοτάκη, η μεθοδευμένη ανα-
κατανομή εισοδήματος και περιουσίας 
έχει πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Δεν 
πρόκειται όμως για τις παραδοσιακές 
παροχές των λαϊκιστών που δημιουρ-
γούν ένα κλίμα ευφορίας, για να έρθει 
στη συνέχεια ο οικονομικός λογαρια-
σμός της κακοδιαχείρισης και της δια-
φθοράς. 
Ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει να 
δουλεύει ανάποδα, επιβάλλοντας α-
νακατανομή εισοδήματος και πλού-
του υπέρ των λίγων και ισχυρών και 
σε βάρος των πολλών και ασθενέστε-
ρων. 
Καλύπτει αυτήν της στρατηγικής 
σημασίας επιλογή του πίσω από 
την «αλήθεια» κατά κανόνα ανύ-
παρκτων παροχών, αλλά και τη στο-
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πολίτευσης ή σε διεθνείς ΜΚΟ που 
παίζουν το παιχνίδι του Ερντογάν. 
Θεωρώ μεγάλη μου τιμή ότι η στρατη-
γική της καταπολέμησης του εξωτερι-
κού «εχθρού» επισημοποιήθηκε από 
τον Μητσοτάκη με τη διαγραφή μου 
από τη ΝΔ. Στο «αιτιολογικό» της δι-
αγραφής μου από τη ΝΔ αναφέρεται 
ότι με την κριτική που έκανα στην η-
γεσία για τη διαχείριση της πανδη-
μίας, το κουκούλωμα του σκανδάλου 
της Novartis και τις διώξεις σε βάρος 
Τουλουπάκη, Βαξεβάνη, Παπαδάκου 
δυσφήμισα συνειδητά τη χώρα στο ε-
ξωτερικό. Ουσιαστικά, ο Μητσοτά-
κης επανέφερε στον δημόσιο διάλογο 
τη θεωρία των «αντεθνικώς δρώντων» 
που χαρακτήρισε πολύ σκληρές περι-
όδους της πολιτικής ζωής.
 
Υποβάθμιση των θεσμών
Το ένατο χαρακτηριστικό του λαϊκι-
στή είναι η προγραμματισμένη υπο-
βάθμιση των θεσμών προκειμένου να 
μπορεί να κινηθεί ελεύθερα χωρίς δη-
μοκρατικό έλεγχο και διαφάνεια. 
Και σε αυτό το ζήτημα ο Μητσοτάκης 

Συνεχείς οι επικλήσεις του 
«εξωτερικού εχθρού» από την 
κυβερνητική ηγεσία 

Για να προωθήσει 
τον λαϊκισμό του, 
ο Μητσοτάκης 
υποβαθμίζει συνεχώς 
τους δημοκρατικούς 
θεσμούς

αριστεύει με τα κριτήρια του λαϊκιστή 
οποιασδήποτε ηπείρου. Ο τρόπος που 
εξευτέλισε το Κοινοβούλιο, σε μια 
προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη των 
«κοριών» του Μαξίμου είναι ενδεικτι-
κός του επιθετικού λαϊκισμού του. 
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός δίνει το χει-
ρότερο παράδειγμα του λαϊκισμού θέ-
τοντας εαυτόν εκτός θεσμικού ελέγχου 
σε ζητήματα που πρωταγωνιστεί –όπως 
είναι οι τηλεφωνικές υποκλοπές– και 
αποφεύγοντας τη συμμετοχή του σε 
διαδικασίες και συζητήσεις στη Βουλή 
που θεωρεί ότι μπορεί να βλάψουν το 
προφίλ και τη δημοτικότητά του. 
Ακόμη και η ΝΔ έχει υπονομευθεί 
σαν θεσμός –δημοκρατικό, εξουσίας– 
από τον Μητσοτάκη. Φωνές όπως του 
πρώην πρωθυπουργού Καραμανλή 
για διαφάνεια και τιμωρία ενόχων στο 
θέμα της παρακολούθησης Ανδρου-
λάκη δεν λαμβάνονται υπόψη από τον 
Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει εσωκομμα-
τικός διάλογος, η κριτική δεν γίνεται 
ανεκτή και στελέχη και βουλευτές εν-
θαρρύνονται να ασχολούνται με οτι-
δήποτε άλλο εκτός από τη δημοκρα-

τική κομματική, πολιτική λειτουργία.
 
Στόχος η φιλελεύθερη Δη-
μοκρατία
Κοινό χαρακτηριστικό των λαϊκιστών 
είναι η επιδίωξή τους να καταστρέ-
ψουν τη φιλελεύθερη Δημοκρατία. 
Αυτή η επιδίωξη διατρέχει την πολι-
τική που εφαρμόζει ο Μητσοτάκης. 
Τα ΜΜΕ ελέγχονται σε ποσοστό 
80%-90% από την κυβέρνηση. 
Το Μαξίμου έχει μετατραπεί σε υπερ-
κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται εκτός 
δημοκρατικού ελέγχου και αναπτύσ-
σει –με το πέρασμα του χρόνου– τις 
παρακρατικές δραστηριότητές της. 
Η αστυνομική υπηρεσία συνδυάζε-
ται με την αστυνομική... εγκληματικό-
τητα, με την κυβέρνηση να προσφέρει 
πολιτική κάλυψη και τη Δικαιοσύνη 
να μην ασχολείται. 
Ο λαϊκισμός του Μητσοτάκη θέλει τη 
φιλελεύθερη Δημοκρατία ένα κέλυ-
φος χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Η 
αμφισβήτησή της είναι συνεχής και 
μεθοδική, γι’ αυτό έχουμε πάει δεκα-
ετίες πίσω σε ζητήματα δημοκρατικών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών. 
Ο λαϊκισμός εξελίσσεται σε παγκόσμιο 
επίπεδο και βγαίνει από τα παραδοσιακά 
καλούπια του Περόν και του Τσάβες.
Στην Ε.Ε. ο Μητσοτάκης αναδεικνύε-
ται σε άριστο λαϊκιστή, ο οποίος μάλι-
στα επικράτησε πολιτικά καλλιεργώ-
ντας προφίλ αντιλαϊκιστή. Αποδεικνύ-
εται στην πράξη ότι η κριτική στους 
λαϊκιστές είχε στόχο την απαξίωση 
των πολιτικών του αντιπάλων στον 
ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, προκειμέ-
νου να αναπτύξει τον δικό του λαϊκι-
σμό. Με τη φόρα που έχει πάρει, είναι 
πολύ πιθανόν να περάσει από τον λα-
ϊκισμό –στον οποίο αριστεύει– στον 
μεταλαϊκισμό, στη βάση του οποίου 
αναδείχθηκε το φαινόμενο Μελόνι 
στην Ιταλία. 

καλώς εννοούμενων συμφερόντων της 
νέας γενιάς. Μέχρι και η διαχείριση 
των φοιτητικών εστιών πέρασε στον έ-
λεγχο πρώην προέδρου της ΟΝΝΕΔ, 
για να μείνουν οι περισσότεροι φοιτη-
τές χωρίς στέγη και φαγητό. 
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα λα-
ϊκίστικης κινητοποίησης ήταν η με-
τατροπή του ΕΒΕΑ σε κομματικό όρ-
γανο στη διάθεση της κυβέρνησης, με 
τον διευθυντή της ΝΔ να είναι ταυτό-
χρονα και πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Τέ-
τοια κατάλυση της αυτονομίας ενός 
επαγγελματικού, κοινωνικού χώρου 
είναι χαρακτηριστική λαϊκίστικων, α-
ντιδημοκρατικών καθεστώτων.

«Εξωτερικός εχθρός»
Το όγδοο πολιτικό χαρακτηριστικό 
το λαϊκιστή είναι, σύμφωνα με την α-
νάλυση του FPP, η συστηματική επί-
κληση του «εξωτερικού εχθρού».
Και σε αυτό το θέμα ο Μητσοτάκης 
παίρνει άριστα σαν λαϊκιστής. Το ε-
ντυπωσιακό είναι ότι έφτασε στην 
πρωθυπουργία προβάλλοντας την ει-
κόνα ενός ευρωπαϊστή με ανοιχτούς 
ορίζοντες και ασκώντας κριτική στον 
«ευρωφοβικό» ΣΥΡΙΖΑ, που αναζη-
τούσε λύσεις μεταξύ των παγκόσμιων 
πρωταθλητών του λαϊκισμού. 
Εδώ κι έναν χρόνο, ο Μητσοτάκης επι-
καλείται ολοένα συχνότερα τον «εξωτε-
ρικό εχθρό», σε μια προσπάθεια να δι-
καιολογήσει απαράδεκτες πλευρές της 
πολιτικής του και να συσπειρώσει τον 
κόσμο της ΝΔ στη βάση της εσωστρέ-
φειας και των θεωριών συνωμοσίας. 
Τονίστηκε, για παράδειγμα, ότι ο 
Νίκος Ανδρουλάκης δεν έπρεπε να ε-
πιμείνει στο θέμα της διαφάνειας και 
τις τιμωρίες των ενόχων για τις τηλε-
φωνικές υποκλοπές, γιατί με αυτόν 
τον τρόπο μπορεί να προσφέρει επι-
χειρήματα και δυνατότητες στους «ε-
χθρούς της Ελλάδας», Πούτιν και Ερ-
ντογάν. 
Με την ίδια λογική, οι καταδικαστικές 
για τον Μητσοτάκη εκθέσεις των Ρε-
πόρτερ χωρίς Σύνορα για την ελευθε-
ρία των ΜΜΕ στην Ελλάδα, είναι α-
ποτέλεσμα σκοτεινών διεργασιών και 
διαφόρων ασχέτων με ύποπτα κίνη-
τρα. 
Όσο για τις παρεμβάσεις της Ολομέ-
λειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και διαφόρων επιτροπών του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου για να γίνουν σε-
βαστές από την κυβέρνηση Μητσο-
τάκη οι αρχές των κανόνων του κρά-
τους δικαίου, οφείλονται και αυτές 
στην «ανθελληνική» δραστηριότητα 
εκπροσώπων των κομμάτων της αντι-
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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

Με κεκτημένη 
ταχύτητα  

ο Παναθηναϊκός

Σερί Tips

* Μπέτις - Σεβίλλη (06/11, 22:00): Το κακό μομέ-
ντουμ της Σεβίλλης θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί 
σήμερα η Μπέτις, εμφανίζεται πανίσχυρη στην έδρα 
της, όπου έχει κερδίσει τα 5/6 φετινά παιχνίδια στη Λα 
Λίγκα. Στη 18η θέση του πρωταθλήματος η Σεβίλλη, 
προβληματίζει με την εικόνα της, ηττήθηκε στα 3/4 πιο 
πρόσφατα ματς για όλες τις διοργανώσεις. Σε καλύτερη 
κατάσταση οι γηπεδούχοι, έχουν το προβάδισμα για τη 
νίκη, με τις αποδόσεις του άσου να βρίσκονται στο 2.18. 

* Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (06/11, 16:00): 
15η αγωνιστική στην Πρέμιερ Λιγκ, η Μαν. Γιουνάιτεντ 
θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια στο αήττητο σερί της 
στο πρωτάθλημα, κόντρα στην Άστον Βίλα που διασύρ-
θηκε με 4-0 από τη Νιουκάστλ και ηττήθηκε στα 3/4 
τελευταία ματς. Μεγάλες οι διαφορές δυναμικότητας και 
ποιότητας των δύο ομάδων, το να φτάσουν στη νίκη οι 
«κόκκινοι διάβολοι» προσφέρεται στο 2.10. 

* Τβέντε - Γκόου Αχέντ Ιγκλς (06/11, 15:30): 13η 
αγωνιστική στην Eredivisie Ολλανδίας, η Τβέντε βρί-
σκεται σε εξαιρετική φόρμα, έχει κερδίσει και τα τρία 
τελευταία παιχνίδια της και φιγουράρει στην 4η θέση 
του πρωταθλήματος. Έχει βρει ρυθμό μετά το απογο-
ητευτικό ξεκίνημα η Γκόου Αχέντ, ωστόσο έχει δύσκο-
λη αποστολή κόντρα στην ποιοτικότερη Τβέντε, ενώ 
εκτός έδρας έχει πανηγυρίσει μόλις μία νίκη. Φαβορί 
οι γηπεδούχοι, στο 1.60 η τιμή του Τβέντε -1(Ασιατικό), 
ενώ το συνδυαστικό 1&Over 2.5 βρίσκεται στο 1.93. 

Goal Tips

* Γκαζιαντέπ - Καϊσέρισπορ (06/11, 13:30): 13η αγω-
νιστική στη Super Lig Τουρκίας, η Γκαζιαντέπ έρχεται 
από την ήττα με 2-0 από την Αλάνιασπορ, βρίσκεται στη 
10η θέση ενώ η εστία της παραβιάστηκε στα 8/9 τελευ-
ταία ματς στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, η Καϊσέρισπορ 
τρέχει ένα αήττητο σερί πέντε αναμετρήσεων, ενώ το G/G 
& Over 2.5 επιβεβαιώθηκε στα 5/6 τελευταία ματς. Δύο 
ομάδες που συνηθίζουν να παίζουν ανοιχτά, σκοράρουν 
και δέχονται γκολ, το συνδυαστικό G/G & Over 2.5 προ-
σφέρεται σε απόδοση 2.02. 

* Ρίο Άβε - Μποαβίστα (06/11, 17:30): Στην Πριμέιρα 
Λίγκα Πορτογαλίας η Ρίο Άβε δεν έχει καταφέρει να 
βρει ρυθμό, έχει πανηγυρίσει μόλις τρεις νίκες σε 11 
αγωνιστικές ενώ η εστία της παραβιάστηκε στα 9/11 
φετινά ματς. Χωρίς νίκη στα πέντε τελευταία παιχνίδια 
της η Μποαβίστα, το G/G & Over 3.5 σημειώθηκε στα 
δύο τελευταία ματς. Δύο ομάδες που δέχονται γκολ αλλά 
σκοράρουν με συνέπεια, μπορεί να γίνει ανοιχτό παιχνίδι 
με υψηλό σκορ και το Over 2.5 προσφέρεται στο 2.30. 

* Ατλ. Μαδρίτης - Εσπανιόλ (06/11, 15:00): Στη Λα Λίγκα 
τώρα, εκεί όπου η Ατλέτικο Μαδρίτης αναζητά αντίδραση 
μετά τις τελευταίες ήττες σε Τσάμπιονς Λιγκ και πρωτάθλη-
μα. Στην 3η θέση της κατάταξης, το G/G επιβεβαιώθηκε στα 
πέντε τελευταία ματς. Στη 15η θέση η Εσπανιόλ, μετράει 
μόλις μία νίκη στα οκτώ τελευταία ματς, ενώ το G/G σημειώ-
θηκε στα 6/8 πιο πρόσφατα. Υπάρχει αξία στα γκολ, το Over 
2.5 προσφέρεται στο 2.05, ενώ το G/G βρίσκεται στο 2.20. 

Head 2 Head

* Νις - Μπρεστ (06/11, 16:00): Τέσσερα 
παιχνίδια αήττητη συμπλήρωσε η Νις στο 
πρωτάθλημα, βρίσκεται σε καλό μομέντουμ και 
θέλει να διευρύνει το σερί κόντρα στην Μπρεστ 
που βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη, χωρίς να 
πείθει με την εικόνα της. Προβάδισμα οι γηπε-
δούχοι που έχουν και την παράδοση υπέρ τους, 
καθώς παραμένουν αήττητοι στα έξι μεταξύ τους 
ματς στην έδρα της. Τον πρώτο λόγο η Νις, με 
τον άσο να βρίσκεται στο 1.85. 

* Ρόμα - Λάτσιο (06/11, 19:00): Ντέρμπι στο 
«Ολίμπικο» με τη Ρόμα να βρίσκεται στο +1 από τη 
Λάτσιο, θέλει να εκμεταλλευτεί ιδανικά την έδρα 
της αλλά και την παράδοση κόντρα στη σημερι-
νή της αντίπαλο, κόντρα στην οποία παραμένει 
αήττητη στα πέντε πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς 
στο «Ολίμπικο». Φαβορί με βάση και τις αποδόσεις 
η Ρόμα, στο 2.02 προσφέρεται η νίκη της. 

* Τραμπζονσπόρ - Κόνιασπορ (06/11, 19:00): 
Στην 6η θέση της Super Lig η Τραμπζονσπόρ, 
τρέχει ένα αήττητο σερί πέντε αναμετρήσεων, 
υποδέχεται την Κόνιασπορ που αγνοεί τη νίκη στα 
τέσσερα τελευταία παιχνίδια της. Οι γηπεδούχοι 
έχουν το προβάδισμα, ενώ παραμένουν αήττητοι 
στα τέσσερα τελευταία μεταξύ τους ματς στην Τρα-
πεζούντα. Η «θύελλα» εμφανίζεται ως το φαβορί, 
με τις αποδόσεις της νίκης της να είναι στο 1.95.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

16:00 Αντάλιασπορ - Καραγκουμρούκ   1  2.00
19:30  Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός   1  2.32
20:00  Μαρίτιμο - Φαμαλικάο   Goal/Goal  1.85
21:45  Μαρσέιγ - Λυών   Χ2 & Over 1.5  2.15
21:45  Γιουβέντους - Ίντερ   Χ2 & Over 1.5  1.87
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Το Betarades.gr και η Free 
Sunday και αυτή την Κυ-
ριακή επιστρέφουν με τα 
προγνωστικά από το πο-
δοσφαιρικό πρόγραμμα 

της Ευρώπης. Πλούσιο είναι το μενού 
και αυτή τη φορά, με τις προτάσεις μας 
να έρχονται από εμπορικά πρωταθλή-
ματα, όπως η Σέριε Α, η Λιγκ 1, η Πρι-
μέιρα Λίγκα, η ελληνική Σούπερ Λιγκ 
και η Super Lig Τουρκίας. Ας δούμε, 
λοιπόν, πού ποντάρουμε!
Ξεκινάμε τις προτάσεις μας από το 
ντέρμπι «αιωνίων» Παναθηναϊκός - 
Ολυμπιακός για την 11η Αγωνιστική 
της Σούπερ Λιγκ. Παιχνίδι με τερά-
στια σημασία για τις δύο ομάδες, με 
τον Παναθηναϊκό να θέλει να δώσει 
συνέχεια στη ξέφρενη πορεία του και 
συνέχεια στο νικηφόρο σερί του. Πέ-
ρασε αέρας από τον Βόλο την προη-
γούμενη αγωνιστική, καθώς διέλυσε 
με 5-1 τον Βόλο, κάνοντας επίδειξη 
δύναμης. Σταθερά μόνος πρώτος στη 
βαθμολογία, έχει κάνει το 10x10 στο 
πρωτάθλημα και σε μια κατάμεστη Λε-
ωφόρο θα προσπαθήσει να διευρύ-
νει αυτό το σερί. Κόντρα στον Ολυμπι-
ακό που είχε μεσοβδόμαδα υποχρεώ-
σεις στο Γιουρόπα Λιγκ, του λείπει η 
φρεσκάδα, βρίσκεται στην 3η θέση και 
στο -10 από τους «πράσινους». Πέρασε 
το εμπόδιο της Λαμίας την προηγού-
μενη αγωνιστική (2-0), ήταν η δεύτερη 
σερί νίκη για τους «ερυθρόλευκους» 
και τέταρτη στις πέντε τελευταίες α-
γωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός έρχεται 
με κεκτημένη ταχύτητα στο σημερινό 
ντέρμπι, με βάση την εικόνα που πα-

Με τα γκολ στο «Barreiros» 
Στην Πριμέιρα Λίγκα Πορτογαλίας 
τώρα και το παιχνίδι Μαρίτιμο - Φα-
μαλικάο για τη 12η αγωνιστική. Αλώ-
βητη από την έδρα της Πάσος Φερέ-
ιρα πέρασε την προηγούμενη αγωνι-
στική η Μαρίτιμο, πανηγυρίζοντας τη 
νίκη με 1-0. Αυτή ήταν και η πρώτη 
της νίκη στο πρωτάθλημα, όπου μετά 
το πέρασμα 11 αγωνιστικών έχει κα-
ταφέρει να συγκεντρώσει μόλις πέντε 
βαθμούς και βρίσκεται στην προτε-
λευταία θέση. Διαθέτει τη χειρότερη 
άμυνα της κατηγορίας, δέχτηκε γκολ 
στα 10/11 φετινά παιχνίδια της. Στη 
14η θέση της βαθμολογίας η Φαμα-
λικάο, το πάλεψε κόντρα στην Γκιμα-
ράες την προηγούμενη αγωνιστική, 
ωστόσο ηττήθηκε με 3-2. Πολλά τα 
σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της, 
δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό, 
ενώ η εστία της παραβιάστηκε στα 6/8 
τελευταία παιχνίδια της για όλες τις 
διοργανώσεις. Δύο ομάδες που έχουν 

ρουσιάζει δείχνει ικανός να φτάσει σε 
ακόμη μια νίκη και θα τον στηρίξουμε. 
Άσος σε απόδοση 2.32. 

Με το μομέντουμ 
της Αντάλιασπορ
Από το ντέρμπι «αιωνίων» στην Τουρ-
κία και την αναμέτρηση Αντάλιασπορ 
- Καραγκουμρούκ για την 13η αγωνι-
στική της Super Lig. Στη 12η θέση της 
κατάταξης οι γηπεδούχοι έρχονται με 
ανεβασμένη ψυχολογία μετά τα τε-
λευταία νικηφόρα αποτελέσματα, θέ-
λουν να διευρύνουν αυτό το σερί προ-
κειμένου να αναρριχηθούν στη βαθμο-
λογία. Την προηγούμενη αγωνιστική 
πέρασαν νικηφόρα από τη Σεβάστεια, 
καθώς επικράτησαν με 2-0 της Σίβα-
σπορ, είχε προηγηθεί η νίκη κόντρα 
στην Ιστανμπούλσπορ. Η Αντάλια-
σπορ έχει την παράδοση υπέρ της κό-
ντρα στην Καραγκουμρούκ, παραμένει 
αήττητη στα εννέα μεταξύ τους ματς 
στην Αττάλεια. Από την πλευρά τους οι 
φιλοξενούμενοι δεν τα κατάφεραν την 
προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στη 
Γαλατασαράι, από την οποία ηττήθη-
καν με 2-0 εντός έδρας. Έβαλαν τέλος 
στο νικηφόρο σερί δύο αγωνιστικών 
που έτρεχαν, δεν έχουν καταφέρει να 
σταθεροποιήσουν την απόδοσή τους 
και βρίσκονται στη 13η θέση της κατά-
ταξης. Δεν εμπνέει εμπιστοσύνη εκτός 
η Καραγκουμρούκ, έχει καταφέρει να 
πανηγυρίσει φέτος μόλις μία νίκη. Σε 
καλύτερο μομέντουμ και με παράδοση 
η Αντάλιασπορ, θα τη στηρίξουμε και 
θα κρατήσουμε τον άσο σε απόδοση 
2.00.

ανάγκη τους βαθμούς και είναι υπο-
χρεωμένες να ψάξουν τη νίκη, αμφό-
τερες αντιμετωπίζουν σοβαρά αμυ-
ντικά προβλήματα και περιμένουμε 
ότι θα δούμε ένα παιχνίδι με γκολ ε-
κατέρωθεν. Θα κρατήσουμε το Goal/
Goal σε απόδοση 1.85.
Τα τρία προαναφερόμενα παιχνίδια α-
ποτελούν τις βασικές μας προτάσεις, έ-
χουμε, όμως ξεχωρίσει ακόμα δύο α-
ναμετρήσεις. Στο «Velodrome» τώρα, 
εκεί όπου η Μαρσέιγ υποδέχεται τη 
Λυών, θέλοντας να βάλει τέλος στο 
αρνητικό σερί. Ηττήθηκε με 2-1 από 
την Τότεναμ στην τελευταία αγωνι-
στική των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ, 
ήταν η τέταρτη ήττα στα πέντε τελευ-
ταία ματς. Σε αντίθετη κατάσταση και 
πιο ξεκούραστη η Λυών, έχει κερδί-
σει και τα δύο τελευταία παιχνίδια της 
στο πρωτάθλημα, κόντρα σε Μονπε-
λιέ (1-2) και Λιλ (1-0). Με καλύτερη 
ψυχολογία οι φιλοξενούμενοι, έχουν 
τον πρώτο λόγο και θα κρατήσουμε το 
Χ2 & Over 1.5 σε απόδοση 2.15. Στο 
ντέρμπι της Serie A τώρα και το παι-
χνίδι Γιουβέντους - Ίντερ. Αμφότε-
ρες προέρχονται από ήττες στο Τσά-
μπιονς Λιγκ, στο πρωτάθλημα αντίθετα 
η Γιουβέντους έχει κερδίσει και τα 
τρία τελευταία παιχνίδια, ενώ η Ίντερ 
έχει κάνει το 4x4 στις τελευταίες αγω-
νιστικές. Ικανή να φύγει με θετικό α-
ποτέλεσμα από το Τορίνο η Ίντερ, που 
έχει «χτίσει» θετική παράδοση στα τε-
λευταία μεταξύ τους ματς. Πάμε με το 
συνδυαστικό Χ2 & Over 1.5 σε από-
δοση 1.87. 
Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.
gr για μία ακόμη εβδομάδα. Εσείς μην 
ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο ενημερω-
τικό site για το στοίχημα, μπορείτε να 
βρίσκετε επιλογές για live betting σε 
όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύρια-
κου, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες, 
όταν υπάρχει έντονη στοιχηματική 
δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επι-
λέξετε!
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ΚΏΣΤΑΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ - ΑΝΔΡΙΑΝΑ 
ΜΠΑΜΠΑΛΗ 
Ο Κώστας Λειβαδάς και η Ανδριάνα 
Μπάμπαλη, με αγαπημένα τραγούδια στις 
«αποσκευές» τους αλλά και με αφορμή 
το πρόσφατο ντουέτο τους «Aν εμείς 
χωρίσουμε» και το ακόμα πιο πρόσφατο 
«Σήκωσε κύμα», που έγραψε ο Κώστας 
για την Ανδριάνα, θα εμφανιστούν για 
δύο Σάββατα, 5 και 12 Νοεμβρίου, στη 
μουσική σκηνή «Σφίγγα». Αυτήν τη φορά, 
όμως, αποφάσισαν να σηκώσουν χορό 
και κύμα με έναν τελείως διαφορετικό 
τρόπο, φέρνοντας κοντά τους το παντοδύ-
ναμο χιούμορ και το stand up. Το πρώτο 
Σάββατο, καλεσμένος τους ο Δημήτρης 
Χριστοφορίδης, που θα παρουσιάσει 
αποσπάσματα από την παράστασή του 
«Χαμένη γενιά».

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ  
«Η ΑΥΛΗ ΤΏΝ ΘΑΥΜΑΤΏΝ -  
ΤΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ» 
Το απόλυτο θεατρικό talk of the town 
της περσινής σεζόν, με την υπογραφή 
του Χρήστου Σουγάρη και του Στέφανου 
Κορκολή, λόγω της μεγάλης ζήτησης, 
επιστρέφει και μεταφέρεται στο Θέατρο 
Παλλάς για 10 μόνο παραστάσεις. Με ένα 
all-star σύνολο πρωταγωνιστών (Γιώρ-
γος Γάλλος, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, 
Ρούλα Πατεράκη, Κατερίνα Παπουτσάκη, 
Φιλαρέτη Κομνηνού, Δημήτρης Πιατάς, 
Μάνος Βακούσης, Μαρία Διακοπανα-
γιώτου, Ειρήνη Καράγιαννη) και ένα 
σπουδαίο επιτελείο συνεργατών (Γερά-
σιμος Ευαγγελάτος, Φωκάς Ευαγγελινός, 
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Ελένη Μα-
νωλοπούλου, Αλέκος Αναστασίου), από 
τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου.

«ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ» 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 
«ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»
Η εξαιρετικά επιτυχημένη παραγωγή 
όπερας για όλη την οικογένεια «Τα μαγι-
κά μαξιλάρια» επιστρέφει στην Αίθουσα 
«Σταύρος Νιάρχος» για έξι παραστάσεις 
από τις 11 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμ-
βρίου 2022 και στη συνέχεια θα μεταφερ-
θεί στη μικρή οθόνη για να συναντήσει 
τα παιδιά και τους μεγάλους στα κινητά, 
τα τάμπλετ, τους υπολογιστές και τις 
τηλεοράσεις τους, μέσα από την GNO TV, 
όπου θα κάνει πρεμιέρα στις 5 Δεκεμ-
βρίου. Το διάσημο, πολυμεταφρασμένο 
και πολυβραβευμένο έργο του Ευγένιου 
Τριβιζά, μετά από μια επιτυχημένη στα-
διοδρομία ως μυθιστόρημα και θεατρικό, 
διασκευάστηκε από τον ίδιο τον συγγρα-
φέα για πρώτη φορά σε όπερα για όλη την 
οικογένεια, σε μουσική Γιώργου Δούση, 
για να δώσει πνοή στα όνειρα μικρών και 
μεγάλων.

Το «Σπιρτόκουτο» μεταμορφώνεται σε 
μιούζικαλ, βασισμένο στην ταινία του 
Γιάννη Οικονομίδη, και παρουσιάζεται 
στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης από 11 
Νοεμβρίου. Ένα μικροαστικό διαμέρισμα 
που στενάζει, ένα a/c που δεν δουλεύει. 
Μια τηλεόραση που παίζει αδιάκοπα. 

Τσιγάρα και φραπές. Το λαϊκό άσμα ενός 
πατέρα καφετζή, η ταραγμένη φωνή μιας 
μάνας. Το ρυθμικό παραλήρημα ενός 
σεξιστή γιου, η μεγαλοπρεπής άρια του 
κουνιάδου. Η ελληνική οικογένεια που 
αγαπήσαμε και μισήσαμε παραμένει η 
ίδια, 20 χρόνια μετά. Άνθρωποι που «ουρ-

λιάζουν» ο καθένας τον δικό του σκοπό κι 
ο καθένας τους έχει τη δική του μουσική. 
Oι διαμάχες, τα όνειρα, τα προβλήματα 
και οι παθογένειες της «αγίας ελληνικής 
οικογένειας» σε ένα πολυστυλιστικό 
μουσικό υπερθέαμα υψηλού ρίσκου: 
«Πόλεμος! Πόλεμος! Έχουμε πόλεμο!».

«ΣΠΙΡΤΌΚΌΥΤΌ - THE MUSICAL  
ΠΌΛΕΜΌΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΌΙΧΌΥΣ» 





 

Λογοτεχνία για παιδιά

Κώστας Στοφόρος, «Το μακρύ ταξίδι του Καραβάτζο. Περιπέτεια στη 
Θράκη», εκδόσεις Κέδρος

Διακοπές στην Αλεξανδρούπολη. Μια ευ-
καιρία για τους φίλους να γνωρίσουν την 
εκπληκτική φύση του Έβρου αλλά και 
την ιστορία της Θράκης. Εξερευνήσεις, 
συναυλίες, κολύμπι, γεύσεις, χρώματα 
και αρώματα…
Γρήγορα όμως το ενδιαφέρον όλων 
στρέφεται στην αναζήτηση ενός πίνακα 
του κορυφαίου Ιταλού ζωγράφου 
Καραβάτζο. Είναι ένα έργο υπαρκτό ή 
ένας ακόμη θρύλος που συνδέεται με 
τη σκοτεινή ζωή και τον βίαιο θάνατο 
του καλλιτέχνη; Ποιο ρόλο παίζει σ’ 
αυτή την ιστορία η μεγάλη ηρωίδα της 
Επανάστασης του 1821 Δόμνα Βισβίζη; Τι συνδέει άραγε τον έναν από τους δύο 
πολιούχους της Κατάνια, τον Άγιο Εύπλου, με την Αίνο της Ανατολικής Θράκης;
Από 11 ετών.

Ελπίδα Μηναδάκη, «Η διάσωση της Νεραυγής», εκδόσεις Υδροπλάνο

Πώς θα νιώθατε αν ήσασταν εγκλωβισμένοι 
σε μια πισίνα; Αν χάνατε τους αγαπημένους 
σας μέσα σε μια στιγμή; Απογοήτευση; Λύπη; 
Αδικία; Κάπως έτσι ένιωσε η Νεραυγή, ένα 
όμορφο δελφίνι που, από τη μια στιγμή στην 
άλλη, άλλαξε όλη της η ζωή! Νεραυγή την 
ονόμασε η μαμά της η Δελφινένια αφού γεν-
νήθηκε μέσα στο νερό, μόλις χάραξε η αυγή. 
Λίγα μίλια πιο κάτω, μια άλλη ομάδα δελφι-
νιών σχηματίζουν έναν προστατευτικό κύκλο 
για να γεννήσει η Δελφινόπη. Η κολλητή της 
φίλη. Την κόρη της, την ονόμασε Κυματιστή. 
Γιατί δεν πρόλαβε να βγει από την κοιλιά της μαμάς της κι άρχισε να στριφογυρίζει 
στον αέρα και να παίζει με τα κύματα.
Μια τρυφερή ιστορία για δύο δελφίνια, τη Νεραυγή και την Κυματιστή, από τη στιγμή 
που γεννιούνται μέχρι τη στιγμή που χάνουν τις μαμάδες τους και χωρίζουν οι δρόμοι 
τους, όταν η Νεραυγή αρπάζεται από θηρευτές για να ψυχαγωγήσει τον κόσμο σε 
κάποιο Δελφινάριο, στερώντας της τόσο τη φίλη της, όσο και την ελευθερία της. Θα πι-
στεύατε ίσως ότι για τα ζώα και γιατί όχι και για τα δελφίνια, δεν είναι τόσο σπουδαίο 
να χάνουν τους φίλους ή την οικογένειά τους. Όμως όχι. Είναι τόσο οδυνηρό όσο και 
για τα ανθρώπινα πλάσματα.

Θοδωρής Παπαϊωάννου, «Σιλουανή», εικονογράφηση: Ντανιέλα 
Σταματιάδη, εκδόσεις Ίκαρος

Η ιδέα να περάσουν τις καλοκαιρινές τους δια-
κοπές σε ένα βουνό δεν αρέσει καθόλου ούτε 
στον Κωστή ούτε στη Διαμαντία. Βαρετό!
Όμως, ο μπλε καταρράκτης, η σπηλιά που 
αναπνέει, το χρυσάφι στις ρίζες της αρχαίας 
βελανιδιάς, ο στοιχειωμένος νερόμυλος τούς 
περιμένουν. Και η Σιλουανή θα τους δείξει τα 
μονοπάτια, μετατρέποντας την κάθε μέρα σε 
μια καινούργια περιπέτεια.
«Η Σιλουανή είναι το πρώτο μου μυθιστόρημα 
για παιδιά και εφήβους. Όλα ξεκίνησαν από 
ένα γράμμα που μου έδωσε η μαθήτριά μου 
Σιλουανή την τελευταία της μέρα στο Δημοτικό. 
“Αυτό, κύριε, είναι για σας”, μου είπε 
κοιτώντας με ίσια στα μάτια. Δεν ξέρω πόσες φορές το διάβασα. Και έπειτα άρχισα 
να τριγυρνώ στα βουνά γύρω από την Έδεσσα και την Παναγίτσα, ψάχνοντας για απα-
ντήσεις σ’ αυτές τις υπέροχες ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά όποτε αποτυπώνουν τις 
σκέψεις τους στο χαρτί. Έτσι γεννήθηκε η ιστορία της Σιλουανής και των “παιδιών του 
βουνού”, που μπορεί να είναι ήρωες φανταστικοί, αλλά ζουν σε μέρη πέρα για πέρα 
αληθινά». – Θ.Π.
Από 9 ετών.

ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Λι Μπαρντούγκο, «Οι Γκρίσα 3 - Καταστροφή και αναγέννηση», 
μετάφραση: Πηνελόπη Τριάδα, εκδόσεις Ψυχογιός

Η μοίρα του έθνους εξαρτάται από μια 
τσακισμένη Κλητεύτρια του Ήλιου, 
έναν ατιμασμένο ανιχνευτή και τα 
απομεινάρια ενός κάποτε μεγάλου 
μαγικού στρατού.
Ο Ντάρκλινγκ κυβερνά από τον σκι-
ώδη θρόνο του, ενώ η αποδυναμω-
μένη Αλίνα Σταρκόφ προσπαθεί να 
αναρρώσει από τη μάχη τους κάτω 
από την αμφίβολη προστασία όλων 
εκείνων που τη λατρεύουν ως Αγία. 
Τώρα οι ελπίδες της εναποτίθενται 
στη μαγεία ενός αρχαίου πλάσμα-
τος, που έχει εξαφανιστεί εδώ και 
πολλά χρόνια, και στην πιθανότητα 
ένας παράνομος πρίγκιπας να είναι 
ζωντανός.
Καθώς οι σύμμαχοι και οι εχθροί της οδεύουν προς τον πόλεμο, μόνο η Αλίνα 
στέκεται ανάμεσα στη χώρα της και ένα όλο και μεγαλύτερο κύμα σκότους που 
θα μπορούσε να καταστρέψει τον κόσμο. Για να κερδίσει αυτή τη μάχη, πρέπει να 
αποκτήσει τη δύναμη ενός θρύλου – αλλά το να καταφέρει να αποκτήσει το πουλί 
της φωτιάς μπορεί να είναι η καταστροφή της.
Από 14 ετών.
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«Πρόκειται 
για τον πρώτο 
μου προσωπικό 
δίσκο, ο οποίος 
είναι γεμάτος 
έρωτα, αγωνία 
και όσα ακόμη 
έζησα κατά 
τα φοιτητικά 
μου χρόνια. 
Αποτελεί ένα 
βιβλίο, μια 
αυτοβιογραφία 
εκείνης της 
περιόδου. 
Ήταν πολύ 
μεγάλη η 
ανάγκη να 
επικοινωνήσω 
όσα ένιωσα και 
ανακάλυψα 
τόσα 
χιλιόμετρα 
μακριά από το 
μέρος όπου 
μεγάλωσα».

Ο 
Κωνσταντίνος  Στιβακτής μάς 
συστήνει το πρώτο του προ-
σωπικό άλμπουμ και μας α-
ποκαλύπτει τι θα περιλαμβά-
νουν οι ζωντανές εμφανίσεις 
του στο «Γυάλινο Up Stage» 

στις 2 Δεκεμβρίου.

Aυτές τις μέρες κυκλοφορεί το πρώτο σου 
προσωπικό άλμπουμ «Στο μηδέν», με δικά 
σου τραγούδια. Μίλησέ μας γι’ αυτό και 
για τη διαδικασία που σε οδήγησε σ’ αυτό. 
Πρόκειται για τον πρώτο μου προσωπικό 
δίσκο, ο οποίος είναι γεμάτος έρωτα, αγω-
νία και όσα ακόμη έζησα κατά τα φοιτητικά 
μου χρόνια. Αποτελεί ένα βιβλίο, μια αυτο-
βιογραφία εκείνης της περιόδου. Ήταν πολύ 
μεγάλη η ανάγκη να επικοινωνήσω όσα έ-
νιωσα και ανακάλυψα τόσα χιλιόμετρα μα-
κριά από το μέρος όπου μεγάλωσα. Αυτή με 
οδήγησε στη δημιουργία των τραγουδιών 
και κατ’ επέκταση του δίσκου. 

Σε αγχώνει ή σε απελευθερώνει η στιγμή 
της κυκλοφορίας αυτού του δίσκου;
Είναι μια άκρως απελευθερωτική περίο-
δος. Πλέον ήρθε η στιγμή της πτήσης, του 
ταξιδιού. Τώρα απολαμβάνω τον τελικό 
προορισμό αυτής της διαδρομής.

Αν μπορούσες να έχεις δύο τραγουδιστές 
για ντουέτο στο άλμπουμ, ποιοι θα ήταν;
Έχω τη Μάγδα Βαρούχα και αυτό μου φτά-
νει. Η οπτική που έδωσε στο «Χάσαμε κι οι 
δυο» και ο τρόπος που οι φωνές μας αγκα-
λιάστηκαν δεν αντικαθίστανται.
 
Τα τελευταία χρόνια, η γενιά σου έχει βιώ-
σει οικονομικές και άλλες δυσκολίες που 
έφερε η επικαιρότητα, μέχρι έναν πόλεμο 
στην Ευρώπη. Αυτές οι δυσκολίες σε έ-
καναν να σκεφτείς να εγκαταλείψεις το ό-
νειρό σου για τη μουσική; 
Για να είμαι ειλικρινής, το σκέφτηκαν τόσες 
φορές οι άλλοι για εμένα, που δεν χρει-
άστηκε να μπω ο ίδιος σε αυτήν τη διαδι-
κασία! Το να εγκαταλείψω τη μουσική δεν 
ήταν ποτέ στα σχέδιά μου, ακόμη και σε 
πολύ δύσκολες προσωπικές περιόδους. 
Την υπηρετώ με όλες μου τις δυνάμεις, 
ώστε ο ρόλος της στη ζωή μου να παραμέ-
νει όσο γίνεται ανεπηρέαστος από κάθε εί-
δους κρίση.

Στις 2 Δεκεμβρίου θα εμφανιστείς στο 
«Γυάλινο Up Stage». Πες μας, πέρα από 
τα δικά σου, μερικά άλλα αγαπημένα σου 
τραγούδια που θα ακούσει όποιος έρθει να 
σε δει live. 
Θα ακούσει τραγούδια αγαπημένων Ελ-
λήνων μουσικών, όπως του Φοίβου Δε-
ληβοριά, της Δήμητρας Γαλάνη, τα οποία 
θα εμπλουτίζονται ή ακόμη και θα δια-
σκευάζονται απρόσμενα σε συνδυασμό με 

κομμάτια της διεθνούς μουσικής σκηνής, 
όπως για παράδειγμα της Billie Eilish ή του 
Bill Withers.

Πώς θα ήθελες να είσαι προσωπικά και 
επαγγελματικά σε δέκα χρόνια από σή-
μερα;
Προσωπικά, περιτριγυρισμένος από αν-
θρώπους που αγαπώ και με αγαπούν α-
φιλτράριστα και ανιδιοτελώς. Επαγγελμα-
τικά, θα ήθελα να συνεχίσω να δημιουργώ 

μουσική, να κάνω ενδιαφέρουσες συνεργα-
σίες και να διατηρώ τη δίψα για την τέχνη 
μου σαν μόλις να ξεκινάω. 

Τι θα ήθελες να νιώσει όποιος ακούσει τα 
τραγούδια σου;
Θα ήθελα να βρει ένα κομμάτι του εαυτού 
του. Να ζήσει κάτι δικό του μέσα από όσα 
έζησα εγώ. Σπουδαία ένωση ψυχών αυτή. 
Να αγαπούν, να ξεσπούν, να τραγουδούν 
μαζί οι άνθρωποι.

Κωνσταντίνος Στιβακτής

«Να αγαπούν, να 
ξεσπούν, να τραγουδούν 

μαζί οι άνθρωποι»
  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ, ΦΩΤΟ: ΦΑΝΗ ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ 
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Τ
ι μπορεί να οδηγήσει μια γυναίκα 
στον φόνο; Τι μπορεί να οδηγήσει 
μια γυναίκα να σκοτώσει τον άντρα 
της; Μπορεί μια κόρη να κατανοή-
σει και να συγχωρέσει τη μάνα της 

για τον φόνο του πατέρα της; Η απάντηση δεν 
είναι πάντα ούτε εύκολη ούτε η αναμενόμενη. 
Το «Ατσάλι» της Rona Munro, η παράσταση 
που πρωτοανέβηκε πέρσι τον Μάιο και γνώ-
ρισε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από κοινό και 
κριτικούς, επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρο-
νιά στο Θέατρο «Μεταξουργείο». Η Γιασεμί Κη-
λαηδόνη και η Κατερίνα Παπαδάκη πρωταγω-
νιστούν και εξηγούν. 

Τι αισθανθήκατε για τους χαρακτήρες που υ-
ποδύεστε όταν διαβάσατε για πρώτη φορά το 
«Ατσάλι»; 
Γιασεμί Κηλαηδόνη: Συγκλονίστηκα με τον χα-
ρακτήρα της Φέη –της ισοβίτισσας μάνας– από 
την πρώτη ανάγνωση. Είναι από τους πιο πολυ-
σήμαντους και ενδιαφέροντες ρόλους που έχω 
ενσαρκώσει στο θέατρο. Πρόκειται για μια γυ-
ναίκα που έχει δολοφονήσει τον άντρα της, με 
τον οποίο υπήρξε παράφορα ερωτευμένη, ζει 
εδώ και 15 χρόνια σε συνθήκες εγκλεισμού, 
δεν έχει καμία επαφή με τον έξω κόσμο και 
βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με την 25χρονη 
κόρη της, την οποία έχει δει τελευταία φορά την 
ημέρα της δολοφονίας!
Κατερίνα Παπαδάκη: Διάβασα το κείμενο 
δυο φορές απανωτά. Είχα αιφνιδιαστεί με 
την πλοκή και τον άμεσο λόγο του, αλλά κυ-

ρίως με την ηρωίδα που είχα απέναντί μου, 
τη Τζόσυ. Μου έκαναν τεράστια εντύπωση κά-
ποια κοινά που είχαμε, αλλά δεν στάθηκα εκεί.  
Είναι 25 χρονών, όπως κι εγώ, και έχει για 
μένα κάτι πολύ ενδιαφέρον, «πηδάει» απ’ 
τη γυναίκα στο κορίτσι και αντίστροφα. Αυτό 
της το χαρακτηριστικό με έβαλε σε μια πολύ 
ωραία διαδικασία αναζήτησης του πώς θα 
μπορούσε να σταθεί, τι σώμα και τι ηχό-
χρωμα θα μπορούσε να έχει. Μου άρεσε πολύ 
το πάθος της, είτε αυτό αφορούσε τη δουλειά 
της είτε τη σχέση που τελικά επιδιώκει κά-
ποια στιγμή να αναπτύξει με τη μητέρα της.  
Έχει μια ελπίδα αυτό το κορίτσι διαρκώς και 
έναν στόχο που θα μπορούσε πολύ εύκολα 
να χαθεί, κι όμως στέκεται, διεκδικεί και παίρ-
νει όταν πρέπει τη σωστή –μάλλον– απόφαση.  
Το δάκρυ έπεσε πάντως ήδη απ’ την 
πρώτη ανάγνωση, και πέρασα απ’ τη συ-
μπόνια, τα ερωτηματικά και τη στεναχώ-
ρια, στην αγάπη και ελπίζω τελικά στην κά-
ποια κατανόηση αυτού του πλάσματος. 

Η παράσταση ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά 
στο Θέατρο «Μεταξουργείο». Τι είναι αυτό 
που, κατά τη γνώμη σας, έχει κερδίσει το 
κοινό; 
Γ.Κ.: Καταρχάς, το ίδιο το κείμενο! Είναι αριστο-
τεχνικά γραμμένο, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα 
πλοκή και έναν πυρήνα βασισμένο σε επίκαιρα 
κοινωνικά ζητήματα που μας αφορούν όλους. 
Η παράστασή μας είναι καθαρή, λιτή και βασί-
ζεται στον ρεαλισμό. Το κοινό φεύγει συγκινη-

μένο από το θέατρο έχοντας εισπράξει σκέψεις 
και συναισθήματα που νομίζω το ακολουθούν 
για καιρό.
Κ.Π.: Ναι, συνεχίζουμε και είμαστε πολύ χα-
ρούμενοι που ο κόσμος εμπιστεύθηκε αυτήν 
τη δουλειά. Δεν κατάλαβα ποτέ και δεν ξέρω 
ποιο είναι το κλειδί για να κερδίσει μια παρά-
σταση το κοινό. Σίγουρα το στίγμα του θεάτρου 
«Μεταξουργείο» έπαιξε σημαντικό ρόλο. Από 
κει κι έπειτα, εγώ πιστεύω στη δουλειά. Όταν 
παράγεις κάτι με αγάπη και συνεχίζεις για όσο 
αυτό προχωράει να το φροντίζεις, τα νέα από 
στόμα σε στόμα μεταφέρονται και ο κόσμος 
ξέρει ότι θα δει στη χειρότερη κάτι τίμιο, ελ-
πίζω στη δική μας περίπτωση να δει κάτι παρα-
πάνω απ’ το τίμιο. Άπειροι άλλοι λόγοι σίγουρα 
υπάρχουν, αλλά δεν μπήκα ποτέ, για να πω 
την αλήθεια, στη διαδικασία να τους αναλύσω. 
Ωστόσο, νομίζω πως το ίδιο το έργο, με τη θε-
ματική που έχει, έκανε το κοινό να ενδιαφερθεί. 

Πρόκειται για ένα έργο σκληρό και μάλιστα 
έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γυ-
ναικοκτονίες είναι σχεδόν καθημερινό φαι-
νόμενο. Πώς αντιδρά το κοινό με τη Φέη, την 
ισοβίτισσα μάνα που σκότωσε τον άνδρα της;
Γ.Κ.: Αυτό που έχω διαπιστώσει υποδυόμενη 
τη Φέη είναι ότι το κοινό δεν είναι εξοικειω-
μένο με την ιδέα μιας γυναίκας δολοφόνου. Η 
γυναίκα είναι πάντα «υποχρεωμένη», μας λέει 
και η συγγραφέας, να παίζει έναν ρόλο, να έχει 
«γυναικείο» κίνητρο σε ό,τι διαπράττει. Όταν μια 
γυναίκα προβαίνει σε μια καθαρά αντικοινω-
νική πράξη, όπως είναι το έγκλημα, το πρώτο 
που η κοινωνία σκέφτεται είναι πως δεν μπο-
ρεί να είναι πια τόσο γυναίκα!
Κ.Π.: Είναι πραγματικά ένα πολύ σκληρό 
έργο. Η Rona Munro κατάφερε να δο-
μήσει αριστοτεχνικά ένα κείμενο που τα 
έχει όλα: Σκληρότητα, χιούμορ, ψυχολο-
γικό βάθος και κυρίως μια ανατροπή διαμά-
ντι. Όλα αυτά κατάφερε επίσης να τα διατηρή-
σει ακέραια η κα Χριστίνα Μπάμπου-Παγκου-
ρέλη μέσα απ’ την αιχμηρή της μετάφραση. 
Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσω 
για το τραγικό ζήτημα των γυναικοκτονιών. Οι 
αντιδράσεις όμως των θεατών είναι πολλές και 
πολύ πολύ διαφορετικές. Ψάχνουν, μαζί με την 
κόρη, την Τζόσυ, την αιτία αυτής της δολοφο-
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Κατερίνα Παπαδάκη 

Γυναικεία υπόθεση
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νίας. Αυτό που κατάφερε η συγγραφέας είναι 
να αφήνει στην πορεία του έργου ανοιχτά όλα 
τα ενδεχόμενα. Και να σκέφτεσαι, «α, το έκανε 
γι’ αυτό, όχι τελικά το έκανε για το άλλο...» και 
καταλήγουμε σε μια αποκάλυψη που κα-
νείς δεν περίμενε. Η Φέη, άλλωστε, είναι 
ένας τόσο περίπλοκος αλλά και απλός ταυτό-
χρονα (στα δικά μου μάτια) χαρακτήρας που 
από μόνος του αυτός ο συνδυασμός «σκοτώ-
νει», στη δική της περίπτωση και κυριολεκτικά.  
Στο τέλος της παράστασης είναι πολύς ο κό-
σμος που δεν μπορεί να κατανοήσει ή να πιστέ-
ψει την πραγματική αιτία και τον λόγο αυτής της 
δολοφονίας, και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον.  

Προκύπτει αισιόδοξο μήνυμα από την παρά-
σταση και, αν ναι, ποιο είναι αυτό;
Γ.Κ.: Στις ανθρώπινες σχέσεις –ακόμα και σε 
αυτές που φαίνονται πολύ αρμονικές– μπορεί 
να υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά. Αν είμαστε 
σε συνεχή διάλογο με τον εαυτό μας και επε-
ξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας, θα μπο-
ρέσουμε ατομικά αλλά και σαν κοινωνία να α-
ντιμετωπίσουμε τις παθογένειες που μας βα-
σανίζουν.
Κ.Π.: Η απάντηση εδώ είναι λιγάκι περίπλοκη 
στα δικά μου μάτια. Έχουμε να κάνουμε με 
τέσσερις διαφορετικούς ανθρώπους. Ακούμε 
μία ανατριχιαστική αφήγηση του φόνου και 
παγώνουμε στο τι τελικά θα συμβεί μετά από 
αυτήν την αποκάλυψη. Δεν ξέρω αν έχουν 
όλοι οι χαρακτήρες αίσιο τέλος στο έργο μας. 
Σε κάποιους το τοπίο καθαρίζει, σε άλλους 
μένει ερωτηματικό, τουλάχιστον έτσι αντι-
λαμβάνομαι εγώ την κατάληξη. Σίγουρα, πά-
ντως, η ζωή όλων συνεχίζεται. Τώρα το πώς 
συνεχίζεται για τον καθένα είναι άλλη ιστο-
ρία, όμως συνεχίζεται. Νομίζω η απάντηση 
κρύβεται στο πού θα εστιάσει ο καθένας.  
 
Η Φέη, η ηρωίδα που υποδύεστε, είναι αντι-
μέτωπη με την πράξη της, με την κόρη της, 
μ’ ένα σαθρό σωφρονιστικό σύστημα, με 
τον ίδιο της τον εαυτό. Αν έβαζε όλα τα πα-
ραπάνω σε μια ζυγαριά, πού θα έγερνε αυτή 
παραπάνω; 
Γ.Κ.: Η Φέη προσπαθεί μέσα στην πορεία του 
έργου να προφυλάξει την κόρη της από την 
ωμή πραγματικότητα. Η ίδια έχει βρει κατα-
φύγιο μέσα στο σκοτεινό περιβάλλον της φυ-
λακής, καταφεύγοντας στις ευτυχισμένες ανα-
μνήσεις του παρελθόντος. Με τον ερχομό της 
κόρης της, η ζωή της βρίσκει νόημα μέσα από 
τη ζωή της κόρης της. Είναι ένα πρόσωπο που 
είναι σε μια διαρκή εσωτερική πάλη με τον 
εαυτό της, ένας διόλου μονοσήμαντος χαρα-
κτήρας. Δύσκολα μπορεί να τη βάλει κανείς σε 
καλούπια!

Είστε και η ίδια μητέρα. Πόσο βοήθησε αυτός 
ο ρόλος στο «χτίσιμο» της σχέσης σας με τη 
θεατρική σας κόρη, την Τζόσυ;
Γ.Κ.: Η ζωή μου και ο τρόπος που αντιμετω-
πίζω τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και τους 

INFO

Συγγραφέας: Rona Munro
Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου-Παγκουρέλη
Σκηνοθεσία: Νάντια Φώσκολου
Ερμηνεύουν: Γιασεμί Κηλαηδόνη, Κατερίνα Παπαδάκη, 
Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Ασπασία Μπατατόλη
Θέατρο «Μεταξουργείο», Ακαδήμου 14, Μεταξουργείο, 
τηλ.: 210 5234382 

«Το ατσάλι»
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ται τα εφόδια για να χτίσει σωστά τη ζωή της, 
και αυτό την καίει σε πρώτη φάση. Φυσικά, 
μέσα σε αυτήν την προσπάθεια, ασυναίσθητα 
και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, δημιουργεί-
ται μια σχέση. Μια σχέση μαμάς - κόρης που 
έως τότε δεν αποτελούσε ζητούμενο. Μπαίνει 
λοιπόν με θάρρος και επιμονή στην προσπά-
θεια κατανόησης, έχοντας την ελπίδα της πολύ 
ψηλά για το κομμάτι της συγχώρεσης. Αυτή 
η ελπίδα όμως τσακίζεται στο άκουσμα της 
πραγματικής αιτίας του φόνου, όπως τσακίζε-
ται και η ίδια η Τζόσυ, καθώς όλα ανατρέπονται. 
Ωστόσο, για να μην αποκαλύψω πολλά, το συ-
μπέρασμα μάς το προσφέρει απλόχερα η ίδια η 
συγγραφέας στο τέλος του έργου, όπου ο θεα-
τής θα καταλάβει αν η αυτή η γυναίκα βρήκε τη 
δύναμη να συγχωρέσει ή όχι.
 
Πώς «χτίστηκε» ερμηνευτικά η μεταξύ σας 
σχέση με την κυρία Κηλαηδόνη; 
Κ.Π.: Με τη Γιασεμί Κηλαηδόνη βρήκαμε 
μέσα από πολλή πρόβα, κουβέντα, λάθη, 
σωστά και αλληλοβοήθεια τα πατήματά μας 
για το χτίσιμο αυτής της σχέσης. Το σπου-
δαίο, και αυτό είναι κάτι που εμένα μου α-
ρέσει πολύ όταν συμβαίνει στη δουλειά και 
το επιδιώκω όταν έχω χώρο χάρη στη συ-
νεννόηση με τους συνεργάτες μου, είναι πως 
συνεχίζουμε να χτίζουμε αυτήν τη σχέση. Γί-
νονται πραγματάκια από μικροαγγίγματα, 
από πινελιές, ακόμη κι από λάθη που φά-
νηκαν χρήσιμα, τα οποία συμβάλλουν στο 
να υπάρξει ένα μεγαλύτερο δέσιμο ανάμεσα 
και σε εμάς σαν άτομα αλλά κυρίως σαν ρό-
λους. Αυτό είναι κάτι που δίνει και στις δύο 
μας μεγάλη χαρά. Τελειώνει πολλές φορές 
μια παράσταση και λέμε: «Αχ, εκεί που έγινε 
αυτό σήμερα ήταν τέλειο, να το κρατήσουμε, 
ή και όχι… (χαχα)». Επίσης, το γεγονός ότι έ-
χουμε ακριβώς τις ίδιες ηλικίες με τις ηρωί-
δες έδωσε κι αυτό ένα «κάτι». Αλλά το βασι-
κότερο για μένα είναι το ότι, όταν υπάρχει διά-
θεση, θα επέλθει δουλειά και αυτό με τη σειρά 
του θα δώσει ένα μεγάλο έδαφος στη δημι-
ουργία μιας ειλικρινούς, όσο γίνεται, σχέσης. 
Διάθεση λοιπόν υπήρχε και υπάρχει, συνε-
πώς χτίσαμε, χτίζουμε και στηρίζουμε τις η-
ρωίδες μας και τη μεταξύ μας χημεία.

ρόλους μου, έχει αλλάξει εντελώς από τη 
στιγμή που έγινα μητέρα. Η αλήθεια είναι ότι 
από μικρό παιδί ακόμα είχα μέσα μου κάτι 
πολύ μητρικό. Ήταν, λοιπόν, μια σημαντική 
πρόκληση για μένα το «Ατσάλι», γιατί είναι η 
πρώτη φορά που ερμηνεύω στο θέατρο μια 
μάνα. Έχω την τύχη να έχω δίπλα μου μια ε-
ξαιρετική νέα συνάδελφο στον ρόλο της κόρης 
μου, την Κατερίνα Παπαδάκη, και έτσι το «χτί-
σιμο» της αρχέγονης αυτής σχέσης ήταν πραγ-
ματικά μια ευτυχισμένη στιγμή!
 
Τελικά μπορεί μια κόρη να κατανοήσει τη 
μάνα της για τον φόνο του πατέρα της; Μέσα 
από τον ρόλο σας, σε τι συμπέρασμα έχετε 
καταλήξει; Και μπορεί να τη συγχωρέσει; 
Κ.Π.: Σε γενικό επίπεδο, δεν έχω ιδέα. Ειλι-
κρινά δεν ξέρω. Αναφορικά με το κείμενο 
όμως, αυτή η ερώτηση ανοίγει τεράστια κου-
βέντα. Νομίζω είναι ένα απ’ τα βασικά ερω-
τήματα που «τρέχουν» καθ’ όλη τη διάρκεια 
της παράστασης. Η Τζόσυ φτάνει μετά από 
δεκαπέντε χρόνια στο επισκεπτήριο της φυ-
λακής. Δεν έχει σκοπό –ακόμα– να συγχω-
ρέσει κι ούτε να κατανοήσει τη μητέρα της. 
Αυτό που ζητά και ξαναζητά είναι οι αναμνή-
σεις της, οι οποίες δεν υπάρχουν. Χρειάζε-

«Δεν κατάλαβα ποτέ και δεν 
ξέρω ποιο είναι το κλειδί για 
να κερδίσει μια παράσταση 
το κοινό. Σίγουρα το στίγμα 
του θεάτρου “Μεταξουργείο” 
έπαιξε σημαντικό ρόλο. Από 
κει κι έπειτα, εγώ πιστεύω στη 
δουλειά», Κατερίνα Παπαδάκη



Α
πό το 441 π.Χ., που ο Σοφοκλής 
μετέφερε στη θεατρική σκηνή 
την Αντιγόνη, έως τον Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, που ο Ανούιγ 
με αίμα ανασκεύασε τον μύθο, 
μεσολάβησαν πάνω από 2 χιλι-

ετηρίδες. Ο πάντα επίκαιρος μύθος, διά χειρός 
του Γάλλου συγγραφέα, πρωτοπαρουσιάστηκε 
παραλλαγμένος δημιουργώντας αίσθηση για 
πρώτη φορά το 1944. Έκτοτε έχει παιχτεί πολλές 
φορές σε όλο τον κόσμο, ενώ στη χώρα μας το 
1946-1947 έκανε την παρθενική του εμφάνιση 
από τον Κάρολο Κουν, με Αντιγόνη την Έλλη Λα-
μπέτη, στον ίδιο ετούτο χώρο όπου επανεμφα-
νίζεται 80 χρόνια μετά την ίδρυση του Θεάτρου. 
Σε μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη, ευφάνταστη 
σκηνοθεσία της Μαρίας Πρωτόπαππα και με ένα 
εξαίρετο καστ ηθοποιών, σίγουρα, ο Κάρολος 
Κουν θα ένιωθε υπερήφανος.

ΚΡΙΤΙΚΗ
Οι παλιές λύπες καίγονται μέσα σε νέες φωτιές, 
η φωνή της λύκαινας Αντιγόνης γκρεμίζει τα 
άστρα από το στερέωμα, τα «όχι» της είναι «όχι» 
πίστης, πάθους και νεότητας, είναι ολάκερη η κο-
σμοθεωρία της απέναντι στις σκοπέλους και τις 

επιταγές μιας κουρασμένης, αδιάφορης, κυνικής 
και ολοκληρωτικής εξουσίας. Η ιστορία κάνει τον 
κύκλο της, ο Σοφοκλής δανείζει στον Ζαν Ανούιγ 
την τραγωδία του για να συνθέσει μια νέα, σύγχρο-
νη, εξίσου επίπονη, που για μια ακόμη φορά, με τον 
δικό του μοναδικό τρόπο, αντιπαραθέτει τη ματαιό-
τητα με τη ματαιότητα, τον πονεμένο άνθρωπο με 
την αβυσσαλέα απαξιωτική δύναμη της συντριβής 
του. Επιχειρήματα που χτυπούν με τα χέρια τους, με 
τα φαγωμένα από την αγωνία νύχια τους το σώμα 
των επιταγών της εξουσίας, που δεν πτοείται, δεν 
λυγίζει, δεν υποχωρεί. Έτσι, νέα επιχειρήματα δημι-
ουργούνται που ορμούν να ανατρέψουν τα πρώτα, 
επιθυμώντας να δώσουν άφεση σε μια ηρωίδα 
που εκ προοιμίου γνωρίζει πως θα πεθάνει. Που εκ 
προοιμίου πιστεύει στη μαχητική και πανανθρώπι-
νη αντιμετώπιση των ιδανικών της, με μόνο δρόμο 
την καταδίκη του τέλους.
Η Μαρία Πρωτόπαππα, στην καλύτερη ίσως σκη-
νοθετική της απόπειρα, στήνει μια παράσταση λιτή 
και δυναμική συνάμα, άμεση και έμμεση, απο-
λογητική και μη, μα διανοητικά επιθετική, όπου, 
αποδομώντας τη γνωστή ατμόσφαιρα, δημιουργεί 
μια μορφή ανοιχτής πρόβας. Ένα περιβάλλον μι-
μητισμού, σιωπής και διαλόγου ταυτόχρονα, με 
τη χρήση της γλώσσας των κωφαλάλων, μιας και 

η Αντιγόνη και ο Κρέοντας πραγματοποιούν επί 
της ουσίας ένα διάλογο κωφών, όπου ο λόγος του 
ενός πασχίζει μάταια να ακουστεί από τον άλλο. Ένα 
περιβάλλον που θύμισε Λαρς Φον Τρίερ, όπου η 
σκηνοθέτιδα, εκφράζοντας ένα μέρος της Αντιγόνης, 
διακόπτει και παρεμβαίνει, κρατώντας στα χέρια 
σημειώσεις, καθορίζει, επιβλέπει, διορθώνει και 
παρατηρεί, επιτυγχάνοντας, μολονότι το καστ είναι 
στημένο απέναντί μας, με ελάχιστο τον μεταξύ τους 
διάλογο, μια έντονη αμεσότητα και μια εξίσου έντο-
νη συναισθηματική φόρτιση. Χρησιμοποιώντας τη 
συγκλονιστική οπτική του κειμένου του Ανούιγ, τη 
γεννημένη εντός του πολέμου, η παράσταση ανοίγει 
από τον Αφηγητή-Χορό (Χρήστο Στέργιογλου) που 
κάνει τον πρόλογο. Μια επινόηση του Ανουίγ, γε-
μάτη οξυδερκή σαρκασμό, ειρωνεία, περιφρόνηση 
και κυνικότητα, όπου διαβαθμίζει και τοποθετεί τα 
πράγματα στη θέση τους. Η αμεσότητα του εξαίρε-
του ηθοποιού είναι καίρια, απόλυτη και καθορίζει σε 
κομβικά σημεία με τρόπο ιδιαίτερο την εξέλιξη της 
πλοκής.
Το συγκρουσιακό γίγνεσθαι της παράστασης είναι 
μια προσπάθεια συγκαταβατικής εξιλέωσης της πα-
ντοδύναμης εξουσίας, να δώσει άφεση στη δύσμοι-
ρη Αντιγόνη που δεν
αντέχει να βλέπει το σώμα του αδελφού της Πολυ-
νίκη να σήπεται και να κατασπαράζεται από τα ζώα 
ενώ του Ετεοκλή να έχει ταφεί με τιμές και το σκέ-
πασε με χώμα.
Ο Γιάννης Τσορτέκης ως Κρέοντας είναι ένας νευ-
ρώδης μα κουρασμένος βασιλιάς, που αντιπροσω-
πεύει μια γερασμένη, τελματωμένη κοινωνία και 
παροτρύνει την Αντιγόνη να
επιτρέψει στον εαυτό της να ζήσει, απαρνούμενη τις 
αρχές, την επαναστατική πράξη της και την αντίθεσή 
της στην προσπάθεια της βασιλικής επιβολής των 
νόμιμων διαδικασιών. Όπως χαρακτηριστικά ει-
πώθηκε από τον εξαίρετο Κρέοντα, ο βασιλιάς είναι 
αγαπητός και υπάρχει μέχρι να νομοθετήσει. Από 
εκεί και πέρα υπάρχει μόνο ο νόμος, τον οποίο και 
οφείλει να ακολουθήσει με όποιο κόστος. Ακόμη 
κι αν αυτό αφορά έναν ή περισσότερους άδικους 
θανάτους, συμπληρώνουμε. Τη θέση αυτή της πα-
θιασμένης και καθ’ όλα δυναμικής φωνής της Αντι-
γόνης συμπληρώνει και η πολύ καλή πρωτοεμφα-
νιζόμενη Ηλέκτρα Μπαρούτα, όπου με σφρίγος και 
ορμή νεανική προετοιμάζει εντός της το τέλος, τη 
θυσία, ακόμη κι αν υπάρχει φυσικά ο τρόπος να το 
αποφύγει. 
Επίσης ενδιαφέρουσα και η παρουσία του Δημήτρη 
Μαμιού ως Αίμωνα, που κι αυτός εντέλει αυτοκτο-
νεί, αρνούμενος να δεχτεί την άδικη και σκληρή τι-
μωρία που έχει αποφασιστεί για την αγαπημένη του 
σύζυγο Αντιγόνη από τον πατέρα του. Καλός επίσης 
στον ρόλο του και ο Δημήτρης Μαργαρίτης. Το σκη-
νικό άσπρο - μαύρο, φως - σκοτάδι, μα ουσιαστικό 
στη λειτουργία της παράστασης, τα κοστούμια της 
Εύας Νάθενα αυστηρά, ενώ η μουσική του Λόλεκ 
ενέτεινε την ένταση της πλοκής κατά τόπους.
Μια παράσταση σταθμός, που αξιοποιώντας πλή-
ρως ένα κείμενο τεράστιας δυναμικής, με οδηγό μια 
απόλυτα εμπνευσμένη σκηνοθετικά και ερμηνευτι-
κά προσέγγιση, μας καθήλωσε από το πρώτο έως 
το τελευταίο λεπτό.

Είδαμε την παράσταση «Αντιγόνη» 
του Ανούιγ στο Υπόγειο του 

Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν
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Σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία: Μαρία Πρω-
τόπαππα
 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Χρήστος Στέργιογλου, Γιάννης Τσορτέκης, Δη-

μήτρης Μαμιός, Δημήτρης Μαργαρίτης, Ηλέκτρα Μπα-
ρούτα και η Μαρία Πρωτόπαππα
Παραγωγή: Kart Productions σε συμπαραγωγή με το Θέ-
ατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Συντελεστές

  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΚΚΏΝΗ



Πολυβραβευμένη ταινία κινουμένων σχε-
δίων, ο απόλυτος κινηματογραφικός 

θρίαμβος στα Φεστιβάλ Καννών, Sundance, 
Animasyros αλλά και στα ευρωπαϊκά βραβεία 
κινηματογράφου Lux Awards και στα Όσκαρ, 
που έγραψε Οσκαρική ιστορία ως η πρώτη 
που κέρδισε υποψηφιότητα στις κατηγορίες 
Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, Καλύτερης Διεθνούς 
Ταινίας & Καλύτερης Ταινίας Animation. 
Διακρίθηκε ακόμα με το Μεγάλο Βραβείο 
της Επιτροπής στο Sundance, ενώ απέσπα-
σε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου 
(Lux Award) στις κατηγορίες ντοκιμαντέρ 
και animation, αλλά και το Βραβείο Κοινού 
στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Κινουμένων 

Σχεδίων Animasyros. 
Πρόκειται για την αληθινή ιστορία εξόδου 
του Amin Nawabi (το όνομα δεν είναι αληθι-
νό, η ιστορία όμως είναι) από το Αφγανιστάν 
σε μικρή ηλικία, για ένα ομηρικό ταξίδι προς 
την ελευθερία. Ο Amin τώρα είναι 36 ετών, κά-
τοικος της Δανίας, ακαδημαϊκός κι έτοιμος να 
παντρευτεί τον επί χρόνια σύντροφό του.
Έρχεται αντιμέτωπος για πρώτη φορά μετά 
από χρόνια με το γεμάτο πόνο παρελθόν του 
και εκμυστηρεύεται την ιστορία του. Μια ιστο-
ρία που έχει ομοιότητες με πολλών προσφύ-
γων που κατάφεραν να αποκτήσουν μια και-
νούργια ζωή, αλλά που κουβαλούν πάντα μαζί 
τους το τραύμα.

Ένας ραδιοφωνικός παραγωγός δέχεται μια 
κλήση από έναν άγνωστο που απειλεί να 

σκοτώσει ολόκληρη την οικογένειά του ζωντα-
νά στον αέρα. Για να σώσει τα αγαπημένα του 
πρόσωπα, ο παραγωγός θα πρέπει να παίξει 
ένα σκοτεινό παιχνίδι επιβίωσης. Ο μόνος τρό-
πος για να κερδίσει είναι να ανακαλύψει την 

ταυτότητα του εγκληματία. Μπορεί μία κλήση 
να αλλάξει τα πάντα; Ο βραβευμένος με Όσκαρ 
Mel Gibson («Braveheart») πρωταγωνιστεί σε 
ένα ψυχολογικό θρίλερ σε σενάριο και σκηνο-
θεσία του Romuald Boulanger («Connectés»). 
Μία ταινία με γερές δόσεις αγωνίας και ένα 
ανελέητο κυνήγι ενάντια στον χρόνο. 

ΣΕΝΑΡΙΟ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Romuald Boulanger 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΎΝ: Mel Gibson, William Moseley, Kevin Dillon, John Robinson

ΣΕΝΆΡΙΟ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ: Γιώργος Μαρ-
κάκης 
ΗΘΟΠΟΙΟΊ: Diana Kleimenova, Leto Van 
Long, Mitzucker Rae Samson, Kalliopi 
Tzermani, David Jong-Sung Myung, Braulio 
Bandeira 

ΣΕΝΑΡΙΟ: Amin Nawabi, Jonas Poher Rasmussen
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Jonas Poher Rasmussen

«ΕΧ»

Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία 
του Γιώργου Μαρκάκη είναι μια 

απεικόνιση της μοναδικής ηδονιστικής 
club κουλτούρας του Βερολίνου, όπου 
οι πρωταγωνιστές επιδίδονται σε μια 
νύχτα λαγνείας, αλήθειας και αυτοκα-
ταστροφής. Αν το dancefloor ενός club 
φαίνεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, 
τα πλάσματα της νύχτας γνωρίζουν 
πολύ καλά πού συντελείται η πραγμα-
τική δράση.
Γυρισμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου στις 
τουαλέτες ενός underground dance 
club του Βερολίνου, η κάμερα του σκη-
νοθέτη εστιάζει με closeups στις βα-
θύτερες σκέψεις, τα συναισθήματα και 
τους λόγους που οι χαρακτήρες έλκο-
νται από τον συγκεκριμένο τρόπο ζωής.
Η εξτραβαγκάντζα περσόνα της πρω-
ταγωνίστριας Diana Kleimenova μάς 
καθοδηγεί στα άδυτα της ιεροτελεστίας 
του clubbing, όπου ο θάλαμος της του-
αλέτας μεταμορφώνεται σε εξομολογη-
τήριο, όπου η διαφορετικότητα και η 
συμπερίληψη είναι η νέα κανονικότη-
τα, με τους χαρακτήρες της ταινίας να 
υποδύονται τον εαυτό τους και να ξε-
διπλώνουν τις πιο μύχιες σκέψεις τους, 
διαμορφώνοντας το σενάριο αυτής της 
fiction-documentary ταινίας. 

«ΦΥΓΉ»
(«FLEE»)

«ΑΝΏΝΥΜΉ  
ΚΛΉΣΉ»

(«ON THE LINE») 
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