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Νέες συνθήκες
για Περιβάλλον

– Κοινωνία –
Διακυβέρνηση

Η 
ενεργειακή κρίση, ο πληθωρισµός και η αβεβαιότητα που προκαλούν 
οι προοπτικές µιας ύφεσης, έστω και αν αυτή αναµένεται να είναι βρα-
χύβια, δηµιουργούν νέες συνθήκες στις δράσεις Νέας Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης σε ζητήµατα Περιβάλλοντος – Κοινωνίας – ∆ιακυ-

βέρνησης, γνωστά µε τον όρο ESG.
Τα κριτήρια Περιβάλλοντος – Κοινωνίας – ∆ιακυβέρνησης (ESG) αποκτούν 

ολοένα και πιο µεγάλη σηµασία στις αποφάσεις που παίρνουν όλα τα εµπλεκόµενα 
µέρη: Από τους επενδυτές έως τους εργαζοµένους και τους καταναλωτές. Οι διευθύ-
νοντες σύµβουλοι των µεγαλύτερων εταιρειών παγκοσµίως, αλλά και στην Ελλάδα, 
αναφέρουν πλέον πως τα ζητήµατα ESG έχουν αναβαθµιστεί από συµπληρωµατι-
κά στοιχεία της επιχειρηµατικής δράσης σε αναπόσπαστο κοµµάτι της µακροπρό-
θεσµης οικονοµικής επιτυχίας. 

Όσο όµως όλοι εξοικειώνονται µε τον όρο ESG αυξάνονται οι απαιτήσεις για 
πιο σωστή και ολοκληρωµένη πληροφόρηση µε τα κριτήρια εταιρικής υπευθυνό-
τητας χρειάζονται βελτίωση στους τοµείς της αξιοπιστίας, της σαφήνειας και της συ-
γκρισιµότητας. 

Παρουσιάζουµε τις τελευταίες εξελίξεις στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αλ-
λά και τις δράσεις των εταιρειών και οργανισµών εν µέσω ενεργειακής κρίσης σε 
ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας. 
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Αγορά και Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Μεταξύ των σηµαντικότερων παραγόντων για την οικονοµική αποτελεσµατικότητα 
κάθε επιχείρησης είναι η Αγορά δηλαδή το επιχειρηµατικό περιβάλλον µέσα στο 
οποίο δραστηριοποιείται καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσει µε τους συνεργά-
τες, πελάτες και προµηθευτές της. Θέµατα όπως η διαφάνεια των εταιρικών δρα-
στηριοτήτων και των συναλλαγών, η πλήρης ενηµέρωση, σήµανση και ιχνηλασι-
µότητα των προϊόντων της, η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειάς τους, ο 
σεβασµός των δικαιωµάτων του καταναλωτή, η υπεύθυνη διαχείριση της εφοδια-
στικής αλυσίδας κ.α. βρίσκονται στο επίκεντρο της επιχειρηµατικής προσπάθειας 
βελτίωσης για αειφορία. Η εφαρµογή της υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας στον 
πυλώνα εργαζόµενοι µπορεί να περιλαµβάνει πλήθος παρεµβάσεων και προβλε-
πτικών ενεργειών όπως:
Η διαφάνεια αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία κάθε 
επιχείρησης. Η υιοθέτησή της στην επιχειρηµατική φιλοσοφία έχει θετική επίπτω-
ση στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, στις τιµές, στις σχέσεις συνεργα-
σίας µε εργαζόµενους, προµηθευτές ή άλλους συνεργάτες. Αντίθετα, η έλλειψη 
διαφάνειας στις επιχειρήσεις τροφοδοτεί τη διαφθορά, µε δραµατικές συνέπειες 
την επιβάρυνση του κόστους της επιχειρηµατικής λειτουργίας γενικά, την αύξηση 
του κόστους των συµβάσεων προµηθειών µε αποτέλεσµα την εµφάνιση φαινοµέ-
νων αθέµιτου ανταγωνισµού και τη δηµιουργία δυσµενών κοινωνικών και οικο-
νοµικών προεκτάσεων σε όλο το βασικό κοινωνικό ιστό πλήττοντας εντονότερα 
τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα.

Οι επιχειρήσεις ωφελούνται πολλαπλά όταν αντιµετωπίζουν τους πελάτες τους µε 
σεβασµό αναγνωρίζοντας τα δικαιώµατά τους, προσφέροντάς τους ποιοτικά προ-
ϊόντα και υπηρεσίες, µε λογικό κόστος και υψηλό επίπεδο προδιαγραφών υγείας 
και ασφάλειας. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό οι καταναλωτές να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν µε βάση σαφείς, ακριβείς και συνεκτικές πληροφο-
ρίες, καθώς αυτές επηρεάζουν τις αποφάσεις του και συµβάλλουν στην εδραίω-
ση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης. Επίσης, εξίσου σηµαντικό είναι οι κατανα-
λωτές να έχουν πρόσβασή σε µηχανισµούς ταχείας και αποτελεσµατικής επίλυσης 
τυχόν διαφορών προκύπτουν µε επιχειρήσεις.
Η εφαρµογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης συµβάλλει θετικά στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, όσον αφορά αφενός στην 
αποτελεσµατικότητα της εσωτερικής οργάνωσης αφετέρου στο χαµηλότερο κό-
στος κεφαλαίου. Συνιστά τη δοµή µέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται 
οι στόχοι της επιχείρησης, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιµετωπί-
ζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα µέσα επίτευξης των επιχειρηµατι-
κών στόχων, οργανώνεται το σύστηµα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνα-
τή η παρακολούθηση της απόδοσης της ∆ιοίκησης, κατά τη διαδικασία εφαρµογής 
των παραπάνω.
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Αγορά και Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Μεταξύ των σηµαντικότερων παραγόντων για την οικονοµική αποτελεσµατικότητα 
κάθε επιχείρησης είναι η Αγορά δηλαδή το επιχειρηµατικό περιβάλλον µέσα στο 
οποίο δραστηριοποιείται καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσει µε τους συνεργά-
τες, πελάτες και προµηθευτές της. Θέµατα όπως η διαφάνεια των εταιρικών δρα-
στηριοτήτων και των συναλλαγών, η πλήρης ενηµέρωση, σήµανση και ιχνηλασι-
µότητα των προϊόντων της, η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειάς τους, ο 
σεβασµός των δικαιωµάτων του καταναλωτή, η υπεύθυνη διαχείριση της εφοδια-
στικής αλυσίδας κ.α. βρίσκονται στο επίκεντρο της επιχειρηµατικής προσπάθειας 
βελτίωσης για αειφορία. Η εφαρµογή της υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας στον 
πυλώνα εργαζόµενοι µπορεί να περιλαµβάνει πλήθος παρεµβάσεων και προβλε-
πτικών ενεργειών όπως:
Η διαφάνεια αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία κάθε 
επιχείρησης. Η υιοθέτησή της στην επιχειρηµατική φιλοσοφία έχει θετική επίπτω-
ση στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, στις τιµές, στις σχέσεις συνεργα-
σίας µε εργαζόµενους, προµηθευτές ή άλλους συνεργάτες. Αντίθετα, η έλλειψη 
διαφάνειας στις επιχειρήσεις τροφοδοτεί τη διαφθορά, µε δραµατικές συνέπειες 
την επιβάρυνση του κόστους της επιχειρηµατικής λειτουργίας γενικά, την αύξηση 
του κόστους των συµβάσεων προµηθειών µε αποτέλεσµα την εµφάνιση φαινοµέ-
νων αθέµιτου ανταγωνισµού και τη δηµιουργία δυσµενών κοινωνικών και οικο-
νοµικών προεκτάσεων σε όλο το βασικό κοινωνικό ιστό πλήττοντας εντονότερα 
τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα.
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Εργαζόμενοι και προτιμητέοι εργοδότες
Οι εργαζόµενοι αποτελούν το σηµαντικότερο κεφάλαιο των επιχειρήσεων και ως 
σύνολο, τον κυριότερο εκπρόσωπο κάθε επιχείρησης προς όλα τα ενδιαφερόµε-
να µέρη της. Αντιµετωπίζοντας το ανθρώπινο δυναµικό µε συνέπεια και κοινω-
νική συνείδηση, οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν τη φήµη της ως προτιµητέοι εργο-
δότες, αλλά και ενισχύουν τη δηµιουργική κινητοποίηση των εργαζοµένων τους 
στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Η εφαρµογή της υπεύθυνης επιχει-
ρηµατικότητας στον πυλώνα εργαζόµενοι µπορεί να περιλαµβάνει πλήθος παρεµ-
βάσεων και προβλεπτικών ενεργειών όπως:

Η ύπαρξη πολιτικών που περιλαµβάνουν µετρήσιµους στόχους για προώθη-
ση των ίσων ευκαιριών και ενδυνάµωσης του προσωπικού, µέσω της προσφο-
ράς δυνατοτήτων κατάρτισης και η µεγιστοποίηση της συµµετοχής των εργαζοµέ-
νων στην εταιρική διακυβέρνηση είναι παράγοντες βελτίωσης του εργασιακού 
περιβάλλοντος.

Η ανάπτυξη και ενθάρρυνση πολιτικών που στοχεύουν στην ισορροπία µετα-
ξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής ταυτίζεται µε την υπεύθυνη διοίκηση, 
ενώ από την πλευρά των εργαζοµένων εκλαµβάνεται ως ουσιαστική υποστήρι-
ξη προς τον εργαζόµενο από την επιχείρηση και συνδέεται άµεσα µε την εργασι-
ακή του ευτυχία µε προεκτάσεις στην οικογενειακή ζωή.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν κοινά αποδεκτά πρότυπα εργασίας σε 
όλη τους τη δραστηριότητα, αλλά και σε εκείνη των αλυσίδων αξίας. Η αξιοπρε-
πής εργασία περιλαµβάνει την απασχόληση που είναι παραγωγική και αποδί-

δει δίκαιο εισόδηµα ανεξάρτητα από τον τόπο που πραγµατοποιείται. Η οικονο-
µική ανάπτυξη από µόνη της δεν είναι αρκετή για να διασφαλιστεί η ισότητα, η 
κοινωνική πρόοδος, η ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου και τελικά η εξάλειψη της 
φτώχειας.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη µη συµµετοχή τους σε παραβι-
άσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων, που προκαλούνται από µια άλλη επιχείρηση, 
φορείς της Πολιτείας, φυσικά πρόσωπα ή άλλες οµάδες. Οι διαδικασίες αυτές θα 
πρέπει να εντοπίζουν και να προλαµβάνουν τους κινδύνους για τα ανθρώπινα δι-
καιώµατα τους οποίους η επιχείρηση ενδέχεται να αντιµετωπίσει σε συνάρτηση 
µε τα προϊόντα, τις δραστηριότητες ή τις υπηρεσίες της.

Ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό βίντεο δηµιούργησε το αδελφό γερµανικό δίκτυο 
για την εταιρική κοινωνική ευθύνη – ECONSENCE, καθώς ένα πιθανό σκάν-
δαλο στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην αλυσίδα εφοδιασµού θα 
µπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την επιχείρηση.

Αυτό το βίντεο βοηθά τις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τις προκλήσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και παρέχει µερικά πρώτα βήµατα για το πώς να τα 
διαχειριστούν.

Ο όρος “παιδική εργασία” δεν πρέπει να συγχέεται µε την “απασχόληση των 
νέων” ή την “εργασία των φοιτητών”.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εκτεταµένες εφοδιαστικές αλυσίδες προµηθει-
ών και υπηρεσιών, είναι πιθανό να αντιµετωπίσουν περιστατικά οικονοµικής εκ-
µετάλλευσης παιδιών, από κάποιο εταιρικό συνεργάτη, µε αποτέλεσµα την πρό-
κληση ζηµίας στην εικόνα, στην κερδοφορία και στη χρηµατιστηριακή τους αξία.

Πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
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Εργαζόμενοι και προτιμητέοι εργοδότες
Οι εργαζόµενοι αποτελούν το σηµαντικότερο κεφάλαιο των επιχειρήσεων και ως 
σύνολο, τον κυριότερο εκπρόσωπο κάθε επιχείρησης προς όλα τα ενδιαφερόµε-
να µέρη της. Αντιµετωπίζοντας το ανθρώπινο δυναµικό µε συνέπεια και κοινω-
νική συνείδηση, οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν τη φήµη της ως προτιµητέοι εργο-
δότες, αλλά και ενισχύουν τη δηµιουργική κινητοποίηση των εργαζοµένων τους 
στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Η εφαρµογή της υπεύθυνης επιχει-
ρηµατικότητας στον πυλώνα εργαζόµενοι µπορεί να περιλαµβάνει πλήθος παρεµ-
βάσεων και προβλεπτικών ενεργειών όπως:

Η ύπαρξη πολιτικών που περιλαµβάνουν µετρήσιµους στόχους για προώθη-
ση των ίσων ευκαιριών και ενδυνάµωσης του προσωπικού, µέσω της προσφο-
ράς δυνατοτήτων κατάρτισης και η µεγιστοποίηση της συµµετοχής των εργαζοµέ-
νων στην εταιρική διακυβέρνηση είναι παράγοντες βελτίωσης του εργασιακού 
περιβάλλοντος.

Η ανάπτυξη και ενθάρρυνση πολιτικών που στοχεύουν στην ισορροπία µετα-
ξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής ταυτίζεται µε την υπεύθυνη διοίκηση, 
ενώ από την πλευρά των εργαζοµένων εκλαµβάνεται ως ουσιαστική υποστήρι-
ξη προς τον εργαζόµενο από την επιχείρηση και συνδέεται άµεσα µε την εργασι-
ακή του ευτυχία µε προεκτάσεις στην οικογενειακή ζωή.ακή του ευτυχία µε προεκτάσεις στην οικογενειακή ζωή.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν κοινά αποδεκτά πρότυπα εργασίας σε 
όλη τους τη δραστηριότητα, αλλά και σε εκείνη των αλυσίδων αξίας. Η αξιοπρε-
πής εργασία περιλαµβάνει την απασχόληση που είναι παραγωγική και αποδί-

δει δίκαιο εισόδηµα ανεξάρτητα από τον τόπο που πραγµατοποιείται. Η οικονο-
µική ανάπτυξη από µόνη της δεν είναι αρκετή για να διασφαλιστεί η ισότητα, η 
κοινωνική πρόοδος, η ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου και τελικά η εξάλειψη της 
φτώχειας.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη µη συµµετοχή τους σε παραβι-
άσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων, που προκαλούνται από µια άλλη επιχείρηση, 
φορείς της Πολιτείας, φυσικά πρόσωπα ή άλλες οµάδες. Οι διαδικασίες αυτές θα 
πρέπει να εντοπίζουν και να προλαµβάνουν τους κινδύνους για τα ανθρώπινα δι-
καιώµατα τους οποίους η επιχείρηση ενδέχεται να αντιµετωπίσει σε συνάρτηση 
µε τα προϊόντα, τις δραστηριότητες ή τις υπηρεσίες της.

Ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό βίντεο δηµιούργησε το αδελφό γερµανικό δίκτυο 
για την εταιρική κοινωνική ευθύνη – ECONSENCE, καθώς ένα πιθανό σκάν-
δαλο στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην αλυσίδα εφοδιασµού θα 
µπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την επιχείρηση.

Αυτό το βίντεο βοηθά τις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τις προκλήσεις των Αυτό το βίντεο βοηθά τις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τις προκλήσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και παρέχει µερικά πρώτα βήµατα για το πώς να τα 
διαχειριστούν.

Ο όρος “παιδική εργασία” δεν πρέπει να συγχέεται µε την “απασχόληση των 
νέων” ή την “εργασία των φοιτητών”.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εκτεταµένες εφοδιαστικές αλυσίδες προµηθει-
ών και υπηρεσιών, είναι πιθανό να αντιµετωπίσουν περιστατικά οικονοµικής εκ-
µετάλλευσης παιδιών, από κάποιο εταιρικό συνεργάτη, µε αποτέλεσµα την πρό-
κληση ζηµίας στην εικόνα, στην κερδοφορία και στη χρηµατιστηριακή τους αξία.

Πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής ΕυθύνηςΠυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
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ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
απ’ όλους τους εμπλεκόμενους 
Οι δράσεις εταιρειών και οργανισμών 
εν μέσω ενεργειακής κρίσης
σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας 

ΝΕΑ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

πλεονέκτημα της αριστεράς

«Η καταδίκη μου
είναι τιμωρία για

την επιτυχία μου»

ΕΚΡΕΜ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ
Γράφει
ο Γ. Καντέλης

QATARαμένη 
∆ΙΑΦΘΟΡΑ Νομίζουν ότι με τα πετροδόλαρά 

τους μπορούν να κάνουν 
«κακομοίρηδες» όλους μας

Γράφει ο Ειδικός Συνεργάτης ■ Σελ.14-15



Μ
ε απόφαση του προέδρου 
της Νέας ∆ηµοκρατίας 
Κυριάκου Μητσοτάκη, 
αναστέλλεται η ιδιότητα 

του µέλους της Νέας ∆ηµοκρατίας της 
ευρωβουλευτή Μαρίας Σπυράκη, µέ-
χρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση υπό-
θεσης για την οποία ελέγχεται.

Επίσης, στην ανακοίνωση, σηµειώ-
νεται ότι όσο διαρκεί η ανωτέρω από-
φαση της αναστολής, η Μαρία Σπυρά-
κη δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής 
της Νέας ∆ηµοκρατίας στην Α' Θεσσα-
λονίκης στις επόµενες εθνικές εκλογές.

Tι είπε η ίδια 
Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Σπυράκη 
δήλωσε για άλλη µια φορά ότι δέχεται 
την άρση της ασυλίας της και θα κάνει 
ό,τι µπορεί για να διαλευκανθεί άµεσα 
αυτή η υπόθεση.

Υπενθυµίζεται ότι η συγκεκριµένη 
άρση της ασυλίας αφορά της κ. Σπυ-
ράκη και της κ. Καϊλή δεν αφορά στο 

σκάνδαλο Qatargate. Αντίθετα, αφο-
ρά σε υποψίες για απάτη εις βάρος του 
προϋπολογισµού της Ε.Ε., αναφορικά 
µε τη διαχείριση της κοινοβουλευτικής 
αποζηµίωσης και ιδίως την αµοιβή των 
διαπιστευµένων κοινοβουλευτικών βο-
ηθών.

«Ευχαρίστως δέχοµαι την άρση της 
ασυλίας µου προκειµένου να διαλευ-
κανθεί πλήρως αυτή η υπόθεση και να 
µην έχει αφήσει καµία σκιά. Η υπόθε-
ση αφορά στην ευθύνη µου για τη δια-
χείριση του προϋπολογισµού του γρα-
φείου που δεν έχει να κάνει µε χρήµατα 
που πιάνει βουλευτής στα χέρια του», 
σηµείωσε η ευρωβουλευτής.

Όπως εξήγησε, η υπόθεση αφορά 
πρώην συνεργάτη της ο οποίος απουσί-
αζε σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ λάµ-
βανε επίδοµα για εργασία στο εξωτερι-
κό. Η ευθύνη αυτή βαραίνει το ίδιο το 
φυσικό πρόσωπο αλλά και τον ίδιο τον 
βουλευτή. Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Σπυ-
ράκη ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καµία συ-

ναλλαγή µε το συγκεκριµένο πρόσω-
πο. Και όπως είπε, η διαδικασία θα 
πρέπει να προχωρήσει πολύ γρήγορα. 
«Αυτό θα το κάνω αποφασισµένη για 
να στερήσω από τον ΣΥΡΙΖΑ κάθε δυ-
νατότητα επίθεσης στη Νέα ∆ηµοκρα-
τία», συµπλήρωσε.

«Όταν µε το καλό διαλευκανθεί 
αυτή η υπόθεση περιµένω την ανα-
κοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ µε συγγνώµη 
κεφαλαίο. Αν και δεν το συνηθίζει», 
πρόσθεσε. Η κ. Σπυράκη απέφυγε να 
απαντήσει αν έχει µιλήσει µε τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης λέγο-
ντας ότι θα πρέπει να µείνουµε στην 
ουσία που είναι η αναστολή της κοµµα-
τικής της ιδιότητας.

«Σηµασία έχει ο καθένας από εµάς 
που είναι στο κέντρο µιας υπόθεσης να 
διευκολύνουµε την παράταξή µας. Έτσι 
αποφεύγω να δίνω όπλα στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία της έρευνας», διευκρίνισε η ευρω-
βουλευτής της Ν∆.

Το αλισβερίσι 
Ντόχας – Άγκυρας 

Editorial

Η πρώτη αντίδραση του Κατάρ, για το 
σκάνδαλο που ταρακουνά τις Βρυξέλλες 
και την Αθήνα, ήρθε από το υπουργείο 
Εξωτερικών της χώρας, δηλώνοντας ότι δεν 
έχει καµία σχέση µε αυτά.
Επισήµως οι άραβες λένε ότι «το Κράτος 
του Κατάρ απορρίπτει κατηγορηµατικά κάθε 
προσπάθεια σύνδεσής του µε κατηγορίες για 
ανάρµοστη συµπεριφορά. Κάθε σύνδεση 
της καταριανής κυβέρνησης µε τους 
αναφερόµενους ισχυρισµούς είναι αβάσιµη 
και σοβαρά παραπληροφορηµένη», 
τονίζοντας ότι «το Κράτος του Κατάρ 
λειτουργεί πλήρως συµµορφωµένο µε τους 
διεθνείς νόµους και κανονισµούς».
∆υστυχώς, όµως, δεν είναι έτσι όπως τα 
λένε οι καταριανοί, αφού και αυτοί, όπως 
και άλλοι άραβες των γύρω χωρών έχουν 
την εντύπωση ότι µε τα λεφτά τους µπορούν 
να αγοράζουν τον καθένα. 
Η αλήθεια είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις 
τα καταφέρνουν και δεν τους παίρνει και 
κανείς χαµπάρι. Έλα, που τώρα έπεσαν 
πάνω στους Βέλγους εισαγγελείς και 
πιάστηκαν µε τη γίδα στην πλάτη!
Αλλά αυτά είναι ψιλά πράγµατα για το 
Κατάρ. Oι διπλωµατικές αποστολές της 
αραβικής χώρας στις πρωτεύουσες της 
Ευρώπης, έχουν χαρακτηριστεί «άντρα» 
της διαφθοράς Οι εντεταλµένοι υπάλληλοι, 
πάντα µέσω τρίτων προσώπων, προσπαθούν 
να κλείσουν τα πονηρά ραντεβού, 
χρησιµοποιώντας την ιδιότητα τους, µέχρι 
την τελική δωροδοκία 
Μιλάνε αυτοί που έχουν «αγοράσει» την 
Τουρκία και τον Ερντογάν µε τα λεφτά 
τους. Στην ουσία, πρόκειται για ένα κράτος 
«τροµοκράτη», που τα σχέδια του είναι τα 
ίδια µε αυτά που ξεφουρνίζει κάθε τρις 
και λίγο ο πιο κοντινό του σύµµαχος, ο 
Ερντογάν. ∆ηλαδή την «κατάκτηση» της 
µισής Ευρώπης από τις µουσουλµανικές 
χώρες, µε αιχµή του δόρατος την Τουρκία! 
Άλλωστε είναι γνωστό ότι το Κατάρ είναι 
ο κύριος χρηµατοδότης της Τουρκίας και 
η Άγκυρα το κυριότερο «πλυντήριο» της 
Ντόχας. 
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Σ
ηµαντική εξέλιξη για το 
έκνοµο τουρκολιβυκό µνη-
µόνιο συνιστά η απόφαση 
της Αιγύπτου να προχωρή-

σει µε προεδρικό διάταγµα σε οριοθέ-
τηση των δυτικών ορίων της ΑΟΖ της 
χώρας µε τη Λιβύη.

Για τις γεωγραφικές συντεταγµέ-
νες που ορίζει το διάταγµα του προ-
έδρου Σίσι η γραµµή οριοθέτησης 
ακολουθεί τη γραµµή της ελληνοαι-
γυπτιακής συµφωνίας προς βορρά. 
Μάλιστα, η οριοθέτηση σταµατά ακό-
µη πιο νότια, στη µέση γραµµή µετα-
ξύ Κρήτης και Αιγύπτου, ακυρώνο-
ντας ουσιαστικά τις προβλέψεις του 
παράνοµου τουρκολιβυκού µνηµονί-
ου και δίνοντας ένα ακόµη ισχυρό χτύ-
πηµα στους ισχυρισµούς της Αγκυρας 
και της Τρίπολης.

Πρακτικά, το διάταγµα Σίσι υπ’ 
αριθµόν 595/2022 οριοθετεί τα θα-
λάσσια σύνορα µε την Τρίπολη προς 
δυσµάς, µε βάση τη χάραξη µιας ευ-
θείας γραµµής, η οποία νοητά κόβει το 
τουρκολιβυκό µνηµόνιο στη µέση και 
αγνοεί πλήρως τις απόψεις της Αγκυ-
ρας, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται σε 
όλα τα κείµενα που έχουν υπογραφεί 
µε την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαι-
ωθούν και το δυτικό όριο των αιγυπτι-
ακών συνόρων αγγίζει το γεωγραφικό 
µήκος προς δυσµάς του 25ου µεσηµ-
βρινού, τότε η χάραξη είναι σχεδόν πα-
νοµοιότυπη µε τη συµφωνία Αθήνας – 
Καΐρου του 2020.

Η εξέλιξη εξαναγκάζει ουσια-
στικά τη µεταβατική κυβέρνηση της 
Τρίπολης να συρθεί σε ουσιαστικές 
διαπραγµατεύσεις, καθώς η (σ.σ. µο-
νοµερής, όπως έχει κάθε χώρα το δι-
καίωµα) χάραξη ΑΟΖ από την πλευρά 
της Αιγύπτου αφήνει ουσιαστικά προς 
βορρά ένα τριεθνές σηµείο Ελλάδας, 
Αιγύπτου και Λιβύης προκειµένου να 
καθοριστεί περαιτέρω βάσει βεβαίως 
των προβλέψεων του ∆ιεθνούς ∆ικαί-
ου και της UNCLOS και όχι των φα-
ντασιώσεων της Αγκυρας. Η εξέλιξη 
έρχεται µετά τις  δηλώσεις του τούρ-
κου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ 
Τσαβουσογλου, ο οποίος καυχάτο για 
την προάσπιση του τουκολυβικού µνη-
µονίου από την κυβέρνηση της Τρίπο-
λης, και την «κοινή απάντηση» Αγκυ-
ρας και Τρίπολης στον ΟΗΕ στην 
επιστολή της Ελλάδας.

Τι αναφέρει  
το προεδρικό διάταγµα
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της 
Αιγύπτου σε τηλεγράφηµά του µε τίτ-
λο «Προεδρικό ∆ιάταγµα για τον Κα-
θορισµό των Θαλάσσιων Συνόρων 
της Αιγύπτου στη Μεσόγειο Θάλασ-
σα» αναφέρει:

«Ο Πρόεδρος Abdel Fattah El-
Sisi εξέδωσε το διάταγµα 595 του 2022 
σχετικά µε την οριοθέτηση των θαλάσ-
σιων συνόρων της Αραβικής ∆ηµο-
κρατίας της Αιγύπτου στη Μεσόγειο.  
Η εκδοθείσα απόφαση διευκρίνισε 
ότι τα χωρικά θαλάσσια όρια της Αρα-
βικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου ξε-
κινούν από το σηµείο των χερσαίων 
συνόρων Αιγύπτου-Λιβύης, σηµείο 
1, για απόσταση 12 ναυτικών µιλίων 
έως το σηµείο 8, και στη συνέχεια η 
δυτική θαλάσσια συνοριακή γραµµή 
της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αι-
γύπτου ξεκινά από το σηµείο 8 µε βό-
ρεια κατεύθυνση, παράλληλα µε τον 
µεσηµβρινό 25 ανατολικά, µέχρι το 
σηµείο 9, των οποίων οι συντεταγµέ-
νες φαίνονται στον συνηµµένο πίνακα 
σύµφωνα µε τη γεωδαιτική αναφορά 
WGS84.  Η απόφαση δηµοσιεύθηκε 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».

Στο µεταξύ πέντε Λίβυοι δικηγό-
ροι προσέφυγαν στο αρµόδιο δικα-
στήριο της Τρίπολης στη Λιβύη, ενά-
ντια στο πρόσφατο µνηµόνιο, που 
υπέγραψε η προσωρινή κυβέρνηση 
Εθνικής Ενότητας του Αµπντελχαµίντ 
Ντµπεϊµπά και η Τουρκία, στον το-
µέα των υδρογονανθράκων, το οποίο 

όπως τονίζει η Αθήνα, «παραβιάζει τα 
κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας, 
αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δι-
καίου και µια εσκεµµένη κλιµάκωση 
που υπονοµεύει τη σταθερότητα στην 
περιοχή».

Ζητείται η ακύρωση 
Η προσφυγή ζητεί, σύµφωνα µε το Al-
Arabiya, την ακύρωση του µνηµονί-
ου, µε µία σειρά επιχειρηµάτων, όπως 
ότι η κυβέρνηση Ντµπεϊµπά δεν νοµι-
µοποιείται να συνάπτει διεθνείς συµ-
φωνίες, η συµφωνία ονοµάστηκε 
µνηµόνιο κατανόησης, αλλά είναι µια 
οικονοµική πετρελαϊκή συµφωνία, η 
συµφωνία παραβιάζει πολλές διατά-
ξεις του νόµου περί πετρελαίου, µε πιο 
αξιοσηµείωτη την έλλειψη εµπειρίας 
των τουρκικών εταιρειών στον τοµέα 
αυτό. Ταυτόχρονα οι δικηγόροι υπέ-
βαλαν αίτηση προσωρινής διαταγής 
για την άµεση αναστολή της, επειδή 
«υφάρπαξε παρανόµως από την εθνι-
κή εταιρεία πετρελαίου της Λιβύης 
την αποκλειστική δικαιοδοσία της για 
εµπόριο πετρελαίου και περιέχει κεί-
µενα που χρήζουν διαφορετικών ερ-
µηνειών, προκαλώντας σοβαρή βλά-
βη που δεν µπορεί να αποκατασταθεί, 

εάν η Τουρκία ξεκινήσει την υλοποίη-
ση της συµφωνίας».

Μπορέλ σε ∆ένδια: 
Καταδικάζω το «µνηµόνιο 
κατανοήσεως»
Επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών, 
Νίκο ∆ένδια,  απέστειλε ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης Ζοζέο Μπορέλ, µε την οποία κα-
ταδικάζει µε τον πλέον απόλυτο  τρόπο 
το «µνηµόνιο κατανοήσεως», µεταξύ 
Τουρκίας και Μεταβατικής Κυβέρ-
νησης της Λιβύη. Συγκεκριµένα, ο κ. 
Μπορέλ, στην επιστολή του αναφέρει 
ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι απολύτως σαφής. Κατόπιν κά-
νει αναφορά στη δήλωση του Εκπρο-
σώπου της ΕΕ, όπου  επιβεβαιώνεται 
εκ νέου η θέση της ΕΕ, όπως είχε ήδη 
διατυπωθεί από το Ευρωπαϊκό Συµ-
βούλιο τον ∆εκέµβριο του 2019. Όπως 
επισηµαίνει, θέλοντας να τονίσει την 
άµεση αντίδραση της ΕΕ,  η δήλωση 
του Εκπροσώπου, έγινε αµέσως µετά 
τη δηµοσιοποίηση της υπογραφής του 
εν λόγω «εγγράφου».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μπορέλ, υπο-
γραµµίζει ότι θα συνεχίσει να υπερα-
σπίζεται την εν λόγω θέση, όποτε χρει-
αστεί και ολοκληρώνει την επιστολή 
του προς τον Νίκος ∆ένδια, διαβεβαι-
ώνοντας για την αλληλεγγύη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης προς όλα τα Κράτη 
Μέλη της και για τη συνεχή υποστήρι-
ξή του σε ό,τι αφορά το ζήτηµα αυτό. 
Σηµειώνουµε ότι η θέση της ΕΕ τον 
∆εκέµβριο του 2019, συµπεριλήφθηκε  
στα επίσηµα συµπεράσµατα της πρώ-
της ηµέρας της Συνόδου Κορυφής. 
Τα συµπεράσµατα αναφέρουν: «…Το 
µνηµόνιο συνεννόησης Τουρκίας-Λι-
βύης για την οριοθέτηση περιοχών 
θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσό-
γειο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαι-
ώµατα τρίτων κρατών, δεν συνάδει µε 
το δίκαιο της θάλασσας και δεν µπο-
ρεί να παράγει έννοµες συνέπειες για 
τρίτα κράτη. Το Ευρωπαϊκό Συµβού-
λιο επαναβεβαιώνει απερίφραστα 
την αλληλεγγύη του προς την Ελλά-
δα και την Κύπρο έναντι των συγκε-
κριµένων ενεργειών της Τουρκίας». 
Η επιστολή του κ. Μπορέλ, ήταν η 
απάντηση σε επιστολή που του είχε 
αποστείλει ο Έλληνας ΥΠΕΞ, αµέ-
σως µετά την επίσκεψή του στην Ανα-
τολική Λιβύη.
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τουρκολιβυκό μνημόνιο 

Με το ∆ιάταγµα 
Σίσι το δυτικό όριο 
των αιγυπτιακών 

συνόρων αγγίζει το 
γεωγραφικό µήκος 
προς δυσµάς του 

25ου µεσηµβρινού, 
οπότε η χάραξη 

είναι σχεδόν 
πανοµοιότυπη µε 

τη συµφωνία Αθήνας 
– Καΐρου του 2020
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Η 
«πολιτική τερατογένε-
ση» για την οποία µίλη-
σε τον Σεπτέµβριο στη 
∆ΕΘ ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης, χαρακτηρίζοντας µε αυ-
τό τον όρο µια πιθανή µετεκλογι-
κή συνεργασία των ηττηµένων 
από την κάλπη της απλής αναλο-
γικής προκειµένου να συγκεντρώ-
σουν την απαραίτητη πλειοψηφία 
και να σχηµατίσουν κυβέρνηση, 
επανέρχεται στη δηµόσια συζήτη-
ση ύστερα από τον ξαφνικό «έρω-
τα» ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που κα-
ταγράφεται τις τελευταίες ηµέρες. 

Η ταύτιση απόψεων και η κοι-
νή επιχειρηµατολογία που εκπο-
ρεύεται από τα δύο κόµµατα µετά 
το ξέσπασµα του σκανδάλου δια-
φθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο που 
έχει στο επίκεντρο την Εύα Καϊλή 
ερµηνεύεται από το κυβερνητικό 
επιτελείο ως µια πρώτη ένδειξη 
της σταδιακής προσέγγισης στον 
δρόµο προς τις κάλπες. 

Κάτι τέτοιο µεταβάλει σε ανα-
γκαιότητα για την κεντροδεξιά πα-
ράταξη την επίτευξη αυτοδυναµίας, 
ενώ ο πρωθυπουργός σε συνοµιλί-
ες µε συνεργάτες του εµφανίζεται 
αποφασισµένος να πάρει πάνω του 
την µετωπική σύγκρουση που ανα-
µένεται να ακολουθήσει στη λογι-
κή «µόνος του εναντίον όλων».

 Τα δηµοσκοπικά ευρήµατα 
ελάχιστους µήνες πριν τις εκλογές 
µας δίνουν τρία αδιαµφισβήτητα 
πολιτικά συµπεράσµατα. 

Πρώτον, η Ν∆ παραµένει κυ-
ρίαρχη πολιτική δύναµη διατηρώ-
ντας σηµαντικό προβάδισµα από 
τον ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερον, ο κ. Μη-
τσοτάκης υπερέχει έναντι του κ. 

Τσίπρα στην καταλληλότητα για 
πρωθυπουργός, αλλά και στα επι-
µέρους ποιοτικά στοιχεία και τρί-
τον, η συντριπτική πλειοψηφία του 
εκλογικού σώµατος πιστεύει ότι τις 
εκλογές θα κερδίσει η Ν∆. 

Υπάρχει µόνο ένας αστάθµη-
τος παράγοντας: το εκλογικό σύ-
στηµα της απλής αναλογικής. Η 
νάρκη που τοποθέτησε στη χώρα 
ο Αλέξης Τσίπρας πριν αποχωρή-
σει από την εξουσία. Σαν να ήξε-
ρε ότι θα είναι ξανά ο ηττηµένος 
µετά την πρώτη διακυβέρνηση της 
Ν∆ και το πολιτικό χάος θα ήταν ο 
µόνος τρόπος να παραµείνει παρά-
γοντας του εκλογικού παιχνιδιού. 
Πως θα µπορούσε να γίνει αυτό; 
Τον τρόπο εξήγησε ο κ. Μητσοτά-
κης: «Θεωρητικά µπορεί να σχη-
µατιστεί κυβέρνηση χωρίς το πρώ-
το κόµµα. Υπάρχει περίπτωση το 
πρώτο κόµµα να κερδίσει τις εκλο-
γές, αλλά κυβέρνηση να σχηµατι-
στεί από τον κ. Τσίπρα, τον κ. Αν-
δρουλάκη, τον κ. Βαρουφάκη και 
τον κ. Κουτσούµπα. Αυτό θα είναι 
µια πολιτική τερατογένεση», είχε 
προειδοποιήσει εγκαίρως ο πρω-
θυπουργός.

 Και για όσους σπεύδουν να χα-
ρακτηρίσουν ακραίο το σενάριο να 
σηµειώσουµε την τοποθέτηση του 
κ. Σκουρλέτη αµέσως µετά την δή-
λωση του πρωθυπουργού, ο οποί-
ος χαρακτήρισε «αυτό που ο κ. Μη-
τσοτάκης ονοµάζει τερατογένεση» 

Ο Μητσοτάκης εµφανίζεται αποφασισµένος 
να πάρει πάνω του την µετωπική σύγκρουση, 
που αναµένεται να ακολουθήσει,
στη λογική «µόνος του εναντίον όλων»

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΗ»
ΕΝΟΨΕΙ
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Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης

Σενάρια µετεκλογικής συνεργασίας
ηττηµένων µετά τις εκλογές µε Τσίπρα, 
Ανδρουλάκη, Βαρουφάκη και λοιπούς



ως µια «άλλη αντίληψη. ∆ηλαδή 
ποια; Κυβερνήσεις συνεργασίας 
σε µια σαφή, ορατή, προγραµµατι-
κή βάση. Αυτό είναι το ζητούµενο». 

Υπάρχει και η πρόσφατη ανα-
φορά στην εφηµερίδα «Η Επο-
χή» της ∆ανάης Κολτσίδα, διευ-
θύντριας του Ινστιτούτου Νίκος 
Πουλαντζάς: «Η απλή αναλογική 
σηµαίνει εξ ορισµού συµµαχίες, 
σε πολλές χώρες πιθανόν και του 
δεύτερου µε το τρίτο κόµµα ή και 
περισσότερα». Πρόκειται για στε-
νή συνεργάτη του κ. Τσίπρα, που 
µαζί µε τον Κώστα Πουλάκη απο-
τελούν τους «δηµοσκόπους» του 
κόµµατος. 

Περιγράφει, επίσης, το σενάριο 
της «τερατογένεσης» κατά τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, όπου ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ ως δεύτερο κόµµα µαζί µε το 
ΠΑΣΟΚ και το ΜέΡΑ25 θα µπο-
ρούσαν να συγκροτήσουν κυβέρ-
νηση µε ένα συνολικό ποσοστό 
άνω του 45%-46%.

 Όσα σιγοψιθυρίζονται στους 
διαδρόµους της Κουµουνδούρου, 
δείχνουν εκτός των άλλων και ότι 
κάποιοι έχουν συµβιβαστεί µε την 
ήττα και επεξεργάζονται σενάρια 
για να µείνουν στο παιχνίδι την 
επόµενη µέρα. 

Ακόµα και ο κ. Τσίπρας, στην 
συνέντευξη στο Open, εµφανίστη-
κε να ρίχνει και αυτός τον πήχη για 
το κόµµα του.  «Εγώ δεν θέλω να 
σας πω ότι αυτή τη στιγµή υπάρ-
χει ένας µεγάλος ενθουσιασµός, 
δυστυχώς το κλίµα στην ελληνική 
κοινωνία είναι κλίµα απογοήτευ-
σης. Αλλά σε καµία περίπτωση δεν 
υπάρχει αυτή η εικόνα µε το άνετο 
προβάδισµα που δίνουν οι µετρή-
σεις στο κυβερνητικό κόµµα». 

«Άνετο προβάδισµα» δεν βλέ-
πει ο κ. Τσίπρας, αλλά δεν αµφι-
σβητεί και την πρωτιά της Ν∆, που 

καταγράφεται σε όλες τις δηµοσκο-
πήσεις.

Η πρώτη κάλπη 
 Αντιθέτως, στο Μέγαρο Μαξίµου 
υπάρχει η πεποίθηση ότι τα αποτε-
λέσµατα της πρώτης κάλπης θα κα-
θιστούν ξεκάθαρη την πολιτική κυ-
ριαρχία της Ν∆ και στην δεύτερη 
θα επιτευχθεί ο στόχος της αυτο-
δυναµίας. Η προσέγγιση Τσίπρα – 
Ανδρουλάκη, όπως την διαβάζουν 
στο κυβερνητικό επιτελείο, προ-
σφέρει την ευκαιρία της επαναπρο-
σέγγισης κεντρώων ψηφοφόρων 
που έχουν στραφεί το τελευταίο δι-
άστηµα στο ΠΑΣΟΚ. 

Πρόκειται για µια κρίσιµη 
εκλογική µάζα που το 2019 συ-
στρατεύθηκε µε τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη και βασικό χαρακτη-
ριστικό σε αυτούς παραµένει η 
αποστροφή προς τον ΣΥΡΙΖΑ και 
το ενδεχόµενο επιστροφή του στην 
εξουσία. Σε αυτούς απευθύνθηκε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν από 
τις Βρυξέλλες, επιτέθηκε στο Νίκο 
Ανδρουλάκη µε αφορµή την δήλω-
ση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για 
την «ανάγκη να ηττηθεί η Ν∆ για 
την συγκρότηση µιας προοδευτι-
κής διακυβέρνησης». 

«Το είπε πολύ καθαρά ο άν-
θρωπος θέλει να συγκυβερνήσει 
µε τον ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε ο κ. Μη-
τσοτάκης και συνέχισε: «Αν θέλει 
να είναι παρακολούθηµα του κ. 
Τσίπρα ας το πει µε ειλικρίνεια κι 
όχι µε µισόλογα». Το µήνυµα που 
θέλει να περάσει είναι ότι «αν ψη-
φίσουν Ανδρουλάκη θα τους προ-
κύψει Τσίπρας», παρουσιάζοντας, 
ταυτόχρονα, ως µόνη εναλλακτική 
λύση απέναντι σε µια «πολιτική τε-
ρατογένεση» την αυτοδυναµία της 
Ν∆ που θα διασφαλίσει την σταθε-
ρότητα στη χώρα. 

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΗ»
ΕΝΟΨΕΙ
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7ΠΟΛΙΤΙΚΗ/
Η ταύτιση απόψεων και η κοινή επιχειρηµατολογία 

που εκπορεύεται από τα δύο κόµµατα (ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΑΣΟΚ) µετά το ξέσπασµα του σκανδάλου 

διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο που έχει στο 
επίκεντρο την Εύα Καϊλή ερµηνεύεται από το 

κυβερνητικό επιτελείο ως µια πρώτη ένδειξη της 
σταδιακής προσέγγισης στον δρόµο προς τις κάλπες. 



Τ
ο σκάνδαλο µε το µαύρο 
χρήµα από το Κατάρ που 
είχε εισχωρήσει µέσα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

συγκλονίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Εδώ στην Ελλάδα µπορεί να το βιώ-
νουµε ως «σκάνδαλο Καϊλή», όµως 
όλη η Ευρώπη έχει αποµείνει µε το 
στόµα ανοικτό. 

Αν ένα κρατίδιο του Κόλπου εί-
ναι ικανό να διαφθείρει τόσο κορυ-
φαίους ευρωπαϊκούς θεσµούς και να 
µετατρέψει σε πολιτικά του υποχείρια 
τόσο διακεκριµένους (και καλοπλη-
ρωµένους, άρα θωρακισµένους) ευ-
ρωπαίους αξιωµατούχους, τότε τίποτα 
στον κόσµο µας δεν είναι ούτε ασφα-
λές, ούτε αθώο. Κι αν αυτά µπορούν 
να τα κάνουν µερικοί ατζαµήδες σεΐ-
χηδες µε κελεµπίες που κουβαλάνε 
σακούλες µε µετρητά, τι αλήθεια θα 
µπορούσαν να πετύχουν µεγάλες δυ-
νάµεις που επιβουλεύονται την Ευ-
ρώπη και δρουν µε επαγγελµατικό 
και αθέατο τρόπο;

Ηθική βλάβη και 
πολιτικός σεισµός
Την ώρα που γράφονται αυτές οι 
γραµµές, το σκάνδαλο είναι ακόµα 
νωπό και µε πολλές άγνωστες πτυχές. 
Ενδέχεται όταν οι αναγνώστες µας 
διαβάζουν το κείµενο αυτό, να έχουν 
αποκαλυφθεί πολύ περισσότερα και 
φρικτότερα  πράγµατα. Ανεξαρτήτως 
όµως των λεπτοµερειών του σκανδά-
λου και των νοµικών του απολήξεων, 
ήδη η ηθική βλάβη είναι τεράστια και 
ο πολιτικός σεισµός δεδοµένος. Όσον 
αφορά την Ελλάδα, κανένας δεν µπο-
ρεί ακόµα να σταθµίσει τις επιπτώσεις 
του. Αυτές θα φανούν πολύ αργότε-
ρα, ενδεχοµένως µάλιστα να παίξουν 
ρόλο και στην εκλογική µάχη αφού 

βρισκόµαστε πια σε προεκλογική πε-
ρίοδο. Το σίγουρο είναι ότι στην Χα-
ριλάου Τρικούπη περιµένουν µε αγω-
νία τις επόµενες δηµοσκοπήσεις, για 
να διαπιστώσουν αν το σοκ που έχει 

υποστεί η ελληνική κοινωνία έχει µε-
ταφερθεί αρνητικά και στο εσωτερικό 
των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.

Ένας ψύχραιµος παρατηρητής θα 
πει ότι η διεθνής αλλά και η ελληνι-

κή κοινή γνώµη έχουν εθιστεί στην 
αποκάλυψη τέτοιων βρωµερών ιστο-
ριών. Κάθε τόσο αποκαλύπτεται κά-
ποιος πολιτικός ή επιχειρηµατίας ή 
διαµορφωτής της κοινής γνώµης 

να έχει βουτήξει το δάκτυλο στο µέ-
λι. Περιπτώσεις παράνοµων πλουτι-
σµών ή καταχρήσεων εξουσίας είναι 
πολύ συνηθισµένες και στην χώ-
ρα µας και διεθνώς. Αυτό όµως δεν 
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Του: ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου:

Η Καϊλή είχε βρει την χρυσή συνταγή 
να παραµένει επί µια δεκαπενταετία 
στον πολιτικό αφρό δίχως 
να την εχθρεύεται κανένας. 
Σπάνια περίπτωση για µια Ελλάδα 
που αλληλοσπαράζεται ευκολότερα 
απ’ όσο αναπνέει. Και ξαφνικά, αυτή 
η καθ’ όλα επιτυχηµένη και (γιατί όχι) 
ευτυχισµένη γυναίκα, τα γκρέµισε όλα 

Εύα. Όσα σου κάνει
η κεφαλή σου...
Εύα. Όσα σου κάνειΕύα. Όσα σου κάνειΕύα. Όσα σου κάνει



αναιρεί την έκπληξη 
που εκδηλώνεται κάθε 
φορά, καθώς ο µέσος άν-
θρωπος δυσκολεύεται να αντι-
ληφθεί το µέγεθος της βουλιµίας 
που εκδηλώνουν κάποιοι που ήδη 
κατέχουν και πολύ χρήµα και µεγάλη 
εξουσία. Παγιώνεται έτσι µια αντίλη-
ψη ότι η πολιτική είναι γενικώς µια 
πολύ βρώµικη υπόθεση και ότι όλοι 
οι πολιτικοί έχουν µοναδικό κίνητρο 

τον προσωπικό τους πλου-
τισµό ή την διεύρυνση της προ-

σωπικής τους εξουσίας µε στόχο πά-
λι τον πλουτισµό τους. 

Μεγάλο το σοκ 
Αυτή την φορά το σοκ ήταν ακόµα 
µεγαλύτερο, καθώς η συγκεκριµένη 

πρωταγωνίστρια ήταν καλυµµένη από 
ένα πέπλο γενικής και διακοµµατικής 
συµπάθειας. Όµορφη γυναίκα, ήπιων 
τόνων, χαµογελαστή, πρόσχαρη, µε 
µια γενική πεποίθηση ότι στην Ευρώ-
πη δούλευε και πολύ και αποτελεσµα-
τικά υπέρ της χώρας της, ήταν από τα 
ελάχιστα άτοµα του ελληνικού δηµό-
σιου βίου που δεν έµπαινε ποτέ στο 
στόχαστρο κανενός και δεν αντιµετώ-
πιζε την παραµικρή εσωτερική αντι-
παλότητα. Η Εύα είχε βρει την χρυσή 
συνταγή να παραµένει επί µια δεκαπε-
νταετία στον πολιτικό αφρό δίχως να 
την εχθρεύεται κανένας. Σπάνια περί-
πτωση για µια Ελλάδα που αλληλο-
σπαράζεται ευκολότερα απ’ όσο ανα-
πνέει. Και ξαφνικά, αυτή η καθ’ όλα 
επιτυχηµένη και (γιατί όχι) ευτυχισµέ-
νη γυναίκα, τα γκρέµισε όλα. 

Ασύλληπτα ποσά 
Τα ποσά που έγιναν γνωστά µετά 
την σύλληψη της άφησαν κυριολε-
κτικά άφωνο το ελληνικό κοινό. Οι 
600.000 ευρώ που προσπάθησε να 
φυγαδεύσει ο πατέρας της κι οι άλ-
λες 160.000 ευρώ που βρέθηκαν στο 
σπίτι της, είναι ποσό ασύλληπτο για 
τον σηµερινό µέσο Έλληνα. Και η ει-

κόνα µιας γυναίκας που στο σπί-
τι της έχει καταχωνιασµένες  
βαλίτσες και σακούλες τίγκα 
στο µετρητό ή που ταξιδεύει 
µε σακ βουαγιάζ που έχουν 
διπλούς πάτους και κρύπτες 
στο πλάι, παραπέµπει σε 
εµπόρους ναρκωτικών, όχι 
σε αντιπρόεδρο του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Εννιά στους δέκα Έλλη-
νες, ανεξαρτήτως πολιτι-
κών απόψεων είπαν «µα 
πως έπεσα τόσο έξω γι 
αυτή την γυναίκα;». Κι 
αν ο δέκατος ανασήκω-
σε τους ώµους του και 
είπε «όλοι οι πολιτικοί 
είναι κλέφτες», οι υπό-
λοιποι εννιά αναρωτή-
θηκαν «µα τι της έλει-
πε και έκανε αυτά τα 

πράγµατα;».

Θύµα της απληστίας της 
Έχουν δίκιο. Η Εύα Καϊλή τα ‘χε πε-
τύχει όλα, όµως η απληστία την οδή-
γησε να ζητά κι άλλα, κι άλλα, κι 
άλλα. Έχουν ήδη ακουστεί χίλιες θε-
ωρίες, από το «την παρέσυρε ο Ιτα-
λός» (αυτό λένε οι δικηγόροι της) µέ-
χρι το «δελεάστηκε από την χλιδή του 
Κατάρ» ή το «χρωστούσε στην ελλη-
νική εφορία πολλά λεφτά». Όλα τού-
τα όµως είναι σαχλαµάρες και φτη-

νές δικαιολογίες για κάτι εξαιρετικά 
βαρύ και ανεπίτρεπτο. ∆υστυχώς, 
πάνω απ’ όλα η όµορφη Εύα έπεσε 
θύµα της απληστίας  και της βουλιµί-
ας της. Είχε στα πόδια της τα πάντα 
και ζητούσε άλλα τόσα. Και τα ζητού-
σε τόσο απελπισµένα, που κατάντησε 
µέλος εγκληµατικής οργάνωσης έχο-
ντας πλήρη συνείδηση όσων κάνει. 
Μιλάµε για πραγµατική κατάρρευση 
και καταρράκωση προσωπικότητας, 
για µια µνηµειώδη κατηφόρα.

Η µεγαλύτερη ζηµιά  
που έκανε
Η αποκάλυψη του σκανδάλου έφερε 
πολιτική αναταραχή και στην Ελλά-
δα. Η Ν∆ χρέωσε τα καµώµατα της 
Εύας στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ την 
κατονόµασε ως δούρειο ίππο της Ν∆, 
ο ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε ότι ήταν δούρει-
ος ίππος της Ν∆ αλλά επισήµανε ότι 
το ΠΑΣΟΚ άργησε. Πολιτικές αλλη-
λοκατηγορίες δίχως ιδιαίτερο νόηµα. 
Κατά την ταπεινή γνώµη του γράφο-
ντος, ούτε ο Ανδρουλάκης έφταιξε 
που η Εύα έκλεψε, ούτε ο Μητσοτά-
κης έχει ευθύνη ακόµα κι αν σκεφτό-
ταν να την πάρει, ούτε ο Τσίπρας έχει 
λόγο σ’ αυτή την ιστορία. Η πραγµα-
τική ουσία είναι ότι η Ελλάδα ξανα-
µπήκε στα ευρωπαϊκά πρωτοσέλιδα 
ως χώρα αναξιόπιστων ανθρώπων 
κι αυτή είναι η µεγαλύτερη ζηµιά που 
µας έκανε η όµορφη αντιπρόεδρος 
µας που τώρα κυκλοφορεί µε βραχιό-
λια από φυλακή σε φυλακή. 

Παρενέργειες  
του Κατάρ-γκέιτ
Η δεύτερη ζηµιά που έγινε ήταν ότι 
παγιώθηκε η πεποίθηση για τους 
κλέφτες πολιτικούς. Κι όπως µετά το 
σκάνδαλο της Κιβωτού ο απλός κό-
σµος έπαψε να προσφέρει το υστέρη-
µα του στα ιδρύµατα πιστεύοντας ότι 
κάποιοι πλουτίζουν από την γενναιο-
δωρία του, µε τον ίδιο τρόπο ο µέσος 
πολίτης θα αντιµετωπίσει τώρα τις δι-
αδικασίες πολιτικής εκπροσώπησης. 
Το «σιγά µην πάω να ψηφίσω, για να 
διαλέξω ανάµεσα στους κλέφτες» εί-
ναι µια άµεση και καθοριστική παρε-
νέργεια του Κατάρ-γκέιτ. Μπροστά σε 
µια τέτοια γενικευµένη ζηµιά, το αν το 
ΠΑΣΟΚ θα χάσει µια δηµοσκοπι-
κή µονάδα εξ αιτίας της Εύας ή αν η 
Ν∆ κερδίσει µία ή αν ο ΣΥΡΙΖΑ σύ-
ρει κάπως το ΠΑΣΟΚ προς ο µέρος 
του, είναι δευτερεύον εν τέλει ζήτηµα.
 
Γελάνε οι 
ευρωσκεπτικιστές 
Πολύ σηµαντική πτυχή επίσης είναι η 
τροφοδοσία µε ηθικού τύπου επιχει-

ρήµατα, όλων όσων εχθρεύονται την 
ίδια την ενιαία Ευρώπη. Οι Ευρωσκε-
πτικιστές θα πρέπει να στήσουν άγαλ-
µα στην Εύα και στους υπόλοιπους 
που συνελήφθησαν µε την καταρια-
νή κατσίκα στην πλάτη. Το σκάνδαλο 
ήρθε στην πιο ακατάλληλη στιγµή για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν κάθε εί-
δους ακροδεξιοί, Πουτινικοί και Τρα-
µπικοί της ηπείρου µας επιτίθενται µε 
σφοδρότητα σε κάθε τι ευρωπαϊκό δι-
ατυµπανίζοντας την επιστροφή των 
εθνικών κρατών και των περίκλει-
στων χωρών, ένας τέτοιος δυναµίτης 
που µπήκε εκ των έσω στην ίδια την 
Ευρώπη από ευρωπαίους αξιωµατού-
χους, είναι µέγα και ανεκτίµητο δώρο 
στις επιδιώξεις τους. 

Τελικά η Εύα τα ‘κανε µαντάρα. 
∆ίχως να παραβιάζω το τεκµήριο της 
αθωότητας, εικάζω βάσιµα ότι θα πε-
ράσει τα επόµενα χρόνια της στην φυ-
λακή και την υπόλοιπη ζωή της στην 
περιφρόνηση. Ενδέχεται και στην 
φτώχεια, καθώς όλα της τα περιουσι-
ακά στοιχεία έχουν δεσµευτεί. Γύρω 
από το σκάνδαλο της θα στηθεί ένας 
τεράστιος πολιτικός καυγάς που θα 
φθάσει ως τις ελληνικές εκλογές, ο 
µέσος ευρωπαίος θα ακούει εφεξής 
για αποφάσεις του ευρωπαϊκού κοι-
νοβουλίου και θα κουµπώνεται θεω-
ρώντας τις πουληµένες, ενώ ο κάθε 
λογής ψεκασµένος και συνωµοσι-
ολόγος της ηπείρου µας θα την επι-
καλείται διαρκώς. Προφανώς δεν 
ήταν αυτό που είχε ονειρευτεί, ούτε 
αυτό που επιδίωκε η ωραία κοπέλα 
απ’ την Θεσσαλονίκη όταν ξεκινού-
σε την ενασχόληση της µε τα κοινά. 
Πλην στην περίπτωση της ταιριάζει 
γάντι µια κρητική παροιµία που λέ-
ει το σοφό «όσα σου κάνει η κεφαλή 
σου, δεν στα κάνει ο κόσµος όλος». 
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Εννιά στους δέκα Έλληνες, ανεξαρτήτως πολιτικών απόψεων είπαν  
«µα πως έπεσα τόσο έξω γι αυτή την γυναίκα;». Κι αν ο δέκατος ανασήκωσε 
τους ώµους του και είπε «όλοι οι πολιτικοί είναι κλέφτες», οι υπόλοιποι  
εννιά αναρωτήθηκαν «µα τι της έλειπε και έκανε αυτά τα πράγµατα;».

Περιπτώσεις  
παράνοµων πλουτισµών 
ή καταχρήσεων εξουσίας 
είναι πολύ συνηθισµένες 

και στην χώρα µας  
και διεθνώς. Αυτό όµως 
δεν αναιρεί την έκπληξη 

που εκδηλώνεται κάθε 
φορά, καθώς ο µέσος 

άνθρωπος δυσκολεύεται 
να αντιληφθεί  

το µέγεθος της βουλιµίας 
που εκδηλώνουν 
κάποιοι που ήδη 

κατέχουν και πολύ χρήµα 
και µεγάλη εξουσία
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ΦΥΛΟ ΣΥΚΗΣ
ΤΟ… ΗΘΙΚΟ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Ο κ. Τσίπρας µε την κίνησή του να πάρει υπό
την «προστασία» του ο κ. Ανδρουλάκη και
στην υπόθεση της Καϊλή επιβεβαίωσε ότι για την 
αριστερά δεν υπάρχει φραγµός µπροστά σε τίποτα 

T
ι θα είχε συµβεί, αν οι  Βρυ-
ξέλλες ασκούσαν πολιτική,  µε 
βάση τις απόψεις των κ.κ. Τσί-
πρα, Βενιζέλου και Ανδρουλά-

κη, για τις   τεκµηριωµένες τηλεφωνικές 
παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων;  
Ίσως να µην είχε αποκαλυφθεί το µεγα-
λύτερο σκάνδαλο  του ευρωπαϊκού κοι-
νοβουλίου, το «λάδωµα» ευρωβουλευτών 
από το Κατάρ. 

Ο µεν κ. Τσίπρας είχε χαρακτηρίσει 
απαράδεκτο να παρακολουθείται νόµιµα 
ο αρχηγός του τρίτου κόµµατος της Βου-
λής, που είναι και ευρωβουλευτής και 
εξοργίστηκε όταν άκουσε την εισαγγελέα 
της ΕΥΠ, να λέει πως  δεν εξαιρείται κα-
νείς, ούτε η Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας,  
ο δε κ. Βενιζέλος  - ως συνταγµατολόγος 
- ανακάλυψε συνταγµατικά προσκόµµατα 
στην παρακολούθηση τηλεφώνων ευρω-
βουλευτών και βουλευτών. Ο κ. Ανδρου-
λάκης ως θύµα είχε και ένα λόγο παρα-
πάνω να είναι αρνητικός.

    
Η «οµπρέλα»
Αν σε αυτή την  αριστερή «οµπρέλα»,  
υπέρ της προστασίας βουλευτών και των 
ευρωβουλευτών, προστεθεί και η εκτός 
ορίων,  κοµµατική εκµετάλλευση κάθε 
αστυνοµικής και δικαστικής έρευνας  που 
αφορά διαφθορά (για τη δίωξη των δέκα 
πολιτικών στην υπόθεση Novartis υπήρξε 
σύσκεψη υπό τον τότε πρωθυπουργό στο 
Μέγαρο Μαξίµου, ενώ ο κ. Τζανακόπου-
λος έτρεχε να ενηµερωθεί από τον εισαγ-

γελέα της υπόθεσης) τότε µπορεί 
να απαντηθεί το ερώτηµα γιατί 
στην Ελλάδα σπανίως προχω-
ρούν οι µεγάλες υποθέσεις 
διαφθοράς.  

Το ζήτηµα είναι πως 
σε αυτή την υπόθεση 
υστέρησε και ο κ. Μη-
τσοτάκης.  Πρώτα, 
όταν κάτω από το 
βάρος του πολιτικού 
κόστους, δήλωσε πως η πα-
ρακολούθηση του κ Ανδρουλά-
κη «ήταν νόµιµη αλλά λάθος» και ότι αν 
ήταν σε γνώση του θα την σταµατούσε 
και δεύτερον γιατί µπήκε κι αυτός κάτω 
από την «οµπρέλα» της προστασίας των 
πολιτικών, όταν νοµοθέτησε πως για τις 
παρακολουθήσεις βουλευτών , θα πρέ-
πει να ενηµερώνεται ο Πρόεδρος της 
Βουλής.

Με λίγα λόγια, εκείνο που ίσως,  δεν 
πρέπει να γνωρίζει ούτε ο πρωθυπουρ-
γός, παρά µόνο οι διωκτικές αρχές της 
χώρας και οι προϊστάµενοί τους στην υπη-
ρεσία, µέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, 
θα το γνωρίζει ο εκάστοτε πρόεδρος της 
Βουλής, ένα πολιτικό πρόσωπο µε κοµ-
µατική ταυτότητα και πολιτικούς φίλους 
και συνεργάτες.   Στη χώρα µας θεσµοθε-
τηµένα, η ΕΥΠ και η Αντιτροµοκρατική 
είναι οι δύο υπηρεσίες οι οποίες µπορούν 
να ζητήσουν από τον ειδικό εισαγγελέα 
που τους εκπροσωπεί, νόµιµη άδεια για 
παρακολουθήσεις.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος
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Στην Κουμουνδούρου προσπαθούν
να τραβήξουν την υπόθεση

των υποκλοπών έως τις εκλογές

Σύμφωνα με τον Αλέξη 
Τσίπρα η Εύα Καϊλή 

είναι ο «Δούρειος Ίππος»  
της δεξιάς. Ό,τι είπε και 
ο Νίκος Ανδρουλάκης, 
δηλαδή. Όμως με την 

κίνηση του αυτή, να πάρει 
υπό την «ομπρέλα» του το 
ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα που 

καθύβριζε, παίρνει και 
τις υποθέσεις διαφθοράς 
πάνω του και σπρώχνει 

περισσότερους από το 
κέντρο στη ΝΔ

 “Τι χρεία” έχει
να παρακολουθείς τον μανάβη;
Μα, αν  κάποιων οι δραστηριότητες πρέ-

πει να είναι κάτω από το φως, είναι 
εκείνων που βρίσκονται πολύ κο-
ντά στο βάζο με το μέλι. Τι νόημα 
έχει να παρακολουθείς έναν μανά-
βη, έναν ταξιτζή, έναν περιπτερά; 
Το Σύνταγμα καλύπτει με ασυλία 
τους βουλευτές για να εκτελούν 
το έργο τους, όχι για να «συνομι-
λούν» με τη διαφθορά. Το ίδιο 
ισχύει και στο ευρωκοινοβού-
λιο. 

Απλά τώρα, η εντυπωσια-
κή επιτυχία των Βέλγων  «τρά-
βηξε την κουρτίνα» στην Ελλά-
δα και βρεθήκαμε μπροστά στη 
δική  μας παράνοια, καθώς 

ασχολούμαστε έξι μήνες, 
αν πρέπει να ΕΥΠ να 

παρακολουθεί νό-
μιμα και τεκμη-

ριωμένα έναν 
ευρωβουλευ-
τή, ο οποίος 
αρνείται να 
πληροφο-
ρηθεί την 
αιτία της 
παρακο -
λ ο ύ θ η -

σης  του. 
Γιατί άραγε;  

Οι  Βέ λ-
γοι ξεκίνησαν 

πριν από ένα χρό-
νο την έρευνα τους με άκρα μυστικότητα, 
αντίθετα εδώ τα στοιχεία της κάθε αστυ-
νομικής ή δικαστικής έρευνας, γίνονται  
φύλλο και φτερό για κομματικά οφέλη, 
από την πρώτη μέρα. Κάνουμε δε, τόσο 
θόρυβο που οι δράστες τρέχουν να  καλύ-
ψουν τα ίχνη τους και περιμένουν έτοιμοι 
πια τις χρονοβόρες διαδικασίες της άρ-
σης ασυλίας ή του Νόμου περί Ευθύνης 
Υπουργών με τη βεβαιότητα της δικαστι-
κής απαλλαγής τους.

Πρόταση μομφής
μετά τα Χριστούγεννα
Για τον ΣΥΡΙΖΑ  όμως η εκμετάλλευση 
της υπόθεσης των υποκλοπών είναι μο-
νόδρομος, αφού πιστεύει πως έτσι καλύ-
πτει τη «γύμνια» των θέσεων του, αφενός 
και αφετέρου «κατεδαφίζει» τον αντίπα-
λο του από το «θρόνο» ενώ ταυτόχρονα 

διαβολίζει το κέντρο. Το έκανε και με την 
υπόθεση της Novartis, όσους κατηγόρησε 
στη Βουλή απαλλάχθηκαν, αλλά καμιά 
συγγνώμη δεν ακούστηκε από τη μεριά 
του. Τώρα στην Κουμουνδούρου προ-
σπαθούν να τραβήξουν αυτή την υπόθε-
ση έως τις εκλογές. Δεν έχουν άλλη πα-
ράσταση για φέτος.

Η πρόσφατη εμφάνιση του κ. Τσίπρα 
στη Βουλή, ανέβασε το ηθικό στο κόμ-
μα. Το επόμενο επεισόδιο θα το δούμε 
στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Η 
Κουμουνδούρου πάντως, εξετάζει να φέ-
ρει ξανά το θέμα στη Βουλή και μετά τα 
Χριστούγεννα με την κατάθεση πρότα-
σης μομφή κατά της κυβέρνησης και του  
πρωθυπουργού. Αντικείμενο φυσικά η 
υπόθεση των υποκλοπών,  όπου σύμφω-
να με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα , 
το κακόβουλο λογισμικό Predator βρι-
σκόταν στο γραφείο  του κ Μητσοτάκη, 
στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον αυστηρό 
έλεγχο του κ. Δημητριάδη. Μέχρι στιγ-
μής υπάρχουν μόνο καταγγελίες, κι όχι 
στοιχεία. Υπάρχει και η άποψη του κ  Μα-
ντζουράνη, πως δεν  υπάρχουν στοιχεία ή 
θα έχουν καταστραφεί ή θα είναι κάπου 
καταχωνιασμένα.

Με την πρόταση μομφής ο Αλέξης 
Τσίπρας θα επιχειρήσει να οριστικοποιή-
σει έναν «αρραβώνα» με το ΠΑΣΟΚ του 
κ. Ανδρουλάκη, αφού θα συμπλεύσουν 
στην καταψήφιση της κυβέρνησης με πα-
ρόμοια επιχειρήματα. 

Ήδη ο κ. Τσίπρας «χτύπησε» την πόρ-
τα της Χαριλάου Τρικούπη. Στη σύνοδο 
του Ευρωσοσιαλιστικού Κόμματος, από 
την οποία απείχε ο κ. Ανδρουλάκης, συμ-
φώνησε με την άποψη του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ ότι η κα Καϊλή είναι ο «Δούρει-
ος Ίππος»  της δεξιάς. «Μία ευρωβουλευ-
τής που παρότι ανήκε στην ομάδα των Σο-
σιαλιστών συνεργάζονταν πιο στενά με το 
ΕΛΚ, στηρίζει σταθερά την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη και τήρησε αρνητική στάση 
ακόμη και στη διερεύνηση του σκανδά-
λου των υποκλοπών από την αρμόδια επι-
τροπή του Ευρωκοινοβουλίου…»  

Όμως με την κίνηση του αυτή, να πά-
ρει υπό την προστασία του τον κ. Ανδρου-
λάκη και ένα κόμμα που καθύβριζε, παίρ-
νει και τις υποθέσεις διαφθοράς πάνω του 
και σπρώχνει περισσότερους, από το κέ-
ντρο στον, κ. Μητσοτάκη. Και τελικά, επι-
βεβαιώνει πως για την αριστερά το ηθικό 
πλεονέκτημα είναι ένα… φύλο συκής κι 
αυτό αποξηραμένο!

ΑΝΑΛΥΣΗ/



TODAY  PRESSFR
EETODAY  PRESSFR
EE ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

12 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/
Σάββατο 17 & Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου 2022

Η 
συνάντηση µε τον γε-
νικό γραµµατέα Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύ-
ης, Γιώργο Σταµάτη, 

έγινε την ίδια µέρα που κατέληξε 
ο 16χρονος Ροµά, Κώστας Φρα-
γκούλης. Τα τηλέφωνα στο γρα-
φείο του χτυπούσαν ασταµάτητα 
ενώ ήδη εξελίσσονταν επεισόδια 
σε Αθήνα, Χαλκίδα, Ασπρόπυρ-
γο, Πάτρα και Ρόδο. 
«Είναι ένα τραγικό και δυσά-
ρεστο γεγονός, ελπίζαμε ότι ο 
Κώστας Φραγκούλης θα τα κα-
ταφέρει. Δεν τα κατάφερε και 
είναι οδυνηρό. Θέλω από την 
πλευρά μου και από την πλευρά 
του υπουργείου, να εκφράσω τα 
θερμά μου συλλυπητήρια στους 
οικείους του. Την προηγούμενη 
εβδομάδα που νοσηλευόταν το 
παιδί, πήγα και είδα την οικο-
γένεια, τους εξέφρασα τη συ-
μπαράστασή μου και τους είπα 
ότι η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα 
τους σε ό,τι χρειαστούν. Μιλάμε 
για ένα παιδί που έχει ένα παιδί 
ενός έτους και αυτό που μας μέ-
νει είναι μια θλίψη γιατί χάθηκε 
ένας νέος άνθρωπος».

Ο Γιώργος Σταµάτης ανέβηκε 
στην κηδεία του Κώστα Φραγκού-
λη στη Θεσσαλονίκη - για όποιον 
τον γνωρίζει, έστω και λίγο ήταν 
αναµενόµενο. Άλλωστε έχει επι-
σκεφθεί όλους τους καταυλισµούς 
Ροµά σε όλη τη χώρα. Του ζητήθη-
καν δηλώσεις από τα τοπικά µέσα. 

«Χρέος µας είναι το παιδί που 
αφήνει πίσω να αγαπήσει τον κό-
σµο και όχι να τον µισήσει» και 
συνέχισε: Μαζί µε τους Ροµά 
µπορούµε να ζήσουµε και να φτιά-
ξουµε ένα καλύτερο µέλλον κυρί-
ως για τα παιδιά µας. Και αυτό 
πρέπει να µείνει. Ο Κώστας είναι 
εδώ, θα είναι στις καρδιές µας και 
ας ελπίσουµε ότι το παιδί του µε-
γαλώνοντας θα γίνει ένας άνθρω-
πος – πρότυπο. Όλοι µαζί πρέπει 
να σπάσουµε τα γκέτο που δηµι-
ουργούν τον κοινωνικό αποκλει-
σµό».

Ο Γιώργος Σταµάτης για το 
θλιβερό περιστατικό επαναλαµβά-
νει από την πρώτη στιγµή ότι «η 
∆ικαιοσύνη θα αποφανθεί και θα 
αποφασίσει για τα υπόλοιπα, εµείς 
δεν έχουµε λόγο και ρόλο σε αυτό» 
και η αλήθεια είναι ότι δεν µπορεί 
κανείς νοήµων άνθρωπος να δια-
φωνήσει. 

«Είναι ωστόσο καζάνι που 
βράζει η κοινότητα των Ροµά» του 
λέω για να µου απαντήσει, ότι «η 

κοινωνία των Ροµά νιώθει εξορ-
γισµένη γί αυτό το περιστατικό. 
Ωστόσο, οι εκπρόσωποι όλων των 
τσιγγάνων, οι σύλλογοί τους, από 
ένα σηµείο και µετά στάθηκαν στο 
ύψος των περιστάσεων στο θέµα 
της κοινωνικής ειρήνης και κοινω-
νικής συνοχής. ∆υστυχώς το  παι-
δί έφυγε και πρέπει να δούµε την 
επόµενη µέρα, όπου όλοι θα πρέ-
πει να συνεργάζονται για την κοι-
νωνική ένταξη των Ροµά και δη 
στα θέµατα διαµεσολάβησης µε-
ταξύ Ροµά – κοινοτήτων και αστυ-
νοµικών». 

Είναι όµως µόνον οι Ροµά ένα 
καζάνι που βράζει; Και ένα µεγά-
λο τµήµα της ελληνικής κοινωνίας 
δεν θέλει τους Ροµά στα πόδια της. 
Σε ορισµένα σχολεία, γονείς δεν 
θέλουν να φοιτούν τα παιδιά τους 
µαζί µε τσιγγανάκια, ενώ αντίστοι-
χα, το πλέον πιθανό είναι ένας ερ-
γοδότης, µικρής ή µεσαίας επιχεί-
ρησης να µη θέλει να προσλάβει 
έναν Ροµά…

«Αυτή τη στιγµή η Πολιτεία 
τρέχει ένα πρόγραµµα, αυτό της 
κοινωφελούς εργασίας και από 
τα δεδοµένα που έχουµε, ένας 
στους 7 εργαζόµενους είναι Ροµά 
που σηµαίνει ότι αυτοί οι άνθρω-
ποι γίνονται «ορατοί» µέσα στην 
κοινωνία, συµµετέχουν, δηλαδή 
ζουν ανάµεσά µας. Και αυτοί οι 
άνθρωποι εν τέλει φεύγουν από 
τον συνοικισµό, τη γειτονιά, τον 
οικισµό, ακόµη και από τον κα-
ταυλισµό. Για παράδειγµα, αυτή 
τη στιγµή στην Κατερίνη, 20 Ρο-
µά από τον καταυλισµό του Πέλε-
κα όπου µένουν, δουλεύουν στα 
προγράµµατα κοινωφελούς ερ-
γασίας, στην καθαριότητα και σε 
συναφείς ασχολίες. Έχουµε µεν 
πολλαπλές διακρίσεις που αντι-
µετωπίζουν οι Ροµά, από την άλ-
λη όµως πρέπει να σας πω ότι έχει 
βελτιωθεί πολύ το ποσοστό των 
παιδιών που πηγαίνουν στα σχο-
λεία και προφανώς αξίζουν συγ-
χαρητήρια και στους διαµεσολα-
βητές και στα παραρτήµατα αλλά 
και στους ίδιους τους γονείς που 
επιτέλους αρχίζουν να µπαίνουν 
στη διαδικασία, στης κουλτούρα 
της εκπαίδευσης. Το σχολείο βέ-
βαια δεν είναι µόνο το δηµοτικό, 
είναι και το Γυµνάσιο και το Λύ-
κειο και εκεί πρέπει να γίνει ακό-
µη περισσότερη δουλειά. ∆ιότι 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
 (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)

 ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ 
το παιδί που αφήνει 

πίσω να αγαπήσει τον 
κόσμο, όχι να τον μισήσει

Tης 
Μάρθας 
Λεκκάκου

Μαζί με τους Ρομά μπορούμε να ζήσουμε  
και να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον
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«Στόχος που έχουμε θέσει είναι οι περίπου 12.500 Ρομά που ζουν 
στους 77 καταυλισμούς. Είναι πάρα πολλοί οι καταυλισμοί και με 
βάση τα Τοπικά Σχέδια και σε συνεργασία με τους Δήμους, ο στόχος 
είναι αυτοί οι καταυλισμοί να σταματήσουν να υπάρχουν»
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όταν το παιδί συνεχίζει στη δευτε-
ροβάθµια εκπαίδευση, δεν έχου-
µε τα φαινόµενα των πρώιµων ή 
εξαναγκαστικών γάµων. 

n  Οι Ρομά όμως τα θέλουν όλα 
αυτά; Θέλουν την κοινωνική 
τους ένταξη; 
Στα τελευταία τρεισήµισι χρόνια, 
συµµετέχουν όλο και περισσότε-
ρο σε αυτή τη µεγάλη προσπά-
θεια. Κοιτάξτε, µε βάση την τελευ-
ταία καταγραφή που έγινε πέρυσι, 
οι Ροµά στην Ελλάδα αγγίζουν τις 
117.000. Ο µεγαλύτερος, πιο επι-
τακτικός στόχος που έχουµε θέσει 
είναι οι περίπου 12.500 Ροµά που 
ζουν στους 77 καταυλισµούς. Εί-
ναι πάρα πολλοί οι καταυλισµοί 
και µε βάση τα Τοπικά Σχέδια και 
σε συνεργασία µε τους ∆ήµους, 
ο στόχος είναι αυτοί οι καταυλι-
σµοί να σταµατήσουν να υπάρ-
χουν, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να 
αρχίσουν να εντάσσονται συνο-
λικά στην κοινωνία. Έχω πάει σε 
όλους τους καταυλισµούς και συ-
νοικισµούς σε όλη τη χώρα. Η κά-
θε περίπτωση είναι διαφορετική 
και τους αντιµετωπίζουµε ξεχω-
ριστά, µε στόχο τη βελτίωση της 
ζωής τους, ειδικά στο κοµµάτι της 
σχολικής ένταξης και αντίστοιχα 
της σχολικής διαρροής και φυσικά 
στη διασύνδεση µε την εργασία. 

Έχουµε ειδικά σχέδια ανά οικογέ-
νεια, όχι ανά καταυλισµό, ώστε να 
µπουν σε προγράµµατα που ήδη 
έχει το Υπουργείο, είτε µέσω της 
κοινωνικής κατοικίας, είτε µέσω 
των επιδοµάτων, ώστε όλοι αυτοί 
οι άνθρωποι να φύγουν από εκεί 
ανεπιστρεπτί. 

Βέβαια, ας µην ξεχνάµε ότι 
υπάρχουν και Ροµά και στη Λάρι-
σα και στα Μέγαρα και στην Αγία 
Βαρβάρα και σε πολλές άλλες πε-
ριοχές της χώρας µας που είναι ήδη 
ενταγµένοι στον κοινωνικό ιστό. 

n  Από εδώ και πέρα τι πρέπει 
να γίνει; 
Ο κάθε ∆ήµος πρέπει να αναπτύ-
ξει Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης, όπου 
ζουν κοινότητες Ροµά, ώστε µέ-
σα από την εκπαίδευση ή την απα-
σχόληση ή µέσα από την καλύτερη 
πρόσβαση στην υγεία και φυσικά 
µέσα από τη δηµιουργία υποδο-
µών (υδροδότηση, ηλεκτροδότη-
ση, αποχέτευση), αυτοί οι άνθρω-
ποι να έρθουν πιο κοντά µας και 
εµείς πιο κοντά τους γιατί δεν πρέ-
πει να υπάρχουν ούτε χάσµατα 
µεταξύ µας ούτε διαφορές. Προ-
φανώς υπάρχουν κάποια εθιµικο-
πολιτιστικά χαρακτηριστικά των 
Ροµά, που κάποια είναι πολύ σε-
βαστά, αλλά κάποιες συνήθειες, 
όπως οι πρώιµοι γάµοι, δεν πρέπει 

να υπάρχουν και να γίνονται απο-
δεκτές. Η γκετοποίηση δηµιουργεί 
τα περισσότερα προβλήµατα. Αυτό 
θέλουµε να σπάσουµε.

n  Πολλοί κάνουν λόγο για ανο-
χή της Πολιτείας απέναντι στους 
Ρομά…
∆εν υπάρχει καµία ανοχή, όπου 
υπάρχει το έγκληµα καταστέλλε-
ται, όπου υπάρχει παραβατικότη-
τα αντίστοιχα αντιµετωπίζεται και 
να προσθέσω ότι δεν  υπάρχουν 
άβατα στη χώρα µας. Υπάρχουν 
συγκεκριµένες περιοχές µε αυξη-

µένη παραβατικότητα και τα κα-
κοποιά στοιχεία οδηγούνται στη 
∆ικαιοσύνη. Αυτό που χρειάζεται 
είναι να καταπολεµήσουµε τα στε-
ρεότυπα και να χτίσουµε το αντί-
στοιχο περιβάλλον αποδοχής στις 
κοινωνίες µας. Θέλει χρόνο και 
πολλή δουλειά όλο αυτό. Αυτό προ-
σπαθούµε. 

s s
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«Η Πολιτεία τρέχει 
ένα πρόγραμμα, αυτό 

της κοινωφελούς 
εργασίας και από 
τα δεδομένα που 

έχουμε, ένας στους 7 
εργαζόμενους είναι 
Ρομά που σημαίνει 

ότι αυτοί οι άνθρωποι 
γίνονται «ορατοί» 

μέσα στην κοινωνία, 
συμμετέχουν, δηλαδή 

ζουν ανάμεσά μας»

O κ. Γιώργος Σταµάτης µε 
τη δηµοσιογράφο της «TP» 
Μάρθα Λεκκάκου. 



Σ
το βρόντο πηγαίνουν οι 
προσπάθειες του Κατάρ 
να εξυπηρέτηση τα πολιτι-
κά του συµφέροντα, µέσω 

χρηµατισµού πολιτικών προσώπων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως 
είναι τοις πάση γνωστό είναι µια πά-
για τακτική των χωρών της Μέσης 
Ανατολής. Αντί για την πολιτική δι-
πλωµατία – που θα είχαν µεγαλύτε-
ρη επιτυχία χρησιµοποιούν τα πετρο-
δολαριά τους για χρηµατισµούς και 
διαφθορά. 

Μετά την σύλληψη της ευρωβου-
λευτού του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόε-
δρου του ΕΚ Εύας Καϊλή, οι αρχές 
κάθε κράτους - µέλους της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, θα να ερευνήσουν τις 
σχέσεις των πολιτικών, κύριος των 
κυβερνώντων κοµµάτων αλλά και 
όλως των άλλων µε το κράτος – δια-
φθορέα, το Κατάρ. 

Τα στοιχεία που έρχονται στο 
φως και αυτά που θα αποκαλυ-
φθούν, είναι πολλά και οι βελγικές 
αρχές, φαίνεται ότι µεθοδικά έχουν 
«δουλέψει» για τουλάχιστον 8 µήνες 

και φαίνεται ότι έχουν αρκετά χαρτιά 
στα χέρια τους.   Μάλιστα, σύµφωνα 
µε πληροφορίες, είναι ήδη σε συνο-
µιλίες µε τις µυστικές υπηρεσίες των 
υπολοίπων κρατών - µελών προς ενη-
µέρωση τους για αντίστοιχα περιστα-
τικά. 

Πως γίνεται η δωροδοκία 
Πως λειτουργεί, όµως, ο χρηµατισµός 
των πολιτικών προσώπων; Πως το 
επιτυγχάνει το Κατάρ, αλλά και άλ-
λες αραβικές χώρες;  Όπως αναφέ-
ρουν στην «ΤΡ» καλά γνωρίζοντες 
το παρασκήνιο των κινήσεων, ειδι-
κά του Κατάρ, το πρώτο λόγο έχουν 
οι κατά τόπους πρεσβείες της χώρας 
αυτής. Από εκεί ξεκινούν οι δίαυλοι 
επικοινωνίας µε τους πολιτικούς – 
«στόχους» για την εξυπηρέτηση των 
σκοτεινών σχεδίων τους. Το «άντρο» 
της διαφθοράς, λοιπόν, είναι οι δι-
πλωµατικές αποστολές. Οι εντεταλ-
µένοι υπάλληλοι, οι άνθρωποι που 
εργάζονται σε αυτές, πάντα µέσω τρί-
των προσώπων, προσπαθούν να κλεί-
σουν τα ραντεβού, χρησιµοποιώντας 

την ιδιότητα τους, µε το πολιτικό προ-
σωπικό του άλλου κράτους. 

Τότε είναι που ξεκινάει ένα είδος 
lobbying και προπαγάνδας. Στη συνέ-
χεια, όταν τα πράγµατα «ωριµάσουν» 
έρχονται και οι προτάσεις χρηµατι-
σµού. Αν οι «στόχοι» αντισταθούν, 
έχει καλώς. Πάνε στον επόµενο. Αν 
όχι, τότε προχωρούν ξεδιάντροπα 
στην εξαγορά θετικών αποτελεσµά-
των για τα σχέδιά τους. 

Και λέµε ξεδιάντροπα γιατί οι 
άραβες γενικότερα και όχι µόνο οι 
Καταρινοί, το έχουν στο αίµα τους 
το σκοτεινό αλισβερίσι. Κάπως έτσι, 
φαίνεται, ότι προσέγγισαν την ελλη-
νίδα ευρωβουλευτή και Αντιπρόεδρο 
του Ευρωκοινοβουλίου. 

Έρευνα και 
στους διπλωµάτες 
Όπως αναφέρουν στην «ΤΡ», διπλω-
µατικές πηγές, αναµένεται να απαγ-
γελθούν κατηγορίες και στους διπλω-
µάτες που έπραξαν το χρηµατισµό και 
αναµένονται συλλήψεις.

Υπόθεση, µάλλον, µόλις άνοιξε. 

Και έχει πολύ ζουµί ακόµη, αφού το 
Κατάρ έχει ανάγκη την υποστήριξη 
από βουλευτές, υπουργούς και κρα-
τικούς παράγοντες, ανά την  Ευρώπη. 
Στην ουσία, πρόκειται για ένα κράτος 
τροµοκράτη, που τα σχέδια του είναι 
τα ίδια µε αυτά που ξεφουρνίζει κάθε 
τρις και λίγο ο πιο κοντινό τους σύµ-
µαχος, ο Ερντογάν. ∆ηλαδή την «κα-
τάκτηση» της µισής Ευρώπης από τις 
µουσουλµανικές χώρες, µε αιχµή του 
δόρατος την Τουρκία! 

Άλλωστε είναι γνωστό ότι το Κα-
τάρ είναι ο κύριος χρηµατοδότης της 
Τουρκίας και η Άγκυρα το κυριότε-
ρο «πλυντήριο» της Ντόχας. Και για 
το λόγου το αληθές, δείτε την έγρα-
ψε ένα φίλος του συζύγου της Καϊλή, 
όταν είδε στο Instagram του ότι ήταν 
στο Κατάρ. 

Ένα προφητικό µήνυµα
Ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, υπήρξε 

Κοινοβουλευτικός Σύµβουλος στον 
τοµέα των εξωτερικών υποθέσεων 
και των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 
Κατάγεται από την Ιταλία και εργά-
ζεται ως βοηθός σε γραφείο Ιταλού 

Ευρωβουλευτή, στην ίδια οµάδα των 
Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Μετά την επιστροφή του από τα-
ξίδι στο Κατάρ το οποίο ακολούθη-
σαν αναρτήσεις στον προσωπικό του 
λογαριασµό στο Instagram είχε δε-
χθεί ένα σχόλιο από ακόλουθό του 
το οποίο τελικά αποδεικνύεται προ-
φητικό.

Το σχόλιο έγινε το 2018, σε µια 
ανάρτησή του που τον απεικονίζει να 
είναι γονατιστός και να συµπληρώ-
νει έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο στο Στρασβούργο. «Από τό-
τε που θα βρεθείς στο Κατάρ, δε θα 
είσαι ποτέ ο ίδιος» ανέφερε ο ακόλου-
θός του.

Οι σχέσεις στοργή 
και διαφθοράς 
µε τους Τούρκους 
Πριν λίγες εβδοµάδες έγινε γνω-
στό ότι µια νέα «ένεση» κεφαλαίων, 
ύψους από 8 έως 10 δισ. δολ. ετοιµά-
ζεται να χορηγήσει και πάλι το Κατάρ 
στην Τουρκία, περίπου δύο χρόνια 
µετά την ανάλογη στήριξη που έλαβε 
η Άγκυρα από τη σύµµαχό της αραβι-
κή χώρα. Τότε επρόκειτο αρχικά για 
ποσό ύψους 5 δισ. δολ., που στη συ-
νέχεια τριπλασιάστηκε φθάνοντας 
τα 15 δισ. δολ. Την είδηση έκαναν 
γνωστοί Τούρκοι αξιωµατούχοι προ-

TODAY PRESSFR
EETODAY PRESSFR
EE Σάββατο 17 & Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

14 ΑΝΑΛΥΣΗ/

QATAR Ο ισχυρός 
σύμμαχος του Ερντογάν 

Ο Τούρκος δέχεται «δωράκια» από τον εµίρη για να τονώσει την 
ρηµαγµένη οικονοµία του και την ίδια ώρα επιτίθεται στην Ελλάδα 

Γράφει ο Ειδικός Συνεργάτης



σκείµενοι στις συνοµιλίες, και ασφα-
λώς προτίµησαν την ανωνυµία τους. 
Όπως τόνισαν, οι συνοµιλίες ανάµε-
σα στις δύο χώρες βρίσκονται στο τε-
λικό στάδιο και προβλέπουν πως από 
το ποσό αυτό τα 3 δισ. δολ. θα είναι 
στη διάθεση της Άγκυρας εντός του 
∆εκεµβρίου 23022. Όµως τελευταί-
ες πληροφορίες αναφέρουν ότι, τελι-
κά ο Ερντογάν, έφαγε τα µούτρα του 
και δεν υπάρχει η χρηµατοδότηση. 
Ίδωµεν...

Με τη νέα αυτή «ένεση» συναλ-
λάγµατος, η Αγκυρα ήθελε να το-
νώσει τα συναλλαγµατικά της δια-
θέσιµα, που έχουν διαβρωθεί από 
τις αλλεπάλληλες παρεµβάσεις της 
κεντρικής τράπεζας στην αγορά συ-
ναλλάγµατος, µε σκοπό τη στήριξη 
του τουρκικού νοµίσµατος. Οι σχετι-
κές συνοµιλίες µε την Ντόχα διεξάγο-
νταν, σχεδόν ταυτοχρόνως µε τις αντί-
στοιχες επαφές που έχει η Αγκυρα µε 
το Ριάντ, καθώς σύµφωνα µε σχετι-
κό ρεπορτάζ των Financial Times, 
η Σαουδική Αραβία ετοιµάζεται να 
χορηγήσει στην Άγκυρα κεφάλαια 
ύψους 5 δισ. δολ. Η οικονοµική στή-
ριξη από το Ριάντ θα δοθεί στο πλαί-
σιο µιας επαναπροσέγγισης των δύο 
χωρών και της µεταξύ τους συµφιλί-
ωσης, τέσσερα χρόνια µετά τη δολο-
φονία του Σαουδάραβα δηµοσιογρά-
φου Τζαµάλ Κασόγκι στο προξενείο 
της Σαουδικής Αραβίας στην Κων-
σταντινούπολη. 

Η Άγκυρα στρέφεται σε χώρες 
συµµάχους, καθώς οι δυτικές οικο-
νοµίες έχουν γυρίσει την πλάτη στον 
Ερντογάν µε τις αλλοπρόσαλλες πο-
λιτικές του και αποφεύγουν τις επεν-
δύσεις στην Τουρκία. Το Κατάρ, 
αντιθέτως, στηρίζει συστηµατικά την 
Τουρκία και οι δύο χώρες έχουν συ-
σφίξει τις σχέσεις τους από το 2017, 
καθώς τότε η Άγκυρα υποστήριξε την 
Ντόχα, όταν αυτή αντιµετώπισε το συ-
ντονισµένο εµπάργκο από τη Σαου-
δική Αραβία, τα Ηνωµένα Αραβικά 
Εµιράτα και άλλες χώρες του Περσι-
κού Κόλπου.

Οι σχέσεις, ωστόσο, µεταξύ της 
Άγκυρας και της Ντόχα έχουν πολ-
λές διαστάσεις, πέρα από την οικονο-
µική.Οι προσπάθειες του τουρκικού 
καθεστώτος να προβάλει την επίσκε-
ψη Ερντογάν στο Κατάρ ως απόδειξη 
της διαφοροποιηµένης και αναπτυσ-
σόµενης οικονοµίας της, που όλοι θέ-
λουν να αξιοποιήσουν είχε σίγουρα 
στοιχεία τραγικής ειρωνείας.  Άγνω-
στο παραµένει, επίσης, αν η Άγκυ-
ρα έθεσε το ζήτηµα για τη συµµετοχή 
της Qatar Petroleum στην κοινοπρα-
ξία της Exxon, που κάνει έρευνα στο 

τεµάχιο 5 της κυπριακής υφαλοκρη-
πίδας. Η Ντόχα άλλωστε φαίνεται να 
έχει προετοιµάσει προσεκτικά την 
υποδοχή της τουρκικής αντιπροσω-
πείας. Βέβαια, η οικονοµική ενίσχυ-
ση δεν είναι το µόνο που επιζητά η 
Άγκυρα στο Κατάρ.
Οι στρατιωτικές σχέσεις 
Οι στρατιωτικές σχέσεις των δύο κρα-
τών έχουν αναβαθµιστεί ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια. Μόλις πρόσφατα, 

είδε το φως της δηµοσιότητας η συµ-
φωνία της Τουρκίας µε το Κατάρ για 
την παρουσία 36 µαχητικών αερο-
σκαφών σε τουρκικές αεροπορικές 
βάσεις µαχητικών αεροσκαφών. Οι 
250 στρατιωτικοί από το Κατάρ που 
θα βρίσκονται µόνιµα στην Τουρκία 
εγείρουν άλλωστε το ζήτηµα της συµ-
µετοχής του σε στρατιωτικές επιχει-
ρήσεις.

Το ζήτηµα του Αφγανιστάν ανέ-

κυψε ως µία ευκαιρία συνεργασί-
ας, τουλάχιστον από την πλευρά 
της Άγκυρας. Άλλωστε, Κατάρ και 
Τουρκία αποτελούν βασικούς συµ-
µάχους των Ταλιµπάν, από τότε που 
σχεδόν το σύνολο της διεθνούς κοι-
νότητας τους είχαν αποµονώσει αλ-
λά και σήµερα που ο διεθνής κλοιός 
σφίγγει. Η προοπτική της επαναλει-
τουργίας του διεθνούς αεροδροµίου 
της Καµπούλ αποτελεί βασική προ-

τεραιότητα της Άγκυρας και πιστεύει 
πως πλέον η συνεργασία µε τη Ντόχα 
αποτελεί µονόδροµο για την επίτευξη 
του στόχου της.

Βέβαια, η επίσκεψη της τουρκι-
κής αντιπροσωπείας υπό την ηγεσία 
Ερντογάν στο Κατάρ πραγµατοποιή-
θηκε λίγο µετά από την υποδοχή του 
διάδοχου του θρόνου του Αµπού Ντά-
µπι Μοχάµεντ µπιν Ζάγεντ Αλ-Να-
χιάν στην Άγκυρα. 
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«Άντρα» της διαφθοράς οι διπλωματικές αποστολές της αραβικής χώρας
στις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι, πάντα 
μέσω τρίτων προσώπων, προσπαθούν να κλείσουν τα πονηρά ραντεβού, 
χρησιμοποιώντας την ιδιότητα τους, μέχρι την τελική δωροδοκία 

Η µεσολάβηση της Ντόχας
για προσέγγιση Άγκυρας – Καϊρου
∆εν ήταν τυχαίο ότι ο Εµίρης του Κατάρ Ταµίµ 
µπιν Χαµάντ Αλ Θάνι απεικονίστηκε να χαµογε-
λά στο βάθος, όταν ο Τούρκος πρόεδρος Ερντο-
γάν και ο Αιγύπτιος οµόλογός του Άµπντελ Φα-
τάχ αλ Σίσι έδωσαν τα χέρια για πρώτη φορά, 
λίγο πριν την τελετή έναρξης του Παγκοσµίου 
Κυπέλλου στο Κατάρ. Αρκετές πηγές µε γνώ-
ση των λεπτοµερειών της συνάντησης ανέφεραν 
στο ότι η Ντόχα από το καλοκαίρι προσπαθούσε 
να µεσολαβήσει για µια σύντοµη συνάντηση µε-
ταξύ των δύο πρώην εχθρών. Μια τουρκική πη-
γή είπε ότι ο Ερντογάν αρχικά δεν ήταν πολύ θε-
τικός στην ιδέα να σφίξει τα χέρια µε κάποιον 
που προηγουµένως αποκαλούσε «δολοφόνο» 
και «δικτάτορα». Η έχθρα του Ερντογάν για τον 
Σίσι είχε προκληθεί από το αιγυπτιακό στρατιω-
τικό πραξικόπηµα του 2013, το οποίο ανέτρεψε 
τη δηµοκρατικά εκλεγµένη κυβέρνηση της χώ-
ρας ( σ.σ. του Μοχάµεντ Μόρσι και των Αδερ-
φών Μουσουλµάνων που τάσσονται υπέρ του 
«σκληροπυρηνικού» Ισλάµ) και κατέστειλε αιµα-
τηρά κάθε επικριτή.

«Το Κατάρ ήθελε να επιλυθούν όλα τα προ-
βλήµατα µεταξύ των δύο χωρών και ο εµίρης 
ήθελε αυτή η χειραψία να συµβεί κατά τη δι-
άρκεια του Παγκοσµίου Κυπέλ-
λου», ανέφερε η πηγή. Παρά τις 
µακροχρόνιες συνοµιλίες συµφι-
λίωσης µεταξύ Τουρκίας και Αι-
γύπτου, οι σχέσεις εξακολουθούν 
να είναι γεµάτες από µια σειρά 
ζητηµάτων: Από τα ανταγωνι-
στικά συµφέροντα στη Λιβύη, 
µέχρι την παρουσία των ηγετών 
των Αδελφών Μουσουλµάνων 
στην Τουρκία. Ωστόσο, οι Τούρ-
κοι αξιωµατούχοι πιστεύουν ότι 
αυτό που πραγµατικά αποτε-
λούσε την επιδίωξη του Καΐρου 
ήταν µια χειραψία µε τον Ερντο-
γάν, η οποία θα σήµαινε την πλή-
ρη αναγνώριση του Σίσι ως νό-
µιµου προέδρου της Αιγύπτου. 
Όπως αναµενόταν, η αιγυπτια-
κή προεδρία σε επίσηµη δήλω-

ση ανέφερε ότι η συνάντηση θα σηµατοδοτήσει 
«την αρχή της ανάπτυξης των διµερών σχέσεων».

Με όχηµα την αθλητική διπλωµατία
Υπάρχουν αρκετές θεωρίες που εξηγούν το κί-
νητρο του Κατάρ για µια τέτοια κίνηση. Ο Αλί 
Μπακίρ, ανώτερος συνεργάτης στο think tank 
του Atlantic Council, αναφέρει ότι «η πρωτοβου-
λία χειραψίας» από τους Καταριανούς δεν είχε 
πολιτικά κίνητρα. «Ήταν περισσότερο µια κίνηση 
ορµώµενη από την αθλητική διπλωµατία», είπε.

Το Κατάρ έχει επίσης πολιτικό συµφέρον να 
φέρει κοντά τις δύο χώρες. Από τότε που έληξε η 
πενταετής διακοπή των διπλωµατικών σχέσεων 
Αιγύπτου- Κατάρ τον Ιανουάριο του 2021, η Ντό-
χα χτίζει τους δικούς της δεσµούς µε το Κάιρο, 
ενισχύοντας το παιχνίδι της τους τελευταίους µή-
νες εισφέροντας 3 δισεκατοµµύρια δολάρια στην 
κεντρική τράπεζα της Αιγύπτου, µε τον πρόεδρο 
Σίσι να επισκέπτεται την πρωτεύουσα του Κατάρ. 
Το Κάιρο θέλει επίσης να επεκτείνει το χαρτο-
φυλάκιο των πιστωτών του στις χώρες του Κόλ-
που- χαρτοφυλάκιο χωρίς το οποίο δεν µπορεί 
να επιβιώσει οικονοµικά. Πηγές από την Άγκυρα 
αναφέρουν ότι τους τελευταίους µήνες υπήρξαν 

εντάσεις εντός του µπλοκ των χωρών που προη-
γουµένως στόχευαν το Κατάρ, µε τους Σαουδά-
ραβες και τους Αιγύπτιους από τη µια πλευρά και 
τα ΗΑΕ από την άλλη. Σύµφωνα µε τον Μπα-
κίρ η προσέγγιση Τουρκίας-Αιγύπτου θα ενισχύ-
σει µε τη σειρά του τις σχέσεις Κατάρ-Σαουδικής 
Αραβίας και µπορεί ακούσια να πιέσει τα Ηνω-
µένα Αραβικά Εµιράτα να εµβαθύνουν περαιτέ-
ρω τους δεσµούς τους µε την Τουρκία- σχέσεις 
που «ξεπάγωσαν» πρόσφατα.

Με το βλέµµα στη Λιβύη
Υπάρχει ένα άλλο θέµα από το οποίο θέλει να 
επωφεληθεί το Κατάρ: Η Λιβύη. «Το Κατάρ έχει 
συµφέρον να διασφαλίσει ότι οι δεσµοί θα βελτι-
ωθούν σε όλη την περιοχή, µε µια ιδιαίτερη στό-
χευση προς τη Λιβύη», λέει ο Άντρεας Κριγκ από 
το King’s College του Λονδίνου. «Το Κατάρ προ-
σπαθεί να ευθυγραµµίσει τους εξωτερικούς, άµε-
σα εµπλεκόµενους παράγοντες στη Λιβύη, για να 
προετοιµάσει το έδαφος για µια πιο διαρκή πολιτι-
κή συµφωνία». Από το 2019, όταν οι δυνάµεις της 
ανατολικής Λιβύης επιτέθηκαν ανεπιτυχώς στη 
διεθνώς αναγνωρισµένη κυβέρνηση στην Τρίπο-
λη, η Τουρκία έχει εγκλωβιστεί σε έναν ανταγω-

νισµό µε τα ΗΑΕ και την Αίγυπτο, 
που υποστήριξαν την επίθεση.

Το Κάιρο διαµαρτυρήθη-
κε για την πρόσφατα υπογρα-
φείσα συµφωνία εξερεύνησης 
υδρογονανθράκων της τουρκι-
κής κυβέρνησης µε την κυβέρ-
νηση της Λιβυκής Εθνικής Ενό-
τητας, τονίζοντας ότι η Τρίπολη 
δεν είχε εξουσία για το θέµα 
επειδή η εντολή της κυβέρνη-
σης έχει λήξει. Πάντως, σύµ-
φωνα µε τον Κριγκ, το Κατάρ 
έχει πλέον την εµπιστοσύνη τό-
σο της Τουρκίας (που ήταν δε-
δοµένη), όσο και της Αιγύπτου 
παρά την εχθρότητα των τελευ-
ταίων ετών, και αυτή η εµπιστο-
σύνη οδήγησε τελικά στη χειρα-
ψία Σίσι-Ερντογάν.
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«Η 
καθημερινότη-
τα των πολιτών 
μας είναι η πρω-
ταρχική μας προ-

τεραιότητα», υπογραμμίζει στη συ-
νέντευξη που μας παραχώρησε ο 
δήμαρχος Αμαρουσίου, κ. Θεόδω-
ρος Αμπατζόγλου, επισημαίνοντας 
πως οι τομείς που άπτονται με την 
καθημερινότητα πρέπει να λειτουρ-
γούν στο μέγιστο βαθμό αποτελε-
σματικότητας. 

Ακόμη, ο δήμαρχος περιγρά-
φει συνοπτικά τις σημαντικότερες 
παρεμβάσεις που έγιναν αυτά τα 
τρία χρόνια και σταχυολογεί όσα 
προγραμματίζονται να γίνουν τον 
τέταρτο.

Ο κ. Αμπατζόγλου δίνει απαντή-
σεις για το θέμα της επικαιρότητας 
που αφορά στις εργασίες στο Δάσος 
Συγγρού το οποίο διοικείται από το 
Ινστιτούτο Γεωπονικών Ερευνών, το 
οποίο με τη σειρά του εποπτεύεται 
από το  Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης.

Παράλληλα, μας απάντησε πως 
κατάφερε ο δήμος σε χρόνο ρεκόρ 
να  κατασκευάσει ένα υπερσύγχρο-
νο Κλειστό Γήπεδο, το οποίο χαρα-
κτηρίστηκε στολίδι του αθλητισμού 
για το Δήμο.

Κι επειδή σιγά σιγά μπαίνουμε 
σε προεκλογικούς ρυθμούς δεν θα 
μπορούσαμε να μη ρωτήσουμε τον 
δήμαρχο για τις επικείμενες εκλο-
γές και τις προτεραιότητές του για 
την κατάρτιση του ψηφοδελτίου της 
παράταξης που ηγείται. 

Ακολουθεί η συνέντευξη του 
δημάρχου Αμαρουσίου, κ. Θεόδω-
ρου Αμπατζόγλου: 

n Κύριε Αμπατζόγλου, θα θέλα-
με να ξεκινήσουμε τη συνέντευ-
ξή κάνοντας μας έναν συνοπτικό 
απολογισμό του έργου σας, σε 
αυτήν την δημοτική περίοδο.
Ο απολογισμός μας είναι σημαντι-
κός και πολυδιάστατος. Το οικονο-
μικό νοικοκύρεμα, η αντιμετώπιση 
της πανδημίας, η έναρξη του θεσμού 
της δίχρονης προσχολικής αγωγής, 
η ανάπλαση πλατειών και διατηρη-
τέων κτιρίων, οι ασφαλτοστρώσεις, 
οι διανοίξεις οδών, η ανανέωση του 
μηχανοκίνητου στόλου, οι αναβαθ-
μίσεις υπαρχόντων και δημιουργία 
νέων αθλητικών χώρων, οι ανακαι-
νίσεις παιδικών χαρών, παιδικών 
σταθμών, σχολείων, ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός του Δήμου, η κα-
θημερινή διαβούλευση με την κοι-
νωνία και άλλα πολλά συνθέτουν 
μία δυναμική απάντηση στο αίτημα 

του Αμαρουσίου να περάσει στη 
Νέα Εποχή.

Στα παραπάνω πρέπει να προ-
στεθεί και η επιτυχία στη διεκδίκη-
ση πόρων από τα διαθέσιμα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία που οδηγούν σε 
έργα βασικών υποδομών και πολι-
τισμού. Τέλος, το κοινωνικό πρόσω-
πο του Αμαρουσίου υπήρξε ισχυρό, 
όχι μόνο όσον αφορά τους ευπαθείς 
συμπολίτες μας αλλά γενικότερα 
αγκαλιάζοντας την οικογένεια, με 
πλούσια πολιτιστικά και αθλητικά 
προγράμματα και βιωματικές εμπει-
ρίες για όλες τις ηλικίες.

n Πως προσπαθεί ο δήμος να 
αντιμετωπίσει τα προβλήματα 
που δημιουργεί η ενεργειακή 
κρίση; 
Οι Δήμοι επιβαρύνονται με τα έξο-
δα του φωτισμού των δρόμων και 
κοινόχρηστων χώρων, των σχο-
λείων, των αθλητικών χώρων κ.α. 
Είναι προφανές πως η εξοικονό-
μηση ενέργειας είναι μία δύσκολη 
διαδικασία. Ακολουθούμε τις κυ-
βερνητικές οδηγίες αλλά και το δι-
κό μας πρόγραμμα που αφορά στη 
μετάβαση του φωτισμού της πόλης 
σε νέες τεχνολογίες, στην ενεργεια-
κή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων 
και σχολείων, αλλά και στη χρήση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας, 
όπου αυτό είναι εφικτό. Το Τεχνικό 
μας πρόγραμμα σαφέστατα επηρε-
άζεται. Ωστόσο προσπαθούμε να 
απορροφήσουμε αυτή την αύξηση, 
χωρίς να μετακυλήσουμε την αύξη-
ση στα δημοτικά τέλη και χωρίς να 
υπάρξει καμία αρνητική επίπτωση 
στην ποιότητα των υπηρεσιών μας 
προς τους πολίτες.

n Κύριε Δήμαρχε, σε ποιους το-
μείς ρίχνει αυτήν την περίοδο το 
βάρος της η δημοτική αρχή; 
Η καθημερινότητα των πολιτών 
μας είναι η πρωταρχική μας προ-
τεραιότητα. Αυτό σημαίνει πως 
τομείς όπως Καθαριότητα, Συντή-
ρηση Πρασίνου, Οδοφωτισμός, 
Κοινωνικές – Πολιτιστικές – Αθλη-
τικές Δομές, Σχολεία, Πολιτική 
Προστασία, και άλλες κρίσιμες 
υπηρεσίες ή Εγκαταστάσεις πρέ-
πει να λειτουργούν στο μέγιστο 
βαθμό αποτελεσματικότητας.  
Στο πλαίσιο αυτό των αναγκών του 
Δήμου τα παρακάτω έργα βρίσκο-
νται στο πλάνο των τρεχουσών και 
αμέσων επόμενων στρατηγικών 
μας που καταλαμβάνουν και ση-
μαντικό μερίδιο στο Τεχνικό Πρό-
γραμμά μας:

ΘΕΌΔΩΡΌΣ ΑΜΠΑΤΖΌΓΛΌΥ
 (ΔΉΜΑΡΧΌΣ ΑΜΑΡΌΥΣΊΌΥ)

Αυτά τα 3 χρόνια 
ανεβάσαμε  

τον πήχη ψηλά 
Οι Μαρουσιώτες γνωρίζουν τώρα τι σημαίνει ο τόπος τους να οδηγείται 

σε πραγματική ανάπτυξη και επιθυμούν, αυτό να συνεχιστεί και αυτό  
το επίπεδο διαβίωσης να παραμείνει Ψηλά! 

Του Πέτρου Κουβάτσου 



ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY  PRESSFR
EE

17
Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Δεκεµβρίου 2022

� Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής 
Αγίου Νικολάου» 
� «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση του 

Κεντρικού Άξονα (Κυπρίων Αγωνι-
στών) της Πολεοδομικής Ενότητας 
14 – Νέο Μαρούσι με Βιοκλιματικά  
Στοιχεία  και Έξυπνες Εφαρμογές»  
�  «Ολοκληρωμένη Ανάπλα-

ση Κοινόχρηστου χώρου Ο.Τ. 97 
(ΑΜΑΛΙΕΙΟ) Δημιουργία Πρότυ-
πης  Παιδικής Χαράς και ασφαλών 
προσβάσεων» 
� «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση των 

Πολεοδομικών Ενοτήτων ΠΕ8- Αγ. 
Αναργύρων και ΠΕ7- Εργατικές 
Κατοικίες του Δήμου Αμαρουσίου 
με ιδιαίτερη έμφαση στην κινητικό-
τητα ευάλωτων ομάδων» 
� Έργο ανακατασκευής και συντή-

ρησης οδών
� Έργο διανοίξεων οδών 
Παράλληλα, ολοκληρώνονται οι 

διαδικασίες για την υπογραφή των 
συμβάσεων για τα παρακάτω νέα 
έργα που πρόκειται να ξεκινήσουν 
άμεσα:
� «Αγωγοί ομβρίων περιοχής Κέ-

ντρου»
� «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δη-

μοτικών Κτιρίων Δήμου Αμαρου-
σίου 
� «Επισκευές –Αποκαταστάσεις 

και επεκτάσεις υφιστάμενων αγω-
γών ακαθάρτων και ομβρίων»

Επίσης είναι σε εξέλιξη η διαγω-
νιστική διαδικασία ανάθεσης για 
την εκπόνηση μελετών πυροπρο-
στασίας στις σχολικές μονάδες του 
Δήμου Αμαρουσίου».

Τέλος στο νέο Τεχνικό Πρό-
γραμμα συμπεριλαμβάνονται νέες 
μελέτες για έργα στους τομείς απο-
χέτευσης ομβρίων, κυκλοφοριακής 
λειτουργίας και οδικής ασφάλειας, 
ανάπλασης οδών, επέκτασης και 
εκσυγχρονισμού του δικτύου οδο-
φωτισμού. Επίσης  έχει δρομολο-
γηθεί η εκπόνηση μελετών για το 
έργο  «Ανακατασκευή κοινόχρη-
στου χώρου 386 Νέα Λέσβος» με 
τη διαδικασία σύναψης Προγραμ-
ματικής Σύμβασης.

Όσον αφορά το συνεχιζόμενο 
τεχνικό πρόγραμμα έτους 2023, 
έχουν καταχωρηθεί οι πιστώσεις 
που απαιτούνται για την ολοκλήρω-
ση των υπό εκτέλεση έργων.

Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων τα πρόσφατα συμβα-
σιοποιημένα έργα:
�  «Ανέγερση προσθήκης κατ’ε-

πέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Αμαρουσίου για τη δημιουργία αί-
θουσας πολλαπλών χρήσεων υπο-
στηρικτών χώρων» 

�  «Αποκατάσταση –αξιοποίηση 
του διατηρητέου κτιρίου στη συμβο-
λή των οδών Αρκαδίου και Π. Κυ-
ριακού στο Ο.Τ 138 (93Α) στο Δήμο 
Αμαρουσίου» 
�  «Ανέγερση προσθήκης κατ’ 

επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Αμαρουσίου για τη δημιουργία αί-
θουσας πολλαπλών χρήσεων και 
λοιπών υποστηρικτικών χώρων» 
�  «Απορροή ομβρίων υδάτων 

περιοχή Ν. Τέρματος Δήμου Αμα-
ρουσίου» 
� «Κατεδάφιση επικίνδυνου κτί-

σματος στο Ο.Τ.Τ.31 (οδός Νίκης)».
� «Συνδέσεις αποχέτευσης ακα-

θάρτων» 
�  «Εκτέλεση εργασιών για την 

αντιμετώπιση άκρως επικίνδυ-
νης διάβρωσης και κατολίσθησης 
πρανούς, καθώς και κατά μήκους 
ρωγμής στην οδό Ερεσού, στη Νέα 
Λέσβο Αμαρουσίου» 
� «Ανακατασκευή πρωτεύοντος 

& δευτερεύοντος δικτύου αποχέ-
τευσης οδών Τυμφρηστού και Πα-
μίσου στο Δήμο Αμαρουσίου»

Επίσης στο συνεχιζόμενο Τεχνι-
κό Πρόγραμμα έτους 2023 συμπε-
ριλαμβάνονται  έργα των οποίων η 
εκτέλεση εκκίνησε στο τρέχον έτος  
και είναι ήδη προς ολοκλήρωση:
� «Ενεργειακή αναβάθμιση του 

Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αμα-
ρουσίου με παρεμβάσεις εξοικονό-
μησης ενέργειας και χρήση ΑΠΕ»
� «Διανοίξεις οδών και πεζοδρό-

μων»
�  «Ανακατασκευή-συντήρηση 

οδών»
� «Ανυψώσεις –επισκευές φρεατί-

ων και υδροσυλλογής»
� «Αντικατάσταση γυάλινης δια-

δρομής στους πεζόδρομους του Κέ-
ντρου Δήμου Αμαρουσίου με ασφα-
λές υλικό» (πρόσφατα περαιωμένο 
ως προς το φυσικό αντικείμενο).

n Είναι στην επικαιρότητα τα έρ-
γα που γίνονται στο Δάσος Συγ-
γρού. Τι ακριβώς έχει συμβεί;
Προς αποφυγή των παρεξηγήσεων 
θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πρώ-
τα πως το Δάσος Συγγρού όπως 
και το όλον Κληροδότημα της Ιφι-
γένειας Συγγρού διοικείται από το 
Ινστιτούτο Γεωπονικών Ερευνώ 
το οποίο με τη σειρά του εποπτεύ-
εται από το  Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Τώρα, όσο αφορά τις δασοτεχνικές 
εργασίες που εκτελούνται αυτή την 
περίοδο στη δασική περιοχή ζητή-
θηκε από το ΙΓΕ και δόθηκε η σχετι-
κή ενημέρωση όπου αναφέρονται οι 
σκοποί: βιωσιμότητα, αναγέννηση, 
προστασία του Δάσους και γενικά 
του κληροδοτήματος της Ιφιγένειας 
Συγγρού και των επισκεπτών του.  
Τόσο από το ΙΓΕ όσο και από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας – Γενική Γραμματεία Δα-
σών, δίνεται επιπλέον η διευκρίνη-
ση πως: οι εκτεταμένοι καθαρισμοί 
εκτελούνται από εξειδικευμένο 
συνεργείο και η ανάθεση των εργα-
σιών έγινε στο πλαίσιο έργων και 
δράσεων αντιπυρικής προστασίας 
δασών (Antinero II) του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
Επιπλέον γίνεται σαφές πως οι ερ-
γασίες αυτές είναι απαραίτητες για 
την προστασία του δασικού οικοσυ-
στήματος και εκτελούνται σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη από τη Διεύ-
θυνση Δασών Ανατολικής Αττικής 
μελέτη και υπό την επίβλεψη του 

Δασαρχείου Πεντέλης.

n Πρόσφατα εγκαινιάσατε ένα 
νέο Κλειστό Γήπεδο τύπου «μπα-
λονιού», το οποίο συγκέντρωσε 
τα φώτα της δημοσιότητας. Πό-
σο σημαντικές είναι οι αθλητικές 
υποδομές για το Μαρούσι;
Το Μαρούσι, «κουβαλά» την αθλη-
τική και Ολυμπιακή του ιστορία 
από τους αρχαίους χρόνους. Η διε-
ξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων 
στην πόλη μας το 2004, έδωσε μία 
νέα ώθηση, αλλά και παράλληλα η 
επιχειρηματική υπερανάπτυξη του 
Αμαρουσίου, έφερε στην περιοχή 
πολλές χιλιάδες νέων οικογενει-
ών και την ανάγκη για τα παιδιά 
να βρουν δημιουργικές διεξόδους. 
Είναι πολλά τα χρόνια που το Μα-
ρούσι δεν είχε δημιουργήσει μία 
νέα αθλητική υποδομή, και αυτό 
δεν συνέβαινε και λόγω μεγάλου 
απαιτούμενου κόστους αλλά και 
λόγω πολυπλοκότητας ενός τέτοιου 
έργου. Όμως το νοικοκύρεμα των 
οικονομικών μας μας επέτρεψε να 
«ονειρευτούμε» μία νέα αθλητική 
υποδομή και να αναζητήσουμε την 
πλέον συμφέρουσα λύση σε συνδυ-
ασμό κόστους/ασφάλειας/χρόνου 
υλοποίησης.

Το νέο Κλειστό Γυμναστήριο 
στους χώρους του Ζεκάκειου Λυ-
κείου – Γυμνασίου,  αποτελεί ένα 
κόσμημα, ένα στολίδι, αθλητισμού 
για το Δήμο μας. Σε χρόνους ρεκόρ 
– μόλις 4,5 μήνες-  κατασκευάσαμε 
αυτό το υπερσύγχρονο Κλειστό Γή-
πεδο τύπου λυόμενου στεγάστρου, 
τεχνολογίας αεροφερόμενων πλαι-
σίων, η οποία είναι φιλική προς το 
περιβάλλον, υψηλής αισθητικής, 
ειδικών προδιαγραφών ασφαλείας 
απέναντι σε ακραία φυσικά φαι-
νόμενα και ικανή να λειτουργήσει 
ως προπονητήριο για τα αθλήματα 
μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και ποδό-
σφαιρο σάλας.

Όμως το έργο μας στον τομέα 
του Αθλητισμού αυτά τα 3 χρόνια 
δεν περιορίζεται μόνο στην κατα-
σκευή αυτού του «διαστημικού» 
Γηπέδου, επιγραμματικά θα σημει-
ώσω:
� Δεκατρείς (13) υπαίθριοι αθλητι-

κοί χώροι (γήπεδα) έχουν επισκευ-
αστεί ή ανακαινιστεί πλήρως
�  Ενεργειακή αναβάθμιση και 

ανακαίνιση για το Δημοτικό κο-
λυμβητήριο, που το έχει καταστήσει 
πρότυπο στην Ελλάδα με εξοικονό-
μηση ενέργειας 50%.
� Εκπόνηση μελέτης για τα γήπε-

δα του Αρίωνα στη Νέα Λέσβο

� Εκπόνηση μελέτης για την ενερ-
γειακή αναβάθμιση του Κλειστού 
του Αγίου Θωμά.
�  Δρομολόγηση ενεργειών για 

την ανέγερση 8ου Γυμνασίου και 
9ου Λυκείου στην περιοχή της 
Αγίας Φιλοθέης που συμπεριλαμ-
βάνουν και την κατασκευή ενός 
ακόμη κλειστού γηπέδου μπάσκετ 
(χρηματοδότηση ΚΤΥΠ).
� Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων που 

αφορούν στην κατασκευή Γηπέδου 
ποδοσφαίρου στο κτήμα Καρέλα 
(χρηματοδότηση Περιφέρεια Αττι-
κής).
�  Συνεχής διαβούλευση με τα 

αθλητικά σωματεία της πόλης.
Δεσμευόμαστε ακόμη, για την 

κατασκευή ενός ακόμη ομοίου Γη-
πέδου (τεχνολογίας μπαλονιού) σε 
μία ακόμη πολεοδομική ενότητα της 
πόλης, εντός του 2023 και σημείωσε 
τη βούληση της Δημοτικής Αρχής 
να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την ανακατασκευή 
του ιστορικού Γηπέδου «Σπύρος 
Λούης».

n Έχετε δηλώσει πως θα είστε 
υποψήφιος Δήμαρχος εκ νέου 
στις εκλογές του 2023. Ποια θα 
είναι τα χαρακτηριστικά του νέου 
σας ψηφοδελτίου;
Οι Δημότες Αμαρουσίου περι-
μένουν από τη Δημοτική Αρχή 
αποτελεσματικότητα και συνέπεια 
για προβλήματα και ανάγκες που 
γεννά καθημερινά ένας Μητροπο-
λιτικός Δήμος όπως ο δικός μας. 
Αυτά τα 3 χρόνια ανεβάσαμε τον 
πήχη ψηλά. Τακτοποιήσαμε οικο-
νομικές εκκρεμότητες δεκαετιών 
με τη διευθέτηση δεκάδων εκα-
τομμυρίων ευρώ και πολλές άλλες 
σε διοικητικό επίπεδο. Βάλαμε το 
πρόγραμμα ανακαίνισης υποδο-
μών και μέσων του συνόλου των 
Διευθύνσεών μας σε μία τάξη και 
ένα νέο προγραμματισμό. Εμφανές 
αποτέλεσμα η πόλη μας είναι μία 
πόλη Καθαρή και περιποιημένη 
όπως δεν ήταν ποτέ. Οι Μαρουσι-
ώτες γνωρίζουν τώρα τι σημαίνει ο 
τόπος τους να οδηγείται σε πραγμα-
τική ανάπτυξη και επιθυμούν, αυτό 
να συνεχιστεί και αυτό το επίπεδο 
διαβίωσης να παραμείνει ψηλά!  
Μόνο αυτοί οι  πολίτες που αντιλαμ-
βάνονται τη νέα πολιτική και κοινω-
νική πραγματικότητα του Αμαρουσί-
ου, θα βρίσκονται κοντά μας στη νέα 
προεκλογική περίοδο ως υποψήφιοι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι και μεθαυρια-
νοί διαχειριστές της καθημερινότη-
τας των συμπολιτών μας.

Το κοινωνικό πρόσωπο στην πόλη μας υπήρξε ισχυρό, όχι
μόνο όσον αφορά τους ευπαθείς συμπολίτες μας αλλά γενικότερα 
αγκαλιάζοντας την οικογένεια, με πλούσια πολιτιστικά και αθλητικά 
προγράμματα και βιωματικές εμπειρίες για όλες τις ηλικίες
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Τ
ο καλάθι του καταναλω-
τή εξοικονοµεί για όσους 
το χρησιµοποιούν 796,74 
ευρώ ανά έτος, που είναι 

ένας βασικός µισθός, ενώ, όπως προ-
κύπτει από τα στοιχεία για τις έξι εβδο-
µάδες εφαρµογής της πρωτοβουλίας, 
οι τιµές του καλαθιού φαίνεται να κι-
νούνται αντίθετα στον πληθωρισµό 
επηρεάζοντας συνολικά τις τιµές στα 
τρόφιµα. Αυτό σηµείωσε ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Άδωνις 
Γεωργιάδης παρουσιάζοντας αναλυ-
τικά τα στοιχεία ενώ υπογράµµισε ότι 
το καλάθι του καταναλωτή έχει επί-
δραση σε όλη την αγορά κι ευχαρί-
στησε τους καταναλωτές διότι µε την 
βαθµιαία αύξηση της προτίµηση τους 
σε αυτό διαµορφώνουν τις τιµές της 
επόµενης εβδοµάδας πιέζοντας για 
µειώσεις.

Όπως σηµείωσε, όλες οι δηµο-
σκοπήσεις δείχνουν ότι η τάση είναι 
να πηγαίνει καλύτερα η πρωτοβου-
λία αυτή από εβδοµάδα σε εβδοµά-
δα στην εκτίµηση των καταναλωτών.

Ο υπουργός σηµείωσε ότι δεν εί-
ναι στόχος να µπουν και επιπλέον κω-
δικοί στο καλάθι διότι αν µεγαλώσει 

ο κατάλογος δεν θα έχει τα επιδιωκό-
µενα αποτελέσµατα. Σχετικά µε την 
επέκταση λειτουργίας του καλαθιού ο 
υπουργός σηµείωσε ότι όλα τα µέτρα 
έχουν συγκεκριµένη διάρκεια αλλά 
αναλόγως των συνθηκών, δεν απο-
κλείεται να επεκταθεί, µετά και από 
συζήτηση µε την Επιτροπή Ανταγω-
νισµού.

Σε ό,τι αφορά στο καλάθι του Άη 
Βασίλη ο υπουργός ανέφερε ότι µέχρι 
το τέλος της ηµέρας θα έχουν αναρ-
τηθεί στην ηλεκτρονική εφαρµογή 
οι τιµές από 20 αλυσίδες παιχνιδιών 
και µέχρι στιγµής είναι 15 οι επιχει-
ρήσεις που έχουν αναρτήσει τιµές για 
800 κωδικούς παιχνιδιών, αν και ανα-
µένεται να αυξηθούν επιπλέον και οι 
κωδικοί.

Ο υπουργός σηµείωσε ότι καµία 
αλυσίδα δεν έχει κάνει ένσταση για 
τις τιµές που παρουσιάζονται στη λί-
στα καθώς ο αλγόριθµος που χρησι-
µοποίει το υπουργείο έχει σταλεί σε 
όλες τις αλυσίδες και τον ελέγχουν και 
οι ίδιες.

Με βάση τα στοιχεία που παρου-
σίασαν ο υπουργός  Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, ο αναπληρωτής υπουργός 

Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, ο 
γενικός γραµµατέας Εµπορίου και 
Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστό-
πουλος και ο Γιάννης ∆οξαράς (η 
εταιρεία του οποίου χειρίζεται την 
πλατφόρµα e-katanalotis) προκύπτει 
πως όχι µόνο συγκρατείται ο πληθω-
ρισµός αλλά οι τιµές έχουν υποχω-
ρήσει. «Αυτό είναι προϊόν ανταγωνι-
σµού, δεν είναι προϊόν παρέµβασης, 
αλλά προϊόν της ελεύθερης ανταγω-
νιστικής προσπάθειας που το καλά-
θι την ανέδειξε», είπε ο κ. Παπαθα-
νάσης µε τον κ. Αναγνωστόπουλο να 
αναφέρει πως «ο καταναλωτής γλι-
τώνει ενάµιση βασικό µισθό ετησί-
ως».

Από τα στοιχεία που παρουσίασε 
η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης 
η τιµή στο µέσο καλάθι από τα 124,60 
ευρώ που ήταν την πρώτη εβδοµά-
δα υποχώρησε την έκτη εβδοµάδα 
στα 109,8 ευρώ. Χωρίς τη συµµετοχή 
των ηλεκτρονικών σούπερ µάρκετ το 
καλάθι από 115,6 ευρώ που κόστιζε 
η σταθµισµένη τιµή του έχει µειωθεί 
στα 98,51 ευρώ.

Ενδεικτικά η τιµή στο χοιρινό από 
5,77 ευρώ υποχώρησε στα 4,73 ευρώ 

το κιλό, το κοτόπουλο από 3,90 ευρώ 
στα 3,26 ευρώ, τα αλλαντικά από 6,26 
στα 5,48 ευρώ, ενώ το γάλα είχε αύ-
ξηση εντός καλαθιού εντός 0,91% και 
εκτός καλαθιού 3,37%.

Όπως σηµείωσε ο υπουργός «οι 
πολίτες έχουν την δυνατότητα να αγο-
ράζουν προϊόντα σε σταθερή τιµή ή σε 
χαµηλότερες τιµές ενώ χωρίς το καλά-
θι θα έτρεχαν οι τιµές µε τον πληθω-
ρισµό» Ως παράδειγµα ανέφερε την 
ζάχαρη διότι αν και ο πληθωρισµός 
τρέχει µε 10% το µήνα οι καταναλω-
τές βρίσκουν ζάχαρη σε σταθερή τιµή 
εντός καλαθιού. Η µόνη αύξηση όπως 
είπε, σηµειώθηκε στο ψωµί φρατζό-
λα και πρόσθεσε: «µε προβληµατίζει 
γιατί έχει συµβεί αυτό καθώς πέφτει 
η τιµή των αλεύρων. Περιµένουµε ότι 
θα πέσει».

Σύµφωνα µε τα στοιχεία το κέρ-
δος καταναλωτή είναι : 15,32 ευρώ / 
εβδοµάδα, 66,40 ευρώ/ µήνα, 796,74 
ευρώ / έτος.

Το  «καλάθι των Χριστουγέν-
νων», το οποίο θα διαρκέσει έως τις 
4 Ιανουαρίου, είναι ένα διευρυµένο, 
ως προς τις κατηγορίες, «καλάθι του 
νοικοκυριού» καθώς προστέθηκαν η 

γαλοπούλα και το µοσχάρι καθώς και 
τα γλυκίσµατα: βασιλόπιτα ή τσουρέ-
κι και η σοκολάτα.

To καλάθι του Άη Βασίλη 
«Στο «Καλάθι του ‘Αη Βασίλη» που 
ξεκίνησε στα µέσα της εβδοµάδας 
συµµετέχουν οι εξής αλυσίδες παι-
χνιδιών:
� Max Stores, � Mουστάκας,  
� Toys-shop.gr, � patini.gr,  
� jumbo.gr, � perfect toys,  
� koumis toys, � toy city,  
� Mothercare, � comfuzio

Στην ηλεκτρον ική σελ ίδα 
e-katanalotis υπάρχουν και τα προϊό-
ντα που περιλαµβάνονται στο «καλά-
θι του Αη Βασίλη» µε τις τιµές τους.

Ο «σάκος του Άη Βασίλη δηµι-
ουργήθηκε σε συνεργασία µε τον 
Σύνδεσµο Ελλήνων Βιοτεχνών Παι-
δικών Παιχνιδιών και Αµαξών, είναι 
υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις του 
κλάδου µε ετήσιο τζίρο άνω του ενός 
εκατοµµυρίου ευρώ ενώ τα µικρότε-
ρα καταστήµατα συµµετέχουν εθελο-
ντικά.

Από τις 10 κατηγορίες που έχει 
διαµορφώσει το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
εντάξουν στις λίστες τους τουλάχι-
στον ένα προϊόν και να το διαθέτουν 
σε προσιτή τιµή, ιδίως συγκριτικά µε 
τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κα-
τηγορίας.

Τα προϊόντα θα φέρουν στο ρά-
φι πώλησης το ειδικό σήµα που έχει 
δηµιουργηθεί ώστε να τα γνωρίζουν 
οι καταναλωτές, ενώ η σχετική λίστα 
µε τις τιµές θα αναρτάται στο e-κατα-
ναλωτής όπως γίνεται και στο αντί-
στοιχο «καλάθι του νοικοκυριού». 
Ευκρινής κατάλογος των προϊόντων 
που συνθέτουν το «καλάθι» θα υπάρ-
χει σε εµφανές σηµείο στην είσοδο 
του καταστήµατος και θα αναγράφει 
τις τιµές στις οποίες προσφέρονται τα 
προϊόντα.

Αναλυτικά οι κατηγορίες είναι:
� Επιτραπέζια / Παζλ
� Παιχνίδια µε κούκλες, κουκλόσπι-
τα και άλλα αξεσουάρ (παιχνίδια µί-
µησης)
� Βρεφικά παιχνίδια
� Φιγούρες δράσης
� Παιχνίδια κατασκευών και δηµι-
ουργίας (π.χ. παιχνίδια µε τουβλάκια)
� Οχήµατα - Τηλεκατευθυνόµενα
� Ηλεκτρονικά παιχνίδια
� Αθλητικά παιχνίδια (π.χ. µπάλες, 
παιδικές µπασκέτες και τέρµατα)
� Λούτρινα
� Μουσικά παιχνίδια.

Με το καλάθι
του καταναλωτή
εξοικονομούνται
796,74€ το χρόνο!

Ο Άδ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι πρόκειται, βασικά, για έναν βασικό µισθό, ενώ για
τις έξι εβδοµάδες εφαρµογής της πρωτοβουλίας, οι τιµές του καλαθιού φαίνεται
να κινούνται αντίθετα στον πληθωρισµό επηρεάζοντας συνολικά τις τιµές στα τρόφιµα
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ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
απ’ όλους τους εμπλεκόμενους 
Οι δράσεις εταιρειών και οργανισμών 
εν μέσω ενεργειακής κρίσης
σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας 

ΝΕΑ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ
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Νέες συνθήκες
για Περιβάλλον

– Κοινωνία –
Διακυβέρνηση

Η 
ενεργειακή κρίση, ο πληθωρισµός και η αβεβαιότητα που προκαλούν 
οι προοπτικές µιας ύφεσης, έστω και αν αυτή αναµένεται να είναι βρα-
χύβια, δηµιουργούν νέες συνθήκες στις δράσεις Νέας Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης σε ζητήµατα Περιβάλλοντος – Κοινωνίας – ∆ιακυ-

βέρνησης, γνωστά µε τον όρο ESG.
Τα κριτήρια Περιβάλλοντος – Κοινωνίας – ∆ιακυβέρνησης (ESG) αποκτούν 

ολοένα και πιο µεγάλη σηµασία στις αποφάσεις που παίρνουν όλα τα εµπλεκόµενα 
µέρη: Από τους επενδυτές έως τους εργαζοµένους και τους καταναλωτές. Οι διευθύ-
νοντες σύµβουλοι των µεγαλύτερων εταιρειών παγκοσµίως, αλλά και στην Ελλάδα, 
αναφέρουν πλέον πως τα ζητήµατα ESG έχουν αναβαθµιστεί από συµπληρωµατι-
κά στοιχεία της επιχειρηµατικής δράσης σε αναπόσπαστο κοµµάτι της µακροπρό-
θεσµης οικονοµικής επιτυχίας. 

Όσο όµως όλοι εξοικειώνονται µε τον όρο ESG αυξάνονται οι απαιτήσεις για 
πιο σωστή και ολοκληρωµένη πληροφόρηση µε τα κριτήρια εταιρικής υπευθυνό-
τητας χρειάζονται βελτίωση στους τοµείς της αξιοπιστίας, της σαφήνειας και της συ-
γκρισιµότητας. 

Παρουσιάζουµε τις τελευταίες εξελίξεις στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αλ-
λά και τις δράσεις των εταιρειών και οργανισµών εν µέσω ενεργειακής κρίσης σε 
ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας. 

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
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Αγορά και Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Μεταξύ των σηµαντικότερων παραγόντων για την οικονοµική αποτελεσµατικότητα 
κάθε επιχείρησης είναι η Αγορά δηλαδή το επιχειρηµατικό περιβάλλον µέσα στο 
οποίο δραστηριοποιείται καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσει µε τους συνεργά-
τες, πελάτες και προµηθευτές της. Θέµατα όπως η διαφάνεια των εταιρικών δρα-
στηριοτήτων και των συναλλαγών, η πλήρης ενηµέρωση, σήµανση και ιχνηλασι-
µότητα των προϊόντων της, η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειάς τους, ο 
σεβασµός των δικαιωµάτων του καταναλωτή, η υπεύθυνη διαχείριση της εφοδια-
στικής αλυσίδας κ.α. βρίσκονται στο επίκεντρο της επιχειρηµατικής προσπάθειας 
βελτίωσης για αειφορία. Η εφαρµογή της υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας στον 
πυλώνα εργαζόµενοι µπορεί να περιλαµβάνει πλήθος παρεµβάσεων και προβλε-
πτικών ενεργειών όπως:
Η διαφάνεια αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία κάθε 
επιχείρησης. Η υιοθέτησή της στην επιχειρηµατική φιλοσοφία έχει θετική επίπτω-
ση στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, στις τιµές, στις σχέσεις συνεργα-
σίας µε εργαζόµενους, προµηθευτές ή άλλους συνεργάτες. Αντίθετα, η έλλειψη 
διαφάνειας στις επιχειρήσεις τροφοδοτεί τη διαφθορά, µε δραµατικές συνέπειες 
την επιβάρυνση του κόστους της επιχειρηµατικής λειτουργίας γενικά, την αύξηση 
του κόστους των συµβάσεων προµηθειών µε αποτέλεσµα την εµφάνιση φαινοµέ-
νων αθέµιτου ανταγωνισµού και τη δηµιουργία δυσµενών κοινωνικών και οικο-
νοµικών προεκτάσεων σε όλο το βασικό κοινωνικό ιστό πλήττοντας εντονότερα 
τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα.

Οι επιχειρήσεις ωφελούνται πολλαπλά όταν αντιµετωπίζουν τους πελάτες τους µε 
σεβασµό αναγνωρίζοντας τα δικαιώµατά τους, προσφέροντάς τους ποιοτικά προ-
ϊόντα και υπηρεσίες, µε λογικό κόστος και υψηλό επίπεδο προδιαγραφών υγείας 
και ασφάλειας. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό οι καταναλωτές να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν µε βάση σαφείς, ακριβείς και συνεκτικές πληροφο-
ρίες, καθώς αυτές επηρεάζουν τις αποφάσεις του και συµβάλλουν στην εδραίω-
ση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης. Επίσης, εξίσου σηµαντικό είναι οι κατανα-
λωτές να έχουν πρόσβασή σε µηχανισµούς ταχείας και αποτελεσµατικής επίλυσης 
τυχόν διαφορών προκύπτουν µε επιχειρήσεις.
Η εφαρµογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης συµβάλλει θετικά στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, όσον αφορά αφενός στην 
αποτελεσµατικότητα της εσωτερικής οργάνωσης αφετέρου στο χαµηλότερο κό-
στος κεφαλαίου. Συνιστά τη δοµή µέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται 
οι στόχοι της επιχείρησης, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιµετωπί-
ζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα µέσα επίτευξης των επιχειρηµατι-
κών στόχων, οργανώνεται το σύστηµα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνα-
τή η παρακολούθηση της απόδοσης της ∆ιοίκησης, κατά τη διαδικασία εφαρµογής 
των παραπάνω.

Πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
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Η οικονομία, η ποιότητα 
και η φροντίδα περιβάλλοντος 

πάνε πακέτο... 

πάνε FISIKON!

• Σημαντικά οικονομικότερο συγκριτικά με τα άλλα συμβατικά καύσιμα 
• Εγγυημένη ποιότητα καυσίμου • Φιλικό προς το περιβάλλον 

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
 ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ
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Περιβάλλον και δραστηριότητες 
Οι δραστηριότητες όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως µεγέθους, µπορούν να 
έχουν επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον. Τα µέσα που χρησιµοποιούνται από τις 
επιχειρήσεις για την αντιµετώπιση αυτών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι 
πολλαπλά και σε αυτά περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων: συστήµατα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, τεχνικές οικολογικού σχεδιασµού, τεχνολογίες καθαρότερης παραγω-
γής, παρακολούθηση του κύκλου ζωής των προϊόντων κ.α. Τις τελευταίες δεκαετίες 
έχει ενταθεί το δηµόσιο ενδιαφέρον σχετικά µε την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης, 
η οποία εκτός της εξισορρόπησης οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικής ολοκλή-
ρωσης προβάλει ως βασική προτεραιότητα τη διατήρηση ενός υγιούς φυσικού πε-
ριβάλλοντος για τις µελλοντικές γενεές. Η εφαρµογή της υπεύθυνης επιχειρηµατι-
κότητας στον πυλώνα περιβάλλον µπορεί να περιλαµβάνει πλήθος παρεµβάσεων 
και προδραστικών ενεργειών όπως:
Η κλιµατική αλλαγή έχει αρχίσει να επηρεάζει όλες τις περιοχές του πλανήτη και 
όλους τους τοµείς της κοινωνίας, απειλώντας την παγκόσµια ανάπτυξη και υπονο-
µεύοντας τα θεµέλια της παγκόσµιας οικονοµίας. Μπροστά σε αυτή την πραγµατι-
κότητα, η κινητοποίηση της παγκόσµιας κοινότητας είναι ολοένα εντεινόµενη στο 
πλαίσιο προβλεπτικών αλλά και κανονιστικών ρυθµίσεων που επιβάλλουν στις επι-
χειρήσεις να αντιµετωπίζουν και να διαχειρίζονται τους περιβαλλοντικούς τους κιν-
δύνους µε ακόµη πιο ενεργητικές πολιτικές. Ως αποτέλεσµα, ήδη αρκετές επιχει-
ρήσεις έχουν θέσει συγκεκριµένους στόχους µείωσης των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου και εργάζονται από κοινού µε άλλες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, µε 

στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων σε ετήσια βάση, επιλέγο-
ντας να γίνουν µέρος της λύσης.

Οι παγκόσµιες προκλήσεις που σχετίζονται µε το νερό, όπως η λειψυδρία και η 
ρύπανση, έχουν ολοένα και περισσότερο αρνητικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις. 
Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, οι εταιρείες πρέπει να αξιολογήσουν τις επιδόσεις 
τους ως προς την διαχείριση του νερού και των λεκανών απορροής στις οποίες δρα-
στηριοποιούνται, προκειµένου να συµβάλλουν ουσιαστικά στην αντιµετώπιση των 
προκλήσεων αυτών και τελικά να εξασφαλίσουν µακροπρόθεσµη παραµονή στη 
συγκεκριµένη περιοχή.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και στα διάφορα είδη καυσίµων (για οι-
κιακή χρήση και µεταφορά) έχουν µεταµορφώσει τη ζωή στον πλανήτη κατά τα τε-
λευταία χρόνια. Η πρόσβαση στην ενέργεια παρέχει τα µέσα για τη δηµιουργία ει-
σοδήµατος, την παροχή και λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας, τη βελτίωση της 
εκπαίδευσης, την προστασία του περιβάλλοντος, κ.α. Βασική επιδίωξη των επιχει-
ρήσεων είναι τα τελευταία χρόνια, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας µέ-
σω βελτιώσεων των διαδικασιών παραγωγής, µείωσης της κατανάλωσης πόρων 
και επαναχρησιµοποίηση απορριµµάτων. Επίσης, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
µπορούν να παρέχουν ενέργεια χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον δηµι-
ουργώντας παράλληλα συνθήκες τοπικής κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης 
αλλά και νέων ευκαιριών απασχόλησης.

Πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης



Γραφείο ∆ιοίκησης:
∆ραγατσανίου 6, 10559 Αθήνα

Τηλ.: 2160016990,
e-mail: marketing@mirtec.gr

Κεντρικά:
Α’ Βιοµηχανική Περιοχή, 385 00 Βόλος

Τηλ.: 24210-95340/1/2
e-mail: volos.office@mirtec.gr

Site: www.mirtec.gr

Πιστοποίηση µε επίκεντρο
τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
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Εργαζόμενοι και προτιμητέοι εργοδότες
Οι εργαζόµενοι αποτελούν το σηµαντικότερο κεφάλαιο των επιχειρήσεων και ως 
σύνολο, τον κυριότερο εκπρόσωπο κάθε επιχείρησης προς όλα τα ενδιαφερόµε-
να µέρη της. Αντιµετωπίζοντας το ανθρώπινο δυναµικό µε συνέπεια και κοινω-
νική συνείδηση, οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν τη φήµη της ως προτιµητέοι εργο-
δότες, αλλά και ενισχύουν τη δηµιουργική κινητοποίηση των εργαζοµένων τους 
στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Η εφαρµογή της υπεύθυνης επιχει-
ρηµατικότητας στον πυλώνα εργαζόµενοι µπορεί να περιλαµβάνει πλήθος παρεµ-
βάσεων και προβλεπτικών ενεργειών όπως:

Η ύπαρξη πολιτικών που περιλαµβάνουν µετρήσιµους στόχους για προώθη-
ση των ίσων ευκαιριών και ενδυνάµωσης του προσωπικού, µέσω της προσφο-
ράς δυνατοτήτων κατάρτισης και η µεγιστοποίηση της συµµετοχής των εργαζοµέ-
νων στην εταιρική διακυβέρνηση είναι παράγοντες βελτίωσης του εργασιακού 
περιβάλλοντος.

Η ανάπτυξη και ενθάρρυνση πολιτικών που στοχεύουν στην ισορροπία µετα-
ξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής ταυτίζεται µε την υπεύθυνη διοίκηση, 
ενώ από την πλευρά των εργαζοµένων εκλαµβάνεται ως ουσιαστική υποστήρι-
ξη προς τον εργαζόµενο από την επιχείρηση και συνδέεται άµεσα µε την εργασι-
ακή του ευτυχία µε προεκτάσεις στην οικογενειακή ζωή.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν κοινά αποδεκτά πρότυπα εργασίας σε 
όλη τους τη δραστηριότητα, αλλά και σε εκείνη των αλυσίδων αξίας. Η αξιοπρε-
πής εργασία περιλαµβάνει την απασχόληση που είναι παραγωγική και αποδί-

δει δίκαιο εισόδηµα ανεξάρτητα από τον τόπο που πραγµατοποιείται. Η οικονο-
µική ανάπτυξη από µόνη της δεν είναι αρκετή για να διασφαλιστεί η ισότητα, η 
κοινωνική πρόοδος, η ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου και τελικά η εξάλειψη της 
φτώχειας.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη µη συµµετοχή τους σε παραβι-
άσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων, που προκαλούνται από µια άλλη επιχείρηση, 
φορείς της Πολιτείας, φυσικά πρόσωπα ή άλλες οµάδες. Οι διαδικασίες αυτές θα 
πρέπει να εντοπίζουν και να προλαµβάνουν τους κινδύνους για τα ανθρώπινα δι-
καιώµατα τους οποίους η επιχείρηση ενδέχεται να αντιµετωπίσει σε συνάρτηση 
µε τα προϊόντα, τις δραστηριότητες ή τις υπηρεσίες της.

Ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό βίντεο δηµιούργησε το αδελφό γερµανικό δίκτυο 
για την εταιρική κοινωνική ευθύνη – ECONSENCE, καθώς ένα πιθανό σκάν-
δαλο στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην αλυσίδα εφοδιασµού θα 
µπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την επιχείρηση.

Αυτό το βίντεο βοηθά τις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τις προκλήσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και παρέχει µερικά πρώτα βήµατα για το πώς να τα 
διαχειριστούν.

Ο όρος “παιδική εργασία” δεν πρέπει να συγχέεται µε την “απασχόληση των 
νέων” ή την “εργασία των φοιτητών”.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εκτεταµένες εφοδιαστικές αλυσίδες προµηθει-
ών και υπηρεσιών, είναι πιθανό να αντιµετωπίσουν περιστατικά οικονοµικής εκ-
µετάλλευσης παιδιών, από κάποιο εταιρικό συνεργάτη, µε αποτέλεσµα την πρό-
κληση ζηµίας στην εικόνα, στην κερδοφορία και στη χρηµατιστηριακή τους αξία.

Πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
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Η Αττική

Με πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», 
που ξεπερνούν το € 1,8 δισ. υλοποιούνται σε όλη την Αττική 12.149 έργα 
εκ των οποίων: 547 Μικρά και μεγάλα Έργα Υποδομών, 292 Κοινωνικές δράσεις, 
11.310 Ενισχύσεις επιχειρήσεων 

pepattikis.gr

   Με στόχο:
• την ενίσχυση της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας  
• τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, που ενισχύουν την ασφάλεια, βελτιώνουν την 
    καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργούν χιλιάδες νέες θέσεις απασχόλησης 
• την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και του κοινωνικού κράτους 
• την ενίσχυση του πολιτισμού και του αθλητισμού
• την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των συνεπειών, της κλιματικής κρίσης
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Κοινωνία: Ίδιες αξίες
και προβληματισμοί 
Η επιχείρηση ως “υπεύθυνος πολίτης” συµµετέχει καθοριστικά στην τοπική 
ανάπτυξη και πρόοδο. Η λειτουργία των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως µεγέθους 
επηρεάζει άµεσα τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες θέλουν να γνωρίζουν ότι συ-
νυπάρχουν µε επιχειρήσεις και µοιράζονται τις ίδιες αξίες και προβληµατισµούς 
µε αυτές. Κατ’ επέκταση η στήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες από πλευράς επι-
χειρήσεων έχει θετικό αντίκτυπο για την ευρύτερη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυ-
τό κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη και εφαρµογή από πλευράς επιχειρήσεων, 
στρατηγικών κοινωνικών επενδύσεων, παράλληλα µε προώθηση των κατάλ-
ληλων δηµόσιων πολιτικών, ώστε να υποστηριχθεί η κοινωνική βιωσιµότητα. 
Η εφαρµογή της υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας στον πυλώνα κοινωνία µπο-
ρεί να περιλαµβάνει πλήθος παρεµβάσεων και προδραστικών ενεργειών όπως:

Η στήριξη των τοπικών κοινωνιών µπορεί να παρέχεται µέσα από τη δηµι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας µε στόχο την οικονοµική ανάπτυξη σε τοπικό και 
κατ’ επέκταση σε ευρύτερο γεωγραφικά επίπεδο. Επίσης, η στήριξη µπορεί να 
παρέχεται µέσα από δράσεις και προγράµµατα που αναφέρονται στην εκπαί-
δευση, υγεία και περίθαλψη µε στόχο την ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου και 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Οι επιχειρήσεις µπορούν να συµβάλουν καθοριστικά στην ενδυνάµωση των 
γυναικών, ώστε να µπορούν να συµµετέχουν ισότιµα στην οικονοµική ζωή σε 
όλους τους τοµείς και τα επίπεδα της οικονοµικής δραστηριότητας. Η ενσωµά-
τωση των γυναικών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επίτευξης των Στόχων Βι-
ώσιµης Ανάπτυξης , συµβάλει στην δηµιουργία ισχυρών και παράλληλα στα-

θερών οικονοµιών και οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας ζωής όχι µόνο για τις 
γυναίκες, αλλά και για όλη την οικογένεια και κατ’ επέκταση για τις κοινότη-
τες ως σύνολο.

Ο ιδιωτικός τοµέας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την εφαρµογή των δικαι-
ωµάτων των ατόµων µε αναπηρία. Οι επιχειρήσεις µπορούν να εξασφαλίσουν 
την παροχή οικονοµικής ανεξαρτησίας για τα άτοµα αυτά µέσω της δίκαιης απα-
σχόλησης. Καινοτόµες τεχνολογίες µπορούν επίσης να υποστηρίξουν µεγαλύ-
τερη πρόσβαση και συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία στις επιχειρήσεις και 
κατ’ επέκταση µέσα στις κοινότητές τους.

Η χρήση τοπικών προµηθευτών για την αγορά προϊόντων και υπηρεσι-
ών, από πλευράς µεγαλύτερων επιχειρήσεων ενισχύει ουσιαστικά τις δοµές 
των τοπικών κοινωνιών και συµβάλει στη δηµιουργία τοπικών αλυσίδων 
αξίας. Από την άλλη, οι πολίτες των τοπικών κοινωνιών µπορούν να συµ-
βάλλουν σηµαντικά µε την παροχή γνώσης , βοηθώντας τις επιχειρήσεις να 
κατανοήσουν καλύτερα τοπικά πλαίσια λειτουργίας. Παράλληλα, η ενερ-
γή συµµετοχή των εργαζοµένων των επιχειρήσεων σε τοπικά προγράµµα-
τα εθελοντισµού διασφαλίζει την κοινωνική άδεια λειτουργίας τους (social 
license to operate).

Οι επιχειρήσεις µπορούν να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στον αγώνα 
για την εξάλειψη της φτώχειας µέσω της δηµιουργίας αξιοπρεπών βιώσιµων θέ-
σεων απασχόλησης, της τόνωσης της τοπικής οικονοµικής δραστηριότητας µέ-
σω των αλυσίδων εφοδιασµού τους, και µέσω της συµβολής τους στα φορολο-
γικά έσοδα φτωχών περιοχών µε αντίκτυπο στη βελτίωση βασικών υπηρεσιών 
και υποδοµών. Επίσης, η ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των κοινοτήτων που πλήττονται από τη φτώχεια, εί-
ναι δυνατό να συµβάλλουν σε καλύτερες προοπτικές των φτωχών ως κατανα-
λωτές, εργαζόµενοι αλλά και µικρο-επιχειρηµατίες.

Πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
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Έρχεται 
η νέα Δημοτική
Αστυνομία

Το δρόµο για 1.264 προσλήψεις δηµοτικών 
αστυνοµικών µέσω ΑΣΕΠ ανοίγει το νοµοσχέ-
διο του ΥΠΕΣ που ψηφίστηκε από τη Βουλή µό-
νο από τους βουλευτές της Ν∆. Μετά την ψήφι-
ση του νοµοσχεδίου το υπουργείο Εσωτερικών 
θα κινήσει τις σχετικές διαδικασίες, ώστε η προ-
κήρυξη να δηµοσιοποιηθεί τον Φεβρουάριο.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του ειδικού έν-
στολου προσωπικού της δηµοτικής αστυνοµίας 
πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της 
ηλικίας τους και να µην έχουν υπερβεί, προκει-
µένου για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας, το 35ο έτος της ηλικίας τους και για 
τον κλάδο ∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, το 28ο 
και να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον 1,63 µ. οι 

γυναίκες και 1,70 µ. οι άνδρες. Οι υποψήφιοι 
υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιµασίες, ψυχο-
τεχνικές δοκιµασίες και συνέντευξη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισµό 
στο σώµα αποτελεί η εισαγωγική εκπαίδευση 
που περιλαµβάνει πρόγραµµα θεωρητικής και 
πρακτικής εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 
6 µηνών που παρέχεται από την ΕΛΑΣ και το 
Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτο-
διοίκησης.

Οι δηµοτικοί αστυνοµικοί θα µπορούν να 
προβαίνουν σε συλλήψεις και να ασκούν καθή-
κοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, ενώ θα 
φέρουν στολή και ειδικό εξοπλισµό όπως αλεξί-
σφαιρο γιλέκο, χειροπέδες και γκλοπ.

Δήμος Βύρωνα:
Επίθεση σε γραφεία
Δημοτικής
παράταξης
Επίθεση από αγνώστους δέχθηκαν 
τα γραφεία της ∆ηµοτικής παράτα-
ξης του υποψήφιου ∆ηµάρχου Βύρω-
να κ. Αλέξη Σωτηρόπουλου. Ο ίδιος 
µε ανάρτησή του στο Facebook  µιλά-
ει για  µία βαθύτατα αντιδηµοκρατική 
ενέργεια, που αποτελεί “παράδοση” 
και µόνο θλίψη και προβληµατισµό 
µπορεί να προκαλέσει σε κάθε νοήµο-
να και δηµοκρατικό πολίτη. Στα γρα-
φεία προκλήθηκαν ζηµιές στους υα-
λοπίνακες της εισόδου.
Εντύπωση βέβαια προκαλεί το γεγο-
νός ότι η επίθεση συνέβη στις 11:00 το 
βράδυ σε κεντρικό δρόµο του Βύρωνα 
και ακριβώς απέναντι βρίσκονταν 50 
άτοµα σε καφετέρια και παρακολου-
θούσαν αγώνα του µουντιάλ.

Οι δήμαρχοι της Αττικής τίμησαν  
όσους πρόσφεραν στην κοινωνία

Γ
ια 9η συνεχή χρονιά οι ∆ήµαρχοι της 
Αττικής τίµησαν προσωπικότητες, φο-
ρείς και ∆ηµάρχους που προσέφεραν 
σηµαντικές υπηρεσίες στην Κοινωνία 

και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ξεχώρισε η βράβευση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ κ. 
Κων/νου Φλώρου, παρουσία του συνόλου της 
ηγεσίας των ενόπλων δυνάµεων
Σε κλίµα περηφάνιας και συγκίνησης έγινε 
η βράβευση της Αντιγόνης Ντρισµπιώτη δις 
πρωταθλήτριας Ευρώπης στο βάδην.
Επίσης, την πλακέτα βράβευσης της ∆ΕΠΑ 
Εµπορίας Α.Ε. παρέλαβαν ο Πρόεδρός της κ. 
Γιάννης Παπαδόπουλος και ο ∆/νων Σύµβου-

λος κ. Κων/νος Ξιφαράς που δέχτηκαν και τα 
συγχαρητήρια για τις σπουδαίες δράσεις της 
εταιρίας στο τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης, µε αποκορύφωµα τη πρόσφατη διά-
θεση του ποσού των 170 εκ.ε υρώ για την ανα-
κούφιση των νοικοκυριών από την µεγάλη αύ-
ξηση των τιµών του φυσικού αερίου.
Η βραδιά κορυφώθηκε µε τη βράβευση τεσσά-
ρων εµβληµατικών ∆ηµάρχων:
- Θεόδωρου Γεωργάκη πρ. ∆ηµάρχου Ηλιού-
πολης και Αντιπροέδρου της ΕΝ.∆.Α.
- Θεόδωρου ∆ηµητρακόπουλου, πρωην ∆ή-
µαρχου Περιστερίου
- Νίκου Ταµπακίδη, πρ. ∆ηµάρχου Αγίων 
Αναργύρων
- ∆ηµάρχου Νέας Σµύρνης κ. Σταύρου Τζου-
λάκη.

Η Γλυφάδα «στα κόκκινα»
Τα Χριστούγεννα στη Γλυφά-
δα σηµαίνουν «Κόκκινη Νύχτα», το 
Σάββατο 17 ∆εκεµβρίου, στο εµπο-
ρικό κέντρο και «Κόκκινη Κυριακή», 
την Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου στην 
Άνω Γλυφάδα, στον Άγιο Τρύφωνα.
Τα µαγαζιά θα είναι ανοιχτά και τις 
δύο µέρες (την Κόκκινη Νύχτα µέχρι 
τις 12 τα µεσάνυχτα!) και οι δράσεις 
πολλές. Η Φιλαρµονική του ∆ήµου, 
αγώνας δρόµου Αγιο-Βασίληδων 
(Santa Run), συναυλίες, το στολι-
σµένο τρενάκι του ∆ήµου, άµαξες 

µε άλογα, καπνογόνα, τυµπανιστές, µπαλόνια για όλους, ξεχωριστές 
εκδηλώσεις για τα παιδιά και πολλές ακόµα εκπλήξεις έρχονται ξα-
νά στους δρόµους της Χριστουγεννιάτικης Γλυφάδας!

ΕΝ ΟΙΚΩ... 

Οµαλοποιείται η κατάσταση στην ∆υτική Αττική, µετά 
από αρκετές νύχτες ταραχών, που έζησαν περιοχές κοντά 
σε καταυλισµούς Ροµά, όπως µας δήλωσε ο αρµόδιος χωρι-
κός Αντιπεριφερειάρχης Λευτέρης Κοσµόπουλος. Ο ίδιος 
παραδέχτηκε πως πράγµατι υπήρξαν µεγάλα επεισόδια και 
έντονα προβλήµατα στην Περιφερειακή Αιγάλεω µετά τις 
συγκρούσεις σε Ασπρόπυργο και Άνω Λιόσια.

«Εύχοµαι να ήταν οι τελευταίες εντάσεις», σηµείωσε µε-
ταξύ άλλων ο κ. Κοσµόπουλος.

«Ηρεμεί» η Δ. Αττική



Πραγµατοποιήθηκαν υπό την 
Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής 
σε συνεργασία µε το Ελληνικό ∆ι-
αδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλε-
ων (Ε∆∆ΥΠΠΥ) και την Εταιρεία 
Alzheimer Αθηνών, τα εγκαίνια της 
νέας και ενιαίας δοµής του ΚΕΠ 
Υγείας και του Συµβουλευτικού 
Σταθµού για την Άνοια του ∆ήµου 
Πετρούπολης.

Βασικός στόχος των ΚΕΠ Υγεί-
ας είναι η ενηµέρωση όλων των 
πολιτών και η διοργάνωση προλη-
πτικών εξετάσεων για 12 κύρια νο-
σήµατα, προτεινόµενα από τον Πα-
γκόσµιο Οργανισµό Υγείας, για τα 

οποία έχει αποδειχθεί µε µελέτες 
πως η έγκαιρη προληπτική παρέµ-
βαση και ανίχνευση τυχόν συµπτω-
µάτων κρίνεται αποτελεσµατική και 

µπορεί να σώσει ζωές.
Τα 12 νοσήµατα στα οποία επι-

κεντρώνεται το ΚΕΠ Υγείας µέσα 
από το λογισµικό είναι: ο Καρκίνος 
του παχέος εντέρου, ο Καρκίνος 
του τραχήλου της µήτρας, ο Καρ-
κίνος του µαστού, ο Καρκίνος του 
πνεύµονα, ο Καρκίνος του προστά-
τη, ο Καρδιαγγειακός κίνδυνος, το 
Ανεύρυσµα κοιλιακής αορτής, το  
Μελάνωµα, η Κατάθλιψη, η Οστε-
οπόρωση, η ΧΑΠ και η Άνοια. Πα-
ρόλα αυτά, στο πλαίσιο της πανδηµί-
ας έχουν προστεθεί στα προφίλ των 
∆ηµοτών και χρήσιµες πληροφορί-
ες για τον COVID-19.
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ΚΕΠ Υγείας και Συµβουλευτικό Σταθµό 
για την Άνοια απέκτησε ο ∆ήµος Πετρούπολης

Μ
ια νέα ζωή ξεκίνησε για τέσσε-
ρις πολίτες στον ∆ήµο Ηρακλεί-
ου που µέσα από το πρόγραµµα 
«Στέγαση και εργασία» έχουν 

την δυνατότητα να αντιµετωπίσουν µε αισιόδο-
ξο βλέµµα τόσο το σήµερα αλλά και το αύριο.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραµµα, 
που υλοποιεί ο ∆ήµος Ηρακλείου σε συνερ-
γασία µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων προκειµένου να βοηθή-
σουν πολίτες, οι οποίοι ήταν άστεγοι, θύµατα 
ενδοοικογενειακής βίας ή είχαν αντικειµενι-
κά σοβαρούς λόγους να εγκαταλείψουν την 
εστία τους, ώστε να σταθούν και πάλι στα πό-
δια τους επιδοτώντας τόσο τη νέα τους κατοι-
κία, όσο και την είσοδό τους στην αγορά ερ-

γασίας (σε περίπτωση ανεργίας).
Έτσι οι πρώτοι δικαιούχοι υπέγραψαν τα 

σχετικά συµβόλαια για την επίσηµη ένταξη 
τους στο πρόγραµµα παρουσία µάλιστα του 
υπουργού Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη.

«Μέσα από το πρόγραµµα στοχεύουµε 
στην επανένταξη των δικαιούχων συνανθρώ-
πων µας στην ενεργό κοινωνία. Να κάνουν 
µια επανεκκίνηση στη ζωή τους µε προοπτική 
ενός καλύτερου αύριο. Είµαι σίγουρος ότι οι 
δικαιούχοι, σε λίγους µήνες από τώρα, θα ξα-
ναβρούν το χαµόγελό τους, θα βρουν µια νέα 
ζωή», σηµείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποί-
ος συνοµίλησε µαζί τους µε τους ίδιους να εκ-
φράζουν µέσα από τα λόγια τους  ότι «ναι, κάτι 
θα αλλάξει από εδώ και πέρα»!

Ηράκλειο Αττικής: Νέα ζωή για ανθρώπους 
χωρίς στέγη – Το μήνυμα του Κ. Χατζηδάκη

Ποσειδών: Ο νέος 
Ψηφιακός Βοηθός 
του ∆ήµου Π. Φαλήρου
Στο πλαίσιο του Ψηφιακού 
Μετασχηµατισµού του ∆ή-
µου Παλαιού Φαλήρου και 
µε σκοπό τη δηµιουργία νέ-
ων και καινοτόµων διαύλων 
επικοινωνίας µε τους πολί-
τες, ενεργοποιήθηκε, στην 
κεντρική ιστοσελίδα του ∆ή-
µου (https://palaiofaliro.gr), ο 
Ψηφιακός Βοηθός (ChatBot), 
µε την ονοµασία «Ποσειδών».

Μέσω του Ψηφιακού Βο-
ηθού «Ποσειδών», ο οποί-
ος είναι διαθέσιµος  όλο το 
24ωρο, ο ∆ηµότης µπορεί 

να στείλει την ερώτηση του ή 
να διαλέξει από τις προτεινό-
µενες επιλογές,  είτε από τον  
υπολογιστή του είτε από το κι-
νητό του, χωρίς να χρειαστεί 
να εγκαταστήσει κάποια ειδι-
κή εφαρµογή.

Οι πληροφορίες παρέχο-
νται άµεσα, έγκυρα και εύκο-
λα, µε µια κίνηση, απαντώ-
ντας σε σχόλια και ερωτήσεις 
των ∆ηµοτών που τίθενται 
από τους πολίτες σε γραπτή 
φυσική γλώσσα, σε ένα ευ-
φυές πρόγραµµα «διαλόγου».

Κατασκευή 
νέου
σύγχρονου
σχολείου
στο Δήμο
Αχαρνών

Προχωρά η κατασκευή νέου σύγχρο-
νου σχολικού κτιρίου στις Αχαρνές, µε-
τά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
για την ανάθεση µελέτης ωρίµανσης, από 
τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της «Κτιρια-
κές Υποδοµές Α.Ε.» Θ. Γιάνναρη και τους 
εκπροσώπους των αναδόχων, παρουσία 
του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πα-
τούλη και του Αντιπεριφερειάρχη Ανατο-
λικής Αττικής Θανάση Αυγερινού.

Η µελέτη η οποία θα εκπονηθεί µε 
χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής 

µέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, αφο-
ρά στην κατασκευή του 18ου Ολοήµε-
ρου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών, συ-
νολικού προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
515.000 ευρώ περίπου.

ΕΝ ∆ΗΜΩ/
Του Πέτρου Κουβάτσου 
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Πέτρος
Φιλιππίδης:
Άσχημες ειδήσεις
και για την 
υγεία του 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

GNTM: Επέστρεψε και… 
αποχώρησε

Μιλίτσα Ντάμποβιτς: 
Η πρώην παίκτρια του Παλαιού 
Φαλήρου στο Only Fans Σε πολύ άσχηµη κατάσταση βρί-

σκεται ο Πέτρος Φιλιππίδης, κα-
θώς µετά την σοκαριστική κατάθε-
ση αυτή της Εβελίνας Παπούλια, ο 
κατηγορούµενος για έναν βιασµό 
και δυο απόπειρες, βρέθηκε θετι-
κός στον κοροναϊό και µάλιστα τον 
περνάει πολύ άσχηµα. Ο ηθοποι-
ός περνάει πολύ βαριά την ασθέ-
νεια εκδηλώνοντας αναπνευστι-
κά προβλήµατα. Το γεγονός ότι 
πάσχει από υποκείµενα νοσήµα-
τα, αλλά και το σχετικά πρόσφατο 
ισχαιµικό επεισόδιο που είχε υπο-
στεί, είναι επιβαρυντικά για την 
υγεία του.

Μάλιστα, όταν έγινε γνωστή 
η είδηση, σχόλια τον ήθελαν να 
υπάρχει έντονη ανησυχία για την 
κατάστασή του και ότι είναι πιθα-
νό να διακοµιστεί σε νοσοκοµείο.

Οι τελευταίες εξελίξεις 
Η συνήγορος του Πέτρου Φιλιπ-
πίδη, Κική Παρκιτζίδου, µίλησε 
στον δηµοσιογράφο Γιάννη Που-
λόπουλο και την εκποµπή Super 
Κατερίνα, µεταφέροντας όλες τις 
εξελίξεις για την υγεία του. «∆εν 
είναι ένα βήµα πριν την εντατική. 
Έχει κοροναϊό σε οµάδα υψηλού 
κινδύνου λόγω επικείµενων νο-
σηµάτων» ανέφερε αρχικά, ενώ 
αποκάλυψε πως λαµβάνει αντι-
ική αγωγή, ενώ έχει έντονα συ-
µπτώµατα και βρίσκεται συνεχώς 
σε επικοινωνία µε τον γιατρό του, 
καθώς κάνει κατοίκον νοσηλεία.

Όπως ενηµέρωσε στη συνέ-
χεια, επικοινώνησαν χθες και 
υπήρξε έντονη συγκινησιακή φόρ-
τιση, λόγω κάποιου αποδεικτικού 
στοιχείου υπέρ του το οποίο και θα 
παρουσιάσουν στο δικαστήριο.

LIFE STYLE/

Κ
ατάφερε να γίνει δι-
άσηµη και να έχει χι-
λιάδες ακόλουθους. 
Ο λόγος για την Μι-

λίτσα Ντάµποβιτς, η οποία µετά 
από µια πολύ µεγάλη καριέρα 
στο χώρο του µπάσκετ τα παρά-
τησε όλα και… ασχολείται πλέ-
ον µε το Only Fans, βγάζοντας, 
όπως είναι αναµενόµενο, πάρα 
πολλά χρήµατα.

Η πρώην παίκτρια του Πα-
λαιού Φαλήρου στο µπάσκετ 
γυναικών, Μιλίτσα Ντάµποβιτς 
έχει γίνει πλέον διάσηµη στο 
Only Fans και βγάζει εκατοµµύ-

ρια µέσω ερωτικών φωτογραφι-
ών και βίντεο που δηµοσιεύει.

Έχοντας ολοκληρώσει µία 
µεγάλη καριέρα, µε χρυσό µε-
τάλλιο στο EuroBasket του 2015 
και χάλκινο µετάλλιο στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες του 2016, 
ως διεθνής µε τη Σερβία, η Ντά-
µποβιτς συνέχισε να αντιµετωπί-
ζει οικονοµικά προβλήµατα και 
αδυνατούσε να µεγαλώσει την 
κόρη της, σύµφωνα µε τα σερ-
βικά ΜΜΕ.

Βρήκε έτσι τη λύση, µέσω 
της συνδροµητικής πλατφόρ-
µας για ενήλικους, στην οποία 

έχει πλέον 9.000 συνδροµητές 
και εκτιµάται ότι βγάζει πάνω 
από 130.000 ευρώ το µήνα, µε 
«όπλο» το καλλίγραµµο κορµί 
της. Στην Ελλάδα είχε βρεθεί το 
2009, αγωνιζόµενη στο Παλαιό 
Φάληρο και την Α1 µπάσκετ γυ-
ναικών.

 «Η επιθυµία σας έγινε πραγ-
µατικότητα», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά η ίδια όταν δηµιούργησε 
τον λογαριασµό, σηµειώνοντας 
πως η ίδια αποφάσισε να ασχο-
ληθεί µε αυτόν τον χώρο λόγω 
των οικονοµικών προβληµάτων 
τα οποία αντιµετώπιζε.

Νέες συνθήκες στο GNTM, µετά τις «επι-
στροφές» προηγούµενων παικτριών και την 
πολύ σύντοµη τελικά παρουσία της Ραφαέ-
λας, που την ίδια µέρα που επέστρεψε, απο-
χώρησε. Η model instructor Mary Vitinaros 
και ο coach Χρήστος Μπίµπας, έφτασαν µε 
διάθεση… ανάλυσης στο σπίτι και ζήτησαν 
από τα µοντέλα να βαθµολογήσουν η µία 
την άλλη σε τρεις κατηγορίες.

Το γεγονός πως µία διαγωνιζόµενη δεν 
έλαβε κανένα βαθµό, σχολιάστηκε ποικιλο-
τρόπως. Η ηµέρα των κοριτσιών στο GNTM 
έκρυβε κι άλλες εκπλήξεις, καθώς είχαν τη 
δυνατότητα να επικοινωνήσουν µε αγαπηµέ-
να τους πρόσωπα.

Για τη φωτογράφιση αποχώρησης τα κο-
ρίτσια κλήθηκαν να φωτογραφηθούν πάνω 
σε µία υπερυψωµένη γυάλινη πλατφόρ-
µα για την καµπάνια γνωστής εταιρίας. Τα 
ζητούµενα ήταν πολλά και ενδιαφέρο-
ντα: weird posing, αντίληψη του σώµατος 
σε σχέση µε τα custom made παπούτσια 
Migato και τα custom made ρούχα της σχε-
διάστριας Ειρήνης Μάκου. Οι συµµετέχου-
σες έβαλαν τα δυνατά τους κι άλλες τα κα-
τάφεραν εξαιρετικά, ενώ άλλες απέτυχαν 
παταγωδώς.

Στο πλατό οι κριτές, Βίκυ Καγιά, Τάσος 

Σοφρωνίου και Γιώργος Καράβας, ανέλα-
βαν να δώσουν συµβουλές στις παίκτριες 
και να τις «ξεκλειδώσουν» µοντελικά, ού-
τως ώστε να ξεπεράσουν τα εµπόδια και να 
φτάσουν πιο εύκολα στον επιθυµητό στόχο.

Ποιο µοντέλο αποχώρησε
Ωστόσο µία ακόµα κοπέλα αποχαιρέτησε το 
GNTM, λίγο πριν την τελική ευθεία κι αυτή 
ήταν τελικά η Κάτια, η οποία δεν κατάφερε 
να πείσει µε τη φωτογραφία της.

Πολλές από τις κοπέλες αντέδρασαν µε 
το αποτέλεσµα και το θεώρησαν άδικο, κα-
θώς η Μικαέλα έχει δηλώσει πως δεν την 
ενδιαφέρει να κάνει καριέρα ως µοντέλο και 
θα αποχωρήσει αν φύγει η κόρη της, η Μά-
ρα. Παρόλα αυτά συνεχίζει την πορεία της 
στο διαγωνισµό.

Αναστασία: «Αν θέλουμε
να είμαστε ίσοι
άντρες και γυναίκες, 
γιατί να μην πληρώσω 
εγώ στο πρώτο ραντεβού;»
Για το πρώτο ραντεβού κι αν της έχει τύχει να πλη-
ρώσει ποτέ εκείνη, µίλησε η Αναστασία, στις κάµε-
ρες των τηλεοπτικών εκποµπών. Η νεαρή τραγου-
δίστρια µίλησε και για τη σχέση της µε τα ψώνια, 
λέγοντας:  «Πηγαίνω για ψώνια µια φορά το µήνα, 
αλλά θα πάρω πολλά ρούχα. Μερικές φορές, όταν 
ένα ρούχο είναι ακριβό, το κοιτάω και λέω “το αξί-
ζω; Το αξίζω!” και το παίρνω. Οπότε, έτσι την πα-
τάω».

«∆εν µου έχει τύχει να βγω πρώτο ραντεβού και 
να µου πει ο άλλος να πληρώσω. Αλλά γενικά εγώ 
πληρώνω από µόνη µου, δεν έχω τέτοια θέµατα», 
πρόσθεσε για να καταλήξει: «∆εν απαιτώ από τον 
άλλον να µε κεράσει. Αν θέλουµε να είµαστε ίσοι 
άντρες και γυναίκες, γιατί να µην πληρώσω εγώ 
στο πρώτο ραντεβού;».



∆
ηλώσεις στους ρεπόρτερ των 
ψυχαγωγικών εκποµπών έκα-
νε η Καλοµοίρα, στο πλαίσιο 
του Madwalk 2022. Η τραγου-

δίστρια, µάλιστα, είχε µια… επική στιγ-
µή καθώς µπερδεύτηκε όταν της µίλησαν 
για τα… µελοµακάρονα.

«Θα ήθελα να έρθω στην Ελλάδα µό-
νιµα, αλλά δεν θέλω τα παιδιά µου να χά-
σουν τους φίλους τους και τους παππού-
δες τους στην Αµερική» είπε αρχικά.

 «Εάν γινόταν ξανά το Fame Story, θα 
το σκεφτόµουν σοβαρά να έρθω για να 
είµαι στην κριτική επιτροπή. Τα παιδιά 
µου δεν έχουν ιδέα ότι είµαι διάσηµη» 
συµπλήρωσε η Καλοµοίρα.

Η επική στιγµή!
Ωστόσο, το… πιο επικό στιγµιότυπο ήρ-
θε όταν ρωτήθηκε για τα υλικά που βά-
ζει στα µελοµακάρονα. Η Καλοµοίρα… 
µπερδεύτηκε και νόµιζε ότι της είπαν για 
µακαρόνια και η απάντηση ήταν η ανά-
λογη.

Συγκεκριµένα η ερώτηση ήταν για… 
πέντε υλικά που βάζει στα µελοµακάρο-
να, µε την Καλοµοίρα να απαντά «βάζω 
ντοµάτα, κρεµµύδια» προκαλώντας γέ-
λιο σε όλους!

«Σίγουρα βάζω πολύ βούτυρο, όπως 
τα κάνει η µητέρα µου» έσπευσε να διορ-
θώσει η αγαπηµένη τραγουδίστρια.
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Ουγγαρέζος:
Πως έγινε
Χριστουγεννιάτικα…
κερατάς 

Σε δηµοσιογράφους
ψυχαγωγικών εκποµπών µίλησε 
το βράδυ της Τρίτης ο ∆ηµήτρης 
Ουγγαρέζος, ο οποίος για πρώτη 
φορά αποκάλυψε ότι… έχει 
χωρίσει κατά τη διάρκεια των 
Χριστουγεννιάτικων εορτών.

Ο ∆ηµήτρης Ουγγαρέζος 
τόνισε αρχικά πως «φέτος θα 
είµαι µόνος στις γιορτές. Ισχύει 
πως µια σχέση µε είχε χωρίσει 
λίγο πριν τα Χριστούγεννα και 
έχω κι άλλες θλιβερές στιγµές 
της ζωής µου που µπορώ να σας 
απαριθµήσω. Η συγκεκριµένη 
συνέβη στο διάλειµµα ανάµεσα σε 
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. 
Πέρασα µία εβδοµάδα µε τις 
πιτζάµες στο κρεβάτι. Είχα την 
πρόσκληση για να πάµε στην 
Πράγα µαζί µε φίλους και τις 
κοπέλες τους, η κοπέλα µου όµως 
δεν ήθελε να έρθει και ήθελε 
να πάει µε τον κολλητό της στη 
Θεσσαλονίκη». «Εγώ πήγα µε 
τους φίλους µου και έλαβα ένα 
τηλέφωνο ότι στη Θεσσαλονίκη 
δεν ήταν µε τον κολλητό της. 
Και εγώ ήµουν στην Πράγα 
εγκλωβισµένος, δεν χάρηκα 
ποτέ µια από τις πιο όµορφες 
πόλεις, ήµουν σκυφτός σε ένα 
τραπέζι ξύλινο, δεν θα το ξεχάσω 
ποτέ, και περίµενα πως και πως 
να επιστρέψω». «Εν τω µεταξύ 
µιλούσαµε, ‘εδώ είµαι µε τον 
κολλητό µου’ µού έλεγε, ‘έχω 
άλλη πληροφόρηση’ έλεγα εγώ, 
αλλά σε κάθε περίπτωση γύρισα 
πίσω και πήραν τα πράγµατα τον 
δρόµο τους».

Καλομοίρα: «Στα μελομακάρονα 
βάζω ντομάτα, κρεμμύδι…»

Ιωάννα Σαρρή: 
Περιμένει το παιδί 
του Γιώργου Σαμπάνη;

Το γνωστό  µοντέλο  µεταξύ άλ-
λων, αναφέρθηκε στη σχέση της µε 
τον Γιώργο Σαµπάνη, στις φήµες που 
την ήθελαν να είναι έγκυος ενώ απά-
ντησε και στο ενδεχόµενο να συγκα-
τοικήσει µε τον δηµοφιλή τραγουδιστή. 
«Είναι κάτι ευχάριστο, οπότε νιώθω 
ωραία που µε ρωτούν για τη σχέση µου 
µε τον Γιώργο Σαµπάνη. ∆εν θα έρθει 

να µε δει απόψε, θα ήθελα πολύ να εί-
ναι εδώ αλλά του έχω στείλει φωτογρα-
φία και έχει τρελαθεί µε το outfit. Μου 
λέει να το αγοράσουµε και να το πά-
ρουµε σπίτι µας. Μου έχει κάνει πάρα 
πολλά δώρα, είναι καλός, µε έχει µάθει 
πλέον», είπε αρχικά η Ιωάννα Σαρρή.

Σχετικά µε τις φήµες εγκυµοσύνης 
που είχαν κυκλοφορήσει, η Ιωάννα 
Σαρρή ανέφερε: «Στην αρχή οι φήµες 
εγκυµοσύνης δεν µε ενόχλησαν, σι-
γά-σιγά όµως, όσο σκεφτόµουν ότι εί-
ναι κάτι τόσο όµορφο και λεπτό για µια 
γυναίκα, άρχισε λίγο να µε ενοχλεί, τώ-
ρα όµως ξεχάστηκε».

Τέλος, η Ιωάννα Σαρρή απάντη-
σε και στο ενδεχόµενο να συγκατοική-
σει µε τον Γιώργο Σαµπάνη λέγοντας: 
«Θα δείξει».

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: 
Η φωτογραφία που εξόργισε 
το Instagram
Η Κωνσταντίνα Σπυρο-
πούλου  ετοιµάζεται για 
τη γέννα του παιδιού της, 
ωστόσο λίγο πριν το ευτυ-
χές γεγονός, θέλησε µέσα 
από το Instagram να µας 
θυµίσει πως είναι µία από 
τις πιο εντυπωσιακές γυ-
ναίκες της ελληνικής τη-
λεόρασης. Η εντυπωσια-
κή παρουσιάστρια λοιπόν 
δηµοσίευσε µία σούπερ 

σέξι φωτογραφία της χω-
ρίς ρούχα και εκτός από… 
αναστάτωση στα  social 
media, προκάλεσε και αρ-
κετές αντιδράσεις, µε πολ-
λούς από τους χρήστες να 
την… κράζουν.

Η Σπυροπούλου όµως 
δεν «µάσησε» και τους 
έβαλε στη θέση τους απα-
ντώντας κάτω από τα κακε-
ντρεχή σχόλια.



Η 
απόφαση να ανατεθεί 
στο Κατάρ η φιλοξε-
νία του Μουντιάλ 2022 
έχει στιγµατιστεί από 

έντονες διαφωνίες, κριτικές και κα-
ταγγελίες, συµπεριλαµβανοµένων 
ισχυρισµών για διαφθορά και πα-
ραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµά-
των, από τότε που ανακοινώθηκε 
για πρώτη φορά πριν από 12 χρό-
νια! Η FIFA ανέθεσε το τουρνουά 
στη χώρα της Μέσης Ανατολής το 
2010, µε την προϋπόθεση ότι θα δι-
εξαγόταν κατά τη διάρκεια του κα-
λοκαιριού, όπου οι θερµοκρασίες 
ξεπερνούν τους 40 βαθµούς Κελσί-
ου. Το 2015, η FIFA συνέστησε στο 
Κατάρ να διοργανώσει το Μουντι-
άλ κατά τους πιο κρύους µήνες, τον 
Νοέµβριο και τον ∆εκέµβριο, σε 
µια κίνηση που ήταν βέβαιο ότι θα 
έφερνε τον παγκόσµιο οργανισµό 
ποδοσφαίρου σε τροχιά σύγκρου-
σης µε τα µεγάλα ευρωπαϊκά πρω-
ταθλήµατα.

Η αλλαγή του προγράµµατος 
για το χειµώνα αποτελεί την πρώτη 
φορά που το Μουντιάλ διεξάγεται 
εκτός καλοκαιριού, όταν και έχουν 
ήδη ολοκληρωθεί τα κορυφαία και 
πιο κερδοφόρα πρωταθλήµατα της 
Ευρώπης.

Καταγγελίες για διαφθορά
Οι διοργανωτές του Μουντιάλ αρ-
νήθηκαν σθεναρά τους ισχυρισµούς 
του αµερικανικού υπουργείου ∆ι-
καιοσύνης ότι καταβλήθηκαν δωρο-
δοκίες για να εξασφαλιστούν ψήφοι 
κατά την ανάθεση των δικαιωµάτων 

φιλοξενίας του τουρνουά πριν από 
12 χρόνια. Οι υποψίες και οι φήµες 
περιβάλλουν εδώ και καιρό, τόσο 
την ψηφοφορία του 2010, από την 
εκτελεστική επιτροπή της FIFA για 
την παραχώρηση του Μουντιάλ του 
2018 στη Ρωσία όσο και του τουρ-
νουά του 2022 στο Κατάρ και οι ει-
σαγγελείς προχώρησαν σε άµεσες, 
επίσηµες κατηγορίες σχετικά µε τα 
δύο τουρνουά το 2020.

Η Ανώτατη Επιτροπή Παράδο-
σης και Κληρονοµιάς του Κατάρ - η 
οποία είναι υπεύθυνη για την παρά-
δοση των απαιτούµενων υποδοµών 
και τον σχεδιασµό και τις επιχειρή-
σεις της χώρας υποδοχής - απέρ-
ριψε τις κατηγορίες. Ο διευθύνων 
σύµβουλος του Qatar 2022, Nasser 
Al Khater, δήλωσε σε δηµοσιογρά-
φους ότι το Κατάρ είχε «αδικηθεί 
και ελεγχθεί» επί σειρά ετών.

Η εκµετάλλευση 
των µεταναστών 
Το Κατάρ έχει δεχτεί έντονες κρι-
τικές από οµάδες ανθρωπίνων δι-
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Ο ΕΜΙΡΗΣ... 
ΠΑΙΖΕΙ 
ΜΠΑΛΑ

Η «χρυσή» απόφαση για το Μουντιάλ 2022 
µέχρι την εξαγορά – σωτηρία της Παρί µετά από 

µεσολάβηση του Σαρκοζί για την ψήφο του Πλατινί



καιωμάτων σχετικά με τη μεταχείρι-
ση των μεταναστών εργαζομένων, οι 
οποίοι μαζί με άλλους ξένους αποτε-
λούν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυ-
σμού της χώρας.

Μια 48 σελίδων έκθεση της Δι-
εθνούς Αμνηστίας, Reality Check 
2021, αναφέρει ότι πρακτικές όπως 
- μεταξύ άλλων - η παρακράτηση μι-
σθών εξακολουθούν να είναι διαδε-
δομένες, παρά τις εργασιακές μεταρ-
ρυθμίσεις του 2014. Η κυβέρνηση του 
Κατάρ ανέφερε ότι το εργασιακό της 
σύστημα είναι ακόμη σε εξέλιξη, αλ-
λά αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της 
έκθεσης ότι χιλιάδες μετανάστες ερ-
γαζόμενοι υφίστανται εκμετάλλευση.

Η Διεθνής Αμνηστία και άλλες 
ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
είχαν  ηγηθεί των εκκλήσεων προς 
τη FIFA να αποζημιώσει τους μετα-
νάστες εργάτες στο Κατάρ για τις πα-
ραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, θέτοντας στην άκρη 440 εκατ. 
δολάρια, που αντιστοιχούν στα χρη-
ματικά έπαθλα του Μουντιάλ.

Οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδί-

ες 10 ευρωπαϊκών χωρών, συμπερι-
λαμβανομένων της Αγγλίας και της 
Γερμανίας, είχαν  πιέσει τη FIFA να 
αναλάβει δράση για τη βελτίωση των 
δικαιωμάτων των μεταναστών εργα-
τών στο Κατάρ.

Η FIFA από τη μεριά της προέ-
τρεψε τις εθνικές ομάδες του Μουντι-
άλ να επικεντρωθούν στο ποδόσφαι-
ρο και να μην αφήσουν το άθλημα να 
παρασυρθεί σε ιδεολογικές ή πολιτι-
κές διαμάχες.

Δικαιώματα γυναικών 
και LGBT+
Η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη 
στη συντηρητική μουσουλμανική 
χώρα και ορισμένοι ποδοσφαιριστές 
είχαν εκφράσει ανησυχίες για τους 
φιλάθλους που θα ταξίδευαν στο Κα-
τάρ, ιδίως για τις λεσβίες, τους ομο-
φυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους 
και τους τρανσέξουαλ (LGBT) και 
τις γυναίκες, σε βάρος των οποίων, 
σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, οι νόμοι του Κατάρ κά-
νουν διακρίσεις. Ωστόσο, οι διοργα-
νωτές του Μουντιάλ επανειλημμένα 
δήλωσαν ότι όλοι, ανεξαρτήτως σε-
ξουαλικού προσανατολισμού ή κατα-
γωγής, είναι ευπρόσδεκτοι κατά τη 
διάρκεια του τουρνουά.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες 
πριν από τους τελική κρίση, ο Khalid 
Salman, πρεσβευτής του  Μουντιάλ 
του Κατάρ και πρώην διεθνής, δή-
λωσε στο γερμανικό ραδιοτηλεοπτι-
κό δίκτυο ZDF ότι η ομοφυλοφιλία 
είναι «βλάβη στο μυαλό». Ο ίδιος εί-
χε πει ότι η χώρα του αναμένει πε-
ρισσότερους από ένα εκατομμύ-
ριο επισκέπτες για το Μουντιάλ και 
ότι όποιος έρχεται στο Κατάρ για το 
τουρνουά θα πρέπει να «αποδεχθεί 
τους κανόνες μας «.

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Αυ-
στραλίας ήταν πρωτοπόρος στην 
αντίθεσή της προς το Κατάρ όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του 
ίδιου φύλου, ενώ οι παίκτες της Δα-
νίας πήγαν χωρίς τις οικογένειές 
τους, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα της χώρας. 
Ο Frédéric Waseige , ένας πρώην 
Βέλγος ποδοσφαιριστής που αργό-
τερα έγινε αθλητικός δημοσιογρά-
φος για το κανάλι BeTV  είχε πει 
εύστοχα: «Τι κυβερνά τον κόσμο γε-
νικά; Οι μαφίες, τα λόμπι, οι πολυ-
εθνικές. Το ποδόσφαιρο  συμμετέ-
χει εντελώς σε αυτό το σχήμα. Το 
Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μόνο μια 
αντανάκλασή του». Και είχε δίκιο. 

Κατάρ: Μια δυναστεία για 
να κατακτήσει τον κόσμο
Τι   π ρ α γ μ α τ ι κ ά  γ ν ω ρ ί ζ ο υ -
με για το Κατάρ;  Σε ένα ντοκι-
μαντέρ, ο Sylvain Lepetit και  ο 
Miyuki  Droz  Aramaki  ρίχνουν 
φως στην ιστορία , τις παραδόσεις 
και τα κίνητρα αυτής της χώρας, τόσο 
μικρής σε μέγεθος όσο και εξαιρετι-
κά πλούσιας.  

Με τα χέρια σηκωμένα, ένα λευ-
κό και μωβ φουλάρι στο λαιμό , οι 
οπαδοί της ποδοσφαιρικής ομάδας 
του Κατάρ είναι έτοιμοι για το παι-
χνίδι . Είναι εκατό σε αυτό το μεγά-
λο γήπεδο . Σχεδόν κανένας από 
αυτούς δεν είναι Καταριανός , αλλά 
αυτό δεν τους εμποδίζει να φωνάζουν 
υπέρ της εθνικής ομάδας και να πη-
δούν στον ρυθμό του τυμπάνου . Στο 
γρασίδι τα ίδια: Μια μειοψηφία παι-
κτών έχει υπηκοότητα Κατάρ. Η χώ-
ρα  εντοπίζει , στην εφηβεία , ποδο-

σφαιριστές από φτωχότερες αραβικές 
χώρες και τους πολιτογραφεί Κατα-
ριανούς. Σήμερα είναι ένας από τους 
λίγους τρόπους απόκτησης του δια-
βατηρίου του Κατάρ. Το Παγκόσμιο 
Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2022 
τράβηξε τη διεθνή προσοχή σε αυτή 
τη μεγάλη μοναρχία , αλλά τι γνωρί-
ζουμε για αυτήν τη χώρα του Κόλπου ;    

Κατάρ: μια δυναστεία 
που κατακτά τον κόσμο
Αρχικά, το Κατάρ ήταν νομάδες που 
ζούσαν στις όχθες ποταμών της Αρα-
βικής Χερσονήσου που εγκαταστά-
θηκαν σε μια από τις πιο εχθρικές 
ερήμους στον κόσμο. Οι πολιτιστικές 
και θρησκευτικές παραδόσεις αυτών 
των μουσουλμανικών φυλών εξακο-
λουθούν να ισχύουν έντονα και σή-
μερα. «Ζούσαμε σε πολύ δύσκολες 
συνθήκες διαβίωσης και δεθήκα-
με. Σήμερα, οι άνθρωποι του Κα-

τάρ ζουν σαν μια οικογένεια σε ένα 
μεγάλο σπίτι », λέει ο influencer 
Ahmad  . Ο νεαρός άνδρας ανή-
κει στο 10% του πληθυσμού του Κα-
τάρ. Η εθνικότητα δίνεται από το δι-
καίωμα του αίματος του πατέρα, 
επομένως οι περισσότεροι Καταρια-
νοί κατάγονται από τις εννέα οικογέ-
νειες που ίδρυσαν το έθνος πριν από 
περισσότερα από 200 χρόνια. Ο υπό-
λοιπος πληθυσμός που κατοικεί στο 
εμιράτο είναι ξένος: πλούσιοι Δυτι-
κοί , για εκτελεστικές θέσεις εταιρει-
ών και ένας «στρατός» μεταναστών 
- εργατών , που μπορούν να απελα-
θούν ανά πάσα στιγμή.  

Η ιστορία του Κατάρ, ξεκίνησε 
από τον χωρισμό του από την Οθω-
μανική Αυτοκρατορία μετά τον Πρώ-
το Παγκόσμιο Πόλεμο . Στη δεκαετία 
του 1970, η χώρα έγινε ανεξάρτη-
τη . Η μοναρχία , που παράγει λιγό-
τερο πετρέλαιο από τους γείτονές 
της, αποφασίζει να γίνει κυρίαρχο 
έθνος για να μην πέσει κάτω από τον 
ζυγό των γύρω δυνάμεων . Ήταν μό-
λις 20 χρόνια αργότερα που το Κατάρ 
ξεκίνησε εκρηκτική οικονομική ανά-
πτυξη, με επενδύσεις στη στο φυσικό 
αέριο. Η χώρα, είναι σήμερα, η κο-
ρυφαία πηγή εξαγωγών φυσικού αε-
ρίου παγκοσμίως και κατατάσσεται 
στις πέντε πιο πλούσιες χώρες του κό-
σμου σε αναλογία κατοίκων. 

Ένα αμφιλεγόμενο 
Παγκόσμιο Κύπελλο
«Οι εργάτες, που εργάζονται στον 
ήλιο, μερικές φορές λιποθυμούν 
από τη ζέστη [...]. Και πάνω στη σκα-
λωσιά, ο κίνδυνος [...] είναι να γλι-
στρήσεις, να πέσεις και να πεθά-
νεις ». Ένας Νεπαλέζος εργαζόμενος 
στον κατασκευαστικό τομέα αφηγεί-
ται τη δύσκολη ζωή όλων που έχτι-
σαν τα γιγάντια γήπεδα του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου 2022. 

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η 
μοναρχία προσπαθεί να επιβλη-
θεί και στον αθλητισμό. Η διοργά-
νωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
ήταν μέρος μιας ευρύτερης στρατη-
γικής «σπορ... ξεπλύματος» σύμφω-
να με τον Andreas Krieg, Λέκτορα 
στο King’s College του Λονδίνου και 
συνεργάτη ερευνητή στο Ινστιτού-
το Μεσανατολικών Σπουδών . «Το 
Κατάρ θέλει να γίνει παγκόσμιος 
παίκτης και αυτό σημαίνει ότι πρέπει 
να κάνει branding». Αυτές οι επεν-
δύσεις, στα γήπεδα, θα ήταν λοι-
πόν ένας τρόπος για το εμιράτο να 
«ασπρίσει» από τα σκάνδαλα και τη 
διαφθορά.  
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Παρί για επιδόρπιο;
Και δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμη και χωρίς να είχε πουλήσει τα Rafale 
στο Κατάρ, ο πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί είχε πετύχει πολλά. Το 
2010 ο αγαπημένος του αθλητικός σύλλογος, η Παρί Σεν Ζερμέν, τα πά-
ει άσχημα. Είναι κοντά στον υποβιβασμό, τα οικονομικά της είναι στο 
κόκκινο. Εκείνη την εποχή, ο σύλλογος ανήκε σε ένα επενδυτικό fund 
με επικεφαλής τον Σεμπαστιέν Μπαζίν, στενό συνεργάτη του Νικολά 
Σαρκοζί. Λίγους μήνες μετά την απονομή του Μουντιάλ στο Κατάρ, η 
QSI, το επενδυτικό Tαμείο του Κατάρ, αγόρασε την Παρί Σεν Ζερμέν!

Μήπως λοιπόν ο Νικολά Σαρκοζί έκανε κατάχρηση της επιρροής 
του για να ωθήσει την υποψηφιότητα του Κατάρ και να λάβει, σε αντάλ-
λαγμα, βοήθεια από το Κατάρ για να σώσει την Παρί και τον φίλο του 
Σεμπαστιέν Μπαζίν; Γάλλοι ερευνητές ερευνούν ήδη αυτήν την υπό-
θεση που για πολλούς είναι σκάνδαλο καραμπινάτο.

Σε κάθε περίπτωση, η PSG έχανε εκατομμύρια ευρώ εδώ και χρό-
νια, όταν το 2011, σε μια δραματική ανατροπή, ο Σεμπαστιέν Μπαζίν κα-
τάφερε να πουλήσει τον σύλλογο στους Καταριανούς σχεδόν τρεις φο-
ρές (!) την τιμή αγοράς του. Από την άλλη ο Νικολά Σαρκοζί αρνείται 
ότι διαπραγματεύτηκε την ψήφο του Μισέλ Πλατινί, για το Μουντιάλ, 
σε αντάλλαγμα την εξαγορά της PSG σε «συμφέρουσα τιμή».

Ωστόσο, υπάρχουν μηνύματα στα χέρια των εισαγγελέων που έστει-
λε ο Σεμπαστιέν Μπαζίν σε συγγενή του, σχετικά με το περίφημο γεύμα 
στα Ηλύσια Πεδία. Εξηγεί ότι είχε τον Πρόεδρο Σαρκοζί στο τηλέφωνο 
και ότι του είπε «τα βασικά σημεία του deal». Την επόμενη μέρα, ο Μπα-
ζίν έστειλε ένα SMS που έλεγε: «Ο Νικολά Σαρκοζί με κάλεσε. Επιβε-
βαιώνεται ότι η συμφωνία θα γίνει μετά τις 2 Δεκεμβρίου». Στις 2 Δε-
κεμβρίου είναι ακριβώς η ημέρα της ψηφοφορίας για την απονομή του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.

Εκτός από αυτά τα SMS που έστειλε ο Μπαζίν, ένα άλλο στοιχείο 
φαίνεται να επιβεβαιώνει την κομπίνα του Νικολά Σαρκοζί. Τον Ιού-
νιο του 2019, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, ο Μισέλ Πλατινί είπε στους 
ανακριτές: «Θυμάμαι ότι, ενώ ήμουν στο Κατάρ, ρώτησα τον Εμίρη για-
τί αγόραζε την PSG. Μου απάντησε επειδή ο Νίκολας το ήθελε, ο Σαρ-
κοζί». Τουλάχιστον 8 μήνες Γάλλοι δημοσιογράφοι ζητούσαν από τον 
Μισέλ Πλατινί, τις αρχές του Κατάρ και τον Νικολά Σαρκοζί, να επιβε-
βαιώσουν ή να διαψεύσουν τα παραπάνω αλλά μάταια. Ουδείς απά-
ντηση...



Μ
έσα στις τέσσερις γραµ-
µές του γηπέδου ο Κι-
λιάν Μπαπέ, ο Αντουάν 
Γκριεζµάν, ο Ολιβιέ Ζι-

ρού και οι συµπαίκτες τους οδηγούν 
ξανά τη Γαλλία στο µονοπάτι της επι-
τυχίας. Έξω από αυτές, όµως, ο µεγά-
λος «στρατηγός» είναι ο Ντιντιέ Ντεσάν. 
Ο 54χρονος προπονητής από τη Μπα-
γιόν αναδεικνύεται σε µορφή, σε ζω-
ντανό θρύλο του Παγκοσµίου Κυπέλ-
λου καθώς έχει ήδη γράψει ιστορία και 
συνεχίζει να προσθέτει «χρυσές» σελί-
δες στα κεφάλαιά της.

Έγινε ο πρώτος προπονητής µετά 
από 32 χρόνια που οδηγεί µια οµάδα 
σε διαδοχικούς τελικούς Μουντιάλ κα-
θώς η κάτοχος του τίτλου Γαλλία νίκη-
σε το Μαρόκο στον ηµιτελικό του Κα-
τάρ 2022. Ο τελευταίος που είχε πετύχει 
κάτι αντίστοιχο ήταν ο Φραντς Μπεκεν-
µπάουερ, ο οποίος ηττήθηκε µε τη ∆υτι-
κή Γερµανία το 1986, αλλά πήρε τον τίτ-
λο το 1990. Έτσι, αύριο Κυριακή (18/12, 
17:00) στον τελικό εναντίον της Αργε-
ντινής ο Ντεσάν θα προσπαθήσει να 
γίνει ο µοναδικός που πιάνει το «στοι-
χειωµένο» επίτευγµα του Βιτόριο Πό-
τσο, του µοναδικού µε δύο διαδοχικές 
κατακτήσεις, µε την Ιταλία το 1934 και 
το 1938. Κι όµως δεν ξεκίνησαν όλα τό-
σο «ρόδινα» για τον Ντεσάν, ούτε στην 
ποδοσφαιρική ούτε στην προπονητι-
κή του καριέρα. Το 1989 ήταν η χρονιά 
που έκανε ντεµπούτο στην εθνική Γαλ-
λίας µε προπονητή τον Μισέλ Πλατινί, 
ενώ συµπτωµατικά την ίδια χρονιά πα-
ντρεύτηκε τον εφηβικό του έρωτα, την 
Κλοντ-Αντουανέτ µε την οποία το 1996 
απέκτησαν τον µοναχογιό τους, Ντίλαν.

Στο µεσοδιάστηµα οι αποτυχίες σε 
διεθνές επίπεδο ήταν συνεχείς και... 
αβάσταχτες. Η Γαλλία έµεινε έξω από 
δύο διαδοχικά Μουντιάλ (1990, 1994) 
ενώ αποκλείστηκε µόλις στον 1ο γύρο 
του EURO 1992. Καλά λένε ότι κάθε 
παιδί φέρνει την τύχη του, γιατί η γέν-
νηση του Ντίλαν συνέπεσε µε την... ανα-
γέννηση των bleus και του Ντιντιέ Ντε-

σάn. Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού 
οδήγησε τη Γαλλία στους ηµιτελικούς 
του EURO 1996, δύο χρόνια αργότερα 
στον θρίαµβο του Παγκοσµίου Κυπέλ-
λου 1998 στο Παρίσι και το 2000 στην 
κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωτα-
θλήµατος. 

Ένα χρόνο αργότερα, το 2001, κρέ-
µασε τα παπούτσια του µετά από σπου-
δαία καριέρα στη Ναντ, τη Μαρσέιγ και 
τη Γιουβέντους (λιγότερο στην Τσέλσι 
και Βαλένθια) και έγινε προπονητής. Η 
ζήτηση ήταν άµεση µε διαδοχικές και 
επιτυχηµένες θητείες στη Μονακό, τη 
Γιουβέντους, τη Μαρσέιγ και από το 
2012 την εθνική Γαλλίας µε στόχο την 
(νέα) αναγέννηση της οµάδας µετά την 
αποτυχία στις τελευταίες διοργανώσεις. 
Η αρχή δεν άφησε και τα πιο αισιόδοξα 

µηνύµατα αφού στους προκριµατικούς 
του Μουντιάλ 2014 δυσκολεύτηκε πά-
ρα πολύ και στους τελικούς της Βραζι-
λίας αποκλείστηκε στους προηµιτελι-
κούς (από τη µετέπειτα θριαµβεύτρια) 
Γερµανία. Όµως µετά ξεκίνησε το... ρά-
λι. Το 2016 η Γαλλία επανεµφανίστηκε 
µετά από 20 χρόνια σε τελικό EURO 
όπου ηττήθηκε στην παράταση από την 
Πορτογαλία.

∆ύο χρόνια µετά (2018) ο  «D.D.» 
πανηγύρισε την κατάκτηση του Παγκο-
σµίου Κυπέλλου στα γήπεδα της Ρωσί-
ας και µπήκε στην πολύ κλειστό κλαµπ 
εκείνων που έχουν σηκώσει το τρόπαιο 
ως παίκτες και ως προπονητές. Τα µέλη 
του είναι µόλις τρία: ο Γάλλος, ο Μάριο 
Λόµπο Ζαγκάλο (Βραζιλία, 1958, 1962 
ως παίκτης, 1970 ως προπονητής) και ο 

Φραντς Μπεκενµπάουερ (1974 ως παί-
κτης, 1990 ως προπονητής). Μετά από 
ένα «διάλειµµα» στο EURO 2020 (που 
έγινε το 2021 λόγω Covid) και τον απο-
κλεισµό από την Ελβετία στα πέναλ-
τι στην πρώτη νοκ άουτ φάση, ο Ντε-
σάν είναι ξανά πρωταγωνιστής σε µία 
µεγάλη στιγµή του γαλλικού ποδοσφαί-
ρου. 

Τα κλειδιά Αντουάν Γκριεζµάν, 
καταλύτης των «πετεινών»
Ο Αντουάν Γκριεζµάν οδηγεί την εθνι-
κή οµάδα της Γαλλίας, προς την κατά-
κτηση του δεύτερου διαδοχικού Μου-
ντιάλ, καθώς είναι ο απόλυτος ηγέτης 
των «τρικολόρ» µέσα στον αγωνιστικό 
χώρο. Ο «Γκριζού» αναδείχθηκε πολυ-
τιµότερος παίκτης του νικηφόρου (2-0) 

ηµιτελικού επί του Μαρόκου.
«Πριν από τέσσερα χρόνια, µετά 

την νίκη επί του Βελγίου µε 1-0, έκλαι-
γα, αλλά τώρα είµαι πιο συγκεντρωµέ-
νος στην Κυριακή (σ.σ. για τον τελικό µε 
την Αργεντινή). Αντί να πανηγυρίζουµε 
για την πρόκριση στον τελικό, έχουµε τα 
πόδια µας στην Γη, για να συνέλθουµε 
καλά και να προετοιµασθούµε για τον 
αγώνα της Κυριακής. Οι Μαροκινοί µε 
εντυπωσίασαν, δούλεψαν πολύ καλά 
τακτικά, αµυντικά κι επιθετικά. Μετά 
την ανάπαυλα, µας δηµιούργησαν πολ-
λά προβλήµατα. Το σκορ άνοιξε γρήγο-
ρα το παιχνίδι για εµάς και το δεύτερο 
γκολ µάε έφερε ασφάλεια. Ολοι οι αγώ-
νες είναι περίπλοκοι. Η Αργεντινή, εί-
ναι µια οµάδα όπου υπάρχει ο «Λίο». 
Ξέρουµε πώς παίζουν, είναι µια πολύ 
δύσκολη οµάδα, σε εξαιρετική κατάστα-
ση. Υπάρχει ο Μέσι, αλλά υπάρχει και 
µια οµάδα πίσω, µια οµάδα που παιζει 
πολύ καλά, και επιπλέον έχουν και τους 
φιλάθλους τους µαζί τους. Από αύριο θα 
αρχίσουµε την προετοιµασία για το πώς 
θα τους... πληγώσουµε, πώς θα αµυν-
θούµε και πώς θα είµαστε έτοιµοι γι’ αυ-
τόν τον τελικό», είπε ο γάλλος σταρ.
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Κιλιάν Μπαπέ, μεγαλώνοντας τον μύθο του 
Η Γαλλία διπλασίασε τα τέρµατά της απέναντι 
στο Μαρόκο στο 79ο λεπτό. Ο Μπαπέ ελίχτηκε 
ωραία µέσα στην περιοχή του Μαρόκου και έκανε το 
σουτ έχοντας πέντε παίκτες να τον περικυκλώνουν, 
µε τον Μουανί να ακολουθεί την πορεία της µπάλας 
και µε κοντινό πλασέ, στην πρώτη επαφή του µε τη 
µπάλα, να νικάει τον Μπόνο. Ο Κιλιάν Μπαπέ, αύ-
ριο, έχει την ευκαιρία να µεγαλώσει περισσότερο το... 
µύθο του. Ο Γάλλος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερ-
µέν, βρίσκεται µε τους «µπλε» στο δεύτερο σερί τε-
λικό σε Παγκόσµιο Κύπελλο, επιχειρώντας στη 

Λουσάιλ, να ανεβεί ξανά στην κορυφή του κόσµου.
Στα 23 του, ο Μπαπέ έχει σκοράρει 9 γκολ σε 12 
αγώνες Παγκοσµίου Κυπέλλου και είναι ήδη ο τρί-
τος εν ενεργεία σκόρερ στο Παγκόσµιο Κύπελλο, µό-
νο πίσω από τους Λιονέλ Μέσι και Τόµας Μίλλερ 
που έχουν 10 γκολ σε 24 και 19 αγώνες αντίστοιχα.
 Ο Μπαπέ είναι επίσης ο πρώτος σκόρερ αυτού του 
Παγκοσµίου Κυπέλλου 2022, έχοντας σηµειώσει 
5 γκολ. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι οι...πα-
ραστάσεις του Κιλιάν Μπαπέ σε Μουντιάλ είναι 
τροµακτικές,  αφού κατάφερε ήδη να γίνει πρωτα-

θλητής σε ηλικία µόλις 19 ετών, παίζοντας θεµελι-
ώδη ρόλο, έχοντας σκοράρει 4 γκολ σε 7 αγώνες.
Αν καταφέρει να πετύχει άλλο ένα γκολ 
στον τελικό, ισοφαρίζει παίκτες όπως ο Γκά-
ρι Λίνεκερ ή ο Γκαµπριέλ Μπατιστούτα και µε 
τα γκολ που έχει, ξεπέρασε ήδη τον Κριστιά-
νο Ρονάλντο, τον Μαραντόνα ή τον Ριβάλντο. 
 Με αυτόν τον ρυθµό, δεν θα ήταν περίεργο αν το 
επόµενο Παγκόσµιο Κύπελλο του 2026 µπορούσε 
να φτάσει τον Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος οδηγεί τον 
σχετικό πίνακα µε 16 γκολ

Ο μεγάλος «Στρατηγός»
Ο 54χρονος προπονητής από τη Μπαγιόν αναδεικνύεται
σε µορφή, σε ζωντανό θρύλο του Παγκοσµίου Κυπέλλου

DIDIER DESCHAMPS
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Γράφει ο Κώστας Αλατζαδάκης

Έ
νας αγώνας από την...
αιωνιότητα. Ο Λιο-
νέλ Μέσι, αύριο Κυ-
ριακή (18/12-17:00) 

στο Lusail, θα προσπαθήσει να 
βάλει τις τελευταίες πινελιές 
στο αριστούργηµα που βρίσκε-
ται σε... εξέλιξη στο Κατάρ για 
να προσφέρει στην Αργεντινή το 
τρίτο της Παγκόσµιο Κύπελλο, 
κερδίζοντας µια ξεχωριστή θέ-
ση στο ποδοσφαιρικό πάνθεον. 
 Η συζήτηση είναι ατελείωτη, αλ-
λά σίγουρα κανένας σε περίπτω-
ση νίκης της Αργεντινής, δεν θα 
τον συµπεριλάβει στο...κάρδο δί-
πλα σε Μαραντόνα και Πελέ.  
 Μέχρι τότε µπορεί απλά κάποιος 
να κάνει τις σκέψεις του, µετρώ-
ντας τα ρεκόρ που έχει καταφέρει 
έως τώρα ο διάσηµος Αργεντινός 
στο Παγκόσµιο Κύπελλο, αλλά 
και εκείνα που κυνηγάει στον 7ο 
τελευταίο και πιο σηµαντικό αγώ-
να του στο Κατάρ, και όχι µόνο. 
Στη δεύτερη-και τελευταία- ευ-
καιρία του, µετά τον χαµένο τελι-
κό στη Βραζιλία το 2014.

 Αυτά είναι τα παγκόσµια ρε-
κόρ του Μέσι, εκείνα που κατέχει 
και κυνηγάει, όπως τα παρουσιά-
ζει η FIFA:
� Ο Μέσι είναι ένας από τους µό-
λις έξι παίκτες που έχουν παίξει 
σε πέντε Παγκόσµια Κύπελλα µα-
ζί µε τους Αντόνιο Καρµπαχάλ, 
Λόταρ Ματέους, Ράφα Μάρκες, 
Αντρές Γκουαρντάδο και Κριστι-
άνο Ρονάλντο.
� Ο Λόταν Ματέους και ο Μέσι 
µοιράζονται το ρεκόρ µε τις περισ-
σότερες συµµετοχές σε Μουντιάλ 
(25). Εάν αγωνιστεί στον τελικό, 
όπως φυσικά αναµένεται, θα πά-
ρει το απόλυτο προβάδισµα και 
θα γίνει ο «βασιλιάς των Μουντι-
άλ» στη σχετική κατηγορία.
� Ο Μέσι έχει κάνει ρεκόρ 18 εµ-
φανίσεων ως αρχηγός στο Πα-
γκόσµιο Κύπελλο. Ακολουθούν 
οι Ράφα Μάρκες (17) και Ντιέ-
γκο Μαραντόνα (16).
� Ο Πάολο Μαλντίνι έχει παίξει 

τα περισσότερα λεπτά στην ιστο-
ρία του Μουντιάλ: 2.217. Ο Μέσι 
έχει 2.194 και µπορεί να ξεπερά-
σει τον Ιταλό στον τελικό του Κα-
τάρ του 2022.
� Ο Μέσι είναι ο µόνος παίκτης 
που σηµείωσε ασίστ σε πέντε 
Μουντιάλ. Οι πιο κοντινοί του 
αντίπαλοι είναι οι Πελέ, Γκρέ-
γκορτζ Λάτο, Ντιέγκο Μαραντό-
να και Νταβίντ Μπέκαµ, οι οποί-
οι είχαν σε τρεις διοργανώσεις ο 
καθένας.
�  Ο Πελέ και ο Μέσι µοιράζο-
νται το ρεκόρ µε τις περισσότερες 
ασίστ στη φάση των νοκ άουτ (6).
�  Ο Μέσι είναι ο κορυφαίος 
σκόρερ της Αργεντινής στο Πα-
γκόσµιο Κύπελλο µε 11 γκολ. 
Ακολουθούν οι Γκαµπριέλ Μπα-
τιστούτα (10), Ντιέγκο Μαραντό-
να (8), Γκιγιέρµο Στάµπιλε (8), 
Μάριο Κέµπες (6) και Γκονσάλο 
Ιγκουαΐν (5).

� Ο Μέσι είναι ο µόνος παίκτης 
που σκόραρε στο Παγκόσµιο Κύ-
πελλο στην εφηβεία, στα 20 και 
στα 30 του. Ο Πελέ έχασε το ίδιο 
ρεκόρ για τέσσερις µήνες.
�  Ο Μέσι σηµείωσε το πρώτο 
και τελευταίο του γκολ στο Πα-
γκόσµιο Κύπελλο µε διαφορά 
16 ετών και 180 ηµερών. Το επό-
µενο µεγαλύτερο διάστηµα στην 
ιστορία του Παγκοσµίου Κυπέλ-
λου ανήκει στον Κριστιάνο Ρο-
νάλντο σε ηλικία 16 ετών και 160 
ηµερών.
� Το βραβείο του κορυφαίου παί-
κτη του αγώνα (MVP), που απο-
νεµήθηκε για πρώτη φορά το 
2002, δόθηκε στον Μέσι 10 φο-
ρές. Τα τέσσερα του στη Βραζιλία 
το 2014 είναι ρεκόρ για µία διορ-
γάνωση και το µοιράζεται µε τον 
Γουέλι Σνάιντερ, ο οποίος το έλα-
βε ισάριθµες φορές στη Νότια 
Αφρική το 2010.

� Ο Μίροσλαβ Κλόζε έχει παίξει 
σε 17 νίκες σε Παγκόσµιο Κύπελ-
λο. Ο Μέσι είναι αυτή τη στιγµή 
στα 16 και στον τελικό µπορεί να 
τον ισοφαρίσει.

Για την… ιστορία
Ο «ψύλλος» δεν έχει 
νικήσει ποτέ τον Μπαπέ
Αύριο, Κυριακή ο Λιονέλ Μέσι 
θα έχει την ευκαιρία να κατακτή-
σει το µοναδικό τρόπαιο που λείπει 
από την πλούσια συλλογή του, κα-
θώς θα ηγηθεί της εθνικής Αργε-
ντινής, στον τελικό του Μουντιάλ 
2022, µε αντίπαλο την Γαλλία του 
Κιλιάν Μπαπέ και των υπολοίπων 
«αστέρων», που διαθέτουν στις τά-
ξεις τους οι «πετεινοί».

Συµπαίκτες πλέον, στην Πα-
ρί Σεν Ζερµέν, ο «ψύλλος» και το 
«παιδί-θαύµα», έχουν βρεθεί αντί-
παλοι τρεις φορές στο παρελθόν, µε 
χαρακτηριστικό αυτών των αναµε-

τρήσεων, ότι ο Μέσι δεν έχει νική-
σει ποτέ τον Μπαπέ, ο οποίος έχει 
σκοράρει, κάθε φορά που έπαιξε µε 
αντίπαλο τον κορυφαίο ποδοσφαι-
ριστή της σύγχρονης εποχής!

Ο Μέσι έφυγε από το γήπε-
δο µε... σκυµµένο κεφάλι, τόσο 
το 2018 στην ήττα της «αλµπισε-
λέστε» µε 4-3 (στην φάση των 16, 
µε δύο γκολ του Μπαπέ) από τους 
«τρικολόρ» σ’ ένα από τα καλύτερα 
µατς όλων των εποχών σε παγκό-
σµιο κύπελλο, όσο και στους «16» 
του Champions League (2020/21), 
όταν η Παρί Σεν Ζερµέν, συνέτρι-
ψε την Μπαρτσελόνα στην Βαρκε-
λώνη µε 4-1 (σ.σ. µε «χατ-τρικ» του 
Μπαπέ και γκολ από τον Μέσι µε 
πέναλτι) και παραχώρησε ισοπα-
λία 1-1 (µε γκολ του Μπαπέ και του 
Μέσι) στην γαλλική πρωτεύουσα.

Οι συµπτώσεις που  
τον κάνουν πρωταθλητή 
Συµπτώσεις που... στέλνουν τον Λιο-
νέλ Μέσι στην κορυφή του κόσµου. 
Η Αργεντινή, αύριο βρίσκεται αντι-
µέτωπη µε τη Γαλλία στον τελικό του 
Κατάρ. 

Όµως, η Παρί Σεν Ζερµέν, µε 
τρεις εκπροσώπους σε ισάριθµες 
διαφορετικές οµάδες στην τετράδα 
των ηµιτελικών, (Λιονέλ Μέσι, Κι-
λιάν Μπαπέ και Ασράφ Χακίµι), 
έχει εξασφαλισµένο έναν παγκό-
σµιο πρωταθλητή. 

Με τη διαφορά ότι το ESPN σε 
tweet του θεωρεί πως θα αυτός θα 
είναι ο Λιονέλ Μέσι και όχι κάποιος 
από τη Γαλλία στον τελικό. Έγραψε 
χαρακτηριστικά:

2001: ο Ροναλντίνιο υπέγρα-
ψε στην Παρί ΣΖ - 2002: κέρδισε το 
Παγκόσµιο Κύπελλο

2017: ο Κιλιάν Μπαπέ υπέγρα-
ψε στην Παρί ΣΖ - 2018: κέρδισε το 
Παγκόσµιο Κύπελλο

2021: ο Λιονέλ Μέσι υπέγρα-
ψε  στην Παρί ΣΖ - 2022: είναι στον 
τελικό του Παγκοσµίου Κυπέλλου».

Για να δούµε αν η πρόβλεψη του 
ESPN βγεί αληθινή. Κοντός ψαλ-
µός…

Vamos Leo, Vamos Argentina
Ένας αγώνας από την...αιωνιότητα για τον αργεντινό «μάγο» 

Τα ρεκόρ που έχει και κυνηγάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο
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Μια υγιής φυτοφαγική διατρο-
φή µε πολλά λαχανικά, φρούτα, 
όσπρια και δηµητριακά ολικής άλε-
σης σχετίζεται µε µειωµένο κίνδυνο 
καρκίνου του παχέος εντέρου (ορ-
θοκολικού) στους άνδρες, αλλά όχι 
στις γυναίκες, δείχνει µια νέα νοτι-
οκορεατική-αµερικανική επιστηµο-
νική µελέτη.

Οι ερευνητές του Πανεπιστηµί-
ου Kyung Hee, µε επικεφαλής τον 
Jihye Kim, οι οποίοι έκαναν τη σχε-
τική δηµοσίευση στο ιατρικό περι-
οδικό «BMC Medicine», ανέλυσαν 
στοιχεία για σχεδόν 80.000 άνδρες 

στις ΗΠΑ µε µέση ηλικία 60 ετών.
∆ιαπιστώθηκε ότι όσοι έκαναν 

σε καθηµερινή βάση τη µεγαλύτε-
ρη φυτοφαγική διατροφή, είχαν κα-
τά µέσο όρο 22% µικρότερο κίνδυ-
νο καρκίνου του παχέος εντέρου, 
σε σύγκριση σε µε εκείνους που 
έκαναν τη µικρότερη φυτοφαγία. 
Από την άλλη, δεν βρέθηκε ανά-
λογη συσχέτιση µεταξύ φυτοφαγί-
ας-καρκίνου εντέρου στις γυναίκες, 
όπως έδειξε η ανάλυση στοιχείων 
για 93.475 γυναίκες µε µέση ηλικία 
59 ετών.

Ο δρ Κιµ δήλωσε ότι «ο ορθο-

κολικός καρκίνος είναι ο τρίτος συ-
χνότερος παγκοσµίως και ο κίνδυ-
νος ανάπτυξης του στη διάρκεια της 
ζωής αφορά µία πιθανότητα στις 23 
για τους άνδρες και µία στις 25 για 
τις γυναίκες. Προηγούµενες έρευνες 
είχαν παράσχει ενδείξεις ότι οι φυτο-
φαγικές δίαιτες µπορούν να παίξουν 
ρόλο στην πρόληψη του εν λόγω 
καρκίνου. Τα ευρήµατα µας δεί-
χνουν ότι η µια υγιής φυτοφαγική 
δίαιτα σχετίζεται όντως µε µειωµέ-
νο κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου».

«Εικάζουµε ότι οι αντιοξειδω-
τικές ουσίες που υπάρχουν σε τρο-

φές όπως τα φρούτα, τα λαχανικά 
και τα πλήρη δηµητριακά, µπορούν 
να συµβάλουν στη µείωση του καρ-
κίνου του παχέος εντέρου κατα-
στέλλοντας τη χρόνια φλεγµονή 
που µπορεί να οδηγήσει σε καρκί-
νο», πρόσθεσε.

Οι ερευνητές επεσήµαναν επί-
σης ότι η µελλοντική έρευνα θα δι-
ερευνήσει τους γενετικούς και πε-
ριβαλλοντικούς παράγοντες που 
µπορούν να επηρεάσουν τη σχέση 
ανάµεσα στη φυτοφαγική διατρο-
φή και στον κίνδυνο ορθοκολικού 
καρκίνου.

Η φυτοφαγία μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου
του παχέος εντέρου στους άνδρες

Το «κλειδί» 
στην πρόληψη 
και αντιμετώπιση 
ασθενειών
Η 

επιστηµονική ια-
τρική κοινότητα δέ-
χεται πλέον ότι η 
διατροφή είναι κα-

θοριστικός παράγοντας για την 
πρόκληση ή επιδείνωση πολλών 
νόσων. Η πιο συχνή και διεθνώς 
γνωστή είναι η παχυσαρκία, κα-
θώς επίσης και η δυσλιπιδαιµία 
(υψηλή χοληστερόλη ή/και τρι-
γλυκερίδια) και υπερουριχαι-
µία, δηλαδή το υψηλό ουρικό 
οξύ κ.λπ. Λιγότερο προβεβλη-
µένη είναι η δυσθρεψία-σαρ-
κοπενία των ηλικιωµένων.
«Η παχυσαρκία αποτελεί τη µε-
γάλη µάστιγα του σύγχρονου 
«πολιτισµένου» ανθρώπου και 
οφείλεται σε κακές διατροφι-
κές συνήθειες σε συνδυασµό µε 
µείωση της σωµατικής δραστη-
ριότητας. Η παιδική παχυσαρκία 
προκαλεί εκτός των άλλων και 

σοβαρά ψυχολογικά προβλή-
µατα. Οδηγεί πάρα πολύ συχνά 
σε παχυσαρκία του ενηλίκου 
µε σοβαρές επιπλοκές σε πλεί-
στα συστήµατα του οργανισµού. 
Αυτές είναι µεταβολικά νοσή-
µατα όπως σακχαρώδης δια-
βήτης τύπου 2, δυσλιπιδαµία 
µε αύξηση των τριγλυκεριδίων, 
υπερουριχαιµία, καρδιαγγεια-
κά νοσήµατα, αλλά και λιπώ-
δης διήθηση ήπατος, σύνδροµο 
άπνοιας ύπνου και εκφυλιστι-
κές αρθροπάθειες γονάτων και 
ισχίων, για να αναφέρουµε µό-
νο µερικά», επισηµαίνει ο δρ 
Χαρίλαος Κανδηλώρος, Εν-
δοκρινολόγος, ∆ιαβητολόγος, 
∆ιατροφολόγος, Επιστηµονι-
κός συνεργάτης Metropolitan 
General  - διαγνωστικών κέ-
ντρων HealthSpot.

Η παχυσαρκία του ενηλί-

κου προοδευτικά µετατρέπεται 
σε σαρκοπενική παχυσαρκία 
του υπερήλικα. Αυτή η ελάχι-
στα γνωστή πάθηση συνδυάζει 
αυξηµένο σπλαχνικό και µυϊ-
κό λίπος µε µυϊκή ατροφία των 
άκρων. Το αποτέλεσµα είναι ένα 
µέτριο υπέρβαρο και µια κακή 
σύσταση του σώµατος µε σοβα-
ρές επιπτώσεις για την ποιότητα 
ζωής του ηλικιωµένου και τελικά 
αυξηµένη θνησιµότητα.

Η παχυσαρκία, ο σακχαρώ-
δης διαβήτης, η δυσλιπιδαιµία, η 
υπερουριχαιµία, η υπέρταση και 
η σαρκοπενία είναι καταστάσεις 
κατά τις οποίες µια ενδεδειγµένη 
διατροφική αντιµετώπιση µπο-
ρεί να είναι καθοριστική και εξί-
σου σηµαντική µε τη φαρµακευ-
τική αγωγή. Η σωστή διαχείριση 
και επιλογή των µακροστοιχείων, 
όπως πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, 

λιπίδια και φυτικές ίνες είναι απα-
ραίτητη. Επίσης, η τακτική λήψη 
ιχνοστοιχείων, βιταµινών και 
αντιοξειδωτικών ουσιών µπορεί 
να αποτρέψει την εµφάνιση πα-
θήσεων όπως η άνοια αλλά και 
ορισµένους τύπους καρκίνων.
Οι αντιοξειδωτικές ουσίες βρί-
σκονται σε τροφές που προέρχο-
νται από την χλωρίδα και µόλις 
τα τελευταία χρόνια αρχίζουν να 
γίνονται γνωστές στο ευρύ κοινό.

«Ορισµένοι ενδοκρινολό-
γοι είναι ιδιαίτερα έµπειροι σε 
παθολογικές καταστάσεις που 
σχετίζονται µε τη διατροφή και 
µπορούν να καθοδηγήσουν σω-
στά τους ασθενείς, αλλά κυρίως 
τους υγιείς πολίτες που ενδιαφέ-
ρονται να αποφύγουν την εµφά-
νιση νοσηρότητας και πρώιµης 
θνησιµότητας», καταλήγει ο δρ 
Κανδηλώρος. 

Ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός
Υγείας θα
χρησιμοποιεί 
τη λέξη «mpox» 
για την ευλογιά
των πιθήκων
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
Υγείας δήλωσε σήµερα ότι θα 
αρχίσει να χρησιµοποιεί έναν 
νέο προτιµώµενο όρο, «mpox», 
ως συνώνυµο της ευλογιάς 
των πιθήκων (monkeypox) και 
κάλεσε και τους υπόλοιπους 
να κάνουν το ίδιο αφού έλαβε 
παράπονα ότι η παρούσα 
ονοµασία της ασθένειας είναι 
ρατσιστική και στιγµατίζει.

«Και οι δύο ονοµασίες θα 
χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα 
για έναν χρόνο ενόσω το 
‘ευλογιά των πιθήκων’ θα 
καταργείται σταδιακά», ανέφερε 
ο οργανισµός για την παγκόσµια 
υγεία.

Ο ΠΟΥγείας ξεκίνησε 
µια διαδικασία δηµόσιας 
διαβούλευσης για την εξεύρεση 
µιας νέας ονοµασίας για την 
ασθένεια νωρίτερα φέτος.

Μία από τις πιο δηµοφιλείς 
προτάσεις ήταν το «mpox»ή 
«Mpox» το οποίο προτάθηκε 
από την οργάνωση ανδρικής 
υγείας RÉZO µεταξύ άλλων. Ο 
διευθυντής της είπε τότε πως το 
ότι δεν θα έρχεται στο µυαλό η 
εικόνα του πιθήκου θα βοηθήσει 
τον κόσµο να πάρει σοβαρά την 
υγειονοµική κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης.

Η ευλογιά των πιθήκων, 
που ανακαλύφθηκε το 1958 
και ονοµάστηκε έτσι από το 
πρώτο ζώο το οποίο εµφάνισε 
συµπτώµατα, διαδιδόταν 
κυρίως σε µια οµάδα χωρών 
στη δυτική και κεντρική Αφρική 
µέχρι φέτος. Τώρα, 110 χώρες 
έχουν αναφέρει κάπου 80.000 
επιβεβαιωµένα κρούσµατα 
και 55 θανάτους, σύµφωνα µε 
στοιχεία του ΠΟΥγείας.



ΚΡΙΟΣ
Η βελτίωση στην αισθηµατική σας ζωή θα σας 
προσφέρει ακόµα και το ενδεχόµενο µιας επα-
νασύνδεσης. Ανακαλύψτε το ένστικτο της έλξης 
και τις επιθυµίας, για να έχετε πολύτιµες πλη-
ροφορίες για τον τρόπο έκφρασης των συναι-
σθηµάτων στις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Οι 
µέρες σας κάνουν ακόµα πιο ευαίσθητους, αλ-
λά όχι ευάλωτους ώστε να µην µπορείτε να ξε-
χωρίσετε το καλό από το κακό, ακόµα και αν 
προκύψουν απρόβλεπτες καταστάσεις.

ΤΑΥΡΟΣ
Το πλανητικό σκηνικό σας οπλίζει µε ανέλπι-
στη τύχη, εύνοια και ευτυχία σε όλους τους το-
µείς της ζωής σας, οπότε επανεξετάστε σχέδια 
που είχατε εγκαταλείψει και αποφασίστε να τα 
υλοποιήσετε. Εάν έχετε µέσα στο πρόγραµµά 
σας και κάποιο ταξίδι, θα αποδειχθεί κερδοφό-
ρο. Ήσυχο κλίµα θα επικρατεί στις συζητήσεις 
που θα κάνετε µε τα άτοµα της οικογένειάς σας, 
αλλά και µε το σύντροφό σας.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
 Όταν νιώθετε την πίεση της καθηµερινότητας, 
επιστρατεύστε το χιούµορ σας που σώζει και 
στα πιο δύσκολα. Η ενέργεια που έχετε είναι 
ιδιαίτερα αρµονική και κάνει θαύµατα στη διά-
θεσή σας. Για το µόνο που σας κατηγορεί ο σύ-
ντροφός σας ότι δεν του αρέσει, είναι οι ξαφ-
νικές µεταλλαγές στη διάθεσή σας. Κρατήστε 
στη σχέση σας µόνο ότι αρέσει και στους δυο 
σας και αποτινάξτε πράγµατα που δε λειτουρ-
γούν πια.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αποδεχθείτε επαγγελµατικές προτάσεις που 
θα σας ανοίξουν καινούριες προοπτικές. ∆είξ-
τε την εκτίµησή σας σε κάποια άτοµα που το αξί-

ζουν και όχι σε όλους. Οι σαφείς διακανονισµοί 
θα σας βοηθήσουν να πετύχετε το σκοπό σας. 
Μην πιέσετε τον εαυτό σας να κάνει πράγµα-
τα που δεν τον αντιπροσωπεύουν. Αξιοποιήστε 
καταστάσεις που θα σας φανούν χρήσιµες στο 
µέλλον. Κατοχυρώστε αυτά που σας ανήκουν 
και τα έχετε κερδίσει µε την αξία σας.

ΛΕΩΝ
Εκφραστείτε ελεύθερα προς το σύντροφό σας, 
ενώ παράλληλα θα είναι διάχυτος ο ερωτισµός 
σας. Είναι πολύ πιθανό για κάποιους από εσάς 
να ξαναγεννηθεί ένας έρωτας που πιστεύατε 
ότι έχει τελειώσει. Η φλόγα θα ξαναδυναµώ-
σει, αλλά από εσάς εξαρτιούνται οι αποφάσεις 
που θα πάρετε. Επικοινωνήστε µε το σύντροφό 
σας σε αρµονικό περιβάλλον, χωρίς τις συνη-
θισµένες εντάσεις που υπήρχαν τον τελευταίο 
καιρό και σας υπόσχεται καλύτερες µέρες και 
ακόµα καλύτερες νύχτες. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Απαιτήστε αυτά που πρέπει και θέλετε στον 
έρωτα και αναζητήστε τις ισορροπίες στη ζωή 
σας. Ήρθε ο καιρός να λάµψετε, να αναδειχθεί-
τε, να βελτιώσετε την εικόνα σας και τις δηµόσι-
ες σχέσεις, αλλά να κάνετε και κάτι ουσιαστικό 
για τον έρωτα. Οι συνθήκες που επικρατούν θα 
σας βοηθήσουν να σταθεροποιήσετε τα επαγ-

γελµατικά σχέδια, τις σχέσεις σας και πάρετε 
την κατάσταση στα χέρια σας για να ρυθµίσετε 
εκκρεµείς υποθέσεις.

ΖΥΓΟΣ
Αναδιοργανωθείτε και αγγίξτε την ευτυχία, για 
να ικανοποιηθούν όλες οι φαντασιώσεις και οι 
προσδοκίες σας. Προχωρήστε στη σχέση σας 
και γιατί όχι να µην ορίσετε και µια πιο επίση-
µη δέσµευση. ∆ώστε και πάρτε αγάπη, χωρίς 
να κάνετε υποχωρήσεις και χωρίς να προδίδε-
τε τον εαυτό σας. Όσοι είστε µόνοι, µη χάσετε 
την ευκαιρία να κυκλοφορήσετε και να κάνε-
τε καινούριες γνωριµίες, για να χρωµατίσετε 
τη διάθεσή σας και να γίνετε πιο ερωτικοί και 
πιο σέξι. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι µέρες σας βοηθούν να προχωρήσετε σε κα-
τακτήσεις στα επαγγελµατικά σας θέµατα, πα-
ρόλο που η µεγαλύτερη εύνοια θα είναι στο συ-
ναισθηµατικό σας τοµέα. Τώρα που είστε πιο 
τυχεροί, δοκιµάστε την τύχη σας βάζοντας κά-
ποιους στόχους, για να µπορέσετε να κινηθεί-
τε σταθερά, οργανωµένα χωρίς να οδηγηθείτε 
σε υπερβολές που θα φέρουν χάσιµο. Το περι-
βάλλον θα δείξει την πρόοδό σας και η ερωτι-
κή σας ζωή θα γίνει πλέον σηµαντική.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Απαλλαχθείτε από τα περιττά βάρη, ανοίξτε νέ-
ους δρόµους στο δηµιουργικό σας πνεύµα και πά-
νω απ’ όλα φροντίστε να ακούτε την καρδιά σας. 
Να είστε προνοητικοί σε ότι θα αφορά οικονοµι-
κά και επαγγελµατικά θέµατα και προσπαθήστε 
να κινηθείτε οργανωµένοι και να µη σπαταλάτε 
άσκοπα τις δυνάµεις σας σε ανούσια πράγµατα. 
Εκµεταλλευτείτε τα προτερήµατά σας και µετριά-
στε όσο µπορείτε τα ελαττώµατά που άτοµα εµπι-
στοσύνης θα σας βοηθήσουν να τα εντοπίσετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Με δυναµισµό και αποφασιστικότητα µπορείτε 
να πετύχετε πολλά, χωρίς να χρειαστεί να στρι-
µώξετε κάποιους, αν και είναι απαραίτητο να συ-
ζητήσετε για όλα τα κακώς κείµενα. Αποφύγετε 
κυριαρχικά παιχνίδια µέσα στις σχέσεις σας και 
προτιµήστε να ζυγίσετε και να εντοπίσετε εκεί-
να τα σηµεία που δηµιουργούν καθυστερήσεις. 
Όσο πιο πολύ γνωρίζετε τον εαυτό σας, τόσο πιο 
πολύ γίνεστε δηµιουργικοί και αγαπάτε τη ζωή.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Πολλά θα διευθετηθούν και στις πιο δύσκολες 
υποθέσεις και οι καταστάσεις θα σας οδηγή-
σουν να κάνετε τις επιλογές σας και να ξέρε-
τε που αξίζει να επενδύσετε. ∆εχθείτε το πνεύ-
µα ανανέωσης τηρώντας το µέτρο και χωρίς 
να δηµιουργήσετε προβλήµατα στο περιβάλ-
λον σας, καθώς η περίοδος είναι µεταβατική, 
αλλά ευχάριστη. Επειδή θα διαπιστώσετε ότι 
κάθε εµπόδιο είναι για καλό, µην τροµοκρατη-
θείτε µε τις αλλαγές που θα υπάρχουν παντού, 
είτε τις αποφασίζετε εσείς, είτε άλλοι.

ΙΧΘΥΣ
Νιώστε πιο σίγουροι για τι κινήσεις σας και ση-
µειώστε σηµαντική πρόοδο σε επίπεδο σχέσε-
ων. Συνδυάστε µαζί µε το χαµόγελο και την 
ευθύτητα απέναντι στις συναλλαγές σας. Θα 
κάνετε κάποιες ανακατατάξεις και θα ωθηθεί-
τε σε αναθεωρήσεις των φιλικών σας σχέσεων, 
που όµως θα είναι για δικό σας όφελος. Κάντε 
καινούριες γνωριµίες που θα ευνοήσουν τον 
επαγγελµατικό σας τοµέα, αλλά παράλληλα 
µέσα από αυτές θα αποκτήσετε καινούριους και 
καλούς φίλους και επιτυχηµένες συνεργασίες.

Στις 20 ο ∆ίας περνάει στον Κριό, σηµατοδοτώντας µια νέα εποχή µε επιτυχίες, οµαδική εργασία και υλικά αγαθά. 
Θα φέρει επέκταση και ευηµερία στα σχέδιά σας. Στις 23 η Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω, θα σας ωθήσει να κάνετε 
έναν απολογισµό ζωής, να επικεντρωθείτε στους στόχους σας και να κατασταλάξετε στο τι είναι αυτό που πραγµατικά 
θέλετε. Επικεντρωθείτε στους στόχους σας και βάλτε στη θέση τους, όσους παρεµβαίνουν στη ζωή σας. Επηρεάζονται 
περισσότερο τα ζώδια του παρορµητικού σταυρού (Κριός, Καρκίνος, Ζυγός, Αιγόκερως).

Τα τέσσερα ζώδια που επηρεάζονται 
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Από τη
Άντα Λεούση

Αριθµολόγος 
-Μελλοντολόγος-Αστρολόγος

● 210-4131584 ● 210-4222828 ● 6971709239 (what’s up) ● 6932232132 (vodafone)
● Email: aleousi@gmail.com ● FB: @leousianta ● Site: www.virginialeousi.com

Τηλέφωνα για προσωπικό ή τηλεφωνικό ραντεβού
µε δυνατότητα πρόβλεψης και µέσω εφαρµογής:
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O
δήµαρχος της Κωνστα-
ντινούπολης Εκρέµ 
Ιµάµογλου δήλωσε ότι 
η καταδίκη σε φυλάκι-

ση που του επιβλήθηκε αυτήν την 
εβδοµάδα είναι µια τιµωρία για την 
επιτυχία του, καθώς τα κόµµατα της 
αντιπολίτευσης θα πραγµατοποιή-
σουν διαδήλωση σε υποστήριξή του 
και σε αµφισβήτηση του προέδρου 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενόψει των 
εκλογών της ερχόµενης χρονιάς.

Τουρκικό δικαστήριο καταδί-
κασε τον Ιµάµογλου σε φυλάκιση 2 
ετών και 7 µηνών και του επέβαλε 
απαγόρευση πολιτικής δραστηριό-
τητας. Και οι δύο ποινές θα πρέπει 
να επικυρωθούν από εφετείο. Η κα-
ταδίκη του προκάλεσε επικρίσεις σε 
µεγάλη κλίµακα στο εσωτερικό και 
το εξωτερικό, µε τους επικριτές να 
δηλώνουν ότι συνιστά καταπάτηση 
της δηµοκρατίας.

Ο Ιµάµογλου, ο οποίος θεωρεί-
ται ένας πιθανός ισχυρός αντίπα-
λος στον Ερντογάν, κάλεσε τους κα-
τοίκους της µεγαλύτερης πόλης της 
Τουρκίας να δείξουν «ενότητα και 
αλληλεγγύη» ενώνοντας τη φωνή 
τους µε τη δική του και των ηγετών 
έξι αντιπολιτευόµενων κοµµάτων 
στα κεντρικά γραφεία του δήµου.

«Μερικές φορές στην χώρα µας, 
καµία επιτυχία δεν µένει ατιµώρη-
τη», σηµείωσε. «Θεωρώ αυτήν την 
ανούσια και παράνοµη τιµωρία που 
µου επιβλήθηκε ανταµοιβή για την 
επιτυχία µου», τόνισε.

Ο Ιµάµογλου καταδικάστηκε για 
προσβολή δηµόσιων αξιωµατού-
χων σε οµιλία του µετά τη νίκη του 

στις δηµοτικές εκλογές στην Κων-
σταντινούπολη το 2019. Οι επικρι-
τές δηλώνουν ότι τα τουρκικά δικα-
στήρια υποχωρούν στην θέληση του 
Ερντογάν. Η κυβέρνηση δηλώνει 
ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.

Οι προεδρικές και βουλευτικές 
εκλογές που αναµένεται να διεξα-
χθούν ως τον Ιούνιο αναµένεται 
να αποτελέσουν την µεγαλύτερη 
πολιτική πρόκληση που έχει αντι-
µετωπίσει µέχρι σήµερα ο Ερντο-
γάν έπειτα από δύο δεκαετίες στην 
εξουσία, καθώς οι Τούρκοι αγωνί-
ζονται να αντεπεξέλθουν στο αυξα-
νόµενο κόστος διαβίωσης µετά την 
κατάρρευση της τουρκικής λίρας 
και την εκτίναξη του πληθωρισµού.

Η συµµαχία έξι κοµµάτων της 
αντιπολίτευσης που έχει σχηµα-
τιστεί κατά του Ερντογάν, υπό την 
ηγεσία του Λαϊκού Ρεπουµπλικα-
νικού Κόµµατος (CHP) στο οποίο 
ανήκει ο Ιµάµογλου, δεν έχει απο-
φασίσει ακόµη ποιος θα είναι ο 
υποψήφιός της στις προεδρικές 
εκλογές. Ο Ιµάµογλου θεωρείται 
πιθανός υποψήφιος και δηµοσκο-
πήσεις έχουν δείξει ότι θα νικούσε 
τον Ερντογάν.

Ο Ιµάµογλου δικάστηκε για 
οµιλία του, στην οποία δήλωσε 
ότι αυτοί που ακύρωσαν την αρ-
χική ψηφοφορία για τον δήµο της 
Κωνσταντινούπολης το 2019, στις 
οποίες είχε νικήσει οριακά υπο-

ψήφιο του Κόµµατος ∆ικαιοσύνης 
και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντο-
γάν --ήταν «ηλίθιοι». Ο Ιµάµογλου 
δηλώνει ότι το σχόλιό του ήταν η 
απάντηση που έδωσε στον υπουρ-
γό Εσωτερικών Σουλεϊµάν Σοϊλού 
που είχε χρησιµοποιήσει την ίδια 
γλώσσα εναντίον του.

Μετά την ακύρωση των αποτε-
λεσµάτων της πρώτης ψηφοφορίας 
στις δηµοτικές εκλογές στην Κων-
σταντινούπολη, ο Ιµάµογλου κέρ-
δισε µε άνεση στην επαναληπτική 
ψηφοφορία που έγινε, τερµατίζο-
ντας την διοίκηση για 25 χρόνια 
της µεγαλύτερης πόλης της Τουρκί-
ας από το AKP και τους ισλαµιστές 
προκατόχους του.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

TODAY  PRESSFR
EE

«Η καταδίκη μου είναι τιμωρία για την επιτυχία μου»
ΕΚΡΕΜ ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ

Ο Ιµάµογλου, ο οποίος θεωρείται ένας πιθανός ισχυρός αντίπαλος στον Ερντογάν, κάλεσε 
τους κατοίκους της µεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας να δείξουν «ενότητα και αλληλεγγύη»
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