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GEL BURDA!*

Α. Κωνσταντάτος:
Πότε...

θα βρέξει 
κάλπες

n Σελ. 16

Ο άνθρωπος που νόμιζε
ότι είναι πιο μεγάλος
και από τον ίσκιο του!

Ο σουλτάνος 
θεωρούσε ότι

θα περάσει
ο νέο-οθωμανικός 

τσαμπουκάς του, 
αλλά τρώει τα μούτρα

του παντού...

Η Τουρκία του Ερντογάν, εγκλωβισμένη σε ένα νεοθωμανικό 
όραμα, αρνείται τη σημερινή διεθνή ισορροπία, το διεθνές 
δίκαιο, τη γεωπολιτική πραγματικότητα και θέλει να ορίσει 
δικούς της κανόνες για τα επεκτατικά σχέδιά της.
Μόνο που οι επιλογές της, προκαλούν διεθνείς αντιδράσεις, 
επιφέρουν κυρώσεις στα εξοπλιστικά και το όραμα του 
σουλτάνου Ερντογάν παραμένει στα χαρτιά.

Μετά από είκοσι χρόνια στην ηγεσία της Τουρκίας, είτε 
ως πρωθυπουργός είτε ως πρόεδρος Δημοκρατίας, ο 
κος Ερντογάν είχε επιτυχίες, έκανε λάθη, ανόρθωσε 
την οικονομία της χώρας του και κατόπιν την κατέστησε 
προβληματική, αλλά δεν μπόρεσε να τηρήσει τις 
μεγαλεπήβολες υποσχέσεις του.
 
Είχε υποσχεθεί πως το 2023, γιορτάζοντας τα εκατό χρόνια 
από την ίδρυση της νέου κράτους, η Τουρκία….

 * Τούρκικη φράση που πέρασε και στην Ελληνική γλώσσα. Απέκτησε τη χροιά «απειλητικής πρόσκλησης» σε κάποιον, προς τον οποίον έχουμε λογαριασμούς να ξεκαθαρίσουμε και είμαστε σε πλεονεκτική 
θέση για να το κάνουμε τώρα. Κλασική έκφραση που τα τελευταία χρόνια αντικαταστάθηκε με ελληνικές «σλανγκιές», όπως « για έλα να σου ψιχαλήσω δύο φωνήεντα», που έχει ακριβώς την ίδια απειλητική 

χροιά, αλλά και το «για έλα στο θείο», που χρησιμοποιείται και με σεξιστική χροιά! Όποια θέλει ας διαλέξει…

Δημήτρης Γαλάνης
(Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού) 

«Κερδίσαμε το στοίχημα 
για τα Τουρκοβούνια»

Λoυκία Κεφαλογιάννη
(Αντιπεριφερειάρχης Β. Τομέα Αθηνών) 

«Aποφασισμένοι να 
κερδίσουμε το στοίχημα 
της ανακύκλωσης»

n Σελ. 27

n Σελ. 29

n Συνέχεια στη σελίδα 2

Ζέττα Μακρή
υφυπουργός Παιδείας  

(Βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ.)

«Εξασφαλίζουμε
πραγματικές
προοπτικές

στα παιδιά μας»

n Σελ. 14-15

Β. Περρής:
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ...
την υπερασπίζεται

ο Παπαδημούλης και
άλλοι διασώστες 

n Σελ. 8-10

Δ. Καμπουράκης:
Κλείνει
τρύπες

εικοσαετίας!

Γ. Γκόντζος:
Ο φάκελος με

τους πίνακες
ζωγραφικής

στον Δήμο Αλίμου

Γράφουν οι: 
Τάσος Χατζηβασιλείου,
Κωνσταντίνος Ιατρίδης,

Ζαχαρίας Ζούπης,
Γιάννης Καντέλης,

Δημήτρης Φρέσκος,
Μάρθα Λεκκάκου

n Σελ. 6-7

n Σελ. 30-31
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Editorial
...θα είναι μέλος της Ε.Ε. και μία από τις δέκα 
ισχυρότερες χώρες του κόσμου σε όλα τα 
επίπεδα. 
  Είχε υποσχεθεί ΑΕΠ δύο τρισεκατομμύρια 
και βρίσκεται ακόμα στα 810 εκατομμύρια 
δολάρια, με τη λίρα να κατρακυλάει και τον 
πληθωρισμό στα ύψη.
Καυχιόταν για την παραγγελία των 100 
F-35 και τώρα παρακαλάει τις ΗΠΑ για την 
αναβάθμιση των παλαιών F-16 και για μία 
συνάντηση με τον κο Μπάιντεν. Βρίσκεται σε 
μια αγωνιώδη προσπάθεια να αποκαταστήσει 
τις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, τις 
οποίες θεωρούσε υπαίτιες για το πραξικόπημα 
εναντίον του.

Καλές σχέσεις θέλει τώρα και με την Ε.Ε., την 
οποία εκβίασε με τα μεταναστευτικά ρεύματα, 
ενώ παζαρεύει την ένταξη της Φινλανδίας και 
της Σουηδίας στην Ατλαντική Συμμαχία.

Σχεδίαζε να παίξει ρόλο ως παγκόσμιος 
γεωστρατηγικός παίκτης και περιφερειακή 
υπερδύναμη. Να είναι μέχρι το 2023 η 
Τουρκία, συνομιλητής στα Βαλκάνια, τη 
Μέση Ανατολή, τη Μεσόγειο και την Κεντρική 
Ασία. Αντί συνομιλητής όμως, προχώρησε 
σε ρήξεις, προκαλώντας αντισυσπειρώσεις 
κρατών και οδήγησε σε απομόνωση τη χώρα 
του, στην ευρύτερη περιοχή μας. Λάθη που 
τώρα προσπαθεί να διορθώσει.

Αγόρασε το ρωσικό σύστημα S-400, αλλά το 
παιχνίδι με τη Ρωσία του Πούτιν του κόστισε 
την παραγγελία των F-35.
Προχώρησε σε ένοπλη παρέμβαση 
στη Λιβύη, προκαλώντας ακόμα πιο 
βαθιά αντιπαλότητα με την Αίγυπτο, το 
πολυπληθέστερο μουσουλμανικό κράτος στον 
κόσμο.
Αμφισβήτησε τη συνθήκη της Λωζάνης 
και «ξύπνησε» την Ελλάδα, που υπέγραψε 
αμυντικές συνεργασίες με Γαλλία και ΗΠΑ 
και θωράκισε την άμυνα της χώρας.
  Τώρα, ανάμεσα στα λάθη, τις αστοχίες 
και τις «συμπληγάδες» του, ο Ερντογάν ως 
άλλος σουλτάνος, ακολουθεί την πολιτική 
του «επιτήδειου ουδέτερου», κατάλοιπο της 
οθωμανικής στρατηγικής. Το όραμά του για 
μια Τουρκία που θα έχει λόγο στα κράτη της 
πρώην Οθωμανικής αυτοκρατορίας, μοιάζει 
πολύ με του Πούτιν, που με την εισβολή 
στην Ουκρανία έστειλε «δώρο» στο ΝΑΤΟ 
δύο ουδέτερες χώρες. Εεε, λάθη κάνουν 
και εκείνοι που θεωρούν τους εαυτούς τους 
αλάνθαστους και μεγάλους ηγέτες.
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Χ
ωρίς προσδοκία για ρη-
ξικέλευθες αποφάσεις, 
αλλά με πρόθεση να θέ-
σει επιτακτικά την ανά-

γκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί 
με μεγαλύτερη ταχύτητα για την υιο-
θέτηση κοινών πολιτικών αντιμετώ-
πισης της ενεργειακής κρίσης, θα με-
ταβεί τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης για την έκτα-
κτη Σύνοδο Κορυφής.

«Το αργοκίνητο υπερωκεάνιο», 
όπως χαρακτήρισε πρόσφατα ο πρω-
θυπουργός την Ένωση, αδυνατεί να 
χαράξει μια κοινά αποδεκτή πορεία 
για την εξομάλυνση των πιέσεων, που 
δέχεται στο σύνολο της η ευρωπαϊκή 
οικονομία από τις υψηλές τιμές φυσι-
κού αερίου, που έχουν άμεσο αντίκτυ-
πο στους λογαριασμούς ρεύματος.

Τα αντικρουόμενα συμφέροντα 
μεταξύ των κρατών–μελών φαντά-
ζουν, προς το παρόν, ως ανυπέρβλητο 
εμπόδιο. Οι βόρειες χώρες, με μπρο-
στάρη την Ολλανδία, δεν συμφω-
νούν με την επιβολή πλαφόν στις τι-
μές φυσικού αερίου, ενώ αντιστάσεις 
υπάρχουν και στη χρηματοδότηση 
των κρατικών προϋπολογισμών από 
το ευρωπαϊκό ταμείο, προκειμένου τα 
χρήματα αυτά να κατευθυνθούν απευ-

θείας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Η Κομισιόν προτείνει μια κοινή 

ενεργειακή πλατφόρμα, για όσα κρά-
τη-μέλη ενδιαφέρονται για κοινές 
αγορές φυσικού αερίου, με καλύτερη 
τιμή και πλαφόν στην τιμή του φυσι-
κού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
στην Σύνοδο θα αποσαφηνιστεί αν η 
πρόταση αυτή θα προχωρήσει.

Οι χώρες του Νότου επιμένουν 
στην αξιοποίηση κονδυλίων για την 
ανακούφιση των καταναλωτών, ενώ 
στηρίζουν θερμά την Ελληνική πρό-
ταση για πλαφόν. Θέμα που συζήτησε 
ο κος Μητσοτάκης και με τον Αμερι-
κανό πρόεδρο, στην πρόσφατη συνά-
ντηση τους στον Λευκό Οίκο, όπου 
συμφώνησαν ότι απαιτείται κοινός 
βηματισμός ΗΠΑ και ΕΕ στο συγκε-
κριμένο θέμα.

Στο τραπέζι, όμως, βρίσκεται μια 
άλλη πρόταση της Αθήνας, που αφο-
ρά την αξιοποίηση αδιάθετων κονδυ-

λίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στις 
προτάσεις που παρουσίασε η Κομι-
σιόν, προβλέπεται η κινητοποίηση 
72 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 
225 δισ. ευρώ σε δάνεια, τα οποία 
θα προέλθουν κυρίως από τα αζήτη-
τα και αδιάθετα δάνεια του Ταμείου 
Ανάκαμψης, τα οποία υπόκεινται σε 
αυτού του είδους τη χρηματοδοτική 
«ανακύκλωση». Τα δάνεια, φυσικά, 
θα συνοδεύονται από όρους και το τι 
αναλογεί σε κάθε κράτος-μέλος, θα το 
υποδείξει προσεχώς η Κομισιόν. Τα 
χρήματα αυτά δεν θα κατευθυνθούν 
στην επιδότηση των λογαριασμών, 
αλλά για έργα και επενδύσεις που θα 
οδηγήσουν στην ενεργειακή απεξάρ-
τηση της Ένωσης από τα ρωσικά ορυ-
κτά καύσιμα.

Την αδυναμία των Βρυξελλών 
να προχωρήσει γρήγορα άμεσα σε 
αποφάσεις που θα δώσουν διέξοδο 
στην ενεργειακή κρίση, είχε διαβλέ-
ψει έγκαιρα το Μέγαρο Μαξίμου και 
για αυτό προχώρησε στο Εθνικό Σχέ-
διο Δράσης, με την επιβολή πλαφόν 
στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας από 
τον Ιούλιο και την μέχρι τότε αύξη-
ση των επιδοτήσεων στους λογαρια-
σμούς ρεύματος, προκειμένου να …
ξεφουσκώσουν άμεσα. 

«Το αργοκίνητο υπερωκεάνιο», με τη γραφειοκρατία του, απελευθερώνει 
τα σχέδια της κυβέρνησης να στηρίξει δραστικά τα ευάλωτα νοικοκυριά 

Γενική Διεύθυνση AG MEDIA: 
Aγάπη Κόρμπε 

Επιμέλεια  έκδοσης: Nίκος Μπακουλόπουλος 

Νομικός Σύμβουλος: 
Νίκος Ανδρικόπουλος

Διαφήμιση: marketing@todaypress.gr

Δημοσιογραφική Ομάδα: 
Δημήτρης Καμπουράκης, Bαγγέλης Περρής, 

Ανδρέας Κωνσταντάτος, Ελένη Μπότα,  Δημήτρης 
Φρέσκος, Γιάννης Καντέλης, Μάρθα Λεκκάκου, 
Δήμητρα Κούτρα,  Κίμων Λογοθέτης, Γιώργος 

Γκόντζος, Γιώργος Στογιάννος

Αρθρογράφοι: Ζαχαρίας Ζούπης, 
Δημήτρης Καφντάρης

Φωτορεπορτάζ: eurokinissi.gr
Εκτύπωση: News Press Hold

Επιστημονική Επιτροπή/Αρθρoγράφοι:  
Σταύρος Σταυράκογλου, Nτορέττα  

Αλεξίου, Κωνσταντίνος Σιμόπουλος, 
Δημήτρης Δημητρίου,
Τάκης Αλεξόπουλος,

Θανάσης Μπαλέρμπας, Μαριάνθη 
Καφετζή, Ελισάβετ Αμοιρίδου

Δημιουργικό & Σελιδοποίηση: 
DOT Design & Print Services 

Διεύθυνση: Σκουφά 11, Κολωνάκι • Τηλ: 210-9510006  |  E-mail: info@todaypress.gr  |  Web: www.todaypress.gr
facebook: todaypress.gr  |  Twitter: @todaypressgr1  |  Instagram: todaypress.gr

 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:  EKΔΟΤΗΣ
 AG MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  AΝΕΣΤΗΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

TPTODAY FREE PRESS

Διανέμεται δωρεάν κάθε Σάββατο & Κυριακή

ISSN: 2944-9081

Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης

Χωρίς προσδοκία για
ρηξικέλευθες αποφάσεις

η έκτακτη Σύνοδος
Κορυφής για το ενεργειακό

Συνέχεια από την 1η σελίδα ΚΆΤΙ ΉΞΕΡΕ
Ο ΚΥΡΙΆΚΟΣ
ΜΉΤΣΟΤΆΚΉΣ!





ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μητσοτάκης για Τουρκία:
«Η δυνατή Ελλάδα
ενοχλεί κάποιους»
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Ό
λα τα σενάρια βρί-
σκονται στο τρα-
πέζι του Μεγάρου 
Μαξίμου, που σε 

συνεργασία με τα υπουργεία Άμυ-
νας και Εξωτερικών επεξεργάζο-
νται σχέδια αντίδρασης σε κάθε 
πιθανή και… απίθανη κίνηση των 
Τούρκων.

Το «ήρεμο καλοκαίρι» που 
προδιέγραφε η συνάντηση Μη-
τσοτάκη – Ερντογάν στην Κων-
σταντινούπολη έμεινε στα χαρτιά, 
ύστερα από την επίθεση του Τούρ-
κου προέδρου στον Έλληνα πρω-
θυπουργό και την απόφαση της 
Τουρκίας να κόψει κάθε γραμμή 
επικοινωνίας με την Αθήνα.

Μετά τις ΗΠΑ
Μετά την επιτυχία του ταξιδιού του 
κου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον 
και την ανάδειξη της τουρκικής 
προκλητικότητας -με τη «γαλάζια 
πατρίδα» και τις παραβιάσεις του 
εθνικού εναέριου χώρου- σε Λευ-
κό Οίκο και Κογκρέσο, ο εκνευρι-
σμός της Άγκυρας χτύπησε κόκκι-
νο. Στελέχη της κυβέρνησης, πριν 
ακόμα αναχωρήσει η Ελληνική 
αποστολή από την Αμερικανική 
πρωτεύουσα, διέβλεπαν μια αύξη-
ση της έντασης από την Τουρκία. Η 
εκτίμησή τους αφορούσε μια πρό-
σκαιρη αύξηση των παραβιάσε-
ων από Τουρκικά μαχητικά και 
όχι στην οριστική ρήξη των διαύ-
λων επικοινωνίας και της φραστι-
κής επίθεσης, που τελικά ήρθε από 
την άλλη πλευρά.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν 
συνεργάτες του κου Μητσοτάκη, η 

κυβέρνηση «παρακολουθεί με ψυ-
χραιμία τα όσα συμβαίνουν και εί-
ναι έτοιμη να απαντήσει, αν και 
εφόσον χρειαστεί είτε διπλωματι-
κά είτε στο πεδίο». Ο πρωθυπουρ-
γός φρόντισε από την πρώτη στιγ-
μή να κάνει ξεκάθαρο το μήνυμα 
προς την Τουρκική ηγεσία, τονίζο-
ντας, την Τετάρτη από το Νταβός, 
πως «εάν ο πρόεδρος Ερντογάν 
θεωρεί πως δεν θα υπερασπιστώ 
την κυριαρχία της Ελλάδας και τα 
κυριαρχικά μας δικαιώματα ή δεν 
θα «διεθνοποιήσω» ότι η Τουρκία 
συμπεριφέρεται ως αναθεωρητική 
δύναμη, τότε έχει εσφαλμένη εντύ-
πωση».

Αυξημένη επιφυλακή 
Στα σενάρια που επεξεργάζεται η 
κυβέρνηση εντάσσεται ο πολλα-
πλασιασμός των Τουρκικών υπερ-
πτήσεων, που πάντα εμπεριέχουν 
τον κίνδυνο ατυχήματος και επι-
κίνδυνης εμπλοκής, αλλά και η 
αύξηση των μεταναστευτικών ρο-
ών. Ήδη, οι Τούρκοι δουλέμποροι 
έχουν πιάσει δουλειά, μεταφέρουν 
μετανάστες κοντά στα Ελληνικά 
σύνορα και πολλαπλασιάζουν τις 
απόπειρες να τους περάσουν εί-
τε από τον Έβρο είτε στα ελληνικά 
νησιά (αναλυτικό ρεπορτάζ στη σε-
λίδα 28). Οι ελληνικές αρχές βρί-

σκονται σε αυξημένη επιφυλακή, 
με το λιμενικό και τις ένοπλες δυ-
νάμεις να αυξάνουν τις περιπολίες.

Ταυτόχρονα, έχουν ενεργο-
ποιηθεί όλα τα διπλωματικά κα-
νάλια για την ανάδειξη της τουρ-
κικής προκλητικότητας και τους 
κινδύνους που εγκυμονεί για την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα στην 
περιοχή. Η Αθήνα έχει κρούσει 
εγκαίρως τον κώδωνα του κινδύ-
νου προς τους συμμάχους για τον 
φθοροποιό ρόλο της Τουρκίας, 
ακόμα και για το ίδιο το ΝΑΤΟ όσο 
συνεχίζει αυτή τη συμπεριφορά, ει-
δικά σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία 
με τον πόλεμο στην Ουκρανία σε 
πλήρη εξέλιξη. Οι κινήσεις Ερντο-
γάν επιβεβαιώνουν πολύ γρήγο-
ρα τα όσα μετέφερε στον πρόεδρο 
Μπάιντεν και τα μέλη του Κογκρέ-
σου ο κος Μητσοτάκης, τόσο δημό-
σια όσο, κυρίως, στις κατ’ ιδίαν συ-
νομιλίες που είχαν.

Η Κυπριακή ΑΟΖ
Η προσοχή της Αθήνας δεν περιο-
ρίζεται μόνο στο Αιγαίο για μια πι-
θανή κλιμάκωση από την πλευρά 
της Τουρκίας, αλλά και στην Κυ-
πριακή ΑΟΖ. 

Κανείς δεν αποκλείει, αυτή τη 
στιγμή, να βγάλει ξανά η Άγκυρα 
πλοία για έρευνες σε μία από τις 
δύο περιοχές, ανεβάζοντας επικίν-
δυνα το θερμόμετρο. «Αν και κά-
τι τέτοιο, θα γυρίσει πολύ γρήγορα 
μπούμπερανγκ υπό τις παρούσες 
συνθήκες», τονίζει κυβερνητικό 
στέλεχος, «κανείς δεν μπορεί να 
το αποκλείσει και είμαστε έτοιμοι 
για κάθε ενδεχόμενο».  

ΣΕΙΡΉΝΕΣ
στο Αιγαίο
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Για ένα θερμό καλοκαίρι στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις
προετοιμάζεται η κυβέρνηση, διαβλέποντας

κλιμάκωση στις προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ/
Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης

Α
πο

ψ
η

Θα μπορούμε να υποστηρίξουμε
την ΑΟΖ με την Κύπρο 

Tου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΑΤΡΙΔΗ
(ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ  Ε.Α.)

Η επικείμενη αγορά του συγκεκριμένου αεροσκάφους 
θα δώσει στη χώρα μας, οπωσδήποτε, δυνατότητες και 

πλεονεκτήματα έναντι της Τουρκίας, η οποία ήδη έχει αποβληθεί 
από το πρόγραμμα.
Η Ελλάδα πρόκειται να αγοράσει τα F-35 και αυτό είναι σημαντικό 
γεγονός, καθώς είναι ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς υψηλών 
προδιαγραφών, που σαφώς θα αλλάξει τη φιλοσοφία της μάχης, 
λόγω των ιδιοτήτων stealth που διαθέτει, που το κάνουν αόρατο στο 
πεδίο της μάχης. Δικαίως χαρακτηρίζεται ως φονική μηχανή, καθώς 
πλησιάζει στόχους και αεροσκάφη, χωρίς να γίνεται αντιληπτό. 

Αεροπορική κυριαρχία στο             Αιγαίο με τα F-35 ίσως και νωρίτερα από το 2028

«Συνεδριάζουμε, σήμερα, 
στον απόηχο των ταξιδιών 
που έκανα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και στο Νταβός. 
Είναι αποστολές που πι-
στεύω ότι εξέπεμψαν κοι-
νό μήνυμα της ισχυρής 

Ελλάδος, σε κάθε επίπε-
δο: διπλωματικό, αμυντι-
κό, οικονομικό, αλλά πλέ-
ον και ενεργειακό.

Αυτό ακριβώς το μήνυ-
μα χειροκρότησαν ο Πρό-
εδρος Biden, η Αντιπρό-
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Η προσοχή της Αθήνας δεν 
περιορίζεται μόνο στο Αιγαίο για 
μια πιθανή κλιμάκωση από την 
πλευρά της Τουρκίας, αλλά και 
στην Κυπριακή ΑΟΖ. 

Η Ελλάδα δεν
θα μπει στο παιχνίδι
της ρητορικής
αντιπαράθεσης
Η Τουρκία έχει δείξει και
στο παρελθόν ότι εργαλειοποιεί
τους απελπισμένους μετανάστες.
Εάν αποφασίσει να το κάνει 
εκ νέου, η σθεναρή απάντηση
της Ελλάδας θα είναι δεδομένη

Του ΤΑΣΟΥ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(Βουλευτής Σερρών Ν.Δ., ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ,
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ)

Ο Ταγίπ Ερντογάν χάνει 
την ψυχραιμία του κάθε 

φορά που βλέπει τον Έλληνα 
πρωθυπουργό να κάνει ένα 
βήμα μπροστά. Προφανώς, 
το ταξίδι στην Αμερική και 
η διαφαινόμενη αγορά των 
F-35 από την Ελλάδα και η 
γεωπολιτική αναβάθμιση της 
Θράκης ενοχλούν την Άγκυρα. 
Είναι γεγονός, και μάλιστα δυσάρεστο, πως το πολιτικό 
σκηνικό στη γειτονική χώρα έχει στραφεί προς τον άκρατο 
εθνικισμό. Καθημερινά βλέπουμε τις πολιτικές δυνάμεις 
να διαγωνίζονται στο ποιος θα διατυπώσει τη μεγαλύτερη 
ρητορική ακρότητα εναντίον της Ελλάδας. Η ένταση από 
πλευράς Άγκυρας οφείλεται και σε εσωτερικούς  λόγους, 
καθώς η χώρα έχει μπει από νωρίς σε προεκλογική περίοδο 
και η κυβέρνηση του Ερντογάν προσπαθεί να κρατήσει κοντά 
της το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοφόρων της εθνικιστικής 
πτέρυγας. Αυτή η κατάσταση θα μας απασχολεί έντονα μέχρι 
τις Τουρκικές εκλογές του 2023.
Δυστυχώς, φαίνεται να μπαίνουμε σε μια περίοδο έντασης 
με ευθύνη της Τουρκίας. Η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ 
αναπάντητες τις Τουρκικές προκλήσεις στον αέρα και τη 
θάλασσα. 
Προσωπική μου εκτίμηση, είναι ότι ένα θερμό επεισόδιο δεν 
είναι πολύ πιθανό, ειδικά σήμερα που η διεθνής κοινότητα 
είναι στραμμένη προς την Ουκρανία και τη Ρωσική εισβολή. 
Κάθε επίδειξη αναθεωρητισμού στο πεδίο από την Τουρκία, 
θα την ταύτιζε με το Κρεμλίνο του Βλαντιμίρ Πούτιν. 
Η Ελλάδα δεν θα μπει στο παιχνίδι της ρητορικής 
αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση, η χώρα 
μας παραμένει ο ψύχραιμος εγγυητής της περιφερειακής 
σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η Τουρκία έχει δείξει και στο παρελθόν ότι εργαλειοποιεί κατά 
περιόδους τους απελπισμένους μετανάστες και πρόσφυγες. 
Εάν αποφασίσει να το κάνει εκ νέου, η σθεναρή απάντηση της 
Ελλάδας θα είναι δεδομένη. Η χώρα μας παραμένει ασφαλές 
καταφύγιο, για όσους πρόσφυγες και μετανάστες δικαιούνται 
προστασία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 

Αποψη

Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματά του.
Το F35 είναι αεροσκάφος πέμπτης γενιάς 
υπερσύγχρονο, με υπερσύγχρονα ηλεκτρονικά 
και οπλικά συστήματα και θεωρείται αεροσκάφος 
πρώτου πλήγματος με μεγάλες καταστροφικές 
δυνατότητες. Ένα αεροσκάφος, που θα μπορεί μαζί με 
τα Rafale, να υπερασπιστεί και τα εθνικά συμφέροντα 
της Κύπρου και αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό 
πλεονέκτημα της αγοράς του από την Ελλάδα.
Επομένως, έχοντας τα F-16V (Viper), τα Rafale και 
τα F-35, η Ελλάδα δεν θα έχει μόνο την αεροπορική υπεροχή, αλλά 
οπωσδήποτε θα έχει και την αεροπορική κυριαρχία, κάτι το οποίο 
φοβίζει τον Ερντογάν και την Τουρκία.
Το F-35 θεωρείται game changer -είναι γεγονός- και μαζί με τις 
φρεγάτες Belharra, σαφώς κλειδώνει όλο το Αιγαίο από βορρά 
μέχρι νότο και βεβαίως μέχρι την Κύπρο. Μπορεί να υποστηρίξει, 

λόγω των δυνατοτήτων του και της μεγάλης 
αυτονομίας που έχει, την εθνική κυριαρχία της 
Κύπρου. Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία στην 
οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Κύπρο, την οποία 
πλέον θα μπορούμε να υποστηρίξουμε με αυτά τα 
αεροσκάφη.
Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε κάθε περίπτωση 
γεωστρατηγικά και μπορεί να παίξει ρόλο 
πρωταρχικό στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα μπορεί 
να παρέχει και ασφάλεια στη χώρα μας, στην Κύπρο 

και θα εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα της συμμαχίας του 
ΝΑΤΟ στην περιοχή.
Τα F-35, μπορεί να  περιμένουμε να τα παραλάβουμε το 2028, 
ωστόσο, εκτιμώ πως θα προκύψει στο διάστημα αυτό συμφωνία για 
παραλαβή σε πρώτη φάση κάποιων μεταχειρισμένων, όπως κάναμε 
με τα Rafale, ώστε να τα αποκτήσουμε λιγάκι πιο νωρίς.

Αεροπορική κυριαρχία στο             Αιγαίο με τα F-35 ίσως και νωρίτερα από το 2028

εδρος, το Αμερικανικό 
Κογκρέσο, για να το συμ-
μεριστούν λίγο μετά, στην 
Ελβετία, η Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, η Γενική Διευ-
θύντρια του Διεθνούς Νο-
μισματικού Ταμείου, αλλά 
και διεθνείς επιχειρηματι-
κοί κολοσσοί που βλέπουν 
πια την Ελλάδα ως ένα δυ-
ναμικό επενδυτικό προο-
ρισμό.

Η δυνατή Ελλάδα, βέ-
βαια, ενοχλεί κάποιους. 
Δεχόμαστε, έτσι, από τους 
γείτονές μας νέους λεοντα-
ρισμούς, αλλά όσο αυτοί 
απειλούν, τόσο εκτίθενται 
και πιστεύω ότι όσο μας 
προκαλούν, τόσο περιθω-
ριοποιούνται.

Έχουμε πει πολλές φο-
ρές ότι η γεωγραφία μάς 
θέλει δίπλα-δίπλα, όμως 
-δυστυχώς- εκείνοι επιλέ-

γουν να σταθούν απένα-
ντί μας, απέναντι στο Δι-
εθνές Δίκαιο, απέναντι 
στην Ευρώπη, απέναντι 
στο ΝΑΤΟ.

Εμείς, συνεπώς, δεν 
έχουμε λόγο να ανοίξουμε 
διάλογο με το παράνομο, 
με το ανιστόρητο και τε-
λικά με το αδιέξοδο. Αντί-
θετα, μένουμε πάντα ανοι-
χτοί σε κάθε προσέγγιση 
που εδράζεται στη διεθνή 

νομιμότητα, αλλά και στις 
σχέσεις καλής γειτονίας.

Αυτό, όμως, δεν ση-
μαίνει σε καμία περίπτω-
ση ότι δεν θα υπερασπιζό-
μαστε τα δικαιώματά μας 
και, προφανώς, δεν ση-
μαίνει κιόλας ότι δεν θα 
δημοσιοποιούμε διεθνώς, 
σε όλα τα fora, όσα απαρά-
δεκτα συμβαίνουν τους τε-
λευταίους μήνες στην πε-
ριοχή μας».



Ν
α πάρουμε ή να μην 
πάρουμε τα F-35; Να μια 
συζήτηση ουσίας που 
άνοιξε μετά την επίσκε-

ψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Αυτοί που 
κρύβονται πίσω από αόριστα φιλειρη-
νικά συνθήματα, έχουν διαφωνία αρ-
χής. Δεν χρειάζεται να αγοράζουμε 
όπλα, δεν πρέπει να μπαίνουμε στην 
περιβόητη κούρσα εξοπλισμών. Όσοι, 
όμως, νουνεχείς αντιλαμβάνονται τον 
πολύπλοκο και ανταγωνιστικό μας κό-
σμο ως έχει, το ερώτημα μεταφέρεται 
στο πιο ρεαλιστικό «χρειαζόμαστε 
πραγματικά τα F-35»; Παρακλάδια 
αυτού του πραγματιστικού ερωτήμα-
τος είναι το «μήπως η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη, μας εξοπλίζει παραπάνω απ’ 

όσο πραγματικά χρειάζεται η εθνική 
μας άμυνα»; Επίσης, το «μήπως ξεπερ-
νάμε τις οικονομικές μας δυνατότητες 
ως χώρα, υπονομεύοντας το οικονομι-
κό μας μέλλον»; 

Δεν υπάρχουν απόλυτες
απαντήσεις
Δεν χρειάζεται να είναι κανείς δι-
δάκτορας της διπλωματίας ή της γε-
ωπολιτικής για να αντιληφθεί ότι 
δεν υπάρχουν απόλυτες απαντή-
σεις σ’ αυτά τα καίρια ερωτήματα. 
Αν οι Ουκρανοί πριν πέντε χρόνια 
έξυναν τον πάτο του οικονομικού 
τους βαρελιού για να υπερεξοπλι-
στούν, δεν θα είχαν δίκιο κάποιοι 
στο εσωτερικό τους να υποστηρί-

ξουν (με τα δεδομένα εκείνης της 
εποχής) ότι ξοδεύονται τσάμπα δι-
σεκατομμύρια; Ότι παραμελούνται 
οι υπόλοιπες βασικές ανάγκες του 
λαού τους; 

Όταν το 1909 η Ελλάδα αγόρα-
σε το θωρηκτό «Αβέρωφ», οι εφη-
μερίδες της εποχής έφριξαν με το 
κόστος του, παρά το γεγονός ότι το 
μισό πληρώθηκε από τον εθνικό 
ευεργέτη. Η τιμή του ήταν εξωφρε-
νική για τις δυνατότητες της φτω-
χής Ελλάδας. Κι όμως, τρία χρόνια 
αργότερα, στους βαλκανικούς πο-
λέμους, το θρυλικό πλοίο αποδεί-
χτηκε το συγκριτικό μας πλεονέ-
κτημα. Χάρις σ’ αυτό, μετατρέψαμε 
το Αιγαίο σε ελληνική θάλασσα. 

Ποτέ δεν είμαστε σίγουροι για 
τον γείτονά μας
Το πράγμα είναι απλό, μέσα στην 
πολυπλοκότητα του. Ποτέ δεν μπο-
ρούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι 
αν ο εθνικός μας οπλισμός είναι πο-
λύς ή αρκετός.  Μπορούμε, όμως, με 
βεβαιότητα να ξέρουμε αν είναι λί-
γος απέναντι στον δυνητικό αντίπα-
λο. Επίσης, ποτέ δεν μπορούμε να 
χαρακτηρίσουμε ένα γείτονα ακίν-
δυνο, με βάση τα διπλωματικά και 
πολιτικά δεδομένα της περιόδου 
που διανύουμε, και να αποφασί-
σουμε να παραμελήσουμε το εξο-
πλιστικό μας πρόγραμμα. Οι συνθή-
κες στον κόσμο αλλάζουν ραγδαία, 
ο σημερινός φίλος είναι ο αυριανός 
εχθρός. Πραγματικά ακίνδυνος εί-
ναι μόνο ο γείτονας, που η στρατι-
ωτική του δυνατότητα είναι ίση ή 
κατώτερη από τη δική μας. Πόσο 
μάλλον, όταν ο γείτονας έχει τον 
ιστορικό αναθεωρητισμό στον πυ-
ρήνα της εθνικής του μυθολογίας. 

Ιστορική περίοδος
αλλαγής συνόρων
Επί του πρακτέου τώρα. Ο Μητσο-
τάκης, πράγματι, δίνει πολλά λεφτά 
στην άμυνα. Όμως, βλέπει ότι μπή-
καμε ξαφνικά σε μια ιστορική περίο-
δο αλλαγής συνόρων, σε μια παγκό-
σμια φάση επιβολής του δίκιου του 
ισχυρότερου, σ’ έναν κυκεώνα επι-
βολής ζωνών επιρροής. Αυτά τα εί-
χαμε ξεχάσει εδώ και ογδόντα χρό-
νια, αλλά μπήκαν στο σαλόνι μας 
ξαφνικά και με ορμή. Παράλλη-
λα, ο Μητσοτάκης τρέχει να κλεί-
σει τρύπες είκοσι χρόνων. Μετά το 

Μετά το 2000, οι ένοπλες δυνάμεις μας, ουσιαστικά, εγκαταλείφθηκαν,
οι εξοπλισμοί μας έμειναν απελπιστικά πίσω. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
είναι υποχρεωμένος να καλύψει μέσα σε πέντε χρόνια, ελλείψεις δεκαετιών. 

Του: Δημήτρη Καμπουράκη

Κλείνει τρύπες 
εικοσαετίας!
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Ένας πρωθυπουργός με αίσθημα ευθύνης, είναι υποχρεωμένος να 
εξασφαλίσει την άμυνα της χώρας και για τη μετά από αυτόν εποχή. Και αυτή

η αριθμητική «τόσα νοσοκομεία θα φτιάχναμε με ένα F-16» και «τόσα πολιτιστικά 
κέντρα με ένα F-35», είναι καιρός να σταματήσει. Ας ρίξουν μια ματιά σε ό,τι 

απόμεινε από τα νοσοκομεία της Μαριούπολης και μετά ξαναμιλάμε.

Δεν υπάρχει 
μεγαλύτερη 

ασυναρτησία από
το να κατηγορεί

κάποιος τον Μητσοτάκη
ότι προτιμά να αγοράζει 

όπλα, παρά
να μοιράζει επιδόματα 

και ενισχύσεις.



2000, οι ένοπλες δυνάμεις μας, ου-
σιαστικά, εγκαταλείφθηκαν, οι εξο-
πλισμοί μας έμειναν απελπιστικά πί-
σω. Τώρα, είναι υποχρεωμένος να 
καλύψει μέσα σε πέντε χρόνια, ελ-
λείψεις μιας εικοσαετίας. 

Αίσθημα ανακούφισης
στους στρατιωτικούς μας
Δεν είναι σωστό να αποκαλύπτονται 
εθνικά μυστικά για τέτοιους ευαίσθη-
τους τομείς. Όμως, ο κρύος ιδρώτας 
που έρεε στη σπονδυλική στήλη της 
στρατιωτικής ηγεσίας κάθε φορά που 
οι Τούρκοι το πήγαιναν γα θερμό επει-
σόδιο, δεν είναι από τα πράγματα που 
κρύβονται. Μόνο όταν παραγγέλθη-
καν οι φρεγάτες Belhara, μπόρεσαν οι 
αξιωματικοί του Ναυτικού μας να κοι-
μηθούν κάπως ήσυχοι. Διότι ξέρουν τι 
ρίχνουν κάθε χρόνο στη θάλασσα οι 
Τούρκοι και προς τα πού πήγαινε η ναυ-
τική ισορροπία στο Αιγαίο. Κάθε φορά 

που ένα Rafale προσγειώνεται σε Ελ-
ληνικό αεροδρόμιο και εντάσσεται στις 
μοίρες μάχης, οι αξιωματικοί της Αερο-
πορίας μας ξεφυσούν με ανακούφιση. 
Διότι ξέρουν τι γίνεται καθημερινά πά-
νω από το Αιγαίο και πόσο στα όρια 
οδηγούμε τον πεπαλαιωμένο αεροπο-
ρικό μας στόλο, για να τα βγάλει πέρα 
στα βίαια επεισόδια που λαμβάνουν 
χώρα κάθε μέρα στους αιθέρες μας.

Κινήσεις ματ
Δυο-τρεις εύστοχες κινήσεις του Μη-
τσοτάκη, σε συνδυασμό με Τουρκικές 
βλακείες (που εδώ συχνά-πυκνά δο-
ξάζουμε ως μεγαλοφυείς), βελτίωσαν 
αισθητά, προς όφελός μας, τον συσχε-
τισμό των δυνάμεων. Η αστραπιαία 
προμήθεια των Rafale, η παραγγελία 
των Γαλλικών φρεγατών, η αναβάθμι-
ση των παλιών μας F-16, με την Τουρ-
κία να χάνει τα F-35 και να παρακα-
λά να αναβαθμίσει τα δικά της F-16, 

μόνο ως θετικές εξελίξεις μπορούν να 
εκληφθούν. Βέβαια, οι Τούρκοι συνε-
χίζουν να προκαλούν, να πλησιάζουν 
την Αλεξανδρούπολη στα 2,5 μίλια ή 
να βγάζουν λόγους για γαλάζιες πατρί-
δες, όμως, αυτές οι απειλές ήταν πολύ 
πιο επικίνδυνες πριν τρία χρόνια απ’ 
όσο είναι σήμερα. Τους πλησιάσαμε 
πολύ το τελευταίο διάστημα, δεν μας 
έχουν πια του χεριού τους.

Μια ήττα στο Αιγαίο, πόσο 
αποτιμάται σε χρήμα;
Οπότε, γιατί να αγοράσουμε και τα 
πανάκριβα F-35, θα ρωτήσει κάποιος. 
Για να μην ξαναβρεθούμε στη θέση 
που ήμασταν πριν δυο-τρία χρόνια, 
θα απαντήσει κάποιος άλλος. Ναι, αλ-
λά το κόστος τους θα κυμανθεί μετα-
ξύ τεσσάρων και πέντε δις ευρώ, πο-
σό δυσβάστακτο. Εξαρτάται από ποια 
σκοπιά το βλέπει κανείς. Μόλις πριν 
έναν μήνα, η κυβέρνηση έδωσε 3,5 

δις για να ανακουφιστεί ο  πληθυσμός 
από τις αυξήσεις στα καύσιμα και την 
ενέργεια. Τότε δεν φάνταξαν πολλά, 
πήγε σύννεφο η κριτική ότι δόθηκαν 
ψίχουλα. Μια ήττα στο Αιγαίο, πόσο 
αποτιμάται σε χρήμα; Η απώλεια ενός 
νησιού μας, πόσα δις κάνει; 

Τα περιβόητα υποβρύχια 
Το τελευταίο μεγάλο εξοπλιστικό 
μας πρόγραμμα ήταν, προ εικοσαετί-
ας, τα περίφημα υποβρύχια που έγερ-
ναν. Οι υπουργοί που υπέγραψαν τό-
τε, κόντεψαν να βρεθούν στο ειδικό 
δικαστήριο για το κόστος τους και για 
το γεγονός ότι πήραν όπλα τελευταί-
ας τεχνολογίας, που ξεκίνησαν (όπως 
ήταν λογικό) με τεχνικά προβλήμα-
τα. Αυτά, όμως, μας κράτησαν στις 
κρίσεις με τα Τουρκικά τρυπάνια. Ο 
ίδιος πολιτικός (ονόματι Πάνος Κα-
μένος) που κυνήγησε ανηλεώς τους 
«διεφθαρμένους» που τα αγόρασαν, 

επαιρόταν αργότερα ως υπουργός 
Άμυνας ότι κρατούσε κλειδωμένο 
το Αιγαίο με τα υποβρύχια αυτά. Λες 
και οφειλόταν σ’ αυτόν κι όχι σε κεί-
νους που υπογράφοντας, είχαν βάλει 
το κεφάλι τους στον ντορβά.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ασυ-
ναρτησία από το να κατηγορεί κά-
ποιος τον Μητσοτάκη ότι προτιμά 
να αγοράζει όπλα, παρά να μοιράζει 
επιδόματα και ενισχύσεις. Διότι αυτό 
κάνει τώρα η δήθεν ειρηνιστική μας 
αντιπολίτευση. Όμως, ένας πρωθυ-
πουργός με αίσθημα ευθύνης, είναι 
υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την 
άμυνα της χώρας και για τη μετά από 
αυτόν εποχή. Και αυτή η αριθμητική 
«τόσα νοσοκομεία θα φτιάχναμε με 
ένα F-16» και «τόσα πολιτιστικά κέ-
ντρα με ένα F-35», είναι καιρός να 
σταματήσει. Ας ρίξουν μια ματιά σε 
ό,τι απόμεινε από τα νοσοκομεία της 
Μαριούπολης και μετά ξαναμιλάμε. 
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Όταν το 1909 η Ελλάδα 
αγόρασε το θωρηκτό 
«Αβέρωφ», οι εφημερίδες 
της εποχής έφριξαν με το 
κόστος του, παρά το γεγονός 
ότι το μισό πληρώθηκε από 
τον εθνικό ευεργέτη. Η τιμή 
του ήταν εξωφρενική για 
τις δυνατότητες της φτωχής 
Ελλάδας. Κι όμως, τρία χρόνια 
αργότερα, στους βαλκανικούς 
πολέμους, το θρυλικό πλοίο 
αποδείχτηκε το συγκριτικό μας 
πλεονέκτημα. Χάρις σ’ αυτό, 
μετατρέψαμε το Αιγαίο σε 
ελληνική θάλασσα

ΑΝΑΛΥΣΗ/

«ΑΒΕΡΩΦ»: ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ



Έ
να στέλεχος του Συ-
ΡιζΑ χρησιμοποι-
ούσε το ψευδώνυ-
μο «Sideris Left» και 

ανέβαζε στο Twitter επαναστατικά 
μανιφέστα, που θα μπορούσε να 
υπογραφεί κάποιος φυλακισμένος 
αγωνιστής π.χ. ο Κασιδιάρης. 

Απεκάλυπτε ότι τα εμβόλια θέ-
λουν να προωθήσουν τα εβραϊκά 
συμφέροντα, απειλούσε με εκτέ-
λεση τους αντιφρονούντες, έβγαζε 
πανηγυρικούς για την απελευθε-
ρωτική δράση των ορδών του Πού-
τιν. Όταν αποκαλύφθηκε η ταυτό-
τητα του, ο ίδιος έτρεξε να σβήσει 
τα ίχνη και κατέβασε το λογαρια-
σμό, γεγονός που οδήγησε τον ευ-
ρωβουλευτή του λαού σ. Παπαδη-
μούλη σε άμεση παρέμβαση. 

Ενώ είναι τέλος του μήνα και 
κανονικά τέτοιες μέρες έπρεπε να 
εισπράττει ενοίκια, έβαλε στην 
άκρη το προσωπικό και ασχολή-
θηκε με την κοινωνία, εκδίδοντας 
μία ιστορική ανακοίνωση. 

Κατήγ γειλε τη συμμαχία 
Twitter/κυβέρνησης, διότι «είναι 
αλλεργικοί στην κριτική, στοχοποι-
ούν και ρίχνουν τους μη αρεστούς 
λογαριασμούς». 

Είναι ηλίου φαεινότερον ότι η 
δημοκρατία κινδυνεύει. Από τότε 
που εγκατέλειψε το μέγαρο Μαξί-
μου ο σ. Αλέξης Τσίπρας με τον σ. 
Θανάση Καρτερό και τους άλλους 
μπαρουτοκαπνισμένους αντάρτες, 
πηγαίνουμε από το κακό στο χειρό-
τερο και φτάσαμε να μιλάμε ακόμα 
και για την αξιοποίηση των «βασι-
λικών κτημάτων» στο Τατόι! 

Με αυτή την αποτρόπαια πρά-
ξη, η αστική τάξη θέλει να επιστρέ-
ψει στις σκοτεινές εποχές. Τότε, 
που την Ελλάδα κυβερνούσε μία 
ανεπάγγελτη κάστα, η οποία έκανε 
τζάμπα διακοπές, απένειμε στα μέ-
λη της οικογένειας πανεπιστημια-
κούς τίτλους και, ενώ ο κόσμος και-
γόταν, βολτάριζε στο Αιγαίο με τα 
κότερα της πλουτοκρατίας. Δεν θα 
τους περάσει! 

Ο σ. Αλέξης, αναβαθμισμένος 
με τις 110.000 ψήφους που ο ίδιος 
μέτρησε 172.000, ο συνεχιστής του 
Βελουχιώτη και του Ελευθερίου 
Βενιζέλου, ο θαυμαστής του Τραμπ 
και του Φιδέλ Κάστρο, ο παραλίγο 
νομπελίστας της πανανθρώπινης 
της λευτεριάς, απαιτεί να σχημα-
τιστεί μία ανθρώπινη αλυσίδα με 
καδρόνια γύρω από τη Δημοκρα-
τία μας. Θα την προστατεύσουν με 
νύχια και με δόντια αυτοί που θε-

ωρούν το συγκεκριμένο πολίτευ-
μα άχρηστο, αλλά νομοτελειακό 
σκαλοπάτι προς τον κομμουνισμό. 
Ήδη, έχουν καταγράψει τα φρικα-
λέα γεγονότα που θυμίζουν χούντα, 
δηλαδή ένα καθεστώς σκέτη κόλα-
ση, εκτός κι αν αναφερόμαστε στη 
λατινική Αμερική, όπου οι χουντι-
κοί είναι άγγελοι. 

Πρέπει να σταθούμε δίπλα 
τους. Με την αίσθηση του ιστορικού 
χρέους, αναπαράγουμε* τις καταγ-
γελίες εκπροσώπων και οργάνων 
του ΣυΡιζΑ, που αποδεικνύουν ότι 
τα μαύρα κοράκια της αντίδρασης 
έχουν κατασπαράξει με νύχια γαμ-
ψά το κουβάρι της Δημοκρατίας. 

*Παρακαλούνται όσοι δεν 
αντέχουν στα δύσκολα, να μην δια-
βάσουν τη συνεχεία γιατί θα πλη-
γωθούν.

Καταγγελία 1η:
Η αστυνομία
κυνηγάει τον Τζόκερ
Δύο υπάλληλοι του υπουργείου 
Πολιτισμού είχαν τη φαεινή ιδέα 
να εφαρμόσουν τον αναχρονιστικό 

νόμο, που δεν άλλαξε καμιά κυβέρ-
νηση και να καλέσουν την αστυνο-
μία, προκειμένου να βγάλει από το 
«Αελλώ» πέντε νεαρούς κάτω των 
18 ετών, γιατί έβλεπαν την ταινία 
«Τζόκερ».

Τη σωστή διάσταση του γεγο-
νότος έδωσε με μία, ως συνήθως 
ψύχραιμη, ανακοίνωσή του στο 
Facebook, ο παλαίμαχος αγωνι-
στής σ. Ραγκούσης, ο οποίος γε-
νικότερα ειδικεύεται στα δημόσια 
θεάματα: «Εκ μέρους της Αξιωμα-
τικής Αντιπολίτευσης, επικοινώ-
νησα με την ΕΛ.ΑΣ. Η επίσημη 
επιβεβαίωση προκάλεσε την άμε-
ση αντίδρασή μας. Αντίδραση, η 
οποία θα γενικευτεί απέναντι σε 
αυτά τα πρωτοφανή γεγονότα με 
την ενεργοποίηση κάθε κοινοβου-
λευτικού μέσου. Ο Μητσοτάκης εί-
ναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 
αυτές τις αδιανόητες εξελίξεις, που 
γυρίζουν την Ελλάδα και την Ελλη-
νική Αστυνομία σε μαύρες εποχές».

Με δυο λόγια έχουμε επιστρο-
φή στις μαύρες εποχές της χούντας 
και αυτή είναι η αισιόδοξη άποψη. 

Σύμφωνα με τον πιο πραγματιστή 
σ.Τσίπρα, όλα μας οδηγούν πιο πί-
σω και από τη δεκαετία του ’60, 
προφανώς στη σκληρή δικτατορία 
του Μεταξά, να δείτε που σύντομα 
θα έχουμε στα φουαγιέ των κινη-
ματογράφων και βασανιστήρια με 
ρετσινόλαδο: «Πού να φανταστώ 
ότι η νέα “προοδευτική” κυβέρνη-
ση της Ν.Δ. θα έβαζε την ΕΛ.ΑΣ. 
να αποκαταστήσει την τάξη; Και να 
μας επιστρέψει αισίως στη δεκαε-
τία του ’60, ίσως και ακόμη πιο πί-
σω..».

Όλα αυτά, ο τέως πρωθυπουρ-
γός τα λέει ως αριστερός, αλλά και 
ως οπαδός των συμμοριών που 
δραστηριοποιούνται στη Γκόθαμ 
Σιτι! «Την τάξη που δεν κατάφε-
ραν να επιβάλουν τα όργανά της 
στο Γκόθαμ Σίτι, την αποκατέστη-
σε τελικά το Σάββατο το βράδυ, 
στον κινηματογράφο “Αελλώ”, ο 
Χρυσοχοΐδης», έγραψε χαρακτη-
ριστικά. Η ανάρτηση του σ. Τσίπρα 
ενθουσίασε τον Λευκό Ιππότη, τον 
Πινγκουίνο, την Κατγούμαν, τον 
Ραχ αλ Γκουλ, τον Κάρμινε Φαλκό-

νε και άλλους αντιεξουσιαστές του 
Γκόθαμ. Να δείτε που στις επερχό-
μενες εκλογές θα ρίξουν δαγκωτό 
Τέρενς Κουίκ. 

Καταγγελία 2η: Φέρνουν
Ουκρανούς ναζιστές
για να ψηφίσουν
Ο σ. Τσίπρας θεωρεί ότι οι παρά-
νομοι του Γκόθαμ έχουν το δικαίω-
μα να παρεμβαίνουν στα πολιτικά 
πράγματα της Ελλάδας, αλλά δεν 
θέλει να ακούσει τίποτα για τους 
Έλληνες που βρίσκονται στη λιγό-
τερο σκοτεινή Αστόρια και άλλες 
περιοχές του εξωτερικού. Οι κοινοί 
θνητοί δεν διέθεταν τα ιδεολογικά 
όπλα για να αντιληφθούν τη δυσα-
νεξία του ΣΥΡΙΖΑ στην ψήφο των 
απόδημων συμπατριωτών μας, μέ-
χρι που ανέλαβε να τους ανοίξει τα 
μάτια και πάλι ο σ. Ραγκούσης.

Σύμφωνα με τη μαρξιστική 
-και εσχάτως λενινιστική- του θεώ-
ρηση, όσο περισσότεροι ψηφίζουν, 
τόσο πιο πολύ κινδυνεύει η Δημο-
κρατία: «Είναι προφανές ότι βρί-
σκεται σε εξέλιξη μία οργανωμένη 
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την υπερασπίζεται ο Παπαδημούλης 
και άλλοι διασώστες 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ...

Ο σ. Αλέξης, αναβαθμισμένος με τις 110.000 ψήφους που ο ίδιος
μέτρησε 172.000, ο συνεχιστής του Βελουχιώτη και του Ελευθερίου

Βενιζέλου, ο θαυμαστής του Τραμπ και του Φιδέλ Κάστρο, ο παραλίγο 
νομπελίστας της πανανθρώπινης της λευτεριάς, απαιτεί να σχηματιστεί 
μία ανθρώπινη αλυσίδα με καδρόνια γύρω από τη Δημοκρατία μας.

Του: Βαγγέλη Περρή



προσπάθεια, προκατασκευασμέ-
νη στα παρασκήνια, όπου συντονί-
ζεται η συνεξαρτώμενη οικονομι-
κή και πολιτική ολιγαρχία. Στόχος 
της προσπάθειας αυτής είναι να 
μην κυβερνήσει ξανά η προοδευ-
τική παράταξη... Ουσιαστικά, επι-
χειρούν να περιορίσουν την αξία, 
τη βαρύτητα της ψήφου των Ελλη-
νίδων και των Ελλήνων, που είναι 
μόνιμοι κάτοικοι της χώρας. Πρό-
κειται για μία πρόταση βόμβα στα 
θεμέλια της δημοκρατικής ομαλό-
τητας».  

Με δυο λόγια, η δημοκρατική 
ομαλότητα κινδυνεύει από τους Έλ-
ληνες του εξωτερικού, προφανώς 
γιατί έχουν μεγαλώσει σε ένα κα-
πιταλιστικό περιβάλλον, το οποίο 
τους έχει διαβρώσει και έχουν γίνει 
φασισταριά. Το δημοσίευμα του φι-
λοπρόοδου Documento είναι κατα-
πέλτης: «Κούλη, αυτός ο ομογενής 
νεοναζί μαχητής των Αζόφ, θα ψη-
φίσει στις επόμενες εθνικές εκλο-
γές με τον νόμο που έφερες; Αν ναι, 
έχεις ελπίδα. Η μόνη που σου έχει 
μείνει, για να νοθεύσεις τη βούλη-
ση του ελληνικού λαού».

Βέβαια, ο συγκεκριμένος ψη-
φοφόρος σκοτώθηκε από τις Ρώ-
σικες σφαίρες, αλλά δεν μπορεί να 
τα περιμένουμε όλα από το ξανθό 
γένος. 

Καταγγελία 3η: Έμεινε
άδεια η τρίτη σελίδα
του αντιστασιακού Τύπου
Δημοκρατία σημαίνει Ελευθερο-
τυπία και Ελευθεροτυπία σημαί-
νει Documento. Λίγα λόγια για το 
έργο: Μετά από δεκάδες βραβεύ-
σεις και εκατοντάδες αποκαλυπτι-
κά ρεπορτάζ, ο δημοσιογράφος σ. 
Βαξεβάνης αποφάσισε να υψώσει 
τη σημαία της Ανεξαρτησίας από 
τα συμφέροντα και να πολεμήσει 
τη διαπλοκή και τους εργολάβους, 
δημιουργώντας τη «Νέα Μεγάλη 
Εφημερίδα». Για να επιτευχθούν 
αυτοί οι στόχοι, όπως ήταν λογικό, 
αναζήτησε τη στήριξη του εργολά-
βου σ. Καλογρίτσα, αλλά στην πο-
ρεία προέκυψαν κάποια θεματά-
κια κι έτσι ανέλαβε μόνος του ο σ. 
Βαξεβάνης να διδάξει στον λαό τη 
«Δημοσιογραφία Όπως Πρέπει να 
Είναι». Με μεράκι και συνέπεια, 
έβαλε τη προσωπική του σφραγί-
δα σε μια σειρά αριστερά θέματα, 
όπως στην έρευνα που κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι γνωστό πρό-
σωπο της γκέι κοινότητας επαγγέλ-
λεται τον συνοδό κυριών, στη χρη-
σιμοποίηση του Ολοκαυτώματος 
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για μικροπολιτικούς σκοπούς -όπως 
κατήγγειλε το Κεντρικό Ισραηλίτι-
κο Συμβούλιο- και σε πολλά άλλα.

Εκεί όμως, που όλα πήγαιναν 
πρίμα, γύρισε καπάκι η ζωή! Δυ-
στυχώς, παρά τις προειδοποιήσεις 
των δημοκρατικών αρθρογράφων, 
δεν αναβλήθηκαν επ‘ αόριστον οι 
εκλογές, όπως κάνουν στα σωστά 
κομμουνιστικά καθεστώτα, και έτσι 
προέκυψε κυβέρνηση της Ακροδε-
ξιάς, που δεν σέβεται τους γκέι και 
τους Εβραίους. 

Στη συνέχεια ήρθαν τα χειρότε-
ρα. Το Documento γνώρισε το στυ-
γνό πρόσωπο της λογοκρισίας και 
κυκλοφόρησε με λευκή την τρίτη 
του σελίδα! Μην του έσβησαν κά-
ποιο ρεπορτάζ για την υπερτιμολό-
γηση στα συσσίτια των προσφύ-
γων; Μήπως δημοσίευε τα ονόματα 
της λίστας Λαγκάρντ, που του εί-
χαν περισσέψει από προηγούμενη 
έρευνα;

Συνέβη κάτι πολύ πιο αποτρό-
παιο και το περιέγραψε με δικά του 
λόγια ο ίδιος ο σ. Βαξεβάνης: «Εδώ 
θα έμπαινε η διαφήμιση που έκοψε 
ο Μητσοτάκης». 

Πρόκειται για σκάνδαλο εφά-
μιλλο του Γουότεργκέιτ και με αγω-
νία η διεθνής κοινή γνώμη περίμε-
νε τις λεπτομέρειες. Ποια ήταν αυτή 
η διαφήμιση και πώς την έκοψε ο 
Μητσοτάκης. Ακόμη και η ομογά-
λακτη Εφημερίδα των Συντακτών 
αδημονούσε για το επόμενο βήμα, 
γράφοντας «μήπως πρέπει πλέον 
ο Κώστας Βαξεβάνης να μας δώ-
σει περισσότερα στοιχεία για την 
καταγγελία του; Αφού το Μαξίμου 
δεν μιλάει, ας μιλήσει αυτός. Ένας 
λόγος παραπάνω». 

Περιέργως τα στοιχεία δεν ήρ-
θαν, αλλά τα αντικατέστησε η αδυ-
σώπητη επιχειρηματολογία του σ. 
Ραγκούση: «Αυτός είναι ο Μητσο-
τάκης. Αυτό είναι το χυδαίο θεσμι-
κό και πολιτικό του ήθος». Μετά 
την παρέμβαση Ραγκούση, πείσθη-
κε και ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ ότι η 
λευκή σελίδα βάζει σε κίνδυνο τη 
Δημοκρατία και έβγαλε μία ιστορι-
κή ανακοίνωση που προκαλεί ανα-
τριχίλα: «Οι καταγγελίες της εφη-
μερίδας Documento, σχετικά με 
κυβερνητικές παρεμβάσεις προς 
επιχειρήσεις για διακοπή των δι-
αφημιστικών τους καταχωρίσεων 
στην εφημερίδα, είναι εξαιρετικά 
σοβαρές... Η ελευθερία του Τύπου, 
η αντίστασή του σε καθεστωτικές 
συμπεριφορές και απόπειρες φί-
μωσης, η προσπάθεια εφημερίδων 
να επιβιώσουν οικονομικά, δεν εί-

ναι ζήτημα κομματικής αντιπαράθε-
σης, είναι ζήτημα δημοκρατίας». 

Μετά από αυτή την αριστερή 
παρέμβαση κατά των καθεστωτι-
κών συμπεριφορών, η διεύθυνση 
του Documento προχώρησε σε απο-
λύσεις. Τις δικαιολόγησε ο σύμβου-

λος του σ. Τσίπρα, σ. Θανάσης Καρ-
τερός, που ξέρει από τέτοια.

Καταγγελία 4η: Κόβουν
την Αριστερά από
τα τηλεοπτικά talent shows
Το βαθιά αντιδημοκρατικό μένος 

της Ακροδεξιάς, πρώτοι το ένιω-
σαν στο πετσί τους οι διανοούμε-
νοι της παράταξης. Χαρακτηριστι-
κή περίπτωση αποτελεί ο ποιητής 
σ. Νίκος Μωραίτης, τη μελωδική 
φωνή του οποίου η μεταπρατική 
αστική τάξη θέλησε να φιμώσει 

με τον πιο δόλιο τρόπο. Δεν του 
επέτρεψαν να είναι μέλος στην 
κριτική επιτροπή του talent show 
«The Final Four»! Ο ίδιος εξηγεί 
γιατί δεν τον άφησαν να βρίσκεται 
στο πλευρό της Φουρέιρα: 

«Οι λόγοι της αποπομπής είναι 
τα tweet μου και τα κείμενά μου 
υπέρ του Αλέξη Τσίπρα και ενα-
ντίον της διαφθοράς, της διαπλο-
κής και του πολιτικού συστήματος 
που χρεοκόπησε τη χώρα».

Μετά από αυτή την αθλιότη-
τα, είναι ξεκάθαρο ότι πλέον δεν 
υπάρχει Δημοκρατία στην Ελλά-
δα και η χώρα, δυστυχώς, ζει σε 
ακραίες συνθήκες που μόνο με 
τον μακαρθισμό μπορούν να συ-
γκριθούν. 

Το αφιερωμένο, στο μουσι-
κό ριάλιτι, άρθρο της εφημερί-
δας του σ. Βαξεβάνη, αποτελεί 
μια κραυγή προς την ανθρωπό-
τητα: «Ένας ιδιότυπος μακαρθι-
σμός εναντίον καλλιτεχνών και 
ανθρώπων του θεάματος έχει επι-
βληθεί τα τελευταία χρόνια στον 
χώρο του πολιτισμού, της τηλεό-
ρασης αλλά με ένα τρόπο και της 
δημοσιογραφίας. 

Το κυνήγι μαγισσών στρέφε-
ται κατά ανθρώπων, που έχουν 
εκφραστεί υπέρ του ΣυΡιζΑ ή 
του Αλέξη Τσίπρα ή έστω υπάρ-
χουν υποψίες ότι μπορεί να συμ-
φωνούν με πολιτικές ή πρωτο-
βουλίες τους. Οι άνθρωποι αυτοί, 
όπως ακριβώς στην Αμερική των 
’50, επιχειρείται να αποκλειστούν 
από συνεργασίες και να περιθω-
ριοποιηθούν, με στόχο να εξαφα-
νιστούν από τον επαγγελματικό 
τους χώρο. Ο φόβος μήπως κατο-
νομαστούν ως «ΣΥΡΙΖΑίοι» ή φι-
λο-Τσιπρικοί έχει κάνει πολλούς 
να κάνουν πίσω και να αποφεύ-
γουν να εκφράζονται πολιτικά. Ο 
στιχουργός Νίκος Μωραΐτης δεν 
ήταν ένας από αυτούς»!

Έλληνες!
Όταν σε μία κοινωνία ψη-

φίζουν οι ναζί και άλλοι απόδη-
μοι, συκοφαντείται το Γκόθαμ Σί-
τι, δεν υπάρχουν εκπρόσωποι της 
Αριστεράς στα τάλεντ σόου και 
δεν μπαίνουν διαφημίσεις στην 
τρίτη σελίδα των εφημερίδων, τό-
τε είναι φανερό ότι κάποιοι αλυ-
σοδένουν τη Δημοκρατία. Όπως 
έλεγαν και τα συνθήματα του 
ΕΑΜ, έχουμε να διαλέξουμε με-
ταξύ σκλαβιάς και εξέγερσης. 
Μόλις πιάσει το κότερο Ορνό, θα 
σβήσουν τα πούρα στην άμμο και 
θα ξεκινήσει η δεύτερη. 

Από τότε που εγκατέλειψε το μέγαρο Μαξίμου, ο σ. Αλέξης Τσίπρας
με τον σ. Θανάση Καρτερό και τους άλλους μπαρουτοκαπνισμένους αντάρτες,

πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο και φτάσαμε να μιλάμε ακόμα
και για την αξιοποίηση των «βασιλικών κτημάτων» στο Τατόι!

s s
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 
Tel: 28310 72100,
      698 6623232

e-mail:
akoyaresorthotel@gmail.com

web:
www.akoya-resort.gr

AKOYA RESORT
RETHYMNO

Akoya Resort

Το Akoya Resort προσφέρει πανοραμική θέα στο Κρητικό Πέλαγος και στο Ρέθυμνο.
Διαθέτει εστιατόριο στον τελευταίο όροφο, εξωτερική πισίνα με ευρύχωρες βεράντες και μπαρ δίπλα στην πισίνα.

Η παραλία Αδελιανός Κάμπος είναι 800μ. μακριά. Όλα τα δωμάτια κλιματίζονται, είναι διακοσμημένα σε απαλές,
γήινες αποχρώσεις και έχουν μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στη θάλασσα, στον κήπο ή στην πισίνα. 

Σερβίρεται μπουφές πρωινού στο κεντρικό εστιατόριο του Akoya Resort. Το pool bar Aqua Marina είναι ιδανικό
σημείο για να απολαύσετε δροσερά κοκτέιλ. Επιπλέον, το ξενοδοχείο διοργανώνει ελληνικές βραδιές

με παραδοσιακή μουσική για την ψυχαγωγία των επισκεπτών.

Απέχει μόλις 6 χλμ. από την πόλη του Ρεθύμνου, 41 χλμ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο των Χανίων
και 57 χλμ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

ALL INCLUSIVE από 54€/άτομο!
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ΑΝΑΛΥΣΗ/

M
ε την ολοκλήρω-
ση των εργασιών 
του Συνεδρίου του 
ΠΑΣΟΚ, τελείωσε 

ένας ολόκληρος κύκλος μετάβασης 
στη νέα εποχή του κόμματος αυτού.

Ξεκίνησε με την εντυπωσιακή 
διαδικασία εκλογής του νέου Προ-
έδρου, Ν. Ανδρουλάκη με τη συμ-
μετοχή 280.000 μελών και φίλων 
(το ΚΙΝΑΛ είχε πάρει 457.623 ψή-
φους στις Βουλευτικές Εκλογές 
του 2019 και επομένως, μιλάμε για 
εντυπωσιακή συμμετοχή), συνεχί-
στηκε με μια διαδικασία 180.000 
μελών για να ληφθεί απόφαση για 
το όνομα και να εκλεγούν αντιπρό-
σωποι και τα νέα όργανα, και ολο-
κληρώθηκε το Συνέδριο με ση-
μαντική πολιτική, επικοινωνιακή 
επιτυχία. Σε αυτό το πυκνό πεντά-
μηνο, ένα τελματωμένο κόμμα με 
δημοσκοπικές επιδόσεις της τάξης 
του 6%-7% που προϊδέαζαν για πο-
λύ άσχημα ποσοστά στην πορεία 
προς τις εκλογές, φαίνεται να έχουν 
επιτευχθεί ορισμένα πολύ σημαντι-
κά βήματα:
1. Υπάρχει μετά από πολύ καιρό αι-
σιοδοξία, προσδοκία για μια δυ-
ναμική πορεία, στη θέση της μεμ-
ψιμοιρίας, της απαισιοδοξίας, του 
σκεπτικισμού και αυτό αποτελεί 
δύναμη.
2. Φαίνεται να είναι εδραιωμένη 
η αντίληψη της ενότητας, στη θέση 
διασπάσεων ή και σιωπηρών εσω-
κομματικών συγκρούσεων που χα-
ρακτήρισαν τον χώρο.

3. Υπάρχει μια νέα γενιά που παίρ-
νει τα ηνία, μια γενιά που δεν έχει 
παλιούς λογαριασμούς ή κυβερνη-
τικές θητείες και αυτό συνιστά χρή-
σιμο εφόδιο, αφού το ΠΑΣΟΚ, 
το Κόμμα που κυβέρνησε επί εί-
κοσι δύο χρόνια, μπορεί να άφη-
σε το αποτύπωμά του σε πολύ ση-
μαντικά βήματα της χώρας και της 
κοινωνίας, αλλά είχε καταλήξει να 
είναι μια γηρασμένη μηχανή εξου-
σίας, με λάθη και αμαρτίες. Γι αυτό 
και ίσως πλήρωσε πολύ πιο ακριβά 
από τον καθένα το τίμημα της χρεο-
κοπίας και των Μνημονίων.
4. Υπάρχει μια αναζωογόνηση του 
κομματικού μηχανισμού και κορ-
μού, που διαδέχεται μια μακρά πε-
ρίοδο οργανωτικής νέκρωσης.
5. Το νέο κλίμα αποτυπώνεται και 
στις δημοσκοπήσεις. Από το 6.1% 

στην πρόθεση ψήφου, τον Οκτώ-
βριο του 2021( έρευνα OPINION 
POLL), καταγράφεται στο 12.7% 
(έρευνα Μαΐου 2022) που παρα-
πέμπει σε ποσοστό κοντά στο 14% 
στην εκτίμηση ψήφου. Αν και σε 
σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022 
σημειώνεται μια πτώση κατά 2%, τα 
ποσοστά που καταγράφονται είναι 
σημαντικά για ένα κόμμα που είχε 
πάρει 8.1% στις Βουλευτικές Εκλο-
γές. Σε αυτά τα ευρήματα αποτυπώ-
νεται η δυνατή μετακίνηση απογοη-
τευμένων ψηφοφόρων της Ν.Δ και 
κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ που δεν πείθει 
με τη γενικόλογη, μηδενιστική, λα-
ϊκίστικη πολιτική τακτική του, που 
δεν οδηγεί πουθενά δυόμισι χρό-
νια τώρα. Προσοχή, αναφερόμα-
στε στην εμφάνιση στη δυνατή με-
τακίνηση...

ΠΑΣΟΚ
Με σημαντικά οφέλη, αλλά

μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις

* Ο Ζαχαρίας Ζούπης είναι Πολιτικός αναλυτής
-  Επικεφαλής ερευνών της εταιρείας “Opinion Poll”

Γράφει ο Ζαχαρίας Ζούπης*

Ο άνεμος είναι ούριος. Τα βήματα που έχει κάνει
είναι θετικά και σημαντικά. Έχει όμως
να αντιμετωπίσει πολλά πολιτικά θέματα, για
να σηματοδοτήσει την πλήρη επαναφορά του
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Θετικό αποτύπωμα
Εν ολίγοις, υπάρχει καταρχήν ένα 
θετικό αποτύπωμα αυτής της περι-
όδου και ζωντανή η θέληση πολι-
τών να πρωταγωνιστήσει και πάλι 
το ΠΑΣΟΚ, να αλλάξουν οι συ-
σχετισμοί.

Είναι σε κάθε περίπτωση ση-
μαντική επιτυχία ότι μιλάμε πια για 
μια «τριγωνοποίηση» του πολιτικού 
σκηνικού από τον εναμισοκομματι-
σμό Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ, που είχαμε μέ-
χρι πριν λίγους μήνες. 

Γι αυτό, άλλωστε, και η διάχυ-
τη ανησυχία από τον ΣΥΡΙΖΑ, η 
προσπάθειά του να πραγματοποι-
ήσει μια πιο ανοιχτή διαδικασία 
εκλογής του μοναδικού υποψηφί-
ου για την Προεδρία Α. Τσίπρα, 
ακόμα και η υποτιθέμενη πρόταση 
για «Προοδευτική Διακυβέρνη-
ση», στερούμενης κάθε προγραμ-
ματικού περιεχομένου, που περισ-
σότερο μοιάζει με πρόταση να βγει 
από τα αδιέξοδά του ο Α.Τσίπρας, 
μην έχοντας εναλλακτική πρόταση 
διακυβέρνησης. 

Ας το πούμε πιο καθαρά. Στις 
επόμενες εκλογές ο Ν. Ανδρουλά-
κης προφανώς και επιδιώκει τη μέ-
γιστη δυνατή εκλογική επίδοση, 
όμως και με μια μικρότερη απ’ ό,τι 
αναμένεται άνοδο, θα θεωρείται 
νικητής. Από την άλλη, μια διπλή 
ήττα του Α. Τσίπρα θα σημαίνει ότι 
θα είναι ο παλαιότερος πολιτικός 
αρχηγός, που θα έχει ταυτόχρονα 
πέντε ήττες και ενώ μπροστά του 
θα έχει Περιφερειακές-Δημοτικές 

Εκλογές και Ευρωεκλογές. Ο Ν. 
Ανδρουλάκης θα έχει τη μοναδική 
ευκαιρία να τιμωρήσει τον άνθρω-
πο και το κόμμα, που ενοχοποίησε 
όσο κανείς και λεηλάτησε το κόμμα 
του, ανοίγοντας τον δρόμο σε ανα-
κατατάξεις υπέρ του ΠΑΣΟΚ στον 
χώρο του Κέντρου και της Κεντρο-
αριστεράς.

Είναι εύκολη η πορεία;
Είναι εύκολη η πορεία στο επόμε-
νο διάστημα; Ασφαλώς όχι. Τώρα 
είναι η ώρα της Πολιτικής, της κα-
τάθεσης εναλλακτικής πρότασης 
και συγκεκριμένων μεταρρυθ-
μιστικών, σοσιαλδημοκρατικών 
προτάσεων, της αποσαφήνισης του 
στίγματος του ΠΑΣΟΚ. 

Ο Κώστας Σημίτης ήταν πο-
λύ σαφής, αναφερόμενος σε αντι-

δράσεις με γενικές αρχές, ασαφείς 
λύσεις, πολιτικολογίες που δεν εν-
διαφέρουν τους πολίτες. Ήταν σαν 
να έλεγε να αφεθεί στην άκρη η 
γενικολογία και ο φόβος των αρι-
στερόμετρων και δεξιόμετρων 
και να υπάρξει σκληρή δουλειά 
για την επεξεργασία προτάσεων, 
που θα αναδεικνύουν το στίγμα 
του Κόμματος. Είχε απόλυτο δί-
κιο. Η επίκληση όρων, όπως π.χ. 
σοσιαλδημοκρατία, οι ισορροπί-
ες τρόμου στη διατύπωση θέσεων 
μην τυχόν και φανεί ότι «γέρνει» 
ο προσανατολισμός και η εύκολη 
κριτική, δεν οδηγούν πουθενά, 
δεν πείθουν.

 
Χρειάζεται σοσιαλδημοκρα-
τικός λόγος προσαρμοσμένος 
στις ανάγκες του 21ου αιώνα
Θέσεις, νέες ιδέες χρειάζονται 
και σε τελευταία ανάλυση σε αυ-
τές θα εδραιώνεται ή όχι, μια δι-
αφορετική φυσιογνωμία. Πολιτι-
κή αυτονομία σημαίνει, πριν απ’ 
όλα, διακριτή προγραμματική αυ-
τονομία. Χρειάζεται μια θετική 
διαφοροποίηση, που προκύπτει 
από διαφορετικό πολιτικό λόγο 
και διακριτή πολιτική πρακτική 
και όχι μόνο μια στείρα άρνηση 
των δύο άλλων βασικών πολιτι-
κών δυνάμεων. Και, μάλιστα, θε-
τική κατεύθυνση με καθαρό και 
σταθερό προσανατολισμό: Τον 
σοσιαλδημοκρατικό λόγο, προ-
σαρμοσμένο στις ανάγκες του 
21ου αιώνα και την επεξεργασία 

ενός προγράμματος πατριωτικής 
και μεταρρυθμιστικής διακυβέρ-
νησης της χώρας.

Σε αυτές τις επεξεργασίες δε, 
θα πρέπει να μην αγνοεί ότι η χώ-
ρα έχει προχωρήσει αρκετά μετά 
τη χρεοκοπία. Δεν έχει όμως στα-
θεροποιήσει, δεν έχει κάνει βιώσι-
μες και ανθεκτικές τις κατακτήσεις 
της. Πέρα από τις διαρθρωτικές κα-
θυστερήσεις του εγχώριου πολιτι-
κού συστήματος, παίζει σημαντικό 
ρόλο και το διεθνές περιβάλλον 
της γεωπολιτικής και οικονομικής 
αναταραχής.

Η επόμενη μεγάλη πρόκλη-
ση για την Ελλάδα, είναι η πολιτι-
κή σταθερότητα. Μπροστά μας εί-
ναι η έρπουσα αναζωπύρωση του 
λαϊκισμού, παρά την πρόσφατη πι-
κρή εμπειρία στη χώρα μας. Ο πει-

ρασμός για τυφλή αντίδραση και 
«εύκολες πολιτικά λύσεις», που πα-
ράγει η συγκυρία των πολύπλευ-
ρων κρίσεων, είναι μεγάλος. 

Απέναντι στον λαϊκισμό 
Δυστυχώς και πάλι, ο λαϊκισμός 
διαφόρων μορφών, αριστερής ή 
δεξιάς προελεύσεως, εμφανίζεται 
και πάλι στον Δυτικό κόσμο και 
απέναντι σ́ αυτό, το ΠΑΣΟΚ πρέ-
πει να κατοχυρώνει τον χαρακτή-
ρα του ως δύναμη εθνικής ευθύ-
νης και βασικού, αποτελεσματικού 
πολέμιου του λαϊκισμού.

Ο άνεμος είναι ούριος για το 
ΠΑΣΟΚ. Τα βήματα που έχει κά-
νει είναι θετικά και σημαντικά. 
Έχει όμως να αντιμετωπίσει πολλά 
πολιτικά θέματα, για να σηματοδο-
τήσει την πλήρη επαναφορά του.

13

Σε αυτό το πυκνό πεντάμηνο, ένα
τελματωμένο κόμμα με δημοσκοπικές 

επιδόσεις της τάξης του 6%-7%, που προϊδέαζαν 
για πολύ άσχημα ποσοστά στην πορεία προς

τις εκλογές, φαίνεται να έχουν επιτευχθεί
ορισμένα πολύ σημαντικά βήματα

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντική επιτυχία ότι 
μιλάμε πια για μια «τριγωνοποίηση» του πολιτικού 
σκηνικού από τον εναμισοκομματισμό 
Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ, που είχαμε μέχρι πριν λίγους μήνες. 

Στις επόμενες εκλογές ο Ν. Ανδρουλάκης προφανώς 
και επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή εκλογική επίδοση.

Όμως, και με μια μικρότερη άνοδο, θα θεωρείται νικητής. 
Από την άλλη, μια διπλή ήττα του Α. Τσίπρα θα σημαίνει

ότι θα είναι ο παλαιότερος πολιτικός αρχηγός, που θα έχει 
ταυτόχρονα πέντε ήττες και ενώ μπροστά του θα έχει
Περιφερειακές-Δημοτικές Εκλογές και Ευρωεκλογές
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«Η 
Τράπεζα Θεμά-
των αποτελεί ένα 
σύγχρονο και πο-
λύτιμο εκπαιδευ-

τικό εργαλείο, που εφαρμόζεται στις 
περισσότερες χώρες της Ευρώπης, 
με σκοπό να προσδίδει μεγαλύτερη 
εγκυρότητα και αξιοπιστία, τόσο στην 
εκπαιδευτική όσο και στην εξεταστική 
διαδικασία», υποστηρίζει η υφυπουρ-
γός Παιδείας Ζέττα Μακρή, μιλώντας 
στην Τoday Press και επισημαίνει ότι 
«είναι μέσο υποστήριξης της μάθησης 
και της διδασκαλίας και ως τέτοιο πρέ-
πει, πρώτα από όλα, να αντιμετωπίζε-
ται». Επίσης, αναφέρει ότι «τους τελευ-
ταίους μήνες, σε στενή συνεργασία με 
το υπουργείο Εσωτερικών, σχεδιάζου-
με, οργανώνουμε και επεξεργαζόμα-
στε ένα νέο σύστημα μόνιμων διορι-
σμών, συνεχίζοντας την προσπάθεια 
για τον εμπλουτισμό του ανθρώπινου 
δυναμικού της εκπαίδευσης». Ακο-
λουθεί ολόκληρη η συνέντευξη της 
Ζέττας Μακρή

n Είδαμε για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, το Παγκόσμιο Συνέδριο 
για τις Επιστήμες του Διαστήμα-
τος. Πείτε μου δύο λόγια γί  αυτό.
Μία σπουδαία διοργάνωση παγκό-
σμιας εμβέλειας, για πρώτη φορά 
στη χώρα μας, μια διοργάνωση που 
αποτελεί εξαιρετική τιμή και είναι η αί-
σια έκβαση και επιβράβευση της επι-
τυχούς διεκδίκησής της από την Εθνι-
κή Επιτροπή του Συνεδρίου COSPAR 
Athens 2022. 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είχα 
ενημερωθεί σχετικά από τον Πρόεδρο 
της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτρο-
πής “Committee on Space Research 
Athens 2022”, Δρ. Σταμάτιο Kριμι-

ζή, τον Διευθυντή Ερευνών ΚΕΑΕΜ 
Ακαδημίας Αθηνών, Δρ. Εμμανουήλ 
Γεωργούλη και τον κο Μάκη Προβα-
τά, δημοσιογράφο και υπεύθυνο επι-
κοινωνίας της COSPAR Athens 2022 
– 44th Scientific Assembly.

Η διεθνής αυτή επιστημονική 
συνέλευση, που διεξάγεται κάθε δύο 
χρόνια, εδώ και δεκαετίες, έχει ανα-
γνωριστεί ως το κορυφαίο γεγονός 
παρουσίασης των τελευταίων εξελί-
ξεων στη διαστημική έρευνα και τε-
χνολογία.

Το υπουργείο Παιδείας στηρίζει 
την Ελληνική διοργάνωση και τους 
σκοπούς της COSPAR (Committee 
on Space Research) μαζί με το 
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, τον Δήμο Αθηναίων μέσω του 
Athens Convention and Visitors 
Bureau (ACVB) και το Ελληνικό Κέ-
ντρο Διαστήματος. 

Θα υποδεχτούμε επικεφαλής δι-
εθνών διαστημικών οργανισμών, 
κορυφαίους εγχώριους και διεθνείς 
φορείς διαστημικής τεχνολογίας και 
επιφανείς επιστήμονες, ενώ ιδιαίτε-
ρη και ιστορική έμφαση δίνεται από 
την COSPAR και στην εκπαίδευση, 
μέσω του Πάνελ για την εκπαίδευση 
(COSPAR Panel on Education), το 
οποίο δρα επιμορφώνοντας εκπαι-
δευτικούς στη διδασκαλία υψηλού 
επιπέδου της αστρονομίας και της επι-
στήμης του διαστήματος, στην πρω-
τοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση. 

n Σε λίγες ημέρες ξεκινάνε οι Πα-
νελλήνιες εξετάσεις για χιλιάδες 
παιδιά. Πείτε μου τι θα περιμένου-
με να δούμε φέτος;
Μαθήτριες και μαθητές της Γ’ Λυκεί-

ΖΈΤΤΑ ΜΑΚΡΉ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΈΙΑΣ (ΒΟΥΛΈΥΤΉΣ ΜΑΓΝΉΣΙΑΣ Ν.Δ.)

«Έξασφαλίζουμε πραγματικές 
προοπτικές στα παιδιά μας»

«Για φέτος, ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα ΑΕΙ, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές
Ακαδημίες ανέρχεται σε 68.394, ενώ τα ίδια τα πανεπιστήμια ζήτησαν μόλις 47.620 εισακτέους».

Μέσα στα δύο 
πρώτα χρόνια 
διακυβέρνησης της 
Νέας Δημοκρατίας, 
διορίσθηκαν, 
συνολικά, 16.200 
εκπαιδευτικοί, εν 
μέσω αντίξοων 
καταστάσεων 
και πανδημίας. 
Στόχος μας είναι 
η υλοποίηση 
πρόσθετων 
μόνιμων διορισμών, 
προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν 
και να καλυφθούν 
όσο το δυνατό 
περισσότερο 
οι ανάγκες της 
εκπαίδευσης».

Της Δήμητρας Κούτρα

«Φέραμε νέα φιλοσοφία γύρω από την Επαγγελματική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση, μέσω της ουσιαστικής ανάδειξής της, με εναλλακτικές 
εκπαιδευτικές διαδρομές, που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες των μαθητών 
και τις σύγχρονες επαγγελματικές προκλήσεις, παρέχοντας γνώσεις σε 
σύγχρονους κλάδους υψηλής ζήτησης με επαγγελματική προοπτική.

‘‘
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ου μπαίνουν στην τελική ευθεία της 
προσπάθειάς τους και αναμετρώνται 
με την αξιοκρατική και διαφανή διαδι-
κασία των Πανελλαδικών εξετάσεων, 
για το επόμενο βήμα στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, στην επαγγελματική εκ-
παίδευση και κατάρτιση, στις προσω-
πικές τους αποφάσεις, αναζητήσεις, 
σχέδια και όνειρα.

Εύχομαι σε όλες τις μαθήτριες και 
όλους τους μαθητές να προχωρήσουν 
με πίστη στις ικανότητες και τις γνώ-
σεις τους, καλή επιτυχία στους στό-
χους τους και καλή δύναμη σε τωρι-
νές και μελλοντικές προσπάθειες!

Για φέτος, ο συνολικός αριθμός 
εισακτέων στα ΑΕΙ, στην ΑΣΠΑΙ-
ΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστι-
κές Ακαδημίες ανέρχεται σε 68.394, 
ενώ τα ίδια τα πανεπιστήμια ζήτησαν 
μόλις 47.620 εισακτέους.

Πέρυσι, εισήχθησαν 60.070, 
ενώ έμειναν κενές θέσεις είτε λόγω 
της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, η 
οποία έβαλε τέλος στο φαινόμενο της 
εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτι-
κά Ιδρύματα με πολύ χαμηλούς βαθ-
μούς είτε επειδή οι υποψήφιοι δεν τις 
διεκδίκησαν.

Μέλημά μας, ήταν και παραμένει, 
να δώσουμε στα παιδιά μας επιλογές 

να βρουν τις κλίσεις τους και να πραγ-
ματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Παράλληλα, φέραμε νέα φιλο-
σοφία γύρω από την Επαγγελματι-
κή Εκπαίδευση και Κατάρτιση, μέ-
σω της ουσιαστικής ανάδειξής της, με 
εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδρο-
μές, που ανταποκρίνονται στις επιθυ-
μίες των μαθητών και τις σύγχρονες 
επαγγελματικές προκλήσεις, παρέ-
χοντας γνώσεις σε σύγχρονους κλά-
δους υψηλής ζήτησης με επαγγελμα-
τική προοπτική.

Στην κατεύθυνση αυτή και η 
εφαρμογή του παράλληλου μηχανο-
γραφικού για 64 ειδικότητες στα Δη-
μόσια ΙΕΚ, από το 2022-2023, ώστε 
να αναδεικνύονται περισσότερο οι 
προοπτικές των νέων μας, που περι-
λαμβάνουν και τη δημόσια επαγγελ-
ματική κατάρτιση.

n Έχει ακουστεί τις τελευταίες 
ημέρες για την κατάργηση της 
Τράπεζας Θεμάτων.
Η Τράπεζα Θεμάτων αποτελεί ένα 
σύγχρονο και πολύτιμο εκπαιδευτι-
κό εργαλείο, που εφαρμόζεται στις 
περισσότερες χώρες της Ευρώπης, 
με σκοπό να προσδίδει μεγαλύτερη 
εγκυρότητα και αξιοπιστία, τόσο στην 

εκπαιδευτική όσο και στην εξεταστι-
κή διαδικασία. 

Είναι μέσο υποστήριξης της μάθη-
σης και της διδασκαλίας και ως τέτοιο 
πρέπει, πρώτα από όλα, να αντιμετω-
πίζεται. Ως παιδαγωγικό εργαλείο, 
συμβάλει στη διαδικασία αξιολόγη-
σης και στόχο της έχει να διευκολύνει 
και όχι να ελέγξει, να προσανατολίσει 
και όχι να δεσμεύσει. 

Παράλληλα, αποτελεί μια βάση 
πληροφοριών που υπερβαίνει τη χρη-
στικότητα της βαθμολόγησης και δίνει 
τη δυνατότητα για ευρύτερη αποτίμη-
ση και επανασχεδιασμό του μαθήμα-
τος και της διδακτικής πράξης.

Τα επιλεγόμενα, σε κάθε γνωστι-
κό αντικείμενο, θέματα συνδέονται 
άμεσα με τις κατευθύνσεις του Προ-
γράμματος Σπουδών, τις συνθήκες 
και την ποιότητα του διδακτικού έρ-
γου και τις δυνατότητες των μαθητών/
τριών. 

Μεταξύ άλλων, συμβάλλει στη 
διαμόρφωση όρων ισότιμης συμμε-
τοχής στην εκπαίδευση, διασφαλί-
ζει την απαιτούμενη κάλυψη ύλης για 
όλους τους μαθητές και μαθήτριες, 
ενώ, παράλληλα, αποτρέπει τη στεί-

ρα αποστήθιση και προωθεί την ενί-
σχυση της κριτικής σκέψη. 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-
2022, η Τράπεζα θεμάτων θα εφαρμο-
στεί στις εξετάσεις της Ά  και Β΄ Λυκεί-
ου κι από το επόμενο σχολικό έτος και 
στη Γ΄ Λυκείου. 

n Πείτε μου για την ελάχιστη βά-
ση εισαγωγής στα ΑΕΙ που ζητά-
ει ο Σύριζα.
Το 2021, εισήχθησαν σε ΑΕΙ 13.780 
λιγότεροι υποψήφιοι, σε σχέση με το 
2020. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής 
(ΕΒΕ) δεν επηρεάζει τους υποψηφί-
ους που συγκέντρωσαν υψηλές βαθ-
μολογίες και εισέρχονται στη Σχολή/
Τμήμα της επιλογής τους. Το 95,98% 
των υποψηφίων των ΓΕΛ που ξεπέ-
ρασαν την Ελάχιστη Βάση Εισαγω-
γής (ΕΒΕ) και υπέβαλαν μηχανογρα-
φικό, πέτυχαν την εισαγωγή τους σε 
Σχολές/Τμήματα ΑΕΙ.

Με τον ν. 4777/2021 (Ά 25) θε-
σπίσαμε, όπως είχαμε προεκλογικά 
δεσμευθεί, την Ελάχιστη Βάση Ει-
σαγωγής, στοχεύοντας στη διασφάλι-
ση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων 
της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαι-
ρης ολοκλήρωσης των σπουδών, αλ-
λά και στη θωράκιση του κύρους των 
Πανεπιστημιακών σπουδών, καθώς 
και στην ενίσχυση της αυτονομίας 
των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμή-
ματος να διαμορφώσει την ιδιαίτερη 
ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία. 

Μετά την πρώτη εφαρμογή της 
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, όλα τα 
πανεπιστημιακά τμήματα μπορούν να 
τροποποιήσουν ή και να διορθώσουν, 
προς τα πάνω ή προς τα κάτω, τον Συ-
ντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισα-
γωγής, χωρίς να αλλάζει η απόκλιση 
μεταξύ του 0,80 και 1,20, για τις επόμε-
νες Πανελλαδικές εξετάσεις.  

Θέλουμε να εξασφαλίσουμε 
πραγματικές προοπτικές στα παιδιά 
μας, θέλουμε να αναβαθμίσουμε ακό-
μη περισσότερο το Πανεπιστήμιο.

n Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας 
για το 2022, σχετικά με νέες προ-
σλήψεις δασκάλων και καθηγη-
τών στα σχολεία;
Τους τελευταίους μήνες, σε στενή συ-
νεργασία με το υπουργείο Εσωτερι-
κών, σχεδιάζουμε, οργανώνουμε και 
επεξεργαζόμαστε ένα νέο σύστημα 
μόνιμων διορισμών, συνεχίζοντας 
την προσπάθεια για τον εμπλουτισμό 
του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαί-
δευσης. 

Να υπενθυμίσω ότι, κατά τη δι-
άρκεια της κυβερνητικής μας θητείας, 
πραγματοποιήσαμε, πρώτον, 11.700 
μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, 
μετά από δώδεκα ολόκληρα χρόνια, 
ικανοποιώντας ένα δίκαιο αίτημα της 
εκπαιδευτικής κοινότητας και, δεύτε-
ρον, 4.500 μόνιμους διορισμούς στην 
ειδική αγωγή κατά το σχολικό έτος 
2020-2021, τους πρώτους στα χρονι-
κά της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Συνεπώς, μέσα στα δύο πρώτα 
χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δη-
μοκρατίας, διορίσθηκαν, συνολικά, 
16.200 εκπαιδευτικοί, εν μέσω αντί-
ξοων καταστάσεων και πανδημίας. 

Στόχος μας είναι η υλοποίηση 
πρόσθετων μόνιμων διορισμών, προ-
κειμένου να αντιμετωπισθούν και να 
καλυφθούν όσο το δυνατό περισσότε-
ρο οι ανάγκες της εκπαίδευσης. Θα 
πρέπει, επιτέλους, να αφήσουμε πί-
σω μας την στρεβλή εφαρμογή του 
αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ο οποί-
ος για πάρα πολλά χρόνια βρίσκεται 
στο καθεστώς αυτό. Για εμάς, το στοί-
χημα είναι οι αναπληρωτές εκπαιδευ-
τικοί να αναπληρώνουν σε μία έκτα-
κτη συνθήκη τους συναδέλφους τους 
μόνιμους. 

Για τον λόγο αυτό, η προτεραιότη-
τά μας είναι να επενδύσουμε συντο-
νισμένα και μεθοδικά, στο ανθρώπι-
νο δυναμικό.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/

«Μέλημά μας, ήταν και παραμένει, να δώσουμε στα 
παιδιά μας επιλογές να βρουν τις κλίσεις τους και να 
πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους», τονίζει η Ζέττα 
Μακρή στη Δήμητρα Κούτρα.
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Το φθινόπωρο, επικρατέστερη
χρονική περίοδος για τις εκλογές 

Θα βρέξει κάλπες, εκτός κι αν...

Τ
ο καλοκαίρι προβλέ-
πεται εξαιρετικό στον 
τουρισμό, αποδοτικό 
για τα έσοδα, απρό-

βλεπτο στις Ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις και βαρύ για τους καταναλω-
τές, με την ακρίβεια να επιμένει σε 
τρόφιμα και καύσιμα. Λίγο πολύ, 
αυτή είναι η εικόνα που έχει η κυ-
βέρνηση για τους επόμενους μή-
νες, γί  αυτό θα επιχειρήσει να τη 
βελτιώσει με παρέμβαση στις τιμές 
των καυσίμων, ώστε να περιορίσει 
τη δυσαρέσκεια των πολιτών. 

Ωστόσο, το Μέγαρο Μαξίμου 
αδυνατεί να εκτιμήσει πως θα εί-
ναι ο προσεχής χειμώνας, με τον 
πόλεμο και τις κυρώσεις να συνεχί-
ζονται (για ένα μακρύ πόλεμο φθο-
ράς που κανείς δεν ξέρει πώς και 
πότε θα τελειώσει, κάνει λόγο ο γε-
νικός γραμματέας του ΝΑΤΟ), με 
τον πληθωρισμό να καλπάζει, τις 
αντοχές των καταναλωτών να δο-
κιμάζονται από τη μείωση του ει-
σοδήματος τους και τον κο Μπουρ-
λά να προειδοποιεί για νέα κύματα 
Covid-19. Οπότε, στη σκέψη πολ-
λών στελεχών μέσα κι έξω από 
το Μαξίμου, δεν φαίνεται πια κα-

θόλου απίθανη η επίσπευση των 
εκλογών για το φθινόπωρο, που η 
κυβέρνηση τότε θα διανύει τον τέ-
ταρτο χρόνο της στην εξουσία.

Οι κινήσεις Μητσοτάκη
Το κλίμα το δίνει ο ίδιος ο πρω-
θυπουργός, που το τελευταίο διά-
στημα, με όλο και μεγαλύτερη συ-
χνότητα, μετέχει σε  εκδηλώσεις 
και περιοδείες, κλείνει μέτωπα 
και προετοιμάζει το κόμμα για τις 
εκλογές. Κυβερνητικά στελέχη δι-
καιολογούν την κινητικότητα του 
πρωθυπουργού, επισημαίνοντας 
πως «έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε 
στον τέταρτο χρόνο και σε προε-
κλογική περίοδο, όποτε κι αν γί-
νουν οι εκλογές» . Ο κος Μητσο-
τάκης έχει θέσει, ήδη, το κόμμα σε 
εγρήγορση και προεκλογική ετοι-
μότητα πριν το συνέδριο, με τους 
επιτελείς του να μετρούν καθημε-
ρινά τις αντιδράσεις και προθέ-
σεις της κοινής γνώμης.

Ανάκαμψη της Ν.Δ.
στις δημοσκοπήσεις
Η καθοδική πορεία της Ν.Δ. στις 
δημοσκοπήσεις του Απριλίου ανα-

Οι κινήσεις
Μητσοτάκη,

τα σενάρια που
«παίζονται» και
τα απρόβλεπτα

συγκεντρώνει 13,2% (από 13,3%).  
Στη δημοσκόπηση της Metron 

Analysis, η Ν.Δ. λαμβάνει ποσο-
στό 28,5%, ανεβαίνοντας 1,5 μο-
νάδα σε σχέση με τη μέτρηση του 
Απριλίου, και ακολουθεί ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ με ποσοστό 20,3%, με άνοδο 
0,5 μονάδα από τον Απρίλιο, ενώ 
το ΠΑΣΟΚ παίρνει ποσοστό 11,8% 
από 14,4%, τον περασμένο μήνα.

Κανένα κόμμα δεν είναι
κοντά στους στόχους του 
Η ανάλυση της δημοσκοπικής εικό-
νας των τριών μεγαλύτερων κομμά-
των δείχνει πως κανένα κόμμα δεν 
πιάνει τους στόχους του. Η Ν.Δ. βρί-
σκεται μακριά από την αυτοδυναμία, 
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπει κανένα φως 
για πρώτο κόμμα και το ΠΑΣΟΚ 
αδυνατεί να πλησιάσει τον ΣΥΡΙΖΑ.

 Σε αυτό το τοπίο, η Ν.Δ. είναι 
εκείνη που διατηρεί την πρωτοβου-
λία στο χώρο του κέντρου, έχει στα 
χέρια της τα ισχυρότερα χαρτιά ως 
κυβέρνηση και τα πιο σκληρά διλήμ-
ματα προς τους ψηφοφόρους, που 
μπορεί να μην αντέχουν την ακρί-
βεια, αλλά δείχνουν πως δεν προ-
σβλέπουν σε κάποιον άλλον για τη 
λύση των προβλημάτων τους.

Από την πλευρά του, ο κος Μη-
τσοτάκης είναι κυρίαρχος με αυξη-
τική τάση, όσον αφορά τη δημοτι-
κότητα μετά και από την επίσκεψη 
του στην Ουάσιγκτον, και την αή-
θη επίθεση εναντίον του, από τον κο 
Ερντογάν. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκε-
ντρώνει το 48,7% στη θετική γνώ-
μη, ακολουθεί ο Ν. Ανδρουλάκης 
με 38,1%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας 
συγκεντρώνει το 30,5%, σύμφωνα 
με την MARC. Κομματικά στελέ-
χη επισημαίνουν, επίσης, μια αυξη-
μένη αποδοχή του κόσμου, που πα-
ρατηρείται στις περιοδείες του κου 
Μητσοτάκη  στην επαρχία, με πρό-
σφατη εκείνη στον Βόλο που είχε 
προεκλογικά χαρακτηριστικά. Η 
προετοιμασία που γίνεται κομματικά 
και κυβερνητικά δείχνει πως ο στό-
χος είναι η προσφυγή στις κάλπες, 
κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπω-
ρο, αν δεν υπάρξει απρόσμενο γε-
γονός που να ανατρέψει τη βασική 
γραμμή του Μαξίμου.  Ωστόσο, τε-
λικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί 
και δεν θα ληφθούν πριν το τέλος 
του καλοκαιριού.

κόπηκε με τη δέσμη μέτρων, που 
ανακοίνωσε η κυβέρνηση, για την 
ανακούφιση των καταναλωτών 
ηλεκτρικού ρεύματος και την επι-
τυχία της επίσκεψης του πρωθυ-
πουργού στις ΗΠΑ. Στις περισσό-
τερες δημοσκοπήσεις του Μαΐου, 
η διαφορά μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙ-
ΖΑ κυμαίνεται από 8-10 μονάδες, 
όση καταγράφηκε στις βουλευτι-
κές εκλογές, τρία χρόνια πριν. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται κολλημένος στα 
ίδια ποσοστά, με μικρές διακυμάν-
σεις από τον Δεκέμβριο, και χωρίς 
ουσιώδεις αλλαγές μετά το Συνέ-
δριο και την εκλογή του κου Τσί-
πρα ως προέδρου από τη βάση. Η 
αλλαγή του ονόματος από ΚΙΝΑΛ 
σε ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, δεν έδωσε 
ακόμα καμία δυναμική στο κόμμα 
του κου Ανδρουλάκη, όπως συνέ-
βη τον περασμένο Δεκέμβριο.

Στη δημοσκόπηση της MARC, 
η διαφορά Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ διαμορ-
φώνεται στις 9,9 ποσοστιαίες μο-
νάδες, με τη Ν.Δ. στην πρόθεση 
ψήφου να συγκεντρώνει το 32,0% 
(έναντι 31,7% στην προηγούμε-
νη δημοσκόπηση) και ο ΣΥΡΙΖΑ 
22,1% (από 21,6%). Το ΠΑΣΟΚ 
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Η 
υιοθέτηση των κριτηρίων ESG στη στρατηγι-
κή επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη βιώσιμη 
ανάπτυξη αλλά και την εταιρική διακυβέρνηση, 
αποτελεί διεθνώς μια ταχέως ανερχόμενη τάση. 

Μία δυναμική που στηρίζεται στις νέες επιταγές και τις προ-
τεραιότητες, που θέτουν οι κοινωνίες μπροστά στις μεγάλες 
προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν, όπως η κλιματι-
κή αλλαγή.

Μπροστά, λοιπόν, σε αυτή τη μεγάλη τάση που φαίνεται 
ότι θα εξελιχθεί στον «κανόνα» όσον αφορά την προσέγγιση 
του επιχειρείν, οι επιχειρήσεις μόνο οφέλη έχουν, βρισκόμε-
νες σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις νέες προτεραιότητες που 
θέτει η κοινωνία.

Προτεραιότητες που κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες 
βάσει των μετρήσεων ESG:
- Τα περιβαλλοντικά κριτήρια, τα οποία εξετάζουν τον τρό-
πο με τον οποίο μια επιχείρηση ενεργεί ως διαχειριστής του 
φυσικού περιβάλλοντος. Σεβασμός στο περιβάλλον, αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγή, εκλύσεις CO2, μόλυνση αέ-
ρα/νερού, ενεργειακή αποδοτικότητα, είναι μερικά από αυ-
τά που εξετάζονται.
- Τα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία εξετάζουν πώς διαχει-
ρίζεται η επιχείρηση τις σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους 
προμηθευτές, τους πελάτες και τις κοινότητες, στις οποίες δρα-
στηριοποιείται. Εξετάζονται, δηλαδή, ζητήματα κοινωνικού 
χαρακτήρα, όπως Εργασιακά και Ανθρώπινα δικαιώματα, δι-
καιώματα των ζώων, προστασία των καταναλωτών, υγεία και 
ασφάλιση εργαζομένων, ισότητα των φύλων κ.λπ.
- Η εταιρική διακυβέρνηση, που ασχολείται με την ηγε-
σία της εταιρείας, την επιχειρηματική ηθική, τις αμοιβές των 
εκτελεστικών στελεχών, τις εργασιακές σχέσεις, τους εσωτε-
ρικούς ελέγχους, τη διαφάνεια, τη διαφθορά και τα δικαιώ-
ματα των μετόχων.

Τα οφέλη
Όλα τα παραπάνω συντείνουν στην έννοια κλειδί της «βι-
ώσιμης ανάπτυξης», που αποτελεί σήμερα μεγάλη πρόκλη-
ση αλλά και μία ολοκληρωμένη επιχειρηματική προσέγγιση, 
στόχος της οποίας είναι η δημιουργία αξίας για όλα τα ενδι-
αφερόμενα μέρη (μετόχους, εργαζόμενους, πελάτες, προμη-
θευτές, τοπική κοινωνία, κράτος-αρχές κ.λπ.), με ταυτόχρο-
νη δημιουργία καινοτόμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Μάλιστα, τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης απασχολούν, 
σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό, τους αναλυτές, τους επεν-
δυτές και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Σύμφωνα με την 
έρευνα που εκπονήθηκε το 2018 από το Bloomberg με τίτ-
λο “Bloomberg Sustainable Business & Finance Survey”, το 
76% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώ-
πη δήλωσαν ότι οι επιδόσεις σε θέματα βιωσιμότητας θα απο-
τελούν στο μέλλον σημαντικό κριτήριο στις αποφάσεις, που 
θα λαμβάνουν οι επενδυτές.

Σύμφωνα με την Grant Thornton, υπάρχουν έξι άμεσα 
οφέλη απ’ την υιοθέτηση εκ μέρους των εταιρειών μιας τέ-
τοιας προσέγγισης στη στρατηγική τους.

Πρώτα απ’ όλα, όπως εκτιμά, επέρχεται μείωση του κό-
στους, αλλά και περιορισμός των κινδύνων. Κι αυτό, κα-
θώς οι εσωτερικές διαδικασίες γίνονται περισσότερο απο-
τελεσματικές, αξιοποιώντας αποδοτικά λιγότερους πόρους 
και ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η παραγωγικότη-
τα. Επιπλέον, μειώνεται ο κίνδυνος κυρώσεων ή προστίμων 
για περιβαλλοντικά θέματα, θέματα ανθρώπων ή εργασια-
κών δικαιωμάτων.

Έπειτα, θεωρεί ότι είναι εφικτή η προσέλκυση επενδύ-
σεων και γενικά χρηματοδότησης. Σύμφωνα με το Global 
Sustainable Investment Review 2018 του Global Sustainable 
Investment Alliance, τα κεφάλαια που βρίσκονται υπό δια-
χείριση παγκοσμίως και που αφορούν στις λεγόμενες βιώ-
σιμες, υπεύθυνες ή ηθικές επενδύσεις, αυξήθηκαν κατά 34% 
μέσα σε δύο χρόνια. Η τάση δείχνει ότι υπάρχει σημαντική 
μετατόπιση του ενδιαφέροντος των επενδυτών σε κοινωνικά 
υπεύθυνες εταιρείες, καθώς αναγνωρίζεται ότι έχουν χαμη-
λότερη έκθεση σε κινδύνους και ταυτόχρονα καλύτερες προ-
οπτικές ανάπτυξης.

Επίσης, θεωρεί ότι η στρατηγική αυτή φέρνει αύξηση πω-
λήσεων και ικανοποιεί τους πελάτες. Κι αυτό, διότι οι κατανα-
λωτές δείχνουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους 
για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τα συγκεκρι-
μένα θέματα. Σύμφωνα με έρευνα των GlobeScan Radar/
BBMG, το 52% των ερωτηθέντων απάντησαν πως έχουν ήδη 
«τιμωρήσει» κάποια εταιρεία, η οποία δρούσε ανεύθυνα απέ-
ναντι στο περιβάλλον ή την κοινωνία. Γι αυτό και είναι ση-
μαντικό, λοιπόν, να επικοινωνούνται οι στρατηγικές Εταιρι-
κής Υπευθυνότητας.

Έπειτα, υπάρχει ικανοποίηση των εργαζομένων και συ-
νεργατών, αφού η εταιρική κουλτούρα αναπροσαρμόζεται 
και διαχέεται σε ολόκληρο τον οργανισμό, βελτιώνοντας τα 
επίπεδα δέσμευσης των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, δημιουρ-
γούνται νέα κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες, τους προ-
μηθευτές και την ευρύτερη κοινωνία με στόχο την αποτελε-
σματική ανταπόκριση στις ανάγκες και προσδοκίες τους.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Grant Thornton, βοηθά 
στη διασφάλιση της επιχειρηματικής επιτυχίας, αφού o ορ-
γανισμός θέτει μία βιώσιμη βάση για μακροπρόθεσμη οικο-
νομική επιτυχία, ενισχύοντας έμπρακτα τη συμβολή του σε 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Η εταιρική φήμη 
αυξάνεται και δίνεται στον οργανισμό ένα επιπλέον ανταγω-
νιστικό προβάδισμα.

Τέλος, υπάρχει και η διάσταση της περιβαλλοντικής φρο-
ντίδας. Όπως σημειώνει η Grant Thornton, ο τομέας αυτός 
ξεφεύγει από το να αισθανόμαστε απλώς «καλά» για το περι-
βάλλον. Ανάμεσα στα πολλά οφέλη, είναι η μείωση του κό-
στους, ιδίως όσον αφορά στην κατανάλωση ενέργειας, η αύ-
ξηση της αναγνώρισης της εταιρείας για τις φιλικές προς το 
περιβάλλον προσπάθειές της, κάτι που βοηθάει το brand της, 
αλλά και η απόκτηση προβαδίσματος έναντι του ανταγωνι-
σμού, οδηγώντας στην προσέλκυση νέων πελατών που ανα-
ζητούν προϊόντα και υπηρεσίες από εταιρείες φιλικές προς 
το περιβάλλον.

Επομένως, σύμφωνα με την Grant Thornton, οι επιχει-
ρήσεις που δεσμεύονται σε αρχές και στρατηγικές βιώσιμης 
ανάπτυξης ενισχύουν:
l Το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα
l Την εικόνα του brand τους
l Τις αμφίδρομα επωφελείς σχέσεις με τους συμμετόχους
l Τη δέσμευση των εργαζομένων
l Την αξία που παράγεται και διανέμεται σε όλους τους συμ-
μετόχους
l Τη νομοθετική συμμόρφωση
l Τη διαφάνεια
Παράλληλα, περιορίζουν:
l Τους περιβαλλοντικούς κινδύνους
l Τους κοινωνικούς κινδύνους
l Τα λειτουργικά κόστη
l Τους κινδύνους που συνδέονται με την υγεία και ασφά-
λεια στην εργασία
l Τις αποκλίσεις τους από τη νομοθεσία σε κάθε πυλώνα 
Εταιρικής Υπευθυνότητας
l Τους κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας
l Τους κινδύνους διακυβέρνησης

Τα κριτήρια ESG
και τα οφέλη για
τις επιχειρήσεις
που τα ενσωματώνουν

- ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ 
    - ΚΟΙΝΩΝΙΆ 
    - ΕΤΆΙΡΙΚΉ ΔΙΆΚΥΒΕΡΝΉΣΉ
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Σ
την ΕΥΔΑΠ εμπλουτίζουμε συνεχώς το εύρος 
των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών, με γνώμο-
να την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέ-
τηση του πελάτη, δημιουργώντας για εκείνον 

μία phygital εμπειρία. 
Ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, αναπτύχθηκαν 

ψηφιακές λύσεις προσαρμοσμένες στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες των πελατών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
αδιάλειπτη ανταπόκριση της Εταιρείας.

Σήμερα, μέσω του eΕΥΔΑΠ -του ηλεκτρονικού κα-
ταστήματός της ΕΥΔΑΠ- οι καταναλωτές κατά την εγ-
γραφή τους, ανακαλύπτουν περισσότερες δυνατότητες 
και οφέλη που διευκολύνουν σημαντικά την καθημερι-
νότητά τους, πραγματοποιώντας πλήθος αιτημάτων και 
συναλλαγών από την άνεση του σπιτιού τους, εύκολα, 
γρήγορα και με ασφάλεια, όπως ακριβώς θα συνέβαινε 
κατά την επίσκεψή τους σε ένα από τα Περιφερειακά Κέ-
ντρα της ΕΥΔΑΠ. 

Συγκεκριμένα, μέσα από το eΕΥΔΑΠ, οι χρήστες 
αποκτούν πρόσβαση και πλήρη έλεγχο στη διαχείριση 
των παροχών των ακίνητών τους, προχωρούν σε πληρω-
μή των λογαριασμών τους ή διακανονισμού των οφειλών 
τους και εξόφληση των δόσεων. Επίσης, ενημερώνουν τα 
στοιχεία τους σε περίπτωση μεταβολής και υποβάλλουν 
αίτημα για την υπαγωγή τους στα ειδικά τιμολόγια της ΕΥ-
ΔΑΠ (επαγγελματικό, φιλανθρωπικό, πολυτέκνων, υπε-
ρηλίκων) ή στο Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο, παρακολου-
θώντας την πορεία τους ηλεκτρονικά.

Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν εξατομι-
κευμένες ενημερώσεις μέσω sms, σε περίπτωση υψηλών 
καταναλώσεων, και μέσω της υπηρεσίας eBILL να ενερ-
γοποιήσουν την αποστολή ηλεκτρονικού λογαριασμού, 
καταργώντας τον έντυπο και μειώνοντας έτσι το περιβαλ-
λοντικό τους αποτύπωμα.

Μάλιστα στην ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο της καμπάνιας 
«Μαζί θα κάνουμε το χαρτί οξυγόνο», για κάθε 5 λογα-
ριασμούς που καταργούνται, φυτεύουμε ένα δέντρο σε 
συνεργασία με τη we4all.

Επιπλέον, για τους πελάτες που δεν είναι δυνατή η 
ηλεκτρονική διεκπεραίωση των αιτημάτων τους, παρέ-
χεται η επιλογή να κλείσουν ραντεβού με την ΕΥΔΑΠ, 
μέσα από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο κρατήσεων που 
βρίσκεται αναρτημένο στο eydap.gr, επιλέγοντας 2ωρα 
ραντεβού, την ημερομηνία και την ώρα που επιθυμούν. 
Εναλλακτικά, μπορούν να κλείσουν ραντεβού καλώντας 
στο 24ώρο Κέντρο Εξυπηρέτησης 1022 ή 210 214444 ή 
να επικοινωνήσουν μέσω της υπηρεσίας Click2Call, για 
να εξυπηρετηθούν για οποιοδήποτε ζήτημα. 

Ένα ακόμη βήμα, προς την ολοκληρωμένη ψηφιακή 
εξυπηρέτηση για κάθε πελάτη, κάνει η ΕΥΔΑΠ με τη νέα 
αναβαθμισμένη εφαρμογή EYDAPP, για smartphones 
και tablet, που έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
οι καταναλωτές, απολαμβάνοντας μία νέα εμπειρία βα-
σισμένη στο User Experience (UX) -αρκεί να κατεβά-
σουν εκ νέου την εφαρμογή που ταιριάζει στο λογισμικό 
τους, iOS ή Android.

Η προβολή και η απευθείας πληρωμή των λογαρια-
σμών από το EYDAPP, είναι μία εύκολη υπόθεση. Τώρα, 
με τη λειτουργία barcode scanning, οι χρήστες έχουν την 
επιλογή να σκανάρουν τον αριθμό παραστατικού τους, 
χωρίς να χάνουν χρόνο πληκτρολογώντας ή να συνδε-
θούν με τα στοιχεία του eΕΥΔΑΠ τους, username και 
password, για να αποκτήσουν πρόσβαση είτε στο λογα-
ριασμό τους είτε σε όλες τους τις παροχές.

Ακόμη, στην πορεία εκσυγχρονισμού των υπηρεσι-
ών, οι τρόποι πληρωμής υποστηρίζονται στο εξής από τη 
ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα). Έτσι, οι χρήστες έχουν 
την επιλογή να εξοφλούν το λογαριασμό τους ή τη δό-
ση του διακανονισμού τους με χρεωστική, πιστωτική ή 
προπληρωμένη κάρτα, χωρίς να απομακρύνονται από το 
ασφαλές περιβάλλον της εφαρμογής EYDAPP.

Επιπλέον, η ενότητα «Δήλωση Βλάβης» εμπλουτίστη-
κε με την υπηρεσία ιστορικού, όπου αποθηκεύονται οι 
υποβληθείσες δηλώσεις και δίνεται η δυνατότητα επα-
να-υποβολής τους, σε περίπτωση που δεν έχουν επιλυθεί.

Τέλος, τώρα το EYDAPP διατίθεται και στα Αγγλι-
κά με νέες διαδραστικές οδηγίες, ενώ το minisite της 
Εφαρμογής πληρεί τις προδιαγραφές για Άτομα Με Ει-
δικές Ανάγκες, όπως ορίζονται από τις οδηγίες προτύ-
που WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0. 
Level AΑ. 

Μείνετε συντονισμένοι μέσα από τις επίσημες σελί-
δες της ΕΥΔΑΠ στα social media, Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Twitter και Υoutube.

Ένα νέο μοντέλο ολοκληρωμένης
ψηφιακής εξυπηρέτησης για κάθε πελάτη
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Τ
ο πρωτοποριακό πρόγραµµα για την αλόγιστη 
απόρριψη πλαστικών µιας χρήσης, που πραγ-
µατοποιείται από την Aegean Rebreath σε συ-
νεργασία µε τον ∆ήµο Ραφήνας-Πικερµίου, τον 

Οργανισµό Λιµένος Ραφήνας και την British American 
Tobacco Hellas, συνδέει την ευαισθητοποίηση µε τη χρήση 
υψηλής τεχνολογίας, δορυφορικού προγράµµατος.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε την επιλογή της πε-
ριοχής της Ραφήνας, πραγµατοποιείται ένα πρωτοπορι-
ακό πρόγραµµα για το περιβάλλον, οι «Μικρές Πράξεις, 
Μεγάλα Εγκλήµατα». Πρόκειται για µια πρωτοβουλία δι-
εθνών προδιαγραφών γύρω από την αλόγιστη απόρριψη 
των πλαστικών µιας χρήσης, που περιλαµβάνει ειδικούς 
συλλεκτήρες για τα αποτσίγαρα, ειδική σηµατοδότηση για 
την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Aλλά και ένα καινοτό-
µο δορυφορικό πρόγραµµα, που µέσω χρήσης υψηλής τε-
χνολογίας, «υποδεικνύει» τις περιοχές που είναι περισσό-
τερο περιβαλλοντικά επιβαρυµένες. 

Η περιοχή της Ραφήνας επελέγη λόγω του ότι περι-
λαµβάνει σηµαντικό αριθµό µόνιµων κατοίκων και, πα-
ράλληλα, λόγω του λιµανιού φιλοξενεί µεγάλο αριθµό 
επισκεπτών και ταξιδιωτών, η παρουσία των οποίων αντα-

νακλάται και στην περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιο-
χής. Στο πλαίσιο αυτό, σε κεντρικά σηµεία της Ραφήνας το-
ποθετήθηκαν ειδικοί συλλεκτήρες για τα αποτσίγαρα και 
σηµατοδότηση για την ευαισθητοποίηση κατοίκων και επι-
σκεπτών της περιοχής. Κάθε χρόνο, ένας πολύ µεγάλος 
αριθµός από αποτσίγαρα καταλήγει στο περιβάλλον. Η ρί-
ψη αποτσίγαρων στο έδαφος µπορεί να φαίνεται ότι εί-
ναι µια «µικρή πράξη», αλλά στην πραγµατικότητα είναι 
ένα «µεγάλο έγκληµα» µε σηµαντικό αντίκτυπο στο θα-
λάσσιο περιβάλλον, καθώς µεγάλο µέρος από αυτά τα το-
ξικά απορρίµµατα καταλήγουν στη θάλασσα, όπου παρα-
µένουν πολλά χρόνια µέχρι να διασπαστούν, µε «αθώα 
θύµατα» πουλιά και ψάρια που τα καταναλώνουν ως τρο-
φή. Το πρόγραµµα «Μικρές Πράξεις, Μεγάλα Εγκλήµα-
τα», που πραγµατοποιείται από την Aegean Rebreath σε 
συνεργασία µε τον ∆ήµο Ραφήνας-Πικερµίου, τον Οργα-
νισµό Λιµένος Ραφήνας, την Επιτροπή Βιώσιµο Περιβάλ-
λον Ραφήνας-Πικερµίου και την BAT Hellas, αναπτύσσε-
ται στην περιοχή της Ραφήνας, µια περιοχή µε εξαιρετικά 
ενδιαφέροντα στοιχεία για τα ζητήµατα της θαλάσσιας ρύ-
πανσης, που συνδυάζει µελέτη και ευαισθητοποίηση γύ-
ρω από την αλόγιστη απόρριψη των πλαστικών µιας χρή-

«Μικρές Πράξεις, Μεγάλα Εγκλήματα»
Πρωτοβουλία διεθνών προδι  αγραφών για τα πλαστικά μιας χρήσης
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σης, στην κατεύθυνση της συµβολής στην προσπάθεια 
που έχει ξεκινήσει για αυτόν τον σκοπό.

Η έναρξη του προγράµµατος είχε πραγµατοποιη-
θεί συµβολικά στη διάρκεια του καλοκαιριού, µε την το-
ποθέτηση µιας πρωτότυπης κατασκευής στην κεντρική 
πλατεία της Ραφήνας, µιας πραγµατικής «σκηνής εγκλή-
µατος» στην οποία, δίπλα στα θύµατα όπως ψάρια και χε-
λώνες, τοποθετήθηκε το πιστό αντίγραφο ενός γιγαντιαί-
ου αποτσίγαρου, µε σκοπό την ευαισθητοποίηση για την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας-Πικερµίου, κος Ευάγγελος 
Μπουρνούς, δήλωσε: «Είµαστε υπερήφανοι που η περι-
οχή µας επελέγη για την ανάπτυξη αυτού του καινοτόµου 
προγράµµατος, που µας προτάθηκε από περιβαλλοντι-
κούς φορείς και το οποίο άµεσα υιοθετήσαµε προγραµ-
µατικά, ώστε να µεταφερθούν τα σωστά µηνύµατα κα-
τά της αλόγιστης απόρριψης των πλαστικών µιας χρήσης 
στους κατοίκους και στους επισκέπτες. Το περιβάλλον εί-
ναι υπόθεση όλων µας και, στο πλαίσιο αυτό, η προσπά-
θεια που ξεκινήσαµε ελπίζουµε να βοηθήσει στην ευαι-
σθητοποίηση γύρω από το θέµα αυτό». 

Η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., κα ∆έ-

σποινα Γκικάκη, δήλωσε: «Ως εκπρόσωπος του φορέα 
διαχείρισης περιοχών και τµηµάτων της πόλης που βρί-
σκονται σε άµεση γειτνίαση µε τη θάλασσα, είµαστε περή-
φανοι που συµµετέχουµε ενεργά σε µια τέτοια πρωτοβου-
λία, µε την τοποθέτηση συλλεκτήρων αποτσίγαρων στη 
χερσαία ζώνη, ώστε να συµβάλουµε και εµείς µε τη σει-
ρά µας στην εξάλειψη τέτοιου είδους εγκληµάτων, που συ-
ντελούνται ενάντια στην προστασία του περιβάλλοντος».

Ο Πρόεδρος της Aegean Rebreath, κος Γιώργος Σα-
ρελάκος, σηµείωσε: «Στόχος είναι η µεγαλύτερη κατανό-
ηση ότι η θαλάσσια ρύπανση ξεκινάει, πρωτίστως, από 
την ξηρά και πώς µπορεί η πρόληψη να συµβάλλει. Πρό-
κειται για ένα πολυδιάστατο πρόγραµµα που πραγµατο-
ποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε οδηγό πρακτι-
κές λύσεις σε πολυσύχναστα σηµεία της περιοχής».

Ο ∆ιευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της BAT Hellas, 
κος Στέφανος ∆ιανέλλος, ανέφερε: «Η βιώσιµη ανάπτυ-
ξη των εταιρειών συνδέεται άµεσα µε τις τοπικές κοινωνί-
ες, όπου δραστηριοποιούνται. Στο πλαίσιο αυτό, πρωτο-
βουλίες όπως οι «Μικρές Πράξεις, Μεγάλα Εγκλήµατα» 
έρχονται να αναδείξουν το ζήτηµα της αλόγιστης απόρρι-
ψης των πλαστικών µιας χρήσης και να τονίσουν τον ρό-

λο που έχει ο κάθε πολίτης σε αυτή την κοινή προσπάθεια 
προστασίας του περιβάλλοντος». 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει και σειρά δράσεων, οι 
οποίες πραγµατοποιήθηκαν σε περιοχές εντός της Χερ-
σαίας Ζώνης του Λιµένα Ραφήνας, δικαιοδοσίας της 
Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., όπως η διευρυµένη πρωτοβουλία καθαρι-
σµού που πραγµατοποιήθηκε για τη συλλογή και κατα-
µέτρηση αποτσίγαρων στην κεντρική παραλία της Ρα-
φήνας, µε στόχο την ενίσχυση των συµπερασµάτων που 
προέκυψαν από τις µετρήσεις υψηλής τεχνολογίας, µέ-
σω δορυφορικών συστηµάτων, σχετικά µε την απόρρι-
ψη αποτσίγαρων στην παράκτια ζώνη. Οι µετρήσεις αυ-
τές δίνουν µια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά µε τα σηµεία, 
όπου εντοπίζεται το πρόβληµα της αλόγιστης απόρριψης 
αποτσίγαρων και, παράλληλα, επιτρέπουν τον σχεδια-
σµό στοχευµένων παρεµβάσεων για την αντιµετώπιση 
του προβλήµατος, την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 
του κοινού. Η δράση ενισχύθηκε µε τον καθαρισµό της 
εκβολής του Μεγάλου Ρέµατος από κάθε είδους απορρίµ-
µατα που επιβάρυναν το σηµείο, όπως πλαστικά µπουκά-
λια και σακούλες, καθώς και µε τη συλλογή δείγµατος µι-
κροπλαστικών από την παραλία.
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Ο 
Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), 
ως η κατεξοχήν Εθνική Αρχή που προστατεύ-
ει τις καινοτόµες εφευρέσεις, τα βιοµηχανικά 
σχέδια και τα εµπορικά σήµατα, προχωρά µε 

θεσµικές ενέργειες, συνεχείς δράσεις και στοχευµένες πο-
λιτικές στη στήριξη της καινοτοµίας και της επιχειρηµατι-
κότητας στη χώρα µας. 

Με συµµετοχή σε πλήθος Έργων που υλοποιούνται σε 
στενή συνεργασία µε τα αντίστοιχα Εθνικά Γραφεία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, µε στόχο την προστασία και την ενη-
µέρωση για τη ∆ιανοητική Ιδιοκτησία, στηρίζει τους Έλ-
ληνες δηµιουργούς και παραγωγούς, µε πολλαπλά οφέ-
λη: την ανάπτυξη, την στήριξη της Ελληνικής Οικονοµίας 
και την εξασφάλιση περισσότερων και καλύτερων θέσε-
ων εργασίας.      

Ανθρώπινο δυναµικό
Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας επενδύει κα-

θηµερινά στο ανθρώπινο δυναµικό και στα εξειδικευµέ-
να στελέχη του, επιδεικνύοντας πάντα προσαρµοστικότη-
τα και ευελιξία. Αντιµετώπισε µε επιτυχία την αλλαγή και 
την αστάθεια που επέφερε η πανδηµία και µετέτρεψε τον 
κίνδυνο της πανδηµίας σε πρόκληση. Σε συνθήκες υβριδι-
κού τεχνολογικού περιβάλλοντος, ανταποκριθήκαµε σθε-
ναρά στις κοινωνικές και εργασιακές επιπτώσεις της υγειο-
νοµικής κρίσης. Με εκπαίδευση, πυλώνας ανθεκτικότητας 
στην εποχή µας, που οπλίζει τους ανθρώπους µας µε πεποι-
θήσεις και εργαλεία που τους βοηθούν να διαπρέψουν και 
όχι απλά να επιβιώσουν, υλοποιήσαµε πολλές (πάνω από 
800) ώρες σε θεµατικές ενότητες, που άπτονται όχι µόνο 
της απαραίτητης τεχνικής και ερευνητικής θεµατολογίας βι-
οµηχανικής και διανοητικής ιδιοκτησίας, αλλά και θεµάτων 
εταιρικής κουλτούρας και ενδυνάµωσης, σε περίοδο κρίσης 
και αιφνίδιων αλλαγών και ενσωµάτωσης. 

Ενοποίηση Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας
Σταθµό στη µετεξέλιξη του ΟΒΙ σε ένα σύγχρονο οργανι-
σµό, ο οποίος συµβάλει στην περαιτέρω προώθηση της 
Καινοτοµίας και της Επιχειρηµατικότητας, αποτελεί η υπη-

ρεσιακή ενοποίηση και µεταφορά όλων των αρµοδιοτήτων 
για τα Εµπορικά Σήµατα σε αυτόν. 

Έτσι, ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αναλαµ-
βάνει το σύνολο των αρµοδιοτήτων και την πλήρη ευθύνη 
για τα Εµπορικά Σήµατα, µε άµεσο κύριο στόχο:
● να συµβάλλει στη θεσµική εναρµόνιση της χώρας µας 
µε την πρακτική όλων των υπόλοιπων χωρών, 
● να εγκαθιδρύσει την ύπαρξη µιας ενιαίας εθνικής αρχής, 
που θα διευκολύνει τη διαµόρφωση µιας οµοιόµορφης και 
ενιαίας εθνικής πολιτικής ως µοναδικός πάροχος όλων των 
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα,
● να απλοποιήσει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης  των Προ-
γραµµάτων, των δράσεων και των έργων της ∆ιεύθυνσης 
Σηµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πα-
ρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες, 
● να προωθήσει περαιτέρω την Καινοτοµία, την Επιχειρη-
µατικότητα, µε προστασία της αξίας µιας επιχείρησης στη 
χώρα µας, 
● να συµβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής Οικονοµίας 
µας.

Βράβευση Ελλήνων
Εφευρετών – Στήριξη της Καινοτοµίας 
Ακριβώς ένα χρόνο νωρίτερα, µε πολύ µεγάλη επιτυχία 
πραγµατοποιήθηκε η 4η Βράβευση Ελλήνων Εφευρετών, 
παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων και εκ-
προσώπων της πολιτικής, ερευνητικής, ακαδηµαϊκής και 
οικονοµικής ζωής της χώρας. Οι εφευρέτες που διακρίθη-
καν βραβεύθηκαν στις 23 Ιουνίου 2021, σε τελετή η οποία 
πραγµατοποιήθηκε στο Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδηµίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). Η παρούσα ∆ιοίκηση 
του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αναβίωσε τον 
θεσµό των Βραβείων, γιατί θεωρεί πως η Ευρεσιτεχνία εί-
ναι συνυφασµένη µε την Καινοτοµία. Απώτερος σκοπός 
των Βραβεύσεων είναι η στήριξη των εφευρετών, η υλι-
κή και η ηθική ανταµοιβή τους για τη συµβολή τους στην 
τεχνολογική πρόοδο της χώρας µας και η ενίσχυση της 
εφευρετικότητας. 

Η πρώτη µεγάλη Covid Free εκδήλωση του ΟΒΙ παρα-
µένει µέχρι και σήµερα ιδιαίτερης σηµασίας, καθώς σηµα-
τοδότησε για τον Οργανισµό την επανεκκίνηση, η οποία 
συνέπεσε µε την επέτειο 100 χρόνων από την πρώτη κατο-
χύρωση εφεύρεσης µε ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας στην Ελ-
λάδα, καθώς και µε  την ευκαιρία και της Επετείου των 
200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Στον Οργα-
νισµό, διατηρούµε την πεποίθηση ότι ο θεσµός των Βραβεί-
ων θα καθιερωθεί και θα αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο 
για τη δηµιουργία καινοτόµων ιδεών σε επίπεδο πρακτικής 

«Καθημερινή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό»
Άρθρο του Προέδρου ∆.Σ. του ΟΒΙ, κου ∆ηµήτρη Χρόνη

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
      - ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
              - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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εφαρµογής, το οποίο οδηγεί και σε πολύ µεγάλες επιτυχί-
ες. Όπως χαρακτηριστικά ανάφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, 
«όραµά µας για το µέλλον της χώρας είναι η αναγέννηση 
της Βιοµηχανίας, µέσα από την προστασία της Βιοµηχανι-
κής Ιδιοκτησίας».

Μείωση του τέλους Έκθεσης Έρευνας
Ως µέτρο στήριξης καταθετών και ΜµΕ, ενθάρρυνσης της 
προστασίας των ερευνητικών αποτελεσµάτων και καλύτε-
ρης διαχείρισης της Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τους, ο ΟΒΙ, 

µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου του, διατήρησε 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 την προσωρινή µείωση του 
τέλους Έκθεσης Έρευνας (από €300, το τέλος είχε διαµορ-
φωθεί στα €200, ποσοστό µείωσης 33,33%) και προχώρη-
σε σε µόνιµη µείωση του τέλους Έκθεσης Έρευνας, µε Αιτι-
ολογηµένη Γνώµη κατά 27% (από €640 σε €467).

Περιβάλλον
Από το 2009, επίσης, ο ΟΒΙ εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρι-
σης Ποιότητας (Σ∆Π) και έχει πιστοποιηθεί από διαπιστευ-
µένο εξωτερικό φορέα για επιπλέον 3 χρόνια µε τα Πιστο-
ποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ΕΛΟΤ 1429, 
µε στόχο την εξασφάλιση ενός αξιόπιστου επιπέδου ποιότη-
τας στις παρεχόµενες υπηρεσίες του, ώστε να διατηρούνται 
συνεχώς ικανοποιηµένοι οι εργαζόµενοι και οι χρήστες των 
υπηρεσιών του. Με αµέριστη, επίσης, φροντίδα για το Πε-
ριβάλλον στις εγκαταστάσεις του Οργανισµού και στη συ-
νέχεια στη θεµιτή εργασιακή στάση µας µέσα σ’ αυτόν, µε 
αυτούς τους τρόπους επιδεικνύουµε καθηµερινά την ικανό-
τητά µας να ανταποκρινόµαστε µε συνέπεια και να υπερ-
βαίνουµε, τις περισσότερες φορές, τις προσδοκίες και των 
χρηστών των υπηρεσιών µας.

Συνεργασίες µε διεθνείς & Ελληνικούς φο-
ρείς
Τέλος, στον ΟΒΙ υλοποιούµε µε επιτυχία τα Έργα που 
έχουν ενταχθεί στα ετήσια προγράµµατα συνεργασίας στο 
εξωτερικό, µε το Γραφείο ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε.-
EUIPO, καθώς και µε το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµά-
των Ευρεσιτεχνίας-ΕΡΟ, όπως, επίσης και στην Ελλάδα. 
Ο ΟΒΙ, στη χώρα µας ανανέωσε το σύµφωνο συνεργασί-
ας µε τους παρακάτω φορείς:
1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ - 
18/02/2021)
2. Εµπορικό και Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 
(ΕΒΕΘ - 9/9/2021)
3. Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ - 
2/12/2021)
4. Επιµελητήριο Ηρακλείου Κρήτης (16/10/2021)
5. Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (ΕΤΕ-
ΠΗ - 10/10/2021)
6. ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (∆ΠΘ - 18/02/2021)
7. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ροδόπης 
(ΕΒΕΡ - 1/4/2021) 

Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, µε πολύ 
υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας και την πλήρη ηλεκτρο-
νικοποίηση των υπηρεσιών του, δεν θα σταµατήσει να 
πραγµατοποιεί πλήθος ενεργειών και δράσεων σε κά-
θε σηµείο της χώρας µας. Στοχεύει µε δύναµη στον εκ-
συγχρονισµό και την ενδυνάµωση του συστήµατος κα-
τοχύρωσης, αλλά και στην ενθάρρυνση της Καινοτοµίας 
και τεχνολογικής αναβάθµισης του Ελληνικού ανθρώ-
πινου δυναµικού. 

Στηρίζουµε την ανάπτυξη,
την ελληνική οικονοµία
και καλύτερες
θέσεις εργασίας

«Καθημερινή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό»
Άρθρο του Προέδρου ∆.Σ. του ΟΒΙ, κου ∆ηµήτρη Χρόνη

‘‘



26
    

Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαΐου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑTODAY PRESSFR
EETODAY PRESSFR
EE

Τ
α ESG κριτήρια (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά 
και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης) αποτελούν έναν 
ολοένα και πιο δηµοφιλή τρόπο για τους επεν-
δυτές να αξιολογούν τις εταιρείες, στις οποίες θα 

ήθελαν να επενδύσουν και να αποφεύγουν εταιρείες που 
ενδέχεται να παρουσιάζουν µεγαλύτερο οικονοµικό κίνδυ-
νο, λόγω των περιβαλλοντικών ή άλλων πρακτικών τους. 
Πολλά αµοιβαία κεφάλαια, εταιρείες διαχείρισης κεφαλαί-
ων και σύµβουλοι επιχειρήσεων προσφέρουν σήµερα προϊ-
όντα, που χρησιµοποιούν κριτήρια ESG. Τι ακριβώς, όµως, 
συµπεριλαµβάνει η οµάδα αυτών των κριτηρίων;

Τα κριτήρια ESG είναι ένα σύνολο προτύπων για τις 
δραστηριότητες µιας εταιρείας, που χρησιµοποιούν κοινωνι-
κά υπεύθυνοι επενδυτές για τον έλεγχο πιθανών επενδύσε-
ων. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια εξετάζουν τον τρόπο, µε τον 
οποίο µια εταιρεία λειτουργεί απέναντι στη φύση. Τα κοινω-
νικά κριτήρια εξετάζουν πώς διαχειρίζεται τις σχέσεις µε τους 
εργαζόµενους, τους προµηθευτές, τους πελάτες και τις κοινό-
τητες, όπου λειτουργεί. Η εταιρική διακυβέρνηση ασχολεί-
ται µε την ηγεσία µιας εταιρείας, τις αµοιβές των στελεχών, 
τους εσωτερικούς ελέγχους και τα δικαιώµατα των µετόχων.

Πιο συγκεκριµένα, τα περιβαλλοντικά κριτήρια µπορεί 
να περιλαµβάνουν τη χρήση ενέργειας µιας εταιρείας, τα από-

βλητα, τη ρύπανση, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη 
µεταχείριση των ζώων. Τα κριτήρια αυτά µπορούν, επίσης, να 
χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση και διαχείριση τυχόν 
περιβαλλοντικών κινδύνων, που µπορεί να αντιµετωπίσει µια 
εταιρεία. Για παράδειγµα, µπορεί να υπάρχουν ζητήµατα που 
σχετίζονται µε την ιδιοκτησία της σε µολυσµένα εδάφη, τη δι-
άθεση επικίνδυνων αποβλήτων, τη διαχείριση των τοξικών 
εκποµπών ή τη συµµόρφωσή της µε τους κυβερνητικούς πε-
ριβαλλοντικούς κανονισµούς.

Τα κοινωνικά κριτήρια εξετάζουν τις επιχειρηµατικές σχέ-
σεις της εταιρείας. Για παράδειγµα, το πώς συµπεριφέρεται 
απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, τις ευάλωτες οµάδες, το αν 
τα στελέχη και οι εργαζόµενοί της κάνουν εθελοντικό έργο, 
αν η δραστηριότητά της βλάπτει ή ωφελεί κάποιες κοινωνι-
κές οµάδες κ.λπ.

Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά στον τρόπο λειτουργίας 
της εταιρείας. Οι επενδυτές, συχνά, θέλουν να γνωρίζουν αν 
µια εταιρεία χρησιµοποιεί ακριβείς και διαφανείς λογιστικές 
µεθόδους, αν υπάρχει εσωτερικός έλεγχος, κώδικας δεοντο-
λογίας κ.λπ. Παράλληλα, οι δυνητικοί επενδυτές αναζητούν 
διαβεβαιώσεις για το αν οι εν λόγω επιχειρήσεις αποφεύ-
γουν τη σύγκρουση συµφερόντων στην επιλογή των µελών 
του διοικητικού συµβουλίου, αν χρησιµοποιούν πολιτικές συ-

νεισφορές για να τύχουν ευνοϊκής µεταχείρισης ή αν ακολου-
θούν παράνοµες πρακτικές.

Φυσικά, καµία εταιρεία δεν µπορεί να ανταποκρίνεται 
πλήρως σε όλα αυτά τα κριτήρια, οπότε οι επενδυτές πρέπει 
να αποφασίσουν τι είναι πιο σηµαντικό για αυτούς και να κά-
νουν την έρευνα.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι εταιρείες επενδύσεων που πα-
ρακολουθούν τα κριτήρια ESG πρέπει, επίσης, να θέσουν 
προτεραιότητες. Αυτό γίνεται µε τη βοήθεια ειδικών αναλυ-
τών. Για παράδειγµα, ένας επενδυτής µπορεί να θέλει να απο-
φύγει εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές υψη-
λότερου κινδύνου ή έχουν υψηλή έκθεση σε εξορύξεις ή 
αντιθέτως µπορεί να αναζητά εταιρείες, οι οποίες δραστηρι-
οποιούνται σε βιολογικά προϊόντα ή παρουσιάζουν κάποια 
σηµαντική καινοτοµία, που συνεισφέρει στο κοινωνικό σύ-
νολο. Οι εταιρείες που εφαρµόζουν τα κριτήρια ESG, συνή-
θως, δηµοσιοποιούν σχετικά στοιχεία, υποβάλλουν εκθέσεις 
βιωσιµότητας, επιδιώκουν να µειώσουν τις εκποµπές αερίων 
του θερµοκηπίου, χρησιµοποιούν ανανεώσιµες πηγές ενέρ-
γειας, ακολουθούν πολιτικές προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων εντός του οργανισµού, καταβάλλουν δίκαιους 
µισθούς, ενθαρρύνουν τη διαφορετικότητα, ακολουθούν κα-
νόνες διαφάνειας κ.λπ.

Η εφαρμογή από τις εταιρείες

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
    - ΚΟΙΝΩΝΙΑ     - ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
   - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/

Τ
η συνέντευξη µε τον δή-
µαρχο Φιλοθέης – Ψυ-
χικού, ∆ηµήτρη Γαλά-
νη, είχαµε σχεδιάσει εδώ 

και αρκετό καιρό, µαθαίνοντας τα πο-
λύ καλά νέα για τα δεκάδες έργα, που 
γίνονται τα τελευταία τρία χρόνια, στο 
πιο πράσινο προάστιο της Αττικής. 
Όταν, όµως, έγινε γνωστή η απόφαση 
747/2022 του Αρείου Πάγου, που έκρι-
νε αµετάκλητα ότι 245 στρέµµατα στην 
περιοχή Τουρκοβουνίων αποδίδονται 
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και εποµένως 
στον ∆ήµο Φιλοθέης Ψυχικού, σπεύ-
σαµε να µιλήσουµε µε τον κο Γαλάνη 
για να ακούσουµε τον αντίκτυπο, που 
έχει για τη φυσιογνωµία του δήµου και 
τους πολίτες.

n Κε Γαλάνη, τι σηµαίνει για τον 
δήµο σας αυτή η απόφαση; Γιατί 
είναι τόσο σηµαντική και ποιοι εί-
ναι οι λόγοι που καθυστέρησε τό-
σα χρόνια;
Για εµάς, ήταν ένα µεγάλο στοίχηµα και 
µείζον θέµα, αφού ως ∆ηµοτική Αρχή 
θέσαµε ως αδιαπραγµάτευτο στόχο την 
προστασία της φυσιογνωµίας του προ-
αστίου µας. Για τον λόγο αυτό, αποφα-
σίσαµε να παρέµβουµε στη ∆ίκη υπέρ 
του ∆ηµοσίου, παρέχοντας στο Νοµι-
κό Σύµβουλο του Κράτους κρίσιµα 
έγγραφα και ουσιαστική βοήθεια για 
την υποστήριξη της υπόθεσης. Με την 
απόφαση αυτή, επιλύεται οριστικώς 
ένα σηµαντικό ζήτηµα για εµάς, κα-
θώς η συγκεκριµένη έκταση αποδίδε-
ται στο ∆ηµόσιο, διασφαλίζοντας έτσι 
την ταυτότητα του Ψυχικού. Ήταν ανε-
πίτρεπτο για εµάς να αφήσουµε αυτή 
την υπόθεση σε εκκρεµότητα και γι’ αυ-
τό, µόνο ικανοποίηση µας διακατέχει, 
καθόσον ο Άρειος Πάγος έκρινε αµε-
τάκλητα, έπειτα από ένα δικαστικό µα-
ραθώνιο διάρκειας 34 ετών, ότι το ενά-
γον Ελληνικό ∆ηµόσιο είναι κύριο της 

επίδικης εδαφικής εκτάσεως, περίπου 
242,5 στρεµµάτων. Κλείνει ένας ατέρ-
µονος κύκλος διεκδικήσεων και αµφι-
σβήτησης της έκτασης αυτής και πρό-
κειται, αναµφίβολα, για µια σηµαντική 
νίκη του δήµου µας και των κατοίκων 
του. Και ας µην ξεχνάµε ότι στην αρ-
χή κιόλας της θητείας µας, αψηφώντας 
τις οποίες ελάχιστες αντιδράσεις, κλεί-
σαµε ένα ξενοδοχείο που λειτουργούσε 
παράνοµα στο προάστιο µας, κάτι που 
απαγορεύεται, µε πάντα σταθερή προ-
σήλωση στη διατήρηση αυτού που λέ-
γεται φυσιογνωµία του ∆ήµου Φιλοθέ-
ης – Ψυχικού.

n Και από τα δύσκολα, ας πάµε σε 
κάτι που µόνο χαρά έφερε σε όλους 
τους κατοίκους και ειδικότερα στου 
Νέου Ψυχικού, µε τα εγκαίνια της 
πρωτοποριακής παιδικής χαράς 
στην Πλατεία Ελευθερίας. Τι ιδιαί-
τερο έχει αυτό το πάρκο αναψυχής 
κε δήµαρχε;
Θα έλεγα ότι όλα είναι ιδιαίτερα, κρα-
τώντας τον δικό σας χαρακτηρισµό, 
αφού πρόκειται καταρχάς για τη µεγα-
λύτερη παιδική χαρά στο Νέο Ψυχικό, 
1800 τ.µ., αυστηρότατων Ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών, µε 13 ολοκαίνουργια 
όργανα-παιχνίδια, µεταξύ των οποίων 
ένας εντυπωσιακός Πύργος -τσουλή-
θρα, ο ψηλότερος της Μεσογείου και 
µεταξύ των 5 και µόνο που υπάρχουν 
σε όλο τον κόσµο. Πετύχαµε µια εξαι-
ρετική αναδιαµόρφωση του χώρου, σε 
πλήρη εναρµόνιση µε το φυσικό περι-

βάλλον και το επεκτείναµε, δηµιουρ-
γώντας ένα παιχνιδότοπο για να ψυχα-
γωγούνται µε άνεση και ασφάλεια οι 
µικροί µας φίλοι.

Στη σχεδόν 2 στρεµµάτων παιδι-
κή χαρά, από τα 13 όργανα αναψυχής, 
τα 7 προορίζονται για χρήση ατόµων 
µε αναπηρία, σύµφωνα µε τον κατα-
σκευαστή, ενώ ξεχωρίζει ο περιµετρι-
κός ποδηλατόδροµος για ορθοπεταλιές 
µε ασφάλεια. Η παιδική χαρά πληροί 
απαιτήσεις προσβασιµότητας για µετα-
κινήσεις πεζή, µε ή χωρίς βοηθήµατα, 
και µε τροχήλατο εξοπλισµό (αναπηρι-
κά αµαξίδια, βρεφικά και παιδικά καρό-
τσια, µικρά ποδήλατα και πατίνια) για 
κάθε κατηγορία χρηστών, συµπεριλαµ-
βανοµένων των ατόµων µε αναπηρία 
και των εµποδιζόµενων ατόµων. Στον 
σχεδιασµό ελήφθη υπόψιν ότι, επειδή 
οι αναπηρίες δεν είναι µόνο κινητικές 
ή ορατές, κάθε εξοπλισµός µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ανάλογα µε την εµπει-
ρία, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, του επι-
πέδου συγκέντρωσης και την ηλικία 
του κάθε παιδιού. Επίσης, προς αποφυ-
γήν διακρίσεων και κοινωνικού στιγµα-
τισµού, δεν τοποθετούνται επιγραφές 
για τα άτοµα µε αναπηρία, διότι η παι-
δική χαρά απευθύνεται σε όλα τα παι-
διά κάθε ηλικίας, κάθε σωµατικής διά-
πλασης, θαρραλέα και µη, µε ή χωρίς 
αναπηρίες. Όλα τα παιχνίδια-όργανα 
φέρουν πιστοποιήσεις, ακολουθούν κα-
τά γράµµα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ 
ήδη από το πρώτο βράδυ δόθηκαν οδη-
γίες για τη συνεχή φροντίδα και συντή-
ρησή τους ανά 15 µέρες, µε καθηµερι-
νή υποχρέωση αναφοράς των όποιων 
προβληµάτων, από τους φύλακες. 

n Θα έλεγα ότι δηµιουργείτε παρά-
δοση στις παιδικές χαρές, όχι µόνο 
του ∆ήµου σας αλλά και όλης της 
Αττικής, αφού το πάρκο της οδού 
Μακεδονίας ήδη δηµιουργεί κα-

θηµερινό… συνωστισµό µε παιδιά 
και νεαρούς γονείς να περιµένουν 
µε υποµονή τη σειρά τους, για να 
διασκεδάσουν σε ένα χώρο τελεί-
ως διαφορετικό εδώ. Τι έχει γίνει, 
λοιπόν;
Πράγµατι, για να είµαι ειλικρινής δεν 
περιµέναµε τόση µεγάλη ανταπόκριση 
στην παιδική χαρά Μακεδονίας, αν και 
είχαµε βάλει τον πήχη πολύ ψηλά, τη-
ρώντας τις δεσµεύσεις µας και το βασι-
κό µας µήνυµα για ένα Προάστιο Πρό-
τυπο. Στην Παιδική Χαρά Μακεδονίας, 
δεν γίνεται λόγος για µια παραλληλό-
γραµµη, επίπεδη περιφραγµένη έκτα-
ση, ως συνηθίζεται, αλλά για ένα 
εντελώς διαφορετικό, καινοτόµο σχε-
διασµό -µέσα σε 5 στρέµµατα επικλι-
νούς εδάφους έχει δηµιουργηθεί ένας 
πρότυπος φυσικός παιδότοπος- και κα-
λύπτει ηλικίες από ενός έως και δεκα-
τεσσάρων ετών. Θεωρώ ότι κύριο έρ-
γο µου είναι τα παιδιά και είναι φανερή 
και δεδοµένη η αδυναµία µου, καθώς 

µέσα από τις διαφορετικές ηλικίες των 
δικών µου τεσσάρων παιδιών, έµαθα 
να αναγνωρίζω τις ανάγκες τους. Πα-
ρεµβάσεις τέτοιας κλίµακας θα δείτε 
σπάνια µέσα στον αστικό ιστό της ελλη-
νικής πόλης, µε αντίστοιχα παραδείγ-
µατα µόνο σε σηµεία, όπως το Κέντρο 
Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος 
και στο Ζάππειο.

n Πώς πάνε οι διαδικασίες στα 
υπόλοιπα έργα;  
Σε εξέλιξη αλλά και µε ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης, διαχειριζόµαστε µε 
τις τεχνικές µας υπηρεσίες, αυτή τη 
στιγµή, ακόµη 20 νέα µεγάλα έργα 
-µε 67% χρηµατοδότηση από φορείς 
(υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραµµα 
Αντώνης Τρίτσης, Πράσινο Ταµείο και 
ΕΣΠΑ)- όπως η ανάπλαση, ανάδειξη 
και αποκατάσταση του Παιδικού Κή-
που Πικιώνη, η εξ ολοκλήρου ανακαί-
νιση του Αθλητικού Κέντρου Νέου Ψυ-
χικού, το αρδευτικό σύστηµα του Νέου 
Ψυχικού, η ολοκλήρωση του δικτύου 
οµβρίων στη Φιλοθέη, η υπογειοποί-
ηση καλωδίων του ∆Ε∆∆ΗΕ, η κα-
τασκευή ραµπών και λοιπών εγκατα-
στάσεων ΑµΕΑ στα σχολεία µας, το 
σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχηµά-
των, οι ασφαλτοστρώσεις και οι απα-
ραίτητες ανακατασκευές πεζοδροµίων 
και πολλά άλλα.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

«Κερδίσαμε
το στοίχημα για
τα Τουρκοβούνια»

Της ∆ήµητρας Κούτρα



Ρεπορτάζ: Δήμητρης Φρέσκος

Η πίεση της Τουρκίας 
επανήλθε και στο 
Αιγαίο, καθώς τις 

τελευταίες ημέρες 
παρατηρείται 

σημαντική αύξηση 
εισροής μεταναστών 

από τα Τουρκικά 
παράλια προς τα 

ελληνικά νησιά του 
Αιγαίου, ιδιαίτερα στην 

περιοχή ανάμεσα σε 
Σάμο και Χίο.

Ο Ερντογάν εργαλειοποιεί και πάλι τους μετανάστες, ενώ πετάει πάνω από τα νησιά του Αιγαίου 
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Τ
ο κατεστημένο του αναθε-
ωρητισμού στην Τουρκία 
δεν μπορεί να ελέγξει την 
δυσφορία του για την επι-

τυχημένη, από κάθε πλευρά, επίσκε-
ψη του Έλληνα πρωθυπουργού στις 
ΗΠΑ και την ομιλία του στο Αμερικα-
νικό Κογκρέσο. Κυρίως, δεν μπορεί 
να αποδεχθεί το πρωτοφανές θετικό 
κλίμα στις Eλληνοαμερικανικές σχέ-
σεις, που ως τώρα αποτελούσε σχε-
δόν αποκλειστικά Τουρκικό προνόμιο.

Στη γεωπολιτική αναβάθμιση 
της Ελλάδος στην περιοχή, η Τουρ-
κία αντιδρά με τον μόνο τρόπο που 
γνωρίζει, με απειλές και προκλήσεις. 
Ένα παραλήρημα εμπρηστικών, άνευ 
προηγουμένου απαξιωτικών δηλώσε-
ων για το πρόσωπο του Έλληνα πρω-
θυπουργού, με ενορχηστρωτή τον 
ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά και 
καθημερινές παραβιάσεις με υπερ-
πτήσεις πάνω από Ελληνικό έδαφος.

Η Τουρκία με την πολεμική ρη-
τορική της επιχειρεί για ακόμα μία 
φορά να εξαϋλώσει κάθε ίχνος θετι-
κής ατζέντας και να κόψει τις γέφυ-
ρες ειρηνικής συνύπαρξης ανάμεσα 
στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Οι εκ-
δηλώσεις εθνικιστικού φανατισμού, 
αν και εκθέτουν την Τουρκία στη δι-
πλωματική σκακιέρα, κλιμακώνονται 
και οΤαγίπ Ερντογάν προετοιμάζει το 

έδαφος για ένα θερμό καλοκαίρι, 
παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως τον 
απόλυτο εχθρό. «Η Ελλάδα, δεν εί-
ναι αυτή τη στιγμή η διαδρομή των 
μελών της Φετουλαχιστικής Τρομο-
κρατικής Οργάνωσης (FETÖ) προς 
Ευρώπη; Αυτή τη στιγμή στην Ελλά-
δα υπάρχουν περίπου 10 (Αμερικα-
νικές) βάσεις. Γιατί χτίζονται αυτές οι 
βάσεις στην Ελλάδα; Αυτή τη στιγμή 
υπάρχει μια Ελλάδα που χρωστά 400 
δισεκατομμύρια ευρώ στις χώρες της 
Ευρώπης».

Tα μεγάλα αγκάθια 
Αυτά είναι τα μεγάλα αγκάθια στο 
λαιμό της Τουρκικής ηγεσίας. Η αμυ-
ντική θωράκιση της Ελλάδας και οι 
Αμερικανικές βάσεις, οι οποίες πρό-
σφατα αναβαθμίστηκαν και πολλα-
πλασιάστηκαν, με βάση την επέκταση 
της Ελληνοαμερικανικής αμυντικής 
συμφωνίας. Όλα αυτά, βεβαίως, σε 
συνδυασμό με τις κυρώσεις που έχει 
επιβάλλει το Αμερικανικό Κογκρέσο 
στην Τουρκία, παγώνοντας κάθε εξο-
πλιστικό της πρόγραμμα.

Γιατί έγινε «τούρκος» ο Ερντο-
γάν; 
Η επικίνδυνη, για την ηρεμία στην πε-
ριοχή, ρότα που έχει χαράξει ο Τούρ-
κος πρόεδρος και οδηγεί με μαθημα-

τική ακρίβεια σε σύγκρουση τις δυο 
χώρες, έχει μία και μοναδική εξή-
γηση. Ένα χρόνο πριν τις προεδρι-
κές εκλογές, αναζητά αγωνιωδώς το 
αφήγημα της νίκης.

Οι ανορθόδοξες επιλογές του 
έχουν οδηγήσει την οικονομία της 
χώρας του στο χείλος της χρεωκοπί-
ας. Αν ανεβάσει τώρα τα επιτόκια, η 
περεταίρω ύφεση είναι αναπόφευ-
κτη. Έτσι, εμμένει στη χαλαρή δημο-
σιονομική πολιτική με τον πληθω-
ρισμό να υπερβαίνει ανεπίσημα το 
150%. Και φυσικά, εκείνος που φταί-
ει για όλα είναι η Ελλάδα με τους Ευ-
ρωπαίους και Αμερικανούς συμμά-
χους της.

Για τον Ερντογάν η εθνικιστική 
πόλωση είναι μονόδρομος και η Ελ-
ληνική διπλωματία αναμένει ακόμα 
και ένα σοβαρό θερμό επεισόδιο, πέ-
ρα από την αύξηση των μεταναστευ-
τικών ροών, που είναι ήδη αισθητή.

Η Τουρκία, μετά τον αποκλει-
σμό της από το πρόγραμμα των F-35, 
χρειάζεται απεγνωσμένα τα 40 F-16 
block 70 τελευταίας γενιάς και τα 80 
κιτ αναβάθμισης των F-16 C/D. Σκο-
ντάφτει, ωστόσο, στις επιλογές της να 
μην εφαρμόζει κυρώσεις ενάντια στη 
Ρωσία και στα παζάρια που κάνει για 
την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας 
στο ΝΑΤΟ.

Πιέζουν στον Έβρο
και στο Αιγαίο
Η Τουρκία είναι βέβαιο πως θα επι-
χειρήσει να εργαλειοποιήσει για μία 
ακόμη φορά το μεταναστευτικό. Το 
ενδεχόμενο σκηνικού 2020, όταν οι 
Τούρκοι στρατοχωροφύλακες οδη-
γούσαν χιλιάδες μετανάστες στον 
Έβρο με εκτεταμένα επεισόδια, δεν 
πρέπει να αποκλειστεί.

Από την πρώτη Μαΐου μέχρι και 
25/5, έχει καταγραφεί αύξηση25% 
στις μεταναστευτικές ροές, με το μέ-
σο όρο των ημερήσιων αποτροπών 
να φτάνει τις 350, καθώς η χαμηλή 
για την εποχή στάθμη των νερών 
του ποταμού ευνοεί την δράση των 
λαθροδιακινητών. 

Η πίεση της Τουρκίας επανήλ-
θε και στο Αιγαίο, καθώς τις τελευ-
ταίες ημέρες παρατηρείται σημα-
ντική αύξηση εισροής μεταναστών 
από τα Τουρκικά παράλια προς τα 
ελληνικά νησιά του Αιγαίου, ιδιαί-
τερα στην περιοχή ανάμεσα σε Σά-
μο και Χίο.

Συνολικά, στις λέμβους και στα 
πλοιάρια που εντοπίστηκαν την τε-
λευταία εβδομάδα, επέβαιναν 618 
άτομα, στην πλειονότητα τους άν-
δρες Αφγανικής καταγωγής, με τε-
λικό προορισμό, όπως δήλωσαν, 
την Ιταλία.

«Παίζει με τη φωτιά»



Τ
ην πεποίθησή της ότι 
η Περιφέρεια Αττικής 
θα κερδίσει το στοίχη-
μα της ανακύκλωσης, 

δημιουργώντας μια «πράσινη» Πε-
ριφέρεια με πολλαπλά οφέλη για 
το περιβάλλον, την υγεία, την οικο-
νομία και για τη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής των πολιτών της, εκφρά-
ζει η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου 
Τομέα Αθηνών, Λουκία Κεφαλο-
γιάννη. Παράλληλα, η κα Κεφα-
λογιάννη αναφέρθηκε στις σημα-
ντικές δράσεις που οργανώνονται 
στον τομέα χωρικής της αρμοδιό-
τητας, τονίζοντας ότι είναι ανάγκη η 
ανακύκλωση να αποτελέσει αναπό-
σπαστο κομμάτι της καθημερινότη-
τας των πολιτών. 

n Κα Κεφαλογιάννη, βλέπουμε 
στο Βόρειο Τομέα πολλές δρά-
σεις ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης των πολιτών πάνω στα 
θέματα της ανακύκλωσης. Πόσο 
ψηλά είναι στην ατζέντα της Πε-
ριφέρειας Αττικής. 
Η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου δι-
αχείρισης των απορριμμάτων, που 
θα δίνει έμφαση στην ανακύκλω-
ση και την επαναχρησιμοποίηση, εί-
ναι στην απόλυτη προτεραιότητα του 
Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου 
Πατούλη και της διοίκησής μας. Σε 
όλη αυτή την προσπάθεια, οι πολίτες 
είναι η δύναμή μας. Αυτό που χρειά-
ζεται είναι η ενεργοποίησή τους και 
για το λόγο αυτό, οι δράσεις και οι 
πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευ-
αισθητοποίησης σε όλη την Περιφέ-
ρεια Αττικής, συνεχίζονται με αμεί-
ωτο ρυθμό. 

Στο Βόρειο Τομέα έχουμε δώ-
σει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθη-
ση του Προγράμματος Ανταποδοτι-
κής Ανακύκλωσης της Περιφέρειας 
Αττικής «The Green City» στα σχο-
λεία, στους εμπορικούς συλλόγους 
αλλά και σε κάθε φορέα που μπορεί 
να γίνει αρωγός της προσπάθειάς 
μας. Στέλνουμε με τις ενέργειές μας 
ισχυρό μήνυμα προς τις τοπικές κοι-
νωνίες ότι μας συμφέρει όλους να 
αλλάξουμε συνήθειες και να υιοθε-
τήσουμε νέες στάσεις και συμπερι-
φορές, όσον αφορά τον τρόπο που 
διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα 
που παράγουμε. Εξάλλου, η ανα-
κύκλωση μας ωφελεί όλους: το πε-

ριβάλλον, την υγεία, την οικονομία, 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας. 

n Πρόσφατα, το Πρόγραμμα 
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 
«The Green City», της Περιφέ-
ρειας Αττικής, βρέθηκε για ενη-
μέρωση στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα 
Νέων και Παιδιών με Αναπηρία. 
Πόσο σημαντικό είναι οι καταρ-
τιζόμενοι να έρχονται σε επαφή 
με αυτά τα προγράμματα; 
Αυτές οι δράσεις για εμάς είναι αυ-
τονόητες και μας γεμίζουν χαρά. Με 
όχημα την ανακύκλωση και την προ-
στασία του περιβάλλοντος, οι ωφε-
λούμενοι μέσα από τέτοιες δράσεις 
εκπαιδεύονται και κοινωνικοποι-
ούνται. Εξάλλου, τόσο ο Περιφε-
ρειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατού-
λης, όσο και σύσσωμη η διοίκηση 
της Περιφέρειας Αττικής αγωνιζό-

μαστε για την αντιμετώπιση του κοι-
νωνικού αποκλεισμού, μέσω της 
άρσης των κοινωνικών ανισοτήτων 
στην εκπαίδευση και στην κοινωνι-
κή φροντίδα.

n Ποιες είναι οι επόμενες «πρά-
σινες» δράσεις που προγραμμα-
τίζετε στον Βόρειο Τομέα;
Κάθε εβδομάδα έχουμε δράσεις 
στην Περιφερειακή μας Ενότητα. 
Την προηγούμενη Κυριακή, στο 
Άλσος Συγγρού, προσκαλέσαμε 
σώματα των προσκόπων και επικοι-
νωνήσαμε μαζί τους το Πρόγραμμα 

Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης «The 
Green City». Ήταν πραγματικά μαγι-
κή η εικόνα με τα Λυκόπουλα. Θέ-
λουμε, όχι μόνο να δώσουμε το πα-
ράδειγμα της ανακύκλωσης, αλλά 
να ενεργοποιήσουμε και εκπαιδεύ-
σουμε την κοινωνία μας. Αυτή την 
εβδομάδα, η δράση μας «The Green 
City» ενώνει δυνάμεις με τον μεγάλο 
Φιλανθρωπικό αγώνα αγάπης και 
προσφοράς «No Finish Line» (25-
29/5), που για δεύτερη συνεχόμε-
νη χρονιά θα πραγματοποιηθεί στο 
ΟΑΚΑ και έχει την υποστήριξη της 
Περιφέρειας Αττικής. Προσπαθού-
με να συγκεράζουμε δημιουργικά 
τον αθλητισμό με την ανακύκλωση, 
γιατί ο κόσμος πρέπει να αισθανθεί 
ότι η ανακύκλωση είναι κομμάτι των 
καθημερινών μας συνηθειών. 

n Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνε-

ται και η δράση της Περιφέρει-
ας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ «Ανα-
κύκλωση στις Λαϊκές Αγορές της 
Αττικής». Υπάρχει ανταπόκρι-
ση από τους παραγωγούς, τους 
εμπόρους και τους καταναλωτές;
Μία εξίσου πολύ σημαντική δράση 
της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔ-
ΣΝΑ, σε συνεργασία με τους επαγ-
γελματίες και παραγωγούς που δρα-
στηριοποιούνται στο συγκεκριμένο 
χώρο. Φυσικά και υπάρχει ανταπό-
κριση και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
η ποσότητα των παραγόμενων ορ-
γανικών σκουπιδιών από τα φρού-
τα και τα λαχανικά που πετιούνται, 
είναι πολύ μεγάλη και αποτελούν 
«καθαρή» οργανική ανακυκλώσιμη 
πρώτη ύλη. Δίνουμε αξία στα σκου-
πίδια μας, όπως λέει και το προωθη-
τικό μας μήνυμα, και ενημερώνουμε 
τους πολίτες για τη χωριστή συλλογή 
βιοαποβλήτων μέσω της χρήσης του 
καφέ κάδου, δίνοντάς τους και δω-
ρεάν πιστοποιημένο κομπόστ που 
παράγεται από τον ΕΔΣΝΑ, μέσα 
από την επεξεργασία των «πράσι-
νων» απορριμμάτων».

Λ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
  (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΏΝ)

«Aποφασισμένοι να κερδίσουμε 
το στοίχημα της ανακύκλωσης»

Είναι ανάγκη η ανακύκλωση να αποτελέσει αναπόσπαστο
κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών

Της Δήμητρας Κούτρα
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Η 
εφημερίδα μας ανοίγει 
τον φάκελο «Πίνακες 
ζωγραφικής - Δήμος». 
Η εισαγγελική πλέον 

έρευνα που έχει ξεκινήσει δια της 
Εισαγγελίας Διαφθοράς και Οικο-
νομικού Εγκλήματος επιτάσσει το 
δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και 
την αλήθεια για το θέμα αυτό.  

Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα 
σχετικά με την υπόθεση που συζη-
τά όλη η τοπική αυτοδιοίκηση και 
αφορά την αγορά πινάκων αξίας 
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, με 
απευθείας ανάθεση, που οδήγησε 
στη δικαιοσύνη με μηνυτήρια ανα-
φορά ο δημοσιογράφος Άρης Σπί-
νος, κατόπιν ρεπορτάζ, και για την 
οποία διερευνώνται σωρεία ενδε-
χόμενων κακουργημάτων. 

Ας πάρουμε τα πράγματα από 

την αρχή. Τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια, δηλαδή τόσο πριν όσο 
και μετά την επανεκλογή του, το 
2019, ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέ-
ας Κονδύλης ξόδεψε έναν άκρως 
σεβαστό ποσό χρημάτων από το 
ταμείο του Δήμου, για αγορά έρ-
γων τέχνης και ιδιαίτερα ζωγρα-
φικών πινάκων. Εκφρασμένη 
πρόθεσή του είναι να δημιουργή-
σει στα όρια του Δήμου του μία ξε-
χωριστή και μεγάλη πινακοθήκη, 
η οποία θα αποτελεί πόλο έλξης 
στα νότια προάστια για τους φιλό-
τεχνους Αθηναίους. Έτσι είπε στο 
δημοτικό συμβούλιο, όταν έγιναν 
γνωστές οι αγορές των πινάκων 
ζωγραφικής.

Οι πρώτες αγορές έγιναν, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που έχουν κα-
τατεθεί στη δικαιοσύνη, από τον 

δημοσιογράφο Α. Σπίνο, τον Μάρ-
τιο του 2017 και συνεχίστηκαν ακά-
θεκτες. Πάντα με απευθείας ανάθε-
ση.

Τα χρήματα για 98 έργα 
Συνολικά, από τον Μάρτιο του 
2017 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 
2021, από το ταμείο του Δήμου 
Αλίμου βγήκαν 540.669,19 ευρώ 
για 98 συνολικά πίνακες ζωγραφι-
κής και κάποια γλυπτά διαφόρων 
καλλιτεχνών.

Από τον Νοέμβριο του 2019 μέ-
χρι σήμερα, έχοντας ολοκληρωθεί 
η προκαταρκτική εξέταση στο με-
γαλύτερο βαθμό της, η υπόθεση 
βρίσκεται στην προσωποποίηση 
των κατηγοριών για τα διερευνώ-
μενα κακουργήματα. Η Εισαγγε-
λία Πρωτοδικών Αθήνας, αφού 

ολοκλήρωσε την προκαταρκτι-
κή εξέταση δια του Πταισματοδι-
κείου Αθηνών, μεταβίβασε τη δι-
κογραφία στον προϊστάμενο της 
αναβαθμισμένης Εισαγγελίας Δί-
ωξης Διαφθοράς και Οικονομικού 
Εγκλήματος, κο Χρήστο Μπραδά-
κη, λόγω της σοβαρότητας της.  

Παράλληλα, υπήρχε και έρευ-
να του πρώην ΣΕΕΔΔ (νυν Εθνι-
κή Αρχή Διαφάνειας), που επίσης 
προκλήθηκε από την ίδια αναφο-
ρά του δημοσιογράφου. Παράλ-
ληλη δικογραφία σχημάτισε και 
το ΣΔΟΕ, αφού άνοιξε τραπεζι-
κούς λογαριασμούς που αφορού-
σαν πρόσωπα, που χειρίστηκαν 
την υπόθεση αυτή είτε ως υπάλλη-
λοι του δήμου είτε ως πωλητές των 
πινάκων!

Αυτές οι 3 δικογραφίες έγιναν 
μία, δημιουργώντας μια εύλογη 
χρονική καθυστέρηση, αν υπολο-
γίσει κανείς και τη δυσλειτουργία 
από την περίοδο του Covid, που 
τα δικαστήρια ήταν κλειστά. Όπως 
πληροφορηθήκαμε, δικηγόροι εκ 
μέρους του καταθέτων την αναφο-
ρά, έκαναν παράσταση στον εισαγ-

του Γιώργου Γκόντζου

Η έρευνα της Εισαγγελίας Διαφθοράς 
και Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
- Η απολογία του δημάρχου Ανδρέα Κονδύλη 

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΊΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΊΚΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΊΜΟΥ

O Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης ξόδεψε έναν άκρως σεβαστό ποσό 
χρημάτων από το ταμείο του Δήμου, για αγορά έργων τέχνης και ιδιαίτερα
ζωγραφικών πινάκων. Εκφρασμένη πρόθεσή του είναι να δημιουργήσει
στα όρια του Δήμου του μία ξεχωριστή και μεγάλη πινακοθήκη, η οποία
θα αποτελεί πόλο έλξης στα νότια προάστια για τους φιλότεχνους Αθηναίους. 
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γελέα του Αρείου Πάγου για την 
καθυστέρηση της υπόθεσης, όπου 
έλαβαν επαρκείς εξηγήσεις.  

Η αναφορά προς τον προϊστά-
μενο Πλημμελειοδικών της Ει-
σαγγελίας Αθηνών κατατέθηκε 
τον Οκτώβριο του 2018. Στην ανα-
φορά, μεταξύ άλλων, γίνεται λό-
γος για αγορά 16 πινάκων μέσα σε 
28 ημέρες με απευθείας ανάθεση 
και αναδεικνύεται το παράδοξο να 
προηγείται η ακριβής περιγραφή 
του αγορασθέντος πίνακα, ως αί-
τημα σε προκαθορισμένη τιμή, αλ-
λά και αυτό της σύνταξης ιδιωτικού 
συμφωνητικού προμήθειας την ίδια 
μέρα με την έκδοση του εντάλμα-
τος πληρωμής. Πρωτοφανής ταχύ-
τητα για το δημόσιο λογιστικό, που 
πρέπει να καταχωρηθεί στο βιβλίο 
Γκίνες!

Στην αναφορά αυτή, διατυπώ-
νονται, επίσης, ερωτήματα για το 
ποιος καθόρισε την αξία των πι-
νάκων που τελικά αγοράστηκαν, 
για το πώς ελέγχθηκε η γνησιό-
τητα των πινάκων, αλλά και για το 
πώς πληροφορήθηκαν οι πωλη-
τές για την πρόθεση του δήμου να 
αγοράσει πίνακες, αφού δεν υπήρ-
ξε, όπως τονίζεται, δημοσιευμένη 
προκήρυξη ενδιαφέροντος. 

Για όλα αυτά ο δήμος, δια του 
δημάρχου Ανδρέα Κονδύλη, έχει 
δώσει εξηγήσεις όταν κλήθηκε να 
καταθέσει ως ύποπτος για κακουρ-
γηματική απιστία, από τον εισαγ-
γελέα στις 13/07/20, όπως προκύ-
πτει και από τη σχετική κλήση που 
αναδημοσιεύουμε από τον ιστοτόπο 
edolio5. Να σημειώσουμε ότι ο δή-
μαρχος, δημόσια στο δημοτικό συμ-
βούλιο, αρνιόταν ότι έχει κληθεί 
ως ύποπτος μέχρι τη δημοσιοποί-
ηση της κλήσης. Φυσικά, η απολο-
γία του ως υπόπτου δεν τον καθιστά 
κατηγορούμενο. 

Επίσης, στην αναφορά τίθεται 
θέμα κατάτμησης των σχετικών 
συμβάσεων, αφού υπάρχουν πε-
ριπτώσεις στις οποίες την ίδια μέ-
ρα και με τον ίδιο πωλητή υπογρά-
φηκαν συμβάσεις αγοράς πινάκων, 
των οποίων τα ποσά ήταν κατάτι 
χαμηλότερα των 5.000 ευρώ, έτσι 
ώστε όχι μόνο να μην υπερβαίνουν 
το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο για 
τη διαδικασία της «απευθείας ανά-
θεσης», αλλά και το όριο πάνω από 
το οποίο τα εντάλματα έπρεπε να 
ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συ-
νέδριο, ως προς τη νομιμότητα και 
την πληρότητα των δικαιολογητι-
κών για την αγορά.

Εν τω μεταξύ, μέχρι την ημερο-

μηνία της κατάθεσης της αναφοράς 
στην Εισαγγελία Αθηνών είχαν 
αγοραστεί 81 πίνακες. Οι αγορές 
ουδόλως σταμάτησαν στο επόμενο 
χρονικό διάστημα.

Από τις 6 Δεκεμβρίου του 2018 
μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου του 
2021 αγοράζονται άλλοι 21 πίνα-
κες ζωγραφικής, η αξία πολλών εκ 
των οποίων ξεπερνά τις 5.000 ευ-
ρώ, άρα τα χρηματικά εντάλματα 
των οποίων θα πρέπει, σύμφωνα 
με το νόμο, να έχουν ελεγχθεί από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι στις 
13 Αυγούστου του 2021 αγοράζεται 
ο πίνακας «Παραθαλάσσιο τοπίο 
στη Σίφνο» του Σπύρου Βασιλείου, 
αξίας 18.600 ευρώ, ενώ πιο πριν, 

τον Μάρτιο του 2020 (στις 16 Μαρ-
τίου, συγκεκριμένα), αγοράζεται 
από τον ίδιο προμηθευτή, ο πίνακας 
«Κόκκινος τρελός και η φανταστική 
παρέα του» του Κωστή Τριανταφύλ-
λου με αξία 11.160 ευρώ.

Επίσης, από συγκεκριμένο προ-
μηθευτή, που εδρεύει στο κέντρο 
της Αθήνας, αγοράστηκαν πίνακες 
συνολικής αξίας 99.000 ευρώ. Οι εν 
λόγω αγορές έγιναν μέσα στο 2020 
και το 2021. Κατά το 2020, όμως, η 
εταιρεία που προμηθεύει τον Δή-
μου Αλίμου με τα έργα τέχνης, δη-
λώνει συνολικό κύκλο εργασιών 
71.943,81 ευρώ, ενώ η αξία των πι-
νάκων που πουλά, κατά το ίδιο έτος, 
στο Δήμο Αλίμου φτάνει τα 43.190 
ευρώ. Πάνω, δηλαδή, από το μισό 
τζίρο της εταιρείας τον «παράγουν» 
οι αγορές του Δήμου Αλίμου, γεγο-
νός αν μην τι άλλο αξιοσημείωτο, 
όπως και το γεγονός ότι η εταιρία 
παρουσιάζει ζημιές μεγαλύτερες 
των 65.000 ευρώ για το 2020.

Άλλος προμηθευτής, που εδρεύ-
ει επίσης στην Αθήνα, έχει πωλή-
σει ζωγραφικούς πίνακες συνολι-
κής αξίας 61.100 ευρώ στον Δήμο 
Αλίμου. Η ατομική αυτή επιχείρηση 
φέρεται να ανήκει στη σύζυγο και 
στην κόρη του π. Δημοτικού Συμ-
βούλου της Χρυσής Αυγής, Τρύ-
φωνα Μπουγά, που ασχολείται με 
εκτιμήσεις κοσμημάτων-ρολογιών, 
αλλά και έργων τέχνης. Έχει, επί-
σης, και το ρόλο του ενεχυροδανει-
στηρίου με έδρα την Καλλιθέα, για 
τον οποίο, μάλιστα, με 2 σέλιδο αφι-
έρωμα, η Εφημερίδα των Συντα-
κτών είχε καταγγείλει τον ρόλο του. 

Είναι φανερό, κοντολογίς, ότι 
για την προμήθεια των πινάκων 
δεν έχουν επιλεγεί αναγνωρισμέ-
νοι επαγγελματίες του είδους, αλ-
λά κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες 
δεν φαίνεται να διαθέτουν μεγά-
λο ειδικό βάρος στον συγκεκριμέ-
νο τομέα.

Για λόγους που δεν θα βοηθή-
σουν την ολοκλήρωση της προ-
ανάκρισης, αλλά και την προσω-
ποποίηση των κατηγοριών, δεν 
μπορούμε να δημοσιεύσουμε επι-
πλέον στοιχεία, έγγραφα φωτιά 
που ήρθαν στην κατοχή της εφημε-
ρίδας μας. Αυτή είναι η αλήθεια και 
όχι όσα κατά καιρούς λέει ο Ανδρέ-
ας Κονδύλης στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο, προκειμένου να καλμά-
ρει τους ανησυχούντες που έχουν 
υπογράψει τα εντάλματα πληρω-
μής, τις απευθείας αναθέσεις και 
όλα τα σχετικά. Συνιστούμε υπο-
μονή σε όλους!

ΠΑΝΩ: ο 
Δήμαρχος 
Αλίμου Ανδρέας 
Κονδύλης. 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Η 
κλήση προς τον 
δήμαρχο για να 
απολογηθεί ως 
ύποπτος:
ΚΑΤΩ: Η αναφορά 
στον εισαγγελέα 
του Αρείου 
Πάγου για την 
καθυστέρηση 
δικογραφίας.



Μετρό
Θεσσαλονίκης 1
– Φορέας
Λειτουργίας 
Αρχές Ιουλίου αναμένεται να γίνει 
ο διαγωνισμός για τον ιδιωτικό φο-
ρέα, που θα αναλάβει τη διαχείριση 
και λειτουργία του Μετρό Θεσσαλο-
νίκης. Το έργο, συνολικού προϋπο-
λογισμού 292 εκατ. ευρώ, έλαβε το 
πράσινο φως από την Διυπουργική 
Επιτροπή Έργων ΣΔΙΤ, ενώ η διάρ-
κεια της σύμβαση είναι 12 χρόνια. 
Ο διαγωνισμός, όπως μαθαίνουμε, 
θα γίνει σε μία μόνο φάση και όχι 
σε δύο, όπως συμβαίνει στα περισ-
σότερα έργα (σ.σ. εκδήλωση ενδι-
αφέροντος και στη συνέχεια κατά-
θεση οικονομικών προσφορών).  
Αυτό σημαίνει ότι ο διαγωνισμός 
θα γίνει με την εκδήλωση ενδιαφέ-
ροντος των σχημάτων που θα συμ-
μετέχουν στη διαδικασία και την 
υποβολή της οικονομικής τους προ-
σφοράς, ταυτόχρονα. Όσον αφο-
ρά τον ανάδοχο, εκτιμάται ότι θα 
αναδειχτεί 8 μήνες μετά από τη λή-
ξη του διαγωνισμού.  Το Δημόσιο, 
σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα 
συμμετάσχει στον Ιδιωτικό Φορέα 
Λειτουργίας και Συντήρησης που 
θα αναλάβει το έργο, ενώ η αμοιβή 
του αναδόχου θα συνδέεται με την 
ποιότητα των υπηρεσιών.

Μετρό
Θεσσαλονίκης 2
– Υψηλή ποιότητα
υπηρεσιών 
Είναι η πρώτη φορά στα εγχώρια 
χρονικά και δεδομένα που θα ει-
σέλθει ιδιώτης φορέας σε δημόσιο 
project τέτοιου είδους, πλην όμως, 
πρόκειται για μια συνηθισμένη 
πρακτική και τάση διεθνώς, όπως 
για παράδειγμα στο Μετρό της Κο-
πεγχάγης στη Δανία, στη Σιγκα-
πούρη κ.α. 

Οι λόγοι που προκρίνεται αυ-
τό το μοντέλο σχετίζονται με τον 
ανταγωνισμό, τον έλεγχο κόστους, 
τον εξορθολογισμό, καθώς και την 
εξασφάλιση παροχής υψηλής ποι-
ότητας υπηρεσιών από τον Ιδιωτι-
κό Φορέα Σύμπραξης. Επίσης ο 
κίνδυνος διαθεσιμότητας των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών μεταφέρε-
ται στον ΙΦΣ, χωρίς καμία ευθύνη 
και πρόσθετο κόστος να βαρύνει το 
Δημόσιο. 

Ακίνητα:
Επενδυτικές
ευκαιρίες στα
ακίνητα 
Τη διαπίστωση ότι η Ελληνική αγο-
ρά, και ειδικότερα η Αθήνα, συνε-
χίζει να είναι πεδίο επενδυτικών ευ-
καιριών στα ακίνητα, καθώς διψά για 
σύγχρονα κτήρια όλων των χρήσε-
ων, εξέφρασε προ ημερών στέλεχος 
της Hellenic Properties, η οποία βρί-
σκεται σε συζητήσεις με στρατηγικούς 
επενδυτές και στοχεύει στην εκμετάλ-
λευση ευκαιριών υπεραξίας στον το-
μέα της ανάπτυξης ακινήτων στην Ελ-
λάδα. «Αντί να κατασκευάσουμε νέα 
ακίνητα και να επιβαρύνουμε ακόμα 
περισσότερο το περιβάλλον, αφαι-
ρώντας ζωτικό ελεύθερο χώρο από 
το ήδη επιβαρυμένο τοπίο των μεγά-
λων ελληνικών πόλεων και ειδικά της 
Αθήνας, είναι σαφώς προτιμότερο να 
εστιάσουμε στην ανανέωση και στον 
εκσυγχρονισμό του πλεονάσματος 
των παλαιών κτηρίων», ανέφερε. Μά-
λιστα, εξήγησε ότι τα μη ανακαινισμέ-
να κτήρια αποτελούν σήμερα το 64% 
του αποθέματος, ενώ το 35% αυτού εί-
ναι κτήρια ηλικίας άνω των 55 ετών. 

Χρέος –
Πρωτογενή
πλεονάσματα 
Στη λογική των πρωτογενών πλεονα-
σμάτων επιστρέφει η Κομισιόν, για τη 
μείωση του ελληνικού χρέους, αφού 
επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητά του υπό 
την προϋπόθεση, όμως, ότι η οικονο-
μία θα επιτυγχάνει για τα επόμενα 37 
χρόνια, μέσο πρωτογενές πλεόνασμα 
2,6% του ΑΕΠ. Στην έκθεση βιωσιμό-
τητας του χρέους που έχει περιλάβει 
στις παρατηρήσεις για την 14η αξιολό-
γηση της οικονομίας, η Επιτροπή ανα-
θεωρεί τις προηγούμενες προβλέψεις 
που είχαν συμφωνηθεί -υπό άλλες 
συνθήκες- μετά το τέλος του 3ου μνη-
μονίου για πρωτογενή πλεονάσμα-
τα 2,2% του ΑΕΠ μέχρι και το 2060 
και ανεβάζει τον «πήχη». Θέτει ως βα-
σική παραδοχή για τη διατήρηση της 
βιωσιμότητας του χρέος, την επίτευξη 
μέσου πλεονάσματος 2,6% του ΑΕΠ 
από το 2023 έως και το 2060. Στην έκ-
θεση υπάρχει και η παραδοχή ότι τα 
κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης και 
Ανθεκτικότητας, που θα εισρέουν στην 
οικονομία μέχρι και το 2026, θα συμ-
βάλουν σημαντικά στο ρυθμό ανάπτυ-
ξης της οικονομίας και άρα και την τα-
χύτερη αποκλιμάκωση του χρέους.
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Στις αρχές του νέου έτους αναμένεται να μπει 
ο νέος μετροπόντικας στη Γραμμή 4 του Μετρό.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το φθινό-
πωρο που θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή 
του φρέατος, δίπλα στο 401 Γενικό Στρατιωτικό 
Νοσοκομείο, θα έχουν φτάσει και τα νέα υπερ-
σύγχρονα ΤΒΜ (μετροπόντικες), που κατα-
σκευάζονται εν τω μεταξύ στη Γερμανία. Ο ένας 
μετροπόντικας θα ξεκινήσει από το φρέαρ της 
Κατεχάκη, ο δεύτερος από το φρέαρ της Βεΐκου 

και θα «συναντηθούν» στον Ευαγγελισμό.
Πρόκειται για τα πιο σύγχρονα μηχανήματα 

που εξασφαλίζουν μηδενική ενόχληση. Το εργο-
τάξιο, από το φθινόπωρο θα δουλεύει 24 ώρες το 
24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, αλλά υπόγεια 
πλέον, χωρίς να ενοχλεί, ώστε αρχές του 2023 να 
έχουν ήδη ανοιχθεί τα πρώτα μέτρα σήραγγας.

Με τη Γραμμή 4, οι πολίτες θα πηγαίνουν 
από το Γουδή στην Κυψέλη σε 13 λεπτά και από 
το Άλσος Βεΐκου στα Εξάρχεια, σε 7 λεπτά.

Mετρό: Έρχεται
ο Μετροπόντικας

Στην τελική ευθεία φαίνεται να μπαίνει το σίριαλ 
για την πολυπόθητη εξυγίανση των Ναυπηγείων 
Ελευσίνας, αφού όπως μαθαίνουμε, ο Άδωνις Γε-
ωργιάδης έχει πάρει πάνω του το σχέδιο ανάταξής 
τους. Μάλιστα, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι στο 
Υπουργικό Συμβούλιο, που εκτός απροόπτου θα γι-
νόταν αυτή την Παρασκευή, θα παρουσιαζόταν το 
νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των υποχρεώσεων των 

Ναυπηγείων Ελευσίνας. Στόχος είναι στις αρχές 
της επόμενης εβδομάδας να κατατεθεί το σχετικό 
σχέδιο νόμου στη Βουλή, έτσι ώστε να συζητηθεί 
και να ψηφιστεί άμεσα στην ολομέλεια. Μάλιστα, 
όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κατά το πρόσφα-
το ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, ισχυροποι-
ήθηκε έτι περαιτέρω η δέσμευση της DFC για τη 
συμμετοχή της στο project εξυγίανσης.

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Σχέδιο Άδωνη για ανάταξη
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Στα μέσα Ιουνίου αναμένεται να ανοί-
ξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κάλυ-
ψη της αύξησης του κόστους στους λογαρια-
σμού ηλεκτρικού ρεύματος. Σημειώνεται, ότι 
το ελληνικό δημόσιο επιστρέφει το 60% του 
αυξημένου κόστους ρεύματος, για λογαρια-
σμούς που έχουν εκδοθεί από την 1η Δεκεμ-
βρίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2022 και για 
χρεώσεις που δεν έχουν καλυφθεί από τις εκ-
πτώσεις που έχουν δοθεί, μέσω των λογαρια-
σμών ρεύματος, είτε από το κράτος είτε από 
τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμ-
φωνα με την τροπολογία, η οικονομική ενί-
σχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, φο-
ρολογικούς κατοίκους Ελλάδος, με ετήσιο 
καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την 
αφαίρεση των φόρων, φορολογικού έτους 
2020, έως 45.000 ευρώ.

Τουρισμός 1: Τεράστιο
άλμα στις εισπράξεις 

Θετικά τα νέα για τον τουρισμό, καθώς το πρώτο 
τρίμηνο του 2022 οι εισπράξεις στο τουριστικό προ-
ϊόν αυξήθηκαν κατά 342%, σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο πέρυσι. Όπως είπε ο υπουργός 
Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, σε τηλεοπτική του 
συνέντευξη, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση εί-
ναι, επίσης, αυξημένη φέτος σε ποσοστό 295% σε 
σχέση με πέρυσι. Ειδικότερα, στα νησιά του νότι-
ου και νοτιοανατολικού Αιγαίου, φέτος τον Μάιο, 
τόσο η τουριστική κίνηση όσο και τα έσοδα, σημεί-
ωσαν μεσοσταθμική αύξηση της τάξης του 10%, σε 
σύγκριση με τις αντίστοιχες επιδόσεις του Μαΐου 
του 2019.   «Μόνο για τον Ιούνιο, περιμένουμε στην 
Ελλάδα 500 κρουαζιερόπλοια. Είναι στοιχεία που 
δείχνουν ότι πράγματι υπάρχει ισχυρό τουριστικό 
ρεύμα, το οποίο μάλιστα ενισχύεται εβδομάδα την 
εβδομάδα», τόνισε ο υπουργός Τουρισμού.  

Τουρισμός 2: Έχουμε
και… καβουροπόδαρα
Την εικόνα, 
όμως, αμαυ-
ρώνουν πε-
ριορισμένα 
περιστατικά 
αισχροκέρ-
δ ε ι α ς  π ο υ 
βλέπουν το 
φως της δη-
μοσιότητας. 
Οι Έλληνες 
που πήγαν 
π ρ ό σ φ α τ α 
στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Πάρο, τη Νάξο και 
την Ιο, μιλούν για τιμοκαταλόγους που θυμίζουν 
τα… καβουροπόδαρα των 600 ευρώ, που είχαν πα-
ραγγείλει τουρίστριες στο νησί των ανέμων. Σύμ-
φωνα, λοιπόν, με το ρεπορτάζ, στη Μύκονο μπορεί 
να βρεις τυλιχτό σουβλάκι σε τιμή 5 ευρώ, ενώ κά-
ποιοι επαγγελματίες της εστίασης μπορεί να χρεώ-
σουν διπλή τιμή, αν ο πελάτης είναι ξένος. Νεαρός 
υποστήριξε ότι μία κρέπα των 5 ευρώ για τους Έλ-
ληνες, πήγε στα 10 ευρώ, όταν ο πελάτης μίλησε 
αγγλικά. Το σοκαριστικό είναι πως για μία μερίδα 
γύρο στη Μύκονο, ο πελάτης μπορεί να πληρώσει 
από 17 έως 23 ευρώ, για μία μπάλα παγωτό από 5 
έως 7 ευρώ, ενώ υπήρχαν περιπτώσεις όπου το μι-
κρό μπουκάλι νερό κόστιζε 2 ευρώ. 

ΟΤΕ - Ισχυρός παίκτης 

Τσαμάζ: Η χώρα χρειάζεται κορυφαίες ψηφιακές υποδομές

Η ισχυρή ανταγωνιστι-
κή θέση του ΟΤΕ αποτυ-
πώθηκε στις επιδόσεις του 
2021, οι οποίες κινήθηκαν 
ανοδικά, τρίμηνο με το 
τρίμηνο, καθ' όλη την περ-
σινή χρονιά. «Ανακάμπτο-
ντας από την πανδημία, 
κλείσαμε τη χρονιά με αύ-
ξηση πάνω από 3% στα 
έσοδα, 6% στη κερδοφο-
ρία EBITDA και 17% στις 
ελεύθερες ταμειακές ρο-
ές. Στην Ελλάδα, σημειώ-
σαμε σημαντική πρόοδο 
σε όλες τις γραμμές εσό-
δων, με τα ετήσια έσοδα 

να αυξάνονται κατά 5%», 
είπε ο κος Τσαμάζ κάνο-
ντας αναφορά στο σημα-
ντικό έργο του ΟΤΕ τα τε-
λευταία χρόνια, κατά τα 
οποία ανταποκρίθηκε στις 
ανάγκες των πελατών του 
για πιο γρήγορες ταχύτη-
τες σταθερής και κινητής, 
αναπτύσσοντας τα δίκτυά 
του και καταγράφοντας 
σημαντικές αυξήσεις στη 
χρήση δεδομένων, κεφα-
λαιοποιώντας τις επενδύ-
σεις κατά τη διάρκεια της 
οικονομικής κρίσης και 
της πανδημίας. 

«Για να διασφαλιστεί η ανά-
καμψη της χώρας μας μακρο-
πρόθεσμα, χρειάζονται κορυφαί-
ες ψηφιακές υποδομές», τόνισε 
ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχά-
λης Τσαμάζ, κατά την ετήσια γενι-
κή συνέλευση του Οργανισμού. 
Και προσέθεσε: «Είμαστε αποφα-

σισμένοι να συνεχίσουμε να πρω-
τοστατούμε στην ανάπτυξη των 
δικτύων του μέλλοντος, φτιάχνο-
ντας το περιβάλλον στο οποίο θα 
αναπτυχθεί η ψηφιακή οικονομία. 
Στόχος μας είναι να αναβαθμίσου-
με τη χώρα μας και να συμβάλλου-
με καταλυτικά στην «Ελλάδα 2.0», 
την Ελλάδα της νέας εποχής».

Ρεύμα: Έρχονται 
οι επιστροφές 
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THE THREAD by VANGELIS
H ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΣΚΗΝΊΚΗ ΔΟΥΛΕΊΑ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΊΟΥ

Το “THE THREAD” (Το Νήμα) είναι μια παράσταση σύγχρονου χορού,
βασισμένη πάνω στους Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς 

Της: Γεωργίας Ηλιοπούλου

Έγραψαν
για την
παράσταση 
Η παράσταση έκανε παγκόσμια 
πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2019, 
στο Sadler’s Wells του Λονδίνου 
με διθυραμβικές κριτικές. “
«Μια διαφορετική απεικόνιση της 
Ελλάδας… Ο μύθος συναντά τον 
νεωτερισμό σε μια συναρπαστική 
συνεργασία γεμάτη βάθος 
Το αποτέλεσμα είναι ασυνήθιστο, 
αλλά αποκαλυπτικό και σφυρη-
λατεί τους βαθύτερους δεσμούς 
του παρόντος με το παρελθόν, 
προσφέροντας μια εμπειρία γεμά-
τη συγκίνηση και ένταση».   
The Guadian (24 Μαρτίου 
2019) Sarah Crompton 

«Η Ελλάδα είναι η λέξη-κλειδί 
σε αυτή τη σκηνική διαπολιτισμι-
κή Οδύσσεια… Ένας εξαίσιος, 
απόλυτα μαγευτικός συνδυασμός 
απλότητας και πολυπλοκότητας».    
The Telegraph (16 Μαρτίου 
2019) MarkMonahan 

«Ένας συναρπαστικός καλλιτεχνι-
κός συγκερασμός λαμπερού στυλ 
και φλογερής φιλοδοξίας… Μια 
συναρπαστική βραδιά, τελείως δι-
αφορετική από όλες τις μέχρι τώ-
ρα δημιουργίες του Maliphant».    
The Times (18 Μαρτίου 2019) 
Debra Craine  

Στην Ελλάδα, η παράσταση πα-
ρουσιάστηκε, αρχικά τον Αύγου-
στο του 2019, στην Επίδαυρο, σε 
ένα θέατρο γεμάτο και με τους θε-
ατές όρθιους να χειροκροτούν με 
ενθουσιασμό και υπερηφάνεια. 
Οι κριτικές και στην Ελλάδα, πέ-
ρα από ενθουσιώδεις. 
«Το κοινό ενθουσιάζεται, το θέ-
ατρο σείεται από χειροκροτήμα-
τα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 
“Τhe Thread”!» 
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (8 Απριλί-
ου 2019) Τασούλα Επτακοίλη 

T
ην πρωτότυπη μουσική 
έγραψε ο Βαγγέλης Πα-
παθανασίου, τα κοστού-
μια σχεδίασε η Μαίρη 

Κατράντζου και την παράσταση χο-
ρογράφησε ο διάσημος χορογράφος, 
Russell Maliphant.

Το προσωπικό σημείωμα του 
Βαγγέλη Παπαθανασίου για την πα-
ράσταση ανέφερε.

«Πάντα έδινα και δίνω την πρώ-
τη θέση στη μνήμη.

Όποιος κατορθώνει να εμβαθύ-
νει, όσο το δυνατόν περισσότερο, 
στον χώρο που ονομάζουμε μνήμη, 
τόσο δύναται να εκτοξευθεί στο μέλ-
λον με εντυπωσιακή συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα.

Με άλλα λόγια, όσο ένας άνθρω-
πος ή ένα λαός γνωρίζει το παρελθόν 
του και την ιστορία του, τότε μπορεί 
να ενεργήσει πιο θετικά για το παρόν 
και για το μέλλον.

Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό 
που προέρχομαι από ένα τόπο, που 
μέσα από τα βάθη των αιώνων δεν 
στερήθηκε ποτέ πολιτιστικού και 
πνευματικού πλούτου.

Γνωρίζοντας όσο τίποτα άλλο τη 
δύναμη της μουσικής ως Θεία Δύνα-
μη που προϋπήρχε του ανθρώπου, 
και συνδυάζοντάς την με μία αρχέγο-

νη ανθρώπινη έκφραση που είναι ο 
χορός, ήταν το βασικό ερέθισμα που 
με έκανε να ασχοληθώ με αυτό το εγ-
χείρημα. Τη συνύπαρξη αυτών των 
δύο στοιχείων του πολιτιστικού θη-
σαυρού του τόπου μου, σήμερα. Μία 
ολιστική προσέγγιση της εξέλιξης 
του ανθρώπου.

Αυτό το έργο είναι σαν μια ανα-
σκαφή στο παρελθόν και συγχρόνως 
στο μέλλον».

Vangelis

Όπως μας λέει η Γεωργία Ηλιο-
πούλου, εμπνεύστρια και παραγωγός 
της παράστασης: «Το “The Thread” 
(To Νήμα), είναι η παράσταση-διά-
λογος μεταξύ του Ελληνικού παρα-
δοσιακού και του σύγχρονου χορού. 
Η πρωτοποριακή παράσταση σύγ-
χρονου χορού, που βασίζεται στη φι-
λοσοφία και τη δομή των παραδο-
σιακών χορών μας. Η προσπάθεια 
ανάδειξης του σημερινού προσώπου 
της χώρας μας και του μοναδικού πο-
λιτισμού της. Ο χορός επιλέχτηκε ως 
μορφή τέχνης και ως εργαλείο πο-
λιτιστικής διπλωματίας για τον σκο-
πό αυτό. Ο χορός, γλώσσα οικουμε-
νική, ξεπερνάει όλες τις διαφορές 
-πολιτισμικές, θρησκευτικές ή γλωσ-
σικές- για να λειτουργήσει σαν όχη-
μα εξωστρέφειας, επικοινωνίας, αλ-

ληλοκατανόησης. Οι παραδοσιακοί 
χοροί, φορείς της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, συνδιαλέγονται με τον 
σύγχρονο χορό δημιουργώντας μια 
νέα πρόταση και μεταφέροντας στο 
διεθνές κοινό το μήνυμα σε γλώσσα 
κατανοητή. 

Ο παραδοσιακός Ελληνικός χο-
ρός αποτελεί σημαντικό κομμάτι της 
ελληνικής κοινωνίας από την αρχαι-
ότητα και έμπρακτη απόδειξη της συ-
νέχειας του αρχαιοελληνικού πνεύ-
ματος μέχρι και σήμερα». 

Σύμφωνα με την ίδια, το “The 
Thread” -o «Μίτος της Αριάδνης»- 
δεν είναι μόνο η κλωστή που ενώ-
νει το παρελθόν με το παρόν και το 
μέλλον, αλλά και η κλωστή που ενώ-
νει διαφορετικές περιοχές της χώρας, 
που με τους παραδοσιακούς χορούς 
τους συμμετέχουν στη δημιουργία 
αυτού του θεάματος.

«Πάνω από όλα, το “The 
Thread”, είναι η αόρατη κλωστή 
της δημιουργίας και της επικοινω-
νίας που ενώνει τον άνθρωπο με 
το σύμπαν», καταλήγει η Γεωργία 
Ηλιοπούλου. Μετά τις παραστάσεις 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 
τον Δεκέμβριο του 2019, το “The 
THREAD” σταμάτησε την πορεία 
του, λόγω COVID. Φέτος, ξανά στο 
δρόμο, με πρώτο στόχο να το δει όλη 

η Ελλάδα.  Τελευταία επιθυμία του 
Βαγγέλη ήταν η παράσταση αυτή να 
παιχτεί πρώτα στα αρχαία Eλληνικά 
θέατρα. Και αυτός είναι ο στόχος για 
φέτος το καλοκαίρι. 

Τον Ιούνιο η παράσταση θα ταξι-
δέψει στη Σαουδική Αραβία, αλλά 
και σε έναν εμβληματικό χώρο στο 
Αγρίνιο, σε συνεργασία με την Περι-
φέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η προσπάθεια συνεχίζεται, για 
να τιμήσει η κάθε περιφέρεια της 
χώρας το μεγάλο αυτό δημιουργό, 
που έκανε γνωστή την Ελλάδα με τη 
Μουσική του στα πέρατα του κόσμου. 

Το Σεπτέμβριο προγραμματίζε-
ται μία παράσταση στο Ηρώδειο, για 
όσους δεν πρόλαβαν να την δουν προ 
COVID, αλλά και για να τιμήσουν 
όλοι οι συντελεστές της τον Βαγγέ-
λη, που επί τρία σχεδόν χρόνια έδω-
σε τον χρόνο του, τις ιδέες του, την 
έμπνευσή του για τη δημιουργία αυ-
τής της μοναδικής παράστασης. Φι-
λόξενος, όπως πάντα, δεχόταν τη 
Γεωργία Ηλιοπούλου, τη Μαίρη Κα-
τράντζου, τον Russell Maliphant και 
τον Michael Halls στο σπίτι του, στο 
Παρίσι, και για βράδια ολόκληρα δι-
όρθωνε τα σχέδια της Μαίρης, τις 
ιδέες της Γεωργίας και μετάγγιζε το 
πνεύμα  των Ελληνικών χορών στον 
Russell Maliphant.  



ΚΡΙΟΣ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, τα οικο-
νομικά ζητήματα μονοπωλούν το ενδιαφέρον 
σας, ακόμα και αν υπάρχουν μικρές καθυστε-
ρήσεις. Για πολλούς από εσάς, επανέρχεται στο 
προσκήνιο κάποια προσφορά την οποία είχα-
τε συζητήσει στο παρελθόν, αλλά δεν υλοποι-
ήθηκε. Έτσι κι αλλιώς, με τον Άρη και τον Δία 
να έχουν περάσει στο ζώδιό σας, νιώθετε ότι 
επιτέλους η φαρέτρα των επιθυμιών σας είναι 
αντίστοιχη με τα κίνητρα και τα προσόντα σας!

ΤΑΥΡΟΣ
Διανύοντας αυτή την τόσο απαιτητική περίο-
δο, με τις πλανητικές επιρροές να μοιάζουν με 
«πλευρικούς ανέμους», κάθε άλλο παρά εύκο-
λα μοιάζουν τα πράγματα αυτές τις μέρες. Φρο-
ντίστε τον εαυτό σας με σωστή διατροφή και 
ύπνο, έτσι ώστε να εκτονώσετε όσο περισσότε-
ρο γίνεται την εσωτερική ένταση, την κούραση 
και τις υπερβολικές σκέψεις. Τα (βασικά) πε-
δία βαρύτητας είναι δύο, από τη μία οι ευθύνες 
και η ψυχοσωματική καταπόνηση και από την 
άλλη η ευκαιρία που σας δίνεται, ώστε να αλ-
λάξετε από την εξωτερική εμφάνιση και τα οι-
κονομικά σας, έως τρόπους να μεταμορφωθεί-
τε εκ των έσω. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Διοχετεύετε το μεγαλύτερο μέρος της ενέρ-
γειάς σας στον τομέα της καριέρας σας. Κι αυ-
τή εξάλλου είναι μια άριστη περίοδος για να 
το κάνετε αυτό, ώστε να αξιοποιήσετε τις ευ-
καιρίες που σας δίνονται απλόχερα, να επε-
κταθείτε και αργότερα να επιβραβευτείτε. Συ-
νεχίστε να δουλεύετε αγόγγυστα και κυρίως, 
μείνετε μακριά από εντάσεις, παρεξηγήσεις 
και διενέξεις με προϊσταμένους, συγγενείς και 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Επιπλέον, αυτή 
την εβδομάδα δεν αποκλείεται να έρθετε σε 
επαφή με άτομα από το παρελθόν ή ακόμα και 
να υπάρξει ερωτικό παιχνίδι εντός του φιλι-
κού σας κύκλου!

ΛΕΩΝ
Ιδιαίτερη εβδομάδα σε οτιδήποτε σχετίζεται με 
την καριέρα και την κοινωνική σας εικόνα, κι 
αυτό γιατί η καθημερινότητα είναι γεμάτη με 

καθυστερήσεις, λάθη, ψιλά γράμματα και δια-
φόρων ειδών...παρερμηνεύσεις! Υπάρχουν 
σημαντικές ευκαιρίες, οι οποίες έρχονται από 
προϊσταμένους και από άτομα που σας εμπι-
στεύονται και σας αναθέτουν ευθύνες, καλό εί-
ναι βέβαια να εξετάσετε όλες τις παραμέτρους, 
πριν προβείτε σε συμφωνίες. Σημαντικά σχέ-
δια υλοποιούνται, όπως ένα ταξίδι, κάποιο σε-
μινάριο ή σπουδές και σας γεμίζουν με ζωτικό-
τητα και ενθουσιασμό.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Άλλη μία εβδομάδα με τον κυβερνήτη του ζω-
δίου σας, τον Ερμή σε (φαινομενική) αναδρο-
μή! Απλούστερα, θα μπορούσε να μεταφραστεί 
ως πολλή, εσωτερική ένταση, λεκτικές παρε-
ξηγήσεις, λάθη και καθυστερήσεις, οι οποίες 
σχετίζονται με νομικές υποθέσεις, έγγραφα, 
σπουδές, μεταφορικά μέσα, ταξίδια ή ακόμα 
και άτομα που συνδέονται με το εξωτερικό. Πα-
ραμείνετε ψύχραιμοι και αποφύγετε νέες συμ-
φωνίες ή σημαντικές ενάρξεις. Κληρονομικές 
και άλλες οικονομικές υποθέσεις απαιτούν το 
ενδιαφέρον σας, το ίδιο και η αντιμετώπιση φο-
βιών σε ψυχολογικό επίπεδο.

ΖΥΓΟΣ
Οι μέρες αυτές για εσάς, μόνο πληκτικές δεν 
μπορούν να χαρακτηριστούν, αφού τα νέα άτο-
μα που εισέρχονται στη ζωή σας, λειτουργούν 
ως πρόσωπα–κλειδιά, τα οποία σας δείχνουν 
νέα μονοπάτια και ευκαιρίες. Αξιοποιήστε αυτή 

την ευνοϊκή περίοδο, γιατί σημαντικές σχέσεις 
και συνεργασίες θα αποδειχθούν αργότερα 
ως το δυνατότερο στήριγμά σας. Οι προκλή-
σεις δεν θα λείψουν με τον Άρη από τον Κριό 
σε αντίθεση με το ζώδιό σας, δράστε επομέ-
νως με φιλειρηνικές (και κυρίως διπλωματι-
κές) προθέσεις. Εξετάστε διπλά πριν υπογρά-
ψετε κάποιο οικονομικό έγγραφο, το οποίο 
αφορά εσάς ή τον/την σύντροφό σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι σχέσεις συνεχίζουν να κυριαρχούν το πε-
δίο βαρύτητας αυτές τις ημέρες, ακόμα και με 
πρόσωπα από το παρελθόν, τα οποία σας προ-
σεγγίζουν με συγκεκριμένες προθέσεις επα-
νεξέτασης–επανασύνδεσης. Μην βιαστείτε να 
προδικάσετε κάποια κατάσταση, διότι η επιρ-
ροή του αναδρόμου Ερμή καλά κρατεί και η 
κρίση, γενικότερα, υστερεί διαύγειας. Εάν θέ-
λετε να εκτονώσετε την ένταση όχι μόνο της 
εβδομάδας, αλλά και όλου αυτού του δύσκο-
λου μήνα, μπορείτε να το κάνετε με σωματική 
άσκηση ή κάποια αλλαγή της διατροφής σας, 
τα αποτελέσματα θα σας εκπλήξουν ευχάριστα!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπημένα παιδιά του Δία, όσον αφορά την 
καθημερινότητα και την εργασία σας, μην προ-
σπαθείτε να πιέσετε καταστάσεις για να βγουν 
κατά γράμμα όλα όσα έχετε οργανώσει ως τώ-
ρα. Κάποιος συνάδελφος θα αναγκαστεί να 
αλλάξει το πρόγραμμα... μια καθυστέρηση θα 

υπάρξει στην αναμονή κάποιας δημόσιας υπη-
ρεσίας... κι εκείνη η αλλεργία, πιθανόν, να σας 
θυμηθεί ξανά! Keep calm, διότι οι πλανητικές 
επιρροές αυτών των ημερών ευνοούν οτιδήπο-
τε συνδέεται με το ερωτικό παιχνίδι, το φλερτ, 
τη δημιουργία, τις διακοπές και φυσικά τα παι-
διά για όσους είστε γονείς. Στραφείτε, λοιπόν, 
προς τα παραπάνω, αντί να αγχώνεστε με τον 
ανεπαρκή χρόνο του 24ώρου σας. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Μικρές (ή μεγαλύτερες) εκρήξεις εντός του σπι-
τιού και του οικογενειακού σας περιβάλλοντος 
γενικότερα, σας κρατούν σε πλήρη εγρήγορ-
ση αυτή την εποχή. Για κάποιους από εσάς, θα 
μπορούσε να σημαίνει αλλαγή κατοικίας ή εξέ-
λιξη ενός θέματος που αφορά σε κάποιο περι-
ουσιακό στοιχείο (μερεμέτια, αγοραπωλησία, 
ανακαίνιση). Για κάποιους άλλους, θα μπορού-
σε να μεταφραστεί ως μια περίοδος μεγάλης 
έντασης και παρεξηγήσεων, κάτι φυσικά που 
δεν περιορίζεται εντός σπιτιού, αλλά έχει και 
αντίκτυπο στην καριέρα σας και τη σχέση σας 
με προϊσταμένους. Ζητήματα από το παρελ-
θόν που αφορούν στα παιδιά ή κάποιο ερωτικό 
πρόσωπο, τώρα επανέρχονται προς επίλυση.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπημένοι επαναστάτες του ζωδιακού, ας εί-
στε περισσότερο προσεκτικοί στις μετακινήσεις 
σας για να μην παρασυρθείτε από την πίεση ή 
την υπερβολική αυτοπεποίθηση! Είναι αλήθεια 
ότι η ένταση των ημερών προέρχεται από βλά-
βες μεταφορικών μέσων, λάθη σε έγγραφα ή 
ακόμα και τσακωμούς με αδέρφια ή γείτονες. 
Ακίνητα και οικογενειακές υποθέσεις νιώθε-
τε ότι σας καθυστερούν ή ότι δεν συναντούν 
άμεση λύση, μην βιαστείτε να τα ολοκληρώσε-
τε αυτή την εβδομάδα γιατί ενδέχεται να πέσε-
τε σε παγίδες.

ΙΧΘΥΕΣ
Με τις θετικές εξελίξεις να αφορούν ως επί το 
πλείστον τα οικονομικά σας, αυτή η εβδομά-
δα είναι άκρως ευνοϊκή εάν αναζητάτε νέα πη-
γή εισοδήματος. Αντίστοιχα και για την ανα-
πτέρωση του ηθικού σας! Ας είστε περισσότερο 
συγκεντρωμένοι όμως, σε συμφωνίες και οτι-
δήποτε απαιτεί την υπογραφή σας, γιατί ενδε-
χομένως εκείνο που θα λάβετε τελικά να μην 
είναι αντίστοιχο του αρχικού deal. Άτομα μι-
κρής ηλικίας, αδέρφια αλλά και μεταφορικά 
μέσα απαιτούν την άμεση προσοχή σας με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο. Βεβαίως, είστε από τους 
τυχερούς, αλλά ο Ερμής σε αναδρομή θα μπο-
ρούσε να αποβεί αυστηρός μαζί σας (με βλά-
βες, καθυστερήσεις και παρεξηγήσεις).
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Δεν λείπουν προκλήσεις και εντάσεις 
ΔΙΔΥΜΟΙ

Αυτές τις ημέρες νιώθετε ψυχική και 
σωματική κούραση, αλλά και ότι κάτι 
αγνοείτε, σαν να μην έχετε πλήρη και 
ξεκάθαρη εικόνα της αλήθειας. Είναι 
μια εβδομάδα, κατά την οποία οι ατε-
λείωτες σκέψεις σας ταλαιπωρούν, 
υφαίνοντας διάφορα σενάρια στο 
μυαλό σας, όχι απαραίτητα αισιόδοξα. 
Μην ξεχνάτε ότι παρά τις ασάφειες και 
τις παρεξηγήσεις με φιλικά πρόσωπα, 
οι οποίες ενδέχεται να υπάρξουν, έχετε 
σημαντική υποστήριξη και προστασία. 
Πιθανόν να υπάρχουν κρυφά έσοδα, 
χρηματικές συναλλαγές ή ακόμα και 
μυστικά φλερτ από μέρους σας ή του/
της συντρόφου σας. Αντζελίνα Τζολί
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Μάριαμ Τουμάση 

Αστρολόγος
-Σύμβουλος Ψυχολογικής Αστρολογίας

Για προσωπική επικοινωνία: mariamastrapos@gmail.com και την επίσημη σελίδα στο Facebook - Αστραπός - Astrapos astrology by Mariam Toumasi
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«Ε
νωμένος ο Πανα-
θηναϊκός είναι πά-
ντα κερδισμένος, να 
αποβάλλουμε την 

εσωστρέφεια και να είμαστε όλοι 
αγαπημένοι!», τόνισε σε συνέντευ-
ξη που παραχώρησε αποκλειστικά 
στην «Today Press», o πρόεδρος του 
ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Τάκης 
Μαλακατές. 

Αναλυτικά όσα μας είπε:

n Κύριε πρόεδρε, βγαίνου-
με από μία άκρως πετυχημένη 
χρονιά για τον Παναθηναϊκό, με 
πρωταθλήματα σε μια σειρά από 
τμήματα, καλές πορείες στην Ευ-
ρώπη αλλά και προκρίσεις σε τε-
λικούς. Ποιο είναι το σχόλιό σας 
για τη χρονιά που μας πέρασε;
Όπως τα είπατε είναι, μία άκρως 
πετυχημένη χρονιά, πήραμε 4 τίτ-
λους φέτος που είχε αρκετά χρόνια 
να συμβεί στα δημοφιλή ομαδικά 
αθλήματα και πάρα πολλές επιτυχί-
ες, που ο κόσμος αγνοεί, σε διακρί-
σεις σε μετάλλια... Παναθηναϊκός 
δεν είναι μόνο τα 4 κορυφαία ομα-
δικά αθλήματα, υπάρχουν 21 αγωνι-
στικά τμήματα, 15 τμήματα ΑΜΕΑ, 
τα οποία συνεχώς αναπτύσσονται 
και είναι ευχής έργον, γιατί πρόκει-
ται για έναν κοινωνικό τομέα. Είναι 
πολύ σημαντικό αυτά τα παιδιά και 
οι άνθρωποι να βγαίνουν έξω και να 
καταλαμβάνουν το χώρο του αθλη-
τισμού, ο οποίος προσφέρει μεγά-
λη ανακούφιση στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν.

 Σίγουρα, ήταν μία πολύ μεγά-
λη επιτυχία η εξέλιξη στο θέμα του 
γηπέδου στο Βοτανικό, οπότε νομί-
ζω ότι ήταν μία από τις πολύ καλές 
χρονιές του ερασιτέχνη Παναθηνα-
ϊκού και μας κάνει περήφανους που 
είχαμε την τιμή να ασχοληθούμε και 
να φέρουμε εις πέρας όλη αυτή τη 
διαδικασία!

 
n Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια 
που κάνετε, ειδικά στα τμήματα 
ΑΜΕΑ και βλέπουμε ότι αγκα-
λιάζεται από τους οπαδούς του 

Παναθηναϊκού.
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι 
παντού παρόν, όχι μόνο όσο βρίσκο-
μαι εγώ στη διοίκηση, αλλά από πά-
ντα! Αγκαλιάζει τον ερασιτέχνη, εί-
ναι κοντά στα τμήματά του, όποιος 
και αν είναι στη διοίκηση και οποιο-
δήποτε είναι ο στόχος. Οι φίλαθλοι 
είναι πάντα κοντά, ακόμα και όταν οι 
ομάδες ήταν στα πέτρινα χρόνια του 
Παναθηναϊκού. Ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ, είμαστε ίσως το μοναδικό σω-
ματείο με τόσο πολυπληθή παρου-
σία οπαδών στα γήπεδα.

 
n Ο πρωταθλητής στο βόλεϊ αν-
δρών Παναθηναϊκός, θα παίξει 
του χρόνου στο Τσάμπιονς Λιγκ 
ή όπως φέτος στο Τσάλεντζ Καπ;
Το πιο πιθανό είναι ότι θα παίξου-
με στο Τσάλεντζ Καπ, που έχουμε 
μεγαλύτερη πιθανότητα διάκρισης. 
Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν 
έχει αποφασιστεί ακόμα και είναι 
και συνάρτηση τι περιθώριο υπάρ-
χει από την Ευρωπαϊκή Ομοσπον-
δία, για το πού θα μπούμε τελικά να 
παίξουμε. Οι προπονητές, και στο 
βόλεϊ ανδρών και στο βόλεϊ γυναι-
κών, σαν επιλογή έχουν το Τσάλεντζ 
Καπ γιατί μας δίνει πολύ μεγαλύτε-
ρες πιθανότητες να παίξουμε τελικό 
και ίσως να διεκδικήσουμε και τίτλο.

 
n Υπάρχουν διάφορα σενάρια 
σχετικά με την έδρα της ομάδας 
την ερχόμενη περίοδο ως προς 
τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Υπάρ-
χει κάποια εξέλιξη;
 Θα θέλαμε μία μετακίνηση στην κε-
ντρική σάλα του ΟΑΚΑ, αλλά δεν 
εξαρτάται ακριβώς από εμάς. Το 
μπάσκετ παίζει στο ΟΑΚΑ όπως 
έπαιξε και πέρσι, επειδή είναι στο 
καλεντάρι της FIBA και υπάρχει 

τρόπος να μην πέφτει η μία διορ-
γάνωση πάνω στην άλλη. Οπότε, 
έχουν περιθώριο τα τμήματα να παί-
ξουν. Η κύρια ομάδα που χρησιμο-
ποιεί το ΟΑΚΑ είναι ο επαγγελματι-
κός Παναθηναϊκός, δηλαδή η ΚΑΕ.

Εκείνη έχει τον πρώτο λόγο, 
αν στο βόλεϊ η κλήρωση φέρει τα 
παιχνίδια σε ημερομηνία που δεν 

υπάρχουν υποχρεώσεις από άλλες 
ομάδες, τότε επιθυμία μας είναι να 
παίξουμε στο ΟΑΚΑ όσα παιχνίδια 
μπορούμε. Η CEV και η FIBA δεν 
ταυτίζονται και έτσι δεν υπάρχει εύ-
κολη προσαρμοστικότητα, ώστε να 
μετακινηθεί κάποια ημερομηνία, 
προκειμένου να βολευτούν όλα τα 
τμήματα. Πρέπει να είμαστε τυχεροί 
να υπάρχουν «κενά» για να μπορού-
με να χρησιμοποιήσουμε το γήπεδο.

 
n Αφού είμαστε στο βόλεϊ, πά-
με στο θέμα Ερνάντες. Πώς κα-
ταφέρατε να επιτύχετε το deal;
 Καταρχάς το ήθελε πολύ ο ίδιος! 
Βεβαίως τα χρήματα είναι πάρα 

πολλά, είναι η πρώτη φορά που πά-
με σε τόσο ψηλά συμβόλαια. Νομί-
ζω ότι βοήθησε πολύ η προσέλευση 
του κόσμου και στις δύο εκδηλώ-
σεις, που πραγματοποιήθηκαν στο 
ΟΑΚΑ. Από εκεί και πέρα, δεν μέ-
νουμε εκεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα 
υπάρξουν και άλλες εκπλήξεις.

 
n Για τα τηλεοπτικά δικαιώ-
ματα, είστε από τις ομάδες που 
έχουν προχωρήσει το πρότζεκτ 
των διαδικτυακών παραγωγών 
μετάδοσης. Θα συνεχίσετε σε 
αυτή τη διαδικασία;
Θα ακολουθήσουμε άλλο μοντέλο. 
Θα πάμε σε διαδικτυακές μεταδό-
σεις, το πιο πιθανό είναι να φτιάξου-
με δικό μας κανάλι και ίσως δημι-
ουργήσουμε μία συνδρομητική 
τηλεόραση με προνόμια και προ-
σφορές στα μέλη μας. Εκεί είναι το 
μέλλον! Γενική πραγματικότητα εί-
ναι ότι πρέπει και σε αυτό το κομμά-
τι να υπάρξουν έσοδα, τα οποία εί-
ναι πολύ σημαντικά και μας δίνουν 
τη δυνατότητα να χτίσουμε καλύτε-
ρες ομάδες.

 
n Άρα μιλάμε για δημιουργία 
ενός «Παναθηναϊκός TV», στα 
πρότυπα του ποδοσφαιρικού 
ΠΑΟΚ.
Ακριβώς.

 
n Πάμε να αναφερθούμε και 
στο γηπεδικό ζήτημα, που συ-
νεχίζει να καίει τον κόσμο. Υπο-
γράφηκε η σύμβαση με τους 
αρμόδιους φορείς για τον Βοτα-
νικό. Ποια είναι τώρα τα επόμε-
να βήματα;
Τα επόμενα βήματα είναι η υλοποί-
ηση του πρότζεκτ. Έχουμε τελειώσει 
με όλα, με συμβάσεις, συνελεύσεις, 
υπογραφές. Το έργο έχει μπει στη 
ράγα. Σημαντικό για μένα είναι ότι 
ενώ πάντα ελλόχευε ο κίνδυνος σε 
έναν Παναθηναϊκό, με βάση και το 
δικό μας DNA, να καταλήξουμε σε 
έναν εμφύλιο πόλεμο, αυτή τη στιγ-
μή, με όλες τις διαδικασίες και έτσι 
όπως τηρήθηκαν, είμαστε όλοι πλέον 
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ΤΆΚΗΣ ΜΆΛΆΚΆΤΈΣ
(ΠΡΌΈΔΡΌΣ ΤΌΥ ΈΡΆΣΙΤΈΧΝΗ ΠΆΝΆΘΗΝΆΪΚΌΥ) 

«Ό Παναθηναϊκός να αποκτήσει όλα αυτά, 
που αξίζουν στην ιστορία του»

Σημαντικό για μένα είναι ότι ενώ πάντα ελλόχευε
ο κίνδυνος σε έναν Παναθηναϊκό, με βάση και το δικό μας 
DNA, να καταλήξουμε σε έναν εμφύλιο πόλεμο, αυτή
τη στιγμή, με όλες τις διαδικασίες και έτσι όπως
τηρήθηκαν, είμαστε όλοι πλέον ενωμένοι μπροστά
σε αυτό το έργο και το νέο όραμα που έχουμε μπροστά μας.
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Πώς ο Μπαπέ
έγινε ο «Μίδας»
του Παρισιού
και στεναχώρησε 
τους Μαδριλένους 

Σ
την ελληνική μυθολο-
γία, ο Μίδας ήταν βασι-
λιάς της Φρυγίας. Ήταν 
γνωστός για την ικανό-

τητά του να μετατρέπει σε χρυσάφι 
οτιδήποτε άγγιζε. Μία σύγχρονη εκ-
δοχή του μύθου, αποτελεί και επίση-
μα ο Κίλιαν Μπαμπέ, ο οποίος θα 
συνεχίσει να είναι περιουσιακό στοι-
χείο της Παρί Σεν Ζερμέν και με τις 
ποδοσφαιρικές αρετές που τον δια-
κρίνουν, έχει τη δυνατότητα να μετα-
τρέπει κάθε του λάκτισμα σε χρυσό!

Την εβδομάδα που μας πέρασε, 
η είδηση που συντάραξε το παγκό-
σμιο ποδόσφαιρο ήταν η απόφαση 
του Κίλιαν Μπαπέ να απορρίψει την 
πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης και να 
ανανεώσει το συμβόλαιό του με ηγε-
μονικούς όρους, παραμένοντας κά-
τοικος Παρισίου μέχρι το 2025.

Οι Παριζιάνοι προσφέρουν στον 
Μπαπέ καθαρές ετήσιες απολαβές 
50 εκατομμυρίων ευρώ και πριμ υπο-
γραφής, που θα φτάσει τα 100 εκα-
τομμύρια, ενώ την ίδια ώρα του δί-
νει και πλήρη έλεγχο στο μάνατζμεντ 
του κλαμπ. «Είμαι πολύ χαρούμενος 
που θα μείνω στη Γαλλία, στο Παρί-
σι, στην πόλη μου. Ελπίζω ότι θα συ-
νεχίσω να κάνω αυτό που μου αρέσει 
περισσότερο, να παίζω ποδόσφαιρο, 
και να κερδίζω τρόπαια», είπε στις 
πρώτες του δηλώσεις ο Μπαπέ.

Και πώς μπορεί να μην είναι χα-
ρούμενος ο Γάλλος σταρ; Έχει τη δυ-

νατότητα να παραμείνει σε μία από 
τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου, 
έχοντας τον πλήρη έλεγχο της ομά-
δας και με την προοπτική ο τραπεζι-
κός λογαριασμός του να αυξηθεί έως 
το 2025, κατά 250 εκατομμύρια ευρώ. 
Ο Κιλιάν Μπαπέ παραμένει στην 
Παρί Σεν Ζερμέν, όμως θέλει να έχει 
τις εγγυήσεις πως του χρόνου, μαζί 
με τον Μέσι, θα φθάσουν μέχρι τον 
τελικό του Champions League. Αυ-
τός είναι ο μεγάλος στόχος των Πα-

ριζιάνων, ακόμη μεγαλύτερος του φι-
λόδοξου Μπαπέ.

Η ανανέωσή του προκάλεσε 
την τοποθέτηση της 
Γαλλικής κυβέρνησης!
Η είδηση της παραμονής του Μπα-
μπέ στην Παρί, είναι το θέμα των 
ημερών στην Γαλλία και προκάλε-
σε μέχρι και την επίσημη τοποθέτη-
ση της προεδρίας, η οποία χαρακτή-
ρισε ως «καλά νέα» την παραμονή 

του Γάλλου σταρ στο Παρίσι.

Πρότζεκτ: Παρί
Με βάση τη συμφωνία που υπέγραψε 
ο Γάλλος σταρ με τον σύλλογο, ο Μπα-
πέ καθίσταται ως ισχυρός διαχειριστής 
του ποδοσφαιρικού τμήματος, έχοντας 
λόγο σε όλες τις αποφάσεις του συλ-
λόγου. Έχει το δικαίωμα να επιλέξει 
προπονητή, παίκτες, τις μεταγραφές, 
τα πάντα! Όσον αφορά το τελευταίο, 
σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του 
ESPN, Ρομέιν Μολίνα, η Παρί έχει 
πάρει ήδη… χαρτάκι από τον αστέρα 
της. Έχει τη λίστα με τους πρώτους πο-
δοσφαιριστές που ο Γάλλος θεωρεί 
πως η ομάδα θα πρέπει να απομακρύ-
νει από την υπόλοιπη ομάδα. Ίσως γί-
νεται ο πρώτος παίκτης στο Σαμπιονά, 
που ταυτόχρονα θα είναι και διοικητι-
κός ηγέτης της ομάδας του. Παράλλη-
λα, θα έχει 100% τον απόλυτο έλεγχο 
των δικαιωμάτων εικόνας του.

Παίζει  καλή
μπάλα και... εκτός!
O επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, 
Κίλιαν Εμπαμπέ, είναι το πρόσωπο 
των ημερών, ωστόσο και η προσωπι-
κή του ζωή τραβάει τα βλέμματα των 
μέσων, λόγω της εντυπωσιακής συ-
ντρόφου του, Alicia Aylies. Εκείνη 
είναι μοντέλο και μάλιστα έχει ανα-
δειχθεί Μις Γαλλία για το 2017 και 
εκπροσώπησε τη χώρα στο διαγωνι-
σμό Miss Universe, χωρίς όμως να 
διακριθεί. Είναι γεννημένη στις 21 
Απριλίου 1998 στη Μαρτινίκα, ενώ 
έχει πραγματοποιήσει και νομικές 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο. Οι φή-
μες για το ζευγάρι ξεκίνησαν, όταν 
εκείνη άρχισε να κάνει όλο και συ-
χνότερες εμφανίσεις στα γήπεδα, 
όπου αγωνιζόταν ο Εμπαμπέ. 

ενωμένοι μπροστά σε αυτό το έργο 
και το νέο όραμα που έχουμε μπρο-
στά μας. Μένουν οι υλοποιήσεις.

Μένει να γίνουν οι δημοπρατή-
σεις, μέσα στον Ιούνιο, του ποδο-
σφαιρικού γηπέδου. Θα γίνουν οι 
σχετικές μελέτες και πιστεύω τέλη 
Σεπτεμβρίου θα έχουν τελειώσει, 
για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός για 
τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Ο 
διαγωνισμός θα είναι σύντομος, πι-
στεύω ότι μέχρι το τέλος του έτους, 
αρχές του επόμενου, θα έχουν ξεκι-
νήσει τα έργα του ερασιτέχνη. Όλα 
πλέον είναι τελειωμένα, τα χρήμα-
τα υπάρχουν και μένει απλά από την 
πλευρά μας να κοιτάξουμε όλα αυ-
τά, που έχουμε υποσχεθεί μέσα από 
τις συμβάσεις, να είναι τα καλύτερα 
δυνατά όσον αφορά τις γηπεδικές 
εγκαταστάσεις και στο τέλος ο Πα-
ναθηναϊκός να αποκτήσει όλα αυ-
τά που αξίζουν στο όνομά του, στην 
ιστορία του και το μέγεθός του.

 
n Ποιο είναι το μήνυμα που θέ-
λετε να δώσετε σε αυτούς που 
ακόμα και σήμερα αντιτίθεται 
στον Βοτανικό;
Να σας πω κάτι, πάντα σε κάθε κα-
νόνα υπάρχει εξαίρεση. 

 
n Πόσο επηρεαστήκατε από την 
πανδημία;
Σίγουρα επηρεαστήκαμε, όχι μόνο 
εμείς όπως και όλες οι ομάδες. Είχα-
με άδεια γήπεδα, δεν είχαμε έσοδα 
από ακαδημίες, τα επαγγελματικά 
τμήματα πληρωνόντουσαν κανονι-
κά. Σαφώς και είχαμε προβλήμα-
τα, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊ-
κός, όχι μόνο στη δική μου θητεία 
αλλά και στην προηγούμενη του κυ-
ρίου Γιαννακόπουλου, είναι φερέγ-
γυος, οι αθλητές πληρώνονται στην 
ώρα τους. Αυτό προϋποθέτει από 
μας πολλή δουλειά για να βρεθούν 
τα χρήματα και οι χορηγοί. Απευθύ-
νω έκκληση να έχουμε περισσότε-
ρα μέλη, όσο περισσότερα είναι τα 
μέλη στον ερασιτέχνη τόσο καλύτε-
ρες ομάδες θα φτιάχνουμε. Να εί-
ναι κοντά μας ο κόσμος, που στον 
Παναθηναϊκό, ευτυχώς, ο κόσμος 
είναι στο πλευρό μας και στα εισιτή-
ρια και στα διαρκείας φαίνεται αυ-
τό. Έχουμε, όμως, αρκετά να κάνου-
με για να μπορέσουμε να φτάσουμε 
τον Παναθηναϊκό ακόμα πιο ψηλά.

 
n Έρχονται τώρα οι εκλογές του 
ερασιτέχνη. Θα διεκδικήσετε εκ 
νέου την ψήφο των μελών του 
Παναθηναϊκού;
Έχω καταθέσει υποψηφιότητα ήδη.
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To top της Κιάρα
Φεράνι... βγάζει μάτια 

Μ
ε ένα... ιδιαίτερο μπικίνι 
έκανε την εμφάνισή της 
η Κιάρα Φεράνι. Αφού 
ξεπέρασαν τις δυσκο-

λίες που είχαν εμφανιστεί, η διάσημη 
Ιταλίδα influencer και ο αγαπημένος 
της Fedez, ο οποίος πρόσφατα πέρα-
σε μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία 
του, αποφάσισαν να αφιερώσουν λίγο 
χρόνο στους εαυτούς τους. Το ζευγάρι 

πέρασε το Σαββατοκύριακο στο Πορ-
τοφίνο της Ιταλία και φυσικά, δεν πα-
ρέλειψε να μοιραστεί κάποιες στιγμές 
με το κοινό του στο Instagram. Μάλι-
στα, σε κάποιες από τις φωτογραφίες 
που ανάρτησε η Κιάρα Φεράνι, αυ-
τό που προκάλεσε εντύπωση ήταν το 
μαύρο, μικροσκοπικό μπικίνι τοπ που 
επέλεξε για να πάει για δείπνο με τον 
αγαπημένο της.

Πόπη Μαλλιωτάκη:
«Ο επιχειρηματίας με “έπαιρνε μάτι”.
Κλειδώνει την πόρτα,
ξεκουμπώνει το παντελόνι…»
Η Πόπη Μα-
λιωτάκη απο-
κά λυψε  σ τη 
«Super Κατε-
ρίνα» τη σεξου-
αλ ική παρε-
νόχληση, που 
είχε δεχτεί από 
ε π ι χ ε ιρημα -
τία. «Ο επιχει-
ρηματίας, την 
ώρα που άλλα-
ζα, μπήκε και 
με έπαιρνε μά-
τι. Του είπα να 
με αφήσει να αλλάξω. Κατέβηκα από τη σκηνή, έρχεται στο κα-
μαρίνι, κλειδώνει, ξεκουμπώνει το παντελόνι, έτοιμος να μου δεί-
ξει το μόριό του. Για καλή μου τύχη, ο τραγουδιστής είχε τον νου 
του γιατί το είχε ξανακάνει, σπρώχνει την πόρτα, τον πήρε, τον τρά-
βηξε, ήταν και μεθυσμένος, και του λέει: «Δεν είσαι καλά, έλα να 
βγούμε έξω». Μικρό ήμουνα, δεν είχα την πείρα που έχω τώρα να 
του δώσω μία. Τότε φοβόμουνα, γιατί αν θα μου βγει η βρώμα ότι 
πάω τα αφεντικά στην αστυνομία, δεν θα με παίρνει κανείς στη 
δουλειά», είπε χαρακτηριστικά.

Ποια είναι η ξανθιά
που είναι ερωτευμένος ο Ντέμης
Το τελευταίο 
διάστημα, οι 
φήμ ε ς  ήθ ε -
λαν τον Ντέ-
μη Νικολαΐδη 
να έχει ξεκινή-
σει σχέση με τη 
δημοσιογράφο 
Κατερίνα Πα-
ναγοπούλου. 
Ωστόσο, κα-
νείς από τους 
δύο δεν επιβε-
βαίωσε την είδηση, μετά την κοινή τους έξοδο. Όπως όλα δεί-
χνουν, μία άλλη ξανθιά γυναίκα έχει «ταράξει» την προσωπική 
ζωή του ποδοσφαιριστή. Ο Ντέμης Νικολαΐδης εμφανίστηκε με 
μία ξανθιά συνοδό, σε γνωστή ταβέρνα στο Πέραμα, όπου και τον 
εντόπισε ο φωτογραφικός φακός. Κατά την παραμονή τους εκεί, 
οι δυο τους υπήρξαν ιδιαίτερα διαχυτικοί, αδιαφορώντας αν στην 
παρέα τους υπήρχαν ακόμα δύο ζευγάρια. Ο πρώην ποδοσφαιρι-
στής δεν δίστασε να ανταλλάξει παθιασμένα φιλιά με την αγαπη-
μένη του. Μέχρι στιγμής, περαιτέρω λεπτομέρειες για τη γυναίκα 
δεν έχουν γίνει γνωστές.

Το μυστήριο, όμως, λύθηκε. Πρόκειται για μία κυρία γνωστή 
στον χώρο του επιχειρείν, άκρως δραστήρια, η οποία διεκδίκησε 
και θέση Ευρωβουλευτού με το «Ποτάμι» το 2014. Ο λόγος για τη 
Φανή Σπυριδάκη, συνιδιοκτήτρια των Noel και Blue Oyster στην 
Αθήνα, με σπουδές θεάτρου και επικοινωνίας στη Σορβόννη, αλ-
λά και υποκριτικής στην Ελλάδα. Έχει κάνει ένα πέρασμα, μάλι-
στα, από τη δημοφιλή σειρά Singles, ενώ την έχουμε δει και στο 
Master Chef ως guest καλεσμένη.

Ένα σου φιλί 
στο στόμα!
Με ιδιαίτερο... ενθουσιασμό 
ξεκίνησε το επεισόδιο του 
Χ-Factor, την Κυριακή, 
για τον Στέλιο Ρόκκο. Τα 
lives του μουσικού show 
ξεκίνησαν στο Mega και ενώ 
η κριτική επιτροπή έφτασε 
στο πλατό, μία αιφνιδιαστική 
κίνηση από τον τραγουδιστή 
περίμενε τον παρουσιαστή 
Ανδρέα Γεωργίου. Κατά την 
είσοδό του στη σκηνή του 
X-Factor, o Στέλιος Ρόκκος 
κατευθύνθηκε προς το μέρος 
του παρουσιαστή και τον... 
φίλησε στο στόμα. «Στέλιο, 
με φίλησες στο στόμα», είπε 
έκπληκτος ο ηθοποιός, με 
τον τραγουδιστή να μην 
δίνει καν σημασία και να 
συνεχίζει ακάθεκτος να 
περπατά προς τις θέσεις των 
κριτών.

Ο άνδρας που έχει κλέψει την καρδιά της Αθηνάς Ωνάση
Η προσωπική ζωή της Αθηνάς Ωνά-
ση έχει απασχολήσει αρκετά την κοι-
νή γνώμη τα τελευταία χρόνια, με το 
διαζύγιό της από τον Αλβάρο ντε Μι-
ράντα Νέτο να έχει συζητηθεί περισ-
σότερο από κάθε άλλο. Αν και η ίδια 
έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα 
φώτα της δημοσιότητας, οι εξελίξεις 
στην προσωπική της ζωή, συζητού-
νται ακόμη. «Φωτιά» έχουν πάρει τα 
τελευταία 24ωρα, ξένα δημοσιεύμα-
τα που θέλουν την Αθηνά Ωνάση να 
έχει βρει ξανά τον έρωτα. Ο λόγος για 
τον πλούσιο επιχειρηματία και επίσης 
αθλητή της ιππασίας, Αλμπέρτο Ζόρ-
ζι, με τον οποίο η Αθηνά Ωνάση φη-
μολογείται ότι έχει έρθει πολύ κοντά, 
από τότε που του πούλησε το άλογό 
της, Κορνέτο Κ. Δεν είναι η πρώτη 
φορά που κυκλοφορούν αυτές οι φή-
μες για το ενδεχόμενο οι δυο τους να 

είναι ζευγάρι. Είναι χαρακτηριστικό, 
ότι στο παρελθόν, ξένα ρεπορτάζ ήθε-
λαν την Αθηνά Ωνάση να είναι η αιτία 
του χωρισμού του Ζόρζι με την Ανα-
λίζα Τζιουντίνι, επιχειρηματία από τη 
βόρεια Ιταλία. Τίποτε από όλα αυτά, 

ωστόσο, δεν επιβεβαιώ-
θηκε ποτέ. Η αφορμή που 
πυροδότησε τις φήμες, ήρ-
θε όταν ο Ζόρζι αποφάσι-
σε να εγκαταλείψει τη γε-
νέτειρά του Ιταλία και να 
μετοικίσει στην Ολλανδία, 
δίπλα στον μεγάλο προπο-
νητή και πρώην Ολυμπιο-
νίκη ιππασίας, Γιαν Τοπς.

Εκεί, γνώρισε την Ελληνίδα επι-
χειρηματία, η οποία τότε αντιμετώ-
πιζε το ταραχώδες διαζύγιό της με 
τον Βραζιλιάνο, Αλβάρο ντε Μιρά-
ντα Νέτο. Όταν πήρε την απόφαση 
να πουλήσει το άλογο, που λάτρευε 
ο πρώην σύζυγός της, στον Αλμπέρ-
το Ζόρζι, απέκτησαν πιο στενή σχέ-
ση και δεν είναι λίγες οι φορές που 
περνούν χρόνο μαζί σε διάφορες δρα-
στηριότητες.



Τ
ον γύρο της υφηλί-
ου κάνει η καταγγε-
λία της Αμερικανίδας 
τουρίστριας, για υπερ-

χρέωση στον λογαριασμό της σε 
beach bar στη Μύκονο. Όπως κα-
ταγγέλλει η γυναίκα, που βρέθη-
κε στο νησί των ανέμων, σε εστι-
ατόριο στην περιοχή του Πλατύ 
Γιαλού, μαζί με την κόρη της, τη 
χρέωσαν 641 δολάρια (600 ευ-
ρώ) για... δύο καβουροπόδαρα 
και δύο κοκτέιλ!

Όπως εξιστορούν την περι-
πέτειά τους στη Βρετανική Daily 
Mail, η Αμερικανίδα Μπρέντα 
Μούλτον και η κόρη της, ζήτη-
σαν τον λόγο από τους αρμόδιους 
για το «υπέρογκο», όπως το χαρα-
κτηρίζουν, ποσό. «Δύο μοχίτο και 
δυο καβουροπόδαρα δεν μπορεί 
να κοστίζουν 600 ευρώ. Δεν σας 
τα πληρώνω», είπε για να πάρει 
απάντηση από τον υπεύθυνο του 
καταστήματος, όπως καταγγέλλει 
η ίδια, «Θα καλέσω την αστυνο-
μία. Θα σας κρατήσουν εδώ και 
δεν θα επιστρέψετε στο σπίτι σας».

Η Μούλτον ισχυρίζεται, επι-
πλέον, ότι οι υπεύθυνοι του εστι-
ατορίου της χρέωσαν και φιλο-
δώρημα της τάξης των 78 ευρώ, 
χωρίς φυσικά την έγκρισή της. 
«Μου είπαν ότι οφείλω 600 ευ-
ρώ για δύο κοκτέιλ και μία μερί-
δα καβουροπόδαρα και μετά είδα 
στην απόδειξη ότι είχαν χρεώσει 
520 ευρώ και τα υπόλοιπα τα χρέ-
ωσαν ως φιλοδώρημα, χωρίς να 
μου το πουν», αναφέρει.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι 
το μοναδικό, καθώς μερικές μέρες 
αργότερα, νέα καταγγελία είδε 
το φως της δημοσιότητας από τη 
Βρετανική εφημερίδα, για το ίδιο 
μαγαζί στη Μύκονο, το οποίο και 
χρεώνει «χρυσό» τα πιάτα του και 
ακολουθεί μία… επιθετική τακτι-
κή, όταν ο πελάτης διαμαρτύρεται. 

Η 43χρονη, Σέριλ Λάμφιρ, 
δήλωσε ότι η παρέα των φίλων 
της απειλήθηκε και εξαπατήθη-
κε, ώστε να πληρώσει 1.536 ευ-
ρώ για ένα πιάτο καλαμαράκια, 
μία αστακομακαρονάδα της κα-
κιάς ώρας, όπως λέει, μία σαλά-
τα και ψωμί. 

Οι έξι γυναίκες της παρέας θέ-
λησαν να διαμαρτυρηθούν για το 

ύψος του λογαριασμού, κάτι που 
είχε ως αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης 
του εστιατορίου, αλλά και το προ-
σωπικό του μαγαζιού να κινηθούν 
απειλητικά εναντίον τους. 

«Όλοι οι άνδρες στο εστιατό-
ριο σηκώθηκαν και μας περικύ-
κλωσαν, ήταν τουλάχιστον πέντε, 
σχεδόν μας έκλεισαν την είσοδο. 
Ήταν μια πολύ, πολύ τρομακτική 
κατάσταση γιατί ήμασταν έξι γυ-
ναίκες, που μας περικύκλωναν 
πέντε άνδρες… Πρέπει να προ-
σθέσω ότι ήταν όλοι ντυμένοι στα 
μαύρα, ήταν κάπως γκανγκστερι-
κό», δήλωσε η γυναίκα στη Daily 
Mail.

H «Today Free Press» μελέ-
τησε τις κριτικές για το συγκεκρι-
μένο εστιατόριο της Μυκόνου στο 

Trip Αdvisor, όπου ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το μήνυμα της εται-
ρείας, όταν κάποιος χρήστης βλέ-
πει τις πληροφορίες του.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει 
αναρτήσει το εξής σχόλιο σε ευ-
διάκριτο σημείο της ιστοσελίδας: 
«Λόγω ενός πρόσφατου συμβά-
ντος που προσέλκυσε το ενδιαφέ-
ρον των ΜΜΕ και προκάλεσε με-
γάλο αριθμό υποβολής κριτικών, 
οι οποίες δεν περιγράφουν προ-
σωπικές εμπειρίες, διακόψαμε 
προσωρινά τη δημοσίευση νέων 
κριτικών για αυτήν την καταχώρι-
ση. Αν είχατε κάποια προσωπική 
εμπειρία στη συγκεκριμένη επι-
χείρηση, δοκιμάστε ξανά σύντο-
μα. Θα χαρούμε να λάβουμε την 
κριτική σας!»

Υπενθυμίζεται, ότι δεν είναι 
η πρώτη φορά που βγαίνουν τέ-
τοιου είδους καταγγελίες για εστι-
ατόρια στο νησί της Μυκόνου, 
στην ίδια ακριβώς περιοχή. Πριν 
3 χρόνια, το 2019, η Daily Mail εί-
χε δημοσιεύσει καταγγελία του-
ρίστα, ο οποίος είχε αναφέρει ότι 
εξαπατήθηκε από εστιατόριο στον 
Πλατύ Γιαλό, που τον είχε χρεώ-
σει 836 ευρώ για έξι μπίρες, έξι 
μερίδες καλαμαράκια και τρεις 
σαλάτες. 

Μάλιστα, η συγκεκριμέ-
νη αναφορά της εφημερίδας εί-
χε ως αποτέλεσμα να γεμίσει 
το Twitter με hashtags, όπως τα 
fraud Mykonos (απάτη Μύκονος), 
Mykonos_scam (Μύκονος απατε-
ωνιά) και… stay off Mykonos.
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Μετά τα «χρυσά» καβουροπόδαρα, τα...
καλαμαράκια των 1.536 ευρώ  στο ίδιο μαγαζί!

MYKONOOOOOSSSS!
Εντυπωσιακή
Βανδή,
την αποθέωσε
το Twitter

Η Δέσποινα Βανδή, στο Chart Show, 
παρουσίασε τους 30 πιο επιτυχημέ-
νους άνδρες καλλιτέχνες της τελευ-
ταίας δεκαετίας και για να τους τιμήσει 
εμφανίστηκε στα καλύτερά της, φο-
ρώντας μια εντυπωσιακή μακριά και 
αστραφτερή ροζ τουαλέτα, την οποία 
συνδύασε με πράσινα ιδιαίτερα σκου-
λαρίκια και πέδιλα.

Ποιος… ξεβράκωσε
τον Τανιμανίδη
Ένα μικρό διάλειμμα από τις οικογε-
νειακές και επαγγελματικές του υπο-
χρεώσεις έκανε ο Σάκης Τανιμανί-
δης, ο οποίος βρέθηκε σε ένα κλειστό 
γήπεδο μπάσκετ με την παρέα του και 
αποκάλυψε το ταλέντο του με τη «σπυ-
ριάρα» στα χέρια. Ο παρουσιαστής, 
ανέβασε βίντεο από το κλειστό και μοι-
ράστηκε με τους διαδικτυακούς του φί-
λους ένα στοίχημα που έβαλε, το οποίο 
τελικά έχασε και αναγκάστηκε να… 
πληρώσει. Ο Σάκης Τανιμανίδης προ-
κάλεσε ένα φίλο του να σουτάρει από 
τη γωνία πίσω από την μπασκέτα και 
αν το έβαζε, ο ίδιος θα έπαιζε μπάσκετ 
μόνο με το εσώρουχό του. Για κακή τύ-
χη δική του και για καλή τύχη όλων, ο 
φίλος σκόραρε, αποθεώθηκε και ο πα-
ρουσιαστής αναγκάστηκε να βγάλει το 
σορτσάκι του και να παίξει μόνο με το 
εσώρουχο. «Μας ξεβράκωσαν!», έγρα-
ψε ο Σάκης Τανιμανίδης στη λεζάντα 
της ανάρτησής του στο Instagram.



Δεν αποτελεί είδηση
ότι το 67% των Ελλήνων 
οδηγών απαντά ότι έχει 

βρίσει στον δρόμο
και ότι το 63% κορνάρει, 

έτσι, γιατί έχει κόρνα, 
και ότι οι μισοί δεν 

κρατούν τις αποστάσεις
που πρέπει! Έχει

κι άλλα, χειρότερα… 
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Μ
ιας και πολύ μάς αρέ-
σουν οι δημοσκο-
πήσεις, ας σταθούμε 
σε μια άλλη έρευνα 

γνώμης. Σε αυτή, που βγάζει στην 
Ελλάδα αυτοδύναμη -με ποσοστά 
απολυταρχικού καθεστώτος- την αγέ-
νεια.

Καλά, δεν πέφτουμε και από τα 
σύννεφα. Η ευγένεια στη χώρα μας 
θεωρείται από πολλούς ακόμη και 
ένδειξη δειλίας, υποτέλειας, χαμη-
λής αυτοπεποίθησης. Δεν το αποδέ-
χεται, βέβαια, κανείς ανοιχτά αυτό, 
οι περισσότεροι αυτοπροσδιοριζό-
μαστε δημοκράτες, που αγαπούμε 
την ελευθερία -υποθετικά και τη δι-
κή μας και των άλλων- και όλα τα 
ωραία…

Να που έρχεται μια έρευνα δια-
πίστωσης αυτού που βιώνουμε όλοι 
μας. Ότι πάνω στο τιμόνι, βγαίνει 
ο πραγματικός μας εαυτός. Η οδή-
γηση δεν είναι σαν το twitter, που 
μπορείς να κρυφτείς πίσω από δι-
αφορετικά προσωπεία για να πεις 
αυτά που δεν θα τολμούσες να έλε-
γες με ονοματεπώνυμο, μέσα σε μια 
κοινότητα γνωστών και αγνώστων.

Η οδήγηση είναι από τις πιο μο-

ναχικές κοινωνικές δραστηριότητες 
που φαίνονται πολλά, το φύλο σου, 
η οικονομική σου κατάσταση -η του-
λάχιστον αυτή που θες να βγαίνει 
προς τα έξω με την επιλογή του οχή-
ματος- και πάνω απ’ όλα η συμπερι-
φορά σου. Γνωστό αυτό τοις πάσι.

Η έρευνα γνώμης του Ινστιτού-
του Ipsos και του ιδρύματος VINCI 
Autoroutes, που έγινε σε 12.400 
άτομα από 11 ευρωπαϊκές χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλά-
δας και είδε προ ημερών το φως της 
δημοσιότητας, καθόλου δεν αποτε-
λεί είδηση για όσους επιλέγουν να 
μην βρίζουν, να μην νευριάζουν 
γενικώς πάνω στην οδήγηση, για 
όσους περιμένουν στωικά και δεν 
κολλάνε το χέρι στην κόρνα, για 
όσους οδηγούν ήρεμα στους δρό-
μους και με πολλή προσοχή στις κα-
τοικημένες περιοχές, για όσους δεν 
πτοούνται από τους πίσω που είναι 
γκαζωμένοι και θέλουν να σε εξα-
ναγκάσουν να φύγεις από τη λωρί-
δα σου, για όσους σταματούν στις 
διαβάσεις γιατί έχουν προτεραιότη-
τα οι πεζοί ή απλά για όσους επιλέ-
γουν να οδηγούν οικονομικά και με 
ασφάλεια.

Δεν αποτελεί είδηση ότι το 67% 
των Ελλήνων οδηγών απαντά ότι 
έχει βρίσει στον δρόμο και ότι το 
63% κορνάρει, έτσι, γιατί έχει κόρ-
να και ότι οι μισοί δεν κρατούν τις 
αποστάσεις που πρέπει! Έχει κι άλ-
λα, χειρότερα… Σε ποσοστό, μά-
λιστα, 96% οι Έλληνες οδηγοί 
θεωρούμε ότι εμείς οδηγούμε εξαι-
ρετικά καλά και ότι φταίνε πάντα 
οι άλλοι. Και επειδή είμαστε κατα-
πληκτικοί στην οδηγική μας συμπε-
ριφορά, οι μισοί, σε ποσοστό 48% 
δεν φοράμε ζώνη, σε ποσοστό 86% 
ξεπερνάμε το όριο ταχύτητας, σε πο-
σοστό 49% δεν χρησιμοποιούμε το 
φλας (!!!) και σε ποσοστό 16% πιά-
νουμε το τιμόνι μεθυσμένοι!!!

Και ταυτόχρονα μιλάμε στο κι-
νητό χωρίς hands free, προσπερνά-
με από τα δεξιά και κατεβαίνουμε 
από το αυτοκίνητο για «να εξηγη-
θούμε με άλλον οδηγό». Ιδιαίτε-

ρα εντυπωσιακό είναι ένα 9% των 
οδηγών που απαντά ότι έχει δει ται-
νία, ενώ κρατά το τιμόνι! Δηλαδή 
και επιθετικοί και απρόσεκτοι και 
ισχυρογνώμονες… Δεν είναι όλα 
αυτά τα συστατικά της αγένειας;

Είμαστε πρωταθλητές σε όλα 
αυτά, ανάμεσα στους Γάλλους, 
τους Γερμανούς, τους Βέλγους, τους 
Ισπανούς, τους Άγγλους, τους Ιτα-
λούς, τους Σουηδούς, τους Πολω-
νούς, τους Ολλανδούς και στους 
Σλοβάκους.

Η έρευνα, βέβαια, θα έπρεπε 
να καταγράφει και πόσοι πετούν 
ακόμη γόπες έξω από τα παράθυρα 
ή πόσοι φεύγουν με πορτοκαλοκόκ-
κινο γκαζωμένοι και πολλά άλλα. 
Να καταγράφει και τις αντιδράσεις 
των συμμετεχόντων στα ευρήμα-
τα της έρευνας, ότι είμαστε δηλαδή 
πρωταθλητές αγένειας. Μπας και 
φιλοτιμηθούμε να γίνουμε και λίγο 
αστοί. Δεν κοστίζει τίποτε η ευγέ-
νεια. Τζάμπα είναι.

ΥΓ. Και μετά φοβόμαστε κορω-
νοϊούς και πιθηκοευλογιές. Άγιοι 
μάς προστατεύουν, εμάς που παρα-
μένουμε ζωντανοί και σεργιανάμε 
εκεί έξω στους δρόμους.

Χιλιόμετρα αγένειας

Της 
Μάρθας 
Λεκκάκου
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