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Αthens
Voices

Λ ό γ ι α  π ό υ  α κ ό υ σ τ η κ α ν
 δ η μ ό σ ι ω σ  μ έ σ α  σ τ η ν  π ό Λ ηV V

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
panikoval500@gmail.com

«Θυμάμαι  
ένα βράδυ, είχε έρθει  

στο καμαρίνι μου  
μία κοπέλα που φορούσε  
ένα λευκό παλτό και από  

κάτω μόνο τα εσώρουχά της. 
Μου είπε “Θέλω  

να κάνουμε έρωτα”»
(Λευτέρης πανταζής σε πρωινάδικο)

Ταξιτζής:  
«Και γιατί να κάνουν  

στάση μετρό στα Εξάρχεια 
και να χαλάσουν την  

πλατεία; Ας την κάνουν 
στην πλατεία Βάθη»

(δευτέρα πρωί με μποτιλιάρισμα  
στην κηφισίας)

Πιτσιρικάς διαβάζει  
τις ξύλινες πινακίδες  
στον Εθνικό Κήπο:

«Παι-δι-κή χα-ρά…  
Του-α-λέ-τες…  

Ζά-ππει-ο…  
Μαμά, τι είναι Ζάππειο;»

(σάββατο πρωί)

«Εγώ τώρα είμαι  
έξω με το αγόρι μου…  

Και η αδερφή μου  
είναι έξω με το αγόρι της… 

Ναι, και η μαμά είναι  
έξω με το αγόρι της»

(15χρονη στο κινητό της, πλατεία  
Βριλησσίων, κυριακή απόγευμα) 

«Θα τον πάω  
για μεξικάνικο.  
Δεν έχει φάει  

ποτέ του.»
(πολύ κομψή, 45άρα κυρία στο κινητό της.  

τσακάλωφ, παρασκευή πρωί)

-Εγώ έβαζα παλιά  
μόνο γνωστά αρώματα.

-Κι εγώ. Μου άρεσε  
πολύ το Μοσκίτο.

(γυναικοπαρέα σε φαγάδικο. κουκάκι,  
δευτέρα βράδυ)

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Αίρεται αυτό το ιδιότυπο, αστήρικτο και  

εντελώς αυθαίρετο κυκλοφοριακό  
εμπάργκο που οι κατά καιρούς ένοικοι  

του Μαξίμου είχαν επιβάλει σε έναν από  
τους πιο εμβληματικούς δρόμους της Αθήνας.  
Ο πολύπαθος δρόμος που άνοιγε και έκλεινε  

σαν ακορντεόν για τροχοφόρα και ενίοτε  
πεζούς (!) ανάλογα με τις ορέξεις ή 
τις φοβίες του καθένα, επιτέλους,  

με απόφαση του ίδιου του πρωθυπουργού, 
παραδίδεται στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη 

διέλευση ανθρώπων και οχημάτων.  

ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΟ  
ΜΕ ΤΑ ΜΠΑΡ ΑΝΟΙΧΤΑ  

ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΙ
Το σκηνικό έμοιαζε με Πρωτοχρονιά  

στην Αθήνα. 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
Λίγο ακόμα και θα είχαν σπάσει  

τα νεύρα όλων μας.
(Στις 25/10)

ΤΟ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΟΥ»  
ΣΤΟ ΝΕΤΦΛΙΞ

Εθιστικό, καλογυρισμένο, αν και  
πλημμυρισμένο στο αίμα.

«ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ»  
ΤΗΣ ΜΙΜΗΣ ΝΤΕΝΙΣΗ

Μετά τη θεατρική επιτυχία, 
 έρχεται τον Δεκέμβριο στον κινηματογράφο. 

Κανονικά, θα είναι ό,τι ήταν και  
η «Ευτυχία» την προηγούμενη σεζόν. 

Περιμένουμε με ενδιαφέρον.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
-Ποιο είναι το αγαπημένο σου πουλί;

-Το γουρουνόπουλο.

ΛΟΚΝΤΑΟΥΝ & ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ
Η ενδοοικογενειακή βία τετραπλασιάστηκε  
με κορυφαίο περιστατικό 51χρονο δικηγόρο  

που έστειλε την 75χρονη μητέρα του  
στο νοσοκομείο με κακώσεις κεφαλής,  

κοιλίας και θώρακα επειδή…  
«δεν του άρεσε το φαγητό»!

ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΑΣ  
ΣΤΗΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ

Ο 8ος θάνατος της Μαρίας Κάλλας.

ΤΟ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΟΥ»  
ΣΤΟ ΝΕΤΦΛΙΞ

Άλλη τρέλα μας βρήκε. Οι στολές και οι μάσκες  
με τα σύμβολα Κύκλος-Τρίγωνο-Τετράγωνο  

ξεπουλούν στα πιτσιρίκια, σε όλο το ίντερνετ.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ  
ΑΛΛΑΖΕΙ

Και γιατί δεν τον λένε Αthens Fashion Week;  
Να δειγματίζουν δυο φορές τον χρόνο; 

ΒΑΝΔΗ - ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
Η νέα σειρά viral στις οθόνες μας. 

ΟΙ ΠΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
Ο καλύτερος τρόπος να σαβουριαστείς  

τις βροχερές ημέρες.

ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ
Τα νέα φαρμακεία.

Δείτε το σημερίνο μασ 

εξώφυλλο να ζώντανευεί!

το Διεθνές φεστιβάλ 
Ψηφιακών τεχνών της ελλάδας, 
Athens Digital Arts Festival (ADAF)

πραγματοποιείται από 

13-17 οκτωβρίου 
στο ίστορικό Κέντρο της αθήνας, στην 

Πλατεία μοναστηρακίου και 
στην ευρύτερη περιοχή της Πλάκας.  

το ADAF και η AΤΗΕΝS VOICE 
σχεδίασαν ένα ειδικό Augmented Reality (AR) 

εξώφυλλο αποκλειστικά 
για τους αναγνώστες της AV!  

ακολούθησε τρία απλά βήματα 
για να δεις το εξώφυλλο να ζωντανεύει! 

3 σκάναρε το QR code 
3 Κατέβασε το app (ADAF AR)

3 Διάλεξε το εξώφυλλο της AV  
και… LAUNCH!  



Τι συμβαινει σΤο σαχελ 
Ανάλυση της κατάστασης στις χώρες της ζώνης του Σαχέλ και του ρόλου της Γαλλίας

Tης ΣώτηΣ τριανταφύλλού

Η ζώνη του Σαχέλ, το βορειότερο τμήμα της υ-
ποσαχάριας Αφρικής, διασχίζει την αφρικανική 
ήπειρο από τη βόρεια Σενεγάλη στα δυτικά μέχρι 
τα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας στα ανατολι-
κά. Παρότι περιλαμβάνει το εσωτερικό Δέλτα του 
Νίγηρα, μια εύφορη περιοχή, το κλίμα και το έδα-
φος στο μεγαλύτερο μέρος του Σαχέλ δεν είναι 
ευνοϊκά· ήδη, από τον 8ο αιώνα, οι διαφορετικές 
φυλές που δημιουργούσαν μικρές αυτοκρατορίες 
πολεμούσαν μεταξύ τους γύρω από το εμπόριο 
του χρυσού, του αλατιού και των σκλάβων. Κατά 
καιρούς, η ξηρασία και οι ακρίδες προκάλεσαν 
λιμούς: στον 18ο αιώνα ο μισός πληθυσμός του 
Τιμπουκτού –σήμερα πόλη του Μάλι– αφανίστηκε 
από την πείνα. Στη συνέχεια, γύρω στο 1880, η 
Γαλλία κατέκτησε το δυτικό κομμάτι της ζώνης 
ονομάζοντάς το Γαλλικό Σουδάν: τα σύνορα των 
διαφόρων περιοχών ήταν ασαφή και κινούμενα· 
το 1959 το Γαλλικό Σουδάν μετονομάστηκε σε Δη-
μοκρατία του Σουδάν και ενώθηκε με τη Σενεγάλη 
σχηματίζοντας την Ομοσπονδία του Μάλι η οποία 
ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Γαλλία το 1960.  
Όπως συνέβη σε πολλές αποικίες και υπερπόντια 
εδάφη των ευρωπαϊκών δυνάμεων, ο πρώτος 
πρόεδρος του Μάλι, ο Μοντίμπο Κεϊτά, εφάρμοσε 
μονοκομματική πολιτική με σοσιαλιστικό προσα-
νατολισμό και προχώρησε σε εθνικοποιήσεις. Αλ-
λά η ενότητα της χώρας απεδείχθη πολύ δύσκολη, 
σχεδόν αδύνατη: ιδιαίτερα η φυλή Τουαρέγκ, 
ένας πληθυσμός περίπου 1.200.000 σε ολόκληρο 
το Σαχέλ, ζητούσε ανεξαρτησία, ενώ παραλλήλως 
σημειώνονταν στάσεις στον μονίμως ξεχαρβαλω-
μένο κυβερνητικό στρατό από τον οποίον έλειπαν 
η εκπαίδευση και η δεοντολογία.

τις 22 Μαρτίου 2012 στο Μάλι εκδηλώθηκε 
στρατιωτικό πραξικόπημα. Μετά από πολύ-
ωρες μάχες, συνελήφθησαν η προεδρική 
φρουρά και μερικοί υπουργοί μεταξύ των 

οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Σουμεϊλού Μπου-
μπέγε Μάιγκα. Την εξουσία ανέλαβε ο αρχηγός των 
πραξικοπηματιών, ο λοχαγός Αμαντού Σανόγκο· η χώ-
ρα βυθίστηκε στο χάος. Οι αντάρτες Τουαρέγκ (μου-
σουλμάνοι σουνίτες, κάποτε σχετικά χαλαροί, σήμερα 
φανατικοί) και άλλες ομάδες ισλαμιστών κατέλαβαν 
τρεις πόλεις στο βόρειο Μάλι, στο όνομα του «Εθνι-
κού Απελευθερωτικού Κινήματος του Αζαγουάντ», το 
οποίο συνθέτουν ισλαμιστές της οργάνωσης Άνσαρ 
Ντιν, της Αλ Κάιντα και των Τουαρέγκ. Με λίγα λόγια, το 
Μάλι κινδυνεύει να κοπεί στα δύο, με το βόρειο τμήμα 
της χώρας να περνά στα χέρια των φανατικών ισλαμι-
στών. Όλα αυτά τα χρόνια οι ταραχές και η αστάθεια 
συνεχίστηκαν με αποτέλεσμα ανθρωπιστική κρίση 
και διαδοχικά πραξικοπήματα, το τελευταίο των οποί-
ων έγινε τον περασμένο Μάιο. Όσο για την ισχνή οι-
κονομία της χώρας, βασίζεται ακόμα στην παραγωγή 
βαμβακιού αν και υπάρχουν κάποιες δυνατότητες για 
πιο συστηματική εξόρυξη χρυσού στις περιοχές Κάγιο 
και Σικάσσο – ωστόσο, η παρουσία της Γαλλίας στο 
Μάλι, και στο Σαχέλ γενικότερα, δεν σχετίζεται με τα 
χρυσωρυχεία· τέτοιες εκτιμήσεις είναι αναχρονιστι-
κές· δεν ζούμε πια στην εποχή της αποικιοκρατίας.

Η Γαλλία έχει υπογράψει συμφωνίες με τις οποίες 
δεσμεύεται έναντι των εκλεγμένων κυβερνήσεων 
των χωρών του Σαχέλ. Η παρουσία της, περιορισμένη 
και ελαφρώς διακοσμητική, έχει στόχο την αντιμετώ-
πιση των ισλαμιστικών πιέσεων, των συγκρούσεων 
μεταξύ των φυλών και της πείνας. Το πρόβλημα αυτή 
τη στιγμή είναι ότι η δράση των ένοπλων ομάδων ε-
πεκτείνεται από το Μάλι στη βόρεια Μπουρκίνα Φά-
σο και στον Νίγηρα, μπλοκάροντας τις οδούς τρο-
φοδοσίας και παρενοχλώντας τον επίσημο στρατό 

Πολιτική

Σ
είτε οί ευρωπα-
ϊκες δυναμείς 

αποςυρονταί απο 
το Σαχέλ

 είτε προςπαθουν 
να πληρώΣουν 

το κένο τηΣ 
εξουςίας με 

διέθνη Συνέρ-
γαςία καί το 

μεγίςτο δυνατο 
τηΣ ΣτηριξηΣ απο 

αφρίκανίκες 
χωρες

του Μάλι τον οποίον συνδράμουν οι Γάλλοι, η ΕΕ και ο 
ΟΗΕ μέσω ενός προγράμματος εκπαίδευσης το οποίο 
προβλέπει τη στρατιωτική ένωση πέντε κρατών του 
Σαχέλ (Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρα, Μαυριτανίας 
και Τσαντ). Στην πραγματικότητα αυτή η ένωση έχει 
αποδειχθεί χιμαιρική: τα αφρικανικά στρατεύματα 
δεν ένωσαν τις δυνάμεις τους, ένωσαν τις αδυναμίες 
τους. Και τώρα κατηγορούνται για διαφθορά και ε-
γκλήματα πολέμου, πράγμα που ωθεί τους χωρικούς 
στην αγκαλιά των ισλαμιστικών συμμοριών.

Παρ’ όλ’ αυτά, το σχέδιο παραμένει και συνεπάγεται 
συντονισμένες επιχειρήσεις πέντε κρατών με σκοπό 
τη σταθεροποίηση των συνόρων, τον εδαφικό έλεγχο 
εκ μέρους των επίσημων κεντρικών κυβερνήσεων, 
τον τερματισμό των σφαγών και την υποταγή τρομο-
κρατικών οργανώσεων όπως η Μπόκο Χάραμ σε μια 
μορφή πολιτικής κοινωνίας. Με λίγα λόγια, η Γαλλία 
προσπαθεί να τετραγωνίσει τον κύκλο: έχει εμπλακεί, 
με λιγοστές στρατιωτικές δυνάμεις, σε μια επιχείρη-
ση τεράστιας εμβέλειας εναντίον των τζιχαντιστι-
κών συμμοριών επιλέγοντας τη μέθοδο του πολέμου 
φθοράς. Για πολλούς αναλυτές, αυτή η μέθοδος είναι 
καταδικασμένη: χρειάζεται καλύτερη γνώση των α-
δυναμιών των ισλαμιστών ανταρτών και απόκριση σε 
ανταρτοπόλεμο, ιδιαίτερα τώρα που ο λαός του Μάλι 
έχει στραφεί εναντίον των Γάλλων. Η τζιχαντιστική 
προπαγάνδα τούς παρουσιάζει ως λαφυραγωγούς, 
ενώ η αντίθετη πλευρά διαδίδει φήμες ότι «οι Γάλλοι 
εξοπλίζουν τους τζιχαντιστές με μοτοσικλέτες». Τί-
ποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια: η Γαλλία εισάγει φυ-
σικό αέριο από την Αλγερία, ουράνιο από τον Νίγηρα 
(η εκμετάλλευσή του έχει γίνει ασύμφορη και μάλλον 
θα σταματήσει), υδρογονάνθρακες και ορυκτά από τη 
Νιγηρία και την Αγκόλα – με λίγα λόγια, δεν έχει άμεσα 
οικονομικά συμφέροντα στο Σαχέλ. Το επαναλαμ-
βάνω: συχνά, ο άμεσος συσχετισμός στρατιωτικής 
παρουσίας και οικονομικών συμφερόντων έχει αξία 
συνωμοσιολογικής θεωρίας. 

Η Γαλλία δαπανά ένα δις ευρώ ετησίως στο Σαχέλ 
όπου διατηρεί δύναμη 17.000 στρατιωτών, αλλά η Ε-
πιχείρηση Barkhane που ξεκίνησε το 2014 πρέπει να 
θεωρηθεί φιάσκο. Η γαλλική παρουσία, παρότι αν γι-
νόταν «σωστά» θα μπορούσε να σταθεροποιήσει την 
περιοχή, φαίνεται σήμερα στα μάτια πολλών –περισ-
σότερων Ευρωπαίων παρά Αφρικανών– «νεο-
αποικιακή», άρα αναμοχλεύει πάθη που δεν θα έπρε-
πε να αναμοχλεύει. Οι ισλαμιστικές ομάδες Τζαμάατ 
νυσράτ αλ-ισλάμ γουάλ-Μουσλιμίν και η Αλ-Κάιντα 
την εκμεταλλεύονται για να νομιμοποιήσουν τις τρο-
μοκρατικές τους βλέψεις στην Ευρώπη. Το θεμελιώ-
δες σφάλμα των Ευρωπαίων στην Αφρική είναι, νομί-
ζω, το ότι δεν έχουν καταφέρει να συνάψουν διαρκείς 
συμμαχίες: για παράδειγμα, το 2011, ανέτρεψαν με 
δραματικό τρόπο το καθεστώς του Καντάφι, με τη 
συνεργασία του ΝΑΤΟ –το οποίο δεν ξέρει τι του γίνε-
ται– δυσαρεστώντας τους Αφρικανούς ηγέτες και πυ-
ροδοτώντας εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη. Ήταν πάρα 
πολύ χοντρό λάθος, ανάλογης βαρύτητας με την ει-
σβολή στο Ιράκ λίγα χρόνια νωρίτερα και την εκτέλε-
ση του Σαντάμ Χουσεΐν. Χωρίς σχετική σταθερότητα 
στη Λιβύη δεν μπορεί να υπάρξει σχετική σταθερότη-
τα στο Σαχέλ. Είναι λάθος να βλέπουμε την κατάστα-
ση στην Αφρική ως μέρος του πολέμου κατά της τρο-
μοκρατίας, όπως είναι λάθος να ανακοινώνουμε με-
γάλες νίκες, όπως συνέβη το 2014 με τη δήθεν επιτυ-
χημένη Επιχείρηση Serval «για την απελευθέρωση 
του Μάλι». Υπάρχουν δύο επιλογές: είτε οι ευρωπαϊ-
κές δυνάμεις αποσύρονται ολοκληρωτικά από το Σα-
χέλ –και ό,τι ήθελε προκύψει– είτε προσπαθούν να 
πληρώσουν το κενό της εξουσίας με διεθνή συνεργα-
σία και το μέγιστο δυνατό της στήριξης από αφρικανι-
κές χώρες. Η εικόνα μοιάζει με το Αφγανιστάν και η ως 
τώρα αποτυχία των Γάλλων οφείλεται σε παρόμοιες 
αιτίες με την αποτυχία των Αμερικανών. A
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Τα νούμερα Της εβδομαδας
Tου Σταματη Ζαχαρού

191 βουλευτές του Ελλη-
νικού Κοινοβουλίου 

υπερψήφισαν επί της 
αρχής το σχέδιο νόμου 
της ελληνογαλλικής αμυ-
ντικής συμφωνίας. 

109 βουλευτές το κατα-
ψήφισαν. Ανήκουν 

στις κοινοβουλευτικές 
ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ, του 
ΚΚΕ και του ΜέΡΑ25. Ο 
Αλέξης Τσίπρας δήλωσε, 
μάλιστα, ότι θα αλλάξει 
τη συμφωνία όταν γίνει 
κυβέρνηση. Με έναν νόμο 
και ένα άρθρο προφανώς. 

12,8 μονάδες είναι η δια-
φορά μεταξύ ΝΔ και 

ΣΥΡΙΖΑ σε πρόσφατη δη-
μοσκόπηση της εταιρείας 
MARC, για λογαριασμό 
του ΑΝΤ1.

75,2% των ερωτηθέ-
ντων κρίνουν 

«θετικά» και «μάλλον 
θετικά» τη συμφωνία, ενώ 
μόλις το 19,6% την αξιολο-
γεί αρνητικά. 

5 έτη είναι η διάρκεια 
της επικαιροποιημένης 

ελληνοαμερικανικής α-
μυντικής συμφωνίας που 
θα υπογράψουν σήμερα 
Νίκος Δένδιας και Άντονι 
Μπλίνκεν. Μετά θα ισχύει 
επ’ αόριστον, εκτός και αν 
κάποιο από τα δύο μέρη 
την καταγγείλει. 

4 επιπλέον «τοποθεσίες» 
περιλαμβάνονται στη 

νέα συμφωνία. Πρόκειται 
για περιοχές όπου οι ΗΠΑ 
θα αναπτύξουν δραστη-
ριότητα.

4% μειωμένες είναι για 
το 2021 οι αμυντικές 

δαπάνες της Τουρκίας. 
Είναι η μόνη χώρα του 
ΝΑΤΟ που μειώνει το σχε-
τικό κονδύλι σε σχέση με 
το 2014.

53% αυξημένες είναι 
οι αντίστοιχες 

δαπάνες της Ελλάδας. Το 
οικονομικό κλίμα στις δύο 
χώρες αντικατοπτρίζεται 
προφανώς και στο συ-
γκεκριμένο κονδύλι του 
προϋπολογισμού. 

1,2 τρισ. δολάρια είναι οι 
συνολικές εξοπλιστι-

κές δαπάνες των χωρών 
του ΝΑΤΟ.

69% εξ αυτών πραγμα-
τοποιούνται από 

τις ΗΠΑ. Ακολουθεί η Βρε-
τανία, με 73 δισ. ευρώ. 

200-300 ευρώ αυξημέ-
νο είναι φέτος 

το κόστος κατασκευής 
κτιρίων στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις 
της Ένωσης Κατασκευα-
στών.

37% αυξημένες ήταν οι 
άδειες οικοδομής 

που εξεδόθησαν το πρώ-
το εξάμηνο του έτους. 

184 φορτηγά πλοία α-
γόρασαν οι Έλληνες 

εφοπλιστές από την αρχή 
του 2021.

600 εκατ. δολάρια κόστι-
σαν οι συγκεκριμέ-

νες αγορές πλοίων.

18 ευρώ τον μήνα είναι 
η επιδότηση που θα 

λάβει κάθε νοικοκυριό 
για να αντισταθμιστεί η 
επιβάρυνση στους λογα-
ριασμούς ρεύματος. Η 

κυβέρνηση διπλασίασε 
το ποσό, βλέποντας ότι 
όσα ανακοίνωσε ο πρω-
θυπουργός στη ΔΕΘ δεν 
έφταναν ούτε για «ζήτω».

326 εκατ. ευρώ θα κο-
στίσει στον προϋπο-

λογισμό η επιδότηση των 
λογαριασμών. 

168 εκατ. ευρώ θα φτά-
σει το κονδύλι για το 

επίδομα θέρμανσης. Ένα 
εκατομμύριο νοικοκυριά 
θα επωφεληθούν. Η αντι-
πολίτευση αντιδρά συλ-
λήβδην, αλλά το αγαπη-
μένο ΜέΡΑ 25 ανακοίνωσε 
ότι «μόνο μέσα από την 
κατάργηση του Χρηματι-
στηρίου Ενέργειας και την 
κοινωνικοποίηση της ΔΕΗ 
μπορεί να υπάρξει πραγ-
ματικά ακύρωση των 
αυξήσεων στην τιμή του 
ρεύματος». Σύντροφοι, 
οι αυξήσεις στις άλλες 
χώρες οφείλονται επίσης 
στην αποκρατικοποίηση 
της ΔΕΗ. Έτσι;

7,2% αυξήθηκε το διαθέ-
σιμο εισόδημα των 

ελληνικών νοικοκυριών 
κατά το α΄ εξάμηνο του 
2021, σε σχέση με έναν 
χρόνο πριν, σύμφωνα με 
την ΕΚΤ. Οι φιλαλήθεις 
τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, 
πάντως, εξέδωσαν ανα-
κοίνωση την Παρασκευή, 
στην οποία αναφέρουν ότι 
τα μέτρα που ανακοίνωσε 
η κυβέρνηση «δεν μπο-
ρούν σε καμία περίπτωση 
να καλύψουν την τερά-
στια απώλεια εισοδήματος 
των πολιτών».

20 εκατ. ευρώ ήταν η 
άμεση επιδότηση για 

τη Βόρεια Εύβοια, μετά το 
σαρωτικό πέρασμα της 
κακοκαιρίας «Αθηνά», ό-
πως ανακοίνωσε από την 
Αγία Άννα ο υφυπουργός 

Παρά τω Πρωθυπουργό 
Χρήστος Τριαντόπουλος. 
Αντίθετα, ο παρ’ ολίγον 
αρμόδιος Στέλιος Πέτσας 
ζήτησε να μη συγχέουμε 
τις πλημμύρες με τις πυρ-
καγιές, διότι οι καταστρο-
φές έγιναν κοντά στη 
θάλασσα. Όντως, μερικές 
φορές, είναι καλύτερα να 
μασάς παρά να μιλάς…

16.580 ευρώ υποχρε-
ώνεται να κατα-

βάλει η εταιρεία Market 
In μετά από προσφυγή 
εργαζομένης η οποία κα-
τήγγειλε μεθόδευση της 
εταιρείας, προκειμένου 
να την υποχρεώσει σε πα-
ραίτηση κατηγορώντας 
τη για κλοπή. Η εργαζόμε-
νη δικαιώθηκε σε αστικά 
και ποινικά δικαστήρια. 

444 συντάξεις χηρείας 
του ΝΑΤ δεν έχουν 

εκδοθεί από τον ΕΦΚΑ, 
παρά το γεγονός ότι έχει 
αλλάξει ο νόμος. Οι υπάλ-
ληλοι υποστηρίζουν ότι 
δεν έλαβαν την εθιμοτυ-
πική «εγκύκλιο», και ως εκ 
τούτου δεν μπήκαν στον 
κόπο να διαβάσουν τον 
ίδιο τον νόμο. Ο υπουργός 
Εργασίας Κωστής Χατζη-
δάκης τους χαρακτήρισε 
«βασανιστές πολιτών».

2/3 των μελών μιας δη-
μοτικής παράταξης 

απαιτούνται για να δια-
γραφεί ένας σύμβουλος-
μέλος της. Το περίεργο 
είναι ότι μάθαμε τον συ-
γκεκριμένο κανόνα όταν 
τα μέλη του συνδυασμού 
«Άλλη Πόλη» διέγραψαν 
τοιουτοτρόπως την ε-
πικεφαλής τους Ραχήλ 
Μακρή. Ευτυχώς που το 
δημαρχείο Παλλήνης –απ’ 
όσο γνωρίζω– δεν έχει 
κάγκελα, αλλά τα «σκο-
τεινά συμφέροντα» θα 
καταγγελθούν όπως και 

να ’χει, ακόμη και στο επί-
πεδο του οδοστρώματος. 

35 ετών είναι ο πρώην 
πλέον καγκελάριος 

της Αυστρίας Σεμπάστιαν 
Κουρτς, ο οποίος βρέ-
θηκε για δεύτερη φορά 
μπλεγμένος σε σκάνδαλο 
διαφθοράς, οπότε και πα-
ραιτήθηκε.

22,8 δισεκατομμύ-
ρια φορές έχει 

προβληθεί το hashtag 
#squidGame, της σειράς 
που σαρώνει παγκοσμί-
ως στο Netflix. 

456 απελπισμένοι και 
ευάλωτοι διαγω-

νιζόμενοι, που χρειάζο-
νται απεγνωσμένα χρή-
ματα, λαμβάνουν μέρος 
σε ένα μοιραίο παιχνίδι 
επιβίωσης. Όποιος δεν 
τα καταφέρνει στα παι-
δικά παιχνίδια στα οποία 
όλοι διαγωνίζονται βρί-
σκει τραγικό θάνατο.

45,6 δισ. γουόν είναι 
το έπαθλο, και 

όποιος το κερδίσει θα 
βγει από τη μιζέρια του. 
Σοκαριστικό και ενδε-
χομένως αρκούντως 
αλληγορικό, σε σχέση 
με τα «παιχνίδια» που 
είναι δημοφιλή σε όλο 
τον κόσμο. 
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Verba 
Volant
Αλέξης ΤςΙπΡΑς 
 
«Η Ν.Δ. έχει την πλει-
οψηφία. Όμως θα το 
αντέξει;» Ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρε-
ται στην πρόταση του 
κόμματός του για εξε-
ταστική επιτροπή, προ-
κειμένου να ελεγχθούν 
οι «κατ’ επανάληψη 
πράξεις χειραγώγησης» 
της κοινής γνώμης 
από την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη. Δεν πέ-
ρασε πολλή ώρα, και η 
κυβέρνηση μοιάζει «να 
το αντέχει», κάνοντας 
μάλιστα ρελάνς με 
έλεγχο και των πεπραγ-
μένων του ΣΥΡΙΖΑ και 
αγνοώντας προκλητικά 
και επιδεικτικά το ηθικό 
πλεονέκτημα.  

ΓΙΩΡΓΟς ΚΥΡΤςΟς

«Παγίδα η ωραιοποίη-
ση της οικονομίας. Τα 
πράγματα είναι δύσκο-
λα. Δημόσιο και ιδιω-
τικό χρέος ρεκόρ. Δη-
μοσιονομικό έλλειμμα 
10% ΑΕΠ. Διευρυνόμενο 
εμπορικό έλλειμμα. 
Έλλειμμα ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλα-
γών 7% ΑΕΠ. Ασφαλι-
στικές δαπάνες ρεκόρ. 
Ενεργειακή ανατροπή. 
Πολλά καμπανάκια μα-
ζί». Διεκδικώντας ρόλο 
Νέστορα της παράτα-
ξης, ο ευρωβουλευτής 
κρούει τον 1654ο 
κώδωνα του κινδύνου 
για την κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη από τις αρχές 
του μήνα.
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νας φίλος, φιλόλογος και συγγραφέας, δάσκαλος σε 
γυµνάσιο –από αυτούς που δεν έχουν κανέναν φόβο 
για την αξιολόγηση–, έχει ελάχιστες ελεύθερες ώρες 

µέσα στην ηµέρα του. Τις εκµεταλλεύεται διευθύνοντας µια 
λέσχη ανάγνωσης σε ένα βιβλιοπωλείο, γράφοντας και δηµο-
σιεύοντας κριτικές, και παρουσιάζοντας βιβλία διαδικτυακά 
και, πλέον, και µε φυσική παρουσία. Με δικές του ενέργειες, 
µε αρκετή προσωπική δουλειά, µε διαρκείς οχλήσεις στους 
υπευθύνους και µε κάποια χρήµατα που έδωσε, έφτιαξε το 
καλοκαίρι που µας πέρασε µία σχολική βιβλιοθήκη στο σχο-
λείο όπου δουλεύει. Ξεκίνησε µε πεντακόσια βιβλία, και σή-
µερα τα έχει διπλασιάσει. Τις πρώτες ηµέρες κανένα παιδί 
δεν δανείστηκε κανένα βιβλίο. Σήµερα η κίνηση έχει αυξηθεί 
κατακόρυφα. Έχουν χαθεί αυτές οι ελεύθερες ώρες που είχε;

Μία φίλη που έχει βγει εδώ και δύο χρόνια στη σύνταξη 
έχει µεγάλη αγάπη για το µαγείρεµα – είναι το χόµπι της. 
Πέρυσι αγόρασε και έναν καταψύκτη και τον έβαλε στην 
κρεβατοκάµαρά της, δίπλα σε µια παλιά ξύλινη συρταριέρα 
για ασπρόρουχα. Αρχικά µαγείρευε –και εξακολουθεί να το 
κάνει– για τους φίλους της και, πιο µετά, και για κάποιους 
ακόµη στη γειτονιά της που δεν τους περισσεύουν τα χρή-
µατα. Αλλά εδώ και µερικούς µήνες µαγειρεύει και για µία 
κοινωνική κουζίνα δύο απογεύµατα την εβδοµάδα, για ένα 
τετράωρο τη φορά. Αποφάσισε ότι από τον Νοέµβριο θα το 
κάνει κάθε ηµέρα. Είναι µια κουραστική δουλειά, και χρει-
άζεται να παίρνει δύο λεωφορεία για να πηγαίνει ώς εκεί. 
Κουράζεται άραγε;

Μία άλλη φίλη, φιλόζωη, ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια 
ταΐζοντας τις γάτες της γειτονιάς της, αλλά πλέον είναι σε 

µόνιµη βάση, κάθε ηµέρα, µέλος µίας οµάδας που προσπα-
θεί να στειρώσει τα αδέσποτα µίας µεγάλης περιοχής της 
πόλης της, και να περιµαζέψει και να γιατροπορέψει όσα 
από αυτά πέφτουν θύµατα ατυχηµάτων. Από τον περασµένο 
Σεπτέµβριο, οργανώνει κάθε Σάββατο επισκέψεις µαθητών 
δηµοτικού σε ένα κυνοκοµείο: τα παιδιά διαβάζουν βιβλία 
στα σκυλάκια, και τα σκυλάκια κάθονται και ακούνε. Κάπου 
στο ίντερνετ διάβασε ότι αυτό κάνει καλό και στα µεν και στα 
δε. Γυρίζει αργά στο σπίτι της, κάνει ένα ντους και κοιµάται, 
καθώς έχει και κανονική δουλειά, και πρέπει να ξυπνήσει 
νωρίς. Είναι έτοιµη να τα παρατήσει;

Μία καθηγήτρια ξένων γλωσσών, πολύπειρη, µε δικό της 
φροντιστήριο, µε πολλά και ποικίλα ενδιαφέροντα, και επί-
σης µε µηδαµινό ελεύθερο χρόνο, αφιερώνει τρία απογεύµα-
τα την εβδοµάδα για δωρεάν µαθήµατα αγγλικών σε µετανά-
στες, συνήθως νεαρούς που περιφέρονται σε µία πλατεία στο 
κέντρο της πόλης, χωρίς να έχουν κάτι να κάνουν. Κάποιοι 
από αυτούς είναι παραβατικοί, µερικοί δε καθ’ έξιν. Η ίδια 
ισχυρίζεται πως όλοι τους είναι εξαιρετικοί µαθητές, και πως 
τα µαθήµατα αυτά είναι το πρώτο µεγάλο καλό νέο γι’ αυτούς 
αφότου τα κατάφεραν να φτάσουν στην Ελλάδα. Τα αγγλικά 
θα τους χρειαστούν αργότερα, όταν θα συνεχίσουν το ταξίδι 
τους. Κανείς δεν θέλει να µείνει εδώ. Νιώθει κούραση ή φό-
βο ότι θα της κλέψουν το κινητό;

Η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήµατα είναι: όχι. Καµία ώρα 
αφιερωµένη σε οτιδήποτε γεµίζει την ψυχή κάποιου, σε οτι-
δήποτε χαρίζει ελπίδα, δεν είναι µια χαµένη ώρα. Αντίθετα, 
ο χρόνος έχει την τάση να πολλαπλασιάζεται έτσι, και να 
φουσκώνει σαν να του ’βαλες µαγιά.  A  

Έ

Η ΜΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Ένας φιλόλογος, µία µαγείρισσα, µία φιλόζωη και µία καθηγήτρια 

αγγλικών: άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, 
απλώς επειδή αποφάσισαν να δράσουν  

Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η
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Χρειάστηκαν δύο µήνες ακροάσεων στη 

Βρετανία για να καταλήξουν δύο κοινο-

βουλευτικές επιτροπές στο συµπέρασµα 

πως τα χέρια που έσφιγγε ανέµελα ο 

Μπόρις Τζόνσον στην αρχή της πανδηµίας 

οδήγησαν σε «µία από τις χειρότερες απο-

τυχίες στην ιστορία της βρετανικής δηµό-

σιας υγείας». 

πό εκείνες τις ανεπίγνωστες χει-

ραψίες έως σήµερα οι Βρετανοί 

µέτρησαν 150.000 νεκρούς. Και αν, 

λέει η έκθεση, η βρετανική κυβέρνηση επέ-

µενε στη θεωρία της ανοσίας της αγέλης, 

αντί να λάβει περιοριστικά µέτρα, οι νεκροί 

µπορεί να είχαν φτάσει και τις 500.000.  Η 

έκθεση δεν θα µπορούσε να το πει έτσι, αλ-

λά κάπως έτσι είναι: Είναι σαν να έπρεπε να 

προσβληθεί ο Τζόνσον από την Covid-19 για 

να σωθούν οι υπόλοιποι. Χάρη στη δική του 

νοσηλεία στο νοσοκοµείο, δεν γέµισαν τα 

βρετανικά νεκροταφεία µε περισσότερα 

θύµατα. 

Στην Αθήνα δεν πλανήθηκε πο-

τέ το φάντασµα του Λονδίνου. 

Πλανήθηκε όµως το φάντασµα 

του Μπέργκαµο µε τις τηλεο-

πτικές οθόνες να πληµµυρίζουν 

από τις εικόνες των καµιονιών 

του στρατού που φόρτωναν 

φέρετρα. Κι έτσι, αντίθετα από 

τη Βρετανία, η πρώτη φάση της 

πανδηµίας δεν εγγράφηκε ως 

µία από τις µεγαλύτερες αποτυ-

χίες του ελληνικού συστήµατος 

υγείας, αλλά ως ένα απρόσµενο success 

story, το οποίο, επιπλέον, έθεσε και µια κα-

λή υποθήκη για το µέλλον. Ένα κράτος που 

έµοιαζε διαλυµένο από τις χρόνιες, παλιές 

του παθογένειες και την οικονοµική κρίση 

της τελευταίας δεκαετίας φάνταζε ξαφνικά 

αποτελεσµατικό και οργανωµένο. Η Ελλά-

δα δεν ζούσε µια αποτυχία, αλλά έναν θρί-

αµβο. Η υγειονοµική κρίση ήταν η ευκαιρία 

που έψαχνε για να αποδείξει στον εαυτό 

της, και ασφαλώς και  στους άλλους, πως 

µπορούσε καλύτερα. 

Αν όµως ο λογαριασµός γίνεται στο τέλος 

της ηµέρας και αν έως τότε δεν επιτρέπεται 

καµία µακαριότητα, τότε κανένας δεν θα έ-

πρεπε να θριαµβολογεί. Αντίθετα. Από αυτό 

το σηµείο όπου βρισκόµαστε, από το «τέ-

λος της αρχής», όπως είπε ο καθηγητής Νί-

κος Χρηστάκης, µπορεί να πει κανείς πως το 

success story έχει θολώσει. Πως µπορεί να 

µην αποτύχαµε µε τον ανεπίγνωστο τρόπο 

που απέτυχαν οι Βρετανοί ή οι Ισπανοί, ή µε 

εκείνον που απέτυχαν οι Αµερικανοί πέφτο-

ντας θύµατα του λαϊκισµού του Ντόναλντ 

Τραµπ, αλλά πάντως σε κάτι αποτύχαµε. 

Είναι η αποτυχία που περιέγραψε ο Βαγγέ-

λης Βενιζέλος την περασµένη εβδοµάδα 

χωρίς ίχνος αντιπολιτευτικού οίστρου, επι-

σηµαίνοντας πως η Ελλάδα βρίσκεται στις 

πρώτες δύο χώρες της Ευρώπης σε θανά-

τους ανά εκατοµµύριο, µε 17 νεκρούς ανά 

εκατοµµύριο κατοίκων, ενώ η Πορτογαλία 

µετρά µόλις δύο νεκρούς ανά εκατοµµύριο 

και η Γερµανία, µόνο τέσσερις.    

Πού αποτύχαµε, λοιπόν; Και γιατί; Μοιάζει 

µε ειρωνεία της τύχης, αλλά η αποτυχία 

φαίνεται να βρίσκεται στον κολοφώνα της 

επιτυχίας. Το εµβολιαστικό πρόγραµµα ή-

ταν ένα αξιοζήλευτο θαύµα επιµελητείας, 

ταχύτητας και οργάνωσης. Την ίδια ώρα, 

όµως, τα ποσοστά εµβολιασµού κόλλησαν. 

Το αντιεµβολιαστικό ρεύµα αποδείχθηκε 

πιο ισχυρό, υπόγεια πλατύ και µε βαθιές ρί-

ζες στην ανασφάλεια, στον ανορθολογισµό 

και στην προκατάληψη. ∆εν χρειάζεται να 

πιστεύεις στις θεωρίες συνωµοσίας για να 

µην εµβολιαστείς. Αρκεί να σκεφτείς πως 

«λογικά» το εµβόλιο µετρά λίγο χρόνο ζωής 

για να είναι ασφαλές. Αρκεί να ρωτήσεις ε-

ξίσου «λογικά» έναν επιστήµονα εάν µπορεί 

να σου εγγυηθεί πως από τη βε-

λόνα που θα τρυπήσει το µπρά-

τσο σου δεν θα πάθεις τίποτα. 

Σε αυτή τη «λογική» άγνοιας και 

φόβου που νικά την επιστήµη, 

η κυβέρνηση δεν µπόρεσε να 

ανοίξει σχεδόν καµία ρωγµή. 

Καµία µέθοδος πειθούς δεν λει-

τούργησε, ενώ η υποχρεωτικό-

τητα περιορίστηκε µόνο στους 

υγειονοµικούς. Ο εµβολιασµός 

έγινε υπόθεση ελεύθερης βού-

λησης και το τείχος ανοσίας, 

ένα άπιαστο όνειρο. Σύµφωνα µε τον Νίκο 

Χρηστάκη, θα χτίζαµε ένα στέρεο τείχος 

εάν εµβολιαζόταν το 85% του πληθυσµού. 

Άλλοι ειδικοί επισηµαίνουν πως, εάν ήµα-

σταν πλήρως εµβολιασµένοι, θα χάνονταν 

ελάχιστοι άνθρωποι κάθε µέρα. 

Αλλά η πραγµατική εικόνα είναι αλλού. Εί-

ναι στη Βόρεια Ελλάδα, όπου στη µητρο-

πολιτική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης 

το ποσοστό εµβολιαστικής κάλυψης µετά 

βίας ξεπερνά το 50%. Στο Κιλκίς ανεµβολί-

αστο είναι το 58,4%, στην Πιερία το 57,7%, 

στη ∆ράµα το 56,8%, στην Ξάνθη το 54,2%, 

στις Σέρρες το 53,6%, στη Χαλκιδική και στη 

Φλώρινα το 52,3%. 

Θα σώσουν τους Βορειοελλαδίτες οι κινη-

τές µονάδες που από σήµερα έως την Πέ-

µπτη θα εκστρατεύσουν σε δεκάδες χωριά; 

Τίποτε δεν είναι λιγότερο βέβαιο. Στο µετα-

ξύ, πάντως, θα πρέπει να απαντηθεί το ε-

ρώτηµα. Γιατί αποτύχαµε; Αλλά, εάν για την 

αποτυχία µιας κυβέρνησης είναι αρκετοί 

κάποιοι µήνες ακροάσεων και η έκθεση µιας 

κοινοβουλευτικής επιτροπής, για τη συλλο-

γική µας αποτυχία, την αποτυχία µας ως 

κοινωνίας, θα απαιτηθεί κάτι περισσότερο. 

∆εν θα χρειαστεί να ακούσουµε, αλλά να 

έρθουµε αντιµέτωποι µε τον εαυτό µας.  A  

Α

ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
Κι εµείς γιατί αποτύχαµε;  
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ώρες καταγεγραμμένων 
συζητήσεων και πολύ πε-
ρισσότερες χαλαρών συζη-
τήσεων του  Κωνσταντίνου 
Φίλη και τον Μάκη Προβα-

τά μας έδωσαν την ανατομία 
μιας συζήτησης που δεν έγινε 

ποτέ. Το βιβλίο «Διεκδικητικός πατριω-
τισμός» (εκδ. Παπαδόπουλος) περιγράφει 
την παγκόσμια σκακιέρα όπως έχει πλέον 
διαμορφωθεί, με τις δυνάμεις της Ανατολής 
να αμφισβητούν τη μέχρι πρότινος πρωτο-
καθεδρία της Δύσης. Μέσα εκεί πώς πρέπει 
να τοποθετηθεί η Ελλάδα, και κυρίως πώς 
μπορεί να επωφεληθεί με βάση τις επιλογές 
που κάνει, διότι «είμαστε ένα μικρό κράτος 
με πολύ μεγαλύτερο διπλωματικό εκτόπισμα 
σε σχέση με το μέγεθός του». Οι σχέσεις με 
την ΕΕ, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, η ισχύς της 
Κίνας και πώς η νέα διπλωματία επηρεάζει 
τις ισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία, η 
Συμφωνία των Πρεσπών, τα ανοιχτά θέματα 
στην Ανατολική Μεσόγειο, ένα βιβλίο οδικός 
χάρτης όλων των μεγάλων θεμάτων εξωτερι-
κής πολιτικής, και παράλληλα μία πρόταση 
για τι μπορούμε να κάνουμε ως χώρα. Κυρί-
ως, και σε αυτό θα επιμείνουμε, οι σχέσεις 
μας με την Τουρκία και ο τουρκικός αναθεω-
ρητισμός, ένα κεφάλαιο που συναντάει την 
επικαιρότητα των ημερών και μας βοηθάει 
να καταλάβουμε πώς διαμορφώνονται οι 
ισορροπίες με αφορμή την ελληνογαλλική 
συμφωνία που πέρασε πριν λίγες μέρες από 
την ελληνική Βουλή. Γιατί έχει εκνευριστεί 
η Τουρκία και πόσο απρόβλεπτα μπορεί να 
αντιδράσει, τι σημαίνει για τη μικρή Ελλάδα 
να είναι δίπλα σε έναν επιθετικό και αναθε-
ωρητικό γείτονα και πόσο αναγκαίο είναι να 
κάνει συμπράξεις στην ευρύτερη περιοχή και 
αμυντικές συμφωνίες όπως αυτή; Είναι άλ-
λωστε η αρετή του βιβλίου ότι μας μιλάει με 
εύληπτο τρόπο για τα πιο δύσκολα θέματα, 
καθιστώντας μας ικανούς να καταλαβαίνου-
με επαρκώς τις ειδήσεις για την Ελλάδα και 
τον κόσμο που διαβάζουμε και ακούμε καθη-
μερινά. Όσο για το βιβλίο, είναι αποτέλεσμα 
μιας 15ετούς συστηματικής ενασχόλησης με 
την εξωτερική πολιτική από θέσεις ευθύνης, 
καθώς ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι αναπλη-
ρωτής καθηγητής του Αμερικανικού Κολλε-
γίου Ελλάδας και διευθυντής του Institute of 
Global Affairs, μέλος της Συμβουλευτικής Ε-
πιτροπής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων 
και αναλυτής διεθνών θεμάτων του Antenna, 
αλλά είχε και την τύχη, όπως λέει, να έχει 
συνομιλήσει με όλους τους υπουργούς Άμυ-
νας και Εξωτερικών από το 2007 και αρκε-
τούς πρωθυπουργούς, με διπλωμάτες κύρους 
και διαμορφωτές της εξωτερικής πολιτικής. 

Πολιτιkh

30

Κωνσταντίνοσ
ΦΙλΗσ

«Η Ελλάδα δυστυχώς δεν βρίσκεται 
στην Κεντρική Ευρώπη, αλλά 
στην Ανατολική Μεσόγειο»  

Μιλήσαμε με τον γνωστό διε-
θνολόγο, με αφορμή το βιβλίο 
του «Διεκδικητικός πατριωτι-
σμός», για την ελληνογαλλική 
συμφωνία, το δόγμα της 
«Γαλάζιας Πατρίδας» και τον 
τουρκικό αναθεωρητισμό  
Tης Δήμήτρας Γκρους
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� Ο τίτλος του βιβλίου είναι δικός σας όρος. Τι ση-
μαίνει και γιατί τον επιλέξατε; 
Ο τίτλος βγήκε αβίαστα από τις συζητήσεις με τον 
Μάκη, και έχει να κάνει με μια αναζήτηση για έναν ε-
πιθετικό προσδιορισμό που θα προσδιόριζε αυτό που 
εγώ θεωρώ ορθολογικό, ρεαλιστικό και τολμηρό πα-
τριωτισμό. Γράφοντας το βιβλίο θέλησα να καλύψω 
ένα κενό ανάμεσα σε δύο άκρα – να μη χαρίσουμε την 
έννοια του πατριωτισμού στους πατριδοκάπηλους 
που τον ταυτίζουν με τον κακώς νοούμενο εθνικισμό, 
ούτε όμως και σε εκείνους που στέκονται απαξιωτικά, 
θεωρώντας τον παρωχημένο. Οι περισσότεροι δια-
κατεχόμαστε από πατριωτικό αίσθημα, το ζητούμενο 
είναι τι περιεχόμενο του δίνουμε. 
Σκοπός μου ήταν να καταδείξω κάποιες συνέχειες και 
ασυνέχειες στην εξωτερική πολιτική και κυρίως δύο 
βασικές σχολές σκέψης, που ξεκίνησαν ήδη με την κή-
ρυξη της ανεξαρτησίας – μία εσωστρεφή και επαρχιώ-
τικη, που επενδύει στη μικρή, πλην τίμια Ελλάδα που 
αντιστέκεται στα κελεύσματα των ξένων, πλειοδοτεί 
σε εθνικισμό και προτείνει ανεφάρμοστες λύσεις στα 
εθνικά ζητήματα, και μία πιο εξωστρεφή και διεθνο-
ποιημένη, που αντιλαμβάνεται τις τάσεις του διεθνούς 
περιβάλλοντος, επιζητεί τις κατάλληλες συμμαχίες 
και γνωρίζει ότι μόνο μια Ελλάδα με ισχυρούς θεσμούς 
στο εσωτερικό, οικονομία και άμυνα, μπορεί να είναι 
υπολογίσιμος παίκτης στο εξωτερικό. 
Επίσης ήθελα να ξεκαθαρίσουμε κάποιους εθνικούς 
μύθους όπως π.χ. για το Μακεδονικό, τις θαλάσσιες 
ζώνες ή τα ενεργειακά αποθέματα, αλλά και ιδεοληψί-
ες και στερεότυπα γύρω από την εξωτερική πολιτική. 
Επιχειρούμε όμως να εξηγήσουμε και κάποιες έννοιες 
–ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα,  χωρικά ύδατα ή αιγιαλίτιδα ζώ-
νη, εναέριος χώρος, αλιευτικές ζώνη– με τις οποίες ο 
πολίτης δεν είναι εξοικειωμένος αλλά τις ακούει κάθε 
μέρα στην τηλεόραση. Όσο για την ιδέα να βγει ένα βι-
βλίο με τη μορφή των ερωτοαπαντήσεων, γεννήθηκε 
σε μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μάκη Προβα-
τά, και η επιλογή του συγκεκριμένου μόνο τυχαία δεν 
ήταν.  Γιατί, πέραν του ότι ο Μάκης έχει εμπειρία από 
αντίστοιχα βιβλία με πολύ σημαντικές προσωπικό-
τητες, έχει και την τέχνη του να δίνει τη δυνατότητα 
στον συνομιλητή του να τοποθετείται σε βάθος, χω-
ρίς στρογγυλέματα. 
 
� Λέτε ότι κόσμος μας είναι  πολυκεντρικός και αυ-
τό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε συμπράξεις, ενώ ένα 
από τα κρίσιμα ζητήματα που αναδύεται συχνά 
στην ειδησεογραφία είναι η θέση μας στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. Με λίγα λόγια, πώς θα το θέτατε;  
Είναι πράγματι σημαντικό να το καταλάβουμε. Για παρά-
δειγμα, οι Αμερικανοί βρίσκονται σε μερική αποδρομή, 
ή αποστασιοποίηση αν θέλετε, στην ευρύτερη περιοχή 
μας, καθώς οι προτεραιότητές τους είναι στην πλευρά 
του Ειρηνικού. Άρα δημιουργούνται κάποια κενά και 
το ερώτημα είναι ποιος θα τα καλύψει – ενδεχομένως 
η Ρωσία, η Κίνα, η Τουρκία, ή και οι τρεις μαζί, κάτι που 
δεν είναι καλό σενάριο για τους Αμερικανούς. 
Από την άλλη, το κενό αυτό θα μπορούσε να καλυφθεί 
από μία σύμπραξη κρατών –προσοχή, αυτό που έχουμε 
με τη Γαλλία δεν είναι σύμπραξη, είναι συμμαχία, έχει 
αμυντικό χαρακτήρα–, όπως αυτές που έχουμε με το 
Ισραήλ, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ενωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Κύπρο. Είναι ένα 
σχήμα που εξυπηρετεί και τα δικά μας συμφέροντα και 
θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ των Αμερικανών, 
πάντως –  κι έτσι, ακόμα κι αν δεν είχαμε την υποστήρι-
ξή τους, θα είχαμε σίγουρα την ανοχή τους. 
Οι μικρότερου βεληνεκούς χώρες όπως η Ελλάδα πρέ-
πει να αναζητούν τρόπους ευθυγράμμισης των συμφε-
ρόντων τους με τα αντίστοιχα ισχυρότερων παικτών, 
ώστε να τα προωθούν και να αποφεύγουν ζημίες. Χρει-
αζόμαστε λοιπόν ευρύτερες συνέργειες με περιφερει-
ακούς δρώντες όχι μόνο με στόχο την ενίσχυσή μας 
έναντι της Τουρκίας, αλλά για τη σταθεροποίηση της 
περιοχής και την ευημερία της  – άρα πρότζεκτ ενεργει-
ακά, σχέδια που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, τα 
δίκτυα, τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία… 

� Η Συμφωνία με τη Γαλλία χαρακτηρίζεται ιστορι-
κή. Ποιο είναι το πιο ουσιαστικό κομμάτι της; 
Είναι σημαντικό να πούμε ότι η Ελλάδα έκανε αυτή 
τη συμφωνία για να μπορέσει να καλύψει την άμυνά 
της μέχρι το 2025-2026, όταν θα έρθουν οι φρεγάτες 
–τα Ραφάλ έχουν αρχίσει να έρχονται ήδη– ώστε να 
έχουμε μια εξασφάλιση στην άμυνά μας από τη Γαλλία, 
προκειμένου το κόστος για την Τουρκία στην περί-
πτωση που σκεφτεί να μπει σε κάποια περιπέτεια με 
την Ελλάδα να είναι τόσο μεγάλο που να λειτουργήσει 
αποτρεπτικά. Είναι μια συμφωνία αποτρεπτικού χα-
ρακτήρα και η αποτροπή συνίσταται κυρίως σε αυτό, 
στο να είναι ασύμφορο το κόστος για τον επιτιθέμε-
νο. Επομένως, ο εξοπλισμός, που ήταν κι αυτός ανα-
γκαίος προκειμένου να εκσυγχρονίσουμε τον στόλο 
μας,  μαζί με το άρθρο 2 της συμφωνίας, μας δίνουν 
πλεονέκτημα σε σχέση με την Τουρκία ως προς την 
αποτροπή. Ειδικά σήμερα, σε ένα παγκόσμιο σύστημα 
που βρίσκεται σε μετάβαση και έχει απειλές υβριδικού 
τύπου, όπως αυτή που ζήσαμε στον Έβρο, η Ελλάδα 
χρειάζεται διπλωματική δεινότητα, ισχυρές ένοπλες 
δυνάμεις και ισχυρά οπλικά συστήματα, όχι για επιθε-
τικούς σκοπούς αλλά κυρίως για λόγους αποτροπής.  
 
� Είναι και μια απάντηση στο γιατί δίνουμε τόσα 
χρήματα για να αγοράζουμε όπλα, ενώ έχουμε τό-
σες ανάγκες. 
Η απάντηση είναι ότι –δυστυχώς– δεν είμαστε ούτε 
στην Κεντρική Ευρώπη, ούτε στη Σκανδιναβία, αλλά 
στην Ανατολική Μεσόγειο. 
 
� Για να το κατανοήσει κανείς αυτό, πρέπει να έχει 
στο μυαλό του ότι ένας πόλεμος με την Τουρκία 
δεν είναι κάτι το εντελώς αδιανόητο. Έχουμε μάθει 
να θεωρούμε την ειρήνη δεδομένη. 
Έχετε δίκιο. Οι γενιές μας, ή αυτές των γονιών μας, δεν 
έχουν ζήσει πόλεμο, μόνο δικτατορία, και φτώχεια, 
κακουχίες, εμφύλιο, οι παλαιότεροι. Είναι λογικό ένα 
τμήμα της κοινωνίας να είναι εφησυχασμένο. Και προ-
φανώς όλοι οι νοήμονες άνθρωποι θέλουμε ειρήνη, 
σταθερότητα, ανάπτυξη, ευημερία. Όμως για να το 
καταφέρουμε αυτό με έναν γείτονα επιθετικό και ανα-
θεωρητικό, όπως η Τουρκία, πρέπει να έχουμε κάποια 
εργαλεία στα χέρια μας. Αν δείχνουμε αδυναμία –στην 
οικονομία, στους εξοπλισμούς, στα δημογραφικά ή 
στη διπλωματική μας παρουσία– η Τουρκία μπορεί να 
φλερτάρει με την ιδέα να κινηθεί επιθετικά για να κερ-
δίσει κάτι περισσότερο. 
Η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη και γνω-
ρίζουμε την επιμονή του Ερντογάν να αναθεωρήσει 
τη Συνθήκη της Λωζάννης, κάτι που έχει πει δημόσια 
αρκετές φορές από το 2017. Αυτό σε συνάρτηση με το 
επιθετικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», που εστιάζει 
στην κυριαρχία επί των θαλασσών και τον έλεγχο του 
Αιγαίου και της Αν. Μεσογείου, και σε συνδυασμό με 
ενέργειες όπως ο νόμος του Οκτωβρίου 2020 για την 
τουρκικής ευθύνης περιοχή έρευνας και διάσωσης 
που κόβει το Αιγαίο στη μέση ή το παράνομο σύμφωνο 
με τη Λιβύη, ή το πάγιο αίτημα για αποστρατιωτικοποί-
ηση των νησιών που τίθεται πλέον αναβαθμισμένο ως 
όρος της ελληνικής κυριαρχίας επ’ αυτών, δηλαδή ότι 
εάν δεν είναι αποστρατιωτικοποιημένα τα νησιά δεν 
είναι ελληνικά και προφανώς δεν διαθέτουν εναέριο 
χώρο και χωρικά ύδατα – όλα αυτά δείχνουν μια στάση 
αμφισβήτησης όχι μόνο των κυριαρχικών μας δικαιω-
μάτων, αλλά και της κυριαρχίας της Ελλάδας. Η Τουρκία 
είναι μια χώρα που διατηρεί το casus belli σε ισχύ. Άρα, 
δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ότι η 
Άγκυρα μπορεί να προετοιμάζεται για ένα επεισόδιο 
ώστε να υπονομεύσει εν τοις πράγμασι τη Συνθήκη της 
Λωζάννης – γιατί όσο παραμένει σε ισχύ αυτή, τόσο 
απομακρύνεται η υλοποίηση της «Γαλάζιας Πατρίδας», 
αυτό είναι το μεγάλο εμπόδιο που προσπαθεί να υπερ-
πηδήσει η Τουρκία και να υπερασπιστούμε εμείς. 
  
 � Εξηγήστε μας, η Τουρκία για ποιους ακριβώς λό-
γους έχει ενοχληθεί τόσο πολύ; 
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάνουν την Τουρκία νευρι-

κή. Είναι προφανές ότι είναι ιδιαίτερα ενοχλημένη από 
το άρθρο 2 της συμφωνίας, αλλά επίσης είναι ενοχλημέ-
νη και από το ότι η Ελλάδα διευρύνει το πεδίο των δρα-
στηριοτήτων της. Γιατί είχε μάθει μια Ελλάδα που δεν 
ήταν παρούσα εκτός των συνόρων της. Ο ελληνικός 
στρατός δεν είχε παρουσία σε περιοχές όπως η ζώνη 
του Σαχέλ. Το ότι ανοιγόμαστε διπλωματικά και στρα-
τιωτικά ενοχλεί την Τουρκία, η οποία έχει κερδίσει τα 
προηγούμενα χρόνια από το γεγονός ότι είχε παρουσία 
σε περιοχές συμφερόντων τρίτων κρατών – αυτό της 
έδινε τη δυνατότητα να ελίσσεται διπλωματικά για να 
προωθεί θέματα δικών της συμφερόντων. Ξέρει, λοιπόν, 
ότι το άνοιγμα της Ελλάδας θα της δώσει και μεγαλύτε-
ρο διπλωματικό εκτόπισμα. Η Τουρκία είναι ενοχλημένη 
επίσης και για την επικείμενη συμφωνία αμοιβαίας αμυ-
ντικής συμμαχίας με τις ΗΠΑ, και επιπλέον ο Ερντογάν έ-
χει πρόβλημα στο εσωτερικό από τα τεκταινόμενα στην 
οικονομία που επηρεάζουν την πολιτική του κυριαρχία. 
 
� Διαβάζουμε για μια Τουρκία που το επόμενο διά-
στημα θα είναι απρόβλεπτη. Πόσο απρόβλεπτη; 
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα κινηθεί η Τουρκία 
το επόμενο διάστημα, αλλά αυτός ο εκνευρισμός είναι 
δεδομένο ότι θα εκτραπεί με κάποιον τρόπο. Πιστεύω 
ότι υπάρχουν δύο επίπεδα σε αυτή την ανάλυση. Το 
πρώτο έχει να κάνει με το τι σκέφτεται να πράξει η 
Τουρκία το επόμενο διάστημα. Ανάμεσα σε αυτά που 
μπορεί να κάνει είναι να επαναφέρει το σκηνικό νότια 
του Καστελόριζου, στην περιοχή όπου βρέθηκε το 
«Ορούτς Ρέις» το 2020, βγάζοντας εκ νέου ερευνητικό 
πλοίο – ή ακόμα και πλωτό γεωτρύπανο, κάτι που θα 
συνιστούσε κλιμάκωση της επιθετικής της ατζέντας 
απέναντι στην Ελλάδα. Ή να προσπαθήσει να δηλώ-
σει πολύ έντονα και εμφατικά την παρουσία της στην 
περιοχή της υποτιθέμενης τουρκολυβικής ΑΟΖ, στην 
πλευρά της Λιβύης, θέλοντας να δείξει ότι είναι η κυρί-
αρχη δύναμη στην περιοχή. 
Το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης σχετίζεται απευθείας 
με την ελληνογαλλική συμφωνία, και αφορά στο αν 
η Τουρκία θα επιχειρήσει να την τεστάρει, δηλαδή να 
θεωρήσει ότι οι Γάλλοι δεν πρόκειται να συνδράμουν 
την Ελλάδα και να θελήσει να εκθέσει τη Γαλλία και την 
Ελλάδα για αυτή τους τη συμμαχία. Υπάρχουν κάποιοι 
κοντά στον Ερντογάν που θεωρούν ότι, κάνοντας μία 
τέτοια κίνηση, η Γαλλία δεν θα προστρέξει και θα φα-
νεί ότι το άρθρο δύο είναι κενό γράμμα, ενώ ταυτόχρο-
να η Ελλάδα θα φανεί ανυπεράσπιστη απέναντι στις 
ορέξεις της Τουρκίας. Είναι ένα σενάριο που δεν μπο-
ρούμε να το αποκλείσουμε, αν και δεν θεωρώ ότι είναι 
το πιθανότερο γιατί υπάρχουν ρίσκα σε αυτό, πρώτον 
γιατί μπορεί η Γαλλία να προστρέξει, δεύτερον γιατί η 
δοκιμασία της ελληνογαλλικής συμφωνίας δεν αφορά 
σε ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, αλλά σε κυριαρχία, να μπει 
δηλαδή στα χωρικά μας ύδατα. Αλλά το να προκαλέσει 
η Τουρκία ένα συμβάν με την Ελλάδα εντός των 6 μιλί-
ων σίγουρα δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο. 
 
� Όλα αυτά μας κάνουν να φοβόμαστε;  
Δεν φοβόμαστε, όχι. Όμως, θα πρέπει να είμαστε σε 
απόλυτη ετοιμότητα και εγρήγορση. Πρέπει να υπάρ-
χει μια προετοιμασία – όχι για να αντιδράσουμε όταν 
η Τουρκία κάνει αυτό που είναι να κάνει, αλλά για να 
την αποτρέψουμε από το να τα κάνει. Για αυτό αναζη-
τούμε και εξωτερική νομιμοποίηση, αλλά και θεσπί-
ζουμε αποτελεσματική αποτροπή σε αμυντικό, επι-
χειρησιακό επίπεδο, μέσω ισχυρών σχημάτων. Και 
βέβαια, χρειάζεται εξαντλητικός διάλογος με οριοθε-
τημένο πλαίσιο, προσδιορισμένη ατζέντα αλλά και 
χρονοδιάγραμμα. Απαιτείται δηλαδή όχι μόνο να επι-
καλούμαστε το διεθνές δίκαιο αλλά και να κάνουμε 
χρήση του, και υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις 
στο βιβλίο για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Οι διεθνείς 
σχέσεις είναι μία συνεχής διαδικασία δούναι και λα-
βείν, δεν μπορούμε συνέχεια να προσφέρουμε στους 
συμμάχους μας χωρίς να παίρνουμε τα ανάλογα α-
νταλλάγματα. Όλα αυτά εξηγούνται εκτενώς στο βι-
βλίο, και συνιστούν τη δική μου πρόταση σε αυτό που 
ονομάζω διεκδικητικό πατριωτισμό.  A  
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Τι συµβαίνει µε τα ποντίκια και κάθε 
είδους τρωκτικών που ζουν ανάµεσα 
µας; Πόσο επηρέασε η πανδηµία και 
η κλιµατική αλλαγή τον πληθυσµό 
τους στις αστικές περιοχές; 
Απαντούν ειδικοί και δίνουν
χρήσιµες για όλους µας συµβουλές.

Τoυ ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ 

Εικονογράφηση:  HYPOKONDRIAK

Γιατί ποντίκια
και κατσαρίδες
βγήκαν στους
δρόµους της
Aθήνας;
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Και τώρα τι κάνουµε; 
Σύµφωνα µε τις ίδιες αναφορές από την Περιφέρεια, «οι εργασίες της απο-
λύµανσης - απεντόµωσης - µυοκτονίας σε δηµόσιους χώρους ανήκουν στον 
εκάστοτε ∆ήµο. Οι περιπτώσεις στις οποίες επεµβαίνει η Περιφέρεια Αττικής είναι 
κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας σε ιδιωτικούς χώρους που αποτελούν ανθυ-
γιεινές εστίες για τηνδιασφάλιση της δηµόσιας υγείας». 
Ο επιφορτισµένος υπάλληλος του ∆ήµου της Αθήνας είναι ο Χρήστος Μαρ-
κουλής, γεωπόνος µε µεταπτυχιακό στη δηµόσια υγεία και υπεύθυνος στο 
Γραφείο Απεντοµώσεων του Τµήµατος Αστικής Πανίδας, της ∆ιεύθυνσης 
Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του ∆ήµου. Κάτσαµε για καφεδάκι στην πλα-
τεία Αυδή, στο Μεταξουργείο, µία από τις πιο επιβαρυµένες περιοχές. «∆εν 
υπάρχει κάποια σχετική έρευνα, όµως βάσει και της εµπειρίας µου εκτιµώ ότι οι 
πιο “παλιές” γειτονιές, αυτές όπου υπάρχουν πολλά εγκαταλειµµένα σπίτια και 
πολλά καταστήµατα εστίασης, είναι οι πιο ευάλωτες», λέει.  
Ο Χ. Μαρκουλής σηµειώνει ότι από το πρώτο λοκντάουν παρατηρήθηκε µια 
αύξηση των τρωκτικών και από το δεύτερο, που ήταν µεγαλύτερης χρονικής 
διάρκειας, η έξαρση ήταν ακόµα µεγαλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
Γραφείο Απεντόµωσης του ∆ήµου πριν από το πρώτο λοκντάουν δεχόταν 
περίπου 1-2 αιτήµατα τον µήνα, τα οποία πλέον έχουν γίνει περίπου 3 την 
εβδοµάδα. «Τα ποντίκια για να υπάρχουν πρέπει να έχουν φωλιά και φαγητό. 
Για παράδειγµα, ένα ποντίκι που είχε τη φωλιά του κάπου στο Μοναστηράκι 
ήξερε πού θα βρει φαγητό, ίσως στους κάδους που πετούσαν τα απορρίµµατά 
τους τα καταστήµατα εστίασης. Όταν αυτά έκλεισαν, τα ποντίκια βγήκαν στον 
δρόµο προς αναζήτηση τροφής. Αποκτώντας αυτή τη νέα συνήθεια, πιθανόν να 
έφτιαξαν και αλλού φωλιές, ενώ εκεί που δεν τα βλέπαµε στους δρόµους, τώρα 
τα βλέπουµε. Πάντως, δεν µπορούµε να απαντήσουµε ξεκάθαρα εάν υπάρχει 
αύξηση του πληθυσµού ή εάν παραµένει ο ίδιος, και τα βλέπουµε περισσότερο α-
κριβώς επειδή βγήκαν να ψάξουν για τροφή. Και δεν πρόκειται για µια παγκόσµια 
πρωτοτυπία της Αθήνας, παρόµοια προβλήµατα αντιµετωπίζουν όλες οι µεγά-
λες πόλεις, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη». Επίσης, ένα άλλο πρόβληµα της Αθήνας, 
διαχρονικό αυτό, είναι τα πολλά εγκαταλειµµένα σπίτια, στα οποία ο δήµος 
δεν µπορεί να µπει γιατί δεν υπάρχουν καν ιδιοκτήτες. 

Σύµφωνα µε τον Χ. Μαρκουλή, η καταπολέµηση των τρωκτικών σε δηµό-
σιους χώρους είναι µια πολύ δύσκολη υπόθεση γιατί εγκυµονεί πολλούς 
κινδύνους, επειδή τα τρωκτικοκτόνα σκευάσµατα είναι πολύ ισχυρά και µε 
κανέναν τρόπο δεν θα πρέπει να βρεθούν εκτεθειµένα έξω. Η διαδικασία 
είναι να τοποθετούνται δολωµατικοί σταθµοί (είναι κάποια µαύρα κουτιά, 
λίγο µικρότερα από ένα κουτί παπουτσιών), οι οποίοι βρίσκονται µόνιµα σε 
κάποιο σηµείο και µέσα σε αυτούς τοποθετούνται τα σκευάσµατα-δολώµατα 
για τα ποντίκια. Τέτοια υπάρχουν σε κάποια στοχευµένα σηµεία, π.χ. στα Πε-
τράλωνα, στην πλατεία Συντάγµατος, στην πλατεία Μοναστηρακίου. «Είναι 
πολύ λίγα, για να έδιναν µια λύση θα έπρεπε να ήταν πολλαπλάσια, αλλά για τους 
λόγους που σας είπα είναι µια πολύ δύσκολη διαδικασία για τον δηµόσιο χώρο. 
Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να ελέγχεται καθηµερινά ο δολωµατικός σταθµός, 
αφενός µήπως έχει καταστραφεί, αφετέρου για το αν έφαγε το δόλωµα κάποιος 
ποντικός, ενώ θα πρέπει να µαζεύονται και τα τρωκτικά που έχουν πεθάνει. Οι 
δολωµατικοί σταθµοί θα πρέπει να βρίσκονται σε σηµεία πολύ δύσκολα προ-
σβάσιµα, π.χ. µέσα ή πίσω από θάµνους, για να µη βανδαλίζονται. Γιατί περνάει 
κάποιος και τους κλοτσάει; Τι να σας πω. Για τον ίδιο λόγο που καταστρέφονται τα 
παγκάκια και άλλα πράγµατα στο δηµόσιο χώρο». 
Ο µεγάλος κίνδυνος, λέει ο κ. Μαρκουλής, είναι το να βανδαλιστεί κάποιος 
δολωµατικός σταθµός και να βρεθεί το δόλωµα έξω. «Για να το πω απλά, θα 
προτιµούσα κάποια ποντίκια παραπάνω, από την πιθανότητα ένα δόλωµα να 
βρεθεί από ένα αδέσποτο, ή ακόµα χειρότερα να πέσει στα χέρια ενός παιδιού».  
Επίσης, η χρήση των τρωκτικοκτόνων πρέπει πάντα να γίνεται σύµφωνα µε όσα 
αναγράφονται στην ετικέτα τους. Μαζί του συµφωνεί και η Περιφέρεια: «Η κα-

ΣΤΙΑΤΟΡΕΣ ΠΑΡΑΠΟΝΙΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ 
ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΥΣ βλέπουν ποντίκια και 
γείτονες ότι τα πεζοδρόµια και τα πάρκα έ-
χουν γίνει κέντρα διερχοµένων τρωκτικών. 
Είναι γεγονός ότι τους τελευταίους µήνες 
παρατηρείται µία όλο και πιο συχνή εµφά-
νιση ποντικών στην Αθήνα και είναι κάτι 
που το παραδέχονται όλοι. Πληροφορίες 
της ATHENS VOICE από την Περιφέρεια 
Αττικής λένε ότι «έχει παρατηρηθεί αύξηση 
των περιστατικών παγκοσµίως τα τελευ-
ταία δύο χρόνια λόγω της πανδηµίας, διότι 
δεν υπάρχει όχληση των τρωκτικών από 
την κυκλοφορία ανθρώπων και οχηµάτων, 
ενώ στην Ελλάδα ένας επιπλέον λόγος είναι 
ότι οι ιδιώτες (πολυκατοικίες, καταστήµατα 

κ.τ.λ.) δεν διενεργούν στους χώρους τους µυοκτονίες και απε-
ντοµώσεις λόγω της οικονοµικής κρίσης, µε αποτέλεσµα την και 
εκ των έσω αύξηση των επιβλαβών αυτών πληθυσµών εντόµων 
και τρωκτικών. Επίσης, στην αύξηση αυτών των πληθυσµών 
συµβάλει η κλιµατική αλλαγή που µε την παρατεταµένη αύξηση 
της θερµοκρασίας ευνοεί την ανάπτυξή τους». 



ταπολέµηση µε βιοκτόνα σκευάσµατα για τα τρωκτικά είναι 
το τελευταίο µέτρο που πρέπει να λαµβάνεται (εάν µπορεί 
να ληφθεί) διότι σε δηµόσιους χώρους υπάρχει η πιθανότητα 
πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από οργανι-
σµούς µη στόχους (σκυλιά, γάτες, άγρια πτηνά κ.ά.). 

Μέτρα πρόληψης 
ύµφωνα µε τον Χ. Μαρκουλή, επειδή η κα-
ταπολέµηση των τρωκτικών είναι µια πολύ 
δύσκολη υπόθεση, αρχίζεις να παίρνεις προ-
ληπτικά µέτρα, τα οποία χρειάζονται τη συ-
νεργασία και των πολιτών. «Για παράδειγµα, 
τα σκουπίδια πρέπει να απορρίπτονται στους 

κάδους σε συγκεκριµένες ώρες. Όλοι ξέρουµε πότε περνάει 
το απορριµµατοφόρο, λίγη ώρα πριν θα πρέπει να τα πετά-
µε και όχι να βρίσκονται στους κάδους για ώρες ή και έξω 
από αυτούς, πολλές φορές χωρίς καν να είναι δεµένη καλά 
η σακούλα». 
Ένα θέµα, λέει, είναι και το τάισµα των αδέσποτων. «Να 
σας δώσω ένα παράδειγµα που είναι και πρόσφατο. Μας φω-
νάξανε από µια γειτονιά στα Πετράλωνα και, µάλιστα, είχανε 
φωνάξει και κάποια κανάλια. Όταν πήγα για αυτοψία, είδα 
παρατηµένα στο πεζοδρόµιο 5-6 πιατάκια µε φαγητό για 
τα αδέσποτα και µια µεγάλη ποσότητα ρυζιού χυµένη στο 
πεζοδρόµιο για να φάνε τα πουλιά (σ.σ.: µου έδειξε και φω-
τογραφία, πρέπει να ήτανε δυο κατσαρόλες ρύζι κάτω στο 
πεζοδρόµιο). Όµως, όλες αυτές οι τροφές τραβάνε και τα πο-
ντίκια. ∆εν λέω να µην είµαστε φιλόζωοι, αλλά να τηρούµε 
τις βασικές αρχές. Να αφήνουµε το φαγητό για συγκεκριµέ-
νη ώρα και µετά να το αποµακρύνουµε, τα ζώα µαθαίνουνε, 
θα πάνε να φάνε την ώρα που θα τους το αφήσουµε. Επίσης, 
κάποιος που έχει κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
και παραπονιέται για ποντίκια. Μα αν µου αφήνεις πίσω στην 
αυλή τρόφιµα ή έχεις κάνει ντάνες ολόκληρες τα τελάρα, 
δεν θα έρθουν ποντίκια; Ο άλλος πιο δίπλα που τηρεί τους 
κανόνες υγιεινής γιατί δεν έχει; Είναι η εύκολη λύση να τα 
περιµένουµε όλα από το δηµόσιο, αλλά θα πρέπει κι εµείς 
να προσέχουµε». Να σηµειωθεί ότι το Γραφείο Απεντοµώ-
σεων του ∆ήµου Αθηναίων διαθέτει δύο µόνιµους υπαλ-
λήλους και τέσσερις µε συµβάσεις, ενώ συνεργάζεται 
µόνιµα µε εξωτερικό εργολάβο. Ο ∆ήµος δεν παρεµβαίνει 
σε ιδιωτικούς χώρους, µόνο σε δηµόσιους. Το τηλέφωνο 
του ∆ήµου Αθηναίων όπου µπορείτε να καλείτε για να 
έρθουν για αυτοψία είναι το 1595. 

Στο Εργαστήριο Εντοµολογίας 
της Γεωπονικής 

ναφορές για αύξηση του πληθυσµού των 
ποντικών έχουν φτάσει τα τελευταία δύο 
χρόνια και στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, 
όπου βγαίνον τας από το Εργαστήριο 
Εντοµολογίας έµπαινε µια παρέα φοιτη-

τών, κορίτσια και αγόρια, και αναρωτιόµουν αν, λόγω των 
σπουδών τους, θα µπορούσαν να συνηθίσουν ποτέ στην 
ιδέα της συγκατοίκησης µε τις κατσαρίδες. Άλλωστε, λίγα 
λεπτά πριν ο Γιώργος Παπαδούλης ήταν ξεκάθαρος: 
«Υπάρχουν παντού». Καθηγητής Γεωργικής Ζωολογίας 
και Εντοµολογίας και τέως πρύτανης του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε συνόδευσε σε ένα γραφελιο 
µε ένα µεγάλο τραπέζι, έκατσε απέναντί µου και εναπό-
θεσε ανάµεσά µας ένα µεγάλο βιβλίο για τις κατσαρίδες 
µε φωτογραφίες τόσο ολοζώντανες που έλεγες ότι θα 
πεταχτούν από τις σελίδες. Στην Ελλάδα τρία είναι τα βα-
σικά τους είδη. Η Blatta orientalis, αλλιώς η ανατολική 
κατσαρίδα, η οποία είναι µεγάλη, φτάνει τα 3 εκατοστά, 
έχει σκούρο καστανοκόκκινο χρώµα και δεν πετάει. Η 
ξανθιά της παρέας είναι η Periplaneta americana, αλλιώς 
η αµερικανική κατσαρίδα. Αυτή είναι πιο µεγάλη, φτάνει 
τα 4 εκατοστά και πετάει, µε ένα πέταγµα διανύει µια α-
πόσταση έως και 30 µέτρων. Από τα µικρότερα είδη, το 
πλέον συνηθισµένο είναι η Blattella germanica, η οποία 
δεν ξεπερνάει σε µήκος το 1,5 εκατοστό και παρότι έχει 
πτέρυγες, προτιµάει να περπατάει (σε ανακοινώσεις α-
πεντοµώσεων στις πολυκατοικίες θα τη συναντήσετε και 
ως «ψιλή κατσαρίδα»). 
Ο άνθρωπος τις κυνηγάει µανιωδώς, διότι τις σιχαίνεται ή 
τις φοβάται, αλλά µας νικούν κατά κράτος, τουλάχιστον 
σε ό,τι αφορά την παρουσία των δύο ειδών στον πλανήτη. 
Ο άνθρωπος κατοικεί εδώ 1 εκατ. χρόνια, εκείνες 300 
εκατ. χρόνια. Και λένε ότι θα µπορούσαν να επιζήσουν 
ακόµα και έπειτα από έναν πυρηνικό πόλεµο. Είναι αλή-
θεια, καθηγητά; «Αντέχουν όντως τη ραδιενέργεια, αλλά 
δεν είναι οι µόνες, και άλλα είδη την αντέχουν». Τα καλά νέα 
είναι ότι πλησιάζει ο καιρός που θα τις βλέπουµε σπάνια 
να περπατούν πάνω στον τοίχο µας γιατί, όπως λέει ο Γ. 
Παπαδούλης, όπως και όλα τα έντοµα έτσι και οι κατσαρί-
δες είναι πιο δραστήριες από την άνοιξη έως το φθινόπω-
ρο και το χειµώνα περιορίζεται η δραστηριότητά τους και 
παραµένουν στα καταφύγιά τους. 

Οι κατσαρίδες ζουν έως και έναν χρόνο και ορισµένα είδη 
δύναται και περισσότερο, είναι δε πολυγαµικές. Θα γεννή-
σουν περίπου µία φορά το χρόνο έως και 500 αυγά, είναι 
παµφάγες, µε την έννοια ότι τα υπολείµµατα τροφής που 
τρώνε µπορούν να είναι είτε ζωικής είτε φυτικής προέ-
λευσης, δεν τσιµπάνε, µπορούν να µεταδώσουν κάποιες 
ασθένειες και ζουν κυρίως στους υπονόµους. Έχουν, επί-
σης, φυσικούς εχθρούς, που είναι άλλα αρπακτικά έντο-
µα. Κι ένα ακόµα καλό νέο: Τα τρία προαναφερόµενα είδη 
δεν διασταυρώνονται µεταξύ τους.

Ποντίκια από αυτά που 
τα φοβούνται και οι γάτες 

ι γάτες δεν αποτελούν τον προαιώνιο ε-
χθρό των ποντικών. Τα τελευταία χρόνια η 
συµβολή τους στη µείωση του πληθυσµού 
των ποντικών, κυρίως στα µεγάλα αστικά 
κέντρα, είναι µικρή. Άλλοι φυσικοί εχθροί 

των ποντικών είναι τα αρπακτικά πτηνά, όπως τα γερά-
κια, οι κουκουβάγιες, οι γκιώνηδες, καθώς επίσης και τα 
φίδια στο ύπαιθρο και σε αγροικίες. «Να ξεκαθαρίσουµε 
ότι τα µεγάλα ποντίκια των πόλεων που ο κόσµος λέει ότι 
είναι αρουραίοι, δεν είναι, είναι ποντίκια. Οι αρουραίοι ζουν 
στην ύπαιθρο, στους αγρούς. Μπορεί να δούµε αρουραίο 
στα Σπάτα, για παράδειγµα, όχι όµως στην Κυψέλη και στα 
Εξάρχεια», επισηµαίνει ο κ. Παπαδούλης.  
Πώς τα ξεχωρίζουµε; Τα ποντίκια έχουν µεγάλα αυτιά, 
µεγάλα µάτια, µακριά µουσούδα και µακριά ουρά, πολ-
λές φορές µεγαλύτερη από το µήκος του σώµατός τους, 
που δεν έχει τρίχες. Ενώ οι αρουραίοι έχουν µικρά αυ-
τιά, µικρά µάτια και χνουδωτή ουρά. Τρία είναι τα είδη 
των ποντικών που συναντάµε στις πόλεις: Οι δύο µεγάλοι 
σε µέγεθος, έως και 18 εκατοστά µε την ουρά και βάρος 
έως και 350 γραµµάρια, είναι το Rattus rattus και το Rattus 
norvegicus. Το Rattus rattus φτιάχνει τις φωλιές του ψηλά, 
π.χ. σε αποθήκες και σε δέντρα, ενώ το Rattus norvegicus 
στο έδαφος, όπου σκάβει στοές, και στους υπονόµους. Το 
µικρό, το Mus musculus, ζει παντού. 
Τα ποντίκια δαγκώνουν, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις 
κυρίως µικρών παιδιών που δαγκώθηκαν κατά τη διάρ-
κεια του ύπνου στα αυτιά – προτιµούν τα σηµεία που έ-
χουν χόνδρους, αναφέρει ο καθηγητής. Επίσης, µετα-
φέρουν διάφορες ασθένειες, µε πιο σοβαρή τη λεπτο-
σπείρωση, η οποία αν δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα και 
σωστά µπορεί να οδηγήσει και στον θάνατο. Τα ποντίκια 
κινούνται σε σκοτεινά µέρη. Έχουν καλή ακοή και φοβερή 
µνήµη, όχι όµως και καλή όραση. Έχει γίνει ένα σχετικό 
πείραµα, σηµειώνει ο καθηγητής. «Τα ποντίκια ακολου-
θούν συγκεκριµένες διαδροµές. Εάν σε µια αποθήκη όπου 
ζουν ποντίκια, µετακινήσετε ένα έπιπλο σε ένα σηµείο απ’ 
όπου περνάει η διαδροµή των ποντικών, θα δείτε ότι θα πέ-
φτουν επάνω στο έπιπλο, επειδή δεν βλέπουν καλά». 

Συµβουλές από έναν απεντοµω-
τή για τον ιδιωτικό µας χώρο 

άει καιρός από τότε αλλά ο Στέλιος Κυ-
ριάκογλου το θυµάται ακόµα. Ήταν ένα 
διαµέρισµα πολυκατοικίας παρατηµέ-
νο, δεν είχε κληρονόµους, και είχε απο-
τελέσει εστία υγειονοµικής µόλυνσης. 
∆ιαµαρτυρήθηκαν οι γείτονες, υπήρξε 

εισαγγελική παραγγελία και η εταιρεία απεντοµώσεων-
µυοκτονιών Europetrol του κ. Κυριάκογλου, ανέλαβε 

τη δύσκολη δουλειά. «Όταν µπήκαµε µέσα και ανοίξαµε 
τα φώτα, αισθάνθηκα σαν να πρωταγωνιστώ σε ταινία του 
Indiana Jones. ∆εκάδες µεγάλες κατσαρίδες είχαν καλύψει 
όλους τους τοίχους και άρχισαν να πετάνε τριγύρω». 
Σύµφωνα µε τον Στ. Κυριάκογλου, ο πληθυσµός των κα-
τσαρίδων και άλλων εντόµων έχει αυξηθεί την τελευταία 
δεκαετία και το πρόβληµα είναι ακόµα εντονότερο τα 
τελευταία 3-4 χρόνια. Ειδικά φέτος, λέει, οι βροχές τον 
Μάιο - Ιούνιο και η κουφόβραση τις ευνόησαν ακόµα πε-
ρισσότερο, καθώς η υγρασία και το θερµό κλίµα είναι ό,τι 
καλύτερο για την αναπαραγωγή τους. 
«Εχθρός τους είναι η καλή υγιεινή και η καθαριότητα και στο 
διαµέρισµα και στους κοινόχρηστους χώρους. Όχι εκτεθει-
µένες τροφές, όχι παλιά αντικείµενα στις αποθήκες, όπως 
στρώµατα ή ξύλα που βράχηκαν. Και προληπτική απεντό-
µωση-µυοκτονία τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, άνοιξη 
και φθινόπωρο, πριν δούµε το πρόβληµα. Το επισηµαίνω 
αυτό γιατί ενώ οι διαχειριστές κάνουν απεντοµώσεις στους 
κοινόχρηστους χώρους, αρκετοί ιδιοκτήτες διαµερισµάτων 
δεν κάνουν, κάτι που το είδαµε περισσότερο στη διάρκεια 
της οικονοµικής κρίσης. Όταν, όµως, δουν πια κατσαρίδες 
στο σπίτι τους θα σε φωνάξουν». 
Ο Στ. Κυριάκογλου τονίζει ακόµη ότι θα πρέπει να προσέ-
χουµε µε τα ψώνια από το σούπερ µάρκετ, ειδικά µε τις 
µεγάλες συσκευασίες. «Αυτά τα προϊόντα συνήθως φυ-
λάσσονται στα υπόγεια των καταστηµάτων, τα οποία συνο-
ρεύουν µε τα φρεάτια, στα οποία βρίσκονται οι κατσαρίδες. 
Αν πάρουµε µια 12άδα µπίρες ή µια 6άδα νερά ή χαρτιά κου-
ζίνας σε µεγάλες συσκευασίες, µην τα αφήσουµε έτσι στο 
µπαλκόνι µε τις ζελατίνες, γιατί µπορεί να υπάρχει κάποια 
κατσαρίδα που µετά θα γεννήσει». 
Όσο πιο χαµηλά, τόσο πιο δύσκολα τα πράγµατα, καθώς 
οι κατσαρίδες ζουν κατά κύριο λόγο στα φρεάτια – και αν 
έχει περάσει καιρός από την τελευταία απεντόµωση, εκεί 
µέσα µπορεί να βρίσκονται και χιλιάδες. Τα ισόγεια, εν 
δυνάµει, είναι περισσότερο εκτεθειµένα, µετά ο πρώτος 
όροφος, ο δεύτερος κ.ό.κ. Τα σηµεία SOS στην απεντόµω-
ση-µυοκτονία των κοινόχρηστων χώρων είναι τα φρεά-
τια, το λεβητοστάσιο, το µηχανοστάσιο του ασανσέρ, ενώ 
στα διαµερίσµατα τα σιφόνια, το µπαλκόνι, οι χώροι στην 
κουζίνα κάτω από το νεροχύτη, πίσω από το ψυγείο και 
την ηλεκτρική κουζίνα και το µπάνιο, δηλαδή «τα σηµεία 

µε υγρασία και υψηλή θερµοκρασία και εκεί όπου 
µπορεί να ψάχνουν για τροφή», όπως λέει ο 

Στέλιος Κυριάκογλου. 

πίσης, οι µικρές κατσαρίδες, που βρίσκο-
νται αποκλειστικά στα διαµερίσµατα και όχι 
σε κοινόχρηστους χώρους, είναι λίγο πιο 
δύσκολες στην αντιµετώπισή τους. «Να επι-
σηµάνω ότι τα σκευάσµατα που χρησιµοποι-

ούµε είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο και εγκεκριµένα από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, αν έχουµε 
ένα ζώο στο σπίτι, ας µην το αφήσουµε να τσαλαβουτήσει 
εκεί που έπεσε το σκεύασµα για 3-4 ηµέρες, περισσότερο 
προληπτικά. Σε κάθε περίπτωση µιλάµε πάντα για καταπο-
λέµηση γιατί ναι µεν δεν θα υπάρχουν µέσα στα σπίτια µας, 
αλλά ποτέ και πουθενά δεν θα εξοντωθούν τελείως».  
Αναφερόµενος στην αύξηση του πληθυσµού των τρωκτι-
κών ή στην εντύπωση περί αύξησης που δίνει η συχνότε-
ρη παρουσία τους στο δρόµο, αναζητώντας τροφή, ο Στ. 
Κυριάκογλου σηµειώνει και έναν ακόµα παράγοντα: «Με 
την πρόσφατη επαν-άνθιση της οικοδοµής, είχαµε αναστά-
τωση στον πληθυσµό όλων των παρασίτων, µε αποτέλεσµα 
ποντικοί και κατσαρίδες να αναγκαστούν από τα εγκατα-
λελειµµένα σπίτια που κατεδαφίστηκαν ή τα παρατηµένα 
οικόπεδα που εκσκάφτηκαν να αναζητήσουν νέα... στέγη 
στις γειτονικές πολυκατοικίες». 
Οι εταιρείες απεντοµώσεων-µυοκτονιών αναλαµβάνουν 
και καταστήµατα, µε τον Στ. Κυριάκογλου να λέει ότι χώ-
ροι εστίασης, όπως τα σουβλατζίδικα, πρέπει να κάνουν 
µια φορά το µήνα, ακόµα και συχνότερα. Τα σκευάσµατα 
που χρησιµοποιούνται είναι ίδια, η ιδιαιτερότητα είναι ότι 
τα τρόφιµα δεν πρέπει να είναι εκτεθειµένα. «Σε ένα χώρο 
όπου βρίσκονται τρόφιµα, ειδικά στις περιπτώσεις µυοκτο-
νίας, η δυσκολία είναι να προσελκύσουµε τον ποντικό να 
προτιµήσει να φάει το σκεύασµα που θα του βάλουµε, από 
κάποια τροφή που θα βρίσκεται κοντά. Το φαντάζεστε να 
υπάρχει µια πάστα εκεί δίπλα; Μάλλον θα φάει αυτήν». 
(Κάθε εταιρεία απεντοµώσεων-µυοκτονιών, σηµειώνει ο 
Στ. Κυριάκογλου, µηχανολόγος-µηχανικός ΕΜΠ, θα πρέπει 
να έχει µόνιµο υπάλληλο γεωπόνο απόφοιτο ΑΕΙ και ΤΕΙ 
και άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών που 
εκδίδεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και α-
νανεώνεται κάθε 5 χρόνια. Ας το προσέχουµε και αυτό. 
Europetrol, Ιλίσια, Γρ. Αυξεντίου 36 & Ούλοφ Πά λµε, 
2107710600, www.europetrolservice.gr)  A

Να διαβάσεις 
Θα έχουνε περάσει πάνω από 30 χρόνια απ’ όταν διάβασα τους «Αρουραίους του νε-
κροταφείου» του Χένρυ Κάτνερ (1914-1958), γνωστό και µη εξαιρετέο συγγραφέα 
επιστηµονικής φαντασίας και «µαθητή» του µεγάλου Χ.Π. Λάβκραφτ. Την έχω ακό-
µα αυτή την ανθολογία τρόµου που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ωρόρα, χωρίς 
το βιβλίο να αναφέρει ηµεροµηνία έκδοσης. Η πλοκή διαδραµατίζεται γύρω στο 
1692 στο Σέηλεµ, την πόλη που έγινε γνωστή από τις µεγάλες δίκες και εκτελέσεις 
µαγισσών. Στην ιστορία, ο γερο-Μέησον, επιστάτης σε ένα από τα πιο παλιά νεκρο-
ταφεία της πόλης, είχε έρθει αντιµέτωπος µε τους αφύσικα µεγάλους αρουραίους 
που είχαν εγκατασταθεί εκεί εδώ και γενιές. Ήταν άπληστος ο γερο-Μέησον και ό-
ταν ένα πτώµα ενταφιάστηκε µε ένα κόσµηµα αξίας, αποφάσισε να το κλέψει. Ήταν 
µια ανάσα από τον πολύτιµο χρυσό, χωµένος µέσα στη γη, όταν κάποια πλάσµατα 
διεκδίκησαν την ίδια λεία –όχι το χρυσό– τραβώντας τη µε δύναµη βαθιά µέσα στα 
λαγούµια. Αποφάσισε να κυνηγήσει τη λεία του, οπλισµένος µε ένα πιστόλι και ένα 
φακό. Όταν, όµως, είχε ξεµακρύνει πολύ, σκέφτηκε, τι στο διάολο, για ένα δαχτυλί-
δι, και είπε να γυρίσει – αλλά ήταν πολύ στενά. Πυροβόλησε µια, δυο, τρεις φορές 
τα µάτια που άστραφταν απέναντί του, τα λαγούµια άρχισαν να γκρεµίζονται και 
σκόνη κάλυψε αυτή την κόλαση. Ο Μπαλάνος έγραφε ότι αν κάποιος υπέφερε από 
κλειστοφοβία, διαβάζοντας αυτό το τροµακτικό διήγηµα µπορεί να του έπαιρνε 
καιρό να συνέλθει. ∆εν θα σας πω τι απέγινε ο γερο-Μέησον ούτε γιατί το θυµάµαι 
αυτό το διήγηµα του Κάτνερ ακόµα… 

Τα ποντίκια 
δαγκώνουν, 
µεταφέρουν  
ασθένειες, 

µε πιο σοβα-
ρή τη λεπτο-
σπείρωση, η 
οποία αν δεν 
αντιµετωπι-
στεί έγκαιρα 

και σωστά 
µπορεί να 

οδηγήσει και 
στον θάνατο. 
Έχουν καλή 

ακοή και φο-
βερή µνήµη, 
όχι όµως και 
καλή όραση.

τια, το λεβητοστάσιο, το µηχανοστάσιο του ασανσέρ, ενώ 
στα διαµερίσµατα τα σιφόνια, το µπαλκόνι, οι χώροι στην 
κουζίνα κάτω από το νεροχύτη, πίσω από το ψυγείο και 
την ηλεκτρική κουζίνα και το µπάνιο, δηλαδή 

µε υγρασία και υψηλή θερµοκρασία και εκεί όπου 
µπορεί να ψάχνουν για τροφή»,

Στέλιος Κυριάκογλου. 

ταπολέµηση µε βιοκτόνα σκευάσµατα για τα τρωκτικά είναι Οι κατσαρίδες ζουν έως και έναν χρόνο και ορισµένα είδη 
δύναται και περισσότερο, είναι δε πολυγαµικές. Θα γεννή-

δες είναι πιο δραστήριες από την άνοιξη έως το φθινόπω-
ρο και το χειµώνα περιορίζεται η δραστηριότητά τους και 

αυτό το διήγηµα του Κάτνερ ακόµα… 

14 A.V. 14 - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021



14 - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 A.V. 15 



Ραντεβού στα νέα στέκια τησ αθηνασ  
Ε δ ώ  ο ι  κ α υ τ Ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ι Ε ς  γ ι α  τ α  κ α ι ν ο υ ρ γ ι α  π ο υ  θ α  δ ο υ μ Ε  τ η  φ Ε τ ι ν η  ς Ε ζ ο ν
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ
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ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ νέα στέκια ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
Ε ∆ Ω  Ο Ι  Κ Α Υ Τ Ε Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ  Γ Ι Α  Τ Α  Κ Α Ι Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Α  Π Ο Υ  Θ Α  ∆ Ο Υ Μ Ε  Τ Η  Φ Ε Τ Ι Ν Η  Σ Ε Ζ Ο Ν
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

τις αρχές του Σεπτέµβρη πήγα να παρα-
πλανηθώ πως τάχα µου φέτος οι βόλτες ό-
λων µας θα γίνονται στα ήδη γνωστά και 
καθιερωµένα και πως οι επιχειρηµατίες 
του χώρου θα είναι διστακτικοί και µετρη-
µένοι στο στήσιµο νέων projects. Σήµερα, 

µέσα Οκτώβρη, παίρνω πίσω τα παραπάνω και µε 
ενθουσιασµό ανακοινώνω µια σειρά από στέκια, όλα 
τους φρέσκα και πολύ ελπιδοφόρα που ζητούν την 
προσοχή και την προτίµησή µας στις επιλογές µας 
για έξω τους µήνες που ακολουθούν. Σίγουρα µέχρι 
τα Χριστούγεννα έχουµε κι άλλα πολλά να ακούσου-
µε, όµως ας δούµε αυτή την πρώτη, γερή φουρνιά.

Τα «βαριά» χαρτιά 
Delta Restaurant Ναι έχει χυθεί πολύ µελάνι, ναι έχει ανοίξει από τον Ιούλιο, 
αλλά δεδοµένου του καλοκαιριού και του (µόνο) εσωτερικού χώρου που διαθέτει 
στον 5ο όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου-Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, τώρα ήρθε ο 
καιρός να το γνωρίσει το αθηναϊκό κοινό. Με δυο Έλληνες σεφ που διέπρεψαν τα 
περασµένα χρόνια στις –πιο καυτές γαστρονοµικά δεν γίνεται– σκανδιναβικές χώ-
ρες, τον Θάνο Φέσκο και τον Γιώργο Παπαζαχαρία, µε φάρµα και εργαστήρια δικά 
τους για να καλλιεργούν και να πειραµατίζονται, µε  αρχιτεκτονικό σχεδιασµό από 

 Υψηλή Γαστρονοµία στο  ΚΠΝΣ

 Έκτορας Μποτρίνι στην Εθνική Πινακοθήκη   

 SOIL Τάσος Μαντής   
+ Sustainability  
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τον Στέλιο Κόη και φωτισμούς από την Ελευθερία 
Ντεκώ, με πιάτα που όλα τους –πλην της γεύσης– έ-
χουν να πουν και ένα «αφήγημα» σ’ αυτόν που θα τα 
γευτεί, τo Delta ετοιμάζεται να γράψει τη δική του 
ιστορία στον φάκελο «αθηναϊκή εστίαση». 

Milos Xenodocheio Επίσης μεγάλος θόρυβος, 
αυτή τη φορά γύρω από ένα ξενοδοχείο που θέλει 
να γίνει «το πρώτο 5άστερο γαστρονομικό» της Α-
θήνας, με τον Κώστα Σπηλιάδη, τον Πατρινό σεφ-
επιχειρηματία που έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο 
την ελληνική γεύση (από την καλή της πλευρά), στο 
τιμόνι. Για το gourmet και  boutique ξενοδοχείο που 
ανασκευάστηκε από τους Divercity Architects, και το-
ποθετεί με δική του ξεχωριστή πόρτα το εστιατόριο 
στο ισόγειο του κτιρίου στη γωνία Βουλής και Κολο-
κοτρώνη, γράφονται άρθρα εδώ και πολύ καιρό, οι 
φήμες το θέλουν να ανοίγει γύρω στα τέλη Οκτώβρη.

Parthenis Το όνομα του κορυφαίου Έλληνα εικαστι-
κού Κωνσταντίνου Παρθένη παίρνει το εστιατόριο 
που ετοιμάζεται να ανοίξει μέσα στην Εθνική Πινακο-
θήκη, της γεύσης και της κουζίνας θα ηγείται ο Έκτο-
ρας Μποτρίνι. Σε επικοινωνία μας, και στην ερώτησή 
μου αν το μενού που θα στήσει θα είναι… «μποτρι-
νίσιο», μου απαντά πως τα πιάτα θα είναι πολύ πολύ 
ελληνικά και πολύ πολύ περιποιημένα, άρα να φαντα-
στώ πως εδώ, στο νέο αυτό αθηναϊκό εστιατόριο που 
θα ανοίξει κοντά στα Χριστούγεννα, είναι που στην 
κυριολεξία θα… ζωγραφίσει ο εξαιρετικός σεφ!

Soil Ο Τάσος Μαντής ήταν για χρόνια ο επικεφαλής 
σεφ του βραβευμένου με αστέρια Michelin εστιατορί-
ου Hytra. Φέτος αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα 
και να ανοίξει το Soil, το πρώτο του ως chef-patron και 
το κοινό του αδημονεί. Το καινούργιο θα ανοίξει τέλη 
Οκτωβρίου με αρχές Νοέμβρη στο Παγκράτι, το με-
νού θα αποπνέει ελληνικότητα και θα βασίζεται στα 
προϊόντα της δικής του φάρμας στο Αλεποχώρι, η 
έμπνευση του πολύ καλού σεφ θα βάζει τη σφραγίδα.

Κοσμικά και ανάλαφρα

Senta Μέσα στη Στοά Σπυρομήλιου, εκεί που ήταν το 
Bricolage, το όνομά του σημαίνει «κέντρο» στα γιαπω-
νέζικα και φυσικά η κουζίνα του αγαπάει την γιαπω-
νέζικη κουζίνα και τα fusion πιάτα. Σεφ ο Νίκος Πολι-
τάκος –με θητεία στο μυκονιάτικο Kinjo–, αναμένεται 
περί τα τέλη Οκτωβρίου.

Zebra  Έχει λίγο καιρό που άνοιξε στο Νέο Ψυχικό και 
ήδη δείχνει πως θα γίνει το hot point της περιοχής και 
όχι μόνο. Πολύ καλά κοκτέιλς από τον «γκουρού» του 
είδους Χρήστο Χουσσέα, υπέροχη μεγάλη μπάρα, 
μουσικές από γνωστούς εναλλασσόμενους djs, κι 
ένα μενού δια χειρός Δημήτρη Κατριβέση που θα 
ξεκινήσει να «τρέχει» εντός των ημερών. Περικλέους 
7 (6934080904), εκεί που παλιά ήταν το Kiku.

Brutus Στο Κολωνάκι και στην οδό Λεβέντη 3, ανα-
μένεται μέσα στο μήνα το καινούργιο των Μωράκη- 
Μελισσάρη που ήταν να ανοίξει από πέρυσι, αλλά ας 
όψεται η πανδημία... Steak house με μενού που έχει 
στήσει ο Μιχάλης Νουρλόγλου με τον Στέφανο Ρί-
ζο, με premium κρέατα αλλά και πιο «καθημερινά», με 
σούπερ design και ατμόσφαιρα –η κουζίνα μέσα στη 
σάλα–, και με πολύ καλή λίστα κρασιών. 

Loco Πρώτη αθηναϊκή εμφάνιση μετά από πολύ και-
ρό του Αθηναγόρα Κωστάκου (…διέπρεπε στο Λον-
δίνο αλλά και στον κόσμο όλο), όπου μαζί με τον Λέλο 
Γεωργόπουλο ανοίγουν μια μεξικάνικη  taqueria που 
βάζει στο προσκήνιο τα tacos και τα ceviche, φυσικά 
και τις τεκίλες, τα μεσκάλ και τα κοκτέιλ τους. Μεγάλη 
εμφανής κουζίνα, τεράστιο ξύλο κοπής για τα κρέατα 
από τη μια, από την άλλη το μπαρ και πολλά stools 
για όσους κινούνται κέντρο και κάνουν διάλειμμα για 
ανεφοδιασμό. Στην Καλαμιώτου 15, ανοίγει μέχρι το 
τέλος του μήνα.

Drakoulis Dry & Raw Στην Κηφισιά και στην οδό Πε-
ντέλης 1 δεν έχει ούτε βδομάδα που άνοιξε δεύτερη 
έδρα (η άλλη είναι στη Βούλα),  η γνωστή κρεατοφα-
γική φίρμα φιλοδοξώντας να γίνει το… meat point 
των βορείων. Ο χώρος διαθέτει dark τόνους, πολυτε-
λή υφάσματα, πορτρέτα άγριων ζώων στους τοίχους, 
μπαρ από μάρμαρο και underground πινελιές, στα 
πιάτα ακουμπάει ότι καλύτερο από τα κρέατα όλου 
του κόσμου, το κελάρι διαθέτει (και) σπάνιες διεθνείς 
ετικέτες ενώ δεν λείπουν και τα signature cocktails.

Αγαπημένο (και προσεγμέ-
νο) μου all day

Iguazu  Έτσι λένε τους εντυπωσιακούς καταρράκτες 
στο σημείο που ενώνεται η Βραζιλία με την Αργεντινή 
και το καινούργιο που μόλις (την προηγούμενη εβδο-
μάδα), πήρε θέση στην ολοένα και πιο hot πλατεία 
Βραζιλίας στα Ιλίσια (για να μην ψάχνεστε, εκεί που εί-
ναι το Lot51 αλλά και ο φούρνος Τρομερό Παιδί), έχει 
πανέμορφο ντεκόρ που παραπέμπει σε ζούγκλα. Σεφ 
ο πολύ καλός Γιάννης Παρίκος (Costa Navarino, Μύ-
κονος), μενού που αγαπάει τα tacos, τα bao, τα νοτιο-
αμερικάνικα κρέατα, τις ιδιαίτερες κοπές, τις πικάνιες. 

Snob Από πάνω τα 9 αυτόνομα apartments κι από 
κάτω το ομώνυμο μπιστρό που οι ίδιοι αποκαλούν 
espresso-gastro bar, και  είναι ανοιχτό από τις 8 το 
πρωί μέχρι αργά το βράδυ για καφέ, ποτό, brunch, 
lunch και dinner με μενού που επιμελείται ο Γιώργος 
Καπέρδας. Υπέροχο ντεκόρ με χρωματιστά βελούδα 
στις πολυθρόνες, και στο πίσω μέρος αίθριο με οργι-
ώδη βλάστηση! Αγίας Ειρήνης, 173242603

The Amorous Project Η νέα πρόταση από την ομά-
δα των Nice ‘n’ Easy ετοιμάζεται πυρετωδώς ώστε να 
ανοίξει το αργότερο μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου Το …
ερωτευμένο –αν μεταφράσουμε το όνομα– καινούρ-
γιο πρότζεκτ θα είναι ανοιχτό από το πρωί μέχρι αργά 
το βράδυ, φιλοδοξεί να προσφέρει όχι μόνο φαγητό 
και ποτό αλλά και ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο. Στο ντε-
κόρ θα υπάρχουν αρκετές αναφορές στη Νέα Υόρκη 
των αρχών του 20ού αιώνα, θα σερβίρονται ωραίοι 
καφέδες και τσάγια από το πρωί, και στη συνέχεια  
brunch, ποτά, κοκτέιλ και τα φαγητά των μεταναστών 
που ξεκίνησαν καινούργια ζωή στην αμερικάνικη με-
γαλούπολη. Δηλαδή, burgers, ζυμαρικά, κρέατα, προ-
τάσεις vegan και gluten free, όλα σε vintage σκεύη. 
Οι μουσικές ανάλογες, από μελωδίες των δεκαετιών 
’20-’50 και ωραίες jazz μέχρι lounge και international 
pop. Στην Κηφισιά, στην Αγίου Δημητρίου 8.

Hippy Hippo Ένα χαριτωμένο, πανέμορφο μέσα 
στην απλότητά του και προσεγμένο σε όλα του στέκι 
προσγειώθηκε πριν λίγο καιρό στο πολύ ζωντανό τις 
τελευταίες σεζόν Κουκάκι, πάνω στην Α. Ζίννη, στον 
αριθμό 37. Ωραίοι καφέδες μαζί με σούπερ νόστιμα 
γλυκά, σπιτικές λεμονάδες από το πρωί, στη συνέ-
χεια brunch και ελληνικά πιάτα, νόστιμα, ανάλαφρα, 
υγιεινά, με προτάσεις –όπως καγιανάς με καπνιστή 
ντομάτα και σπιτικό πέστο πιπεριάς και ανθότυρο–, 
που συνέχεια θα αλλάζουν και θα εμπλουτίζονται.

Πικρή ζωή, 
γλυκές δαγκωνιές

Μια σειρά από ζαχαροπλαστεία «νέας εποχής» ξεφύ-
τρωσε στην Αθήνα τον καιρό της πανδημίας –όπως το 
Ourse, το Overoll, το Σουίτ του Μπάμπη Ζηντίλη– ίσως 
εκφράζοντας την ανάγκη μας να γλυκαθούμε σε τέ-
τοιους πικρούς καιρούς με κάτι μικρό, νόστιμο, και 
τόσο παρηγορητικό… Η τάση  «sweet life» συνεχίζε-
ται ακάθεκτη και συνεχώς ακούμε για κάτι καινούρ-
γιο, προχωρημένο, αλλιώτικο, «εξειδικευμένο» στον 
τομέα «ζάχαρη».  Για το Sweet Nolan –παρότι έχει α-
ναγγελθεί εδώ και πολύ καιρό– οι τελευταίες μου 
πληροφορίες τοποθετούν το opening γύρω στις αρ-
χές Δεκεμβρίου, μεσοτοιχία με το Nolan στην Απόλ-
λωνος, ακριβώς δίπλα στο Nolan στην Απόλλωνος. Ε-
ντωμεταξύ μπορούμε να γλυκαθούμε από τα πολύ ε-
μπνευσμένα γλυκά του In Love again που άνοιξε 
στην Κλειτίου 3 από τον Θάνο Προυναρούς και την 
ομάδα του Baba Au Rum, με τον Μιχάλη Νουρλόγλου 
να σκίζει (και) στη ζαχαροπλαστική φτιάχνοντας υπέ-
ροχα γλυκά που «πατάνε» πάνω σε πασίγνωστα κο-
κτέιλ – cheesecake Pina Colada και τάρτα Mai Tai κά-
ποια από αυτά. Οι Ευγένιος Βαρδακαστάνης και 
Γιάννης Κίκηρας, για χρόνια pastry chef στη Μ. Βρετ-
τανία, άνοιξαν στην Υμηττού το Noble Pastry με πα-
ροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, αλλά και διαδικτυα-
κή πώληση εξαιρετικών γλυκών με best seller το πα-
νετόνε που εδώ φτιάχνεται όλο τον χρόνο.  Λίγο καιρό 
έχει που απέκτησε και αδερφάκι στην Αθήνα η χανιώ-
τικη πολυαγαπημένη και ξακουστή Koukouvaya, σε 
έναν χαριτωμένο χώρο και με τραπεζάκια έξω, πάνω 
στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Εδώ θα σπεύσουμε για 
μηλόπιτες, λεμονόπιτες, «Πυραμίδες» και «Ιγκλού», 
κυρίως δε για το «Ζουμερό», κέικ σοκολάτας που πε-
ριχύνεται με ζεστό σιρόπι σοκολάτας. ‘Ημαρτον παπά 
μου, ήμαρτον… AΡα

ν
τε

βο
ύ 

στ
α

 ν
έα

 σ
τέ

κι
α 

τη
σ 

α
θ

η
ν

α
σ  

 IGUAZU  Η Βραζιλία του Γιάννη Παρίκου 

  AMOROUS Tαξίδια στον χρόνο 

 DRAKOULIS DRy & RAw Premium στην Κηφισιά  BRUTUS Steak House στο Κολωνάκι 
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 LOCO Η επιστροφή του Αθηναγόρα Κωστάκου 

 SENTA Japan στη Στοά Σπηρομήλιου 

 IN LOVE AGAIN Μιχάλης Νουρλόγλου 

 & τάρτες Μai Tai 

 MILOS Resto & Hotel 

 BRUTUS Steak House στο Κολωνάκι 

 ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ Γλυκοπωλείο από τα Χανιά 

 SNOB  Espresso Gastro Bar στην Αγίας Ειρήνης

  ZEBRA Χουσσέας & Κατριβέσης 
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H βρετανική ποπ, την εποχή που έχανε μία θεότητα, την Amy 
Winehouse, τελειωμένη από τα ναρκωτικά, τις καταχρήσεις και τη δι-
αχείριση του μοναδικού ταλέντου της, την ίδια στιγμή αποκτούσε μία 
καινούργια. Με ανάλογο εκτόπισμα, αν μπορώ να το πω έτσι, και με μία 
παρόμοια δυναμική. Χωρίς τη σκοτεινή πλευρά της Amy αλλά με μία 
εξαιρετική φωνή που την εκτόξευσε ψηλά, η οποία, μάλιστα, απευθυνό-
ταν και σε πολύ μεγαλύτερο ακροατήριο: την Adele.

H Αdele κίνησε αμέσως μία εμμονή του κίτρινου αλλά και του «κα-
νονικού» Τύπου, πρώτον γιατί οι Βρετανοί λατρεύουν τα πρωτοσέλιδα 
για τα ποπ είδωλά τους και δεύτερον γιατί η πανέμορφη Adele,   μόλις 
στα 19 της (αυτός ήταν άλλωστε και ο τίτλος του πρώτου της άλμπουμ), 
έδωσε μία ώριμη, μελωδική δουλειά που μπορούσε να σταθεί απέναντι 
σε μεγάλα ονόματα της ίδιας ευρείας κατηγορίας, όπως ας πούμε ο Elton 
John. Αλλά με περισσότερη συναίσθηση.

Υπάρχει και ένας τρίτος λόγος που η Adele έγινε ένα από τα αγαπημέ-
να pet του Τύπου, που λάτρευε  να της γράφει δηλητηριώδεις λεζάντες: 
η Adele ήταν «εύσωμη». Είχε καμπύλες, είχε μία πληθωρική εμφάνιση 
με υπέροχο πρόσωπο και με άνεση κλασικής ντίβας της σκηνής στον 
τρόπο που έστηνε και παρουσίαζε τον εαυτό της. Αλλά ήταν «εύσωμη». 
Έμπαινε στην κατηγορία των καλόκαρδων εκείνων celebrities που, σαν 
άμυνα, έχουν μάθει να χρησιμοποιούν το χιούμορ τους για τον εαυτό 
τους, για να μην τους πληγώνουν τόσο τα βέλη και τα σχόλια.

Ήταν η εποχή που η μόδα ήθελε μοντέλα και celebrities στα όρια της 
λιποθυμίας από την αδυναμία, που περιφέρουν τη μη-πείνα τους μέσα 
σε extra-extra-small μικροσκοπικά ρούχα, ένα μιξ λάμψης και κοκαϊνια-
σμένης διατροφής. Σε αυτόν τον κόσμο, η Adele ανέβηκε στη σκηνή και 
σήκωσε το άχθος του θάρρους της. Άνοιξε τη φωνή της διάπλατα, τρα-
γούδησε και μίλησε με την άνεση της ηλικίας της αλλά και την αυτοπε-
ποίθηση της δημιουργού. Δεν τραγουδάει μόνο υπέροχα, αλλά συνθέτει 
και τα τραγούδια της, γράφει στίχους που στέλνουν χαιρετισμό, Hallo, 
από την απέναντι πλευρά, from the other side, εκεί που η προσωπικότη-
τα μετράει περισσότερο από τα κιλά.

Το χιούμορ της είναι καταλυτικό. Την αγάπησε αμέσως η gay κοινότητα 
για το θάρρος της «εκεί έξω» που ήρθε ακριβώς τη στιγμή που ξεκινού-
σε μία παγκόσμια ευαισθητοποίηση για το bullying, για τη σεξουαλική 
παρενόχληση, για τα θύματα βίας και κακοποίησης, κυρίως μέσα από τα 
social media που περνούσαν πλέον στα χέρια των μικρότερων ηλικιών. 
Μπροστά σε εικόνες κοριτσιών ετοιμοθάνατων από νευρική ανορεξία, η 
Adele πρότεινε τη φρέσκια, θετική της παρουσία. Αλλά μιλούσε και για 
αυτές, ήταν τολμηρή και πρόθυμη να μιλήσει για τα κιλά της και να πει ότι 
«είναι οκ να φοράς extra (extra) large. Είναι οκ να είσαι διαφορετικός».

Η Adele πέτυχε. Η περσόνα της αγαπήθηκε, το μήνυμα πέρασε, 86,4 
εκατομμύρια δίσκοι πουλήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Όπου υπάρχει χρήμα 
όμως, υπάρχει και ενδιαφέρον. Οι καρχαρίες μυρίζονται αίμα. Άρχισε 
να μπαίνει στο λεξιλόγιο των social media το «plus size» και αμέσως το 
γράπωσαν οι γκουρού της μόδας. Μία νέα αγορά είχε ανοίξει: στις μικρές 
ηλικίες και στα σώματα ποικίλων μεγεθών. Μεγαλόψυχα οι στιλίστριες 
άρχισαν να βάζουν στα editorial ρούχων plus size μοντέλα και να πετάνε 
στον αέρα εύκολα σλόγκαν «Ναι στη διαφορετικότητα».

Φυσικά τα plus size μοντέλα ήταν και είναι η «εύθυμη νότα του προ-
γράμματος» στις πασαρέλες. Είναι η γλυκιά συγκατάβαση της ελίτ, του 
να παραχωρήσει λίγο χώρο και για τις άλλες ποικιλίες. Στρουμπουλά κο-
ρίτσια άρχισαν να εμφανίζονται στο πρετ-α-πορτέ κυρίως (και σίγουρα 
όχι αγόρια με περισσότερα κιλά), όπως και στις ταινίες του Χόλιγουντ: 
ένας δεύτερος ρόλος για τον Ασιάτη της ταινίας, ένας τρίτος ρόλος και 
για έναν χαρακτήρα λεσβίας κ.λπ.

Η Adele γέλασε και συνέχισε να βγάζει άλμπουμ με δυνατή φωνή, με-
λωδία και στιλ. Αντιμετώπιζε την καριέρα της με τον ίδιο δυναμισμό που 

έδειχνε και για τη δημόσια εικόνα της. Και ακριβώς όταν την είχαν «δε-
χτεί», εκείνη έλειψε για λίγο διάστημα και επανεμφανίστηκε με τη νέα 
της περσόνα: μία Adele αδυνατισμένη, το ίδιο όμορφη και, ευτυχώς, με 
το ίδιο χιούμορ που τη χαρακτήριζε και όταν ήταν 3 νούμερα size πιο πά-
νω. Πριν έναν χρόνο, τον Οκτώβριο του 2020, όταν έκανε το μεγάλο τη-
λεοπτικό της comeback, εμφανίστηκε στο αμερικανικό δημοφιλές κωμι-
κό/μουσικό πρόγραμμα Saturday Night Live λέγοντας: «Το άλμπουμ μου 
δεν έχει τελειώσει ακόμα. Προτιμώ να φοράω μερικές περούκες, να πίνω ένα 
ποτηράκι κρασί ή και έξι ποτηράκια και να περιμένω να δω τι θα συμβεί. Το 
ξέρω ότι σας φαίνομαι πολύ, πολύ διαφορετική από την τελευταία φορά που 
με είδατε. Αλλά, βλέπετε, εξαιτίας των περιορισμών για την Covid, έπρεπε 
να ταξιδέψω με πολύ λίγες αποσκευές και μου επιτρεπόταν να φέρω μόνο 
τον μισό εαυτό μου. Αυτό είναι το μισό μου που διάλεξα να φέρω».

Ήταν μία ειρωνική, αυτοσαρκαστική δήλωση που μοιάζει να λέει: Για 
άλλη μία φορά, θα με δεχθείτε και θα με αγαπήσετε όπως είμαι.

Μετά από τρία άλμπουμ, τα «19», «21» και «25» και έξι χρόνια αναμονή 
ανακοινώθηκε ότι επιτέλους, μετά από πολλές αναβολές, κυρίως λόγω 
της καραντίνας, πρόκειται να κυκλοφορήσει στα μέσα Νοεμβρίου του 
2021 το νέο της άλμπουμ με τίτλο και πάλι την ηλικία της: «30», ενώ στις 
15 Οκτωβρίου κυκλοφορεί το πρώτο single «Easy On Me». 
Στα 30ά της γενέθλια, στο πάρτι που διοργάνωσε με θέμα «Τιτανικός», 
δήλωσε «Αυτό είναι το 31…thank f*****g god – το 30 μου φέρθηκε πολύ σκλη-
ρά αλλά τα κατάφερα και βάζω τα δυνατά μου για να το ξεπεράσω».
Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε διάφορα σημεία στο Λονδίνο, το Πα-
ρίσι και τη Νέα Υόρκη, άρχισαν να εμφανίζονται μυστηριώδεις, τεράστι-
ες πινακίδες με το νούμερο 30. Θα είναι το post-lockdown άλμπουμ που 
θα δείχνει την «επιστροφή» όχι μόνο της νέας, ενισχυμένης Adele αλλά 
και όλου του κόσμου «στο να ντύνεσαι όμορφα και να βγαίνεις έξω».

Η Adele το δείχνει με εντυπωσιακό τρόπο. Με δύο ταυτόχρονα εξώ-
φυλλα στη Vogue US και Vogue UK, εμφανίζεται σαν μία αέρινη ντίβα 
με μία τεράστια, πράσινη σατέν τουαλέτα Valentino Haute Couture και 
σκουλαρίκια Cartier, με ένα Balenciaga Couture, με ένα Gucci blazer και 
πουκάμισο Ralph Lauren Collection. Αλλά και με μπικουτί. Κάνοντας 
γκριμάτσες. «Είμαι κορίτσι του Μπρίξτον» λέει, «δεν μπορείς να μου το 
βγάλεις αυτό». Η δημοσιογράφος της Vogue παρατηρεί πόσο κομψή και 
θηλυκή φαίνεται η κλεψύδρα-σιλουέτα της και πόσο ευλύγιστο είναι 
το σώμα της στον τρόπο που κάθεται σε ένα σκαμπό και κινείται καθώς 
δίνει τη συνέντευξη (παρά την πρόσφατη εγχείρηση στη μέση της). Και 
πόσο ευδιάθετη. Η ιστορία του διαζυγίου της τελείωσε με τρόπο καλό 
για όλους – την ίδια, τον πρώην σύζυγό της και τον εννιάχρονο γιο τους. 
Αγαπιούνται όλοι ακόμα, συναντιούνται και κάνουν οικογενειακές βρα-
διές με ταινίες, όλα είναι οκ. Λίγες εβδομάδες πριν τη συνέντευξη ήταν 
με τον νέο της σύντροφο, τον αθλητικό πράκτορα Richard Paul, και τον 
LeBron James στις κερκίδες και παρακολουθούσαν το παιχνίδι των τελι-
κών του NBA με τους Phoenix Suns εναντίον των Milwaukee Bucks. 

Η γλώσσα του σώματος δείχνει έναν νέο τρόπο που αντιμετωπίζει η 
Adele το βάρος της και τη σωματική της κατάσταση. Κάποτε απέφευγε να 
πηγαίνει στα πάρτι για να μην τη φωτογραφίζουν. Αν πληκτρολογούσε 
κανείς στο Google «η δίαιτα της Adele», θα έβλεπε να κατρακυλούν μπρο-
στά του χιλιάδες σελίδες που ένιωθε να τη βαραίνουν περισσότερο. Με 
άγχος και στρες. Όλοι είχαν μία αυθάδικη γνώμη που επέμεναν να της 
την πουν. Τώρα, κι ενώ ο κόσμος φαρδαίνει την τάλια στα ρούχα για να 
χωρέσουν οι νέες καμπύλες, η Adele, με χτισμένο και ευλύγιστο κορμί, 
γυμνάζεται σαν να κάνει meditation, αντλώντας δύναμη όπως λέει για να 
μπορεί να ζει για λίγο χωρίς το κινητό της. Δεν είναι ένα κορμί «εκδίκησης» 
αυτό απέναντι στο διαζύγιό της, απέναντι στο body shaming που υπέστη, 
απέναντι στην ψυχολογική της δοκιμασία. Είναι μία νέα στάση ζωής.

Η δημοσιογράφος της Vogue, κάνοντας τη συνέντευξη μέσα στον χώ-
ρο όπου γυμνάζεται η Adele, δεν μπορεί να μην παρατηρήσει τα γάντια 
του μποξ της τραγουδίστριας: το ένα γράφει FUCK και το άλλο ORF.   A
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Τώρα που όλοι δέχονται το plus size, εκείνη έρχεται με νέο look και  νέο άλμπουμ

είναί οκ 
να φορας 
extra 
(extra) 
large. 
είναί οκ 
να είςαί 
δίαφορετί-
κος.
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ε ηλικια 14 ετών ανεβασε 
στο YouTube μια διασκευη 
στο κομματι «HiT THe 
Road Jack» του Ray charles και 
έφτασε τις 600.000 προβολές. 

Έμαθε να παίζει κιθάρα, πιάνο, 
μπάσο και ξεκίνησε να συνθέτει τη 

δική της μουσική. λίγο πριν από την ενη-
λικίωσή της, τράβηξε την προσοχή με το πρώτο της 
τραγούδι, «New Manhattan». και τώρα, λίγες μέρες 
αφού έκλεισε τα 23, κυκλοφορεί το πρώτο της άλ-
μπουμ, «Skin», στις 15 οκτωβρίου. με τα πρώτα 
singles του άλμπουμ να έχουν ακουστεί εκατομ-
μύρια φορές αυτή τη χρονιά, η Joy crookes συστή-
νεται με 13 καινούργια τραγούδια που θα ακούμε 
για πολλά χρόνια. η νέα μεγάλη τραγουδίστρια της 
βρετανίας, με ρίζες από την ιρλανδία και το μπαν-
γκλαντές, με ανησυχίες για το gentrification, την 
ξενοφοβία και το brexit, με αποφασιστικότητα για 
την ενδυνάμωση των γυναικών, εντυπωσιάζει με 
τις ερμηνευτικές δυνατότητές της, και σε μια εποχή 
που κατακλύζεται από εφήμερα hits μάς χαρίζει 
συνθέσεις με συναίσθημα. με ένα zoom, μας άφη-
σε να τη γνωρίσουμε καλύτερα.

Η cancel 
culture 

είναι μια 
ανοησία
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� Συγχαρητήρια για το επερχόμενο πρώτο άλμπουμ 
σας «Skin». Έχει βάθος και ρυθμό, είναι εκφραστικό και 
συναρπάζει. Τι σας ενέπνευσε περισσότερο κατά τη 
διάρκεια της ηχογράφησης;
Νομίζω, πιθανότατα, η ίδια η ζωή. Οι πολλές καταστάσεις 
και οι συζητήσεις, οι εμπειρίες που βίωσα. Είναι πολύ αυτο-
βιογραφικό, οπότε… αυτό. 

� Τι νομίζετε ότι άλλαξε στον τρόπο που συνθέτετε 
από το «New Manhattan» μέχρι το «Feet Don’t Fail Me 
Now»; 
Η σιγουριά μου. Δεν είμαι 16 πια. Είμαι γυναίκα. Και γνωρί-
ζω τι είναι αυτό που θέλω, όπως και τι είναι αυτό που δεν 
θέλω, συχνότερα το δεύτερο. Δεν φοβάμαι να πω για κάτι 
που δεν θέλω πια, οπότε αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφο-
ρά, υπάρχει περισσότερη αυτοπεποίθηση και «φωνή» στη 
γνώμη μου. 

� Ποιο τραγούδι σάς δυσκόλεψε περισσότερο στην 
ηχογράφηση;
Το «Feet Don’t Fail Me Now»! 

� Γιατί;
Ήταν το πρώτο, γιατί λειτούργησε σαν πιλότος, και κανένα 
τραγούδι δεν θα έπρεπε να είναι σαν να κάνεις δοκιμαστι-
κό θα έπρεπε να βρίσκεσαι μέσα σε δημιουργικό περιβάλ-
λον, δεν θα έπρεπε να υπάρχει η αίσθηση ότι εξετάζεσαι 
ή ότι κάποιος σου λέει τι να κάνεις και πώς να το κάνεις. 
Ήταν το πρώτο τραγούδι που φτιάξαμε με τον παραγωγό 
μου Blue May, και αυτό ήταν σχεδόν μια δοκιμή για το αν 
μπορούμε να δουλέψουμε μαζί για όλο το άλμπουμ. Και ή-
θελα, βεβαίως, να δουλέψω μαζί του, αλλά το τεστάρισμα 
ερχόταν από την πλευρά της δισκογραφικής, γιατί εγώ 
ήμουν αυτή που έφερνε τον Blue μπροστά τους. Oπότε… 
υπήρχε πίεση πάνω μου, αφού εγώ ήμουν που είπα «κοι-
τάξτε, θέλω να δουλέψω μαζί του», και υπήρχε πίεση και 
στον Blue, από τη δισκογραφική δεν είχαν στο μυαλό τους 
εκείνον όταν σκέφτηκαν εμένα, άρα εγώ προσπαθούσα 
να αποδείξω ότι δεν είμαι τρελή, εκείνος ότι είναι ταλα-
ντούχος – που είναι, και δεν χρειαζόταν να το αποδείξει. 
Υπήρχε, λοιπόν, αυτό. 
Και επίσης σε ό,τι αφορά το μουσικό μέρος προστέθηκαν 
ντραμς, δεν ήμουν σίγουρη ότι μου άρεσαν, ήρθε άλλος 
ντράμερ, και πάλι δεν ήμουν σίγουρη ότι μου άρεσε, αλλά-
ξαμε τον ρυθμό, γράφτηκαν άλλοι στίχοι, και ξανά αλλαγή 
στα ντραμς, μέχρι να φτάσουμε το τραγούδι στο σημείο 
όπου ήμασταν χαρούμενοι, αλλά πάλι έγινε αλλαγή στον 
ρυθμό και στους στίχους, για τρίτη φορά. Όλο ήταν ένα 
μεγάλο, γαμημένο μπέρδεμα! 

� Το «Poison» είναι από τα πιο συναισθηματικά σας 
τραγούδια, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά. Τι πυρο-
δότησε τη δημιουργία του;
Ο θυμός μου. Τρελαινόμουν, παρόλο που στο τραγούδι 
δεν ακούγεται αυτό, βγάζει αυτοπεποίθηση, όμως υπάρ-
χει υποβόσκων θυμός στο τραγούδι. Εκείνη την περίοδο 
ήμουν έξαλλη με ένα μέλος της οικογένειάς μου, πολύ 
θυμωμένη, και φτάσαμε σε τέτοιο σημείο διαφωνίας, που 
άρχισα να κάνω πια πλάκα με αυτό. Όμως μια ένδειξη ότι 
μπορεί να τρελαίνεσαι –και δεν εννοώ μεταφορικά, αλλά 
στην πραγματικότητα– είναι όταν αρχίζεις να βρίσκεις 
τα πάντα αστεία ενώ αυτά δεν είναι. Θυμάμαι να γελάω 
επανειλημμένως μετά από βίαιους καβγάδες, και μετά 
να πηγαίνω στο δωμάτιό μου και να παίζω στην κιθάρα 
έναν ρυθμό. Είχα γράψει σε ένα τετράδιο «Εσύ φοβάσαι τα 
φίδια, εγώ φοβάμαι εσένα», και αυτό ήταν, ήταν αρκετό·∙ 
έγραψα το τραγούδι σε δέκα λεπτά περίπου. 

� Πόσο δύσκολο είναι για νέους μουσικούς να βρουν 
δισκογραφική για να ηχογραφήσουν το πρώτο τους 
άλμπουμ;
Αν ήμουν μαθηματικός και σου έδινα την πιθανότητα να 
κάνεις ένα άλμπουμ με το οποίο θα ήσουν χαρούμενος 
από άποψη budget, ανθρώπων, οι πιθανότητες θα άγγιζαν 
το μηδέν. Είναι τόσο δύσκολο… Δεν ήταν καθόλου εύκολο, 
ήταν μια μακρά διαδικασία, και ίσως πιο εύκολο για έναν 
Βρετανό ή μια Βρετανίδα.

� Εκτός από τραγουδίστρια, είστε και στιχουργός. Τι 
σας εμπνέει περισσότερο όταν γράφετε στίχους, όταν 

το στιλό αγγίζει το χαρτί; 
Η κουβέντα, επειδή… Πάρε το «Poison», για παράδειγμα. 
Ήταν όλα όσα ήθελα να πω σ’ εκείνο το άτομο. Και νομίζω 
ότι τα καλύτερα τραγούδια μου είναι οι πιο έντιμες συζη-
τήσεις, ακριβώς όταν αποτυπώνεται στο χαρτί ό,τι θέλω 
να πω σε κάποιον, ή στον εαυτό μου. Αυτό είναι το καλύτε-
ρο υλικό για εμένα. 

� Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ένα ντεμπούτο 
άλμπουμ για να τραβήξει την προσοχή;
Όλα τα αγαπημένα μου πρώτα άλμπουμ… ήταν πάντοτε 
πολύ ακατέργαστα.

� Ποιο ήταν το πρώτο άλμπουμ που αγοράσατε; 
Νομίζω το «What’s Going On» του Marvin Gaye.

� Καταπληκτικό άλμπουμ! Αν μπορούσατε να περι-
γράψετε το πρώτο σας άλμπουμ χρησιμοποιώντας 
λέξεις, τι θα λέγατε;
Τίμιο… Εύθραυστο… Δύσκολο (στη θεματολογία)… Ακα-
τέργαστο… Συναισθηματικό… Ευαίσθητο.

� Ποιο είναι το πιο όμορφο μέρος που έχουν δει τα 
μάτια σας;
Εμμμ… δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν πρόκειται για τοποθεσία ή 
για ανθρώπους, γιατί, πολλές φορές, αληθινά περίεργες 
καταστάσεις με ανθρώπους με κάνουν να νιώθω ένα «κοί-
τα τι ζω τώρα». 
Για παράδειγμα, πριν από τρεις μήνες περίπου ήμουν στο 
γυμναστήριο, και ήρθε ένας πατέρας με τον γιο του μέσα, 
ο γιος του ήταν αυτιστικός, και δεν ήταν ότι δεν ένοιαζε 
αυτό τον μπαμπά, τον ένοιαζε, την ίδια στιγμή όμως δεν 
του φερόταν ξεχωριστά. Τον έφερε στο γυμναστήριο για 
να προπονηθεί. Του έδινε οδηγίες, «πήγαινε σε εκείνο το 
μηχάνημα», «πήγαινε στο άλλο», και αυτό ήταν κάτι πανέ-
μορφο να το παρακολουθείς. Δεν μπορώ να κατανοήσω 
τι σημαίνει να είσαι γονιός, αλλά και να είσαι γονιός παι-
διού με ειδικές ανάγκες, ή γονιός παιδιού που βρίσκεται 
σε οποιοδήποτε στάδιο αυτισμού. Όμως το να βλέπεις 
αυτόν τον πατέρα να καθοδηγεί τον γιο του σε ένα μέρος 
γεμάτο κόσμο και να δείχνει με τον τρόπο του ότι ήρθαμε 
εδώ για να κάνουμε ακριβώς αυτό, ήταν μια πανέμορφη 
κατάσταση που σχεδόν με έκανε να βάλω τα κλάματα, με 
συγκίνησε πολύ, δεν είπα τίποτα επειδή δεν ήθελα να το 
κάνω θέμα. 
Από την άλλη, έχω βρεθεί και στην ακτή του Μπανγκλα-
ντές, και εκεί βίωσα συγκίνηση, και στη δυτική ακτή της 
Ιρλανδίας το ίδιο, οπότε δεν ξέρω αν πρόκειται για κατα-
στάσεις ή για μέρη. Μάλλον ο συνδυασμός και των δύο. 

� Γιατί επιλέξατε να διασκευάσετε το «You And Me» 
από τους Wannadies; 
Για να βγάλω λεφτά…! Μου ζήτησαν να το κάνω, δεν το 
επέλεξα. Ήταν για μια διαφήμιση στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και δέχθηκα. 

� Ποιες είναι οι μεγαλύτερες μουσικές σας επιρροές; 
Ποιους θα αποκαλούσατε μουσικούς σας ήρωες; 
Nina Simone, Billie Holiday, Van Morrison, Laura Marling, 
Solange, είναι τόσοι πολλοί, λατρεύω τη μουσική.

� Ποιος από τους μουσικούς που συναντήσατε σας 
εξέπληξε περισσότερο, και γιατί;
O Mick Jones, ο βασικός κιθαρίστας των Clash. Έκλαιγα 
όταν τον συνάντησα, και εκείνος μου είπε: «Κι εγώ που 
νόμιζα ότι θα μου ζητούσες οδηγίες». Ήμουν 14 και μόλις 
είχα τελειώσει το διάβασμα ενός μεγάλου ροζ βιβλίου 
που λεγόταν «The Clash», που είχε μέσα τα πάντα, πώς 
ήταν να δουλεύουν με τους παραγωγούς Don Letts και 
Lee «Scratch» Perry, τι αφορούσαν τα τραγούδια τους, πώς 
έγραφαν για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, πώς, βλέποντας 
το «Αποκάλυψη Τώρα», έγραψαν το «Charlie Don’t Surf», 
τη συναναστροφή τους με τον Άλεν Γκίνσμπεργκ και την 
ένταξή του στα τραγούδια τους. 
Είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου μπάντες στον κόσμο, 
και, αφού είχα τελειώσει το βιβλίο τους μόλις τρεις μέρες 
πριν –και γνώριζα ποια τραγούδια έγραψε ο Mick, ό,τι α-
φορούσε το «Rock the Casbah», δεν ξέρω αν μπορείς να 
δεις (γυρίζει την κάμερα), έχω όλη τη συλλογή, το «25th 
Anniversary Edition, κάτι τέτοιο, όλα τα cd τους–, τότε βρέ-

θηκα στον δρόμο με τον Mick, όπου ήμασταν μόνο οι δυο 
μας, και απλά φρίκαρα. Υποθέτω ξαφνιάστηκα επειδή στο 
μυαλό μου ήταν κάτι σαν σούπερ ήρωας, αλλά ήταν επί-
σης και ένα εντελώς κανονικό, ανθρώπινο πλάσμα που 
διέσχιζε τον δρόμο. 

� Ποιο είναι το σημαντικότερο κοινωνικό πρόβλημα 
για το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή;
Η κυβέρνηση των Τόρηδων. Τελεία. Όλα όσα πρεσβεύουν 
και όλα όσα δεν πρεσβεύουν. Η Πρίτι Πατέλ και ο Μπόρις 
Τζόνσον, και η θέση που κράτησαν στο θέμα της πανδημί-
ας, οι μηδαμινές τους ηγετικές ικανότητες, η έλλειψη συ-
μπόνιας και ενσυναίσθησης, η μη αναγνώριση της ύπαρ-
ξης ρατσισμού σε αυτή τη χώρα, η αγνόηση του τι έφεραν 
οι μετανάστες σε αυτόν τον τόπο, στη συγκεκριμένη πόλη, 
αυτό τους κάνει ένα τσούρμο μαλάκες που κάνουν τις ζω-
ές των άλλων ανθρώπων δύσκολες. Η υπερβολική υπαρ-
κτή φτώχεια αυτής της χώρας και τόσα άλλα εσωτερικά 
ζητήματα που δεν δίνουν δεκάρα γι’ αυτά τους κάνουν το 
σημαντικότερο κοινωνικό πρόβλημα, γιατί πέφτεις επάνω 
τους παντού. Κι ακόμα κι αν θεωρεί κάποιος ότι δεν επη-
ρεάζεται από αυτό, πιθανότατα του συμβαίνει χωρίς να το 
καταλαβαίνει.

� Τι κάνετε για να φορτίσετε τις δημιουργικές σας 
μπαταρίες;
Ζω. Προσπαθώ να ζω, όσο το δυνατόν περισσότερο. Εν-
νοώ το να παίρνω δύσκολες αποφάσεις, να προστατεύω 
την καρδιά μου και να διασκεδάζω όσο το δυνατόν περισ-
σότερο, μέσα σε παραμέτρους, και να περνάω τον χρόνο 
μου με ανθρώπους που αγαπάω.

� Τι χρόνο καταναλώνετε καθημερινά στα social 
media και σε άλλες διαδικτυακές δραστηριότητες;
Πολύ γαμημένο χρόνο. Παάρα πολύ. Δεν είναι φυσιολο-
γικός ο χρόνος που σπαταλάει η γενιά μου πάνω από τα 
τηλέφωνα. Θυμάμαι πόσο πιο χαρούμενη ήμουν όταν δεν 
περνούσα τόσο χρόνο έτσι. 

� Θα ήθελα να μου δώσετε τον ορισμό της επιτυχίας…
Πιθανότατα έχει να κάνει με τη μουσική διάρκεια, πόσο 
χρόνο μπορείς να παραμείνεις στη μουσική βιομηχανία.

� Έχετε επισκεφτεί ποτέ την Ελλάδα ως τουρίστρια;
Ναι, έχω επισκεφτεί τη Σύμη.

� Τι θυμάστε από αυτό το ταξίδι; 
Θυμάμαι ότι δεν μου άρεσε η παρέα μου, αλλά θυμάμαι 
επίσης πόσο φρέσκα ήταν όλα, θυμάμαι να κόβω ένα σύκο 
από ένα δέντρο, να το τρώω. Και θυμάμαι στο πρωινό μου 
να έχω βερίκοκα που τα είχαν κόψει απευθείας από το δέ-
ντρο, θυμάμαι να συνειδητοποιώ ότι το ελληνικό γιαούρτι 
δεν είναι το ίδιο με του Ηνωμένου Βασιλείου, θυμάμαι τα 
νερά, και πόσο απλή είναι η ζωή εκεί. Όμως πάει πολύς 
καιρός από αυτό, ήμουν παιδί.

� Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σας έχουν δώ-
σει;
Υπάρχουν μερικές… «Να βαδίζεις με σκοπό» είναι μία από 
τις αγαπημένες μου, «ζήτησε και θα σου δοθεί», κάτι που 
έλεγε ο παππούς μου στη μητέρα μου, και ο μπαμπάς μου, 
που μου έλεγε «γάμησέ τους», κάτι που επίσης βοήθησε 
πολύ. 

� Ποια είναι η γνώμη σας για την cancel culture;
Είναι μια ανοησία. Κάτι που του λείπει η ενσυναίσθηση, και 
πιστεύω πως ο καθένας θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να 
τον διορθώσουν ή να διορθωθεί. Στο τέλος της ημέρας, 
είμαστε ανθρώπινα όντα, προορισμένα να κάνουμε λάθη.

� Ποιο είναι το σημαντικότερο μάθημα που σας έμαθε 
η ζωή, μέσα ή έξω από τη μουσική, και γιατί είναι σημα-
ντικό για εσάς;
Ως γυναίκα, το σημαντικότερο μάθημα είναι να λέω «όχι» 
όσο συχνότερα μπορώ και να σταματήσω να απολογούμαι 
όλη την ώρα.

� Έχετε αισθανθεί διαφορετική συμπεριφορά στη 
μουσική βιομηχανία εξαιτίας του φύλου σας;
Συνεχώς. Με κάνει και γελάω.  A

Του  Δημητρη ΑθΑνΑ σιΑ Δη -  Φ ωτό:  C arlot ta Guerrero

Η φωνή που έχει ενθουσιάσει τον πλανήτη μιλάει αποκλειστικά στην ATHENS VOICE 
για το ντεμπούτο της άλμπουμ «Skin» και τον κόσμο όπου ζούμε σήμερα

Δεν είναί 
φυσίολογί-
κοσ ο χρο-
νοσ που 
σπαταλαεί 
η γενία 
μου πανω 
απο τα 
τηλεφωνα. 
Θυμαμαί 
ποσο πίο 
χαρουμε-
νη ημουν 
οταν Δεν 
περνουσα 
τοσο 
χρονο ετσί.
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Πώς έφτασε ως εδώ το άλλοτε pop icon 
των αρχών του 21ου αιώνα;
Η «κατρακύλα» –τόσο άσχηµη λέξη– άρχισε το 2004, αφού η 
23χρονη τότε πριγκίπισσα της ποπ είχε κυκλοφορήσει ήδη τέσ-
σερα τροµερά επιτυχηµένα άλµπουµ µε πωλήσεις άνω των 80 εκ. 
δολαρίων. Τότε, νιώθοντας πως έχει ζήσει ήδη πολλές ζωές –κα-
θώς από τα 17 της, οπότε και εκτινάχθηκε η καριέρα της, δούλευε 
διαρκώς–, αποφασίζει πως θέλει να κάνει οικογένεια και να απο-
κτήσει παιδιά. Μετά από έναν γάµο-αστραπή (που κράτησε µόλις 
55 ώρες) µε έναν παιδικό της φίλο, παντρεύτηκε µετά από δεσµό 
έξι µηνών τον χορευτή της Κέβιν Φέντερλαϊν για να αποκτήσει µαζί 
του σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα δύο παιδιά. Το σκληρό δι-
αζύγιό της από τον Φέντερλαϊν το 2007, οι διαρκείς δικαστικές δια-
µάχες τους για την κηδεµονία των παιδιών, η ασφυκτική πίεση του 
κίτρινου τύπου µε τους παπαράτσι να µην την αφήνουν οριακά να 
αναπνεύσει, κλόνισαν, όπως αποδείχθηκε, την ψυχική υγεία της 
Spears. Θυµόµαστε όλοι τις εικόνες του δηµόσιου «breakdown» 
της (τη στιγµή που ξύρισε το κεφάλι της ή όταν επιτέθηκε εξαγριω-
µένη στο αυτοκίνητο ενός παπαράτσι που την ακολουθούσε). Τον 

Ιανουάριο του 2008 αρνείται να παραδώσει στους εκπροσώπους 
του πρώην συζύγου της τα παιδιά τους, νοσηλεύεται σε ιατρικό 
κέντρο, εισάγεται σε πρόγραµµα απεξάρτησης και σε µονάδα 
ψυχικής υγείας.  
Τότε ήταν που άτοµα από το περιβάλλον της, µε προεξάρχοντα 
τον πατέρα της –διαρκώς απόντα από τη ζωή της, σύµφωνα µε 
µαρτυρίες που ήρθαν στο φως µέσω των πρόσφατων ντοκιµα-
ντέρ–, υποβάλλει αίτηση στο δικαστήριο του Λος Άντζελες για να 
τεθεί τόσο το πρόσωπο, όσο και η περιουσία της Britney Spears σε 
καθεστώς προσωρινής κηδεµονίας, µε κηδεµόνα τον ίδιο και έναν 
διορισµένο από το δικαστήριο δικηγόρο. Το καθεστώς αυτό, στο 
οποίο τέθηκε η νεαρή ποπ σταρ, επιστρατευόταν στις ΗΠΑ κατά 
κόρον για να προστατευθούν άτοµα µεγάλης ηλικίας, µε προβλή-
µατα υγείας και εµφανή φυσική αδυναµία να λάβουν αποφάσεις 
για τη ζωή τους και φυσικά αδυναµία να εργαστούν. Νοµικοί που 
µίλησαν στα ντοκιµαντέρ είπαν πως δεν γνωρίζουν άλλες περι-
πτώσεις τόσο νεαρά άτοµα να τέθηκαν σε τέτοιο καθεστώς ούτε 
βέβαια περιπτώσεις ατόµων που να τέθηκαν σε κηδεµονία βγά-
ζοντας εκατοµµύρια. Η µητέρα της Britney, Lynne Spears, εκµυ-
στηρεύτηκε σε ρεπορτάζ που δηµοσιεύθηκε φέτος στο περιοδικό 

BRITNEY SPEARS ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ µία 
από τις πλέον επιτυχηµένες και πολλά 
υποσχόµενες ποπ σταρ του πλανήτη, µε 
τις πωλήσεις δίσκων της, από το ντε-

µπούτο της στη δισκογραφία στα τέλη της 
δεκαετίας του ’90 µέχρι σήµερα, να αγγί-

ζουν τα 100 εκατοµµύρια αντίτυπα. Από το 
2008, όµως, η ίδια ως άτοµο αλλά και το σύ-
νολο της περιουσίας της έχουν τεθεί υπό κα-
θεστώς δικαστικά ελεγχόµενης κηδεµονίας 

– ένα νοµικό καθεστώς που προσιδιάζει στην ελληνική 
δικαστική συµπαράσταση, στερώντας της τη δυνατότητα 
να λαµβάνει αποφάσεις για σχεδόν κάθε πτυχή της ζω-
ής της, προσωπικής και επαγγελµατικής. Λεπτοµέρειες 
αυτού του δικαστικού «διακανονισµού» δεν είχαν δει το 
φως της δηµοσιότητας για πολλά χρόνια κι ενώ η Spears 
κυκλοφορούσε εµπορικότατα µουσικά άλµπουµ, έκανε 
παγκόσµιες περιοδείες και πολύ επιτυχηµένα residency 
shows στο Λας Βέγκας, υπέγραφε διαφηµιστικά συµβό-
λαια και συµµετοχές σε τηλεοπτικά σόου, κερδίζοντας 
εκατοµµύρια δολάρια για τους ανθρώπους γύρω της.

To νοµικό –µε ανθρωπιστικές 
προεκτάσεις– ζήτηµα της κη-
δεµονίας της νεαρής ποπ σταρ 
µονοπωλεί την επικαιρότητα το 
τελευταίο διάστηµα. Κολοσσοί 
όπως οι NYT, που κυκλοφό-
ρησαν δύο ντοκιµαντέρ, ασχο-
λήθηκαν µε το θέµα, το οποίο 
ανέδειξε και η Libération σε 
πρωτοσέλιδό της µέσα στο κα-
λοκαίρι, ενώ πρόσφατα κυκλο-
φόρησε και στο Νέτφλιξ το ντο-
κιµαντέρ «Britney vs Spears» 
καταδεικνύοντας τα κενά του 
νοµικού συστήµατος των ΗΠΑ.
Τoυ ΓΙΑΝΝΗ Χ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
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New Yorker πως έχει ανάµεικτα συναισθήµατα και πως της έκανε 
εντύπωση η ευκολία και η σβελτάδα µε την οποία τέθηκε η κόρη 
της σε κηδεµονία – «δεν την ακροάστηκε καν το δικαστήριο, δεν 
την είδαν ποτέ, η όλη διαδικασία διήρκεσε µόλις δέκα λεπτά, ενώ 
ζήτησαν γνωµατεύσεις από γιατρούς και µόνο ο τρίτος έδωσε έ-
γκριση – τότε νόµιζα πως θα κρατούσε για λίγους µήνες και πως θα 
ήταν προς το συµφέρον της». Για την ιστορία, ο γιατρός που έδωσε 
την έγκριση τότε, διερωτήθηκε πρόσφατα σε ένα πόντκαστ γιατί 
να βρίσκεται η Britney σε καθεστώς κηδεµονίας 13 χρόνια µετά.  
 

#freeBritney 
Ήδη από τα πρώτα χρόνια, ωστόσο, πολλοί ήταν εκείνοι που 
αµφισβητούσαν ανοιχτά το αν όλο αυτό ήταν προς το συµφέρον 
της τραγουδίστριας, ενώ από το 2018 ξεκίνησε ένα διαδικτυα-
κό κίνηµα αλληλεγγύης µε τίτλο #freeBritney και αίτηµα την α-
πελευθέρωσή της από την κηδεµονία. Οι ανησυχίες για το ότι η 
κηδεµονία της ήταν όντως κακοποιητική εντάθηκαν περαιτέρω, 
όταν το 2019 η Σπίαρς ακύρωσε µια σειρά από εµφανίσεις στο Λας 
Βέγκας, εξαφανίστηκε από τα κοινωνικά δίκτυα και εισήχθη σε 

ψυχιατρική κλινική. Μετά την επιστροφή της, ένας φαν σχολίασε 
σε βίντεο που ανήρτησε η ίδια στον λογαριασµό της στο ΤικΤοκ: 
«Αν χρειάζεσαι βοήθεια, φόρα κίτρινο χρώµα στο επόµενο βίντεο». 
Και, ΜΠΟΥΜ, η Spears ανεβάζει ένα βίντεο µε το «αγαπηµένο της 
κίτρινο µπλουζάκι», όπως έγραψε και η ίδια. Το #freeBritney γι-
γαντώθηκε. Οι New York Times κυκλοφορούν στις αρχές του 2021 
το ντοκιµαντέρ (υποψήφιο πλέον για βραβείο Emmy) «Framing 
Britney Spears», όπου παρουσιάζονται οι συνθήκες που οδήγησαν 
την καλλιτέχνιδα σε καθεστώς κηδεµονίας αλλά και το εν εξελίξει 
κίνηµα απελευθέρωσής της. 
 
Τον Απρίλιο, η Britney Spears αιτείται ακρόαση από το δικαστή-
ριο. Η ακρόαση προγραµµατίστηκε για τις 23 Ιουνίου. Στην ακρόα-
σή της, που διέρρευσε ηχογραφηµένη στο διαδίκτυο, η Spears µι-
λάει µε πάθος και οργή για όσα της συνέβαιναν τα τελευταία χρό-
νια, δείχνοντας ότι είναι ένας άνθρωπος µε πλήρη συναίσθηση, 
µιλώντας τόσο γρήγορα που αρκετές φορές αναγκάζει την έδρα 
να της ζητήσει να µιλάει πιο αργά για να διευκολυνθεί η διατήρηση 
πρακτικών. «Οι άνθρωποι που µου το έκαναν αυτό δεν θα έπρεπε να 
ξεφύγουν». Απευθυνόµενη στη δικαστή, λέει: «Ο πατέρας µου και 
όσοι αναµείχθηκαν σε αυτή την κηδεµονία, και φυσικά οι µάνατζέρ 
µου που έπαιξαν τόσο σηµαντικό ρόλο στο να µε τιµωρούν κάθε φορά 
που έλεγα όχι, θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυλακή».  
 Η Spears µίλησε για το πώς όλα αυτά τα χρόνια αποµονώθηκε 
από τους πάντες, «ναρκώθηκε» µε φαρµακευτική αγωγή που δεν 
επιθυµούσε, καταρρακώθηκε οικονοµικά (έπαιρνε από την κηδε-
µονία ένα επίδοµα 8.000 δολαρίων/ ανά µήνα, όσα χρήµατα και αν 
έβγαζε) και κακοποιήθηκε συναισθηµατικά, ρίχνοντας συγχρόνως 
µεγάλο µέρος της ευθύνης στο νοµικό σύστηµα της Καλιφόρνια 
που «επέτρεψε όλα αυτά να συµβαίνουν» και που «αρνήθηκε να µε 
ακούσει τόσες φορές που το αιτήθηκα ή να έχω δικηγόρο της αρεσκεί-
ας µου, κάνοντάς µε να νιώθω πως είµαι νεκρή, πως δεν έχω σηµασία 
ως ύπαρξη». Η Spears ανέφερε µεταξύ άλλων πως κάθε φορά που 
αρνήθηκε κάτι ή ζήτησε διάλειµµα από τη σκληρή δουλειά (οι δι-
αρκείς εµφανίσεις της απέφεραν πάνω από 200 εκατοµµύρια δο-
λάρια) απειλήθηκε από τους κηδεµόνες ότι δεν θα ξαναδεί τα παι-
διά της, άλλες φορές εισήχθη παρά τη θέλησή της σε ψυχιατρική 
κλινική όπου της χορηγούσαν λίθιο, κάτι που την έκανε να νιώθει 
«µεθυσµένη και µπερδεµένη», ενώ όταν µετά από 5 χρόνια εµφα-
νίσεων στο Λας Βέγκας ζήτησε να κάνει διάλειµµα, η οµάδα των 
µάνατζέρ της και ο πατέρας της, την απείλησαν πως θα της κάνουν 
µήνυση. Μια επίσης βαριά κατηγορία κατά την ακρόασή της ήταν 
ότι δεν της επέτρεπαν να πάρει αποφάσεις για την προσωπική της 
ζωή, όπως το να παντρευτεί, ενώ δεν την άφησαν να αφαιρέσει 
ένα ενδοµήτριο µέσο αντισύλληψης για να µη µείνει έγκυος και 
«χαλάσει» το σώµα της.  
 

Η αρχή του τέλους µιας κακοποιητικής 
κηδεµονίας 

Τα ντοκιµαντέρ που κυκλοφόρησαν –τόσο των ΝΥΤ όσο και 
του Νέτφλιξ πριν µερικές µέρες– αποκάλυψαν κι άλλα για το πόσο 
κακοποιητική ήταν  η κηδεµονία για τη Spears όλα αυτά τα χρό-

νια, καθώς και ότι είχε εξελιχθεί σε ένα µέσο για 
να κερδίζουν εκατοµµύρια δολάρια ο πατέρας 
της όσο και µια οµάδα δικηγόρων, διορισµένων 
από τον ίδιο. Κάµερες που κατέγραφαν κρυφά 
τον ήχο από το υπνοδωµάτιό της, υποκλοπή 
των µηνυµάτων της, αποµάκρυνση από το πε-
ριβάλλον της κάθε ανθρώπου που ενδεχοµέ-
νως να «έθετε σε κίνδυνο» το καθεστώς κηδε-
µονίας, ως και αµφισβήτηση της υπογραφής 
της, όταν η ίδια κατόρθωσε µέσω τρίτων να 
αιτηθεί στο δικαστήριο την πρόσληψη δικηγό-
ρου εµπιστοσύνης της, είναι µερικά µόνο απ’ 

όσα αποκάλυψε η δηµοσιογραφική έρευνα. 
 
Η Spears, που δεν είχε για 13 χρόνια έλεγχο των προσωπικών, ε-
παγγελµατικών και οικονοµικών της υποθέσεων, ελπίζει σε µία λή-
ξη της κηδεµονίας αυτό το φθινόπωρο, έχοντας καταφέρει τους 
τελευταίους µήνες να προσλάβει δικηγόρο, την αποµάκρυνση του 
πατέρα της από την κηδεµονία, καθώς και να αρραβωνιαστεί µε 
τον επί 4 χρόνια σύντροφό της.  
Όποια κι αν είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης, το µόνο σίγουρο 
είναι ότι κατέδειξε τα κενά στο νοµικό σύστηµα των ΗΠΑ και, αν 
δεν γίνει ταινία, σίγουρα θα διδάσκεται στις νοµικές σχολές. A

6 «piece of Britney» στιγµές
★ Το δισκογραφικό της ντεµπούτο «...Baby One More Time» 
(1999) έγινε το κορυφαίο σε πωλήσεις άλµπουµ από έφηβο 
καλλιτέχνη  

★ Το 2000 στην απονοµή των MTV VMAs, καθώς τραγουδούσε, 
έσκισε το µαύρο κοστούµι της φανερώνοντας µια εφαρµοστή 
χρωµατιστή στολή και δείχνοντας πόσο σέξι και προκλητική 
επρόκειτο να γίνει  

★ Το 2001, ερµηνεύοντας στα ίδια βραβεία το τρα-
γούδι της «Slave For You», εµφανίστηκε στη σκηνή 
–µεταξύ άλλων– αγκαλιάζοντας έναν ζωντανό κίτρι-
νο πύθωνα. Μια εµφάνιση που έµεινε στην ιστορία 
για την τολµηρότητά της και για τις επικρίσεις που 
δέχθηκε από φιλοζωικές οργανώσεις. 

★ Το 2003, πάλι στα βραβεία του MTV, ερµήνευσε 
µαζί µε τις Christina Aguilera και Madonna, το «Like A 
Virgin», δίνοντας στο τέλος ένα φιλί στο στόµα µε τη 
βασίλισσα της ποπ. Μια εµφάνιση που έκανε πάταγο 
και έµεινε αξέχαστη τόσο για το φιλί όσο και για τα 
αµήχανα βλέµµατα που έπιασε η κάµερα του πρόσφατα χωρι-
σµένου συντρόφου της Τζάστιν Τίµπερλεϊκ.  

★ Το 2007, την περίοδο των προσωπικών της προβληµάτων, 
εµφανίζεται στη σκηνή του MTV, ερµηνεύοντας το χιτ σίνγκλ 
της «Gimme More», µένοντας στην ιστορία –δυστυχώς– για το 
πόσο αφηρηµένη και εκτός φόρµας ήταν. To 2018, µετά από 5 
χρόνια συνεχών εµφανίσεων στο Λας Βέγκας, έγινε η πιο ακρι-
βοπληρωµένη περφόµερ, ξεπερνώντας ονόµατα όπως η Σελίν 
Ντιόν και λαµβάνοντας περίπου µισό εκατοµµύριο δολάρια ανά 
εµφάνιση. 

Top 5 
 
1. Toxic 
2. Gimme More  
3. …Baby One More Time  
4. Oops!… I Did It Again  
5. Womanizer 
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ΕπιμΕλΕια: Φίλίππος Κολλίας

Μ ε τους ανα λυ τ ές 

να αναμένουν υ-

ψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης για την ελληνική 

οικονομία, ειδικά την επόμενη 

ημέρα της πανδημίας, το εν-

διαφέρον εστιάζεται στους 

τομείς εκείνους που θα α-

ποτελέσουν την ατμο-

μηχανή. Ο όρος που 

φαίνεται ότι θα μας 

απασχολήσει τα επό-

μενα χρόνια είναι η 

«Πράσινη οικονομία», 

και λόγω της κλιματικής 

κρίσης, με τις μεγάλες εται-

ρείες και επιχειρήσεις να προ-

σανατολίζονται με σαφήνεια 

σε αυτό που ονομάζουμε υ-

πεύθυνη επιχειρηματικότητα. 

Στο αφιέρωμα που ακολουθεί 

θα διαβάσετε για τις τάσεις της 

επόμενης ημέρας, για την αξία 

της ενίσχυσης των επενδύσε-

ων μέσω του Ταμείου Ανάκαμ-

ψης και Ανθεκτικότητας, αλλά 

και για τις καλές πρακτικές των 

εταιρειών, με στόχο όχι μόνο 

τη δική τους βιωσιμότητα και 

ανάπτυξη, αλλά και το θετικό 

αποτύπωμα στην κοινωνία. 



Η Ελληνική Οικονομία την 

επόμενη μέρα
 

Χρόνια υψηλής ανάπτυξης
αναμένουν οι αναλυτές,
αν περάσει ο κίνδυνος

της πανδημίας
Του Φίλίππου Κολλία
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λλάζει σελίδα, μετά την πανδη-
μική κρίση, η ελληνική οικονομία 
και εισέρχεται σε μία περίοδο με 

υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης βοηθούμενη 
κι από τους κοινοτικούς πόρους του Ταμείου 
Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ.
Ήδη η φετινή χρονιά θα κλείσει με μεγέθυνση 
του ΑΕΠ κατά  6,1%, σύμφωνα με τη μετριοπα-
θή πρόβλεψη του Yπουργείου Οικονομικών, 
ενώ δεν αποκλείεται ο ρυθμός ανάπτυξης να 
προσεγγίσει το 8% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
διεθνών οίκων.
Για το 2022, όπως προκύπτει από το προσχέ-
διο του προϋπολογισμού, το ελληνικό ΑΕΠ θα 
αυξηθεί κατά 4,5% στηριζόμενο σε μεγάλο 
βαθμό στο προσδοκώμενο άλμα των επενδύ-
σεων κατά 23,4%.
Η ενίσχυση των επενδύσεων κατά 23,4% (ή 
κατά 4,83 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές) απο-
δίδεται στη θετική επίπτωση που έχει ήδη και 
αναμένεται να έχει το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (RRF). Σύμφωνα με το προ-
σχέδιο, το ήμισυ (50%) της καθαρής αύξησης 
των επενδύσεων θα προέλθει από την ενί-
σχυση των δημόσιων επενδύσεων και το υ-
πόλοιπο μισό θα προέλθει από την ενίσχυση 
των ιδιωτικών επενδύσεων. Κατά συνέπεια, 
η έγκαιρη και ομαλή απορρόφηση των κον-
δυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και η 
διασφάλιση ότι το εγχώριο τραπεζικό σύστη-
μα θα διοχετεύσει γρήγορα τα κεφάλαια στην 
πραγματική οικονομία θα παίξει καθοριστικό 
ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο το Yπουργείο 
Οικονομικών όσο και τραπεζικοί αναλυτές α-
ναμένουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης άνω 
του 3,5% για τουλάχιστον μία πενταετία.
Και αυτό καθώς μέχρι το 2026 το οικονομικό 
επιτελείο αναμένει πόρους 80 δισ. ευρώ α-
ποκλειστικά από ευρωπαϊκά κονδύλια. Όπως 
είπε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας, κατά την παρουσίαση του προσχεδί-
ου του νέου προϋπολογισμού, η χώρα θα έχει 
στα επόμενα χρόνια εισροές κεφαλαίων από 
την ΕΕ ύψους 79,6 δισ. ευρώ. Οι πόροι μάλιστα 
αυτοί δεν περιλαμβάνουν την εθνική δημόσια 
συμμετοχή, αλλά ούτε και την εθνική ιδιωτική 
συμμετοχή στα επενδυτικά σχέδια του ΕΣΠΑ 
και του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον υπουργό 
Οικονομικών, η Ελλάδα  θα λάβει στα επόμε-
να επτά χρόνια περίπου 22 δισ. ευρώ από την 
Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), 27,6 δισ. ευρώ 
από τα δύο ΕΣΠΑ που θα τρέξουν παράλληλα 
και 30,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. 
Πιο αναλυτικά τα  ποσά που θα εισρεύσουν  
στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης αφορούν 
σε 17,8 δισ. ευρώ επιδοτήσεις  και 12,7 δισ. 
ευρώ δάνεια. Τα εισερχόμενα κεφάλαια των 
δύο ΕΣΠΑ αφορούν, αφενός μεν το υφιστά-
μενο ΕΣΠΑ 2014-2020 από το οποίο εκκρεμεί 
η εκταμίευση 6,7 δισ. ευρώ, αφετέρου δε στο 
νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 με  πόρους  που υπολογί-
ζονται στα 20,9 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι πόροι αυτοί δεν περι-
λαμβάνουν την εθνική δημόσια συμμετοχή 
η οποία ανέρχεται σε περίπου 8-9 δισ. ευρώ. 
Αν συμπεριληφθεί και αυτή, τότε οι διαθέσι-
μοι πόροι στην επταετία 2021-2027 πλησιά-
ζουν τα 90 δισ. ευρώ. Και αν σε αυτό το ποσό 
συμπεριληφθεί και η ιδιωτική συμμετοχή, τα 
κεφάλαια δηλαδή των ιδιωτών επενδυτών 
στο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, τότε στην 
επόμενη επταετία οι επενδύσεις και οι ενισχύ-
σεις θα πλησιάσουν τα 120 δισ. ευρώ. Με άλλα 
λόγια κάθε χρόνο θα επενδύονται στη χώρα 

μας και θα ρίχνονται στην αγορά πάνω από 17 
δισ. ευρώ.
Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευ-
νών (ΙΟΒΕ) στις εκτιμήσεις του δεν απέχει από 
εκείνες της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει στη 
μελέτη «Ο ρόλος της Βιομηχανίας Υποδομών 
και Κατασκευών στην επόμενη ημέρα της ελ-
ληνικής οικονομίας», κάθε χρόνο, αρχής γε-
νομένης από το 2021, οι εισροές από την Ε.Ε. 
θα πλησιάσουν το 5% έως 6% του ΑΕΠ. Αυτό 
σημαίνει ότι τα εισερχόμενα κονδύλια από 
την Ε.Ε. θα ανέλθουν σε 8 έως 12 δισ. ευρώ 
ετησίως για την περίοδο 2021-2026. Και αν σε 
αυτά προστεθεί η εθνική δημόσια και ιδιωτική 
συμμετοχή, τότε δεν αποκλείεται τα ποσά να 
ανέλθουν σε εκείνα που αναφέρει η κυβέρ-
νηση.
Ειδικότερα το ΙΟΒΕ αναφέρει ότι, για την περί-
οδο 2021-2026, οι εισερχόμενοι πόροι από τις 
Βρυξέλλες αντιστοιχούν στο υπερδιπλάσιο 
εκείνου που καταγράφηκε στη δεκαετία του 
2010-2019. Τότε οι κοινοτικοί πόροι αφορού-
σαν αποκλειστικά το ΕΣΠΑ και το οποίο αντι-
στοιχούσε στο 1% με 2,5% του ΑΕΠ. Εξαίρε-
ση αποτέλεσε το 2020, όπου η απορρόφηση 
κοινοτικών πόρων (ΕΣΠΑ) ανήλθε στο 3,3%, 
κυρίως εξαιτίας των μέτρων στήριξης των ε-
πιχειρήσεων λόγω της πανδημίας. 
Σήμερα, αρχής γενομένης από φέτος, η απορ-
ρόφηση κοινοτικών πόρων (ΕΣΠΑ συν Ταμείο 
Ανάκαμψης) θα πρέπει να κυμανθεί μεταξύ 
4,9% και 5,8% για την περίοδο 2021-2026. Η 
χαμηλότερη επίδοση (4,9%) είναι για φέτος 
και η υψηλότερη για του χρόνου (5,8%). Το 
2027, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η απορρόφηση 
κοινοτικών πόρων θα πρέπει να υποχωρήσει 
στο 2,5%, καθώς οι απορροφήσεις του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης, θα πρέπει έχουν ολοκληρω-
θεί τον Αύγουστο του 2026.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και αβεβαιό-
τητες που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν 
να ανακόψουν τη δυναμική ανάκαμψη της 
οικονομίας.
Για την επόμενη χρονιά και σύμφωνα με την 
ανάλυση του προϋπολογισμού από το  Δημο-
σιονομικό Συμβούλιο οι αβεβαιότητες σχετί-
ζονται με:  
◆ την επιβεβαίωση των θετικών εκτιμήσεων 
αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας
◆ τις εξελίξεις στο πεδίο των τιμών της ενέρ-
γειας και άλλων παραγωγικών εισροών
◆ την ομαλή και γρήγορη ενεργοποίηση των 
σχημάτων στήριξης των επενδύσεων που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης.
Όπως σημειώνει το Δημοσιονομικό Συμβού-
λιο, για το 2022 η κύρια πηγή αβεβαιότητας 
αφορά στην εξέλιξη της πανδημίας. Εκτιμά 
πως αν αυτή τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η αύξη-
ση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 2,9% κρί-
νεται εύλογη. Επιπλέον, η εκτιμώμενη πτώση 
του ποσοστού ανεργίας στο 14,3% αναμένε-
ται να συνδράμει στην τόνωση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης. Ωστόσο, πηγή αβεβαιότητας 
αναφορικά με την προβλεπόμενη αύξηση της 
ιδιωτικής κατανάλωσης αποτελεί η μικρή αύ-
ξηση της μέσης κατά κεφαλήν αμοιβής της μι-
σθωτής εργασίας, η οποία προβλέπεται ότι θα 
ανέλθει σε 1,1%, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα 
από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του πληθωρι-
σμού (2,0%). Αυτό σημαίνει πως η αύξηση των 
συνολικών αμοιβών της μισθωτής εργασίας 
(+3%), που αποτελεί βασική συνιστώσα της 
ιδιωτικής κατανάλωσης, εφόσον επιτευχθεί, 
θα προέλθει σχεδόν αποκλειστικά από την 
αύξηση του όγκου της μισθωτής απασχόλη-
σης. ●
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Η Ελλάδα  θα λάβει στα  
επόμενα επτά χρόνια 
περίπου 22 δισ. ευρώ από 
την Κοινή Αγροτική  
Πολιτική (ΚΑΠ), 27,6 δισ. 
ευρώ από τα δύο ΕΣΠΑ 
που θα τρέξουν παράλλη-
λα και 30,5 δισ. ευρώ  
από το Ταμείο Ανάκαμψης
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ε µία ταραγµένη περίοδο, µε τις τι-

µές της ενέργειας να σηµειώνουν το 

ένα ρεκόρ µετά το άλλο, οι εγχώρι-

οι ισχυροί ενεργειακοί όµιλοι επικεντρώνονται 

στην πράσινη οικονοµία. Παρά τις όποιες καθυ-

στερήσεις, που προκαλούν η µεγάλη αύξηση 

στις τιµές των πρώτων υλών και τα σοβαρά προ-

βλήµατα στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, οι 

επενδύσεις που υλοποιούνται στις Ανανεώσιµες 

Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι ικανές να αλλάξουν 

σταδιακά τον ενεργειακό χάρτη της χώρας.

Άλλωστε η Ελλάδα πρέπει να ευθυγραµµιστεί 

µε τη µείωση των καθαρών εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 

2030, σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990, που 

αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέρα, λοι-

πόν, από τις κυβερνητικές αποφάσεις για την α-

πολιγνιτοποίηση, οι µεγάλοι παίκτες του κλάδου 

χαράσσουν τη δική τους στρατηγική. Προς αυτή 

την κατεύθυνση πρόσφατα ολοκληρώθηκε η 

συµφωνία της ∆ΕΗ µε την RWE, η οποία σηµα-

τοδοτεί ένα νέο γύρο σηµαντικών επενδύσεων 

στις ΑΠΕ. Παράλληλα µέσα στους επόµενους µή-

νες θα ολοκληρωθούν τα δύο µεγαλύτερα φω-

τοβολταϊκά στην Ελλάδα, ενώ ξεκινούν ακόµα 

µεγαλύτερα έργα σε φωτοβολταϊκά και αιολικά. 

Πιο αναλυτικά, εντός του πρώτου διµήνου του 

2022, θα λειτουργήσει το φωτοβολταϊκό των 205 

MW που κατασκευάζουν αυτή την περίοδο τα Ελ-

ληνικά Πετρέλαια στην Κοζάνη σε µια επένδυση 

που προσεγγίζει τα 130 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα 

σε εξέλιξη είναι η κατασκευή του µεγαλύτερου 

φωτοβολταϊκού της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 

επίσης στην Κοζάνη, από τη ∆ΕΗ Ανανεώσιµες, 

ισχύος 230 MW, µε την επένδυση να προσεγγίζει  

τα 90 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τα έργα που έρχονται στην εκκί-

νηση βρίσκονται τα έργα κατασκευής του αιολι-

κού πάρκου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στον Καφη-

ρέα της Νότιας Εύβοιας, συνολικής ισχύος 330 

MW, µε τη συνολική επένδυση να φτάνει τα 569 

εκατ. ευρώ. Την άνοιξη του 2022 προγραµµατί-

ζεται η εκκίνηση του µεγάλου αιολικού πάρκου 

των 315 MW που σχεδιάζει στο Βέρµιο ο αµερι-

κανικός όµιλος Quantum Energy Partners, µετά 

τη νέα περιβαλλοντική µελέτη που µείωσε τον 

αριθµό των ανεµογεννητριών από 155 σε 70.

Η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες θα προκηρύξει µέσα στο 

εξάµηνο ένα από τα µεγαλύτερα έργα φωτοβολ-

ταϊκών στον κόσµο, ισχύος 500 MW στην περιο-

χή της Πτολεµαϊδας. Μέσα στο 2022 αναµένεται 

να προκηρύξει επιπλέον έργα µε συνολική ισχύ 

άνω του ενός GW, χωρίς να περιλαµβάνονται τα 

έργα που θα προχωρήσουν από κοινού µε την 

RWE. 

Με τις υφιστάµενες στρατηγικές συνεργασίες, 

όπως µε την RWE για την ανάπτυξη χαρτοφυλα-

κίου φωτοβολταϊκών δύο GW και νέες συµφωνί-

ες, η διοίκηση της ∆ΕΗ επιδιώκει να διαθέτει µέ-

χρι το 2024 εγκατεστηµένη ισχύ 7,2 GW στις ΑΠΕ 

µαζί µε τους υδροηλεκτρικούς σταθµούς. Μέχρι 

το 2026 επιδιώκει να έχει αυξήσει την ισχύ των 

ΑΠΕ στα 9,1 GW. Το επενδυτικό πρόγραµµα θα 

κορυφωθεί το 2023 κυρίως λόγω των ΑΠΕ (αυτή 

τη χρονιά θα διατεθούν 2,2 δισ. ευρώ), ενώ του 

χρόνου προβλέπονται επενδύσεις 1,2 δισ. ευρώ.

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διαθέτει σήµερα εγκατε-

στηµένη ισχύ 895 MW (763 MW στην Ελλάδα), 

διατηρεί τον στόχο για 3.000 MW στην επόµε-

νη πενταετία, ενώ προωθεί πρόσθετα έργα για 

να διευρύνει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό του. 

Εκτός από το αιολικό πάρκο στη Νότια Εύβοια, 

υπό κατασκευή είναι και αιολικό 67 MW στην Ευ-

ρυτανία. Μέσα στη διετία 2024-2026 αναµένεται 

να λειτουργήσουν και τα νέα έργα του οµίλου, 

όπως η µονάδα αντλησιοταµίευσης στην Αµφι-

λοχία ισχύος 600 MW, φωτοβολταϊκά περίπου 

600 MW και σειρά αιολικών πάρκων συνολικής ι-

σχύος 513 MW, µε τη συνολική επένδυση να προ-

σεγγίζει το 1,3 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά στη Μυτιληναίος έχει σε λειτουρ-

γία ή υπό κατασκευή στην Ελλάδα µονάδες ΑΠΕ 

περί τα 250 MW και άλλα 775 MW φωτοβολταϊ-

κών περιµένουν όρους σύνδεσης µε πιθανή ηµε-

ροµηνία έναρξης κατασκευής το πρώτο εξάµηνο 

του 2022. Επιπλέον, µέχρι το τέλος του 2021 θα 

ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για αιολι-

κά πάρκα 100 MW, ενώ σε διάφορα στάδια ωρί-

µανσης βρίσκονται 25 έργα αποθήκευσης. Στο 

εξωτερικό ο όµιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο 1,9 

GW, τα 534 MW από τα οποία είναι σε φάση κατα-

σκευής, 121,5 MW έχουν ενεργοποιηθεί και είναι 

σε φάση δοκιµαστικής λειτουργίας και περίπου 

1,1 GW προς έναρξη κατασκευής µέχρι το πρώτο 

εξάµηνο του επόµενου έτους. 

Τα ΕΛΠΕ δεν αποκλείουν το ενδεχόµενο νέ-

ων εξαγορών ώστε να επιτευχθεί ο ενδιάµεσος 

στόχος των 600 MW από µονάδες ΑΠΕ καθώς το 

υφιστάµενο χαρτοφυλάκιο έχει µακρά περίοδο 

ωρίµανσης, κυρίως προς το τέλος της δεκαετί-

ας. Στόχος παραµένει η εγκατεστηµένη ισχύς να 

φτάσει τα 2 GW µέχρι το τέλος της δεκαετίας και 

καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να επιταχυν-

θεί η ωρίµανση κάποιων έργων. Τα ΕΛΠΕ διαθέ-

τουν σήµερα χαρτοφυλάκιο 1,3 GW σε διάφορα 

στάδια της διαδικασίας, µεταξύ των οποίων και 

500 MW που βρίσκονται σε προχωρηµένη φάση 

αδειοδότησης. Εξετάζονται, επίσης, και πρόσθε-

τα έργα, συνολικής ισχύος 1 GW που βρίσκονται 

σε αρχικό στάδιο αδειοδότησης. Επιπλέον προ-

ωθούνται και  έργα αποθήκευσης ενέργειας σε 

διάφορες εγκαταστάσεις του οµίλου και έχουν 

κατατεθεί αιτήσεις για 125 MW.

Από την πλευρά του ο όµιλος Motor Oil κι-

νείται πλέον στις ΑΠΕ µέσω της θυγατρικής 

MORE (Motor Oil Renewable Energy). Η Motor Oil 

Renewable Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε. διαθέτει 

χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία αιολικών και φω-

τοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναµικότητας 

280 MW, ενώ υπό κατασκευή ευρίσκονται τρία 

αιολικά πάρκα συνολικής δυναµικότητας 84 MW. 

Τον Ιούνιο η MORE εξαγόρασε το σύνολο των µε-

τοχών της «∆ΙΩΡΥΓΑ GAS» που προωθεί την ανά-

πτυξη του πλωτού τερµατικού σταθµού φυσικού 

αερίου (FSRU - Floating Storage Regasification 

Unit) στους Αγίους Θεοδώρους, σε µια επένδυση 

που θα φτάσει τα 300 εκατ. Σειρά συγχωνεύσε-

ων έγινε και στα αιολικά του οµίλου που µπήκαν 

πλέον υπό την οµπρέλα της «Σέλευκος Ενεργεια-

κή», που ελέγχεται επίσης από τη MORE.

Τέλος, ο όµιλος Κοπελούζου έχει σήµερα ά-

δειες για µονάδες αποθήκευσης 600 MW και θέ-

λει να επεκτείνει το συγκεκριµένο χαρτοφυλά-

κιο. Η διοίκηση έχει υποστηρίξει πως διαθέτει 

επίσης χαρτοφυλάκιο «ρεαλιστικών έργων» άνω 

των 2,5 GW µε αιολικά και φωτοβολταϊκά. ●

Η Ελλάδα 
πρέπει να ευ-
θυγραμμιστεί 
με τη μείωση 
των καθαρών 
εκπομπών 
αερίων του 
θερμοκηπίου 
κατά τουλάχι-
στον 55 % έως 
το 2030, σε 
σύγκριση 
με τα επίπεδα 
του 1990

Πράσινη 
Οικονομία, 
το big story 
των επόμενων 
χρόνων
Τι ετοιμάζουν 
οι ισχυροί 
όμιλοι της 
Ενέργειας

Σ

Του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΟΛΛΙΑ
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ταν οι εκπρόσωποι των επεν-
δυτικών οίκων άκουσαν για 
πρώτη φορά το σχέδιο αναδιάρ-

θρωσης της ∆ΕΗ από τα χείλη του νέου CEO, 
Γιώργου Στάσση, είναι βέβαιο ότι θα κούνη-
σαν το κεφάλι µε συγκατάβαση. Στο πρό-
σφατο παρελθόν είχαν ακούσει διάφορα 
µεγαλεπήβολα σχέδια, τα οποία κατέληγαν 
µε µαθηµατική ακρίβεια σε φιάσκο. Αυτή τη 
φορά όµως συνέβη κάτι διαφορετικό και η 
εταιρεία όχι µόνο  δεν παραπαίει αλλά απο-
τελεί µια αγαπηµένη επιλογή τους, κάτι που 
εκτόξευσε τη µετοχή από το 1,22 ευρώ στα 
10 ευρώ, σε λιγότερο από 2 έτη.
Το 2018 οι ορκωτοί λογιστές έκαναν λόγο 
για αβεβαιότητες που θέτουν σε κίνδυνο 
τη συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας. Τώ-
ρα, όχι µόνο δεν υπάρχει τέτοιο θέµα, αλλά 
σχεδόν άπαντες οι διεθνείς παίκτες σπεύ-
δουν να τοποθετηθούν στη µετοχή της 
∆ΕΗ. Ακούγεται απλό αλλά δεν είναι. ∆εν εί-
ναι απλό να παίρνεις στα χέρια σου τη µεγα-
λύτερη εταιρεία ενέργειας της χώρας, η κα-
τάρρευση της οποίας αυτοµάτως σηµαίνει 
και κατάρρευση της ίδιας της χώρας, και να 
τη µετατρέπεις σε µία «κανονική» εταιρεία, 
µε υγιή ισολογισµό, µε συγκεκριµένο πλάνο 
ανάπτυξης και µε χρήµατα στα ταµεία.

Και δεν είναι απλό, διότι έχουµε µείνει µε 
την εικόνα µιας ∆ΕΗ που περισσότερο πα-
ράγει διαφθορά και σκάνδαλα παρά κέρδη. 
Παραδοµένη σε συνδικαλιστές που τη χρη-
σιµοποιούσαν επί δεκαετίες, η ∆ΕΗ τελούσε 
υπό κατάρρευση και µάλιστα, επί ηµερών 
ΣΥΡΙΖΑ, πολλαπλασίασε τις ζηµίες της τόσο 
που το 2019 έφθασαν το 1 δισ. ευρώ. Ήταν η 
ίδια χρονιά κατά την οποία οι ορκωτοί ελε-
γκτές εξέφραζαν τη «σηµαντική αµφιβολία 
σχετικά µε τη δυνατότητα της εταιρείας και 
του Οµίλου να συνεχίσουν τη δραστηριό-
τητά τους» και η χώρα παραλίγο να αντιµε-
τωπίσει γενικό black out µε συνέπειες που 
κανείς δεν µπορεί να φανταστεί.
Από τότε µέχρι σήµερα, η κατάσταση της 

∆ΕΗ έχει αλλάξει άρδην, χάρη στην ικανό-
τητα και το πείσµα ενός νέου ανθρώπου 
που εµπιστεύτηκε η κυβέρνηση µόλις πριν 
2 χρόνια.

Ο Γιώργος Στάσσης έχει καταφέρει ένα 
µικρό (ή µεγάλο) θαύµα. Από τις πρώτες 
κιόλας ηµέρες, ο έµπειρος µάνατζερ ασχο-
λήθηκε µε τα δύο πιο σηµαντικά θέµατα 
της εταιρείας: Το προσωπικό και τους κα-
ταναλωτές. Με το µεν πρώτο, σχεδίασε και 
υλοποίησε ένα επιτυχηµένο πρόγραµµα 
εθελουσίας για τους εργαζόµενους µε απο-
τέλεσµα να µειώσει τα κόστη και να κάνει τη 
∆ΕΗ πιο ευέλικτη και µε το δε δεύτερο έκα-
νε αυτό που σε άλλα κράτη είναι αυτονόη-
το. Άλλαξε το ωράριο, µε µοναδικό κριτήριο 
την εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Επιπλέ-
ον, εισήγαγε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενώ 
αναβάθµισε και το τηλεφωνικό κέντρο µε 
αποτέλεσµα ο πολίτης να µπορεί γρήγορα 
και εύκολα να διευθετεί το όποιο ζήτηµά 
του. Και δεν σταµάτησε εκεί καθώς έχει ήδη 
ξεκινήσει η αναβάθµιση του δικτύου κατα-
στηµάτων της ∆ΕΗ, µε τα πρώτα αποτελέ-
σµατα να είναι εντυπωσιακά.
Τότε, όλοι µιλούσαν για µια µικρή επανά-
σταση σε µια µεγάλη ∆ΕΚΟ.
Οι εκπλήξεις από τη διοίκηση Στάσση δεν 
σταµάτησαν εκεί, µιας και από τον πρώτο 
χρόνο η ∆ΕΗ µετέτρεψε τις ζηµίες σε κέρ-
δος, καθώς το 2020 έκλεισε µε κέρδη 35,2 
εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχη και ακόµα κα-
λύτερη εικόνα παρουσίασε το 1o εξάµηνο 
του 2021, παρά τις δυσµενείς συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά της ενέργειας πα-
γκοσµίως.

Σε αυτό το σκηνικό θα πρέπει να προστε-
θεί και η κοινωνική πολιτική που εφαρµό-
ζει η ∆ΕΗ, µε τελευταία την έκπτωση 30% 
στους λογαριασµούς, από τις 5 Αυγούστου, 
προκειµένου να αντισταθµίσει την επιβά-
ρυνση από την εφαρµογή –µε υπόδειξη 
της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας– ρήτρας 

χονδρεµπορικής τιµής από την ίδια ηµερο-
µηνία. Αλλά η µετατροπή της εταιρείας από 
«προβληµατική» ∆ΕΚΟ σε µαγαζί γωνία, 
δεν τελειώνει εδώ. Καθώς πριν καλά καλά 
µπούµε στο Φθινόπωρο, η ∆ΕΗ βάζει στο 
ταµείο της 2,1 δισ. ευρώ µέσω της µεγαλύ-
τερης ιδιωτικοποίησης που έχει πραγµατο-
ποιηθεί ποτέ στην ιστορία της Ελλάδας, την 
πώληση του 49% της θυγατρικής διαχείρι-
σης των δικτύων διανοµής ∆Ε∆∆ΗΕ (χωρίς 
το management).

Το κερασάκι στην τούρτα ωστόσο έρχεται 
µε την αθόρυβη αλλά προσεκτικά σχεδια-
σµένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των 
750 εκατοµµυρίων ευρώ, που υλοποίησε 
το επιτελείο του Γιώργου Στάσση. Με αυτή 
την κίνηση, η ∆ΕΗ περνάει και επίσηµα σε 
άλλη πίστα, καθώς µέσω αυτού του κεφα-
λαίου θα εκσυγχρονιστεί, θα αυξήσει την 
παραγωγική της δυνατότητα, θα υλοποιή-
σει επενδυτικό σχέδιο ύψους 8,4 εκατ. ευ-
ρώ και όλα αυτά θα φέρουν ως αποτέλεσµα 
την εξασφάλιση φθηνού ρεύµατος για τους 
καταναλωτές και τη µείωση του περιβαλλο-
ντικού αποτυπώµατος της µεγαλύτερης ε-
ταιρείας ενέργειας της χώρας. Κι αυτό, είναι 
σίγουρα ένα θαύµα. ●

ΔΕΗ: 
Πώς από τη 
χρεοκοπία 

έγινε 
«αγαπημένο

παιδί 
των αγορών»

Η αλλαγή της εικόνας 
της μεγαλύτερης εταιρείας 

ενέργειας της χώρας

Το 2018 οι ορκωτοί 
λογιστές έκαναν λόγο για 

αβεβαιότητες που θέτουν σε 
κίνδυνο τη συνέχιση 

λειτουργίας της εταιρείας. 
Τώρα, όχι μόνο δεν υπάρχει 

τέτοιο θέμα, αλλά σχεδόν 
άπαντες οι διεθνείς παίκτες 
σπεύδουν να τοποθετηθούν 

στη μετοχή της ΔΕΗ.

Ό
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ε οδηγό την επισ τήμη 

και φάρο την τεχνολογία, 

στην Παπαστράτος μετα-

σχηματιζόμαστε  για ένα μέλλον 

χωρίς τσιγάρο. Γι’ αυτό και φέτος, 

στην επέτειο των 90 χρόνων λει-

τουργίας μας, «ξαναγεννιόμαστε» 

και χαράσσουμε μια νέα, δυναμι-

κή πορεία. Μια πορεία - καθήκον 

απέναντι στους εαυτούς μας, τους 

εργαζομένους μας, την κοινωνία 

γενικότερα – την οποία θα διανύ-

σουμε με όρους βιώσιμης ανάπτυ-

ξης. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον ο-

ποίο, τον περασμένο Ιούνιο, ανα-

κοινώσαμε τη δημόσια, διάφανη, 

δεσμευτική Στρατηγική Βιώσιμης 

Ανάπτυξής μας για τα επόμενα 

χρόνια. Στο πλαίσιο αυτής, έχουμε 

δεσμευθεί, μέχρι το 2023, το 75% 

των καθαρών εσόδων μας να προ-

έρχεται από καινοτόμα εναλλα-

κτικά προϊόντα και, μέχρι το 2025, 

να έχουν μειωθεί, κατά 1,5 εκα-

τομμύριο, οι καπνιστές τσιγάρων 

στην Ελλάδα. Με απώτερο στόχο 

να κάνουμε, όλοι μαζί, την Ελλά-

δα μία χώρα όπου το τσιγάρο είναι 

παρελθόν.

Μπορεί, όταν ξεκινούσαμε το 

1931, να μην υπήρχε ο όρος βιώ-

σιμη ανάπτυξη. Όμως,  ο Ευάγγε-

λος Παπαστράτος έλεγε πάντα ότι 

πρέπει να παλεύεις για ένα υψηλό-

τερο ιδανικό και όχι μόνο για την 

οικονομική ευμάρεια. Αυτή η πε-

ποίθηση είναι διαχρονική και συ-

νεχίζουμε να επενδύουμε σε αυτή.

Η επένδυσή μας είναι ολιστική. 

Η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυ-

ξης αποτελεί για εμάς την επιχει-

ρηματική μας στρατηγική. Πλέον 

των οικονομικών και λειτουργι-

κών στόχων που έχουμε θέσει, οι 

πρωτοβουλίες μας αφορούν την 

εργασιακή ισότητα - καθώς μέχρι 

το 2023 το 40% των διευθυντι-

κών θέσεων τη Παπαστράτος θα 

καλύπτεται από γυναίκες - την εν-

δυνάμωση του ρόλου της γυναί-

κας στην ελληνική κοινωνία, την 

προώθηση του εθελοντισμού, την 

προστασία του περιβάλλονος, και 

την καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής.

Η επένδυσή μας είναι μεγάλη. Την 

αρχική επένδυση των 300 εκατ. 

ευρώ του 2018, όπου μετατρέ-

ψαμε το εργοστάσιό μας σε ένα 

από τα μόλις δύο της Philip Morris 

International (PMI) παγκοσμίως 

που παράγουν αποκλειστικά θερ-

μαινόμενες ράβδους καπνού για 

τα νέο μας προϊόν χωρίς καύση, 

ακολουθεί μια νέα μεγάλη επέν-

δυση, ύψους επιπλέον 125 εκατ. 

ευρώ, για την αναβάθμιση του μη-

χανολογικού εξοπλισμού μας.

Η επένδυσή μας είναι ουσιαστική. 

Ενισχύει το έμψυχο δυναμικό μας 

με 115 νέους συναδέλφους και, ε-

πιπλέον, αποτελεί επισφράγισμα 

της υψηλής ποιότητας προϊόντων 

και υπηρεσιών που παράγονται 

εδώ, στη χώρα μας, και φτάνουν 

σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, δί-

νει στρατηγικό προβάδισμα στην 

Ελλάδα, ως ένα από τα πρώτα δι-

εθνώς παραγωγικά κέντρα για τις 

θερμαινόμενες ράβδους καπνού 

και ενισχύει περαιτέρω τις ελλη-

νικές εξαγωγές, αφού σήμερα 

περισσότερο από το 85% της πα-

ραγωγής μας εξάγεται σε όλο τον 

πλανήτη. 

Το «Ξαναγεννιόμαστε» δεν α-

φορά μόνο εμάς, ως μία από τις 

μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα. 

Μας αφορά όλους. Άλλωστε, μετά 

την πανδημία, ο όρος «μεγάλη ε-

ταιρεία» έχει επαναπροσδιοριστεί 

πλήρως. Σήμερα, «μεγάλη εται-

ρεία», όπως εμείς την αντιλαμβα-

νόμαστε, είναι αυτή που ενισχύει 

και αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, 

οδηγείται από την επιστήμη, συ-

νεισφέρει στην ενίσχυση της αγο-

ράς εργασίας με σταθερές, καλά 

αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης 

και δίνει το «παρών» στις ανάγκες 

της κοινωνίας. 

Οι εταιρείες οφείλουν να γίνονται 

μπροστάρηδες για ένα μέλλον με 

ουσιαστικές πρακτικές βιώσιμης 

ανάπτυξης και συνολική ευημερία. 

Για ένα μέλλον συμπεριληπτικό 

που δεν θα αφήνει κανέναν πί-

σω. Γιατί η επόμενη μέρα της ελ-

ληνικής οικονομίας αποτελεί μια 

ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια 

ανταγωνιστική, ανθεκτική οικονο-

μία, χωρίς ημερομηνία λήξης. Μια 

ευκαιρία για ένα συλλογικό «Ξανα-

γεννιόμαστε» που έχουμε ευθύνη 

και υποχρέωση να αξιοποιήσουμε 

τώρα για να υπάρξει μετά. ●

Μ

Σήμερα, 
μεγάλη εταιρεία», 

όπως εμείς την 
αντιλαμβανόμαστε, 

είναι αυτή που 
ενισχύει και αξιοποιεί 
τις νέες τεχνολογίες, 

οδηγείται από 
την επιστήμη, 

συνεισφέρει στην 
ενίσχυση της αγοράς 

εργασίας με 
σταθερές, καλά αμει-

βόμενες θέσεις 
απασχόλησης και 
δίνει το «παρών» 
στις ανάγκες της 

κοινωνίας.

Η Στρατηγική Βιώσιμης 
Ανάπτυξης είναι για 
την Παπαστράτος 
η επιχειρηματική μας 
στρατηγική
Σταύρος Δρακουλαράκος -

Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας, 

Παπαστράτος
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Ανάκαμψης θα δώσει δάνεια 12,7 δισ. 
ευρώ σε επιχειρήσεις που πληρούν τα 
κριτήρια. Παράλληλα, άλλα τόσα και πε-
ρισσότερα φιλοδοξούν να εκταμιεύσουν 
οι τράπεζες, αφήνοντας στους δανειο-
λήπτες ένα ποσοστό της τάξεως του 20% 
για ιδιωτική χρηματοδότηση. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, από τις έως τώρα επα-
φές για ένταξη στο RRF έχουν ετοιμαστεί  
υποψήφια επενδυτικά σχέδια 1,5-2 δισ. 
ευρώ. Ήδη αίτηση συμμετοχής στο Τα-
μείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας (RRF) 
υπέβαλε η Τράπεζα Πειραιώς, εγκαινι-
άζοντας με τον τρόπο αυτό, πρώτη από 
τις ελληνικές τράπεζες, την επίσημη 
εκδήλωση ενδιαφέροντος διαχείρισης 
των πόρων του Ταμείου. Προφανώς εί-
ναι θέμα χρόνου, αντίστοιχες αιτήσεις 
να υποβάλλουν και οι άλλες τρεις μεγά-
λες τράπεζες –Eurobank, AlphaBank και 
Εθνική– που επίσης θέλουν να παίξουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοχέτευση 
των πόρων του Ταμείο.

Πέραν των επιχειρηματιών πελατών, 
αυτών που έχουν επενδυτικά πλάνα να 
υποβάλουν, ο τραπεζικός τομέας αναμέ-
νεται να ανοίξει τους κρουνούς της χρη-
ματοδότησης και στη μικρή επιχείρηση, 
που εν πολλοίς την αφήνει απ’ έξω η «ο-
μπρέλα» του Ταμείου Ανάκαμψης. 
Οι τράπεζες έχουν ήδη δημιουργήσει και-
νούργια και ελκυστικά πακέτα δανείων, 
προβάλλοντας επίσης και το πλεονέκτη-
μα της προσωπικής εξατομικευμένης δι-
άστασης, το γνωστό δάνειο «κομμένο και 

ραμμένο» στα μέτρα του πελάτη, ειδικά 
στον χώρο της στεγαστικής πίστης. Είναι 
εμφανής ο στόχος για αύξηση μεριδίων 
στις χορηγήσεις, μέσα από τη μεγάλη δι-
αφημιστική καμπάνια που κυριαρχεί το 
τελευταίο δίμηνο. 
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναθεωρηθεί 
τα budgets για τα δάνεια του 2022, μια 
πρώτη γεύση έγινε ήδη από φέτος και 
οι τράπεζες στοχεύουν σε νέα δάνεια ύ-
ψους άνω των 20 δισ ευρώ την προσεχή 
διετία. Σε μέσα επίπεδα, κάθε ένας από 
τους τέσσερις τραπεζικούς ομίλους επι-
διώκει να «ρίξει» στην αγορά από 5 δισ. 
ευρώ νέα δάνεια.

Παράλληλα με τους δύο μεγάλους στό-
χους που αναλύθηκαν, οι τράπεζες θα 
συνεχίσουν την προσπάθεια ενίσχυσης 
των κεφαλαίων τους. Φέτοςοι συστημι-
κές τράπεζες σήκωσαν περισσότερα και 
από 7 δισ. ευρώ με αυξήσεις κεφαλαίου 
και εκδόσεις ομολόγων. Το παρόν στις 
χρηματαγορές του εξωτερικού αναμέ-
νεται να το δώσουν και το 2022, προκει-
μένου να αντλήσουν ρευστότητα στο 
πλαίσιο του MREL, των Ελάχιστων Απαι-
τήσεων Επιλέξιμων Ιδίων Κεφαλαίων. Ε-
νός στόχου κεφαλαίων που θα πρέπει να 
τηρούν σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ 
ως το 2025 και που η κάθε τράπεζα φρο-
ντίζει να έχει, ανάλογα με τους στόχους 
που της θέτει ο  SSM γι’ αυτό.
Είναι η ανάγκη για «μαξιλάρια ασφαλεί-
ας» στην απευκταία περίπτωση μιας «ε-
ξυγίανσης», ώστε να μην επωμισθεί το 
κόστος ο καταθέτης, όπως συνέβαινε 
στις περιπτώσεις bailin. Στο πλαίσιο αυ-
τό, νέες εκδόσεις ομολόγων αναμένεται 
να προσελκύσουν το διεθνές επενδυτικό 
ενδιαφέρον. Μέσα από διάφορες μορφές 
άντλησης κεφαλαίων, οι τράπεζες θα συ-
γκεντρώσουν κεφάλαια για ρευστότητα 
και για αποθεματικά.

Στο μεταξύ, με την οικονομία να ανα-
κτά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης είναι 
εύλογο να περιμένει ο τραπεζικός τομέας 
επιστροφή στα κέρδη.  Ή, καλύτερα, στα 
κέρδη από την παραδοσιακή τραπεζική. Η 
αύξηση εσόδων από τόκους και προμήθει-
ες που δειλά-δειλά άρχισε να εμφανίζεται 
στις τριμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις 
από φέτος,  αναμένεται να εδραιωθεί το 
2022, αντανακλώντας την αύξηση της ορ-
γανικής κερδοφορίας. Άλλωστε, τα αρνη-
τικά επί της ουσίας και μηδενικά ονομαστι-
κά επιτόκια καταθέσεων αφήνουν μεγάλο 
περιθώριο για εγγραφή κέρδους, ακόμη 
και αν τα επιτόκια δανεισμού είναι σήμερα 
χαμηλά. Ανοδική είναι και η πορεία των ε-
σόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις.

Πέρα από την προσδοκία για αύξηση 
των εσόδων, δυναμική θα είναι η παρέμ-
βαση των τραπεζών στο πλαίσιο της μεί-
ωσης του κόστους. Βασική παράμετρο 
αποτελούν τα προγράμματα εθελούσιας 
μέσω των οποίων μειώνονται σημαντικά 
οι δαπάνες προσωπικού. Στη λογική της 
μείωσης του δικτύου καταστημάτων σε 
ένα ευέλικτο νούμερο και στην παράλλη-
λη ψηφιοποίηση εργασιών εκτιμάται ότι η 
πορεία αποκλιμάκωσης του κόστους λει-
τουργίας θα εξυπηρετηθεί με συνέπεια και 
το 2022. l

να διπλό στοίχημα καλείται 
να κερδίσει ο τραπεζικός κλά-
δος εντός του 2022. Αφενός οι 

τέσσερις συστημικές τράπεζες θα πρέπει 
να μειώσουν τον δείκτη των Μη Εξυπη-
ρετούμενων Δανείων σε ποσοστό κάτω 
του 10% και αφετέρου καλούνται να δρά-
σουν υποστηρικτικά και αποτελεσματικά 
ώστε τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης να φθάσουν στις επιχειρήσεις και 
την πραγματική οικονομία. Με το τοπίο 
της οικονομίας να αλλάζει άρδην, με ένα 
νέο μοντέλο που θα αναζωπυρώσει την 
κινητικότητα στα δάνεια και θα φέρει νέ-
ες επενδύσεις, με τη χώρα να ξανακερδί-
ζει το χαμένο ΑΕΠ και τη χαμένη της αξιο-
πιστία, οι τράπεζες καλούνται εκ νέου να 
αναλάβουν τον ρόλο της «ατμομηχανής» 
της ελληνικής οικονομίας.

Αρχικά οι κινήσεις τους εστιάζονται 
στη μείωση του αποθέματος των κόκκι-
νων δανείων ώστε να απελευθερωθούν 
από τα «βαρίδια» του παρελθόντος. Πα-
ράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι είναι 
επιτεύξιμος ο στόχος για μείωση του  
δείκτη των Μη Εξυπηρετούμενων Δα-
νείων σε ποσοστό κάτω του 10% εντός 
της επόμενης χρονιάς. Το μονοψήφιο 
ποσοστό είναι ήδη πραγματικότητα για 
τη Eurobank και είναι βέβαιο ότι θα ακο-
λουθήσουν και οι υπόλοιπες συστημικές 
τράπεζες εντός του 2022. Όπως γνωστο-
ποίησε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβου-
λος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, 
η τράπεζα θα ανακοινώσει μονοψήφιο 

ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Δανεί-
ων 7,5% το τρίτο  τρίμηνο, με τα αποτελέ-
σματα του εννιάμηνου.

Η πτώση των κόκκινων δανείων σε 
επίπεδα κάτω του 10% και μάλιστα στο 
6-8%, που κατά μέσο όρο αναμένεται να 
παρουσιάσουν οι τράπεζες την επόμενη 
χρονιά, είναι το αποτέλεσμα της εξυγί-
ανσης του τραπεζικού συστήματος, μετά 
τη δεκαετή οικονομική κρίση, την ύφεση 
και τη διετή πανδημική κρίση. Βασικότε-
ρο εργαλείο, οι τιτλοποιήσεις στις οποί-
ες προχώρησε ο κλάδος με κάποιες από 
αυτές να είναι ακόμη σε εξέλιξη, όπως ο 
Frontier της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 6,1 
δισ ευρώ. Προφανώς στην κατεύθυνση 
αυτή λειτούργησε πολύ εποικοδομητικά 
ο Ηρακλής Ι και η παράτασή του, όπως 
επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, κρί-
νοντας ιδιαίτερα σημαντικό το κομμάτι 
των εγγυήσεων. Η απελευθέρωση των 
ισολογισμών από τα κόκκινα δάνεια απο-
δεσμεύει νέα ρευστότητα, νέα κεφάλαια 
προς τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, 
και καθιστά πιο ισχυρές τις τράπεζες κα-
θώς δεσμεύουν λιγότερα κεφάλαια σε 
προβλέψεις και διατηρούν υψηλά κεφα-
λαιακά αποθέματα.

Παράλληλα, αυτή την περίοδο, οι τρά-
πεζες είναι σε ανοιχτή γραμμή με τις ε-
πιχειρήσεις πελάτες τους. Τους ενημε-
ρώνουν για τις διαδικασίες χρηματοδό-
τησης επενδυτικών σχεδίων μέσω του 
Ταμείου Ανάκαμψης. Το ίδιο το Ταμείο 

Η απελευθέρω-
ση των ισολογι-

σμών από τα 
κόκκινα δάνεια 

αποδεσμεύει 
νέα ρευστότητα,  

νέα κεφάλαια  
προς τη  

χρηματοδότηση  
επιχειρήσεων, 

και  
καθιστά πιο 
ισχυρές τις  
τράπεζες

Τράπεζες: Το στοίχημα του 2022
Μείωση κόκκινων δανείων και χρηματοδότηση επιχειρήσεων οι στόχοι της επόμενης μέρας

E

Του Φίλίππου Κολλία
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πενδύσεις σε βιώσιμες 

και ενεργειακές υποδομές, 

ιδιαίτερα η παραγωγή και 

αποθήκευση καθαρής ενέργειας από 

ΑΠΕ, αποτελούν το κλειδί για τη δημι-

ουργία βιώσιμης ευημερίας για όλους. 

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρωταγωνιστεί, 

με συνολικό επενδυτικό αποτύπωμα 

6,5 δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία 

και ανεκτέλεστο που φτάνει τα 4,5 δισ. 

ευρώ, δημιουργώντας νέες, καλά αμει-

βόμενες θέσεις εργασίας.

Ηγέτης στην παραγωγή 
και  αποθήκευση καθαρής 

ενέργειας

Οι επενδυτικές  προτεραιότητες 

του Ομ ί λου έ χου ν διαμ ορ φ ω θ εί 

εδώ και δεκαετίες: η θυγατρική του  

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αξιοποιεί όλες τις 

ώριμες τεχνολογίες ΑΠΕ και αποθήκευ-

σης, προκρίνει όμως όσες διαθέτουν 

υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία και 

υψηλό πολλαπλασιαστή, όπως τα αιο-

λικά πάρκα, χερσαία και θαλάσσια, η α-

ντλησιοταμίευση και τα υδροηλεκτρικά 

έργα. Με στόχο τα 3000 MW στην παρα-

γωγή και αποθήκευση καθαρής ενέρ-

γειας την επόμενη πενταετία, ο Όμιλος 

πρωταγωνιστεί στην αντιμετώπιση της 

κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα. Τα νέα 

αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, το ε-

πενδυτικό σχέδιο αποθήκευσης, η κοι-

νοπραξία με την Ocean Winds για πλωτά 

θαλάσσια  αιολικά πάρκα αθροίζουν συ-

νολικά σε νέα έργα 7 GW, 5 GW από τα 

οποία έχουν ήδη πρώτες άδειες και θα 

αρχίσουν σταδιακά να υλοποιούνται.

Καθετοποίηση 
στην ενέργεια

Παράλληλα, ο Όμιλος δραστηριοποι-

είται στην παραγωγή ενέργειας από 

το καύσιμο της πράσινης μετάβασης, 

το φυσικό αέριο, και συμμετέχει στον 

διαγωνισμό για την υποθαλάσσια απο-

θήκη φυσικού αερίου στην Καβάλα. Με 

τις μονάδες ΗΡΩΝ Ι και ΗΡΩΝ ΙΙ και την 

επένδυση 375 εκατ. ευρώ με την Motor 

Oil για τη νέα μονάδα παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο 

στην Κομοτηνή, εξασφαλίζει συνολική 

ισχύ της τάξης των 1,5GW. Ταυτόχρονα, 

κατέληξε πρόσφατα σε συμφωνία για 

το 100% των μετοχών του Ομίλου ΗΡΩΝ, 

διευρύνοντας την ηγετική παρουσία 

του στην ενέργεια με την παροχή ολο-

κληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερί-

ου σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο πελα-

τολόγιο και επιτάχυνση της μετάβασης 

σε ένα μέλλον με λιγότερο άνθρακα.

Ηγέτης στις βιώσιμες 
υποδομές και την κυκλική 

οικονομία

Ο Όμιλος επενδύει ακόμη στην κυκλική 

οικονομία, με πρότυπα έργα ολοκληρω-

μένης διαχείρισης απορριμμάτων. Μετά 

το ΣΔΙΤ ολοκληρωμένης διαχείρισης α-

πορριμμάτων Ηπείρου, κατασκευάζει το 

αντίστοιχο έργο της Περιφέρειας Πελο-

ποννήσου. Επίσης, «τρέχει» το ηλεκτρο-

νικό εισιτήριο Θεσσαλονίκης, μετά τη 

σύμβαση που ολοκλήρωσε και λειτουρ-

γεί στην Αθήνα. Παράλληλα διεκδικεί 

νέα έργα σχετικά με νέες τεχνολογίες, 

τηλεπικοινωνίες και την ψηφιακή μετά-

βαση, ενώ συμμετέχει, μαζί με άλλους 

ισχυρούς ελληνικούς Ομίλους, στο πρό-

γραμμα White Dragon για την ανάπτυξη 

ενός καινοτόμου, ολοκληρωμένου έρ-

γου πράσινου υδρογόνου στην Ελλάδα.

Κυρίαρχος στις  
παραχωρήσεις και τις  

υποδομές

Με την προσθήκη της Εγνατίας Οδού, 

ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι αδιαμφισβή-

τητος κυρίαρχος των παραχωρήσε-

ων στην Ελλάδα και ένας από τους 

μεγάλους παίκτες στην Ευρώπη. Η 

Νέα Οδός, η Κεντρική Οδός (Ε65) και 

το μερίδιό του στην Ολυμπία Οδό τού 

δίνουν μερίδιο άνω του 50% στους 

ελληνικούς αυτοκινητόδρομους, ενώ 

κατασκευάζει ήδη το νέο αεροδρόμιο 

στο Καστέλι Κρήτης και συμμετέχει 

στην επένδυση στο Ελληνικό με το έρ-

γο ανάπτυξης ολοκληρωμένου τουρι-

στικού συγκροτήματος με καζίνο.

Με κοινωνική ευαισθησία

Ο Όμιλος βρίσκεται πάντα στο πλευ-

ρό της κοινωνίας με ένα τακτικό πρό-

γραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-

νης που αγκαλιάζει ευπαθείς ομάδες, 

τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και 

τους νέους. Στο πλαίσιο αυτό, έσπευ-

σε στο πλευρό των σεισμοπλήκτων 

της Θεσσαλίας μόλις χρειάστηκε να 

ξανακτιστεί το σχολείο στο Δαμάσι. 

Επιπλέον, από την πρώτη στιγμή της 

πανδημίας στήριξε το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας, έχοντας ήδη κάνει δωρεές Μο-

νάδων Εντατικής Θεραπείας αξίας άνω 

των 500 χιλιάδων ευρώ, τις οποίες θα 

συνεχίσει για όσο θα υπάρχει ανάγκη. 

Παράλληλα, με δωρεά αξίας άνω των 

3,5 εκατ. ευρώ προς τις Ένοπλες Δυνά-

μεις, υλοποιεί την πρώτη στον κόσμο 

πράσινη ελληνική αεροπορική εγκα-

τάσταση, στην 115 Πτέρυγα Μάχης 

στη Σούδα της Κρήτης. ●

E

Με στόχο τα 3000 MW  
στην παραγωγή και 
αποθήκευση καθαρής  
ενέργειας την 
επόμενη πενταετία, 
ο Όμιλος πρωταγωνι-
στεί στην αντιμετώπι-
ση της κλιματικής 
κρίσης στην Ελλάδα.

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
 Επενδύσεις και νέα έργα που δημιουργούν οφέλη για όλους
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δρόµος προς το καλύτερο αύριο, 

προϋποθέτει µέρισµα ποιότητας 

ζωής, ευηµερίας και προοπτικής 

για την κοινωνία και τη χώρα, για κάθε Ελ-

ληνίδα και για κάθε Έλληνα. Πρόκειται για 

τη φιλοσοφία της Lidl Ελλάς, η οποία µε πα-

ρουσία 22 χρόνων στη χώρα µας συνεχίζει 

να αναπτύσσεται, παρά τις δύσκολες κατά 

καιρούς συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της 

εκάστοτε συγκυρίας. 

Μία από τις δυσκολότερες της σύγχρονης 

εποχής είναι ασφαλώς η πανδηµία του νέου 

κορωνοϊού, διάστηµα κατά το οποίο η Lidl 

Ελλάς όχι µόνο κατάφερε να ανταπεξέλθει, 

αλλά αποτέλεσε και πλαίσιο αναφοράς για 

την αγορά, προτάσσοντας πάντα την ασφά-

λεια εργαζοµένων και πελατών. 

Οι προσπάθειες και οι καλές πρακτικές λένε 

πως ανταµείβονται και αυτό συνέβη και στο 

παράδειγµα της Lidl Ελλάς: Η επιβεβαίωση 

των αξιών της βιώσιµης επιχειρηµατικότη-

τας µε ήθος δηµιούργησε απόθεµα προοπτι-

κής για το µέλλον. 

15 νέα καταστήματα και
 ένα ακόμα εφοδιαστικό κέντρο

 

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία και το brand 

προχωρά µε αποφασιστικότητα και δυναµι-

σµό στον µακρύ δρόµο προς την κανονικό-

τητα, υλοποιώντας έναν τριετή σχεδιασµό 

ύψους 350 εκατ. ευρώ που προβλέπει 15 

νέα καταστήµατα και ένα ακόµα εφοδιαστι-

κό κέντρο στην Αττική, για να µπορέσει να 

ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις µελλο-

ντικές ανάγκες που θα προκύψουν από την 

επέκταση του δικτύου της. Ήδη µέσα στο έ-

τος εγκαινιάστηκαν νέα καταστήµατα, στο 

Ηράκλειο Κρήτης, στο Κερατσίνι και το Ίλιον, 

ενώ υπάρχουν επιπλέον ενεργά εργοτάξια 

σε Ιωάννινα, Θάσο και Λευκάδα. 

Η εταιρεία, µε άξονα την καινοτοµία, την ποι-

ότητα και την ανθρωποκεντρική ανάπτυξη 

σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, 

παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία, επεν-

δύει κεφάλαια και πόρους και επανασχεδιά-

ζει διαρκώς τις διαδικασίες και τη στρατηγι-

κή της, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά της 

πλεονεκτήµατα για την ισχυροποίησή της 

στον κλάδο.

Προτεραιότητα η βιώσιμη και 
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα 

Η Lidl Ελλάς όλα αυτά τα χρόνια αναπτύσ-

σεται δεµένη γερά µε την προοπτική της 

χώρας, στο εθνικό αλλά και το τοπικό επί-

πεδο και αφήνει µε συνέπεια το θετικό της 

αποτύπωµα στην οικονοµική και κοινωνική 

ζωή του τόπου, τη βιώσιµη ανάπτυξη και το 

περιβάλλον, έχοντας ως προτεραιότητα την 

υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα µε ήθος, δια-

φάνεια και εξωστρέφεια. 

Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρει πρόσθετη αξία 

σε κάθε έκφανση της καθηµερινότητας, συµ-

µετέχοντας στα δρώµενα της κοινωνίας των 

πολιτών, βοηθάει το µέρος ώστε να δυναµώ-

σει το σύνολο, βρίσκεται δίπλα στις τοπικές 

κοινωνίες, δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας 

και εγγυάται τη σταθερότητα µέσα από τις 

συνεργασίες της, πιστεύοντας ότι ο δρόµος 

προς ένα καλύτερο µέλλον για όλους περνάει 

µέσα από τις αξίες της αλληλεγγύης και του 

ανθρωπισµού. 

Η Lidl Ελλάς 
συνεχίζει να
 καινοτομεί 

επάνω σε
σταθερό έδαφος

Πώς η βιώσιμη και υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα μπορεί να 

δημιουργήσει ανάπτυξη 

Για τη Lidl Ελλάς ο δρόμος
 για ένα καλύτερο αύριο 

προϋποθέτει  
ποιότητας ζωής, ευημερία και 

προοπτικές για όλους 

Ο
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Μερικές φορές, μια επιχείρηση μπορεί 
να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα κάνο-
ντας εταιρικές δράσεις που εμπνέουν 
ενθουσιασμό, όπως, για παράδειγμα, 
έρευνες που αφορούν το κοινό. Άλλες 
φορές, μπορεί να προσπαθήσει να βοη-
θήσει τους υπαλλήλους της να ασχολη-
θούν με τα χόμπι τους, παράλληλα με την 
καθημερινή τους επαγγελματική ζωή. Το 
κλειδί για να λειτουργήσει όλο αυτό είναι 
οι επιχειρήσεις να ακολουθούν τέτοιες 
πρακτικές δείχνοντας πραγματική θέ-
ληση και να είναι αυθεντικά τα κίνητρά 
τους. Ο σκοπός δεν είναι απλώς μια ιδέα 
που μοιάζει με καλή στρατηγική, αλλά 
είναι μια επέκταση του ποια είναι η μάρ-
κα. Έτσι, για να δημιουργήσουν σκοπό, οι 
ηγέτες και οι εργαζόμενοι των εταιρειών 
μοιράζονται ιστορίες,  γιατί αυτός ο σκο-
πός έχει νόημα για εκείνους.
Ωστόσο, εκτιμάται ότι το 2021 θα κυ-
ριαρχήσει ένας νέος όρος ο οποίος 
πρόκειται να καθορίσει τα επιχειρημα-
τικά αποτελέσματα εξίσου με το brand 
purpose: το λεγόμενο impact proof, οι 
απτές, δηλαδή, και διαφανείς αποδείξεις 
για τον αντίκτυπο που έχουν οι δράσεις 
της εταιρείας. Μάλιστα, ο μετρήσιμος 
αντίκτυπος φαίνεται ότι είναι το θεμέ-
λιο του σκοπού/brand purpose για κάθε 
εταιρεία, καθώς, χωρίς την αντίστοιχη 
απόδειξη για τον θετικό αντίκτυπο, η 
υιοθέτηση σκοπού κρίνεται ως σχετικά 
αναποτελεσματική.
Η πανδημία πέτυχε να αλλάξει, εκτός 
από το πεδίο της αγοράς, και τους ίδιους 
τους καταναλωτές. Έτσι, μπορεί οι άν-
θρωποι να ήταν κλειδωμένοι στα σπίτια 
τους, αλλά ταυτόχρονα επέδειξαν ιδιαί-
τερα αυξημένη επίγνωση σε σχέση με 
τα παγκόσμια προβλήματα, όπως είναι η 
κλιματική αλλαγή και τραγική συμβολή 
της ανθρώπινης δραστηριότητας στην 
οικολογική καταστροφή.
Μάλιστα, μια παγκόσμια μελέτη της BCG 
που εκπονήθηκε το προηγούμενο έτος 
διαπίστωσε ότι το 70% των ανθρώπων 
γνωρίζει περισσότερο τώρα από ό,τι 
πριν από την εκδήλωση της πανδημίας 
για τα θέματα σχετικά με την ανθρώπινη 
δραστηριότητα που απειλεί το κλίμα και 
το περιβάλλον.
Η αυξημένη συνειδητοποίηση σχετικά 
με τα ζητήματα της βιωσιμότητας έχει ε-
πιδράσει και στις συνήθειες των αγορών 
μας. Πιο αναλυτικά, το 72% των κατανα-
λωτών της γενιάς Z και των Millennials 
δηλώνει ότι προτιμά να αγοράζει προ-
ϊόντα από εταιρείες που προσφέρουν 
ανταποδοτικά στην κοινωνία.
Το αποτέλεσμα της παραπάνω θεώρη-
σης είναι ότι οι εταιρείες οφείλουν να 
αντιλαμβάνονται τους πελάτες τους ως 
πολίτες και όχι μόνο ως καταναλωτές. 
Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι πλέον εν-
διαφέρονται για τον συνολικό επιχειρη-
ματικό αντίκτυπο μιας εταιρείας, αλλά 
και των προϊόντων που αγοράζουν.
Πρακτικά, για τις επιχειρήσεις, αυτό 
σημαίνει ότι η απόδειξη του αντικτύ-
που των ενεργειών τους θα αποτελέσει 
κρίσιμο παράγοντα ώστε οι πελάτες, οι 
εργαζόμενοι και η κοινωνία να αντιλαμ-
βάνονται τον σκοπό της εταιρείας ως α-
ληθινό, αυθεντικό και υπεύθυνο. l

α τελευταία 3-5 χρόνια, γί-
νεται μεγάλη συζήτηση για 
τον «σκοπό» κάθε εταιρείας, 

και πλέον απασχολεί τις πιο σημαντικές 
μάρκες σε όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι ο 
«σκοπός» είναι μία από τις πιο χρησιμο-
ποιημένες και παρεξηγημένες έννοιες 
στον τομέα των επιχειρήσεων. Δεν ήταν 
πάντα έτσι· τώρα είναι αυτό που κάθε 
εταιρεία έχει, αλλά δεν γνωρίζουν όλοι 
πώς να τον υπηρετήσουν. 
Τα ακόλουθα τέσσερα δομικά στοιχεία 
μπορούν να βοηθήσουν τις μάρκες να 
σχεδιάσουν τη δραστηριότητά τους με 
γνώμονα τον σκοπό που μπορεί να τις 
οδηγήσει στην επιτυχία.

1. Αυθεντικότητα 

Οι μάρκες δεν πρέπει να υποκύπτουν 
στον πειρασμό  να υιοθετούν ό,τι είναι 
της μόδας την εκάστοτε χρονική περίοδο 
ή να είναι καιροσκοπικές, επειδή ένα θέ-
μα βρίσκεται στο προσκήνιο. Είναι σημα-
ντικό να μην παρεκκλίνουν πολύ από την 
πορεία τους, καθώς θα κινδυνεύσουν να 
αποσυνδεθούν από τον σκοπό που προ-
σπαθούν να υποστηρίξουν. Αντιθέτως, 
πρέπει να δημιουργήσουν έναν αξιόπι-
στο σκοπό που να συνδέεται με την ιστο-
ρία, τα προϊόντα και τη φήμη τους. 

2. Γενναιότητα

Οι μάρκες δεν πρέπει να κρύβονται ή να 
υποχωρούν όταν υπάρχουν εμπόδια ή 
όταν τα πράγματα δυσκολεύουν· αυτό 
μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα. 
Μπορεί να φανούν ανειλικρινείς αν υπο-
χωρήσουν στην πίεση. Για να αποφευ-
χθεί αυτό, πρέπει να υποστηρίζουν με 
αυτοπεποίθηση τον σκοπό τους. Να εί-
ναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν, ή ακόμα 
και να ανοίξουν οι ίδιες, δύσκολες συζη-
τήσεις, αν είναι αυτό στο οποίο πραγ-
ματικά πιστεύουν, και να αναλάβουν το 
προβάδισμα για την πραγματοποίηση 
αλλαγών. Οι μάρκες με σκοπό είναι θαρ-
ραλέες μάρκες.

3. Σχετικότητα - Σύνδεση 

Είναι απαραίτητο για τις μάρκες να μην 
προσανατολίζονται σε μια γενική στρα-
τηγική κατά την ενεργοποίηση του σκο-
πού τους. Εάν προχωρήσουν στα τυφλά 
ή κάνουν υποθέσεις σχετικά με τους αν-
θρώπους που θέλουν να προσεγγίσουν, 
κινδυνεύουν να χάσουν τους κατανα-
λωτές τους. 

4. Υπευθυνότητα 

Οι μάρκες δεν πρέπει ποτέ να ανακοινώ-
νουν κάτι που δεν σκοπεύουν να τηρή-
σουν. Είναι καίριας σημασίας να τοποθε-
τήσουν τον σκοπό τους στο επίκεντρο 
όλων των ενεργειών τους. Να συνεργα-
στούν με τις εσωτερικές ομάδες τους 
προκειμένου να ευθυγραμμιστούν ως 
ενιαία ομάδα για την υπεύθυνη προώ-
θηση του σκοπού. Να ορίσουν σαφείς 
δεσμεύσεις και να παρακολουθούν την 
πρόοδο σε σχέση με αυτές, ώστε να εν-
σωματώσουν πραγματικά νέες συμπε-
ριφορές και να λειτουργούν σύμφωνα 
με αυτό που αντιπροσωπεύουν. 

Ο καθορισμός του σκοπού μιας επιχεί-
ρησης –της αποστολής που υπερβαίνει 
την καθημερινότητά της– έχει να κάνει 
με τη δημιουργία συναισθηματικών συν-
δέσεων μεταξύ των υπαλλήλων και της 
δουλειάς τους. Αναγκάζει την εταιρεία 
να σκεφτεί ξεκάθαρα τι πραγματικά θέ-
λει να κάνει. Τη βοηθά να προσελκύσει 
εργαζόμενους που είναι παθιασμένοι να 
δουλέψουν για εκείνη, με αποτέλεσμα 
να αποκτήσει ένα πιο ταλαντούχο και 
παραγωγικό εργατικό δυναμικό. Επιπλέ-
ον, τη βοηθά να φιλτράρει τους λιγότερο 
πιστούς πελάτες και να αλληλεπιδρά πιο 
βαθιά με την κοινότητά της γενικότερα.

Εκτιμάται ότι το 
2021 θα κυριαρ-
χήσει ένας νέος 
όρος ο οποίος 

πρόκειται να κα-
θορίσει τα επι-
χειρηματικά α-
ποτελέσματα ε-

ξίσου με το 
brand purpose: 

το λεγόμενο 

impact proof

Οι εταιρείες βλέπουν τους καταναλωτές 
ως πελάτες ή ως πολίτες;

Οι Millennials και η Gen Z ζητούν από τις επιχειρήσεις να «επιστρέφουν» στην κοινωνία

Τ
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Π

Η επόμενη μέρα για την
ελληνική οικονομία είναι εδώ
Tο πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας για τις επιχειρήσεις

που επιδιώκουν  να επωφεληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης  

ερισσότερα από €50 δισ. 

επιδοτήσεων και δανεί-

ων υπολογίζεται ότι θα 

διοχετευθούν στην ελληνική οικο-

νοµία και τις επιχειρήσεις µέσα από 

τη διάθεση των πόρων του Ταµείου 

Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, 

του ειδικού αναπτυξιακού εργαλεί-

ου που σχεδιάστηκε για την αντι-

µετώπιση των επιπτώσεων της κρί-

σης COVID-19 στην ΕΕ, µέσω ενός ε-

κτεταµένου πλαισίου επενδύσεων 

και µεταρρυθµίσεων.

 

Η απορρόφηση των πόρων του 

Ταµείου Ανάκαµψης αποτελεί µο-

ναδική ευκαιρία για µια βιώσιµη 

επανεκκίνηση της ελληνικής οικο-

νοµίας. Οι επενδύσεις που µπορεί 

να υποστηρίξει εκτιµάται ότι έχουν 

τη δυναµική να αυξήσουν τον µα-

κροχρόνιο ρυθµό ανάπτυξης της 

οικονοµίας κατά τουλάχιστον 30%. 

Τα οφέλη του Ταµείου αναµένεται 

να διαχέονται σταδιακά σε ένα όλο 

και πιο ευρύ φάσµα τοµέων οικονο-

µικής δραστηριότητας, στην αγορά 

εργασίας, την ποιότητα των υποδο-

µών και τις εξαγωγικές επιδόσεις 

της χώρας.

 

Βασικοί πυλώνες του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτι-

κότητας –που προτεραιοποιεί την 

κατανοµή των πόρων για τη χώρα 

µας– αποτελούν η πράσινη µετάβα-

ση, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, 

η απασχόληση και η κοινωνική συ-

νοχή, καθώς και οι ιδιωτικές επεν-

δύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, αναµέ-

νεται να ανοίξουν επιδοτήσεις για 

µεγάλα δηµόσια και ιδιωτικά έργα 

και να δηµιουργηθούν σηµαντικές 

επενδυτικές ευκαιρίες για τις επιχει-

ρήσεις, ανεξαρτήτως µεγέθους και 

κλάδου δραστηριότητας.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αποτελεσµατική αξιοποίηση των 

πόρων είναι η συνεχής, γρήγορη 

και αποτελεσµατική στήριξη των 

επιχειρήσεων που µπορούν να 

συµµετέχουν στις επιδοτήσεις και 

τις χρηµατοδοτήσεις του Ταµείου, 

διαχέοντας οφέλη για όλη την οι-

κονοµία.

 

Γι’ αυτό και η Εθνική 
Τράπεζα σχεδίασε και 

παρέχει το πλαίσιο 
υπηρεσιών ΕΘΝΙΚΗ 2.0.

 

Ένα πλαίσιο στήριξης και καθοδή-

γησης για την κάλυψη των αναγκών 

µιας επιχείρησης που επιδιώκει να 

επωφεληθεί από το Ταµείο Ανάκαµ-

ψης είτε άµεσα, χρηµατοδοτώντας 

τα επενδυτικά της σχέδια, είτε έµ-

µεσα ως ανάδοχος, υπεργολάβος 

ή προµηθευτής δηµοσίων και ιδιω-

τικών έργων.

 

Στόχος του ΕΘΝΙΚΗ 2.0 είναι να α-

πλουστεύσει και να επιταχύνει τη 

διαδικασία χρηµατοδότησης των 

επενδύσεων µε:

● εξειδικευµένη οµάδα συµβού-

λων πελατείας που σκιαγραφεί τις 

ανάγκες κάθε επιχείρησης και προ-

τείνει ολοκληρωµένες λύσεις για 

την ένταξή της στο κατάλληλο πρό-

γραµµα δράσης

● γρήγορες διαδικασίες έγκρισης 

και εκταµίευσης

● συµπληρωµατικές τραπεζικές 

υπηρεσίες προσαρµοσµένες στο 

εκάστοτε έργο.

 

Κλειδί για την επαφή των επιχει-

ρήσεων µε την Εθνική Τράπεζα 

αποτελεί ο υπεύθυνος σχέσεων 

(Relationship Manager – RM), ο οποί-

ος µπορεί να συζητήσει µαζί τους 

τις επενδυτικές ευκαιρίες που πα-

ρουσιάζει κάθε επιµέρους στόχος 

του αναπτυξιακού προγράµµατος 

του Ταµείου και πώς µπορούν να 

επωφεληθούν. Ο RM σκιαγραφεί 

τις ανάγκες των επιχειρήσεων και 

προτείνει λύσεις προσαρµοσµέ-

νες στις ιδιαίτερες συνθήκες που 

υποστηρίζουν την ένταξή τους στο 

κατάλληλο πρόγραµµα δράσης και 

βρίσκονται δίπλα τους σε κάθε βή-

µα ανάπτυξης.

 

Στόχος είναι η εγκριτική διαδικασία 

να µην υπερβαίνει τους δύο µήνες 

για µεγάλα επενδυτικά έργα και τον 

ένα µήνα για µεσαία επιχειρηµατικά 

σχέδια. 

 

Για τις µικροµεσαίες επιχειρή-

σεις, η Τράπεζα σχεδιάζει διαφο-

ρετικές διαδροµές για την υποδο-

χή και την αξιολόγηση των αιτη-

µάτων τους, ώστε να εξετάζονται 

και να εγκρίνονται ταχύτατα. Σύµ-

φωνα µε τα χαρακτηριστικά κάθε 

επιχείρησης, όπως π.χ. δραστηρι-

ότητα, κύκλος εργασιών, που θα 

καταχωρούνται σε σχετικό εργα-

λείο ή οδηγό, οι πελάτες θα έχουν 

στη διάθεσή τους όλες τις κατάλ-

ληλες επιλογές, προκειµένου να 

καλυφθεί η οποιαδήποτε ανάγκη 

µέσω των διαθέσιµων πόρων του 

Ταµείου, καθώς και η δυνατότητα 

επιπλέον χρηµατοδότησης µε ε-

ξειδικευµένα προϊόντα που παρέ-

χει η Εθνική Τράπεζα.

 

Μέσα στο τελευταίο τρίµηνο του 

2021 η Εθνική Τράπεζα θα αρχίσει 

να υποδέχεται τα αιτήµατα των ε-

πιχειρήσεων για τη χορήγηση δα-

νείων παράλληλα µε τη δηµοσί-

ευση των πρώτων προσκλήσεων 

για επιδοτήσεις. ●

Περισσότερες πληροφορίες καθώς
και φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για το ΕΘΝΙΚΗ 2.0  στο www.nbg.gr

Μέσα στο τελευταίο 
τρίμηνο του 2021 

η Εθνική Τράπεζα 
θα αρχίσει 

να υποδέχεται 
τα αιτήματα των 

επιχειρήσεων για 
τη χορήγηση δανείων 

παράλληλα με 
τη δημοσίευση 

των πρώτων 
προσκλήσεων 

για επιδοτήσεις.
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Η επόμενη μέρα για την
ελληνική οικονομία είναι εδώ
Tο πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας για τις επιχειρήσεις

που επιδιώκουν  να επωφεληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης  

ερισσότερα από €50 δισ. 

επιδοτήσεων και δανεί-

ων υπολογίζεται ότι θα 

διοχετευθούν στην ελληνική οικο-

νοµία και τις επιχειρήσεις µέσα από 

τη διάθεση των πόρων του Ταµείου 

Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, 

του ειδικού αναπτυξιακού εργαλεί-

ου που σχεδιάστηκε για την αντι-

µετώπιση των επιπτώσεων της κρί-

σης COVID-19 στην ΕΕ, µέσω ενός ε-

κτεταµένου πλαισίου επενδύσεων 

και µεταρρυθµίσεων.

 

Η απορρόφηση των πόρων του 

Ταµείου Ανάκαµψης αποτελεί µο-

ναδική ευκαιρία για µια βιώσιµη 

επανεκκίνηση της ελληνικής οικο-

νοµίας. Οι επενδύσεις που µπορεί 

να υποστηρίξει εκτιµάται ότι έχουν 

τη δυναµική να αυξήσουν τον µα-

κροχρόνιο ρυθµό ανάπτυξης της 

οικονοµίας κατά τουλάχιστον 30%. 

Τα οφέλη του Ταµείου αναµένεται 

να διαχέονται σταδιακά σε ένα όλο 

και πιο ευρύ φάσµα τοµέων οικονο-

µικής δραστηριότητας, στην αγορά 

εργασίας, την ποιότητα των υποδο-

µών και τις εξαγωγικές επιδόσεις 

της χώρας.

 

Βασικοί πυλώνες του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτι-

κότητας –που προτεραιοποιεί την 

κατανοµή των πόρων για τη χώρα 

µας– αποτελούν η πράσινη µετάβα-

ση, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, 

η απασχόληση και η κοινωνική συ-

νοχή, καθώς και οι ιδιωτικές επεν-

δύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, αναµέ-

νεται να ανοίξουν επιδοτήσεις για 

µεγάλα δηµόσια και ιδιωτικά έργα 

και να δηµιουργηθούν σηµαντικές 

επενδυτικές ευκαιρίες για τις επιχει-

ρήσεις, ανεξαρτήτως µεγέθους και 

κλάδου δραστηριότητας.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αποτελεσµατική αξιοποίηση των 

πόρων είναι η συνεχής, γρήγορη 

και αποτελεσµατική στήριξη των 

επιχειρήσεων που µπορούν να 

συµµετέχουν στις επιδοτήσεις και 

τις χρηµατοδοτήσεις του Ταµείου, 

διαχέοντας οφέλη για όλη την οι-

κονοµία.

 

Γι’ αυτό και η Εθνική 
Τράπεζα σχεδίασε και 

παρέχει το πλαίσιο 
υπηρεσιών ΕΘΝΙΚΗ 2.0.

 

Ένα πλαίσιο στήριξης και καθοδή-

γησης για την κάλυψη των αναγκών 

µιας επιχείρησης που επιδιώκει να 

επωφεληθεί από το Ταµείο Ανάκαµ-

ψης είτε άµεσα, χρηµατοδοτώντας 

τα επενδυτικά της σχέδια, είτε έµ-

µεσα ως ανάδοχος, υπεργολάβος 

ή προµηθευτής δηµοσίων και ιδιω-

τικών έργων.

 

Στόχος του ΕΘΝΙΚΗ 2.0 είναι να α-

πλουστεύσει και να επιταχύνει τη 

διαδικασία χρηµατοδότησης των 

επενδύσεων µε:

● εξειδικευµένη οµάδα συµβού-

λων πελατείας που σκιαγραφεί τις 

ανάγκες κάθε επιχείρησης και προ-

τείνει ολοκληρωµένες λύσεις για 

την ένταξή της στο κατάλληλο πρό-

γραµµα δράσης

● γρήγορες διαδικασίες έγκρισης 

και εκταµίευσης

● συµπληρωµατικές τραπεζικές 

υπηρεσίες προσαρµοσµένες στο 

εκάστοτε έργο.

 

Κλειδί για την επαφή των επιχει-

ρήσεων µε την Εθνική Τράπεζα 

αποτελεί ο υπεύθυνος σχέσεων 

(Relationship Manager – RM), ο οποί-

ος µπορεί να συζητήσει µαζί τους 

τις επενδυτικές ευκαιρίες που πα-

ρουσιάζει κάθε επιµέρους στόχος 

του αναπτυξιακού προγράµµατος 

του Ταµείου και πώς µπορούν να 

επωφεληθούν. Ο RM σκιαγραφεί 

τις ανάγκες των επιχειρήσεων και 

προτείνει λύσεις προσαρµοσµέ-

νες στις ιδιαίτερες συνθήκες που 

υποστηρίζουν την ένταξή τους στο 

κατάλληλο πρόγραµµα δράσης και 

βρίσκονται δίπλα τους σε κάθε βή-

µα ανάπτυξης.

 

Στόχος είναι η εγκριτική διαδικασία 

να µην υπερβαίνει τους δύο µήνες 

για µεγάλα επενδυτικά έργα και τον 

ένα µήνα για µεσαία επιχειρηµατικά 

σχέδια. 

 

Για τις µικροµεσαίες επιχειρή-

σεις, η Τράπεζα σχεδιάζει διαφο-

ρετικές διαδροµές για την υποδο-

χή και την αξιολόγηση των αιτη-

µάτων τους, ώστε να εξετάζονται 

και να εγκρίνονται ταχύτατα. Σύµ-

φωνα µε τα χαρακτηριστικά κάθε 

επιχείρησης, όπως π.χ. δραστηρι-

ότητα, κύκλος εργασιών, που θα 

καταχωρούνται σε σχετικό εργα-

λείο ή οδηγό, οι πελάτες θα έχουν 

στη διάθεσή τους όλες τις κατάλ-

ληλες επιλογές, προκειµένου να 

καλυφθεί η οποιαδήποτε ανάγκη 

µέσω των διαθέσιµων πόρων του 

Ταµείου, καθώς και η δυνατότητα 

επιπλέον χρηµατοδότησης µε ε-

ξειδικευµένα προϊόντα που παρέ-

χει η Εθνική Τράπεζα.

 

Μέσα στο τελευταίο τρίµηνο του 

2021 η Εθνική Τράπεζα θα αρχίσει 

να υποδέχεται τα αιτήµατα των ε-

πιχειρήσεων για τη χορήγηση δα-

νείων παράλληλα µε τη δηµοσί-

ευση των πρώτων προσκλήσεων 

για επιδοτήσεις. ●

Περισσότερες πληροφορίες καθώς
και φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για το ΕΘΝΙΚΗ 2.0  στο www.nbg.gr

Μέσα στο τελευταίο 
τρίμηνο του 2021 

η Εθνική Τράπεζα 
θα αρχίσει 

να υποδέχεται 
τα αιτήματα των 

επιχειρήσεων για 
τη χορήγηση δανείων 

παράλληλα με 
τη δημοσίευση 

των πρώτων 
προσκλήσεων 

για επιδοτήσεις.

ΑΔΜΗΕ: 
Επενδύσεις 
5 δισ. ευρώ 

με πυξίδα
 την πράσινη 

ανάπτυξη
Νέα γενιά 

ενεργειακών 
υποδομών σε θάλασσα 

και στεριά

υνυφασµένα µε την πράσινη 
ανάπτυξη και τη στροφή της Ελ-
λάδας προς την καθαρή ενέργεια 

είναι τα έργα του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α∆ΜΗΕ). 
Μέσα από ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 5 
δισ. ευρώ έως το 2030, ο Α∆ΜΗΕ προετοιµά-
ζει τη νέα γενιά ενεργειακών υποδοµών σε 
θάλασσα και στεριά, θέτοντας το ηλεκτρικό 
σύστηµα υψηλής τάσης σε τροχιά διπλασια-
σµού. Με αυτό τον τρόπο, τα επόµενα χρόνια 
η αξιόπιστη, φθηνή και πράσινη ηλεκτρο-
δότηση θα επεκταθεί προς κάθε γωνιά της 
χώρας. Παράλληλα, διευρύνεται ο «ζωτικός» 
ηλεκτρικός χώρος που θα επιτρέψει τη διείσ-
δυση 17 GW καθαρής ενέργειας στο εγχώριο 
ενεργειακό µείγµα µέχρι το τέλος της δεκαε-
τίας, υπερβαίνοντας µάλιστα τους εθνικούς 
στόχους κατά σχεδόν 2 GW. 
Τα αποτελέσµατα αυτής της «πράσινης προ-
σπάθειας» είναι ήδη ορατά. Το διασυνδε-
δεµένο σύστηµα την τελευταία τετραετία 
έχει αναπτυχθεί κατά 30%, βάζοντας τέλος 
στην ενεργειακή αποµόνωση των βόρειων 
Κυκλάδων και της Κρήτης. Τα οφέλη των έρ-
γων του ∆ιαχειριστή έχουν και οικονοµική 
διάσταση καθώς µε τις διασυνδέσεις των 
νησιών υποχωρούν οι χρεώσεις Υπηρεσι-
ών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που επιβαρύνουν 
τους πολίτες ολόκληρης της χώρας, µέσω 
των λογαριασµών ρεύµατος. Σήµερα, η εξοι-
κονόµηση από τα έργα που υλοποιήθηκαν 
την τελευταία τριετία αγγίζει τα 500 εκατ. 
ευρώ και αναµένεται να προσεγγίσει το 1,5 
δισ. ευρώ µέχρι το 2030! 
Εξίσου θεαµατική είναι και η βελτίωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των νη-
σιών που ενώνονται ενεργειακά µε την η-
πειρωτική χώρα. Με την ολοκλήρωση των 
ηλεκτρικών διασυνδέσεων στο Αιγαίο µέχρι 
το τέλος της δεκαετίας, οι εκποµπές CO2 που 
σχετίζονται µε την ηλεκτροπαραγωγή από 
ρυπογόνα ορυκτά καύσιµα στα νησιά, θα µη-
δενιστούν.

 «Στην πρίζα» Αιγαίο 
και Κρήτη

Με τη Σύρο, την Πάρο, την Άνδρο, τη Μύκο-
νο και τη Νάξο να έχουν πλέον ενταχθεί στην 
«οικογένεια» των διασυνδεδεµένων νησιών, 
σειρά παίρνουν πλέον οι νοτιοδυτικές Κυ-
κλάδες, που θα ολοκληρώσουν την προσάρ-
τηση του νησιωτικού συµπλέγµατος στον 
ηπειρωτικό κορµό.
Το πρώτο σκέ λος του έργου, η διασύν-
δεση Σαντορίνης-Νάξου, βρίσκεται κοντά 
στη γραµµή της κατασκευαστικής εκκίνη-
σης, µετά την ολοκλήρωση των σχετικών 
διαγωνισµών. Αµέσως µετά τη σκυτάλη θα 
πάρουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τη 
διασύνδεση της Σαντορίνης µε τη Φολέγαν-
δρο, τη Μήλο και τη Σέριφο που θα θέσουν 
συνολικά σε τροχιά υλοποίησης το έργο που 
θα «πρασινίσει» τις νοτιοδυτικές Κυκλάδες, 
µέσα από µία επένδυση 400 εκατ. ευρώ, µε 
συγχρηµατοδότηση 165 εκατ. ευρώ από το 
Ταµείο Ανάκαµψης.
Οι νησιωτικές διασυνδέσεις δεν σταµατούν 
όµως εδώ. Το 2022 η Σκιάθος θα ενταχθεί στο 
διασυνδεδεµένο Σύστηµα, προσφέροντας 
σταθερή και ποιοτική ηλεκτροδότηση για 
ολόκληρες τις βόρειες Σποράδες, ενώ µέχρι 
το 2029 θα ακολουθήσουν τα ∆ωδεκάνησα 
και τα νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου, 
σε έναν νέο κύκλο εµβληµατικών  έργων του 
∆ιαχειριστή, ύψους 2,5 δισ. ευρώ.
Ιστορικό ορόσηµο για τον Α∆ΜΗΕ και το 
ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς γενικότερα 
υπήρξε το καλοκαίρι του 2021, µε την ολο-

κλήρωση και λειτουργία της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου. Η 
«διασύνδεση των ρεκόρ» µε το µεγαλύτερο 
καλώδιο εναλλασσόµενου ρεύµατος στον 
κόσµο, θωράκισε µε επιτυχία την ενεργειακή 
ασφάλεια του νησιού κατά την κορύφωση 
της τουριστικής περιόδου και σηµατοδότη-
σε την «αρχή του τέλους» για την ενεργειακή 
του αποµόνωση. 
Επόµενος σταθµός για την ενεργειακή α-
πεξάρτηση του νησιού από τα «βρώµικα» 
ορυκτά καύσιµα µε ορίζοντα το 2024 είναι 
η «µεγάλη» διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, η 
κατασκευή της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Πρόκειται για τη ναυαρχίδα των θαλάσσιων 
διασυνδέσεων, µία επένδυση 1 δισ. ευρώ, 
που κατασκευάζει η θυγατρική του Α∆ΜΗΕ, 
Ariadne Interconnection. Πέρα από τα σαφή 
περιβαλλοντικά του οφέλη –αφού µε τη λει-
τουργία του οι ρύποι CO2 για την ενεργειακή 
κάλυψη της Κρήτης θα µηδενιστούν– το έρ-
γο της «µεγάλης» διασύνδεσης έχει επίσης 
σηµαντικό κοινωνικό αποτύπωµα καθώς κα-
τά τη φάση της κατασκευής του θα δηµιουρ-
γηθούν συνολικά 2.000 θέσεις εργασίας. 

Ενισχύεται η χερσαία 
«ραχοκοκαλιά» του 

ηλεκτρικού συστήματος

Ένα σηµαντικό κοµµάτι των πράσινων επεν-
δύσεων που δροµολογούνται τα επόµενα 
χρόνια αφορούν την ανάπτυξη και αναβάθ-
µιση του χερσαίου κορµού του Συστήµατος 
Μεταφοράς καθώς και την ενίσχυση των διε-
θνών διασυνδέσεων µε τις γειτονικές χώρες.

Γι’ αυτόν τον λόγο ο ∆ιαχειριστής αναβαθµί-
ζει διπλά τη διασύνδεση της Πελοποννήσου 
στο Σύστηµα των 400 kV µε στόχο την ενερ-
γειακή αποσυµφόρηση της νότιας Ελλάδας, 
µε την κατασκευή δύο νέων ενεργειακών 
διαδρόµων: τις Γραµµές Μεταφοράς Μεγα-
λόπολη-Πάτρα και Μεγαλόπολη-Κόρινθος-
Αττική. Επιπλέον, ανακατασκευάζει το Κέ-
ντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουµουνδούρου, 
ενός έργου που συγχρηµατοδοτείται από 
πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης, ύψους 30 ε-
κατ. ευρώ, µαζί µε τη νέα Γραµµή Μεταφοράς 
Κόρινθος-Αττική.
Εν µέσω ενοποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, η ενίσχυση των διε-
θνών διασυνδέσεων αποτελεί εξίσου στρα-
τηγική προτεραιότητα. Γι' αυτό ο Α∆ΜΗΕ ε-
πισπεύδει την ολοκλήρωση της δεύτερης 
διασύνδεσης µε τη Βουλγαρία µε τον διαγω-
νισµό για το ελληνικό τµήµα να βρίσκεται σε 
εξέλιξη, ενώ παράλληλα εξετάζει ανάλογα 
έργα αναβάθµισης των διακρατικών διασυν-
δέσεων προς κάθε πλευρά των συνόρων.

Νέα στρατηγική για τον 
ενεργειακό μετασχηματισμό

Ο ρόλος του ∆ιαχειριστή στον ενεργειακό 
µετασχηµατισµό της χώρας αντανακλάται 
και στην ανανεωµένη στρατηγική του για 
την προσεχή τετραετία. Κεντρική θέση σε 
αυτήν κατέχει αφενός η ασφάλεια και η αν-
θεκτικότητα του Συστήµατος απέναντι στις 
προκλήσεις της κλιµατικής αλλαγής και οι 
νέες δραστηριότητες που «κυοφορούνται» 
στο τοπίο της ενεργειακής µετάβασης. Για το 
πρώτο, ο Α∆ΜΗΕ έχει ήδη καταρτίσει ένα νέο 
εµπροσθοβαρές πρόγραµµα ανανέωσης 
παγίων ύψους 200 εκατ. ευρώ σε βάθος πε-
νταετίας, ενώ για το δεύτερο τοποθετείται 
στρατηγικά σε νέα πεδία δραστηριοτήτων 
όπως τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και οι µο-
νάδες αποθήκευσης ενέργειας. ●

Σ

Με την ολοκλήρωση 
των ηλεκτρικών 

διασυνδέσεων στο 
Αιγαίο μέχρι το τέλος 

της δεκαετίας, 
οι εκπομπές CO2 

που σχετίζονται με την 
ηλεκτροπαραγωγή 

από ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα στα νησιά, 

θα μηδενιστούν.
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ατά την τελευταία περίοδο 
που η τηλεργασία διαµόρ-
φωσε έναν νέο τρόπο εργα-

σίας, αναδείχθηκε ως ιδιαίτερα σηµα-
ντική η ανάγκη ανταλλαγής εγγρά-
φων και υπογραφών/εγκρίσεων, χω-
ρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία 
των εµπλεκοµένων στη διαδικασία 
στο γραφείο. Στον νέο “Hybrid” κόσµο 
της εργασίας η ψηφιοποίηση και ο αυ-
τοµατισµός των διαδικασιών διαχείρι-
σης συµβάσεων είναι ένα απαραίτητο 
βήµα ώστε να µπορεί η επιχείρηση να 
συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα. 
Και βέβαια αξιοποιώντας τις δυνατό-
τητες των ψηφιακών τεχνολογιών, να 
λειτουργεί πιο οικονοµικά και οικολο-
γικά, πιο ευέλικτα και «έξυπνα».

Κάθε 0,2 δευτερόλεπτα 
μπαίνει μία υπογραφή στην 

πλατφόρμα DocuSign

Η λύση e-Signature της DocuSign δί-
νει απάντηση στην ανάγκη αυτή. Πρό-
κειται για τη Νο1 πλατφόρµα διαχεί-
ρισης συµβάσεων και ηλεκτρονικών 
υπογραφών παγκοσµίως, µε περισ-
σότερους από 1.000.000 πελάτες και 
µερίδιο αγοράς παγκοσµίως άνω του 
70%. Η Info Quest Technologies είναι 
ο επίσηµος συνεργάτης της DocuSign 
στην Ελλάδα και έχει ήδη βοηθήσει 
πολλές επιχειρήσεις και οργανισµούς 
να περάσουν στη νέα ψηφιακή εποχή.
Η πλατφόρµα DocuSign-eSignature 
επιταχύνει τις συµφωνίες, εξαλείφει 
τις µη αυτόµατες εργασίες και διευκο-
λύνει τη σύνδεση µε τα εργαλεία και 

τα συστήµατα που χρησιµοποιεί ήδη 
κάθε επιχείρηση.
● Εξασφαλίζει την αποστολή και υπο-
γραφή συµφωνιών µε ασφάλεια από 
σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή.
● >86% των συµφωνιών ολοκληρώ-
νονται σε µία µέρα. Περίπου οι µισές 
σε 15min. Όπως έχει αποδειχθεί στην 
πράξη, οι συµβάσεις µέσω της πλατ-
φόρµας DocuSign ολοκληρώνονται 
κατά µέσο όρο 9 ηµέρες ταχύτερα, σε 
σύγκριση µε αυτές που υπογράφο-
νται σε χαρτί.
● Για κάθε e-Signature εξοικονοµού-
νται περίπου €32 (µείωση εκτυπώσε-
ων, αύξηση της παραγωγικότητας, 
εξοικονόµηση χρόνου)
● Κάθε έγγραφο/σύµβαση βρίσκε-
ται ασφαλώς αποθηκευµένο στην 
πλατφόρµα. ∆εν υπάρχει κίνδυνος 
απώλειας, τα λάθη εκµηδενίζονται, 
ενώ η ανάσυρση είναι υπόθεση λίγων 
clicks.

Η λύση DocuSign-eSignature υπο-
στηρίζει και τα τρία είδη ηλεκτρονι-
κών υπογραφών (SES, AES και QES), ό-
πως ορίζει o Ευρωπαϊκός Κανονισµός 
e-IDAS (910/2014), και οι υπογραφές 
είναι αποδεκτές από τις ελληνικές αρ-
χές. Η πλατφόρµα είναι εξ ολοκλήρου 
cloud based, ως εκ τούτου διαθέσι-
µη από παντού, από κάθε συσκευή, 
οποιαδήποτε στιγµή. 

Η πλατφόρµα συνδέεται «out-of-the-
box» µε περισσότερες από 350 δηµο-
φιλείς επιχειρηµατικές εφαρµογές. 
Ιδιαίτερα µπορεί να αξιοποιηθεί άρι-
στα µέσα από το οικοσύστηµα προϊ-
όντων της Microsoft, συµβάλλοντας 
στη βελτίωση της παραγωγικότητας 
και επιτρέποντας την ηλεκτρονική υ-
πογραφή απευθείας από τις εφαρµο-
γές της Microsoft. Ένα από τα µεγαλύ-
τερα πλεονεκτήµατα είναι η πλήρης 
ενοποίηση µε το Share Point Online, 
Teams & Power Apps και η δυνατότητα 
ολοκληρωµένης ροής και υπογραφής 
εγγράφων ή αποστολής προς υπο-
γραφή µέσα από το Share Point, ένα 
περιβάλλον που οι χρήστες ξέρουν 
και χρησιµοποιούν καθηµερινά. 

Με περιβαλλοντική ευθύνη

Οι εκτυπώσεις και µάλιστα σε δύο α-
ντίγραφα, η αποστολή στον αντισυµ-
βαλλόµενο για υπογραφή και η επι-
στροφή του υπογεγραµµένου αντι-
γράφου, η αρχειοθέτηση σε κλασέρ 
και ράφια ανήκουν πλέον στο παρελ-
θόν. Ο αυτοµατισµός και η ταχύτητα 
δεν είναι τα µόνα οφέλη. Η λύση έχει 
και ένα πολύ σηµαντικό περιβαλλο-
ντικό όφελος. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στην Ελλάδα ο Όµιλος Quest και οι 
πελάτες του κατάφεραν να «σώσουν» 
1.589 δέντρα µέσα στο 2020 (!) ή αλ-
λιώς να επιτύχουν 3.729 Kg λιγότε-
ρες εκποµπές CO2.

DocuSign e-Signature
Η λύση που αλλάζει την καθημερινότητα της επιχείρησης

Νο1 πλατφόρμα διαχείρισης συμβάσεων και ηλεκτρονικών υπογραφών παγκοσμίως

40 χρόνια καινοτομίας

Η Info Quest Technologies, µέλος 
του Οµίλου Quest και κορυφαία ε-
ταιρεία ψηφιακών τεχνολογιών  
στην Ελλάδα επί 40 χρόνια, φέρνει 
την καινοτοµία των ψηφιακών τε-
χνολογιών στα χέρια όλων µας, δη-
µιουργώντας αξία.

Σήµερα, την εποχή του έντονου 
ψηφιακού µετασχηµατισµού, η Info 
Quest Technologies µε τις λύσεις, τις 
υπηρεσίες και τους συνεργάτες της, 
είναι δίπλα σε κάθε ελληνική επιχεί-
ρηση, συµβάλλοντας στην εξέλιξη 
και την ανταγωνιστικότητά της.

Θέλετε να ενηµερωθείτε πώς µπο-
ρούν οι λύσεις µας να βοηθήσουν τον 
Οργανισµό σας; Επικοινωνήστε σήµε-
ρα µαζί µας: docusign@info.quest.gr
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ετά την υπογραφή της νέας επενδυτι-
κής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικός 
Χρυσός και της Πολιτείας, έχουν ξεκι-

νήσει οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές κι-
νήσεις προκειμένου να μπει το έργο σε τροχιά 
υλοποίησης και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα 
εποχή για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασ-
σάνδρας και φυσικά της τοπικής κοινωνίας της 
Χαλκιδικής. 
Πρόσφατα, η Eldorado Gold (μητρική εταιρεία 
της Ελληνικός Χρυσός που αναπτύσσει τα Με-
ταλλεία Κασσάνδρας) ολοκλήρωσε με επιτυχία 
την έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. δολα-
ρίων με σημαντική κάλυψη και ανταγωνιστι-
κό επιτόκιο. Η εξέλιξη αυτή δίνει στην εταιρία 
χαμηλότερο κόστος δανεισμού και σημαντική 
ρευστότητα. Ως αποτέλεσμα ο μεταλλευτικός 
όμιλος αποκτά μεγαλύτερη χρηματοδοτική ευε-
λιξία, σημαντικό μέρος της οποίας θα κατευθυν-
θεί προς την ανάπτυξη του επενδυτικού σχε-
δίου για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, που 
αναμένεται να αποτελέσουν την 
αιχμή του δόρατός του. Ταυ-
τόχρονα, σε εξέλιξη βρί-
σκονται οι συζητήσεις 
για την αναζήτηση 
στρατηγικού εταί-

ρου που θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση 
του έργου των Σκουριών.

Επιπλέον, με βάση το στρατηγικό της πλάνο η ε-
ταιρεία αναμένεται να έχει οριστικοποιήσει την 
αναθεώρηση της μελέτης βιωσιμότητας έως 
τα τέλη του τρέχοντος έτους, βάσει της οποίας 
θα προσδιοριστεί το ύψος της απαιτούμενης ε-
πένδυσης στις Σκουριές. Επιπλέον, θα υποβάλει 
νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με 
την οποία θα ληφθούν υπόψιν νέα δεδομένα 
και τεχνολογίες, προσδίδοντας αυξημένη αξία 
στην τοπική κοινωνία.
Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλ-
λεία Κασσάνδρας θα είναι πολλαπλά ωφέλιμη 
για τη χώρα μας και την τοπική κοινωνία της ΒΑ 
Χαλκιδικής. Με τη νέα επενδυτική συμφωνία 
προβλέπονται επενδύσεις ύψους ύψους $1,9 
δισ. για την αναβάθμιση των υφιστάμενων και 
την ανάπτυξη νέων υποδομών, καθώς και η 
δημιουργία και διατήρηση 3.000 καλά αμειβό-

μενων θέσεων εργασίας, με προτε-
ραιότητα στις προσλήψεις από 

το Δήμο Αριστοτέλη. Συνο-
λικά, και με την επένδυση 

σε πλήρη ανάπτυξη, θα 
δημιουργηθούν 5.000 

άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ 900 
επιπλέον εργαζόμενοι θα απασχοληθούν κατά 
τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών 
στο έργο των Σκουριών. Παράλληλα, θα κατευ-
θυνθούν €3,5 δισ. σε ελληνικές επιχειρήσεις 
μέσω προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, που 
θα τροφοδοτήσουν με επιπρόσθετη αξία την 
τοπική αγορά, ενισχύοντας τον τζίρο και την 
απασχόληση στους συνεργαζόμενους προμη-
θευτές. Με την επέκταση της διάρκειας ζωής 
των μεταλλείων δε σε 25 και πλέον έτη εξασφα-
λίζεται η βιωσιμότητα και ο μακροπρόθεσμος 
χαρακτήρας τόσο της επένδυσης όσο και της 
απασχόλησης. 

Επιπρόσθετα, προβλέπεται να διατεθούν πε-
ρί τα €70 εκ. σε ένα πρωτοφανές πρόγραμμα 
κοινωνικών επενδύσεων, που θα τονώσουν την 
ανάπτυξη της περιοχής και θα αποτελέσουν πα-
ρακαταθήκη για το μέλλον, χαράζοντας το δρό-
μο για την ανάπτυξη νέων και παράλληλων με 
τη μεταλλευτική οικονομικών δραστηριοτήτων.

Πέρα όμως από τα οικονομικά οφέλη για την το-
πική κοινωνία, η Ελληνικός Χρυσός λειτουργεί 
πάντα με βασική προτεραιότητα τη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηρι-

ότητάς της, επενδύοντας στη χρήση των βέλτι-
στων διαθέσιμων τεχνολογιών, όπως αυτή της 
ξηρής απόθεσης για την ασφαλή αποθήκευση 
των μεταλλευτικών καταλοίπων. Η συγκεκριμέ-
νη, προηγμένη μέθοδος, εφαρμόζεται ήδη στον 
πρότυπο Χώρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα 
και πρόκειται να εφαρμοστεί και στις Σκουριές. 
Ταυτόχρονα, η εταιρεία προχωρά σε παράλλη-
λη αποκατάσταση των επηρεαζόμενων από τη 
δραστηριότητά της περιοχών, καθώς και από 
χρήσεις προηγούμενων ιδιοκτητών των μεταλ-
λείων, με απώτερο σκοπό την επιστροφή της 
γης στην πρότερη, φυσική της κατάσταση μετά 
το πέρας λειτουργίας των μεταλλείων, η οποία 
θα παραδοθεί στην τοπική κοινωνία για οποια-
δήποτε χρήση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα α-
ποτελεί η πρόσφατη ολοκλήρωση του έργου 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης του παλαιού 
χώρου απόθεσης αρσενοπυριτών στην Ολυ-
μπιάδα, έκτασης 32.000 τ.μ. Το συγκεκριμένο 
αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου ανάλογου έρ-
γου περιβαλλοντικής αποκατάστασης που έχει 
πραγματοποιηθεί ιστορικά στην Ελλάδα, και το 
οποίο αφορά στην αποκατάσταση συνολικής 
έκτασης 300.000 τ.μ. από τη δραστηριότητα 
παλαιότερων ιδιοκτητών των Μεταλλείων Κασ-
σάνδρας, στην περιοχή της Ολυμπιάδας.●

Σε τροχιά υλοποίησης το αναβαθμισμένο
επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός

Η πλήρης ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας θα δημιουργήσει 
πολλαπλά μακροπρόθεσμα οφέλη για την κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής

Πέρα όμως
 από τα οικονομικά 

οφέλη για την τοπική κοινωνία, 
η Ελληνικός Χρυσός 

λειτουργεί πάντα με βασική 
προτεραιότητα τη μείωση 

του περιβαλλοντικού
 αποτυπώματος της

 δραστηριότητάς της 
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ιο εύκολη µας κάνει τη ζωή 
η νέα εφαρµογή EYDAPP, µε 
µια σειρά από υπηρεσίες της 

καθηµερινότητάς µας να γίνονται πραγ-
µατικά πανεύκολες! 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η προ-
βολή και η απευθείας πληρωµή των 
λογαριασµών, καθώς µε την προσθήκη 
της λειτουργίας barcode scanning, οι 
χρήστες έχουν τη δυνατότητα να σκα-
νάρουν τον αριθµό παραστατικού τους, 
ώστε να προχωρήσουν σε πληρωµή. 
∆ιαφορετικά, µέσα από τη «σύνδεση 
χρήστη» και τις παροχές, δίνεται η ε-
πιλογή αποθήκευσης των στοιχείων 
τους, username και password, και σύν-
δεσης µε αυτά, για να αποκτήσουν πρό-
σβαση είτε στον λογαριασµό τους είτε 
σε όλες τους τις παροχές.

Εξόφληση με χρεωστική, 
πιστωτική ή 

προπληρωμένη κάρτα  

Παράλληλα, βάσει της δέσµευσης για 
τον εκσυγχρονισµό  των υπηρεσιών και 
την ικανοποίηση των αιτηµάτων των 
πελατών, οι τρόποι πληρωµής εµπλου-
τίστηκαν µε τη ∆ΙΑΣ - ∆ιατραπεζικά 
Συστήµατα. Έτσι, οι χρήστες έχουν 
πλέον την επιλογή να εξοφλήσουν το 
λογαριασµό τους ή τη δόση του διακα-
νονισµού τους µε χρεωστική, πιστωτι-
κή ή προπληρωµένη κάρτα, χωρίς να 
αποµακρύνονται από το ασφαλές πε-
ριβάλλον της εφαρµογής EYDAPP. Να 
σηµειωθεί ότι η υπηρεσία eBanking ε-
ξακολουθεί να ισχύει, µέσω των συνερ-
γαζόµενων τραπεζών της ΕΥ∆ΑΠ, ενώ 
για την επόµενη έκδοση της εφαρµογής 
έχει ήδη προγραµµατιστεί να προστε-
θεί η µερική καταβολή.

Δήλωση βλάβης άμεσα 

Επίσης, µέσα από το νέο EYDAPP οι χρή-
στες συνεχίζουν να έχουν στα χέρια 
τους µία από τις δηµοφιλέστερες υπη-
ρεσίες, αυτή της δήλωσης βλάβης, για 
βλάβες εντός Αττικής, µε δυνατότητα 
αποστολής απ’ όπου κι αν βρίσκονται, 
δηλώνοντας τοποθεσία του προβλήµα-
τος µέσω Google Maps και στέλνοντας, 
προαιρετικά, µία φωτογραφία σχετική 
µε τη δήλωσή τους. Στη συνέχεια, βρί-
σκουν την υποβληθείσα δήλωση στο 
email τους, αλλά και στη νέα υπηρεσία 
ιστορικού, απ’ όπου υπάρχει η δυνατό-
τητα επανα-υποβολής της, µε το πάτη-

µα ενός κουµπιού, σε περίπτωση που 
αυτή δεν έχει επιλυθεί. 

Ενημέρωση για διακοπές 
υδροδότησης  

Επιπλέον, µέσα από το EYDAPP οι χρή-
στες έχουν 24/7 live ενηµερώσεις 
για τις διακοπές υδροδότησης και 
µπορούν να επικοινωνούν απευθείας 
τηλεφωνικά µε τις 24ωρες γραµµές 
1022 και 2102144444 ή µέσω email στο 
1022@eydap.gr καθώς µπορούν να ε-
ντοπίζουν το πλησιέστερο σε αυτούς 
Ταµείο ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πε-
λατών ΕΥ∆ΑΠ, µέσω GPS.

Το EYDAPP 
και στα Αγγλικά 

Μία ακόµα σηµαντική εξέλιξη είναι ότι 
τώρα το EYDAPP διατίθεται και στα Αγ-
γλικά. Οι χρήστες, στο πρώτο άνοιγµα 
της εφαρµογής, επιλέγουν τη γλώσσα 
προτίµησής τους ανάµεσα σε Ελληνικά 
και Αγγλικά και στη συνέχεια κατευθύ-
νονται στις νέες διαδραστικές οδηγί-
ες. Μέσω της χρήσης του νέου burger 
menu, δίνεται η δυνατότητα όποιος το 
επιθυµεί να αλλάξει ξανά τη γλώσσα 
προτίµησης, να ανατρέξει οποιαδήπο-
τε στιγµή στις οδηγίες, όπως επίσης και 
να συνδεθεί (login) ή να αποσυνδεθεί 
(logout) από τα στοιχεία του. 

Εφαρμογή φιλική 
για ΑμΕΑ

Τέλος, στο εξής το EYDAPP καθώς και 
το minisite της εφαρµογής eydapp.
gr ή eydapp.com, πληρούν τις προ-
διαγραφές για Άτοµα Με Ειδικές 
Ανάγκες, όπως ορίζονται από τις οδη-
γίες προτύπου WCAG (Web Content 
Accessibility Guidelines) 2.0. σε Level 
AΑ. Οι συγκεκριµένες οδηγίες προσβα-
σιµότητας χαρακτηρίζουν την ιστοσε-
λίδα και την εφαρµογή EYDAPP φιλική 
για ΑµΕΑ, καλύπτοντας µια αρκετά 
µεγάλη θεµατολογία, προκειµένου να 
καταστεί ευκολότερο να περιηγηθούν 
στο περιεχόµενο και να κάνουν χρή-
ση των λειτουργιών. l 

Οι χρήστες, iOS και Android, µπορούν 
να αποκτήσουν τις νέες προσθήκες 
και λειτουργίες του EYDAPP, κατε-
βάζοντας εκ νέου την εφαρµογή σε 
κινητά ή tablet. ∆ιαθέσιµη, δωρεάν, 
στο App Store και Google Play. 

Η νέα εφαρμογή
EYDAPP

είναι εδώ και μας 
λύνει τα χέρια

Επιπλέον, μέσα από 
το EYDAPP οι χρήστες 

έχουν 24/7 live 
ενημερώσεις για τις 

διακοπές υδροδότησης 
και μπορούν να 
επικοινωνούν 

απευθείας 
τηλεφωνικά με τις 

24ωρες γραμμές 1022 
και 2102144444 
ή μέσω email στο 
1022@eydap.grΠ

Mία νέα εμπειρία έχουν την ευκαιρία
να απολαύσουν οι χρήστες του EYDAPP, με τις
πιο σύγχρονες λειτουργίες στην οθόνη τους

l
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ροσέξτε: Τα τελευταία 7 χρόνια 
η COMBATT Α.Ε. «Ολοκληρωµένη 
Συλλογική Εναλλακτική ∆ιαχείρι-

ση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εµβέλειας» 
κατέγραψε περισσότερους από 100.000 τό-
νους αποβλήτων συσσωρευτών οχηµάτων 
και βιοµηχανίας. Και µε δεδοµένο ότι οι περισ-
σότεροι τύποι µπαταριών µπορούν να ανακυ-
κλωθούν σχεδόν εξ ολοκλήρου και να ξανα-
γίνουν νέα προϊόντα, προχωρά σε µια σειρά 
από δράσεις µεταφέροντας το µήνυµα ότι η 
συµβολή όλων µας µετράει! Γιατί είναι κρίσιµο 
να συνειδητοποιήσουµε όλοι, επαγγελµατίες 
του κλάδου συσσωρευτών και καταναλωτές, 
το πόσο σηµαντικοί µπορούµε να είµαστε 
στην περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση, 
στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων και στη 
διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. 

Οι δράσεις της COMBATT Α.Ε. 

Η COMBATT Α.Ε. είναι ένα συλλογικό σύστη-
µα αποβλήτων µπαταριών οχηµάτων και βι-
οµηχανίας για όλη την ελληνική επικράτεια 
και λειτουργεί υπό την έγκριση του Ελληνικού 
Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ). Σκοπός 
της είναι να αποτελεί πρότυπο Συλλογικό 
Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, παρέ-

χοντας άρτιες υπηρεσίες στην αγορά µπατα-
ριών, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευ-
ξη των εθνικών στόχων και την προώθηση 
της ορθής, σύννοµης και περιβαλλοντικά 
βέλτιστης διαχείρισης των αποβλήτων. 

Από το 2014 έχει αναπτύξει ένα εκτεταµένο 
πανελλαδικό δίκτυο µε περισσότερους από 
50 αδειοδοτηµένους συνεργάτες (συλλέκτες, 
αποθηκευτές και ανακυκλωτές), δίνοντας έ-
τσι µεγάλη δυνατότητα επιλογής στις επιχει-
ρήσεις που παράγουν απόβλητα µπαταριών, 
να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους, 
µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο. Επίσης, 
µεριµνά για την υποστήριξη και την περαιτέ-
ρω ανάπτυξη του δικτύου της, καθώς και για 
την ανάπτυξη διαδικασιών, µε στόχο τη συ-
νεχή βελτίωση της εναλλακτικής διαχείρισης 
των αποβλήτων, πάντα µε γνώµονα την προ-
στασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 
υγείας. 

Κυκλική οικονομία 

Οι ανάγκες για ενεργειακή κατανάλωση αυ-
ξάνονται παγκοσµίως και παράλληλα αυξά-
νονται η παραγωγή και η κατανάλωση µπατα-
ριών, που αποτελούν κορυφαίο µέσο αποθή-

κευσης ενέργειας. Είναι αναπόσπαστο κοµµά-
τι της εφοδιαστικής αλυσίδας, της αυτοκινη-
τοβιοµηχανίας, των τηλεπικοινωνίων και 
πολλών άλλων σηµαντικών τοµέων της ζωής 
και της οικονοµίας. Υποστηρίζουν την παρα-
γωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και 
την ηλεκτροκίνηση, συµβάλλοντας καθορι-
στικά στη βιώσιµη ανάπτυξη και τη µάχη ενά-
ντια στην κλιµατική αλλαγή. Η ανάγκη της 
ορθής ανακύκλωσής τους είναι πλέον επιτα-
κτική. Όπως προαναφέραµε, οι περισσότεροι 
τύποι µπαταριών µπορούν να ανακυκλωθούν 
σχεδόν εξ ολοκλήρου και να ξαναγίνουν νέα 
προϊόντα, πρόκειται δηλαδή για την επιτοµή 
της κυκλικής οικονοµίας, η οποία είναι ευθύ-
νη όλων µας. 

Ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση 

Με κεντρικό µήνυµα «Η συµβολή σου µετρά-
ει», η COMBATT έχει δηµιουργήσει οπτικοα-
κουστικά υλικά,  ειδικές καταχωρίσεις και κα-
µπάνιες σε έντυπα και ψηφιακά Μέσα, ώστε 
µε απλό τρόπο να ενηµερώνει για τη διαδικα-
σία επιστροφής των µπαταριών και να ευαι-
σθητοποιεί όλα τα εµπλεκόµενα µέρη για το 

ρόλο που έχουν στην πορεία ανακύκλωσης 
του επικίνδυνου αυτού αποβλήτου. 

Βραβευμένη ηλεκτρονική
 πλατφόρμα καταγραφής 

αποβλήτων 

Ταυτόχρονα, η COMBATT πρωτοπορεί έχο-
ντας δηµιουργήσει από το 2015 µια ψηφιακή 
πλατφόρµα, η οποία ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
καταγραφής των αποβλήτων µπαταριών, ό-
πως ορίζονται από το θεσµικό πλαίσιο και τον 
Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης, µε στόχο 
την ψηφιοποίηση και την απλούστευση των 
διαδικασιών καταγραφής και ελέγχου. Η ηλε-
κτρονική πλατφόρµα της COMBATT έχει βρα-
βευθεί για την καινοτόµα προσέγγισή της, 
την τεχνική της επάρκεια και την περιβαλλο-
ντική συµβολή της. 

Στο πλαίσιο όλων αυτών, η COMBATT εκ-
φράζει τη δέσµευσή της ότι θα συνεχίσει τις 
δράσεις της µε την ίδια προσήλωση, επιδι-
ώκοντας πάντα τη συνεργασία µε ενεργούς 
πολίτες, τις τοπικές αρχές και τους αναγνω-
ρισµένους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς 
οργανισµούς. ●

Η ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων και 
βιομηχανίας είναι ευθύνη όλων μας

Οι δράσεις της COMBATT A.E.

Π

Ταυτόχρονα, η  
COMBATT πρωτοπορεί 
έχοντας δημιουργήσει 

από το 2015 μια 
ψηφιακή πλατφόρμα, 

η οποία ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις 

καταγραφής 
των αποβλήτων

 μπαταριών, όπως 
ορίζονται από το 

θεσμικό πλαίσιο και 
τον Ελληνικό 

Οργανισμό 
Ανακύκλωσης
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Επιμέλεια: 
τανια δελη

Το Converse Run Star Motion 
έρχεται από το μέλλον 

▶Πιο chunky, πιο wavy και πιο Converse από ποτέ, 

το νέο sneaker Run Star Motion συνδυάζει τις 

λεπτομέρειες των αγαπημένων μας Chuck 70s με 

ένα νέο chunky δίπατο. Με αντικραδασμική δράση 

που δεν βαραίνει το πάτημα, αυτά τα παπούτσια εί-

ναι φτιαγμένα για να τα φοράς όλη μέρα, κάθε μέρα, 

με άνεση και στιλ. Με άπειρες χρωματικές επιλογές, 

από all time classic ασπρόμαυρο και total μπεζ μέχρι 

vinyl acid orange, είναι θέμα χρόνου να βρεις αυτό 

που σου ταιριάζει.-
 In
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GLAMAZON

Η ομορφιά  
της απλότητας 
Η πανδημία επανα-
προσδιόρισε τον  
τρόπο που φοράμε και 
(κυρίως) αγοράζουμε 
τα κραγιόν μας

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ  
ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

H 
μάσκα μίσησε το κραγιόν 
όσο κανείς. Η πανδημία άλ-
λαξε πολλές συνήθειες. Και 
επέβαλε άλλες. Αλλά το μικρό 

νεσεσέρ τα κατάφερε και ξαναμπή-
κε στην τσάντα. Είχε πάψει να είναι 
απαραίτητο, αναγκαίο. Ποιος νοια-
ζόταν για το τέλειο μέικ-απ. Συρτά-
ρια με κρέμες, ρουζ, σκιές, μολύβια, 
μάσκαρες και άπειρα κραγιόν 
ξεχάστηκαν. Μόνο τα βασικά είχαν 
σημασία, τα πολύ βασικά μέσα στον 
ορυμαγδό. Για όποια είχε κέφι. Θα 
κάνεις φέις σκραμπ ή θα καθαρίσεις 
τα ψώνια με απολυμαντικά μαντι-
λάκια και σπρέι; Θυμάστε; 

Το «πολύ», το φαντεζί, έδωσε τη 
θέση του στο «λίγο». Έδωσε τη 
θέση του στην απλότητα. Το βαρύ 
μακιγιάζ, ιδίως όταν δεν το «έχεις», 
μην το κάνεις. Είναι μάλλον ξεπερα-
σμένο. Βέβαια, περί ορέξεως…

Ωστόσο, η απλότητα είναι η λέξη 
κλειδί. Σε όλα, αλλά και στο μακι-
γιάζ. Οι εταιρίες των καλλυντικών 
συλλαμβάνοντας την τάση ή την 
ανάγκη στράφηκαν και σε σειρές 
κραγιόν που δεν είναι ακριβώς τα 
κλασικά κραγιόν. Δίνουν λάμψη 
και ένα ελαφρύ, βελούδινο χρώμα 
στα χείλη έχοντας φυτικά συστα-
τικά που περιποιούνται αντί απλά 
να βάφουν. Πιο ελαφριά σύνθεση 
σχεδόν σε όλες τις γνωστές μάρκες 
καλλυντικών από τo Gucci Rouge de 
Beauté Brilliant Glow and Care Shine 
Lipstick, έως το Kiss Kiss Shine Bloom 
Lipstick της Guerlain, περιποιητικά 
κραγιόν όπως το Rosy Lip Enhance 
του Οίκου Ηermès, το Addict Lip 
Glow του Dior, τη σειρά Ultra Shine 
Lip color του Tom Ford, τα Νudes της 
Rituals, τα αντίστοιχα της Clinique, 
σειρές της NYX και ο κατάλογος δεν 
έχει τελειωμό.

Σαν να φοράς βούτυρο κακάο με 
γκάμα αποχρώσεων επικεντρω-
μένη στα nudes, από το ροζ έως 
το «ουδέτερο» καφέ. Το ίδιο και για 
το foundation. Η τάση είναι τα πιο 
λεπτόρευστα με αντηλιακό δείκτη 
προστασίας ή κρέμα cc με χρώμα 
και αντηλιακό.

Απλότητα. Και διαφάνεια και στο 
ρουζ. Κάτι ανάμεσα σε cheektint ή 
ρουζ σε φυσική απόχρωση για την 
όψη καλής υγείας. Όπως το Vanish 
Blush Stick της Hourglass, το Melting 
Color Balm του Giorgio Armani και το 
ροζάκι Playtint cheek and lip  
της Benefit. Κέφι να ’χεις. Και μότο: 
ντύσου όμορφα και βάλε το λιπ-
γκλός σου.

«Άντε, ρε φθινόπωρο, 
έλα κοντεύουμε 
να πεθάνουμε, 
ρούφα ρούφα 

την κοιλιά σιχτίρ»
(Ο τοίχος είχε 

τη δική του υστερία)

SISLEY
Μίνι φούστα

HARALAS
Ομπρέλα Tous €80

SOPHIA ENJOY 
THINKING LIVE

Διακοσμητικό Elpis Owl €34

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΠΕΝΑΚΗ
Υφασμάτινο βάζο €50

CALZEDONIA
Καλτσάκια με τη Minnie 

€3,95/σετ

CAROLINA HERRERA
Compact πούδρα, από τη συλλογή Herrera Beauty

FALCONERI
Μπλούζα από ultralight 
cashmere €299

MAYBELLINE
Μάσκαρα Colossal 36HR

ZOUMBOULAKIS 
GALLERIES

Μονό skateboard «Apollo VIP» 
€170

LANC ME
Ορός Advanced Genifique

KALOGIROU
Δερμάτινα μποτάκια 
€249,95

G STAR RAW
Γυναικείο φούτερ €99,90

ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
Ασημένιο κολιέ Sphere €950
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ALEXANDER 
MCQUEEN

Γυαλιά ηλίου

BENETTON
Μάλλινο πόντσο €59,95



Πού μένεις; 
ΚουΚάΚι 
Έλα ρε,  πού βρήκες;
Η δημοφιλής γειτονιά 
της άθήνας με τα μάτια παλιών
και τωρινών  κατοίκων της 
 
Επιμέλεια: ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ  - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
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 Κουκάκι, ή στου Κουκάκη; 
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Τ ο δεύτερο είναι το σωστό γιατί στη Γαργαρέτα 
υπήρχε παλιά μία βιοτεχνία σομιέδων, πασίγνω-
στη προπολεμικά, από αυτήν πήρε το όνομα. Στην 
πραγματικότητα, τότε, ήταν περισσότερο μια με-
γάλη γειτονιά, μια ουρά της Πλάκας, που ξεκινού-
σε από τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Οριοθετημένη 
από τις νοτιοανατολικές πλαγιές του λόφου του 
Φιλοπάππου στο επάνω μέρος, τη λεωφόρο Συγ-

γρού στο κάτω και τη Χαμοστέρνας, συνέχεια της Καλλιρόης, που 
είχε πάρει το όνομά της από τη Χάμω Στέρνα, μια ανοικτή υδατοδε-
ξαμενή που την τροφοδοτούσε με νερό το μετέπειτα κουρεμένο 
βουνό που έστεκε στην απέναντι πλευρά και που έχασε το ύψος του 
και ισοπεδώθηκε, για να φιλοξενηθούν σε αυτό κοινωφελείς εγκα-
ταστάσεις (σχολεία, παιδικός σταθμός, ΙΚΑ), καθώς και το διαβόητο 
γήπεδο γνωστό και ως Ελ Πάσο.
Επάνω λοιπόν που λέτε, γύρω από τον λόφο του Φιλοπάππου, είχαν 
τα εξοχικά τους στην αρχή, και μετά χτίσαν τα σπίτια τους, οι παλιοί 
Αθηναίοι αστοί. Παλιοί Πλακιώτες, ως επί το πλείστον. Αυτό το κομμά-
τι διατηρείται ακόμα αρκετά καλά. Πιο κάτω όμως, στις δύο μεγάλες 
παράλληλες Βεΐκου και Δημητρακοπούλου και στα κάθετα στενά, 
γκρεμίσαν τα πάντα για να χτίσουν μοντέρνες και άχαρες πολυκατοι-
κίες του ’60 και του ’70. Με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα να χάσει το κά-
τω μέρος της περιοχής την ατμόσφαιρα της γοητευτικής αθηναϊκής 
γειτονιάς που είχε. Πυκνοκατοικημένη από τη μεσοαστική τάξη των 
Αθηναίων λειτουργούσε περισσότερο σαν μια ουρά – προέκταση του 
κέντρου. Ίσως γιατί δεν είχε κανένα σημείο πολεοδομικής αναφοράς: 
πλατείες και αστικά πάρκα, τόπους δηλαδή συγκέντρωσης των κα-
τοίκων. Πέρασε έτσι μια άχαρη περίοδο, τις δεκαετίες ’60, ’70.
Την εποχή εκείνη το μόνο ενδιαφέρον στην ήσυχη συνοικία των μι-
κροαστών ήταν το ερωτικό αλισβερίσι στο κάτω μέρος της. Τω καιρώ 
εκείνω, στη Συγγρού –ξεκινώντας από την πλατεία Τσόκρη, μέχρι την 
παλιά Ολυμπιακή που τώρα έχει γίνει ζαχαροπλαστείο– και τα γύρω 
στενά, οι τρανς, ως πρωτοπόρες εθελόντριες, προσέφεραν κοινω-
νικό έργο στους μεταμεσονύκτιους μερακλήδες. Μέχρι που ήρθε το 
politically correct, ρήμαξαν οι πιάτσες και πέσαν οι δουλειές, χαθήκαν 
και αυτές, με μόνο το καμπαρέ «Κούκλες», της θρυλικής Μαριλού, 
στην οδό Ζαν Μωρεάς, να έχει μείνει σαν μάρτυρας της θέσης της 
κρυφής ερωτικής γειτονιάς. Ίσως οι τελευταίες που είδα, λίγο πριν 
ξεσπάσει ο Covid, ήταν κάτι ανενημέρωτες για τον καινούργιο κόσμο 
Βουλγάρες τρανς, που τις βρήκα να κάθονται σε ένα σκοτεινό παγκά-
κι, άνεργες, και μία φίλη μου, πρωτοπόρα στο mothering πολύ πριν 
ανακαλύψει τον όρο η Athens Biennale, τους μάθαινε το πάτερ ημών 
στα ελληνικά, για να μπορούν να ξεματιάζονται…

Ας μην ξεφεύγουμε, όμως, από το θέμα μας. Στην πραγματικότητα η 
περιοχή άρχισε να δομείται σαν συνοικία από τη στιγμή που άνοιξαν 
οι δύο σταθμοί του μετρό και πεζοδρομήθηκαν οι οδοί Δράκου, Μα-
κρυγιάννη και Γεωργίου Ολυμπίου. Τότε έγινε η μεγάλη αλλαγή.
Αυτήν την κατάσταση βρήκα κι εγώ όταν πρωτοεγκαταστάθηκα εκεί 
πριν από 30 περίπου χρόνια. Ατμόσφαιρα συνοικίας, με μπουτίκ για 
παχουλές, καταστήματα νεωτερισμών με ρόμπες και πιτζάμες, κινη-
ματογράφους, καθαριστήρια, πολλές έβγες, ψιλικατζίδικα και μικρά 
μπακάλικα, χρυσά ψαλίδια, θαυμάσια μαγειρεία, ταβέρνες και άπειρα 
σουβλατζίδικα με ναυαρχίδα το σουβλατζίδικο της Ποπίτσας στην 
οδό Δράκου. Ήταν μαγευτικά. Έμενα σε έναν δρόμο ψηλά στην οδό 
Αγράφων και χωρίς να το καταλάβω, βυθισμένος στη γλυκιά γοητεία 
της συνοικιακής Αθήνας, με αυτά και με εκείνα, περάσαν 23 χρόνια…

Έπειτα ήρθε η κρίση… Το ένα μετά το άλλο άρχισαν να κλείνουν όλα 
τα ωραία και να ερημώνει η περιοχή. Χρειάστηκε και να μετακομίσω 
γιατί το σπίτι μου πουλήθηκε οπότε αποχαιρέτησα τη συνοικία που 
τόσο αγαπούσα. Δεν την πρόλαβα τη μεγάλη αλλαγή. Αυτή έγινε 
όταν άνοιξε το Μουσείο της Ακρόπολης και το air B&B, είχαν φύγει 
εν τω μεταξύ λόγω κρίσης πάρα πολλοί από τους παλιούς κατοίκους 
και οι υπόλοιποι ακολούθησαν όταν τα μικρά διαμερίσματά τους που 
νοικιαζόταν για το τίποτα –εάν ποτέ έβρισκαν ενοικιαστή–, άρχισαν 
να ενοικιάζονται για προσωρινή διαμονή σε ταξιδιώτες, στο δεκα-
πλάσιο του ενοικίου που θα έπαιρναν κανονικά. Άλλαξε ο πληθυσμός. 
Καινούργια μαγαζιά, lavomatic, εστιατόρια και μπαρ ανοίξαν και μετά 
από μια μικρή κοιλιά λίγων χρόνων, η συνοικία πήρε τα πάνω της. 
Δεν θα έλεγα ότι είναι πια συνοικία, είναι περισσότερο ένα πέρασμα 
ταξιδιωτών και νυχτερινών επισκεπτών που κατακλύζουν τα μπαρ 
και τα εστιατόρια, πολλά από αυτά εξάλλου είναι πολύ καλά… Είναι 
ένα σύγχρονο lieux de plaisir που εάν εξαιρέσει κανείς τον εκνευρι-
στικό θόρυβο που κάνουν τα ροδάκια από τις συρόμενες βαλίτσες, 
είναι πολύ ευχάριστο. Και θα είναι, πιστεύω, όσο η Ζυράννα Ζατέλη, 
στην αρχή της Δημητρακοπούλου, συνεχίζει  ακόμα να φρουρεί την 
είσοδο στη συνοικία! 
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Ό 
λοι ψάχνουν να μείνουν στο Κου-
κάκι και μαζί τους οι τουρίστες. H 
πιο ωραία γειτονιά του κόσμου, η 
γειτονιά μου, έγινε trend. Τα δια-
μερίσματα ανακαινίστηκαν από 

πάνω μέχρι κάτω και νοικιάστηκαν τα πάντα, 
από υπόγεια μέχρι δώματα. «Πού μένεις;» «Κου-
κάκι» «Έλα ρε, πού βρήκες»; Τα νοίκια ανέβηκαν 
περίπατο στην Ακρόπολη. Τώρα τελευταία, κά-
πως είναι πιο ισορροπημένο το θέμα με τις τιμές 
και τις διαθεσιμότητες.

Από τότε που άνοιξε ο σταθμός Φιξ του μετρό 
και ξεκίνησε να φτιάχνεται το ΕΜΣΤ, η περιοχή 
έγινε αμέσως το πιο ιδανικό σημείο της πόλης. 
Είναι που εφάπτεται και με την Ακρόπολη, του 
Φιλοπάππου, το Θησείο και τα Άνω Πετράλω-
να, περιοχές με χαρακτήρα και άρωμα παλιού 
κέντρου. Έχει πολλές μονοκατοικίες και νεοκλα-
σικά διάσπαρτα που στολίζουν τους δρόμους, 
όπως και προσεγμένα νεότερα πολυώροφα κτί-
ρια και μοντέρνες οικίες. Ωστόσο η αρχιτεκτο-
νική του Κουκακίου είναι κυρίως Μπετονικού 
ρυθμού, 60s, 70s, 80s.

Την τελευταία δεκαετία, όμως, έχει ανθίσει. 
Πρώτα ήρθαν τα καφέ-μπαρ και μετά τα μικρά 
εστιατόρια. Τα φαρδιά πεζοδρόμια δίνουν το 
περιθώριο να ζει η γειτονιά στους δρόμους της. 
Έτσι, τραπέζια, καρέκλες, γλάστρες και φυτά, 
βγήκαν στους εξωτερικούς χώρους μαζί με τον 
ευχάριστο κόσμο που από καιρό είχε αρχίσει να 
μαζεύεται στην περιοχή. Ακολούθησαν τα εργα-
στήρια, τα εμπορικά μαγαζιά και καλλιτεχνικοί 
χώροι. Τώρα, 2021, σε κάθε δρόμο θα βρεις μα-
ζεμένα καλαίσθητα καφέ, μπαρ, ταβέρνες, εστι-
ατόρια, μπιστρό, πιτσαρίες, ασιατικά, μεξικάνι-
κα, healthy food, φούρνους, ζαχαροπλαστεία, 
παγωτά, κεραμίστες, χειροτέχνες κατασκευα-
στές, ρούχα, yoga, pilates, διάφορα εργαστήρια 
και ο κατάλογος συνεχίζεται. Γέμισε ζωή και κα-
τοίκους που άρχισαν να το αγαπάνε.

Η Ελίνα και ο Χάρης έχουν ένα από τα πολλά 
ποιοτικά μαγαζιά που υπάρχουν στη γειτονιά. 
Ό,τι και να ανοίξει είναι ως διά μαγείας, καλό. Τα 
μικρά, πολλά και ετερόκλητα μαγαζιά, που ανοί-
γουν από νεότερο κόσμο, είναι πολύ προσεγμέ-
να. Έχουν ποιότητα, αισθητική και μεράκι. Και 
συνεχώς πληθαίνουν. Έχει τα πάντα το Κουκάκι 
και ας είναι μικρό. Τρεις δρόμοι, όπως λέμε με-
ταξύ μας. Φαλήρου, Βεΐκου, Δημητρακοπούλου. 
Δύο πεζόδρομοι και ένα μετρό. 

Είναι καλά και ωραία να μένεις και να βγαίνεις 
στο Κουκάκι. Αίσθηση παλιάς και νέας γειτονιάς 
μαζί. Οι πάρα πολλές επιλογές, οι τουρίστες α-
νάμεσά τους. Υπάρχει ένας παλμός και μια ζωη-
ρότητα. Και αυτό το κάνει αγαπητό. 

H πιο ωραία γειτονιά  του κόσμου,
η γειτονιά μου, έγινε trend  

Του ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΡΑΤΖΑ
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Όσο μεγάλη ιστορία κι αν έχει ένα μέρος, έρχεται 

η στιγμή να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο που θα εν-

σωματώνει τα όνειρα και τις ιδέες της νέας γενιάς. 

Αυτό συνέβη και στο Smile, το εστιατόριο στη μι-

κρή ειδυλλιακή πλατεία Τσόκρη, που ανήκε κάποτε 

στον Αντώνη Θωμά ή Thomas, ιδιοκτήτη αρκετών 

επιχειρήσεων στην Αθήνα για δεκαετίες (μεταξύ 

άλλων και το θρυλικό κλαμπ Καλούα). Αφήνοντας 

πίσω το τουριστικό ύφος του εστιατορίου, ο σεφ 

Νεκτάριος Θωμάς αποφάσισε να εξελίξει την κλη-

ρονομιά του πατέρα του, φέρνοντας τη φιλοσο-

φία του gastrotavern –που συναντάς παντού πλέον 

στο εξωτερικό–, στον ίδιο χώρο. Το Smile είναι ένα 

όνειρο που έγινε πραγματικότητα από μια ομάδα 

φίλων, με επικεφαλής τον σεφ Τάσο Μουρκοκώστα 

–  που έχει μαθητεύσει και εργαστεί σε βραβευμένα 

με Μichelin εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας και ο 

οποίος άλλαξε τα πάντα στην κουζίνα. 

Το re-branded μενού εστιάζει στην ελληνική μεσο-

γειακή κουζίνα, χρησιμοποιεί αποκλειστικά φρέ-

σκες πρώτες ύλες και σύνθετες τεχνικές και όλα τα 

υλικά και πιάτα υπόκεινται σε πολύ αυστηρό ποι-

οτικό έλεγχο. Από το ψωμί μέχρι τα ζυμαρικά και 

τους ζωμούς, όλα παρασκευάζονται στην κουζίνα 

του Smile με επαγγελματισμό και μεράκι. Το μενού 

δίνει έμφαση στα εποχικά υλικά και γι’ αυτό αλλάζει 

κάθε τέσσερις περίπου μήνες. Εδώ θα απολαύσεις 

σπεσιαλιτέ από όλη την Ελλάδα, όπως κερκυραϊκή 

παστιτσάδα με μοσχαρίσια μάγουλα ή μιρμιζέλι Κα-

λύμνου – μια πολύ ιδιαίτερη σαλάτα. Το μπέργκερ 

φτιάχνεται με κιμά black angus, το ταρτάρ ψαριού 

κρύβει δέκα διαφορετικές παρασκευές, η φοκά-

τσια στην ταραμοσαλάτα είναι χειροποίητη. Δοκί-

μασε μπαλοτίνα κοτόπουλο με σπανάκι και σάλτσα 

γραβιέρας, φρικασέ με ψάρι ημέρας και λιγκουίνι 

με πέστο από φιστίκια Αιγίνης και θα… ερωτευτείς! 

Όλα αυτά παρέα με ένα μπουκάλι ποιοτικό ελληνικό 

κρασί από την πλούσια λίστα που διαθέτει το εστι-

ατόριο. Πριν φύγεις, τσέκαρε και το παραδοσιακό 

γαλακτομπούρεκο – είναι όνειρο. 

l Λεωφ. Συγγρού 24 & Πλατεία Τσόκρη 1, 

2109218911, www.smilegreekcuisine.wixsite.com

Η φιλοσοφία 
του gastrotavern 

στην Αθήνα
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Θρυλικό σουβλάκι στη Γ. Ολυμπίου

Αυγερινός Ψητόπωλειό

Στον πεζόδρομο της Γεωργίου Ολυμπίου 
χτυπά η καρδιά της κουκακιώτικης γειτο-
νιάς. Εδώ θα έρθεις για περατζάδα, χάζι, 
αλλά και για θρυλικό σουβλάκι! Το ψητο-
πωλείο Αυγερινός λειτουργεί στο ίδιο ση-
μείο από το 1985, έχοντας πια γράψει τη 
δική του ιστορία. Από τις 12.30 το μεσημέρι 
και μετά μπορείς να κάτσεις στα τραπεζά-
κια πάνω στον πεζόδρομο για ορεκτικά, τυ-
λιχτά και τα άπαντα του κρέατος. Θα βρεις 
από μοσχαρίσια μπριζόλα (σπέσιαλ!) και 
σάντουιτς-γίγας μέχρι φιλέτο κοτόπουλο, 
αχνιστές ποικιλίες, σκεπαστές, κοντοσού-
βλι, κοκορέτσι, πανσέτα, burger και πάντα 
γλυκάκι-κέρασμα για το τέλος. Το μυστικό, 
όμως, που έχει μετατρέψει τον Αυγερινό 

από κλασικό ψητοπωλείο σε αθάνατο στέ-
κι είναι η δική του συνταγή για γύρο που 
χρωστά τη βαθιά νοστιμιά του στο γεγο-
νός ότι μαρινάρεται σε ένα μείγμα εκλε-
κτών μπαχαρικών! Τα μπαχαρικά παίζουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο και στον κιμά που 
χρησιμοποιείται στο μπιφτέκι... Πρόκειται 
για μια παλιά συνταγή που κληρονομείται 
από γενιά σε γενιά από τον πρώτο ιδιο-
κτήτη και που μέχρι σήμερα ακολουθείται 
κατά γράμμα. Δοκίμασε αυτό το μπιφτέκι 
σκέτο ή γεμιστό με τυρί και ντομάτα – θα 
πάθεις πλάκα!
Tip: Το κρέας είναι ολόφρεσκο και προ-
έρχεται από έναν έλληνα παραγωγό που 
διατηρεί τη δική του φάρμα. Ωστόσο, υ-
πάρχουν αρκετές επιλογές και για vegan 
όπως σουβλάκι μανιταριών, φαλάφελ και 
μπιφτέκι λαχανικών.
Extra tip: Μην ξεχάσεις να δοκιμάσεις 
και το φημισμένο «Πιτσόγυρο», ένα πιά-
το-πατέντα του Αυγερινού, όπου η πίτσα 
εμπλουτίζεται με γύρο χοιρινό ή κοτό-
πουλο!

l Βεΐκου 105& Γεωργίου Ολυμπίου 1, 
Κουκάκι, 210 9235652, Fb: Ψησταριά  
“Ο Αυγερινός”, Και delivery

Ιστορικό στέκι στο Κουκάκι 
για μαμαδίστικο φαγητό

τό 24ωρό

«Ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς!», αυτή είναι η 
πιο συχνή ατάκα που θα ακούσεις στα τραπε-
ζάκια του 24ωρου, αυτού του ιστορικού μαγα-
ζιού της Αθήνας που στα 37 χρόνια λειτουργίας 
του έχει θρέψει γενιές και γενιές Αθηναίων. Το 
24ωρο είναι ιδιαίτερα αγαπητό στους ξενύχτη-
δες (μια που –όπως φανερώνει το όνομά του– 
παραμένει ανοιχτό και τις 24 ώρες της ημέρας), 
αλλά και σε όλους όσοι ψάχνουν σπιτικό, λα-
χταριστό φαγάκι, όπως ακριβώς το μαγείρευε 
και η μαμά μας. Έτσι, θα συναντήσεις από τρο-
μερό γιουβέτσι (με μοσχαράκι ή αρνί), λαχτα-
ριστό φρικασέ, ασυναγώνιστο παστίτσιο και 
μουσακά (με έξτρα πληθωρική μπεσαμέλ!), μέ-

χρι σπιτική πίτσα, burgers και άκρως εντυπωσι-
ακές σκεπαστές… Καθημερινά σε περιμένουν 
επίσης πολλές διαφορετικές σούπες, ζυμαρικά 
(δοκίμασε οπωσδήποτε την μπολονέζ με κιμά 
από μανιτάρια!) κι όλα τα μαγειρευτά της ελλη-
νικής κουζίνας με τα οποία μεγαλώσαμε! Φυσι-
κά, δεν γίνεται να μην αναφέρουμε το θρυλικό 
πατσά και τη μαγειρίτσα που εδώ σερβίρεται 
όλο τον χρόνο και είναι από τις νοστιμότερες 
που έχουμε φάει ποτέ! Να ξέρεις ότι η κουζίνα 
ξεφουρνίζει όλες τις νοστιμιές της δύο φορές 
μέσα στη μέρα, πράγμα που σημαίνει ότι το 
φαγητό είναι πάντα φρέσκο (για αυτό και πε-
ντανόστιμο). 
Tip: Το 24ωρο είναι διαθέσιμο σε όλες τις πλατ-
φόρμες delivery (e-food, Wolt, BOX, delivery.gr), 
ενώ διαθέτει και τη δική του online πλατφόρ-
μα (www.24oro.com.gr), που αν την επιλέξεις 
έχεις και 8% έκπτωση. Το delivery λειτουργεί 
11.00-02.30, αλλά αν η λιγούρα σου χτυπήσει 
την πόρτα εκτός αυτού του ωραρίου, μπορείς 
πάντα να πεταχτείς ως εδώ για ένα πιάτο αχνι-
στό φαγάκι… 

l Λ. Συγγρού 44, Κουκάκι, 
210 9221159, www.24oro.com.gr, 
Fb: @24oroestiatorio, 
Instagram: @to24oro 
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Αυθεντική φιλοξενία 
στην καρδιά της Αθήνας 

The Dilan

Το The Dilan είναι ένας χώρος ευχάριστων 
αντιθέσεων στην καρδιά της Αθήνας, λί-
γα μόλις μέτρα από τη γραφική συνοικία 
της Πλάκας και την Ακρόπολη. Εξωτερικά 
σε υποδέχεται ένα ανακαινισμένο κτί-
ριο με αύρα παλιάς Αθήνας και κλασική 
ομορφιά. Στο εσωτερικό, τα ιστορικά χα-
ρακτηριστικά του κτιρίου συναντούν τα 
σύγχρονα αρχιτεκτονικά στοιχεία δημι-
ουργώντας ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο. 
Ευρύχωρα, πλήρως εξοπλισμένα διαμε-
ρίσματα με ψηλά ταβάνια και λιτή διακό-
σμηση που συνδυάζουν το ακατέργαστο 

ύφος της πέτρας με τον αστικό χαρακτή-
ρα του τσιμέντου και το εκλεπτυσμένο 
φινίρισμα του ξύλου. Στο τραπέζι του 
δωματίου θα σε περιμένει ένα μπουκάλι 
λευκό κρασί συνοδευόμενο από παρα-
δοσιακά εδέσματα για το καλωσόρισμα. 
Το The Dilan ανυπομονεί να σου δείξει τι 
σημαίνει αυθεντική ελληνική φιλοξενία, 
μέσα από την άψογη αλλά και προσωπι-
κή εξυπηρέτησή του, ενώ σεβόμενο τις 
συνθήκες της εποχής προσφέρει την υ-
πηρεσία Self Check-in. Μέσω αυτής έχεις 
πρόσβαση στο χώρο του ξενοδοχείου και 
του δωματίου σου με συγκεκριμένους 
κωδικούς χωρίς να χρειάζεται να έρθεις 
σε επαφή με κανέναν αν δεν το επιθυμείς. 
Αν αναζητάς κάτι περισσότερο από ένα 
δωμάτιο ξενοδοχείου για τη διαμονή σου, 
αυτός είναι ο προορισμός σου. 

l Φαλήρου 33, 2109239423, 
thedilan.com, Fb: The Dilan Suites & 
Apartments, IG: thedilanathens

Η τέχνη των γεύσεων στο Κουκάκι 

KouK arT

Η πολύχρωμη κουκουβάγια της οδού 
Μισαραλιώτου ξέρει τι σου αρέσει και 
φροντίζει να στα σερβίρει ολόφρεσκα 
και με χαμόγελο. Εκλεκτές ποικιλίες 
καφέ και τσαγιού, μοσχοβολιστά χει-
ροποίητα γλυκά, πολλά χειροποίητα 
μπισκότα και μάφιν, σφολιάτες, μπέι-
γκελ, σάντουιτς, σοκολάτες marchoc, 
τρομερά smoothies, protein shakes, 
χυμοί, σπιτικά αναψυκτικά και ό,τι άλλο 
τραβάει η όρεξή σου θα το βρεις εδώ. 
Από τη μία το φοβερό, γρήγορο και ευ-
γενικό σέρβις, από την άλλη η ζεστασιά 
του χώρου με τις urban λεπτομέρειες, 
αυτό το μέρος γίνεται εύκολα το νέο σου 
στέκι. Το απόγευμα θα σε βρει χαλαρό 

να απολαμβάνεις ένα από τα ιδιαίτερα 
κοκτέιλ που εμπνέεται η ομάδα του. Δο-
κίμασε το Κouk Art με τζιν, triple sec, ρά-
σμπερι, λεμόνι και κράνμπερι, αλλά και 
το Zombie με ρούμι, μαύρο ρούμι, triple 
sec, orange bitter και χυμό ανανά, πορ-
τοκάλι και φρούτα του πάθους. Φυσικά, 
χάρη στην υπηρεσία delivery, από τις 8 
το πρωί έως τις 8 το βράδυ, μπορείς να 
απολαύσεις τα πάντα στο σαλόνι ή το 
μπαλκόνι σου! 

l KoukArt taste n more, 2109222029, 
Μισαραλιώτου 1, Κουκάκι, 
FB: KoukArt taste n more, 
IG: koukart_taste_n_more 
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Το υπέροχο café bistrot της Ζαν Μωρεάς

Neratzia

«Ο δρόμος με τις νεραντζιές». Έτσι λέγανε 
κάποτε τη Βεΐκου χάρη στα φουντωτά δέ-
ντρα που φυτρώνουν μοσχομυριστά και στις 
δυο πλευρές του δρόμου. Από εκεί πήρε το 
όνομά του και αυτό το στέκι που βρίσκεται 
στη συμβολή της οδού με τη Ζαν Μωρεάς. Η 
Neratzia, στεγασμένη σε ένα υπέροχο κτίριο 
του Μεσοπολέμου, λειτουργεί ως ένα ζεστό 
café bistro στο ισόγειο, ενώ τα αρχοντικά δω-
μάτια των άνω ορόφων έχουν μετατραπεί σε 
ξενοδοχείο. Τα πρωινά θα σε βρουν καθισμέ-
νο στους πετρόλ καναπέδες της ψηλοτάβα-
νης σάλας να χαλαρώνεις στους ήχους της 
jazz όσο απολαμβάνεις τον καφέ (θα βρεις 

πραγματικά πολύ καλό καφέ), ή το πρωινό 
σου. Το brunch σερβίρεται 08.00-17.00 και 
περιλαμβάνει πληθωρικά pancakes, φοβερά 
σάντουιτς (δοκίμασε οπωσδήποτε το open 
sandwich!) και τα άπαντα του αυγού. Μετά 
τις 17.00 είναι –μεταξύ άλλων– η ώρα των 
αχνιστών μακαρονάδων και ενός θρυλικού 
burger που έχει πλέον κερδίσει το δικό του 
φανατικό κοινό. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα 
πάντα στην κουζίνα της Neratzia είναι χειρο-
ποίητα – ναι, ακόμα και τα ζυμαρικά! Μπορείς 
να συνοδεύσεις το γεύμα σου με ένα ποτήρι 
κρασί (υπάρχουν 15 ετικέτες του ελληνικού 
αμπελώνα, οι 8 εκ των οποίων σερβίρονται 
και σε ποτήρι) ή αν προτιμάς με κάποιο από τα 
δυνατά signature cocktails… 

l Ζαν Μωρεάς 6 και Βεΐκου, Κουκάκι,  
210 9243025, www.neratzia.gr,  
Fb: @neratzia, Instagram: @neratzia.gr

Ανοίγοντας την πόρτα του Peaky Barbers, 
θα αισθανθείς ότι πρωταγωνιστείς σε ται-
νία εποχής, η οποία διαδραματίζεται στο 
Λονδίνο στα μισά του περασμένου αιώνα. 
Μεγάλες τζαμαρίες, ρετρό διακόσμηση, 
ακούσματα από το 1920 έως το 1970, συν-
θέτουν ένα σκηνικό που σε μεταφέρει σε 
μιαν άλλη, πολύ γοητευτική εποχή, σε 
ένα από τα πιο ακουστά barber shops της 
πόλης. 
Πίσω από όλη αυτή την ιδέα βρίσκονται 
δύο αδέρφια, ο Γιώργος και ο Ανδρέας οι 
οποίοι, μαζί με τον Πέτρο και τον Γιάννη, θα 
σας προσφέρουν όλες τις υπηρεσίες που 
απαιτεί η σύγχρονη εποχή. Η φιλοσοφία 

τους άλλωστε είναι καθαρή: Ο άνδρας δεν 
θέλει απλά να κόψει τα μαλλιά του και να 
ξυριστεί, αλλά να ζήσει μια ολοκληρωμένη 
εμπειρία περιποίησης και να χαλάρωσης. 
Όλα τα παιδιά εδώ είναι εκπαιδευμένα στα 
new age αλλά και στα κλασικά κουρέμα-
τα, το ξύρισμα γίνεται με τον παραδοσια-
κό τρόπο με ζεστές και κρύες πετσέτες, η 
γενειάδα σας θα πάρει ακριβώς το σχήμα 
που θέλετε, σε μια διαδικασία που θυμίζει 
αληθινή ιεροτελεστία, από την πούδρα 
μέχρι την κολόνια στο τέλος. 
Το σίγουρο είναι ότι θα φύγετε με χαμόγε-
λο και αυτοπεποίθηση, σίγουροι ότι επι-
τέλους βρήκατε τον μπαρμπέρη σας. Όσο 
για την ευχαρίστηση των barbers, όπως 
λένε και οι ίδιοι, έρχεται από το χαμόγελο 
του κάθε πελάτη μόλις σηκωθεί από την 
καρέκλα. Extra tip: Στο Peaky Barbers μπο-
ρείτε να προμηθευτείτε και κάποια από τα 
καλύτερα προϊόντα περιποίησης για τα 
μαλλιά ή το μούσι σας που κυκλοφορούν 
στην αγορά. 

l Βεΐκου 46Α, Κουκάκι, 2109245521 / 
Μεσογείων 29, 2107785657,
 www.peakybarbers.gr, 
Fb: peakybarbers.gr 

Ένα από τα καλύτερα barber shops
της  Αθήνας στο Κουκάκι 

Peaky BarBers
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Ακαταμάχητο brunch και φοβερά cakes 
στο νέο στέκι της πόλης

Hippy Hippo

Αν έτυχε να περάσεις από την Αναστασίου 
Ζίννη κάποια στιγμή μέσα στον τελευταίο 
1,5 μήνα θα το έχεις προσέξει: ολόφρεσκο 
και δροσερό το νέο στέκι κλείνει το μάτι στο 
Κουκάκι μέσα από τις μεγάλες τζαμαρίες του. 
Το Hippy Hippo θυμίζει τα χαριτωμένα καφέ 
του Βερολίνου με τη minimal αισθητική και 
την πάντα ανέμελη διάθεση. Παρόλο που 
είναι νέο στέκι σε αυτή τη ζωντανή γειτονιά 
δίνει την εντύπωση ότι ήταν από πάντα εδώ. 
Ίσως για αυτό τα ηλιόλουστα τραπεζάκια 
του κάτω από τις φυλλωσιές των δέντρων 
είναι σταθερά γεμάτα. 
Το Hippy Hippo εξειδικεύεται σε δύο πράγ-
ματα και κανένα από τα δύο δεν γίνεται να 
σε αφήσει ασυγκίνητο. Το πρώτο κεφάλαιο 

είναι το λαχταριστό και άκρως πληθωρικό 
brunch (σερβίρεται 10.00-17.00), ικανό να 
μεταμορφώσει τα συνηθισμένα πρωινά. Θα 
συναντήσεις από τέλειο Avocado Toast και 
scrambled eggs με smashed avocado που 
σερβίρονται πάνω σε ζυμωτό ψωμί, μέχρι α-
φράτα pancakes με μπέικον και maple syrup, 
αλλά και μίνι pancakes με nutella και σπιτική 
μαρμελάδα wild blueberries. Αναμφίβολα 
το ενδιαφέρον σου θα τραβήξει (και) το Yogi 
Bowl, δηλαδή βιολογικό γιαούρτι με μέλι και 
φρούτα εποχής που σερβίρεται μέσα σε ένα 
μπολ από… χειροποίητη, σπιτική granola!
Το δεύτερο (ζουμερό) κεφάλαιο αφιερώνεται 
στα cakes. Υπέροχα  American cakes που σου 
μένουν αξέχαστα. Υπεύθυνη για αυτό το κομ-
μάτι είναι η ελληνοαγγλίδα pastry chef Lucy 
Καραγιώργου που πατάει πάνω σε σπιτικές 
συνταγές και κάνει θαύματα! Δοκίμασε οπωσ-
δήποτε το vegan chocolate cake, το lemon 
poppy seed cake και το καταπληκτικό burnt 
cheesecake που γνωρίζει μεγάλες δόξες… 
Μόνο βιάσου, γιατί τέτοια cakes εξαφανίζο-
νται με το που ξεφουρνίζονται!

Αναστασίου Ζίννη 37, Κουκάκι, 
211 4183649, Fb: Hippy Hippo, 
Instagram: @hippyhippo_athens

Το νέο στέκι της Αθήνας 
έχει international χαρακτήρα 

THis is Loco

Στην οδό Φαλήρου στο Κουκάκι, εκεί που 
κάποτε υπήρχε ένα συνεργείο αυτοκινή-
των, δημιουργήθηκε ο απόλυτος προο-
ρισμός για τους λάτρεις του καφέ και του 
ποιοτικού φαγητού. Η ιδιοκτήτρια, Αθηνά 
Σκουβάκη, αν και γεννήθηκε στο Σίδνεϊ, 
έζησε πολλά χρόνια στο Κουκάκι. Στη δι-
αδρομή της ταξίδεψε στον κόσμο, έζησε 
στο εξωτερικό, μάζεψε γεύσεις, εικόνες 
και εμπειρίες και επιστρέφοντας άνοιξε 
το «This is Loco», το νέο στέκι της πόλης. 
Η παλιά και η νέα Αθήνα συναντιούνται 
στα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία του 

χώρου, από το παραδοσιακό μωσαϊκό 
στο πάτωμα μέχρι το work space στον η-
μιώροφο για τους urban nomads. Εδώ θα 
απολαύσεις εκλεκτό καφέ από τη Βραζι-
λία και μια ξεχωριστή specialty ποικιλία 
κάθε μήνα. Ο κατάλογος του brunch είναι 
απλά ερωτεύσιμος: αφράτα pancakes, 
φρέσκοι χυμοί και αυγά σε κάθε μορφή με 
συνοδεία σολομού, μανιταριών, αβοκά-
ντο, προσούτο και άλλων ακαταμάχητων 
γεύσεων. Τα σάντουιτς φτιάχνονται με 
φρέσκο ψωμί ημέρας και έχουν εξαιρετι-
κές vegan επιλογές, τα χειροποίητα γλυκά 
είναι must (δοκίμασε οπωσδήποτε το βά-
σκικο τσίζκεικ). Το μενού περιλαμβάνει 
ακόμα δροσερές σαλάτες και πιάτα ημέ-
ρας με pasta και risotti. Κάθε Παρασκευή 
και Σάββατο βράδυ, το μαγαζί φιλοξενεί 
έλληνες και ξένους DJ που μπορείς να α-
πολαύσεις παρέα με ένα μπουκάλι ελλη-
νικό κρασί από την πλούσια λίστα του και 
λαχταριστές προτάσεις fingerfood. 

l Φαλήρου 47, Κουκάκι, 
2109245654, www.thisisloco.gr,  
FB:@thisislocogr, IG: thisisloco_athens 
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Dune ***½

ΣκηνοθεΣία: Ντενί Βιλνέβ ΠρωταγωνίΣτούν: Τιμοτέ Σαλαμέ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Τζέισον Μομόα, Στέλαν 
Σκάρσγκαρντ, Ζεντάγια, Όσκαρ Άιζακ, Τζος Μπρόλιν, Χαβιέ Μπαρδέμ, Σαρλότ Ράμπλινγκ

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

* οκτώβριος όπως παλιά, με μπλοκμπάστερ 
και γεμάτες αίθουσες

Η τελευταία μονομαχία (The LasT DueL) ***
ΣκηνοθεΣία: Ρίντλεϊ Σκοτ ΠρωταγωνίΣτούν: Ματ Ντέιμον,  
|Τζόντι Κόμερ, Ανταμ Ντράιβερ, Μπεν Άφλεκ

 
Στη Μεσαιωνική Γαλλία, 

στα μέσα του 100ετούς 
πολέμου Αγγλίας-

Γαλλίας ο ιππότης 
Ζαν ντε Καρούζ επι-
στρέφει από το μέ-
τωπο και μαθαίνει 
πως η γυναίκα του 

Μαργκαρίτα βιά-
στηκε από τον φίλο 

του Ζακ Λε Γκρις.
 

Το ιστορικό της τελευταίας 
μονομαχίας που εγκρίθηκε από το 

γαλλικό κράτος, το 1386, μέσα από τις καταθέσεις των δύο 
αντρών και της Μαργκαρίτα. Η ταινία ξεκινά και τελειώνει 
με τη μονομαχία, γυρισμένη με πρωτοφανή ένταση και 
ωμό ρεαλισμό. Ο Σκοτ χρησιμοποιεί την πλοκή του δράμα-
τος όχι για να αποθεώσει τον ηρωισμό των ιπποτών αλλά 
για να υπενθυμίσει ότι η θέση της γυναίκας παραμένει 
διαχρονικά σφιχτοδεμένη με την αδικία. 

Κολέκτιβ (CoLLeCTive) ***½

ΣκηνοθεΣία - Σεναρίο: Αλεξάντερ Ναναού Μονταζ: Αλεξάντερ 
Ναναού, Τζωρτζ Κραγκ, Ντάνα Μπουνέσκου

 
Mια ομάδα δημοσιογρά-

φων του Βουκουρε-
στίου αποκαλύπτει 

τη διαφθορά στο 
σύστημα υγείας και 
σε άλλους κρατι-
κούς θεσμούς της 
Ρουμανίας, με α-

φορμή ένα τραγικό 
γεγονός σε μπαρ που 

προκάλεσε τον θάνατο 
δεκάδων ανθρώπων. 

 
Τον Οκτώβριο του 2015 το μπαρ 

«Collective» στο Βουκουρέστι άρπαξε φωτιά κατά τη δι-
άρκεια ενός live. Συγκλονιστικό δραματοποιημένο ντοκι-
μαντέρ που επιβεβαιώνει ότι πολλές φορές η πραγματικό-
τητα ξεπερνά τη φαντασία. Πολιτική διαφθορά σε συνερ-
γασία με επιχειρηματικές απάτες, εγκληματικές αμέλειες 
στους υγειονομικούς χώρους, εικόνες που σοκάρουν σε 
ένα εξαιρετικό ερευνητικό ντοκιμαντέρ από τη Ρουμανία 
που ήταν υποψήφιο για δύο Όσκαρ: καλύτερου διεθνούς 
φιλμ και ντοκιμαντέρ.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα  
(iDenTifying feaTures) ***
ΣκηνοθεΣία: Φερνάντα Βαλαντές ΠρωταγωνίΣτούν: Μερσέντες 
Χερνάντεζ, Ντέιβιντ Ιλέσκας, Χουάν Χεσούς Βαρέλα,  
Ανα Λόρα Ροντρίγκεζ

 
Η Μαγκνταλένα αναζητεί 

τον γιο της, που εξαφα-
νίστηκε ενώ προσπα-

θούσε να διασχίσει 
τα σύνορα του 
Μεξικό. Ο Μιγκέλ 
έχει μόλις απελα-
θεί από τις ΗΠΑ και 

επιστρέφει, λαχτα-
ρώντας να ξαναδεί 

τη μητέρα του. 
 

Βραβείο Κοινού στο Φε-
στιβάλ Σάντανς και Χρυσός 

Αλέξανδρος στο 61ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για το 
βραδυφλεγές δράμα που περιγράφει μια τρομακτική 
πραγματικότητα στο σύγχρονο Μεξικό. Μια αγωνιώδης 
κραυγή για την επίκληση του καλού σε έναν κόσμο από-
λυτου σκότους.

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

JUST THE FACTS
 

Dune ***½ 
H κατά Βιλνέβ οδύσσεια  

του διαστήματος
 

Κολέκτιβ ***½ 
Ντοκιμαντέρ - κατακραυγή 
ενάντια στη θεσμική αδικία

 
Η τελευταία μονομαχία *** 

η αποκάλυψη  
της ιστορικής αλήθειας

 
Χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα *** 

Στα σύνορα της φρίκης
 

Κοντορίτο *** 
η πρώτη κινηματογραφική 
μεταφορά του δημοφιλούς 

χιλιανού κόμικ

criticÕs CHOICE

Ο πλανήτης Αρράκις, γνωστός και ως Ντιουν, είναι το μοναδικό μέρος στο σύμπαν όπου υπάρ-
χουν φυσικά αποθέματα του μπαχαρικού μελάνζ, της πολυτιμότερης ουσίας στον γαλαξία. 
Ο Αυτοκράτορας αναθέτει στον άρχοντα του Οίκου των Ατρειδών την εκμετάλλευση του 
«πλανήτη των ερήμων», με σκοπό να ελέγξει τους αυτόχθονες επαναστάτες Φρέμεν αλλά και 
να αντλήσει το απόθεμα του ευεργετικού μπαχαρικού. Ο νεαρός Πολ, γιος του άρχοντα Λίτο 
Ατρείδη, θα βρει στον αφιλόξενο πλανήτη με τις αχανείς ερήμους και τα υπόγεια πελώρια 
σκουλήκια, τον πραγματικό εαυτό του και θα χαράξει το μονοπάτι της ζωής του.

Πριν από λίγες μέρες δοκίμασα να δω και πάλι το φιλμ του Ντέιβιντ Λιντς που αποτελεί 
την πρώτη διασκευή του διαστημικού έπους που οραματίστηκε ο συγγραφέας Φρανκ 
Χέρμπερτ το 1965. Το βαρέθηκα στο πρώτο ημίωρο. Τα πολλά ονόματα και οι εξαντλητι-
κές περιγραφές σε συνδυασμό με τα ερασιτεχνικά εφέ και τα αστεία σκηνικά/ κοστού-
μια έκαναν τη δημιουργία του Λιντς κατώτερη των περιστάσεων, δικαιώνοντας τους φαν 
του βιβλίου που έλεγαν πως είναι σχεδόν αδύνατο να μεταφερθεί στο σινεμά. Να όμως 
που ο Ντενί Βιλνέβ έκανε και πάλι το θαύμα του. Μετά την πετυχημένη απόπειρα να ξα-
ναζωντανέψει το «Μπλέιντ Ράνερ», η νέα αποστολή του καναδού σκηνοθέτη στο (πολύ 
μακρινό αυτή τη φορά) μέλλον, έχει ακόμη πιο ισχυρές επιδόσεις. Δεν είναι μόνο το 
θηριώδες απαράμιλλο θέαμα που είναι εκθαμβωτικό αλλά κυρίως η απόφαση του σκη-
νοθέτη να απλοποιήσει την αφήγηση, φτιάχνοντας μια στακάτη ιστορία με πολιτικές 
αναφορές και εστιάζοντας το κέντρο βάρους στην περίπτωση του αινιγματικού Πολ Α-
τρείδη, τον οποίο υποδύεται με αφτιασίδωτη ευαισθησία ο Τιμοτέ Σαλαμέ. Πίσω λοιπόν 
από την περιπετειώδη φόρμα του διαστημικού ταξιδιού, που συνδυάζεται υποδειγμα-
τικά με τις πολιτικές μηχανορραφίες και την οικολογική συνείδηση, ο Βιλνέβ ποντάρει 
στην εσωτερική πάλη του ήρωά του. «Ο φόβος είναι ο φονιάς του μυαλού» ακούγεται 
κάποια στιγμή. Ο Πολ Ατρείδης που βασανίζεται από ανεξήγητα οράματα, ίσως και να 
είναι ένα είδος Μεσσία για τους καταπιεσμένους κατοίκους της ερήμου που βλέπουν 
τους ισχυρούς να κλέβουν τους πολύτιμους θησαυρούς τους (ένα δηκτικό σχόλιο για 
την αποικιοκρατία)  και οραματίζονται ένα νέο κόσμο. Παράλληλα με τη δράση που ο 
εικονοκλάστης Βιλνέβ υπηρετεί χωρίς την υπερβολή των εφέ και των κλισέ αλλά με μια 
μετρημένη σκηνοθεσία που έχει τη δύναμη να σαγηνεύσει τον θεατή, το νέο «Dune» 
είναι ένα μαγικό φιλμ που μοιάζει με μυσταγωγικό trip ενισχυμένο από λυρισμό και εν-
συναίσθηση. Το «χάσιμο» του ήρωα που είναι ευαίσθητος στο μαγικό μπαχάρι (το οποίο 
λειτουργεί σαν ψυχοδραστικό χημικό πάνω του) είναι το σημείο-κλειδί μιας ιστορίας 
για την αναζήτηση ταυτότητας σε ένα νέο οικοσύστημα όπου το παρελθόν και το μέλλον 
γίνονται ένα. Φυσικά μια ιστορία σαν αυτή δεν τελειώνει εδώ, αλλά συνεχίζεται. 

Κοντορίτο (ConDoriTo)***

Ο Κοντορίτο ξεκινάει μία ξεκαρδιστική περιπέτεια για να 

σώσει τον πλανήτη, καθώς και τους αγαπημένους του, 

από έναν μοχθηρό εξωγήινο. 

Ισπανόφωνη κωμωδία κινουμένων σχεδίων με πρωταγω-

νιστή ένα δημοφιλές και αδέξιο μικρό πτηνό που έχει αν-

θρώπινα χαρακτηριστικά και ζει στην περιοχή των Άνδεων. 

Όλα θα αλλάξουν όταν εξαιτίας μιας αθώας φάρσας του Κο-

ντορίτο, εξωγήινοι απάγουν την Ντόνια, μητέρα της αγαπη-

μένης του Γιαγίτα, και τότε θα χρειαστεί να γίνει ήρωας και 

να τη φέρει πίσω ασφαλή. Η κωμική περιπέτεια σε σκηνο-

θεσία του Ισραηλινού Άλεξ Ορέλ («Διαστημικά καλάθια: Η 

νέα γενιά») και του Περουβιανού Εντουάρντο Σουλντ («The 

Entity») αποτελεί την πρώτη κινηματογραφική μεταφορά 

μίας από τις πιο αγαπημένες σειρές κόμιξ της Χιλής και κατά 

επέκταση της Λατινικής Αμερικής. Η επιτυχία των ιστοριών 

μετρά πολλά χρόνια, από το 1949 που το κοινό γνώρισε 

τον Κοντορίτο μέχρι σήμερα και τις νεότερες γενιές που 

έχουν το πτηνό κάτι σαν animated μασκότ. Η δράση για τη 

διάσωση της Ντόνια από τον Κοντορίτο και τον μικρό του 

ανιψιό ξεκινά από νωρίς, όπως επίσης και η γνωριμία με 

τον πλανήτη των εξηγήινων. Παρά την απλοϊκή δομή και 

την αναμενόμενη εξέλιξη της ιστορίας, η πολύχρωμη ται-

νία κινουμένων σχεδίων περιέχει εντυπωσιακά γραφικά, 

χιούμορ και αναπάντεχες άμεσες και έμμεσες αναφορές σε 

κλασικά κινηματογραφικά φιλμ, όπως τα «Indiana Jones» 

και «Τιτανικός».  - ΑΛΕξΑΝΔρΑ ΣΚΑρΑΚΗ

Tvrvivvviva 
Dune vs Dune

l Κάιλ Μακ Λάχλαν vs Τιμοτέ Σαλα-
μέ: Ανήμπορος να σηκώσει το βάρος το 
διαστημικού υπερήρωα ο πρώτος και 
με μια δόση παραπάνω φροντίδας στο 
μαλλί (εναρμονισμένη στο κιτς κλίμα 
των 80s) σε αντίθεση με την ατημέλητη 
πλην προσεγμένη εμφάνιση του Σα-
λαμέ στον ρόλο του εύθραυστου Paul 
Atreides. Και οι δύο ήταν 23-24 ετών 
όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα, αλλά το 
baby face του Σαλαμέ προσθέτει πό-
ντους στο νέο φιλμ.

l Budget: Τα 40 σχεδόν εκατομμύρια 
δολάρια που κόστισε το πρώτο φιλμ 
δεν ήταν και λίγα. Μόλις και μετά βίας 
ισορρόπησε με τα έσοδα των 35 εκα-
τομμυρίων, μετατρέποντάς το σε ένα 
εμπορικό φιάσκο. Το έπος του Βιλνέβ 
κόστισε 165 εκατομμύρια δολάρια και 
σε μόλις λίγες μέρες έχει φτάσει ήδη 
από διάφορες, ευρωπαϊκές κυρίως, 
αγορές τα 110 εκατομμύρια δολάρια. 
Αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ όταν 
ανοίξει στις 22 Οκτωβρίου στις αγορές 
των ΗΠΑ και Κίνα.

l Διάρκεια: 137 λεπτά διαρκεί η ταινία 
του 1984 και μόλις 18 λεπτά παραπάνω 
(155) η εκδοχή του Βιλνέβ.
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Ο 
Γιάννης Ψυχοπαίδης τον καλοδέχτηκε στο 
εργαστήρι του, κι αυτός φρόντισε να είναι 
ένας συνεπής και εργατικός σπουδαστής 
χωρίς εκκεντρικότητες, με εξαίρεση την 

ημέρα που ανακάλυψε ότι είχε πάει στη σχολή 
φορώντας τα ρούχα του ύπνου. Αποφοίτησε με 
άριστα και, κατά τη διάρκεια της μετέπειτα δια-
δρομής του, ο Δημήτρης Πανταζής πρόσθεσε 
στο βιογραφικό του πλήθος ατομικών και ομαδι-
κών εκθέσεων, διατηρώντας, όπως λέει ο ίδιος, 
την πίστη ότι κάποια στιγμή θα του χαμογελάσει 
η Τέχνη, όπως χαμογελάει στους εραστές της. 
 
«Κάποιες γλώσσες λένε ότι από μικρός ζωγράφιζα 
αρκετά. Θυμάμαι να ξεσηκώνω με μολύβι χάρτινους 
ήρωες, μαχητικά αεροπλάνα, φουτουριστικά αυτοκί-
νητα και εξώφυλλα δίσκων. Στο πλαίσιο του μαθήμα-
τος της Γεωγραφίας, κάπου στη μέση του Δημοτικού, 
υπάρχει ακόμη έντονα η ανάμνηση μιας εργασίας του 
ελλαδικού χάρτη σε ρυζόχαρτο. Είχα βαλθεί να πε-
ριγράψω κάθε νησί με ιδιαίτερη επιμέλεια. Μπορού-
σα να αποφύγω τα περισσότερα από αυτά, αλλά το 
αποτέλεσμα θα ήταν σίγουρα αντιεπιστημονικό (!). 
Στην Έκτη Δημοτικού, ο δάσκαλος, προς το τέλος της 
σχολικής χρονιάς, μας πρότεινε εθελοντικά τη 
συμμετοχή μας σε έναν πανελλήνιο δι-
αγωνισμό ζωγραφικής με θέμα την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν το 1981, 
τότε που η χώρα έγινε επίσημο 
μέλος της. Το 10ο για την α-
κρίβεια. Πρώτη φορά είχα 
στα χέρια μου ένα θέμα. 
Πάνω-κάτω σκιτσάρισα 
τον ευρωπαϊκό χάρτη 
όπου δέκα ανθρωπά-
κια, ένα για κάθε χώρα, 
κατευθύνονταν ακίνητα 
προς μια ανοιχτή πόρτα 
(!). Η διάκριση με γέμισε 
χαρά, δίνον τας ο ίδιος 
στον δημιουργικό μου εαυ-
τό μια ζεστή χειραψία».

Η επιλογή των σπουδών στην 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ή-
ταν μονόδρομος;  Στην προεφηβεία αυτό 
το μικρό χάρισμα άρχισε να ατονεί, όμως κάτι πιο 
κομβικό έμελλε να συμβεί. Τότε περίπου ήταν που 
έφθασε στα αυτιά μου η μουσική ευφυΐα του αθά-
νατου Τζιμάκου, από κασέτες συγγενών που μοι-
ραζόμασταν την ίδια ζωή εκείνον τον καιρό. Το, κύ-
κνειο επί σκηνής άσμα, «Σουζάνα» ήταν το πρώτο 
κομμάτι των Μουσικών Ταξιαρχιών που αγάπησα. 
Οι ζωντανές του εμφανίσεις μου αποκάλυψαν επί-
σης έναν λάτρη των ψηφιακών τεχνών που χειρι-
ζόταν, στα δικά μου τα μάτια, την πρόκληση και το 
χιούμορ με τρόπο αριστουργηματικό. Το τέλος της 
εφηβείας με βρήκε με μυαλό θολό, δίχως στόχους 
και σχέδια. Ήταν η μητέρα μου που με προέτρεψε 
να ασχοληθώ και πάλι με τη ζωγραφική, ως υπο-
ψήφιος πια στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 
Δύσκολα εξ αρχής τα πράγματα, αφού οι επιτυχό-
ντες ήταν ελάχιστοι ανάμεσα σε εκατοντάδες δυ-
νητικούς καλλιτέχνες. Τρία χρόνια προσπαθειών με 
τη στήριξη καλών φίλων και το χαμόγελο της τύχης 
και λογιζόμουν φοιτητής.

Και εκεί σε υποδέχθηκε ο Γιάννης Ψυχοπαίδης. 
Πήγα με συστάσεις στο εργαστήριο του κ. Γιάννη 
Ψυχοπαίδη, ο οποίος, να ’ναι καλά, με καλοδέχτηκε. 
Η παρουσία μου στη σχολή ήταν διακριτική. Προ-
σπαθούσα να είμαι συνεπής και εργατικός δίχως 
εκκεντρικότητες. Εξαίρεση στάθηκε ένα χειμωνιά-
τικο πρωινό που, λίγο πριν από την καθιερωμένη 
σπουδή του μοντέλου, με τον καφέ στο χέρι, συ-
νειδητοποίησα πως δεν είχα αποχωριστεί ακόμη τα 
πρόχειρα ρούχα του ύπνου.

Υπήρξε κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια των 
σπουδών σου, που ξεχωρίζεις;  Κατά τη διάρκεια 

της φοίτησής μου, οι καλλιτεχνικοί σταθμοί της 
ΑΣΚΤ υπήρξαν πρώτης τάξεως ευκαιρίες για μικρά 
ταξίδια, μακριά από το οικεία πιεστικό οικογενειακό 
περιβάλλον. Η Ύδρα ήταν ένας προορισμός ιδα-
νικός! Ξεκίνησα περιχαρής, και ο ενθουσιασμός 
μου, στη θέα του αρχοντικού του Μανώλη Τομπάζη, 
ενισχύθηκε σημαντικά. Όλα φάνταζαν ιδανικά. Βέ-
βαια δεν επρόκειτο να διαρκέσει πολύ τούτο, διότι 
υπολόγιζα χωρίς τον Κωνσταντίνο. Το φεγγάρι είχε 
γίνει πια γένος θηλυκού όταν, ζωγραφίζοντας πλάι 
πλάι στην αυλή του ορόφου την πανσέληνο, το μάτι 
του έμπειρου ζωγράφου (ξέρει εκείνος) έπεσε στην 
αφελή παλέτα μου. Για να μη γίνω μελοδραματικός, 
είχα να νιώσω έτσι από τη μέρα των πανελληνίων 
εξετάσεων όταν, με στόμα χάσκον, κοίταζα τα θέ-
ματα των μαθηματικών, μαθήματος που άλλοτε 
κατείχα θαυμάσια. 

Η αγιογραφία πώς προέκυψε; Η επιστροφή μου 
στη γενέτειρα πόλη επέβαλε επιτακτική ανασυ-
γκρότηση. Αυτά που νόμιζα πως ήξερα έπρεπε να 
τα διαγράψω και στη θέση τους να μπουν άλλα θε-
μέλια. Η στιγμή της διπλωματικής εργασίας πλησί-
αζε, και έπρεπε να φανεί εμπράκτως η γνώση μου 

περί τέχνης στα μέλη της επιτροπής. Το εργα-
στήριο αγιογραφίας ήταν αυτό που θα 

μου έδινε τη θεάρεστη λύση!

Η συγκεκριμένη τέχνη α-
παιτεί αυστηρή πειθαρχία 

ή κάνω λάθος;  Η τεχνική 
της φορητής εικόνας εί-
ναι στέρεα εδώ και αι-
ώνες με αποτελέσματα 
πολύ εντυπωσιακά για 
τους μυημένους. Η ώ-
χρα, το χονδροκόκκινο, 
το άσπρο και το μαύρο 

αρκούν για έναν άγιο. 
Έμαθα πως, πέραν της ευ-

αισθησίας, αυτό που ξεχω-
ρίζει σε έναν τεχνίτη είναι η 

ηρεμία που εκπέμπει η γραμμή 
του, απόρροια υπαρξιακής γαλή-

νης και συμφιλίωσης με τον Θεό και 
τον θάνατο. Για μια αγιογραφία στο πλαίσιο 

των μαθημάτων του εργαστηρίου απαιτήθηκαν αρ-
κετός χρόνος, αυστηρή πειθαρχία, πολλή υπομονή 
και ταπεινή καρδιά.

Και έφτασε η στιγμή της αποφοίτησής σου. Είσαι 
από του αριστούχους της ΑΣΚΤ, από όσο ξέρω. 
Λίγα χρόνια αργότερα, η ημέρα της αξιολόγησής 
μου έφθασε. Τα άτιτλα έργα μου, όχι κατ’ επιθυμία 
μου, αναρτήθηκαν και ανέμεναν τα περισπούδαστα 
μάτια, τα οποία δεν άργησαν να φανούν νωχελικά. 
Κάποιοι στάθηκαν σε ένα δυο έργα, άλλοι έκαναν 
ένα γύρο. Η αίθουσα άδειασε συνοπτικά δίχως να 
ειπωθεί λέξη. Τόσος κόπος για λίγη σιωπή τελικά; 
Λίγες μέρες αργότερα, έμαθα πως είχα αναπάντεχα 
αριστεύσει. Ποιος το περίμενε…
Τα έργα μου, όπως εύστοχα μου είπε ένας συμφοι-
τητής μου, πατάνε στη βυζαντινή τέχνη. Κι εγώ έτσι 
νιώθω όταν κρατάω το μπαστούνι να ζωγραφίσω. 
Αγιογραφίες είναι, οικείων υπάρξεων σε ενεστώτα 
χρόνο.

Πάνω σε τι θέμα δουλεύεις τον τελευταίο καιρό;  
Τα τελευταία πέντε χρόνια δουλεύω επάνω στον 
θάνατο. Τα έργα μου, δεδομένου ότι βιοπορίζομαι 
ως δημόσιος υπάλληλος (ευτυχώς), προχωρούν με 
βασανιστικά αργό ρυθμό. Οι δύο ώρες που αφιερώ-
νω καθημερινά για τη ζωγραφική ξεκινούν στις 5:15 
π.μ. μέχρι το πρωινό ξύπνημα των υπολοίπων. Η ε-
ξέλιξη που ένας επαγγελματίας ζωγράφος χαίρεται 
στο τέλος της ημέρας σε εμένα μοιράζεται σε πέντε 
εργάσιμες, τουλάχιστον. Δεν βαρυγκωμώ όμως, 
διότι έχω την πίστη πως αυτή η τροτέζα η Τέχνη, 
στο τέλος, θα χαμογελάσει στον εραστή της… ίσως 
σε λίγα χρόνια ακόμη ! A

ΤΕΧΝΗ
Προτζέκτορας
Της Villy Calliga

Δημητρης Πανταζης
«Η τροτέζα η Τέχνη, στο τέλος, χαμογελάει στους εραστές της»

«Άσκηση ανατομίας», 
λάδι σε καμβά, 

90 εκ. x 146 εκ., 2019
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Οτιδήποτε είδος γραπτού λόγου που έχει να κάνει με πιτσιρίκια 

(από διαφημίσεις δημητριακών έως δοκίμια φροϊδικά περί παιδικών 

τραυμάτων, αλλά και από ποίηση έως πεζογραφία) με αφήνουν ολο-

σχερώς αδιάφορο. Δεν αναφέρομαι στα παραμύθια με παιδιά, αυτά 

τα βρίσκω ενίοτε συγκλονιστικά. Από την καθαρόαιμη λογοτεχνία 

ομολογώ ότι διαβάζω ξανά και ξανά κατά καιρούς το μυθιστόρημα 

του Φουρνιέ «Ο μεγάλος Μωλν», αλλά ακόμη κι εδώ ο ήρωας έχει 

περάσει στην εφηβεία.

Πώς έγινε λοιπόν να διαβάσω με απόλαυση τις νουβέλες του Ρουμά-

νου Μιρτσέα Καρταρέσκου όταν ο συγγραφέας ξετυλίγει ανερυ-

θρίαστα μπροστά στα μάτια μας τα καμώματα, τα παιχνίδια, τα έργα 

και τις ημέρες κοντολογίς μιας δράκας παιδιών αμφοτέρων φύλων 

που στήνουν τη δική τους παράσταση της ζωής στους δρόμους 

ενός μεταπολεμικού Βουκουρεστίου;

Προφανώς επειδή πρόκειται περί σπουδαίου συγγραφέα. 

Ή ίσως επειδή έχω κι εγώ βρεθεί στο Βουκουρέστι μιας άλλης επο-

χής, εκείνης του κομμουνιστή δικτάτορα Τσαουσέσκου. Τότε που 

οι καμαριέρες στα ξενοδοχεία μας προκαλούσαν ξεκουμπώνοντας 

το πάνω κουμπί της στολής τους δίνοντας έτσι υποσχέσεις λευκής 

σάρκας με αντάλλαγμα ένα τζιν παντελόνι. Μου άρεσε πολύ το 

Βουκουρέστι, ίσως επειδή ήταν ένα κράμα μεγάρων κλασικής αρχι-

τεκτονικής με πολυκατοικίες  ανατολικού μπλοκ για να στεγαστούν 

οι μη κατέχοντες που θα δούλευαν έως εξοντώσεως για να έχουν το 

δικαίωμα να σταθούν μπροστά σε μια ουρά ώστε να έχουν ίσως την 

τύχη να αποκτήσουν ένα σακί πατάτες ή ένα αντιανεμικό μπουφάν.

Καθώς είμαι βίγκαν στο θέμα εμπόριο λευκής σαρκός, δεν δοκίμασα 

το ακμάζον εμπόριο του ανταλλακτικού σεξ. Πέρασα ωστόσο μια ε-

ξαίσια νύχτα σε κάποιο υπόγειο κελάρι όπου μια εύθυμη δράκα τσιγ-

γάνων έπαιζε επί ώρες μια διονυσιακή μουσική που έσπρωχνε στα 

άκρα τις χορευτικές μας δεινότητες. Φυσικά επισκέφτηκα το χωριό 

του Βλαντ Τσέπες (γνωστού και ως Δράκουλα) αλλά και τον πύργο 

του στον οποίο αναφέρεται το μυθιστόρημα του Μπραμ Στόουκερ – 

όπως ισχυρίζονται τα ταξιδιωτικά γραφεία τουλάχιστον.

Τα θυμάμαι με νοσταλγία όλα αυτά, όπως «Νοσταλγία» τιτλοφορεί-

ται το βιβλίο του Καρταρέσκου που διάβασα πρόσφατα. Οφείλω 

εδώ να συγχαρώ τον μεταφραστή Βίκτωρα Ιβάνοβιτς αλλά και τον 

Καστανιώτη που μας τροφοδοτεί τόσα 

χρόνια με εξαιρετικά βιβλία. 

Στο βιβλίο του Καρταρέσκου περιλαμβά-

νονται πέντε νουβέλες. Η κάθε μία έχει 

το δικό της ύφος, το δικό της θέμα, τη 

δική της γεύση. Μάλιστα, μία από αυτές 

ξεπερνάει τη «Μεταμόρφωση» του Κάφκα 

(κι αυτό το γράφω με πόνο ψυχής επειδή 

αγαπώ τον Κάφκα, υπήρξε ο πρώτος μου 

δάσκαλος στη συγγραφή κι όποτε πηγαί-

νω στην Πράγα επισκέπτομαι τον τάφο 

του στο νέο εβραϊκό κοιμητήρι για να α-

φήσω στο μνήμα του κάποια μετάφρα-

ση βιβλίου του στα ελληνικά). Σε κάποια 

άλλη ο συγγραφέας βάζει τον ήρωά του 

να μπαίνει στον ριψοκίνδυνο κόσμο της 

ρώσικης ρουλέτας. Ακόμη και τα όνειρα 

που αφηγείται είναι δύσκολο να μην τα 

παρακολουθήσει ο αναγνώστης κι όλοι 

γνωρίζουμε πόσο βαρετή είναι κάθε φορά η εξιστόρηση ενός ονεί-

ρου (παραδέχεται μάλιστα ο Καρταρέσκου πως «ο συγγραφέας με 

το κάθε όνειρο που διηγείται χάνει κι έναν αναγνώστη»).

Πάντως με αυτό το βιβλίο του ο συγγραφέας κερδίζει τον αναγνώ-

στη. Κέρδισε σίγουρα εμένα. 

Νοσταλγία στο Βουκουρέστι
Tου Άρη ΣφΆκιΆνΆκη

Μιρτσέα Καρταρέσκου, 
Νοσταλγία  
(εκδ. Καστανιώτη)

ΑνΑγνώστησ 
με ΑιτιΑ
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Για να σε ρωτήσω, ρε Τζενάρα, επειδή βλέ-
πω ότι σε διαβάζει η φίλη μου με τις φίλες 
της. Της έχω κάνει πρόταση γάμου της κο-
πελιάς μου από το 2018 και από τότε ούτε 
το ξανασυζητήσαμε. Το δαχτυλίδι, που 
της πήρα, δεν το φοράει, γιατί λέει δεν της 
κάνει. Όλο θα πάει να το φτιάξει κι όλο δεν 
πάει. Να πω σε αυτό το σημείο ότι είχε πει 
«ναι» έτσι; Με δουλεύει τελείως; Άμα το 
δει κιόλας, μπας και μου απαντήσει. 

Αρχικώς, θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκαρ-
δίως το κορίτσι σου και τις φίλες της, 
που διαβάζουν ανελλιπώς τη μία 
και μοναδική αυτή στήλη. Στο 
ζουμί, όμως, από τη μέχρι 
τώρα εμπειρία μου στο θέμα 
«πρόταση γάμου», μπορώ 
να διακρίνω τρεις βασικές 
κατηγορίες. Εκείνες τις φί-
λες μου που είπαν αμέσως 
«ναι» και μέσα σε 1 χρόνο (το 
πολύ) σου οργάνωναν από γά-
μο μέχρι Ολυμπιακούς Αγώ-
νες. Τις άλλες φίλες μου που 
είπαν αμέσως «όχι» και κατα-
λαβαίνουμε όλοι πού οδήγησε αυτό. Και εκείνη 
την κατηγορία που είπαν «ναι», αλλά νιώθουν 
πως έχουν να ντιλάρουν κάποια πράγματα μέσα 
τους πριν προχωρήσουν. Θέλουν να παντρευ-
τούν –όντως– σε αυτή τη φάση της ζωής τους; 
Τους αφορά ο γάμος εν γένει; Πώς έχουν βιώσει 
τον γάμο των δικών τους; Θέλουν ακόμα να είναι 
σε αυτή τη σχέση; Παίζουν πολλά και χρειάζο-
νται χρόνο για να τα διαχειριστούν. Εδώ, όμως, 
είναι που έρχεσαι εσύ, που ξέρεις τι θέλεις. Θέ-
λεις να παντρευτείτε. Αλλά στην πραγματικότητα 
τι σημαίνει αυτό το «and they lived happily ever 
after», όταν δεν μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς 
μεταξύ μας; 

Θέλω να φύγω από το πατρικό μου και έχω 
τύψεις για τους δικούς μου. Έχω φτάσει 
43, σχέση δεν έχω, μόνη μου με ένα μισθό 
πώς να καταφέρω να νοικιάσω ένα ολό-
κληρο σπίτι; Δεν το παίρνω με τίποτα α-
πόφαση. 

Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν τόσο αντικειμε-
νικοί, όσο και υποκειμενικοί λόγοι, που δεν σε α-
φήνουν να προχωρήσεις στην επόμενη πίστα. Οι 
αντικειμενικοί, η αλήθεια είναι, χρήζουν μεγαλύ-
τερου προβληματισμού. Όμως λύσεις μπορούν 
να βρεθούν. Μπορείς είτε να συγκατοικήσεις με 
μία φίλη/ ξαδέρφη/ συνάδερφο, είτε να περι-
μένεις λίγο ακόμη, κάνοντας focus στο project 
«αποταμιεύω χρήματα για το νέο μου σπίτι», κό-
βοντας από δέξια κι αριστερά, όπου, όπως και 
όποτε μπορείς. Είναι λογικό να φοβάσαι το άγνω-
στο, την αβεβαιότητα των οικονομικών, το «ξεβό-
λεμα». Όπως είναι και λογικό να νιώθεις έτσι για 

τους δικούς σου. Μα όταν ξεκινάς το μή-
νυμά σου με την πρόταση «θέλω να φύ-

γω από το πατρικό μου», νομίζω ότι είναι 
κάτι για το οποίο αξίζει να προσπαθήσεις. 

Μπορεί να μη γίνει αύριο κιόλας, μπορεί να 
χρειάζεσαι κι άλλο χρόνο, μέχρι να βρεις το 

κουράγιο να κάνεις μια γενναία κουβέντα με 
τους γονείς σου, αλλά σε προτρέπω να ξεκινήσεις 
νοερά να το οργανώνεις, να το οραματίζεσαι, να 
το προγραμματίζεις από λίγο και κάθε μέρα. Μπο-
ρεί να χρειαζόμαστε χρόνο, μα όταν είμαστε πια 
έτοιμοι μέσα μας, όλα παίρνουν τον δρόμο τους 
απλά κι ωραία. 

Αγαπητή Τζένη, το δικό μου θέμα δεν είναι 
αισθηματικής φύσεως. Έχω τελειώσει τις 
σπουδές μου και εργάζομαι τα τελευταία 
δύο χρόνια. Παρά το γεγονός, όμως, ότι 
θεωρητικά είμαι μορφωμένη και ανεξάρ-
τητη οικονομικά επιστρέφω σε μια κακή 
συνήθεια της παιδικής μου ηλικίας. Κάνω 
ομηρικούς καβγάδες με τη μαμά μου, πολ-
λές φορές της μιλάω με σκληρά λόγια και 

τη στεναχωρώ. Έχει δώσει τα πά-
ντα για μένα και δεν της αξίζει 

τέτοια συμπεριφορά. Όμως, 
με εκνευρίζει πολύ ο χαρα-
κτήρας της. Εκείνη είναι πιο 
κλειστή, ενώ εγώ φουλ κοι-
νωνική και εξωστρεφής και 
έρχεται αυτή η αντίθεση σε 
πολλά απλά θέματα της κα-

θημερινότητας και εκρήγνυ-
ται. Περιττό να σου πω ότι όταν 

είμαστε αγαπημένες, είμαστε σαν 
ζευγάρι σε ταξίδι του μέλιτος.

Πόσο σημαντικό θέμα θίγεις, αγαπημένη, και μά-
λιστα δεν το έχουμε ξανασυζητήσει στη στήλη 
αυτή. Να τώρα, για παράδειγμα, θα ήθελα αντί 
για Νομική να έχω σπουδάσει ψυχολογία, για να 
το πιάσω το θέμα εκ των έσω. Μα δεν έχω. Άρα θα 
το πιάσω το θέμα ναι μεν επιφανειακά, με όλη μου 
τη στοργή όμως. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη σχέ-
ση στη ζωή μας, που μας καθορίζει, όσο η σχέση 
μητέρας - κόρης. Από αυτή τη σχέση παίρνουμε 
ασφάλεια και αποδοχή, όσο είμαστε μικρές, αλλά 
μας ακολουθεί ως πρότυπο για τις μετέπειτα δια-
προσωπικές μας σχέσεις. Όσο μεγαλώνεις, όμως, 
αυτή η σχέση γλυκαίνει, ηρεμεί, σταματάς πια να 
αποζητάς την ασφάλεια και την αποδοχή από τη 
μητέρα σου, σταματάς δηλαδή να εξαρτάσαι για 
όλα από εκείνη και αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι 
είναι και εκείνη άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που 
προσπαθεί στη ζωή, όπως κι εσύ, να κάνει το κα-
λύτερο, που μπορεί. Μεγαλώνει, ωριμάζει, κάνει 
λάθη, είναι άνθρωπος. Όπως εσύ κι εγώ. Έχει τις 
μαύρες της, τις κακοκεφιές της, φοβάται, κλαί-
ει, είναι ευάλωτη, όπως κι εσύ. Όσο και να προ-
σπαθεί να δρα σαν σούπερ 
ηρωίδα για χάρη σου, 
χρειάζεται κι εκείνη 
κάπου να χαλαρώ-
σει και να πετάξει 
στην άκρη του κα-
ναπέ την κάπα της. Και 
τότε είναι που την 
αγαπάς περισσότε-
ρο. Την αγαπάς, όταν 
δείχνει τέλεια για πάρτη 
σου, αλλά και όταν δεν εί-
ναι. Στα επόμενα νεύρα σου, 
λοιπόν, θυμήσου το. Η μητέρα σου είναι ένας τε-
λείως διαφορετικός χαρακτήρας, με άλλα βιώ-
ματα, από μια άλλη εποχή.  Καμία παρεξήγηση ή 
διαφωνία δεν λύθηκε με καβγά, ένταση ή φωνές. 
Δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα πια. Μεγάλωσες. 
Κάνε ένα βήμα πίσω και λύσ’ το με ηρεμία. 

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΟΜΙΚΑ

–Reloaded–
Της ΤΖΕΝΗσ 

ΜΕΛΙΤΑ

Μίλα μου βρόμικα. 

Μίλα μου αληθινά. 

email: info@athensvoice.gr

instagram: @melitajenny
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Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, 
κρυμμένα μυστικά... και στα fm!  
Το «Μίλα μου βρώμικα» κάνει τα  
ερωτικά σας θέματα να ακούγονται 
σαν παθιάρικο τραγούδι στο  
Athens Voice Radio 102.5 
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Η επιστροφή του Κρόνου σε ορθή πορεία (12/10) 
δημιουργεί την αίσθηση ότι τα σχέδια και τα όνειρα 
που έχεις για το μέλλον θα αρχίσουν να τρέχουν 
καλύτερα με τη βοήθεια κατάλληλων ανθρώπων, 
συνεργατών και φίλων. Σε αυτό συνηγορεί και το 
εξάγωνο Αφροδίτης-Κρόνου (13/10) με το οποίο θα 
επιδιώξεις την υποστήριξή τους μέσα από τη διπλω-
ματία και τις σωστές δημόσιες σχέσεις, λειτουργώ-
ντας και λίγο χρησιμοθηρικά, ενώ ίσως δεις με άλλο 
μάτι ένα πρόσωπο από το φιλικό σου περιβάλλον, 
που τώρα «σου κάνει το κλικ» ερωτικά. Αν και διανύ-
εις μια περίοδο με ανάδρομο Ερμή απέναντί σου, το 
τρίγωνο Ήλιου-Δία την Παρασκευή βγάζει αισιοδο-
ξία και σε βοηθά να προχωρήσεις επαγγελματικές 
επιδιώξεις, κλείνοντας συμφωνίες εκεί που δεν το 
περιμένεις. Αν ήδη εργάζεσαι μέσα σε μια ομάδα για 
ένα πρότζεκτ μπορεί να αναλάβεις έναν πιο ηγετι-
κό ρόλο με αυξημένες αρμοδιότητες, που όμως σε 
ικανοποιεί περισσότερο. Η συγκεκριμένη όψη είναι 
θετική και για την προσωπική σου ζωή, δείχνοντας 
μια νέα γνωριμία, μια εξισορρόπηση με το ταίρι σου 
ή ακόμα και μια εξέλιξη της σχέσης για μερικούς. 
Προς το τέλος της εβδομάδας μπορεί να προκύψει 
ένταση στα επαγγελματικά ή στα προσωπικά με το 
τεράγωνο Ήλιου-Πλούτωνα.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)
 
Εργασία uber alles και αυτή την εβδομάδα, όπου μά-
λιστα ο Κρόνος επιστρέφει ορθόδρομος (12/10) ύ-
στερα από 4 μήνες, φέρνοντας εξελίξεις στα επαγ-
γελματικά. Οι συνειδητοποιήσεις που έπαιξαν το 
προηγούμενο διάστημα οδηγούν σε αλλαγές στό-
χων, αν δεν είσαι ευχαριστημένος με την παρούσα 
κατάσταση. Όλο αυτό βέβαια μπορεί να συνοδευτεί 
και από τα γνωστά «τεστάκια» 
του Κρόνου, συνοδευόμενα από 
μπόλικες ανασφάλειες. Πάντως 
το εξάγωνό του με την Αφρο-
δίτη (13/10) φέρνει προοπτικές 
στα οικονομικά, μέσω μιας κα-
λής συμφωνίας, ενός μπόνους 
ή μιας νέας ευκαιρίας που απο-
δίδει και πρακτικά, ενώ η ωριμό-
τητα και η πειθαρχία σου αξιολο-
γούνται θετικά. Επίσης, μπορεί 
να λειτουργήσει και σταθερο-
ποιητικά για τα ερωτικά σου, με 
την έννοια ότι ξέρεις πια τι θέλεις, είτε πρόκειται 
για κάτι σεξουαλικό είτε για κάτι που σε στηρίζει και 
συναισθηματικά, οπότε επενδύεις ανάλογα. Και το 
τρίγωνο Ήλιου-Δία (15/10) «μιλά» για τα επαγγελμα-
τικά, μέσω προτάσεων συνεργασίας, μιας προαγω-
γής, μιας αλλαγής πόστου ή εργασιακού χώρου με 
διαφοροποίηση καθηκόντων, ακόμα και δικών σου 
ατομικών κινήσεων, παρόλο που έχουμε ανάδρομο 
Ερμή, επηρεάζοντας ιδιαίτερα το 3ο δεκαήμερο.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Μια εβδομάδα με έμφαση στα ερωτικά ξεκινά, «φι-
λοξενώντας» και την επιστροφή του Κρόνου σε 
ορθή πορεία (12/10), μια συνθήκη που σε βρίσκει 
πιο κατασταλαγμένο σε επίπεδο στόχων και μα-
κροπρόθεσμων πλάνων ζωής. Το εξάγωνο Αφρο-
δίτης-Κρόνου βοηθά να δώσεις απαντήσεις για το τι 
σε κάνει ευτυχισμένο, σταθεροποιώντας θέλω και 
συναισθήματα, αλλά και γνωριμίες που μπορεί να 
φάνταζαν αρκετά frivolous. Δεν αποκλείεται να αλ-
λάξεις προσέγγιση στη σχέση σου, εκδηλώνοντας 
μια ωριμότητα που εκπλήσσει ευχάριστα, με σκέ-
ψεις για συγκατοίκηση ή κάποιου είδους δέσμευση. 
Θετικό για τα αισθηματικά και το τρίγωνο Ήλιου-Δία 
την Παρασκευή (3ο δεκαήμερο), φέρνει αισιοδοξία, 
όρεξη για ταξίδια και διασκέδαση με το ταίρι σου. Η 
ενασχόληση με δημιουργικές δραστηριότητες και 
κοινά χόμπι σάς φέρνει πιο κοντά, βοηθώντας να 
χαρείς τον έρωτά σου αλλά και να γελάσεις με την 
ψυχή σου, ενώ σχέσεις με παιδιά μπορούν τώρα να 
βελτιωθούν σημαντικά. Για τους αδέσμευτους είναι 
η ευκαιρία που περίμεναν για να φλερτάρουν με α-
νταπόκριση ή να ξεκινήσουν μια καινούργια σχέση. 
Λίγο προσοχή μόνο προς την Κυριακή, όπου μπορεί 
να βγουν φοβίες, ανασφάλειες αλλά και τάσεις ε-
λέγχου στα ερωτικά (3ο δεκαήμερο).

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)
 
Η ορθόδρομη πορεία του Κρόνου από αυτή την 
εβδομάδα (12/10) και για τους επόμενους εφτά 
μήνες φέρνει κομβικές συνειδητοποιήσεις για το 
εαυτό σου και την ανάγκη σου να απεμπλακείς από 
τοξικά πρόσωπα, καταστάσεις και συμπεριφορές 
που σαμποτάρουν την ευτυχία σου. Οι αλλαγές εί-
ναι προ των πυλών και απαραίτητες για την εξέλιξή 
σου. Το εξάγωνο Αφροδίτης-Κρόνου (13/10) βοηθά 
σε επαγγελματικές συμφωνίες, δείχνοντας ίσως και 
μια επιβράβευση ή κάποιο μπόνους για τα αποτελέ-
σματα που έχεις πετύχει (1ο δεκαήμερο). Αν πάλι 
σκεφτόσουν μια αλλαγή στην εμφάνισή σου, π.χ. 
μέσω μιας απώλεια κιλών, μπορείς να το προχωρή-
σεις. Τα οικονομικά σου, κυρίως αυτά που αφορούν 
τρίτους, επηρεάζονται θετικά με το τρίγωνο Ήλιου-
Δία (3ο δεκαήμερο) την Παρασκευή. Κληρονομικά, 
περιουσιακά, ζητήματα ακινήτων, οφειλές σε τρά-
πεζες και εφορίες, διατροφές κ.λπ. ευνοούνται ως 
προς τη διευθέτησή τους μέσω και της στήριξης 
της οικογένειάς σου, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρ-
ξει μια συζήτηση σχετικά με αυτά που δικαιούσαι, 
προχωρώντας σε ανάλογες κινήσεις διεκδίκησης. 
Πάντως το τετράγωνο Ήλιου-Πλούτωνα (17/10) 
μπορεί να φέρει εντάσεις και τάσεις επιβολής στα 
οικογενειακά και στις σχέσεις σου.

Λέων (22 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
 
Η επιστροφή του Κρόνου σε ορθή πορεία ύστερα 
από 4 μήνες (12/10) συνηγορεί σε μια συνειδητο-
ποίηση που έχει επέλθει μέσα σου αναφορικά με τα 
θέλω και τις ανάγκες σου σε σχέσεις και επαγγελ-
ματικές συνεργασίες. Είσαι πλέον έτοιμος να προ-
χωρήσεις με τις όποιες αποφάσεις σου στο επόμε-
νο επτάμηνο, «προκρίνοντας» πρόσωπα ή απομα-

κρύνοντας τον εαυτό σου από 
τοξικές καταστάσεις. Το εξάγω-
νο Αφροδίτης-Κρόνου (13/10) 
μπορεί να φέρει μια επισημοποί-
ηση της σχέσης σου, ή να δείξει 
ότι μια γνωριμία «σοβαρεύει» 
και εξελίσσεται σε κάτι περίσσο-
τερο (1ο δεκαήμερο). Το τυχερό 
τρίγωνο Ήλιου-Δία (15/10) προ-
σφέρεται για συζητήσεις και ε-
παφές στα επαγγελματικά με πι-
θανότητες για συνεργασίες και 
κλεισίματα συμφωνιών εν μέσω 

ανάδρομου Ερμή (3ο δεκαήμερο). Ευνοεί όμως και 
τα προσωπικά, διευκολύνοντας την επικοινωνία με 
το ταίρι σου, όπως επίσης τα φλερτ και τις νέες γνω-
ριμίες για τους ελεύθερους. Εξαιρετικό timing για 
πρώτο ραντεβού! Η πλειάδα θετικών όψεων ολο-
κληρώνεται με το εξάγωνο Ερμή-Αφροδίτης (17/10) 
που είναι πιθανόν να σε φέρει ξανά σε επαφή με 
πρόσωπα από το παρελθόν, φίλους ή και πρώην (2ο 
δεκαήμερο) για να ξεκαθαρίσεις «ανοιχτούς λογα-
ριασμούς».

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)
 
Ο Κρόνος επιστρέφει από αυτή την εβδομάδα σε 
ορθή πορεία (12/10) για το επόμενο επτάμηνο, ση-
ματοδοτώντας εξελίξεις στη δουλειά, βγάζοντας 
παράλληλα μια ανάγκη για υιοθέτηση πιο υγιεινών 
συνηθειών μέσα στην καθημερινότητά σου, που θα 
σε βοηθήσουν να ανταπεξέρχεσαι ικανοποιητικά 
στις υποχρεώσεις σου, αλλά και να αποφορτίζεσαι 
από το υπερβολικό άγχος Το εξάγωνο Αφροδίτης-
Κρόνου (13/10) είναι ευνοϊκό για να ασχοληθείς με 
αλλαγές ή επιβεβλημένες επιδιορθώσεις στο σπίτι, 
«απόρροια» του γνωστού «υπόπτου» που λέγεται 
ανάδρομος Ερμής και είναι famous για κάθε είδους 
βλάβες, προβλήματα κ.ο.κ. Το τρίγωνο Ήλιου-Δία 
την Παρασκευή, που επηρεάζει ιδιαίτερα το 3ο 
δεκαήμερο, είναι υποστηρικτικό για τις επιδιώξεις 
σου στα επαγγελματικά, με θετικό μάλιστα οικονο-
μικό αντίκρισμα, μέσω αύξησης του πελατολογίου 
σου, της διεκδίκησης των απολαβών που θεωρείς 
ότι αξίζεις βάσει των αποτελεσμάτων που παράγεις 
στην εργασία σου, ακόμη και μέσω καινούργιων 
προτάσεων για δουλειά. Αν πάλι ήθελες να κάνεις 
μια προσπάθεια απώλειας κιλών, go for it! Λίγο προ-
σοχή στο τέλος της εβδομάδας σε ζήλιες στα ερω-
τικά ή εντάσεις εξαιτίας των οικονομικών.

Ζύγός  (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)
 
Από τα τέλη Μαΐου που ο Κρόνος μπήκε σε ανά-
δρομη πορεία ήρθες αντιμέτωπος με καταστά-
σεις στα αισθηματικά, που αν και σε στεναχώρη-
σαν και σε πλήγωσαν, σίγουρα σε ωρίμασαν ση-
μαντικά. Αυτή η «προίκα» συνειδητοποίησης και 
«σοβαρότερης ματιάς» σχετικά με τα θέλω σου θα 
σου φανεί χρήσιμη από αυτή την εβδομάδα που ε-
πιστρέφει και πάλι ορθόδρομος (12/10), δίνοντας 
τώρα λύσεις και σε τυχόν προβλήματα παιδιών 
που είχαν προκύψει αυτό το διάστημα. Το εξά-
γωνο Αφροδίτης-Κρόνου (13/10) δίνει ώθηση σε 
συζητήσεις και επαφές αναφορικά με δημιουργι-
κά σχέδια και εμπορικές/επιχειρηματικές συμφω-
νίες (1ο δεκαήμερο). Η όψη όμως που δεσπόζει 
this week δεν είναι άλλη από το υπέροχο τρίγωνο 
του Ήλιου από το ζώδιό σου με τον ευεργέτη Δία 
(15/10) που φέρνει αισιοδοξία, έμπνευση και τύχη 
στα επαγγελματικά, ευκαιρίες για τυχερούς νέους 
έρωτες για τους αδέσμευτους, πιθανές επισημο-
ποιήσεις και προτάσεις γάμου για μερικούς, με μια 
εγκυμοσύνη ή τον ερχομό ενός παιδιού να είναι ε-
πίσης «μέσα στο παιχνίδι», επηρεάζοντας κυρίως 
το 3ο δεκαήμερο. Το μόνο που «χαλάει το γλυκό» 
είναι το τεράγωνο Ήλιου-Πλούτωνα (17/10) που 
μπορεί να βγάλει παράλογες φοβίες και χειριστι-
κές συμπεριφορές, χαλώντας κάπως τις ισορρο-
πίες (3ο δεκαήμερο).

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
 
Ο Κρόνος επιστρέφει σε ορθή πορεία (12/10) ύ-
στερα από ένα τετράμηνο και αρχίζεις να βρίσκεις 
ξανά τα συναισθηματικά σου «πατήματα», αν και η 
επιρροή που το παρελθόν και τα άλυτα τραύματα 
σου ασκούν σε συνειδητό ή ασυνείδητο επίπεδο 
συνεχίζεται. Αποφάσεις για μετακομίσεις, αλλα-
γές κατοικίας και απομάκρυνση από την πατρι-
κή εστία «ξεκολλάνε» και η προσωπική ευθύνη 
αναδεικνύεται ως η μόνη σταθερά στην οποία 
μπορείς να επενδύσεις. Η συνειδητοποίηση των 
προσωπικών σου αναγκών μπορεί να σε οδηγήσει 
στο να αποχαιρετήσεις σχέσεις με άτομα τοξικά 
για το ψυχολογικό σου sanity μέσα στο επόμενο 
επτάμηνο. Το εξάγωνο Αφροδίτης-Κρόνου (13/10) 
δείχνει μια οικονομική ή ηθική στήριξη από την 
οικογένεια, αλλά και μια διάθεση αυτοελέγχου 
σχετικά με επενδύεις στα επαγγελματικά (1ο δε-
καήμερο). Το τρίγωνο Ήλιου-Δία (15/10) φέρνει 
συμφιλίωση με πρόσωπα της οικογένειας ή άτο-
μα με τα οποία συγκατοικείς, λειτουργώντας «λυ-
τρωτικά» για την ψυχική σου ευημερία, βελτιώ-
νοντας και κάποια θέματα υγείας (3ο δεκαήμερο). 
Το τετράγωνο Ήλιου-Πλούτωνα (17/10) ωστόσο 
μπορεί να πυροδοτήσει ορισμένες ανασφάλειες 
και απωθημένα για την προσωπική σου ζωή (3ο 
δεκαήμερο).

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)
 
Με τον Κρόνο να γυρίζει σε ορθή πορεία από αυτή 
την εβδομάδα (12/10) και για το επόμενο επτά-
μηνο, αισθάνεσαι περισσότερη «αυτονομία» στις 
κινήσεις σου και στον τρόπο που σκέφτεσαι, συ-
νειδητοποιώντας ωστόσο τη σημασία και τη χρη-
σιμότητα των ορίων στις σχέσεις με τα κοντινά 
σου άτομα, αδέλφια, φίλους, σύντροφο, συνερ-
γάτες. Το εξάγωνο Αφροδίτης-Κρόνου (13/10) δί-
νει ωριμότητα στις επαγγελματικές σου επαφές 
και συζητήσεις, βοηθώντας στην εδραίωση συ-
νεργασιών και στο κλείσιμο συμφωνιών, αφού 
νιώθεις ότι πατάς καλύτερα στα πόδια σου, κάτι 
που εκπέμπεις και προς τα έξω (1ο δεκαήμερο). Το 
τρίγωνο Ήλιου-Δία (15/10) που επηρεάζει ιδιαίτερα 
το 3ο δεκαήμερο είναι πολύ ευνοϊκό για την κοινω-
νική σου ζωή, δίνοντάς σου ευκαιρίες να διασκε-
δάσεις, να βρεθείς με φίλους σε χαλαρό κλίμα, να 
κάνεις κάποιο ταξιδάκι με το αμόρε. Οι αδέσμευτοι 
ευνοούνται σε νέες γνωριμίες με πρόσωπα που 
μπορούν να τους ιντριγκάρουν και σε εγκεφαλικό 
επίπεδο, δίνοντας μια άλλη οπτική σε παγιωμένες 
κοσμοθεωρίες περί σχέσεων. Βοηθητικό είναι και 
για προοπτικές συνεργασίας ή συμμετοχής σε ο-
μάδες που λειτουργούν υποστηρικτικά για τα μελ-
λοντικά σου σχέδια, ακόμα κι αν αυτά σχετίζονται 
π.χ. με τη συμμετοχή σου στα κοινά.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Ο κυβερνήτης σου Κρόνος επιστρέφει ύστερα 
από τέσσερις μήνες σε ορθή πορεία (12/10) γεγο-
νός που ξεκολλά σταδιακά τα πράγματα σε επαγ-
γελματικό και οικονομικό επίπεδο. Το εξάγωνο 
Αφροδίτης-Κρόνου (13/10) μπορεί να σε βοηθή-
σει να επεξεργαστείς και να αποδεχτείς, μέσω της 
λογικής και όχι του συναισθήματος, καταστάσεις 
που σε έχουν πληγώσει ή έχουν ουσιαστικά ολο-
κληρώσει τον κύκλο τους στα προσωπικά, αφού 
κατανοείς ότι το να εθελοτυφλείς δεν οδηγεί που-
θενά (1ο δεκαήμερο). Εξαιρετικό για την καριέρα 
σου είναι το τρίγωνο Ήλιου-Δία (15/10) ιδιαίτερα 
αν είσαι γεννημένος στο 3ο δεκαήμερο, αφού 
φαίνεται πως οι κόποι και οι προσπάθειες που έ-
χεις καταβάλει όλον αυτό τον καιρό ανταμείβο-
νται εμπράκτως. Τα σενάρια πολλά: μια προαγωγή 
που είναι προ των πυλών, μια αύξηση στον μισθό 
σου, μια καινούργια συνεργασία/πρόταση που 
συνοδεύεται από καλές απολαβές, μια δουλειά σε 
νέο πόστο ή το ξεκίνημα ενός πρότζεκτ που ήθε-
λες πολύ. Όμως το τετράγωνο Ήλιου-Πλούτωνα 
(17/10) μπορεί να βγάλει και παιχνίδια εξουσίας, 
στα οποία καλό είναι να μην εμπλακείς (3ο δεκα-
ήμερο). Ίσως πάλι το βιώσεις περισσότερο ψυχο-
λογικά, ως ανασφάλεια και φόβο αποτυχίας.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Ο Κρόνος γυρίζει ορθόδρομος στο ζώδιό σου ύ-
στερα από τέσσερις μήνες (12/10) φέρνοντας πε-
ρισσότερο ρεαλισμό στις προσεγγίσεις σου στα 
προσωπικά και τα επαγγελματικά. Η συνειδητοποί-
ηση γύρω από την πραγματική κατάσταση των σχέ-
σεών σου σε βοηθά να κάνεις πιο ώριμες επιλογές. 
Με το εξάγωνο που θα σχηματίσει με την Αφροδίτη 
(13/10) αντιλαμβάνεσαι ποια άτομα από το περι-
βάλλον σου λειτουργούν ουσιαστικά ως φίλοι και 
συνοδοιπόροι ζωής, παίρνοντας συμβουλές αλλά 
και πρακτική υποστήριξη σχετικά με πλάνα που έ-
χεις κατά νου, ενώ δεν αποκλείεται να ξεκινήσει και 
μια ερωτική σχέση με ένα άτομο που έχει σταθεί 
κοντά σου στα δύσκολα (1ο δεκαήμερο). Το υπέρο-
χο τρίγωνο του Ήλιου με τον Δία από το ζώδιό σου 
(15/10) είναι μια όψη που μπορεί να λειτουργήσει 
εξαιρετικά για να πραγματοποιήσεις κάποια από τα 
όνειρά σου, ιδιαίτερα αν ανήκεις στο 3ο δεκαήμε-
ρο, δίνοντάς σου αισιοδοξία, ζωτικότητα και όρεξη 
για κατάκτηση νέων κορυφών. Η εξέλιξη αφορά και 
την ίδια σου την προσωπικότητα σε επίπεδο «εργο-
στασιακών ρυθμίσεων» και πεποιθήσεων, αφού η 
ανάγκη για προσωπική ανάπτυξη είναι μεγάλη. Ένα 
ταξίδι που αποτελούσε όνειρο ζωής, θέματα που 
σχετίζονται με τους ξένους, το εξωτερικό και τις 
σπουδές, ευνοούνται σημαντικά, καθώς και επαγ-
γελματικά σχέδια που σε πάνε μπροστά. 

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Η ορθή πορεία του Κρόνου από αυτή την εβδο-
μάδα (12/10), ύστερα από αναδρομή τεσσάρων 
μηνών, φέρνει ως «προίκα» μια μεγαλύτερη ε-
μπειρία γύρω από την αντιμετώπιση δύσκολων 
καταστάσεων στη δουλειά και στα προσωπικά, 
που δεν έλειψαν το προηγούμενο διάστημα και 
φυσικά δεν εξαφανίζονται «ως διά μαγείας», α-
φού ο Κρόνος συνεχίζει το ταξίδι του στον 12ο οί-
κο του ωροσκοπίου σου, απαιτώντας «σκάψιμο εκ 
θεμελίων». Όμως πλέον έχεις ένα καλύτερο know 
how και παράλληλα μια συνειδητοποίηση δικών 
σου αδυναμιών και εμπλοκών που πρέπει να ξε-
περαστούν, ώστε να αισθάνεσαι μεγαλύτερη αυ-
τονομία και ελευθερία, όσο αυτό μπορεί να γίνει 
αντιληπτό, καθώς υπάρχει και ένα ασυνείδητο 
που πρέπει με κάποιο τρόπο να «προσπελαστεί». 
Το εξάγωνο Αφροδίτης-Κρόνου (13/10) φέρνει 
σταθεροποίηση ή μια επιβράβευση στη δουλειά 
που αναπτερώνει το ηθικό σου, ενώ βοηθά και σε 
καινούργια σχέδια, που όμως οφείλεις να κρατή-
σεις προς το παρόν κρυφά από «γκαντέμικα» ή 
κακόβουλα άτομα (1ο δεκαήμερο). Ευνοϊκό για εν 
κρυπτώ συνεργασίες, συμφωνίες στα οικονομι-
κά αλλά και ρυθμίσεις που αφορούν κληρονομι-
κά, περιουσιακά, τράπεζες κ.λπ. είναι το τρίγωνο 
Ήλιου-Δία (15/10) που επηρεάζει ιδιαίτερα το 3ο 
δεκαήμερο. A

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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ΣΠΗΛΙΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00-10.00

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00-10.00

ΓΙΟΒΑΝΝΑ 
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

12.00-14.00

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

18.00-20.00

ΣΩΤΗΡΗΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

22.00-00.00

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΕΝΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

10.00-12.00

ΕΛΕΝΗ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

16.00-18.00

ΣΠΥΡΟΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

20.00-22.00

ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΑΝΔΟΛΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

14.00-16.00

Το soundtrack της πόλης
14 - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 A.V. 71 
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