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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ποινή φυλάκισης και πρόστιμο
για την παρακώλυση
κυκλοφορίας των εφημερίδων!

Ν

έο επεισόδιο στο κρίσιμο ζήτημα της διανομής του Τύπου. Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στο νομοσχέδιο για τη
Δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος κατέθεσε τροπολογία για την “παρακώλυση
κυκλοφορίας του Τύπου” και ενώ προηγήθηκε η σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το πρακτορείο διανομής Τύπου “‘Αργος”. Η τροπολογία ορίζει ότι θεωρείται παρακώλυση και η μη διανομή όλων των
φύλλων του τιράζ των εφημερίδων και
των περιοδικών και η απόκρυψή τους.
Η παραβίαση της νομοθεσίας επιφέρει
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός
έτους και πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως
50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής φυλάκιση 2 ετών!
Αναλυτικά η τροπολογία του Ν.
Παππά έχει ως εξής:
1. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρα-
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κώλυση της διανομής και πώλησης εντύπων ημερήσιου και περιοδικού τύπου
από τυπογραφεία, επιχειρήσεις πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και από επιχειρήσεις πώλησης

εφημερίδων και περιοδικών, απαγορεύεται. Ως παρακώλυση νοείται ιδίως:
α. η μη διανομή όλων των φύλλων του
τιράζ των εφημερίδων και περιοδικών
σε όλα τα υπάρχοντα σημεία πώλησης
και β. η απόκρυψη των εφημερίδων και
περιοδικών από τις επιχειρήσεις πώλησης αυτών.
2. Η με πρόθεση παραβίαση της παρ.
1 τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική
ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έως
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
3. Αν η πράξη της παρ. 1 τελείται από
αμέλεια τιμωρείται με ποινή φυλάκισης
μέχρι ενός (1) έτους.
4. Σε περίπτωση υποτροπής, ή κατ’
επάγγελμα τέλεσης της πράξης της παρ.
1 επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών.
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ΑΠΟΨΗ

Είναι τελικά
η κρίση ευκαιρία;
του Γιάννη Σκούρτη

«Ό

τι δεν με σκοτώνει με Από την οπτική γωνία των «επιζώνκάνει πιο δυνατό». των» θα βγαίναμε δυναμωμένοι από
Αυτή η πολύ γνωστή την κρίση. Πρόκειται όμως για οφθαλφράση του Νίτσε μπορεί να μας παραπλανήσει. Για μια επιχείριση, ανεξαρτήτου μεγέθους, το να διέρχεται μια
κρίση δεν την δυναμώνει, αντιθέτως
την εξασθενεί. Οι πελάτες λιγοστεύουν και χάνονται, τα καλύτερα
στελέχη και συνεπέστεροι συνεργάτες
ψάχνουν αλλού είτε δουλειά είτε τρόπους/σημεία προώθησης προϊόντων...
Τα διαθέσιμα κεφάλαια μειώνονται
αμείλικτα, η πίστωση ακριβαίνει, το
management και το πλάνο αποδιοργανώνονται και διαλύονται. Εμείς θέλουμε να δούμε κάτι θετικό σ’όλα αυτά, ενώ
στην πραγματικότητα όλα έχουν πάει
στραβά...
Από πού προέρχεται όμως αυτή η
προαίσθηση;
Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε με
όρους πιθανοτήτων. Όποια επιχείρηση
επιβιώσει από μία κρίση είναι απλά τυχερή (ή κάποιοι κατασκευάζουν την τύχη της, αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία).
Ας υποθέσουμε ότι λανσάρουμε 1000
επιχειρήσεις καινοτόμες κλπ, ονομάστε
τις όπως θέλετε, εν μέσω οικονομικής
κρίσης και παρακολουθούμε από κοντά
την εξέλιξη τους.
Πως θα ήταν η στατιστική τους κατανομή;
Οι πιο πολλές θα πτώχευαν, μερικές
θα περνούσαν «κρίση» ενώ ελάχιστες
θα ήταν εκείνες που θα ευδοκιμούσαν.

Από την οπτική γωνία
των «επιζώντων»
θα βγαίναμε
δυναμωμένοι
από την κρίση.
Πρόκειται όμως
για οφθαλμαπάτη,
συνολικά η κρίση
είναι κρίση κι
όχι διαδικασία
ενδυνάμωσης.
Ξεχνάμε εύκολα το
γεγονός ότι οι πιο
πολλοί βούλιαζαν
στο περιβάλλον
της κρίσης

μαπάτη, συνολικά η κρίση είναι κρίση
όχι διαδικασία ενδυνάμωσης. Ξεχνάμε
εύκολα το γεγονός ότι οι πιο πολλοί
βούλιαζαν στο περιβάλλον της κρίσης.
Σκεφτείτε το εξής παράδειγμα: Κάποιος
είχε ένα ατύχημα με την μηχανή του.
Τον έκανε πιο δυνατό; Πιθανά συνειδητοποίησε πόσο επικίνδυνο είναι να
τρέχει. Αν έβλεπε τις στατιστικές θα το
είχε μάθει χωρίς να χρειαστεί να φλερτάρει με τον θάνατο.
Πολλοί άνθρωποι επίσης δηλώνουν
πως “η κρίση μου έκανε καλό, τώρα”
όμως δεν έκαναν αυτή τη σκέψη νωρίτερα; Θα μπορούσαν ωραιότατα να μειώσουν το στρες στη ζωή τους, την απληστεία για συνεχή κερδοφορία και τα
εξουθενωτικά ωράρια, ώστε να ασχοληθούν με κάτι που τους αρέσει χωρίς
την άσχημη εμπειρία ενός ατυχήματος,
αρρώστιας ή πτώχευσης;
Τελικά, πόσοι στρατιώτες γυρίζουν “δυνατότεροι” από τον πόλεμο; Το να επιβιώσεις από ένα σεισμό
πόσο σε δυναμώνει για το μέλλον;
Ηθικό δίδαγμα: Αν ο πρόεδρος μιας
εταιρίας ανακοινώσει πως η επιχείρηση
του βγήκε δυναμωμένη από την κρίση
ας το προσέξει πιο καλά.
Μπορεί να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο...
Ο Γιάννης Σκούρτης
είναι Γ. Γραμματέας του Δ. Σ.
της Ένωσης Επαγγελματιών
Περιπτερούχων Πειραιά
και Περιχώρων η «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 7
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ΕΝΩΣΗ
Η απάντηση του ΟΑΣΑ
για την διάθεση μηνιαίων καρτών
Με επιστολή του προς τον Γ.Γ.
του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, το Δ.Σ. της “Ένωσης” ζήτησε διευκρινήσεις και
ενημέρωση για το πότε θα είναι
εφικτή η διάθεση μηνιαίων
καρτών αστικών συγκοινωνιών
στα περίπτερα. Η απάντηση για
το θέμα αυτό ήρθε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ με σχετική επιστολή που
κοινοποιήθηκε στο αρμόδιο
Υπουργείο και στην Ένωσή μας,
στην οποία αναφέρονται τα εξής:
“Θέμα: Διάθεση χρονικών καρτών
απεριορίστων διαδρομών στα καταστήματα πώλησης
ΣΧΕΤ.: Η υπ. αριθμ. Α.Π.ΤΑΥΤ.509
/12.6.2019 επιστολή.
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής
επιστολής σας, με την οποία μας κοινοποιήσατε την από 11.6.2019 ηλεκτρονικής επιστολής της Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιώς», που
αφορά τη διάθεση χρονικών καρτών
απεριορίστων διαδρομών από τα καταστήματα πώλησης, σας ενημερώνουμε
για τα εξής:
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περίπτωση ιζ' της παρ.1 του άρθρου 5
του νόμου 3920/2011,στις αρμοδιότητες
του ΟΑΣΑ περιλαμβάνονται η προώθηση των πωλήσεων μέσω εκπτωτικής πολιτικής και προσαρμογής ισχύος
των χρονικών καρτών απεριορίστων
διαδρομών, με ειδικής προς τούτο απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς
και ο προγραμματισμός, η είσπραξη και
οι έλεγχοι του κομίστρου.
Με την υπ. αριθμ. 4191/2018 Από8 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

φαση του ΔΣ ΟΑΣΑ εγκρίθηκε η διάθεση προς πώληση στο δίκτυο λιανικής
προϊόντων κομίστρου ονομαστικής
αξίας μέχρι € 50,00 με συγκεκριμένη
κλίμακα προμηθειών τρίτων, ανάλογα
με την ονομαστική αξία των προϊόντων
κομίστρου.
Μετά την πραγματοποίηση σχετικής
σύσκεψης στο Υπουργείο Μεταφορών,
η οποία πραγματοποιήθηκε στις
5/3/2019, με συμμετοχή εκπροσώπων
των σημείων πώλησης και της αναδόχου εταιρείας διακίνησης εισιτηρίων του
ΟΑΣΑ, συμφωνήθηκε να επανεξεταστούν τα ποσοστά της κλίμακας προμηθειών τρίτων, προς όφελος των πωλητών και με γνώμονα την ικανοποίηση
της αυξημένης ζήτησης εκ μέρους των
επιβατών και την εξασφάλιση της πλήρους γεωγραφικής κάλυψης του δικτύου πώλησης.
Στο πλαίσιο αυτό, με την υπ. αριθμ.
4216/2019 Απόφαση ΔΣ ΟΑΣΑ τροποποιήθηκε η υπ. αριθμ. 4191/2018
Απόφαση και τροποποιήθηκαν τα ποσοστά της κλίμακας προμηθειών τρίτων
και στη συνέχεια, με βάση τις δυνατότητες του Αυτόματου Συστήματος Συλ-

λογής κομίστρου, από τις 22/04/2019,
ενεργοποιήθηκε στις συσκευές των σημείων πώλησης, η δυνατότητα διάθεσης
όλων εισιτηρίων αεροδρομίου {λεωφορείου και Μετρό) καθώς και του τουριστικού εισιτηρίου τριών ημερών .
Η δυνατότητα διάθεσης των χρονικών προιόντων κομίστρου του ΟΑΣΑ
όπως η μηνιαία κάρτα αστικής μετακίνησης αξίας 30,00 ευρώ και η μηνιαία
κάρτα αεροδρομίου αξίας 49,00 ευρώ,
Θα ληφθεί υπόψη και θα τεθεί σε ισχύ
κατά τη διεξαγωγή της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης του έργου
διακίνησης των προιόvτων κομίστρου
του ΟΑΣΑ, καθώς η ισχύουσα σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία διακίνησης,
αφορά αποκλειστικά τη διακίνηση εισιτηρίων στα σημεία πώλησης και όχι
χρονικών καρτών απεριορίστων διαδρομών.
Σας ευχαριστού με για την επικοινωνία και παραμένουμε στη διάθεσή σας
για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση επ ί των
ανωτέρω.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Α.Σ.Α .
Νικόλαος Αθανασόπουλος
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τι αλλάζει στη διάθεση
τσιγάρων και καπνού
Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διάθεσης και διανομής των τσιγάρων και
του καπνού για στριφτά τσιγάρα με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου,
ισχύουν από τις 20 Μαΐου. Τα μέτρα
αυτά θα επεκταθούν και σε όλα τα άλλα
προϊόντα καπνού (πούρα, πουράκια και
μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού).
Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό
σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού που θα εγκατασταθεί σε όλες τις
καπνοβιομηχανίες και θα παρέχει τη
δυνατότητα να ιχνηλατούνται εύκολα
τα προϊόντα καπνού, με έναν μοναδικό
αναγνωριστικό κωδικό για κάθε προϊόν.
Η κοινοτική οδηγία για τα προϊόντα
καπνού που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο
του 2017 προβλέπει τη δημιουργία ενός
πανευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού για τη νόμιμη
αλυσίδα εφοδιασμού με προϊόντα καπνού και ένα σύστημα χαρακτηριστικών ασφαλείας που θα βοηθούν τους
πολίτες και τις αρχές να εντοπίζουν τα
παράνομα προϊόντα.
Ειδικότερα προβλέπεται η λειτουργία
ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας για
τα προϊόντα καπνού, με το οποίο θα
εξασφαλίζεται ότι όλες οι συσκευασίες
προϊόντων καπνού που παράγονται
στην ΕΕ, που προορίζονται για την αγορά της ΕΕ ή που διατίθενται σε αυτήν
θα επισημαίνονται με μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. Καθορίζουν επίσης
τις προδιαγραφές των υποχρεωτικών
χαρακτηριστικών ασφαλείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού.
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Ήδη μεγάλες καπνοβιομηχανίες της
χώρας, έχουν προχωρήσει για το λόγο
αυτό σε σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, τόσο στις παραγωγικές εγκαταστάσεις όσο και στους
εμπλεκόμενους με την διανομή καπνικών προϊόντων
Η διοίκηση πάντως της “Καρέλιας”
εκφράζει την έντονη ανησυχία ως προς
το επίπεδο προετοιμασίας των αρμόδιων κρατικών αρχών, αφού όπως υποστηρίζει «κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας, μόνον ελάχιστα κράτη μέλη έχουν να επιδείξουν υψηλό
επίπεδο προετοιμασίας. Παράλληλα, το
σύστημα ιχνηλασιμότητας, το οποίο πιστεύουμε ότι δεν θα συμβάλει στον περιορισμό του παράνομου εμπορίου, (και
αυτό διότι παράνομα «εργοστάσια», τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός, πολύ
απλά δεν θα συμμορφωθούν), περιορί-

ζει σημαντικά την ευελιξία στην παραγωγή και αυξάνει σημαντικά το κόστος
παραγωγής στις νόμιμες βιομηχανίες,
αλλά και διανομής των νόμιμων προϊόντων».
Μάλιστα για το πρώτο διάστημα
εφαρμογής του μέτρου και μέχρι όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς να ξεπεράσουν τις
τεχνικές δυσκολίες αλλά και με τις νέες
διαδικασίες που απαιτούνται, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο κύκλος παραγωγής και διανομής, θα προκαλέσουν μεγάλη αναστάτωση στον
τρόπο λειτουργίας των πελατών εξωτερικού οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές εκτός της
Ε.Ε., αφού τους προσθέτει σημαντική
πολυπλοκότητα στον τρόπο λειτουργίας
των επιχειρήσεών τους, αλλά και στην
διαχείριση των αποθεμάτων τους.
Πληροφορίες από: economistas
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Τι ισχύει στην Ισπανία
Σημαντικό ενδιαφέρον έχει το
αφιέρωμα του περιοδικού της
Ένωσης Περιπτερούχων Αττικής «Ο Περιπτερούχος», το
οποίο φιλοξενεί παρουσίαση της
Ισπανικής Συνομοσπονδίας
Καπνοπωλών και το καθεστώς
που ισχύει στη διανομή καπνικών προϊόντων:
“Τα τελευταία χρόνια, οι πωλήσεις
καπνικών μειώθηκαν κατά περίπου
50%. Εάν το 2008 στην Ισπανία πουλήθηκαν περισσότερα από 90 δισεκατομμύρια τσιγάρα, το 2015 το σύνολο
ανήλθε σε μόλις 46,5 δισεκατομμύρια.
Συνεπώς, n διαφοροποίηση του επαγγέλματος είναι απαραίτητη για τn διασφάλιση τnς συνέχειάς του.
Μετά τnν πρόσφατη τροποποίηση
του κανονισμού σχετικά με το δίκτυο
των Ισπανών εμπόρων λιανικής πώλησης καπνικών. δρομολογήθηκε μια διαδικασία αναπροσανατολισμού της εταιρείας προκειμένου να δοθεί ώθηση στο
καπνοπωλείο ως αναπόσπαστο μέρος
ενός σύγχρονου δικτύου διανομής καπνικών προϊόντων και άλλων, ικανά να
εγγυηθούν το παρόν και το μέλλον πε-

ρισσότερων από 33.000 οικογενειών
που εξαρτώνται από αυτόν τον κλάδο
του λιανικού εμπορίου.
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Η διανομή του καπνού
από τους προμηθευτές στους καπνοπώλες εξασφαλίζεται από εξουσιοδοτημένες αποθήκες που λειτουργούν υπό το
καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου
κατανάλωσης (ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ). Οι φόροι καταβάλλονται κατά τη στιγμή της διάθεσης
προς την κατανάλωση, n οποία αποκτά
ισχύ από τn στιγμή της αγοράς των προϊόντων από τους αγοραστές.
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ: Η λιανική πώληση προϊόντων καπνού υπάγεται σε περιορισμούς
από το κράτος, το οποίο την αναθέτει σε
εγκεκριμένους καπνοπώλες, μεταβιβάζοντας τη διαδικασία αδειοδότησης στην
ισπανική Επιτροπή για τnν αγορά καπνικών υπό την ευθύνη του Υπουργού
Οικονομικών.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΣ Σημεία πώλησης: Το δίκτυο μετράει 13.505 λιανοπωλητές καπνικών
που εξυπηρετούν περίπου 11 εκατομ-

μύρια καταναλωτές. Ποιοι είναι οι καπνοπώλες; Οι καπνοπώλες είναι μικρές
οικογενειακές επιχειρήσεις, οι λιανικές
πωλήσεις των οποίων πραγματοποιούνται μέσω ενός συστήματος κρατικών
αδειών. Οι Ισπανοί καπνοπώλες αντιμετωπίζουν σήμερα μια διαδικασία αλλαγής για να προσαρμοστούν στη νέα
νομοθεσία και στις νέες συνθήκες αγοράς. Η αμοιβή που δικαιούνται οι λιανοπωλητές καπνικών βασίζεται σε ένα
σταθερό ποσοστό επί της λιανικής τιμής.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Τα τσιγάρα: Το ισπανικό κράτος εισπράττει περίπου το 82% των φόρων επί
των πωλήσεων, ενώ οι περιφερειακές
κυβερνήσεις λαμβάνουν περίπου το
58% των ειδικών φόρων κατανάλωσης
για τον καπνό. Το υπόλοιπο ποσοστό
κατανέμεται μεταξύ των παραγωγών,
των διανομέων και των εμπόρων λιανικής πώλησης.
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Οι Ισπανοί λιανοπωλητές καπνικών έλαβαν πρόσφατα έγκριση πώλησης μιας νέας γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών και έχει ξεκινήσει μια διαδικασία προσαρμογής.”
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 11
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι Υποψήφιοι
Το ψηφοδέλτιο του “ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ”
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Το ψηφοδέλτιο της “ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ”
ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΛΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ε.α.
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
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στην Α’ Πειραιά
Το ψηφοδέλτιο του “ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ”
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΙΣΟΦΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Το ψηφοδέλτιο του “ΚΚΕ”
ΔΙΓΕΝΗ ΣΕΜΙΝΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
ΚΑΡΠΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε.Α ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΗΣ
ΜΑΡΟΥΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΚΕ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ,
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ, ΓΡΑΜ. ΕΕΔΥΕ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ, ΚΣ ΤΗΣ ΚΝΕ

Το ψηφοδέλτιο της “Ένωσης Κεντρώων”
ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΕΛΙΝΑ)
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΨΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ)
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 13

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 24.qxp:Layout 1 2/7/19 1:32 μ.μ. Page 14

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι Υποψήφιοι
Το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΑΡΣΕΝΗ ΤΖΕΝΗ
ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)
ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΕΦΑΛΑ ΒΙΚΥ
ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Το ψηφοδέλτιο της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΔ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΚΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΤΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΠΙΘΙΖΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΛΕΥΡΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
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στην B’ Πειραιά
Το ψηφοδέλτιο του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΝΑΝΣΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΛΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΥΖΟΥ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ
ΑΓΓΕΛΙΝΙAΔΗ ΣΩΤΗΡIΑ, ΝΗΠΙΑΓΩΓOΣ, ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣYΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΜΠΑΤΙEΛΟΣ ΝIΚΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤEΑΣ ΤΟΥ ΚΣ ΤΗΣ ΚΝΕ
ΕΥΑΓΓΕΛAΚΗΣ ΘΑΝAΣΗΣ, ΠΡOΕΔΡΟΣ ΠΕΜΕΝ, ΔΣ ΠΝΟ
ΜΑΝΙAΤΗΣ ΘΑΝAΣΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚOΣ
ΜΑΝΩΛAΚΟΥ ΔΙΑΜAΝΤΩ, ΓΕΩΠOΝΟΣ, ΒΟΥΛΕΥΤHΣ
ΜΑΣΤΡΟΛEΩΝ ΔEΣΠΟΙΝΑ, ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΓΕ
ΜΠΕΝΕΤAΤΟΣ ΣΤEΛΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤHΣ, ΠΡ. ΔHΜΑΡΧΟΣ ΝIΚΑΙΑΣ
ΜΠΟΥΡΝAΣ ΔΗΜHΤΡΗΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚOΣ ΥΠAΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝOΜΟΥ ΣΤEΛΛΑ, ΔΙΚΗΓOΡΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔAΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ, ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛ. ΟΔΟΝΤΙAΤΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙA
ΠΟΥΛΙΚOΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤHΡΗΣ, ΠΡOΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚAΤΟΥ ΜΕΤAΛΛΟΥ

Το ψηφοδέλτιο της Ένωσης Κεντρώων
ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΚΡΙΒΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΡΥΜΙΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΟΜΝΩ (ΚΟΜΙΣΣΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ–ΡΟΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΠΑΚΑ ΜΙΡΑΝΤΑ
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΛΥΔΙΑ
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 15
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Aύξηση 30% της κίνησης στο λιμάνι του Πειραιά φέρνει το glo
Έξι μήνες μετά την έναρξη των επενδύσεων της British American Tobacco
Hellas για τα Προϊόντα Επόμενης Γενιάς
στην Ελλάδα, τα οφέλη για την ελληνική
οικονομία είναι ήδη ορατά Σημαντική
ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και
μεγάλη αύξηση της κίνησης εμπορευματοκιβωτίων στο Διεθνές Διαμετακομιστικό Κέντρο της British American Tobacco
στον Πειραιά φέρνει η επιλογή της Ελλάδας να είναι από τις πρώτες χώρες διεθνώς για τα Προϊόντα Επόμενης Γενιάς
του Ομίλου. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα
για τα Προϊόντα Επόμενης Γενιάς με δυνητικά μειωμένο κίνδυνο, όπως το προϊόν θερμαινόμενου καπνού glo και το
προϊόν ατμίσματος Vype, αποτελούν μια
στρατηγική απόφαση του Ομίλου και
εκτιμάται ότι έχουν ήδη ενισχύσει την κίνηση στο Διαμετακομιστικό Κέντρο του
Πειραιά κατά περίπου 30% σε σχέση με
πέρυσι, ενώ έχουν δημιουργήσει μέσα σε
λίγους μόλις μήνες, περίπου 100 νέες θέσεις εργασίας. Συνολικά, με την έλευση
των προϊόντων Επόμενης Γενιάς του
Ομίλου στην Ελλάδα, η εταιρεία ενισχύει
με 150 εκατομμύρια ευρώ την ελληνική
οικονομία, αποδεικνύοντας στην πράξη

τη δέσμευσή της να συνεχίζει να στηρίζει
την Ελλάδα στην ανάκαμψή της. Ήδη, λίγους μήνες μετά από τον αρχικό θετικό
αντίκτυπο της απόφασης αυτής, η British
American Tobacco αποφάσισε να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην κατηγορία των προϊόντων δυνητικά μειωμένου κινδύνου στην Ελλάδα, με το

καινοτόμο glo series 2 mini, μια compact
συσκευή, κατασκευασμένη από υψηλής
ποιότητας υλικά, που συνδυάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και είναι
διαθέσιμη στην Ελλάδα μέσω των καταστημάτων και του e-shop της NOBACCO (nobacco.gr/glo), ενώ οι ράβδοι καπνού που χρησιμοποιούνται στη συσκευή
είναι διαθέσιμες και σε άλλα σημεία πώλησης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στο
πλαίσιο αυτό, η εταιρεία συνεργάζεται με

την αυτοκινητοβιομηχανία BMW Hellas, προσφέροντας την δυνατότητα για ένα
αυτοκίνητο MINI One στους καταναλωτές μέσα από ειδική διαδικασία που ακολουθείται.
Στην Ελλάδα, η εταιρεία έχει συμβάλλει
τα τελευταία χρόνια με 2,3 δισεκατομμύρια
ευρώ στα κρατικά έσοδα, ενώ παράλληλα
έχει στηρίξει με 320 εκατομμύρια ευρώ τις
ελληνικές επιχειρήσεις και με περίπου 80
εκατομμύρια ευρώ τους Έλληνες αγρότες,
αγοράζοντας περίπου το 20% βασικών ελληνικών ποικιλιών καπνού, οι οποίες
έχουν κορυφαία ποιοτικά χαρακτηριστικά
σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι επενδύσεις στα Προϊόντα Επόμενης
Γενιάς αυξάνουν σημαντικά τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο Διεθνές
Διαμετακομιστικό Κέντρο της British
American Tobacco στον Πειραιά και
στηρίζουν περαιτέρω την επέκταση του
λιμανιού που μέχρι πρότινος διακινούσε
από τα εργοστάσια της British American
Tobacco προς την Ελλάδα ετησίως προϊόντα αξίας 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ
και 2,5 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια, με προορισμό άλλες χώρες.

Superbrand η Καπνοβιομηχανία Καρέλια
Ως μία εκ των Κορυφαίων Εταιρικών
Επωνυμιών στην Ελλάδα για τα έτη
2018-2019 επελέγη η Καπνοβιομηχανία
Καρέλια, κατά τη διάρκεια της τελετής
απονομής των Corporate Superbrands
Greece.
Στην εντυπωσιακή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, η Καρέλια Α.Ε. διακρίθηκε μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε
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όλους τους τομείς της οικονομίας στην ελληνική αγορά. Η επιλογή τους προέκυψε
τόσο από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής
εμπειρογνωμόνων όσο και από τη βαθμολόγησή τους από τους καταναλωτές
που συμμετείχαν σε έρευνα κοινής γνώμης.
Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν
τα ακόλουθα:
1. Αναγνωρισιμότητα Επωνυμίας &
Δύναμη Φήμης

2. Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια
3. Εταιρική Υπευθυνότητα στους τομείς:
Αγορά (Ποιότητα & Τιμή Προϊόντος ή
Υπηρεσίας), Εργασιακές Σχέσεις (Σύννομη & Διάφανη Λειτουργία, Κλίμα και
Πρακτικές), Κοινωνία (Χορηγικές, Πολιτισμικές & Κοινωνικές Πρωτοβουλίες)
και Περιβάλλον (προστασία και περιορισμός αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων).
Το παρόν έδωσαν σημαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, οι
οποίοι είχαν την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της βραδιάς να ανταλλάξουν απόψεις
για την αγορά και το εμπόριο.
Φωτογραφία: Η Διευθύντρια Επικοινωνίας της Εταιρείας, κ. Ιωάννα Καμαρινοπούλου, με τον κ. Αντώνη Γκορτζή,
Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής.
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Ε.Β.Ε.Π.: το Λιμάνι του Πειραιά
η μεγάλη δύναμη της ελληνικής οικονομίας
Με την ευκαιρία της επίσκεψης του
Δημάρχου της Σαγκάη, Mr Ying Yong,
στον Πειραιά, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π.,
Βασίλης Κορκίδης έδωσε για τον ΟΛΠ
ενδιαφέροντα στοιχεία για την ραγδαία
ανάπτυξή του, επισημαίνοντας : «Μπορεί
η COSCO να έχει "Master Plan" για το
λιμάνι, αλλά, εμείς οι πολίτες και επιχειρηματίες έχουμε "Master Vision" για τη
πόλη του Πειραιά. Oφείλουμε, όλοι μαζί
να συνεργαστούμε με επιτυχία…».
Ειδικότερα: «Το 2018, το Ε.Β.Ε.Π., είχε
υποστηρίξει ότι, η επέκταση του προβλήτα ΙΙΙ του Ο.Λ.Π., θα αποτελέσει ένα μεγάλο ορόσημο όχι μόνο για τον Ο.Λ.Π.,
αλλά και για την Ελλάδα, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά έργα όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή των
Βαλκανίων και της Ν.Α. Ευρώπης. Ο
λόγος της αισιοδοξίας μας;
Ό, τι το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιείται με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές, με σαφή στόχο να αξιοποιήσει
τις πλέον σύγχρονες αυτόματες λειτουργίες, αυξάνοντας με την ολοκλήρωσή του
τη χωρητικότητα των προβλητών ΙΙ και
ΙΙΙ σε 6,2 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια (containers- TEUs) από 5,5 εκατ.
Επιπλέον, ένα εκατομμύριο εμπορευματοκιβώτια μπορεί να διαχειριστεί ετησίως
και ο προβλήτας Ι του ΟΛΠ. Τα έργα
αυτά σε συνδυασμό με την κεντρική γεωγραφική θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο καθιστούν την χώρα
μας, ως μία ανταγωνιστική δίοδο θαλάσσιων μεταφορών για το θαλάσσιο εμπόριο της Ευρώπης με την Ασία. Ο χρόνος
διέλευσης ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από την Κίνα με προορισμό τον Πειραιά, εκτιμάται σε 8-9 λι-

γότερες ημέρες, σε σύγκριση με τα λιμάνια που βρίσκονται στη Βόρεια Ευρώπη.
Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που επέλεξε η COSCO τον Πειραιά, ως βασική
ναυτική πύλη στη θαλάσσια δίοδο Ανατολής-Δύσης, διεκδικώντας με επιτυχία
το 51% του Ο.Λ.Π. το 2016 σε τιμή 22 ευρώ/μετοχή και με συνολικό τίμημα στα
280,5 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά στη διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων και στις τρεις προβλήτες
έφθασε τα 4.908 εκατ., κατατάσσοντας το
λιμάνι του Πειραιά έκτο στην πανευρωπαϊκή κατάταξη και δεύτερο λιμάνι της
Μεσογείου, πίσω από την Βαλένθια. Λίγοι, όμως, έχουν εστιάσει στο γεγονός ότι,
το 2018 ο ΟΛΠ παρουσίασε τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης διακίνησης
TEUs, μεταξύ των 40 πρώτων λιμανιών
του κόσμου. Κανένα άλλο λιμάνι δεν έχει
να επιδείξει τέτοιους εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης!
Πράγματι το 2018 ο ΟΛΠ πέτυχε την
υψηλότερη ιστορικά επίδοση σε τζίρο,
κερδοφορία αλλά και διανομή μερίσματος. Τα συνολικά έσοδα της χρήσης του
2018 ανήλθαν σε 132,9 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 19,2%. Τα κέρδη
προ φόρων ανήλθαν σε 42,3 εκατ. ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση 100%. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν βελτιωμένο κατά
147 % στα 27,9 εκατ. έναντι των 11,3 εκατ.

ευρώ της χρήσης 2017, με λαμπρό επακόλουθο το προτεινόμενο μέρισμα ανά
μετοχή να αυξηθεί κατά 148% στα 0,424
ευρώ από 0,1712 το 2017. Οι επιδόσεις
αυτές οφείλονται, ως επί το πλείστον, στην
αύξηση των εσόδων από τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και των εσόδων από
το αντάλλαγμα παραχώρησης της Σ.Ε.Π.
κατά 25,3% και 27,8% αντίστοιχα.
Μεγάλη ήταν η συμβολή του ΟΛΠ
και στην τόνωση των δημοσίων εσόδων,
καθώς οι επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά κατά την τελευταία δεκαετία έχουν
αποφέρει επιπλέον έσοδα στο Ελληνικό
Δημόσιο της τάξης των 800 εκατ. ευρώ.
Αν όμως υπολογίσουμε επενδύσεις σε
υποδομές και το τίμημα για την αγορά του
πλειοψηφικού πακέτου της ΟΛΠ Α.Ε,
τότε φτάνουμε στο 1,8 δισ. περίπου. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το
ΤΑΙΠΕΔ κατέχοντας το 23,14% των μετοχών εισπράττει πολύ μεγαλύτερο μέρισμα από την περίοδο που είχε το 74,14%,
για τον απλούστατο λόγο ότι η μερισματική απόδοση έχει εξαιρετική άνοδο λόγω
της υψηλής κερδοφορίας. Πέρα όμως από
τα δημόσια έσοδα, το Λιμάνι του Πειραιά
είναι ένας μεγάλος υποστηρικτής του ελληνικού ΑΕΠ, καθώς έχει εξασφαλίσει
στην χώρα μας τις προϋποθέσεις, ώστε να
πρωταγωνιστήσει ως διεθνές εμπορευματικό κέντρο.
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Σε επίπεδα ρεκόρ η πλαστική
ρύπανση στη Μεσόγειο
Η Ελλάδα παράγει περίπου 700.000
τόνους πλαστικών απορριμμάτων ετησίως, ενώ εκτιμάται ότι σχεδόν 11.500
τόνοι διαρρέουν κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες.
H αποτυχία των μεσογειακών χωρών να διαχειριστούν τα πλαστικά
απορρίμματά τους, οδηγεί αναπόφευκτα στην καταγραφή επιπέδων-ρεκόρ
πλαστικής ρύπανσης στη Μεσόγειο
θάλασσα, ενώ κοστίζει εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ ετησίως στην οικονομία της περιοχής, σύμφωνα με νέα
έκθεση του WWF με τίτλο «Σταματήστε την πλημμύρα των πλαστικών:
Πώς οι μεσογειακές χώρες μπορούν να
σώσουν τη θάλασσά τους» (“Stop the
Plastic Flood: How Mediterranean
countries can save their sea”).
Η αναλυτική αυτή έκθεση, η οποία
δίνεται σε δημοσιότητα ενόψει της
Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών (8
Ιουνίου), εξετάζει το σύστημα διαχείρισης των πλαστικών που εφαρμόζουν
όλες οι μεσογειακές χώρες, αξιολογώντας παράλληλα, τις επιδόσεις τους στην
αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης.
Αποτυχίες και ευθύνες των παραγωγών, των αρχών και των καταναλωτών
διαπιστώνονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ενώ τα στοιχεία συνθέτουν
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την εικόνα ενός εξαιρετικά αναποτελεσματικού, δαπανηρού και ρυπογόνου
συστήματος διαχείρισης πλαστικών
απορριμμάτων που λειτουργεί σε όλη
τη Μεσόγειο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση,
κάθε χρόνο, 570.000 τόνοι πλαστικού
καταλήγουν στα νερά της Μεσογείου
– είναι, δηλαδή, σαν να ρίχνουμε στη
θάλασσα 33.800 πλαστικά μπουκάλια
το λεπτό. Η πλαστική ρύπανση αναμένεται πως θα συνεχίσει να αυξάνεται
με ραγδαίους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια, ενώ η παραγωγή πλαστικών
απορριμμάτων στην περιοχή υπολογίζεται ότι θα τετραπλασιαστεί έως το
2050.
H έκθεση του WWF περιέχει επίσης, έναν λεπτομερή οδικό χάρτη για
την Ελλάδα, όπου αποτυπώνεται η
υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα και
περιγράφονται πολιτικές και πρωτοβουλίες που χρειάζεται να εφαρμοστούν κατά προτεραιότητα, προκειμένου να βαδίσει η χώρα προς μία βιώσιμη κυκλική οικονομία με μηδενικά
πλαστικά απορρίμματα. Ο οδικός χάρτης εντοπίζει πολλές καθυστερήσεις
στην υλοποίηση μέτρων για τη διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων
και υποδεικνύει πρωτοβουλίες που θα

έπρεπε να αναλάβει η Πολιτεία, όπως
για παράδειγμα η απαγόρευση χρήσης
αχρείαστων πλαστικών (π.χ. μαχαιροπήρουνα, καλαμάκια), η δημιουργία
ξεχωριστού ρεύματος ανακύκλωσης
για πλαστικά απορρίμματα και η επιβολή κυρώσεων προς επιχειρήσεις που
δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα
πλαστικά σκουπίδια που παράγουν.
«Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι
εξίσου απογοητευτική. Κάθε χρόνο η
χώρα μας παράγει περίπου 700.000 τόνους πλαστικών απορριμμάτων ή διαφορετικά, 68 κιλά πλαστικών κατά κεφαλήν. Εκτιμάται ότι περίπου 11.500
τόνοι πλαστικά απορρίμματα καταλήγουν στις ελληνικές θάλασσες ετησίως,
ενώ σχεδόν το 70% από αυτά επιστρέφει πίσω στις ελληνικές ακτές. Δεν
υπάρχει άλλο περιθώριο αναμονής,
καθώς τα πλαστικά απορρίμματα έχουν
ήδη κατακλύσει το περιβάλλον και την
ίδια μας τη ζωή. Τώρα είναι η στιγμή
για να ληφθούν δραστικά μέτρα που
θα μας εξασφαλίσουν καθαρές θάλασσες κι ένα μέλλον απαλλαγμένο από
αχρείαστα πλαστικά», τονίζει ο Αχιλλέας Πληθάρας, υπεύθυνος προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του WWF
Ελλάς.
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Επιπλέον παράγοντες που εντείνουν
την πλαστική ρύπανση:
• Οι μεσογειακές επιχειρήσεις διαθέτουν κάθε χρόνο στην αγορά 38 εκατομμύρια τόνους πλαστικών προϊόντων,
αλλά η συνδρομή τους στη διαχείριση
των πλαστικών απορριμμάτων που παράγονται δεν είναι ακόμα αποτελεσματική. Επιπλέον, λόγω του χαμηλού κόστους του “παρθένου” πλαστικού, δεν
επενδύουν στον σχεδιασμό νέων προϊόντων που βασίζονται στην επαναχρησιμοποίηση, μείωση ή και αντικατάσταση του “παλιού” πλαστικού.
• Οι παράκτιες δραστηριότητες ευθύνονται για τη μισή ποσότητα του πλαστικού που εισέρχεται στη Μεσόγειο
κάθε μέρα, ενώ όπως σημειώνει η έρευνα, κάθε χιλιόμετρο ακτογραμμής συσσωρεύει πάνω από 5 κιλά πλαστικών.
Στις παράκτιες περιοχές με τα μεγαλύτερα ποσοστά ρύπανσης περιλαμβάνονται δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί,
όπως η Βαρκελώνη, το Τελ Αβίβ, η Βαλένθια, ο κόλπος της Μασσαλίας και οι
ακτές της Βενετίας, ενώ την πρωτιά στη
ρύπανση από πλαστικά απορρίμματα
καταλαμβάνει η τουρκική Κιλικία.
• Τα προβλήματα στη διαχείριση των
πλαστικών απορριμμάτων στη Μεσόγειο επιδεινώνονται σημαντικά και από
τον τουρισμό, σύμφωνα με την έκθεση,
δεδομένου ότι οι τουρίστες την περίοδο
του καλοκαιριού αυξάνουν την παραγωγή απορριμμάτων κατά 30% σε πολλές παράκτιες περιοχές της Μεσογείου.
Ειδικότερα, στην Ελλάδα, ο τουρισμός
αυξάνει τα πλαστικά απορρίμματα κατά
26% τη θερινή περίοδο, επιφέροντας
κόστος διαχείρισης της τάξης των 4-8
εκατ. ευρώ.
• Κυβερνήσεις και δήμοι εξακολουθούν να μη διαχειρίζονται σωστά τα
στερεά απόβλητα. Τα απορρίμματα δεν
συλλέγονται, αλλά εναποτίθενται παράνομα σε χώρους υγειονομικής ταφής

ή σε παράνομες χωματερές, με αυξημένες πιθανότητες να διαρρεύσουν σε ποτάμια και στη θάλασσα. Οι χώροι υγειονομικής ταφής και η καύση παραμένουν οι κύριες μέθοδοι διαχείρισης των
πλαστικών απορριμμάτων σε ολόκληρη
τη Μεσόγειο.
Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος
των πλαστικών απορριμμάτων καταλήγει στις χωματερές, λόγω δυσκολιών στη
συλλογή και τη διαχείριση αποβλήτων,
ενώ το 6% εκτιμάται πως τελικά διαρρέει στο περιβάλλον. Παρότι στη χώρα
μας υπάρχει νομικό πλαίσιο για τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης, η
εφαρμογή του είναι προβληματική
εξαιτίας των πιέσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς και της έλλειψης κατάρτισης και ενημέρωσης.
Αντίστοιχα, η κατάσταση στη Μεσόγειο επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο
από το γεγονός ότι πολλές από τις χώρες
που έχουν ήδη προβλήματα με τη διαχείριση απορριμμάτων, εισάγουν μεγάλες ποσότητες πλαστικών αποβλήτων.
Όσον αφορά στην ανακύκλωση αυτών των απορριμμάτων, λίγες μόνο χώρες της Μεσογείου επιδεικνύουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Τυνησία εκτιμάται ότι το 50% των απορριμμάτων

που συλλέγεται για ανακύκλωση είναι
επιμολυσμένο με μη ανακυκλώσιμα
απόβλητα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η όλη διαδικασία ανακύκλωσης
πλαστικών.
Με βάση τα παραπάνω, τα πλαστικά
απορρίμματα δεν επιφέρουν επιπτώσεις
μόνο στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά
και στην οικονομία, καθώς κοστίζουν
περίπου 641 εκατομμύρια ευρώ κάθε
χρόνο στους τομείς του τουρισμού, της
αλιείας και της ναυτιλίας της Μεσογείου. Ειδικότερα, η οικονομία της Ελλάδας εκτιμάται ότι χάνει 26 εκατομμύρια
ευρώ ετησίως εξαιτίας της πλαστικής
ρύπανσης.
Στο πλαίσιο αυτό, το WWF προτρέπει τις κυβερνήσεις των μεσογειακών
χωρών να υποστηρίξουν από κοινού
μια παγκόσμια νομικά δεσμευτική συμφωνία για την εξάλειψη της διαρροής
πλαστικών στη φύση έως το 2030. Οι
δημόσιες αρχές, η βιομηχανία, αλλά και
οι πολίτες είναι επίσης απαραίτητο, να
ενώσουν τις δυνάμεις τους για την οικοδόμηση ενός καινοτόμου και οικονομικά αποδοτικού συστήματος διαχείρισης των πλαστικών.
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Πρόγραμμα εκπαίδευσης πολιτών
για προστασία από φυσικές καταστροφές
• Σε συνεργασία με την Ελληνική
Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ)
• Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε 18
περιοχές σε όλη τη χώρα (24 ημερίδες)
• Από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο
2019
• Στόχος να εκπαιδευτούν 7.000 πολίτες
Με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης, της πρόληψης αλλά και της αυτοπροστασίας των πολιτών σε καταστάσεις φυσικών καταστροφών, όπως οι
πυρκαγιές, οι πλημμύρες και σεισμοί, η
Παπαστράτος σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) προχωρά στην υλοποίηση ενός μεγάλου εκπαιδευτικού
προγράμματος σε 18 περιοχές σε όλη
την Ελλάδα.
Από τον Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2019, η ΕΟΔ και η Παπαστράτος θα «ταξιδέψουν» σε 18 περιοχές της Ελλάδας, και συγκεκριμένα
στην Αττική (5 ημερίδες), τη Θεσσαλονίκη (2 ημερίδες) , τη Χαλκιδική (2
ημερίδες), τη Σάμο, τη Χίο, τη Ρόδο,
την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, τη Χαλκίδα, τα Χανιά, το Ηράκλειο, τη Σπάρτη, την Καλαμάτα, την
Κόρινθο, το Ναύπλιο, τον Πύργο και
την Τρίπολη. Η επιλογή των πόλεων
έγινε με βάση στατιστικά στοιχεία φυσικών καταστροφών που έχουν σημειωθεί εκεί τα τελευταία χρόνια.
24 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

Ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη της
ΕΟΔ θα ενημερώνουν τους πολίτες
και θα δίνουν οδηγίες για καλές πρακτικές, συμβουλές πρόληψης, διαχείρισης της κρίσης και αντιμετώπισης των
επιπτώσεων μετά την φυσική καταστροφή. Παράλληλα, θα παρέχονται
και οδηγίες πρώτων βοηθειών. Τα
προγράμματα εκπαίδευσης απευθύνονται σε ενήλικες πολίτες και θα
έχουν διάρκεια 4 ωρών. Υπολογίζεται

πως ο αριθμός των πολιτών που θα
συμμετάσχουν σε αυτά θα ξεπεράσει
τους 7.000.
Σχολιάζοντας τη νέα αυτή δράση ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της Παπαστράτος, κ. Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή έρχεται να συμπληρώσει ένα συνολικότερο πρόγραμμα προσφοράς της
Παπαστράτος, στο πεδίο της προστασίας από τις φυσικές καταστροφές στην
Ελλάδα. Πριν από έναν ακριβώς μήνα,
ανακοινώσαμε τη δωρεά 20 πυροσβεστικών οχημάτων στο Πυροσβεστικό
Σώμα, προκειμένου να ενισχυθεί η
επιχειρησιακή του ετοιμότητα. Σήμερα
κάνουμε ένα ακόμα βήμα ώστε οι συμπολίτες μας να γνωρίζουν τί μπορούν

και πρέπει να κάνουν και οι ίδιοι σε
περίπτωση φυσικής καταστροφής. Η
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, με την
25ετή παρουσία της στην Ελλάδα και
τη σημαντική εξειδίκευσή της, αποτελεί
τον ιδανικό συνεργάτη στην προσπάθειά μας να συμβάλουμε όσο μπορούμε ώστε οι φυσικές καταστροφές να
έχουν τον μικρότερο δυνατό αντίκτυπο
σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.
Σταθερή επιδίωξή μας είναι να προσφέρουμε εκεί που
υπάρχει ουσιαστική
ανάγκη, παρέχοντας
κατάρτιση και γνώση,
για να οδηγηθούμε σε
ένα μέλλον καλύτερο
για όλους!»
Από την πλευρά του,
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, κ. Γιώργος
Καλογερόπουλος, σημείωσε «Αυτό το
φιλόδοξο και καινοτόμο πρόγραμμα
είναι αποτέλεσμα και μέρος μιας πολυδιάστατης συνεργασίας , της Παπαστράτος και της Ελληνικής Ομάδας
Διάσωσης με αποκλειστικό στόχο τη
συστηματική και εμπεριστατωμένη
ενημέρωση των πολιτών για τη διαχείριση των φαινόμενων και των επιπτώσεων τους , που επηρεάζουν όλο
και με μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα τη ζωή μας. Για όλους εμάς ένα τέτοιο πρόγραμμα αποτελεί την απαρχή
της προσπάθειας δημιουργίας μιας
ασφαλούς κοινωνίας , μέσα στην οποία
η έννοια «πρόληψη» αποτελεί ένδειξη
πολιτισμού».
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
690 εκατ. ευρώ χαμένα έσοδα από το παράνομο
εμπόριο τσιγάρων στην Ελλάδα, για το 2018
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ επαναλαμβάνει την έκκλησή της να συνεχιστούν οι
δράσεις κατά του παράνομου εμπορίου
καπνικών προϊόντων, μετά τη δημοσίευση νέας Έκθεσης από την KPMG, η
οποία υπενθυμίζει τις αρνητικές προεκτάσεις και τις οικονομικές επιπτώσεις
του παράνομου εμπορίου τσιγάρων.
Η ανεξάρτητη «Έκθεση Stella» της
KPMG, που ανατέθηκε από την Philip
Morris International (PMI) και αφορά
την κατανάλωση παράνομων τσιγάρων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αναφέρει τα εξής:
H παράνομη αγορά τσιγάρων στην
Ελλάδα το 2018 εκτινάχθηκε στο 23,6%
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και η χώρα κατακτά την αρνητική πρωτιά έχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό παράνομων τσιγάρων στην ΕΕ, που κόστισε στα κρατικά ταμεία 690 εκατ. ευρώ
το 2018.
Ταυτόχρονα, δεύτερη αρνητική πρωτιά, στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη ποσότητα παραποιημένων τσιγάρων στην ΕΕ (1,5 δισεκατ. τσιγάρα).
«Το παράνομο εμπόριο έχει τεράστιο
κόστος. Όχι μόνο οικονομικό, αλλά και
κοινωνικό. Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι
τα έσοδα από τα παράνομα τσιγάρα
χρηματοδοτούν διεθνή εγκληματικά δίκτυα και τρομοκρατικές οργανώσεις.
Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη, διαρ-

κή απειλή, η οποία στην Ελλάδα έχει
πάρει διαστάσεις επιδημίας» ανέφερε
σχολιάζοντας την Έκθεση ο Χρήστος
Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος.
«Εδώ και αρκετά χρόνια η Παπαστράτος έχει μπει στην πρώτη γραμμή της
μάχης κατά του παράνομου εμπορίου.
Από τις εκστρατείες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης, μέχρι τη δωρεά εξοπλισμού αιχμής, του 1ου αυτοκινούμενου x-ray scanner που απέκτησε η χώρα
μας και 5 ειδικών ταχύπλοων καταδιωκτικών σκαφών, αναλαμβάνουμε διαρκώς πρωτοβουλίες για να μπει τέλος
στην ανεξέλεγκτη πορεία του παράνομου εμπορίου. Όμως το πρόβλημα είναι
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πολύ μεγαλύτερο. Οφείλουμε να το αν- άλλη περίπτωση θα συνέχιζαν το κάτιμετωπίσουμε συντεταγμένα, με σχέδιο πνισμα.»
και κυρίως μέσα από τη σύμπραξη της
Πολιτείας, των επιχειρήσεων του κλάΣύμφωνα με την Έκθεση, το 2018, η
δου και της κοινωνίας.”
κατανάλωση παράνομων τσιγάρων
στην ΕΕ υπολογίστηκε στο 8,6% της συ«Εκτός από τη ζημιά που προκαλείται νολικής κατανάλωσης, ποσοστό που
στα κρατικά έσοδα, τις νόμιμες επιχει- αντιστοιχεί σε 43,6 δισεκατομμύρια τσιρήσεις και την υγιή κοινωνία στο σύνο- γάρα, το οποίο ισοδυναμεί με τέσσερις
λό της, η διαθεσιμότητα παράνομων φορές τη νόμιμη κατανάλωση στην Ελφθηνών τσιγάρων υπονομεύει τις προ- λάδα. Η κατανάλωση παράνομων τσισπάθειες που καταβάλλονται για την γάρων στην ΕΕ παρέμεινε στα ίδια επίεξάλειψη του καπνίσματος καθώς και πεδα με την προηγούμενη χρονιά,
για την πρόληψη του καπνίσματος όμως, σύμφωνα με τη μελέτη, η καταστους νέους» αναφέρει ο Alvise Gius- νάλωση παραποιημένων τσιγάρων αυtiniani, Αντιπρόεδρος της PMI για την ξήθηκε κατά 30% από την προηγούμεπρόληψη του παράνομου εμπορίου. νη χρονιά – στα υψηλότερα επίπεδα
«Προκειμένου να έχει αποτέλεσμα η που έχουν καταγραφεί ως σήμερα.
προσπάθεια που καταβάλλουμε ως
PMI για ένα μέλλον χωρίς τσιγάρα,
Το παράνομο εμπόριο είναι ένα σύνπρέπει να εντείνουμε τις συλλογικές μας θετο ζήτημα, πλήττει πολλούς τομείς,
προσπάθειες για την εξάλειψη του πα- έχει αρνητικό αντίκτυπο στις κοινωνίες
ράνομου εμπορίου τσιγάρων, διασφα- και δεν σέβεται ούτε σύνορα ούτε νόλίζοντας παράλληλα την υπεύθυνη μους. Καμία κυβέρνηση ή κλάδος δεν
πρόσβαση σε καλύτερες εναλλακτικές μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα
για τους ενήλικους καπνιστές που σε αυτό μεμονωμένα. Όλοι μπορούν και

πρέπει να συμβάλλουν στην επίλυσή
του. Για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου τσιγάρων, η PMI
επενδύει σε αυστηρούς ελέγχους της
εφοδιαστικής της αλυσίδας και υποστηρίζει κανονισμούς, όπως το Πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού και τις πρόσφατα
ισχύουσες πρόνοιες για την ιχνηλασιμότητα, βάσει της Οδηγίας της ΕΕ για
τα προϊόντα καπνού. Επιπλέον, η PMI
συνεχίζει να συνεργάζεται με ιδιωτικούς
και δημόσιους φορείς για να συμβάλλει
στην προώθηση των προσπαθειών που
καταβάλλονται σε παγκόσμιο επίπεδο
για την καταπολέμηση του παράνομου
εμπορίου, μέσω, μεταξύ άλλων, του
προγράμματος PMI IMPACT, μιας
παγκόσμιας πρωτοβουλίας που υποστηρίζει δράσεις για την καταπολέμηση του
παράνομου εμπορίου και της εγκληματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με
αυτό.
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 27

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 24.qxp:Layout 1 2/7/19 1:32 μ.μ. Page 28

Το “ Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό
καλοκαίρι”
στον Πειραιά

BEAKEIO

Για ένα ακόμα καλοκαίρι ο Πειραιάς υποδέχεται τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο “Βεάκειο Θέατρο”, οι οποίες
αποτελούν έναν σημαντικό πολιτιστικό θεσμό για την πόλη μας και περιλαμβάνουν συναυλίες με δημοφιλείς
καλλιτέχνες, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, παιδικό θέατρο, παραστάσεις αρχαίου δράματος και εκδηλώσεις
από συλλόγους και φορείς του Πειραιά. Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019.

1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ
«70 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
Συμμετέχουν αλφαβητικά: Λένα Αλκαίου, Χάρης Βαρθακούρης, Σοφία
Βόσσου, Νέλλη Γκίνη, Δάκης, Κυριακή
Δερέμπεη, Στέλιος Διονυσίου, Κωνσταντίνος Θαλασσοχώρης, Σπύρος
Κλείσσας, Αντώνης Λουδάρος, Μαυρίκιος Μαυρικίου, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Θάνος Ολύμπιος, Παναγιώτης
Πετράκης, Γιάννης Πετρόπουλος, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Δημήτρης
Σαββαΐδης, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη
Φιλίνη, Χρύσπα.
Συνοδεύει η Σύγχρονη Ορχήστρα
«ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ». Παρουσιάζει
η Χριστίνα Λαμπίρη.
18€ (ταμείο)/15€ (προπώληση)/ 13€
(φοιτητές, άνεργοι, συνταξιούχοι, ΑμεΑ)

2 ΙΟΥΛΙΟΥ
«ΛΩΞΑΝΤΡΑ»
της Μαρίας Ιορδανίδου σε σκηνοθεσία
Σωτήρη Χατζάκη με τους: Ελένη Κοκκίδου, Γιώργο Αρμένη, Μιχάλη Μη28 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

τρούση, Ευαγγελία Μουμούρη, Χρύσα
Παπά. Συμμετέχουν: Κατερίνα Αντωνιάδου, Χρήστος Ζαχαριάδης, Αλεξάνδρα Καρακατσάνη, Κωνσταντίνος Κυριακού, Γιάννης Κουκουράκης, Αλεξία
Μουστάκα, Κοραλία Τσόγκα, Σόλων
Τσούνης, Αλμπέρτο Φάις, Μαρία Χάνου, Χριστίνα Ψάλτη. «Τραγουδίστρια
Ευθαλία» η Σοφία Παπάζογλου.
20€ (κανονικό) / 15€ (φοιτητές,
άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ, παιδιά
από 6 έως 12 ετών)

4 ΙΟΥΛΙΟΥ
«Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΨΑΡΑΣ»
Ο Χατζηαβάτης πείθει τον Καραγκιόζη
να του μάθει να ψαρεύει, παίρνουν την
άδεια από τον Πασά και ξεκινάνε για
τον φάρο όπου θα ψαρέψουν. Ο Καραγκιόζης δεν έχει καθόλου τύχη στο
ψάρεμα, συνήθως το καλάμι του μένει
άδειο με το δόλωμα φαγωμένο, ώσπου
μια ξαφνική κακοκαιρία θα αλλάξει εντελώς την τύχη του Καραγκιόζη...!
ΠΑΙΔΙΚΟ
6€ (γενική είσοδος) / 5€ (προπώληση)

5 ΙΟΥΛΙΟΥ
«Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ
ΑΣΘΕΝΗΣ»
του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Πέτρου
Φιλιππίδη, με τους: Πέτρο Φιλιππίδη,
Μυρτώ Αλικάκη, Τάκη Παπαματθαίου,
Τάσο Γιαννόπουλο, Αντίνοο Αλμπάνη,
Λαέρτη Μαλκότση, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Νεφέλη Κουρή, Ρένο Ρώτα,
Θάλεια Σταματέλου, Χάρη Χιώτη και
Βαγγέλη Κυπαρίσση.
20€ (κανονικό) / 15€ (φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ & παιδιά έως 12
ετών)
9 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ
«ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ…»
Τραγουδούν μαζί του: Κωνσταντίνος
Αναγνώστου, Ροδοκλεία Κουταλέλη,
Ελένη–Στυλιανή Αλεξανδρή
20€ (ταμείο)/18€ (προπώληση)
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10 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
«ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ»
Συμμετέχει η Μυρτώ Βασιλείου.
15€ (+ 2€ για το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ»)
11 ΙΟΥΛΙΟΥ
«TOC TOC»
του Laurent Baffie σε σκηνοθεσία Κώστα Σπυρόπουλου με τους: Κώστα Σπυρόπουλο, Δημήτρη Σταρόβα, Ναταλία
Δραγούμη, Νίκο Πολυδερόπουλο,
Φωτεινή Ντεμίρη και Αποστολία Ζώη.
20€ (γενική είσοδος) / 15€ (φοιτητές,
άνεργοι, ΑμεΑ)
12 ΙΟΥΛΙΟΥ
«ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ ΚΛΙΚ
ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΟΧΑΧΑΝΟΧΩΡΑ»
του Τάσου Ιωαννίδη σε σκηνοθεσία
Χρήστου Τριπόδη και Τάσου Ιωαννίδη
με τους: Βασίλη Ζώη, Φαίη Ψωμαδάκη,
Άννα Βασιλείου, Αλέξανδρο Σαριπανίδη, Μιχάλη Τριπόδη και Χρήστο Τριπόδη.
ΠΑΙΔΙΚΟ
9€ (γενική είσοδος) / 8€ (προπώληση)
/ 8€ (άνεργοι, πολύτεκνοι)
14 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
«Αφιέρωμα στον
Στέλιο Καζαντζίδη»
Τραγουδούν: ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Θέμης, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Πίτσα,
ΒΕΛΛΗΣ Λεωνίδας, ΣΤΑΝΙΣΗ Κατερίνα, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτρης, ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Βαγγέλης,
ΧΑΤΖΗ Βάσω, ΠΕΡΠΙΝΙΑΔΗΣ
Στέλιος, ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ Μπάμπης.
Μπουζούκι: ΚΑΡΑΝΤΙΝΗΣ Μανώλης. Μουσική επιμέλεια: Φαίδων Λιανουδάκης
ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ
Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο
Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής
Προστασίας.
18€ (γενική είσοδος)
15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
EMMETRON & Mojo Live
15€ (γενική είσοδος) / 13€ (προπώληση τα πρώτα εισιτήρια και ειδικές
κατηγορίες)
16 ΙΟΥΛΙΟΥ
«Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ»

του Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ σε
κείμενο - σκηνοθεσία Μπίλιως Κωνσταντοπούλου με τους: Ελένη Γαβριηλάτου, Βαγγέλη Δαλλέ, Όλια Μήτσιου,
Άννα Χατζηαντωνίου και Κωνσταντίνα
Χουλιάρα.
ΠΑΙΔΙΚΟ
10€ (ταμείο) / 8€ (προπώληση)
17 ΙΟΥΛΙΟΥ
«ΤΟ ΤΑΒΛΙ»
του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία
Λευτέρη Γιοβανίδη με τους: Ιεροκλή
Μιχαηλίδη και Γεράσιμο Σκιαδαρέση.
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ
12€ (γενική είσοδος) / 10€ (φοιτητές,
μαθητές, ΑμεΑ, άνεργοι)
18 ΙΟΥΛΙΟΥ
«ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ
ΝΥΧΤΑΣ»
του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία
Αιμίλιου Χειλάκη και Μανώλη Δούνια
με τους: Αιμίλιο Χειλάκη, Βλαδίμηρο
Κυριακίδη, Αθηνά Μαξίμου, Μιχάλη
Σαράντη, Αλέξανδρο Βάρθη, Λένα
Δροσάκη, Αλέξανδρο Μαυρόπουλο,
Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Κρις Ραντάνοφ, Παναγιώτη Κλίνη, Τίτο Λίτινα,
Μιχάλη Πανάδη και Κωνσταντίνο
Μουταφτσή.
20€ (κανονικό) / 15€ (φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ & παιδιά έως 12
ετών)
21 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου
12€ (ταμείο) / 10€ (προπώληση)
22 ΙΟΥΛΙΟΥ
«ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ»
του Μποστ σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη με τους: Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Ελένη Καστάνη, Δημήτρη
Μαυρόπουλο, Αργύρη Αγγέλου, Ηλία
Μελέτη. Μαζί τους οι: Χάρης Γρηγορόπουλος, Γιώργος Δεπάστας, Γιώργος
Παπαπαύλου και Δανάη Μπάρκα.
18€ (γενική είσοδος) / 14€ (προπώληση για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων)
/ 14€ (φοιτητές, μαθητές, άνω των 65) /
12€ (άνεργοι με κάρτα)
23 ΙΟΥΛΙΟΥ
«ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ»
του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Θέμη
Μουμουλίδη με τους: Νίκο Κουρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Μάκη Παπαδημητρίου. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Δημή-

τρης Καραμπέτσης, Ηρώ Μπέζου,
Γιάννης Σοφολόγης, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννης Καπελέρης, Ελίζα Σκολίδη.
18€ (κανονικό) / 15€ (προπώληση) /
14€ (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ & άνω
των 65)

24 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΛΕΑΣ
«40 χρόνια ΣΑΛΕΑΣ»
Ένα μεγάλο αφιέρωμα με τη συμμετοχή
γνωστών καλλιτεχνών.
ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ
Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο σωματείο Σύλλογος Ανθρώπων Σκπ Αυτοάνοσα ΑμεΑ και Φίλων αυτών «Το
Στέκι» καθώς και στην παγκόσμια
Ολυμπιονίκη κουφών Δήμητρα Πασχάλη.
15€ (γενική είσοδος) / 13€ (φοιτητές,
άνεργοι, συνταξιούχοι, ΑμεΑ)
25 ΙΟΥΛΙΟΥ
«ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ»
των Νίκου Τσιφόρου και Πολύβιου
Βασιλειάδη σε σκηνοθεσία Γιάννη
Μπέζου με τους: Γιάννη Μπέζο, Δάφνη
Λαμπρόγιαννη, Γιάννη Στόλλα, Γιάννα
Παπαγεωργίου, Ντένια Στασινοπούλου, Παναγιώτη Κατσώλη, Κωνσταντίνα Νταντάμη, Θανάση Ισιδώρου.
20€ (κανονικό) / 15€ (φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ, παιδιά από 6
έως 12 ετών)
26 ΙΟΥΛΙΟΥ
«Pink Fong BABY SHARK Live
Musical»
Μια καταιγιστική θεατρική περιπέτεια
– ένα μουσικοκινητικό υπερθέαμα με
φαντασμαγορικά κουστούμια, πολύχρωμα σκηνικά και υπερσύγχρονη γιγαντοοθόνη που περιέχει το πασίγνωστο αυθεντικό τραγούδι Pink Fong’s
Baby Shark και τα πιο γνωστά αγγλικά
παιδικά τραγούδια του Pink Fong. Κείμενα: Παύλος Μητσόπουλος και σκηνοθεσία: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου.
12€ (κανονικό) / 10€ (προπώληση)
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“Τρίτη χρονιά για το φεστιβάλ δίπλα στη θάλασσα και δίπλα στα παλιά φουγάρα. Στην
πρώην βιομηχανική ζώνη της Δραπετσώνας καθιερώνεται ένας θεσμός “για να ταξιδέψουνε μακριά τα όνειρα μας”, σημειώνουν στο κάλεσμά
τους οι διοργανωτές. Με χορούς και νότες ξορκίζουμε τα στοιχειά του παρελθόντος, ενός βιομηχανικού παρελθόντος, που στην εποχή του
δεν έμοιαζε καθόλου “ονειρεμένο” για τους εργάτες των εργοστασίων και τους κατοίκους των
περιοχών μας που αναγκάζονταν να ζουν αγκαλιά με το θάνατο για “τα προς το ζην”. Με αγώνες
ευελπιστούμε να αποδιώξουμε μακριά και τα
στοιχειά του παρόντος, τις νέες εγκαταστάσεις της
Oil One, της Lafarge και των ΕΛ. ΠΕ που “μουτζουρώνουν” τα όνειρα μας και πνίγουν κάθε
τόσο τον αέρα μας. Με σκληρή δουλειά είπαμε
να “πιάσουμε τα πινέλα και τα χρώματα” και να
δώσουμε σ’ εσάς ένα πάρκο και ένα θεσμό “χειροποίητο”, χειροποίητο από τους ανθρώπους του
δήμου και τους κατοίκους της πόλης μας. Από
εσάς ζητάμε να δώσετε πίστη στο όνειρο και να
προχωρήσουμε μαζί για μία πόλη που μας αξίζει! Κι επειδή τα όνειρα δεν έχουνε τιμή… όλες
οι εκδηλώσεις στον πολυχώρο Λιπασμάτων
είναι δωρεάν! Καλή μας συνέχεια…”
INFO:
Πολυχώρος Λιπασμάτων Δραπετσώνας
Ώρα προσέλευσης στις εκδηλώσεις 9μμ
Είσοδος Ελεύθερη
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Πολιτιστικές αποδράσεις
στο Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας
Δευτέρα 1 Ιουλίου:
«Magic Inside»,
παράσταση του Μάγου Σανκάρα
(με εισιτήριο) ώρα: 21:00
Δευτέρα 8 Ιουλίου:
Συναυλία με το
Στέργιο Νταουσανάκη
ώρα: 21.00 (με εισιτήριο)
Τετάρτη 10 Ιουλίου:
Παράσταση Καραγκιόζη
από το θέατρο Σκιών Αργ. Αθανασίου, ώρα: 20.30 (με εισιτήριο)
Πέμπτη 11 Ιουλίου:
«Λάχανα και χάχανα, κλικ στη
Λαχανοχαχανοχώρα» παιδική παράσταση. ώρα: 21:00 (με εισιτήριο)
Παρασκευή 12 Ιουλίου:
«Τρεις φόνοι… καμιά κηδεία»,
θεατρική παράσταση.
Πρωταγωνιστούν: Σπύρος Πούλης,
Κώστας Αποστολάκης,
Κατερίνα Μπιλάλη.
ώρα: 21:00 (με εισιτήριο).

Σάββατο 13 Ιουλίου:
Συναυλία με τους Γιάννη Βασιλείου &Βαγγέλη Αραβαντινό.
ώρα: 21.00 (με εισιτήριο)

Δευτέρα 15 Ιουλίου:
Παράσταση Καραγκιόζη από το
θέατρο Σκιών Μιχ. Ταυλάτου.
ώρα: 20.30, (με εισιτήριο)
Τρίτη 16 Ιουλίου:
«Το τάβλι», θεατρική παράσταση
από το Δημοτικό Περιφερειακό
Θέατρο Κοζάνης.
Πρωταγωνιστούν:
Ιεροκλής Μιχαηλίδης
και Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.
ώρα: 21:00 (με εισιτήριο)
Τετάρτη 17 Ιουλίου:
Αρκάς, «Ζωή Μετά Χαμηλών
Πτήσεων» θεατρική παράσταση.
ώρα: 21:00 (με εισιτήριο)
Παρασκευή 19 Ιουλίου:
«Ο πρίγκιπας Λεμόνης και η
όμορφη Κρεμμύδω»
παιδική παράσταση από το
Θέατρο του Βορρά.
ώρα: 21:00 (με εισιτήριο)
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