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Α
ν μη τι άλλο, κανείς δεν μπορεί να αμφισβη-
τήσει και να μην παραδεχτεί ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό επιτε-

λείο διαθέτουν ανακλαστικά και πιάνουν γρήγορα τον
σφυγμό της κοινής γνώμης. Και αυτά που σημει-
ώνουμε δεν είναι λόγια του αέρα, απλώς υποστηρι-
κτικά προς την κυβέρνηση σε μια δύσκολη καμπή,
αλλά η πραγματικότητα αποτυπωμένη σε έρευνες και
μετρήσεις.

Εξηγούμαστε. Η πρώτη έκρηξη τιμών σε ενέργεια,
μετακινήσεις και καταναλωτικά αγαθά επέφερε
πλήγμα στην εικόνα της κυβέρνησης, η οποία κατα-
γράφηκε στις μετρήσεις στις αρχές της άνοιξης. Στο
κυβερνητικό επιτελείο είχε σημάνει ήδη συναγερμός
-δεν χρειαζόταν βέβαια καμία δημοσκόπηση για να
συμβεί αυτό-, όμως ελήφθη μια σειρά μέτρων ελά-

φρυνσης, τα οποία ενισχύονται σε τακτική βάση, και
διορθώθηκε άμεσα η κατάσταση. Προσοχή, δεν λύ-
θηκε το πρόβλημα, αλλά έγιναν παρεμβάσεις σε ση-
μείο που, αν και δεν ικανοποιούν 100% τον πολίτη, τι-
θασεύουν εν μέρει το χάος.

Με τη σθεναρή στάση στα εθνικά θέματα, που το-
νώνει το πατριωτικό αίσθημα και υπερασπίζεται μα-
χητικά τις ελληνικές θέσεις απαντώντας ξεκάθαρα
στην τουρκική απειλή, αλλά και με την υπεύθυνη στά-
ση στο κομμάτι των εσωτερικών εξελίξεων ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης δήλωσε και εκεί «παρών», γεγονός
που μέτρησε στην κοινή γνώμη.

Το αποτέλεσμα είναι ότι το τελευταίο διάστημα η
ΝΔ «τσιμπάει» συνεχώς μονάδες στους πίνακες που
παρουσιάζουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων καλύ-
πτοντας γρήγορα το χαμένο έδαφος. Και αυτό επιβε-

βαιώνεται και από τα στοιχεία που διαθέτουν στο Μα-
ξίμου από πηγή που έχει αποδειχτεί αξιόπιστη και
εμπιστεύονται όσο δεν πάει.

Στα ίδια στοιχεία που διαθέτουν φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ είτε είναι στάσιμος είτε καταγράφει μικρή άνοδο.
Σε κάθε περίπτωση, βρίσκεται κάτω από το 30% που
θα του δώσει δικαίωμα να ονειρεύεται σενάρια... νί-
κης. Όμως και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να «ξεφουσκώνει».

Πάμε να δούμε και τις «φανερές» δημοσκοπήσεις,
όπως της Pulse ή της Kapa Research, που έχουν
πραγματοποιηθεί τον τελευταίο καιρό και δίνουν στη
ΝΔ νούμερα που ξεπερνούν το 37%! Η διαφορά μάλι-
στα της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ κυμαίνεται από τις 8,5
έως και τις 9,5 μονάδες, επανερχόμενη στα «συνήθη
επίπεδα».
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Ο κάβος της Μαδρίτης
Τ η στρατηγική της και εν προκειμένω τα διαφορετικά σενάρια αντί-

δρασης σε κάθε πιθανή ή και λιγότερη πιθανή πρόκληση του Τούρ-
κου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη Σύνοδο Κορυφής

του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη την επόμενη εβδομάδα σφραγίζει η Αθήνα, που
δεν κρύβει την ικανοποίησή της για την αυστηρή αναφορά κατά της Τουρ-
κίας που ενσωματώθηκε στο κείμενο συμπερασμάτων της χθεσινής Συ-
νόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. 

Ερωτηθείς σχετικώς κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλ-
λες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε ότι αν τεθούν στη Σύνοδο του ΝΑ-
ΤΟ στη Μαδρίτη την προσεχή εβδομάδα ζητήματα που αφορούν τις σχέ-
σεις Ελλάδας και Τουρκίας, η Αθήνα είναι έτοιμη να δώσει με αυστηρό
ύφος τις πλέον κατάλληλες απαντήσεις. Στην Αθήνα αντιλαμβάνονται πως
το κλίμα για την Τουρκία είναι φορτισμένο, καθώς θα βρεθεί εκ πραγμά-
των στο στόχαστρο για την έως τώρα απροθυμία της να συναινέσει στην
ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στη Συμμαχία, καθώς και ότι υπάρχει
εκνευρισμός για τα προσκόμματα που θέτει, ωστόσο εφόσον προκληθεί ο
Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει με αδιάσειστα στοιχεία και ντοκου-
μέντα για το εύρος και τη σοβαρότητα του τουρκικού αναθεωρητισμού. 

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως η χώρα μας και κατ’ επέκτα-
ση ο ίδιος δεν έκλεισαν ποτέ την πόρτα του διαλόγου με την Τουρκία. «Θα
συνεχίσω να καλώ την Τουρκία σε έναν καλόπιστο διάλογο, είμαστε γεί-
τονες και πρέπει να συζητάμε», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουρ-
γός σε ερώτηση για το κατά πόσο θα ήταν χρήσιμη μια πιθανή συνάντησή
του με τον Τούρκο πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑ-
ΤΟ στη Μαδρίτη.

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να διευκολυνθούν τυχόν πρωτο-
βουλίες εκτόνωσης της έντασης, που συστηματικά καλλιεργεί η Τουρκία
στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περίμετρο της Ανατολικής Μεσογείου, o
πρωθυπουργός διεμήνυσε εκ νέου πως εναπόκειται σχεδόν αποκλειστι-
κά στη γείτονα να δρομολογήσει τη διαδικασία αποκλιμάκωσης της έντα-
σης. «Η Τουρκία έχει μπροστά της δύο δρόμους: αυτόν της αποκλιμάκω-
σης και του παραγωγικού διαλόγου και αυτόν της κλιμάκωσης, που είναι
βέβαιο πως οδηγεί την Τουρκία ακόμη πιο μακριά από την ευρωπαϊκή οι-
κογένεια και κρατά ανοιχτή την πιθανότητα λήψης πρόσθετων μέτρων»,
σημείωσε με νόημα ο πρωθυπουργός και διεμήνυσε ότι η Ελλάδα και ο
ίδιος δεν πρόκειται να μπουν στο παιχνίδι της ρητορικής έντασης για σκο-
πούς εσωτερικής κατανάλωσης. Επαναβεβαίωσε, δε, ότι η χώρα μας είναι
σε θέση να υπερασπιστεί αποτελεσματικά και με αποφασιστικότητα τα
εθνικά της δίκαια.

Πάντως, στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης της έντασης στο Αιγαίο
είναι σαφές πως δεν βοηθούν δηλώσεις όπως η προχθεσινή του Τούρκου
αντιπροέδρου Φουάντ Οκτάι, ο οποίος ευρισκόμενος στα Κατεχόμενα
φρόντισε να αναμασήσει τις ωμές απειλές περί ευθείας αμφισβήτησης
της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αν η Ελλά-
δα δεν αποφασίσει να τα αποστρατιωτικοποιήσει. Οι εν λόγω δηλώσεις
αξιοποιήθηκαν από τον κ. Μητσοτάκη, προκειμένου ακόμη και οι καχύπο-
πτοι εντός της ΕΕ ομόλογοί του να αντιληφθούν το μέγεθος του παραλογι-
σμού αλλά συνάμα και του κινδύνου που αντιπροσωπεύουν για τη σταθε-
ρότητα της ευρύτερης περιοχής οι ριψοκίνδυνες τουρκικές πιρουέτες.
Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα εκτιμά ότι η αποστροφή πως η Τουρκία οφεί-
λει να αποκλιμακώσει την ένταση αλλά και να σεβαστεί την κυριαρχία και
την εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν-
ταποκρίνεται πλήρως στις ελληνικές ανησυχίες. mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει 
ο Σπύρος 
Μουρελάτος

Κομβική για 
την πορεία των

ελληνοτουρκικών 
σχέσεων η επικείμενη 

Σύνοδος του ΝΑΤΟ
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Μ
ια ακόμη Σύνοδος
Κορυφής πέρασε
χωρίς να υπάρξουν
αποφάσεις για την

ενεργειακή κρίση και το κύμα
ακρίβειας που πλήττει ολόκληρη
την Ευρώπη. Ενδεικτικό του κλί-
ματος που επικράτησε είναι ότι οι
27 δεν συμφώνησαν ούτε με την
πρόταση του Μάριο Ντράγκι για
έκτακτη σύγκληση του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου τον Ιούλιο. 

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος
σταμάτησε να περιμένει την ΕΕ
και προχώρησε με εθνικούς πό-
ρους σε μέτρα στήριξης, ελπίζει
ότι στις αρχές του φθινοπώρου θα
αποφασιστεί η επιβολή πλαφόν
στην τιμή του φυσικού αερίου,
κάτι που έχει ζητήσει από κοινού
με τον Ιταλό ομόλογό του. «Θα
στρέψουμε ταυτόχρονα την προ-
σοχή μας στο πώς θα αποσυνδέ-
σουμε την αγορά και τις τιμές του
φυσικού αερίου από τις τιμές της
ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό εμάς
μας ενδιαφέρει περισσότερο,

γιατί θα επαναλάβω ότι το 70% του
φυσικού αερίου που εισάγουμε
στη χώρα μας κατευθύνεται στην
ηλεκτροπαραγωγή», τόνισε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης στην καθιε-
ρωμένη συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης
θα είναι στοχευμένες τόσο για τα
καύσιμα όσο και για τους λογα-
ριασμούς ρεύματος προκειμένου
να ενισχυθούν οι κοινωνικές
ομάδες που έχουν μεγαλύτερη
ανάγκη. «Η σύσταση της κυρίας
Λαγκάρντ, εκπροσωπώντας την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
ήταν ακριβώς αυτή, ότι τα οριζόν-
τια μέτρα πολλές φορές δεν απο-
δίδουν». Ωστόσο, ο πρωθυπουρ-
γός προειδοποίησε τους πρατη-
ριούχους με αυστηρούς ελέγ-
χους και πρόστιμα σε περίπτωση
που διαπιστωθούν φαινόμενα
κερδοσκοπίας: «Είδαμε μια απο-
κλιμάκωση στις τιμές του πετρε-
λαίου. Αυτή η αποκλιμάκωση
πρέπει να περάσει στην αντλία.
Είμαι πολύ σαφής εδώ. Και έχου-
με τη δυνατότητα να ελέγξουμε
και να επιβάλουμε τα απαραίτητα
πρόστιμα σε περίπτωση που αυτό
δεν θα συμβεί».

Ο πρωθυπουργός επιχειρεί να
βάλει με κάθε τρόπο «φρένο»

στην εκλογολογία που βλέπει να
κυριαρχεί πλέον στην πολιτική
ατζέντα, γεγονός που ενδεχομέ-
νως να καθυστερήσει την προ-
ώθηση του κυβερνητικού έργου.
Ο ίδιος αντιλαμβάνεται πως από
τη στιγμή που η κυβέρνηση μπή-
κε στον τελευταίο χρόνο της θη-
τείας της, ο χρόνος της διεξαγω-
γής των εκλογών θα μονοπωλεί
το ενδιαφέρον της κοινής γνώ-
μης: « Έχω πια αρκετή εμπειρία
να γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ
δύσκολο να μπορώ να σας πείσω
ότι δεν θα γίνουν εκλογές ή ότι
δεν θα γίνει ανασχηματισμός, κα-
θώς γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτά
είναι τα δύο αγαπημένα θέματα
στα οποία διαρκώς επανέρχεστε
όταν δεν έχετε κάτι άλλο να με
ρωτήσετε». 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέ-
μεινε πως θα εξαντλήσει την τε-
τραετία, καθώς υπάρχουν αρκε-
τά σημαντικά νομοσχέδια που
πρέπει να ψηφιστούν και τόνισε
πως κανείς υπουργός δεν έχει
κατεβάσει τα μολύβια. «Η κυ-
βέρνηση συνεχίζει κανονικά τη
δουλειά της, απερίσπαστη από
την όλη φιλολογία που ανα-
πτύσσεται γύρω μας», σημεί-
ωσε χαρακτηριστικά. 

Θέμα συνόρων θέτει ο Τσαβούσογλου
Ξέσπασε κατά πάντων ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, φανερώνοντας τον έν-

τονο εκνευρισμό της Άγκυρας για τις απανωτές διπλωματικές «ήττες» που φέρνουν

την κυβέρνηση Ερντογάν με την πλάτη στον τοίχο ενόψει των επερχόμενων προ-

εδρικών εκλογών. Ο μαινόμενος Μεβλούτ Τσαβούσογλου απείλησε ότι «κανείς δεν

θα εγκλωβίσει τη χώρα στα σύνορά της», ενώ δεν δίστασε να ισχυριστεί ότι υπάρχει

μια «μεγαλύτερη Τουρκία», προβάλλοντας και πάλι τον μεγαλοϊδεατισμό της Άγκυ-

ρας και το επεκτατικό αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας». «Έχουμε ευθύνη απέ-

ναντι στην ιστορία μας, όπως και στο μέλλον μας. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια

Τουρκία μεγαλύτερη από τα σύνορά της», είπε ο Τσαβούσογλου σε ομιλία του στη

Μαλάτεια. Με μια ακόμη επίθεση στην Ελλάδα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών

επιχείρησε να δικαιολογήσει και το «φρένο» που βάζει η Άγκυρα στην ένταξη της

Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. «Εμείς δεν λέμε σε κάποιες χώρες να αλ-

λάξουν το όνομά τους, όπως έκανε η Ελλάδα στη Βόρεια Μακεδονία. Ξέρετε πόσο

δύσκολο είναι για μια χώρα και για έναν λαό να αλλάξει όνομα; Πού ήσασταν όταν η

κακομαθημένη Ελλάδα εμπόδιζε για 12 χρόνια την ένταξη της “Μακεδονίας”;», ανέ-

φερε στις δηλώσεις του ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Απάντηση στις προκλητικές κορόνες του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών έδω-

σε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ. «Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εκτελούν καθημερινά την

αποστολή για την οποία έχουν εκπαιδευτεί, που δεν είναι άλλη από την υπεράσπιση

της κυριαρχίας μας, την προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, τη διαφύ-

λαξη της ειρήνης έναντι οποιουδήποτε δυνητικού επιβουλέα», διεμήνυσε ο στρα-

τηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και υπογράμμισε ότι «στις προκλήσεις που ανακύ-

πτουν απαντάμε με νηφαλιότητα, ψυχραιμία αλλά και με αποφασιστικότητα και αυ-

ταπάρνηση, έχοντας πλήρη συναίσθηση των ευθυνών μας αλλά και του ιερού χρέ-

ους προς την πατρίδα». Σταύρος Ιωαννίδης

Μπόρις, ο «καρντάσης» του Ερντογάν
Απίστευτα πράγματα γίνονται στο παρασκήνιο της διπλωματίας γύρω από τις

ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όπως αποκαλύπτεται, ο Βρετανός πρωθυπουργός

Μπόρις Τζόνσον (ο πατέρας του υποτίθεται ότι είναι φιλέλληνας) είχε προ ημερών

μια πολύ περίεργη διπλή επικοινωνία και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και με τον

Κυριάκο Μητσοτάκη ενόψει της κρίσιμης Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Ο

πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε πρώτα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ερντο-

γάν, από τον οποίο ζήτησε να μην πυροδοτήσει άλλο το κλίμα στη Σύνοδο του ΝΑ-

ΤΟ, γιατί έχουν άλλα πράγματα, όπως του είπε, να συζητήσουν. Όπως μετέδωσαν

ανταποκριτές ελληνικών καναλιών από την Κωνσταντινούπολη (Open), αμέσως

μετά ο Τζόνσον είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη, από τον οποίο ζήτησε και συνέστησε να μην ανταποκριθεί στις

προκλήσεις του Ερντογάν και να «δώσει τόπο στην οργή» αν ο Τούρκος πει τα δικά

του για να μη χαλάσει το κλίμα στη Συμμαχία! Γίνεται σαφές ότι ο Βρετανός παίζει

ένα πολύ βρόμικο παιχνίδι εναντίον της χώρας μας, καθώς εξισώσει τον επιτιθέ-

μενο με τον αμυνόμενο με τρόπο εξόχως προκλητικό. Μάλιστα, το όλο θέμα δη-

μοσιοποίησε ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων

Γιάννης Βαληνάκης, σε tweet που έκανε. «Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει #UK;

Ο #Johnson ζήτησε από #Μητσοτάκη να μην αντιδράσει όταν ο #Erdogan μάς

επιτεθεί στο #NATO! Ήδη ήραν εμπάργκο όπλων προς #Turkey και είναι έτοιμοι

δώσουν #Eurofighter (όταν η Τουρκία αμφισβητεί ωμά τα σύνορά μας) και να

«πουλήσουν» την #Κύπρο! Shame on you UK!», ήταν η σχετική ανάρτηση.

Για να ξεκαθαριστεί περισσότερο ο ρόλος του Μπόρις πρέπει να έχουμε στο πί-

σω μέρος του μυαλού μας ότι μετά τις κλειστές πόρτες των ΗΠΑ ο Ερντογάν στρά-

φηκε στον έτερο Αγγλοσάξονα, διερευνώντας το περιθώριο αγοράς Eurofighter. Ο

Βρετανός πρωθυπουργός δείχνει να συζητάει τα πάντα, αφού κατακρημνίζεται δη-

μοσκοπικά, έχει ένα σωρό προβλήματα στο εσωτερικό του και νιώθει την ανάγκη

για μια επιτυχία σε επίπεδο οικονομικό και διπλωματικό.

ΕΕ: Αδιέξοδο 
για την ακρίβεια

Γράφει 
ο Σωτήρης
Σταθόπουλος 
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17 ηλεκτρονικές υπηρεσίες και Ψηφιακό
Δωμάτιο Επικοινωνίας για τους συνταξιούχους

Η
αναβάθμιση της εξυπηρέτησης
και των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις, στο πλαίσιο της προ-

σπάθειας για μια λειτουργική και φιλική
προς τον πολίτη Δημόσια Διοίκηση. Ο Εθνι-
κός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, ο
οποίος καλείται να εξυπηρετεί καθημερινά
6,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, συνταξιού-
χους και αυτοαπασχολούμενους, παρέμενε
για χρόνια πρώτος σε αριθμό καταγγελιών
προς τον Συνήγορο του Πολίτη για κακή
εξυπηρέτηση.

Σήμερα η κατάσταση αυτή έχει βελτιωθεί
αισθητά. Παράλληλα με την οριστική εκκα-
θάριση των ληξιπρόθεσμων κύριων συντά-
ξεων που ολοκληρώνεται εντός του καλο-
καιριού, ο ΕΦΚΑ βαδίζει πλέον σταθερά σε
μια νέα εποχή, αξιοποιώντας τις δυνατότη-
τες της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και
σύγχρονες μεθόδους management. Πα-
ράλληλα ενισχύει την υλικοτεχνική του
υποδομή και παρέχει τη δυνατότητα αξιόπι-
στης και άμεσης τηλεφωνικής και διαδι-
κτυακής εξυπηρέτησης μέσα από το 1555
και τις 55 ηλεκτρονικές υπηρεσίες που δια-
θέτει στους πολίτες.

Ένα από τα σημαντικότερα πεδία βελτίω-
σης αφορά ειδικά την ηλεκτρονική εξυπη-
ρέτηση των συνταξιούχων, από την υποβο-
λή και την παρακολούθηση του αιτήματος
συνταξιοδότησης μέχρι τον ορισμό ενός
ηλεκτρονικού ραντεβού ή την υποβολή αί-
τησης για την απονομή μιας έκτακτης οικο-
νομικής ενίσχυσης ή αναδρομικών. Σήμερα
ο ΕΦΚΑ διαθέτει 17 ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και
είναι όλες προσβάσιμες μέσα από την επί-
σημη ιστοσελίδα του, καθώς και από την
ενιαία δικτυακή πύλη του Δημοσίου Gov.gr.

Ειδικότερα η υποβολή αιτήματος συντα-
ξιοδότησης ήταν μέχρι πρότινος ταυτισμένη
με χρονοβόρες επισκέψεις σε φυσικά κα-
ταστήματα και ταλαιπωρία για τους ασφαλι-
σμένους. Σήμερα η διαδικασία γίνεται απο-
κλειστικά ηλεκτρονικά, από το σπίτι ή την
εργασία του ασφαλισμένου, χωρίς να απαι-
τείται καμία μετακίνηση και αναμονή σε ου-
ρές. Συγκεκριμένα, μέσω της Ηλεκτρονικής
Υπηρεσίας Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδό-
τησης, οι ασφαλισμένοι μπορούν, με χρήση
των προσωπικών κωδικών TAXISNET, να
υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για απο-
νομή σύνταξης εξ ίδιου δικαιώματος (γήρα-
τος, αναπηρίας) ή για απονομή ή μεταβίβα-
ση λόγω θανάτου. Η ηλεκτρονική αυτή δια-
δικασία είναι διαθέσιμη για την υποβολή αι-
τήσεων τόσο για κύρια σύνταξη όσο και για
επικουρική και εφάπαξ.

Παράλληλα, σε λίγες μέρες πρόκειται να
τεθεί σε λειτουργία και το Ψηφιακό Δωμά-
τιο Επικοινωνίας. Πρόκειται για μια νέα
ηλεκτρονική υπηρεσία όπου ο εν αναμονή
συνταξιούχος θα έχει άμεση επικοινωνία
με τον εισηγητή που έχει αναλάβει την έκ-
δοση της σύνταξής του. Σε περίπτωση που
ζητηθούν επιπλέον έγγραφα ή δικαιολογη-
τικά, ο εισηγητής θα μπορεί να στέλνει το
σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά στον πολίτη
και εντός συγκεκριμένων προθεσμιών να
τα προσκομίζει ηλεκτρονικά. Με αυτό τον
τρόπο καταργούνται η αέναη αλληλογρα-
φία και οι πολύμηνες καθυστερήσεις στην
επικοινωνία των δύο μερών. Πρόκειται για
μια νέα αντίληψη στον τρόπο επικοινωνίας
μεταξύ πολίτη και Δημόσιας Διοίκησης
που θα αποτελέσει «πιλότο» και για άλλες
αντίστοιχες διαδικασίας άλλων Φορέων
του Δημοσίου.

Η εξυπηρέτηση των συνταξιούχων ανα-
βαθμίζεται και από άλλες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, όπως είναι η Ηλεκτρονική Αί-
τηση Προκαταβολής Κύριας Σύνταξης, η
δυνατότητα εκτύπωσης μηνιαίου και ετή-
σιου ενημερωτικού σημειώματος (παρέχε-
ται περίπου στο 80% των συνταξιούχων και
μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να
καλύψει το σύνολό τους), η Ηλεκτρονική
Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας, η
χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμε-
σου μέλους κ.ά.

Επίσης, μέσω της υπηρεσίας myEFKAlive
-η οποία καλύπτει πλέον το 60% της επικρά-
τειας και αναμένεται να καλύψει το σύνολο
της χώρας έως το τέλος του έτους- οι συντα-
ξιούχοι και οι ασφαλισμένοι μπορούν να
εξυπηρετούνται μέσω βιντεοκλήσης για μια
σειρά συναλλαγών χωρίς να απαιτείται μετα-
κίνηση σε φυσικά υποκαταστήματα.

Πέρα από τη διευκόλυνση της διαδικα-
σίας υποβολής αιτημάτων συνταξιοδότη-
σης, σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί
και ως προς τον ρυθμό απονομής των συν-
τάξεων και την εκκαθάριση όσων εκκρε-
μούν. Ήδη έχουν μηδενιστεί οι εκκρεμείς
κύριες συντάξεις του 2016, του 2017 και του
2018. Οι εκκρεμείς συντάξεις του 2019
πρόκειται να εκκαθαριστούν μέσα στις
επόμενες μέρες, ενώ οι συντάξεις που εκ-
κρεμούν και αφορούν τα έτη 2020 και 2021
προβλέπεται ότι θα έχουν εκδοθεί εντός
του καλοκαιριού.

Τέλος, σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της
εξυπηρέτησης των πολιτών έχει και η λει-
τουργία του 1555, του Ενιαίου Αριθμού Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών του υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του
οποίου έχουν ήδη εξυπηρετηθεί σε λιγότερο
από ένα έτος πάνω από 1,5 εκατομμύριο
κλήσεις για θέματα αρμοδιότητας του ΕΦΚΑ
και 2 εκατομμύρια κλήσεις συνολικά.

Με συντονισμένες και αποφασιστικές πα-
ρεμβάσεις και με τη βοήθεια της τεχνολο-
γίας, ο ΕΦΚΑ συνεχίζει να αλλάζει με ταχείς
ρυθμούς και να βελτιώνει τις υπηρεσίες του
προς όφελος των πολιτών. 

Ολοκληρώνεται η εκκαθάριση 
των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων 
εντός του καλοκαιριού



Ο Γιάννης Τσακίρης, ο Mr ΕΣΠΑ της χώ-
ρας μας, διαθέτει μια αποδοχή και από
τους ομολόγους στην Ευρώπη. Μου λένε
πως δεν είναι τυχαίο ότι το Νέο Εταιρικό
Σύμφωνο Περι-
φερειακής Ανά-
πτυξης 2021-
2027 εγκρίθηκε
πρώτο από όλα τα
κράτη-μέλη της
ΕΕ, αλλά και πως
όλα τα τομεακά
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α
παίρνουν το
«πράσινο φως»
το ένα μετά το άλ-
λο. Εκτός από τα
χρήματα που εισ-
ρέουν στο κρά-
τος, δεν σταματούν απλώς στους κοινοτι-
κούς πόρους. Ο υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης έχει
αποδειχτεί ιδιαίτερα μεθοδικός και για τις
δημόσιες επενδύσεις, αφού κατάφερε να
υπογράψει μνημόνια συνεργασίας άνω
των 4 δισ. ευρώ με τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα. Η πρωτιά της Ελλάδας στην απορ-
ρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ δεν αφήνει πε-
ριθώρια για άλλες σκέψεις πέραν της δια-
τήρησής του και τη δεύτερη τετραετία. Σι-
γά μη ρισκάρει ο Μητσοτάκης… 

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος
βράβευσε γνωστό τραγουδιστή στα Mad
Awards -όπου και έπεσε το ξύλο μεταξύ άλ-
λων τραγουδιστών της τραπ- πήρε ανοικτή
θέση κατά της βίας και μάλιστα τα έχωσε
άσχημα σε αυτό το
lifestyle και τη μουσική
της βίας που παράγουν.
Επειδή έκατσα και το
έψαξα το θέμα, θυμήθηκα
ότι ένας από αυτούς τους
μουσικούς της τραπ, φί-
λος με αυτούς που τσα-
κώθηκαν, ονόματι Υποχ-
θόνιος, είχε απειλήσει
βαρύτατα στα social media τον κολλητό φί-
λο του Κ. Κυρανάκη, τον Νίκο Ρωμανό, δι-
ευθυντή του Γραφείου Τύπου της ΝΔ. Αυτός
λοιπόν και ένας από τους άμεσα εμπλεκό-
μενους στο σκηνικό βίας είναι φίλοι της Ρέ-
νας Δούρου αλλά και άλλης μιας γνωστής
νέας συριζαίας που προαλείφεται για βου-
λευτής… Υπάρχουν και φωτογραφίες για
τους άπιστους Θωμάδες… 

ΕΕίναι οι τράπερ
φιλοσυριζαίοι;

Λαχτάρα στον αέ-
ρα για τους επιβά-
τες πτήσης με προ-
ορισμό τη Μυτιλή-
νη, ανάμεσα στους
οποίους ήταν και ο
υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών Κώστας Καραμανλής. Συγ-
κεκριμένα, το αεροσκάφος 20 λεπτά
πριν από την προσγείωση στο αεροδρό-
μιο της Μυτιλήνης χτυπήθηκε από κε-
ραυνό, με αποτέλεσμα να σημάνει συ-
ναγερμός μέσα στην καμπίνα. Το αερο-
πλάνο συνέχισε κανονικά την πτήση
του και προσγειώθηκε με ασφάλεια στη
Μυτιλήνη. Εκτός από τον Καραμανλή,
ήταν μέσα και στελέχη του υπουργείου
του αλλά και ο δήμαρχος Δυτικής Λέ-
σβου Ταξιάρχης Βέρρος. Μετά τη λα-
χτάρα ο Κώστας Καραμανλής ακολού-
θησε κανονικά το πρόγραμμά του... 

Συνάντηση με τους ευρωβουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ είχε ο Αλέξης Τσίπρας στις Βρυ-
ξέλλες. Το βασικό θέμα
της συνάντησης ήταν οι
πολιτικές εξελίξεις, η
στρατηγική του κόμ-
ματος προς τις επερ-
χόμενες εκλογές, κα-
θώς και η συμβολή των
ευρωβουλευτών στην
εκλογική μάχη. Ο κ. Τσίπρας τούς ζήτησε,
πέραν των καθηκόντων τους στις Βρυ-
ξέλλες, να ενταχθούν στον σχεδιασμό
των εξορμήσεων και των εκδηλώσεων
ανά την Ελλάδα, καθώς και μεγαλύτερη
παρουσία στα ΜΜΕ, ιδιαίτερα κατά την
εκλογική περίοδο όπου δεν θα έχουν πε-
ριορισμό εμφανίσεων αφού δεν θα είναι
υποψήφιοι. Ζήτημα είναι αν θα ανταπο-
κριθούν οι μισοί… 

Περί εκλογών

Ε
γώ ό,τι μαθαίνω θα σας το μεταφέρω...

Διαβάζοντας προσεκτικά δηλώσεις

στελεχών που είναι κοντά στον πρω-

θυπουργό, διαπιστώνω ότι τις τελευταίες ώρες

εμφανίζονται επιφυλακτικοί ή πιο προσεκτικοί

στις διατυπώσεις τους, παρά το γεγονός ότι αρ-

κετοί βουλευτές ή πολιτευτές έχουν παραα-

πλώσει το θέμα των εκλογών. Ρώτησα αρμο-

δίως και έμαθα… Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

έχει δώσει εντολή να κοπούν οι συζητήσεις για

ημερομηνίες πρόωρων εκλογών και να στρω-

θούν όλοι στη δουλειά. Στο Μέγαρο Μαξίμου

εκτιμούν ότι υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες

που καθιστούν ανούσια τη συζήτηση περί

εκλογών στο συγκεκριμένο timing που δια-

νύουμε τώρα. Με ανοικτό το μέτωπο με την

Τουρκία και το μέγα ζήτημα της ενεργειακής

ένδειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, φαίνεται ότι

ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τα

στελέχη της ΝΔ να κόψουν οποιαδήποτε συζή-

τηση περί πρόωρων εκλογών. Αν δεν ρυθμι-

στούν αυτά τα δύο «καυτά» ζητήματα μέχρι το

τέλος του καλοκαιριού, δύσκολα θα οριστεί

ημερομηνία για να στηθούν κάλπες. Ο ίδιος ο

Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αγώνα δρόμου

για να ρυθμίσει τα ζητήματα της ακρίβειας, της

ενέργειας αλλά και τις ελληνοτουρκικές σχέ-

σεις και να μπορέσει να φέρει τη χώρα σε

απάγκιο λιμάνι για να μπορέσει μετά να μιλή-

σει για οτιδήποτε άλλο. Αυτά έμαθα από αρμό-

δια πηγή… Πιο αρμόδια δεν γίνεται. 

Μαθαίνω ότι ο πρόεδρος
Αλέξης είναι έξαλλος με την
τροπή που έχει πάρει η
συζήτηση με τον Γιάνη

Βαρουφάκη, τον φίλο του από
την Αίγινα… Τώρα κατάλαβε ο

Τσίπρας πόσο κακό τού κάνει και έδωσε εντολή:
«Κόψτε την κουβέντα για τον Βαρουφάκη».
Τώρα, πρόεδρε, είναι αργά. Για άλλη μια φορά θα
τον κουβαλήσεις στην πλάτη σου, περαστικά… 
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Κεραυνός χτύπησε
αεροπλάνο, λαχτάρισε 
ο Καραμανλής

Παρακάλια Τσίπρα 
στους ευρωβουλευτές

Ο Μr ΕΣΠΑ και 
τα 4 δισ. με τα Εμιράτα

Οι μετρήσεις της κοινής γνώμης που
γίνονται στα κόμματα έφερε και αυτό το
δεδομένο. Για πρώτη φορά έπειτα από
καιρό στα Δωδεκάνησα το ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ ξεπερνάει τον ΣΥΡΙΖΑ και γίνεται
δεύτερο κόμμα. Δεν το λες και μικρό θέ-
μα… Θα το δούμε λογικά και σε άλλες
πρώην πασοκικές περιφέρειες… 

ΑΞΙΖΕΙ…

Χ
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Στην Καλαμάτα ο Θεοδωρικάκος
Μαθαίνω ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης

Θεοδωρικάκος θα έχει σήμερα δύσκολη αποστολή,
αφού θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση στην Κα-
λαμάτα. Στην έδρα του Αντώνη Σαμαρά. Ο
πρώην πρωθυπουργός θα βρίσκεται και εκεί-
νος στην εκδήλωση για να ακούσει τον
υπουργό. Το κύριο μενού της ομιλίας Θεο-
δωρικάκου θα είναι η ασφάλεια και η αστυ-
νόμευση και θα παρουσιάσει τα αποτελέσμα-
τα της δικής του θητείας με νούμερα. Παράλ-
ληλα όμως θα μιλήσει και για τον Έβρο και την
εθνική ασφάλεια, ζητήματα στα οποία αρέσκεται
το κοινό της Καλαμάτας και του Αντώνη Σαμαρά… 

Οργώνει τη Λακωνία ο Παύλος Μαρινάκης
Ακούραστος και αεικίνητος συνεχίζει τις επισκέψεις του σε
νομούς σε ολόκληρη την Ελλάδα ο γραμματέας της Πολιτικής
Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης, ο
οποίος βρέθηκε στον νομό Λακωνίας συνοδευόμενος από τον
γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη, την υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα, τον
γενικό γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννη Κωτσιόπουλο και
τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ Λακωνίας Βασίλη Ορφανό,
πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων και συναντήσεων. Στην
επίσκεψη παρόντες ήταν και οι βουλευτές του νομού
Αθανάσιος Δαβάκης και Νεοκλής Κρητικός.
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Μεγάλες αλλαγές
στη «γαλάζια» 
Α’ Θεσσαλονίκης
Οι «εκλογομάγειρες» της Νέας Δη-
μοκρατίας θεωρούν ότι στις μεγά-
λες περιφέρειες της επικράτειας
δεν θα δούμε μεγάλες αλλαγές στα
πρόσωπα και ότι πάνω κάτω θα
έχουμε τους ίδιους βουλευτές. Εν-
νοούν, το τονίζω, στις δεύτερες
εκλογές, διότι στις πρώτες θα δού-
με πολλά τρανταχτά πρόσωπα
εκτός Βουλής λόγω απλής αναλογι-
κής. Ωστόσο, δίνουν και μια εξαί-
ρεση στον κανόνα. Ποια; Την Α’
Θεσσαλονίκης, για την οποία θεω-
ρούν ότι θα υπάρξει αλλαγή προ-
σώπων κατά 50%. Για παράδειγμα,
μπορεί να δούμε να μην κατέβει
στις επόμενες εκλογές ο πρώην
πρωθυπουργός Κώστας Καραμαν-
λής, αυτό είναι ερωτηματικό και
ίσως κάποια στιγμή δώσει το στίγμα
του. Επίσης, οι εκλεγέντες στις τε-
λευταίες θέσεις δεν έχουν και με-
γάλη επιρροή, όπως, πχ, η «μονί-
μως» δυσαρεστημένη Άννα Ευθυ-
μίου ή ο Στράτος Σιμόπουλος, που
είναι άνθρωπος του Αντ. Σαμαρά
στην πόλη. Πάντως, στην Πειραιώς
πασχίζουν να κλείσουν στα ψηφο-
δέλτια τη Βούλα Πατουλίδου και
τον Άγγελο Χαριστέα, οι οποίοι
έχουν απήχηση στην πόλη. Για να
δούμε αν θα πέσουν μέσα. 

Από το σκληρό ροκ 
στο heavy metal 
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
Χρήστος Τριαντόπουλος είναι ένας ευ-
φυής άνθρωπος που έχει αναλάβει και
σημαντικό χαρτοφυλάκιο. Κανονικός…
τεχνοκράτης δηλαδή, με γραβάτα και
κοστούμι. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι
ο άνθρωπος είναι λάτρης της σκληρής
μουσικής. Όπως φαίνεται και από ανάρ-
τηση που έκανε, αγαπάει το heavy me-
tal. Σήκωσε μάλιστα μια φωτογραφία με
φίλους του από την Πλατεία Νερού, εκεί
όπου έπαιξαν συγκροτήματα όπως οι
Manowar και οι Rotting Christ.

Αχ, βρε Αφροδίτη… 
Η Λατινοπούλου προσφέρει εύθυμες αναρτήσεις πάντως. Ξαναχτύπησε και είπε,

μεταξύ άλλων, ότι περίμενε να συνεδριάσουν τα όργανα της ΝΔ για τη διαγραφή της!
Η κυρία Λατινοπούλου κατηγορεί ότι η ΝΔ των αρίστων «παθαίνει πνευμονία όταν η
Αριστερά φταρνίζεται» και υποστηρίζει ότι υπάρχει μετατροπή της «κεντροδεξιάς
Νέας Δημοκρατίας σε ένα καταπράσινο Ποτάμι». Ήταν στραβό το κλήμα, το στρά-
βωσε περισσότερο...

Μου εκμυστηρεύτηκαν κάποιες
πηγές μου ότι στο νομοσχέδιο της
υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέ-
ως για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές
στα διοικητικά των πανεπιστημίων,
εκτός από τη Σύγκλητο των Πανεπι-
στημίων, είχαν αντιρρήσεις και βου-
λευτές αλλά και κυβερνητικά στελέ-
χη που έχουν και πανεπιστημιακά
καθήκοντα. Υπήρχε ο κίνδυνος κά-
ποιοι να έθεταν σοβαρές δημόσιες
αντιθέσεις σε άρθρα. Για αυτό άλλω-
στε το νομοσχέδιο πήρε τον χρόνο
του στη διαβούλευση, θα γίνουν και
οι απαραίτητες αλλαγές προκειμέ-
νου να περάσει στη Βουλή. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 
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Σ τον Πειραιά τον ξέρουν και οι… πέ-
τρες και αυτό δεν είναι υπερβολή. Ο
υφυπουργός Ναυτιλίας και βουλευ-

τής της Α’ Πειραιά Κώστας Κατσαφάδος δεν
χρειάστηκε σχεδόν ποτέ την προβολή από τα
media για να εκλεγεί και αυτό δεν είναι κάτι
συνηθισμένο. Περπατά καθημερινά την
εκλογική του περιφέρεια πόρτα πόρτα και
όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν, «παλεύει για
τον Πειραιά και τα νησιά χωρίς να δίνει υπο-
σχέσεις». Δίνει απλώς τον λόγο του και τον
κρατά.

Γεννήθηκε στις 29 Μαΐου του 1979 στον
Πειραιά και μεγάλωσε στο Κερατσίνι. Ο πα-
τέρας του, απόστρατος αστυνομικός με κα-
ταγωγή από τον Λάκκο της Μέσα Μάνης και η
μητέρα του με καταγωγή από την Κάρπαθο. Η
μικρότερη αδελφή του, η Μαίρη, είναι πτυχι-
ούχος αρχιτέκτονας μηχανικός και εργάζε-
ται στον ιδιωτικό τομέα. Είναι παντρεμένος
με τη Νόρα Μιχαλολιάκου και έχουν μια κό-
ρη, την Καλλιόπη-Άννα.

Στην πολιτική δεν μπήκε από τύχη, ήταν
κάτι που το ήθελε από μικρός. Άλλωστε, με-
γάλωσε σε ένα έντονα πολιτικοποιημένο πε-
ριβάλλον στις αρχές της δεκαετίας του ’80,
με τα μπλε και τα πράσινα καφενεία. Από το
δημοτικό σχολείο ενεργοποιήθηκε στα μα-
θητικά συμβούλια, αλλά και αργότερα όταν
μπήκε στο πανεπιστήμιο με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.
Αποφοίτησε οικονομολόγος από το Πανεπι-
στήμιο Πειραιώς και κατέχει μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών MBA-Tourism Management. 

Διετέλεσε υπεύθυνος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το 2007 εκλέ-
χτηκε γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής
στην ΟΝΝΕΔ. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της
ΟΝΝΕΔ από το 2010 έως το 2013.

Το 2002, σε ηλικία 23 ετών, εκλέχτηκε
δημοτικός σύμβουλος στο Κερατσίνι. Από
το 2004 και για μια δεκαετία οι συνάδελφοί
του οικονομολόγοι τον εξέλεγαν ανελλι-
πώς εκπρόσωπό τους στο Οικονομικό Επι-
μελητήριο Ελλάδος. Το 2006 εκλέχτηκε νο-
μαρχιακός σύμβουλος Αθηνών-Πειραιώς,
ξεπερνώντας τις 25.000 ψήφους. Εκλέχτη-
κε βουλευτής Α’ Πειραιώς & Νήσων για
πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του
2012. Στις βουλευτικές εκλογές του Ια-
νουαρίου και του Σεπτεμβρίου του 2015
εκλέχτηκε πρώτος βουλευτής Α’ Πειραιώς
& Νήσων. Το 2016 ο Κυριάκος Μητσοτάκης
τον όρισε αναπληρωτή τομεάρχη Περιβάλ-
λοντος & Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας
και στις εκλογές του Ιουλίου του 2019 επα-
νεκλέχτηκε πρώτος βουλευτής στην Α’
Πειραιώς & Νήσων.

«Θέλω να δω την 
πατρίδα μας ψηλά»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Κώστας Κατσαφάδος 
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Ο
Κώστας -όπως ο ίδιος συνηθίζει να λέει- πο-

ρεύεται μόνο με τους φίλους του, για αυτό ακό-

μα και τώρα έχει ισχυρούς δεσμούς φιλίας με

ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσε στις γειτονιές του

Κερατσινίου και της Δραπετσώνας. Δουλεύει στην κυριο-

λεξία 24 ώρες το 24ωρο. Χρόνο για διακοπές δεν έχει πο-

τέ και όποτε βρίσκει, προτιμά να πηγαίνει με την οικογέ-

νειά του για λίγες ημέρες στη Μάνη, εκεί είναι το ησυχα-

στήριό του. Παλιά, όταν είχε ελεύθερο χρόνο, έπαιζε αρ-

κετά μπάσκετ. Τώρα ακούει μόνο μουσική. Καλή έντεχνη

και παραδοσιακή μουσική. Παράλληλα διαβάζει πολύ. Εί-

ναι βιβλιοφάγος και προτιμά ιδιαίτερα ιστορικού περιε-

χομένου βιβλία που αφορούν την περίοδο του Εμφυλίου

και το Κυπριακό. Θεωρεί ότι αυτές είναι δύο από τις μεγα-

λύτερες πληγές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Αγαπά πολύ την πατρίδα μας και δεν είναι τυχαίο ότι

η συγκινητικότερη στιγμή της ζωής του ήταν όταν έδω-

σε τον όρκο του βουλευτή: «Ορκίζομαι στο όνομα της

Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να είμαι

πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα να

υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπλη-

ρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου». Εκεί του κόπη-

καν τα πόδια, όπως είχε εκμυστηρευτεί σε φίλους.

Σιχαίνεται την υπεροψία και την αλαζονεία και τους αν-

θρώπους που δεν συμβαδίζουν με τις στιγμές. «Ο κόσμος

περνά δύσκολα και δεν μπορείς να προκαλείς με τη συμ-

περιφορά σου», είναι κάτι που λέει συνέχεια. Επίσης,

συγχωρεί εύκολα. Η έκφραση «δεν πειράζει» είναι από

τις πιο συνηθισμένες του. Αν τον ρωτήσεις «ποια είναι τα

“σχέδιά σου για το μέλλον;», θα σου απαντήσει χωρίς πολ-

λή σκέψη: «Να καμαρώνω την κόρη μου να μεγαλώνει και

να δω την πατρίδα μου ψηλά, εκεί που της αξίζει. Να μπο-

ρώ να πω, έβαλα κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι”…».

Η αγάπη για τη Μάνη και 
ο όρκος που τον συγκίνησε

Επίσκεψη στη ΜΥΚ, στα «βατράχια»Στα χρόνια της ΟΝΝΕΔ, αντιπρόεδρος
Στα χρόνια της νιότης
με κρύο και κουκούλα

Ο Κώστας σε παιδική
ηλικία με το ίδιο χαμόγελο

Με τον πατέρα τουΜε τον πρωθυπουργό στην ΑίγιναΜε την οικογένειά του

Νεαρός
στην 

ΟΝΝΕΔ

Φοιτητής με τη μητέρα του πάντα δίπλα του
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Η
δημοσιοποίηση των Πόθεν
Έσχες λειτούργησε σαν βούτυ-
ρο στο ψωμί της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, που κεφαλαι-

οποίησε πολιτικά -σαφώς για τις προ-
εκλογικές της στοχεύσεις- τα δάνεια κυ-
ρίως του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. 

«Ως πολίτες ρωτάμε. Όλα αυτά τα δά-
νεια που είδαμε των στελεχών της ΝΔ αλ-
λά και του πρωθυπουργού είναι όλα ενή-
μερα; Γιατί αν ένας απλός πολίτης καθυ-
στερήσει δύο δόσεις, αρχίζει το κυνήγι
από τις τράπεζες. Είτε έχει δουλειά είτε
όχι. Είτε μπορεί να ζήσει είτε όχι. Για αυτό
φέρνουμε την τροπολογία», ανέφεραν
στην «Political» κύκλοι της Κουμουνδού-
ρου, σχολιάζοντας την τροπολογία που
φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ώστε όλοι οι
υπόχρεοι να δηλώνουν στο Πόθεν Έσχες
τους όχι μόνο το ύψος των δανείων τους
αλλά και την πορεία τους. 

«Φωτιά» πήραν τα συριζοτρόλ με το Πό-
θεν Έσχες του Αλέξη Τσίπρα και της Μπέ-
τυς Μπαζιάνα, περνώντας το μήνυμα πως
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει «ένας
κανονικός σαν και εμάς» πολίτης. Με ένα
σπίτι, μία μηχανή και ένα οικόπεδο στη
Λούτσα. «Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης
και οι υπουργοί του σπάνε όλα τα ρεκόρ
με 12,7 εκατ. ευρώ χρέη σε τράπεζες,
βγήκε στο σφυρί η πρώτη κατοικία της χα-
μηλοσυνταξιούχου δημοσιογράφου
Ιωάννας Κολοβού, για χρέη 15.000 ευρώ
στην Εθνική Τράπεζα», τονίζει ο εκπρό-

σωπος Τύπου του κόμματος, Νάσος Ηλιό-
πουλος, σε δήλωσή του.

«Για τον κ. Μητσοτάκη και τους υπουρ-
γούς του χαριστικές ρυθμίσεις των δανεί-
ων τους, για τους πολίτες πλειστηριασμοί
και “ελεύθερη αγορά”», σημειώνει με
νόημα ο Νάσος Ηλιόπουλος, καλώντας
τους βουλευτές και υπουργούς της Νέας
Δημοκρατίας αλλά και τον ίδιο τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη «να ψηφίσουν την τροπο-
λογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευ-

τική Συμμαχία, προκειμένου στα Πόθεν
Έσχες να υποχρεούνται όλοι να δηλώνουν
όχι μόνο το ύψος των δανείων τους αλλά
και τα έγγραφα των ρυθμίσεών τους».
«Για να δούμε εάν είναι όλοι ίσοι απέναντι
στον νόμο και τις τράπεζες», καταλήγει ο
εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 

Βάσει των παραπάνω, το αφήγημα του
ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει νέο πεδίο και πυλώνα να
στηριχθεί, έχοντας τη δυνατότητα πια τα
στελέχη να επιχειρηματολογήσουν προ-

εκλογικά για… «άριστους και Λουδοβί-
κους με… δανεικά και αγύριστα», όπως
χαρακτηριστικά μας είπαν κύκλοι της
αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Αντιπολίτευση και με τα Πόθεν Έσχες

Φωτιά πήραν τα τρολ της
Κουμουνδούρου: «Ο Αλέξης
είναι ένας από εμάς»

«Να μπει τάξη» στην ανεξέλεγκτη δραστηριότητα των
υποψηφίων για μια θέση στα ψηφοδέλτια του κόμματος
και ειδικά εκείνων που έχουν πάρει το «χρίσμα
από τη σημαία» σχεδιάζουν, σύμφωνα
με πληροφορίες, τις τελευταίες μέ-
ρες στη Χαριλάου Τρικούπη. Ιδι-
αίτερα δε μετά τις διαρροές που
παρατηρούνται στον Τύπο με
συγκεκριμένες λίστες υποψη-
φίων, που σε ορισμένες περι-
πτώσεις δεν ανταποκρίνονται καν
στην πραγματικότητα αλλά σε προ-
σωπικές προσδοκίες. Το γεγονός αυτό
έχει προκαλέσει δυσφορία σε πολλαπλά κομματικά
επίπεδα αλλά και στο περιβάλλον προσώπων που θα είναι
σίγουρα υποψήφιοι.

Η κατάσταση αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις κυρίως
στην περιφέρεια, όπου παρατηρούνται φαινόμενα εσωκομ-
ματικού ανταγωνισμού που «θολώνουν» κατά κάποιο τρόπο

τη μεγάλη εικόνα. Στο πλαίσιο αυτό εντείνεται η διαδικασία
ολοκλήρωσης των ψηφοδελτίων του κόμματος, ώστε και οι

ίδιοι οι υποψήφιοι να μπορέσουν να οργανώσουν τις
προεκλογικές τους καμπάνιες. Ήδη την ερχόμε-

νη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί συνεδρία-
ση του Πολιτικού Συμβουλίου μέσω τη-

λεδιάσκεψης, με θέματα όπως: Τρέ-
χουσες πολιτικές και διεθνείς εξελί-
ξεις - Ακρίβεια, ανατιμήσεις, αύξηση

κόστους ζωής - Προγραμματισμός δρά-
σεων.

Στο μεταξύ, η ανάρρωση του Νίκου Αν-
δρουλάκη εξαιτίας του κορονοϊού πήγε λίγο πί-

σω τον καθημερινό πολιτικό σχεδιασμό. Από την επόμενη
εβδομάδα ξεκινά και πάλι το πρόγραμμα εξορμήσεων σε
όλη τη χώρα, ενώ εξετάζεται πολύ προσεκτικά ένας συνο-
λικός ανασχεδιασμός του ύφους και του περιεχομένου
του πολιτικού λόγου των στελεχών του κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση, ο βασικός σχεδιασμός γίνεται

πάνω σε προεκλογική τροχιά. Χαρακτηριστική είναι η
αναφορά του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Δημή-
τρη Μάντζου αναφορικά με τα σενάρια των πρόωρων
εκλογών ότι «είναι εντελώς προβληματικό ο πρωθυ-
πουργός μιας δημοκρατικής χώρας να ρίχνει στην αντι-
πολίτευση το βάρος των δικών του πολιτικών επιλογών.
Όσο επιλέγει ο ίδιος και οι υπουργοί του να ανοιγοκλεί-
νουν το σενάριο ανάλογα με τα μικροκομματικά συμφέ-
ροντα και τις επιδιώξεις της ΝΔ, αφαιρούν κεφάλαιο
πολιτικής αξιοπιστίας και συνέπειας από την κυβέρνη-
σή του». Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασιών, ο
Δημήτρης Μάντζος ξεκαθάρισε πως «ούτε ο κ. Μητσο-
τάκης ούτε ο κ. Τσίπρας επιθυμούν οποιαδήποτε συ-
νεργασία ή πολιτική σύγκλιση με το ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλουν
το ΠΑΣΟΚ και τις πολιτικές του. Θέλουν τις ψήφους του
ΠΑΣΟΚ. Η σταθερότητα απαιτεί σοβαρότητα. Αν δεν
υπάρχει σοβαρότητα, δεν θα έχουμε σταθερότητα αλλά
στασιμότητα».

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

«Βροχή υποψηφιοτήτων» στο ΠΑΣΟΚ



«Τ
ο ταμείο της διακυβέρνησης Μητσο-
τάκη είναι μείον», αποφαίνεται η
γραμματέας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Όλγα
Γεροβασίλη και συμπληρώνει πως

«θα προσπαθήσει να βρει μια χαραμάδα ευκαιρίας
για να διαφύγει». Κρίνει, δε, πως η τριετία Μητσο-
τάκη είχε «τραγικές συνέπειες για την κοινωνία και
την οικονομία».

Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει «ρεαλιστικό, προοδευτι-
κό πρόγραμμα διακυβέρνησης, που θα υπηρετηθεί
από ικανούς και πραγματικά άξιους ανθρώπους και όχι
από σκιές του παρασκηνίου» και «η προοδευτική δια-
κυβέρνηση είναι εφικτή στη βάση συγκεκριμένων
προγραμματικών συγκλίσεων».

Ο πρόεδρός σας Αλέξης Τσίπρας και κορυφαία
στελέχη επιμένουν πως ο κ. Μητσοτάκης «θα
αποδράσει» με πρόωρες εκλογές. Θα αποδράσει
από τι και γιατί;

Σε όποια κρίση δοκιμάστηκαν ο κ. Μητσοτάκης και
η κυβέρνησή του μέσα στην τελευταία τριετία απέτυ-
χαν με τραγικές συνέπειες για την κοινωνία και την οι-
κονομία. Γνωρίζει πως, με δική του ευθύνη, το ταμείο
των αποτελεσμάτων της διακυβέρνησής του και το δη-
μόσιο ταμείο είναι πολύ μείον. Χιλιάδες άνθρωποι που
χάθηκαν στην πανδημία θα μπορούσαν να είχαν σω-
θεί, εάν είχε στηριχθεί υποτυπωδώς το ΕΣΥ. Οι όποιες
οριακές μειώσεις φόρων υποσκελίζονται δραματικά
από τις τεράστιες απώλειες των μεσαίων και μικρών
εισοδημάτων από την έμμεση φορολογία και τον πλη-
θωρισμό. Η αγορά ενέργειας ιδιωτικοποιήθηκε και
ακολουθούν η εκπαίδευση και η υγεία, παρά τα τραγι-
κά αποτελέσματα αυτής της πρακτικής. Η εξωτερική
πολιτική της χώρας έχει εξελιχθεί σε «one man
show» και πλέον μαθαίνουμε για καίριες στρατηγικές
επιλογές μας από υπουργούς άλλων χωρών. 

Σε λίγο τελειώνουν τα ψέματα και ο κ. Μητσοτάκης
θα έρθει αντιμέτωπος με την οργή και την απογοή-
τευση που τόσο φιλότιμα καλλιεργεί. Επειδή όμως η
συγκεκριμένη καλλιέργεια δεν έχει επιδοτήσεις και
το αποτέλεσμά της είναι προδιαγεγραμμένο, θα προ-
σπαθήσει να βρει μια χαραμάδα ευκαιρίας για να
διαφύγει.

Ταυτόχρονα, εκφράζετε μια σιγουριά για πρωτιά της
παράταξής σας, του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στις εκλογές. Τι
σας κάνει να πιστεύετε στη σίγουρη νίκη;

Όσο και αν ο κ. Μητσοτάκης επιμένει ακόμη και σή-
μερα να αντιπολιτεύεται τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συμμαχία και να μας καταλογίζει από τη χρεοκοπία
της χώρας έως και το προπατορικό αμάρτημα, οι πολί-
τες ύστερα από τρία χρόνια συγκρίνουν. Παραλάβαμε
μια χώρα στο χείλος του γκρεμού και την παραδώσα-
με οικονομικά ισχυρή, πολιτικά αυτοδύναμη, με την
κοινωνία όρθια και σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης. 

Σήμερα όλοι τρέμουν για το τι θα παραδώσει εκ νέ-
ου ο νόμιμος εκπρόσωπος του πιο δανεισμένου κόμ-

ματος της Ευρώπης. Φόβος, ανασφάλεια και απογοή-
τευση είναι τα κυρίαρχα για την κυβέρνηση συναισθή-
ματα. Δική μας υποχρέωση είναι να τα μετουσιώσου-
με σε μια ρεαλιστική, προοδευτική προγραμματική
πρόταση. Είμαστε πλέον το μεγαλύτερο προοδευτικό
κόμμα της Ευρώπης αναλογικά με τον πληθυσμό μας.
Διαθέτουμε την αυτοπεποίθηση, τη γνώση και τα στε-
λέχη για να δώσουμε τις λύσεις και το νέο ξεκίνημα
που τόση ανάγκη έχει η κοινωνία.

Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έτοιμος να κυβερνήσει με σα-
φές, πειστικό, εφικτό εναλλακτικό πρόγραμμα
διακυβέρνησης και με συγκροτημένη ομάδα;

Είμαστε πανέτοιμοι. Ολοκληρώσαμε τον μετασχη-
ματισμό μας με απόλυτη επιτυχία, ενώ η διεύρυνση
μας εμπλούτισε με πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, με
νέες ιδέες και διάθεση για προσφορά. Εκμεταλλευό-
μαστε την εμπειρία μας και έχουμε ως οδηγό τη σχέση
μας με την κοινωνία από την οποία προερχόμαστε και
την οποία εκφράζουμε. Αυτά, σε συνδυασμό με το έρ-
γο της κοινοβουλευτικής ομάδας μας και το προγραμ-
ματικό πλαίσιό μας, συνιστούν εχέγγυα για ένα ρεαλι-
στικό, προοδευτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης, που
θα υπηρετηθεί από ικανούς και πραγματικά άξιους αν-
θρώπους και όχι από happy travelers και σκιές του πα-
ρασκηνίου.

Ενεργειακή και επισιτιστική κρίση, κρίση χρέους
με υψηλά επιτόκια δανεισμού και καλπάζοντα πλη-
θωρισμό. Αλήθεια, πώς θα αντεπεξέλθετε σε αυτά
τα πρωτόγνωρα προβλήματα;

Για να αντεπεξέλθουμε, θα χρειαστεί μεγάλη προ-

σπάθεια, προσήλωση στους στόχους και σταθερή
αναφορά στην κοινωνία και τις ανάγκες της. Αντί για τη
σημερινή επιδότηση της αισχροκέρδειας, υπάρχει ο
εναλλακτικός και διεθνώς ακολουθούμενος δρόμος
του ελέγχου του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ και της
λειτουργίας του ανταγωνισμού στην ενέργεια. Υπάρ-
χει ικανό περιθώριο για ρεαλιστικές, καίριες παρεμ-
βάσεις, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την ελάφρυνση
των επιχειρήσεων, των αγροτών, των νοικοκυριών, με
στόχο την ενδυνάμωση της εγχώριας παραγωγής και
διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών και την τόνωση της
οικονομικής δραστηριότητας.

Προοδευτική διακυβέρνηση: Σε ποιους πολιτι-
κούς χώρους θα απευθυνθείτε για ενδεχόμενες
συνεργασίες σε κυβερνητικό επίπεδο;

Η προοδευτική διακυβέρνηση είναι εφικτή στη βά-
ση συγκεκριμένων προγραμματικών συγκλίσεων.
Μπορεί, υπό όρους, να αποτελέσει ακόμη και πρόκρι-
μα για ένα νέο προοδευτικό κοινωνικό συμβόλαιο, το
οποίο θα αποκαθιστά με όρους βιωσιμότητας και δι-
καιοσύνης τη λειτουργία και τη σχέση μεταξύ δημό-
σιας και ιδιωτικής σφαίρας, οικονομίας και περιβάλ-
λοντος, ανάπτυξης και συμπερίληψης. Έχουμε έγκαι-
ρα απευθυνθεί για τον σκοπό αυτό σε κάθε προοδευ-
τικό πολίτη και σε όλους τους πολιτικούς και κομματι-
κούς φορείς που τοποθετούν τους εαυτούς τους στον
προοδευτικό χώρο. Ωστόσο, η κοινωνία και η κατά-
σταση απαιτούν άμεση και σαφή απάντηση στο ζήτημα
της επόμενης διακυβέρνησης. Σε αυτό θα κληθούν να
τοποθετηθούν όλοι, σύντομα. Εμείς είμαστε έτοιμοι
και έχουμε ήδη καταθέσει τις προτάσεις μας.Ο
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«Αντιμέτωπος 
με την οργή θα έρθει 

ο Μητσοτάκης» 
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ΣΣυνέντευξη στον Γιάννη Κορωναίο
ΦΩΤΟ: Κώστας Πρόφης

Τ
ο Πολεμικό Μουσείο ανέκαθεν
αποτελούσε σήμα κατατεθέν της
«καρδιάς» της Αθήνας, με τους
διαβάτες της Βασιλίσσης Σοφίας,

Αθηναίους και τουρίστες, να σταματούν για
να χαζέψουν τα «αρχαία» Mirage και F-86
που κοσμούν τον κήπο του. Χιλιάδες έχουν
περάσει τις πύλες του για να δουν να ζωντα-
νεύει μπροστά στα μάτια τους η Ιστορία μας,
τα ανδραγαθήματα των Ελλήνων από την αρ-
χαιότητα μέχρι σήμερα, που αποτυπώνονται
στα περίπου 25.000 εκθέματα του μουσείου.
Στολές και πανοπλίες, μακεδονικές σάρισες,
επαναστατικά καριοφίλια και τυφέκια του
’40 δίπλα σε χειρόγραφα της περιόδου των
Βαλκανικών Πολέμων και φωτογραφίες του
Μεγάλου Πολέμου. 

Ωστόσο, ένα μουσείο, ακόμα και πο-
λεμικό, δεν είναι μόνο τα εκθέματα, τα
κειμήλια εθνικών αγώνων, το πλούσιο
φωτογραφικό και κινηματογραφικό
υλικό. Πρόκειται για έναν ζωντανό ορ-
γανισμό που αλλάζει, εκσυγχρονίζεται
και ενισχύει την εξωστρέφειά του συνε-
χώς, που οι άνθρωποί του αντιλαμβά-
νονται τις εποχές και το διαμορφώνουν
ώστε να ταιριάζει με αυτές. Αυτό, προ-
φανώς, ήταν και το σκεπτικό όταν ανα-
τέθηκε η τύχη του Πολεμικού Μουσεί-
ου στον πρώην υφυπουργό και βουλευ-
τή Αναστάσιο Λιάσκο, έναν άνθρωπο ο
οποίος γνωρίζει όσο λίγοι να «φτιάχνει»
μουσειακούς χώρους και να αναπαρι-

στά ιστορικά γεγονότα στο σήμερα. Αρ-
κεί να θυμηθεί κάποιος πως, όταν ήταν
βουλευτής Ευβοίας με τη Νέα Δημο-
κρατία, ο τότε πρόεδρος της Βουλής
Απόστολος Κακλαμάνης, ιστορικό στέ-
λεχος του ΠΑΣΟΚ, τον είχε διορίσει
υπεύθυνο των εκθέσεων της Βουλής
λόγω των «ειδικών γνώσεών» του. 

Εδώ και 20 μήνες πρόεδρος στο ΔΣ, ο
κ. Λιάσκος υποδέχθηκε την «Political»
για μια ξενάγηση στο Μουσείο αλλά και
έναν μίνι απολογισμό των όσων έχουν
γίνει εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο.

Και δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί πως
έγινε μια μικρή «κοσμογονία», από τις
κτιριακές εγκαταστάσεις μέχρι τις αλλα-
γές στη «στρατιωτική» νοοτροπία με λι-
γότερη… στολή στους χώρους του μου-
σείου. Και αυτό απαίτησε πολλή δου-
λειά. «Έπρεπε να μας δείτε με τα μέλη
του ΔΣ, ανώτερους στρατιωτικούς, με
φόρμες και παραλλαγή να βάφουμε τοί-
χους και να στοκάρουμε πόρτες», αστει-
εύεται στην παρατήρηση της «Political»
για τις εγκαταστάσεις του ΠΜ που με-
τρούν μισό αιώνα. 
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«Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και της εξωστρέφειας του Πολεμικού Μουσείου, ανα-
μορφώσαμε καταρχάς τον εκθεσιακό του χώρο φτιάχνοντας τρία διοράματα τα οποία
σηματοδοτούν αντίστοιχες σημαντικές περιόδους της πολεμικής μας ιστορίας. Το
ένα είναι το διόραμα ορεινού πολέμου στην Πίνδο το 1940, με τους μαχητές και τη γυ-
ναίκα της Πίνδου, το άλλο είναι αφιερωμένο στις επετειακές δράσεις των 200 χρό-
νων για την Επανάσταση του ’21 και απεικονίζει με πολύ συγκινητικό τρόπο την Έξο-
δο του Μεσολογγίου με περίπου 25 κούκλες, όπου ο επισκέπτης βλέπει μπροστά του
ζωντανά την τραγικότητα της Εξόδου και το έπος σε όλη του τη διάσταση, και το τρίτο
διόραμα είναι το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα της Κορέας, που το χρηματοδότησε η
πρεσβεία της Κορέας σε σύμπραξη που κάναμε μαζί τους», τονίζει ο κ. Λιάσκος, ανα-
φέροντας τα τρία διοράματα για τα οποία όλοι στο μουσείο είναι υπερήφανοι. 
Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την εθνεγερσία, ο πρόεδρος του
μουσείου πήγε ένα βήμα παραπέρα. «Αποφασίσαμε και δημιουργήσαμε μια σειρά
παιχνιδιών για το 1821 μαζί με μια επιφανή εταιρεία που κάνει επιτραπέζια παι-
χνίδια. Αυτά που δόθηκαν στο Μουσείο, στο πλαίσιο της συμφωνίας, τα προώθησε
στην ελληνική ομογένεια και σε ιδρύματα εντός της Ελλάδας. Εκτός αυτού κάναμε
εκθέσεις για το 1821 σε περίπου 40 δήμους σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερι-
κό, με κορυφαία την έκθεση της Αυστραλίας, όπου συμμετείχε όλη η ομογένεια, ο
πρωθυπουργός, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και ο δήμαρχος του Σίδνεϊ», μας
λέει σχετικά. 

Τα 3 διοράματα που σηματοδοτούν σημαντικές 
περιόδους της πολεμικής μας ιστορίας

Τέχνη και τεχνολογία
κρατούν άσβεστη τη μνήμη 

Το Μνημείο Φιλελλήνων
Μία ακόμη δράση είναι το Μνημείο

των Φιλελλήνων, για το οποίο ο κ.
Λιάσκος λέει: «Επίσης, σε συνεργα-
σία με την Εταιρεία για τον Φιλελληνι-
σμό, δημιουργούμε στη Βασιλίσσης
Σοφίας το Μνημείο των Φιλελλήνων,
στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα
ονόματα των Φιλελλήνων, συνολικά
1.470. Για αυτήν τη δράση είμαι πολύ
περήφανος και ευχαριστώ τον πρό-
εδρο της Ένωσης Φιλελλήνων που
χρηματοδοτεί το μνημείο, εφόσον
ήταν υποχρέωση από τη Δ’ Εθνοσυνέ-
λευση του 1829 επί Καποδίστρια,
όπου στο Η’ ψήφισμα γραφόταν ρητά:
“ Όταν το έθνος δυνηθεί οικονομικά,
οφείλει να ανεγείρει μνημείο εις τους
Φιλέλληνας, αναγράφοντας τα ονό-
ματα όλων”. Μνημεία Φιλελλήνων
βλέπουμε κατά καιρούς, αλλά ποτέ
δεν έγινε αυτό το τάμα με την αναγρα-
φή όλων των ονομάτων». 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
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Επέκταση  μουσειακών χώρων
και το σπίτι του Ζέρβα

Μπορεί το Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα να είναι
σημείο αναφοράς για την πρωτεύουσα, όμως Ελλάδα
δεν είναι μόνο η Αθήνα. Το Πολεμικό Μουσείο έχει πα-
ρουσία τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε πόλεις της πε-
ριφέρειας και είναι στόχος της νέας διοίκησης να αυξη-
θούν τα παραρτήματά του σε όλη την επικράτεια. 

«Το μουσείο είχε από καταβολής του τέσσερα πα-
ρατήματα. Θεσσαλονίκη, Τρίπολη, Ναύπλιο και Χανιά.
Το Πολεμικό Μουσείο των Χανίων είχε καεί, είχε
υποστεί εκτεταμένες ζημιές και είχε αφεθεί στην τύ-
χη του εδώ και μια δεκαετία. Αναστηλώσαμε το μου-
σείο των Χανίων σε συνεργασία με την υπουργό Πο-
λιτισμού, μετεγκαθιστώντας το στο παλιό βενετσιάνι-
κο φρούριο των Χανίων, στους παλιούς βενετσιάνι-
κους στρατώνες», λέει μεταξύ άλλων ο κ. Λιάσκος
και συνεχίζει: «Δημιουργήσαμε, εκτός από τα Χανιά,
νέα παραρτήματα σε Καλαμάτα, Ρέθυμνο, Χαλκίδα,
όπου έχω παραχωρήσει όλη τη συλλογή μου από το
προσωπικό μου μουσείο, όπως επίσης διαμορφώ-
νουμε με χορηγία του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου
το σπίτι του Ζέρβα στο Μεταξουργείο, που είχε δο-

θεί από τη χήρα του από το 2006 και ήταν παράρτη-
μα του Πολεμικού Μουσείου, ως Μουσείο Εθνικής
Αντίστασης ΕΔΕΣ, με προεδρικό διάταγμα του Κα-
ρόλου Παπούλια. Είχε μείνει κι αυτό έτσι και τώρα
επισκευάσαμε το σπίτι και το κάναμε Μουσείο Εθνι-

κής Αντίστασης. Άρα, λοιπόν, από τα τρία που είχε το
μουσείο, φτιάξαμε αλλά πέντε και δρομολογήσαμε
και άλλα δύο, στην Κοζάνη και τη Λαμία, τα οποία
και αυτά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα
ολοκληρωθούν».

Γνωρίζοντας πολύ καλά τις διεθνείς
τάσεις στον μουσειακό κόσμο, ο πρό-
εδρος του Πολεμικού Μουσείου ξεδι-
πλώνει το όραμά του για τον στρατιωτικό
μουσειακό τουρισμό, μια ιδέα που του εί-
χε «καρφωθεί» από τη θητεία του στο
υπουργείο Τουρισμού. «Επιδιώκουμε να
αναβαθμίσουμε τη θεματική τουριστική
ενότητα του ιστορικού στρατιωτικού του-
ρισμού. Ο όρος διεθνώς είναι military to-
urism, υπάρχουν χώρες και περιοχές
που ζουν από αυτό το είδος τουρισμού
και στην Ελλάδα, δυστυχώς, ήταν άγνω-
στος, με μια ιστορία 3.000 χρόνων. Έπει-
τα από συνεργασία με το υπουργείο Άμυ-
νας, το υπουργείο Πολιτισμού και το
υπουργείο Τουρισμού, υπογράψαμε τον
περασμένο Μάιο πρωτόκολλο συνεργα-
σίας με φορέα υλοποίησης το Πολεμικό
Μουσείο για τη διαμόρφωση της θεματι-
κής ενότητας του military tourism. Ήδη
συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΤ, για να “κρε-
μάσουμε” στα ράφια των εκθέσεών του
στο εξωτερικό σχηματοποιημένα το προ-
ϊόν, με παρουσία των μουσείων, μνημεί-
ων, νεκροταφείων, πεδία μαχών, σε όλες
τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας,
έτσι ώστε να μπορεί να πουλιέται το προ-
ϊόν αυτό σε ενδιαφερόμενους τουριστι-
κούς οδηγούς στο εξωτερικό και να επι-
σκέπτονται την Ελλάδα, δημιουργώντας
έξτρα εισόδημα στη σκηνική οικονομία.
Είμαι πραγματικά πολύ περήφανος γιατί

ήταν δική μου ιδέα, από το υπουργείο
Τουρισμού ενδιαφερόμουν, και τώρα
υλοποιείται».

Υπέρ της ειρήνης και του πολιτισμού
Το νόημα αλλά και το μήνυμα που

στέλνονται από ένα μουσείο που φιλοξε-
νεί όπλα, πυρομαχικά και στολές εκστρα-
τείας σε καμία περίπτωση δεν είναι υπέρ
του πολέμου. Είναι υπέρ της ειρήνης, του
πολιτισμού, της προόδου και της δημι-
ουργίας. «Θεωρώ ότι εδώ και είκοσι μή-
νες που βρισκόμαστε εδώ ως νέο ΔΣ,
αναδείξαμε το Πολεμικό Μουσείο και τα
παραρτήματά του ως πολιτιστικούς φο-
ρείς των Ενόπλων Δυνάμεων που πραγ-
ματικά καταδεικνύουν στην κοινωνία την
αναγκαιότητά τους για να διασφαλίζονται
τα αγαθά της ελευθερίας και της ασφά-
λειας. Δώσαμε μια πρωτοφανή εξωστρέ-
φεια, διότι οι εκδηλώσεις που διοργανώ-
σαμε ήταν τέτοιες που άπλωσαν σε όλο
το εύρος της ελληνικής κοινωνίας την
πολιτιστική παρουσία του Πολεμικού
Μουσείου», εξηγεί ο κ. Λιάσκος και συ-
νεχίζει: «Έχουμε πάρα πολλές ημερίδες,

ομιλίες και εκθέσεις στο μουσείο, ιδιαί-
τερα για τα 200 χρόνια, παρότι η εποχή
Covid μάς περιόρισε κάπως, αλλά κατορ-
θώσαμε με τα μέτρα ασφαλείας να κά-
νουμε τις εκθέσεις στο εξωτερικό. Ακό-
μα θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο
πλαίσιο της εξωστρέφειας και αναβάθμι-
σης με το τμήμα κινηματογράφου που
έχουμε μέσα στο μουσείο, δημιουργήσα-
με, συσπειρώνοντας όλους τους αναβιω-
τές της Ελλάδας, μια σειρά κινηματογρα-
φικών ταινιών και ντοκιμαντέρ όπως “Η
ελληνική επανάσταση στον Μοριά” κ.ά.».

Η θέση της ειρήνης στο Πολεμικό
Μουσείο είναι σημαντική: «Πέρσι έγινε
εδώ η Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης, η ωδή
για την ειρήνη, η οποία προσέλκυσε κό-
σμο που δεν ερχόταν ποτέ στο Πολεμικό
Μουσείο, που ενθουσιάστηκε καθώς,
όπως είπα τότε, επιφορτίζει διδακτικά τη
νέα γενιά με τις άλλες γενιές στον πλανή-
τη να δημιουργήσουν έναν ειρηνικότερο
κόσμο. Εδώ δεν είναι ένας χώρος που δι-
δάσκει πόλεμο, αντίθετα διδάσκει τη δια-
δρομή των θυσιών επιφορτίζοντας αυ-
τούς που παίρνουν να αγωνιστούν για την
ειρήνη. Αυτό ήταν το μήνυμα και για αυτό
έγινε η Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης στο
μουσείο».

Έρχονται και άλλες δράσεις
Δύο προγράμματα,  η ενεργειακή

αναβάθμιση του μουσείου ύψους 5

εκατ. ευρώ και η ψηφιοποίηση ύψους 1
εκατ. ευρώ, η οποία θα δημοπρατηθεί
και αυτή οσονούπω, ήταν απαραίτητα
από σύστασης του μουσείου, σύμφωνα
με τον πρόεδρο, που δεν σταματά να
σκέφτεται το επόμενο βήμα: «Παρότι
έχουμε έναν πολύ μικρό προϋπολογι-
σμό, με μείωση λειτουργικών δαπανών
αλλά και με επιστράτευση χορηγών,
όπου έχουν έρθει πάνω από 20 εκατομ-
μύρια ευρώ προς το μουσείο, κατορθώ-
σαμε και δημιουργήσαμε όλες τις δρά-
σεις που σας προανέφερα. Και θα δημι-
ουργήσουμε κι άλλες». 

Σχολιάζοντας το πάθος που τον διατρέ-
χει όταν μιλά για το Πολεμικό Μουσείο
αποχαιρετάμε τον πρόεδρο και τον στενό
συνεργάτη του Γιώργο Καραχάλιο. Ως χαι-
ρετισμός έρχεται η συμβουλή του: «Προ-
τρέπω τον καθένα να βρίσκεται σε μια θέ-
ση που να του προφέρει ενθουσιασμό, αλ-
λιώς σαπίζει και ανυπομονεί να φύγει».

Ο πρόεδρος του Πολεμικού
Μουσείου Αναστάσιος 
Λιάσκος ξεναγεί 
την «Political» στους χώρους
του και  μας μιλά για 
τις πρωτοβουλίες του

Και  τουριστικό προϊόν τα πολεμικά εκθέματα 



Ο 
επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
και βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης
ασκεί σκληρή κριτική στους κυβερνητι-

κούς χειρισμούς κατά της ακρίβειας, ενώ μιλάει με
σκληρή γλώσσα και για τον τρόπο που η κυβέρνηση
αντιμετωπίζει τα κόμματα στο πεδίο των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων. «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να
διαχειρίζεται την εξωτερική πολιτική ως οικογενει-
ακή ή προσωπική της υπόθεση», αναφέρει χαρα-
κτηριστικά. Θεωρεί δεδομένο ότι οδεύουμε σε
πρόωρες εκλογές και επισημαίνει πως «το εκβια-
στικό δίλημμα της ακυβερνησίας τίθεται προκειμέ-
νου να εγκλωβίσουν κάποιοι τους πολίτες στις επι-
λογές που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν».

Όλα δείχνουν ότι είμαστε σε προεκλογική τρο-
χιά. Σε μια πρώτη ανάγνωση και χωρίς το ενδεχό-
μενο εκπλήξεων, ποιο θα είναι το διακύβευμα
που θα κρίνει το αποτέλεσμα;

Το παράδοξο είναι ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που
έχει δημιουργήσει το κλίμα και την ατμόσφαιρα μιας
παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, ενδεικτικό
και αυτό του χαμηλού δείκτη αξιοπιστίας της, όταν
διαβεβαίωνε σε όλους τους τόνους ότι θα εξαντλήσει
την τετραετία. Προσωπικά πότε δεν πίστεψα τις διαβε-
βαιώσεις του κ. Μητσοτάκη περί εξάντλησης της τε-
τραετίας. Στον σχεδιασμό της κυβέρνησης εδώ και
πολύ καιρό ήταν οι πρόωρες εκλογές και αυτό αποδει-
κνύεται από το γεγονός ότι από τη μία φροντίζει να
κρύβει τα προβλήματα και να μεταθέτει τις δύσκολες
αποφάσεις για μετά τις εκλογές, ενώ από την άλλη συ-
νεχίζει την υπερφορολόγηση σε καύσιμα - τρόφιμα,
ώστε από τα επιπλέον έσοδα που αντλεί να κάνει προ-
εκλογικές παροχές. Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να ξέ-
ρουν ποια είναι η αλήθεια για την εικόνα της χώρας
και της οικονομίας όταν πάνε στις κάλπες. Και κυρίως
να ξέρουν τι προτείνει κάθε κόμμα, να αξιολογήσουν
τις προτάσεις διακυβέρνησης. Από την αξιοπιστία αυ-
τών των προτάσεων αλλά και από τη δυνατότητα των
κομμάτων να καταστήσουν αυτές τις προτάσεις πεδίο
διαλόγου με τους πολίτες θα κριθεί το αποτέλεσμα.
Εμείς στο ΠΑΣΟΚ θέτουμε ξεκάθαρα τα πράγματα: η
χώρα δεν αντέχει μια επανάληψη των συντηρητικών
επιλογών της Νέας Δημοκρατίας ή των ανέφικτων και
λαϊκίστικων προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι δύο δοκι-
μάστηκαν και απέτυχαν. 

Εκτιμάτε ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αν τεθεί επιτα-
κτικά το ζήτημα ακυβερνησίας της χώρας, θα αν-
τέξει την πίεση και θα παραμείνει στις έως τώρα
θέσεις που έχουν διατυπωθεί από την ηγεσία;

Πιστεύω ότι το πραγματικό και ουσιαστικό δίλημμα
είναι το περιεχόμενο που πρέπει να έχει η διακυβέρ-
νηση. Το εκβιαστικό δίλημμα της ακυβερνησίας τίθε-
ται προκειμένου να εγκλωβίσουν κάποιοι τους πολί-
τες στις επιλογές που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν.
Στις εκλογές οι Έλληνες πολίτες, όπως έχω πει, θα
έχουν στα χέρια τους μια μοναδική ευκαιρία: να ανα-

τρέψουν με την ψήφο τους τον σημερινό σαθρό, αδύ-
ναμο, αδιέξοδο και ψευδεπίγραφο δικομματισμό. Και
η ανατροπή αυτή μπορεί να γίνει με την ενίσχυση του
ΠΑΣΟΚ προκειμένου να επιβάλει προοδευτικές πολι-
τικές, πολιτικές με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, πολιτι-
κές που θα αφορούν τους πολλούς. Η εντολή των πο-
λιτών για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ ήταν και ξεκά-
θαρη και ισχυρή. 

Η κυβέρνηση, όπως φαίνεται, προσπαθεί να ανα-
κουφίσει τους πολίτες στο θέμα της ακρίβειας!
Εσείς ασκείτε κριτική! Ποιο είναι το κάτι παρα-
πάνω που θα μπορούσε να γίνει και για ποιο λόγο
δεν το έχουν εφαρμόσει;

Η κυβέρνηση αδράνησε, καθυστέρησε, πήρε ανα-
ποτελεσματικά μέτρα. Έδωσε, όπως συνηθίζει, βάρος
στην επικοινωνία, τη στιγμή που η ακρίβεια σάρωνε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Εμείς καλούμε κάθε πο-
λίτη να δει τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Είναι τυχαίο που η Ελλάδα έχει την τρίτη υψηλότερη
τιμή στη βενζίνη σε όλη την Ευρώπη; Όχι δεν είναι τυ-
χαίο από τη στιγμή που η κυβέρνηση αρνείται να μει-
ώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως έχουν κάνει
άλλες χώρες, όπως η Ιταλία. Δεύτερο παράδειγμα, οι
υψηλές χρεώσεις στο ρεύμα. Προτείναμε πλαφόν στη
λιανική τιμή, το οποίο αρνήθηκε η κυβέρνηση. Η Ισπα-
νία έχει μειώσει τον ΦΠΑ στο ρεύμα από το 21% στο
10% και τώρα τον μειώνει στο 5%. Εδώ στην Ελλάδα η
κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει ακόμη να φορολογή-
σει τα υπερκέρδη των εταιρειών παραγωγής ενέργει-
ας. Για να μην αναφερθώ στα τρόφιμα. Έχουμε ζητή-
σει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής για
κάθε ελληνικό νοικοκυριό, αλλά η κυβέρνηση σφυρί-

ζει αδιάφορα τη στιγμή που ο πληθωρισμός στην Ελ-
λάδα είναι υψηλότερος από τον πληθωρισμό στην Ευ-
ρωζώνη, με την αύξηση του πληθωρισμού σε τρόφιμα
και ενέργεια να είναι κατά 50% υψηλότερη σε σχέση
με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Πώς «διαβάζετε» την ένταση της τουρκικής προ-
κλητικότητας και πώς σχολιάζετε τους κυβερνη-
τικούς χειρισμούς; 

Η Τουρκία κινείται εκτός του δυτικού συστήματος
αξιών και ασφαλείας εδώ και καιρό. Αναρωτιέμαι τι
άλλο θα έπρεπε να είχε κάνει η Τουρκία για να θέσει η
Ελλάδα σε κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο το ζήτημα
της επιβολής κυρώσεων. Από εκεί και πέρα, η κυβέρ-
νηση δεν μπορεί να διαχειρίζεται την εξωτερική πολι-
τική ως οικογενειακή ή προσωπική της υπόθεση. Ο κ.
πρωθυπουργός δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες όταν
απαξιώνει το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών και
την ανάγκη διαμόρφωσης μιας εθνικής γραμμής. Γιατί
αυτή η πρακτική οδηγεί σε αντιφάσεις. Σήμερα ο κ.
πρωθυπουργός δηλώνει ότι δεν κάνει διάλογο με το
παράλογο, αλλά τρεις μήνες πριν ο κ. πρωθυπουργός
συναντήθηκε με τον κ. Ερντογάν. Τότε δεν είχε παρά-
λογες θέσεις η Τουρκία; Η απάντηση είναι ότι η Τουρ-
κία δεν έχει αλλάξει θέσεις, λειτουργούσε πάντα σε
μια αναθεωρητική λογική αλλαγής συνόρων, με ανι-
στόρητες και προκλητικές διεκδικήσεις. Θα ήταν εν-
τελώς διαφορετικά τα πράγματα, αν ο κ. Μητσοτάκης
πήγαινε σε αυτήν τη συνάντηση έχοντας μια εθνική
γραμμή, έχοντας θέσεις που θα είχαν διαμορφωθεί
στο συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Θα ήταν ξεκάθαρη
η θέση της χώρας τόσο απέναντι στην Τουρκία όσο και
απέναντι σε συμμάχους και εταίρους.Μ
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Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com «ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ 
δοκιμάστηκαν 
και απέτυχαν» 
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Νόμιμη και επιβεβλημένη η στρατιωτικοποίηση των νησιών μας

Ε
ντείνονται καθημερινά οι απειλές της Τουρκίας κατά
της Ελλάδας που συνοδεύονται πλέον και με την αμ-
φισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε συγκεκρι-

μένα νησιά του ΒΑ Αιγαίου αλλά και σε ολόκληρη τη Δωδε-
κάνησο με το αιτιολογικό της δήθεν μη αποστρατιωτικοποί-
ησης των εν λόγω νησιών.

Μάλιστα ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι έθε-
σε τελεσίγραφο άμεσης αποστρατιωτικοποίησης των πα-
ραπάνω νησιών, διαφορετικά, όπως είπε, η Τουρκία θα αμ-
φισβητήσει την ελληνική κυριαρχία στα εν λόγω νησιά με
βάση δήθεν το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες
(www.kathimerini.gr 23/6/2022).

Έτσι επιβεβαιώνεται εξ ολοκλήρου η εκτίμηση που είχα-
με εκφράσει από τη στήλη αυτή ότι ο Ερντογάν στήνει σκη-
νικό εισβολής σε νησιά του Αιγαίου (www.political.gr
11/6/2022, σελ. 10). 

Στο πλαίσιο αυτό είχαμε επισημάνει ότι η Άγκυρα ισχυρί-
ζεται «ότι η στρατιωτικοποίηση συγκεκριμένων ελληνικών
νησιών στο ΒΑ Αιγαίο αλλά και στη Δωδεκάνησο είναι δή-
θεν παράνομη, καθώς δήθεν απαγορεύεται από τη Συνθή-
κη της Λωζάννης αλλά και από τη Συνθήκη Ειρήνης των
Παρισίων του 1947. Κατ’ ακολουθίαν συνεχίζει η Άγκυρα τα
εν λόγω στρατιωτικοποιημένα νησιά αποτελούν δήθεν
“απειλή για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας” (www.dai-
lysabah.com 20/9/2020), με τον Ερντογάν να διαμηνύει
από την Έφεσο στις 9/6/2022 ότι “δεν κάνει πλάκα”
(www.tanea.gr 9/6/2022) αλλά αντίθετα απαιτεί εδώ και
τώρα την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας αλλιώς θα
ενεργήσει με βάση δήθεν τις διεθνείς συνθήκες (www.dai-
lysabah.com 9/6/2022) και τον Τσελίκ να προαναγγέλλει
απροκάλυπτα εισβολή δηλώνοντας “μπορεί να έρθουμε
ξαφνικά ένα βράδυ” (www.cnn.gr 9/62022). Και όλα αυτά
ενώ είναι πλέον πανθομολογούμενο ότι η τουρκική στρατιά
του Αιγαίου, το τουρκικό casus belli και οι συνεχείς τουρκι-
κές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου αποτε-
λούν απειλή για την άμυνα και ασφάλεια των ελληνικών νη-
σιών, γεγονός το οποίο δικαιολογεί την προληπτική τους
στρατιωτικοποίηση στο πλαίσιο του δικαιώματος αυτοάμυ-
νας της Ελλάδας το οποίο κατοχυρώνει το άρθρο 51 του Κα-

ταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ» (www.political.gr 11/6/2022,
σελ. 10). 

Καθώς, λοιπόν, η Άγκυρα σχεδιάζει άμεση κλιμάκωση
της επεκτατικής της δράσης κατά της πατρίδας μας, είναι
αναγκαία όσο ποτέ η επιπλέον στρατιωτικοποίηση των νη-
σιών μας εδώ και τώρα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί για άλλη μία φορά
ότι η εκ μέρους του Τσαβούσογλου επίκληση της Συνθήκης
Ειρήνης των Παρισίων της 10ης Φεβρουαρίου του 1947
(www.kathimerini.gr 4/1/2022) για τη δήθεν αποστρατιωτι-
κοποίηση της Δωδεκανήσου αποτελεί το άκρον άωτον του
θράσους, καθώς πρόκειται για μια συνθήκη που υπογρά-
φτηκε ανάμεσα στην ηττημένη Ιταλία και τους νικητές Συμ-
μάχους μεταξύ των οποίων ήταν και η Ελλάδα. Δεν ήταν,
όμως, μεταξύ των νικητών Συμμάχων και η Τουρκία για τον
απλό λόγο ότι η Άγκυρα ήταν στενή σύμμαχος των ναζί,
έχοντας υπογράψει Σύμφωνο Φιλίας με τον Χίτλερ στις 18
Ιουνίου 1941, τέσσερις ημέρες πριν από τη χιτλερική εισβο-
λή στη Ρωσία. Έτσι, όπως έχουμε αναλύσει σε σχετική μας
αρθρογραφία, την ώρα που ο κρητικός λαός έδινε τη Μάχη
της Κρήτης κατά της ναζιστικής μπότας, η Τουρκία πλασα-
ριζόταν με τις δυνάμεις του Άξονα. Η Συνθήκη Ειρήνης των
Παρισίων του 1947 έπειτα από επιμονή της τότε ΕΣΣΔ προ-
βλέπει αποστρατιωτικοποίηση της Δωδεκανήσου, αλλά αυ-
τό θα μπορούσαν να το επικαλεστούν μόνο τα συμβαλλόμε-
να μέρη όπως η σημερινή Ρωσία, οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η
Γαλλία, ακόμη και η Ινδία, όχι όμως και η Τουρκία, καθότι
δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος. 

Μάλιστα, με βάση το άρθρο 34 της Συνθήκης της Βιέννης
για το Δίκαιο των Συνθηκών, «μια συνθήκη δεν δημιουργεί
υποχρεώσεις ή δικαιώματα για τρίτες χώρες». Επομένως
είναι εντελώς παράνομη η εκ μέρους της Τουρκίας επίκλη-
ση της Συνθήκης Ειρήνης του 1947 περί δήθεν αποστρατιω-
τικοποίησης της Δωδεκανήσου. 

Παρά ταύτα, όμως, η Άγκυρα «συνεχίζει τον χαβά της»
έχοντας μάλιστα βάλει στο στόχαστρο τις τελευταίες μέρες
την Ψέριμο, όπως αποδεικνύεται από το ντελίριο των τουρ-
κικών μέσων ενημέρωσης που έχουν κυριολεκτικά στοχο-
ποιήσει το νησί. 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι όπως επισημαίνεται πάγια
από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών «τα καθεστώτα
αποστρατιωτικοποίησης της Συνθήκης Ειρήνης του 1947
έχασαν τον λόγο ύπαρξής τους με τη δημιουργία των συνα-
σπισμών του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου της Βαρσοβίας, ως
ασύμβατα με τη συμμετοχή χωρών σε στρατιωτικούς συνα-
σπισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, το καθεστώς της αποστρατιω-
τικοποίησης έπαψε να εφαρμόζεται για τα ιταλικά νησιά
Panteleria, Lampedusa, Lampione και Linosa, καθώς και
για τη Δ. Γερμανία από τη μια πλευρά, και τις Βουλγαρία,
Ρουμανία, Αν. Γερμανία, Ουγγαρία και Φινλανδία από την
άλλη πλευρά» (www.mfa.gr 14/6/2018).

Έτσι η Ελλάδα, ακριβώς λόγω της τουρκικής απειλής,
έχει το δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής αυτοάμυνας,
όπως προβλέπεται από το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρ-
τη του ΟΗΕ. Καθώς η Τουρκία έχει ήδη εισβάλει σε Κύπρο
και Συρία σε συνδυασμό και με την αποκάλυψη του απόρ-
ρητου σχεδίου τουρκικής εισβολής στα νησιά του Αιγαίου
με τον κωδικό «Τσάκα Μπέης», δικαιώνεται και φυσικά δι-
καιολογείται η πλήρης στρατιωτικοποίηση όλων των ελλη-
νικών νησιών.

Το παραπάνω τελεσίγραφο Οκτάι καθιστά πλέον επιβε-
βλημένη την εκ μέρους της Αθήνας άμεση προσφυγή στο
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου η Ελλάδα πρέπει να
ζητήσει όχι μόνο την καταδίκη της Τουρκίας αλλά και τη λή-
ψη μέτρων εναντίον της σε περίπτωση που δεν προχωρήσει
σε άμεση άρση του παράνομου casus belli κατά της Ελλά-
δας, όπως ήδη έχουμε προτείνει από τον Σεπτέμβριο του
2020 (www.notismarias.gr 16/9/2020).

Ταυτόχρονα και παρά την πολιτική ρευστότητα που πα-
ρατηρείται στο Παρίσι ως αποτέλεσμα των βουλευτικών
εκλογών της 19ης Ιουνίου 2022, η Αθήνα θα πρέπει να ζη-
τήσει την άμεση ενεργοποίηση του ελληνογαλλικού αμυν-
τικού συμφώνου με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής καθώς
είναι προφανές ότι η εκ νέου πρόσφατη φραστική καταδίκη
της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (www.consili-
um.europa.eu 23/6/2022), που δυστυχώς όμως δεν συνο-
δεύθηκε και με κυρώσεις, δεν αρκεί προκειμένου να μπει
φρένο στις ορέξεις του Ερντογάν και της παρέας του.

της

Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki

Μια θεραπευτική σχέση μπορεί να είναι ένας διαφορετι-
κός τύπος σχέσης από πολλές απόψεις από άλλες στη ζωή
σας, αλλά εξακολουθεί να είναι μια σχέση. Και όπως κάθε
σχέση, μπορεί κάποια στιγμή να μη λειτουργεί.

Είναι χρήσιμο σε μια θεραπευτική σχέση να δώσει κα-
νείς χρόνο για να δει τα πιθανά αποτελέσματα. Μπορεί να
μη σας ταιριάζει τελικά, αλλά δεν θέλετε να επενδύσετε κι
άλλη προσπάθεια για να ξεκινήσετε με κάποιον νέο, και
έτσι συμβιβάζεστε. Το να μη σου ταιριάζει η προσωπικότη-
τα του θεραπευτή σου ή η προσέγγισή του είναι απολύτως
φυσιολογικό. Είναι καιρός να προχωρήσεις.
Ερωτήσεις που θα σε βοηθήσουν να αξιολογήσεις τη θε-
ραπεία σου

Νιώθεις ασφάλεια;
Χρειάζεται να μπορείς να μιλάς για πράγματα για τα

οποία μπορεί να διστάζεις να μιλήσεις, αλλά για να το κά-
νεις αυτό πρέπει να νιώθεις ασφάλεια -ένα μέρος, μια σχέ-
ση όπου συνολικά δεν ανησυχείς μήπως σε κρίνουν ή σε
απορρίψουν.

Εάν δεν υπάρχει ασφάλεια, αυτό θα σε εμποδίσει να
αξιοποιήσεις στο έπακρο τις συνεδρίες σου.

Αισθάνεσαι σαν να κάνετε κύκλους γύρω από τα ίδια
φθαρμένα θέματα χωρίς κίνηση προς τα εμπρός;

Εάν συμβαίνει αυτό, ίσως δεν υπάρχει ασφάλεια και εσύ
κρατάς πίσω την κατάσταση αντί να παίρνεις το ρίσκο να εί-
σαι πιο ανοιχτός, ή μπορεί να έχετε πέσει με τον θεραπευτή
σου σε ένα άνετο μοτίβο όπου δεν πιέζει και υποθέτει ότι
παίρνεις αυτό που χρειάζεσαι και πείθεις τον εαυτό σου ότι
πηγαίνεις καλά.

Γιατί τώρα; Ποια είναι τα δικά σας μοτίβα σχέσεων;
Μήπως έχεις βρεθεί σε αυτό το μέρος στο παρελ-

θόν σε άλλες σχέσεις; Μήπως όταν παίρνεις ό,τι χρει-
άζεσαι γίνεσαι παθητικός; Ή μήπως μόλις πιεστείς να
αντιμετωπίσεις κάτι που διστάζεις να αντιμετωπίσεις,
αποφασίζεις ότι αυτό δεν λειτουργεί και αποδε-
σμεύεσαι;

Πρόκειται για την αναπαραγωγή του προβλήματος,
όπου τα προβλήματα «εκεί έξω» τίθενται σε εφαρμογή
στο δωμάτιο με τον θεραπευτή. Ενώ είναι σε μεγάλο βαθ-
μό ευθύνη του θεραπευτή να προσέξει αυτά τα μοτίβα,
εάν δεν σε γνωρίζει αρκετά καλά ακόμα ή εάν και οι δύο
έχετε εγκατασταθεί σε κάποια άχρηστη ζώνη άνεσης, η
θεραπεία κινδυνεύει να γίνει λιγότερο υπομόχλιο αλλα-
γής και περισσότερο μία από τα ίδια. 

Ώρα να αφήσετε τον θεραπευτή σας;
Πώς να μάθετε πότε είναι η ώρα να σταματήσετε τη θεραπεία ή να βρείτε κάποιον νέο θεραπευτή



Ο
Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, μιλά
στην «Political» για την αναβάθμιση του
εγχώριου τουριστικού προϊόντος, τα

τουριστικά έσοδα και την «ακτινογραφία» των του-
ριστικών ρευμάτων στην Ελλάδα. Παράλληλα,
όμως, διεκδικεί μέσα από την υποψηφιότητά του
στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με τη ΝΔ μια
πιο δυναμική εκπροσώπηση του Νομού Χαλκιδικής
στα κέντρα των αποφάσεων αλλά και την αναγνώρι-
ση της συμβολής του νομού στη δυναμική του πρω-
τογενούς τομέα και του τουρισμού στη χώρα. 

Η προσδοκία του κόσμου αλλά και του οικονο-
μικού επιτελείου είναι η φετινή τουριστική πε-
ρίοδος να «σώσει» τη δύσκολη οικονομική συγ-
κυρία και ο στόχος για τουριστικά έσοδα όπως
το 2019 να επιτευχθεί. Τι πιστεύετε εσείς;

Ο τουρισμός επαναβεβαιώνει τη σημασία του για
την εθνική οικονομία και τη μεγάλη προσφορά του
στην κοινωνία, σε μια συγκυρία που η χώρα και οι
πολίτες το έχουν απόλυτη ανάγκη. Η εκκίνηση της
σεζόν δείχνει να επιτυγχάνεται σίγουρα ο στόχος
των τουριστικών εσόδων στα 15 δισ. ευρώ, που ση-
μαίνει το 80% των εσόδων του 2019. Η ροή των κρα-
τήσεων, όμως, είναι τέτοια που, αν δεν έχουμε κά-
ποια απρόβλεπτη έκπληξη, μπορεί το τελικό απο-
τέλεσμα να είναι άμεσα συγκρίσιμο με τις επιδό-
σεις του 2019 ή ακόμη και να τις ξεπεράσει. 

Πόσο έχουν επηρεάσει τον κλάδο των ξενοδο-
χείων ο πληθωρισμός, η ακρίβεια σε πολλά
προϊόντα αλλά και τα ακριβά καύσιμα; 

Το ελληνικό ξενοδοχείο, όπως κάθε επιχείρηση
και κάθε νοικοκυριό αυτήν τη στιγμή, πλήττεται με
έναν πρωτόγνωρο τρόπο από το παγκόσμιο πληθω-
ριστικό τσουνάμι που σαρώνει τα πάντα σε όλο τον
κόσμο. Στην περίπτωση του ξενοδοχείου έχουμε
μια αύξηση κόστους κατά 30% ανά δωματιοδιανυ-
κτέρευση που οφείλεται στις πληθωριστικές πιέ-
σεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και κυρίως
στα είδη διατροφής, όπως βεβαίως και στις μεγά-
λες ανατιμήσεις στην ενέργεια. Για αυτό και αναμέ-
νουμε την κυβερνητική παρέμβαση για την απαλ-
λαγή από τη ρήτρα αναπροσαρμογής, ώστε να
υπάρξει μια ανακούφιση και βελτίωση της σημερι-
νής κατάστασης.

Δραστηριοποιείστε στη Βόρεια Ελλάδα, όπου
έχουμε και οδικό τουρισμό από βαλκανικές χώ-
ρες αλλά και τουρισμό από τη Ρωσία. Η απώλεια
των Ρώσων τουριστών είναι μεγάλη; Επηρεάζει
την οικονομική δραστηριότητα των τουριστικών
επιχειρήσεων; 

Η Βόρεια Ελλάδα και η Κρήτη ήταν οι μεγάλοι χα-
μένοι από τον πόλεμο και την απώλεια της ρωσικής

αγοράς. Στη Βόρεια Ελλάδα αυτό φάνηκε έντονα
τον Μάιο και στις αρχές Ιουνίου, τόσο στα μερίδια
του μέσου τουρίστα όσο και στον τουρισμό πολυτε-
λείας. Γίνεται ασφαλώς μια μεγάλη προσπάθεια
αυτή η απώλεια να αναπληρωθεί από άλλες εθνι-
κότητες. Σε ό,τι αφορά τις βαλκανικές αγορές, είναι
πράγματι μια σταθερή αξία για τη Βόρεια Ελλάδα,
με την υποσημείωση πως η σεζόν για τις βαλκανι-
κές αγορές θα έχει διάρκεια 90 ημέρες αντί των 110
ημερών που ήταν το 2019. Ο λόγος είναι πως αρχι-
κά υπήρχε η ανασφάλεια της εμπόλεμης κατάστα-
σης, αλλά ασφαλώς και η ακρίβεια που επηρεάζει
τα πλάνα διακοπών κάθε νοικοκυριού. Φαίνεται,
όμως, πως οι Ρουμάνοι θα είναι η πρώτη εθνικότη-
τα σε αφίξεις για τη Βόρεια Ελλάδα. 

Έχουμε σε όλες τις τουριστικές περιοχές αυξη-
μένες πληρότητες σε καταλύματα και ξενοδο-
χεία ή υπάρχει ανισομέρεια; 

Πράγματι, όλοι οι προορισμοί της χώρας δεν κι-
νούνται οριζόντια με την ίδια δυναμική. Στην έναρξη
της σεζόν είδαμε πτήσεις και αφίξεις στη νησιωτική
χώρα, όμως στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα,
στη Χαλκιδική, στην Πιερία ή στη Θάσο, η ροή των
κρατήσεων δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο. Σε κάθε περί-
πτωση, είναι σημαντικό να γίνει η αμερικανική αγο-
ρά προτεραιότητα και για τη Βόρεια Ελλάδα, εξα-
σφαλίζοντας απευθείας πτήσεις με τις ΗΠΑ από το
αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπως άλλωστε πρότεινε
και ο νέος Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα
Τζορτζ Τσούνης. Επίσης για τη Βόρεια Ελλάδα και
συνολικότερα για την ηπειρωτική χώρα, πρέπει να
δοθεί ειδική έμφαση στον οδικό τουρισμό από τις
αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Το ειδικό βάρος

του οδικού τουρισμού φάνηκε στην περίοδο της
πανδημίας και αναδείχτηκε σε πλεονέκτημα που
πρέπει να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά, επεν-
δύοντας πρωτίστως στην αναβάθμιση και τον εκ-
συγχρονισμό των χερσαίων συνόρων μας.

Σκέφτεστε να κατέβετε και πάλι στον Νομό
Χαλκιδικής υποψήφιος βουλευτής; Ποια είναι
τα βασικά προβλήματα του νομού; Τι σας ζητά ο
κόσμος που έρχεστε σε επαφή; 

Όλα στην ώρα τους. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι
ότι από κάθε θέση ευθύνης είμαι πάντα στην πρώτη
γραμμή για να βοηθήσω να λυθούν τα προβλήματα
του απλού κόσμου, από τον οποίο και εγώ προέρχο-
μαι. Αυτά τα προβλήματα, δυστυχώς, είναι διαχρονι-
κά. Από τις οδικές υποδομές μέχρι τη διαχείριση των
σκουπιδιών και την ανακύκλωση. Η οδική σύνδεση
με τη Θεσσαλονίκη είναι κυρίαρχο ζήτημα, ειδικά για
περιοχές όπως η Βορειοανατολική Χαλκιδική και η
Σιθωνία. Αναμένουμε επίσης με πολύ μεγάλο ενδια-
φέρον το ΣΔΙΤ για το φράγμα του Χαβρία, το οποίο θα
δώσει λύση κατά μεγάλο ποσοστό στα ζητήματα άρ-
δευσης και ύδρευσης. Δεν αρκεί, όμως, μόνον αυτό
για να… ξεδιψάσει η Χαλκιδική, για αυτό πρέπει να
δούμε και τα μικρότερα φράγματα για τα οποία έχουν
γίνει μελέτες να μπουν σε τροχιά υλοποίησης. Αυτό
το έμπρακτο ενδιαφέρον ζητά ο κόσμος. Μια αποτε-
λεσματικότερη εκπροσώπηση της Χαλκιδικής στα
κέντρα αποφάσεων και αναγνώριση της μεγάλης
συμβολής του νομού μας στο ΑΕΠ της χώρας, τόσο
από τον πρωτογενή τομέα όσο και από τον τουρισμό.
Η Χαλκιδική δεν έχει πάρει μέχρι σήμερα αυτό που
αξίζει στην προσφορά της και είναι καιρός πλέον αυ-
τό να το αλλάξουμε. Γ
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«Μεγάλη η εισφορά
τουρισμού και πρωτογενούς
τομέα στο ΑΕΠ»
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Τα στοιχεία για
Μαλένα - Ίριδα
που οδηγούν 
σε νέες διώξεις 

Τα στοιχεία που έχουν στη
διάθεσή τους από το πόρισμα
των ιατροδικαστών και τις κα-
ταθέσεις που συλλέχτηκαν για
τους θανάτους της Μαλένας
και της Ίριδας εξετάζουν οι
δύο εισαγγελείς, στα χέρια των
οποίων βρίσκεται πλέον η δι-
κογραφία.

Οι άνδρες του Ανθρωποκτο-
νιών κατά τη διάρκεια της προ-
ανάκρισης μίλησαν με περισ-
σότερα από 35 άτομα και κατέ-
γραψαν με κάθε λεπτομέρεια
όλα όσα τους είπαν για τη ζωή
του ζευγαριού αλλά και για τους
θανάτους των δύο παιδιών. Οι
εισαγγελείς αναμένεται να στα-
θούν περισσότερο στις καταθέ-
σεις των γιατρών που παρακο-
λουθούσαν τη Μαλένα, αλλά και
στην ώρα που έφυγε από τη ζωή
η Ίριδα. 

Παράλληλα, το πανάκι που
βρέθηκε στην κούνια του μόλις
έξι μηνών μωρού το πρωινό της
21ης Μαρτίου του 2021 που βρέ-
θηκε νεκρό από τη θεία του, σε
συνδυασμό με πόρισμα του Νί-
κου Καρακούκη και του Νίκου
Καλογριά, θα αποτελέσει τον
βασικό οδηγό των εισαγγελέων
Αντώνη Ελευθεριάνου και Από-
στολου Ανδρέου για την άσκηση
των ποινικών διώξεων ή όχι κα-
τά συγκεκριμένων ατόμων.  

Το εάν η Ρούλα Πισπιρίγκου
κληθεί να καταθέσει ως ύποπτη
ή μάρτυρας αναμένεται να έχει
αποφασιστεί από τους εισαγγε-
λείς το αργότερο μέχρι την Τρί-
τη. Σε περίπτωση που οι δικα-
στικοί λειτουργοί «δουν» πίσω
από τον θάνατο της Μαλένας και
της Ίριδας τη μητέρα τους, τότε
ανακριτής θα εξετάσει τη Ρούλα
Πισπιρίγκου.

Η
δολοφονία της 46χρονης Κατε-
ρίνας από τον 53χρονο σύζυγό
της λίγο πριν από τη 01.00 τα ξη-
μερώματα της Παρασκευής

(24/6) ήρθε να προστεθεί στην αιματοβαμ-
μένη λίστα (σ.σ.: που συνεχίζει να μεγαλώ-
νει και το 2022) των γυναικών που βρήκαν
τραγικό θάνατο από τα χέρια των συντρόφων
τους, φέρνοντας στον δημόσιο λόγο τον όρο
«γυναικοκτονία». 

Ο επίλογος στη ζωή της 46χρονης γυναί-
κας γράφτηκε στο διαμέρισμα πολυκατοι-
κίας επί της οδού Ματρόζου στο Κουκάκι,
όπου έμενε το ζευγάρι για πολλά χρόνια μα-
ζί με τον 24χρονο γιο τους. 

Ο νεαρός άνδρας τις τελευταίες ώρες έχει
μετατραπεί σε τραγική φιγούρα, καθώς ήταν
αυτός που -μετά το τηλεφώνημα του πατέρα
του- έτρεξε στο σπίτι και βρήκε τη μητέρα
του νεκρή μέσα σε μια λίμνη αίματος. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες της «Political», ο
53χρονος συζυγοκτόνος φαίνεται να είχε
εμμονή με το ζήτημα του διαζυγίου που ζη-
τούσε επίμονα τους τελευταίους μήνες η γυ-
ναίκα του, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συ-
χνές εντάσεις. Αστυνομικές πηγές αναφέ-
ρουν ότι η 46χρονη ήθελε εδώ και καιρό να
χωρίσουν, ωστόσο ο 53χρονος δεν αποδε-
χόταν την απόφασή της. 

Δυστυχώς, παρότι εδώ και δυο τρεις μή-
νες η κατάσταση μεταξύ τους έδειχνε να έχει

εξομαλυνθεί, το τελευταίο τριήμερο ο
53χρονος φερόταν να έχει γίνει ιδιαίτερα
πιεστικός. 

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι είχε νοικιά-
σει άλλο διαμέρισμα σε κοντινή απόσταση,
επεδίωκε συνεχώς να βρίσκεται σε αυτό της
οδού Ματρόζου. Το βράδυ της Πέμπτης
(23/6), όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, βγή-
κε για μια μπίρα με παρέα, ωστόσο φαίνεται
να κατανάλωσε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα
αλκοόλ. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα πήγε στο
σπίτι και ξεκίνησε να καβγαδίζει ξανά με τη
σύζυγό του, πιθανότατα για το θέμα του δια-
ζυγίου και γιατί το θύμα εξέφρασε την επι-
θυμία να φύγει. 

Τυλιγμένη κουρτίνα στον λαιμό της
Τότε, όπως φέρεται να είπε σε άτυπη κα-

τάθεση στους αστυνομικούς της Ασφάλειας,
«άρπαξα ένα κουζινομάχαιρο και τη χτύπη-
σα», ενώ εξετάζεται ο ρόλος μιας κουρτίνας
που βρέθηκε τυλιγμένος στον λαιμό της
46χρονης. 

Τα χτυπήματα από το κουζινομάχαιρο, σε
λαιμό και θωρακική χώρα, ήταν αρκετά για

να επιφέρουν τον θάνατο της άτυχης γυναί-
κας. Αμέσως μετά ο δράστης επιβιβάστηκε
στο ΙΧ αυτοκίνητό του και ξεκίνησε για την
παραλιακή λεωφόρο, ενώ κατά τη διάρκεια
της διαδρομής τηλεφώνησε στον γιο τους
και του ζήτησε να πάει σπίτι γιατί «έχω χτυ-
πήσει τη μητέρα σου, πήγαινε να δεις τι γίνε-
ται». Τελικά, ο συζυγοκτόνος εντοπίστηκε
στην Παλαιά Φώκαια, έχοντας ρίξει το αμάξι
εκτός δρόμου σε ένα πέτρωμα κι έχοντας
έναν ελαφρύ αυτοτραυματισμό στο χέρι και
επιπόλαια τραύματα. 

Διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου παραμένει κλι-
νήρης και φρουρούμενος από την ΕΛΑΣ,
ενώ εκτιμάται ότι σήμερα, Σάββατο 25/6, θα
είναι σε θέση να δώσει επίσημη κατάθεση
στις Αρχές.

Την έσφαξε επειδή
του ζήτησε διαζύγιο

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Στο Κουκάκι μία ακόμη
γυναικοκτονία, με 53χρονο να
μαχαιρώνει τη 46χρονη σύζυγό
του - Σε μια λίμνη αίματος
βρήκε τη μάνα του ο γιος, 
που ειδοποιήθηκε από 
τον ίδιο τον πατέρα του 



Τ
η Δευτέρα απολογείται για τις βα-
ρύτατες κατηγορίες του βιασμού
ανήλικων και νεαρών ανδρών ο
προφυλακισμένος πρώην καλλιτε-

χνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου,
Δημήτρης Λιγνάδης.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ύστερα από
μια μακρά αποδεικτική διαδικασία, η οποία
ολοκληρώθηκε χθες, θα δώσει τις δικές του
εξηγήσεις στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο
της Αθήνας. Τελευταίοι κατέθεσαν τρεις
μάρτυρες οι οποίοι είχαν προταθεί από την
υπεράσπιση του Δημήτρη Λιγνάδη. Μια
πρώην σύντροφός του, ο διακοσμητής του
και η οικιακή βοηθός του. Όλοι τους ανέφε-
ραν ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε δείξει
σημάδια βιαιότητας.

Η πρώην σύντροφος του Δημήτρη Λιγνά-
δη ανέφερε κατά τη διάρκεια της κατάθε-
σής της: «Τα τέσσερα χρόνια που είχαμε
σχέση ήταν πολύ χαρούμενα και δεν είχα
υποστεί λεκτική ή σωματική βία. Μου φέρ-
θηκε με μεγάλη τρυφερότητα και δεν είχα
δει κανένα στοιχείο κακό και βίας. Χωρίσα-
με φιλικά και όλα αυτά τα χρόνια η συμπερι-
φορά του ήταν άψογη». Συνεχίζοντας πρό-
σθεσε ότι δεν είχε ποτέ προβλήματα με συ-
ναδέλφους του, αν και υπήρχαν αντιπαλό-
τητες. Αυτές προέρχονταν, σύμφωνα με τη
μάρτυρα, από πρώην συντρόφους του αλλά
και συναδέλφους του που τον ζήλευαν.

ΕΕισαγγελέας: Ο φθόνος τους, δηλαδή,
έφτασε σε τέτοιο σημείο που να καταλήξου-
με εδώ;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω. Αλλά είναι φθόνος
επαγγελματικός και φθόνος ανθρώπων πι-
κραμένων στον ερωτικό τομέα. Κάποιοι από
αυτούς θα θέλουν να τον καταστρέψουν.
Μπορεί κάτι να ξεκινά επαγγελματικά και
να προστίθενται εκεί και άτομα με ερωτικές
απογοητεύσεις. 

Εισαγγελέας: Γιατί ήρθατε εδώ σήμερα; 

Μάρτυρας: Έμεινα άναυδη με όλα αυτά
που άκουσα. Είδα ένα ποίημα δικό μου σα-
τιρικού περιεχομένου, πολύ μετά που χωρί-
σαμε, να αναλύεται σε πρωινή εκπομπή σαν
να ήταν ποίημα ανήλικου. Ήταν ένα προσω-
πικό μου στοιχείο που πήραν στην τηλεόρα-
ση και σε μια εφημερίδα. Ένιωσα άσχημα.
Και γιατί τον παρουσίαζαν ως τέρας. 

«Δεν είδα τίποτε»
Η οικιακή βοηθός του Δημήτρη Λιγνάδη

ισχυρίστηκε ότι δεν είδε ποτέ κάποιον από
τους άνδρες που τον καταγγέλλουν στο σπίτι
του κατηγορούμενου, ούτε κάποιον από
τους άνδρες που τον έχουν καταγγείλει. 
Πρόεδρος: Είχατε διαπιστώσει κάτι στο
σπίτι να σας προβληματίσει; Κάποιες
ουσίες; 
Μάρτυρας: Όχι, τίποτα. Κάπνιζε μόνο. 

Εισαγγελέας: Το 2015 πηγαίνατε στο σπίτι; 
Μάρτυρας: Ναι. Πήγαινα κανονικά. 
Εισαγγελέας: Είδατε να φιλοξενεί κάποιον; 
Μάρτυρας: Όχι, ποτέ. 
Εισαγγελέας: Τους καταγγέλλοντες τους
έχετε δει ποτέ; 
Μάρτυρας: Όχι, ούτε έχω ακούσει τα ονόμα-
τά τους. 
Πολιτική Αγωγή: Ο κ. Λιγνάδης το δέχεται
ότι φιλοξενούσε το 2015 ένα νέο παιδί. Δεν
το αρνείται. Δεν είχατε δει ρούχα; 
Μάρτυρας: Όχι, ποτέ. Δεν έχω δει άνθρωπο.
Το σπίτι ήταν βρόμικο και δεν το καθάριζε
κανείς άλλος. 

Και ο άνθρωπος που διακόσμησε το δια-
μέρισμα του κατηγορούμενου δέχθηκε
πολλές ερωτήσεις, με τον ίδιο να αναφέρει
τον λόγο για τον οποίο πήγε στο δικαστήριο
ως μάρτυρας υπεράσπισης. «Ο λόγος που

καταθέτω είναι ότι κατά τη διάρκεια της δί-
κης ο τρόπος που περιγράφεται το σπίτι δεν
είναι η πραγματικότητα. Η κουζίνα και το
καθιστικό είναι ξεχωριστός χώρος και δεν
φαίνεται. Εγώ το διακόσμησα το σπίτι και
ξέρω». 
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Τη Δευτέρα στην απολογία του 
ο Δημήτρης Λιγνάδης θα απαντήσει
σε όλα όσα του καταμαρτυρούν 
και τον έστειλαν στη φυλακή - 
Τι κατέθεσαν οι τρεις τελευταίοι
μάρτυρες υπεράσπισης 
του σκηνοθέτη

Στον πιο δύσκολο…
ρόλο της καριέρας του

Θεσσαλονίκη: Αετονύχηδες έριξαν «κανόνια» 2,6 εκατ. ευρώ σε 33 επιχειρήσεις 
«Φάμπρικα» προκειμένου να εξαπατούν

εταιρείες και προμηθευτές, «αγοράζοντας»
πρώτες ύλες και προϊόντα με ακάλυπτες επι-
ταγές και πουλώντας τα στη συνέχεια έναντι
πολύ χαμηλού αντιτίμου (σ.σ.: αλλά με με-
τρητά), είχε στήσει μια εγκληματική ομάδα,
αποτελούμενη από 29 συνολικά άτομα με
έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν ολοκλη-
ρώθηκαν η έρευνα και η προανάκριση από
το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δι-
καιωμάτων, η δικογραφία που σχηματίστηκε
περιλαμβάνει σχεδόν τον… μισό ποινικό
κώδικα και συγκεκριμένα κατά περίπτωση:
εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία,
υπεξαίρεση, απάτη σε βαθμό κακουργήμα-

τος από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξα-
κολούθηση, αποδοχή και διάθεση προϊόν-
των εγκλήματος, παράβαση νομοθεσίας πε-
ρί επιταγών και νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες. Όλοι οι εμπλε-
κόμενοι είναι Έλληνες ηλικίας 29 έως 65
ετών, εκ των οποίων οι περισσότεροι «μετρ»
στις λογιστικές απάτες. Οι τρεις φερόμενοι
ως «εγκέφαλοι» ίδρυσαν συνολικά 9 εται-
ρείες-μορφώματα (Μονοπρόσωπες Ιδιωτι-
κές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες - ΜΙΚΕ) σε
ονόματα μελών της εγκληματικής ομάδας ή
χρησιμοποίησαν τέσσερις προϋπάρχουσες
εταιρείες και ενοικίαζαν αποθηκευτικούς
χώρους και γραφεία, προκειμένου να προσ-
δίδουν κύρος και να δημιουργείται η εικόνα

υγιών εταιρειών. 
Όταν έρχονταν σε επαφή με τις εταιρείες-

προμηθευτές που έβαζαν στο μάτι, ξεκινού-
σε το σχέδιο εξαπάτησης καθώς παρουσιά-
ζονταν δήθεν ως φερέγγυες στις οικονομι-
κές τους συναλλαγές. «Είναι τόσο ικανοί
στον χειρισμό του λόγου, που μπορούν να
πείσουν τον καθένα ότι είναι ασφαλείς οι συ-
ναλλαγές μαζί τους», εξηγεί στην «Political»
έμπειρος αξιωματικός της ΕΛΑΣ. Η… πλη-
ρωμή γινόταν πάντα με μεταχρονολογημέ-
νες επιταγές (σ.σ.: άγραφος κανόνας εδώ και
χρόνια της αγοράς) οι οποίες αποδεικνύον-
ταν ακάλυπτες. Ωστόσο, τα μέλη του κυκλώ-
ματος είχαν προηγουμένως φροντίσει να
πωλούν τα εμπορεύματα που είχαν προμη-

θευτεί, έναντι του μισού σχεδόν της αξίας
τους, σε άλλες εταιρείες. Όταν αποκαλυπτό-
ταν η παράνομη δραστηριότητά τους, την πε-
ρίοδο εμφάνισης των επιταγών προς πληρω-
μή όπου αποδεικνυόταν ότι αυτές ήταν ακά-
λυπτες, οι δράστες εγκατέλειπαν τους χώ-
ρους-γραφεία που είχαν ενοικιάσει για τη
λειτουργία τους και εξαφανίζονταν.

Να σημειώσουμε ότι η συνολική ζημιά για
33 επιχειρήσεις ανέρχεται σε 2.653.163,42
ευρώ, ενώ έγιναν έρευνες σε 3 αποθήκες, 4
γραφεία εταιρειών, 3 αυτοκίνητα, 5 οικίες, 18
καταστήματα σούπερ μάρκετ, καθώς και σω-
ματικές έρευνες εμπλεκομένων ατόμων, κατά
τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κ.ά.

Κώστας Παπαδόπουλος 
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των επιχειρήσεων

AΦΙΕΡΩΜΑ Επιμέλεια: Ελένη Μπέρτσου 
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H έννοια 
της Εταιρικής 
Κοινωνικής 
Ευθύνης
Ησχέση της επιχείρησης με την

κοινωνία είναι αμφίδρομη και για
τον λόγο αυτόν οι επιχειρήσεις και

οι οργανισμοί οφείλουν να αναγνωρίζουν την
ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην
κοινωνία και το περιβάλλον και, αντίστοιχα,
να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους. 

Οι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και οικονομι-
κοί παράγοντες, όπως είναι η καταστροφή του
περιβάλλοντος, η ζήτηση των καταναλωτών
για φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, η
προσέλκυση ξένων επενδύσεων αλλά και η
μεταφορά των επιχειρήσεων σε χώρες με πιο
φθηνά εργατικά, οδήγησαν στην εμφάνιση
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).
Κάθε επιχείρηση, για να μπορέσει να αποκτή-
σει φήμη και να καταξιωθεί στον χώρο της,
υιοθετεί διάφορες τεχνικές, όπως είναι η δια-
φήμιση, οι δημόσιες σχέσεις – μία τεχνική
των τελευταίων χρόνων είναι και η εταιρική
κοινωνική ευθύνη. 

Το καταναλωτικό κοινό αγοράζει αγαθά ή
υπηρεσίες ανάλογα με την οικονομική του
άνεση και τη φήμη μιας εταιρείας, αλλά θα
προτιμήσει εκείνες τις επιχειρήσεις που με τη
στάση τους πείθουν ότι ευαισθητοποιούνται
απέναντι στα προβλήματα, αντιμετωπίζοντάς
τα ως κοινά. Παράγοντες όπως η μόρφωση
της κοινωνίας, η επανάσταση στη διάχυση της
πληροφορίας και οι νέες οικονομικές συνθή-
κες μετέβαλαν αποφασιστικά τον παραδοσια-
κό τρόπο επικοινωνίας επιχειρήσεων - κοι-
νού. Μέσω της κοινωνικής ευθύνης προβάλ-
λονται η υπευθυνότητα, η κοινωνική ευσυνει-
δησία, η ευαισθησία, η συνείδηση και η επι-
χειρηματική ηθική της επιχείρησης. 
Οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν στρατηγικές
με τις οποίες φροντίζουν να λειτουργούν σω-
στά, να έχουν αξίες και να αναγνωρίζουν την
ευθύνη που έχουν απέναντι στην κοινωνία και
το περιβάλλον. Δηλαδή, η επιχείρηση, ενσω-
ματώνοντας την κοινωνική ευθύνη στις στρα-
τηγικές της, παύει πλέον να έχει ως κύριο
στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους της και
την κυριαρχία της στην αγορά, αλλά προσπα-
θεί να αναδειχθεί πέρα από τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες που προσφέρει με το κατά πό-
σο φροντίζει να ανεβάζει τα πρότυπα της κοι-
νωνικής ανάπτυξης και της προστασίας του
περιβάλλοντος και να αποδείξει ότι σέβεται
τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα στις
καθημερινές πρακτικές της.
Άρα, αυτή είναι και η φιλοσοφία που η επιχεί-
ρηση συμμερίζεται: Δέχεται να στερηθεί μέ-
ρος των κερδών της για την αναβάθμιση των
όρων ζωής της ευρύτερης κοινωνίας, η οποία
–είτε είναι ο άμεσος αποδέκτης της ωφέλειας
είτε όχι– πείθεται για τις καλές προθέσεις της. 
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης συνήθως δεν είναι
άμεσα ορατά, όμως διαμορφώνουν την εικό-
να της επιχείρησης, την κάνουν να φαίνεται
αξιόπιστη στους ενδιαφερόμενους φορείς, να
διατηρεί τη φήμη της, να είναι ανταγωνιστική
και αντάξια στο παγκόσμιο επιχειρηματικό
περιβάλλον.

Oι παράγοντες που καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή της ΕΚΕ 
ως μέρους της επιχειρηματικής πρακτικής 
Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. 

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης.

Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου. 

Η εικόνα και η φήμη των επιχειρήσεων που είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες. 

Τα όρια των δυνατοτήτων του κράτους. 

Η σημασία και ο ρόλος των ενδιαφερόμενων μερών. 

Η αυξανόμενη σημασία της γνώσης. 

Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις παρέχουν τη δυνατότητα 
προσέλκυσης καλύτερων και εξειδικευμένων στελεχών. 

Η πιστοποίηση στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ενισχύει την εταιρική εικόνα και προωθεί την οικονομική ανάπτυξη.
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αγκόσμια προτεραιότητα στον επιχειρηματικό κό-
σμο, πλέον, αποτελούν η υποστήριξη και η υλοποί-
ηση των κριτηρίων ESG που σχετίζονται με την

προστασία του περιβάλλοντος (Environment), τη στήριξη
της κοινωνίας (Society), καθώς και την εταιρική διακυβέρ-
νηση (Governance). 

Τα κριτήρια ESG αποτυπώνουν την ικανότητα μιας επιχεί-
ρησης να δημιουργεί αξία και να διαμορφώνει στρατηγικές
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, λαμβάνοντας υπόψη τη δια-
χείριση μελλοντικών κινδύνων και συνδυάζοντας τον αν-
θρώπινο παράγοντα με την τεχνολογία. Η ενσωμάτωση των
δεικτών ESG στις λειτουργίες μιας επιχείρησης είναι στρα-
τηγικής σημασίας, γιατί με τον τρόπο αυτό δημιουργούν
στην επιχείρηση επιπρόσθετη αξία.

Κάθε επιχείρηση πρέπει να εντοπίζει, να ιεραρχεί και να
δημοσιοποιεί τους δείκτες ESG και να εξηγεί πώς αυτοί
επηρεάζουν την επίδοσή της. Έτσι, οι επενδυτές έχουν τη
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές για
να καθορίσουν πόσο ανθεκτική είναι η επιχείρηση αυτή και
κατά πόσο μπορεί να εφαρμόσει μακροπρόθεσμα τις στρα-
τηγικές της δράσεις.

Η ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυ-
ξης, ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τους στόχους ESG, τους
οποίους μετατρέπει σε μια καθημερινή εταιρική πραγματι-
κότητα, με δράσεις εστιασμένες στην προστασία του περι-
βάλλοντος, την ενδυνάμωση της κοινωνίας και την ενίσχυση
της εταιρικής διακυβέρνησης. Κύρια συνιστώσα της ανα-
πτυξιακής πορείας της ΕΥΔΑΠ είναι η εναρμόνιση με τους
στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΥΔΑΠ δίνουν έμφα-
ση στην αειφόρο διαχείριση του νερού και την προστασία
του περιβάλλοντος, αλλά, ταυτόχρονα, σε στοχευμέ-
νες ενέργειες για την αποδοτικότητα της λει-
τουργίας, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού, την υποστήριξη της κοινωνίας και
την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέ-
ροντος.  Το δυναμικό τρίπτυχο των στρατη-
γικών προτεραιοτήτων της εταιρείας, λοι-
πόν, είναι:

• Ασφάλεια στην εργασία
• Αποδοτικότητα στη λειτουργία
• Ανάπτυξη για την κοινωνία.
Στον τομέα του περιβάλλοντος, υψίστης σημα-

σίας στρατηγικός στόχος είναι η σταθερή μείωση του αν-
θρακικού αποτυπώματος. Ήδη, από το 2014 έως το 2020, έχει
επιτευχθεί μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρα-
κα στις εγκαταστάσεις στην Ψυττάλεια, σε ποσοστό 65%. 

Δέσμευση, επίσης, αποτελούν η εξοικονόμηση ενέργει-
ας, η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας και η
αδιάλειπτη παροχή νερού αρίστης ποιότητας στους πολίτες. 

Ως προς τον πυλώνα της κυκλικής οικονομίας, η εταιρεία
προωθεί την υλοποίηση σημαντικού αριθμού έργων τα
οποία είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορούν
έργα ύδρευσης και, κυρίως, έργα αποχέτευσης σε δήμους
της Ανατολικής Αττικής, τα οποία θα επιτρέψουν τη χρήση

ανακυκλωμένου νερού για άρδευση και περιαστική χρήση.
Κατά το 2021 μπήκαν σε τροχιά υλοποίησης πολλά έργα του
επενδυτικού της προγράμματος, όσον αφορά τα έργα απο-
χέτευσης ακαθάρτων στην Ανατολική Αττική.

Ταυτόχρονα, έχουν δρομολογηθεί έργα όπως ο εκσυγ-
χρονισμός και η βελτιστοποίηση διαχείρισης και παρακο-

λούθησης του δικτύου. Η ΕΥΔΑΠ, ως η μεγαλύ-
τερη εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης

στον ελλαδικό χώρο, φροντίζει με συ-
νέπεια, υπευθυνότητα και ευαισθη-
σία να παρέχει άριστης ποιότητας
νερό, παράλληλα με σύγχρονες και
αδιάλειπτες υπηρεσίες αποχέτευ-
σης και βιολογικού καθαρισμού

στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό
της Αττικής. 
Σε συνδυασμό με τις παραπάνω περι-

βαλλοντικές δράσεις και με κινητήριο δύ-
ναμη τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η ΕΥΔΑΠ δίνει έμ-

φαση στον άνθρωπο και την κοινωνία.
Η διασφάλιση των συνθηκών εργασίας και η προστασία

της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, η προάσπι-
ση της πολυμορφίας και των ίσων ευκαιριών στην εργασία,
καθώς και η πελατοκεντρική προσέγγιση, είναι οι πυλώνες
γύρω από τους οποίους δραστηριοποιείται η ΕΥΔΑΠ, άρρη-
κτα συνδεδεμένοι με τους στρατηγικούς στόχους της. 

Στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης που βασίζεται
στην επιχειρηματική ηθική, η ΕΥΔΑΠ εναρμονίζεται απόλυ-
τα και βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις πολιτικές και
τους κανονισμούς, προάγοντας τη διαφάνεια και την πιστή

εφαρμογή των νόμων. Η εταιρική διακυβέρνηση της ΕΥΔΑΠ
αφορά το σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η
εταιρεία, προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα
συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των
ενδιαφερόμενων μερών. 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη της ΕΥΔΑΠ, λοιπόν, διαμορφώνει
μια επιχειρηματική προσέγγιση που δημιουργεί αξία για
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Τα οφέλη είναι πολλά: Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέτο-
χοι, εργαζόμενοι, καταναλωτές, κατανοούν ότι σημαντικό
κριτήριο για να επιλέξουν μια εταιρεία είναι τα θέματα βιω-
σιμότητας. Ακολουθώντας τα κριτήρια ESG, η ΕΥΔΑΠ δε-
σμεύεται για μια πολιτική βασισμένη στην προστασία του
περιβάλλοντος, ενισχύει την ικανοποίηση των εργαζομένων
και των πελατών, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί τους κανόνες
της διαφάνειας και της νομοθετικής συμμόρφωσης που πε-
ριορίζουν τους όποιους κινδύνους μπορεί να προκύψουν
για θέματα περιβαλλοντικά, εργασιακά ή εταιρικής διακυ-
βέρνησης.

Η ΕΥΔΑΠ είναι η πρώτη εταιρεία του Δημοσίου που ενσω-
μάτωσε στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2020 τα
SASB πρότυπα για τον κλάδο του νερού, ενώ, παράλληλα,
έχει ενταχθεί στον δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
στον οποίο συμπεριλαμβάνονται εταιρείες με καλές επιδό-
σεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής δια-
κυβέρνησης. Ο ρόλος των θεμάτων ESG είναι πλέον πολύ
σημαντικός τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο και
δεν θα μπορούσαν παρά να αποτελέσουν πυξίδα για τον τρό-
πο λειτουργίας της εταιρείας και τις σημαντικές επενδύσεις
που αναλαμβάνει.

Η ΕΥΔΑΠ ευθυγραμμίζεται με τους στόχους ESG

Η ενσωμάτωση 
των δεικτών ESG στις

λειτουργίες μιας επιχείρησης
είναι στρατηγικής σημασίας,

γιατί με τον τρόπο αυτό
δημιουργούν στην

επιχείρηση επιπρόσθετη
αξία

Αρχείο ΕΥΔΑΠ - ΜΕΝ Ασπρόπυργος

Αρχείο ΕΥΔΑΠ - ΚΕΛ Ψυττάλειας
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Bέλτιστες πρακτικές για 
να προσφέρετε το καλύτερο…

Επιλογή κοινωνικών σκοπών 
που θα στηρίξετε: 
1. Επιλέξτε μικρό αριθμό κοινωνικών σκοπών. 
2. Επιλέξτε σκοπούς που αφορούν τις κοινότητες στις

οποίες δραστηριοποιείστε. 
3. Επιλέξτε σκοπούς που σχετίζονται με το όραμα, τις

αξίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. 
4. Επιλέξτε σκοπούς που μπορούν να στηρίξουν τους επι-

χειρηματικούς στόχους του μάρκετινγκ, τις σχέσεις με
τους προμηθευτές, την αύξηση της παραγωγικότητας
και τη μείωση του κόστους. 

5. Επιλέξτε σκοπούς που αφορούν άμεσα στους κύριους
αποδέκτες σας, που είναι οι εργαζόμενοι, οι αγορές-
στόχοι, οι πελάτες, οι επενδυτές και οι ιθύνοντες της
εταιρείας. 

6. Επιλέξτε σκοπούς που μπορείτε να στηρίξετε σε βάθος
χρόνου. 

Επιλογή πρωτοβουλιών που 
θα στηρίξουν ένα κοινωνικό ζήτημα:
1. Επιλέξτε πρωτοβουλίες που μπορούν να ανταποκρι-

θούν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο στους επιχειρη-
ματικούς στόχους και τις επιδιώξεις σας.

2. Επιλέξτε πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε βασι-
κές ανάγκες του σκοπού.

3. Επιλέξτε πολυάριθμες πρωτοβουλίες για έναν σκοπό,
προσθέτοντας και εκείνες οι οποίες λείπουν από τις
τρέχουσες προσπάθειες. 

4. Επιλέξτε πρωτοβουλίες με τις μεγαλύτερες πιθανότη-
τες εξασφάλισης συνεργασιών με ισχυρούς κοινωνι-
κούς εταίρους.

5. Επιλέξτε πρωτοβουλίες για ζητήματα στα οποία έχετε
μακρόχρονη εμπειρία. 

6. Επιλέξτε πρωτοβουλίες που θα αξιοποιήσουν τους τρέ-
χοντες αναξιοποίητους πόρους.

Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων 
προγραμμάτων: 
1. Καταρτίστε εσωτερικές, πολυλειτουργικές ομάδες για

την ανάπτυξη των σχεδίων.
2. Συμπεριλάβετε τους κοινωνικούς εταίρους σας στην

ανάπτυξη του σχεδίου. 
3. Καθορίστε σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέ-

σματα για την εταιρεία.
4. Καθορίστε σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέ-

σματα για τον σκοπό. 
5. Καταρτίστε ένα σχέδιο επικοινωνίας. 
6. Εντοπίστε και σχεδιάστε την ενσωμάτωση περαιτέρω

στοιχείων στρατηγικής.
7. Εξασφαλίστε τη στήριξη της ανώτερης διοίκησης. 

Προσπάθειες αξιολόγησης: 
1. Καθορίστε τον σκοπό της αξιολόγησης. 
2. Μετρήστε και καταγράψτε την αξία επένδυσης των πό-

ρων.
3. Μετρήστε και καταγράψτε τα αποτελέσματα για την

εταιρεία, βάσει των στόχων και των επιδιώξεων πρωτο-
βουλίας.

4. Μετρήστε και καταγράψτε τα αποτελέσματα για τον
σκοπό βάσει των στόχων και των επιδιώξεων πρωτο-
βουλίας. 

5. Παρακολουθήστε την κατάσταση των κοινωνικών ζη-
τημάτων που στηρίζουν οι πρωτοβουλίες. 

6. Εκχωρήστε επαρκείς πόρους για διαδικασίες μέτρη-
σης απολογισμού.
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Δείκτες Απόδοσης ΕΚΕ 
και οφέλη των επιχειρήσεων

Οι δείκτες απόδοσης είναι συστήματα
ιεράρχησης των επιχειρήσεων,

ανάλογα με τον βαθμό της κοινωνικής τους
υπευθυνότητας. Ένας δείκτης Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης, θα πρέπει να μελετά τουλά-
χιστον πέντε τομείς:

1. Θέση της επιχείρησης στην αγορά: Θα πρέ-
πει, δηλαδή, να ερευνά τις συνθήκες αντα-
γωνισμού και την καταναλωτική συμπερι-
φορά, ενώ απαιτείται να γίνεται ειδική
έρευνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

2. Περιβάλλον: Μελετώνται η κατανάλωση
ενέργειας, η χρήση νερού και οι τρόποι δια-
χείρισης των αποβλήτων που παράγει η επι-
χείρηση. Η προστασία του περιβάλλοντος,
με μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, αζώτου, ραδιενέργειας, αποτε-
λούν σημαντικά κριτήρια, ενώ αξιολογούν-
ται τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνον-
ται για τη λειτουργία της επιχείρησης με
τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

3. Εργασία: Το περιβάλλον της εργασίας, αλλά
και τα στοιχεία για το συνολικό εργατικό δυ-
ναμικό, με βάση το γένος, τη φυλή, την ηλι-
κία, την απασχόληση ατόμων με ειδικές
ανάγκες, αποτελούν στοιχεία που μελετών-
ται. Άλλα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται
στις μετρήσεις είναι ο αριθμός πιθανών
ατυχημάτων, οι νομικές κυρώσεις σε θέμα-
τα υγιεινής, ασφάλειας και «ίσων ευκαι-
ριών», καθώς και τα πιθανά κρούσματα μη
επαγγελματικής συμπεριφοράς. Κάποιες
εξελίξεις στην εταιρεία, που μπορεί να επη-
ρεάσουν το ανθρώπινο δυναμικό, όπως

εξαγορές και συγχωνεύσεις, είναι ορισμέ-
νες ακόμη παράμετροι που αξιολογούνται.

4. Κοινωνία: Σε αυτόν τον τομέα, μετράται η
χρηματική αξία των χορηγήσεων και των
δωρεών, ως ποσοστό των κερδών προ φό-
ρων, ενώ αξιολογείται και ο συνολικός χρό-
νος των εργαζομένων σε φιλανθρωπικές
και κοινωνικές εκδηλώσεις.

5. Ηθική: Εξετάζονται, επίσης, στοιχεία σχετικά
με φαινόμενα δωροδοκίας, διαφθοράς κ.ά.

Τα κριτήρια για την αποτελεσματικότητα των
καλών πρακτικών ελέγχονται για την αποτελε-
σματικότητά τους από διεθνή πρότυπα, με
άξονα τις παραπάνω επισημάνσεις. Οι δείκτες
δίνουν επαρκή στοιχεία για τη συγκριτική
αξιολόγηση των επιχειρήσεων, ως προς τις
επιδόσεις τους, σε τομείς Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης. Η υιοθέτηση του δείκτη CRI
(Corporate Responsibility Index) αποτελεί τον
πρώτο δείκτη μέτρησης της απόδοσης των
επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα. 
Στόχος του δείκτη CRI είναι να παρέχει στις
ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς ένα
αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης και
σημείο αναφοράς για την αναγνώριση των
επιδόσεών τους σε θέματα Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης, με βάση διεθνή κριτήρια. Ο
δείκτης CRI μετράει την απόδοση των επιχει-
ρήσεων και την επίδρασή τους:
Στην κοινωνία: αξιολογώντας την υποστήριξη
που παρέχουν σε πρωτοβουλίες των τοπικών
και εθνικών κοινωνιών, βοηθώντας στο χτίσι-
μο εποικοδομητικών σχέσεων με τις κοινω-
νίες αυτές και στη δημιουργία αμοιβαίας εμ-
πιστοσύνης.
Στο περιβάλλον: αξιολογώντας τις πολιτικές

τους και τις ενέργειές τους για τον περιορισμό
των δυσμενών επιδράσεων, που εξασκούν
στις κλιματικές αλλαγές.
Στην αγορά και στους καταναλωτές: αξιολο-
γώντας την επίδοσή τους στις σχέσεις τους με
τους πελάτες τους και την αγορά και στο κατά
πόσο παρακολουθούν, κατανοούν και ανταπο-
κρίνονται στις συνεχώς μεταλλασσόμενες
ανάγκες των καταναλωτών. Στον τρόπο με τον
οποίο πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
με υπευθυνότητα, σωστή ποιότητα και τιμές.
Στους εργαζομένους: αξιολογώντας τη συμ-
περιφορά και τις πολιτικές τους στα εργασια-
κά θέματα όπως ασφάλεια, υγιεινή, ειλικρινή
επικοινωνία και δίκαιη μεταχείριση.
Μια εταιρεία, που έχει φροντίσει να αναπτύξει
ένα πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης, αποκομίζει τα παρακάτω οφέλη:
Πρώτον, από τη μεριά των καταναλωτών. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων,
ένας στους δύο Ευρωπαίους είναι διατεθειμέ-
νος να πληρώσει παραπάνω για να αγοράσει
προϊόντα που σέβονται την κοινωνία και το πε-
ριβάλλον. 
Δεύτερον, από την πλευρά των εργαζομέ-
νων. Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις
προσελκύουν και διατηρούν ευκολότερα προ-
σωπικό ποιότητας, συγκριτικά με άλλες επι-
χειρήσεις. 
Τρίτον, από την πλευρά των επενδυτών. Διαπι-
στώνεται κατακόρυφη άνοδος των κοινωνικά
υπεύθυνων επενδύσεων, με αποτέλεσμα να
δημιουργηθούν σχεδόν σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη περισσότερα από 200 ταμεία από συν-
δρομές επιχειρήσεων, με καθαρά δεοντολογι-
κό χαρακτήρα και περιουσιακά στοιχεία 11
δισ. ευρώ.

Ένας δείκτης ΕΚΕ
θα πρέπει να
μελετά
τουλάχιστον πέντε
τομείς: τη θέση 
της επιχείρησης
στην αγορά, 
το περιβάλλον, 
την εργασία, 
την κοινωνία 
και την ηθική





Eταιρική

οινωνική

υθύνη

30
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 IOYNIOY 2022

ΡOLITICAL

Σύμφωνα με έρευνες σχετικά με την κοινωνική
υπευθυνότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευ-

θύνη, υπάρχουν δεκάδες τομείς κοινωνικής δράσης μιας
εταιρείας.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κάτωθι: 
� Καταπολέμηση της ανεργίας. 
� Παροχές και στήριξη σε ευπαθείς ομάδες. 
� Προστασία του περιβάλλοντος. 
� Προγράμματα ανακύκλωσης.
� Προστασία από την ατμοσφαιρική ρύπανση. 
� Παροχές στους εργαζομένους καθώς και στις οικογέ-
νειές τους. 
� Περιβάλλον υγιεινής και ασφάλειας στις εταιρείες. 
� Παροχή εκπαίδευσης στα στελέχη. 
� Πολιτισμός και ψυχαγωγία για τους εργαζομένους. 
� Κοινωνική επιχειρηματικότητα καθώς και ανάπτυξη με
γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας – και όχι μόνο τα
κέρδη της εταιρείας.
� Υπεύθυνη διοίκηση. 
� Βοήθεια προς κάθε τομέα Υγείας. 
� Αιμοδοσία. 
� Ενημέρωση για απειλητικές συνήθειες για την ανθρώ-
πινη ζωή, όπως είναι, για παράδειγμα, το κάπνισμα. 
� Κυκλοφοριακή αγωγή. 
� Υποστήριξη ομάδων απεξάρτησης από τα ναρκωτικά. 
� Υποστήριξη ιδρυμάτων προστασίας παιδιών και άλλων
σχετικών φορέων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων
(ΜΚΟ).
� Εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ενέργειες για παιδιά
και ενηλίκους, με στόχο την ορθολογική διαχείριση των
λειτουργιών της επιχείρησης, ώστε να μην μολύνεται το
περιβάλλον. 
� Θέσεις εργασίας για ειδικές ομάδες και γενικότερα κα-
ταπολέμησης της ανεργίας. 
� Ενίσχυση άπορων ομάδων. 
� Στήριξη και επιστημονική βοήθεια κακοποιημένων και
εγκαταλελειμμένων παιδιών. 
� Βοήθεια και ενίσχυση άπορων οικογενειών. 

� Καμπάνια για μη κατανάλωση αλκοόλ πριν από την
οδήγηση.
� Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις. 
� Ευθύνη για τον πολιτισμό και την τέχνη. 
� Σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό. 
� Ίσες ευκαιρίες. 
� Υπεύθυνη αντιμετώπιση πελατών και ομάδων κοινού.
� Στήριξη του αθλητισμού.
� Υποστήριξη αθλητικών ιδεωδών. 
� Δράση κατά του ρατσισμού και του χουλιγκανισμού.
� Δημιουργία βιοκλιματικών σχολείων. 
� Σεβασμός στο περιβάλλον και στον μαθητή.
� Δράση για την ανάπτυξη της κατανάλωσης καυσίμων
με τη μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 
� Δημιουργία ενός κοινωνικού τραπεζικού συστήματος,
όπως, για παράδειγμα, παροχή τραπεζικών υπηρεσιών
σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 

� Αγροτικός τομέας/κτηνοτροφία. 
� Επιδόματα στα στελέχη. 
� Προγράμματα ομαδικής ασφάλισης. 
� Προώθηση και καλλιέργεια των πνευματικών, καλλιτε-
χνικών και πολιτιστικών ενδιαφερόντων των εργαζομέ-
νων και των οικογενειών τους. 
� Ίδρυση πολιτιστικών ιδρυμάτων με ειδικές συλλογές
έργων τέχνης.
� Βοήθεια σε πολίτες εμπόλεμων χωρών ή σε πολίτες
χωρών που έχουν ανάγκη (σεισμόπληκτες χώρες). 
Σαφώς, η κοινωνική υπευθυνότητα δεν επιτυγχάνεται με τα
διαφημιστικά προγράμματα, λόγω του ότι η διαφήμιση
ωραιοποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και προσπαθεί να
διαμορφώσει ένα ευνοϊκό και θετικό περιβάλλον. Η κοινω-
νική υπευθυνότητα επιτυγχάνεται με ενέργειες δημοσιότη-
τας, όπως είναι οι συνεντεύξεις Τύπου, οι δημοσιεύσεις άρ-
θρων και οι συνεντεύξεις σε ένα γενικότερο πλαίσιο.

Οι εταιρείες προωθούν τις αξίες που τις διέπουν μέσω της ΕΚΕ, αφού επιχειρημα-
τική ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι αλληλένδετες. 
Ειδικότερα, όσον αφορά τη σχέση της ΕΚΕ με τις οικονομικές επιδόσεις των επι-
χειρήσεων, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει πάνω στο θέμα, προκύπτει ότι
υπάρχει θετική σχέση μεταξύ εταιρικής κοινωνικής επίδοσης και οικονομικής επί-
δοσης και, σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
υπάρχει οπωσδήποτε πολύ μικρή αρνητική σχέση μεταξύ των δύο. 
Η London Βusiness School επιβεβαιώνει αυτά τα ευρήματα. Από 80 μελέτες για
την ΕΚΕ που έχει εξετάσει, οι 42 έδειξαν θετική επίδραση, οι 19 δεν έδειξαν κάποια
σχέση, οι 15 έδειξαν μεικτά αποτελέσματα και μόνο οι τέσσερις έδειξαν αρνητική
επίδραση. Παρόμοια επιβεβαίωση έκανε και το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το οποίο
διαπίστωσε ότι επιχειρήσεις που ασχολούνται με όλους όσοι επηρεάζονται από τις
δραστηριότητές τους (stakeholders) έχουν τέσσερις φορές μεγαλύτερο ρυθμό
ανάπτυξης από εκείνες που είναι επικεντρωμένες μόνο στους μετόχους τους. 

Σχετικά με το ενδιαφέρον των εργαζομένων, άλλες μελέτες αναφέρουν ότι η ΕΚΕ
μπορεί να επηρεάσει πολύ την προσέλκυση και τη διατήρηση στελεχών. Οι εργαζό-
μενοι θέλουν καλές αμοιβές και καλές προοπτικές, όμως όλο και περισσότερο θέ-
λουν επίσης να αισθάνονται υπερήφανοι για την επιχείρηση όπου εργάζονται.
Όπως είπε και ο διευθύνων σύμβουλος μιας πολυεθνικής επιχείρησης, «οι άνθρω-
ποι δεν θέλουν να αισθάνονται αμηχανία, όταν χρειαστεί να πουν για ποιον εργά-
ζονται». 
Μελέτη που έγινε από τον Όμιλο Cherenson έδειξε ότι το 78% των ερωτηθέντων θα
προτιμούσε να εργάζεται για μια επιχείρηση, η οποία έχει εξαιρετική φήμη και
τους πληρώνει μισθό που καλύπτει τις ανάγκες τους. Μόνο το 17% είπε ότι θα εργα-
ζόταν για μια επιχείρηση με υψηλούς μισθούς, αλλά πενιχρή φήμη. Η ΕΚΕ, επίσης,
θεωρείται ότι μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα. Για παράδειγμα, επιχειρή-
σεις που βελτιώνουν τις συνθήκες και τις πρακτικές εργασίας διαπιστώνουν μεί-
ωση των ελαττωματικών ή των άχρηστων εμπορευμάτων. 

Τι έχουν δείξει οι έρευνες για την ΕΚΕ

Tομείς κοινωνικής δράσης
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Πράσινη επιχειρηματικότητα:
Ενσυναίσθηση και συνείδηση

Πολλές εταιρείες
φροντίζουν 
για την ενημέρωση
προσωπικού και
συνεργατών, 
ζητώντας τους 
να καταθέσουν και
εκείνοι τις δικές τους
ιδέες ώστε να γίνει 
ο χώρος που
εργάζονται 
eco-friendly

Ηεταιρική υπευθυνότητα
και η πορεία προς την αει-

φόρο ανάπτυξη είναι στόχοι δέουσας
σημασίας. Κάθε επιχείρηση, μικρή ή
μεγάλη, θα πρέπει να προστατεύει το
φυσικό περιβάλλον κάνοντας δρά-
σεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Ευτυχές είναι ότι στη χώρα μας πολ-
λές εταιρείες έχουν ενσυναίσθηση
και συνείδηση, καθώς έχουν υιοθε-
τήσει αρχές πράσινης επιχειρηματι-
κότητας και κάνουν δράσεις που
στόχο έχουν τη σωστή περιβαλλοντι-
κή διαχείριση. Δράσεις όπως η μετα-
μόρφωση των εξωτερικών χώρων σε
χώρους πρασίνου, κήπους γεμάτους
λουλούδια και διάφορα είδη δέν-
τρων. Ακόμη, πραγματοποιούνται
πολυποίκιλες δραστηριότητες στο
πλαίσιο του Εορτασμού της Παγκό-
σμιας Ημέρας της Γης.
Η προστασία του περιβάλλοντος εί-
ναι υπόθεση όλων και η υιοθέτηση
και επινόηση δράσεων για την προ-
στασία του περιβάλλοντος καλό εί-
ναι να μας ευαισθητοποιεί όλους.
Πολλές εταιρείες φροντίζουν για την
ενημέρωση του προσωπικού τους,
των υπεργολάβων τους, των συνερ-
γατών τους, των προμηθευτών της
εταιρείας και τους ζητούν να κατα-
θέσουν και εκείνοι τις δικές τους
ιδέες ώστε να γίνει ο χώρος που ερ-
γάζονται eco-friendly. Φυσικά και
έχει «δουλέψει» αυτή η πρακτική,
αφού πολλές εταιρείες έχουν προ-
χωρήσει στην υιοθέτηση αυτών των
ιδεών, με τις πιο δημοφιλείς να είναι
η χρήση οικολογικών υλικών και η
βελτίωση των ενεργειακών δεικτών
των γραφείων και των εγκαταστάσε-
ων. Άλλες δράσεις είναι η χρήση με-
ταφορικών μέσων και μηχανημά-
των, καθώς και η εφαρμογή συστη-
μάτων διαχείρισης των απορριμμά-

των στους κοινούς χώρους εργα-
σίας. Η αντικατάσταση των κοινών
σάκων απορριμμάτων με βιοδια-
σπώμενους σάκους αλλά και η μεί-
ωση στη χρήση πλαστικών προϊόν-
των έχουν αναβαθμίσει τις επιχει-
ρήσεις.
Βέβαια, δεν «εκμεταλλεύονται» μό-
νες τους αυτές τις πρακτικές, αλλά
ενημερώνουν με διάφορα διαφημι-
στικά σποτ, φυλλάδια και μέσω των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης τους
πελάτες τους και τους εφιστούν την
προσοχή, καθώς «το φυσικό περι-
βάλλον μάς χρειάζεται κοντά του». Οι
ιδιοκτήτες και οι υπεύθυνοι των εται-
ρειών θέλουν συνεχώς να λαμβά-
νουμε όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα
που θα συνεισφέρουν στη μείωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
μέσω μιας σύγχρονης παραγωγής,
φιλικής προς το περιβάλλον και τον
άνθρωπο. Για αυτούς τους λόγους
προσπαθούν να τηρούν σταθερά τους
κανονισμούς λειτουργίας, εφαρμό-
ζοντας ολοκληρωμένα συστήματα
πιστοποίησης και συμμορφώνοντας
σε εθνικά και διεθνή πρότυπα. 
Η Περιβαλλοντική Πολιτική των εται-
ρειών περιλαμβάνει ακόμη την τήρη-
ση όλων των νομοθετικών διατάξεων
στον τομέα μιας φιλικής προς το πε-
ριβάλλον εταιρικής λειτουργίας.
Ταυτόχρονα, βελτιώνονται στον το-
μέα της εξοικονόμησης φυσικών πό-
ρων και επαναχρησιμοποίησης υλι-
κών. Τέλος, γίνεται διαρκής αξιολό-
γηση της περιβαλλοντικής πολιτικής
με σκοπό τον επανακαθορισμό των
στόχων και την αναθεώρηση των μέ-
τρων εφαρμογής. 
Η Περιβαλλοντική Πολιτική θα πρέ-
πει να διαδοθεί σε όλες τις εταιρείες
και τις επιχειρήσεις ώστε να γίνει
αποδεκτή από όλους και να υιοθετη-
θεί προκειμένου να γίνει μια συλλο-
γική προσπάθεια για τη μείωση των
ρυπογόνων δραστηριοτήτων.
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Στόχος ο άνθρωπος 
και το κοινό συμφέρον

ΗΕταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) δεν έχει μόνο
στόχο την ικανοποίηση των οικονομικών και νο-

μικών υποχρεώσεων μέσα στο πλαίσιο της επιχείρησης, αλ-
λά περιλαμβάνει ενέργειες οι οποίες βοηθούν στην αποφυ-
γή οποιασδήποτε ζημιάς μπορεί να βλάψει οικονομικά,
πνευματικά ή ψυχολογικά την κοινωνία. 
Οι εταιρείες δεν λειτουργούν με ανευθυνότητα,
αλλά συμμορφώνονται στις συνθήκες της κοι-
νωνίας. Συμβαδίζουν παράλληλα και δεν
προσδοκούν μόνο το κέρδος αλλά και την
ομαλή λειτουργία της χωρίς να επιβαρύ-
νουν τους πολίτες. Για παράδειγμα, αν
καταλάβουν ότι με τις πρακτικές που
εφαρμόζουν προκαλούν μόλυνση στην
τοπική κοινωνία, προσπαθούν να τις
περιορίσουν. Με αυτό τον τρόπο οι επι-
χειρήσεις κερδίζουν την εμπιστοσύνη
των πελατών, των εργαζομένων, των
μετόχων κ.λπ. 
Ακόμα, οι όμιλοι κάνουν προσπάθειες να
βελτιωθούν μέχρι και να εξαλειφθούν κοι-
νωνικά ζητήματα όπως το χαμηλό βιοτικό
επίπεδο, η εγκληματικότητα, τα ναρκωτικά και
τα ψυχολογικά προβλήματα των πολιτών τα
οποία οδηγούν σε υποβάθμιση των συνθηκών δια-
βίωσης. Μέσω της ανθρωπιστικής εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης διεξάγονται ενέργειες που ικανοποιούν κοινωνικές
ανάγκες. Τέτοιες δράσεις είναι η παροχή χορηγιών σε κοινω-
φελείς οργανισμούς και φιλανθρωπικά σωματεία, η υλο-
ποίηση προγραμμάτων εύρεσης εργασίας για άνερ-
γους συμπολίτες μας, όπως και άλλες πρακτικές
για την ενίσχυση του τρόπου ζωής των πολιτών.  

Όσον αφορά τους εργαζόμενους αυτών των εταιρειών, για τη
διασφάλιση ευνοϊκού εργασιακού κλίματος τους δίνεται η
δυνατότητα συμμετοχής στην εταιρική διακυβέρνηση αλλά
και παροχής προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου υγείας
και ενθάρρυνσης πρακτικών που δημιουργούν υγιές εργα-
σιακό περιβάλλον. Ταυτόχρονα βοήθεια δίνεται στον σχεδια-

σμό της ζωής των εργαζομένων μετά τη συνταξιοδότηση. Η
ανάπτυξη όρων που αποβλέπουν στην ισορροπία μεταξύ

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι επιδίωξη
πολλών επιχειρήσεων. 
Παράλληλα, επινοούν πολιτικές κατά των διακρί-

σεων σε προσλήψεις, μισθούς, κατάρτιση ή από-
λυση με βάση το γένος, τη φυλή, την ηλικία ή τη
θρησκεία. Υιοθετούν επιπλέον εργασιακά
πρότυπα που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως,
όπως το δικαίωμα της οργάνωσης σωματείων
για την επίλυση προβλημάτων εργασιακής
φύσεως. 

Ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων των εταιρει-
ών στα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομέ-
νων και στις τοπικές κοινότητες έχει αρχίσει να

φαίνεται πιο έντονα στις μέρες μας, ειδικά μετά
την οικονομική αλλά και την επιδημική κρίση που

πέρασε η χώρα μας. 
Καταλήγοντας, η εφαρμογή της ΕΚΕ εστιάζεται σε δρά-

σεις, για την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών,
αλλά πάνω από όλα στοχεύει στον άνθρωπο και το κοινό
συμφέρον. Κύρια ευθύνη τους είναι οι πολίτες. Έτσι, ο κα-
θένας ξεχωριστά και όλοι μαζί πραγματοποιούν μια σειρά
δράσεων στηρίζοντας την κοινωνία, έχοντας ως γνώση ότι
όταν συντονίζονται οι δεξιότητες, η εμπειρία και το πάθος
μπορούν να επιφέρουν σπουδαία αποτελέσματα. 

Ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων των
εταιρειών στα ανθρώπινα δικαιώματα

των εργαζομένων και στις τοπικές
κοινότητες έχει αρχίσει να φαίνεται 

πιο έντονα, ειδικά μετά την οικονομική
αλλά και την επιδημική κρίση
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Η βιωσιμότητα και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα 
ως οδηγοί για την προστασία του περιβάλλοντος
Η

περασμένη χρονιά ήταν όντως κομβική για τις επι-
χειρήσεις και τις βιομηχανίες λόγω των μεγάλων και
ιδιαίτερα ρευστών προκλήσεων της κλιματικής κρί-

σης. Όμως με διορατικότητα, αφοσίωση και ενσυναίσθηση,
κάποιοι οργανισμοί εστίασαν στρατηγικά στο κρίσιμο ζήτημα
της βιωσιμότητας. 

Πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα η MYTILINEOS που
πρωταγωνίστησε στις προσπάθειες μείωσης του περιβαλ-
λοντικού αποτυπώματος. Με τη βιώσιμη ανάπτυξη ως κύριο
μοχλό της λειτουργίας της και αναπόσπαστο στοιχείο του
εταιρικού της DNA, η εταιρεία διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό
ρόλο σε διεθνές επίπεδο προς αυτή την κατεύθυνση, διατη-
ρώντας μια άρρηκτη και αρμονική σύνδεση μεταξύ της φιλο-
σοφίας αυτής και της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής
στρατηγικής της.

Από τη θεωρία στην πράξη
Εξάλλου, η MYTILINEOS δεν έμεινε στη θεωρία, αλλά προ-

χώρησε με αποφασιστικές πράξεις. Το 2021 έγινε η πρώτη
βιομηχανία στην Ελλάδα και από τις πρώτες παγκοσμίως που
δεσμεύτηκε σε σαφείς στόχους απανθρακοποίησης με ορί-
ζοντα τα έτη 2030 και 2050. Συγκεκριμένα, στοχεύει σε μεί-
ωση των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
κατά 30% σε σχέση με το 2019 και ουδέτερο ανθρακικό απο-
τύπωμα του 50% των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότη-
τας μέχρι το 2030, και σε ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα
στο 100% της δραστηριότητάς της μέχρι το 2050. Φιλόδοξες
δεσμεύσεις που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται άμεσα με ενέρ-
γειες μείωσης εκπομπών CO2 σε όλους τους τομείς, σε πο-
σοστό 90%, ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία ολοκλήρωσε και τη
δημιουργία συστήματος αναγνώρισης των πηγών και υπολο-
γισμού των εκπομπών CO2, επιπέδου Scope 3 σε όλα τα
Business Units.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία κατέστη μία από τις πρώτες εται-
ρείες που ενσωμάτωσε πλήρως κριτήρια ESG στο στρατηγικό
της πλαίσιο, ενώ μέσα από την πρόοδό της καθιερώθηκε ως
μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος και CEO της εταιρείας κ.
Ευάγγελος Μυτιληναίος στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
της ΜΥΤΙLINEOS: «Για εμάς, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί
την κινητήριο δύναμη μέσω της οποίας η εταιρεία φιλοδοξεί
να παραμείνει ανταγωνιστική σε βάθος χρόνου, να αντιμετω-
πίσει τις σύγχρονες προκλήσεις και, αναπτύσσοντας τις κα-
τάλληλες συνεργασίες, να συμβάλει σε ένα νέο αποδοτικό
μοντέλο ανάπτυξης. Ένα μοντέλο χωρίς κοινωνικούς απο-
κλεισμούς, όπως έχει αποτυπωθεί και μέσω των Παγκό-
σμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Και όλα αυτά ενώ η επιτάχυνση του μεγαλύτερου επενδυτι-
κού προγράμματος της ιστορίας της έδωσε νέα πνοή στην το-

ποθέτηση της εταιρείας στο απαιτητικό περιβάλλον της ενερ-
γειακής μετάβασης, υπερβαίνοντας για το 2021 σε συνολική
αξία τα 379 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, για την περασμένη χρονιά
οι καθαρές δαπάνες της MYTILINEOS για την προστασία του
περιβάλλοντος ανήλθαν σε 82,8 εκατ. ευρώ, ενώ το 55% του
κύκλου εργασιών της προέρχεται από επιλέξιμες δραστηριό-
τητες της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας Βιώσιμων Επενδύσεων. 

Αξιοποιώντας κατάλληλα
τις δεσμεύσεις και τις πρωτοβουλίες 

Η MYTILINEOS καταγράφει ήδη έμπρακτα τη μείωση του
περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, φτάνοντας σε πολύ
υψηλά επίπεδα ακόμη και για τα διεθνή δεδομένα.

Όπως, για παράδειγμα, ο στόχος που έχει τεθεί για το 2025,
όπου η MYTILINEOS θα συγκαταλέγεται στις τρεις μεγαλύτε-
ρες παραγωγούς παγκοσμίως που θα παράγουν «πράσινο»
αλουμίνιο (δηλαδή με λιγότερους από 4t CO2 ανά τόνο παρα-
γωγής). Επιπλέον, έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις για την αύ-
ξηση των επιπέδων παραγωγικής δυναμικότητας «πράσι-
νου» αλουμίνιου, με στόχο η εταιρεία να ανταποκρίνεται τόσο
στην αυξανόμενη ζήτηση όσο και στους φιλόδοξους περι-
βαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει. 

Όσον αφορά τα έργα ΑΠΕ, το 2021, με την ενίσχυση των
επενδύσεων, η παραγωγή καθαρής ενέργειας ανήλθε στο
9,7% της συνολικής παραγωγής, αυξημένη κατά 12,8% σε σχέ-
ση με το 2020. Αντίστοιχα, οι απόλυτες άμεσες και έμμεσες

εκπομπές CO2 (Scope 1 & Scope 2) κατέγραψαν μείωση κατά
12,4% σε σχέση με τα επίπεδα του έτους βάσης 2019. 

Η αναγνώριση της πρωτοπορίας 
και οι πρωτιές

Η προσήλωση της MYTILINEOS στη βιώσιμη ανάπτυξη
την οδηγεί σε σημαντικές πρωτιές. Έτσι, έγινε η 1η ελληνική
εταιρεία που εντάχθηκε στη διεθνή πρωτοβουλία Task
Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD),
που αφορά τον προσδιορισμό των επιπτώσεων της κλιματι-
κής αλλαγής σε οικονομικό επίπεδο. Παράλληλα, ολοκλή-
ρωσε επιτυχώς την 1η συμμετοχή της στην πρωτοβουλία
CDP ClimateChange, ενώ την περασμένη χρονιά εντάχθηκε
στην ομάδα των εταιρειών που υποστηρίζουν τη διεθνή
πρωτοβουλία Science Based Targets Initiative (SBTi), με
σκοπό την επιστημονική επικύρωση των κλιματικών της
στόχων. Ανάλογα επιτυχημένο αποτέλεσμα προέκυψε και
μέσα από 11 ESG αξιολογήσεις διεθνών οργανισμών (ESG
Raters), βελτιώνοντας αισθητά τις επιδόσεις της και ενι-
σχύοντας τη θέση της μεταξύ των εταιρειών με τις καλύτε-
ρες επιδόσεις.

Επίσης, η εταιρεία αναδείχτηκε από τη Sustainalytics -έναν
από τους πιο σημαντικούς και αξιόλογους ESG Raters παγκο-
σμίως- ως μία από τις «κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες»
για την ESG επίδοσή της, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση σε σύ-
νολο 114 εταιρειών του κλάδου των Industrial Conglomerates. 

MYTILINEOS
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Κίνητρα και ίσες ευκαιρίες για όλους

Οεπιχειρηματικός κόσμος ωριμάζει
και προσαρμόζεται στις μεταβολές

του καιρού. Η τεχνολογική πρόοδος και ο συ-
νεχής αγώνας για την προάσπιση των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων διαμορφώνουν τους
όρους μιας σύγχρονης επιχείρησης. Η επι-
χειρηματική κοινωνική ευθύνη, για ίσες ευ-
καιρίες από το φύλο μέχρι τις μειονότητες,
έχει διαδοθεί τα τελευταία χρόνια, με την ει-
κόνα στις σύγχρονες επιχειρήσεις να διαφέ-
ρει κατά πολύ από εκείνη άλλων δεκαετιών. 

Κατ’ αρχάς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονι-
στεί το γεγονός ότι έχει εξισωθεί σε μεγάλο
βαθμό η αναλογία ανδρών-γυναικών στις
εταιρείες και μάλιστα σε κορυφαίες θέσεις.
Οι εταιρείες-κολοσσοί επιλέγουν με μεγαλύ-
τερη άνεση γυναίκες για θέσεις-κλειδιά, κάτι
που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην άρση
των προκαταλήψεων του παρελθόντος. 
Οι γυναίκες, όπως και όλοι οι άνθρωποι, ανε-
ξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας και άλ-
λων διακρίσεων, που διεκδικούν μια επαγ-

γελματική θέση πρέπει να κρίνονται για τα
προσόντα και το βιογραφικό τους, όχι με βάση
στερεότυπα και ανυπόστατους ισχυρισμούς
που πηγάζουν από τις αντιλήψεις ρατσισμού
και σεξισμού που είναι βαθιά ριζωμένες στον
κοινωνικό ιστό.
Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΕ, οι γυναίκες
αποτελούν περίπου το 60% των νέων αποφοί-
των πανεπιστημίων στην ΕΕ, γεγονός που
αποδεικνύει ότι επιβάλλεται η εξισορρόπηση
των θέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Οι ίδιες οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
του εργαζομένου και για αυτόν ακριβώς τον
λόγο η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται με ορθο-
λογικά κριτήρια.  Τα τελευταία χρόνια, εταιρεί-
ες-κολοσσοί δίνουν κίνητρα με σκοπό την πο-
σόστωση φύλου, με δυνατότητα τηλεργασίας
σε νέες μητέρες και άλλες δυνατότητες που
καθιστούν ελκυστικές τις θέσεις εργασίας. 
Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια από συλλο-
γικότητες για κατάρριψη των στερεοτύπων
που αποκλείουν άτομα της LGBTQ+ κοινότη-
τας από εργασιακούς χώρους. Σε πολλές χώ-
ρες του εξωτερικού και ειδικότερα σε κράτη-

μέλη της ΕΕ, η ανάληψη θέσεων ευθύνης σε
εταιρείες από άτομα της LGBTQ+ θεωρείται
απολύτως φυσιολογική, με ανώτερα και κα-
τώτερα στελέχη να δηλώνουν ανοιχτά τον σε-
ξουαλικό τους προσανατολισμό. Η κοινότητα
των LGBTQI+ στην Ελλάδα είναι αντιμέτωπη
με διακρίσεις στον τομέα της εργασίας σε
διάφορα επίπεδα. Πέρα από τις έντονες δια-
κρίσεις λόγω ηλικίας, υφίστανται διακρίσεις
με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και
την ταυτότητα του φύλου τους.
Με την ψηφιακή μετάβαση, τα στερεότυπα
αυτά φαίνεται ότι σιγά σιγά υποχωρούν, με
πολλές εταιρείες να εμπιστεύονται ανθρώ-
πους με βάση τις δυνατότητές τους και όχι τον
σεξουαλικό τους προσανατολισμό.
Η πολιτική των εταιρειών οφείλει να σέβεται
τα ανθρώπινα δικαιώματα και να παρέχει ίσες
ευκαιρίες στους εργαζομένους, ενώ παράλ-
ληλα να διασφαλίζει έναν υγιή εργασιακό χώ-
ρο για όλους όσοι εργάζονται σε αυτόν. Το
ύψος των αμοιβών να καθορίζεται αποκλει-
στικά από τις προδιαγραφές της θέσης, κα-
θώς και τα προσόντα των εργαζομένων. Όχι
με βάση στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Τα τελευταία
χρόνια, εταιρείες-
κολοσσοί δίνουν
κίνητρα με σκοπό
την ποσόστωση
φύλου, με
δυνατότητες
τηλεργασίας 
σε νέες μητέρες 
και άλλες επιλογές
που καθιστούν
ελκυστικές τις
θέσεις εργασίας
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Ηενσυναίσθηση χαρακτηρίζει
πολλές επιχειρήσεις στη χώρα

μας. Η υγεία είναι συνδεδεμένη με το αί-
σθημα της ανθρωπιάς και της ευθύνης
απέναντι στον συνάνθρωπο. Στο πλαίσιο
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι
εταιρείες διεξάγουν μια σειρά αξιόλογων
ενεργειών που αποτυπώνουν τη δράση
τους σε κοινωνικό επίπεδο. 

Τέτοιες δράσεις είναι η κάλυψη αναγκών
ιατρικής περίθαλψης σε απομακρυσμένες
περιοχές της χώρας, κυρίως σε μικρά νη-
σιά και ορεινές κοινότητες, όπου δεν είναι
εύκολη η πρόσβαση σε μεγάλα νοσοκο-
μεία. Τέτοιες περιοχές είναι οι Λειψοί, το
Καρπενήσι, η Κάρπαθος, τα Καλάβρυτα, η
Καλαμπάκα, η Λέρος, η Σύμη κ.ά. 
Στην εφαρμογή της ιατρικής στα απομα-
κρυσμένα μέρη συμμετέχουν εθελοντικά
όχι μόνο γιατροί αλλά και εργαζόμενοι νο-
σοκομείων. Με όπλα τις άριστες ιατρικές
υπηρεσίες και με τον κατάλληλο εξοπλι-
σμό που διαθέτουν οι κλινικές, οι εργαζό-
μενοι ταξιδεύουν για να πραγματοποι-

ήσουν ιατρικές εξετάσεις με σεβασμό και
αγάπη στον συνάνθρωπο. Kάθε αποστολή
προϋποθέτει μεγάλη οργάνωση για τη με-
ταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού στις
εν λόγω περιοχές. 
Πολλές φορές μετατρέπονται σχολεία και
πνευματικά κέντρα σε μικρά ιατρεία. Εκεί,
οι κάτοικοι έχουν τη δυνατότητα να εξετα-
στούν από διαφορετικές ειδικότητες για-
τρών. Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε
περιοχής, οι εταιρείες προσφέρουν ιατρι-
κές συσκευές, φάρμακα και αναλώσιμα
υλικά, για να καλύψουν μελλοντικές
ανάγκες των κατοίκων.
Ακόμα, πραγματοποιούν ενημερώσεις για
την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέ-
ματα υγείας. Με σκοπό την ανάπτυξη της
ιατρικής επιστήμης διοργανώνουν σεμι-
νάρια, συνέδρια και ημερίδες για την πλη-
ροφόρηση των ιατρικών προσωπικών
σχετικά με τις προόδους στον χώρο της
υγείας αλλά και για τις νέες πρακτικές και
μεθοδολογίες που διενεργούνται σε όλον
τον κόσμο.
Άλλη μία καινοτόμα δραστηριότητα που
οργανώνουν οι εταιρείες είναι τα προ-
γράμματα κοινωνικής συνεισφοράς. Τα

προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν παρο-
χή ιατρικών υπηρεσιών και δωρεές ιατρι-
κού εξοπλισμού, αλλά και χρηματική στή-
ριξη σε διάφορες δράσεις ΜΚΟ. 
Φυσικά, δεν λείπουν οι δράσεις κοινωνι-
κής υπευθυνότητας που διενεργούνται
στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων. Για
παράδειγμα, η διοργάνωση αιμοδοσιών
του προσωπικού με σκοπό τη διάθεση αί-
ματος και αιμοπεταλίων σε εργαζόμενους
ή συγγενείς εργαζομένων αλλά και τρί-
τους. Ακόμα, συλλέγουν πλαστικά καπά-
κια, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρουν σε
συλλόγους και φορείς με σκοπό την αγο-
ρά αναπηρικών αμαξιδίων για συμπολίτες
μας που αντιμετωπίζουν κινητικά προ-
βλήματα.
Τέλος, στελεχώνουν με ποσά/πόρους και
έμψυχο δυναμικό προγράμματα ερευνών
που εξετάζουν θανατηφόρες ασθένειες
όπως ο καρκίνος του δέρματος, αλλά πα-
ρέχονται και πόροι για την ενημέρωση πά-
νω σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα που
στις μέρες μας έχουν παρουσιάσει έξαρ-
ση, όπως η ενδοοικογενειακή βία, η χρή-
ση ναρκωτικών και τα προβλήματα ψυχι-
κής υγείας, πχ, κατάθλιψη.

Οι επιχειρήσεις
διεξάγουν σειρά
αξιόλογων
ενεργειών που
αποτυπώνουν 
τη δράση τους 
σε κοινωνικό
επίπεδο, όπως
είναι η κάλυψη
αναγκών ιατρικής
περίθαλψης σε
απομακρυσμένες
περιοχές

Εταιρική υπευθυνότητα 
και υγεία πάνε μαζί
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Οι επιχειρήσεις δίπλα 
στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Στην Ελλάδα οι περισσότερες επιχει-
ρήσεις δεν έχουν μείνει ασυγκίνητες

ως προς τις ευπαθείς ομάδες. Για αυτό κά-
νουν δράσεις για την υποστήριξή τους με συ-
νέργειες με φορείς, ιδρύματα και ΜΚΟ. 

Δίνουν έμφαση στα παιδιά αλλά και σε ομά-
δες ανθρώπων που πλήττονται. Νιώθουν ικα-
νοποίηση υλοποιώντας δράσεις με σκοπό να
προσφέρουν αισιοδοξία και ελπίδα εκεί όπου
υπάρχει πραγματικά ανάγκη. Για παράδειγμα,
αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων χει-
ρουργικών επεμβάσεων παιδιών και ανθρώ-
πων μεγαλύτερης ηλικίας σε συνεργασία με
μεγάλα νοσοκομεία της χώρας. Επιπλέον,
πολλές εταιρείες δέχονται να αναλάβουν την
κάλυψη αναγκών εγκαταστάσεων που φιλο-
ξενούν παιδιά και ηλικιωμένους.
Η οικονομική κρίση έχει πλήξει πολλούς ορ-
γανισμούς που φιλοξενούν διάφορες κοινω-
νικές ομάδες, για αυτό αποφασίζουν και
στέλνουν προϊόντα σε αυτές τις δομές αλλά
και ενισχύουν τα κοινωνικά παντοπωλεία.
Αυτή η δράση έχει δέουσα σημασία, αφού οι

οικογένειες με οικονομικά θέματα προμη-
θεύονται είδη διατροφής, καθώς η οικογέ-
νεια, όπως πρεσβεύουν πολλές εταιρείες, εί-
ναι το κέντρο όλων.
H εποχή της Covid-19 μάς επηρέασε όλους,
ειδικότερα τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Οι
εταιρείες επινόησαν ποικίλες στρατηγικές για
να βοηθήσουν όσο μπορούν το κοινωνικό σύ-
νολο, καθώς «η προστασία του καθενός από
εμάς είναι ζωτικής σημασίας». Κυρίως φαρ-
μακευτικές εταιρείες ευαισθητοποιήθηκαν
και άρχισαν να παρέχουν συνεχώς ιατρικά
προϊόντα για την οργάνωση και τροφοδοσία
των Ιατρικών Κέντρων. Βάζοντας την ανιδιο-
τελή φροντίδα ως προτεραιότητα, δέχτηκαν
να στείλουν σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευ-
των παιδιών προϊόντα για την καλύτερη δια-
βίωση έπειτα από τόσα πολλά που έχουν αντι-
μετωπίσει στη ζωή τους. 
Ακόμη, η προσφορά αντισηπτικών υγρών για
τους εθελοντές και τους εργαζομένους σε
κοινωφελείς οργανισμούς έδειξε τη βούληση
για συνεισφορά μέσα στους δύσκολους και-
ρούς της πανδημίας.
Καθημερινά χρηματοδοτούν τη σωστή περί-
θαλψη των ασθενέστερων πολιτών και λαμ-

βάνουν υπόψη και τη σίτισή τους. Επιπλέον, η
ένδυση των απόρων και αστέγων αποτελεί
πρώτιστο μέλημα των μεγάλων επιχειρήσεων.
Ταυτόχρονα, χρηματοδοτούν το έργο πολλών
μεγάλων συλλόγων που περιλαμβάνουν αν-
θρώπους με προβλήματα υγείας.
Σκοπός τους είναι να παρέχουν στην οικογέ-
νειά τους διά βίου εκπαίδευση, φροντίδα και
στήριξη, ικανοποιώντας τις ιδιαίτερες ανάγ-
κες τους σε κάθε ηλικία, όπως θεραπείες, με
σκοπό να ζουν με αυτονομία και αξιοπρέπεια.
Στηρίζουν επίσης οικονομικά τις αθλητικές
ομάδες αυτών των συλλογών, καλύπτοντας τα
έξοδα για τη μετακίνηση και διαμονή τους σε
χώρες που πραγματοποιούνται οι διάφοροι
αγώνες. Ακόμη βοηθούν στην ενημέρωση των
ανθρώπων για ασθένειες όπως ο καρκίνος του
μαστού, συμβάλλοντας στη συγκέντρωση πό-
ρων για μη κερδοσκοπικά σωματεία. 
Οι χορηγίες και τα έσοδα που παραχωρούν
χρησιμοποιούνται σε προγράμματα έρευνας
για διάφορες ασθένειες, ψυχοθεραπευτικά
προγράμματα, στη νομική υποστήριξη, προ-
γράμματα ενημέρωσης, καθώς και σε προ-
γράμματα λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής
στήριξης.

Η κρίση έχει πλήξει
πολλούς
οργανισμούς που
φιλοξενούν
διάφορες
κοινωνικές
ομάδες, για αυτό
στέλνουν προϊόντα
σε αυτές τις δομές
και ενισχύουν τα
κοινωνικά
παντοπωλεία
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“Proud of Youth”: Το μέλλον 
ανήκει σε όσους το διεκδικούν

M
ε γνώμονα ότι η αριστεία και η
αδιάκοπη προσπάθεια πρέπει
όχι μόνο να αναγνωρίζονται,
αλλά και να επιβραβεύονται

έμπρακτα, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
βρίσκεται τα τελευταία δέκα χρόνια, με συ-
νέχεια και συνέπεια, δίπλα στη νέα γενιά, δη-
μιουργώντας αξία για το μέλλον της.

Μέσα από το Πρόγραμμα Εταιρικής 
Ευθύνης “Proud of Youth”, ο Όμιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επισημαίνει ότι
στέκεται περήφανα και σταθερά δίπλα
στην επόμενη γενιά νέων επιστημόνων,
επιβραβεύοντας διαχρονικά την αριστεία
και υποστηρίζοντας έμπρακτα την προ-
σπάθεια των νέων ανθρώπων για μάθηση,
πρόοδο, εξέλιξη και ευημερία.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της πρωτοβου-
λίας “Proud of Youth” ο Όμιλος, για ακόμα
μία χρονιά, υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα
προγράμματα χορήγησης υποτροφιών για
μεταπτυχιακές σπουδές. Συγκεκριμένα,
φέτος επιβραβεύει είκοσι αριστούχους τε-
λειόφοιτους και απόφοιτους πανεπιστημίου
που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές
τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναγνωρισμέ-
νου κύρους, προκειμένου να διευρύνουν
περαιτέρω τους ορίζοντές τους και να απο-

κτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση στους το-
μείς ενδιαφέροντός τους. Έτσι, οι νέοι αυ-
τοί, τους οποίους ο όμιλος περήφανα στηρί-
ζει, μπορούν να εμπλουτίσουν ακόμα πε-
ρισσότερο τις γνώσεις τους με την 
απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος
πάνω στο πεδίο που τους ενδιαφέρει και
συγκεκριμένα στους τομείς της Μηχανικής
και Ενέργειας, Οικονομίας και Διοίκησης
και στις Θετικές Επιστήμες. Η αξιολόγηση
γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια, τόσο πο-
σοτικά όσο και ποιοτικά, αλλά και με συναν-
τήσεις με ανώτατα στελέχη του ομίλου. 

Για τον δέκατο κύκλο του προγράμματος
“Proud of Youth” που έχουν προκηρυχθεί
20 θέσεις, αριστούχοι φοιτητές θα έχουν
την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα καλύτερο
ακαδημαϊκό και επαγγελματικό μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα δέκα χρόνια
που υλοποιείται το πρόγραμμα υποτροφιών
του Ομίλου, έχουν δοθεί συνολικά 230 
υποτροφίες για ακαδημαϊκές σπουδές σε
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τόσο στην
Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, όπως η
Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
ο Καναδάς, η Νορβηγία και η Ολλανδία. Οι
υπότροφοι του ομίλου έχουν ξεχωρίσει για
τις άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις τους, τη

συγκροτημένη προσωπικότητά τους, τους
ξεκάθαρους στόχους και την ευγενή άμιλλα
που τους διακρίνει. 

Σε έναν κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο,
η αγορά εργασίας εξελίσσεται με ραγδαί-
ους ρυθμούς, ενώ η νέα γενιά ειδικότερα
καλείται να διαθέτει μια ενισχυμένη φαρέ-
τρα γνώσεων και ικανοτήτων για να ανταπο-
κριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της αγο-
ράς. Είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντικό να
δίνεται η ευκαιρία στους νέους να ενι-
σχύουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους
και να διεκδικούν ένα καλύτερο επαγγελ-
ματικό μέλλον, θεμελιώνοντας γερές βά-
σεις για να κάνουν αυτό που πραγματικά
αγαπάνε. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το
“Proud of Youth” και πάντα με υψηλό αίσθη-
μα εταιρικής υπευθυνότητας, ειδικά όσον
αφορά την στήριξη της νέας γενιάς, ο Όμι-
λος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παραμένει
σταθερός αρωγός στα όνειρα των νέων,
ώστε να αποκτήσουν σημαντικά εφόδια για
να διεκδικήσουν και να εξασφαλίσουν ένα
πιο λαμπρό επαγγελματικό μέλλον. 

Είκοσι υποτροφίες
για μεταπτυχιακές
σπουδές 
σε Ελλάδα και
εξωτερικό 
για νέους
αριστούχους
φοιτητές 
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Ισχυρό το αποτύπωμα 
των εταιρειών στον Πολιτισμό

Ηπραγματοποίηση δραστηριοτήτων που ανα-
δεικνύουν την εθνική κληρονομιά και προ-

άγουν τον Πολιτισμό είναι αναπόσπαστο τμήμα της κοι-
νωνικής πολιτικής των επιχειρήσεων. 

Πολλές είναι οι εταιρείες που στηρίζουν δραστηριότητες
και εκδηλώσεις που αφορούν τη μουσική, τα εικαστικά
και τις παραστατικές τέχνες και προσφέρουν χορηγίες
για τη διαφύλαξη και ανάδειξη των ηθών και εθίμων κά-
θε περιοχής στην Ελλάδα, καθώς και για εκδόσεις πολι-
τιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Συντελούν στην
πραγματοποίηση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων με
επενδυτικό και χρηματοοικονομικό περιεχόμενο.
Λειτουργώντας με υπευθυνότητα και σεβασμό, οι δια-
φόρων ειδών επιχειρήσεις συνδράμουν στον τομέα του
Πολιτισμού με ποικίλες δραστηριότητες οι οποίες χαρα-
κτηρίζονται από κοινωνική προσφορά. Βρίσκονται συνε-
χώς σε στενή συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και
οργανισμούς που προάγουν τον Πολιτισμό και την Τέχνη.

Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύουν τη σημασία της κοινω-
νικής και εθνικής προσφοράς, ενώ ταυτόχρονα διαφυ-
λάσσεται η πολύτιμη κληρονομιά του τόπου και υποστη-
ρίζεται η προσπάθεια των καλλιτεχνών. 
Μέσα από χορηγίες σε πολιτιστικά γεγονότα και την ίδρυ-
ση θεάτρων, οι εταιρείες δείχνουν ότι η φιλοσοφία τους
περιβάλλεται από Πολιτισμό. Οι όμιλοι σε συνεργασία με
γκαλερί πραγματοποιούν δράσεις στις οποίες συμμετέ-
χουν οι εργαζόμενοι. Τα αποτελέσματα αυτών των δρά-
σεων επηρεάζουν θετικά τους συμμετέχοντες, καθώς η
απόδοσή τους στο εργασιακό περιβάλλον σημειώνει
άνοδο. Έτσι ενισχύεται η εμπιστοσύνη των εργαζομένων
στην εταιρεία και γενικά το εργασιακό κλίμα γίνεται πιο
ανεκτό και φιλικό. Ακόμα, η παράδοση έργων τέχνης
στον εργασιακό χώρο από μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα
βοηθά στη διαφήμισή τους και στην καλλιέργεια μιας συ-
νεργασίας μεταξύ των εταιρειών και των ιδρυμάτων. 
Το αποτύπωμα των επιχειρήσεων στον Πολιτισμό δια-
φαίνεται και μέσα από δράσεις όπως η διάθεση πόρων
για θεατρικές παραστάσεις, τα έσοδα των οποίων πηγαί-
νουν σε κοινωφελείς κοινωνικούς σκοπούς. Επιπλέον,

πολλοί όμιλοι βοηθούν στη διαφήμιση έργων ζωγρά-
φων, λογοτεχνών και ανθρώπων των επιστημών μέσα
από βίντεο και διαφημίσεις στην τηλεόραση, στο ραδιό-
φωνο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βοηθούν στη
συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων και στην πραγ-
ματοποίηση αρχαιολογικών ανασκαφικών ερευνών αλ-
λά και στη διάσωση και προβολή του ιστορικής σημασίας
αρχειακού υλικού από μεγάλα αρχοντικά σπίτια μεγά-
λων Ελλήνων.
Οι επενδύσεις των ομίλων σε δράσεις Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης βοηθούν στην καλλιέργεια της κουλτού-
ρας και στόχο έχουν την ενδυνάμωση της κοινωνικής
συνοχής. Ακόμα, η συνεισφορά των εταιρειών στον Πο-
λιτισμό οδηγεί στην αναγνώριση του πολιτιστικού του
ρόλου σε παγκόσμιο επίπεδο. Όντας στο πλευρό διάφο-
ρων μικρών, μεσαίων και μεγάλων ομάδων που δημι-
ουργούν μικρά ή μεγάλα πολιτιστικά δρώμενα και συμ-
βάλλουν στην ανάπτυξη και διάδοση του ελληνικού
πνεύματος έμμεσα και άμεσα, δίνουν βαρύτητα στην
ιστορική μνήμη της πόλης όσο και στην ευημερία των
πολιτών της. 

Οι επενδύσεις των ομίλων σε δράσεις
ΕΚΕ βοηθούν στην καλλιέργεια 
της κουλτούρας και στόχο έχουν 
την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής
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Επενδύσεις που ανοίγουν τον δρόμο
για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Χαλκιδικής

Με επίκεντρο τη μακροπρόθεσμη
και αειφόρο ανάπτυξη των

Μεταλλείων Κασσάνδρας, η Ελληνικός Χρυ-
σός επί σχεδόν δύο δεκαετίες υλοποιεί μια
από τις πιο εμβληματικές άμεσες ξένες επεν-
δύσεις στην Ελλάδα με σημαντικά οικονομι-
κά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη,
ενώ βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό της το-
πικής κοινωνίας, σχεδιάζοντας και επεν-
δύοντας σε δράσεις και έργα που έχουν βασι-
κό στόχο αφενός την καλυτέρευση της ποι-
ότητας της ζωής των κατοίκων, αφετέρου την
προστασία του περιβάλλοντος.

Έργα κοινωνικής μέριμνας
και τοπικής ανάπτυξης
Το θετικό κοινωνικό πρόσημο της επένδυσης
αποτυπώνεται στους απολογισμούς Βιωσιμό-
τητας που δημοσιεύει η εταιρεία. Όπως απο-
τυπώνεται στον πιο πρόσφατο Απολογισμό
Βιωσιμότητας για το διάστημα 2019-20, η εται-
ρεία μεταξύ άλλων προχώρησε στην κάλυψη
των εξόδων παροχής ιατρικών και υγειονομι-
κών υπηρεσιών των Κοινοτικών Ιατρείων στο
Στρατώνι και την Ολυμπιάδα,ενώ συνέχισε για
4η συνεχόμενη χρονιά το καινοτόμο πρό-
γραμμα ρομποτικής σε συνεργασία με την Ed-
uact, που καλλιεργεί στους μαθητές σημαντι-
κές δεξιότητες και γνώσεις για το μέλλον, ανα-
πτύσσοντας την κριτική τους σκέψη.

Πρεσβευτής βιώσιμης
ανάπτυξης και
περιβαλλοντικής μέριμνας
Εντός του 2021, η Ελληνικός Χρυσός συνέχι-

σε τις επενδύσεις στον Δήμο Αριστοτέλη,
υλοποιώντας έργα και δράσεις κοινωνικής
υπευθυνότητας συνολικής αξίας 1,3 εκατ.
ευρώ. Ενδεικτικά προχώρησε στην αποκα-
τάσταση του οδικού άξονα Ολυμπιάδας -
Βαρβάρας, που υπέστη σοβαρές ζημιές στη
σφοδρή κακοκαιρία του 2020, ενώ δίνοντας
βαρύνουσα σημασία στη νέα γενιά και τον
τομέα της εκπαίδευσης, ανέλαβε την ανα-
καίνιση 7 σχολείων της περιοχής. Τέλος, εγ-
κατέστησε προηγμένα συστήματα φίλτραν-
σης και ψύξης νερού σε όλα τα σχολεία του
Δήμου Αριστοτέλη.
Επιπρόσθετα, η εταιρεία ολοκλήρωσε ακόμη
ένα τμήμα του μεγάλου έργου περιβαλλοντι-
κής αποκατάστασης της περιοχής από τη μα-
κροχρόνια προγενέστερή της μεταλλευτική
δραστηριότητα, που έχει αναλάβει από την
αρχή της δραστηριοποίησής της και το οποίο
αποτελεί το μεγαλύτερο αντίστοιχο πρόγραμ-
μα περιβαλλοντικής αποκατάστασης που έχει
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Είναι ενδει-
κτικό ότι από την έναρξη υλοποίησής του
έχουν ήδη επενδυθεί περισσότερα από 120
εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, παρέδωσε στην
τοπική κοινωνία έναν νέο φυσικό χώρο έκτα-
σης 30 στρεμμάτων που επί δεκαετίες αποτε-
λούσε χώρο απόθεσης αρσενοπυριτών με αρ-
νητική επίπτωση στο τοπικό περιβάλλον.
Επιπλέον, συνεργάστηκε με τη Νέα Αερολέ-
σχη Θεσσαλονίκης για την εναέρια επιτήρηση
των δασών της περιοχής, καθ’ όλη τη διάρκεια

της αντιπυρικής περιόδου, ενώ παράλληλα
στάθηκε δίπλα στις πυρόπληκτες περιοχές
της Αττικής, αντικαθιστώντας τα φθαρμένα
ελαστικά των οχημάτων που επιχείρησαν στις
φονικές δασικές πυρκαγιές του περασμένου
καλοκαιριού.

Σχέδια για το μέλλον
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της νέας
Επενδυτικής Συμφωνίας η εταιρεία σχεδιάζει
εμβληματικές επενδύσεις περί των 70 εκατ.
ευρώ σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπι-
κής ανάπτυξης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο
πρόγραμμα Κοινωνικών Επενδύσεων που θα
έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από ιδιωτική εται-
ρεία σε επίπεδο ενός και μόνο δήμου, το οποίο
αναμένεται να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη
ανάπτυξη της περιοχής και να αποτελέσει πα-
ρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις
δράσεις της Ελληνικός Χρυσός μπορείτε να
ανατρέξετε στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης της εταιρείας που θα βρείτε διαθέσιμη
στο www.hellas-gold.com.

Εντός του 2021 
η Ελληνικός
Χρυσός συνέχισε
τις επενδύσεις στον
Δήμο Αριστοτέλη,
υλοποιώντας έργα
και δράσεις
κοινωνικής
υπευθυνότητας
συνολικής αξίας
1,3 εκατ. ευρώ

Αποκατεστημένο τμήμα δρόμου
Βαρβάρα - Ολυμπιάδα

Ανακαίνιση σχολικών κτιριακών
εγκαταστάσεων Δήμου Αριστοτέλη

Πρόγραμμα
Ρομποτικής
& STEAM
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Οι επιχειρήσεις 
στο πλευρό των αθλητών

Το αθλητικό ιδεώδες και το ευ αγωνί-
ζεσθαι αποτελούν  φιλοσοφία πολ-

λών επιχειρήσεων, καθώς φροντίζουν να εί-
ναι δίπλα στις προσπάθειες και στα όνειρα
των αθλητών, στηρίζοντας αθλητές από τον
χώρο του στίβου και τις τοπικές ομάδες. Για
πολλές εταιρείες η δραστηριοποίηση σε το-
πικό επίπεδο μέσα από μικρούς συλλόγους
είναι σημαντική επιδίωξη. Ταυτόχρονα η
συνδρομή στις αθλητικές δραστηριότητες
που οργανώνονται από ερασιτεχνικές ομά-
δες σχολείων, συλλόγων και φορέων είναι
μια πράξη ευθύνης.

Αυτές οι δράσεις προάγουν την αθλητική παι-
δεία του κάθε τόπου, δίνοντας την ευκαιρία σε
νέα ταλέντα να αναδειχτούν αλλά και σε μι-
κρές ομάδες να μοιραστούν την κοινή τους
προσπάθεια με την κοινωνία.
Η επένδυση στον αθλητισμό, που έχει φθαρεί
με την πάροδο των χρόνων, βοηθάει στο να
εμπνεύσει τους νέους να ασχοληθούν με αυτό
τον τομέα, προάγοντάς τους τις αθλητικές

αξίες. Πολλά προγράμματα στηρίζονται από
μεγάλες επιχειρήσεις, χρηματοδοτώντας
ερασιτεχνικές ακαδημίες σε πολλούς νομούς
της χώρας. Βρίσκονται στο πλευρό πολλών
μικρών αθλητών που προσπαθούν να κυνη-
γήσουν το όνειρό τους. 
Παράλληλα, φροντίζουν να ενισχύεται συνε-
χώς η τεχνική κατάρτιση των προπονητών
των Ακαδημιών μέσα από την πραγματοποί-
ηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ώστε να εί-
ναι σε θέση να προσφέρουν την καλύτερη
υποστήριξη στα παιδιά, ενώ συγχρόνως ενι-
σχύουν την ψυχολογία των γονέων προσφέ-
ροντας συμβουλές και καθοδήγηση σε διά-
φορους τομείς όπως ψυχολογικούς, ιατρι-
κούς, καθώς και βοήθεια για τη σωστή δια-
τροφή των αθλητών.
Στο πλαίσιο των πολλών προγραμμάτων που
υλοποιούν οι εταιρείες βρίσκεται και η χορή-
γηση των Ελλήνων αθλητών που έχουν λάβει
μέρος σε μεγάλες διοργανώσεις όπως οι
Ολυμπιακοί Αγώνες. Σκοπός των επιχειρήσε-
ων είναι η ανάδειξη αυτών των αθλητών σε
πρότυπα για τους νέους, αναδεικνύοντας ότι
μέσα από τη σκληρή δουλειά και τη μεγάλη

προσπάθεια όλα είναι πιθανά. Παρουσιάζουν
τα αθλητικά ιδανικά όπως η ευγενής άμιλλα,
το ήθος και η προσήλωση στον στόχο. 
Η στήριξη της προσπάθειας των αθλητών
όλων των κατηγοριών αποτελεί προτεραιότη-
τα των ομίλων, καθώς προχωρούν σε δράσεις
όπως η ανέγερση αθλητικών χώρων και η
διοργάνωση αθλητικών γεγονότων με στόχο
την έμπνευση των νέων αθλητών. 
Με γνώμονα την έμπρακτη ενίσχυση των αρ-
χών και αξιών του Ολυμπισμού και του αθλη-
τισμού, στηρίζουν τους αθλητές προσφέρον-
τας δωρεάν κάλυψη των υγειονομικών αναγ-
κών και ενισχύοντας την προετοιμασία τους
για διάφορους αγώνες. Συγκεκριμένα, περι-
λαμβάνονται δωρεάν διαγνωστικές εξετά-
σεις, νοσηλεία και χειρουργικές επεμβάσεις.
Οι εταιρείες, προσφέροντας υπηρεσίες και
έχοντας ως λειτούργημα τον σεβασμό, την
ευαισθησία και την αγάπη για τον συνάνθρω-
πο, θεωρούν ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι
μια ξεχωριστή στιγμή, όπου οι προσπάθειες
των αθλητών στοχεύουν στο να αναδείξουν
τη χώρα μας, τον αθλητισμό και τις ολυμπια-
κές αρχές.

Στο πλαίσιο
των πολλών
προγραμμάτων
που υλοποιούν οι
εταιρείες βρίσκεται
και η χορήγηση
των Ελλήνων
αθλητών που
έχουν λάβει μέρος
σε μεγάλες
διοργανώσεις
όπως οι
Ολυμπιακοί
Αγώνες
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Η
Αττική Οδός, το έργο-σταθμός που έδωσε νέα διά-
σταση στην καθιερωμένη αντίληψη για τον χρόνο
και τις αποστάσεις στο Λεκανοπέδιο, όλα αυτά τα
χρόνια είναι σταθερά ο αυτοκινητόδρομος που επι-

λέγουν χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά για να φτάσουν στον
προορισμό τους. Την ίδια στιγμή, όμως, είναι ένας ζωντανός
οργανισμός που εξελίσσεται και δημιουργεί αξία, αναπτύσ-
σοντας υπεύθυνες πρακτικές για τους εργαζομένους, για τους
χρήστες, για την κοινωνία και για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο
αυτό, η «Αττική Οδός ΑΕ» και η «Αττικές Διαδρομές ΑΕ», οι
εταιρείες που βρίσκονται πίσω από το έργο, έχουν ενσωματώ-
σει πλήρως στον πυρήνα της λειτουργίας τους τις αρχές της
Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Σταθερά στο πλευρό κάθε εργαζόμενου
Οι εταιρείες αναγνωρίζουν τη σημαντική συμβολή των ερ-

γαζομένων τους που προσπαθούν αδιάκοπα από κάθε θέση
ευθύνης για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Ειδικότερα, επενδύουν
στη διαρκή εκπαίδευση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμι-
κού και εξασφαλίζουν πρόσθετες παροχές για το προσωπικό.
Το 2021 οι εταιρείες απασχόλησαν 1.664
εργαζομένους και συνέβαλαν
στην εκπαίδευση και την πε-
ραιτέρω κατάρτιση των
υπαλλήλων τους σε διά-
φορα θέματα σχετικά με
το επαγγελματικό τους
αντικείμενο για πάνω
από 11.000 ώρες συνολι-
κά. Επιπλέον, για την ενί-
σχυση της ποιότητας ζωής του
ανθρώπινου δυναμικού προχω-
ρούν σε πρόσθετες παροχές: ιδιωτική
ασφαλιστική κάλυψη, μηνιαίο επίδομα παιδικού σταθμού για
τους γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας, συμμετοχή των
παιδιών των εργαζομένων σε παιδικές κατασκηνώσεις, δω-
ροεπιταγές στο τέλος της χρονιάς, κάρτες σίτισης (ticket
restaurant), 24ωρη γραμμή συμβουλευτικής υποστήριξης
κ.ά. Στην ανεκτίμητη εταιρική τράπεζα αίματος το 2021 προ-
σφέρθηκαν 417 μονάδες αίματος από 216 εθελοντές αιμοδό-
τες, οι οποίες και βρίσκονται στη διάθεση των εργαζομένων
και των συγγενών τους όταν υπάρχει ανάγκη.

Δυνατά για το καλύτερο αποτέλεσμα
Η «Αττική Οδός ΑΕ» και η «Αττικές Διαδρομές ΑΕ» έχουν

ως βασική προτεραιότητα την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση
των χρηστών. Το 2021 η εταιρεία λειτουργίας, σε σύνολο
23.326 συμβάντων, βρέθηκε σε 6 λεπτά περίπου, κατά μέσο
όρο, κοντά στους χρήστες, ενώ το τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπη-
ρέτησης Πελατών της Αττικής Οδού δέχθηκε πάνω από
350.000 κλήσεις που εξυπηρετήθηκαν κατά μέσο όρο σε λιγό-
τερο από 2 λεπτά. Με πρωταρχική μέριμνα την παροχή υψη-

λού επιπέδου υπηρεσιών, οι δύο εταιρείες διαθέτουν 5 πιστο-
ποιήσεις ISO. Επίσης, στα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομη-
τών της Αττικής προστέθηκε ένα ακόμα επί του κόμβου της λε-
ωφόρου Κηφισίας («Δαχτυλίδι»), το οποίο είναι το πρώτο
εκτός αυτοκινητόδρομου, απαντώντας στο αίτημα των χρη-
στών για πρόσβαση σε ένα σημείο που να βρίσκεται σε κεντρι-
κή τοποθεσία, χωρίς να απαιτείται η είσοδος στην Αττική Οδό
και κατ’ επέκταση η πληρωμή διοδίων.

Συνειδητά δίπλα στις τοπικές κοινωνίες
Υπάρχει, όμως, και η Αττική Οδός που αφουγκράζεται τις

ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Το 2021 οι εταιρείες προχώ-
ρησαν σε δωρεές σε ΜΚΟ και λοιπούς φορείς συνολικού
ύψους άνω των 42.000 ευρώ. Παράλληλα, με προσήλωση στο
όραμά τους για την προαγωγή της κουλτούρας οδικής ασφά-
λειας στην κοινωνία, προωθούν συνεχώς νέες δράσεις και
πρωτοβουλίες για να μυήσουν παιδιά και εφήβους στη σπου-
δαία αυτή υπόθεση. Ενδεικτικά, όλα αυτά τα χρόνια έχουν κα-
ταφέρει να προσεγγίσουν με δημιουργικότητα και φαντασία
πάνω από 150.000 παιδιά μέσα από ολοκληρωμένα προγράμ-

ματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής. 

Υπεύθυνα για το περιβάλλον
Τέλος, ο σεβασμός στο περιβάλλον και η υιοθέτηση πρα-

κτικών για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυ-
πώματος αποτελούν σημαντική παράμετρο που διέπει όλο το
φάσμα της λειτουργίας του έργου. Οι διευρυμένες πράσινες
ζώνες της Αττικής Οδού συντηρούνται και επεκτείνονται, με
εξειδικευμένο προσωπικό να απασχολείται σε μόνιμη βάση
για τη φροντίδα των 800.000 δέντρων και θάμνων και των
78.000 τμ χλοοτάπητα του πράσινου αυτοκινητόδρομου. Με-
ταξύ άλλων, το 2021 ανακυκλώθηκαν 1.560 κιλά πλαστικού,
1.918 κιλά ελαστικών και 15.235 κιλά σιδήρου, ενώ οι εταιρεί-
ες μείωσαν τη συνολική κατανάλωση νερού κατά 7% σε σχέση
με την προηγούμενη χρονιά.

Για τις εταιρείες «Αττική Οδός ΑΕ» και «Αττικές Διαδρομές
ΑΕ», άλλωστε, η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική επι-
λογή και είναι μονόδρομος για το σήμερα και το αύριο που αξί-
ζει στη νέα γενιά. 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.aodos.gr. 

Αττική Οδός: Μια πορεία με οδηγό 
τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Είναι σταθερά 
ο αυτοκινητόδρομος 

που επιλέγουν χιλιάδες
άνθρωποι καθημερινά 
για να φτάσουν στον

προορισμό τους
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Υπογράφουν «κοινωνικό συμβόλαιο»

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ορίζεται
η εφαρμοζόμενη από επιχειρήσεις πολι-

τική, η οποία αφορά δράσεις, ενέργειες και προγράμματα
κοινωνικού, περιβαλλοντολογικού, πολιτιστικού εκπαι-
δευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα (Εξωτερική ΕΚΕ),
καθώς και σε δράσεις, οι οποίες αφορούν την ανθρωπο-
κεντρική και δίκαιη πολιτική ανθρωπίνων πόρων, τον σε-
βασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, κανόνες υγιει-
νής και ασφάλειας, την ενίσχυση του κοινωνικού διαλό-
γου, την εξασφάλιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων,
τον σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (Εσω-
τερική ΕΚΕ)».

Η διοίκηση της επιχείρησης ή του οργανισμού θα πρέπει
να εντοπίσει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγον-
τες που καθορίζουν –αφενός– την επιχειρηματική βιωσι-
μότητα και –αφετέρου– την αειφόρο ανάπτυξη, υιοθετών-
τας πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Για διαφο-
ρετικές χώρες, περιφέρειες, κλάδους και κατηγορία ορ-
γανισμών, η υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική περιλαμ-
βάνει διαφορετικά αντικείμενα συζήτησης και σημαντικά
διαφορετικές προτεραιότητες. 
Ωστόσο, η κοινή βασική προσέγγιση της ΕΚΕ περιλαμβά-
νει οργανισμούς που υιοθετούν μια επίσημη, δομημένη
προσέγγιση στην αποτίμηση της κοινωνικής και περιβαλ-
λοντικής επίδρασής τους, κάνοντας βήματα για τη βελτίω-
σή της και δημοσιεύοντας την όλη διαδικασία, καθώς και
τα αποτελέσματά της.
Η υπεύθυνη εταιρική πρακτική εκτείνεται σε τέσσερα βα-
σικά πεδία: • Εργασιακός χώρος • Πεδίο αγοράς • Κοινό-
τητα • Περιβάλλον.

Εσωτερική Κοινωνική Ευθύνη
Σε μια εταιρεία, η Εσωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
αφορά κυρίως τους υπαλλήλους και συνδέεται με θέματα
όπως η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η υγεία και η
ασφάλεια, καθώς και η διαχείριση της αλλαγής, ενώ οι πε-
ριβαλλοντικές υπεύθυνες πρακτικές σχετίζονται κυρίως
με τη διαχείριση των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούν-
ται στην παραγωγή. 

Εξωτερική Κοινωνική Ευθύνη
Η Εξωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά την επέ-
κταση της ευθύνης της εταιρείας στην τοπική κοινότητα,
αλλά και ένα ευρύ σύνολο ενδιαφερόμενων μερών, οι
οποίοι είναι όχι μόνο οι εργαζόμενοι και οι μέτοχοι αλλά
και οι επιχειρηματικοί εταίροι, οι προμηθευτές, οι πελάτες,
οι δημόσιες Αρχές και οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
(ΜΚΟ), που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινότητες ή ασχο-
λούνται με το περιβάλλον. 
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά την ένταξη των
εταιρειών στο τοπικό περιβάλλον τους, είτε αυτό είναι
στην Ευρώπη είτε στον υπόλοιπο κόσμο. Οι εταιρείες συ-
νεισφέρουν στις κοινότητές τους, παρέχοντας θέσεις ερ-
γασίας, μισθούς, κοινωνικές παροχές, καθώς και φό-
ρους. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες εξαρτώνται από
την υγεία, τη σταθερότητα και την ευημερία των κοινοτή-
των μέσα στις οποίες λειτουργούν. Επίσης, υπάρχει αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ εταιρειών και του τοπικού φυσικού
περιβάλλοντός τους. Ορισμένες βασίζονται σε ένα καθα-
ρό περιβάλλον για την παραγωγή τους ή την προσφορά
των υπηρεσιών τους (καθαρός αέρας, καθαρά ύδατα,
δρόμοι χωρίς κίνηση).

Επιχειρηματικοί εταίροι, 
προμηθευτές και καταναλωτές
Μακροπρόθεσμα, η οικοδόμηση σχέσεων με τους επιχει-
ρηματικούς εταίρους και τους προμηθευτές ενδέχεται να
οδηγήσει σε δίκαιες τιμές, όρους και προσδοκίες, καθώς
και σε ποιότητα και αξιόπιστη παράδοση ή εκτέλεση. Οι
εταιρείες που οικοδομούν σχέσεις διαρκείας με τους πε-
λάτες, εστιάζοντας όλη την οργάνωσή τους στην κατανόη-
ση των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών και παρέ-
χοντάς τους ανώτερη ποιότητα, ασφάλεια, αξιοπιστία και
εξυπηρέτηση, αναμένεται ότι θα είναι πιο προσοδοφόρες.
Αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι ο αντίκτυπος των
δραστηριοτήτων μιας εταιρείας στα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα των εργαζομένων και στις τοπικές κοινότητες ξεπερνά
το πεδίο των εργατικών δικαιωμάτων. Οι εθελοντικοί κώ-
δικες συμπεριφοράς μπορούν να συμβάλουν στην προ-
ώθηση διεθνών εργασιακών προτύπων, η αποτελεσματι-
κότητα, ωστόσο, εξαρτάται από τη σωστή εφαρμογή και
την επαλήθευσή τους.

Περιβαλλοντικές ανησυχίες
Μέσω των διασυνοριακών συνεπειών πολλών περιβαλ-
λοντικών προβλημάτων, που συνδέονται με τις επιχειρή-
σεις και την κατανάλωση πόρων από ολόκληρο τον κόσμο,
οι εταιρείες διαδραματίζουν επίσης ενεργό ρόλο στο παγ-
κόσμιο περιβάλλον.
• Προώθηση σκοπού (Cause promotion): Η επιχείρηση
προσφέρει χρήματα / προϊόντα / υπηρεσίες για κάποιον
κοινωνικό σκοπό και για την ευαισθητοποίηση του κοινού
γύρω από αυτόν.
Επιπλέον, η επιχείρηση μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία
από μόνη της, να είναι ο βασικός χορηγός σε μια ήδη
υπάρχουσα πρωτοβουλία κάποιου οργανισμού ή να είναι
ένας από τους χορηγούς. 
• Μάρκετινγκ σκοπού (Cause related marketing): Συνδέ-
ονται οι πωλήσεις ενός συγκεκριμένου προϊόντος με ένα
ποσοστό από τα έσοδά του, το οποίο προσφέρεται σε συγ-
κεκριμένο σκοπό. Το cause related marketing γίνεται συ-
νήθως για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν και για συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα. Η συμφωνία είναι αμοιβαίως συμ-
φέρουσα, καθώς κερδίζει τόσο η επιχείρηση όσο και ο ορ-
γανισμός με τον οποίο συνεργάζεται. Επιπλέον, ο κατανα-
λωτής έχει την ευκαιρία να βοηθήσει τον συγκεκριμένο
σκοπό, χωρίς να χρειασθεί να δώσει ο ίδιος χρήματα και,
παράλληλα, χωρίς να πάρει τίποτα σε αντάλλαγμα.
• Κοινωνικό μάρκετινγκ (Corporate social
marketing): Συνδράμει στην αλλαγή της συμπεριφοράς
του κοινού όσον αφορά κάποιο θέμα και –συνήθως–
υπάρχει συνεργασία με κάποιον δημόσιο φορέα. 
• Εταιρική φιλανθρωπία (Corporate philanthropy): Είναι
η προσφορά χρημάτων σε κάποιον φιλανθρωπικό οργανι-
σμό/σκοπό. Αυτή η ενέργεια είναι η πιο παραδοσιακή μορ-
φή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
• Εταιρικός εθελοντισμός (Community volunteering): Η
επιχείρηση υποστηρίζει και προτρέπει εργαζομένους και
συνεργάτες να προσφέρουν τον χρόνο τους σε κάποιον
σκοπό, συνήθως σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Η ενέρ-
γεια μπορεί να ξεκινήσει από την επιχείρηση αυτήν καθ’
αυτή ή να γίνει σε συνεργασία με κάποιον οργανισμό. 
• Κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές (So-
cially responsible business practices): Πρόκειται για
πρακτικές που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της ζωής
σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και στο περιβάλλον.
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ΗΕταιρική Κοινωνική Ευθύνη λαμβάνει
όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις στον

χώρο των επιχειρήσεων και των οργανισμών και εί-
ναι πλέον απόλυτα σαφές πως οι επιχειρήσεις σή-
μερα δεν μπορούν να την αγνοήσουν.

Ενσωματώνοντας, δηλαδή, την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη, οι επιχειρήσεις δημιουργούν προσδοκίες
στους πολίτες και δείχνουν καλό χαρακτήρα σε ερ-
γαζομένους, σε πελάτες και σε προμηθευτές. 
Οι δράσεις της επιχείρησης, εφόσον γίνουν με τη
σωστή στρατηγική, φέρουν ευνοϊκά αποτελέσματα

και γίνονται αποδεκτές από την κοινωνία με ικανο-
ποίηση. Είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της επι-
χείρησης, για να εδραιωθεί η φήμη της και να αυξη-
θούν τα κέρδη της. Γι’ αυτόν τον λόγο, βλέπουμε συ-
χνά πολυεθνικές επιχειρήσεις να υιοθετούν στρατη-
γικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η δυνατότητα
που έχουν να αυξήσουν το κέρδος τους και τη φήμη
τους οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις κάνει ελκυ-
στική την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, η οποία όλο και περισσότερο γίνεται γνω-
στή και στην Ελλάδα. 
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι, πλέον, αναγκαία
και μέσα στα επόμενα χρόνια θα παίζει τόσο σημαν-
τικό ρόλο, ώστε η αγορά να απορρίπτει από μόνη της
επιχειρήσεις χωρίς κοινωνικό σκοπό και έργο.

Η ΕΚΕ είναι αναγκαία
Η υπευθυνότητα αναφέρεται 
στην υποχρέωση των επιχειρηματιών 
να επιδιώκουν εκείνες τις πολιτικές, 
να λαμβάνουν εκείνες τις αποφάσεις 
ή να ακολουθούν εκείνες τις δράσεις 
που να συνάδουν με τους στόχους
και τις αξίες της κοινωνίας μας

“

Howard Bowen, «πατέρας» της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

“
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ArGOODaki: 20 χρόνια προσφοράς 
στα παιδιά που το έχουν ανάγκη! 

Το ArGOODaki είναι ένας θεσμός
αλληλεγγύης και υποστήριξης παι-

διών και νέων, ενώ αποτελεί αδιαμφισβήτητα
έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της
στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
των Goody’s Burger House, δεδομένου ότι η
μάρκα επενδύει σημαντικά στον σχεδιασμό
και την υλοποίηση της κάθε εκστρατείας ώστε
να διασφαλίσει την επιτυχία της. 

Από το 2002 το ArGOODaki έχει υποστηρίξει
με συνέπεια περισσότερα από 25.000 παιδιά
και νέους, διαθέτοντας πάνω από €4.000.000
για την ολοκλήρωση 20 έργων στους νευραλ-
γικούς τομείς για την εξασφάλιση μιας υγειούς
και ποιοτικής διαβίωσης, αυτούς της ιατρικής
φροντίδας, της σίτισης και της εκπαίδευσης,
σε συνεργασία με επιλεγμένα ιδρύματα της
χώρας. Χάρη στην προσπάθεια όλων αυτών
των ετών, έχει ενισχύσει αξιόλογους φορείς
όπως ο Σύλλογος «Ελπίδα», το «Χαμόγελο του
Παιδιού» και το «Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παι-
δικής Προστασίας», καλύπτοντας ανάγκες σε
όλη την ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, ο κοινω-
νικός αντίκτυπος που έχει το ArGOODaki ξε-
περνά τις υλικές δωρεές, καθώς το κύμα επι-
κοινωνίας των δράσεών του καταφέρνει κάθε
χρόνο να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποι-
ήσει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από κοινωνικά
ζητήματα μείζονος σημασίας, τα οποία χρή-
ζουν διάδοσης και προβολής.

Φέτος, το ArGOODaki γιόρτασε 20 χρόνια
προσφοράς προς τα παιδιά που το έχουν
ανάγκη! Ο σκοπός του φετινού έργου ήταν να
ενισχύσει 4ειδικούς φορείς σε όλη την Ελλά-
δα, οι οποίοι στηρίζουν παιδιά και νέους με
κινητικές και νοητικές δυσκολίες, να έρθουν
σε επαφή με τον αθλητισμό και να κάνουν
πραγματικότητα το όνειρό τους για συμπερί-
ληψη και πολλές επιτυχίες. Εμπνεόμενο από
τη δύναμη και τον αγώνα που δίνουν καθημε-
ρινά αυτά τα παιδιά, το ArGOODaki στέκεται
δίπλα τους έμπρακτα προσφέροντας τον
απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό σε 4 ει-
δικούς φορείς σε μεγάλες πόλεις της χώρας:
τον αθλητικό σύλλογο ΑμεΑ «Ιωνάς» της
Αθήνας, τον αθλητικό σύλλογο ΑμεΑ «Αετοί
Θεσσαλονίκης», το Μη Κερδοσκοπικό Σωμα-
τείο «ΚΗΦΑΑΜΕΑ» των Χανίων και τον αθλη-

τικό σύλλογο ΑμεΑ «Πύρρος» των Ιωαννίνων.
Για να πετύχει τον στόχο του ένωσε τις δυ-

νάμεις του με δύο κορυφαίους Έλληνες
αθλητές: τον χρυσό Ολυμπιονίκη του άλμα-
τος εις μήκος Μίλτο Τεντόγλου και τον χάλκι-
νο Παραολυμπιονίκη κολύμβησης Αντώνη
Τσαπατάκη, οι οποίοι μέσω της χριστουγεν-
νιάτικης εκστρατείας με τίτλο «Η σκυτάλη
περνά στα χέρια σου, για να φτάσει η αγάπη
παντού» πέρασαν τη σκυτάλη της συμμετο-
χής σε όλους μας, μεταφέροντας παράλληλα
ένα ισχυρό μήνυμα αγάπης και υποστήριξης.

Σε μια εποχή που όλοι επιζητούμε να αφή-
σουμε πίσω μας την εσωστρέφεια και την απο-
μόνωση των τελευταίων δύο ετών, έχοντας την
ανάγκη για «επαφή» και στήριξη περισσότερο
από ποτέ, το ArGOODaki με τη βοήθεια όλων
μας ολοκλήρωσε και αυτό το έργο του και ταξί-
δεψε πρόσφατα σε όλη την Ελλάδα, ώστε να
προσφέρει απαραίτητο εξοπλισμό στους 4 συ-
νεργαζόμενους φορείς. Ειδικά στην Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη, κατά την παράδοση του απα-
ραίτητου εξοπλισμού στους εκπροσώπους των
φορέων από την ομάδα των Goody’s Burger
House, πραγματοποιήθηκε μια μικρή γιορτή
όπου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής
αυτοδιοίκησης, καθώς και οι δύο υποστηρικτές
της καμπάνιας. Ειδικότερα, ο Μίλτος Τεντόγλου
έδωσε το «παρών» στην παράδοση του εξοπλι-
σμού στον αθλητικό σύλλογο ΑμεΑ «Ιωνάς»
στην Αθήνα, ενώ ο Αντώνης Τσαπατάκης παρα-
βρέθηκε στην παράδοση εξοπλισμού στον
αθλητικό σύλλογο ΑμεΑ «Αετοί Θεσσαλονίκης». 

Το ArGOODaki είναι ιδιαίτερα χαρούμενο
που για άλλη μια χρονιά συνέβαλε έμπρακτα
στη βελτίωση της καθημερινότητας παιδιών
και νέων σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντάς
τους τα εφόδια για να ασχοληθούν με το όνει-
ρό τους, τον αθλητισμό.

Ο μακροβιότερος θεσμός
κοινωνικής προσφοράς και 
ένας από τους σημαντικότερους
πυλώνες της στρατηγικής ΕΚΕ
των Goody’s Burger House



Ο Πύργος υποψήφια πόλη 
φιλική προς τα παιδιά

Στο παγκόσμιο
πρόγραμμα του Τα-
μείου των Ηνωμέ-
νων Εθνών για τα
Παιδιά (UNICEF)
εντάσσεται ο Δή-
μος Πύργου, μετά
το μνημόνιο συνερ-
γασίας που υπέ-
γραψε ο οικείος δήμαρχος Παναγιώτης Αντωνακόπουλος με
τον διπλωματικό εκπρόσωπο της UNICEF στην Ελλάδα Lu-
ciano Calestini. 

Η συνεργασία στοχεύει στη μετατροπή αστικών κέντρων
και κοινοτήτων σε πόλεις όπου «υπηρεσίες, παροχές, προ-
γράμματα και δημόσιοι χώροι αναπροσαρμόζονται με επίκεν-
τρο τις ανάγκες των παιδιών και των νέων». Ο Δήμος Πύργου
είναι από τους πρώτους δήμους στην Ελλάδα που έχουν υπο-
γράψει αυτό το μνημόνιο. Το πρόγραμμα «Πόλεις Φιλικές
προς τα Παιδιά» είναι μια πρωτοβουλία της UNICEF η οποία
εφαρμόζεται ήδη σε 47 χώρες ανά τον κόσμο.

Ζίτσα

Καταγγελία για επικίνδυνες συνθήκες
υγείας και ασφάλειας 

Η Δημοτική Αρχή Ζίτσας καταγγέλλεται από τον σύλλογο ερ-
γαζομένων πως «βάζει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων, ενώ συνεχίζουν οι τριτοκοσμικές συνθήκες
στο εργοτάξιο του δήμου». Συγκεκριμένα, η Δημοτική Αρχή
καταγγέλλεται από τον σύλλογο ότι «αδιαφορεί για τον διαγω-
νισμό προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), με
αποτέλεσμα να έχει δώσει μόνο κάποια ΜΑΠ που είχαν περισ-
σέψει στις αποθήκες σε τμήμα των συμβασιούχων που προσέ-
λαβε για την πυροπροστασία, ενώ αρκετούς συμβασιούχους
του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας τούς στέλνει
για δουλειά εδώ και μερικές μέρες χωρίς καμία προστασία για
την υγεία και την ασφάλειά τους». 

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα εισαγωγής για πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία
και στους δρόμους της χώρας των πολυθέσιων ταξί ξεκινά από το Νότιο Αιγαίο και
τα Δωδεκάνησα, όπου 42 άδειες 6θέσιων έως και 9θέσιων ταξί υπεγράφησαν από

την Περιφερειακή Αρχή. «Το υπουργείο Μεταφορών εμπιστεύθηκε την
περιφέρειά μας για να εισαγάγει στην Ελλάδα το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα και

σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δικαιώσει αυτή την εμπιστοσύνη. Ένα
πάγιο αίτημα του κλάδου βρήκε ευήκοα ώτα και αποτελεσματική διαχείριση. Τα

6θέσια έως 9θέσια ταξί θα εμφανιστούν στους ελληνικούς δρόμους για πρώτη
φορά από τα Δωδεκάνησα», δήλωσε σχετικά ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης

Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Της έκδοσης των αδειών είχε προηγηθεί
στενή συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το υπουργείο Υποδομών και

Μεταφορών καθώς και με τους εκπροσώπους του κλάδου.

Δυτική Ελλάδα

Χρηματοδοτεί τον
πρωτογενή τομέα και 
την αγροτική ανάπτυξη

Το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης»
που έχει ήδη εισφέρει ποσά ύψους 48
εκατ. ευρώ στον αγροτικό κόσμο της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας ανέπτυξε στο
περιφερειακό συμβούλιο ο οικείος περι-
φερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο περι-
φερειάρχης αναφέρθηκε στα εθνικά και
ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προ-
γράμματα στα οποία συμμετέχει η περιφέ-
ρεια, όπως: Το Πρόγραμμα Αναδιάρθρω-
σης Αμπελώνων μέσω του οποίου έχουν
καταβληθεί πόροι ύψους 6,9 εκατ. ευρώ σε
557 παραγωγούς, το Πρόγραμμα Δακοκτο-
νίας μέσω του οποίου έχουν καλυφθεί 7,3
εκατ. ελαιόδεντρα με ποσό δημόσιας δα-
πάνης 3,75 εκατ. ευρώ, τη στήριξη ομάδων
παραγωγών για την υλοποίηση επιχειρη-
σιακών προγραμμάτων με χρηματοδότηση
2,84 εκατ. ευρώ, το Πρόγραμμα Διαχείρι-
σης Βοσκοτόπων με 2 εκατ. ευρώ αλλά και
το Πρόγραμμα Καύσης Νεκρών με 3 εκατ.
ευρώ. Ο κ. Φαρμάκης αναφέρθηκε επίσης
στις προσπάθειες που κάνει η περιφέρεια
για την αναγνώριση ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ και πολ-
λών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας. 

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Σητεία

Εγκατάσταση
επεξεργασίας
απορριμμάτων και ΧΥΤΥ

Συμβασιοποιήθηκε το έργο «Εγκατάσταση επε-
ξεργασίας απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» μετα-
ξύ του ΕΣΔΑΚ και της αναδόχου εταιρείας «Θαλής
Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες». O προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται σε 16.001.383,66 ευρώ συν
ΦΠΑ για την κατασκευή και σε 5.140.035 ευρώ συν
ΦΠΑ για την πενταετή λειτουργία του. Το έργο χρη-
ματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφό-
ρος Ανάπτυξη 2014-2020». Στην υπογραφή παρα-
βρέθηκαν ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρ-
ναουτάκης, ο βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θρα-
ψανιώτης, ο δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης,
ο δήμαρχος Ιεράπετρας Θεοδόσης Καλαντζάκης,
περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι. Διαδι-
κτυακά συμμετείχε και ο γενικός γραμματέας Συν-
τονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γρα-
φάκος, δηλώνοντας ότι «το έργο σηματοδοτεί την
αλλαγή από τον παλιό τρόπο διαχείρισης των απο-
βλήτων σε μια σύγχρονη λογική μέσα από μονάδες
επεξεργασίας αποβλήτων, οι οποίες θα δώσουν τη
δυνατότητα να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί
στόχοι που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα
κράτη-μέλη».
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Νότιο Αιγαίο

Σαράντα δύο άδειες για 6θέσια 
έως 9θέσια στα Δωδεκάνησα



Σ
το workshop που διοργάνωσε η Ευ-
ρωπαϊκή Ομοσπονδία Μακροπρόθε-
σμων Επενδυτών (ELTI) και το Τα-

μείο Παρακαταθηκών και Δανείων συμμε-
τείχε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος
Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου στο
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, όπου
εξέφρασε το πάγιο αίτημα των ΟΤΑ για τη
μετατροπή του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων σε Αναπτυξιακή Τράπεζα. 

Αντικείμενα του workshop αποτέλεσαν
οι μεγάλες προκλήσεις των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που καλούνται να
διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε
ό,τι αφορά την παροχή δημόσιων υπηρε-
σιών μέσα σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμε-
νο κόσμο, ενώ παράλληλα βρίσκεται στο
επίκεντρο των προκλήσεων το διευρυμένο
χάσμα μεταξύ της διαθεσιμότητας οικονο-
μικών πόρων και των αυξανόμενων αναγ-
κών των τοπικών κοινωνιών.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ

αναφέρθηκε εκτεταμένα στον ρόλο και τη
συνεργασία με το ΤΠΔ και τη διαχρονική
σχέση του Ταμείου με την Αυτοδιοίκηση
στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι πάγιο αί-
τημα των ελληνικών ΟΤΑ είναι η μετατροπή
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
σε Αναπτυξιακή Τράπεζα των ΟΤΑ που θα
προσφέρει νέα προγράμματα και εργαλεία
χρηματοδότησης, εξειδικευμένους μηχα-
νισμούς στήριξης, ιδίως για μεσαίους και
μικρούς δήμους, ενημέρωση και εκπαί-
δευση. Ακόμη ο κ. Παπαστεργίου επισήμα-
νε ότι «πρέπει να ξαναδούμε τα επιτόκια
αποταμίευσης, καθώς και τα επιτόκια δα-
νεισμού. Από την αύξηση της διεθνούς αν-
ταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότη-
τας των ελληνικών δήμων, το Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων έχει να κερδίσει
πολύ περισσότερα από τα “ελλείποντα”
κέρδη του, λόγω της αύξησης του ποσο-
στού αποταμίευσης και της μείωσης των
επιτοκίων δανεισμού των δήμων».

Νέο πυροφυλάκιο 
από τον ΣΠΑΠ

Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία
και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) ολο-
κλήρωσε την τοποθέτηση του νέου πυρο-
φυλακίου που βρίσκεται στα όρια των Δή-
μων Παλλήνης και Πεντέλης και χαρακτη-
ρίζεται πλέον ως ένα από τα καλύτερα τη
Αττικής, όσον αφορά τη θέση και την ορατότητά του, η οποία δίνει τη δυνατότητα για κα-
λύτερη εποπτεία από τον Υμηττό έως το Πεντελικό, έχοντας ως στόχο την επιτήρηση και
την προστασία όλης της ανωτέρω περιοχής από το ενδεχόμενο πυρκαγιάς, και ενισχύει
σημαντικά την προληπτική ικανότητα του συνδέσμου αλλά και των Δήμων Παλλήνης,
Πεντέλης, Βριλησσίων, Χαλανδρίου, Αμαρουσίου και Αρτέμιδας-Σπάτων. Όπως τόνισε ο
πρόεδρος του συνδέσμου Βλάσσης Σιώμος: «Συνεχίζουμε και φέτος τις τοποθετήσεις
νέων πυροφυλακίων, ώστε μέρα με τη μέρα να γινόμαστε καλύτεροι και χρησιμότεροι
στους δήμους-μέλη μας και στους συμπολίτες μας».

Μια σύγχρονη
«όαση» στο Κουκάκι 

Στους σύγχρονους ρυθμούς της
Αθήνας επανέρχεται, ύστερα από
πολλά χρόνια εγκατάλειψης, το
εμβληματικό πάρκο Περιβολάκι
Εθνικής Αντίστασης, στο Κουκάκι.
Πρόκειται για έναν ιστορικό χώρο
πρασίνου, ο οποίος αναγεννιέται
μέσω του προγράμματος «Υιοθέτη-
σε την πόλη σου» και με τη συν-
δρομή της FIX Hellas. Το πάρκο
απέκτησε περισσότερο φυσικό
χρώμα, καθώς φυτεύτηκαν δέντρα
και περισσότερα από 1.000 μεσο-
γειακά φυτά, ενώ τοποθετήθηκαν
παρτέρια με φυτικές αψίδες, νέα,
καλαίσθητα και άνετα παγκάκια
για τους επισκέπτες, καθώς και
σύγχρονα καλλισθενικά όργανα
γυμναστικής, τα οποία δίνουν διέ-
ξοδο σε εκατοντάδες ανθρώπους
όλων των ηλικιών, που επιθυμούν
να γυμναστούν με ασφάλεια σε ένα
καταπράσινο και ήσυχο περιβάλ-
λον. Όπως τόνισε ο δήμαρχος Κώ-
στας Μπακογιάννης: «Ένα από τα
μεγάλα στοιχήματα που έχουμε
θέσει για την Αθήνα είναι να βά-
λουμε περισσότερες πράσινες πι-
νελιές στον καμβά της πόλης».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας, έχει
ανέβει ιδιαίτερα η «ένταση»
μεταξύ των «λοχαγών» της δι-
οίκησης όσο βλέπουν να γίνε-
ται πιο έντονη η συζήτηση για
προώρες βουλευτικές εκλο-
γές; Και αυτό γιατί, παρότι ο
ίδιος δεν δηλώνει τίποτα,
υπάρχει έντονη η αίσθηση ότι ο
δήμαρχος θα «κάνει το μεγάλο
άλμα», οπότε προσπαθούν να
είναι σε ετοιμότητα και παίρ-
νουν «θέσεις μάχης» για τη

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

«Το ΕΣΠΑ 
στην πόλη σου» 
Με κεντρικό σύνθημα «Η Αττική
αλλάζει. Το ΕΣΠΑ στην πόλη σου»
η Περιφέρεια Αττικής διοργανώ-
νει θεματικές συναντήσεις, μία σε
κάθε Περιφερειακή Ενότητα, για
την παρουσίαση των έργων του
ΕΣΠΑ που βρίσκονται σε υλοποί-
ηση. Στο πλαίσιο των workshops,
στελέχη της Περιφέρειας Αττικής
θα παρουσιάσουν το έργο που έχει
μέχρι στιγμής υλοποιηθεί μέσα
από την αξιοποίηση των κοινοτι-
κών κονδυλίων αλλά και των πό-
ρων της περιφέρειας, καθώς και
τον στρατηγικό σχεδιασμό για το
νέο ΕΣΠΑ. Επίσης, σε όλες τις
ημερίδες προβλέπεται να υπάρξει
ουσιαστικός διάλογος με τους δη-
μάρχους. Ο κύκλος των εκδηλώ-
σεων ξεκινά την προσεχή Δευτέρα
27 Ιουνίου από το Κορωπί. 

«Λευκές Νύχτες»
στου Ζωγράφου 

Σήμερα, Σάββατο 25 Ιουνίου,
και στις 9 Ιουλίου τα εμπορικά
καταστήματα στον Δήμο Ζωγρά-
φου θα είναι ανοιχτά έως τα με-
σάνυχτα, στο πλαίσιο της «Λευ-
κής Νύχτας» που γίνεται για
πρώτη φορά σε αυτήν την περιο-
χή της Αθήνας. Πρόκειται για μια
δράση για την οποία συνεργάζον-
ται το Επαγγελματικό Επιμελητή-
ριο Αθηνών, ο τοπικός Εμπορικός
Σύλλογος και ο Δήμος Ζωγρά-
φου, με στόχο την τόνωση της το-
πικής αγοράς. Τους κατοίκους
και τους επισκέπτες περιμένουν
προσφορές και εκπτώσεις από τα
καταστήματα, ενώ θα διοργανω-
θεί λαχειοφόρος αγορά για την
αγορά σύγχρονου λαπαροσκοπι-
κού εξοπλισμού για το νοσοκο-
μείο Παίδων «Αγία Σοφία».
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ΚΕΔΕ: Να γίνει Αναπτυξιακή 
Τράπεζα το Ταμείο 
Παρακαταθηκών & Δανείων
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52 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΛΛΑΣ 
Ο «μάγος» των χρηματο-
οικονομικών 
ξαναχτυπά!

Τ
ο κλείσιμο του κύκλου των παροχών μέ-
σω των επιδοτήσεων για το ρεύμα και τα
καύσιμα σηματοδοτεί την αφετηρία για
τη δημιουργία «κουμπαρά», μέσω του

οποίου θα υπάρξουν νέες στοχευμένες ενισχύ-
σεις, με οδηγό τις συστάσεις του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου, αλλά και τις πολύ καλές επι-
δόσεις του προϋπολογισμού, λόγω αυξημένης
κατανάλωσης και τουριστικής κίνησης.

Σύμφωνα με πηγές της «Political», στο υπουρ-
γείο Οικονομικών δεν συζητούν ούτε για πλάκα
παροχές τύπου «επιταγής ακρίβειας», καθώς με
ταυτόσημες δηλώσεις τους τόσο ο Χρήστος Σταϊ-
κούρας όσο και ο Θόδωρος Σκυλακάκης ξεκαθα-
ρίζουν ότι «δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή κανένα
περιθώριο». Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης δεν πρόκειται να ρισκάρει «ούτε μία στο
εκατομμύριο» την πορεία της οικονομίας εν μέ-
σω υψηλού πληθωρισμού, αυξανόμενων επιτο-
κίων και 11 συνεχών θετικών αξιολογήσεων, οι
οποίες (μετά το τέλος της ενισχυμένης εποπτεί-
ας) οδηγούν σύντομα στην ανάκτηση επενδυτι-
κής βαθμίδας! Για τον λόγο αυτό, τα στελέχη του
οικονομικού επιτελείου… εξοργίζονται όταν

ακούν διάφορα σενάρια περί παροχών, που μπο-
ρεί να δώσουν λανθασμένο σήμα στις αγορές και
στους επενδυτές.

Ωστόσο, υπάρχει η ισχυρή δυναμική του τουρι-
σμού, που μπορεί να ανοίξει την όρεξη, με φόντο
το ενδεχόμενο διενέργειας πρόωρων εκλογών
μέσα στο φθινόπωρο. Το -σχεδόν- διπλάσιο του-
ριστικό πλεόνασμα στο πρώτο τετράμηνο του
έτους, σε σχέση με το 2019, και η ισχυρή δυναμι-
κή του τουριστικού προϊόντος για το τρίμηνο Ιου-
λίου-Σεπτεμβρίου οδηγούν πλέον σε ανοδικές
αναθεωρήσεις του φετινού ποσοστού της ανά-
πτυξης, γεγονός που δημιουργεί το περιθώριο
σχηματισμού ενός νέου «κουμπαρά», ο οποίος
δεν θα… ενοχλήσει τις αγορές και τους επενδυ-
τές, καθώς θα αποτελεί περίσσευμα. 

Ορόσημο για το οικονομικό επιτελείο είναι το
κλείσιμο του Ιουλίου, όπου εκτός από την πιο

ασφαλή εικόνα για τη φετινή κίνηση, θα προκύ-
ψουν και τα πρώτα συμπεράσματα σε σχέση με τη
δυνατότητα των νοικοκυριών και των επιχειρή-
σεων να ανταποκριθούν στην πληρωμή της πρώ-
της δόσης του φόρου εισοδήματος. Ένα στοιχείο
που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης είναι η νέα σημαντική αύξηση των λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, παρά το
γεγονός ότι παρατηρείται υπέρβαση των στόχων
στο σκέλος των εσόδων. Όπως επισημαίνει με
νόημα πηγή του οικονομικού επιτελείου της κυ-
βέρνησης, τα μόνα δεδομένα που υπάρχουν για
τους προσεχείς μήνες είναι η κατάργηση της Ει-
σφοράς Αλληλεγγύης για συνταξιούχους και δη-
μόσιους υπαλλήλους, ενώ είναι υπό επεξεργασία
το πλαίσιο των εισοδηματικών αυξήσεων για
πρώτη φορά ύστερα από δώδεκα χρόνια σε αυτές
τις δύο κατηγορίες.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Έρχονται νέες παροχές 
με… συνταγή ΔΝΤ!

Ποιοι παράγοντες καθορίζουν 
τις επόμενες κινήσεις 
του οικονομικού επιτελείου
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υψηλή λειτουργική κερδο-
φορία, το αυξημένο περι-
θώριο διύλισης και οι αρι-
στοτεχνικές κινήσεις του

μάνατζμεντ υπό τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο Ανδρέα Σιάμισιη κατατάσσουν
τον Όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων
στους κερδισμένους του α’ τριμήνου,
αλλά και στους μεγάλους πρωταγωνι-
στές των ενεργειακών εξελίξεων.

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων, τό-
κων, αποσβέσεων και δικαιωμάτων
(EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 99 εκατ.
ευρώ, ενώ οι υψηλές τιμές του πετρε-
λαίου οδήγησαν σε εντυπωσιακή αύξη-
ση των πωλήσεων κατά 63%. Σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονο-
μικής Αναφοράς, τα ΕΒΙΤDA ανήλθαν
σε 501 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη
στα 347 εκατ. ευρώ, ενώ επηρεάστηκαν
από την αύξηση των διεθνών τιμών του
πετρελαίου στην αποτίμηση αποθεμά-
των, αλλά και από τον λογιστικό χειρι-
σμό των δικαιωμάτων εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο, η τάση
αυτή θα αντιστραφεί τα επόμενα τρίμη-
να και ο όμιλος αναμένεται να κάνει πιο
αισθητή τη δυναμική του. 

Η περαιτέρω ισχυροποίηση των με-
γεθών των ΕΛΠΕ συμπίπτει και με την
αύξηση του ταμείου κατά 256 εκατ.
ευρώ, λόγω της… προίκας που δημι-
ούργησε η πώληση της συμμετοχής
στη ΔΕΠΑ Υποδομών. Ως γνωστόν, η
εταιρεία, που ανήκει κατά 65% στο ΤΑΙ-
ΠΕΔ και κατά 35% στα ΕΛΠΕ, πουλή-
θηκε στον ενεργειακό κολοσσό Ital-
gas, αντί 733 εκατ. ευρώ, σε ένα από τα
μεγαλύτερα κρατικά deals στη σύγ-
χρονη ιστορία της χώρας. 

Τα «κλειδιά»
Τα θετικά αποτελέσματα του α’ τρι-

μήνου αντικατοπτρίζουν τη βελτίωση
των επιδόσεων του κλάδου διύλισης,
εφοδιασμού και εμπορίας, λόγω των
υψηλότερων διεθνών περιθωρίων
διύλισης και της αυξημένης ζήτησης
καυσίμων στην εγχώρια αγορά, που
αντιστάθμισε την αρνητική επίπτωση
της ενεργειακής κρίσης στο λειτουργι-
κό κόστος.

Ο ισολογισμός του α’ τριμήνου του
έτους έδειξε ότι τα Ελληνικά Πετρέ-
λαια διαθέτουν ισχυρές πιστωτικές
γραμμές, οι οποίες υποστηρίζονται

από τον κύκλο εργασιών, σε μια συγ-
κυρία, υψηλών τιμών του πετρελαίου.
Από την… ακτινογραφία του ισολογι-
σμού α’ τριμήνου ξεχωρίζουν τα εξής
στοιχεία:
� Η συνολική ζήτηση για επίγεια καύ-
σιμα ήταν αυξημένη κατά 16%, ενώ τα
καύσιμα κίνησης σημείωσαν αύξη-
ση 17%. Η ζήτηση πετρελαίου
θέρμανσης αυξήθηκε κα-
τά 15%, ενώ για τα αερο-
πορικά καύσιμα κατά
160%, ως αποτέλεσμα
της εκτίναξης της πτη-
τικής δραστηριότητας
και της επιβατικής κί-
νησης, αποτελώντας
ισχυρή ένδειξη και για την
πορεία του τουρισμού. 
� Το χρηματοοικονομικό κόστος μει-
ώθηκε κατά 1%, που αντιστοιχεί σε 24
εκατ. ευρώ.
� Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 2,3
δισ. ευρώ και ήταν αυξημένος σε σχέ-
ση με το τελευταίο τρίμηνο του 2021,
καθώς η κλιμάκωση των διεθνών τι-
μών λόγω της ουκρανικής κρίσης
οδήγησε σε αύξηση των αναγκών κε-
φαλαίου κίνησης. 

Στρατηγική
Η διοίκηση θέτει σε πρώτο πλάνο

την αύξηση της παραγωγικής δυνατό-
τητας του διυλιστηρίου της Ελευσίνας,
όπου επενδύθηκαν 84 εκατ. ευρώ,
ενώ είναι ξεκάθαρος ο προσανατολι-
σμός προς τη δημιουργία πράσινων

καυσίμων αλλά και την εξαγορά
φωτοβολταϊκών έργων σε

λειτουργία. 
Η εμπορική λειτουρ-

γία του μεγαλύτερου
έργου ΑΠΕ στην Κο-
ζάνη από το β’ τρίμη-
νο του έτους οδήγησε

ήδη σε αναθεώρηση
του μεσοπρόθεσμου

στόχου για λειτουργική
κερδοφορία 1 γιγαβάτ εντός τε-

τραετίας και 2 γιγαβάτ έως το 2030.
Πρόκειται για μία από τις πλέον εμ-
βληματικές επενδύσεις στη χώρα, κα-
θώς το φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος
204 μεγαβάτ, θεωρείται το μεγαλύτε-
ρο διπλής όψεως στην Ευρώπη.

Εκτός των παραπάνω, αξίζει να ση-
μειωθούν και οι εξαιρετικές επιδό-
σεις του ομίλου στον κλάδο έρευνας
και παραγωγής υδρογονανθράκων,

καθώς ολοκληρώθηκε στις 3 Μαρτίου
η εκτέλεση 1.600 τετραγωνικών χιλιο-
μέτρων δισδιάστατων σεισμικών κα-
ταγραφών στη θαλάσσια περιοχή του
Ιονίου, ενώ διαθέτει το 100% των δι-
καιωμάτων για έρευνες σε μια έκταση
6.700 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Η υλοποίηση του προγράμματος
συντήρησης του διυλιστηρίου Ελευσί-
νας μπορεί να οδήγησε σε μείωση της
παραγωγής κατά 16% (στα 3,1 εκατ. τό-
νους), ωστόσο η πλήρης επαναλει-
τουργία από τις αρχές του β’ τριμήνου
βάζει τις βάσεις για να τρέξουν ταχύ-
τερα τα σχέδια της διοίκησης. Η ανά-
καμψη της ζήτησης σε όλες τις αγορές
δραστηριοποίησης των ΕΛΠΕ είχε
επηρεαστεί από τα μέτρα περιορισμού
των μετακινήσεων, οδηγώντας σε ση-
μαντική αύξηση των όγκων και της συ-
νεισφοράς σε επίπεδο τόσο εγχώριας
όσο και διεθνούς εμπορίας.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Το δυνατό πρώτο τρίμηνο
και τα… καλύτερα 
που έρχονται για 
τα Ελληνικά Πετρέλαια

EΛΠΕ: Ισχυρά μεγέθη,
«προίκα» και επενδύσεις
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της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Ο
λοένα και περισσότερο εδραι-
ώνεται η αντίληψη ότι η φετι-
νή τουριστική σεζόν θα πλη-
σιάσει και σε πολλές περιπτώ-

σεις θα αγγίξει τα επίπεδα του 2019,
μιας χρονιάς κατά την οποία ο τουρι-
σμός στην Ελλάδα κατέγραψε τα μεγα-
λύτερα ποσοστά του τόσο από πλευράς
επισκεψιμότητας όσο και από πλευράς
ταμειακών εισπράξεων.

Αυτήν τη φορά τα αισιόδοξα μηνύμα-
τα έρχονται από την αυξητική τάση στη
δυναμική των duty free στα ελληνικά
αεροδρόμια. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αποτελεί το πρώτο δεκαπενθή-
μερο του Ιουνίου, κατά το οποίο σημει-
ώθηκε αύξηση στα ποσά που δαπάνη-
σαν οι ταξιδιώτες στα καταστήματα
αφορολόγητων ειδών σε ποσοστό 19%
σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διά-
στημα του 2019.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη
του συγκεκριμένου οικονομικού κλά-
δου, οι δαπάνες ανά ταξιδιώτη το πρώτο
πεντάμηνο του έτους σημείωσαν αύξη-
ση σε ποσοστό 270% σε σχέση με το 2021
και μόλις 10% κάτω από τις αντίστοιχες
δαπάνες του 2019.

Τα αεροδρόμια της χώρας με υψη-
λούς ρυθμούς δαπάνης ανά επιβάτη εί-
ναι η Ρόδος, το Ηράκλειο, η Θεσσαλονί-
κη, η Κως, η Κέρκυρα, τα Χανιά, η Ζά-
κυνθος και η Σαντορίνη. 

Πρώτοι οι Γερμανοί
Οι ταξιδιώτες από το εξωτερικό που

δαπανούν στα duty free των περιφερει-
ακών αεροδρομίων της χώρας μας είναι
οι Γερμανοί, οι οποίοι φιγουράρουν
πρώτοι στη λίστα των high spenders,
ενώ ακολουθούν οι τουρίστες από το
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, το Ισραήλ,

την Κύπρο, την Ολλανδία, τη Σουηδία και
τη Φινλανδία.

Στο συν 288% εκτοξεύτηκε από τις
αρχές του χρόνου η δαπάνη σε σχέση
με το 2021 και ενώ ακόμη είμαστε στην
αρχή της σεζόν απέχουμε μόλις 5% για
να αγγίξουμε τα αντίστοιχα επίπεδα
του 2019.

«Προηγήθηκε πολλή και σκληρή δου-
λειά το φθινόπωρο και τον χειμώνα προ-
κειμένου να έχει έσοδα η μέση ελληνική
οικογένεια και να ευημερήσει», ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά ο αρμόδιος υπουρ-
γός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, μι-

λώντας σε τηλεοπτικό σταθμό για τη
στοχευμένη προσπάθεια τόσο της Πολι-
τείας όσο και των αρμόδιων επιχειρη-
σιακών φορέων του κλάδου.

Πρωτοβουλίες όπως οι εννέα απευ-
θείας πτήσεις ημερησίως από τις ΗΠΑ, η
door to door πολιτική και οι συμφωνίες
με μεγάλους tour operators ανέδειξαν
την Ελλάδα σε 5ο τουριστικό brand παγ-
κοσμίως, με αποτέλεσμα να είναι μετα-
ξύ άλλων Νο1 προορισμός για τους Γάλ-
λους και τους Ρουμάνους και δεύτερη
στις επιλογές των ταξιδιωτών από τις
σκανδιναβικές χώρες.

Εν αμφιβόλω τίθεται το επενδυτικό πλάνο του ΑΔ-
ΜΗΕ, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για την από-
φαση της ΡΑΕ να εγκρίνει μικρότερο ποσοστό απόδο-
σης επενδύσεων (wacc), της τάξης του 6,1%, έναντι
πρότασης του διαχειριστή για τουλάχιστον 7,5%,
«ναρκοθετώντας» τις προσπάθειες ενεργειακής με-
τάβασης και απεξάρτησης για το ρωσικό φυσικό αέ-
ριο.

Τα παραπάνω υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος του
ΑΔΜΗΕ Ιωάννης Μάργαρης μιλώντας στον ραδιοφω-
νικό σταθμό Real, επισημαίνοντας πως το όφελος του
τελικού καταναλωτή από το χαμηλότερο wacc, ήτοι
1,70 με 2€ ετησίως, είναι υποπολλαπλάσιο του οφέ-
λους από την υλοποίηση των επενδύσεων.

Σχολιάζοντας περαιτέρω επί του θέματος, ο κ.
Μάργαρης ανέφερε πως η ΡΑΕ αποφάσισε με μη τε-
χνοκρατικά κριτήρια, μη λαμβάνοντας υπόψη μια σει-
ρά από παραμέτρους που επηρεάζουν και καθορί-
ζουν το σημαντικά αυξημένο κόστος του διαχειριστή.
Τέτοιες παράμετροι, που πρέπει να ληφθούν υπόψη
ώστε η απόφαση να επανεξεταστεί με τεχνοκρατικά
κριτήρια, είναι ο πληθωρισμός ή τα επιτόκια δανει-
σμού (πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ξεπεράσουν το
5% το επόμενο διάστημα).

Συμπλήρωσε ακόμη πως η ανάπτυξη του προγράμ-
ματος του ΑΔΜΗΕ συνδέεται με ζητήματα εθνικής και
ενεργειακής ασφάλειας, καθώς οι σχεδιαζόμενες
υποδομές (διασυνδέσεις με νησιά και άλλα έργα στην

ηπειρωτική χώρα) βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση
με την επιτυχία των προσπαθειών ενεργειακής μετά-
βασης και την προσπάθεια για απεξάρτηση από το
ρωσικό φυσικό αέριο. «Ως εκ τούτου, η απόφαση της
ΡΑΕ χρειάζεται να επανεξεταστεί, καθώς ξεπερνά τα
στενά τεχνοκρατικά όρια και πλέον εφάπτεται ζητη-
μάτων εθνικής ασφάλειας», ανέφερε το υψηλόβαθμο
στέλεχος του ΑΔΜΗΕ.

Καταλήγοντας, εξήγησε πως το ύψος του wacc εί-
ναι κρίσιμο για την οικονομική βιωσιμότητα του δια-
χειριστή ώστε να υλοποιεί απρόσκοπτα τις επενδύ-
σεις του, ενώ ταυτόχρονα η επιβάρυνση στον λογα-
ριασμό του τελικού καταναλωτή είναι ελάχιστη.

Μιχάλης Μαστοράκης

Ενδεικτική της... 
έκρηξης του τουρισμού 
η άνοδος19% στα ποσά
που ξόδεψαν 
οι ταξιδιώτες σε σχέση 
με το 2019 στα μαγαζιά
των ελληνικών
αεροδρομίων με 
τα αφορολόγητα

«Δυναμίτης» στα έργα του ΑΔΜΗΕ η απόφαση της ΡΑΕ για το έσοδο του διαχειριστή

Μεγάλη αύξηση
στις αγορές από τα duty free



Τ
ον αποκαλούν «μάγο» των χρηματοοικο-
νομικών και όχι άδικα. Ο χαρακτηρισμός
αφορά τον Μιχάλη Σάλλα, τον Κρητικό
επιχειρηματία, μάνατζερ, τραπεζίτη και

ακαδημαϊκό με μακροχρόνια, σημαντικότατη πο-
ρεία στον κόσμο των τραπεζών και των επιχειρή-
σεων. Ο πολύπειρος τραπεζίτης, που αγαπά τα ελ-
ληνικά αμπέλια και την οινοποιία, έχει καταφέρει
και πάλι να γίνει talk of the town, αφού ηγείται της
Παγκρήτιας Τράπεζας, η οποία εξελίσσεται σε
πρωταγωνιστή στον χώρο του banking. 

Το όραμα και οι στόχοι 
Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Παγ-

κρήτιας Τράπεζας δικών του συμφερόντων και της
Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, με την πρώτη
να αποκτά τον έλεγχο του νέου σχήματος, πολλοί
θεώρησαν ότι η συγκεκριμένη κίνηση έχει περι-
φερειακό ενδιαφέρον. Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν
ισχύει, αφού πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η νέα τρά-
πεζα έχει στόχο να πρωταγωνιστήσει στον «εθνικό
στίβο», με τη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων
πρόσβασης σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Παράλληλα,
όμως, έγινε σαφές ότι ο νέος οργανισμός θα επι-
χειρήσει να κινηθεί και σε εθνικό επίπεδο, ανα-
γνωρίζοντας έτσι την ευκαιρία για την ανάδειξη
πέμπτης τράπεζας.

H Παγκρήτια δεν είναι πια περιφερειακή τράπε-
ζα, καθώς διαθέτει πανελλαδική άδεια και τερά-
στιες προοπτικές, αφού αναπτύσσει δυναμικά το
ήδη ισχυρό δίκτυο των καταστημάτων της σε ολό-
κληρη τη χώρα. Και έτσι συμμετέχει στον πανεθνι-
κό αγώνα της ανάπτυξης, καθώς έχει ήδη ανοίξει
τις «κάνουλες», παρέχοντας την κρίσιμη για την
ανάπτυξη των επιχειρήσεων -και άρα της οικονο-
μίας της χώρας- χρηματοδότηση.

Στην επιχειρηματική πιάτσα όλοι αναρωτιούνται
μέχρι πού θα φτάσει την Παγκρήτια ο Σάλλας, με
δεδομένη τη διορατικότητά του και τις σημαντικές
του επιτυχίες στο επιχειρηματικό πεδίο.

Ο άνθρωπος που ξέρει από deals
Ο Μιχάλης Σάλλας ήταν αυτός που κατάφερε να

μετατρέψει την Τράπεζα Πειραιώς σε κολοσσό και
να τη γυρίσει στην κερδοφορία από όταν ανέλαβε
την τύχη της. Ούτε το προσωνύμιο του super deal-
maker είναι τυχαίο, αν σκεφτεί κανείς τις πολλές
επιτυχημένες εξαγορές και απορροφήσεις που
πέτυχε: Ως σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς έχει
απορροφήσει, μεταξύ άλλων, την Τράπεζα Μακε-
δονίας-Θράκης, την ETBA και, πιο πρόσφατα, τη
Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου, την Ελληνική Τράπεζα,
την Τράπεζα Κύπρου, την Αγροτική Τράπεζα της
Ελλάδος και τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδας.

Όχι τυχαία, και με τη δημιουργία της νέας, ισχυ-

ρής Παγκρήτιας η οποία έχει στόχο, σύμφωνα με
τον Μιχάλη Σάλλα, όχι να γίνει ισχυρή, αλλά να
βρίσκεται στο πλευρό των πελατών της. 

O Μιχάλης Σάλλας είδε από νωρίς πολύ καλές
προοπτικές στη δυνατότητα της Παγκρήτιας Τρά-
πεζας, αλλά και γενικότερα των συνεταιριστικών
τραπεζών να συνεισφέρει στην οικονομική ανά-
καμψη της χώρας, με τη χρηματοδότηση μικρομε-
σαίων κυρίως επιχειρήσεων. Αλλά, εκτός από τα
χρηματοοικονομικά, επεκτείνεται και σε άλλους
τομείς στους οποίους ο Μιχάλης Σάλλας βλέπει
ευκαιρίες και συνήθως δεν πέφτει έξω.

Η σύζυγος και η υπερδραστήρια κόρη 
Και επειδή «πίσω από κάθε ισχυρό άνδρα κρύ-

βεται μια έξυπνη γυναίκα», στην περίπτωση του
Μιχάλη Σάλλα ο ρόλος της συζύγου του Σοφίας
Στάικου και της οικογένειάς του, γενικότερα, στην
επιτυχία του είναι κομβικός. Η σύζυγός του είναι
απόφοιτος της Παντείου με μεταπτυχιακό στη Βιο-
μηχανική Ψυχολογία στην Αγγλία και μαζί έχουν
δύο παιδιά, τον Γιώργο και τη Μυρτώ, η οποία έχει
αναλάβει και την άλλη αγάπη του πατέρα της, την
οινοποιητική επιχείρηση της οικογένειας, τη ΣE-

MEΛH. Αν και σπούδασε Οικονομικά στην Αθήνα
και κόσμημα στη Φλωρεντία, τελικά ασχολήθηκε
με τις business του κρασιού και τα πάει περίφημα.
Δημιούργησε νέες ετικέτες, ενοποίησε και εμπο-
ρικά τα τρία οινοποιεία, της Σταμάτας, της Νεμέας
και της Μαντίνειας που στο παρελθόν ανήκαν σε
τρεις διαφορετικές εταιρείες και κατέστησε τις νέ-
ες ετικέτες πιο φιλικές και ευρέως αναγνωρίσι-
μες. Έτσι τα κρασιά της Semeli Winery πλέον είναι
από τα πιο δημοφιλή. Και δεν έμεινε μόνο εκεί η
Μυρτώ, καθώς η Semeli προχώρησε στη μεγαλύ-
τερη επένδυση στον ελληνικό αμπελώνα, ύψους
1,5 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση της δια-
δικασίας παραγωγής και των χώρων υποδοχής και
φιλοξενίας του οινοποιείου στη Νεμέα.
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ο Κρητικός επιχειρηματίας, μάνατζερ,
τραπεζίτης και ακαδημαϊκός γίνεται
πάλι talk of the town - 
Τα deals, η αγάπη του για το κρασί 
και η κόρη του Μυρτώ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΛΛΑΣ

Ο «μάγος» των… χρηματο-
οικονομικών ξαναχτυπά!
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H
απονευρωμένη συναλλα-
κτική δραστηριότητα είναι
αυτό που ανησυχεί περισ-

σότερο τους εγχώριους αναλυτές,
καθώς είναι «κοινό μυστικό» ότι
με αυτούς τους τζίρους το ΧΑ δεν
μπορεί να διεκδικήσει κάτι εντυ-
πωσιακά καλύτερο, ενώ δεν απο-
κλείεται οι συναλλαγές να βυθι-
στούν σε ακόμη χαμηλότερα επί-
πεδα όσο θα πλησιάζουν τα «μπά-
νια του λαού».

Τεχνικά όσο ο Γενικός Δείκτης
δίνει κλεισίματα υψηλότερα των
835 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών),
αφήνει περιθώρια αναρρίχησης
προς τις 860, 874 - 895 (συγκλί-
νουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών),
904 και 920 μονάδες. Για κίνηση
προς τις 944 και 950 μονάδες θα
απαιτηθούν δραστική αλλαγή του
διεθνούς κλίματος αλλά και ση-
μαντική συναλλακτική αναβάθμι-
ση του ΧΑ. Σε αντίθετη περίπτω-

ση, ιδιαίτερα αν παραβιαστούν οι
800, «καραδοκεί η καταπακτή»

που οδηγεί προς τις 789 - 780 και
740 μονάδες.

Πειραιώς: Η Francesca Tondi
νέο μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ

Η Πειραιώς Financial Holdings ανα-
κοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο
στην από 23 Ιουνίου 2022 συνεδρίασή
του εξέλεξε, έπειτα από σχετική εισήγη-
ση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψη-
φίων Μελών ΔΣ, την κυρία Francesca
Tondi ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αν-
τικατάσταση του παραιτηθέντος Arne
Berggren για το υπόλοιπο της θητείας
του ΔΣ, ήτοι έως 26.06.2023 και υπό την
αυτονόητη προϋπόθεση έγκρισης κα-
ταλληλότητας του νέου μέλους από τις
αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Διάκριση για το Ιατρικό
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών τιμήθηκε

για δεύτερη συνεχή χρονιά με την Gold
Διάκριση ως Top Performing ESG Com-
pany, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιο-
λόγησης των εταιρειών που συμμετεί-
χαν στον Δείκτη CR Index 2021-2022.
Προσαρμόζοντας τη λειτουργία του,
σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπον-
ται από τα διεθνή πρότυπα, όπως αυτές
του δείκτη εταιρικής ευθύνης CR Index,
υλοποιεί κάθε χρόνο πολυεπίπεδο σχέ-
διο δράσης εταιρικής κοινωνικής ευθύ-
νης με βασικούς άξονες την κοινωνία,
τους εργαζομένους, την ποιότητα των
υπηρεσιών και το περιβάλλον.

Ελλάκτωρ: Έως 26 Ιουλίου 
η αποδοχή της προαιρετικής
δημόσιας πρότασης

Από τις 24 Ιουνίου έως τις 26 Ιουλίου
ορίζεται η περίοδος αποδοχής της προ-
αιρετικής δημόσιας πρότασης για την
εξαγορά του συνόλου των μετοχών της
Ελλάκτωρ από την RB Ellaktor Holding
BV, θυγατρική της Reggeborgh, σύμφω-
να με ανακοίνωση της εταιρείας, μετά
και την έγκριση του σχετικού πληροφο-
ριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς. Η Motor Oil, ως ο δεύτερος
μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας,
επιβεβαίωσε ότι δεν θα προσφέρει στη
δημόσια πρόταση τις μετοχές που κατέ-
χει. H RB Ellaktor τονίζει εξάλλου την
πρόθεσή της να διατηρήσει την εταιρεία
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Όμιλος Druckfarben Hellas διακρίθηκε στην κατηγορία Sil-
ver από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης και βάσει του Δείκτη
Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) για τις επιδόσεις του στην εφαρμο-
γή υπεύθυνων εταιρικών πρακτικών κατά τη χρονική περίοδο
2020-2021. O δείκτης CR Index αποτελεί διεθνώς ένα κορυφαίο
εργαλείο της συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων, εστιάζον-
τας στην αειφόρο εξέλιξη αναφορικά με τις επιδόσεις εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης σε τέσσερις επιμέρους τομείς: κοινωνία, πε-
ριβάλλον, εργαζόμενοι και αγορά. Σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση, η διάκριση της Druckfarben Hellas, έπειτα από τη διαδικα-
σία αξιολόγησης με αυστηρά διεθνή κριτήρια, ανέδειξε τις καλές
πρακτικές της εταιρικής κοινωνικής στρατηγικής του ομίλου ως
προς τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση ενεργειών
και του αντίκτυπου που έχουν στην κοινωνία και το περιβάλλον.

H Φλοράλις, η Ecoera Investments και τα σχέδια

Προβληματίζει ο χαμηλός τζίρος στο ΧΑ

Ασημένιο βραβείο για την Druckfarben Hellas 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Φλοράλις Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Φαρμακευτι-
κής Κάνναβης έχει λάβει άδεια από το υπουργείο Ανάπτυξης για να ανα-
πτύξει σε ενιαία έκταση 37,954 στρεμμάτων, στο αγρόκτημα Σταυροχώρι
του Δήμου Κιλκίς, μονάδα καλλιέργειας, επεξεργασίας, μεταποίησης
και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. Η Φλορά-
λις, η οποία έχει ως πρόεδρο και CEO τον ομότιμο καθηγητή Οφθαλμολο-
γίας Λάκη - Συμεών Λάκε, αποτελεί επενδυτικό εγχείρημα της Ecoera
Investments , της λονδρέζικης επενδυτικής φίρμας που τρέχει ο Έλλη-
νας Αλέξανδρος Γιάννης. Εκτός από την φαρμακευτική κάνναβη, η Eco-
era έχει τα τελευταία χρόνια επενδύσει σε φωτοβολταϊκά πάρκα αλλά
και σε εστιατόρια. Και όπως πληροφορούμαστε, η Ecoera Investments
εξετάζει και άλλες παρόμοιες επενδύσεις στην Ελλάδα.
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Τη χρέωση προμίσθωσης από τα 2 ευρώ στο 1,20
ευρώ μείωσε από το μεσημέρι της Παρασκευής η
Βeat. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι έπειτα από την
αναπροσαρμογή στον τιμοκατάλογο των υπηρε-
σιών ταξί, η οποία ανακοινώθηκε από το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών και βρίσκεται ήδη σε
ισχύ, μειώνει από αύριο τη χρέωση προμίσθωσης
στο 1,20 ευρώ. Σύμφωνα με την Beat, από τις πρώ-
τες μέρες εφαρμογής της χρέωσης προμίσθωσης
στα 2 ευρώ, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 16
Ιουνίου, παρατηρήθηκαν τα εξής: 8 στους 10 επιβά-
τες της Beat εξυπηρετήθηκαν άμεσα. Οι 8.000 συ-
νεργάτες οδηγοί διπλασίασαν τον χρόνο που έμε-
ναν ενεργοί στην πλατφόρμα, εξυπηρετώντας πε-
ρισσότερες διαδρομές. Οι διαδρομές μέσω του app
αυξήθηκαν κατά 5%.

CPI: Θέσπιση προγράμματος
διάθεσης μετοχών σε στελέχη

Νέες επενδύσεις στην Ελλάδα 
από τη Landis+Gyr

Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικο-
νομία δίνει μια ακόμη μεγάλη πολυεθνική
εταιρεία, η Landis+Gyr, με νέες επενδύ-
σεις. Ως η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής
της Landis+Gyr στην Ευρώπη και η δεύτερη
μεγαλύτερη στον κόσμο μετά το εργοστάσιό
της στο Μεξικό, η εγκατάσταση της Κορίν-
θου έχει αναλάβει την κατασκευή οικιακών
και βιομηχανικών μετρητών που μέχρι πρό-
σφατα παράγονταν στο Zug της Ελβετίας και
στο Stockport στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Εί-
μαστε περήφανοι για την ισχυρή παρουσία
μας στην Ελλάδα εδώ και μισό αιώνα», ση-
μειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Lan-
dis+Gyr Ελλάδος Αριστείδης Παππάς.

Sunlight: Δάνειο 
150 εκατ. από την ΕΤΕ

Η Sunlight Group, μέλος του διεθνούς
επενδυτικού Ομίλου Olympia, ανακοίνωσε
την υπογραφή δανείου ύψους €150 εκατ. με
την Εθνική Τράπεζα, 7ετούς διάρκειας. Στό-
χος είναι η άντληση κεφαλαίων για την υλο-
ποίηση του πενταετούς επιχειρηματικού πλά-
νου της Sunlight για το διάστημα 2021-2026
(€125 εκατ.) και η κάλυψη αναγκών κεφαλαί-
ου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα (€25
εκατ.). Η νέα χρηματοδότηση πρόκειται να
υποστηρίξει περαιτέρω τους επιχειρηματι-
κούς και επενδυτικούς στόχους της Sunlight
να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα
σε μπαταρίες μολύβδου-οξέος, μπαταρίες
ιόντων λιθίου, και συστήματα αποθήκευσης
ενέργειας.

Τετραήμερη εργασία για 
τους υπαλλήλους της Pronet

Την καθιέρωση τετραήμερης εργασίας για
όλους τους υπαλλήλους της ανακοίνωσε η
Pronet, αφουγκραζόμενη τον παλμό της αγο-
ράς και έχοντας ανοιχτούς διαύλους επικοι-
νωνίας με τις ανάγκες των ανθρώπων της για
υβριδικά και ευέλικτα μοντέλα εργασίας,
όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση. Το
πρόγραμμα δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε
αλλαγή στο ισχύoν πλαίσιο εργασίας ή αποδο-
χών των υπαλλήλων, ενώ υλοποιείται ήδη πι-
λοτικά από τις αρχές του μήνα με διάρκεια
έως το τέλος Αυγούστου, όπως αναφέρει η
εταιρεία.

Monte dei Paschi: 
Προχωρά σε ΑΜΚ 2,5 δισ.

Η Monte dei Paschi di Siena σχεδιάζει να
προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου κατά 2,5 δισ. ευρώ για να χρηματοδοτή-
σει μια νέα στρατηγική και να τριπλασιάσει τα
κέρδη της στα επόμενα τρία χρόνια, όπως τό-
νισε η ιταλική τράπεζα. Το ιταλικό Δημόσιο
ελέγχει το 64% της παλαιότερης τράπεζας
παγκοσμίως που παραμένει σε λειτουργία,
μετά τη διάσωση του 2017 που κόστισε στους
φορολογούμενους 5,4 δισ. ευρώ. Θα χρημα-
τοδοτήσει την τελευταία ΑΜΚ με βάση το μέ-
γεθος της συμμετοχής της, διοχετεύοντας
επιπλέον 1,6 δισ. ευρώ στην τράπεζα.

Η Beat μειώνει τη χρέωση
προμίσθωσης στο 1,20 ευρώ

ΕΛΤΟΝ: Ομολογιακό δάνειο 3 εκατ.

Σύμβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου
ύψους 3 εκατ. ευρώ υπέγραψε η ΕΛΤΟΝ με τη Eu-
robank. Όπως ενημέρωσε η εισηγμένη, το δάνειο
θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της σε
κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα για την
ενίσχυση της ρευστότητάς της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της CPI κατά τη συ-
νεδρίαση της 22ας Ιουνίου και στη συνέχεια
της παρασχεθείσας από την ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης
Μαρτίου 2022 εξουσιοδοτήσεως προέβη στη
θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δι-
ευθυντικά και τους διευθυντές της εταιρεί-
ας, καθώς και σε πρόσωπα που παρέχουν
υπηρεσίες στην εταιρεία σε σταθερή βάση,
με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης
(option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου



«Τα υδροπλάνα είναι μια
αξιόπιστη λύση και
επιπλέον συγκοινωνιακή
επιλογή για νησιωτικές,
παράκτιες και παραλίμνιες
περιοχές»

Τ
ο υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών εξετάζει 23 αι-
τήματα χορήγησης αδειών
υδατοδρομίων, εκ των οποί-

ων τα 18 αφορούν στη χορήγηση άδει-
ας ίδρυσης και τα πέντε σε άδεια ίδρυ-
σης και λειτουργίας σε Σκύρο, Αλόννη-
σο, Σκόπελο, Πάτμο και Τήνο. Στις αρ-
χές Ιουνίου, με Κοινή Υπουργική Από-
φαση εγκρίθηκε άδεια ίδρυσης υδατο-
δρομίου, η οποία χορηγήθηκε στο Δη-
μοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας
στην περιοχή του Λιμένα Καλαμάτας.

Στο πρόσφατο «5ο Συνέδριο Υποδο-
μών και Μεταφορών-ITC 2022» (με
διοργανωτές τα ypodomes.com και
metaforespress.rg), η Μαρία Τόκτωρ,
επικεφαλής της Grecian Air Sea-
planes και της «Ελληνικά Υδατοδρό-

μια» – φορέα λειτουργίας τριών υδατο-
δρομίων σε Κέρκυρα, Παξούς και Πά-
τρα» (γκρουπ γερμανικών και ελβετι-
κών συμφερόντων), μίλησε για τη
στρατηγική ανάπτυξης των δύο εται-
ρειών. Και απάντησε σε ερωτήσεις
που της θέσαμε στη συνέντευξη που
ακολουθεί:

Τι κενό έρχονται να καλύψουν τα
υδροπλάνα ως μεταφορικό μέσο,
ποιες οι προοπτικές και πόσο αντα-
γωνιστικά είναι με την ακτοπλοΐα,
την αεροπλοΐα, όχι μόνο ως μέσο
αλλά και ως κόστος;
Τα υδροπλάνα, δοκιμασμένα εδώ

και πολλές δεκαετίες σε άλλες χώρες,
μπορούν να αποτελέσουν στην Ελλά-
δα μια αξιόπιστη λύση ως επιπλέον
συγκοινωνιακή επιλογή για νησιωτι-

κές, παράκτιες και παραλίμνιες περιο-
χές. Σε κάποιες δε περιπτώσεις, ίσως
και να αποτελούν τη βασική διέξοδο,
ιδίως τους χειμερινούς μήνες, για τα
μικρά και απομακρυσμένα νησιά μας,
που δεν διαθέτουν χερσαίο αεροδρό-
μιο. Έχουν τη δυνατότητα να μεταφέ-
ρουν γρήγορα, ευέλικτα και με ασφά-
λεια επιβάτες από μικρά και μεγάλα
νησιά σε περιφερειακά κέντρα και αν-
τιστρόφως, καθώς και να εκτελούν
διαφορετικά και συνδυασμένα είδη
πτήσεων, όπως τακτικές και έκτακτες
επιβατικές, τουριστικές και περιηγητι-
κές, φορτίου, νοσοκομειακές, έρευ-
νας και διάσωσης, πυρόσβεσης κ.λπ.
Θα λειτουργούν συμπληρωματικά και
όχι ανταγωνιστικά σε σχέση με τα υφι-
στάμενα μέσα μεταφοράς (καράβια,
αεροπλάνα). Το κόστος πτήσης τους, η

τιμή του εισιτηρίου, θα είναι εξαιρετι-
κά προσιτή, αν υπολογίσουμε την ποι-
ότητα, την ταχύτητα, την ευελιξία και
την ασφάλεια που θα προσφέρουν.

Ποια προβλήματα πρέπει να επιλυ-
θούν ακόμα για να ξεκινήσουν οι
πτήσεις υδροπλάνων; Γιατί καθυ-
στερούν οι μελέτες περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων και τι χρειάζεται
ακόμα για να λειτουργήσουν υδατο-
δρόμια; Σε ποιες περιοχές προβλέ-
πεται να χωροθετηθούν;
Το βασικό πρόβλημα που πρέπει να

επιλυθεί είναι η δημιουργία εκτενούς
δικτύου υδατοδρομίων ώστε να καθί-
σταται βιώσιμη η λειτουργία των υδρο-
πλάνων. Δυστυχώς μέχρι σήμερα
υπάρχουν μόνο τρία πλήρως αδειοδο-
τημένα υδατοδρόμια στην Ελλάδα

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Το βασικό πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί 
είναι η δημιουργία εκτενούς δικτύου υδατοδρομίων,
ώστε να καθίσταται βιώσιμη η λειτουργία τους»
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«Πράσινες» πτήσεις 
με υδροπλάνα προσεχώς   



(Κέρκυρας, Παξών, Πάτρας). Θα πρέ-
πει πολύ σύντομα να αδειοδοτηθούν
υδατοδρόμια και σε άλλα νησιά, παρά-
κτιες και παραλίμνιες περιοχές. Οι Με-
λέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
κατά κανόνα καθυστερούν πολύ. Η λύ-
ση που δόθηκε (μετά από ουσιαστική
παρέμβαση της εταιρείας μας προς
τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Νίκο Ταγαρά) είναι ότι άλλα-
ξε η κατηγοριοποίηση των υδατοδρο-
μίων από κατ. Α2! σε κατ. Β! και πλέον
απαιτείται έκδοση πρότυπων περιβαλ-
λοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ), οι οποί-
ες εγκρίνονται εντός 20-30 ημερών.
Βρισκόμαστε σε συνεργασία με τα συ-
ναρμόδια υπουργεία ώστε να προχω-
ρήσουν οι αδειοδοτήσεις των υδατο-
δρομίων και να μπορέσει η αεροπορι-
κή μας εταιρεία Grecian Air Seaplanes
να ξεκινήσει τις πτήσεις υδροπλάνων.
Ως προς τις περιοχές χωροθέτησης
υδατοδρομίων, προηγείται το Ιόνιο και
ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο (Κυκλά-
δες, Δωδεκάνησα), η Κρήτη, η Πελο-
πόννησος και η Βόρεια Ελλάδα.

Πόσο «πράσινα» - φιλικά προς το πε-
ριβάλλον είναι τα υδροπλάνα που
θα πετούν στα υδατοδρόμια της ελ-
ληνικής επικράτειας; Τι καύσιμα θα
χρησιμοποιούν; Η τεχνολογία που
φέρουν μειώνει την ηχορύπανση;
Από στοιχεία έγκριτων διεθνών μελε-

τών για τις επιπτώσεις των υδροπλά-
νων στο περιβάλλον, που έχουν διενερ-
γηθεί σε χώρες όπου λειτουργούν πολ-
λές δεκαετίες και μάλιστα με σημαντι-
κό αριθμό πτήσεών τους σε αυστηρά
προστατευμένες περιβαλλοντικά πε-
ριοχές (λίμνες, εθνικά πάρκα κλπ.),
αποδεικνύεται ότι είναι από τα πιο φιλι-
κά μεταφορικά μέσα για το φυσικό πε-
ριβάλλον, καθώς τα μετρήσιμα ποσο-
στά περιβαλλοντικών οχλήσεών τους
είναι από τα πλέον χαμηλά στη βιομη-
χανία των συγκοινωνιών. Το 2019
πραγματοποιήθηκε στον Καναδά η
πρώτη δοκιμαστική πτήση, με ηλεκτρι-
κό κινητήρα, σε υδροπλάνο της Har-
bour Air, της μεγαλύτερης παγκοσμίως
εταιρείας. Πλέον, προχωρά η απαιτού-
μενη ρυθμιστική έγκριση ώστε να μπο-
ρούν τα υδροπλάνα με ηλεκτρικούς κι-
νητήρες να πραγματοποιούν εμπορικές
πτήσεις, προσφέροντας στους επιβά-

τες τους μια ασύγκριτα «πράσινη» εμ-
πειρία με μηδενικές εκπομπές ρύπων.
Τα υδροπλάνα κινούνται με αεροπορικό
καύσιμο Jet-A1 – διέπεται από πολύ αυ-
στηρές προδιαγραφές ποιότητας.

Έχετε συναντήσει αντιδράσεις από
κατοίκους ή φορείς παραθαλάσ-
σιων ή παραλίμνιων περιοχών;
Η λειτουργία των υδατοδρομίων και

η συνεπακόλουθη δραστηριοποίηση
των υδροπλάνων θα αποτελέσει ένα
έργο πνοής για τα νησιά και θα βελτιώ-
σει σημαντικά την ποιότητα ζωής των
κατοίκων τους. Με βάση το αδιαμφι-
σβήτητο αυτό γεγονός, οι τοπικοί φο-
ρείς και οι μόνιμοι κάτοικοι είναι ένθερ-
μοι υποστηρικτές υλοποίησης του εγ-
χειρήματος, καθώς το υδροπλάνο μπο-
ρεί να γίνει ο συνδετικός κρίκος του
συγκοινωνιακού μας δικτύου, ώστε να
επιτευχθεί η εύρυθμη και αδιάλειπτη
συνδεσιμότητα μεταξύ της νησιωτικής
και της ηπειρωτικής Ελλάδας. Μια συν-
δεσιμότητα που είναι το μεγάλο ζητού-
μενο για λόγους κοινωνικούς, τουριστι-
κούς και ευρύτερα αναπτυξιακούς.

Επειδή το υδροπλάνο συνδυάζει αέ-
ρα και θάλασσα, ποιους κανονι-
σμούς πρέπει να ακολουθεί ως με-
ταφορικό μέσο;
Το υδροπλάνο είναι ένα μοναδικό

μεταφορικό μέσο, καθώς από τη
στιγμή της αποθαλάσσωσής του λει-
τουργεί ως αεροσκάφος, ενώ, όταν
προσθαλασσωθεί, λειτουργεί ως
πλωτό μέσο. Οι πτήσεις πραγματο-
ποιούνται υπό κανόνες πτήσεως εξ
όψεως (VFR) κατά τη διάρκεια της
αεροπορικής ημέρας. Η παροχή εξυ-
πηρέτησης πληροφοριών πτήσης
από την αποθαλάσσωση του υδρο-
πλάνου μέχρι την προσθαλάσσωσή
του ασκείται από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες της Αρχής Πολιτικής Αεροπο-
ρίας (ΑΠΑ) και διέπεται από τη νομο-
θεσία που αφορά την Πολιτική Αερο-
πορία. Αντίστοιχα, η κίνηση του
υδροπλάνου στην επιφάνεια του
ύδατος πραγματοποιείται σύμφωνα
με τις διατάξεις των Διεθνών Κανονι-
σμών Αποφυγής Συγκρούσεων
(ΔΚΑΣ) και των κατά περίπτωση Κα-
νονισμών Λιμένων.
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«Μέγιστη
ασφάλεια»
Μαρία Τόκτωρ: Όλα τα στε-
λέχη της εταιρείας μας
έχουν απτή και πολυετή εμ-
πειρία από τη λειτουργία
των υδατοδρομίων και των
υδροπλάνων, από τη χρονι-
κή περίοδο 2004-2009,
που λειτούργησε η πρώτη
αεροπορική εταιρεία
υδροπλάνων στην Ελλάδα
με την ονομασία
«Airsealines» και δραστη-
ριοποιήθηκε κυρίως στην
περιοχή του Ιονίου. Λει-
τουργούμε με τα stan-
dards που χρησιμοποιούν
οι πιο έμπειροι πιλότοι, μη-
χανικοί υδροπλάνων και
υπεύθυνοι λειτουργίας
υδατοδρομίων του Κανα-
δά, γεγονός που εγγυάται
τη μέγιστη δυνατή ασφά-
λεια στο operation των
υδατοδρομίων και των
υδροπλάνων στην Ελλάδα.



Ε
νεργειακός συναγερμός έχει ση-
μάνει σε όλη την Ευρώπη, καθώς
η Ρωσία απειλεί να κλείσει εντε-
λώς τη στρόφιγγα τον χειμώνα,

και αναλυτές εκτιμούν ότι το φυσικό αέριο
μπορεί να κρίνει τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία. Το Βερολίνο μίλησε σε υψηλούς τό-
νους χθες για «σχέδιο του Πούτιν με στό-
χο να διαλύσει τη Γερμανία», καθώς η έλ-
λειψη του αερίου αναμένεται να φέρει
«λουκέτα, απολύσεις και φτώχεια» στη
μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Μία ημέρα μετά την ενεργοποίηση σχε-
δίου έκτακτης ανάγκης για το φυσικό αέ-
ριο, και ενώ η Γερμανία ανακοίνωσε ότι
διαθέτει αποθέματα για μόλις 2,5 μήνες
ενόψει του χειμώνα, ο υπουργός Οικονο-
μίας Ρόμπερτ Χάμπεκ μίλησε για «οικονο-
μική επίθεση» από τον Πούτιν με το στα-
διακό κλείσιμο της στρόφιγγας του αερίου
κατά 60% μέσω του αγωγού Nord Stream
1 και της Βαλτικής Θάλασσας.

Καθώς η εισβολή στην Ουκρανία συμ-
πλήρωσε χθες τους τέσσερις μήνες, ο
Πούτιν ασκεί ασφυκτική ενεργειακή πίε-
ση απειλώντας ακόμα και με πλήρες εμ-
πάργκο τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες
βασίζονταν στη Ρωσία για έως και το 40%
των αναγκών τους σε φυσικό αέριο πριν
από τον πόλεμο -ποσοστό που έφτανε το
55% στην περίπτωση της Γερμανίας.

Ήδη 12 ευρωπαϊκές χώρες έχουν δει τις
ροές φυσικού αερίου από τη Μόσχα να
περικόπτονται ή και να σταματούν εντε-
λώς, στο πλαίσιο της απάντησης του
Κρεμλίνου στις δυτικές κυρώσεις μετά
την εισβολή στην Ουκρανία.

ΕΕ: Έκτακτη Σύνοδο τον Ιούλιο; 
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Re-

uters, «το ερώτημα είναι πόσο θα αντέξει
η Ευρώπη μια τέτοια πίεση και πώς αυτό
μπορεί να επηρεάσει την έκβαση του πο-
λέμου στην Ουκρανία, καθώς με την
ακραία εργαλειοποίηση του Ενεργειακού
από τη Μόσχα παραμένει αμφίβολο κατά
πόσο είναι αποτελεσματικές οι οικονομι-
κές κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρω-
σίας».

Θορυβημένοι οι ηγέτες των 27 χωρών
της ΕΕ συζητούν το ενδεχόμενο Έκτακτης
Συνόδου στο δεύτερο μισό του Ιουλίου για
το ζήτημα του πληθωρισμού και της οικο-
νομικής κρίσης που προκαλεί το ενεργει-
ακό σοκ. Ο πληθωρισμός στις 19 χώρες
που μοιράζονται το νόμισμα του ευρώ

εκτοξεύτηκε ήδη σε υψηλά όλων των επο-
χών -πάνω από το 8%- ενώ η οικονομική
ανάπτυξη αναμένεται να πέσει στο 2,7%
φέτος.

Η Νορβηγία, η οποία παρέχει περίπου
το 25% της ποσότητας φυσικού αερίου της
Ευρώπης, συμφώνησε χθες να αυξήσει

τις προμήθειες στην ΕΕ, η οποία έχει υπο-
γράψει συμφωνία με τις ΗΠΑ για σταθερή
ροή επιπλέον υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG) προς την ευρωπαϊκή αγορά
τουλάχιστον έως το 2030. Οι Βρυξέλλες
επιδιώκουν επίσης να αυξηθεί το μερίδιο
του Κατάρ (24%) και της Αλγερίας (12%),
και να αυξηθούν οι επενδύσεις σε ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας.

Καταργείται ύστερα από μισό αιώνα στις ΗΠΑ το δικαίωμα της άμβλωσης
Tο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε χθες την ιστορική απόφαση Roe v.

Wade, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαίωμα
στην άμβλωση.

Εκατομμύρια γυναίκες στις ΗΠΑ χάνουν τώρα το νόμιμο δικαίωμα στην άμ-
βλωση, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση-ορόσημο, την
οποία είχε νομιμοποιήσει σε εθνικό επίπεδο πριν από πενήντα χρόνια.

Σύμφωνα με το BBC, οι μισές πολιτείες των ΗΠΑ αναμένεται να εισαγάγουν
νέους περιορισμούς ή απαγορεύσεις στις αμβλώσεις, ενώ 13 πολιτείες έχουν
ήδη ψηφίσει τους λεγόμενους νόμους ενεργοποίησης που θα θέσουν αυτόματα
εκτός νόμου την άμβλωση μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ορι-

σμένες άλλες πολιτείες είναι πιθανό να προχωρήσουν ταχέως σε νέους περιορι-
σμούς. Συνολικά, η πρόσβαση στις αμβλώσεις αναμένεται να διακοπεί για περί-
που 36 εκατομμύρια γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας στις ΗΠΑ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, που πλέον διαθέτει συντηρητική πλειοψηφία, ακύ-
ρωσε με έξι ψήφους υπέρ έναντι τριών κατά το συνταγματικό δικαίωμα στην άμ-
βλωση, κρίνοντας «ότι το Σύνταγμα δεν παρέχει δικαίωμα στην άμβλωση». «Η
εξουσία ρύθμισης των αμβλώσεων πρέπει να επιστραφεί στον λαό και στους
εκλεγμένους εκπροσώπους του», αναφέρει μέρος της απόφασης. Στο εξής, το
δικαίωμα στις αμβλώσεις θα καθορίζεται από την εκάστοτε πολιτεία, εκτός εάν
το Κογκρέσο αποφασίσει διαφορετικά. 

ΜΜια σφαίρα για τους πυρηνικούς κωδικούς 
Με μια σφαίρα στο κεφάλι βρέθηκε ο απόστρατος συνταγματάρχης που με-
τέφερε τον χαρτοφύλακα με τους πυρηνικούς κωδικούς του Βλαντίμιρ
Πούτιν.  Σύμφωνα με την εφημερίδα «Kyiv Post», ο 53χρονος Βαντίμ Ζιμίν
αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει στο σπίτι του, κοντά στη Μόσχα. Ο Πούτιν
είχε στο παρελθόν φωτογραφηθεί με τον Ζιμίν στο πλευρό του να κουβαλά
τους πυρηνικούς κωδικούς, στον χαρτοφύλακα που θεωρείται συμβολική
απειλή για τη Δύση. Ο Ζιμίν αντιμετώπιζε κατηγορίες για διαφθορά, στη νέα
δουλειά του σε τελωνείο, και είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό. 
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Σε αναμμένα κάρβουνα 
η Ευρώπη για το ενεργειακό
ζήτημα - Η Γερμανία
ανακοίνωσε ότι διαθέτει
αποθέματα μόνο για 2,5 μήνες
ενόψει του χειμώνα

Πώς το φυσικό αέριο είναι
ικανό να κρίνει τον πόλεμο
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Μπαράζ ελέγχων για τους ιδιοκτήτες που έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά τις πι-
νακίδες κυκλοφορίας τους ώστε να γλιτώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, τα τεκμήρια
αλλά και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και ΚΤΕΟ ετοιμάζουν οι Αρχές!

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, εκ
των οποίων οι περισσότεροι έχουν καταθέσει online τις πινακίδες κυκλοφορίας
τους, παραβαίνουν τη νομοθεσία και κινούν τα οχήματά τους χωρίς να πληρώ-
νουν ούτε ένα ευρώ!

Η χρήση ενός οχήματος που βρίσκεται σε φορολογική ακινησία πέραν του
προστίμου των 10.000 ευρώ και της καταβολής ποσού διπλάσιου των ετήσιων τε-
λών κυκλοφορίας και επιπρόσθετων προστίμων για ανασφάλιστο και χωρίς
ΚΤΕΟ όχημα, εγκυμονεί επιπλέον τεράστιους κινδύνους, που είναι ικανοί να
οδηγήσουν μέχρι και στη φυλακή τον παραβάτη οδηγό.

Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται στις 30.000 ευρώ και
αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του κατόχου...
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Προσοχή! Έρχονται έλεγχοι στα ΙΧ με κατατεθειμένες πινακίδες

Δοκιμάζουμε το Honda 
CR-V e:HEV AWD 
με 184 ίππους!

Επιμέλεια:
Γιώργος 

Κ. Ανδρής

Η
Honda άλλαξε ριζικά το CR-V και κα-
ταργώντας τους κινητήρες diesel και
ενισχύοντας την υβριδική του έκδο-
ση κατάφερε να πετύχει χαμηλότερη

κατανάλωση και εκπομπές ρύπων!
Μάλιστα, η νέα γενιά του CR-V χαρακτηρίζεται ως η

καλύτερη γενιά όλων των εποχών, καθώς διαθέτει
άνεση, πολυτέλεια, δύναμη και αξιοπιστία, ενώ πα-
ράλληλα η υβριδική έκδοση που δοκιμάσαμε προσδί-
δει εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης. Επίσης, η
ύπαρξη τετρακίνησης αποτελεί σημαντικό πλεονέ-
κτημα έναντι των ανταγωνιστικών μοντέλων.

Βέβαια, για να αποκτήσει κανείς την κορυφαία
υβριδική έκδοση του Honda CR-V θα πρέπει να κατα-
βάλει 44.990 ευρώ, ωστόσο το χαμηλό κόστος χρή-
σης και η υψηλή μεταπωλητική αξία «χρυσώνουν» το
χάπι του κόστους απόκτησης του κορυφαίου ιαπωνι-
κού μοντέλου.

Τέλος, να επισημάνουμε ότι τα ετήσια Τέλη Κυκλο-
φορίας ανέρχονται σε μόλις 116,2 ευρώ, με το πρότυ-
πο WLTP ωστόσο η ύπαρξη δίλιτρου κινητήρα επιφέ-
ρει και Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης που θα συνο-
δεύει το αυτοκίνητο για τα επόμενα δέκα έτη, αν δεν
αλλάξει το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα.

Hybrid... διαφοροποιήσεις
Η σχεδίαση του υβριδικού CR-V δεν διαφοροποιεί-

ται καθόλου συγκριτικά με τις υπάρχουσες εκδόσεις
και μόνο η επιγραφή «e:HEV» στο πίσω μέρος μαρτυ-
ρά πως πρόκειται για μια διαφορετική έκδοση. Έτσι
και η υβριδική έκδοση διατηρεί τους μυώδεις θόλους
των τροχών και τις έντονες νευρώσεις, τονίζοντας
έτσι τον δυναμισμό του ιαπωνικού SUV.

Βέβαια, στην έκδοση Sport Line της δοκιμής μας το

Honda CR-V e:HEV διέθετε αρκετές μαύρες λεπτομέ-
ρειες στους εξωτερικούς καθρέπτες, στους προφυ-
λακτήρες και στη μάσκα, ενώ επίσης μαύρες ήταν και
οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών. Οι λογότυποι έχουν
μπλε περίγραμμα ώστε να τονίσουν την ένδειξη εξη-
λεκτρισμού.

Hitech εσωτερικό
Στο εσωτερικό επίσης δεν υπάρχουν μεγάλες δια-

φορές στο ποιοτικό ταμπλό με τα καλοφινιρισμένα
πλαστικά αλλά και επενδύσεις ξύλου, πέραν από την
ένδειξη «HYBRID» στον ψηφιακό πίνακα οργάνων,
στον οποίο μάλιστα απεικονίζεται η λειτουργία του
υβριδικού συστήματος. Η σημαντικότερη αλλαγή εν-
τοπίζεται στην κεντρική κονσόλα, όπου ο επιλογέας
ταχυτήτων έχει αντικατασταθεί από τα μπουτόν Drive,
Park, Neutral και Reverse, όπως και τα κουμπιά επι-
λογής οδηγικού προφίλ Sport για πιο άμεση απόκρι-
ση στο γκάζι, Econ και EV.

Μπροστά από το τιμόνι βρίσκεται ένας νέος πίνα-
κας οργάνων που περιλαμβάνει μια μεγάλη και έγ-
χρωμη κεντρική οθόνη 7 ιντσών TFT-LCD Driver
Information Interface (DII). Η νέα DII περιλαμβάνει
μεγάλο ψηφιακό ταχύμετρο και γραμμική ένδειξη
στροφόμετρου. Ενσωματωμένη στο κάτω τμήμα
της DII είναι μία «ζώνη περιεχομένου» στην οποία
ο οδηγός μπορεί να σκρολάρει και να επιλέξει από
ποικίλο περιεχόμενο ενημέρωσης/ψυχαγωγίας,
όπως οδηγίες πλοήγησης, προβολή SMS και κει-
μένου email (μεταξύ των οποίων απαντήσεις με
φωνητικό έλεγχο), πληροφορίες μουσικού κομμα-
τιού, επαφές smartphone, κατάσταση συστήματος
AWD και έξυπνες πληροφορίες σέρβις.

Κάτω από το καπό του Honda CR-V Hybrid της δο-

κιμής μας είχαν τοποθετηθεί ένας δίλιτρος βενζινοκι-
νητήρας και δύο ηλεκτροκινητήρες, με τη συνδυαστι-
κή απόδοσή τους να αγγίζει τους 184 ίππους και 315
Nm ροπής!

Το κινητήριο σύνολο θα ανταποκριθεί πρόθυμα κι-
νώντας με πολλή άνεση το αμάξωμα έχοντας πολύ
καλές επιδόσεις, ωστόσο το κυριότερο αφορά την κα-
τανάλωσή που περιορίζεται στα 6 λτ./100 χλμ., τιμή
απίθανη για ένα αυτοκίνητο βάρους 1.672 κιλών. 

Δυναμική συμπεριφορά και εξαιρετική άνεση
Στο εθνικό οδικό δίκτυο το Honda CR-V Hybrid

αποδείχτηκε ότι μπορεί να κινηθεί με απόλυτη ασφά-
λεια ακόμη και όταν το ψηφιακό ταχύμετρο δείχνει ότι
έχει ξεπεράσει τα 170 χλμ./ώρα, ενώ αν ο οδηγός κι-
νηθεί στα όρια του ΚΟΚ, τότε η κατανάλωση μειώνεται
στο ελάχιστο, με τη μέση τιμή της να κυμαίνεται σε 6
λίτρα για κάθε 100 χλμ.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές
το Honda CR-V Hybrid έχει προβλέψιμες αντιδράσεις
υπό έντονη πίεση, ενώ όταν ξεφεύγουν τα πράγματα,
η τετρακίνηση επεμβαίνει επαναφέροντας το όχημα
στον σωστό δρόμο…

Μέσα στην πόλη το ιαπωνικό μοντέλο κρύβει τον
όγκο του και αποδείχτηκε ότι είναι ευκολοοδήγητο,
διατηρώντας την υψηλή ποιότητα κύλισης και με
την ανάρτηση να απορροφά όλες τις κακοτεχνίες
του οδοστρώματος. Επίσης, η ύπαρξη κάμερας
οπισθοπορίας κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος
παιχνιδάκι.

Η τετρακίνηση, τέλος, μαζί με τα 200 χλστ. απόστα-
σης από το έδαφος εξασφαλίζει την άνετη και απρο-
βλημάτιστη κίνηση και εκτός δρόμου, όχι μόνο σε πα-
τημένο χώμα αλλά και σε πιο δύσβατα εδάφη.

61
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

Ο
ι επαφές που είχε ο Νίκος Στραβελάκης το τε-
λευταίο διάστημα με το Open οδήγησαν τις
δύο πλευρές σε συνεργασία και μάλιστα με

υπογραφές. Ο γνωστός άνκορμαν εγκαταλείπει τον
ΣΚΑΪ και μετακομίζει στο Open. Επίσημες ανακοινώ-
σεις δεν θα πρέπει να περιμένουμε πριν από τον Ιού-
λιο, καθώς ο δημοσιογράφος δεσμεύεται με συμβό-
λαιο από τον ΣΚΑΪ έως τις 30 Ιουνίου. 

Ο Νίκος Στραβελάκης από την επόμενη σεζόν θα πα-
ρουσιάζει τα κεντρικά δελτία ειδήσεων του Open τα
Σαββατοκύριακα. Στο μεταξύ, οι συζητήσεις που έχει ο
Παναγιώτης Στάθης για το καθημερινό πρωινό φαίνεται
πως προχωρούν και θεωρείται αρκετά πιθανό το σενά-
ριο να τον δούμε του χρόνου τηλεοπτικό δίδυμο με την
Ευλαμπία Ρέβη.

Ο Νικόλας Ράπτης ανανέωσε το συμ-
βόλαιό του με τον ΑΝΤ1, καθώς το κα-
νάλι είναι αρκετά ευχαριστημένο από
τη συνεργασία τους. Ο παρουσιαστής
δοκιμάστηκε στις «Μύγες», το «Χιού-
στον το λύσαμε» και προσφάτως στο
«Ελλάδα έχεις ταλέντο», άφησε πολύ
καλές εντυπώσεις και, όπως μαθαίνουμε, είναι ανά-
μεσα σε τρεις προτάσεις -δύο τηλεπαιχνίδια και ένα
reality- για να επιλέξει τη μία. Οι πληροφορίες λένε
πως είναι πιο κοντά στο ένα παιχνίδι. Στο μεταξύ, να
σημειώσουμε ότι ο Νικόλας Ράπτης είχε δεχτεί κρού-
ση από τον ΣΚΑΪ για να κάνει voiceover στο «Love Is-
land», πρόταση την οποία απέρριψε.

Αλλάζουν τα πάντα στο πρωινό
του Star, καθώς ο σταθμός επιθυ-
μεί να στήσει ένα καινούργιο
πρωινό από την αρχή. «Θέλουμε
να είναι μια εκπομπή-πρόταση»,
αναφέρεται χαρακτηριστικά από
τους υπευθύνους του σταθμού.
Αυτό βέβαια σημαίνει ότι ο Γιώρ-
γος Καρτελιάς και η Ελίνα Παπίλα
μένουν στον αέρα και δεν εννοούμε τον τηλεοπτικό. Αυτό το
διάστημα γίνονται ραντεβού με πρόσωπα και συζητιούνται
ιδέες για παρουσίαση. Οι ιθύνοντες αναζητούν το μη αναμενό-
μενο και στην παρουσίαση και στο περιεχόμενο.

O Nικόλας Ράπτης συνεχίζει 
στον ΑΝΤ1 με τηλεπαιχνίδι

Τακτικές είναι, όπως μαθαίνουμε, οι επισκέψεις του
Γρηγόρη Γκουντάρα στην Barking Well το τελευταίο
διάστημα. Πολλοί θεωρούν σίγουρη την επιστροφή
του στην Κατερίνα Καινούργιου. Ωστόσο, ο παρου-
σιαστής φαίνεται ότι επιθυμεί να συμμετέχει παράλ-
ληλα με την πρωινή εκπομπή και σε κάποιο άλλο από

τα projects που σχεδιάζει η εταιρεία για
του χρόνου. Κάτι που ωστόσο μοιάζει πο-
λύ δύσκολο να συμβεί. Πάντως, το θέμα
ΕΡΤ μένει οριστικά εκτός, όπως και το
Open, ενώ δεν υπάρχει κάποια νέα συνερ-
γασία στον ορίζοντα για τη Νάταλι Κάκκαβα.

Ποιους επισκέπτεται τακτικά τελευταία ο Γρηγόρης Γκουντάρας;

Star: Στον αέρα (όχι τον τηλεοπτικό) 
Παπίλα και Καρτελιάς

Μπορεί όλοι να θεωρούσαν σίγου-
ρο ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
θα είναι η παρουσιάστρια του επό-
μενου «My Style Rocks», όμως οι
αφίξεις της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
και της Έλενας Χριστοπούλου στον
ΣΚΑΪ ανέτρεψαν τα δεδομένα. Αρχι-
κά οι κουβέντες είχαν να κάνουν με
το «Love Island» και ακόμη μια εκ-
πομπή στο δεύτερο μισό για την
Ηλιάνα και με την κριτική επιτροπή

στο «My Style Rocks» για την Έλενα
Χριστοπούλου. Πριν από λίγες εβδο-
μάδες ωστόσο πραγματοποιήθηκε
ένα δείπνο των δύο κυριών με υψη-
λόβαθμο στέλεχος του σταθμού.
Εκείνη τη βραδιά φαίνεται πως κλεί-
δωσε η συνεργασία και των δύο με
τον σταθμό και έτσι έγινε και η πρό-
ταση να βρεθούν μαζί στο «My Style
Rocks», η μία ως παρουσιάστρια και
η άλλη ως κριτής.

Η Ηλιάνα, η Έλενα και ο... μυστικός δείπνος με τον ΣΚΑΪ
�Ο διευθυντής της «Καθημερινής» Αλέξης

Παπαχελάς ανακοίνωσε τη νέα δομή λει-
τουργίας της εφημερίδας που θα ισχύσει από
1ης Ιουλίου. Ο Κωστής Φαφούτης αναλαμβά-
νει τη θέση του αναπληρωτή διευθυντή και ο
Νότης Παπαδόπουλος τη θέση του συμβού-
λου έκδοσης. Ο Βασίλης Ζήρας διευθυντής
σύνταξης του ημερήσιου φύλλου μαζί με την
ευθύνη του οικονομικού τμήματος και ο Μι-
χάλης Τσιντσίνης διευθυντής σύνταξης του
κυριακάτικου φύλλου. 

�Εκτός Open βρέθηκε ο Γιάννης Σα-
ραντάκος την περασμένη Πέμπτη.

Οι σχέσεις του δημοσιογράφου με το κα-
νάλι το τελευταίο διάστημα δεν ήταν και
οι καλύτερες, ενώ η αποχώρηση λέγεται
πως έγινε σε τεταμένο κλίμα. 

� Συνωστισμός αναμένεται να συμβεί την
πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου στην prime

time, καθώς ρίχνουν αυλαία όλα τα δημοφιλή
προγράμματα της σεζόν. «Σασμός» και τελικός
«Survivor» φαίνεται πως θα αναμετρηθούν στις
6 του μήνα, ενώ οι «Άγριες Μέλισσες» ετοιμά-
ζουν τρίωρο φινάλε την Πέμπτη 7 Ιουλίου.

�Έντονη η φημολογία
το τελευταίο διάστη-

μα για την Κωνσταντίνα
Σπυροπούλου και τον
ΣΚΑΪ, καθώς τα σενάρια τη
θέλουν να παίρνει τη δική της
ζωντανή ψυχαγωγική εκπομπή το Σαβ-
βατοκύριακο. Έπειτα από επικοινωνία
μας με άνθρωπο που γνωρίζει καλά τα
του καναλιού, μας είπε χαρακτηριστικά
ότι αυτά είναι «μόνο στη φαντασία». Νεό-
τερες πληροφορίες αναφέρουν πως ο
ΣΚΑΪ ετοιμάζει κάτι τελείως διαφορετικό
για τη ζώνη Γκουντάρα - Κάκκαβα.

� Ο «Γλυκάνισος» παίρνει σιγά σιγά σάρκα
και οστά στον ΣΚΑΪ. Πρόκειται για τη νέα

σειρά που τοποθετείται στη Μυτιλήνη και περι-
γράφει τον έρωτα ανάμεσα σε έναν Έλληνα και
μια κοπέλα από τη Συρία. Στον πρωταγωνιστι-
κό ρόλο θα δούμε τον Γιώργο Παπαγεωργίου.

�Ξεκίνησε το κάστινγκ για τη θέση
της Φλορίντας Πετρουτσέλι στην

εκπομπή «Mega Καλημέρα». Από δοκι-
μαστικό πέρασαν μεταξύ άλλων η Μα-
ριάννα Γεωργαντή, η Τζώρτζια Γεωργί-
ου, η Άννα Ζηρδέλη και η Νάνσυ Παρα-
δεισανού. 

� Ξεκίνησαν τα γυρίσματα για την πολυαναμε-
νόμενη συνέχεια της σειράς «Το Κόκκινο

Ποτάμι». Αν όλα πάνε καλά, η πρεμιέρα της ανα-
μένεται για το ερχόμενο φθινόπωρο στο Open.

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Open: Υπέγραψε ο Στραβελάκης,
Στάθης και Ρέβη «παίζουν» για το πρωινό
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Συνεχίζεται η δυναμική ανάπτυξη της Wolt σε όλο το φάσμα της λιανικής
Με παρουσία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βό-

λο, Ηράκλειο, Χανιά και πάνω από 800 τοπικές επιχειρήσεις
από όλο το φάσμα του λιανεμπορίου, που διαρκώς αυξάνον-
ται και προσφέρουν νέες επιλογές για τους καταναλωτές, η
Wolt συνεχίζει τη δυναμική ανάπτυξή της με 17 προϊοντικές
κατηγορίες, 100.000+ προϊόντα για κάθε στιγμή της μέρας
και με παράδοση σε περίπου 30 λεπτά.

Από το αντηλιακό για την παραλία φέτος το καλοκαίρι και
τα ψώνια της εβδομάδας μέχρι δώρα και καλλυντικά, όλα
παραδίδονται σε λίγα μόλις λεπτά μέσω της Wolt.

Στην εφαρμογή της Wolt μπορεί κάποιος να βρει mini
markets και μανάβικα, κρεοπωλεία, κάβες, ανθοπωλεία και
delicatessen. Καθημερινά οι επιλογές για τους πελάτες της
Wolt διευρύνονται με τοπικά καταστήματα όπως φαρμακεία,

βιβλιοπωλεία, καταστήματα καλλυντικών ή παιχνιδιών, με-
ταξύ πολλών άλλων κατηγοριών.

Η επέκταση της Wolt σε νέες κατηγορίες λιανικής δημι-

ουργεί ένα επιπλέον κανάλι πωλήσεων για τα συνεργαζόμε-
να καταστήματα. Τα καταστήματα αυτά αποκτούν άμεσα πρό-
σβαση στους χρήστες της Wolt, ενώ παράλληλα αποφεύγουν
σημαντικά κόστη για την ανάπτυξη από το μηδέν ενός δι-
κτύου διανομής ή της δικής τους εφαρμογής. Με αυτό τον
τρόπο μπορούν να επικεντρωθούν στην οργανική τους ανά-
πτυξη, έχοντας ως σύμμαχο τη Wolt.

Η Wolt δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας
της παραγγελίας σε ζωντανό χρόνο, μέσω του live tracking,
και την άμεση εξυπηρέτηση πελατών από την ομάδα της Wolt
που απαντάει κατά μέσο όρο σε λιγότερο από 40 δευτερόλε-
πτα. Οι πελάτες μπορούν να προγραμματίσουν την παράδοση
σε μέρα και ώρα που τους εξυπηρετεί, με τις συναλλαγές να
γίνονται με κάρτα ή με μετρητά.

Π
αραγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στη χώρα μας και επιτυγχάνουν εξαι-
ρετικές επιδόσεις στη δημιουργία και διάθε-

ση προϊόντων βραβεύτηκαν στη λαμπερή τελετή απο-
νομής των βραβείων «Made in Greece Awards 2022»
το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουνίου στο Ζάππειο Μέ-
γαρο, υπό την αιγίδα των υπουργείων Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, καθώς και του Δήμου Αθηναίων.

Η εκδήλωση, που έχει καταξιωθεί από το 2013
ως η μεγάλη γιορτή της παραγωγής στην Ελλάδα,
διοργανώθηκε από την Ελληνική Ακαδημία Μάρ-
κετινγκ (ΕΛΑΜ) σε συνεργασία με την Direction

Βusiness Network και εντάσσεται στο πλαίσιο της
συνεχούς προσπάθειας της ΕΛΑΜ για την ενδυνά-
μωση και διάδοση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέ-
λου καινοτομίας και εξωστρέφειας που να απαντά
στις σύγχρονες προκλήσεις παραγωγής και μάρ-
κετινγκ προϊόντων.

Στο πλαίσιό της βραβεύτηκαν εταιρείες από όλο το
φάσμα της ελληνικής βιομηχανικής και αγροτικής
παραγωγής, με βασικά κριτήρια αξιολόγησης, αρι-
στείας και επιβράβευσης να είναι η ποιότητα, η και-
νοτομία, η διαφοροποίηση, οι στοχευμένες αγορές,
τα διεθνή δίκτυα διανομών, η ισχυρή επωνυμία και η
απασχόληση εγχώριων παραγωγικών συντελεστών.

Το 85% των διαφημίσεων δεν
φτάνει το ελάχιστο επίπεδο προ-
σοχής που απαιτείται για να έχει
διαρκή αντίκτυπο, σύμφωνα με
έρευνα που συζητήθηκε στο Διε-
θνές Φεστιβάλ Δημιουργικότητας
Cannes Lions 2022. Για την έρευνα
130.000 διαφημίσεων μίλησε η
Karen Nelson-Field, ιδρύτρια
/CEO της εταιρείας μετρήσεων

Amplified Intelligence, στο πλαίσιο
του Διεθνούς Φεστιβάλ Δημιουρ-
γικότητας Cannes Lions 2022. Με
την ανάλυσή της, που έγινε κατά τη
διάρκεια ενός session που πραγ-
ματοποιήθηκε από τη WARC στα
Cannes Lions με τίτλο «Ο τριπλός
κίνδυνος της προσοχής», διαπί-
στωσε ότι το ελάχιστο επίπεδο
προσοχής για τη διαφήμιση που

έχει διαρκή αντίκτυπο όσον αφορά
την κατασκευή επωνυμιών εντοπί-
ζεται στα 2,5 δευτερόλεπτα.

Έτσι λοιπόν το 85% των διαφημί-
σεων δεν έφτασε σε αυτό το ση-
μείο αναφοράς, γεγονός που επι-
δρά αρνητικά στην πιθανότητα να
έρθει η εκάστοτε επωνυμία στο
μυαλό του καταναλωτή κατά τη
διάρκεια μιας αγοράς.

«Made in Greece
Awards 2022»:

Η λαμπερή
γιορτή της

παραγωγικής
Ελλάδας

� Κυκλοφόρησε η νέα τηλεοπτική καμπάνια της L’arti-
giano με το σλόγκαν «pizza με περιεχόμενο» που περι-

λαμβάνει 5 σποτ. Σύμφωνα με το concept, φτιάχνουμε πε-
ριεχόμενο στα social media για να μοιραζόμαστε «ό,τι γεμί-
ζει τον χρόνο και τον χώρο μας με άλλους ανθρώπους, επει-
δή θέλουμε να ανήκουμε, να αρέσουμε, να νιώθουμε πιο
κοντά, να αφήνουμε το σημάδι μας». Έτσι, η L’Artigiano θέ-
λει να αναδείξει τους ανθρώπους που δημιουργούν το δικό
τους περιεχόμενο.

� H ContactPigeon, μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον
χώρο του omnichannel customer engagement σε Ευρώ-

πη και ΗΠΑ, ενισχύει την παρουσία της στη Βουλγαρία επε-
κτείνοντας τα γραφεία της. Αντιπροσωπεύοντας πολλούς
cross-industry πελάτες στη γειτονική χώρα ειδικά σε τέτοιες
δύσκολες περιόδους, η ελληνική startup διευρύνει περαιτέρω
την εμβέλειά της με μια τοπική ομάδα επαγγελματιών στην
πολλά υποσχόμενη και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της
Βουλγαρίας.

� Σύμφωνα με ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς,
η Coca Cola είναι το πιο «επιλεγμένο FMCG brand»

(chosen) στον κόσμο τα τελευταία 10 χρόνια. Η Kantar εντό-
πισε 11 FMCG brands, καθένα από τα οποία σημείωσε τη με-
γαλύτερη ανάπτυξη στην αντίστοιχη κατηγορία του. 

� Το FINISH παρουσίασε τη νέα τηλεοπτική καμπάνια για την
εξοικονόμηση νερού με πρωταγωνιστή τον Άκη Πετρετζί-

κη και κεντρικό μήνυμα «Βάζουμε ΤΕΛΟΣ στο ξέβγαλμα των
πιάτων και εξοικονομούμε πολύτιμο νερό». 

� H Bayer Ελλάς, πιστή στην αποστολή της «Επιστήμη
για μια καλύτερη ζωή», τοποθετεί τον ασθενή στο

επίκεντρο παρουσιάζοντας έναν πρωτοποριακό ενημε-
ρωτικό οδηγό με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των
ασθενών σχετικά με την ασφαλή χρήση των φαρμάκων.
Το portal ονομάζεται «Patient Navigator» και δημιουρ-
γήθηκε από την Bayer Ελλάς, στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος-οροσήμου Healthcare Accelerator που έχει σχε-
διάσει και εκπονεί η εταιρεία.

Έρευνα για τις διαφημίσεις: Το 85% 
δεν πιάνει το ελάχιστο όριο προσοχής

Mικρά - μικρά

Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος
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Μ ια ώρα πριν από τις εκλογές
για την προεδρία της Super
League 1 ο Βαγγέλης Μαρι-

νάκης αιφνιδίασε τους πάντες και τα
πάντα, ανακοίνωσε ότι θα θέσει υπο-
ψηφιότητα, αποσύρθηκε ο μέχρι τότε
μοναδικός υποψήφιος Πανουργιάς
Παπαϊωάννου, ιδιοκτήτης της Λαμίας,
και έτσι ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ
Ολυμπιακός αναδείχθηκε νικητής.

Τον Μαρινάκη στήριξαν με την ψήφο
τους ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Λεβα-
δειακός, ο Ιωνικός, ο ΟΦΗ, ο ΠΑΣ
Γιάννινα, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας Τρί-
πολης και ο Παναιτωλικός. Όπως ήταν
αναμενόμενο, δεν ψηφίστηκε από τον
ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και
τη Λαμία, που έριξαν λευκό. Το αυτό
και η ΕΠΟ. «Απών» ο Βόλος του Αχιλ-

λέα Μπέου, δηλωμένου «εχθρού» του
Μαρινάκη.

Τι σηματοδοτεί η εκλογή Μαρινάκη
στην προεδρία της Super League 1; Το
κυριότερο είναι πως βάζει «χέρι» στην
ΕΠΟ, καθότι θα είναι εξ οφίτσιο αντι-
πρόεδρος της ομοσπονδίας. Και οι
σχέσεις του με τον επίσης νεοεκλε-
γέντα πρόεδρο της ΕΠΟ Παναγιώτη
Μπαλτάκο δεν είναι καλές για δύο λό-
γους. Ο πρώτος είναι πως ο Μπαλτάκος
θέλει να αντικαταστήσει τον Άγγλο αρ-
χιδιαιτητή Μαρκ Κλάτενμπεργκ. Ο
δεύτερος ότι είναι υπέρ της κεντρικής
διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιω-
μάτων, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός
έχει ήδη υπογράψει για τρία χρόνια με
την Cosmote TV. Ωστόσο, η Εκτελεστι-
κή Επιτροπή της ΕΠΟ ενέκρινε μόνο

τον έναν χρόνο, της προσεχούς αγωνι-
στικής σεζόν, και όχι την τριετία, διότι,
σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΠΟ,
από τη μεθεπόμενη σεζόν 2023/24 η
κεντρική διαχείριση είναι υποχρεωτι-
κή, έστω και αν αντιβαίνει τον νόμο
2725/99, που αναφέρει ρητά ότι η κάθε
ΠΑΕ μπορεί να τα διαπραγματευτεί κα-
τά μόνας.

Τι ωστόσο θα γίνει με τα τηλεοπτικά,
που είναι το κυρίαρχο ζήτημα μεταξύ
των ιδιοκτητών των ΠΑΕ, καθότι αποτε-
λεί τον βασικό οικονομικό πνεύμονα;
Θα εμμείνει σε αυτό ο Β. Μαρινάκης ή
θα αλλάξει γραμμή πλεύσης και θα
συμβιβαστεί με την κεντρική διαχείρι-
ση, που μπορεί να ήταν και μέρος της
συμφωνίας για να ψηφιστεί και εκλε-
γεί πρόεδρος της Super League 1;

Στην πρόσφατη συζήτηση του ΔΣ
της Super League 1, η οποία έγινε
διαδικτυακά, ο Β. Μαρινάκης το ξεκα-
θάρισε ότι το επαγγελματικό ποδό-
σφαιρο θα πρέπει να απεμπλακεί τε-
λείως από την ΕΠΟ και να περιέλθει
ολοκληρωτικά στη διοργανώτρια αρ-
χή του πρωταθλήματος. Δόγμα του
Μαρινάκη είναι ότι δεν μπορούν να
διαφεντεύουν το επαγγελματικό πο-
δόσφαιρο ερασιτέχνες παράγοντες,
όπως είναι αυτοί της ΕΠΟ.

Δεν ψηφίστηκε από ΠΑΟΚ,
ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, 
Λαμία, Βόλο και ΕΠΟ

SL1: Ο Μαρινάκης νέος πρόεδρος
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O
προπονητής του Ολυμπιακού
Πέδρο Μαρτίνς, που έπιασε
λιμάνι στον Πειραιά τον Απρί-
λιο του 2018 και μακροημε-

ρεύει, ανήκει σε ένα σύγχρονο κύμα
Πορτογάλων «εξερευνητών», που θέλουν
να γνωρίζουν τον κόσμο, καθότι είναι χα-
ραγμένο στο DNA αυτού του λαού να εξε-
ρευνούν νέους κόσμους. Ο Μαγγελάνος,
ο Ντιόγο Ντίαζ, ο Βάσκο ντα Γκάμα, ο Πέ-
δρο Αλβάρεζ Καμπράλ, ο Φραντσίσκο ντε
Αλμέιδα και άλλοι θαλασσοπόροι άφησαν
κληροδότημα στους σύγχρονους Πορτο-
γάλους τα ταξίδια. 

Δεν υπάρχει πιο πολυταξιδεμένος λαός
από αυτούς. Όποια πέτρα και αν σηκώ-
σεις σε όλο τον κόσμο, θα βρεις από κάτω
έναν Πορτογάλο ποδοσφαιριστή ή προ-
πονητή. Και επειδή κάθε ταξίδι είναι και
ένα ρίσκο, βαθιά στην ψυχή των Πορτο-
γάλων, αλλά και στο πρόσωπό τους είναι
φωλιασμένη η μουσική φάδο, το πεπρω-
μένο, δηλαδή.

Είναι μια μελαγχολική μουσική, παιγμέ-
νη από Πορτογάλους ναύτες περασμένων
αιώνων με πονεμένους στίχους που μι-
λούν για τις λύπες της φυγής, την προσμο-
νή του γυρισμού, τη μοίρα των φτωχών, τη
νοσταλγία. Ό,τι ακριβώς αποτυπώνεται
στη θλιμμένη, αλλά κατά τα άλλα γοητευτι-
κή φυσιογνωμία του Πέδρο Μαρτίνς. 

Άλλωστε και «ο δικός μας άνθρω-
πος», Φερνάντο Σάντος, δεν έδειχνε και ο

πιο χαρούμενος άνθρωπος του κόσμου.
Όμως, ο Πέδρο έχει και έναν άλλο λόγο
σοβαρό για την άκρυφτη μελαγχολία του.
Μέσα σε δύο χρόνια, το  2007  και
το 2008, έχασε πατέρα κι αδερφό, και
τους δυο από καρδιακό επεισόδιο. Και
όταν ρωτήθηκε σχετικά αν ο ίδιος φροντί-
ζει την καρδιά του, απάντησε «παίρνω δι-
σκία χοληστερόλης και ασπιρίνες».

Ο Πέδρο ήταν το τρίτο παιδί της οικογέ-
νειας, σε μια προσπάθεια να φέρουν στον
κόσμο ένα κοριτσάκι, όπως αποκάλυψε ο
ίδιος μιλώντας στην ιστοσελίδα tribuna-
expresso.pt. 

Πιτσιρίκι καθώς ήταν, δεν είχε καλή
άποψη για το δημοτικό σχολείο, όπως
σχεδόν όλα τα πιτσιρίκια του κόσμου. Πε-
τροβολούσε τη ζωή στα σοκάκια της Σάν-
τα Μαρία ντα Φέιρα, μιας κωμόπολης
11.000 ψυχών, με το επιβλητικό κάστρο
του 11ου αιώνα να δεσπόζει, αλλά να έχει
και αλάνα για μπάλα. Δεν ήταν και καμιά
φρονιμάδα, το αντίθετο, μάλιστα. Μέγας
ζαβολιάρης. Αργότερα, στη δευτεροβάθ-

μια εκπαίδευση, αναθεώρησε, αλλά πλέ-
ον στο μυαλό του είχε μόνο την μπάλα, όχι
τις επιστήμες. Δούλεψε στο συνεργείο
αυτοκινήτων του πατέρα του, κάτι σαν λο-
γιστής, «έτρεχα στις τράπεζες, για λογα-
ριασμούς κ.λπ.» και όταν έδινε ο Θεός την
ημέρα, στο πρωινό έτρωγε μπάλα, στο
γεύμα μπάλα και στο δείπνο, επίσης,
μπάλα. Βέβαια, ως γνήσια οικογένεια της
πόλης, στο τραπέζι υπήρχε πάντα το ονο-
μαστό ψωμί fogaca da feira, που μόνο
εκεί φτιάχνεται από αλεύρι σιταριού, αυ-
γά, ζάχαρη, βούτυρο, μαγιά, κανέλα, χυ-
μό και φλούδα λεμονιού.

Η μητέρα του είχε κατάστημα ρούχων.
Δεν τους περίσσευαν τα λεφτά, αλλά δεν
πεινούσαν κιόλας. Κάπως έτσι
κύλησαν τα παιδικά χρόνια του Πέδρο
Μαρτίνς με τη ζωή του. Μεγάλωσε, έπαιξε
μπάλα, έφτασε μέχρι την Εθνική ομάδα,
καλός αμυντικός χαφ, αλλά «υπήρχαν κα-
λύτεροι από μένα, όπως ο Πάουλο Σόου-
ζα (πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού), ο
Πάουλο Μπέντο (πρώην προπονητής του

Ολυμπιακού), αλλά αυτό είναι ιστορία
πια».

Πριν καλά καλά τελειώσει την καριέρα
του ως ποδοσφαιριστής ο Μαρτίνς άρχισε
τα μαθήματα προπονητικής. Προπόνησε
αρκετές ομάδες, αλλά όπως τονίζει δεν
αντέγραψε ποτέ προπονητή. Κάτι σαν
το «my way». 

Έδωσε μεγάλη έμφαση στην ψυχολο-
γία του ποδοσφαιριστή και διηγήθηκε το
εξής περιστατικό: «Όταν ήμουν στη Βιτό-
ρια, ο προπονητής μας Κουινίτο, την ώρα
που ταξιδεύαμε για το γήπεδο με το λεω-
φορείο, έβγαλε ένα μπουκάλι σαμπάνια
και πλαστικά ποτήρια, κέρασε όλους τους
παίκτες, λέγοντας ότι γιορτάζαμε προκα-
ταβολικά. Αυτό μας ανέβασε την ψυχολο-
γία. Κερδίσαμε».

Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει να υπερηφα-
νεύεται και για μία ακόμα μεγάλη αλή-
θεια. Ότι σε όποια ομάδα και αν δούλεψε,
έφυγε αφήνοντας γεμάτα ταμεία από τις
πωλήσεις παικτών. Όπως και στον Ολυμ-
πιακό ως τώρα…

Πέδρο Μαρτίνς: 
H γοητεία της μελαγχολίας…

Τα γεγονότα που συνέθεσαν 
τη θλιμμένη φυσιογνωμία 
του Πορτογάλου τεχνικού 

του Ολυμπιακού 
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Τ
έσσερα χρόνια μετά τη σαρωτική επιτυ-
χία της «Μάντισσας», λίγους μήνες μετά
την κατάκτηση της κορυφής για άλλη
μια φορά με τα νέα της τραγούδια «Πά-

λι» και «Πόνος Κρυφός» αλλά και με την κυκλο-
φορία του πρώτου της άλμπουμ «YENNA» («Γέν-
να»), η Μαρίνα Σάττι ανεβαίνει στη σκηνή σε έναν
από τους ομορφότερους κήπους της πόλης, δί-
πλα στο εμβληματικό Μέγαρο Μουσικής. Η τρα-
γουδοποιός και πολυσχιδής καλλιτέχνιδα έρχε-
ται στον Κήπο του Μεγάρου την 1η Ιουλίου. 

Οι συναυλίες της Μαρίνας Σάττι είναι το ίδιο ξε-
χωριστές όσο και τα τραγούδια που δημιουργεί.
Στο live της την 1η Ιουλίου θα παρουσιάσει ένα
μοναδικό και ιδιαίτερο μουσικό θέαμα, βαθιά
επηρεασμένο από παραδοσιακές καταβολές πε-
ρίτεχνα συνδυασμένες με τις σύγχρονες μουσι-
κές τάσεις: «Για μένα παράδοση είναι οι άνθρω-
ποι -που έρχονται και φεύγουν-, ο τρόπος που
βρίσκονται μεταξύ τους, που επικοινωνούν και
αυτά που αφήνουν πίσω τους». 

Στη συναυλία αυτή θα ακούσουμε για πρώτη
φορά ζωντανά όλα τα τραγούδια του νέου της δί-
σκου με τον τίτλο «YENNA», ένα όνομα καθόλου
τυχαίο καθώς δηλώνει την πρόθεσή της να απο-
τυπώσει συμβολικά τη δημιουργική διαδικασία
σε όλα τα στάδια, από τη σύλληψη μέχρι τη γέννα:
τον ενθουσιασμό, τον φόβο, την ανασφάλεια, τον

πόνο και τελικά τη στιγμή της έλευσης στον κό-
σμο και ως εκ τούτου, την αλλαγή. Το πρώτο της
άλμπουμ αποτελεί ένα οδοιπορικό με αναφορές
στους ήχους ολόκληρης της ελληνικής επαρχίας
-από τον ζουρνά και το νταούλι του Βορρά, το πο-
λυφωνικό τραγούδι της Ηπείρου, μέχρι τα γλέντια
και τους χορούς της Κρήτης. Η Μαρίνα Σάττι απο-
τυπώνει τις πρωτόγονες δονήσεις της ελληνικής
υπαίθρου, εμπνευσμένες από τα άγρια βουνά και
την απέραντη θάλασσα της Μεσογείου, τολμών-
τας ταυτόχρονα να πειραματιστεί με pop και ur-
ban στοιχεία, απογειώνοντας τον προσωπικό της
ήχο που την έκανε να ξεχωρίσει.

Πρέσβειρα…
Στη σκηνή στον Κήπο του Μεγάρου θα την

πλαισιώσει μια εξαιρετική μπάντα, σε μια σύγ-
χρονη μουσική γιορτή, με τη μοναδικά χαρα-
κτηριστική αισθητική της, πολυφωνικές αλχη-
μείες και απροσδόκητες ενορχηστρώσεις.
Τραγούδια από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την
Ανατολική Μεσόγειο. Γκάιντα και beats. Ντα-
ούλια και 808. Μια γιορτή -με τη δύναμη να
ενώνει ανθρώπους κάθε εθνικότητας και κάθε
γενιάς- όπου το σύγχρονο συναντά το παραδο-
σιακό για να εκφραστούν μέσα από την πιο
άμεση γλώσσα: τη μουσική.

Η Μαρίνα Σάττι είναι δύσκολο να καταταχθεί

καλλιτεχνικά. Από το Μέγαρο Μουσικής και τη
Λυρική Σκηνή σε πανηγύρια στα υψίπεδα της
Κρήτης, μπορεί να είναι ταυτόχρονα και pop και
ethnic και mainstream, όπως μπορεί με την ίδια
άνεση να είναι και λυρική και urban και παραδο-
σιακή. Τα ευρωπαϊκά Μέσα την παρουσιάζουν ως
πρέσβειρα της ελληνικής και βαλκανικής σκη-
νής, μιας ιδιαίτερης διαδρομής που παντρεύει
την παραδοσιακή μουσική με την pop, τόσο κλα-
σική όσο και σύγχρονη.

Πριν από τέσσερα χρόνια κατέκτησε την κο-
ρυφή των charts με το single «Μάντισσα», ενώ
πρόσφατα το κοινό υποδέχτηκε το «Πόνος Κρυ-
φός» που έκανε πρεμιέρα στο γερμανικό «CO-
LORS» (πρώτη φορά για Έλληνα καλλιτέχνη)
παίρνοντας ακόμα μία πρωτιά στην πλατφόρμα
NOWNESS που παρουσίασε πρώτο το εξαιρετι-
κό της video clip για το παραδοσιακό κομμάτι
«Γιατί Πουλί μ’».

Ένα ιδιαίτερο μουσικό θέαμα 
θα παρουσιάσει την 1η Ιουλίου 
η τραγουδοποιός και 
πολυσχιδής καλλιτέχνιδα

Η Μαρίνα Σάττι 
στον Κήπο του Μεγάρου



«Αν δεν σου αρέσει, φύγε»

Ο Κώστας Κοκκινάκης έδωσε μια αποκαλυπτι-
κή συνέντευξη στην εκπομπή «Love it». Μεταξύ
άλλων ο αθλητής αναφέρθηκε στα σχόλια που
δέχθηκε για τη διαφορά ηλικίας με τη σύντροφό
του. «Γιατί να με πειράξει; Εγώ δεν μπορώ να κα-
ταλάβω τον κόσμο που θα μπει σε μια ανάρτηση
σε έναν λογαριασμό και θα σχολιάσει αρνητικά.
Αν δεν σου αρέσει, φύγε. Το να σχολιάσει κάποι-
ος θετικά είναι πιο ωραίο για την ψυχή μας», είπε
αρχικά ο Κώστας Κοκκινάκης. Στη συνέχεια πρό-
σθεσε: «Το να μπαίνεις να λες την κακία σου δεν
είναι λόγος. Ούτε θα ρωτήσω την άποψή σου με
ποιον θα είμαι εγώ. Υπάρχουν ζευγάρια που είναι
συνομήλικοι και δέρνει ο άνδρας τη γυναίκα του.
Αν είναι ευτυχισμένο το ζευγάρι, μπορεί να έχει
και 200 χρόνια διαφορά».

Ποζάρει γυμνή στον φακό

Μια σέξι φωτογράφιση διά χειρός Σπύρου Χα-
τζηαγγελάκη έκανε η Σοφία Παυλίδου. Η ηθο-
ποιός πόζαρε γυμνή στον φακό του συναδέλφου
της και το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει. Ο ηθοποι-
ός που πρωταγωνιστεί στην κωμική σειρά του
Alpha «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» ασχολείται
επαγγελματικά και με τη φωτογραφία. Κατά και-
ρούς, έχει φωτογραφίσει πολλές διάσημες κυ-
ρίες της ελληνικής showbiz. Αυτήν τη φορά,
μοντέλο του έγινε η Σοφία Παυλίδου, η οποία
επέλεξε να ποζάρει γυμνή φορώντας μόνο τις
γόβες της και ένα μεγάλο καπέλο.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η
Άννα Πρέλεβιτς και ο Νίκος Νο-
μικός, οι οποίοι αποφάσισαν να
επισημοποιήσουν τη σχέση τους
και να παντρευτούν. Ο αδερφός
της Δούκισσας έκανε πρόταση
γάμου στην αγαπημένη του
ύστερα από ενάμιση χρόνο σχέ-
σης και εκείνη είπε το μεγάλο
«ναι». Τρισευτυχισμένη για τον
αδερφό της είναι φυσικά και η
Δούκισσα. Η παρουσιάστρια θέ-
λησε να δείξει τη χαρά και την
ευτυχία της για το ζευγάρι, ανε-
βάζοντας στα instastories την
ανάρτηση της Άννας Πρέλεβιτς,
στην οποία έβαλε μια μεγάλη
κόκκινη καρδούλα.

Η αντίδραση 
της Δούκισσας

Τ
ην αντίθεσή του στην παρουσία της Σοφίας Χατζηπαντελή
στην κριτική επιτροπή του «GNTM» εξέφρασε ο Λάκης Γαβα-
λάς μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες. «Δεν ήξερα ποια εί-

ναι η Σοφία Χατζηπαντελή. Ευτυχώς δεν είμαι ούτε το CNN ούτε η
Vogue για να την ξέρω. Ευτυχώς δηλαδή! Εμένα αυτό το άτομο δεν
μου άρεσε από την αρχή. Είδα ένα Instagram οικτρό, με ποπούς, με
χείλια, με τέτοια. Το δήλωσα. Αγαπώ τις γυναίκες αλλά μου αρέσουν
οι κομψές γυναίκες, οι λουσάτες, οι όμορφες, οι αριστοκρατικές και
νομίζω ότι αυτό ήθελε και το “GNTM”. Υποτίθεται ότι έδιωχνε όποιον
είχε πρόσθετα πράγματα πάνω του. Αυτή αν αρχίσει να αφαιρεί, θα
περάσει όλη η σεζόν», είπε ο Λάκης Γαβαλάς.

Περί μετακόμισης…  
Η Αθηνά Οικονομάκου πολύ συχνά επικοινωνεί με τους θαυμα-
στές και διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της
λογαριασμό στο Instagram. Η γνωστή ηθοποιός μοιράζεται μαζί
τους στιγμές τόσο από την προσωπική της όσο και από την επαγ-
γελματική της ζωή. Πρόσφατα, η Αθηνά Οικονομάκου πραγμα-
τοποίησε ένα Q&A και απάντησε σε διάφορες απορίες των fol-
lowers της. Μια από τις ερωτήσεις που δέχτηκε ήταν αν μετακό-
μισε. Από την πλευρά της, η ίδια αποκάλυψε πως στον έβδομο
μήνα της δεύτερης εγκυμοσύνης της μετακόμισαν σε νέο σπίτι
με τον Φίλιππο Μιχόπουλο και τον γιο τους. «Όταν ήμουν 7 μη-
νών στη Σιέννα», έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου χωρίς να κάνει
γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες και χωρίς να δείξει καμία
φωτογραφία από το εσωτερικό της νέας της κατοικίας.

Ο Θέμης Γεωργαντάς μίλησε για τα φετινά
βραβεία «Mad Music Video Awards» στην
κάμερα της εκπομπής «Πάμε Δανάη!» και
διηγήθηκε ένα περιστατικό από τη συνεργα-
σία του με τον Αντώνη Ρέμο, σε προηγούμενη
διοργάνωση: «Με τον Αντώνη Ρέμο μια χρο-
νιά θα βγαίναμε μαζί στη σκηνή να δώσουμε
ένα βραβείο και θα φορούσαμε τα ίδια ρούχα.
Χαθήκαμε, έψαχνε ο ένας τον άλλον και όταν
τελικά καταφέραμε να βρεθούμε, καθίσαμε
στις κερκίδες και συνειδητοποιήσαμε ότι εί-
χαμε μπροστά μας τους Παπαροκάδες».
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«Δεν ήξερα ποια είναι»

Ο Θέμης θυμάται…



Ο
χρόνος που περνά αφήνει σημάδια,
παρότι μας κάνει πιο σοφούς. Για
όσους θέλουν να μεγαλώνουν όμορ-
φα και να διατηρούν τη φρεσκάδα

τους, η πλαστική χειρουργική προτείνει διάφο-
ρους τρόπους διατήρησης της νεότητας, όχι απα-
ραίτητα με νυστέρι.

Οι περισσότεροι παραπονιούνται για τις ρυτί-
δες, το κρέμασμα και το σακούλιασμα στο δέρ-
μα. «Η διαδεδομένη αντίληψη ότι τα σημάδια αυ-
τά εμφανίζονται λόγω της γήρανσης είναι εν μέ-
ρει σωστή, καθώς η πραγματικότητα είναι λίγο
πιο σύνθετη. Τα σημάδια της γήρανσης εμφανί-
ζονται όταν μεγαλώνουμε αλλά όχι απαραίτητα
επειδή μεγαλώνουμε (τα ίδια σημάδια μπορεί να
εμφανιστούν και στα 30).  Η αλήθεια είναι ότι αυ-
τά μπορεί να οφείλονται όχι μόνο στον χρόνο αλ-
λά και/ή σε πολλούς άλλους παράγοντες», ανα-
φέρει ο κ. Γεώργιος Α. Παπαγεωργίου, πλαστι-
κός χειρουργός. 

Το πόσο γρήγορα θα γεράσει το δέρμα μας εξαρ-
τάται από τη γονιδιακή μας προδιάθεση, τις περι-
βαλλοντικές επιδράσεις, την έκθεση στην ηλιακή
ακτινοβολία, τη διατροφή από τα βρεφικά και παι-
δικά χρόνια, τις αυξομειώσεις βάρους, τη χρήση
αλκοόλ και διάφορων άλλων ουσιών, το κάπνισμα.
Οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου της γή-
ρανσης είναι η πρόληψη, οι συντηρητικές (μη
επεμβατικές) και οι (πιο) επεμβατικές μέθοδοι. 

Μη επεμβατικές μέθοδοι αντιγήρανσης είναι οι

κρέμες, οι οποίες προσφέρουν συνεχή ενυδάτω-
ση της επιδερμίδας. Τα peeling κάθε είδους, από
το απλό scrub έως τη χρήση μηχανημάτων μικρο-
δερμοαπόξεσης και χημικού peeling. Η μεσοθε-
ραπεία ή βαθιά ενυδάτωση. Είναι μέθοδος κατά

την οποία, με ενέσιμο τρόπο, εγχύονται ουσίες
που προάγουν την παραγωγή κολλαγόνου και
ελαστίνης. Το needling είναι μηχανικός ερεθι-
σμός του δέρματος με ειδικά μηχανήματα (πχ,
dermapen) ή με rollers. Η χρήση laser και ραδιο-
συχνοτήτων (RF), που είναι μορφές μη βλαπτικής
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

Ενέσιμα εμφυτεύματα, δηλαδή υλικά με υγρή
ή ζελατινώδη υφή όπως το υαλουρονικό οξύ, η
πολυκαπρολακτόνη (ellanse) και το πολυγαλα-
κτικό οξύ (lanluma) με ιδιαίτερη προσοχή κατά
την εφαρμογή των υλικών στα χείλη. Στα ενέσιμα
εμφυτεύματα εντάσσεται και η θεραπεία με βο-
τουλινική τοξίνη (botox και dysport) για θερα-
πεία των ρυτίδων έκφρασης στο μεσόφρυο, στο
μέτωπο, στη μύτη και «στο πόδι της χήνας» στο
έξω μέρος των οφθαλμικών κογχών, στο άνω και
κάτω χείλος, καθώς και στο πιγούνι. Πλέον είναι
πολύ διαδεδομένη η αυτόλογη μεσοθεραπεία με
πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια - PRP (Platelet
Rich Plasma). 
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Οι τρόποι αντιμετώπισης 
του φαινομένου της γήρανσης 
είναι η πρόληψη, οι συντηρητικές
(μη επεμβατικές) και οι (πιο)
επεμβατικές μέθοδοι

Επεμβατικές μέθοδοι
Σε περιπτώσεις χαλάρωσης προσώπου και
λαιμού, για να επιτευχθεί το επιθυμητό απο-
τέλεσμα χρειάζεται face lifting, σε συνδυα-
σμό συνήθως με βλεφαροπλαστική. Άλλες
επεμβάσεις που βελτιώνουν την εικόνα του
προσώπου είναι η ρινοπλαστική και η ωτο-
πλαστική. Ο ασθενής, εάν είναι καπνίστρια/-
ής, είναι καλό να έχει περιορίσει το τσιγάρο -
εάν δεν μπορεί να το διακόψει-, έναν με δύο
μήνες πριν από την επέμβαση, αλλά και στο
διάστημα της αποθεραπείας. Σημαντικό για το
αποτέλεσμα είναι επίσης να φροντίζει κανείς
η διατροφή του να είναι υγιεινή και ισορρο-
πημένη και να μην έχει συχνές και μεγάλες
αυξομειώσεις του βάρους του. Φυσικά, δεν
νοείται lifting χωρίς τομές, οι οποίες γίνονται
σε σημεία που είναι λιγότερο ορατά. Θα πρέ-
πει εδώ να επισημανθεί ότι η επούλωση των
τραυμάτων είναι διαφορετική από άνθρωπο
σε άνθρωπο και από σημείο σε σημείο του
προσώπου, αλλά και του σώματος. 

Μυστικά ομορφιάς
για νεανικό πρόσωπο Γεώργιος Α. Παπαγεωργίου, 

πλαστικός χειρουργός



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, το διήμερο αυτό θα
έχει μια πολύ ιδιαίτερη σημασία, ιδίως αν
ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο. Μετακι-
νήσεις γεμάτες από συναισθηματικά
σκιρτήματα και πολλές γνωριμίες που θα
σας φανούν χρήσιμες στο μέλλον. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη θα σας βοηθήσει να ανανεω-
θείτε και να κάνετε πράγματα που θα
έχουν και μια δόση υπερβολής. Η επικοι-
νωνία σας με τους άλλους θα είναι γεμά-
τη από έντονα συναισθήματα, που θα
έχουν έλλειψη βάθους και διάρκειας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι για εσάς ένα πολύ τυχερό Σαββατο-
κύριακο, γεμάτο από επαφές, διασκέδα-
ση, φλερτ, μετακινήσεις και υπερβολές.
Σίγουρα θα έχετε πολλά να κάνετε, αλλά
σε όλα αυτά δεν θα είστε σε καμία περί-
πτωση μόνοι. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Το διήμερο αυτό ίσως να νιώσετε απομο-
νωμένοι από τα αγαπημένα σας πρόσω-
πα ή θα κάνετε μια έξυπνη κίνηση, που
δεν θα γνωρίζουν οι άλλοι και πιθανότα-
τα αφορά τις επαγγελματικές σας δρα-
στηριότητες.

Λέων
(23/7-22/8)
Έντονη δραστηριότητα σε εσάς κυρίως
των πρώτων ημερών, που πιθανότατα θα
βρεθείτε κοντά σε φιλικά σας πρόσωπα,
αν μάλιστα το συνδυάσετε και μια πολύ
ενδιαφέρουσα μετακίνησή σας. Αν είστε
σπουδαστές ή ασχολείστε με πνευματι-
κές εργασίες, θα υπάρξουν καλές προ-
οπτικές.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονική στιγμή,
που η κοινωνικότητά σας έχει ανέβει σε
αρκετά υψηλό σημείο. Θα έχετε επίσης
τη χαρά να συναντήσετε αγαπημένα σας
πρόσωπα, κάτι που θα σας γεμίσει με αι-
σιοδοξία και νέες συνθήκες στην καθη-
μερινότητά σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αρκετά γεγονότα θα συμβούν σε εσάς
των πρώτων ημερών, που θα σας δημι-
ουργήσουν την πεποίθηση ότι τα πράγμα-
τα είναι αρκετά καλύτερα από πριν. Είτε οι
σχέσεις σας είτε κάποιες πνευματικές ή
νομικές εκκρεμότητες θα έχουν σημαντι-
κή θετική εξέλιξη. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Καλά τα νέα σε επαγγελματικά θέματα,
αλλά και σε θέματα της υγείας σας, αν για
κάποιους λόγους έχετε ταλαιπωρηθεί το
τελευταίο διάστημα. Θα έχετε επίσης μια
οικονομική άνθηση, που μπορεί να είναι
μικρή αλλά ουσιαστική.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Πολύ καλές οι προοπτικές αυτό το διήμε-
ρο για την προσωπική σας ζωή, όταν, μά-
λιστα, συνδυάσετε τις καλοκαιρινές σας
αποδράσεις με τα αγαπημένα σας πρό-
σωπα. Θα έχετε μια αρκετά καλή εξέλιξη
σε μια συναισθηματική σας αναζήτηση. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αναμφίβολα κάτι περιμένετε να συμβεί σε
προσωπικό επίπεδο και σας χαρακτηρίζει
η αναμονή στη γενικότερη συμπεριφορά
σας. Θα πρέπει να έχετε υπομονή και ίσως
πιο σωστή κρίση και παρατηρητικότητα σε
ό,τι εκπέμπουν οι άλλοι.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σε εσάς των πρώτων ημερών αυτό το διή-
μερο θα δώσει μια πολύ θετική ώθηση να
κάνετε τους άλλους πιο ευτυχισμένους,
αλλά και να νιώσετε ολοκλήρωση μέσα
από τις συναισθηματικές σας επιλογές.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς των πρώτων ημερών ήρθε η
στιγμή να κάνετε κάτι που σας ευχαρι-
στεί, να κακομάθετε τα αγαπημένα σας
πρόσωπα αλλά και να δώσετε το καλλιτε-
χνικό σας στίγμα, αν ανήκετε σε αυτό τον
κλάδο.
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Aυτό το Σαββατοκύριακο έχει όλα τα στοιχεία
μιας καλοκαιρινής περιόδου: πολλή κίνηση,
ταξιδάκια, σχέσεις που αναζωπυρώνονται και
αρκετή ζέστη. Τα ζώδια Ταύρος, Δίδυμοι, Λέων,

Παρθένος, Σκορπιός, Τοξότης, Υδροχόος και Ιχθύες θα
έχουν ένα πιο γεμάτο από γεγονότα διήμερο, ενώ η
υπερβολή θα χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά αυτών
των ζωδιακών αντιπροσώπων. 



Μ
ε ενισχυμένη τη διπλωματική της «φαρέ-
τρα» θα προσέλθει η Αθήνα στην επικεί-
μενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στις 28-

29 του μηνός στη Μαδρίτη.
Το Μέγαρο Μαξίμου κρίνει απολύτως ως θετι-

κό τον απολογισμό της διήμερης Συνόδου Κο-
ρυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, καθώς οι εταίροι
και σύμμαχοι της Ελλάδας έστειλαν εμφατικά
μηνύματα στην Τουρκία να εγκαταλείψει τον
αναθεωρητισμό της και να σεβαστεί τους κανό-
νες του Διεθνούς Δικαίου. Το πόσο ισχυρό είναι
αυτό το μήνυμα αναγνωρίστηκε και χθες και από
μεγάλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, που, μνημονεύοντας
τη σχετική αναφορά στο κείμενο των Συμπερα-
σμάτων, έκαναν λόγο για κείμενο-κόλαφο για
τον Ερντογάν και την επιθετική στρατηγική του. 

Η Αθήνα πέτυχε να μεταβάλει σημαντικά το
κλίμα στις Βρυξέλλες για την Άγκυρα, η οποία
πλέον εγκαλείται από τους Ευρωπαίους ηγέτες
για τις αχαλίνωτες νεοοθωμανικές εξάρσεις της.
Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, σε
μια στιγμή που οι ευρωπαϊκοί λαοί πληρώνουν
βαρύ κόστος, προκειμένου η ΕΕ να στείλει ηχη-
ρό μήνυμα αποδοκιμασίας του ρωσικού αναθε-
ωρητισμού και των παράνομων, απρόκλητων
αυθαιρεσιών του προέδρου Πούτιν. 

Τίποτα, ωστόσο, δεν έχει κριθεί. Οι επόμενες
μέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Η Αθήνα θα κο-
ρυφώσει τη στρατηγική της για τη διεθνοποίηση
των τουρκικών προκλήσεων σε Αιγαίο και Ανα-

τολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας στο έπακρο την
ιδιότητά της ως μέλους της Συμμαχίας για να θέ-
σει τους συμμάχους προ των ιστορικών ευθυ-
νών τους έναντι της γενικευμένης αμφισβήτη-
σης της κυριαρχίας της χώρας μας από μια επί-
σης σύμμαχο χώρα. 

Η μάχη δεν είναι εύκολη. Διότι μπορεί η Αθή-
να να διαχωρίσει τη ΓΓ του ΝΑΤΟ από τη συνολι-
κή στάση της Συμμαχίας, όμως η πρόταση του κ.
Στόλτενμπεργκ να είναι το ΝΑΤΟ η «πλατφόρμα
όπου μπορούν να συναντηθούν Ελλάδα και
Τουρκία» ήδη βρίσκεται στο τραπέζι. Και ο κίν-
δυνος που υπάρχει είναι να στηθεί αυτός ο μη-
χανισμός στη βάση της ουδετερότητας με την
οποία βλέπει τα πράγματα ο γγ της Συμμαχίας,
κλείνοντας έτσι το μάτι στην επιτιθέμενη στην
Ελλάδα Τουρκία. 

Η τουρκική προπαγάνδα έχει πάρει «φωτιά»,
επιχειρώντας να βρει και εντός των ελληνικών
τειχών φωνές υποστηρικτικές στην προοπτική
να μη θέσει η Αθήνα το φλέγον ζήτημα του κιν-
δύνου αποσταθεροποίησης στη νοτιοανατολική
πτέρυγα της Συμμαχίας.

Με τις συνεχείς προκλήσεις της, εμφανίζεται
να αδιαφορεί πλήρως τόσο για τα μηνύματα της
Ευρώπης όσο και για την επικείμενη Σύνοδο του
ΝΑΤΟ και δηλώνει σε όλους τους τόνους και με
όλους τους τρόπους αποφασισμένη να κλιμα-
κώσει κι άλλο την επιθετική στρατηγική τής
διεκδίκησης της αποστρατιωτικοποίησης των

νησιών, όπως φυσικά και της αμφισβήτησης της
ελληνικής κυριαρχίας επί αυτών.

Στην Αθήνα κυρίαρχη εκτίμηση είναι ότι η
Τουρκία -παρά τους λεονταρισμούς- δεν θα θέ-
σει το ζήτημα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκτός και
αν μέχρι τότε δεν έχει λυθεί το θέμα της ένταξης
στη Συμμαχία της Σουηδίας και της Φινλανδίας.
Αν η Σύνοδος πραγματοποιηθεί με ανοιχτή την
εκκρεμότητα του τουρκικού βέτο, τότε δεν θα
πρέπει να αποκλείεται ο Ερντογάν να επιδιώξει
να αποπροσανατολίσει την προσοχή και να
στραφεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για περι-
σπασμό. Ήδη, άλλωστε, ο Τούρκος πρόεδρος
δεν κρύβει την οργή του για το γεγονός ότι, μέχρι
στιγμής τουλάχιστον, δεν υπάρχει κανένα σημά-
δι στον ορίζοντα που να του δίνει βάσιμες ελπί-
δες για το πολυπόθητο τετ α τετ με τον Αμερικα-
νό πρόεδρο Μπάιντεν, το οποίο διακαώς και με
κάθε τρόπο επιδιώκει. 

Ο πρωθυπουργός, το Μέγαρο Μαξίμου και το
ΥΠΕΞ προετοιμάζονται πυρετωδώς για όλα τα εν-
δεχόμενα. Και αναλόγως, θα πράξει η Αθήνα. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η επικείμενη Σύνο-
δος Κορυφής στη Μαδρίτη θα έχει καθοριστική
σημασία για τις περαιτέρω συμπεριφορές του
Τούρκου προέδρου, ενώ αδιαμφισβήτητα θα
επηρεάσει και τις σχέσεις του με τον Ρώσο πρό-
εδρο, με τον οποίο μοιράζεται αντίστοιχες αυ-
ταρχικές μεθόδους διακυβέρνησης και ανάλο-
γο, δυσθεώρητο αναθεωρητισμό.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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