
Κοινωνίας

Η έκφραση 

της Τοπικής 

Αιτωλ/νία: 
Νέες περιοχές
για επιχορήγηση 
από πλημμύρες
εκμεταλλεύσεων
του πρωτογενούς 
τομέα

Ημερίδα 
για την ελιά 
στη Σταμνά 
Μεσολογγίου

Ποια καυσόξυλα 
είναι πιο 
αποδοτικά:
Τι να προσέξουν 
οι καταναλωτές 
στην αγορά ξύλου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ 25ος Α.Φ 5881    1,00€ ΤΡΙΤΗ  20  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2022
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Γράφει 
ο Γιώργης
Μασσαβέτας 

Ο εφιάλτης 
του Όργουελ
ειναι πια 
καθημερινότητα

Μαξίμου, ενταύθα

Καλημέρα
κ. Πρόεδρε

6

16

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ

Κάλεσμα για προτάσεις έργων 
εντός της Κοινότητας 
Μεσολογγίου

Πως να προστατευτείτε από κλήσεις
για τη διαφημιστική προώθηση προϊόντων

ο μοναδικός
παιδοψυχίατρος

Νοσοκομείο Αγρινίου: 

Αγιασμός 
στο Δικαστικό 

Μέγαρο Αγρινίου 
για τη νέα 

δικαστική χρονιά

στην Αιτωλοακαρνανία
Κατήγγειλε υπερεφημέρευση στην Πάτρα9
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ΝΕΑ αγροτικά

Καιρός

Τ Α Ν Ε Α 

της Αιτωλοακαρνανίας

e-mail:neaait@hotmail.com

Κοινωνίας

Η έκφραση 

της Τοπικής 

KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΔΡΑ: ΑΓΡΙΝΙΟ
Έτος ιδρύσεως 1998
Aρ. Σήματος:162622
Δικαιούχος σήματος & Ιδιοκτήτης: 
ΑΛΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΙΔΡΥΤΗΣ: † Χρήστος Κωνσταντίνου
Εκδότης-Διευθυντής:
 ΑΛΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Διεύθυνση:
Xαραλαμπίδη 6, Αγρίνιο

τηλ.: 26410 23138
fax:   26410 23148

e-mail:neaait@hotmail.com

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: 
Στέισυ Οικονόμου
Περικλής Οικονόμου

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Βασίλης Ροϊδοδήμος
Γιώργης Μασσαβέτας

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 
Χρήστος Σιαμαντάς 
και Λάζαρος Γρομιτσάρης

Εκτύπωση: 
mediaprint
Χαριλάου Τρικούπη 100, Αγρίνιο
Τηλ. 26410-23158

Eτήσια Συνδρομή:
Ιδιώτες: 50 €
Συνεταιρισμών, Συλλόγων: 150 €
Δήμων: 150 €
Τραπεζών, Εταιριών: 150 €

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ:
- - Για δημοσιεύσεις που καταχωρούνται 
σ τον τυπο κα ι  επ ιβαρύνουν  ι δ ιωτες 
(ΤΕΛΙΚΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ) 0,50 ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ 
ΧΙΛΙΟΣΤΟΜΕΤΡΟ.
-- Για δημοσιεύσεις που καταχωρούνται 
στον τυπο και επιβαρύνουν  Δημόσιες 
Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ 0,20 ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ 
ΧΙΛΙΟΣΤΟΜΕΤΡΟ.
- -  Ο ι Δημόσι ες Υπηρεσ ί ες κα ι  ΝΠΔ Δ 
πρεπει να αναγράφουν ποιός επιβαρύνεται 
με το σχετικό τιμολόγιο (Ιδιώτες ή Δημ. 
ΝΠΔΔ) προκειμένου να γίνεται η ανάλογη 
τιμολογηση.
-- Προγράμματα πλειστηριασμών 3 ΕΥΡΩ 
ο πόντος
-- Γνωστοποιήσεις γάμων 20 ΕΥΡΩ
-- Τροποποιήσεις  καταστατικών 20 ΕΥΡΩ
-- Αλλαγή επωνύμου 25 ΕΥΡΩ
-- Διαφημίσεις κατ ιδιαιτέρα συμφωνία
Απ α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  η  α ν α δ η μ ο σ ί ε υ σ η  η 
αναπαραγωγή ολική ή μερική ή περιληπτική 
ή κατα παράφραση ή διασκευή, απόδοση 
του περ ιεχομένου της εφημερίδας, με 
οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως σε άλλο χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. 
Νόμοι 239/1970, 4301/1979, Ν. 100/75, Ν.Δ. 
3565/1959 και 4254/1962 και κανόνες του 
Διεθνή Δικαίου.

Τ Α Ν Ε Α 

της Αιτωλοακαρνανίας

ΤΑ ΝΕΑ της Αιτωλοακαρνανίας 
είναι μέλος της Ένωσης Ιδιοκτητών 
Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων

e-mail:neaait@hotmail.com

263       102
εβδ. 38

Ανατολή 7.11 & Δύση 19.26
Σελήνη 24 ημερών

+ Ευσταθίου μεγαλομ., 
Ιλαρίωνος οσιομμάρτυρος

TΡΙΤΗ
20

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Τρίτη

17°C /28°C

Συννεφιά

Τετάρτη

17°C /26°C

Βροχή

Πέμπτη

14°C /23°C

Βροχή

Παρασκευή

15°C / 24°C

Συννεφιά

Σαν Σήμερα 
πριν χρόνια....
20 Σεπτεμβρίου

Γιορτάζουν: Ευστάθιος, Ευσταθία, 
Σαμουήλ

1821: Οι Οθωμανοί του Ομέρ Βρυ-
ώνη ανακαταλαμβάνουν την Αθή-
να. 
1912: Το ελληνικό πολεμικό ναυ-
τικό παραλαμβάνει τέσσερα νέα 
αντιτορπιλικά: «Λέων», «Πάνθηρ», 
«Αετός» και «Ιέραξ».
1946: Ξεκινά το πρώτο κινηματο-
γραφικό φεστιβάλ των Καννών.
1960: Εγκαινιάζεται στη Θεσσαλο-
νίκη το πρώτο Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κινηματογράφου.
1983: Ο υπουργός Παιδείας, Από-
στολος Κακλαμάνης, καταθέτει στη 
Βουλή νομοσχέδιο για την κατάρ-
γηση των ΚΑΤΕΕ και την ίδρυση 
των ΤΕΙ.
1989: Η Βουλή, με ψήφους 169 
υπέρ, 2 κατά και 2 αποχές, και χωρίς 
την παρουσία των βουλευτών του 
ΠΑΣΟΚ, παραπέμπει τον Ανδρέα 
Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο 
για την υπόθεση των υποκλοπών.
Γεννήσεις
356 π.Χ: Μέγας Αλέξανδρος, μακε-
δόνας στρατηλάτης.
490πχ:  Γεννιέται στο Δήμο της 
Φλύας -το σημερινό Χαλάνδρι- ο 
Ευρυπίδης, ένας από τους τρεις 
μεγάλους τραγικούς ποιητές της 
αρχαιότητας 1934: Σοφία Λόρεν, 
ιταλίδα ηθοποιός.
1934: Γεννιέται η μεγάλη ιταλίδα 
ηθοποιός Σοφία Λόρεν.
Θάνατοι
1863: Γιάκομπ Λούντβιχ Καρλ 
Γκριμ, γερμανός παραμυθάς, ένας 
από τους δύο αδελφούς Γκριμ.
1971: Γιώργος Σεφέρης, φιλολογι-
κό ψευδώνυμο του Γεώργιου Σεφε-
ριάδη, νομπελίστας ποιητής.

Ημερίδα 
για την ελιά 

στη Σταμνά Μεσολογγίου

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου στα πλαίσια της προσπάθει-
ας για την  στήριξη  του πρωτογενούς τομέα και την βελτιστο-
ποίηση της διαδικασίας παραγωγής μέσω της ορθής ενημέρω-
σης διοργανώνει σε συνεργασία με την Εθνική Διεπαγγελματι-

κή Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς, ημερίδα  με θέμα  «την προοπτική  και το 
μέλλον της επιτραπέζιας ελιάς &  θέματα που απασχολούν τον κλάδο».
Η ημερίδα 

Θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 23 Σεπτέμβρη 2022 και ώρα 19.00, σε 
χώρο του  κέντρου «Ιθώρια», στη  Σταμνά  Μεσολογγίου με την ευγενική 
υποστήριξη του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αιτ/νίας,  Συνε-
ταιριστικών Οργανώσεων  και Ομάδων Παραγωγών της περιοχής.
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Παρέμβαση Γεωργαντά για διασφάλιση επισιτιστικής επάρκειας 

Η γεωργία µικρής κλίµακας
σημαντική για τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων Γιώργος Γεωργαντάς συμμετείχε 
στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργί-
ας στην Πράγα, όπου συζητήθηκε το θέμα 

της διασφάλισης επισιτιστικής επάρκειας και του ρόλου 
της γεωργίας και της βιομηχανίας τροφίμων στην βιώ-
σιμη παγκόσμια παραγωγή τροφίμων.

Ο Υπουργός στην παρέμβασή του τόνισε ότι η πρό-
σφατη ενεργειακή κρίση έχει συμπαρασύρει όλους τους 
τομείς της οικονομίας σε ύφεση, με το γεωργικό τομέα 
να αποτελεί έναν από τους βαριά πληττόμενους, ανα-
δεικνύοντας τη σημασία του για την πολιτική και κοι-
νωνική σταθερότητα παγκοσμίως.
Πολιτικές προτεραιότητες

Επισήμανε ότι είναι πολιτική αναγκαιότητα να πε-
τύχουμε ευθυγράμμιση των επιμέρους πολιτικών της 
Ένωσης και να θέσουμε ως πολιτική προτεραιότητα 
•	την παρακολούθηση των παγκόσμιων αποθεμάτων
•	τη διασφάλιση των μεταφορών αγροτικών προϊόντων
•	την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
•	το απρόσκοπτο και δίκαιο παγκόσμιο εμπόριο. 
Για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων

Παράλληλά, ο υπουργός ανέφερε ότι για την πώληση 
νωπών, ποιοτικών, υγιεινών και παραδοσιακών τροφί-
μων με θετικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτά-
σεις, σημαντικά στοιχεία αποτελούν:
•	η αξιοποίηση της μικρής κλίμακας γεωργίας 
•	η προστασία των τοπικών, καλά προσαρμοσμένων 
ποικιλιών και φυλών που μπορούν να ανταπεξέλθουν 
ευκολότερα σε ακραίες κλιματικές συνθήκες
•	οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού
•	τα εναλλακτικά δίκτυα τροφίμων 
•	τα τοπικά συστήματα καλλιέργειας.
Να διατηρηθεί το μη εντατικό μοντέλο 
γεωργίας & κτηνοτροφίας 

Υπογράμμισε, επίσης,  ότι στο εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, σημαντικό είναι να διατηρηθεί το μη εντατικό μοντέλο γεωργίας και 
κτηνοτροφίας και οι τοπικές γεωργικές πρακτικές, που είναι απόλυτα συμβατές με τις απαιτήσεις της Πράσινης Συμφωνίας.

Στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντική, μεταξύ άλλων, η στήριξη των μικρών και οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, των ορεινών, 
μειονεκτικών και νησιωτικών περιοχών με εργαλεία, όπως η γεωργία ακριβείας, η ορθολογική διαχείριση του νερού με έργα υποδο-
μής, η βιολογική παραγωγή και η δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, είπε ο ΥπΑΑΤ.

Εκδήλωση του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Αγρινίου & Περιχώρων

Το ελαιοτριβείο
και η πλατφόρμα myDATA 

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου στις 5.30 μ.μ.

Ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αγρινίου & Περιχώρων στα πλαίσια των προσπαθειών 
του για την ενημέρωση των επιχειρήσεων για θέματα φορολογικά και λογιστικά, σας ενημερώνει ότι:

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ελαιουργείων διοργανώνει με την υποστήριξη μας ημερίδα με θέμα: « Το ελαιοτριβείο και 
η πλατφόρμα myDATA »

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στην οδό Παπαστράτου 53 & Σμύρνης, στο 
Αγρίνιο,  το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:30.

Η πρόσκληση αφορά τους ελαιοτριβείς, τους εμπλεκόμενους κλάδους (παραγωγούς) και τους λογιστές τους.
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Στις 30 Σεπτεμβρίου στο Κεφαλόβρυσο 
η «Αγροτική Περιφερειακή Έκθεση 

Αιτωλοακαρνανίας»

Από τις 30 Σεπτεμβρίου και 
έως 2 Οκτωβρίου 2022, στο 
Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού, 
πρόκειται να πραγματοποι-

ηθεί η «Αγροτική Περιφερειακή Έκθεση 
Αιτωλοακαρνανίας».

Στην έκθεση συμμετέχουν επιχειρήσεις 
Αγροτικών Προϊόντων και Μηχανημά-
των προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στο 
εμπορικό και καταναλωτικό κοινό, να 
γνωρίσει και να εμπιστευτεί τα ιδιαίτερα 
αυτά προϊόντα. Η έκθεση αναμένεται να 
προσελκύσει πλήθος ενδιαφερομένων κα-
θώς και να αποτελέσει σημείο συνάντησης 
για αγρότες, κτηνοτρόφους, εξειδικευμένο 
εμπορικό κοινό,  καταναλωτές και φίλους 
της γεύσης από τη Δυτική Ελλάδα και ευ-
ρύτερα.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν και να δοκιμάσουν  ποιοτικά 
αγροδιατροφικά προϊόντα όπως: Γαλα-
κτοκομικά, εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλα-
δα, Μελισσοκομικά, Ζυμαρικά, Κρασιά, 
Ποτά, Γλυκίσματα και Σοκολάτα, Βιολο-
γικά Προϊόντα, Αρωματικά Φυτά, Ελλη-
νικούς Ξηρούς Καρπούς, Καλλωπιστικά 
Φυτά, Παστέλια και πολλά ακόμα! Ενώ, το 
κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει από κο-
ντά αγροτικά μηχανήματα και εξοπλισμό.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της Έκθε-
σης, η Λέσχη Αρχιμαγείρων Δυτικής Ελ-
λάδας και Πελοποννήσου -σε συνεργασία 
με καταξιωμένους Chefs- θα δημιουργήσει 
και θα προσφέρει παραδοσιακά αλλά και 
πρωτότυπα πιάτα για όλους τους επισκέ-
πτες.

Έλληνες παραγωγοί θα υποδεχθούν το 
κοινό για να γνωρίσει και να δοκιμάσει 
ΠΟΠ, ΠΓΕ και ποιοτικά παραδοσιακά 
προϊόντα. Επιστημονικές ημερίδες και 
συζητήσεις. Κεράσματα, εκθετήρια, δια-
γωνισμός μαγειρικής, παιδικά εργαστήρια, 
μουσικές εκδηλώσεις και πολλά ακόμα θα 
βρίσκονται στο επίκεντρο της Αγροτικής 
Περιφερειακής Έκθεσης Αιτωλοακαρνα-
νίας.

Η έκθεση επιμερίζεται σε 4 
μεγάλες θεματικές ενότητες

-Γαστρονομία: Θα εξερευνήσουμε το 
ανάγλυφο των γεύσεων και θα εμπλουτί-
σουμε τις γαστρονομικές μας εμπειρίες. 
Χαρακτηριστικά πιάτα της Αιτωλικής γης 
αλλά και ευρύτερα της μεσογειακής κου-
ζίνας θα βρίσκονται στο επίκεντρο του 
γαστρονομικού ενδιαφέροντος με πλήθος 
γεύσεων και συνταγών, για να γευτούν οι 
επισκέπτες.

-Εκδηλώσεις με παραγωγούς από όλη 
την Δυτική Ελλάδα και παρουσιάσεις εξο-
πλισμού: Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, 
ειδικοί αλλά και λάτρεις της αγροτικής 
γης, θα μοιραστούν μαζί μας προϊόντα, 
τεχνικές και όλες τις τελευταίες εξελίξεις 
στον τομέα που αφορά τον αγροτικό εξο-
πλισμό.

-Ενημερωτική Παρουσίαση για τα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά των αγροδιατρο-
φικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας: 
Πως παράγονται; Που ευδοκιμούν; Πως 
μπορούμε να τα γευτούμε καλύτερα; Μέσα 

από προτάσεις και παρουσιάσεις των προ-
ϊόντων και γαστρονομικών διαδρομών θα 
επιδιώξουμε να φέρουμε τα προϊόντα της 
Δ. Ελλάδας πιο κοντά στους επισκέπτες.

-Παιδικό πρωϊνό: Προτάσεις για ένα 
γευστικό και δυναμωτικό παιδικό πρωινό 
σε μια προσπάθεια να γίνει μέρος της κα-
θημερινότητας μας. Πίτες, γαλακτοκομικά, 
μέλι, φρούτα και χυμοί σε μια δελεαστική 
σύζευξη που δεν θα αφήσει ασυγκίνητους 
τους μικρούς μας φίλους.

Ωράριο Λειτουργίας Έκθεσης: 
-Παρασκευή 30/09/22 | 16:00-21:00
-Σάββατο 01/10/22 | 12:00-21:00
-Κυριακή 02/10/22 | 12:00-21:00
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Γιώργης Μασσαβέτας

Μαξίμου, ενταύθα
Καλημέρα
κ. Πρόεδρε

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΗΜΕΡΑ 8 Πρωί- 2 Μεσημ &  
5:30 Απογ - 8 Πρωί 8 Πρωί - 9:00 Βράδυ 

Τρίτη  
20

Σεπτεμβρίου

ΤΣΙΤΣΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 14
(όπισθεν ΠΑΡΚΟΥ)
Τηλ.: 2641026341

ΖΗΤΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 9
(Έναντι Δημαρχείου)
Τηλ.: 2641032333

Τετάρτη  
21

Σεπτεμβρίου

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛ.ΕΙΡΗΝΗΣ & ΣΚΑΛΤΣΟΔΗΜΟΥ 2
(Εναντι ΕΛΤΑ)
Τηλ.: 2641028426

ΦΡΑΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΦΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 4
Τηλ.: 2641023399

Πέμπτη  
22

Σεπτεμβρίου

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12
Τηλ.: 2641026058

ΜΠΟΚΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4
Τηλ.: 2641025100

Παρασκευή  
23

Σεπτεμβρίου 

ΒΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ & ΒΟΤΣΗ
Τηλ.: 2641020297

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΠΑΪΜΠΑ 26
Τηλ.: 2641046899

Σάββατο  
24

Σεπτεμβρίου 

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΤΣΙΚΝΙΑ 13
(Πρώην Τσαλδάρη)
Τηλ.: 2641034028

ΤΣΙΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΙΒΑ 2
Τηλ.: 2641032202

ΚΑΚΑΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 45
Τηλ.: 2641031960

ΒΑΖΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Π.ΣΟΥΛΟΥ 3
(Πλησίον ΟΤΕ)
Τηλ.: 2641028444

Κυριακή  
25

Σεπτεμβρίου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΗ 10 & ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
(Πρώην ΚΕΠ)
Τηλ.: 2641044055

ΤΣΙΤΣΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 14
(όπισθεν ΠΑΡΚΟΥ)
Τηλ.: 2641026341

Ιωάννης Καποδίστριας: 
Παρουσίαση 

Συλλογικού τόμου 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας σε συνεργασία με 
τον Δήμο Θέρμου και το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Σπουδών Καθηγητού 
Ηλία Κρίσπη & Δρ Α. Σαμαρά- Κρίσπη, καθώς και με την υποστήριξη του 
Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Αγρινίου και τη συμμετοχή 

του Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων Δημοσιογράφων, πραγματοποιεί παρουσίαση του συλ-
λογικού τόμου «Ιωάννης Καποδίστριας. Διεθνείς Θεσμικές και Πολιτικές Προσεγγίσεις 
(1800-1831)».

Ο τόμος εκδόθηκε με αφορμή τους εορτασμούς των 200 χρόνων από την Ελληνική Επα-
νάσταση, ενώ η παρουσίασή του πραγματοποιείται στην επέτειο της δολοφονίας του Κυ-
βερνήτη στο Ναύπλιο στις 27 Σεπτεμβρίου 1831.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου, το Σάββατο, 24 
Σεπτεμβρίου 2022 στις 19:00.

Ο εφιάλτης 
του Όργουελ
ειναι πια 
καθημερινότητα

Με το ξεκίνημα της δεκαετίας του 1970, 
ένας φίλος, ο Ζαχαρίας, 
μου χάρισε ένα βιβλίο. 
Και για να υπογραμμίσει 

πόσο εφιαλτικό θα είναι στην ανάγνω-
ση του, είχε κολλήσει με σελοτέϊπ, στην 
πρώτη εσωτερική σελίδα του βιβλίου, 
ένα ηρεμιστικό χάπι. Το βιβλίο ήταν το 
«1984» του Τζορτζ Όργουελ. Ένα βιβλίο 
προφητικό για την εποχή του. Προφητικό και καταγγελτι-
κό. Όπως και το άλλο του διάσημο βιβλίο, «Η φάρμα των 
ζώων». 

Έχουν περάσει σαράντα χρόνια από τότε. Αλλά κανένα 
ηρεμιστικό δεν μετριάζει τον εφιάλτη. Όχι πια αυτόν που 
αναδύεται από τις σελίδες του συγκεκριμένου βιβλίου. 
Από την φαντασία ενός μεγάλου συγγραφέα. Αλλά από 
ένα μωσαϊκό το οποίο συντίθεται από ψηφίδες αυθαιρεσί-
ας της εξουσίας σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης. 
Με τα πιο εφιαλτικά στοιχεία να εντοπίζονται εκεί που οι 
εξουσίες ειναι εκτός πραγματικού δημοκρατικού ελέγχου. 
Αντιγράφω απ[ο την “Ντόϊτσε Βέλε”:

“H Σάλμα αλ Σεχάμπ από τη Σαουδική Αραβία είναι μη-
τέρα ενός 4χρονου και ενός 6χρονου αγοριού. Όταν ξανα-
δεί τα παιδιά της, εκείνα θα είναι περίπου 38 και 40 ετών. 
Η μητέρα τους καταδικάστηκε πρόσφατα σε 34 χρόνια 
κάθειρξη, λόγω ενός σχολίου στο Twitter. Είχε προηγηθεί 
καταγγελία συμπολίτη της μέσω της εφαρμογής «Kollona 
Amn», η οποία δημιουργήθηκε από τις σαουδαραβικές αρ-
χές. «Kollona Amn» σημαίνει «Είμαστε η ασφάλεια». 

Στα Google Playstore και Apple App Store η εφαρμογή 
παρουσιάζεται ως μία δυνατότητα για τους πολίτες να παί-
ξουν τον ρόλο του αστυνομικού. Ο ειδικός σε ζητήματα 
ασφάλειας δικτύου στην Ουάσιγκτον Mάικ Σέξτον εκτιμά 
ωστόσο, αναφερόμενος στην εφαρμογή: «Εκφράζει μια 
τάση που βλέπουμε παντού στο κόσμου και επιστήμονες 
χαρακτηρίζουν "ψηφιακό αυταρχισμό". Διαπιστώνουμε 
ότι καθεστώτα χρησιμοποιούν τους ίδιους αυταρχικούς 
μηχανισμούς που γνωρίζαμε από τη Σοβιετική Ένωση και 
τους ναζί. Τιμωρούν δηλαδή όσους σκέφτονται διαφορετι-
κά και προτρέπουν τους πολίτες να καταγγέλλουν συμπο-
λίτες τους. Η διαφορά με τότε είναι ότι οι κυβερνώντες 
σήμερα χρησιμοποιούν την σύγχρονη τεχνολογία για τους 
σκοπούς τους».

Και φυσικά τόσο η Google όσο και η Apple κάνουν 
“γαργάρα” τις καταγγελίες οργανώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Βλέπετε, η Σαουδική Αραβία επένδυσε δισε-
κατομμύρια στη Silicon Valley στην Καλιφόρνια. Και οι 
δυο εταιρίες έχουν συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων 
με το καθεστώς της Ριάντ. 

Τι δεν καταλαβαίνετε; Με το στόμα τόσο μπουκωμένο, 
τι να πουν;
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Αγρίνιο: Αγιασμός στο Δικαστικό Μέγαρο 
για τη νέα δικαστική χρονιά

Την ακολουθία του Αγιασμού για την 
έναρξη του νέου δικαστικού έτους τέ-
λεσε εχθές το μεσημέρι  στο Δικαστικό 
Μέγαρο Αγρινίου, ο Σεβασμιώτατος Το-

ποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και 
Ακαρνανίας, Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου 
Βλασίου κ. Ιερόθεος.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την πρωτοβουλία 
του Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων 
Περιφέρειας Αγρινίου και του Προέδρου κ. Γερα-
σίμου Μαλούση.

Παρέστησαν ο Πρόεδρος Εφετών κ. Κωνστα-
ντίνος Παναγόπουλος, η Αντιεισαγγελέας Εφετών 
κα Δήμητρα Παπαχρήστου, οι Δικαστές Εφέτες, 
η Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Βασιλική Μυλωνά, ο 
Εισαγγελέας κ. Δημήτριος Σταύρου, ο Αντιεισαγ-
γελέας και οι Πρωτοδίκες Δικαστές του Πρωτοδι-
κείου Αγρινίου, ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικεί-
ου κ. Δημήτριος Δημακόπουλος, ο Πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου κ. Δημήτριος Νι-
κάκης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας και 
οι Διοικητές όλων των Τμημάτων, ο Υποδιοικητής 
της Π.Υ. Αγρινίου, δικηγόροι και δικαστικοί υπάλ-
ληλοι.

Τι είπε ο Σεβασμιώτατος στον χαιρετισμό του 
Ο κ. Ιερόθεος ευχήθηκε καλή δικαστική χρονιά με υγεία, δύνα-

μη και υπομονή. Έπειτα αναφέρθηκε στο ότι ο Σεπτέμβριος μηνάς 
είναι αρχή του εκκλησιαστικού έτους, του σχολικού έτους και του 
δικαστικού έτους. Κάτι κοινό συνδέει την δικαιοσύνη, με την Εκ-
κλησία και το σχολείο, διότι η δικαιοσύνη φέρνει ισορροπία στην 
κοινωνία, εφαρμόζει το νόμο, ο οποίος δεν πρέπει, απλώς, να απο-
τυπώνει την κατάσταση στην κοινωνία, αλλά και να παιδαγωγεί την 
κοινωνία. Αυτή είναι η φιλοσοφία του νόμου και της δικαιοσύνης.

Υπενθύμισε ακόμη, ότι κατά τον Πλάτωνα η δικαιοσύνη είναι η 
ενότητα και η έκφραση των τριών αρετών, ήτοι της σοφίας (λογι-
στικό), της σωφροσύνης (επιθυμητικό) και της ανδρείας (θυμικό). 
Αυτό δείχνει την αξία της για τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο θέμα της εφαρμογής του νόμου, 
τόνισε την διαφορά μεταξύ του Καζαντζάκη και του Παπαδιαμά-
ντη. Ο Καζαντζάκης στα έργα του εκφράζει έναν δυτικό πουριτα-
νισμό, αφού χωρίζει τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς, σε 
σχέση με εξωτερικά κριτήρια, ενώ, αντίθετα ο Παπαδιαμάντης στα 
έργα του εκφράζει μία ορθόδοξη αντιμετώπιση, αφού δείχνει αγάπη και φιλανθρωπία, ακόμη και στους αμαρτωλούς.

Ευχήθηκε δε στους δικαστές και όσους υπηρετούν τη δικαιοσύνη να εκφράζουν αυτό που γράφει ο Παπαδιαμάντης στο έργο του «Η φόνισσα» για την 
γραία Χαδούλα, ότι βρήκε τον θάνατο «εις το ήμισυ του δρόμου, μεταξύ της θείας και της ανθρώπινης δικαιοσύνης».
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Γνωστοποίηση Γάμου

Ο Θεόδωρος Καραγεώργος του Ευαγγέλου 
και της Παρασκευής το γένος Ευθυμίου που 
γεννήθηκε στο Αγρίνιο του Νομού Αιτωλοα-
καρνανίας και κατοικεί στη Νεάπολη Δήμου 

Αγρινίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, επαγγέλματος 
Ελεύθερος Επαγγελματίας και η Μαρίνα Πατούλα του 
Παναγιώτη και της Μαρίας το γένος Κραμποκούκη 
που γεννήθηκε στο Αγρίνιο του Νομού Αιτωλοακαρνανί-
ας και κατοικεί στη Νεάπολη Δήμου Αγρινίου του Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας, επαγγέλματος Άνεργη πρόκειται να 
παντρευτούν στο Δημαρχείο Αγρινίου. 

Κάλεσμα για προτάσεις έργων 
εντός της Κοινότητας Μεσολογγίου

Το Συμβούλιο Κοινότητας Με-
σολογγίου έχει κληθεί από το 
αρμόδιο τμήμα του Δήμου Ιε-
ράς Πόλεως Μεσολογγίου, να 

καταθέσει μέχρι αρχές Οκτωβρίου προτά-
σεις έργων για την σύνταξη του τεχνικού 
προγράμματος 2023.

Συγκεκριμένα καλείται να προτείνει  
έργα με σειρά προτεραιότητας, που κρίνο-
νται αναγκαία να εκτελεστούν στην πόλη 
του Μεσολογγίου και η δαπάνη τους δύνα-
ται να καλυφθεί με κάθε είδους έσοδα του 
προϋπολογισμού.
Οι προτάσεις 

Αφού συγκεντρωθούν θα διαβιβαστούν 
στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου (η 
οποία αποτελείται από τον Δήμαρχο και 
τους αντιδημάρχους), η οποία ως αρμόδιο 
όργανο καταρτίζει και εισηγείται στο δη-
μοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.

Όσοι επιθυμούν να συμβάλλουν με τις ιδέες-προτάσεις τους, καλούνται να  αποστείλουν τις προτάσεις τους  μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2022 στο 
messolonghikoinotita@gmail.com ή να καλέσουν  τηλέφωνο στο 6978539302 .

Το Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου για το θέμα θα συνεδριάσει ειδικά σε ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Επίσκεψή Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας
στα νέα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας 

του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης
Θ. Βασιλόπουλος: Η έρευνα και η καινοτομία είναι το μέλλον στην αγροτική παραγωγή

Τα δύο νέα Ινστιτούτα Αγροτικής έρευνας του ΕΛΓΟ Δήμητρα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, που έχουν ως στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 
και την ορθή διαχείριση των αγροτικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων, επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόδωρος 
Βασιλόπουλος. 

Το πρώτο εργαστήριο, που αφορά τα οπωροκηπευτικά και το δεύτερο, τα απόβλητα, βοηθούν στο να εντοπιστούν χρήσιμα υλικά που μπορούν 
να ξαναχρησιμοποιηθούν από τους αγρότες, σύμφωνα με την ενημέρωση του 
Εντεταλμένου Ερευνητή και επικεφαλής του εργαστηρίου Αειφόρων Αγροτι-
κών Κατασκευών & Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων, Δρ Γεώργιο Ντίνα. 

Ο κ. Βασιλόπουλος επισκέφθηκε  το πειραματικό θερμοκήπιο που έχει κα-
τασκευαστεί  και το οποίο συνδυάζει την ανάπτυξη ψαριών του γλυκού νερού 
και συγκεκριμένα πέστροφας, με την καλλιέργεια φυτών, καθώς σαν πρώτη 
ύλη για τη θρέψη των λαχανοκομικών χρησιμοποιούνται, μετά από επεξεργα-
σίας, τα απόβλητα των ψαριών. 

«Η έρευνα και η καινοτομία είναι το μέλλον στην αγροτική παραγωγή και 
τον αγροτικό τομέα. Επιδιώκουμε και έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργα-

σία ως Περιφέρεια με τον ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ που καλύπτει κάθε 
τομέα με σεμινάρια σε κάθε εν-
διαφερόμενο  με στόχο την προ-
ώθηση της καινοτομίας, την δι-
ενέργεια έρευνας, την διάχυση 
των γνώσεων, της τεχνολογίας 
και των συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών στον αγροδιατροφικό 
τομέα με σκοπό την παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων υψηλής 
ποιότητας», είπε σχετικά ίο κ. 
Βασιλόπουλος.
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Για εκμεταλλεύσεις του πρωτογενούς τομέα

Αιτωλοακαρνανία: Νέες περιοχές
για επιχορήγηση από τις πλημμύρες

Χρ. Τριαντόπουλος: Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 
για οριοθέτηση πλημμυροπαθών περιοχών της Αιτωλοακαρνανίας 

για επιχορήγηση πληγεισών εκμεταλλεύσεων του πρωτογενούς τομέα

Δημοσιεύτηκε η κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερι-
κών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων με θέμα την οριοθέτηση 

περιοχών για την επιχορήγηση εκμεταλλεύσεων 
του πρωτογενούς τομέα για την αντιμετώπιση 
ζημιών από 
•	τις πλημμύρες της 9ης έως και 16ης Οκτωβρί-
ου 2021 και
•	την πλημμύρα της 11ης Δεκεμβρίου 2021, σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλο-
ακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
(ΦΕΚ Β’ 4858/14.09.2022).

Πρόκειται για περιοχές που δεν έχουν οριο-
θετηθεί ήδη με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών και 
οριοθετούνται τώρα, προκειμένου να προχωρή-
σουν οι διαδικασίες για την επιχορήγηση αγρο-
τικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 για την 
αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τα 
τρία πλημμυρικά φαινόμενα. 

Οι περιοχές
 που περιλαμβάνονται στη νέα ΚΥΑ
Για τις πλημμύρες της 9ης έως και 16ης Οκτωβρίου 2021
- οι Δημοτικές Κοινότητες Νεοχωρίου Μεσολογγίου, Κατοχής, 
Λεσινίου και Πενταλόφου της Δημοτικής Ενότητας Οινιάδων του 
Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου
- οι Δημοτικές Κοινότητες Αστακού, Καραϊσκάκη και Στρογγυ-
λοβουνίου της Δ.Ε. Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου 
- οι Δημοτικές Κοινότητες Αγρινίου, Καλυβίων και Δοκιμίου της 
Δ.Ε. Αγρινίου
- Δημοτική Κοινότητα Αγγελοκάστρου της Δ.Ε. Αγγελοκάστρου
- Δημοτική Κοινότητα Παναιτωλίου της Δ.Ε. Θεστιέων 
- Δημοτική Κοινότητα Ρίγανης της Δ.Ε. Στράτου του Δήμου Αγρι-
νίου

Για την πλημμύρα της 11ης Δεκεμβρίου 2021
- οι Δημοτικές Κοινότητες Μεσολογγίου, Αγίου Γεωργίου και 
Ευηνοχωρίου της Δ.Ε. Ι.Π. Μεσολογγίου
- οι Δημοτικές Κοινότητες Νεοχωρίου Μεσολογγίου και Πεντα-
λόφου της Δ.Ε. Οινιάδων 
- η Δημοτική Κοινότητα Αιτωλικού της Δ.Ε. Αιτωλικού
- οι Δημοτικές Κοινότητες Αγρινίου και Αγίου Νικολάου της Δ.Ε. 
Αγρινίου 
- Δημοτικές Κοινότητες Αγγελοκάστρου, Λυσιμαχείας και Κλει-
σορρευμάτων της Δ.Ε. Αγγελοκάστρου 
- Δημοτική Κοινότητα Στρογγυλοβουνίου της Δ.Ε. Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστρο-
φές,  Χρήστος Τριαντόπουλος, δήλωσε ότι: «προχωρούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση αντιπλημμυρικών υποδομών και δικτύων του 
ΤΟΕΒ Λεσινίου με πόρους ύψους 6,7 εκατ. ευρώ.

Συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών που 
προκλήθηκαν από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα σε υποδομές και δίκτυα στην Αιτωλοακαρνανία».

Που θα γίνουν τεστ covid 
σήμερα στο Αγρίνιο

Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων προς το ευρύ κοινό, εκ μέ-
ρους της 6ης ΥΠΕ και του ΕΟΔΥ συνεχίζεται σε περιοχές της 
Αιτωλοακαρνανίας, όπου σήμερα, Τρίτη προγραμματίζονται 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι

•	στην Παλαιά Λαχαναγορά (09:00 με 15:00)
•	στο Γ.Ν. Αγρινίου (8:30 με 12:00) 
•	στο  ΚΑΠΗ Αγ. Κων/νου (12:30 με 14:30)   
- Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στον δειγματοληπτικό έλεγχο  
οφείλουν να τηρούν τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα και να προσκο-
μίζουν υποχρεωτικά τον αριθμό ΑΜΚΑ τους. 
- Σημειώνεται ότι η προσέλευση των μαθητών θα γίνεται με συνοδεία γονέα.
- Σε περίπτωση που οι γονείς αδυνατούν να συνοδεύσουν τα παιδιά τους και 
αυτά προσέρχονται με τη συνοδεία άλλου ενήλικα, οφείλουν να προσκομίζουν 
έγγραφη συγκατάθεση του γονέα με υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr  ή επικυ-
ρωμένη από το ΚΕΠ.   
- Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στοχεύουν στον εντοπισμό των  συμπολιτών 
που έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοιό και δεν φέρουν συμπτώματα, ενώ  
διενεργούνται από κλιμάκια του ΕΟΔΥ.
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Νοσοκομείο Αγρινίου: 

Παραιτήθηκε ο μοναδικός
παιδοψυχίατρος στην Αιτωλοακαρνανία

 -Κατήγγειλε υπερεφημέρευση στην Πάτρα

Την παραίτησή του υπέβαλε ο παιδοψυχίατρος του νοσοκομείου Αγρινίου, κ. Χρήστος Τερνιώτης,  ο οποίος  είχε μάλιστα  εκφράσει πρόσφατα 
έντονες  διαμαρτυρίες περί υπερεφημέρευσης.

Αξίζει να σημειωθεί οτι ο κ. Τερνιώτης ήταν ο μοναδικός παιδοψυχίατρος στην Αιτωλοακαρνανία, που κάλυπτε όλες τις δημόσιες δομές στα 
νοσοκομειακά Κέντρα Ψυχικής Υγείας, στα Ειδικά Σχολεία, σε όλες το δομές που αφορούν ανηλίκους, όπως επίσης και σε όλες τις εισαγγελικές 

παραγγελίες και πραγματογνωμοσύνες.
Κι αυτό, όπως τονίζει ο ίδιος  στην επιστολή παραίτησής του, χωρίς κανέναν αντικαταστάτη και χωρίς προσωπικό συνδρομής, όπως ψυχολόγο, λογοθε-

ραπευτή και ειδικό παιδαγωγό.

Γ. Βαρεμένος: “Ο λόγος της παραίτησης είναι 
ότι η διοίκηση της 6ης ΥΠΕ επέμεινε μέχρι τέλους 
να τον υποχρεώνει σε εφημερίες στο Καραμανδά-
νειο Νοσοκομείο της Πάτρας”

“Ο λόγος της παραίτησης είναι ότι η διοίκηση της 6ης ΥΠΕ επέμει-
νε μέχρι τέλους να τον υποχρεώνει σε εφημερίες στο Καραμανδάνειο 
Νοσοκομείο της Πάτρας, λες και οι υγειονομικές υπηρεσίες στην Αι-
τωλοακαρνανία των 200.000 κατοίκων και της μεγάλης έκτασης συ-
νιστούν κάποιο πάρεργο. Έτρεχε και δεν έφθανε ο παιδοψυχίατρος, 
μετά τις εφημερίες στην Πάτρα, να καλύψει τα ραντεβού στην Αιτω-
λοακαρνανία, κινούμενος -όπως τονίζει- από αίσθηση καθήκοντος και 
διάθεση προσφοράς προς την ιδιαίτερη πατρίδα του. Αυτά είναι που 
τον παρακίνησαν να μην δεχθεί από το 2019 διορισμούς σε νοσοκομεία 
της Αθήνας.

Το μεγάλο ερώτημα είναι: Αν στόχος των υπευθύνων είναι να πα-
ραμείνουν στον Δημόσιο Σύστημα Υγείας όσο λιγότεροι γιατροί ή 
και κανένας σε συγκεκριμένους τομείς στην Αιτωλοακαρνανία, τότε 
ο στόχος τους επιτυγχάνεται. Ας μην αναθεματίζουν οι κάτοικοι της 
Αιτωλοακαρνανίας το κακό τους ριζικό, αφού τον ξέρουμε τον ένοχο 
και είναι γνωστή η αιτία” αναφέρει σε δήλωση του  ο βουλευτής Αι-
τωλοακαρνανίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργος 
Βαρεμένος.

Θάνος Μωραΐτης: 
«Αποτέλεσμα της απαξίωσης του ΕΣΥ από την 
κυβέρνηση η παραίτηση του Παιδοψυχίατρου!»
 Σε δήλωση προέβη και ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
– Προοδευτική Συμμαχία, Θάνος Μωραΐτης, αναφορικά με την πα-
ραίτηση του Παιδοψυχίατρου του Νοσοκομείου Αγρινίου, ο οποίος 
κατήγγειλε «υπερεφημέρευση, λόγω της μετακίνησής του με τρίμηνη 
εντολή στην Παιδοψυχιατρική Κλινική του Καραμανδάνειου».
Όπως τόνισε ο κ. Μωραΐτης, «η παραίτησή του είναι αποτέλεσμα της 
πλήρους απαξίωσης του ΕΣΥ, του τόπου μας, αλλά και των υγειο-
νομικών». Παράλληλα υπογράμμισε πως «είναι ολοφάνερο ότι η κυ-
βέρνηση δε βλέπει τίποτα πέρα από τις νεοφιλελεύθερες εμμονές της 
για διαρκή υποτίμηση του ΕΣΥ, ώστε να ευνοεί τα ΣΔΙΤ και τους 
κλινικάρχες».
«Αντί να προσλαμβάνει προσωπικό και να προμηθεύει τις Δομές και 
τα Νοσοκομεία μας με τον απαραίτητο εξοπλισμό, οδηγεί τους για-
τρούς σε υπερεφημερεύσεις και στην εξάντληση, παίζοντας στα ζάρια 
την υγεία ενός ολόκληρου Νομού», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας, ανέφερε: «Απαιτούμε εδώ και τώρα τη στελέχωση όλων 
των δομών υγείας της Αιτωλοακαρνανίας με το απαραίτητο υγειονο-
μικό προσωπικό, σε ανθρώπινες συνθήκες και όχι σε συνθήκες εργα-
σιακού μεσαίωνα με εξάντληση από τις υπερεφημερεύσεις».



 ΤΡΙΤΗ  20  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  202210 Τ Α Ν Ε Α 

της Αιτωλοακαρνανίας

Ν
ΕΑ

 Α
Π

Ο
 Τ

Ο
 Α

Σ
Τ

Υ
Ν

Ο
Μ

ΙΚ
Ο

 Δ
ΕΛ

ΤΙ
Ο


Σύλληψη αλλοδαπών 
για απόπειρα παράνομης εξόδου από τη Χώρα 

Συνελήφθησαν, το Σάββατο το πρωί, στον αερολιμένα Ακτίου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου - Βόνιτσας, δυο 
αλλοδαποί  (άνδρας  - γυναίκα), διότι αποπειράθηκαν να εξέλθουν παράνομα από τη Χώρα, με πτήση που είχε προορισμό την Ολλανδία, 
επιδεικνύοντας κατά τον διαβατηριακό έλεγχο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Επίσης, συνελήφθη, την Παρασκευή το μεσημέρι, στον αερολιμένα Ακτίου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου - Βό-
νιτσας, ένας αλλοδαπός  άνδρας, διότι αποπειράθηκε να εξέλθει παράνομα από τη Χώρα, με πτήση που είχε προορισμό την Ιταλία, επιδει-
κνύοντας κατά τον διαβατηριακό έλεγχο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Ναύπακτος: 17χρονη συνελήφθη για κλοπή
Συνελήφθη, το Σάββατο το βράδυ, στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, μια 17χρονη ημεδαπή, 

διότι προχθές το μεσημέρι, εισήλθε σε οικία στη Ναύπακτο και εκμεταλλευόμενη την απουσία του ιδιοκτήτη  αφαίρεσε το χρηματικό ποσό 
των 200 ευρώ. 

Ανήλικοι αποπειράθηκαν 
να ληστέψουν πολίτη στο Μεσολόγγι

Συνελήφθησαν, το Σάββατο το βράδυ, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου, δυο ανήλικοι, ηλικίας 
14 και 13 ετών, διότι ενεργώντας από κοινού με ακόμα έναν ανήλικο, αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν από πολίτη με την άσκηση  σωματικής 
βίας, την τσάντα που έφερε. 

Αχαΐα: Εξιχνιάστηκαν 24 κλοπές
σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Διακριβώθηκε, μετά από εμπεριστατωμένη και μεθοδική έρευνα του Τμήματος  Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, η δράση εγκληματικής ομά-
δας, η οποία διέπραττε κλοπές σε εργοστάσια στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν την Πέμπτη το βράδυ και χθες το πρωί, σε περιοχή της Πάτρας,  από αστυνομικούς του Τμήματος  
Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, τέσσερις  ημεδαποί άνδρες μέλη της εγκληματικής ομάδας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, 
κακουργηματικού χαρακτήρα, για σύσταση συμμορίας και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. 

Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν δυο ακόμα ημεδαπούς άνδρες, συνεργούς των  συλληφθέντων, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυ-
τοποιηθεί.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους να κινούνται με φορτηγό όχημα σε περιοχή της Πάτρας και τους ακι-
νητοποίησαν για έλεγχο, κατά τον οποίο βρήκαν και κατέσχεσαν 1.500 κιλά μεταλλικά αντικείμενα και μια μεταλλική φιάλη οξυγόνου με 
φλόγιστρο, την οποία χρησιμοποιούσαν για την κοπή των μεταλλικών αντικειμένων. 
Πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο πολύμηνων ερευνών του Τμήματος Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω συλληφθέντες, τουλάχιστον 
από τον Ιούνιο του 2022, είχαν συστήσει δομημένη εγκληματική ομάδα, με διαρκή δράση, με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων κλοπών, σε 
εργοστάσια στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών. 

Συνολικά, οι αστυνομικοί, εξιχνίασαν είκοσι τέσσερις κλοπές σε εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Πατρών, κατά τις οποίες οι κατηγορούμενοι 
αφαιρούσαν μεγάλες ποσότητες μετάλλων, μεταλλικές κατασκευές  και ανοξείδωτα αντικείμενα μεγάλου βάρους, καλώδια ρεύματος και 
εργαλεία, τα οποία στη συνέχεια διέθεταν έναντι χρηματικού αντιτίμου σε επιχειρηματίες εταιρειών ανακύκλωσης.  

Επιπλέον, εκτιμάται ότι η εγκληματική ομάδα έχει αποκομίσει από τις παραπάνω πράξεις παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται 
περίπου στις 55.000 ευρώ. 

Τέλος, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το αυτοκίνητο, τη φιάλη οξυγόνου και το φλόγιστρο ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης των αξιόποινων 
πράξεων τους, ενώ τα κλεμμένα μεταλλικά αντικείμενα, επίσης κατασχέθηκαν και στη συνέχεια αποδόθηκαν στο νόμιμο κάτοχο τους.    
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Πήρε 5.000 ευρώ από λογαριασμό
προσποιούμενος υπάλληλο λογιστικού γραφείου

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, σχηματίσθηκε δικογραφία για 
απάτη σε βάρος άγνωστου δράστη, ο οποίος προσποιούμενος υπάλληλο λογιστικού γραφείου, επι-
κοινώνησε με πολίτη και με το πρόσχημα της επιστροφής χρημάτων από τη ΔΕΗ, του αφαίρεσαν 
από τον τραπεζικό του λογαριασμό, το χρηματικό ποσό των (5.000) ευρώ, το οποίο οι δράστες 
μετέφεραν σε έτερο τραπεζικό  λογαριασμό.

Σε Αγρίνιο, Αμφιλοχία & Μεσολόγγι

Οκτώ συλλήψεις οδηγών
για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

Συνελήφθησαν, την Παρασκευή, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ του Τμήματος 
Τροχαίας Μεσολογγίου και της Μικτής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, 
δυο άνδρες, διότι σε αστυνομικούς ελέγχους που τους διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οδηγού-
σαν οχήματα στερούμενοι άδειας ικανότητας οδήγησης.

Στο Αγρίνιο και στην Αμφιλοχία, συνελήφθησαν την Παρασκευή από αστυνομικούς της ομάδας 
ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, του Αστυνομικού Τμήματος Αμφιλοχίας και της 
ειδικής ομάδας ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, τρία άτομα, διότι οδηγούσαν 
οχήματα, στερούμενοι άδειας ικανότητας οδήγησης.

Τέλος, την Πέμπτη το πρωί, στο Αγρίνιο, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υπο-
διεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου, της ΟΕΠΤΑ του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου και της ειδικής 
ομάδας ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας  Ακαρνανίας, τρία άτομα, διότι σε αστυνομικό έλεγ-
χο που τους διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν αυτοκίνητα στερούμενοι άδειας ικανό-
τητας οδήγησης.

Αλλοδαπός συνελήφθη για μέθη 
Συνελήφθη, την Παρασκευή το βράδυ, στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων, από αστυνομι-

κούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που 
του διενεργήθηκε, έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, διαπιστώθηκε 
ότι οδηγούσε αυτοκίνητο του, υπό την επήρεια μέθης.

Μεσολόγγι: 
Σύλληψη για καλλιέργεια 
& κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, την Πέμπτη το μεσημέρι, στο Με-
σολόγγι,  από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφαλείας Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός 
άνδρας, διότι σε έρευνα που πραγματο-
ποιήθηκε στην οικία του,  βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν τα εξής 
• 30) ναρκωτικά δισκία, για τα οποία 
δεν κατείχε την απαιτούμενη ιατρική 
συνταγή
• μικροποσότητα κάνναβης, 
• 1) μεταλλικός τρίφτης, 
• 1) αποξηραμένος κορμός κάννα-
βης και 
• Εγκατάσταση σε ντουλάπα, που 
περιελάμβανε μετρητή αλκαλικότη-
τας, μετασχηματιστή, ανεμιστήρες και 
λαμπτήρες για υδροπονική καλλιέργεια 
κάνναβης.  

Εβδομαδιαίο 
δρομολόγιο

των Κινητών 
Αστυνομικών Μονάδων 
Ακαρνανίας & Αιτωλίας

Οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες των Διευθύν-
σεων Αστυνομίας Ακαρνανίας και Αιτωλίας έως 
24/9 θα βρίσκεται στις εξής περιοχές:  

Ακαρνανία
• Τρίτη 20/9 από 08.00-14.00, στην περιοχή του 
Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου: Κάτω Μυρτιά - 
Πετροχώρι - Σιταράλωνας - Παμφίο - Μαραθιάς - 
Ανάληψη.
• Τετάρτη 21/9 από 8.00-15.00, στην περιοχή του 
Α.Τ. Εμπεσού: Πετρώνας - Αλευράδα - Τρίκλινο - 
Περδικάκι - Βρουβιανά - Αυλάκι.
• Πέμπτη 22-9 από 18.00-01.00, στην περιοχή του 
Α.Τ. Κατούνας: Αρχοντοχώρι - Αετός - Κομποτή – 
Τρύφος - Κονοπίνα - Παπαδάτες - Φυτείες. 
• Παρασκευή 23/9 από 18:00-01:00,  στην περιοχή 
του Α.Τ. Ακτίου-Βόνιτσας: Δρυμός – Μοναστηρά-
κι - Πάλαιρος - Μύτικας -  Κανδήλας - Βάρνακας.
• Σάββατο 24/9 από 08.00-14.00, στην περιοχή του 
Α.Τ. Αμφιλοχίας:  Μενίδι - Αμπελάκι - Αριάδα - 
Βαρετάδα - Κεχρινιάς.

Αιτωλία
• Τρίτη 20/9 και κατά τις ώρες 18:00-24:00, στην 
περιοχή του Α.Τ. Ξηρομέρου: Βλυζιανά  - Πρόδρο-
μος - Χρυσοβίτσα - Μαχαιρά - Μπαμπίνη.
• Τετάρτη 21/9 και κατά τις ώρες 18:00-24:00, στην 
περιοχή του Αστ. Σταθμού Γαβαλούς: Ζευγαράκι 
-  Άνω Κεράσοβο - Μεσάριστα  - Άνω Μακρυνού - 
Κάτω  Μακρυνού -  Άγιος Ανδρέας.   
• Πέμπτη 22/9 και κατά τις ώρες 08:00-15:00, στην 
περιοχή  του Α.Τ. Ναυπακτίας: Ανθόφυτο - Κατα-
φύγιο - Αναβρυτή - Κεντρική - Λιμνίστα.  
• Παρασκευή 23/9 και κατά τις ώρες 08:00-16:00, 
στην περιοχή του Α.Τ. Μεσολογγίου: Γαλατάς - 
Κρυονέρι - Κάτω Βασιλική. 
• Σάββατο 24/9 και κατά τις ώρες 08:00-16:00, στην 
περιοχή του Α.Τ. Αιτωλικού: Πεντάλοφος -  Γουριά 
- Αγγελόκαστρο.
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14ος Ημιμαραθώνιος δρόμος 
«Μιχάλης Κούσης»

Κυριακή 23 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο

Τον 14o  Ημιμαραθώνιο δρόμο «Μιχάλης Κούσης» διοργανώνει το Τμήμα Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνση Παιδείας 
Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με τους συλλόγους: ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βορείου Πελοποννήσου, Γυμναστική Εταιρία 
Αγρινίου, Π.Α.Σ. Ιωνικός 80Γ.Α.Σ. Αγρινίου, Παναιτωλικό Γ.Φ.Σ., Φιλαθλητικός Σύλλογος Αγρινίου, Σύλλογο Δρομέων Υγείας Αγρινίου και 
τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Αγρινίου.

Η συμμετοχή στους αγώνες είναι δωρεάν καθότι το κόστος διεξαγωγής του αγώνα θα καλυφθεί κυρίως από ευγενική χορηγία του Δήμου Αγρινίου και 
άλλων χορηγών του αγώνα.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει:
•	Ημιμαραθώνιο δρόμο 21,1 χλμ – Κυριακή 23/10- Εκκίνηση 9.30 π.μ.
•	Αγώνα δρόμου 5 χλμ. (Αγώνας τρεξίματος &δυναμικού βάδην)- Σάββατο 
22/10 – Εκκίνηση 5 μ.μ.
•	Αγώνα 1.000 μέτρων για μαθητές –τριες δημοτικών σχολείων & γυμνα-
σίων
Εγγραφές

Οι εγγραφές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, μέχρι την Παρασκευή 21 
Οκτωβρίου (έως συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός των συμμετοχών για τα 
21 και 5km που έχουν προγραμματίσει να υποστηρίξουν οι διοργανωτές) 
στη φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα του αγώνα: Σύνδεσμος εγγραφής: 
https://kousishalfmarathon.gr/registration_kousis22
Διακρίσεις, έπαθλα
•	Νικητές ανακηρύσσονται οι 3 πρώτοι αθλητές, ξεχωριστά άνδρες και γυ-
ναίκες, της γενικής κατάταξης.
•	Στους πρώτους νικητές θα απονεμηθούν κύπελλα.
•	Στους πρώτους, δεύτερους και τρίτους νικητές θα απονεμηθούν μετάλ-
λια.
•	Σε όλους τους αθλητές που θα τερματίσουν, θα δοθεί αναμνηστικό μετάλ-
λιο του αγώνα.
•	Στους νικητές των ακόλουθων κατηγοριών (ξεχωριστά για άνδρες και γυ-
ναίκες) θα δοθεί ειδική διάκριση. Από τις βραβεύσεις των ηλικιακών κατη-
γοριών θα εξαιρούνται οι τρεις πρώτοι βραβευμένοι της Γενικής Κατάτα-
ξης.

Ημιμαραθώνιος δρόμος 21,1 χλμ 
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλι-
κίας τους (γεννηθέντες το έτος 2004 και νωρίτερα) δηλώνοντας παράλληλα 
και την ατομική τους επίδοση.
Ηλικιακές Κατηγορίες Ημιμαραθωνίου:

18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 και 70 +ετών.
Χρηματικά έπαθλα νικητών 21.1k
•	Στους 3 πρώτους Νικητές της Γενικής κατάταξης αθλητές, του Ημιμα-
ραθωνίου δρόμου άνδρες της γενικής κατάταξης, καθώς επίσης και για τις 
τρεις (3) πρώτες Νικήτριες γυναίκες της γενικής κατάταξης θα υπάρξουν 
και οικονομικά έπαθλα από τον χορηγό μας Γ.Καψιώχας ΑΕΒΕ.
•	Άνδρες: (1ος Νικητής 500 ευρώ. 2ος Νικητής 400 ευρώ. 3ος Νικητής 300.
ευρώ). 
•	Γυναίκες (1η Νικήτρια  500 ευρώ. 2η Νικήτρια 400 ευρώ. 3η Νικήτρια 
300 ευρώ).
Διαδρομή
α - Ολόκληρη η διαδρομή θα έχει σήμανση ανά χιλιόμετρο πάνω στο οδό-
στρωμα.
β - Κατά την διάρκεια της διαδρομής μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες ή 
βοήθεια από τους υπευθύνους των σταθμών ή από τους ραδιοερασιτέχνες 
που καλύπτουν τη διαδρομή ή από τον πλησιέστερο κριτή.
γ - Πίσω από τον τελευταίο αθλητή θα υπάρχει λεωφορείο του Δήμου που 
θα μπορεί να επιβιβάζεται όποιος δε θα μπορεί να συνεχίσει καθώς επίσης 
θα ακολουθεί και ασθενοφόρο.
δ - Στην αφετηρία θα υπάρχει υπεύθυνος που θα μεταφέρει το σάκο με τον 
ιματισμό των αθλητών και τα προσωπικά αντικείμενα στον τερματισμό (αί-
θουσα Δημοτικού Συμβουλίου –κτήριο πρώην Τράπεζας Ελλάδος).

Αγώνας δρόμου 5 χλμ. 
Αφετηρία, διαδρομή, τερματισμός
- Ημιμαραθώνιος δρόμος 21,1 χλμ: Δογρή θέση (αφετηρία) - Παντάνασ-
σα - Παραβόλα - Τραγάνα - Καινούργιο -Παναιτώλιο- Εθν. Οδός Αγρινίου 
Μεσολογγίου - Χαριλάου Τρικούπη - Πλατεία Δημοκρατίας Αγρίνιο (τερ-
ματισμός). 
- Δρόμος 5 χλμ: Πλατεία Δημοκρατίας Αγρινίου (αφετηρία) - Χαριλάου 
Τρικούπη - παράπλευρη οδός Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου - Ανα-
στροφή στα 2,5 χλμ και επιστροφή - Πλατεία Δημοκρατίας (τερματισμός).
- Αγώνας Δρόμου 1 km  Εκκίνησης10 π.μ- Αφετηρία: Κόμβος εισόδου 
πόλης Αγρινίου Χαρ.Τρικούπη & Γρ.Λαμπράκη (Intersport).
Τερματισμός: Πλατεία Δημοκρατίας,  Αγρίνιο.
Δικαίωμα συμμετοχής Δρόμος 5 χλμ (Αγώνας τρεξίματος &δυνα-
μικού βάδην): Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι γεννηθέντες το έτος 
2011 και πριν (οι συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών για να λάβουν μέρος στα 
5 χλμ θα πρέπει με την παραλαβή των αριθμών, να κατατεθεί στην γραμ-
ματεία υπεύθυνη δήλωση του γονέα που να συναινεί για τη συμμετοχή του 
παιδιού και ότι συμμετέχει αποκλειστικά με δική του ευθύνη για ότι συμβεί 
στο συγκεκριμένο αγώνα).
Ηλικιακές Κατηγορίες δρόμου 5 χλμ ανδρών/γυναικών:
14-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 και 70 +ετών.

Αγώνας 1.000 μέτρων
Οι δηλώσεις συμμετοχής 
•	Για τα 1.000 μέτρα Δημοτικών Σχολείων Γυμνασίων θα γίνονται στα Γρα-
φεία του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης Πλατεία Μαβίλη (πρώ-
ην σιδηροδρομικού σταθμού τρένου) τηλ: 26413-60685.
•	Για τον δρόμο του 1 km μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι Παρα-
σκευή 21 Οκτωβρίου, στα γραφεία του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου 
Μάθησης και στους:  Παναγιώτη Τούρκα, Κωνσταντίνο Ρόμπολα, Αθανά-
σιο Δασκαλή και Κατερίνα Γκόλφη, αφού πρώτα καταθέσουν υπεύθυνη δή-
λωση ο γονέας ή ο κηδεμόνας των μαθητών-τριών που θα συμμετάσχουν 
στο δρόμο του 1km, περί της καλής υγείας τους.
Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία 
για τον αγώνα 1 km έχουν οι γεννηθέντες:  
- <2016         Αγοριών - Κοριτσιών
- 2014-2015  Αγοριών - Κοριτσιών 
- 2012-2013  Αγοριών - Κοριτσιών
- 2010-2011  Αγοριών - Κοριτσιών
- 2009-2008   Αγοριών – Κοριτσιών

Για περισσότερες πληροφορίες
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με τον Τεχνικό Διευ-

θυντή της διοργάνωσης Δρ. Αθανάσιο Μουρτζιάπη στα τηλέφωνα: 2641-3-
60684 &+30 6973435373, email: dr.mourtziapis@hotmail.com.
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Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου:

Συνεχίζονται οι εγγραφές
σε όλο το εύρος του Δήμου  Αγρινίου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αγρινίου 
ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη  εγγραφών 
των δραστηριοτήτων της σε όλο το εύρος του 
Δήμου  Αγρινίου.

Με απόφαση του Δημάρχου Αγρινίου Γιώργου Παπανα-
στασίου τα παιδιά των οποίων και οι δύο γονείς είναι άνερ-
γοι, και φέτος θα μπορούν να παρακολουθούν τις δραστη-
ριότητες εντελώς δωρεάν .

Τα τμήματα 
που θα λειτουργήσουν φέτος
Χοροί – γυμναστική 
• Παραδοσιακοί Χοροί 
• Μοντέρνος Χορός
• Σύγχρονος Χορός
• Ρυθμική Γυμναστική 
• Pilates - Yoga
• Αερόμπικ 
•	Εγγραφές γίνονται καθημερινά στα γραφεία του Χορευ-
τικού στην οδό Δαγκλή 27 στον 1ο όροφο από 7:00 μ.μ. 
έως τις 9:00 μ.μ.
•	Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου 
2022.
•	Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον 
Υπεύθυνο του χορευτικού κ. Τσιάμη Χαράλαμπο , τηλ. 
:6945894530.
•	Τα τμήματα θα λειτουργήσουν στην οδό Δαγκλή 27 
(καπναποθήκες Παπαστράτου) και στις αίθουσες των 
Δημοτικών σχολείων της πόλης και της περιφέρειας του 
Δήμου.
Μουσικές δραστηριότητες 
• Εκμάθηση παραδοσιακών οργάνων (για παιδιά & ενή-
λικες)
• Παιδική και νεανική χορωδία
• Τμήματα εκμάθησης ακορντεόν (για παιδιά & ενήλι-
κες)
• Μουσικοκινητική αγωγή carlorff – dalcroze
• Χορωδία παραδοσιακού τραγουδιού (για παιδιά & ενήλικες)
• Τμήμα παραδοσιακων κρουστών & σαντούρι  
•	Πληροφορίες 2641360613-14
•	Φιλαρμονική Δήμου Αγρινίου: 2641058158

Εικαστικό εργαστήρι
Τμήματα για μαθητές από Α΄ Δημοτικού, εφήβους & ενήλικες.
•	Ζωγραφικής
•	Αγιογραφίας
•	Κεραμικής
•	Φωτογραφίας
•	Κόμικς
•	Εντατικά τμήματα προετοιμασίας  για Αρχιτεκτονικό Σχέδιο & ΑΣΚΤ 
- Πληροφορίες :2641048372 & 2641360613-14  
Επίσης θα λειτουργήσουν τα παρακάτω Τμήματα:
• Ερασιτεχνικό θέατρο για παιδιά 
• Ερασιτεχνικό θέατρο για ενήλικες
• Μπριτζ
• Σκάκι
• Παραδοσιακές τέχνες - πλέξιμο - κέντημα 
- Πληροφορίες 2641360613 14
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Συνεδριάζει την Τετάρτη
το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ναυπακτίας

Την Τετάρτη 21/9 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Ανα-
πτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού - Παλαιοπαναγιά 
Ναυπάκτου, θα πραγματοποιηθεί  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας, με το εξής θέμα ημερήσιας διάτα-

ξης:
•	 Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου 
Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη
το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογ-
γίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, στις 7μ.μ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, 
Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρα-

κάτω θέματα:
1. Έγκριση μεταβίβασης κυριότητας οικοπέδου στη Κοινότητα Κατοχής (εισηγητής 
Αλετράς Αντώνιος - Αντιδήμαρχος).
2. Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ.19/2022) σχετικά με έγκριση εισό-
δου–εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της Κ.Β. Life Pharmaceuticals ΕΠΕ, στην 
θέση «Κούνδουρος» της Κοινότητας Αιτωλικού (Αλετράς Αντώνιος - Αντιδήμαρχος).
3. Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 18/2022) σχετικά με έγκριση Κανο-
νισμού λειτουργίας των Λαϊκών αγορών του Δήμου (Αλετράς Αντώνιος -Αντιδήμαρ-
χος).
4. Έγκριση υπ’αριθμ. 130/2022 ΔΕΥΑ Μεσολογγίου περί ένταξής της, στην Πρό-
σκληση Δημοτικού Συμβουλίου
5. Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6322f18570128e28a80d7131 στις 15/09/22 12:34 
ενεργειακή Κοινότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Δ4 Π.Ε. (Λύρος Κων/νος - 
Δήμαρχος).
6. Εισήγηση Επιτροπής Παιδείας (απόφ. 9/2022) περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για επισκευή & συντή-
ρηση σχολικών κτιρίων (Σωτηρακόπουλος Γεώργ. - Δημοτ. Σύμβουλος).
7. Εισήγηση Επιτροπής Παιδείας (απόφ. 10/2022) περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές Α & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων (Σωτηρακόπουλος Γεώργ. - Δημοτ. Σύμβουλος).
8. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2022 (Αλετράς Αντώνιος 
–Αντιδήμαρχος).
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Πως να προστατευτείτε από κλήσεις
 για τη διαφημιστική προώθηση προϊόντων 

Υπάρχει πρόβλεψη 
στη νομοθεσία για 
την προστασία των 
καταναλωτών από 

κλήσεις που γίνονται για τη δια-
φημιστική προώθηση προϊόντων, 
όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή 
της η Ένωση Εργαζομένων Κα-
ταναλωτών Ελλάδας υπενθυμί-
ζοντας το νομικό υπόβαθρο και 
τα πρόστιμα που προβλέπονται 
και ποιος είναι ο τρόπος αντίδρα-
σης των καταναλωτών.

Το νομικό πλαίσιο
Όπως σημειώνεται, ορίζει ότι:
•	Η χρησιμοποίηση αυτόματων 
συστημάτων κλήσης, ιδίως με 
χρήση συσκευών φαξ ή ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου, και γενικό-
τερα η πραγματοποίηση μη ζη-
τηθεισών επικοινωνιών με οποιο-
δήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για 
σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για 
κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο, αν ο συνδρομητής 
συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς.
•	Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με αν-
θρώπινη παρέμβαση (κλήσεων) για τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον ο συν-
δρομητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής της διαθέσιμης στο κοινό 
υπηρεσίας, ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις. Ο φορέας 
υποχρεούται να καταχωρίζει δωρεάν τις δηλώσεις αυτές σε ειδικό κατάλογο 
συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου».
•	Σημειώνεται ότι από το 2011, οι τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη πα-
ρέμβαση, για τους ανωτέρω σκοπούς, επιτρέπονται, εκτός αν ο καλούμε-
νος έχει δηλώσει ότι δεν τις επιθυμεί (σύστημα «opt-out»). Με το σύστημα 
«opt-out» οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνουν τις αντιρρήσεις τους, 
όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους, είτε ειδικά, απευθείας 
στον διαφημιζόμενο, ασκώντας το δικαίωμα αντίρρησης ως προς την επε-
ξεργασία προσωπικών δεδομένων είτε γενικά, μέσω της εγγραφής τους στον 
ειδικό κατάλογο συνδρομητών του παρόχου.
Πως προστατεύεται ο καταναλωτής
- Ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία σε κάθε πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών Μητρώου («opt out»), στο οποίο κάθε ενδιαφερόμενος 
δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις για απευθείας 
εμπορική προώθηση.
- Με την προαναφερόμενη διάταξη, ο κάθε πάροχος φέρει την υποχρέωση 
να τηρεί, με τις ανωτέρω δηλώσεις, Δημόσιο Μητρώο που επιτελεί έναν 
δημόσιο σκοπό και στο οποίο έχει πρόσβαση όποιος ενδιαφέρεται να το 
χρησιμοποιήσει για απευθείας εμπορική προώθηση. 

- Οι διαφημιζόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν από όλους τους παρό-
χους επικαιροποιημένα αντίγραφα των Μητρώων του άρθρου 11 ν. 
3471/2006 και να εξασφαλίζουν ότι έχουν διαθέσιμες τις δηλώσεις 
των συνδρομητών που έχουν πραγματοποιηθεί έως τριάντα ημέρες 
πριν από την πραγματοποίηση της τηλεφωνικής κλήσης.

Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 14 ν. 3471/2006
1. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, κατά παράβαση του νόμου αυτού, 
προκαλεί περιουσιακή βλάβη υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση. 
Αν προκάλεσε ηθική βλάβη, υποχρεούται σε χρηματική ικανοποίη-
ση.
2. Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για παράβαση 
του παρόντος νόμου ορίζεται, κατ` ελάχιστο, στο ποσό δέκα χιλιά-
δων (10.000,00) ευρώ, εκτός αν ζητηθεί από τον ενάγοντα μικρότερο 
ποσό. Η χρηματική ικανοποίηση επιδικάζεται ανεξάρτητα από την 
αιτούμενη αποζημίωση για περιουσιακή βλάβη».
•	Επομένως, η ένταξη στο μητρώο του άρθρου 11 Ν.3471/2006, είναι 
η αποτελεσματικότερη άμυνα του καταναλωτή, έτσι ώστε να στα-
ματήσει να δέχεται διαφημιστικές κλήσεις στο τηλέφωνό του, ενώ 
απειλείται και η καταδίκη των υπαιτίων σε χρηματική του ικανοποί-
ηση λόγω ηθικής βλάβης. 
•	Οι καταναλωτές είτε σε κατάστημα είτε σε τηλέφωνο εξυπηρέ-
τησης του παρόχου τους, μπορούν να δουν και να ακολουθήσουν 
τη διαδικασία για την εγγραφή τους στο μητρώο του άρθρ. 11 Ν. 
3471/2006.
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Ερωτήσεις & απαντήσεις 
για τη νέα στεγαστική πολιτική

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν ανα-
φορικά με τις δράσεις που περιλαμβάνει η 
νέα στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων δίνει διευκρινίσεις και απαντήσεις:
1. Πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή των μέτρων;
Χρειάζεται να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για να 
εφαρμοστούν;

Ορισμένα θα ξεκινήσουν άμεσα, για άλλα έχει ξεκινήσει η 
προετοιμασία προκειμένου να τεθούν σταδιακά σε εφαρμο-
γή από το 2023.

Για παράδειγμα άμεσα θα αυξηθεί κατά 50 % το φοιτητι-
κό στεγαστικό επίδομα, όπως και το επίδομα στέγασης για 
τους μαθητές στις Σχολές της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) που φοιτούν 
μακρυά από τον τόπο κατοικίας τους. 

Επίσης, το πρόγραμμα «Κάλυψη» (μέσω του οποίου θα 
νοικιαστούν από το Δημόσιο και θα διατεθούν σε φτωχότερα 
νέα ζευγάρια, ιδιωτικές κατοικίες που συμμετείχαν στο πρό-
γραμμα «Εστία» για τη στέγαση μεταναστών), θα ξεκινήσει 
στις αρχές του 2023 όταν θα είναι διαθέσιμες οι κατοικίες και 
θα έχουν ολοκληρωθεί τυχόν επισκευές. 

Από το 1ο τρίμηνο του 2023 θα ξεκινήσει η χορήγηση των 
χαμηλότοκων δανείων για αγορά κατοικίας από νέους. 

Αντίστοιχα, τα προγράμματα για την αξιοποίηση της δημόσιας και ιδιωτικής 
περιουσίας χρειάζονται χρόνο για ωρίμανση και εφαρμογή. 

Όλα τα προγράμματα θα ξεκινήσουν πάντως εντός του 2023. Σε ό,τι αφορά το 
θεσμικό πλαίσιο, οι βάσεις τέθηκαν σε σημαντικό βαθμό με το νόμο 4921/2022 
«Δουλειές ξανά» που επέκτεινε τις αρμοδιότητες της ΔΥΠΑ αναφορικά με τη 
στεγαστική πολιτική και την εξόπλισε με νέα εργαλεία για την αξιοποίηση της 
περιουσίας και των αποθεματικών της. 

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα χρειαστεί η έκδοση υπουργικών απο-
φάσεων, αποφάσεις του ΔΣ της ΔΥΠΑ για προκήρυξη διαγωνισμών ή αποφάσεις 
προκήρυξης των συγχρηματοδοτούμενων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης) προγραμ-
μάτων. 

Σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστούν και περαιτέρω νομοθετικές παρεμβάσεις 
για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του όλου εγχειρήματος.
2. Ποιο το όφελος για τα νέα ζευγάρια που θα ενταχθούν
στο πρόγραμμα χορήγησης στεγαστικών δανείων;

Πρακτικά όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό, θα πληρώνουν δόση στεγαστι-
κού δανείου που θα είναι πολύ χαμηλότερη από το ενοίκιο που αντιστοιχεί στο 
σπίτι που επέλεξαν, καθώς το επιτόκιο με τα σημερινά δεδομένα είναι συμβολικό: 
με τα σημερινά δεδομένα είναι στο 1 % αλλά σε κάθε περίπτωση θα αντιστοιχεί 
στο ένα τέταρτο των εμπορικών επιτοκίων. 

Και πάντως μηδενικό για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. 
Το κυριότερο, με την αποπληρωμή του δανείου θα αποκτήσουν την ιδιοκτησία 

του σπιτιού. Επιπλέον, το δάνειο θα καλύπτει υψηλότερο ποσοστό της εμπορικής 
αξίας του ακινήτου (90%) σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια των τραπεζών που 
καλύπτουν συνήθως έως το 80 %. Α

υτό σημαίνει ότι η ιδιωτική συμμετοχή που πρέπει να συνεισφέρουν οι νέοι 
μειώνεται στο 10 % της αξίας του σπιτιού αντί για  20 % που προβλέπεται στις 
συμβάσεις των τραπεζικών στεγαστικών δανείων.

Τέλος με το πρόγραμμα αυτό αποκτούν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό 
νοικοκυριά που υπό κανονικές συνθήκες δύσκολα θα πληρούσαν τα τραπεζικά 
κριτήρια χρηματοδότησης, όπως για παράδειγμα μισθωτοί με μηνιαίο καθαρό ει-
σόδημα ίσο με 715 ευρώ το μήνα.

Με άλλα λόγια, ένα νέο ζευγάρι που αγοράζει ένα σπίτι αξίας 100.000 € θα 
πληρώνει μηνιαία δόση 275 -285 ευρώ αντί για 415 ευρώ που είναι η δόση για το 
ίδιο σπίτι με τα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς. Το ετήσιο όφελος στην περίπτωση 
αυτή είναι 1680 ευρώ.
3. Γιατί βάλατε το ηλικιακό όριο στα 39 έτη και όχι υψηλότερα; 
Αν ο ένας είναι πάνω από 39 ετών, ισχύει το πρόγραμμα;

Δίνουμε έμφαση στην στεγαστική αποκατάσταση των νέων, που αντιμετωπί-
ζουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. 

Κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση του δημογραφικού και 
η έλλειψη στέγης είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τη δημιουργία οι-
κογένειας. 

Για το λόγο αυτό άλλωστε τα προγράμματα του υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων δίνουν προτεραιότητα στους πολύτεκνους και τους τρίτε-
κνους. 

Αρκεί για τη λήψη του δανείου ο ένας από τους δύο να είναι 25-39 ετών.
4. Το πρόγραμμα χορήγησης στεγαστικών δανείων προβλέπει 
πλαφόν 150.000 € στο ύψος του δανείου. 
Θεωρείτε το όριο αυτό ρεαλιστικό; 
Υπάρχουν σπίτια σε αυτό το επίπεδο τιμών;

Σε δεκάδες περιοχές των αστικών κέντρων αλλά και στην περιφέρεια υπάρχουν 
διαθέσιμα ακίνητα σε αυτήν την τάξη μεγέθους που μπορούν να καλύψουν τις 
στεγαστικές ανάγκες των νέων. 

Ενδεικτικά: οι αντικειμενικές αξίες στην Αγία Παρασκευή κυμαίνονται από 
1500-2050 ευρώ ανά τετραγωνικό, στο Μαρούσι 1500-2300 ευρώ, στην Πεύκη 
1300-2250 ευρώ, στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης (Τούμπα) 1250 – 
1550 ευρώ.
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Υπενθυμίζεται ότι οι αντικειμενικές αξίες αφορούν 
νεόδμητα ακίνητα ενώ το πρόγραμμα των στεγαστι-
κών δανείων αφορά ακίνητα κατασκευασμένα έως 
το 2007, οι αξίες των οποίων είναι προφανώς χαμη-
λότερες σε σχέση με τα νεόδμητα.

Προφανώς υπάρχουν πολύ ακριβότερα ακίνητα, 
ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνου-
με με ένα κοινωνικό πρόγραμμα για τη διευκόλυνση 
της απόκτησης στέγης, που στόχο έχει να απαλλάξει 
τους νέους από σημαντικά κόστη, αβεβαιότητες και 
προβλήματα. 

Το όριο των 150.000 ευρώ είναι η χρυσή τομή ανά-
μεσα στα όρια που θέτει η αγορά και την ανάγκη να 
ενταχθούν στο πρόγραμμα όσο το δυνατόν περισσό-
τεροι ωφελούμενοι.
5. Λέτε ότι ωφελούμενοι από το πρόγραμ-
μα στεγαστικών δανείων θα είναι 10.000 & 
τα δάνεια θα φθάνουν μέχρι 150.000 €. 
Πώς ισχύει αυτό, δεδομένου ότι ο προϋπο-
λογισμός του προγράμματος είναι 500 εκατ. 
ευρώ; 

Η απάντηση είναι απλή: ο αριθμός των 10.000 ανα-
φέρεται στους ωφελούμενους του προγράμματος. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέα ζευ-
γάρια, που σημαίνει ότι σε ένα σπίτι, για το οποίο 
θα ληφθεί ένα δάνειο, θα κατοικήσουν περισσότεροι 
από ένας, άρα για κάθε δάνειο οι ωφελούμενοι θα 
είναι περισσότεροι από ένας. Επιπλέον το ποσό των 
150.000 ευρώ είναι το ανώτατο όριο του δανείου. 
Δεν θα εξαντλούν όλα τα δάνεια το πλαφόν. 

Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή είναι η πρώτη φάση 
του προγράμματος. Σε περίπτωση εξάντλησης των 
πόρων, το πρόγραμμα θα διευρυνθεί.
6. Μπορεί ένας πολίτης με εισόδημα 10.000 
€ το χρόνο να πάρει δάνειο 150.000 €;

Μέχρι τώρα, πράγματι ένας πολίτης με εισόδημα 
10.000 ευρώ το χρόνο είχε δυσκολία να πάρει τέτοιο 
δάνειο. 

Με τα χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια μπορούν οι 
συγκεκριμένοι πολίτες να πάρουν δάνειο του οποίου 
η δόση στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι μι-
κρότερη από το ενοίκιο που ήδη πληρώνουν. 

Σημειώνουμε και πάλι ότι ένας νέος ο οποίος θα 
πάρει δάνειο 100.000 € θα πληρώνει μηνιαία δόση 
275 € κρατώντας τελικά την κυριότητά του στο σπί-
τι.
7. Τα προγράμματα για παροχή δανείων 
και οι επιδοτήσεις για ανακαίνιση & ενερ-
γειακή αναβάθμιση κατοικιών, μπορούν να 
λειτουργήσουν συνδυαστικά;

Η απάντηση είναι ναι. 
Το πρόγραμμα των χαμηλότοκων δανείων μπορεί 

κάλλιστα να συνδυαστεί με το πρόγραμμα «Εξοικο-
νομώ και Ανακαινίζω» για νέους. 

Άρα να γίνουν περισσότερο ευρείας κλίμακας πα-
ρεμβάσεις.
8. Το πρόγραμμα των 200 εκατ. € με χρημα-
τοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, πόσο 
σίγουροι είστε ότι θα εφαρμοστεί;

Ήδη είναι ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης μια 
σχετική δράση που παρουσιάστηκε. Στηριζόμενοι 
στο πνεύμα αυτής της δράσης (αξιοποίηση ακινήτων 
που ανήκουν σε ιδιώτες τα οποία διατίθενται στο Δη-
μόσιο προκειμένου να τα ανακαινίσει, πληρώνοντας 
φυσικά το ίδιο το Δημόσιο το σχετικό ενοίκιο στους 
ιδιώτες) θα διατεθούν μετά από την ολοκλήρωση των 
σχετικών συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
κονδύλια 200 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν ήδη στο 

υπουργείο Εργασίας για την πραγματοποίηση αυτής 
της δράσης, από την οποία θα βγουν ωφελημένοι 
10.000 νέοι και ζευγάρια 25-39 ετών.
9. Ποια είναι τα προγράμματα στα οποία 
μπορούν να συμμετάσχουν οι ιδιοκτήτες 
ακινήτων;
•	Οι  ιδιοκτήτες π.χ. που θα συμμετάσχουν στο πρό-
γραμμα «Κάλυψη» θα έχουν εγγυημένο εισόδημα 
από το μίσθωμα που θα καταβάλει το κράτος, για 
τις κατοικίες τους, οι οποίες θα διατεθούν σε νέους 
δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήμα-
τος. Το κράτος αναλαμβάνει επίσης τις επισκευές.
•	Από την άλλη, το πρόγραμμα μαζικής αξιοποίησης 
κλειστών ιδιωτικών κατοικιών προβλέπει ότι οι ιδι-
οκτήτες τους θα τις παραχωρήσουν για τουλάχιστον 
5 χρόνια στο κράτος, το οποίο θα αναλάβει να τις 
ανακαινίσει και θα τις διαθέσει σε νέους και νέα ζευ-
γάρια.
•	Με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω» οι ιδι-
οκτήτες κλειστών κατοικιών θα επιδοτηθούν για να 
τις ανακαινίσουν με προϋπόθεση να τις διαθέσουν 
για μίσθωση τουλάχιστον 3 ετών.
•	Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» τέλος, 
προβλέπει συνδυασμό επιδότησης και άτοκου ή χα-
μηλότοκου δανεισμού σε νέους για την ανακαίνιση 
και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών που ιδιο-
κατοικούν.
10.  Τι προβλέπει ειδικότερα το πρόγραμμα 
Ανακαινίζω – Ενοικιάζω; 
Και σε τι διαφέρει από το Εξοικονομώ;

Δεν είναι πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, 
είναι πρόγραμμα ανακαίνισης χωρίς να αποκλείεται 
η ενεργειακή αναβάθμιση. 

Και δεν είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Θα χρηματο-
δοτείται από το ΠΔΕ.

Ιδιοκτήτες κενών κατοικιών έως 100 τ.μ. σε αστι-
κά κέντρα θα λάβουν επιδότηση έως 40 % για εργα-
σίες ανακαίνισης των κατοικιών, (ύψους έως 10.000 
ευρώ) οι οποίες θα πρέπει στη συνέχεια να νοικια-
στούν τουλάχιστον για τρία έτη. 

Κάθε δικαιούχος μπορεί να κάνει αίτηση για μία 
μόνο κατοικία και πρέπει να οικογενειακό φορολο-
γητέο εισόδημα έως 40.000€ και ακίνητη περιουσία 
έως 300.000€. 

Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που θα εφαρ-
μοστούν, θα πριμοδοτούνται όσοι έχουν μικρότερη 
ακίνητη περιουσία και ζητούν μικρότερη ενίσχυση 
από τη μέγιστη.
11. Γιατί αυξάνετε το όριο της Golden Visa 
στις 500.000 €;

Με τις συνθήκες που επικρατούν στην κτηματα-
γορά και την άνοδο των τιμών, το όριο που υπήρχε 
ως τώρα (250.000 €) αφαιρούσε από την μισθωτική 
αγορά ακίνητα που απευθύνονται στα μεσαία εισο-
δηματικά στρώματα. 

Η εισαγωγή κεφαλαίων και μάλιστα για επενδύ-
σεις στην κτηματαγορά είναι επιθυμητή, όμως οι 
επιπτώσεις στη μεσαία τάξη είναι ανεπιθύμητες. 

Για το λόγο αυτό το όριο προσαρμόζεται σε επίπε-
δο που οι επενδυτές θα πρέπει να στοχεύσουν σε πιο 
ακριβές κατασκευές. 

Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η ασφάλεια δι-
καίου για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και εκ-
κρεμούν, οι οποίες θα καλυφθούν. 

Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από 1.1.2023.
12. Γιατί δεν λαμβάνετε μέτρα για τον περιο-
ρισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων;

Το θέμα αυτό εξετάζεται από την κυβέρνηση. 

Οι όποιες κινήσεις πρέπει να είναι σίγουρα προσε-
κτικές επειδή η αγορά αυτή τα τελευταία χρόνια είχε 
και έχει συνεχή σκαμπανεβάσματα. 

Μέχρι στιγμής κρίθηκε ότι μετά από δυο χρόνια 
πανδημίας, με τις αναταράξεις που δημιούργησε 
στον ευρύτερο κλάδο δεν θα ήταν σκόπιμη η άμε-
ση λήψη μέτρων μέχρι να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη 
εικόνα. 

Σε κάθε περίπτωση σε πρώτη φάση θα ρυθμιστούν 
οι επιχειρηματικές βραχυχρόνιες μισθώσεις που γί-
νονται από επενδυτές προκαλώντας αθέμιτο αντα-
γωνισμό.
13. Σε ποιες κατηγορίες απευθύνεται το νέο 
πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» 
και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εντα-
χθεί ένας ενδιαφερόμενος;

Το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» είναι 
ένα πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση και 
ανακαίνιση κατοικιών για τη νέα γενιά, από 18-39 
ετών. 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 350 
εκατ. ευρώ και εκτιμούμε ότι θα αναβαθμιστούν 
ενεργειακά περισσότερες από 20.000 κατοικίες 
νέων. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ενότητες: το 
«Εξοικονομώ για Νέους» και το «Ανακαινίζω για 
Νέους». 
•	 Στο «Εξοικονομώ για Νέους» οι δικαιού-
χοι πρέπει να έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
έως 50.000 ευρώ. 

Το ακίνητο πρέπει να είναι ιδιόκτητο ή ιδιοκα-
τοικούμενο ή να υπάρχει πλήρης κυριότητα ή αν ο 
ωφελούμενος το ενοικιάζει σε τρίτους, να έχει την 
επικαρπία του ακινήτου.
•	Στο «Ανακαινίζω για Νέους» που παρέχει χα-
μηλότοκα δάνεια μέχρι 7.000 ευρώ για εργασίες 
αναβάθμισης της κατοικίας οι δικαιούχοι πρέπει να 
καλύπτουν το ίδιο εισοδηματικό όριο με το «Εξοι-
κονομώ», προβλέπεται ωστόσο επιπλέον επιδότηση 
ύψους 3.000 ευρώ για όσους έχουν ετήσιο οικογενει-
ακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. 

Το ακίνητο πρέπει να είναι ιδιόκτητο ή ιδιοκατοι-
κούμενο ή αν ο ωφελούμενος το ενοικιάζει σε τρί-
τους να έχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία 
του ακινήτου.
14. Ποιο είναι το όφελος για όσους εντα-
χθούν στα προγράμματα αυτά;

Στο «Εξοικονομώ για Νέους» ο επιλέξιμος προ-
ϋπολογισμός είναι έως 25.000 ευρώ και το ποσοστό 
επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 90%. Για την 
κάλυψη της ίδιας συμμετοχής παρέχεται άτοκος δα-
νεισμός. 

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι η αντικατάσταση 
κουφωμάτων, η εξωτερική θερμομόνωση, τα συστή-
ματα θέρμανσης – ψύξης, τα συστήματα παροχής 
ζεστού νερού χρήσης, τα συστήματα smart home και 
οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές.

Στο «Ανακαινίζω για Νέους» ο επιλέξιμος προϋ-
πολογισμός είναι έως 10.000 ευρώ και το ποσοστό 
επιδότησης ανέρχεται σε 30% για όλους. 

Για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής παρέχεται 
χαμηλότοκος δανεισμός έως 7.000 ευρώ. 

Αντίστοιχα από το πρόγραμμα αυτό επιδοτείται η 
ανακαίνιση χώρων μπάνιου και κουζίνας, η αντικα-
τάσταση της πόρτας εισόδου, η αντικατάσταση και 
οι επισκευές ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκατα-
στάσεων, η αντικατάσταση επιφανειών πατωμάτων, 
τα επιχρίσματα και οι επισκευές δομικών στοιχείων.
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Ποια καυσόξυλα είναι πιο αποδοτικά:
Τι να προσέξουν οι καταναλωτές στην αγορά ξύλου

Καθώς οι τιμές του φυσικού 
αερίου ταυτόχρονα με τις τι-
μές του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος αλλά και του πετρελαίου 

έχουν ανέβει στα ύψη, πολλά νοικοκυριά 
τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη έχουν στραφεί στο καυσόξυλο ως 
εναλλακτική λύση για τη θέρμανση αυτό το 
χειμώνα. 

Όταν όμως, οι καταναλωτές θα κληθούν 
να αγοράσουν ξύλο θα πρέπει να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα σημεία, 
όπως τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δρ. Γεώργιος Ντα-
λός, τεχνολόγος ξύλου καθηγητής του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στο Τμήμα Δασο-
λογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού.

Είδη καυσόξυλων
•	Οξιά

Η οξιά, αποδοτική στην καύση, είναι ιδανική για τζάκι, καθώς δίνει μεγα-
λύτερη φλόγα, χωρίς όμως να προκαλεί τα προβλήματα καπνού που δημι-
ουργούν τα κωνοφόρα. Προσοχή όμως γιατί εγκλωβίζει σε θύλακες υγρασία 
με αποτέλεσμα να «σκάει» κατά την καύση και να πετάει αναμμένα κομμα-
τάκια κάρβουνου
•	Δρυς

Η δρυς πρέπει να προτιμάται για συνεχή χρήση. Δεν είναι από τα ξύλα 
που αρπάζουν εύκολα, δεν βολεύει για προσάναμμα, όμως καίει αργά και 
αποδοτικά και διατηρεί τη φωτιά περισσότερο.
•	Ελιά

Η ελιά, όπως και η δρυς, πρέπει να προτιμάται, καθώς έχει μεγαλύτερη 
διάρκεια καύσης.

•	Πεύκο
Γενικά τα κωνοφόρα, όπως το πεύκο και το έλατο, «αρπάζουν» γρήγορα, 

δίνουν μεγάλη φλόγα και έχουν πολύ μεγάλη θερμική ικανότητα. Πρέπει να 
τα χρησιμοποιούμε κυρίως για προσάναμμα. Προσοχή όταν χρησιμοποιού-
νται ως κύριο καύσιμο γιατί μπορεί να οδηγήσουν σε δυσάρεστα αποτελέ-
σματα που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε φωτιά στην καμινάδα ή στη 
σκεπή.
•	Έλατο

Ξύλα που χρησιμοποιούνται περισσότερο για προσάναμμα έχουν χαμηλή 
πυκνότητα, καίγονται γρήγορα και δίνουν μεγάλη φλόγα.

Σύμφωνα με τον κ. Νταλό, αυτά τα τέσσερα είδη καυσόξυλων είναι τα 
κυριότερα όμως, υπάρχουν και άλλα είδη όπως καστανιά, λεύκη, πουρνάρι, 
ευκάλυπτος, λεμονόδεντρα κ.α.

[info]
Στοιχεία για τη θερμαντική αξία του ξύλου

Το µέγιστο ποσό θερµότητας που παράγεται από µάζα 1kg ξηρού ξύλου 
που καίγεται πλήρως (θερµαντική αξία) κυµαίνεται µεταξύ 3900-5100 kcal/
kg. 

Ξύλα πλατυφύλλων έχουν µικρότερη θερµαντική αξία από ξύλα κωνοφό-
ρων, µε µέσες τιµές 4350 kcal/kg και 4700 kcal/kg, αντίστοιχα. 

Τα ξύλα µεγαλύτερης πυκνότητας διαθέτουν µεγαλύτερη θερµαντική 
αξία. 

Κωνοφόρα είδη µε ρητίνη δίνουν ξύλο µε µεγαλύτερη θερµαντική αξία, 
διότι η ρητίνη έχει υψηλή θερµαντική αξία (περίπου 8500 kcal/kg). 
Η χηµική σύσταση του ξύλου

Η λιγνίνη χαρακτηρίζεται από µεγάλη θερµαντική αξία, 6100 kcal/kg κατά 
µέσο όρο, ενώ η κυτταρίνη κυµαίνεται µεταξύ 4150 - 4350 kcal/kg. 

Έρευνες έχουν δείξει πως η µέση θερµαντική αξία των πλατυφύλλων είναι 
µεγαλύτερη στο ξύλο, από ότι στον φλοιό, ενώ αντίστροφα συµβαίνει στα 
κωνοφόρα.
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Τι να προσέξουν οι καταναλωτές 
στην αγορά ξύλου

Επειδή και φέτος θα πουληθούν τα καυσόξυλα με το 
κυβικό, σύμφωνα με τον κ. Νταλό, θα πρέπει οι καταναλωτές 
να εστιάσουν στον τρόπο στοίβαξης, προσέχοντας αυτός να 
είναι πυκνός.

Θα πρέπει επίσης, να ζητούν παραστατικά διακίνησης, 
αφού η λαθροϋλοτόμηση δεν αποτελεί πλέον εγκληματική 
ενέργεια μόνο για τον κάτοχο, αλλά παραπέμπεται με 
συνυπαιτιότητα κι αυτός που τα προμηθεύεται.

Επίσης, καλό είναι να προμηθεύονται οξιά, δρυ και 
γενικότερα πλατύφυλλα και να προσέχουν να μην αγοράσουν 
κωνοφόρα δέντρα και ιδιαίτερα πεύκο, αφού η καύση τους 
μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση πυρκαγιάς στο σπίτι .
Για τα πέλλετ

Οι καταναλωτές θα πρέπει να προσέχουν το χρώμα του ξύλου, 
να είναι ανοιχτό αν είναι από κωνοφόρα δέντρα και λίγο σκούρο 
από πλατύφυλλα σημειώνει ο κ. Νταλός και συμπληρώνει πως 
και στις δύο περιπτώσεις οι αγοραστές θα πρέπει να ελέγχουν 
τη μυρωδιά, που θα πρέπει να παραπέμπει σε φρέσκο ξύλο.
Η φυσική ξήρανση των κούτσουρων

Τα κούτσουρα αρχίζουν να χάνουν νερό το χειμώνα, αλλά 
τον Μάρτιο παρατηρείται η μέγιστη απώλεια νερού (περίπου 
10%). 

Σε ιδιαίτερα θερμά καλοκαίρια το φρέσκο ξύλο που σκίζεται 
τον Δεκέμβριο και αποθηκεύεται κάτω από κάλυμμα μπορεί 
να φτάσει, ήδη από τον Ιούνιο, σε επίπεδα υγρασίας 20% και 
συνεπώς να είναι κατάλληλο για να διακινηθεί στο εμπόριο ως 
έτοιμο ξηρό ξύλο.

Ωστόσο, στην περίπτωση των υγρών καλοκαιριών οι 
ανιχνεύσιμες διαφορές είναι ελάχιστες και η τιμή 20% θα 
επιτευχθεί, ένα μήνα όμως αργότερα.

Τα κούτσουρα, όπως εξηγεί ο κ. Νταλός, που αποθηκεύονται 
καλυμμένα στεγνώνουν σχετικά πιο γρήγορα κατά τους 
πρώτους μήνες του χειμώνα. 

Αυτό το πλεονέκτημα του καλυπτόμενου ξύλου 
αντισταθμίζεται για το ακάλυπτο ξύλο κατά τη διάρκεια των 
καλοκαιρινών μηνών. 
Η παρουσία ενός ξύλινου υπόστεγου

Ειδικά σε πολύ βροχερές περιοχές, κρίνεται σκόπιμη, 
δεδομένου ότι συμβάλλει στον περιορισμό της υγρασίας 
που ανακτάται κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου 
φθινόπωρου-χειμώνα. Υπό την προϋπόθεση, ότι η δομική 
κατασκευή επιτρέπει τον επαρκή αερισμό (τοίχοι με 
σχισμές), η αποθήκευση του ξύλου υπό κάλυψη συνιστάται 
ανεπιφύλακτα. 

Σε σύγκριση με τα σκισμένα ξύλα, τα μη-σκισμένα ξύλα θα 
φθάσουν σε επίπεδα υγρασίας 20% δύο μήνες αργότερα. 

Έτσι, προκειμένου να επιτευχθεί το 20%, με υψηλότερο 
βαθμό ασφάλειας και προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η 
υγρασία μέχρι το φθινόπωρο, προτείνεται να σχίζονται τα 
χαμηλής ποιότητας στρογγυλά κορμοτεμάχια σε καυσόξυλα 
με διάμετρο μεγαλύτερη από 10 εκατοστά πριν από τη φυσική 
ξήρανση.
Επεξεργασία & προετοιμασία 
στοίβαξης καυσόξυλων 

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του ξύλου και της 
προετοιμασίας στοίβαξης των καυσόξυλων, είναι σημαντικό 
να αποφεύγεται, στο μέτρο του δυνατού, η επικάθηση άλλων 
υλικών πάνω στα κούτσουρα-καυσόξυλα. 

Ο χώρος της επεξεργασίας πρέπει να έχει σταθερό δάπεδο 
(τσιμέντο ή άσφαλτο). Η

 φυσική ξήρανση των κούτσουρων μπορεί να γίνει είτε σε 
ανοικτούς χώρους είτε σε καλυπτόμενους και αεριζόμενους 
χώρους, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να προστατεύονται 
από την υγρασία του εδάφους και τη βροχή.

«Karpenissi Trail»
Πρόσκληση σε εθελοντές

για οργάνωση 
του ορεινού Αγώνα Δρόμου

Ο μεγάλος ορεινός αγώνας δρόμου που προγραμματίζεται για τον Οκτώ-
βρη του 2022 με brandname «Karpenissi Trail» είναι γεγονός.

Η άγρια ομορφιά της Καλιακούδας και η καταπληκτική θέα που κόβει 
την ανάσα  σε συνδυασμό  με την ορμή και τη δυναμική των δικών μας 

αθλητών με τις σπουδαίες διακρίσεις τους σε μεγάλες διοργανώσεις αγώνων τρεξίμα-
τος, αποτελούν τους λόγους που μας οδήγησαν στη διοργάνωση ενός ορεινού αγώνα 
δρόμου δοκιμάζοντας τα όρια της αντοχής και δίνοντας την εμπειρία ενός αυθεντικού 
τρόπου ζωής στην ευρυτανική φύση.

Φορείς, σύλλογοι, αθλητές, εθελοντές και η τοπική κοινωνία ενώνουν τις δυνά-
μεις τους με κοινό στόχο την καθιέρωση ενός ορεινού αγώνα δρόμου με αγωνιστι-
κή ποικιλία που θα κερδίσει από τον μικρό ερασιτέχνη αθλητή μέχρι και τους πιο 
απαιτητικούς επαγγελματίες αθλητές χαρίζοντας στη διοργάνωση έναν ξεχωριστό και 
μοναδικό χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της οργάνωσης, η ομάδα συντονισμού, καλεί 
όσους επιθυμούν να συνδράμουν εθελοντικά στην οργάνωση του «Karpenissi Trail», 
να δηλώσουν τη συμμετοχή τους το αργότερο μέχρι Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στο 
τηλέφωνο 2237350075.   
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Υγε ία -Επ ι στήμηΕπ ι στήμη-Υγε ία
Βρέθηκε σε αρχαίο ψάρι 

το απολίθωμα της αρχαιότερης καρδιάς 
ηλικίας 380 εκατ. ετών

Αυστραλοί επι-
στήμονες ανα-
κοίνωσαν ότι 
α ν α κ ά λ υ ψ α ν 

στην περιοχή Κίμπερλι της 
Δυτικής Αυστραλίας το απο-
λίθωμα μιας καρδιάς ηλικίας 
380 εκατομμυρίων ετών, της 
αρχαιότερης που έχει ποτέ 
βρεθεί στη Γη. Η καρδιά βρέ-
θηκε μαζί με ένα ξεχωριστό 
απολιθωμένο στομάχι, έντε-
ρο και ήπαρ σε ένα αρχαίο 
"πάνοπλο" ψάρι, με την ονο-
μασία Gogo, ρίχνοντας νέο 
φως στην εξέλιξη των σωμά-
των των σπονδυλωτών ζώων 
και των ίδιων των ανθρώπων. 
Το απολίθωμα είναι 250 εκατομμύρια χρόνια παλαιότερο από οποιαδήποτε 
έως τώρα γνωστή καρδιά ψαριού.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια παλαιοντολογίας Κέιτ Τρι-
νάστικ της Σχολής Μοριακών και Επιστημών της Ζωής του Πανεπιστημίου 
Curtin και του Δυτικού Αυστραλιανού Μουσείου στο Περθ, οι οποίοι έκα-
ναν τη σχετική δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό "Science", βρήκαν 
τα απολιθωμένα όργανα στο σώμα μιας κατηγορίας ψαριών (arthrodires) 
που ανήκαν στα πλακόδερμα, τα πρώτα ψάρια με σαγόνια και δόντια. Ζού-
σαν κατά τη Δεβόνια περίοδο πριν 420 έως 359 εκατομμύρια χρόνια και 
ανατομικά έμοιαζαν με τους σημερινούς καρχαρίες. Πριν τα πλακόδερμα 
τα ψάρια δεν ξεπερνούσαν σε μήκος τα 30 εκατοστά, αλλά μετά έφθασαν 
πια τα εννέα μέτρα, γι' αυτό έγιναν η κυρίαρχη μορφή ζωής στη Γη επί πε-
ρίπου 60 εκατομμύρια χρόνια, τουλάχιστον 100 εκατομμύρια χρόνια πριν 
τους δεινόσαυρους.

Η ανακάλυψη 
Θεωρείται άκρως ασυνήθιστη, 

επειδή ο μαλακός ιστός, όπως 
αυτός της καρδιάς, σπανιότατα 
διατηρείται ως απολίθωμα, σε 
αντίθεση με τα σκληρά οστά, 
και ακόμη σπανιότερα σε τρισ-
διάστατη μορφή. Η μελέτη των 
απολιθωμάτων έγινε με τη βο-
ήθεια ακτίνων νετρονίων και Χ 
του Ευρωπαϊκού Συγχρότρου 
στη Γαλλία. Η καρδιά του Gogo 
ήταν πιο πολύπλοκη του αναμε-
νομένου, καθώς είχε δύο θαλά-
μους, ένα μικρότερο πάνω από 
έναν μεγαλύτερο, οι οποίοι τελι-
κά εξελίχθηκαν στην ανθρώπινη 

καρδιά. Η δομή της καρδιάς του Gogo του επέτρεψε να μεταμορφωθεί από 
ένα αργά κινούμενο ψάρι σε ένα ταχύτατο θηρευτή.

"Ως παλαιοντολόγος που έχω μελετήσει απολιθώματα για πάνω από 20 
χρόνια, πραγματικά εξεπλάγην που βρήκα μια τρισδιάστατη και καλοδια-
τηρημένη καρδιά σε έναν πρόγονο μας ηλικίας 380 εκατομμυρίων ετών", 
δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια. Όπως είπε η Τρινάστικ, τα αρχαία εκείνα 
ψάρια είχαν την καρδιά σχήματος S σχεδόν στο στόμα τους. Από την άλλη, 
δεν βρέθηκαν καθόλου ενδείξεις πνευμόνων, τα οποία εξελίχθηκαν αργό-
τερα.

-Σχετικό βίντεο υπάρχει στο YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=LQ2mf3BNGpc

-Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση: https://www.science.org/
doi/10.1126/science.abf3289

Η συχνή κατανάλωση τσαγιού 
μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη

Η συχνή κατανάλωση μαύρου ή πράσινου τσα-
γιού - τουλάχιστον τέσσερα φλιτζάνια τη 
μέρα - συνδέεται με 17% μικρότερο κίνδυνο 
εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 μέσα στην επόμε-

νη δεκαετία, δείχνει μια νέα μεγάλη κινεζική επιστημονική 
έρευνα.

Η μελέτη - συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 
19 ερευνών από οκτώ χώρες (Κίνα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Βρετα-
νία, Ολλανδία, Γαλλία, Φινλανδία, Σιγκαπούρη) με στοι-
χεία συνολικά για περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους 
- με επικεφαλής την Σιαγίνγκ Λιο του Πανεπιστημίου Επι-
στήμης και Τεχνολογίας της Γουχάν, παρουσιάστηκε στο 
ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μελέτης του 
Διαβήτη (EASD) στη Στοκχόλμη (19-23 Σεπτεμβρίου).

Η νέα μελέτη βρήκε ότι κάθε έξτρα φλιτζάνι τη μέρα 
μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά περίπου 1%. Σε σχέση 
με όσους δεν έπιναν καθόλου τσάι, εκείνοι που έπιναν ένα 

έως τρία φλιτζάνια καθημερινά, είχαν 4% μικρότερο κίν-
δυνο διαβήτη, ενώ η μείωση του κινδύνου έφτανε το 17% 
για όσους έπιναν περισσότερα από τέσσερα φλιτζάνια τη 
μέρα κατά μέσο όρο.

Είναι γνωστό ότι το τσάι ωφελεί την υγεία, επειδή έχει 
διάφορες αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντι-
καρκινικές ουσίες. Η μείωση του κινδύνου αφορά εξίσου 
άνδρες και γυναίκες, καθώς επίσης τόσο το πράσινο τσάι 
(που κατά την επεξεργασία του δεν αφήνεται να οξειδωθεί 
πολύ) όσο και το μαύρο τσάι (που οξειδώνεται εωσότου 
μαυρίσει).

"Τα ευρήματα μας είναι πολύ ενθαρρυντικά, επειδή δεί-
χνουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν κάτι τόσο απλό 
όσο το να πίνουν τέσσερα φλιτζάνια τσαγιού τη μέρα, προ-
κειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο για εμφάνιση διαβήτη 
τύπου 2", δήλωσε η Λι.
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Φαρμακογενής τριχόπτωση & αλωπεκία
 Η φαρμακογενής αλωπεκία καθίσταται ολοένα και πιο συχνή. Φάρμακα που 
προκαλούν αλωπεκία είναι τα αντικαρκινικά, τα ρετινοειδή, τα αντισυλληπτι-

κά, τα αντιθυρεοειδικά, η αλλοπουρινόλη, τα σαλικυλικά, η ινδομεθακίνη, 
η προπανολόλη, οι αμφεταμίνες, η λεβοντόπα. Ο κατάλογος είναι μακρύς 
και περιλαμβάνονται και ιδιοσυστασιακές αντιδράσεις σε φάρμακα. 

Η τρίχα 
• Αποτελεί κερατινοποιημένο προϊόν της 
ρίζας η οποία συνέχεται με την επιδερμίδα. 
• Η φυσιολογική σύσταση της τρίχας προϋποθέ-
τει την επάρκεια πρωτεϊνών, βασικών λιπαρών 
οξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων. 
• Οι τρίχες στο φυσιολογικό άτομο παρουσιάζουν κύκλους ζωής, οι οποίοι 
υπόκεινται σε εσωτερικούς βιορυθμούς. 
• Συγκεκριμένα, η τρίχα διέρχεται από μια αναγεννητική φάση ανάπτυξης 
(anagen), η οποία ακολουθείται από τη διακοπή της επιθηλιακής ανάπτυξης 
και απόπτωση (catagen). 
• H περίοδος που υφίσταται μεταξύ της ολοκλήρωσης της υποστροφής της 
τρίχας και της έναρξης του νέου αναγεννητικού κύκλου αποκαλείται ιατρικώς 
τελογένεση (telogen). 

Η τριχόπτωση και η αλωπεκία οφείλονται στην κακή διατρο-
φή, σε συστηματικά οργανικά νοσήματα, σε διαταραχή ορ-
μονών, σε τοπικά νοσήματα, σε φάρμακα, σε ψυχολογικούς 
παράγοντες, σε επιθετικούς κοσμητικούς χειρισμούς της τρί-

χας, σε κακές συνήθειες, σε κακή κληρονομικότητα. Αυτό συμβαίνει διότι 
η τρίχα είναι από τις πιο εύθραυστες δομές του ανθρώπινου σώματος. 

Κληρονομικοί παράγοντες 

Η κληρονομικότητα είναι πολύ σημαντική στην περίπτωση της 
τρίχας. Τα κληρονομικά σύνδρομα που συνοδεύονται από τριχό-

πτωση είναι πολλά, με τον πιο κοινό εκπρόσωπο της κατηγορίας την αν-
δρογενετική αλωπεκία. Η ανδρογενετική αλωπεκία είναι γενετικά προ-
καθορισμένη. Οι αρχικές μεταβολές παρουσιάζονται στα πρόσθια τμή-
ματα του τριχωτού της 
κεφαλής και στις δύο 
πλευρές της ‘κορυφής 
της χήρας’ (σφήνα 
τριχοφυΐας στο μέτω-
πο) καθώς και στην 
κορυφή (βρέγμα ) του 
κρανίου. Η εκδήλωση 
της γενετικής προδι-
άθεσης επηρεάζεται 
από τις ανδρικές ορ-
μόνες και την ηλικία. 

Διατροφή

Η έλλειψη σιδήρου και πρωτεΐνης μπο-
ρεί να προκαλέσουν σοβαρή τριχό-

πτωση. Η έλλειψη σημαντικών βιταμινών 
όπως βιταμίνης Α βιταμινών του συμπλέγμα-
τος Β, βιταμίνης C, φυλλικού και ψευδαργύ-
ρου μπορούν να προκαλέσουν τριχόπτωση. 
Σημαντικό ρόλο έχει σε ορισμένες περιπτώ-
σεις και η έλλειψη του πολυακόρεστου λι-
παρού λινολεικού οξέος που δεν πρέπει να 
παραβλέπεται στην Ελλάδα, λόγω της κακής 
ποιότητας λιπαρών που καταναλώνει αρκετές 
φορές ο Έλληνας. Η αλόγιστη κατανάλωση 
ορισμένων συμπληρωμάτων διατροφής, ιδι-
αιτέρως μάλιστα αυτών που περιέχουν βιτα-
μίνη Α, μπορεί να προκαλέσουν τριχόπτωση 
από υπερβιταμίνωση Α. 

Tριχόπτωση & φαλάκρα: 
Αίτια & αντιμετώπιση

• Σε ποιους παράγοντες οφείλονται δυο συχνά παθολογικά προβλήματα, η τριχόπτωση και η φαλάκρα;
• Από τι εξαρτάται η θεραπευτική αντιμετώπιση;

Τριχόπτωση 
• Η ύπαρξη φυσιολογικής ποσότητας και 
στιλπνότητας του τριχωτού της κεφαλής, 
οφείλεται σε μία ευαίσθητη ισορροπία 
κατά την οποία οι τρίχες που βρίσκονται 
σε αναγεννητική φάση είναι πάνω από 
δέκα φορές περισσότερες από τις τρίχες 
που βρίσκονται σε φάση telogen, υπάρ-
χει επάρκεια αναγεννητικών ριζών και 
φυσιολογική δομή της τρίχας στο μικρο-
σκόπιο από τη ρίζα έως στην άκρη.
• Με τον όρο τριχόπτωση αποκαλού-
με την πτώση των τριχών, ενώ όταν η 
απώλεια των τριχών είναι σημαντική και 
αφήνει απογυμνωμένα τμήματα στο τρι-
χωτό αποκαλείται φαλάκρα ή αλωπεκία. 

Τριχόπτωση 
& αλωπεκία 
ορμονικής 
αιτιολογίας

Πολλές ορμονι-
κές διαταραχές 

μπορεί να προκαλέσουν τριχόπτωση, με συνηθέστερες τη θυρεοειδο-
πάθεια και τη διαταραχή στην έκκριση ανδρογόνων – γυναικείων ορ-
μονών. Η τριχόπτωση λόγω μεταβολής των επιπέδων των ορμονών της 
κύησης κατά το τέλος της εγκυμοσύνης, είναι συχνό φαινόμενο. 

Τοπικά νοσήματα
& τοπικοί κακοί χειρισμοί

Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται παθολογικά νοσήματα και παρά-
γοντες που δρουν αμιγώς τοπικά στο δέρμα ή στην τρίχα. Οι μηχανισμοί 

ποικίλλουν και περιλαμβάνουν την προσβολή της ρίζας, το μηχανικό τραύμα, 
την αυξημένη ευθραυστότητα της τρίχας, τον σχηματισμό τοπικής ουλής ή 
την ανάπτυξη τοπικής φλεγμονής. Η γυροειδής αλωπεκία, η ψωρίαση, τοπικά 
λοιμογόνα, η θερμότητα, τα εγκαύματα, οι ‘περμανάντ’, το βίαιο βούρτσισμα, 
η παραμελημένη πιτυρίδα, οι κοσμητικές χημικές διεργασίες, είναι νοσήμα-
τα και βλαπτικοί παράγοντες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Κατά τη 
μελέτη στο μικροσκόπιο η τρίχα μετά από αλλεπάλληλες χημικές διεργασίες 
εμφανίζει αλλοιώσεις της δομής με διακοπές της συνέχειας και σχάσεις, γε-
γονότα που οδηγούν σε πρώιμη απόπτωση. Οι συνήθειες ορισμένων ατόμων 
να έχουν μόνιμα σφιχτές αλογοουρές, να εκτίθενται στον ήλιο χωρίς καπέλο 
και να μαγειρεύουν όρθιοι πάνω από τις πυρακτωμένες εστίες, είναι συνήθειες 
που βάσει μελετών αυξάνουν την ευθραυστότητα της τρίχας και προκαλούν 
τριχόπτωση. 

Ψυχογενής τριχόπτωση & αλωπεκία

Καταστάσεις που συνοδεύονται από σημαντικό stress, προκαλούν τριχό-
πτωση. Ένα σημαντικό γεγονός που προκαλεί έντονο άγχος (π.χ. θάνα-

τος αγαπημένου προσώπου, διαζύγιο), μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη ψυ-
χογενούς αλωπεκίας ακόμη και έξι μήνες μετά. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται 
και η τριχόπτωση μετά από χειρουργική επέμβαση και μετά από ατύχημα. 

Συστηματικά νοσημάτα

Ποικιλία συστηματικών νοσημάτων επηρεάζει την τρίχα. Αυτός είναι ένας 
από τους βασικούς λόγους που η τρίχα έχει χαρακτηριστεί καθρέπτης της 

συνολικής υγείας. Ορισμένα από τα νοσήματα αυτά έχουν ως πρώτο σύμπτωμα 
την τριχόπτωση. Συστηματικά νοσήματα που προκαλούν τριχόπτωση είναι λοι-
μογόνα όπως φυματίωση, σύφιλη, λεισμάνια, Αids, αυτοάνοσα νοσήματα, καρκι-
νώματα, λεμφώματα, λευχαιμίες, η σαρκοείδωση, νοσήματα του κεντρικού νευ-
ρικού συστήματος, ηπατικά, νεφρικά νοσήματα, νοσήματα δυσαπορρόφησης. 
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Δημοτικός κινηματογράφος Άνεσις
Κάθε Κυριακή & Τετάρτη ένα εισητήριο ισχύει για δύο άτομα

Τιμή εισιτηρίων: 
6 € κανονικό, 4 €  μαθητικό, φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, 
ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας). Τηλ: 26410-56754

O Δημοτικός θερινός
κινηματογράφος ΄΄Ελληνίς΄΄ προβάλλει

Βραδιές Σινεμά

 20 & 21 Σεπτεμβρίου
Εισιτήριο 
για τον παράδεισο
Ticket to paradise
Σε σκηνοθεσία:   Ολ Πάρκερ
Πρωταγωνιστούν:  
Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια ΡόμπερτςΤιμ 
Μπίβαν, Έρικ Φέλνερ, Σάρα Χάρβεϊ, 
Ντέμπορα Μπάλντερστοουν, Γκραντ 
Χέσλοβ, Λίζα Ρόμπερτς Τζίλιαν, Μαρίζα 
Γιέρες Τζιλ
Ώρα προβολής:  9.30 μ.μ.

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ, 
Τζορτζ Κλούνεϊ και Τζούλια 
Ρόμπερτς επανασυνδέονται 
στη μεγάλη οθόνη στο ρόλο 

δυο πρώην ερωτικών συντρόφων, οι οποίοι καταλήγουν ανέλπιστοι σύμ-
μαχοι, καθώς αναλαμβάνουν από κοινού την αποστολή να βάλουν φρένο 
στα σχέδια της ερωτοχτυπημένης κόρης τους να διαπράξει το ίδιο λάθος 
που έκαναν κάποτε οι ίδιοι.
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Παράξενα απ’ ολο τον Κόσμο

Ζητείται για αγορά 
κτήμα ορεινό, χέρσο μέχρι 15 στρέμματα
στην περιοχή Αιτωλοακαρνανίας
(κατά προτίμηση στην περιοχή του Αράκυνθου).
Τηλ επικοινωνίας 694225990 Απόστολος

Πωλούνται στο Αγρίνιο Πωλούνται στη Βόνιτσα
•3 ΟΙΚΟΠΕΔΑ Δίπλα στο Κέντρο Υγείας

• ΟΙΚΟΠΕΔΟ περίπου 4,5 στρέμματα δίπλα στο δρόμο του νεκροτα-
φείου, άρτιο & οικοδομήσιμο, κατάλληλα για επαγγελματική χρήση, 
χτίζει περίπου 900 μ2.

Πληροφορίες: 6945425972 & 26820 22490

Πωλούνται στο Αγρίνιο Πωλείται
• ΟΙΚΟΠΕΔΟ στη Λευκάδα,
 περιοχή Λυγιά, γωνιακό και επίπεδο πολύ κοντά στον επαρχιακό δρό-
μο Λευκάδας-Νυδριού. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
 6949016321 κα Δημητρα

Mικρές Αγγελίες
Για αγγελίες καλέστε στο 2641023138 από 11.00 έως 14.00 

ή στείλτε e-mail στο neaait@hotmail.com 

Πωλούνται στο Αγρίνιο Πωλείται
H επιχείρηση «ΒΟΧ» (σε λειτουργεία και πλήρως εξοπλισμένη) 
σε τιμή ευκαιρίας.
Έχει άδεια καφέ-μπαρ και βρίσκεται στον πεζόδρομο Ηλία Ηλιού στο 
κέντρο του Αγρινίου.

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 6980075991 

Πωλούνται στο Αγρίνιο Ζητείται Προσωπικό
Η εταιρεία ΚΡΟΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. που βρίσκεται στο 3ο χλμ Άρτας 
– Ιωαννίνων ζητά προσωπικό για τις κάτωθι θέσεις:
1. Εποχικό προσωπικό για τα τμήματα διαλογής – συσκευασίας φρούτων
2. Υπεύθυνος/η δειγματοληψίας. Επιθυμητά προσόντα πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ γε-
ωτεχνικού

Η περίοδος απασχόλησης αφορά το διάστημα των 2 μηνών από 15 Νο-
έμβριου έως και 15 Ιανουάριου, το ωράριο εργασίας αφορά 8ωρη απα-
σχόληση και η μετακίνηση θα γίνεται με μεταφορικό μέσο για το οποίο θα 
επιληφθεί η επιχείρηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα 
γραφεία της εταιρείας μας προκειμένου να συμπληρώσουν την αίτηση πρό-
σληψης ή να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλέφωνο της εταιρείας 
2681 0 51011 από Δευτέρα ως Παρασκευή 9:00 πμ ως 14:00 μμ.

Τραγούδια για τη βασίλισσα Ελισάβετ
δημοφιλή στις πλατφόρμες μουσικής

Την εβδομάδα μετά τον θάνατο της Ελι-
σάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου τα 
τραγούδια για την αείμνηστη βασίλισ-
σα έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή στις 

συνδρομητικές πλατφόρμες μουσικής.
Σύμφωνα με το Billboard, το τραγούδι των 

Smiths του 1986 «The Queen Is Dead» κατέγραψε 
τη μεγαλύτερη αύξηση σε streams. 

Στις 7 Σεπτεμβρίου η επιτυχία του αγγλικού ροκ 
συγκροτήματος συγκέντρωσε στις ΗΠΑ 6.000 
streams και μία μέρα αργότερα, όταν ανακοινώ-
θηκε ο θάνατος της βασίλισσας του Ηνωμένου 
Βασιλείου υπήρξε άνοδος κατά 1.687%, δηλαδή 
καταγράφηκαν 114.000 streams. 

Επίσης, επανήλθε στο προσκήνιο η επιτυχία των Sex Pistols του 1977 
«God Save The Queen», η οποία από τα 11.000 έφθασε τα 81.000 streams 
(αύξηση 650%). 

Στις πλατφόρμες μουσικής πολλοί χρήστες 
άκουσαν ξανά το «Her Majesty» των Beatles 
(1969) και το τραγούδι των Stone Roses του 
1989 «Elizabeth My Dear». To πρώτο κατέγρα-
ψε άνοδο στα streams κατά 269% (από περίπου 
1.000 σε 3.000 streams) και το δεύτερο 224% 
(από περίπου 500 σε 1.500 streams).

Πάντως οι Sex Pistols βρέθηκαν στο επίκε-
ντρο της δημοσιότητας λόγω της διαμάχης που 
ξέσπασε μεταξύ των μελών του γκρουπ. Ο Τζον 
Λίντον αποστασιοποιήθηκε από το συγκρότη-
μα και το κατηγόρησε ότι προσπάθησε να «εκ-
μεταλλευτεί» τον θάνατο της βασίλισσας. 

Σε μήνυμά του στο Twitter, το τωρινό συγκρότημα του Λίντον, Public 
Image Ltd εξήγησε ότι ο πρώην τραγουδιστής των Sex Pistols αποκηρύσσει 
οποιαδήποτε υποτιθέμενη «εμπορική» δραστηριότητα που συνδέεται με το 
διάσημο πανκ τραγούδι.
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Ψυχαγωγ ί α
Τα  ζ ώ δ ι αΤα  ζ ώ δ ι α

Mικρές Αγγελίες
Για αγγελίες καλέστε στο 2641023138 από 11.00 έως 14.00 

ή στείλτε e-mail στο neaait@hotmail.com 

Γυναίκα
Η γυναίκα λέει όλη την αλήθεια στο Θεό, 
σχεδόν όλη στον πνευματικό της, το μισό 
της αλήθειας στο φίλο της και το εικο-
στό της αλήθειας σ’ εκείνον που αγαπάει. 
Βλέπετε τώρα τι της απομένει για εκείνον 
που δεν αγαπάει.»

Πιερ Βεμπέρ

Παρθένος 23/8 - 22/9
Ενώ είστε έτοιμοι να προχωρήσετε σε οικονομι-
κές συμφωνίες κάτι αλλάζει και ματαιώνονται. 
Οι δεσμευμένοι Παρθένοι σήμερα, φαίνεται να 
παίρνετε δυναμικές αποφάσεις για τη σχέση 
τους. Ο σύντροφός σας είναι σύμφωνος.

 Ζυγός  23/9 - 22/10
Σήμερα θα πιστέψετε ότι ο ρυθμός των γεγονό-
των της ζωής σας επιβάλλει να τρέξετε να προ-
λάβετε. Η σημερινή μέρα φίλοι μου θα φέρει 
στη ζωή σας εντυπωσιακές γνωριμίες. Αποφύ-
γετε να επενδύσετε σε ασταθή πρόσωπα.

Σκορπιός 23/10 - 21/11
Αποφύγετε κάθε δυσάρεστη και μην αρχίσετε 
με τις προκαταλήψεις σας να κουράσετε τους 
άλλους γύρω σας.
Θα πρέπει να συγκροτηθείτε για να γίνει κάτι 
αξιόλογο στην αισθηματική ζωή. Οι ελπίδες σας 
είναι βέβαιο πως θα σας στηρίξουν.

 Τοξότης 22/11 - 21/12
Αποφύγετε κάθε δυσάρεστη και μην αρχίσετε με 
τις προκαταλήψεις σας να κουράσετε τους άλ-
λους γύρω σας. Θα πρέπει να συγκροτηθείτε για 
να γίνει κάτι αξιόλογο στην αισθηματική ζωή. 

Αιγόκερως 22/12 - 19/1
Ο εγωισμός σας σήμερα θα είναι τονισμένος. 
Παραμερίστε κάθε τάση επιείκειας προς τον 
εαυτό σας και αναγνωρίστε τα λάθη σας. Φανεί-
τε προσεχτικοί σε σχέση με τα οικονομικά σας 
και μην είστε και τόσο σίγουροι με τη διαχείριση 
τους.

 Υδροχόος 20/1 - 18/2
Θα χρειαστεί να συνεργαστείτε εάν θέλετε να 
προχωρήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια.
Ξεπεράστε αγαπητοί μου τους εγωισμούς σας 
και ελάτε κοντά στο σύντροφο. Κρατείστε το 
βράδυ ισορροπίες και μην ενδίδετε σε κόντρες.
 
Ιχθείς 19/2 - 20/3
Θα είστε συνετοί και προσεχτικοί στα οικονομι-
κά σας θέλοντας να βάλετε ένα πρόγραμμα στη 
διαχείρισή τους.
Η σημερινή μέρα αυξάνει τις πιθανότητες ανά-
πτυξης ενός δεσμού που θα ξεφεύγει απ’ τα 
συνηθισμένα. Το βράδυ, σας υπόσχεται έντονες 
απολαύσεις.

Κριός 21/3 - 19/4 
Ελέγξτε τα προσωπικά σας αρχεία καθώς είναι 
πολύ πιθανόν κάποιοι απρόσκλητοι επισκέπτες 
να έχουν πάρει κάποιες πληροφορίες. Δώστε 
σήμερα προσοχή σ’ αυτά που καιρό προσπαθεί 
να σας πει ο σύντροφός σας. 
 
Ταύρος 20/4 - 20/5
Φανείτε δυνατοί και αποφασιστικοί σε κάποια 
προσωπικά σας θέματα αλλά μην είστε εριστικοί 
απέναντι σε κάποια πρόσωπα απ’ το στενό σας 
κύκλο. Θα νιώσετε αισθηματική ισορροπία μετά 
από κάποιες αναταραχές. Η έκφρασή σας θα 
αποκτήσει μία γλυκύτητα και θα προσεγγίσετε 
καλύτερα τον άνθρωπό σας.

 Δίδυμοι 21/5 - 21/6
Ο στόχος σας θα πρέπει να είναι το οριστικό 
ξεκαθάρισμα των εκκρεμοτήτων στον επαγγελ-
ματικό τομέα. Η αισθηματική σας ζωή περνά μία 
παροδική κρίση. Η σχέση δοκιμάζετε αν βασίζε-
ται σε υγιείς βάσεις και αν ανταποκρίνεται στα 
πρότυπα σας.

 Καρκίνος 22/6 - 22/7
Θα θέλετε να βελτιώσετε τις προσωπικές σας 
σχέσεις και πιθανόν να μιλήσετε για οικονομικά 
θέματα με τους συνεργάτες σας. Η σημερινή 
μέρα μπλοκάρει κάποιους από εσάς να προ-
βάλλουν τα συναισθήματά τους και κάποιους 
άλλους τους κάνει μελαγχολικούς.

 Λέων 23/7 - 22/8
Η γοητεία σας εκπέμπει στον κοινωνικό σας πε-
ρίγυρο ερωτικά μηνύματα. Περάστε ευχάριστες 
στιγμές στο σπίτι με τον άνθρωπό σας. Στηρι-
χθείτε στις δυνατότητές σας στους καλούς και 
έμπιστους συνεργάτες σας και δείτε το χρόνο να 
σας αποδίδει οφέλη.
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της Αιτωλοακαρνανίας

80.000 άστεγοι στη Νέα Υόρκη
οι περισσότεροι από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης

Ο αριθμός των αστέγων στη Νέα Υόρ-
κη, την πολυπληθέστερη αμερικανική 
μεγαλούπολη, αυξήθηκε τα τελευταία 
χρόνια σε 80.000, σύμφωνα με τη ΜΚΟ 

«The Bowery Mission» που παρέχει υπηρεσίες στή-
ριξης σε άπορους και άστεγους.

«Οι άστεγοι στην πόλη της Νέας Υόρκης ανέρχο-
νται στο υψηλότερο επίπεδο από την εποχή της Με-
γάλης Ύφεσης, τη δεκαετία του 1930», υπογραμμίζει 
το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της δημοτικής 
αρχής, στις 11 Σεπτεμβρίου διανυκτέρευσαν σε δο-
μές αστέγων 55.338 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 
περισσότερα από 18.000 παιδιά.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπραντ Χόιλμαν 
χρησιμοποίησε την ίδια σύγκριση (με την εποχή της 
Μεγάλης Ύφεσης) σε συνέντευξη που παραχώρησε 
στο Fox News. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι «υπάρ-
χουν πολλοί που θησαυρίζουν από αυτήν την τραγι-
κή κατάσταση, χωρίς να παρέχουν τις υπηρεσίες που 
χρειάζεται η πόλη».

«Άδειασαν τις φυλακές, έκλεισαν το Μπρόντγουεϊ και τις επιχειρήσεις για δύο χρόνια, κατέστρεψαν την εκπαίδευση για τα παιδιά. (...) Εξαιτίας τους, 
πολλοί έχασαν τις δουλειές τους. Πλημμύρισαν την πόλη με παράτυπους μετανάστες», δηλώνει οργισμένη στο Fox News η Τζάκι Τομπόροφ, πρώην 
υποψήφια δημοτική σύμβουλος στη Νέα Υόρκη.

(ΑΜΠΕ)


