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Η ζωή είναι γένους θηλυκού. Το ίδιο και η ελ-
πίδα. Το ίδιο και η λύση. Η «Ανδριακή» αναζητώ-
ντας τη θηλυκή πλευρά της ζωής, µε αφορµή την

Ηµέρα της Γυναίκας παραδέχεται µια αλήθεια, λίγο ως
πολύ αυταπόδεικτη. Oι γυναίκες από τη φύση τους εί-
ναι έτοιµες να αντιµετωπίσουν ένα πρόβληµα µε στα-
θερό τρόπο, µε λιγότερη ταραχή και ίσως-ίσως περισ-
σότερη µεθοδικότητα από τον άνδρα. Το αποδεικνύει η
καθηµερινότητα, το υπογραµµίζει και η επιχειρηµατι-
κότητα. Η Αγγελική Φράγκου, η Μελίνα Τραυλού, είναι

δύο γυναίκες από το χώρο της ναυτιλίας που ξέρουν να
χειρίζονται κρίσεις και να ηγούνται διεθνών εγχειρηµά-
των. Και δεν είναι οι µόνες. Το αποδεικνύει η πολιτική,
που µέχρι πρότινος ήταν «ανδρικό κάστρο». Όσο πιο
ψηλά κοιτάξει κανείς στην εξουσία, τόσο λιγότερα γυναι-
κεία πρόσωπα συναντά. Στα κοινοβούλια των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για κάθε τρεις άνδρες πολιτι-
κούς αντιστοιχεί µόλις µια γυναίκα. Πριν από 10 χρόνια
αυτό το ποσοστό ήταν ακόµα µικρότερο. Oι γυναίκες που
κατείχαν µία έδρα στη Βουλή ήταν 22%. Ευτυχώς στις
µέρες µας το ποσοστό αυτό έχει ανεβεί στο 27%.

Το τελευταίο διάστηµα όλο και περισσότεροι αναρωτι-
ούνται µήπως την ώρα της κρίσης, τη στιγµή που η λύ-
ση αναζητείται στην ψυχραιµία και στην κατανόηση, στην
εξοµάλυνση παρορµητικών κινήσεων και πανικόβλητων
αντιδράσεων, εκείνο που χρειάζεται είναι µια καθαρή
γυναικεία µατιά.

Το αφήγηµα της γυναικείας καθοδήγησης σε στιγµές

κρίσης δεν αφορά µόνο το σπίτι, εκεί που το στιβαρό
αλλά κοινωνικά αόρατο χέρι της γυναίκας έρχεται να
προλάβει τη σύγχυση που απειλεί τη συνοχή της οι-
κογένειας. Κάλλιστα το ίδιο αόρατο χέρι «ακουµπά»
στις κοινωνικές οµάδες, στις επιχειρήσεις, στις πό-
λεις, στα κράτη…

Η Κριστίν Μαντλέν Oντέτ Λαγκάρντ η Γαλλίδα δι-
κηγόρος, πολιτικός, νυν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας που στο παρελθόν διετέλεσε Γε-
νική ∆ιευθύντρια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµεί-
ου, η π. υπουργός Oικονοµίας, Εµπορίου, Γεωργίας
και Αλιείας, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα στο αξίω-
µα της υπουργού Oικονοµικών σε οικονοµία-µέλος
των G8 όταν ρωτήθηκε από το «Harvard Business
Review» για τη διαφορά της γυναίκας από τον άνδρα
σε ηγετικό ρόλο απάντησε: «Oι έρευνες δείχνουν ότι
υπάρχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά στις γυναί-
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ª¤Û· ÛÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÃÀ∆À!

O Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ :
·) ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ Î·È ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎ‹˜ ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡
9.290.322,58 Â˘ÚÒ. 

‚) ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·ÓÔÓÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡
ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1.629.507,16 Â˘ÚÒ. 

∞ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ‚·ÛÈÎfi ˘Ô¤ÚÁÔ ÙË˜ Ú¿-
ÍË˜ «¢Ú¿ÛÂÈ˜ OÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ∞ÛÙÈÎÒÓ
™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÕÓ‰ÚÔ˘», ÙÔ ÔÔ›Ô ¤-
¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ıÂ› ÛÙÔ ∂È¯ÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «ÀÔ-

‰ÔÌ¤˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿-
Ù˘ÍË 2014-2020» Î·È ÛÙÔÓ ÕÍÔÓ· ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜
«¢È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜- ¢È·-
¯Â›ÚÈÛË ̆ ÁÚÒÓ Î·È ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ (∂∆¶∞)», Û˘-
ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 11.879.694,33 Â˘ÚÒ. 

∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÂ› ÛÂ
Á‹Â‰Ô ¤ÎÙ·ÛË˜ 90,17 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ı¤ÛË
«¶ÏÔ‡ÛÎ·» ÙË˜ ¢ËÌÔÙÈÎ‹˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ À‰ÚÔ‡Û·˜ ÙÔ˘
¢‹ÌÔ˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:

� ÃÚ˘Ûfi˜ Ô ¡.O.∞. 

ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 

¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛÙÈÔÏÔ˝·˜
ªÂ ÙÚ›· ̄ Ú˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È ¤ÍÈ ÚÔ-

ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈ-
ÛË ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ı· Á›-
ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ÛÙÈ˜ 14-19 ª·ÚÙ›-
Ô˘ ·Ô¯ˆÚÂ› Ô ¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜
ÕÓ‰ÚÔ˘ ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¶ÚˆÙ¿-
ıÏËÌ· Ó‹ÛˆÓ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ∫Ú‹ÙË˜.

™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· 2 ¯Ú˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ™‡ÏÈ· ∫·Ó¤ÏÔ˘ ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË. ŒÓ· ÛÙËÓ ÁÂÓÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›·
Optimist Î·È ¤Ó· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Optimist ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ. ÃÚ˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ŒÏÂÓ· ª·ÁÔ˘Ï¿ ÛÙËÓ
Î·ÙËÁÔÚ›· Optimist U13.

¢È·ÎÚ›ıËÎ·Ó Î·È ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÔ˘Ó ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ¤ÍÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ì·˜:
™‡ÏÈ· ∫·Ó¤ÏÔ˘ ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË, ŒÏÂÓ· ª·ÁÔ˘Ï¿, ∆˙ÒÚÙ˙Ë˜ ∫·ÏÏÈ‚ÚÔ‡ÛË˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË˜ µÔ‡ÏÁ·ÚË˜ ÛÙËÓ
Î·ÙËÁÔÚ›· Optimist, ™ÔÊ›· ∫·Ú·Ô˘Ï¿ÓË Î·È ¡ÈÎÔ˜ ª·ÚÁ¤ÙË˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Laser

£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ·Í›˙Ô˘Ó fiÏË ÙËÓ 15ÌÂÏË ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜
ºÒÙË ™Ù·˘Ú›‰Ë. ™˘Á¯·ÚËÙ‹-
ÚÈ· Î·È ÛÙÔÓ ∆˙ÒÚÙ˙Ë ∫ÂÊ·Ï-
ÏÔÓ›ÙË Ô˘ «ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÈÛÂ»
Ù· Laser.

™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È ÌÚ¿-
‚Ô ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ ∂˘·ÁÁÂÏ›·
ª¿ÓÂÛË Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¡fi-
Ó· Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó ÙÔ˘˜ ·-
ıÏËÙ¤˜ Î·È ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÔÏ‡ÙÈ-
ÌÔÈ ‚ÔËıÔ› fiÔÙÂ Î·È fiÔ˘
ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ıËÎÂ.

™ÙÔ ™˘ÓÂ‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ πˆ¿ÓÓË
°Ï˘ÓÔ‡ ÛÙÔÓ ŸÚÌÔ ∫ÔÚı›Ô˘
ÕÓ‰ÚÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÂÁÎ·›ÓÈ· ÙË˜
ÌÔÓ¿‰·˜ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË˜
ÛÙÈ˜ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.

∏ ÌÔÓ¿‰· ÛÙÔ ∫fiÚıÈ ·ÔÙÂÏÂ› ˘fi‰ÂÈÁ-
Ì· Û˘Ó‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Î·È
‚ÈÔ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÙË ÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜ Î˘ÎÏÈÎ‹˜ ÔÈ-
ÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· Ì›· ÓËÛÈˆÙÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹. ∞Ô-
ÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ÎÔÌÔÛÙÔÔÈËÙ¤˜
Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÌÂ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ·-
Ó¤ÌÔ˘˜ Î·È ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂÈ˜. ∏ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË
ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Î¿. ∆Ô

··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÓÂÚfi ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË
·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤Ó· Ï‡Ì·Ù·, Â-
ÓÒ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ‚ÈÔ·fi‚ÏËÙ· Ë ÌÔÓ¿‰·
ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÓÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙËÓ ·Ú·-
ÁfiÌÂÓË ·fi ÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi Î·ı·ÚÈÛÌfi Ï˘-
Ì·ÙÔÏ¿ÛË.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
SIRCLES ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÙ·›ÚÔÈ Â›Ó·È ÙÔ ∂ª¶
(∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÈÔ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô) Î·È Ë ª∫O
(ªË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎ‹ OÚÁ¿ÓˆÛË) «OÚÁ¿Óˆ-
ÛË °Ë» ÂÎ·È‰Â‡ÙËÎ·Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 10 ¿-
ÙÔÌ· Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ¿ÏÏ· 10,

(Συνέχεια στη σελ. 3) ☞

(Συνέχεια στη σελ. 3) ☞

(Συνέχεια στη σελ. 3) ☞

ŒÓ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ªÔÓ¿‰·˜ ÚÔÂÂÍÂÚÁ·-
Û›·˜ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓˆÓ Û‡ÌÌÂÈÎÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Î·È ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË˜
ÚÔ‰È·ÏÂÁÌ¤ÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÃÒÚÔ˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∆·Ê‹˜ YÔÏÂÈÌ-
Ì¿ÙˆÓ ÕÓ‰ÚÔ˘, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ºÔ¢™∞ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ∞.∂. Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈ-
Ê¤ÚÂÈ· ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ∏ ∂È‰ÈÎ‹ ÀËÚÂÛ›· ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «¶Â-
ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ & ∫ÏÈÌ·ÙÈÎ‹ ∞ÏÏ·Á‹», ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Ù· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ÙÂ˘¯ÒÓ ‰È·Î‹Ú˘ÍË˜ Î·È ÙË
‰È·‰ÈÎ·Û›· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔÎËÚ˘¯ıÂ› ÙÔ ¤ÚÁÔ, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰Úfi-
ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ∆Ô ¤ÚÁÔ «∫·-
Ù·ÛÎÂ˘‹ ªÔÓ¿‰·˜ ÚÔÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓˆÓ Û‡ÌÌÂÈÎÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ô-
‚Ï‹ÙˆÓ Î·È ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË˜ ÚÔ‰È·ÏÂÁÌ¤ÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÃÒÚÔ˘
ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∆·Ê‹˜ ÀÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÕÓ‰ÚÔ˘» Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡
10.919.829,74 Â˘ÚÒ. 
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