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Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης
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28η Οκτωβρίου του 1940: Πρώτη 
μέρα του πολέμου… Ο 29χρο-
νος Οδυσσέας Αλεπουδέλης 
(όπως ήταν το πραγματικό του 

όνομα) ή Ελύτης είναι ένας από τους χιλιάδες 
Έλληνες που δίνουν το παρών στο μέτωπο. 
Κατατάσσεται ως έφεδρος ανθυπολοχαγός 
στη Διοίκηση του Στρατηγείου Α’ Σώματος 
Στρατού. Στις 13 Δεκεμβρίου πηγαίνει στη 
ζώνη πυρός και στις 26 Φεβρουαρίου του 
1941 μεταφέρεται με κρούσμα κοιλιακού 
τύφου στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ιωαννί-
νων με κρούσμα κοιλιακού τύφου. Εκεί νο-
σηλεύεται για 40 ημέρες -σε κρίσιμη κατά-
σταση αρχικά. «Θυμάμαι ότι αρνήθηκα να με 
μεταφέρουν στον μικρό θάλαμο των ετοιμο-
θανάτων» είχε αναφέρει σε συνέντευξή του 
στο φοιτητικό περιοδικό «Πανσπουδαστική» 
το 1965. Και από το νοσοκομείο Ιωαννίνων, 
λόγω εκκένωσής του, με ένα φορείο σε ένα 
φορτηγό προς το Αγρίνιο. Μετά από μια με-
γάλη περιπέτεια και «ένα θαύμα» που τον 

έσωσε (όπως έχει πει ο ίδιος), στην Αθήνα.
Η συμμετοχή του στον ελληνοϊταλικό πόλεμο 
ήταν καθοριστική στη διαμόρφωση της ποιη-
τικής του πορείας. Από την εμπειρία του πολέ-
μου, προέκυψε το «Άσμα ηρωικό και πένθιμο 
για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» 
(έτος συγγραφής το 1941). «Η Αλβανία, για τη 
σωματική μου υπόσταση ήταν μια περιπέτεια 
αβάσταχτη, αλλά για την ψυχική μου όμως 
ιστορία, μια τομή βαθιά. Λίγοι ξέρουνε ότι το 
κύριο βάρος του πολέμου το σήκωναν οι αν-
θυπολοχαγοί. Και συμβολικά αυτό θέλησα να 
δείξω ηρωοποιώντας έναν ανθυπολοχαγό, με 
το Άσμα που έγραψα. Από το άλλο μέρος, έγι-
νε αιτία ο πόλεμος να συνειδητοποιήσω τι εί-
ναι ο αγώνας, ο ομαδικός πλέον και όχι ο προ-
σωπικός. Θέλω να πω τι σημαίνει να μάχεσαι 
ενταγμένος μέσα σε μιαν ομάδα, που έχει ορι-
σμένα ιδανικά, και να μάχεσαι και συ γι αυτά. 
Χωρίς την εμπειρία αυτή, πιστεύω δεν θα μου 
είχε ανοιχτεί ο δρόμος για το Άξιον Εστί» ανα-
φέρεται στο βιβλίο «Αυτοπροσωπογραφία σε 

λόγο προφορικό» (έτος έκδοσης 2000).
Η σύλληψη του ποιήματος έγινε τον χειμώ-
να του 1941, ίσως όταν βρισκόταν στο νοσο-
κομείο των Ιωαννίνων. Εκεί όπου είχε δεχθεί 
τις υπηρεσίες των γιατρών και των εθελο-
ντριών νοσοκόμων. Γιατρός του ο Αρκάγα-
θος Γούτας, μετέπειτα καθηγητής Ιατρικής 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και μία από τις 
νοσοκόμες ήταν η Αναστασία Παπαδοπού-
λου, την οποία ευχαρίστησε 40 χρόνια μετά 
με μια επιστολή του («Τα ισνάφια μας τα βα-
σιλεμένα», Ευαγγελή Ντάτση). «Ελάχιστοι 
μάρτυρες απομένουν από την εποχήν εκεί-
νη, και το δικό σας γραπτό, κοντά στην συ-
ναισθηματική του αξία, έχει και την έννοια 
της μαρτυρίας και αποτελεί μίαν απάντηση 
σε πολλούς κακόβουλους που διαδίδουν ότι 
‘έκανα τον άρρωστο για ν’ αποφύγω το μέ-
τωπο’. Τόσο λίγο γνωρίζουν τις συνθήκες 
των ημερών εκείνων» αναφέρει και ευχα-
ριστεί «τη φίλη κ. Παπαδοπούλου» για τις 
υπηρεσίες της τότε.

Ο Ελύτης, ένα άσμα ηρωικό 
και ένα γράμμα 40 χρόνια μετά

Η συμμετοχή του 
στον ελληνοϊτα-
λικό πόλεμο ήταν 
καθοριστική στη 
διαμόρφωση της 
ποιητικής του 
πορείας. Από την 
εμπειρία του πο-
λέμου, προέκυψε 
το «Άσμα ηρωικό 
και πένθιμο για 
τον χαμένο αν-
θυπολοχαγό της 
Αλβανίας»
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Το χρονικό μιας επιχείρησης 
που κάποτε ήταν κραταιά

Ο Νικόλαος Πέτσιος ξεκίνησε να 
λειτουργεί στα Γιάννενα ένα μηχα-
νουργείο για κατασκευή καλουπιών.

Η εταιρία μπαίνει στον τομέα των μεταλλικών επί-
πλων και σομπών πετρελαίου, αλλά και των «dexion» 
των λυόμενων μεταλλικών ραφιών που αγοράζουν 
μαζικά τα πρώτα μεγάλα σούπερ μάρκετ.

Ιδρύεται επίσημα η SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. 
ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ. Μέσα στη δεκαετία του ’70 κατασκευ-
άζει μεταξύ άλλων μεταλλικά μέρη οχημάτων για την Stayer 
Hellas και στη συνέχεια μπαίνει στην κατασκευή χαλύβδινων 
καλύκων, ερπυστριών αρμάτων, μερών οχημάτων τζιπ.

Αναγείρεται το δεύτερο εργοστάσιο στα Γιάννενα.

Συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις και είσοδος 
στην κατασκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων.

Ιδρύεται η SPIDER ITALIA, την πρώτη θυ-
γατρική εταιρεία στο εξωτερικό, με αντικεί-
μενο την εμπορία κάδων απορριμμάτων.

Iδρύεται η SPIDER UK LTD η οποία επίσης δραστη-
ριοποιείται στην εμπορία συστημάτων αποκομιδής 
και διαχείρισης απορριμμάτων.
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H εταιρία μπαίνει στο χρηματιστήριο (παράλληλη αγορά) με 
την έκδοση 1.039.680 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών 
και άντληση κεφαλαίων ύψους 5,2 δισ. Δρχ -15,3 εκ. eυρώ.

O όμιλος κατασκευάζει μεταλλικά μέρη 
του τζιπ της Mercedes για το στρατό.

Iδρύεται η θυγατρική SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ Α.Ε. με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ, 
στο οποίο η «SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕ-
ΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 99,99%. Η 
εταιρία ασχολείται με την ανακύκλωση απορριμμάτων.
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Η μεταλλοβιομηχανία Spider 
έχει υπάρξει το πιο στιβαρό 
επιχειρηματικό όνομα για 
χρόνια στη βαριά βιομηχα-

νία στην Ήπειρο και μια από τις μεγα-
λύτερες στο χώρο του μετάλλου.
Τον Μάρτιο του 2013 έφτασε να οφεί-
λει περί τα 2,3 εκατ. ευρώ μόνο σε 
δεδουλευμένα, στο προσωπικό που 
ακόμα περιμένει, μέχρι σήμερα, να 
πληρωθεί από τους πλειστηριασμούς 
των ακινήτων.
Ο επόμενος όμως πλειστηριασμός, θα 
είναι ιδιαίτερος. Μετά από μια σειρά 
άγονων διαδικασιών, στις οποίες οι 
ενδιαφερόμενοι (υπάρχουν και είναι 
κυρίως τράπεζες) δεν εμφανίστηκαν 
ποτέ δια προσφοράς, στις 7 Νοεμβρί-
ου μπαίνει στο παιχνίδι η Περιφέρεια 
Ηπείρου.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Περι-
φέρεια ετοιμάζεται να πλειοδοτήσει 
για ακίνητο ιδιώτη. Το έχει ξανακάνει 
με τις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτη-
ρίου «Παλλάδιο» πριν χρόνια, χωρίς 
να λείπουν οι κριτικές για την εξαγορά 
ενός ιδιωτικού ακινήτου. Σήμερα εκεί 
στεγάζεται μεταξύ άλλων το ΚΕΔΔΥ.
Στις 7 Νοεμβρίου όμως, η κατάσταση 
είναι κάπως πιο σύνθετη. Η Περιφέ-
ρεια θέλει να μπει στον πλειστηρια-
σμό μόνο για το ακίνητο των Καρδα-
μιτσίων, το παλιό εργοστάσιο δηλαδή. 
Ωστόσο, από τη μια η πίεση των εργα-
ζόμενων που παραμένουν απλήρωτοι 
και εγκλωβισμένοι στα «συντρίμμια» 
της εταιρίας, αλλά και ένα μάλλον 
θολό κυβερνητικό σχέδιο για επα-
νεκκίνηση βιομηχανιών και από την 
άλλη, περιφερειακοί σύμβουλοι της 
πλειοψηφίας που θέλουν να έχουν 
εκλογικά οφέλη, αφήνουν ανοιχτό το 
ενδεχόμενο για κάτι περισσότερο: την 
επαναλειτουργία της επιχείρησης με 
ευθύνη της Περιφέρειας και χρηματο-
δότηση από το κράτος. 
Ο περιφερειάρχης Αλέκος Καχριμά-
νης δεν έχει τέτοιο σχέδιο πάντως. Η 
διατυπωμένη σκέψη του είναι να γί-
νει εκθεσιακό κέντρο το ακίνητο των 
Καρδαμιτσίων, ενώ σε αντίστοιχες 
περιπτώσεις (όπως π.χ. στην «Δωδώ-
νη»), έχει δηλώσει ότι η Περιφέρεια 
δεν θα κάνει τον επιχειρηματία. Έτσι 
και αλλιώς, ο περιφερειάρχης είναι 
θιασώτης της αντίληψης για λιγότε-
ρο κράτος και περισσότερη ιδιωτική 

επιχειρηματικότητα. Στην περίπτωση 
της Spider πάντως, οι παραλληλι-
σμοί που ενδεχομένως να θελήσει να 
αποφύγει είναι περισσότεροι, καθότι 
ο Κώστας Πέτσιος είναι συγγενής του 
και για χρόνια πρόεδρος του περιφε-
ρειακού συμβουλίου, σύμβουλος με 
την παράταξή του…
Η Spider δέχθηκε ένα σοβαρό πλήγ-
μα όταν αποχώρησε ο ένας από τους 
δύο αδερφούς Πέτσιου. Η εταιρία είχε 
καταγράψει το 2012 πωλήσεις ύψους 
14,5 εκατ. ευρώ, σε αναλογία τρεις 
στις τέσσερις, στην Ελλάδα. Ακόμα 
και σήμερα, οι εργαζόμενοι, από τα 
πιο ισχυρά σωματεία των Ιωαννίνων, 
υποστηρίζουν ότι η βιομηχανία (μπο-
ρεί να έχει) δουλειά και παραγγελίες 
και ότι η ευθύνη για το φαλιμέντο της 
βαραίνει τις τράπεζες, αλλά και την 
πολιτική της ιδιοκτησίας να μεταφέ-
ρει τις υποδομές και τις δουλειές της 
στο εξωτερικό (π.χ. Σερβία). Ωστόσο, 
σε διάστημα τετραετίας, τα έσοδά της 
είχαν μειωθεί τότε κατά 70%.
Μόνο το 2013, οι ληξιπρόθεσμες οφει-
λές στην εταιρία από Δήμους (η Spider 
έφτιαχνε τους κάδους απορριμμάτων) 
ήταν 6 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το επίπεδο 
εκτιμώνται όλα της τα ακίνητα, δη-
λαδή τα Καρδαμίτσια, το εργοστάσιο 
στη ΒΙΠΕ, η πολυκατοικία στην οδό 
Κοραή και κάποια ακόμα στην Αθήνα.  
Πριν από πέντε χρόνια, αρχές Σεπτεμ-
βρίου του 2013, η εταιρία υπέγραψε 
συμφωνητικό παροχής χρηματοδοτι-
κών διευκολύνσεων δια κοινοπραξίας 
πιστωτών (stand still agreement) με 
τις τράπεζες, καταθέτοντας επιχειρη-
σιακό σχέδιο εξυγίανσης. Από το 2012 
οι μετοχές της στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών είχαν μεταφερθεί στην κατη-
γορία επιτήρησης. 
Πέντε χρόνια αργότερα, η εταιρία δεν 
λειτουργεί (από το τέλος του 2015 
πρακτικά), έχει κάνει αίτηση υπαγω-
γής στον πτωχευτικό κώδικα, αλλά 
δεν έχει επέλθει τίποτε οριστικό σε 
γραφειοκρατικό επίπεδο. Αποτέλε-
σμα είναι και οι εργαζόμενοι να πα-
ραμένουν απλήρωτοι (δεν μπορούν 
να πάρουν ούτε καν κάποιο επίδομα, 
μιας και η εταιρία δεν εμφανίζεται ως 
χρεοκοπημένοι ή αυτοί ως απολυμέ-
νοι) και μια από τις βασικότερες πα-
ραγωγικές μονάδες της Ελλάδας, να 
σκουριάζει…
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σημαδιακά 
βιβλία

Ο πόλεμος 
στη λογοτεχνία: 

Καπούτ
(Μεταίχμιο)

Ο Μαλαπάρτε στον πόλεμο: το 
«Καπούτ» ανήκει στα πιο σκλη-
ρά βιβλία που έχουν γραφτεί για 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. 
Eίναι το χρονικό της πολιτιστι-
κής και ηθικής κατάρρευσης της 
Eυρώπης όπως τις καταγράφει ο 
συγγραφέας ως αυτόπτης μάρτυ-
ρας. Για ποια Eυρώπη μάς μιλάει 
ωστόσο ο Mαλαπάρτε; Eίναι η 
Eυρώπη των πολέμων και των 
μετόπισθεν, μια ήπειρος ταξική, 
ρατσιστική, υποκριτική, που οι 
«ραφιναρισμένες» της ευαισθη-
σίες έχουν οδηγήσει στον απόλυ-
το κυνισμό. 

Το Δέρμα
(Μεταίχμιο)

Ο Μαλαπάρτε μετά τον πόλεμο: 
γραμμένο αμέσως μετά τον Β’ Πα-
γκόσμιο, είναι το έργο που τον κα-
θιέρωσε ανάμεσα στους κλασικούς 
συγγραφείς. Στο βιβλίο πρωταγωνι-
στούν οι Ναπολιτάνοι και οι Ναπο-
λιτάνες, λαός ταλαιπωρημένος από 
τον πόλεμο που παλεύει με κάθε 
μέσο για να επιβιώσει. Ο συγγρα-
φέας «ξεσηκώνει» την ποίηση από 
αυτή την πάλη για επιβίωση και 
ασκεί δριμεία κριτική σε υψηλούς 
κοινωνικούς και πολιτικούς πα-
ράγοντες, φωτίζει με ειρωνεία και 
χιούμορ τη διαφορά ανάμεσα στους 
ελευθερωτές Αμερικανούς και τους 
Ευρωπαίους, και συνοψίζει τα δεινά 
των συρράξεων και του φασισμού - 
την απώλεια της ανθρώπινης αξι-
οπρέπειας, της ίδιας της ανθρώπι-
νης ιδιότητας

Κούρτσιο Μαλπάρτε 

ο «Εξώφυλλο» και 
το βιβλιοπωλείο 
«Αναγνώστης» 
προτείνουν οκτώ 
τίτλους που προσεγ-
γίζουν λογοτεχνικά 
τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, γραμμένα 
είτε από ανθρώπους 
που τον έζησαν, είτε 
από άλλους που 
«μετασκεύασαν» τις 
ιστορίες του, χωρίς 
όμως ηρωισμούς, 
αλλά με την προσ-
δοκία για μια καλύ-
τερη επόμενη μέρα. 
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Βασίλι Γκρόσμαν Τζόναθαν Λίτελ Πρίμο Λέβι 

Χανς Φάλαντα Φόλκερ Κούτσερ Ίμρε Κέρτες 

Ζωή και πεπρωμένο
(Γκοβόστη)

Το «κυνηγημένο» βιβλίο του Γκρόσμαν, του συγγρα-
φέα-πολεμιστή, περιγράφει την περιπέτεια από τα 
γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στις διώξεις 
επί σοβιετικού εδάφους, για την οικογένεια Σαπόσνι-
κοβ που προσπαθεί να ξεφύγει από τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, τον πιο απάνθρωπο που γνώρισε η ανθρω-
πότητα. 

Ευμενίδες
(Λιβάνης)

Ο δόκτωρ Μαξιμίλιαν Άουε, αφηγητής και πρωταγω-
νιστής στις Ευμενίδες, είναι ένα τέρας. Ένα καλλιερ-
γημένο, δίγλωσσο, διανοούμενο τέρας που προσπαθεί 
να κάνει τον αναγνώστη να κατανοήσει τις αποτρόπαι-
ες πράξεις του. Μέσα από τη δίνη ιστορικών συμβά-
ντων που συντάραξαν την ανθρωπότητα αναδύονται 
οι μοναχικές, μελαγχολικές σκέψεις ως προς την ενο-
χή αλλά και το προαποφασισμένο των γεγονότων της 
ζωής του ίδιου του Μαξιμίλιαν, εγκληματία των SS.

To μυθιστόρημα 
ενός ανθρώπου 
χωρίς πεπρωμένο
(Καστανιώτης)

Τι είναι εκείνο που κάνει αυτό το μυθιστόρημα για το 
Άουσβιτς τόσο βλάσφημο; Να είναι ο αθώος και αι-
σιόδοξος τρόπος ενός νεαρού Εβραίου που διηγείται 
τον εκτοπισμό του ως ένα ταξίδι στο άγνωστο και την 
άφιξή του στο Άουσβιτς ως ένα παράξενο θέαμα; Μή-
πως η βλασφημία έγκειται στο γεγονός ότι κατανοεί 
με τόση προθυμία τη λογική των στρατοπέδων - ένας 
ευμαθής μαθητής που θέλει να κάνει τη δουλειά του 
όσο το δυνατόν καλύτερα; 

Βρεγμένο ψάρι 
(Ποικίλη στοά)

Ένας αταυτοποίητος νεκρός που φέρει τα ίχνη απάν-
θρωπων βασανισμών, παραμένει αίνιγμα για την Επι-
θεώρηση Α’ του Εγκληματολογικού της Αστυνομίας. 
Ο επιθεωρητής Γκέρεον Ρατ ανακαλύπτει την σχέση 
του με μιαν ομάδα εξόριστων Ρώσων αντιφρονούντων 
που ετοιμάζουν πραξικόπημα εναντίον του Στάλιν ει-
σάγοντας λαθραία μεγάλη ποσότητα χρυσού για την 
αγορά όπλων. Αλλά πολλοί εποφθαλμιούν τον ρωσι-
κό χρυσό και τα όπλα... Ο Ρατ εισέρχεται σε κύκλους 
παραστρατιωτικών και μπλέκει με το οργανωμένο 
έγκλημα. Ερωτεύεται την Τσάρλυ, στενογράφο του 
Εγκληματολογικού και χρησιμοποιεί τις εσωτερικές 
της πληροφορίες στις έρευνές του. Η όλο και μεγα-
λύτερη εμπλοκή του στην υπόθεση, καθιστά κάποια 
στιγμή και τον ίδιο ύποπτο...

Μόνος στο Βερολίνο
(Πόλις)

Βερολίνο 1940. Τα γερμανικά στρατεύματα έχουν κα-
τακτήσει τη Γαλλία και ο ναζισμός περνά μέρες δόξας. 
Πίσω όμως από τη θριαμβευτική πρόσοψη, κρύβονται 
η αθλιότητα και ο τρόμος.
Σε μια λαϊκή πολυκατοικία της οδού Γιαμπλόνσκι, 
διώκτες και διωκόμενοι συγκατοικούν. Είναι η κυρία 
Ρόζενταλ, Εβραία, την οποία καταδίδουν (και καταλη-
στεύουν) οι γείτονές της. Είναι ο Μπαλντούρ Περζίκε, 
ομαδάρχης της Χιτλερικής Νεολαίας που τρομοκρατεί 
την ίδια του την οικογένεια. Είναι οι Κβάνγκελ που, 
απελπισμένοι από τον θάνατο του γιου τους στο μέ-
τωπο, διανέμουν προκηρύξεις εναντίον του Χίτλερ. 
Ο Πρίμο Λέβι χαρακτήρισε το βιβλίο ως ένα από τα 
ωραιότερα για τη γερμανική αντίσταση, ενώ επίσης, 
μεταφέρθηκε πρόσφατα στο σινεμά με τους Μπρέ-
νταν Γκλίσον και Έμα Τόμσον στους βασικούς ρόλους

Η ανακωχή
(Σέλας)

Στο τέλος του Β› παγκοσμίου πολέμου μια ομάδα κρα-
τουμένων που απελευθερώθηκαν από την κόλαση των 
στρατοπέδων συγκέντρωσης αρχίζει μια περιπλάνηση 
στην ερειπωμένη Ευρώπη με τελικό προορισμό την πα-
τρίδα τους. Η «Ανακωχή» όμως δεν είναι μόνο η αφήγη-
ση μιας μακράς και βασανιστικής Οδύσσειας. Είναι μια 
περιπλάνηση στο περιθώριο του πολιτισμού που μας 
φαινόταν σαν ανακωχή, σαν ένα ανεπανάληπτο δώρο 
της μοίρας, σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Λέβι.
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 36 χρόνια, οι Dream Syndicate δή-
λωσαν την ύπαρξή τους με τον πιο εμφα-
τικό τρόπο: το The days of wine and roses 
ήταν ένα από τα καλύτερα πρώτα άλμπουμ 

όλων των εποχών και σχεδόν… αιώνιο σημείο αναφο-
ράς για ένα κομμάτι του ροκ εν ρολ που διέφερε στο 
στυλ και στις μουσικές μανιέρες.
Όχι ότι έκαναν κάτι που κανείς δεν το είχε ξανακούσει 
ποτέ. Οι Dream Syndicate, ο Στιβ Γουίν και οι φίλοι 
του δηλαδή, αγαπούσαν και το πανκ, αλλά και τοι 
κλασικό ροκ εν ρολ που ξεκίνησε από γκαράζ ανηλί-
κων κα κατέληξε να είναι το πιο ψυχωμένο από όλα 
τα είδη.
Οι Syndicate ήταν κομμάτι αυτού που ονομάστη-

κε Paisley Underground, μιας μουσικής τάσης στο 
Λος Άντζελες, η οποία άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή 
τους Byrds, αλλά και τους Elevators του Ρόκι Έρικ-
σον, όπως επίσης και τους Quicksilver, τους Velvet 
Underground, το πιο πρόσφατο τότε πανκ και άλλους.
Το Days of wine and roses ήταν η πιο δημιουργική 
μίξη των παραπάνω εμπειριών σε κάτι που ήταν 
όντως καινούργιο τότε. Πήρε το όνομά του από το 
Vitae Summa Brevis του άγγλου ποιητή Έρνεστ Ντώ-
σον και ο πανκ ρομαντισμός του ταίριαζε απόλυτα 
στους στίχους.
Το άλμπουμ κυκλοφόρησε άλλες δύο φορές, το 2001 
και το 2015, με 14 συνολικά bonus κομμάτια. Παρα-
μένει ακόμα και σήμερα αξεπέραστο στο είδος του, 
αλλά και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του ροκ εν 
ρολ. 

Μέρες με κρασί, 
μέρες με τριαντάφυλλα

https://www.youtube.com/watch?v=Ec-Qsw5qZq4
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«Κυματιστοί Τόποι» 
της Λαμπρινής Θεοχάρη

Η σεξουαλική αφύπνιση στο σινεμά

Τα «Ουγγρικά Ψάρια» 
έρχονται 
στη... βάση τους
ΤΑ «ΟΥΓΓΡΙΚΑ ΨΑΡΙΑ», το βι-
βλίο του Γιάννη Πλιώτα που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Διόπτρα, παρουσιάζο-
νται στη… βάση τους, στις 29 Οκτω-
βρίου, στα παλιά σφαγεία, στις 19.30.
Η μυστήρια, αστεία, αστυνομικό και 
οριακά αλιευτική ιστορία του βιβλίου 
(το οποίο κυκλοφορεί τώρα σε νέα 
έκδοση, εμπλουτισμένη), διαδραμα-
τίζεται στα Γιάννενα και αρκετοί από 
τους ήρωές του (και τις ηρωίδες του), 
είναι πραγματικά πρόσωπα.
Τα «πώς και γιατί» θα εξηγήσει στην 
παρουσίαση ο συγγραφέας. Για το βι-
βλίο θα μιλήσουν ο επίσης συγγρα-
φέας Μιχάλης Σπέγγος και ο δημοσι-
ογράφος Γιώργος Τσαντίκος.

Η Κινηματογραφική Ομάδα Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων ετοιμάζει το κινηματογραφι-
κό αφιέρωμα στη «Σεξουαλική αφύπνιση» 
με έξι ταινίες μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. 

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στον Πολιτιστικό 
Πολυχώρο «Δ.Χατζής» (Παλιά Σφαγεία). Ώρα έναρξης: 
21:30. Είσοδος ελεύθερη.
«Παρόλη την σύγχυση, η εφηβεία αποτελεί την ‘άνοι-

ξη’ του σώματος, την άνθιση των καρπών του εφήβου, 
την ουσιαστική αποκάλυψη και εξερεύνηση του σώμα-
τος του ίδιου, αλλά και των άλλων, την κυριολεκτική 
και μεταφορική απογύμνωσή του» σημειώνει η ΚΟΠΙ.

Τη νέα της συλλογή με ποιήματα 
αλλά και πεζογραφήματα με τίτ-
λο «Κυματιστοί Τόποι» παρου-
σιάζει η Λαμπρινή Θεοχάρη την 

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου, στις 19:30, στον 
πολιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χατζής», 
στα  παλιά σφαγεία, στα Γιάννενα.
Η εκδήλωση διοργανώνεται από την 
Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων 
Ηπείρου και τη συνοδεύουν με τη μου-
σική τους επιμέλεια η Γεωργία Ανα-
στάση στο πιάνο και ο Ελευθέριος Κα-
ραγιάννης στα ξύλινα πνευστά και την 
ενορχήστρωση.
Βασικός ομιλητής της εκδήλωσης θα 
είναι ο ποιητής Γιώργος Σιμιτζής ενώ 

ποιήματα θα απαγγείλουν η ίδια η ποιή-
τρια και η εκπαιδευτικός και κόρη της, 
Εβίτα Θεοχάρη.
Οι «Κυματιστοί Τόποι» είναι η τρίτη 
συλλογή της Λαμπρινής Θεοχάρη που 
γράφει ποιήματα από 8 ετών και, όπως 
βιογραφεί, «πίσω από ένα ευαισθητο-
ποιημένο παιδί , υπάρχουν κάποιοι που 
το εμπνέουν».
Συμμετέχουν επίσης ο Γεώργιος Γκατζι-
άνης, η συγγραφέας Σοφία Γραμμόζη- 
Σωπίκη και ο ποιητής Τάσος Κανάτσης.
Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο 
γραμματέας της Ένωσης Λογοτεχνών 
και Συγγραφέων Ηπείρου Χάρης Λεο-
ντάρης.

30/
10

6/
11

13/
11

20/
11

27/
11

4/
12

The Graduate – Ο Πρωτάρης (Mike Nichols) Kids (Larry Clark) My summer of Love – Το καλοκαίρι 
του έρωτά μου (Pawel Pawlikowski)

A Short Film about Love – Μικρή ερωτική 
ιστορία (Krzysztof Kieslowski)

Μικρές Αφροδίτες – Young Aphrodites 
(Νίκος Κούνδουρος)

Y Tu Mamá También – Θέλω και τη μαμά σου 
(Alfonso Cuarón)

Sasquatch στο Beatnik
ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (εισιτήρια 
5 ευρώ προπώληση, 7 ταμείο) το 
Beatnik υποδέχεται τους Sasquatch, 
τους Αμερικάνους που αρέσκο-
νται σε ό,τι «φτιάχνει» ένα σωστό 
live: Sabbath, Grand Funk Railroad, 
Melvins, Mountain, Soundgarden κ.α.
Η μπάντα γεννήθηκε στη Φιλαδέλ-
φεια το 2000 και μετακόμισε στο 
Λος Άντζελες την επόμενη χρονιά, 
αφού ο Κιθ Γκιμπς (κιθάρα, φωνή) 
ένωσε τις δυνάμεις του με αυτές 
των ντόπιων ηρώων του Ντιτρόιτ, 
Ρικ Φεράντε (ντραμς) και Κλέιτον 
Τσαρλς (μπάσο). 
Μετά την αποχώρηση του Κλέιτον 
το 2007, στην μπάντα προσχώρησε 
ο Τζέισον Καζανόβα.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

16:00 Α.Ε.Λ.-Ο.Φ.Η. 0-0

18:15 ΛΑΜΙΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3-2

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

18:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. NS2

19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. ΕΡΤ

20:30 A.E.K.-ΑΡΗΣ NS1

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

19:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΕΡΤ

19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. NS2

21:30 Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ NS1

Σε κρίσιμη 
στροφή ο ΠΑΣ

Οι υπόλοιπες συμμετοχές 
ομάδων των Ιωαννίνων 
σε εθνικές κατηγορίες, 
περιλαμβάνουν αγώνες 
βόλεϊ και μπάσκετ, όπου 
κάνει πρεμιέρα, στην Α2 
γυναικών, ο ΠΑΣ Γιάννινα.

Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΒΟΛΕΪ
4η αγωνιστική 
(27-28 Οκτωβρίου)
Πρωταθλητές Πεύκων - 
ΕΑ Λαρίσης
Ασκληπιός Τρικάλων - 
Ελπίδα Αμπελοκήπων
Ναύαρχος Βότσης - ΑΟ 
Καβάλα
ΑΣ Γιάννενα - Νίκη Αλε-
ξανδρούπολης (Λιμνοπού-
λα, 27/10, 18.00)
ΑΣΚ Λαγκαδά Νέα Γενιά 
Ασβεστοχωρίου
ΓΣ Δράμας - Ένωση Ελασ-
σόνας
Σταυρούπολη - ΡΕΠΟ

Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΜΠΑΣΚΕΤ
(27/10/2018)
ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΑΣ 
ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑ-
ΜΑ-ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΒΟΛΟ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΕ ΠΥ-
ΛΑΙΑΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ 
ΣΥ-ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙ-
ΣΑΣ
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟ-
ΜΙΟΥ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡ-
ΧΕΛ-ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
Ν.Ρ

Με τον πιο φορμαρισμένο παίκτη του, τον Λεό, εκτός αγώ-
νων και την ομάδα να αντιμετωπίζει προβλήματα τόσο 
στην άμυνα, όσο και στο σκοράρισμα, ο ΠΑΣ ψάχνει 
ανάταση, βαθμολογική και αγωνιστική, στην Ξάνθη. Στο 

πολύ δύσκολο ματς της Δευτέρας, ο Γιάννης Πετράκης θα έχει τον 
Σκόνδρα στη διάθεσή του, σε μια εβδομάδα που διαδοχικά, απουσί-
ασαν από το κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων οι Νικολιάς, 
Μπουκουβάλας και Κακούμπα.
Όλο το πρόγραμμα των αγώνων στη σούπερ λίγκα έχει ως εξής:

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Μέσα στο Κάστρο των 
Ιωαννίνων, στην οδό 
Φ ι λ αν θ ρ ω π ηνών 
(κοντά στη Συναγω-

γή), το παρελθόν έχει αφήσει ένα 
ιδιαίτερο ίχνος. Μια ξεχασμένη 
εμπορική σιδερένια πινακίδα 
που ίσως να είναι και η παλιότε-
ρη πινακίδα της πόλης.
Καρφωμένη ψηλά στην πρόσο-
ψη ενός μεγάλου, τριώροφου 
κτιρίου, κάθε άλλο παρά τραβά 
το βλέμμα των περαστικών. Ίσως 
η φθορά του χρόνου ίσως και το 
ανεπάντεχο της ύπαρξής της, 
την καθιστά δυσδιάκριτη. «Γενι-
καί Ασφάλειαι, Τεργέστη, 1831» 
αναγράφεται στην πινακίδα. Η 

χρονολογία 1831 αναφέρεται 
στο έτος ίδρυσης των Γενικών 
Ασφαλειών Τεργέστης. Στην Ελ-
λάδα ήρθαν ως επίσημο πρακτο-
ρείο της Generali το 1886.
Η γιαννιώτικη αυτή πινακίδα 
εκτιμάται λοιπόν ότι τοποθετή-
θηκε στην οδό Φιλανθρωπηνών, 
όπου διέμεναν πολλοί Εβραίοι, 
στα τέλη του 19ου αιώνα με αρ-
χές του 20ου αιώνα. Σε κατάλογο 
με τους εμπόρους των Ιωαννί-
νων πριν την απελευθέρωση, 
εμφανίζονται 14 ασφαλιστικά 
πρακτορεία, όπως η βρετανική 
Lloyd’s, η Γενική Οθωμανική 
Εταιρία Ασφαλειών και βέβαια 
οι Γενικές Ασφάλειες Τεργέστης, 
με αντιπρόσωπο τον Y.G. Levi 
(Λεβή). 

Μια πινακίδα, 
τεκμήριο του 
παρελθόντος
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Αλλαγή ώρας: Μια ιδέα 
του Βενιαμίν Φραγκλίνου

Ττην ώρα που διαβάζετε 
αυτές τις γραμμές σί-
γουρα έχετε μετακινήσει 
τους δείκτες των ρολογι-

ών σας μία ώρα πίσω, ωστόσο το 
τελευταίο διάστημα επικράτησε 
σύγχυση σχετικά την εναλλαγή 
ανάμεσα σε θερινή και χειμερινή 
ώρα έπειτα από πρόταση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για κατάρ-
γησή της.
Μέχρι το τέλος Απριλίου 2019, 
σύμφωνα με τις επιταγές της 
Κομισιόν, κάθε κράτος μέλος της 
ΕΕ θα πρέπει να επιλέξει αν θα 
ακολουθήσει τη σχετική πρότα-
ση, εφόσον επικυρωθεί το σχέ-
διο να μπει τέλος στις εποχικές 
αλλαγές ώρας. Να σημειωθεί ότι 
η Επιτροπή βασίστηκε κυρίως 
στο αποτέλεσμα διαβούλευσης 
που πραγματοποιήθηκε φέτος 
το καλοκαίρι μέσω διαδικτύου. 
Σε αυτό το διαδικτυακό δημοψή-
φισμα ψήφισαν 4,6 εκατομμύρια 
Ευρωπαίοι, το 84% των οποίων 
τάχθηκε υπέρ της κατάργησης 

της αλλαγής ώρας.
Αν η Ελλάδα επιλέξει τελικά να 
σταματήσει να...γυρίζει τους δεί-
κτες των ρολογιών τότε η αλλα-
γή ώρας στις 31 Μαρτίου 2019 θα 
είναι το τελευταίο υποχρεωτικό 
πέρασμα στη θερινή ώρα, ενώ 
οι χώρες που επιθυμούν να επι-
στρέψουν μόνιμα στη χειμερινή 
ώρα θα έχουν τη δυνατότητα 
να την αλλάξουν μια τελευταία 
φορά στις 27 Οκτωβρίου 2019. 
Αυτή τη στιγμή οι χώρες της ΕΕ 
κατανέμονται σε τρεις διαφορε-
τικές ωριαίες ζώνες:
1. την ώρα της δυτικής Ευ-
ρώπης (Ιρλανδία, Πορτογαλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο)
2. την ώρα της κεντρικής Ευρώ-
πης (17 χώρες) και
3. την ώρα της ανατολικής Ευ-
ρώπης (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλ-
γαρία, Εσθονία, Φινλανδία, Λε-
τονία, Λιθουανία και Ρουμανία)
Η πρώτη φορά πάντως που έγι-
νε αναφορά περί θερινής ώρας 
ήταν το 1784 από τον Βενιαμίν 

Φραγκλίνο, ο οποίος εξέφρασε 
την ιδέα με άρθρο του σε γαλλι-
κή εφημερίδα.
Ο Φραγκλίνος παρουσίασε ένα 
σχέδιο για τον περιορισμό του 
κόστους φωτισμού, «να περι-
ορίσουν οι Γάλλοι τη χρήση 
κεριών» προτείνοντάς τους να 
ξυπνάνε μια ώρα νωρίτερα. Πέ-
ρασαν πάνω από εκατό χρόνια 
για να εφαρμοστεί τελικά το μέ-
τρο της αλλαγής σε θερινή ώρα. 
Πρώτη ήταν η Γερμανία το 1916 
κατά την διάρκεια του Α’ Παγκό-
σμιου Πολέμου, το παράδειγμα 
της οποίας ακολούθησε και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Δυο χρόνια 
αργότερα, το 1918, το Αμερικα-
νικό Κογκρέσο καθιέρωσε την 
τυπική χρήση των χρονικών 
ζωνών και επισημοποίησε την 
αλλαγή της θερινής ώρας. Το 
μέτρο αυτό όμως καταργήθηκε 
αμέσως μετά τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, λόγω της δυσαρέσκει-
ας του κόσμου, κυρίως των 
αγροτών, οι οποίοι χρειάζονταν 

το φως του ήλιου από νωρίς το 
πρωί για να κάνουν τις αγροτικές 
τους εργασίες.
Στην Ελλάδα η εφαρμογή της 
θερινής ώρας έγινε δοκιμαστικά 
για πρώτη φορά το 1932, αλλά 
τελικά δεν υιοθετήθηκε μέχρι 
το 1975 που αποφασίστηκε να 
«γυρνάμε» τα ρολόγια μας μια 
ώρα μπροστά την τελευταία Κυ-
ριακή του Μαρτίου και μια ώρα 
πίσω την τελευταία Κυριακή του 
Οκτωβρίου. Η αλλαγή της ώρας, 
σύμφωνα με την οδηγία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει 
με νόμο να την τηρήσουν όλα τα 
κράτη μέλη.

Ο Φραγκλίνος 
παρουσίασε 
ένα σχέδιο για 
τον περιορισμό 
του κόστους 
φωτισμού, «να 
περιορίσουν οι 
Γάλλοι τη χρήση 
κεριών» προτεί-
νοντάς τους να 
ξυπνάνε μια ώρα 
νωρίτερα. Πέ-
ρασαν πάνω από 
εκατό χρόνια για 
να εφαρμοστεί 
τελικά το μέτρο 
της αλλαγής σε 
θερινή ώρα.
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Η εταιρεία από την οποία προμηθεύ-
εστε καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια 
ή φυσικό αέριο μπορεί στο άμεσο 
μέλλον να σας χτυπήσει την πόρτα 

και να σας κάνει δώρο καινούργιες λάμπες 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, να σας συ-
ντηρήσει τον καυστήρα θέρμανσης ή ακόμη 
και να σας τον αλλάξει! Δεν αποτελεί φαντα-
στικό σενάριο αλλά μία υπαρκτή προοπτική 
δεδομένου ότι όλοι οι προμηθευτές ενέργειας 
έχουν νομική υποχρέωση να εξασφαλίσουν 
συγκεκριμένους στόχους εξοικονόμησης 
ενέργειας μέχρι το 2020 αρχικά και ως το 
2027 σε επόμενο στάδιο. Και αν δεν το κάνουν 
απειλούνται με σοβαρά πρόστιμα μεγέθους 
εκατομμυρίων ευρώ που έχουν προκαλέσει 
σοβαρή ανησυχία στην αγορά για τις επιπτώ-
σεις τους - ακόμη και στη βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων - εφόσον επιβληθούν.
Πρόκειται για το λεγόμενο καθεστώς επιβο-
λής που θεσπίστηκε με τον νόμο 4342/2015 
και εξειδικεύτηκε με αποφάσεις του υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου 
Σταθάκη οι οποίες προσδιορίζουν αναλυτικά 
το στόχο εξοικονόμησης που οφείλει να πετύ-
χει κάθε ένας από τους 32 συνολικά προμη-
θευτές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου 
και υγρών καυσίμων σε ετήσια βάση.
Ενδεικτικά (ο πλήρης κατάλογος είναι στην 
ιστοσελίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας, ΚΑΠΕ που έχει αναλάβει τη 
διαχείριση του προγράμματος, στη διεύθυνση 
http://www.cres.gr/obs/yliko.html) για τον 
οικιακό τομέα προτείνονται τα εξής μέτρα βελ-
τίωσης της ενεργειακής απόδοσης: μονώσεις 
του κτιρίου και των σωληνώσεων, αποδοτικά 
συστήματα θέρμανσης και συσκευές ελέγχου 
(θερμοστάτες, βαλβίδες κλπ.), τηλεθέρμανση, 

ηλιακοί θερμοσίφωνες, ενεργειακά αποδοτι-
κές οικιακές συσκευές (πλυντήρια κλπ.) και 
λαμπτήρες, έξυπνα συστήματα θέρμανσης, 
παράθυρα / υαλοπίνακες υψηλής ενεργεια-
κής απόδοσης. Αντίστοιχες είναι οι προτάσεις 
για τα κτίρια του τομέα υπηρεσιών ενώ για τις 
μεταφορές προβλέπεται προμήθεια ενεργεια-
κά αποδοτικών οχημάτων, ελαστικά χαμηλής 
αντίστασης, λιπαντικά υψηλής απόδοσης, 
αεροτομές, πρόσθετα καυσίμων, σεμινάρια 
οικονομικής οδήγησης κ.α. Και για τη βιομη-
χανία συστήματα ανάκτησης ενέργειας, ενερ-
γειακά αποδοτικά συστήματα παραγωγής κ.α.
Για το 2017 που ήταν η πρώτη χρονιά εφαρ-
μογής του μέτρου ο στόχος εξοικονόμησης 
που τέθηκε με υπουργική απόφαση στους 
προμηθευτές ενέργειας ήταν 100 χιλιάδες 
τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου (ktoe) εκ των 
οποίων το μεγαλύτερο μερίδιο (31,76 ktoe) 
αποτελούσε υποχρέωση της ΔΕΗ, άλλο 1,6 
ktoe επιμερίστηκε στους τρεις μεγαλύτερους 
εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος, 61,21 
ktoe στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών 
και 5,41 ktoe στις εταιρείες προμήθειας φυ-
σικού αερίου. Σύμφωνα με τα απολογιστικά 
στοιχεία του ΚΑΠΕ, ο στόχος υπερκαλύφθηκε 
κατά σχεδόν δύο φορές (επιτεύχθηκε συνολι-
κά εξοικονόμηση 178 ktoe).
Ο λόγος που συνέβη αυτό όπως εξηγούν οι πα-
ράγοντες της αγοράς στο ΑΠΕ, ήταν ότι κατά 
την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος οι 
στόχοι επιτεύχθηκαν κυρίως με τις λεγόμενες 
συμβουλευτικές δράσεις που περιλαμβάνουν 
π.χ. την ενημέρωση / εκπαίδευση οδηγών και 
καταναλωτών σε πρακτικές εξοικονόμησης 
ενέργειας. Όπως επίσης, το γεγονός ότι οι στό-
χοι χρόνο με το χρόνο αυξάνονται. Συγκεκρι-
μένα για το 2018 ο στόχος είναι 133 ktoe και 

αυξάνονται προοδευτικά ως το 2020 ενώ όπως 
επισημαίνουν αρμόδια στελέχη του ΚΑΠΕ από 
το 2020 θα είναι ακόμη πιο φιλόδοξοι.
Η απόφαση με την οποία θεσπίστηκε ο «Κα-
νονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέ-
ωσης Ενεργειακής Απόδοσης» (ΦΕΚ 1242 
Β’ 11-4-2017) προβλέπει ότι το πρόστιμο για 
μη επίτευξη των στόχων είναι 500.000 ευρώ 
ανά ktoe, που σημαίνει ότι η μη συμμόρφω-
ση κοστίζει περισσότερο από την υλοποίηση 
των επενδύσεων. Σύμφωνα με το νόμο 4342 
(άρθρο 9) τα μέτρα αυτά ενεργειακής απόδο-
σης θα υλοποιούνται κατά προτεραιότητα σε 
νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή 
ένδεια ή στην κοινωνική κατοικία.
Από την πλευρά των εταιρειών εμπορίας καυ-
σίμων εκφράζονται διαμαρτυρίες για το μέτρο 
με το σκεπτικό μεταξύ άλλων ότι οι κατανα-
λωτές τους οποίους θα προσεγγίσουν προκει-
μένου να τους κάνουν δώρο για παράδειγμα 
την αλλαγή των λαμπτήρων ή του καυστήρα 
δεν είναι καθόλου σίγουρες ότι στο μέλλον θα 
προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης ή καύ-
σιμα κίνησης από τη συγκεκριμένη εταιρεία 
που ανέλαβε το κόστος. Σε αντίθεση για πα-
ράδειγμα με τους προμηθευτές ρεύματος ή 
φυσικού αερίου που μπορούν να δεσμεύσουν 
τους πελάτες τους με συμβόλαια.
Ο Σύνδεσμος των Εταιρειών Εμπορίας Πε-
τρελαιοειδών Ελλάδος έχει προσφύγει στο 
Συμβούλιο Επικρατείας κατά του καθεστώτος 
επιβολής. Ο ΣΕΕΠΕ ζητά την εξαίρεση των 
εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών από το 
καθεστώς επιβολής ή την εφαρμογή μόνο 
μέτρων χαμηλού κόστους όπως η συντήρηση 
καυστήρων και η τοποθέτηση θερμιστατικών 
βαλβίδων στα καλοριφέρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ενεργειακά 
«δώρα» προς 
τους καταναλωτές

Η εταιρεία 
από την οποία 
προμηθεύε-
στε καύσιμα, 
ηλεκτρική 
ενέργεια ή 
φυσικό αέριο 
μπορεί στο 
άμεσο μέλλον 
να σας χτυπή-
σει την πόρτα 
και να σας 
κάνει δώρο 
καινούργιες 
λάμπες χαμη-
λής κατανά-
λωσης ενέρ-
γειας, να σας 
συντηρήσει 
τον καυστήρα 
θέρμανσης ή 
ακόμη και να 
σας τον αλλά-
ξει! 
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