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Οικονομία με δύο όψεις
Το 70% του εισοδήματος 
στα βασικά λόγω 
ακρίβειας αλλά και 
γεμάτα ξενοδοχεία  
τα Χριστούγεννα 

σελ. 18, 19, 22 

Δυτικά Βαλκάνια 
Όλοι οι Ευρωπαίοι 
θέλουν διεύρυνση 
αλλά κανείς δεν 
βιάζεται 

Κλ. Κυριακίδης 
Γιατί το Κατάρ 
δεν βελτίωσε 
την εικόνα του 
με το Μουντιάλ

σελ. 20-21 σελ. 16-17

σελ. 17-30

σελ. 34-35

 ΡΟΥΜΠΊΝΗ 
ΜΟΣΧΟΧΩΡΊΤΗ

«H εγχώρια 
θεατρική 

παραγωγή 
είναι 

εσωστρεφής»
σελ. 36-37

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ  

ΜΊΑ  
ΚΑΡΊΕΡΑ 

l   ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΨΑΡΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ, 
ΑΝΈΛΥΣΑΝ Ο ΚΏΣΤΑΣ ΛΑΛΙΏΤΗΣ, Ο ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ  
ΚΑΙ Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

l  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΏΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΈΠΙΛΟΓΈΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗ 
ΣΗΜΈΡΙΝΗ ΚΡΙΣΗ

l  ΠΏΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΈ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΤΟΥ ΈΠΙΔΙΏΞΈΙΣ

l  ΟΙ ΈΚΔΟΣΈΙΣ ΝΗΣΟΣ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΑΛΛΑ ΤΑ ΙΣΧΥΡΟΤΈΡΑ 
ΜΜΈ «ΈΞΑΦΑΝΙΣΑΝ» ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
σελ. 4-8, 10-11

ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΜΠΊΛΑΛΗ 

«Για να 
αναπτύξεις 
αντίσταση,  
δεν φτάνει 
μόνο το 
ένστικτο» 
σελ. 30-31

ΥΓΕΊΑ 

Η σημασία του προληπτικού 
ελέγχου για την αντιμετώπιση 

του καρκίνου σελ. 25
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

4-8 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η 
πολιτική ακτινογραφία του Κυριά-
κου Μητσοτάκη
10-11 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ο δημοσιο-
γράφος και συγγραφέας Δημήτρης 
Ψαρράς γράφει για την «καριέρα» 
του Μητσοτάκη
12-13 // ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ 
Ρομά εν Ελλάδι 
14 // ΑΠΟΨΗ ΑΝΔ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ Η εγκληματικότητα των Ρομά, 
οι πολιτικοί και τα ΜΜΕ...
16-17 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΛ. ΚΥ-
ΡΙΑΚΙΔΗΣ «Η συνολική εικόνα 
του Κατάρ μάλλον επλήγη στο 
Μουντιάλ»
18 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σε ενοίκια, 
λογαριασμούς και φόρους το 70% 
του εισοδήματος
19 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ακόμα δύο 
«καλάθια» για να κρυφτεί η ακρί-
βεια
20-21 // ΚΟΣΜΟΣ Ευρωπαϊκή 
καχυποψία και αμφιθυμία για τα 
Δυτικά Βαλκάνια
22 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι top προορι-
σμοί για τις γιορτές

*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.

25 // ΥΓΕΙΑ Η σημασία του προλη-
πτικού ελέγχου για την αντιμετώπι-
ση του καρκίνου

FREE TIME 
29 // ATZENTA Τα πολιτιστικά 
δρώμενα της εβδομάδας
30-31 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κατερίνα 
Μπιλάλη «Για να αναπτύξεις αντί-
σταση, δεν φτάνει μόνο το ένστικτο» 
32 // ΣΙΝΕΜΑ Τι θα δούμε στις κι-
νηματογραφικές αίθουσες
33 // ΠΟΛΗ «Μυστήριο_29 Ελευσί-
να - Ωμό Μουσείο»
34 // ΘΕΑΤΡΟ Είδαμε την παράστα-
ση «Ζορμπάς» στο «Θέατρον» του
35 // ΕΚΘΕΣΗ Ομαδική έκθεση 
«CINEFIL» στην Gallery Art Prisma
36-37 // ΤΕΧΝΗ Ρουμπίνη Μο-
σχοχωρίτη: «H εγχώρια θεατρική 
παραγωγή είναι εσωστρεφής»
39 // ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γυάρος: Μια 
δεκαετής «περιπέτεια» περιβαλλο-
ντικής προστασίας, γεμάτη προκλή-
σεις και μαθήματα για το μέλλον

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





Τ
ην Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου πα-
ρουσιάστηκε στην Ένωση Συ-
ντακτών Ημερήσιων Εφημε-
ρίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) το ε-
ξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο 
του Δημήτρη Ψαρρά «Μια Κα-
ριέρα», το οποίο εξετάζει την 

προετοιμασία και την πορεία του Κυριάκου Μητσο-
τάκη προς την κορυφή της ΝΔ και της εξουσίας. 
Παρουσίασα μαζί με τον Νίκο Βούτση του ΣΥΡΙΖΑ 
και τον Κώστα Λαλιώτη, ιστορικό στέλεχος του 
ΠΑΣΟΚ, το βιβλίο το οποίο κατά την άποψή μου α-
ποτελεί ένα επιτυχημένο μίγμα ερευνητικής δημο-
σιογραφίας και πολιτικής ανάλυσης. 
Μέσα από τις σελίδες του αναδεικνύεται η προσω-
πικότητα του Μητσοτάκη και παρουσιάζονται σημα-
ντικές επιλογές του που προσδιόρισαν την πορεία 
του.
 
Ροπή προς την άκρα Δεξιά
Μελετώντας την πορεία του Κωνσταντίνου αλλά 
και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Δ. Ψαρράς 
υποστηρίζει ότι είχαν πάντα μία τάση ε-
ξυπηρέτησης της άκρας Δεξιάς. 
Ο συγγραφέας αναφέρεται στις 
καλές σχέσεις του πατέρα Μη-
τσοτάκη με το Παλάτι και την 
καλή του συνεννόηση, για 
θέματα ηγεσίας και γενικό-
τερα, με τον Ευάγγελο Α-
βέρωφ που εξέφραζε τη 
δεξιά πτέρυγα της ΝΔ. 
Αναφέρεται και σε δη-
λώσεις του Κωνσταντί-
νου Μητσοτάκη με τις 
οποίες υπογράμμιζε 
ότι παρά το κεντρώο 
προφίλ του μπορούσε 
πάντα να κερδίζει την 
εμπιστοσύνη ψηφοφό-
ρων της σκληρής και της 
άκρας Δεξιάς. 
Σε ό,τι αφορά τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη, ο Δημήτρης 
Ψαρράς θεωρεί ότι ακολού-
θησε με συνέπεια την πολι-
τική συνταγή του πατέρα του, ε-
πιρροή στο χώρο του Κέντρου και 
σταθερά ανοίγματα προς την άκρα 
Δεξιά. Βρίσκει αρκετά «αβερωφική» 
την προσέγγισή του στην πολιτική, με 
την έννοια ότι συνδυάζει τον οικονομικό φι-
λελευθερισμό ή νεοφιλελευθερισμό με διαβε-
βαιώσεις περί κοινωνικής ευαισθησίας και «εθνο-
λαϊκή» αντιμετώπιση εθνικών θεμάτων, όπως η συμ-
φωνία των Πρεσπών. 
Το τελικό αποτέλεσμα της στρατηγικής του Κυριά-
κου Μητσοτάκη είναι, σύμφωνα με την ανάλυση του 
συγγραφέα, η σκληρή νεοφιλελεύθερη οικονομική 
πολιτική και ο κλιμακούμενος αυταρχισμός. 
Οι κινήσεις τακτικής του Μητσοτάκη σε σχέση με 
τον Σαμαρά, ο οποίος εκφράζει τη Δεξιά, «αβερω-
φική» πτέρυγα της ΝΔ, η καλλιέργεια των σχέσεών 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ  
ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

   ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ  
 ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

«Μια Καριέρα»: Το 
εξαιρετικά ενδιαφέρον 
βιβλίο του Δημήτρη 
Ψαρρά

Σταθερή η επένδυση 
Μητσοτάκη προς τη σκληρή  
και την άκρα Δεξιά
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www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos

του με τα στελέχη του ΛΑΟΣ που ενσωματώθηκαν 
στη ΝΔ και η επιλογή θεμάτων που ικανοποιούν 
στο σκληρό δεξιό, ακροδεξιό ακροατήριο τεκμηρι-
ώνονται συστηματικά από τον συγγραφέα του βι-
βλίου. 
Η ανάλυση του Δημήτρη Ψαρρά φαίνεται να επιβε-
βαιώνεται από τις εξελίξεις γιατί κανείς πλέον δεν 
αμφιβάλλει για τη δεξιά στροφή και τη σκλήρυνση 
της κοινωνικής πολιτικής του Μητσοτάκη και τις 
αυταρχικές μεθοδεύσεις της εξουσίας. 
Στη σωστή, όπως αποδείχθηκε από τις εξελίξεις, α-
νάλυση του Δημήτρη Ψαρρά θέλω να προσθέσω 
δύο επισημάνσεις. 
Σε ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής 
ο Μητσοτάκης κάνει σε πολλές περιπτώσεις νεοφι-
λελεύθερες επιλογές, φροντίζει όμως παράλληλα να 
καλύπτεται πολιτικά με εντυπωσιακές οικονομικές 
ενισχύσεις και παροχές. Δεν είναι τυχαίο ότι δαπα-
νήθηκαν με κατά κανόνα οριζόντιο τρόπο 40 δισ. 
για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων την 

περίοδο της πανδημίας, ούτε ότι η Ελλάδα έχει 
τις δεύτερες υψηλότερες δημόσιες δαπάνες 

στην Ε.Ε., σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ. 
Επομένως, η οικονομική πολιτική 

του μπορεί να χαρακτηριστεί νεο-
φιλελεύθερη σε ό,τι αφορά τον 

πυρήνα της που είναι οι βασι-
κές επιλογές και η εξυπηρέ-

τηση συμφερόντων. Συνδυ-
άζεται όμως με έναν πα-
ραδοσιακό οικονομικό 
λαϊκισμό που οδηγεί σε 
αύξηση δημοσίων δαπα-
νών και δημόσιου χρέ-
ους και σε υπονόμευση 
της διεθνούς ανταγωνι-
στικότητας και της προ-
οπτικής της ελληνικής 
οικονομίας. 
Η δεύτερη επισήμανση 
έχει να κάνει με το ευ-
ρωπαϊκό περιβάλλον 

που κάνει πιο τολμηρό 
τον Μητσοτάκη στη δεξιά 

στροφή του. Το Ευρωπα-
ϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), που 

είναι ο βασικός εκφραστής της 
ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς, έχει α-

φήσει πίσω του τη στρατηγική της 
Μέρκελ που απέκλειε οποιαδήποτε 

πολιτική συνεργασία με τις δυνάμεις της 
άκρας Δεξιάς. Στην Ιταλία, το κόμμα του 

Μπερλουσκόνι, το οποίο συμμετέχει στο ΕΛΚ, 
μετατράπηκε σε κυβερνητικό συμπλήρωμα της 
σκληρής και της άκρας Δεξιάς που εκφράζει η πρω-
θυπουργός Μελόνι με το κόμμα της «Αδέλφια της Ι-
ταλίας». Επίσης, στη Σουηδία οι Μετριοπαθείς –βα-
σική δύναμη της κεντροδεξιάς– σχημάτισαν κυβέρ-
νηση με άλλες κεντροδεξιές και κεντρώες δυνάμεις 
που όμως βασίζεται στην κοινοβουλευτική στή-
ριξη του ακροδεξιού κόμματος των Σουηδών Δημο-
κρατών. Στις προηγούμενες εκλογές η κεντροδεξιά 
προτίμησε να μείνει στην αντιπολίτευση και να ε-
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πιτρέψει στους Σοσιαλδημοκράτες να ηγηθούν κε-
ντροαριστερού κυβερνητικού συνασπισμού, παρά 
να προχωρήσει σε προγραμματική κυβερνητική 
συμφωνία με την άκρα Δεξιά. 
Όπως πολύ σωστά παρατηρεί ο Δημήτρης Ψαρράς, 
ο πατέρας Μητσοτάκης χρησιμοποιούσε τους σκλη-
ρούς δεξιούς και τους ακροδεξιούς σαν στήριγμα 
της πολιτικής του, ενώ ο υιός Μητσοτάκης φαίνεται 
να τους ακολουθεί σε ιδεολογικό και πολιτικό επί-
πεδο εφόσον πλέον οι πιο δυνατές πολιτικές φωνές 
στη ΝΔ είναι ο Α. Γεωργιάδης και ο Βορίδης.
 
Γεννημένος ηγέτης
Ο Δημήτρης Ψαρράς παρουσιάζει εξαιρετικά ενδια-
φέροντα στοιχεία για το πώς αντιλαμβανόταν ο Μη-
τσοτάκης τον εαυτό του από τα πρώτα χρόνια της ε-
νασχόλησής του με τον δημόσιο βίο. 
Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο Μητσοτάκης θε-
ωρούσε πάντα πως ήταν γεννημένος για να ηγηθεί 
και δεν είχε πρόβλημα να προσαρμόζει την αυτοβι-
ογραφία του στις ανάγκες του σεναρίου. Όπως είναι 
ο χαρακτηριστικός τίτλος του σχετικού κεφαλαίου 
του βιβλίου «Πρωθυπουργός από κούνια». Σε συ-
νεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής (21/7/2016) 
ο Μητσοτάκης παρουσίασε την αυτοβιογραφία του 
με τον ακόλουθο τρόπο: «Σέβομαι και τιμώ τους α-
γώνες της Αριστεράς κόντρα στον φασισμό και τη 
δικτατορία. Δεν ήσαστε οι μόνοι που πολεμήσατε. 
Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος έξι μηνών από 
τη Χούντα και έζησα τα πρώτα… (γέλωτες από την 
πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ). Γιατί γελάτε, κύριοι; Γιατί 
γελάτε, κύριοι; Γιατί γελάτε; Και πέρασα τα έξι 
πρώτα χρόνια της ζωής μου στην εξορία (θόρυβος 
από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)».
Από τα πρακτικά της Βουλής προκύπτει ότι το γεγο-
νός ότι η οικογένεια Μητσοτάκη είχε περιοριστεί για 
λίγους μήνες στη βίλα της Γλυφάδας, προτού της επι-
τρέψει η χούντα να μεταβεί στο Παρίσι όπου είχε ήδη 
καταφύγει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θεώρησε ότι 
του έδωσε το δικαίωμα να εμφανίζεται σαν ο… μικρό-
τερος πολιτικός κρατούμενος στον κόσμο. 
Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης έζησε τα πρώτα έξι χρό-
νια της ζωής του σε μεσοαστικό περιβάλλον μιλώ-
ντας κυρίως γερμανικά και γαλλικά και πολύ λιγό-
τερο ελληνικά με αποτέλεσμα να έχει πρόβλημα 
προσαρμογής στο σχολείο όταν γύρισαν οικογενει-
ακώς στην Ελλάδα. 
Σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από φυλακί-
σεις και βασανισμούς αγωνιστών της Δημοκρατίας 
πρέπει να έχεις έλλειψη μέτρου και κοινωνικής και 
πολιτικής αντίληψης για να αυτοπαρουσιάζεσαι στη 
Βουλή, ως αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, σαν αντιστασιακός από κούνια και 
εξόριστος Παρισιού σε παιδική ηλικία. 
Άλλωστε, σε συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος ο κ. Μη-
τσοτάκης και σημεία της περιλαμβάνονται στο βι-
βλίο του Δημήτρη Ψαρρά, δήλωσε ότι τα παιδικά 
του χρόνια στο Παρίσι ήταν ευτυχισμένα στα πλαί-
σια ενός καλού οικογενειακού περιβάλλοντος.
 
Περίεργη «αριστεία»
Τα περί αριστείας τα οποία προβάλλει ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης χρωματίζονται, σε ό,τι αφορά το βι-

βλίο, από τη συνεχή διευκόλυνσή του από ισχυρά 
κυκλώματα και παράγοντες.
Όπως αναγνωρίζει ο ίδιος, τα ελληνικά του δεν ήταν 
ιδιαίτερα καλά όταν επέστρεψε οικογενειακώς στην 
Ελλάδα και γι’ αυτό χρειάστηκε η παρέμβαση του 
Μποδοσάκη-Αθανασιάδη προκειμένου να γίνει δε-
κτός στο Κολλέγιο Αθηνών. 
Το 1986, οπότε αποφοίτησε, ήταν ένας από τους 
τρεις που βραβεύτηκαν στην τελετή αποφοίτησης. 
Ο άλλος ήταν γιος εξαιρετικά ισχυρού επιχειρημα-
τία με τεράστια επιρροή και μόνο ο τρίτος δεν ήταν 
από τις γνωστές οικογένειες της χώρας. 
Ο κ. Μητσοτάκης υπερηφανεύεται δημόσια ότι το 
1990 πήρε στο Harvard το έπαθλο Hoopes για την 
καλύτερη πτυχιακή εργασία. Αυτό που δεν λέει 
είναι ότι η βράβευσή του συνέπεσε με την επίσκεψη 
του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη 
στον Λευκό Οίκο μετά υπουργών και οικογένειας. 
Ο πρόεδρος Μπους τους καλωσόρισε δίνοντας συγ-
χαρητήρια στην οικογένεια για την αποφοίτηση του 

Κυριάκου Μητσοτάκη από το Harvard και εκφρά-
ζοντας τη λύπη του για την απουσία του τελευταίου 
από τον Λευκό Οίκο.
Στη συνέχεια, η οικογένεια και οι κυβερνητικοί πα-
ράγοντες πήγαν στη Βοστώνη για να παρακολουθή-
σουν την τελετή αποφοίτησης του γιου του Έλληνα 
πρωθυπουργού. 
Άλλη διάκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που δεν 
είχε τόσο σχέση με τις επιδόσεις του όσο με τη δια-
σύνδεσή του, ήταν η συμπερίληψή του το 2003 στην 
ομάδα των Global Leaders for Tomorrow (Μελλο-
ντικοί Ηγέτες του Κόσμου) του World Economic 
Forum. Ήταν ένας κατάλογος 1.400 ανερχόμενων 
στελεχών από 120 κράτη. 
Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει ο Δημήτρης 
Ψαρράς στο βιβλίο «Μία Καριέρα - Η Πολιτική Δι-
αδρομή του Κυριάκου Μητσοτάκη», οι διακρίσεις 
του ήταν αποτέλεσμα παρεμβάσεων και υποστήρι-
ξης από παράγοντες και κυκλώματα, γεγονός που 
έδινε πάντα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην «αρι-
στεία».

Η βραβευμένη πτυχιακή 
εργασία μετατράπηκε σε 
προβληματικό βιβλίο

Νοθευμένη η έννοια της 
μητσοτακικής αριστείας



 
Ένα βιβλίο που εκθέτει
Το 2006, όταν είχε ήδη εκλεγεί βουλευτής, ο Μη-
τσοτάκης αποφάσισε να εκδώσει την πτυχιακή του 
εργασία σε βιβλίο. 
Υποτίθεται ότι η βραβευμένη εργασία εξέταζε την 
επιρροή του λαϊκισμού και των εσωτερικών πολιτι-
κών υπολογισμών στη διαμόρφωση της εξωτερικής 
πολιτικής. 
Ο Δημήτρης Ψαρράς αναλύει το περιεχόμενο της 
πτυχιακής εργασίας και τις αλλαγές που έκανε ο 
Μητσοτάκης στο βιβλίο που εξέδωσε. Το αποτέλε-
σμα είναι εντυπωσιακό, με την έννοια ότι η επιχει-
ρηματολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύ-
εται ιδιαίτερα προβληματική. Ταυτόχρονα, επιδίδε-
ται σε επιστημονικές και αναλυτικές ακροβασίες 
γιατί το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε περιλάμβανε 

τις αποφάσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή για α-
ποχώρηση της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος 
του ΝΑΤΟ, μετά την εισβολή της Τουρκίας στην 
Κύπρο. 
Για να ενισχύσει την επιχειρηματολογία του στην 
κατεύθυνση που θα ικανοποιούσε τους Αμερικα-
νούς, ο Μητσοτάκης άλλαξε μέχρι και την ιδρυτική 
διακήρυξη της ΝΔ, η οποία έδινε ιδιαίτερη σημασία 
στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Η λέξη Ευ-
ρώπη δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του Μη-
τσοτάκη, αλλοιώνοντας έτσι τη στρατηγική που χά-
ραξε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκείνη την περί-
οδο. 
Η πτυχιακή εργασία δεν ήταν για βράβευση –με 
βάση την ανάλυση του Δημήτρη Ψαρρά– και το βι-
βλίο που εκδόθηκε το 2006 είχε σημαντικά στοι-
χεία αποπληροφόρησης. 
Το μοναδικό συγγραφικό έργο του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη ήταν ένα άθροισμα πολιτικών σκοπιμοτή-
των και αρκετά πρόχειρων επιχειρημάτων.
 
«Εποποιία» στον ιδιωτικό τομέα
Μέρος του «μύθου» του Μητσοτάκη είναι ότι υ-
πήρξε αυτοδημιούργητος που αναδείχθηκε μέσα 
από τον ιδιωτικό τομέα. 
Ο Δημήτρης Ψαρράς παραθέτει όλα τα στοιχεία 
της επαγγελματικής δραστηριότητας του κ. Μη-
τσοτάκη. Ασχολήθηκε με τον ιδιωτικό τομέα πολύ 

λίγα χρόνια, σε ολοένα πιο προστατευμένες συνθή-
κες και με τελικό αποτέλεσμα την χρεοκοπία και το 
κλείσιμο της εταιρείας που διαχειριζόταν. 
Απασχολήθηκε για έναν χρόνο (1990-1991) στην 
Chase Investment Bank. Μετά πήγε στον στρατό 
και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές. Επανήλθε στον 
ιδιωτικό τομέα το 1995-1997 στην McKinsey & 
Company. Στη συνέχεια απασχολήθηκε στην Alpha 
Bank –ιδιωτική τράπεζα με αρκετά μεγάλη δυνα-
τότητα πολιτικής επιρροής– στη διαχείριση κεφα-
λαίων επιχειρηματικών συμμετοχών.
Την περίοδο 2000-2003 πέρασε στην ασφάλεια της 
κρατικής Εθνικής Τράπεζας, όπου διορίστηκε διευ-
θύνων σύμβουλος εταιρείας Επιχειρηματικών Συμ-
μετοχών που ιδρύθηκε εκείνη την περίοδο. Με τον 
τρόπο αυτό απέφυγε τις δυσκολίες άλλων στελεχών 
του χρηματοπιστωτικού τομέα εξαιτίας της επιδεί-
νωσης των συνθηκών της αγοράς μετά το 1999. 
Η συνέχεια ήταν απογοητευτική εφόσον δεν τή-
ρησε του κανόνες του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης σε ό,τι αφορά την επιδότηση, χρηματοδό-
τηση των επιχειρήσεων start-ups. Η θυγατρική της 
Εθνικής υποχρεώθηκε, ύστερα από έλεγχο, να επι-
στρέψει τα χρήματα στην Ε.Ε. με αποτέλεσμα να ο-
δηγηθεί σε αδιέξοδο και να κλείσει. 
Επομένως, ο Μητσοτάκης είχε περιορισμένη ε-
παγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα. 
Όταν τα πράγματα έγιναν δύσκολα κατέφυγε στην 
επαγγελματική ασφάλεια της κρατικής Εθνικής 
Τράπεζας και η διαχείριση που έκανε οδήγησε σε… 
λουκέτο. 
Το εκπληκτικό είναι ότι ένας πολιτικός με σύντομο 
και αρνητικό αποτέλεσμα από τον ιδιωτικό τομέα 
συνεχίζει να επιδεικνύει ανύπαρκτες, όπως αποδει-
κνύει ο Δημήτρης Ψαρράς, περγαμηνές ενός «αυτο-
δημιούργητου».
 
Στη Βουλή
Στο βιβλίο «Μια Καριέρα» αναλύεται και η παρου-
σία του κ. Μητσοτάκη στη Βουλή από τον Μάρτιο 
του 2004, οπότε εκλέχθηκε πρώτος σε σταυρούς 
βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Αθηνών, μέχρι την υπουρ-
γοποίησή του τον Ιούνιο του 2013.
Η παρουσία του στη Βουλή δεν εντυπωσίασε, ιδιαί-
τερα τα πρώτα χρόνια. Βασικό χαρακτηριστικό ήταν 
το ρεκόρ «ολιγοήμερων αδειών στο εξωτερικό». 
Πολύ συχνά ζητούσε την άδεια να λείψει, γεγονός 
που περιόριζε τη συμμετοχή του στο κοινοβουλευ-
τικό έργο. 
Η παρουσία του όμως στο εξωτερικό αποδείχθηκε 

Σταθερά άστοχος στις βασικές 
εκτιμήσεις του για την πορεία 
της οικονομίας
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Περιορισμένο και 
αμφιλεγόμενο το πέρασμα 
Μητσοτάκη από τον ιδιωτικό 
τομέα



ιδιαίτερα πολύτιμη. Τον βοήθησε να δημιουργήσει 
τα κατάλληλα κυκλώματα πολιτικής και οικονομι-
κής υποστήριξης που θα τον προωθούσαν στην κο-
ρυφή. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η γερμανική Χριστιανο-
δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) 
που ήλεγχε επί ηγεσίας Μέρκελ, στήριξαν αργό-
τερα την προσπάθειά του να αναδειχθεί στην ηγε-
σία της ΝΔ. 
Η ισχυρή διεθνής υποστήριξη είναι –κατά την 
άποψή μου– ένας από τους λόγους για τους οποίους 
ο Μεϊμαράκης έδειχνε ολοένα μικρότερο ζήλο στη 
διεκδίκηση της ηγεσίας. Διαπίστωσε ότι τα εμπόδια 
που θα έπρεπε να υπερβεί ήταν πολλά και σε αρκε-
τές περιπτώσεις εκτός Ελλάδας.
 
Λαθεμένες εκτιμήσεις
Το βιβλίο του Δημήτρη Ψαρρά αποδομεί και την ει-
κόνα του «ικανού διαχειριστή» Μητσοτάκη. Οι σε-
λίδες του είναι γεμάτες λαθεμένες εκτιμήσεις του 
Κυριάκου Μητσοτάκη για την πορεία της οικονο-
μίας. Ανάλογης ποιότητας είναι και οι αναλύσεις 
που κάνει σήμερα. Είναι βέβαιο ότι σε λίγα χρόνια 
θα έχουν αποδειχθεί τόσο άστοχες όσο αυτές που α-

ναφέρονται στο «Μια Καριέρα».
Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:
Στη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό 
του 2008, λίγο πριν τη δημοσιονομική κατάρρευση 
της χώρας, ο Μητσοτάκης εκτιμούσε ότι η Ελλάδα 
«ξέφυγε από τον αδιέξοδο δρόμο των ελλειμμάτων» 
και πως «η έξοδος της χώρας μας από τη διαδικα-
σία της δημοσιονομικής επιτήρησης αποτελεί έ-
μπρακτη δικαίωση της κεντρικής πολιτικής μας ε-
πιλογής».
Στα τέλη του 2008, ενώ ήταν ήδη σε εξέλιξη η δι-
εθνής χρηματοπιστωτική κρίση, παρενέβη στη 

Βουλή για να υποστηρίξει ότι: «Ευτυχώς κυρίες 
και κύριοι συνάδελφοι, το ελληνικό τραπεζικό σύ-
στημα ήταν στην πράξη πιο θωρακισμένο από τρα-
πεζικά συστήματα άλλων χωρών και απεδείχθη ότι 
τελικά ήταν λιγότερο εκτεθειμένο στις θύελλες των 
διεθνών κεφαλαιαγορών». 
Μεταξύ των άλλων προέβλεπε, σε ομιλία του το 
2005, αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
που θα έφερναν… μείωση του κόστους για τους κα-
ταναλωτές. Είπε σχετικά: «Ο δεύτερος σημαντικός 
στόχος είναι να δίνουμε τη δυνατότητα επιλογής 
προμηθευτή ρεύματος σε όλους τους καταναλωτές 
απ’ τα μέσα του 2007, ώστε τελικά ο ανταγωνισμός 
ο οποίος θα δημιουργηθεί να οδηγήσει στην πα-
ροχή καλύτερων υπηρεσιών αλλά και φθηνότερων 
τιμών».
 
Κατά των μέτρων
Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει η παρουσίαση της τα-
κτικής Μητσοτάκη όταν άρχισαν να εφαρμόζονται 
τα πρώτα μέτρα «σταθεροποίησης» της ελληνικής 
οικονομίας. Στις 5 Μαΐου 2010, η Ντόρα Μπακο-
γιάννη υπερψήφισε τα μέτρα που προωθούσε η κυ-
βέρνηση Παπανδρέου βάσει υποδείξεων του ΔΝΤ. 

Πώς παρουσίασε τον 
εαυτό του σαν… πολιτικό 
κρατούμενο έξι μηνών
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Ο Αντώνης Σαμαράς προχώρησε στη διαγραφή της 
από τη ΝΔ και έξι μήνες αργότερα η κ. Μπακο-
γιάννη απάντησε με την ίδρυση της Δημοκρατικής 
Συμμαχίας διασπώντας τον χώρο της ΝΔ. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ακολούθησε τη 
γραμμή Μπακογιάννη, που υποστηριζόταν από τον 
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αλλά αξιοποίησε τη ρήξη 
για να πλησιάσει πολιτικά τον Αντώνη Σαμαρά. 
Η παρουσίαση των ελιγμών Μητσοτάκη, στο βιβλίο 
του Δημήτρη Ψαρρά, αναδεικνύει και τις αντιθέσεις 
στο εσωτερικό της «οικογένειας».
Από την πλευρά μου πάντως θέλω να τονίσω ότι 
οι διαφοροποιήσεις, ακόμα και οι ενδοοικογε-
νειακές συγκρούσεις, είναι πάντα σε πλαίσια 
και δεν στέκονται εμπόδιο στη λειτουργία της 
«οικογένειας» σαν «εταιρεία» άσκησης επιρ-

ροής και νομής της εξουσίας.
 
Ο Κυριάκος υπουργός
Ύστερα από εννέα χρόνια μη εντυπωσιακής κοινο-
βουλευτικής δραστηριότητας, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης προωθήθηκε, τον Ιούνιο του 2013, στη θέση 
του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
Όπως περιγράφει ο Δημήτρης Ψαρράς στο βιβλίο 
του, ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε την αναβάθ-
μισή του για να προβάλει, ιδιαίτερα στους ευρωπα-
ϊκούς κύκλους, την εικόνα ενός μεταρρυθμιστή που 
δεν υπολόγιζε το πολιτικό κόστος και ήταν αποφα-
σισμένος να επιβάλει τη δημοσιονομική εξυγίανση 
ανεξάρτητα από τις κοινωνικές επιπτώσεις. 
Ο συγγραφέας θεωρεί ότι η υπουργική δραστηρι-
ότητα του Μητσοτάκη μάς προειδοποίησε γι’ αυτά 
που θα ακολουθούσαν, μετά την άνοδό του στην ε-
ξουσία. 
Όπως αναφέρεται πάντως στο βιβλίο, το 2013-2014 
είχαν ήδη παρθεί οι πιο δύσκολες αποφάσεις. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το μισθολόγιο του Δημοσίου 
είχε μειωθεί από 24 δισ. το 2009 σε 15,7 δισ. το 
2013. Αυτό εξηγεί –κατά την άποψή μου– και την 
εκλογική κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ εφόσον τα πιο 
σκληρά μέτρα, όπως η σταδιακή μείωση των αμει-
βόμενων από το Δημόσιο κατά 300.000 προωθή-
θηκε από την κυβέρνησή του. 

Αφού κατάφερε να πλησιάσει πολιτικά τον Αντώνη 
Σαμαρά και να φτιάξει μεταρρυθμιστικό υπουργικό 
προφίλ ευρύτερα αποδεκτό από τους Ευρωπαίους 
εταίρους και πιστωτές, ο κ. Μητσοτάκης ήταν πλέον 
σε θέση να διεκδικήσει την ανάδειξή του στην η-
γεσία. 
Στο κεφάλαιο με τίτλο «Η άλωση του κόμματος» 
ο Δημήτρης Ψαρράς παρουσιάζει τις εξελίξεις του 
2015, εκλογική ήττα της ΝΔ τον Ιανουάριο του 2015 
και θρίαμβος του «όχι» στο δημοψήφισμα του Ιου-
λίου 2015, οι οποίες άλλαξαν τον συσχετισμό δυνά-
μεων στο εσωτερικό της ΝΔ. 
Τον Νοέμβριο του 2015 ο προγραμματισμένος πρώ-
τος γύρος των εκλογών για την ηγεσία δεν πραγμα-
τοποιήθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων. Μέσα 
από μια σύνθετη πολιτική διαδικασία, με βασικό 
χαρακτηριστικό την υποστήριξή του από τη δεξιά 
ως ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης έφτασε στην επικράτηση επί του Βαγ-
γέλη Μεϊμαράκη, στον δεύτερο γύρο των εσωκομ-
ματικών εκλογών του Ιανουαρίου 2016, με ποσοστό 
52,4% έναντι 47,6%.
 
Ο δρόμος για το Μαξίμου
Στο κεφάλαιο με τίτλο «Από πού πάνε για το Μαξί-
μου», ο Δημήτρης Ψαρράς παρουσιάζει τη μάχη του 
Μητσοτάκη κατά των «λαϊκιστών» αγκαλιά με δυνα-
μικούς εκπροσώπους του δεξιόστροφου λαϊκισμού, 
όπως ο Α. Γεωργιάδης και ο Βορίδης. 
Αναλύει και την επένδυση του Μητσοτάκη στον ε-
θνολαϊκισμό μέσα από τη διαχείριση του θέματος 
των Πρεσπών. Ο συγγραφέας δίνει ξεχωριστή ση-
μασία στη διπλή γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Μη-
τσοτάκης στο θέμα των Πρεσπών, ανοιχτός στις ε-
ξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πολύ κοντά στις 
θέσεις των «σκληρών» της ΝΔ σε εθνικό επίπεδο. 
Ασχολείται επίσης με την προσπάθεια Μητσοτάκη 
να αξιοποιήσει άτομα με ακροδεξιά πολιτικά χαρα-
κτηριστικά και τον αποκλεισμό της Ντόρας Μπακο-
γιάννη από την ηγεσία με το σκεπτικό ότι «κανένας 
συγγενής» δεν έπρεπε να είναι στην κυβέρνηση. 
Προφανώς ο κανόνας δεν ίσχυσε για τον ανιψιό του 
Μητσοτάκη, Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος ανα-
δείχθηκε σε Νο. 2 τού υπό δημιουργία καθεστώτος 
με τα γνωστά αποτελέσματα.
Στο τέλος του βιβλίου, ο συγγραφέας έχοντας ανα-
λύσει με μοναδικό τρόπο την προσωπικότητα, την 
πορεία και τις βασικές επιλογές του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, καταλήγει σε συμπεράσματα που πρέπει 
να μας προβληματίσουν και να μας κινητοποιήσουν: 
«Αυτό που ονομάστηκε με τον ευφημιστικό όρο “ε-
πιτελικό κράτος” ήταν στην πραγματικότητα η συ-
γκέντρωση της πολιτικής εξουσίας σε μια ομάδα 
στελεχών γύρω από τον πρωθυπουργό, άμεσα εξαρ-
τώμενων από αυτόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυ-
βερνά με αυτή την ομάδα που έχει επιλεγεί από 
τον ίδιο, περιορίζοντας ασφυκτικά τόσο την εκτε-
λεστική όσο και τη νομοθετική εξουσία, αφού έχει 
πρώτα εξασφαλίσει τον έλεγχο των μέσων ενημέ-
ρωσης με πρωτοφανείς μεθοδεύσεις. Όσο για το 
κόμμα, αυτό έχει προ καιρού απωλέσει κάθε αυτό-
νομη δυναμική και η ηγεσία του έχει καθαρά δια-
κοσμητικό ρόλο». 

Καταγγέλλει τον «λαϊκισμό» 
αγκαλιά με δεξιόστροφους 
λαϊκιστές
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Ο ΟΠΑΠ, πιστός στη δέ-
σμευσή του να δημιουργεί 
αξία για την ελληνική οικο-
νομία και κοινωνία, συνεχίζει 

για έβδομη χρονιά το πρόγραμμα ΟΠΑΠ 
Forward, το οποίο ενισχύει την επιχειρη-
ματικότητα και την απασχόληση. Εφέτος, 
το πρόγραμμα υποδέχεται δέκα ακόμα α-
ναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις από παραγωγικούς και εξωστρεφείς 
κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Πρό-
κειται για τις εταιρείες Dirty Laundry, 
Mailo’s: The Pasta Project, Βιολογικό 
Χωριό, Provil, Fitness Meals, Vezyroglou 
Farm, Pharm24, Mastiha Shop, Simply 
Burgers και ARI Foods.
Οι νέες εταιρείες του προγράμματος 
ΟΠΑΠ Forward, που υλοποιείται σε συ-
νεργασία με τον διεθνή μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό στήριξης της επιχειρηματικό-
τητας Endeavor Greece, ανακοινώθηκαν 
σε ειδική εκδήλωση πριν από λίγες ημέ-
ρες. Επίσης, βραβεύθηκαν οι εταιρείες του 

Δέκα νέες εταιρείες και βράβευση των επιχειρήσεων που έχουν ξεχωρίσει

προγράμματος που έχουν ξεχωρίσει για 
τις επιδόσεις τους, σε τομείς όπως η δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας και η αύ-
ξηση του κύκλου εργασιών τους. Στην εκ-
δήλωση για τον νέο κύκλο του προγράμ-
ματος ΟΠΑΠ Forward, δυναμικό παρών 
έδωσαν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού 
κόσμου, διοικητικών αρχών και φορέων 
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, 
Γιαν Κάρας, δήλωσε: «Απόψε ξεκινά ο πέ-
μπτος κύκλος του κορυφαίου προγράμ-
ματος επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, 
καθώς υποδεχόμαστε 10 ακόμη αναπτυσ-
σόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 
ΟΠΑΠ Forward αποτελεί βασικό πυ-
λώνα της στρατηγικής μας για την Εται-
ρική Υπευθυνότητα, εστιάζοντας στα κρί-
σιμα ζητήματα της ανάπτυξης και της α-
πασχόλησης. Συνολικά, το πρόγραμμά 
μας στηρίζει επιχειρήσεις και ταλαντού-
χους ανθρώπους, που θέλουν να κάνουν 
το επόμενο βήμα. Τα τελευταία χρόνια, 

οι Έλληνες έχουν περάσει διάφορες 
κρίσεις, αλλά έχουν επιδείξει ανθεκτι-
κότητα και προοπτικές για σπουδαία 
πράγματα. Μερικές φορές, το μόνο που 
χρειάζεται κανείς για να πετύχει κάτι 
σπουδαίο είναι μια ευκαιρία – και αυτό 
ακριβώς κάνει το ΟΠΑΠ Forward».
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 
του ΟΠΑΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου, τό-
νισε: «Προσωπικά, πιστεύω ότι ένα πολύ 
σημαντικό στοιχείο του προγράμματος 
είναι ότι δίνουμε ευκαιρίες στους 
νέους ανθρώπους – σε αυτούς 
που θα καθορίσουν την επόμενη 
ημέρα της ελληνικής οικονομίας. 
Αυτό, όμως, που πρέπει όλοι να 
καταλάβουμε είναι ότι η νέα γενιά 
φέρνει στην αγορά νέες αξίες και 
προτεραιότητες. Εστιάζει στην τε-
χνολογία και επιζητά καινοτομία, 
ευελιξία και ψηφιακά εργαλεία 
συνεργασίας. Δίνει έμφαση στην 
κοινωνική προσφορά, βάζοντας 

ψηλά την εταιρική κοινωνική ευθύνη, 
την αλληλεγγύη και την ηθική επιχειρη-
ματικότητα. Οι επιχειρήσεις, λοιπόν, ο-
φείλουν να προσαρμοστούν σε αυτό το 
νέο περιβάλλον και να αφουγκράζονται 
τις ανάγκες και τις προσδοκίες των νέων. 
Για εμάς στον ΟΠΑΠ, αυτό είναι μια 
στρατηγική επιλογή. Επενδύουμε στους 
νέους και στόχος μας είναι ένα καλύτερο 
αύριο για αυτούς».
«Γύρω από το πρόγραμμα, έχει δημι-
ουργηθεί μια επιχειρηματική κοινότητα 
που κάθε χρόνο μεγαλώνει σε νούμερα 
και ποιότητα – και αυτό είναι κάτι εκ-
πληκτικό», τόνισε από την πλευρά του ο 
Μάρκος Βερέμης, Ιδρυτικός Partner της 
Big Pi Ventures και Μέλος του Δ.Σ. της 
Endeavor Greece.
Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν και ο 
Λαρς Ράσμουσεν, ο οποίος είναι ο δημι-
ουργός ενός από τα πιο γνωστά app στον 
κόσμο, το Google Maps. Ως ένας από 
τους πιο επιτυχημένους μηχανικούς λο-
γισμικού διεθνώς, επιχειρηματίας και ε-
πενδυτής, τόνισε τη σημασία της καινο-
τομίας, της προσαρμοστικότητας και της 
αντοχής στις προκλήσεις. Αυτά είναι τα 
συνθετικά στοιχεία των επιτυχημένων ε-
πιχειρηματιών που μπορούν να φέρουν 
την αλλαγή σε κάθε συνθήκη της αγοράς.

Οι «πρωταγωνιστές» των βραβείων 
ΟΠΑΠ Forward
Στην ειδική εκδήλωση του προγράμμα-
τος ΟΠΑΠ Forward, βραβεύτηκαν εται-
ρείες που συμμετέχουν ήδη στο πρό-
γραμμα και διακρίθηκαν για την επι-
τυχημένη πορεία τους, σε διάφορες 
κατηγορίες.
Η εταιρεία Zakcret έλαβε τρία βραβεία 
ως νικήτρια στις κατηγορίες «Αύξηση 
της Απασχόλησης», «Ταχύτερη Οικονο-
μική Ανάπτυξη» και «Επιχειρηματική 
Αριστεία». Το Τυροκομείο Κωσταρέ-
λου βραβεύτηκε στην κατηγορία «Διε-
θνής Ανάπτυξη». Νικήτρια στην κατηγο-
ρία «Ενεργή Συμμετοχή» αναδείχθηκε η 
Milkplan, ενώ το βραβείο για την «Προ-
σφορά στο πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward» 
έλαβε η Ok! Markets. Επιπλέον, το βρα-
βείο «Κορυφαίος Μέντορας» απονε-
μήθηκε στον Αντώνη Κύρκο, Group 
Transformation and Strategic Planning 
Director της εταιρείας ΤΙΤΑΝ. 

ΤΟ ΟΠΑΠ FORWARD ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ  
ΔΥΝΑΜΙΚΏΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΏΝ 

ΓΙΑ ΕΒΔΟΜΗ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ
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Σ
την κατάμεστη αίθουσα της ΕΣΗΕΑ πα-
ρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση την Πέ-
μπτη το βράδυ το βιβλίο του δημοσιογρά-
φου Δημήτρη Ψαρρά «Μια καριέρα» για 
την πολιτική διαδρομή του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη.

Για το βιβλίο μίλησαν ο ευρωβουλευτής του Renew Europe 
Γιώργος Κύρτσος, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Βούτσης και ο πρώην γραμμα-
τέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κώστας Λαλιώ-
της. 
Όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Κώστας Ζαφειρόπουλος 
στην «Εφημερίδα των Συντακτών»: «Αν θέλει κάποιος να α-
ντιληφθεί το πού βρισκόμαστε σήμερα πολιτικά στη χώρα 
και γιατί ακριβώς έχουμε οδηγηθεί εδώ, είναι επιβεβλη-
μένο να διαβάσει το τελευταίο βιβλίο του Δημήτρη Ψαρρά 
“Μια καριέρα: Η πολιτική διαδρομή του Κυριάκου Μητσο-
τάκη” (εκδόσεις Νήσος).
Χθες στην παρουσίαση του βιβλίου, το οποίο είναι εδώ και 
καιρό στα ευπώλητα χωρίς ουσιαστική διαφήμιση, στην 
ΕΣΗΕΑ δεν έπεφτε καρφίτσα. Οι μισοί ήταν όρθιοι. Η εκ-
δήλωση παρουσίασε εξαιρετικό πολιτικό ενδιαφέρον καθώς 
για αυτό μίλησαν θερμά και αναλυτικά άνθρωποι με διαφο-
ρετικές πολιτικές αφετηρίες, ο Νίκος Βούτσης, ο Γιώργος 
Κύρτσος και ο Κώστας Λαλιώτης».
«Το βιβλίο δεν είναι ούτε αγιογραφία ούτε λίβελος ή δο-
λοφονία χαρακτήρα. Δίνει τα κλειδιά που ερμηνεύουν τη 
φύση της παρούσας κυβερνητικής θητείας», υπογράμμισε 
ο Νίκος Βούτσης. Ο ίδιος, σχετικά με το σκάνδαλο των υ-
ποκλοπών, έκανε λόγο για το στήσιμο ενός παρακρατικού 
μηχανισμού παρακολουθήσεων σε μια επιχείρηση στα όρια 
της δημοκρατικής εκτροπής, ενώ στάθηκε στις χθεσινές α-
ποκαλύψεις των NYT για το πώς η Ελλάδα εμπορευόταν σε 
άλλες χώρες τα παράνομα λογισμικά.
Ιδιαίτερα καυστικός και επικριτικός για τον πρωθυπουργό 
ήταν ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος, παλαιός συνεργά-
της του Κων/νου Μητσοτάκη και νυν μέλος της ευρωομάδας 
των φιλελευθέρων Renew Europe. Χαρακτήρισε τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη ένα μείγμα νεοφιλελεύθερου και επικίν-

Το πάνελ των ομιλητών αποτελούμενο από τον 
ευρωβουλευτή του Renew Europe Γιώργο Κύρτσο, 
τον πρώην πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση, 
την εκδότρια της Νήσου Πόλα Καπόλα, τον Κώστα 
Λαλιώτη και τον συγγραφέα και δημοσιογράφο 
Δημήτρη Ψαρρά

Ο Κώστας Λαλιώτης, η Αμαλία Καραγκούνη-Κύρτσου και ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος

Ο γνωστός δικηγόρος Ιωάννης Μαντζουράνης 
με τον Γιώργο Κύρτσο

Ο Νίκος Βούτσης και ο Γιώργος Κύρτσος

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΆΦΟΣ ΚΆΙ ΣΥΓΓΡΆΦΈΆΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΨΆΡΡΆΣ ΓΡΆΦΈΙ ΓΙΆ ΤΗΝ «ΚΆΡΙΈΡΆ» ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ



www.freesunday.gr 11 11.12.2022

ρεπορτάζ

δυνου λαϊκιστή, ο οποίος αρέσκεται να γράφει διαρκώς την 
αυτοβιογραφία του με εξωφρενικό τρόπο και ο οποίος ευνο-
είται από τη διεθνή συγκυρία στην Ευρώπη, όπου η Κεντρο-
δεξιά υποτάσσεται στην Ακροδεξιά.
«Το βιβλίο συμπυκνώνει μια πολύχρονη και πολύμορφη, 
συστηματική και διεισδυτική έρευνα, γραμμένη με νηφά-
λιο τρόπο, με τεκμήρια που δεν αμφισβητούνται. Μεταξύ 
άλλων, εξηγεί και τη στρατηγική συμμαχία του Μητσοτάκη 
με τον Σαμαρά», ανέφερε ο Κώστας Λαλιώτης, ο οποίος χα-
ρακτήρισε το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων μια δυσώδη 
υπόθεση που διασύρει διεθνώς τη χώρα, ζητώντας άμεσα 
«δικαιοσύνη - κάθαρση - οξυγόνο για τη Δημοκρατία».
«Το βιβλίο αυτό δεν ήθελε κανένας να το εκδώσει. Γιατί 
λίστα Πέτσα δεν υπάρχει μόνο στα ΜΜΕ, υπάρχει και 
στους εκδοτικούς οίκους. Σιωπή για το βιβλίο σε αντίθεση 
με τα προηγούμενά μου επικράτησε και στα περισσότερα 
ΜΜΕ. Οι ίδιες εφημερίδες που το είχαν στα ευπώλητα δεν 
έγραφαν τίποτα για αυτό», επισήμανε ο συγγραφέας και δη-
μοσιογράφος Δημήτρης Ψαρράς.
Το βιβλίο του Δημήτρη Ψαρρά «Μια καριέρα», κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Νήσος. 

Ο συγγραφέας Δημήτρης Ψαρράς και η Πόλα Καπόλα των 
εκδόσεων Νήσος

Δημήτρης Ψαρράς, Γιάννης Μπασκάκης της Εφημερίδας των Συντακτών και Γιώργος Κύρτσος

Ο εκδότης της Free Sunday Χρήστος Κύρτσος, με τον Γιώργο Κύρτσο και τον κ. Πάνο Χατζηπάνο 

Η κ. Κύρτσου και η κ. Βίκυ Καλογήρου-
ΧατζηπάνουΗ κατάμεστη αίθουσα της ΕΣΗΕΑ



Σ
ε περίπου μία Ελ-
λάδα υπολογίζεται, 
σύμφωνα τα με τα πιο 
πρόσφατα πλην ανε-
πίσημα στοιχεία, ο 
παγκόσμιος πληθυ-

σμός των Ρομά. Συγκεκριμένα, σύμ-
φωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις που 
έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
ανάγονται στο 2012, οι Ρομά ανέρχο-
νται σε περίπου 12 εκατ., από τους ο-
ποίους οι 8-10 εκατ. κατοικούν σε χώ-
ρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντοτε με α-
νεπίσημους υπολογισμούς, υπολογίζε-
ται ότι κατοικούν κάτι ανάμεσα σε 150 
και 300.000 άνθρωποι, δηλαδή περί-
που το 2% του συνολικού πληθυσμού, 
αν και δικές τους εκτιμήσεις ανεβάζουν 
τον αριθμό σε 400.000.
Τα στοιχεία δεν ταιριάζουν αναλο-
γικά σε καμία από τις γειτονικές χώρες 
καθώς είναι αριθμητικά λιγότεροι απ’ 
ό,τι στη Βόρεια Μακεδονία, όπου υπο-
λογίζονται σε 260.000, και ποσοστιαία 
λιγότεροι απ’ ό,τι στη Βουλγαρία, όπου 

λέγεται ότι αποτελούν το 10% του πλη-
θυσμού, δηλαδή 7,5 εκατ. άνθρωποι. Τα 
επίσημα βουλγαρικά στοιχεία ανεβά-
ζουν τον πληθυσμό περίπου στους μι-
σούς.
Στην Αλβανία εκτιμάται ότι ζουν 
100.000 Ρομά, δηλαδή το 3% του πλη-
θυσμού.
Όμως, σε κάθε περίπτωση, τα συγκε-
κριμένα στοιχεία δεν είναι ασαφή σε 
σχέση με την Ελλάδα μόνο, αλλά παρό-
μοια είναι η κατάσταση που παρατηρεί-
ται στο σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών 
χωρών.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 
λειτουργεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 
European Roma Rights Center, το 

οποίο μέχρι το επεισόδια στο βενζινά-
δικο την προηγούμενη Τρίτη είχε α-
σχοληθεί 139 φορές με την Ελλάδα. 
Την Τρίτη ο αριθμός αυξήθηκε κατά 
10% κι έφτασε τις 155.
Η πρώτη φορά που ασχολήθηκε με τα 
ελληνικά θέματα ήταν επιστολή που 
είχε στείλει τον Μάιο του 1997 στον 
τότε πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, 
στον οποίο επισήμανε διακρίσεις σε 
βάρος των Ρομά.

Βασικά παραδείγματα πολι-
τικής πελατείας
Εκείνο όμως που δεν επισήμανε, ήταν 
η εκμετάλλευση του εύπλαστου πολι-
τικά υλικού το οποίο δημιουργούσαν 

οι ίδιες οι κοινότητες των Ρομά.
Την επόμενη μόλις χρόνια, με την α-
φορμή των δημοτικών εκλογών σε 
δήμο με πληθυσμό Ρομά, υποψήφιος 
δήμαρχος είχε υποσχεθεί 5.000 δραχ-
μές για κάθε ψήφο Ρομά, ενώ ο αντίπα-
λός του έδωσε 5.000 για κάθε εκλογικό 
βιβλιάριο που του παραδόθηκε πριν ν’ 
ανοίξουν οι κάλπες.
Δύο χρόνια αργότερα, κορυφαίος υ-
πουργός έδινε προεκλογικό show σε 
οικισμό Ρομά, όπου χόρεψε τους «Ψι-
θύρους καρδιάς» και αλλά πολλά, ενώ 
ο Βασίλης Παϊτέρης ήταν το 1996 υ-
ποψήφιος με το ΔΗΚΚΙ του Δημήτρη 
Τσοβόλα, το 2000 στήριξε το ΠΑΣΟΚ, 
το 2004 ήταν υποψήφιος με τη ΝΔ του 
Καραμανλή, ενώ πριν από τις εκλογές 
του 2019 έκανε και χειραψία με τον 
Αλέξη Τσίπρα.
«Αυτό που ήθελα και που είχα ζητήσει 
από όλους τους πολιτικούς δεν ήταν τί-
ποτε άλλο πέρα από το να πάνε τα παι-
διά των τσιγγάνων υποχρεωτικά στο 
σχολείο», είχε πει το 2019 ο Παϊτέρης 
στο «Πρώτο Θέμα».

Οι Ρομά αποτελούν το 3%-4% του 
ελληνικού πληθυσμού και το 30% των 
Ελλήνων υπηκόων στον Κορυδαλλό

ΡΟΜΆ ΕΝ ΕΛΛΆΔΙ
  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Εννέα στους δέκα κρατούμενους Ρομά 
δεν έχουν τελειώσει δημοτικό
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Στις ευρωεκλογές του 2019, όταν ο Αλέ-
ξης Τσίπρας περιέφερε τους Ρομά στις 
προεκλογικές του πλατείες που δεν γέ-
μιζαν, ο κ. Παϊτέρης είχε πει: «Παρότι 
ο Τσίπρας δεν με έκανε σύμβουλό του, 
ήταν ο μόνος πρωθυπουργός που έσκυψε, 
έστω και λίγο, πάνω από τα προβλήματα 
των Ρομά, που έδειξε κάποια ευαισθησία. 
Έδωσε ένα ΚΕΑ προκειμένου να έχουν 
ένα πιάτο φαγητό άνθρωποι τελείως α-
νήμποροι και άνοιξε τα νοσοκομεία σε 
όλους μας χωρίς το παραμικρό αντίτιμο. 
Επίσης, είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός 
στην Ελλάδα, και εύγε του, που δέχθηκε 
Ρομά στο Μέγαρο Μαξίμου».
Στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 
και η Ρομά, Μαρία Τζαμπάζη, ενώ αμέ-
σως μετά την προεκλογική ομιλία Τσί-
πρα στην κεντρική πλατεία της Λαμίας, 
ο κ. Βαλάντης Χαλιλόπουλος, πρόεδρος 
του Συλλόγου «Λεωνίδας ο Σπαρτιάτης», 
ο οποίος είχε οργανώσει την παρουσία 
των Ρομά, παραδέχτηκε ότι υπήρχε ορ-
γανωμένη μετακίνηση από όλη τη Φθι-
ώτιδα, τη Βοιωτία ακόμη και τη Βόρεια 
Ελλάδα και την Ξάνθη και προσέθεσε ότι 
θέλουν και αυτοί να ενταχθούν στον κοι-
νωνικό ιστό της πόλης και όχι να ζουν α-
ποκομμένοι στην εγκληματικότητα και 
την παραβατικότητα. Λίγες ημέρες αρ-
γότερα, συνελήφθη με τη σύζυγό του με 
ένα κιλό και 18 γραμμάρια ακατέργαστης 
ινδικής κάνναβης.
Παρά το ότι ο κ. Παϊτέρης πίεσε και από 
το 2000, πανευρωπαϊκά, γίνεται μια τε-
ράστια προσπάθεια διάχυσης της εκπαί-
δευσης στις κοινότητες των Ρομά και 
των περιπλανώμενων, απτά αποτελέ-
σματα δεν υπάρχουν.

Εγκληματικότητα 
κι εκπαίδευση
Από έρευνα που έγινε το 2021 στο Κατά-
στημα Κράτησης Κορυδαλλού, τα στοι-
χεία της οποίας παρουσιάζει ο κοινω-
νιολόγος του Κ.Κ. Κορυδαλλού, Ηλίας 
Ασημακόπουλος, προκύπτει το εξαιρε-
τικά χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης της 
κοινότητας, καθώς το 91,2% των Ελλή-
νων Ρομά κρατουμένων στο Κ.Κ. Κορυ-
δαλλού δήλωσαν ότι δεν έχουν ολοκλη-
ρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Καθόλου σχολείο 122, 58,1%.
Μερικές τάξεις δημοτικού 33, 15,6%.
Απόφοιτοι δημοτικού 34, 16,1%.
Μερικές τάξεις γυμνασίου 3, 1,4%.
Απόφοιτοι γυμνασίου 12, 5,6%.
Απόφοιτοι λυκείου 1, 0,5%.
Δεν δήλωσαν 6, 2,8%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία επι-
καλείται ο κ. Ασημακόπουλος, στις 8 

Νοεμβρίου 2021, στο Κατάστημα Κρά-
τησης Κορυδαλλού κρατούνταν:
1.859 άτομα.
709 ήταν Έλληνες υπήκοοι.
211 (125 υπόδικοι και 86 κατάδικοι), 
29,7% των Ελλήνων και 11,3% του συνό-
λου εκτιμάται ότι ήταν Έλληνες Ρομά, 
με μέσο όρο ηλικίας τα 33,8 έτη και παι-
διών τα 2,4.
Δηλαδή, τρεις στους δέκα κρατούμε-
νους προέρχονται από μια πληθυσμιακή 
ομάδα που δεν εκπροσωπεί πάνω από 
το 3%-4% του συνολικού πληθυσμού.
Και από αυτούς, μόνο το 55% δηλώ-
νει μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, ενώ 
το 45% δηλώνει ότι διαμένει σε καταυ-
λισμούς, δηλαδή συνήθως παραπήγ-
ματα χωρίς τρεχούμενο νερό και αποχέ-
τευση, μικρά σπίτια ενός-δύο δωματίων 
από τσιμεντόλιθο και αρκετά λυόμενα.
Η κ. Γεωργία Καλπαζίδου, στη μελέτη 
της για τη μαθητική διαρροή, υποστη-
ρίζει ότι οι Ρομά που ζουν σε κανονικά 
σπίτια και επίσης είναι ενταγμένοι στον 
οικιστικό αλλά και κοινωνικό ιστό των 
πόλεων παρουσιάζουν υψηλότερη συμ-

μετοχή στην εκπαίδευση συγκριτικά με 
τους Ρομά που διαμένουν στους καταυ-
λισμούς.
Άλλωστε, το είχε πει κι ο πρόεδρος 
της Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας των 
Ρομά, Νίκος Παϊτέρης, ζητώντας την ε-
νίσχυση του κράτους όταν μπήκε σε κα-
ραντίνα λόγω COVID o οικισμός Νέα 
Σμύρνη στη Λάρισα: «Ο Ρομά να μη βγει 
έξω, να κάνει τον πλανόδιο, να κλέψει 
να ζητιανέψει, να φέρει λεφτά και να τα-
ΐσει την οικογένειά του».
Από την έκθεση της ΕΛ.ΑΣ. για το ορ-
γανωμένο έγκλημα το 2021, προκύπτει 
ότι όσον αφορά τις εγκληματικές ομά-
δες που δραστηριοποιούνται στις κλο-
πές-διαρρήξεις:
Οι ομάδες των αλλοδαπών είναι το ¼ 
(27%) ενώ τρεις στις 5 (63%) είναι με 
μέλη Έλληνες υπηκόους.
Στις αλλοδαπές ομάδες, τέσσερις στις 
δέκα (39%) είναι Γεωργιανές και μία 
στις τρεις αλβανική (33%).
Στις ελληνικές ομάδες, σε πάνω από 
οκτώ στις δέκα (84%) κυριαρχούν οι ο-
μάδες με μέλη, κατά συντριπτική πλειο-

ψηφία Ρομά, οι οποίες, σύμφωνα πάντα 
με την ΕΛ.ΑΣ., είναι μερικώς ιεραρχικές 
και τα μέλη τους έχουν, ως επί το πλεί-
στον, συγγενικές και φιλικές σχέσεις με-
ταξύ τους.
Πάντως, τουλάχιστον μέχρι στιγ-
μής, δεν έχει καταγραφεί διασυνο-
ριακό πρόβλημα εξαιτίας της παρου-
σίας Ρομά σε γειτονικές χώρες, παρά 
μόνο όταν το 2012-13 στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Θεσσαλονίκης είχε καταγ-
γελθεί ότι Ρόμα με βουλγαρική υπη-
κοότητα –«βουλγαρόγυφτοι» είχαν 
χαρακτηριστεί τότε– λεηλατούσαν 
τους κάδους των ανακυκλώσιμων υλι-
κών. Μέρος της διοίκησης και μεγάλο 
μέρος της αντιπολίτευσης συζητούσαν 
το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν κλει-
δαριές ασφαλείας στους κάδους της α-
νακύκλωσης, για να καταστεί απαγο-
ρευτική η κλοπή υλικών. Το γιατί οι 
συγκεκριμένοι έβγαζαν κέρδος από 
τη διαδικασία ενώ ο δήμος εισέπραττε 
τέλη από τους δημότες δεν συζητή-
θηκε ποτέ, παρά το ότι είχε προταθεί.
Πάντως, μόλις ένας στους δέκα κρατού-
μενους στο κατάστημα κράτησης Κο-
ρυδαλλού είχε δηλώσει ως επάγγελμα 
«συλλέκτης ανανεώσιμων υλικών». Το 
36% δήλωνε πλανόδιος πωλητής και το 
28% άνεργος, ενώ 0,5% (ένας στους 211) 
ήταν δημόσιος υπάλληλος.



Περισσεύει η υποκρισία 
στην ελληνική κοινω-
νία με πρωταγωνιστές 
φυσικά το πολιτικό 
σύστημα και τα ΜΜΕ. 

Ο τραυματισμός του 16χρονου Ρομά από 
σφαίρα αστυνομικού έφερε διαδηλώ-
σεις, πολιτική σύγκρουση, ακόμα και τη 
δήλωση πολιτικού αρχηγού ότι «στην 
Ελλάδα για 20 ευρώ σε πυροβολούν, 
ενώ αν πάρεις ακίνητα με πλειστηρια-
σμούς γίνεσαι βουλευτής».
Δεν είδα όμως κανέναν από αυτούς να 
διαδηλώνει, όταν νεαροί Ρομά με αυτο-
κίνητο δολοφόνησαν 73χρονη στους Α-
γίους Θεοδώρους, κάνοντας όπισθεν για 
να την πατήσουν ώστε να μην τους κατα-
δώσει. 
Δεν διαδήλωσαν, όταν νεαροί Ρομά δο-
λοφόνησαν έναν Τούρκο οδηγό νταλί-
κας που κοιμόταν σε ένα πάρκινγκ της 
εθνικής οδού στον Ασπρόπυργο για να 

έγκλημα, που δυστυχώς περιλαμβάνει 
συστηματικά και φόνους.
Η κοινωνία των Ρομά δεν έχει αναλάβει 
τις ευθύνες της απέναντι στην υπόλοιπη 
κοινωνία της χώρας. Συντηρεί μια αδι-
καιολόγητη αφόρητη βία, που έχει θύ-
ματα και τα παιδιά τους. Αυτό δεν μπο-
ρεί να συνεχιστεί.
Έχω βαρεθεί να γράφω ότι μόνη λύση 
είναι το σχολείο, ώστε σε βάθος χρό-
νου οι Ρομά της εξαθλίωσης και της βίας 
να μην υπάρχουν πια ως οργανωμένη 
πραγματικότητα. Kανείς δεν έχει ασχο-
ληθεί σοβαρά.
Δείτε λοιπόν την πραγματική εικόνα: 
Η κοινωνία των Ρομά είναι μια κοινω-
νία ανθρώπων-ζόμπι. Μιλούν 300-400 
λέξεις, δεν μπορούν να αντιληφθούν τί-
ποτε απολύτως από τη σύγχρονη πραγ-
ματικότητα, έχουν χαμένες ζωές, από 
την πρώτη στιγμή που θα γεννηθούν. 
Θα ξεκινήσουν να ζητιανεύουν στα φανά-

ρια, θα περνάνε στη βία για να επιβιώσουν, 
ενώ θα υπάρξουν και οι σκληροί, που με 
συμμορίες θα ελέγχουν ολόκληρες περιο-
χές που θα τις λεηλατούν διαρκώς. 
Όλα αυτά γιατί δεν πάνε σχολείο. Από 
το 1974 που ο Κ. Καραμανλής τούς 
έδωσε την ελληνική ιθαγένεια μέχρι 
και σήμερα, η κοινωνία των Ρομά γίνε-
ται όλο και χειρότερη. Σε αντίθεση με το 
1.000.000 Αλβανών που ήρθαν στην Ελ-
λάδα, έστειλαν τα παιδιά τους στα Πανε-
πιστήμια και σήμερα με πτυχία φεύγουν 
για την Κεντρική Ευρώπη.
Ρωτήστε λοιπόν τους πολιτικούς και τα 
ΜΜΕ δυο πράγματα: α) Γιατί οι πολι-
τικοί δεν κατάφεραν να στείλουν τους 
Ρομά στα σχολεία και β) γιατί τα ΜΜΕ 
όταν οι 16χρονοι δολοφονούν είναι μια 
μονόστηλη είδηση, ενώ αν πυροβολη-
θούν από αστυνομικό προβάλλουν τις 
διαδηλώσεις χωρίς κανένα σχόλιο για 
τις ευθύνες της κοινωνίας των Ρομά.

τον ληστέψουν.
Δεν διαδήλωσαν όταν νεαρός Ρομά δο-
λοφόνησε 80χρονη στην Ιστιαία, αφού 
πρώτα τη λήστεψε, περιφρονώντας το 
γεγονός ότι τον βοηθούσε συστηματικά 
οικονομικά. Και τα τρία περιστατικά έγι-
ναν πριν από λίγους μήνες και δεν είναι 
τα μοναδικά. Γι’ αυτό θα επιμείνω: 
Δεν είδα την κοινωνία των Ρομά, που 
βγήκε στους δρόμους, καίγοντας, λεη-
λατώντας και πυροβολώντας αστυνομι-
κούς και πολίτες, να διαδηλώνει για τις 
συμμορίες ανηλίκων που συλλαμβάνο-
νται επειδή ρημάζουν σπίτια, διακινούν 
ναρκωτικά, αρπάζουν τσάντες, κλέβουν 
ρεύμα, αναποδογυρίζουν αμάξια για να 
πάρουν τους καταλύτες και ό,τι άλλο φα-
νταστεί ο νους του ανθρώπου. 
Και δεν είδα τους Ρομά να διαδηλώνουν 
επειδή η κοινότητά τους εκπροσωπεί το 
70% της εγκληματικότητας στη χώρα. 
Γνωρίζουν οι ίδιοι ότι ζουν μέσα από το 

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΌΜΑ, 
ΌΙ ΠΌΛΙΤΙΚΌΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ...

 ΤΌΥ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΌΠΌΥΛΌΥ*
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«Δεν είναι τυχαίο ότι η Τεχε-
ράνη προέβη στην πρωτο-
φανή κίνηση να καταργήσει 
τη “θρησκευτική αστυνομία” 
κατά τη διάρκεια του Μουντι-
άλ»

Δ
εν είδαμε τίποτα εξαιρε-
τικά πολιτικό στις κερ-
κίδες ή στους δρόμους, 
επισημαίνει μιλώντας 
στη «Free Sunday» o 
Δρ. Κλεάνθης Κυριακί-

δης, Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή 
Ασφαλείας και Διεθνών Σπουδών και 
Πρόεδρος της Συγκλήτου του Αμερι-
κανικού Πανεπιστημίου στα Εμιράτα.
Ο κ. Κυριακίδης, ο οποίος είναι ανώ-
τερος συνεργάτης/αναλυτής (senior 
consultant) στον συμβουλευτικό 
οργανισμό και δεξαμενή σκέ-
ψης Strategy International, 
διαπιστώνει ότι ο εμίρης του 
Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χα-
μάντ αλ Θάνι, αποκόμισε τα πο-
λιτικά οφέλη από τη στιγμή που 
η χώρα του ανέλαβε τη διοργά-
νωση και πολύ περισσότερο από 
τη στιγμή που επετεύχθη η συμ-
φωνία της Αλ Ούλα, που έσπασε τη 
διπλωματική και φυσική απομόνωση 
του Κατάρ από τις υπόλοιπες χώρες 
του Κόλπου.

Ανταποκρίνεται μέχρι τώρα στις προσ-
δοκίες των Καταριανών η διεξαγωγή 
του Μουντιάλ;
To Κατάρ, εκμεταλλευόμενο την οικονο-
μική του ευρωστία, προσπαθεί να παίξει 
ρόλο ηγέτιδας δύναμης στην περιοχή 
παρά το περιορισμένο του μέγεθος σε 
όρους γεωγραφικούς, δημογραφικούς 
και φυσικά χωρίς να διαθέτει σοβαρή 
στρατιωτική ισχύ. Η πρόθεση να τρα-
βήξει τα φώτα της δημοσιότητας ασφα-
λώς έχει πετύχει. Πέραν τούτου, έχει 
αποτύχει σχεδόν παντού. Έχει αποτύ-
χει στην προσπάθειά του να παίξει στο 
περιθώριο ρόλο διαμεσολαβητή και 
αρκείται σε άνευ ουσίας επικοινωνι-
ακά τεχνάσματα, όπως η φωτογραφία 
της χειραψίας Ερντογάν - Σίσι, που σε 
καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τις θέ-
σεις της Αιγύπτου σχετικά με τη γείτονα 
χώρα. Φυσικά, δεν έχει και περιθώριο 
να δημιουργήσει τουριστικό κύμα όταν 
βρίσκεται τόσο κοντά στα Ηνωμένα Α-
ραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αρα-
βία, που έχουν ασύγκριτα πλεονεκτή-
ματα. Θα συμπλήρωνα, τέλος, ότι αν 
συνυπολογιστούν θέματα όπως η υπα-
ναχώρηση στη χρήση αλκοόλ, τα προ-
βλήματα με την αντιμετώπιση της ΛΟ-
ΑΤΚΙ κοινότητας και η αρνητική δημο-
σιότητα με τις εργατικές απώλειες κατά 
την προετοιμασία, η συνολική εικόνα 
του Κατάρ μάλλον επλήγη.

Τι θα καταστήσει πετυχημένη τη δι-
οργάνωση και πότε θα φανεί αυτό;

χώρας. Από αυτούς, ένα μεγάλο μέρος 
είναι δυτικοί. Συνεπώς, δεν προβλέ-
πεται απολύτως καμία αλλαγή με την 
προσθήκη κάποιων δεκάδων χιλιάδων 
δυτικών φιλάθλων και τουριστών για 
έναν μήνα.

Ακούγονται οι φωνές των φιλάθλων 
στις υπόλοιπες αραβικές χώρες;
Η κυριολεκτική απάντηση είναι φυσικά 
αρνητική, αφού ακόμα και το Μπαχρέιν 
απέχει περισσότερο από 100 χιλιόμετρα 
από το Κατάρ. Όμως υπάρχουν δύο ση-
μαντικά στοιχεία κρυμμένα πίσω από 
τις λέξεις. Το πρώτο είναι ότι ακούγο-
νται οι «διαμαρτυρίες». Διαμαρτυρίες 
σχετικά με τις πολιτικές της συντηρητι-
κής χώρας από τον δυτικό κόσμο (συ-
μπεριλαμβανομένων των διαμαρτυριών 
παικτών ή εθνικών ομοσπονδιών) ή δι-
αμαρτυρίες των παικτών του Ιράν, οι 
οποίες παρεμπιπτόντως προκάλεσαν 
την παγκόσμια προσοχή. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι η Τεχεράνη προέβη στην πρω-
τοφανή κίνηση να καταργήσει τη «θρη-
σκευτική αστυνομία». Το δεύτερο στοι-
χείο είναι ότι πλείστοι των ταξιδιωτών 
εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να 
επισκεφθούν τις κοντινές χώρες, με 
φυσικά πιο κερδισμένα τα Εμιράτα και 

Υπάρχει η αθλητική επιτυχία, με όμορφα 
στάδια και καλή διοργάνωση, και η πο-
λιτική επιτυχία. Και τα δυο είναι βραχυ-
πρόθεσμα και γρήγορα θα ξεχαστούν. 
Πάντως, το γεγονός ότι μια τόσο μικρή 
χώρα διοργάνωσε Παγκόσμιο Κύπελλο 
και μάλιστα κατά τη διάρκεια του χει-
μώνα γράφει από μόνο του ιστορία.

Πόσο πιθανό είναι να επηρεάσει την 
εσωτερική πολιτική της χώρας η πα-
ρατεταμένη συνύπαρξη με δεκάδες 
χιλιάδες δυτικούς;
Δεν θα αλλάξει τίποτα και μπορούμε να 
είμαστε σχεδόν απόλυτοι. Το Κατάρ α-
κολουθεί μια ιδιαίτερα αυστηρή νομική 
σχολή σκέψης του Σουνιτικού Ισλάμ. 
Είναι νεοχαμπαλιστές/γουαχαμπιστές, 
δηλαδή εξαιρετικά κοντά στη Σαουδική 
Αραβία. Αυτή η αυστηρή γραμμή σχετικά 
με τη θρησκεία δεν έχει καμία σχέση 
με το Ισλάμ των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων ή ακόμα και του Ομάν! Όσον 
αφορά τη συνύπαρξη, δεν είναι κάτι 
καινούργιο. Σε όλη την αραβική χερ-
σόνησο το ποσοστό των ξένων είναι υ-
περδιπλάσιο αυτού των ντόπιων, ενώ 
στο Κατάρ υπάρχουν περίπου 3.000.000 
ξένοι οι οποίοι αποτελούν περισσότερο 
από το 85% των κατοίκων της μικρής 

κυρίως το Ντουμπάι. Εδώ, ναι, ακού-
γονται οι φωνές των φιλάθλων και μια 
βόλτα στον διεθνή αερολιμένα πείθει 
εύκολα τους μη γνωρίζοντες ότι τα Ε-
μιράτα διοργανώνουν το Παγκόσμιο 
Κύπελλο Ποδοσφαίρου!

Ποια είναι τα πολιτικά οφέλη για την 
οικογένεια που κυβερνά τη χώρα;
Τα πολιτικά οφέλη τα αποκόμισε ο εμί-
ρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χα-
μάντ αλ Θάνι, από τη στιγμή που η χώρα 
του ανέλαβε τη διοργάνωση και πολύ 
περισσότερο από τη στιγμή που επε-
τεύχθη η συμφωνία της Αλ Ούλα που 
έσπασε τη διπλωματική και φυσική α-
πομόνωση του Κατάρ από τις υπόλοι-
πες χώρες του Κόλπου. Ως γνωστόν, η 
φιλο-ιρανική και φιλο-τουρκική πολι-
τική παράλληλα με τη στήριξη της Μου-
σουλμανικής Αδελφότητας είχε προ-
καλέσει το μένος τόσο της Σαουδικής 
Αραβίας όσο και του Μπαχρέιν, των 
Εμιράτων και της Αιγύπτου. Αυτό που 
πραγματικά απασχολεί τη διεθνή πο-
λιτική σκηνή είναι αν η Αλ Ούλα ήταν 
συνθήκη ειρήνης ή απλά μια ανακωχή 
ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο-
ψόμεθα.

Μπίζνες έγιναν στο παρασκήνιο; 
Είναι σαφές ότι λειτουργούν διάφορα 
fora παρασκηνιακά ή και φανερά και 
σίγουρα έχουν επισυναφθεί κάποιες 
συμφωνίες. Όμως, είναι πολύ νωρίς 
για να εκτιμήσουμε το μέγεθος και την 
αξία αυτών των συναλλαγών, τόσο στην 
οικονομία και το εμπόριο, όσο και στη 
διπλωματία. Πάντως, μέχρι στιγμής, δεν 
έχει έρθει στο φως κάτι συνταρακτικό.

Συνολικά, πώς πρέπει να αντιμετω-
πιστεί η φετινή διοργάνωση; Ως πα-
ρένθεση ή ως παράθυρο για αλλαγές 
στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο;
Θέλω να ελπίζω ως παρένθεση. Πέρα 
από τη μεγαλύτερη εμπλοκή της τεχνο-

«Η συνολική  
εικόνα του Κατάρ μάλλον  
επλήγη στο Μουντιάλ»

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Κλεάνθης  
Κυριακίδης,  

Πρόεδρος της Συγκλήτου 
του Αμερικανικού  

Πανεπιστημίου  
στα Εμιράτα

συνέντευξη
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λογίας, δεν έχουμε δει κάτι θετικό και 
ακόμα και αυτή η αλλαγή έχει δεχθεί 
πολλές κριτικές. Οι επιλογές του τόπου 
και του χρόνου διεξαγωγής του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου ήταν στην καλύτερη 
περίπτωση αμφιλεγόμενες και στη χει-
ρότερη παντελώς αποτυχημένες και 
θα μείνουν στην ιστορία ως όνειδος.
 
Περιμένατε πολιτικές εκδηλώσεις ε-
πιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας σε κά-
ποιες εθνικές ομάδες, π.χ. των ΗΠΑ;
Όχι ιδιαίτερα, πέρα από την αμέριστη 
υποστήριξη προς όλες τις «αδελφές» 
αραβικές χώρες. Υπενθυμίζω ότι το 
Κατάρ έχει καλές σχέσεις με το Ιράν 
(όχι αναμενόμενο για χώρα του Κόλπου) 
και φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικα-
νική αεροπορική βάση στην περιοχή. 
Επίσης, οι ξένοι που παρακολουθούν 
τους αγώνες είναι σαφώς περισσότε-
ροι από τους ντόπιους και υποστηρί-
ζουν συγκεκριμένες ομάδες. Δεν εί-

τητα στη Δύση;
Η Αραβική χερσόνησος έχει εξαιρετι-
κές σχέσεις με τη Δύση. Την παράδοση 
της αμερικανόφιλης Σαουδικής Αραβίας 
ακολούθησαν τα Εμιράτα, το Μπαχρέιν 
και το Κατάρ που αποτελούσαν πρα-
κτικά «προτεκτοράτα» της Βρετανικής 
αυτοκρατορίας, αλλά που δεν έτυχαν 
στυγνής εκμετάλλευσης και έχουν ε-
ξαιρετικές σχέσεις τόσο με το Ηνωμένο 
Βασίλειο όσο και με τις ΗΠΑ. Η επιφυ-
λακτικότητα σε σχέση με τη Δύση αφο-
ρούσε μόνο στο Παλαιστινιακό και την 
άνευ όρων υποστήριξη των ισραηλινών 
θέσεων από τις ΗΠΑ. Για το Μπαχρέιν 
και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ούτε 
αυτό αποτελεί πλέον εμπόδιο μετά τις 
πολυσυζητημένες αραβικές συμφω-
νίες, που οδήγησαν στην εξομάλυνση 
των σχέσεων με το Τελ Αβίβ.

Πώς σας φαίνεται η ιδέα της διορ-
γάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 

δαμε τίποτα εξαιρετικά πολιτικό στις 
κερκίδες ή στους δρόμους.

Συνολικά, είναι η Αραβική χερσόνη-
σος περισσότερο δυτικόφιλη ή διατη-
ρείται η παραδοσιακή επιφυλακτικό-

από τρεις χώρες, συμπεριλαμβανο-
μένης της Ελλάδας;
Θέλει προσοχή και μελέτη. Σίγουρα υ-
πάρχουν κέρδη αλλά και μεγάλο κόστος. 
Η συνδιοργάνωση, όταν προτείνεται, πρέ-
πει να είναι καλά σχεδιασμένη. Από οι-
κονομικής πλευράς, συνήθως οι χώρες 
που αναλαμβάνουν μεγάλες αθλητικές 
διοργανώσεις έχουν απώλειες. Προσω-
πικά προτιμώ τη διοργάνωση από μια 
μεγάλη χώρα, με την οικονομική δυ-
νατότητα και τις απαραίτητες υποδομές 
για τη διεξαγωγή, παρά από «όμιλο» μι-
κρομεσαίων χωρών με κατάτμηση και 
ταλαιπωρία τόσο των αθλητών όσο και 
των φιλάθλων. Και πάλι όμως, αυτή η 
γενική τοποθέτηση δεν πρέπει να τηρεί-
ται δογματικά. Κάθε περίπτωση είναι ξε-
χωριστή και πρέπει να εξετάζεται ο κάθε 
φάκελος υποψηφιότητας με τη δέουσα 
προσοχή και τον σεβασμό προς όλους 
και προς την ιστορία του παγκοσμίως 
δημοφιλέστερου αθλήματος.

«Προτιμώ τη διοργάνωση 
από μια μεγάλη χώρα, με την 
οικονομική δυνατότητα και τις 
απαραίτητες υποδομές για τη 
διεξαγωγή, παρά από “όμιλο” 
μικρομεσαίων χωρών με 
κατάτμηση και ταλαιπωρία 
τόσο των αθλητών όσο και 
των φιλάθλων»

συνέντευξη



Γ
ια να πληρώνει τα ενοί-
κια, λογαριασμούς και 
φόρους φαίνεται πως 
εργάζεται η πλειοψη-
φία των Ελλήνων, με α-
ποτέλεσμα να μένουν 

ελάχιστα –ή και καθόλου– για διασκέ-
δαση και ψυχαγωγία. Η νέα έρευνα του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικών 
Πωλήσεων Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ) αποτυ-
πώνει ακριβώς αυτό: την εξαθλίωση στην 
οποία έχουν περιέλθει τα ελληνικά νοι-
κοκυριά. 
Πιο αναλυτικά, στην έρευνα αποτυπώ-
νεται πως οι πληρωμές λογαριασμών α-
ποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη δαπάνη 
ως ποσοστού του μηνιαίου εισοδήμα-
τος, καθώς αποτελούν το 33% έναντι 30% 
τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Αντίθετα, 
παρά την αύξηση από 26% σε 29% σε 
σχέση με τον προηγούμενο Δεκέμβριο, 
οι δαπάνες για αγορές προϊόντων παρα-
μένουν σε συνήθη επίπεδα. Σε σχέση με 
τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανώ κατα-
γράφεται μια σταθερότητα, όμως οι συ-
νολικές δαπάνες για λογαριασμούς, ενοί-
κια και φόρους αντιπροσωπεύουν πλέον 
το 70% του συνολικού οικογενειακού ει-
σοδήματος.
Κατά τα άλλα, ο δείκτης καταναλωτι-
κού κλίματος λιανικής τον Νοέμβριο του 
2022 διαμορφώθηκε στο -61, πολύ χαμη-
λότερα σε σχέση με τον μήνα βάσης, τον 
Οκτώβριο του 2019, αλλά ελαφρώς αυξη-
μένος σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση 
του Ιουλίου 2022. Η συγκεκριμένη εξέ-
λιξη έχει να κάνει τόσο με τις μέχρι σή-
μερα προσδοκίες των καταναλωτών για 
το προσεχές διάστημα, όσο και λόγω της 
παρούσας κατάστασης των καταναλωτών. 
Οι εξελίξεις αυτές έχουν να κάνουν με τις 
πληθωριστικές πιέσεις, με το αυξημένο 
κόστος ενέργειας, αγαθών και υπηρεσιών 
όπως θα φανεί και σε λοιπούς δείκτες.
Επίσης, οι καταναλωτές θεωρούν ότι δεν 
είναι μία ικανοποιητική περίοδος για να 
κάνουν αγορές, τόσο οι ίδιοι, όσο και γε-
νικά. Μάλιστα, την κατατάσσουν ως τη 
χειρότερη περίοδο για σημαντικές αγορές 
για το σπίτι τους τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι δαπάνες αυξάνονται διαρκώς
Την ώρα που η αγοραστική ικανότητα 
μειώνεται, οι δαπάνες για τα νοικοκυριά 
συνεχώς αυξάνονται, όπως καταγράφεται 
και στην έρευνα του ΣΕΛΠΕ, με τους κα-
ταναλωτές να αναμένουν αύξηση του κό-
στους των βασικών τους αναγκών.
Συγκεκριμένα, το 55% εκτιμά ότι το 
πρώτο εξάμηνο 2023 οι δαπάνες για λο-
γαριασμούς κοινής ωφέλειας θα είναι αυ-
ξημένες, το 48% πιστεύει ότι το ίδιο διά-
στημα θα αυξηθούν και οι δαπάνες για α-

γορές προϊόντων, ενώ μόλις το 18% ότι θα 
είναι μειωμένες.
Αντίθετη πορεία εκτιμάται ότι θα κατα-
γράψουν οι δαπάνες για τις υπηρεσίες 
(εισιτήρια, εστίαση), ενώ σχετικά ουδέ-
τερη είναι η μέτρηση σε σχέση με τη φο-
ρολογία. Πρακτικά τα στοιχεία δείχνουν 
ότι οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση 
των δαπανών για να καλύψουν τις βασι-
κές τους ανάγκες και μείωση για δαπάνες 
διασκέδασης.

Απαισιοδοξία
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την εξαμη-
νιαία έρευνα της Pulse για το Επαγγελμα-
τικό Επιμελητήριο Αθηνών, τα ελληνικά 
νοικοκυριά εκφράζουν απαισιοδοξία για 

Το 55% των καταναλωτών εκτιμά ότι το 
πρώτο εξάμηνο του 2023 οι δαπάνες για 
λογαριασμούς κοινής ωφέλειας θα είναι 
αυξημένες

το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και 
προβληματισμό για έξοδα που σχετίζο-
νται με την ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα, 
θέρμανσης κ.ά.) και τα βασικά είδη ανά-
γκης, όπως τα τρόφιμα. Μάλιστα, σχεδόν 
έναν στους δύο εργαζομένους του ιδιω-
τικού τομέα ανησυχεί για το μέλλον της 
εργασίας του τους επόμενους 6 μήνες.
Ειδικότερα, το 63% των ερωτηθέντων 
δηλώνει απαισιόδοξο για την πορεία 
της ελληνικής οικονομίας τους επόμε-
νους μήνες. Σύμφωνα με την έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε 9-13 Νοεμ-
βρίου 2022, λιγότερο απαισιόδοξοι εμ-
φανίζονται οι επιχειρηματίες, με το 58% 
να ανησυχεί για την πορεία της ελληνι-
κής οικονομίας και το 42% να ατενίζει το 

ΣΕ ΕΝΟΊΚΊΑ, 
ΛΟΓΑΡΊΑΣΜΟΎΣ  

ΚΑΊ ΦΟΡΟΎΣ ΤΟ 70%  
ΤΟΎ ΕΊΣΟΔΉΜΑΤΟΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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οικονομία

μέλλον με αισιοδοξία. Τα παραπάνω πο-
σοστά είναι βελτιωμένα σε σύγκριση με 
την προηγούμενη έρευνα του Ιουνίου, 
κατά την οποία δυσοίωνες εκτιμήσεις για 
την πορεία της ελληνικής οικονομίας εξέ-
φραζε το 72% των επιχειρηματιών. Επί-
σης, σχεδόν ένας στους δύο υπαλλήλους 
του ιδιωτικού τομέα ανησυχεί για την ερ-
γασία του κατά τους επόμενους 6 μήνες, 
ενώ η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 
προβληματίζει το 54% των επιχειρημα-
τιών - επαγγελματιών.
Ο πληθωρισμός και η συνεπακόλουθη 
μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος ανα-
γκάζει τους καταναλωτές να κάνουν περι-
κοπές, κυρίως στην ενέργεια (θέρμανση 
κ.λπ.), αλλά και σε καταναλωτικά αγαθά τα 
οποία δεν είναι πρώτης ανάγκης (ρούχα, 
παπούτσια, ηλεκτρικές συσκευές), ενώ 
ένα ποσοστό της τάξης του 21% έχει προ-
χωρήσει σε περικοπές ακόμη και βασι-
κών ειδών, όπως είναι τα τρόφιμα, γεγο-
νός που δείχνει πως αρκετοί δεν μπορούν 
να επωμιστούν το τεράστιο βάρος της α-
κρίβειας. Μοιρασμένες είναι οι απόψεις 
σχετικά με τις εξαγγελίες της κυβέρνη-
σης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, 
με το 51% να εκτιμά πως κινούνται προς 
τη σωστή κατεύθυνση (το 41% όμως θεω-
ρεί πως χρειάζονται και άλλα μέτρα για τη 
στήριξη των καταναλωτών), ενώ το 48% 
εκτιμά πως κινούνται προς λανθασμένη 
κατεύθυνση. Από την πλευρά τους, σχε-
δόν 6 στους 10 επιχειρηματίες εκτιμούν 
πως οι επιδοτήσεις και οι εξαγγελίες της 
κυβέρνησης κινούνται προς τη σωστή κα-
τεύθυνση έναντι 44% που διαφωνεί.



Με το «καλάθι του Άη 
Βασίλη» και το «εορ-
ταστικό καλάθι του 
νοικοκυριού» η κυ-
βέρνηση επιχειρεί να 

«χρυσώσει» το χάπι της... ακρίβειας. Με τις 
τιμές σε βασικά προϊόντα να παραμένουν 
στα ύψη και την επίσκεψη στο σούπερ μάρ-
κετ να παραμένει... εφιάλτης, η κυβέρνηση 
ρίχνει στην αγορά ακόμα δύο «καλάθια». Η 
πραγματικότητα, όμως, δεν γίνεται να κρυ-
φτεί. Χιλιάδες νοικοκυριά έχουν περιορί-
σει τις επισκέψεις στα σούπερ μάρκετ μει-
ώνοντας ακόμα και τις δαπάνες για τρόφιμα. 
Και με τον Δεκέμβριο να θεωρείται από 
τους πιο δύσκολους μήνες του έτους, λόγω 
των φορολογικών υποχρεώσεων (όπως η 
πληρωμή των τελών κυκλοφορίας), τα δώρα 
του Άγιου Βασίλη στα μικρά παιδιά προκα-
λούν ακόμα πονοκοκέφαλο στους γονείς. 
Η ιστορία απέδειξε ότι το «καλάθι του νοι-
κοκυριού» είναι ακόμα ένα προεκλογικό 
τέχνασμα για να πειστούν οι καταναλω-
τές ότι η κυβέρνηση έχει καταφέρει να συ-
γκρατήσει τις τιμές. Οι καταναλωτές γνωρί-
ζουν πολύ καλά, το βιώνουν άλλωστε, ότι οι 
τιμές παραμένουν σταθερά... στα ύψη. Γιατί, 
λοιπόν, το «εορταστικό καλάθι» ή το «κα-
λάθι του Άη Βασίλη» να αποτελέσουν εξαί-
ρεση;

«Φωτιά» το εορταστικό τραπέζι
Με τα Χριστούγεννα να είναι προ των 

πυλών, το εορταστικό τραπέζι αναμένεται 
να είναι πολύ πιο ακριβό φέτος.
Οι αυξήσεις σε πρώτες ύλες, ενέργεια, καύ-
σιμα και κόστος μεταφοράς κάνουν παρα-
γωγούς και τους λιανοπωλητές να μιλούν 
για αυξημένες τιμές –σε σχέση με πέρυσι– 
όλων των ειδών που συνθέτουν το εορτα-
στικό τραπέζι, με τη συνολική αύξηση να 
εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 10%.
Σύμφωνα με κρεοπώλες, από πέρυσι οι 
τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά και μεσο-
σταθμικά η αύξηση ξεπερνά το 17%. Με-
γαλύτερες είναι οι αυξήσεις στο χοιρινό, 
το μοσχάρι και τα πουλερικά. Πιο ανα-
λυτικά, με τις σημερινές τιμές εκτιμούν 
ότι στο γουρουνόπουλο γάλακτος η μέση 
τιμή θα ξεπεράσει τα 9,5 ευρώ το κιλό στη 
λιανική, όταν πέρυσι η τιμή του δεν ξε-
περνούσε τα 8,50 ευρώ το κιλό. Ανάλογες 
είναι οι αυξήσεις και στα άλλα είδη όπως 
το χοιρινό και το κοτόπουλο, του οποίου 
για παράδειγμα τον περασμένο χρόνο η 
τιμή ήταν από 3,6 έως και 3,70 ευρώ το 
κιλό και έχει φτάσει να πωλείται έως 4,5 
ευρώ το κιλό.
Αυξημένες είναι και οι τιμές στα κηπευ-

Με τα Χριστούγεννα να είναι προ των 
πυλών, το εορταστικό τραπέζι αναμένεται 
να είναι πολύ πιο ακριβό φέτος

τικά με τη χονδρική τιμή στις πατάτες να 
έχει διαμορφωθεί στα 0,65 ευρώ το κιλό 
όταν πέρυσι ήταν στα 0,45 ευρώ το κιλό, 
τα μαρούλια στα 0,30 ευρώ το τεμάχιο 
από 0,25 πέρυσι.
Στα ύψη βρίσκονται οι τιμές και των τυ-
ροκομικών εμφανίζοντας μεσοσταθμική 
αύξηση κατά 24%, κάτι που καταγράφει 
η Ελληνική Στατιστική Αρχή σε σχέση 
με πέρυσι. Στα αρτοποιεία και τα ζαχα-
ροπλαστεία οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες 
οδηγούν σε υψηλότερες τιμές στα παρα-
δοσιακά γλυκά των γιορτών, δηλαδή σε 
κουραμπιέδες και μελομακάρονα.

Το «εορταστικό καλάθι»
Διευρυμένο με τέσσερις νέες κατηγο-
ρίες (γαλοπούλα, μοσχάρι, σοκολάτες και 
βασιλόπιτα ή τσουρέκι) είναι το εορτα-
στικό «καλάθι του νοικοκυριού» που α-
νακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Το 
μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή στις 14 Δε-
κεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 4 Ια-
νουαρίου.
Όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, το εορ-
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ταστικό καλάθι τροφίμων δεν θα περιλαμ-
βάνει μελομακάρονα και κουραμπιέδες, 
για να μη δημιουργηθεί αθέμιτος ανταγω-
νισμός με τους φούρνους και τα ζαχαρο-
πλαστεία.
Σχετικά με την επιβολή προστίμων σε 
κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που 
διαπιστώθηκε αισχροκέρδεια σε κάποια 
προϊόντα του καλαθιού, ο υπουργός είπε 
ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ε-
λέγχου καθώς αναμένονται οι εξηγήσεις 
των επιχειρηματιών και, εφόσον επιβλη-
θεί πρόστιμο, ο ίδιος θα ανακοινώσει σε 
ποια προϊόντα ήταν αδικαιολόγητα αυξη-
μένες οι τιμές για να το γνωρίζει ο κατα-
ναλωτής.

Το «καλάθι του Άη Βασίλη»
Όσον αφορά στο «καλάθι του Άη Βασίλη», 
όπως ονόμασε το υπουργείο το καλάθι για 
τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, θα δημι-
ουργηθεί από τα καταστήματα και τις αλυ-
σίδες παιχνιδιών για τις γιορτές και θα πε-
ριλαμβάνει τα εξής:
 βρεφικά
 επιτραπέζια
 παζλ
 κούκλες
 κατασκευές
 παιχνίδια δημιουργίας
 εκπαιδευτικά παιχνίδια
 φιγούρες
 αυτοκινητάκια
 τηλεκατευθυνόμενα
 παιχνίδια εξωτερικού χώρου
 παιχνίδια μίμησης (κουκλοθέατρα, κου-
ζίνες, εργαλεία κ.λπ.).

Το συγκεκριμένο καλάθι θα ξεκινήσει 
στις 14 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει για 
δύο εβδομάδες. Οι αλυσίδες θα πρέπει 
να έχουν τουλάχιστον ένα προϊόν, αλλά 
–όπως είπε ο υπουργός– υπάρχει δέ-
σμευση ότι θα έχουν περισσότερα.
Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη του «καλα-
θιού» θα παρακολουθείται κάθε Τετάρτη 
και θα υπάρχει ειδικό πεδίο στο e-Κατα-
ναλωτής και για τις αλυσίδες που συμμε-
τέχουν και για τα είδη παιχνιδιών. «Κι 
εκεί θα γίνεται έλεγχος για το περιθώριο 
κέρδους», σημείωσε ο υπουργός.

Το «καλάθι του νοικοκυριού»
Σε ό,τι αφορά το «καλάθι του νοικοκυ-
ριού», ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι για 
έκτη εβδομάδα λειτουργίας του η μέση 
αξία καλαθιού είναι μειωμένη κατά 30% 
σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα «και αν 
υπολογιστεί ότι ο πληθωρισμός ήταν στο 
10%, τότε η μείωση φτάνει στο 40%». Ο υ-
πουργός σημείωσε ακόμη ότι πλέον, στα 
2/3 των αλυσίδων, το κόστος του καλα-
θιού είναι κάτω από τα 100 ευρώ.

ΑΚΌΜΑ ΔΎΌ 
«ΚΑΛΑΘΙΑ»  
ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΎΦΤΕΙ 
Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ



Εμφανής κατέστη μία 
ακόμη φορά η καχυπο-
ψία και η αμφιθυμία που 
διακρίνει την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση έναντι των 

Βαλκανίων την προηγούμενη Τετάρτη, 
όταν και συνεδρίαζαν ταυτόχρονα η 
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλ-
κανίων στα Τίρανα και η Σύνοδος των 
Υπουργών Σένγκεν, η οποία εξέταζε τα 
αιτήματα της Κροατίας, της Βουλγαρίας 
και της Ρουμανίας να ενταχθούν στη 
ζώνη Σένγκεν.
«Παρατηρούμε πολύ καθαρά ότι ο πό-
λεμος της Ουκρανίας δεν είναι μόνο ο 
εγκληματικός πόλεμος της Ρωσίας ένα-
ντι της Ουκρανίας, αλλά επίσης θέτει 
το θέμα κατά πόσο τα αυταρχικά καθε-
στώτα και ο νόμος του ισχυρότερου θα 
υπερισχύσουν ή κατά πόσο θα υπερι-
σχύσουν η δημοκρατία και το κράτος 
δικαίου», είπε η πρόεδρος της Επιτρο-
πής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, για να 
προσθέσει ότι αυτός ο ανταγωνισμός 

είναι αξιοσημείωτος στα Δυτικά Βαλκά-
νια», όπου η Ρωσία και η Κίνα προσπα-
θούν να ασκήσουν επιρροή.
Την αμφιθυμία της ΕΕ έναντι των Δυ-
τικών Βαλκανίων είχε επιβεβαιώσει 
και ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ 
Σολτς, ο οποίος στην ομιλία του είχε 
πει ότι είναι αρκετά βέβαιος ότι ένα νέο 
κίνημα έχει αναδειχθεί και ο σκεπτι-
κισμός που σχηματίστηκε από αρκετά 
κράτη-μέλη έχει αλλάξει σε μια προθυ-
μία να προωθήσουν την ένταξη. 

Αναβιώνει ο Βαλκανικός 
Διάδρομος 
Απέναντί τους είχαν τους ηγέτες των 
χωρών-μελών που συμμετείχαν, τις έξι 

χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, το κα-
θεστώς σύνδεσης των οποίων με την 
Ένωση είναι σαφώς διαφορετικό
Το Μαυροβούνιο ξεκίνησε τις ενταξια-
κές συνομιλίες το 2012.
Η Σερβία το 2014.
Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία πήραν 
καθεστώς υποψήφιου μέλους το καλο-
καίρι του 2022.
Στη Βοσνία -Ερζεγοβίνη προτάθηκε 
τον Οκτώβριο 2022 να δοθεί καθεστώς 
υποψήφιας χώρας.
Το Κόσοβο, το οποίο αντιμετωπίζεται 
ως ενδεχόμενη υποψήφια προς ένταξη 
χώρα, έχει πει ότι θα υποβάλει αίτηση 
ένταξης.
Όμως, παρά την προειδοποίηση της 

προέδρου της Επιτροπής ότι οι χώρες 
των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να κα-
τανοήσουν ότι οι χώρες-μέλη της ΕΕ 
είναι οι πλησιέστεροι φίλοι τους, η 
Σερβία, ο πρόεδρος της οποίας Αλε-
ξάντρ Βούτσιτς ήταν απέναντί της, δεν 
δείχνει να συμμερίζεται την άποψη.
Το Βελιγράδι από τη μια αρνείται να 
εφαρμόσει τις κυρώσεις που έχουν ε-
πιβάλει οι Βρυξέλλες στη Ρωσία του 
Πούτιν και από την άλλη αρνείται να 
καταργήσει τη χωρίς βίζα είσοδο στο έ-
δαφός του πολιτών από το Μπουρού-
ντι, την Κούβα, την Ινδία και την Τυνη-
σία, οι οποίοι στη συνέχεια περνάνε με 
τα πόδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανα-
ζωογονώντας τον αλήστου μνήμης Βαλ-
κανικό Διάδρομο που έφερε πάνω από 
ένα εκατομμύριο πρόσφυγες στη Δυ-
τική Ευρώπη.
Η Σερβία συνορεύει με τέσσερις χώ-
ρες-μέλη της ΕΕ, τη Βουλγαρία, τη 
Ρουμανία, την Κροατία και την Ουγγα-
ρία. Από αυτές τις χώρες, ο Βαλκανικός 

Διαβεβαιώνουν ότι τους θέλουν ως 
μέλη, αλλά δεν τους εμπιστεύονται στο 
Σένγκεν

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΚΑΧΥΠΟΨΊΑ ΚΑΊ ΑΜΦΊΘΥΜΊΑ 
ΓΊΑ ΤΑ ΔΥΤΊΚΑ ΒΑΛΚΑΝΊΑ

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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Η Ρωσία και η Κίνα προσπαθούν να 
ασκήσουν επιρροή, διαπιστώνει η Φον 
Ντερ Λάιεν
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Διάδρομος έφτανε μέχρι την Ουγγαρία, 
η οποία ύψωσε τον φράχτη, δίνοντας έ-
ναυσμα για τις καταγγελίες περί της Ευ-
ρώπης-φρούριο.
Το θέμα όμως με τον Βαλκανικό Διά-
δρομο επανερχόταν την ίδια ώρα στη συ-
νεδρίαση των υπουργών του Σένγκεν.
Η αίτηση της Κροατίας για ένταξη στο 
τμήμα όπου η κίνηση στον ενιαίο ευρω-
παϊκό χώρο γίνεται χωρίς ελέγχους γι-
νόταν ομόφωνα δεκτή με εφαρμογή από 
τον Ιανουάριο του 2023, η αντίστοιχη 
της Βουλγαρίας απορριπτόταν με με-
γάλη πλειοψηφία και η αίτηση της Ρου-
μανίας προσέκρουε στις ενστάσεις κυ-
ρίως της Ολλανδίας και της Αυστρίας, η 
οποία συνορεύει με την Κροατία αλλά 
όχι με τη Ρουμανία.
Κι όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι η αρ-
μόδια επίτροπος Ίλβα Γιόχανσον ήταν 
πλήρως θετική στην ένταξη των δύο 
βαλκανικών χωρών.
«Η Βουλγαρία και η Ρουμανία πληρούν 
όλες τις προϋποθέσεις και οι πολίτες 
τους αξίζουν να είναι πλήρως μέλη της 
περιοχής Σένγκεν», είπε μετά τη συνά-
ντηση η κα Γιόχανσον, κάνοντας λόγο 
για «απογοήτευση», καθώς Γαλλία και 
Γερμανία ήταν σύμφωνες, ενώ Φινλαν-
δία, Δανία, Σουηδία και Βέλγιο είχαν 
μαλακώσει τις αντιδράσεις.
Το Βουκουρέστι αντέτεινε ότι η Ρου-
μανία δεν αποτελούσε ποτέ μέρος του 
Βαλκανικού Διαδρόμου, όμως η αντί-
θεση της Αυστρίας αν και αιφνιδίασε 
πολλούς στις Βρυξέλλες, καθώς αναδύ-
θηκε τους τελευταίους μήνες, στηρίζε-
ται σε στοιχεία μιας νέας ροής αιτού-
ντων άσυλο μέσω του Διαδρόμου των 
Δυτικών Βαλκανίων, που θεωρείται η 
δεύτερη πιο χρησιμοποιούμενη μετα-
ναστευτική δίοδος προς τη Δυτική Ευ-
ρώπη.
 
Η Frontex
Τη θέση ότι και η Βουλγαρία και η Ρου-
μανία αποτελούν μέρος αυτού του Δι-
αδρόμου υιοθετεί και η Frontex, η υ-
πηρεσία ελέγχου των συνόρων της 
ΕΕ, όπως δήλωσε εκπρόσωπός της στο 
Euronews.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 
τους δέκα μήνες από την αρχή του 2022, 
στον Διάδρομο καταγράφηκαν 128.000 
περιστατικά διέλευσης των συνόρων, 
αύξηση 168% σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2021.
Συνολικά, το 2021 σημειώθηκαν 61.735, 
υπερδιπλάσιες από τις 26.969 του 2020 
ενώ το 2019 ήταν 15152, αριθμός τριπλά-
σιος από το 2018, που σημειώθηκε ο μι-
κρότερος αριθμός διελεύσεων μετά την 
έκρηξη του 2016, όταν και είχαν ξεπε-

ράσει τις 764.000.
Η Frontex εκτιμά ότι πρόκειται για αν-
θρώπους που μετά το 2015 εγκαταστά-
θηκαν σε Ελλάδα και Βουλγαρία και στη 
συνέχεια αποπειρώνται σιγά σιγά να υ-
λοποιήσουν τα αρχικά τους σχέδια.
Η Βουλγαρία από τη μεριά της, η οποία 
έχει υπηρεσιακή κυβέρνηση τους τε-
λευταίους 4 μήνες, καθώς μετά τις εκλο-
γές δεν έγινε εφικτός ο σχηματισμός 
κυβέρνησης, απέδωσε τις αντιδράσεις 
σε άλλους λόγους άσχετους με τις προϋ-
ποθέσεις του Σένγκεν.
Μάλιστα, ο υπηρεσιακός υπουργός Εσω-
τερικών Ιβάν Ντεμερτζίεφ δηλώνει την 
προθυμία της χώρας του να ανταποκριθεί 
σε όποια αιτήματα άλλων χωρών-μελών 
για ενίσχυση της εφαρμογής των προϋπο-
θέσεων της ένταξης στο Σένγκεν, αλλά α-
ποδίδει τις αντιδράσεις της Αυστρίας σε ε-
σωτερικό πρόβλημα της Βιέννης.

Η σύνοδος βλέπει αύξηση 
της μετανάστευσης
Το θέμα εθίγη και στο γενικό ανακοινω-
θέν μετά τη Σύνοδο Κορυφής των Τιρά-
νων, όπου τονίστηκε η αύξηση των ροών 
του 2022. 

«Η διαχείριση της μετανάστευσης πα-
ραμένει κοινή πρόκληση και 
ευθύνη την οποία η Ε.Ε. και τα Δυτικά 
Βαλκάνια θα αντιμετωπίσουν από κοι-
νού, σε στενή συνεργασία», αναφέρεται 
και υπενθυμίζεται ότι «για τον σκοπό 
αυτόν, η Ε.Ε. αύξησε σημαντικά τη χρη-
ματοδοτική της στήριξη προς την περι-
οχή με διμερή και περιφερειακή βοή-
θεια ύψους άνω των 170 εκατ. ευρώ, η 
οποία έχει ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο 
του ΜΠΒ ΙΙΙ».
Όμως η Σύνοδος ζήτησε «συνεχείς και 
διευρυμένες προσπάθειες για την αντι-
μετώπιση της αντικανονικής μετανά-
στευσης στη μεταναστευτική οδό των 
Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανο-
μένης της καταπολέμησης της παράνο-
μης διακίνησης μεταναστών και της ε-
μπορίας ανθρώπων». 
Παράλληλα προανάγγειλε σημαντική 
χρηματοδότηση έτσι ώστε να δώσει στις 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων τη δυνα-
τότητα να ενισχύσουν τα συστήματα α-
σύλου και υποδοχής και την προστασία 
των συνόρων, να καταπολεμήσουν τα δί-
κτυα παράνομης διακίνησης και τις 
ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και 

να επιταχύνουν τις επιστροφές από τα 
Δυτικά Βαλκάνια στις χώρες καταγωγής. 
Στο πλαίσιο αυτό: 
Θεσπίστηκε πρόγραμμα 40 εκατ. ευρώ 
για την ενίσχυση της διαχείρισης των 
συνόρων. 
Προετοιμάζεται πρόγραμμα 30 εκατ. 
ευρώ για την αύξηση της ικανότητας κα-
ταπολέμησης της παράνομης διακίνη-
σης μεταναστών και της εμπορίας αν-
θρώπων, με έμφαση στις έρευνες και τις 
διώξεις.
Η σύνοδος, με τη σύμφωνη γνώμη των 
έξι χώρων της περιοχής, ζήτησε την τα-
χεία ευθυγράμμιση των εταίρων με την 
πολιτική θεωρήσεων της Ε.Ε. για τη δι-
αχείριση της μετανάστευσης και τη συ-
νολική εύρυθμη λειτουργία και βιωσι-
μότητα των καθεστώτων απαλλαγής από 
την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ των 
Δυτικών Βαλκανίων και της Ε.Ε. 
Παράλληλα, τους κάλεσε να συνάψουν 
συμφωνίες επανεισδοχής με βασικές 
χώρες καταγωγής και να εντείνουν τη 
συνεργασία με τις εμπλεκόμενες αερο-
πορικές εταιρείες. 
Η Ε.Ε. διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να 
στηρίξει τα Δυτικά Βαλκάνια, ώστε να 
αυξήσουν τις οικειοθελείς και μη οικει-
οθελείς επιστροφές, απευθείας από την 
περιοχή στις χώρες καταγωγής, και τις 
κάλεσε να εντείνουν τη συνεργασία τους 
με τον Frontex, τον Οργανισμό της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, και την 
Europol. 



Πληρότητες οι οποίες 
ξεπερνούν το 80% εμ-
φανίζουν στην πλει-
ονότητά τους οι δη-
μοφιλείς χειμερινοί 

προορισμοί για τις ημέρες των Χριστου-
γέννων και ενώ απέχουμε έναν μήνα από 
τις γιορτές.
Η φετινή χειμερινή σεζόν έξαλλου είχε 
ξεκινήσει με αισιόδοξα μηνύματα τόσο 
για τον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώ-
σεων, όσο και για τους ξενοδόχους ορει-
νών περιοχών. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου οι 
πληρότητες άγγιξαν το 100% στο σύνολο 
των δημοφιλών χειμερινών προορισμών.
Αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς να αποτυ-
πωθούν ακριβή νούμερα για τις κρατή-
σεις, το βέβαιο είναι ότι η χριστουγεννιά-
τικη περίοδος για τους προορισμούς που 
έχουν θεματικά πάρκα, όπως η Δράμα 
και τα Τρίκαλα, θα κινηθούν με πολύ 
υψηλή πληρότητα.
Στην εξέλιξη αυτή θα βοηθήσει και το 
κουπόνι που θα δοθεί για τον χειμερινό 
τουρισμό.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιο δημο-
φιλείς χειμερινοί προορισμοί.

Ταΰγετος και Πάρνωνας 
στην Πελοπόννησο
Με αφετηρία την Αθήνα, για μια ακόμη 
εορταστική περίοδο θα πρωταγωνιστή-
σουν οι οδικοί προορισμοί, παρά την 
«τσιμπημένη» τιμή της βενζίνης, όπως 
εκτιμά ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδό-
χων Λακωνίας, Δημήτρης Πολλάλης.
Η Πελοπόννησος, φυσικά, θα έχει την 
τιμητική της και τη χειμερινή περίοδο 
φέτος. Η ευρύτερη περιοχή της Μονεμ-

βάσιας θα κινηθεί με πολύ υψηλή πλη-
ρότητα, αφού υπάρχουν σημαντικές προ-
κρατήσεις. Στην Αρκαδία, την ορεινή Κο-
ρινθία και σε άλλες ορεινές περιοχές, η 
πληρότητα αναμένεται να ξεπεράσει το 
90%, όπως τονίζει ο κ. Πολλάλης.
Παραδοσιακά, Ταΰγετος και Πάρνωνας 
γεμίζουν, αναφέρει ο κ. Πολλάλης και 
εκφράζει την εκτίμηση ότι η πληρότητα 
φέτος θα φτάσει εν τέλει και το 100% σε 
αυτούς τους προορισμούς. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, ακριβή εκτίμηση για την πλη-
ρότητα των ξενοδοχείων θα μπορεί να 
δοθεί μετά τη 10η Δεκεμβρίου.

Ήπειρος
Με υψηλή πληρότητα αναμένει την πε-
ρίοδο των εορτών η Ήπειρος, που κατά-
φερε να φτάσει σε πολύ ικανοποιητικά 
επίπεδα τουρισμού και στον ορεινό της 
όγκο, καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαι-
ριού και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.
Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου 

Η Πελοπόννησος αναμένεται πως θα 
έχει την τιμητική της και τη χειμερινή 
περίοδο φέτος

Αλέξανδρος Καχριμάνης, η Ήπειρος έχει 
πετύχει να αναδείξει τη διαφορετικότητά 
της, συνδυάζοντας βουνό, θάλασσα και 
city break, έκανε άνοιγμα σε νέες αγορές 
και επενδύει σε όλες τις θεματικές μορ-
φές τουρισμού.

Ιωάννινα
Τα Ιωάννινα συνεχίζουν να δέχονται επι-
σκέπτες και αυτήν την εποχή λόγω σχο-
λικών εκδρομών και συνεδρίων. Στο Ζα-
γόρι, από τα μέσα Ιουνίου κι έπειτα, οι 
πληρότητες ήταν εξαιρετικά υψηλές, με 
τους Ισραηλινούς να καταλαμβάνουν το 
υψηλότερο ποσοστό.
«Μέχρι μέσα Νοεμβρίου, οι Ισραηλινοί 
συνέχιζαν να έρχονται και τα καταλύματα 
ήταν γεμάτα από Έλληνες και ξένους. 
Τώρα σημειώνεται μια “κοιλιά” αλλά 
είναι κάτι φυσιολογικό για την εποχή 
ενώ στις γιορτές προβλέπεται να είναι 
και πάλι τα καταλύματα fully booked», 
σημείωσε η Έλσα Έξαρχου, Σύμβουλος 

ΟΙ TOP ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΈΣ

  ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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οικονομία

Τουρισμού Αναπτυξιακής της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου.

Όλυμπος
Στην περιοχή του Ολύμπου, την Πιερία, 
υπάρχει αισιοδοξία και όλα δείχνουν πως 
οι γιορτές θα τονώσουν κατά πολύ την 
αγορά και την τουριστική κίνηση, όπως 
λέει ο πρόεδρος των Ξενοδόχων Ηρα-
κλής Τσιτλακίδης.

Ανατολική Μακεδονία
Με σταθερά βήματα και καλές πληρότη-
τες πορεύεται προς τα Χριστούγεννα και 
η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, που επενδύει στον 12μηνο 
τουρισμό, όπως αναφέρει ο εντεταλμένος 
σύμβουλος Τουρισμού της ΠΑΜ-Θ Αθα-
νάσιος Τσώνης.
«Μετά από μια πολύ πετυχημένη καλο-
καιρινή σεζόν, συνεχίζοντας τις δράσεις 
που υπαγορεύει ο στρατηγικός μας σχε-
διασμός για την ανάπτυξη όλης της περι-
οχής, βλέπουμε ανταπόκριση και ενδι-
αφέρον από τον κόσμο και τον χειμώνα. 
Πλέον, τόσο η Αλεξανδρούπολη, όσο 
και η Καβάλα έχουν καταστεί city break 
προορισμοί και σημειώνουν πολύ υψη-
λές πληρότητες, ενώ υπάρχει μεγάλο εν-
διαφέρον από τους επισκέπτες και για 
την Ξάνθη, που προσφέρεται για χειμε-
ρινός προορισμός και εξορμήσεις στη 
φύση, όπως και τη Δράμα και την Κομο-
τηνή. Την ίδια ώρα, εκτός από το θεμα-
τικό πάρκο της Ονειρούπολης, βλέπουμε 
αντίστοιχη πρωτοβουλία για τη δημιουρ-
γία θεματικού πάρκου (το Πάρκο του Πι-
νόκιο) και στην Κομοτηνή, όπως επίσης 
και τη δημιουργία χριστουγεννιάτικου 
χωριού στο Σουφλί και αλλού. Είναι ση-
μαντικό να ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο 
το έργο της Περιφέρειας που έχει επεν-
δύσει πολύ δυναμικά στον τουρισμό και 
ήδη τα αποτελέσματα είναι εμφανή», υ-
πογράμμισε ο κ. Τσώνης.
Επανεκκίνηση στο κομμάτι της τουριστι-
κής κίνησης και αύξηση της επισκεψι-
μότητας αναμένεται και σε ολόκληρη τη 
Θεσσαλία το επόμενο διάστημα.
Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόε-
δρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λάρισας, 
Ειρήνη Παπαϊωάννου, «είναι εμφανής 
μια τάση ανόδου της τουριστικής κίνη-
σης που εντοπίζεται στο ενδιαφέρον του 
κόσμου να επισκεφθεί το νομό Λάρισας, 
ενόψει Χριστουγέννων». Η ίδια επεσή-
μανε πως «σε σχέση με τα προηγούμενα 
χρόνια που βρισκόμασταν στην περίοδο 
της πανδημίας, με τα γνωστά μέτρα, φέτος 
υπάρχουν αρκετές προκρατήσεις στα ξε-
νοδοχεία της Λάρισας, γεγονός που δεί-
χνει το ενδιαφέρον των τουριστών να επι-
σκεφθεί την πόλη».







Σ
ε συνέχεια του προγράμματος για την πρό-
ληψη του καρκίνου του μαστού, το υπουρ-
γείο Υγείας συνεχίζει τις δράσεις για την πρό-
ληψη και άλλων μορφών καρκίνου όπως 
για καρδιαγγειακά νοσήματα. 
Μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, η ηγεσία 

του υπουργείου παρουσίασε το νέο Στρατηγικό Σχέδιο για 
τη Δημόσια Υγεία που περιλαμβάνει 3 βασικούς πυλώνες 
και 20 δράσεις που θα αναπτυχθούν στον πληθυσμό.
Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Ειρήνη Αγαπη-
δάκη, αναφέρθηκε εκτενώς στη Δημόσια Υγεία και στα 
προγράμματα πρόληψης που θα υλοποιηθούν στον πλη-
θυσμό το επόμενο διάστημα, ώστε η πολιτεία να συμβάλ-
λει καθοριστικά στην προαγωγή της υγείας, την προστασία 
και την πρόληψη από τη νόσο.
Όπως επεσήμανε: «Χρησιμοποιούμε το 80% των πόρων 
μας για φάρμακα, θεραπείες, νοσηλείες και επεμβάσεις, 
τα οποία είναι μεν απαραίτητα για να μας εξασφαλίσουν 
περισσότερα χρόνια ζωής, όχι όμως υγεία. Έτσι, ζούμε μεν 
περισσότερο σε σχέση με παλαιότερες δεκαετίες, αλλά τα 
χρόνια αυτά είναι με νόσο, αναπηρία, περιορισμούς που 
επιφέρει η ασθένεια.
Η επικέντρωση λοιπόν δεν είναι πλέον στη νόσο και στη 
μεμονωμένη εξάλειψη κάποιων συγκεκριμένων νοση-
μάτων αλλά σε όλο το φάσμα της υγείας και ευεξίας και 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, στην υγεία. Για αυτό, οι 

 ΆΡΗΣ ΖΕΥΓΆΣ

Η σημασία του προληπτικού ελέγχου 
για την αντιμετώπιση του καρκίνου

Με βάση τα ευρήματα 
πρόσφατων ερευνών, στη 
χώρα μας η πρόληψη είναι 
ιδιαίτερα υποβαθμισμένη 
διαχρονικά, με αποτέλεσμα 
το 75% των θανάτων να 
οφείλεται στα καρδιαγγειακά 
και τον καρκίνο, που είναι σε 
μεγάλο βαθμό προλήψιμα 
νοσήματα

πυλώνες (Πρωτογενή & Δευτερογενή Πρόληψη, Αναμόρ-
φωση του Συστήματος Δημόσιας Υγείας) και πάνω από 20 
δράσεις, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 300 εκατ. 
ευρώ. Με τον τρόπο αυτόν, επιχειρούμε να θεραπεύσου-
με τις στρεβλώσεις τόσων ετών και να προχωρήσουμε 
επιτέλους μπροστά. Θεμελιώνοντας ένα ισχυρό σύστημα 
δημόσιας υγείας για κάθε πολίτη με ισότιμη πρόσβαση και 
στόχο όχι απλώς περισσότερα χρόνια ζωής, αλλά περισσό-
τερα χρόνια υγιούς ζωής.
Με βάση τα ευρήματα πρόσφατων ερευνών, στη χώρα 
μας η πρόληψη είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη διαχρονι-
κά, με αποτέλεσμα το 75% των θανάτων να οφείλεται στα 
καρδιαγγειακά και τον καρκίνο, που είναι σε μεγάλο βαθμό 
προλήψιμα νοσήματα.
Αποτέλεσμα αυτού είναι να χάνουμε κατά μέσο όρο 10 
χρόνια από το προσδόκιμο της ζωής μας. Από σχετικές 
έρευνες φαίνεται ότι, κατά τη διετία 2018-2020, μία στις τέσ-
σερις γυναίκες δεν είχε κάνει τεστ παπ, μία στις δύο γυναί-
κες άνω των 40 ετών δεν είχε κάνει μαστογραφία, και μόνο 
ένα στα 10 άτομα άνω των 50 ετών είχε κάνει αιματολογική 
εξέταση κοπράνων για έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου 
του παχέος εντέρου.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το ποσοστό των ατόμων 
που έκαναν προληπτικές εξετάσεις μειώθηκε δραματικά 
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ παράλληλα, τα 
ποσοστά αυτά είναι κατά πολύ και δυστυχώς συστηματικά 
χαμηλότερα στα άτομα που ανήκουν σε χαμηλότερα κοι-
νωνικό-οικονομικά στρώματα.

Προγράμματα:
1. Πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του μαστού: 1,3 
εκατ. γυναίκες ηλικίας 50-69 ετών, δωρεάν μαστογραφία, 
υπερηχογράφημα και κλινική εξέταση από ιατρό.
2. Πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της 
μήτρας: 2,5 εκατ. γυναίκες ηλικίας 21-65 ετών, τεστ παπ, 
hpv dna test, κολποσκόπηση, βιοψία.
3. Καρδιαγγειακά: 5,5 περίπου εκατ. άνδρες και γυναίκες 
ηλικίας 30-70 και ετών, λιπιδαιμικό προφίλ, μεταβολικό 
σύνδρομο.
4. Πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου παχέος εντέρου: 3,8 
εκατ. άνδρες και γυναίκες, 50-70 ετών, κολονοσκόπηση.
Ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος Φώφη 
Γεννηματά για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, 
έχουν διενεργηθεί περί τις 60.000 μαστογραφίες και έχουν 
εντοπιστεί πάνω από 3.000 γυναίκες με ευρήματα.
Ακολουθεί εντός του προσεχούς διαστήματος το πρόγραμ-
μα πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, 
το οποίο αποτελεί μία από τις δύο βασικές δράσεις για να 
πετύχει η χώρα μας την εξάλειψη του καρκίνου που οφεί-
λεται στον ιό HPV ως το 2030, στόχο που έχει θέσει ο Πα-
γκόσμιος Οργανισμός Υγείας και περιλαμβάνει:
• 90% των κοριτσιών να έχουν εμβολιαστεί πλήρως ως την 
ηλικία των 15 ετών έναντι του ιού HPV,
• 70% των γυναικών ηλικίας ως 35 και 45 ετών να έχουν 
εξεταστεί με υψηλής αποδοτικότητας hpv dna test και
• 90% των γυναικών που εντοπίζονται με ασθένεια του 
τραχήλου, να λαμβάνουν κατάλληλη θεραπεία.

δράσεις δημόσιας υγείας έχουν ως στόχο όλο τον πληθυ-
σμό ή ομάδες πληθυσμού», συμπλήρωσε.
Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτής της προσπάθειας 
είναι τα προγράμματα πληθυσμιακού προσυμπτωματι-
κού ελέγχου που η χώρα μας υλοποιεί πλέον για πρώτη 
φορά, όπως και τα προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης 
των βασικών παραγόντων κινδύνου (π.χ. το πρόγραμμα 
πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας), που σχεδιάζονται 
με βασικό άξονα τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων 
στην Υγεία.

Το Στρατηγικό Σχέδιο
Το πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης» περιλαμβάνει τρεις 
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Κάθε εβδομάδα η Free Sunday, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο πάνω στο στοίχημα 
site www.betarades.gr, σας ενημερώνει διεξοδικά με μοναδικό στόχο το... ταμείο.

ΕΓΚΥΡΕΣ  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ  

BETARADES.GR

Σε Αγγλία  
και  

Ολλανδία!

Σερί Tips

*  - Μπέρνλι (Τσάμπιονσιπ Αγγλίας, 11/12, 15:00): 
Η ΚΠΡ δυσκολεύεται πολύ να βρει τον δρόμο προς 
τα αντίπαλα δίχτυα. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει 
σκοράρει στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία παιχνί-
δια της στο πρωτάθλημα. Την ίδια στιγμή, η Μπέρνλι 
έχει σημειώσει δύο τέρματα τουλάχιστον στα τέσσερα 
πιο πρόσφατα ματς της στην ίδια διοργάνωση!

* Τέλσταρ - Ντεν Μπος (Β’ Κατηγορία Ολλανδίας, 
15:30): Δέχεται εύκολα γκολ, αλλά σκοράρει και με 
συνέπεια η Τέλσταρ. Πιο συγκεκριμένα, στα τέσσερα 
από τα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια της επαληθεύτη-
κε το Goal/Goal. Κάτι ανάλογο ισχύει και για την Ντεν 
Μπος, μετρά επίσης τέσσερα Goal/Goal στους πέντε 
πιο πρόσφατους αγώνες της.

* Ομόνοια - Ακρίτας Χλώρακα (Α’ κατηγορία Κύ-
πρου, 11/12, 17:00): Και στα τρία τελευταία παιχνίδια 
της Ομόνοιας στο πλαίσιο του πρωταθλήματος το σκορ 
ήταν 4-0! Κέρδισε την Καρμιώτισσα και τον Ολυ-
μπιακό Λευκωσίας, ενώ ηττήθηκε από τον ΑΠΟΕΛ! 
Ο Ακρίτας Χλώρακα, από την άλλη, προέρχεται από 
πέντε διαδοχικούς αγώνες στους οποίους επιβεβαιώ-
θηκε το 2-3 γκολ.

Goal Tips

* Βίλεμ - Μπρέντα (Β’ Κατηγορία Ολλανδίας, 
11/12, 13:15): Αγνοεί τη χαρά της νίκης η Βίλεμ στα 
τρία τελευταία παιχνίδια της, με τον απολογισμό της 
να αποτελείται από δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Σε 
καλή κατάσταση δεν είναι ούτε η Μπρέντα, η οποία 
δεν έχει κερδίσει κανένα από τα πέντε πιο πρόσφατα 
ματς της, έχοντας χάσει στα τέσσερα από αυτά!

* Έιμπαρ - Οβιέδο (Β’ Κατηγορία Ισπανίας, 11/12, 
19:30): Αήττητη η Οβιέδο στα πέντε τελευταία παι-
χνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 
τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Αήττητη είναι η Έιμπαρ 
φέτος στο γήπεδό της, σε εννέα επίσημα ματς εκεί 
κέρδισε έξι φορές!

* Μπράγκα - Πάκος Φερέιρα (Λιγκ Καπ Πορτογα-
λίας, 11/12, 21:00): Σε καλή κατάσταση η Μπράγκα, 
έχει κερδίσει και τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της 
σε όλες τις διοργανώσεις, στα δύο πιο πρόσφατα δεν 
έχει δεχθεί καν γκολ. Στον αντίποδα, η Πάκος Φερέ-
ιρα σε 16 επίσημα μας κατά τη διάρκεια της τρέχου-
σας σεζόν δεν έχει νίκη, έχοντας υποστεί 12 ήττες!

Head 2 Head

* Φένλο - Μάαστριχτ (Β’ Κατηγορία Ολλανδίας, 
11/12, 15:30): Η Φένλο έχει πάρει τον «αέρα» της 
αντιπάλου της. Είναι χαρακτηριστικό πως διατηρεί-
ται αήττητη στα 11 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια 
ανεξαρτήτως έδρας και στα δέκα από αυτά πανη-
γύρισε τη νίκη! Στα δύο πιο πρόσφατα, μάλιστα, 
σημείωσε επτά τέρματα και δεν δέχτηκε κανένα, 
επικρατώντας με 5-0 και με 2-0!

* Γουότφορντ - Χαλ (Τσάμπιονσιπ Αγγλίας, 
11/12, 17:00): Δεν έχει εμφανιστεί ισοπαλία στα 
τέσσερα τελευταία παιχνίδια ανάμεσα στη Γου-
ότφορντ και τη Χαλ ανεξαρτήτως έδρας. Από δύο 
νίκες έχουν πανηγυρίσει οι δύο ομάδες, ενώ στα 
δύο πιο πρόσφατα ματς σημειώθηκαν λιγότερα από 
2.5 τέρματα.

* ΑΕ Λεμεσού - Άρης Λεμεσού (Α’ κατηγορία 
Κύπρου, 11/12, 19:00): Χωρίς ισοπαλία τα δέκα πιο 
πρόσφατα επίσημα παιχνίδια μεταξύ των ΑΕ Λεμεσού 
και Άρη Λεμεσού (Πρωτάθλημα και Κύπελλο). Οκτώ 
νίκες έχει η ΑΕΛ και δύο ο Άρης. Ωστόσο και οι δύο 
επικρατήσεις του Άρη ήρθαν στους τρεις τελευταίους 
αγώνες και σήμερα θα ψάξει την τρίτη νίκη του.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

12:15  Βίλεμ - Μπρέντα  1  (1.90)
15:00  ΚΠΡ - Μπέρνλι  2  (2.30)
15:30  Ος - Ντόρντρεχτ  Over 3  (2.05)
17:00  Γουότφορντ - Χαλ  Goal / Goal  (1.93)
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Μ
ε το Παγκό-
σμιο Κύ-
πελλο να 
β ρ ί σ κ ε τ α ι 
πλέον στην 
η μ ι τ ε λ ι κ ή 

φάση και τους αγώνες να διεξάγο-
νται μεσοβδόμαδα, υποχρεωτικά 
σήμερα, Κυριακή (11/12) θα στρα-
φούμε στοιχηματικά στα «μικρά» 
πρωταθλήματα τα οποία δεν έχουν 
διακοπή. Πάμε, λοιπόν, να δούμε 
τις προτάσεις που προκύπτουν 
από το λιγότερο «λαμπερό» σε σύ-
γκριση με όσα προηγήθηκαν, αλλά 
και όσα θα ακολουθήσουν, κουπόνι 
της Κυριακής (11/12). Τέσσερις συ-
νολικά είναι οι επιλογές μας, δύο 
από την Αγγλία και δύο από την 
Ολλανδία!
Θα ξεκινήσουμε από το Νησί και 
την αναμέτρηση ΚΠΡ - Μπέρνλι 
στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής 
της Τσάμπιονσιπ. Δεν είναι σε κα-
θόλου καλή κατάσταση οι γηπε-
δούχοι, στο τελευταίο παιχνίδι 
τους πριν από τη διακοπή του πρω-
ταθλήματος, στις 12/11, ηττήθηκαν 

φιλοξενούμενους την παραμονή 
στην κατηγορία. Είναι αποτελεσμα-
τική στην έδρα της η Γουότφορντ, 
σπάνια δεν σκοράρει εκεί και θα α-
ποτελέσει έκπληξη αν δεν βρει δί-
χτυα στη συγκεκριμένη αναμέ-
τρηση. Οι Τίγρεις, αν και είναι χα-
μηλά στην κατάταξη, στα τελευταία 
παιχνίδια μακριά από τη «βάση» 
τους έδειξαν καλό πρόσωπο. Χαρα-
κτηριστικά, στις τέσσερις πρόσφα-
τες «εξόδους» τους μέτρησαν τρεις 
νίκες και μία ισοπαλία, σημειώνο-

με 2-0 εκτός έδρας από την Κόβε-
ντρι. Μία από τα… ίδια για αυτούς, 
καθώς αγνοούν τη χαρά της νίκης 
στα πέντε πιο πρόσφατα ματς τους, 
με τέσσερις ήττες και μία ισοπαλία, 
στα τέσσερα από αυτά τα παιχνίδια 
δεν κατάφεραν καν να σκοράρουν.
Στον αντίποδα, η Μπέρνλι φιγου-
ράρει στην κορυφή, έχει 41 βαθ-
μούς μετά από 21 αγωνιστικές, είναι 
στο +3 από τη 2η Σέφιλντ Γιουνά-
ιτεντ. Δεν χάνει σχεδόν ποτέ και 
πουθενά, μόλις δύο φορές έχει ητ-
τηθεί φέτος σε όλες τις διοργανώ-
σεις, είναι παραγωγική επιθετικά 
και σκοράρει με ευκολία. Μία α-
ποστολή στο Λόφτους Ρόουντ –η 
έδρα της ΚΠΡ– δεν είναι ποτέ εύ-
κολη. Ωστόσο, θεωρούμε ότι οι φι-
λοξενούμενοι θα φτάσουν στην κα-
τάκτηση των τριών βαθμών με τον 
έναν ή τον άλλον τρόπο. Πάμε με το 
διπλό, σε απόδοση 2.30.
Για την ίδια διοργάνωση, η Γουότ-
φορντ υποδέχεται τη Χαλ. Δύο ομά-
δες με εκ διαμέτρου διαφορετικούς 
στόχους, με τους μεν γηπεδούχους 
να διεκδικούν την άνοδο, τους δε 

ντας δέκα τέρματα συνολικά! Μπο-
ρούν αμφότερες να σκοράρουν από 
μία φορά τουλάχιστον στη μεταξύ 
τους αναμέτρηση, επιλέγουμε το 
Goal/Goal σε απόδοση 1.93.
Μεταφερόμαστε στην Ολλανδία και 
τη Β’ κατηγορία, εκεί όπου θα πά-
ρουμε τον άσο σε απόδοση 1.90 στον 
αγώνα Βίλεμ - Μπρέντα. Η Βίλεμ 
έχει συμπληρώσει τρία ματς χωρίς 
νίκη και τα τέσσερα από τα πέντε τε-
λευταία παιχνίδια της ολοκληρώθη-
καν ισόπαλα. Τώρα, όμως, βρίσκει 
απέναντί της μία Μπρέντα με με-
γάλα αμυντικά προβλήματα που δέ-
χεται γκολ πολύ εύκολα και αγνοεί 
τη νίκη εδώ και πέντε αγώνες, ενώ 
στα οκτώ πρόσφατα ματς της για 
το πρωτάθλημα έχασε έξι φορές. Ο 
άσος έχει το προβάδισμα, προσφέ-
ρεται σε απόδοση 1.90 και θα τον 
προσθέσουμε στο δελτίο μας.
Για την ίδια διοργάνωση, θα κά-
νουμε παιχνίδι με τα γκολ στην α-
ναμέτρηση Ος - Ντόρντρεχτ. Αμφό-
τερες βρίσκονται χαμηλά στη βαθ-
μολογία και «πληρώνουν» κατά 
κύριο λόγο τις αμυντικές αδυναμίες 
τους. Η Ος έχει δεχθεί 28 τέρματα 
σε 15 αγώνες, η Ντόρντρεχτ 27 σε 
16, επιδόσεις που είναι από τις χει-
ρότερες στην κατηγορία. Δύσκολα 
το σκορ θα μείνει σε χαμηλά επί-
πεδο, αξίζει να ρισκάρουμε με το 
Over 3 γκολ σε απόδοση 2.05 (αν 
σημειωθούν τρία τέρματα ακριβώς, 
το ποντάρισμα επιστρέφεται).
Αυτές ήταν οι προτάσεις του 
Betarades.gr για μία ακόμη εβδο-
μάδα. Μην ξεχνάτε ότι στην κορυ-
φαία στοιχηματική ιστοσελίδα της 
Ελλάδας μπορείτε να ενημερώνε-
στε καθημερινά για τα πάντα γύρω 
από το στοίχημα, να βρίσκετε ανα-
λύσεις αγώνων, προγνωστικά, τις 
παρουσιάσεις των στοιχηματικών 
εταιρειών και πολλά ακόμη!
Καλή τύχη σε ό,τι κι αν επιλέξετε!
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ΜΑΖΊ ΦΊΛΊΠΠΟΣ ΠΛΊΑΤΣΊΚΑΣ - 
ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΓΈΡΜΑΝΟΣ 
Ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Βαγγέλης 
Γερμανός θα εμφανιστούν στη μουσι-
κή σκηνή «Σφίγγα» από το Σάββατο 
10 Δεκεμβρίου και κάθε Σάββατο (για 
λίγες μόνο παραστάσεις) με τη μουσική 
παράσταση «Η μοναξιά μου πάει στα 
μπαράκια».
Από το «Μοναξιά μου όλα» στον «Κη-
πουρό» και από το «Έπαψες αγάπη να 
θυμίζεις» στο «Σε θέλω» αλλά και από τα 
«Ποιος έχει λόγο στην αγάπη» και «Γιατί» 
στον «Απόκληρο» και την «Κρουαζιέρα», 
ο Φίλιππος και ο Βαγγέλης θα παρουσιά-
σουν τραγούδια από την προσωπική τους 
δισκογραφία, σε μια μουσική συνάντηση 
που αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον.

«ΠΈΘΑΊΝΩ ΣΑΝ ΧΩΡΑ»  
ΤΟΥ Δ. ΔΗΜΗΤΡΊΑΔΗ
Το έργο «Πεθαίνω σαν χώρα», γραμμένο 
το 1978 από τον Δημήτρη Δημητριάδη, 
μας κάνει μάρτυρες μιας χώρας που 
βρίσκεται σε ένα τέλος καιρού, σε μια 
κρίσιμη ιστορική στιγμή όπου καμιά 
γυναίκα δεν φέρνει πια παιδί στον κόσμο. 
Μετά από χίλια χρόνια πολέμου και ενώ 
ο εχθρικός στρατός πρόκειται να περάσει 
από ώρα σε ώρα τα σύνορα, βλέπουμε 
το εξουθενωμένο έθνος να υποδέχεται 
έναν νέο ιστορικό κύκλο. Τις στιγμές 
εκείνες θρονιάζεται σε όλα τα κεφάλια 
το πολυμέτωπο βασίλειο της φαντασίας 
και συμβαίνουν κοσμοϊστορικές ανα-
κατατάξεις. Το τέλος μιας εποχής έχει 
έρθει όπως ο προμελετημένος θάνατος 
μιας αθεράπευτης αρρώστιας. Μετά την 
ενθουσιώδη υποδοχή κοινού και κριτικών 
την άνοιξη του 2022 στην κεντρική σκηνή 
του «Bios», η παράσταση «Πεθαίνω σαν 
χώρα» έρχεται στον χώρο ΠΛΥ.ΦΑ. για 
λίγες παραστάσεις.

ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ LIVE 
Ο Πάνος Βλάχος μαζί με τους συνεργάτες 
του έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα με 
τραγούδια από την προσωπική του δισκο-
γραφία, αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, 
αλλά και ιδιαίτερες επιλογές από το ξένο 
ρεπερτόριο. Η παράσταση όμως δεν έχει 
μόνο τραγούδι. Κείμενα εμπνευσμένα 
από τον ίδιο ενώνουν τα κομμάτια και μας 
προσφέρουν χαρά, αισιοδοξία και γέλιο. 
«Σταυρός του Νότου Club», Τρίτες 13, 20 
και 27 Δεκεμβρίου.

«Ο ΚΎΚΛΟΣ ΤΩΝ ΧΑΜΈΝΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ»  
ΤΟΎ ΤΟΜ ΣΟΎΛΜΑΝ

Το θρυλικό έργο «Ο κύκλος των χαμένων 
ποιητών» του Τομ Σούλμαν ανεβαίνει από 
14 Δεκεμβρίου στο θέατρο «Βρετάνια», σε 
θεατρική διασκευή του ίδιου του «οσκα-
ρικού» συγγραφέα και σκηνοθεσία του 
Κωνσταντίνου Ασπιώτη. Ο Άκης Σακελλα-
ρίου υποδύεται τον Τζον Κίτινγκ, τον αντι-
συμβατικό καθηγητή που όλοι θα θέλαμε 

να είχαμε. Ο Τάσος Χαλκιάς ερμηνεύει 
τον ρόλο του συντηρητικού διευθυντή 
Νόλαν και ο Σπύρος Τσεκούρας αυτόν του 
τραγικού πατέρα κ. Πέρι. Μαζί τους –το 
πιο σημαντικό– οι μαθητές, ο πυρήνας δη-
λαδή του έργου που απαρτίζεται από έναν 
επίλεκτο θίασο ταλαντούχων ηθοποιών της 
νέας γενιάς.



Τ
ι μπορεί να συμβεί όταν βρεθείς 
στη λάθος πλευρά της ιστορίας; 
Και πόσα είσαι διατεθειμένος να 
κάνεις στον βωμό της ελευθε-
ρίας (σου); Αυτή είναι η αφετηρία 

του «Ay, Carmela!», του πολυβραβευμένου, 
κωμικοτραγικού έργου του Χοσέ Σάντσις 
Σινιστέρρα που παρουσιάζεται στο Θέατρο 
«Μεταξουργείο». Η Κατερίνα Μπιλάλη υπο-
δύεται την Καρμέλα και μάς λέει περισσό-
τερα για την παράσταση. 

Φέτος ανεβάζετε ως θεατρική εταιρεία 
THEARTES το έργο «Ay, Carmela», στο 
οποίο κρατάτε τον έναν εκ των δύο πρω-
ταγωνιστικών ρόλων. Τι σας κέρδισε στο 
συγκεκριμένο κείμενο και αποφασίσατε 
να το παρουσιάσετε στο κοινό;

Όταν διάβασα το κείμενο του Σινιστέρρα, σε 
μετάφραση Κωνσταντίνου Κυριακού, σκέ-
φτηκα ότι κάποια στιγμή πρέπει να το ανε-
βάσουμε. Είναι ένα έργο πολιτικό, εναντίον 
του φασισμού και της βαρβαρότητας, χωρίς 
να είναι στρατευμένο. Με κέρδισε το γεγο-
νός ότι η πολιτική στάση των δραματικών 
προσώπων υιοθετείται βιωματικά, αντι-

δρώντας με ευαισθησία και συμπονετικό-
τητα. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η πο-
ρεία του ρόλου μου, της Καρμέλα, η οποία, 
ξεκινώντας από μια απολιτίκ στάση, έχοντας 
προτεραιότητα την επιβίωσή της κατά τη δι-
άρκεια του εμφυλίου της χώρας της, της Ι-
σπανίας, φτάνει, μέσω της ενσυναίσθησής 
της, να δώσει τη ζωή της για την υπερά-
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Κατερίνα Μπιλάλη

«Για να 
αναπτύξεις 
αντίσταση,  

δεν φτάνει μόνο 
το ένστικτο»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Το θέατρο και ο 
κινηματογράφος έχουν 
εντελώς διαφορετικούς 
κώδικες. Άλλωστε, στην 
κινηματογραφική εκδοχή η 
αφήγηση είναι γραμμική, 
ενώ στο θεατρικό έργο η 
δράση μεταφέρεται στον 
χρόνο, απ’ το παρελθόν στο 
μέλλον κι ανάποδα. 



σπιση μιας ιδέας, ενός συμβόλου, της ση-
μαίας των δημοκρατικών. Βρίθει νοημά-
των και ηχηρών συμβολισμών, τα οποία 
είναι δοσμένα μέσα από όχι μια μελοδρα-
ματική διάθεση, αλλά μέσα από χιούμορ 
και τρυφερότητα. Βρήκα, επίσης, εξαιρε-
τικά ενδιαφέρουσα τη συμπερίληψη του 
«θεάτρου μέσα στο θέατρο», την προετοι-
μασία δύο θεατρίνων για μια παράσταση-
βαριετέ, που θα διαδραματιστεί μπροστά 
στα μάτια των θεατών.

Πρόκειται για ένα έργο αντιφασιστικό. 
Τι μηνύματα περνά –άμεσα ή έμμεσα– 
στον θεατή; 
Το μήνυμα του έργου είναι ενωτικό. 
Προφανώς καταδεικνύει την απανθρω-
πιά και τη βία των εκπροσώπων του να-
ζιστικού μορφώματος, αλλά καταλήγει 
στη ματαιότητα και στον τονισμό της θνη-
τότητάς μας, της κοινής μας μοίρας, στη 
βάση της οποίας είμαστε όλοι και όλες 
ίσοι. Για τον Σινιστέρρα, το κλειδί για την 
επιτυχή αποβολή φασιστικών ιδεολο-
γιών και πρακτικών είναι η συνέχεια και 
διαφύλαξη της ιστορικής μας μνήμης. Το 
μήνυμα του έργου είναι οι ανθρώπινες 
αξίες, η συμπόνοια, η αλληλεγγύη, η αί-
σθηση ευθύνης για τον άλλον άνθρωπο. 
Το μήνυμα του έργου είναι η περιφρού-
ρηση ιδανικών, όπως η ελευθερία, η 
δημοκρατία, η αδελφοσύνη.

Υποδύεστε την Καρμέλα, μια ηθοποιό 
που, σε αντάλλαγμα την ελευθερία της, 
πρέπει να δώσει μια παράσταση παρω-
δώντας τη δημοκρατία. Εκείνη αγανα-
κτεί. Τι την κάνει να ξεπερνά τον φόβο 
της και να συνεχίζει ν’ αντιστέκεται με 
κίνδυνο τη ζωή της; 
Ο φόβος της ξεπερνιέται από την ανά-
πτυξη κι ανάδειξη του μητρικού της εν-
στίκτου. Είναι μια γυναίκα, η οποία, ενώ 
δεν είναι η ίδια μάνα, συναισθάνεται την 
τρομερή κι απερίγραπτη αίσθηση μιας 
μάνας που χάνει τον γιο της στον πό-
λεμο. Είναι τόσο δυνατό το συναίσθημα 
γι’ αυτή την κατάφορη αδικία, που δεν 
μπορεί να το εκλογικεύσει. Προσπαθεί 
να συνταχθεί με τις ιδέες του αγαπημέ-
νου της και συμπρωταγωνιστή, Παου-
λίνο, προκειμένου να σώσουν τις ζωές 
τους, αλλά το νοιάξιμο για τον συνάν-
θρωπο είναι πιο έντονο, για τις μάνες, 
για τα ίδια τα παιδιά. Μιλάμε για τους ε-
θελοντές της διεθνούς ταξιαρχίας, που 
παράτησαν τη χώρα τους και τις οικογέ-
νειές τους για να πολεμήσουν στο όνομα 
της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης 
των λαών. Η μητρότητα τής καθιστά 
σαφές ότι ο πόλεμος για την επικράτηση 
δικτατορικών καθεστώτων, που καταπι-
έζουν και χειραγωγούν τον λαό, είναι α-
διανόητος.
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Τι ρόλο παίζει το χιούμορ στην παρά-
σταση; Λειτουργεί ανακουφιστικά ή έρχε-
ται να υπογραμμίσει αιχμηρά τα δεινά του 
εμφυλίου;
Έχει αυτή τη διττή λειτουργία, ναι. Αν και 
πάντα υποβόσκει το ζοφερό κλίμα του πο-
λέμου, η τέχνη έρχεται να θέσει σε λειτουρ-
γία τον μηχανισμό του «ξεχάσματος» και του 
«ελέου και φόβου». Όταν λέω τέχνη, εννοώ 
την παράσταση που γίνεται μέσα στην πα-
ράσταση. Το θεατρικό ντουέτο Καρμέλα και 
Παουλίνο θα διασκεδάσουν το κοινό τους, 
δηλαδή τους σύγχρονους θεατές, και θα 
τους προσφέρουν με μπρίο και μεσογειακό 
ταπεραμέντο χαριτωμένα επιθεωρησιακά 
νούμερα. Το ανατριχιαστικό είναι ότι τα νού-
μερα αυτά, στο έργο, γίνονται προς τέρψη 
των φασιστών στρατιωτών. Θα παίξουμε, 
δηλαδή, για ένα φανταστικό κι ένα πραγμα-
τικό κοινό, εκ διαμέτρου αντίθετων, ελπίζω, 
πεποιθήσεων, και θα έχει τεράστιο ενδια-
φέρον η πρόσληψη του χιούμορ και οι αντι-
δράσεις τους.

Το «Ay, Carmela» έχει γίνει και ταινία. Α-
νησυχείτε για μια ενδεχόμενη σύγκριση; 
Το θέατρο και ο κινηματογράφος έχουν ε-
ντελώς διαφορετικούς κώδικες. Άλλωστε, 
στην κινηματογραφική εκδοχή η αφήγηση 
είναι γραμμική, ενώ στο θεατρικό έργο η 
δράση μεταφέρεται στον χρόνο, απ’ το πα-
ρελθόν στο μέλλον κι ανάποδα. Ο τρόπος 
που έχει επιλέξει ο σκηνοθέτης Κωνστα-
ντίνος Κυριακού να παρασταθεί το έργο τού 
δίνει μια μοναδικότητα, μιας και έχει εμπλέ-
ξει, στη γραμμή της «εναλλαγής» των θεα-
τρικών ειδών που υιοθετεί η THEARTES, 
μπρεχτικές, μπεκετικές κι επιθεωρησιακές 
υποκριτικές φόρμες.
 
«Το θέατρο είναι το σημείο τομής μεταξύ 
πραγματικότητας και επιθυμίας», είναι το 
μότο της THEARTES. Ποια πραγματικότητα 
θέλετε να φέρετε στο φως μέσα από αυτή 
την παράσταση και ποια η μεγαλύτερή σας 
προσδοκία σε σχέση με το τι θ’ αποκομί-
σει το κοινό;
Το θέατρο στέκεται στον μεταιχμιακό χώρο 
μεταξύ πραγματικότητας κι επιθυμίας, και ο 
στόχος είναι να μετατοπιστούν τα όρια, ώστε 
να πλησιάσουν, αν όχι να ενωθούν, προς 
την πλευρά της επιθυμίας. Άρα, αυτό που 
επιθυμούμε να γίνει πραγματικότητα είναι 
αυτό που πρεσβεύει το έργο, την ένωση, 
την ομόνοια, τον αλληλοσεβασμό, την αλ-
ληλεγγύη, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ε-
λευθερία, τη δημοκρατία. Αν καταφέρουμε 
να βάλουμε ένα λιθαράκι στη συνειδητο-
ποίηση της σημαντικότητας αυτών των ιδα-
νικών και στην ενεργοποίηση της ατομικής 
και συλλογικής ενσυναίσθησης, θα έχουμε 
πετύχει τον στόχο.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι 
ένας εμφύλιος είναι ένα 
εξαιρετικά τραυματικό 
γεγονός για ένα έθνος και 
το πιο εύκολο και ανώδυνο 
είναι να το λησμονήσει. Ας 
μην ξεχνάμε ότι πριν από 
λίγα χρόνια δεν τολμούσαμε 
να θίξουμε το θέμα για τον 
ελληνικό εμφύλιο. 

Μοιράζεστε κοινά στοιχεία χαρακτήρα 
με την ηρωίδα σας και αν ναι, ποια είναι 
αυτά; 
Είναι σίγουρα το ζητούμενό μου. Η Καρ-
μέλα είναι υπέρ του αδύναμου, του 
ξένου, του «άλλου», γιατί έχει αναπτυγ-
μένη ενστικτωδώς μια ανθρωπιά κι ευ-
αισθησία. Τα βιωματικά σκληρά, βίαια, 
ιστορικά γεγονότα, τα μετουσιώνει σε 
αγάπη και δοτικότητα. Σίγουρα, εγώ δεν 
έχω ζήσει εμφύλιο ή κάποιον άλλον πό-
λεμο στην κλασική του μορφή, αλλά 
έχω ζήσει σε πιο «ύπουλα» χρόνια, που 
για να αναπτύξεις αντίσταση δεν φτάνει 
μόνο το ένστικτο, χρειάζεται μελέτη, εμ-
βάθυνση και μια συνειδητότητα των και-
ρών της επίπλαστης δημοκρατίας, για να 
μπορέσεις να αρθρώσεις έναν αντιστασι-
ακό λόγο και να κοιτάξεις πραγματικά τον 
άλλον άνθρωπο ως δική σου ευθύνη.

Στο δελτίο Τύπου τονίζετε πολύ τον κίν-
δυνο της ιστορικής αμνησίας. Έχουμε 
μια τάση οι άνθρωποι να ξεχνάμε ό,τι 
μας τραυματίζει; 
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ένας εμφύλιος 
είναι ένα εξαιρετικά τραυματικό γεγονός 
για ένα έθνος και το πιο εύκολο και α-
νώδυνο είναι να το λησμονήσει. Ας μην 
ξεχνάμε ότι πριν από λίγα χρόνια δεν 
τολμούσαμε να θίξουμε το θέμα για τον 
ελληνικό εμφύλιο. Στο σχολείο, προσω-
πικά, δεν τον διδάχθηκα. Έχει αυτή την ι-
κανότητα ο άνθρωπος να απωθεί στο υπο-
συνείδητο ό,τι τον πονάει. Κι έτσι, περνάει 
στη λήθη. Πράγμα το οποίο είναι πολύ ε-
πικίνδυνο, γιατί, όπως αναφέρεται και στο 
έργο, «όποιος λησμονά το παρελθόν του, 
είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει».



Ξεκαρδιστική αλλά και τρομακτική, λυ-
ρική και παράδοξη, συνηθισμένη και 

ταυτόχρονα αποκαλυπτική, η ταινία «Λευκός 
Θόρυβος» δραματοποιεί τις προσπάθειες μιας 
σύγχρονης αμερικανικής οικογένειας να αντε-
πεξέλθει στις τετριμμένες συγκρούσεις της κα-
θημερινής ζωής, παλεύοντας παράλληλα με τα 
οικουμενικά μυστήρια της αγάπης, του θανά-
του και της πιθανότητας να ευτυχήσει κανείς 
σε έναν αβέβαιο κόσμο. Ερχόμενος από την 
οσκαρική ταινία του «Ιστορία Γάμου», ο Νόα 
Μπάουμπακ διασκεύασε το ομώνυμο βιβλίο 

του Ντον Ντελίλο, στις σελίδες του οποίου 
εντόπισε μια ματιά της αμερικάνικης κουλ-
τούρας που αντιμετώπιζε με γέλιο την υπαρ-
ξιακή κρίση της εποχής του (1985). Ο Ψυχρός 
Πόλεμος είχε αρχίσει να «ξεπαγώνει», αλλά η 
ανησυχία και η αίσθηση της επικείμενης κατα-
στροφής συνέχιζε να είναι διάχυτη στην καθη-
μερινότητα. Ο ίδιος ο Ντελίλο έχει πει πως το 
έργο του είναι για «τη ζωή σε δύσκολους και-
ρούς», δήλωση η οποία εξηγεί την αναλλοίωτη 
φρεσκάδα του βιβλίου. Εξάλλου, κάθε γενιά 
έρχεται αντιμέτωπη με «δύσκολους καιρούς».

Η Βίκυ (Σάλι Ντραμέ), ένα παράξενο και 
μοναχικό κοριτσάκι, έχει ένα μαγικό χά-

ρισμα: Μπορεί να αναπαράγει όποιο άρωμα της 
αρέσει και μετά το συλλέγει σε μια σειρά από 
βάζα με σχολαστικές ετικέτες. Έχει αιχμαλωτί-
σει κρυφά το άρωμα της μητέρας της Τζοάν 
(Αντέλ Εξαρχόπουλος), για την οποία τρέφει 
μια άγρια, υπερβολική αγάπη. Όταν η αδερφή 
του πατέρα της μπαίνει στη ζωή τους, η Βίκυ 
αναπαράγει τη μυρωδιά της και μεταφέρεται 
σε σκοτεινές αναμνήσεις που την οδηγούν να 
ανακαλύψει τα μυστικά του χωριού, της οικο-
γένειάς της, αλλά και της ίδιας της ύπαρξής 
της. Γυρισμένη σε φιλμ, η νέα μυστηριώδης 
ταινία της ταλαντούχας Λέα Μισιούς ακολου-

θεί το διάσημο σκηνοθετικό της ντεμπούτο 
με την ταινία «Ava», που έκλεψε τις εντυπώ-
σεις στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών στις 
Κάννες. Η ευαίσθητη, σουρεαλιστική, σαγη-
νευτική δεύτερη ταινία στρέφει το βλέμμα 
στη μητρότητα και τα καταπιεσμένα συναι-
σθήματα, με φόντο ένα παραμυθένιο ορεινό 
χωρίο. Με πρωταγωνίστρια την καθηλωτική 
Αντέλ Εξαρχόπουλος («Η ζωή της Αντέλ») 
και ένα αφοπλιστικό πρωτοεμφανιζόμε-
νο μικρό κορίτσι (Σάλι Ντραμέ), οι «Πέντε 
Διάβολοι» ακροβατούν τολμηρά ανάμεσα σε 
διαφορετικά κινηματογραφικά είδη για να 
αποκαλύψουν τα μυστικά μιας διαφορετικής 
οικογένειας.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λέα Μισιούς  ΣΕΝΑΡΙΟ: Λέα Μισιούς, Πολ Γκιγιόμ
ΠΑΙΖΟΥΝ: Αντέλ Εξαρχόπουλος, Δάφνη Πατακιά, Σουάλα Εματί, Μουσταφά Εμπένγκ, Σάλι Ντραμέ

ΣΕΝΑΡΙΟ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντούσαν Μίλιτς 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντανίκα Σούρκιτς, Σλάβκο Στί-
ματς, Φλάβιο Παρέντι, Μιόνα Ιλόβ

ΣΕΝΑΡΙΟ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νόα Μπάουμπακ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Άνταμ Ντράιβερ, Γκρέτα Γκέργουικ, Ντον Τσιντλ

«ΣΤΟ ΣΚΟΤΆΔΙ»
(«DARKLING»)

Μία οικογένεια που ζει στο 
Κόσοβο μεταπολεμικά, η 
οποία προστατεύεται από το 

KFOR (Kosovo Force: οργάνωση για τη 
διατήρηση της ειρήνης, ελεγχόμενη από 
το ΝΑΤΟ) κατά τη διάρκεια της ημέρας, 
όταν πέφτει το σκοτάδι βιώνει μια τρο-
μακτική δοκιμασία. Τα μέλη της αγωνί-
ζονται για να αποδείξουν πως ο φόβος 
τους είναι δικαιολογημένος, να μη χά-
σουν τα λογικά τους και να παραμείνουν 
ζωντανά. Η Milica ζει με τη μητέρα της 
Vukica και τον παππού της Milutin σε 
μια αγροτική κατοικία περιτριγυρισμέ-
νη από ένα πυκνό δάσος, στην ορεινή 
ενδοχώρα του Κοσόβου. Όταν πέφτει η 
νύχτα, η οικογένεια οχυρώνεται μέσα 
στο σπίτι, τρομοκρατημένη από την 
ψυχολογική απειλή που έρχεται από 
το δάσος. Αυτός ο φόβος πως το σπίτι 
τους πολιορκείται είναι επακόλουθο του 
πρόσφατου πολέμου ή μήπως πρόκειται 
απλά για αποκύημα της φαντασίας τους, 
όπως προσπαθούν να τους πείσουν οι 
αξιωματούχοι της ιταλικής υπηρεσίας 
KFOR; Με την καινούργια του μεγά-
λου μήκους ταινία, ο Ντούσαν Μίλιτς 
μάς βυθίζει «Στο Σκοτάδι» που άφησε 
πίσω του ο πόλεμος στο Κοσσυφοπέδιο, 
αλλά και στο σκοτάδι και τον φόβο που 
έπονται κάθε πολεμικής σύρραξης. 
Ορμώμενος από το γράμμα μίας Σέρβας 
μαθήτριας που διαβάστηκε στη συνέ-
λευση του ΟΗΕ, συνθέτει μία αντιπολε-
μική αλληγορία πιο επίκαιρη από ποτέ. 
Επιλέγοντας το ψυχολογικό θρίλερ σαν 
κινηματογραφικό είδος, ο σκηνοθέτης 
κατορθώνει να μας μεταδώσει τη βία και 
τον τρόμο που ενσταλάζει στην ανθρώ-
πινη ψυχή η εμπειρία ενός πολέμου, μ’ 
έναν τρόπο που ένα ντοκιμαντέρ πολύ 
δύσκολα θα κατάφερνε να αποτυπώσει. 

«ΛΕΥΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ»
(«WHITE NOISE»)
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«ΠΕΝΤΕ  
ΔΙΆΒΟΛΟΙ» 

(«THE FIVE DEVILS»)



Η 
έκθεση «Μυστή-
ριο_29 Ελευσίνα 
- Ωμό Μουσείο», το 
εμβληματικό έργο της 
2023 Ελευσίς Πολιτι-

στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
για τη σύγχρονη αλλά και την άγνω-
στη ιστορία της πόλης, μετά την επι-
τυχημένη πρώτη του παρουσίαση 
στο Μουσείο Μπενάκη/Πειραιώς 
138 με περισσότερους από 5.000 
επισκέπτες, έρχεται στην Ελευσίνα. 
Από τις 14 Δεκεμβρίου 2022 έως 
τις 19 Φεβρουαρίου 2023, οι κάτοι-
κοι και οι επισκέπτες της πόλης θα 
έχουν τη δυνατότητα να πραγματο-
ποιήσουν μια σπάνια εξερεύνηση 
στα Μυστήρια και τη μοναδικότητά 
της, σε μια ξεχωριστή συνάντηση 
προσωπικής αφήγησης και συλ-
λογικής μνήμης. Τα εγκαίνια της 
έκθεσης θα λάβουν χώρα την Τρίτη 
13 Δεκεμβρίου στις 18:00. Η είσοδος 
στην έκθεση είναι ελεύθερη.
Το «Μυστήριο_29 Ελευσίνα - Ωμό 
Μουσείο», υπό την επιμέλεια της 
αρχιτέκτονος-μουσειολόγου Ερα-
τώς Κουτσουδάκη, επιχειρεί να ερ-
μηνεύσει την πόλη ως έκθεμα, προ-
σκαλώντας το κοινό σε μια διαδρο-
μή στον πυρήνα της ύπαρξής της· 
από την αρχαιότητα και τους νεότε-
ρους χρόνους, στην παράδοση και 

την εσωτερική μετανάστευση, την 
προσφυγιά, τη βιομηχανική ανάπτυ-
ξη, την πολύπαθη εργασιακή πραγ-
ματικότητα, τη σχέση της πόλης με 
τις τέχνες και τον Αισχύλο, του οποί-
ου είναι γενέτειρα, τους ανθρώπους 
αλλά και τις κοινότητες που τη συν-
θέτουν. Φωτογραφικά ντοκουμέντα 
Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, 
λιθογραφίες, σπάνια εκθέματα συλ-
λεκτών, καθώς κι ένα  αφηγηματικό 
ντοκιμαντέρ ομιλούντων πορτρέτων 
σε μια σπάνια διαδρομή στη θεατή 
και αθέατη Ελευσίνα. 
Ο πρώτος σταθμός της έκθεσης 
«Μυστήριο_29 Ελευσίνα - Ωμό 
Μουσείο» πραγματοποιήθηκε στο 
Μουσείο Μπενάκη/Πειραιώς 138 
σε συνδιοργάνωση της 2023 Ελευ-
σίς με το Μουσείο Μπενάκη.

Παράλληλες εκδηλώσεις
Τον δεύτερο σταθμό της έκθεσης, 
στο Παλαιό Δημαρχείο Ελευσί-
νας, θα πλαισιώσουν παράλληλες 
εκδηλώσεις. Η πρώτη με τίτλο 
«Η κόρη της Λεψίνας, η περιπέ-
τεια ενός αρχαίου μύθου» είναι 
μια δραματοποιημένη αφήγηση 
του μύθου της Αγίας Δήμητρας, 
βασισμένη στο βιβλίο του Γάλ-
λου αρχαιολόγου F. Lenormant 
«Monographie de la Voie Sacree 

Eleusinniene» και απευθύνεται 
σε παιδιά από πέντε έως οκτώ 
χρόνων. Τι κοινό έχει ο μύθος της 
Περσεφόνης με την Αγία Δήμητρα; 
Μια βαλίτσα γεμάτη ερωτηματικά, 
μια αναπάντεχη απαγωγή στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας, ένας 
μάγος αγάς, ένα θαρραλέο παλι-
κάρι, 40 δράκοι κι ένας πελαργός 
οδηγούν μικρούς και μεγάλους 
σε μια  περιπέτεια βγαλμένη κα-
τευθείαν από την ελληνική λαϊκή 
παράδοση, τους θρύλους και τις 
δοξασίες της εποχής. 

«Μυστήριο_29 Ελευσίνα - Ωμό Μουσείο»
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Επιμέλεια έκθεσης: Ερατώ Κουτσου-
δάκη. 
Οργάνωση & Εκτέλεση παραγωγής: 
Delta Pi. 
Διοργάνωση: 2023 Ελευσίς Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα.  
Εγκαίνια: 13 Δεκεμβρίου στις 18.00. 
Διάρκεια: 14 Δεκεμβρίου 2022 έως 19 
Φεβρουαρίου 2023. 
Διεύθυνση: Παλαιό Δημαρχείο Ελευσί-
νας (Νικολαΐδου 39 & Λάσκου).
Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη - Πα-
ρασκευή: 17:00-21:00, Σάββατο - Κυ-
ριακή: 12:00-20:00 (Δευτέρα-Τρίτη και 

αργίες κλειστά). 
Κυριακή 25 Δεκεμβρίου & Κυριακή 1 
Ιανουαρίου: Η έκθεση θα παραμείνει 
κλειστή. 
Σάββατο 24 & 31 Δεκεμβρίου, 7 Ια-
νουαρίου: 12:00-15:00. 
Στις 4 & 5 Φεβρουαρίου, ημερομηνίες 
της τελετής έναρξης της 2023 Ελευσίς 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, 
το ωράριο λειτουργίας ενδέχεται να 
τροποποιηθεί.
Η είσοδος στο «Μυστήριο_29 Ελευσίνα 
- Ωμό Μουσείο» είναι δωρεάν.
Επισκέψεις σχολείων κατόπιν επι-

κοινωνίας τις πρωινές ώρες Τετάρτη 
με Παρασκευή, στο 30 210 5562001, 
εσωτ.302 και info@2023eleusis.eu.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«Η κόρη της Λεψίνας, η περιπέτεια 
ενός αρχαίου μύθου»

Σχεδιασμός, διασκευή και υλοποίηση 
αφήγησης: Έλενα Μεγγρέλη, ηθοποιός. 
Εύη Ανδριανού, παιδαγωγός, ηθοποιός. 
Ημερομηνίες: Πέμπτη 29/12/2022 
& 5/1/2023 στις 17.00 & Κυριακή 
15/1/2023 & 19/2/2023 στις 13.00.

Διάρκεια: 60 λεπτά.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 
άτομα.

2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύου-
σα της Ευρώπης
Website: 2023eleusis.eu 
Facebook: facebook.com/2023eleusis.
eu 
Instagram: instagram.
com/2023eleusis
 
YouTube: youtube.com/c/2023Eleusis 
E-mail: info@2023eleusis.eu 

Η εμβληματική έκθεση για τα Μυστήρια και 
τη μοναδικότητα της Ελευσίνας, μετά την 
επιτυχημένη της πρώτη παρουσίαση στο 
Μουσείο Μπενάκη, με περισσότερους από 5.000 
επισκέπτες, έρχεται στην πόλη αναφοράς της

Πληροφορίες 



Π
αρακολουθήσαμε μια υπερπαραγω-
γή διά χειρός Γιάννη Κακλέα, επάνω 
στη μυθιστορία και τη φιλοσοφία του 
Καζαντζάκη σχετικά με τον Αλέξη 
Ζορμπά, σε θεατρική διασκευή του 

ίδιου με τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, όπου το πάθος 
για ζωή, έρωτα, μουσική, χορό και τραγούδι ζω-
ντανεύουν στη σκηνή, σε πρωτότυπη μουσική του 
Μίκη Θεοδωράκη.

ΚΡΙΤΙΚΗ
Μεταξύ αλήθειας και αλήθειας, μεταξύ ελευθε-
ρίας και ελευθερίας, πέφτει η σκιά της άτολμης, 
άγουρης φύσης του ανθρώπου, αυτή που ο Ζορ-
μπάς, με μια γροθιά, με μια κραυγή γκρέμισε και 
άπλωσε απ’ άκρη σ  ́άκρη του κόσμου το φως.
Ο Ζορμπάς για τον Καζαντζάκη δεν είναι σώμα, 
είναι πνεύμα, είναι η ανορίωτη ψυχή, η απογύ-
μνωση του κεφιού και της χαράς, είναι ένα ύψιστο 
μάθημα ζωής.
Η μουσική, ο χορός, η φωτιά και η γυναίκα είναι 
για τον Ζορμπά ένα δεύτερο οξυγόνο, μια δεύτε-
ρη ανάσα, που χωρίς αυτή δεν υπάρχει η πρώτη, 
που χωρίς αυτή το σώμα δεν ζει. Αποφασίζοντας 
ο Κακλέας να ξεδιπλώσει στο σανίδι τον πολυτα-
ξιδεμένο μύθο του Ζορμπά, είναι σαν να ξεκλεί-
δωσε για μια φορά ακόμη ένα άγιο και τιμημένο 
οπλοστάσιο,
με τα όπλα του οποίου πολλές μάχες νικήθηκαν, 

πολλές μοναξιές βρήκαν παρηγοριά και η καζαντζα-
κική φιλοσοφία τάισε με περηφάνια την ανθρωπό-
τητα. Στην περισσότερο ζωντανή, σε παγκόσμιο επί-
πεδο, λογοτεχνική κατάθεση του συγγραφέα, όπου ο 
άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο, απλός, λιτός, ει-
λικρινής, ζεστός και ελεύθερος, τα νοήματα, διαρρη-
γνύοντας, ανοίγουν το κέλυφος του τώρα, φτάνοντας 
έως το πάντα της ύπαρξης.
Λειτουργώντας σε επίπεδο κυρίως μυθοπλαστικό, η 
εν μέρει εμπειρική κατάθεση του Καζαντζάκη απο-
τελεί διονυσιακή, αρχέγονη φιλοσοφική μελέτη του 
«ζην», ως τα άκρα,
δίχως περιορισμούς, παρά εξιδανικεύοντας τη στιγ-
μή, τον έρωτα, τα πάθη της σάρκας.
Η ιστορία ξεκινά από το λιμάνι του Πειραιά, σ’ ένα 
πλούσιο, πολυδιάστατο και εναλλασσόμενο σκηνικό, 
κατασκευασμένο από υλικά ονείρων, του Μανόλη 
Παντελιδάκη, όπου ο άγουρος και άγνωστος ακόμα 
συγγραφέας γνωρίζεται με τον Ζορμπά και τον παίρ-
νει στη δούλεψή του. Σκοπός είναι να αναλάβει και 
να διαχειριστεί τους εργάτες σ’ ένα εγκαταλελειμμένο 
λιγνιτωρυχείο που αγόρασε στην Κρήτη. Και μολο-
νότι αυτή η λεπτομέρεια δεν ανταποκρίνεται ιστορικά 
στην αλήθεια, η ουσία της είναι η ανάπτυξη μιας βα-
θιάς και αφοσιωμένης φιλίας που διδάσκει λεβεντιά 
και πίστη.
Ο Γιάννης Στάνκογλου, ο κατά Κακλέα Ζορμπάς, 
είναι μια επιλογή άριστη, όπου η ίδια η φύση του 
ερμηνευτή οδηγεί, από την πρώτη κιόλας στιγμή, 

σε πλήρη ταύτιση με τον ήρωα που ενδεχομένως 
έχει κατασκευάσει στο μυαλό του ένας αναγνώστης. 
Φυσιογνωμία ακατέργαστη, σαν να αφαλοκόπηκε 
μόλις από τη μάνα της τη γη, φωνή άγρια, βαθιά και 
ζωντανή, που κουβαλά στην άρθρωσή της το ταξίδι, 
το χώμα, το φως και τη θάλασσα, ενώ κινησιολογικά 
μια δύναμη νευρική και ατίθαση, που το μόνο που τη 
βαραίνει είναι το φορτίο μιας δύσκολης ζωής.
Ο Καζαντζάκης από την άλλη (Αιμιλιανός Σταματά-
κης) ως προσωπικότητα χάνεται μπρος στη δυναμική 
του Ζορμπά και, ενώ είναι ξεκάθαρη η ποιότητα του 
ηθοποιού, εντούτοις η ερμηνεία μοιάζει άνευρη και η 
φιλοσοφική εσωτερική ορμή του διανοούμενου συγ-
γραφέα φτωχή και άτονη, λειτουργώντας εντέλει στο 
σύνολό της περισσότερο επικουρικά.
Η Όλια Λαζαρίδου ως Μαντάμ Ορτάνς, αληθινή, ευ-
αίσθητη και ευάλωτη, κλεισμένη στη φυσαλίδα της 
αυταπάτης και της βαθιάς μοναξιάς, νιώθει πως δί-
πλα στον Ζορμπά βρίσκει λύτρωση, ενώ η Ηλιάνα 
Μαυρομάτη ως χήρα, ενώ κρατάει ζωντανή την ποι-
ότητα και την άγρια φύση της δικής της ιδιαιτερότητας, 
ωστόσο ψυχογραφικά λειτουργεί αποστασιοποιημέ-
να, χαρίζοντας απλώς στον συγγραφέα μια κάποια 
ερωτική λύτρωση.
Κατά τα άλλα, και όλο το υπόλοιπο καστ στάθηκε 
αντάξιο αυτής της ξεχωριστής περίστασης (ως Παυ-
λής ο Αντώνης Καρναβάς, ως Μανώλακας ο Θο-
δωρής Τσουανάτος, ως Λόλα η Νίνα Φώσκολου, 
ως γέρο αναγνώστης ο Γιάννης Γιαννούλης, ως 
Μαυραντώναινα η Δέσποινα Πολυκανδρίτου, κα-
θώς και αλφαβητικά η Αναστασία Βιλιώτη, ο Νικολας 
Γραμματικόπουλος, ο Αριστοτέλης Ζαχαράκης, η Ιζα-
μπέλα Καρκαρασβίλη, ο Νίκος Κωνσταντόπουλός, ο 
Ηρακλής Κωστάκης, η Σοφία Μιχαήλ, η Ματίνα Περ-
γιουδάκη, η Δέσποινα Πολυκανδρίτου, η Πηνελόπη 
Σεργουνιώτη, η Δανάη Σταματοπούλου, ο Εμμανουήλ 
Στεφανουδάκης και ο Βασίλης Τσιγκριστάρης, όπου 
ερμήνευσαν τους Κρήτες, τη φιλοξενία, το εύθικτο του 
χαρακτήρα τους, τη ζωντανή τους καρδιά και αποτύ-
πωσαν χορευτικά ένα όμορφο κομμάτι της λεβεντιάς, 
με πιο αβανταδόρικους δεύτερους τον Ιβάν Σβιτάιλο 
ως Μαυραντώνη και τον Δημήτρη Φουρλή ως τον 
Μιμήθο τον τρελό).
Η σκηνοθεσία του Κακλέα, μολονότι ήταν στο σύνολο 
των επιλογών της πολύ καλή, εντούτοις δεν κατάφερε 
να παρεισφρήσει στο βάθος των φιλοσοφικών επιδι-
ώξεων και να δέσει ως ενότητα τον συγγραφέα με τον 
Ζορμπά και τον συγγραφέα με τη χήρα, σε σχέση με 
αυτό που ίσως προσδοκούσαμε. Στη θεατρική από-
δοση, η συνεργασία του με τον Γεράσιμο Ευαγγελά-
το απέβη ουσιαστική, ενώ τα κοστούμια της Ηλένιας 
Δουλαδίρη ήταν για μια ακόμη φορά εγγύηση.
Τέλος, η πρωτότυπη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη 
δεν θα μπορούσε παρά να αποτελέσει στοιχείο ανύ-
ψωσης του συνόλου, σε μεγαλύτερα και σημαντικό-
τερα ύψη.
Εν κατακλείδι, μπροστά σε αυτό το ξεχωριστό βασί-
λειο του φωτός που ονομάζεται Ζορμπάς, οι αδύνα-
μες και φτωχές σκέψεις γίνονται ατμός, ενώ η δύ-
ναμη, το πάθος και ο πόθος στηρίγματα, επάνω στα 
οποία ανυψώνεται η ύπαρξη. Μια παράσταση σταθ-
μός, μια υπερπαραγωγή, που αγκαλιάζει τη μυθιστο-
ρία του Ζορμπά, αν μη τι άλλο, με ζωντάνια και αγάπη.

Είδαμε την παράσταση «Ζορμπάς»  
στο «Θέατρον» του Κέντρου 

Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
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ΑΛΕΞΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΝ-
ΚΟΓΛΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑ-
ΤΑΚΗΣ
ΜΑΝΤΑΜ ΟΡΤΑΝΣ: ΟΛΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 
ΧΗΡΑ: ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ

ΗΘΟΠΟΙΟΙ

  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΚΚΏΝΗ

ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ: ΙΒΑΝ ΣΒΙΤΑΪΛΟ
ΜΙΜΗΘΟΣ-ΤΡΕΛΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΥΡ-
ΛΗΣ
ΠΑΥΛΗΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΑΣ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΣΟΥΑΝΑΤΟΣ
ΛΟΛΑ: ΝΙΝΑ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

ΡΑΣΒΙΛΗ, ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ, ΣΟΦΙΑ 
ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΤΙΝΑ ΠΕΡΓΙΟΥΔΑΚΗ, 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΟΥ, ΠΗΝΕ-
ΛΟΠΗ ΣΕΡΓΟΥΝΙΩΤΗ, ΔΑΝΑΗ ΣΤΑ-
ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕ-
ΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΓΚΡΙΣ-
ΤΑΡΗΣ

ΓΕΡΟ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝ-
ΝΟΥΛΗΣ
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΙΝΑ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛΥ-
ΚΑΝΔΡΙΤΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΙΛΙΩΤΗ, ΝΙΚΟΛΑΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ, ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΚΑΡΚΑ-



S
top care σε κινηματογραφικά 
πλάνα, σε πρόσωπα γνωστά από τη 
μεγάλη οθόνη, σε μεγάλες στιγμές 
του παγκόσμιου κινηματογράφου, 
πραγματοποιούν οι εικαστικοί που 

συμμετέχουν στην έκθεση. 
Σημαντικοί ζωγράφοι έχουν δημιουργήσει 
κατά καιρούς σπουδαία έργα τέχνης με θέ-
ματα από τον χώρο της έβδομης τέχνης, όπως 
ο Andy Warhol, η Marlene Dumas και άλλοι.
Ο σκηνοθέτης Luis Bunuel στην ταινία του 
«Viridiana» (1961) διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι 
έχει επηρεαστεί από το εμβληματικό έργο του 
Leonardo Da Vinci «Ο Μυστικός Δείπνος».
Το κάθε έργο στην ομαδική έκθεση «CINEFIL», 
η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή (9/12), ανα-
φέρεται σε μια μεγάλη στιγμή από τον παγκό-
σμιο κινηματογράφο.
Η ιστορικός τέχνης Λουίζα Καραπιδάκη, στο 
κείμενό της για την έκθεση, αναφέρει:
«Τα έργα της έκθεσης “CINEFIL”, στην Γκαλερί 
Art Prisma, μάς ταξιδεύουν στον μαγικό κόσμο 
του κινηματογράφου, άλλοτε με εννοιολογικές 
αναφορές, άλλοτε μέσα από φωτορεαλιστικές 
αποδόσεις και άλλοτε με φαντασιακές συνθέ-
σεις από διάφορες κινηματογραφικές ταινίες...

Η οπτικοακουστική τέχνη του κινηματογρά-
φου αποτυπώνεται από 23 σύγχρονους Έλ-
ληνες στη δισδιάστατη ζωγραφική επιφάνεια 
με επιλεκτικές απεικονίσεις ως ένα νέο εικο-
νογραφικό αφήγημα. Αναφορές σε θρυλικές 
ταινίες επανέρχονται από τη μνήμη μας στο 
φως με εύστοχο τρόπο και μας μεταφέρουν 
τα μηνύματά και τον προβληματισμό της επο-
χής τους, τους ηθοποιούς-είδωλα, αλλά κυ-
ρίως τη σαγηνευτική θεαματικότητα της έ-
βδομης τέχνης».

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ • ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΣΑΡ-
ΓΙΩΤΑΚΗ • ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΑΧΑΚΗ • ΕΛΠΙΔΑ 
ΒΟΥΤΣΑ • ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΙΛΑ • ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΡ-
ΚΑΔΑΣ • ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ • ΕΙΡΗΝΗ 
ΚΑΝΑ • ΚΑΛΛΗ ΚΑΣΤΩΡΗ • ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑ-
ΒΕΒΑΣ • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ • ΦΙΛΛΙΠΟΣ 
ΚΟΥΤΡΙΚΑΣ • ΠΕΝΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ • ΚΑΛΙΡ-
ΡΟΗ ΜΑΡΟΥΔΑ • ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝ-
ΝΗΣ • ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ • ΝΙΚΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ • ΛΙΛΑ ΠΑΠΟΥΛΑ • 
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ • ΒΑΣΩ ΠΟΥΡΙΔΟΥ • 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΕΖΕΝΙΑ • ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΦΡΑ • 
ΜΑΡΙΤΑΣΑ ΤΣΙΜΠΛΑΚΗ

Επιμέλεια κειμένου: Λουίζα Καραπιδάκη.
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Νατάσσα Θωμάκου.
Διάρκεια έκθεσης: Από 9 Δεκεμβρίου έως 14 Ι-
ανουαρίου 2023.
Ώρες Λειτουργίας: Εορταστικό ωράριο 16/12 
έως 31/12/2022, καθημερινά 10.30 έως 21.00. 
Από 3/1 έως 14/1/2023: Τρ/Πεμ./Παρ. 10.30 
έως 15.00 και 18.00 έως 21.00. Τετ/ Σαβ.: Από 
10.30 έως 18.00. Δευτέρα κλειστά.
GALLERY ART PRISMA
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 187, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 210 4296790
email: artprisma11957@gmail.com
Facebook: ArtPrisma
Instagram: @natasathomakou
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Ομαδική έκθεση «CINEFIL» στην Gallery Art Prisma  

23 καλλιτέχνες ερωτοτροπούν  
με το σινεμά γιατί αγαπούν το σινεμά

«Οι ζωγραφικοί πίνακες έχουν μια δική 
τους ζωή, που πηγάζει από τη ζωή του 
καλλιτέχνη». Vincent Van Gogh



Α
ν έχεις φανταστεί την ώρα 
που βλέπεις ζωντανά μια 
παράσταση στο θέατρο να 
βάζεις υπότιτλους σε όποια 
γλώσσα επιθυμείς πάνω από 
κάθε ηθοποιό που μιλάει, 

να αλλάζεις τον φωτισμό σε μια σκηνή την 
ώρα που αυτή εκτυλίσσεται, να διαβάζεις 
πληροφορίες για το έργο χωρίς να χάνεις τη 
δράση του και να εμπλουτίζεις όσα βλέπεις 
με έξτρα ειδικά εφέ… τότε το μέλλον είναι 
ήδη εδώ!
Η αρχή για το καινοτόμο ερευνητικό πρό-
γραμμα «TheARtro» έγινε με την παρά-
σταση «Η Μικρή Ασία» του Ανδρέα Φλου-
ράκη, στο «Αμφι-Θέατρο». Η σκηνοθέτρια 
Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη μάς λέει περισσό-
τερα για την επαυξημένη πραγματικότητα 
στο θέατρο. 

Πώς προέκυψε η ιδέα αυτού του τόσο 
πρωτοποριακού και ενδιαφέροντος εγχει-
ρήματος; Δώστε μας λίγες περισσότερες 
λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί και σε 
ποια φάση βρίσκεστε.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας γυαλιών ε-
παυξημένης πραγματικότητας ξεκίνησε να 
εμφανίζεται περίπου το 2013, με τα πρώτα 
πρωτότυπα να κυκλοφορούν περιορισμένα. 
Αυτό έπεσε στην αντίληψή μου περίπου το 
2015. Οι δυνατότητες των γυαλιών, σε συν-

δυασμό με τη γνώση του κενού που θα 
μπορούσε να καλύψει μία τέτοια εφαρμογή 
στο ελληνικό θέατρο, με οδήγησαν να συζη-
τήσω την ιδέα σχηματίζοντας το consortium 
(κοινοπραξία) με τα Highway Productions, 
EKETA, Comitech και ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, 
που επιτυχώς διεκδίκησε χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα «Ερευνώ, Δημιουργώ, 
Καινοτομώ» και ξεκίνησε να εργάζεται το 
2018.
Επιπλέον, η ιδέα να δοκιμάσουμε τη χρήση 
των γυαλιών ενθέτοντας υπότιτλους πάνω 
από τα κεφάλια των ηθοποιών προέκυψε 
από την προσωπική μου ανάγκη να μπορώ 
να καταλάβω ποιος ηθοποιός μιλάει καθώς 
και να παρακολουθώ τη δράση του και όχι 
να βλέπω τα λόγια του αναγραφόμενα σε 
μία φωτεινή μαρκίζα led που συνήθως βρί-
σκεται τοποθετημένη μακριά από τον θεατή 
και τελικά τον αποσπά.
Το ερευνητικό πρόγραμμα με το όνομα 
«TheARtro» ξεκίνησε το 2018. Μας πήρε 
λίγο περισσότερο από τρία έτη, με καθυστε-
ρήσεις λόγω COVID-19 που έπληξαν το θέ-
ατρο γενικότερα, για να φτάσουμε σήμερα 
να έχουμε ένα σύστημα που θα δοκιμαστεί 

πρώτη φορά σε συνθήκες πραγματικής πα-
ράστασης.
Ένα κύριο στοιχείο του συστήματος είναι η 
χρήση ειδικών «καμερών βάθους» και την 
αντίστοιχης τεχνολογίας, που επιτρέπουν τη 
χωρική καταγραφή, εντοπισμό και παρα-
κολούθηση των ηθοποιών στη σκηνή. Με 
αυτνό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα της 
υπέρθεσης των «κεφαλότιτλων» (όπως α-
ποκαλούμε τα «συννεφάκια» που προβάλ-
λονται πάνω από τους ηθοποιούς μέσω 
γυαλιών που φορούν οι θεατές), οι οποίοι 
παρακολουθούν τον ηθοποιό όσο βρίσκε-
ται στη σκηνή.
Ένα δεύτερο βήμα που επίσης θα δοκιμα-
στεί στις πρώτες αυτές παραστάσεις είναι η 
προβολή στοιχείων επαυξημένης πραγμα-
τικότητας και η ενσωμάτωσή τους στη σκη-
νοθεσία, τη σκηνογραφία και τελικά την ίδια 
τη δραματουργία της παράστασης.

Είστε μια σκηνοθέτρια με μεγάλη εμπει-
ρία. Τι σχέση είχε η τεχνολογία με τις πα-
ραστάσεις σας όλα αυτά τα χρόνια, για να 
φτάσετε σε αυτό το πρότζεκτ της επαυξη-
μένης πραγματικότητας σήμερα; Χρησι-
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H Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη  

«H εγχώρια θεατρική παραγωγή 
είναι εσωστρεφής»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

«Επιπλέον, υπάρχει κάτι εξαιρετικά 
σημαντικό, που πάντα με απασχολούσε και 
απασχολεί. Το θέατρο σήμερα είναι σχεδόν 
αποκλεισμένο για τις ομάδες των κωφών 
συνανθρώπων μας, εκτός και εάν είναι παρών 
κάποιος μεταφραστής στη Νοηματική. Με το 
σύστημα του “TheARtro” όμως, ο κωφός θα 
μπορεί ξεκούραστα να παρακολουθήσει τα 
επί σκηνής δρώμενα»



μοποιούσατε ανέκαθεν τα νέα μέσα στις 
παραστάσεις σας;
Η χρήση της τεχνολογίας στις παραστάσεις 
μου δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι κάτι που 
προκύπτει οργανικά για να εξελίξει ή να ε-
νισχύσει μια παράσταση. Αυτό γίνεται και 
με το σύστημα TheARtro – υπάρχουν συ-
γκεκριμένες προθέσεις διεύρυνσης του 
θεατρικού κοινού και της θεατρικής ε-
μπειρίας που προκαλούν την αναγκαιό-
τητά του.
Κάθε χρόνο, στην Αθήνα μόνο, ανεβαί-
νουν περίπου 2.000 θεατρικές παραγω-
γές, με την ανάγκη θεατρικής έκφρασης 
να παραμένει στα ύψη. Παρ’ όλα αυτά, 
η εγχώρια θεατρική παραγωγή είναι ε-
σωστρεφής, υπό την έννοια ότι δεν μπο-
ρεί εύκολα να παρουσιαστεί στα εκατομ-
μύρια των τουριστών που επισκέπτονται 
την Αθήνα ετησίως, λόγω του ότι το εγχώ-
ριο θεατρικό προϊόν είναι στα ελληνικά. Η 
μετάφρασή του με υπέρτιτλους επιτρέπει 
τη χρήση μίας μόνο γλώσσας (για παρά-
δειγμα τα αγγλικά). Με τη χρήση όμως του 
«TheARtro» θα μπορεί ο θεατής να δει το 
έργο στη γλώσσα που επιθυμεί.
Επιπλέον, υπάρχει κάτι εξαιρετικά σημα-
ντικό, που πάντα με απασχολούσε και α-
πασχολεί. Το θέατρο σήμερα είναι σχεδόν 
αποκλεισμένο για τις ομάδες των κωφών 
συνανθρώπων μας, εκτός και εάν είναι 
παρών κάποιος μεταφραστής στη Νοη-
ματική. Με το σύστημα του «TheARtro» 
όμως, ο κωφός θα μπορεί ξεκούραστα να 
παρακολουθήσει τα επί σκηνής δρώμενα.

Τι προδιαγραφές χρειάζεται να έχει μια 
παράσταση για να μπορεί να ενταχθεί σε 
αυτό το πρόγραμμα, για να μπορούν να 
την παρακολουθήσουν οι θεατές με τα 
ειδικά γυαλιά;
Το σύστημα «TheARtro» είναι αυτή τη 
στιγμή λειτουργικό σε έναν βαθμό τεχνο-
λογικής ετοιμότητας 7 (TRL Technology 
readiness level). Με απλά λόγια, θα δοκι-
μαστεί για πρώτη φορά ως πρωτότυπο σε 
ένα λειτουργικό θεατρικό περιβάλλον πα-
ράστασης. Υπάρχουν. μετά από το στάδιο 
αυτό, δύο ακόμα βήματα – η πλήρης ολο-
κλήρωση και πιστοποίηση του συστήμα-
τος και η εμπορική του εφαρμογή.
Οι προδιαγραφές του συστήματος επιτρέ-
πουν τη χρήση του σε πάρα πολλές περι-
πτώσεις για παραστάσεις, οι όποιες, στο 
στάδιο που είμαστε σήμερα, έχουν μέχρι 
5 ηθοποιούς και λαμβάνουν χώρα σε ε-
σωτερικό θέατρο. Επιπλέον, θα χρειαστεί 
προσπάθεια για την επέκταση της εφαρ-
μογής του στο ανοιχτό θέατρο.

Έχουν γίνει αντίστοιχες προσπάθειες σε 
άλλες χώρες;
Λίγο μετά την εκκίνηση της προσπάθειάς 
μας το 2018, στο τέλος του 2018, παρουσι-
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θεατές η τεχνολογία αυτή –όπως η επι-
λογή εμφάνισης υπέρτιτλων για παρά-
δειγμα, τη στιγμή που κάποιος το θέλει και 
στη γλώσσα που θέλει–, σας προβληματί-
ζουν κάποια πράγματα σχετικά με τη νέα 
αυτήν τεχνολογία; Διαβάζουμε στην ανα-
κοίνωση για αλλαγή φωτισμών από τον 
θεατή και για προσθήκη ειδικών εφέ. Πού 
σταματάει η καλλιτεχνική πρόταση και αρ-
χίζει η παρέμβαση του κοινού;
Υπάρχουν πάρα πολλά είδη θεάτρου που 
μπορούν να ωφεληθούν από την εφαρμογή 
του συστήματος «TheARtro» με ποικίλους 
τρόπους. Για παράδειγμα, η όποια δυνατό-
τητα επέμβασης του θεατή στο τι βλέπει και 
βιώνει είναι ένα ζωτικό τμήμα ενός είδους 
θεάτρου που ονομάζεται καθηλωτικό θέατρο 
(Immersive theatre), στο οποίο τα αφηγημα-
τικά στοιχεία της παράστασης επικεντρώνο-
νται γύρω από την ικανότητα δημιουργίας 
οικειότητας με τον θεατή. Τα συναισθήματα 
των ηθοποιών επί σκηνής είναι συνήθως 
αρκετά για να προκαλέσουν συναισθημα-
τικές συνδέσεις με το κοινό. Το καθηλω-
τικό θέατρο το πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. 
Στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας, ε-
λεγχόμενα από τον εκάστοτε θεατή, επιτρέ-
πουν στην αφήγηση να αναπτυχθεί με τρόπο 
διαδραστικό και βαθιά προσωπικό, καθιστώ-
ντας τα μέλη του κοινού μέρος της ιστορίας 
και όχι παρατηρητές της.

Σκέφτεστε τη διευκόλυνση παρακολούθη-
σης ομάδων ΑμΕΑ με τη χρήση της τεχνο-
λογίας αυτής; Είναι στους στόχους σας;
Όπως ανέφερα και πιο πάνω, είναι ο κυρι-
ότερος στόχος μας αυτήν τη στιγμή. Η δοκι-
μαστική παράσταση «Μικρή Ασία» του Αν-
δρέα Φλουράκη, που παρουσιάστηκε στο 
«Αμφι-Θέατρο», είχε σκοπό να δείξει την ε-
φαρμογή με «κεφαλότιτλους» στα ελληνικά 
για να επιτραπεί η παρακολούθηση της πα-
ράστασης από κωφάλαλους θεατρόφιλους. 
Παράλληλα, η ίδια παράσταση παρουσιάζε-
ται και για το ευρύ κοινό. Η αγορά και εγκα-
τάσταση 2-3 γυαλιών για τους κωφάλαλους 
θεατρόφιλους είναι σίγουρα μια επένδυση 
στην οποία ένα θέατρο μπορεί να προβεί 
πολύ ευκολότερα σε σχέση με την πλήρη ε-
φαρμογή σε όλο το κοινό μιας παράστασης.

«Κάθε χρόνο, στην Αθήνα 
μόνο, ανεβαίνουν περίπου 
2.000 θεατρικές παραγωγές, 
με την ανάγκη θεατρικής 
έκφρασης να παραμένει 
στα ύψη. Παρ’ όλα αυτά, η 
εγχώρια θεατρική παραγωγή 
είναι εσωστρεφής, υπό 
την έννοια ότι δεν μπορεί 
εύκολα να παρουσιαστεί στα 
εκατομμύρια των τουριστών 
που επισκέπτονται την 
Αθήνα ετησίως, λόγω του 
ότι το εγχώριο θεατρικό 
προϊόν είναι στα ελληνικά»

άστηκε ένα παρόμοιο σύστημα με γυαλιά 
ΕΠ (επαυξημένης πραγματικότητας) από 
το Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου. Οι υπότιτ-
λοι στο σύστημα εκείνο δεν «ακολουθού-
σαν» τους ηθοποιούς. Απλά προβάλλονται 
στο κάτω μέρος της οθόνης των γυαλιών. 
Το «TheARtro» σε αυτό το θέμα υπερέ-
χει. Γενικότερα, όμως, η βαρύτητα του ορ-
γανισμού αυτού που ασχολήθηκε ενεργά 
με την τεχνολογία αυτή δείχνει ότι είμαστε 
στον σωστό δρόμο. Μέχρι και το 2020-21 
υπήρχαν περιορισμένες αναφορές για τις 
δυνατότητες αυτών των συστημάτων στο 
θέατρο. Σήμερα υπάρχει μια όλο και αυξα-
νόμενη συζήτηση και πιθανή αγορά για την 
ευρεία αποδοχή των συστημάτων αυτών 
στο θέατρο.
Πέρα από την τεράστια διευκόλυνση που 
φαίνεται να προσφέρει σε μελλοντικούς 
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Μια δεκαετής «περιπέτεια» περιβαλλοντικής προστασίας, γεμάτη προκλήσεις 
και μαθήματα για το μέλλον

Γυάρος

Ή
ταν το 2013 που το WWF 
Ελλάς ξεκίνησε για πρώ-
τη φορά τη δράση του στη 
Γυάρο, με στόχο την απο-
τελεσματική προστασία της 

θαλάσσιας αυτής περιοχής που ξεχωρί-
ζει για τον φυσικό της πλούτο. O στόχος 
ήταν να δημιουργηθεί, από κοινού με τις 
γειτονικές κοινωνίες, μια πρότυπη για 
τα δεδομένα της Μεσογείου θαλάσσια 
προστατευόμενη περιοχή (ΘΠΠ).
Σήμερα, σχεδόν 10 χρόνια μετά, η Γυά-
ρος αποτελεί την πρώτη θεσμοθετημέ-
νη ΘΠΠ των Κυκλάδων. Η πορεία του 
WWF στην περιοχή μόνο ομαλή δεν 
υπήρξε, με σημαντικές προκλήσεις, κα-
θώς και με την επιτακτική πλέον ανάγκη 
για την κατάρτιση και εφαρμογή ενός 
συγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης, 
προκειμένου να μη χαθούν οι κόποι μιας 
δεκαετίας. Στο πλαίσιο αυτό και λίγο πριν 
από τη συμπλήρωση δέκα συνεχόμε-
νων ετών δράσης στη Γυάρο, το WWF 
αντλεί από την εμπειρία της παρουσίας 
του στην περιοχή και καταθέτει σή-
μερα τα σημαντικότερα ορόσημα της 
δράσης του, καθώς και τις προτεραι-
ότητες για την επόμενη ημέρα, σε μία 
προσπάθεια να συμβάλλει τόσο στο 
ευοίωνο μέλλον της μοναδικής αυτής 
περιοχής, όσο και στη συνολική βελ-
τίωση της προστασίας και την αποτε-
λεσματική διαχείριση των προστατευ-
όμενων περιοχών της χώρας.

Τα σημαντικότερα ορόσημα
Μέσα σε αυτήν τη δεκαετία, και σε συ-
νεργασία με πλήθος φορέων, το WWF 
συνέβαλε καθοριστικά στο να στηθούν 
οι βάσεις για την προστασία και την απο-
τελεσματική διαχείριση της Γυάρου. Τα 
σημαντικότερα μέχρι σήμερα ορόσημα 
αυτής της πορείας είναι: 
Θεσμική προστασία: Η θεσμική προστα-

σία της περιοχής, μέσω σειράς Υπουρ-
γικών Αποφάσεων (ΥΑ), οι οποίες, αν 
και προσωρινής διάρκειας, καθιστούν 
τη Γυάρο την πρώτη ΘΠΠ των Κυκλά-
δων. Η ολοκληρωμένη επιστημονική 
καταγραφή και μελέτη των βασικών 
περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικο-
νομικών παραμέτρων της περιοχής, 
που έδωσαν για πρώτη φορά τη δυνα-
τότητα μιας ολοκληρωμένης σε επίπεδο 
οικοσυστήματος εικόνας, των αναγκών 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 
της Γυάρου, αλλά και των ωφελειών της 
προστασίας για τις κοινωνίες των γειτο-
νικών νησιών.
Συμμετοχική προσέγγιση: Η επιτυχημέ-
νη εφαρμογή μιας συμμετοχικής προ-
σέγγισης στον σχεδιασμό των μέτρων 
προστασίας και διαχείρισης της ΘΠΠ, 
μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας 
της Επιτροπής Συνδιαχείρισης. Οι 15 
φορείς που συμμετείχαν στην επιτροπή 
αυτή (αρμόδια υπουργεία, περιφερει-
ακή και τοπική διοίκηση, χρήστες της 
περιοχής μεταξύ των οποίων και αλιείς, 
ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, πε-
ριβαλλοντικές οργανώσεις) διατύπωσαν 
ισότιμα τις απόψεις και προτάσεις τους, 
καταλήγοντας σε μια ομόφωνη πρόταση 
για το μέλλον της ΘΠΠ.
Φύλαξη & επιτήρηση: Η οργάνωση και 
η συστηματική λειτουργία, σε συνερ-
γασία με το Λιμενικό Σώμα, ενός και-
νοτόμου συστήματος απομακρυσμέ-
νης επιτήρησης της ΘΠΠ με τη χρήση 
νέων τεχνολογιών. Αυτό οδήγησε σε 
σημαντική μείωση των παράνομων 
δραστηριοτήτων αλιείας (-85% στην 
παράκτια επαγγελματική και -57% 
στην ερασιτεχνική), δείχνοντας στην 
πράξη την αξία της συστηματικής 
επιτήρησης και της ενημέρωσης των 
χρηστών της περιοχής.
Σύνδεση με την τοπική κοινωνία: Η δη-

μιουργία βασικών υποδομών για την 
ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων στη 
Γυάρο (π.χ. διαδρομές για την παρατή-
ρηση της φύσης, υποβρύχια μονοπάτια), 
με στόχο τη σύνδεση της Γυάρου με τις 
γειτονικές κοινωνίες.
Ανάδειξη περιοχής: Η συστηματική προ-
βολή της περιοχής σε τοπικό, εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, με αποτέλεσμα η Γυά-
ρος, που ήταν γνωστή μόνο για την ιστο-
ρία της, να αναγνωρίζεται ως μία από τις 
σημαντικότερες ΘΠΠ της χώρας.
Η θεσμική προστασία μιας περιοχής και 
τα υπόλοιπα μαθήματα από τη Γυάρο
Από την έως σήμερα πορεία του WWF 
Ελλάς στη Γυάρο, προκύπτουν ορι-
σμένα πολύ σημαντικά διδάγματα που 
αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία, εάν 
αναλογιστούμε πως μπορούν να αφο-
ρούν και σε πολλές άλλες προστατευ-
όμενες περιοχές της χώρας μας. Το 
σημαντικότερο από αυτά είναι αναμ-
φισβήτητα η θεσμική θωράκιση μιας 
περιοχής που αποτελεί και τον θεμέλιο 
λίθο, καθώς, μόνο αφού εξασφαλιστεί 
αυτή, μπορεί να εξασφαλιστεί και μια 
σειρά από άλλα σημαντικά προαπαι-
τούμενα που συμβάλλουν στην ου-
σιαστική προστασία μιας οικολογικά 
σημαντικής περιοχής. Αυτά τα προα-
παιτούμενα συνοψίζονται στα εξής:
α) Διαθεσιμότητα επιστημονικών δεδο-
μένων για το σύνολο του οικοσυστή-
ματος μιας περιοχής και κατανόηση 
των τοπικών κοινωνικών συνθηκών, 
β) λειτουργικοί και επαρκώς στελεχω-
μένοι φορείς που θα εξασφαλίζουν την 
τήρηση των μέτρων προστασίας, γ) αγα-
στή συνεργασία και συντονισμός μεταξύ 
των διαφορετικών αρμόδιων κρατικών 
φορέων και δ) συν-διαμόρφωση των 
μέτρων προστασίας μαζί με τους ίδιους 
τους χρήστες των περιοχών και τις τοπι-
κές κοινωνίες.

Σε περίπτωση που απουσιάζει ένα από 
τα παραπάνω προαπαιτούμενα, δυστυ-
χώς απομακρυνόμαστε από τον στόχο 
της ορθής προστασίας και οδηγούμαστε 
στην υποβάθμιση της φύσης. Ένα τέτοιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η πρό-
σφατη απόφαση του ΥΠΕΝ (Μάιος 2022) 
να «ανοίξει» εποχιακά την παράκτια 
επαγγελματική αλιεία στη ΘΠΠ Γυάρου, 
χωρίς σχεδιασμό και χωρίς την έκδο-
ση αδειών, όπως πρότεινε η Επιτροπή 
Συνδιαχείρισης και προέβλεπαν οι προ-
ηγούμενες ΥΑ, καθιστώντας έτσι αδύνα-
το τον έλεγχο της δραστηριότητας. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα την υπεραλίευση 
της ΘΠΠ και την απώλεια ωφελειών 
από τα προηγούμενα χρόνια προστασίας 
της περιοχής.

Η επόμενη μέρα της Γυάρου
Η επόμενη περίοδος είναι κρίσιμη για 
την αποτελεσματική διαχείριση της περι-
οχής και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα 
βήματα που είναι σημαντικό να γίνουν:
Άμεση ολοκλήρωση και έγκριση της 
Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης της 
ΘΠΠ Γυάρου που βγήκε πολύ πρό-
σφατα σε διαβούλευση, έκδοση του 
σχετικού Προεδρικού Διατάγματος που 
εκκρεμεί εδώ και τέσσερα χρόνια κα-
θώς και του Σχεδίου Διαχείρισης, με 
κατάλληλη διαβούλευση με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς και ειδικά αυ-
τούς που είχαν συνεισφέρει στην αρχική 
πρόταση θεσμοθέτησης της ΘΠΠ.
Άμεση στελέχωση και διασφάλιση των 
απαραίτητων πόρων για την πλήρη λει-
τουργία και επιχειρησιακή ικανότητα της 
Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμε-
νων Περιοχών Κεντρικού Αιγαίου του 
ΟΦΥΠΕΚΑ, που έχει την ευθύνη και της 
ΘΠΠ Γυάρου. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η 
συγκεκριμένη Μονάδα θα είναι σε θέση 
να αναλάβει την ευθύνη της διαχείρισης 
της περιοχής, καθώς και τη λειτουργία 
του συστήματος απομακρυσμένης επι-
τήρησης που θα παραδώσει μέσα στο 
επόμενο διάστημα, και, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία, το WWF στον Οργανισμό 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), στο πλαίσιο του 
σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας που 
βρίσκεται στη φάση υπογραφής.
Η εξασφάλιση της επιχειρησιακής ικα-
νότητας του Λιμενικού Σώματος, και 
ειδικά του Λιμεναρχείου Σύρου, για 
την αποτελεσματική φύλαξη της ΘΠΠ 
Γυάρου.
Διασφάλιση της απαραίτητης χρηματο-
δότησης για τη συνέχιση της παρακο-
λούθησης της κατάστασης του χερσαίου 
και θαλάσσιου περιβάλλοντος, και ειδικά 
των ιχθυαποθεμάτων της περιοχής, από 
το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευ-
νών, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας των μέτρων 
προστασίας.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040

