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Σκληρό παιχνίδι με τις κυρώσεις 
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*ΑΠΑΓΌΡΕΥΕΤΑΙ η αναδη-
μοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, μερική ή περιληπτική, ή 
κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχομένου της 
εφημερίδας με οποιονδήποτε 
τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως 
ή άλλον, χωρίς προηγούμενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. 
Νόμοι 238/ 1970, 4301/1979, 
Ν. 100/1975, ΝΔ 3565/1956 
και 4254, 1962 και κανόνες του 
Διεθνούς Δικαίου.
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34 // ΣΙΝΕΜΑ Τι θα δούμε στις κι-
νηματογραφικές αίθουσες
35 // ΘΕΑΤΡΟ Είδαμε την παρά-
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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



Π
ριν από δύο εβδομάδες, 
το Μαξίμου προσπαθούσε 
να περάσει, μέσω φιλικών 
ΜΜΕ, την άποψη ότι η υ-
πόθεση των τηλεφωνικών 
υποκλοπών είχε ουσια-
στικά λήξει από πολιτική 

και επικοινωνιακή άποψη. 
Χαρακτηριστικό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα 
Νέα»: «Υποκλοπές τέλος», που περνούσε το μήνυμα 
ότι οι «κοριοί» δεν ενδιέφεραν την κοινή γνώμη, ε-
φόσον οι πολίτες είχαν άλλες προτεραιότητες όπως 
η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είχα υποστηρίξει ότι 
το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών είχε τεράστια 
επικοινωνιακή και πολιτική σημασία, γιατί προσδι-
όριζε, σε μεγάλο βαθμό, το ηγετικό «προφίλ» του κ. 
Μητσοτάκη. 
Είναι βέβαιο ότι τους πολίτες απασχολούν πρώτα 
απ’ όλα τα οικονομικά ζητήματα. Έχει μεγάλη πολι-
τική σημασία όμως αν ο πολίτης θεωρεί ότι ο πρω-
θυπουργός που τα διαχειρίζεται έχει «καθαρή» 
εικόνα ή είναι βουτηγμένος στη συνωμοσία 
και στο παρασκήνιο. Στη δεύτερη περί-
πτωση θα κρίνει πολύ πιο αυστηρά 
τους χειρισμούς του στην οικονο-
μία και σε κάθε άλλο ζήτημα με-
γάλης σημασίας.
 
Η διάσπαση του 
πυρήνα
Τα «Νέα» και το «Βήμα», 
έντυπα του ομίλου Μα-
ρινάκη, από εκεί που 
πρωταγωνιστούσαν 
στην προσπάθεια να 
πειστεί ο κόσμος ότι 
«υποκλοπές τέλος», 
τώρα ασκούν μεγάλη 
πίεση στον πρωθυ-
πουργό ζητώντας του 
να ξεκαθαρίσει την κα-
τάσταση σε ό,τι αφορά 
τις υποκλοπές. 
Η στροφή 180 μοιρών 
των δύο εφημερίδων ο-
φείλεται, σύμφωνα με τις 
ενδείξεις, στη διάσπαση του 
πυρήνα των συμφερόντων που 
στηρίζουν την οικογένεια Μη-
τσοτάκη. 
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, από τους ι-
σχυρότερους Έλληνες εφοπλιστές με δι-
εθνή αναγνώριση, ακολουθούσε μέχρι πριν 
από λίγες ημέρες την οικογενειακή παράδοση. 
Στήριζε την οικογένεια Μητσοτάκη όπως ακριβώς 
ο πατέρας του στήριζε πολιτικά –σαν βουλευτής της 
ΝΔ– και επιχειρηματικά, με τα οικονομικά μέσα 
που διέθετε, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. 
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε κατά περιόδους επαγ-
γελματική συνεργασία με τον Ισίδωρο Κούβελο 
στα ναυτιλιακά, ήταν πάντα πολύ κοντά στην Ντόρα 
Μπακογιάννη και είχε καλές σχέσεις με τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη. 

ΜΌΝΌΣ  
ΜΕ ΤΌΥΣ  

«ΚΌΡΙΌΥΣ»

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ  
 ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο Μητσοτάκης πληρώνει 
ακριβά τις υποκλοπές

Η ηγετική εικόνα του Μητσοτάκη 
σε Ελλάδα, Ε.Ε. γνωρίζει μεγάλη 
φθορά εξαιτίας των παράνομων 
παρακολουθήσεων

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Αν σκεφτούμε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στη ναυτιλία, ασκεί μεγάλη επιρ-
ροή στον Δήμο Πειραιά, ελέγχει ένα ισχυρό μι-
ντιακό συγκρότημα που περιλαμβάνει μεταξύ των 
άλλων το Mega, το «Βήμα» και τα «Νέα», είναι ιδιο-
κτήτης του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ, 
καταλαβαίνουμε τι υποστήριξη μπορεί να προσφέ-
ρει στον Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Η σχέση όμως των δύο ανδρών φαίνεται να περ-
νάει κρίση εξαιτίας των «κοριών». Σε κάποια φάση, 
λίγο πριν από τη δημοσίευση από το «Documento» 
της λίστας των παραγόντων που όπως υποστηρίζει 
η εφημερίδα είχαν πέσει θύματα παρακολουθή-
σεων, ο Μαρινάκης είχε αρχίσει να αντιδρά μέσω 
των εφημερίδων του. Περνούσε το μήνυμα ότι δεν 
ήταν μόνο αντίπαλοι της κυβέρνησης Μητσοτάκη 
που παρακολουθούνταν συστηματικά αλλά και άν-
θρωποι που ήταν κοντά στον πρωθυπουργό, όπως 
συγκεκριμένος υπουργός. Τα έντυπα του ομίλου 
Μαρινάκη άρχισαν να ζητάνε από το Μαξίμου δι-

αφάνεια και αποτελεσματικότητα στην αντιμε-
τώπιση του συστήματος των παρακολουθή-

σεων. 
Ο Μητσοτάκης προσπάθησε να βγει 

από τη δύσκολη θέση δηλώνο-
ντας ότι δεν πιέζεται, ούτε εκ-

βιάζεται από επιχειρηματίες 
και ο Μαρινάκης επέμεινε 

στη θέση των συστηματι-
κών παρακολουθήσεων 
σε βάρος «εχθρών» αλλά 
και «φίλων».
 
Πολιτική διά-
σπαση
Το ρήγμα στον πυ-
ρήνα των επιχειρημα-
τικών συμφερόντων 
που στηρίζουν τον 
Μητσοτάκη απασχο-
λεί την επικαιρότητα. 
Πιο σημαντικό όμως 
είναι το ρήγμα που α-

νοίγει σιγά-σιγά στο ε-
σωτερικό της ΝΔ. 

Ο πρώην πρωθυπουρ-
γός Κώστας Καραμανλής 

κράτησε αποστάσεις από τη 
γραμμή Μητσοτάκη, δηλώνο-

ντας ότι πρέπει να υπάρξει διαφά-
νεια και κάθαρση στην περίπτωση 

των υποκλοπών σε βάρος του αρχηγού 
του ΠΑΣΟΚ και ευρωβουλευτή Νίκου Αν-

δρουλάκη.
Σε αυτήν τη γραμμή κινήθηκε, πιο διακριτικά, η 
Όλγα Κεφαλογιάννη. 
Ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ και επικεφαλής της ομά-
δας των ευρωβουλευτών της, Βαγγέλης Μεϊμαρά-
κης, φρόντισε από την πλευρά του να κρατηθεί μα-
κριά από τη διαμάχη που ξέσπασε μεταξύ ευρωβου-
λευτών για τις υποκλοπές στην Ελλάδα. 
Της καραμανλικής σχολής πολιτικής σκέψης, δεν 
ήθελε να σπαταλήσει πολιτικό κεφάλαιο υπερασπι-
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ζόμενος μια απαράδεκτη και χαμένη υπόθεση όπως 
οι υποκλοπές. 
Ο Μητσοτάκης υποχρεώθηκε να αναθέσει την υπε-
ράσπισή του στο θέμα των «κοριών», στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο, στην ευρωβουλευτή της ΝΔ, Α.Μ. 
Ασημακοπούλου. Η τελευταία είχε προωθηθεί και 
με τη βοήθεια του Γρηγόρη Δημητριάδη, στη θέση 
της εκπροσώπου Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ. 
Με αυτόν τον τρόπο το Μαξίμου της ανέθετε τις «α-
ποστολές» που απέφευγαν να αναλάβουν ο Βαγ-
γέλης Μεϊμαράκης και άλλοι «γαλάζιοι» ευρωβου-
λευτές, από τη σύγκρουση μαζί μου στο Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) μέχρι την υπεράσπιση Μητσο-
τάκη σε θέματα περιορισμού της ελευθερίας των 
ΜΜΕ ή τηλεφωνικών υποκλοπών. 
 Όσοι ανήκουν στην καραμανλική σχολή πολιτικής 
σκέψης κρατάνε, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, α-
ποστάσεις ασφαλείας από τις επιλογές Μητσοτάκη 
και πιθανότατα ετοιμάζονται για τη σύγκρουση, 
όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.
 
Αρνητική εικόνα
Ο Μητσοτάκης μπήκε στο 2022 με ιδιαίτερα θετική 
εικόνα στην Ελλάδα και κυρίως διεθνώς και φτάνει 
στο τέλος του χρόνου έχοντας καταστρέψει τη δη-
μόσια εικόνα του. Το θέμα των παρακολουθήσεων 
έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση. Δι-
εθνή ΜΜΕ άρχισαν να επικρίνουν συστηματικά τον 
Μητσοτάκη για τους «κοριούς». Είχε ήδη χαλάσει 
το κλίμα εξαιτίας του περιορισμού της ελευθερίας 
των ΜΜΕ στην Ελλάδα και της αρνητικής αντίδρα-
σης Μητσοτάκη στους ξένους δημοσιογράφους και 
τα ΜΜΕ που αναδείκνυαν το θέμα. 
Ενδεικτική της δραστικής επιδείνωσης της διε-
θνούς δημόσιας εικόνας του Μητσοτάκη ήταν η α-
νάλυση που δημοσίευσαν την περασμένη Πέμπτη 
οι «Financial Times». 
Πρόκειται για εφημερίδα με πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην ενημέρωση και τη διαμόρφωση των απόψεων 
διεθνών οικονομικών και επιχειρηματικών κύκλων. 
Η συγκεκριμένη εφημερίδα έχει θετική άποψη για 
τον Μητσοτάκη θεωρώντας ότι είναι ένας μεταρρυθ-
μιστής ηγέτης, ο οποίος κάνει σωστές οικονομικές 
επιλογές. 
Στο θέμα όμως των «κοριών» υπήρξε ιδιαίτερα αυ-
στηρή απέναντί του. Θύμισε τη δίωξη του Κωνστα-
ντίνου Μητσοτάκη πριν 30 χρόνια για τις υποκλο-
πές της περιόδου εκείνης για να θέσει το ερώτημα 
αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει την ίδια εξέλιξη με 
τον πατέρα του. 

Επιπλέον, η εφημερίδα υπογράμμισε σε άρθρο 
γνώμης που δημοσίευσε ότι όσο αργεί ο Μητσοτά-
κης να δώσει τις αναγκαίες εξηγήσεις για το σκάν-
δαλο των υποκλοπών, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η 
ζημιά για τη δημόσια εικόνα της κυβέρνησης.
 
Η επιτροπή PEGA
Τεράστια ζημιά προσωπικά στον Μητσοτάκη κάνει 
η Επιτροπή PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
η οποία διερευνά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη λει-
τουργία των παράνομων λογισμικών. Ο Μητσοτά-
κης δεν καταδέχθηκε να καταθέσει σε αυτήν, ούτε 
επέτρεψε στον Δημητριάδη και τους φίλους του 

που εμπορεύονταν τα παράνομα λογισμικά στην 
Ελλάδα να καταθέσουν στην Επιτροπή PEGA και 
να δώσουν τις αναγκαίες εξηγήσεις. 
Όμως η εσωτερική δυναμική της Επιτροπής PEGA 
δεν ευνοεί τον Μητσοτάκη. Δημιουργήθηκε με 
πρωτοβουλία της πολιτικής ομάδας του Renew 
Europe και τα περισσότερα μέλη της δείχνουν α-
ποφασισμένα να εξηγήσουν ποιος ακριβώς είναι ο 
κίνδυνος για τα δημοκρατικά μας δικαιώματα και τι 
πρέπει να γίνει σε επίπεδο Ε.Ε. για να τα προστα-
τεύσουμε. 
Στην Επιτροπή δεσπόζει με την προσωπικότητά 
της η Σόφι ιντ Βελντ, Ολλανδή ευρωβουλευτής του 
Renew Europe. Πήρε την πρωτοβουλία για την ορ-
γάνωση της αποστολής της Επιτροπής PEGA στην 
Ελλάδα και παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο το προσχέδιο της έκθεσης της Επιτροπής, εφό-
σον είναι η εισηγήτρια.
Η έκθεση της Επιτροπής PEGA είναι εξαιρετικά α-
ναλυτική και τεκμηριωμένη, καλύπτει τα ζητήματα 
των παρακολουθήσεων σε όλη την Ε.Ε. και είναι 
γύρω στις 150 σελίδες. Υπάρχει ειδικό κεφάλαιο 
20 σελίδων για την Ελλάδα και οι εκτιμήσεις και 
τα στοιχεία που παραθέτει η εισηγήτρια αποτελούν 
ένα σκληρό «κατηγορώ» για την πολιτική της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη και προσωπικά για τον πρω-
θυπουργό.
 
Το περιεχόμενο της έκθεσης
Στη σελίδα 37 της έκθεσης τεκμηριώνεται η ανά-
πτυξη των παράνομων λογισμικών στην Ελλάδα ως 

Το Renew Europe 
πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια 
επιβολής διαφάνειας στο 
σκάνδαλο των υποκλοπών 
και υιοθέτησης ευρωπαϊκών 
κανόνων για τη χρήση των 
κατασκοπευτικών λογισμικών

Οι υποκλοπές δοκιμάζουν την 
ενότητα της ΝΔ αλλά και του 
μητσοτακικού πυρήνα της εξουσίας
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εξής: «Οι επιπτώσεις της μεγάλης κλίμακας χρησι-
μοποίησης των κατασκοπευτικών λογισμικών είναι 
πολύ μεγαλύτερη από τη λίστα των ονομάτων που 
έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση εφόσον όλες οι ε-
παφές τους και οι διασυνδέσεις τους εγκλωβίζονται 
στην κατασκοπευτική λειτουργία, συμπεριλαμβα-
νομένων και αυτών με τους οποίους έχουν σχέσεις 
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η ανάπτυξη των κατα-
σκοπευτικών λογισμικών ήταν ήδη ορατή στην έκ-
θεση της Meta για το 2021, η οποία αναφέρει 310 
fake συνδέσεις στο διαδίκτυο συνδεδεμένες με 
την εταιρεία κατασκοπευτικού λογισμικού Cytrox, 
εκ των οποίων οι 42 είχαν διαδικτυακούς στόχους 
στην Ελλάδα».
Στην ίδια σελίδα περιγράφεται ο πρωταγωνιστι-
κός ρόλος του Μητσοτάκη στο σκάνδαλο με τον α-
κόλουθο τρόπο: «Στις 8 Αυγούστου 2022, ο πρωθυ-
πουργός Μητσοτάκης έκανε με βιντεοσκοπημένο 
μήνυμά του τη διφορούμενη δήλωση ότι η παρα-
κολούθηση του Ανδρουλάκη ήταν “νόμιμη” αλλά 
“πολιτικά απαράδεκτη”. Δεν έκανε καμία αναφορά 
στην παρακολούθηση του Κουκάκη, ούτε σε άλλες 
περιπτώσεις που καταγγέλθηκαν. Δήλωσε επίσης 
ότι δεν γνώριζε την παρακολούθηση και πως, αν την 
γνώριζε, δεν θα την επέτρεπε. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι η ΕΥΠ είναι υπό τον άμεσο έλεγχο του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ύστερα από νομο-
θετική τροπολογία που πέρασε το κόμμα του μόλις 

ήρθε στην εξουσία το 2019».
Στη σελίδα 38 περιγράφεται ο πολιτικός στόχος της 
κυβέρνησης: «Η κατασκοπία για πολιτικούς λόγους 
δεν είναι νέα στην Ελλάδα αλλά οι νέες τεχνολο-
γίες κατασκοπίας (spyware technology) κάνουν την 
παράνομη παρακολούθηση πολύ πιο εύκολη, ιδιαί-
τερα σε ένα πλαίσιο εξαιρετικά εξασθενημένων εγ-
γυήσεων. Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, όπως 
της Πολωνίας, η κατάχρηση του κατασκοπευτικού 
λογισμικού δεν φαίνεται να είναι μέρος μιας αυταρ-
χικής στρατηγικής αλλά ένα εργαλείο που χρησιμο-
ποιείται κατά περίπτωση για πολιτικά και οικονο-
μικά κέρδη. Διαβρώνει όμως εξίσου τη Δημοκρατία 
και το κράτος δικαίου και δημιουργεί μεγάλο χώρο 
για διαφθορά, ενώ σε αυτούς τους γεμάτους ανατα-
ράξεις καιρούς χρειαζόμαστε αξιόπιστη και υπεύ-

Ο Βέμπερ και το ΕΛΚ 
κάνουν ό,τι μπορούν για 
να προστατευτεί πολιτικά ο 
Μητσοτάκης

θυνη ηγεσία. 
Με το βλέμμα στις γενικές εκλογές της άνοιξης του 
2023, επιβάλλεται να ξεκαθαριστεί επειγόντως η 
κατάσταση για να μην υπάρχουν αμφιβολίες για την 
ακεραιότητα των εκλογών του 2023».
Στη σελίδα 39 του προσχεδίου της έκθεσης περι-
γράφεται ο μηχανισμός που στήθηκε: «Δεν υπάρ-
χει αμφιβολία ότι υπήρχαν στενές διασυνδέσεις και 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ ορισμένων προσώπων και 
γεγονότων που σχετίζονται με την κυβέρνηση, την 
ΕΥΠ και τους προμηθευτές του κατασκοπευτικού 
λογισμικού, ειδικά την εταιρεία KRIKEL η οποία 
ήταν προτιμητέος προμηθευτής για εξοπλισμό επι-
κοινωνίας και παρακολούθησης της Αστυνομίας και 
της ΕΥΠ. Η KRIKEL είναι στενά δεμένη με πρό-
σωπα από το περιβάλλον του πρωθυπουργού Μη-
τσοτάκη. (…) Ο Δημητριάδης ήταν στενά συνδεδε-
μένος με διάφορους τρόπους με τον Φέλιξ Μπίτζιο 
και τον Γιάννη Λαβράνο. Και οι τρεις είχαν προσω-
πικούς δεσμούς. Ο Δημητριάδης και ο Λαβράνος 
είναι κουμπάροι και ο Λαβράνος είναι νονός του 
δεύτερου παιδιού του Δημητριάδη. Επίσης, ο Δη-
μητριάδης ήταν έμμεσα συνδεδεμένος με τον Μπί-
τζιο μέσω επιχειρηματικών δοσοληψιών με τον α-
δελφό του Μπίτζιου. 
Αυτό τον βάζει στην καρδιά ενός δικτύου που τον 
συνδέει επαγγελματικά και προσωπικά με πρό-
σωπα-κλειδιά στην Intellexa και στην KRIKEL και 
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στην ΕΥΠ».
Σε κάθε σελίδα του κεφαλαίου που αναφέρεται στην 
Ελλάδα του προσχεδίου της έκθεσης της Επιτροπής 
PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βρίσκουμε 
στοιχεία που συνδέουν τους πρωταγωνιστές της ε-
μπορίας των παράνομων λογισμικών με το Μαξίμου 
και αναδεικνύουν τον συντονιστικό ρόλο του Δημη-
τριάδη υπό την άμεση εποπτεία του Μητσοτάκη. 
Είναι από τις ελάχιστες φορές που Επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσιάζει αναλυτικά 
παράνομες δραστηριότητες πρωθυπουργού κρά-
τους-μέλους. 
Είναι φανερό ότι αν το προσχέδιο υιοθετηθεί, όπως 
όλα δείχνουν, από την πλειοψηφία της Επιτροπής 
PEGA και μετατραπεί σε επίσημη έκθεση του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου θα έχουμε επίσημο έγγραφο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη 
των «κοριών» στην Ελλάδα, με ευθύνη Μητσοτάκη.
 
Επιχείρηση διάσωσης
Μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο επιχειρείται, σε δύ-
σκολες συνθήκες, η πολιτική διάσωση Μητσοτάκη. 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής PEGA ανήκει στο ΕΛΚ και 
έχει αναλάβει μια προσπάθεια μείωσης του κύρους 
της εισηγήτριας, η οποία ανήκει στο Renew Europe. 
Αναπτύσσεται λοιπόν μία σκληρή πολιτική σύ-
γκρουση μεταξύ εκπροσώπων πολιτικών ομάδων 
στην οποία το Renew Europe φαίνεται να έχει το 
πλεονέκτημα. 

Η μεγάλη πλειονότητα των ευρωβουλευτών είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητη σε ζητήματα υποκλοπών και 
παρακολουθήσεων εφόσον υπονομεύουν το κράτος 
δικαίου στην Ε.Ε. Θέλουν λοιπόν την επιβολή δια-
φάνειας για να διαμορφωθούν στη συνέχεια ευρω-
παϊκοί κανόνες που θα περιορίζουν τη χρήση των 
παράνομων κατασκοπευτικών λογισμικών. 
Άλλωστε, η ευρωπαϊκή εικόνα του Μητσοτάκη 
είναι πλέον μέτρια έως κακή και αυτό δυσκο-
λεύει τη συσπείρωση ευρωβουλευτών διαφορε-
τικών πολιτικών ομάδων υπέρ του. Στην Ολομέ-
λεια του Ιουλίου στο Στρασβούργο δέχθηκε πυρά 
από όλες σχεδόν τις πολιτικές κατευθύνσεις για 
τον περιορισμό της ελευθερίας των ΜΜΕ στην 

Το προσχέδιο της έκθεσης της 
Επιτροπής PEGA συνιστά 
σκληρό «κατηγορώ» για 
Δημητριάδη αλλά και για 
Μητσοτάκη
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Ελλάδα. Στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου 2022, 
όπου συζητήθηκε η παρακολούθηση Ανδρου-
λάκη με εντολή ΕΥΠ και γνώση Μαξίμου, εκ-
φράστηκε μια ευρύτατη πλειοψηφία υπέρ του Αν-
δρουλάκη και σε βάρος της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη και των μεθοδεύσεών της. Το γεγονός ότι 
στόχος των «κοριών» ήταν ευρωβουλευτής θέτει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε τροχιά σύγκρου-
σης με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. 
Το ΕΛΚ, του οποίου ηγείται ο Βέμπερ που έχει 
πολύ στενές πολιτικές σχέσεις με τον Μητσοτάκη, 
κάνει ό,τι μπορεί για να τροποποιηθεί το προσχέ-
διο της έκθεσης και να πέσει ο Μητσοτάκης στα μα-
λακά. Υπάρχουν δυνατότητες ελιγμών, εφόσον δεν 
είναι μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη η οποία εμφα-
νίζεται δυσαρεστημένη με το περιεχόμενο του προ-
σχεδίου της έκθεσης.
Οι Συντηρητικές κυβερνήσεις της Πολωνίας και της 
Ουγγαρίας απορρίπτουν την ανάλυση και την τεκ-
μηρίωση του προσχεδίου της έκθεσης, όπως και η 
κεντροδεξιά και στη συνέχεια Σοσιαλιστική κυβέρ-
νηση της Ισπανίας, οι οποίες κατηγορούνται ότι πα-
ρακολουθούσαν παράνομα τους αυτονομιστές της 
Καταλονίας. 
Επομένως, υπάρχουν πολιτικά περιθώρια για αναζή-
τηση συμμαχιών με στόχο το γενικό κουκούλωμα. Οι 
χειρισμοί όμως είναι σύνθετοι και δύσκολα θα αλλά-
ξουν το προσχέδιο της Επιτροπής PEGA σε βαθμό 
που να προστατεύεται πολιτικά ο Μητσοτάκης. 



Τ
ο όραμα και τη στρατηγική που ακολουθεί για 
να είναι ο κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπη-
ρεσιών με επίκεντρο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
παρουσίασε ο Όμιλος ΟΤΕ. Η Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη είναι ενσωματωμένη στην επιχειρηματική 

στρατηγική και λειτουργία του Ομίλου και αποτελεί βασική 
του προτεραιότητα.
Όπως σχολίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ: «Οτιδήποτε κάνουμε 
ή σχεδιάζουμε να κάνουμε, το κοιτάμε μέσα από το πρί-
σμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Από τις επενδύσεις στα δί-
κτυα και τις υπηρεσίες μας, μέχρι τα ICT έργα που υλοποι-
ούμε, τους συνεργάτες που επιλέγουμε και την ανάπτυξη 
των ανθρώπων μας». 
Υλοποιώντας πάνω από το 60% των επενδύσεων του κλά-
δου, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στις τη-
λεπικοινωνίες κι ένας από τους μεγαλύτερους στη χώρα. 
Είναι το 10% της κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών. Συνεισφέρει το 2,7% του ΑΕΠ, δημιουργεί περί-
που 75.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ εί-
ναι παρών με τις υπηρεσίες του στα περισσότερα ελληνικά 
σπίτια. «Όσο πιο μεγάλη είναι μία εταιρεία, τόσο πιο μεγάλη 
είναι η ευθύνη και τόσο πιο έντονο είναι το αποτύπωμά 
της στην κοινωνία», ανέφερε σχετικά ο κ. Τσαμάζ. Και 
πρόσθεσε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ αναλαμβάνει την ευθύνη που 
του αναλογεί. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Το αύριο 
είναι σήμερα. Δεν αρκεί να κάνουμε το ελάχιστο, αυτό που 
απαιτεί ο Νόμος. Πρέπει να κάνουμε άλματα, για να δούμε 
ουσιαστική αλλαγή. Και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Εται-
ρείες, Πολιτεία και κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά».

Βιώσιμη Ανάπτυξη από το 2012
Από το 2012, ο Όμιλος ΟΤΕ πέτυχε να βάλει τη βιωσιμότη-
τα στο επίκεντρο κάθε εταιρικής λειτουργίας και επιχειρη-
ματικής του δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, μετρά σημαντικές 
επιτυχίες: 
•  Από το 2017 έως το 2021, μείωσε τις εκπομπές από την 

κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις του κατά 
85%, κυρίως μέσω χρήσης εγγυήσεων προέλευσης. 

•  Το 100% της κατανάλωσης ηλεκτρισμού του Ομίλου στην 
Ελλάδα προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
ήδη από το 2020.

Η Βιώσιμη 
Ανάπτυξη 
βασική  
προτεραιότητα 
για τον Όμιλο 
ΟΤΕ

κουλτούρα και καθημερινή πρακτική του Ομίλου ΟΤΕ που 
προάγει τις αξίες της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και 
της Συμπερίληψης.
Ψηφιακή Κοινωνία για όλους: Καθοριστική συμβολή του 
Ομίλου ΟΤΕ στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και 
ταυτόχρονη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων 
στον ψηφιακό κόσμο. 
Με βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχει θέσει, ο 
Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε πέντε βασικές δεσμεύσεις για το 
μέλλον: 
•  Κλιματική Ουδετερότητα για τον Όμιλο ΟΤΕ  από τη λει-

τουργία του έως το 2025 και για όλη την αλυσίδα αξίας 
έως το 2040. 

•  Μηδενικά απόβλητα από την παροχή υπηρεσιών τεχνο-
λογίας σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) από το 
2022.

•  Συλλογή 400.000 κινητών συσκευών και αξεσουάρ προς 
ανακύκλωση ή ανακατασκευή έως το 2024.

•  Τουλάχιστον 30% των ανώτερων και ανώτατων διευθυ-
ντικών στελεχών του Ομίλου να είναι γυναίκες μέχρι το 
2024.

•  Πάνω από 10 εκατ. επωφελούμενους από δράσεις ψη-
φιακής συμπερίληψης του Ομίλου ΟΤΕ το 2021-2024.

•  Ενώ η χρήση δεδομένων αυξάνεται εκθετικά τα τελευ-
ταία χρόνια έχοντας τριπλασιαστεί σε σχέση με το 2017, ο 
Όμιλος ΟΤΕ μείωσε την κατανάλωση ενέργειας κατά 7%, 
στις 496 GWh, το 2021.

•  Το 2021 διαχειρίστηκε υπεύθυνα (ανακύκλωσε ή επα-
ναχρησιμοποίησε) το 88% των αποβλήτων από όλες τις 
δραστηριότητές του, συγκριτικά με το 75% το 2018. 

•  Οι προσλήψεις γυναικών αυξήθηκαν από 30% το 2019, 
σε 40% το 2021.

•  Έχει αναβαθμίσει τη χώρα, φτιάχνοντας υπερσύγχρονα 
δίκτυα σταθερής και κινητής. Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει περά-
σει πάνω από 46.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών κι έχει 
δώσει πρόσβαση σε ταχύτητες COSMOTE Fiber στο 70% 
των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Μόνο το δίκτυο FTTH θα 
φτάσει σε σχεδόν 1 εκατ. σπίτια κι επιχειρήσεις μέχρι το 
τέλος της χρονιάς. Στην κινητή, η πληθυσμιακή κάλυψη 
του 4G είναι στο 99%, και του 5G θα έχει φτάσει στο 80% 
μέχρι το τέλος της χρονιάς.

•  2,5 εκατ. ήταν οι επωφελούμενοι μόνο το 2021, από τις 
περισσότερες από 45 πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπε-
ρίληψης. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η κοινωνική συνεισφορά του 
Ομίλου ΟΤΕ, που την τελευταία 10ετία ξεπερνά τα 40 εκατ. 
ευρώ. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν το Πρόγραμμα Υποτρο-
φιών, η υποστήριξη 60 οργανισμών που φροντίζουν παι-
διά, η κατασκευή 19 Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών 
για παιδιά και η παροχή εξοπλισμού για Μονάδες Εντατι-
κής Θεραπείας κατά την περίοδο της πανδημίας. 

Στρατηγική και δεσμεύσεις 
για έναν κόσμο καλύτερο για όλους
Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ είναι 
πλήρως εναρμονισμένη με αυτή του Ομίλου Deutsche 
Telekom και εστιάζει σε τέσσερις προτεραιότητες:  
Κλιματική Ουδετερότητα: Μείωση των εκπομπών, αύ-
ξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και συμβολή στη 
μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος πελατών και συ-
νεργατών. 
Κυκλική Οικονομία σε όλη την αλυσίδα αξίας: Εξοικονό-
μηση φυσικών πόρων και προώθηση των αρχών κυκλι-
κής οικονομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας. 
Συμπερίληψη & ίσες ευκαιρίες στην εργασία: Εταιρική 

Τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες 
Βιώσιμης Ανάπτυξης: Κλιματική 
Ουδετερότητα, Κυκλική Οικονομία σε 
όλη την Αλυσίδα Αξίας, Συμπερίληψη & 
Ίσες Ευκαιρίες στην Εργασία, Ψηφιακή 
Κοινωνία για όλους

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου 
ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ

Η Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσι-
μης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ, κα. Ντέπη Τζιμέα



«Η στρατιωτική αρωγή με 
την ενίσχυση με στρατιωτικό 
υλικό δεν συνιστά παραβί-
αση της ουδετερότητας και 
συνεπώς συμμετοχή στον 
πόλεμο»

«Ε
ξετάζοντας τη 
μεγαλύτερη 
εικόνα, η 
Ρωσία μάλ-
λον θα κατα-
φέρει να δι-

ασφαλίσει τα τετελεσμένα και θα δια-
πραγματευθεί από θέση ισχύος, αφού 
βέβαια θα έχει πληρώσει πολύ βαρύ 
τίμημα. Σε αυτή την περίπτωση, στην 
άλλη πλευρά του τραπεζιού μάλλον δεν 
θα κάθεται ο Ζελένσκι», επισημαίνει ο 
αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δι-
καίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, 
Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης.

Πριν από 100 χρόνια, ο Έριχ Μαρία Ρε-
μάρκ μας είχε ενημερώσει ότι «ουδέν 
νεότερο από το δυτικό μέτωπο» υπήρχε. 
Τώρα, εννέα μήνες μετά την έναρξη 
του πολέμου, δεν έχουμε κανένα νεό-
τερο ούτε από το ανατολικό μέτωπο…
Που στο πνεύμα του κορυφαίου αντιπο-
λεμικού έργου του Ρεμάρκ σημαίνει πως 
ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει γίνει κα-
θημερινότητα και περίπου συνήθεια, ενώ 
άνθρωποι εξακολουθούν να σκοτώνο-
νται. Επομένως, η πιο σταθερή και επί-
μονη υπόμνηση σε κάθε ευκαιρία πρέπει 
να είναι πως ο πόλεμος είναι οργανω-
μένη βαρβαρότητα. Αν ως τέτοια, πάψει 
να μας σοκάρει και να μας αφυπνίζει, 
τότε έχουμε επιλέξει τον δρόμο της ηθι-
κής αδιαφορίας και της έκπτωσης από 
τα ορθολογικά και ουμανιστικά κεκτη-
μένα που έχουν θεμελιώσει τις κοινές 
αρχές και αξίες στην Ευρώπη.

Έτσι ήταν οι δυτικές κοινωνίες το 1939, 
όταν ο Χίτλερ εισέβαλε στην Πολωνία;
Οι λαοί της Ευρώπης είχαν υποφέρει στον 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Μεγάλο Πό-
λεμο, όσο ποτέ άλλοτε. Τότε χρησιμοποι-
ήθηκαν για πρώτη φορά χημικά όπλα και 
ο πόλεμος έφθασε στην καρδιά των μεγά-
λων αστικών κέντρων επηρεάζοντας τις 
ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Εύλογα, 
λοιπόν, οι Ευρωπαίοι πρέπει να βρίσκο-
νται στην πρώτη γραμμή του αντιπολε-
μικού κινήματος. Ωστόσο, δεν πρέπει να 
μας διαφεύγει ο ρόλος των ιδεολογιών 
του Μεσοπολέμου, που εξέθρεψαν αυ-
ταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα και 
επέβαλαν αναθεωρητικές πολιτικές. Αν, 
λοιπόν, υπάρχει κάποια αναλογία σήμερα, 
αυτή είναι σίγουρα η ιδεολογική κινητο-
ποίηση που εκφράζεται μέσα από τον λα-
ϊκισμό και την ανακατασκευή στερεότυ-
πων και αφηγήσεων που εξυπηρετούν 
τις σύγχρονες αναθεωρητικές πολιτικές.

Μπορούμε να απαντήσουμε κατηγο-
ρηματικά ποιοι είναι οι εμπόλεμοι και 

άρνηση της πολεμικής πραγματικότη-
τας που ο ίδιος επιδίωξε να διαμορφω-
θεί με την εισβολή στην Ουκρανία. Στην 
ουσία αποτελεί μια προσεκτικά επιλεγ-
μένη διατύπωση για να πείσει ότι απένα-
ντί του δεν βρίσκεται ο ουκρανικός λαός 
αλλά η κυβέρνηση του Κιέβου και εκεί-
νοι που θεωρεί απόγονους του ναζισμού. 
Ενδεχομένως, ο επικεφαλής του Κρεμ-
λίνου πίστευε ότι αρκούσε μια σύντομη 
«ειδική στρατιωτική επιχείρηση» για τη 

πόσο μπορεί να έχει κοστίσει αυτός ο 
πόλεμος;
Αναφορικά με τους εμπόλεμους, η ει-
κόνα είναι ξεκάθαρη η Ρωσία και η Ου-
κρανία βρίσκονται σε εμπόλεμη κατά-
σταση. Παράλληλα, όμως, πρέπει να δι-
ευκρινίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, 
το γεγονός ότι, στο διάγγελμά του στις 
24 Φεβρουαρίου 2022, ο πρόεδρος της 
Ρωσίας αναφέρθηκε σε «ειδική στρα-
τιωτική επιχείρηση», δεν συνεπάγεται 

βίαιη αλλαγή της κυβέρνησης στο Κίεβο 
και την εγκατάσταση μιας κυβέρνησης 
ανδρείκελου που θα ευνοούσε τα ρω-
σικά συμφέροντα. Ωστόσο, ακόμα κι αν 
τα πράγματα είχαν εξελιχθεί έτσι, η ρω-
σική επιθετικότητα θα είχε διαμορφώσει 
συνθήκες ένοπλης σύρραξης με άμεσα 
εμπλεκόμενους τη Μόσχα και το Κίεβο.
Η δεύτερη παρατήρηση αφορά τον τρόπο 
με τον οποίο αναμειγνύονται τρίτα κράτη 
στον πόλεμο. Αναμφίβολα, και οι δύο 
πλευρές, και πολύ περισσότερο η Ουκρα-
νία, ενισχύονται από τρίτα κράτη κρυφά 
και φανερά. Ωστόσο, κανένα τρίτο κρά-
τος δεν συμμετέχει άμεσα στην ένοπλη 
σύρραξη. Ενδεχομένως, ορισμένοι να υι-
οθετούν το επιχείρημα πως η στρατιω-
τική αρωγή με την ενίσχυση με στρατιω-
τικό υλικό συνιστά παραβίαση της ουδε-
τερότητας και συνεπώς συμμετοχή στον 
πόλεμο. Ωστόσο, υπάρχει πάντα το ψή-
φισμα της 2ας Μαρτίου 2022 της Γενικής 
Συνέλευσης, που καταδικάζει τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία και προσφέρει 
χώρο για το επιχείρημα της επιλεκτικής 
ουδετερότητας υπέρ του κράτους που 
δέχεται ένοπλη επίθεση κατά παράβαση 
της διεθνούς νομιμότητας και του Χάρτη 
του ΟΗΕ.
Τέλος, το κόστος αυτού του πολέμου 
είναι πολύ μεγάλο και δεν περιορίζεται 
μόνο στους εμπόλεμους. Εκτός από τις 
ανθρώπινες απώλειες, ειδικά σε βάρος 
των αμάχων, το οικονομικό κόστος είναι 
τεράστιο και αφορά τις διεθνείς οικονο-
μικές και εμπορικές σχέσεις. Όταν τερ-
ματιστεί αυτό το κακό, ο κόσμος μας θα 
έχει αλλάξει δομικά, και αυτό είναι κάτι 
που δεν μπορεί να υπολογιστεί ως κό-
στος σήμερα.

Ποιος μπορεί να είναι ο στόχος των ε-
μπολέμων; Μήπως είναι απλώς ένας 
πόλεμος φθοράς του αντιπάλου;
Η ουκρανική πλευρά εύλογα και νόμιμα 
αμύνεται προκειμένου να αποκαταστή-
σει την εδαφική ακεραιότητά της και να 
υπερασπιστεί την πολιτική ανεξαρτησία 

«Οι ρηγματώσεις  
στον γαλλογερμανικό άξονα 

προκαλούν ανησυχία 
 για την Ε.Ε.»

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

Μιλτιάδης  
Σαρηγιαννίδης,  
καθηγητής Διεθνούς  
Δικαίου της Νομικής  

Σχολής του ΆΠΘ
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της. Ωστόσο, οι επιχειρησιακές δυνατότη-
τές της αποτελούν ερωτηματικό, καθώς 
το σύνορο του ποταμού Δνείπερου και 
τα τετελεσμένα που έχει δημιουργήσει η 
Ρωσία στην Κριμαία και την ανατολική 
Ουκρανία δεν είναι εύκολο να ανατρα-
πούν. Για τη ρωσική πλευρά, τα πράγ-
ματα είναι μάλλον ομιχλώδη. Η αποτυχία 
του αρχικού σχεδίου για την ανατροπή 
της κυβέρνησης του Κιέβου οδήγησε το 
Κρεμλίνο σε μια πολεμική περιπέτεια, για 
την οποία μάλλον δεν ήταν προετοιμα-
σμένο. Όπως έχει διαμορφωθεί η κατά-
σταση, η Ρωσία έχει κάθε λόγο να επιδι-
ώξει τον τερματισμό των εχθροπραξιών 
παραχωρώντας ένα μέρος των εδαφι-
κών κερδών της. Όμως, για να πετύχει 
μια τέτοια συμφωνία, θα πρέπει να πείσει 
την ουκρανική πλευρά πως δεν έχει την 
ικανότητα να αντεπιτεθεί και να αποκα-
ταστήσει την εδαφική ακεραιότητά της. 
Τα πλήγματα στις ουκρανικές υποδομές 
που δεν αποτελούν νόμιμους στρατιωτι-
κούς στόχους και θα βυθίσουν μεγάλο 
τμήμα του πληθυσμού σε έναν «σκοτεινό 
χειμώνα» λόγω έλλειψης ηλεκτρισμού 
και θέρμανσης στοχεύουν στην κάμψη 
του ουκρανικού ηθικού. Ομοίως, και η 
κουραστική επανάληψη για τις πυρηνι-
κές ικανότητες του Κρεμλίνου επιδιώκει 
να διαμορφώσει ένα κλίμα φόβου, ώστε 
τελικά το Κίεβο να ενδώσει και να δια-
πραγματευθεί με το Κρεμλίνο.
Όσον αφορά το ζήτημα του πολέμου φθο-
ράς, πρέπει να επισημάνουμε τα εξής. 
Προφανώς, μια ένοπλη σύρραξη προ-
καλεί φθορά και στους δύο εμπολέμους. 
Συνήθως, η επιλογή του πολέμου φθοράς 
ανήκει στο πιο αδύναμο μέρος, καθώς 
δεν διαθέτει τα μέσα να αντιμετωπίσει 
ανοιχτά τον αντίπαλό του. Ωστόσο, δεν 
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είναι δυ-
νατός ένας πόλεμος φθοράς στις με-
γάλες πεδιάδες της Ουκρανίας και να 
συζητάμε για αναλογίες με τη ζούγκλα 
στο Βιετνάμ. Ειδικά, εφόσον οι ρωσικές 
στρατιωτικές δυνάμεις έχουν σταθερο-
ποιηθεί και συμπτυχθεί σε ένα συμπα-
γές μέτωπο εκατοντάδων χιλιομέτρων, 
χρησιμοποιώντας μάλιστα τον Δνείπερο 
ως de facto γραμμή αντιπαράθεσης. Βέ-
βαια, από την πλευρά της Δύσης και ει-
δικά των ΗΠΑ, ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία είναι μια ευκαιρία για την οικονο-
μική και στρατιωτική φθορά της Ρωσίας. 
Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, η 
Ουάσιγκτον έχει κάθε λόγο να επιχαίρει 
για την οικονομική και στρατιωτική αι-
μορραγία της Ρωσίας, διότι μπορεί να 
στραφεί με περισσότερη άνεση στην πε-
ριοχή του Ειρηνικού, ώστε να αντιμε-
τωπίσει τον πιο σημαντικό ανταγωνιστή 
της, που δεν είναι άλλος από το Πεκίνο.

μάλλον θα καταφέρει να διασφαλίσει 
τα τετελεσμένα και θα διαπραγματευ-
θεί από θέση ισχύος, αφού βέβαια θα 
έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα. Σε 
αυτή την περίπτωση, στην άλλη πλευρά 
του τραπεζιού μάλλον δεν θα κάθεται 
ο Ζελένσκι.

Σε αυτό το εννεάμηνο, έχουν καταγρα-
φεί παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου 
για τη διεξαγωγή του πολέμου; Κι αν 
υπάρχουν, αγγίζουν τον χαρακτηρισμό 
«εγκλήματα πολέμου»;
Κάθε παραβίαση του Δικαίου των Ένο-
πλων Συρράξεων, δηλαδή του Ανθρω-
πιστικού Δικαίου, αποτελεί έγκλημα πο-
λέμου. Για παράδειγμα, τα πλήγματα σε 
βάρος μη στρατιωτικών στόχων είναι κα-
τάφωρες παραβιάσεις και εγκλήματα πο-
λέμου. Δυστυχώς, η ανεύρεση ομαδικών 
τάφων συνηγορεί στην κατάφαση για τη 
διάπραξη όχι μόνο εγκλημάτων πολέ-
μου αλλά και εγκλημάτων κατά της αν-
θρωπότητας. Προφανώς, όλα αυτά θα 
κριθούν με τεκμήρια και αποδείξεις ε-
νώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστη-
ρίου. Ωστόσο, η φρίκη του πολέμου επέ-
στρεψε στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο 
στη Γιουγκοσλαβία.

Πόσο πιθανό κρίνετε η εισβολή Πού-
τιν να έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε περισσότερη ενοποίηση; Τε-
λικά η ενέργεια είναι αποτελεσματικό 

Ποια θα είναι η μίνιμουμ νίκη για τους 
Ρώσους και ποια για τους Ουκρανούς; 
Η επίτευξή της μπορεί να οδηγήσει σε 
συμβιβασμό;
Ο Πούτιν δεν μπορεί να υποχωρήσει 
από την αρχική θέση του. Δηλαδή την 
κατάκτηση της Κριμαίας και της ανα-
τολικής Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι έχει 
δηλώσει πως ο πόλεμος θα τελειώσει 
όταν απελευθερωθεί και η Κριμαία. 
Όπως γίνεται κατανοητό, και οι δύο η-
γέτες είναι εγκλωβισμένοι σε κόκκι-
νες γραμμές που είναι ανεδαφικές και 
δεν προοιωνίζουν επιτυχημένη διαμε-
σολάβηση. Επομένως, είτε θα χρεια-
στεί πολιτική αλλαγή σε μία ή και στις 
δύο πρωτεύουσες, είτε η μία πλευρά 
θα έχει τέτοιες επιτυχίες στο πεδίο της 
μάχης που θα αλλάξει ριζικά την εικόνα 
του αγώνα προς όφελός της. Όπως ε-
ξελίσσονται τα πράγματα και εξετάζο-
ντας τη μεγαλύτερη εικόνα, η Ρωσία 

μέσο πίεσης;
Η εισβολή Πούτιν είναι μια ευκαιρία 
συμπαράταξης πίσω από τις κοινές ευ-
ρωπαϊκές αξίες και αρχές, αλλά παράλ-
ληλα δοκιμάζει την αντοχή της ευρω-
παϊκής αλληλεγγύης. Αναμφίβολα, η 
ενεργειακή εξάρτηση της Ε.Ε. από τη 
Ρωσία διαμορφώνει τις προοπτικές για 
νέες πολιτικές που ίσως στο μέλλον ο-
δηγήσουν σε εμβάθυνση της ευρωπα-
ϊκής ολοκλήρωσης. Μέχρι τότε, και ε-
πειδή η Ε.Ε. είναι μεγάλο καράβι και 
στρίβει αργά, τα κράτη-μέλη παραμέ-
νουν ευάλωτα απέναντι στο όπλο της 
ενέργειας. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η Γερμανία. Οι Σρέ-
ντερ και Μέρκελ θεμελίωσαν την ευ-
ημερία της γερμανικής κοινωνίας και 
την οικονομική ηγεμονία της Γερμα-
νίας στην Ε.Ε. με το φθηνό ρωσικό φυ-
σικό αέριο. Σήμερα, λοιπόν, η Γερμανία 
«δυσκολεύεται» να ακολουθήσει μια 
κοινή ευρωπαϊκή πολιτική αναφορικά 
με την επιβολή πλαφόν στην τιμή του 
φυσικού αερίου και βρίσκεται απέναντι 
στην πλειοψηφία των κρατών-μελών 
της Ε.Ε. Και θα μπορούσαμε ακόμη και 
να διαπιστώσουμε ρηγματώσεις στον 
περίφημο γαλλογερμανικό άξονα, γε-
γονός που σε συνδυασμό με το Brexit 
μόνο ανησυχία θα μπορούσε να προ-
καλέσει για την Ε.Ε. και τους λαούς της 
αναφορικά με τις προοπτικές της ευ-
ρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

www.freesunday.gr 0913.11.2022

συνέντευξη

«Τα τετελεσμένα που έχει 
δημιουργήσει η Ρωσία στην 
Κριμαία και την ανατολική 
Ουκρανία δεν είναι εύκολο 
να ανατραπούν»



«Ο
ι ΗΠΑ ελπί-
ζουν ότι το 
Κόσοβο και η 
Σερβία θα κα-
ταλήξουν ει-
ρηνικά σε 

συμφωνία για τις πινακίδες κυκλοφο-
ρίας τις επόμενες ημέρες», είχε δηλώσει 
ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών, Νεντ Πράις, στις 26 Ο-
κτωβρίου, 5 ημέρες πριν από την ολοκλή-
ρωση της προθεσμίας για την εφαρμογή 
της απόφασης της κυβέρνησης της Πρί-
στινα για τις πινακίδες των αυτοκινήτων.
Όμως το πρόβλημα δεν λύθηκε, αλλά 
απλώς πήρε μια ακόμη παράταση έξι πε-

ρίπου μηνών, καθώς η κυβέρνηση του Κο-
σόβου αποφάσισε:
Να αντιμετωπίσει όλους όσοι δεν αλλά-
ξουν τις πινακίδες μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 
με ενημέρωση και επίπληξη.
Να δώσει περιθώριο μέχρι τον Ιανουάριο 
για τις δέουσες κινήσεις των ιδιοκτητών ο-
χημάτων.
Να εφαρμόσει τον νόμο πλήρως από τον 

Απρίλιο 2023.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ανακοίνωσή της, 
αναγνώρισε το δικαίωμα της Πρίστινα να 
εκδώσει δικές της πινακίδες, αλλά επι-
σήμανε ότι το Κόσοβο πρέπει να δώσει 
επαρκή χρόνο για την εφαρμογή του 
νόμου, σε μια προσπάθεια να αποφύγει 
τις διαμαρτυρίες και τους αποκλεισμούς 
των οδών που εμφανίστηκαν τον Αύγου-

στο, όταν ξεκίνησε το θέμα.
Τότε, ο Σέρβος πρόεδρος είχε καλέσει 
το ΝΑΤΟ να προστατεύσει τους Σέρβους 
του Κοσόβου, απειλώντας ότι αλλιώς θα το 
κάνει μόνη της η Σερβία.
Πάντως, παρά την ένταση, οι διαμαρτυ-
ρίες του Αυγούστου ήταν αναίμακτες.
Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο σέρνε-
ται, ούτε λίγο ούτε πολύ, τα τελευταία 
δέκα χρόνια και ίσως εξηγεί γιατί δεν δι-
αφαίνονται πολλές πιθανότητες επίλυσης 
του συνολικού ζητήματος.
Το Κόσοβο βρέθηκε σε καθεστώς προτε-
κτοράτου μετά τη διεθνή επέμβαση του 
1999 και κήρυξε μονομερώς την ανεξαρ-
τησία του το 2008. Το 2012 η κυβέρνηση 

Νέα παράταση στην επίλυση του 
προβλήματος με τις πινακίδες 
κυκλοφορίας στο Κόσοβο

Η ΜΆΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝΆΚΙΔΆΣ ΆΠΌ ΤΆ ΣΎΝΌΡΆ ΣΕΡΒΙΆΣ  
- ΚΌΣΌΒΌΎ ΣΤΌ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΎΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Το Βελιγράδι ευχαριστεί σήμερα 
την Αθήνα για τις αντιΝΑΤΟϊκες 
διαμαρτυρίες για την επέμβαση στο 
Κοσοβο το 1999
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της Πρίστινα ανακοίνωσε την απόφασή της 
να αντικαταστήσει τις πινακίδες κυκλοφο-
ρίας των οχημάτων που έχουν έδρα τα σύ-
νορα του Κοσόβου.
Έκτοτε, η απόφαση δεν έχει εφαρμοστεί. 
Από τη μία η κυβέρνηση της Πρίστινα 
τοποθετεί τις πινακίδες στα οχήματα, οι 
Σέρβοι όμως κάτοικοι του Βορείου Κο-
σόβου αρνούνται να κυκλοφορούν οχή-
ματα με πινακίδες με διακριτικά KS ή RKS 
(KOSOVO ή REPUBLIC OF KOSOVO).
Το Κόσοβο των 1,8 περίπου εκατ. κατοί-
κων έχει έκταση 10.905 τετραγωνικά χι-
λιόμετρα, δηλαδή είναι λίγο μεγαλύτερο 
από την Κύπρο των 9.200 και την Κρήτη 
των 8.450 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 
Από τους κατοίκους το 92% είναι Αλβανοί 
και το 7%, δηλαδή λίγο περισσότεροι από 
120.000, είναι Σέρβοι. Από αυτούς, στην 
περιοχή της Μιτρόβιτσα, δίπλα στα σύ-
νορα με τη Σερβία, κατοικούν περίπου οι 
50.000, τους οποίους αφορά κυρίως η αλ-
λαγή των πινακίδων.
Από αυτούς, σύμφωνα με την πρόεδρο του 
Κοσόβου Βιόσα Οσμανι, μόνο 24 άλλαξαν 
τις πινακίδες των οχημάτων τους, ενώ, σύμ-
φωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Τζελάλ 
Σβέκλα, τρεις σερβικής καταγωγής Κοσο-
βάροι δέχτηκαν επιθέσεις στα σπίτια και 
καταστράφηκαν τα αυτοκίνητά τους επειδή 
είχαν αλλάξει τις πινακίδες.
Οι Σέρβοι κυκλοφορούν με πινακίδες με 
τα στοιχεία ΚΜ, δηλαδή Κόσοβο Μετόχια, 
που παραπέμπουν στην εποχή που αυτό 
ήταν το επίσημο όνομα της περιοχής, πριν 
δηλαδή τη στρατιωτική ήττα που απομά-
κρυνε τον σερβικό στρατό από το Κόσοβο. 
Αυτές τις πινακίδες εξακολουθούν να τις 
εκδίδουν οι σερβικές αρχές από την άλλη 
πλευρά των συνόρων.
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, έκαναν διαδηλώ-
σεις κι έκλεισαν ουσιαστικά τους δρόμους 
με τη Σερβία, ενώ παραιτήθηκε από την 
κυβέρνηση του Άλμπουμ Κούρτι ο σερ-
βικής καταγωγής υπουργός Κοινοτήτων, 
Γκόραν Ράκιτς, πρώην δήμαρχος της Βό-
ρειας Μιτρόβιτσα, ο οποίος είχε ορκιστεί 
πίστη στο Σύνταγμα του Κοσόβου. Πο-
λιτικά το κόμμα του κ. Ράκιτς, η Σερβική 
Λίστα, έχει δεσμούς με το Σερβικό Προ-
οδευτικό Κόμμα του Σέρβου προέδρου 
Βούτσιτς, κι έχει εκλέξει το σύνολο των πο-
λιτικών θέσεων που προβλέπονται για τους 
Σέρβους στο Κόσοβο και συγκεκριμένα:
10 βουλευτές (στους 120).
10 δημάρχους (στους 38).
117 δημοτικούς συμβούλους (στους 994).
Το σύνολό τους έχει παραιτηθεί σε έν-
δειξη διαμαρτυρίας για τις αλλαγές των πι-
νακίδων, σε μία κίνηση που η πρωθυπουρ-
γός της Σερβίας, Άνα Μπράμπιτς, χαρακτή-
ρισε υπερήφανη και γενναία, όπως επίσης 
και το ότι περίπου 300 δημόσιοι υπάλλη-

λοι σερβικής καταγωγής, οι οποίοι υπηρε-
τούσαν σε δικαστήρια, αστυνομία κι άλλες 
υπηρεσίες, παραιτήθηκαν από τις θέσεις 
τους.
Ο προσωπάρχης της προέδρου, Μπερίμ 
Βέλα, έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter 
ότι το Βελιγράδι «εξαναγκάζει και προτρέ-
πει τους Σέρβους να εγκαταλείψουν τις ερ-
γασίες τους στους θεσμούς του Κοσόβου», 
ενώ έκκληση να μην το κάνουν απηύθυνε 
ο πρωθυπουργός Αλμπίν Κούρτι σε ανάρ-
τησή του στο Facebook: «Οι θεσμοί μας υ-
πηρετούν όλους και τον καθένα σας ξεχω-
ριστά, μην πέφτετε θύματα της πολιτικής 
χειραγώγησης και των γεωπολιτικών παι-
χνιδιών», έγραψε ο Κούρτι.

Παραιτήσεις και διαδηλώσεις
Αυτό δεν απέτρεψε τους Σέρβους από το 
να κάνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας 
την προηγούμενη Κυριακή σε κλίμα έντα-
σης, αλλά χωρίς επεισόδια, για να διαβε-
βαιώσουν ότι όσοι παραιτήθηκαν δεν θα ε-
πιστρέψουν στις δουλειές τους αν δεν ανα-
θεωρήσει η κυβέρνηση του Κοσόβου την 
πολιτική της για τις πινακίδες.
«Αυτή είναι η γη μας, δεν κάνουμε πίσω», 
είπε στην ομιλία του ο κ. Ράκιτς, ο οποίος 
στο τέλος αναφώνησε «ζήτω η Σερβία».
Αμέσως μετά, ο νέος υπουργός Εξωτερι-
κών της Σερβίας, ο πρόεδρος του Σοσια-

λιστικού Κόμματος από το 2006 Ίβιτσα 
Ντάσιτς, ο οποίος επανήλθε μετά από διά-
λειμμα δύο ετών στα καθήκοντα που είχε, 
ξεκίνησε τις επαφές του από όταν ήρθε 
στην Αθήνα.
«Εμείς αναμένουμε από τους φίλους μας, 
από την Ελλάδα, ότι δεν θα αλλάξει τη 
θέση της όσον αφορά την εδαφική ακεραι-
ότητα της Σερβίας», είπε ο κ. Ντάσιτς, ο ο-
ποίος επανέλαβε ότι η χώρα του θέλει μια 
πολιτική λύση στο πρόβλημα με την Πρί-
στινα, αλλά απείλησε ότι δεν μπορεί να θε-
ωρεί πως αυτή η λύση είναι πλέον δεδο-
μένη.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «μέχρι έως 
ότου ο διάλογος αυτός δεν δώσει τα κατάλ-
ληλα αποτελέσματα, κάθε αναγνώριση του 
Κοσόβου ή η αποδοχή του σε διεθνείς ορ-
γανισμούς θεωρείται ότι θίγει την εδαφική 
ακεραιότητα και κυριαρχία της Σερβίας».
Στην απάντησή του, ο Έλληνας υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας δήλωσε πως η 
Ελλάδα υποστηρίζει την επίτευξη μιας πο-
λιτικής συμβιβαστικής λύσης, σύμφωνα με 
το Διεθνές Δίκαιο και τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά 
δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μονομε-
ρών αποφάσεων για την επίτευξη προό-
δου, υπό την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνει 
χώρα εντός του συμφωνημένου πλαισίου 
του διαλόγου και ζητώντας να αποφευ-

χθούν κινήσεις που θα μπορούσαν να θέ-
σουν σε κίνδυνο την πολύ εύθραυστη ι-
σορροπία που έχει επιτευχθεί.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει σήμερα η περιοχή 
των Δυτικών Βαλκανίων, και συγκεκριμένα 
στην αποσταθεροποίηση και τα αναθεωρη-
τικά αφηγήματα. «Αναθεωρητικές δυνάμεις 
υπάρχουν και δραστηριοποιούνται και στα 
Βαλκάνια, τη στιγμή μάλιστα που η προ-
σοχή της διεθνούς κοινότητας είναι στραμ-
μένη στην Ουκρανία. Υπάρχουν πολλές δυ-
νάμεις οι οποίες θα ήθελαν η Σερβία να μην 
αποτελέσει τμήμα της ευρωπαϊκής οικογέ-
νειας, να μη γίνει μέλος της ΕΕ», είπε ο κ. 
Δένδιας χωρίς να διευκρινίσει αν σε αυτές 
τις δυνάμεις περιλαμβάνει κι άλλες χώρες 
εκτός από την Τουρκία.
Πάντως, ενδεικτικό του διμερούς κλίμα-
τος ήταν οι ιστορικές αναφορές των δύο 
υπουργών. Ο κ. Δένδιας υπενθύμισε την 
κοινή συμμετοχή στους δύο Παγκόσμιους 
Πολέμους και το ότι η Σερβία έχει συνυ-
πογράψει τις Συνθήκες της Λωζάννης, του 
Μοντρέ και των Παρισίων, ενώ ο κ. Ντά-
σιτς, από την πλευρά του, θυμήθηκε τις α-
ντιΝΑΤΟϊκες εκδηλώσεις στην Ελλάδα 
την εποχή της επέμβασης του ΝΑΤΟ στο 
Κόσοβο το 1999.
Δύο μέρες νωρίτερα, στη συνέντευξη στην 
«Καθημερινή», ο κ. Ντάσιτς είχε περιγρά-
ψει την στάση της χώρας του απέναντι στην 
Ελλάδα και στην Τουρκία: «Είναι γεγονός 
ότι έχουμε ανεπτυγμένες σχέσεις με την 
Τουρκία, αλλά δεν το βλέπω αυτό ως εμπό-
διο να προχωρήσουμε με την Ελλάδα, με 
έναν παραδοσιακό μας φίλο, στην περαι-
τέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μας σε 
όλους τους τομείς».



Α
ν και ο πληθωρισμός 
επιβραδύνθηκε τον 
Οκτώβριο, δεν συ-
νέβη το ίδιο και με 
την ακρίβεια, που… 
παρέμεινε, κάνο-
ντας όλο και πιο δύ-

σκολη την καθημερινότητα πολιτών.
Οι αυξήσεις στις τιμές είναι μεγάλες, με 
αιχμή την ενέργεια και τα τρόφιμα, ενώ 
έχουν διαχυθεί ευρύτερα στους περισσό-
τερους τομείς της οικονομίας. Ειδικότερα, 
σε σχέση με τον προηγούμενο Οκτώβριο, 
οι τιμές για ψωμί και δημητριακά αυξήθη-
καν 19,3%, για τα γαλακτοκομικά και τα 
αυγά 24,2% και για το κρέας 17,3%. Επί-
σης, οι τιμές για τα έλαια - λίπη αυξήθηκαν 
16,6%, ενώ αυξήσεις 16,1% σημειώθηκαν 
στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυ-
ριών και 5,4% στα είδη ένδυσης – υπόδη-
σης. Την ίδια ώρα, το κόστος για το ταξί 
αυξήθηκε 32,9% και για ταξίδια με αερο-
πλάνο κατά 30,6%.
Ίλιγγο προκαλούν οι τιμές στην ενέρ-
γεια, με το φυσικό αέριο να αυξάνεται 
κατά 68,4%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 
20,8% και το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 7,4%.

Καταρρέει η αγοραστική δύναμη
Μέσα σε αυτό το κλίμα, η αγοραστική δύ-
ναμη των ελληνικών νοικοκυριών καταρ-
ρέει. Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτού-
του Εργασίας της ΓΣΕΕ, ειδικά για οικο-
γένειες με εισοδήματα έως 750 ευρώ τον 

μήνα, η μείωση της αγοραστικής τους δύ-
ναμης αγγίζει το 40%.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που επεξεργάστηκαν οι επιστημονικοί συ-
νεργάτες της ΓΣΕΕ προκύπτουν τα εξής:
* Από τον Απρίλιο του 2022 και μετά, η α-
πώλεια της αγοραστικής δύναμης του κα-
τώτατου μισθού στην Ελλάδα κυμαίνεται 
γύρω στο 19%. Ειδικά, δε, για νοικοκυριά 
με μηνιαίο εισόδημα χαμηλότερο των 750 
ευρώ, η απώλεια εκτιμάται σε 40%. Αλλά 
και για νοικοκυριά με ένα μέσο εισόδημα 
της τάξης των 1.100 ευρώ τον μήνα, η απώ-
λεια είναι μεταξύ 9% και 14%. Στα υψηλό-
τερα εισοδηματικά κλιμάκια η απώλεια α-
γοραστικής δύναμης είναι χαμηλότερη 
του 11% και μειώνεται όσο αυξάνεται το ε-
πίπεδο του εισοδήματος.
* Ορατός είναι ο κίνδυνος διακοπής της 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς από 
το 2020 η χώρα μας καταγράφει το μεγα-
λύτερο ποσοστό νοικοκυριών στην Ευρω-
παϊκή Ένωση με ληξιπρόθεσμες οφειλές 
ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, 
ενώ το 2021 κατέγραψε το υψηλότερο πο-
σοστό νοικοκυριών των οποίων διακό-

Για οικογένειες με εισοδήματα έως 750 
ευρώ τον μήνα, η μείωση της αγοραστικής 
τους δύναμης αγγίζει το 40%

πηκε η παροχή ρεύματος και αερίου λόγω 
μη εξόφλησης λογαριασμών.
* Η Ελλάδα έχει επίσης τη δεύτερη χει-
ρότερη επίδοση στην Ε.Ε. ως προς το πο-
σοστό του μηνιαίου λογαριασμού ηλε-
κτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε 
σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα των νοι-
κοκυριών, καθώς ξεπερνάει το 6% του μη-
νιαίου διαθέσιμου εισοδήματος σε μονά-
δες αγοραστικής δύναμης.
* Για τα φτωχότερα νοικοκυριά οι δαπάνες 
για στέγαση αντιπροσωπεύουν το 38,6% 
της συνολικής κατανάλωσης, έναντι 28,7% 
των πλουσιότερων νοικοκυριών. Οι δαπά-
νες για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 
αντιπροσωπεύουν το 22,2% της κατανά-
λωσης των φτωχότερων νοικοκυριών, ένα-
ντι 17,6% των πλουσιότερων.

Πιο δύσκολα οι Έλληνες
Τη δυσχερή κατάσταση στην οποία έχουν 
περιέλθει τα ελληνικά νοικοκυριά λόγω 
της ακρίβειας, αποδεικνύει και η δημο-
σκόπηση της γαλλικής ΜΚΟ, Secours 
Populaire, με τη συμμετοχή 6.000 πολι-
τών από Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιτα-
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λία, Πολωνία, αλλά και από το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Όπως προκύπτει, ένας στους τέσ-
σερις Ευρωπαίους είναι αντιμέτωπος με οι-
κονομική επισφάλεια, ενώ η κατάσταση ει-
δικά για τους Έλληνες είναι πολύ πιο δύ-
σκολη.
Πιο αναλυτικά, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία 
των Ευρωπαίων, που συμμετείχαν στην έ-
ρευνα, δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν οι-
κονομικές δυσκολίες λόγω της ραγδαίας 
αύξησης των τιμών, για τους Έλληνες η 
κατάσταση φαίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. 
Πράγματι, ενώ ένας στους τέσσερις Ευρω-
παίους δηλώνει ότι βρίσκεται σε επισφαλή 
κατάσταση, το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 
έναν στους δύο (51%) στην Ελλάδα. Επι-
πλέον, το 68% των Ελλήνων φοβάται ότι 
«θα βρεθεί σε επισφαλή κατάσταση».
Επιπλέον, το 88% των ερωτηθέντων 
στην Ελλάδα δηλώνουν ότι συχνά ή με-
ρικές φορές «δεν ξέρουν σε τι να συμβι-
βαστούν, επειδή έχουν ήδη περικόψει 
όλα όσα θα μπορούσαν να περικοπούν». 
Ομοίως, «οι Έλληνες γονείς είναι μα-
κράν οι περισσότεροι» (μεταξύ εκείνων 
των έξι χωρών που συμμετείχαν στην 
έρευνα) που έχουν βιώσει πρόσφατα 
μια κατάσταση, όπως «να μην μπορείς 
να δώσεις στο παιδί σου μια επαρκώς 
πλήρη διατροφή (φρούτα, λαχανικά, 
πρωτεΐνες κ.λπ.)», «να παραιτηθείς από 
το να πας το παιδί σου διακοπές» ή «να 
συνεχίσεις να ντύνεις το παιδί σου με 
ρούχα που είναι πολύ μικρά».
Παράλληλα, το 51% των ερωτηθέντων στην 
Ελλάδα δηλώνουν ότι ένα απροσδόκητο 
έξοδο θα μπορούσε να τους ανατρέψει τον 
προϋπολογισμό. Το ποσοστό αυτό είναι 
18% στη Γερμανία και περίπου 20%-25% 
στη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο.

Δανεικά από συγγενείς
Την ίδια στιγμή, οι περισσότεροι Ευρω-
παίοι έχουν ήδη έρθει αντιμέτωποι με πε-
ρίπλοκες επιλογές, λόγω της δύσκολης οι-
κονομικής κατάστασης. Ορισμένοι ανα-
γκάστηκαν να περιορίσουν τα ταξίδια, να 
μειώσουν τη θέρμανση, να ζητήσουν βοή-
θεια από συγγενείς και να αναλάβουν πρό-
σθετες εργασίες για να τα βγάλουν πέρα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευ-
νας, μάλιστα, το 42% των ερωτηθέντων 
έχουν ήδη ζητήσει από τους συγγενείς 
τους να τους δανείσουν ή να τους δώσουν 
χρήματα για να συντηρηθούν. Το ποσο-
στό δανεισμού είναι υψηλότερο στην Ελ-
λάδα (63%), ακολουθούμενο από το Η-
νωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Πο-
λωνία (μεταξύ 40% και 41%), την Γαλλία 
(36%) και την Γερμανία (35%). Αλλά ο 
δανεισμός δεν είναι βιώσιμος μακροπρό-
θεσμα.

ΝΈΑ ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΈΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Τ
ον... γρίφο των προ-
στίμων για παραβά-
σεις που αφορούν τις 
φορολογικές δηλώ-
σεις ξετυλίγει ο νέος 
Κώδικας Φορολογι-

κών Διαδικασιών, έπειτα από δέκα χρό-
νια ρυθμίσεων, αλλαγών και τροποποι-
ήσεων στο ποινολόγιο της Εφορίας. Με 
το νέο Κώδικα αποσαφηνίζεται το νομο-
θετικό καθεστώς για τις κυρώσεις που ε-
πιβάλλονται στους φορολογούμενους, 
οι οποίοι δεν υποβάλλουν δήλωση, ή υ-
ποβάλουν εκπρόθεσμη ή ανακριβή δή-
λωση για να αποφύγουν την πληρωμή 
φόρων.
Το σχετικό νομοσχέδιο που αποτελεί 
νομοθετική κωδικοποίηση των ισχυου-
σών διατάξεων αποσκοπεί:
*     Στην απόδοση των κωδικοποιούμε-

νων διατάξεων με πιο εύληπτο και συ-
στηματικό τρόπο, ώστε να είναι σαφές 
το νόημα των κανόνων που εισάγει.

*     Στην άρση νοηματικών και ορολογι-
κών ασυνεπειών.

*     Στην αποκάθαρση του περιεχομένου 
μέσω της απαλοιφής των ανενεργών 
ρυθμίσεων.

*     Στην εναρμόνιση με τη λοιπή φορο-
λογική νομοθεσία και με τη νομοθε-
σία που διέπει τη σύσταση και λει-
τουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων.

Πρόστιμα
Τα βασικότερα πρόστιμα που επιβάλλο-
νται σήμερα από τις φορολογικές αρχές 
αφορούν υποθέσεις υποβολής εκπρόθε-
σμων και ανακριβών δηλώσεων.
Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα εξής:
1. Εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις: 
Επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, όταν 
ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος 
τήρησης λογιστικών βιβλίων, 250 ευρώ, 
όταν ο φορολογούμενος υποχρεούται 
ντα τηρεί απλογραφικά βιβλία και 500 
ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογού-
μενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλο-
γραφικών βιβλίων. 
Ωστόσο, το πρόστιμο δεν επιβάλλεται 
σε περίπτωση:
*     Υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιη-

τικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης πα-
ρακρατούμενου φόρου, εφόσον η 
σχετική αρχική δήλωση έχει υπο-
βληθεί εμπρόθεσμα.

*    Υποβολής εκπρόθεσμης τροποποι-
ητικής δήλωσης, από την οποία το ε-
πιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει 
προς καταβολή, σε σχέση με την αρ-
χική δήλωση, είναι έως 100 ευρώ.

2. Ανακριβείς χρεωστικές δηλώσεις: Σε 
περίπτωση έκδοσης πράξης διορθωτι-

κού προσδιορισμού φόρου (π.χ. κατόπιν 
ελέγχου) λόγω ανακρίβειας δήλωσης ο-
φείλεται πρόστιμο ως εξής:
*     10% επί της διαφοράς του κύριου 

φόρου, εάν η διαφορά ανέρχεται από 
5% έως 20% του φόρου που προκύ-
πτει με βάση τη δήλωση.

*     25% επί της διαφοράς του κύριου 
φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 
20% έως 50% του φόρου που προκύ-
πτει με βάση τη δήλωση.

*     50% επί της διαφοράς του κύριου 
φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει 
το 50% του φόρου που προκύπτει 
με βάση τη δήλωση. Το ίδιο πρό-
στιμο επιβάλλεται και σε περίπτωση 
μη υποβολής δήλωσης (εισοδήματος, 
ΦΠΑ, παρακρατούμενων και λοιπών 
φόρων).

Ειδικά για τον ΦΠΑ και τους παρακρα-
τούμενους φόρους το πρόστιμο ανέρχε-

Φέτος σημειώθηκε ρεκόρ εκπρόθεσμων 
ή τροποποιητικών φορολογικών 
δηλώσεων

ται σε 50% επί της διαφοράς του κύριου 
φόρου. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται 
και σε περίπτωση μη υποβολής δήλω-
σης (εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατού-
μενων και λοιπών φόρων).

3. Εκπρόθεσμη χρωστική δήλωση έ-
πειτα από εντολή ελέγχου: Σε περί-
πτωση που υποβληθεί εκπρόθεσμη 
(αρχική ή τροποποιητική) χρεωστική 
δήλωση, μετά την κοινοποίηση εντο-
λής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής 
πληροφοριών (και μέχρι την κοινο-
ποίηση του προσωρινού διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου) οφείλεται ο-
μοίως το ανωτέρω πρόστιμο. Ωστόσο, 
το πρόστιμο μειώνεται στο 60%, εφό-
σον η οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημε-
ρών. Η μείωση δεν ισχύει για τον πα-
ρακρατούμενο φόρο μισθωτών υπηρε-
σιών.

ΤΟ ΝΈΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ  
ΤΗΣ ΈΦΟΡΙΑΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Τόκος
Εκτός από τα πρόστιμα επί του ποσού 
του φόρου που προκύπτει από τις εκ-
πρόθεσμες ή ανακριβείς φορολογικές 
δηλώσεις επιβάλλεται τόκος 0,73% για 
κάθε μήνα καθυστέρησης για την κατα-
βολή του κύριου φόρου, χωρίς να υπάρ-
χει πλαφόν στην προσαύξηση.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις
Πάντως, φέτος σημειώθηκε ρεκόρ εκ-
πρόθεσμων ή τροποποιητικών φορολο-
γικών δηλώσεων, καθώς χιλιάδες ήταν οι 
φορολογούμενοι, οι οποίοι είτε δεν πρό-
λαβαν να υποβάλουν εμπρόθεσμα τη δή-
λωσή τους, είτε την υπέβαλαν με παρα-
λείψεις που εκ των υστέρων διόρθωσαν.
Είναι αξιοσημείωτο ότι, με βάση τα στοι-
χεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, την ημέρα λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των δηλώσεων φορο-
λογίας εισοδήματος, στις 31 Αυγούστου, 
είχαν υποβληθεί 6,408 εκατ. δηλώσεις 
και από τότε μέχρι και σήμερα έχουν υ-
ποβληθεί επιπροσθέτως περίπου 70.000 
δηλώσεις.

Μόνο μία ΔΟΥ ανά ΤΚ
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με απόφαση του 
διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, 
για τον ανακαθορισμό της χωρικής αρ-
μοδιότητας του συνόλου των Δημόσιων 
Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), οροθε-
τείται η αντιστοίχιση ενός Ταχυδρομι-
κού Κώδικα (ΤΚ) σε μια μοναδική ΔΟΥ.
Με τον ανακαθορισμό της αρμοδιότη-
τας των ΔΟΥ δημιουργείται η αναγκαία 
υποδομή ώστε οι νέες ψηφιακές υπηρε-
σίες να εξασφαλίζουν την αυτόματη ε-
πιλογή της αρμόδιας ΔΟΥ με βάση τη 
Διεύθυνση και τον Τ.Κ. του φορολο-
γούμενου. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορο-
λογούμενοι, ανεξαρτήτως Τ.Κ. της περι-
οχής τους, εξυπηρετούνται από τη ΔΟΥ 
της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία 
ανήκουν, με βάση το Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης Ν. 3852/2010 (Α87).
Επίσης, μέσω της διευθέτησης των σω-
στών στοιχείων της έδρας στο σωστό 
νομό και δήμο, διασφαλίζεται ότι η 
χρήση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης θα 
πραγματοποιεί την εγγραφή της έναρξης 
στο ΓΕΜΗ και αυτό με τη σειρά του στο 
αντίστοιχο Εμπορικό Επιμελητήριο, έ-
χοντας υπόψη τον ορθό νομό.
Επισημαίνεται ότι ένας ΤΚ ανήκει μο-
ναδικά σε μία ΔΟΥ. Εξαιρούνται οι πε-
ριπτώσεις όπου ο Τ.Κ. σύμφωνα με τα 
ΕΛΤΑ ανήκει σε δύο διαφορετικές Πε-
ριφερειακές Ενότητες, οπότε η κάθε πε-
ριοχή υπάγεται στην αρμοδιότητα της 
ΔΟΥ της οικείας Περιφερειακής Ενό-
τητας.
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Σ
τη διάθεση του κοινού βρίσκεται η 
πλατφόρμα για το επίδομα θέρμαν-
σης, ενώ η προθεσμία για την υπο-
βολή των αιτήσεων λήγει στις 9 Δε-
κεμβρίου. Η πρώτη δόση αναμένεται 
να καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα, 

ενώ όσοι έλαβαν και πέρυσι το επίδομα δικαιούνται και 
προκαταβολή.
Φέτος το επίδομα για το πετρέλαιο θέρμανσης που θα 
λάβουν οι δικαιούχοι είναι αυξημένο, με το ΦΕΚ της υ-
πουργικής απόφασης να προβλέπει δύο βασικές αλλα-
γές:
*     Κερδισμένοι είναι οι καινούργιοι δικαιούχοι, οι ο-

ποίοι θα επιλέξουν για πρώτη φορά φέτος το πετρέ-
λαιο θέρμανσης, καθώς το επίδομα θα ανέρχεται έως 
και τα 1.600 ευρώ.

*     Οι πολίτες, οι οποίοι ζουν στις ορεινές περιοχές, ενδέ-
χεται να λάβουν επίδομα έως και 1.000 ευρώ, καθώς 
προβλέπεται ειδική προσαύξηση φέτος 25%.

Το ελάχιστο ύψος επιδόματος ανέρχεται σε 100 ευρώ 
και το μέγιστο σε 800 ευρώ, με προσαύξηση στα 1.000 
ευρώ ειδικά για κατοίκους περιοχών, όπου οι θερμο-
κρασίες είναι πολύ χαμηλές. Ωστόσο, για νέους δικαι-
ούχους και όσους δεν χρησιμοποιήσουν φέτος φυσικό 
αέριο, το επίδομα διπλασιάζεται έως και τα 1.600 ευρώ.
Ειδικά για το φυσικό αέριο, θα καταχωρούνται έως την 
31η Μαΐου 2023 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 
1.10.2022 έως 31.03.2023, με ημερομηνία έκδοσης του 
παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαΐου 2023 και 
το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως 
την 15η Ιουνίου 2023.

Σε τρεις δόσεις
Πιο αναλυτικά, η καταβολή του επιδόματος θα γίνει σε 
τρεις δόσεις ως εξής:
* Έως την 21η Δεκεμβρίου 2022 θα κατατεθεί η προκα-
ταβολή για τους παλαιούς δικαιούχους, υπό την προϋ-

πόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως 
και την 9η Δεκεμβρίου 2022.
* Έως την 28η Φεβρουαρίου 2023 για το σύνολο των α-
γορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 
2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαι-
τούμενων στοιχείων έως και τη 15η Φεβρουαρίου 2023.
* Έως την 28η Απριλίου 2023 για το σύνολο των αγο-
ρών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2023 
και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμε-
νων στοιχείων έως και τη 15η Απριλίου 2023.

Η διαδικασία
Κατά την είσοδο στο myΘέρμανση, ο δικαιούχος επιλέ-
γει αν θα υποβάλει αίτηση ένταξης στο Μητρώο Δικαι-
ούχων του Επιδόματος, λειτουργώντας ως δικαιούχος/
υποψήφιος δικαιούχος του επιδόματος ή αν θα δηλώσει 
τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης ανάμεσα στους ε-
νοίκους μιας πολυκατοικίας λειτουργώντας ως διαχειρι-
στής-εκπρόσωπος των ενοίκων της.
Η διαδικασία για όσους έχουν δικό τους καυστήρα σε 
πολυκατοικία ή μένουν σε μονοκατοικία είναι απλή, τα 
πράγματα όμως γίνονται πιο σύνθετα στις περιπτώσεις 
κεντρικής θέρμανσης.
Τα βήματα είναι:

Έως την 21η Δεκεμβρίου 2022 θα 
κατατεθεί η προκαταβολή στους 
παλαιούς δικαιούχους

*     Επιλογή «υποβολή αίτησης» και σύνδεση με τους 
κωδικούς Taxisnet

*    Επιλογή «Εκδήλωση ενδιαφέροντος»
*     Επιλογή του καυσίμου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, 

πέλετ)
*    Εισαγωγή του αριθμού παροχής ρεύματος
*    Επιλογή «μονοκατοικίας» ή «πολυκατοικίας»
*     Επιλογή «ιδιοκτήτης» ή «ένοικος» (συμπληρώνετε 

τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη)
*     Εισαγωγή έγκυρου και ενεργού αριθμού τραπεζικού 

λογαριασμού (IBAN) όπου θα πιστωθεί το επίδομα.

Οι πολυκατοικίες
Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκα-
τοικία και θέλετε τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου 
θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν, θα πρέπει να ορί-
σετε τον ΑΦΜ πολυκατοικίας στα προφίλ, επιλέγοντας 
τον σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός ΑΦΜ». Στη συνέχεια, 
ο ΑΦΜ πολυκατοικίας δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να 
διαγραφεί.
Ο διαχειριστής/εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των δι-
αμερισμάτων της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς 
και τα χιλιοστά συμμετοχής καθενός από αυτά στις δα-
πάνες θέρμανσης (χιλιοστά θέρμανσης).
Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετο-
χής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας 
πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα 
της (ανοικτά/κλειστά – αν ανήκουν σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα).
Είναι υποχρεωτική η συμφωνία σε μία κατανομή που θα 
ισχύει για όλο το χρόνο. Το σύνολο των χιλιοστών των 
διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1.000, ώστε να μπορέ-
σετε να ενεργοποιήσετε και τη δυνατότητα πληρωμής.
Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης τα 
στοιχεία ΑΦΜ και ο αριθμός κοινόχρηστης παρο-
χής ρεύματος θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα 
οποία έχετε εισάγει στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρ-
μανσης.
Σημειώνεται πως αν δεν υπάρχει διαχειριστής στην πο-
λυκατοικία ή δεν υπάρχει αριθμός κοινόχρηστης παρο-
χής ρεύματος (μετρητής) στην πολυκατοικία, θα πρέ-
πει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτή-
τες ποιος θα αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή, ώστε να 
δημιουργήσει μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, το 
προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα, τα χιλιο-
στά θέρμανσης κ.λπ.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή 
ρεύματος, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοί-
κους/ιδιοκτήτες, ποιος αριθμός παροχής ρεύματος (συ-
νήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον 
ρόλο της κοινόχρηστης παροχής ώστε να δηλωθεί στο 
προφίλ της πολυκατοικίας.

Οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι για το επίδομα θέρμανσης φέτος είναι τα 
φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χη-
ρείας ή  πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβί-
ωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρ-
μανσή τους καταναλώνουν:
*    πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης
*    ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη)
*    ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα
*    ή βιομάζα (πέλετ)
*    ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης

Ο... ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



Μ
ία από τις πιο 
σ υ ν η θ ι σ μ έ -
νες και γνωστές 
φράσεις της νε-
κρώσιμης ακο-
λουθίας επέ-

λεξε ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών 
των Ρωσιών Κύριλλος Β΄ στη δήλωσή του 
για τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Κύ-
πρου, Χρυσοστόμου Β΄, ο οποίος εγκατέ-
λειψε τα εγκόσμια στις 7 Νοεμβρίου σε η-
λικία 81 ετών και μετά από 16 χρόνια αρχι-
ερατείας.
Στη συγκεκριμένη δήλωση, που μετέφερε 
ο εκπρόσωπός του, ο Πατριάρχης Κύριλ-
λος δηλώνει ότι «προσεύχεται υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής του κεκοιμημένου 
Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, να συγχω-
ρεθούν οι αμαρτίες του εκδημήσαντος, ε-
κούσιες τε και ακούσιες».
Θα μπορούσε να θεωρηθεί μια τυπική δή-
λωση αποχαιρετισμού αν σε αυτήν ο Κύ-
ριλλος δεν ενέτασσε την αντιπαράθεση 
στην Ουκρανία, καθώς καταλόγισε στον ε-
κλιπόντα ότι τα τελευταία χρόνια της θη-
τείας του «αμαυρώθηκαν» από τη «μονο-
μερή αναγνώριση από την πλευρά του των 
σχισματικών στην Ουκρανία», κάτι που –
σύμφωνα με τον Ρώσο Πατριάρχη– είχε 
αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις μεταξύ 
της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου.
Είναι, όμως, πρωτοφανές στα εκκλησια-
στικά και όχι μόνο χρονικά να επιλέγεται 
η στιγμή του θανάτου για να αποδοκιμα-
στούν οι εν ζωή πράξεις, αν και είναι γνω-
στό ότι, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, 
«ο νεκρός δεδικαιώται», δηλαδή δεν μπο-
ρεί να διαπράξει άλλες αμαρτίες.
Μετά την αναγνώριση της Εκκλησίας της 
Ουκρανίας από τον Αρχιεπίσκοπο Κύ-
πρου, ο πατριάρχης Μόσχας είχε σταματή-
σει τη μνημόνευσή του.
Την ίδια περίπου ώρα, ο Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος, επιβεβαιώνοντας γιατί η 
Μόσχα εξέφρασε τόσο απροκάλυπτη δυ-
σφορία, δήλωσε στο κήρυγμα σε εκκλη-
σιαστική τελετή για την ημέρα των Ταξι-
αρχών στην Κοινότητα Μ. Ρεύματος της 
Κωνσταντινούπολης ότι «ο αείμνηστος α-
δελφός υπήρξε θερμός και ανυποχώρητος 
υπερασπιστής των απαραγράπτων δικαίων 
και της πανορθόδοξου ευθύνης του πανσέ-
πτου Οικουμενικού Θρόνου».

Η διαδικασία της εκλογής 
με λαϊκή ψήφο
Σύμφωνα με το καταστατικό της Κυπρια-
κής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία ιεραρ-
χικά είναι στην 5η θέση μετά τα πατριαρ-
χεία, διότι έχει ιδρυθεί το 431 και είναι η 
πρώτη Αυτοκέφαλη Εκκλησία, η εκλογή 
ενός Αρχιεπισκόπου γίνεται σε δύο φάσεις.
Στην πρώτη, με την ψήφο των πιστών στις 
ενορίες σχηματίζεται το τριπρόσωπο, δη-

λαδή η λίστα από την οποία η Ιερά Σύνο-
δος θα επιλέξει τον Αρχιεπίσκοπο.
Γι’ αυτό, με εγκύκλιο η οποία εκδίδεται 
εντός 15 ημερών από την εκδημία, οι ενο-
ρίες καλούνται να σχηματίσουν εκλογικούς 
καταλόγους.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι ορθόδο-
ξοι χριστιανοί, ηλικίας άνω των δεκαοκτώ 
ετών, όσοι διαμένουν μόνιμα, τουλάχιστοΝ 
από ενός έτους στην Κύπρο και οι εγγε-
γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ψηφο-
φόρων, ο οποίος εγκρίνεται από την Ιερά 
Σύνοδο.
Αυτό το σύστημα εφαρμόζεται για πρώτη 
φορά αντικαθιστώντας ένα πολυδαίδαλο 
σχήμα με το οποίο ο τότε τοποτηρητής του 
θρόνου, Μητροπολίτης Πάφου Χρυσόστο-
μος, παρά το γεγονός ότι στη λαϊκή ψήφο 
είχε πάρει μόλις 8%, είχε καταφέρει να ε-
κλεγεί κερδίζοντας τον Μητροπολίτη Λε-
μεσού Αθανάσιο, στον τρίτο γύρο.
Οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από κομμα-
τισμό, ανταλλαγές και συμφωνίες κάτω από 
το τραπέζι.
Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουν γίνει ε-
κτιμήσεις για τη συμμετοχή με το νέο σύ-
στημα. Σε μία πρώτη εφαρμογή του στη 
Μητρόπολη Κυρήνειας το 2011, εκτιμάται 
ότι στη διαδικασία για το τριπρόσωπο συμ-
μετείχαν 27.000 πιστοί.
Σε δημοσκόπηση της κοινής γνώμης τον Α-
πρίλιο του 2022, ενώ είχε επιδεινωθεί η κα-
τάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου, το 
34% είχε δηλώσει ότι δεν θα προσέλθει να 
ψηφίσει ενώ τις περισσότερες προτιμήσεις 
είχε ο αντίπαλος του μακαριστού Χρυσο-
στόμου το 2006, ο Λεμεσού Αθανάσιος τον 
οποίο θα επέλεγε το 28% των πιστών, δέκα 
μονάδες παραπάνω από τον Ταμασού και 
Ορεινής Ησαΐα.
Δικαίωμα εκλογής στην αρχιερατεία της 
Κυπριακής Εκκλησίας έχουν όλα τα μέλη 
της Ιεράς Συνόδου αλλά και όποιος άλλος 
καλύπτει τις προϋποθέσεις που θέτει ο κα-
ταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Κύ-

πρου.
Η Ιερά σύνοδος είναι δεκαεπταμελής και 
σε αυτή συμμετέχουν εννέα μητροπολίτες 
και οκτώ χωροεπίσκοποι.
Στους πιστούς όμως που θα κληθούν να 
συμμετάσχουν, συμπεριλαμβάνονται πε-
ρίπου 18.000 Ρώσοι ορθόδοξοι, οι οποίοι 
έχουν εγκατασταθεί στο νησί.
Αυτό, σε συνδυασμό με τη δήλωση του εκ-
προσώπου του Πατριάρχη Μόσχας, δημι-
ουργεί βαθιές ανησυχίες για το κατά πόσο 
μπορεί η Ρωσική Εκκλησία να επηρεάσει 
την εκλογή ενός Αρχιεπισκόπου σε μια ορ-
θόδοξη χώρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μητροπολίτης 
Κύκκου Νικηφόρος, ο οποίος ήταν στην 
αρχή αντίπαλος του μακαριστού Χρυσο-
στόμου του Β  ́το 2006, πριν συμμαχήσει 
μαζί του τελικά, είχε την επίσημη στήριξη 
του ΑΚΕΛ, του Κομμουνιστικού Κόμματος 
της Κύπρου, το οποίο θεωρείται ως ένα από 
τα πιο φιλορωσικά ευρωπαϊκά κόμματα.

«Ρώσος εκατομμυριούχος μού 
έδωσε 2 εκατομμύρια για να χτι-
στεί η εκκλησία στο χωριό μου»
Πληροφορίες από εκκλησιαστικές πηγές 
που δημοσίευσε ο «Πολίτης» της Κύπρου 
επέμεναν ότι ο κ. Βιτάλι Μιλόνοφ, Ρώσος 
βουλευτής του κόμματος Ενωμένη Ρωσία 
του κ. Πούτιν, που επισκεπτόταν τακτι-
κότατα την Κύπρο, είχε ζητήσει από Κύ-
πριο Μητροπολίτη να τον χειροτονήσει δι-
άκονο αλλά το αίτημά του δεν έγινε απο-
δεκτό, καθώς κρίθηκε ότι θα μπορούσε να 
χειροτονηθεί στη Ρωσία και ότι η ιδιότητα 
του βουλευτή δεν συνάδει με αυτήν του ι-
ερωμένου.
Ο κ. Μιλόνοφ είχε κάνει επαφές με τα κόμ-
ματα, ενώ είχε φτάσει και μέχρι το Προε-
δρικό Μέγαρο ζητώντας την παραχώρηση 
γης για ανέγερση ρωσικής εκκλησίας και 
προσπάθησε να κάνει διαδικτυακή ψηφο-
φορία για άφιξη ρωσικών στρατευμάτων 
στην Κύπρο.

Ο βουλευτής, ο οποίος έγινε ορθόδοξος το 
1998, αφού προηγουμένως είχε διατελέ-
σει Βαπτιστής, θεωρείται η πιο αντιτουρ-
κική φωνή στη ρωσική Δούμα κι είχε πάρει 
θέση υπέρ της Ελλάδος στο Κυπριακό.
Οι δύο μητροπολίτες που προηγούνται 
στη λαϊκή ψήφο για τη διαδοχή του μακα-
ριστού Χρυσοστόμου, με κοινή τους δή-
λωση μαζί με τον Κύκκου Νικηφόρο, που 
δεν συγκαταλέγεται πλέον στους διεκδικη-
τές, και τον Αμαθούντος Νικόλαο, ο οποίος 
είναι βοηθός του Λεμεσού, εξέφρασαν την 
αντίθεσή τους στην αναγνώριση της αυτο-
κεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας 
κατηγορώντας τον Χρυσόστομο για «κα-
τάφωρη παραβίαση του συνοδικού, συλλο-
γικού και δημοκρατικού πολιτεύματος της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας».
Όμως, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία, ο Αθανάσιος και ο Ηλίας επι-
σκέφθηκαν το Φανάρι, σε μια κίνηση 
που ερμηνεύθηκε ως αυτοκριτική για τις 
προηγούμενες θέσεις τους, τις οποίες υπο-
στηρίζει πλέον μόνο ο Κύκκου Νικηφόρος 
που έχει γράψει και βιβλίο υπέρ των ρω-
σικών θέσεων στην ουκρανική εκκλησια-
στική κρίση.
«Νομίζω έχουν παρασυρθεί. Δεν θέλω να 
πιστεύω ότι ο Κύκκου πιάνει χρήματα ή 
έχει ανάγκη χρημάτων από τη Μόσχα. Δεν 
έχει. Μπορεί να έχει ο Ταμασού που ένας 
Ρώσος του έχτισε και εκκλησία εκεί πάνω», 
είχε πει ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος 
όταν τον Ιούνιο του 2022 του ζητήθηκε 
από τον «Πολίτη» της Κύπρου να εξηγήσει 
τη στάση των φιλορώσων μητροπολιτών.
Στην ίδια συνέντευξη είχε προεξοφλήσει το 
πολιτικό τέλος των μητροπολιτών που κοι-
τούν προς Μόσχα, όταν ρωτήθηκε για το 
κατά πόσο η Ρωσία μπορεί να επιβάλει έναν 
ρωσόφιλο Αρχιεπίσκοπο στην Κύπρο.
«Δεν μπορούν απάντησε, επειδή είναι 
καλά οργανωμένη η Εκκλησία της Κύ-
πρου», και προχώρησε με ένα παράδειγμα 
το οποίο αφορά την περιοχή της Λεμεσού, 
όπου κατοικεί η πλειοψηφία των Ρώσων 
στην Κύπρο, υπαινισσόμενος ότι οι Ρώσοι 
εξαγοράζουν υποστήριξη.
«Τιτλοποίησα στο Πατριαρχείο Μόσχας 
τέσσερα οικόπεδα στη Λεμεσό για να χτί-
σουν δική τους εκκλησία. Ο Λεμεσού 
συμφώνησε, με τον όρο να μνημονεύουν 
πρώτα τον ίδιο και μετά τον Πατριάρχη 
Μόσχας. Μαθαίνω ότι πήγαν και έβαλαν 
τα οικόπεδα υποθήκη, έπιασαν χρήματα 
και έχτισαν μόνο το καμπαναριό και ξεμεί-
νανε. Μόλις το έμαθα, τους είπα ότι τα οι-
κόπεδα τα έδωσα για να χτίσουν εκκλησία 
και όχι να πάνε να τα βάλουν υποθήκη για 
να πάρουν ριάλια. Εμένα, ένας Ρώσος εκα-
τομμυριούχος μου έδωσε 2 εκατομμύρια 
για να χτιστεί η εκκλησία στο χωριό μου. 
Γιατί δεν έδωσαν για να χτιστεί η δική τους 
εκκλησία; Γιατί κλέβανε».

Αποστάσεις από τη Μόσχα παίρνουν μετά 
την εισβολή οι πιο ισχυροί υποστηρικτές 
του ρωσικού Πατριαρχείου στην Κύπρο

ΦΙΛΈΛΛΗΝΈΣ ΡΏΣΟΙ 
ΈΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ ΘΈΛΟΥΝ 

ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΙΑΚΟΙ  
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ…

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε η εκδήλωση υπογραφής της 
ανανέωσης του Συμφώνου Συ-
νεργασίας για την προώθηση των 
Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών 
Αγώνων του Παρισιού 2024.

Το πρόγραμμα, που συνδιοργανώνουν η Πρεσβεία 
της Γαλλίας στην Ελλάδα, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελ-
λάδος, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Εθνική 
Ολυμπιακή Ακαδημία, έχει σκοπό την προώθηση των 
αξιών του Ολυμπισμού, του πνεύματος αλληλοβοή-
θειας, της ανεκτικότητας, της ενσωμάτωσης και της 
Γαλλοφωνίας.
Η συνεργασία ξεκίνησε το 2018 με ιδιαιτέρως θετικά 
αποτελέσματα και η ανανέωση υπεγράφη από τον 
Πρόεδρο της ΕΟΕ, κ. Σπύρο Καπράλο, τον Πρέσβη 
της Γαλλίας, κ. Patrick Maisonnave, τον Πρόεδρο της 
Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, κ. Γιώργο Αλικάκο, 
και τον Σύμβουλο για θέματα Πολιτισμού της Γαλλικής 
Πρεσβείας και Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου, κ. 
Nicolas Eybalin. 
Oι στόχοι που περιλαμβάνονται είναι:
Να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διάδοση και 
την προβολή των αξίων του Ολυμπισμού και της 
άθλησης εν γένει στη νεότερη γενιά των Ελλήνων, σε 
συνδυασμό με τις δράσεις που υλοποιεί η Γαλλία στον 
τομέα της αθλητικής Γαλλοφωνίας και του Ολυμπι-
σμού ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων και Παραο-
λυμπιακών Αγώνων του 2024. 
Να προωθηθούν από κοινού, τόσο στους μαθητές των 
σχολείων της Ελλάδας όπου διδάσκονται τα γαλλικά, 
όσο και εκτός σχολικού πλαισίου, οι Ολυμπιακοί και Πα-
ραολυμπιακοί Αγώνες ΠΑΡΙΣΙ 2024 και ο ευρωπαϊκός 
εθελοντισμός, η ιστορία του Ολυμπισμού στον ευρωπα-

Ανανέωση  
του Συμφώνου 
Συνεργασίας για 
την προώθηση 
των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 
Παρισιού 2024
Το πρόγραμμα συνδιοργανώνουν η 
Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, το 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, η Ελληνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή και η Εθνική 
Ολυμπιακή Ακαδημία, με ακαδημαϊκούς 
συνεργάτες το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF και 
το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης

μοσθένης Ταμπάκος, Εύη Μωραϊτίδου και Βασίλης 
Πολύμερος.
Δυναμικό «παρών» έδωσαν οι φοιτητές του Γαλλικού 
Κολλεγίου IdEF και του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, 
που είναι ακαδημαϊκοί συνεργάτες στη διαδρομή για 
το Παρίσι 2024.
Στη δήλωσή τους ο Δρ. Στυλιανός Αμαργιανάκης και ο 
Δρ. Jean Rene Garcia ανέφεραν ότι είναι μεγάλη τιμή 
να είναι ακαδημαϊκοί συνεργάτες και δεσμεύονται να 
ενισχύσουν την προετοιμασία με όλες τους τις δυνά-
μεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία.
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ϊκό πολιτισμό και η προνομιακή ιστορική και πολιτιστική 
σχέση μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και η θέση 
των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗ-
ΝΑ 2004 στη διάδοση του Ολυμπιακού πνεύματος.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυ-
πουργός Αθλητισμού κ. Αυγενάκης, ο Γενικός Γραμ-
ματέας κ. Μαυρωτάς και πλήθος διακριμένων αθλη-
τών και Ολυμπιονικών.
Την εμπειρία που έχουν από τη διοργάνωση του προ-
γράμματος έως τώρα κατέθεσαν οι Ολυμπιονίκες Δη-





Μ
ια βαριά α-
ποτυχία της 
κυβέρνησης 
είναι η αδυνα-
μία της να θω-
ρακίσει την α-

λήθεια απέναντι στον ρυπαρό κομμα-
τικό και προκλητικό Τύπο. Την ώρα 
που για ένα άδικο δημοσίευμα είναι 
εύκολο να υποστεί συνέπειες ο δημο-
σιογράφος που το υπέγραψε, στην α-
σύστολη δημοσιογραφική κομματική 
ψευδολογία όλοι οι πρωταγωνιστές 
κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι, 
μιλούν στα κανάλια λες και είναι σταρ, 
κουνούν το δάχτυλο ακόμα και στον 
κάθε εκλεγμένο πρωθυπουργό.
Η βαριά αποτυχία καταγράφηκε στην 
υπόθεση Novartis. Ακόμα προσπαθώ 
να καταλάβω πώς οι πρωταγωνιστές, 
που έστησαν χωρίς καμία προφύλαξή 
τους αυτό το ψεύδος με σωρεία τερατο-
λογιών και ύβρεων, δεν έπαθαν τίποτε. 
Δεν υπάρχει δικαιοσύνη; Υπάρχουν ά-
νωθεν εντολές; Οι νόμοι δεν ισχύουν 
για όλους; 
Είναι δυνατόν δέκα ΚΑΘΑΡΟΙ πολι-
τικοί να λασπώνονται επί μήνες και 
να αναγγέλλονται ακόμα και συλλή-
ψεις τους και κανείς να μην έχει ευ-

ίδια η Ελλάδα σπάνια συζητά πλέον για 
τα σοβαρά που την αφορούν και ασχο-
λείται διαρκώς με τα ανύπαρκτα και α-
ναπόδεικτα σκουπίδια που διαρκώς ε-
πινοούν. Αν δεν στρώσουμε στο κυνήγι 
τους ψεύτες του κομματικού Τύπου, η 
κοινωνική παρακμή θα μεγαλώνει. 
Δείτε τώρα και το πώς. Ο εκδότης που 
έγραψε χωρίς καμία απόδειξη πως ο 
πρωθυπουργός παρακολουθούσε υ-
πουργούς του πήγε στη Δικαιοσύνη. 
Όλοι περίμεναν να προσκομίσει απο-
δείξεις για την τερατολογία του, αλλά 
αυτός είπε: «Είναι δουλειά της Δικαι-
οσύνης να βρει τις αποδείξεις. Εμείς 
απλώς λέμε τι συμβαίνει».
Αυτή η φοβερή σε έκταση λασπολογία 
όμως μονοπώλησε όλα τα μέσα ενημέ-
ρωσης, αφού ήταν πρώτο θέμα συζήτη-
σης και μάλιστα επί ώρα. Εκεί ξεγυμνώ-
θηκε η ποιότητα ενημέρωσης στη χώρα. 
Όταν ένα αναπόδεικτο συκοφαντικό 
ψέμα τέτοιων διαστάσεων το διαχειρί-
ζονται όλα μα όλα τα ΜΜΕ σαν μια με-
γάλη αλήθεια, η κοινωνία είναι σε α-
ποκλεισμό από την ουσιαστική ενημέ-
ρωση και εκτεθειμένη στη χυδαιότητα 
των οχετών της δημοσιογραφίας.
Για να καταλάβετε που ζούμε, αρκεί 
να σας πω ότι: α) Η ΕΣΗΕΑ έβγαλε α-

νακοίνωση υπερασπιζόμενη αυτή α-
κριβώς την δημοσιογραφία του οχε-
τού (συκοφαντούμε ακραία ακόμα και 
έναν πρωθυπουργό χωρίς καμία από-
δειξη). β) Τρεις σπουδαίες ειδήσεις 
από τη συνέντευξη του πρωθυπουρ-
γού θάφτηκαν προσωρινά. Οι έρευνες 
για φυσικό αέριο στην Κρήτη, που ξε-
κινούν άμεσα, η μη πώληση του λιμα-
νιού της Αλεξανδρούπολης και η πρό-
θεση να συμφωνήσει η χώρα με τη 
Λιβύη για τις θαλάσσιες ζώνες (!).
Η ευθύνη των δημοσιογράφων της πρώ-
της γραμμής γι’ αυτό το χάλι είναι τερά-
στια. Δεν μπορεί να προωθούν έναν ανα-
πόδεικτο ισχυρισμό, ένα σκουπίδι, αντί 
να το περιφρονούν και να το απομονώ-
νουν, να το αγνοούν. Δεν μπορεί να ορ-
γανώνουν συζητήσεις για το ανύπαρκτο. 
Αν οι πολιτικοί μέσα από την τοξι-
κότητα διαβρώνουν την ίδια την λει-
τουργία της Δημοκρατίας, οι δημοσι-
ογράφοι με την αναπαραγωγή της την 
επιβάλλουν. Αν τα ΜΜΕ δεν αναπα-
ρήγαγαν την τοξικότητα, θα τη μείω-
ναν υπέρ της αλήθειας και της κοινω-
νίας και σε κάποιες περιπτώσεις θα τη 
μηδένιζαν. Είναι όμως και τα ΜΜΕ 
μέρος της παρακμής. Υποταγμένα και 
χωρίς κότσια.

θύνη γι’ αυτό, όταν όλα αποδείχθη-
καν «στημένα»; Και οι πολιτικοί και οι 
δημοσιογράφοι που το «έστησαν» να 
είναι λευκές περιστερές και μάλιστα 
να εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι 
«σκάνδαλο υπάρχει αλλά...».
Τώρα έχουμε τη Novartis 2. Πάλι 
χωρίς καμία απολύτως απόδειξη, ΟΙ 
ΙΔΙΟΙ πολιτικοί και δημοσιογράφοι 
που «έστησαν» και την πρώτη σκευ-
ωρία κατηγορούν τώρα τον πρωθυ-
πουργό ότι παρακολουθούσε υπουρ-
γούς του, τις συζύγους τους κ.ο.κ. 
Όταν και αυτή η τερατολογία καταπέ-
σει, οι εμπνευστές της θα είναι ατιμώ-
ρητοι και ελεύθεροι να σχεδιάσουν 
την επόμενη; Το δε χυδαίο της ιστο-
ρίας είναι ότι, την ώρα που οι κομμα-
τικοί δημοσιογράφοι τερατολογούν, η 
Ελλάδα καταγγέλλεται από αυτούς α-
κριβώς τους ανθρώπους, από τα ίδια 
πολιτικο-δημοσιογραφικά κυκλώ-
ματα, ότι έχει περιορίσει την... ελευθε-
ρία του Τύπου! 
Αυτή η αδυναμία να αντιμετωπιστεί ο 
δημοσιογραφικός οχετός που δημι-
ουργείται σε αγαστή συνεργασία με το-
ξικούς πολιτικούς έχει μεγάλες συνέ-
πειες για τη χώρα. Το ψέμα εύκολα α-
ναπαράγεται σε όλο τον πλανήτη. Η 

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥΣ
ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ;

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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Τ
ο ζήτημα των οικο-
νομικών κυρώσεων 
που έχουν επιβάλει 
οι ΗΠΑ, η Ε.Ε. και 
άλλες δυτικές χώρες 
στη Ρωσία είναι 

στρατηγικής σημασίας. Από την επι-
τυχία ή μη των κυρώσεων θα εξαρτη-
θεί η δυνατότητα του Πούτιν να συνε-
χίσει να χρηματοδοτεί και να διεξάγει 
έναν επιθετικό πόλεμο μεγάλης κλί-
μακας στην καρδιά της Ευρώπης.
 
Υπερβολική αισιοδοξία
Στο ξεκίνημα της εφαρμογής των οι-
κονομικών κυρώσεων, αμέσως μετά τη 
ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουα-
ρίου 2022, εκφράστηκαν υπερβολικά 
αισιόδοξες εκτιμήσεις από τους ηγέ-
τες των δυτικών χωρών. 
Το χρηματοπιστωτικό σύστημα της 

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η αποτελεσματικότητα θα κριθεί σε βάθος χρόνου

Η ελληνική κυβέρνηση είναι 
σκληρή στα λόγια έναντι του 
Πούτιν, αλλά εντυπωσιακά χαλαρή 
στην εφαρμογή των κυρώσεων

Ρωσίας θα κατέρρεε, η ισοτιμία του 
ρουβλιού θα έπαιρνε την κατηφόρα, 
η πτώση του ρωσικού ΑΕΠ θα μπο-
ρούσε να φτάσει το 20%, το 30% ή και 
το 40%. 
Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν συνέβη. Υ-
πάρχει πάντα ένα στοιχείο πολιτικής 
υπερβολής στις οικονομικές εκτιμή-
σεις για ζητήματα στρατηγικής ση-
μασίας. Παλαιότερα είχαμε το Brexit 
που θα «βούλιαζε» τη βρετανική οικο-
νομία. Είναι γεγονός ότι τα πράγματα 

δεν πήγαν καλά για το Ηνωμένο Βασί-
λειο, αλλά τα όποια προβλήματα δεν 
μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά 
στο Brexit, εφόσον είχαμε και τη δο-
κιμασία της COVID-19. 
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας α-
ντέδρασε με επαγγελματισμό κι έτσι 
δεν υπήρξαν μεγάλες αναταράξεις, 
παρά τον αποκλεισμό μεγάλων ρω-
σικών τραπεζών από το διεθνές σύ-
στημα πληρωμών SWIFT. Το ρούβλι 
ανέκαμψε ταχύτατα και η ισοτιμία του 

είναι πάνω από τα προ εισβολής επί-
πεδα. Οι διεθνείς οργανισμοί άρχισαν 
να αλλάζουν ο ένας μετά τον άλλον τις 
εκτιμήσεις τους για την πορεία του 
ρωσικού ΑΕΠ. Σε γενικές γραμμές, 
εκτιμούν ότι θα υπάρξει μία πτώση 
4%-5% του ΑΕΠ το 2022, παρόμοια 
πτώση το 2023 και ανάκαμψη 1%-2% 
το 2024. 
Επομένως, δεν έχουμε να κάνουμε με 
δραματικές αλλαγές που θα μπορού-
σαν να πείσουν τον Πούτιν να εγκατα-
λείψει την πολεμική προσπάθεια κα-
θαρά για οικονομικούς λόγους. Η υ-
ποχώρηση του ΑΕΠ οφείλεται και σε 
άλλους παράγοντες εκτός από τις κυ-
ρώσεις, όπως είναι η συνέχιση των δυ-
σκολιών με την πανδημία και η φυγή 
πολλών καλά εκπαιδευμένων νέων 
στο εξωτερικό για να αποφύγουν τη 

ΣΚΛΗΡΌ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΏΣΕΙΣ 
ΣΕ ΒΑΡΌΣ ΤΗΣ ΡΏΣΙΑΣ
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πλαίσια της αδέσμευτης πολιτικής 
της έχει παραδοσιακά καλές σχέσεις 
με τη Ρωσία, η οποία είναι και ο με-
γαλύτερος προμηθευτής οπλικών συ-
στημάτων για τις ινδικές ένοπλες δυ-
νάμεις. Οι τελευταίες αντιμετωπίζουν 
διαχρονικά τη στρατιωτική πρόκληση 
της Κίνας –η οποία έχει συνοριακές 
διαφορές με την Ινδία– και του Πακι-
στάν με το οποίο υπάρχει ιστορική α-
ντιπαλότητα. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε διάστημα 
λίγων μηνών η Ρωσία μετατράπηκε 
στον υπ’ αριθμόν 1 προμηθευτή πε-
τρελαίου της Ινδίας αφήνοντας πίσω 
της παραδοσιακούς προμηθευτές της 
Ινδίας, όπως είναι η Σαουδική Αρα-

Ο Πούτιν κατάφερε να αντιμετωπίσει, 
σε πρώτη φάση, τις οικονομικές 
κυρώσεις

βία και το Ιράκ. Υποστηρίζεται ότι οι 
Ρώσοι προμηθεύουν πετρέλαιο στην 
Ινδία με έκπτωση 30% σε σχέση με τις 
διεθνείς τιμές, προκειμένου να το δι-
αθέσουν εκτός της συρρικνούμενης –
λόγω κυρώσεων– δυτικής αγοράς.
 
Σουρωτήρι
Οι κυρώσεις δεν είναι βραχυπρόθε-
σμα όσο αποτελεσματικές θα ήθελε η 
Δύση, γιατί υπάρχουν, σκόπιμα, πολ-
λές τρύπες και παρακάμψεις στην ε-
φαρμογή τους. 
Οι κυρώσεις εφαρμόζονται σταδιακά 
ανάλογα με τις ανάγκες και τα αντα-
γωνιστικά συμφέροντα των δυτικών 
χωρών. Πρώτα καλύπτουν αυτό που 

θεωρούν βασική προτεραιότητα και 
στη συνέχεια ξεδιπλώνουν τις κυρώ-
σεις. 
Εφαρμόζονται λοιπόν σταδιακά, ελλι-
πώς και δίνουν αρκετό χρόνο αντίδρα-
σης στο σύστημα του Πούτιν. 
Αντίλογος είναι ότι άμεση, δραστική 
και πλήρης εφαρμογή κυρώσεων σε 
βάρος της Ρωσίας θα είχε εξωφρενικό 
κόστος για τη δυτική οικονομία. Σύμ-
φωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, η 
Ευρωζώνη πηγαίνει για ήπια ύφεση 
το 2023 με μείωση του ΑΕΠ κατά 
0,5%-1%. Αυτό οφείλεται –σε μεγάλο 
βαθμό– και στην εφαρμογή των κυρώ-
σεων, όπως και στα αναμενόμενα ρω-
σικά αντίμετρα, ιδιαίτερα στον ενερ-
γειακό τομέα. 
Υπάρχουν σημαντικές δυτικές χώρες 
οι οποίες δεν εφαρμόζουν οικονομι-
κές κυρώσεις. Αντίθετα, χρησιμοποι-
ούν τους περιορισμούς σαν ευκαιρία 
ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής 
συνεργασίας με τη Ρωσία και της δι-
εθνούς θέσης τους. Το χαρακτηριστι-
κότερο παράδειγμα είναι η Τουρκία, 
η οποία έχει καταφέρει να αναδειχθεί 
σε προνομιακό οικονομικό εταίρο της 
Ρωσίας με την άδεια των ΗΠΑ, του 
ΝΑΤΟ και της Ε.Ε., εφόσον ο Ερντο-
γάν εμφανίζεται σαν αξιόπιστος συνο-
μιλητής του Πούτιν ικανός να περάσει 
μηνύματα ή και κοινές πρωτοβουλίες 
σε αυτόν. 
Άλλο παράδειγμα δυτικής χώρας που 
δεν εφαρμόζει κυρώσεις είναι το Ισ-
ραήλ, το οποίο στηρίζεται διαχρο-
νικά στην εβραϊκή μετανάστευση από 
τη Ρωσία και θέλει να αποφύγει κινή-
σεις που θα μπορούσαν να φέρουν σε 
δύσκολη θέση τους Εβραίους της Ρω-
σίας, οι οποίοι έχουν μία δύσκολη –
και σε περιπτώσεις– μαρτυρική ιστο-
ρία.
Ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι κυ-
ρώσεις είναι σχετικά χαμηλής αποτε-
λεσματικότητας είναι ότι εφαρμόζο-
νται από αρκετές χώρες τυπικά, όχι 
όμως ουσιαστικά. 
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της 
Ελλάδας, όπου η κυβέρνηση συνδυά-
ζει μια σκληρή φρασεολογία εναντίον 
της Ρωσίας με την εντυπωσιακή οικο-
νομική διευκόλυνσή της και μάλιστα 
χωρίς τουριστικά, εμπορικά ή επενδυ-
τικά ανταλλάγματα. 
Μετά την εισβολή της 24ης Φεβρουα-
ρίου 2022, οι ρωσικές εξαγωγές στην 
Ελλάδα, κυρίως πετρέλαιο και το φυ-
σικό αέριο, υπερδιπλασιάστηκαν σε 
σχέση με τους ίδιους μήνες του 2021. 
Η απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέ-
λαιο και φυσικό αέριο καθυστερεί και 

στράτευση. 
Πάντως, πίσω από τη γενική εικόνα 
της σταθερότητας κρύβονται σοβαρές 
δυσκολίες. Για παράδειγμα, η ιδιω-
τική κατανάλωση υποχωρεί γύρω στο 
9% το 2022, ρίχνοντας το βιοτικό επί-
πεδο των περισσότερων Ρώσων. Από 
την άλλη, οι δημόσιες δαπάνες –κυ-
ρίως αυτές που σχετίζονται με τη δι-
εξαγωγή του πολέμου– αυξάνονται ε-
ντυπωσιακά, στηρίζοντας με τον τρόπο 
τους τη ρωσική οικονομία. 

Τα αίτια
Τα αίτια για την προσωρινή τουλάχι-
στον αναποτελεσματικότητα των κυ-
ρώσεων είναι πολλά.
Πρώτον, ο Πούτιν ξεκίνησε τον πό-
λεμο με τις διεθνείς τιμές του πετρε-
λαίου και του φυσικού αερίου στα ύψη 
και φρόντισε με τους χειρισμούς του 
να κάνει τα ορυκτά καύσιμα ακριβό-
τερα. Αυτό σημαίνει ότι τους πρώτους 
εννέα μήνες του πολέμου η Ρωσία ει-
σέπραξε περισσότερα σε συνάλλαγμα 
απ’ ό,τι τους αντίστοιχους μήνες του 
2021, παρά τη μείωση των εξαγωγών 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
Δεύτερον, ο Πούτιν είχε δημιουργή-
σει ένα «εθνικό ταμείο» της τάξης των 
500-600 δισ. δολαρίων, με το οποίο 
μπορεί να χρηματοδοτεί, για ένα κρί-
σιμο διάστημα, την πολεμική προσπά-
θεια. Οι χώρες του ΝΑΤΟ και γενι-
κότερα η Δύση βρήκαν τον τρόπο να 
δεσμεύσουν συναλλαγματικά αποθέ-
ματα της Ρωσίας της τάξης των 250-
300 δισ. δολαρίων. Παρ’ όλα αυτά, το 
«ταμείο» του Πούτιν εξακολουθεί να 
ενισχύεται παρά τη διεξαγωγή του πο-
λέμου. 
Τρίτον, η παγκόσμια οικονομία έχει 
αλλάξει με το ειδικό βάρος των δυτι-
κών χωρών να μειώνεται συνεχώς. Η 
Κίνα είναι η δεύτερη οικονομική υ-
περδύναμη με φιλοδοξία να γίνει η 
πρώτη και προφανώς δεν δεσμεύε-
ται από τις οικονομικές κυρώσεις της 
Δύσης. Θεωρεί ότι με το πέρασμα του 
χρόνου η ρωσική οικονομία θα ακου-
μπήσει περισσότερο στην κινεζική 
που έχει δεκαπλάσιο μέγεθος. Η Κίνα 
αναδείχθηκε –μετά το ξεκίνημα του 
πολέμου και με τη βοήθεια των κυρώ-
σεων– σε πρώτο εμπορικό εταίρο της 
Ρωσίας. 
Ανάλογη είναι η πορεία των σχέσεων 
Ρωσίας και Ινδίας. Η Ινδία έχει τη δυ-
ναμικότερα αναπτυσσόμενη μεγάλη 
οικονομία του πλανήτη και αποσκο-
πεί στη μετατροπή της σε ισχυρό α-
νταγωνιστή της Κίνας για οικονομι-
κούς και στρατηγικούς λόγους. Στα 



νομίας αλλά σε μεσομακροπρόθεσμη 
βάση. 
Έχουν αποσυρθεί πολλές δυτικές ε-
πιχειρήσεις από τη Ρωσία, γεγονός 
που περιορίζει αναπόφευκτα τον δυ-
ναμισμό της οικονομίας της. Η Ρωσία 
χάνει παραδοσιακούς ισχυρούς εταί-
ρους και πολύ καλές αγορές για τα 
προϊόντα της, με χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα τη Γερμανία. Επί Μέρκελ 
είχαμε δυναμική ανάπτυξη της οικο-
νομικής και ενεργειακής συνεργα-
σίας, ενώ τώρα η διμερής συνεργασία 
περιορίζεται δραστικά. 
Δημιουργούνται και εξαρτήσεις τις ο-
ποίες είναι βέβαιο ότι ο Πούτιν θα 
ήθελε να αποφύγει. Χάνει σημαντικά 
οικονομικά στηρίγματα στη Δύση ε-
ξαιτίας των κυρώσεων και της πολιτι-
κής που ακολουθεί, ενώ επιταχύνεται 
η μετατροπή της Ρωσίας σε μικρότερο 
εταίρο της Κίνας. Από τη μία ο Πούτιν 
έχει φαντασιώσεις της ρωσικής αυτο-
κρατορίας στην Ευρώπη και από την 
άλλη υποτάσσεται σε επίπεδο στρατη-
γικής στην Ασία, στην Κίνα.
 
Η γενική εικόνα
Οι οικονομικές κυρώσεις αποκλείεται 

Η Κίνα αναδείχθηκε σε πρώτο 
εμπορικό εταίρο της Ρωσίας και 
η Ρωσία σε πρώτο προμηθευτή 
πετρελαίου της Ινδίας

Οι κυρώσεις αναμένεται 
να αποκτήσουν 
μεσομακροπρόθεσμα 
μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα

να οδηγήσουν, αποκλειστικά με τη δυ-
ναμική τους, σε αλλαγή στρατηγικής 
τον Πούτιν. Παίζουν όμως ρόλο στη δι-
αμόρφωση της γενικής εικόνας και της 
προοπτικής, βάσει των οποίων θα πάρει 
η ρωσική ηγεσία τις αποφάσεις της. 
Ύστερα από εννέα μήνες μεγάλης 
κλίμακας σκληρού πολέμου, ο απο-
λογισμός των Ρώσων σε νεκρούς και 
τραυματίες στρατιωτικούς μπορεί να 
ξεπερνάει τις 100.000. Οι Ρώσοι αρ-
χίζουν να πληροφορούνται για μα-
ζικούς τάφους Ρώσων στρατιωτικών 
σε διάφορες περιοχές της Ουκρα-
νίας όπου έγιναν σκληρές μάχες, 
ενώ δημοσιοποιούνται εκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας από αυτούς που επι-
στρατεύτηκαν και στέλνονται στο 
μέτωπο χωρίς επαρκή προετοιμα-

σία και κατάλληλο εξοπλισμό. 
Παρά την αποχώρηση των ρωσικών 
στρατευμάτων από τη στρατηγικής ση-
μασίας περιοχή της Χερσώνας, πολύ 
λίγοι αναλυτές θεωρούν ότι η Ρωσία 
μπορεί να χάσει τον πόλεμο με την 
Ουκρανία. Για να αποσταθεροποιη-
θεί όμως το καθεστώς Πούτιν, ο πόλε-
μος πρέπει να διαρκέσει μεγάλο χρο-
νικό διάστημα χωρίς καθαρή νίκη της 
Ρωσίας, ή οι απώλειες και η κακομε-
ταχείριση των στρατιωτικών να προ-
καλέσουν μεγάλης κλίμακας διαμαρ-
τυρίες. 
Στη διαμόρφωση της γενικής εικόνας 
και της προοπτικής οι οικονομικές κυ-
ρώσεις μπορεί να παίξουν τον σημα-
ντικό ρόλο, τον οποίο δεν είχαν στο 
ξεκίνημα της αναμέτρησης. 

η μεγάλη αύξηση των διεθνών τιμών 
τους αυξάνει τελικά την ελληνική χρη-
ματοδότηση στον πόλεμο του Πούτιν. 
Το ίδιο συμβαίνει με τη διά θαλάσσης 
μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, εφό-
σον, σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς 
στατιστικές, πραγματοποιείται σε πο-
σοστό περίπου 50% από πλοία ελλη-
νικών συμφερόντων.
Ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση 
σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες χρυσές 
βίζες. Οι Ρώσοι, οι οποίοι με μερικές 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ παίρνουν 
ελληνικό διαβατήριο ή δικαίωμα δια-
μονής στην Ελλάδα, τίθενται αυτομά-
τως εκτός πεδίου εφαρμογής των κυ-
ρώσεων.
Οι ελληνικές κουτοπονηριές εφαρμό-
ζονται με παραλλαγές και από άλλες 
δυτικές χώρες. Το ερώτημα που πρέ-
πει να απαντήσουμε είναι αν θέλουμε 
πραγματικές, αποτελεσματικές οικο-
νομικές κυρώσεις που θα δημιουρ-
γήσουν πρόβλημα στη ρωσική πολε-
μική μηχανή ή δήθεν κυρώσεις με τις 
οποίες διαχειριζόμαστε τα οικονομικά 
μας συμφέροντα, χωρίς όμως να δη-
μιουργούμε σοβαρό πρόβλημα στον 
Πούτιν και την επιθετική του στρατη-
γική.
 
Ο χρόνος θα δείξει
Ξεκινήσαμε με ένα σοβαρό λάθος ε-
κτίμησης, ότι οι κυρώσεις θα αποστα-
θεροποιούσαν τη ρωσική οικονομία. 
Δεν πρέπει να το συμπληρώσουμε 
με ένα νέο λάθος, βάσει του οποίου η 
σχετικά μικρή βραχυχρόνια απόδοση 
των κυρώσεων απαλλάσσει τη ρωσική 
οικονομία από πιέσεις και προβλή-
ματα. 
Κατά την άποψή μου, οι οικονομι-
κές κυρώσεις, ακόμη και με τον σχε-
τικά πρόχειρο και άνισο τρόπο που ε-
πιβάλλονται, οδηγούν στη μεγέθυνση 
των προβλημάτων της ρωσικής οικο-
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Η 
ΜΕΓΑ, μια εταιρεία πρότυπο αμιγώς οργα-
νικής ανάπτυξης και υγιούς επιχειρηματι-
κότητας, με ένα ευρύ προϊοντικό portfolio 
(Babylino, EveryDay, Sani, Wet Hankies, 
BabyCare, PomPon κ.ά.), αποτελεί τον ηγέτη 

του κλάδου της στην Ελλάδα, καθώς και τη μεγαλύτερη 
εταιρεία παραγωγής προϊόντων προσωπικής υγιεινής στη 
Νότια Ευρώπη.
Κόντρα στο ασταθές περιβάλλον, η ΜΕΓΑ συνεχίζει να κα-
ταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Tο 12μηνο 2021, 
ο τζίρος κινήθηκε ανοδικά για άλλη μια χρονιά, ως αποτέ-
λεσμα των διαχρονικών επενδύσεων της 100% ελληνικής 
εταιρείας σε προηγμένα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότη-
τας και σε μηχανολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. 
Έτσι, η εταιρεία διασφαλίζει συνεχή αναβάθμιση της ποι-
ότητας των προϊόντων της, λανσάρισμα νέων καινοτόμων 
προϊόντων άριστης ποιότητας και ανάπτυξη πωλήσεων σε 
αγορές υψηλών απαιτήσεων. 
Η αύξηση των πωλήσεων δεν συνοδεύτηκε από αντί-
στοιχη αύξηση της κερδοφορίας, η οποία παρουσιάζεται 
μειωμένη, λόγω της συνειδητής απόφασης της εταιρείας 
για απορρόφηση του συντριπτικού μέρους της αύξησης 
των πρώτων υλών, προκειμένου να μην επιβαρύνει τον 
καταναλωτή. Η ΜΕΓΑ επέλεξε να σταθεί δίπλα στον κα-
ταναλωτή, χάνοντας σημαντικό μέρος της κερδοφορίας 
της, όπως έχει πράξει και σε αντίστοιχες περιόδους στο 
παρελθόν, στη διάρκεια της 10ετούς οικονομικής κρίσης 
στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, τον Μάρτιο του 2010 όπου είχε 
γίνει αύξηση του ΦΠΑ στις κατηγορίες προϊόντων προ-
σωπικής υγιεινής, η ΜΕΓΑ ήταν η μόνη εταιρεία στον το-
μέα της που απορρόφησε πλήρως αυτή την αύξηση ΦΠΑ, 
κάνοντας την ανάλογη υποτίμηση στον τιμοκατάλογό της. 
Επιπροσθέτως, η εταιρεία διατηρεί ισχυρή της πιστοληπτι-
κή της ικανότητα, γεγονός που προσφέρει ασφάλεια στα 
πλαίσια των ευμετάβλητων προκλήσεων του εξωτερικού 
περιβάλλοντος.

Ισχυρό επενδυτικό πλάνο 
Μέσα στη χρήση 2021 η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύ-

ΜΕΓΑ

Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και στήριξη 
στον καταναλωτή παρά το ασταθές περιβάλλον

Η εταιρεία έχει επενδύσει 
συνολικά πάνω από 210 
εκατ. ευρώ το διάστημα 
2000-2021 στη χώρα 
μας σε υπερσύγχρονο 
μηχανολογικό εξοπλισμό 
και εξελιγμένα συστήματα 
ποιοτικού ελέγχου, 
επιλέγοντας πάντα με 
βάση τα υψηλότερα διεθνή 
standards προϊοντικής 
ποιότητας και ασφάλειας.

Ελληνική Καινοτομία και Προιοντική Ασφάλεια: ύψιστες 
προτεραιότητες 
Η λέξη καινοτομία βρίσκεται στο DNA της ΜΕΓΑ και είναι ο 
ακρογωνιαίος λίθος στην επιτυχία της. Στρατηγικός στόχος 
της ΜΕΓΑ αποτελούσε και αποτελεί η υψηλή ποιότητα και 
ασφάλεια των προϊόντων της, πάντα σε συνδυασμό με την 
ελληνική καινοτομία. 
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στην καρδιά της στρατηγικής της 
H ΜΕΓΑ έχει αποδείξει έμπρακτα την ιδιαίτερη ευαισθησία 
της σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας, ακολου-
θώντας διαχρονικά μια πορεία ευθύνης η οποία περιλαμ-
βάνει, μεταξύ άλλων, πληθώρα δράσεων δημιουργίας 
θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου. Μεταξύ άλλων, η 
ΜΕΓΑ σχεδίασε και υλοποιεί το στρατηγικό πρόγραμμα 
βιωσιμότητας Act Green με συγκεκριμένους μετρήσιμους 
στόχους, με το οποίο εντείνει περαιτέρω τις περιβαλλοντι-
κές της πρωτοβουλίες. 
Μεταξύ άλλων, η ΜΕΓΑ χρησιμοποιεί 100% πράσινη ενέρ-
γεια ενώ παράλληλα επενδύει σε ΑΠΕ. 
Συγκεκριμένα, η εταιρεία, τηρώντας τη δέσμευση της για 
Βιώσιμη Ανάπτυξη, εγκαθιστά στο εργοστάσιό της στις 
Αχαρνές σύστημα φωτοβολταϊκών ισχύος 3MW, τη μέγι-
στη ισχύ εγκατάστασης που προβλέπει η ελληνική νομο-
θεσία για ιδιοπαραγωγή και κατανάλωση (Net Metering). 
Η επένδυση θα εξοικονομήσει 4.500.000 KWH ανά έτος, το 
οποίο αντιστοιχεί στο 12,5% της συνολικής κατανάλωσης 
που έχει η εταιρεία ανά έτος, ενώ προγραμματίζεται να εί-
ναι έτοιμη για λειτουργία τον Ιανουάριο του 2023.
Επιπλέον, η εταιρεία πρόσφατα κατέκτησε μια θέση στη λί-
στα «CHANGE THE WORLD» του Fortune Greece με τις 20 
ελληνικές επιχειρήσεις που αλλάζουν τον κόσμο. 
Παράλληλα, η ΜΕΓΑ συνδράμει εδώ και χρόνια στην αντι-
μετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, υλοποιώντας 
πολυετή προγράμματα ουσιαστικής στήριξης ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων, σε συνεργασία με κοινωνικούς φο-
ρείς. Στη διάρκεια της πανδημίας, η εταιρεία υλοποίησε 
σημαντικές δωρεές συγχρόνου ιατρικού εξοπλισμού στις 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας μεγάλων νοσοκομείων της 
χώρας, με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.
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σεις σε ακίνητα, μηχανολογικό εξοπλισμό και λοιπά ενσώ-
ματα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 24 εκατ. ευρώ. 
Η εταιρεία έχει επενδύσει συνολικά πάνω από 210 εκατ. 
ευρώ το διάστημα 2000-2021 στη χώρα μας σε υπερσύγ-
χρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και εξελιγμένα συστήματα 
ποιοτικού ελέγχου, επιλέγοντας πάντα με βάση τα υψηλότερα 
διεθνή standards προϊοντικής ποιότητας και ασφάλειας. Την 
τελευταία διετία επένδυσε σε νέες αποθήκες, σε επιπλέον 
γραμμές παραγωγής αντισηπτικών προϊόντων, καθώς και 
σε νέες γραμμές παραγωγής χειρουργικών μασκών. Οι νέες 
γραμμές παραγωγής και οι πρώτες ύλες είναι ευρωπαϊκής 
προέλευσης, ενώ διασφαλίζουν ανέπαφη παραγωγή σε όλα 
τα στάδια παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος.
Ισχυρή εξαγωγική δύναμη σε 4 ηπείρους 
Η ΜΕΓΑ αποτελεί ισχυρή δύναμη στον τομέα της και στο 
εξωτερικό ταξιδεύοντας μέσω των προϊόντων που παρά-
γει, τόσο την ελληνική καινοτομία της όσο και την ειδική τε-
χνογνωσία της. Η εξωστρεφής στρατηγική και η στόχευση 
της ΜΕΓΑ σε νέες αγορές έχουν συμβάλει ώστε να επιτύ-
χει δεκαπλασιασμό των εξαγωγών της το διάστημα 2010-
2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατηγορία των βρεφικών 
πανών και πιο συγκεκριμένα τα Babylino Sensitive βρί-
σκεται ανάμεσα στα 56 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα. 
Ηγετικά μερίδια
Τα ηγετικά μερίδια της εταιρείας κινήθηκαν ανοδικά για 
άλλη μια χρονιά, ως αποτέλεσμα των διαχρονικών επεν-
δύσεων της εταιρείας στην άριστη ποιότητα και την προ-
ϊοντική ασφάλεια. Το συνολικό μερίδιο της εταιρείας στις 
κατηγορίες προϊόντων προσωπικής υγιεινής όπου δρα-
στηριοποιείται διαμορφώθηκε στο 50,2%, βάσει Nieslen 
IQ, Corporate share YTD Ιανουάριος - Οκτώβριος 2022 
(αξία), κατατάσσοντας την 100% ελληνική εταιρεία στη θέση 
του αδιαμφισβήτητου leader της κατηγορίας.
Το μερίδιο αυτό απαρτίζεται από επίσης ηγετικά μερίδια 
ανά κατηγορία, ενδεικτικά μερίδιο 52% για τις σερβιέτες 
EveryDay, μερίδιο 42,9% για τα προϊόντα ακράτειας συνο-
λικά, ηγετικά μερίδια σε όλες τις κατηγορίες υγρών μαντη-
λιών (μωρομάντηλα, μαντήλια ντεμακιγιάζ, υγρά αντιση-
πτικά μαντήλια), που αγγίζουν το 65%.





Ο
ι «Φίλοι της Μέριμνας» ανοίγουν την 
περίοδο των Χριστουγεννιάτικων Εορ-
ταγορών με το παραδοσιακό Φιλαν-
θρωπικό Βazaar τους, που είναι γνω-
στό για την πλούσια ποικιλία των αντι-
κειμένων και, κυρίως, για τις καταπλη-

κτικές ευκαιρίες που διαθέτει σε ρούχα και αξεσουάρ!
Οι «Φίλοι της Μέριμνας», το Σωματείο μη Κερδοσκο-
πικού Χαρακτήρα που ιδρύθηκε για να προσφέρει 
στήριξη στους σκοπούς της Μέριμνας και στα παιδιά 
που χρειάζονται τις υπηρεσίες της, μας περιμένουν 
στο δέκατο όγδοο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό 
Βazaar που διοργανώνουν και το οποίο θα πραγματο-

Μεγάλες προσφορές και ευκαιρίες στο Χριστουγεννιάτικο 
Φιλανθρωπικό Bazaar των «Φίλων της Μέριμνας»

της οικογένειάς του, αλλά και όσων παίζουν σημαντικό 
ρόλο στη ζωή του.
• «Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης στο Πένθος» σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
Ψυχολογική στήριξη από εξειδικευμένους ψυχολό-
γους στο παιδί-έφηβο και την οικογένειά του που πεν-
θούν την απώλεια αγαπημένου προσώπου.
 
Επικοινωνία: 
«Φίλοι της Μέριμνας»: Καθημερινά 9.30-17.00 | Τηλ. 
210 6842833, κα Χριστίνα Ποτήρη. 
info@friendsofmerimna.gr 
https://www.friendsofmerimna.gr/
Facebook: 
https://www.facebook.com/FiloiTisMerimnas

Πρόσβαση:
Μετρό: Σταθμός «Σύνταγμα»

ποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, από την Παρασκευή 18 
έως την Κυριακή 20 Νοεμβρίου.
Όσοι βρεθούμε εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να απο-
λαύσουμε μια μοναδική, γιορτινή ατμόσφαιρα και να 
περιηγηθούμε σε ένα πολύχρωμο «παζάρι» που θυ-
μίζει παριζιάνικη ανοιχτή αγορά και προσφέρει μια 
καταπληκτική ποικιλία από πρωτότυπα και χρηστικά 
δώρα, παιχνίδια, πολλές γλυκές λιχουδιές –όπως 
αρωματικές σπιτικές μαρμελάδες– γούρια κι ένα 
σωρό υπέροχα στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέ-
ντρο, βιβλία για μικρούς και μεγάλους, καθώς και μια 
εκλεκτή συλλογή από εξαιρετικά ρούχα, παπούτσια, 
τσάντες και κοσμήματα – όλα σε πολύ προσιτές τιμές. 
Φέτος, τo «La Chocolatiere» μάς καλωσορίζει με το 
βανάκι του στην είσοδο του Ζαππείου για έναν απο-
λαυστικό καφέ και θα μας περιμένει στο εσωτερικό 
café του Bazaar για μια ζεστή στάση πριν και μετά τις 
αγορές μας.
Μεγάλες είναι οι εκπλήξεις και στη λαχειοφόρο αγορά 
του Χριστουγεννιάτικου Βazaar των «Φίλων της Μέ-
ριμνας», με ξεχωριστά και ιδιαίτερα δώρα, όπως τα-
ξίδια, ποδήλατα, διαμονές σε ξενοδοχεία, καλλυντικά 
και πολλά άλλα. Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες λει-
τουργίας του Βazaar, είναι:

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, 15.00 - 20.00 
Σάββατο 19 Νοεμβρίου, 10.00 - 20.00 &
Κυριακή 20 Νοεμβρίου, 10.00 - 17.00

Όλα τα έσοδα από τις εισπράξεις του Βazaar των «Φί-
λων της Μέριμνας» θα διατεθούν για το έργο και τις 
υπηρεσίες που προσφέρει δωρεάν η Μέριμνα: 

• «Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντί-
δας στο Σπίτι»: Εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα 
(παιδίατροι, νοσηλευτές, ψυχολόγος, κοινωνικός λει-
τουργός) προσφέρει ιατρονοσηλευτικές και ψυχοκοι-
νωνικές υπηρεσίες κατ οίκον, στο παιδί που πάσχει 
από μια σοβαρή και απειλητική για τη ζωή του ασθέ-
νεια, στηρίζοντας παράλληλα και τα υπόλοιπα μέλη 



ΙΑΣΩ Γενική Κλινική 

Δωρεάν Χειρουργικές Επεμβάσεις  
για την αντιμετώπιση της Νοσογόνου Παχυσαρκίας
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Aπό τη Β’ Χειρουργική Κλινική - Λαπαροσκοπική Μονάδα Βαριατρικής και Μεταβολικής Χειρουργικής

H 
Γενική Κλινική του ΙΑΣΩ με αφορμή 
τον έναν χρόνο λειτουργίας της Λα-
παροσκοπικής Μονάδας Βαριατρι-
κής και Μεταβολικής Χειρουργικής, 
Β’ Χειρουργική Κλινική, προσφέρει 
5 δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις, 

θεραπείας της νοσογόνου παχυσαρκίας, σε ασθενείς 
που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια. 
Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «δίπλα σας’» και 
έχει σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό για 
τον πολύ σοβαρό αντίκτυπο που έχει η παχυσαρκία 
στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. 
Τα δωρεάν χειρουργεία θα πραγματοποιηθούν από 
τον Διευθυντή της Β’ Χειρουργικής Κλινικής - Λα-
παροσκοπική Μονάδα Βαριατρικής και Μεταβολι-

κής Χειρουργικής, Κωνσταντίνο Αλμπανόπουλο, 
Αν. Καθηγητή Χειρουργικής, και τη χειρουργική του 
ομάδα.
Η κλινική διαθέτει εξειδίκευση και μεγάλη εμπει-
ρία στη διενέργεια  βαριατρικών και μεταβολικών 
επεμβάσεων και έχει ως στόχο την προσφορά 
υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών με τη χρή-
ση ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών. 
Εφαρμόζονται διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολ-
λα ταχείας ανάρρωσης (fast-track) των ασθενών, 
που μέσω πρωτοποριακών τεχνικών οδηγούν σε 
ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής των ασθε-
νών στο νοσοκομείο, πάντα με γνώμονα την ασφά-
λεια του ασθενούς.
Η παχυσαρκία είναι μια σοβαρή χρόνια ασθένεια, που 
χαρακτηρίζεται από αύξηση του σωματικού βάρους με 

συσσώρευση σωματικού λίπους, σε τέτοιον βαθμό που 
να επηρεάζεται δυσμενώς η υγεία του ανθρώπου. Είναι 
πλέον αποδεδειγμένο ότι η νοσογόνος παχυσαρκία –
εκτός από τα προβλήματα που δημιουργεί το ίδιο το βάρος 
στην ποιότητα ζωής του ασθενούς– αυξάνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης ή επιδεινώνει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα, 
όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ (ΣΔΙΙ), η αρτηρια-
κή υπέρταση (ΑΥ), η δυσλιπιδαιμία, η στεφανιαία νόσος, η 
καρδιακή ανεπάρκεια, τα εγκεφαλικά επεισόδια, η υπνική 
άπνοια κ.ά.
H βαριατρική χειρουργική αποτελεί μια ασφαλή 
θεραπεία για τη νοσογόνο παχυσαρκία, εφόσον δι-
ενεργείται σε εξειδικευμένα κέντρα, από έμπειρες 
ομάδες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 
210-6185178. Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-17:00.



Η χοληστερόλη, βασικό δομικό στοιχείο του οργανισμού, 
θεωρείται η σοβαρότερη απειλή για την υγεία μας. Είναι 
δυνατόν η φύση να έκανε ένα τόσο τραγικό λάθος, εφο-
διάζοντάς μας με μια θανατηφόρα ουσία;
Ο Δρ Ρολάδος Παύλου, στο βιβλίο του «ΚΕΤΟ Θεωρία & 
Πράξη Α’ Τόμος: Οι 10 μύθοι της χοληστερόλης», παρου-
σιάζει σε απλή, κατανοητή γλώσσα τους επικρατέστε-
ρους μύθους γύρω από τη χοληστερόλη. 

Να αρχίσουμε ενδεχομένως με μία αστεία ερώτηση: Τι 
είναι η χοληστερόλη;
Καθόλου αστεία, αναδεικνύει ένα βασικό πρόβλημα της 
Θεωρίας Λιπιδίων-Καρδιάς, τη σύγχυση των εννοιών. Η 
χοληστερόλη είναι μια χημική ουσία, απόλυτα αναγκαία 
για την επιβίωση του ανθρώπινου (και οποιουδήποτε άλ-
λου ζωικού) οργανισμού. Αποτελεί βασική πρώτη ύλη για 
τη μεμβράνη όλων των κυττάρων, πρώτη ύλη για το μο-
νωτικό υλικό (μυελίνη) των νευρικών κυττάρων και πρώ-
τη ύλη για πολλές από τις ορμόνες του οργανισμού μας.  
Η εν λόγω Θεωρία μπερδεύει την ουσία αυτή με τα οχή-
ματα που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση λιπαρών 
ουσιών (τριγλυκερίδια, χοληστερόλη, βιταμίνες, συνέν-
ζυμο Q10 κ.λπ.) στο αίμα, δηλαδή τη VLDL, την LDL και 
την HDL.

Η φύση δεν είναι ατελής; 
Προφανώς και υπάρχουν ατέλειες στη φύση, τέτοιες 
όμως που να επιτρέπουν την επιβίωση και την αναπα-
ραγωγή του ατόμου που τις φέρει. Στην κλίμακα της βι-
ολογικής εξέλιξης (που αφορά εκατομμύρια χρόνια), αν 
η «ψηλή» χοληστερόλη ήταν εμπόδιο στην επιβίωση και 
στον ανταγωνισμό για την τροφή και την αναπαραγωγή, 
τα άτομα-φορείς σταδιακά θα εξαλείφονταν και αντίθετα 
θα επικρατούσαν όσα έχουν χαμηλή χοληστερόλη. Αντί-
θετα, τα άτομα με χαμηλή χοληστερόλη έχουν σοβαρά 

 ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ 

Οι μύθοι της χοληστερόλης
ο οργανισμός αξιοποιεί την εσωτερική του αποθήκη λί-
πους. «Κλειδί» στη διαδικασία αυτή είναι να ελαττωθούν 
τα επίπεδα ινσουλίνης του οργανισμού, ώστε να απελευ-
θερωθεί η παραγωγή κετονών. Η ινσουλίνη εκκρίνεται 
από το πάγκρεας ως ανταπόκριση στην πρόσληψη υδα-
τανθράκων (ζάχαρης, γλυκών, αμύλου) και στην ουσία 
λειτουργεί ως διακόπτης του μεταβολισμού, ψηλή ινσου-
λίνη σημαίνει καύση γλυκόζης, χαμηλή ινσουλίνη σημαί-
νει καύση κετονών. Γι’ αυτό και το βασικότερο στοιχείο 
της κετογονικής διατροφής είναι η δραστική μείωση των 
υδατανθράκων. Και εδώ συναντάμε έναν ακόμα μεγά-
λο μύθο, πως η γλυκόζη είναι το μοναδικό και αναγκαίο 
καύσιμο του οργανισμού μας. Δεν υπάρχει ελάχιστο ημε-
ρήσιο συνιστώμενο όριο γλυκόζης, γιατί πολύ απλά τη 
γλυκόζη που μπορεί να χρειαστεί ο οργανισμός μπορεί να 
την παράγει από πρωτεΐνες, λιπαρά κ.λπ. Ο δυτικός πολι-
τισμός είναι κατακλυσμένος από υδατάνθρακες! Μπορεί 
να πιστεύουμε πως τρώμε υγιεινά ή ισορροπημένα ή 
«λίγο απ’ όλα», αλλά το 80% των προϊόντων στα σουπερ-
μάρκετ περιέχει πρόσθετη ζάχαρη. Και σε αυτό έπαιξε 
σημαντικό ρόλο η εκστρατεία ενάντια στη χοληστερόλη 
και τα λιπαρά. 
Η διατροφική κέτωση, η στροφή δηλαδή του μεταβο-
λικού διακόπτη στην καύση κετονών, είναι κυρίαρχος 
μεταβολικός μηχανισμός σε λαούς με διατροφή ψηλών 
λιπαρών, όπως οι Εσκιμώοι ή οι Μασάι, αλλά υπήρξε και 
έκτακτος μεταβολικός μηχανισμός σε περιόδους μη δια-
θεσιμότητας υδατανθράκων στη φύση, όπως τον χειμώ-
να ή σε περιόδους μετανάστευσης, ξηρασίας κ.λπ.

Τι είναι αυτό που σας ώθησε στη συγγραφή του βιβλί-
ου;
Κάθε γιατρός οφείλει να μελετάει τα επιστημονικά στοι-
χεία και να αμφισβητεί ξανά και ξανά όσα θεωρούσε δε-
δομένα. Η αφορμή για τη στροφή μου στη μελέτη γύρω 
από τη χοληστερόλη και την κετογονική διατροφή και δια-
λειμματική νηστεία ήταν η ίδια η κλινική μου εμπειρία, ξε-
κινώντας από τον στενό μου προσωπικό περίγυρο και τον 
εαυτό μου. Όταν με τη διατροφή χαμηλών υδατανθράκων 
βλέπεις, ανεξάρτητα από τα επίπεδα ολικής χοληστερό-
λης, να βελτιώνονται όλοι οι αξιόπιστοι δείκτες υγείας και 
να αναστρέφονται σοβαρές χρόνιες παθήσεις, αναγκάζε-
σαι να ξανασκύψεις στα δεδομένα και να αμφισβητήσεις 
τη Θεωρία Λιπιδίων-Καρδιάς, την οποία η συντριπτική 
πλειοψηφία των γιατρών θεωρεί δεδομένη.

Τι μπορείτε να μας πείτε για τους δύο επόμενους τό-
μους;
Ο δεύτερος τόμος καταπιάνεται με τους υδατάνθρακες 
και το πώς συνδέεται η ψηλή κατανάλωσή τους με μεγά-
λες σύγχρονες χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις, όπως η 
παχυσαρκία, η αρτηριακή υπέρταση, ο διαβήτης, ο καρ-
κίνος, το Αλτσχάιμερ. Ο τρίτος τόμος είναι μια ενδελεχής 
παρουσίαση της κετογονικής διατροφής και διαλειμμα-
τικής νηστείας τόσο στο θεωρητικό επίπεδο όσο και στο 
πρακτικό, της καθημερινής διατροφής.

Από πού μπορούμε να προμηθευτούμε το βιβλίο σας;
Το βιβλίο το εξέδωσα ο ίδιος και καταρχάς το διαθέτω 
μέσα από την ιστοσελίδα www.ketoactually.gr. Σύντομα 
θα διατίθεται και από μεγάλα βιβλιοπωλεία.

προβλήματα υγείας, όπως σε κάποια σπάνια κλινικά 
σύνδρομα.

Αν είναι τόσο σημαντική η χοληστερόλη, γιατί την «πο-
λεμάμε»;
Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε στα μέσα του 20ού αιώνα, με 
την προσπάθεια μιας ομάδας επιστημόνων να αποδεί-
ξουν πως η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κεκο-
ρεσμένα λιπαρά ή χοληστερόλη προκαλεί αύξηση της 
χοληστερόλης στο αίμα και κατά συνέπεια αύξηση του 
κινδύνου για καρδιαγγειακά. Η προσπάθεια αυτή, όπως 
αναλύω στο βιβλίο, ήταν εντελώς αντιεπιστημονική. 
Παρά τα ξεκάθαρα αντίθετα αποτελέσματα των ερευνών, 
κατάφεραν να επιβάλουν τη Θεωρία Λιπιδίων-Καρδιάς, 
που μετατράπηκε τελικά σε πολιτική της αμερικανικής 
κυβέρνησης με τις Διατροφικές Οδηγίες και τη Διατροφι-
κή Πυραμίδα το 1977. Στην ουσία, δεν θα ήταν δυνατόν να 
επιβληθεί έναντι άλλων θεωριών που κυκλοφορούσαν 
την ίδια εποχή και που ενοχοποιούσαν τη ζάχαρη και τα 
σπορέλαια, εάν δεν υποστηρίζονταν παρασκηνιακά από 
τις βιομηχανίες ζάχαρης, σπορελαίων, αναψυκτικών και 
low-fat. Αργότερα, στα τέλη του 20ού αιώνα, προσχώρη-
σε στο μέτωπο αυτό και η φαρμακοβιομηχανία. Τα φάρ-
μακα ελάττωσης της χοληστερόλης υπήρξαν τα πιο κερ-
δοφόρα φάρμακα στην ιστορία της ιατρικής και αυτήν τη 
στιγμή χορηγούνται καθημερινά σε περισσότερους από 1 
δισεκατομμύριο ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη.

Τι είναι η κετογονική διατροφή και, αντίστοιχα, η δια-
λειμματική νηστεία; 
Τόσο η κετογονική διατροφή όσο και η διαλειμματική 
νηστεία στηρίζονται στην ενεργοποίηση ενός δεύτερου 
καυσίμου στον οργανισμό, των κετονών, που προέρχο-
νται από τη διάσπαση λίπους. Στην κετογονική διατροφή 
χρησιμοποιούνται ως υπόστρωμα τα λιπαρά που προέρ-
χονται από τη διατροφή, ενώ στη διαλειμματική νηστεία 
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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

Στο Μιλάνο  
με τα γκολ,  
στη Νάντη  
με την έδρα

Σερί Tips

* Μπράιτον - Άστον Βίλα (13/11, 16:00): Τρεις 
διαδοχικές νίκες μετρά η Μπράιτον σε όλες τις διοργα-
νώσεις, σε όλες σημείωσε δύο τέρματα τουλάχιστον. Η 
Άστον Βίλα από την πλευρά της δεν έχει πανηγυρίσει 
διπλό φέτος στην Πρέμιερ Λιγκ, σε επτά ματς μετρά δύο 
ισοπαλίες και πέντε ήττες. Στο 1.90 προσφέρεται ο άσος 
στην αναμέτρηση της Κυριακής, στο 4.20 το διπλό και στο 
3.70 η ισοπαλία.

* Φράιμπουργκ - Ουνιόν Βερολίνου (13/11, 18:30): 
Αήττητη η Φράιμπουργκ στα πέντε πιο πρόσφατα 
εντός έδρας παιχνίδια της σε επίπεδο Μπουντεσλίγκα, 
κέρδισε στα τέσσερα από αυτά, ενώ δέχτηκε μόλις 
ένα τέρμα. Η Ουνιόν Βερολίνου, από την πλευρά της, 
ηττήθηκε στις 3/4 πιο πρόσφατες «εξόδους» της στο 
ίδιο πρωτάθλημα. Φαβορί στον μεταξύ τους αγώνα οι 
γηπεδούχοι, στο 2.10 βρίσκουμε τον άσο, ενώ το διπλό 
προσφέρεται στο 3.70.

* Γιουβέντους - Λάτσιο (13/11, 21:45): Η Γιουβέ-
ντους είναι αήττητη στο γήπεδό της σε επίπεδο πρωτα-
θλήματος κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, μετρά 
πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες, στα τρία πιο πρόσφατα 
ματς που έδωσε εκεί δεν δέχτηκε καν γκολ. Η μεγάλη 
Κυρία είναι το φαβορί της αναμέτρησης με τη Λάτσιο, με 
τον άσο να προσφέρεται στο 1.95.

Goal Tips

* Παναθηναϊκός - Ατρόμητος (13/11, 16:00): Λιγό-
τερα από 2.5 τέρματα σημειώθηκαν στα 5/6 τελευταία 
παιχνίδια του Παναθηναϊκού σε επίπεδο Σούπερ Λιγκ, το 
ίδιο συνέβη και στα 6/8 πιο πρόσφατα ματς του Ατρομή-
του στην ίδια διοργάνωση. Στη μεταξύ τους αναμέτρηση 
το Under 2.5 προσφέρεται στο 1.80, ενώ το Over 2.5 στο 
2.05.

* Φούλαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (13/11, 18:30): 
Σε ματς με πολλά τέρματα εμπλέκεται η Φούλαμ, το 
Over 2.5 γκολ επιβεβαιώθηκε στα 4/5 πιο πρόσφατα 
που έχει δώσει στην Πρέμιερ Λιγκ. Την ίδια στιγμή, 
όμως, στον ίδιο αριθμό αγώνων η Γιουνάιτεντ μετρά 
τέσσερα Under 2.5. Σχετικά ισορροπημένες οι αποδό-
σεις στην αγορά των γκολ, στο 1.65 βρίσκουμε το Over 
και στο 2.25 το Under.

* Μίλαν - Φιορεντίνα (13/11, 19:00): Σε εξαιρετική 
κατάσταση η Φιορεντίνα, στα πέντε πιο πρόσφατα 
ματς της σε όλες τις διοργανώσεις έχει πανηγυρίσει 
ισάριθμες νίκες, σε όλες επαληθεύτηκε το Over 2.5 
γκολ. Η Μίλαν μετρά 4/5 εντός έδρας Over 2.5 γκολ σε 
επίπεδο πρωταθλήματος. Το ενδεχόμενο να σημειω-
θούν περισσότερα από 2.5 τέρματα στον μεταξύ τους 
αγώνα προσφέρεται σε απόδοση 1.80, ενώ το Under το 
βρίσκουμε στο 1.95.

Head 2 Head

* Αταλάντα - Ίντερ (13/11, 13:30): Η Ίντερ δεν 
έχει χάσει στα επτά πιο πρόσφατα παιχνίδια της με 
αντίπαλο την Αταλάντα, ανεξαρτήτως έδρας. Κέρδισε, 
βέβαια, μόλις δύο φορές, με τις πέντε υπόλοιπες 
αναμετρήσεις να ολοκληρώνονται ισόπαλες. Για τον 
αγώνα της Κυριακής, οι γηπεδούχοι προσφέρονται 
στο 2.90, η ισοπαλία στο 2.60 και οι φιλοξενούμενοι σε 
απόδοση 2.30.

* Ολυμπιακός - ΑΕΚ (13/11, 19:30): Ο Ολυμπι-
ακός είναι αήττητος στα 15 τελευταία παιχνίδια 
που έδωσε απέναντι στην ΑΕΚ, ανεξαρτήτως 
έδρας, με 11 νίκες και 4 ισοπαλίες. Στις 8 Φε-
βρουαρίου του 2018, στο πλαίσιο του Κυπέλλου, 
σημειώθηκε η πιο πρόσφατη νίκη της Ένωσης 
απέναντι στους Ερυθρόλευκους. Φαβορί στον 
αγώνα της Κυριακής ο Ολυμπιακός, με τον άσο να 
προσφέρεται στο 2.35.

* Μονακό - Μαρσέιγ (13/11, 21:45): Απόλυτη 
η ισορροπία στα έξι τελευταία μεταξύ τους ματς σε 
Πρωτάθλημα και Κύπελλο και στις δύο έδρες, με τη 
Μονακό να έχει τρεις νίκες και τη Μαρσέιγ άλλες 
τόσες. Για τον αγώνα της Κυριακής, το να κερδίσουν 
οι Μονεγάσκοι δίνεται σε απόδοση 2.25, το να το 
κάνουν οι Μασσαλοί 3.05, ενώ η ισοπαλία παίζεται 
στο 3.55.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

16:00   Ναντ - Αζαξιό   1   2.07
16:30   Μάιντς - Άιντραχτ Φρανκφούρτης   Άιντραχτ Over 1.5 γκολ   2.26
19:00   Μπεσίκτας - Αντάλιασπορ -  Over 3 γκολ   2.22
19:00   Μίλαν - Φιορεντίνα   Goal/Goal   1.86
19:30   Άντερλεχτ - Γκενκ   2 DNB   1.85
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Τ
ελευταίο Σαββα-
τοκύριακο πριν 
διακοπούν τα 
πρωταθλήματα 
και μπούμε και 
επίσημα στην τε-
λική ευθεία για 

το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, 
το οποίο ξεκινά στις 20 Νοεμβρίου. 
Πέντε τα σημεία που έχουμε ξεχωρί-
σει από το πρόγραμμα της Κυριακής, 
πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
Πρώτη «στάση» στην Ιταλία και την α-
ναμέτρηση Μίλαν - Φιορεντίνα. «Κόλ-
λησαν» στο μηδέν μεσοβδόμαδα οι 
Ροσονέρι, δεν κατάφεραν να κάμ-
ψουν την αντίσταση της Κρεμονέζε, 
την οποία αντιμετώπισαν εκτός έδρας 
και περιορίστηκαν στον βαθμό της ι-
σοπαλίας (0-0). Επιτακτική ανάγκη η 
επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, 
καθώς έχουν μείνει στο -8 από την 
πρωτοπόρο Νάπολι. Το έργο τους, βέ-
βαια, απέναντι στην Φιορεντίνα μόνο 
εύκολο δεν αναμένεται. Οι Βιόλα τρέ-
χουν ένα νικηφόρο σερί πέντε αγώνων 
σε Ιταλία και Ευρώπη, ενώ στα οκτώ 
πιο πρόσφατα ματς τους έχουν ηττηθεί 
μόλις μία φορά. Έχουν την ποιότητα 

Over 1.5 γκολ σε απόδοση 2.26.
Από το πρωτάθλημα της Γαλλίας και 
την αναμέτρηση Ναντ - Αζαξιό προ-
κύπτει η τρίτη πρόταση! Η Ναντ μετά 
από το διπλό επί του Ολυμπιακού για 
το Γιουρόπα Λιγκ, με το οποίο «κλεί-
δωσε» την πρόκριση στην επόμενη 
φάση της διοργάνωσης, αντιμετώ-
πισε εκτός έδρας τη Ρεμς για το πρω-
τάθλημα και ηττήθηκε με 1-0. Η Αζα-
ξιό υποδέχθηκε το Στρασβούργο την 
προηγούμενη αγωνιστική, κέρδισε με 
4-2 και πλησίασε στον πόντο τη σημε-
ρινή αντίπαλό της. Οι δύο ομάδες βρί-

να πετύχουν ένα τουλάχιστον τέρμα 
στο Σαν Σίρο, τη στιγμή που θα απο-
τελέσει έκπληξη αν η Μίλαν δεν βρει 
δίχτυα μπροστά στο κοινό της. Στο 1.83 
προσφέρεται το Goal/Goal και θα μπει 
στις επιλογές μας.

Θα βρει χώρους η Άιντραχτ
Μεταφερόμαστε στη Γερμανία και τον 
αγώνα Μάιντς - Άιντραχτ Φρανκφούρ-
της. Δεν είναι σε καθόλου καλή κατά-
σταση το τελευταίο διάστημα οι γηπε-
δούχοι, προέρχονται από τρεις διαδο-
χικές ήττες στις οποίες δέχθηκαν δέκα 
τέρματα συνολικά. Εκ διαμέτρου δια-
φορετικό το κλίμα στην ομάδα από την 
Φρανκφούρτη. Κέρδισε και τα τρία τε-
λευταία παιχνίδια της σε Μπουντε-
σλίγκα και Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ στα 
εννέα πιο πρόσφατα πανηγύρισε οκτώ 
νίκες και έχασε μόνο από την Ντόρ-
τμουντ! Σύνολο που διαθέτει ποιότητα 
και ταλέντο αυτό της Άιντραχτ, απένα-
ντι στην ασταθή άμυνα της Μάιντς έχει 
τη δυνατότητα να δημιουργήσει πολ-
λές ευκαιρίες και το ενδεχόμενο να 
σημειώσουν οι φιλοξενούμενοι δύο 
τέρματα τουλάχιστον δείχνει μία εξαι-
ρετική επιλογή. Πάμε με το Άιντραχτ 

σκονται χαμηλά στη βαθμολογία, ω-
στόσο τα Καναρίνια αδικούνται αρκετά 
από τη συγκομιδή τους, διαθέτουν 
καλό σύνολο και «πλήρωσαν», ως ένα 
σημείο, και την παρουσία τους στην 
Ευρώπη. Σήμερα, υποδέχονται μία 
ομάδα που είναι στα μετρά τους και θέ-
λουν να πάνε στη διακοπή με ένα θε-
τικό αποτέλεσμα. Είναι μέσα στις δυ-
νατότητές τους η νίκη, θα επιλέξουμε 
τον άσο σε απόδοση 2.07.

Προβάδισμα η Γκενκ
Πάμε και στο Βέλγιο, εκεί όπου δι-
εξάγεται ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον 
παιχνίδι, με την Άντερλεχτ να υποδέ-
χεται την Γκενκ. Πολύ πίσω στη βαθ-
μολογία έχουν μείνει οι γηπεδούχοι, 
με 20 μόλις βαθμούς μετά από 15 α-
γώνες είναι στο δεύτερο μισό της κα-
τάταξης. Η Γκενκ είναι στην κορυφή 
με διαφορά ασφαλείας από τις ομάδες 
που την ακολουθούν και θεωρούμε 
ότι αδικείται από τις αποδόσεις! Σε 
σημείο που το διπλό με την κάλυψη 
του Draw No Bet να προσφέρεται στο 
1.85. Θα το βάλουμε και αυτό στις επι-
λογές μας!
Φινάλε στην Τουρκία, με τον αγώνα 
Μπεσίκτας - Αντάλιασπορ. Η χαρά του 
ποδοσφαίρου είναι οι δύο ομάδες, βρί-
σκουν δίχτυα κατά βούληση, ενώ αμυ-
ντικά δεν είναι τόσο σταθερές. Με άλλα 
λόγια, περιμένουμε σκορ και θέαμα 
στην Πόλη, θα αποτελέσει έκπληξη αν 
μείνει χαμηλά η παραγωγικότητα, πάμε 
με το Over 3 γκολ, ενδεχόμενο το οποίο 
προσφέρεται σε απόδοση 2.22.
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 
καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύ-
ριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ημέ-
ρες, όταν υπάρχει έντονη στοιχημα-
τική δράση. Καλή τύχη σε ό,τι και αν 
επιλέξετε! 
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ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΑΡΒΑΝΊΤΑΚΗ - ΕΛΕ-
ΩΝΌΡΑ ΖΌΥΓΑΝΕΛΗ ΣΤΌ VOX
Δυο γενιές συναντιούνται επί σκηνής, 
δυο γυναίκες που έχουν χαρακτηρίσει με 
τη φωνή τους το ελληνικό τραγούδι που 
αγαπάμε να τραγουδάμε, δύο μοναδικές 
ερμηνεύτριες μαζί σε ένα πρόγραμμα στο 
VOX.

O Γ. ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΊ 
ΛΌΐΖΌ 
Ο Γιώργος Νταλάρας, δεμένος άρρηκτα 
με τον Μάνο Λοΐζο και το έργο του, την 
Παρασκευή 18 Νοεμβρίου θ’ ανέβει στη 
σκηνή του «Christmas Theater» για να 
ερμηνεύσει τραγούδια του που στάθηκαν 
καύσιμο στους αγώνες μας, βάλσαμο στη 
λύπη μας, ρέκβιεμ των ερώτων μας και 
των αποχωρισμών μας.

«ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ» ΤΌΥ 
ΤΣΑΡΛΊ ΤΣΑΠΛΊΝ – ΕΝΑ ΔΊΑΦΌ-
ΡΕΤΊΚΌ ΜΊΌΥΖΊΚΑΛ
Στη Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» του 
Θεάτρου «Rex» φιλοξενείται φέτος 
ένα διαφορετικό μιούζικαλ για όλη την 
οικογένεια, ένα μεγάλο μουσικό θέαμα, 
μια παράσταση βασισμένη στην αξεπέρα-
στη αριστουργηματική ταινία του Τσάρλι 
Τσάπλιν «Τα φώτα της πόλης» (1931). Ένα 
έργο καθρέφτης της τραχιάς μεσοπολεμι-
κής εποχής, που αποθεώνει το χιούμορ, 
τη γενναιοδωρία, την πίστη στην καλοσύ-
νη, στο όνειρο, στον έρωτα. 
Διασκευή: Αμάλια Μπένετ, Νικίτα Μιλι-
βόγιεβιτς, Θοδωρής Οικονόμου.
Σκηνοθεσία - χορογραφία: Αμάλια Μπέ-
νετ.

«ΖΟΡΜΠΆΣ»  
ΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ ΓΊΆΝΝΗ ΚΆΚΛΕΆ

Το εμβληματικό έργο 
του Νίκου Καζα-
ντζάκη «Βίος και 

Πολιτεία του Αλέξη Ζορ-
μπά», σε θεατρική διασκευή 
του Γιάννη Κακλέα και του 
Γεράσιμου Ευαγγελάτου 
και σκηνοθεσία Γιάννη 
Κακλέα, παρουσιάζεται στο 
«Θέατρον» του Κέντρου 
Πολιτισμού «Ελληνικός 
Κόσμος». Τον μυθικό 
Ζορμπά ενσαρκώνει ο 
Γιάννης Στάνκογλου. Μαζί 
του η Όλια Λαζαρίδου στον 
ρόλο της Μαντάμ Ορτάνς, 

ο Αιμιλιανός Σταματάκης 
στον ρόλο του συγγραφέα, 
ο Ιβάν Σβιτάιλο στον ρόλο 
του Μαυραντώνη, η Ηλιάνα 
Μαυρομάτη στον ρόλο της 
χήρας και ένας πολυπλη-
θής θίασος ταλαντούχων 
ηθοποιών και χορευτών. Ο 
Γιάννης Κακλέας στήνει επί 
σκηνής ένα εντυπωσιακό 
υπερθέαμα με κορυφαίους 
στο είδος τους καλλιτεχνι-
κούς συντελεστές, στη μεγα-
λύτερη θεατρική παραγωγή 
που έχει γίνει ποτέ για τον 
μυθικό Ζορμπά.



Η 
ερωτική ποίηση του Τσαρλς 
Μπουκόφσκι γίνεται η α-
φορμή για να γραφτεί το 
«Οινόπνευμα», το πρωτό-
τυπο θεατρικό έργο του  Α-
λέξανδρου Σωτηρίου  που 

παρουσιάζεται από τις 25  Νοεμβρίου στο 
Φουαγιέ του ιστορικού θεάτρου «Τζένη Κα-
ρέζη».   Ένα  σύγχρονο ελληνικό έργο που 
διαδραματίζεται σε ένα μπαρ, αυτούς τους 
νυχτερινούς ναούς των ευσεβών καταρα-
μένων, με την κάπνα, το ημίφως και το αλ-
κοόλ να αποτελούν τα ιερά συστατικά του. 
Παρά τα σκοτάδια των ηρώων του, το «Οι-
νόπνευμα» είναι ουσιαστικά μια μαύρη κω-
μωδία που μυρίζει αλκοόλ και μπαρούτι, με 
έντονους διαλόγους, που μετατρέπουν τον 
χώρο του Φουαγιέ σε ένα θέατρο ερωτικών 
αδιεξόδων. Η Αντριάνα Ανδρέοβιτς μιλάει 
για τον ρόλο της στην παράσταση και εξηγεί 
γιατί στην εποχή του #metoo αισθάνεται λι-
γότερο ευάλωτη. 

Φέτος συμμετέχετε στην παράσταση «Οι-
νόπνευμα», ένα νέο έργο του Αλέξανδρου 
Σωτηρίου, εμπνευσμένο από την ερωτι-
κή ποίηση του Μπουκόφσκι. Πόσο οικείος 
σάς είναι ο κόσμος του Μπουκόφσκι; 
Δεν θα έλεγα οτι μου είναι οικείος ο κόσμος 
του Μπουκόφσκι, αφενός διότι ποτέ δεν 
βρέθηκα αντιμέτωπη με τη βαθιά φτώχεια 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφετέρου ε-
πειδή στη ζωή μου μέχρι τώρα είχα κυρίως 

υγιείς σχέσεις με την οικογένειά μου, τους 
φίλους μου και τους έρωτές μου. 
Αλλά –ένα μεγάλο αλλά εδω– η ουσία των 
γραπτών του, όχι μόνο των ποιημάτων του, 
ταυτίζεται με προβληματισμούς μου για τον 
κόσμο που ζούμε και για τον τρόπο που βι-
ώνουμε την ανθρώπινη επαφή. 
Ενδεικτικά, λέει ο Μπουκόφσκι: «Αν κα-
ταφέρεις να ξεγελάσεις κάποιον, δεν ση-
μαίνει ότι είναι χαζός. Απλά σημαίνει ότι 
δεν είσαι άξιος της εμπιστοσύνης του», 
και για μένα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί 
σιχαίνομαι το ψέμα, τους ανθρώπους 
που προσπαθούν να χειραγωγήσουν και 
τις μάσκες στη ζωή. Κι εκεί με καλύπτει 

ο Μπουκόφσκι, με την εμμονή του για 
ευθύτητα και ειλικρίνεια, π.χ. λέει: «Το 
πρόβλημα με μια μάσκα είναι ότι ποτέ δεν 
αλλάζει».
 
Ποιος είναι ο ρόλος που υποδύεστε; 
Ο ρόλος μου είναι αυτός της γυναίκας που 
λέει «στοπ» σε έναν κόσμο αντρικό. Κυρι-
ολεκτικά και μεταφορικά, είμαι η γυναίκα 
που έρχομαι από το παρελθόν του άντρα, 
για να διαλύσω τη σημερινή ζωή του, μια 
ζωή που χωράει πια μόνο ένα κορίτσι και 
την αφόρητη μοναξιά του. Αλλά φοβάται να 
αντιμετωπίσει μια γυναίκα που αγάπησε και 
τον αγάπησε και αυτή. Πολλές φορές δεν α-
ντέχουμε την αγάπη, είναι εκτός των συνη-
θισμένων, μοιάζει εκτός της κοινωνίας μας 
μια αληθινή ανιδιοτελής αγάπη.
 
Πότε είμαστε πιο αληθινοί; Την ημέρα ή τη 
νύχτα; 
Όποτε κι αν είμαστε αληθινοί, είμαστε υ-
πέροχοι. Εμένα μου αρέσει τόσο πολύ ο 
ήλιος, που τα πρωινά μου ταιριάζουν. Η 
νύχτα έχει πάντα δυο πρόσωπα, το σκοτάδι 
που μου γεννάει φόβο και τα ραντεβού με 
φίλους ή ο χρόνος για χαλάρωση στο σπίτι 
που με γεμίζει θαλπωρή. Οπότε η αλήθεια 
ειναι σχετική, όπως σε όλα τα ζητήματα, το 
στοίχημα είναι να είμαστε ειλικρινείς, όσο 
μπορούμε και αντέχουμε μπας και πε-
τύχουμε αληθινές σχέσεις με τον εαυτό μας 
και τους γύρω μας.
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Αντριάνα Ανδρέοβιτς:  

«Πολλές 
φορές δεν 
αντέχουμε 
την αγάπη»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

«Η αλήθεια είναι σχετική, όπως 
σε όλα τα ζητήματα, το στοίχημα 
είναι να είμαστε ειλικρινείς όσο 
μπορούμε και να αντέχουμε 
μπας και πετύχουμε αληθινές 
σχέσεις με τον εαυτό μας και 
τους γύρω μας»



 Φέτος η τηλεόραση συναγωνίζεται το 
θέατρο σε παραγωγές και προσφορά τη-
λεοπτικών σειρών. Θεωρείτε ότι είναι υ-
περβολικά πολλές; 
Είναι ευτυχία που μετά την καραντίνα και 
την κρίση, την κρίση της καραντίνας και 
την κρίση της κρίσης, έχουμε επιτέλους 
δουλειά! Δεν ξέρω τι θα πει πολλές σειρές, 
ας πούμε στις πλατφόρμες έχει άπειρες, 
ποτέ δεν μας προβλημάτισε. Το ζήτημα 
είναι για μένα να είναι προσεγμένες και με 
νόημα, το μόνο που με ενοχλεί ως θεατή 
αλλά και ως καλλιτέχνιδα είναι η προχει-
ρότητα.
 
Ο Μπουκόφσκι έπινε σαν να μην υπάρχει 
αύριο. Ποιες είναι οι προσωπικές σας 
συνήθεις καταχρήσεις; Τι σας βοηθά να 
ξεπερνάτε τις δυσκολίες σας; 
Δυστυχώς καπνίζω, ενω τρέφομαι σωστά 
και προσπαθώ να αθλούμαι. Αλλά τις δυ-
σκολίες μου τις ξεπερνάω με τους φίλους 
μου. Χρειάζομαι τους ανθρώπους που 
έχω επιλέξει, να με συμβουλεύσουν, να 
με ακούσουν και να βρούμε μαζί λύση στα 
προβλήματά μας.
 
Ως γυναίκα νιώθετε λιγότερο ευάλωτη, 
τώρα που ξεκίνησε το #metoo στο θέα-
τρο;
Ναι, ναι και ξανά ναι. Το #metoo λειτουρ-
γεί πια ως ένα αόρατο πέπλο προστασίας. 
Δεν είναι οχυρό, δεν τελείωσαν η εκμε-
τάλλευση, η προσβολή και η πατριαρχία. 
Αλλά νιώθω πλέον πιο δυνατή να υπερα-
σπιστώ τον εαυτό μου, να βάλω τα όριά 
μου, να αμφισβητήσω απόψεις παλιές που 
δεν μου ταιριάζουν, γιατί ξέρω πως εκεί 
έξω υπάρχουν πολλές γυναίκες, ΛΟΑΤΚΙ 
άτομα αλλά και άντρες που πιστεύουν ότι 
πρέπει και μπορεί να αλλάξει η ζωή μας 
προς το καλύτερο.
 
Αν σήμερα σας γινόταν μια πρόταση για 
παράσταση, σε ποιο έργο θα θέλατε να 
είναι; 
Σε ένα έργο νέο, καινούργιο, επίκαιρο. 
Ένα έργο που μας αφηγείται πράγματα 
που ζούμε σήμερα, από συγγραφέα που 
έχει ζήσει ό,τι κι εγώ. Όλα τα έργα που θε-
ωρούμε καλά και σπουδαία μιλάνε για τις 
διαχρονικές ανάγκες του ανθρώπου, αλλά 
έχω ανάγκη μία γλώσσα κοντά στη δική 
μου, συνθήκες όπως αυτές που βιώνω 
με τους φίλους μου και τις φίλες μου, έχω 
ανάγκη από νέα έργα να διαβάσω και να 
μιλήσω. Όπως και όλος ο χώρος μου, πι-
στεύω. 
Και κάπου λεει ο Μπουκόφσκι: «Βασι-
κά αυτοί είναι οι λόγοι που ξεκίνησα να 
γράφω: Για να σώσω το τομάρι μου, για να 
σώσω το τομάρι μου από την τρελή αυτή 
κοινωνία, από τους δρόμους, από τον ίδιο 
μου τον εαυτό». 
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Η Λέσλι, μια Τεξανή μητέρα που παλεύει 
να προσφέρει στον γιο της τα απαραί-

τητα, κερδίζει το λαχείο και μια ευκαιρία για 
καλή ζωή κάνει τη εμφάνισή της. Ωστόσο, λίγα 
χρόνια αργότερα, τα χρήματα έχουν τελειώσει 
και η Λέσλι έχει ξεμείνει να παλεύει με τον 

εθισμό της στο ποτό στην προσπάθειά της να 
αποφύγει τον πόνο που άφησε πίσω της. Με 
τη γοητεία της να εξαντλείται και δίχως να έχει 
πού να πάει, η Λέσλι έρχεται αντιμέτωπη με τις 
συνέπειες των πράξεών της, αναζητώντας μια 
δεύτερη ευκαιρία για εκείνη και τον γιο της.

Μετά τον θάνατο του Βασιλιά T’Challa, 
η βασίλισσα Ramonda, η πριγκίπισσα 

Shuri, ο M’Baku (Winston Duke), η Okoye και 
οι ελίτ πολεμίστριες Dora Milaje αγωνίζονται 
για να προστατεύσουν το έθνος τους από τις 
παγκόσμιες δυνάμεις. Όταν ο Namor, ο βασι-
λιάς ενός κρυμμένου υποθαλάσσιου έθνους, 
τους προειδοποιεί ότι πλησιάζει μία παγκόσμια 
απειλή που σκοπεύει να αντικρούσει με δυ-
σάρεστες μεθόδους, οι κάτοικοι της Wakanda 
ενώνουν τις δυνάμεις τους με την ατρόμητη 
πολεμίστρια Nakia και τον Everett Ross, ώστε 

να χαράξουν ένα νέο μονοπάτι για το βασίλειο 
της Wakanda. Τέσσερα χρόνια μετά την εξαι-
ρετικά επιτυχημένη πρώτη ταινία, έχει έρθει η 
ώρα να επιστρέψουμε στον επικό και συναρπα-
στικό κόσμο της Wakanda. Ο Ράιαν Κούγκλερ 
αναλαμβάνει και πάλι τη σκηνοθεσία –αυτή τη 
φορά, δυστυχώς, χωρίς τον απόλυτο πρωταγω-
νιστή Τσάντγουικ Μπόσμαν– και υπόσχεται να 
εδραιώσει ακόμα περισσότερο το σύμπαν της 
Wakanda, παρουσιάζοντάς μας πρωτόγνωρες 
περιοχές, αλλά και ένα νέο υποβρύχιο βασίλειο 
στα πρότυπα της Ατλαντίδας.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ: Ράιαν Κούγκλερ ΗΘΟΠΟΊΟΊ: Άντζελα Μπάσετ, Λετίσια Ράιτ, Ουίνστον Ντιούκ, Ντανάι 
Γκουρίρα, Φλόρενς Κασούμπα, Λουπίτα Νιόνγκο, Μάρτιν Φρίμαν, Τένοτς Ουέρτα, Ντομινίκ Θορν, 
Μικέιλα Κόελ, Μίτζι Μέιμπελ Καδένα, Άλεξ Λιβινάλι

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ: Εμανουέλε Κριαλέζε 
ΣΕΝΑΡΊΟ: Εμανουέλε Κριαλέζε, Φραντσέσκα 
Μανιέρι, Βιτόριο Μορόνι
ΗΘΟΠΟΊΟΊ: Πενέλοπε Κρουζ, Λουάνα Τζου-
λιάνι, Βιντσέντζο Αμάτο, Πατρίτσιο Φραντιόνι, 
Μαρία Κιάρα Γκορέτι

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ: Μάικλ Μόρις  ΣΕΝΑΡΊΟ: Ράιαν Μπινάκο
ΗΘΟΠΟΊΟΊ: Άντρια Ράιζμποροου, Άντρε Ρόγιο, Όουεν Τιγκ, Στίβεν Ρουτ, Τζέιμς Λάνρι Χέμπερτ, Μαρκ 
Μάρον, Άλισον Τζάνεϊ

«ΑΠΈΡΑΝΤΗ 
ΑΓΑΠΗ» 
(«L’IMMENSITÀ»)

Ρώμη, δεκαετία του 1970: Η Κλάρα 
(Πενέλοπε Κρουζ) και ο Φελίτσε 

(Βιντσέντζο Αμάτο) έχουν μόλις μετα-
κομίσει σε ένα καινούργιο διαμέρισμα. 
Ο γάμος τους έχει φτάσει σε ένα σημείο 
χωρίς επιστροφή: Δεν είναι πια ερωτευ-
μένοι, αλλά δεν μπορούν να εγκαταλεί-
ψουν τον γάμο. Τα παιδιά τους είναι το 
μόνο που τους κρατάει μαζί. Η Αντριάνα 
(Λουάνα Τζουλιάνι), η μεγαλύτερη 
κόρη, έγινε μόλις 12 χρονών. Οι εναλλα-
γές διάθεσης της Κλάρα και η ολοένα και 
μεγαλύτερη ένταση ανάμεσα στους γο-
νείς της διαδραματίζονται μπροστά στα 
μάτια της. Η Αντριάνα νιώθει δυσφορία 
με το όνομα και την ταυτότητά της και η 
επίμονη προσπάθειά της να πείσει τους 
πάντες ότι είναι αγόρι κλυδωνίζει την 
ήδη εύθραυστη ισορροπία της οικογέ-
νειας. Όσο τα παιδιά αναζητούν καθο-
δήγηση από το περιβάλλον τους, είτε 
μία φωνή από ψηλά είτε ένα τραγούδι 
στην τηλεόραση, όλα αλλάζουν, μέσα και 
έξω. Αντλώντας από την προσωπική του 
εμπειρία –ο Κριαλέζε γεννήθηκε κορί-
τσι– ο δημιουργός αφηγείται τη γλυκό-
πικρη ιστορία μιας 12χρονης που βιώνει 
δυσφορία φύλου μέσα σε ένα ήδη κλο-
νισμένο οικογενειακό περιβάλλον. Η 
Πενέλοπε Κρουζ μεσουρανεί ως μητέρα 
με πηγαία τρυφερότητα, καταπιεσμένα 
συναισθήματα και τάσεις απόδρασης. 
Η ατμόσφαιρα της ταινίας ισορροπεί 
ανάμεσα στο πραγματικό και το ονειρι-
κό, το αστείο και το δραματικό, η Ρώμη 
κλέβει την παράσταση χάρη στην τέλεια 
αναπαράσταση της εποχής και τα τρα-
γούδια της Ραφαέλα Καρά και της Πάτι 
Μπράβο συμπληρώνουν μοναδικά την 
αφήγηση.

«ΌΣΑ ΦΈΡΝΈΙ  
Η ΖΩΗ»

(«TO LESLIE»)

«BLACK 
PANTHER: 
WAKANDA 
FOREVER»
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Παρακολουθήσαμε μια παράσταση 
φόρο τιμής στον Κυριάκο Κατζου-
ράκη, σκηνοθέτη και σύζυγο της 
Κάτιας Γέρου, μια υλοποίηση που 

όφειλε να πραγματοποιηθεί, με κείμενο και 
ερμηνεία από την ίδια και με διάθεση διάχυ-
της συγκίνησης

ΚΡΙΤΙΚΗ
«Stand Up Tragedy». Μια άμεση θεατρικά 
επικοινωνία, όπου ο ερμηνευτής έρχεται σε 
διαλογική επαφή με το κοινό, προκειμένου 
να το κινητοποιήσει συγκινησιακά. Στη συ-
γκεκριμένη παράσταση, η συγγραφέας των 
κειμένων και ερμηνεύτρια Κάτια Γέρου, αγ-
γίζοντας με λεπτότητα το φάσμα της καθημε-
ρινότητας, εμπνέεται και καταγράφει σκηνές 
που συνθέτουν τον προβληματισμό της, την 
ευαισθησία της και τις δομές των ανησυχιών 
της απέναντι στην κοινωνία του θεάματος, την 
ταχύρρυθμα μεταβαλλόμενη πραγματικότητα 
και όσα αυτή συνεπάγεται, τη φιλανθρωπία 
και τα πραγματικά πρόσωπά της, το ψυχικό 
ανάπτυγμα που ανακύπτει από τις πιέσεις 
στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, καθώς 
και όλα εκείνα που εξυψώνουν την ουσία 
της ύπαρξης και αποκαλύπτουν το νόημα της 
ζωής.
Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του συντρόφου 
της στη ζωή και σκηνοθέτη του έργου της 
Κυριάκου Κατζουράκη, το ατελές εγχείρημα 
τούτης της παράστασης παίρνει σάρκα και 
οστά από τη σπουδαία ερμηνεύτρια και πα-
ραδίδεται στο κοινό. Έμπλεη συγκίνησης η 

Κάτια, αποτίνει φόρο τιμής στον σκηνοθέτη και 
σύζυγό της, μεταφράζοντας και οδηγώντας με 
τον δικό της μαγικό τρόπο κάθε πεσιμιστικό ποί-
ημα σε έναν ύμνο για τη ζωή.
Δημιουργώντας επί της ουσίας μονολόγους, 
μοιάζει, με λόγια απλά και όχι ένα σύνθετο και 
πολυεπίπεδο κείμενο, σαν να θέλει μέσα από 
τα δικά της μάτια, πίσω από τις δικές της λέξεις 
και εμπειρίες, να φέρει σταδιακά στο προσκή-
νιο όλα εκείνα τα πρόσωπα, τους μαριονετίστες 
που επηρεάζουν, κατευθύνουν, χειραγωγούν, 
εκπροσωπούν και εκφράζουν την αστικοποιη-
μένη ζωή μας. Μια ερμηνεύτρια μεγάλων επι-
δόσεων, ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Θε-
άτρου Τέχνης, που πέτυχε, για μια ακόμη φορά, 
να ενσαρκώσει με απλότητα, φυσικότητα και 
μεγάλη ευκολία τους ρόλους και τα πρόσωπα 
που χρησιμοποίησε-επινόησε. Από ρακένδυτο 
πένητα σε αδιάφορη και ενταγμένη στο σύστημα 
femme fatale, χρειάστηκαν μόνο λίγα δευτερό-
λεπτα. Ή ως μια γυναίκα που πετάει τον χρόνο 
της συζητώντας αδιάφορα και ανούσια ζητήμα-
τα και οδηγεί τον θεατή στην αγανάκτηση. Τον 
οδηγεί να φωνάξει: «Φτάνει! Ως εδώ».
Απλές μεταφράσεις της καθημερινότητας που 
καταδεικνύουν το ουσιώδες μα και το ανούσιο, 

μονόλογοι γεμάτοι σκεπτικισμό και ελαφράδα, 
από μια φωνή διεισδυτική που σε χαϊδεύει, σε 
τυλίγει και σε βυθίζει στην ψυχοσύνθεση της 
εκάστοτε εκδηλούμενης προσωπικότητας. Ερ-
μηνεύτρια εύθραυστη μα ταυτόχρονα γεμάτη 
δυναμισμό, ικανή να υποστηρίξει τον κάθε της 
ρόλο, εργαλείο πολλαπλών χρήσεων, με άπειρη 
ικανότητα χρήσης των εκφραστικών της μέσων, 
της κινησιολογίας και φυσικά άριστη γνώστης 
της μεθόδου Stanislavski. Εκείνης της διαρκούς 
μετάβασης χωρίς πραγματική συναισθηματική 
ταύτιση. Την ερμηνεία, δηλαδή, μέσω ελέγχου 
της κατάστασης, ώστε ο ρόλος να αποδίδεται 
ορθά σε κάθε σκηνή. 
Μέσα σε περιβάλλον λιτό, με αντικείμενα σκόρ-
πια που αντιστοιχούν ερμηνευτικά σε κάποιο 
πρόσωπο και κάποια κατάσταση, μέσα στα έξυ-
πνα κοστούμια της Κατερίνας Σωτηρίου και τη 
συνοδευτική μουσική του Λεωνίδα Μαριδάκη, 
η Κάτια Γέρου, για μια ακόμη φορά και με χα-
ρακτηριστική πάντα ευκολία, μας ενέταξε στον 

Είδαμε την παράσταση  
«Stand Up Tragedy»,  
στο Θέατρο Σταθμός
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Κείμενα - Ερμηνεία: Κάτια Γέρου 
Σκηνοθεσία: Κυριάκος Κατζουράκης 
Μουσική: Λεωνίδας Μαριδάκης 
Σκηνικός χώρος: Νίκος Πολίτης 

Κοστούμια: Κατερίνα Σωτηρίου 
Κίνηση: Μυρτώ Γράψα 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Νίκος Νίκας (Κεί-
μενο «Μις χαμόγελο»: Ευγενία Μα-

ραγκού)
Φωτογραφία: Άννα Μαρία Μαυρογε-
ώργη, Φοίβος Σαμαρτζής 
Επικοινωνία: Κωνσταντίνος Πλατής

Συντελεστές

  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΚΚΏΝΗ



 

βιβλία που θα μας 
κάνουν σοφότερους6
Γεώργιος Διον. Πουκαμισάς, «Γεωπολιτικά 
διλήμματα της Ελλάδος στις αρχές του 20ού 
αιώνα», εκδόσεις Παπαζήσης

Ήταν ορθή η επιλογή της τότε ηγεσίας της 
χώρας να ρίξει το βάρος της προσπάθειας στη 
Μικρά Ασία αντί στη Θράκη; Η Συνθήκη των 
Σεβρών (Αύγουστος 1920) επεδίκασε κατά 
πλήρη κυριαρχία τη Θράκη στην Ελλάδα, ενώ 
ως προς τη Σμύρνη και την ενδοχώρα της, 
ζώνη εκτάσεως 15.000 τ. χλμ., ανέθεσε μόνο 
πενταετούς διάρκειας διοίκηση, με το πέρας 
της οποίας θα διεξαγόταν δημοψήφισμα για 
την οριστική τύχη αυτής. Δεν μπορέσαμε να 
διαβάσουμε σωστά τη γεωγραφία, δηλαδή το 
επισφαλές της ενσφηνώσεως στη μικρασιατική 
υποήπειρο, έναντι της ένταξης του συνόλου της 
νότιας Θράκης στον εθνικό κορμό, στα όρια της 
Τσατάλτζας, με εξώστη στον Εύξεινο. (Από το 
προοίμιο του βιβλίου.)

Βασίλης Πισιμίσης, «Τρούμπα, Βούρλα, 
Λιμάνι», εκδόσεις Μωβ

Ο συγγραφέας συνεχίζει την έρευνα των ξεχασμένων 
πειραϊκών μνημονικών τόπων, καταθέτοντας ένα 
πλήθος νέων τεκμηρίων. Παράλληλα, δίνει τον πρώτο 
λόγο στα υποκείμενα που έζησαν και διαμόρφωσαν 
το ιστορικό παρελθόν. Μέσα από συναρπαστικές 
βιωματικές αφηγήσεις, το βιβλίο χαρτογραφεί την 
ανθρωπογεωγραφία του κοινωνικού περιθωρίου του 
περασμένου αιώνα με τις διαδρομές των γυναικών 
και των ανδρών που το πλαισίωσαν. Οι μαρτυρίες τους 
αποτελούν πολύτιμες πηγές συλλογικής μνήμης για 
το περιβάλλον της μαγκιάς, τις πτυχές της ερωτικής 
εργασίας, την ταξική της διαστρωμάτωση, τις έμφυλες 
σχέσεις και τις πολιτισμικές εκφάνσεις μίας εποχής 
που ανασύρεται από τη λήθη. (Από την παρουσίαση 
στο οπισθόφυλλο του βιβλίου.)

ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Neil deGrasse Tyson, «Επιστολές από 
έναν αστροφυσικό», πρόλογος Παύλος 
Καστανάς, δημιουργός του καναλιού 
ASTRONIO,  
εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ

Ο αστροφυσικός Neil deGrasse Tyson έχει 
προσελκύσει έναν από τους μεγαλύτερους 
αριθμούς διαδικτυακών ακολούθων στον 
κόσμο, χάρη στον μεταδοτικό τρόπο με τον 
οποίο μιλά για την επιστήμη και το σύμπαν 
μας. Το μπεστ-σέλερ του «Αστροφυσική για 
βιαστικούς» (2017) πρόσφερε σε περισσότερο 
από ένα εκατομμύριο αναγνώστες μια εύστοχη 
και προσιτή κατανόηση του σύμπαντος. Τώρα 
ο Tyson μάς αποκαλύπτει την αλληλογραφία 
του με ανθρώπους από όλο τον κόσμο που τον 
προσέγγισαν αναζητώντας απαντήσεις σε μικρά 
ή μεγάλα ερωτήματα σχετικά με την επιστήμη, 
την πίστη, τη φιλοσοφία, τη ζωή και –φυσι-
κά– τον Πλούτωνα. Οι εύστοχες, ενθουσιώδεις 
και συχνά χιουμοριστικές απαντήσεις του 
αντικατοπτρίζουν τη δημοτικότητά του και την 
ικανότητά του να μας διδάσκει με κατανοητό τρόπο τα μυστικά του σύμπαντος. Το πιο ειλικρινές και εγκάρδιο 
έργο του μέχρι σήμερα, «Επιστολές από έναν αστροφυσικό», μας εισάγει σε μια νέα, προσωπική διάσταση της 
αναζήτησής του ως προς τη θέση μας στο σύμπαν.
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Δρ Θεόδωρος Παπακώστας 
(Archaeostoryteller), «Αρχαιολογία 
αγάπη μου… έλα πάρε με από δω», 
εκδόσεις Key Books

Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα 
(aka Archaeostoryteller) είναι ένα ταξίδι 
που σαν roller coaster πετάγεται από τη 
μία άκρη της αρχαιότητας στην άλλη. Οι 
εβδομήντα εννιά ιστορίες που απλώνονται 
στα πέντε κεφάλαια του βιβλίου αποτελούν 
μία συναρπαστική εναλλαγή συναισθη-
μάτων και εικόνων. Κάθε κεφάλαιο κι 
ένα στάδιο μέχρι την αποδοχή, γιατί αυτά 
που βιώνουμε για να αποδεχτούμε το 
ατομικό παρελθόν ίσως είναι το κλειδί 
και για το συλλογικό μας παρελθόν. Μέσα 
από τις αφηγήσεις του Archaeostoryteller 
για διάσημους και παντελώς άγνωστους 
ανθρώπους, συνειδητοποιούμε ότι, όσο 
άγνωστοι κι αν είμαστε μεταξύ μας, μας 
συνδέει η ανθρώπινη εμπειρία. Είχε 
αγαπημένο εργολάβο ο Περικλής; Υπήρχε 
«Σπάρτακος» λίγο πριν από τον Σπάρτακο; 
Υπήρχε «Όμηρος» πολύ πριν από τον 
Όμηρο; Πότε άρχισαν να κυκλοφορούν γυμνόστηθες οι Μινωίτισσες στην Κνωσό; Πώς βίωσε το body 
shaming ο Ηρακλής; Είχε η αρχαία Αθήνα στοιχειωμένα σπίτια; Ένας παράνομος έρωτας στη Σπάρτη, ένας 
γάιδαρος σομελιέ στη Χαλκιδική κι ένα φλεγόμενο βέλος που πετάχτηκε μέσα στο Αιγαίο, έσκισε το σκοτάδι 
και έσωσε ζωές.

Oded Galor, «Το ταξίδι της ανθρωπότητας», μετάφραση: Γιώργος Μαραγκός,  
εκδόσεις Ψυχογιός

Ένα ριζοσπαστικό μανιφέστο για την 
ανθρώπινη πρόοδο που ξαφνιάζει με 
την αισιοδοξία του. Η επιτομή του έργου 
ζωής ενός κορυφαίου διανοητή, μια 
καινοτόμος προσέγγιση της δύναμης 
της πολυπολιτισμικότητας αλλά και της 
δυνατότητάς μας να αντιμετωπίσουμε 
την κλιματική αλλαγή.
Ποια είναι τα κλειδιά για την ανθρώπινη 
πρόοδο; Γιατί οι συνθήκες διαβίωσης 
διαφέρουν τόσο πολύ στα διάφορα 
σημεία του πλανήτη; Πώς μπορούν 
όλοι οι άνθρωποι να επιβιώσουν και να 
ευημερήσουν;
Στο «Ταξίδι της Ανθρωπότητας», ο Oded 
Galor μάς προσφέρει μια αποκαλυπτική 
εξήγηση των λόγων για τους οποίους ο 
άνθρωπος είναι το μοναδικό είδος που 
κατάφερε να ξεφύγει από τον αγώνα για 
επιβίωση, απολαμβάνοντας ασύλληπτο 
έως πρόσφατα πλούτο και μακροζω-
ία. Αποκαλύπτει επίσης γιατί αυτή η 
διαδικασία ήταν τόσο άνιση σε διάφορα 
σημεία του πλανήτη, με αποτέλεσμα 
την ύπαρξη μεγάλων διαφορών μεταξύ 
των χωρών. Μας δείχνει επίσης γιατί οι 
προσπάθειές μας για τη συνολική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης έχουν αποτύχει και τι θα μπορούσα-
με να κάνουμε για να επιτύχουν.
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Άρης Χατζηστεφάνου, «Προπαγάνδα  
& παραπληροφόρηση (Πώς τις εντοπίζουμε)», 
εκδόσεις Τόπος  

Μπορεί ένα γράφημα, ένα βίντεο ή μια φωτογραφία 
να μας παραπλανά χωρίς να λέει ψέματα; Με ποιους 
μηχανισμούς προωθούνται οι διαρροές της αστυνομίας, 
της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων; Πώς «ξεπλένο-
νται» τα εγκλήματα εταιρειών και ολόκληρων κρατών με 
τεχνικές όπως το whitewashing, το green-washing και 
το pinkwashing; Μπορούν τα μέσα ενημέρωσης να κα-
θοδηγήσουν τον αναγνώστη αλλάζοντας τη σύνταξη μιας 
πρότασης ή να αλλοιώσουν μια δημοσκόπηση μεταβάλλο-
ντας απλώς τη σειρά των ερωτήσεων; Ο δημοσιογράφος 
Άρης Χατζηστεφάνου παρουσιάζει έναν πρακτικό οδηγό 
που μας βοηθά να εντοπίζουμε τεχνικές παραπληροφόρη-
σης και προπαγάνδας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα 
social media αλλά και στον καθημερινό λόγο πολιτικών, 
διαφημιστών και συμβούλων επικοινωνίας. Μέσα από 
προσωπικές εμπειρίες σχεδόν τριών δεκαετιών σε διεθνή 
και ελληνικά ΜΜΕ, μας εξηγεί με συγκεκριμένα παρα-
δείγματα πώς να διαβάζουμε ανάμεσα στις γραμμές των 
εφημερίδων και των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. 
Το βιβλίο περιλαμβάνει σε κάθε κεφάλαιο QR-code που 
οδηγούν σε βίντεο, φωτογραφίες, podcast και ενεργά link 
για όλες τις πηγές και τη βιβλιογραφία.



Η 
πανδημία έφερε τα πάνω-κάτω 
στη ζωή μας, προκαλώντας πάσης 
φύσεως συνέπειες, άλλες άμεσες 
και κάποιες έμμεσες, κάποιες 
απόλυτα ορατές και ορισμένες λι-

γότερο φανερές, μα εξίσου ή και περισσότερο 
σημαντικές.
Μία από τις λιγότερες ορατές και σίγουρα ελλι-
πώς προβεβλημένες συνέπειες του κορονοϊού 
και του εγκλεισμού που ακολούθησε η έλευσή 
του είναι η πυροδότηση μιας άνευ προηγουμέ-
νου έξαρσης διατροφικών διαταραχών, κυρίως 
σε παιδιά και εφήβους. Το φανερώνουν, άλλω-
στε, οι στατιστικές μελέτες, τόσο στην Ευρώπη 
όσο και στην Αμερική και την Αυστραλία: H 
προσέλευση σε κέντρα θεραπείας Διατροφι-
κών Διαταραχών έχει τριπλασιαστεί.

Ανησυχητικά τα νούμερα
Αντίστοιχη είναι και η έξαρση της νόσου στην 
Ελλάδα. Με βάση τα στατιστικά του Ελληνικού 
Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών, τα τελευ-
ταία δύο χρόνια σημειώθηκε αύξηση κατά 
150% στην προσέλευση εφήβων ασθενών με 
μέσο όρο ηλικίας τα 15 έτη και με μέση διάρκεια 
νόσου τους 12 μήνες.
Το 85% των εφήβων ασθενών διαγνώστηκε με 
ανορεξία, είτε περιοριστικού είτε βουλιμικού 
τύπου. Παράλληλα, παρατηρήθηκε μια αύξηση 
79% στην προσέλευση ενηλίκων, με διάρκεια 
νόσου άνω των 10 ετών. Αναλυτικά: Το 45% 
έπασχε από νευρική ανορεξία, το 22% από νευ-
ρική βουλιμία, ενώ το 33% από αδηφαγική δια-
ταραχή. Ο μέσος όρος ηλικίας των παραπάνω 

ενήλικων ασθενών ήταν τα 28 έτη. Στο σύνολό 
τους, το 98% των ασθενών ήταν κορίτσια, έφη-
βες και γυναίκες.
Τα αιτήματα, προερχόμενα από όλη την επικρά-
τεια, για βοήθεια και θεραπεία από τις οικογέ-
νειες αυξήθηκαν κατά 220%. Συγκεκριμένα, το 
45% προέρχονταν από την Κρήτη, το 29% από τη 
Θεσσαλονίκη, ενώ 26% από την υπόλοιπη Ελ-
λάδα.
Λαμβάνοντας υπόψη τη φοβερή αυτή έξαρση, 
αλλά και παρατηρώντας τα δημογραφικά στοι-
χεία, σύσσωμο το Ελληνικό Κέντρο Διατροφι-
κών Διαταραχών, με πρωτοστάτη την ιδρύτριά 
του Δρ Μαρία Τσιάκα, πήρε την απόφαση για 
την άμεση στήριξη της Περιφέρειας.
Δεκαπέντε χρόνια από την λειτουργία του στην 
Αθήνα, ανακοινώνει το πλάνο επέκτασής του 
και σε άλλες περιοχές της χώρας, με αρχική 
πρόβλεψη τη δημιουργία δύο νέων παραρτη-
μάτων του στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Θεσσα-
λονίκη, καθώς το ποσοστό των αιτημάτων από 
τις παραπάνω περιοχές είναι πολύ αυξημένο. 
Ιδίως στην Κρήτη, όπου τα παιδιά και οι έφηβοι 
παρουσιάζουν συμπτώματα Διατροφικών Δια-
ταραχών σε οξεία φάση, κυρίως ανορεξία.
Εντατική κλινική εκπαίδευση
Όπως σημειώνει η κυρία Τσιάκα: «Οικογένειες 
και ασθενείς αδυνατούν να υποστηριχθούν, κα-

θώς υπάρχει τεράστια έλλειψη στη χώρα από 
δομικά οργανωμένα πλαίσια θεραπείας Δια-
τροφικών Διαταραχών που να υποστηρίζονται 
από εξειδικευμένες διεπιστημονικές ομάδες. 
Αποβλέπουμε στην κάλυψη αυτής της τόσο 
κρίσιμης και κομβικής ανάγκης στην περιφέ-
ρεια, ώστε τα άτομα με Δ.Δ. να έχουν πρόσβα-
ση σε ένα πλαίσιο δομικό που να αναχαιτίζει 
άμεσα τη νόσο και να εκπαιδεύει ταυτόχρονα 
την οικογένεια στην ανάκτηση δεξιοτήτων για 
τη διαχείρισή της. Καθώς η βασική μας αρχή 
είναι η ασίγαστη συνεργασία όλων των μερών: 
ασθενείς, οικογένεια και θεραπευτική ομάδα, 
ευελπιστούμε να συμβάλλουμε στον αγώνα για 
την ίαση και την επαναφορά των ασθενών στην 
πραγματική ζωή».
Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, ο πρω-
ταρχικός στόχος του Ελληνικού Κέντρου Δια-
τροφικών Διαταραχών είναι η διεπιστημονική 
ομάδα όπου θα στελεχώσει τα παραρτήματα σε 
Κρήτη και Θεσσαλονίκη να είναι άρτια εκπαι-
δευμένη στα πρωτόκολλα θεραπείας του Κέ-
ντρου, αλλά και συντεταγμένη με το όραμά του.
Για τον λόγο αυτόν δημιούργησε μια στοχευ-
μένη, εντατική κλινική εκπαίδευση 350 ωρών 
με πρακτική άσκηση. Η εκπαιδευτική ομά-
δα του Κέντρου συμπεριλαμβάνει κορυφαί-
ους ειδικούς από τον χώρο των Δ.Δ. διεθνώς 
όπως: η Professor Janet Treasure (Institute 
of Psychiatry , King’s College London), η 
Dr. Laura Hill (Assistant Clinical Professor, 
Department of Psychiatry, University of San 
Diego, California) και η Laura Collins (Lyster- 
Mensh συγγραφέας, ιδρύτρια του διεθνή οργα-
νισμού Feast.org).
H εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης 
στο Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταρα-
χών στην Αθήνα και απευθύνεται σε γιατρούς, 
τελειόφοιτους και απόφοιτους Ψυχολογίας, 
Διαιτολόγους, Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, 
Κοινωνικούς Λειτουργούς και Οικογενειακούς 
Θεραπευτές.
Μετά τη λήξη της θα επιλέγουν οι ειδικοί που 
θα ενισχύσουν την ήδη υπάρχουσα ομάδα στην 
Αθήνα, αλλά και εκείνοι που θα στελεχώσουν 
την θεραπευτική ομάδα του Ηρακλείου Κρήτης 
και της Θεσσαλονίκης.
Επειδή η γνώση είναι τροφή και η τροφή χρειά-
ζεται γνώση, το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών 
Διαταραχών προσδοκά με τη συγκεκριμένη εκ-
παίδευση να δημιουργήσει το κατάλληλο υπό-
βαθρο για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των 
νέων μονάδων.

LI
FE Γιατί η τροφή κάποιες φορές  

απαιτεί γνώση;  
Το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών απαντά

Με βάση τα στατιστικά 
του Ελληνικού Κέντρου 
Διατροφικών Διαταραχών, 
τα τελευταία δύο χρόνια 
σημειώθηκε αύξηση κατά 150% 
στην προσέλευση εφήβων 
ασθενών με μέσο όρο ηλικίας 
τα 15 έτη και με μέση διάρκεια 
νόσου τους 12 μήνες. Το 
85% των εφήβων ασθενών 
διαγνώστηκε με ανορεξία, είτε 
περιοριστικού είτε βουλιμικού 
τύπου
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ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΝέα έκθεση του WWF Ελλάς για τα πολιτικά και θεσμικά κενά που εμποδίζουν 
την πορεία της Ελλάδας προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία

Κενά και αστοχίες στην πορεία 
προς την κλιματική ουδετερότητα

Σ
τη σκιά της ενεργειακής 
κρίσης που προκαλεί η 
εξάρτηση της Ευρώπης 
από τα ορυκτά καύσιμα 
και ενώ η διεθνής κοινό-
τητα ξεκίνησε μόλις χθες 

νέο γύρο διαπραγματεύσεων για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, 
στο πλαίσιο της 27ης Διάσκεψης του 
ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP27), 
μια νέα έκθεση του WWF Ελλάς δίνε-
ται στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας 
τον μακρύ δρόμο που έχει να διανύσει 
η Ελλάδα προς την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας.
Η κλιματική και ενεργειακή κρίση είναι, 
δυστυχώς, μια πραγματικότητα που 
σηματοδοτεί έναν αγώνα δρόμου προς 
τον μηδενισμό των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Όσο καθυστερούμε 
να αναλάβουμε δράση και να πάρουμε 
τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπι-
ση και τον μετριασμό των επιπτώσεων 
της κλιματικής κρίσης, τόσο μειώνουμε 
τον διαθέσιμο χρόνο που έχουμε για την 
απαραίτητη προσαρμογή. Η έκθεση του 
WWF Ελλάς που έχει τίτλο «Πολιτικά και 
θεσμικά κενά προς την κλιματική ουδε-
τερότητα» αναλύει την απόσταση που 
καταγράφεται μεταξύ των πολιτικών 
μέτρων που θα έπρεπε να έχουν ληφθεί 
για την επίτευξη της κλιματικής σταθερό-
τητας (πήχης) και των τρεχουσών περι-
βαλλοντικών και κλιματικών πολιτικών 
της Ελλάδας (βάση).
Σημαντικά κενά που δυσχεραίνουν την 
πορεία της χώρας προς την κλιματική 
ουδετερότητα και οι προτάσεις του WWF

Παρά το ότι η Ελλάδα έχει κάνει ορι-
σμένα θετικά βήματα προς την κλιματι-
κή ουδετερότητα, όπως είναι η ψήφιση 
του πρώτου εθνικού κλιματικού νόμου 
και η θεσμοθέτηση του 2028 ως κατα-
ληκτικής ημερομηνίας για τον τερματι-
σμό λειτουργίας των μονάδων λιγνίτη, 
καταγράφονται σημαντικά ελλείμματα 
πολιτικής βούλησης, διαφάνειας και 
δημόσιας λογοδοσίας, αξιολόγησης και 
διακυβέρνησης. Το γεγονός, μάλιστα, 
ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη 
θέση σε παραβιάσεις του ενωσιακού 
περιβαλλοντικού δικαίου, σύμφωνα με 
τα ετήσια δεδομένα που δημοσιεύει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δείχνει ακριβώς 
ότι τα προβλήματα δεν είναι σημειακά, 
ούτε αφορούν μεμονωμένους τομείς 
της οικονομικής δραστηριότητας της 
χώρας. Αντιθέτως, μέσα στην έκθε-
ση καταγράφονται σημαντικά κενά και 
αστοχίες, σε επίπεδο εφαρμογής, στην 
πορεία της Ελλάδας προς την κλιματική 
ουδετερότητα και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, όπως:
Σταθερά θλιβερή πανευρωπαϊκή πρω-
τιά στις παραβιάσεις περιβαλλοντικού 
δικαίου της Ε.Ε., γεγονός το οποίο κατα-
δεικνύει σοβαρό έλλειμμα διακυβέρνη-
σης που υποβαθμίζει τις προοπτικές της 
χώρας για συντεταγμένη πορεία προς 
την κλιματική ουδετερότητα και την πε-
ριβαλλοντική βιωσιμότητα.
Συνεχής αποδυνάμωση του συστήμα-
τος περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, 
που οδηγεί μεθοδικά στην εξαφάνιση 
των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Χω-
ρίς στιβαρό σύστημα ελέγχων τήρησης 

της νομοθεσίας για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, θα είναι εξαιρετικά 
δύσβατη η πορεία της Ελλάδας προς την 
κλιματική σταθερότητα.
Βαθύτερη εξάρτηση της χώρας από το 
ορυκτό αέριο, παρά το γεγονός ότι το 
2022 επιφύλαξε στον πλανήτη, και ιδίως 
στην Ευρώπη, μια ενεργειακή κρίση 
που γκρέμισε τον μύθο του ορυκτού 
αερίου ως άφθονου καυσίμου που θα 
εξυπηρετήσει με ασφάλεια και χαμηλό 
κόστος τη μετάβαση στην κλιματική ου-
δετερότητα.
Αδικαιολόγητη (ενεργειακά, οικονομικά 
και γεωπολιτικά) βύθιση της χώρας σε 
μακροχρόνια εξάρτηση από συμβάσεις 
με πετρελαϊκές εταιρείες για εξόρυ-
ξη υδρογονανθράκων, με ευνοϊκούς 
όρους περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Έλλειψη πολιτικής πρωτοβουλίας για 
την υπέρβαση των φραγμών στην ανά-
πτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων.
Σπατάλη κρατικών ενισχύσεων σε 
επενδύσεις που δεν προσφέρουν και-
νοτομία ή διαφοροποίηση της οικονομί-
ας από το περιβαλλοντικά καταστροφικό 
πρότυπό της.
Παρά την καταδίκη από το Δικαστήριο 
της Ε.Ε., το 2020 η Ελλάδα συνεχίζει την 
εγκατάλειψη των περιοχών Natura2000 
χωρίς διατάγματα προστασίας, ενώ κα-
θυστερεί αδικαιολόγητα τη διαδικασία 
ολοκλήρωσης των ειδικών περιβαλλο-
ντικών μελετών που θα υποδείξουν με 
επιστημονικά δεδομένα τα κατάλληλα 
μέτρα διατήρησης.
Σοβαρά ελλείμματα διαφάνειας σχετικά 

με το κλιματικό αποτύπωμα των επι-
χειρήσεων και την ευθυγράμμιση του 
ιδιωτικού τομέα με τον στόχο του 1,5°C.
Έχοντας ως στόχο την ευθυγράμμιση 
της χώρας μας με τον στόχο του 1,5 βαθ-
μού, ώστε να μπει σε τροχιά κλιματικής 
ουδετερότητας αποτελεσματικά και με 
επωφελή για την οικονομία και την κοι-
νωνία τρόπο, το WWF προτείνει τις ακό-
λουθες μεταρρυθμίσεις:
Επικαιροποίηση του ΕΣΕΚ με σαφή στό-
χο απεξάρτησης από το ορυκτό αέριο 
και κατεύθυνση απεμπλοκής της χώ-
ρας από τις συμβάσεις με πετρελαϊκές 
εταιρείες για έρευνα και εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων.
Θέσπιση ισχυρού συστήματος περιβαλ-
λοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, 
το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από πολιτι-
κές εντολές και θα υπάγεται σε ανεξάρ-
τητη περιβαλλοντική και κλιματική αρχή.
Σύνδεση προϋπολογισμών άνθρακα με 
τον ετήσιο κύκλο του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού.
Κλιματική ευθυγράμμιση της πολιτικής 
δημοσίων επενδύσεων.
Ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύ-
νων στην πολιτική εποπτείας του χρημα-
τοπιστωτικού τομέα.
Ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού 
με ισχυρή θεσμική θωράκιση των κρίσι-
μων προστατευτικών οικοσυστημάτων 
που προσφέρουν λύση στον αυξημέ-
νο κίνδυνο κλιματικών καταστροφών 
(nature-basedsolutions) και την κατάρ-
γηση του ιδιαίτερα επικίνδυνου πλέον 
δικαιώματος για εκτός σχεδίου δόμηση.
Θέσπιση πλαισίου για κοινωνικά συ-
μπεριληπτική και οικολογικά ασφαλή 
ανάπτυξη των ΑΠΕ και μετάβαση στην 
καθαρή ενέργεια. Σημειώνεται πως το 
WWF Ελλάς θα ανακοινώσει εντός των 
επόμενων ημερών ειδική πρόταση νό-
μου για την ορθή χωροθέτηση των ΑΠΕ.
Άμεση ολοκλήρωση της επί χρόνια 
εκκρεμούς διαδικασίας θέσπισης μέ-
τρων διατήρησης για όλες τις περιοχές 
Natura2000, δίχως καμία περαιτέρω 
υποβάθμιση της νομοθεσίας και απώ-
λεια περιβαλλοντικού κεκτημένου, 
καθώς και ενίσχυση του πλαισίου προ-
στασίας των φυσικών οικοσυστημάτων 
και των υπηρεσιών που προσφέρουν 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-
λαγής.
Ενίσχυση πλαισίου για την αυτοπαρα-
γωγή ενέργειας από ΑΠΕ και προώ-
θηση του θεσμού των ενεργειακών 
κοινοτήτων, ώστε το 2030 να καλύπτουν 
τουλάχιστον το 25% της παραγωγής (εκ 
του οποίου το 10% να αφορά ευάλωτα 
νοικοκυριά).
Ίδρυση εθνικής κλιματικής συνέλευσης, 
ως οργάνου κοινωνικά συμπεριληπτι-
κής συμβολής στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή.
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