
Συνεχίζεται 
η συγκέντρωση 
ειδών πρώτης 
ανάγκης για τους 
σεισμόπληκτους 
Τουρκίας – Συρίας

«Έφυγε» 
από τη ζωή σε
ηλικία 48 ετών 
ο Λαρισαίος
σκηνοθέτης 
των επιτυχιών
Γιάννης Γαλανούλης

Ρομπότ 
«φροντίζει» 
ηλικιωμένους 
στη Λάρισα

Το πρώτο κομβόι 
ανθρωπιστικής
βοήθειας πέρασε 
στη βόρεια Συρία

ΣΥΡΙΑ

MOBILE TECHNOLOGY
Εργαλείο για 
την ψηφιακή 
απογραφή 
του ΕΡΓΑΝΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Καθαρισμός του 
Γκουσμπασανιώτη 
ποταμού
και ρεμάτων που 
διαρρέουν τον Δήμο 
Κιλελέ

ΣΕΛ. 20

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 4

Το Innovent 
Forum 2023
αρχίζει σήμερα
Παρασκευή 
στο Πάρκο
Καινοτομίας 
Joist

Μιλά-ψυχαγωγεί, συνοδεύει τη 
μετακίνηση, ειδοποιεί τρίτους σε 
περίπτωση κινδύνου και επιστρέφει 
μόνο του στη βάση για να φορτίσει

Κλιμακώνει τον δίκαιο αγώνα της η Super League 2 και ξεκινάει μπαράζ επαφών με Κλιμακώνει τον δίκαιο αγώνα της η Super League 2 και ξεκινάει μπαράζ επαφών με 
όλους τους συναρμόδιους φορείς για την κατανομή των χρημάτων από την φορολογία όλους τους συναρμόδιους φορείς για την κατανομή των χρημάτων από την φορολογία 
του στοιχήματοςτου στοιχήματος
Σήμερα κόβει την πίτα της και προετοιμάζεται για το φιλικό της Κυριακής η ΠΑΕ ΑΕΛΣήμερα κόβει την πίτα της και προετοιμάζεται για το φιλικό της Κυριακής η ΠΑΕ ΑΕΛ

Αναστολής συνέχεια...Αναστολής συνέχεια...

ΣΕΛ. 11-15ΣΕΛ. 11-15
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ΣΕΛ. 3

Η πρώτη υβριδική Έκθεση 
Επιστήμης & Τεχνολογίας 
Innovent Forum ανοίγει 
τις πύλες της για το 
κοινό αύριο, Παρασκευή 
10 Φεβρουαρίου στις 
10:00, διά ζώσης στο 
JOIST (Βαλτετσίου και 
Τριπόλεως) στη Λάρισα 
και online

437 αξιόλογα κτίσματα 437 αξιόλογα κτίσματα 
σε Λάρισα, Τρίκαλα και σε Λάρισα, Τρίκαλα και 
Καρδίτσα αναδεικνύει Καρδίτσα αναδεικνύει 

το ΤΕΕ Κεντρικής το ΤΕΕ Κεντρικής 
& Δυτικής Θεσσαλίας& Δυτικής Θεσσαλίας

 Σήμερα  Σήμερα 
παρουσιάζεται παρουσιάζεται 

η μελέτηη μελέτη

Αεροδρόμιο, Ε65, Αεροδρόμιο, Ε65, 
σιδηροδρομική σύνδεση σιδηροδρομική σύνδεση 

Καλαμπάκας-Ηγουμενίτσας, Καλαμπάκας-Ηγουμενίτσας, 
σύνδεση παραλίων Λάρισας-σύνδεση παραλίων Λάρισας-

Μαγνησίας και Αχελώος Μαγνησίας και Αχελώος 
κομβικά έργα για την κομβικά έργα για την 

περιφέρεια περιφέρεια 

Σελ. 4Σελ. 5, 6, 7Σελ. 5, 6, 7

«Χρέος μας «Χρέος μας 
να αναδείξουμε να αναδείξουμε 
την αρχιτεκτονική την αρχιτεκτονική 
κληρονομιά κληρονομιά 
της Θεσσαλίας»της Θεσσαλίας»

ΚΤΙΡΙΑΚΤΙΡΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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INTERACTIVE

BUTTON

Π
INTERACTIVE

BUTTON

e-book

https://www.politeia-larisaion.gr/plans/
https://www.formedia.gr/2023/02/09/super-league-2-synechizei-tin-anastoli-kai-klimakonei-kampania-yper-tou-dikaiou-agona-tis/
https://www.formedia.gr/2023/02/09/larisa-to-innovent-forum-2023-archizei-avrio-paraskevi-sto-parko-kainotomias-joist/
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Χαραλάμπης, Χαραλαμπία, Χαρίλαος.

1355
ΟΑνήμερα της εορτής της Αγίας Σχολαστι-

κής ξεσπούν επεισόδια στην Οξφόρδη
μεταξύ φοιτητών και ντόπιων. 

1904
Εεσπά ο ρωσοϊαπωνικός πόλεμος

για τις διαφιλονικούμενες περιοχές
της Κορέας και της Μαντζουρίας.

1942
Απονέμεται ο πρώτος χρυσός δίσκος στην 

ιστορία της μουσικής, στον Γκλεν Μίλερ για 
την επιτυχία του «Chattanooga Choo Choo».

1947
Τα Δωδεκάνησα περιέρχονται στην Ελλάδα

με τη Συνθήκη των Παρισίων.

1956
Συνιστάται με νόμο το Ίδρυμα Ευγενίδου, με 

κεφάλαια της διαθήκης του εφοπλιστή
Ευγένιου Ευγενίδη και σκοπό.

2008
Ο Αλέξης Τσίπρας εκλέγεται νέος Πρόεδρος 

του Συνασπισμού με το 70% των ψήφων του 
5ου Συνεδρίου του κόμματος.
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*Aνακυκλώστε αυτό το έντυπο

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή 
μερική, η διασκευή ή απόδοση περιεχομένου της έκδοσης 
με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. 

Συνδρομές / Διαφημίσεις 2411 800 900
Ε-mail: marketing@21admedia.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
Αχιλλέας Αθ. Νταβέλης

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Λόλα Γάτσιου

Βιβή Ζαχοπούλου 
Αναστάσης Κουρκούμπας 

Μαρία Μίχου
Χρίστος Τζίκας 

Χρήστος Τσούμαρης 
(Υπεύθυνος Αθλητικών Σελίδων) 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Θάνος Παλούκας 

ART DIRECTOR
Πάνος Πληκαδίτης

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «21Admedia», 
Ελ. Βενιζέλου 109, 41221 Λάρισα, 

τηλ. 2411800900, 

www.formediatv.gr

8:00-9:00  Τι νέα ;
Ενημερωτική εκπομπή με την Σοφία Σπανού ( Ε )   

9:00-10:00 Focus

10:00-11:00 Daily News 

11:00 - 12:00 Αστρομηνύματα. Νέο επεισόδιο 

12:00-13:00 Fasilet

13:00-14:00 Πας μαγειρεύοντας 
(ταξιδιωτική εκπομπή μαγειρικής με τον Βασίλη Πάτση) 

14:00-15:10 Ενημερωτική εκπομπή 
« Τι νέα ; » παρουσιάζει η δημοσιογράφος Σοφία Σπανού

15:20-18:00 Όλα εδώ 
με τον Δημήτρη Τάκη

18:00-19:00 Focus με τον Δημήτρη Τάκη

19:00-20:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων   

20:00-22:00 Αθλητική εκπομπή « Στο κέντρο του γηπέδου »
με παρουσιαστή τον Αποστόλη Τριανταφύλλου ( Ε ) 

22:00-24:00 GR Express
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Πρωτοποριακό έργο υλοποιεί η 5η Υγιειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας
Συμμετέχουν 36 εταίροι από Ελλάδα και άλλες δεκατρείς χώρες

Μιλά-ψυχαγωγεί, συνοδεύει τη μετακίνηση, ειδοποιεί τρίτους σε περίπτωση κινδύνου και επιστρέφει μόνο του στη βάση για να φορτίσει 

Της 
Μαρίας 

Μίχου

Ρομπότ «φροντίζει» ηλικιωμένους στη Λάρισα    

Μιλά, μπορεί να πραγματοποιήσει 
βιντεοκλήση, να παρακολουθήσει τη 
φαρμακευτική αγωγή, συνοδεύει/
υποστηρίζει τη μετακίνηση από δω-
μάτιο σε δωμάτιο κι επιστρέφει στη 
βάση του -μόνο του- για να φορτίσει. 
Ο λόγος για το ρομπότ «Νάρι», που 
έχει ενταχθεί από τις αρχές Φεβρου-
αρίου στο «δυναμικό» της 5ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο 
ευρωπαϊκού ερευνητικού πιλοτικού 
προγράμματος, και «εκπαιδεύεται» 
για να φροντίζει ηλικιωμένους ή 
ανθρώπους με προβλήματα κίνη-
σης/όρασης εξαιτίας σοβαρών ή/και 
χρόνιων προβλημάτων υγείας. Το 
«Νάρι» θα εγκατασταθεί σε ένα σπίτι 
ηλικιωμένου (άνω των 65 ετών) στη 
Λάρισα, σε πρώτο επίπεδο, ώστε οι 
επιστήμονες-ερευνητές να αποκτή-
σουν τα δεδομένα που χρειάζονται 
για την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος. 

Η επίσημη «πρώτη» για το ρομπότ 
«Νάρι» έγινε χθες, στο Γραφείο Πληροφο-
ρικής της 5ης ΥΠΕ, παρουσία του διοικη-
τή, Φώτη Σερέτη, του υποδιοικητή, Ηλία 
Τσιαούση, του διευθυντή Πληροφορικής, 
Ευάγγελου Σταματιάδη και του μέλους 
της ερευνητικής ομάδας της Υγειονομι-
κής Περιφέρειας, Φώτη Γκιουλέκα. Να 
σημειωθεί ότι το ρομπότ «Νάρι» ήρθε 
στη Θεσσαλία στις 4 Φεβρουαρίου από 
τη Γαλλία, μία από τις συνολικά δεκα-
τέσσερις χώρες που συνεργάζονται στο 

ευρωπαϊκό έργο καινοτομίας “Shapes” 
(Smart and Healthy Ageing through 
People Engaging in supportive Systems), 
για το οποίο η 5η ΥΠΕ χρηματοδοτείται 
κατά 100% από την ΕΕ (Horizon 2020). 

Στη Λάρισα
Μιλώντας στην «Πολιτεία», ο διευ-

θυντής Πληροφορικής της 5ης ΥΠΕ, 
Ευάγγελος Σταματιάδης, ανέφερε ότι σή-
μερα, όπως και χθες, πραγματοποιούνται 
διαδοχικές συναντήσεις με τους ειδικούς 
προγραμματιστές, για τις ανάγκες του 
ελληνικού πρωτοκόλλου φροντίδας 
-σύμφωνα με το πιλοτικό πρόγραμμα 
που εκτελείται εδώ. Στο πλαίσιο αυτό, 
το «Νάρι» θα χρησιμοποιηθεί ως ρομπότ 
φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων στο σπί-
τι, ενώ σε άλλες χώρες που συμμετέχουν 
θα χρησιμοποιηθεί σε άλλα πρωτόκολλα/
προφίλ φροντίδας. Το ρομπότ μπορεί να 
μάθει να πλοηγείται και να «περπατά» 
στα δωμάτια, τους διαδρόμους και άλλα 
σημεία του σπιτιού, ώστε να συνοδεύει/
υποστηρίζει τη μετάβαση του ηλικιωμέ-
νου ατόμου, εντός της οικίας, με ασφάλεια 
(π.χ. μπάνιο, κουζίνα, πόρτα εισόδου, 
κ.λπ.), από τη στιγμή που το άτομο το 

ζητήσει. Η επικοινωνία θα γίνεται στην 
ελληνική γλώσσα, με τη χρήση φωνητι-
κών εντολών. Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί 
το ότι το ρομπότ είναι σε θέση να επικοι-
νωνήσει και να ζητήσει βοήθεια από τρίτο 
πρόσωπο (που έχει οριστεί), σε περίπτωση 
πτώσης του ατόμου που φροντίζει, ενώ 
μπορεί να παρακολουθεί και τυχόν φαρ-
μακευτική αγωγή ή ιατρικά ραντεβού και 
να επικοινωνεί με θεράποντες ιατρούς -με 
αυτόν τον τρόπο η υγεία του ηλικιωμέ-
νου ατόμου μπορεί να παρακολουθείται 
και εξ’ αποστάσεως. Ίσως μία από τις πιο 
σημαντικές παραμέτρους του «Νάρι» είναι 
ότι μπορεί να παράσχει και ψυχαγωγία, 
αλλά και να «ανοίγει» βιντεοκλήση για 
επικοινωνία. «Φανταστείτε έναν ηλικι-
ωμένο που θέλει να δει τα εγγόνια του. 
Μπορεί να το ζητήσει από το ρομπότ, με 
μια απλή φωνητική εντολή, χωρίς να 
χρειαστεί να κάνει τίποτε άλλο», σημείωσε 
ο κ.Σταματιάδης. Στη Λάρισα, το ρομπότ 
θα παραμείνει για διάστημα περίπου 
ενάμιση μήνα. 

Το έργο Shapes
Το «Νάρι» είναι ένα σύγχρονο δείγμα 

ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης 

στη διάθεση της 5ης ΥΠΕ για την παροχή 
καινοτόμων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας και αποτελεί μέρος του συνό-
λου των ψηφιακών καινοτόμων λύσεων 
φροντίδας, συσκευών Διαδικτύου των 
Πραγμάτων (IoT) και wearables που η 
5η Υγειονομική Περιφέρεια έχει αποκτή-
σει και πρόκειται να αξιολογήσει, μέσω 
του Ευρωπαϊκού Έργου SHAPES, σε 
πιλοτικές δοκιμές για την εξατομίκευση 
και τη βελτίωση της ποιότητας παροχής 
υπηρεσιών φροντίδας σε πολίτες άνω 
των 65 ετών, με χρόνια νοσήματα ή/και 
κινητικά προβλήματα, τόσο στο σπίτι τους, 
όσο και κατά τη μετακίνησή τους σε διά-
φορους προορισμούς. Πρόκειται για ένα 
έργο-ορόσημο της ΕΕ, που περιλαμβάνει 
τη συνεργασία 36 εταίρων από 14 χώρες 
-Ελλάδα, Γερμανία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ιτα-
λία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τσεχία, Κύπρο, 
Γαλλία, Φινλανδία, Αγγλία, Σουηδία και 
Νορβηγία. Ο συνολικός του προϋπολογι-
σμός ανέρχεται σε περίπου 21 εκατ. ευρώ 
και έχει συνολική διάρκεια 48 μηνών. 
«Το σημαντικότερο είναι ότι εκτός από 
πανεπιστήμια, μονάδες και δομές υγείας, 
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα συμμε-
τέχουν και Ενώσεις Ασθενών, όπως για 
παράδειγμα ο Παγκόσμιος Οργανισμός για 
άτομα με τύφλωση-κώφωση, ένας συνδυ-
ασμός που αποτελεί μεγάλη πρόκληση, 
ιδίως για τους ανθρώπους της μεγαλύτε-
ρης ηλικίας. Μαθαίνουμε από αυτούς για 
το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να 
κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά 
τους», είπε ο κ.Σταματιάδης. 

FORMedia.grΕΓΚΡΙΤΗ & EΓΚΥΡΗ 
ΕΝΗΜEΡΩΣΗ ΜΕ ΕΝΑ CLICK

https://www.formedia.gr/
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Συνεχίζεται η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης 
για τους σεισμόπληκτους Τουρκίας – Συρίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Καθαρισμός του Γκουσμπασανιώτη ποταμού 
και ρεμάτων που διαρρέουν τον Δήμο Κιλελέρ

Το Innovent Forum 2023 
αρχίζει σήμερα
Παρασκευή στο Πάρκο 
Καινοτομίας Joist

«Έφυγε» από τη ζωή σε 
ηλικία 48 ετών ο Λαρισαίος 
σκηνοθέτης των επιτυχιών 
Γιάννης Γαλανούλης

Νέα δημοτική βιβλιοθήκη στην Ελασσόνα 
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 192.200 ευρώ

Συνεχίζεται η συγκέντρωση ειδών πρώτης 
ανάγκης για τους σεισμόπληκτους της 
Τουρκίας και της Συρίας από τον Δήμο 
Κιλελέρ.
Ο Δήμαρχος Θανάσης Νασιακόπουλος 
έκανε την εξής ανακοίνωση: «Ο Δήμος 
Κιλελέρ σε συνεργασία με την ΠΕΔ Θεσσα-
λίας συμπαρίσταται στους ανθρώπους της 
Τουρκίας και της Συρίας, μετά τον κατα-
στροφικό σεισμό που έχει αφήσει πίσω του 
χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες και ξεκινά 
τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης.
Συγκεκριμένα θα συγκεντρωθούν τα πα-
ρακάτω είδη:
Ιατροφαρμακευτικό υλικό ( παυσίπονα, 

αντιφλεγμονώδη, γάζες, επίδεσμοι, κουτιά 
πρώτων βοηθειών, φυσιολογικοί οροί κ.α.)
Μάσκες, αντισηπτικά, γάντια
Χειμερινά ρούχα για παιδιά και ενήλικες
Κουβέρτες, παπλώματα
Βρεφικές τροφές, παιδικά γάλατα και είδη 
βρεφικής φροντίδας μακράς διάρκειας
Γαλατά και τρόφιμα μακράς διαρκείας 
(κονσέρβες, δημητριακά κ.α.)
Είδη ατομικής υγιεινής
Η συγκέντρωση των ειδών γίνεται στο 
Πολιτιστικό Κέντρο στη Νίκαια και θα 
διαρκέσει καθημερινά από αύριο Παρα-
σκευή μέχρι και τη Δευτέρα και στις ώρες 
8:00 – 14:00.

Το Γκουσμπασανιώτη ποταμό και ρέματα σε 
Μοναστήρι, Χαρά, Κυπάρισσο,  Χάλκη, Καλό 
Νερό, Σοφό και Μοσχοχώρι καθαρίζει η Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας. Αντιπλημμυρικά έργα 
σε ρέματα σε Μοναστήρι,  Χαρά,  Κυπάρισσο, 
Χάλκη, Καλό Νερό, Σοφό, και Μοσχοχώρι και 
στον ποταμό Γκουσμπασανιώτη, που είναι ο 
τελικός αποδέκτης σχεδόν όλων των ρεμά-
των και χείμαρρων που διαρρέουν τον Δήμο 
Κιλελέρ, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
Δημοπρατείται έργο συνολικού προϋπολογι-
σμού 1.108.000 ευρώ που χρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
και περιλαμβάνει εργασίες σε συνολικό μήκος 
περίπου 10 χιλιομέτρων.
«Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμ-
ματος αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας συνεχί-
ζονται το επόμενο διάστημα τα αντιπλημμυρι-

κά έργα σε περιοχές του Κιλελέρ. Διεκδικούμε 
και αξιοποιούμε τους αναγκαίους πόρους από 
την Πολιτεία για έργα που λειτουργούν,  δημι-
ουργούν συνθήκες ασφάλειας  και αποδίδουν 
τη χρησιμότητα τους στα όλο και πιο συχνά, 
απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα 
της εποχής» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσ-
σαλίας Κώστας Αγοραστός.
Περιλαμβάνονται εργασίες:
-καθαρισμού με αφαίρεση της επιφανειακής 
αυτοφυούς βλάστησης (καλαμιές κλπ), την 
αφαίρεση των φερτών και των απορριμμάτων 
καθώς και την εκρίζωση, κοπή και απομά-
κρυνση θάμνων και μεμονωμένων δένδρων 
που φράσσουν την ροή.
-επισκευή τεχνικών τοπικά και σε θέσεις 
ανάλογα με τις αστοχίες που έχουν σημειωθεί
-αποκατάσταση λιθορριπής για την προστασία 
κοίτης και πρανών.

Η πρώτη υβριδική Έκθεση Επιστήμης & 
Τεχνολογίας Innovent Forum ανοίγει τις 
πύλες της για το κοινό σήμερα, Παρασκευή 
10 Φεβρουαρίου στις 10:00, διά ζώσης στο 
JOIST (Βαλτετσίου και Τριπόλεως) στη Λάρισα 
και online.
Πρόκειται για μία διοργάνωση του Πάρκου 
Καινοτομίας JOIST σε συνεργασία με το Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας και τον Δήμο Λαρισαίων, 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων με υποστηρικτές το Elevate 
Greece, τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρή-
σεων και Βιομηχανιών ΣΘΕΒ, το EIT Digital, 
το EIT Food, την Industry Disruptors-Game 
Changers, το L-Stone Capital, τη Whitebeam 
Ventures, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο Θεσσαλονίκης και τον Σύνδεσμο 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ΣΕΒ.

Από ανακοπή καρδιάς «έφυγε» από τη ζωή 
σε ηλικία 48 ετών ο Λαρισαίος σκηνοθέτης 
Γιάννης Γαλανούλης, αφήνοντας πίσω το 
μόλις λίγων ημερών παιδί του. Ο Γιάννης 
Γαλανούλης έχει μακρά τηλεοπτική πορεία ως 
σκηνοθέτης (Joker, Mega Star. Money Drop, 

Αυτός και ο άλλος) με κορυφαίο το «Όλα» του 
Θέμου Αναστασιάδη. Μεταξύ άλλων αυτή τη 
σεζόν σκηνοθετούσε το «Πες τη λέξη», «ΠΟΠ 
Μαγειρική» ενώ υπήρξε σκηνοθέτης και του 
Globetrotters. Από το 2015 σκηνοθετούσε τον 
«Τροχό της τύχης».

Τη σύμβαση για το έργο «Διαμόρφωση χώρου 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Πνευματικό Κέντρο 
Ελασσόνας» υπέγραψε ο Δήμαρχος Ελασσόνας, 
Νίκος Γάτσας με τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
εταιρείας  «Γκουγκουλής Ι. Κωνσταντίνος & 
ΣΙΑ ΕΤΕ », Κωνσταντίνο Γκουγκουλή, με έδρα 
τη Λάρισα. Το έργο έχει συνολικό προϋπολο-
γισμό 192.200,00 ευρώ και η χρηματοδότηση 
του προέρχεται από πιστώσεις «ΣΑΤΑ». Με την 
ευκαιρία της υπογραφής της σύμβασης  ο Δή-
μαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε: «Θέλω 
να εκφράσω την ικανοποίησή μου, καθώς ξε-
κινάνε οι εργασίες για τη δημιουργία της νέας 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ένα έργο που είχαμε 
δεσμευτεί ότι θα είναι έτοιμο μέσα στο 2023. Ο 
Δήμος μας θα διαθέτει πλέον μία υπερσύγχρονη 
κεντρική βιβλιοθήκη, η οποία θα αποτελέσει 
εστία φιλαναγνωσίας και πνευματικής δημι-
ουργικής συνύπαρξης επισκεπτών όλων των 

ηλικιών και κάθε δημοτικής κοινότητας. Η αξία 
των βιβλιοθηκών είναι αδιαμφισβήτητη, αφού 
αποτελούν θεματοφύλακες της πνευματικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου και 
βασικοί παράγοντες υποστήριξης και ενίσχυσης 
της παιδείας, της έρευνας, της επιστήμης και 
γενικότερα της πνευματικής δημιουργίας και 
του πολιτισμού». Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος 
Ελασσόνας προχωρά στη μεταστέγαση της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ελασσόνας από το 
Πνευματικό Κέντρο «Βασ. Κυλώνη» στον πρώτο 
όροφο του κτηρίου του Πνευματικού Κέντρου 
Ελασσόνας, όπου θα διαμορφωθούν συνολικά 
τέσσερις αίθουσες, δύο χώροι για τουαλέτες και 
ένας χώρος τουαλέτας ΑμεΑ. Ο νέος σχεδιασμός 
της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει αναγνωστήριο, 
αίθουσα τεχνολογίας, αναγνωστήριο για παιδιά 
και μια αίθουσα για το διοικητικό και βιβλιοθη-
κονομικό προσωπικό.
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ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
«Χρέος μας να αναδείξουμε «Χρέος μας να αναδείξουμε 
την αρχιτεκτονική κληρονομιά την αρχιτεκτονική κληρονομιά 
της Θεσσαλίας»της Θεσσαλίας»

Ούτε δέκα, ούτε εκατό, αλλά περισσότερα από 
400 αξιόλογα κτίσματα στις περιφερειακές ενότητες 
Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας αναδεικνύει το 
ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας. Πρόκειται για 
ένα σύνθετο έργο, τεράστιας έκτασης, το οποίο θα 
παρουσιαστεί σήμερα, Παρασκευή, στο πλαίσιο της 
ετήσιας εκδήλωσης του Τμήματος, στη Δημοτική 
Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα, στις 8 
το βράδυ.  Με αφορμή την εκδήλωση για την παρου-
σίαση του έργου της Ομάδας Εργασίας «Καταγραφή, 
κωδικοποίηση και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής 
μας κληρονομιάς», ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής 
& Δυτικής Θεσσαλίας, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλά 
εφ’ όλης της ύλης στην εφημερίδα «Πολιτεία», τόσο 
για τις δυνατότητες του συγκεκριμένου έργου, όσο 

και για την κατάσταση στη Θεσσαλία αναφορικά 
με τις υποδομές, τα ενεργειακά δίκτυα, την πορεία 
του κατασκευαστικού κλάδου, αλλά και το τεράστιο 
ζήτημα της περιφέρειας, το υδατικό.  

«Η σημερινή διοίκηση του Τμήματος έλαβε την 
απόφαση να συνεχίσει το έργο προηγούμενης ομά-
δας (του 1994) για τα κτίσματα της Λάρισας και να 
το εμπλουτίσει, συμπεριλαμβάνοντας εκτός από τη 
Λάρισα και τις τρεις περιφερειακές ενότητες: Λάρι-
σα, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Μέσα από τη μέχρι σήμερα 
προσπάθεια λοιπόν, καταγράψαμε 437 κτίρια και 
συλλέξαμε -όσο ήταν δυνατό- πληροφορίες γεω-
γραφικές, αρχιτεκτονικές ιστορικές και νομικές. 
Προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα, αναπτύσσοντας 
εφαρμογή αναζήτησης και απεικόνισης των ακι-

νήτων σε περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος 
Πληροφοριών (GIS) για την ευκολότερη αναζήτη-
ση και οπτικοποίηση αυτών των πληροφοριών», 
αναφέρει χαρακτηριστικά.  Ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας υπογραμμίζει πως 
είναι αναγκαία η κατασκευή πολιτικού περιφερει-
ακού αεροδρομίου, που θα εξυπηρετεί την κεντρική 
Ελλάδα, σαφώς η ολοκλήρωση του Ε-65, η σιδη-
ροδρομική σύνδεση Καλαμπάκας-Ηγουμενίτσας 
(μέσω Ιωαννίνων), όπως επίσης και η σύνδεση των 
παραλίων Λάρισας-Μαγνησίας. Ωστόσο, σύμφωνα 
με τον κ.Παπαγεωργίου, το σημαντικότερο ζήτημα 
για τη Θεσσαλία είναι η επίλυση του υδατικού προ-
βλήματος -«ζητάμε την άμεση και οριστική λύση, με 
μεταφορά νερού από τον Αχελώο», τονίζει.

Συνέντευξη στη Μαρία Μίχου

Αεροδρόμιο, Ε65, σιδηροδρομική σύνδεση Καλαμπάκας-Ηγουμενίτσας, σύνδεση
παραλίων Λάρισας-Μαγνησίας και Αχελώος κομβικά έργα για την περιφέρεια 

437 αξιόλογα κτίσματα σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα αναδεικνύει το ΤΕΕ Κεντρικής 437 αξιόλογα κτίσματα σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα αναδεικνύει το ΤΕΕ Κεντρικής 
& Δυτικής Θεσσαλίας – Σήμερα παρουσιάζεται η μελέτη& Δυτικής Θεσσαλίας – Σήμερα παρουσιάζεται η μελέτη



06 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 Πολιτεία
Λαρισαίων

Για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας, υπογραμμίζει ο πρόεδρος ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, Νίκος Παπαγεωργίου

Αεροδρόμιο, σύνδεση παραλίων, Ε65 
και Αχελώος αναγκαία έργα

Στην αναγκαιότητα ολοκλήρωσης βασικών 
υποδομών στη Θεσσαλία, οι οποίες μπορούν 
να συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη της 
περιφέρειας αναφέρεται αναλυτικά ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, Νίκος 
Παπαγεωργίου. Παράλληλα, υπογραμμίζει και 
το σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το 
ενεργειακό δίκτυο της Θεσσαλίας -πρόβλημα 
που δεν αφορά μόνον στις βιομηχανίες, αλλά 
και στους μικρούς οικιακούς καταναλωτές. 
«Απαιτείται άμεσα αναβάθμιση του δικτύου, με 
ΣΔΙΤ», σημειώνει χαρακτηριστικά. 

«Πολιτεία»: Κ. Παπαγεωργίου, το ΤΕΕ 
Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας παρου-
σιάζει, σήμερα, τη μελέτη για τα αξιόλογα 
κτίρια της περιοχής ευθύνης του. Πόσα 
κτίρια αφορά η μελέτη, σε ποιες περιοχές; 
Μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά από 
ένα-δύο κτίρια σε κάθε μία από τις περιφε-
ρειακές ενότητες; 

Νίκος Παπαγεωργίου: Τα αρχιτεκτονικά 
τοπόσημα κάθε περιοχής αποτελούν ιδιαίτερο 
σημείο ενδιαφέροντος τόσο για τους κατοίκους 
όσο και για τους επισκέπτες. Αποτελούν δε, ανα-
πόσπαστο και διαχρονικό μέρος του δημόσιου 
χώρου. Όταν αναφερόμαστε στους δημόσιους 
χώρους μιας πόλης, στην πραγματικότητα μι-
λάμε για την ταυτότητα της ίδιας της πόλης. Σε 
αυτούς τους χώρους εκδηλώνεται κάθε είδους 
ανθρώπινη δραστηριότητα: οι ανθρώπινες συ-
ναναστροφές και σχέσεις, οι συγκρούσεις και οι 
αντιφάσεις της κοινωνίας, άλλα και όλα εκείνα 
που την ενώνουν. Είναι σημεία αλληλεπίδρασης 
και ανταλλαγής ιδεών που επηρεάζουν την ποιό-
τητα του αστικού βίου σε όλες τις εκφάνσεις του, 
η οποία αποτυπώνεται ουσιαστικά ανά εποχή 
στα κτίρια. 

Γεγονός αποτελεί ότι οι εντυπώσεις μας για μια 
πόλη διαμορφώνονται κυρίως από την αρχιτε-
κτονική ποιότητα του δομημένου και αδόμητου 
χώρου. Το 1994, το 
ΤΕΕ Κεντρικής και 
Δυτικής Θεσσαλίας 
συνέστησε την Ομά-
δα Εργασίας “Κατα-
γραφή αξιόλογων 
κτισμάτων Λάρι-
σας”, στο πλαίσιο 
της οποίας εξαίρετοι 
συνάδελφοι κατέ-
γραψαν 76 κτίρια, εκ 
των οποίων σήμερα 
διασώζονται μόλις 
39. Δυστυχώς, αυτός 
ο πλούτος μας χά-
νεται με το πέρασμα 
του χρόνου και είναι 
υποχρέωσή μας ως 
τεχνικός κόσμος να 
τον καταγράψουμε, 
να τον αναδείξουμε, 
και να τον προστα-
τεύσουμε. Η σημε-
ρινή διοίκηση του 
Τμήματος έλαβε την 
απόφαση να συνε-
χίσει εκείνο το έργο 
και να το εμπλουτί-
σει, συμπεριλαμβά-
νοντας εκτός από 
την Λάρισα και τις τρεις περιφερειακές ενότητες: 
Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα.

Πρόκειται για ένα έργο σύνθετο και τεράστιας 
έκτασης. Λόγω των δυσκολιών, σε αυτή τη φάση 
του έργου έχουν εξαιρεθεί από την καταγραφή 

κτίρια της εκκλησίας και του στρατού. Μέσα 
από τη μέχρι σήμερα προσπάθεια, λοιπόν, κα-
ταγράψαμε 437 κτίρια και συλλέξαμε -όσο ήταν 

δυνατό- πληροφο-
ρίες γεωγραφικές, 
αρχιτεκτονικές ιστο-
ρικές και νομικές. 
Θα ήταν κρίμα να 
αναφέρω ενδεικτικά 
κάποια κτίρια, γιατί 
θα αδικούσα σίγου-
ρα αρκετά. Ωστόσο, 
η προσπάθειά μας 
δεν σταματά στην 
καταγραφή. Προ-
χωρήσαμε ένα βήμα 
παραπέρα, αναπτύσ-
σοντας εφαρμογή 
αναζήτησης και 
απεικόνισης των 
ακινήτων σε πε-
ριβάλλον Γεωγρα-
φικού Συστήματος 
Πληροφοριών (GIS) 
για την ευκολότερη 
αναζήτηση και οπτι-
κοποίηση αυτών 
των πληροφοριών. 
Έτσι πετυχαίνουμε 
την ταχύτερη και 
αμεσότερη εξυπη-
ρέτηση κάθε ενδι-
αφερόμενου. Αξίζει 

δε να σημειωθεί, ότι το όλο έργο εντάσσεται 
στην προσπάθεια του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
να συμβάλλει στην καταγραφή, κωδικοποίηση, 
και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής μας κληρο-
νομιάς και παράλληλα, με την Τράπεζα Γης, στην 

πρόθεσή μας να δημιουργήσουμε μία ψηφιακή 
τράπεζα πληροφοριών για τα κτίρια (διατηρητέα 
και μη) της Ελλάδας που παρουσιάζουν αρχιτε-
κτονικό ενδιαφέρον. 

Αναγκαία έργα
«Πολιτεία»: Ποια είναι τα κομβικά προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλία, σε 
επίπεδο δομών και υποδομών; Σε ποια ζη-
τήματα αναμένεται να εστιάσει η διοίκηση 
του φορέα το επόμενο διάστημα;

Ν.Παπαγεωργίου: Οι μεταφορές είναι ένα 
από πλέον σημαντικά ζητήματα. Έχουμε δίπλα 
μας τον Όλυμπο και τα Μετέωρα που προσελκύ-
ουν τουρίστες από όλο τον κόσμο, παρόλα αυτά 
η μεταφορά των επισκεπτών από ένα σημείο σε 
ένα άλλο ενέχει μεγάλες δυσκολίες. Ο Ε-65 είναι 
ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την Θεσσαλία. 
Έρχεται μάλιστα να προστεθεί στο τεράστιο 
περιφερειακό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων που 
υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με την ολο-
κλήρωσή του οποίου η περιφέρειά μας θα διαθέ-
τει πράγματι ένα από τα καλύτερα οδικά δίκτυα 
στη χώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
ο άξονας διασύνδεσης των παραλίων της Π.Ε. 
Λάρισας με την Π.Ε. Μαγνησίας που προσδίδει 
πολλαπλά οφέλη στην περιοχή μας. Επιπλέον, με 
την ανακοίνωση της επικαιροποίησης της μελέ-
της για τη σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα - 
Ιωάννινα - Ηγουμενίτσα, όλοι αντιλαμβανόμαστε 
την τεράστια αλλαγή που επίκειται στον κλάδο 
των μεταφορών στη Θεσσαλία. 

Για να ολοκληρωθεί όμως όλος αυτός ο 
σχεδιασμός πρέπει να δούμε σοβαρά το θέμα 
ενός νέου, καθαρά πολιτικού περιφερειακού 
αεροδρομίου που θα εξυπηρετεί την Κεντρική 
Ελλάδα. Γεωγραφικά, χωροταξικά και λαμβάνο-
ντας υπόψη και τα παραπάνω έργα, η θέση που 
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διαφαίνεται να πληροί αρκετές προϋποθέσεις 
για τη δημιουργία αεροδρομίου είναι τα Πα-
λαιοφάρσαλα. Μία θέση που διαθέτει σιδηρο-
δρομική γραμμή, είναι πλησίον του Ε-65, ενώ 
το μόνο συμπληρωματικό έργο που απαιτείται 
είναι ο οδικός άξονας Βόλου - Φαρσάλων. 

Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, το μείζον πρό-
βλημα της Θεσσαλίας είναι το υδατικό, που 

ουσιαστικά οφείλεται στην κλιματική αλλα-
γή. Για εμάς στο ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής 
Θεσσαλίας η λύση είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να 
ολοκληρωθεί το έργο μεταφοράς του άνω ρου 
του Αχελώου στην Θεσσαλία. Εκατομμύρια κι-
λοβατώρες έχουν χαθεί από την μη λειτουργία 
των υδροηλεκτρικών. Ένα κόστος ενέργειας 
που επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο κάθε 
πολίτη και έχει τεράστιο αντίκτυπο στον πρω-
τογενή τομέα.

Ως διοίκηση, πέραν από την υποστήριξη του 
μηχανικού σε όλα τα επίπεδα που είναι η κατ’ 
εξοχήν αποστολή μας, σκοπεύουμε να συνεχί-
σουμε να εστιάζουμε στην τοπική ανάπτυξη η 
οποία θα βελτιώσει τους οικονομικούς δείκτες 
της περιοχής μας και επομένως θα δημιουρ-
γήσει επιπλέον θέσεις εργασίας. Η δυναμική 
του πρωτογενούς τομέα της περιοχής μας, σε 
συνδυασμό με το ανάγλυφό της συνδυάζουν 

μοναδικά χαρακτηριστικά για περαιτέρω ανά-
πτυξη με όρους βιωσιμότητας και γι’ αυτό θα 
συνεχίσουμε να υπηρετούμε την ενίσχυσή της. 
Περαιτέρω πεδίο για τον σχεδιασμό δράσεων 
και παρεμβάσεων, παρουσιάζουν επίσης τα 
Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού 

(ΚΕΠΑΤ), η τουριστική ανάπτυξη και αξιο-
ποίηση περιοχών όπως το “Πρώην Βασιλικό 
Κτήμα» στο Πολυδένδρι Αγιάς και η στρατηγική 
έξυπνης εξειδίκευσης αναφορικά με τον πρω-
τογενή τομέα και την έρευνα και καινοτομία. 

Πορεία οικοδομής
«Πολιτεία»: Ποια είναι η εικόνα για την 

εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας 

στη Θεσσαλία από τις αρχές του έτους 
(2023) και οι εκτιμήσεις σας για την πορεία 
το επόμενο διάστημα; Σε ποια επίπεδα 
κινούνται οι τιμές κατασκευής κατοικιών, 
σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα; 
Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει η τοπική αγορά;

Ν.Παπαγεωργίου: Οφείλω να σημειώσω ότι 
η οικοδομική δραστηριότητα εξελίσσεται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο στη Θεσσαλία, αν και 
κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγού-
μενης χρονιάς διαφαινόταν μία μεγαλύτερη 
δυναμική. Σε ότι αφορά στις τιμές κατασκευής, 
αυτές ξεκινούν από τα 1.700 ευρώ/μ2 και 
αυξάνονται ανάλογα με την περιοχή, τα υλικά 
και την ποιότητα κατασκευής κλπ. Όπως είναι 
γνωστό, λόγω της κρίσης που επιμένει, οι 
αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και των μετα-
φορών, όπως γνωρίζετε, συμπαρασύρουν και 

τα υλικά, προκαλώντας συνεπώς αύξηση του 
κόστους κατασκευής. Ωστόσο, αυτό δείχνει να 
έχει σταθεροποιηθεί το τελευταίο διάστημα. 
Πρόκειται δε, για αυξήσεις, μέρος των οποίων 
απορρόφησαν και οι κατασκευαστές. Επιπλέον, 
πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι λόγω του υψη-

λού πληθωρισμού και της αύξησης του κόστους 
διαβίωσης, αντίστοιχα υπάρχουν αυξήσεις και 
στα ημερομίσθια των τεχνιτών και των εργατών 
στα έργα.

Σε ότι αφορά στην τοπική αγορά, τα δύο με-
γαλύτερα προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει, 
είναι η αύξηση των επιτοκίων η οποία βεβαίως 
δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας για τους 
ενδιαφερόμενους αγοραστές, ενώ άλλο ένα 
σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη προσω-
πικού. Επιπρόσθετα, λόγω της πληθωριστικής 
κρίσης, της ακρίβειας και της αύξησης των 
επιτοκίων, το ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας 
παρουσιάζει κάμψη. Είναι αναγκαίο να δοθούν 
λύσεις καθότι αυτά τα προβλήματα αναμένεται 
να παραμείνουν για αρκετό διάστημα.

Ενεργειακό δίκτυο
«Πολιτεία»: Τεράστιο είναι το πρόβλημα 

που αντιμετωπίζει η θεσσαλική βιομηχα-
νία, αναφορικά με τα κορεσμένα δίκτυα 
του ΔΕΔΔΗΕ σε όλη τη Θεσσαλία, που δεν 
επιτρέπουν επενδύσεις (φβ, net-metering) 
ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. 
Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή 
και ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις για 
την επίλυση του ζητήματος;

Ν.Παπαγεωργίου: Το πρόβλημα δεν αφορά 
μόνο στη βιομηχανία αλλά και τους ιδιώτες. 
Τόσο οι οικιακοί καταναλωτές, όσο και όλες 
οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί από το υψηλό 
κόστος της ενέργειας. Σε έναν ιδανικό κόσμο, 
το αυτονόητο θα ήταν ο κάθε καταναλωτής να 
παράγει την ενέργεια που καταναλώνει, μέσω 
φωτοβολταϊκών συστημάτων για παράδειγμα 
που ιδιαίτερα στην 
ηλιόλουστη χώρα 
μας θα έπρεπε να 
είναι απόλυτα εφι-
κτό. Όμως, η σκλη-
ρή ελληνική πραγ-
ματικότητα ουσια-
στικά απαγορεύει 
να  περάσουμε 
στη συνθήκη του 
“prosumer”, δηλα-
δή ο καταναλωτής 
ενέργειας να είναι 
και παραγωγός. Θα 
ήθελα σε αυτό το 
σημείο να αναφέ-
ρω ένα χαρακτη-
ριστικό παράδειγ-
μα. Κάτοικος της 
ευρύτερης περιο-
χής της Λάρισας, 
είχε λάβει έγκρι-
ση εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών 
στην κατοικία του 
σε συνδυασμό με 
αντλία θερμότητας, 
μέσω του προγράμ-
ματος “Εξοικονομώ 
- Αυτονομώ”. Πολύ λογική επιλογή θα έλεγε 
κάποιος, καθώς το ρεύμα που χρειάζεται η 
αντλία θερμότητας θα παραγόταν από τα φωτο-
βολταϊκά. Και ενώ έχει εγκριθεί ως δικαιούχος 
επιδότησης από το πρόγραμμα -επομένως από 
το ΥΠΕΝ-, ο ΔΕΔΔΗΕ -για τον οποίο αρμόδιο 
είναι επίσης του ΥΠΕΝ- απέρριψε το αίτημα 
σύνδεσης στο δίκτυο εκφράζοντας αδυναμία 
σύνδεσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι μιλάμε για 
ένα μικρό οικιακό φωτοβολταϊκό σύστημα. 
Φανταστείτε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση με 
τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα. 

Δυστυχώς, η αδυναμία του ΔΕΔΔΗΕ να 
μπορέσει να υποδεχθεί και να εξυπηρετήσει 
αιτήματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών από 
οικιακούς καταναλωτές, επιχειρήσεις και 
βιομηχανίες, οφείλεται στην αδυναμία του 
δικτύου ηλεκτρισμού, το οποίο χρήζει άμεσης 
αναβάθμισης. Κάτι που θα είχε αποτραπεί αν 
υπήρχε βεβαίως σωστός προγραμματισμός και 
στρατηγική. Ως Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής 
Θεσσαλίας, προκειμένου να δοθούν επιτέλους 
λύσεις, στις 24 Σεπτεμβρίου 2022 αποστείλαμε 

σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Ενέργει-
ας και Περιβάλλοντος, γνωστοποιώντας του 
το πρόβλημα και προτείναμε να προχωρήσει 
άμεσα μέσω ΣΔΙΤ η αναβάθμιση του δικτύου, 
που αποτελεί προϋπόθεση ώστε να αναχαιτι-
στεί το συντομότερο δυνατό το πρόβλημα του 
ενεργειακού κόστους και να ωφεληθούν έτσι 
σημαντικά τόσο οι καταναλωτές όσο και η 
οικονομία μας. 

Μεταφορά νερού
«Πολιτεία»: Σε ποιο σημείο βρισκόμα-

στε αναφορικά με την αναθεώρηση του 
ΣΔΛΑΠ Πηνειού, τα έργα στον Αχελώο, 
αλλά και συνολικά τα έργα διαχείρισης 
νερού στη Θεσσαλία; Ποιο κατά την εκτί-
μησή σας είναι το πιο πιεστικό θέμα και 
τι ζητάτε από την πολιτεία ή/και τους 
αρμόδιους φορείς, σε κεντρικό και τοπικό 
επίπεδο;

Ν.Παπαγεωργίου: Αρμόδια για την αναθε-
ώρηση είναι η Γενική Γραμματεία Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ. Και 
εδώ υπάρχει καθυστέρηση στη διαδικασία. Από 
την πληροφόρηση που έχουμε από το ΥΠΕΝ, 
η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί εντός 
του Α’ εξαμήνου του 2023. Στην πρόσφατη 
κοινή συνεδρίαση των επιτροπών της Βου-
λής, ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι εντός 
του 2023 αναμένεται η οριστική έγκριση του 
ΣΔΛΑΠ, μετά και την έγκριση της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η 
ολοκλήρωση των έργων της Μεσοχώρας, για 
να λειτουργήσει σαν υδροηλεκτρικό έργο, είναι 

σε εξέλιξη μεν αλλά 
με αργούς ρυθμούς 
δε. Άρα ποια είναι 
η μεγάλη εικόνα; 
Από τη μία υπάρ-
χουν έργα που τα 
διαχειρίζεται η Πε-
ριφέρεια και αυτά 
προχωρούν, ενώ 
από την άλλη, τα 
έργα που διαχει-
ρίζεται η κεντρική 
διοίκηση, όπως 
για παράδειγμα τα 
φράγματα, δυστυ-
χώς προχωρούν 
με πιο αργούς ρυθ-
μούς. Αυτό το κενό 
στον ρυθμό υλο-
ποίηση των έργων 
είναι σημαντικό 
πρόβλημα. 

Επιπλέον, όπως 
ανέφερα και προ-
ηγουμένως, το μεί-
ζον πρόβλημα της 
Θεσσαλίας είναι το 
υδατικό. Αυτό κα-
θιστά την επίλυσή 

του ακόμη πιο επιτακτική. Αυτό που χρειάζεται 
είναι να δοθούν, άμεσα, πολιτικές λύσεις από 
την κεντρική διοίκηση σχετικά με τα υδατικά 
προβλήματα στο Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσ-
σαλίας ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια νερού 
για όλες τις χρήσεις. Το ερώτημα που πρέπει 
να απαντηθεί είναι αν το πρόβλημα λύνεται 
με την λογική της κάλυψη των υφιστάμενων 
αναγκών ή αν θέλουμε να προχωρήσουμε με 
την μεταβολή των αναγκών με την αλλαγή 
πολιτικής στον αγροτικό τομέα. Ως ΤΕΕ - ΚΔΘ 
η απάντησή μας σε αυτό το ερώτημα είναι ξε-
κάθαρη και σαφής. Έχουμε ταχθεί προφανώς 
υπέρ της διατήρησης της αγροτικής παραγω-
γής και της μεταφοράς νερού από την λεκάνη 
του Αχελώου με την ολοκλήρωση των σχετικών 
έργων, λαμβάνοντας υπόψη και το κομμάτι της 
ασφάλειας που αυτά τα έργα προσδίδουν. Και 
αυτό είναι που ζητάμε μετ’ επιτάσεως και μετά 
λόγου γνώσεως από την κυβέρνηση: πολιτικές 
αποφάσεις για άμεση και οριστική λύση στο 
υδατικό πρόβλημα στη Θεσσαλία, με μεταφορά 
νερού από τον Αχελώο!



Την ανάπτυξη της ολοκλη-
ρωμένης λύσης ψηφιακής 
ωρομέτρησης που περιλαμ-
βάνει εφαρμογή λογισμικού, 
εξοπλισμό και ψηφιακές κάρ-
τες για το προσωπικό κάθε 
επιχείρησης ανακοίνωσε η 
Mobile Technology. Η λύση, 
όπως επισημαίνεται, επιτρέπει 
την ψηφιακή απογραφή και 
οργάνωση του χρόνου απα-
σχόλησης, ενώ ταυτόχρονα 
ενημερώνει το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
ΙΙ σε πραγματικό χρόνο, σύμ-
φωνα με τις προδιαγραφές του 
υπουργείου Εργασίας & Κοι-
νωνικών Υποθέσεων (νόμος 
4808/2021).
   Η εφαρμογή λογισμικού της 
ψηφιακής ωρομέτρησης, όπως 
ανακοινώθηκε, μπορεί να προ-

σαρμοστεί στις ανάγκες κάθε 
επιχείρησης και παραμένει εξί-
σου αποδοτική, είτε λειτουργεί 
αυτόνομα, είτε συνδυαστικά με 
υφιστάμενα συστήματα HRM. 
Η λύση έχει ήδη εγκατασταθεί 
σε αρκετές εταιρείες, όπου λει-
τουργεί με εξαιρετικά αποτελέ-
σματα, καθώς συμβάλλει στην 
εποπτεία και καλύτερη δυνατή 
οργάνωση του έμψυχου δυνα-
μικού, παρέχοντας πολύτιμα 
δεδομένα στους επικεφαλής 
των αρμόδιων Τμημάτων.
   Αναλυτικότερα, για τη μεγι-
στοποίηση της απόδοσης της 
λύσης, η Mobile Technology 
διαθέτει μεγάλη ποικιλία από 
tablet, price checker κ.α. προ-
ϊόντα έτσι, ώστε ανάλογα με τις 
ανάγκες κάθε επιχείρησης να 

χρησιμοποιούνται είτε έξυπνα 
κινητά τηλέφωνα, wallet apps, 
είτε κάρτες με barcode, QR 
Code ή RFID. Σε κάθε περί-
πτωση, προτείνεται εξοπλισμός 
με μεγάλη ευανάγνωστη και 
εύχρηστη οθόνης αφής (10 
ιντσών), καθώς και λειτουργία 
NFC. Μέσα από ένα φιλικό 
user interface, το προσωπικό 
εισάγει εύκολα στον εξοπλισμό 
ωρομέτρησης τις απαιτούμενες 
πληροφορίες π.χ. προσέλευ-
ση-αποχώρηση, επίσκεψη σε 
πελάτη, έκτακτη αποχώρηση 
λόγω αδιαθεσίας, επαγγελμα-
τικό ταξίδι κοκ. Αντίστοιχα, το 
διαχειριστικό της εφαρμογής 
προσφέρει πολλές δυνατότη-
τες στο Τμήμα Προσωπικού ή 
και στο Λογιστήριο, όπως είναι 

το φιλτράρισμα δεδομένων, οι 
συγκεντρωτικές καταστάσεις 
με πλήρες ιστορικό, η εξαγωγή 
αναφορών σε excel, η έγκριση 
αδειών από τους Προϊσταμέ-
νους Τμημάτων, η εκπρόθεσμη 
υποβολή προσέλευσης-απο-

χώρησης στις περιπτώσεις 
τεχνικού προβλήματος κα. 
   Στόχος  της  Mobi le 
Technology, όπως αναφέρει, 
είναι ο μετασχηματισμός των 
επιχειρησιακών διαδικασι-
ών κυρίως σε Logistics και 

Λιανική, με αποτέλεσμα το 
60% των 300 μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
να την εμπιστεύονται, ενώ στο 
πελατολόγιό της συγκαταλέγο-
νται συνολικά 3.600 μικρές και 
μεγάλες εταιρείες.
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Εργαλείο για την ψηφιακή απογραφή και οργάνωση του χρόνου 
απασχόλησης και ενημέρωσης του ΕΡΓΑΝΗ 

ΚΕΠΕ

MOBILE TECHNOLOGY

Η Ελλάδα έχει αρκετά βήματα να διανύσει για 
τη σύγκλιση της ψηφιακής της ωριμότητας
Η Ελλάδα έχει αρκετά βήματα να διανύσει για 
τη σύγκλιση της ψηφιακής της ωριμότητας 
με τον μέσο όρο της ΕΕ, έχοντας όμως ήδη 
προσεγγίσει τον στόχο αυτό σε ορισμένους 
τομείς και έχοντας σημειώσει στο σύνολο 
σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Ένα 
στοιχείο το οποίο ενισχύει τις προοπτικές 
της Ελλάδας για πρόοδο και περαιτέρω σύ-
γκλιση με τις μέσες επιδόσεις της ΕΕ στην 
ψηφιοποίηση, έχει να κάνει με το γεγονός 
ότι στον συγκεκριμένο τομέα οι αναγκαίες 
για τη χώρα μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις 
προγραμματίζονται στη βάση μίας δομημένης 
στρατηγικής, η οποία εναρμονίζεται με το ευ-
ρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής και υποστηρίζεται 
από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει 
για τον σκοπό αυτό η ΕΕ. Αυτά αναφέρονται, 
μεταξύ άλλων, στο πρώτο τεύχος του Δελτίου 
του Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων του 
Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ).
Υπενθυμίζεται ότι το Παρατηρητήριο συστή-
θηκε πρόσφατα με αντικείμενο την παρακο-
λούθηση των εξελίξεων σε βασικούς τομείς 
και πυλώνες της μεταρρυθμιστικής πολιτι-
κής, όπως αυτοί προσδιορίζονται με βάση 
τα εκάστοτε προγράμματα μεταρρυθμίσεων 
της χώρας. Ως μέρος του έργου του, το Πα-
ρατηρητήριο θα δημοσιεύει ανά διαστήματα 
πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο στοχεύει να 
συμβάλλει στην ενημέρωση της κοινής γνώ-
μης γύρω από την πορεία καίριων διαστάσεων 
του μεταρρυθμιστικού έργου.
Το πρώτο τεύχος του Δελτίου εστιάζει στο 
πολυδιάστατο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα 
που υλοποιείται με στόχο τον Ψηφιακό Μετα-
σχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.
Όπως αναφέρεται, στην χώρα μας, οι αναγκαί-
ες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις προγραμ-
ματίζονται στη βάση της Βίβλου Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού, δηλαδή, μίας δομημένης 

στρατηγικής η οποία εναρμονίζεται με το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής και έχει ορίζο-
ντα μέχρι το έτος 2025. Η στρατηγική αυτή 
υποστηρίζεται από σημαντικά χρηματοδοτικά 
εργαλεία που διαθέτει για τον σκοπό αυτό η 
ΕΕ, όπως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 
ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-
2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας. Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για 
την ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας 
διακρίνονται σε τέσσερις επιμέρους κατηγο-
ρίες και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη των 
ψηφιακών υποδομών και τεχνολογιών πολύ 
υψηλής χωρητικότητας, την προώθηση του 
ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσε-
ων, τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιο-
ποίηση της Δημόσιας Διοίκησης. Στον τομέα 
των ψηφιακών υποδομών και τεχνολογιών, 
η στρατηγική της Ελλάδας περιγράφεται στο 
Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο 2021-2027, το 
οποίο περιλαμβάνει σειρά μεταρρυθμίσεων 
και επενδύσεων με στόχο τη διασφάλιση 
της διαθεσιμότητας σταθερών και κινητών 
δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και 
τη διείσδυση των υπηρεσιών υπερυψηλών 
ταχυτήτων σε όλη την επικράτεια. Οι δράσεις 
του Σχεδίου κατευθύνονται προς την επίτευ-
ξη δύο βασικών στόχων. Ο πρώτος στόχος, 
ο οποίος επιδιώκεται μέσα από κατάλληλες 
θεσμικές παρεμβάσεις και προσαρμογές των 
διοικητικών διαδικασιών, αφορά την προώ-
θηση των ιδιωτικών επενδύσεων, την άρση 
διοικητικών φραγμών και την ενθάρρυνση 
της συνεργασίας των ενδιαφερόμενων μερών. 
Ο δεύτερος στόχος, ο οποίος προωθείται μέσα 
από σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυ-
ξη των ευρυζωνικών υποδομών, αποσκοπεί 
στην κάλυψη κενών στη συνδεσιμότητα 
υπερυψηλών ταχυτήτων και τη βελτίωση της 
ψηφιακής ανταγωνιστικότητας.
Η προώθηση του στόχου για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό των επιχειρήσεων διευκο-
λύνεται από το ευρύτερο μεταρρυθμιστικό 
πρόγραμμα που εφαρμόζεται για την απλού-
στευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 
τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας, την αποτελεσματικότερη αλληλεπί-
δραση των επιχειρήσεων με το Δημόσιο και 
την προώθηση της καινοτομίας. Παράλληλα, 
στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
περιλαμβάνεται η δημιουργία ψηφιακού οι-
κοσυστήματος επιχειρήσεων και η εισαγωγή 
φορολογικών κινήτρων (υπεραποσβέσεων) 
για τις επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχημα-
τισμό. Επιπλέον, στο πλαίσιο των δημόσιων 
πολιτικών για την ψηφιοποίηση, σημαντική 
μεταρρύθμιση αποτελεί η περαιτέρω αξιοποί-
ηση δεδομένων και πληροφοριών του Δημο-
σίου, η οποία με προδιαγραφές ασφάλειας και 
προστασίας μπορεί να συμβάλει στη διάχυση 
της γνώσης και την ενθάρρυνση της ψηφια-
κής καινοτομίας στον επιχειρηματικό τομέα.
Η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
αποτελεί έναν πολυσύνθετο στόχο, η επίτευ-
ξη του οποίου απαιτεί συνεργασία τόσο σε 
διακρατικό επίπεδο όσο και μεταξύ των εγχώ-
ριων φορέων και οργανισμών του δημοσίου 
και του ιδιωτικού τομέα, των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, των κοινωνικών εταίρων κλπ. Με 
βάση τη στρατηγική της Ελλάδας, οι αρμόδιοι 
φορείς της χώρας βρίσκονται σε μία κοινή 
πορεία για την ανάπτυξη των ψηφιακών 
δεξιοτήτων στο σύνολο της κοινωνίας, την 
εναρμόνιση των εκπαιδευτικών προγραμμά-
των σε όλες τις βαθμίδες, την εκπαίδευση των 
πολιτών, την αξιοποίηση των προγραμμάτων 
και ευκαιριών δια βίου μάθησης, την ενίσχυση 
των ψηφιακών δεξιοτήτων στο Δημόσιο, την 
αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών μεταξύ 
δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς εργα-
σίας και την υποβοήθηση των συνεργασιών 
μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. 

Σημαντικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της 
στρατηγικής αυτής αποτελούν η αναβάθμιση 
των προγραμμάτων ψηφιακής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, η ενδυνάμωση της Εθνικής 
Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων και η 
ενίσχυση της Εθνικής Συμμαχίας για τις 
Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση.
 
Οι μεταρρυθμίσεις και τα έργα για την ψηφιο-
ποίηση της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα 
διαρθρώνονται σε δύο βασικούς πυλώνες. 
Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει ρυθμίσεις 
και ψηφιακά έργα οριζόντιου χαρακτήρα, 
θεμελιώδες σκέλος των οποίων αποτελούν 
τα ψηφιακά συστήματα που υλοποιούν την 
αλληλεπίδραση του κοινού με τις παρεχόμενες 
ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η Ενιαία Ψηφιακή 
Πύλη παροχής δημόσιων υπηρεσιών gov.gr, 
το Κέντρο Ταυτοποίησης, το Κέντρο Ειδοποι-
ήσεων και η διασύνδεση και διαλειτουργι-
κότητα μεταξύ των βασικών ηλεκτρονικών 
μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης. Επιπλέον, 
στις προτεραιότητες οριζόντιου χαρακτήρα πε-
ριλαμβάνονται η αποτελεσματική διαχείριση 
και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων μεγάλου 
όγκου, η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ 
των δημοσίων υπηρεσιών μέσω της παροχής 
προηγμένων τηλεματικών μέσων, η ενίσχυση 
της κυβερνοασφάλειας, η χρήση τεχνολογιών 
υπολογιστικού νέφους, η αναβάθμιση του υλι-
κού εξοπλισμού πληροφορικής στο Δημόσιο, 
η υλοποίηση παρεμβάσεων και εφαρμογών 
για την παροχή βασικών λειτουργιών της 
Δημόσιας Διοίκησης και ο ψηφιακός μετα-
σχηματισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο 
δεύτερος πυλώνας περιλαμβάνει παρεμβάσεις 
που εξυπηρετούν τις ανάγκες επιμέρους τομέ-
ων της δημόσιας πολιτικής, όπως η παιδεία, 
η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση, η δημόσια 
ασφάλεια, η φορολογική διοίκηση και η με-
ταναστευτική πολιτική.

Έχοντας όμως σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια
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Γιατί ανάπτυξη της ελληνικής καινοτομίας
σε συγκεκριμένους κλάδους

Με την στοχευμένη ανάπτυξη 
της καινοτομίας σε συγκεκρι-
μένους κλάδους της ελληνικής 

οικονομίας και τον ρόλο των δομών που 
υποστηρίζουν το οικοσύστημα της καινο-
τομίας στη χώρα ασχολήθηκε η Επιτροπή 
Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.

Κατά την εισαγωγική του ομιλία, ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής και Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ, 
καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης, προσδιόρισε τα 
στάδια που απαιτούνται, προκειμένου τα αποτε-
λέσματα της έρευνας να μεταφραστούν σε και-
νοτόμο προϊόν ή υπηρεσία και να βρουν τη θέση 

τους στην παγκόσμια αγορά:  1. Προσδιορισμός 
σεναρίου χρήσης (use case) του ερευνητικού 
αποτελέσματος και έλεγχος αποδοχής του από 
την αγορά (business validation), που προϋποθέ-
τει να απαντηθεί ποιο συγκεκριμένο πρόβλημα ή 
ανάγκη της αγοράς επιλύει, ώστε να απευθυνθεί 
σε συγκεκριμένη αγορά. Η επιλογή του σεναρίου 
χρήσης του ερευνητικού αποτελέσματος δεν επι-
βεβαιώνεται παρά μόνο αν η ερευνητική ομάδα 
έρθει σε επαφή με την αγορά, η οποία συνήθως 
προτείνει βελτιώσεις. 2. Εφαρμογή σε πραγμα-
τικές συνθήκες (proof-of-concept), προκειμένου 
να αποδειχθεί η δυνατότητα πρακτικής εφαρμο-
γής του ερευνητικού αποτελέσματος, μέσα από 

την πιλοτική χρήση του σε μία επιχείρηση και 
ο μετασχηματισμός του σε προϊόν ή υπηρεσία.
3. Στρατηγική εισόδου στην αγορά (go-to-market 
strategy), η οποία χρειάζεται να εκπονηθεί και να 
υλοποιηθεί από άτομα με επιχειρηματικές δεξιό-
τητες και γνώσεις (που είτε υπάρχουν ήδη στην 
ομάδα είτε θα εισαχθούν για να την ενισχύσουν), 
ορίζοντας το προφίλ του πελάτη-στόχου για το 
προϊόν ή την υπηρεσία, τα κανάλια προσέγγισής 
του και τον τρόπο για συστηματικές και αυξα-
νόμενες πωλήσεις, ώστε να επιτευχθεί θετική 
ταμειακή ροή και οικονομική βιωσιμότητα.
4. Ανάπτυξη και επέκταση σε διεθνές επίπεδο 
(scale-up), με στόχο την αύξηση των εσόδων από 

τις πωλήσεις του προϊόντος ή της υπηρεσίας, τη 
διεύρυνση του target group των πελατών και τη 
διείσδυση σε νέες αγορές.
Σύμφωνα με τον κ. Ταραντίλη, όταν μια ερευνητι-
κή ομάδα δραστηριοποιείται σε ένα συγκεκριμένο 
κλάδο της οικονομίας, έχει πιο στοχευμένη επι-
κοινωνία με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στον συγκεκριμένο κλάδο, με αποτέλεσμα 
την άμεση απόκτηση της απαραίτητης γνώσης 
για την δημιουργία του κατάλληλου προϊόντος ή 
της υπηρεσίας για τη συγκεκριμένη αγορά. Άρα, 
τόσο το στάδιο του business validation αλλά και 
του proof of concept γίνονται σαφώς πιο γρήγο-
ρα. Επιπλέον, όταν μια ομάδα δραστηριοποιείται 
σε ένα συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας 
βρίσκει ευκολότερα ανθρώπους με επιχειρη-
ματικές δεξιότητες και δυνατότητες δικτύωσης 
στον συγκεκριμένο κλάδο. Έτσι, επιτυγχάνεται ο 
σχεδιασμός αποτελεσματικότερης go to market 
στρατηγικής, στοχεύοντας στην αύξηση των 
πελατών της νεοφυούς επιχείρησης και, ακολού-
θως, η ταχύτερη ανάπτυξη και επέκταση της σε 
διεθνές επίπεδο (scale up). Στη συνέχεια, τα μέλη 
της Επιτροπής ενημερώθηκαν και συζήτησαν 
με τους προσκεκλημένους/-ες ομιλητές/-τριες, 
κ. Μάγκυ Αθανασιάδη, Διευθύντρια στον Τομέα 
Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας και Και-
νοτομίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιο-
μηχανιών (ΣΕΒ), Δρ Σπύρο Αρσένη, Επικεφαλής 
Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 
της Εθνικής Τράπεζας και Επικεφαλής του προ-
γράμματος NBG Business Seeds, κ. Αλέξανδρο 
Βασιλικό, Πρόεδρο της Πανευρωπαϊκής Συνο-
μοσπονδίας Ξενοδοχίας και Εστίασης (HOTREC) 
και Πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, κ. Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου, 
Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και Πρόεδρο του 
Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων 
Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) και Δρ 
Νίκο Βογιατζή, συνιδρυτή Corallia και Μέλος 
της Συντονιστικής Επιτροπής 
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Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας 10.000 νέων, με 100% επιδότηση
Την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 

2023, λήγει η προθεσμία υποβο-
λής αιτήσεων επιχειρήσεων για το 

«πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής 
εμπειρίας για 10.000 άνεργους νέους, ηλι-
κίας 18-30 ετών», με χρηματοδότηση του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το πρόγραμμα, διάρκειας επτά μηνών, στο-
χεύει στην αναβάθμιση των προσόντων και 
στην προετοιμασία 10.000 νέων, αποφοίτων 
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, για 
ένταξη στην αγορά εργασίας, με προϋπολογι-
σμό 68 εκατ. ευρώ.
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) 
καταβάλλει στους ωφελούμενους μηνιαία 
αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο 
καθαρό μισθό, με πλήρεις ασφαλιστικές ει-
σφορές, καθώς και αναλογία δώρων εορτών 
και επιδόματος αδείας.
   Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχει-

ρήσεις. Όπως διευκρινίζει η ΔΥΠΑ σε ανα-
κοίνωσή της, απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
να μην έχει προβεί η επιχείρηση σε μείωση 

προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης 
εργασίας, στο τρίμηνο πριν από την υποβολή 
της αίτησης.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμε-
τάσχουν, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή 
τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τους κω-
δικούς TAXISnet, μέσω:
α) της πλατφόρμας e-Services της ΔΥΠΑ στον 
ιστότοπο www.dypa.gov.gr
β) gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.
gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/
apaskholese-prosopikou/summetokhe-
epikheireseon-ergodoton-se-programmata-
katartises-anergon.
Τα βήματα είναι απλά:
- Η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση και προσδι-
ορίζει τα προσόντα της θέσης.
- Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση 
πληροί τις προϋποθέσεις.
- Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδει-
κνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμ-
φωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.
- Η επιχείρηση επιλέγει τον ωφελούμενο και 
υπογράφουν συμφωνητικό.



Δικαίωση στον αγώνα 
που δίνει η ελληνική 
αποστολή έρευνας 

και διάσωσης στην Τουρκία, 
και ο οποίος έχει αναγνω-
ριστεί διεθνώς, αποτελούν 
τα αποτελέσματα της τε-
ράστιας προσπάθειας που 
καταβάλλουν, μαζί με τα 
άλλα συνεργεία από όλο τον 
κόσμο, τα οποία επιχειρούν 
στις ισοπεδωμένες, από 
τον διπλό φονικό σεισμό, 
πόλεις, όπως δείχνουν και 
οι αριθμοί που προκύπτουν 
από την πορεία των επιχει-
ρήσεων, μέχρι και χτες το 
βράδυ.
 
Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα 
στατιστικά, από τις 88 διεθνείς 
ομάδες που έχουν μεταβεί από 
ξένες χώρες και επιχειρούν 
στην περιοχή που χτυπήθηκε 
από τον φοβερό διπλό σεισμό, 
είχαν ανασυρθεί συνολικά 
μέχρι χτες το βράδυ 58 άνθρω-
ποι ζωντανοί από τα ερείπια 
σπιτιών που κατέρρευσαν. 
Από αυτούς τους 58, οι 5 δι-
ασώθηκαν από την ελληνική 
αποστολή, η οποία εξακολου-
θεί να επιχειρεί από σήμερα 
το πρωί σε άλλο σημείο, κάτω 
από τις ίδιες αντίξοες συνθή-
κες, που δημιουργούν το δριμύ 
ψύχος και το χάος που έχει 
προκληθεί μετά το χτύπημα του 
Εγκέλαδου.
Τα νούμερα αυτά ανέφερε, με 
βάση τα στοιχεία που αναρτώ-
νται στην ειδική πλατφόρμα 
των δεδομένων με την πο-
ρεία των επιχειρήσεων στην 
Τουρκία, ο προϊστάμενος του 
Κλάδου Επιχειρήσεων Πυρο-
σβεστικού Σώματος, υποστρά-
τηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, 
στο πλαίσιο ενημέρωσης που 
έκανε σήμερα στο κτίριο της 
Πολιτικής Προστασίας στο Μα-
ρούσι, για τα πεπραγμένα της 
ελληνικής αποστολής έρευνας 
και διάσωσης. «Δεν είμαστε 
ήρωες. Είμαστε επαγγελματίες 
που η αποστολή μας είναι να 
σώσουμε ανθρώπους», δήλωσε 
ο κ. Μπαλάφας, σχολιάζοντας 
την έκταση που έχουν πάρει 
οι ενέργειες και οι διασώσεις 
της ελληνικής αποστολής στην 
Τουρκία, αλλά δεν έκρυψε την 
συγκίνηση του, αναφερόμενος 
στις τρομερές στιγμές έντασης 
που νιώθουν οι πυροσβέστες 
την στιγμή που προσπαθούν 
να σώσουν ένα παιδί, έναν 
άνθρωπο από τα χαλάσματα.
Ειδικά, απαντώντας σε ερώτη-

ση αν ο διασώστης δένεται με 
το θύμα, με αφορμή την σκηνή 
που έκανε τον γύρο του κόσμου 
με τον Έλληνα πυροσβέστη να 
κλαίει την πρώτη μέρα γιατί 
όταν έφτασαν κοντά στην μι-
κρή Φατμά είδαν ότι ήταν νε-
κρή, άλλα έσωσαν την 6χρονη 
αδελφούλα της, ο κ. Μπαλάφας 
είπε: «Είναι αναπόφευκτο να 
μην δεθείς. Προσπαθείς να το 
κάνεις ακολουθώντας τεχνικές 
και συγκεντρώνεσαι στα μικρά 
πράγματα που πρέπει να κάνεις 
στο πλαίσιο της επιχείρησης. 
Αλλά ο άνθρωπος είναι πρώτα 
από όλα και πάνω από όλα 
πρόσωπο. Και ειδικά όταν έχεις 
πρόσωπο, ήχο και άγγιγμα εί-
ναι αδύνατο να το αποφύγεις. 
Απλώς μαθαίνεις να το διαχει-
ρίζεσαι. Αυτό είναι το δύσκολο 
κομμάτι, και όλο αυτό σωρευ-
τικά μπορεί να σε κάνει να 
σπάσεις. Αυτός είναι ο λόγος 
που πολλοί διασώστες σε όλο 
τον κόσμο κάποια στιγμή στα-
ματάνε αυτή τη δουλειά, γιατί 
δεν αντέχουν. Στα πρωτογενή 
θύματα μια καταστροφής είναι 
τα ίδια τα θύματα, οι διασώστες 
και όσοι παραβρίσκονται εκεί». 
Ο στρατηγός αποκάλυψε επί-
σης ότι στην αποστολή, εκτός 
από τον μηχανικό Κώστα Νίκα, 
που είναι γιος του πυροσβέστη 
που έβγαλε από τα ερείπια τον 
μικρό Ανδρέα, μετά τον σεισμό 
στο Αίγιο το 1995, ένας ακόμα 
πυροσβέστης, ο Κώστας Αθα-

νασόπουλος, που όλοι είδαν να 
κλαίει μετά την τιτάνια προ-
σπάθεια στην Τουρκία, είναι 
και αυτός γιος πυροσβέστη και 
πατέρας ενός παιδιού 5 μηνών, 
κάτι που δεν θα μπορούσε να 
τον αφήσει ασυγκίνητο μπρο-
στά σε αυτή την τραγωδία.
Τις ευχαριστίες του και την πε-
ρηφάνια του για τους πυροσβέ-
στες εξέφρασε και ο αρχηγός 
του Σώματος, αντιστράτηγος 
Γεώργιος Πουρναράς, ο οποίος 
συνόψισε τη φιλοσοφία των 
συναδέλφων του με μια φράση 
του Νίκου Καζαντζάκη: «όταν 
νιώθεις πόνο, είσαι ζωντανός. 
Όταν νιώθεις τον πόνο του 
άλλου, είσαι άνθρωπος».
Όσον αφορά στο επιχειρησιακό 
κομμάτι και στις δράσεις της 
ελληνικής αποστολής στην 
Τουρκία, ο κ. Μπαλάφας είπε 
ότι από σήμερα το πρωί, σε συ-
νεννόηση και με τις άλλες ξένες 
αποστολές που επιχειρούν στην 
ίδια περιοχή, μετακινήθηκαν 
σε άλλον τομέα, καθώς ολο-
κλήρωσαν τη δουλειά τους στο 
συγκεκριμένο κομμάτι, όπου 
όμως συνεχίζουν άλλες ομάδες. 
Στον τομέα που επιχειρούσαν οι 
Έλληνες μέχρι χτες το βράδυ, 
παρέμειναν πάνω από δυόμι-
σι μέρες, γεγονός που, όπως 
τόνισε ο Μπαλάφας δείχνει 
το μέγεθος της καταστροφή 
που έχει συντελεστεί από το 
σεισμό. «Συνήθως τελειώνουμε 
την έρευνα σε ένα σημείο και 

πάμε πιο πέρα. Εδώ όμως η 
κατάσταση ήταν τέτοια που 
δεν μπορούσαν να σταματή-
σουν ούτε στιγμή την έρευνα. 
Μόνο για την ανάσυρση της 
20χρονης Αϊρίν, χτες, η ομάδα 
δούλευε ασταμάτητα πάνω από 
έξι ώρες και μάλιστα ενώ γίνο-
νταν ισχυροί μετασεισμοί που 
δημιουργούσαν μια εξαιρετικά 
επικίνδυνη κατάσταση». Ο κλα-
δάρχης Επιχειρήσεων του ΠΣ 
τόνισε ότι η ελληνική αποστολή 
ήταν η πρώτη που έφτασε στην 
παραπάνω περιοχή το απόγευ-
μα της περασμένης Δευτέρας, 
λίγες ώρες μετά την υποβολή 
του αιτήματος βοήθειας από 
την Τουρκία προς τον Ευρωπα-
ϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προ-
στασίας. Έστησε ένα πρόχειρο 
«στρατηγείο» και την άλλη μέρα 
το πρωί ξεκίνησε τις έρευνες 
που είχαν ως αποτέλεσμα τον 
απεγκλωβισμό 5 ανθρώπων 
ζωντανών και 5 νεκρών. «Όλη 
η προσπάθεια εστιάζεται τις 
πρώτες δύο μέρες, γιατί τότε 
είναι που προλαβαίνουμε να 
βγάλουμε πολλούς ζωντανούς. 
Για τον λόγο αυτό, δυστυχώς, 
δεν καταναλώνουμε χρόνο για 
τους νεκρούς, και αυτούς που 
απομακρύνουμε είναι συνή-
θως για να ανοίξουμε δρόμο 
για κάποιον ζωντανό. Πρέπει 
να διαλέξουμε ανάμεσα σε ζωή 
και θάνατο, παρά το γεγονός 
ότι και η παράδοση ενός νε-
κρού στους ανθρώπους του 

είναι ιερή πράξη. Αναγκαστικά 
υπάρχει μια κλιμάκωση των 
επιχειρήσεων και ακολουθεί-
ται ένα σχετικό πρωτόκολλο. 
Όσο και να προσπαθούμε, 
όμως, κανείς δεν μπορεί να 
μείνει ανεπηρέαστος από μια 
τέτοια καταστροφή».
Ο κ. Μπαλάφας υπογράμμισε 
ότι οι τουρκικές αρχές υποδέ-
χτηκαν με τον καλύτερο τρόπο 
την ελληνική αποστολή, αλλά 
επικρατούσε ένα πραγματικό 
χάος και δεν μπορούσε να 
λειτουργήσει τίποτα. Με τη 
βοήθεια αρχικά του Έλληνα 
πρέσβη στην Άγκυρα και της 
προξένου και στη συνέχεια 
της τουρκικής Πολιτικής Προ-
στασίας, η ελληνική ομάδα 
προμηθεύτηκε τα καύσιμα που 
χρειαζόταν για τις μετακινή-
σεις και τη λειτουργία των μη-
χανημάτων διάσωσης. Κάποιες 
στιγμές, όμως, έπρεπε να δια-
λέξουν αν θα χρησιμοποιούσαν 
καύσιμα για τις θερμαντικές 
συσκευές που είχαν στις σκη-
νές ή θα τα χρησιμοποιούσαν 
για τα μηχανήματα στις έρευ-
νες. Διάλεξαν το δεύτερο. «Θα 
ήθελα να ήμουν εκεί μαζί με 
αυτά τα παιδιά και να κρυώνω 
μαζί» είπε χαρακτηριστικά ο κ. 
Μπαλάφας, σημειώνοντας ότι 
το κρύο είναι το μεγαλύτερο 
πρόβλημα, πέρα από τους 
σοβαρούς κινδύνους που κρύ-
βουν οι έρευνες στα κτίρια που 
έχουν καταρρεύσει.
Η ελληνική αποστολή έχει 
αυτονομία σε νερό, φαγητό και 
άλλα είδη πρώτης ανάγκης για 
μία εβδομάδα, αλλά αν χρεια-
στεί θα μείνουν παραπάνω με 
την προμήθεια των απαιτούμε-
νων από το τουρκικό κράτος.
Αυτή την στιγμή η ελληνική 
αποστολή αποτελείται από 36 
πυροσβεστικούς υπαλλήλους 
από την 1η και 2η ΕΜΑΚ της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, 
8 άτομα του ΕΚΑΒ (τρεις για-
τρούς και 5 παραϊατρικούς), 
δύο αξιωματικούς- μηχανι-
κούς του ΠΣ και τον πρόεδρο 
του ΟΑΣΠ Ευθύμη Λέκκα.
Στην ίδια περιοχή συνερ-
γάζονται με άλλες 12 ξένες 
αποστολές, από τις 88 που 
έχουν φτάσει μέχρι τώρα στην 
Τουρκία (θα μεταβούν και 4 
ακόμα). Οι 12 ομάδες έχουν 
στήσει ένα κοινό κέντρο συ-
ντονισμού που παραδόθηκε 
από την ελληνική ομάδα στην 
ολλανδική και θα συνεχίσουν 
τις έρευνες με αμείωτη ένταση, 
για όσο χρειαστεί.
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«Δεν είμαστε ήρωες,
είμαστε επαγγελματίες»
Πέντε από τους 58 ζωντανούς που ανέσυραν οι ξένες ομάδες στην Τουρκία ήταν της ελληνικής αποστολής 



sportsport Πολιτεία 
Λαρισαίων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 2 συνε-
δρίασε εκτάκτως χθες Πέμπτη 9.2.23, προκειμένου 
να εξετάσει τις θέσεις του με βάση τις εξελίξεις των 
τελευταίων ημερών, τις δηλώσεις Αυγενάκη εναντίον 
των παραγόντων της Λίγκας και της απόφασής του 
να προχωρήσει όπως είπε σε νέα ΚΥΑ κατανομής 
των χρημάτων από την φορολογία του στοιχήματος, 
χωρίς την 2η επαγγελματική κατηγγορία.
Παρουσία εκ μέρους της ΠΑΕ ΑΕΛ, του προέδρου 
της κ.Αχιλλέα Νταβέλη, λήφθηκαν ομόφωνα οι εξής 
αποφάσεις:
•Συνέχιση της προτέρας απόφασης περί αναγκαστι-
κής αναστολής του Πρωταθλήματος Betsson Super 
League 2 επ’ αόριστον. 
•Αντικρούει τις συκοφαντίες, εις βάρος των ομάδων 
μας και συνολικά της κατηγορίας, δηλώνοντας πως 
όλες οι ΠΑΕ τα τελευταία τρια χρόνια έχουν στηρίξει 
με ιδίους πόρους τις υποχρεώσεις τους, παρά τις 
υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις της Πολιτείας περί 
του αντιθέτου, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του 
ποδοσφαιρικού προϊόντος της Super League 2.
•Ρητά και κατηγορηματικά αναφέρουμε ότι στην περί-
πτωση που αποδειχθεί ότι υπάρχουν Ποδοσφαιρικές 
Ανώνυμες Εταιρίες – μέλη μας, οι οποίες λαμβάνουν 
μέρος στη χειραγώγηση αγώνων, εμείς πρωτίστως 
θα κινήσουμε τις διαδικασίες για την αποβολή τους 
από το Πρωτάθλημα. Το προεδρείο ενθαρρύνει όλες 
τις ομάδες να επιδείξουν μηδενική ανοχή σε τέτοιου 
είδους φαινόμενα.
•Ανακοινώνουμε τη σύσταση επιτροπής αποτελού-
μενη από τον Πρόεδρο κ. Λεουτσάκο και τους Προ-
έδρους των κάτωθι ομάδων: ΠΑΕ ΑΕΛ κ. Νταβέλη, 
ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης κ. Μονεμβασιώτη, ΠΑΕ 
Athens Kallithea κ. Τσιολέκα, ΠΑΕ Νίκη Βόλου 
κ. Παπακωνσταντίνου, ΠΑΕ Κηφισιά κ. Πρίτσα, η 
οποία θα ζητήσει επίσημα συναντήσεις με όλους τους 
συναρμόδιους φορείς που μπορούν να βοηθήσουν 
στην επίλυση των πολύ σοβαρών θεμάτων που έχουν 
προκύψει.
•Εκφράζουμε την αγωνία μας ότι σε περίπτωση μη 
εξεύρεσης δίκαιης λύσης, καθίσταται ανέφικτη η 
συνέχιση του πρωταθλήματος, γεγονός που θα απο-
τελέσει μελανό στίγμα στην ιστορία του ελληνικού 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου της χώρας μας.
Είμαστε πάντα δεκτικοί στο συνεχή και εποικοδομητι-
κό διάλογο και ελπίζουμε, έστω και αυτή την ύστατη 
στιγμή, όλοι οι αρμόδιοι φορείς να αντιληφθούν τα 
προβλήματα βιωσιμότητας της Super League 2 και 
να συμβάλουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό για την 
εξεύρεση λύσεων, ώστε να πετύχουμε το αμοιβαία 
επωφελές τόσο για την Πολιτεία όσο και για εμάς.
•Στο μεταξύ, εκστρατεία ενημέρωσης για τα χρήματα 
που δικαιούται από τη φορολόγηση του Στοιχήματος 
ξεκίνησε η Super League 2. Καθημερινά θα αναρτά 
video στα social media, προκειμένου το κοινό να 
ενημερωθεί για το δίκαιο του αιτήματός της.
Η ανακοίνωση: «Η πολιτεία αποφάσισε αυθαίρετα, 
από τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ που δικαιούμαστε να 
λάβουμε από την φορολόγηση του στοιχήματος, να 
μας μοιράσει ψίχουλα. Ζητάμε τη νόμιμη και δίκαιη 
επιδότηση μας, για να κρατήσουμε ζωντανή την Super 
League 2. Για να κρατήσουμε ζωντανό το ποδόσφαιρο, 
σε ολόκληρη την Ελλάδα!».

Συνέχεια στην αναστολή,
κλιμάκωση στον αγώνα!

Π
INTERACTIVE

BUTTON

https://www.formedia.gr/2023/02/09/super-league-2-synechizei-tin-anastoli-kai-klimakonei-kampania-yper-tou-dikaiou-agona-tis/
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Η Ευρωπαϊκή Super League είναι εδώ...

Θα συνέλθουμε γρήγορα Πριμ 3,5 εκατ. λιρών στον 
Σον Ντάις αν αποφευχθεί
ο υποβιβασμός

Εν αναμονή της τελικής ετυμηγορίας του Δικα-
στηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με 
την «τύχη» της ευρωπαϊκής Super League, η 
εταιρεία «A22 Sports Management» συνέταξε, 
κατόπιν σχετικής εντολής των ιδρυτών του 
σχεδίου, ένα δελτίο Τύπου, προκειμένου να 
παρουσιάσει την νέα μορφή έκδοση της Super 
League. Πρόκειται για ένα νέο σχέδιο, που προέ-
κυψε μετά από διάλογο και ανταλλαγή απόψεων 
με τουλάχιστον 50 συλλόγους.
«Οι σύλλογοι αναλαμβάνουν όλο τον επιχειρη-
ματικό κίνδυνο, αλλά πολύ συχνά βρίσκονται 
στο περιθώριο όταν λαμβάνονται βασικές απο-
φάσεις, ακόμη και όταν βλέπουν τα αθλητικά και 

οικονομικά τους θεμέλια να καταρρέουν. Οι συ-
ζητήσεις μας κατέστησαν σαφές ότι οι σύλλογοι 
συχνά αδυνατούν να μιλήσουν δημόσια ενάντια 
σε ένα σύστημα όπου η απειλή των κυρώσεων 
χρησιμοποιείται για να καταπνίξει κάθε αντίθε-
ση. Ο διάλογός μας ήταν ειλικρινής, άμεσος και 
γόνιμος», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος 
της A22, Μπερντ Ράιχαρτ, και πρόσθεσε:
«Τα ευρήματα είναι ξεκάθαρα, σχετικά με την 
ανάγκη για αλλαγή και τον τρόπο επίτευξής της. 
Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε, το συντομό-
τερο δυνατό μετά την λήψη της απόφασης του 
Δικαστηρίου, ένα βιώσιμο αθλητικό πρόγραμμα 
για ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων, ανοι-

χτό σε τουλάχιστον 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Το 
διακύβευμα είναι ξεκάθαρο, πρέπει να ληφθούν 
μέτρα προς το συμφέρον των φιλάθλων, των 
παικτών και των συλλόγων».
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Super League, 
αυτό το πρωτάθλημα θα είναι μία ανοικτή διορ-
γάνωση, με πολλές φάσεις και με την συμμετοχή 
μεταξύ 60 και 80 ομάδων. Δεν θα υπάρχουν 
μόνιμα μέλη, καθώς η συμμετοχή σε αυτήν 
την διοργάνωση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω 
εθνικών διοργανώσεων.
«Οι σύλλογοι που συμμετέχουν θα πρέπει να 
παραμείνουν πλήρως αφοσιωμένοι στα εθνικά 
τους πρωταθλήματα, όπως είναι σήμερα», ανα-
φέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, για το νέο 
σχέδιο που είναι οργανωμένο σε ένα σύστημα 
«πυραμίδας» για καλύτερη ανακατανομή των 
εσόδων και προσφέρει εγγυημένα, 14 ευρω-
παϊκούς αγώνες σε κάθε συμμετέχουσα ομάδα.
Πρόκειται για ένα κριτήριο που επιτρέπει την 
αύξηση της σταθερότητας και την καλύτερη 
προβολή των εισοδημάτων. Ενας σταθερός 
αριθμός αγώνων προορίζεται επίσης για την 
προστασία της υγείας των παικτών, που αγχώ-
νονται ολοένα και περισσότερο από τα ελαστικά 
και υπερφορτωμένα προγράμματα.
«Η υγεία των παικτών πρέπει να είναι βασικό 
στοιχείο στον υπολογισμό του αριθμού των ετή-
σιων αγώνων. Ο αριθμός των ημερών αγώνων 
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν θα πρέπει να 
αυξηθεί πέρα απ’ αυτές που αναφέρονται στα 
τρέχοντα προγράμματα. Θα πρέπει να συμμετά-
σχουν οι ενώσεις παικτών για την προστασία της 
υγείας των παικτών και θα πρέπει να προωθηθεί 

ο διάλογος σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι σημαντικό 
οι σύλλογοι και οι παίκτες να μην έχουν καμία 
υποχρέωση να συμμετέχουν σε διευρυμένα 
τουρνουά ή νέες μορφές που επιβάλλονται από 
τρίτους», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Αυτό το νέο πρωτάθλημα προορίζεται να το 
διαχειρίζονται εξ ολοκλήρου οι σύλλογοι. Σε 
αντίθεση με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που 
διαχειρίζεται αυτήν την στιγμή η UEFA, η Ευ-
ρωπαϊκή Super League θέλει να δώσει πλήρη 
εξουσία στους συλλόγους.
«Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων θα 
πρέπει, όπως συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο, να 
διεξάγονται από τους συλλόγους και όχι από 
τρίτους που επωφελούνται από αυτές χωρίς 
να αναλαμβάνουν κανέναν κίνδυνο. Η δομή 
διακυβέρνησης πρέπει να είναι πλήρως συμβατή 
με το δίκαιο της ΕΕ. Τέλος, η A22 διασφαλίζει 
ότι το οικονομικό μοντέλο θα πλαισιωθεί επί-
σης για καλύτερη ισότητα. Για να βελτιωθεί η 
βιωσιμότητα, οι δαπάνες πρέπει να βασίζονται 
μόνο σε παραγόμενους πόρους, όχι σε εισροές 
κεφαλαίων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. 
Οι κανόνες οικονομικής βιωσιμότητας θα πρέπει 
να επιτρέπουν στους συλλόγους να ξοδεύουν 
μόνο ένα σταθερό ποσοστό των ετήσιων εσό-
δων τους που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο σε 
μισθούς παικτών και καθαρές μεταγραφές, με 
κατάλληλες διατάξεις για μικρότερους συλλό-
γους καθώς και κανόνες μετάβασης για τους 
άλλους», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην 
ανακοίνωση, που αναμένεται για ακόμη μία 
φορά, να «ταράξει τα νερά» του ευρωπαϊκού 
ποδοσφαίρου.

Παρά τον αποκλεισμό από την Μαρσέιγ (ήττα με 
2-1), στο κύπελλο Γαλλίας, ο Κριστόφ Γκαλτιέ, 
έδειξε να μην ανησυχεί για την συνέχεια της Παρί 
Σεν Ζερμέν. Η πρωταθλήτρια Γαλλίας, ταξιδεύει 
το Σάββατο στο Μονακό για το ντέρμπι με τους 
Μονεγάσκους, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα, θα 
υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου, στον πρώτο 
αγώνα για τους «16» του Champions League.
 «Στο δεύτερο ημίχρονο, δεν καταφέραμε να 
δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Εάν συγκρίνουμε τα 
δύο ημίχρονα, υπήρξε πολύ μεγάλη πίεση από 
τον αντίπαλο. Καταφέραμε να βγούμε απ’ αυτό 
κάποια στιγμή, αλλά δεν χρησιμοποιήσαμε πολύ 

χώρο σε βάθος», σχολίασε ο Γάλλος προπονητής 
και πρόσθεσε: «Δεχθήκαμε ένα... ηλίθιο γκολ μετά 
την ανάπαυλα και από εκείνη την στιγμή, δεν 
ήμασταν καλοί. Υπάρχει απογοήτευση, αλλά πρέ-
πει να κοιτάξουμε μπροστά και να μην μένουμε σε 
αυτόν τον αποκλεισμό. Θα ανακάμψουμε γρήγο-
ρα και θα καθαρίσουμε το μυαλό μας, ώστε αυτή 
η απογοήτευση να μην είναι σημαντικό βάρος. 
Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε περισσότερο γι 
‘αυτό, έχουμε αποκλεισθεί. Στο πρώτο ημίχρονο, 
ο Νεϊμάρ βρήκε τους κατάλληλους χώρους κι 
έδωσε καλές πάσες. Μετά, ήταν πιο περίπλοκο 
για εκείνον αλλά και για όλους».

Ο Σον Ντάις κατάφερε να μεταμορφώσει την Εβερτον μέσα σε λίγες 
ημέρες και να την οδηγήσει, στο ντεμπούτο του στον πάγκο της, στην 
τεράστια νίκη επί της πρωτοπόρου Αρσεναλ με 1-0 στο «Γκούντισον 
Παρκ», στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Premier League, ανα-
πτερώνοντας τις ελπίδες για αποφυγή του υποβιβασμού.
Ο Αγγλος τεχνικός ανέλαβε την ομάδα του Λίβερπουλ στη θέση του 
Φρανκ Λάμπαρντ και κατάφερε μέσα σε μια εβδομάδα να της εμφυ-
σήσει την αγωνιστικότητα και το πάθος που της έλειπε. Σύμφωνα 
με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Daily Mail» ο Ντάις αν καταφέρει να 
κρατήσει την ομάδα στην Premier League, τότε θα λάβει πριμ 3.5 εκατ. 
λιρών, ποσό που έχει συμφωνηθεί με τη διοίκηση.

ΓΑΛΛΙΑ-ΓΚΑΛΤΙΕ ΑΓΓΛΙΑ-ΕΒΕΡΤΟΝ
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Με Μπενζεμά στον τελικό η Ρεάλ Μαδρίτης

Η Μαρσέιγ απέκλεισε
την Παρί Σεν Ζερμέν 

Παίρνει Φόστερ,
μετά τον τραυματισμό του Γιορίς

Ο Κάρλο Αντσελότι, δήλωσε ότι οι μέχρι 
πρότινος τραυματίες, Καρίμ Μπενζεμά και 
Εντερ Μιλιτάο, οι οποίοι παρέμεναν στην 
Μαδρίτη για αποθεραπεία, θα ενταχθούν 
στην αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης, που 
βρίσκεται στο Ραμπάτ, εν’ όψει του τελικού 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, που 
θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο (11/2). Οι Μα-
δριλένοι, που απέκλεισαν τους Αιγύπτιους 
της Αλ Αχλί στον ημιτελικό με 4-1, θα διεκ-
δικήσουν το τρόπαιο την Αλ Χιλάλ από την 
Σαουδική Αραβία, που έκανε την έκπληξη, 
αποκλείοντας την Φλαμένγκο.
Ο Μπενζεμά, τραυματίσθηκε στο δεξί γόνατο 
κατά την διάρκεια της νίκης με 2-0 επί της 
Βαλένθια, την περασμένη Πέμπτη και δεν 
πήγε στο Μαρόκο με την αποστολή, όπως 
και ο Μιλιτάο, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα 
πρόβλημα στον μηρό. «Δεν έχουν αναρ-
ρώσει πλήρως, ο Καρίμ τα πάει πολύ καλά 
και υπάρχουν περισσότερες αμφιβολίες για 
τον Μιλιτάο», είπε ο Κάρλο Αντσελότι στους 
δημοσιογράφους μετά το παιχνίδι με την 
Αλ-Αχλί και πρόσθεσε: «Θα προπονηθούν 
την Παρασκευή και μετά θα δούμε».
Ο Ιταλός προπονητής, έκανε ειδική αναφο-
ρά στον Βινίσιους, ο οποίος την περασμένη 
Κυριακή, δέχθηκε ρατσιστική επίθεση, στην 
εκτός έδρας ήττα από την Μαγιόρκα με 1-0): 
«Του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο, έβαλε ένα 
υπέροχο γκολ και ήταν ο Βινίσιους που είδα-
με σε πολλά ματς. Είναι σπουδαίος παίκτης 
και το έχει αποδείξει».

Η απίστευτη παράδοση που είχε δημιουργήσει η Παρί Σεν Ζερμέν με την 
Μαρσέιγ σε όλες τις διοργανώσεις, διακόπηκε το βράδυ της Τετάρτης (8/02), 
με την ομάδα του λιμανιού να επικρατεί με 2-1 των «πρωτευουσιάνων» 
στο μεγάλο ντέρμπι των «16» του Κυπέλλου Γαλλίας και να προκρίνεται 
πανηγυρικά στους προημιτελικούς της διοργάνωσης.
 Μόλις μία ήττα είχε γνωρίσει η Παρί στα τελευταία 23 παιχνίδια με το 
σύλλογο της Μασσαλίας (19-3-1), ωστόσο, δεν τα κατάφερε απόψε στο 
«Βελοντρόμ», παρότι ισοφάρισε προσωρινά με τον Ράμος (45΄+2) το γκολ 
που είχε πετύχει στο 33΄ ο Σάντσες με πέναλτι.
 Στο 57΄ ο Μαλινόφσκι «έγραψε» το τελικό 2-1 και, πλέον, η Παρί στρέφει 
το ενδιαφέρον της στους δύο μεγάλους στόχους που έχει μπροστά της, το 
Champions League και το πρωτάθλημα Γαλλίας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΓΑΛΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑ-ΤΟΤΕΝΑΜ

Τουλάχιστον δύο μήνες θα μείνει εκτός γηπέ-
δων ο Ούγκο Λιορίς, ο οποίος τραυματίστηκε 
στο γόνατο την περασμένη Κυριακή, κατά τη 
διάρκεια της νίκης της Τότεναμ με 1-0 επί της 
Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League. Ο 
Γάλλος τερματοφύλακας μάλιστα ενδέχεται να 
χάσει ολόκληρη την υπόλοιπη σεζόν, αν κριθεί 
απαραίτητο να χειρουργηθεί, όμως οι «σπερς» 
ελπίζουν ότι το πρόβλημα που διαπιστώθηκε 
στους συνδέσμους μπορεί να αντιμετωπιστεί 
με συντηρητική θεραπεία.
Η απώλεια του βασικού γκολκίπερ της Τότε-

ναμ έρχεται σε ένα κομβικό σημείο της χρονιάς 
για την ομάδα του Λονδίνου, η οποία βρίσκεται 
στην πέμπτη θέση του αγγλικού πρωταθλήμα-
τος και μάχεται να εξασφαλίσει μία θέση στο 
Champions League της επόμενης περιόδου. 
Γι’ αυτό το λόγο ο Αντόνιο Κόντε ζήτησε την 
απόκτηση ενός ακόμη τερματοφύλακα και 
είναι κοντά σε συμφωνία με τον Μπεν Φό-
στερ. Ο 39χρονος γκολκίπερ αποσύρθηκε το 
καλοκαίρι από τα γήπεδα, αλλά επανέρχεται 
για να υπογράψει έως το τέλος της σεζόν με 
την ομάδα του Λονδίνου.
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ΧΑΝΤΜΠΟΛ

«Καλή άμυνα με Βαλένθια,
να τα δώσουμε όλα από την αρχή»

Έφυγε» από τη ζωή ο Σάσα Ζιβούλοβιτς

Την ανάγκη να παίξει ο Παναθηναϊκός καλή άμυνα στην αυριανή 
(10/2, 21:00) αναμέτρηση με τη Βαλένθια για τη Euroleague υπο-
γράμμισε ο Ντέγιαν Ράντονιτς. Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» τόνισε 
ότι η ισπανική ομάδα έχει πέντε εκτός έδρας νίκες, συμπεριλαμβα-
νομένων αυτών κόντρα σε Ολυμπιακό και Αναντολού Εφές, και γι’ 
αυτό επισήμανε ότι οι «πράσινοι» πρέπει να «κατεβάσουν» τα ποσοστά 
της Βαλένθια, η οποία σκοράρει 82,5 πόντους κατά μέσο όρο. Επίσης, 
ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του πρέπει να είναι πιο σταθερή και στις δύο 
πλευρές του παρκέ σε σχέση με τα παιχνίδια κόντρα στη Ρεάλ και την 
Μπασκόνια και τόνισε πως πρέπει «να είμαστε έτοιμοι από την αρχή 
να τα δώσουμε όλα».
 Όσον αφορά τους νεοαποκτηθέντες Ματ Τόμας και Δημήτρη Αγρα-
βάνη, ο Ράντονιτς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν 
στο αυριανό παιχνίδι, λέγοντας ότι θα βοηθήσουν την ομάδα, ενώ είπε 
ότι θα περιμένει και τη σημερινή προπόνηση, προκειμένου να δει αν 
θα έχει στη διάθεσή του τον Ματέους Πονίτκα.
«Η Βαλένθια παίζει πολύ καλά φέτος στην Ευρωλίγκα. Έχουν πέντε 
εκτός έδρας νίκες, μεταξύ των οποίων κάποιες μεγάλες νίκες ενάντια 
στον Ολυμπιακό και την Εφές. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αγωνι-
στούμε από την αρχή με μεγάλη ενέργεια και να είμαστε συγκεντρω-
μένοι. Η τρανζίσιον άμυνά μας θα είναι επίσης σημαντική, η άμυνα στο 
ένας με έναν αλλά και να κατεβάσουμε τα ποσοστά τους, έχουν 82,5 
πόντους κατά μ.ο. Πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα και φυσικά στην 
επίθεση να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε μέσα στον αγώνα 
και να είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε. Πρέπει να είμαστε περισσότερο 
σταθεροί σε αυτό το παιχνίδι» είπε αρχικά ο Μαυροβούνιος τεχνικός 
και συνέχισε, αναφερόμενος στους Τόμας, Αγραβάνη και Πονίτκα:
 «Όσο για τους αθλητές, ο Ματ έχει κάνει τρεις προπονήσεις μαζί μας, 
αύριο θα κάνει άλλη μία, και ο Αγραβάνης χθες προπονήθηκε πρώτη 
φορά με την ομάδα και θα δούμε μετά τη σημερινή προπόνηση. Πι-
στεύω πως θα μας βοηθήσει σε ό,τι χρειαζόμαστε για να κάνουμε έναν 
καλό αγώνα και να κερδίσουμε. Θα δούμε για τον Πονίτκα, δεν έκανε 
προπόνηση «5 εναντίον 5», έχουμε άλλη μια προπόνηση σήμερα 

και θα δούμε πώς είναι. Η κατάσταση είναι αυτή, δεν προπονήθηκε, 
θα δούμε και σήμερα, αλλά έτσι έχει η κατάσταση με τον Πονίτκα».
Όσον αφορά τους πολλούς παίκτες που έχει στο ρόστερ του ο Παναθη-
ναϊκός, ο 53χρονος προπονητής είπε: «Πρώτα απ’ όλα, ο στόχος είναι 
να κάνουμε τα πάντα για το επόμενο παιχνίδι. Αυτός είναι ο στόχος 
μας τώρα. Τις επόμενες μέρες θα το σκεφτούμε αυτό. Έχουμε κάποιους 

νεαρούς αθλητές, κάποιους που δεν υπολογίζονται, θα τα δούμε αυτά 
προσεχώς». Ερωτηθείς αν και κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει ένας 
κλασικός σουτέρ σαν τον Τόμας και για την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται, ο Ράντονιτς τόνισε: «Ναι, φυσικά. Ευελπιστώ ότι θα μας 
φέρει ό,τι χρειαζόμαστε. Όμως, μετά από μόλις 2-3 προπονήσεις και 
αύριο το πρώτο του παιχνίδι, χρειαζόμαστε χρόνο για να προσαρμοστεί 
πλήρως με την ομάδα. Η πρώτη εντύπωση πάντως είναι πολύ θετική. 
Δεν μπορεί να είναι στο 100%, αλλά κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι 
μας για φτάσει εκεί το συντομότερο δυνατό».
Τέλος, αναφορικά με το τι καλύτερο θέλει να δει από την ομάδα του 
στο ματς με τη Βαλένθια υπογράμμισε: «Το πρώτο ημίχρονο στη 
Μαδρίτη ήταν πολύ κακό. Μας στοίχισε και ένα κακό επτάλεπτο με 
τη Μπασκόνια. Ελπίζω να είμαστε πιο σταθεροί και στις δύο πλευρές 
του παρκέ. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι γιατί παίζουν πολύ 
καλά. Να είμαστε έτοιμοι από την αρχή να τα δώσουμε όλα, να έχουμε 
ενέργεια, συγκέντρωση και να αγωνιστούμε με μεγαλύτερη ευθύνη».
Από πλευράς των παικτών του Παναθηναϊκού έκανε δηλώσεις ο 
Ντουέιν Μπέικον, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση 
του αγώνα μετά τις νέες προσθήκες στο «τριφύλλι». «Θα είναι σίγουρα 
ένα σκληρό παιχνίδι. Όμως με τις προσθήκες νέων παικτών, αλλά 
και τους παλαιότερους, νομίζω θα είμαστε εντάξει. Έχουμε, ιδιαίτερα 
με τους νέους παίκτες, κάποια κομμάτια που μπορούν να μας βοη-
θήσουν πολύ. Απλά θα πρέπει να ενώσουμε τα κομμάτια μέσω των 
προπονήσεων και να δείξουμε το καλύτερό μας πρόσωπο στο παρκέ» 
επισήμανε ο Αμερικανός φόργουορντ και συνέχισε αναφερόμενος 
στο τι πρέπει να κάνει καλύτερα η ομάδα του σε σχέση με τον αγώνα 
στη Βαλένθια:
«Να μην αργήσουμε να μπούμε στον αγώνα. Είχαμε κάποια σκαμπα-
νεβάσματα στο πρώτο παιχνίδι, υπήρχαν εναλλαγές στο σκορ. Μετά, 
στο δεύτερο ημίχρονο μείναμε πίσω και έπρεπε να επιστρέψουμε και 
καταφέραμε να πάμε τον αγώνα στην παράταση. Αν μπορούμε να το 
αποφύγουμε αυτό και να βγούμε απ’ την αρχή και να παίξουμε 40 
λεπτά καλού μπάσκετ, δεν θα έχουμε πρόβλημα».
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Την απώλεια του Σάσα Ζιβούλοβιτς, ο οποίος 
έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή, σε ηλικία 
51 ετών, «προδομένος» από την καρδιά του, 
θρηνεί το ελληνικό χάντμπολ. Ο εκλιπών 
προσέφερε για πολλά χρόνια στο ελληνικό 
χάντμπολ, καθώς υπήρξε διεθνής με την 
εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών, με 
την οποία πανηγύρισε την έκτη θέση στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 
και στο Παγκόσμιο της Τυνησίας το 2005, 
ενώ πριν από λίγες ημέρες οδήγησε -ως 
προπονητής- τη Νέα Ιωνία στην κατάκτηση 
του Κυπέλλου των γυναικών. Η ΟΧΕ εξέδω-
σε ανακοίνωση για την τραγική απώλεια, 
στην οποία αναφέρει:
«Μαύρη ημέρα ξημέρωσε για το ελληνικό 
χάντμπολ. Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως 
Ελλάδος συγκλονισμένη και με μεγάλη 
οδύνη αποχαιρετά τον Ολυμπιονίκη Σάσα 
Ζιβούλοβιτς που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, 
τα ξημερώματα, σε ηλικία 51 ετών. Μεγάλη 
προσωπικότητα του αθλήματος, σπουδαίος 
άνθρωπος, πρότυπο αθλητή, χαρισματικός 
προπονητής, άριστος επαγγελματίας και οι-
κογενειάρχης, ο Σάσα Ζιβούλοβιτς αγάπησε 
και αγαπήθηκε πολύ από την Ελλάδα και 
τους Έλληνες, παρότι δεν γεννήθηκε εδώ.
Έλαβε την ελληνική υπηκοότητα το 2004 
και αγωνίστηκε με την Εθνική Ανδρών τόσο 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όσο 
και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2005, 

συμβάλλοντας στην κατάκτηση των δύο 
6ων θέσεων. Τίμησε τα ελληνικά χρώματα 
και σεβάστηκε το Εθνόσημο από το πρώτο 
έως το τελευταίο του παιχνίδι. Πέρασαν 
μόλις λίγα εικοσιτετράωρα από την Κυριακή 
το απόγευμα, όταν οδήγησε την Νέα Ιωνία 
στην κατάκτηση του 6ου Κυπέλλου Ελλάδος 
Γυναικών της ιστορίας της, στο 19ο Final 
Four της Ηγουμενίτσας. Αυτός ήταν ο 5ος 
του τίτλος ως προπονητής, όλοι με τη Νέα 
Ιωνία, είχαν προηγηθεί δύο πρωταθλήματα 
και άλλα δύο κύπελλα Ελλάδος. Ο Σάσα Ζι-
βούλοβιτς γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1972 
στο Ζάγιετσαρ της Σερβίας και το 1998 πήρε 
τη μεγάλη απόφαση να έρθει στην Ελλάδα, 
αφήνοντας τη Μεταλοπλάστικα. «Με βοή-
θησε πολύ η Ελλάδα. Αν γυρνούσα το χρόνο 
πίσω, πάλι την ίδια διαδρομή θα έκανα», είχε 
δηλώσει ο ίδιος σε συνέντευξή του το 2010. 
Το μυαλό του, η ευστροφία του, η αθλητική 
του στόφα, του έδωσαν τη φήμη, ενός από 
τους κορυφαίους πλέι μέικερ που πέρασαν 
ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα του χάντμπολ. 
Αγωνίστηκε 2 χρόνια στον Πανελλήνιο 
και 10 χρόνια στον Δούκα, κατακτώντας 
ως αθλητής 3 πρωταθλήματα (ΠΓΣ 1999, 
Δούκας 2001, 2008) και 2 Κύπελλα Ελλάδος 
(ΠΓΣ 1999, Δούκας 2008). Τον Ιούνιο του 
2010 μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό 
στον υπερακάνθιο αποφάσισε να αποσυρθεί 
από την ενεργό δράση σε ηλικία 38 ετών, 

ενώ ήδη από την προηγούμενη χρονιά είχε 
ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα στα 
ηλικιακά του Δούκα.
Το καλοκαίρι του 2016 ανέλαβε τη Νέα Ιω-
νία και την οδήγησε σε δύο νταμπλ (2017, 
2018) έως το 2019. Επέστρεψε το 2020 και 
με μία ανανεωμένη ομάδα την οδήγησε 
στο Κύπελλο Ελλάδος, τον πρώτο τίτλο της 
ομάδας μετά από 5 χρόνια.
Ο Πρόεδρος Κώστας Γκαντής, τα μέλη του 
Δ.Σ. της ΟΧΕ, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ 
Στέλιος Αγγελούδης, το προσωπικό και το 
γραφείο Τύπου της Ομοσπονδίας εκφρά-
ζουν την βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή 
τους συλλυπητήρια στη γυναίκα του Σελένα 
και το γιο του Ούρος, αθλητή της Δράμας 
1986. Το κενό που αφήνει ο Σάσα Ζιβούλο-
βιτς στο ελληνικό χάντμπολ είναι δυσανα-
πλήρωτο. Οι σκέψεις μας είναι με την οικο-
γένειά του». Στο μεταξύ, τα συλλυπητήριά 
του για την απώλεια του Σάσα Ζιβούλοβιτς 
εξέφρασε και ο υφυπουργός Αθλητισμού, 
Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος έγραψε σε 
ανάρτησή του στο Twitter: «Η τραγική και 
αδόκητη απώλεια του Ολυμπιονίκη μας 
Σάσα Ζιβούλοβιτς σκορπά απέραντη θλίψη 
στην αθλητική μας οικογένεια. Κορυφαίος 
αθλητής & προπονητής, αφήνει «ορφανό» 
το συγκλονισμένο ελληνικό χάντμπολ. 
Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην 
οικογένεια και στους οικείους του».



ΑΕΛNEWS

Το καθιερωμένο πλέον φιλανθρωπικό φε-
στιβάλ «Ο Αη Βασίλης άργησε μια μέρα» 
υπήρξε έμπνευση του Λαρισαίου καλλι-
τέχνη Δημήτρη Ακριβούλη, με τους τότε 
προέδρους των Συλλόγων Αργιθεατών 
ν.Λάρισας «Ο Άγιος Νικόλαος», και του 
Συλλόγου Ποντίων ν.Λάρισας, Νανά Μαυ-
ραντζά και Χρήστο Τοπαλίδη, οι οποίοι 
αποτέλεσαν και την 1η Οργανωτική Επι-
τροπή, πριν από 13 χρόνια. Στόχος ήταν 
φορείς, σύλλογοι της πόλης και του νομού 
Λάρισας να δημιουργήσουν διαφορετικά 
πολιτιστικά-αθλητικά δρώμενα χωρίς, 
έως ελάχιστο κόστος, στηριζόμενα στο 
εθελοντισμό των διοργανωτών, τα οποία 
το κοινό θα μπορεί να τα παρακολουθεί 
δωρεάν, και αντί αντιτίμου εισιτηρίου να 
προσφέρει ο καθένας, εάν μπορεί, από το 
υστέρημα του τρόφιμα μακράς διάρκει-
ας τα οποία στο τέλος του Φεστιβάλ θα 
μοιράζονται στα συσσίτια της πόλης μας, 
όπου και οι ανάγκες είναι καθημερινές. Το 
φεστιβάλ Παραδοσιακών Συγκροτημάτων 
υπήρξε και η 1η απόπειρα ταυτόχρονης 
παρουσίας και σύμπραξης πολλών πο-
λιτιστικών φορέων, η οποία πλέον έχει 
καταστεί θεσμός. Η πολυπολιτισμική 
πόλη της Λάρισας αποδεικνύει έμπρακτα 
ότι ο πολιτισμός είναι συνυφασμένος με 
τον ανθρωπισμό και την αλληλεγγύη. 

Φέτος στην Οργανωτική επιτροπή είναι 
ο Συλλόγων Αργιθεατών ν.Λάρισας «Ο 
Άγιος Νικόλαος» (πρόεδρος Κώστας Σια-
τραβάνης) ο Σύλλογος Ποντίων Λάρισας 
(πρόεδρος Χρήστος Τοπαλίδης),και η 
Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Αθλητισμού 
του Δήμου Λαρισαίων (αντιδήμαρχος Πά-
νος Σάπκας). Συνεργαζόμαστε δε με την 
Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, 
στην οποία και θα διαθέσουμε μέρος των 
τροφίμων που θα συγκεντρωθούν για τα 
συσσίτια που καθημερινά προσφέρουν 
σε άπορες οικογένειες της πόλης μας. 
Σε όλες τις εκδηλώσεις, η είσοδος είναι 
δωρεάν, αντί αντιτίμου εισιτηρίου προ-
σφέρουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας τα 
οποία θα διανεμηθούν με τη λήξη του 
Φεστιβάλ στα συσσίτια της πόλης. Στα 
πλαίσια αυτά φορείς όπως το ΔΩΛ, το 
Θεσσαλικό Θέατρο, σύλλογοι του νομού 
μας, οι οποίοι μετέχουν σε διάφορες πο-
λιτιστικές δράσεις είναι ενδεικτικά: Σύλ-
λογος Αργιθεατών ν. Λάρισας «Ο Άγιος 
Νικόλαος», Σύλλογος Ποντίων Λάρισας, 
Πολιτιστικός- Εξωραϊστικός Σύλλογος 
Αμπελοκήπων Λάρισας- Μορφωτικός 
σύλλογος Γαλήνης, Μικρασιατικός Σύλ-
λογος Βουναίνων «Η Καθ’ημας Ανατο-
λή», Χορευτική Ομάδα «Θέμις εν χορώ» 
του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισα, 

Πολιτιστικός Σύλλογος Παλινοστούντων 
Ποντίων Λάρισας «ο Πόντος», Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Μικρασιατών ν.Λάρισας, 
Σύλλογος Βερδικουσιωτών ν.Λάρισας, 
Χορευτικός Όμιλος Λάρισας, Μ.Ε.Σ Πέρα 
Μαχαλά, Χορευτική Ομάδα Χοραγωγία , 
Σύνδεσμος Σαρακατσαναίων ν.Λάρισας, 
Συνδράμουν οι: Μορφωτικός Σύλλογος 
Τυρνάβου, Σύλλογος Κυπρίων Λάρισας, 
Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος 
Αγίου Θωμά, Εξωραϊστικός Πολιτιστικός 
Σύλλογος Νέας Πολιτείας Λάρισας «ΟΙ 
ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ». Στα πλαίσια αυτά μετέ-
χουν φέτος και η Ομάδα Ποδοσφαίρου 
των Δικηγόρων Λάρισας, η οποία μαζί με 
την ομάδα των Παλαίμαχων της ΑΕΛ θα 
πραγματοποιήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα 
την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και 
16.15 καλώντας τους Λαρισαίους να τον 
παρακολουθήσουν και να προσφέρουν 
τρόφιμα αντί εισιτηρίου.

Προκειμένου να παραμείνει σε αγωνιστική εγρήγορση κατά 
τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, η ΑΕΛ θα 
δώσει τις αμέσως επόμενες μέρες έναν ακόμη φιλικό αγώ-
να. Συγκεκριμένα, την προσεχή Κυριακή 12/02 και ώρα 
14:45, οι “βυσσινί” θα υποδεχθούν στο στάδιο Αλκαζάρ την 
ομάδα του Αλμωπού Αριδαίας. Για την παρακολούθηση 
του αγώνα θα ισχύσουν κανονικά τα εισιτήρια διαρκείας, 
γι’ αυτό και καλούνται να παραλάβουν τις κάρτες τους οι 
κάτοχοι των Θυρών 2-3-4 και 10, έχοντας μαζί τους την 
απόδειξη εισόδου και την αστυνομική τους ταυτότητα. Η 
παραλαβή θα γίνεται Πέμπτη και Παρασκευή 10:00-18:00 
και Σάββατο 10:00-14:00 από τα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΛ 
(Κύπρου 72, 5ος όροφος). Οι υπόλοιποι φίλαθλοι θα μπο-
ρέσουν να προμηθευτούν εισιτήριο την ημέρα του αγώνα 
από τα εκδοτήρια του γηπέδου, με γενική είσοδο 5€ (Θύρες 
2, 4, 8, 10) και μόνο για την Θύρα 3 τιμή εισιτηρίου 15€.

Φιλικό στο Αλκαζάρ

Παλαίμαχοι ΑΕΛ εναντίον Δικηγορικού Συλλόγου

ΑΕΛ: Μακράν η δημιουργικότερη…

ΑΕΛ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/02 ΣΤΙΣ 14:45

Ο «ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΓΗΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ»… ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ!

Όταν σ’ αυτήν την SL2 και σ’ έναν 
αριθμό μόλις 12 αγώνων, μια ομάδα 
έχει βρει δίχτυα 20 φορές (μ.ο. 1,7 
ανά αγώνα), με 11 διαφορετικούς 
ποδοσφαιριστές ως σκόρερς και παρά-
γοντας 18 αποτελεσματικές ασίστ 16 
εκ των οποίων σε ροή αγώνα (μ.ο. 1,3 
ανά αγώνα) από τα πόδια επίσης 11 
διαφορετικών ποδοσφαιριστών, δεν 
μπορεί παρά να πρόκειται για την πιο 
δημιουργική ομάδα του ομίλου της!
Κι αυτή δεν είναι άλλη απ’ την ΑΕΛ, 
αρχικά του Παναγιώτη Γκουτσίδη κι 
από το νέο χρόνο του Γιάννη Ταουσιά-
νη, ο οποίος σε μόλις 4 ματς έως τώρα 
έχει δώσει ικανό χρόνο συμμετοχής σε 
σαφώς περισσότερους ποδοσφαιριστές 
απ’ ότι ο προκάτοχός του, αναζητώντας 
σε ατομικό επίπεδο την διαρκή ετοιμό-
τητά τους και σε ομαδικό επίπεδο, την 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια 
στην ένταση με την οποία αγωνίζο-
νται…
«Δεν έχω δει ποτέ άλλοτε σ’ αυτή την 
κατηγορία ομάδα να παίζει με τόση 
ένταση», μου είπε στην πρόσφατη 
συνέντευξή του ο scout των «βυσσινί», 
Σωκράτης Μπουντούρης και το κράτη-
σα, χρησιμοποιώντας την διακοπή του 
πρωταθλήματος για να καταγράψω 
έναν απολογισμό που συναισθάνομαι 
ότι θα μας φανεί πολύ χρήσιμος στο 
μέλλον.
Ονόματα και αριθμοί λοιπόν, κατά την 
βίαιη διακοπή του πρωταθλήματος, 
μαρτυρούν πως ήδη έχουμε να κάνου-
με με την δημιουργικότερη ομάδα του 
πρωταθλήματος.
Έχουμε και λέμε:
ΓΚΟΛ: Ογκμπόε 4, Πεντρόσο 3, Πα-

παγεωργίου 2, Νίνο 2, Νικολιάς 2, 
Μαυριάς 2, Αντράντα 1, Καλουτσικίδης 
1, Κούστα 1, Νούνιες 1, Αυτογκόλ 1
ΑΣΙΣΤ: Πεντρόσο 4, Παπαγεωργίου 3, 
Μαυριάς 2, Καλουτσικίδης 2, Πλέγας 
1, Νίνο 1, Γκοτζαμανίδης 1, Κούστα 1, 
Αντράντα 1, Μιλτιάδης 1, Νούνιες 1
• Τα 16 από τα 20 γκολ της ΑΕΛ προ-
ήλθαν στην εξέλιξη των φάσεων, που 
στην συντριπτική τους πλειοψηφία 
προέκυψαν από την δημιουργική συ-
νεργασία 3 και περισσοτέρων παικτών.
• Τα 3 τέρματα προήλθαν απ’ ευθείας 
ή στην εξέλιξη εκτέλεσης στατικών 
φάσεων και
• Μόλις 1 γκολ προήλθε από μακρινό 
σουτ μετά από λάθος αντιπάλου
Στον συγκεκριμένο απολογισμό δεν 
υπολογίζονται αυτονόητα τα κακώς 
ακυρωθέντα γκολ με Νίκη Βόλου 
(ασίστ Νικολιάς, σκόρερ Πεντρόσο 
από συνεργασία), με Πανσερραϊκό 
(ασίστ Μαϊδανός, σκόρερ Νικολιάς, 
από συνεργασία) και με ΠΑΟ Β’ (ασίστ 
Παπαγεωργίου-σκόρερ Γαρουφαλιάς, 
από εκτέλεση φάουλ) 
Δεδομένου ότι η μοναδική ομάδα 
που παρουσιάζει καλύτερη επίδοση 
αποτελεσμάτων (μόλις μια ισοπαλία 
και μια ήττα) και καλύτερο συντελεστή 
τερμάτων (+15 αντί +12 της ΑΕΛ), είναι 
ο πρωτοπόρος Πανσερραϊκός, εύκολα 
μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί τον 
ρόλο που παίζει σ’ αυτή την εικόνα ο 
αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων στις 
Σέρρες και όλα όσα προκάλεσε η πα-
ροιμιώδης διαιτησία (;;;) του Πουλικίδη. 
Σκεφτείτε απλά, λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη το συγκεκριμένο ματς, ότι η 
ΑΕΛ σκόραρε σε 10/12 παιχνίδια και 

κράτησε το μηδέν στην άμυνα σε 7/12, 
ενώ ο Πανσερραϊκός αντίστοιχα σε 
11/12 και σε 8/12, έχοντας βρει πολλές 
φορές διεξόδους σε… εύκολα πέναλτι, 
κάποια εκ των οποίων στην εκπνοή του 
αγώνα. Κι όλα τα παραπάνω αφορούν 
στην πορεία και την αγωνιστική εικό-
να μιας ΑΕΛ στην οποία το τελευταίο 
διάστημα επήλθαν σταδιακά πολλές 
βελτιώσεις έως και αγωνιστικές μεταλ-
λάξεις, μέσα από τη δουλειά του Γιάννη 
Ταουσιάνη και τις επιλογές που έγιναν 
κατά την μεταγραφική περίοδο…
Με το καλό λοιπόν να ξαναξεκινήσει 
κάποια στιγμή το πρωτάθλημα, για να 
βρει η ομάδα ρυθμό, να δει κι ο κόσμος 
ποια ακριβώς είναι αγωνιστικά η σημε-
ρινή ΑΕΛ για την SL2 και τα ξαναλέμε!

Π
INTERACTIVE

BUTTON

https://www.aelfc.gr/
https://www.youtube.com/@aeltv
https://www.formedia.gr/2023/02/09/dikigoroi-larisas-palaimachoi-ael-sto-plaisio-tou-filanthropikou-festival-o-ai-vasilis-argise-mia-mera/


Mία νέα παραγωγή του Βασι-
λικού Μπαλέτου του Μπέρμιγ-
χαμ(Birmingham Royal Ballet) με 
τίτλο «Black Sabbath-The Ballet» 
ανακοίνωσε ο Κάρλος Ακόστα 
(Carlos Acosta) διευθυντής του 
Βασιλικού Μπαλέτου.
   H παράσταση που χαρακτηρίζεται 
ως «η πρώτη παγκόσμια xέβι μέταλ 
χορευτική εμπειρία», θα είναι σε 
τρεις πράξεις και θα περιλαμβάνει 
οκτώ κομμάτια των Black Sabbath, 
μεταξύ των οποίων τα «Paranoid, 
War Pigs, Orchid και Sabbath 
Bloody Sabbath» σε νέες ενορ-

χηστρώσεις από τη Royal Ballet 
Sinfonia, αλλά και νέες συνθέσεις 
εμπνευσμένες από τα τραγούδια του 
θρυλικού συγκροτήματος.
   «Οι Black Sabbath είναι ίσως το 
μεγαλύτερο εξαγώγιμο «προϊόν» 
του Μπέρμιγχαμ, η πιο διάσημη 
πολιτιστική οντότητα που αναδύθη-
κε ποτέ από την πόλη, οπότε ήταν 
φυσικό να μου φανεί ελκυστική η 
ιδέα μιας συνεργασίας μεταξύ αυ-
τών που οι περισσότεροι άνθρωποι 
πιστεύουν ότι είναι ό,τι πιο απίθανο 
να συμβεί», ανάφερε ο Βρετανός 
σταρ του μπαλέτου Κάρλος Ακόστα.

   Στόχος του όταν ανέλαβε τα νέα 
του καθήκοντα το 2020 ήταν να 
προσελκύσει περισσότερους θεα-
τές στις παραστάσεις με σύγχρονη 
θεματολογία. Ο συνιδρυτής και 
κιθαρίστας του συγκροτήματος Τόνι 
Αϊόμι(Tony Iommi), δήλωσε ότι 
«ποτέ δεν φανταζόμουν ότι μπορεί 
να ταιριάξουν οι Black Sabbath με 
το μπαλέτο, αλλά ακούγεται ωραίο! 
Ανυπομονώ να δω πώς θα εξελι-
χθεί όλο αυτό». Η παράσταση θα 
κάνει πρεμιέρα στο Birmingham 
Hippodrome στις 23 Σεπτεμβρίου, 
σύμφωνα με τον Guardian.

16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 Πολιτεία
Λαρισαίων

Ντοκιμαντέρ για τον Λούι Τόμλινσον

Μια μοναδική παράσταση
στο Μπέρμιγχαμ

Η L'Oréal εισέρχεται στη 
σφαίρα του ψηφιακού

Ο Λούι Τόμλινσον ανακοίνωσε λεπτο-
μέρειες για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ 
του «All Of Those Voices». Σε σκηνο-
θεσία του Τσάρλι Λάιτενινγκ η ταινία 
θα είναι ένα χωρίς ωραιοποιήσεις τα-
ξίδι στη ζωή και την καριέρα του Λούι 
Τόμλινσον με πλάνα που δεν έχουν 
προβληθεί ξανά και πρόσβαση στα πα-
ρασκήνια στην παγκόσμια περιοδεία 
του το 2022.
   Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, το ντο-
κιμαντέρ «εξερευνά το ταξίδι του από 
μέλος των One Direction σε σόλο καλλι-
τέχνη, αποτυπώνοντας τις προκλήσεις 
και τους θριάμβους που καθόρισαν την 
πορεία του».
   Ο Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδο-
ποιός Λούι Τόμλινσον εξέφρασε τον 
ενθουσιασμό του που θα παρουσιάσει 
στο κοινό το ντοκιμαντέρ, για το οποίο 

εργάζεται εδώ και χρόνια.
   «Το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, 
είμαι αρκετά τυχερός που έχω τους κα-
λύτερους θαυμαστές που θα μπορούσε 
να επιθυμεί ένας καλλιτέχνης και ήθελα 
να μοιραστώ την ιστορία μου "με τα δικά 
μου λόγια"» ανέφερε ο Λούι Τόμλινσον.
   Ως μέλος των One Direction, ο Λούι 
Τόμλινσον ήταν μέλος ενός από τα με-
γαλύτερα μουσικά γκρουπ όλων των 
εποχών. Μετά την παγκόσμια επιτυχία 
του ντεμπούτου άλμπουμ του 2020, 
Walls, το οποίο έχει πουλήσει πάνω 
από 1,2 εκατομμύρια αντίτυπα, κυκλο-
φόρησε πρόσφατα το νέο του άλμπουμ, 
«Faith In The Future». Το ντοκιμαντέρ 
«All Of Those Voices» προγραμματίζε-
ται να αρχίσει να προβάλλεται στους 
κινηματογράφους από τις 22 Μαρτίου 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Την απόφασή της να εισέλθει στη σφαίρα του ψηφιακού 
ανακοίνωσε η L'Oréal αποκτώντας ποσοστό μειοψηφίας 
στη με έδρα τις ΗΠΑ νεοφυή επιχείρηση Digital Village, 
μια «metaverse-ως-παροχής υπηρεσιών» πλατφόρμα και 
αγορά NFTs για φίρμες, δημιουργούς και κοινότητες.
   Η επένδυση είναι το πρώτο βήμα του κολοσσού καλλυντι-
κών στη σφαίρα του Web3· αποσκοπεί στο να διευρύνει τις 
δυνατότητες της πλατφόρμας, εξελίσσοντας νέα εργαλεία 
για την ανάπτυξη 3D ψηφιακών κόσμων, μεταξύ άλλων. 
Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της Digital Village, η 
πλατφόρμα είναι αφοσιωμένη στην ανάπτυξη τεχνολογιών 
για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ φιρμών, καταναλωτών 
και κοινοτήτων με το Web3, το IoT και εμβυθιστικά εικο-
νικά περιβάλλοντα· επικεφαλής της επιχείρησης είναι μια 
διεθνής ομάδα από ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία.
   «Είμαστε ενθουσιασμένοι να συνεταιριστούμε με την 
Digital Village, της οποίας οι λύσεις θα είναι ισχυροί κα-
ταλύτες για τις φίρμες μας» είπε η Camille Kroely, Chief 
Metaverse & Web3 Officer στη L'Oréal. «Προσδοκούμε να 
συνεργαστούμε με τη L'Oréal για να φέρουμε την επανά-
σταση στη βιομηχανία ομορφιάς. Μαζί βάζουμε τον πήχη 
στο metaverse και το Web3 για την ομορφιά, διευρύνοντας 
τα όρια του εφικτού και καθορίζοντας νέο πρότυπο να ακο-
λουθήσει η βιομηχανία» τόνισε η Evelyn Mora, ιδρύτρια και 
διευθύνων σύμβουλος της Digital Village

«All Of Those Voices»

«Black Sabbath-The Ballet»
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Η Μπέτι Μίντλερ θα βραβευθεί
από το Σωματείο Ενδυματολόγων των ΗΠΑ

Η Ελίζαμπεθ Μπανκς ήθελε
να σκηνοθετήσει το «Thor: Ragnarok»

Συμφωνία για την πώληση των 
50% των δικαιωμάτων της μου-
σικής του Μάικ Τζάκσον

Την  σ κ ην ο θ έ τ ι δ α  Ε λ ί ζ α μ π ε θ 
Μπανκς (Elizabeth Banks) την 
ενδιαφέρει να μιλάει μέσα από 
τις ταινίες με τη «δική» της φωνή. 
Για το λόγο αυτό ένιωσε ιδιαίτερη 
ικανοποίηση κατά την υλοποίηση 
της τρίτης της ταινίας «Cocaine 
Bear», όπως δήλωσε στο περιοδι-
κό Variety. «Δεν μπορώ να κάνω 
το όραμα κάποιου άλλου», είπε. 
«Θέλω πραγματικά να φέρω την 
ευαισθησία μου στα έργα μου».
Η Μπανκς πρόσθεσε ότι ποτέ δεν 
την ενδιέφερε ιδιαίτερα να «βου-
τήξει» σε ένα μεγάλο, καθιερωμένο 

franchise, όπως αυτά της Marvel 
Cinematic Universe. Η τελευταία 
μεγάλη ταινία franchise που εν-
διαφερόταν πραγματικά να σκη-
νοθετήσει είπε ότι ήταν το «Thor: 
Ragnarok». Αν και όπως σημείωσε 
δεν συνέβη ποτέ τίποτα, παρότι η 
ίδια επικοινώνησε με την Marvel 
ώστε να παρουσιάσει τη δική της 
εκδοχή για το «Ragnarok».
«Κανείς δεν με κάλεσε [πίσω]», 
είπε. «Ο Τάικα Γουαϊτίτι πήρε τη 
δουλειά. Δικαίως» πρόσθεσε.
Τα Marvel Studios συχνά δέχονται 
παρουσιάσεις από διάφορους σκη-

νοθέτες για να βρουν την κατάλλη-
λη οπτική με την οποία τελικά θα 
σκηνοθετηθούν οι ταινίες τους. 
Μέχρι σήμερα, τέσσερις γυναίκες 
έχουν σκηνοθετήσει ταινίες της 
Marvel Studios: η Άννα Μπόντεν 
(με τον σκηνοθέτη Ράιαν Φλεκ) 
για την ταινία «Captain Marvel» 
του 2019, η Κέιτ Σόρτλαντ για 
την ταινία «Black Widow» του 
2021, η Κλοέ Ζάο για την ταινία 
«Eternals» του 2021 και η Νία 
ΝταΚόστα για την ταινία «The 
Marvels», η οποία θα κάνει πρε-
μιέρα τον Ιούλιο του 2023.

Oι διαχειριστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον 
βρίσκονται σε διαδικασία πώλησης του 50% των δι-
καιωμάτων τους στο μουσικό κατάλογο του θρυλικού 
τραγουδιστή.
Μία συμφωνία που αν επιτευχθεί θα αγγίξει το ποσό των 
800 με 900 εκατομμυρίων δολαρίων. Οπως επιβεβαίωσαν 
τρεις πηγές στο Variety θα είναι η μεγαλύτερη συμφω-
νία που έχει γίνει μέχρι σήμερα, στην αγορά μουσικών 
καταλόγων.
Οι πηγές υπογράμμισαν επίσης ότι η Sony και ένας 
πιθανός οικονομικός εταίρος διαπραγματεύονται να 
αποκτήσουν το 50% των δικαιωμάτων όσον αφορά τις 
εκδόσεις, τα έσοδα από την ηχογραφημένη μουσική του 
τραγουδιστή, την παράσταση «MJ: The Musical» στο 
Μπρόντγουεϊ και την επερχόμενη βιογραφική ταινία 
«Michael», και ίσως και άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Μια οικονομική πηγή δήλωσε στο Variety ότι η «Primary 
Wave Music» κατέχει ήδη μερίδιο στον εκδοτικό κατά-
λογο του Τζάκσον.
Σημειωτέον ο τραγουδιστής πέθανε το 2009 σε ηλικία 
50 ετών και την περιουσία του στο τομέα της ψυχαγω-
γίας την χειρίστηκαν με σταθερότητα ο επί σειρά ετών 
δικηγόρος του Τζον Μπράνκα (John Branca) και ο Τζον 
ΜακΚλέιν (John McClain).

Η Μπέτι Μίντλερ θα τιμηθεί με το Βραβείο 
Διακεκριμένης Συνεργασίας στην 25η τε-
λετής του Σωματείου Ενδυματολόγων των 
ΗΠΑ (Costume Designers Guild Awards) 
στη διάρκεια της οποίας αναγνωρίζονται 
προσωπικότητες που ξεχώρισαν στη σχεδίαση 
κοστουμιών σε παραγωγές του θεάτρου, του 
κινηματογράφου, της τηλεόρασης και άλλων 
μέσων. με τη Μπέτι Μίντλερ θα τιμητικά βρα-
βεία θα απονεμηθούν στη Ντέμπορα Λ. Σκοτ 
για το σύνολο της καριέρας της, στη Ρέιτσελ 
Μ. Στάνλεϊ για τις εξαίρετες υπηρεσίες της 
καθώς και στην ηθοποιό, Άντζελα Μπάσετ. 
«Στην πολύχρονη καριέρα μου, είχα την ευ-
λογία να συνεργαστώ με μερικούς από τους 
πιο σημαντικούς σχεδιαστές κοστουμιών στον 
κόσμο του θεάτρου και του κινηματογράφου. 
Ήταν μια τρελή πορεία και χαίρομαι που με 
επέλεξαν ως τιμώμενή τους φέτος. Πραγμα-
τικά τους χρωστάω τα πάντα. Ανυπομονώ να 

ευχαριστήσω τον καθένα από αυτούς. Ιδιοφυϊες 
όλοι» ανέφερε η Αμερικανίδα ηθοποιός και 
τραγουδίστρια, Μπέτι Μίντλερ. «Είναι μια τόσο 
συναρπαστική χρονιά βραβείων για εμάς στο Σω-
ματείο Ενδυματολόγων» ανέφερε ο Τέρι Γκόρντον, 
πρόεδρος του Σωματείου. «Όχι μόνο γιορτάζουμε 
την επέτειο της 25ης τελετής απονομής των βρα-
βείων CDGA, αλλά τιμούμε επίσης μια εξαιρετική 
ομάδα ταλαντούχων γυναικών, μια ομάδα που 
περιλαμβάνει τώρα τη λαμπερή Μπέτι Μίντλερ. 
Όλοι οι επιφανείς τιμώμενοι μας είναι ηγέτες, 
καταπληκτικοί συνεργάτες και αποδεδειγμένα 
είδωλα στην τέχνη τους. Είμαστε περήφανοι που 
στεκόμαστε δίπλα τους για να γιορτάσουμε τα επι-
τεύγματά τους και ανυπομονούμε να γιορτάσουμε 
μια καταπληκτική συγκέντρωση ταλέντων!» ση-
μείωσε. Το βραβείο Διακεκριμένης Συνεργασίας 
τιμά προσωπικότητες που επιδεικνύουν ακλόνητη 
υποστήριξη στη σχεδίαση κοστουμιών και στις 
δημιουργικές συνεργασίες με ενδυματολόγους.
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Ο Πιρς Μπρόσναν παρουσιαστής σειράς
για «τις μεγαλύτερες ληστείες της ιστορίας»

Ο Λούι Τόμλινσον ανακοίνωσε λεπτο-
μέρειες για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ 
του «All Of Those Voices». Σε σκηνο-
θεσία του Τσάρλι Λάιτενινγκ η ταινία 
θα είναι ένα χωρίς ωραιοποιήσεις τα-
ξίδι στη ζωή και την καριέρα του Λούι 
Τόμλινσον με πλάνα που δεν έχουν 
προβληθεί ξανά και πρόσβαση στα πα-
ρασκήνια στην παγκόσμια περιοδεία 
του το 2022.
   Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, το ντο-
κιμαντέρ «εξερευνά το ταξίδι του από 
μέλος των One Direction σε σόλο καλλι-
τέχνη, αποτυπώνοντας τις προκλήσεις 
και τους θριάμβους που καθόρισαν την 
πορεία του».
   Ο Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδο-
ποιός Λούι Τόμλινσον εξέφρασε τον 
ενθουσιασμό του που θα παρουσιάσει 
στο κοινό το ντοκιμαντέρ, για το οποίο 

εργάζεται εδώ και χρόνια.
   «Το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, 
είμαι αρκετά τυχερός που έχω τους κα-
λύτερους θαυμαστές που θα μπορούσε 
να επιθυμεί ένας καλλιτέχνης και ήθελα 
να μοιραστώ την ιστορία μου "με τα δικά 
μου λόγια"» ανέφερε ο Λούι Τόμλινσον.
   Ως μέλος των One Direction, ο Λούι 
Τόμλινσον ήταν μέλος ενός από τα με-
γαλύτερα μουσικά γκρουπ όλων των 
εποχών. Μετά την παγκόσμια επιτυχία 
του ντεμπούτου άλμπουμ του 2020, 
Walls, το οποίο έχει πουλήσει πάνω 
από 1,2 εκατομμύρια αντίτυπα, κυκλο-
φόρησε πρόσφατα το νέο του άλμπουμ, 
«Faith In The Future». Το ντοκιμαντέρ 
«All Of Those Voices» προγραμματίζε-
ται να αρχίσει να προβάλλεται στους 
κινηματογράφους από τις 22 Μαρτίου 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η ταινία «La La Land» μεταφέρεται 
ως θεατρικό μιούζικαλ στο Μπρό-
ντγουεϊ.
Την παράσταση θα σκηνοθετήσει 
ο Μπάρλετ Σερ με βάση το λιμπρέ-
το των Άγιαντ Αχτάρ και Μάθιου 
Ντέκερ.
Η ταινία «La La Land» άρχισε να 
προβάλλεται στους κινηματογρά-
φους τον Δεκέμβριο του 2016. Στο 
βραβευμένο με Όσκαρ μιούζικαλ 
σε σενάριο και σκηνοθεσία του 
Ντάμιεν Σαζέλ πρωταγωνίστησαν 
οι Ράιαν Γκόσλινγκ και Έμα Στόουν.

Η ταινία ακολουθεί τη Μία Ντόλαν, 
επίδοξη ηθοποιό, και τον Σεμπ 
Γουάιλντερ, πιανίστα της τζαζ, που 
γνωρίζονται και ερωτεύονται, ενώ 
κυνηγούν τα όνειρά τους στο Λος 
Άντζελες.
Η ταινία περιλαμβάνει τα τραγού-
δια "City of Stars", "Another Day 
of Sun" και "Audition (Fools Who 
Dream).
Η μουσική στο θεατρικό μιούζικαλ 
είναι του Τζάστιν Χάρβιτζ και οι στί-
χοι των Μπεντζ Πασέκ και Τζάστιν 
Πολ. «Είμαι ενθουσιασμένος που 

θα επανασυνδεθώ με τη Lionsgate 
και την απίστευτη ομάδα πίσω από 
την ταινία «La La Land» για να τη 
διασκευάσουμε για τη σκηνή του 
Μπρόντγουεϊ, που είναι το επόμενο 
συναρπαστικό κεφάλαιο στην εξέλι-
ξή της» είπε ο Μαρκ Πλατ παραγω-
γός του κινηματογραφικού έργου.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το «La 
La Land» επεκτείνεται πέρα από τη 
μεγάλη οθόνη. 
Μια συναυλιακή εκδοχή της ταινίας 
παρουσιάζεται σε περιοδεία σε όλο 
τον κόσμο από το 2017.

Το κινηματογραφικό μιούζικαλ 
«La La Land» μεταφέρεται
στο Μπρόντγουεϊ

Ένα καφέ στη Σεούλ
παραπέμπει σε ζωή
στον πλανήτη Άρη

Το νοτιοκορεατικό στούντιο ντιζάιν Unseenbird έχει σχε-
διάσει ένα καφέ στο κέντρο της Σεούλ, όπου τα λαχανικά 
καλλιεργούνται σε έναν χώρο με υάλινη προθήκη πριν τα 
συλλέξουν, τα ετοιμάσουν και τα σερβίρουν στους πελάτες 
πάνω σε ιμάντα μεταφοράς. Το καφέ Sik Mul Sung δημι-
ούργησε η N. Thing, νεοφυής επιχείρηση αγροτεχνολογίας 
η οποία, στα περίχωρα της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας, 
λειτουργεί και μια κάθετη φάρμα ώστε να είναι απτή και 
προσβάσιμη στους καθημερινούς καταναλωτές η τεχνολο-
γία της.
Το επίκεντρο της προσοχής στο καφέ είναι ένας έντονα 
φωτισμένος χώρος καλλιέργειας με υάλινη προθήκη όπου 
σειρές λαχανικών φυτρώνουν σε ένα κάθετο σύστημα αγρο-
καλλιέργειας που έχει σχεδιάσει η N.Thing και λειτουργεί 
χωρίς φως ήλιου και χώμα. Όταν ο πελάτης δώσει παραγ-
γελία, συλλέγουν τα λαχανικά και χρησιμοποιούνται ως συ-
στατικά για σαλάτες και παγωτό. Τα φαγώσιμα παραδίδονται 
στους θαμώνες με ιμάντα μεταφοράς ο οποίος κυκλώνει 
τον χώρο καλλιέργειας και πηγαίνει στο καμπυλωτό μπαρ· 
σερβίρονται σε στρογγυλά πιάτα τα οποία περιστρέφονται, 
φέρνοντας στον νου πλανήτη σε τροχιά
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Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο 
κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια 
για το ποιος ανατίναξε τους αγωγούς 

μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream 
και ότι θα πρέπει να διεξαχθεί διεθνής 
έρευνα για τη δολιοφθορά, μετά τις αποκα-
λύψεις που έκανε χθες Τετάρτη βετεράνος 
Αμερικανός ερευνητής δημοσιογράφος.

Ο βραβευμένος με Πούλιτζερ, Αμερικανός 
ερευνητής δημοσιογράφος Σέιμουρ Χερς, επικα-
λούμενος ανώνυμη πηγή, ανέφερε σε ρεπορτάζ 
του που δημοσιεύθηκε χθες ότι δύτες του αμερι-
κανικού Πολεμικού Ναυτικού ανατίναξαν τους 
αγωγούς, έπειτα από εντολή του Αμερικανού 
προέδρου Τζο Μπάιντεν. Ο Λευκός Οίκος έχει 
απορρίψει τις πληροφορίες αυτές. Ο εκπρόσω-
πος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε 
ότι το ρεπορτάζ του Χερς αξίζει περισσότερη 
προσοχή, ενώ πρόσθεσε ότι εκπλήσσεται από το 
γεγονός ότι δεν καλύφθηκε πιο εκτενώς από τα 
δυτικά μέσα ενημέρωσης.
Επίσης ο Πεσκόφ επεσήμανε ότι οι πληροφορίες 
αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη να διεξαχθεί 
διεθνής έρευνα για τη δολιοφθορά στους αγω-
γούς Nord Stream. Ο κόσμος, σημείωσε ο ίδιος, 
πρέπει να γνωρίζει την αλήθεια για το τι συνέβη.
Η Μόσχα έχει επανειλημμένα κατηγορήσει 
τη Δύση ότι ευθύνεται για τις εκρήξεις στους 
δύο αγωγούς που μετέφεραν ρωσικό αέριο 

στη Γερμανία, χωρίς να προσφέρει αποδείξεις. 
Ερευνητές από τη Σουηδία και τη Δανία --στις 
αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των οποίων 
σημειώθηκαν οι εκρήξεις-- έχουν επισημάνει 
ότι οι ρωγμές στους αγωγούς ήταν αποτέλεσμα 
δολιοφθοράς, αλλά δεν έχουν διευκρινίσει ποιος 
πιστεύουν ότι ευθύνεται για αυτή. Ρώσοι αξιω-
ματούχοι και πολιτικοί έσπευσαν να ζητήσουν 
απαντήσεις, μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ 
του Χερς.
Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι 
Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι θα υπάρξουν 
επιπτώσεις για τις ΗΠΑ, ενώ πρόσθεσε ότι το 
ρεπορτάζ του Χερς δεν αποτέλεσε έκπληξη για 
τη Μόσχα.
Νωρίτερα ο πρόεδρος της Δούμας Βιάτσεσλαβ 
Βολοντίν δήλωσε ότι το ρεπορτάζ αυτό πρέπει 
να αποτελέσει βάση για μια διεθνή έρευνα. 
Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει 
να πληρώσουν “αποζημίωση στις χώρες που 
επηρεάστηκαν από την τρομοκρατική επίθεση”.

Το πρώτο κομβόι ανθρωπιστικής 
βοήθειας για τους σεισμόπληκτους 
στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές 

της βόρειας Συρίας πέρασε σήμερα το 
συνοριακό πέρασμα Μπαμπ αλ Χάουα, 
επεσήμανε αξιωματούχος.

Ο ανταποκριτής του AFP είδε έξι φορτηγά, τα οποία 
μεταφέρουν κυρίως σκηνές και άλλα είδη πρώτης 
ανάγκης, να εισέρχεται στο συριακό έδαφος από 
την Τουρκία.Σύμφωνα με τον Μάζεν Αλούχ, αξιω-
ματούχο στο συνοριακό πέρασμα, πρόκειται για βο-
ήθεια η οποία αναμενόταν πριν από τον σεισμό της 
Δευτέρας. Λίγο νωρίτερα ο ειδικός απεσταλμένος 
του ΟΗΕ για τη Συρία Γκαίρ Πέντερσεν είχε δηλώ-
σει ότι οι Σύροι που έχουν πληγεί από τον φονικό 
σεισμό έχουν ανάγκη “περισσότερα από τα πάντα” 
σε ό,τι αφορά τη βοήθεια. “Έχουμε ανάγκη από ζω-
τικής σημασίας βοήθεια”, είχε τονίσει ο Πέντερσεν 
μιλώντας στους δημοσιογράφους από τη Γενεύη, 
“Την έχουν απελπισμένα ανάγκη άμαχοι όπου κι αν 

βρίσκονται, ανεξαρτήτως συνόρων και ορίων. Την 
έχουμε άμεσα ανάγκη μέσω των πιο γρήγορων, πιο 
άμεσων και πιο αποτελεσματικών οδών”. “Λάβαμε 
διαβεβαιώσεις ότι θα μπορέσουμε να περάσουμε 
ανθρωπιστική βοήθεια” από το Μπαμπ αλ Χάουα, 
είχε σημειώσει ο ίδιος, ζητώντας “να μην πολιτι-
κοποιηθεί” η παροχή βοήθειας στον συριακό λαό, 
ώστε να φτάσει εκεί που την έχουν περισσότερο 
ανάγκη. Παράλληλα η Τουρκία προσπαθεί σήμερα 
να ανοίξει άλλα δύο συνοριακά περάσματα με τη 
Συρία ώστε να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη 
γειτονική της χώρας. Το Μπαμπ αλ Χάουα, που 
βρίσκεται στην επαρχία Χατάι στη νότια Τουρκία, 
είναι αυτή τη στιγμή το μοναδικό πέρασμα μέσω 
του οποίου παραδίδεται ζωτικής σημασίας βοήθεια 
στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές της βόρειας Συ-
ρίας, βάσει απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ. “Κάποιοι δρόμοι στη συριακή πλευρά των 
συνόρων έχουν υποστεί ζημιές. Η βοήθειά μας και 
η διεθνής βοήθεια δυσκολεύεται να περάσει λόγω 
των καταστροφών”, είχε σημειώσει χθες Τετάρτη το 

βράδυ ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου. “Για τον λόγο αυτό, προσπαθούμε 
να ανοίξουμε δύο άλλα περάσματα”, είχε δηλώσει. 
“Για ανθρωπιστικούς λόγους εξετάζουμε επίσης 
το άνοιγμα συνοριακών περασμάτων σε περιοχές 
που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης” 
της Συρίας, είχε προσθέσει. Από τον σεισμό των 
7,8 βαθμών σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι στη 
Συρία και την Τουρκία, ενώ δεκάδες χιλιάδες άλ-
λοι έχουν τραυματιστεί. Χιλιάδες κατοικίες έχουν 
καταστραφεί και στις δύο πλευρές των συνόρων, 
κάποιες από τον πρώτο σεισμό και άλλες από τους 
μετασεισμούς που ακολούθησαν. Η ανθρωπιστική 
βοήθεια στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές της 
βόρειας Συρίας φτάνει μέσω της Τουρκίας βάσει 
ενός διασυνοριακού μηχανισμού που δημιουρ-
γήθηκε το 2014 έπειτα από απόφαση του ΟΗΕ, η 
οποία ανανεώνεται τακτικά. Τον μηχανισμό αυτό 
αμφισβητούν η Δαμασκός και η σύμμαχός της 
Ρωσία, καθώς θεωρούν ότι παραβιάζει τη συριακή 
κυριαρχία.
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Το πρώτο κομβόι ανθρωπιστικής
βοήθειας πέρασε στη βόρεια Συρία 

Το Κρεμλίνο για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream 

«Καλώς ήρθατε 
στο σπίτι, 
καλώς ήλθατε 
στην ΕΕ»

ΣΥΡΙΑ- ΣΕΙΣΜΟΣ

ΡΩΣΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

Για  την άφιξή 
στις Βρυξέλλες, 
του Ουκρανού
Προέδρου
Βολοντίμιρ
Ζελένσκι

Οι Σύροι έχουν ανάγκη «από τα πάντα», τονίζει ο ΟΗΕ

Η παροχή μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία απλώς θα αυξήσει τα δεινά των Ουκρανών

«Καλώς ήρθατε στο σπίτι, 
καλώς ήλθατε στην ΕΕ», 
είπε ο πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου Σαρλ 
Μισέλ καλωσορίζοντας κατά 
την άφιξή του στις Βρυ-
ξέλλες τον Ουκρανό Πρό-
εδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 
ο οποίος έφτασε αεροπορι-
κώς, μαζί με τον Γάλλο Πρό-
εδρο, Εμανουέλ Μακρόν, για 
να μιλήσει στην Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και για να παραστεί στη 
Σύνοδο Κορυφής.
«Σας ευχαριστώ για τη 
στάση σας προς την Ου-
κρανία», δήλωσε ο Βολο-
ντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας 
στην Ολομέλεια του ΕΚ και 
επευφημούμενος από τους 
ευρωβουλευτές που ση-
κώθηκαν όρθιοι για να τον 
χειροκροτήσουν για αρκετά 
λεπτά.
«Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο οι αρχές και το θάρρος 
έχουν την απόλυτη πλειο-
ψηφία» πρόσθεσε ο Ζελέν-
σκι. «Έχουμε κοινή ευρωπα-
ϊκή ιστορία», ανέφερε στη 
συνέχεια, τονίζοντας ότι η 
Ρωσία προσπαθεί να εξολο-
θρεύσει τον ουκρανικό και 
ευρωπαϊκό τρόπο ζωής με 
έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. 
«Αμυνόμαστε ενάντια στην 
πιο αντιευρωπαϊκή δύναμη 
του σύγχρονου κόσμου», 
είπε. «Υπερασπιζόμαστε 
τους εαυτούς μας, υπερα-
σπιζόμαστε εσάς», πρόσθεσε.
Η Πρόεδρος του ΕΚ, Ρο-
μπέρτα Μετσόλα, χαρακτή-
ρισε «ιστορική» την επίσκε-
ψη του Ουκρανού προέδρου 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και τόνισε ότι τα κράτη 
πρέπει να εξετάσουν, γρή-
γορα, ως επόμενο βήμα, να 
παρέχουν τη στρατιωτική 
υποστήριξη που ζητάει η 
Ουκρανία. Η ομιλία του Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο έληξε 
με τον ύμνο της Ουκρανίας 
και με τον ύμνο της ΕΕ.
Είναι η πρώτη φορά που ο 
πρόεδρος της Ουκρανίας 
επισκέπτεται τις Βρυξέλλες, 
περίπου έναν χρόνο μετά 
τον πόλεμο της Ρωσίας στην 
Ουκρανία.



Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάι-
ντεν κρίνει πως ο κινέζος ομό-
λογός του Σι Τζινπίνγκ συναντά 

«τεράστια προβλήματα», ειδικά στο οικο-
νομικό επίπεδο.

«Βρείτε μου έστω έναν παγκόσμιο ηγέτη διατε-
θειμένο να αλλάξει θέση με τον Σι Τζινπίνγκ (...) 
εγώ δεν βρίσκω κανέναν», πέταξε ο κ. Μπάιντεν 
κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε 
στο τηλεοπτικό δίκτυο PBS. «Ο άνθρωπος αυτός 
έχει τεράστια προβλήματα», ιδίως «μια οικονομία 
που δεν λειτουργεί και πολύ καλά», υποστήριξε, 
αν και παραδέχθηκε ταυτόχρονα πως η «δυνα-
μικότητα» της κινεζικής οικονομίας είναι μεγάλη.
Σημειώνοντας εξάλλου πως η κινεζική υποστή-
ριξη στη Ρωσία είναι συγκριτικά διακριτική, ο Τζο 
Μπάιντεν έκρινε πως αντίθετα με ό,τι «υπέθετε ο 
καθένας» όταν ξεκινούσε η ρωσική εισβολή στην 

Ουκρανία, το Πεκίνο δεν έχει ταχθεί «πλήρως» 
στο πλευρό της Μόσχας. Η επιφύλαξη του Πεκί-
νου οφείλεται, πρόσθεσε, στο ότι ο Σι Τζινπίνγκ 
δεν θέλει να γνωρίσει την ίδια τύχη με τη Ρωσία, 
η οποία υφίσταται σκληρές οικονομικές κυρώσεις 
από τη Δύση.«Του τηλεφώνησα για να του πω 
‘Αυτή δεν είναι απειλή, απλά μια παρατήρηση: 
δείτε τι συμβαίνει στη Ρωσία’», είπε ο κ. Μπάιντεν 
στο PBS. Ο ένοικος του Λευκού Οίκου συνάντησε 
διά ζώσης τον Σι Τζινπίνγκ —για πρώτη φορά 
αφότου ανέλαβε την προεδρία— τον Νοέμβριο, 
κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 
στο Μπαλί της Ινδονησίας. Είχαν μέχρι τότε 
μιλήσει, τηλεφωνικά ή μέσω βιντεοσύνδεσης, 
πέντε φορές. Η διμερής σχέση, ήδη τεταμένη, έχει 
μπει σε τροχιά νέας επιδείνωσης. Ο επικεφαλής 
της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν 
ακύρωσε την περασμένη εβδομάδα την τελευταία 
στιγμή προγραμματισμένη επίσκεψή του στο 
Πεκίνο μετά τον σάλο για το κινεζικό μπαλόνι 
στον αμερικανικό εναέριο χώρο, το οποίο εντέλει 
κατέρριψε αμερικανικό καταδιωκτικό.
Προχθές Τρίτη ο κ. Μπάιντεν διεμήνυσε στην 
ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης ότι 
«αν η Κίνα απειλεί την εθνική κυριαρχία μας, θα 
αναλαμβάνουμε δράση για να προστατεύσουμε 
τη χώρα μας». Την ομιλία αυτή του αμερικανού 
προέδρου, σύμφωνα με δεδομένα τα οποία δη-
μοσιοποίησε χθες Τετάρτη το ινστιτούτο Nielsen, 
παρακολούθησαν 27,3 εκατ. τηλεθεατές, με άλλα 
λόγια αριθμός μειωμένος κατά 29% σε σύγκριση 
με το 2016, όταν την είχαν παρακολουθήσει 38,2 
εκατ., καθώς ευρύτερα το ποσοστό της τηλεθέα-
σης πέφτει λόγω της στροφής των πολιτών στις 
υπηρεσίες on demand. Το 73% των ανθρώπων 
που παρακολούθησαν την ομιλία ήταν 55 ετών 
και άνω, πάντα σύμφωνα με τη Νίλσεν.
Οι μετρήσεις τηλεθέασης εξ ορισμού δεν μπορούν 
να συμπεριλάβουν όσους παρακολουθούν κάτι 
μέσω υπηρεσιών streaming, ή μέσω ιστότοπων 
κοινωνικής δικτύωσης.

Λαρισαίων
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Ο Σι Τζινπίνγκ αντιμετωπίζει 
«τεράστια προβλήματα»

«Πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό του δημόσιου χρέους στα χέρια των Ιταλών
όχι στην τυφλή λιτότητα»

Οι πυροσβέστες αναβάλλουν 
τις απεργιακές κινητοποιήσεις

ΤΖΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ

ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΕΛΟΝΙ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Οι Βρετανοί πυροσβέστες ανέβαλαν 
τις απεργιακές τους κινητοποιή-
σεις προκειμένου να ψηφίσουν 

επί της βελτιωμένης μισθολογικής πρό-
τασης που τους έγινε, όπως ανακοίνωσε 
σήμερα η ένωσή τους, η Fire Brigades 
Union, μια εξέλιξη που δίνει μια ανάσα 
στην κυβέρνηση ύστερα από το κύμα 
απεργιών σε διάφορους κλάδους που 
προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα.

Η FBU δήλωσε ότι η νέα μισθολογική πρόταση 
για τους πυροσβέστες περιλαμβάνει αύξηση 7% 
αναδρομικά από πέρυσι τον Ιούλιο και επιπλέον 
αύξηση 5% από την 1η Ιουλίου φέτος. Η Ένω-
ση θα θέσει την νέα προσφορά σε ψηφοφορία 
μεταξύ των μελών της. Από το περασμένο κα-
λοκαίρι έχουν ξεσπάσει μισθολογικές διαμάχες 
σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους στη 
Βρετανία, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες 
εργαζόμενοι να κατέβουν σε απεργία μετά το 

άλμα του πληθωρισμού σε επίπεδα άνω του 
10%, τα υψηλότερα εδώ και τέσσερις δεκαετίες. 
Το υγειονομικό σύστημα της Βρετανίας επλήγη 
νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από τη χειρότερη 
απεργιακή κινητοποίηση στην ιστορία του. Μια 
εβδομάδα νωρίτερα, σε απεργία είχαν κατέβει 
εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι στους σιδη-
ροδρόμους. Η κυβέρνηση αρνείται να δώσει 
αυξήσεις μισθών που να συμβαδίζουν με τον 
πληθωρισμό, λέγοντας ότι θα ήταν οικονομικά 
ασύμφορο και ότι, αντίθετα, θα τροφοδοτήσει 
περαιτέρω τις αυξήσεις των τιμών. Η FBU ανέ-
φερε ότι αν και η νέα προσφορά θα αυξήσει τους 
μισθούς, σε πραγματικούς όρους αντιστοιχεί σε 
μείωση των εισοδημάτων. «Οι πυροσβέστες της 
πρώτης γραμμής και το προσωπικό στο κέντρο 
ελέγχου θα αποφασίσουν εάν αυτή η μισθολογι-
κή προσφορά θεωρείται πραγματική βελτίωση», 
ανέφερε η FBU. Σύμφωνα με την ένωση, εάν 
τα μέλη της απορρίψουν την νέα προσφορά, θα 
πραγματοποιηθούν απεργίες.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρ-
τζια Μελόνι, σε συνέντευξή 
της στην οικονομική εφη-

μερίδα Il Sole 24 Ore, υπογράμμισε 
ότι «πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό 
δημόσιου χρέους που βρίσκεται στα 
χέρια των ιταλών πολιτών και όσων 
ζουν στην χώρα και να μειωθεί η 
εξάρτηση από ξένους δανειστές».
 
«Το δημόσιο χρέος μας πρέπει να προ-
στατευθεί από τις επιπτώσεις νέων, 
χρηματοοικονομικών σοκ», πρόσθεσε 
η Ιταλίδα πρωθυπουργός. «Ο μόνος 
τρόπος για να γίνει βιώσιμο ένα υψηλό 
δημόσιο χρέος σαν το δικό μας είναι η 
οικονομική ανάπτυξη, όχι οι πολιτικές 
τυφλής λιτότητας που είδαμε τα περα-
σμένα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, η Μελόνι τόνισε ότι 
«πρέπει να αλλάξει η σχέση του φο-
ρολογικού συστήματος με τους φο-
ρολογούμενους και η φοροδιαφυγή 
να καταπολεμάται με προληπτικά 
μέτρα». Η κυβέρνηση της Ρώμης, 

εξήγησε, «θα ετοιμάσει μια συνολική 
φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία 
θα αφορά όλους τους τομείς, με κύ-
ρια προσοχή στους εργαζόμενους και 
στους συνταξιούχους». «Από την ημέρα 
της ορκωμοσίας μου μέχρι σήμερα, 
συναντήθηκα με πάνω από εξήντα 
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. 
Σε διεθνές επίπεδο, το ενδιαφέρον 
για την Ιταλία είναι μεγάλο και εμείς 
είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε», 
δήλωσε στην Il Sole 24 Ore η Ιταλίδα 
πρωθυπουργός.
Σε σχέση με τον προσανατολισμό 
της κυβέρνησής της, υπογράμμισε 
ότι «είναι μια κυβέρνηση πολιτικού 
χαρακτήρα, η οποία επελέγη από 
τους πολίτες και στηρίζεται από μια 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία, βάσει 
ενός προγράμματος που ψηφίσθηκε 
από τους πολίτες». «Πρόκειται για 
μια κυβέρνηση την οποία διάλεξαν οι 
Ιταλοί, με στόχο μια ξεκάθαρη αλλαγή 
σε σχέση με τους προκατόχους μας», 
ολοκλήρωσε η Τζόρτζια Μελόνι.

Συναντάται σήμερα στο Παρίσι ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν
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Ο φονικός σεισμός των 7,8 βαθ-
μών που συγκλόνισε τη νότια 
Τουρκία τη Δευτέρα αυξάνει την 

πίεση στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, τρεις μήνες πριν τις προεδρι-
κές και τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες 
ήδη πριν την καταστροφή προμηνύονταν 
δύσκολο τεστ για τον ίδιο.

Μπροστά στις αυξανόμενες επικρίσεις σχετικά 
με την αργή αντίδραση των αρχών και την 
έλλειψη οργάνωσης, ο Τούρκος πρόεδρος που 
βρίσκεται στην εξουσία από το 2003, μετέβη 
χθες Τετάρτη στις πληγείσες περιοχές και 
παραδέχθηκε τα λάθη του. “
Φυσικά, υπήρξαν κενά, είναι αδύνατο να 
είναι κανείς προετοιμασμένος για μια τέτοια 
καταστροφή”, δήλωσε από την επαρχία Χατάι, 
κοντά στα συριακά σύνορα. Μέχρι στιγμής 
τουλάχιστον 12.873 άνθρωποι έχουν χάσει 
τη ζωή τους από τον σεισμό στην Τουρκία, με 
τον απολογισμό να αναμένεται να αυξηθεί, 
Αλλά ακόμη και πριν αρχίσει να τρέμει η γη 
τη Δευτέρα, το έδαφος κάτω από τα πόδια του 
Ερντογάν κατέρρεε, καθώς είναι αντιμέτωπος 
με πολλές κρίσεις ενόψει των εκλογών της 
14ης Μαΐου. 
Η ανορθόδοξη προσέγγισή του στην οικονομία 
προκάλεσε ραγδαία άνοδο του πληθωρισμού, 
με αποτέλεσμα οι τιμές καταναλωτή να αυξη-
θούν κατά 85% πέρυσι. Διαισθανόμενος τον 
κίνδυνο, ο Τούρκος πρόεδρος πέρασε στην 
αντεπίθεση.  Λίγες ώρες μετά τον σεισμό, πα-
ραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, 
την πρώτη από πολλές. 
Χθες στην επαρχία Καχραμανμαράς, κοντά στο 
επίκεντρο του σεισμού, αγκάλιασε μία γυναίκα 
ανάμεσα στα συντρίμμια. 
Στη συνέχεια πήγε πιο νότια, στην επαρχία 
Χατάι, στα σύνορα με τη Συρία, όπου έχει κα-
ταγραφεί περίπου το ένα τρίτο των θανάτων 
από τον σεισμό.

Το χάος του 1999
Ο Ερντογάν θυμάται αναμφίβολα ότι η ανικα-
νότητα των αρχών στον προηγούμενο μεγάλο 
σεισμό στην Τουρκία, το 1999, οδήγησε το 
κόμμα του στη νίκη τρία χρόνια αργότερα.
Ο τότε πρωθυπουργός Μπουλέντ Ετσεβίτ είχε 
γίνει στόχος έντονων επικρίσεων επειδή αμέ-
λησε να προσφέρει βοήθεια στους πληγέντες.
Αυτή τη φορά ο Ερντογάν κήρυξε αμέσως 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις περιοχές 
που επλήγησαν από τον σεισμό και ζήτησε 
διεθνή βοήθεια. Αμέσως έφτασε βοήθεια από 
δεκάδες χώρες.
Για τους ειδικούς ο πρόεδρος μπορεί να ενι-
σχύσει τη θέση του με μια σωστή αντίδραση 
ή να χάσει τα πάντα.
“Μια αποτελεσματική αντίδραση στην έκτα-
κτη αυτή κατάσταση μπορεί να ενισχύσει τον 
πρόεδρο και το κόμμα του, το AKP”, εκτίμησε 
ο Βολφγκάνγκο Πίκολι της εταιρείας συμβού-
λων και δημοσίων σχέσεων Teneo με έδρα το 

Λονδίνο. “Αν αποτύχει στην αντίδρασή του, 
ο Ερντογάν μπορεί να χάσει τις εκλογές του 
Μαΐου”, σχολίασε ο Εμρέ Τσαλισκάν, διευθυ-
ντής του Foreign Policy Centre με έδρα τη 
Βρετανία.
 

“Αποδυναμωμένοι θεσμοί”
Η αγανάκτηση αυξάνεται στις πληγείσες πε-
ριοχές. Οικογένειες που έχουν χάσει τα πάντα 
κατήγγειλαν την Τρίτη μια κυβέρνηση ανίκα-
νη να τους προσφέρει βοήθεια ή ακόμη και 
να σώσει τους συγγενείς τους που βρίσκονται 
εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.
Η αναλύτρια Γκονούλ Τολ, που βρισκόταν 
στην Τουρκία την ώρα του σεισμού και η οποία 
έχασε συγγενείς της, δήλωσε ότι η οργή είναι 
αισθητή στην επαρχία Χατάι.
“Δεν μπορώ να πιστέψω ότι (ο Ερντογάν) δεν 
την ένιωσε διότι το επίπεδο της αγανάκτησης, 
της οργής, το είδα με τα μάτια μου. Είμαι 

βέβαιη ότι θα έχει επιπτώσεις”, σημείωσε η δι-
ευθύντρια του προγράμματος για την Τουρκία 
στο Middle East Institute με έδρα τις ΗΠΑ.
Το 1999, συνέχισε, η κοινωνία των πολιτών 
είχε εργαστεί αδιάκοπα για να βοηθήσει τα 
θύματα. Αλλά αυτή τη φορά υπάρχουν λιγό-
τερες οργανώσεις, διότι ο Ερντογάν διέλυσε 
αρκετές μετά την αποτυχημένη απόπειρα 
πραξικοπήματος το 2016.
“Είκοσι χρόνια αργότερα, δεν είμαστε σε 
καλύτερη μοίρα”, σχολίασε η Τολ. “Ο Ερντο-
γάν όχι μόνο αποδυνάμωσε τους κρατικούς 
θεσμούς, αλλά και την τουρκική κοινωνία 
των πολιτών”.
 

“Ευνοϊκά” μέσα ενημέρωσης
Ωστόσο ο Ερντογάν δεν γίνεται στόχος επι-
κρίσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
υπενθυμίζουν οι ειδικοί, κάτι που του προσφέ-
ρει πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων του.
Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν πολύ 
λίγο στο πρόβλημα των κακών κατασκευών, 
μετά την κατάρρευση πολλών κτιρίων λόγω 
του σεισμού, ακόμη και κάποιων που είχαν 
ανεγερθεί λιγότερο από έναν χρόνο πριν.
Η κυβέρνηση όμως έχει θεσπίσει νέους πολε-
οδομικούς κανόνες ήδη από το 1998.
“Η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι ο αυξη-
μένος αριθμός θανάτων δεν οφείλεται μόνο 
στον σεισμό, αλλά και στις κακής ποιότητας 
οικοδομές που ανεγέρθηκαν χωρίς σωστό 
ρυθμιστικό πλαίσιο”, τόνισε ο Τσαλισκάν.
Το 1999 ο Τύπος είχε επικρίνει την αργή 
αντίδραση των αρχών, αλλά όχι τώρα.
“Το γεγονός ότι τα εθνικά μέσα ενημέρωσης 
είναι σε μεγάλο βαθμό ευνοϊκά προς εκείνον 
σημαίνει ότι ο Ερντογάν θα διαχειριστεί το 
επίσημo αφήγημα και ενδέχεται να ωφεληθεί 
από την κατάσταση”, υπογράμμισε η Αντελίνε 
Βαν Χούτε, σύμβουλος για την Ευρώπη του 
Economist Intelligence Unit.

Ο σεισμός αυξάνει την πίεση στον 
Ερντογάν λίγους μήνες πριν τις εκλογές

Μακρόν και Σολτς διαβεβαίωσαν τον Ζελένσκι
πως θα συνεχίσουν να ενισχύουν την Ουκρανία

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

Για την κοινή βούληση της Γαλλίας 
και της Γερμανίας να συνεχίσουν να 
ενισχύουν την Ουκρανία διαβεβαίω-

σε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν 

τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι, τον οποίο υποδέχθηκε μαζί με 
τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς στο 
μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι.

Ο πρόεδρος Μακρόν, σε δηλώσεις του προς 
τους δημοσιογράφους, υπενθύμισε τις κοινές 
γαλλογερμανικές προσπάθειες να πειστεί η 
Ρωσία να σταματήσει την επίθεση της κατά 
της Ουκρανίας, τονίζοντας πως εδώ και σχεδόν 
έναν χρόνο ο λαός, η κυβέρνηση και ο πρόε-
δρος της Ουκρανίας αντιστέκονται με μεγάλο 
κουράγιο στη ρωσική εισβολή. Είμαστε στο 
πλευρό της Ουκρανίας, είπε ο πρόεδρος Μα-
κρόν, υπογραμμίζοντας πως αυτό αφορά όλη 
την Ευρώπη. Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει 
στη Γαλλία, στους εταίρους και στους συμ-
μάχους της για να κερδίσει τον πόλεμο κατά 
της Ρωσίας, είπε ο Μακρόν, επισημαίνοντας 
ταυτόχρονα ότι η στρατιωτική, οικονομική και 
επισιτιστική βοήθεια προς το Κίεβο θα συνεχι-
στεί. Επιδίωξη μας είναι η αποκατάσταση της 
δικαιοσύνης, χωρίς την οποία δεν μπορεί να 
υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης, κατέληξε 
ο Μακρόν, τονίζοντας πως η Ρωσία ούτε πρέπει 
ούτε μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο.
Λαμβάνοντας στη συνέχεια τον λόγο, ο πρό-
εδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ευχαρίστησε 
τον Γάλλο ομόλογό του για την πρωτοβουλία 

αυτής της συνάντησης και για το γεγονός ότι 
η Γαλλία και Γερμανία όλους αυτούς τους μή-
νες είναι στο πλευρό της χώρας του. Είμαστε 
ευγνώμονες, είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι. 
Επανέλαβε την ανάγκη να συνεχιστεί με 
αποφασιστικότητα η στρατιωτική ενίσχυση 
της χώρας του, λέγοντας πως «τώρα έχουμε 
ανάγκη» από βαρέα όπλα και αεροσκάφη. 
«Όσο πιο γρήγορα λάβουμε τη βοήθεια, τόσο 
πιο σύντομα θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος», 
κατέληξε ο ουκρανός πρόεδρος.
Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος 
Σολτς χαρακτήρισε ηρωική την αντίσταση 
της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι «αξίζει 
τη βοήθεια της Ευρώπης και των συμμάχων 
της». Επιβεβαίωσε και αυτός ότι η στρατιω-
τική βοήθεια θα συνεχιστεί, ενώ παράλληλα 
χαιρέτισε το γεγονός ότι αύριο ο πρόεδρος της 
Ουκρανίας θα συμμετάσχει για πρώτη φορά 
αυτοπροσώπως σε σύνοδο κορυφής της ΕΕ. 
Είναι κι αυτό μια απόδειξη ότι η Ουκρανία 
ανήκει στην ενωμένη Ευρώπη, είπε ο Σολτς, 
ο οποίος εξέφρασε την βεβαιότητα ότι η Ρωσία 
«δεν πρόκειται να κερδίσει αυτό τον πόλεμο».



Οι Ταλιμπάν παρέδωσαν στην οικογέ-
νειά του το πτώμα νεαρού που είχαν 
συλλάβει τρεις ημέρες νωρίτερα στην 

πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ.

Το πτώμα του ψυχολόγου και ακτιβιστή παραδόθηκε 
στην οικογένειά του χθες Τετάρτη, ανακοίνωσε ο 
αδελφός του, ο οποίος είχε διατελέσει διευθυντής 
της υπηρεσίας δημόσιας υγείας της Καμπούλ επί 
των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης.
«Ο Νασέρ Χαλίντ, ο μικρός μου αδελφός, συνελή-
φθη και φυλακίστηκε πριν από τρεις ημέρες στην 
Καμπούλ για λόγους που δεν εξηγήθηκαν στην 
οικογένειά μου και το πτώμα του μας παραδόθη-
κε σήμερα», τόνισε ο πρώην αξιωματούχος μέσω 
ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Νασέρ Χαλίντ, 
που καταγόταν από την επαρχία Παρουάν (βόρεια), 
ήταν πατέρας ενός παιδιού. Η de facto κυβέρνηση 
των Ταλιμπάν δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για την 
υπόθεση δημόσια ως αυτό το στάδιο. Πρόσφατα, δυ-
νάμεις των Ταλιμπάν συνέλαβαν τον Ισμαήλ Μεσάλ, 
αγωνιστή για την παιδεία και λέκτορα πανεπιστημίου, 
και τον Ζακαρία Ουσόλι, ιστορικό και συγγραφέα. 

Παραμένει άγνωστο το πού βρίσκονται. Οι απαγω-
γές, οι βασανισμοί και οι εξωδικαστικές εκτελέσεις 
έχουν μετατραπεί σε κάτι σαν νέα ομαλότητα για 
τους Αφγανούς που παραμένουν στην πατρίδα 
τους αφότου επιβλήθηκε το de facto καθεστώς των 
φονταμενταλιστών σουνιτών. Τα περισσότερα θύ-
ματα υπήρξαν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας επί 

των ημερών του προηγούμενου καθεστώτος, που 
υποστηριζόταν από τη Δύση, ή κατηγορήθηκαν 
για σχέσεις με οργανώσεις που αντιστέκονται στους 
Ταλιμπάν. Οι Ταλιμπάν διατείνονται μολαταύτα πως 
παραμένουν δεσμευμένοι στη γενική αμνηστία που 
κήρυξε ο ανώτατος ηγέτης τους αφού ανακατέλαβαν 
την εξουσία στο Αφγανιστάν, τον Αύγουστο του 2021.

Λαρισαίων
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 Οι Ταλιμπάν παραδίδουν πτώμα νέου 
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Το Πεκίνο 
επέκρινε τις 
«ανεύθυνες» 
δηλώσεις του 
προέδρου 
Μπάιντεν 

ΚΙΝΑ- ΗΠΑ

Σχετικά με τα
«τεράστια
προβλήματα»
που αντιμετωπίζει 
ο Σι
Το Πεκίνο επέκρινε σήμε-
ρα τις “εντελώς ανεύθυνες” 
δηλώσεις του Αμερικανού 
προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο 
οποίος δήλωσε στη διάρκεια 
συνέντευξής του ότι ο Κινέζος 
ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ 
αντιμετωπίζει “τεράστια προ-
βλήματα”, κυρίως στο οικονο-
μικό πεδίο.
“Οι δηλώσεις αυτές (…) εί-
ναι εντελώς ανεύθυνες και 
παραβιάζουν τους βασικούς 
κανόνες σωστής διπλωματι-
κής συμπεριφοράς”, δήλωσε 
η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος 
του κινεζικού υπουργείου 
Εξωτερικών.
“Η Κίνα εκφράζει την έντονη 
δυσαρέσκειά της και την έντο-
νη αντίθεσή της”, υπογράμ-
μισε η Μάο στη διάρκεια της 
τακτικής συνέντευξης Τύπου.
Ο Μπάιντεν παραχώρησε χθες 
Τετάρτη συνέντευξη στο αμε-
ρικανικό κρατικό τηλεοπτικό 
δίκτυο PBS. “Βρείτε μου έστω 
έναν παγκόσμιο ηγέτη διατε-
θειμένο να αλλάξει θέση με 
τον Σι Τζινπίνγκ (...) εγώ δεν 
βρίσκω κανέναν”, δήλωσε.
“Ο άνθρωπος αυτός έχει τερά-
στια προβλήματα”, ιδίως “μια 
οικονομία που δεν λειτουργεί 
και πολύ καλά”, υποστήριξε ο 
Αμερικανός πρόεδρος, αν και 
παραδέχθηκε ταυτόχρονα πως 
η “δυναμικότητα” της κινεζι-
κής οικονομίας είναι μεγάλη.
Σημειώνοντας, εξάλλου, πως 
η κινεζική υποστήριξη στη 
Ρωσία είναι συγκριτικά δια-
κριτική, ο Τζο Μπάιντεν έκρινε 
πως αντίθετα με ό,τι “υπέθετε 
ο καθένας” όταν ξεκινούσε η 
ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία, το Πεκίνο δεν έχει ταχθεί 
“πλήρως” στο πλευρό της 
Μόσχας.

Εκατοντάδες ισραηλινοί βετεράνοι 
και έφεδροι βγήκαν στους δρόμους 
χθες Τετάρτη, την πρώτη ημέρα της 

τριήμερης κινητοποίησης εναντίον της 
μεταρρύθμισης που προωθεί η κυβέρνηση 
δεξιάς-άκρας δεξιάς υπό τον Μπενιαμίν Νε-
τανιάχου με σκοπό η Κνέσετ, το κοινοβούλιο, 
να περνά νόμους ακόμη κι αν κρίνεται πως 
το περιεχόμενό τους είναι αντισυνταγματικό.

Η πορεία άρχισε στη Λατρούν, πόλη δυτικά των 
Ιεροσολύμων, και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
μπροστά στην έδρα του Ανώτατου Δικαστηρίου στην 
Ιερουσαλήμ αύριο Παρασκευή. Ο πρώην υπαρχηγός 
του γενικού επιτελείου εθνικής Άμυνας Γιαΐρ Γκο-
λάν, που παίρνει μέρος στην κινητοποίηση, κάλεσε 
να υπάρξει ξεσηκωμός των πολιτών εναντίον της 
αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης.
Οι διαδηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν 

αρκούν, επέμεινε. «Αυτή η κακή κυβέρνηση δεν 
θα καταλάβει πως είμαστε σοβαροί» με αυτόν τον 
τρόπο, είπε. Πρέπει «να παραλύσει όλο το κράτος 
του Ισραήλ, να σταματήσουν όλοι να δουλεύουν, 
και τότε αυτή η φρικτή κυβέρνηση θα καταλάβει 
πως δίνουμε μάχη για τον τόπο μας», πρόσθεσε ο κ. 
Γκολάν. Ο βετεράνος των ένοπλων δυνάμεων είναι 
στέλεχος του αριστερού-φιλελεύθερου κόμματος 
Μερέτς, που δεν κατάφερε να υπερβεί το όριο του 
3,25% των ψήφων για να εκλέξει μέλη στην Κνέσετ.
Από την αρχή του χρόνου, χιλιάδες Ισραηλινοί δι-
αδηλώνουν κάθε εβδομάδα εναντίον του επίμαχου 
σχεδίου της κυβέρνησης του κ. Νετανιάχου.
Η μεταρρύθμιση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιαρίβ 
Λεβίν θα επιτρέψει η πλειοψηφία στην Κνέσετ να 
περνάει νόμους ακόμα κι αν το Ανώτατο Δικαστήριο 
κρίνει πως είναι αντισυνταγματικοί.
Ο κ. Λεβίν επιδιώκει παράλληλα να αλλάξει η 
σύνθεση του σώματος που διορίζει δικαστές. Κατη-

γορεί το Ανώτατο Δικαστήριο πως παρεμβαίνει σε 
υπερβολικό βαθμό στην πολιτική.
Ειδικοί και αντιπολιτευόμενοι αντιτείνουν πως οι 
μεταρρυθμίσεις που προωθούνται θέτουν σε κίν-
δυνο τη δημοκρατία στο Ισραήλ. Η αντιπολίτευση 
καλεί σε απεργιακές κινητοποιήσεις τη Δευτέρα. Ο 
πρώην υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντς διεμήνυσε 
μέσω Twitter πως «αν αυτός ο καλπασμός προς την 
ανατροπή του συστήματος συνεχιστεί, θα κάνουμε 
χρήση του δικαιώματος στην απεργία οι πολίτες θα 
παραλύσουν μαζικά όλη τη χώρα».
Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ παρό-
τρυνε χθες όλους τους εργοδότες να επιτρέψουν 
τη συμμετοχή των εργαζομένων τους στις κινητο-
ποιήσεις της Δευτέρας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα 
ισραηλινών ΜΜΕ, τις εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις 
και πορείες στο Τελ Αβίβ ενδέχεται να αντικαταστή-
σουν διαδηλώσεις μπροστά στο κοινοβούλιο στην 
Ιερουσαλήμ και κύμα απεργιών.

Τριήμερη κινητοποίηση βετεράνων εναντίον 
των μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη

ΙΣΡΑΗΛ



Σε φυσικά προϊό-
ντα, όπως το έλαιο 
σπόρου ροδιού, ένα 

σκεύασμα από φύκια, σε 
ένα λειτουργικό ρόφημα 
με βάση το αυγό αλλά 
και σε δίαιτες όπως η με-
σογεıακή, η κετογονική 
και η MIND, στρέφονται 
οι μελέτες για την πρόλη-
ψη της νόσου Alzheimer 
(ΝΑ), από το πρώιμο στά-
διο της ήπιας νοητικής 
διαταραχής, καθώς τα 
υπάρχοντα φάρμακα δεν 
οδηγούν σε αποτελεσμα-
τική θεραπεία της νόσου.

   Ενώ το 2018 εγκρίθηκαν 
59 καινούργια φάρμακα από 
τον Αμερικανικό Οργανισμό 
Φαρμάκων και Τροφίμων 
(FDA) για διάφορα νοσήματα, 
το τελευταίο συμπτωματικό 
φάρμακο για τη ΝΑ, που 
είχε εγκριθεί το 2003, ήταν η 
μεμαντίνη και στις 6 Ιανου-
αρίου 2023 εγκρίθηκε από 
τον FDA ένα ακόμη φάρμακο 
η λεκανεμάμπη. Η λεκανε-
μπάμπη είναι ενδοφλέβιο 
μονοκλωνικό αντίσωμα, που 
έχει στόχο τα ολιγομερή και 
τα πρωτοϊνίδια του αμυλο-
ειδούς β’ (μιας πρωτεΐνης, 
η παθολογική συγκέντρωση 
της οποίας παρατηρείται 
στον εγκέφαλο ασθενών 
με ΝΑ). Το φάρμακο αυτό 
εγκρίθηκε, διότι πληρούσε 
όλους τους πρωτογενείς 
και δευτερογενείς στόχους, 
ωστόσο έχει σοβαρές ανε-
πιθύμητες ενέργειες, όπως 
αντιδράσεις εκεί που γίνεται 
η ενδοφλέβια χορήγηση σε 
ποσοστό 26,4%, εγκεφαλικό 
οίδημα σε ποσοστό 12,6% 
και εγκεφαλική αιμορρα-
γία σε ποσοστό 17,3%. Τα 
αποτελέσματα των μελετών 
για τα οφέλη φυσικών προ-
ϊόντων στην ήπια νοητική 
διαταραχή παρουσιάζονται 
στο 13 Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Νόσου Alzheimer και 
5ο Μεσογειακό Συνέδριο 
Νευροεκφυλιστικών Νοση-
μάτων», το οποίο διεξάγεται 
στη Θεσσαλονίκη.

   
Τα οφέλη του ελαίου 

σπόρου ροδιού 
στην ήπια νοητική 

διαταραχή

   Στις επιδράσεις του ελαίου 
ροδιού στην πρόληψη της νευ-

ροεκφύλισης του εγκεφάλου 
στρέφονται τα τελευταία χρόνια 
πειραματικές επιδημιολογικές 
και κλινικές μελέτες, με δεδο-
μένο ότι οι αντιοεξειδωτικές 
και νευροπροστατευτικές του 
ιδιότητες έχει αποδειχθεί ότι 
βοηθούν στη θεραπεία των 
νευροφλεγμονών. Το έλαιο 

σπόρου ροδιού παράγεται από 
τον σπόρο του φρούτου και 
είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες, 
φυτοστερόλες και βιταμίνη C.
   «Στην Ελληνική Εταιρεία 
Alzheimer κάναμε μελέτη με 
λάδι από σπόρο ροδιού, που 
ήταν χορηγία του παραγωγού 
Στέφανου Κασσίδη από τα Γιαν-
νιτσά. Δώσαμε το λάδι ροδιού 

σε ασθενείς με ήπια νοητική 
διαταραχή, από τους οποίους 
πήραμε αίμα και κάναμε νευρο-
ψυλοχογική εκτίμηση πριν και 
μετά. Τα ερωτηματολόγια που 
συμπλήρωσαν έδειξαν ότι το 
λάδι ροδιού βοηθάει πάρα πολύ 
τους ασθενείς με ήπια νοητική 
διαταραχή, δηλαδή αυτούς που 

ξεχνάνε λίγο, και δεν επιτρέπει 
να εξελιχθεί σε άνοια. Η μελέτη 
αυτή έγινε μέσα στο 2022 και 
ανακοινώσαμε τα αποτελέσμα-
τά της σε δύο παγκόσμια συνέ-
δρια που έγιναν στο Λονδίνο 
και στο Σαν Φρανσίσκο και 
τώρα τα ανακοινώνουμε στο 13 
Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου 
Alzheimer και 5ο Μεσογειακό 

Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών 
Νοσημάτων», ανέφερε στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η νευρολόγος-ψυ-
χίατρος και πρόεδρος της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου 
Alzheimer Μάγδα Τσολάκη.
   Στην παρουσίαση, με θέμα 
«Τα οφέλη του ελαίου σπόρου 
ροδιού στην ήπια νοητική 

διαταραχή» (των Θάνου Χα-
τζηκωστόπουλου, ψυχολόγου 
και Μάγδας Τσολάκη, νευρο-
λόγου-ψυχίατρου), που γίνεται 
στο πλαίσιο του συνεδρίου, 
αναφέρεται ότι πραγματοποιή-
θηκε τυχαιοποιημένη κλινική 
μελέτη, με σκοπό να εξεταστούν 
τα οφέλη του ελαίου σπόρου 
ροδιού στη νόηση ατόμων με 

ήπια νοητική διαταραχή.
   «Η πειραματική ομάδα αποτε-
λείται από 50 ασθενείς με ΗΝΔ, 
οι οποίοι λαμβάνουν το έλαιο 
σπόρου ροδιού και ακολουθούν 
μεσογειακή διατροφή, ενώ η 
ομάδα ελέγχου αποτελείται 
από ασθενείς με ΗΝΔ, οι οποίοι 
ακολουθούν μόνο μεσογειακή 

διατροφή. Για τη μέτρηση των 
αποτελεσμάτων γίνεται εκτενής 
νευροψυχολογική εκτίμηση 
κάθε έξι μήνες αλλά και έλεγχος 
βιοδεικτών στο αίμα. Οι στατι-
στικά σημαντικές διαφορές των 
δύο ομάδων σε συγκεκριμένους 
τομείς της μνήμης, όπως η ερ-
γαζόμενη και η λεκτική μνήμη 
επεισοδίων, δείχνουν ότι το 

έλαιο σπόρου ροδιού μπορεί να 
αποτελέσει μια χρήσιμη επιλο-
γή για την πρόληψη, αλλά και 
σημαντικό κομμάτι ολιστικών 
θεραπειών για την άνοια», ανα-
φέρεται -μεταξύ άλλων- στην 
παρουσίαση.
Φύκια για την αντιμετώπιση 
των νοητικών διαταραχών
   Στη «φαρέτρα» για την αντι-
μετώπιση των νοητικών διατα-
ραχών υπάρχει, προς το παρόν, 
ένα σκεύασμα από φύκια, που 
περιέχει ένα αμινοξύ την ομο-
ταυρίνη, η οποία δεν αφήνει 
να δημιουργηθούν πλάκες β’ 
αμυλοειδούς. Πρόκειται για ένα 
χάπι, το οποίο δεν έχει σοβαρές 
ανεπιθύμητες ενέργειες.
   «Μπορούμε να το χρησιμο-
ποιούμε άμεσα, προς το παρόν 
σε ασθενείς με ΑΡΟΕ ε4 (σ.σ. 
ασθενείς με γενετική προδιά-
θεση), στηριγμένοι σε μελέτη 
που έγινε στο παρελθόν, έτσι 
ώστε να καθυστερήσουμε την 
αμυλοειδοπάθεια και να πε-
ριμένουμε να ολοκληρωθεί η 
μελέτη που χρηματοδοτήθηκε 
με γρήγορες διαδικασίες από 
τον FDA, έτσι ώστε να το συ-
νταγογραφούμε, χωρίς συμ-
μετοχή των ασθενών. Προς το 
παρόν έχουμε αποτελέσματα 
από μία μικρή μελέτη που 
έγινε από την ομάδα μας και 
βρέθηκε ότι ελαττώνει στατι-
στικά σημαντικά την phospo-
tau 181 (σ.σ. βιοδείκτης για τη 
διάγνωση της ΝΑ) στο πλάσμα 
των ασθενών που πήραν ομο-
ταυρίνη.
   Τα παραπάνω αναφέρονται 
σε ανακοίνωση, με θέμα «Ο 
ρόλος της ομοταυρίνης/τρα-
μιπροσάτης στην αντιμετώπιση 
των νοητικών διαταραχών» 
(των Μάγδας Τσολάκη, Αννας 
Κουτούπα, Θάνου Χατζηκω-
στόπουλου, Άννας Αναστασίου, 
Ελένης Τζεδάκη και Αναστασί-
ας Πανταζάκη).

Λειτουργικό ρόφημα 
με βάση το αυγό

   Ένα λειτουργικό ρόφημα με 
βάση το ασπράδι του αυγού, το 
οποίο δοκιμάστηκε σε 20 ασθε-
νείς με ήπια νοητική διαταραχή 
και σε 10 υγιείς εθελοντές έδει-
ξε στατιστικά σημαντική αύξη-
ση στα επίπεδα βιταμίνης Β12 
και φυλλικού οξέος τους ασθε-
νείς με ήπια νοητική διαταραχή 
σε διάστημα μόλις ενός μηνός. 
Η βιταμίνη Β12 και το φυλλικό 
οξύ μειώνουν τη συγκέντρω-
ση της ομοκυστεΐνης, η οποία 
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Μάχη για την πρόληψη 
της νόσου Alzheimer
Λάδι από σπόρο ροδιού, φύκια, ρόφημα με βάση το αυγό και δίαιτες όπως η μεσογειακή, η κετογονική και η ΜΙΝD 



Οι άνθρωποι είναι σε θέση 
να κατανοήσουν πολύ 
καλύτερα του αναμενομέ-

νου τις χειρονομίες που 
κάνουν οι μεγάλοι πίθηκοι 
όπως οι χιμπατζήδες και οι 
μπονόμπο, παρόλο που οι 
εμείς οι ίδιοι δεν κάνουμε 
πια τις ίδιες χειρονομίες, 
δείχνει μια νέα βρετανική 
επιστημονική έρευνα. Η 

μελέτη πιθανώς δείχνει 
ότι ο τελευταίος κοινός 

πρόγονος πιθήκων και 
ανθρώπων χρησιμοποιού-
σε παρόμοιες χειρονομίες, 

οι οποίες αποτέλεσαν τη 
βάση επικοινωνίας για το 
επόμενο σημαντικό βήμα 
που ήταν η εξέλιξη της 
ανθρώπινης γλώσσας.
         Οι ερευνητές του 
Πανεπιστημίου του Σεντ 
‘Αντριους στη Σκωτία, 

με επικεφαλής τις Κίρστι 
Γκρέιχαμ και Κάθριν Χο-

μπέιτερ, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό βιολογίας PLoS 

Biology, εκτιμούν ότι η 
ανακάλυψη των χειρονο-
μιών από τους πιθήκους 
στο μακρινό παρελθόν 
αποτέλεσε το πρώτο βήμα 
για την επικοινωνία. Πε-
ρισσότερα από 80 τέτοια 
επικοινωνιακά “σήματα” 

πιθήκων έχουν εντοπισθεί 
μέχρι σήμερα, που μετα-

φέρουν διάφορα μηνύμα-
τα (π.χ. “ξύσε με” ή “δώσε 
μου το φαγητό σου” ή “ας 

κάνουμε σεξ”). Πολλές από 
αυτές τις χειρονομίες είναι 
κοινές στους πιθήκους, 
ακόμη και μεταξύ όσων 
έχουν μακρινή συγγένεια 
(π.χ. χιμπατζήδων και ου-
ρακοτάγκων).
         Οι ερευνητές μελέτη-
σαν κατά πόσο οι άνθρω-
ποι μπορούν να καταλά-
βουν τι σημαίνουν οι δέκα 
συχνότερες χειρονομίες 
που χρησιμοποιούνται 
από τους στενότερους γε-
νετικά συγγενείς μας, τους 
χιμπατζήδες, καθώς και 
από τους μπονόμπο, δύο 
είδη πιθήκων που έχουν 
σε ποσοστό 95% κοινές 
χειρονομίες. Περισσότεροι 
από 5.600 άνθρωποι κλή-
θηκαν μέσω διαδικτύου να 
δουν 20 σύντομα βίντεο 
με χειρονομίες πιθήκων 
και μετά να πουν τι κα-
τάλαβαν. Διαπιστώθηκε 
ότι οι άνθρωποι τα πήγαν 
πολύ καλύτερα από ό,τι 
περίμεναν οι επιστήμονες, 
ερμηνεύοντας σωστά τις 
χειρονομίες με ποσοστό 

επιτυχίας 52% έως 57%. 
Οι ερευνητές συμπέρα-
ναν ότι παρόλο που οι 
άνθρωποι έχουν εξελιχθεί 
και δεν χρησιμοποιούν 
πια τέτοιες χειρονομίες 
όπως οι πίθηκοι, έχουμε 
διατηρήσει σε ένα βαθμό 
μια έμφυτη κατανόηση 
αυτού του αρχαίου συ-
στήματος επικοινωνίας. 
Παραμένει ασαφές κατά 
πόσο αυτή η ικανότητα εί-
ναι “εγγεγραμμένη” στους 
νευρώνες του εγκεφάλου 
και κληροδοτείται από τη 
μια γενιά ανθρώπων στην 
επόμενη.  Η καταγωγή 
και εξέλιξη της γλώσσας 
παραμένει ένα γοητευτι-
κό και επίμαχο επιστη-
μονικό ζήτημα. “Είμαστε 
πλέον αρκετά σίγουροι 
ότι οι πρόγονοι μας ξεκί-
νησαν να επικοινωνούν 
χειρονομώντας και στη 
συνέχεια αυτό εξελίχθηκε 
στη γλώσσα”, δήλωσε η 
δρ Γκρέιχαμ. “Εκπλαγή-
καμε πραγματικά από τα 
αποτελέσματα. Φαίνεται 
πως όλοι μπορούμε να το 
κάνουμε (να καταλάβου-
με τις χειρονομίες των 
πιθήκων) σχεδόν ενστι-
κτωδώς, πράγμα που είναι 
συναρπαστικό από την 
άποψη της εξέλιξης της 
επικοινωνίας”, δήλωσε η 
δρ Χομπέιτερ.

Λαρισαίων
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Οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν 
πολλές χειρονομίες των πιθήκων
Ίσως γιατί από αυτές ξεκίνησε η γλώσσα, δείχνει έρευνα Βρετανών επιστημόνων

Διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι τα πήγαν πολύ καλύτερα από ό,τι 
περίμεναν οι επιστήμονες, ερμηνεύοντας σωστά τις χειρονομίες 
με ποσοστό επιτυχίας 52% έως 57%. 

είναι αμινοξύ που σε ψηλές συγκε-
ντρώσεις σχετίζεται με ταχύτερη 
δημιουργία ατροφίας στον εγκέφαλο 
των ασθενών με ΝΑ. Τα άτομα στα 
οποία χορηγήθηκε το ρόφημα αυτό, 
που είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνη 
Β12 και φυλλικό οξύ, υποβλήθηκαν 
σε έλεγχο με νευροψυχομετρικές 
δοκιμασίες και μετρήθηκαν στο αίμα 
τους τα επίπεδα φυλλικού οξέως, 
βιταμίνης Β12 και ομοκυστεΐνης. Οι 
μετρήσεις επαναλήφθηκαν μετά από 
ένα μήνα και μετά από ένα χρόνο 
έδειξαν στατιστικά σημαντική αύξη-
ση τόσο της βιταμίνης Β12 όσο και 
του φυλλικού οξέος. «Η χορήγηση 
του καινοτόμου αυτού λειτουργικού 
ροφήματος φαίνεται ότι αυξάνει ση-
μαντικά και σε διάστημα μόλις ενός 
μηνός τα επίπεδα της βιταμίνης Β12 
και του φυλλικού οξεός σε άτομα με 
ήπια νοητική διαταραχή. Μένει να 
εξακριβωθεί ο ρόλος της νοητικής 
λειτουργίας των ασθενών», αναφέρε-
ται σε ανακοίνωση, με θέμα: «Ο ρόλος 
λειτουργικού ροφήματος με βάση 
το αυγό στα επίπεδα βιταμινών σε 
ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή» 
(των Βασίλειου Παπαλιάγκα, Πάτρο-
κλου Βαρελτζή, Μαρίας Παπαδημη-
τρίου και Αβρακόμης Ματζαρίδου).

Δίαιτες που επιβραδύνουν 
τη γνωστική έκπτωση

   Επιστημονικά στοιχεία δείχνουν 
ότι τα διατροφικά πρότυπα μπορούν 
να επιβραδύνουν τον ρυθμό γνω-
στικής έκπτωσης, υποδηλώνοντας 
τη διατροφή ως προληπτικό μέτρο 
κατά της άνοιας. Από τα αποτελέ-
σματα συστηματικής ανασκόπησης 
σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 
(PubMed, ScienceDirect και Web 
of Science) έως τις 31 Ιανουαρίου 
2022, φάνηκε ότι τρεις διατροφικές 
παρεμβάσεις με τη μεσογειακή δια-
τροφή, την κετογονική δίαιτα και 
τη δίαιτα MIND, επιβραδύνουν τον 
ρυθμό γνωστικής έκπτωσης. Στην 
ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν 
μόνο τυχαιοποιημένες κλινικές 
μελέτες, 11 μελέτες για τη μεσογει-
ακή διατροφή, επτά μελέτες για την 
κετογονική δίαιτα και μία μελέτη 
για τη δίαιτα MIND. Η γνωστική 
κατάσταση των συμμετεχόντων 
ήταν φυσιολογική σε επτά μελέτες, 
10 μελέτες περιελάμβαναν ασθενείς 
με ήπια γνωστική διαταραχή και 
δύο μελέτες περιλάμβαναν ασθενείς 
με νόσο Alzheimer. «Η μεσογειακή 
διατροφή ήταν ευεργετική για τη 
σφαιρική γνωστική λειτουργία μετά 
από 10 εβδομάδες, η κετογονική 
δίαιτα είχε ευεργετικά αποτελέσματα 
σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, 
βελτιώνοντας τη λεκτική αναγνώ-
ριση, ενώ η δίαιτα MIND έδειξε 
οφέλη σε παχύσαρκους ασθενείς, 
βελτιώνοντας τη μνήμη εργασίας, 
τη λεκτική αναγνώριση, τη μνήμη 
και την προσοχή», αναφέρεται στην 
ανασκόπηση, με τίτλο: «Μεσογεια-
κή διατροφή, κετογονική δίαιτα ή 
δίαιτα MIND για τον γηράσκοντα 
πληθυσμό με γνωστική έκπτωση: 
μια συστηματική ανασκόπηση (των 
Πασχάλη Δεβράνη, Αιμιλίας Βασ-
σιλοπούλου, Βασίλειου Τσιρώνη, 
Παναγιώτη-Μάριου Σωτηριάδη, Μι-
χαήλΧουρδάκη, Μιχάλη Αϊβαλιώτης 
και Μάγδας Τσολάκη).
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2411 800900
καλέστε μας για να 
δημοσιεύσουμε την αγγελία σας

μικρές αγγελίες

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας  2413504100 Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας 2413501000 
ΕΚΑΒ 166/ 617115 ΠΕΔΥ Ραντεβού γιατρών 
2410534728 - 9,  (Μονάδα Υγείας) 2410532671 
ΙΚΑ 2410563167, 2410581137- 8

Κέντρα Υγείας: - Αγιάς 2494 023095 - Γόννων 
2495 350000 - Ελασσόνας 2493 022222 - Τυρ-
νάβου 2492 350000 - Φαρσάλων 2491 350000 
- Ιατρείο Νίκαιας 2410 922270 Κτηνιατρείο 2410 
610188

Άμεση Δράση 100 Yποδιεύθυνση Ασφα-
λείας 2410 683171 Τροχαία 2410 683169 
Εισαγγελία 2410 536890, 2410 532179 
Πυροσβεστική 199 ΠΣΕΑ (συντονισμός κατά 
πυρκαγιών) 191, 2410 253736

ΕΛΠΑ 10400 Hellas Service 1057 Express 
Service 1154 Sos Service 233333 Interamerican 
1168

KTEO 2413 511579, 2413511589

Λιμεναρχείο Αγιόκαμπου 24940 52222 
Δασαρχείο 2410 531825

Σταθμός ΟΣΕ 2130 121500, 2410 590263, 2410 
590143 Ολυμπιακή 2410 550746-756 Δρομολό-
για Πλοίων -Αεροπλάνων - ΟΣΕ - ΚΤΕΛ 14944 
Ταξί-Ραδιοταξί 2410 661414

Δημαρχείο Λάρισας 2413 500200 Δημο-
τική Αστυνομία 2410680217 Διεύθυνση 
Καθαριότητας 2410 680200 ΚΕΠ Δήμου 
2413 500023-29 Γραφείο Παραπόνων 2413 
500 400
ΔΕΥΑΛ 2410 687 100

 ΔΕΔΔΗΕ (Τηλ. Κέντρο) 2410 685300 Βλάβες ΔΕΗ 
11500/2111900500 ΔΕΗ 1050/2410623001-5
ΕΔΑ ΘΕΣΣ (Έκτακτη Επέμβαση) 10302 (24 ώρες 
το 24ωρο)

ΧΡΗΣΙΜΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

2411 800900
καλέστε μας για να 
δημοσιεύσουμε την αγγελία σας

αναγγελίες γάμου

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ ΥΓΕΙΑ / ΕΥΕΞΙΑ
ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

FORMedia.gr
ΝEΑ ΜΟΡΦH

ΣΤΗΝ 
ΕΝΗΜEΡΩΣΗ

 Κριός
Φίλε μου Κριέ, για σή-

μερα Παρασκευή με την 
σύνοδο Ερμή Πλούτωνα 
στον Αιγόκερω επικεντρώ-
νεσαι με κάθε λεπτομέρεια 
στα επαγγελματικά σου! 
Προσοχή στα κοινωνικά 
κουτσομπολιά και μην δί-
νεις αφορμές για σχόλια 
που θα σε βλάψουν!

 Ταύρος
  Αγαπητέ μου Ταύρε, για 
σήμερα με την σύνοδο του 
Ερμή με τον Πλούτωνα 
δεν αφήνεις να σου πέσει 
ούτε καρφίτσα κάτω, 
δίνεις προσοχή σε κάθε 
ε ίδηση , λεπ τομέρε ια 
και το μυαλό σου είναι 
απόλυτα επικεντρωμένο 
σε κάθε πληροφορία 
που λαμβάνεις από το 
περιβάλλον σου!

 Δίδυμοι
   Φίλε μου Δίδυμε, για 
σ ήμ ε ρ α  Πα ρ α σ κ ε υ ή 
με την σύνοδο Ερμή – 
Πλούτωνα στον Αιγόκερω, 
θα περάσουν κάποιες 
αρνητικές σκέψεις στο 
μυαλό σου, για τη πορεία 
των οικονομικών σου, γιατί 
θα υπάρχουν πολλά έξοδα 
που θα τρέχουν! 

 Καρκίνος
  Αγαπητέ μου Καρκί-
νε, για σήμερα Παρα-
σκευή ξεχωρίζεις από 
την γλυκύτητά σου τον 
συναισθηματισμό και την 
τρυφερότητά σου προς 
τους άλλους, γεγονός που 
σε κάνει να κερδίζεις πό-
ντους στις διαπροσωπικές 
σου συναναστροφές και 
στην κοινωνική σου ζωή! 
Οι γύρω σου, σου προ-
σφέρουν απλόχερα την 
συμπάθεια, την αποδοχή 
και την αγάπη τους! 

 Λέων 
Αγαπητέ μου Λέοντα για 

σήμερα Παρασκευή με την 
σύνοδο Ερμή – Πλούτωνα 
το μυαλό σου είναι επικε-
ντρωμένο στην εργασία ενώ 
αναβλύζουν φόβοι για το αν 
θα καταφέρεις να πετύχεις 
όλα όσα σχεδιάζεις και προ-
γραμματίζεις! Οι απαιτήσεις 
των γύρω σου είναι πολλές 
και εσύ θέλεις πάση θυσία 
να τα προλάβεις όλα!

 Παρθένος
Φίλε μου Παρθένε, σήμε-

ρα θα αισθανθείς και πάλι 
σίγουρος και ασφαλής με 
τα κεκτημένα σου και με ό,τι 
μέχρι τώρα έχεις πετύχει! 
Μπορεί κάποιες στιγμές, 
να γίνεσαι αρκετά πεισμα-
τάρης και επίμονος με τους 
άλλους, θέλοντας να απο-
κτήσεις τον έλεγχο, αλλά θα 
ηρεμήσεις σύντομα! 

 Ζυγός
Φίλε μου Ζυγέ, με την 

Σελήνη στο δικό σου Ζώδιο, 
θα έχεις σίγουρα μία ευνο-
ϊκή ημέρα, λόγω κάποιων 
συγκυριών που θα έρθουν, 
εξαιτίας της λάμψης σου 
και την ικανότητας σου να 
τραβάς όλα τα βλέμματα και 
το ενδιαφέρον πάνω σου! 
Προσοχή μόνο στην τάση 
σου για εγωκεντρισμό, ξε-
σπάσματα χωρίς λόγο!

 Σκορπιός
Αγαπητέ μου Σκορπιέ, 

σήμερα είσαι ιδιαίτερα από-
λυτος και σκληρός στον 
τρόπο που εκφράζεσαι και 
σε αυτό οφείλεται η σύνο-
δος Ερμή Πλούτωνα στον 
Αιγόκερω! Προσπάθησε 
να μπεις στην θέση των 
ανθρώπων που σε ενδια-
φέρουν και περιόρισε τις 
αρχηγικές σου τάσεις και 
την αδιαλλαξία! 

 Τοξότης 
Αγαπητέ μου Τοξότη, για 

σήμερα Παρασκευή τα γε-
γονότα και οι συγκυρίες, θα 
στρέψουν το ενδιαφέρον 
σου, στις φιλικές σου σχέσεις 
και τις κοινωνικές ομάδες 
που ανήκεις! Βοηθάς αυτούς 
που αγαπάς και σου έχουν 
απόλυτη εμπιστοσύνη οι 
άνθρωποι που σε έχουν επι-
λέξει για φίλο τους, γεγονός 
που τους κάνει να νιώθουν 
τυχεροί!

 Αιγόκερως
Φίλε μου Αιγόκερε, ση-

μαντική η Παρασκευή για-
τί έχουμε την κορύφωση 
της συνόδου ανάμεσα στον 
Ερμή και τον Πλούτωνα από 
το ζώδιο σου! Είσαι αρκετά 
επιφυλακτικός, καχύπο-
πτος, επίμονος να πετύχεις 
όλα όσα θες, αλλά ιδιαίτερα 
σκληρός στις συζητήσεις 
πρόσωπα αγαπημένα!

 Υδροχόος
Φίλε μου Υδροχόε, για 

σήμερα Παρασκευή θέλεις 
να κλείσεις εκκρεμότητες 
στα επαγγελματικά σου και 
να απολαύσεις στην συνέ-
χεια την περιπέτεια, νέες 
εμπειρίες, κοινωνικότητα 
καλοπέραση και αρκετές 
χαρμόσυνες επαφές! Αλλά-
ζεις παραστάσεις, διευρύνεις 
τους κοινωνικούς σου κύ-
κλους και επικοινωνείς!

 Ιχθείς
Φίλε μου Ιχθύ, για σήμερα 

Παρασκευή για κάποιο λόγο, 
προσπαθείς υπερβολικά και 
επίμονα, να έχεις το πάνω 
χέρι σε κάθε διαπροσωπική 
σου σχέση και επαφή και να 
κινείς εσύ αποκλειστικά τα 
νήματα, προσπαθώντας να 
χειραγωγήσεις καταστάσεις 
και πρόσωπα!

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 10-02-2023

Σήμερα, Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, εφημερεύουν 
και διανυκτερεύουν τα εξής φαρμακεία στη Λάρισα:
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 41
ΤΗΛ 2410622004
Σ.Φ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡ.- ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 3 (έναντι Στρατιωτικού Πρατηρίου)
ΤΗΛ 2410287263
Σ.Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΑΣΤΕΡΙΝΟΣ Θ.
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 15 (Πλατεία Ανθούπολης)
ΤΗΛ 2410610545
Σ.Φ. ΧΑΤΖΗΠΡΙΜΟΥ ΑΙΚ. & ΚΟΚΚΑΛΗΣ Θ.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 55 & ΟΛΥΜΠΟΥ (ΚΤΕΛ Λάρισας)
ΤΗΛ 2410257150
Σ.Φ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε & ΜΗΛΙΩΝΗ Θ.
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 19-23 ( Πλησίον Μανδηλαρά)
ΤΗΛ 2410550350
Σ.Φ. ΚΑΜΠΕΛΗΣ ΗΛ. & ΚΟΕΝ ΡΑΣΕΛ
ΑΝΘ.ΓΑΖΗ 1 ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΓΩΝΙΑ (Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων)
ΤΗΛ 2410535260 
ΜΠΟΥΤΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 10 & ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΓΩΝΙΑ (Πλατεία Λειβαδακίου)
ΤΗΛ 2410623049

Διανυκτερεύει από 23:00 έως τις 08:00
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39
ΤΗΛ 2410535412

Σήμερα, από τις 9 το πρωί εφημερεύει το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 10-02-2023
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Πείτε
την 

άποψή 
σας 

Στείλτε μας 
e-mail 

FORMedia.gr
ΝEΑ ΜΟΡΦH

ΣΤΗΝ 
ΕΝΗΜEΡΩΣΗ

4Οι λύσεις

ΣΤΑΥ
ΡΟΛ

ΕΞΟ
 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Εξουδετερώνει εκρηκτικούς μηχανισμούς.
2. Το ιδεώδες, το ιδανικό — Παλιός κομπέρ — 
Η ιταλική ραδιοτηλεόραση.
3. Μάρκα φωτογραφικών ειδών — Τον δυνα-
μώνει το… σπανάκι.
4. Συνεχόμενα στη… λήξη — Τρυφερό, αδύνα-
μο — Ακολουθούν… τα όγδοα.
5. Ο σύντροφος (συνεκδ.) — Η γενέτειρα του 
Ησίοδου — Αρχαίων… γουρούνι.
6. Λεπτό και στιλπνό ύφασμα (ξ.λ.) — Χέντι…: 
παλιά ηθοποιός του Χόλιγουντ.
7. Τίτλος βιβλίου του Φρέντυ Γερμανού — Το 
όνομα της Διαμάντη — Φίρμα στυλό διαρ-
κείας.
8. Κι έτσι η λίμνη της Γενεύης — Νομίζω (αρχ.).
9. … Χάρι: κατάσκοπος του Α’ Παγκόσμιου 
Πολέμου, που τουφέκισαν οι Σύμμαχοι — 
Ασκείται… και νόμιμη — Διπλό… θυμίζει 
κρητικό αγριοκάτσικο.
10. Πρωινά… αρχικά — Κριστιάν…: σχεδιαστής 
μόδας — Ο δημιουργός του «Σέρλοκ Χολμς».
11. Στερεοελλαδίτικη πρωτεύουσα — Πτω-
ματοφάγο ζώο της σαβάνας — Η αρχή της… 
σωτηρίας.
12. Θαλάσσιος, θαλασσινός (αρχ.) — … Χουσεΐν: 
ήταν ηγέτης του Ιράκ.
13. Και κυνηγετική μπορεί να είναι — Κατα-
δίωξη και σύλληψη ζώων..

ΚΑΘΕΤΑ
1. Αντρικό όνομα — Περιοδικό για παιδιά.
2. Άσημα, αφανή — Ο τελευταίος βραχίονας 
του Σπερχειού.
3. Η βασίλισσα… του σκακιστή — … Ινονού: 
παλιός, Τούρκος πολιτικός — Ξένων… θάλασσα.
4. Ανεπιθύμητη… ευχή — Η πρωτεύουσα των 
Φιλιππίνων.
5. Βιβλία δίχως… τίτλο — Αμερικάνικο περι-
οδικό.
6. Αξεσουάρ… μαθητών — «Το… και το μηδέν»: 
έργο του Ζαν Πολ Σαρτρ — Πρώτα στα… όπλα.
7. Είναι μέσα στο… τυρί — Τσέριλ…: Αμερικανίδα 
ηθοποιός — Μεγάλο ψέμα (μτφ.).
8. Το πάχος του σώματος — Υπερβολικό μεθύσι 
(μτφ.).
9. … Τσε: Κινέζος φιλόσοφος, αντίπαλος του 
Κομφούκιου — Κέβιν…: Αμερικανός ηθοποιός 
— Ανταπόδοση… εκδικητικού.
10. Βράδυ, σούρουπο — Κάθε απροσδόκητο 
αγαθό (μτφ.).
11. Αλλοίωση τροφίμων από τη ζέστη — Ποτάμι 
της Ανατολικής Αφρικής.
12. Παιδιά απ’ το… Βόλο — Θέση… ετοιμότητας 
— Βρίσκονται στη… στιγμή.
13. Τα φωνήεντα της… Ήρας — Τρόφιμο που 
γίνεται με ζύμωση του πηγμένου γάλατος — 
Πιερ…: Γάλλος ηθοποιός.
14. Με δική του δαπάνη χτίστηκε η Ακαδημία 
της Αθήνας — Εσοχή σε μια επιφάνεια.

Συμπληρώστε 
τους αριθμούς 
έτσι ώστε 
σε κάθε 
οριζόντια και 
κάθετη σειρά 
να εμφανίζονται 
όλοι οι αριθμοί 
από το 
1 έως το 9. 
Παράλληλα 
σε κάθε 3x3 
τετράγωνο 
θα πρέπει 
να περιέχονται 
οι αριθμοί από 
το 1 έως το 9.

SU
DO

KU

ΣΤΑΥ
ΡΟΛ

ΕΞΟ
 

4Οι λύσεις

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Μπάλες από πατάτα — Φίρμα μαγειρικού 
αλατιού.
2. Δευτερότοκος γιος του Ιούδα — Ακριβώς 
πάνω στην ώρα (ξ.λ.) — Έτσι αρχίζει ο… 
γυρισμός.
3. Άφωνη… Λίζα — Υποχώρηση… χαρτοπαί-
χτη — Ικανότητα, χάρισμα.
4. Μουσείο με κέρινα ομοιώματα — Πα-
ροιμιώδες το… χλωρό — Τώρα λέγεται 
Στρατονομία (αρχικά).
5. Επικίνδυνο το παλιρροϊκό — Αυστριακός 
βοτανικός (1661-1706).
6. Επάνω για… νήπια — Ροζάνα…: ηθοποιός 
— Κρανίο αγίου λειψάνου.
7. Ακαρπία ελιάς κάθε δύο χρόνια — Ο μη 
στερεός.
8. Το λέμε εκφράζοντας αβεβαιότητα — 
Προστακτική… για πύλες — Ακραία στο… 
γιοτ.
9. Θεός των Σουμερίων — Αρχαία πόλη της 
Μεσσηνίας — Το ξίγκι (αρχ.).
10. Ρουμπέν…: Νικαραγουανός ποιητής, 
δημοσιογράφος και διπλωμάτης — Μονή 
της Πεντέλης.
11. Τα χωρίς σωματική υπόσταση — Λιμάνι 
της Βραζιλίας — Γκριζογάλανο χρώμα.
12. Ταχύτητα αυτοκινήτου — Μουσικός 
όρος.
13. Προσωπική αντωνυμία β’ πληθυντικού 
προσώπου — Ατάιστα, νηστικά — Πρώτος 
στο είδος του (μτφ.).

ΚΑΘΕΤΑ
1. Περικνημίδα — Συνεχής, ασταμάτη-
τος.
2. Μαγειρεύεται και πιλάφι — Κατά πα-
ράβαση των κανόνων (επίρρ.).
3. Απασχόλησε τους φιλοσόφους — 
Εξάρτημα ίππευσης — Ξένη… Αλίκη.
4. Απαντά αόριστα στο πού — Κι αυτός… 
φυσάει.
5. Μοναδικό, σπάνιο — Πλατύ και χοντρό 
δοκάρι — Προηγείται… υπόσχεσης.
6. Ιδιαίτερη οργανική και ψυχολογική 
σύσταση κάποιου ατόμου (μτφ.) — Αρ-
χαίοι κάτοικοι της Βοιωτίας.
7. Μακριά γούνινη εσάρπα (ξ.λ.) — Τζέ-
ιμς…: Αμερικανός ηθοποιός — Κορυφή 
των γαλλικών Πυρηναίων.
8. Δικά σου (αρχ.) — Αρχικά κίνησης 
ειρήνης — Το νόμισμα της Νοτιοαφρι-
κανικής Δημοκρατίας.
9. Γερά… του αρσιβαρίστα — Πρέπει να 
εκπληρώνεται.
10. Ανατολίτικο αντρικό όνομα — Πολύ 
σκληρό μέταλλο.
11. Αγαπώ… Ιταλών — Βρέφος… εγκα-
ταλειμμένο — Το λέμε όταν δείχνουμε.
12. Μάρκα κρασιών — Η απόσταση με-
ταξύ των κοντινότερων πλευρών μιας 
επιφάνειας.
13. Ανοσιούργημα (αρχ.) — Μισθός των 
Βυζαντινών στρατιωτών — Ρουμάνικα 
τζιπ.
14. Σχέσεις.

Συμπληρώστε 
τους αριθμούς 
έτσι ώστε 
σε κάθε 
οριζόντια και 
κάθετη σειρά 
να εμφανίζονται 
όλοι οι αριθμοί 
από το 
1 έως το 9. 
Παράλληλα 
σε κάθε 3x3 
τετράγωνο 
θα πρέπει 
να περιέχονται 
οι αριθμοί από 
το 1 έως το 9.
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Ένας τρόπος υπάρχει για να κάνεις τη ζωή σου συναρπαστική: να ταξιδεύεις με τους δικούς σου όρους. Γι’ αυτό η επιλογή σου είναι το ΜΙΝΙ Countryman, 
ο απόλυτος συνδυασμός ευελιξίας στην πόλη και δυναμισμού στις off-road εξορμήσεις σου. Η άνεση χώρου, το εμβληματικό στιλ και η απόλυτα διασκε-
δαστική οδηγική αίσθηση ΜΙΝΙ θα είναι πάντα μαζί σου. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης, diesel και τεχνολογίας Plug-in Hybrid το ΜΙΝΙ Countryman σου 
προσφέρει τα πάντα χωρίς κανένα συμβιβασμό. 
 
Απόκτησέ το στη Παπαδόπουλος Α.Ε. 

Παπαδόπουλος Α.Ε. 
6ο χλμ Λάρισας-Τρικάλων, 41500, Λάρισα 
Τηλ 2410 851 800, email: info@mini-papadopoulos.gr

MINI COUNTRYMAN.
ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, DIESEL & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ PLUG-IN HYBRID.
ΑΠΟ €29.950 ή €295/ΜΗΝΑ*.

Εκπομπές CO2 (g/km): Συνδυασμένος κύκλος: 40 - 188 - Κατανάλωση (l/100 km): Χαμηλή φάση: 6,3 - 11,0 - Μεσαία φάση: 4,9 - 8,1 - Υψηλή φάση: 4,5 - 7,2 - Πολύ υψηλή φάση: 
5,0 - 8,2 - Συνδυασμένος κύκλος: 1,8 - 8,2

*Η τιμή € 29.950 είναι η προτεινόμενη τιμή λιανικής με φόρους του MINI Cooper Countryman με την έκδοση Premium First. 
Μηνιαία δόση €295 με το πρόγραμμα ALL IN MINI για το όχημα MINI Cooper Countryman, με αξία οχήματος €29.950 προκαταβολή €10.080, και με τελευταία μεγάλη δόση 
€13.029. Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 6,9% πλέον εισφοράς Ν. 128/75 0,6%, χρηματοδοτούμενη ασφάλιση €1.785, προστασία δανείου €500, έξοδα φακέλου €280,  συνολικό ποσό 
πίστωσης €22.154 , ΣΕΠΠΕ 7,65%, διάρκεια 48 μηνών, συνολικό ποσό καταβολής €37.550.

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΗ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ..
ΚΑΝΕ ΤΟ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟΚΑΝΕ ΤΟ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ  

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ.
BIG LOVE.


