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Άγις Παπαδόπουλος 
«Αν διακοπεί πλήρως η 
ροή φυσικού αερίου από 
τη Ρωσία, τα αποθέματα 
δεν επαρκούν για όλο 
τον χειμώνα» 

σελ. 8-9

Πολιτική 
Η Τουρκία,  
η Ελλάδα  
και οι Κούρδοι 

Οικονομία 
Τι αλλάζει  
και για ποιους  
με το μίνι  
ασφαλιστικό 

σελ. 12-13 σελ. 11

ΕΦΗ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΥ 

«Χρειάζεται να 
αποδεχτούμε ότι 
τα αρνητικά και 
οι αντιξοότητες 
είναι μέρος της 
διαδρομής» 
σελ. 26-27 σελ. 28-29 σελ. 17-30

σελ. 34-35

ΚΡΙΤΙΚΗ 
Είδαμε την παράσταση «Η Αυλή 

των θαυμάτων» στο Θέατρο Παλλάς

ΜΑΛΟΥ ΛΑΡΣΙΝΟΥ 

Tips για να 
ενισχύσουμε το 
ανοσοποιητικό 
μας από  
τις ιώσεις  
της εποχής
σελ. 21

ΑΛΛΑΓΕΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

l ΜΠΆΙΝΤΕΝ ΚΆΙ ΣΙ ΤΖΙΝΠΙΝΓΚ ΔΕΙΧΝΟΥΝ  
ΝΆ ΜΗΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΕΟ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ
l ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ Ο ΠΟΥΤΙΝ ΆΠΟ ΤΙΣ ΣΤΡΆΤΙΩΤΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ 
ΚΆΙ ΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΆΝΙΆΣ
l Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΞΆΡΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΆΠΟ ΤΙΣ ΗΠΆ 
ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΆΒΕΒΆΙΟΤΗΤΆ
Σελ. 4-7, 14-17
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

4-7 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Η Ε.Ε. υπερβολικά εξαρτημένη 
από τις ΗΠΑ
8-9 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΓ. ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ «Αν διακοπεί 
πλήρως η ροή φυσικού αερίου 
από τη Ρωσία, τα αποθέματα 
δεν επαρκούν για όλο τον χει-
μώνα»
11 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τι αλλάζει 
και για ποιους με το μίνι ασφα-
λιστικό
12-13 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ 
Η Τουρκία, η Ελλάδα και οι 
Κούρδοι
14-17 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡ-
ΤΣΟΣ Κίνα: Στροφή υπέρ της 
σταθερότητας
19 // ΑΠΟΨΗ ΑΝΔ. ΧΡΙΣΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ Η πολιτική του ψεύ-
δους ως πότε δεν θα τιμωρεί-
ται;

*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.

21 // ΥΓΕΙΑ ΜΑΛΟΥ ΛΑΡΣΙΝΟΥ 
Tips για να ενισχύσουμε το ανο-
σοποιητικό μας από τις ιώσεις 
της εποχής

FREE TIME
25 // ATZENTA Tα πολιτιστικά 
δρώμενα της εβδομάδας
26-27 // ΒΙΒΛΙΟ Έφη Ανδρε-
ουλάκου «Χρειάζεται να απο-
δεχτούμε ότι τα αρνητικά και 
οι αντιξοότητες είναι μέρος της 
διαδρομής»
28-29 // ΚΡΙΤΙΚΗ Είδαμε την 
παράσταση «Η Αυλή των θαυ-
μάτων»
30 // ΠΑΙΔΙ AntetokounBros 
Academy: Κάνε το επόμενο 
άλμα
31 // ΕΥΕΞΙΑ Τι είναι η κέτωση 
και ποιος είναι ο σωστός ρυθμός 
απώλειας λίπους; 

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
www.gethealthier.gr
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Σ
τεναγμοί ανακούφισης ακού-
στηκαν στις Βρυξέλλες και στις 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με 
την ανακοίνωση των αποτελε-
σμάτων των ενδιάμεσων εκλο-
γών στις ΗΠΑ με τις οποίες α-
νανεώθηκε πλήρως η σύνθεση 

του Κογκρέσου και εν μέρει της Γερουσίας, ενώ α-
ναδείχτηκαν και κυβερνήτες πολιτειών.

Περίμεναν τα χειρότερα
Οι Ευρωπαίοι περίμεναν τα χειρότερα, δηλαδή μια 
θριαμβευτική επικράτηση των Ρεπουμπλικανών 
που θα ενίσχυε την αλαζονεία και τη δυναμική του 
Ντόναλντ Τραμπ.
Όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι οι Δημοκρα-
τικοί επρόκειτο να πληρώσουν ακριβά τη χαμηλή –
με τα μέτρα των ΗΠΑ– δημοτικότητα του προέδρου 
Μπάιντεν, η οποία κινείται σταθερά κάτω από το 
40%, τον υψηλότερο πληθωρισμό της τελευ-
ταίας 40ετίας –γύρω στο 8%– και τη νέα έ-
ξαρση της εγκληματικότητας. 
Υπάρχει και ένα ιστορικό προηγού-
μενο σύμφωνα με το οποίο οι ψη-
φοφόροι «τιμωρούν» στις ενδι-
άμεσες εκλογές το κόμμα του 
εκάστοτε προέδρου. Μεγά-
λες ήττες είχαν υποστεί οι 
Δημοκρατικοί πρόεδροι 
Κλίντον και Ομπάμα, 
ο Ρεπουμπλικανός 
Τραμπ και όλοι πε-
ρίμεναν ότι τα πράγ-
ματα θα ήταν ακόμη 
χειρότερα για τον 
Μπάιντεν. 
Μια μεγάλη ήττα 
των Δημοκρατικών 
και του Μπάιντεν 
στις ενδιάμεσες ε-
κλογές θα δημιουρ-
γούσε τεράστιο πρό-
βλημα στην Ε.Ε. Η δι-
ακυβέρνηση Μπάιντεν 
θα έχανε την αποτελε-
σματικότητά της εφόσον 
τα ελεγχόμενα από τους Ρε-
πουμπλικανούς νομοθετικά 
σώματα θα μπλόκαραν όλες τις 
πρωτοβουλίες της. Οι ΗΠΑ θα 
εμφανίζονταν αδύναμες και σε μετα-
βατική φάση σε μια περίοδο κατά την 
οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο πόλε-
μος στην Ουκρανία και έχει κλιμακωθεί η αντι-
παράθεση των ΗΠΑ και γενικότερα της Δύσης με 
την Κίνα. 
Επιπλέον, ο Τραμπ εμφανιζόταν σαν ο άνθρωπος 
που κινούσε τα νήματα στις πιο κρίσιμες εκλογι-
κές αναμετρήσεις και ήταν έτοιμος να μετατρέψει 
σε προσωπικό πολιτικό κεφάλαιο ενδεχόμενη με-
γάλη ήττα των Δημοκρατικών. Περίμενε εντυπωσι-
ακά εκλογικά αποτελέσματα υπέρ των Ρεπουμπλι-
κάνων και είχε ανακοινώσει ότι στις 15 Νοεμβρίου 

Η Ε.Ε. ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΆ 
ΕΞΆΡΤΗΜΕΝΗ  
ΆΠΟ ΤΙΣ ΗΠΆ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ  
 ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Το καλό αποτέλεσμα των 
ενδιάμεσων εκλογών 
δεν λύνει το πρόβλημα

Σε αντίθεση με τον Τραμπ,  
ο Μπάιντεν στηρίζει την Ε.Ε. 
και δείχνει τον δρόμο στους 
Ευρωπαίους συμμάχους

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

θα έκανε μία σημαντική δήλωση, αφήνοντας σαφώς 
να εννοηθεί ότι θα ήταν πάλι υποψήφιος στις προε-
δρικές του 2024.
Το σκηνικό λοιπόν είχε στηθεί για μια μεγάλη πο-
λιτική ανατροπή στις ΗΠΑ που θα επηρέαζε τις 
σχέσεις ΗΠΑ - Ε.Ε. και θα περιόριζε κι άλλο την α-
ξιοπιστία αυτού που αποκαλούμε δυτική συμμαχία.

Ευχάριστη έκπληξη
Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν συνέβη. Ο Μπάιντεν είχε 
τις μικρότερες απώλειες, σε ό,τι αφορά το κόμμα 
του, από τους περισσότερους προέδρους των ΗΠΑ 
των τελευταίων δεκαετιών.
Οι υπερβολές των υπερσυντηρητικών δικαστών που 
όρισε ο Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ 
–οι οποίοι προχώρησαν στην κατάργηση της ομο-
σπονδιακής κατοχύρωσης του δικαιώματος στη δι-
ακοπή της κύησης– προκάλεσαν εντυπωσιακή συ-
σπείρωση των γυναικών υπέρ των Δημοκρατικών. 

Ιδιαίτερα οι μορφωμένες γυναίκες με επαγ-
γελματική δραστηριότητα ψήφισαν με τε-

ράστια διαφορά υπέρ των Δημοκρατι-
κών υποψηφίων και σε βάρος των 

Ρεπουμπλικανών. 
Ακόμη ισχυρότερη ήταν η δυ-

ναμική που εκδηλώθηκε 
υπέρ των Δημοκρατικών 

μεταξύ των νέων ψηφοφό-
ρων. Ψήφισαν υπέρ τους 

2 προς 1 στέλνοντας μή-
νυμα ότι οι αντιλή-
ψεις των Ρεπουμπλι-
κανών για την οργά-
νωση της κοινωνίας 
δεν τους εκφράζουν. 
Ήταν τέτοια η κοι-
νωνική δυναμική 
που αναπτύχθηκε, 
ώστε το θέμα της δι-
ακοπής της κύησης 
ανταγωνίστηκε –σε 
επίπεδο δημοσκοπή-

σεων– το τεράστιο ζή-
τημα της ακρίβειας και 

της πτώσης του πραγμα-
τικού εισοδήματος των ερ-

γαζομένων. 
Ο Μπάιντεν μπορεί να μην 

είναι χαρισματικός και να πλη-
σιάζει τα 80, είναι όμως σταθερός 

στην προσπάθειά του, έχει εικόνα ή-
ρεμης θεσμικής δύναμης και έχει «δια-

βάσει καλά» τον αντίπαλό του, Τραμπ. Του 
άσκησε έντονη κριτική για τις διχαστικές του 

πρωτοβουλίες, όπως ήταν η ενθάρρυνση των ταρα-
χών του Ιανουαρίου του 2020 για τη δήθεν εκλο-
γική νοθεία και τις ακραίες θέσεις του σε κοινωνικά 
ζητήματα και στο μεταναστευτικό. 
Οι Δημοκρατικοί υποχρέωσαν τους Ρεπουμπλικα-
νούς να απολογούνται για ορισμένες επιλογές και 
τη μέθοδο του Τραμπ, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γηθεί γι’ αυτούς μια θετική πολιτική δυναμική. 
Κατάφεραν να κρατήσουν τον έλεγχο της Γερου-
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σίας με την οριακή πλειοψηφία που είχαν, έχασαν 
τον έλεγχο του Κογκρέσου, όπου όμως η διαφορά 
στις έδρες υπέρ των Ρεπουμπλικανών είναι μικρή. 
Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο Μπάιντεν είχε εξαι-
ρετικά πλούσιο νομοθετικό έργο την τελευταία δι-
ετία και θεωρείται τέλειος γνώστης των νομοθετι-
κών σωμάτων των ΗΠΑ, μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι θα βρει έναν συναινετικό τρόπο να περάσει βα-
σικά σημεία της οικονομικής και κοινωνικής πολι-
τικής του. 
Εντυπωσιακή επιτυχία για τους Δημοκρατικούς και 
προσωπικά για τον Μπάιντεν είναι ότι «ράγισε» 
για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια η κυριαρχία 
του Τραμπ επί του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. 
Έκανε προσωπικές παρεμβάσεις υπέρ υποψηφίων 
με ακραίες θέσεις και κυρίως αρνητών του εκλογι-
κού αποτελέσματος των προεδρικών του 2020. Οι 
παρεμβάσεις του δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτε-
λέσματα με συνέπεια να χάσουν οι Ρεπουμπλικάνοι 
σίγουρες έδρες στη Γερουσία και στο Κογκρέσο και 
να αποτραπεί μία μεγάλη ήττα των Δημοκρατικών 
που θα έκανε τη διαφορά. 
Στις 15 Νοεμβρίου ο Τραμπ ανακοίνωσε πράγματι 
την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές του 2024, 
το έκανε όμως σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες 
από αυτές που υπολόγιζε. Δεν έκανε την ανακοί-
νωση σαν ο θριαμβευτής των ενδιάμεσων εκλογών 
και αδιαφιλονίκητος ηγέτης των Ρεπουμπλικανών, 
αλλά σαν ένας ηγέτης που έχει αρχίσει να αμφισβη-
τείται και έσπευσε να δεσμεύσει τις εξελίξεις ανα-
κοινώνοντας την προεδρική υποψηφιότητά του. 
Η κατώτερη των προσδοκιών επίδοση των Ρεπου-
μπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές προκάλεσε μια 
αλυσιδωτή αντίδραση σε βάρος του Τραμπ. Έχασε 
την υποστήριξη του πανίσχυρου ομίλου Μέρντοχ 
που ελέγχει από τη New York Post και τη Wall 
Street Journal μέχρι το τηλεοπτικό δίκτυο Fox.
Απέκτησε ανταγωνιστή για το χρίσμα των Ρεπου-
μπλικανών για το 2024 στο πρόσωπο του κυβερνήτη 
της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος επανεξε-
λέγη θριαμβευτικά με ποσοστό 60%. Ο ΝτεΣάντις, 
δυναμικός 40άρης, ο οποίος έκανε καριέρα στις νο-
μικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, παντρε-
μένος με τρία παιδιά, είναι της σχολής Τραμπ αλλά 
σε πιο εξελιγμένη μορφή. Αποτελεί ήδη πόλο συ-
σπείρωσης των Συντηρητικών που θα ήθελαν να α-

παλλαγούν από τον Τραμπ, τον εριστικό χαρακτήρα 
του και τη φρασεολογία του.
 
Παραμένει η αβεβαιότητα
Παρά το γεγονός ότι οι ενδιάμεσες εκλογές στις 
ΗΠΑ πήγαν ανέλπιστα καλά για τους Ευρωπαίους, 
η αβεβαιότητα –σε επίπεδο στρατηγικής– παραμέ-
νει.
Είναι γνωστό ότι ο Τραμπ υποστήριξε δυναμικά το 
Brexit και θεωρεί ότι η Ε.Ε. δεν έχει λόγο ύπαρξης. 
Με τις θέσεις του και το στυλ του ενθαρρύνει τους 
αντιευρωπαίους και τους ευρωσκεπτικιστές, από 
τον Όρμπαν μέχρι τον Σαλβίνι και τη Λεπέν. 
Αντίθετα, ο Μπάιντεν δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 
καλλιέργεια των σχέσεων ΗΠΑ - Ε.Ε., θεωρεί την 
Ε.Ε. σημαντικό τμήμα του δυτικού συστήματος και 
επιδιώκει πρωταγωνιστική συμμετοχή των Ευρω-
παίων στο ΝΑΤΟ. 
Η αντίληψη που έχει για τον σύγχρονο κόσμο ο 

Μπάιντεν είναι πολύ κοντά στην αντίληψη που 
έχουν οι Ευρωπαίοι, ενώ η μετριοπάθεια και η συ-
νέπειά του βοηθούν στην αξιολόγηση των κοινών 
προβλημάτων. Χαρακτηριστική από την άποψή 
αυτή η συνάντηση που είχε στο Μπαλί της Ινδο-
νησίας με τον ηγέτη της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, όπου 
έκανε σαφείς τις θέσεις των ΗΠΑ αποφεύγοντας 
περιττές εντάσεις και δίνοντας την ευκαιρία στον 
συνομιλητή του να βάλει τέλος, αν το επιθυμεί, στη 
μεγάλη ένταση που παρατηρείται τα τελευταία χρό-
νια στις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. 
Παρά την ουσιαστική διαφορά μεταξύ Μπάιντεν 
και Τραμπ, οι ΗΠΑ έχουν ορισμένα συστημικά χα-
ρακτηριστικά που συντηρούν την αβεβαιότητα και 
θα έπρεπε να κάνουν τους Ευρωπαίους να αναλά-
βουν πρόσθετες υποχρεώσεις και να περιορίσουν 
τη στρατηγική τους εξάρτηση από τις ΗΠΑ. 
Καταρχήν οι ΗΠΑ επιβεβαιώθηκαν στις ενδιάμεσες 
εκλογές σαν μια διχασμένη χώρα. Οι Δημοκρατικοί 
θεωρούν ότι ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί οδη-
γούν τη χώρα σε αδιέξοδο με τις πολιτικές ακρότη-
τές τους και την εμμονή τους στον διχαστικό λόγο 
και τις διακρίσεις.
Από την πλευρά τους, ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλι-
κανοί θεωρούν τους Δημοκρατικούς… ακραίους αρι-
στερούς, οι οποίοι βυθίζουν τη χώρα στη διαφθορά, 
συμβάλλουν στην κοινωνική διάλυση με τη μετανά-
στευση και την εγκληματικότητα και γκρεμίζουν τις 
παραδοσιακές αξίες.
Η πόλωση λοιπόν παραμένει, γεγονός που περιο-
ρίζει την αξιοπιστία και τη διεθνή αποτελεσματικό-

Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία 
εμφανίζονται «φειδωλές» 
έναντι της Ουκρανίας
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Η Ε.Ε. αποφεύγει τις 
υποχρεώσεις της και έτσι 
μεγαλώνει την εξάρτησή 
της από τις ΗΠΑ και χάνει 
τη δυνατότητα στρατηγικής 
αυτονόμησης



τητα των ΗΠΑ. 
Έπειτα, εκτός από τον Τραμπ –ο οποίος υπέστη 
ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές– υπάρχει ο τραμπι-
σμός, κυρίαρχος με τις διάφορες εκδοχές του στο 
Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνήτης της Φλόρι-
ντα, ΝτεΣάντις, ο οποίος προβάλλεται σαν ο ισχυ-
ρότερος αντίπαλος του Τραμπ για το χρίσμα των Ρε-
πουμπλικανών στις προεδρικές του 2024 στηρίζει 
σε μεγάλο βαθμό την υψηλή δημοτικότητά του στην 
άρνησή του να πάρει σοβαρά μέτρα κατά της παν-
δημίας. Μπορεί η Φλόριντα να είχε –με βάση τους 
θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους– μία από τις 
χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των πολιτειών, αλλά ο 
ΝτεΣάντις βγήκε προσωπικά κερδισμένος με μέ-
θοδο που παραπέμπει στον Τραμπ. 
Ανάλογα μηνύματα στέλνει με τη συμπεριφορά του 
ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο, 
Κέβιν ΜακΚάρθι, ο οποίος αναμένεται να αντικα-
ταστήσει στην προεδρία του σώματος τη Νάνσι Πε-
λόζι, σαν εκπρόσωπος της ρεπουμπλικανικής πλει-
οψηφίας. Τον Ιανουάριο του 2021 ο ΜακΚάρθι δια-
φοροποιήθηκε από τον Τραμπ, τον οποίο θεώρησε 
υπεύθυνο για τις ταραχές που ξέσπασαν εξαιτίας της 
υποτιθέμενης νοθείας. Σε διάστημα λίγων εβδομά-

δων όμως τα βρήκε μαζί του στα πλαίσια ενός στυ-
γνού ρεαλισμού.
Ο ΜακΚάρθι δηλώνει ότι πρέπει να μπουν όρια και 
να ελεγχθεί η οικονομική και στρατιωτική βοήθεια 
στην Ουκρανία, γιατί σε περίοδο υψηλού πληθωρι-
σμού δεν υπάρχουν περιθώρια για σπατάλες. Υπό-
σχεται μάλιστα να αξιοποιήσει το νομοθετικό πλαί-
σιο για τις δαπάνες και το χρέος του Δημοσίου ώστε 
να υποχρεώσει τον Πρόεδρο Μπάιντεν να εγκατα-
λείψει ένα μέρος της φιλόδοξης οικονομικής και 
κυρίως κοινωνικής πολιτικής του.
Και χωρίς τον Τραμπ η Ε.Ε. μπορεί να βρεθεί α-

Η αμερικανική και βρετανική 
οικονομική και στρατιωτική 
βοήθεια στην Ουκρανία είναι 
πολλαπλάσια της ευρωπαϊκής
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ντιμέτωπη με εκδοχές του τραμπισμού, με αποτέ-
λεσμα να υιοθετήσουν οι ΗΠΑ μια πιο εσωστρεφή 
πολιτική, λιγότερο προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
των συμμάχων τους.
 
Περιορισμένη προσπάθεια
Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η Ε.Ε. θα αξιοποιήσει 
τα χρονικά περιθώρια που της εξασφάλισε η ευχά-
ριστη έκπληξη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ 
για να αναλάβει πρόσθετες υποχρεώσεις και να ι-
σορροπήσει τις σχέσεις της με την υπερδύναμη ή θα 
συνεχίσει να αναβάλει κρίσιμες αποφάσεις. 
Στην Ε.Ε. επικρατεί η άποψη ότι έχουν γίνει ποι-
οτικά άλματα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της 
ευρωπαϊκής άμυνας και της λεγόμενης στρατηγικής 
αυτονομίας έναντι των ΗΠΑ.
Αναφέρονται διάφορα παραδείγματα θετικών εξε-
λίξεων. 
Η απόφαση της Γερμανίας να αυξήσει τα εξοπλι-
στικά της προγράμματα κατά 100 δισ. ευρώ και να 
πιάσει επιτέλους τον στόχο του ΝΑΤΟ για ετήσιες 
αμυντικές δαπάνες των κρατών-μελών τουλάχιστον 
2% του ΑΕΠ.
Η Δανία αποφάσισε, ύστερα από δημοψήφισμα, να 
πάρει μέρος στην προσπάθεια για κοινή ευρωπαϊκή 



άμυνα.
Η Φινλανδία και η Σουηδία αποφάσισαν να εγκατα-
λείψουν την παραδοσιακή πολιτική ουδετερότητας 
και να διεκδικήσουν τη γρήγορη ένταξή τους στο 
ΝΑΤΟ προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιο αποτε-
λεσματικά τη ρωσική απειλή. 
Προχωράει και η δημιουργία ενός μικρού ευρω-
στρατού της τάξης των 5.000 στρατιωτικών που θα 
είναι άμεσα διαθέσιμοι από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
Όλα τα παραπάνω έχουν τη σημασία τους, δεν κα-
ταργούν όμως το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι μένουν 
σκόπιμα πίσω σε ζητήματα άμυνας και στρατιωτικής 
υποστήριξης της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να ε-
ξαρτώνται υπερβολικά για την ασφάλειά τους από 
τις ΗΠΑ. 
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Κιέλου για την πα-
γκόσμια οικονομία, οι ΗΠΑ έχουν αποδεσμεύσει 
ήδη 25 δισ. ευρώ για στρατιωτική βοήθεια στην Ου-
κρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο 4 δισ., η Πολωνία 1,8 
δισ., η Γερμανία 1,2 δισ. και η Γαλλία μόλις 233 εκ. 
ευρώ. 
Οι στρατιωτικές νίκες των Ουκρανών στηρίζονται 
κυρίως στη συνεισφορά των Αμερικανών και των 
Βρετανών, ενώ από τις χώρες της Ε.Ε. τις μεγαλύτε-
ρες υποχρεώσεις σε σχέση με τις οικονομικές δυνα-
τότητές τους έχουν αναλάβει η Πολωνία και οι τρεις 
Δημοκρατίες της Βαλτικής. 
Η Γαλλία, η οποία συνήθως επιχειρηματολογεί 
υπέρ της στρατηγικής αυτονομίας της Ε.Ε. έναντι 
των ΗΠΑ, έχει ελάχιστη συμβολή στη στρατιωτική 
υποστήριξη της Ουκρανίας, ενώ εξαιρετικά φειδω-
λές εμφανίζονται η Ιταλία και η Ισπανία. 
Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ότι η 
Πολωνία, η Εσθονία και η Λιθουανία –κράτη-μέλη 
της Ε.Ε. που θεωρούν ότι απειλούνται άμεσα από τη 
Ρωσία– καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η βασική 
εγγύηση για την ασφάλειά τους είναι οι ΗΠΑ και το 
ΝΑΤΟ. Στην αντίληψή τους δεν υπάρχει αξιόπιστη 
ευρωπαϊκή άμυνα, ούτε προοπτική να αποκτηθεί ε-
φόσον την ώρα του μεγάλου κινδύνου η «παλιά Ευ-
ρώπη» αποφεύγει να αναλάβει τις υποχρεώσεις της 
και να στηρίξει δυναμικά την Ουκρανία. Είναι φα-
νερό ότι αν η ευρωπαϊκή στρατιωτική βοήθεια στην 
Ουκρανία ήταν συγκρίσιμη με εκείνη των ΗΠΑ και 
του Ηνωμένου Βασιλείου, οι Ρώσοι θα είχαν υπο-
χρεωθεί να εγκαταλείψουν εκτός από τη Χερσώνα 

και άλλες περιοχές στρατηγικής σημασίας. 
Με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να αποφεύ-
γουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Ουκρανίας 
και να βολεύονται με την υπερβολική εξάρτηση 
από τη στρατηγική των ΗΠΑ, ενισχύονται οι αντι-
δράσεις στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα μεταξύ των Ρεπου-
μπλικανών. 
Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δεσμευ-
θεί για στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς 
την Ουκρανία της τάξης των 52 δισ. ευρώ. Η βάση 
των Ρεπουμπλικανών έχει αρχίσει να αντιδρά αρ-
νητικά σε αυτή την κατάσταση. Σύμφωνα με πρό-
σφατη δημοσκόπηση, το 48% των Ρεπουμπλικανών 
θεωρούν ότι οι ΗΠΑ κάνουν υπερβολικά πολλά για 
την Ουκρανία, ενώ το ποσοστό πέφτει, στο σύνολο 
των Αμερικανών, στο 30%. 
Με υψηλό πληθωρισμό και μεγάλο δημοσιονομικό 
έλλειμμα οι ΗΠΑ μπορεί σε κάποια φάση να θεω-

ρήσουν ότι πρέπει να περιορίσουν την υποστήριξή 
τους στην Ουκρανία.
Οι Ευρωπαίοι τούς δίνουν το κακό παράδειγμα ε-
φόσον προσφέρουν πολύ λιγότερα στην άμυνα και 
την οικονομία της Ουκρανίας. Προσφέρουν επίσης 
με τη στάση τους ένα ισχυρό επιχείρημα στους Ρε-
πουμπλικάνους που μπορεί να ζητήσουν τον περιο-
ρισμό της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρα-
νία σε… ευρωπαϊκά επίπεδα. 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένας πόλεμος στην 
καρδιά της Ευρώπης που μπορεί να απειλήσει την 
ασφάλεια, ακόμη και την ακεραιότητα κρατών-με-
λών της Ε.Ε. Έχει επίσης φοβερές συνέπειες, όπως 
τη δημιουργία εκατομμυρίων Ουκρανών προσφύ-
γων που καταφεύγουν σε χώρες της Ε.Ε. ή τη με-
γάλης διάρκειας και έντασης ενεργειακή κρίση που 
πλήττει τις ευρωπαϊκές οικονομίες.
Όσο περισσότερο αυξηθεί η ευρωπαϊκή στρατιωτική 
και οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία, τόσο πε-
ρισσότερο θα ανέβει για τον Πούτιν το κόστος της 
συνέχισης του επιθετικού πολέμου. Επίσης, θα δια-
μορφωθεί μια πιο ισορροπημένη στρατηγική σχέση 
με τις ΗΠΑ με περισσότερα κίνητρα για τους Αμερι-
κανούς να συνεχίσουν την καλή προσπάθεια και ενί-
σχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας και της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. 
Προς το παρόν, οι Ευρωπαίοι –με ορισμένες τιμητι-
κές εξαιρέσεις– αδυνατούν να αρθούν στο ύψος των 
περιστάσεων, με αποτέλεσμα να προσφέρουν ευ-
καιρίες στον Πούτιν και να αυξάνονται οι δυσκολίες 
και το ρίσκο για την Ε.Ε. 

Ο Τραμπ ηττήθηκε στις 
ενδιάμεσες εκλογές, ο 
τραμπισμός όμως εξακολουθεί 
να είναι ισχυρός στις ΗΠΑ

Η επικράτηση των 
Ρεπουμπλικανών στις 
ενδιάμεσες εκλογές θα 
δημιουργούσε σοβαρά 
προβλήματα στην Ε.Ε.
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«Παραμένει το ερωτηματικό, 
για πόσο ακόμη θα μπορεί 
να επιδοτεί το κράτος τις 
τιμές λιανικής, αν οι τιμές 
χονδρικής παραμείνουν τόσο 
υψηλές»

Ο
ι επιπτώσεις της ανόδου 
των τιμών θα μας επη-
ρεάζουν απ’ ό,τι φαίνεται 
για τουλάχιστον 2 χρόνια 
ακόμη, δηλώνει στη Free 
Sunday ο καθηγητής του 

τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του 
ΑΠΘ, Αγις Παπαδόπουλος.

Συμμερίζεστε την εντύπωση ότι τον τε-
λευταίο καιρό παρατηρείται μια σταθε-
ρότητα κι ενίοτε υποχώρηση στις τιμές 
της ενέργειας;
Έχει υπάρξει πράγματι μία απο-
κλιμάκωση σε σχέση με τις α-
κραίες τιμές του καλοκαιριού, 
γεγονός που είναι προφανώς 
θετικό. Πρέπει, ωστόσο, να 
θυμηθούμε το εξής: Τον Φε-
βρουάριο του 2021, η τιμή του 
φυσικού αερίου ήταν στα 16 €/
MWh, τον Φεβρουάριο του 2022 
στα 99, τον Αύγουστο στα 240! Το 
ό,τι τώρα μειώθηκε στα 100 είναι βέ-
βαια μία καλή είδηση, αλλά απέχει πολύ 
από το να μιλάμε για σταθεροποίηση και 
δη σε χαμηλά επίπεδα.
Οι παγκόσμιες αγορές είναι πολύ νευρι-
κές, με αποτέλεσμα ακόμη και μικρά συμ-
βάντα, όπως μία βλάβη σε έναν σταθμό 
αποϋγροποίησης φυσικού αερίου ή σε 
έναν αγωγό, να οδηγούν σε δυσανάλο-
γες μεταβολές της τιμής. Οπότε πρέπει 
να είμαστε επιφυλακτικοί.

Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν τη 
διακύμανση των τιμών;
Στην Ευρώπη οι τιμές διαμορφώνονται 
βραχυπρόθεσμα από την επάρκεια των 
διαθέσιμων αποθεμάτων στα κράτη-μέλη 
σε σχέση με τη ζήτηση, οπότε καταλα-
βαίνετε ότι αν ο χειμώνας είναι σημα-
ντικά πιο βαρύς ή σημαντικά πιο ήπιος 
του συνηθισμένου αυτό έχει άμεση επί-
δραση. Εξυπακούεται ότι απροσδόκητοι 
παράγοντες, όπως μια βλάβη ή μια δο-
λιοφθορά σε έναν αγωγό ή μία πολιτική 
κρίση έχουν επίσης σημαντική επίδραση.
Μεσομακροπρόθεσμα, όμως, οι τιμές δι-
αμορφώνονται από τα παγκοσμίως εκμε-
ταλλεύσιμα αποθέματα, από την εξέλιξη 
της ζήτησης που είναι συνάρτηση της οι-
κονομικής ανάπτυξης και βέβαια από τις 
πολιτικές επιλογές σε σχέση με το περι-
βάλλον, που υλοποιούνται μεταξύ άλλων 
μέσω της φορολόγησης των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα που προκαλεί η 
καύση του φυσικού αερίου, του πετρε-
λαίου και του άνθρακα. Είναι ένα πολυ-
παραγοντικό και πολυσύνθετο πρόβλημα 
που επιτείνεται από γεωπολιτικούς συ-
σχετισμούς και κρίσεις, αλλά και από την 
χρηματιστηριακή φύση της αγοράς ενέρ-

σημαντική και οδηγεί πολλές παραγωγι-
κές επιχειρήσεις, αλλά και οργανισμούς 
όπως οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ, σε δύσκο-
λες καταστάσεις.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει 
πλέον αναχθεί σε όλη την Ευρώπη σε 
πολιτικό μέγεθος. Πόσο απειλούνται οι 
κυβερνήσεις πανευρωπαϊκά;
Οι επιπτώσεις της ανόδου των τιμών 
θα μας επηρεάζουν απ’ ό,τι φαίνεται για 
τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμη. Το μίγμα 
υψηλών τιμών ενέργειας και στασιμο-
πληθωρισμού είναι εξαιρετικά επιβα-
ρυντικό για την οικονομία αλλά και για 
τον κάθε μεμονωμένο πολίτη. Αν όλα 
αυτά τα δούμε σε συνδυασμό με τη ρι-
ζοσπαστικοποίηση του πολιτικού σκη-
νικού σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, 
και σκεφτούμε ότι οι συνέπειες της πολ-
λαπλής αυτής κρίσης επηρεάζουν ση-
μαντικά τμήματα της κοινωνίας και δη 
τα πιο ευάλωτα, τα επόμενα χρόνια θα 
είναι κρίσιμα.

γειας, στην οποία, όπως σε όλα τα χρη-
ματιστηριακά αγαθά, οι προσδοκίες και 
οι φόβοι έχουν άμεση επίδραση, συχνά 
ανεξάρτητα από τα πραγματικά δεδομένα.

Θεωρείτε εύλογες τις μέχρι τώρα αυ-
ξήσεις των τιμών; Θα μπορούσαν να 
είναι μικρότερες;
Η αλήθεια είναι ότι για τους οικιακούς κα-
ταναλωτές ως τώρα η αύξηση των τιμών 
φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού είναι μι-
κρότερη από αυτήν που καταγράφεται στο 
χρηματιστήριο ενέργειας και στις αγορές 
χονδρικής. Κι αυτό επειδή υπάρχει ση-
μαντική επιδότηση από το κράτος, τόσο 
άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
όσο και με την έκτακτη φορολόγηση των 
κερδών των παραγωγών ενέργειας. Πα-
ραμένει βέβαια το ερωτηματικό, για πόσο 
ακόμη θα μπορεί να επιδοτεί το κράτος 
τις τιμές λιανικής, αν οι τιμές χονδρικής 
παραμείνουν τόσο υψηλές;
Αντίθετα, για τους εμπορικούς και βιο-
μηχανικούς καταναλωτές η αύξηση είναι 

Από την άλλη, πρέπει κανείς να επιση-
μάνει ότι πολλές φορές σε δύσκολες κα-
ταστάσεις οι κοινωνίες δείχνουν μεγάλη 
ωριμότητα, αρκεί βέβαια οι πολιτικές η-
γεσίες να εξηγήσουν με ειλικρίνεια πώς 
έχει η κατάσταση και να αρχίσουν να λαμ-
βάνουν μέτρα για τη διόρθωση των ε-
σφαλμένων επιλογών που έγιναν.

Εδώ και πολλούς μήνες, γίνεται συ-
ζήτηση για έναν «δύσκολο χειμώνα». 
Μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώθηκαν. 
Είναι νωρίς ακόμη;
Είναι όντως νωρίς, ο χειμώνας είναι 
ακόμη μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή 
οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 
φαίνεται να έχουν γεμίσει τις αποθή-
κες τους, ενώ οι προσπάθειες εξοικο-
νόμησης ενέργειας αρχίζουν να απο-
δίδουν. Ωστόσο, στην απευκταία πε-
ρίπτωση μίας πλήρους διακοπής της 
ροής φυσικού αερίου από τη Ρωσία, 
τα αποθέματα δεν επαρκούν για όλο 
τον χειμώνα. Κατά συνέπεια, δεν μπο-
ρούμε ακόμη να μιλάμε για λήξη συ-
ναγερμού, ενώ βεβαίως και το κό-
στος της ενέργειας παραμένει υψηλό.

Τι θα συνιστούσε κατά την γνώμη σας 
έναν δύσκολο χειμώνα;
Ένας συνδυασμός παρατεταμένων, πολύ 
κακών καιρικών συνθηκών και μίας ρα-
γδαίας επιδείνωσης του γεωπολιτικού 
σκηνικού, με συνέπεια διακοπές στη ροή 
ενέργειας προς την Ευρώπη. Αυτό θα 
ήταν ένα πολύ κακό σενάριο.
Είναι καλό να θυμόμαστε ότι οι ροές ε-
νέργειας δεν περιλαμβάνουν μόνο το ρω-
σικό φυσικό αέριο, αλλά και το υγροποι-
ημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ, την 
Αλγερία και τις αραβικές χώρες καθώς 
επίσης και τις ροές πετρελαίου από όλες 
τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες. Είναι 
ένα μεγάλο και σύνθετο σύστημα, όπου 
μια διαταραχή σε έναν κρίκο της αλυσί-
δας, είτε αφορά την εξόρυξη είτε τη με-
ταφορά, μπορεί να έχει μείζονες επιπτώ-
σεις σε όλο το σύστημα.

«Αν διακοπεί  
πλήρως η ροή φυσικού  
αερίου από τη Ρωσία,  

τα αποθέματα δεν επαρκούν 
για όλο τον χειμώνα»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Άγις  
Παπαδόπουλος,
 καθ. Μηχανολόγων  

Μηχανικών ΑΠΘ
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Μπορούν οι «27» να βρουν τα κοινά 
τους συμφέροντα που θα τους οδηγή-
σουν σε μια κοινή πολιτική;
Φοβάμαι ότι είναι δύσκολο, επειδή δεν 
έχουν όλες οι χώρες τις ίδιες ανάγκες, 
τις ίδιες προτεραιότητες αλλά και τα ίδια 
μέσα για την αντιμετώπιση της κρίσης. 
Αν δούμε τις μεγαλύτερες οικονομίες της 
Ευρώπης, η Γερμανία εξαρτάται άμεσα 
από το φυσικό αέριο όχι μόνο ως καύ-
σιμο, αλλά και ως πρώτη ύλη για την πολύ 
σημαντική χημική βιομηχανία που έχει. 
Διαθέτει, όμως, τους οικονομικούς πό-
ρους να υποστηρίξει την οικονομία της 
και δείχνει αποφασισμένη να τους χρη-
σιμοποιήσει, αποκτώντας έτσι ένα συ-
γκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα 
κράτη-μέλη.
Η Γαλλία και η Ιταλία εξαρτώνται λιγότερο 
από το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά δεν 
διαθέτουν τα οικονομικά μέσα να στηρί-
ξουν τους καταναλωτές τους στο βαθμό 
που μπορεί να το κάνει η Γερμανία. Αυτό 
εξηγεί, μεταξύ άλλων, και τη διαφορά 
στην πολιτική των χωρών, τη δυσκολία 
να βρεθεί μία κοινά αποδεκτή πολιτική 
που να καλύπτει τις ανάγκες όλων και 
τις τριβές που προκύπτουν και είναι κάτι 
περισσότερο από ορατές.

Με ποιους κανόνες και τι κόστος για την 
ευρωπαϊκή οικονομία θα είναι εφικτή 
η πλήρης απεξάρτηση από τη ρωσική 
ενεργειακή πρώτη ύλη;
Η απεξάρτηση από τους ρωσικούς υ-
δρογονάνθρακες προϋποθέτει βραχυ-
πρόθεσμα την ανάπτυξη υποδομών για 
τη χρήση υγροποιημένου φυσικού αε-
ρίου από όλους τους άλλους προμηθευ-
τές στον κόσμο και μεσοπρόθεσμα την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ε-
νέργειας, μαζί με τα δίκτυα μεταφοράς 
και τις υποδομές αποθήκευσης ενέρ-
γειας, σε τέτοιο βαθμό που να μην εξαρ-
τόμαστε από τους υδρογονάνθρακες εν 
γένει, όχι μόνο τους ρωσικούς.
Πρέπει να επισημανθεί ότι και πριν την 
κρίση ο στόχος της Ευρώπης ήταν να 
καταστεί ανθρακικά ουδέτερη ως το 
2050, με το σχέδιο για την Πράσινη Με-
τάβαση. Υπό αυτήν την έννοια, η κρίση 
λειτουργεί ως καταλύτης επιτάχυνσης 
της διαδικασίας απεξάρτησης από τους 
υδρογονάνθρακες. Βεβαίως απαιτού-
νται σημαντικές επενδύσεις. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι η Κομισιόν έχει εκτιμήσει 
πως για την επίτευξη του ενδιάμεσου 
στόχου μείωσης των εκπομπών διοξει-
δίου του άνθρακα κατά 55% ως το 2030, 
θα χρειαστούν επενδύσεις 260 δις € ε-
τησίως, οι οποίες ωστόσο είναι παρα-
γωγικές και κατεξοχήν αναπτυξιακές.

καθώς απαιτούνται αρκετά χρόνια ε-
ρευνών ώσπου να καταστούν τα πιθα-
νολογούμενα κοιτάσματα εμπορικά αξι-
οποιήσιμα, αρκεί κανείς να δει την αντί-
στοιχη εξέλιξη στην Κύπρο.

Είναι σε αντίστιξη αυτά τα προγράμ-
ματα με την ευρωπαϊκή στρατηγική υ-
δρογόνου;
Σε καμία περίπτωση. Για την επίτευξη του 
στόχου της ανθρακικά ουδέτερης Ευρώ-
πης θα χρειαστούμε ένα εύρος τεχνολο-
γικών λύσεων, όπως είναι το υδρογόνο, 
τα βιοκαύσιμα και η παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
που όλες μαζί θα λειτουργούν συμπλη-
ρωματικά. Ως την επίτευξη του στόχου το 
2050 θα συνεχίσουμε να χρειαζόμαστε, 
έστω και με φθίνοντα ρυθμό, συμβατικά 
καύσιμα, κυρίως το φυσικό αέριο, για την 
κάλυψη των αναγκών μας.

Υπάρχει πλέον θέμα απολιγνιτοποίησης;
Η απολιγνιτοποίηση πρέπει να γίνει. Η 
κλιματική κρίση είναι μια αδυσώπητη 
πραγματικότητα την οποία πρέπει να α-
ντιμετωπίσουμε, αν και πλέον αποτελεί 
κοινή πεποίθηση μεταξύ των ειδικών ότι 
ο στόχος του περιορισμού της αύξησης 
θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό ως το 2050 
δυστυχώς δεν είναι πλέον εφικτός. Ο λι-
γνίτης είναι, δυστυχώς, το καύσιμο με τις 
μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις και τον χειρότερο βαθμό απόδοσης.

Τι θα κερδίσει η Ελλάδα από την αξι-
οποίηση κοιτασμάτων όπως αυτό στα 
Γιάννενα και της συνεργασίας με την 
EXXON MOBIL;
Στον βαθμό που οι έρευνες τεκμηριώ-
σουν την ύπαρξη αξιόλογων και οικονο-
μικά αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων, η Ελ-
λάδα θα μπορέσει να καλύψει ένα σημα-
ντικό μέρος των αναγκών της σε φυσικό 
αέριο για τα προσεχή 10 έως 20 χρόνια. 
Θα μπορέσει δηλαδή να το αξιοποιήσει 
ως καύσιμο-γέφυρα στην πορεία προς 
τον στόχο ανθρακικής ουδετερότητας ως 
το 2050. Αυτό θα είναι μια πολύ θετική 
εξέλιξη, διότι ως χώρα και ως κοινωνία 
έχουμε επενδύσει σε υποδομές, αρκεί 
να θυμηθεί κανείς τα δίκτυα φυσικού 
αερίου στις ελληνικές πόλεις, τις οποίες 
πρέπει να αποσβέσουμε.
Ωστόσο, καλό είναι να παραμείνουμε 
συγκρατημένοι στις προσδοκίες μας, 

Είναι εύλογο ότι για λόγους διασφάλισης 
της ενεργειακής επάρκειας στις συνθή-
κες της παρούσας κρίσης παρατείνουμε 
τη χρήση του λιγνίτη, και αν χρειαστεί 
πρέπει να μπορέσουμε να το κάνουμε 
και στο μέλλον. Ωστόσο, σε καμία περί-
πτωση δεν μπορεί αυτό να αποτελέσει 
αφορμή για επιστροφή στην ενεργειακή 
πολιτική των δεκαετιών του ΄60 ή του 
΄70. Άλλωστε, με την φορολόγηση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ο 
λιγνιτικά παραγόμενος ηλεκτρισμός δεν 
είναι πλέον φθηνός.

Αν η παρούσα κρίση είχε εμφανιστεί 
μετά τον «εξηλεκτρισμό» της οικονο-
μικής δραστηριότητας, θα την αντιμε-
τωπίζαμε πιο εύκολα ή πιο δύσκολα;
Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο εξηλε-
κτρισμός της οικονομίας, που περιλαμ-
βάνει από τη θέρμανση των κτιρίων με 
αντλίες θερμότητας μέχρι την ηλεκτρο-
κίνηση των οχημάτων, έχει περιβαλλο-
ντικά και οικονομικά νόημα μόνο εφό-
σον ο ηλεκτρισμός παράγεται από ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας.
Επομένως, εφόσον προχωρήσουμε στη 
χρήση των ανανεώσιμων πηγών για πα-
ραγωγή ηλεκτρισμού από το 35-40% που 
είναι στην Ελλάδα σήμερα, στο 80-90% 
που είναι ο στόχος, τότε ο εξηλεκτρισμός 
της οικονομίας θα μας επιτρέπει να α-
ντιμετωπίζουμε πολύ πιο εύκολα ανά-
λογες κρίσεις.
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«Ως χώρα και ως κοινωνία 
έχουμε επενδύσει σε υποδο-
μές, όπως τα δίκτυα φυσικού 
αερίου στις πόλεις, τις οποίες 
πρέπει να αποσβέσουμε»





Ν
έες αλλαγές φέρνει το 
νέο ασφαλιστικό νο-
μοσχέδιο της κυβέρ-
νησης, που μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνει 
έκτακτο βοήθημα 250 

ευρώ για ευάλωτους, κίνητρα για την με-
τατροπή των συμβάσεων μερικής σε πλή-
ρους απασχόλησης, παραγραφές οφειλών, 
αύξηση αριθμού δόσεων, κατάργηση ει-
σφοράς, πενταετία σε ένστολους, ανώτατο 
πλαφόν στις επικουρικές, ενιαίο ποσοστό 
αναπηρίας. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μονιμοποιείται 
η κατά 3 μονάδες μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών που υιοθετήθηκε το 2021, 
ενώ η ποινική δίωξη των οφειλετών ρυθ-
μισμένων ασφαλιστικών οφειλών παύει 
υφ’ όρον για όσο διάστημα εξυπηρετεί-
ται η ρύθμιση, ενώ μέχρι τώρα αναστελλό-
ταν. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, 
οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νο-
μοσχέδιο εστιάζουν σε τέσσερις άξονες: 
Την οικονομική στήριξη των ευάλωτων ο-
μάδων, τον εξορθολογισμό ασφαλιστικών 
και συνταξιοδοτικών διατάξεων, τη ρύθ-
μιση ζητημάτων αγοράς εργασίας, ισότη-
τας και κατάργησης των διακρίσεων στο 
πεδίο των εργασιακών σχέσεων και προ-
νοιακά ζητήματα. 

Οι κερδισμένοι 
Πιο αναλυτικά, οι κερδισμένοι του νέου α-
σφαλιστικού είναι 12 κατηγορίες πολιτών:
1. Οι 1,7 εκατ. συνταξιούχοι που θα λάβουν 

αύξηση 7,5%-8%.
2. Οι οφειλέτες –κυρίως ελεύθεροι επαγ-
γελματίες– που θα κάνουν χρήση της 
10ετούς παραγραφής οφειλών προς τον 
ΕΦΚΑ, εφόσον βέβαια αυτές δεν έχουν 
βεβαιωθεί από το Ταμείο ή το ΚΕΑΟ. 
3. Οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στη νέα 
ρύθμιση χρεών σε 24 οι μηνιαίες δόσεις 
αντί για 12, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 
50 ευρώ. Με την προτεινόμενη διάταξη ε-
ξισώνονται οι δόσεις για πάγια ρύθμιση 
χρεών σε e-ΕΦΚΑ και Εφορία και διευ-
κολύνονται οι οφειλέτες ληξιπρόθεσμων 
ασφαλιστικών οφειλών στην τήρηση της 
ρύθμισης.
4. Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι του ι-
διωτικού τομέα που θα ενταχθούν στο 
πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών ει-
σφορών σε επιχειρήσεις και μετατρέψουν 
συμβάσεις μερικής απασχόλησης σε πλή-
ρους. Ειδικότερα, οι εργοδότες θα κερδί-
σουν την επιδότηση των ασφαλιστικών ει-
σφορών κατά 40%, ενώ οι μισθωτοί θα ω-
φεληθούν από την αύξηση του μηνιαίου 
μισθού τους.
5. Οι μητέρες εργαζόμενες στον ιδιωτικό 
τομέα, καθώς αυξάνεται η ειδική άδεια μη-
τρότητας σε εννέα από έξι μήνες.
6. Οι δημόσιοι υπάλληλοι καθώς καταρ-
γείται η ειδική εισφορά 1% των ασφαλι-
σμένων του τ. ΤΠΔΥ και αυξάνεται ο κα-
θαρός μισθός τους. 
7. Επεκτείνεται σε όλους τους ενστόλους 
το δικαίωμα της «μάχιμης πενταετίας», δη-
λαδή της αναγνώρισης έως και πέντε επι-

πλέον ετών ασφάλισης, καταβάλλοντας τις 
αντίστοιχες εισφορές. Όσοι ένστολοι εξαι-
ρούνταν (π.χ. ορισμένες κατηγορίες πυρο-
σβεστών, λιμενικών, αστυνομικών και υ-
πηρετούντων στην αεροπορία) από τη 
σχετική ρύθμιση αποκτούν πλέον το δι-
καίωμα αυτό, ανεξαρτήτως μονάδας υπη-
ρεσίας, αν είναι παλαιοί ή νέοι ασφαλισμέ-
νοι (προ ή μετά το 2011) και ανεξαρτήτως 
της σχέσης εργασίας με την οποία υπηρε-
τούν (μόνιμοι και μη).
8. Οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν 
θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης 
και προλαβαίνουν να βγουν σε πρόωρη 
σύνταξη στην ηλικία των 56 ετών έως τις 
31/12/ 2022. Αντίθετα, κλείνει η πόρτα της 
πρόωρης συνταξιοδότησης στο δημόσιο 
για τους υπαλλήλους που δε πρόλαβαν να 
συμπληρώσουν το ηλικιακό όριο των 56 
ετών έως τις 31/12/ 2022. Σύμφωνα με τη 
σχετική διάταξη το όριο εξόδου ορίζεται 
πλέον στα 62 έτη.
9. Οι 2,3 εκατ. ευάλωτοι πολίτες, οι οποίοι 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις θα λά-
βουν έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ έως τις 
20 Δεκεμβρίου. 
10. Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι με διαδο-
χική ασφάλιση, καθώς με την προτεινό-
μενη διάταξη θεσπίζεται η απευθείας ε-
ξέταση της αίτησης συνταξιοδότησης από 
τον τελευταίο φορέα διαδοχικής ασφά-
λισης, εφόσον σε αυτόν έχουν διανυθεί 
1.000 ημέρες ασφάλισης, με 300 την τε-
λευταία πενταετία (προηγουμένως 1.500 
και 500 αντίστοιχα). Δηλαδή, θεσπίζονται 

ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΜΙΝΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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και για τη διαδοχική ασφάλιση εκτός του 
e-ΕΦΚΑ οι ίδιες προϋποθέσεις που ήδη ι-
σχύουν για τη διαδοχική ασφάλιση εντός 
του e-ΕΦΚΑ. Με τη ρύθμιση αυτή απλο-
ποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία συ-
νταξιοδότησης σε περιπτώσεις διαδοχικής 
ασφάλισης εκτός του e-ΕΦΚΑ.
11. Οι περιστασιακά απασχολούμενοι. 
Μέχρι πρότινος οι εγγεγραμμένοι στο μη-
τρώο της ΔΥΠΑ άνεργοι είχαν τη δυνατό-
τητα να βεβαιώνουν με αίτησή τους συ-
νεχή χρόνο ανεργίας, εφόσον εργάζονταν 
περιστασιακά, δηλαδή είχαν πραγματο-
ποιήσει κατά μέγιστο όριο 70 ημερομί-
σθια ανά δωδεκάμηνο. Προτείνεται η πε-
ριστασιακή εργασία να περιγράφεται ως η 
πραγματοποίηση 70 ημερών απασχόλη-
σης (και όχι 70 ημερομισθίων), ώστε να 
διατηρείται η ιδιότητα του ανέργου σε α-
ναζητούντες εργασία που έχουν απασχο-
ληθεί με οποιονδήποτε τρόπο (και όχι 
μόνο με μισθωτή εργασία) έως 70 ημέρες/
δωδεκάμηνο.
12. Οι δικαιούχοι επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ 
που δε θα χρειάζεται πλέον να επιστρέ-
φουν τα αχρεωσθήτως καταβληθέντα (κυ-
ρίως στις περιπτώσεις ευάλωτων κοινωνι-
κών ομάδων). Μεταξύ άλλων, υιοθετού-
νται ευνοϊκά μέτρα, με διάκριση μεταξύ 
αμέλειας και δόλου, όπως η πενταετής πα-
ραγραφή, η δυνατότητα εξόφλησής τους σε 
δόσεις (έως 72) ή συμψηφισμούς με μελ-
λοντικές καταβολές, καθώς και η μη ανα-
ζήτηση χαμηλών οφειλών (κάτω των 100 
ευρώ). 



«Δεν υπάρχει κυβέρ-
νηση στην Ουκρα-
νία, είναι μια μαριο-
νέτα του ιμπεριαλι-
σμού, μια συμμορία. 

Τώρα πληρώνουν για τις πράξεις τους, η 
αντιμπεριαλιστική μάχη πρέπει να ενι-
σχυθεί», είχε δηλώσει στις 2 Μαρτίου, μία 
βδομάδα μετά την έναρξη της ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία, ο Ντουράντ Καλ-
κάν, ένας από την τριμελή ηγετική ομάδα 
του Εργατικού Κόμματος του Κουρδι-
στάν, γνωστού ως PKK.
Δυστυχώς, η ιστορία δεν δικαίωσε τον 
68χρονο ηγέτη, ο οποίος κατηγορείται και 
διώκεται τόσο από την Τουρκία όσο και 
από τις ΗΠΑ για την στρατολόγηση παι-
διών, εμπλοκή σε εμπόριο ναρκωτικών, 

στοχοποίηση Τούρκων αξιωματούχων και 
δολοφονίες αμάχων.
Το ΡΚΚ είχε ξεκινήσει την δραστηριότητα 
του ως μια ένοπλη οργάνωση της εξωκοι-
νοβουλευτικής αριστεράς με μαρξιστική 
λενινιστική ιδεολογία πολιτικά και με ση-
μαία τον κουρδικό εθνικισμό, που από το 
1978 έκανε αντάρτικο στις κατοικούμενες 
από Κούρδους επαρχίες της νοτιοανατο-
λικής Τουρκίας και το 1984 κήρυξε επί-

σημα τον πόλεμο στο Τουρκικό κράτος με 
αίτημα τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου 
κουρδικού κράτους. Έντεκα χρόνια αργό-
τερα, ο φυλακισμένος σήμερα, τότε πολι-
τικός και στρατιωτικός ηγέτης του κόμμα-
τος, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, προανήγγειλε 
μια στροφή στις πολιτικές του PKK, αντι-
καθιστώντας τον στόχο της ανεξαρτησίας 
με αυτόν της αυτονομίας και της ισότη-
τας δικαιωμάτων για τους Κούρδους της 

Τουρκίας.
Σήμερα, σχεδόν είκοσι χρόνια μετά, δεν 
έχει διευκρινιστεί αν η στροφή του Οτσα-
λάν ήταν πολιτική ή ιδεολογική. Πάντως, 
σε όλες τις μετρήσεις της κοινής γνώμης 
που έγιναν στην Τουρκία, η εκδοχή του α-
νεξάρτητου κράτους καταδεικνύει την κα-
χυποψία ανάμεσα στις δύο βασικές εθνό-
τητες της χώρας.
Σύμφωνα με έρευνα που έγινε, έξι στους 
δέκα Τούρκους πολίτες που αυτοπροσ-
διορίζονται ως Κούρδοι δεν θεωρούν ότι 
οι Κούρδοι επιδιώκουν ξεχωριστό κρά-
τος, ενώ επτά στους δέκα που δηλώνουν 
Τούρκοι εμφανίζονται βέβαιοι ότι το επι-
διώκουν.
Η έρευνα έγινε μετά το 1990, που η κε-
ντρική πολιτική γραμμή της Άγκυρας, 

Οκτώ χρόνια νομιμότητας αλλά με τον 
αρχηγό του στη φυλακή, συμπληρώνει 
το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα, που έχει 
βουλευτές συγγενείς του Οτσαλάν

Η ΤΟΥΡΚΊΑ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΊ ΟΊ ΚΟΥΡΔΟΊ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχαν Κούρ-
δοι αλλά «ορεσίβιοι Τούρκοι που μιλούν 
μια τουρκική διάλεκτο», άφησε τη θέση 
της σε πιο ήπιες προσεγγίσεις.

Το διακομματικό 
ελληνικό λόμπι
Εκείνη την ίδια περίοδο, στα μέσα της δε-
καετίας του 1990, αναπτύχθηκαν οι σχέ-
σεις ανάμεσα στο PKK και την Ελλάδα 
διακομματικά, καθώς στο ελληνικό κοι-
νοβούλιο σχηματίστηκε ένα φιλικό στο 
μαρξιστικό λενινιστικό κόμμα των Κούρ-
δων λόμπι, το οποίο επισκέφθηκε τον Ο-
τσαλάν στο…κρησφύγετό του που τελικά 
ήταν μια φρουρούμενη από Κούρδους α-
ντάρτες βίλα σε προάστιο της Δαμασκού, 
στη Συρία.
Ανάμεσα στους πρωτεργάτες του λόμπι 
ήταν ο τότε βουλευτής της ΝΔ, και με-
τέπειτα αρχηγός των Ανεξάρτητων Ελ-
λήνων και υπουργός Άμυνας στην κυ-
βέρνηση Τσίπρα Πάνος Καμμένος, αλλά 
και ο τότε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και α-
ντιπρόεδρος της Βουλής, Παναγιώτης 
Σγουρίδης, ο οποίος επίσης εντάχθηκε 
στους ΑΝΕΛ ως αντιπρόεδρος.
Συμμετείχαν επίσης ακόμη τέσσερις 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ:
Ηρακλείου, Κώστας Μπαντούβας,
Έβρου, Χρήστος Κηπουρός,
Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος και
Κυκλάδων,  Λεονάρδος Χατζηανδρέου.
(Από τους τέσσερις, μόνο ο κ. Χατζη-
ανδρέου, ο οποίος είχε διατελέσει επί 
12ετια δήμαρχος Αγίας Παρασκευής και 
στη Βουλή εξελέγη άπαξ το 1993, δεν δι-
εγράφη από το ΠΑΣΟΚ και πέρασε στον 
ΣΥΡΙΖΑ, που τον στήριξε ως υποψήφιο 
δήμαρχο Νάξου το 2019. Στα προεκλο-
γικά του φυλλάδια είχε φωτογραφίες με 
τον καταδικασθέντα για εγκλήματα πο-
λέμου, Σερβοβόσνιο Ράντοβαν Κάρα-
τζιτς.)
Δύο της ΝΔ:
Καβάλας, Γιώργος Καλαντζής και
Λακωνίας, Ιωάννης Σταθόπουλος.
Δύο της Πολιτικής Άνοιξης:
ο προερχόμενος από τη ΝΔ, Κωνσταντί-
νος Χατζηδημητρίου από τις Σέρρες,
η Μαρία Μαχαίρα, που το 2000 ήταν υ-
ποψήφια του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Πειραιά 
και
ο Στρατής Κόρακας, Λέσβου του ΚΚΕ.
Μετά τις εκλογές του 1996, στην ομάδα 
εντάχθηκαν βουλευτές του ΣΥΝ, που ε-
πέστρεψε στη Βουλή, και του ΔΗΚΚΙ 
που τότε εκλέχτηκαν και δύο ακόμη βου-
λευτές του ΠΑΣΟΚ:
ο Στέλιος Παπαθεμελής της Α΄ Θεσσαλο-
νίκης και
ο Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος της Α-
χαΐας, ο οποίος το 2009 εξελέγη με τον 

ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη και το 
2013 ξανασυναντήθηκε με τον κ. Καμ-
μένο στους ΑΝΕΛ.
Μια προσεκτική ανάγνωση του καταλό-
γου καθιστά σαφές ότι κανένας από αυ-
τούς δεν ταιριάζει στο μαρξιστικό λενι-
νιστικό προφίλ του Οτσαλάν, ο οποίος 
φαίνεται ότι είχε καθοριστική επιρροή 
στο ιδεολογικό περίγραμμα των κουρ-
δικών κομμάτων καθώς σχεδόν όλα τα 
κόμματα που μιλούν στο όνομα των 
Κούρδων είναι αριστερόστροφα.
Μετά τη σύλληψη Οτσαλάν το 1999 στην 
Κένυα, αφού είχε προηγηθεί μια βόλτα 
του στα ελληνικά αεροδρόμια και στην 
ελληνική πρεσβεία στο Ναϊρόμπι, το εγ-
χώριο φιλοκουρδικό λόμπι αποσυντέ-
θηκε αλλά άφησε βαθύ χάσμα ανάμεσα 
στα μέλη του και στα κόμματά τους.
Σήμερα η Τουρκία καταγγέλλει, αλλά η 
Αθήνα διαψεύδει, ότι ο καταυλισμός που 
φιλοξενούνται Κούρδοι πρόσφυγες στο 
Λαύριο χρησιμοποιείται για την εκπαί-
δευση ανταρτών που στη συνέχεια επι-
στρέφουν για τρομοκρατικές επιθέσεις 
στην Τουρκία.

Τα κουρδικά κόμματα
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής μετρήσεις, 
μέχρι τώρα 23 κουρδικά κόμματα έχουν 
απαγορευθεί με διάφορους ισχυρισμούς 
όπως η τρομοκρατία και ο εθνικός απο-
σχιστισμός ενώ στους ηγέτες τους επι-
βλήθηκαν αυστηρές κυρώσεις, συμπερι-
λαμβανομένων ποινών φυλάκισης ως συ-
νεργατών του ΡΚΚ.
Το πρώτο κόμμα υπέρ των Κούρδων που 
ιδρύθηκε ήταν το Λαϊκό Εργατικό Κόμμα 
το 1990, που κράτησε 3 χρόνια πριν δι-
αλυθεί με απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου το 1993.
Στις εκλογές του 1991 είχε συνεργαστεί 
με το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και 
είχε 22 βουλευτές.
Η σοβαρότερη προσπάθεια στη δεκαετία 
του 1990 ήταν το Λαϊκό Κόμμα της Δη-
μοκρατίας (HADEP), που στις εκλογές 
του 1995 και του 1999 δεν πέρασε το κα-
τώφλι του 10% για να εκπροσωπηθεί στη 
Βουλή αλλά κέρδισε 37 δήμους στις επί-
μαχες κουρδικές περιοχές. Διαλύθηκε 
με απόφαση του Συνταγματικού Δικα-
στηρίου το 2003.
Το 2009 διαλύθηκε και το DTP, το οποίο 
στις εκλογές του 2007 είχε εκλέξει 100 
δημάρχους.

Αυτή τη στιγμή, στην τουρκική Βουλή οι 
αριστεροί Κούρδοι εκπροσωπούνται από 
το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (HDP), ο 
ιδρυτής του οποίου Σελαχατίν Ντεμιρτάς 
είναι στη φυλακή.
Η ατζέντα του δίνει έμφαση στη συμμε-
τοχική και ριζοσπαστική δημοκρατία, 
την ισότητα, τον φεμινισμό, τα μειονο-
τικά δικαιώματα όπως και τα δικαιώματα 
των νέων και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
Είναι συνδεδεμένο μέλος του Κόμματος 
των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, μέλος της 
διαβούλευσης της Σοσιαλιστικής Διε-
θνούς και της Προοδευτικής συμμαχίας.
Το HDP πήρε μέρος στο δημοτικές ε-
κλογές του 2014 παίρνοντας το 6,2%των 
ψήφων. Στις προεδρικές του 2015, ο 
Ντεμιρτάς πήρε 9.77%, αλλά το κόμμα έ-
φτασε το 13,2% στις βουλευτικές εκλογές 
του 2015, στις οποίες παρουσίασε ψηφο-
δέλτια στα οποία συμμετείχαν όχι μόνο α-
ριστερόστροφοι Κούρδοι αλλά και πιστοί 
μουσουλμάνοι, σοσιαλιστές, Αζέροι, Ρομά, 
Σύριοι Χριστιανοί, Λαζοί, Αρμένιοι, Κιρκά-
σιοι και ακτιβιστές της ΛΟΑΤΚΙ κοινότη-
τας, ανάμεσα στους οποίους ο Μπαρίς Σού-
λου, ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος υπο-
ψήφιος βουλευτής.
Το κόμμα συμμετείχε στην προσωρινή κυ-
βέρνηση Νταβούτογλου και καταδίκασε το 
πραξικόπημα του 2016, χωρίς αυτό να α-

ποτρέψει την καταδίκη και φυλάκιση του 
Ντεμιρτάς για σχέσεις με το PKK.
Από τους 59 (σε σύνολο 600) βουλευτές 
του HDP, οι 54 έχασαν την ασυλία τους 
και διώκονται ενώ μόλις 6 από τους 65 δη-
μάρχους που εξέλεξε το κόμμα ασκούν τα 
καθήκοντά τους.
Στην Τουρκία, ο αντικαπιταλιστικός πολι-
τικός χαρακτήρας του ΗDP το κατατάσσει 
ιδεολογικά κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ και στους 
podemos, κάτι που αναγνώρισε και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ στο συγχαρητήριο τηλεγράφημα 
που έστειλε μετά την επιτυχία του HDP 
στις εκλογές του 2018. Στο τηλεγράφημα, 
ο τότε γραμματέας της Κεντρικής Επιτρο-
πής, Πάνος Ρήγας, χαρακτηρίζει τον φυ-
λακισμένο Σελαχατίν Ντεμιρτάς, «πηγή 
έμπνευσης», αλλά αποφεύγει να ζητήσει 
την απελευθέρωσή του.
Στο μήνυμα που έστειλε στο κόμμα από 
το Ιμραλί όπου κρατείται, ο Αμπντουλάχ 
Οτσαλάν, σε μια επιβεβαίωση της αλλα-
γής γραμμής και της προκήρυξης των α-
ποσχιστικών απόψεων, ανέφερε ότι ποτέ 
δεν θεώρησε το κίνημα έξω από τα επα-
ναστατικά και σοσιαλιστικά κινήματα της 
Τουρκιάς.
«Αν ο σοσιαλισμός και η ανοιχτή δημο-
κρατία επιτύχουν στην Τουρκία, αυτό θα 
συνδέεται με αυτή τη δημοκρατική δι-
αδικασία διαπραγμάτευσης», είπε ο Ο-
τσαλάν, μέλη της οικογένειας του οποίου 
έχουν εκλεγεί βουλευτές με το HDP.
Όμως, στην τελευταία μέτρηση που έγινε, 
πρώτο κόμμα σε όσους δηλώνουν Κούρ-
δοι είναι το AKP του Ερντογάν, με 32%, 
τρεις μονάδες πάνω από το «δικό» τους 
HDP.
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Ύ
στερα από μία πε-
ρίοδο κατά την 
οποία η Κίνα κά-
λυψε πλήρως τον 
επιθετικό πόλεμο 
του Πούτιν κατά 

της Ουκρανίας, και μεγάλης ψυχρότη-
τας στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και άλλες 
δυτικές χώρες όπως η Αυστραλία, ο η-
γέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ φαίνεται 
ότι επιχειρεί μια διόρθωση της πολιτι-
κής του υπέρ της σταθερότητας.

Η συνάντηση στο Μπαλί
Η συνάντηση των ηγετών των δύο υ-
περδυνάμεων στο Μπαλί, στα πλαί-
σια της Συνόδου των 20 χωρών με τις 
μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο 
(G20), έδωσε στους αναλυτές και στις 
κυβερνήσεις νέα στοιχεία για τις προ-
τεραιότητες της κινεζικής ηγεσίας.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η συνάντηση Μπάιντεν, Σι Τζινπίνγκ στη σύνοδο των G20 βελτίωσε το κλίμα

Μπάιντεν και Σι Τζινπίνγκ θέλουν 
να αποφύγουν έναν νέο Ψυχρό 
Πόλεμο 

Το διεθνοπολιτικό πλαίσιο έχει αλλά-
ξει δραματικά τους τελευταίους εννέα 
μήνες και αυτό φαίνεται να επηρεάζει 
τις επιλογές του προέδρου της Κίνας 
Σι Τζινπίνγκ.
Μπάιντεν και Σι Τζινπίνγκ είχαν συ-
ναντηθεί στο παρελθόν, όταν ο Μπάι-
ντεν ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και 
ο Σι Τζινπίνγκ ξεκινούσε την πορεία 
του στην ηγεσία της Κίνας. Έδειχναν 
πάντα σεβασμό ο ένας προς τον άλλον 
και είχαν έναν κώδικα επικοινωνίας. 

Σαν πρόεδροι των χωρών τους είχαν 
πέντε επαφές με τη μορφή τηλεφω-
νημάτων, τηλεδιασκέψεων και η συ-
νάντηση στο Μπαλί ήταν η πρώτη 
με φυσική επαφή. Κράτησε τρεισή-
μισι ώρες, θεωρήθηκε και από τις δύο 
πλευρές παραγωγική με την έννοια 
ότι τέθηκαν τα βασικά προβλήματα 
και οι κόκκινες γραμμές από τους συ-
νομιλητές.
Δεν υπήρξε κοινό ανακοινωθέν αλλά 
οι δηλώσεις που έκαναν ο Μπάιντεν 

και ο Σι Τζινπίνγκ εμφανίζουν αρ-
κετά κοινά σημεία στην αναγνώριση 
και στην προσέγγιση των κοινών προ-
βλημάτων. 
Με την παρουσία του στη Σύνοδο 
Κορυφής στο Μπαλί ο Σι Τζιν-
πίνγκ έβαλε τέλος σε μια περίοδο 
διπλωματικής απομόνωσης λόγω 
των αυστηρών περιορισμών για την 
COVID-19 που ισχύουν στην Κίνα. 
Τον περασμένο Σεπτέμβριο πήρε 
μέρος στη Σύνοδο Κορυφής του 
Οργανισμού Συνεργασίας της Σαν-
γκάης που πραγματοποιήθηκε στο 
Ουζμπεκιστάν. Η Σύνοδος Κορυφής 
όμως στο Μπαλί είχε άλλη σημασία 
γιατί σε αυτήν πήραν μέρος οι επτά 
πιο αναπτυγμένες χώρες της Δύσης, 
η ομάδα G7, μεταξύ των οποίων και 
οι ΗΠΑ.

ΚΊΝΑ: ΣΤΡΟΦΉ  
ΥΠΈΡ ΤΉΣ ΣΤΑΘΈΡΟΤΉΤΑΣ
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πίνγκ πέρασε από την απόλυτη κατα-
νόηση προς τον Πούτιν στην ανησυ-
χία για τις υπερβολές και τις αποτυ-
χίες του στενού πολιτικού του φίλου. 
Η Κίνα βγαίνει κερδισμένη από την α-
ναμέτρηση, με την έννοια ότι η Ρωσία 
γίνεται ολοένα πιο εξαρτημένη, στο ε-
πίπεδο της οικονομίας, από αυτήν.
Από την άλλη πλευρά, όμως, πληρώνει 
τον λογαριασμό της διεθνούς οικονο-
μικής αναστάτωσης που προκαλεί ο ε-
πιθετικός πόλεμος του Πούτιν, της ε-
νεργειακής κρίσης και της ενίσχυσης 
του ΝΑΤΟ, το οποίο πολλοί, όπως ο 
πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν, θεω-

Οι δύο ηγέτες εμφανίζονται 
ενισχυμένοι στο εσωτερικό και 
διεθνώς και αυτό ίσως διευκολύνει τη 
συνεννόηση τους

ρούσαν πριν την ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία «εγκεφαλικά νεκρό».
Επομένως, ο πρόεδρος της Κίνας έχει 
αρχίσει να έχει δεύτερες σκέψεις για 
τη διάρκεια και τον τρόπο διεξαγωγής 
του πολέμου από τον Πούτιν.
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
έφερε στο προσκήνιο και τις σχέσεις 
της Κίνας με την Ταϊβάν. Η Ταϊβάν 
έχει 25 εκατομμύρια κατοίκους, είναι 
μία από τις δυναμικότερες οικονομικά 
και τεχνολογικά αναπτυσσόμενες οι-
κονομίες στον κόσμο και οι κάτοικοι 
της δεν έχουν γνωρίσει ποτέ κομμου-
νιστικό καθεστώς.

Μέχρι το 1945 η Ταϊβάν ήταν μέρος 
της αυτοκρατορίας της Ιαπωνίας. Στη 
συνέχεια έγινε η έδρα των Κινέζων 
εθνικιστών που ηττήθηκαν από τον 
Μάο Τσε-τουνγκ στον εμφύλιο και 
κατέφυγαν στο μεγάλο νησί. Από την 
δεκαετία του ΄90 η Ταϊβάν ακολού-
θησε μια εντυπωσιακή πορεία εκδη-
μοκρατισμού που είχε σαν αποτέλε-
σμα οι περισσότεροι κάτοικοι της να 
απορρίπτουν κάθε ιδέα ενσωμάτωσης 
της Ταϊβάν στη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κίνας.
Ο τρόπος που διαχειρίστηκε το Πε-
κίνο την ενσωμάτωση του Χονγκ-
Κονγκ, το οποίο σαν πρώην βρετανική 
αποικία είχε εξασφαλίσει ένα ειδικό 
καθεστώς, ενίσχυσαν τις αντιρρήσεις 
των Ταϊβανέζων. Το Κομμουνιστικό 
Κόμμα Κίνας δεν ανέχθηκε την πολι-
τική αμφισβήτηση στο Χονγκ-Κονγκ, 
επέβαλε ειδική νομοθεσία και οργά-
νωσε τη δίωξη αντιπολιτευόμενων και 
αντιφρονούντων.

Μεγάλες αλλαγές
Οι μεγάλες αλλαγές που προσδιόρι-
σαν την προσέγγιση του Σι Τζινπίνγκ 
στα εκκρεμή ζητήματα είναι κατά την 
άποψη μου οι εξής:
Πρώτον, εξασφάλισε στο 20ό συνέ-
δριο του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Κίνας, που πραγματοποιήθηκε στο 
Πεκίνο τον περασμένο Οκτώβριο, την 
εκλογή του για τρίτη συνεχόμενη πε-
νταετία στην ηγεσία του Κόμματος, 
του Κράτους και των Ενόπλων Δυνά-
μεων.
Έσπασε έτσι ο κανόνας που είχε επι-
βληθεί από τις αρχές της δεκαετίας 
του ΄90 για περισσότερο συλλογική 
ηγεσία και περιορισμό των προεδρι-
κών θητειών σε δύο πενταετίες, προ-
κειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα 
υπερσυγκέντρωσης και προσωποποί-
ησης της εξουσίας.
Εάν κρίνουμε από τις παρεμβάσεις 
του Κινέζου ηγέτη και την επίσημη 
προπαγάνδα, έχει αποκτήσει πλέον 
ένα στάτους συγκρίσιμο με εκείνο 
του ιδρυτή της κομμουνιστικής Κίνας 
Μάο Τσε-τουνγκ και του μεταρρυθμι-
στή ηγέτη Ντενγκ Ζιαοπίνγκ που την 
έβγαλε από το αδιέξοδο και την έβαλε 
στον δρόμο της δυναμικής ανάπτυξης.
Είναι λογικό λοιπόν να αισθάνεται 
ο Σι Τζινπίνγκ πιο σίγουρος για τον 
εαυτό του και με μεγαλύτερα περιθώ-
ρια στις πολιτικές του κινήσεις.
Η δεύτερη αλλαγή στο διεθνοπολι-
τικό περιβάλλον έχει σχέση με τον 
πόλεμο στην Ουκρανία που συμπλη-
ρώνει εννέα μήνες. Ο Πούτιν ξεκίνησε 
την λεγόμενη «ειδική επιχείρηση» 
θεωρώντας ότι σε λίγες ημέρες θα 
είχε καταλάβει το Κίεβο και θα είχε 
εγκαταστήσει μια ελεγχόμενη φιλο-
ρωσική κυβέρνηση για να διαπιστώ-
σει, στη διάρκεια των επόμενων εννέα 
μηνών, ότι χάνει τις περισσότερες α-
ναμετρήσεις στα πεδία των μαχών. Η 
βιαστική αποχώρηση των Ρώσων από 
την πλήρως κατεστραμμένη Χερσώνα 
–τη μοναδική περιφερειακή πρωτεύ-
ουσα που είχαν καταλάβει– αναδει-
κνύει την αποτυχία της ρωσικής εκ-
στρατείας.
Η κινεζική ηγεσία έχει αναπτύξει στε-
νές σχέσεις με τον Πούτιν, κάλυψε 
δια της αποχής στις ψηφοφορίες του 
ΟΗΕ τη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία ενώ τα κινεζικά ΜΜΕ δεν α-
ναφέρονται στις στρατιωτικές ήττες 
των Ρώσων και στη βάρβαρη στρατη-
γική που αποσκοπεί στην πλήρη κα-
ταστροφή της βασικής υποδομής της 
Ουκρανίας.
Με το πέρασμα του χρόνου ο Σι Τζιν-



ντύπωση ότι ήταν ένας αδύναμος, με-
ταβατικός πρόεδρος. Στη συνέχεια, 
όμως, αποδείχθηκε ότι η αποχώρηση 
των Αμερικανών από το Αφγανιστάν 
απελευθέρωσε δυνάμεις με αποτέλε-
σμα να δίνουν εξαιρετικά σημαντική 
οικονομική και στρατιωτική βοήθεια 
στην Ουκρανία και να ενισχύουν την 
παρουσία και την πίεση που ασκούν 
στην περιοχή του Ινδικού-Ειρηνικού 
όπου πρωταγωνιστεί με την ισχύ και 
τον όγκο της η Κίνα. 
Ο Μπάιντεν αξιοποίησε την κρίση της 
Ουκρανίας για να αναζωογονήσει το 
ΝΑΤΟ και να διευρύνει γεωγραφικά 
τη στρατηγική του. Επιπλέον, πέρασε 
το τεστ των ενδιάμεσων εκλογών με 
σχετικά μικρές πολιτικές απώλειες, 
σπάζοντας την πολιτική παράδοση 
που έχει δημιουργηθεί στις ΗΠΑ. 
Παρά τα 80 του χρόνια αρχίζει να α-
ποκτά την εικόνα ενός ηγέτη που κα-
θοδηγεί με επιτυχία τη Δύση και έχει 
υπό τον έλεγχο του τα πολιτικά προ-
βλήματα στη χώρα του. Αυτό έχει τε-
ράστια σημασία για την κινεζική ηγε-
σία η οποία είναι λογικό να προτιμά 
έναν έμπειρο και σταθερό συνομιλητή 
σαν τον Μπάιντεν από τον Τραμπ με 

Η κινεζική ηγεσία κάλυψε τον 
επιθετικό πόλεμο του Πούτιν αλλά 
έχει αρχίσει να αμφιβάλλει για τη 
στρατηγική του

Το ζήτημα της Ταϊβάν 
συντηρεί την ένταση 
μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας 
αλλά δεν προβλέπεται 
να οδηγήσει σε κρίση

τις εξάρσεις και τις αντιφάσεις του. 

Μακροπρόθεσμη στρατηγική
Στο Μπαλί φάνηκε ότι η Κίνα δίνει 
έμφαση στη μακροπρόθεσμη στρατη-
γική γιατί έχει εμπιστοσύνη στις δυ-
νάμεις της και δεν θέλει μεγάλες ανα-
ταράξεις και πολιτικό ρίσκο. 
Ο επίσημος στόχος είναι να επικρατή-
σει των ΗΠΑ μέχρι το 2049 και να με-
τατραπεί από δεύτερη σε πρώτη υπερ-
δύναμη.
Η Κίνα δεν έχει αποικιοκρατικό πα-
ρελθόν και αυτό της δίνει ένα πλε-
ονέκτημα έναντι των μεγάλων δυτι-
κών δυνάμεων. Φιλοδοξεί να αναδει-
χθεί σε ηγέτη του παγκόσμιου Νότου 
ο οποίος θα ανταγωνιστεί με επιτυχία 
τις ΗΠΑ, οι οποίες στην αντίληψη του 

Πεκίνου είναι η ηγετική δύναμη του 
παγκόσμιου Βορρά. 
Η επέκταση της κινεζικής επιρροής 
στηρίζεται κυρίως στην ανάπτυξη της 
οικονομικής συνεργασίας, ιδιαίτερα 
της εμπορικής και της επενδυτικής. 
Σε πρόσφατες αποστολές μου με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Χιλή και 
το Μεξικό είχα την ευκαιρία να δια-
πιστώσω πόσο μεθοδικοί και επιτυχη-
μένοι είναι οι Κινέζοι στην ανάπτυξη 
της οικονομικής συνεργασίας, σε όλα 
τα μέρη του κόσμου.
Οι ΗΠΑ έχουν μείνει πίσω σε θέ-
ματα διεθνούς οικονομικής συνεργα-
σίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανί-
ζεται πολύ αργή και μπερδεμένη, σαν 
σύνολο, για να ανταγωνιστεί με επιτυ-
χία τους Κινέζους, οι οποίοι κινούνται 

Από το 1979, οι ΗΠΑ είναι δεσμευμέ-
νες στην πολιτική της μίας Κίνας με 
την οποία αναγνωρίζουν την αυτονο-
μία της Ταϊβάν, δεν της αναγνωρίζουν 
όμως στάτους ανεξάρτητου κράτους 
γιατί αυτό θα έθετε σε αμφισβήτηση 
την εθνική ενότητα όπως την αντιλαμ-
βάνεται το Πεκίνο και την προσυπέ-
γραψε η Ουάσινγκτον στην επιτυχη-
μένη προσπάθεια της να απομονώσει 
τη Σοβιετική Ένωση.
Το ερώτημα λοιπόν είναι εάν η κι-
νεζική ηγεσία θα επιμείνει στην επι-
δίωξη της ενσωμάτωσης της Ταϊβάν 
ακόμη και με στρατιωτικά μέσα και 
εάν οι ΗΠΑ θα επιμείνουν στις εγ-
γυήσεις αυτονομίας που προσφέρουν 
στην Ταϊβάν χωρίς να αμφισβητούν 
την πολιτική της μίας Κίνας. 
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
έγινε στο όνομα της ενσωμάτωσης στη 
Ρωσία πληθυσμών που είχαν αποκο-
πεί από αυτήν με την κατάρρευση της 
Σοβιετικής Ένωσης. Οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει ο Πούτιν στο πεδίο των 
μαχών και οι πιέσεις που δέχεται το 
καθεστώς του από τη Δύση προβλημα-
τίζουν τον Σι Τζινπίνγκ σε ό,τι αφορά 
το κόστος ενδεχόμενης στρατιωτικής 
επιχείρησης κατά της Ταϊβάν.
Επισήμως δεν αλλάζει την πολιτική 
του, αλλά όπως διαβεβαίωσε ο Μπάι-
ντεν μετά τη συνάντηση τους στο 
Μπαλί, δεν επίκειται στρατιωτική ε-
πιχείρηση της Κίνας εναντίον της Τα-
ϊβάν και οι δύο πλευρές ξεκαθάρισαν 
τις κόκκινες γραμμές σε σχέση με το 
ζήτημα.
Μια άλλη σημαντική αλλαγή που ε-
πηρέασε τη σκέψη του Σι Τζινπίνγκ 
είναι η πολιτική ενίσχυση του προέ-
δρου Μπάιντεν.
Μετά τη βιαστική αποχώρηση των Α-
μερικανών από το Αφγανιστάν, η δη-
μοτικότητα του Μπάιντεν έπεσε κάτω 
από το 40% και δημιουργήθηκε η ε-
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Το πρόβλημα
Στην αντίληψη των περισσότερων δυ-
τικών αναλυτών, η μετατροπή του Σι 
Τζινπίνγκ σε ένα είδος ισόβιου ηγέτη 
της Κίνας μπορεί να δημιουργήσει 
σοβαρά προβλήματα. Τον απαλλάσσει 
ως έναν βαθμό από τον έλεγχο και τις 
ισορροπίες της ηγεσίας του Κ.Κ. 
Ενισχύει, επίσης, τον πειρασμό να 
θέσει εθνικούς στόχους που να «δι-
καιολογούν» την παράταση της παρα-
μονής του στην εξουσία, όπως είναι η 
ενσωμάτωση της Ταϊβάν για να ολο-
κληρωθεί η κινεζική εθνική ενότητα. 
Πριν δέκα χρόνια αναδείχθηκε στην 

Τους δυτικούς ανησυχεί η μετατροπή 
του Σι Τζινπίνγκ σε «ισόβιο» ηγέτη και 
οι προσωπικές φιλοδοξίες που μπορεί 
να δημιουργήσει

ηγεσία για να αποτραπεί η κλιμάκωση 
ενός πολέμου αντίπαλων κομματικών 
φατρίων που είχε ξεσπάσει. Με το πέ-
ρασμα του χρόνου, από κοινής αποδο-
χής ηγέτης προερχόμενος από την «α-
ριστοκρατία» του Κ.Κ. μετατράπηκε 
σε κυρίαρχο του παιχνιδιού. Χρησι-
μοποίησε για αυτό τον σκοπό αλλε-
πάλληλες καμπάνιες κατά της διαφθο-
ράς, πολλές από τις οποίες κατέληξαν 
στην εξουδετέρωση την φυλάκιση ή 
και την εκτέλεση πολιτικών αντιπά-
λων. 
Αυτό που φοβίζει τους δυτικούς είναι 
η απόλυτη εξουσία στην ανερχόμενη 

υπερδύναμη και τα πατριωτικά ή και 
εθνικιστικά οράματα του ηγέτη. 
Από την άλλη, η Κίνα έχει να επιδεί-
ξει μεγάλες οικονομικές και κοινω-
νικές επιτυχίες, το καθεστώς μοιάζει 
κυρίαρχο και υπάρχει ένα αίσθημα ε-
θνικής υπερηφάνειας που ενώνει τους 
Κινέζους ύστερα από έναν αιώνα α-
ποικιοκρατίας και εισβολών που έλη-
ξαν με την ήττα της Ιαπωνίας στον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο και την επικρά-
τηση των κομμουνιστών επί των εθνι-
κιστών στον εμφύλιο. 
Η Κίνα έχει δημιουργήσει μια τερά-
στια μεσαία τάξη, κατάφερε να βγά-
λει στη διάρκεια των τελευταίων δε-
καετιών γύρω στο μισό δισεκατομμύ-
ριο από την απόλυτη φτώχεια και έχει 
το ρεκόρ… δημιουργίας δισεκατομμυ-
ριούχων.
Έχει μετασχηματιστεί αλλά εμφανί-
ζει και τα προβλήματα της ανάπτυξης. 
Το 2021, το κατά κεφαλήν ετήσιο ΑΕΠ 
της Κίνας ήταν στα 10.400 ευρώ με τον 
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
είναι στα 27.800.
Η ανάπτυξη της οικονομίας της το 
2021 έφτασε στο 8,1% ενώ και το 
2020, έτος οικονομικού αποσυντονι-
σμού λόγω COVID-19, πέτυχε ανά-
πτυξη της τάξης του 2% ενώ όλες οι 
μεγάλες οικονομίες γνώρισαν σημα-
ντική μείωση του ΑΕΠ τους. 
Το δημόσιο χρέος της Κίνας ήταν στα 
τέλη του 2021 στο 73,3% του ΑΕΠ, ο 
πληθωρισμός στο 0,9%, η ανεργία στο 
4,8% του οικονομικά ενεργού πληθυ-
σμού. Επίσης, η Κίνα κατέγραψε ε-
μπορικό έλλειμμα της τάξης του 6% 
του ΑΕΠ το 2021, γεγονός που δεί-
χνει ότι παρά τον δυναμισμό της εξα-
γωγικής βιομηχανίας της, οι ανάγκες 
της οικονομίας σε πρώτες ύλες και του 
πληθυσμού της σε τρόφιμα και διά-
φορα προϊόντα είναι ατελείωτες.
Το 2021 οι εισαγωγές της Ε.Ε. των 27 
από την Κίνα έφτασαν τα 473 δισεκα-
τομμύρια ευρώ ενώ οι εξαγωγές προς 
την Κίνα ήταν 224 εκατομμύρια ευρώ. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 είναι ο ση-
μαντικότερος εμπορικός εταίρος της 
Κίνας με 13,7% του εξωτερικού εμπο-
ρίου της. Ακολουθούν οι ΗΠΑ με 12,5%, 
η Ιαπωνία με 6,2%, η Νότια Κορέα με 
6%, το Χονγκ-Κονγκ με 6%, η Ταϊβάν 
με 5,5%, το Βιετνάμ με 3,8%, η Αυστρα-
λία με 3,8%. 
Από τον πίνακα των 8 σημαντικότερων ε-
μπορικών εταίρων της Κίνας αναδεικνύ-
εται η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας 
της και η ανάγκη ευρύτερης συνεννόη-
σης με τους σημαντικότερους εμπορι-
κούς και οικονομικούς εταίρους της.

γρήγορα και αποτελεσματικά.
Η έμφαση στην οικονομία δημιουρ-
γεί όμως και περιορισμούς για την κι-
νεζική ηγεσία. Θέλει να αποφύγει τις 
περιττές εντάσεις οι οποίες μπορεί να 
σταθούν εμπόδιο στην παγκοσμιοποί-
ηση με τους όρους της. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι ακόμη και με χώρες με τις 
οποίες η Κίνα έχει σημαντικές πολι-
τικές διαφορές, όπως η Αυστραλία, 
φροντίζει να αναπτύσσει τη διμερή 
συνεργασία όταν αυτό εξυπηρετεί τα 
συμφέροντά της. Οι Αυστραλοί έχουν 
ασκήσει σκληρή κριτική στην πολι-
τική της Κίνας, έχουν ζητήσει εξηγή-
σεις ακόμη και για τον τρόπο με τον 
οποίο πρωτοεμφανίστηκε η COVID-
19 στην Κίνα.
Το Πεκίνο έχει επιβάλλει σημαντι-
κές οικονομικές κυρώσεις σε βάρος 
της Αυστραλίας, αποκλείοντας συ-
γκεκριμένα προϊόντα από την αγορά 
της. Συνολικά, όμως, η διμερής οικο-
νομική συνεργασία Κίνας - Αυστρα-
λίας συνεχίζει να αναπτύσσεται με ε-
ντυπωσιακό ρυθμό γιατί η παγκόσμια 
στρατηγική της Κίνας δεν μπορεί να 
εξυπηρετηθεί μέσα από οικονομικές 
κυρώσεις και αποκλεισμούς.
Ο Σι Τζινπίνγκ, μάλιστα, αξιοποιεί 
κάθε ευκαιρία για να ζητήσει την άρση 
των οικονομικών, τεχνολογικών κυ-
ρώσεων ή περιορισμών που εφαρμό-
ζουν οι ΗΠΑ σε βάρος της Κίνας, ιδι-
αίτερα στον τομέα των microchips.
Το Πεκίνο δεν έχει προβλήματα μόνο 
με τις ΗΠΑ και τις συμμαχικές χώρες 
αλλά και με γειτονικές χώρες. Η Κίνα 
θεωρείται απαιτητικός γείτονας με 
σοβαρές δυσκολίες συνεννόησης με 
το Βιετνάμ, τις Φιλιππίνες ακόμη και 
την Ινδία. Επομένως, ο Σι Τζινπίνγκ 
είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί μια 
στρατηγική περιορισμού, στο μέτρο 
του δυνατού, των περιφερειακών ε-
ντάσεων για να μπορέσει να προω-
θήσει τους φιλόδοξους παγκόσμιους 
στόχους του. 
Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι έ-
φτασε, σε συνεννόηση με τον Μπάι-
ντεν, να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ε-
παφών μεταξύ των συνεργατών των 
δύο προέδρων για να υπάρχει δυνα-
τότητα άμεσης αντίδρασης σε εκκρε-
μότητες και κρίσεις, χωρίς την επι-
στροφή σε ένα είδος νέου Ψυχρού 
Πολέμου. Συγκεκριμένες δεσμεύ-
σεις από ό,τι φαίνεται δεν υπήρξαν 
από τις δύο πλευρές, αλλά η επαφή 
και η συνεννόηση μετά από περί-
οδο μεγάλης έντασης θεωρείται ση-
μαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύ-
θυνση.
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Η Δημοκρατία δίνει 
το δικαίωμα στον 
καθένα να λέει ότι 
θέλει. Ο Σώρρας 
έλεγε ότι έχει 600 

δισ. δολάρια, με αποτέλεσμα χιλιάδες 
πολίτες να μην πληρώνουν φόρους λέ-
γοντας το αμίμητο «να τα πάρετε από 
τα 600 δισ.».
Χρειάστηκε να απαντήσουν η Τρά-
πεζα της Ελλάδος (!), Καναδικές Τρά-
πεζες και άλλοι έγκυροι φορείς για να 
εξηγούν ότι όλα είναι ψέματα. Μάταια, 
ουκ ολίγοι πίστευαν τον Σώρρα και 
όχι τους επίσημους φορείς. Έπρεπε 
να πάει στην φυλακή ο Σώρρας για να 
σταματήσει το ψεύδος και οι επιπτώ-
σεις του.
Δεν ισχύει το ίδιο όμως στην πολιτική. 

στιγμή επιτέλους τιμωρείται, με τους 
ψεύτες της πολιτικής δεν υπάρχει σω-
τηρία. Μπορούν να τερατολογούν αυ-
τοθαυμαζόμενοι στα τηλεοπτικά πάνελ.
Ένα ερώτημα είναι «γιατί το κάνουν». 
Η απάντηση είναι εύκολη. Γιατί δεν 
μπορούν ούτε να προτείνουν κάτι, 
ούτε να σχεδιάσουν κάτι. Το ψέμα 
είναι το μόνο που μπορούν. Μέσα 
από αυτό προσπαθούν να φθείρουν 
τον κυβερνώντα. Και όπως έχει απο-
δειχθεί στο παρελθόν, η μέθοδος λει-
τουργεί, έχει ονομαστεί και «ώριμο 
φρούτο».
Μια κυβέρνηση που την απαξιώνεις 
συνεχώς και για όλα, κάποια στιγμή, 
σε συνδυασμό με την τρέχουσα κοι-
νωνική και οικονομική κατάσταση, θα 
πέσει μόνη της. Αυτοί που θα την δια-

δεχτούν δεν χρειάζεται να έχουν ούτε 
σχέδια ούτε ικανότητες. Αρκεί να κα-
ταγγέλλουν και να περιμένουν.
Πρόκειται για μια θλιβερή πολιτική 
πραγματικότητα στη χώρα που μπορεί 
και να γελάγαμε μαζί τους αν δεν συνέ-
θετε μια μόνιμη και πρωτοφανή κοινω-
νική και πολιτική διάβρωση που καθη-
λώνει την χώρα στον οχετό της παρακ-
μής.
Το ερώτημα λοιπόν είναι: Πώς τιμω-
ρείς τους καθημερινούς ψεύτες της 
πολιτικής για να καθαρίσει η ατμό-
σφαιρα; Ως πότε αυτοί οι ψεύτες δεν 
θα τιμωρούνται παρά τις μεγάλες επι-
πτώσεις που επιφέρουν στην καθημε-
ρινότητα όλων μας; Μόνο η κάλπη για 
κάθε τέσσερα χρόνια ψεύδους τους 
δεν αρκεί.

Εδώ το ψεύδος θριαμβεύει. Η αντι-
πολίτευση, το καλοκαίρι, κατηγόρησε 
την κυβέρνηση σαν δολοφόνους και 
προδότες για τα γεγονότα της νησίδας 
στον ποταμό Έβρο με τους 38 ανθρώ-
πους. Απεδείχθη ότι έλεγε ψέματα.
Μετά αποκάλεσαν παιδοβιαστές τους 
κυβερνητικούς για το 12χρονο παιδί 
στα Σεπόλια. Τι να σχολιάσει κανείς 
γι’ αυτή την αναίδεια; Μίλησαν για α-
στυνομικό κράτος όταν μπήκε επιτέ-
λους ένα τέλος στην κατάληψη φοι-
τητικής εστίας στου Ζωγράφου από 
εμπόρους ναρκωτικών. Τώρα, χωρίς 
καμία απόδειξη, υβρίζουν καθημερινά 
τον πρωθυπουργό ότι παρακολουθεί 
όποιον προλαβαίνει.
Σε αντίθεση με του πολίτες όπου το 
ψεύδος όταν έχει επιπτώσεις κάποια 
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H 
Wellness expert και 
Lifestyle coach Μαλού 
Λαρσινού, συνιδιοκτήτρια της 
συνδρομητικής πλατφόρμα 
wellness, Nama Tribe (https://
namagroup.gr/), μας προτρέπει 

να υιοθετήσουμε απλές συνήθειες που θα 
θωρακίσουν την υγεία μας απέναντι στις ιώσεις 
του χειμώνα. 

Πολύ ωραίος και ρομαντικός ο χειμώνας. Το 
τζάκι, το κρύο, οι ζεστές σούπες και οι όμορφες 
βόλτες. Και εκεί που έχεις φανταστεί τον 
χειμώνα σου έτσι, σε επισκέπτεται ένα κρύωμα 
και όλα μοιάζουν μια σκέτη ταλαιπωρία. 
Εάν θέλεις να ενισχύσεις την υγεία του 
ανοσοποιητικού σου, μπορείς να στραφείς σε 
εύκολες και φυσικές λύσεις που θα βοηθήσουν 
το σώμα σου να προλάβει, αλλά και να 
καταπολεμήσει τις ασθένειες.
Είμαι σίγουρη ότι σου ακούγεται πιο απλό να το 
πεις παρά να το κάνεις, αλλά σου υπόσχομαι ότι 
μπορείς να αποκτήσεις απλές και καθημερινές 
λύσεις που θα ενισχύσουν τη φυσική άμυνα 
του σώματός σου και θα σε βοηθήσουν 
να καταπολεμήσεις όλους αυτούς τους 
διαβολικούς μικροοργανισμούς που προκαλούν 
ασθένειες.

1. ΚΟΙΜΉΣΟΥ ΑΡΚΕΤΑ
Ο ύπνος και το γερό ανοσοποιητικό σύστημα 
είναι πολύ στενά συνδεδεμένα! Στην 
πραγματικότητα, ο ανεπαρκής ή κακής 
ποιότητας ύπνος συνδέεται με μεγαλύτερη 
ευαισθησία στις ασθένειες.
Σε μια μελέτη σε 164 υγιείς ενήλικες, εκείνοι 
που κοιμόντουσαν λιγότερες από 6 ώρες κάθε 
βράδυ είχαν περισσότερες πιθανότητες να 
κρυώσουν από εκείνους που κοιμόντουσαν 6 ή 
περισσότερες ώρες. 
Εάν αντιμετωπίζεις προβλήματα με τον ύπνο, 
δοκίμασε να περιορίσεις τον χρόνο που 
εκτίθεσαι σε μια οθόνη 1 ώρα πριν τον ύπνο, 
καθώς το μπλε φως που εκπέμπεται από το 
τηλέφωνο, την τηλεόραση και τον υπολογιστή 
σου μπορεί να διαταράξει τον φυσικό κύκλο 
ύπνου του σώματός σου.

2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 
(ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΕΣ) ΤΡΟΦΕΣ
Τροφές όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, οι 
ξηροί καρποί και τα όσπρια είναι πλούσιες σε 
θρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικά που 

μπορεί να ενδυναμώσουν το ανοσοποιητικό 
σου χωρίς να το καταλάβεις!
Η υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά 
τις κάνουν ιδανικές για την πρόληψη από 
τους ιούς που τριγυρίζουν. Την ίδια στιγμή, οι 
φυτικές ίνες στα φυτικά τρόφιμα τροφοδοτούν 
το μικροβίωμα του εντέρου σου – που είναι ο 
δεύτερός σου εγκέφαλος και το μεγαλύτερο 
μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος 
βρίσκεται εκεί. 
Επιπλέον, τα φρούτα και τα λαχανικά είναι 
πλούσια σε θρεπτικά συστατικά όπως η 
βιταμίνη C, η οποία σε θωρακίζει ενάντια σε 
αυτούς τους μικροοργανισμούς που είπαμε. 

3. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΥΓΙΕΙΝΑ 
ΛΙΠΑΡΑ
Τα υγιεινά λιπαρά, όπως αυτά που θα βρεις 
στο ελαιόλαδο και τον σολομό, μπορεί να 
ενισχύσουν την ανοσολογική απόκριση του 
σώματός σου και να σε προστατεύσουν από τα 
κρυώματα. 
Το γνώριζες ότι το ελαιόλαδο (που έχουμε 
την τύχη να είναι από τα πιο γνωστά και καλά 
προϊόντα της χώρας μας) είναι εξαιρετικά 
αντιφλεγμονώδες και συνδέεται με μειωμένο 
κίνδυνο χρόνιων ασθενειών. Επιπλέον, οι 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του μπορεί να 
βοηθήσουν το σώμα σου να καταπολεμήσει 
τα επιβλαβή βακτήρια και τους ιούς που 
προκαλούν ασθένειες. 

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΕ ΤΉ ΖΑΧΑΡΉ
Το ξέρω ότι υπάρχουν στιγμές που το γλυκό 
σου το έχεις ανάγκη. Ακόμα και αυτό το κομμάτι 
σοκολάτας κάνει τη διαφορά. Και καλά κάνεις! 
Η κατανάλωση ζάχαρης με ισορροπία, δεν είναι 
τόσο βλαβερή. Έλα όμως που τον χειμώνα κάτι 
μας πιάνει όλους και το comfort food γίνεται 
πρώτη επιλογή! 
Η πρόσληψη επεξεργασμένης ζάχαρης μειώνει 
τη δύναμη του ανοσοποιητικού σου συστήματος, 
επιβραδύνει πολλές λειτουργίες του σώματός 
σου και επηρεάζει την διάθεση σου προς το 
χειρότερο. Αυτοί οι 3 λόγοι, νομίζω είναι αρκετοί 
για να σκεφτείς καλά πριν καταναλώσεις το 
δεύτερο γλυκό της ημέρας.

5. ΒΑΛΕ ΤΉΝ ΑΣΚΉΣΉ ΣΤΉΝ 
ΚΑΘΉΜΕΡΙΝΟΤΉΤΑ ΣΟΥ
Όταν οι μέρες είναι σύντομες και ο καιρός 
είναι κρύος, είναι φυσικό να έχεις λιγότερη 
όρεξη για άσκηση. Η αποφυγή της σωματικής 

δραστηριότητας, ωστόσο, λειτουργεί σαν ένας 
ατελείωτος φαύλος κύκλος. Λάβε τα μέτρα σου 
από τώρα, που δεν έχουμε μπει για τα καλά 
στον χειμώνα, και προγραμματίσου ανάλογα. 
Μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και μία μόνο 
συνεδρία μέτριας άσκησης μπορεί να ενισχύσει 
την αποτελεσματικότητα των εμβολίων σε άτομα 
με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. 
Επιπλέον, η τακτική άσκηση μπορεί να μειώσει 
τη φλεγμονή και να βοηθήσει τα κύτταρα του 
ανοσοποιητικού σας να ανανεώνονται με 
φυσιολογικούς ρυθμούς. 

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΉΝ ΙΔΙΑ 
ΣΉΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
Κατά τους ψυχρότερους μήνες, κάτι παθαίνουμε 
και τείνουμε να ξεχνάμε να πίνουμε νερό. 
Καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν διψάς με την ίδια 
ένταση και συχνότητα όσο το καλοκαίρι, αλλά 
το σώμα σου συνεχίζει και αποτελείται κατά 
βάση από νερό, και τα κύτταρα σου το έχουν 
ανάγκη. Η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει 
πονοκεφάλους αλλά και να εμποδίσει τη 
σωματική απόδοση, την εστίαση, τη διάθεση, 
την πέψη και τη λειτουργία της καρδιάς και των 
νεφρών σου. Αυτές οι επιπτώσεις μπορούν να 
αυξήσουν την ευαισθησία σου σε ασθένειες. 
Τόσο απλά.
Για να αποφύγεις την αφυδάτωση, θα πρέπει 
να πίνεις αρκετά υγρά καθημερινά. Προτίμησε 
το νερό, αλλά και το ζεστό τσάι. Θα μπορούσες 
επίσης να εντάξεις παραπάνω φρούτα και 
λαχανικά στην διατροφή σου, που έχουν μεγάλη 
περιεκτικότητα σε νερό. 

Tips για να ενισχύσουμε 
το ανοσοποιητικό μας  

από τις ιώσεις της εποχής
 ΤΉΣ ΜΑΛΟΥ ΛΑΡΣΙΝΟΥ
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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

Σε ρυθμούς 
Μουντιάλ

Σερί Tips

* Την Κυριακή (20/11) ξεκινά στο Κατάρ η 22η 
έκδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με το πρώτο να 
έχει διεξαχθεί στην Ουρουγουάη το 1930. Πρόκειται 
για το πρώτο τουρνουά που θα διεξαχθεί σε χώρα 
του Αραβικού κόσμου και μόλις το δεύτερο που θα 
φιλοξενηθεί στην Ασία, μετά από εκείνο του 2002, 
το οποίο συνδιοργάνωσαν η Ιαπωνία και η Νότια 
Κορέα.

* Τα τέσσερα τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα τα κα-
τέκτησαν ισάριθμες ομάδες από την Ευρώπη (Ιταλία 
2006, Ισπανία 2010, Γερμανία 2014, Γαλλία 2018). 
Αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο σερί κατακτήσεων από 
χώρες της ίδιας ηπείρου. Μάλιστα, η μοναδική ομά-
δα εκτός Ευρώπης που συμμετείχε σε τελικό αυτά τα 
χρόνια ήταν η Αργεντινή το 2014.

* Το Μουντιάλ του 1954 ήταν αυτό με τα περισ-
σότερα γκολ ανά παιχνίδι. Σημειώθηκαν συνολικά 
140 σε 26 αναμετρήσεις, 5.38 κατά μέσο όρο. Από 
τη στιγμή που οι ομάδες αυξήθηκαν σε 32, τα δύο 
τουρνουά με τα περισσότερα τέρματα είναι αυτά του 
1998 και του 2014, με 2.67 γκολ ανά παιχνίδι (171 
γκολ σε 64 αγώνες). Στον αντίποδα, τα λιγότερα γκολ 
ανά παιχνίδι σημειώθηκαν το 1990 (2.21).

Goal Tips

* Η κάτοχος του τίτλου είναι η Γαλλία και θα επι-
διώξει να γίνει η τρίτη ομάδα που κατακτά διαδοχικά 
Παγκόσμια Κύπελλα μετά από τις Ιταλία (1934-1938) 
και Βραζιλία (1958-1962). Βέβαια, οι τρεις τελευταίες 
ομάδες που κέρδισαν το Μουντιάλ, στην αμέσως 
επόμενη διοργάνωση αποκλείστηκαν από τη φάση 
των ομίλων (Ιταλία 2010, Ισπανία 2014, Γερμανία 
2018)!

* Μετά από το 2000, η Γερμανία έχει φτάσει 
τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά στα τέσσερα από τα 
πέντε Μουντιάλ που έλαβε μέρος, δεν τα κατάφερε 
μόνο το 2018. Την ίδια περίοδο, καμία άλλη ομάδα 
δεν προχώρησε μέχρι την τετράδα περισσότερες από 
δύο φορές, με τις Βραζιλία, Γαλλία και Ολλανδία να 
έχουν τις περισσότερες παρουσίες, πίσω από τους 
Γερμανούς.

* Στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, 30 
ήταν τα παιχνίδια που κρίθηκαν στη διαδικασία των 
πέναλτι. Ανάμεσα στις ομάδες που συμμετείχαν δύο 
τουλάχιστον φορές στη «ρώσικη ρουλέτα», η Γερμα-
νία είναι αλάνθαστη, έχοντας ρεκόρ 100% (4/4 νίκες). 
Από την άλλη πλευρά, το χαμηλότερο ποσοστό έχουν 
οι Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία (1/4 ή 25%)!

Head 2 Head

* Ο τεχνικός της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάμπ, ανή-
κει σε ένα κλειστό γκρουπ τριών ανθρώπων που 
έχουν κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο τόσο ως 
παίκτες, όσο και σαν προπονητές. Ήταν ο αρχηγός 
της Γαλλίας το 1998, ενώ αυτός που οδήγησε τους 
Τρικολόρ στην κορυφή το 2018. Οι δύο άλλοι που 
κατόρθωσαν κάτι ανάλογο είναι ο Μάριο Ζαγκάλο 
(Βραζιλία) και Φραντς Μπεκενμπάουερ (Γερμανία).

* Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας από τους 
τέσσερις μόλις ποδοσφαιριστές που έχουν σκορά-
ρει σε τέσσερα διαφορετικά Μουντιάλ (Πελέ, Σίλερ 
και Κλόζε οι τρεις υπόλοιποι). Κανείς παίκτης δεν 
έχει βρει δίχτυα σε πέντε Παγκόσμια Κύπελλα, 
επομένως ο Πορτογάλος χρειάζεται μόλις ένα 
τέρμα για να καταρρίψει ένα ακόμη ρεκόρ.

* Από το 1966 και έπειτα, κανείς ποδοσφαι-
ριστής δεν έχει δώσει περισσότερες ασίστ από 
τον Ντιέγκο Μαραντόνα σε Μουντιάλ. Οκτώ έχει 
ο σπουδαίος Αργεντινός, τις πέντε τις… σέρβιρε 
στο τουρνουά του 1986. Ανάμεσα στους παίκτες 
που συνεχίζουν, πιο κοντά στον Ντιεγκίτο είναι ο 
Γερμανός Τόμας Μίλερ, ο οποίος έχει δώσει έξι 
ασίστ σε Παγκόσμια Κύπελλα. Τις περισσότερες 
ασίστ σε ένα και μόνο τουρνουά, έχει ο Πελέ, με 
έξι το 1970.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Κατάκτηση  Βραζιλία 5.50
Πρώτος Σκόρερ  Νεϊμάρ 15.00
Πορτογαλία  Να φτάσει στα προημιτελικά 2.00
Αυστραλία  Under 2.5 πόντοι στον όμιλο 2.15
Μεξικό  Να περάσει από τον όμιλο 1.85
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Τ
ο Μουντιάλ 2022 ξε-
κινά και με την ευ-
καιρία αυτή θα α-
σχοληθούμε στο 
σημερινό φύλλο με 
μακροχρόνια στοι-

χήματα για τη διοργάνωση. Μία διορ-
γάνωση πολύ διαφορετική από όλες 
τις άλλες. Για πρώτη φορά διεξάγεται 
χειμώνα, εν μέσω της ποδοσφαιρικής 
σεζόν, ενώ η επιλογή του Κατάρ δημι-
ούργησε πολλές αντιδράσεις. Εμείς θα 
μείνουμε στα στενά αθλητικά και στοι-
χηματικά πλαίσια και θα σας παρουσι-
άσουμε πέντε στοιχήματα για το Πα-
γκόσμιο Κύπελλο.

Βραζιλία και Νεϊμάρ
Δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε 
προσπαθώντας να απαντήσουμε στην 
ερώτηση για την οποία ψάχνουν όλοι 
την απάντηση: Ποιος θα κατακτήσει 
το Μουντιάλ; Η επιλογή μας είναι ξε-
κάθαρη: Η Βραζιλία! Η Σελεσάο ανα-
ζητά την επιστροφή στην κορυφή για 
πρώτη φορά μετά από το 2002. Το ρό-

στο δελτίο μας.
Αφού… ξεμπερδέψαμε με τα βασικά 
ερωτήματα του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου, πάμε σε πιο «ταπεινές» αγορές, 
οι οποίες, όμως, αποδεικνύονται ιδι-
αίτερα ενδιαφέρουσες. Η Πορτογαλία 
του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Φερ-
νάντο Σάντος διαθέτει ένα δυνατό σύ-
νολο που ταξιδεύει στο Κατάρ με υψη-
λές βλέψεις. Στη φάση των ομίλων, λο-
γικά, οι Ίβηρες δε θα αντιμετωπίσουν 

στερ της είναι γεμάτο ποιότητα, ενώ 
έχει βάθος και εμπειρία που απαιτού-
νται για ένα τουρνουά λίγων ημερών. 
Οι στοιχηματικές δίνουν ως πρώτο φα-
βορί για το τρόπαιο τους Βραζιλιάνους 
και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε 
πολλούς λόγους για να διαφωνήσουμε 
μαζί τους. Βραζιλία για κατάκτηση, λοι-
πόν, σε απόδοση 5.00.
Πάμε και στον πρώτο σκόρερ της δι-
οργάνωσης, η δεύτερη δημοφιλέστερη 
στοιχηματική αγορά όσον αφορά τις 
μακροχρόνιες επιλογές. Ο Νεϊμάρ α-
ποτελεί τον ηγέτη της Βραζιλίας, η 
οποία πιστεύουμε ότι θα φτάσει μέχρι 
το τέλος του δρόμου, θα δώσει, δη-
λαδή, τα περισσότερα παιχνίδια από 
κάθε άλλη ομάδα, μαζί με την άλλη φι-
ναλίστ. Πρόκειται για έναν ποδοσφαι-
ριστή που έχει το εύκολο γκολ, ενώ 
στην «κούρσα» για το χρυσό παπούτσι, 
τον βοηθά το γεγονός ότι αποτελεί τον 
εκτελεστή των κόρνερ για την ομάδα 
του. Τον βρίσκουμε σε απόδοση 15.00 
για πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης 
και θα προσθέσουμε την επιλογή αυτή 

ιδιαίτερα προβλήματα και στα νοκ 
άουτ δείχνουν ικανοί να αποκλείσουν 
οποιονδήποτε αντίπαλο βρουν στο 
δρόμο τους. Το να φτάσουν στην προ-
ημιτελική φάση, λοιπόν, το βρίσκουμε 
σε απόδοση 2.00 και δεν μπορούμε να 
το αγνοήσουμε!

Σταθερή αξία το Μεξικό
Πάμε και στο Μεξικό, το οποίο προ-
σφέρεται οριακά ως δεύτερο φα-
βορί για την πρόκριση στα νοκ άουτ, 
πίσω από την Αργεντινή, με τη λο-
γική να λέει πως θα δώσει μάχη με 
την Πολωνία για τη 2η θέση. Στις 
οκτώ προηγούμενες παρουσίες τους 
σε τελική φάση Μουντιάλ, από το 
1986 και έπειτα, οι Μεξικανοί περ-
νάνε από τον όμιλο, πιστεύουμε πως 
μπορεί να συνεχιστεί αυτή η παρά-
δοση. Επιλέγουμε πρόκριση Με-
ξικό σε απόδοση 1.85.
Στην τελευταία πρόταση από τα μακρο-
χρόνια στοιχήματα, θα μας απασχο-
λήσουν οι Αυστραλοί. Στις δύο προη-
γούμενες διοργανώσεις απογοήτευσαν 
πλήρως με την παρουσία της, το 2014 
υπέστησαν τρεις ήττες, το 2018 πήραν 
μόλις έναν πόντο. Φέτος κληρώθη-
καν σε όμιλο με αντιπάλους τις Γαλλία, 
Δανία και Τυνησία, το έργο τους είναι 
πολύ δύσκολο, η λογική λέει ότι μόνο 
τους Αφρικανούς μπορούν να κοντρά-
ρουν. Αν θεωρήσουμε πως θα χάσουν 
από τις δύο πρώτες, περιμένουμε απλά 
να μην κερδίσουν την Τυνησία στο με-
ταξύ τους παιχνίδι και επιλέγουμε το 
Under 2.5 βαθμοί Αυστραλία σε από-
δοση 2.15.
Αυτές ήταν οι μακροχρόνιες προτάσεις 
του Betarades.gr για το Μουντιάλ του 
2022. Στην κορυφαία στοιχηματική ι-
στοσελίδα της Ελλάδας μπορείτε να 
βρείτε αναλυτικά αφιερώματα για κάθε 
ομάδα, το πλήρες πρόγραμμα του Πα-
γκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και προτά-
σεις για ζωντανό στοιχηματισμό σε όλη 
τη διάρκεια της διοργάνωσης.
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Η ΈΛΛΗ ΠΑΣΠΑΛΑ  
ΣΤΟ ΘΈΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ 
Η Έλλη Πασπαλά επιστρέφει με την 
παράσταση «Εlly loves jazz – Vol.2», με 
ανανεωμένο ρεπερτόριο και φρέσκια, 
δημιουργική ορμή, από τη Δευτέρα 21 
Νοεμβρίου και για τέσσερεις Δευτέρες 
(21-28 Νοεμβρίου & 5-12 Δεκεμβρίου) 
στο θέατρο Άλσος. Μία παράσταση αφιε-
ρωμένη στην τεράστια μουσική παράδοση 
της jazz και στα θρυλικά τραγούδια που 
σφράγισαν ανεξίτηλα την ιστορία της 
παγκόσμιας μουσικής.

«RABBIT HOLE»  
ΤΟΥ ΝΤΈΙΒΙΝΤ ΛΙΝΤΣΈΙ-ΑΜΠΈΡ
Ο τέλειος κόσμος της Μπέκα και του 
Χάρι γκρεμίζεται όταν ο γιός τους Ντάνι 
σκοτώνεται από ένα αυτοκίνητο. Το ζευ-
γάρι προσπαθεί να διαχειριστεί τη θλίψη 
του, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Η 
Μπέκα προσπαθεί να επαναπροσδιορί-
σει την ύπαρξή της στη σουρεαλιστική 
ατμόσφαιρα που φτιάχνουν η μητέρα και 
η αδελφή της. Την ίδια στιγμή, ο Χάρι 
βρίσκει ανακούφιση σε δραστηριότητες 
μακριά από την οικογένεια, ενώ η Μπέκα 
προσεγγίζει κρυφά τον έφηβο που ήταν 
υπαίτιος για το ατύχημα που άλλαξε τα 
πάντα. Η παράσταση ανεβαίνει για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Βαγγέ-
λη Λυμπερόπουλου, στο Θέατρο 104.

Η ΈΥΗ ΜΑΖΗ  
ΣΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ UP STAGE
Η Εύη Μάζη ανεβαίνει στη σκηνή 
UpStage του Γυάλινου Μουσικού Θεά-
τρου, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου και 1 Δε-
κεμβρίου στις 21:30 και για περιορισμένες 
παραστάσεις με special guests! Ξεκίνημα 
με εκλεκτή καλεσμένη την Ανδριάνα 
Μπάμπαλη.

Μια συναυλία που δεν μοιάζει με καμία άλλη έρχε-
ται στο Onassis Channel στο YouTube. Την Κυρια-
κή 20 Νοεμβρίου, στις 21:00, η ψυχή της κρητικής 
μουσικής παράδοσης ζωντανεύει το Νερατζέ Τζαμί 
–ή, αλλιώς, το Ωδείο Ρεθύμνου– με μια μυσταγωγι-
κή συναυλία. O Ψαραντώνης έρχεται να μας ταξιδέ-
ψει σε έναν κόσμο πέρα από σύνορα και όρια, πέρα 

από τον χρόνο και τον τόπο.

Ο ΨΑΡΑΝΤΏΝΗΣ  
ΣΤΟ ΝΕΡΑΤΖΕ ΤΖΑΜΊ



Έφη Ανδρεουλάκου

«Χρειάζεται να αποδεχτούμε  
ότι τα αρνητικά και οι αντιξοότητες 
είναι μέρος της διαδρομής»

ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Σ
το βιβλίο της «Το Παζλ», που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Key Books, η ψυχολόγος 
Έφη Ανδρεουλάκου επιστρατεύει τις γνώ-
σεις και την εικοσιπενταετή εμπειρία της 
και μας βοηθά να ενώσουμε τα κομμά-

τια του προσωπικού μας παζλ. Μας δίνει τα εργαλεία 
για να μάθουμε ν’ απολαμβάνουμε τη ζωή, παρ’ όλες 
τις δοκιμασίες και τα εμπόδια στην υγεία, τα οικονο-
μικά και στις σχέσεις και –το κυριότερο– ν’ ανακαλύ-
πτουμε το φως που υπάρχει μέσα μας.

Τι σας οδήγησε να γράψετε το «Παζλ» και πώς κα-
ταλήξατε στον παραλληλισμό της ζωής με ένα παι-
χνίδι;
Λόγω του επαγγέλματος μου, γνωρίζω ανθρώπους 
διαφόρων ηλικιών, που έρχονται με διαφορετικά θέ-
ματα για την επίλυσή τους. Έτσι, σταδιακά, απέκτησα 
μια εικόνα του όλου, ολόκληρης της διαδρομής που 
δεν αντιλαμβάνεται ίσως ο άνθρωπος, ο οποίος φέρ-
νει το μεμονωμένο πρόβλημα που τον απασχολεί, αν 
υποθέσουμε ότι το πρωταρχικό του αίτημα δεν είναι η 
ψυχική του εξέλιξη.
Η ζωή και η ύπαρξη του καθενός μοιάζει με ένα παι-
χνίδι, γι’ αυτό και το βιβλίο ονομάστηκε «Παζλ». Είναι 
σαν να μας δίνεται ένα κουτί με διάσπαρτα κομμάτια 
παζλ: Αυτά είναι το dna μας, η πατρική μας οικογέ-
νεια, η προγονική ιστορία μας, τα τραύματά μας, οι πε-

ποιθήσεις μας, η χώρα καταγωγής μας, η μόρφωσή 
μας και άλλα πολλά. Τα παραπάνω αποτελούν τον α-
κατέργαστο εαυτό μας. Χρειάζεται να τα κατανοή-
σουμε, να τα συνθέσουμε, να τα εξελίξουμε και με ε-
λεύθερη βούληση να δημιουργήσουμε τον καλύτερο 
δυνατό εαυτό μας. Έτσι θα γίνουμε καλύτεροι παίκτες 
στο παιχνίδι της ζωής. Θα μάθουμε να την απολαμ-
βάνουμε παρά τις αντιξοότητες και θα ανακαλύψουμε 
το φως που υπάρχει μέσα μας, δηλαδή την ουσία της 
πραγματικής αγάπη.

Στο βιβλίο σας συνδέετε πολύ την τωρινή κατά-
σταση ενός ατόμου με τους προγόνους και την οι-
κογένεια του. Τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε 
από τα  παιδικά μας χρόνια και από το γενεαλο-
γικό…αποτύπωμα;
Στην ενήλικη ζωή μας επαναλαμβάνουμε, σχεδόν α-
ντανακλαστικά, πρότυπα συμπεριφοριστικού σχετί-
ζεσθαι από την πατρική μας οικογένεια. Κάποια από 
αυτά είναι χρήσιμα και άλλα είναι ακατάλληλα. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τις πεποιθήσεις μας, τις νοοτροπίες, 
τις στάσεις μας σε ορισμένα ή σε όλα τα θέματα ζωής.
Αναλόγως με το πόσο εξαρτητικά ή όχι έχουμε ανα-
τραφεί, υιοθετούμε αυτούσιο το σκεπτικό της οικογέ-
νειάς μας ή διαμορφώνουμε το δικό μας μεγαλώνο-
ντας. Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι εμπλεκόμαστε σε 
απρόσφορες επαναλήψεις του παρελθόντος, χρειά-

ζεται να τις αντικαταστήσουμε με νέες δεξιότητες, 
μόνοι μας, αν είναι εφικτό, ή με τη βοήθεια ειδι-
κού. Σημασία δεν έχει ο τρόπος, αλλά το αποτέ-
λεσμα.
Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε την ιστορία των 
προγόνων μας. Όπως βοηθά
η παρατήρηση της ευρύτερης οικογένειάς μας 
από μια απόσταση, χωρίς φόβο, ώστε να δια-
κρίνουμε με αντικειμενική ματιά, τα πλεονεκτή-
ματα και τα μειονεκτήματά της· τα χαρακτηριστικά 
που ωφέλησαν τη γενιά μας και τις κακοδαιμο-
νίες που τη ζημίωσαν. Διδασκόμαστε από αυτά τα 
παραδείγματα. 

Και πώς μπορούμε ακόμα και τα αρνητικά και 
τις αντιξοότητες να τα αντιστρέψουμε σε γόνιμο 
καύσιμο και να γίνουμε καλοί καπετάνιοι στη 
ζωή μας;
Καταρχάς, χρειάζεται να αποδεχτούμε ότι τα αρ-
νητικά και οι αντιξοότητες είναι μέρος της διαδρο-
μής. Όσο ενοχλητικά, δυσάρεστα, εξουθενωτικά 
και αν είναι, δεν παύουν να είναι πολύ χρήσιμα. 
Όταν όλα είναι ιδανικά, νομίζουμε ότι κι εμείς εί-
μαστε τέλειοι και μάλιστα έχουμε την τάση να κρί-
νουμε τους άλλους. Γινόμαστε αλαζόνες και από-
λυτοι. Στις φουρτούνες, όμως, αναδύονται οι α-
χίλλειοι πτέρνες μας. Τότε αντιλαμβανόμαστε τα 
μειονεκτήματα μας και τότε κατανοούμε τους άλ-
λους ανθρώπους στις αδυναμίες τους. Κάμπτεται 
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ο εγωισμός μας. Αποκτούμε περισσότερη ανθρωπιά, 
ευρύτητα, συμπόνοια.
Τότε γινόμαστε οι καλοί οι καπετάνιοι που στη φουρ-
τούνα φαίνονται. Χτίζουμε χαρακτήρα, μαθαίνουμε να 
πέφτουμε και να σηκωνόμαστε ξανά. Μαθαίνουμε να 
βρίσκουμε πάλι την ελπίδα εκεί που όλα μοιάζουν 
χαμένα. Γινόμαστε πιο δυνατοί, προσαρμοστικοί, εκ-
παιδευόμαστε στην αντοχή. Πιστεύουμε στο καλό. Α-
γαπάμε. Συνειδητοποιούμε ότι η απελπισία είναι η 
χειρότερη των αμαρτιών. Μαθαίνουμε να επιλέγουμε 
τη ζωή.

Τα πρότυπα που προβάλουν συχνά τα social media 
μιας πλασματικά ιδανικής ζωής έχουν επηρεάσει 
την ικανότητά μας για ουσιαστική αυτοπαρατήρηση, 
εξέλιξη και αποδοχή;
Τα social media έχουν δημιουργήσει ένα μπέρδεμα 
ως προς τις προσδοκίες και μια λάθος εικόνα: Η αί-
σθηση ότι όλοι οι άλλοι είναι και περνούν καλύτερα 
από εμάς. Αυτό μας εμποδίζει στο να είμαστε ειλικρι-
νείς με τους εαυτούς μας· να παραδεχτούμε ότι δεν 
είμαστε πάντα στα καλύτερα μας. Δεν καταλαβαί-
νουμε ότι το ίδιο συμβαίνει και σε όλους αυτούς τους 
ανθρώπους που παρουσιάζουν με θαυμαστό τρόπο 
τον εαυτό τους μέσω των social media. Επιπλέον, ε-
φόσον είμαστε στραμμένοι και απορροφημένοι στην 
εικόνα των άλλων, χάνουμε την ικανότητα να εμβα-
θύνουμε στους χαρακτήρες. Ξεμάθαμε να διακρί-
νουμε την ουσία. Κατά τον ίδιο τρόπο, καθώς είμα-
στε μόνιμα στραμμένοι προς τα έξω, παρακολουθώ-
ντας τους άλλους, χάσαμε το κέντρο του εαυτού μας. 
Ασχολούμαστε κυρίως με το δικό μας φαίνεσθαι, με 
το περιτύλιγμά μας, την εικόνα μας, ενώ μέσα μας 
υπάρχει χάος. Δυσκολευόμαστε να αποδεχτούμε 
τις ευάλωτες πλευρές του εαυτού μας, τις εσωτερι-
κές ασχήμιες μας, τις αδυναμίες μας. Αδυνατούμε 
να χωρέσουμε τον εαυτό μας ολόκληρο στη ρεαλι-
στκή, πραγματική και όχι εξωραϊσμένη εκδοχή του. 
Κι όμως, είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε 
να τον αγαπήσουμε και να τον εξελίξουμε στους το-
μείς που επιθυμούμε. Και είναι ο μόνος τρόπος για να 
μπορέσουμε να αγαπήσουμε τους ανθρώπους γύρω 
μας, στην αλήθεια τους.

Ποια είναι τα τρία πιο κοινά και σημαντικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια στη μεταξύ 
τους σχέση σήμερα;
Τα τρία πιο κοινά προβλήματα που αναφέρουν 
πρόσφατες έρευνες είναι τα θέματα επικοινωνίας, 
ο ποιοτικός χρόνος και τα θέματα ψυχικής υγείας.
Η επικοινωνία προϋποθέτει ένα γενικότερο πλαίσιο 
σεβασμού και ευγένειας. Επικοινωνία δεν είναι να 
περιμένω από τον σύντροφο μου, μέσα από τις αστα-
μάτητες συζητήσεις μας, να με ρυθμίζει ψυχολογικά. 
Οφείλω να μάθω και μόνος μου να βρίσκω την εσω-
τερική μου ηρεμία.
Επικοινωνία σημαίνει να αναγνωρίζω ποιες στιγμές 
είναι κατάλληλες γι’ αυτήν.
Σημαντικό είναι να κατανοώ ότι υπάρχουν περίοδοι 
ζωής εξαντλητικές, όπου η επικοινωνία με τη μορφή 
συζητήσεων ατονεί. Όμως, όταν υπάρχει αγάπη και 

ισχυρός δεσμός, συνεχίζει με άλλες μορφές: με 
βλέμματα γεμάτα ζεστασιά, με το να κάθομαι δίπλα 
σου και να σε χαϊδεύω, με το να σου δείχνω τη φρο-
ντίδα μου με απλές πράξεις, όπως το να σε σκεπάζω 
για να μην κρυώσεις.
Επικοινωνία είναι οι κοινοί στόχοι, η κοινή λογική 
που μοιράζεται ένα ζευγάρι για τη ζωή. Είναι η δι-
άθεση, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση στιγ-
μών για το μεταξύ μας, για το περνάμε καλά, ανε-
ξαρτήτως ευθυνών και προγραμμάτων. Στο σημείο 
αυτό αναδύεται και το θέμα του ποιοτικού χρόνου, ο 
οποίος για να βρεθεί, χρειάζεται να γίνει ένα σωστό 
μοίρασμα των υποχρεώσεων ανάμεσα στους συ-
ντρόφους. 

Και ποιες είναι οι μεγαλύτερες παγίδες στις οποίες 
πέφτουν οι γονείς με την ανατροφή των παιδιών 
τους;
• Εξαρτούν τα παιδιά τους.
• Είναι υπερπροστατευτικοί - δεν τα αφήνουν να αυ-
τενεργήσουν.
• Δεν τους αναθέτουν ευθύνες που αντιστοιχούν 
στην ηλικία τους, εκτός από το ευρύτερο κομμάτι εκ-
παίδευσης.
• Προσπαθούν να είναι συνεχώς χαρούμενα και όχι 
να ζουν σε ένα χαρούμενο περιβάλλον.
• Δεν τα εκπαιδεύουν στον αυτοέλεγχο.
• Δεν καλλιεργούν την κριτική σκέψη τους.
• Ξεχνούν να τους μιλήσουν για αξίες. Δεν αναζη-
τούν αφορμές για να τους διαπλάσουν εσωτερικές 
ποιότητες.
• Δεν μεταχειρίζονται την αλήθεια και με κατάλληλο 
τρόπο για την ηλικία τους.
• Στοχεύουν και δημιουργούν ένα μέλλον που ται-
ριάζει στους ίδιους και όχι στην ιδιοσυγκρασία των 
παιδιών τους.
• Τα διακόπτουν, χωρίς λόγο, όταν παίζουν.
• Γεμίζουν υπερβολικά το πρόγραμμα τους – χρειά-
ζεται και η «δημιουργική βαρεμάρα».

• Επιδιώκουν να είναι τέλεια.
• Νομίζουν ότι τα όρια σημαίνει να λένε συνεχώς 
όχι και να είναι άκαμπτοι.
• Κάνουν τα παιδιά κοινωνούς των ενήλικων θεμά-
των τους. Συχνά, λόγω τις ανεπάρκειας και της δυ-
σλειτουργικής συμπεριφοράς τους, μεταθέτουν στα 
παιδιά τους την ευθύνη τους. Τα γονεοποιούν. Τα 
κάνουν να είναι γονείς των γονιών τους.
• Δεν συνειδητοποιούν ότι μέρος της ανατροφής 
είναι η ατμόσφαιρα του οικογενειακού περιβάλλο-
ντος, όπως και οι σχέσεις μεταξύ των μελών. Οι 
κακές σχέσεις απορροφούν τεράστιο μέρος της ε-
νέργειας και της συγκέντρωσης των παιδιών.
• Η ψυχική εξέλιξη και ο αυτοέλεγχος των γονιών 
είναι το πρωταρχικό ζητούμενο για την ανατροφή 
των παιδιών.
Υπενθυμιστικά: Κανένας γονιός δεν είναι τέλειος.

Έχετε μεγάλη εμπειρία με παιδιά και εφήβους. 
Πόσο έχει επηρεαστεί ο ψυχισμός τους από την 
πρωτοφανή συνθήκη της πανδημίας και του 
lockdown; Τι μπορεί να κάνει η οικογένεια για να 
βοηθήσει;
Τόσο οι έρευνες όσο και η καθημερινότητα δεί-
χνουν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν επηρεαστεί 
από τις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας. Ι-
διαιτέρως τα μεγαλύτερα παιδιά, που μπορούν να 
παρακολουθήσουν περισσότερο την επικαιρότητα 
και τις συζητήσεις των μεγάλων, ζουν σε μία με-
γάλη αβεβαιότητα, κάτω από ένα καθεστώς πίεσης 
λόγω των απανωτών κρίσιμων ζητημάτων που α-
πασχολούν τη χώρα και τη διεθνή σκηνή. Εκδηλώ-
νουν καταθλιπτικά συναισθήματα, άγχος, επιθετικό-
τητα, διαταραχές στον ύπνο και το φαγητό. Έχουν 
χαμηλή αυτοεκτίμηση και αδυναμία συγκέντρω-
σης. Έχει πληγεί η κοινωνικότητα, η εξωστρέφεια 
και το αίσθημα συνεργατικότητας. Έχει ενισχυθεί η 
διαδυκτιακή εξάρτηση και έχουν ενταθεί οι πράξεις 
αυτοτραυματισμού. Όσο πιο σταθερό και ήρεμο πα-
ραμένει το οικογενειακό περιβάλλον, τόσο περισσό-
τερο βοηθά στο να αφομοιώνει επιτυχώς τους εξω-
τερικούς κραδασμούς. Οι γονείς που διατηρούν την 
ισορροπία τους ή γρήγορα ανακτούν την ψυχραιμία 
τους γίνονται πρότυπα μίμησης για τα παιδιά τους. 
Οι συζητήσεις είναι σημαντικές προκειμένου το 
παιδί να μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του. 
Μέσα από το διάλογο, οι γονείς είναι σε θέση να 
ενισχύσουν τις αξίες που ατόνησαν λόγω του ε-
γκλεισμού, όπως η σημασία της ενσυναίσθησης, 
της ενσυνειδητότητας, του νοιάζομαι για τον δι-
πλανό μου. Οι γονείς χρειάζεται να βοηθήσουν τα 
μικρότερης ηλικίας παιδιά τους, που κλείστηκαν 
στον εαυτό τους, με το να ενισχύσουν τις συνανα-
στροφές τους, παίρνοντας πρωτοβουλία για επαφές 
με άλλους γονείς. Είναι σημαντικό να είναι παρατη-
ρητικοί και ενήμεροι ως προς τις ψυχικές διαθέ-
σεις των παιδιών τους. Στην περίπτωση που αντι-
ληφθούν ότι το παιδί τους αντιμετωπίζει μια έντονα 
ψυχοπιεστική κατάσταση, θα πρέπει να απευθυν-
θούν σε κάποιο φορέα δημόσιας υγείας ή σε κά-
ποιον αρμόδιο ειδικό.

«Αναλόγως με το πόσο εξαρτητικά 
ή όχι έχουμε ανατραφεί, υιοθετούμε 
αυτούσιο το σκεπτικό της 
οικογένειάς μας ή διαμορφώνουμε 
το δικό μας μεγαλώνοντας. 
Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι 
εμπλεκόμαστε σε απρόσφορες 
επαναλήψεις του παρελθόντος, 
χρειάζεται να τις αντικαταστήσουμε 
με νέες δεξιότητες, μόνοι μας, 
αν είναι εφικτό, ή με τη βοήθεια 
ειδικού. Σημασία δεν έχει ο τρόπος, 
αλλά το αποτέλεσμα»



Τ
ην εμβληματική παράσταση του 
Ιάκωβου Καμπανέλλη, που γρά-
φτηκε μεταπολεμικά, την
δεκαετία του ΄50, για να τονώ-
σει το ελληνικό συναίσθημα και 
να περιγράψει τις επικρατούσες 

συνθήκες και μετασκευάστηκε σε μιούζικαλ 
άχρονο, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγά-
ρη, δραματουργική επεξεργασία της Μαρίσ-
σας Τριανταφυλλίδου, πρωτότυπη μουσική 
του Στέφανου Κορκολή, στίχους του Γεράσι-
μου Ευαγγελάτου και χορογραφίες του Φωκά 
Ευαγγελινού, παρακολουθήσαμε.

ΚΡΙΤΙΚΗ
Η ανακάλυψη του ανθρώπου μέσα στον άν-
θρωπο, μέσα στον χώρο και τον χρόνο, η
αποσαφήνιση της αγωνίας και του αγώνα του 
για μια καλύτερη ζωή, μέσα από το μοίρασμα
και την ενότητα, η ανάγκη να προστατεύσει 
την ενότητά αυτή, να προστατευτεί, να ριζώσει 

και να πιστέψει, είναι τα συστατικά στοιχεία που 
συνθέτουν την «Αυλή των θαυμάτων».
Και πώς να ερμηνεύσει κανείς ετούτη την 
αυλή, αν όχι, ίσως, ως έναν τόπο κάπου στον 
Βύρωνα, τη δεκαετία του ΄50, όπου άνθρωποι, 
διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας, τρόπου δράσης 
και προέλευσης, πασχίζουν από κοινού, ανα-
κατεύοντας και μοιράζοντας μεταξύ τους τα 
χαρτιά της τράπουλας του καθημερινού βίου, να 
χαράξουν, ο καθένας με τον τρόπο του, ένα στα-
θερό και ασφαλές μονοπάτι προς μια ευτυχία. 
Ένας μικρόκοσμος, απλοί, λαϊκοί καθημερινοί 
άνθρωποι, πρόσφυγες κατά το πλείστον, που 
λαχταρούν να πιστέψουν πως υπάρχει ελπίδα.
Ο Ελύτης γράφει στο εμβληματικό του ποίημα: 
«Αν αποσυνδέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα 
δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι και 
ένα καράβι. Που σημαίνει με άλλα τόσα την ξα-
ναφτιάχνεις». Ναι, αρκεί το καράβι να μην οδη-
γεί σε έναν αφιλόξενο και ξερό τόπο, που τον 
κατοικούν διψασμένα για αίμα θηρία.

Ζευγάρια και μοναχικοί ηλικιωμένοι, νέοι και 
νέες, δύστροποι και φιλικοί, άνεργοι,
αλκοολικοί και τζογαδόροι, ευγενείς και νευρι-
κοί, σε μια καθημερινότητα γεμάτη τριβές και
σμιξίματα. Ένα μοίρασμα χαράς και λύπης, λα-
θών και σωστών, τύχης και ατυχίας, που η ανα-
τροπή και η αναταραχή ανάμεσά τους σπέρνεται 
από την είσοδο σε αυτή την αυλή, ενός και μόνον 
άνδρα.
Μια παράσταση που πρωτοπαρουσιάστηκε στα 
ελληνικά θεατρικά πράγματα από το Θέατρο Τέ-
χνης το 1957, προσπαθώντας να αναζωπυρώσει 
τις ψυχές των κατακρεουργημένων Ελλήνων 
μετά τον κυκεώνα του πολέμου, πασχίζοντας 
να συντρίψει τις όποιες προκαταλήψεις που 
δεν άφηναν τον λαό να προχωρήσει μπροστά, 
επιδιώκοντας να προσπεράσει την μέχρι τότε 
απροσπέλαστη στασιμότητά του. Και η παρά-
σταση ταξίδεψε μέσα στη θάλασσα του χρόνου, 
πάντα επίκαιρη, πάντα γνήσια και πάντα, μα πά-
ντα, πηγή έμπνευσης, ενότητας και αλλαγής και 
έφτασε στο Παλλάς, όπου την φιλοξένησε. Μα, 
αυτή τη φορά, όχι ως ένα σκληρό και ρεαλιστικό 
αστικό δράμα, μα ως μιούζικαλ, όπου ο σκηνο-
θέτης Χρήστος Σουγάρης συνεργάστηκε με τον 
Στέφανο Κορκολή, που συνέθεσε την εξαίρετη 
πρωτότυπη μουσική, σε μια πρώτη για εκείνον 
δουλειά για μιούζικαλ, ο οποίος μας ταξίδεψε 
με τη συνθετική του ικανότητα και την εννεαμε-
λή ορχήστρα, υπό τη διεύθυνση του Αναστάσι-
ου Συμεωνίδη, σε έναν τόπο όπου ο χρόνος, ο 
χώρος και ο ήχος έχουν μία και την αυτή δομή. 
Επιπροσθέτως, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος που 
έγραψε τους στίχους συνεργάστηκε με τη δρα-

Είδαμε την παράσταση  
«Η Αυλή των θαυμάτων», 

στο Θέατρο Παλλάς
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ματουργό Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, που 
μετουσίωσαν την προηγούμενη διάσταση της 
παράστασης, σε μια νέα καλλιτεχνική φόρ-
μα, περισσότερο σύγχρονη μα όχι άτονη και 
ανούσια, μιας και τα ζητήματα που την ταλα-
νίζουν δεν παύουν να αντλούν την ισχύ τους 
από τον ανθρώπινο πόνο και την αδικία. Τον 
φόβο της κατάρρευσης των ονείρων. Έτσι, 
προσπάθησαν να διατηρήσουν όσο το δυνα-
τόν πιο ζωντανά τα ουσιώδη συστατικά στοι-
χεία που στοιχειοθετούν την υπόσταση του 
Έλληνα πολίτη στην καθημερινή ζωή, μα και 
τα ζητήματα που τον απασχολούν διαχρονικά. 
Όλα αυτά σε μια δύσκολη ισορροπία, που δεν 
ζημίωσε την ποιότητα, απλώς και όπως ήταν 
φυσικό, μείωσε την αμεσότητα του δράματος 
σε μια λιγότερο δυναμική και πιο σύγχρονη 
συναισθηματικά εκδοχή.
Ο Χρήστος Σουγάρης, λοιπόν, παραθέτει ένα 
θέαμα δομημένο σωστά, έχοντας στο πλάι του
συνεργάτες έμπειρους και σημαντικούς, 
όπως και η Ελένη Μανωλοπούλου με τα άρ-
τια κοστούμια της και το επιβλητικό της σκη-
νικό, που παραπέμπει στις εργατικές πολυκα-
τοικίες με τις αυλές στον Βύρωνα, εκσυγχρο-
νίζοντας με την προσθήκη του στοιχείου της 
σημαίας του ΠΑΣΟΚ, συνθέτοντας ουσιαστι-
κά ένα επίκαιρο, σύγχρονο και ταυτόχρονα 
άχρονο περιβάλλον. Μέσα στο σκηνικό αυτό, 
σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο εναλλασσόμε-
νος πολύχρωμος σχεδιασμός φωτισμού του 
Αλέκου Αναστασίου, που ενέτεινε αριστοτε-
χνικά τη δράση και μετατόπιζε το βλέμμα μας 
μέσα στη γενικότερη πολυφωνία, εκεί ακρι-
βώς όπου έπρεπε. Τέλος, οι χορογραφίες του 
Φωκά Ευαγγελινού, που δεν επέδειξαν κάτι 
το ιδιαίτερο ή καινοτόμο, μα δεν ζημίωσαν την 
ομαλή διεξαγωγή ή τον ρυθμό της πλοκής.
Ο θίασος 18μελής, αλάνθαστος, που απέδειξε 
για μια ακόμη φορά την ερμηνευτική ποιότη-
τα που ρέει στους θεατρικούς ποταμούς της 
χώρας μας. Ο Μάνος Βακούσης ως Ιορδάνης, 
από την κορυφή του κτιρίου εκστομίζει λαϊ-
κές σοφίες, ο Γιώργος Γάλλος (Στέλιος) ως ο 
πιο ουσιαστικά ενεργητικός του θιάσου, που 
προσπαθεί να βρει διέξοδο διαφυγής από 
τη φτώχεια τζογάροντας, η Ρούλα Πατεράκη 
(Αννετώ) ως μια πικρόχολη βωμόλοχη, εγκα-
ταλελειμμένη από την κόρη της γηραιά ένοι-
κος, η Κατερίνα Παπουτσάκη ως Όλγα, σύζυ-
γος του Γιώργου Γάλλου, που ερωτεύεται τον 
νεοεισερχόμενο ένοικο, ερμηνεύει με φωνή 
εξαιρετική, καθώς και η Ειρήνη Καραγιάννη 
ως Αστά, που επίσης εντυπωσίασε, ο Δημή-
τρης Πιατάς ως Λάσκος σε λιτό μα συναισθη-
ματικό ρόλο, η καβγατζού Κόρα Καρβούνη, 
ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Μαρία 
Διακοπαναγιώτου ως συνταγές καλά δοκιμα-
σμένες, η εξώλης και προώλης Καίτη, Φιλα-
ρέτη Κομνηνού, ως επίσης ο Γιώργος Τσια-
ντούλας (Στράτος), η Μαρίζα Τσάρη (Μαρία), η 
Ηλέκτρα Σαρρή (Ματίνα), ο Γιώργος Ντάβος 
(Ραφαέλα), ο Ντίνος Γκελαμέρης (Γιάννης), 
ο Βαγγέλης Βογιατζής (Άνδρας), ο Ζαχαρίας 

Γουέλα (Άνδρας) και ο Γιάννης Σοφολόγης 
(Άνδρας), όλοι με την παρουσία, τη δυναμική 
και τις φωνές τους, άλλες αρτιότερες και άλ-
λες λιγότερο, κατάφεραν να μας κρατήσουν 
ευδιάθετους και προσηλωμένους, καθ’ όλη 
τη διάρκεια των τεκταινομένων.
Εν κατακλείδι, παρακολουθήσαμε μια μουσι-
κή παράσταση που μυρίζει Ελλάδα, με όλους

τους φόβους, τα άγχη και τις ανασφάλειες που 
σαν σαράκι αιώνες την τρώνε, μια
παράσταση που μέσα απ’ την ενότητα μα και την 
διαφορετικότητα, αποζητά αρμονία και
δικαιοσύνη, μια επιτυχημένη σε γενικές γραμ-
μές παράσταση, πλεγμένη με το σήμερα,
λιγότερο συναισθηματική, μα με σύγχρονη, ελα-
φρότερη και πιο ευδιάθετη ματιά δοσμένη.
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Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης 
Πρωτότυπη Μουσική - Ενορχήστρωση: Στέφανος Κορκο-
λής 
Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος 
Δραματουργία: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου 
Χορογραφίες: Φωκάς Ευαγγελινός 
Σκηνικά - Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου 
Σχεδιασμός Φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου 
Μουσική Διδασκαλία - Επιμέλεια μουσικού υλικού: Σάβ-
βας Ρακιντζάκης 
Hair design: Daniel Αθανασίου 
Σχεδιασμός ήχου - ηχοληψία: Ανδρέας Γεωργαλλής 
Βοηθός σκηνοθέτη: Νικόλας Ιωακειμίδης 
Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματολόγου: Έμιλυ Κουκου-
τσάκη 
Β’ Βοηθός σκηνοθέτη: Βασιλική Αθανασοπούλου 
Β΄ Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματολόγου: Ελίνα Αλου-
πογιάννη 
Φωτογραφίες promo: Πάνος Γιαννακόπουλος 
Φωτογραφίες παράστασης: Μιχάλης Γκούμας 
Βίντεο Παράστασης: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος 
Βίντεο promo: Φώτης Φωτόπουλος 
Σχεδιασμός αφίσας: Διονύσης Ανδριανόπουλος 
Γραφιστικά υλικά: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς 
Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου 
Οργάνωση Παραγωγής: Μαρία Κακάρογλου
Διανομή 

Γιώργος Γάλλος (Στέλιος) 
Αλέξανδρος Μπουρδούμης (Μπάμπης) 
Κατερίνα Παπουτσάκη (Όλγα) 
Ρούλα Πατεράκη (Αννετώ) 
Μάνος Βακούσης (Ιορδάνης) 
Κόρα Καρβούνη (Βούλα) 
Ειρήνη Καράγιαννη (Αστά) 
Μαρία Διακοπαναγιώτου (Ντόρα) 
Γιώργος Τσιαντούλας (Στράτος) 
Μαρίζα Τσάρη (Μαρία) 
Ηλέκτρα Σαρρή (Ματίνα) 
Γιώργος Ντάβος (Ραφαέλα) 
Ντίνος Γκελαμέρης (Γιάννης) 
Βαγγέλης Βογιατζής (Άνδρας) 
Ζαχαρίας Γουέλα (Άνδρας) 
Γιάννης Σοφολόγης (Άνδρας)
Στο ρόλο της Καίτης η Φιλαρέτη Κομνηνού 
Στο ρόλο του Λάσκου ο Δημήτρης Πιατάς
Διεύθυνση ορχήστρας Αναστάσιος Συμεωνίδης

Μουσικοί 
Ρόλη Γιαμοπούλου ντραμς / Βασίλης Δεφίγγος σαξόφωνο 
- φλάουτο - κλαρινέτο / Δημήτρης Κουζής βιολί / Βίκτωρ 
Κουλουμπής ηλεκτρικό και ακουστικό μπάσο / Μαριλίζα 
Παπαδούρη βιολοντσέλο / Αγγελική Πουλημένου Κόρνο / 
Κώστας Πυρένης Κιθάρα / Σάββας Ρακιντζάκης πλήκτρα / 
Χρήστος Σπηλιόπουλος τρομπόνι

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ



Το όραμα της 
A n t e t o k o u n B r o s 
Academy είναι να απο-
τελέσει ένα κοινωφελές 

πρόγραμμα στην Αθήνα, το οποίο 
να συνδυάζει αθλητικές δεξιότη-
τες (για παιδιά 10 έως 16 ετών) 
και δεξιότητες ζωής (για νέους 
18 έως 25 ετών που θέλουν να 
ασχοληθούν με την προπονητι-
κή), προκειμένου να απελευθε-
ρώσει ευκαιρίες ανάπτυξης για 
100 παιδιά κάθε χρόνο. Το πρό-
γραμμα αποτελεί μέρος του ορά-
ματος του CAF Foundation, που 
συνοψίζεται στο μότο «η ευκαι-
ρία τροφοδοτεί δυνατότητες», και 
δημιουργήθηκε από τον Γιάννη, 
τον Θανάση, τον Κώστα και τον 

Άλεξ Αντετοκούνμπο, σε συνερ-
γασία με τη Nike και το Ίδρυμα 
Ωνάση. Μέσα από εβδομαδιαίες 
προπονήσεις μπάσκετ, εργαστή-
ρια, ομιλίες και υποτροφίες, το 
πρόγραμμα αποσκοπεί να δώσει 
τις ευκαιρίες.
Επικεφαλής προπονήτρια είναι 
για άλλη μια χρονιά η Εβίνα Μάλ-
τση, θρυλική μορφή του μπάσκετ 
που έχει γράψει ιστορία με τα 
κατορθώματα, τις επιδόσεις και 
το αθλητικό ήθος της.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσε-
ων θα είναι ανοιχτή από τις 14 
Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρί-
ου, μέσω του site της Ακαδημίας, 
www.antetokounbrosacademy.
net.
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Κάνε το επόμενο άλμα
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Οι «Πράκτορες του Πλανήτη» 
ζωντανεύουν στη σκηνή 

του θεάτρου Βέμπο
Οι «Πράκτορες του Πλανήτη», Ιάσονας, Ανίτα, 
Μαρί Λουίζ και Μπεν καλούνται να συμμετέ-
χουν σε μία απόρρητη αποστολή διάσωσης 
των θαλασσών. Συγκεκριμένα, πρέπει να σώ-
σουν το προστατευμένο θαλάσσιο πάρκο της 
Αλοννήσου από τα μοχθηρά ρυπογόνα σχέδια 
του Ιβάν Φον Βαμπάουερ. Ο κάκιστος και πολύ 
γνώριμος εχθρός των Πρακτόρων και της Πε-
ριβαλλοντοπόλ είναι τόσο αποφασισμένος που 
έχει επιστρατεύσει όλα τα πιστά του τέρατα: την 
Ψαροσκούπα, τη Σουπάρα Πλαστικών, μέχρι 
και το Φάντασμα! Αυτός συντονίζει τη σατανική 
του επιχείρηση από το υποβρύχιο παλάτι του 
στην Εύβοια.
Θα καταφέρουν οι επίλεκτοι Πράκτορες, σε 
συνεργασία με τον Γκλουκ Γκλουκ και το μα-
θηματευόμενο παιδί-Πράκτορα, να εμποδίσουν 
τον Ιβάν να καταστρέψει το θαλάσσιο πάρκο; Η 
θεατρική διασκευή της best seller σειράς βιβλί-
ων της Ελένης Ανδρεάδη «Πράκτορες του Πλα-
νήτη» είναι γεγονός.

«Εδώ Λιλιπούπολη» 
Τα τραγούδια

«Εδώ Λιλιπούπολη» - Τα τραγούδια: Η θρυλική 
ραδιοφωνική σειρά που συνδέθηκε με την επο-
χή του Μάνου Χατζιδάκι στο Τρίτο Πρόγραμμα 
της ΕΡΤ (1976-1980) και μεγάλωσε έως σήμερα 
γενιές και γενιές, ξαναζωντανεύει στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών και μας παρασύρει στον κό-
σμο των αγαπημένων τραγουδιών, σε μουσική 
Νίκου Κυπουργού, Δημήτρη Μαραγκόπουλου, 
Λένας Πλάτωνος, Νίκου Χριστοδούλου και στί-
χους της Μαριανίνας Κριεζή. 
Δύο βραδιές στις 3 και 4 Δεκεμβρίου, γεμάτες 
όνειρα και αναμνήσεις υπό τη μουσική διεύ-
θυνση του Νίκου Χριστοδούλου, που θα ζω-
ντανέψουν μέσα από τις ερμηνείες της Σαβίνας 
Γιαννάτου, του Δώρου Δημοσθένους, της Λέ-
νιας Ζαφειροπούλου και του Τάση Χριστογιαν-
νόπουλου.

Οι «Αθηνοπεριπέτειες» 
της Mom and the City 

επιστρέφουν
Τι είναι οι «Αθηνοπεριπέτειες»; Eκπαιδευτικές 
διαδρομές/ξεναγήσεις στην περιοχή της Πνύ-
κας, οι οποίες στηρίζονται στο παιδικό βιβλίο 
«Η Έλλη κι ο Ερμής ταξιδεύουν στην Ελλάδα» 
των εκδόσεων Ψυχογιός. Το βιβλίο αποτελεί 
τον πρώτο ταξιδιωτικό οδηγό που γράφτηκε 
αποκλειστικά για παιδιά! Στους περιπάτους μας 
αναμιγνύεται η εκπαίδευση, το θεατρικό παιχνί-
δι και η επαφή με τη φύση. Το βιβλίο λειτουργεί 
σαν οδηγός της διαδρομής. Ο περίπατος δι-
ανθίζεται με αναγνώσεις, μύθους, διαδραστι-
κά παιχνίδια και το πιο διασκεδαστικό κυνήγι 
θησαυρού γνώσης με δώρα για τους μικρούς 
μας εξερευνητές και εξερευνήτριες. Στις περι-
πέτειές μας μπορούν να συμμετέχουν παιδιά 
από 5-10 ετών με τους συνοδούς/γονείς τους. 
Δήλωσε συμμετοχή στο email: sofiaalexiou2@
gmail.com. 



 

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

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

ΕΥΕΞΙΑΤης Χριστίνας Μαυρίδου

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

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

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

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

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