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Πώς θα γίνει η Αμφίπολη
για τους επισκέπτες το 2023
H ομόφωνη έγκριση της μελέτης
στερέωσης, αποκατάστασης και
ανάδειξης του μνημείου, που
φέρει την υπογραφή του
Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου (ΚΑΣ), σηματοδοτεί τη βούληση
του υπουργείου Πολιτισμού να προχωρήσουν
με ταχύτατους ρυθμούς οι αναγκαίες εργασίες
που θα αντιμετωπίσουν τις σημερινές
παθογένειες και ταυτόχρονα θα οδηγήσουν
στην ανάδειξή του, καθιστώντας το επισκέψιμο
για το κοινό έως το 2023. «Σήμερα κάνουμε
πράγματα που έπρεπε να γίνουν από το 2015.
Βρισκόμαστε δυστυχώς 4,5 χρόνια πίσω.
Εχουμε επιδοθεί σ’ έναν αγώνα δρόμου ώστε
να ανακτήσουμε τον χαμένο χρόνο και πλέον
έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε», λέει η
υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επισημαίνοντας ότι η Αμφίπολη αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης. «Ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βάλει στις
προτεραιότητες της κυβέρνησης την Αμφίπολη
και την ανάδειξή της μέσω ευρύτερων
πολιτιστικών διαδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Η
εντατικοποίηση της αρχαιολογικής έρευνας
στην Αμφίπολη και η ανάδειξή της ως
κορυφαίου αρχαιολογικού χώρου μπορεί να
λειτουργήσει ως αναπτυξιακός πόρος για την
ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας σοβαρές
προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξής», τονίζει η
υπουργός Πολιτισμού.

Καιρός - Έκτακτο δελτίο
από την ΕΜΥ: Έρχονται
χιόνια και παγετός
Νέα επιδείνωση του καιρού
προβλέπεται από την Κυριακή
(05-01-2020) και από τα βόρεια
με κύρια χαρακτηριστικά τις
χιονοπτώσεις, οι οποίες την
Κυριακή (05-01-2020) θα σημειωθούν σε όλα
τα ορεινά, στα ημιορεινά της ηπειρωτικής
χώρας, από τις απογευματινές ώρες στα νησιά
του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, την
Εύβοια, καθώς και σε πεδινές περιοχές της
Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας.
Οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά τόπους πυκνές
πρόσκαιρα στη Θεσσαλία και από τις βραδινές
ώρες στη Στερεά (κυρίως την ανατολική), την
Εύβοια, και την Πελοπόννησο (κυρίως την
ανατολική). Ενδεικτικό υψόμετρο για την
ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τα νησιά του
βορειοανατολικού Αιγαίου, από τις απογευματινές ώρες, 200-400 μέτρα. Τη Δευτέρα
(Θεοφάνεια 06-01-2020), κατά τόπους πυκνές
χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην ανατολική
Στερεά και την Εύβοια και στα νησιά του
βορείου και ανατολικού Αιγαίου, καθώς και στα
ορεινά - ημιορεινά της Κρήτης.

ΕΟΤ

Πλοία

Από τον Ιανουάριο ξεκινάει φέτος το πρόγραμμα συνδιαφήμισης του ΕΟΤ με ξένα
διαδικτυακά μέσα και φορείς που μπορεί να
έχουν μεγάλο αντίκτυπο για την προβολή της
Ελλάδος ως τουριστικού προορισμού και ήδη
οι σχετικές εγκρίσεις δημοσιεύθηκαν στη «Διαύγεια».
σελ. 2
➞

Αστυνομική βία

Προβληματισμό και συζητήσεις στις διοικήσεις
των ακτοπλοϊκών εταιρειών έχει προκαλέσει η
νέα επιβάρυνση στο κόστος των ναυτιλιακών
καυσίμων, μειωμένη περιεκτικότητας σε θείο
(σσ. από το 3,5% στο 0,5%) από 01/01/2020, κατά
εφαρμογή σχετικού κανονισμού του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ.
σελ. 3

Διενέργεια ανεξάρτητης προανάκρισης από τον
Συνήγορο του Πολίτη όταν υπάρχουν καταγγελίες για ρατσιστική βία, σωματικές βλάβες
και απειλές από αστυνομικούς, καταγραφή με
κάμερες όλων των αστυνομικών επιχειρήσεων,
προωθεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

➞

➞ σελ. 8

Μητσοτάκης:

Αυξάνει η γεωστρατηγική
υπεραξία Ελλάδας-Κύπρου
Μ

πήκαν οι υπογραφές στην
διακυβερνητική συμφωνία
του EastMed στο Ζάππειο.
Για ένα νέο ενεργειακό κόμβο στην
ανατολική Μεσόγειο μίλησε μετά την
υπογραφή ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
τονίζοντας ότι θα συμβάλει στην διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας
της Ευρώπης.
Ενας από τους μεγαλύτερους αγωγούς
φυσικού αερίου στον κόσμο θα έχει
προφανείς θετικές συνέπειες στις
χώρες που συμμετέχουν. Αποτελεί
παράλληλα συμβολή στην Ειρήνη
στην περιοχή, τόνισε.
«Ο νέος αγωγός θα αυξήσει την γεωστρατηγική υπεραξία Ελλάδας και
Κύπρου στη Μεσόγειο, ενώ θα δώσει
στρατηγικό βάθος στη συνεργασία
μας με το Ισραήλ», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις που
υπάρχουν επίσης με την Αίγυπτο αλλά
και τον μετριοπαθή αραβικό κόσμο,
ενώ σημείωσε ότι το έργο έχει υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του τόνισε ότι η χώρα μας μετατρέπεται σε κρίσιμο παίκτη στο χώρο
της ενέργειας αλλά και το ότι το έργο
στηρίζεται σθεναρά από τις ΗΠΑ.
Σημείωσε δε ότι τη σημασία του έργου θα την επισημάνει στον Ντόναλντ
Τραμπ κατά την επίσκεψή του στην
Ουάσιγκτον.
Ο νέος αγωγός είναι τεχνικά υλοποιή-

Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Κυριάκος
Μητσοτάκης και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

σιμος και εμπορικά πιο συμφέρουσα
σε σχέση με άλλες επιλογές, συνέχισε ο πρωθυπουργός. Εκτίμησε ότι
σύντομα θα υπάρξει και υπογραφή
της συμφωνίας από την Ιταλία. «Στο
άμεσο μέλλον η γειτονική χώρα θα
γίνει το τέταρτο μέλος της προσπάθειας», εκτίμησε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε υπουργούς προηγούμενων
κυβερνήσεων (σ.σ. παρόντες ήταν οι
κκ Γ. Σταθάκης και Γ. Μωραϊτης) που
βοήθησαν να ολοκληρωθεί το έργο,
σημειώνοντας τη σημασία αυτής της
κοινής προσπάθειας.
Σήμερα, τόνισε δεν υπογράφουμε
απλά μια συμφωνία. «Σφραγίσαμε
την απόφασή μας για στρατηγική σύ-

μπλευση των χωρών μας», τόνισε και
επεσήμανε ότι ο αγωγός δεν στρέφεται
κατά κανενός. «Είμαστε ανοικτοί σε
όλους υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες
καλής γειτονίας».
«Ιστορικό ορόσημο» χαρακτήρισε
τη σημερινή ημέρα ο Πρόεδρος της
Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης. O κ.
Αναστασιάδης κατέστησε σαφές πως
οι συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει
δεν στρέφονται εναντίον της όποιας
τρίτης χώρας και προσέθεσε: «Το
αντίθετο, όποια χώρα το επιθυμεί
είναι καλοδεχούμενη, νοουμένου,
βεβαίως, πως υιοθετεί τις βασικές
αρχές του διεθνούς δικαίου, με πλήρη
σεβασμό στην ενάσκηση των κυριαρ-

χικών δικαιωμάτων και της εδαφικής
ακεραιότητας ανεξάρτητων κρατών».
Τέλος, είπε πως δεν έχει καμία
αμφιβολία πως πέραν του αγωγού
«EastMed», οι τρεις χώρες θα προχωρήσουν με την ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδος μέσω
υποθαλάσσιου καλωδίου, γνωστού
και ως «EuroAsia Interconnector»,
ένα έργο το οποίο επίσης χαίρει της
έμπρακτης στήριξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως ανέφερε.
Μια ιστορική μέρα για το Ισραήλ χαρακτήρισε τη σημερινή, μετά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας
για τον ενεργειακό αγωγό EastMEd, o
πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν
Νετανιάχου.
Χαιρετίζοντας τη Συμφωνία του Ισραήλ με την Κύπρο και την Ελλάδα για
τον αγωγό ΕastMed, διαμήνυσε πως
είναι πολύ σημαντική και προσθέτει
ακόμα περισσότερο στη σταθερότητα
και την ασφάλεια της περιοχής. Επανέλαβε με τη σειρά του, μετά τους κ.
Μητσοτάκη και Αναστασιάδη, ότι η
Συμφωνία αυτή δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά «δουλεύουμε υπέρ
των αξιών όλων, δουλεύουμε για το
καλό των λαών μας» και προσέθεσε: «Εμείς ζητάμε και προσκαλούμε
οποιαδήποτε χώρα το επιθυμεί, καταρχήν η Ιταλία, κατόπιν η Αίγυπτος, να
συνδράμει. Αυτό θα ενισχύσει ακόμα
περισσότερο τη συνεργασία στην περιοχή».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Η ασυνέπεια πληρωμών
φέρνει φοροκυνηγητό

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Ανησυχητική παραμένει η έλλειψη
φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων, παρά τις 120 δόσεις και τις
μειώσεις ΕΝΦΙΑ. Τα στοιχεία εισπράξεων της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μόλις 6,5 από
τα 105,4 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμα χρέη
στην εφορία είχαν μπει σε ρύθμιση ως
τις αρχές Νοέμβρη.
Δηλαδή τα 15 στα 16 ευρώ των χρεών
έχουν αφεθεί στην τύχη τους και οι
οφειλέτες που τα χρωστούν αυξάνονται αντί να μειώνονται. Τον Νοέμβριο
ξεπέρασαν και πάλι το ψυχολογικό όριο
των 4,2 εκατομμυρίων -σχεδόν 1 στα 2
ενεργά ΑΦΜ.
Μία προφανής εξήγηση είναι ότι όλοι οι
φόροι της χρονιάς πέφτουν μαζεμένοι
στο β΄εξάμηνο κάθε χρόνου (με διπλές
ή τριπλές πληρωμές φόρων και τελών
σχεδόν κάθε μήνα).
Ωστόσο, ειδικά στον ΕΝΦΙΑ που φέτος
μειώθηκε δραστικά, τα ποσοστά ασυνέπειας στην εκπρόθεσμη πληρωμή των
φόρων είναι ίδια με πέρυσι -που ήταν
όμως και 20% υψηλότερος:
– Φέτος στις 3 πρώτες δόσεις ΕΝΦΙΑ
(Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου)
βεβαιώθηκαν οφειλές για πληρωμή
1,542 δισ. ευρώ έναντι 1,858 δισ. ευρώ
πέρυσι. Δηλαδή 316 εκατ. ευρώ λιγότερα
ή -17,0% σε σχέση με πέρυσι.
– Για τις 3 δόσεις αυτές που έληγαν ως
τον Νοέμβριο, οι ιδιοκτήτες πλήρωσαν
1,142 δισ. ευρώ έναντι 1,3785 δισ. πέρυσι.
Δηλαδή 236,5 εκατ. ευρώ ή 17,2% λιγότερα. Με άλλα λόγια, η εισπραξιμότητα
παρέμεινε ίδια παρά την μείωση του
φόρου που επιβλήθηκε.
Και παρότι οι κατασχέσεις έχουν μειωθεί θεαματικά τον τελευταίο χρόνο, όλα
αυτά υποχρεώνουν το υπουργείο Οικονομικών και την φορολογική διοίκηση σε
ένταση των μέτρων είσπραξης.
-ο αριθμός των φορολογούμενων που
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη
φορολογική διοίκηση διαμορφώθηκε σε
4.239.724 παρουσιάζοντας αύξηση κατά
35.677 μέσα σε 1 μήνα
-οι 1.821.683 εξ αυτών χρωστούν πάνω
από 500 ευρώ και βρίσκονται ήδη στον
προθάλαμο των κατασχέσεων
– οι 1.244.583 (3 στους 4) εξ αυτών
έχουν ήδη υποστεί κατάσχεση, οι 9.379
μάλιστα μέσα στον Νοέμβριο. Περισσότερες κατασχέσεις γίνονταν μόνον
μέχρι τον περασμένο Μάρτιο. Σχεδόν
όλες αφορούν μικροφειλέτες με χρέη
κάτω από 10.000 ευρώ.
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Πόσα θα δώσει ο ΕΟΤ για
συνδιαφήμιση με Google, CNN,
Mastercard και Expedia

Α

πό τον Ιανουάριο ξεκινάει φέτος το πρόγραμμα συνδιαφήμισης του ΕΟΤ με ξένα
διαδικτυακά μέσα και φορείς που μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο για την
προβολή της Ελλάδος ως τουριστικού προορισμού και ήδη οι σχετικές εγκρίσεις
δημοσιεύθηκαν στη «Διαύγεια».
Στο πρόγραμμα συνδιαφήμισης για το πρώτο εξάμηνο
του 2020 περιλαμβάνονται
γνωστά ονόματα όπως η
Google, η Εxpedia, το CNN
και η Mastercard Europe
δεδομένου ότι όπως επισημαίνεται στις σχετικές αποφάσεις «κάτι τέτοιο κρίνεται
ως συμφέρον για τον Ε.Ο.Τ.
και για το ελληνικό Δημόσιο
γενικότερα, σύμφωνα με την
εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. και την απόφαση
του διοικητικού συμβουλίου
του Ε.Ο.Τ.».
Ειδικότερα, ως προς το πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής με την Google τοποθετείται εντός του διαστήματος
Φεβρουαρίου – Μαΐου, σε
επιλεγμένες αγορές στόχους (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Η.Π.Α. και Καναδάς) και αφορά ποσό της
τάξεως των 595 χιλ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% για τον ΕΟΤ.
Με την Expedia εγκρίθηκε η προβολή εντός του διαστήματος Ιανουαρίου – Μαΐου, σε αγορές όπως οι Η.Π.Α.,
Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία,
με το συνολικό κόστος για τον ΕΟΤ να τοποθετείται στις
607 χιλ. ευρώ.
Για ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο πήρε το «πράσινο φώς»
η προβολή μαζί με την Mastercard Europe για το χρο-

E-mail: iho@otenet.gr

νικό διάστημα 20.01.2020 –
20.05.2020, με ένα ποσό για
τον Οργανισμό ύψους 608
χιλ. ευρώ, ενώ στο διεθνές
τηλεοπτικό δίκτυο CNN
INTERNATIONAL η αντίστοιχη προβολή ορίστηκε
εντός του διαστήματος Ιανουαρίου – Μαΐου επίσης σε
επιλεγμένες αγορές- στόχους
για ποσό 558 χιλ. ευρώ (μαζί
με το ΦΠΑ) .
Από την πλευρά του υπουργείου Τουρισμού, όπως έχει
δηλώσει ο υπουργός κ. Χάρης
Θεοχάρης, κατά το νέο έτος,
η καμπάνια του ΕΟΤ, ξεκινάει τον Ιανουάριο «για πρώτη
φορά τόσο νωρίς».
Εν τω μεταξύ, για το 2020 και
πέραν του προγράμματος της
συνδιαφήμισης, έχει εγκριθεί και ο αναλυτικός προϋπολογισμός (τακτικός και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Το σύνολο των
εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού αντιστοιχεί σε 22,5
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος, στα 13,95
εκατ. ευρώ, αφορά την επιχορήγηση, ενώ το σύνολο των
εξόδων αντιστοιχεί σε 19,2 εκατ. ευρώ. Ως προς τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το
σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων είναι τα 8 εκατ. ευρώ,
ενώ στο κομμάτι των εξόδων, η τελική προβλεπόμενη
διαμόρφωση πίστωσης είναι στα 8,69 εκατ. ευρώ.

Σταϊκούρας: Η οικονομία αξιολογείται θετικά ΑΠΟ τους επενδυτές
Η ελληνική οικονομία αξιολογείται πλέον θετικά από τους εταίρους μας, τους επενδυτές, τους οίκους αξιολόγησης
και τους Έλληνες πολίτες, γεγονός που αποδεικνύεται και από την μεγάλη άνοδο του δείκτη του χρηματιστηρίου το
2019, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας, σε δηλώσεις του κατά την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης
του Χρηματιστηρίου για το 2020, χτυπώντας και το παραδοσιακό καμπανάκι. Ο υπουργός Οικονομικών έθεσε τους
στόχους για το 2020 οι οποίοι είναι:
-Υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη
-Aναδιανομή του εισοδήματος με στόχο την κοινωνική συνοχή
-Bελτίωση του εισοδήματος των νοικοκυριών μέσω κυρίως της μεγαλύτερης από την αρχικά σχεδιαζόμενη μείωση
της φορολογίας
-Eνίσχυση της ρευστότητας
-Αλλαγή των δημοσιονομικών στόχων
-Ενίσχυση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.»
ΓΡΑΦΕΙΑ
Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος,
106 77 Αθήνα
Τηλ.: 210 38.17.700, 210 38.17.716
FAX: 210 38.17.331, 210 38.17.281

ΣΟΦΙΑ ΧΡ.
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
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με το Νόμο
•
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Γεωργιάδης:
Τετραπλάσιος
ο ρυθμός απορρόφησης
κεφαλαίων ΕΣΠΑ
Η αποτελεσματική αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020
αποτελεί ένα από τα κύρια μέσα δημόσιας χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και συνεπώς η επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης
των διαθέσιμων κοινοτικών πιστώσεων αποτελεί
πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης
& Επενδύσεων. Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή
του το Υπουργείο Ανάπτυξης, η προσπάθεια,
που ξεκίνησε τους τελευταίους πέντε μήνες
και συνεχίζεται, έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
(ΟΠΣ 31/12/2019), οι συνολικές πληρωμές των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
αντιστοιχούν σε ποσοστό 32,7% της συνολικής
διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης (35,8% συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης).
Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα Αύγουστος
- Δεκέμβριος 2019, το ποσοστό δαπανών αυξήθηκε κατά 8%, επίδοση τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση που είχε
σημειωθεί κατά τους πρώτους επτά μήνες του
2019. Ιδιαίτερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία, το οποίο χρηματοδοτεί και δράσεις
επιχειρηματικότητας, η αύξηση των δαπανών
ανέρχεται σε 14,5% κατά τους τελευταίους πέντε
μήνες, επίδοση εννιά φορές μεγαλύτερη από
την αντίστοιχη αύξηση κατά τους πρώτους επτά
μήνες του έτους.
Ακόμη, επισημαίνεται ότι τα συνολικά αιτήματα
πληρωμών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ποσό
Ενωσιακής Στήριξης) για το 2019 ανέρχονται σε
1,65 δισ. ευρώ, πόροι που θα εισρεύσουν ως έσοδα
του κράτους ενισχύοντας περαιτέρω την ελληνική
οικονομία. Η αντίστοιχη επίδοση του προηγούμενου έτους 2018 ανήλθε σε 1,4 δισ. ευρώ.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Παραλάβαμε μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου
μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στο ΕΣΠΑ.
Παρά τις ψευδείς θριαμβολογίες της προηγούμενης Κυβερνήσεως, η Ελλάδα ήταν από τις τελευταίες χώρες σε απορρόφηση με προγράμματα
που έχουν υπερδέσμευση και άρα δεν μπορούμε
εύκολα να διαχειριστούμε και με σοβαρό κίνδυνο,
σύμφωνα με επιστολή του αρμοδίου Επιτρόπου
της ΕΕ, να χάσουμε χρήματα.
Το πρώτο ταμείο για την προσπάθειά μας έγινε
31 Δεκεμβρίου 2019. Από την ημέρα που αναλάβαμε μέχρι το τέλος του χρόνου, είχαμε περίπου
τετραπλάσιο ρυθμό απορρόφησης απ’ ότι το
διάστημα 1 Ιανουαρίου 2019 – 7 Ιουλίου 2019.
Αυτό δείχνει ότι οι υπηρεσίες έχουν αρχίσει να
παίρνουν μπρος και το σύστημα να λειτουργεί.
Ευχαριστώ θερμά τον αρμόδιο Υφυπουργό, κ.
Τσακίρη, τον Γενικό Γραμματέα, κ. Σκάλκο, την
Ειδική Γραμματέα, κ. Δανδόλου καθώς και όλους
τους υπηρεσιακούς παράγοντες για την επιτυχία.
Η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Δεν δικαιούμαστε
να χάσουμε ούτε ένα ευρώ».
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Ρεκόρ πωλήσεων
για την αγορά
αυτοκινήτου
το 2019
Ξεπέρασαν τις 114.000 οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων της χώρας
μας το 2019. Δείτε ποιες εταιρείες ήταν αυτές που επέλεξαν
οι Έλληνες τη χρονιά που μας
πέρασε.
Σε πολύ καλά επίπεδα έκλεισε το
2019 στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων της χώρας μας, αφού ο Δεκέμβριος σύμφωνα με τα πρώτα
στοιχεία, ολοκληρώθηκε με 6.668
νέες ταξινομήσεις σημειώνοντας
αύξηση 25,0% συγκριτικά με τον
Δεκέμβριο του 2019.
Με αυτή την επίδοση του Δεκεμβρίου, το 2019 κλείνει με 114.180
ταξινομήσεις, ξεπερνώντας μετά
από μια δεκαετία τα 110.000 νέα
αυτοκίνητα ανά έτος. Σε σχέση
με το 2018, οι πωλήσεις νέων
αυτοκινήτων της χώρας μας
σημείωσαν αύξηση 10,4%.
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί
ότι η αγορά αυτοκινήτου ακόμη
δεν έχει φθάσει σε επίπεδα «κανονικότητας», μιας και τα 114.180
αυτοκίνητα που πωλήθηκαν το
2019 συνεχίζουν να είναι ένα νούμερο πολύ πιο χαμηλό από αυτά
που κατέγραφε η αγορά πριν την
κρίση (πάνω από 200.000 πωλήσεις σταθερά κάθε έτος).
Σε ό,τι αφορά στις επιδόσεις
των εταιρειών, η Toyota το 2019
κατέκτησε για μια ακόμη χρονιά
τον τίτλο, φθάνοντας στις 12.586
ταξινομήσεις και σημειώνοντας
αύξηση πωλήσεων 7,1% σε σχέση
με το 2018. Την πρώτη τριάδα
έκλεισαν η Peugeot με 9.829
αυτοκίνητα (+17,4%) και η VW με
9.466 ταξινομήσεις (+4,9%).
Στις πωλήσεις των premium
εταιριών, η Mercedes πήρε τον
τίτλο του 2019 με 4.520 αυτοκίνητα, ακολουθούμενη από την Audi
(4.021 πωλήσεις) και τη BMW
(3.395 πωλήσεις).
Αναλυτικά, η πρώτη 10άδα των
εταιρειών για το 2019
Toyota: 12.586 πωλήσεις (+7,1%)
Peugeot: 9.829 πωλήσεις (+17,4%)
Volkswagen: 9.466 πωλήσεις
(+4,9%)
Hyundai: 7.926 πωλήσεις (+38,5%)
Opel: 7.418 πωλήσεις (+7,0%)
Fiat: 7.319 πωλήσεις (+3,2%)
Citroen: 6.965 πωλήσεις (+29,3%)
Suzuki: 6.506 πωλήσεις (+10,2%)
Nissan: 6.323 πωλήσεις (-19,9%)
Mercedes: 4.520 πωλήσεις
(+19,4%)
Αυξημένες ήταν οι πωλήσεις
των ιδιωτών το 2019, αφού αυτές
ξεπέρασαν μετά από πολλά
χρόνια τις 55.000 ταξινομήσεις,
φθάνοντας στα 55.071 αυτοκίνητα. Οι εταιρικές βρέθηκαν στις
59.109 πωλήσεις (μερίδιο 48,2%
για τις πωλήσεις λιανικής, 51,8%
για τις εταιρικές).

Πλοία:

Έρχονται αυξήσεις 7% έως 10%
στις τιμές των εισιτηρίων
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Έμφραγμα: Η λάθος
κίνηση που μπορεί
να αποβεί μοιραία

Π

ροβληματισμό και συζητήσεις στις διοικήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών έχει προκαλέσει
η νέα επιβάρυνση στο κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων, μειωμένη περιεκτικότητας σε
θείο (σσ. από το 3,5% στο 0,5%) από 01/01/2020, κατά εφαρμογή σχετικού κανονισμού του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ. Σύμφωνα με τους ακτοπλόους η επιβάρυνση αυτή αγγίζει
περίπου το 25%.
Στόχος του νέου Κανονισμού του ΙΜΟ είναι η μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η προστασία της ανθρώπινης
υγείας μέσω της χρήσης, από όλα τα πλοία, του συγκεκριμένου
τύπου καυσίμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διοικήσεις των ακτοπλοϊκών
εταιρειών, οι οποίες στα περισσότερα πλοία τους ήδη χρησιμοποιούν το νέο καύσιμο πριν από τη νέα χρονιά, δεν αποκλείουν
μία πιθανή αύξηση της τιμής τού ακτοπλοϊκού εισιτηρίου από
7 έως 10% το αμέσως προσεχές διάστημα.
Ωστόσο, παράγοντες του κλάδου τόνιζαν -από την άλλη πλευρά- ότι οι ακτοπλοϊκές δεν θα μπορούσαν να μετακυλήσουν και
όλο το κόστος από την επιβάρυνση του νέου καυσίμου στον
επιβάτη ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο που η κίνηση είναι
μειωμένη. Ως εκ τούτου μία αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων,
κατά περίπτωση, από τις αμέσως επόμενες εβδομάδες μπορεί
να κριθεί αναγκαία από τις διοικήσεις των εταιρειών προκειμένου να περιορισθεί η ζημιά, από τη χρήση του νέου καυσίμου.
Στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
δήλωναν ότι η τιμή ανά τόνο του νέου καυσίμου 0,5% περιεκτικότητας σε θείο, σύμφωνα με τα δεδομένα των τελευταίων
ημερών και πριν από το κλείσιμο της χρονιάς, ήταν κοντά στα 575
ευρώ ο τόνος όταν το αντίστοιχο καύσιμο που έκαιγαν μέχρι την
31/12/2019 τα πλοία (3,5% σε θείο) ήταν στα 450 ευρώ ο τόνος.
Καταγράφηκε μία αύξηση πάνω από 25%. Οι ακτοπλόοι προκειμένου να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος από τη νέα χρήση του
ναυτιλιακού καυσίμου χωρίς μία πιθανή αύξηση στην τιμή των
εισιτηρίων, είχαν ζητήσει παλαιότερα από την πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Ναυτιλίας μείωση των συντελεστών ΦΠΑ.
Πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ότι ο αρμόδιος υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης έχει
θέσει το θέμα της επιβάρυνσης του κόστους των ναυτιλιακών
καυσίμων στο υπουργείο Οικονομικών. Το θέμα, σύμφωνα με
τις ίδιες πηγές, είναι υπό εξέταση καθώς υπάρχει ενδοιασμός
ως προς το γεγονός ότι αν παρθεί μία απόφαση για μείωση του
ΦΠΑ στην ακτοπλοΐα θα πρέπει να υπάρξει συνολικά για όλες
τις μεταφορές κάτι που θα αυξήσει το συγκεκριμένο κόστος.

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες με τη εφαρμογή του νέου κανονισμού στα ναυτιλιακά καύσιμα έχουν τη δυνατότητα να
χρησιμοποιούν και παλαιού τύπου καύσιμα (3,5%, η 1,5% σε
θείο) αρκεί να έχουν εγκαταστήσει συστήματα που θα τα καθαρίζουν (scrubbers).
Η τοποθέτηση Scrubbers,θα επιτρέψει στο πλοίο μίας ναυτιλιακής εταιρείας να συνεχίσει να καίει καύσιμο υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, ενώ παράλληλα θα συμμορφώνεται με το
νέο όριο του 0,5% που έχει θέσει ο ΙΜΟ. Ωστόσο, η τοποθέτησή
του έχει υψηλό και απαγορευτικό κόστος για πολλούς καθώς
αγγίζει για το κάθε πλοίο τα 5 εκατ. ευρώ περίπου.
Η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία η οποία σε όλα τα πλοία της
έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση συσκευών καθαρισμού
καυσαερίων (SCRUBBERS)και συμμορφώνεται στο νέο κανονισμό καυσίμων είναι οι Μινωικές Γραμμές. Η διαδικασία
ολοκληρώθηκε στα πλοία KNOSSOSPALACE, FESTOS
PALACE και MYKONOS PALACE.
Σύντομα και η Attica Group που δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία σε Ελλάδα και εξωτερικό μέσω των SUPERFAST
FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS
και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 31 πλοία αναμένεται να προχωρήσει στην τοποθέτηση (SCRUBBERS) σε
κάποια από αυτά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή θα γίνει για οκτώ πλοία της
εταιρείας που αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στις γραμμές
της Ιταλίας και των Κυκλάδων και κάνουν τα περισσότερα μίλια
καταναλώνοντας περισσότερο πετρέλαιο.
Τα πλοία αυτά αναμένεται να οδηγηθούν σταδιακά σε ναυπηγείο στη Μάλτα.
Σύμφωνα με στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, δεν είναι σίγουρη
η απόσβεση για τοποθέτηση SCRUBBERS σε πλοία προχωρημένης ηλικίας. Γι αυτό και πολλές εισηγμένες ακτοπλοϊκές
εταιρείες, εκτεθειμένες στις πιο ενεργοβόρες γραμμές, αξιολογούν την προοπτική υλοποίησης προγραμμάτων αντικατάστασης των πλοίων με χρηματοδότηση από την ΕΕ, αλλά και
την υπογραφή πολυετών συμβάσεων για τις άγονες γραμμές.

Τα συμπτώματα του εμφράγματος μπορεί να εκδηλωθούν αιφνίδια ή να εξελιχθούν σταδιακά,
αλλά και στις δυο περιπτώσεις
αποτελούν επείγον ιατρικό περιστατικό. Αυτό είναι το κύριο
μήνυμα έρευνας που δημοσιεύθηκε στο European Journal of
Cardiovascular Nursing.
Η μελέτη βρήκε ότι στους ασθενείς με βαθμιαία εκδήλωση των
συμπτωμάτων χορηγήθηκε ιατρική φροντίδα σε οχτώ ώρες,
συγκριτικά με 2,6 ώρες που
χρειάστηκαν για να χορηγηθεί
ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους
με αιφνίδια συμπτώματα.
Η βαθμιαία εκδήλωση των συμπτωμάτων αρχίζει με ήπια δυσφορία η οποία επιδεινώνεται.
Από την άλλη στην περίπτωση
των αιφνίδιων περιστατικών
ένας ξαφνικός και ισχυρός πόνος χτυπά από την αρχή. «Και
οι δύο τύποι είναι επείγοντα ιατρικά περιστατικά και απαιτούν
άμεση βοήθεια, αυτό όμως δεν
συμβαίνει με τα συμπτώματα
που εκδηλώνονται σταδιακά
στα οποία δεν δίνεται η δέουσα προσοχή», δήλωσε η πρώτη
συγγραφέας της μελέτης Δρ.
Sahereh Mirzaei.
Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν 474 περιστατικά ασθενών
που διακομίσθηκαν στο τμήμα
επειγόντων περιστατικών με
οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Τα
χαρακτηριστικά των συμπτωμάτων και ο χρόνος που μεσολαβεί
μεταξύ μεταξύ της εκδήλωσής
τους και της διακομιδής στο
κέντρο πρώτων βοηθειών αξιολογήθηκαν με τη χρήση ενός
ερωτηματολογίου.
Γενικά το μέσο χρονικό διάστημα μεταξύ των συμπτωμάτων
και της άφιξης στο νοσοκομείο
ήταν τέσσερις ώρες.
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Βόρεια Μακεδονία:
Παραιτείται ο Ζάεφ

Το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται να σχηματιστεί υπηρεσιακή
κυβέρνηση στη Βόρεια Μακεδονία,
η οποία θα οδηγήσει τη χώρα μέχρι
τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που
θα διεξαχθούν στις 12 Απριλίου και το
σχηματισμό νέας κυβέρνησης που θα
προκύψει από αυτές.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
100 ημέρες πριν από τις εκλογές,
δηλαδή στις 3 Ιανουαρίου πρέπει να
σχηματιστεί μία υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία θα αναλάβει να οδηγήσει
τη χώρα στις εκλογές.
Ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ θα
παραιτηθεί και στη θέση του θα οριστεί υπηρεσιακός πρωθυπουργός που
θα προταθεί από το κυβερνών κόμμα
«Σοσιαλδημοκρατική Ένωση» (SDSM).
Στην υπηρεσιακή κυβέρνηση θα
συμμετάσχουν και δύο υπουργοί από
το κόμμα της αντιπολίτευσης VMRODPMNE. Συγκεκριμένα, η αντιπολίτευση θα αναλάβει στην υπηρεσιακή
κυβέρνηση το υπουργείο Εσωτερικών
και το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Υπηρεσιακός πρωθυπουργός της
Βόρειας Μακεδονίας, αναμένεται να
οριστεί ο νυν υπουργός Εσωτερικών
της χώρας, Όλιβερ Σπάσοφσκι, στενός συνεργάτης του Ζόραν Ζάεφ και
αντιπρόεδρος του SDSM.
O Όλιβερ Σπάσοφσκι θα παρουσιάσει αύριο το βράδυ στη Βουλή
τη σύνθεση και το πρόγραμμα της
υπηρεσιακής κυβέρνησης και ακολούθως αυτή αναμένεται να λάβει ψήφο
εμπιστοσύνης.
Ο Ζόραν Ζάεφ θα παραμείνει
αρχηγός του SDSM και θα ηγηθεί
της προεκλογικής εκστρατείας του
κόμματός του, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα επικρατήσει στις εκλογές
του Απριλίου και θα επανέλθει στον
πρωθυπουργικό θώκο.
Από τη μεριά του, ο αρχηγός του
VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι
εμφανίστηκε σίγουρος ότι το κόμμά
του θα σημειώσει μεγάλη νίκη στις
εκλογές του Απριλίου, η οποία, κατά
τον ίδιο θα σημάνει το τέλος της
πολιτικής σταδιοδρομίας του Ζόραν
Ζάεφ.
Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ζόραν
Ζάεφ αποφάσισε τη διεξαγωγή
πρόωρων βουλευτικών εκλογών, μετά
την άρνηση της Ε.Ε., τον περασμένο
Οκτώβριο, για έναρξη ενταξιακών
διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια
Μακεδονία, κάτι που προκάλεσε
πολιτικές αναταράξεις στη χώρα και
αποδυνάμωσε σημαντικά την φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της χώρας.

Τα έσπασε ο Ερντογάν και
με τον Τραμπ για τη Λιβύη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο

Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα τον Τούρκο ομόλογό
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενάντια στην «ξένη ανάμιξη» στη Λιβύη, λίγες ώρες
μετά την έγκριση από το τουρκικό κοινοβούλιο ενός νομοσχεδίου για την ανάπτυξη
τουρκικού στρατού στην σπαρασσόμενη από τον πόλεμο χώρα της Βόρειας Αφρικής.

«Οι δύο ηγέτες συζήτησαν διμερή και περιφερειακά ζητήματα. Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η ξένη ανάμιξη
περιπλέκει την κατάσταση στη Λιβύη», ανέφερε η αμερικανική προεδρία στη σύντομη ανακοίνωση που εξέδωσε.
Παράλληλα Τραμπ και Ερντογάν συμφώνησαν για την
ανάγκη αποκλιμάκωσης στην Ιντλίμπ, μια μέρα μετά την
επίθεση από συριακές δυνάμεις με πυραύλους που έπληξαν
σχολείο στη συριακή επαρχία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον
εννέα άμαχοι, μεταξύ τους και πέντε παιδιά, να χάσουν τη
ζωή τους.
«Οι ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη αποκλιμάκωσης
στην Ιντλίμπ, στη Συρία, για την προστασία των αμάχων»,
ανέφερε ο Λευκός Οίκος.
Τραμπ και Ερντογάν «υπογράμμισαν τη σημασία της διπλω-

ματίας στην επίλυση περιφερειακών ζητημάτων», ήταν η
ερμηνεία της τουρκικής προεδρίας μετά τη συζήτηση των
δύο προέδρων. Νωρίτερα, 325 βουλευτές ψήφισαν υπέρ,
ενώ 184 κατά του σχετικού νομοσχεδίου, που προβλέπει την
ανάπτυξη για ένα χρόνο τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων
στη Λιβύη. Η έγκρισή του, έγινε παρά τις διεθνείς ανησυχίες ότι η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη
ενδέχεται να κλιμακώσει ακόμη περισσότερο τον εμφύλιο
στη χώρα και να αποσταθεροποιήσει τη γύρω περιοχή.
Το νομοσχέδιο, όπως αναφέρει η Hurriyet, εγκρίθηκε
επειδή οι εξελίξεις στη Λιβύη απειλούν τα συμφέροντα
της Άγκυρας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των
τουρκικών επιχειρήσεων στη χώρα και των τουρκικών
σκαφών που πλέουν στη Μεσόγειο.

Ισπανία: Ανοίγει ο δρόμος για κυβέρνηση Σοσιαλιστών-Podemos
Το καταλανικό αυτονομιστικό κόμμα Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι
βουλευτές του θα απόσχουν στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στο ισπανικό κοινοβούλιο προκειμένου να λάβει
ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.
Η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος ενδεχομένως σηματοδοτεί το τέλος του παρατεταμένου πολιτικού αδιεξόδου στην Ισπανία.
Με την αποχή των 13 βουλευτών του ERC από την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, ανοίγει ο δρόμος για να παραμείνει πρωθυπουργός ο Σάντσεθ. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) και το Podemos
έχουν 155 βουλευτές και χρειάζονται οπωσδήποτε τη στήριξη ή των αποχή και άλλων πολιτικών κομμάτων ώστε να
λάβει ψήφο εμπιστοσύνης η νέα κυβέρνηση συνασπισμού.
Το PSOE στην ανακοίνωση που εξέδωσε επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία στην οποία κατέληξε με το ERC περιλαμβάνει
και την έναρξη μιας διαδικασίας «διαλόγου, διαπραγμάτευσης και συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ισπανίας
και της Καταλονίας» μέσα σε διάστημα 15 ημερών.
Σύμφωνα με τα δύο κόμματα, με την ολοκλήρωση αυτών των διαπραγματεύσεων οι πολίτες της Καταλονίας θα
κληθούν να εκφράσουν την άποψή τους για τα μέτρα που θα προταθούν.
Ο ηγέτης του ERC, Οριόλ Ζουνκέρας, παραμένει στη φυλακή εδώ και δύο χρόνια. Τον Οκτώβριο καταδικάστηκε σε
κάθειρξη 13 ετών για «στάση» και «υπεξαίρεση» δημοσίου χρήματος, με αφορμή τον ρόλο που έπαιξε στην απόπειρα
απόσχισης της Καταλονίας το 2017, την εποχή που ήταν αντιπρόεδρος της περιφέρειας αυτής.
Στις διαπραγματεύσεις του με τους Σοσιαλιστές, το ERC ζητούσε μια «πολιτική χειρονομία» υπέρ του Ζουνκέρας εκ
μέρους του ισπανικού κράτους. Το Ανώτατο Δικαστήριο πρόκειται να αποφανθεί εντός των προσεχών ημερών για
το αν θα αποφυλακιστεί ο Καταλανός ηγέτης, που στο μεταξύ εξελέγη ευρωβουλευτής, εφαρμόζοντας μια απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που έκρινε ότι χαίρει ασυλίας.
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Ιρανός υποστράτηγος
νεκρός σε αμερικανική
επιδρομή
στο αεροδρόμιο
της Βαγδάτης
Ο Ιρανός υπόστρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί,
επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε σε αμερικανική επιδρομή στο διεθνές αεροδρόμιο
της Βαγδάτης, τρεις ημέρες μετά την επίθεση
εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στην
πρωτεύουσα του Ιράκ από φιλοϊρανούς διαδηλωτές. Ανάμεσα στους οκτώ συνολικά
νεκρούς από την επίθεση είναι και ο Αμπού
Μάχντι αλ Μουχάντις, δεύτερος τη τάξει στις
Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης, σύμφωνα
με Ιρακινούς αξιωματούχους.
Το αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε
τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) ότιο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την
εξόντωση του Ιρανού υποστράτηγου. «Κατά
διαταγή του προέδρου, ο αμερικανικός στρατός έλαβε αποφασιστικά αμυντικά μέτρα για
την προστασία του αμερικανικού προσωπικού στο εξωτερικό σκοτώνοντας τον Κασέμ
Σουλεϊμανί», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας
των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του. Σκοπός - σύμφωνα με το Πεντάγωνο - ήταν «η αποτροπή
μελλοντικών ιρανικών επιθέσεων».
Μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του
Κασέμ Σουλεϊμανί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ
ανέβασε στον λογαριασμό του στον ιστότοπο
κοινωνικής δικτύωσης Twitter μια εικόνα
της αμερικανικής σημαίας, χωρίς να τη συνοδεύσει με κάποιο σχόλιο. Ο Λευκός Οίκος
δεν απάντησε όταν το Γαλλικό Πρακτορείο
του ζήτησε να σχολιάσει τον θάνατο του Σουλεϊμανί. Η είδηση προκάλεσε οργή στο Ιράν.
Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ
Αλί Χαμενεΐ,ορκίστηκε ότι η Τεχεράνη θα
«εκδικηθεί» τον θάνατο του Ιρανού υποστρατήγου. Το γεγονός ότι ο Σουλεϊμανί «έγινε
μάρτυρας» είναι «η επιβράβευση για τον
ακούραστο αγώνα του όλα αυτά τα χρόνια
(...) Αν το θέλει ο Θεός, το έργο και ο δρόμος
του δεν θα σταματήσουν εδώ, και τους εγκληματίες που έβαψαν τα χέρια τους με το αίμα
του και με αυτό των άλλων μαρτύρων τους
περιμένει αδυσώπητη εκδίκηση», έγραψε
ο αγιατολάχ Χαμενεΐ σε ανάρτησή του στο
Twitter στη γλώσσα φαρσί.
« Όλοι οι εχθροί ας γνωρίζουν ότι ο ιερός
πόλεμος της αντίστασης θα συνεχιστεί με
διπλάσια ένταση, και τους μαχητές στον ιερό
πόλεμο τους περιμένει η οριστική νίκη»,
ανέφερε ο Χαμενεΐ σε ανακοίνωσή του που
μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος
της Ισλαμικής Δημοκρατίας Χασάν Ρουχανί
διαμήνυσε ότι το Ιράν και τα «ελεύθερα έθνη
της περιοχής» θα πάρουν εκδίκηση από τις
ΗΠΑ. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το
μεγάλο έθνος του Ιράν και άλλα ελεύθερα
έθνη της περιοχής θα πάρουν την εκδίκησή
τους από την εγκληματική Αμερική για αυτή
τη φρικτή δολοφονία» ανέφερε.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Μοχαμάντ
Τζαβάντ Ζαρίφ διαμήνυσε ότι η δολοφονία
του επικεφαλής της Δύναμης Κουντς θα
ενισχύσει την «αντίσταση» στην Μέση Ανατολή αλλά και σε διεθνές επίπεδο. «Η βαρβαρότητα και η ανοησία των αμερικανικών
τρομοκρατικών δυνάμεων που δολοφόνησαν
τον διοικητή Σουλεϊμανί (...) αναμφίβολα θα
κάνει να ευδοκιμήσει το δέντρο της αντίστασης στην περιοχή και στον κόσμο», ανέφερε
ο Ζαρίφ σε ανακοίνωσή του.

ΗΧΩ & ΤΕΧΝΗ
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Έκθεση ζωγραφικής
των Αλεξάνδρας Γκίνη
και Μαρίας Τσινιά στην
γκαλερί του Black Duck
Επηρεασμένες και οι δύο από την
έντονη εκφραστικότητα και κίνηση
των ηθοποιών στο θέατρο, δημιουργούν μια σειρά έργων με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο. Η αποτύπωση των
ανθρώπινων συναισθημάτων μέσω
της στάσης, της κίνησης ή και της
ακινησίας του σώματος των ηθοποιών
αποτελεί το κεντρικό θέμα των δύο
ζωγράφων. Φιγούρες, πορτρέτα και
μορφές όπως διαμορφώνονται μέσα
στα πλαίσια ενός «θιάσου», δοσμένα
με ακρυλικά, ξυλομπογιές και λαδοπαστέλ σε καμβά και σε χαρτί.
Η Αλεξάνδρα Γκίνη γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1982. Αποφοίτησε από την
Σχολή Συντήρησης Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης (2008) και παρακολούθησε σεμινάρια Ιστορίας της Τέχνης
με τον Μάνο Στεφανίδη. Από το
2010-2014 σπούδασε στο εργαστήρι
ζωγραφικής με καθηγητές τον Κ.Κατζουράκη και Γ.Τσακίρη της σχολής
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών Θεσσαλονίκης. Από το 2016
παρακολουθεί το μεταπτυχιακό «Πολιτισμική Διαχείρηση» στο Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Πάτρας.Ενδιαφέρεται
για την ζωγραφική και χαρακτική και
έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα.
Γεννήθηκε το 1982 και ζει στην Αθήνα
. Είναι απόφοιτος του τμήματος
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών(Τ.Ε.Ι) και
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών
της Ανώτατης σχολής Καλών Τεχνών.
Αποφοίτησε τον Ιούνιο του 2016 με
κατεύθυνση στην ζωγραφική στο
εργαστήριο του κ.Πατρασκίδη και αργότερα του κ.Χαρβαλιά. Έχει παρακολουθήσει τα εργαστήρια της χαρακτικής , της γλυπτικής, της φωτογραφίας
και έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με
την σκηνογραφία παιδικού θεάτρου.
Έχει εργαστεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα και παραδίδει μαθήματα
εικαστικών τεχνών στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα. Έχει λάβει μέρος σε
πολλές εκθέσεις ζωγραφικής στην
Ελλάδα.
Ταυτότητα Εκδήλωσης
Εγκαίνια έκθεσης: 8 Ιανουαρίου,
ώρα 19.00
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινές και
Σάββατα: 13.00 – 22.00 | Κυριακή:
19.00 – 22.00
Τοποθεσία:
Black Duck, Cafe-Bar-RestaurantGallery, Χρήστου Λαδά 9α, Αθήνα
Eισιτήρια:
Είσοδος Ελεύθερη
Πληροφορίες / Κρατήσεις:
Τηλ.: 210 3234760 | www.blackduck.
gr

Νίκος Κασκούρας – Marco Fratnik:

Η ουσία σε μια
δυναμική συνύπαρξη

Τ

ον ασυμβίβαστο Νίκο Κασκούρα έχουμε την ευκαιρία να χαρούμε με την έναρξη
της νέας χρονιάς στη γκαλερί Έρση. Ο εικαστικός καλλιτέχνης συνεργάζεται με το
συνθέτη Marco Fratnik στην έκθεση «Νυνί Αήρ» ένας εγχείρημα όπου συναντιούνται η μουσική με τη γλυπτική και τη ζωγραφική. Η έκθεση διαρκεί από τις 17 Ιανουαρίου
ως τις 10 Φεβρουαρίου.
Έχοντας και οι δύο κοινό και διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο, προσπάθησαν, να επικεντρώσουν την προσοχή τους
σε φόρμες, που εκ φύσεως μεταφέρουν κάποια σημασία.
Οι προκαλούσες την διερεύνηση και σκέψη εικόνες του
Νίκου Κασκούρα, απεικονίζονται, με ένα ασύνηθες νόημα
σε σχέση με την βυζαντινή μουσική του Marco Fratnik.
Ήταν ξεκάθαρο, πως η βυζαντινή τέχνη και η προσέγγιση της
για τη διαμόρφωση της αντίληψης, αποτελούσε, έναν πολύ
ισχυρό υποψήφιο, ως αναφορά την ερμηνεία ενός ολικού
έργου τέχνης. Η πρόκληση συνίστατο, στην εξεύρεση της
ουσίας αυτής της δυναμικής σχέσης.
Το μουσικό μέρος αποδίδεται από έναν ψάλτη, μια σοπράνο

της όπερας και ένα βιολοντσέλο, χωρίς να διασπάται η ροή του
κειμένου. Τα κείμενα είναι αποσπάσματα από τον Ρωμανό
τον Μελωδό και τον Κωνσταντίνο Καβάφη.
Event Information
Γκαλερί Έρση, Κλεομένους 4 – Κολωνάκι
Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, 19.30
Διάρκεια έκθεσης: 17 Ιανουαρίου – 10 Φεβρουαρίου
2020
Ώρες λειτουργίας Δευτέρα – Παρασκευή 11.00 – 14.30 &
17.00 – 20.00, Σάββατο 11.00 – 14.30, Κυριακή κλειστά
Πληροφορίες: Τηλ.-Φαξ:2107220231 galersi@ath.
forthnet.gr galleryersi@gmail.com , www.ersi.gr

Έκθεση του Paolo Colombo στη γκαλερί Bernier-Eliades
Πρόκειται για την δεύτερη ατομική έκθεση που πραγματοποιεί ο Paolo Colombo στην γκαλερί Bernier/Eliades.
Η πρώτη του έκθεση ήταν το 1980.
Στη νέα του ατομική έκθεση παρουσιάζει μια σειρά από μεγάλες ακουαρέλες βασισμένες σε ποιήματα από το
βιβλίο του, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγρα το 2014, καθώς και πρόσφατα ποιήματα που πρόκειται να
δημοσιευτούν. Οι πίνακές του θυμίζουν συχνά μεγάλες επιφάνειες από ύφασμα, που μιμούνται την παραμόρφωση
και την ύφανση του υλικού και αποδίδονται από αμέτρητες γραμμές ακουαρέλας, πάνω στις οποίες αναδύονται
κείμενα που θυμίζουν κεντήματα πάνω σε γάζα ή οργάντζα.
Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης δώδεκα μικρότερα έργα ζωγραφισμένα σε γεωμετρικά σχέδια, που συχνά μας
θυμίζουν μωσαϊκά. Τα μικρότερα έργα έχουν μια αυστηρή ζωγραφική προσέγγιση και έχουν δουλευτεί με μεγάλη
προσοχή στη σύνθεση και την υφή. Ο Paolo Colombo χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά τις ακουαρέλες και το
σχέδιο από τότε που ξεκίνησε την πρακτική του το 1971.
Ο Paolo Colombo ζει στην Αθήνα από το 2008. Από το 1986 ασχολείται με την επιμέλεια εκθέσεων και έχει
συνεργαστεί με πολλά μουσεία και Κunsthalles παγκοσμίως. Ως επιμελητής στην Αθήνα συνεργάστηκε με το
Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Πολιτιστικό Κέντρο Ωνάση. Υπήρξε καλλιτεχνικός
διευθυντής της Μπιενάλε στην Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη και την Μαρντίν και υπεύθυνος παραγωγής
σε τρία βραβευμένα φιλμ στις Κάννες, το Βερολίνο και τη Βενετία.
Ταυτότητα Εκδήλωσης
Εγκαίνια: Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020, 19:00 - 21:00
Ωράριο: Τρ- Παρ 10:30-18:30, Σαβ 12:00-16:00
Τοποθεσία: Γκαλερί Bernier - Eliades, Επταχάλκου 11, Θησείο
Eισιτήρια: Είσοδος ελεύθερη
Πληροφορίες / Κρατήσεις: bernier-eliades.com
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Γιώργος Σαλταφέρος:
Το φως και το παιχνίδι
των σκιών, στην Άνδρο
Στην αγαπημένη του Άνδρο μας ταξιδεύει με
την έναρξη της νέας χρονιάς ο Γιώργος Σαλταφέρος. Με τίτλο «Just Andros» ο καλλιτέχνης παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση στη
gallery genesis από τις 9 Ιανουαρίου ως την
1η Φεβρουαρίου. Καλλιτεχνική Διεύθυνση
και Επιμέλεια έκθεσης Γιώργος Τζάνερης.
Την έκθεση προλογίζουν με τα κείμενά τους
Katharina Bütikofer, Artist, Curator, Tutor
at the University of Bern Switzerland και
η Ίρις Κρητικού Ιστορικός Τέχνης και Ανεξάρτητη Επιμελήτρια.
«Σκιόφως» τιτλοφορείται η διπλωματική
έκθεση του Γιώργου Σαλταφέρου στο πανεπιστήμιο της Βέρνης. Πηγή της έμπνευσής του
τότε είχε αποτελέσει το κατώι του πατρικού
σπιτιού, χτισμένο στην πλαγιά πάνω από
τη θάλασσα. Το λιγοστό φως ορμά από το
μικρό παράθυρο, φωτίζει και διαμορφώνει
αποσπασματικά παλιούς αποθηκευτικούς
πίθους, μυστηριώδη γεωργικά εργαλεία, πανέρια, σάκους, το ξύλινο τραπέζι, βαρέλια
και μπαούλα.
Ο Σαλταφέρος, τότε, μεταμόρφωνε αυτό το
θέαμα σε κατακόρυφες ζωγραφιές οι οποίες
στην αφομοίωσή τους, στην τονικότητα και
στην αφαιρετικότητά τους μπορούσαν να
αναγνωστούν σαν αγιογραφίες.
Τώρα ο καλλιτέχνης έχει επιστρέψει στην
Άνδρο. Το φως είναι και πάλι αυτό που τον
συναρπάζει και αυτή τη φορά βρίσκει το
σκιόφως στο μοναδικό αγροτικό τοπίο του
Κορθίου, τη νησιωτική περιοχή του, τον κόσμο που έζησε και αγάπησε στην παιδική του
ηλικία. Εκεί έχει δημιουργηθεί μέσα στους
αιώνες ένα ανθρώπινο ομαδικό έργο τέχνης,
η μετατροπή των άγονων πλαγιών σε κλιμακωτά καρποφόρα χωράφια. Καμία πέτρα δεν
απομένει απαρατήρητη. Ανώνυμες γενιές μετέτρεψαν τη γη τους σε γεωμετρικό ρυθμικό
τοπιογραφικό γλυπτό. Έχτισαν δρόμους από
σκαλιά ανάμεσα σε διπλούς μαντρότοιχους,
που μεσα τους άνθρωποι και ζώα κινούνται με
σιγουριά μπροστά από νερόμυλους, αλώνια,
τοξοτές βρύσες, ξωκκλήσια, λιοτρίβια και
περιστερώνες. Σπάζοντας σχιστολιθικούς
ογκόλιθους μέσα από τη γη, τους ανόρθωσαν
σαν φύλακες σε μακρινές τοιχογραμμές που
αστράφτουν ακόμα σήμερα σαν μαργαριταρένια κολιέ στον λαιμό των βουνών.
Ο Σαλταφέρος ζει σ’ αυτόν τον χώρο. Έχει
μετατρέψει τις άπειρες ποικιλίες του τοπίου,
τις εκ πρώτης όψεως όμοιες και παρόλα αυτά
διαφορετικές στη νέα σειρά έργων του με ζωγραφική μαεστρία. Η πινελιά γίνεται γραμμή,
έτσι όπως ο πρωτομάστορας συνταιριάζει
πέτρα πάνω στην πέτρα, για να φτιάξει το
οικοδόμημα. Οι εικόνες μοιάζουν με τοπίο
στην πρώτη ματιά, αλλά οι παρατηρητικοί, λεπτομερείς, εμβριθείς θεατές τις μετουσιώνουν
σε μυστηριακές καλλιγραφίες με αποτέλεσμα
αυτές να γίνονται νέες παρτιτούρες.
Event Information
Gallery Genesis, Χάριτος 35, Κολωνάκι 10675,
Αθήνα
Εγκαίνια: Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 20.00
Διάρκεια Έκθεσης: 9 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2020
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11.30 – 21.30, Τετάρτη – Σάββατο
11.30 – 15.30
Πληροφορίες: Tel.: +30 211 7100566, www.
gallerygenesisathens.com,
www.facebook.com/yiorgos.tzaneris
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Έκθεση
του φωτογράφου
Πάνου Κοκκινιά
στην Ελληνογερμανική
Αγωγή
Η Ελληνογερμανική Αγωγή αγαπά
την τέχνη και αυτό φαίνεται όχι μόνο
από τη διδασκαλία του μαθήματος
των καλλιτεχνικών αλλά και στη
συχνή συνύπαρξη των μαθητών της
με σημαντικές εικαστικές δημιουργίες. Πραγματοποιούνται στο σχολείο
πολλές ατομικές ή ομαδικές εκθέσεις,
έτσι ώστε να γίνεται μια εξ απαλών
ονύχων εξοικείωση των παιδιών με
την έμπνευση, τη δημιουργία και την
πνευματικότητα της τέχνης. Η επόμενη έκθεση που θα φιλοξενήσει το
σχολείο είναι του διεθνώς καταξιωμένου φωτογράφου Πάνου Κοκκινιά
σε επιμέλεια της Ιστορικού Τέχνης
Αθηνάς Σχινά, που παρουσιάζεται στις
εγκαταστάσεις του σχολείου στην
Παλλήνη.
Θα περιλαμβάνει 17 φωτογραφικά
έργα του από την εικοσαετία 1998
μέχρι σήμερα που προέρχονται από
τις πιο χαρακτηριστικές ενότητες της
δουλειάς του.
Ο Πάνος Κοκκινιάς πρωταρχικά παρατηρεί από πολλές οπτικές γωνίες και
πάντα με σκέψη, επιλέγοντας κατόπιν
προσεκτικά τα πλάνα του, τα οποία
προέρχονται από εσωτερικούς κι εξωτερικούς χώρους της φύσης και της
καθημερινής ζωής. Τον ενδιαφέρει ο
σύγχρονος άνθρωπος, όπως αποτυπώνεται μέσα από τον θεατό και ταυτοχρόνως τον αθέατό του κόσμο. Δεν
έλκει την προσοχή του αυτή καθεαυτή
η πραγματικότητα, όσο γοητευτική ως
«τοπίο» κι αν είναι, ούτε ναρκισσεύεται με τον φακό του. Αντίθετα, ως
εικαστικός δημιουργός «σκηνοθετεί»
και «σεναριακά» διαμορφώνει εκείνος
μια δική του, ουμανιστική κατά βάση,
πραγματικότητα.
Μια πραγματικότητα πολυδιάστατη
και στη φύση της αντιφατική, που
αφήνει να διαφαίνεται ο διάλογος
συνείδησης κι ασυνειδήτου, προσδοκιών και διαψεύσεων, προθέσεων και
ματαιώσεων. Οι φωτογραφίες του Πάνου Κοκκινιά δημιουργούν ερωτήματα
στον θεατή για το περιβάλλον του και
τη ζωή, θέτοντας επί τάπητος το ζήτημα των αποστάσεων και των μεταλλαγών, του χρόνου και του φωτός, του
τόπου και των αντανακλάσεων ή των
συνειρμών που αναφύονται μαζί με
τις ψευδαισθήσεις τους. Στην ουσία
πρόκειται για ψυχοσυναισθηματικές
συνθήκες που περιλαμβάνουν ακόμη
και νύξεις οδυνηρών σαρκασμών οι
οποίοι εντέλει ορίζουν πολλά από
τα γνωρίσματα της υπαρξιακής μας
μοναξιάς. Η έκθεση θα διαρκέσει ως
29 Ιανουαρίου.
Ταυτότητα Εκδήλωσης
Εγκαίνια έκθεσης: Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα– Παρασκευή 10:00 – 20:00 | Σάββατο &
Κυριακή 10:00 – 14:00
Τοποθεσία: Ελληνογερμανική Αγωγή,
Δημητρίου Παναγέα, Παλλήνη
Πληροφορίες / Κρατήσεις: www.ea.gr

Έκθεση του Φώτη Κλογέρη στην αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος

Αστική Εντροπία

Ο

πως αναφέρει ο Εικαστικός Επιμελητής και Ιδρυτής & Συντονιστής της συλλογικότητας
εικαστικών καλλιτεχνών ARC -Art Revisited Collective, Πάρης Καπράλος: «Επίγονος μιας
πλούσιας παράδοσης Ελληνικής Αστικής τοπιογραφίας, ο Φώτης Κλογέρης διακρίνεται
για την αποτύπωση της κίνησης, την έκρηξη χρώματος, τη συνθετική δεινότητα και μια αφαιρετική
προσέγγιση στις πανοραμικές απόψεις δρόμων και κτιρίων, στον θόρυβο και την κίνηση της πόλης
και στη μη ευθεία απεικόνιση ανθρώπου, αλλά περισσότερο του κινητικού αποτυπώματός του, και
της αίσθησης του θορύβου της πόλης.

Ο ζωγράφος απαντά με τον δικό του τρόπο αποδίδοντας μία
σύγχρονη και αξιοπρόσεκτη άποψη», ενώ συνεχίζει: «Σήμερα, η
μοναξιά και αποξένωση, η ψυχολογία των ατόμων στις σύγχρονες
μεγαλουπόλεις, ο διάλογος μεταξύ αστικού και φυσικού τοπίου ζητούν έναν νέο τρόπο αποτύπωσης και φυσικά εγείρουν νέα θέματα
ενδιαφέροντος απαντώντας στους τρέχοντες προβληματισμούς και
διακυβεύματα. Στην τρέχουσα σειρά έργων του Φώτη Κλογέρη η
κίνηση αποτυπώνεται στον καμβά, συχνά κενή συναισθήματος ή
με έναν συγκαλυμμένο λυρισμό που αποκαλύπτει τις αντιφάσεις
και τα αντικρουόμενα συναισθήματα έλξης-απώθησης που βιώνει
ο άνθρωπος στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις.
Είναι η ίδια η πόλη που ενδιαφέρει τον καλλιτέχνη, όπως «γράφει»
στο ανθρώπινο συνειδητό και εγγράφεται στο συλλογικό ασυνείδητο. Το στοιχείο που καθιστά μοναδική την προσέγγιση του
ζωγράφου είναι μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της χειρονομιακής
ζωγραφικής και της σχέσης με το χρώμα του κολορίστα που είναι
ο ζωγράφος. Μια νεο-ιμπρεσσιονιστική διάθεση αναδύεται από
τα έργα του, καθώς το σημείο εστίασης της προσοχής του δεν
εδράζεται σε αυτό που βλέπει το μάτι αλλά στην γενική εντύπωση
που αντιλαμβάνεται το μυαλό σε πρώτη ανάγνωση.
Τα έργα του περιέχουν θόρυβο, και το συνολικό αποτέλεσμα
κινήσεων αντίρροπων, αμφίρροπων και χαοτικών, όπως πραγματικά συμβαίνει στις πόλεις μας, στο πλήθος των ανθρώπων
που διακινούνται, διαβιούν ή απλά περνούν, εκτελώντας κάθε
στιγμή συναντήσεις και μίξεις του ιδιωτικού με τον δημόσιο χώρο.
Σε τεχνικό επίπεδο, αν και στην ελαιογραφία σε μεγάλο βαθμό έχει ανταλλάξει τα πινέλα με τη σπάτουλα, ο Κλογέρης δεν
επαφίεται στην υπερβολική χρήση πάστας, αλλά περισσότερο

στην αποτύπωση πολλαπλών επιμέρους στοιχείων με αφαιρετικό
τρόπο. Στην κυριολεξία, ο θεατής υποθέτει μια λεπτομέρεια που
δεν υπάρχει ή διατυπώνεται εντελώς αφαιρετικά, καθώς, εξαιτίας
της άρτιας αποτύπωσης της κίνησης, το μυαλό προσθέτει στην
αντίληψη του κάδρου στοιχεία που δεν βρίσκονται εκεί».
O ζωγράφος Φώτης Κλογέρης γεννήθηκε στην Αλβανία το 1973.
Σπούδασε ζωγραφική και εφαρμοσμένες τέχνες στη Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών των Τιράνων. Απο το 1996 ζει και εργάζεται
στη Θεσσαλονική. Έχει δείξει τη δουλειά του σε 4 ατομικές εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη και έχει λάβει μέρος σε περισσότερες από
50 εκθέσεις σε όλον τον κόσμο. Έργα του ανήκουν σε ιδιωτικές
συλλογές. Ο Φώτης Κλογέρης εκπροσωπεί την Ελλάδα (Country
Leader) ως ζωγράφος στην IWS (International Watercolor
Society), είναι ο αρχηγός της Αλβανικής Αποστολής Εικαστικών
που συμμετέχουν στο Συμπόσιο του Fabriano σε ετήσια βάση
από το 2017, εξελέγη το 2019 Αντιπρόεδρος στον ΣΚΕΤΒΕ (Σύλλογος Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδος) και
συμπράττει με την Ομάδα Τεχνών ARC (Art Revisited Collective)
από τον Μάιο του 2018.
Ταυτότητα Εκδήλωσης
Εγκαίνια Έκθεσης: Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020, 20:00
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή:
11:00 – 14:30 & 17:30 – 20:30 | Τετάρτη, Σάββατο: 11:00 – 16:00
| Κυριακή, Δευτέρα: Ανοικτά κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού
Τοποθεσία: Αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος, Λεμπέση 12, Αθήνα
Eισιτήρια: Είσοδος Ελεύθερη
Πληροφορίες / Κρατήσεις:
Τηλ.: 211 182 38 18 | www.technohoros.org
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New Paintings:
Έκθεση
του Δημήτρη
Τζαμουράνη
στη Zina
Athanassiadou
Gallery

Από το 2001 έχει ζωγραφίσει
πολύ προσωπικά έργα σε μια
ρεαλιστική οπτική γλώσσα.
Πηγαίνει πέρα από την καθαρή εικονογραφία και διασκορπίζει αινιγματικά στοιχεία
και φιγούρες στα έργα του. Η
πραγματικότητα και τα όνειρα
αναμειγνύονται διακριτικά, οι
αναπαραστάσεις φαίνονται μαγικές, ο φωτισμός, το φως και
η σκιά δημιουργούν ένα κινηματογραφικό δράμα. Μια αρχή
που συνεχίζει να επιδιώκει σε
νέες παραλλαγές και αφηγήσεις
μέχρι σήμερα.
Μια ιδιαίτερη εγγύτητα και οικειότητα μπορεί να βρεθεί σε
πολυάριθμες ανθρωποκεντρικές μελέτες του. Στο ελαφρώς
σουρεαλιστικό ή παράδοξο
σκηνικό των έργων του, απεικονίζονται βαθιά ανθρώπινοι
φόβοι και κεντρικά θέματα της
ζωής μας: αγάπη, λαχτάρα, ελπίδα, πόνος και η αναζήτηση
για νόημα.
Ο Τζαμουράνης δουλεύει πάντα
με μοντέλα, που συχνά προέρχονται από το εγγύς περιβάλλον
του. Εκτός από τη δική του φαντασία και τις σκηνές που έχουν
μια θεατρική κατεύθυνση, συνυπάρχουν επίσης μοτίβα από
την ιστορία της τέχνης, όπου ο
καλλιτέχνης μεταφέρει ιστορικά, μυθολογικά και βιβλικά
θέματα στο παρόν, έτσι ώστε να
αναπτύσσεται ένα ερεθιστικό
και συναρπαστικό μείγμα νεωτερικότητας και εφευρέσεων
στις ζωγραφικές συνθέσεις του.
Έργα του Δημήτρη Τζαμουράνη παρουσιάστηκαν σε πολλά
μουσεία στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
Ταυτότητα Εκδήλωσης
Εγκαίνια: Παρασκευή 17 Ιανουαρίου στις 8.30 το βράδυ
Ώρες λειτουργίας: τετ & σαβ:
10:30-14:00 / τρ, πεμ & παρ:
10:30-14:00 & 17:30-21:00
Τοποθεσία:
Zina Athanassiadou Gallery,
Π.Π.Γερμανού 5, Θεσσαλονίκη
Eισιτήρια:
Είσοδος Ελεύθερη
Πληροφορίες / Κρατήσεις:
Τηλ: 2310275985 | www.
zinaathanassiadou.com

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
Δυνάμει της υπ' αριθ. 2315β΄/10.12.2019
έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Γεωργίου
Παπανικολάου, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,ακριβές
αντίγραφο της από 10.05.2019 αγωγής
[ΓΑΚ 44408/2019, ΕΑΚ 3889/2019] της
Ευγενίας Κοσμά του Βασιλείου, κατοίκου
Καλλιθέας Αττικής [Δημητρακοπούλου
αρ. 63], απευθυνόμενης στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών και στρεφόμενη εις
βάρος του Γουκάς Ταχίρ του Μοχάμμαντ
- Ναβάζ, πρώην κατοίκου Καλλιθέας
Αττικής [Δημητρακοπούλου αρ. 55], και
ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση
του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο άμα, όπως παραστεί ενώπιον του
ανωτέρω δικαστηρίου, κατά τη δικάσιμο
της 06.04.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09: 00 στο κτίριο 4, αίθουσα 3.
Αθήνα 23.12.2019
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
Ευθυμία Νικ. Χατζηλία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ.
7048Ζ’/3-1-2020 έκθεσή μου επίδοσης, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας
του Αντωνίου Μπιτσάκη του Μιχαήλ, δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. ΔΣΑ 14822), κατοίκου Αθηνών (Σκουφά 32), εταίρου της
δικηγορικής εταιρίας «Α. ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(ΑΜΔΣΑ 80416), ως πληρεξουσίου της
εταιρίας «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», που
εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, οδός Λεύκης αρ. 134, ΑΦΜ 094060567, Δ.Ο.Υ.
ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα,
επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Ιωάννη Αγριμάνη,
πρώην κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής,
οδός Γρηγορίου Κυδωνίων αρ. 4 και ήδη

αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο
της από 28-6-2019, με ΓΑΚ 60137/2019
και ΕΑΚ 1396/8-7-2019 κλήσης προς το
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτική διαδικασία) με αίτημα τον ορισμό
νέας ημερομηνίας συζήτησης της από
14-5-2010, με ΓΑΚ 93384/2010 και ΑΚΔ
5989/18-5-2010 αγωγής της ως άνω
εταιρίας εναντίον του, με σκοπό να γίνει
δεκτή η αγωγή της καθ’ όλο το αιτητικό
της και να καταδικαστεί στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του
πληρεξουσίου δικηγόρου της, που ορίζει
δικάσιμο την 9-4-2020, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 09.00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Κτίριο 6 Αίθουσα
4 με αριθμό πινακίου Η3(ΜΟΝ)/9, προς
γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες,
καλούμενον συγχρόνως να παραστεί
όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2020
Ο δικαστικός επιμελητής
Αναστάσιος Τσακνάκης
Περίληψη επιδοθέντος
εγγράφου αγνώστου διαμονής
Με την υπ΄αριθ.3529Β/03-01-2020
έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών
Φωτεινής Καρατζά, κατοίκου Αθηνών,
οδός Στουρνάρη αριθ.36, επιδόθηκε
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –
Ε.ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΑΕ» που έδρευε στη
Θεσσαλονίκη και ήδη αγνώστου έδρας,
νόμιμα εκπροσωπούμενη, ως προσημειούχο, ακριβές αντίγραφο του υπ’αριθ.3.323/30-12-2019 Αποσπάσματος
της υπ’ αριθ.3.320/17-12-2019 Έκθεσης
Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή της
περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με
έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίου

Χαρ. Λιακόπουλου, κατά του οφειλέτη
Φωτίου Μαρτίνη του Λουκά και της Πολυξένης, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, οδός
Ωρωπού αρ.120, με Α.Φ.Μ. 013853673,
με επίσπευση της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «INTRUM HELLAS
(ΙΝΤΡΟΥΜ ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει
στην Αθήνα, Λεωφ.Μεσογείων αρ.109111 και ως νομίμως εκπροσωπείται, με
Α.Φ.Μ. 801215902, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,
όπου σε εκτέλεση της με αριθ. 8039/2017
Διαταγής Πληρωμής του Μον. Πρωτ.
Αθηνών επιβλήθηκε κατάσχεση στην
ακίνητη περιουσία του άνω οφειλέτη,
με ημερομηνία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στις 29-07-2020, ο οποίος
θα διενεργηθεί ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Βαρβάρας Σγούρα,
κατοίκου Αθηνών, οδός Καποδιστρίου
αρ.18, τηλ. 2103801906, ή σε περίπτωση κωλύματός της ενώπιον του νομίμου
αναπληρωτή της, προς γνώση και για
τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 03-01-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Γεώργιος Χαρ.Λιακόπουλος

του Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας και
ήδη αγνώστου διαμονής, η με αριθμό
212/2019 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Κατερίνης (ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών), με την
οποία απαγγέλθηκε η λύση του γάμου
μεταξύ των παραπάνω διαδίκων, που
είχε τελεστεί κατά τον πολιτικό τύπο στο
Δημαρχείο της πόλης Κατερίνης Πιερίας,
στις 5-12-2011.
Κατερίνη, 3-1-2020
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
ΣΑΛΑΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 8189Β΄/27-12-2019
έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με
έδρα το Πρωτοδικείο Κατερίνης, Παναγιώτας Κοτσή, με παραγγελία μου, ως
πληρεξουσίας δικηγόρου του ενάγοντος,
Χαράλαμπου Χαλκίδη του Παναγιώτη
και της Λουΐζας, κατοίκου της τοπικής
κοινότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας, επιδόθηκε στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για
την εναγομένη, Ελένα Ιάκοβλεβα του
Ανατόλιϊ και της Ταμάρας, πρώην κατοίκου της τοπικής κοινότητας Παραλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
& ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Μολάοι
Ταχ. Κωδ: 23 052
Πληροφορίες: Π. Μπουρνάς
Τηλέφωνο: 27320 22047
Fax: 27320 22271
E-mail: dasmol@5150.syzefxis.gov.gr

Καλείται όποιος γνωρίζει στοιχεία για την
ακριβή διεύθυνση κατοικίας και διαμονής
της Μαρίας Νομικού του Ευαγγέλου και
της Ανδριάνας, πρώην κατοίκου Κερατσινίου, οδός Αινστάιν, αρ. 42 και μετέπειτα
Περάματος, οδός Γρηγορίου Ε΄, αρ. 6
και ήδη αγνώστου διαμονής να τα καταθέσει ενυπογράφως στη Γραμματεία
του Πρωτοδικείου Αθηνών (διατάχθηκε
από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με την από 16/12/2019 αίτηση της
δικηγόρου Αθηνών Κωνσταντίνας Δημ.
Δεληγιάννη)

ΔΙΑΦΟΡΑ
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Δασ/μείο Νεάπολης: Τηλ-Faχ: 27340
22666
Αριθμ. Πρωτ.: 293002
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την αριθ. 292014/31-12-2019 πράξη
χαρακτηρισμού του Δασάρχη Μολάων,
η οποία κοινοποιείται στο Δήμο Μονεμβασίας με την υποχρέωση της ανάρτησής της επί ένα (1) μήνα στο χώρο
ανακοινώσεων της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου
Δ.Ε. Βοιών με αποδεικτικό ανάρτησης,
η έκταση συνολικού εμβαδού 3.331,68
τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Αμυγδαλιά» περιφερείας Τ.Κ. Αγίου Νικολάου,
Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας,
της Π.Ε. Λακωνίας και απεικονίζεται
με στοιχεία κορυφών: Σ1,Σ2,Σ3 .......
Σ20,Σ21,Σ1, στο από Δεκέμβριος 2019
τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200
του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Γ.
Παπούλη με Α.Μ. 92560, χαρακτηρίζεται
ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά
την έννοια των διατάξεων της παρ. 6α

του αρθρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή
αντικατ. με την παρ. 4 του αρθ. 32 του
Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α) μη υπαγόμενη
στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Κατά της ανωτέρω πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, ενώπιον της κατά το
άρθρο 10 του Ν. 998/79 όπως αντικ.
με το άρθρο 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ
164Α), Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης
Αντιρρήσεων Π.Ε. Λακωνίας, από τον
Σ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.κ' Ι. ατελώς, όπως και
από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν καταβολής παραβόλου.
Οι αντιρρήσεις ασκούνται εντός προθεσμίας 60 ημερών από της κατά τα
ανωτέρω επίδοσης και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την
ανάρτηση.
Μολάοι 31-12-2019
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

2X6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 02-01-2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
www.eopyy.gov.gr
Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων
Δ/νση: Προμηθειών
Τμήμα: Διαγωνιστικών Διαδικασιών
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με την αριθ. 1754/627/31-12-2019
απόφασή του το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ ενέκρινε
την Παράταση κατά 15 ημερολογιακές
ημέρες της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών του Διεθνούς
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προς επιλογή
αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου
«Διασύνδεση του ΕΟΠΥΥ με το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής
Ανταλλαγής Πληροφοριών για την
Κοινωνική Ασφάλιση (EESSI)»προϋπολογισθείσας δαπάνης 350.000,00€ χωρίς

ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την
Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική
Άποψη Προσφορά Βάσει Βέλτιστης
Σχέσης Ποιότητας – Τιμής (αρ. διακήρυξης 25/2019, α/α ΕΣΗΔΗΣ 83296), προκειμένου να δοθεί στους υποψηφίους
επαρκής χρόνος προετοιμασίας, λόγω
πολυπλοκότητας του έργου, ως κάτωθι:
Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/1/2020, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ.
Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 8.30 π.μ. έως 14.30
μ.μ, στα γραφεία της Δ/σης
Προμηθειών, Απ. Παύλου 12 – Μαρούσι,
κ. Γουβέλη, τηλ.210 8110972,5,1,
email: d3.t2@eopyy.gov.gr.
Επιβάρυνση Δημοσίου
Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ
Αμεση δράση Αστυνομίας
100
Πυροσβεστική υπηρεσία
199
Αμεση επέμβαση λιμενικού σώματος
108
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία
170
Δίωξη ναρκωτικών
109
Ευρωπαϊκός αριθμός έκτατης ανάγκης
112
Συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών δασών 191
Τουριστική αστυνομία
171
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
210 5284000
Τμήμα Τροχαίας Πειραιά
210 4113832-3,76
ΕΛΠΑ - Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων
Site: http://www.elpa.gr/
10400,
210 6068800
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Site: http://www.noa.gr/
210 3490101, 210 3490102
Α.Σ.Ε.Π
210 8706100-200
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Site: http://www.dpa.gr/
Email: contact@dpa.gr
210 6475600
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Site: http://www.gscp.gr/
Email: infocivilprotection@gscp.gr
210 3359900
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών
Site: http://www.ekpizo.gr/
Email: info@ekpizo.gr
210 3304444
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Site: http://www.kep.gov.gr
1564
Συνήγορος καταναλωτή
Site: http://www.synigoroskatanaloti.gr/
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
210 6460862,
210 6460814,
210 6460612,
210 6460734,
210 6460458
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
1502
Γραμμή Καταναλωτή
Παράπονα - Καταγγελίες - Ερωτήσεις
Site: http://www.efpolis.gr/el/form-ypovoli-paraponon.html 1520
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
Υπερνομαρχία Αθηνών - Πειραιώς
Site: http://www.ypernomarhia.gr
Email: info@ypernomarhia.gr

210 6984147

Αθηνών
Site: http://nom-athinas.gov.gr
Ανατολικής Αττικής
Site: http://www.atticaeast.gr
Δυτικής Αττικής
Site: http://www.patt.gov.gr/
Πειραιώς
Site: http://www.nomarhiapeiraia.gr

213 2064100, 1539
213 2005100
210 5561275
210 4148516,
1570,
800 11 405060

ΔΕΗ
Site: http://www.dei.gr/
Email: info@dei.com.gr
Βλάβες Αθηνών
Βλάβες Πειραιώς
Βλάβες Περιστερίου
Βλάβες Μεσογείων
Βλάβες Ελευσίνας
Βλάβες Φιλ.-Κηφισιάς
Βλάβες Καλλιθέας

10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509
ΕΥΔΑΠ

Site: http://www.eydap.gr/
Email: grammateia@eydap.gr

1022,
210-214.4056

ΟΤΕ
Site: http://www.ote.gr/
Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
134
Κέντρο αναγγελίας βλαβών
121, 13888
Κέντρο εξυπηρέτησης κουφών
18855
Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου
11888
Συνδιαλέξεις εσωτερικού
129
Συνδιαλέξεις εξωτερικού
139
Δελτίο καιρού Ελλάδος και ατμοσφαιρικής ρύπανσης Αττικής
14944
Κτέο (Αθηνών, Θεσ/κης, Πατρών)
14944
Ώρα Ελλάδος
14844
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Δημόσια επιχείρηση Aερίου (Δ.ΕΠ.Α.)
Site: http://www.depa.gr/
Email: pr@depa.gr(Δ.ΕΠ.Α.)
Φυσικό αέριο Αττικής (Εταιρία

210 2701000

Site: http://www.aerioattikis.gr/ παροχής αερίου Αττικής Α.Ε.)
1133
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Site: http://www.ametro.gr/
Email: info@ametro.gr
210 6792399
Η.Λ.Π.Α.Π. (Τρόλεϊ)
Site: http://www.athens-trolley.gr
Email: grammatia@athens-trolley.gr
210 25.83.300-6
Η.Σ.Α.Π. (Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομός Πειραιά - Κηφισιάς)
Site: http://www.isap.gr
Email: pro@isap.gr
210 3248311-17
Ο.Α.Σ.Α.
Site: http://www.oasa.gr/
Email: oasa@oasa.gr
210 8200999
Ο.Α.Σ.Α.: Πληροφορίες δρομολογίων αστικών λεωφορείων185
Προαστιακός: Πληροφορίες επιβατών
Site: http://www.proastiakos.gr
Email: info@proastiakos.gr
210 5272000
ΤΡΑΜ
Site: http://www.tramsa.gr
Email: commercial@tramsa.gr
Ε.ΘΕ.Λ.
Site: http://www.ethel.gr
Email: ethelbus@ethel.gr
210-49.18.788

210-99.78.000,
210-99.78.035,
210-99.78.057
210-49.33.002,

ΟΣΕ
Site: http://www.ose.gr/
Υπηρεσία πληροφόρησης και εξυπηρέτησης πελατών 1110
Πληροφορίες δρομολογίων
14944
ΚΤΕΛ
Πληροφορίες δρομολογίων
Σταθμός Κηφισού
Σταθμός Λιοσίων
Πληροφορίες δρομολογίων Ν. Αττικής
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ

14505, 14944
210 5124911
210 8317109
210 8808080

Δρομολόγια πλοίων
Πειραιά
Ραφήνα

14944
210 4593000
22940 22300

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Πότε ανοίγουν ξανά
τα σχολεία
Από τις 24 Δεκεμβρίου, τα σχολεία της
χώρας έκλεισαν για τις διακοπές των
Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και
των Φώτων για τους μαθητές.
Ως συνήθως οι διακοπές των Χριστουγέννων κρατούν για δύο εβδομάδες. Η
επιστροφή των μαθητών στα θρανία, θα
γίνει μετά τον εορτασμό των Θεοφανίων, καθώς τα σχολεία ανοίγουν ξανά
την Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου.
Η επόμενη αργία που θα μείνουν
προγραμματισμένα κλειστά τα σχολεία,
είναι την Καθαρά Δευτέρα, η οποία
είναι στις 2 Μαρτίου.
Σημειώνεται πως στην φετινή σεζόν
το διδακτικό έτος χωρίζεται σε τρία
τρίμηνα. Το πρώτο κράτησε από τις 11
Σεπτεμβρίου ως τις 10 Δεκεμβρίου. Το
δεύτερο ξεκίνησε στις 11 Δεκεμβρίου και
θα ολοκληρωθεί στις 10 Μαρτίου, ενώ
στις 11/3 αρχίζει το τρίτο τρίμηνο, με
τελευταία ημερομηνία στις 15 Ιουνίου.

Τζόκερ: Κροίσος
στην Αλόννησο
Το Τζόκερ και η θεά τύχη έκλεισαν το
μάτι σε έναν υπερτυχερό στην Αλόννησο, αφού με ένα δελτίο που κόστισε
μόλις 9,5 ευρώ, έγινε ο κροίσος των 9,2
εκατομμυρίων ευρώ.
Ηδη στο νησί αναζητούν ποιος είναι
ο υπερτυχερός, ο οποίος όχι μόνο
κατάφερε να μαντέψει σωστά το 5+1
της κλήρωσης, αλλά ήταν ο ένας και
μοναδικός που το κατάφερε.
Το τυχερό δελτίο κατατέθηκε στο Πατητήρι της Αλοννήσου, στο επίνειο λιμάνι
της Παλιάς χώρας του νησιού.
Ο υπερτυχερός της Αλοννήσου έπαιξε
ένα δελτίο με 19 στήλες, το οποίο
συμπλήρωσε μόνος του και δεν ήταν
δελτίο τυχαίας επιλογής. Να σημειωθεί
ότι είχαν προηγηθεί εννέα τζακ ποτ στις
κληρώσεις του Τζόκερ. Η συμμετοχή
στη χθεσινή κλήρωση ξεπέρασε κάθε
προηγούμενο καθώς συμπληρώθηκαν
17.396.737 στήλες!

Αστυνομική βία:

Ο Συνήγορος του Πολίτη
θα ερευνά τις καταγγελίες

Δ

ιενέργεια ανεξάρτητης προανάκρισης από τον Συνήγορο του Πολίτη όταν υπάρχουν
καταγγελίες για ρατσιστική βία, σωματικές βλάβες και απειλές από αστυνομικούς,
καταγραφή με κάμερες όλων των αστυνομικών επιχειρήσεων και αναγραφή των ειδικών διακριτικών, δηλωτικών της ταυτότητάς τους, προωθεί το υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη προκειμένου να αντιμετωπίσει φαινόμενα υπέρμετρης αστυνομικής βίας.

Στη «νέα Αστυνομία» που θα παρουσιαστεί στις 15 Ιανουαρίου, εκτός από τα ζητήματα των καταγγελιών για αυθαιρεσίες
από ένστολους, αναμένεται να σημειωθούν αλλαγές στη
λειτουργία του Σώματος με τετραπλασιασμό των δυνάμεων
της μηχανοκίνητης ομάδας ΔΡΑΣΗ (πρώην ΔΕΛΤΑ), ενίσχυση των πεζών περιπολιών στο κέντρο, μετακίνηση των
βαριά οπλισμένων αστυνομικών της ομάδας «Πάνθηρες»
σε περιοχές της Δυτικής Αττικής που μαστίζονται από
βαριά εγκληματικότητα και αύξηση των αστυνομικών που
υπηρετούν στο Μεταγωγών.
Παράλληλα, πρώτη προτεραιότητα θεωρείται πλέον το
ζήτημα της εκκαθάρισης της πλατείας των Εξαρχείων με
24ωρη αστυνόμευση και καθημερινές επιχειρήσεις όχι μόνο
από τη Δίωξη Ναρκωτικών, αλλά και από όλες τις υπηρεσίες
της ΕΛ.ΑΣ. Στόχος, όπως λένε πηγές του υπουργείου, να
παραδοθεί η πλατεία στους κατοίκους της και να απομακρυνθούν παράνομοι αλλοδαποί που είχαν ριζώσει στο γκέτο της
περιοχής και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών διαπράττοντας παράλληλα ληστείες, κλοπές, ακόμη
και βιασμούς. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εκκένωση των
καταλήψεων, η πρώτη φάση του σχεδίου έχει ολοκληρωθεί,
με αρκετές καταλήψεις που φιλοξενούσαν αλλοδαπούς να
έχουν αδειάσει οικειοθελώς, ενώ για κάποιες άλλες, όπως
το ΒΟΞ, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται προσπάθειες
για ενοικίαση και νομιμοποίησή τους.
Στις συνεχείς συσκέψεις των επιτελών του υπουργείου με
τους ανώτατους αξιωματικούς αποφασίστηκε μια σειρά
σαρωτικών μέτρων, πολλά από τα οποία, σύμφωνα με πηγές,
έχουν μεγάλο ρίσκο προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα
κρούσματα και να τελειώσει η υπέρμετρη αστυνομική βία.
Ετσι, άμεσα αναμένεται να περάσει μια νομοθετική ρύθμιση
που θα δίνει τη δυνατότητα στον Συνήγορο του Πολίτη να
διενεργεί προανακρίσεις όταν υπάρχουν καταγγελίες ή αναφορές για ρατσιστική ή σωματική βία ή απειλές από αστυνομικούς. Η προανάκριση θα είναι εντελώς ανεξάρτητη από
αυτή που θα διενεργεί ο εισαγγελέας ή οι «Αδιάφθοροι» της
ΕΛ.ΑΣ., με βασικό στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων
των πολιτών. Μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα, καθώς η
συγκεκριμένη αρχή θα εκτελεί χρέη ανακριτή και θα μπορεί
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρώνει την
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έρευνα εξετάζοντας όλους τους εμπλεκομένους και έχοντας
απευθείας επαφή μαζί τους. Είναι τελείως διαφορετικό,
λένε στο υπουργείο, να περιμένει ο Συνήγορος του Πολίτη
την έρευνα του εισαγγελέα ή της υπηρεσίας Εσωτερικών
Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και να χάνεται πολύτιμος χρόνος
από το να διενεργεί άμεσα η ίδια η ανεξάρτητη αρχή και να
ολοκληρώνει πολύ πιο γρήγορα την έρευνά της έχοντας
ιδία εικόνα.
Παράλληλα, σε έναν μήνα από τώρα, δηλαδή αρχές Φεβρουαρίου, όλες οι επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. θα καταγράφονται
με κάμερες: αστυνομικοί θα αναλάβουν ρόλο οπερατέρ με
φορητές κάμερες, ενώ μικροκάμερες θα τοποθετηθούν σε
συγκεκριμένους αστυνομικούς των ΜΑΤ, της ΕΚΑΜ και
των ΟΠΚΕ, οι οποίες θα κινηματογραφούν τις επιχειρήσεις.
Ετσι λοιπόν οι επιτελείς, όποτε υπάρχουν καταγγελίες για
υπέρμετρη αστυνομική βία, θα έχουν τη δυνατότητα να
διαπιστώνουν με τα ίδια τους τα μάτια αν ισχύουν αυτές. Μια
επιλογή όμως που ενέχει μεγάλο ρίσκο καθώς συμβάντα με
υπέρμετρη βία θα καταγράφονται και δεν θα μπορούν να
αμφισβητηθούν αμαυρώνοντας την εικόνα της Αστυνομίας,
ενώ παράλληλα ενδέχεται να υπάρξουν καταγγελίες για
παρακολούθηση ανύποπτων πολιτών, ομάδων και οργανώσεων, με το πρόσχημα ότι τραβούν βίντεο την αστυνομική
επιχείρηση για υποθέσεις όπου ασκείται βία. Οπως λένε
στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η συγκεκριμένη
απόφαση είναι ειλημμένη για πλήρη διαφάνεια στις αστυνομικές επιχειρήσεις, με σκοπό να σταματήσουν στο μέλλον
συζητήσεις όπως αυτή της περασμένης εβδομάδας με φόντο
την εκκένωση της κατάληψης της οδού Ματρόζου και τις
καταγγελίες της οικογένειας Ινδαρέ.
Τέλος, η πρόσφατη διαταγή του Αρχηγείου υποχρεώνει
όλους τους αστυνομικούς που υπηρετούν στα ΜΑΤ να
φέρουν τα ειδικά διακριτικά-δηλωτικά της ταυτότητάς
τους και τον ειδικό αριθμό, ο οποίος αποτυπώνεται στο
κράνος τους και αποτελεί συνδυασμό του αριθμού της διμοιρίας στην οποία ανήκουν και του αύξοντος αριθμού που
αντιστοιχεί σε κάθε αστυνομικό της διμοιρίας, έτσι ώστε οι
επιτελείς σε περίπτωση ακραίων περιστατικών να είναι σε
θέση να γνωρίζουν ποιοι ήταν οι ένστολοι που υπέπεσαν
σε παραπτώματα.
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Ευρωβαρόμετρο:
Ενας στους δύο
Ελληνες οδηγούς
είναι επικίνδυνος
Ερευνα του ευρωβαρομέτρου επιβεβαιώνει
αυτό που καθημερινά αποτυπώνεται στους
δρόμους της χώρας. Οι Ελληνες οδηγοί δεν
έχουν την πρέπουσα οδηγική συμπεριφορά
γι' αυτό και 1/2 χαρακτηρίζεται «επικίνδυνος». Αυτά είναι τα αποτελέσματα έρευνας
του ευρωβαρομέτρου σχετικά με την οδηγική ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε το
2019 σε συνεργασία με το ίδρυμα Fondation
Vinci Autoroutes και στην οποία πήραν μέρος πολίτες (12.418 άτομα) από Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Μ. Βρετανία, Ιταλία,
Σουηδία, Ελλάδα, Πολωνία, Ολλανδία και
Σλοβακία. Ιδιαίτερα προσεχτικοί κατά τη
διάρκεια της οδήγησης αποδείχθηκαν οι
Γερμανοί (82%), ακολουθούμενοι από τους
Ελληνες (78%) και τους Ιταλούς με το ίδιο
ποσοστό, ενώ λίγο πιο κάτω βρίσκονται οι
Γάλλοι με 77%. Πιο ήρεμοι κατά τη διάρκειας της οδήγησης αποδείχθηκαν οι Ολλανδοί
με 68% και ακολουθούν οι Πολωνοί και οι
Σλοβάκοι με 67% και οι Ισπανοί με 66%. Οι
Ελληνες βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις
των κρατών της Ευρώπης με 49%. Οι Αγγλοι
αποδεικνύονται οι πιο ευγενικοί οδηγοί με
50% και τους ακολουθούν οι Βέλγοι με 44%.
Λιγότερο ευγενικοί είναι οι Ιταλοί με 17%
με τους Έλληνες να βρίσκονται περίπου
στην μέση του πίνακα με 26%. Περισσότερο
ευάλωτοι σε παραβάσεις είναι οι Αγγλοι (9%)
και ακολουθούν οι Ολλανδοί (8%) και οι
Βέλγοι (7%) με τους Ελληνες να βρίσκονται
στις τελευταίες θέσεις (3%). Αναλύοντας τα
στοιχεία της έρευνας του ευρωβαρόμετρου
διαπιστώνουμε ότι περισσότερο αγχωμένοι οδηγοί στην Ευρώπη είναι οι Σουηδοί
(58%) και ακολουθούν οι Γερμανοί (52%)
και οι Ολλανδοί (42%) με τους Ελληνες να
βρίσκονται στην μέση του πίνακα με 30%.
Ενας στους δύο Έλληνες (50%), σύμφωνα
με την έρευνα, αποδείχθηκε ότι οδηγάει
επικίνδυνα, με τους Ιταλούς να ακολουθούν
με 44% και τους Γάλλους με 40%. Λιγότερο
επικίνδυνα οδηγούν οι Σουηδοί με ποσοστό
11%. Τέλος, όσον αφορά την ανευθυνότητα
κατά τη διάρκεια της οδήγησης μόνο (σε
σχέση με τα υψηλότερα ποσοστά των Ευρωπαίων οδηγών) το 36% των Σουηδών οδηγών
είναι ανεύθυνοι και θέτουν σε κίνδυνο την
ζωή τους, με τους Πολωνούς (68%) και τους
Ελληνες (58%) να φιγουράρουν στις πρώτες
θέσεις της ανευθυνότητας.

