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Μ. Ευθυμιόπουλος 
«Η πολιτική στο 
Κατάρ δεν είναι 
συλλογική» 

σελ. 10-11 

Πολιτική 
Τα σενάρια  
για την ημερομηνία 
των εκλογών 

Οικονομία 
Τι ισχύει για την 
επιστρεπτέα προκαταβολή. 
Γιατί παραμένει διψήφιο 
το ποσοστό ανεργίας σε 
Ελλάδα, Ισπανία 

σελ. 12, 23 σελ. 9, 13

σελ. 38
σελ. 17-30

σελ. 34-35

H Χριστουγεννιάτικη 
μάχη των γενεών 

ΥΓΕΊΑ 

Κορυφαίο 
στοίχημα  
ο περιορισμός 
της χρήσης 
αντιβιοτικών

σελ. 27

ΔΊΠΛΉ  
ΔΟΚΊΜΑΣΊΑ  

ΓΊΑ ΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ

l ΒΥΘΙΖΌΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
l ΌΙ ΜΕΘΌΔΕΥΣΕΙΣ ΜΗΤΣΌΤΑΚΗ ΜΑΣ ΠΗΓΑΙΝΌΥΝ 
ΠΙΣΩ ΣΕ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

σελ. 4-8, 19-21

Εικαστική Έκθεση «Σινεφίλ» 
στην Gallery Art Prisma σελ. 35
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

4-8 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η 
Ε.Ε. στην κρίση χωρίς στρατηγική
09 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Νέα ευκαιρία 
για την απαλλαγή από την επι-
στρεπτέα προκαταβολή 
10-11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. Ευθυ-
μιόπουλος «Η πολιτική στο Κατάρ 
δεν είναι συλλογική
12 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μετά βαΐων και 
καλπών
13 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Όλο και πιο 
δύσκολη η μείωση της ανεργίας
14-17 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Κατάρ: Τι κρύβεται πίσω από την 
μπάλα
19-21 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Επιταχύνεται η βαλκανική διολί-
σθηση του Μητσοτάκη
23 // ΑΠΟΨΗ ΑΝΔ. ΧΡΙΣΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ Τον Σεπτέμβριο 2021 
έγραφα: Εκλογές στις 9 Απριλί-
ου 2023
24-25 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η εταιρεία 
μισθοφόρων Wagner χρηματο-
δοτεί τη ρωσική εκκλησιαστική 
εξαρχία στην Αφρική
27 // ΥΓΕΙΑ Κορυφαίο στοίχημα 

*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.

ο περιορισμός της χρήσης αντιβι-
οτικών

FREE TIME
31 // ATZENTA Τα πολιτιστικά 
δρώμενα της εβδομάδας
32 // ΓΥΝΑΙΚΑ Καμπάνια ευαι-
σθητοποίησης και ενημέρωσης για 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων
33 // ΚΡΙΤΙΚΗ Είδαμε την πα-
ράσταση «Ο Μισάνθρωπος» του 
Μολιέρου
34 // ΘΕΑΤΡΟ «Φιλουμένα Μαρ-
τουράνο» στο Θέατρο «Χορν»
35 // ΤΕΧΝΗ Εικαστική Έκθεση 
«Σινεφίλ» στην Gallery Art Prisma
36 // ΠΑΙΔΙ Φεστιβάλ Παιδικού 
Βιβλίου στη Δημοτική Αγορά Κυ-
ψέλης
37 // ΒΙΒΛΙΟ 4 σύγχρονοι Έλληνες 
λογοτέχνες
38 // LIFE Η χριστουγεννιάτικη 
μάχη των γενεών
39 // ΕΥΕΞΙΑ Ποιος είναι ο σωστός 
συνδυασμός τροφών για την καλύ-
τερη απορρόφηση των μετάλλων;

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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





Η 
Ε.Ε βρίσκεται αντιμέ-
τωπη, για μία ακόμη 
φορά, με πολυδιάστατη 
κρίση. Τα προβλήματα 
συσσωρεύονται χωρίς να 
υπάρχει ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική 

για την αντιμετώπισή τους. Σε ορισμένες περιπτώ-
σεις λείπει η πολιτική θέληση για την επίλυσή τους, 
σε άλλες δεν υπάρχουν οι δυνατότητες. 
Σε έναν κόσμο ο οποίος γίνεται ολοένα πιο ανταγω-
νιστικός και επικίνδυνος, η Ε.Ε. μένει συχνά πίσω 
από τις εξελίξεις. Προς το παρόν στηρίζεται στο γε-
γονός ότι και άλλες μεγάλες δυνάμεις, όπως η Κίνα 
και η Ρωσία, έχουν τις δικές τους αδυναμίες που 
προσφέρουν «ανάσες» στην Ε.Ε. 
Λείπει όμως μία θετική, ολοκληρωμένη στρατη-
γική που θα δημιουργήσει δυναμική υπέρ των Ευ-
ρωπαίων.

Πολιτική ασυνεννοησία
Η Ε.Ε. πάσχει από πολιτική ασυνεννο-
ησία στο ανώτατο επίπεδο.
Το δίδυμο στο οποίο παραδοσι-
ακά στηρίζεται, η Γαλλία και η 
Γερμανία, αδυνατούν να η-
γηθούν, για διάφορους λό-
γους, της ευρωπαϊκής 
προσπάθειας. 
Στη Γερμανία η σύν-
θεση του κυβερνητι-
κού συνασπισμού ε-
πιβάλλει ακόμη 
περισσότερους συμ-
βιβασμούς και στέ-
κεται εμπόδιο σε 
δυναμικές πρωτο-
βουλίες. Ο καγκε-
λάριος Σολτς α-
ντιμετωπίζεται πε-
ρισσότερο σαν ένας 
επιμελής πολιτικός 
παράγοντας παρά σαν 
ηγετική πολιτική προ-
σωπικότητα. 
Ο πρόεδρος της Γαλλίας 
Μακρόν έχει ισχυρή προ-
σωπικότητα και διεθνή ακτι-
νοβολία αλλά τα οικονομικά 
και κοινωνικά προβλήματα της 
Γαλλίας είναι τεράστια και στέκο-
νται εμπόδιο στις ευρωπαϊκές φιλοδο-
ξίες του. Επιπλέον, ο ευρωσκεπτικισμός 
είναι πολύ πιο ισχυρός στη Γαλλία απ’ ό,τι στη 
Γερμανία όπως δείχνουν τα ποσοστά της Λεπέν και 
του Μελανσόν. 
Η αδυναμία του γαλλογερμανικού άξονα να στη-
ρίξει αποτελεσματικά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
συμπληρώνεται από την ευρωπαϊκή «εξαφάνιση» 
της Ιταλίας λόγω της πολιτικής επικράτησης της 
Μελόνι και του μεταλαϊκισμού. 
Την εικόνα της έλλειψης συνεννόησης ενισχύουν 
οι κακές σχέσεις μεταξύ της προέδρου της Ευρωπα-

Η Ε.Ε. ΣΤΗΝ  
ΚΡΊΣΗ ΧΩΡΊΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΊΚΗ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ  
 ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Το 2023 προβλέπεται 
έτος σκληρής 
δοκιμασίας

Γαλλία-Γερμανία δεν λειτουργούν 
αποτελεσματικά σαν ηγετικό 
δίδυμο

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

ϊκής Επιτροπής Φον ντερ Λάιεν και του προέδρου 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.
Η Φον ντερ Λάιεν δεν έχει τη γνώση των Βρυ-
ξελλών και την επιρροή που είχε ο Γιούνκερ, ενώ 
ο Σαρλ Μισέλ δεν έχει τον συμβολισμό του Ντό-
ναλντ Τουσκ, πρώην πρωθυπουργού της Πολω-
νίας και ηγέτη του δημοκρατικού κινήματός της. 
Δεν έχουν το ειδικό πολιτικό βάρος των προκατό-
χων τους, ούτε τη διάθεση να συνεννοηθούν μεταξύ 
τους. Έτσι, η έλλειψη συντονισμού των ευρω-θε-
σμών συμβάλλει στην ανάδειξη της πολιτικής ασυ-
νεννοησίας.

Χωρίς οικονομική πολιτική
Η εικόνα δεν είναι καλύτερη στον οικονομικό 
τομέα. Το πιθανότερο σενάριο για το 2023 είναι 
μικρή ή μηδενική οικονομική ανάπτυξη με συνέ-
χιση των πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες όμως 
θα εμφανίσουν σαφή τάση εξασθένισης. 
Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επιστρέψει η Ε.Ε. σε 

ένα είδος στασιμοπληθωρισμού που είχε 
δοκιμάσει τις αντοχές της πριν δεκαε-

τίες. 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακο-
λουθούν τις οικονομικές ε-

ξελίξεις χωρίς να τις δια-
μορφώνουν. Προσπαθούν 

να κερδίσουν πολιτικό 
χρόνο διατηρώντας μια 
χαλαρή δημοσιονο-
μική πολιτική και αυ-
ξάνοντας το δημό-
σιο χρέος σε απόλυ-
τους αριθμούς. Αυτό 
δεν εμποδίζει την ε-
πιδείνωση της κα-
τάστασης σε ό,τι 
αφορά την επιχειρη-
ματική εμπιστοσύνη 
και την πτώση του 
πραγματικού εισο-

δήματος εργαζόμενων 
και νοικοκυριών λόγω 

εξαιρετικά υψηλού πλη-
θωρισμού. 

Η κατάσταση είναι δραμα-
τική σε πρώην ανατολικές 

χώρες με παραδοσιακή εξάρ-
τηση από τη Ρωσία. Βρίσκονται α-

ντιμέτωπες με πληθωρισμό της τάξης 
του 20% που δημιουργεί σοβαρά κοι-

νωνικά και πολιτικά προβλήματα. 
Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση και σε 

ευρωπαϊκές χώρες με χαμηλό εισόδημα, όπως η Ελ-
λάδα. Σε αυτές η ενίσχυση του πληθωρισμού ρίχνει 
το πραγματικό εισόδημα που έχει ήδη συμπιεστεί 
στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. 
Αλλά και σε χώρες της Ε.Ε. με ισχυρή οικονομία, 
όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, δεν λείπουν οι 
δυσκολίες. Οι παγκοσμιοποιημένες οικονομίες 
τους δοκιμάζονται από τους περιορισμούς που προ-
καλούν ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι διεθνοπο-
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΑΥΡΙΟ

Μάθετε περισσότερα στο piraeusbank.gr

• ΛΥΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ GOLD: Το ολοκληρωμένο νοσοκομειακό πρόγραμμα
   που μπορείτε να συνδυάσετε με εξωνοσοκομειακές καλύψεις. 

• FOCUS ON YOU: Το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα εξωνοσοκομειακής 
φροντίδας και πρόληψης για όλους, χωρίς περιορισμούς.

Γι’ αυτό, στην Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την ΝΝ Hellas, 
προσφέρουμε δύο προγράμματα ασφάλισης υγείας που φροντίζουν 
για όλα αυτά:

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής
των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.

Προστατεύουμε το πιο σημαντικό πράγμα 
στη ζωή μας, την υγεία όλων μας.



λιτικές εντάσεις, ενώ οι περισσότεροι εργαζόμενοι 
σε αυτές έχουν μια πειθαρχημένη από οικονομική 
άποψη διαβίωση χωρίς σημαντικά περιθώρια πτώ-
σης του βιοτικού τους επιπέδου. 
Στην οικονομική σύγχυση συμβάλλει με τις αστο-
χίες και την έλλειψη δυναμισμού που τη χαρακτη-
ρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η Λα-
γκάρντ δεν έχει την προσωπικότητα και την επιρ-
ροή του Ντράγκι.
Επί των ημερών του, η ΕΚΤ αναδείχθηκε σε στυλο-
βάτη της οικονομίας της Ευρωζώνης, ενώ οι βασι-
κοί συνεργάτες της Λαγκάρντ έπεσαν έξω στις εκτι-
μήσεις τους. Υποτίμησαν τον κίνδυνο του πληθω-
ρισμού και θεώρησαν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις 
δεν θα είχαν διάρκεια, με αποτέλεσμα να χάσει η 
ΕΚΤ πολύτιμο χρόνο. 
Τώρα η Λαγκάρντ προσπαθεί να κάνει λιγότερη χα-
λαρή την οικονομική πολιτική και να αυξήσει τα ε-
πιτόκια. Είναι φανερό όμως ότι η ΕΚΤ είναι λιγό-
τερο δυναμική στην αντίδρασή της στο πληθωρι-
στικό φαινόμενο σε σχέση με την Ομοσπονδιακή 
Τράπεζα των ΗΠΑ. Επιπλέον, επικρατεί αβεβαιό-
τητα σε ό,τι αφορά την πορεία της ευρωπαϊκής οι-
κονομίας με υψηλότερα επιτόκια, ενώ αμφισβητεί-
ται ότι υπάρχει ο αναγκαίος συντονισμός μεταξύ νο-

μισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. 
Η ευρωπαϊκή οικονομία μπήκε σε μια νέα περίοδο 
αβεβαιότητας. Μετά την αντιμετώπιση της κρίσης 
της Ευρωζώνης είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι 
θα περνάγαμε σε φάση δυναμικής ανάπτυξης. Αντί 
γι’ αυτό ήρθε η COVID-19 να συμβάλει στην υπερ-
χρέωση των ευρωπαϊκών οικονομιών. Ακολούθησε 
η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία η οποία μεγά-
λωσε τις δυσκολίες και τη σύγχυση σε ό,τι αφορά 
την οικονομία. 
Ο συνδυασμός έλλειψης πολιτικής συνεννόησης 
και οικονομικού συντονισμού μπορεί να δώσει ε-

Αυξάνονται οι ροές προσφύγων 
και μεταναστών χωρίς να 
υπάρχει αποτελεσματική 
ευρωπαϊκή πολιτική
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ξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα. 

Ο πόλεμος θα διαρκέσει
Η «ειδική επιχείρηση» του Πούτιν που είχε στόχο 
την κατάληψη του Κιέβου και την αντικατάσταση 
της κυβέρνησης της Ουκρανίας από στελέχη πιστά 
στη Μόσχα, απέτυχε παταγωδώς. 
Ρωσία και Ουκρανία έχουν εμπλακεί σε μία στρατι-
ωτική αναμέτρηση μεγάλης κλίμακας και διάρκειας. 
Αυτό επηρεάζει αναπόφευκτα και την Ε.Ε. Γίνεται 
φανερό ότι η ενεργειακή κρίση, οι οικονομικές δυ-
σκολίες, οι διεθνοπολιτικές εντάσεις και οι σοβαροί 
κίνδυνοι για κλιμάκωση, θα είναι μαζί μας για με-
γάλο χρονικό διάστημα. 
Οι Ευρωπαίοι καλούνται να πάρουν μία απόφαση 
στρατηγικής σημασίας την οποία συνεχώς αναβάλ-
λουν κάνοντας έτσι ακόμα πιο σύνθετη την κατά-
σταση. 
Αν επιθυμούν να περιοριστεί η διάρκεια του πο-
λέμου θα πρέπει να πολλαπλασιάσουν την οικονο-
μική και κυρίως τη στρατιωτική βοήθειά τους προς 
την Ουκρανία. Ακόμη κι αν δεν επικρατήσει στρατι-
ωτικά η Ουκρανία επί της Ρωσίας, η ηγεσία της τε-
λευταίας θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να κερδίσει 
τον πόλεμο και πως η συνέχιση της αναμέτρησης 
έχει απαγορευτικό οικονομικό και πολιτικό κόστος. 
Διαφορετικά, η Ε.Ε. θα πρέπει να συμφιλιωθεί με 
την ιδέα της παράτασης του πολέμου και της ενερ-
γειακής, οικονομικής και διεθνοπολιτικής κρίσης 
που συνδέεται με αυτόν. 
Δύο είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο από τον πόλεμο, οι ΗΠΑ και η Κίνα. Η 
Ε.Ε. είναι από τους χαμένους εφόσον μένει συνε-
χώς πίσω στον διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό και 
είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί σε περιβάλλον 
γενικευμένης αστάθειας. 
Το εντυπωσιακό είναι ότι η Ε.Ε. δεν στηρίζει απο-
φασιστικά την Ουκρανία για να ασκήσει μεγαλύ-
τερη πίεση στη Ρωσία. Το μεγαλύτερο μέρος της οι-
κονομικής και κυρίως στρατιωτικής βοήθειας προς 
την Ουκρανία προέρχεται από τις ΗΠΑ και το Η-
νωμένο Βασίλειο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι 
κυρίως μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Παρ’ όλα αυτά, οι 
Ευρωπαίοι υστερούν σε αποφασιστικότητα και υ-
ποστήριξη της Ουκρανίας έναντι των Αμερικανών 
και των Βρετανών. 
Το χειρότερο είναι ότι οι μεγαλύτερες χώρες της 
Ε.Ε. –η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία– 
δίνουν το κακό παράδειγμα της περιορισμένης υπο-
στήριξης της Ουκρανίας, ενώ η Πολωνία, η Λιθου-
ανία, η Εσθονία και η Λετονία στηρίζουν αποφασι-
στικά την προσπάθεια των Ουκρανών. 
Από τη μία, η Ε.Ε. διαπιστώνει ότι η παράταση του 
πολέμου στην Ουκρανία συσσωρεύει προβλήματα. 
Από την άλλη, οι Ευρωπαίοι δεν φαίνονται να κά-
νουν μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου να πε-
ριορίσουν τη διάρκεια του πολέμου με εντυπω-
σιακές στρατιωτικές επιτυχίες των Ουκρανών. Α-
ναπτύσσεται και ο προβληματισμός για κάποιου 
είδους συνεννόηση με τη Ρωσία, ο οποίος κατά την 
άποψή μου είναι σε εντελώς λάθος κατεύθυνση. Ο 
Πούτιν έδειξε τις προθέσεις του το 2008 στη Γεωρ-
γία, το 2014 με την ενσωμάτωση της Κριμαίας στη 



Ρωσία και ξανά το 2022 με την εισβολή στην Ουκρα-
νία. Όλες οι απορίες έχουν λυθεί. Η μόνη γλώσσα 
που αντιλαμβάνεται ο Πούτιν είναι η γλώσσα της ι-
σχύος. Τη μιλάνε οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί, όχι 
όμως ξεκάθαρα οι Ευρωπαίοι.
 
Χωρίς άμυνα
Η επιθετικότητα της Ρωσίας προκαλεί ανακατατά-
ξεις σε διεθνές επίπεδο. Στη Δανία πραγματοποιή-
θηκε δημοψήφισμα με το οποίο εγκρίθηκε η συμ-
μετοχή της χώρας στην ευρωπαϊκή πολιτική άμυ-
νας. Φινλανδία και Σουηδία εγκαταλείπουν την 
παραδοσιακή ουδετερότητά τους και ζητούν την έ-
νταξή τους στο ΝΑΤΟ προκειμένου να ενισχύσουν 
τη θέση τους έναντι της Ρωσίας. 
Παρά το ευνοϊκό περιβάλλον που έχει δημιουργη-
θεί, οι προσπάθειες προώθησης της κοινής ευρωπα-
ϊκής αμυντικής πολιτικής δεν αποδίδουν. 
Αυτοί που υποστηρίζουν, θεωρητικά, την κοινή ευ-
ρωπαϊκή πολιτική άμυνας θέλουν να αποφύγουν τη 
σχετική οικονομική επιβάρυνση και περιορίζονται 
σε συμβολικές κινήσεις. 
Έχει αποφασιστεί η δημιουργία μιας δύναμης 5.000 
στρατιωτικών που θα είναι σε θέση να παρεμβαίνει 
γρήγορα και αποτελεσματικά, όπου το επιβάλλουν 
οι συνθήκες. Η δύναμη αυτή είναι εξαιρετικά περι-
ορισμένη σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Ε-
πιπλέον, καθυστερεί η δημιουργία της και δεν θα 
είναι αυτόνομη αλλά θα αποτελείται από μονάδες 
ενταγμένες στους εθνικούς στρατούς, οι οποίες θα 
είναι άμεσα διαθέσιμες. 
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα δεν πρόκει-
ται να υπάρξει ευρωπαϊκή στρατιωτική άμυνα και 
προστασία και όλοι στρέφονται προς το ΝΑΤΟ για 
να λύσουν το πρόβλημά τους. Ο πόλεμος στην Ου-
κρανία θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν καταλύ-
της για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα αλλά με ευθύνη 
των Ευρωπαίων λειτουργεί σαν καταλύτης για τη 
συσπείρωση γύρω από το ΝΑΤΟ. 
Έτσι, το όραμα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτο-
νομίας που υποστηρίζεται από χώρες όπως η Γαλλία 
και η Ελλάδα θα παραμείνει… όραμα.
 
Ενεργειακά ευάλωτη
Ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε πόσο ενεργειακά 
ευάλωτη είναι η Ε.Ε. Με την επίθεση που εξαπέ-
λυσε ο Πούτιν κατέρρευσε η στρατηγική της Μέρ-
κελ που στηριζόταν στη μεγαλύτερη ενεργειακή ε-
ξάρτηση από τη Ρωσία. 
Η καγκελάριος Μέρκελ δεν έδινε σημασία στην 
κριτική πολλών Ευρωπαίων για την κατασκευή του 

αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2 και επέ-
μενε ότι η απόφαση για την κατασκευή του στηρι-
ζόταν αποκλειστικά σε οικονομικά, επιχειρηματικά 
κριτήρια. 
Η γεωπολιτική τύφλωση της Μέρκελ κοστίζει τώρα 
ακριβά στη Γερμανία και στο σύνολο της Ε.Ε. Γίνε-
ται μια προσπάθεια περιορισμού της εξάρτησης από 
το εισαγόμενο ρωσικό φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, 
τον άνθρακα και το ρωσικό ουράνιο, αλλά τα αποτε-
λέσματα δεν είναι ικανοποιητικά. 
Ο Πούτιν εξακολουθεί να εισπράττει από τους Ευ-
ρωπαίους τεράστια ποσά για την κάλυψη των ενερ-
γειακών αναγκών τους με τα οποία χρηματοδοτεί 
τον επιθετικό του πόλεμο. Χαρακτηριστικό το πα-
ράδειγμα της Ελλάδας, η οποία έστειλε μετά την ει-
σβολή της 24ης Φεβρουαρίου 2022 στον Πούτιν 
υπερδιπλάσιο συνάλλαγμα σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2021 λόγω του αυξημένου κό-
στους των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου και 

πετρελαίου. 
Η ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία είχε αυξηθεί 
δυσανάλογα και τώρα περιορίζεται με μεγάλη δυ-
σκολία. Επιπλέον, δημιουργούνται νέες εξαρτήσεις, 
ιδιαίτερα από την Κίνα η οποία έχει φύγει πολύ 
μπροστά σε ζητήματα πράσινης μετάβασης. Για πα-
ράδειγμα, η επιταχυνόμενη στροφή των Ευρωπαίων 
προς τα φωτοβολταϊκά μετά την εισβολή στην Ου-
κρανία στηρίζεται κυρίως στην κινεζική βιομηχανία 
παραγωγής του σχετικού εξοπλισμού. Η Ε.Ε. διαπι-
στώνει επίσης ότι τα στρατηγικής σημασίας μέταλλα 
και υλικά που χρειάζονται για τις μπαταρίες και την 
ηλεκτροκίνηση ελέγχονται σε εντυπωσιακό ποσο-
στό, σε ό,τι αφορά την παραγωγή και την επεξεργα-
σία τους, από την Κίνα. 
Υπάρχει λοιπόν σοβαρός κίνδυνος η Ε.Ε. να περά-
σει από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα από 
τη Ρωσία σε μια νέα τύπου ενεργειακή εξάρτηση 
από την Κίνα. 
Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν κοινή ενεργειακή πολι-
τική και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δεν πρόκει-
ται να αποκτήσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει 
ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση 
κοινής ενεργειακής πολιτικής, αλλά το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κάνει τους δικούς του υπολογισμούς. 
Κάθε χώρα έχει το δικό της ενεργειακό μίγμα που 
προσδιορίζει τις ενεργειακές προτεραιότητες της 
κυβέρνησής της. 
Έτσι, πολλά ακούγονται αλλά ελάχιστα γίνονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για έκτακτη φορολογία 140 δισ. ευρώ 

Η ΕΚΤ έχασε πολύτιμο χρόνο 
και δεν είναι σίγουρη για την 
πολιτική που ακολουθεί

Αυξήθηκαν οι υπό ένταξη χώρες 
χωρίς να προχωράει η ενταξιακή 
διαδικασία
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στα «ουρανοκατέβατα κέρδη» των ενεργειακών ε-
πιχειρήσεων δεν εφαρμόζεται από τις περισσότε-
ρες κυβερνήσεις. Η απόφαση για κοινή ευρωπαϊκή 
προμήθεια φυσικού αερίου ισχύει μόνο για το 15% 
των αποθεμάτων, δηλαδή είναι άνευ πρακτικής ση-
μασίας. Δεν έγινε επίσης σοβαρή προσπάθεια για 
την επιβολή ενός νέου συστήματος τιμολόγησης 
της ηλεκτρικής ενέργειας και αποδέσμευσης της 
χονδρικής τιμής της ενέργειας από τη διεθνή τιμή 
του φυσικού αερίου. Λόγια, λόγια σε κενό ενεργει-
ακής πολιτικής. Οι όποιες λύσεις προέρχονται από 
πρωτοβουλίες κυβερνήσεων, όπως της ισπανικής 
και της πορτογαλικής, οι οποίες προχώρησαν στην 
αποδέσμευση της χονδρικής τιμής της ηλεκτρικής 
ενέργειας από τη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου 
σε ό,τι αφορά την ηλεκτροπαραγωγή χωρίς να πε-
ριμένουν τις ευρωπαϊκές λύσεις οι οποίες, πιθανό-
τατα, δεν θα υπάρξουν.
 
Η αδύνατη διεύρυνση
Το 2018 κυριάρχησε πολιτικά στην Ελλάδα το θέμα 
της συμφωνίας των Πρεσπών. Δημιουργήθηκε με-
γάλη ένταση, ενώ στο τέλος θεωρήθηκε ότι η συμ-
φωνία άνοιγε τον δρόμο για την επιτάχυνση της δι-
εύρυνσης της Ε.Ε. προς τα Δυτικά Βαλκάνια.
Τα χρόνια περνούν αλλά η Ε.Ε. φαίνεται να απομα-
κρύνεται από την προοπτική της διεύρυνσης προς 
τα Δυτικά Βαλκάνια. Τη θέση της αντιπαλότητας Ελ-

λάδας - Βόρειας Μακεδονίας πήρε η αντιπαλότητα 
Βουλγαρίας - Βόρειας Μακεδονίας η οποία φαίνε-
ται να οδηγεί σε πολιτικές, συνταγματικές αναταρά-
ξεις τη Βόρεια Μακεδονία. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
εξακολουθεί να μην αποτελεί λειτουργικό κράτος, 
η Σερβία πλησιάζει ολοένα περισσότερο την εξω-
τερική πολιτική Πούτιν, ενισχύεται η ένταση στις 
σχέσεις Σερβίας - Κοσόβου, το Μαυροβούνιο έχει 
βυθιστεί σε πολιτική και θεσμική κρίση. 
Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων δεν δείχνουν έ-
τοιμες για ένταξη στην Ε.Ε., ενώ από την πλευρά 
της η Ε.Ε. δεν παρεμβαίνει αποφασιστικά για να 
δημιουργήσει δυναμική διεύρυνσης. 
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ανέδειξε τη στρα-
τηγική σημασία των Δυτικών Βαλκανίων στα οποία θα 
μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να ανοίξει η Ρωσία νέο 

Στο ενεργειακό κινδυνεύουμε 
να περάσουμε από τη ρωσική 
στην κινεζική εξάρτηση

μέτωπο στην αντιπαράθεσή της με την Ε.Ε. 
Επιπλέον, η επιθετική στρατηγική Πούτιν έκανε την 
Ε.Ε. να συμπεριλάβει στις υπό ένταξη χώρες την Ου-
κρανία, τη Μολδαβία και στο απώτερο μέλλον τη Γε-
ωργία. 
Δημιουργήθηκε έτσι μία περίεργη κατάσταση. Από τη 
μία αυξήθηκε ο αριθμός των υπό ένταξη χωρών, από 
την άλλη παρατηρείται πλήρης στασιμότητα στην εντα-
ξιακή διαδικασία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. 
Ο στρατηγικός στόχος που θέτει η Ε.Ε. δεν έχει με-
γάλη σχέση με την πολιτική πραγματικότητα που 
διαμορφώνεται και αυτό πλήττει καίρια την αξιοπι-
στία της. Ήδη μειώνονται τα ποσοστά των πολιτών 
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων που τάσσονται υπέρ 
της ένταξης στην Ε.Ε.
Η Ε.Ε. επιχειρεί μια νέα διατύπωση των κανόνων 
που διέπουν την ενταξιακή διαδικασία προκειμέ-
νου να υπάρξει κάποια κινητικότητα με παράλλη-
λες διασφαλίσεις για την ευρωπαϊκή πλευρά. Πα-
ραμένουν όμως ανοιχτά τα μεγάλα ζητήματα, όπως 
αν οι κυβερνήσεις είναι έτοιμες να αναλάβουν το 
όποιο πολιτικό κόστος της διεύρυνσης και κυρίως 
να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη χωρών με τερά-
στια προβλήματα.
 
Το προσφυγικό-μεταναστευτικό
Και στο προσφυγικό-μεταναστευτικό η Ε.Ε. παρα-
μένει χωρίς ολοκληρωμένη στρατηγική. 
Ο Πούτιν ισοπεδώνει σκόπιμα την Ουκρανία για να υ-
πονομεύσει την πολεμική της προσπάθεια, αλλά και 
για να δημιουργήσει ένα νέο κύμα προσφύγων που θα 
φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση χώρες της Ε.Ε. 
Ήδη πάνω από 5 εκ. Ουκρανοί έχουν καταφύγει σε 
χώρες της Ε.Ε., με περισσότερους από 2 εκ. να βρί-
σκονται στην Πολωνία. Με τη συστηματική κατα-
στροφή της ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας, 
ο Πούτιν έχει αφήσει 10 εκ. Ουκρανούς χωρίς ηλε-
κτρισμό και θέρμανση. Οι θερμοκρασίες είναι ήδη 
κάτω του μηδενός και πολλοί από αυτούς θα υπο-
χρεωθούν να περάσουν στην Ε.Ε. για να βγάλουν 
τον χειμώνα. 
Οι πρόσφυγες από την Ουκρανία γίνονται δεκτοί με 
ιδιαίτερα θετικό τρόπο από τις ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους Ευρωπαί-
ους πολίτες. Δεν υπάρχει όμως επαρκής ευρωπαϊκή 
στήριξη, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν οι οικονο-
μικές και κοινωνικές πιέσεις που δημιουργούν, α-
ναπόφευκτα, τα εκατομμύρια των προσφύγων. 
Παραμένουν επίσης τα προβλήματα σε σχέση με τις 
«παραδοσιακές» ροές προσφύγων και μεταναστών. 
Η Frontex έχει αποδυναμωθεί –στα πλαίσια της ε-
σωτερικής πολιτικής διαμάχης της Ε.Ε.– και αυτό 
μπορεί να ανοίξει την όρεξη του Ερντογάν. 
Οι συνολικές ροές από Τουρκία και Βόρεια Α-
φρική εμφανίζουν σημαντική αύξηση χωρίς να υ-
πάρχει μία πολιτική αποτελεσματικής υποστήριξης 
των χωρών πρώτης υποδοχής. Επιπλέον, ανοίγουν 
νέοι δρόμοι για την παράνομη μετανάστευση, όπως 
μέσω Σερβίας. 
Το προσφυγικό-μεταναστευτικό αποκτά νέες δια-
στάσεις και δείχνει κι αυτό τη βραδύτητα και την α-
ναποτελεσματικότητα με την οποία αντιδρά η Ε.Ε. 
στις μεγάλες προκλήσεις. 
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Α
κόμα μία ευκαιρία για 
την απαλλαγή από την 
εφάπαξ και έντοκη επι-
στροφή στο κράτος του 
100% της επιστρεπτέας 
προκαταβολής, έχουν 

χιλιάδες επιχειρήσεις. Το οικονομικό επιτε-
λείο της κυβέρνησης έδωσε παράταση στην 
προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δι-
καιολογητικών από τις επιχειρήσεις που ε-
πωφελήθηκαν. Ειδικότερα, η νέα προθε-
σμία –πιθανότατα και η τελευταία– εκπνέει 
στις 30 Δεκεμβρίου 2022, ενώ διευκρινί-
ζεται ότι η νέα απόφαση αφορά περίπου 
18.000 επιχειρήσεις που στις 2 Νοεμβρίου 
2022 έλαβαν ραβασάκι από την ΑΑΔΕ για 
να επιστρέψουν ολόκληρα τα ποσά των ενι-
σχύσεων που έλαβαν την περίοδο της παν-
δημίας, καθώς μετά τις διασταυρώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι δεν 
πληρούσαν τους όρους της επιστρεπτέας 
προκαταβολής. Μεταξύ των όρων χορήγη-
σης που δεν είχαν τηρηθεί ήταν:
* μη υποβολή των απαραίτητων δικαιολο-
γητικών,
* μη υποβολή του εντύπου Ε3 μαζί με τη 
φορολογική δήλωση του 2019,
* αναδρομική διακοπή εργασιών αφού 
είχαν λάβει την οικονομική ενίσχυση,
* μη υποβολή του εντύπου Ε3 μαζί με τη 
φορολογική δήλωση του 2020.
Από το οικονομικό επιτελείο αναφέρουν, 
ωστόσο, ότι όσες επιχειρήσεις δεν τήρησαν 

τον βασικό όρο της διατήρησης του προσω-
πικού (εκτός των περιπτώσεων που κατα-
γράφονται μερικές μέρες μεταξύ απόλυσης 
και πρόσληψης) θα επιστρέψουν το σύνολο 
της επιστρεπτέας.

Τι προβλέπεται
Συγκεκριμένα, στην κοινή υπουργική από-
φαση που υπογράφουν οι υπουργοί Οικο-
νομικών και Ανάπτυξης προβλέπονται με-
ταξύ άλλων τα εξής:
1. Παρατείνεται έως τις 31.1.2023 η επι-
στροφή του συνόλου της επιστρεπτέας προ-
καταβολής.
2. Παρατείνεται έως τις 30.12.2022 η 
προθεσμία υποβολής δικαιολογητι-
κών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων για όσες επιχει-
ρήσεις - δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υ-
ποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά για τη λήψη ενισχύσεων μέσω 
της επιστρεπτέας προκαταβολής. Όσες δεν 
το πράξουν θα κληθούν επίσης να επιστρέ-

Η νέα απόφαση αφορά περίπου 18.000 
επιχειρήσεις που στις 2 Νοεμβρίου 2022 
έλαβαν ραβασάκι από την ΑΑΔΕ για 
να επιστρέψουν ολόκληρα τα ποσά των 
ενισχύσεων 

ψουν το σύνολο του ποσού.
3. Για το κριτήριο χορήγησης της ενίσχυ-
σης της επιστρεπτέας προκαταβολής που 
αφορά τη διατήρηση του μέσου όρου του 
αριθμού των εργαζομένων, βάσει των στοι-
χείων του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», πλέον 
θα λαμβάνεται υπόψη ότι έχει τηρηθεί η υ-
ποχρέωση διατήρησης του αριθμού των ερ-
γαζομένων, εφόσον η διαφορά του μέσου 
όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υπο-
χρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγό-
τερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός 
που ίσχυε έως τώρα) σε σχέση με τον αρ-
χικό αριθμό εργαζομένων που απασχο-
λούσε η επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο 
εάν, για παράδειγμα, μία επιχείρηση κα-
τήγγειλε τη σύμβαση ενός εργαζομένου 
έναν μήνα, αλλά προσέλαβε άλλον εργα-
ζόμενο τον επόμενο μήνα, θα θεωρείται ότι 
πληροί το κριτήριο διατήρησης του αριθ-
μού των εργαζομένων. Για τις περιπτώσεις 
που βεβαιώθηκαν ποσά προς επιστροφή θα 
διαγραφούν τα ποσά και θα επαναβεβαιω-
θούν, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για 
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οικονομία

τους υπόλοιπους ωφελούμενους.
4. Στην απόφαση αναφέρεται ότι εφόσον 
προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις 
της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβλη-
θέν ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με 
την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης 
(ΑΦΕΚ), από τη ΓΔΟΥ του υπουργείου 
Οικονομικών και ταυτόχρονα εκδίδεται 
νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επι-
στροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενί-
σχυσης όπως αυτό υπολογίζεται με βάση 
τις αποφάσεις του υπουργείου Οικονομι-
κών για τα «κουρέματα» των ενισχύσεων 
από τους 7 κύκλους της επιστρεπτέας. Αντί-
θετα, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες 
που δεν τήρησαν τους όρους της επιστρε-
πτέας θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο 
και με τόκο το κρατικό δάνειο που έλαβαν 
την περίοδο της πανδημίας μέχρι τις 31 Ια-
νουαρίου 2023.
5. Η υπουργική απόφαση προβλέπει επί-
σης τη δυνατότητα έκπτωσης 15% επί του 
επιστρεπτέου ποσού για την εφάπαξ κατα-
βολή, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι 
και την 23η Σεπτεμβρίου 2022.

Τα ποσά
Υπενθυμίζεται ότι εφόσον οι επαγγελματίες 
και οι επιχειρήσεις τήρησαν τη ρήτρα δια-
τήρησης εργαζομένων και τους όρους που 
προβλεπόταν σε κάθε κύκλο επιστρεπτέας 
προκαταβολής επιστρέφουν τα εξής ποσά:
α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη 
εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν 
άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απρι-
λίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και 
έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:
• 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των 
ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχεί-
ρησης ξεπερνά το 70% σε σχέση με το 2019 
και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ 
φόρων ή
• 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση 
των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της ε-
πιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% 
και ως 70% σε σχέση με το 2019 και παρου-
σιάζει ζημίες προ φόρων ή
• 50% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές ε-
πιχειρήσεις.
β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει 
έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 
2019 ή για επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκα-
τάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά α-
καθάριστα έσοδα το 2019, σε:
• 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των 
ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επι-
χείρησης ξεπερνά το 30% σε σχέση με τα 
έσοδα του 2019 και η επιχείρηση παρουσι-
άζει ζημίες προ φόρων ή
- 33,3% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές ε-
πιχειρήσεις.

ΝΈΑ ΈΥΚΑΙΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΈΠΙΣΤΡΈΠΤΈΑ 
ΠΡΌΚΑΤΑΒΌΛΗ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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«Το Κατάρ επιθυμεί ρόλο ως 
λιμάνι πολιτικής και στρα-
τιωτικής παρουσίας ξένων 
δυνάμεων, που να ενισχύουν 
τον ρόλο μιας διεθνοποιημέ-
νης χώρας»

Τ
ο Μουντιάλ στο Κατάρ δίνει 
τη δυνατότητα να γνωρί-
σουμε τα ήθη και τα έθιμα, 
τον πολιτισμό και τις πα-
ραδόσεις των Αράβων της 
συγκεκριμένης χώρας, 

αλλά και να γνωρίσει η υφήλιος τον 
Αραβικό κόσμο. Είναι μια ευκαιρία να 
γνωρίσει κανείς τις πραγματικές δια-
φορές που υπάρχουν με τον υπόλοιπο 
κόσμο, αλλά και τον υπόλοιπο Αραβικό 
κόσμο, αναφέρει ο Δρ. Μάριος Πανα-
γιώτης Ευθυμιόπουλος, αναπληρωτής 
καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και 
Στρατηγικής και πρόεδρος του 
Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής 
και Διεθνών Σπουδών στο Πα-
νεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, 
ο οποίος έχει διατελέσει κο-
σμήτορας Πανεπιστημίου των 
Εμιράτων στο Ντουμπάι και 
στο ομοσπονδιακό κέντρο για 
στρατηγική και ασφάλεια και έ-
ρευνα (ECSSR) στο Άμπου Ντάμπι.

Ποιες είναι οι προσδοκίες των Κατα-
ριανών για την επομένη του τελικού 
του Μουντιάλ;
Είναι προφανές πως το Κατάρ έχει δι-
αμορφώσει μια διαχρονική συνδυα-
στική πολιτική σχετικά με την εικόνα 
και την πολιτική της χώρας με τη διε-
θνή κοινότητα. Είναι διαφοροποιημένη 
από αυτή του συνόλου των χωρών του 
Κόλπου σχετικά με τους στόχους και 
τους σκοπούς. Δεν ήταν τυχαία η επι-
λογή να ποντάρουν ως κράτος που θα 
οργάνωνε το Μουντιάλ το 2022, όταν 
ταυτόχρονα τελεί ρόλο διαμεσολαβητή 
στο θέμα του Αφγανιστάν και βεβαίως 
να έχει ποντάρει, μεταξύ άλλων, και στα 
διεθνή μέσα ενημέρωσης και χρήσης 
αυτών προς όφελος των ιδίων και των 
συμμάχων τους. Και, βεβαίως, να μην 
ξεχνάμε ότι από το 2016 μέχρι και τα 
μέσα του 2020, λόγω του τρόπου που 
χειρίστηκαν τον πόλεμο στην Υεμένη, 
που είχε ως συνέπεια την αποπομπή 
από το Συμβουλίου Συνεργασίας των 
χωρών του Κόλπου μέχρι τη συνάντηση 
στη Σαουδική Αραβία το 2020, φάνηκε 
σε πολύ πρώιμο στάδιο πως η πολιτική 
της χώρας δεν είναι συλλογική. Είναι 
ιδιόμορφα ατομικιστική. Έτσι, ενώ ε-
πανήλθαν οι σχέσεις με τις χώρες του 
Κόλπου, διατηρούν προσδοκίες ενός 
τοπικού περιφερειακού παράγοντα τόσο 
με το Ιράν όσο και την Τουρκία και με 
τον Αραβικό Κόλπο. Έτσι, στις προσδο-
κίες του να διεθνοποιήσει την ισχύ του 
σε θέματα που ήδη έχουν «παραδοσι-
ακά» όπως τα ενεργειακά αλλά και τα 
στρατηγικά, τώρα επιθυμεί τον ρόλο 

αποκαλούν «πολιτιστικές διαφορές». 
Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια, γιατί 
αφενός πρέπει να είναι πιο ανεκτοί και 
φιλόξενοι, αφετέρου πρέπει να αφου-
γκραζόμαστε και εμείς πάντα τον νόμο 
του κάθε κράτους που επισκεπτόμαστε. 
Υπάρχουν, συνεπώς, θέματα «φιλοσο-
φίας περί φιλοξενίας», τα οποία πρέπει 
να γεφυρωθούν.

Θα προκαλέσει το Μουντιάλ πολιτικές 
εξελίξεις στο Κατάρ και στις γειτονι-
κές αραβικές χώρες;
Είναι μεγάλο βήμα η διεθνοποίηση της 
κοινωνίας τους, που συνεπάγεται συμ-
μαχίες και αναμόρφωση συμμαχιών. 
Εξίσου σοβαρό ήταν το αποτέλεσμα δι-
αμεσολάβησης για το θέμα στο Αφγα-
νιστάν. Το Κατάρ είναι μια πολλά υπο-
σχόμενη χώρα. Ωστόσο, πιστεύω πως 
εν συνεχεία θα αναμορφωθεί. Όχι πο-
λιτικά, αλλά σε επίπεδο ελευθεριών και 
διαστάσεων συνεργασιών/συμμαχιών. 
Πολιτικές εξελίξεις ήδη τρέχουν. Και 
πιστεύω πως θα συμβαδίσει περισσό-
τερο εντέλει με τους ορθούς περιφερει-
ακούς οργανισμούς όσο και διμερώς, 
κυρίως λόγω της καθοδήγησης συλλο-
γικά χωρών του Συμβουλίου Συνεργα-
σίας του Κόλπου μεταξύ τους. Πολιτικά 

ως «λιμάνι» πολιτικής και στρατιωτι-
κής παρουσίας ξένων δυνάμεων που 
να ενισχύουν τον ρόλο τους και μιας 
χώρας διεθνοποιημένης στα μέτρα και 
τα σταθμά, ωστόσο, τα δικά της, όπως 
τα φαντάζεται.

Δεν διακινδυνεύουν με τις χιλιάδες 
ξένων φιλάθλων το αυστηρό κοινω-
νικό τους πρωτόκολλο; Η μήπως δεν 
υπάρχει αυτό;
Είναι μια πρώτης ευκαιρίας αθλητικό 
- εμπορικό γεγονός. Δίνει το δικαίωμα 
σε πολλούς να γνωρίσουν τα ήθη και 
τα έθιμα, τον πολιτισμό και τις παραδό-
σεις των Αράβων του Κατάρ. Από την 
άλλη, ήταν μια ευκαιρία να γνωρίσει η 
υφήλιος τον Αραβικό κόσμο, ειδικά το 
Κατάρ. Είναι μια ευκαιρία να γνωρίσει 
κανείς τις πραγματικές διαφορές που 
υπάρχουν με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά 
και τον υπόλοιπο Αραβικό κόσμο, συ-
μπεριλαμβανομένων και των κρατών 
του Κόλπου. Από την άλλη, ενισχύει 
το εμπορικό ισοζύγιο και τις επιλογές 
στη μετεξέλιξή της σε μια πιο διεθνο-
ποιημένη χώρα. Η αυστηρότητα έχει 
να κάνει με το θέμα πρωτοκόλλου και 
νόμων του κράτους, όχι παραδόσεων 
απαραιτήτως. Τις διαφορές αυτές τις 

γεγονότα και ο πόλεμος στην Υεμένη ση-
ματοδότησαν μια περίοδο σοβαρότατης 
κρίσης, που κράτησε από το 2016 έως 
το 2021. Πολλά ειπώθηκαν και τώρα 
επανήλθαν. Ωστόσο, εν μέρει. Γιατί η 
Τουρκία άδραξε την ευκαιρία και επη-
ρεάζει. Βρίσκεται εκεί πλέον και στρα-
τιωτικά αλλά κυρίως ως άμεσος εμπο-
ρικός σύμμαχος. Καθώς επίσης και η 
προσπάθεια συνεργασίας με το Ιράν 
με διάφορα προσχήματα. Αυτά χρειά-
ζονται ακόμα απαντήσεις στα υπόλοιπα 
κράτη του Κόλπου, όπως και τη Δύση.

Μπορούμε να αποσυνδέσουμε το πο-
δόσφαιρο από τον αυταρχισμό και τους 
χιλιάδες νεκρούς εργάτες της κατα-
σκευής των σταδίων;
Εδώ τίθενται δύο ζητήματα για το Κατάρ 
συγκεκριμένα. Το ένα αφορά τον κατα-
σκευαστικό κλάδο, τα μέτρα, τη διατή-
ρηση του εργατικού δυναμικού, την α-
ποπληρωμή και πληρωμή, καθώς και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προ-
στασία των θεμελιωδών θεμάτων των 
ανθρώπων. Δυστυχώς, αυτά δεν υ-
πάρχουν εκεί στο επίπεδο που κατα-

«Η πολιτική  
στο Κατάρ δεν είναι 

 συλλογική»
 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΆΤΗ

Μάριος  
Ευθυμιόπουλος,  

π. κοσμήτορας  
Πανεπιστημίου  

Εμιράτων

συνέντευξη
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νοούμε εμείς. Είναι πολλά τα θέματα. 
Έχουν κάνει κάποια βήματα, αλλά μπο-
ρούν καλύτερα. Το δεύτερο θέμα είναι 
περί του αθλητισμού. Ο αθλητισμός δεν 
χρειάζεται τόσα δισεκατομμύρια. Μπο-
ρούσε να γίνει με το 1/5 και βεβαίως 
με τα υπόλοιπα λεφτά να βοηθηθεί η 
κοινότητα. Έτσι, στον βωμό του χρήμα-
τος δεν θα ενέπλεκα τον αθλητισμό ως 
πράξη, αλλά ως οργάνωση. Θα άφηνα 
το πρακτικό κομμάτι του αθλητισμού 
να δείξει τον ορθό δρόμο. Δυστυχώς, 
τα αθλήματα αυτά έχουν πάντα χρημα-
τικό έμμεσο και άμεσο αντίκτυπο εμπο-
ρικό. Και σε αυτό πάνω στηρίζονται α-
ντίστοιχες χώρες, όπως και στην ανα-
κατασκευή και επένδυση.

Πάντως οι χώρες που δεν συμμετεί-
χαν σε προηγούμενα μείζονα αθλη-
τικά γεγονότα, όπως οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες, δεν έχασαν τίποτε.
Πάντα κερδίζεις από τον αθλητισμό. 
Στο σύνολο ο Αραβικός Κόλπος, με την 

πραγματικά, να λύνονται οι διαφορές 
μόνο μέσω του αθλητισμού και όχι με 
πόλεμο, όπως γίνεται τώρα.

Πόσο κοντά στην αραβική χερσόνησο 
του Μουντιάλ είναι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία;
Οι κυρώσεις έχουν θετικό αντίκτυπο 
για την αναδόμηση της παγκόσμιας οι-
κονομίας και στον Κόλπο στο σύνολο. 
Είναι προφανές πως υπάρχει σχέδιο 
και συνεργασία με όλα τα κράτη και 

ώθηση για άθληση και υγεία. Μείζο-
νος σημασίας στην περιοχή του Κόλ-
που στο σύνολο. Θα περίμενε κανείς να 
δει, όπως και γίνεται, να ποντάρουν και 
άλλες χώρες σε νέα γεγονότα. Όπως 
πράττει η Σαουδική Αραβία με την Αί-
γυπτο και την Ελλάδα. Αλλά και Ολυ-
μπιακούς, στους οποίους πιστεύω θα 
μπορούσαν να ποντάρουν τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα λόγω ήδη υπαρχό-
ντων υποδομών και φιλοξενίας και πο-
λιτισμού, που συνάδει πλήρως με τη 
διεθνή κοινότητα.

Θα μπορούσαμε να ξαναδούμε έναν 
αγώνα Ρωσίας - Ουκρανίας στο πο-
δόσφαιρο, όπως είδαμε τον αγώνα 
πόλο Σοβιετικής Ένωσης - Ουγγαρίας 
στους Ολυμπιακούς του 1956, αμέ-
σως μετά την καταστολή της ουγγρι-
κής εξέγερσης;
Ίσως. Αυτά είναι και θέμα αποτελεσμά-
των. Αν μιλούμε για την αντίδραση σε 
περίπτωση αγώνα, θα ήταν εξαιρετικό, 

την Ουκρανία και τη Ρωσία για επεν-
δύσεις και πολλά άλλα έργα.

Θα αποδειχθεί σοκ για έναν Ευρωπαίο 
η πολιτική και η κοινωνία στο Κατάρ;
Είναι μια χώρα με πολιτισμό διαφορετικό 
σε θέματα, σε σχέση με την Ευρώπη. Υ-
πάρχουν διαφορές σε θέματα που θεω-
ρούνται ταμπού για τις κοινωνίες αυτές 
και σε περιπτώσεις κατ’ επιλογήν.

Είναι η διαφθορά στα καθεστώτα του 
Κόλπου και της χερσονήσου ενδημικό 
φαινόμενο;
Η διαφθορά είναι ποινικό θέμα για τις 
χώρες αυτές. Προσβάλλει τον πολιτισμό 
τους. Έχει αναλογικά πολύ πιο έντονη α-
πάντηση όταν γίνεται και αποδεικνύεται. 
Αλλά, και πάλι, η διαφθορά πρέπει να έχει 
πλήρη ορισμό τι είναι, γιατί έγινε και αν υ-
πάρχει δόλος, ή προς τι τέτοια πρακτική. Αν 
μου ζητάτε για τις κατηγορίες που έθεσαν 
τα διεθνή Μέσα, είναι πιο σύνθετο θέμα 
και σταδιακά θα αποσαφηνιστεί.

«Υπάρχουν θέματα “φιλο-
σοφίας περί φιλοξενίας” τα 
οποία πρέπει να γεφυρω-
θούν»

συνέντευξη



Σ
ύμφωνα με το εν-
δεδειγμένο πρωτό-
κολλο, η προεκλο-
γική περίοδος δι-
αρκεί από 26 έως 
34 ημέρες.
Εικοσιέξι αν η 

Βουλή διαλυθεί Δευτέρα ή Τρίτη και 
προκηρυχθούν εκλογές εντός 30 η-
μερών, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, 
τριάντα τεσσάρων ημερών εάν η διά-
λυση της Βουλής γίνει Παρασκευή ή 
Σάββατο.
Πότε μπορεί να είναι αυτή η μέρα; 
Προφανώς δεν μπορεί να είναι μέσα 
στον Δεκέμβριο, διότι αν γίνει τώρα η 
προκήρυξη, η διεξαγωγή των εκλογών 
θα πρέπει να γίνει μέχρι τα Φώτα.
«Τα Χριστούγεννα βεβαίως είναι η 
γλυκυτάτη και συγκινητικωτάτη, και 
διά τούτο ανέκαθεν εθεωρήθη ως οι-
κογενειακή κατ’ εξοχήν εορτή», γρά-
φει ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο 
βιβλίο του «Χριστούγεννα με τον Πα-
παδιαμάντη», στο οποίο συμπεριλαμ-
βάνονται δεκατέσσερα διηγήματα και 

τρία άρθρα. Το ενδεχόμενο να είχε 
λάβει υπόψη του τη φράση Μητσοτάκη 
για τις εκλογές που μύρισαν, μάλλον δε 
πρέπει να αναζητηθεί.
Αλλά και να εμπλέκονταν τα Χριστού-
γεννα στον προεκλογικό σχεδιασμό, 
ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει την ε-
ορταστική περίοδο 2003-2004, όταν 
ένα ωραίο απόγευμα εμφανίστηκε ο 
τότε υπουργός Εξωτερικών Γιώργος 
Παπανδρέου να παραλαμβάνει τη δια-
δοχή του ΠΑΣΟΚ από τον Κώστα Ση-
μίτη, στο σπίτι του δεύτερου στο Κο-
λωνάκι. Σύμφωνα με τους συνεργάτες 
του κ. Σημίτη, ενδεχόμενο ανατροπής 
του προβαδίσματος έπρεπε να θεωρη-
θεί απίθανο.
Όμως, σε μια προσπάθεια να δοθεί κά-
ποιο περιθώριο στον Γιώργο Παπαν-
δρέου να διαχειριστεί τα εσωκομμα-
τικά του ΠΑΣΟΚ και κάποιος αέρας 
μήπως μειώσει τη διαφορά, οι εκλογές 
ορίσθηκαν στις 7 Μαρτίου.
Δεν είναι γνωστό πόση ήταν η διαφορά 
μέχρι την μεταβίβαση της εξουσίας, 
στις κάλπες της 7ης Μαρτίου έκλεισε 

στις 5 μονάδες.
Προεκλογική περίοδος που να ξεκι-
νάει πριν τα φώτα δεν προβλέπεται και 
άλλωστε πολλοί θυμούνται ότι τον Ι-
ανουάριο του 2021 η κυβέρνηση βρέ-
θηκε αντιμέτωπη με το κλείσιμο της 
Αττικής οδού λόγω της σφοδρής χιο-
νόπτωσης που έκλεισε τον αυτοκινη-
τόδρομο. Τον Ιανουάριο του 2004, ο 
Γιώργος Παπανδρέου είχε υποστεί τις 
πολιτικές συνέπειες της κακοκαιρίας 
με τη Μαλακάσα να κλείνει.
Είναι προφανές ότι επιδίωξη των ε-
κλογικών συμβούλων του Μαξίμου 
είναι η ταχύτερη δυνατή ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας ενώ αντίστοιχα 
της Κουμουνδούρου, η επιμήκυνση 
της διαδικασίας. Στο Μαξίμου θέλουν 
να μην υπάρξει μεγάλο χρονικό διά-
στημα ανάμεσα στις δύο εκλογές, ενώ 
στον ΣΥΡΙΖΑ να υπάρξει ευκρινές δι-
άστημα χωρίς τον Μητσοτάκη στην 
πρωθυπουργία.
Η μόνη ημερομηνία για προκήρυξη 
των εκλογών βρίσκεται στο δεύτερο 
μισό του Μαρτίου, η οποία θα σημά-

νει διεξαγωγή στις 9 Απριλίου, δη-
λαδή την Κυριακή των Βαΐων του 2023. 
Αφού στο μεταξύ έχει παρέλθει η 25η 
Μαρτίου με τις γιορτές και τις παρελά-
σεις που πολλοί στη ΝΔ θεωρούν ότι 
θα φέρουν σε δύσκολη θέση τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, καθώς θα ανασύρουν τις γνω-
στές αιχμές για μειωμένο εθνικό συ-
ναίσθημα στον ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως αναφέρει και πάλι ο Παπαδια-
μάντης στην εισαγωγή του διηγήματος 
«Λαμπριάτικος Ψάλτης» που έγραψε 
το 1893: «…εἰς τὰ διηγημάτια, ὅσα 
ἐδημοσίευσα κατὰ καιροὺς ὁ ὑποφαι-
νόμενος τὰ Χριστούγεννα ἢ τὸ Πάσχα, 
ἐνεπνεύσθην, ἀληθῶς, ἀπὸ τὰς ἀνα-
μνήσεις μου καὶ τὰ αἰσθήματά μου, τὰ 
ὁποῖα θέλγουσι καὶ συγκινοῦσι, ἐμὲ 
αὐτόν, ἴσως καὶ ὀλίγους ἐκλεκτοὺς 
φιλαναγνώστας…».
Το ενδεχόμενο η ελληνική οικογένεια 
να προτιμά να συζητά για τις εκλογές 
και όχι για τα ψητά που ετοιμάζει στην 
αυλή, δεν δείχνει ιδιαίτερα πιθανό. 
Η μυσταγωγία μπροστά στον επιτά-
φιο μάλλον δεν θα είναι στα ισχυρά ε-
πιχειρήματα ενός κόμματος που ενο-
χλήθηκε όταν ένα στέλεχος του πήγε 
να μιλήσει σε εκδήλωση της Ένωσης 
Αθέων.
Παράλληλα, το διάστημα της Μεγάλης 
Εβδομάδας και της Διακαινησίμου, θα 
ολοκληρωθούν αναίμακτα οι εννέα η-
μέρες των διερευνητικών εντολών.
Αν χρειαστεί να παρέλθει το διάστημα 
και δεν καταθέσουν αμέσως την ε-
ντολή τα κόμματα που δεν ενθουσιάζο-
νται με τον σχηματισμό μιας κυβέρνη-
σης συνεργασίας.
Αυτό στέλνει ως απώτατο όριο της διε-
ξαγωγής των εκλογών μετά την απλή α-
ναλογική στις 14 Μαΐου.
Οι μετρήσεις που έχουν γίνει λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι θα ακολουθήσει 
δεύτερος γύρος γιατί η πρώτη εκλογή 
θα είναι ατελέσφορη, δείχνουν ότι και 
τα δύο μεγάλα κόμματα κερδίζουν από 
το ακροατήριο των μικρότερων.
Όμως καμία μέτρηση δεν δείχνει, 
μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ανατροπή 
στα δεδομένα που έχουν καταγραφεί 
μέχρι τώρα. Ούτε καν στη δημοσκό-
πηση της Prorata, που για δεύτερο συ-
νεχόμενο μήνα δείχνει σταθερή ψα-
λίδα πέντε μονάδων.
Κι είναι η μικρότερη διάφορα, καθώς 
όλες οι άλλες μετρήσεις δείχνουν διά-
φορα σχεδόν 7 -8 μονάδων, με την μέ-
τρηση της Metron να την ανεβάζει στις 10.
«Βέβαια, πάντοτε διατηρείς το δικαί-
ωμα να μισήσεις κάποιον που κάποτε 
αποθέωνες και συμβουλευόσουν, κα-
νένα πρόβλημα!», σχολίασε ο επικε-
φαλής της εταιρείας Στράτος Φαναράς 
σε ανάρτηση του στο Facebook.

ΜΕΤΆ ΒΆΐΩΝ ΚΆΙ ΚΆΛΠΩΝ
ΚΙ ΆΝ ΟΙ ΚΆΛΠΕΣ ΕΜΠΆΙΝΆΝ ΚΥΡΙΆΚΉ ΤΩΝ ΒΆΐΩΝ;

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

www.freesunday.gr12 04.12.2022

πολιτική



Ο
λοένα και πιο δύσκολη θα γίνε-
ται η περαιτέρω αποκλιμάκωση 
του ποσοστού της ανεργίας, 
καθώς θα προσεγγίζεται το λε-
γόμενο «φυσικό ποσοστό ανερ-
γίας», το οποίο στην Ελλάδα ε-
κτιμάται στο 8,9% για το 2023, 

επισημαίνει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο της δελτίο 
οικονομικών εξελίξεων.
Η περαιτέρω συμπίεση του ποσοστού της ανεργίας 
είναι, μεταξύ άλλων, συνδεδεμένη με την αποκλιμά-
κωση του φυσικού ποσοστού της, που αντιπροσω-
πεύει το ύψος της διαρθρωτικής ανεργίας και προϋ-
ποθέτει την αντιμετώπιση του προβλήματος των α-
ναντιστοιχιών μεταξύ των προσφερόμενων και των 
ζητούμενων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, η 
οποία αντανακλάται στη χαμηλή κατάταξη της Ελ-
λάδας στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων το 2020 
(2022 European Skills Index, Cedefop, 29η θέση 
μεταξύ 31 ευρωπαϊκών χωρών), ενώ έχει παράλληλα 
συμβάλει στα ακόλουθα:
• Στην άνοδο του ποσοστού των κενών θέσεων ερ-
γασίας σε 1,2% επί του συνόλου των θέσεων ερ-
γασίας, το δεύτερο τρίμηνο του 2022, από 0,6%, 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, το οποίο είναι 
το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταγραφεί την 
τελευταία δεκαετία και υποδηλώνει αφενός την 
υψηλή ζήτηση εργασίας, μεταξύ άλλων, λόγω αύ-
ξησης της επενδυτικής δαπάνης και αφετέρου τα 
υψηλά επίπεδα διαρθρωτικής ανεργίας.
• Στη διατήρηση του ποσοστού της υποχρησιμο-

ποίησης των πόρων της εργασίας σε υψηλό επί-
πεδο συγκριτικά με τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.-27, 
όπως αυτή μετριέται από το ποσοστό «υποτονικό-
τητας» της αγοράς εργασίας (Labour market slack) 
της Eurostat, παρά τη σαφή βελτίωση που έχει κα-
ταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Η «υποτονικότητα» 
της αγοράς εργασίας ορίζεται ως το ποσοστό του 
εργατικού δυναμικού που:
- είτε είναι άνεργοι,
- είτε υποαπασχολούνται με μερική απασχόληση,
- είτε είναι διαθέσιμοι για εργασία, αλλά όχι σε αναζή-
τηση εργασίας και, τέλος,
- βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, αλλά δεν είναι 
άμεσα διαθέσιμοι.
Στην ανάλυση της Alpha Βank εξετάζεται η πορεία της 
ανεργίας στη χώρας μας συγκριτικά με τις άλλες ευρω-
παϊκές χώρες και εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά της ελληνικής αγοράς εργασίας όπως διαμορφώ-
νονται στη μεταπανδημική περίοδο.

H Ελλάδα και η Ισπανία είναι 
τα μόνα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με 
διψήφια ποσοστά ανεργίας

Αποκλιμάκωση της ανεργίας
Η μείωση του ποσοστού της ανεργίας τον Σεπτέμβριο 
στην Ελλάδα προήλθε από την άνοδο του αριθμού των 
απασχολούμενων κατά 2,1% σε ετήσια βάση, ή 83,6 χιλ. 
άτομα, ενώ, αντίστοιχα, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 65,1 
χιλ. άτομα (-10,5%). Επιπρόσθετα, έχουν μειωθεί οι ε-
βδομαδιαίες απουσίες από την εργασία και έχει ανα-
κάμψει ο δείκτης συνολικών ωρών εργασίας, σύμφωνα 
με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, για το 
δεύτερο τρίμηνο του 2022. Η μείωση της ανεργίας στην 
Ελλάδα είναι αξιοσημείωτη, καθώς αν λάβουμε ως αφε-
τηρία το ποσοστό της ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2019 
(17%), δηλαδή πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, η μεί-
ωση που έχει επιτευχθεί είναι της τάξης των 5,2 ποσο-
στιαίων μονάδων. Επιπλέον, ενώ η χώρα μας πριν την 
πανδημική κρίση είχε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 
μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε.-27, πλέον η Ισπανία 
κατέχει το υψηλότερο ποσοστό (12,7%).
Όπως παρατηρείται, ωστόσο, η Ελλάδα και η Ισπανία 
είναι τα μόνα κράτη-μέλη της Ε.Ε.-27 με διψήφια πο-
σοστά ανεργίας, με την Ιταλία που ακολουθεί να βρί-
σκεται αρκετά χαμηλότερα (7,9%). Επισημαίνεται ότι 
σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα διατηρήθηκε τον Σεπτέμ-
βριο το ποσοστό της ανεργίας στην Ε.Ε.-27, καθώς δι-
αμορφώθηκε σε 6% για δεύτερο διαδοχικό μήνα, το 
οποίο αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό από την έ-
ναρξη καταγραφής των στοιχείων της Eurostat (Ιανου-
άριος του 2000).

«Yποτονικότητα» της αγοράς εργασίας
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το δεύτερο τρί-
μηνο του έτους η «υποτονικότητα» της αγοράς εργα-
σίας στην Ελλάδα υποχώρησε στο 18% (Ε.Ε.-27: 12,1%), 
έναντι 19,3% το πρώτο τρίμηνο και 23% το δεύτερο τρί-
μηνο του 2021. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσο-
στό από το τρίτο τρίμηνο του 2010 και κατά 6,7 ποσο-
στιαίες μονάδες χαμηλότερο από το προ της πανδη-
μίας ποσοστό του πρώτου τριμήνου του 2020. Ωστόσο, 
είναι το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε.-27, μετά 
από αυτό της Ισπανίας (20,9%) και της Ιταλίας (19,4%).
Η αύξηση της χρησιμοποίησης του ανθρώπινου δυνα-
μικού οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μείωση του πο-
σοστού της ανεργίας, ωστόσο και οι υπόλοιπες κατη-
γορίες κατέγραψαν βελτίωση. Σημειώνεται ότι, κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, οι δημοσιονομικές παρεμβά-
σεις στόχευσαν στην προστασία της απασχόλησης, με 
αποτέλεσμα τη συγκράτηση της αύξησης της ανεργίας 
και τη διατήρηση πολλών θέσεων απασχόλησης, έστω 
και με μείωση των ωρών εργασίας.

Στο 11,6% η ανεργία τον Οκτώβριο
Εν τω μεταξύ, μικρή μείωση σημείωσε η ανεργία στην 
Ελλάδα τον Οκτώβριο.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορθωμένο 
ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2022 ανήλθε σε 
11,6% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 13,3% 
τον Οκτώβριο του 2021 και του αναθεωρημένου προς 
τα άνω 12% τον Σεπτέμβριο του 2022. 
Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 15,6% 
(από 17,6% τον Οκτώβριο πέρυσι) και στους άνδρες σε 
8,4% (από 10%).
Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15-24 ετών 
το ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται σε 27,3% από 
32,3% και στις ηλικίες 25-74 ετών σε 10,7% από 12,3%.

ΌΛΌ ΚΑΙ ΠΙΌ ΔΎΣΚΌΛΗ Η ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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ανάλυση

Τ
ο Παγκόσμιο Κύπελλο 
Ποδοσφαίρου που 
πραγματοποιείται στο 
Κατάρ προκαλεί ενδι-
αφέρουσες αντιπαρα-
θέσεις. 

Πολλοί θεωρούν ότι το ποδόσφαιρο το 
οποίο είναι το δημοφιλέστερο ομαδικό 
σπορ χρησιμοποιείται για το λεγόμενο 
sportwashing, δηλαδή το «ξέπλυμα» δυ-
σάρεστων κοινωνικών ή πολιτικών κατα-
στάσεων μέσω του αθλητισμού.
Άλλοι αναφέρονται στη διαφθορά της 
FIFA η οποία δέχθηκε τη μεταφορά της 
διεξαγωγής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 
από τον Ιούλιο στον Νοέμβριο και τον 
Δεκέμβριο για να διευκολυνθεί το Κατάρ 
όπου η θερμοκρασία ξεπερνά το καλο-
καίρι τους 50 βαθμούς Κελσίου.
Τίθενται και ζητήματα κόστους της διορ-
γάνωσης, καταπίεσης των ξένων εργατών 

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Το ποδόσφαιρο «ξεπλένει» παραδοσιακά όλες τις καταστάσεις

Το Κατάρ έχει φιλόδοξη αθλητική 
στρατηγική με τελικό στόχο τους 
Ολυμπιακούς του 2036

στους οποίους στηρίχθηκε η προετοιμα-
σία, ακόμη και κοινωνικής οργάνωσης 
της χώρας εφόσον ο ρόλος των γυναικών 
είναι υποδεέστερος απ’ ότι στις δυτικές 
κοινωνίες.
Η διαμάχη γύρω από τη διοργάνωση του 
Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 
είναι αρκετά… παραδοσιακή εφόσον ανά-
λογες ή και πιο έντονες συζητήσεις είχαν 
γίνει το 1978 όταν διοργανώθηκε το Πα-
γκόσμιο Κύπελλο στην Αργεντινή με τη 
στρατιωτική χούντα να διοργανώνει τη 
μαζική εξόντωση των αντιπάλων της ή 

το 2018 στη Ρωσία με τον Πούτιν να έχει 
προχωρήσει, το 2014, στην αποσταθερο-
ποίηση της Ουκρανίας και στην προσάρ-
τηση της Κριμαίας. 
Το μόνο βέβαιο είναι ότι όσο ενισχύεται 
η ποδοσφαιρική δυναμική, τόσο θα υπο-
βαθμίζεται η πολιτική διάσταση. Έτσι γί-
νεται πάντα. 

Ενδιαφέρουσα 
περίπτωση
Η διαμάχη για το Κατάρ έφτασε και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο υιοθέ-

τησε ένα ιδιαίτερα αυστηρό ψήφισμα για 
τη FIFA και τους οικονομικούς, κοινωνι-
κούς όρους της διοργάνωσης του Παγκό-
σμιου Κυπέλλου. Ενδεικτικό των αντι-
φάσεων της σύγχρονης κοινωνίας είναι 
ότι στη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 
Κατάρ, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ορισμέ-
νοι ευρωβουλευτές κρυφοκοίταζαν στα 
iPads τους την εξέλιξη των ποδοσφαιρι-
κών αγώνων. 
Το Κατάρ πάντως αποτελεί μία εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα περίπτωση ενδεικτική των 
δυνατοτήτων και των αντιφάσεων του 
σύγχρονου κόσμου.
Στα μέσα του 19ου αιώνα πέρασε από την 
οθωμανική κυριαρχία στην επιρροή της 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η ανεξαρτη-
σία του αναγνωρίστηκε από τους Βρετα-
νούς μόλις το 1971, οπότε πήρε την πρω-
τοβουλία να κινηθεί αυτόνομα και να μην 

ΚΑΤΑΡ  
ΤΙ ΚΡΎΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ  
ΑΠΌ ΤΗ ΜΠΑΛΑ

 



ενταχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), όπως 
για παράδειγμα το Μπαχρέιν, το Ντουμπάι και το Άμπου 
Ντάμπι.  
Εθνικός ηγέτης της χώρας θεωρείται ο σεΐχης Τζασίμ 
μπιν Μοχάμεντ Αλ Θάνι, ο οποίος ανέβηκε στον θρόνο 
στις 18 Δεκεμβρίου 1878 και μέχρι τον θάνατό του το 1913 
προετοίμασε τη μελλοντική πορεία της χώρας του. Η 18η 
Δεκεμβρίου είναι ημέρα εθνικής εορτής και γι’ αυτό α-
ποφασίστηκε να είναι η ημερομηνία της διεξαγωγής του 
μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 
Στη σύγχρονη εποχή αναμορφωτής του Κατάρ θεωρεί-
ται ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, ο οποίος ηγήθηκε 
της χώρας από το 1995 μέχρι το 2013. Κινήθηκε πραξι-
κοπηματικά κατά του πατέρα του θεωρώντας ότι μπο-
ρούσε να δώσει μια νέα δυναμική στη χώρα. Αφού συ-
νέβαλε στην εντυπωσιακή ανάπτυξή της πήρε την από-
φαση το 2013, σε ηλικία 61 ετών, να παραιτηθεί υπέρ του 
δευτερότοκου γιού του Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι. Ο 
τελευταίος θεωρείται πιο συντηρητικός από τον πατέρα 
του αλλά αποδεικνύεται εξίσου δημοφιλής και αποτελε-
σματικός. Το Κατάρ είναι μία χώρα με μέγεθος μόλις το 
ένα δέκατο της Ελλάδας. Γεωγραφικά είναι μία χερσόνη-
σος προέκταση της Σαουδικής Αραβίας. Οι κάτοικοι του 
Κατάρ υπολογίζονται σε 2,7 εκατομμύρια εκ των οποίων 
μόλις 300.000 είναι Καταριανοί με τους υπόλοιπους να 
είναι εργαζόμενοι που προέρχονται από πάνω από 100 
διαφορετικές χώρες. 
Οι Καταριανοί θεωρούνται οι πιο πλούσιοι στον κόσμο 
και το Δημόσιο καλύπτει όλες τις ανάγκες τους, από το 
σχολείο των παιδιών τους μέχρι την οικογενειακή στέγη. 
Το Κατάρ ακολουθεί τον Ουαχαμπιτισμό της Σαουδικής 
Αραβίας, ένα είδος ορθόδοξου, δογματικού Ισλάμ αλλά 
το εφαρμόζει με πιο ήπιο τρόπο. Η κοινωνική του οργά-
νωση είναι εντελώς διαφορετική από τη δική μας με τις 
γυναίκες να έχουν θεωρητικά ίσα δικαιώματα και να ψη-
φίζουν, στην πράξη όμως να χρειάζονται έναν άνδρα-κη-
δεμόνα σε όλη τη ζωή τους. 
Ο σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, μόλις 42 ετών, 
έχει τρεις συζύγους και δεκατρία παιδιά και δεν εμφανί-
ζει δημόσια τις συζύγους του.
Η μεγάλη δύναμη
Το Κατάρ ήταν μια πάμπτωχη χώρα η οποία αναδεί-
χθηκε σε μεγάλη οικονομική δύναμη εξαιτίας του πε-
τρελαίου και κυρίως του φυσικού αερίου. 
Έρχεται 14ο στον κόσμο σε κοιτάσματα πετρελαίου, που 
αναλογούν στο 1,5% των παγκοσμίων κοιτασμάτων με 
παραγωγή 850.000 βαρέλια την ημέρα. 
Το μεγάλο πλεονέκτημα του Κατάρ είναι τα τεράστια υ-
ποθαλάσσια κοιτάσματα στα βόρεια της χώρας και σε έ-
κταση 6.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 
Η περιοχή των κοιτασμάτων ονομάζεται North Field και 
συνορεύει με κοιτάσματα του Ιράν στην περιοχή South 
Pars. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το Κατάρ διαθέτει τα 
δεύτερα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου στον 
κόσμο τα οποία προβλέπεται να διαρκέσουν 200-300 
χρόνια. 
Τις τελευταίες δεκαετίες έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις ε-
ξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και από 
το 2006 είναι στους δύο μεγαλύτερους εξαγωγείς υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο. 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τις ετήσιες εξα-
γωγές σε εκατομμύρια μετρικούς τόνους, το Κατάρ έρ-
χεται δεύτερο με 77,4 εκατομμύρια μετρικούς τόνους 

με πρώτη την Αυστραλία (87,6 εκατομμύρια), τρίτες τις 
ΗΠΑ (73,9), τέταρτη τη Μαλαισία (31,5), πέμπτη την Αλ-
γερία (29,3) και έκτη τη Ρωσία (28,9). 

Οι μεγάλοι πελάτες
Η κριτική που ασκείται στην Ε.Ε. για τις οικονομικές ε-
πιλογές και τα εργασιακά δικαιώματα στο Κατάρ δεν ε-
πηρεάζει καταστάσεις. 
Μεγαλύτεροι πελάτες για το φυσικό αέριο του Κατάρ 
είναι η Νότια Κορέα, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Κίνα. Οι 
Ευρωπαίοι διεκδικούν τώρα μερίδιο του φυσικού α-
ερίου του Κατάρ για να απεξαρτηθούν από το ρωσικό 
φυσικό αέριο, το οποίο δεν μπορούν να προμηθευτούν 
όπως στο παρελθόν εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρα-
νία.
Η γερμανική διπλωματία κινείται δραστήρια για να κα-
λύψει τις ανάγκες της γερμανικής οικονομίας, εμποδίζε-
ται όμως από την έλλειψη βασικής υποδομής για την υ-
ποδοχή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αντίθετα, οι 
Κινέζοι οι οποίοι έχουν αναπτύξει τη συνεργασία τους 

με το Κατάρ αξιοποίησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδο-
σφαίρου για να υπογράψουν γιγαντιαία συμφωνία προ-
μήθειας φυσικού αερίου από την QatarEnergy στην κι-
νεζική Sinopec, η οποία φτάνει τα 4 εκατομμύρια μετρι-
κούς τόνους τον χρόνο και θα έχει 27ετή διάρκεια. 
Η τιμή του υγροποιημένου φυσικού αερίου συνδέεται 
με την τιμή του πετρελαίου και περιλαμβάνει τη μετα-
φορά και την παράδοση από το Κατάρ στην Κίνα. 
Και στο θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων η ευρωπαϊκή 
κριτική μοιάζει λίγο αφ’ υψηλού εφόσον δεν συνδέεται 
άμεσα με αυτούς που πληρώνουν τον λογαριασμό. Υπο-
λογίζεται ότι από τους εργαζόμενους στο Κατάρ το 21,8% 
προέρχονται από την Ινδία, το 12,5% από το Νεπάλ, ένα 
άλλο 12,5% από το Μπαγκλαντές, το 9,3% από την Αίγυ-
πτο, το 7,3% από τις Φιλιππίνες και το 4,3% από τη Σρι 
Λάνκα. 
Οι δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίοι που βρίσκονται στο 
Κατάρ έχουν κατά κανόνα θέσεις ευθύνης με εξαιρετικά 
υψηλές αποδοχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Κατάρ δεν 
υπάρχουν ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις στις 
αποδοχές των εργαζομένων. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ΜΚΟ, η φοβερή ζέστη, οι πτώ-
σεις απ’ τα κατασκευαστικά έργα και τα καρδιακά λόγω 
της φοβερής έντασης κόστισαν τη ζωή σε περισσότερα 
από 6.000 άτομα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της 
υποδομής και των έργων για το Παγκόσμιο Κύπελλο. 
Στις περιόδους αιχμής απασχολήθηκαν περισσότεροι 
από ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι για την προετοιμα-
σία η οποία είχε κόστος της τάξης των 200 δισ. δολαρίων.
Τα 8 από αυτά αντιστοιχούν στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, 
τα 20 στο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο της Ντόχα και τα 
45 στην ανάπτυξη μιας νέας υπερσύγχρονης πόλης που 
δίνει άλλες δυνατότητες στην περιοχή της πρωτεύουσας. 
Μόνο το 2018 οι ξένοι εργαζόμενοι έστειλαν στις οικογέ-
νειές τους συνάλλαγμα 11,5 δισ. δολαρίων. 
Οι συνθήκες απασχόλησης και διαβίωσης είναι συχνά 

Η κριτική των Ευρωπαίων δεν 
έχει πρακτική σημασία γιατί οι 
μεγάλοι πελάτες για το φυσικό 
αέριο δεν είναι Ευρωπαίοι, 
όπως και οι περισσότεροι ξένοι 
εργαζόμενοι.

www.freesunday.gr 15 04.12.2022

ανάλυση



πολύ σκληρές. Υπό διεθνή πίεση το Κατάρ προχώρησε 
σε δύο βελτιώσεις στο εργασιακό καθεστώς. 
Πρώτον, απάλλαξε τους ξένους εργαζόμενους από την υ-
ποχρέωση να έχουν «κηδεμόνα», γεγονός που τους με-
τέτρεπε σε σύγχρονους σκλάβους.
Δεύτερον, θεσπίστηκε ελάχιστος μηνιαίος μισθός 250 
δολαρίων.

Διεθνής θρίαμβος
Αξιοποιώντας τα κοιτάσματα πετρελαίου και κυρίως φυ-
σικού αερίου το Κατάρ έφθασε σε έναν διεθνή οικονο-
μικό θρίαμβο χωρίς προηγούμενο. 
Οι εξαγωγές του εξασφαλίζουν ένα ετήσιο εμπορικό 
πλεόνασμα που ξεπερνάει τα 60 δισ. δολάρια. 
Έχει το ένατο Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο στον κόσμο, 
με περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούν τα 450 δισ. δο-
λάρια.  Το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο είναι το τρίτο 
στην περιοχή μετά του Κουβέιτ (737 δισ. δολάρια) και 
των ΗΑΕ (697 δισ. δολάρια). Η διαφορά είναι ότι ο πλού-
τος του Κατάρ αφορά μόλις 300 χιλιάδες πολίτες, ενώ τα 
ΗΑΕ έχουν ένα εκατομμύριο πολίτες, το Κουβέιτ 1,4 ε-
κατομμύρια και η Σαουδική Αραβία πάνω από 20 εκα-
τομμύρια. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρώτο στις επενδυτικές 
προτιμήσεις του Κατάρ με περισσότερα από 45 δισ. δο-
λάρια, ενώ ακολουθούν η Γαλλία και η Γερμανία με 
γύρω στα 25 δισ. δολάρια. 
Το Κατάρ επένδυσε στο Ολυμπιακό Χωριό του Λονδί-
νου, για τους αγώνες του 2012, στα Chelsea Barracks (οι-
κιστική ανάπτυξη του στρατοπέδου της περιοχής του 
Chelsea), ακόμη και στον χαρακτηριστικό ουρανοξύστη 
Shard.
Ελέγχει το 10% του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, το 
20% του αεροδρομίου του Heathrow, το 20% της αερο-
πορικής εταιρείας στην οποία είναι ενταγμένες η British 

Airways και η Iberia, το 12,7% της τράπεζας Barclays, τα 
γνωστά καταστήματα Harrods, είναι βασικός μέτοχος 
και στην αλυσίδα σουπερμάρκετ Sainsbury’s. 
Οι επενδύσεις του Κατάρ στη Γερμανία αφορούν κυρίως 
τις αυτοκινητοβιομηχανίες Volkswagen και Porsche, τη 
Siemens, την κατασκευαστική Hochtief, τη SolarWorld 
στην ενέργεια και την τράπεζα Deutsche Bank. 
Στη Γαλλία η παρουσία του Κατάρ περιλαμβάνει την πο-
δοσφαιρική ομάδα Paris Saint-Germain, ορισμένα από 
τα καλύτερα ξενοδοχεία και ακίνητα, όπως το Peninsula 
και το Hotel de La Paix στο Παρίσι και το Carlton στις 
Κάννες. Οίκους μόδας, πως ο οίκος Balmain, το 5% της 
TotalEnergies, το 12% του ομίλου Lagardère, το 17% 
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Accord. Το Κατάρ 
είναι από τους καλύτερους πελάτες της Airbus αν και το 
τελευταίο διάστημα παρατηρούνται τριβές μεταξύ της 
Qatar Airways και της Airbus τις οποίες αξιοποιεί με το 
παραπάνω η αμερικανική Boeing. Εμπιστεύεται επίσης 
τα Rafale και γενικότερα τα γαλλικά οπλικά συστήματα. 
Σημαντική ήταν επίσης η παρουσία των γαλλικών κατα-
σκευαστικών εταιρειών στην προετοιμασία του Παγκο-
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σμίου Κυπέλλου, όπως για παράδειγμα στην κατασκευή 
του μετρό της Ντόχα. 
Επομένως, η ευρωπαϊκή κριτική έρχεται 12 χρόνια μετά 
την ανάθεση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 από 
τη FIFA στο Κατάρ και αφού έχει μεσολαβήσει η ανά-
πτυξη της οικονομικής συνεργασίας σε όλους τους το-
μείς. 

Η σημασία των συμβόλων 
Το Κατάρ ανέπτυξε στη διάρκεια της τελευταίας 25ετίας 
εταιρείες-σύμβολα, που προβάλλουν την οικονομική 
ισχύ και επιρροή τους σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Στα τέλη του προηγούμενου αιώνα δημιούργησε το τη-
λεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, που σημαίνει νησί στα α-
ραβικά. Το δίκτυο απέκτησε διεθνή επιρροή και έπαιξε 
ρόλο σε διάφορες κρίσιμες φάσεις, όπως μετά το τρομο-
κρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2011 στις ΗΠΑ 
ή κατά τη διάρκεια της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης το 
2011-2013. 
Το Al Jazeera είναι συχνά στόχος διεθνούς κριτικής, άλ-
λοτε επειδή θεωρείται ότι μεταδίδει τα επιχειρήματα 
των Ταλιμπάν και άλλοτε γιατί αντιμετωπίζεται σαν πα-
ράγοντας αποσταθεροποίησης από καθεστώτα αραβικών 
χωρών. 
Το Al Jazeera ήταν μόνο η αρχή εφόσον έχει αναπτυ-
χθεί με το AJ+, έχει παρουσία στην Τουρκία, στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, στα Βαλκάνια και έχει αναπτύξει ειδικά 
κανάλια, όπως και το αραβικό Huffington Post. 
Εντυπωσιακή είναι η ανάπτυξη του Κατάρ και στον χώρο 
των αθλητικών μεταδόσεων, δικαιωμάτων, συνδρομητι-
κών καναλιών. Όλα αυτά αναπτύσσονται κάτω από την ο-
μπρέλα beIN Sports. Για παράδειγμα, έχει αποκτήσει τα 
δικαιώματα μετάδοσης της γερμανικής Bundesliga μέχρι 
το 2025, της ισπανικής Liga μέχρι το 2024 και της ιταλι-
κής Serie A μέχρι το 2024. 
Μετά τα δικαιώματα μετάδοσης των Χειμερινών Ολυ-
μπιακών Αγώνων του Πεκίνου το 2022 έχει ήδη εξα-
σφαλίσει τα δικαιώματα μετάδοσης των Ολυμπιακών Α-
γώνων του 2028 και των Χειμερινών του 2026.
Άλλη εταιρεία-σύμβολο είναι η Qatar Airways, η οποία 
έχει έναν στόλο 230 υπερσύγχρονων αεροσκαφών που 
το 2021 μετέφερε 18,5 εκατομμύρια επιβάτες και υπο-
στηρίζει ότι έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη αεροπορική 
εταιρεία του κόσμου. 
Από το 2017 είναι πρώτη και στη μεταφορά εμπορευμά-
των. Το οικονομικό έτος 2021-2022 είχε κύκλο εργα-
σιών 15 δισ. δολάρια και κέρδη 1,54 δισ. δολάρια. 
Αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση του Κατάρ με-
ταξύ Ευρώπης και Ασίας η Qatar Airways μετέτρεψε 
τη Ντόχα σε βασικό κόμβο ανάπτυξης της παγκόσμιας 
στρατηγικής της. 
Έχει γύρω στις 50.000 εργαζόμενους, μεταξύ των ο-
ποίων 25.000 αεροσυνοδούς. 
Πριν την πανδημία είχε 4.000 πιλότους από τους ο-
ποίους χρειάστηκε να απολύσει χίλιους. Στη συνέχεια 
όμως αύξησε κι άλλο τον αριθμό των πιλότων, ενώ η δι-
εύθυνση της εταιρείας υπερηφανεύεται ότι 9.000 πιλό-
τοι είχαν υποβάλλει αίτηση για να ενταχθούν στο δυνα-
μικό της. 
Στα αεροπλάνα της Qatar Airways συναντιούνται εργα-
ζόμενοι από 150 διαφορετικές εθνικότητες. Έχω ταξιδέ-
ψει με την εταιρεία και έχω εντυπωσιαστεί από την ποι-
ότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και τον καλό συ-



ντονισμό των πληρωμάτων παρά την τόσο διαφορετική 
προέλευση των εργαζομένων. 
Η εταιρεία είναι ένα σύμβολο επιτυχημένης παγκοσμι-
οποίησης.

Στόχος οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
Η ανάθεση από τη FIFA του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 
2018 στη Ρωσία και του 2022 στο Κατάρ προκάλεσε διε-
θνή κρίση και τη σύλληψη πολλών μελών της διοίκησής 
της με πρωτοβουλία των αμερικανικών αρχών. 
Ο πρόεδρος της FIFA Σεπ Μπλάτερ υποχρεώθηκε στη 
συνέχεια σε παραίτηση έχοντας πρωταγωνιστήσει στην 
ανάπτυξη της FIFA στη διάρκεια δεκαετιών. Η διαφθορά 
στη FIFA διευκολύνεται από το γεγονός ότι όλες οι πο-
δοσφαιρικές ομοσπονδίες έχουν από μία ψήφο. Παρα-
τηρείται λοιπόν το φαινόμενο ποδοσφαιρικές ομοσπον-
δίες μικρών χωρών, ιδιαίτερα της Κεντρικής Αμερικής 
και της Καραϊβικής, να διαπραγματεύονται την ψήφο 
τους στο παγκόσμιο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. 
Κάθε σχετική απόφαση της FIFA συνοδεύεται από κα-
ταγγελίες για διαφθορά και μια εικόνα άγριου παρασκη-
νίου. Τα ίδια περίπου ακούστηκαν όταν ο ίδιος ο Μα-
ντέλα διεκδίκησε με επιτυχία τη διεξαγωγή του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου στη Νότια Αφρική και όταν ο σεΐχης 
του Κατάρ και οι συνεργάτες του διεκδίκησαν με επιτυ-
χία το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. 
Το Κατάρ πάντως έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες στον 
χώρο του αθλητισμού. Διεκδικεί τους  Ολυμπιακούς Α-
γώνες του 2036. Άσκησε μεγάλη πίεση στον επικεφαλής 
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Γερμανό Τόμας 
Μπαχ να υποστηρίξει το αίτημά του. Ο Μπαχ κράτησε 
τελικά αποστάσεις γιατί θα πρέπει οι Ολυμπιακοί να δι-
εξαχθούν όχι τον Αύγουστο - όπως θέλει η παράδοση 
- αλλά τον Δεκέμβριο, όπως υπαγορεύει το κλίμα του 
Κατάρ. 
Θεωρείται ότι αν δεν επανεκλεγεί ο Μπαχ το 2025 στην 
προεδρία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, οι Κατα-
ριανοί θα επανέλθουν δριμύτεροι για να πείσουν τον δι-
άδοχό του. Προς το παρόν, το Εμιράτο έχει ήδη εξασφα-
λίσει τους Ασιατικούς Αγώνες του 2030, ενώ ο πρόεδρος 
της FIFA Gianni Infantino, ο οποίος ζει με την οικογέ-
νειά του στη Ντόχα, θεωρείται ότι επηρεάζεται από τον 
σεΐχη του Κατάρ και τους συνεργάτες του. 
Η ευελιξία των Καταριανών είναι εντυπωσιακή εφόσον 
συνεργάστηκαν στενά με τον πρόεδρο Σαρκοζί και τον 
Μισέλ Πλατινί στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν 
το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Ο Πλατινί, που θεω-
ρείτο βέβαιος διάδοχος του Μπλάτερ, αδειάστηκε εντυ-
πωσιακά - με τη βοήθεια των κατάλληλων αποκαλύψεων 
- υπέρ του Gianni Infantino αλλά και αυτός έχει αναδει-
χθεί σε παράγοντα που επηρεάζεται από τη Ντόχα. 

Ο παράγοντας Τουρκία
Ένα ζήτημα που απασχολεί την Ελλάδα είναι οι ιδιαίτερα 
στενές σχέσεις του Κατάρ με την Τουρκία. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι η ασφάλεια στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πο-
δοσφαίρου στηρίζεται και σε 3.000 ειδικά εκπαιδευμέ-
νους Τούρκους που έχει στείλει ο Ερντογάν στη Ντόχα. 
Τον Ερντογάν και τον σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ 
Θάνι ένωσε η υποστήριξή τους στους Αδελφούς Μου-
σουλμάνους και η κοινή προσπάθεια υπέρ της λεγόμε-
νης Αραβικής Άνοιξης. 
Μέσα από την Αραβική Άνοιξη ο Ερντογάν επιχεί-

ρησε να αναδειχθεί σε πολιτικό εκπρόσωπο των σουνι-
τών μουσουλμάνων σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας η 
οποία έχει ιστορικά αυτό τον ρόλο. 
Και με τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ο οποίος 
διαδέχθηκε τον πατέρα του το 2013, η επιρροή του Ερ-
ντογάν αναπτύχθηκε εντυπωσιακά στο Κατάρ. 
Το 2017 η Σαουδική Αραβία ηγήθηκε του αποκλεισμού 
που επιβλήθηκε στο Κατάρ από αραβικές χώρες που έ-
κριναν ότι εξακολουθούσε να έχει στενές σχέσεις με 
τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, λειτουργούσε απο-
σταθεροποιητικά σε βάρος των καθεστώτων τους και έ-
δειχνε υπερβολή κατανόηση στην ηγεσία του σιιτικού 
Ιράν, που αντιμετωπίζεται σαν αντίπαλος από τη Σαου-
δική Αραβία. 
Η Άγκυρα παρενέβη στην κρίση που δημιουργήθηκε 
υπέρ του Κατάρ. Φρόντισε να σπάσει το εμπορικό ε-
μπάργκο - συμπληρώνοντας ανάλογες ενέργειες του 
Ιράν - και έστειλε σημαντική στρατιωτική δύναμη στο 
Κατάρ για να αποτρέψει το σενάριο της σαουδαραβικής 

εισβολής στη μικρή χώρα. 
Από τότε ο σεΐχης του Κατάρ στηρίζει με κάθε τρόπο τον 
Ερντογάν και την πολιτική του. 
Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η Τουρκία εξασφάλισε με-
γάλη στρατιωτική βάση στο Κατάρ στην οποία σήμερα 
έχουν αναπτυχθεί 5.000 Τούρκοι στρατιωτικοί. Το 2019 
έθεσε στη διάθεση της τουρκικής οικονομίας συνάλ-
λαγμα ύψους 15 δισ. δολαρίων για να αποτραπεί η απο-
σταθεροποίησή της. 
Στην κρίση της Λιβύης, η οποία συνεχίζεται, Τουρκία 
και Κατάρ είναι σταθερά με την κυβέρνηση της Τρίπο-
λης. Εκτιμάται ότι η κυβέρνηση της Τρίπολης - η οποία 
συγκρούεται με τις δυνάμεις του Χάφταρ που υποστηρί-
ζει η ελληνική πλευρά - στηρίζεται στον εξοπλισμό που 
προσφέρει το Κατάρ και μεταφέρεται από τουρκικά ε-
μπορικά πλοία κατά παράβαση των αποφάσεων του 
ΟΗΕ.
Το χειρότερο για την Ελλάδα είναι ότι το Κατάρ χρημα-
τοδοτεί με διάφορους τρόπους την πολεμική βιομηχα-
νία της Τουρκίας. Προμηθεύεται τα drones Bayraktar, 
από το όνομα του γαμπρού του Ερντογάν, που συμμετέ-
χει στην ανάπτυξη των νέων μοντέλων αυτού του υπερ-
σύγχρονου οπλικού συστήματος. 
Επίσης, το Κατάρ συμμετέχει με ποσοστό 49,9% στην 
τουρκική εταιρεία BMC η οποία αναπτύσσει το πρώτο 
τουρκικό άρμα μάχης Altay. 
Κρύβονται πολλά λοιπόν πίσω από το Ποδοσφαιρικό 
Κύπελλο που διεξάγεται στο Κατάρ. Μια πολύ μικρή 
χώρα μπόρεσε να αξιοποιήσει τον φυσικό της πλούτο με 
υποδειγματικό τρόπο ξεπερνώντας τους περιορισμούς 
μιας αναχρονιστικής μορφής πολιτικής και κοινωνικής 
οργάνωσης και τεράστιους διεθνοπολιτικούς κινδύνους. 
Προς το παρόν, απολαύστε το ποδόσφαιρο. Τα υπόλοιπα 
- σύνθετα και σε περιπτώσεις δυσάρεστα - ήταν και θα 
παραμείνουν μαζί μας.

Το Al Jazeera και η Qatar 
Airways συμβολίζουν 
την επιτυχημένη 
παγκοσμιοποίηση του 
εμιράτου.
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Ό
σο πηγαίνουμε 
προς τις βου-
λευτικές εκλο-
γές και αυξάνε-
ται η πολιτική 
πίεση που δέ-
χεται ο πρωθυ-

πουργός κ. Μητσοτάκης, τόσο ενισχύ-
ονται τα βαλκανικά χαρακτηριστικά της 
πολιτικής του.
Ξεκίνησε από τον περιορισμό της ε-
λευθερίας των ΜΜΕ, επιτάχυνε με το 
σκάνδαλο των κοριών και τώρα αδρα-
νοποιεί τους ελεγκτικούς μηχανισμούς 
της Δημοκρατίας μας, κατά το πρότυπο 
άλλων βαλκανικών χωρών.
 
Τα αίτια
Τα αίτια στην βαλκανική υποβάθμιση 
της πολιτικής μας ζωής με πρωτοβου-
λία Μητσοτάκη πρέπει να αναζητη-

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Βασικές επιλογές του είναι αντιευρωπαϊκές

Οι κοριοί Μητσοτάκη στο πρότυπο 
Γκρουέφσκι και Μπερίσα

θούν στην αλλαγή του πολιτικού σκη-
νικού.
Μέχρι πριν δεκαπέντε μήνες ο Μη-
τσοτάκης έδειχνε απόλυτα κυρίαρχος, 
με τη Νέα Δημοκρατία να έχει ένα πο-
σοστό που ξεπερνούσε το άθροισμα 
του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ και του 
ΠΑΣΟΚ και τον Μητσοτάκη να έχει 
πολύ καλή ευρωπαϊκή εικόνα.
Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Η 
Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι 
πρώτη με διαφορά ασφαλείας από τον 
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το άθροισμα του δημο-
σκοπικού ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ και 

του ΠΑΣΟΚ ξεπερνάει κατά 5-6 μονά-
δες το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτό δημιουργεί έναν διπλό κίνδυνο 
για τον Μητσοτάκη. Εάν τα ποσοστά 
των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της 
αντιπολίτευσης είναι μεγαλύτερα από 
αυτά που καταγράφουν οι δημοσκοπή-
σεις, τότε θα δημιουργηθεί δυναμική 
συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, όπως 
στην Ισπανία και εν μέρει στην Πορ-
τογαλία.
Εάν το ποσοστό της Νέας Δημοκρα-
τίας είναι κατώτερο από αυτό που κα-
ταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, τότε θα 

δημιουργηθεί δυναμική αντικατάστα-
σης του Μητσοτάκη στην ηγεσία της 
για να ανοίξει ο δρόμος στη συνεννό-
ηση Νέας Δημοκρατίας - Ανδρουλάκη 
και ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρουλάκης ήταν 
πάντα κατά του σχηματισμού κυβέρ-
νησης συνασπισμού με πρωθυπουργό 
τον Μητσοτάκη και μετά το σκάνδαλο 
των υποκλοπών δεν υπάρχει κανένα 
περιθώριο συνεννόησης των δύο πο-
λιτικών ηγετών. Ο Ανδρουλάκης έπεσε 
θύμα των κοριών του Μητσοτάκη και 
του Δημητριάδη με το σκεπτικό ότι… 
αποτελούσε κίνδυνο για την εθνική α-
σφάλεια.
Επομένως, στη διάρκεια των τελευ-
ταίων δεκαπέντε μηνών έχει αλλάξει 
ο συσχετισμός δυνάμεων σε βάρος της 
Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη 
ενώ με ευθύνη του τελευταίου κάηκαν 
οι πολιτικές γέφυρες με Ανδρουλάκη 

ΕΠΙΤΑΧΎΝΕΤΑΙ 
Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ 
ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΗ  

ΤΟΎ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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μεγάλη υποβάθμιση της ευρωπαϊκής 
του δημόσιας εικόνας.
Διεθνοποίησε την αντιπαράθεση του 
μαζί μου ζητώντας τη διαγραφή μου 
από το ΕΛΚ και εγώ όπως ήταν αναμε-
νόμενο απάντησα περιγράφοντας τις α-
ντιδημοκρατικές του μεθοδεύσεις σε 
βάρος των ΜΜΕ, τις διώξεις που οργά-
νωσε σε σχέση με τις αποκαλύψεις για 
το σκάνδαλο NOVARTIS, το κουκού-
λωμα του σκανδάλου, τον τηλεοπτικό 
αποκλεισμό μου.
Ακολούθησε η έκθεση των Ρεπόρτερ 
Χωρίς Σύνορα, η οποία κατατάσσει την 
Ελλάδα τελευταία στην Ε.Ε. των 27 σε 
ό,τι αφορά την ελευθερία των ΜΜΕ. 
Η δολοφονία Καραϊβάζ και η έλλειψη 
προόδου στις σχετικές έρευνες, η κακή 
επαγγελματική κατάσταση των δημο-
σιογράφων και το μοίρασμα της κρατι-
κής διαφήμισης με πολιτικά κριτήρια, 
η αλλαγή της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά 

Η Ελλάδα χειρότερη κι από τα 
Δυτικά Βαλκάνια στην ελευθερία 
των ΜΜΕ, εξαιτίας της πολιτικής 
Μητσοτάκη

τη διάδοση ψευδών ειδήσεων συνέβα-
λαν στην πτώση της Ελλάδας στην τε-
λευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε ό,τι αφορά την ελευθερία των ΜΜΕ. 
Η κυβερνητική ηγεσία ξεκίνησε έναν 
διεθνή πόλεμο φθοράς σε βάρος των 
Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα που όμως 
προκάλεσε μεγαλύτερη φθορά στην 
ευρωπαϊκή δημόσια εικόνα του Μη-
τσοτάκη.
Η δεύτερη κίνηση προς τη βαλκανο-
ποίηση της πολιτικής μας ζωής ήρθε με 
τους «κοριούς» Μητσοτάκη - Δημητρι-
άδη. Ανάλογες μαζικές τηλεφωνικές υ-
ποκλοπές από την ηγεσία της κυβέρ-
νησης είχαμε στη Βόρεια Μακεδονία 
επί Γκρουέφσκι και στην Αλβανία επί 
Μπερίσα. Και οι δύο επί σειρά ετών ε-
πιφανή στελέχη του Ευρωπαϊκού Λα-
ϊκού Κόμματος, γεγονός που ίσως ε-
ξηγεί την απεριόριστη κατανόηση του 
Βέμπερ για τον ρόλο του Μητσοτάκη 

στις μαζικές υποκλοπές τηλεφωνικών 
συνδιαλέξεων.
Όπως ήταν φυσικό, το σκάνδαλο των υ-
ποκλοπών προκάλεσε ιδιαίτερα έντο-
νες αντιδράσεις σε επίπεδο έγκυρων 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ και κυρίως του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Και σε αυτό το ζήτημα όμως ο Μητσο-
τάκης επέμεινε, με προκλητικές δικαι-
ολογίες, στις αντιδημοκρατικές και α-
ντιευρωπαϊκές επιλογές του.
Το τρίτο βήμα προς την βαλκανοποί-
ηση της ελληνικής πολιτικής ζωής γίνε-
ται με τη σκόπιμη υποβάθμιση του δη-
μοκρατικού ελέγχου. Η κοινοβουλευ-
τική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας 
μετατράπηκε σε διεκπεραιωτή των ε-
πιθυμιών του Μητσοτάκη και σε πολι-
τικό «πλυντήριο» των πιο απίθανων κα-
ταστάσεων. Η Δικαιοσύνη ξεχώρισε με 
την αδράνειά της. Προωθήθηκαν και οι 
αναγκαίες κυβερνητικές αλλαγές για να 
υπονομευθούν ανεξάρτητες αρχές όπως 
η Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) 
με παράλληλη ακύρωση της συνταγμα-
τικής τους αποστολής.
Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο όπου 
η οικονομική και κοινωνική κρίση προ-
καλεί σημαντική φθορά στο κυβερνών 
κόμμα και η ηγεσία του προσπαθεί να α-

και ΠΑΣΟΚ.
Αναπόφευκτα ο Μητσοτάκης πρέπει 
να στηριχτεί στις δικές του δυνάμεις 
και να αφήσει ανοικτό το σενάριο συ-
νεργασίας με τον Βελόπουλο χωρίς να 
το χρεωθεί προσωπικά. Για αυτό βλέ-
πουμε τον Βορίδη να το περιγράφει για 
λογαριασμό της ηγεσίας αλλά τον ίδιο 
τον Μητσοτάκη να κρατάει αποστάσεις 
για να μην απομακρύνει ψηφοφόρους 
του μεσαίου χώρου.
Κατά συνέπεια, παρατηρούμε μια με-
τατόπιση της Νέας Δημοκρατίας προς 
τα δεξιά και σκλήρυνση της επιχειρη-
ματολογίας και της μεθοδολογίας της.

Μεγαλώνουν οι εντάσεις
Η προεκλογική περίοδος είναι ταυτό-
χρονα περίοδος μεγάλων κοινωνικών, 
οικονομικών και πολιτικών εντάσεων. 
Η συγκυρία δεν ευνοεί μια ομαλή πο-
ρεία προς την εκλογική αναμέτρηση.
Στον οικονομικό τομέα παρατηρού-
νται μεγάλες δυσκολίες και αναδιανομή 
πλούτου και εισοδήματος υπέρ ισχυρών 
λόμπι και τμήματος του κοινωνικού συ-
νόλου. Η οικονομία έχει μπει σε φάση 
νέας κρίσης και ο λογαριασμός μάς πε-
ριμένει, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα 
των επόμενων εκλογών.
Η κοινωνική κατάσταση είναι πολύ χει-
ρότερη από την περίοδο των μνημο-
νίων. Το μέσο πραγματικό οικογενει-
ακό εισόδημα είναι αρκετά κάτω από 
τα επίπεδα του 2019, με τάση παραπέρα 
πτώσης. Σύμφωνα με τις έρευνες της 
κοινής γνώμης, δύο στους τρεις δυσκο-
λεύονται να τα φέρουν βόλτα ή δεν τα 
καταφέρνουν.
Ο Μητσοτάκης είναι υποχρεωμένος 
να συνεχίσει να εξυπηρετεί τα μεγάλα 
συμφέροντα που τον στηρίζουν με διά-
φορους τρόπους και να εξουδετερώνει ή 
να παρακάμπτει τις κοινωνικές αντιδρά-
σεις στην πολιτική του.
Αυτό, σε συνδυασμό με την αλλαγή του 
συσχετισμού δυνάμεων, ενισχύει τον 
πειρασμό για αξιοποίηση αυταρχικών 
μεθόδων επικοινωνιακού και πολιτικού 
ελέγχου. Έτσι επιταχύνεται η «βαλκα-
νοποίηση» της πολιτικής μας ζωής.

Βαλκάνια σε τρεις κινήσεις
Η πρώτη κίνηση που έκανε ο Μητσο-
τάκης ήταν ο περιορισμός της ελευ-
θερίας των ΜΜΕ. Ήταν από την αρχή 
μέρος της στρατηγικής του αλλά σε 
συνθήκες προεκλογικής έντασης πλη-
θαίνουν οι παρεμβάσεις για έλεγχο 
των ΜΜΕ. 
Ο πρωθυπουργός πλήρωσε τον παρεμ-
βατισμό του σε βάρος της διαφάνειας 
και του πλουραλισμού των ΜΜΕ με τη 



ελευθερία των ΜΜΕ είναι η Αλβανία, 
η οποία κατατάσσεται στην ετήσια έκ-
θεση των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα στη 
θέση 105, δηλαδή είναι κάπως καλύ-
τερη από την Ελλάδα.
Εξαιτίας της πολιτικής Μητσοτάκη η 
Ελλάδα είναι η χώρα με τους μεγαλύ-
τερους περιορισμούς στην ελευθερία 
των ΜΜΕ τόσο στην Ε.Ε. των 27, όσο 
και στα Δυτικά Βαλκάνια. Χειρότερος 
συνδυασμός δεν γίνεται.
Και στο θέμα των κοριών ο Μητσοτά-
κης δίνει το χειρότερο παράδειγμα. 
Ενώ η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβα-
νία δείχνουν να έχουν αφήσει οριστικά 
πίσω τους την περίοδο Γκρουέφσκι 
και Μπερίσα, στην Ελλάδα επιχειρεί-
ται η… αναβίωσή της. Ο Γκρουέφσκι, ε-
ξαιτίας του σκανδάλου των υποκλοπών 
και της γενικότερης κατάχρησης εξου-
σίας που έκανε, έχει καταδικαστεί από 
τη Δικαιοσύνη της Βόρειας Μακεδο-
νίας και έχει καταφύγει στην Ουγγαρία 
υπό την προστασία του Όρμπαν.
Ο Μπερίσα είχε αποκτήσει ειδίκευση 
στις τηλεφωνικές υποκλοπές και στον 
έλεγχο της αλβανικής Δικαιοσύνης. Οι 
ΗΠΑ του έχουν επιβάλλει κυρώσεις 
που περιλαμβάνουν την απαγόρευση 
μετάβασης του στις ΗΠΑ θεωρώντας 
τον μέλος εγκληματικής οργάνωσης.
Ο Μητσοτάκης δεν έχει τίποτα να ζη-

Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων 
χρειάζονται ένα θετικό ελληνικό 
παράδειγμα αλλά το Μαξίμου 
στέλνει συνεχώς αρνητικά μηνύματα

Η προβολή του 
«χαρισματικού» 
«κυβερνήτη» 
Μητσοτάκη είναι και 
αυτή χαρακτηριστικό 
παράδειγμα βαλκανικής 
πολιτικής υπάναπτυξης

λέψει σε σχέση με την οργάνωση των 
υποκλοπών και το κουκούλωμα του 
σκανδάλου με τη βοήθεια της αδρα-
νούς Δικαιοσύνης.
Επίσης, εφαρμόζει πιστά το βαλκα-
νικό μοντέλο σε ό,τι αφορά την υπονό-
μευση του συστήματος ισορροπιών και 
ελέγχων που πρέπει να χαρακτηρίζει 
μια σύγχρονη δημοκρατία.
Έχουμε λοιπόν το πολιτικό παράδοξο 
να εμποδίζεται η ένταξη χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση λόγω της αδυναμίας λειτουρ-
γίας του πολιτικού τους συστήματος 
με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες με 
ταυτόχρονη παραβίαση των κανόνων 
του ευρωπαϊκού κράτους δικαίου από 
την κυβέρνηση Μητσοτάκη, για λό-
γους πολιτικής σκοπιμότητας.
Στις 6 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται 
σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένω-
σης - Δυτικών Βαλκανίων στα Τίρανα, 

με στόχο την προετοιμασία της επανεκ-
κίνησης της διαδικασίας της διεύρυν-
σης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα 
Δυτικά Βαλκάνια. Η σύνοδος θα ασχο-
ληθεί κυρίως με πρακτικά ζητήματα για 
να περάσει το μήνυμα της χρησιμότητας 
της διεύρυνσης σε τομείς από την ενέρ-
γεια μέχρι την κινητή τηλεφωνία. Τα 
πιο δύσκολα πολιτικά ζητήματα όπως 
και οι αυξανόμενες διμερείς διαφορές 
μεταξύ των κρατών των Δυτικών Βαλ-
κανίων έχουν αφεθεί σκόπιμα για αρ-
γότερα. Όμως, η ανακοίνωση του προέ-
δρου της Σερβίας Βούτσιτς, ο οποίος ει-
δικεύεται στο διπλό παιχνίδι με Ρωσία 
και Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν θα εκ-
προσωπηθεί η Σερβία στη σύνοδο κο-
ρυφής των Τιράνων όπως και το κακό 
παράδειγμα βαλκανοποίησης της ελλη-
νικής πολιτικής ζωής που δίνει ο Μη-
τσοτάκης με την πολιτική του, επηρεά-
ζουν αρνητικά τις εξελίξεις.

ντισταθμίσει τις απώλειες με προκλητικά 
αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις .
Έλεγχος των ΜΜΕ, παρακολούθηση 
πολιτικών αντιπάλων στο όνομα της… 
εθνικής ασφάλειας, κουκούλωμα με 
κάθε τρόπο του σκανδάλου και πολι-
τική υπονόμευση του δημοκρατικού ε-
λέγχου που πρέπει να ασκούν η Βουλή, 
η Δικαιοσύνη, οι ανεξάρτητες αρχές.
Αυτό είναι το βαλκανικό μοντέλο πολι-
τικής υπανάπτυξης το οποίο συμπληρώ-
νεται και από την προβολή του «χαρι-
σματικού» ηγέτη.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μητσοτάκης ε-
πιμένει ότι στις επόμενες εκλογές θα 
ψηφίσουμε για «κυβερνήτη» ούτε βέ-
βαια ότι την ίδια επιχειρηματολογία 
αναπτύσσουν ο Βούτσιτς και ο Ράμα, 
«χαρισματικοί» ηγέτες της Σερβίας και 
της Αλβανίας.

Πολιτικό παράδοξο
Η βαλκανοποίηση της ελληνικής πο-
λιτικής ζωής πραγματοποιείται σε μια 
περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα κα-
λείται να παίξει ρόλο «οδηγού» στις 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που θέ-
λουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
Η ενταξιακή διαδικασία δεν προχω-
ράει καθώς υπάρχουν πολλά ανοικτά 
ζητήματα στις χώρες των Δυτικών Βαλ-
κανίων σε σχέση με το κράτος δικαίου. 
Η Ελλάδα σαν η πρώτη βαλκανική 
χώρα που εντάχθηκε στην τότε ΕΟΚ 
μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει 
να δώσει το καλό παράδειγμα. Η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη όμως κάνει ακρι-
βώς το αντίθετο.
Σύμφωνα με την κατάταξη των Ρεπόρ-
τερ Χωρίς Σύνορα, η Ελλάδα έρχεται 
108η στην ελευθερία των ΜΜΕ επί συ-
νόλου 180 χωρών. Η χειρότερη χώρα 
στα Δυτικά Βαλκάνια σε ό,τι αφορά την 
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Η συνήθης συζήτηση επα-
ναλαμβάνεται: Πότε θα 
κάνει εκλογές ο κ. Μητσο-
τάκης; Φεβρουάριο, Μάρ-

τιο, Απρίλιο, Μάιο ή αργότερα; Οι ανα-
λύσεις δίνουν και παίρνουν, αλλά εδώ 
επιτρέψετε μου να σας θυμίσω ένα κεί-
μενο μου που δημοσιεύτηκε στη FS 
τον Σεπτέμβριο του 2021. Ο τίτλος στη 
στήλη μου που αρκετοί διαβάζετε και 
αυτό με τιμά ήταν: «Γιατί οι εκλογές θα 
γίνουν στις 9 Απριλίου 2023».
Τόλμησα και έγραψα ακόμη και την... 
ημερομηνία των εκλογών σχεδόν δυο 
χρόνια πίσω, σε μια περίοδο που πάλι 
βοούσε ο τόπος ότι ο πρωθυπουργός 
θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Εγώ 
πρόβλεψα ότι δεν θα γίνουν ούτε το 

ετία για να περάσει το μήνυμα ότι δεν 
πρέπει θεσμικά η χώρα να παίζει με την 
ημερομηνία των εκλογών. Ακόμη να 
δείξει ότι δεν πρέπει να γίνονται εκλο-
γές με βάση τις δημοσκοπήσεις και το 
στενό κομματικό συμφέρον.
Ωστόσο, δεν μπορεί να κάνει εκλο-
γές στις 7 Ιουλίου 2023 διότι, επειδή 
θα είναι διπλές (για να κάψει τη δήθεν 
απλή αναλογική), θα πρέπει να επανα-
ληφθούν μέσα στον Αύγουστο, πράγμα 
αδύνατον, με τη χώρα να δέχεται εκα-
τομμύρια τουρίστες και χιλιάδες εργαζό-
μενοι να είναι στα νησιά...».
Τώρα οι αναλυτές που κάθε τόσο πρό-
βλεπαν εκλογές δίνουν τρεις ημερομη-
νίες: 26 Μαρτίου, 9 Απριλίου και τέλος 
Μαΐου. Εγώ τι να πω; Τα έχω πει από 

τον Σεπτέμβριο του 2021, μην γίνομαι 
κουραστικός!
Υπάρχει όμως ίια ακόμη υποχρέωσή 
μου. Να εξηγήσω πώς και έχω προβλέ-
ψει ότι δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές 
ούτε το 2022 (υπάρχει μεταγενέστερο 
άρθρο μου με τον τίτλο: Γιατί δεν θα γί-
νουν εκλογές το 2022, στην τελευταία 
έκδοση του 2021). Δεν έχω ξέρετε μια 
γυάλινη σφαίρα μπροστά μου να μου 
δείχνει το μέλλον. Ήταν όμως αρκετό να 
αναλύσω πολιτικά τον κ. Μητσοτάκη και 
απλά: α) Να τον πιστεύω όταν το λέγει 
γιατί θεωρώ ότι επικοινωνιακά δεν είναι 
παλιάς κοπής πολιτικός και β) να εκτιμώ 
πως όταν είσαι μπροστά 8%-10% διαρ-
κώς, γιατί να βιαστείς να κάνεις εκλογές; 
Τι σε κυνηγάει;

2022! Έγραφα τότε επί λέξη: «...Οι α-
ναγνώστες της στήλης γνωρίζουν ότι 
κάθε φορά που οι πρόωρες εκλογές 
εμφανιζόντουσαν ως βέβαιες από τους 
παντογνώστες αναλυτές, εξηγούσα 
γιατί δεν πρόκειται να γίνουν. Μονα-
χική η φωνή μου, αλλά στην πράξη δι-
καιώθηκε.
Εκλογές δεν έγιναν ούτε το 2020, ούτε 
του 2021 και σας γράφω ότι δεν θα γί-
νουν ούτε το 2022. Και επειδή ήδη α-
κούτε διάφορα, σας υποδεικνύω την πι-
θανότερη ημερομηνία των εκλογών: Κυ-
ριακή 9 Απριλίου 2023.
Είναι μια ημερομηνία που προκύπτει 
από τη λογική, όχι από το τι θα ήθελε 
ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης θα 
ήθελε να εξαντλήσει πλήρως την τετρα-

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021 ΕΓΡΑΦΑ: 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*
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Τ
η ρωσική εταιρεία μι-
σθοφόρων Wagner 
κατέδειξε ο επίσκοπος 
Καμερούν Γρηγόριος 
στο άρθρο του, που δη-
μοσιεύθηκε στις 29 Ο-

κτωβρίου στον ιστότοπο fosfanariou.gr, 
ως χρηματοδότη της προσπάθειας του Ρω-
σικού Πατριαρχείου της Μόσχας για την 
ίδρυση ανταγωνιστικής με το Πατριαρ-
χείο Αλεξανδρείας εξαρχίας στην Αφρική.
«Τα χρήματα αυτά προέρχονται από την 
εταιρεία μισθοφόρων Wagner. Άρα είναι 
χρήματα “επί τιμή αίματος”», έγραψε ο 
κ. Γρηγόριος, σύμφωνα με τον οποίο «το 
δέλεαρ των Ρώσων είναι φυσικά τα χρή-
ματα».
Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο κ. Γρη-
γόριος εξέφραζε τη βαθύτατη δυσαρέ-
σκειά του για την προσπάθεια του Πα-
τριαρχείου της Μόσχας να δημιουργή-
σει αφρικανικούς πυρήνες, αλλά ήταν 
η πρώτη που κατονομαζόταν μια πο-
λεμική εταιρεία ως χρηματοδότης της 
προσπάθειας.

Η εξαρχία
H δημιουργία της εξαρχίας ξεκίνησε 
στο τέλος του 2021, όταν στις 29 Δε-
κεμβρίου, μετά την αναγνώριση της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η 
Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθόδοξης 
εκκλησίας διακήρυξε ότι δεν μπορεί 
πλέον να αρνείται να αποδεχθεί κάτω 
από το ωμοφόριό της τον κλήρο της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας, 
που έχει υποβάλει αίτηση.
Το ωμοφόριο είναι άμφιο του επισκό-
που της Ορθόδοξης Εκκλησίας και 
κάτω από το ωμοφόριο του Πατριάρχη 
Μόσχας χώρεσαν 102 ιερείς του Πατρι-
αρχείου Αλεξανδρείας από οκτώ χώρες 

της Αφρικής.
Επικεφαλής της εξαρχίας, οι πυλώνες 
της οποίας βρίσκονται για τη Βόρεια 
Αφρική στο Κάιρο και για τη Νότια 
στο Γιοχάνεσμπουργκ, τοποθετήθηκε 
ο Μητροπολίτης Λεωνίδας του Κλιν, 
ένας ιερωμένος με σχέσεις με τον ρω-
σικό στρατό αλλά και με γνώση της Ελ-
λάδας, καθώς από τον Οκτώβριο του 
1998 έως τον Σεπτέμβριο του 2002 
σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του 
ΕΚΠΑ και ήταν κατώτερος κληρικός 
στη ρωσική εκκλησία του Μεγαλομάρ-
τυρος Παντελεήμονος στον Άγιο Πα-
ντελεήμονα της Αθήνας.
Ο κύριος οργανωτικός ρόλος ανετέθη 

στον ιερέα Γκιόργκι Μαξίμοφ, ο ο-
ποίος ήταν στο Πατριαρχείο της Αλε-
ξάνδρειας.
«Δεν αποκλείουμε ότι κάποιος από 
τους επισκόπους του Πατριαρχείου Α-
λεξανδρείας θα εκδηλώσει την επιθυ-
μία του να ενταχθεί στους κόλπους της 
Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας», είπε 
ο 54χρονος σήμερα Λεωνίδας, σύμ-
φωνα με τον οποίο, 15 μέρες αργότερα, 
οι 102 είχαν ξεπεράσει τους 150 και μά-
λιστα από 12 χώρες.
Όμως έξι μήνες αργότερα, στις 30 Ι-
ουνίου, κενυατικά μέσα ενημέρω-
σης έγραψαν ότι, μετά την αποπομπή 
της Ρωσίας από το τραπεζικό σύστημα 
SWIFT, o αφρικανικός κλήρος άρχισε 
να επιστρέφει στο Πατριαρχείο της Α-
λεξάνδρειας, διότι από το Πατριαρχείο 
της Μόσχας δεν μπορούσαν να πληρω-
θούν.
Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία είπε 
ότι τα δημοσιεύματα δεν είναι αληθή 
και διαβεβαίωσε ότι η εξαρχία εξακο-
λουθεί να στηρίζει τον κλήρο της, ενώ ο 

Ένας σπουδασμένος στην Ελλάδα 
Ρώσος επίσκοπος οργανώνει τη 
ρωσική εκκλησιαστική διείσδυση στις 
ταραγμένες χώρες του Σαχέλ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΟΦΟΡΩΝ WAGNER ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ 
ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Το 2021, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
κάλεσε την κυβέρνηση να μη στείλει 
Έλληνες στρατιώτες υπό γαλλική 
διοίκηση στο Σαχέλ, όπου ανήκει το 
Μάλι, με το οποίο η Wagner έχει κάνει 
ακριβές συμφωνίες
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κ. Λεωνίδας είπε ότι «τέτοιες κυρώσεις 
έρχονται και παρέρχονται».

Η Wagner
Σύμφωνα με ειδικούς, μέχρι σήμερα 
έχουν υπογραφεί 16 συμφωνίες ανά-
μεσα σε ιδιωτικές ρωσικές στρατιωτικές 
εταιρείες και σε κυβερνήσεις της υπο-
σαχάριας Αφρικής. Μάλιστα, στον συ-
γκεκριμένο χώρο υπάρχει ευρύς αντα-
γωνισμός, γιατί τις ίδιες δουλειές διεκ-
δικούν και εταιρείες από άλλες χώρες, 
όπως η Κίνα.
Η πιο γνωστή από αυτές τις συμφωνίες 
είναι αυτή που υπέγραψε με τη Wagner 
η κυβέρνηση του Μάλι, την οποία προ-
στατεύουν τώρα οι Ρώσοι μισθοφόροι 
αντί για τους περίπου 5.100 Γάλλους 
στρατιώτες που είχαν εγκατασταθεί 
εκεί. Πρόκειται για έναν από τους λό-
γους που επιδείνωσαν τις ρωσογαλλικές 
σχέσεις πριν από την εισβολή στην Ου-
κρανία, το φθινόπωρο του 2021.
«Δεν θα υποστηρίξουμε μια κυβέρνηση 
που προσλαμβάνει μισθοφόρους», είπε 
ο Μακρόν στις 17 Φεβρουαρίου, μία ε-
βδομάδα πριν από την εισβολή στην 
Ουκρανία, αιτιολογώντας την απόφαση 
για απόσυρση της γαλλικής στρατιωτι-
κής δύναμης.
Όμως, πέρα από αυτό, στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση είχαν δημιουργηθεί πολύ άσχη-
μες εντυπώσεις για τη Wagner από τις 
καταγγελίες για παραβιάσεις των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων στο Μάλι, για 
δολοφονίες πολιτών και βασανιστήρια.
Την ίδια περίοδο, στις 7 Οκτωβρίου, 
κι ενώ η αποχώρηση των Γάλλων προ-
διαγραφόταν ως βέβαιη, μιλώντας στη 
Βουλή για την ελληνογαλλική αμυ-
ντική συμφωνία, ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ είχε καλέσει την κυβέρνηση να 
δεσμευθεί ότι δεν θα πολεμήσουν Έλ-
ληνες στρατιώτες υπό γαλλική διοίκηση 
στο Σαχέλ, όπως είναι γνωστή η περι-
οχή των οκτώ χωρών, ανάμεσα στις ο-
ποίες και το Μάλι, της βόρειας πλευράς 
της υποσαχάριας Αφρικής.
«Θα αλλάξουμε τη Συμφωνία σε ό,τι 
αφορά το άρθρο για την παρουσία Ελλή-
νων στρατιωτών έξω από τη χώρα μας», 
είπε ο κ. Τσίπρας, τρεις μήνες αφότου 
ο Γάλλος πρόεδρος είχε ανακοινώσει 
ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2022 θα έχει 
τερματιστεί η γαλλική στρατιωτική πα-
ρουσία στο Μάλι, που χρονολογείται 
από το 2013, μετά από πρόσκληση της 
κυβέρνησης της χώρας.
Από το 2013, μετά την εξέγερση της 
φυλής των Τουαρέγκ το 2012, στο 
Μάλι εδρεύει και μια διεθνής ειρη-
νευτική δύναμη του ΟΗΕ 15.200 αν-
δρών, η MINUSMA (Πολυδιάστατη 

Αποστολή Ολοκληρωμένης Σταθερο-
ποίησης των Ηνωμένων Εθνών στο 
Μάλι), για να σταθεροποιήσει τη χώρα 
μετά την εξέγερση. Πριν από λίγες 
μέρες, η Γερμανία ανακοίνωσε ότι στο 
τέλος του 2023 θα αποσύρει τους 1.100 
άνδρες της από την πιο επικίνδυνη, 
όπως χαρακτηρίζεται, ειρηνευτική α-
ποστολή στον κόσμο, στο πλαίσιο της 
οποίας έχασαν τη ζωή τους πάνω από 
250 στρατιωτικοί, περίπου δηλαδή 
ένας κάθε μήνα.
Εκτός από το Μάλι, οι Wagner δραστη-
ριοποιούνται και σε άλλες χώρες, όπως 
στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, 
τη Μοζαμβίκη και τη Λιβύη, συμμαχώ-
ντας με πολιτοφυλακές που μπορούν να 
τους πληρώσουν σε ρευστό ή να τους 
παραχωρήσουν την εξόρυξη πολύτιμων 
μετάλλων, όπως χρυσό, διαμάντια και 
ουράνιο.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αποτιμηθεί αν 
είναι οι προσδοκίες από τη συνεργα-
σία με τη Wagner που εμφάνισαν σχε-
δόν τις μισές χώρες της Αφρικής να α-
πέχουν από την ψηφοφορία ή να δηλώ-
σουν παρούσες.

Η ουκρανική διαφωνία 
του Αλβανίας
Στο μεταξύ, όμως, το Πατριαρχείο της 
Κωνσταντινούπολης βρέθηκε μπροστά 
σε ένα πρόβλημα που είχε προαναγγελ-
θεί μεν, αλλά ήταν από πολύ φίλιες δυ-
νάμεις.
Στελέχη του Πατριαρχείου, φιλικά στον 
Πατριάρχη, καταλόγιζαν στον Αρχιεπί-
σκοπο Αλβανίας Αναστάσιο ότι σιωπά 
στη ρωσική «εισβολή» στην Αφρική, κά-
νοντας λόγο για ενοχική σιωπή του κ. Ανα-
στάσιου.
Όμως, ο 93χρονος σήμερα Αρχιεπίσκοπος 
Αλβανίας, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε δι-
άφορες ιεραποστολικές αποστολές στην Α-
νατολική Αφρική, είχε πάρει μια σαφή θέση 
κατά της ίδρυσης της ρωσικής εξαρχίας, την 
οποία συνέκρινε με την αναγνώριση της αυ-
τοκεφαλίας της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας, στην οποία ήταν ανέκαθεν αντίθε-
τος, θεωρώντας ότι κακώς προχώρησε ο Πα-
τριάρχης Βαρθολομαίος σε αυτήν.
Σύμφωνα με τον Αλβανίας, το θέμα της ου-
κρανικής αυτοκεφαλίας έπρεπε να λυθεί 
με τη σύγκληση μιας οικουμενικής συ-
νόδου, όμως εκκλησιαστικοί φίλοι του κ. 

Βαρθολομαίου εκτιμούν ότι ο υπέργηρος 
Αρχιεπίσκοπος έχει κάνει φιλορωσική 
στροφή.
Η διαφωνία αναδείχτηκε με αφορμή μια 
μεταπτυχιακή εργασία του αρχιγραμμα-
τέως της Συνόδου, αρχιμανδρίτου π. Γρη-
γορίου Φραγκάκη, με θέμα «Περί τῆς θε-
ραπείας τοῦ ἐν Οὐκρανίᾳ ἐκκλησιαστικοῦ 
ζητήματος ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως. (Τό ζήτημα τῶν χει-
ροτονιῶν)», που υποβλήθηκε προσφάτως 
στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης και 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.
Η Αλβανική Ορθόδοξη Εκκλησία εμφανί-
στηκε να έχει ενοχληθεί από αναφορές του 
π. Φραγκάκη σε χειροτονίες Αλβανών κλη-
ρικών στη δεκαετία του 1920 και του 1930 
και επανέλαβε την άποψη του κ. Αναστά-
σιου ότι το θέμα πρέπει να αντιμετωπισθεί 
όπως το σχίσμα των μελιτιανών, των οπα-
δών δηλαδή του Επισκόπου Μελίτιου, που 
τάραξε την Αίγυπτο του 4ου αιώνα και συ-
ζητήθηκε στην Πρώτη Οικουμενική Σύ-
νοδο το 325 μ.Χ. στη Νίκαια.
Όπως ανέφερε το 1874 σε πραγματεία του, 
που υποβλήθηκε στον τότε Πατριάρχη, ο 
επίσκοπος Αγχιάλου, Βασίλειος, σύμφωνα 
με την απόφαση, όσοι επέστρεφαν στην 
εκκλησία από τους Μελιτιανούς δεν βαπτί-
ζονταν ούτε χρήονταν, ενώ όσοι ήταν κλη-
ρικοί διατηρούσαν τους ιερατικούς τους 
βαθμούς με ευχή και χειροθεσία.
«Οἱ διάφορες ἀσθένειες, ἡ φυματίωση, ἡ 
ἑλονοσία, ὁ καρκίνος, κ.ο.κ. ἀντιμετωπίζο-
νται ἡ κάθε μία μέ διαφορετική θεραπευ-
τική ἀγωγή, παρόμοια ἰσχύουν καί γιά τά 
σχίσματα», υποστηρίζει η Εκκλησία της 
Αλβανίας.





Μ
έχρι το 2030 έως και 24.000.000 άνθρω-
ποι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με 
τον κίνδυνο ακραίας φτώχειας εξαιτίας 
των επιπτώσεων της Μικροβιακής Αντο-
χής στην ανθρώπινη υγεία και στα συ-

στήματα τροφίμων, ενώ έως το 2050 στους 10.000.0000 
μπορεί να φτάσουν οι θάνατοι ετησίως από λοιμώξεις 
ανθεκτικές στα κοινά αντιβιοτικά, τα αντιϊκά και τα αντι-
παρασιτικά φάρμακα, όπως προειδοποιεί ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), αναδεικνύοντας σε κορυφαίο 
στοίχημα τον περιορισμό της αλόγιστης χρήσης των αντι-
βιοτικών και την πρόληψη των λοιμώξεων.
Αυτά ήταν τα βασικά μηνύματα της διαδικτυακής ενημε-
ρωτικής συζήτησης που οργάνωσε η Αστική Μη Κερ-
δοσκοπική Εταιρεία «ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ – Ενημέρωση για 
τον καρκίνο στην παιδική και εφηβική ηλικία», με θέμα 
«Μπορούμε να περιορίσουμε τη χρήση των αντιβιοτι-
κών;».
Στο άνοιγμα της εκδήλωσης χαιρετισμό απηύθυνε ο 
Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ), καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης, ο οποίος ανέφερε 
ότι η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις στην κατα-
νάλωση αντιβιοτικών. Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ εντόπισε 
το πρόβλημα στους κοινωνικούς παράγοντες και στην 

 ΆΡΗΣ ΖΕΥΓΆΣ

Κορυφαίο στοίχημα ο περιορισμός  
της χρήσης αντιβιοτικών

Παγκόσμια απειλή για τα 
συστήματα υγείας αποτελεί 
η μικροβιακή αντοχή που 
αποδίδεται στην υπερβολική 
κατανάλωση αντιβιοτικών, με 
την Ελλάδα να βρίσκεται στις 
πρώτες θέσεις στην Ευρώπη

είπε: «35.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο 
στην Ευρώπη από λοιμώξεις που προκαλούνται από ανθε-
κτικά μικρόβια. Το κόστος της μικροβιακής αντοχής αγγίζει 
το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ! Η ενημέρωση και η εκπαί-
δευση όλων μας για τη σωστή χρήση των αντιβιοτικών 
είναι καίριας σημασίας για να προφυλάξουμε ευαίσθητους 
πληθυσμούς, όπως τους ασθενείς, από τη σιωπηλή αυτή 
πανδημία».
Από την πλευρά του, ο κ. Ιωάννης Κοψιδάς, Επικεφαλής 
Ειδικός Πρόληψης Λοιμώξεων, Ερευνητής - Παιδίατρος 
Λοιμωξιολόγος του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και 
Έκβασης Νοσημάτων (CLEO), παρουσίασε στοιχεία για την 
κατάσταση στα Ελληνικά Νοσοκομεία τα τελευταία χρόνια, 
σημειώνοντας ότι κάθε μέρα έχουμε έναν ασθενή με εν-
δονοσοκομειακή λοίμωξη στα νοσοκομεία. Αναφέρθηκε, 
επίσης, στον στόχο του ΠΟΥ για μείωση της κατανάλωσης 
αντιβιοτικών κατά 60% μέχρι το 2030. Στην ερώτηση αν 
υπάρχει λύση, σημείωσε πως «μία λύση είναι η αλλαγή 
της κουλτούρας μας στη χρήση των αντιβιοτικών και μια 
άλλη λύση είναι ο περιορισμός των λοιμώξεων, για την 
αντιμετώπιση των οποίων συνταγογραφούνται αντιβιοτι-
κά». Παρατήρησε και εκείνος ότι αλλάζει η συμπεριφορά 
όλων των εμπλεκομένων στη διαχείριση των αντιβιοτι-
κών, ενώ έκλεισε δηλώνοντας αισιόδοξος ότι «θα κατα-
φέρουμε να περιορίσουμε τη χρήση των αντιβιοτικών και 
των λοιμώξεων».
Ο κ. Χρήστος Τριανταφύλλου, Νοσηλευτής Λοιμώξεων 
και εκπρόσωπος του γραφείου του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας στην Αθήνα, παρουσίασε τις δράσεις που έχει 
αναλάβει ο ΠΟΥ για τον περιορισμό της χρήσης των αντι-
βιοτικών και την εξάλειψη των ενδονοσοκομειακών λοι-
μώξεων σε όλο τον κόσμο. Επιβεβαίωσε τα στοιχεία που 
κατατάσσουν την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις στη χρήση 
προωθημένων αντιβιοτικών στα νοσοκομεία και λοιμώ-
ξεων, ενώ παρουσίασε το νέο πρόγραμμα του ΠΟΥ στην 
Ελλάδα με τίτλο «Αναπροσαρμογή Προγραμμάτων για την 
Καταπολέμηση της Μικροβιακής Αντοχής», που αποσκο-
πεί στην ανάπτυξη στοχευμένων παρεμβάσεων για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος.
Τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων, και ειδικά των ασθενών και των φροντιστών 
τους, για τον περιορισμό της χρήσης των αντιβιοτικών, τό-
νισε η κα Φωτεινή Μαραγκού, Υπεύθυνη Προγραμμάτων 
της Ένωσης Ασθενών. Σε πρόσφατη έρευνα που διεξήγα-
γε η Ένωση Ασθενών, ο αναλφαβητισμός της υγείας ανα-
δείχθηκε ως ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στην 
κοινότητα των ασθενών. Ένας στους τρεις ενήλικες πολίτες 
στην Ελλάδα έχει χαμηλό ποσοστό γνώσεων σε θέματα 
υγείας, δύο στους τρεις ασθενείς δεν κατανοούν βασικές 
πληροφορίες για την υγεία και ασθενείς με χαμηλό ποσο-
στό γνώσεων υγείας κοστίζουν τέσσερις φορές περισσότε-
ρο στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η Ένωση Ασθενών έχει 
προγραμματίσει για το 2023 δράσεις για την εκπαίδευση 
των ασθενών, ώστε αυτά τα ποσοστά να αλλάξουν. 
Η Μικροβιακή Αντοχή είναι θέμα Δημόσιας Υγείας και 
απαιτείται η συνεργασία και η συστράτευση όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση του.

κουλτούρα των Ελλήνων. «Οι εκπαιδεύσεις που προ-
σφέρονται δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει τη στάση μας 
απέναντι στη χορήγηση αντιβιοτικών. Δεν είναι μόνο το 
θέμα της συνταγογράφησης», τόνισε ο κ. Ζαούτης και 
πρόσθεσε: «Πρέπει να δούμε προσεκτικά τη σχέση ιατρών 
- ασθενών αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των επαγγελματι-
ών υγείας». Αναφέρθηκε, επίσης, στα νομικά προβλήματα 
που υπάρχουν σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων, ως 
ένα ακόμη εμπόδιο στη σωστή διαχείριση της συνταγο-
γράφησης αντιβιοτικών.
Η κα Laura Cigolot, εκπροσωπώντας τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Health First Europe, παρουσίασε τις δράσεις 
του Οργανισμού για την αντιμετώπιση της Μικροβιακής 
Αντοχής και αναφέρθηκε στη δημιουργία της πρώτης Ευ-
ρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για τη Μικροβιακή Αντοχή το 
2020, ενεργό μέλος της οποίας είναι το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ. Όπως 
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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.
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Γαλλία, 
«Ασία»  

και... σκόρερ

Αγγλία & Under
Στις 21:00 η Αγγλία αναμετράται με τη Σενεγάλη στην 
πόλη Αλ Κορ για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 
Χωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες, οι 
Άγγλοι κατέκτησαν την πρώτη θέση του ομίλου τους. 
Κέρδισαν το Ιράν με 6-2 την 1η αγωνιστική και την 
Ουαλία με 3-0 την 3η, ενώ ανάμεσα στα δύο αυτά ματς 
αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα με τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες Αμερικής.
Η Σενεγάλη, έστω και χωρίς τον Μανέ, πέτυχε τον 
αρχικό στόχο της με την παρουσία της στους 16. Η 
πρεμιέρα της ήταν δύσκολη και ξεκίνησε με ήττα, με 
0-2 από την Ολλανδία, η οποία ήταν θεωρητικά και η 
καλύτερη ομάδα του ομίλου. Στη συνέχεια, ωστόσο, 
έκανε αυτό που έπρεπε, κέρδισε Κατάρ και Ισημερινό 
με 3-1 και 2-1 αντίστοιχα, καταλαμβάνοντας τη 2η 
θέση.
Η Αγγλία είναι δίκαια το φαβορί, με τον άσο, ωστόσο, 
να προσφέρεται αρκετά χαμηλά, θα συνδυάσουμε 
τη νίκη της με το Under 3.5 γκολ. Η αναμέτρηση, 
άλλωστε, είναι εξαιρετικά κρίσιμη, τα λάθη δεν 
συγχωρούνται και περιμένουμε τις δύο ομάδες πολύ 
προσεκτικές. Πάμε με τον 1 & Under 3.5 γκολ, σε 
απόδοση 1.95.

Η ώρα του Κέιν
Ο Χάρι Κέιν αποτελεί τον αρχηγό και τον ηγέτη της 
εθνικής ομάδας της Αγγλίας και έναν από τους 
ποιοτικότερους, αν όχι τον ποιοτικότερο, ποδοσφαι-
ριστές της. Αποτελεί όχι απλά τον πρώτο εν ενεργεία 
σκόρερ των Άγγλων, αλλά και τον δεύτερο όλων των 
εποχών, με 51 τέρματα, δύο λιγότερα από τον Γουέιν 
Ρούνεϊ.
Επομένως, το γεγονός ότι τα Τρία Λιοντάρια σημεί-
ωσαν εννέα τέρματα στη φάση των ομίλων και ο 
επιθετικός της Τότεναμ κανένα, είναι κάτι το οποίο 
αγγίζει το… στατιστικό λάθος. Δεν ήταν κακός ο Κέιν 
στην πρώτη φάση, κάθε άλλο. Το γεγονός ότι έδωσε 
τρεις ασίστ αποδεικνύει ότι ήταν μέσα στις φάσεις και 
άκρως επιδραστικός. Στη συγκεκριμένη κατηγορία, 
μάλιστα, «έπιασε» το ρεκόρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ από 
το 2002.
Τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Στα νοκ άουτ είναι 
η ώρα των μεγάλων προσωπικοτήτων να βγουν 
μπροστά και ο Κέιν γνωρίζει ότι οφείλει να κάνει 
το κάτι παραπάνω για να βοηθήσει την ομάδα του 
να πάρει την πρόκριση. Αξίζει να τον επιλέξουμε 
να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι με 
τη Σενεγάλη, ενδεχόμενο το οποίο προσφέρεται σε 
απόδοση 2.15.

Χρήσιμα στατιστικά
Ορισμένα χρήσιμα στατιστικά για τα δύο παιχνίδια 
της Κυριακής στο Παγκόσμιο Κύπελλο, Γαλλία - 
Πολωνία και Αγγλία - Σενεγάλη!
-Η Γαλλία σημείωσε τα 6/9 τέρματά της στη φάση 
των ομίλων στο δεύτερο ημίχρονο των αγώνων 
της. 
-Και στα τρία παιχνίδια της Πολωνίας στη φάση 
των ομίλων επιβεβαιώθηκε το No Goal (να μην 
σκοράρει η μία από τις δύο ομάδες τουλάχιστον) 
σε συνδυασμό με το Under 2.5. Στα 2/3 μάλιστα, 
σημειώθηκαν δύο τέρματα ακριβώς!
-Τέσσερα τέρματα σημειώθηκαν στα τρία πρώτα 
παιχνίδια των Πολωνών στο Μουντιάλ, τα τρία από 
αυτά στο δεύτερο ημίχρονο!
-Εννέα γκολ πέτυχε η Αγγλία στη φάση των ομί-
λων, τα έξι από αυτά μετά από τα πρώτα 45 λεπτά 
των αγώνων της.
-Η Αγγλία κράτησε το μηδέν στα δύο τελευταία 
παιχνίδια της στον όμιλο. Συνολικά έχει δεχθεί δύο 
τέρματα στο Μουντιάλ του 2022, αμφότερα από το 
Ιράν.
-Πέντε φορές βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα η 
Σενεγάλη στη φάση των ομίλων, όλα τα τέρματά 
της σημειώθηκαν από το 41ο λεπτό και έπειτα. Δέ-
χθηκε, μάλιστα, τέσσερα τέρματα συνολικά, κανένα 
από αυτά στο πρώτο ημίχρονο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

17:00   Γαλλία - Πολωνία   Γαλλία -1.5 Ασιατικό  1.90
17:00   Γαλλία - Πολωνία   Ζιρού Anytime   2.20
21:00   Αγγλία - Σενεγάλη   1 & Under 3.5   1.95
21:00   Αγγλία - Σενεγάλη   Κέιν Anytime   2.15 
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Τ
ο Παγκόσμιο Κύ-
πελλο συνεχίζεται 
και βρισκόμαστε 
πλέον στη φάση 
των 16! Στα νοκ 
άουτ, εκεί που τα 

λάθη απαγορεύονται και οι ομάδες 
έχουν μία και μόνο ευκαιρία για να 
συνεχίσουν στη διοργάνωση. Την 
Κυριακή (4/12) διεξάγονται δύο α-
γώνες. Στις 17:00 η Γαλλία αναμε-
τράται με την Πολωνία και τέσσερις 
ώρες αργότερα η Αγγλία αντιμετω-
πίζει τη Σενεγάλη. Σε στοιχημα-
τικό επίπεδο θα ασχοληθούμε στο 
παρόν κείμενο με το Γαλλία - Πο-
λωνία, αγώνας από τον οποίο προ-
κύπτουν δύο επιλογές: Ένα σημείο 
με «άρωμα» Ασίας και ένας σκόρερ!
Οι Γάλλοι πήραν την πρώτη θέση 
του ομίλου τους, με απολογισμό 
δύο νίκες και μία ήττα σε τρεις αγώ-
νες. Ήταν εντυπωσιακοί στην πρε-
μιέρα. Αντιμετώπισαν την Αυστρα-
λία, μπορεί να βρέθηκαν πίσω στο 
σκορ στο 9ο μόλις λεπτό, αλλά ανέ-
τρεψαν την κατάσταση και επιβλή-
θηκαν με 4-1. Στη συνέχεια βρήκαν 

πέκλειε τους Μεξικανούς ήταν οι 
πόντοι στο fair play, δεν… πλησία-
ζαν καν τους αντιπάλους τους, οι ο-
ποίοι άλλαζαν πάσες στο χώρο του 
κέντρου.
Στο διά ταύτα. Η Γαλλία είναι γνω-
στό ότι διαθέτει ποιότητα και τα-
λέντο. Οι Πολωνοί δεν έπεισαν με 
την παρουσία τους στη φάση των 
ομίλων, στις λεπτομέρειες των λε-
πτομερειών προκρίθηκαν και τώρα 
έχουν να ανέβουν ένα… βουνό. Δεν 
πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουν. 

στο δρόμο τους τη Δανία. Κέρδισαν 
με 2-1 και εξασφάλισαν από τη 2η 
αγωνιστική την πρόκριση. Ακολού-
θησε η ήττα με 1-0 από την Τυνη-
σία. Σε εκείνη την αναμέτρηση, βέ-
βαια, ο Ντιντιέ Ντεσάμπ επέλεξε να 
δώσει χρόνο συμμετοχής σε παί-
κτες που είχαν αγωνιστεί ελάχιστα 
ή και καθόλου στα δύο πρώτα παι-
χνίδια. Το αποτέλεσμα εκείνο, μά-
λιστα, δεν την επηρέασε στο παρα-
μικρό και δεν την έριξε από την κο-
ρυφή.
Η Πολωνία, από την πλευρά της, 
προκρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ξε-
κίνησε με το 0-0 κόντρα στο Με-
ξικό, στη συνέχεια κέρδισε 2-0 τη 
Σαουδική Αραβία. Την τελευταία 
αγωνιστική έχασε με 2-0 από την 
Αργεντινή και προκρίθηκε επειδή 
«είχε» την ισοβαθμία με το Μεξικό. 
Ήταν, μάλιστα, τέτοια η εικόνα των 
Πολωνών στα τελευταία λεπτά με 
την Αργεντινή, που προκαλούσε… 
ερωτηματικά. Φοβούμενοι μην δε-
χθούν κάποια κίτρινη κάρτα, καθώς 
μέχρι ενός σημείου το κριτήριο 
που τους έστελνε στους 16 και α-

Οι τυπικά γηπεδούχοι δεν είναι 
απλά το φαβορί, αλλά φρονούμε ότι 
έχουν τις δυνατότητες για να «κα-
θαρίσουν» σχετικά εύκολα την υ-
πόθεση νίκη. Επιλέγουμε Γαλλία 
-1.5 σε απόδοση 1.90. Αυτό που… 
ψάχνουμε, δηλαδή, είναι μία νίκη 
των Τρικολόρ με τουλάχιστον δύο 
τέρματα διαφορά.
Από το ίδιο ματς, έχουμε και σκό-
ρερ! Ο Εμπαπέ αποτελεί το αδιαμ-
φισβήτητο αστέρι των Γάλλων. Στη 
μέρα του δεν μπορεί να τον σταμα-
τήσει κανείς, το επίπεδό του είναι 
σχεδόν εξωπραγματικό και αποτε-
λεί έναν παίκτη που μπορεί να αλ-
λάξει τις ισορροπίες μίας αναμέ-
τρησης. Οι Πολωνοί είναι λογικό 
να προσαρμοστούν επάνω του, κάτι 
το οποίο σημαίνει ότι θα βρουν πε-
ρισσότερο χώρο δράσης οι υπόλοι-
ποι της επίθεσης. Ο Ολιβιέ Ζιρού 
είναι ένας από αυτούς!
Ο πολύπειρος σέντερ φορ, θα δώσει 
αρκετές μάχες με τα αντίπαλα στό-
περ και έχει την ποιότητα για να 
κάνει τη ζημιά. Έχει σκοράρει δις 
ήδη στο Μουντιάλ, απέναντι στην 
Πολωνία οι πιθανότητες να βρει 
μία ακόμη φορά, τουλάχιστον, δί-
χτυα, θεωρούμε πως είναι αυξημέ-
νες. Επιλέγουμε το να σκοράρει ο-
ποιαδήποτε στιγμή ο Ολιβιέ Ζιρού, 
σε απόδοση 2.20.
Αυτές ήταν οι προτάσεις του 
Betarades.gr για μία ακόμη εβδο-
μάδα. Στην κορυφαία στοιχηματική 
ιστοσελίδα της Ελλάδας μπορείτε 
να ενημερώνεστε καθημερινά για 
όλα όσα συμβαίνουν στον χώρο του 
στοιχήματος και όχι μόνο, να βρί-
σκεται προγνωστικά για τα περισ-
σότερα αθλήματα, αλλά και προβλέ-
ψεις για live betting σε όλη τη διάρ-
κεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε! 
Και μην ξεχνάτε ότι πάντοτε ποντά-
ρουμε με σύνεση και μέτρο!
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Η ΈΡΡΙΚΑ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ LIVE ΣΤΟ 
«ΓΥΑΛΙΝΟ UP STAGE»
H ερμηνεύτρια και μουσικός Έρρικα 
Πατρικίου, γνωστή από τα εξαιρετικά 
μουσικά αφιερώματα της σε σύγχρονους 
Έλληνες συνθέτες, ποιητές και τις σημα-
ντικές συνεργασίες της με μεγάλους Έλ-
ληνες δημιουργούς, έρχεται στο «Γυάλινο 
Up Stage», το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, με 
ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στις κορυ-
φές του ελληνικού τραγουδιού. Επιλέγει 
τραγούδια βαθιά αγαπημένα και δημιουρ-
γεί ένα πρόγραμμα δυναμικό και συνάμα 
συγκινητικό.

«…ΚΑΛΑ, ΈΣΥ ΣΚΟΤΏΘΗΚΈΣ 
ΝΏΡΙΣ», ΤΟΥ ΧΡΟΝΗ ΜΙΣΣΙΟΥ
Η ομάδα GAFF μεταφέρει στη σκηνή του 
Θεάτρου 104 το αφήγημα του Χρόνη Μίσ-
σιου «…Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς». 
Πρόκειται για μια εξομολόγηση διώξεων, 
συλλήψεων, φυλακίσεων και βασανιστη-
ρίων. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-
λεμο, που η Ελλάδα παραδίνεται στο χάος 
του Εμφυλίου, ο δεκαεξάχρονος Χρόνης 
Μίσσιος συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, 
βασανίζεται και καταδικάζεται σε θάνατο. 
Αποφυλακίζεται το 1973, αφού έχει 
περάσει είκοσι ένα χρόνια σε φυλακές και 
εξορίες. Αυτή την περίοδο της ζωής του 
διηγείται στο σπουδαίο αφήγημα-μαρτυ-
ρία «…Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς».

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
- ΡΈΝΙΑ ΛΟΥΙΖΙΔΟΥ: «SEXY 
LAUNDRY»
25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά, λίγα παχάκια, 
ολίγη φαλακρίτσα, πολλή γκρίνια, πολλή 
ανασφάλεια, πολλή αγάπη και ολίγον sex!
Μήπως είναι πια αργά; Ή μήπως να το 
ξαναπάρουμε απ’ την αρχή; Ο Λάρι και η 
Άλις σ’ ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενο-
δοχείου, και με το εγχειρίδιο «Σεξ για 
αρχάριους» ανά χείρας, αμήχανοι, αξιο-
θρήνητοι και αξιολάτρευτοι, προσπαθούν 
να βρουν τις απαντήσεις και το ερωτικό 
πάθος που έχει ατονήσει με το πέρασμα 
του χρόνου. Στο Θέατρο «Κάππα».

ΤΑ «ΦΤΗΝΑ  
ΤΣΙΓΑΡΑ» 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ 

Μετά από μια σειρά sold-out πα-
ραστάσεων, η μεγάλη επιτυχία της 
Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής «Φτηνά τσιγάρα», μια 
ρομαντική οπερέτα σε 34 σκηνές και 
19 τραγούδια, έρχεται να συνεπάρει το 
κοινό από τις 4 Δεκεμβρίου 2022 και 
για 24 νέες παραστάσεις έως και τις 5 
Ιανουαρίου 2023. 
Η πασίγνωστη ταινία του Ρένου Χαρα-
λαμπίδη «Φτηνά τσιγάρα», μια ταινία-
ωδή στην καλοκαιρινή, άδεια Αθήνα, 
μετατράπηκε σε μιούζικαλ, σε μουσική 
του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου, 
λιμπρέτο του Πέτρου Βουνισέα και 
σκηνοθεσία, κινησιολογία και σκηνικό 
του Κωνσταντίνου Ρήγου.



Σ
τα πλαίσια της Πα-
γκόσμιας Ημέρας 
για την Εξάλειψη 
της Βίας κατά των 
Γυναικών, η Α21 σε 
συνεργασία με τον 

διακεκριμένο σεναριογράφο, 
σκηνοθέτη και ιδρυτή του καλ-
λιτεχνικού διαγωνισμού αφύπνι-
σης για την εμπορία ανθρώπων 
humanslavery.gr, Κωνσταντίνο 
Μουσούλη, δημιούργησαν την 
καμπάνια ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης για την εμπορία αν-
θρώπων με τον τίτλο: «ΜΕ ΒΛΕ-
ΠΕΙΣ;» [«CAN YOU SEE ME?»].
Ο Διεθνής Μη Κερδοσκοπικός 
Οργανισμός με τον διακριτικό 
τίτλο Α21, που δραστηριοποιείται 
και στην Ελλάδα με σκοπό την 
καταπολέμηση του φαινομένου 

της εμπορίας ανθρώπων, μέσω 
–μεταξύ άλλων– της ανάπτυξης 
δράσεων για την πρόληψη, την 
αποτροπή και τη λήψη μέτρων 
για την καταπολέμηση πάσης φύ-
σεως εμπορίας ανθρώπων, αλλά 
και της λειτουργίας της 24ωρης 
Γραμμής Καταπολέμησης της 
εμπορίας ανθρώπων 1109, όπου 
κάποιος μπορεί με ασφάλεια να 
πληροφορηθεί, να ενημερωθεί 
και να καταγγείλει ύποπτα περι-
στατικά, ενώνει τις δυνάμεις της 
με τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο 
Μουσούλη για τη δημιουργία 
μιας πρωτότυπης φωτογράφισης 
με αισιόδοξο μήνυμα, σε συνερ-
γασία με τον πολυβραβευμένο 

φωτογράφο Άκη Δουσλατζή 
από τη Θεσσαλονίκη, και πρω-
ταγωνιστούν η Μαρία Κορινθί-
ου, η Έρρικα Πρεζεράκου και η 
Ιφιγένεια Τζόλα, οι οποίες υπο-
δύονται πραγματικές γυναίκες 
που υπήρξαν θύματα εκμετάλ-
λευσης και κατάφεραν να δια-
σωθούν. 
Η φωτογράφιση συνδέει το 
πριν και το μετά στη ζωή ενός 
θύματος. Το πριν, το ασπρό-
μαυρο, όπου η γυναίκα ζούσε 
υπό συνθήκες σκλαβιάς και 

το μετά, το έγχρωμο, όπου η 
γυναίκα αναπνέει τον αέρα της 
ελευθερίας. Στόχος της καμπά-
νιας είναι να ενημερώσει και να 
ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, αν 
υποπτευθεί κάτι, να το αναφέρει 
στις Αρχές [«Αν υποψιάζεσαι 
κάτι, ανάφερέ το»]. Οποιαδήποτε 
πληροφορία συνανθρώπων μας 
μπορεί να συνεισφέρει στη διά-
σωση θυμάτων από συνθήκες 
εκμετάλλευσης και εμπορίας.
Για περισσότερες πληροφορίες 
για το φαινόμενο της εμπορίας 
ανθρώπων και την καταπολέμη-
σή της, επισκεφτείτε τις επίσημες 
σελίδες της Α21 και της Γραμμής 
1109:

Α21 
Website: http://a21.gr 
Facebook: A21 Greece 

Instagram: @A21Greece 
Email: info@a21.gr
T: 2310 537690
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Α Καμπάνια ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης για την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων
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«Εσύ τι θα έκανες αν η καλύτερή 
σου φίλη ήταν θύμα βίας;»

8 Δεκεμβρίου 2022, 18:00
Θέατρο Επί Κολωνώ

Με αφορμή το νέο βιβλίο της 
Αγγελικής Σπανού «Η καλύ-
τερή μου φίλη» (εκδ. Τόπος), 
η Όλγα Κεφαλογιάννη, η Έφη 
Αχτσιόγλου και η Ζέφη Δη-
μαδάμα αναλαμβάνουν την 
ευθύνη που τους αναλογεί 
για μια πολιτική απάντηση 
στην αντιμετώπιση της έμ-
φυλης βίας, πέρα από τη 
συνθηματολογία και τα στε-
ρεότυπα. Με πρωτοβουλία 
της Προέδρου του Παραρτή-
ματος Αθήνας της Ένωσης 
Γυναικών Ελλάδας, Ζέφης 
Δημαδάμα.

Θέατρο Επί Κολωνώ
Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός



Παρακολουθήσαμε μια σάτιρα κα-
τασκευασμένη από τα υλικά της 
κωμωδίας, που 400 χρόνια μετά τη 
γέννηση του Μολιέρου είναι ακόμη 

επίκαιρη, μιας και σατιρίζει τη συντηρητική 
υποκρισία της εποχής, της κάθε εποχής, σε 
απόδοση κειμένου και σκηνοθεσία του ταλα-
ντούχου Γιάννη Κακλέα και με πρωταγωνι-
στή τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο. 

ΚΡΙΤΙΚΗ
Αυτός που ακόνισε το δόντι της αλήθειας, πα-
σχίζοντας να πνίξει την εποχή στο αίμα, που 
αντιτάχθηκε στην υποκρισία και το ψεύδος, 
με κάτι περισσότερο από έναν ψίθυρο, αυ-
τός, ο «λιγότερο» άνθρωπος επειδή απεχθά-
νεται τους άλλους, ο «μισάνθρωπος», τι είναι 
και από πού ήρθε; Εκείνος που επεδίωξε να 
στραγγαλίσει τον συντηρητισμό, να αντιταχθεί 
στον άνεμο του ψεύδους και της ταύτισης, να 
ανοίξει τα μάτια στους θρασείς, να αποτάξει το 
περιττό από τους υπερφίαλους, με τη χάρη και 
την πολυτέλεια της ανθρωπιάς, ποιος είναι; Εί-
ναι φωνή ή παλμός άστρου, είναι ελεύθερος ή 
τρελός; Και ως πότε θα αντέξει η αρματωσιά 
του;
Έτσι κάπως, απαντώντας σε αυτά τα ερωτήμα-
τα μα και συνθέτοντας και άλλα, ο Μολιέρος, 
400 χρόνια πριν, ως, ίσως, ο σπουδαιότερος 
Γάλλος κλασικός ποιητής και λογοτέχνης, 
συνέθεσε ετούτο το έργο χρησιμοποιώντας 
τα υλικά της πικρής κωμωδίας, βυθίζοντας 
εντός της τον σπόρο της αποκάλυψης. Ηθο-
ποιός, συγγραφέας και δραματουργός-ποιη-

τής, θιασάρχης της ανατροπής, παρατηρώντας 
με αγανάκτηση την εποχή, ταυτιζόμενος με τον 
ήρωά του Αλσέτ, χτύπησε την επιφάνειά της ηθο-
γραφικά, σατιρίζοντας, πασχίζοντας να ανεβάσει 
προς τα επάνω την ουσία, την εγκλωβισμένη στο 
βάθος της.
Ο αστικός βίος και οι φθηνές πρακτικές του, η 
επίδειξη, ο εγωισμός, η ακρότητα είναι κάποιες 
μονάχα από τις ομιχλώδεις φωνές που προσπα-
θεί να διαλύσει με μουσική. Και ποιος ο ενορ-
χηστρωτής του στο σήμερα; Ο Γιάννης Κακλέας.
Μετά τον Λευτέρη Βογιατζή στο Εθνικό το 1996 
και τον Γιάννη Χουβαρδά το 2019 στο Θέατρο της 
Οδού Κυκλάδων, ο ευφάνταστος Γιάννης Κα-
κλέας αναδιαρθρώνει - ανασυντάσσει την πάντα 
επίκαιρη κραυγή του «Μισάνθρωπου» με τη δική 
του σκηνοθετική αισθητική, παραδίδοντας με μα-
εστρία στο κοινό μια παράσταση με νέο χρώμα, 
νέο ήχο, νέα αίσθηση, μα με την ίδια συνείδηση. 
Μεταξύ του σήμερα, του χθες και του αύριο, ο 

Αλσέστ, (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος) παρα-
μένει ο ίδιος, σκοτεινός, αληθινός, ρεαλιστής, ευ-
γενής όσο του επιτρέπει η συνείδησή του, πραγ-
ματικός άνθρωπος, ακραία ηθικός μα και τρωτός 
απέναντι στον έρωτα που τον απαντά στο πρόσω-
πο της Σελιμέν (Ευγενίας Σαμαρά), μιας καλλο-
νής της εποχής που ζούσε τη ζωή της στα άκρα, 
βουτηγμένη στον υδαρή χυλό της υποκρισίας, του 
ψεύδους και της παράφορης διασκέδασης, που 
τόσο απεχθανόταν ο ήρωας. Η παράσταση δεν 
χρυσώνει το χάπι, δεν αντιμάχεται τον εαυτό της 
ή τις αδυναμίες της, απλά βυθίζει πότε τη μύτη 
του σκοταδιού στο φως και πότε του φωτός στο 
σκοτάδι, αποζητώντας μια κάθαρση. Πολλοί αυτοί 
που διεκδικούν τη Σελιμέν, που της ανήκουν όλοι, 
δίχως να την ενδιαφέρει ουσιαστικά κανένας. 
Εκείνη θέλει να ζει ελεύθερη και ανυπόταχτη, μα 
οι θαυμαστές της να είναι υποταγμένοι σε αυτήν.
Ο αντεραστής Στέλιος Ιακωβίδης, αλησμόνητα 
επαρμένος, συνθλίβεται από την ειλικρίνεια του 
Αλσέστ και σκοτεινιάζει επιτιθέμενος, ενώ η ομή-
γυρη ροκανίζει το τυρί, κλεισμένη μέσα στη μεταλ-
λική φάκα της επιθυμίας, και εντέλει ο φθόνος και 
το μίσος που επιστρέφουν τα χρωστούμενά τους 
στην πρωταγωνίστρια με τον πλέον επώδυνο για 
εκείνη τρόπο. Την απόλυτη εγκατάλειψη. Και όλα 
αυτά υπό την εμβόλιμη παρουσία της Φωτεινής 
Αθερίδη που δυναμιτίζει κάθε σοβαροφάνεια, δι-
αρρηγνύοντας και έπειτα σπάζοντας όποια τάση 
πυκνότητας του κειμένου σε μια πιο ανάλαφρη, 
μα με ουσία, δομή.
Όχι μόνο εξαίρετη, μα και αλάνθαστη ερμηνευτικά 
σε σύνολο η παράσταση (Αθηνά Μουστάκα, Θά-
νος Μπίρκος, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αλέξης 
Φουσέκης, Κυριάκος Σαλής), μα και σε τέλεια 
κινησιολογική και χορευτική ερμηνεία από την 
αποκαλυπτική Αγγελική Τρομπούκη, υπό την ευ-
φάνταστη και δυναμική μουσική του Βάιου Πρά-
πα, τους φωτισμούς της Στέλλας Κάλτσου μα και 
το λιτό μα ουσιώδες σκηνικό της Ηλένιας Δουλα-
δίρη με τον Γιάννη Κακλέα, η οποία Ηλένια μάς 
συγκλόνισε και με την επιλογή τον κοστουμιών 
και της αισθητικής της για μια ακόμη φορά.
Μια παράσταση ουσίας, που σπάει την καθεστη-
κυία τάξη της ρίμας και των συμβάσεων και με 
τον καταλυτικό της ρυθμό μας εντάσσει απόλυτα 
εντός της, σε ένα δίωρο αντισυμβατικής απόλαυ-
σης.

Είδαμε την παράσταση  
«Ο Μισάνθρωπος» του Μολιέρου, 

στο Θέατρο «Εμπορικόν»
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Σκηνοθεσία/Απόδοση κειμένου: Γιάν-
νης Κακλέας
Σκηνικά: Ηλένια Δουλαδίρη - Γιάννης 
Κακλέας
Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη
Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου
Κίνηση: Αγγελική Τρομπούκη
Μουσική: Βάιος Πράπας
Βίντεο - Επεξεργασία εικόνας: Πα-
ντελής Μάκκας

Μουσική επιμέλεια: Γιάννης Μπερερής
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ρέα Σαμαροπούλου

Παίζουν οι ηθοποιοί:
Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος
Ευγενία Σαμαρά
Στέλιος Ιακωβίδης
Αθηνά Μουστάκα
Θάνος Μπίρκος
Φωτεινή Αθερίδου

Αυγουστίνος Κούμουλος
Αλέξης Φουσέκης
Κυριάκος Σαλής

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας - 
Εβίτα Σκουρλέτη
Γραφείο τύπου - Επικοινωνία: Μαρία 
Τσολάκη
Social Media - Διαφήμιση: Renegade 
Media / Βασίλης Ζαρκαδούλας

Συντελεστές

  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΚΚΏΝΗ



Παρακολουθήσαμε ένα έργο του 
Εντουάρντο Ντε Φίλιππο, ύμνος 
στον ιταλικό νεορεαλισμό, που πρω-
τοπαρουσιάστηκε στη Νάπολη στα 

1946, μια κωμωδία γλυκιά και πικρή, σε σκη-
νοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του 
Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου και μετάφραση 
της Ειρήνης Μποζοπούλου. 

ΚΡΙΤΙΚΗ
Μες στον ρυθμό της αδυσώπητης ύπαρξης, 
η αλήθεια φαντάζει βαριά. Ο άνθρωπος εξα-

ντλείται από την ιδέα και μόνο της αλλαγής, της 
αποδοχής και της συγχώρεσης, από την ανικα-
νότητά του να δει τον έρωτα κατάματα, γυμνό από 
δάνεια και χρέη απέναντι στην κοινωνία και τις 
επιταγές της, απαλλαγμένος από συμβάσεις. Να 
αποδεχτεί τον εαυτό του μέσα σε κάθε του επι-
λογή. Να σβήσει το κερί και να το ανάψει ξανά, 
οριοθετώντας έναν νέο και αληθινό χώρο. Τη 
ζωή του.
Ο Εντουάρντο Ντε Φίλιππο, νεορεαλιστής Να-
πολιτάνος συγγραφέας, ηθοποιός και ποιητής, 
στηλιτεύει τον αστικό βίο της εποχής του, τις 

εγω-πλαστικές φόρμες, την ηθική του ανήθικου 
καθωσπρεπισμού, εφευρίσκοντας τη Φιλουμένα 
Μαρτουράνο, μια όμορφη γυναίκα, πόρνη στο 
επάγγελμα, που την ερωτεύεται δίχως έρωτα ο 
Ντομένικο Σοριάνο, ένας πλούσιος έμπορος. Την 
κάνει ερωμένη του και την φέρνει στο σπίτι του 
ως υποκατάστατο συζύγου, χωρίς ποτέ να της 
προσφέρει την αξιοπρεπή συμπεριφορά και τον 
σεβασμό που δικαιωματικά της ανήκει. Κι όταν 
κάποτε, χρόνια μετά, η σχέση δείχνει καταρρα-
κωμένη τα ακονισμένα δόντια της, μέσα από τις 
πρακτικές της απάτης, της ασέβειας, της οργής 
και της εγκατάλειψης, έρχεται η ανατροπή. Τρία 
παιδιά τής Φιλουμένα κάνουν την εμφάνισή τους, 
άγνωστα για τον Ντομένικο, που το ένα εξ αυτών 
είναι δικό του.
77 χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμα της παράστα-
σης στη Νάπολη του ’46, η καθ’ όλα λυρική και 
ρομαντική γραφή του συγγραφέα, η γεμάτη έξυ-
πνους διαλόγους και κωμικά εφευρήματα, δίνει 
τη σκυτάλη στον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, ο 
οποίος, χρησιμοποιώντας για μια ακόμα φορά τη 
Μαρία Ναυπλιώτου (Μαρία Κάλλας) μα και τον 
Ηλία Μελέτη ως πρωταγωνιστές, παρουσιάζει 
στο κοινό την παράσταση, μέσα από τη δική του, 
ιδιαίτερη, ελαφρώς ακραία συναισθηματικά και 
εκρηκτικά οπτική.
Μέσα στο όμορφο σκηνικό, το αστικό σπίτι του Σο-
ριάνο, που με ιδιαιτερότητα και υψηλή αισθητική 
έστησε για μια ακόμα φορά η Ηλένια Δουλαδίρη, 
σε συνδυασμό με τα ορθά επιλεγμένα κοστούμια 
της, εκτυλίσσεται κωμικοτραγικά η ζωή του ζευ-
γαριού, ανάμεσα εκ πρώτης στο προσωπικό, τον 
φίλο και παρατρεχάμενο και εν συνεχεία ανάμεσα 
και στους τρεις «γιους», που η Φιλουμένα με την 
ευφυΐα της επιβάλλει. 
Καλός στον ρόλο του ο Ηλίας Μελέτης, αν και 
κινείται λίγο στα άκρα, όπως επίσης και η Ναυ-
πλιώτου, που η διάσταση της έντασης της προ-
σωπικότητάς της την έκανε κατά διαστήματα να 
φαίνεται ως απόλυτα νευρωτική. Αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα η παράσταση να αποκτά κατά διαστή-
ματα ύφος σαπουνόπερας, διατηρώντας φυσικά 
την έντασή της, εξαιτίας της υψηλής δυναμικής 
και ποιότητας των ερμηνευτών της. Κατά τα άλλα 
και το υπόλοιπο καστ [Ροζαλία Σολιμένε (Πηνε-
λόπη Μαρκοπούλου), Αλφρέντο Αμορόζο (Κων-
σταντίνος Γαβαλάς), Λουτσία (Νεφέλη Μαϊστρά-
λη), Ντιάνα (Ιωάννα Τζίκα), Ουμπέρτο (Βασίλης 
Ντάρμας), Ρικάρντο (Βασίλης Μηλιώνης), Μικέλε 
(Βαγγέλης Δαούσης)] ήταν άρτιο, δίχως ιδιαίτερες 
εκπλήξεις.
Η μουσική του Πάνου Γκίνη λειτούργησε σωστά 
απέναντι στις απαιτήσεις της κάθε σκηνής, καθώς 
και οι φωτισμοί της Σοφίας Αλεξιάδου.
Εν κατακλείδι, πρόκειται για μία παράσταση που 
αγγίζει έντονα τον ανδρικό πουριτανισμό της επο-
χής, την υποτίμηση της γυναίκας, την καθοριστική 
δύναμη του κοινωνικού περίγυρου στην επιλογή 
των αποφάσεων των δυνατών - «αδυνάτων» και 
που, ενώ οι ερμηνείες συχνά αγγίζουν τα άκρα, 
παρ’ όλα ταύτα δεν θα αφήσουν κανέναν ασυγκί-
νητο. 

Είδαμε την παράσταση  
«Φιλουμένα Μαρτουράνο»,  

στο Θέατρο «Χορν»
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Μετάφραση: Ειρήνη Μποζοπούλου
Δραματουργική επεξεργασία - Σκηνοθεσία: Οδυσσέας 
Παπασπηλιόπουλος
Σκηνικά - Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη
Σχεδιασμός Φωτισμών: Σοφία Αλεξιάδου
Μουσική: Πάνος Γκίνης
Βοηθοί σκηνοθέτη: Θάλεια Γρίβα, Κατερίνα Λούβαρη 
Φασόη
Βοηθός σκηνογράφος: Δημήτρης Μέντες
Βοηθός ενδυματολόγος: Αντίς Ντεσού
Διεύθυνση παραγωγής: Έφη Πανουργιά
Εκτέλεση παραγωγής: Γιάννης Κουλούρης
Social Media - Διαφήμιση: Renegade Media / Βασίλης 
Ζαρκαδούλας

Γραφείο Τύπου - Επικοινωνία: Μαρία Τσολάκη
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή
Video/trailer: Μιχαήλ Μαυρομούστακος

Παίζουν οι ηθοποιοί
Φιλουμένα Μαρτουράνο: Μαρία Ναυπλιώτου
Ντομένικο Σοριάνο: Μελέτης Ηλίας
Ροζαλία Σολιμένε: Πηνελόπη Μαρκοπούλου
Αλφρέντο Αμορόζο: Κωνσταντίνος Γαβαλάς
Λουτσία: Νεφέλη Μαϊστράλη
Ντιάνα: Ιωάννα Τζίκα
Ουμπέρτο: Βασίλης Ντάρμας
Ρικάρντο: Βασίλης Μηλιώνης
Μικέλε: Βαγγέλης Δαούσης

Συντελεστές

  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΚΚΏΝΗ



«Ο
ι ζωγρα-
φ ι κ ο ί 
π ί ν α κ ε ς 
έ χ ο υ ν 
μια δική 

τους ζωή, που πηγάζει από την 
ψυχή του καλλιτέχνη», Vincent 
Van Gogh.
23 εικαστικοί στην Gallery Art 
Prisma ερωτοτροπούν με το 
σινεμά. Συλλαμβάνουν μνή-
μες, κυοφορούν κινηματογρα-
φικές στιγμές, γεννούν ζω-
γραφικές αποτυπώσεις. Αδά-
μαστο πτυχωμένο φως, από 
το άσπρο, στις διάφορες βαθ-
μίδες της έμπνευσης, από τη 
γνώση της άγνοιας, στη γνώση 
του αιώνιου. 
Εδώ είναι ο χώρος που βαδί-
ζει η τέχνη, από ανακάλυψη 
σε ανακάλυψη, από σύνθεση 
σε σύνθεση, μέσω αδιόρα-
των ψιθύρων. Ο ηθοποιός 
εκμυστηρεύεται στο χρώμα 
την αλήθεια και το πρόσωπό 
του αρχίζει να αλλάζει, απο-
κτώντας τη λάμψη μιας νέας 
δόξας.
Ηθοποιοί που ζωγραφίζονται, 
ζωγράφοι που εμπνεόμενοι 
ανακαλούν μνήμες ταινιών, 
ανασυστήνοντας το παρελθόν 
σε νέους διαλόγους. Οι τέχνες 
μεταξύ τους κρυφομιλούν, 
ανταλλάζουν στιγμές, δανεί-
ζουν ρούχα και χρωστήρες η 
μία στην άλλη, αποτυπώνο-
ντας εαυτούς, θεραπεύοντας 
όποια πιθανή απώλεια της 
ανάμνησής τους.
Η ζωγραφική και ο κινημα-
τογράφος είναι πολύ κοντά 
με τον έναν ή τον άλλο τρό-
πο. Άλλωστε, η ζωγραφική, 
η γλυπτική, η αρχιτεκτονική, 
η λογοτεχνία και η μουσική 
συνυπάρχουν με τον κινημα-
τογράφο.
Η τέχνη ως γνωστόν μιμείται 

τη ζωή και πολλές φορές οι 
τέχνες μεταξύ τους μιμούνται 
η μία την άλλη, δίνοντας ένα 
μοναδικό αποτέλεσμα. 
Είναι γνωστό ότι πολλοί σκη-
νοθέτες έχουν εμπνευστεί 
από διάσημα έργα τέχνης και 
έχουν βάλει μια εικαστική πι-
νελιά στις ταινίες τους, αλλά 
επίσης και σημαντικοί ζωγρά-
φοι έχουν δημιουργήσει ση-
μαντικά έργα τέχνης με αφε-
τηρία το σινεμά. Andy Warhol, 
Marlene Dumas. Το έργο του 
Leonardo Da Vinci «Ο Μυστι-
κός Δείπνος» (1495-1498) δια-
φαίνεται ξεκάθαρα στην ταινία 
«Viridiana» (1961) του –ίσως 
πιο διάσημου σκηνοθέτη όλων 
των εποχών– Luis Buñuel, 
ενώ κινηματογραφικές ανα-
φορές γίνονται και σε έργα 
του Van Gogh, ξεκινώντας 
με το διάσημο «A Clockwork 
Orange» του Stanley Kubrick 
(1971) καθώς και την αναφο-
ρά στο έργο «The Prisoners’ 
Round» (1890).
O Αϊζενστάιν αγαπούσε τον El 
Greco, o Kurosava τον Van 
Gogh, o Gilles Bourdos τον 
Renoir, o Julian Schnabel τον 
Jean Michel Basquiat.
O Antonioni προτιμούσε από 
την αφήγηση μιας ταινίας τον 
όρο, ζωγραφίζοντας μια ται-
νία, όχι με λέξεις, αλλά με 
χρώματα προσεκτικά σχεδια-
σμένα καρέ καρέ.
Τέλος, ο Jean Cocteau, ο Fritz 
Lang, ο John Huston, ο Alfred 
Hitchcock, ήταν καλλιτέχνες 
πριν γίνουν σκηνοθέτες.
Εν κατακλείδι, ο Αυστρια-
κός καλλιτέχνης Hugo Von 
Hofmannsthal δηλώνει εύ-
στοχα πως « η ζωγραφική με-
τατρέπει τον χώρο σε χρόνο».

GALLERY ART PRISMA

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

«ΣΙΝΕΦΙΛ» 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ: 
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑ, ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ, 
ΛΙΛΑ ΠΑΠΟΥΛΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ, 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΕΖΕΝΙΑ, ΕΛΠΙΔΑ ΒΟΥΤΣΑ, ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, 
ΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ,
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΒΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑ-
ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΙΛΑ, ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΚΟΥ-
ΤΡΙΚΑΣ, ΒΑΣΩ ΠΟΥΡΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΦΡΑ, 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ,
ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΜΑΡΟΥΔΑ, ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΗ ΚΑΣΤΩΡΗ, ΠΕΝΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΑΧΑΚΗ, BAΣΩ ΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΝΑ-
ΤΑΣΑ ΘΩΜΑΚΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 09-12-2022 έως 16-01-
2023
Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 09 Δεκεμβρί-
ου, ώρα 20.00

Διάρκεια έκθεσης: 09 Δεκεμβρίου 2022-16 Ια-
νουαρίου 2023

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Κουντουριώτου 187, Πειραιάς 
Τηλ: 2104296790
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Πέμπτη και Παρα-
σκευή 10.30-15.00 και 17.30-21.00, Τετάρτη, 
Σάββατο 10.30-15.00
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ 16/12 ΕΩΣ 
31/12/2022
Τρ.-Πέμ.-Παρ. 11.00-18.00
Τετ.- Σάβ. 11.00-18.00
Από 3/1 έως 16/1/2023 επανέρχεται το αρχικό 
ωράριο.

Email: artprisma1957@gmail.com
www.galleryartprisma.gr
Χορηγός επικοινωνίας: 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ FREE SUNDAY



To Impact Hub Athens 
αγαπά και στηρίζει το 
βιβλίο και φροντίζει να 
το δείχνει έμπρακτα με 

κάθε ευκαιρία. Αυτή τη φορά, 
διοργανώνοντας ένα τριήμερο 
φεστιβάλ αφιερωμένο στους 
μικρούς βιβλιόφιλους. Στις 9, 10 
& 11 Δεκεμβρίου, από τις 10:00 
έως τις 20:00, η Δημοτική Αγορά 
της Κυψέλης ανοίγει τις πόρ-
τες της και υποδέχεται μικρούς 
αλλά και μεγάλους φίλους σε 
μια συναρπαστική γιορτή με 
επίκεντρο το παιδικό και εφη-
βικό βιβλίο. Για τρεις ημέρες, 

εκδοτικοί οίκοι ανά την Ελλάδα 
συναντιούνται όλοι μαζί στο αί-
θριο της κυψελιώτικης στοάς, 
εκθέτοντας εκατοντάδες διαφο-
ρετικούς τίτλους – αγαπημένα 
βιβλία της κλασικής λογοτεχνί-
ας αλλά και νέες πειραματικές 
εκδόσεις, νέους συγγραφείς, 
ιδιαίτερες εικονογραφήσεις 
και πολλά παραμύθια. To φε-
στιβάλ θα πλαισιώσουν πολλά 
εκπαιδευτικά και δημιουργικά 
εργαστήρια και ένα παραμυθέ-
νιο photo-booth από την Canon 
αποκλειστικά για τους μικρούς 
μας φίλους.

Π
ΑΙ

ΔΙ Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου  
στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης
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Και τα Χριστούγεννα…  
μικροί μεγάλοι στο Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης
Στα χριστουγεννιάτικα εργαστήρια του Μουσεί-
ου Κυκλαδικής Τέχνης θα πλάσουμε τα δικά 
μας μυρωδάτα στολίδια και θα μπούμε στα με-
γάλα κινηματογραφικά στούντιο του Χόλιγουντ 
για να γυρίσουμε τη δική μας ταινία! Θα δημι-
ουργήσουμε τη δική μας κάρτα Χριστουγέννων, 
ακολουθώντας την τεχνική του Ματίς, και θα 
εμπνευστούμε από τα έργα του κινήματος De 
Stijl για να φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα στολίδια 
με πολύ στυλ και φαντασία! 
Για γονείς και παιδιά 2-4 ετών:
Οι μέρες των Χριστουγέννων φτάνουν και τα 
σπίτια γεμίζουν μυρωδιές από τις ετοιμασίες 
μας. Έτσι, λοιπόν, το χριστουγεννιάτικο εργαστή-
ριό μας θα γεμίσει αρώματα και γεύσεις, για να 
φτιάξουμε τα δικά μας μυρωδάτα στολίδια. 
Για παιδιά 4-6 ετών:
Κλακέτα, πάμε! Στο χριστουγεννιάτικο εργαστή-
ριό μας, επισκεπτόμαστε τα μεγάλα κινηματο-
γραφικά στούντιο του Χόλιγουντ, για να ανακα-
λύψουμε πώς γυρίζεται μια ταινία. 
Για παιδιά 7-10 ετών:
Πώς μπορείς να κανείς μια τέλεια σύνθεση 
γραμμών και χρωμάτων; Η απάντηση κρύβεται στην τεχνική του Ματίς. Ακολουθώντας την, θα 
χρησιμοποιήσεις χρωματιστά χαρτιά και τα δικά σου χριστουγεννιάτικα σχήματα, για να στολίσεις 
την πιο ευφάνταστη και μοναδική κάρτα Χριστουγέννων.
 
Με την Αναπτυξιακή Ψυχολόγο Δέσποινα Σακελλαρίου και την Παιδαγωγό Φωτεινή Γκουντο-
πούλου. Εισιτήριο: 15€. 
Μόνο για ελληνόφωνα παιδιά 
Mέγιστος αριθμός παιδιών: 15. 
Αγορά εισιτηρίων στο viva.gr 
https://www.viva.gr/tickets/museum/mouseio-kykladikis-texnis/paidika-ergastiria-
savvatokyriakou/
Πληροφορίες: Τηλ.: 210 7294220, Δευτέρα-Παρασκευή: 10:00-13:00.

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος 
του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυ-

μα «Σταύρος Νιάρχος»
Για ακόμη μία χρονιά, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυ-
μα «Σταύρος Νιάρχος» (ΚΠΙΣΝ) φορά τα γιορτινά 
του και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα 
που έχει, όπως πάντα, κάτι ξεχωριστό για τον κα-
θένα. Το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, οι Φωτιστικές 
Εγκαταστάσεις στο Πάρκο «Σταύρος Νιάρχος», τα 
πανύψηλα στολισμένα έλατα στην Αγορά και τα 
φωτισμένα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού, τα 
Σιντριβάνια που χορεύουν και η πάντα φαντασμα-
γορική Παραμονή Πρωτοχρονιάς είναι μόνο λίγες 
από τις εμπειρίες που έχουν γίνει πλέον παράδοση 
για χιλιάδες επισκέπτες, αναδεικνύοντας το ΚΠΙΣΝ 
σε αγαπημένο χριστουγεννιάτικο προορισμό. 
Όπως κάθε χρόνο την περίοδο των Χριστουγέν-
νων, οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες ζωντανεύουν 
στον Φάρο. Η Βαλίτσα της Ουρανίας Σελέστ, το νέο 
έργο του πολυβραβευμένου συγγραφέα Βαγγέλη 
Χατζηγιαννίδη, γραμμένο ειδικά για το ΚΠΙΣΝ, έρ-
χεται στις 23 Δεκεμβρίου και για δώδεκα παρα-
στάσεις, σε σκηνοθεσία Σοφίας Βγενοπούλου, με 
την Έλενα Τοπαλίδου στον ομώνυμο ρόλο.



 

σύγχρονοι Έλληνες 
λογοτέχνες4

ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΔΗΜΟΥΛΙΔΟΥ, «ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΟΥ 
ΧΕΙΜΩΝΑ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Τσάρλεστον, Νότια Καρολίνα, 1995. Η πενηντατετράχρονη Έλινορ 
Μίλλερ, γόνος πλούσιας οικογένειας και χήρα του πάμπλουτου τραπε-
ζίτη Έμερσον Μίλλερ, είναι ακραία ρατσίστρια, σκληρή και ανάλγητη 
ακόμη και με τα τρία παιδιά της. Η Έλινορ, που τα τελευταία οχτώ χρόνια 
βρίσκεται καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο ύστερα από ατύχημα, 
αρνείται να έχει στην υπηρεσία της μαύρο υπηρετικό προσωπικό· 
όμως και οι λευκές υπηρέτριές της, μην αντέχοντας την προσβλητική της 
συμπεριφορά, φεύγουν η μία μετά την άλλη. Η κόρη της, Χάρριετ, που 
έχει αναλάβει τη φροντίδα της, υποφέρει αντιλαμβανόμενη ότι η μητέρα 
της τη χρησιμοποιεί ως υπηρεσία της. Ο μεσαίος της γιος, ο Έρνεστ, είναι 
πιο ελαστικός και την ανέχεται, όμως ο πρωτότοκος, ο Γουίλιαμ, βρί-
σκεται σε συνεχή ρήξη μαζί της. Μέχρι που στην έπαυλή της εμφανίζεται 
μια νεαρή μιγάδα, η Βικτόρια, εκλιπαρώντας για εργασία. Μην έχοντας 

άλλη επιλογή, η Έλινορ τη δέχεται δοκιμαστικά. Η Βικτόρια, ένα πολύ ιδιαίτερο κορίτσι, σταδιακά και με τον τρόπο 
της αγγίζει την πέτρινη καρδιά της κυρίας Μίλλερ, αποκαλύπτοντας άθελά της πολύ καλά κρυμμένα μυστικά της 
που σοκάρουν όλους γύρω της. Ακόμη και την ίδια την κυρία Μίλλερ.

ΕΛΕΝΑ ΓΚΙΒΙΣΗ, «ΠΩΣ ΝΑ»,  
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Ο νεαρός πρωταγωνιστής της ιστορίας, το φύλο του 
οποίου δεν προσδιορίζεται, γεννήθηκε και ζει στο 
Λονδίνο. Σπούδασε Ιστορία της Τέχνης και Φιλοσοφία, 
αλλά εργάζεται σε ένα καφέ. Κατατρύχεται από 
αβάσταχτο άγχος για το πώς να κάνει αυτά που 
πρέπει αλλά και πώς να κάνει αυτά που θέλει. Αφού 
απορρίψει, αποδομώντας με καυστικό πνεύμα, τις 
συμβουλές και τους κανόνες που προτείνουν τα μπεστ 
σέλερ αυτοβοήθειας, καταφεύγει στις ψυχαναλυτικές 
συνεδρίες προκειμένου να επιλύσει το προσωπικό και 
ερωτικό αδιέξοδο που βιώνει. Στον ψυχαναλυτή του 
–το Σκιάχτρο, όπως τον αποκαλεί– εξιστορεί και όλα 
όσα δυναστεύουν τη σκέψη του: Ποια είναι η συμβολή 
της οικογένειας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας 
ενός ατόμου, εάν η θεωρία είναι εχθρός της πράξης, 
ποιος είναι ο ρόλος της Τέχνης, εάν ο φεμινισμός 
έχει αποτύχει, καθώς και ζητήματα ταυτότητας. Στο 
ντιβάνι του Σκιάχτρου, που τον ακούει ανέκφραστο, ο 
πρωταγωνιστής αμφιταλαντεύεται ολοένα και περισ-
σότερο και αυτοσαρκάζεται σχετικά με την ισχύ, την 
εγκυρότητα και, εντέλει, τη χρησιμότητα οποιουδή-
ποτε κανόνα και οποιασδήποτε συμβουλής. Υπάρχει 
τελικά απάντηση στο πώς να γίνει και πώς να είναι το 
πρόσωπο που ο ίδιος επιθυμεί; Μπορεί να υπάρξει εν 
γένει οποιαδήποτε οριστική απάντηση σε οποιοδήποτε 
«Πώς Να»;

ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ, «ΤΑ 7 ΚΛΕΙΔΙΑ»,  
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΚΤΟΣ

Ο Άντριου ζει σε μια κοινωνία όπου το δίκτυο εξουσιάζει τις ζωές των 
ανθρώπων. Σύντομα θα ανακαλύψει πως ο ίδιος είναι ένα από τα 7 
κλειδιά, ένας δηλαδή από τους επτά ανθρώπους που καθένας τους 
κατέχει μια παγκόσμια αλήθεια.
Στην αναζήτηση των υπόλοιπων κλειδιών θα συναντήσει τους 
φόβους του, τα εμπόδιά του αλλά και συνοδοιπόρους που θα τον 
βοηθήσουν σε αυτό το ταξίδι, ώστε να ανακαλύψει την πραγματική 
του δύναμη. Θα καταφέρει άραγε να βγει από τη φυλακή του δικτύου;
Μια φουτουριστική ιστορία αυτογνωσίας.

ΑΜΑΝΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ», 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

«Ένα πρωί που ξύπνησε από εφιάλτη, η Σάσα ανακάλυψε πως είχε 
μεταμορφωθεί σε άντρα». Έτσι ξεκινάει η εξωφρενική περιπέτεια 
της νεαρής ηρωίδας, μιας φοιτήτριας που έχει γαλουχηθεί με τα 
θηλυκά πρότυπα της αυτοθυσίας και της υπακοής. Πώς θα ξανα-
συστηθεί στους φίλους, στους
γονείς, στον τρομακτικό καθηγητή της; Θα καταφέρει να ξαναβρεί 
τον εαυτό της μέσα στο καινούργιο άγνωστο σώμα της; Και μάλιστα 
σ’ έναν κόσμο όπου ο Κατακλυσμός έχει ήδη συμβεί, ξηλώνοντας 
τα θεμέλια της κοινωνίας;
Με άλλα λόγια, μπορεί να υπάρξει έρωτας, ελπίδα και πρόοδος 
μετά την κατάρρευση των καθορισμένων κοινωνικών ρόλων;
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Δ
εν είναι μυστικό ότι 
το αυξημένο κόστος 
διαβίωσης αποτελεί 
παράγοντα ανησυχί-
ας, καθώς οι άνθρω-

ποι σε όλη τη χώρα αρχίζουν 
να σχεδιάζουν τα γιορτινά τους 
καλέσματα, οι Έλληνες όμως 
επιλέγουν να βάλουν πρώτα σε 
προτεραιότητα το φαγητό και την 
οικογένεια!
Η έρευνα της Cookpad, της πα-
γκόσμιας πλατφόρμας συντα-
γών, για το χριστουγεννιάτικο 
μαγείρεμα αποκαλύπτει ότι το 
49% των Ελλήνων θα διοργανώ-
σει τουλάχιστον ένα τραπέζι για 
άτομα που ζουν εκτός του νοικο-
κυριού τους, είτε τα Χριστούγεννα 
είτε την Πρωτοχρονιά, με ένα επι-
πλέον 40% να σχεδιάζει να κάνει 
ένα τραπέζι 2-3 φορές μέσα στον 
Δεκέμβριο. Εκείνοι που μαγει-
ρεύουν περισσότερο για οικογέ-
νεια και φίλους κατά τη διάρκεια 
των γιορτών είναι τα άτομα ηλι-
κίας 50+, με 1 στους 10 (ποσοστό 
που φτάνει το 11%) να διοργανώ-
νει περισσότερα από 4 τραπέζια 
για καλεσμένους που δεν μένουν 
στο ίδιο σπίτι με εκείνους.

Οι ανησυχίες για το μαγείρεμα 
των Χριστουγέννων, πώς κατα-
τάσσονται μεταξύ των γενεών;
Το εντυπωσιακό αποτέλεσμα της 
έρευνας είναι ότι η τιμή του φα-
γητού φέτος –με ποσοστό 29% 

στο σύνολο των ερωτηθέντων– 
έρχεται ως δεύτερη μεγαλύτε-
ρη ανησυχία των Ελλήνων όταν 
πρόκειται για τα εορταστικά τους 
τραπέζια σε σχέση με τη δημι-
ουργία ενός νόστιμου μενού που 
θα ικανοποιεί τους καλεσμένους, 
η οποία και αποτελεί την πρώτη 
ανησυχία, αγγίζοντας το ποσοστό 
του 40%.
Ωστόσο, η κατάταξη αυτής της 
«ανησυχίας για το μαγείρεμα» 
παρουσιάζει διαφορές μεταξύ της 
νεότερης και της μεγαλύτερης γε-
νιάς, με τους Έλληνες κάτω των 
35 ετών να επηρεάζονται περισ-
σότερο από την οικονομική κατά-
σταση. Μόνο το 42% κάτω των 35 
ετών θα φιλοξενήσει περισσότερα 
από ένα τραπέζια σε σύγκριση με 
το 53% των ατόμων ηλικίας 50+.
Η Στέλλα Τσάλα, Country Manager 
της Cookpad στην Ελλάδα, δηλώ-
νει: «Τα Χριστούγεννα και η Πρω-
τοχρονιά είναι πάντα μια περίοδος 
γεμάτη φαγητό, γλυκά και χρόνο 
με την οικογένεια. Αυτή η έρευ-
να μόλις επιβεβαίωσε αυτό που 
ξέρουμε για τους Έλληνες: Παρά 
τις δύσκολες συνθήκες και την 
αύξηση των τιμών γύρω μας, επι-
μένουμε να γιορτάζουμε με τους 
αγαπημένους μας, να κάνουμε 
δείπνα και να αγαπάμε τα μελο-
μακάρονα! Σε άλλες χώρες, όπως 
η Ισπανία και η Ουγγαρία, ανησυ-
χούν περισσότερο για την αύξηση 
των τιμών παρά για τη γεύση, 

ενώ εμείς βάζουμε πρώτα το φα-
γητό και την οικογένεια. Βέβαια, 
δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το 
γεγονός ότι σχεδόν 1 στους 3 Έλ-
ληνες δηλώνει ότι το μεγαλύτερο 
άγχος του είναι η αύξηση των τι-
μών, και ειδικά οι νεότεροι».
Φέτος η Cookpad δημιούργησε 
το πρώτο της χριστουγεννιάτικο 
cookbook με «40 γιορτινές συ-
νταγές για να κάνεις ΘΡΑΥΣΗ!», 
με σκοπό να εξοικονομήσει χρό-
νο, κάνοντας το φετινό μαγείρεμα 
παιχνιδάκι για όλους. Τώρα όλοι 
μπορούν να δημιουργήσουν δω-
ρεάν το δικό τους cookbook μέσω 
της εφαρμογής της Cookpad και 
να το μοιραστούν με τους φίλους 
και την οικογένειά τους, παίρνο-
ντας έμπνευση από τις συνταγές 
τους.

Πώς διαφέρουν οι γευστικές 
προτιμήσεις στις διαφορετικές 
ηλικιακές ομάδες;
Οι περισσότεροι Έλληνες (77%) 
σκοπεύουν να μαγειρέψουν και 
να σερβίρουν παραδοσιακά εορ-
ταστικά φαγητά, πρακτική που 
αποδεικνύεται δημοφιλής μεταξύ 
των ηλικιών 35-49 ετών (80%). 
Τα μελομακάρονα, με ποσοστό 
35%, είναι το αγαπημένο χριστου-
γεννιάτικο πιάτο για φέτος, ιδίως 
για τους νεότερους Έλληνες, και 
συνολικά 3 φορές πιο δημοφιλές 
από τους κουραμπιέδες (10%). Το 

πιο δημοφιλές κρεατικό είναι το 
χοιρινό, παραμένοντας σταθερή 
γευστική προτίμηση σε όλες τις 
ηλικιακές ομάδες, αλλά πιο δη-
μοφιλές στους 50+ (41%) από ό,τι 
στους κάτω των 35 ετών (33%).

Γεωγραφικές διαφορές: Επη-
ρεάζει το κόστος των τροφίμων 
περισσότερο ορισμένες περιοχές;
Οι Κρητικοί ανησυχούν περισσό-
τερο για το κόστος του φαγητού 
φέτος (41%), με το 57% να εξακο-
λουθεί να διοργανώνει περισσό-
τερα από ένα εορταστικά πάρτι 
σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 
51% σε όλη την Ελλάδα! Λιγότερη 
ανησυχία για το κόστος του φα-
γητού παρουσιάζουν οι Έλληνες 
που ζουν στη Θράκη (16%) και την 
Κύπρο (17%), έναντι 29% του μέ-
σου όρου σε όλη την Ελλάδα.

Μεθοδολογία έρευνας
Η έρευνα διεξήχθη τον Νοέμβριο 
του 2022 απευθυνόμενη στους 
συμμετέχοντες σχετικά με τις μα-
γειρικές τους συνήθειες κατά τη 
διάρκεια της εορταστικής περιό-
δου. Η δημοσκόπηση πραγματο-
ποιήθηκε σε τρεις ευρωπαϊκές 
χώρες, στην Ελλάδα, την Ισπανία 
και την Ουγγαρία. Στην έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε στην Ελ-
λάδα συμμετείχαν 933 άτομα.

LI
FE Χριστουγεννιάτικη 

μάχη των γενεών 
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Σχετικά με την Cookpad
Η Cookpad είναι μια πλατφόρμα σπιτικού μαγειρέματος και κοινής χρήσης συνταγών, η 
αποστολή της οποίας είναι να κάνει το καθημερινό μαγείρεμα ευχάριστο. Ιδρύθηκε στην 
Ιαπωνία το 1997 και σήμερα η Cookpad είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από 70 χώρες, 30 
γλώσσες, μέσω εφαρμογής στο κινητό αλλά και στο διαδίκτυο. 100 εκατομμύρια άνθρω-
ποι χρησιμοποιούν την Cookpad κάθε μήνα για να πάρουν καθημερινά έμπνευση για συ-
νταγές μαγειρικής και να συνεισφέρουν στη ζωντανή κοινότητα της σπιτικής μαγειρικής. 
Πιστεύουμε ότι η μαγειρική είναι το κλειδί για έναν πιο ευτυχισμένο και πιο υγιεινό τρόπο 
ζωής των ανθρώπων, των κοινοτήτων αλλά και του πλανήτη συνολικά.

Οι διαφορές στις προτιμήσεις των εορταστικών 
γεύσεων και οι ανησυχίες για τον προϋπολογισμό 
στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι μεταξύ των νέων 
και των μεγαλύτερων Ελλήνων



 

Ποιος είναι ο σωστός συνδυασμός τροφών για 
την καλύτερη απορρόφηση των μετάλλων;

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

ΕΥΕΞΙΑ

Της Χριστίνας Μαυρίδου

Ασβέστιο, σίδηρος, μαγνήσιο, ψευδάργυ-
ρος, φώσφορος. Τα μέταλλα δεν είναι 
τόσο εύκολα στην απορρόφηση από τον 
οργανισμό και γι’ αυτό είναι σημαντικό 

να ξέρεις τους ιδανικούς συνδυασμούς για να 
αφομοιωθούν

Για καλύτερη απορρόφηση ασβεστίου:
Συνδύασε ασβέστιο και φρουκτο-ολιγοσακχαρί-
τες (FOS).
Πηγές ασβεστίου: Γιαούρτι, τυρί, γάλα, σαρδέλα, 
αμύγδαλα, αν τσούγια, λάχανο.
Πηγές FOS: Μπανάνα, σπαράγγι, ραδίκι, αγκινά-
ρα, πράσο, κρεμμύδι, σκόρδο
Η μπανάνα είναι πλούσια σε φρουκτο-ολιγο-
σακχαρίτες: Πρεβιοτικές διαλυτές φυτικές ίνες, 
που καταναλώνονται από βακτήρια που βρίσκο-
νται στο παχύ έντερο. Είναι αυτές που αυξάνουν 
την παραγωγή πεπτικών ενζύμων που βελτιώ-
νουν την απορρόφηση του ασβεστίου (από 20% 
έως 60%), στο οποίο αφθονούν τα γαλακτοκομικά 
αλλά και τα αμύγδαλα. Αν φας μπανάνα όταν 
ακόμη είναι λίγο ωμή, παίρνεις παράλληλα και 
ανθεκτικό άμυλο: Αυτός ο υδατάνθρακας μετα-
τρέπεται από τα βακτήρια του εντέρου σε λιπαρά 
οξέα βραχείας αλύσου, τα οποία, όπως τα FOS, 

κάνουν το μέταλλο που αγαπά τα οστά πιο βιοδι-
αθέσιμο, όπως έδειξε μελέτη στην Ιατρική Σχολή 
του Bayor College στο Χιούστον του Τέξας.

Για καλύτερη απορρόφηση σιδήρου:
Συνδύασε σίδηρο και βιταμίνη C.
Πηγές σιδήρου: Μύδι, όστρακα, φακές, φασόλια, 
σόγια, αβγό, ρεβίθια, κουκουνάρια, αμύγδαλα, 
φουντούκια.
Πηγές βιταμίνης C: Ανανάς, φράουλα, πιπεριές, 
λάχανο, εσπεριδοειδή, ντομάτα, μαρούλι, ραδίκι, 
μπρόκολο, λάχανο, ακτινίδιο.
Τo ακτινίδιο περιέχει αυξημένες ποσότητες βιτα-
μίνης C, που δεσμεύει τον σίδηρο και τον διατηρεί 
στο εσωτερικό των υγρών του στομάχου με 
τρόπο τέτοιο ώστε να καταφθάνει με μεγαλύτερη 
ευκολία στο δωδεκαδάκτυλο, από όπου και θα 
απορροφηθεί. Μια αμερικανική μελέτη έδειξε ότι 
αρκούν 23 mg βιταμίνη C (ποσότητα που παίρνεις 
από 30 γρ. ακτινίδιο) για να αυξήσουν τρεις φορές 
την απορρόφηση σιδήρου.

Για καλύτερη απορρόφηση 
ψευδάργυρου:
Συνδύασε ψευδάργυρο και θείο.
Πηγές ψευδαργύρου: Ψάρια, τόνος, κόκκινο 

κρέας, δημητριακά, όσπρια, ξηροί καρποί.
Πηγές θείου: Κρεμμύδι, αβγό, κρέας, ψάρια, 
τυρί, λάχανο.
Το κρεμμύδι και το σκόρδο ενισχύουν την απορ-
ρόφηση του ψευδαργύρου, ενός στοιχείου απα-
ραίτητου για τον μεταβολισμό της πρωτεΐνης, τον 
σχηματισμό των οστών και των μυών, και μαζί 
με το σελήνιο και το ιώδιο, για την παραγωγή των 
θυρεοειδικών ορμονών. Κατά μέσο όρο ο οργα-
νισμός μας μπορεί να απορροφήσει από 10% έως 
40% του ψευδαργύρου που βρίσκεται στις τροφές 
(ανάμεσα στις οποίες και ο τόνος). Αλλά, η υψηλή 
ποσότητα που περιέχεται στο θείο σε σκόρδο και 
κρεμμύδι αυξάνει την ποσότητα στο 160% (Πηγή: 
Journal of Agricultural and food chemistry), αν 
και ο μηχανισμός δεν είναι ακόμη ξεκάθαρος.

Για καλύτερη απορρόφηση μαγνησίου:
Συνδύασε μαγνήσιο και βιταμίνη Β6.
Πηγές μαγνησίου: Σπανάκι, φρούτα, μαύρη 
σοκολάτα, ξηροί καρποί, όσπρια, μανιτάρια, μπα-
νάνα.
Πηγές βιταμίνης Β6: Μη επεξεργασμένα δημη-
τριακά, καστανό ρύζι, όσπρια, πατάτα, λάχανο, 
καρότο, φασολάκια, αβγό.
Το καστανό ρύζι, όπως και όλα τα δημητριακά 
ολικής αλέσεως, είναι πλούσια σε βιταμίνη Β6, 
που βοηθά τη μεταφορά του μαγνησίου μέσω 
των μεμβρανών των εντερικών κυττάρων. Αυτό 
το μέταλλο, που υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες 
στο σπανάκι, είναι ζωτικό για τον μεταβολισμό 
των λιπών, της πρωτεΐνης και των σακχάρων, 
τη μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων και την 
ανοργανοποίηση των οστών. Άλλες χρήσεις του 
είναι η σωστή αξιοποίηση της σεροτονίνης, της 
ορμόνης της καλής διάθεσης και της ευεξίας.

Για καλύτερη απορρόφηση 
φωσφόρου:
Συνδύασε φώσφορο και βιταμίνη D.
Πηγές φωσφόρου: Ψάρια, πίτουρο, φύτρο σιτα-
ριού, γάλα, τυρί, αποξηραμένα φρούτα, όσπρια.
Πηγές βιταμίνης D: Βούτυρο, αβγό, ιχθυέλαιο, 
γάλα, μούσλι, συκώτι, κρέας, μανιτάρια. 
Το βούτυρο, όπως και το αβγό, είναι πλούσιο σε 
βιταμίνη D, η οποία, εκτός από το ότι είναι απα-
ραίτητη για την αξιοποίηση του ασβεστίου, παίζει 
και ένα ρόλο πρώτης γραμμής για την αξιοποίηση 
του φωσφόρου, στον οποίο είναι πλούσια τα ψά-
ρια. Μαζί με την καλσιτονίνη και τη θυρεοειδική 
ορμόνη εξισορροπούν και την απορρόφηση αυ-
τού του μετάλλου στο έντερο, που συμβάλλει στην 
εξισορρόπηση των οξέων στον οργανισμό και 
αποθηκεύεται στα οστά.
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