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Μπορεί να ολοκληρώθη-
καν την προηγούμενη Κυρια-
κή οι εκλογικές διαδικασίες 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
– οι ευρωεκλογές τελείωσαν 
μια βδομάδα νωρίτερα – όμως 
η χώρα ξαναμπαίνει από Δευ-
τέρα σε νέα εκλογική διαδικα-
σία.

Σειρά έχουν οι βουλευτι-
κές εκλογές, τις οποίες προκά-
λεσε ο πρωθυπουργός, εξαιτί-
ας του καταλυτικού αποτελέ-
σματος των ευρωεκλογών. Η 
μεγάλη διαφορά που σημει-
ώθηκε οφείλεται κυρίως στην 
αποστροφή των ψηφοφόρων, 

που έδειξαν προς το κυβερ-
νών κόμμα, στο οποίο είχαν 
εναποθέσει τις ελπίδες τους 
και δυστυχώς διαψεύστηκαν.

Αυτό πρέπει να αντιλη-
φθούν έγκαιρα όλοι οι τοπικοί 
και περιφερειακοί άρχοντες, 
που εκλέχτηκαν και να μην 
απογοητεύσουν όσους τους 
εμπιστεύτηκαν για τα επόμε-
να τέσσερα χρόνια. Ο πολίτης 
μπορεί να παρασύρεται από 
τις ωραίες υποσχέσεις, όμως 
όταν διαπιστώνει ότι η επιλο-
γή του ήταν λάθος, περιμένει 
την επόμενη ψηφοφορία για 
να τιμωρήσει όσους τον δι-

έψευσαν. Καλό είναι λοιπόν 
να το έχουν υπόψη τους οι 
εκπρόσωποί μας στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.

Από την Περιφέρεια μέχρι 
τον πιο μικρό Δήμο της Στερε-
άς, χρειάζεται σχέδιο που στα 
τέσσερα χρόνια της διακυβέρ-
νησης, να προχωρήσει η συ-
νέχιση αναπτυξιακών έργων, 
αλλά και να υπάρξει διόρθωση 
πορείας, όπου πρέπει. Όμως 
όλα αυτά χρειάζεται να έχουν 
μια αλληλουχία, έτσι ώστε να 
μην παρουσιάζονται ανισσο-
ροπίες, αλλά και να προχω-
ρήσει η εμπέδωση της περι-

φερειακής συνείδησης. Αυτός 
πρέπει να είναι ο κυρίαρχος 
στόχος όλων μας, αν θέλουμε 
στο περιβάλλον που ζούμε 
να δημιουργήσουμε τις προϋ-
ποθέσεις για μας τους ίδιους, 
αλλά και για τα παιδιά μας, μιας 
Περιφέρειας πρόιτυπο.

Τα θέματα που μας απα-
σχολούν πολλά. Όμως με την 
συνεργασία όλων των υπευ-
θύνων, μπορεί η Στερεά να 
βρεθεί στην πρωτοπορία και 
να ξεπεράσει τα δέκα χρόνια 
κρίσης. Το χρειάζονται τα παι-
διά μας.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ

Στην τελική ευθεία για την διεξαγω-
γή των πρόωρων Εθνικών Εκλο-
γών στις 7 Ιουλίου και λίγο πριν 

την επίσημη προκήρυξή τους η εταιρεία 
δημοσκοπήσεων Metron Analysis, για 
λογαριασμό του Alpha, παρουσίασε νέα 
δημοσκόπηση.

Σε αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα η 
μεγάλη και σταθερή διαφορά της ΝΔ και 
του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των εκλογών του Ιου-
λίου και μάλιστα με ισχυρή αυτοδυναμία. 
Το δείγμα ήταν 1.203 άτομα και η έρευνα 
έγινε από την Δευτέρα έως την Τετάρτη 5 
Ιουνίου.

Εκτίμηση ψήφου:
Στην εκτίμηση ψήφου η διαφορά εί-

ναι 10,2 μονάδες μεσοσταθμικά. Η Νέα 
Δημοκρατία κινείται σε ένα εύρος από 
37%-42,4%, και ο ΣΥΡΙΖΑ από 27-32,2%. 
Το ΚΙΝΑΛ είναι τρίτο κόμμα, κινούμενο σε 
ένα εύρος 6,2%-9,2%, το ΚΚΕ από 3,6-6% 
και η Χρυσή Αυγή 3,5-5,9. Εκπληξη απο-
τελεί το ΜέΡΑ25 καθώς το κόμμα Βαρου-
φάκη κινείται από 2,5-4,5% με σοβαρές 
πιθανότητες να είναι εντός Βουλής. Αντι-
θέτως, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου 
Βελόπουλου κινείται από 1,6%-3,4% με 
οριακή είσοδο στη Βουλή στην καλύτερη 
των περιπτώσεων.

ΝΔ 37-42,6%
ΣΥΡΙΖΑ 27-32,2%
ΚΙΝΑΛ 6,2-9,2%
ΚΚΕ 3,6-6%

Ελληνική Λύση 1,6-3,4%
MERA 25 2,5-4,7%
Πλεύση Ελευθερίας 0,7-1,9%
Δημιουργία Ξανά 0,6-1,8%
Όσον αφορά τις έδρες με βάση τη 

δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία συγκε-
ντρώνει 160 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 82 έδρες, το 
ΚΙΝΑΛ 22 έδρες, το ΚΚΕ 13 έδρες όπως και 
η Χρυσή Αυγή και η ΜΕΡΑ 25 με 10 έδρες.

Πρόθεση ψήφου
Η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας 

από τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου εί-
ναι στις 7,7 μονάδες καθώς το 31,2% απά-
ντησε ΝΔ και το 23,5% ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΙΝΑΛ 
ακολουθεί με 6,1%, το ΚΚΕ με 3,8% και η 
Χρυσή Αυγή με 3,6%. Το ΜέΡΑ25 παίρ-
νει 2,8% και η Ελληνική Λύση 1,7%. Στην 
παράσταση νίκης το 82% βκέπει νίκη της 
Νέας Δημοκρατία, 8% για τον ΣΥΡΙΖΑ.

ΝΔ 31,2%
ΣΥΡΙΖΑ 23,5%
ΚΙΝΑΛ 6,1%
ΚΚΕ 3,8%
Χρυσή Αυγή 3,6%
ΜΕΡΑ 2,8
Ελληνική Λύση 1,7%
Πλεύση Ελευθερίας 11%
Δημιουργία Ξανά 1%
Οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν, 

μεταξύ άλλων, στην ερώτηση για το πώς 
κρίνουν την προκήρυξη των πρόωρων 
εκλογών. Το 65% απάντησε θετικά ενώ το 
28% αρνητικά.

Δημοτικότητες αρχηγών:
Στην δημοτικότητα των πολιτικών αρ-

χηγών ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται 
με 46, 0 Δημήτρης Κουτσούμπας με 36% 
ενώ την τρίτη θέση μοιράζονται ο Γιάννης 
Βαρουφάκης με τον Αλέξη Τσίπρα με 34%.

Μητσοτάκης 46%
Κουτσούμπας 35%
Τσίπρας 34%
Βαρουφάκης 34%
Γεννηματά 34%
Λεβέντης 28%
Καταλληλότερος πρωθυπουργός:
Στην καταλληλότητα για την πρωθυ-

πουργία ο Μητσοτάκης προηγείται με 
28% έναντι 22% του Αλέξη Τσιπρα. Το 
52% των πολιτών θέλει συνεργασία ενώ 
το 45% μία αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Κανένας 31%
Μητσοτάκης 28%
Τσίπρας 22%
Παράσταση νίκης
ΝΔ με μεγάλη διαφορά 55%
ΝΔ με μικρή διαφορά 27%
ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη διαφορά 1%
ΣΥΡΙΖΑ με μικρή διαφορά 7%
Πρόωρες εκλογές:
Θετικό 65%
Αρνητικό 28%
Κυβέρνηση αυτοδυναμίας ή συνερ-

γασίας:
Συνεργασίας 52%
Αυτοδύναμη 45%

Οι εκλογές 
τελείωσαν, 
καιρός για 
δουλειά

Δημοσκόπηση Metron Analysis:  
10,2% η διαφορά ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ
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Πολλές εκπλήξεις και μεγάλες 
ανατροπές σημειώθηκαν στις 
κάλπες των Αυτοδιοικητικών 

εκλογών 2019, με αποτέλεσμα ένα 
γενναίο lifting του πορτρέτου των φα-
βορί της εκλογικής κούρσας αλλά και 
τη ριζική αναδιάταξη δυνάμεων στον 
αυτοδιοικητικό χάρτη της Ρούμελης.

Όπως προκύπτει από μια ενδελε-
χή παρατήρηση στα αποτελέσματα 
των εκλογών, οι Στερεοελλαδίτες γύ-
ρισαν την πλάτη στο 80% των αυτοδι-
οικητικών πρώτης γραμμής. Έβαλαν 
άφθονο «νέο αίμα» στην κορυφή της 
πυραμίδας επιτρέποντας μόλις σε ένα 
30% να γυρίσει στη θέση του και να 
πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε.

Μετά την ανάδειξη των 9 νέων 
δημάρχων την πρώτη Κυριακή των 
εκλογών της 26ης Μαΐου, οι πολίτες της 
Στερεάς έσπευσαν να δώσουν σαφές 
στίγμα προτάσσοντας τους υπόλοι-
πους 16 δημάρχους και στους 5 νο-
μούς κατά την επαναληπτική εκλογι-
κή διαδικασία της 2ας Ιουνίου.

Σε 7 δήμους της Στερεάς οι νυν 
δήμαρχοι δεν ζήτησαν την ανανέωση 
της εντολής που είχαν λάβει να βρί-

σκονται στο τιμόνι του δήμου τους. Για 
να συμμετάσχουν είτε στις Περιφερει-
ακές εκλογές (Απόστολος Γκλέτσος - 
Στυλίδα, Σπύρος Νικολάου - Θήβα και 
Γιώργος Γώγος - Αμφίκλεια-Ελάτεια), 
είτε στις επερχόμενες Εθνικές εκλογές 
(Μίλτος Χατζηγιαννάκης - δήμαρχος 
Σκύρου), είτε για να πάνε… απλώς 
στο σπίτι τους (Βαγγέλης Καλυβιώτης 
– Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, 
Γιάννης Γεωργακός – Διστόμου-Αρά-
χωβας-Αντίκυρας και Λουκάς Υπερή-
φανος, δήμαρχος Ορχομενού).

Η Αμφιτρίτη Αλημπαντέ, δήμαρ-
χος Ερέτριας, δεν κατάφερε να περάσει 
καν στις επαναληπτικές εκλογές της 2ας 
Ιουνίου, καταλαμβάνοντας μόλις την 3η 
θέση και το 22,39% των ψήφων.

Από τους 5 δημάρχους των πρω-
τευουσών της Στερεάς, μόνον ο Νίκος 
Σουλιώτης του Δήμου Καρπενησίου 
κατάφερε να ανανεώσει την εντολή 
του λαού και να βρίσκεται εκ νέου 
στο τιμόνι του Δήμου του. Ο Χρήστος 
Παγώνης - δήμαρχος Χαλκίδας, ο Νί-
κος Σταυρογιάννης -Λαμίας, η Γιώτα 
Πούλου - Λιβαδειάς και ο Θανάσης 
Παναγιωτόπουλος - δήμαρχος Δελ-
φών, βρέθηκαν από τον πρώτο γύρο 
των εκλογών να βλέπουν την πλάτη 

συνυποψηφίου τους.
Επίσης, από τους 25 δημάρχους 

Στερεάς, μόνον 8 κατάφεραν να επα-
νεκλεγούν ως αδιαμφισβήτητα «άλογα 
κούρσας» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
διατηρώντας τις πρωταθλητικές τους 
επιδόσεις. Πρόκειται για τον Γιώργο 
Ντασιώτη στην Αλίαρτο που εκλέγεται 
δήμαρχος από την 1η Κυριακή για 3η 
συνεχή θητεία. Ο Βασίλης Περγάλιας 
στην Τανάγρα και ο Γιώργος Ψαθάς 
στον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων ανα-
λαμβάνουν 2η θητεία στον Δήμο τους 
από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. 

Ο Θανάσης Μπουραντάς στο Αλι-
βέρι, παρά το σκληρό pressing του 
Δημήτρη Θωμά, «απειλεί» να κατοχυ-
ρώσει τον τίτλο του μακροβιότερου 
αυτοδιοικητικού στη Στερεά. Ενώ ο 
Λευτέρης Ραβιόλος στην Κάρυστο κα-
τέχει τα υψηλότερα ποσοστά εκλογής 
αυτοδιοικητικού στη Στερεά, συγκε-
ντρώνοντας από την πρώτη εκλογική 
αναμέτρηση το ποσοστό του 65,39% 
των ψήφων, με μόλις 2 αντιπάλους 
απέναντί του.

Ο Γιάννης Συκιώτης επανεκλέ-
χθηκε στον Δήμο Καμένων Βούρλων 
από την πρώτη Κυριακή των εκλογών. 
Όπως και ο Νίκος Σουλιώτης, που κα-

τάφερε να «αρπάξει» κυριολεκτικά 
την έδρα του Δήμου Καρπενησίου 
από τον Δημήτρη Λερογιάννη, με 
ποσοστό 50,49%, και παρά τα αρχικά 
φαινόμενα να ανανεώσει την εντολή 
του λαού του από την πρώτη εκλογική 
αναμέτρηση. 

Ο αντιπρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς 
και δήμαρχος Δωρίδας, Γιώργος Καπε-
ντζώνης, γλίτωσε από την ταλαιπωρία 
συναδέλφων του, που ενώ πανηγύρι-
σαν το βράδυ της πρώτης Κυριακής, 
ξύπνησαν εκ νέου υποψήφιοι την 
επομένη. Ανανέωσε την αυτοδιοικητι-
κή  θητεία του κατά τις επαναληπτικές 
εκλογές της 2ας Ιουνίου, δίνοντας το 
«πλεονέκτημα» στον αντίπαλό του να 
μειώσει τη διαφορά, από τις 15 ποσο-
στιαίες μονάδες του α’ γύρου, τελικά 
στις 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι Στερεοελλαδίτες απέσυραν 
την εμπιστοσύνη τους από το πρό-
σωπο 8 νυν δημάρχων, τους οποίους 
και ανάγκασαν να «βολευτούν» στα 
έδρανα της μείζονος μειοψηφίας από 
τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Έγινε ήδη η 
αναφορά στους τέσσερις ηττημένους 
των πρωτευουσών -Χρ. Παγώνη, Ν. 
Σταυρογιάννη, Γ. Πούλου και Θ. Πα-
ναγιωτόπουλο- όμως την ίδια τύχη εί-

χαν και ο Δημήτρης Τζιαχρήστας από 
τον Δομοκό που δεν εξασφάλισε την 
επανεκλογή του την πρώτη Κυριακή 
για ελάχιστα ψηφοδέλτια, αλλά στην 
επαναληπτική κούρσα τερμάτισε 
δεύτερος. Ο Νίκος Λιόλιος, από τον 
Δήμο Λοκρών, που κατήγγειλε τις δια-
δικασίες από τον πρώτο ακόμα εκλο-
γικό γύρο, είδε  την αρχική  διαφορά 
του 4% να εκτοξεύεται στον δεύτερο 
γύρο κατά 27 ποσοστιαίες μονάδες 
και να «χάνει» κυριολεκτικά από τα 
μάτια του τον νεαρό συνυποψήφιο 
Θανάση Ζακεντέ.

Στον Δήμο Μακρακώμης, ο νυν 
δήμαρχος Θύμιος Παπαευθυμίου δεν 
πρόλαβε καν να αντιδράσει από τη 
φόρα με την οποία διεκδίκησε την 
έδρα, από την πρώτη Κυριακή, ο νε-
αρός Γιώργος Χαντζής, ο οποίος και 
προηγήθηκε με το 12% των ψήφων. 
Τέλος, στον Δήμο Αγράφων ο Θεόδω-
ρος Μπάμπαλης απείχε μακράν από 
το «ψυχολογικό» όριο του 50%+ που 
υπαγόρευσε ο «Κλεισθένης» για την 
κατάκτηση της έδρας του Δήμου από 
την πρώτη Κυριακή, αλλά διαπίστωσε 
νωρίς ότι αποκλειόταν και από τον 
β γύρο, αφού οι συνυποψήφιοί του 
ένωσαν δυνάμεις απέναντί του.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Ανανεωμένος κατά 70% ο αυτοδιοικητικός χάρτης της Στερεάς

■ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΟΥΤΣΑΝΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 
Γιώργος Ντασιώτης (26 Μαΐου)

  Ποσοστό Ψήφοι Έδρες

Ντασιώτης Γεώργιος*
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

52,91 3.768 14

Αραπίτσας Γεώργιος
ΠΡΩΤΑ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ

39,46 2.810 11

Μπούτσικος Γεώργιος
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

7,63 543 2

ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Γιάννης Σταθάς (26 Μαΐου)

Ποσοστό Ψήφοι Έδρες

Σταθάς Ιωάννης
ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ

57,84 2.781 12

Σωτηρίου Ιωάννης
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

32,53 1.564 7

Ζάκκας Λουκάς
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

9,63 463 2

ΘΗΒΑΙΩΝ
Γιώργος Αναστασίου (2 Ιουνίου)

Συνδυασμός
Δημοτικές 2019 Δημοτικές 2019 Β

Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Γιώργος Αναστασίου 46.02 % 8.579 61.27 % 7.501
Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
Γρηγόρης Παπαβασιλείου 24.25 % 4.522 38.73 % 4.740

ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Γιάννης Ταγκαλέγκας (2 Ιουνίου)

Συνδυασμός
Δημοτικές 2019 Δημοτικές 2019 Β

Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
Γιάννης Ταγκαλέγκας

33.77 % 6.479 54.5 % 7.949

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Γιώτα Πούλου*

27.2 % 5.219 45.5 % 6.636

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Βούλα Καράλη (2 Ιουνίου)

Συνδυασμός
Δημοτικές 2019 Δημοτικές 2019 Β

Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΡΑ
Βούλα Καράλη 38.89 % 3.064 61.51 % 3.617
Συνέπεια & Πράξη
Γιάννης Νταβαλούμης 34.53 % 2.721 38.49 % 2.263

ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Βασίλης Περγάλιας* (26 Μαΐου)
ΕΜΕΙΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

63,67 6.389 17

Καμπιώτου Γεωργία (Γωγώ)
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

21,56 2.163 6

Γιαλούρης Μιχαήλ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

7,45 748 2

Πέτρου Χρήστος
ΜΠΡΟΣΤΑ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ

4,18 419 1

Μαυράκης Λάζαρος
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ εκεί που ανήκει

3,14 315 1

ΕΥΒΟΙΑ

ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Γιώργος Ψαθάς* (26 Μαΐου)

Ποσοστό Ψήφοι Έδρες

Ψαθάς Γεώργιος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 51,80 6.866 14

Γκόγκου Λιάλιαρη Ιωάννα

ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ 27,93 3.703 8

Κουλοχέρης Ανδρέας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ 16,45 2.181 4

Πύθουλα Γεωργία-Δέσποινα

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 3,82 506 1

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Έλενα Βάκα (2 Ιουνίου)

Συνδυασμός
Δημοτικές 2019 Δημοτικές 2019 Β

Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ
Έλενα Βάκα 34.34 % 16.377 62.64 % 21.534
ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ
Χρήστος Παγώνης* 28.05 % 13.380 37.36 % 12.838

Οι χαμένοι

Γιώτα Πούλου

Νίκος Σταυρογιάννης

Θανάσης Παναγιωτόπουλος



ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ / Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 5
εκλογές ●

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Γιάννης Δημητρόπουλος (2 Ιουνίου)

Συνδυασμός
Δημοτικές 2019 Δημοτικές 2019 Β

Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
Γιάννης Δημητρόπουλος 

29.71 % 2.603 55.54 % 4.129

ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ
Νίκος Γουρνής 

31.19 % 2.732 44.46 % 3.304

ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
Γιάννης Κοντζιάς (2 Ιουνίου)

Συνδυασμός
Δημοτικές 2019 Δημοτικές 2019 Β

Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
Γιάννης Κοντζιάς 

48.53 % 6.584 57.29 % 6.533

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Λίνα Ευσταθίου-Σπανού *

37.37 % 5.070 42.71 % 4.869

ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Λευτέρης Ραβιόλος (26 Μαΐου)

Ποσοστό Ψήφοι Έδρες

Ραβιόλος Ελευθέριος*
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ 65,35 5.873 18

Χατζηνικολής Ζαχαρίας
ΑΛΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΡΑ! 29,82 2.680 8

Παρασκευάς Δημήτριος
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 4,83 434 1

ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Θανάσης Μπουραντάς (2 Ιουνίου)

Συνδυασμός
Δημοτικές 2019 Δημοτικές 2019 Β

Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Θανάσης Μπουραντάς*

42.92 % 8.735 50.9 % 8.632

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 
Δημήτρης Θωμάς

40.34 % 8.210 49.1 % 8.324

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑ
Γιώργος Τσαπουρνιώτης (2 Ιουνίου)

Συνδυασμός
Δημοτικές 2019 Δημοτικές 2019 Β

Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΩΡΑ ΑΝΟΔΟΥ
Γιώργος Τσαπουρνιώτης 

32.41 % 2.927 51.31 % 3.816

ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Γιάννης Στεργίου

38.06 % 3.437 48.69 % 3.621

ΣΚΥΡΟΥ
Νίκος Μαυρίκος (2 Ιουνίου)

Συνδυασμός
Δημοτικές 2019 Δημοτικές 2019 Β

Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΚΥΡΟΥ
Νίκος Μαυρίκος

34.84 % 854 52.96 % 1.171

ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Γιώργος Λαμπαθάκης 

26.19 % 642 47.04 % 1.040

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ - ΑΓΡΑΦΩΝ
Αλέξης Καρδαμπίκης (2 Ιουνίου)

Συνδυασμός
Δημοτικές 2019 Δημοτικές 2019 Β

Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
Αλέξης Καρδαμπίκης

33.97 % 2.137 52.68 % 2.463

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Μπάμπαλης Θεόδωρος*

39.37 % 2.476 47.32 % 2.212

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Νίκος Σουλιώτης (26 Μαΐου)

Ποσοστό Ψήφοι Έδρες

Σουλιώτης Νικόλαος* 
ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ  
ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΨΗΛΑ

50,49 4.260 14

Λερογιάννης Δημήτριος 
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ 2020 

45,63 3.850 12

Γκορόγιας Δημήτριος 
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

3,88 327 1

ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Αθανασία Στιβακτή (26 Μαΐου)
Ποσοστό Ψήφοι Έδρες

Στιβακτή Αθανασία 
ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ! 54,16 3.742 15

Ντάλας Γεώργιος 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

24,69 1.706 7

Στάθης Γεώργιος 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

16,23 1.121 4

Τσουλφάς Δημήτριος 
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

4,92 340 1

ΔΟΜΟΚΟΥ
Μπάμπης Λιόλιος (2 Ιουνίου)

Συνδυασμός
Δημοτικές 2019 Δημοτικές 2019 Β

Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
+ΔΗΜΟΤΕΣ
Μπάμπης Λιόλιος

43.56 % 3.835 51.3 % 3.807

ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Δημήτρης Τζιαχρήστας*

49.97 % 4.399 48.7 % 3.614

ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Γιάννης Συκιώτης (26 Μαΐου)

Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
Συκιώτης Ιωάννης* 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 56,24 4.436 15

Τσώμος Δημήτριος 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

28,18 2.223 8

Παπαναγιώτου Δημήτριος 
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

10,99 867 3

Ηλιόπουλος Ιωάννης 
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

4,59 362 1

ΛΑΜΙΕΩΝ
Θύμιος Καραΐσκος (2 Ιουνίου)

Συνδυασμός
Δημοτικές 2019 Δημοτικές 2019 Β

Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ
Θύμιος Καραΐσκος

49.42 % 19.239 60.12 % 17.966

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Νίκος Σταυρογιάννης*

30.04 % 11.694 39.88 % 11.914

ΛΟΚΡΩΝ
Θανάσης Ζακεντές (2 Ιουνίου)

Συνδυασμός
Δημοτικές 2019 Δημοτικές 2019 Β

Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΛΟΚΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Θανάσης Ζακεντές 37.69 % 4.876 63.19 % 6.943

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΛΟΚΡΩΝ
Νίκος Λιόλιος* 33.61 % 4.349 36.81 % 4.043

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Γιώργος Χαντζής (26 Μαΐου)

Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
Χαντζής Γεώργιος 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 53,26 5.587 14

Παπαευθυμίου Ευθύμιος* 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

41,04 4.305 11

Ράμμος Παναγιώτης 
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

5,71 599 2

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Βιργινία Στεργίου (2 Ιουνίου)

Συνδυασμός
Δημοτικές 2019 Δημοτικές 2019 Β

Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Βιργινία Στεργίου

47.24 % 3.944 52.72 % 3.626

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Γιάννης Αποστόλου

35.93 % 3.000 47.28 % 3.251

ΦΩΚΙΔΑ - ΔΕΛΦΩΝ
Παναγιώτης Ταγκαλής (2 Ιουνίου)

Συνδυασμός
Δημοτικές 2019 Δημοτικές 2019 Β

Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Παναγιώτης Ταγκαλής

47.47 % 7.308 58.23 % 6.564

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
Θανάσης Παναγιωτόπουλος* 

29.95 % 4.611 41.77 % 4.708

ΔΩΡΙΔΟΣ
Γιώργος Καπεντζώνης (2 Ιουνίου)

Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
Καπεντζώνης Γεώργιος* 
ΔΩΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

47,11 4.059 13

Φλώρος Αναστάσιος 
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΙΔΑ

31,69 2.730 8

Ασημάκης Αθανάσιος (Θάνος) 
ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΙΔΑ

14,55 1.254 4

Λάιος Ιωάννης 
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

6,65 573 2

Οι νέοι

Αθανασία Στιβακτή

Θύμιος Καραΐσκος

Γιάννης Ταγκαλέγκας

Γιώργος Αναστασίου

Γιώργος Ντασιώτης
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Διατηρώντας ένα σταθερό 
προβάδισμα της τάξης των 
πέντε και έξι ποσοστιαίων 

μονάδων στις απερχόμενες αυτοδι-
οικητικές εκλογές, ο Φάνης Σπανός  
δεν αισθάνθηκε στιγμή την «καυτή 
ανάσα» του συνυποψηφίου του να 
τον απειλεί. Όπως διεφάνη και από 
τον δεύτερο γύρο των εκλογών, ο 
Απόστολος Γκλέτσος δεν κατάφε-
ρε να πείσει το εκλογικό σώμα των 
«αντιπάλων» του να τον επιλέξει και 
να  μειώσει περισσότερο της μιας πο-
σοστιαίας μονάδας τη διαφορά που 
είχε ήδη διαμορφωθεί από τον πρώ-
το εκλογικό γύρο της 26ης Μαΐου.

Τα σημάδια της επιτυχημένης 
εκλογικής κούρσας που πραγματο-
ποιούσε ο νεαρός αυτοδιοικητικός 
ήταν εμφανή εξαρχής. Παρά τη φα-
σαρία των «μαθηματικών» της σταυ-
ροδοσίας και της κατανομής εδρών, 
στον απόηχο της πρώτης εκλογικής 
αναμέτρησης, τα  ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά που μπορούσε να «αναγνώ-
σει» κανείς στο αποτέλεσμα ήταν 
αρκούντως εύγλωττα.

Κατ’ αρχάς, ο Φάνης Σπανός ήταν 
ο μοναδικός νεαρός υποψήφιος και 
ο λιγότερο δημοφιλής. Όπως επίσης 
ήταν ο μοναδικός υποψήφιος  που 
το κόμμα του τον στήριζε ανοικτά, 
με πυκνές επισκέψεις ακόμα και του 
ίδιου του αρχηγού και πρωτοκλασά-
των στελεχών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της σταυροδοσίας ανά Περιφερειακή 
Ενότητα, όπου σε καμία από τις πέντε 
της Στερεάς δεν εξασφαλίστηκε η 
απαραίτητη πλειοψηφία  του 50+1, 
με εξαίρεση τη Βοιωτία, η υποψηφι-
ότητα του Φάνη Σπανού φλέρταρε 
ουσιαστικά με την αυτοδυναμία, δια-
τηρώντας ακόμα και σε διπλάσια πο-
σοστά  την υπεροχή του έναντι των 
αντιπάλων του.

Από την ανάλυση των χαρακτηρι-
στικών αυτής της αναμέτρησης, φαί-
νεται οι πολίτες να βγήκαν αποφα-
σισμένοι να ψηφίσουν τον Φάνη για 
περιφερειάρχη… και για δήμαρχο 
όποιον ήθελαν, κατά την παρότρυν-
ση του προέδρου της ΝΔ που επανέ-
λαβε σε όλους τους τόνους κατά την 
επίσκεψή του στις πρωτεύουσες της 
Στερεάς.

Ειδικότερα, σε Ευρυτανία και Φω-
κίδα που η αποχή έφτασε ακόμα και 
το 50%, ο Φάνης Σπανός κατέγραψε 
ποσοστά επιτυχίας πάνω από 45% 
και μάλιστα υπερδιπλάσια από τον 
αμέσως επόμενο συνυποψήφιό του. 
Ο συνδυασμός του Δημήτρη Ανα-
γνωστάκη που ακολουθούσε στην 
Ευρυτανία κατέγραψε ένα ποσοστό 
της τάξης του 20%, ενώ στη Φωκίδα 
ο Απόστολος Γκλέτσος περιορίστηκε 
σε ένα 15%.

Το προβάδισμα των 30 ποσοστι-
αίων μονάδων, όταν ο μισός πληθυ-
σμός απείχε από την ψηφοφορία κι 
ένα σημαντικό ποσοστό προτίμησε 
να ρίξει άκυρο ή λευκό, δεν μπορού-
σε να είναι τυχαίο ή συμπτωματικό. 
Κυοφορούσε  ένα μήνυμα εξόχως 
πολιτικό, το οποίο όμως θόλωσε από 
τη «χαλαρή» ψήφο που ζητήθηκε 
στις δημοτικές εκλογές και την υπερ-
προσφορά υποψηφιοτήτων που εν 
κατακλείδι… αποπροσανατόλισε 
τους ψηφοφόρους.

Σα να μην πέρασε μια μέρα
Ο Φάνης  Σπανός κατέγραψε 

μια κούρσα που ομοιάζει με εκείνη 
του συνδυασμού «Αλλάζουμε στην 
Καρδιά της Ελλάδας» του Κώστα 
Μπακογιάννη, σημειώνοντας μια 
ανεπαίσθητη διαφορά της τάξης της 
1,5 ποσοστιαίας μονάδας. Βέβαια, ο 
Απόστολος Γκλέτσος κατάφερε να 
μειώσει τη διαφορά από τον Φάνη 
Σπανό στις 16 ποσοστιαίες μονάδες, 
αντί των 23 μονάδων με τις οποίες 
είχε φύγει μπροστά ο Κώστας Μπακο-
γιάννης από τον Βαγγέλη Αποστόλου 
το 2014… Αλλά κανείς δεν μπορεί και 
δεν πρέπει να παραγνωρίσει το επι-
κοινωνιακό εκτόπισμα του διάσημου 
αυτοδιοικητικού και καλλιτέχνη.

Οι πρώτες δηλώσεις
Στις πρώτες του δηλώσεις ο νέος 

περιφερειάρχης Στερεάς, Φάνης 
Σπανός, έστειλε ένα σαφές μήνυμα 
σε όλους τους Στερεοελλαδίτες: «Η 
σημερινή νίκη είναι δική σας! Ανή-
κει σε κάθε Στερεοελλαδίτη και σε 
κάθε Στερεοελλαδίτισσα! Υπόσχομαι 
να υπηρετήσω αυτόν τον μοναδικό 
τόπο με όλες μου τις δυνάμεις», δή-
λωσε αμέσως μόλις «κλείδωσε» η 
εκλογή του.

Οι πρώτες αντιδράσεις
Παρά τις «χλιαρές» αντιδράσεις 

και στα όρια του εθιμοτυπικού κώ-
δικα πολιτικού πολιτισμού, όπου οι 
υποψήφιοι περιφερειάρχες ευχήθη-
καν καλή επιτυχία στο έργο της νέας 
Περιφερειακής Αρχής… τα νερά είχε 
ταράξει, σε επίπεδο τρικυμίας μάλι-
στα, από το προηγούμενο βράδυ ο 
ηττηθείς συνδιεκδικητής της έδρας.

Ο κ. Γκλέτσος μετέφερε μέσω των 
δημοσιογράφων τα  συγχαρητήριά 
του στον νέο περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας Φάνη Σπανό το βράδυ της 
Κυριακής, δηλώνοντας μάλιστα, απο-
στομωτικά, ότι «θα λέμε «ναι σε όλα» 
a priori, σε ό,τι έργο είναι να γίνει. Θα 
είμαστε παρόντες νομικά και τεχνο-
κρατικά κυρίως κατά την παράδοση».

Αφού διευκρίνισε ότι «Δεν θέ-
λουμε ούτε καρέκλα, ούτε καρεκλί-
τσα» για να υποστηρίξει με τους 11 
περιφερειακούς συμβούλους που 
εκλέχθηκαν από τις πρόσφατες 
εκλογές καθετί καλό που πρόκειται 
να προγραμματιστεί για τον τόπο, 
παρακάλεσε σε τόνους έκκλησης 
και σήμανσης συναγερμού τους πο-
λιτικούς ταγούς της χώρας, «αφού 
πληρώσαμε την απειρία Τσίπρα», να 
δώσουν επιλογές στον λαό, ώστε να 
μη ρίξει ο Μητσοτάκης την Ελλάδα 
στα «βράχια». 

Το νέο Περιφερειακό  
Συμβούλιο Στερεάς

Ανανεωμένο κατά 60% θα είναι 
το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο Στε-
ρεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το εκλο-
γικό αποτέλεσμα της 26ης Μαΐου, το 
οποίο διαμόρφωσε και τον ακριβή 
αριθμό εδρών που θα καταλάβει σε 
αυτό κάθε συνδυασμός.

Οι Στερεοελλαδίτες έδωσαν τη 
δυνατότητα σε όλες τις παρατάξεις 
να εκπροσωπηθούν στο νέο όργανο, 
το οποίο με βάση τον Κλεισθένη «πα-
ραχωρεί» 20 έδρες σ τη νικήτρια πα-
ράταξη του Φάνη Σπανού, έναντι 31 
εδρών που θα διαθέτουν συνολικά οι 
συνδυασμοί της αντιπολίτευσης.

Τα πρόσωπα που δικαιωματικά, 
βάσει σταυροδοσίας, θα βρίσκονται 
στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο 
Στερεάς Ελλάδας καταλαμβάνοντας 
τις  51 έδρες του και θα αναλάβουν 
καθήκοντα από την πρώτη βδομάδα 
του ερχόμενου Σεπτέμβρη είναι:

ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Σπανός Φάνης  

20 ΕΔΡΕΣ
ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΟΥΡΔΑ-

ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ 
ΚΩΣΤΑΣ, ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, 
ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩ-
ΣΤΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΟΟΥ-
ΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Εύβοια), ΚΥΡΜΑ-
ΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Νέος Περιφερειάρχης Στερεάς  
ο Φάνης Σπανός με 52,4%
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ΚΩΣΤΑΣ, ΣΑΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΑΣ ΘΑΝΑ-
ΣΗΣ (Φθιώτιδα), ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΦΑΝΗ, ΣΑΝΙ-
ΔΑΣ ΧΑΡΗΣ,ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
(Βοιωτία), ΤΑΣΙΟΣ ΑΡΗΣ, ΚΑΛΑΝΤΖΗ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (Ευρυτανία), ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ (Φωκίδα)

 ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  
– Γκλέτσος Απόστολος 

12 ΕΔΡΕΣ
ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΚΑΡΥΚΑ 

ΑΝΝΑ, ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΑΟΥ-
ΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Εύβοια), ΓΚΛΕΤΣΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑ-
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΚΟΝΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟ-
ΠΗ, ΣΙΑΛΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Φθιώτιδα), 
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ-ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΒΑΣΩ, 
ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (Βοιωτία), ΔΟΥ-
ΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Φωκίδα)

ΣΤΕΡΕΑ…  ΥΠΕΡΟΧΗΣ!  
– Αναγνωστάκης Δημήτρης 
7 ΕΔΡΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 

ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (Εύβοια), ΛΑ-
ΜΠΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
(Φθιώτιδα), ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
(Βοιωτία), ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ 
(Ευρυτανία), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΡΟΣΟΣ 
(Φωκίδα)

ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΣΤΕΡΕΑ  
– Μπατζελή Κατερίνα 

6 ΕΔΡΕΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΤΑΣΟΣ (Εύβοια), 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΠΕΤΣΙΟΣ 
ΝΙΚΟΣ (Φθιώτιδα), ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ, ΖΙΩΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Βοιωτία), 
ΦΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Φωκίδα)

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ  

– Μπασδέκης Κώστας 
3 ΕΔΡΕΣ
ΝΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ (Εύ-

βοια), ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (Φθιώ-
τιδα), ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΙΟΥΛΙΑ (Βοιωτία)

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ – Γιώτης Χαράλαμπος  

1 ΕΔΡΑ στον ΓΙΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
(Βοιωτία)

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΕΡΕΑ  
– Βούλγαρης Αντώνης  

1 ΕΔΡΑ στον ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΤΩΝΗ 
(Εύβοια)

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη  
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – Πολυζώη Νίκη 

1 ΕΔΡΑ στην ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΗ (Εύ-
βοια)

Αναλυτικά οι επιδόσεις των περι-
φερειακών συνδυασμών και στις πέ-
ντε Περιφερειακές Ενότητες της Στε-
ρεάς, που καθόρισαν τη σύνθεση του 
νέου Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Να πάμε τη 
Στερεά Ελλάδα ακόμα ψηλότερα»  

«Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο 
ευχαριστώ σε όλους και όλες τους 
Στερεοελλαδίτες και τις Στερεοελ-
λαδίτισσες. Για τη στήριξη, για την 
εμπιστοσύνη και για την αγάπη που 
έδειξαν στην ομάδα και σε μένα προ-
σωπικά.

Αυτά τα πέντε χρόνια με τον 
Κώστα Μπακογιάννη δουλέψαμε 
σκληρά, δώσαμε μάχες και φέραμε 
νίκες για τη Στερεά Ελλάδα. Ανοίξα-
με νέους δρόμους και δώσαμε νέα 
προοπτική. Όμως, η δημιουργία είναι 
μια πηγή που όσο πίνεις, τόσο δεν 
ξεδιψάς. Γι’ αυτό κι εμείς κοιτάζουμε 
μπροστά. Στην επόμενη μέρα, αλλά 
και στην επόμενη γενιά. Δουλεύου-
με στρατηγικά για την ανάπτυξη του 
τόπου, αλλά δεν στρέφουμε ποτέ το 
βλέμμα μας από τον άνθρωπο και τις 
ανάγκες του.

Η σημερινή νίκη είναι δική σας. 
Ανήκει σε κάθε πολίτη της Ρούμελης, 
γι’ αυτό καλώ από σήμερα και από 
την πρώτη μέρα της θητείας μας όλες 
τις παρατάξεις και όλα τα μέλη του 
νέου Περιφερειακού Συμβουλίου να 
δουλέψουμε μαζί. Ανοιχτά και συνερ-
γατικά για να πάμε τη Στερεά Ελλάδα 
ακόμα ψηλότερα. Προσωπικά υπό-
σχομαι να υπηρετήσω αυτόν τον μο-
ναδικό τόπο με όλες μου τις δυνάμεις 
σε κάθε γωνιά και για κάθε πολίτη».

Σ. Κεδίκογλου:  
Οι επιδόσεις του Φάνη  

ξεπέρασαν κάθε προσδοκία  
 «Οι  επιδόσεις του περιφερειάρ-

χη μας Φάνη Σπανού ξεπέρασαν 
κάθε προσδοκία, ιδιαίτερα στην Εύ-
βοια, όπου ήταν  ένα ακόμα κάστρο 
που… άλωσε η ΝΔ μετά από πολλά 
χρόνια. Για  πρώτη φορά μετά τις 
Ευρωεκλογές του 2004  η ΝΔ ήταν 
πρώτο κόμμα στην Εύβοια και όπως 
αποδείχθηκε ήταν καθοριστική για 
να μείνει γαλάζια η Περιφέρεια Στε-
ρεάς Ελλάδας.

Η στήριξη της πλειοψηφίας των 
πολιτών διασφαλίζει ουσιαστικά τη 

μεγαλύτερη αυτοτέλεια στην Περι-
φέρεια και διευκολύνει τη συνεργα-
σία που απαιτείται για την  απρόσκο-
πτη υλοποίηση του αναπτυξιακού 
σχεδίου  της ΝΔ».

Ιδιαίτερα συγχαρητήρια  
από Χρήστο Σταϊκούρα

«Η διαδικασία των εκλογών για 
την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδι-
οίκηση ολοκληρώθηκε.

Συγχαίρω όσες και όσους έλαβαν 
μέρος, και ιδιαίτερα εκείνες και εκεί-
νους με τους οποίους μοιραζόμαστε 
τις ίδιες ιδέες, τις ίδιες αρχές και αξίες, 
τις ίδιες στρατηγικές για τη χώρα και 
την περιοχή.

Απέδειξαν εμπράκτως τη διάθε-
σή τους να συμμετάσχουν ενεργά 
στην πρόοδο του τόπου μας.

Συγχαίρω όσες και όσους επελέ-
γησαν, δημάρχους και δημοτικούς 
συμβούλους.

Προσδοκώ ότι θα εργασθούν 
σκληρά, σύγχρονα, με μετριοπάθεια 
και ενωτική διάθεση, για να προχω-
ρήσουν οι δήμοι μπροστά.

Ιδιαίτερα συγχαίρω τον εκλεγέ-
ντα περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, 
κ. Φάνη Σπανό, και τον εκλεγέντα δή-
μαρχο του Δήμου Λαμιέων, κ. Ευθύ-
μιο Καραΐσκο.

Τους εύχομαι δημιουργική άσκη-
ση των νέων καθηκόντων τους επ’ 
ωφελεία της Περιφέρειας, της έδρας 
της και όλων των πολιτών – ιδιαίτε-
ρα δε των οικονομικά και κοινωνικά 
αδυνάτων.

Τα συνολικά αποτελέσματα δεί-
χνουν, εκτός των άλλων, την πλατιά 
απήχηση των θεμελιωδών αξιών, των 
αρχών και του στρατηγικού προσα-
νατολισμού που υπηρετεί η πατριω-
τική και κοινωνικά φιλελεύθερη Νέα 
Δημοκρατία».

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

Επιμένουμε Στην καρδιά της Ελλάδας 37.53 % 24.808

Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 20.91 % 13.823

Πατρίδα μας η Στερεά 16.01 % 10.582

Στερεά… Υπεροχής! 11.75 % 7.767

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 6.97 % 4.607

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ 3.69 % 2.445

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1.75 % 1.160

Ελεύθερη Στερεά 1.35 % 898

 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

Επιμένουμε Στην καρδιά της Ελλάδας 42.35 % 51.444

Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 22.45 % 27.274

Στερεά… Υπεροχής! 15.05 % 18.292

Πατρίδα μας η Στερεά 8.92 % 10.845

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 5.6 %  6.809

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ 2.19 % 2.670

Ελεύθερη Στερεά 1.97 % 2.404

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1.42 % 1.727

 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

Επιμένουμε Στην καρδιά της Ελλάδας 46.24 %  6.708

Στερεά… Υπεροχής! 20.23 % 2.935

Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 13.41 %  1.946

Πατρίδα μας η Στερεά 13.24 % 1.921

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 3.45 % 501

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ 1.52 % 221

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1.04 % 151

Ελεύθερη Στερεά 0.84 % 122

 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

Επιμένουμε Στην καρδιά της Ελλάδας 35.52 % 33.095

Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 31.55 % 29.395

Στερεά… Υπεροχής! 13.79 %  12.853

Πατρίδα μας η Στερεά 10.35 % 9.647

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 4.65 % 4.332

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ 2.12 % 1.976

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1.08 % 1.015

Ελεύθερη Στερεά 0.89 % 835

 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

Επιμένουμε Στην καρδιά της Ελλάδας 45.49 % 10.767

Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 14.92 % 3.533

Στερεά… Υπεροχής! 13.78 %  3.262

Πατρίδα μας η Στερεά 13.38 % 3.169

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 6.69 % 1.585

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ 2.67 %  634

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1.58 % 374

Ελεύθερη Στερεά 1.44 %  343
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«Ο κ. Τσίπρας ζητάει από 
τους Έλληνες να τον 
εμπιστευθούν ξανά, 

αφού τους έχει επανειλημμένα  προ-
δώσει».  Αυτό τόνισε ο Σίμος Κεδίκο-
γλου σε συνέντευξή του στο Kontra 
Channel , υπογραμμίζοντας ότι αυτό 
που ενδιαφέρει τη ΝΔ είναι το καλό 
της Ελλάδας. «Μας δεσμεύει-είπε- η 
υποχρέωση απέναντι στην πατρίδα. 
Έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο και λύ-
σεις για να βελτιώσουμε την οικονο-
μία και τη ζωή των πολιτών. Δεν θα 
ακολουθήσουμε  αυτή την πολιτική 
που οδήγησε στο αδιέξοδο και  αυτή 
τη φορεπιδρομή για επιδόματα που 
είναι συνταγή καταστροφής»

Ο βουλευτής  επεσήμανε πως η 
τελευταία ελπίδα του κ Τσίπρα φαί-
νεται ότι είναι να παίξει ένα παιχνίδι 
εντυπώσεων, ζητώντας  κατ’ ιδίαν 
αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, λέγοντας ότι τα debate  
πρέπει να γίνονται θεσμικά και σω-
στά και με τη συμμετοχή και των 
υπολοίπων αρχηγών για να φαίνεται 
η συνολική αντιπαράθεση. Πρόσθε-
σε ότι οι πολίτες -πλέον- είναι αρκετά 
ενημερωμένοι για το ποιος οδήγησε 
τη χώρα στο αδιέξοδο και το επόμε-
νο διάστημα θα ενημερωθούν ακό-
μα περισσότερο, καθώς  ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης θα αλλάξει το είδος 
της προεκλογικής καμπάνιας  και θα 
επικεντρωθεί σε συζητήσεις με τους 
πολίτες. Ο Σίμος Κεδίκογλου πρότει-
νε μάλιστα στον κ. Τσίπρα να κάνει 
και ο ίδιος debate  με τον κόσμο, να 
μιλήσει με απλούς πολίτες και όχι με 

στημένα ακροατήρια. 
Χαρακτηριστικά ανέφερε: «ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος αρ-
χηγός που έχει διασχίσει την Εύβοια 
από την Κάρυστο μέχρι την Ιστιαία 
και την Αιδηψό και δεν ήξερε σε κάθε 
στάση ποιον θα συναντήσει και με 
ποιον θα μιλήσει και τα ακροατήρια 
στα οποία απευθυνόταν ήταν τυ-
χαία.  Δεν απέφευγε κανέναν, άκουγε 
όλους τους πολίτες, έδινε απαντήσεις 
και εμπλούτιζε τον προβληματισμό 
του. Σίγουρα βγήκε πλουσιότερος 
από αυτές τις περιοδείες.»

Απαντώντας στην συνέχεια σε 
ερώτηση σχετικά τις ενστάσεις της 
Κομισιόν για το «πακέτο Τσίπρα» και 
τις φοροελαφρύνσεις ο Σίμος Κεδίκο-
γλου σχολίασε τα εξής:

 «Εμείς είμαστε με την πλευρά 
της Ελλάδας. Οι εκτιμήσεις αυτές  
αφορούν μια Ελλάδα η οποία είχε 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουρ-
γό τον κ.  Τσίπρα. Αυτές οι εκτιμήσεις  
αλλάζουν. Είδατε πως οι αγορές με 
τη βεβαιότητα ότι έρχεται κυβέρνη-
ση Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη έριξαν το  ελληνικό 
ομόλογο σε ιστορικά χαμηλά,  δη-
λαδή, αλλάζουν τα δημοσιονομικά 
δεδομένα πριν ακόμα έρθουμε στην 
εξουσία. Μόνο με την προοπτική 
κερδίσαμε εκατοντάδες εκατομμύ-
ρια. Θα μπορούμε να κινηθούμε αλ-
λιώς. Η αλήθεια είναι ότι αν συνέχιζε 
να έχει η Ελλάδα κυβέρνηση Τσίπρα 
τότε ναι αυτή η  ζοφερή εικόνα ίσως 
να παρουσιαζότανε. Με  κυβέρνηση 
Κυριάκου Μητσοτάκη με μία σταθε-

ρή στιβαρή ηγεσία που κινείται στη 
σωστή κατεύθυνση  δεν θα υπάρξει 
τέτοιο ενδεχόμενο.

«Για παράδειγμα οι ελληνικές επι-
χειρήσεις είναι  έξω από τις ρυθμίσεις 
για τις 120 δόσεις, άρα αφήνεις τους 
περισσότερους που έχουν ανάγκη 
απ’  έξω, τις ελληνικές επιχειρήσεις 
και επαίρεσαι ότι έκανες ρύθμιση και 
έλυσες το πρόβλημα; Εμείς  είμαστε 
σταθεροί, ψηφίσαμε κάτι που ανα-
κούφισε κάποιους συμπολίτες μας, 
αλλά μπορούμε να τις βελτιώσουμε, 
μπορούμε να πιάσουμε την καρδιά 

της ελληνικής οικονομίας. Επί των 
ημερών μας θα υπάρχουν  νέες κα-
νονικές δουλειές. Για  να μπορέσουμε 
να ζήσουμε όλοι καλύτερα και για να 
υπάρχει μερίδιο για όλους πρέπει να 
αυξηθεί η πίτα. Το να τσακωνόμαστε 
για το ποιος θα πάρει ή όχι επίδομα 
είναι  συνέχεια σε  μία συνταγή κατα-
στροφής 

Εμείς θα δουλέψουμε για όλους 
τους Έλληνες και με όλους, όπως 
έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 
την επίσκεψή του  στον Δήμαρχο Κε-
ρατσινίου».

Σίμος Κεδίκογλου: «Ο κ. Τσίπρας  
αφού πρόδωσε τους Έλληνες ζητάει  
να τον  ξαναεμπιστευθούν»

Ευχαριστίες  
Σπ. Κωσταρά  
σε υποψηφίους  
και ψηφοφόρους

Την ανάγκη να απευθύ-
νει ένα μεγάλο ευχαριστώ 
σε υποψηφίους και ψη-
φοφόρους για την μεγάλη 
νίκη της ΝΔ, είχε ο πρόε-
δρος της ΝΟΔΕ Φθιώτιδας, 
Σπ. Κωσταράς. Όπως τονί-
ζει στην ανακοίνωσή του:

«Ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ στου πολίτες του 
Νομού φθιώτιδας που στή-
ριξαν με την ψήφο τους τις 
επιλογές της μεγάλης φιλε-
λεύθερης παράταξης και 
μέσω των αυτοδιοικητικών 
εκλογών έστειλαν ξεκάθα-
ρο μήνυμα νίκης και άνετη 
επικράτηση των επιλογών 
της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
επικράτησε σε 12 από τις 
13 περιφέρειες της χώρας 
μεταξύ των οποίων είναι 
και ο κ. Φάνης Σπανός για 
την  Στερεά Ελλάδα.

Στον Δήμο Λαμίας η 
επιλογή του κ. Θύμιου Κα-
ραΐσκου ο οποίος είχε την 
στήριξη της παράταξης 
δικαιώνει όλους εμάς μέλη 
και στελέχη της παράταξης 
που πιστέψαμε σε αυτή 
την επιλογή.

Να συγχαρώ τους νεο-
εκλεγέντες δημάρχους του 
νόμου μας με αναφορές 
στην παράταξη μας, κα 

Βιργινία Στεργίου Δήμαρ-
χο Στυλίδας, κ. Χαράλαμπο 
Λιόλιο Δήμαρχο Δομοκού, 
κ. Ιωάννη Συκιώτη Δήμαρ-
χο Καμένων Βούρλων, κ. 
Γεώργιο Χαντζή Δήμαρχο 
Μακρακώμης.

Να ευχηθώ στην κα.Α-
θανασία Στιβακτή Δήμαρ-
χο Αμφίκλειας Ελάτειας, 
και κ. Αθανάσιο Ζεκεντέ 
Δήμαρχο Λοκρών  καλή 
επιτυχία στο έργο τους.

Επίσης να συγχαρώ  
τον απερχόμενο Δήμαρ-
χο Δομοκού κ. Δημήτριο 
Τζιαχρήστα  για το έργο 
που αφήνει καθώς και για 
τον αγώνα που έδωσε με 
αρχές και αξίες, καθώς επί-
σης το μέλος της πολιτικής 
επιτροπής κ. Κωνσταντίνο 
Σούλια για την διεκδίκηση 
του Δήμου Λοκρών και τον 
κ. Γεώργιο Ντάλλα για την 
διεκδίκηση του Δήμου Αμ-
φίκλειας Ελάτειας.

Επίσης πολλά συγχα-
ρητήρια αξίζουν σε όλα 
τα στελέχη της κομματι-
κής μας οργάνωσης που 
συμπεριελήφθησαν στα 
Δημοτικά ψηφοδέλτια του 
Νομού καθώς επίσης και 
στα δύο μέλη της ΝΟΔΕ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ κα. Αργυρο-
πούλου Ευθυμία και Πανα-

γιώτα Χουλιάρα –Σιδερά 
για τον έντιμο αγώνα στο 
πλευρό του κ. Φάνη Σπα-
νού.

Καλώ τους φίλους της 
παράταξης να δώσουμε 
όλοι μαζί την μάχη των 

επερχόμενων εθνικών 
Εκλογών στο πλευρό του 
Προέδρου μας Κυριάκου 
Μητσοτάκη.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί 
με υπομονή και επιμονή  για 
την μεγάλη νίκη».
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Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: 
Ξεκινούν 20 νέα έργα 19 εκατ. ευρώ
Με αμείωτους ρυθ-

μούς συνεχίζεται η 
υλοποίηση των έρ-

γων που χρηματοδοτούνται 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έπειτα από 
την υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων.

Πρόκειται για 20 έργα 
συνολικού προϋπολογισμού 
που αγγίζει τα 19 εκ. ευρώ και 
αφορούν στη βελτίωση και 
αποκατάσταση του οδικού δι-
κτύου, τις αναπλάσεις παραλι-
ακών μετώπων, τη συντήρηση 
οδικού ηλεκτροφωτισμού, τον 
καθαρισμό ρεμάτων, καθώς 
και παρεμβάσεις σε έργα πο-
λιτιστικού και αθλητικού εν-
διαφέροντος. (επισυνάπτεται 
αναλυτικός πίνακας)

«Τα έργα δεν σταμα-
τούν ποτέ, γιατί αυτή είναι η 
δουλειά μας. Και δεν τα χρη-
σιμοποιήσαμε ποτέ ως ψη-
φοθηρικό εργαλείο για την 
προεκλογική περίοδο. Τόσους 
μήνες δουλεύουμε σιωπηρά, 
εξασφαλίζοντας την απρό-
σκοπτη λειτουργία των υπη-
ρεσιών μας. Το βλέμμα μας 
είναι πάντα στραμμένο στη 
βελτίωση της καθημερινότη-
τας των πολιτών απ’ άκρη σ’ 
άκρη της Στερεάς Ελλάδας. Με 
σχέδιο, προγραμματισμό και 
σκληρή δουλειά κάνουμε πα-

ρεμβάσεις που αναβαθμίζουν 
τις υποδομές μας σε όλους 
τους νομούς της Περιφέρειάς 
μας», δήλωσε ο Περιφερειάρ-
χης Στερεάς Ελλάδας Κώστας 
Μπακογιάννης.

Αναλυτικά πρόκειται για 
τα εξής έργα :

Έργα διευθέτησης Σαρα-
νταποτάμου προϋπολογισμού 
2.200.000 ευρώ. (Ν. Εύβοιας)

Αποκατάσταση ασφαλτι-
κού οδοστρώματος τεχνικών 
έργων και κατασκευή τοιχίου 
στην Επαρχιακή Οδό 5 περιο-
χή Καλοσκοπής προϋπολογι-
σμού 140.000 ευρώ. (Ν. Φθιώ-
τιδας)

Αποκατάσταση Ασφαλτι-
κού Οδοστρώματος   τεχνικών 
έργων και σήμανσης στην 
Εθνική Οδό 48 Άμφισσα – Δελ-
φοί όρια Νομού και   Άμφισσα 
– Γρηγορίτικα –όρια νομού 
«Φάση   Α΄», προϋπολογισμού 
1.500.000 ευρώ. (Ν. Φωκίδας)

Συνολική βελτίωση και 
ανάπλαση της παραλια-
κής δημοτικής οδού και της 
έμπροσθεν αυτής διαμορ-
φωμένης ζώνης στον οικισμό 
Μαρμαρίου προϋπολογισμού 
1.100.000 ευρώ. (Ν. Εύβοιας)

Ενεργειακή αναβάθμιση 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου 
Χαλκίδας 400.000 ευρώ. (Ν. 
Εύβοιας)

Διαμόρφωση παραλία Ν. 

Αρτάκης – Τμήμα μεταξύ των 
οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 
και Μ. Μπότσαρη προϋπολο-
γισμού 527.000 ευρώ. (Ν. Εύ-
βοιας)

Αποκατάσταση ερείσμα-
τος και πρανών έναντι Μου-
σείου Δελφών – β’ φάση προϋ-
πολογισμού 125.460 ευρώ. (Ν. 
Φωκίδας)

Συντήρηση τεχνικών 
έργων – καθαρισμός υδατο-
ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ευρυτανίας προϋπολογισμού 
800.000 ευρώ. (Ν. Ευρυτανίας)

Βελτίωση οδικής ασφάλει-
ας οδικού δικτύου ΔΕ Πρου-
σού προϋπολογισμού 700.000 
ευρώ. (Ν. Ευρυτανίας)

Συντήρηση οδικού δικτύ-
ου Δυτικής Φθιώτιδας προ-
ϋπολογισμού 260.000 ευρώ.   
(Ν. Φθιώτιδας)

Συντήρηση οδικού ηλε-
κτροφωτισμού και φωτεινών 
σηματοδοτών στο οδικό δί-
κτυο Π.Ε. Φθιώτιδας προϋπο-
λογισμού 300.000 ευρώ. (Ν. 
Φθιώτιδας)

Σήμανση Εθνικού & Επαρ-

χιακού οδικού δικτύου Ν. Ευ-
βοίας για τα έτη 2018-2019 
προϋπολογισμού 400.000 
ευρώ. (Ν. Εύβοιας)

Παρεμβάσεις για τη βελ-
τίωση οδικής ασφάλειας στο 
παράπλευρο δίκτυο στην πε-
ριοχή Τραγάνας-Προσκυνάς 
προϋπολογισμού 2.000.000 
ευρώ. (Ν. Φθιώτιδας)

Μελέτη διερεύνησης ρύ-
πανσης Ασωπού ποταμού και 
αποκατάστασης προϋπολο-
γισμού 328.695,47 ευρώ. (Ν. 
Βοιωτίας)

Συντήρηση ηλεκτροφω-
τισμού κόμβων οδικού δι-
κτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 
2018-2019 προϋπολογισμού 
400.000 ευρώ. (Ν. Εύβοιας)

Συντήρηση Εθνικού και 
Επαρχιακού οδικού δικτύου 
Βοιωτικής Ακτής Ν. Εύβοιας 
προϋπολογισμού 1.000.000 
ευρώ. (Ν. Εύβοιας)

Αποκατάσταση ασφαλτι-
κού οδοστρώματος τεχνικών 
έργων και σήμανσης στην 
Εθνική Οδό 27 Άμφισσα-Γρα-
βιά-Όρια νομού – Φάση Α του 
έργου με τίτλο «Συντήρηση 
οδικού Δικτύου ΠΕ Φωκίδας», 
προϋπολογισμού 1.389.000 
ευρώ. (Ν. Εύβοιας.

Αντιστήριξη πρανών λόγω 
κατολίσθησης της Εθνικής 
Οδού 27 Άμφισσα – Θερμοπυ-
λών –περιοχή ΑΙ ΛΙΩΣΑ, προϋ-
πολογισμού 278.000 ευρώ. (Ν. 
Φωκίδας)

Αποκατάσταση ασφαλτι-
κού οδοστρώματος τεχνικών 
έργων και σήμανσης στην 
Εθνική Οδό Ιτέας-Ναυπάκτου 
προϋπολογισμού 4.500.000 
ευρώ. (Ν. Φωκίδας)

Διαμόρφωση περιβάλλο-
ντος χώρου κτιρίου σκευο-
φυλακίου – Ι.Μ. Αγάθωνος και 
συμπληρωματικές εργασίες 
αποπεράτωσης του κτιρίου 
προϋπολογισμού 350.000 
ευρώ. (Ν. Φθιώτιδας)

Συμβούλιο Περιφερειαρχών ανακοίνωσε  
ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σε συνάντηση που είχε με τους 13 περιφερειάρχες

Την πρόθεσή του να θεσπίσει 
Συμβούλιο Περιφερειαρχών που 
θα συνεδριάζει κάθε δύο μήνες στο 
Μαξίμου ανακοίνωσε σήμερα ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης σε συνάντηση 
που είχε με τους 13 περιφερειάρχες 
που εξελέγησαν πριν λίγες μέρες. 
Όπως είπε θα υπάρχει συγκεκριμένη 
ατζέντα που θα αφορά θεσμικά θέ-
ματα ή συγκεκριμένα ζητήματα που 
χρειάζονται σχεδιασμό. «Θέλω αυτό 
το συμβούλιο να γίνει ένα εργαλείο 
και όχι για να βγάζουμε φωτογραφί-
ες. Θα κληθούμε να αντιμετωπίσου-
με κατεπείγοντα προβλήματα που 

έχουν να κάνουν με απορρίμματα 
στην Αττική, την Πελλοπόνησο, το 
Ιόνιο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για 
ώρα μεγάλης ευθύνης για όλους επι-
σημαίνοντας πως το γαλάζιο χρώμα 
το εννοεί ως γαλάζιο της Ελλάδας. 
«Το μήνυμα ενότητας και συνεργασί-
ας που εκπέμψατε όλοι στις δηλώσεις 
είναι το κεντρικό μήνυμα μετά τη λαί-
λαπα του λαϊκισμού», είπε προσθέτο-
ντας πως «η χώρα θα πάει μπροστά 
αν είμαστε όλοι ενωμένοι, αν έχου-
με ενιαίο σχέδιο για δουλειά» είπε ο 
πρόεδρος της ΝΔ. Απευθυνόμενος 

στον κ. Αρναουτάκη που δεν εξελέγη 
με τη στήριξη της ΝΔ του είπε πως 
θα έχει ακριβώς την ίδια αντιμετώπι-
ση με τους άλλους. «Σήμερα βγαίνει 
το κομματικό καπέλο και πρέπει να 
κοιτάξουμε τα προβλήματα», είπε 
προσθέτοντας πως το εκλογικό σύ-
στημα σε κάποιους θα δημιουργήσει 

προβλήματα διοίκησης και αποτε-
λεσματικότητας. «Είμαι έτοιμος να 
ακούσω τις προτάσεις σας», ανέφερε 
τονίζοντας πως οι περιφέρειες απο-
τελούν πυλώνες για ένα αναπτυξιακό 
σχέδιο στη χώρα, λεωφόρους για να 
απλωθεί σε όλη την επικράτεια ένα 
τολμηρό σχέδιο αναγέννησης.

«Θέλω να σας εμπιστευτώ και 
αυτό να το κάνω πράξη. Θέλω να 
ζητήσω γραπτώς τις σκέψεις και τις 
προτεραιότητες σας για την επόμενη 
πενταετία για έργα και δράσεις που 
έχουν να κάνουν με το κοινωνικό 
κράτος και την στήριξη των πιο αδύ-
ναμων», τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ.
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Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 
"γαλάζια" ψηφοδέλτια για τη 
"μάχη" των εθνικών εκλογών 

θα κλειδώσουν στις αρχές της επόμε-
νης εβδομάδας και θα ανακοινωθούν 
άμεσα. Κύκλοι της Πειραιώς διευκρί-
νισαν ότι σ’ αυτά δεν πρόκειται να 
συμμετέχουν ως υποψήφιοι βουλευ-
τές, στελέχη που συμμετείχαν στις 
τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές 
«είτε πήραν 49%, είτε 20%», όπως χα-
ρακτηριστικά ανέφεραν. 

Οι πιο πρόσφατες διαρροές φέ-
ρουν οι υποψηφιότητες να έχουν 
κλειδώσει εκτός ελαχίστων περιπτώ-
σεων όπου αναμένονται κάποιες τε-
λευταίες «πινελιές» προκειμένου να 
ολοκληρωθεί το χωροταξικό παζλ, 
ανά περιοχή. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της 
εφημερίδας ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ, στους πέ-
ντε νομούς της Στερεάς οι υποψήφιοι 
είναι:

ΒΟΙΩΤΙΑ
Εκτός από τον νυν βουλευτή Αν-

δρέα Κουτσούμπα, σίγουροι για το 
ψηφοδέλτιο είναι οι Γιάννης Καρά-
μπελας και Λευτέρης Κτιστάκης, ενώ 
τις υπόλοιπες θέσεις αναμένεται να 
καλύψουν οι Μιχάλης Γιαννάκης, Πα-

ναγιώτης Περγαντάς,  Λουκία Θεο-
δώρου και Σωσώ Μανάρα-Μαυράκη.

ΕΥΒΟΙΑ
Στο νομό εκτός από τους Σίμο Κε-

δίκογλου (νυν βουλευτή) και Κώστα 
Μαρκόπουλο (πρ. βουλευτή), στις 
επόμενες θέσεις θα βρεθούν οι Θα-
νάσης Ζεμπίλης, Δημήτρης Αργύρης. 
Άννα Παππά, Ευαγγελία Μιμίκου. Για 
την μια θέση στους άνδρες αναμένε-
ται να επιλεχθούν ένας εκ των Νίκο 
Λυσιγάκη και Γιώργο Μαρίνο, χωρίς 
να αποκλείεται και ο Γιάννης Μανώ-
λης. Την τρίτη γυναίκα, λόγω ποσό-
στωσης δεν έχει αφήσει το κόμμα να 
διαρρεύσει και αναμένεται να ανακοι-
νωθεί μαζί την επόμενη εβδομάδα. 
Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν 
ανάμεσα στα ονόματα αυτό της Λίνας 
Ευσταθίου, ενώ δεν αποκλείεται να εί-
ναι και η κα Μπλέτα, υποψήφια ευρω-
βουλευτής. Αυτοπροτάσεις υπάρχουν 
και από ενδιαφερόμενες της νότιας 
Εύβοιας, χωρίς όμως να έχει ιδιαίτερη 
τύχη, μιας και υπάρχουν αρκετές υπο-
ψηφιότητες από την περιοχή.

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Για την Ευρυτανία τα ονόματα εί-

ναι γνωστά καθώς τα έχει ανακοινώ-
σει ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος 

και είναι ο νυν βουλευτής Κώστας 
Κοντογεώργος και οι Κλεομένης Λάπ-
πας, Θωμαΐς (Τζίνα) Οικονόμου.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Για την Φθιώτιδα εκτός από τον 

νυν βουλευτή Χρήστο Σταϊκούρα, 
στις υπόλοιπες θέσεις θα βρεθούν οι 
Γιώργος Κοτρωνιάς, Γιάννης Οικονό-
μου, Γιάννης Περλεπές, Τόλης Παπα-
ποστόλου, Κώστας Κουτσογιαννακό-
πουλος, η Ελένη Μακρή – Θεοδώρου 
και η Μαρία Τσίρκα.

ΦΩΚΙΔΑ
Τέλος για την Φωκίδα στο ψηφο-

δέλτιο θα συμμετέχουν οι Ασπασία 
Μανδρέκα, Γιάννης Μπουγάς και Δη-
μήτρης Χαλιόρης. Για την τελευταία 
θέση εξετάζονται και οι υποψηφιότη-
τες των Νίκου Φουσέκη, Παναγιώτη 
Ευσταθίου και Σπύρου Καβούρη.

Στην Εύβοια πρέπει να τονίσου-
με ότι υπάρχει και κάποιο όνομα το 
οποίο αν και γνωρίζουμε δεν μπο-
ρούμε να ανακοινώσουμε πριν την 
Κυριακή. Το μόνο σίγουρο που μπο-
ρούμε να πούμε είναι η θέση του 
κόμματος ότι δύσκολα θα επιλεχθεί 
– αν δεν θεωρείται θέση – οποιοδή-
ποτε στέλεχος που μετείχε στις πρό-
σφατες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Σχεδόν έτοιμα τα βουλευτικά ψηφοδέλτια  
της ΝΔ στην Στερεά

Επίσκεψη στο Σύλλογο Πολυτέκνων 
Φθιώτιδας από τον Χρήστο Σταϊκούρα

Τον Σύλλογο Πολυτέκνων 
Φθιώτιδας επισκέφθηκε ο βου-
λευτής Χρήστος Σταϊκούρας. Ο 
βουλευτής είχε την δυνατότητα, 
για ακόμη μία φορά, να ενημερω-
θεί για τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν στην καθημερινότητα 
οι πολύτεκνοι συμπατριώτες του, 
κυρίως σε ζητήματα απασχόλησης, 
εκπαίδευσης, κοινωνικής προστα-
σίας και διαβίωσης.

Επίσης είχε την ευκαιρία να 
τους ενημερώσει για τις πολιτι-
κές που έχει ήδη εξαγγείλει και θα 
εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία για 
τη στήριξη της οικογένειας και της 
μητρότητας, με παροχή κινήτρων 
και ελαφρύνσεων, στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης παρέμβασης για 
την αντιμετώπιση της δημογραφι-
κής πρόκλησης.

Όπως ανέφερε ο Χρ. Σταϊκού-
ρας: «Έχουμε ήδη ανακοινώσει συ-
γκεκριμένα οικονομικά μέτρα που 
αφορούν την ανακούφιση των γο-
νέων, τη διασύνδεση της εκπαίδευ-
σης με την ανατροφή των παιδιών 
και την τόνωση της πολύτεκνης 
οικογένειας. 

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, τη 
χορήγηση 2.000 ευρώ για κάθε παι-
δί που γεννιέται, την αύξηση του 
αφορολογήτου κατά 1.000 ευρώ 
για κάθε παιδί της οικογένειας, τη 
δέσμευση ότι δεν θα υπάρχει κα-
νένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού 
σταθμού, την επαναφορά επιδομά-
των πολυτέκνων που περιέκοψε η 
σημερινή Κυβέρνηση, την ενίσχυ-
ση του προγράμματος του ολοήμε-
ρου σχολείου.

Πέραν όμως αυτών, καθώς και 
άλλων μη δημοσιονομικών πρω-
τοβουλιών, κεντρική επιδίωξη της 
Νέας Δημοκρατίας για την ουσιαστι-
κή αντιμετώπιση του προβλήματος, 
είναι η δημιουργία πολλών νέων και 

καλών θέσεων απασχόλησης και η 
ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδή-
ματος όλων των νοικοκυριών, άρα 
και των πολύτεκνων οικογενειών, σε 
μία οικονομία που θα αναπτύσσεται 
με πολύ υψηλότερους ρυθμούς από 
τους σημερινούς».

Επίσκεψη στο Σύνδεσμο 
Πολιτικών Συνταξιούχων 
Δημοσίου Φθιώτιδας του 

Χρήστου Σταϊκούρα
Τις ευχαριστίες του στον Σύν-

δεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων 
Δημοσίου Φθιώτιδας για τη συνά-
ντηση που είχε μαζί τους εξέφρασε 
ο βουλευτής Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως αναφέρει ενημερώθηκε 
για τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν και τους παρουσίασε τις 
πολιτικές που έχει ήδη εξαγγείλει 
και θα εφαρμόσει η επόμενη Κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 
με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση 
του εισοδήματος τους, το οποίο 
έχει πληγεί από τον ΣΥΡΙΖΑ τα τε-
λευταία χρόνια.

Τους υπενθύμισε επίσης τις 
πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν 
στο πεδίο των συντάξεων του Δη-
μοσίου επί ημερών της προηγού-
μενης Κυβέρνησης, όταν και είχε 

την πολιτική ευθύνη του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, όπως 
είναι η αποπληρωμή των εκκρεμών 
αιτήσεων συνταξιοδότησης, η θέ-
σπιση της προκαταβολής σύνταξης 
και η βελτίωση της διαδικασίας συ-
νταξιοδότησης.

Στη συνάντηση συζητήθηκε, 
μεταξύ άλλων, το προεκλογικό επί-
δομα που χορήγησε η Κυβέρνηση 
στους συνταξιούχους. Επίδομα που 
κοστολογείται στο 1/3 της 13ης σύ-
νταξης. Ισόποσο μάλιστα της περι-
κοπής του ΕΚΑΣ ή των αυξήσεων 
στις εισφορές υπέρ υγείας στις κύ-
ριες και επικουρικές συντάξεις που 
ο ΣΥΡΙΖΑ, με μόνιμο τρόπο, τα προ-
ηγούμενα χρόνια επέβαλε. Και όλα 
αυτά χωρίς να υπολογίζονται οι 
μειώσεις ως 38% των νέων συντά-
ξεων με το Νόμο Κατρούγκαλου.

«Η Νέα Δημοκρατία, ανέφερε 
ο βουλευτής, επιμένει, πέρα από 
τη διατήρηση του επιδόματος και 
τη μη περαιτέρω περικοπή του 
αφορολόγητου, στην ανάγκη ενί-
σχυσης του διαθέσιμου εισοδή-
ματος των συνταξιούχων και τη 
δημιουργία ενός μόνιμου και στο-
χευμένου μηχανισμού στήριξης 
των πιο αδύναμων συμπατριωτών 
μας, μέσα από την υλοποίηση μιας 

ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πο-
λιτικής. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα δι-
αθέσουμε 1 δισ. ευρώ στο ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα ως το κεντρι-
κό εργαλείο κοινωνικής πολιτικής, 
που όταν το θεσπίσαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ 
το πολεμούσε».

Τέλος, δεσμεύθηκε οι συναντή-
σεις να είναι και μελλοντικά συνε-
χείς και συστηματικές, όπως και 
κατά το παρελθόν γίνονταν.

Οι επιδόσεις του Φάνη Σπανού 
ξεπέρασαν κάθε προσδοκία

Συνάντηση είχε ο Σίμος Κεδί-
κογλου με τον νέο Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας  Φάνη Σπανό, τον 
οποίο συνεχάρη για την εκλογή 
του και του ευχήθηκε καλή δύνα-
μη  στο έργο του, επισημαίνοντας 
– παράλληλα- ότι ο αγώνας που 
έδωσαν ήταν καθοριστικής σημα-
σίας και οδήγησε τη ΝΔ να είναι 
το πρώτο κόμμα στην Εύβοια για 
πρώτη φορά μετά τις ευρωεκλογές 
του 2004.

Ο Σίμος Κεδίκογλου τόνισε ότι 
το εντυπωσιακό αποτέλεσμα τους 
δικαίωσε, υπογραμμίζοντας: «οι  
επιδόσεις του Περιφερειάρχη μας 
Φάνη Σπανού ξεπέρασαν κάθε 
προσδοκία ιδιαίτερα στην Εύβοια, 
όπου ήταν  ένα ακόμα κάστρο που 
«άλωσε» η ΝΔ μετά από πολλά χρό-
νια. Για  πρώτη φορά μετά τις ευρω-
εκλογές του 2004  η ΝΔ ήταν πρώ-
το κόμμα στην Εύβοια και όπως 
αποδείχθηκε ήταν καθοριστική για 
να μείνει γαλάζια η περιφέρεια Στε-
ρεάς Ελλάδας.

Η στήριξη της πλειοψηφίας 
των πολιτών διασφαλίζει ουσια-
στικά τη μεγαλύτερη αυτοτέλεια 
στην Περιφέρεια και διευκολύνει 
τη συνεργασία που απαιτείται για 
την  απρόσκοπτη υλοποίηση του 
αναπτυξιακού σχεδίου  της ΝΔ.»

Ειδήσεις από την Βόρεια 
Εύβοια

■  Το θαλασσινό περίπτερο ΚΥΜΑ στην 
Λουτρόπολη Αιδηψού, για το οποίο 
η Περιφέρεια Στερεάς δαπάνησε μια 
«περιουσία» αποκατάστασής του, είναι 
δεμένο ως γνωστόν με τον Μενέλαο 
Λουντέμη και το αριστούργημά του 
«Καληνύχτα ζωή». Ο καταπληκτικός 
αυτός χώρος που ανήκει στη χορεία 
των νεότερων μνημείων ασφαλώς δεν 
έχει επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο 
αναπαλαιώθηκε. Έχει μετατραπεί σε 
παιδική χαρά προκειμένου οι γονείς να 
εξασφαλίζουν την απόλαυση την από-
λαυση ενός καφέ, σε σημείο αναφοράς 
ερωτευμένων νεαρών για αφιερωτικές 
καρδιές, φωτογραφήσεις κ.ά. Κι όμως 
τα πράγματα για την πορεία του είναι 
απλά, με την ψηφιακή ξενάγηση στο 
χώρο του και την τοποθέτηση αρχεια-
κού υλικού, σχετικά με την ένδοξη επο-
χή της Αιδηψού. Άλλωστε τώρα οι επι-
σκέπτες άγνωροι εισέρχονται στο χώρο 
του κι ανίδεοι εξέρχονται…

■  Ανέκαθεν η Αγία Άννα ήταν δεμένη με 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και το καλό 
γι΄ υτήν συνεχίζεται. Έτσι από 10 έως 
14 Ιουλίου στην πανέμορφη παραλία 
Αγκάλη, θα πραγματοποιηθεί ένα από 
τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ της 
χρονιάς. Συναυλίες με γνωστά ονόματα 
της ελληνικής μουσικής σκηνής, είκοσι 
τέσσερις ώρες με ζωντανό ραδιοφωνι-
κό σταθμό και ποικιλία αθλητικών κ.ά. 
δραστηριοτήτων. Φυσικά πέντε μέρες 
γεμάτες διασκέδαση, μπάνιο, events, 
στην μαγευτική Βόρεια Εύβοια, σημαί-
νουν αξέχαστο καλοκαίρι 2019.

■  Στο 57% περίπου η δυναμική στο Δήμο 
Ιστιαίας-Αιδηψού, του νέου δημάρχου 
Γιάννη Κοτζιά, στο 51% περίπου η αντί-
στοιχη του νέου δημάρχου Γιώργου 
Τσαπουρνιώτη, στον Δήμο Λίμνης-Μα-
ντουδίου-Αγ. Άννας. Μετερίζι του 
Γιάννη Κοτζιά αποτέλεσε η ευρύτερη 
περιοχή της Λουτρόπολης με την απο-
γύμνωσή της και τη μη λύση πολλών 
προβλημάτων της. Προπύργιο της Λί-
νας Ευσταθίου η περιοχή των Γουβών, 
όχι μόνο λόγω καταγωγής…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥ



17/3/2019 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ePaper - Κ - 17 Μαρ 2019 - Page #7

http://kathimerini.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx 1/1



Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 / ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ14
● εκλογές

Αμέσως μετά την ολοκλήρω-
ση του πρώτου εκλογικού 
«στοιχήματος» του έτους, το 

οποίο μοιραία οδήγησε τη χώρα σε 
πρόωρες Εθνικές εκλογές, πλείστα 
μηνύματα αναζητούν αποδέκτες. Τα 
ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ δίνουν τον λόγο στους 
πρωτοκλασάτους βουλευτές της Πε-
ριφέρειας, για να αποτιμήσουν τη 
δυναμική αυτού του κρίσιμου «μπρα 
ντε φερ»  μεταξύ κυβέρνησης και αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης, δίνοντας 
ουσιαστικά και το στίγμα της  απαρ-
χής για τη νέα προεκλογική περίοδο.

Το αποτέλεσμα των Ευρωεκλο-
γών στη χώρα μας, μετά τον δημο-
ψηφισματικό χαρακτήρα που προ-

σέδωσε σε αυτές η ΝΔ, δεν άφησε 
περιθώρια διγλωσσίας και παρερμη-
νειών. Πολύ πριν την ολοκληρωτική 
ενσωμάτωση των ψήφων στο τελικό 
αποτέλεσμα, ο πρωθυπουργός ανα-
κοίνωσε ότι θα αναλάβει πάραυτα 
πρωτοβουλία να οδηγηθεί η χώρα σε 
Εθνικές εκλογές.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτε-
λέσματα του Υπουργείου Εσωτερι-
κών και με ενσωματωμένο το 100% 
των εκλογικών τμημάτων της Επι-
κράτειας, κατά τις Ευρωεκλογές της 
26ης Μαΐου 2019 η Νέα Δημοκρατία 
έλαβε 33,11% (1.827.814 ψήφους)  
έναντι 23,76% (1.454.793 ψήφους) 
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Το ΚΙΝΑΛ έλαβε 7,72% (436.732 
ψήφους), το ΚΚΕ 5,35% (302.670 ψή-
φους), η Χρυσή Αυγή υποχώρησε 
στο 4,88% (275.817 ψήφους) και η 
Ελληνική Λύση στο 4,18% (236.360 
ψήφους). 

Οριακά εκτός Ευρωβουλής έμει-
νε το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη, 
που έλαβε ποσοστό 2,99% (169.287 
ψήφους). 

Ενώ, σε επίπεδο εδρών, η ΝΔ 
εκλέγει 8 ευρωβουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ 
6, το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή από 2 και 
η Ελληνική Λύση έναν. 

Από τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά αυτής της αναμέτρησης 
αξίζει να αναδειχθεί ότι η συμμε-
τοχή κυμάνθηκε στο 58,76% των 
εγγεγραμμένων στους εκλογικούς 
καταλόγους, ενώ τα λευκά δεν ξε-
πέρασαν το 0,001%. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά, αναζη-
τήσαμε τα πολιτικά αλλά και πολύ 
προσωπικά συμπεράσματα έξι βου-
λευτών  της Στερεάς. Χρήστος Σταϊ-
κούρας, Σίμος Κεδίκογλου και Ανδρέ-
ας Κουτσούμπας από πλευράς ΝΔ, 
παίρνουν τον λόγο ως νικητές αυτής 
της πρώτης αναμέτρησης  και διεκ-
δικητές της εθνικής πλειοψηφίας, 
απέναντι στους συναδέλφους τους 
του ΣΥΡΙΖΑ, Θανάση Μιχελή, Γιώργο 
Ακριώτη και Νίκο Θηβαίο.

Ποια είναι, λοιπόν, τα πολιτικά 
αλλά και προσωπικά συμπεράσματα 
που εξάγουν από τις επιδόσεις των 
αυτοδιοικητικών που είχαν τη στή-
ριξη του κόμματός τους; Και πόσο 
ασφαλή είναι τα πολιτικά συμπερά-
σματα σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης,  
όταν από την αναμέτρηση οι περισ-
σότεροι νέοι αιρετοί δεν θα έχουν 
την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών 
στα συμβούλιά τους;

Χρήστος Σταϊκούρας
Βουλευτής Φθιώτιδας  
– Τομεάρχης Οικονομικών ΝΔ

Στις Ευρωεκλογές οι πολίτες της 
Ελλάδας ψήφισαν και έδωσαν στη 
Νέα Δημοκρατία το υψηλότερο πο-
σοστό εμπιστοσύνης και με μεγάλη 

Η «πολιτική γεωγραφία» του εκλογικού 
μηνύματος της Στερεάς

■ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΟΥΤΣΑΝΑ

Χρήστος Σταϊκούρας
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διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαϊκι-
σμός, η αλαζονεία και η δημαγωγία 
ηττήθηκαν. Η αλήθεια, η σοβαρότη-
τα και η μετριοπάθεια κέρδισαν.

Οι πολίτες, με την ψήφο τους, 
γύρισαν τη σελίδα και δρομολόγη-
σαν την αναγκαία πολιτική αλλαγή, 
με οδηγό τη Νέα Δημοκρατία υπό 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό ισχύει 
και στο επίπεδο των Αυτοδιοικητι-
κών εκλογών. Εκεί έγινε το δεύτερο 
βήμα της μεγάλης πολιτικής αλλαγής 
που επιθυμούν οι πολίτες. Το μήνυμά 
τους ήταν ηχηρό και καθολικό, κα-
θώς ποτέ στο παρελθόν ένα κόμμα 
δεν είχε επικρατήσει σε 12 από τις 13 
περιφέρειες της χώρας. Και μάλιστα 
τις 11 εξ αυτών με τους υποψηφίους 
που είχαν την επίσημη υποστήριξη 
της ΝΔ. Αντίστοιχα ποτέ στο παρελ-
θόν ένα κυβερνών κόμμα, όπως ο 
ΣΥΡΙΖΑ τώρα, δεν έχει συντριβεί στο 
σύνολο της επικράτειας. 

Θυμίζω ότι από την αρχή η ΝΔ 
έδωσε πολιτική διάσταση μόνο στη 
μάχη των Περιφερειακών εκλογών, 
γιατί θεωρούμε τους περιφερειάρ-
χες συμμάχους στην ανάπτυξη,  στην 
προσέλκυση επενδύσεων, στη δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά 
και στη στήριξη των πιο αδύναμων 
συμπολιτών μας. Όμως, πρωτοφανής 
είναι η επικράτηση της ΝΔ και στον 
πρώτο βαθμό της Αυτοδιοίκησης, 
δηλαδή στους μεγαλύτερους δήμους 
της χώρας με πληθυσμό άνω των 
50.000 κατοίκων, όπου εκλέγει 35 
δημάρχους που προέρχονται από τις 
τάξεις της. 

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι 
πολίτες εμπιστευτούν τη ΝΔ και τον 
πρόεδρό της Κυριάκο Μητσοτάκη 
στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, η επό-
μενη κυβέρνηση και ο επόμενος 
πρωθυπουργός θα είναι δίπλα στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Διότι για εμάς 
δεν υπάρχουν κομματικές ταυτότη-
τες στη συνεργασία μας με τους εκ-
προσώπους της αυτοδιοίκησης. Μο-
ναδικό κριτήριο και στόχος μας είναι 
η ζωή σε κάθε περιφέρεια και κάθε 
δήμο να γίνει καλύτερη για όλους.

Το προσωπικό συμπέρασμα 
Ήταν εκλογές κρίσιμης σημασί-

ας για την πορεία των δήμων και των 
περιφερειών της χώρας, αλλά και 
της περιοχής μας. Τόσο ο κ. Σπανός 
όσο και ο κ. Καραΐσκος πέτυχαν κα-
θαρή νίκη στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας και στον Δήμο Λαμιέων 
αντίστοιχα.

Εκτιμώ ότι οι ίδιοι και οι συνεργά-
τες τους θα εργασθούν σκληρά, σύγ-
χρονα, με μετριοπάθεια και ενωτική 
διάθεση, για να προχωρήσει μπρο-
στά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
και ο Δήμος Λαμιέων.

Θεωρώ ότι μοιραζόμαστε τις 
ίδιες ιδέες, τις ίδιες αρχές και αξίες, 
τις ίδιες στρατηγικές για τη χώρα και 
την περιοχή και είμαι έτοιμος να συν-
δράμω στη δημιουργική άσκηση των 
νέων καθηκόντων τους επ’ ωφελεία 
της Περιφέρειας, της έδρας της και 
όλων των πολιτών – ιδιαίτερα δε των 
οικονομικά και κοινωνικά αδυνάτων.

Γιατί την επόμενη ημέρα ο σημα-
ντικότερος οδηγός όλων όσοι εμπλε-
κόμαστε με τα δημόσια πράγματα, 
οφείλει να είναι η διαρκής, έντιμη και 
αποτελεσματική συνεργασία, εντός 
δημοκρατικού πλαισίου, για την προ-
ώθηση της περιοχής μας.

Περαιτέρω, τα συνολικά απο-
τελέσματα δείχνουν, εκτός των άλ-
λων, την πλατιά απήχηση των θεμε-
λιωδών αξιών, των αρχών και του 
στρατηγικού προσανατολισμού που 
υπηρετεί η πατριωτική και κοινωνικά 
φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία.

Πόσο ασφαλή είναι τα πολιτικά 

συμπεράσματα όταν από την 
αναμέτρηση οι περισσότεροι νέοι 
δήμαρχοι δεν έχουν την απόλυτη 
πλειοψηφία των εδρών στον δήμο 
τους;

Επιτρέψτε να διαχωρίσω τον πο-
λιτικό συμβολισμό και το μήνυμα 
των πολιτών στις Αυτοδιοικητικές 
εκλογές από τα εγγενή προβλήματα 
που δημιουργεί ο νόμος της απλής 
αναλογικής που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ για 
τους δήμους και τις περιφέρειες.

Οι πολίτες έστειλαν ήδη από τον 
πρώτο γύρο των Αυτοδιοικητικών 
εκλογών, αλλά και των Ευρωεκλογών, 
το μήνυμα της εξόδου στον ΣΥΡΙΖΑ. 
Όμως, είναι γεγονός ότι σε πολλές πε-
ριπτώσεις το εκλογικό σύστημα που 
εφαρμόστηκε ορθώνει εμπόδια στην 
αποτελεσματικότητα της αυτοδιοί-
κησης. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει.

Σε κάθε περίπτωση, τα εκλεγμέ-
να στελέχη της αυτοδιοίκησης, ασχέ-
τως της προέλευσής τους, πρέπει να 
γνωρίζουν ότι πρώτη τους προτεραι-
ότητα είναι να ενώσουν τις τοπικές 
κοινωνίες και να δουλέψουν για το 
καλό όλων των πολιτών.

Μιχελής Θανάσης
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φθιώτιδας

Οι Ευρωεκλογές, αν και διαφο-
ρετικού χαρακτήρα από τις Εθνικές 
εκλογές, δεν μπορεί να αποσυνδε-
θούν από συμπεράσματα και εκτι-
μήσεις για τις Εθνικές. Πόσο μάλλον 
όταν οι Εθνικές εκλογές ακολουθούν 
σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως 
φέτος (με τον αρχικό σχεδιασμό της 
κυβέρνησης σε 4 μήνες). Αυτό ισχύ-
ει, σε μικρότερο βαθμό, και για τις 
Αυτοδιοικητικές όσον αφορά τις 
περιφέρειες και κυρίως τις μεγάλες 
πόλεις. Αυτό καταγράφεται από την 
πολιτική εμπειρία των τελευταίων 
δεκαετιών.

Στις παρούσες Ευρωεκλογές και 
Αυτοδιοικητικές εκλογές καταγρά-
φηκε η έντονη δυσαρέσκεια, έως και 
θυμός, του εκλογικού σώματος προς 
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως 
στο παρελθόν, το 2012 και το 2015, 
προς τις αντίστοιχες κυβερνήσεις 
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Ας επισημάνουμε 
πως η εφαρμογή των μνημονίων από 

το 2010, ως αποτελέσματα πρότερης 
πολιτικής των ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, οδή-
γησε στην κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ 
(που φαίνεται μόνιμη), σε σημαντική 
υποχώρηση της ΝΔ και αναδιάτα-
ξη άλλων μικρότερων κομματικών 
σχηματισμών. Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, 
σε μια πρώτη υποχώρηση (αλλά όχι 
στρατηγική ήττα) ύστερα από την 
γρήγορη άνοδό του.    

Το ποιοτικά διαφορετικό είναι 
πως η αντίθεση προς τις κυβερνήσεις 
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ήταν για αυτά που οι 
κυβερνήσεις τους έκαναν. Δηλαδή 
τη διασπάθιση του δημοσίου χρή-
ματος, τη διαφθορά και διαπλοκή, 
τα ελλείμματα, το δημόσιο χρέος, 
τελικά την οικονομική και κοινωνική 
κατάρρευση. Ενώ προς την κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ,  γι΄ αυτά που οι πολίτες 
προσδοκούσαν και δεν έγιναν. Συνά-
μα βέβαια και για λάθη, παραλείψεις 
και καθυστερήσεις που δεν βελτίω-
σαν ουσιαστικά την καθημερινότητα 
όλων ανεξαιρέτως των πολιτών.

Το προσωπικό συμπέρασμα 
Τα αποτελέσματα των Αυτοδι-

οικητικών εκλογών στη Στερεά κα-
τέγραψαν ένα δεδομένο ανάλογο 
αυτών του 2014. Δηλαδή την υπο-
χώρηση των αυτοδιοικητικών ψηφο-
δελτίων που στήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα-
ντι των αντίστοιχων ποσοστών του 
στις Ευρωεκλογές του ίδιου έτους. Το 
ποιοτικό αυτό χαρακτηριστικό είναι 
αντίστροφο των δεκαετιών της αρχι-
κής περιόδου μετά τη μεταπολίτευ-
ση. Τότε η αριστερά στην αυτοδιοί-
κηση είχε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά 
απ΄ ό,τι στις Εθνικές εκλογές (αυτά 
βέβαια ήταν σχετικά περιορισμένα). 
Σε κάθε περίπτωση, αν και αναφε-
ρόμαστε σε διαφορετικές εποχές και 
η σύγκριση μπορεί να είναι άστοχη, 
δεν πρέπει να μείνει απαρατήρητο το 
γεγονός ότι η αριστερά, ιστορικά, οι-
κοδομεί τις δυνάμεις της από τα κάτω 
(συνδικάτα, αυτοδιοίκηση) προς τα 
πάνω (Βουλή, κυβέρνηση).

Αξιοσημείωτο  γεγονός της επο-
χής μας η μεγάλη ρευστότητα των 
επιλογών των ψηφοφόρων (εύκολη 
μετακίνηση από το ένα κόμμα στο 
άλλο), η αποχή και το «απολιτίκ» ση-

μαντικής μερίδας των νέων. Όπως 
βέβαια και οι νέες μέθοδοι πολιτικής 
επιρροής: media, facebook, επικοι-
νωνιολόγοι, διαφήμιση, έναντι των 
άμεσων έντονων πολιτικών συζητή-
σεων σε συνελεύσεις, συγκεντρώσεις 
κ.λπ.

Μειοψηφούντες  
οι «αναλογικοί» αιρετοί

Με το σύστημα της απλής αναλο-
γικής στην αυτοδιοίκηση, σύστημα 
που ισχύει επί δεκαετίες σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες, επιχειρείται η 
δημιουργία μιας νέας αλλά αναγκαί-
ας πολιτικής κουλτούρας: αυτή της 
συναίνεσης. Δυνάμεις που προσεγγί-
ζουν σε στόχους και κατευθύνσεις να 
αναλάβουν από κοινού τη διοίκηση 
του δήμου ή της περιφέρειας. Μια 
τέτοια κουλτούρα θα δημιουργήσει 
προϋποθέσεις για λειτουργία της 
απλής αναλογικής και στο Κοινοβού-
λιο και τη χάραξη μιας πολιτικής πρα-
κτικής ευρύτερων συναινέσεων, άρα 
και συμμετοχής στη διακυβέρνηση 
της χώρας. Η χώρα μας είναι μικρή, 
σε μια πολύ σημαντική γεωπολιτική 
θέση. Τα εσωτερικά της προβλήματα, 
αλλά και τα γενικότερα γεωπολιτικά, 
πολύ μεγάλα ώστε κόμματα του 35% 
και 40%, όσο συμπαγή και οργανω-
μένα να είναι, να μπορούν να σηκώ-
σουν το βάρος της επίλυσής τους. 
Συνάμα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη 
ένας στοιχειώδης αστικός εκσυγχρο-
νισμός της δημόσιας διοίκησης και 
της πολιτικής ζωής. Και αυτό είναι 
δύσκολο, όσο κι εάν έχει επιχειρηθεί 
να ολοκληρωθεί από ένα κόμμα. Τα 
παραδείγματα πολλά. Χαρακτηριστι-
κότερο η λειτουργία και οι πολιτικές 
συμπεριφορές της λεγόμενης «4ης 
εξουσίας», των μεγάλων ΜΜΕ. Όλα 
αυτά αντιμετωπίζονται με ευρύτερες 
συναινέσεις.

Σίμος Κεδίκογλου
 Βουλευτής ΝΔ Εύβοιας

Το αποτέλεσμα των Ευρωεκλο-
γών ήταν το πρώτο βήμα, το πρώτο 
ουσιαστικό μήνυμα  για τη μεγάλη 
πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η Ελ-
λάδα. Είναι η πρώτη ψήφος της από-
λυτης αποστροφής του ελληνικού 
λαού προς τον ΣΥΡΙΖΑ , τον κ. Τσίπρα 

Σίμος Κεδίκογλου
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και όλους όσοι κυβέρνησαν τη χώρα 
τα τελευταία 4,5 χρόνια.  Οι Έλληνες 
θέλουν μια ισχυρή Ελλάδα, με ανά-
πτυξη που θα φέρει νέες επενδύσεις 
και νέες, καλά αμειβόμενες δουλειές.  
Γνωρίζουν πλέον πολύ καλά ότι αυτό 
απαιτεί σταθερότητα  και μια ισχυρή 
κυβέρνηση.

Το προσωπικό συμπέρασμα 
Η ΝΔ είχε δώσει χρίσμα μόνο 

στις Περιφερειακές εκλογές. Οι επι-
δόσεις του περιφερειάρχη μας  Φάνη 
Σπανού ξεπέρασαν κάθε προσδοκία 
ιδιαίτερα στην Εύβοια, που ήταν  ένα 
ακόμα κάστρο που «άλωσε» η ΝΔ 
μετά από πολλά χρόνια. Για  πρώ-
τη φορά μετά τις Ευρωεκλογές του 
2004 η ΝΔ ήταν πρώτο κόμμα στην 
Εύβοια και, όπως αποδείχθηκε, ήταν 
καθοριστική για να μείνει γαλάζια η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αφού 
η Φθιώτιδα και η Βοιωτία υστέρησαν.

Μειοψηφούντες  
οι «αναλογικοί» αιρετοί

Ο κατακερματισμός των  Δημο-
τικών Συμβουλίων ήταν το αποτέ-
λεσμα του συστήματος της απλής 
αναλογικής που είναι εγγύηση ακυ-
βερνησίας. Θα είναι από τα πρώτα 
ζητήματα που θα πρέπει να διευθε-
τήσουμε μόλις αναλάβουμε την κυ-
βέρνηση. 

Γιώργος Ακριώτης
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας
Τυπικά όντως μιλάμε για πρόω-

ρες εκλογές, ουσιαστικά όμως δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε 
λίγο πριν από την ολοκλήρωση της 
τετραετούς θητείας της κυβέρνη-
σης, πράγμα το οποίο συμβαίνει για 
πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια 
και αποδεικνύει τη σταθερότητα και 
την αξιοπιστία που χαρακτήρισε όλο 
αυτό το διάστημα τη διακυβέρνη-
ση της χώρας. Ο ελληνικός λαός θα 
κληθεί να απαντήσει στο διακύβευ-
μα που τίθεται ενόψει των Εθνικών 
εκλογών. Θα κληθεί να αποφασίσει 
αν θα επιστρέψουμε στις πολιτικές 
του παρελθόντος που οδήγησαν τη 
χώρα στα μνημόνια, που κατέλυ-

σαν τα εργασιακά δικαιώματα, που 
πετσόκοψαν μισθούς και συντάξεις 
και που πάνω από όλα στέρησαν το 
όραμα και την προοπτική και έφεραν 
σε απόγνωση πολλούς συμπολίτες 
μας… Ή αν θα δώσει και πάλι την 
ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνη-
ση της αριστεράς που κατάφερε με 
επιτυχία να οδηγήσει τη χώρα στην 
έξοδο από τα μνημόνια με την κοινω-
νία όρθια και πλέον στον χώρο εκτός 
μνημονίων συνεχίζουμε να εφαρμό-
ζουμε την πολιτική μας με στόχο τη 
στήριξη των πιο αδύναμων ομάδων 
του πληθυσμού, την ενίσχυση των 
εργασιακών δικαιωμάτων και την 
επίτευξη ανάπτυξης βιώσιμης και 
κοινωνικά δίκαιης. Είναι σημαντικό οι 
πολίτες να μην απέχουν από τις επό-
μενες εκλογές, ώστε να συμμετέχου-
με όλοι στην κρίσιμη απόφαση του 
ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα και με 
βάση ποιο πρόγραμμα τα επόμενα 
χρόνια. Έχουμε τη δύναμη να συνεχί-
σουμε και θα πρέπει να είμαστε όλοι 
ενωμένοι και παρόντες στην προσε-
χή εκλογική αναμέτρηση. 

Προσωπικό συμπέρασμα
Αυτοδιοικητικά, όσον αφορά την 

Περιφέρεια Στερεάς, εξελέγησαν 
επτά περιφερειακοί σύμβουλοι από 
το αυτοδιοικητικό σχήμα το οποίο 
στηρίξαμε. Και αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, καθώς θα έχουμε παρου-
σία ικανή για να αντιπροσωπεύσει τις 
ιδέες και τις αντιλήψεις μας, πάντα 
βέβαια μέσα από συνεργασίες και 
συνέργειες, όπως άλλωστε επιβάλλει 
το σύστημα της απλής αναλογικής. 

Όταν ο λαός ψηφίζει, έχει τη δύ-
ναμη στα χέρια του και τα αποτελέ-
σματα της ψήφου του δεν αφήνουν 
πολλά περιθώρια για ερμηνείες. 
Πρέπει να πούμε όμως ότι είναι δια-
φορετικό το να ψηφίζει κάποιος για 
τις αυτοδιοικητικές, όπου οι επιλο-
γές αφορούν κυρίως τα πρόσωπα, 
και διαφορετικό να ψηφίζει για το 
ποιος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση 
της χώρας, όπου προεξέχοντα ρόλο 
διαδραματίζει η διαφορετική πολιτι-
κή ιδεολογία που πρεσβεύει το κάθε 
κόμμα ξεχωριστά. 

Μειοψηφούντες  
οι «αναλογικοί» αιρετοί

Με την απλή αναλογική μπαίνει 
ένα τέλος στα τσιφλίκια στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Απόλυτοι άρχοντες 
δεν υπάρχουν πια. Επιτυχημένοι δή-
μαρχοι θα είναι αυτοί που θα μπορέ-
σουν να συνεργαστούν και μέσα από 
συναινέσεις και διάλογο να πετύχουν 
και να εφαρμόσουν τις πιο ωφέλιμες 
και αποτελεσματικές πολιτικές για 
τον τόπο τους. 

Την απλή αναλογική την έχουμε 
ψηφίσει και για την κεντρική πολιτι-
κή σκηνή και θα εφαρμοστεί από τις 
επόμενες εθνικές εκλογές. Και εδώ 
πρέπει να επισημάνουμε την ανεύ-
θυνη στάση του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ που 
επέλεξε να μην ψηφίσει την απλή 

Γιώργος Ακριώτης

Μιχελής Θανάσης
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αναλογική αναμένοντας στρατηγική 
ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι λογικό άλ-
λωστε κάποιος να τοποθετείται ενά-
ντια σε ένα εκλογικό σύστημα που 
εκφράζει ανόθευτα την απόφαση 
του ελληνικού λαού, που κατευθύνει 
τις πολιτικές δυνάμεις σε συνεργασί-
ες και σύγκλιση των προγραμμάτων 
τους και που επιβάλλει τον έλεγχο 
του συστήματος από διαφορετικές 
μεν, συνεργαζόμενες δε δυνάμεις, με 
στόχο την προώθηση της διαφάνειας 
και την καταπολέμηση της διαφθο-
ράς και της διαπλοκής.

Ανδρέας Β. Κουτσούμπας
Βουλευτής  ΝΔ Βοιωτίας

Στις Ευρωεκλογές ο λαός αποφά-
σισε, οι πολλοί αποφάσισαν ότι θέ-
λουν πολιτική αλλαγή. Οι Ευρωεκλο-
γές είχαν χαρακτήρα Εθνικών εκλο-
γών, έγινε πολιτική αντιπαράθεση 
και είναι βέβαιο ότι και στις Εθνικές 
εκλογές ο λαός θα αποφασίσει κατά 
τον ίδιο τρόπο, θα επιλέξει τη Νέα 
Δημοκρατία για τη διακυβέρνηση 
της χώρας μας. Την πολιτική δύναμη 
που εγγυάται την πολιτική και οικο-
νομική σταθερότητα, την ασφάλεια 
των πολιτών και την ανάπτυξη για 
τον τόπο.

Στις Αυτοδιοικητικές εκλογές, 
στις οποίες σαφώς υπήρχε και πολιτι-
κός χαρακτήρας, οι τοπικές κοινωνίες 
αποφάσισαν ποιοι είναι οι καλύτεροι 
που θα διαχειριστούν τα τοπικά προ-
βλήματα. Συγχρόνως όμως έδειξαν 
εμπιστοσύνη σε απόλυτο σχεδόν 
βαθμό σε εκείνους που προέρχονται 
από την παράταξή μας, και βεβαίως 
αυτό αυξάνει τις υποχρεώσεις της 
μελλοντικής μας κυβέρνησης να στα-
θεί δίπλα τους, να στηρίξει τους εκλε-
γέντες και από κοντά να διαμορφώ-
σουν ένα καλύτερο μέλλον για την 
περιφέρεια. Έχουμε υποχρέωση να 
ανταποκριθούμε και να τιμήσουμε 
αυτή την επιλογή.

Το προσωπικό συμπέρασμα 
 Αρχικά να ευχαριστήσω τους πο-

λίτες για τη συμμετοχή τους και ιδιαί-
τερα τη νεολαία, και να τους καλέσω 
να συμμετέχουν και στις Βουλευτικές 
εκλογές.

Να τους συγχαρώ όλους, γιατί 
διεξήχθη ένας προεκλογικός πολιτι-
σμένος αγώνας, και όσους συμμετεί-
χαν ανεξαρτήτως της εκλογής τους. 
Μια επιβεβλημένη επισήμανση είναι 
ότι  η κάθε τοπική κοινωνία μας χρει-
άζεται όλους και ότι πρέπει μέσα από 
ένα κλίμα συναίνεσης να σταθούμε 
στα μεγάλα προβλήματα, για να πάει 
ο τόπος μπροστά. Είμαι ευχαριστη-

μένος από τα στελέχη που στήριξε 
η παράταξή μας και είμαι βέβαιος 
ότι με σύνεση, ήθος και αποφασιστι-
κότητα, θα ασκήσουν τα καθήκοντά 
τους.

Μειοψηφούντες  
οι «αναλογικοί» αιρετοί

Είναι γεγονός ότι το νέο εκλογικό 
σύστημα θα δημιουργήσει πιθανόν 
προβλήματα διοίκησης των δήμων, 
γι’ αυτό και ως παράταξη είμαστε 
αντίθετοι σε αυτόν το νόμο. Πολιτι-
κά συμπεράσματα δεν συνάγονται 
από τον τρόπο διοίκησης των δήμων. 
Έχουν όμως όλοι την υποχρέωση για 
το καλό των δημοτών κάθε τοπικής 
κοινωνίας να αποφασίζουν με γνώ-
μονα το συμφέρον του δήμου και της 
περιφέρειάς τους.

Νίκος Θηβαίος
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Βοιωτίας

Ναι, είναι ένα σαφέστατο μήνυ-
μα. Το αποτέλεσμα των Ευρωεκλο-
γών δίνει την καθαρή πρωτιά τη ΝΔ. 
Από την άλλη μεριά όμως, πρέπει να 
πούμε ότι αυτοί που εύχονταν τη διά-
λυση και τη συρρίκνωση του ΣΥΡΙΖΑ 
σε ποσοστά πολιτικής εξαφάνισης, 
διαψεύστηκαν ριζικά.

Το αποτέλεσμα, όταν φέρει το 
κυβερνών κόμμα σε δεύτερη θέση 
με μια σημαντική μάλιστα διαφορά, 
σαφώς μαρτυρά μια ήττα. Η οποία 
όμως δεν καθορίζει το αποτέλεσμα 
των Βουλευτικών εκλογών. 

Προσωπικό συμπέρασμα
Πολύ προσωπικά πιστεύω ότι ο 

ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να πείσει τους 
πολίτες πως τα μέτρα «ανακούφισης» 
ήρθαν για να μείνουν. Ο χρόνος ήταν 
φοβερά πιεστικός, αλλά νομίζω ότι 
με μια δεύτερη σκέψη τα πράγμα-
τα μπορούν να είναι  καλύτερα για 

όλους μας.
Στις Εθνικές εκλογές πιστεύω ότι 

ο ελληνικός λαός θα μετρήσει την 
ψήφο του πραγματικά, έξω από προ-
καταλήψεις και χαλαρές διαθέσεις, 
για το ποιος θέλει να τον κυβερνήσει 
αύριο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με μια μικρή πτώση 
από το ποσοστό που είχε στις Ευρω-
εκλογές του 2014, παραμένει ο κορ-
μός της προοδευτικής παράταξης. 
Παραμένει ένας πολύ ισχυρός πόλος 
που ήρθε για να μείνει και να παίξει 
τον ρόλο του στη διακυβέρνηση της 
χώρας.

Πιστεύω ότι από τον Αύγουστο 
του 2018, πριν από εννέα μήνες πε-
ρίπου, βγαίνοντας από τα μνημόνια 
προσπαθήσαμε πραγματικά να ανα-
πτύξουμε το κυβερνητικό μας έργο 
στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των 
πολλών και της θεμελίωσης της οικο-
νομίας της χώρας σε μια αναπτυξια-
κή πορεία.

Με αυτό το πρόγραμμα θα ζητή-
σουμε την ψήφο του ελληνικού λαού, 
σε μια προγραμματική βάση και απέ-
ναντι στα γνωστά που έχει ανακοινώ-
σει ο κ. Μητσοτάκης… για 7ήμερη 
εργασία, για πληρωμή από το Δη-
μόσιο των ιδιωτών εργολάβων στα 
νοσοκομεία, για ελαστικό ωράριο 
εργασίας και κατάργηση του 8ώρου.

Όλα αυτά θα πρέπει να τα «ζυγί-
σουν» οι Έλληνες πολίτες, γιατί στις 
επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν για 
την κυβέρνηση που θα έχουν.

Ο πρωθυπουργός, αμέσως μετά 
το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών,  
απευθύνθηκε στον ελληνικό λαό για 
να μπορέσει ο ελληνικός λαός να 
απαντήσει και η Ελλάδα να προχω-
ρήσει στην επόμενη ημέρα με έναν 
τρόπο δημοκρατικό και ξεκάθαρο 
απέναντι στα προβλήματα της μετα-
μνημονιακής περιόδου.

Ανδρέας Β. Κουτσούμπας Νίκος Θηβαίος
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Στη Λιβαδειά οι μαθητές… εμπνέονται

Ένα νέο μοντέλο πρωτο-
ποριακής εκπαίδευσης 
κατάφερε να εισαγά-

γει ο Δήμος Λεβαδέων στο 2ο 
Δημοτικό Σχολείο της πόλης, 
μετά από δωρεά του Ιδρύματος 
Κόκκαλη,  το οποίο  ξεκινά με 
τη δημιουργία καινοτόμων  και 
ευέλικτων χώρων, προσαρμο-
σμένων στις σημερινές ανάγκες 
των μαθητών που βιώνουν την 
τεχνολογική επανάσταση, ώστε 
να πλουτίσουν τα εφόδια και τις 
εμπειρίες τους κατά τη διαδικα-
σία της μάθησης.

Η ευέλικτη αίθουσα του 

2ου Δημοτικού Σχολείου Λι-
βαδειάς δημιουργήθηκε για 
την εφαρμογή όλων των σύγ-
χρονων μαθησιακών τάσεων 
που η παγκόσμια εκπαιδευτι-
κή έρευνα έχει αναδείξει ως 
ουσιαστικές και απαραίτητες 
στο κατώφλι του 21ου αιώνα.

Το νέο αυτό σχολικό «οι-
κοσύστημα» μπορεί να προ-
σαρμοστεί στις ανάγκες κάθε 
μαθήματος και να αναδιατα-
χθεί υποστηρίζοντας ένα εύ-
ρος εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων και διευκολύνοντας 
τη συνεργασία μεταξύ των 
παιδιών σε ομάδες. Οι δάσκα-
λοι μπορούν να δοκιμάζουν 

και να εφαρμόζουν καινοτό-
μες και ελκυστικές διδακτικές 
προσεγγίσεις και οι μαθητές 
να κατακτούν τις γνώσεις ομα-
δοσυνεργατικά, μέσα από τη 
διερεύνηση, με διαφοροποιη-
μένο ρυθμό και τρόπο.

Οι δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται μέσα στις ευέ-
λικτες αίθουσες συνεισφέρουν 
σε πολύ μεγάλο βαθμό στη 
διαμόρφωση καλού σχολικού 
κλίματος, στην ανάπτυξη δε-
σμών ανάμεσα στα παιδιά  και 
στη δημιουργική εκτόνωση 
των εντάσεων. Παράλληλα, 
συμβάλλουν στην προώθηση 
της έκφρασης και της πρωτο-

βουλίας των μαθητών, αλλά 
και στην προαγωγή του ρόλου 
του σχολείου ως χώρου κοι-
νωνικοποίησης.

Το ίδρυμα Κόκκαλη ιδρύ-
θηκε το 1998 στην Αθήνα από 
τον Σωκράτη Κόκκαλη και 
αποτελεί έναν μη κυβερνητι-
κό, μη κερδοσκοπικό οργα-
νισμό προς τιμήν του πατέρα 
του Πέτρου Κόκκαλη, ενός 
διακεκριμένου χειρουργού, 
ανθρωπιστή, μαρξιστή αντι-
στασιακού.

Ο αντιπρόεδρος του Ι δρύ-
ματος Κόκκαλη και νεοεκλε-
γείς  ευρωβουλευτής με τον 
ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στη Λιβα-
δειά, καλεσμένος της Διεύ-
θυνσης του σχολείου, για την 
τελετή εγκαινίων της αίθου-
σας «Ευέλικτη ψηφιακή τε-
χνολογία», η διαμόρφωση της 

οποίας χρηματοδοτήθηκε με 
10.000 ευρώ από το Ίδρυμα.

Η διευθύντρια του σχο-
λείου Ελένη Παπανικολάου 
με τους μικρούς μαθητές και 
με τους γονείς επιφύλαξαν 
θερμή υποδοχή στον Πέτρο 
Κόκκαλη, που φάνηκε εντυ-
πωσιασμένος από τα επιτεύγ-
ματα του σχολείου και ιδιαί-
τερα από τη συμμετοχή του 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 
Παρακολούθησε μάλιστα και 
ένα ολιγόλεπτο βίντεο με τις 
δραστηριότητες και τις πολλές 
διακρίσεις των μαθητών.

Δεν παρέλειψε να ανα-
φερθεί και στην καταγωγή του 
παππού του από τη Λιβαδειά, 
αλλά και στην εκπαιδευτικό 
γιαγιά του.

Σε αποκλειστική συνέ-
ντευξή του μάλιστα στα ΣΤΕ-

ΡΕΑ ΝΕΑ, ο υποψήφιος ακό-
μη ευρωβουλευτής Πέτρος 
Κόκκαλης είχε δηλώσει «Η 
Λιβαδειά είναι η γενέτειρα του 
παππού μου, Πέτρου Κόκκαλη. 
Αν και γεννήθηκα οκτώ χρόνια 
μετά το θάνατό του, μεγά-
λωσα με τις ιστορίες της για-
γιάς μου, της συντρόφου του, 
Νίκης. Ο παππούς μου ήταν 
ένας σπουδαίος επιστήμονας 
που έκανε πράξη τις ιδέες του 
και παρέμεινε ιδεολόγος και 
αγωνιστής έως το τέλος της 
ζωής του. Η παρακαταθήκη 
που μου άφησε ήταν η συνο-
λική στάση ζωής του, η βαθιά 
πίστη του στην επιστημονική 
αλήθεια και η φροντίδα για 
τον άνθρωπο. Η διαδρομή του 
αποτελεί πηγή έμπνευσης για 
μένα. Και μέρος αυτής της δι-
αδρομής είναι και η Λιβαδειά».

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς παραδίδει μαθήματα…  πρωτοπορίας

■ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΟΥΤΣΑΝΑ
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Η πρώτη γυναίκα Δήμαρχος, 
εκλεγμένη από την πρώτη Κυ-
ριακή της πρόσφατης αυτοδι-

οικητικής μάχης, η 34χρονη Αθανα-
σία Στιβακτή, μέσα από μία εφ όλης 
της ύλης και από καρδιάς συνέντευξη 
στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ αποκαλύπτει τα μυ-
στικά της επιτυχημένης προσέγγισης 
των πολιτών, που η εκλογική τους συ-
μπεριφορά έχει αλλάξει εσχάτως τα 
μάλα,  αλλά και τις αγωνίες της επό-
μενης μέρας για το Δήμο Αμφίκλειας 
Ελάτειας… τον τόπο στον οποίο γεν-
νήθηκε, μεγάλωσε, αγάπησε κι ορκί-
στηκε να μην εγκαταλείψει ποτέ και 
να υπηρετεί.

Πρώτη γυναίκα εκλεγμένη Δήμαρ-
χος από την πρώτη Κυριακή.Σ υγ-
χαρητήρια για την εκλογή σας.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε 
λίγο καλύτερα. Που γεννηθήκατε, 
που και πως μεγαλώσατε, ολοκλη-
ρώσατε κάποιες σπουδές και τελι-

κά πως προέκυψε η αυτοδιοίκηση;
Γεννήθηκα το 1984 στην Αμφί-

κλεια όπου πέρασα και τα παιδικά 
μου χρόνια. Τελείωσα το Ενιαίο Λύ-
κειο Αμφίκλειας και μετά σπούδασα 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Δημόσια 
Διοίκηση, με κατεύθυνση Δημόσια 
Οικονομικά απ’ όπου απέκτησα αρ-
γότερα και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
στη Φορολογία κι Ελεγκτική.

Μιλάω άπταιστα Γαλλικά και Αγ-
γλικά κι επέστρεψα στον τόπο μου, 
αφού δούλεψα για ένα διάστημα στο 
Υπουργείο Υγείας, στη Γ.Γ. Πρόνοιας. 
Με την επιστροφή μου δούλεψα ως 
ειδικός σύμβουλος στον Καποδιστρι-
ακό, τότε, Δήμο Αμφίκλειας.

Θα πρέπει να άφησε πολύ καλή 
“γεύση” αυτή η εμπειρία για να 
επιμείνετε στην Αυτοδιοίκηση 
αδιαλείπτως όλα αυτά τα χρόνια.

Ήταν μια καλή ευκαιρία να γνωρί-
σω τη λειτουργία του Δήμου από κο-
ντά, αν και δεν δούλεψα μεγάλο χρο-
νικό διάστημα. Περίπου ένα χρόνο, 

γιατί έγινε Καλλικρατικός ο Δήμος. 
Μετά προσελήφθηκα στο Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού  Παρ-
νασσού ως Οικονομολόγος, όπου 
είναι και η οργανική μου θέση και 
είμαι Αντιδήμαρχος Οικονομικών και 
αναπληρωτής Δήμαρχος του Δήμου 
Αμφίκλειας Ελάτειας, τα τελευταία 
2,5 χρόνια.

Πως ήταν η εμπειρία σας;
Η εμπειρία μου διαμορφώθηκε 

σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, κοι-
νωνικά και οικονομικά. Παρόλα αυτά 
παλέψαμε. Δίναμε καθημερινές μά-
χες. Σε άλλα τα καταφέραμε καλά, 
σε άλλα όχι αλλά το σίγουρο είναι 
ότι προσπαθήσαμε. Μάθαμε από τα 
λάθη μας. Αποκτήσαμε την εμπειρία 
και ό,τι χρειάζεται για να προχωρή-
σουμε την επόμενη μέρα σωστά.

Ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
αλλά και αναπληρώτρια Δήμαρχος 
είχατε πλήρη εικόνα της κατάστα-
σης του Δήμου. Ήταν πράγματι τα 
οικονομικά το μεγαλύτερο πρό-
σκομμα που αντιμετωπίσατε;

Όχι δεν ήταν μόνο αυτό.  Σε αυτά 
τα πέντε χρόνια υπήρξαν πολλές αλ-
λαγές. Αλλαγές στις Δημοπρατήσεις, 
στα έργα, καινούργιοι νόμοι… Όταν 
ήμασταν έτοιμοι να δημοπρατήσου-
με ένα έργο, τότε προέκυπτε μια αλ-
λαγή του νόμου επί της διαδικασίας. 
Με δεδομένο ότι έχουμε μια Τεχνική 
Υπηρεσία με λίγα άτομα, που είναι 
βασικό σε ένα Δήμο, έχουμε τέσσε-
ρις Πολιτικούς Μηχανικούς, δύο σε 
άδεια άνευ αποδοχών, ο προϊστά-
μενος και μία υπάλληλος, με πάρα 
πολλά έργα να τρέχουν, πάρα πολλές 
δημοπρατήσεις και τεράστια γραφει-
οκρατία…

Πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρα-
τία στους Δήμους, ώστε να μπορούμε 
να δημοπρατούμε έργα. Με νέα νο-
μοσχέδια, νέους νόμους ανοιχτούς ή 
δημόσιους διαγωνισμούς… Ήταν μια 
πενταετία με πάρα πολλές αλλαγές.

Το στοίχημα με την καθημερινό-
τητα ο Δήμος Αμφίκλειας Ελάτειας 
το κέρδισε;

Το κερδίσαμε… όχι όμως όπως 
θα θέλαμε. Ήμασταν δίπλα στην κα-
θημερινότητα αλλά είχαμε ελλιπές 
προσωπικό… ελλιπέστατο και καμία 
δυνατότητα πρόσληψης νέων υπαλ-
λήλων. Προσπαθούσαμε να τα βγά-
λουμε πέρα όσο καλύτερα μπορού-
σαμε, με πάρα πολλές ανάγκες.

Είμαστε ένας μεγάλος Δήμος σε 
έκταση, με 16 χωριά κι εντελώς δια-
φορετικά γνωρίσματα μεταξύ τους. 
Πολλές απαιτήσεις… παλιά δίκτυα 
Ύδρευσης  αλλά και καινούργια με 
ανάγκες συντήρησης…

Όπου ευτυχώς ήρθε ο ΦΙΛΟΔΗ-
ΜΟΣ να συνδράμει.

Πράγματι, ήρθε και μας έδωσε 
τη δυνατότητα να κάνουμε κάποια 
πράγματα αλλά ήταν πολλές οι δυ-
σκολίες.

Γεννηθήκατε Αμφίκλεια αλλά η 

έδρα του Δήμου είναι στη Κάτω Τι-
θοερέα. Όπως ήδη δηλώσατε και 
στην πολύ πρώτη σας εμφάνιση 
μετά την εκλογή σας, επικράτη-
σαν κάποια στιγμή τα τοπικιστικά 
στοιχεία αλλά τα ξεπεράσατε. Πεί-
τε μας πως αλήθεια κυριαρχήσατε 
σε αυτά;

Νομίζω ότι έπεισα με τον αυ-
τοδιοικητικό μου λόγο. Τις θέσεις, 
τη γνώση των θεμάτων αλλά και τη 
στελέχωση του ψηφοδελτίου μου. 
Κατάφερα και έκανα ένα ψηφοδέλτιο 
με ένα εξαιρετικό κομμάτι της κοινω-
νίας μας από όλα τα χωριά του δήμου 
Αμφίκλειας Ελάτειας

Υπερκομματικό και υπερτοπικό
Ακριβώς. Υποψήφιοι από όλες τις 

ηλικίες,  με διαφορετικές ιδεολογικές 
πεποιθήσεις και αφετηρίες, με  ένα 
κοινό μέλημα... τη διάθεση  και το με-
ράκι για την προσφορά.

Πείτε μου για την απόφασή σας να 
διεκδικήσετε την έδρα του δήμου.  
Ήταν φυσική εξέλιξη, μετά την 
ανάληψη του ρόλου της αναπλη-
ρώτριας Δημάρχου αλλά και την 
“μετακόμιση” του νυν Δημάρχου 
στο Ψηφοδέλτιο του κ.Αναγνω-
στάκη; Μοιράσατε κατά κάποιο 
τρόπο τα “κουκιά” μεταξύ σας;

Όχι, καθόλου. Ήταν μία πάρα 
πολύ δύσκολη δύσκολη απόφαση, 
όσο εύκολη και να φαίνεται. Είμαι 
τριάντα τεσσάρων χρόνων

Πολύ νεαρή.
Πράγματι. Ξέρω όμως από αυ-

τοδιοίκηση και κάποιοι που έπρεπε 
έδειξαν εμπιστοσύνη στο πρόσωπο 
μου. Οι συνεργάτες μου και πρώην 
και οι νυν και οι επόμενοι... όλος ο κό-
σμος . Επίσης, παλιοί αυτοδιοικητικοί 
είδαν στο πρόσωπό μου τον άνθρω-
πο που μπορεί να πάει το δήμο ένα 
βήμα μπροστά και τους ευχαριστώ 
πάρα πολύ για αυτό.

Δεν ήταν εύκολο. Ο κύριος Γώγος 
είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν θα διεκ-
δικήσει εκ νέου τα ηνία  του δήμου. 
Εγώ κοίταξα να κάνω επαφές με νέα 
στελέχη, με νέο κόσμο, με τους συνερ-
γάτες μου από τη νυν δημοτική αρχή.

Και αυτό είναι που ρωτώ. Πήρατε 
το “χρίσμα”, το “δαχτυλίδι” από 
τον κύριο Γώγο;

Όχι, δεν  πήρα κανένα χρίσμα, 
ούτε δαχτυλίδι. Την εντολή τη δίνει 
ο κόσμος. Ο κόσμος δεν είναι καθο-
δηγούμενος , πρέπει να πιστέψει σε 
έναν άνθρωπο, πρέπει να δει στα μά-
τια του ανθρώπου αυτού την ειλικρί-
νεια και τη διάθεση για προσφορά.

Τι μάθατε κυρία Στιβακτή από τον 
κύριο Γώ γο;

Έμαθα τη λειτουργία του δήμου 
και τον ευχαριστώ για αυτό. Μου 
έδωσε το αξίωμα της αντιδημάρ-
χου, με εμπιστεύτηκε κι έμαθα πάρα 
πολλά πράγματα από αυτόν. Έμαθα 
πως να αντιμετωπίζουμε την καθη-
μερινότητα. Είναι πολύ έμπειρος αυ-
τοδιοικητικός κι έμαθα πολλά που 
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δε θα μπορούσα να μάθω δίπλα σε 
κάποιον άλλο.

Στην προσπάθεια μου να ενημε-
ρωθώ για σας περισσότερο, κυ-
ρίως για την αυτοδιοικητική σας 
πρόταση, διέκρινα την επιμονή 
σας στην αξιοκρατία και τη δια-
φάνεια με την οποία θα ασκήσετε 
διοίκηση άμα τη εκλογή σας. Τι 
ακριβώς είχατε στο νου σας ;

Είναι ξεκάθαρο, ότι όπως πορεύ-
τηκα αυτά τα πέντε χρόνια, με διαφά-
νεια και αξιοκρατία, έτσι θέλουμε να 
πορευτούμε και την επόμενη τετρα-
ετία. Θέλω ο πολίτης να αποφασίζει 
για τα πάντα. Θέλω να είναι μέρος των 
αποφάσεων. Θέλω να αφουγκραζό-
μαστε τα προβλήματά του και μαζί να 
βρίσκουμε τις καλύτερες λύσεις.

Δεν θέλω να υπάρχει υπόνοια για 
το παραμικρό. Δεν είναι κάτι το οποίο 
κάναμε δεν κάναμε στο παρελθόν και 
το υποσχόμαστε για το μέλλον. Όταν 
ασκείς καθαρή πολιτική, λες καθαρές 
κουβέντες  κι έχεις ξεκάθαρους στό-
χους.

Χωρίς να καταδεικνύετε κάποια 
κακώς κείμενα.

Κανένα απολύτως. Την πενταετία 
που πέρασε δεν υπήρξε κανένα κα-
κώς κείμενο. Το λέω με πλήρη γνώση 
των πάντων είναι δεδομένο αυτό.    

Είπατε ότι θέλετε να έχετε τους 
πολίτες στο πλευρό σας και να 
κριθείτε για τις λύσεις που θα 
δώσετε στα προβλήματα που θα 
προκύψουν. θέλετε στο πλευρό 
σας και τον περιφερειάρχη Στερε-
άς; Υπάρχει, ενδεχομένως, μεταξύ 
σας και κάποια ιδεολογική “συγγέ-
νεια”. Εκείνος είχε ήδη ένα χρίσμα 
από πίσω του και μία κομματική 
ταυτότητα.

Ο συνδυασμός μου, από την 
αρχή, ούτε ζήτησε ούτε πήρε χρίσμα 
από κανέναν. Θεωρώ ότι η τοπική αυ-
τοδιοίκηση δεν έχει Χρώματα

Αντιμέτωποι είμαστε με τα κα-
θημερινά προβλήματα του κόσμου. 
Είναι ξεκάθαρο. Ο κάθε πολίτης ανε-
ξαρτήτου χρώματος έχει τα ίδια προ-
βλήματα, δεν πρέπει στην αυτοδιοί-
κηση πρώτου βαθμού να μπαίνουν 
κομματικές ιδεολογίες.

Μπορεί όμως όταν υπάρχει κοινή 
ιδεολογία, αυτό να αποτελέσει τη 
βάση για μία πιο εύκολη και γόνι-
μη επικοινωνία και η συναναστρο-
φή, νομίζω.

Είμαι άνθρωπος που μπορώ να 
έχω επικοινωνία με όλους .

Πράγματι. Ήσασταν το alter ego 
ενός κεντροαριστερού δημάρχου 
και θα κληθείτε να συνεργαστείτε 
με ένα Φιλελεύθερο Περιφερειάρ-
χη. Σας ρωτάω αν είστε  πιο κοντά 
με τον κύριο Σπανό.

Είμαι πιο κοντά με τον κύριο 
Σπανό γιατί είναι νέος άνθρωπος, 
με πολλή όρεξη για δουλειά ,  που 
απέδειξε την εργατικότητά του όλα 
αυτά τα πέντε χρόνια και τον θεωρώ 
ικανό. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε 
να έχουμε μία άριστη συνεργασία για 
το καλό του δήμου μας αλλά και την 
περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Αυτό εί-
ναι που μας ενώνει και νομίζω ότι σαν 
νέοι άνθρωποι βλέπουμε και το μέλ-
λον μπροστά και θα μπορέσουμε να 
συνεργαστούμε . Είμαι σίγουρη ότι 
θα μπορέσουμε. Έχω έρθει σε πολλές 
επαφές μαζί του. Έχουμε δη βρεθεί, 
συνομιλήσει και συμφωνήσει πως θα 
πάμε στην επόμενη μέρα  κι αυτό εί-
ναι πάρα πολύ σημαντικό.

Ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα 
που βάζετε για την επόμενη ημέρα 

στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας; 
Ποιες είναι πολύ πρώτες προτεραι-
ότητες μόλις αναλάβετε την έδρα;

Οι πρώτες 100 μέρες;

Ας το πούμε έτσι, ναι.
Είναι αυτό που διακηρύξαμε και 

προεκλογικά. Θέλουμε ένα δήμο 
Ενωμένο με ένα Μέλλον. Θέλουμε οι 
πολίτες  να διαμορφώνουν την επό-
μενη μέρα. Αυτό είναι το βασικό.

Και γενικόλογο επίσης.
Θέλω σε αυτές τις πρώτες 100 μέ-

ρες, να είμαι 100% ευχαριστημένη με 
τη διαχείριση της καθημερινότητας 
Θα ήθελα να προχωρήσει η ανακύ-
κλωση, η σωστή διαχείριση απορριμ-
μάτων, το πλύσιμο των κάδων… θα 
επιδιώξω να υπάρχουν καθαροί κοι-
νόχρηστοι χώροι, ένας  νοικοκυρεμέ-
νος και καθαρός τόπος. Αυτό είναι το 
βασικό που θέλω.

Έχετε ήδη προσδιορίσει και τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία που θα 
χρησιμοποιήσετε;

Βεβαίως, ήδη, έχουμε βρει τον 
τρόπο ώστε την επόμενη μέρα να 
είμαστε δίπλα στον πολίτη και την 
καθημερινότητά του, όπως πρέπει. 
Στους πρώτους στόχους είναι και τα 
αδέσποτα. Έχουμε ήδη ενημερωθεί 
για το πρόγραμμα που έχει βγάλει ο 
Φιλόδημος σχετικά με τα αδέσποτα 
ώστε να εξασφαλίσουμε τη χρηματο-
δότηση και να έχουμε μία κοινωνική 
πολιτική απέναντί τους.

Δυστυχώς, είναι η μάστιγα της 
Ελλάδας και λίγοι δήμοι έχουν κατα-
φέρει να αντιμετωπίσουν σοβαρά το 
θέμα. Θα πρέπει όλοι να συνυπάρχου-
με σε μία κοινωνία, τα ζώα και εμείς,.

Θέλω την επόμενη τετραετία  
να μπορώ να κοιτάω τους πολίτες 
στα μάτια και να πω ότι έκανα 
αυτά που δεσμεύτηκα.
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Και θα καταφέρετε να τα ολοκλη-
ρώσετε αυτά μέσα στις επόμενες 
100 ημέρες, όταν τέσσερα χρόνια 
πριν δεν τα κατάφερε ο Δήμος ή 
ακόμα κι εσείς, τα δύο τελευταία 
χρόνια, τουλάχιστον;

Άλλες προτεραιότητες είχαμε θέ-
σει τότε, άλλες τώρα. Τα ηνία του δή-
μου πλέον τα έχει άλλος. Ο καθένας 
βάζει τις προτεραιότητές του κι εγώ 
έχω βάλει τις δικές μου, έτσι ώστε 
όλα όσα πληρώνει ο πολίτης να του 
επιστρέφονται ως το τελευταίο ευρώ. 
Αυτό σημαίνει ανταποδοτικά Τέλη 
και σκοπεύω να επιμείνω.

 Το λέω γιατί, λίγο πριν, αναφέρα-
τε ότι μάθατε από τον κύριο Γωγώ 
τη διαχείριση της καθημερινό-
τητας. Αναρωτήθηκα λοιπόν, τι 
διαφορετικό θα κάνετε, απ’ ό,σα 
μάθατε.

Είδα ποιο ήταν το λάθος και ποιο 
το σωστό και πλέον το διακρίνω. Είδα 
που λειτουργήσαμε σωστά και που 
λάθος. Αυτό εννοώ ότι είδα τη δια-
χείριση.

Ποιο είναι το μεγαλόπνοο όραμά 
σας για το δήμο Αμφίκλειας Ελά-
τειας; Τι θα θέλατε να αφήσετε 
πίσω σας στο τέλος της τετραετίας 
πάση δυνάμει;

Θέλω την επόμενη τετραετία να 
μπορώ να κοιτάω τους πολίτες στα 
μάτια και να πω ότι έκανα αυτά που 
δεσμεύτηκα. Θέλω  οι νέοι να γυρί-
σουν πίσω στα χωριά μας. Θέλω τα 
χωριά μας να αποκτήσουν ζωή. Θέλω 
να φύγουμε από την καθημερινή μι-
ζέρια γιατί πιστεύω ότι δεν μας αξίζει 
κάτι τέτοιο. Ο δήμος μας μπορεί να 
αναπτυχθεί τουριστικά γιατί διαθέτει 
πλούσιο πολιτισμό,  εικαστικό και φυ-
σιολατρικό, έχει τα πάντα που μπορεί 
να έχει ένας Δήμος για να αναπτυ-
χθεί.

Θέλω τα χωριά μας γεμάτα, οι 
νέοι μας να είναι εδώ, να δραστηρι-
οποιούνται. Να προσελκύσουμε επι-
σκέπτες και να αλλάξουμε την καθη-
μερινότητά μας.  

Είναι ο μεγάλος μου στόχος  από 
τη στιγμή που αποφάσισα να μείνω 
μόνιμα εδώ. σε έναν τόπο που αγα-
πάω και πάντα είχα όνειρο να επι-
στρέψω. Ακόμα και ως φοιτήτρια, δεν 
υπήρχε σαββατοκύριακο που δεν 
επέστρεφα στο χωριό μου, δεν υπήρ-
χε αυτή η περίπτωση. Πάντα πόναγα 
τον τόπο, τους συλλόγους μας, τους 
φορείς μας... πάντα με ένοιαζε η πο-
ρεία του. Δε μπορούμε να μένουμε 
απαθείς γιατί εμείς είμαστε ο τόπος 
μας. Αυτό μπόρεσα και το πέρασα 
και στους 41 συνεργάτες μου, που 
τους έπεισα να κάνουμε αυτό τον 
αγώνα μαζί τους τελευταίους πέντε 
μήνες και τους ευχαριστώ για άλλη 
μία φορά. Γιατί μου έδειξαν απόλυτη 
εμπιστοσύνη και είμαι σίγουρη ότι 
δεν θα με προδώσουν την επόμενη 
μέρα. Θα πορευτούμε μαζί, γιατί σε 
αυτό το ταξίδι έχουμε τις αποσκευ-
ές γεμάτες αγάπη και μεράκι για τον 
τόπο μας. Είχαμε όλοι κοινό στόχο. 
Ξέραμε που πάμε και τι θέλουμε. 
Αυτό είναι που έδινε δύναμη καθη-
μερινά και διεκδικούσαμε με μεγα-
λύτερη αυτοπεποίθηση το Δήμο μας. 
Είχαμε πρόγραμμα. Είχαμε στόχο. 
Είχαμε λόγο. Και αυτό είναι νομίζω 
που έπεισε τον κόσμο  και μας έδωσε 
αυτό το υψηλό ποσοστό που είχαμε 
από την πρώτη Κυριακή.

Είχατε, να υποθέσω και την αμέ-
ριστη υποστήριξη της οικογένειά 
σας. Μπορούν να συνδυαστούν 
αυτοί οι ρόλοι;

Βεβαίως συνδυάζονται και βεβαί-
ως θέλω να ευχαριστήσω όλους αυ-
τούς που στάθηκαν δίπλα μου  αυτό 

το διάστημα. Και τους γονείς μου και 
την αδελφή μου και τον άντρα μου 
που ήταν οι “κρυφοί” ήρωες μου . Δεν 
με ενόχλησαν ούτε λεπτό, αντιθέτως, 
ήταν πάντα δίπλα μου.

Νομίζω ότι είναι όλα μπορούν να 
συνυπάρξουν σε μία ισορροπημένη 
ζωή. Μπορεί να χρειαστούν, κάποια 
στιγμή, κάποιες εκπτώσεις ή να έρ-
θουν κάποιες καταστάσεις σε δεύτε-
ρη μοίρα… όταν όμως βάζεις κάποιο 
πρόγραμμα στη ζωή σου, μπορείς να 
επιτύχεις την ισορροπία.

Περιγράψτε μας λίγο τα συναισθή-
ματα που σας κυρίευσαν όταν δια-
πιστώσατε ότι θα είστε η επόμενη 
δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας

Περίμενα να είμαι απόλυτα σί-
γουρη για να βγω να το ανακοινώσω. 
Μετά από 5 μήνες πορείας έχω να πω, 
ότι πάντα πηγαίναμε στοχευμένα. Βα-
σιζόμασταν στην εμπιστοσύνη του 
κόσμου. Ξέραμε ότι ο πολίτης δεν 
δίνει την ψήφο του τυχαία και έχει 
αλλάξει ο τρόπος που ψηφίζει. Από 
τις συγκεντρώσεις ακόμα διαπιστώ-
ναμε ότι είχαμε πείσει τον κόσμο, το 
εισπράτταμε. Επί πέντε μήνες άλλω-
στε, αφουγκραζόμασταν  τα προβλή-
ματά του. Συντάξαμε ένα πρόγραμμα 
που ήταν βασισμένο σε όλα αυτά που 
είχαμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. 
Δεν ήρθαμε μια μέρα και είπαμε ότι 
είμαστε οι μεσσίες σε όλα τα προ-
βλήματα, ή ότι είμαστε εμείς κι άλλος 
κανένας.

Την ημέρα των εκλογών ήμασταν 
όλη η ομάδα ε κλεισμένη σε δύο 
γραφεία για να παίρνουμε τα απο-
τελέσματα. Από τις 22:00 τα πρώτα 
μηνύματα που έρχονταν, έδειχναν ότι 
θα είμαι δήμαρχος. Ακόμα και με εν-
σωματωμένο το 95% των εκλογικών 
κέντρων δε βγήκα να το ανακοινώ-
σω. Περίμενα να οριστικοποιηθεί το 
αποτέλεσμα στο 100%.

Για εκείνες τις στιγμές δεν υπάρ-
χουν λόγια, γιατί ουσιαστικά δε θυ-
μάσαι πολλά πράγματα. Η χαρά ήταν 
απερίγραπτη αλλά παράλληλα υπήρ-
χε και μεγάλο άγχος από το ποσοστό 
που έριχνε τεράστιο “βάρος” στην 
πλάτη μας .

Θέλω γι άλλη μια φορά να ευχα-
ριστήσω τον κόσμο για αυτή τη με-
γάλη  ανταπόκριση και την εντολή 
που έδωσε στο δικό μας συνδυασμός 

τις εκλογές για να πάμε το δήμο στην 
επόμενη μέρα, μ

Με ποια κριτήρια θα επιλέξετε την 
στενή ομάδα  συνεργατών σας 
βάσει σταυροδοσίας

Έκανα 41 συνεργάτες ,θα πορευ-
τώ και με τους 41, είναι ξεκάθαρο. Δε 
μπορώ να ξεχωρίσω κανέναν, ούτε 
για ένα λεπτό, ούτε από τους εκλεγ-
μένους ούτε από τους μη εκλεγμέ-
νους. Είναι όλοι, ένας προς έναν.

Θα πρέπει όμως να επιλέξετε
Θα πορευτώ με επιτροπές όπου 

εκεί θα δραστηριοποιήσω όλους 
τους συνεργάτες μου. Αυτό είναι το 
πρώτο μου μέλημα.

Γα αντιδημάρχους ακόμη δεν 
έχω σκεφτεί, είναι πολύ δύσκολο. Θα 
κάνω διάλογο με όλους. Ξέρω τις ικα-
νότητες του καθενός, ξέρω προς ποια 
κατεύθυνση θα πάω. Δεν θα αφήσω 
κανέναν απ’ έξω και στενοχωρημέ-
νο. Αυτό που θέλω να καταλάβουν 
είναι ότι αντιδήμαρχος δεν σημαίνει 
επαγγελματική αποκατάσταση και 
το έχουν καταλάβει όλοι. Είναι μερά-
κι για τον τόπο που επίσης το έχουν 
όλοι οι συνεργάτες μου… Οπότε θα 
είναι πολύ εύκολο να διαλέξω.

Και με ποιο σύνθημα προχωράτε;
Αυτό που είπαμε από την αρχή. 

Ένας Δήμος, Ένα Μέλλον. Αυτό είναι 
το μεγάλο στοίχημα για το οποίο θα 
κριθούμε στο τέλος της τετραετίας.

Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Θέλω ο πολίτης να αποφασίζει 
για τα πάντα. Θέλω να είναι 
μέρος των αποφάσεων. Θέλω 
να αφουγκραζόμαστε τα 
προβλήματά του και μαζί να 
βρίσκουμε τις καλύτερες λύσεις.
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Οι ρυθμοί υποβολής δηλώσεων μειώθη-
καν κατακόρυφα  κατά τη διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου και μετά τη νο-

μοθετική ρύθμιση για νέες παρατάσεις πλέον 
του εξαμήνου. Το γεγονός προκαλεί προβλημα-
τισμό στην ανάδοχο εταιρεία «Ελληνικό Κτημα-
τολόγιο», καθώς θα οδηγήσει στο «ξεχείλωμα» 
των ήδη πιεσμένων χρονοδιαγραμμάτων, λό-
γος για τον οποίο παροτρύνει τους πολίτες να 
υποβάλουν δήλωση, ακόμα κι αν δεν έχουν συ-
γκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  
ή να κλείσουν ραντεβού στο Γραφείο Κτηματο-
γράφησης, ώστε να δρομολογήσουν τη διεκπε-
ραίωση της διαδικασίας.

Νέες προθεσμίες Συλλογής Φακέλων 
Βοιωτία – Φωκίδα
 Έχει συλλεχθεί το 10,2% των εκτιμώμενων 

542.000 δικαιωμάτων. Η νέα προθεσμία λήγει 
στις 12 Ιουλίου.

Ευρυτανία – Φθιώτιδα
Έχει συλλεχθεί το 19,7% των εκτιμώμενων 

704.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 18 Ιου-
νίου.

Εύβοια
Έχει συλλεχθεί το 15% των εκτιμώμενων 

769.000 δικαιωμάτων. Νέα προθεσμία μέχρι 22 
Ιουλίου.

Η «Ελληνικό Κτηματολόγιο» προσπαθεί να 
πείσει τους πολίτες να «κλείσουν τα αυτιά τους» 
σε παρατάσεις. Όπως μάλιστα παραδέχτηκε σε 
δημόσια δήλωσή της η διευθύντρια Κτηματο-
γράφησης, Άρια Ιωαννίδη, «Η αλήθεια είναι ότι 
μετά τη ρύθμιση του υπουργείου αναπτύχθηκε 
φιλολογία οριζόντιας εξάμηνης παράτασης που 
δεν βοηθά το έργο. Ο κόσμος πρέπει να κοιτά-
ξει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία 
και να έρθει, να μην το αναβάλει για αργότερα. 

Θέλουμε να τονίσουμε δύο σημεία στους 
πολίτες: Αν έχουν ορισμένα από τα απαραίτη-
τα δικαιολογητικά και τους λείπουν κάποια, ας 
υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας συμπληρώνο-
ντας μετά τα υπόλοιπα. 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να κλείσουν 
ραντεβού μέσω της διαδικασίας της εμπρόθε-
σμης προσέλευσης και να έρθουν ένα ή δύο 
μήνες αργότερα να υποβάλουν τη δήλωση. Ας 
εκμεταλλευθούν οι πολίτες τη χαμηλή προσέ-
λευση των ημερών για να ολοκληρώσουν εύ-
κολα τη διαδικασία».

ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  
ΤΟΥ ΤΕΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ

Αναφορικά με τη σύντομη εκπνοή της προ-
θεσμίας Κτηματογράφησης των ΟΤΑ στις Περι-
φερειακές Ενότητες Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, 
στις 18 Ιουνίου, το ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς έχει 
ήδη εισηγηθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας και στην «Ελληνικό Κτηματολόγιο»  
την αξιοποίηση των καλοκαιρινών και φθινο-
πωρινών μηνών για την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας, επικαλούμενο τους εξής λόγους:
■  Η ημερομηνία έναρξης της κτηματογράφη-

σης συνέπεσε με τους χειμερινούς μήνες 
του έτους και λόγω των καιρικών συνθηκών 
δημιούργησε ανυπέρβλητες δυσκολίες προ-
κειμένου οι πολίτες να καταφέρουν, όπου 
χρειαζόταν, να προσεγγίσουν επί τόπου τις 
ιδιοκτησίες τους, ιδίως στις  ορεινές περιοχές.

■  Μέχρι και σήμερα δεν είναι σε εξέλιξη κανέ-
να είδος ενημερωτικής καμπάνιας, με σκοπό 
την ενημέρωση των πολιτών αλλά και τη δια-
μόρφωση θετικής προτροπής, ώστε να συμ-
μετέχουν στη διαδικασία κτηματογράφησης. 

■  Η δημιουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρ-
μας καθώς και του κέντρου κτηματογρά-
φησης της Αττικής, που αφορά όλη την επι-
κράτεια, ξεκίνησε σε αρκετά μεταγενέστερο 
χρόνο από την ημερομηνία έναρξης της κτη-
ματογράφησης.

Πέραν  του τυπικού μέρους της διαδικασί-
ας, ωστόσο, που δεν επισείει κάποιες σχετικές 

ποινές ή πρόστιμα, σε περίπτωση που κάποιοι 
δεν σπεύσουν να ανταποκριθούν εντός των 
συγκεκριμένων προθεσμιών, υπάρχει και το 
ουσιαστικό. Το κόστος δηλαδή, το οποίο κα-
λούνται να επωμισθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
ή γης και είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανταπο-
κριθούν.

Μπορεί δηλαδή το μότο του Κτηματολογί-
ου να είναι «δήλωσέ το για να το σώσεις, γιατί 
αλλιώς κινδυνεύεις να το χάσεις» και πράγματι 
να δίνεται με το ελάχιστο δυνατό κόστος αυτή 
η δυνατότητα σ τους εξοικειωμένους του διαδι-
κτύου που μπορούν να αξιοποιήσουν όλες τις 
πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Κτημα-
τολογίου (www.ktimatologio.gr) και να υποβά-
λουν τη δήλωσή τους με τη χρήση των προσω-
πικών κωδικών taxisnet…  Τι γίνεται όμως στην 
περίπτωση που οι ιδιοκτήτες είναι μεγάλης ηλι-
κίας και δεν τα πάνε καλά με τους υπολογιστές, 
αλλά και όταν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα 
έγγραφα - κυρίως τίτλοι, αλλά και όταν τα δικαι-
ώματα είναι περίπλοκα (για παράδειγμα κάθετη 
ή οριζόντια ιδιοκτησία, δουλεία διόδου κ.τ.λ.);

Το ελάχιστο κόστος που πρέπει να πληρώ-
σει ένας ιδιοκτήτης στο Κτηματολόγιο στην 
περίπτωση που έχει χάσει (ή δεν έχει) τα απα-
ραίτητα έγγραφα είναι γύρω στα 360 ευρώ, αν 
χρειαστεί τοπογραφικό, και 160 ευρώ χωρίς 
τοπογραφικό. Με την καταβολή όμως του προ-
αναφερόμενου ποσού δεν μπορεί να κατατεθεί 
ο φάκελος. Πρέπει να ακολουθηθεί η προβλε-
πόμενη διαδικασία με τα ανάλογα στάδια. 

 ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΚΑΘΙ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
Το μεγάλο πρόβλημα στο τελευταίο πρό-

γραμμα Κτηματογράφησης είναι ότι οι περισ-
σότερες από τις περιοχές που κτηματογραφού-
νται είναι αγροτικές και υπάρχει μια καθυστέ-

ρηση στην ανταπόκριση των ιδιοκτητών στις 
περιοχές αυτές. Αυτό οφείλεται στον μεγάλο 
αριθμό ακινήτων για τα οποία δεν έχει διευθε-
τηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, είτε λόγω κλη-
ρονομικής διαδοχής χωρίς αποδοχή κληρονο-
μιάς είτε λόγω αδυναμίας εντοπισμού πολλών 
αγροτικών ακινήτων από ιδιοκτήτες που έχουν 
μεταναστεύσει σε άλλες πόλεις ή χώρες είτε 
λόγω χρησικτησίας.

Έτσι δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
που καταφεύγουν σε ειδικούς για να φτιάξουν 
και να υποβάλουν τον φάκελο. Και  ο κατάλογος 
των ειδικών είναι μεγάλος: τοπογράφοι, δικηγό-
ροι, λογιστές κ.ά. διεκδικούν κομμάτι της πίτας.

Αυτό λοιπόν το οποίο επισημαίνει μέσα από 
τα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ ο πρόεδρος του ΤΕΕ  Ανατολι-
κής Στερεάς, Θανάσης Λυκόπουλος, είναι ότι 

οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σπεύσουν να 
εκμεταλλευτούν το εύρος των διευκολύνσεων 
που παρέχουν τα αρμόδια Γραφεία Κτηματο-
γράφησης ανά Περιφερειακή Ενότητα,  γιατί  
ακόμα κι αν δεν χάσουν το ακίνητό τους απου-
σία επίσημων τίτλων θα το «χάσουν» λόγω της 
δαιδαλώδους και κοστοβόρας διαδικασίας της 
Κτηματογράφησης που ίσχυε και θα ισχύει μετά 
τη λήξη της προθεσμίας.

Όλες τις πληροφορίες για τα Γραφεία Κτηματο-
γράφησης σε όλους τους Δήμους και Περιφερει-
ακές Ενότητες αλλά και οδηγίες και υποδείγματα 
για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων μπορείτε 
να βρείτε στις διευθύνσεις www.ktimatologio-
voiotias.gr, www.ktimatologio-fokidas.gr και www.
ktimatologio.net/ για όλες τις υπόλοιπες περιοχές.

Ποιους «διευκολύνει» η παράταση  
της Κτηματογράφησης
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Με τις απαραίτητες γνώσεις 
το πέταγμα στα σύννεφα 
είναι εφικτό και μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με ασφάλεια. Θα 
χρειαστεί χρόνος και σεβασμός απέ-
ναντι στο μεγαλείο της φύσης και 
στις ανθρώπινες δυνατότητες λένε 
οι ειδικοί... Η αλήθεια όμως είναι ότι 
έστω και για μια φορά στη ζωή σας 
πρέπει να βρεθείτε ΕΚΕΙ… ΕΠΑΝΩ. 
Εκεί που αναμφίβολα θα νιώσετε τις 
αισθήσεις σας να κοντράρουν το έν-
στικτό σας σαν να γνωρίζατε αυτό το 
πρωτόγνωρο περιβάλλον από πριν. 

Το αλεξίπτωτο πλαγιάς ή παραπέ-
ντε είναι ένα σχετικά καινούριο άθλη-
μα για τους Έλληνες. Πρωτοπαρουσι-
άστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 
’80  και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε 
ένα ασφαλές στην αρχή σπορ και στη 
συνέχεια, σε επίσημο αεράθλημα.

Η γαλλικής προέλευσης λέξη 
parapente προέρχεται από σύντμη-
ση των λέξεων parachute de pente 
και σημαίνει «αλεξίπτωτο πλαγιάς».

Ένας σάκος μικρού βάρους, ένα 
κράνος και μια πλαγιά για την απογεί-
ωση, είναι αρκετά για να βρεθούμε 
στον αέρα και να εκπληρώσουμε το 
όνειρο του Ίκαρου.

Ο Κιθαιρώνας και οι Πλαταιές 
του Δήμου Θήβας στη Βοιωτία θε-

ωρούνται η Μέκκα του ελληνικού 
παραπέντε. Είναι σίγουρα το πιο εύ-
κολο σημείο εκπαίδευσης κι επειδή 
βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα, 
είναι και το πολυπληθέστερο. Όταν 
βέβαια οι άνεμοι πνέουν από Βορρά. 
Γιατί όταν είναι νότιοι όλοι προτιμούν 
και δίνουν ραντεβού στα Μέγαρα. 

Τι χρειάζεται κάποιος για να ασχο-
ληθεί με το παραπέντε;

Βασικά χρόνο και λίγο χρήμα 
αρχικά. Σε πρώτο στάδιο όμως, για 
να πετάξει κάποιος με διθέσιο, δεν 
χρειάζεται τίποτα. Αρκεί ένα τηλεφώ-
νημα λίγες μέρες πριν, για να κανο-
νίσουμε ένα ραντεβού, αφού δούμε 
την πρόγνωση του καιρού. Βασική 
προϋπόθεση βέβαια να μην έχει κά-
ποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Θα πρέπει δηλαδή να προσκομίσει 
ο ενδιαφερόμενος κάποιες ιατρι-
κές εξετάσεις;

Όχι, κάθε ενδιαφερόμενος υπο-
γράφει μια δήλωση ότι δεν έχει πρό-
βλημα υγείας, για παράδειγμα με την 
καρδιά του ή άλλη σοβαρή πάθηση.

Αναφέρατε ότι η πρώτη πτήση 
γίνεται με διθέσιο αλεξίπτωτο και 
φαντάζομαι ότι στη μία κάθεται ο 

εκπαιδευτής.
Ναι, ο εκπαιδευτής-πιλότος του 

παραπέντε. Μπροστά κάθεται ο επι-
βάτης, ο οποίος χρειάζεται να κάνει 
5-6 βήματα και κατόπιν χαλαρώνει σε 
μια υπέροχη πολυθρόνα με άριστη 
πανοραμική θέα.

Προϋπόθεση για να ασχοληθεί 
κάποιος με το παραπέντε είναι να 
διαθέτει και ισχυρή μυϊκή δύναμη, 
προκειμένου να το κουμαντάρει 
με δυνατούς ανέμους;

Όχι, το άθλημα είναι καθαρά τε-
χνικό. Υπάρχουν κοπέλες 45-50 κιλά 
που ασχολούνται με αλεξίπτωτο 
πλαγιάς… κανονικά. Χρειάζεται πε-
ρισσότερο τεχνικές και θεωρητικές 
γνώσεις και όχι  τόσο μυϊκή δύναμη.

Λόγος για τον οποίο κάποιοι απο-
καλούν το παραπέντε «εγκεφαλι-
κό» άθλημα;

Είναι εγκεφαλικό, γιατί θα πρέπει 
να κρίνεις εσύ το πότε και προς ποια 
κατεύθυνση θα πετάξεις. Δεν υπάρ-
χουν δρόμοι και φωτεινοί σηματοδό-
τες… Μπορεί να πετάξει ο οποιοσδή-
ποτε όποτε και όπου θέλει.

Πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί η 
εκπαίδευση;

«Προσκύνημα» στη Μέκκα  
του ελληνικού παραπέντε

■ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΟΥΤΣΑΝΑ

■ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Στο αθέατο, όσο και χαοτικά 
γοητευτικό περιβάλλον του 
ουρανού με τους αόρατους 
κινδύνους και τα συναρπαστι-
κά μυστικά… κάποιοι χάραξαν 
ασφαλή μονοπάτια.  
Μέσα από την πολύχρονη 
εμπειρία τους έμαθαν και διδά-
σκουν πότε ο ουρανός ανοίγει 
την πόρτα του φιλόξενα, αλλά 
και πότε θέλει την ησυχία του 
χωρίς εμάς. 



ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ / Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 25
extreme sports ●

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται σε 
15 με 20 μαθήματα. Για όσους έχουν 
διαθέσιμο χρόνο μόνο Σαββατοκύ-
ριακα, διαρκεί ένα δίμηνο περίπου. 
Όποιος όμως έχει τη δυνατότητα 
όλες τις μέρες να ασχολείται, η εκπαί-
δευση ολοκληρώνεται μέσα σε 10-15 
μέρες, πράγμα που σημαίνει ότι μπο-
ρεί πλέον να πετάξει για πρώτη φορά 
μόνος του.  Το «μόνος του» είναι βέ-
βαια σχετικό, γιατί θα βρίσκεται πά-
ντα υπό τον έλεγχο του εκπαιδευτή 
και της σχολής.

Για τι κόστος μιλάμε;
Το κόστος βασικής εκπαίδευσης 

είναι 750 ευρώ. Από εκεί και πέρα, 
όταν κάποιος τελειώσει την εκπαί-
δευση -μια εμπειρία για την οποία σε 
καμιά περίπτωση δεν θα μετανιώσει- 
αν θέλει να συνεχίσει και να προμη-
θευτεί έναν εξοπλισμό, θα του κοστί-
σει 3.500-4.000 ευρώ ή ελαφρώς με-
ταχειρισμένο γύρω στα 2.000-2.500 
ευρώ.

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση 
δίνετε κάποιο δίπλωμα;

Υπάρχουν πολλά διπλώματα που 
αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη κατη-
γορία εκπαίδευσης, όπως ακριβώς 
συμβαίνει και με την οδήγηση αυτο-
κίνητου. Δίπλωμα αρχάριου πιλότου, 
έμπειρου πιλότου, πιλότου αγώνων, 
δίπλωμα εκπαιδευτή, χειριστή διθέ-
σιου…

Αυτά τα διπλώματα αφορούν μόνο 
το πιλοτάρισμα του παραπέντε;

Ναι, μιλάμε για δίπλωμα απο-

κλειστικά για το αλεξίπτωτο πλαγιάς. 
Υπάρχει ειδική επιτροπή στην ομο-
σπονδία μας για τη συγκεκριμένη 
πτητική συσκευή, που είναι η πιο 
ελαφριά συσκευή απ’ όλες και η πιο 
απλή. Δεν υπάρχει άλλη πτητική συ-
σκευή που τη διπλώνεις και τη βάζεις 
στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου 
ή στην πλάτη σου. 

Περιγράψτε μας τα συναισθήματα 
που μπορεί να νιώσει κανείς κατά 
τη διάρκεια της πτήσης.

Είναι πολλά. Φανταστείτε την 
υπέρτατη ελευθερία. Το ότι ξεφεύ-
γεις από τη βαρύτητα, έστω και για 
μία ώρα, και διασχίζεις κυριολεκτικά 
τα σύννεφα. Αυτή η ανεξαρτησία, 
χωρίς μηχανική υποστήριξη, με το 
αλεξίπτωτό σου στον αέρα, μόνος 
απέναντι στο μεγαλείο της φύσης 
δημιουργεί το αίσθημα της υπέρτα-
της χαράς και πληρότητας.

Υπάρχουν και κίνδυνοι όμως, κύ-
ριε Σταμέλλο.

Βέβαια. Θα ήμασταν ψεύτες αν λέ-
γαμε ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Αλλά, 
πιστέψτε με, είναι λιγότερο επικίνδυνο 
απ’ ό,τι πιστεύει ο κόσμος. Κατά την 
προσωπική μου άποψη, το παραπέντε 
είναι λιγότερο επικίνδυνο απ’ όσο το 
να οδηγείς μια μηχανή. Με τη μηχανή 
ή και το αυτοκίνητο υπάρχει πάντα ο 
αστάθμητος παράγοντας του να συνα-
ντήσεις έναν απρόσεκτο οδηγό απένα-
ντί σου. Στο παραπέντε η όλη ευθύνη 
είναι δική σου. Πρέπει εσύ να επιλέξεις 
να πετάξεις με πιο δύσκολους καιρούς 
ή πιο δυνατούς ανέμους.

Προσπαθώντας να ενημερωθώ 
για τα ατυχήματα που έχουν ανα-
φερθεί στο συγκεκριμένο άθλημα, 
είδα ότι δεν εμφανίζονται με ανη-
συχητική συχνότητα.

Μα ακριβώς γι’ αυτό σας είπα ότι 
το θεωρώ λιγότερο επικίνδυνο από 
την οδήγηση ενός αυτοκινήτου ή 
μιας μηχανής.

Πώς μπορούν να προκληθούν τα 
σημαντικότερα ατυχήματα; Παρά-
συρση σε ηλεκτροφόρα καλώδια 
να υποθέσω;

Είναι τα ηλεκτροφόρα καλώδια, 
είναι μια κακή προσγείωση λόγω 
απροσεξίας... Μπορούν να συμ-
βούν ατυχήματα και έχουν συμβεί 
στο παρελθόν και δυστυχήματα, 
αλλά στο μέγεθος των πτήσεων που 
έχουν πραγματοποιηθεί, το ποσο-
στό ατυχημάτων ή δυστυχημάτων 
είναι πάρα πολύ μικρό συγκριτικά με 
τα ποσοστά που καταγράφονται σε 
άλλα αθλήματα.

Πώς γίνεται η επιλογή πτήσης; Δεν 
υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με 
άλλα εναέρια μέσα;

Υπάρχουν κάποιοι χώροι εναέρι-
ας κυκλοφορίας, όπως τα αεροδρό-
μια, που ξέρουμε ότι απαγορεύεται 
να τους παραβιάσουμε. Έχουμε κά-
ποια στίγματα στα GPS που δεν πλη-
σιάζουμε. Για παράδειγμα, από τα 
αεροδρόμια διατηρούμε απόσταση 
τουλάχιστον 10 ναυτικών μιλίων.

Είναι το παραπέντε ομαδικό άθλημα;
Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της 

Ελλάδας υπάρχουν σχολές, ομάδες, 
αερολέσχες και γενικά, ναι, υπάρχουν 
οι χομπίστες ελεύθεροι πιλότοι, αλλά 
υπάρχει και κανονικό πρωτάθλημα 
και αγώνες με βαθμολογίες. Είναι ορ-
γανωμένο άθλημα.

Αυτό το άθλημα δίνει τη δυνα-
τότητα στον συμμετέχοντα να... 
χτίσει κορμί;

Ένας πιλότος που θέλει πραγμα-
τικά να έχει αγωνιστικές επιδόσεις 
και να είναι σε θέση να πετάει κα-
θημερινά από 5 έως 7 ώρες για μια 
εβδομάδα, πρέπει να είναι ήδη σε 
καλή φυσική κατάσταση.

Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να έχει 
«χτίσει» κορμί, πριν αποφασίσει 
να ασχοληθεί σοβαρά με το άθλη-
μα.

Ναι,  αν μιλάμε για κάποιον που 
θέλει να φτάσει σε αγωνιστικό επίπε-

δο. Για εκείνους που θέλουν να κά-
νουν το χόμπι τους, να βάλουν λίγες 
ώρες πτήσης στο ενεργητικό τους, να 
βρουν τα φιλαράκια τους και να απο-
λαύσουν τη θέα, όχι, δεν χρειάζεται, 
αλλά ούτε και πρόκειται μέσω αυτού 
να «χτίσει» κορμί. 

Πείτε σε κάποιον που έχει ήδη γο-
ητευθεί από το άθλημα, έναν ακό-
μα λόγο που θα τον κινητοποιήσει 
να το ακολουθήσει.

Βασικά, η πρώτη επαφή που πρέ-
πει να έχουν όλοι είναι η εμπειρία 
μιας διθέσιας πτήσης. Λαμβάνονται 
τόσο αυστηρά μέτρα ασφαλείας για 
μια διθέσια πτήση που το ρίσκο είναι 
μηδενικό. Οπότε είναι σίγουρα ασφα-
λές το να δοκιμάσει κανείς. Ακόμα κι 
αν δεν συνεχίσει με το αλεξίπτωτο 
πλαγιάς, θα είναι μια εμπειρία που 
δεν θα ξεχάσει ποτέ στη ζωή του. Το 
εγγυώμαι! 
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Δραστηριοποιούνται επίσημα 
εδώ και δύο χρόνια,  αλλά η 
αγάπη τους για τα κατοικίδια 

και τα ζώα κρατάει χρόνια. Πέντε 
δραστήριες γυναίκες βοηθούν με 
όση δύναμη έχουν τα ζώα της περι-
οχής μας, ενώ τα μέλη του συλλόγου 
ενισχύουν με τις συνδρομές τους για 
να καλυφθούν τα έξοδα. Κτηνίατροι 
της περιοχής περιθάλπουν και νο-
σηλεύουν τα ζώα που μεταφέρονται 
εκεί  και ο Δήμος Λιβαδειάς υλοποιεί 
τη στείρωσή τους και μερικώς την 
περίθαλψή τους. Αλλά όλα αυτά δεν 
φτάνουν.

Τα αδέσποτα ζώα είναι πάρα 
πολλά και οι ανάγκες σε φάρμακα ξε-
περνούν και τις συνδρομές αλλά και 
τον προϋπολογισμό του Δήμου. Τα 

άτομα με μεγάλη διάθεση για προ-
σφορά, εθελοντική και μόνο, κάνουν 
ό,τι μπορούν, αλλά τα προβλήματα 
ανυπέρβλητα.

Γιατί να προτιμήσουμε τα σκυλά-
κια της Φιλοζωικής, ρωτήσαμε. 

Και οι απαντήσεις έπεσαν σαν 
βροχή: Γιατί είναι τα καλύτερα, γιατί 
είναι υπέροχο να βοηθάς ένα ανυ-
περάσπιστο ζώο και γιατί είναι πολύ 
έξυπνα. Τα σκυλάκια ή τα γατάκια εί-
ναι ψυχούλες και όχι ανταλλακτήρια  
χρημάτων. Το να θες να αποκτήσεις 
ένα σκυλί δεν πρέπει να έχει καμία 
σχέση με τα χρήματα. Τα ζώα συ-
ντροφιάς δεν έχουν αξία χρηματική 
αλλά  μόνο συναισθηματική.

Τα σκυλάκια ράτσας υποφέρουν, 

γιατί τα χρησιμοποιούν μόνο για να 
γεννούν συνεχώς απογόνους τις ίδιας 
ράτσας. Ζουν σε άθλιες συνθήκες και 
καμία σχέση δεν έχει η ζωή τους με 
την αγάπη και την ανθρώπινη συ-
ντροφιά. Αυτό πρέπει να σταματήσει, 
δεν μπορούμε και δεν πρέπει  να τα 
εκμεταλλευόμαστε έτσι εμείς οι άν-
θρωποι.

Είχαμε ένα σκυλάκι που το βρή-
καμε σε έναν κάδο πεταμένο πριν 
από κάποιους μήνες και χθες μας 
έστειλαν φωτογραφίες του. Πόσο 
ωραία ζει μαζί με την οικογένειά του. 
Χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ με αυτό 
που είδαμε. Είναι πολύ ωραίο να δί-
νεις τη δυνατότητα σε μια ψυχούλα, 
ένα ζωάκι, να επιβιώσει όμορφα και 
όχι να πεθάνει. Γιατί οι πιθανότητες 
να ζήσει ένα κουτάβι και να παραμεί-
νει υγιές είναι λίγες.

Οι φόλες που κυκλοφορούν είναι 
πάρα πολλές και ενώ πλέον τιμωρού-
νται πάρα πολύ αυστηρά οι παραβά-
τες, αυτές συνεχίζουν να σκοτώνουν 
σκυλάκια και γατάκια. Θα πρέπει να 
ξέρουμε όλοι ότι μπορούμε να στεί-
λουμε δείγμα στην Κτηνιατρική Υπη-
ρεσία δωρεάν,  και να διαπιστωθεί 
το προϊόν που τα σκοτώνει και έτσι 
να βρούμε από πού μπορεί να προ-
μηθευτεί κάποιος μια άοσμη και δη-
λητηριώδη ουσία, να απευθυνθούμε 
στους γεωπόνους της περιοχής και 
να βρούμε ποιος το έκανε. Είναι εφι-
κτό αν συγκεντρωθούμε και δράσου-
με όλοι μαζί.

Το βασικό που διακρίνουμε όσον 
αφορά τη νοοτροπία είναι οι στειρώ-
σεις. Καλό είναι και πρέπει τα ζωάκια 
μετά τους έξι μήνες να στειρώνονται, 
γιατί έτσι δεν αυξάνονται ανεξέλε-
γκτα. Και εμείς αυτό κάνουμε, αν 
και δεν φτάνουν τα χρήματα, αλλά 
ο κτηνίατρος κύριος Μάρκου, που 
έχει αναλάβει φέτος τον τομέα της 
στείρωσης από τον Δήμο Λεβαδέων, 
μας βοηθάει και αυτός πάρα πολύ. Οι 
στειρώσεις, όσο άσχημα και αν ακού-
γονται, είναι σωτηρία για τα ζώα. Αν 
αναλογιστείς πόσα πεθαίνουν στους 
δρόμους, πόσα αρρωσταίνουν και 
υποφέρουν, πόσα πεινάνε, θα κατα-
λάβεις ότι η μόνη λύση είναι αυτή. Οι 
ελεγχόμενες γεννήσεις.

Δυστυχώς, η μεγαλοψυχία των 
ανθρώπων δεν είναι παντού η ίδια 
και σε πολλές περιπτώσεις, όπως και 
σήμερα που σώσαμε ένα σκυλάκι 
,καταλάβαμε πως δεν τα θέλουν αυ-
τοί που είναι ενάντια στις στειρώσεις. 
Μπορεί να μην τους δίνουν καθόλου 
να φάνε, για  να μην παραμείνουν 
κοντά τους . Τα αφήνουν να λιμοκτο-
νούν, μας καλούν να τα περιθάλψου-
με προφασιζόμενοι ότι δεν τρώνε. 
Έχετε δει πεινασμένο σκυλάκι και 
να μη θέλει να φάει; Δοκιμάζουν τα 
πάντα για να τα απομακρύνουν από 
κοντά τους.

Οι ευθύνες μας πολλές και οι 
απαιτήσεις των αδέσποτων πολύ 
περισσότερες, γι’ αυτό όποιος πραγ-
ματικά θέλει να βοηθήσει, αν έχει 
λίγο χρόνο να διαθέσει, μπορεί όπως 
και εμείς να ασχοληθεί με τα ζώα τα 
άστεγα της περιοχής μας. Αν διαθέ-
τει χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει 

να μη διστάσει  να μας το πει. Να μη 
φοβάται ότι θα του αφήσουμε το 
κουταβάκι χωρίς να το θέλει κι ότι  θα 
αναγκαστεί να το κρατήσει. Να ξέ-
ρουν όλοι ότι δεν αφήνουμε κανένα 
αδέσποτο κάπου που δεν μπορούν 
να το βοηθήσουν. Θέλουμε να βελ-
τιώσουμε τον τρόπο ζωής τους και 
όχι να τα φορτώσουμε στους άλλους. 
Δεχόμαστε κάθε βοήθεια, εθελοντι-
κή, όπως εθελοντική είναι και η δική 
μας προσφορά. 

Θεωρώ  πως επιβράβευση  εκτός 
από τα σκυλάκια που σώζετε θα ήταν 
και η αποδοχή της δράσης σας και 
η βοήθεια με την ίδια ζέση και από 
άλλους συνανθρώπους μας. Η ανα-
γνώριση με πράξεις της προσπάθειάς 
σας. Νομίζω αυτό θα σας εμψύχωνε 
και θα σας ξεκούραζε ψυχικά. Γιατί 
η αλήθεια είναι πως αν κάποιος δεν 
ασχοληθεί με ζώα και ειδικά με αδέ-
σποτα, που έχουν τις δικές τους δυ-
σκολίες, δεν μπορεί να ξέρει τι περ-
νάτε κάθε μέρα.

Αυτή η αποδοχή θα μπορούσε να 
μεταφραστεί σε βοήθεια για την 
κάλυψη όλων αυτών  που χρειάζε-
στε. Ποια είναι όμως  αυτά;

Θέλουμε τροφές, φάρμακα και τα 
μέλη μας να πληρώνουν τις συνδρο-
μές τους. Δυστυχώς, είμαστε σε δύ-
σκολη κατάσταση και αυτή την επο-
χή βρίσκονται όλα σε έξαρση. Πρέπει 
να διαλέγουμε αν στα κουταβάκια 
που βρήκαμε χθες και ήταν 15 θα 
δώσουμε φάρμακο για τα τσιμπού-
ρια και για τα σκουληκάκια ή αν θα 
τα αφήσουμε έτσι για να διαθέσουμε 
τα χρήματα για τις στειρώσεις. 

Έχουμε  κάποια ζώα σε φιλοξε-
νία, γιατί είναι καλαζαρικά και για 
τη θεραπεία τους πρέπει να πίνουν 
ένα χάπι την ημέρα. Αυτά τα σκυλά-
κια, αν είναι στον δρόμο, πώς θα τα 
βρίσκουμε κάθε μέρα για να κάνουν 
σωστά τη θεραπεία τους;

Θα θέλαμε να μας παραχωρού-
σαν ένα χωράφι και να τα είχαμε εκεί. 
Όχι πολλά πράγματα, τα απλά,  για 
να γλιτώνουμε και χρήματα και να 
τα προσέχουμε, αλλά δυστυχώς δεν 
έχουμε.

Ακόμη μια στοιχειώδη οργάνω-
ση θα μας έκανε πολύ πιο εύκολο 
το έργο που επιτελούμε. Όπως δυο 
κλουβάκια για τη μεταφορά των αδέ-
σποτων, όταν τα βρίσκουμε και τα πε-
ριθάλπουμε. Δυστυχώς, δεν έχουμε. 
Και βέβαια, αν γινόταν, ένα αυτοκίνη-
το αγροτικό του Δήμου Λιβαδειάς για 
να τα μεταφέρουμε, γιατί τώρα αυτό 
το κάνουμε με τα δικά μας αυτοκίνη-
τα και είναι λίγο επικίνδυνο για εμάς 
και την οικογένειά μας.

Παρά τις όσες δυσκολίες αντιμε-
τωπίζουμε, εμείς ως ομάδα, ως σύλ-
λογος, είμαστε εδώ για τα αδέσποτα 
ζώα, γατάκια ή σκυλάκια. Μακάρι να 
ήταν και περισσότεροι μαζί μας.

Την Κυριακή 9 Ιουνίου θα κάνου-
με μία εκδήλωση στην Κρύα, για να 
υιοθετηθούν τα σκυλάκια του συλ-
λόγου μας, γιατί τα αγαπάμε και θέ-
λουμε το καλύτερο για αυτά. Όποιος 
θέλει μπορεί να έρθει. Δεν ζητάμε 
τίποτα από κάποιον συμπολίτη μας 

Εθελοντές Φιλόζωοι  Λιβαδειάς

Κυριακή 9 Ιουνίου, μέρα υιοθεσίας 
τετράποδων φίλων, στην Κρύα
■ Της Χρυσάνθης Τσεπραηλίδου
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που δεν έχει να δώσει. Ζητάμε από 
αυτούς που έχουν αγάπη και υπευθυ-
νότητα να έρθουν και να γνωρίσουν 
την παρέα μας, τα αδεσποτάκια μας, 
και αν θέλουν να τα κάνουν και δική 
τους παρέα, συντροφιά.
Πληροφορίες-επικοινωνία μέσω 
facebook: https://www.facebook.
com/ethelontesfilozooilivadeias/

Το Βουβό ζώο
Το δειλινό μιας όμορφης μέρας, 

κάποια παράξενη διάθεση έπιασε 
την ψυχή μου και βγήκα από τα σύνο-
ρα της πόλης και περιδιάβασα γύρω 
στα ερείπια ενός εγκαταλειμμένου 
σπιτιού, που μόνο οι γκρεμισμένες 
πέτρες του είχαν μείνει.

Πάνω σ’ αυτές τις πέτρες, είδα 
ένα σκύλο ξαπλωμένο ανάμεσα στις 
βρωμιές και τις στάχτες. Είχε πληγές 
πάνω στο δέρμα του κι η αρρώστια 
σακάτευε το ισχνό κορμί του. Αντι-
κρίζοντας πότε πότε τον ήλιο που 
βασίλευε, τα γεμάτα θλίψη μάτια 
του φανέρωναν την ταπείνωση, την 
απελπισία και τη δυστυχία του.

Βάδισα αργά και τον πλησίασα και 
ήθελα να ’ξερα τη γλώσσα των ζώων 
για να μπορούσα να τον παρηγορήσω 
με τη συμπόνια μου. Αλλά ο σκύλος, 
μόνο που τρόμαξε από το πλησίασμά 
μου και προσπάθησε να σταθεί στα 
τρεμάμενα πόδια του. Έπεσε όμως, 
και μου έριξε ένα βλέμμα όπου ανα-
κατεύονταν η αδύναμη οργή και η 
ικεσία. Το βλέμμα αυτό μιλούσε πιο 
καθαρά από τα λόγια ενός άντρα και 
πιο συγκινητικά από τα δάκρυα μιας 
γυναίκας. Και να τι ένιωσα πως μου 
είπε: «Άνθρωπε, υποφέρω από την 
αρρώστια που μου έφερε η δική σου 
κτηνωδία και καταδίωξη. Έφυγα μα-
κριά από τα πόδια σου που με κλω-
τσούσαν και βρήκα καταφύγιο εδώ, 

γιατί το χώμα κι οι στάχτες είναι πιο 
καλότροπα από του ανθρώπου  την 
καρδιά, κι αυτά τα ερείπια λιγότερο 
μελαγχολικά από την ψυχή του αν-
θρώπου. Φύγε εσύ που ήρθες από τον 
κόσμο της αδικίας και της τυραννίας. 
Εγώ είμαι ένα άθλιο πλάσμα που υπη-
ρέτησε πιστά και υπάκουα το γιο του 
Αδάμ. Ήμουν ο πιστός σύντροφος του 
ανθρώπου, τον φρουρούσα μέρα και 
νύχτα. Λυπόμουν όταν ήταν μακριά 
και τον καλωσόριζα με χαρά όταν γύ-
ριζε. Ευχαριστιόμουν με τα ψίχουλα 
που έπεφταν από το τραπέζι του και 
χαιρόμουν με τα κόκαλα που εκείνος 
είχε φάει όλο το κρέας τους. Όταν 
όμως γέρασα κι αρρώστησα, μ’ έδιωξε 
από το σπίτι του και με παράτησε στ’ 
άσπλαχνα παιδιά του δρόμου.

Ω, γιε του Αδάμ, βλέπω την ομοι-
ότητα ανάμεσα σε μένα και στους 
συνανθρώπους σου όταν τα γερατειά 
τους κάνουν ανήμπορους. Βλέπω 
τους στρατιώτες που πολέμησαν για 
την πατρίδα τους όταν ήταν ακόμα 
στον ανθό της ζωής τους και που αρ-
γότερα καλλιεργούσαν τα χωράφια 
της. Τώρα όμως που ήρθε ο χειμώνας 
της ζωής τους και δεν είναι πια χρήσι-
μοι, πετιούνται στην άκρη.

Και βλέπω ακόμα την ομοιότητα 
ανάμεσα στη δική μου μοίρα και στη 
μοίρα της γυναίκας, που στα χρόνια 
της όμορφης νιότης έδινε χαρά στην 
καρδιά του νέου άντρα και που μετά, 
σαν μητέρα, αφιέρωσε τη ζωή της 
στα παιδιά της. Αλλά τώρα, γριά πια, 
την αγνοούν και την αποφεύγουν. 
Πόσο σκληρός και τυραννικός είσαι, 
ω, γιε του Αδάμ, και πόσο βάναυσος!»

Έτσι μίλησε το βουβό ζώο που η 
καρδιά μου το κατάλαβε.

Από το βιβλίο «Σκέψεις και διαλογι-
σμοί» του Χαλίλ Γκιμπράν  
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Ο Λαογραφικός και Πολιτιστικός Σύλλογος 
Λιβαδειάς «Το Γαϊτανάκι» από το 1991 
ανακαλύπτει και μελετά την παραδο-

σιακή κουλτούρα των πολλών τελευταίων δε-
καετιών στη βοιωτική πρωτεύουσα. Συλλέγει, 
καταγράφει, συντηρεί και οργανώνει στοιχεία 
υλικού πολιτισμού του παρελθόντος, δίνοντας 
τη δυνατότητα στη νέα γενιά να διερευνά τους 
λαογραφικούς θησαυρούς μας και στους  πα-
λαιότερους εναύσματα αναδρομής  σε μνήμες 
που συνδέονται με αφηγήσεις ή βιώματα της 
παιδικής ηλικίας κι ελευθερώνουν μια γλυκιά 
νοσταλγία, όπως οι  επισκέψεις στον παππού 
και τη γιαγιά. 

Μετά από μακρόχρονες προσπάθειες και 
δραστηριοποίηση των 700 μελών του, το «Γαϊτα-
νάκι»,  με τη συνεργασία και αρωγή του Δήμου 
Λεβαδέων, οργάνωσε και λειτουργεί μια αξιόλο-
γη λαογραφική έκθεση με σπάνια  εκθέματα. 

Τα αντικείμενα, που φιλοξενούνται στον 
εκθεσιακό χώρο της Νεροτριβής στην Κρύα 
και προέρχονται από αγορές και δωρεές, κα-
λύπτουν μια ευρεία γκάμα ειδών, από αγροτικά 
εργαλεία, οικιακά σκεύη, έπιπλα, μουσικά όρ-
γανα, παιχνίδια έως και πρώιμες μορφές μηχα-
νημάτων, όπως ραπτομηχανή και ραδιόφωνο. 
Μαζί με αυτά και περίφημα χειροτεχνήματα, 
τοπικές ενδυμασίες, κεντήματα και υφαντά 
εξαιρετικής τέχνης, εικόνες αλλά και νομίσμα-
τα της κατοχικής εποχής συνθέτουν το σκηνικό 
για μια ευχάριστη αναβίωση  πτυχών της ζωής 
παλαιότερων κατοίκων της Λιβαδειάς.

Όπως εξηγεί στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ η πρόεδρος 

του Λαογραφικού και Πολιτιστικού Συλλόγου 
Λιβαδειάς «Το Γαϊτανάκι», Θάλεια Δημητρο-
πούλου, τα εκθέματα ανήκουν στον προηγού-
μενο αιώνα. Υλικός πολιτισμός και καθημερινή 
ζωή ζωντανεύουν μέσα από χαρακτηριστικά 
αντικείμενα για παραγωγικές  δραστηριότητες 
και τεχνικές επεξεργασίας για την κάλυψη των 
βασικών αναγκών ενός νοικοκυριού, που συνι-
στούν στοιχεία αναπόσπαστα συνδεδεμένα με 
την κοινωνική και οικονομική οργάνωση της 
καθημερινής  ζωής.

«Χρηστικά και διακοσμητικά είδη, είναι όλα 
παλιά αντικείμενα ανθρώπων που έζησαν στη 
Λιβαδειά και ζητούν… δικαίωση, αφού έχουν 
φύγει πια από τη ζωή. Θέλουν ένα χώρο και 
πολλούς θεατές, γιατί χωρίς τη γνώση της ιστο-
ρίας δεν υπάρχει μέλλον», εξηγεί η κ. Δημητρο-
πούλου. «Πρέπει να μαθαίνουν οι νέοι, αλλά και 
να θυμούνται οι παλιοί… Ξέρετε πόσοι επισκέ-
πτες δακρύζουν από χαρά και συγκίνηση κατά 
την περιήγησή τους στην έκθεση;  Μπροστά σε 
αυτά τα αντικείμενα που έχουμε συγκεντρώσει 
με πάρα πολύ κόπο… Πολλά είναι άνω των 100 
χρόνων. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να χα-
θούν» δηλώνει.

Παραδοσιακά υλικά και στοιχεία που μιλούν 
εύγλωττα και όπως προαναφέρθηκε, μαρτυ-
ρούν τον τρόπο ζωής και την καθημερινότητα 
των ανθρώπων μιας άλλης γενιάς, λιγότερο ή 
περισσότερο μακρινής. Αξιοποιούνται μάλιστα 
σε κάποιες περιπτώσεις για τις δραστηριότητες 
του Λαογραφικού και Πολιτιστικού Συλλόγου 
«Το Γαϊτανάκι», όπως οι τοπικές φορεσιές που 
χρησιμοποιούν τα χορευτικά τμήματά του στις 
εκδηλώσεις τους.

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε κάποια από τα 
εκθέματα που ο επισκέπτης μπορεί να δει κάνο-

ντας μια απολαυστική διαδρομή στην 
αίθουσα της νεροτριβής και στον 
χρόνο.

Το παραδοσιακό σιδερένιο 
κρεβάτι εποχής, στρωμένο 
με νυφιάτικα σκεπάσματα 
και ρούχα. Το γιούκο με τα 
προικιά της νύφης, τα υφαντά 
στρωσίδια και σκεπάσματα. 

Οι στολές της βλαχοπούλας 
και του τσολιά, που ενδυναμώ-
νουν τις εικόνες εποχής με τη δέου-
σα αντιπροσωπευτικότητα. Το παραδο-
σιακό τζάκι και η λάμπα πετρελαίου 
με το φιτίλι και τη ροδέλα για το 
χειρισμό της έντασης της φλό-
γας, το κατεξοχήν μέσο φω-
τισμού, αφού ο ηλεκτρισμός 
ήρθε πολύ αργότερα στα σπί-
τια της Λιβαδειάς. 

Ο σοφράς που έδινε την 
ευκαιρία στις πολυμελείς οι-
κογένειες να κάθονται στο ίδιο 
τραπέζι για να φάνε. Το σερβάν 
και η τραπεζαρία, δωρεά αστικής 
οικογένειας της Λιβαδειάς, σύμβολα του 
προπολεμικού γκλάμουρ.

Σε περίοπτη θέση είναι τοπο-
θετημένος ένας αυθεντικός αρ-
γαλειός του 1922, με την ανέ-
μη, τη ρόκα και το κεραμίδι… 
μαρτυρώντας, όπως και στην 
τότε πραγματικότητα, τον βα-
σικό ρόλο του στην οργάνω-
ση ενός νοικοκυριού.

 Το καζάνι για την προετοι-
μασία του ζεστού νερού και ο 
κόπανος… απουσία πλυντηρίου, 

ήταν τα απαραίτητα μέσα για την 
μπουγάδα της νοικοκυράς.

Η σκάφη που ζύμωναν 
το ψωμί για την οικογένεια, 
το κρεμαστό φανάρι με τη 
σήτα για να τοποθετούνται 
τα τρόφιμα και να προφυ-
λάσσονται από τα έντομα, 

ο μύλος του καφέ και των 
μπαχαρικών με το καβουρντι-

στήρι, το σίδερο με τα ξυλοκάρ-
βουνα για το κολλάρισμα των ρού-

χων, αλλά και όλα τα χάλκινα οικιακά 
σκεύη, κατσαρολικά, τσουκάλια και 

νταβάδες. 
«Ελπίζουμε με τη βοήθεια 

των Λεβαδέων να μπορέσει να 
διατηρηθεί το εγχείρημά μας, 
γιατί διαφορετικά δεν θα τα 
καταφέρουμε», παραδέχεται 
με ειλικρίνεια η κ. Δημητρο-

πούλου. Σημαντική είναι, άλ-
λωστε, και η αρωγή του Δήμου, 

αφού όπως διευκρινίζει, «Ο Σύλ-
λογος δεν διαθέτει μόνιμο εκθεσι-

ακό χώρο, γι’ αυτό και απευθυνθήκαμε 
στη δήμαρχο κ. Πούλου, η οποία και 

μας παραχώρησε μέχρι τις 10 Ιου-
νίου την αίθουσα εκδηλώσεων 

στη Νεροτριβή. Ήδη, μετά από 
σχετική ενημέρωση της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Βοιωτίας από τον 
σύλλογο, έχουν επισκεφθεί 
την έκθεση πολλά σχολεία, 

ώστε να δουν τα παιδιά πώς 
ζούσαν η γιαγιά και ο παππούς 

τους, οι προηγούμενες γενιές».

Ένας αιώνας παράδοσης… στη Νεροτριβή
Λαογραφικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιβαδειάς «Το Γαϊτανάκι»

■ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΟΥΤΣΑΝΑ

■ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Σε αμερικανική πολυεθνική παραδίδει  
η κυβέρνηση τον «εθνικό θησαυρό»  
του λαδιού

Μορφή «χιονοστιβάδας» 
παίρνουν οι αποκαλύψεις 
του newx.gr για την άμεση 

παρέμβαση Αμερικάνικης πολυεθνι-
κής εταιρείας, με τη βοήθεια μάλι-
στα Ελλήνων, που επιχειρεί να βάλει 
στο… χέρι, τον εθνικό «θησαυρό» 
της χώρας, που είναι το ελαιόλαδο.

Στις αρχές Ιανουαρίου ο γνωστός 
αγροτοσυνδικαλιστής από τη Φθιώ-
τιδα Βάιος Γκανής, αποκάλυψε στο 
newx.gr πως τα τελευταία 4 χρόνια 
έχουν κατατεθεί σε συγκεκριμένες 
Περιφέρειες, προτάσεις για την κατα-
σκευή τριών «mega factories» ελιάς 
και ελαιολάδου. 

Μάλιστα, χορηγός αυτής της 
προσπάθειας φαίνεται να είναι η 
Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με τον κ. 
Γκανή.

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από 
την κατασκευή των τριών «mega 
factories»; Ο Βάιος Γκανής περιγρά-
φει την κατάσταση, με τα μελανότε-
ρα «χρώματα», δηλώνοντας χαρα-
κτηριστικά:

«Θα σβήσουν σε μία νύχτα 2.750 
μικρά ελαιοτριβεία, στις περιοχές 
που θα λειτουργήσουν τα mega 
factories».

Οι τρεις περιοχές, τις οποίες «στο-
χεύει» η Αμερικάνικη πολυεθνική, 
είναι η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννη-
σος και η Κρήτη. 

«Δηλαδή φανταστείτε ο πλούτος 
της ελιάς, το λάδι θα συγκεντρωθεί 
σε μία πολυεθνική. Δεν θα υπάρχουν 
μεσάζοντες, δεν θα υπάρχουν τίπο-
τα. Ένας μικρός ελαιοπαραγωγός 
με μικρό ελαιοτριβείο, δεν θα μπο-
ρεί να επιβιώσει, γιατί θα υπάρχουν 
προϋποθέσεις, όπως η διαχείριση 
αποβλήτων και ο βιολογικός καθα-
ρισμός, τις οποίες προϋποθέσεις δεν 

θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν, 
λόγω αυξημένου οικονομικού μεγέ-
θους. Μέσα σε μια νύχτα θα σβήσουν 
οι μικρές επιχειρήσεις. Φανταστείτε 
τι έχει να γίνει,» τόνισε με έμφαση ο 
Βάιος Γκανής.

Σήμερα, ένα ακόμη «λιθαράκι» 
στις αποκαλύψεις έρχεται να βάλει ο 
Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Σπύρος Μά-
μαλης, ο οποίος δήλωσε στο newx.
gr, πως είναι γνώστης του θέματος 
και δίνει επιπλέον πληροφορίες, για 
την προσπάθεια που γίνεται να «σβη-
στούν από χάρτη» 2750 Ελληνικά 
ελαιοτριβεία.

Σύμφωνα με τον κ. Μάμαλη, η 
Αμερικάνικη πολυεθνική έχει βρει 
«συμμάχους» Έλληνες καθηγητές, τα 
ονόματα των οποίων θα δημοσιο-
ποιηθούν στο άμεσο μέλλον από το 
newx.gr.

«Το γνωρίζουμε και μάλιστα 
έχουμε παρέμβει σ’ αυτή τη λογική 
στον κανονισμό του ελληνικού σή-
ματος ελαιολάδου, καθώς κάποιοι 
επιχείρησαν να περάσουν κανονισμό 
έτσι ώστε το 25% του λαδιού να μην 
είναι ελληνικό, να μπορεί να χαρα-
κτηρίζεται ένα λάδι ως ελληνικό, ενώ 
το 25% δεν είναι ελληνικό. Το ίδιο έγι-
νε και στο γάλα και είχαμε παρέμβει 
ως ΓΕΩΤΕΕ και μαζί με άλλους φορείς 
και αποτρέψαμε ουσιαστικά τέτοιες 
εξελίξεις. Υπάρχει αυτή η λογική και 
δεν θέλω να μιλήσω με ονόματα, 
αλλά αν προκληθώ θα το κάνω, γιατί 
έχω τα ονόματα, γι’ αυτούς που έχουν 
κάνει προτάσεις στην Ελληνική κυ-
βέρνηση να κλείσουν αυτά τα μικρά 
ελαιοτριβεία,» τόνισε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Μάμαλης. 

Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ υπο-
στήριξε μάλιστα ότι στο νέο ΠΑΑ 
(πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης) 

υπάρχει περιορισμός στην επιδότη-
ση νέων ελαιοτριβείων.

«Υπάρχουν πάρα πολλοί τριγύρω 
από το υπουργείο, όχι επίσημα στελέ-
χη, αλλά φορείς ή πρόσωπα μεμονω-
μένα τα οποία ακριβώς προσδοκούν 
να στρέψουν την κυβέρνηση στο να 
κλείσουν αυτά τα μικρά ελαιοτριβεία 
με το πρόσχημα των οικονομιών 
κλίμακος και των μεγαλύτερων με-
γεθών που θα προσφέρει μια τέτοια 
επένδυση. Είναι Έλληνες και μάλιστα 
έχουν θέση σε πανεπιστήμια. Εμείς 
προσπαθούμε να το αποτρέψουμε, 
γιατί θεωρούμε ότι το συγκριτικό 
πλεονέκτημα του ελληνικού λαδιού 
είναι η χαμηλή οξύτητα η οποία επι-
τυγχάνεται με την άμεση μεταφορά 
των ελιών στα ελαιοτριβεία, τα οποία 
αν μεταφερθούν σε μεγαλύτερες 
αποστάσεις και περιμένουν οι ελιές 
για να γίνει η όλη διαδικασία μετα-
ποίησης, προφανώς η οξύτητα θα 
είναι πιο ανεβασμένη, όπως γίνεται 

στην Ισπανία και στην Ιταλία. Αυτές οι 
προτάσεις έχουν άμεση σχέση με την 
Αμερικάνικη πολυεθνική,» υπογράμ-
μισε ο κ. Σπύρος Μάμαλης.

Τι ρόλο, όμως, μπορούν να παί-
ξουν στην προκειμένη περίπτωση 
οι τοπικές αρχές, οι τοπικές κοινω-
νίες; Είθισται οι όποιες επενδύσεις 
γίνονται να περνάνε και να ζητείται 
η έγκριση των Περιφερειακών Συμ-
βούλιων. Υπάρχει, όμως, ένα… πα-
ραθυράκι, που αυτές οι διαδικασίες 
μπορούν να παρακαμφθούν κι αυτό 
το «παραθυράκι» είναι το fast truck.

Δηλαδή, αν είναι μια επένδυση 
άνω των 100 εκατομμυρίων παρακά-
μπτονται όλοι οι θεσμοί.

«Και αυτό το έχουμε καταγγεί-
λει στη βουλή. Για παράδειγμα, ένας 
επιχειρηματίας με 100 εκατομμύρια, 
μπορεί να έρθει στο νομό Σερρών και 
να γεμίσει τον κάμπο με φωτοβολταϊ-
κά,» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ 
Σπύρος Μάμαλης.

Έλληνες πιέζουν την κυβέρνηση να βάλει «λουκέτο» σε 2.750 Ελληνικά ελαιοτριβεία

Λήξη προθεσμίας 
υποβολής της 
Ενιαίας Αίτησης 
Ενίσχυσης 2019

Την Τρίτη 18/6/2019, λήγει οριστικά 
η προθεσμία υποβολής της ενιαίας αίτη-
σης ενίσχυσης 2019. Με δεδομένο ότι 
ήδη έχει δοθεί παράταση ενός μήνα από 
την ΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι η προθε-
σμία αυτή είναι τελική, υποχρεωτική 
από τον κοινοτικό κανονισμό, ισχύει 
για όλες τις χώρες της ΕΕ και το σύστη-
μα θα κλείσει οριστικά για τις εμπρόθε-
σμες αιτήσεις στις 12μ.μ. αυτής της μέρας. 
Μετά την ημερομηνία (18/6/2019) και μέ-
χρι τις 15/7/2019, θα παραλαμβάνονται 
αιτήσεις με ποινή καθυστέρησης ανά 
εργάσιμη μέρα, 1% επί του ποσού ενί-
σχυσης που θα είχε δικαίωμα να λάβει ο 

παραγωγός και 3% για όσους λάβουν δι-
καιώματα ενίσχυσης από το Εθνικό Από-
θεμα για πρώτη φορά το 2019. Μετά τις 
15/7/2019 οι αιτήσεις θα θεωρούνται 
απαράδεκτες και δε θα πληρώνονται. 
Eπισπεύσετε τη διαδικασία υποβολής 
της αίτησής σας είτε ONLINE μέσω του 
συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ στο www.
opekepe.gr, είτε μέσω του πολυπληθούς 
δικτύου ΚΥΔ που λειτουργεί πλέον στη 
χώρα, αναλυτικός κατάλογος των οποίων 
υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ 
προκειμένου να διασφαλίσετε τη σωστή 
υποβολή της αίτησής σας, απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη σωστή πληρωμή σας.

Καφέ – Snack
καθημερινό delivery
στο σπίτι, στο γραφείο

στην ημέρα σας

Το Τηλ. 2221020175 

Αβάντων 28, ΧΑΛΚΙΔΑ

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΒΑΝΤΩΝ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Στη Στυλίδα η Πανελλήνια συνάντηση 
Φίλων 2CV & Citroen

Η Ελληνική Λέσχη Φίλων 
2CV & Citroen για το 
τριήμερο του Αγ .Πνεύ-

ματος από 14 Ιουνίου έως 17 
Ιουνίου πραγματοποιεί την 
29η Πανελλήνια συνάντησή για 
τους φίλους – ιδιοκτήτες 2CV 
καθώς και ιστορικών Citroen 
στο συγκρότημα «Τσαμαντά-
νης Hotel Bungalows» (www.
tsamadanis.gr) στη Στυλίδα 
Φθιώτιδας. Η φετινή εκδήλωση 
είναι αφιερωμένη στα 100 χρό-
νια της αγαπημένης μας μάρκας 
όπου γιορτάζεται παγκοσμίως 
και ειδικά τον μήνα Ιούλιο στο 
Παρίσι. Η εταιρεία στην Ελλάδα 
υποστηρίζει τις εκδηλώσεις που 
αφορούν την Citroen και μία 
από τις εκδηλώσεις της λέσχης 
μας για φέτος είναι και η Πανελ-
λήνια συνάντηση.

Το «Τσαμαντάνης Hotel 
Bungalows» είναι ένα παραδο-
σιακό συγκρότημα με 12 δια-
μερίσματα και 11 bungalows, 
τα οποία βρίσκονται λίγα βή-
ματα από τον Κόλπο του Μαλι-
ακού σε κατάφυτο περιβάλλον. 
Παράλληλα η πισίνα σε συνδυ-
ασμό με την οργανωμένη πα-
ραλία, καλύπτει κάθε ανάγκη 
για χαλάρωση ενώ το pool bar 
αποτελεί μοναδικό σημείο συ-
νάντησης για ξεχωριστές γεύ-
σεις και δροσιστικά cocktails.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Παρασκευή 14.06.2019
18:00 : Για τις συμμετοχές 

από Αθήνα : Αναχώρηση από 
τα MacDonald’s στην Εθνική 
Οδό Αθηνών - Λαμίας μετά τα 
διόδια των Αφιδνών.

21:00 : Άφιξη στο χώρο 
του συγκροτήματος, και φα-
γητό σε κοντινή ταβέρνα.

Σάββατο 15.06.2019
10:30 : Για τις συμμετοχές 

από Αθήνα : Αναχώρηση από 
τα MacDonald’s στην Εθνική 
Οδό Αθηνών - Λαμίας μετά τα 
διόδια των Αφιδνών.

Άφιξη και τακτοποίη-
ση των συμμετεχόντων στο 
χώρο.

Για όσους ήδη παρευρί-
σκονται στο χώρο της συνά-
ντησης από την Παρασκευή, 
αλλά και για όσους θέλουν 
να ακολουθήσουν το πρωινό 
πρόγραμμα του Σαββάτου, θα 
επισκεφθούμε την παραλία 
«Ράχες» για πρωινό ρόφημα, 
μπάνιο και μεσημεριανό φα-
γητό. 

19:00-21:00 : Καλωσόρι-
σμα και γνωριμία με φίλους, 
καθώς και πώληση αναμνηστι-
κών ειδών από το μαγαζί της 
Λέσχης. Συγκέντρωση όλων 
των αυτοκινήτων στο προαύ-
λιο χώρο για φωτογρράφιση. 
Θα απονεμηθούν δώρα στις 
εξής κατηγορίες :

- Στο πιο παλιό 2CV βάσει 
της αδείας κυκλοφορίας και 
της αυθεντικότητας του.

- Στην πιο μακρινή χιλιο-
μετρικά συμμετοχή 2CV και 
Citroen.

21:00-22:30 : BBQ και φα-
γητό στο χώρο του μπαρ – πι-
σίνα του συγκροτήματος.

22:30-  μέχρι πρωίας: Party 
στο χώρο του μπαρ – πισίνα 
του συγκροτήματος.

Για τους συμμετέχοντες 

που θα βρίσκονται ήδη στην 
συνάντηση από Παρασκευή 
14.06.2019 το βράδυ θα ξεκι-
νήσουμε στις 11.00 το πρωί 
για το παραθαλάσσιο χωριό 
Ράχες όπου θα επισκεφθού-
με οργανωμένη παραλία με 
beach bar όπου θα απολαύ-
σουμε τον καφέ μας , αναψυ-
κτικό , μπύρα , και στην συνέ-
χεια φαγητό.

Κυριακή 16.06.2019
10:30 : Συγκέντρωση των 

αυτοκινήτων στον προαύλιο 
χώρο και αναχώρηση για την 
Στυλίδα όπου με απόφαση της 
Δημοτικής Αρχής θα παρα-
ταχθούν τα αυτοκίνητα στην 
κεντρική πλατεία. Θα απολαύ-
σουμε το πρωινό μας και θα 
ετοιμαστούμε για την εκδρο-
μή μας.

12:00: Αναχώρηση από την 
πλατεία Στυλίδας και ακολου-
θώντας την διαδρομή χωρίς 
διόδια θα επισκεφθούμε τον 
παραλία «Αχλάδι» για καφέ και 
μπάνιο. Θα γευματίσουμε σε 
παρακείμενη ταβέρνα.

18:00: Επιστροφή στο 
χώρο του συγκροτήματος και 
ανάπαυση. 

21:00:  Δείπνο σε ταβέρνα 
δίπλα στο χώρο του συγκρο-

τήματος και στην συνέχεια 
Party στο χώρο του συγκρο-
τήματος.

Δευτέρα 17.06.2019
Μετά το πρωινό  αναχώ-

ρηση ελεύθερη.
Περισσότερες πληροφο-

ρίες σχετικά με το πρόγραμμα 
θα δοθούν στην διάρκεια της 
εκδήλωσης.

Προσκαλούμε όλους του 
φίλους του 2CV , αλλά και 
των ιστορικών Citroen να έρ-
θουν να διασκεδάσουμε στην 
Πανελλήνια Συνάντηση που 
γίνεται κάθε χρόνο και να γνω-
ριστούμε καλύτερα. 

Η λέσχη έχει υποβάλει αί-
τημα μέσω της ΕΟΦΙΛΠΑ για 
την έκδοση αδείας εκ μέρους 
της τροχαίας και του υπουρ-
γείου για την συμμετοχή των 
αυτοκινήτων με ιστορικές πι-
νακίδες στην εκδήλωση και 
αναμένουμε την έκδοση της. 
Μετά την έκδοση θα σταλεί 
ηλεκτρονικά προς όλα τα μέλη 
και φίλους.

 Επίσης, Για οποιαδήποτε 
πληροφορία μπορείς να επι-
κοινωνήσετε με την γραμμα-
τεία της λέσχης μέσω email 
στο info@2cvclub.gr ή στο 
κινητό 6944585633 Δημήτρης 
Αμούργης.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Συμεών Μπούρας του Χαράλαμπου και της Αικατερίνης 
το γένος Μαυρουδή που γεννήθηκε στην Καισαριανή και 
κατοικεί στην Λιβαδειά και η Παναγιώτα Νταλιάνη του Αντω-
νίου και της Χαρίκλειας το γένος Πέτσα που γεννήθηκε και 
κατοικεί στην Λιβαδειά, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην 
Λιβαδειά.

Ειδήσεις της Στερεάς  
σε τίτλους
■  Καταπληκτικό φυτώριο αυτοδιοικητικών παραγόντων 

η ομάδα Μπακογιάννη, με το απόλυτο στις επιτυχίες 
που καταγράφουμε:

■  Ποιους αλήθεια να πρωτοαναφέρει κανείς: Φάνης Σπα-
νός, Θύμιος Καραΐσκος, Γιάννης Ταγκαλέγκας, Γιάννης 
Κοτζιάς, Κώστας Αποστολόπουλος, ορισμένοι μόνο…

■  Ν. Σουλιώτης (Καρπενησίου), Α. Καρδαμπίκης (Αγρά-
φων), οι δύο δήμαρχοι της Ευρυτανίας, Π. Ταγκαλής 
(Δελφών), Γ. Καπετζώνης (Δωρίδας), οι αντίστοιχοι της 
Φωκίδας.

■  Αληθινοί φίλοι αυτοί της ομάδας Μπακογιάννη. Οι πα-
νηγυρισμοί Φάνη Σπανού – Θύμιου Καραΐσκου, λένε 
πολλά!!!

■  «Βουνό… παιχνιδίσματα» στο Δήμο Καρπενησίου, για 
τέταρτη χρονιά μέσα στην Ευρυτανική φύση. Πρόγραμ-
μα για παιδιά 5 έως 12 ετών, καλοκαιρινής απασχόλη-
σης.

■  Έκλεψε παγκάρι και τάματα από την ιερά εικόνα της Πα-
ναγίας Προσιώτισσας, στον Προυσσό. Συνελήφθει  μέσα 
σε μια μέρα ο δράστης στην Αθήνα, μετά από σήμα της 
Ασφάλειας Καρπενησίου.

■  Η «μικρή Ελβετία» της Στερεάς, με το απέραντο πρά-
σινο, κινδυνεύει από την λαθροϋλοτομία. Πρόγραμμα 
εναντίον των λαθροϋλοτόμων ξεκινά η Δ/νση Δασών 
Ευρυτανίας, ενώ ειδικά συνεργεία  επιφυλακής και περι-
πόλων πιάνουν δουλειά.

■  Σαρωτική επικράτηση της νέας γενιάς στα τοπικά συμ-
βούλια Φωκίδας και Βοιωτίας.

■  Πρώτο ετήσιο συνέδριο του OPERANDUM, με είκοσι έξι 
εταίρους από όλο τον κόσμο στους Δελφούς, από 4 έως 
6 Ιουνίου, για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή 
(υδρομετεωρολογικοί κίνδυνοι).

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥ
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Με αφορμή την παγκόσμια 
ημέρα αιμοδοσίας  στις 15 
Ιουνίου η Λιβαδεια γιορτά-

ζει την εθελοντική αιμοδοσία.
Μιλήσαμε με την Αργυρό  Γερασί-

μου Αιματολόγος του Νομαρχιακού 
Νοσοκομείο Λιβαδειας.

Γιατί κάποιος θα πρέπει να κινη-
τοποιηθεί για να γίνει εθελοντές 
αιμοδότης;

Η ανάγκες σε αίμα είναι πάρα 
πολλές ιδιαίτερα αυτή  την εποχή του 
καλοκαιριού που αυξάνονται πάρα 
πολύ, λόγω αρρώστων που χρειάζο-
νται μεταγγίσεις τακτικές, άρρωστοι 
με αιματολογικά νοσήματα,ασθενείς 
που έχουν Μεσογειακή αναιμία, μαι-
ευτικές αιμορραγίες και βεβαίως τα 
επείγοντα περιστατικά, όπως τα  τρο-
χαία. Γι αυτό χρειάζεται να υπάρχει 
απόθεμα αίματος για να καλύψουμε 
αυτές τις ανάγκες, γιατί το απόθεμα 
αίματος μπορεί να σώσει την ζωή αυ-
τών που το χρειάζονται.

Πόσους αιμοδότες έχουμε στην 
περιοχή;

Η πλειοψηφία των ανθρώπων 
που δίνουνε αίμα είναι για κάποιον 
άρρωστο του συγγενικού τους περι-
βάλλοντος, που η θα χειρουργηθεί ή 
πάσχει απο κάποιο νόσημα. Σταθε-
ρούς εθελοντές αιμοδότες, που είναι 
και το ζητούμενο, γιατί πρέπει να 
έχουμε, είναι περίπου στους 2.000, 
που αιμοδοτών σε σταθερή βάση. 
Ο εθελοντής αιμοδότης είναι ένας 
συνειδητοποιημένος άνθρωπος που 
γνωρίζει πολύ καλά γιατί  αιμοδοτεί 
και ότι έτσι βοηθάει τους συνανθρώ-
πους του και δεν το κάνει μία φορά 
άλλα σε τακτική βάση, δηλαδή του-
λάχιστον τρεις φορές το χρόνο και 
σώζουν  ζωές.

Ποιοι ειναι  κατάλληλοι για εθελο-
ντές αιμοδότες;

Όλοι οι άνθρωποι απο 18 εως 
65 ετών, που δεν έχουν προβλήμα-
τα υγείας, μπορουν άνετα να γίνουν 
εθελοντές αιμοδότες,δεν τους κάνει 
κακό στην υγεία τους τον αιμοδοτή-
σουν. Ο οργανισμός είναι σοφός  και 
αναπληρώνει τις απώλειες της αιμο-
δοσίας πάρα πολύ εύκολα. Οι άντρες 
μπορούν  κάθε τρεις μήνες και οι γυ-
ναίκες κάθε τέσσερις μήνες.

Για τους δότες του μυελού των 
οστών, υπάρχει συμμετοχή;

Στο νοσοκομείο μας εχουμε την 
δυνατότητα να παίρνουμε δείγμα  
σάλιου με τον ειδικό στιλαιό για δό-
τες μυελού των οστών.

Η διαδικασία είναι απλή;
Τώρα πια έχει ενημερωθεί ο 

κόσμος και ξέρει πως δεν είναι μια 
επώδυνη διαδικασία όπως παλιά που 
γινόταν χειρουργείο. Πλέον είναι μια 
διδακαςία μιας με δυο ωρών,καθό-
λου επίπονη, παρεμφερείς της αιμο-
δοσίας, οπου παίρνομαι τα κύτταρα 
του αίματος (αυτά που χρειάζονται 

για την μεταμόσχευση) όπως  παίρ-
νουμε τα αιμοπετάλια. Μια πολύ 
απλή διαδικασία, ανώδυνη από τον 
αιμοδότη κι κάνει και γενικό καλό.

Εμείς από τους ανθρώπους που 
έχουν ελενχθεί από το νοσοκομείο 
μας για να γίνουν εθελοντές μυελού 
των οστών είχαμε και τρεις  συμβα-
τούς  οι οποίοι δώσανε μόσχευμα 
για να σωθούν άνθρωποι από πάρα 
πολύ σοβαρές ασθένειες.

Ως προς την αιμοδοσία πόσο διαρ-
κεί η “ζωή του αίματος”;

Το αίμα που συλλέγουμε έχει συ-
γκεκριμένο χρόνο ζωής στην συντή-
ρηση συνήθως 35 εως 42 ημέρες που 
σημαίνει ότι αν πάρουμε αίμα σήμε-
ρα ,πρέπει άμεσα να το διαθέσουμε, 
γιαυτό υπάρχει και το Εθνικό Κέντρο 
Αιμοδοσία που συντονίζει και διαχει-
ρίζεται  την διανομή,συμφωνα με την 
εκάστοτε ανάγκη. Επίσης εκδίδει μια 
κάρτα στον κάθε εθελοντή αιμοδότη 
που μπορεί να την έχει μαζί του και 
να δώσει αίμα παντού στην Ελλάδα.

Μεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει στο 
Resus –, εμείς έχουμε αρκετούς αιμο-
δότες από αυτή την ομάδα αίματος 
που τους καλούμε όποτε υπάρξει 

ανάγκη και βεβαίως θέλουμε να τους 
αυξήσουμε.

Τι πρέπει να κάνω πριν για να 
έρθω να δώσω αίμα;

Τίποτα ιδιαίτερο,να έχουμε κοι-
μηθεί καλά το βράδυ να φάμε πρωι-
νό και να διαθέσουμε και πέντε λεπτά 
απο τον χρόνο μας και έτσι θα σωθεί 
μία ζωή. Πρέπει να έχουμε επάρκεια 
αίματος για να μην υπάρχει έλλειψη 
εν όψη των καλοκαιρινών μηνών.

Στο Δημαρχείο το Σάββατο 15 
του μηνός  θα συγκεντρωθούμε το 
πρωί απο τις 9:00 έως την 1:00 με 
τους εθελοντές αιμοδότες και όποιον 
ακόμη θέλει να γίνει η να προσφέρει 
το αίμα του για να βοηθήσει τους συ-
νανθρώπους του.

Εθελοντής αιμοδότης γιατί;
■ Της Τσεπραηλίδου Χρυσάνθης
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Επάγγελμα ντελιβεράς
■ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΟΥΤΣΑΝΑ

Λύση ανάγκης ή συνέπεια εκμετάλλευσης;

«Η εργασία μας είναι επικίν-
δυνη και ανθυγιεινή. Ο 
εργασιακός μας χώρος 

είναι ο δρόμος. Οι κακοτεχνίες και οι 
κακοσυντηρημένοι δρόμοι, η συνεχής 
έκθεσή μας στους θορύβους και στη 
μόλυνση της πόλης, η εργασία κάτω 
από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, 
τα συχνά -θανατηφόρα ή μη-εργατικά 
ατυχήματα, οι μυοσκελετικές παθή-
σεις που ακολουθούν το επάγγελμα, το 
άγχος, η ένταση και το γεγονός πως η 
Ελλάδα έχει πρωτιά στα τροχαία ατυ-
χήματα, συνιστούν αρκετούς λόγους, 
ώστε το επάγγελμά μας να ενταχθεί 
στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλμα-
τα», επισημαίνουν μέσω διαδικτύου 
οι απανταχού της ελληνικής επικρά-

τειας ντελιβεράδες. 
Όπως ο Γιώργος. Είναι 25 χρονών 

και κάνει τον ντελιβερά από τα 20.  
«Εγώ ψυκτικός έχω τελειώσει», πα-
ραδέχεται, «αλλά για πολύ καιρό δεν 
έβρισκα πουθενά σχετική δουλειά. 
Αν με ρωτάς πόσο ευχαριστημένος 
είμαι, θα σου πω όλα καλά, γιατί ξέρω 
πως αυτή η δουλειά είναι προσωρινή 
και μου εξασφαλίζει τα έξοδά μου».

Η αμοιβή ενός ντελιβερά δεν δια-
φέρει από αυτή του περιστασιακά ερ-
γαζόμενου σε κάθε κλάδο. Όποια κι 
αν είναι η ηλικία του, όποια σχετική ή 
άσχετη προϋπηρεσία διαθέτει… δεν 
ενδιαφέρει, δεν συνυπολογίζεται. Θα 
πληρωθεί ανάλογα με τις ώρες που 
θα απασχοληθεί, περίπου 3 ευρώ την 

ώρα, κι αν είναι τυχερός και εξασφα-
λίσει και ασφάλιση, αυτή θα αφορά 
στον βασικό κατώτατο  (περιορισμέ-
νης απασχόλησης) που υποχρεούται 
να τον δηλώσει ο εργοδότης.

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες 
στον χώρο της εστίασης που προσα-
νατολίζονται στις κατ’ οίκον διανομές, 
είναι πλέον εφοδιασμένοι με τον απα-
ραίτητο αριθμό διαφημιστικών δικύ-
κλων αντίστοιχων  με το μέγεθος της 
αγοράς στην οποία ενδιαφέρονται 
να αναπτυχθούν. Δεν υποχρεούται ο 
ντελιβεράς να βάλει το δικό του δίκυ-
κλο, χωρίς βέβαια να αποκλείεται σε 
περιπτώσεις που το κατάστημα είναι 
συνοικιακό ή επαρχιακό, όπου ο ερ-
γοδότης είναι δύσκολο να ελεγχθεί.
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Εάν ο διανομέας χρησιμοποιεί το 
δικό του μηχανάκι η αμοιβή του μπο-
ρεί να ανέβει και στα 5 ευρώ την ώρα, 
με τη διαφορά ότι δεν εξετάζεται 
στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική 
κάλυψη από πλευράς εργοδότη.

«Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ 
με το ντελίβερι», αναφέρει ο 34χρο-
νος Κώστας, «δεν φανταζόμουν ότι 
στη συμφωνία που έκανα με τον ερ-
γοδότη, το συνεχές ωράριο που συ-
χνά ξεπερνούσε τις 10 και 12 ώρες 
δεν περιελάμβανε ούτε ένα υποτυπώ-
δες διάλειμμα για μια τουαλέτα. Πολύ 
σύντομα όλοι οι ντελιβεράδες έχουμε 
πρόβλημα με τη μέση μας, αφού περ-
νάμε τις περισσότερες ώρες σε καθι-
στή θέση στο μηχανάκι». 

Όσοι αποφασίζουν να καταφύ-
γουν στο επάγγελμα, οι οποίοι πλη-
θαίνουν όσο περισσότερο σπανίζουν 
οι ειδικευμένες θέσεις εργασίας, το 
κάνουν συνειδητά και αδιαμαρτύρη-
τα. Λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει 
καμία επίσημη καταγγελία, όπως δι-
αβεβαιώνει το Εργατικό Κέντρο Λι-
βαδειάς, αλλά και δεν έχει συσταθεί 
κάποιο πρωτοβάθμιο όργανο αντι-
προσώπευσής τους.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέ-
ντρου Λιβαδειάς, Κώστας Κολιούσης, 
παραδέχεται ότι δεν έχει σαφή εικό-
να για τις στρεβλώσεις που λαμβά-
νουν χώρα «σιωπηλά» στη συγκεκρι-
μένη αγορά εργασίας. Αλλά αισθάνε-
ται την ανάγκη να επιβεβαιώσει την 
καταστατική δέσμευση του οργάνου 
στο οποίο προΐσταται, ότι δηλαδή σε 
περίπτωση που οποιοσδήποτε εργα-
ζόμενος στον χώρο διανομής ποτών 

και τροφίμων με τροχοφόρο όχημα ή 
σε άλλη συναφή περιστασιακή απα-
σχόληση, πέσει θύμα άδικης μεταχεί-
ρισης ή εκμετάλλευσης, το Εργατικό 
Κέντρο δύναται και θα του παρέχει 
κάθε νομική υποστήριξη για την απο-
κατάστασή της.

Απουσία νομοθετικού πλαισίου 
για την κάλυψη εργοδοτών κι εργα-
ζομένων, στο συγκεκριμένο επάγ-
γελμα που βρίσκεται σε άνθιση όσο 
η οικονομική κρίση βαθαίνει, η κα-
τάσταση περί τα εργασιακά έμοιαζε 
χαοτική. Λόγος για τον οποίο  ο γε-
νικός γραμματέας του Υπουργείου 
Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης, περί 
τα τέλη του 2018, αποφάσισε την έκ-
δοση εγκυκλίου που  προσδιόριζε τις 
υποχρεώσεις των εργοδοτών στον 
χώρο της εστίασης που απασχολούν 
διανομείς με μηχανάκι, με τη διατυ-
πωμένη στόχευση της εξυπηρέτησης 
-πρωτίστως- του Σώματος Επιθεώρη-
σης Εργασίας (ΣΕΠΕ), για να ξέρει τι 
ελέγχει και βεβαίως το να μαζευτεί το 
«σύστημα αυτό με τους τραμπουκι-
σμούς και τις παραβατικότητες».

Ο κ. Νεφελούδης συμπυκνώνο-
ντας το περιεχόμενο της εγκυκλίου, 
που εκδόθηκε από το Υπουργείο 
Εργασίας στις 28 Δεκέμβρη 2018 και 
έχει πανελλαδική ισχύ, επισημαίνει 
ότι:
■  Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος 

να παρέχει τον εξοπλισμό εργασί-
ας, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται 
το μηχανάκι, με την υποχρέωση να 
το συντηρεί.

■  Κάθε επιχείρηση πρέπει να συ-
ντάσσει τη γενική έκθεση επαγ-

γελματικού κινδύνου, που παρο-
μοιάζει με έκθεση δράσης για το 
ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνει 
για την ασφάλεια και την υγεία ο 
κάθε εργοδότης. Όταν δεν το έχει 
ή όταν δεν το τηρεί, υπάρχει αιτία 
για πρόστιμο.

■  Τέλος, η επιχείρηση πρέπει να πα-
ρέχει τα μέσα ατομικής προστασί-
ας, εκτός από το κράνος, γιατί αυτό 
υπόκειται στην οδική ασφάλεια και 
είναι ευθύνη του οδηγού.

Βέβαια, εάν επιχειρήσει κανείς να 
μεταφέρει τη συγκεκριμένη εικόνα 
σε ντελιβεράδες της επαρχίας και μι-
κρών κυρίως πόλεων, μπορεί και να 
πέσει θύμα χλευασμού. Τα στόματα 
παραμένουν «ερμητικά κλειστά» και 

μένουν έτσι όσο το επάγγελμα αυτό 
θα συνεχίσει να δίνει ένα ευκαιριακό 
αλλά πολύτιμο εισόδημα, κυρίως για 
τους χρόνια ανέργους.

Ο κ. Νεφελούδης, ωστόσο, απα-
ντώντας σε σχετική ερώτηση για 
τους φόβους που έχουν σε πολλές 
περιπτώσεις οι εργαζόμενοι να κα-
ταγγείλουν την εργοδοτική αυθαιρε-
σία, απάντησε ότι το κίνητρο που έχει 
ένας εργαζόμενος για να ενημερώσει 
τις αρχές, είναι ότι θα είναι πια ασφα-
λισμένος, θα έχει καλύτερο μισθό, 
δεν θα «φορτώνεται» τις βενζίνες, το 
μηχανάκι, τη συντήρηση κ.ά. «Το με-
γαλύτερο κίνητρο είναι η οικονομική 
ευχέρεια και η αξιοπρέπειά του» συ-
μπλήρωσε ο γενικός γραμματέας.
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Το επόμενο Σάββατο ξεκινά 
το Φεστιβάλ Δελφών 
“Το Λάλον Ύδωρ”

Εργαστήρια για παιδιά  
“κουτί… άνοιξε!”

Γιάννης Σαρακιώτης: 
«Παραμένουμε πιστοί στο στόχο 
της αναβάθμισης του παραλιακού 
μετώπου του Αγίου Κωνσταντίνου»

Πυροπροστασία 2019: υποχρεώσεις 
ιδιοκτητών οικοπέδων

Το Φεστιβάλ Δελφών Το Λάλον Ύδωρ δι-
ανύει φέτος τον δεύτερο χρόνο λειτουρ-
γίας του πραγματοποιώντας εκδηλώσεις 

από τις 15 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου στις πό-
λεις:  Δελφοί, Χρισσό, Άμφισσα, Ιτέα και Γαλα-
ξίδι του νομού Φωκίδας. Είναι χαρακτηριστικό 
πως όλα τα δρώμενα του Φεστιβάλ παρουσιά-
ζονται σε φυσικούς χώρους και όχι σε κάποιο 
οργανωμένο θέατρο, δίνοντας έτσι στους θε-
ατές ή στους ακροατές τη δυνατότητα να βι-
ώσουν την ενέργεια αυτών των χώρων και την 
επίδραση της συμμετοχής τους στα έργα που 
παρουσιάζονται εκεί.

Το Λάλον Ύδωρ είναι ένα νεοσύστατο φε-
στιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του 
συνθέτη Δημήτρη Μαραμή. Έχει ως στόχο την 
προβολή του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού 
σε σύνδεση με την ιστορία και το φυσικό κάλ-
λος της περιοχής των Δελφών και κατ’ επέκταση 
ολόκληρης της Φωκίδας. Τον περασμένο χρόνο 
το φεστιβάλ είχε ως θέμα «Σύγχρονοι Έλληνες 
συνθέτες και λόγος ελληνικός». Το θέμα του φε-
τινού φεστιβάλ είναι η «Νεότητα», καθώς εστιά-
ζει για δεύτερη συνεχή χρονιά σε νέους σκηνο-
θέτες, νέους ερμηνευτές, νέα μουσικά σχήματα, 
νέους δημιουργούς, και φιλοδοξεί παράλληλα 
να προσελκύσει, πλην των άλλων, και ένα νεα-
νικό κοινό. Η νεότητα άλλωστε αποτελεί και τον 
συνδετικό κρίκο των φετινών θεατρικών και 
μουσικών δρώμενων: Ίων, Η Πρώτη Αγάπη,Αντι-
γόνη,Ισμήνη,Ερωτόκριτος. Φέτος δημιουργείται 
για πρώτη φορά και η «Νεανική Σκηνή της Ιτέ-
ας», όπου θα προσκαλούνται νεανικά μουσικά 
σχήματα της εγχώριας εναλλακτικής μουσικής 
σκηνής. Μέρος της θεματικής της νεότητας θα 
αποτελέσουν και οι προβολές και τα εργαστή-
ρια κινουμένων σχεδίων σε συνεργασία με το 
διεθνές φεστιβάλ Αnimasyros, ενώ συνεχίζεται 
και φέτος η συνεργασία με την Εναλλακτική 
Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το Φεστιβάλ Δελφών πραγματοποιείται με 
πρωτοβουλία και υποστήριξη του Δήμου Δελφών, 
του Δήμου Δωρίδος, της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-

λάδας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας.
Το Φεστιβάλ Δελφών  Το Λάλον Ύδωρ 

2019  υλοποιείται με  δωρεά  του  Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδεί-
ας, για ακόμη μια φορά παραμένει πιστή στο 
καλοκαιρινό της ραντεβού με τους μικρούς 
της φίλους! 

Φέτος, σε συνεργασία με το Bookbook.gr 
και το σύλλογο “Φίλοι της Βιβλιοθήκης Λιβα-
δειάς”, διοργανώνει εργαστήρια για παιδιά με 
τον τίτλο “κουτί… άνοιξε!”. Τα εργαστήρια είναι 
σχεδιασμένα από την Ειρήνη Βοκοτοπούλου, 
κοινωνιολόγο, που εργάζεται από το 1988 για 
την προώθηση της ανάγνωσης στις παιδικές 
ηλικίες, και σχεδίασε τα προηγούμενα χρόνια 
τις καλοκαιρινές εκστρατείες των δημοτικών 
και δημοσίων βιβλιοθηκών συνεργαζόμενη 
με το Future Library και την Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδος.

Ένα κουτί: Ένα μικρό παιδί το περιεργάζε-
ται. Είναι μεγάλο ή μικρό; Είναι ανοιχτό ή κλει-
στό; Είναι χαρτονένιο ή τσίγκινο; Τι έχει μέσα; 
Η προσπάθειά του να το ανοίξει. Το χαρτονέ-
νιο κουτί έχει μια χαραμάδα που ίσα χωράει 
τα μικρά του δάχτυλα να μπουν ανάμεσα, να 

τραβήξουν, να σκίσουν. Το τσίγκινο κουτί δεν 
ανοίγει. Καθώς πέφτει κάτω παράγει ήχο.

Τα κουτιά της παιδικής μας ηλικίας είναι τα 
πρώτα μας παιχνίδια, ύστερα αποθηκεύουν τα 
παιχνίδια μας, μεγαλώνοντας γίνονται το υλικό 
των κατασκευών μας και αργότερα συμβολί-
ζουν τη θέση μας «μέσα ή έξω από το κουτί», 
αλλά και τον τρόπο σκέψης μας. Τέλος γίνονται 
ο χώρος για να φυλάξουμε ό,τι πολύτιμο ονει-
ρευτήκαμε, επιθυμήσαμε και ζήσαμε. 

Τα εργαστήρια “κουτί… άνοιξε!” θα υλο-
ποιηθούν στο διάστημα 18 Ιουνίου – 9 Ιουλίου 
2019, ενώ το καλοκαιρινό μας πρόγραμμα για 
παιδιά ολοκληρώνεται με 3 ακόμη δράσεις για 
όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας, 4, 5 και 6 
Σεπτεμβρίου.

Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκινούν το Σάβ-
βατο 8/6/2019, online στο site της Βιβλιοθήκης 
http://www.liblivadia.gr ή δια ζώσης στη Βιβλι-
οθήκη.
Πληροφορίες: κ. Κεράστα (τηλ. 2261089979 – 
Email: aikker@gmail.com)

Ο Δήμος Χαλκιδέων ενη-
μερώνει ότι στο πλαίσιο της 
προσπάθειας για την ολοκλη-
ρωμένη προετοιμασία του 
μηχανισμού δασοπυρόσβεσης 
κατά την τρέχουσα αντιπυρική 
περίοδο και για την λήψη των 
απαραίτητων μέτρων πρόλη-
ψης, οι ιδιοκτήτες, νομείς και 
επικαρπωτές των οικοπεδι-
κών και λοιπών ακάλυπτων 
χώρων που βρίσκονται εντός 
πόλεων και οικισμών και σε 
απόσταση μέχρι 100 μέτρων 
από τα όριά τους έχουν την 
υποχρέωση για την: 

1. Αποψίλωση από ξερά 
χόρτα  και απομάκρυνσή 
τους

2. Απομάκρυνση όλων 
των τυχόν εγκαταλελειμμέ-
νων καυστών ή εύφλεκτων 
υλικών

Στους αναφερόμενους 
χώρους  απαγορεύεται άναμ-
μα τσιγάρων ή άλλων υλών 
από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης 
Οκτωβρίου.

Σε περίπτωση μη συμ-
μόρφωσης των υπόχρεων θα 
επιβάλλεται πρόστιμο  πενή-
ντα λεπτών (0,50€) ανά τε-

τραγωνικό μέτρο χώρου και  
θα υποβάλλεται μήνυση για 

το αδίκημα του άρθρου 433 
του Ποινικού Κώδικα.

Ο Βουλευτής Φθιώτι-
δας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Γιάννης 
Σαρακιώτης αναφέρθηκε με 
δηλώσεις του στην απόφαση 
του Υπουργείου Εσωτερι-
κών να χρηματοδοτήσει ένα 
ξεχωριστής σημασίας έργο 
στον Άγιο Κωνσταντίνο. Συ-
γκεκριμένα ανακοινώθηκε η 
εκταμίευση 1.050.000 ευρώ 
για την αναβάθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό δημοτικού 
κτιρίου και τη μετατροπή 
του σε κέντρο πολιτιστικών 

δράσεων στο παραλιακό 
μέτωπο του Αγίου Κωνστα-
ντίνου. Όπως αναφέρει σε 
δήλωσή του ο κ. Σαρακιώτης:

«Είμαι ιδιαίτερα ικανο-
ποιημένος για την ευόδωση 
προσπαθειών πολλών ετών 
και την πραγματοποίηση ενός 
σημαντικότατου βήματος προς 
την κατεύθυνση της συνολι-
κής αναβάθμισης της ποι-
ότητας ζωής των κατοίκων 
του Αγίου Κωνσταντίνου 
μέσω του εκσυγχρονισμού των 

υποδομών στο εξαιρετικού 
κάλλους παραλιακό μέτωπο. Η 
απόφαση για την εκταμίευση 
1.050.000 ευρώ για τη δημι-
ουργία κέντρου πολιτιστικών 
δράσεων θα συνεισφέρει κα-
θοριστικά στην αλλαγή σελί-
δας για την ευρύτερη περιοχή 
προσελκύοντας σημαντικά 
καλλιτεχνικά δρώμενα, συμ-
βάλλοντας στην αισθητική 
αναβάθμιση του χώρου και 
υποβοηθώντας στην άνοδο 
της τουριστικής κίνησης».
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ΦΩΚΙΔΑ
Το βανάκι της Αντικαρκινικής 
ταξιδεύει στη Φωκίδα

Μαθήματα ανθρωπιάς κι 
επικοινωνίας με… αδέσποτα

Υφαίνοντας τον πολιτισμό  
στον... αργαλειό

Νεκρή 58χρονη συνοδηγός  
σε τροχαίο στη Γλύφα Δωρίδας

3ο Φεστιβάλ Σχολικού Πολιτισμού 
Άμφισσας

Δύο μεγάλες στάσεις έχει 
αρχικά προγραμματίσει να 
πραγματοποιήσει μέχρι το τέ-
λος Ιουνίου το βανάκι της Ελ-
ληνικής Αντικαρκινικής Εται-
ρείας στον νομό Φωκίδας, 
ξεκινώντας από την πόλη της 
Άμφισσας στις 18 και 19 Ιουνί-
ου και ακολούθως στην Ιτέα, 
στις 20 και 21 Ιουνίου 2019.

Τη δράση υπογράφουν 
το παράρτημα της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας Φω-
κίδος με την Ελληνική Αντι-
καρκινική που διαθέτει τον 

κινητό Μαστογράφο, ώστε 
να εξεταστούν όσο το δυνα-
τόν περισσότερες γυναίκες σε 
όλη τη Φωκίδα. 

«Η έγκαιρη πρόληψη  
σώζει ΖΩΕΣ»!

Το βαν της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας για 
10 ημέρες θα ταξιδέψει σε 
όλο το νομό.

Προϋποθέσεις:
α) Οι ηλικίες που μπορούν 

να εξεταστούν είναι από 40 
έως 70 ετών.

β) Παρέλευση ενός χρό-
νου από την προηγούμενη 
μαστογραφία.

Οι ενδιαφερόμενοι για 
όλες τις σχετικές πληροφορί-
ες αλλά και για κλείσιμο ρα-
ντεβού μπορούν να απευθυν-
θούν στα τηλέφωνα:

ΑΜΦΙΣΣΑ: 6973738622, 
6945123208, 6936783810, 
6931052019.
ΙΤΕΑ: 6948805806, 
6974863168, 6945159650, 
6931052019.

«Παράθυρο» γνώσης κι 
ευαισθησίας επιχείρησε να 
ανοίξει η Φιλοζωική Οργάνω-
ση Φωκίδας στους  μικρούς 
μαθητές του 3ου Δημοτικού 
Σχολείου Άμφισσας, σε μια 
προσπάθεια να τους μυήσει 
στον μαγικό αλλά άγνωστο 
κόσμο της φροντίδας των 
αδέσποτων ζώων και της επι-
κοινωνίας μαζί τους.

Τα παιδιά είχαν την ευκαι-
ρία να επικοινωνήσουν με την 
αδέσποτη σκυλίτσα Μπου-
μπού, που η Φιλοζωική βρήκε 
στα σκουπίδια, και να δοκιμά-
σουν να αφουγκραστούν τις 
ανάγκες της τετράποδης φί-
λης τους, δηλώνοντας πραγ-
ματικά ενθουσιασμένα.

Για τις ανάγκες του μαθή-
ματος η Βασιλική Παναγιωτο-

πούλου και η Μαρία Φαλίδα, 
από τα ιδρυτικά μέλη της Φιλο-
ζωικής Οργάνωσης Φωκίδας, 
έκαναν χρήση κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού -από 
την οργάνωση Ζω.Ε.Σ. (Ζωοφι-

λικές Ενημερώσεις Σχολείων) 
που περιείχε παρουσιάσεις, 
βίντεο, διαλογική συζήτηση, 
μουσικά ακούσματα και ζω-
γραφιές… υλικό εγκεκριμένο 
από το Υπουργείο Παιδείας.

Νεκρή ανασύρθηκε 58χρονη γυναίκα από 
το όχημα που οδηγούσε η νεαρή κόρη της, μετά 
από τροχαίο περιστατικό στην εθνική οδό Ναυ-
πάκτου - Ιτέας, πάνω από τη Γλύφα Δωρίδας.

Πρόκειται για την Ανδριάνα Αλβανού από 
την Ερατεινή που επέβαινε στο ΙΧ που οδηγού-
σε η κόρη της Αγγελική Πετρίδη με κατεύθυν-
ση προς την Ερατεινή.

Στην κλειστή στροφή 1.000 μέτρα μετά τον 
κόμβο της Γλύφας το ΙΧ μάρκας ΒΜW, λόγω 
της ολισθηρότητας του δρόμου από τη βροχή 
που έπεφτε εκείνη την ώρα, ξέφυγε από την 
πορεία του περνώντας στο αντίθετο ρεύμα, με 
αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά 
με διερχόμενο τζιπ.

Ακαριαία βρήκε τον θάνατο η 58χρονη 

συνοδηγός, ενώ η οδηγός μεταφέρθηκε αμέ-
σως με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Ναυ-
πάκτου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο του 
Ρίου, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν κινδυνεύει η 
υγεία της. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη 
άτομα, τα οποία βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Το Ναυτικό και Ιστορικό 
Μουσείο Γαλαξειδίου ορ-
γανώνει για το Σάββατο 8 
Ιουνίου 2019, στις 7:30 το 
απόγευμα, μια εξαιρετική 
εκδήλωση με επίσημη καλε-
σμένη τη μουσειολόγο Μαρί-
α-Νίκη Κουτσούκου, η οποία 
θα ξεδιπλώσει όλα τα μυστι-
κά και τις ιδιαιτερότητες της 
παραδοσιακής τέχνης του 
αργαλειού.

Μετά την ομιλία της μου-
σειολόγου με θέμα «Υφαίνο-
ντας τον πολιτισμό στον ίδιο 
αργαλειό: κόμποι και μοτίβα», 
θα ακολουθήσει συζήτηση 
με στόχο τη διερεύνηση της 

εμπειρίας του Δημοτικού Δι-
κτύου Μουσείων στη Φωκίδα.

Για 3η συνεχόμενη χρονιά 
οργανώνεται στο 3ο Δημοτι-
κό Σχολείο Άμφισσας  το Φε-
στιβάλ Σχολικού Πολιτισμού, 
που φέτος αναπτύσσει 20 δια-
φορετικές εκπαιδευτικές δρά-

σεις σχετικές με τον αθλητι-
σμό, τα εικαστικά, το θέατρο, 
τη μουσική, τις εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, τον εθελοντισμό, 
την ορθόδοξη χριστιανική 
παράδοση, την πολιτιστική 

κληρονομιά, τη ζωοφιλία και 
τον κινηματογράφο. 

Κεντρικό σύνθημα του 
φετινού φεστιβάλ είναι: «Σχο-
λείο ανοικτό στη γνώση, τον 
πολιτισμό, την κοινωνία!!!»
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Για να “ζήσουν” και τα παιδιά μας αυτά 
που έζησαν οι παππούδες μας

“Το μέν σώμα μεταβάλλεται 
είς χώμα,
ή δέ φωτογραφία μένει είς 
τούς αιώνες.”
Κωνσταντίνος Στεφάνου
Φούρναρις
Έτος 1918 Εν Λεβαδεία

Τα παλιά τα χρόνια η φωτο-
γραφία ήταν το μέσω καταγραφής 
της εποχής. Ήταν πολύ σημαντική 
αν το συγκρίνουμε με το σήμερα 
ήταν ένα  iphone .Δεν μπορούσαν 
όλοι να έχουν φωτογραφίες, μόνο 
στον γάμο, αν ήταν τυχεροί ή σε 
κάποια ιδιαίτερη περίπτωση. Πά-
ντα έγραφαν από την πίσω πλευρά 
της φωτογραφίας,

Έτσι έχουν μείνει και σε εμάς 
αυτές οι στιγμές, καταγεγραμμένες  
σε ασπρόμαυρο φως.

Ένας και ίσως ο παλαιότερος, 
που του οφείλουμε την συλλογή 
αυτών των φωτογραφιών της Λιβα-
δειάς είναι ο Κώστας Στεφάνου, όχι 
μόνο λόγο ηλικίας άλλα και λόγο του 
πάθους του με την φωτογράφηση 
και την συλλογή φωτογραφιών, χαρ-
τών, τεκμηρίων. Το κύριο βάρος  το 
έδωσε στην πανέμορφη Κρύα, όχι 
τυχαία και ομολογώ ότι μας έδωσε 
να καταλάβουμε, εμείς οι νεότεροι 
την σημασία της εξέλιξης του τόπου 
μας και την δύναμη της σύγκρισης, 
του παλιού με το σύγχρονο.

Από τον κύριο Στεφάνου έμα-
θα ότι η περιοχή της Κρύας ήταν 
και λατομείο και έτσι συνειδητο-
ποίησα ότι ένα μέρος της φυσικής 
ομορφιάς στα βάθη της Κρύας έχει 
λεηλατηθεί και διαμορφωθεί σε 
σχέση με τις εξορύξεις, όσο λίγο 
και αν διήρκεσαν αυτές.

Οι πληροφορίες του παρελ-
θόντος σηματοδοτούν και την 
Μελλοντική πορεία ενός τόπου, 
είναι μία συνέχεια, γι’ αυτό όσα 

περισσότερα γνωρίζουμε, τόσο 
ορθότερη άποψη μπορούμε να δι-
αμορφώσουμε.

 Η αναμάσηση μιας φωτογρα-
φίας  “γεμίζει” και αυτόν που θυμά-
ται αμυδρά το γεγονός και αυτόν 
που μόνο να το φανταστεί μπορεί 
και να θεωρήσει ότι  “ζει εκείνη την 
στιγμή”.

Γι’’ αυτό πρέπει να υπάρχουν 
στις βιβλιοθήκες όλων μας ,τα λευ-
κώματα του Κώστα Στεφάνου, για 
να “ζήσουν” και τα παιδιά μας αυτά 
που έζησαν οι παππούδες μας .

Τα Λευκώματα
Πρόλογος

Όπως όλοι μας σέβομαι  
και αγαπώ ιδιαίτερα τον τόπο  

που γεννήθηκα και μεγάλωσα.
Από την περιλάλητη αγορά 

της Ταμπάχνας βαδίζοντας νοτίως 
προς την Κρύα ή σκέψη μου βρι-
σκόταν πάντα στο Μαντείο του 
Τροφώνιου,την θέση του οποίου 
προσπάθησα να μαντέψω. Περ-
νούσα από τα παλιά γεφύρια, 
θαύμαζα τα πετρόχτιστα παλιά 
εργοστάσια και τα παλιά σχολεία. 
Η ματιά μου απλωνόταν από την 
Ώρα μέχρι την Αγιά Σοφία του Κά-
στρου και από το ξωκκλήσι του 
Αγίου Μηνά στα απόκρημνα βρά-
χια στην σπηλιά της Ζωοδόχου 
Πηγής με το εκκλησάκι της Αγίας 
Ιερουσαλήμ.

Τα δεκάδες πλατάνια προσφέ-
ρουν ιδιαίτερη ομορφιά και παίρ-
νουν ζωή από τα νερά της Ερκυνας 
που τρέχουν ασταμάτητα όλες τις 
εποχές του χρόνου. Η αρμονία της 
φύσης στο θαυμάσιο αυτό τόπο με 
την επί χιλιετίες ιστορία του και το 
απαράμιλλο κάλος χαρίζει γαλήνη 
στον επισκέπτη.

Στόχος της δημιουργίας αυτού 

του Λευκώματος είναι η προβολή 
και η ανάδειξη αυτού του θείου δώ-
ρου προς την πόλη μας. Ενός δώρου 
του οποίου την ευθύνη προστασίας 
την έχουμε αποκλειστικά και μόνο 
εμείς, οι ίδιοι οι κάτοικοι της.

Κωνσταντίνος Δ. Στεφάνου

Λίγα λόγια για τον δημιουργό  
των Λευκωμάτων

Ονομάζομαι Κώστας Στεφά-
νου και γεννήθηκα στην Λιβαδειά 
το 1956,ολοκλήρωσα τις σπουδές 
μου στην γενέτειρά μου, κατόπιν 
στην Αθήνα ,αργότερα εργάστη-
κα ως λογιστής σε εκκοκκιστήρια 
και λογιστικά γραφεία, ενώ πρό-
σφατα συνταξιοδοτήθηκα.  Από 
τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου 
άρχισα να συλλέγω μανιωδώς φω-
τογραφικό και αρχειακό υλικό της 
Λιβαδειάς  ενώ αργότερα ασχολή-
θηκα και με άλλες συλλογές ,όπως 
: Δελφοί -Μονή Οσίου Λουκά – 
Ελληνικές ενδυμασίες -Σάτυρα 
κτλ. ενώ ταυτόχρονα ασχολήθηκα 
ερασιτεχνικά με την φωτογραφία 
με κυρίαρχο θέμα τα παλιά κτήρια 
της Λιβαδειάς.

Η αγάπη μου για την φωτο-
γραφία πιθανόν να οφείλεται στον 
παππού μου τον Κωνσταντίνο Στε-
φάνου ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα 
το 1951 από το Αϊβαλί της Μικράς 
Ασίας ,αρτοποιός στο επάγγελμα 
και λάτρης της φωτογραφίας. Προ-
φανώς κάποια σπόρια κουλτούρας 
θα πέρασαν και στον εγγονό του 
δηλαδή εμένα, παρόλο που δεν 
τον γνώρισα ποτέ.

Στο διάστημα των πενήντα 
χρόνων που μεσολάβησαν μέχρι 
σήμερα, πραγματοποίηση έντεκα 
ατομικές εκθέσεις και πολλές συμ-
μετοχές σε ομαδικές.

Το πρώτο μου βιβλίο με τίτλο 
“Λιβαδειά- Ταξίδι Μνήμης” σε 

συνεργασία με τον Δήμο Λεβαδέ-
ων επί Δημαρχίας κ. Τσιφή και το 
δεύτερο μου βιβλίο με τίτλο “Κρύ-
α-το θείον δώρο της Λιβαδειάς” 
την επιμέλεια του οποίου την 
εμπιστεύτηκα στον κ. Τασιόπουλο 
Πρόεδρο του Συνδέσμου Συγγρα-
φέων Λογοτεχνών Λιβαδειάς. Στό-
χοι μου η έκδοση ενός τρίτου φω-
τογραφικού Λευκώματος με θέμα 
τους Δελφούς και το οποίο θα 
αποτελείται από χαρακτικά ξένων 
περιηγητών -φωτογραφικό  υλικό 
από τις ανασκαφές της Γαλλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής, απόψεις 
του χωριού, Δελφικές εορτές 1930 
και τοπικές ενδυμασίες.

Με την λογική ότι κάποτε θα 
φύγω από την ζωή κι το αρχείο 
κάπου πρέπει να μείνει ασφαλές, 
επέλεξα κάποιους φορείς οι οποί-
οι ασχολούνται αποκλειστικά και 
μόνο με την διάσωση και προβολή 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 
δηλαδή σε Μουσεία.

Πρώτος και βασικός φορέας 
είναι το Ελληνικό  Λογοτεχνικό 
Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) το οποίο 
αποτελεί τμήμα του Μορφωτικού 
Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης 
(ΜΙΕΤ) στην Πλάκα  στην Αθήνα.

Δεύτερος φορέας είναι το φω-
τογραφικό αρχείο του Μουσείου 
Μπενάκη ένα επίσης και το Μου-
σείο Νεότερου Πολιτισμού.

Και με τα τρία Μουσεία η συ-
νεργασία μου ήταν άψογη και 
ειλικρινής και με σύντομες διαδι-
κασίες.

Στόχος  μου είναι η έκδοση ενός 
τρίτου φωτογραφικού Λευκώματος 
με θέμα τους Δελφούς.

Τα Λευκώματα διατίθενται από το 
βιβλιοπωλείο της Λιβαδειάς  Σύγ-
χρονη Έκφραση και από τον ίδιο 
τον Κώστα Στεφάνου.

■ Της Τσεπραηλίδου Χρυσάνθης

■ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Όλα ξεκίνησαν με ένα ρητό γραμμένο στην πίσω όψη μιας φωτογραφίας
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Πληρώματα της ΑΛΦΑΛ  
στην Ανάβαση της Ριτσώνας

“Το Κυνήγι του Κρυμμένου 
Κουνουπιού μέσω της 
εφαρμογής Kounoops!”

Eκπομπές σε Γαλλία και Εσθονία  
προβάλλουν τις ομορφιές της Ελλάδας  
και της Αράχωβας

Δύο ξένες τηλεοπτικές 
παραγωγές θα προβάλλουν 
τις ομορφιές της Ελλάδας σε 
Γαλλία και Εσθονία. Ο σχεδι-
ασμός και η διοργάνωση των 
ταξιδιών αυτών με την υπο-
στήριξη του ΕΟΤ εντάσσονται 
στην πολιτική εξωστρέφειας 
του ελληνικού τουρισμού, 
μέσα από την προσέλκυση 
παραγωγών του εξωτερικού, 
που αποτελούν άμεση, διαρκή 
και αποτελεσματική διαφήμι-
ση για τον ελληνικό τουρισμό 
στις ξένες αγορές.

Η ιδιαίτερα δημοφιλής τα-
ξιδιωτική εκπομπή του France 
5 «Echappées Belles» θα πραγ-
ματοποιήσει γυρίσματα στην 
Ελλάδα και ειδικότερα στη 
Μακεδονία και την Κεντρική 
Ελλάδα τον ερχόμενο Ιούνιο. 
Πρόκειται για μια δράση που 

διοργάνωσε η υπηρεσία ΕΟΤ 
Εξωτερικού Γαλλίας και αφο-
ρά σε παραγωγή διάρκειας 
90 λεπτών. Η πρώτη προβολή 
της εκπομπής γίνεται Σάββατο 
βράδυ και παίζει σε επανάλη-
ψη το πρωί της Κυριακής. Η 
τηλεθέαση των δύο προβο-
λών αγγίζει το 1,5 εκατ. τηλε-
θεατές. Η εξαμελής αποστολή 
θα μεταβεί στις περιοχές της 
Μακεδονίας και της Κεντρικής 
Ελλάδας και θα εστιάσει τόσο 
στον φυσικό και πολιτιστικό 
πλούτο των εν λόγω περιο-
χών καθώς και στην τοπική 
γαστρονομία και σε πορτρέτα 
κατοίκων. H εκπομπή θα προ-
βληθεί το Σάββατο 14 Σεπτεμ-
βρίου 2019.

Η ταξιδιωτική εκπομπή 
«Travel with me» του Κρατι-
κού Τηλεοπτικού Σταθμού 

της Εσθονίας (ETV) βρέθηκε 
στην Ελλάδα την περασμέ-
νη εβδομάδα (20 έως και 27 
Μαΐου 2019) με στόχο τη με-
γιστοποίηση της προβολής 
τουριστικών προορισμών της 
Στερεάς Ελλάδας, όπως είναι 
τα Καμένα Βούρλα, η Αιδηψός, 
το Καρπενήσι και η Αράχωβα. 

Το συνεργείο συγκέντρω-
σε το απαραίτητο υλικό για 
τη δημιουργία δύο τριαντά-
λεπτων φιλμ που θα προβλη-
θούν το φθινόπωρο /χειμώ-
να 2019/2020 στο κρατικό 
κανάλι. Το εν λόγω press trip 
αποφασίστηκε τον Οκτώβριο 
2018, σε ταξίδι εξοικείωσης 
που διοργάνωσε η υπηρεσία 
ΕΟΤ Εξωτερικού Σκανδιναβί-
ας στην Κεντρική Ελλάδα για 
Εσθονούς τουριστικούς πρά-
κτορες.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην προσπάθεια βελτι-
στοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου καταπολέμησης 
κουνουπιών, χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία και εφαρμό-
ζει καινοτόμες πρακτικές όπως, η τηλεματική ψεκασμών σε 
πραγματικό χρόνο, η χρήση ΣμηΕΑ (drones) και η εφαρμο-
γή μοντέλων εξάπλωσης ασθενειών που μεταδίδονται με τα 
κουνούπια, με σκοπό την μείωση της όχλησης και την προ-
στασία της Δημόσιας Υγείας.

Η   εταιρεία Βιοεφαρμογές ανάδοχος του έργου καταπο-
λέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και 
στην προσπάθεια ενεργοποίησης της συμμετοχής των πολι-
τών και βελτιστοποίησης της απόκρισης του συγκεκριμένου 
προγράμματος, ανέπτυξε μια καινοτόμο δωρεάν εφαρμογή 
(application) τηνkounoops! Με την συγκεκριμένη εφαρμογή 
μπορεί ο κάθε πολίτης να φωτογραφίσει μια πιθανή εστία 
αναπαραγωγής κουνουπιών, καταγράφοντας αυτόματα τις 
γεωγραφικές συντεταγμένες της εστίας και παράλληλα να 
προσδιορίσει σε ειδική φόρμα την κατηγορία της εστίας. 
Με τον τρόπο αυτό ενημερώνονται αυτόματα οι αρμόδιες 
υπηρεσίες, ώστε να προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές 
ενέργειες με σκοπό την μείωση της όχλησης από τα κουνού-
πια και την προστασία της δημόσιας υγείας. Η συγκεκριμένη 
εφαρμογή θα διευκολύνει την αμεσότητα της ροής των πλη-
ροφοριών, θα ενεργοποιήσει τη συμμετοχή των πολιτών και 
θα μειώσει τον χρόνο απόκρισης, αυξάνοντας την αποτελε-
σματικότητα του έργου καταπολέμησης.

Προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστή η εφαρμο-
γή kounoops! η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η εταιρεία 
Βιοεφαρμογές, διοργανώνουν το Κυνήγι του Κρυμμένου Κου-
νουπιού. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που θα διεξαχθεί 
από την 1 Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Ο καθένας έχει 
τη δυνατότητα να αποστείλει μέσω της συγκεκριμένης εφαρ-
μογής φωτογραφίες απρόσιτων εστιών αναπαραγωγής κου-
νουπιών οι οποίες είναι δύσκολο να εντοπιστούν, δίνοντας 
έτσι την δυνατότητα στα συνεργεία της Π.Στ.Ε να καταπολε-
μήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα όλες τις πιθανές εστίες.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα βραβευθούν τέσσερις 
φωτογραφίες από τις εστίες που θα έχουν αποσταλεί. Τα βρα-
βεία του διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:

1)      Βραβείο σημαντικότερης εστίας.
2)      Βραβείο κρυμμένης εστίας.
3)      Βραβείο καλύτερης φωτογραφίας εστίας.
4)      Βραβείο παραγωγικότερης εστίας.

Κάθε βραβείο θα συνοδεύεται και από ένα 4 G Smartphone.
«Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επιμένουμε ότι η 

ενημέρωση και η πρόληψη είναι η καλύτερη αντιμετώπι-
ση του προβλήματος»
Δρ Σταύρος Τσελάς
Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 
Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
και 
Αν Προϊστ. Γενικής Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας & Κοιν Μέριμνας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Υψηλάντη 1, 35100 Λαμία 
τηλ 22313 51275 Λαμία 
22213 53928 Χαλκίδα 
κιν. 6944364151

Με 135 συμμετοχές θα πραγματο-
ποιηθεί το διήμερο 8 και 9 Ιουνίου 
η Ανάβαση Ριτσώνας που φέτος 

αποτελεί τον τέταρτο γύρο του Valvoline 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων.

Σε όλες τις κατηγορίες αναμένονται 
όμορφες μάχες, εξαιτίας του μεγάλου 
αριθμού συμμετοχών, οι οποίες θα κρα-
τήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον των θεα-
τών μέχρι τέλους. Παράλληλα, ο αγώνας 
προσμετράει και στο Seajets Skoda Ενιαίο 
που έχει προκηρυχθεί και στο οποίο θα 
αναμετρηθούν 13 πανομοιότυπα Skoda 
Fabia 1.2 Turbo.

Δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν 
και τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Drift, 
τα οποία θα προσφέρουν άπλετο θέαμα 
στους φίλους του σπορ που θα επιλέξουν 
να επισκεφθούν την Ανάβαση Ριτσώνας.

Το πρωί του Σαββάτου 8 Ιουνίου και 
συγκεκριμένα στις 10.30 είναι προγραμ-
ματισμένες να διεξαχθούν οι χρονομε-
τρημένες δοκιμές, ενώ νωρίτερα (08.00-
09.30) θα έχει προηγηθεί ο τεχνικός 
έλεγχος των αυτοκινήτων. Τα δύο σκέλη 
του αγώνα θα πραγματοποιηθούν την 
Κυριακή 9 Ιουνίου στις 10.30. Ο δρόμος 
για του θεατές κλείνει 90 λεπτά πριν τη 
διέλευση του πρώτου αγωνιστικού αυτο-
κινήτου (09.00).

Όπως ήταν φυσικό δεν θα μπορού-
σαν να λείψουν πληρώματα της ΑΛΦΑΛ 
από αυτήν την γιορτή του μηχανοκίνητου 
αθλητισμού. Συγκεκριμένα :

Με το Νο 34 στις πόρτες του και με ένα 
Peugeot 106 της κατηγορίας Ν/2,ο Συκαράς 
Νικόλαος θα προσπαθήσει για ότι καλύτερο 

γίνεται με τα εντυπωσιακά περάσματά του
Ο Πολατσίδης Δημήτρης με νούμερο 

συμμετοχής Νο 40 θα προσπαθήσει όπως 
πάντα με το γνωστό Peugeot 106 της κα-
τηγορίας Ν/2 θα πρωταγωνιστήσει στην 
κατηγορία του.

Ο Μανούσκος Ηλίας με νούμερο συμ-
μετοχής Νο 98 θα προσφέρει θέαμα με το 
Opel Ascona της κατηγορίας Ε/11

Με το Νο 128 ,ο Μάμαλης Αθάνασι-

ος και με ένα Seat Ibiza 1.8 20V της κα-
τηγορίας δικίνητα Turbo της κατηγορίας 
Formula Saloon (FST2) μετά από καιρό θα 
πραγματοποιήσει δυναμική εμφάνιση.

Και τέλος ο Τσοκάνης Κωνσταντίνος 
με νούμερο συμμετοχής Νο 145 και με 
ένα Toyota Celica της κατηγορίας FST / 
DRIFT θα πραγματοποιήσει εντυπωσιακά 
περάσματα ξεσηκώνοντας τους χιλιάδες 
θεατές που θα βρεθούνε στο βουνό.
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ΑΡΩΝΙΑ η μελανόκαρπη, είναι ένας φυλλοβόλος 
θάμνος και φτάνει α 3 μέτρα. Ο καρπός του είναι 
βιολογικός γιατί δεν χρειάζεται ραντίσματα. Έχει 
χαρακτηριστεί ως φαρμακευτικός και βρίσκεται στις 
πρώτες θέσεις στη Διεθνή κλίμακα φαρμακευτικών 
φυτών. Καλλιεργείτε στην Ελλάδα και στην Εύβοια και 
είναι ποιοτικά ανώτερη λόγω του μικροκλίματος και της 
Ηλιοφάνειας. 
Λειτουργικές ιδιότητες της Αρώνιας
Η περιεκτικότητα της Αρώνιας σε βιταμίνη P είναι από 
τις υψηλότερες όλων των φρούτων, ενώ είναι πηγή 
προβιταμίνης Α (β καροτένιο) και βιταμινών Β2, Β6, Β9, 

Ψ, Ε, Κ.
Εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν πως: Ο χυμός 

αλλά και ο αποξηραμένος καρπός Αρώνιας της 
FILEVIA περιέχουν ΜΑΓΓΑΝΙΟ,  ιχνοστοιχείο, με υψηλές 

ντιοξειδωτικές ιδιότητες, σε ποσότητα ώστε να μας δίνει το 
δικαίωμα, ισχυρισμού Υγείας, σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝ. Αριθ. 

432/2012 της Ε.Ε.

Ο χυμός ΑΡΩΝΙΑΣ περιέχει 2.6 MG στα 100 ml και 
Ο αποξηραμένος καρπός περιέχει 3,8 mg στα 100 
gr Μαγγάνιο και:
●  Συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των 

μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην 
παραγωγή ενέργειας.

●  Συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής 
κατάστασης των οστών.

●  Συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από 
το οξειδωτικό στρες.

ΑΡΩΝΙΑ το «θαύμα» της φύσης!

Μητροπέτρος και Σια Ε.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ: Μεσσαπίων 28α – Χαλκίδα  

Τηλ. 2221082661 – Κ 6932603718
filevia@outlook.com | www.filevia.gr

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΡΩΝΙΑΣΠεριέχει κερκετίνη το πρώτο φυτικό αντιοξειδωτικό!

Το ενδεχόμενο έκδοσης 
νέου ομολογιακού δα-
νείου ποσού μεταξύ 120 

και 150 εκατ. ευρώ εξετάζει 
αυτή την περίοδο η διοίκη-
ση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, 
προκειμένου να ενισχύσει τη 
ρευστότητα της εισηγμένης. 
Στόχος μιας τέτοιας κίνησης 
θα ήταν κατ’ αρχάς η απο-
πληρωμή του προηγούμενου 
ομολογιακού δανείου, ύψους 
60 εκατ. ευρώ, που είχε εκδο-
θεί το 2017, και στη συνέχεια η 
χρηματοδότηση του επενδυ-
τικού προγράμματος της εται-

ρείας. Αυτό ανέφερε χθες, στο 
πλαίσιο της ετήσιας τακτικής 
γενικής συνέλευσης των μετό-
χων της εταιρείας, ο επικεφα-
λής κ. Γιώργος Περιστέρης.

Υπενθυμίζεται ότι τον 
προηγούμενο Φεβρουάριο 
η διοίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενερ-
γειακής ανακοίνωσε ότι θα 
δρομολογήσει νέα επένδυση 
ύψους 300 εκατ. ευρώ για την 
κατασκευή και λειτουργία μιας 
νέας μονάδας φυσικού αερίου 
συνδυασμένου κύκλου, ονο-
μαστικής καθαρής ισχύος 660 
MW, η οποία θα αναπτυχθεί 
στην περιοχή της Κομοτηνής. 
Στόχος της διοίκησης του 
κατασκευαστικού και ενερ-
γειακού ομίλου είναι να έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία 
των αδειοδοτήσεων κατά τη 
διάρκεια της προσεχούς διε-
τίας, ώστε εντός του 2020 να 
είναι εφικτή η έναρξη της κα-
τασκευής της νέας μονάδας. 
Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί 
να τεθεί σε εμπορική λειτουρ-
γία το καλοκαίρι του 2023, πε-
ρίοδος που κατά τη διοίκηση 
θα έχουν ωριμάσει οι συνθή-
κες για τη διαφοροποίηση του 

ενεργειακού μείγματος της 
χώρας, μέσω της απόσυρσης 
των παλαιών λιγνιτικών μονά-
δων και της σταδιακής μετά-
βασης σε πιο καθαρές μορφές 
παραγωγής ενέργειας.

Οπως αναφέρθηκε χθες 
στο πλαίσιο της γενικής συνέ-
λευσης, κατά τη διάρκεια του 
τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει 
η λειτουργία ενός νέου αιολι-
κού πάρκου, ισχύος 158 MW 
στο Τέξας των ΗΠΑ, που θα 
αυξήσει την εγκατεστημένη 
ισχύ του ομίλου στην αμερι-
κανική αγορά σε 651 MW. Πα-
ράλληλα, «εντός των τειχών» 
δρομολογείται η έναρξη της 
δοκιμαστικής λειτουργίας αι-
ολικού πάρκου στην Εύβοια, 

ισχύος 18,4 MW, ενώ ξεκι-
νάει και η κατασκευή ακόμα 
ενός πάρκου ισχύος 30 MW 
στη Βοιωτία. Συνολικά, τους 
επόμενους μήνες θα ξεκινή-
σει η κατασκευή εννέα νέων 
αιολικών πάρκων, τα οποία 
θα ενισχύσουν τη συνολική 
εγκατεστημένη ισχύ της ει-
σηγμένης κατά 121 ΜW. Τα 
νέα αυτά πάρκα προβλέπεται 
να ολοκληρωθούν σταδιακά 
στο τέλος του 2019 και στις 
αρχές του 2020. Παράλληλα 
εξετάζεται η υλοποίηση νέων 
επενδύσεων ύψους 200 MW 
σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολι-
τείες. Σημειωτέον ότι σήμερα 
η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διαθέ-
τει σε λειτουργία, κατασκευή 

και ανάπτυξη επενδύσεις σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(ΑΠΕ) συνολικής ισχύος 1.512 
MW, ενώ στο τέλος του 2018 ο 
όμιλος διέθετε σε λειτουργία 
συνολικά 1.011 MW. Εξ αυτών, 
884 MW αφορούσαν αιολικά, 
17,8 ΜW υδροηλεκτρικά, 8,5 
MW φωτοβολταϊκά και 1 MW 
βιομάζα.

Η Γ.Σ. αποφάσισε να μη 
διανεμηθεί πρόσθετο μέρισμα 
για τη χρήση 2018 καθώς τον 
περασμένο Ιανουάριο είχε δι-
ανείμει προμέρισμα για την 
περυσινή χρήση, ύψους 30 
λεπτών του ευρώ ανά μετοχή, 
με το συνολικό ποσό του προ-
μερίσματος να αγγίζει τα 35 
εκατ. ευρώ.

Έκδοση νέου ομολογιακού εξετάζει  
η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Ο επικεφαλής του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κ. Γ. Περιστέρης
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Αντώνης Τουμανίδης  
«Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΟΚΙΟ»
■ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΚΑΡΙΝΑ ΒΕΡΔΗ Όλοι μας γνωρίζουμε το παρα-

μύθι του Πινόκιο. Αν όμως η 
ιστορία δεν ήταν τόσο αθώα 

αλλά είχε γραφτεί με αίμα; Ποιο είναι 
το μυστικό μιας μαριονέτας που έρ-
χεται από τον σκοτεινό Μεσαίωνα και 
σπέρνει τον τρόμο στους δρόμους 
της σημερινής Νέας Υόρκης; 

Ο Αντώνης Τουμανίδης μας εξηγεί 
πώς το σενάριο που βασίστηκε στο 
ομώνυμο διήγημα, έφτασε να βραβεύ-
εται σε διεθνή φεστιβάλ και να ολο-
κληρώνει την αστραφτερή πορεία του 
στα κινηματογραφικά στούντιο του 
Hollywood, ενώ εμείς μπορούμε να το 
απολαύσουμε ως ένα χορταστικό μυθι-
στόρημα, από τις εκδόσεις Anubis.

Μιλήστε μας για την ιστορία του 
Πινόκιο. Ήταν πριν μια ιστορία, 
στη συνέχεια έγινε σενάριο κι έπει-
τα γράφτηκε εμπλουτισμένο μυθι-
στόρημα πάνω στο σενάριο;

Πράγματι η διαδρομή της «Αληθι-
νής Ιστορίας του Πινόκιο» είναι κάπως 
ασυνήθιστη. Αρχικά είχε τη μορφή διη-
γήματος, το οποίο συμπεριλαμβανόταν 
στο βιβλίο «Εφιάλτες & Παραμύθια» 
(Εκδόσεις Anubis, Β΄ έκδοση, 2018). Στη 
συνέχεια το διήγημα διασκευάστηκε 
από τον γράφοντα σε σενάριο στα Αγ-
γλικά και διέγραψε μια ξεχωριστή πο-
ρεία σε διάφορα κινηματογραφικά φε-
στιβάλ, για την οποία είμαι πραγματικά 
ευγνώμων. Η αγάπη του κόσμου για την 
ιστορία αυτή με οδήγησε στο να δημι-
ουργήσω ένα εμπλουτισμένο μυθιστό-
ρημα που σε μεγάλο βαθμό στηρίχθηκε 
στο σενάριο. 

Περιμένατε αυτή την ανταπόκριση 
από το Hollywood; Ποια βήματα 
ακολουθήσατε;

Ήταν ένα πείραμα του οποίου τα 
αποτελέσματα σε καμία περίπτωση 
δεν μπορούσα να προβλέψω. Δεν πε-
ρίμενα απολύτως τίποτα. Απαιτείται 
πάρα πολύ δουλειά και για να είμαι 
ειλικρινής ένας μάνατζερ. Ο κινημα-
τογραφικός κόσμος λειτουργεί, καλώς 
ή κακώς, με μάνατζερ, ατζέντηδες και 
εκπροσώπους. 

Έχετε διδαχτεί μαθήματα συγγρα-
φής;

Όχι, δεν έτυχε. Αλλά διαβάζω 
πολύ και τα πάντα. 

Πώς ξεκινήσατε να γράφετε ιστορί-
ες τρόμου;

Μάλλον κάπως αναπάντεχα. Ήταν 
μια απόφαση στη μέση της νύχτας. 
Μια απόφαση που μου άλλαξε τη ζωή. 

Ποιοί είναι οι αγαπημένοι σας συγ-
γραφείς;

Είναι πολλοί. Ο Καζούο Ισιγκού-
ρο, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο 
Κλάιβ Μπάρκερ, ο Άιρα Λέβιν… Ένας 
κατάλογος δίχως αρχή και τέλος. 

Από την εμπειρία σας τι πρέπει να 
προσέξει ένας επίδοξος συγγρα-
φέας σχετικά με τις εκδόσεις στην 
Ελλάδα;

Τα πάντα. Δε θα πρέπει να θεω-
ρεί τίποτα ως δεδομένο. Πρωτίστως 
όμως θα πρέπει να γνωρίζει πως η 
συγγραφή και η έκδοση απαιτούν συ-
στηματική και πολύ δουλειά από τον 
ίδιο σε κάθε στάδιο, από τη διόρθωση 
και το εξώφυλλο μέχρι τις παρουσιά-
σεις. Πρέπει να λειτουργήσει με σεβα-
σμό προς το ίδιο του το βιβλίο αλλά 

και τους αναγνώστες.   

Τι σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύ-
πωση σχετικά με τον τρόπο που 
δουλεύουν τα σενάρια στην Αμε-
ρική;

Δεν θα έλεγα πως μου έκανε κάτι 
εντύπωση. Έχουν τη δική τους σχολή 
που, καλώς ή κακώς, είναι η πιο επιτυ-
χημένη παγκοσμίως και ας μη θέλουν 
κάποιοι να το παραδεχτούν. Από εκεί 
και πέρα οι περισσότεροι που εμπλέ-
κονται στην κινηματογραφική βιομη-
χανία χαρακτηρίζονται από σοβαρό 
επαγγελματισμό. 

Πόσο εύκολο είναι να κερδίσει κα-
νείς χρήματα από τη συγγραφή;

Σίγουρα δεν είναι ακατόρθωτο. 
Στην Ελλάδα όμως του σήμερα όλα 
είναι πολύ πιο δύσκολα. 

Ποιά είναι τα μελλοντικά σας σχέ-
δια;

Αυτήν την περίοδο δουλεύω στο 
«Εφιάλτες & Παραμύθια 2» το οποίο 
θα περιλαμβάνει 23 νέες ιστορίες 
όπως «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» 
& «Τα Καινούρια Ρούχα του Αυτοκρά-
τορα», ενώ στα αγγλικά ετοιμάζω τη 
συνέχεια της «Αληθινής Ιστορίας του 
Πινόκιο» με προσωρινό τίτλο «Η Αλη-
θινή Ιστορία του Πινόκιο 2: Γραμμή 
Αίματος». Ταυτόχρονα δουλεύω σε 
κάτι αρκετά διαφορετικό που έχει τον 
τίτλο «Το Κλειδί».

Έχετε σπουδάσει στη Γαλλία, όμως 
στον Πινόκιο ακολουθείτε μια 
αμερικάνικη φόρμα πλοκής, που 
βασίζεται φυσικά στην Αριστοτε-
λική Ποιητική. Σας έχει επηρεάσει 
καθόλου η γαλλική κουλτούρα;

Η γαλλική επιρροή είναι εμφα-
νής νομίζω σε όλα μου τα κείμενα. 
Στις εικόνες, στους χαρακτήρες, στα 
«σκηνικά» που διαδραματίζονται τα 
γεγονότα. Όμως ως προς τον τρόπο 
γραφής και την ανάπτυξη της πλοκής 
ακολουθώ την Αμερικάνικη σχολή.  

Από που αντλείται τα θέματα και 
την έμπνευσή σας; Παρακολουθεί-
τε αστυνομικά ρεπορτάζ;

Εμπνέομαι από τα πάντα. Επιδιώ-
κω όμως κάθε φορά να ανακαλύψω 
τη σκοτεινή πλευρά των πραγμάτων, 
γιατί πάντοτε υπάρχει μια σκοτεινή 
πλευρά. Αστυνομικά ρεπορτάζ δεν 
παρακολουθώ σε ό,τι έχει να κάνει με 
το κομμάτι της έμπνευσης.
 Τι γνώμη έχετε για την Σκανδιναβι-
κή Λογοτεχνία;

Αναγνωρίζω το γεγονός πως έχει 
δημιουργήσει μια δική της σχολή που 
χαίρει της εκτίμησης και της αγάπης 
του αναγνωστικού κοινού. Την παρα-
κολουθώ και φροντίζω να διαβάζω 
αρκετά από τα βιβλία που την εκ-
προσωπούν και κυκλοφορούν κατά 
καιρούς αλλά οφείλω να ομολογήσω 
πως δεν είμαι θαυμαστής της. 

Ποιοί συγγραφείς τρόμου των ημε-
ρών μας σας γοητεύουν;

Ο Κλάιβ Μπάρκερ. Ίσως, μαζί με 
τον Κινγκ, ο σπουδαιότερος εν ζωή 
συγγραφέας τρόμου. Άλλωστε είναι 
αυτός που δημιούργησε τον Πίνχεντ. 

Σας επηρεάζουν οι κριτικές;
Δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιος 

συγγραφέας που δεν διαβάζει κριτι-
κές ή που δεν επηρεάζεται από αυτές. 

Τις αντιμετωπίζω πάντα με σεβασμό 
και φροντίζω να τις «χρησιμοποιώ» 
προς όφελος της όποιας συγγραφι-
κής δεινότητας πιθανόν να διαθέτω. 
Άλλωστε ένας συγγραφέας είναι οι 
αναγνώστες του και δεν μπορεί να 
υπάρξει χωρίς αυτούς.  

Πιστεύετε ότι το φυσικό βιβλίο θα 
αντικατασταθεί πλήρως τα επόμε-
να χρόνια από το ψηφιακό;

Ως ένα βαθμό ναι –δεν μπορούμε 
να πάμε ενάντια στο ρεύμα– αλλά όχι 

πλήρως. Πάντα θα υπάρχουν εκείνοι 
που θα συγκινούνται με τη μυρωδιά 
του χαρτιού και με τον εύθραυστο ήχο 
των σελίδων που γυρίζουν. 

Όταν γράφετε ένα βιβλίο γνωρίζε-
τε από την αρχή το τέλος του; 

Σχεδόν πάντα. Για την ακρίβεια 
έχω πάντα εξ αρχής στο μυαλό μου 
μια πρωτόλεια μορφή του τέλους του 
βιβλίου. Τις περισσότερες φορές πά-
ντως ισχύει το «και δεν έζησαν αυτοί 
καλά κι εμείς καλύτερα»…   



ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ / Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 41
οι σελίδες της Καρίνας ●

Χ.Π. ΣΟΦΙΑΣ  
«μουσώνες
τα δέντρα
δυσκολεύονται
να ανασάνουν»

ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΑ  
Την αγάπη
Μόνο τα δέντρα και τα πουλιά την 
καταλαβαίνουν
Την καταλαβαίνουν γιατί έχουν 
ρίζες και φτερά.Η ποιητική συλλογή κυκλοφορεί ήδη 

σε Β΄ έκδοση και αποτελείται από ολι-
γόστιχη ποίηση. Ο αινιγματικός τίτλος 
προέρχεται από το ομώνυμο ποίημα, 
που αναμοχλεύει το τότε και τώρα της 
ιστορικής πλατείας Εξαρχείων μέσα από 
την ζώσα μνήμη, την οικεία τοπιογρα-
φία, ενώ η ποίηση στέκεται μεταξύ ζωής 
και θανάτου. Στο ποίημα συμπλέκονται 
οι κοινωνιολογικές και ιστορικές πτυχές 
με το περιβάλλον ως το πλέον ζωντανό 
κύτταρο. Η έμβια φύση διαφεύγει της 
προσοχής μας, αναπνέει όμως συγχρό-
νως μαζί μας και υποφέρει.

 Τα δέντρα και τα πουλιά παρακο-
λουθούν τρομαγμένα την ταραχή και 
η περιοχή είναι ένα διαρκές καζάνι που 
βράζει, καθώς αναμετρώνται τα όνειρα 
και οι διαψεύσεις με το αιχμηρό και επι-
τακτικό παρόν. «Σπερματική πρέπει να 
είναι η ποίηση», μας λέει το εισαγωγικό 
ποίημα του Εμπειρίκου και πράγματι η 
συγκεκριμένη ποιητική περιέχει σπερ-
ματικά έμπνευση και έννοιες, που έχουν 
μόλις μια χαραμάδα στο κέλυφός τους 
για να τις ανακαλύψουμε. Ο άνθρωπος 
απασχολεί τον ποιητή, όπως και η ποίη-
ση, αλλά στη μεταξύ τους αναμέτρηση 
που κατασκευάζει ο ποιητής προσπαθώ-
ντας να αποτιμήσει μέσα του το σημασι-
ολογικό βάρος τους, ο άνθρωπος είναι 
αυτός που κερδίζει. Παίρνει σε αρκετά 
σημεία τη γνωμολογική αίσθηση που 
αποπνέουν τα χαικού, εφόσον η γραφή 
είναι λιτή και κατανοητή, ενώ αποπνέει 
βαθιά και αληθινή τρυφερότητα απένα-
ντι στη φύση.

Η εικονοποιία όπως για παράδειγμα 
στον «Γενέθλιο Τόπο» αναδεικνύει τα 
αντικείμενα, επίσης σε ένα αφαιρετικό 
πλαίσιο. Ο χρόνος ορίζεται με μεγάλες 
περιόδους, «μεγάλοι», «μικροί» και κινεί-
ται μεταξύ παραμυθιού και εικαστικότη-
τας.

Η γη, οι άνθρωποι, οι έννοιες, έχουν 
μια καθολικότητα, θα μπορούσαμε να 
τους συναντήσουμε σε ποικίλες  αγροτι-
κές περιοχές ανά τον πλανήτη.

Στον ποιητικό καμβά, τα εργαλεία 
της ποιητικής είναι οι ίδιες οι λέξεις που 
κατέχουν τον πρωτεύοντα ρόλο ως αυ-
τόνομες οντότητες, σχεδόν ένσαρκες. Η 
συμβολοποίηση των δέντρων και των 
πουλιών είναι ωστόσο ορατή.

Το όνειρο δεν είναι η φυγή,  αλλά η 
διαφυγή και όποιος δεν μετέχει στους κι-
νητήριους μηχανισμούς του, καταλήγει 
απονευρωμένος.

Στο «Άγνωστη» γίνεται όσο δεικτι-
κός και κοφτερός οφείλει να είναι ένας 
ποιητής, ενώ σε στιγμές συναντούμε μια 
υφέρπουσα διακωμωδητική ανατροπή.   
Υφολογικά τα νοήματα είναι σαφή και το 
οπλοστάσιο των λέξεων δεν έχει σκοπό 
να εντυπωσιάσει,  αλλά να αποφανθεί 
τις στοχαστικές αποτιμήσεις του, εν είδει 
συμπερασμάτων και γνωματεύσεων.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Κουκκίδα και η φωτογραφία εξω-
φύλλου είναι ένα σχέδιο με κάρ-
βουνο της Φιλιώς Κουφοπούλου.

Η πρώτη ποιητική συλλογή του 
Δημήτρη Παναγοδήμου «Σκότος 
Έρως Φως» παρουσιάστηκε στην 
Αράχωβα

Την εκδήλωση παρουσίασε 
η Καρίνα Βέρδη, δημοσιογρά-
φος-ποιήτρια-πολιτισμολόγος, η 
οποία έχει προλογίσει την έκδοση, 
ενώ αποσπάσματα απαγγέλθηκαν 
από την ίδια και τον ποιητή. 

Η εκδήλωση είχε τη μορφή 
μιας μουσικοποιητικής βραδιάς, 
εφόσον στην ηλεκτρική κιθάρα 
ο Γιώργος Μπούνταλης έγραψε 
σύντομες πρωτότυπες συνθέσεις, 
πάνω στις οποίες διαβάστηκαν τα 
ποιήματα, που όπως μας είπαν οι 
συντελεστές, ήταν αποτέλεσμα 
ομαδικής δουλειάς με αρκετές συ-
ζητήσεις και πρόβες, ενώ τον ήχο 
επιμελήθηκε ο Νίκος Στεργίου. 

Ιδιαίτερο τόνο στην εκδήλω-
ση έδωσε η φωτογραφική κάλυψη 
από την Ομάδα της Αράχωβας(Κυ-
παρισσάκης  Γιώργος, Κατερίνα Κα-
Ϊπογιάννου, Παπακώστας Χάρης) η 
οποία με ζήλο προσπαθούσε να 
αιχμαλωτίσει καλλιτεχνικές στιγ-
μές.

Παρά το εκλογικό κλίμα των 
ημερών η εκδήλωση κατάφερε να 
συγκινήσει το κοινό, το οποίο αφέ-
θηκε στο ταξίδι της ποίησης και 
της μουσικής  αποδεικνύοντας  ότι 
η δίψα για λόγο, τέχνη και επικοι-
νωνία είναι έντονη. 

Η συλλογή καλύπτει δύο χρονι-
κές περιόδους, πρώιμες δημιουργί-
ες και μεταγενέστερες, στις οποίες 
τα θέματα του έρωτα, της ύπαρξης, 
της κοινωνίας, είναι παρόντα εξί-
σου. Θυμίζουν δε, αποσπασμένους 
στίχους τραγουδιών, ενώ περιλαμ-
βάνονται και ποιήματα γραμμένα 
στην αγγλική γλώσσα.

Παραθέτουμε ένα απόσπασμα 
από τον πρόλογο της Καρίνας Βέρ-
δη:

 «Το ύφος που χρησιμοποιεί-
ται είναι εξομολογητικό, ακούγε-
ται σαν μυστικό ψιθύρισμα, ενώ 
η διγλωσσία παράγει ένα ηχητικό 
σύνολο, όπου οι εντυπώσεις και 
η αύρα ενδιαφέρει περισσότερο 
παρά η σημασιολογική αναφορά 
των λέξεων. Η ποίηση είναι ελεύ-
θερη, ό,τι αισθάνεται, ό,τι την εκ-
φράζει, θα το χρησιμοποιήσει ως 
όχημα για να εδραιώσει τον εαυτό 
της κι ο δημιουργός είναι και αυ-
τός ένα μέσο που υποκύπτει στην 
εσωτερική παρότρυνση. Ποίηση 
είναι ο ανθός της ψυχής, το πιο 
αμόλυντο ατόφιο απαύγασμα της 
σκέψης, μια ευτυχής στιγμή που 
το φευγαλέο συναίσθημα και η 
σκέψη συναντιούνται. Σ’ αυτό η 
συλλογή πετυχαίνει τον στόχο της. 
Δεν προσέχουμε ακριβώς την επι-
λογή των λέξεων, όσο αφηνόμα-
στε σ’αυτό που μας παρασύρει. Το 

αίσθημα της βαθιάς αναζήτησης 
της αλήθειας, της αγάπης και της 
καθαρής συνειδητοποίησης που 
καταργεί φιλοσοφικά τον κοινωνι-
κό ανταγωνισμό, ότι είμαστε μέρος 
του Όλου, της ίδιας κοσμολογικής 
μήτρας.

Την έκδοση κοσμούν σχέ-
δια του Δημήτρη Παναγοδήμου 
και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Όστρια.

Αγάλματα
Αγάλματα γκρίζα
Διαβρωμένα από την όξινη βρο-
χή της ανυπακοής
Αγάλματα μαύρα
Από την κυριαρχία του σάπιου 
αέρα
Άνθρωποι δέντρα
Που έχουν απλώσει βαθιά 
Τις μολυσμένες ρίζες τους 
Άνθρωποι σαρκοφάγα ζώα 
Που κατασπαράζουν λαίμαργα
Την ομορφιά της φύσης
Κι όμως θα έρθει η ώρα 
Οι γρανιτένιοι φύλακες θα ξυ-
πνήσουν 
Τα νερά θα φουσκώσουν 
Η Μητέρα Γη 
Θα ανατρέψει τον φασισμό του 
κτήνους
Και θα ξεπλύνει τη βρωμιά
Αγάλματα λευκά

Καρίνα Βέρδη
Ποιήτρια, Λογοτέχνης, Πολιτισμολόγος

Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών
karinverdi@yahoo.gr
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● μικρές αγγελίες

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Όνομα Επίθετο

Διεύθυνση

Πόλη Τ.Κ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Υπογραφή

Τύπος Αγγελίας
Ενοικίαση Πώληση

 1 υπ/δωμάτιο  1 υπ/δωμάτιο
 2 υπ/δωμάτια  2 υπ/δωμάτια
 3 υπ/δωμάτια  3 υπ/δωμάτια
 Μεζονέτα  Μεζονέτα
 Μονοκατοικία  Μονοκατοικία
 Επαγγ. Χώρων  Οικόπεδο

  Αγροτεμάχιο
  Πωλήσεις Επαγγ. Χώρων
  Πωλήσεις Αυτοκινήτων
  Πωλήσεις Μηχανών
  Επαγγελματικά Οχήματα
  Εξοπλισμός Σπιτιού

Περιγραφή Αγγελίας

•  Μια εβδομάδα απλή 5€ έως 4 εβδομάδες 15€
•  Μια εβδομάδα με χρώμα ή με φωτογραφία 10€ έως 4 εβδομάδες 30€ 
•  Μια εβδομάδα σε πλαίσιο με έντονα γράμματα 10€ έως 4 εβδομάδες 40€
•  Δίστηλη ύψους 5 εκατ., απλή 15€/εβδομάδα με έντονα γράμματα, πλαίσιο ή με φωτογραφία 20€/εβδομάδα

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η εταιρεία MATRIX PACK SA, Βιο-
μηχανία Υλικών και Ειδών Συσκευ-
ασίας, επιθυμεί να προσλάβει για 
τις εγκαταστάσεις της στην Ριτσώνα: 
Αποθηκάριο www.kariera.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναζητά εξωτερικό πω-
λητή - πωλήτρια για το τμήμα πω-
λήσεων μπαταριών, λιπαντικών και 
ανταλλακτικών αυτοκινήτου. www.
xe.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ με γνώση κόλλη-
σης tig, έως 35 ετών, κάτοικος Χαλ-
κίδας, ζητείται για εταιρεία στη Δρο-
σιά Χαλκίδος, www.xe.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΚΟΠΕΛΕΣ εμφανίσιμες ζητούνται 
άμεσα να εργαστούν ως barwoman 
- σερβιτόρες, σε πολυτελές μαγαζί 
στη Χαλκίδα, παρέχονται μεταφορά, 
υψηλό ημερομίσθιο, bonus, ευχάρι-
στη και άψογη συνεργασία. www.
xe.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΥΡΙΑ 25-50 ετών, ζητείται για 8ωρη 
απασχόληση εντός χώρου γραφεί-
ου, για 2 ημέρες την εβδομάδα στο 
Αλιβέρι. www.xe.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ο διεθνής ξενοδοχειακός όμι-
λος CLUB MED αναζητά για 
την ξενοδοχειακή του μονάδα 
GREGOLIMANO, στην Λιχάδα Ευ-
βοίας, για την καλοκαιρινή σαιζόν 
2019 (Απρίλιος-Οκτώβριος): ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΤΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ 
www.jodfind.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Bomo 
Hotels επιθυμεί να προσλάβει, για 
την τουριστική σεζόν 2019, Barman/ 
Barwoman για το ξενοδοχειακό συ-
γκρότημα Bomo Palmariva Beach 
Hotel 4* που διαθέτει στην Ερέτρια 
(Εύβοια). www.jobfind.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Εταιρεία που δραστηριοποιείται 

στον κλάδο του Τουρισμό και ειδικό-
τερα στις εκδρομές ζητά Tourguide.. 
Θέση μερικής απασχόλησης με 
έδρα την Ερέτρια (Εύβοια). Περίο-
δος απασχόλησης: Απρίλιος - Σε-
πτέμβριος 2019. www.jobfind.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Εταιρία με 40 συνεχή χρόνια δυ-
ναμικής παρουσίας στον χώρο του 
retail (αλυσίδες super markets) και 
του χονδρεμπορίου με πανελλαδική 
κάλυψη, αναζητά Εξωτερικό Πωλη-
τή Χονδρεμπορίου - Νομός Ευβοίας. 
www.careerjet.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΦΥΛΑΚΕΣ με άδεια εργασίας σε 
ισχύ, για έργο που θα ξεκινήσει 1η 
Απριλίου.8ωρο 5θήμερο κυλιόμενες 
βάρδιες, απαραίτητα προσόντα άνω 
των 25 ετών, επιθυμητά προσόντα 
γνώση Αγγλικής Γλώσσας. www.
comosjobs.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Πτηνοτροφική Επιχείρηση με έδρα 
τη Χαλκίδα ζητεί: ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ στην 
περιοχή Πούρνος Ευβοίας www.
jobseeker.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙ-
ΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ, 
ΑΝΑΖΗΤΑ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΑΠΑ-
ΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΕΚΠΛΗΡΩ-
ΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕ-
ΩΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ‘ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ www.carrerjet.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ ζητείται για μό-
νιμη εργασία σε ζαχαροπλαστείο 
στη Λιβαδειά. Θα εκτιμηθεί η γνώ-
ση τεχνικής της ζαχαροπλάστης., 
συζητήσιμη, 18:00-21:00 , email: 
manias@delicepastry.gr 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Από εταιρεία τροφίμων στην πε-
ριοχή των Θηβών ζητείται Βοηθός 
Λογιστή, απόφοιτος ΤΕΙ Λογιστικής, 
για εργασία λογιστηρίου και εξωτερι-
κές εργασίες. Προϋπηρεσία 3 ετών, 
γνώσεις Αγγλικών & Η/Υ, Ms Office, 

δίπλωμα οδήγησης, εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις, ηλικία 
αυστηρά έως 28 - 30 ετών. Αποστο-
λή βιογραφικών στο: accounting@
eggs.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα, Λαντζιέρα ή Λα-
ντζιέρης για ξενοδοχείο στην Αράχο-
βα. Παρέχεται διαμονή & διατροφή, 
υπό προϋποθέσεις, βιογραφικά 
info@tagliresort.gr 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανερχόμενη στο χώρο 
της ξυλείας ζητεί αποθηκάριο για τη 
περιοχή της Θήβας. email επικοινω-
νιας:rouchotasthiva@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Κέντρο, που εδρεύει 
στην Αλίαρτο Βοιωτίας, ζητεί υπάλ-
ληλο πλήρους απασχόλησης. Απα-
ραίτητα προσόντα:
1. Πτυχίο Ακτινολόγου- Ακτινοθερα-
πευτή κατηγορίας Τ.Ε ή Δ.Ε.
2. Γνώση αγγλικής γλώσσας
3. Γνώση ηλεκτρονικών υπολογι-
στών.
Αποστολή βιογραφικών στο 
iasialiartos@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιομηχανία πλαστι-
κών στα Οινόφυτα Βοιωτίας χειρι-
στής μηχανών extruder. Απαραίτητη 
η εμπειρία στην παραγωγή πλαστι-
κών, humanrepl@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΦΥΛΑΚΕΣ με άδεια εργασίας σε 
ισχύ για έργο που θα ξεκινήσει 1η 
Απριλίου 8ωρο 5θήμερο κυλιόμενες 
βάρδιες, απαραίτητα προσόντα άνω 
των 25 ετών, επιθυμητά προσόντα 
γνώση Αγγλικής Γλώσσας οι θέσεις 
που θα καλυφθούν αφορούν φύλα-
κες και αρχιφύλακες, 12 φύλακες εκ 
των οποίων 3 γυναίκες και 3 αρχιφύ-
λακες σύνολο 15 άτομα, η εταιρεία 
προσφέρει όλες τις προβλεπόμενες 
νόμιμες αποδοχές και την ευκαιρία 
δωρεάν εξατομικευμένων εκπαιδεύ-
σεων που αφορούν το έργο, περιο-
χή Θήβα, αποστολή βιογραφικών με 
επιθυμητή φωτογραφία στο email : 
info@scorpions-security.gr 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - Καθαρίστρια ζητείται 
για ξενοδοχείο στο Λιβάδι Αράχο-
βας, επιθυμητή προϋπηρεσία και πι-
στοποιητικό υγείας με αρμοδιότητα: 
δωμάτια, κοινόχρηστους χώρους, 
πλυντήριο και λάντζα. Παρέχεται δι-
αμονή & διατροφή, υπό προϋποθέ-
σεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tagliresort.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Elatos Resort. Νομός Φθιώτιδας. 
Υπάλληλος Υποδοχής και Κρατήσε-
ων
Ζητούμε να προσλάβουμε ικανό, ευ-
γενικό και καλά οργανωμένο υπάλ-
ληλο υποδοχής και κρατήσεων, ο 
οποίος θα επιδιώκει την ομαλή κα-
θημερινή λειτουργία του front office. 
Τα κύρια καθήκοντα περιλαμβάνουν 
τις κρατήσεις, τις αφίξεις, τις αναχω-
ρήσεις και τις υπηρεσίες θυρωρείου. 
Δίνεται έμφαση στη σωστή εξυπηρέ-
τηση των πελατών, αποσκοπώντας 
στον επαγγελματικό και άνετο χώρο 
εργασίας. www.careerjet.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Elatos Resort. Νομός Φθιώτιδας. 
Ζητούμε να προσλάβουμε θεραπεύ-
τρια μασάζ πλήρους απασχόλησης 
για την εξυπηρέτηση των πελατών 
του ξενοδοχείου αλλά και εξωτερι-
κών πελατών είτε στον χώρο του 
spa ή στα chalets των πελατών 
(χρήση πτυσσόμενου κρεβατιού).
www.skywalker.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Elatos Resort. Νομός Φθιώτιδας. 
Ζητούμε να προσλάβουμε έμπειρο 
στέλεχος για τη θέση του front office 
manager για την καθημερινή διαχεί-
ριση του τμήματος των κρατήσεων 
και της υποδοχής. Η ιδιαιτερότητα 
της τοποθεσίας και η ένταση της ερ-
γασίας απαιτεί ικανό και οργανωτικό 
manager. Τα κύρια καθήκοντα είναι η 
καθημερινή επίβλεψη και καθοδήγη-
ση στις κρατήσεις, τις αφίξεις / ανα-
χωρήσεις, καθώς και τις υπηρεσίες 
θυρωρείου. www.skywalker.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
3 ΟΔΗΓΟΙ σαύρας ζητούνται για την 
περιοχή της Λαμίας 
www.careerjet.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Λόγω αυξημένης ροής πελατολογί-
ου, το κατάστημα «Coffeegram» στη 
Σατωβριάνδου 35 αναζητεί άμεσα 
προσωπικό. Σερβιτόρα έως 30 ετών 
και
Ντελιβεράς με δικό του μηχανάκι για 
πληροφοριες στο κατάστημα Σατω-
βριανου 45 Λαμία
ΖΗΤΟΥΝ
Αναλαμβάνουμε εμβολιασμούς ελαι-
οδένδρων, κάθε ηλικίας.Οι ενδιαφε-
ρόμενοι για περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορούν να επικοινωνούν με το 
τηλέφωνο: 6979 898825
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μεγάλη εταιρεία αναζητά καθαρί-
στριες για ημιαπασχόληση απο την 
περιοχή του Δομοκού.Αμεση πρό-
σληψη,μισθός μεγαλύτερος του 
νομίμου,δώρα,επιδόματα. www.
kariera.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY 
SERVICES ζητά φύλακες με άδεια 
εργασίας, για τις περιοχές Τανάγρα 
Σχηματαρίου και Γλύφα Χαλκίδας. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2421084232 – 
ώρες επικοινωνίας 08:00-15:00
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙ-
ΣΜΟΥ Ζητά άμεσα, σοβαρούς συ-
νεργάτες ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 
[παραδοσιακά προϊόντα – καταλύ-
ματα]. Άμεσα έξτρα εισόδημα! Ευ-
καιρία συνεργασίας όλο το χρόνο. 
Για πληροφορίες τηλ.: 6987437704 
ή www.paradosiakiellada.gr

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΥΜΗ Πλατάνα, οικία 30 τ.μ., 1ου, 
προσόψεως, 1 υ/δ, μπάνιο, επιπλω-
μένη, απεριόριστη θέα θάλασσα, 
ανοικτό πάρκινγκ, άριστη κατάστα-
ση, πάνω στον κεντρικό δρόμο σε 
απόσταση 5 μ. από τη θάλασσα, 
200 μ. από παραλία και 3 χλμ. από 
το λιμάνι για Σκύρο και την ΑΕΝ Κύ-
μης, περιποιημένο, προφορά για 
φοιτητές ΑΕΝ., τιμή 150€ 
www.xe.gr
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΧΑΛΚΙΔΑ Ν. Λάμψακος, γκαρσονιέ-
ρα 30 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, επιπλωμέ-

νη, κλιματισμός, χωρίς κοινόχρηστα, 
άριστη κατάσταση, με ίντερνετ αλου-
μίνια σίτες, ασφάλειες, κοντά σε αγο-
ρά για 1 άτομο, όχι κατοικίδια, τιμή 
140€ www.xe.gr
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΡΕΤΡΙΑ μονοκατοικία 70 τ.μ., 2 
επίπεδα, 1ου, 2 υ/δ, κατασκευή ‘07, 
μπάνιο, σε οικόπεδο 340 τ.μ., τζάκι, 
θέα θάλασσα, πάρκινγκ, κήπος, 1 
σαλόνι, κουζίνα ενιαίο, άριστη κατά-
σταση, ανεξάρτητη, μπάρμπεκιου, 
εντός σχεδίου, πλακάκια Ερέτρι-
ας, σε άριστη τοποθεσία, πλησίον 
κέντρου και θάλασσας, τιμή 600€ 
www.xe.gr
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Δ. Μεσσαπίων Ψαχνά, νεόδμητη 
γκαρσονιέρα 30 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή ‘16, μπάνιο, επιπλωμένη, 
αυτόνομη θέρμανση, απεριόριστη 
θέα, ελεύθερη, ενεργ. κλ. Α, ιδανική 
για φοιτητές, 200 μέτρα από ΤΕΙ, 
βεράντα 12 τ.μ. ,ενεργειακά τζάμια, 
σίτες, επιπλωμένο και με ηλεκτρικές 
συσκευές, κλιματισμός, τιμή 190€ 
www.xe.gr
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΔΟΥ-
ΡΗ (ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ), νεόδμητο 
διαμέρισμα 50 τ.μ., υπερυψωμένο 
ισόγειο, 2 υ/δ, κατασκευή ‘05, μπά-
νιο, Σαλόνι κουζίνα ενιαίο, κλιματι-
στικό, αυτόνομη θέρμανση, ελάχιστα 
κοινόχρηστα., τιμή 250€, www.xe.gr
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΑ: Διαμέρισμα 90τ.μ ισογεί-
ου, σε τριπλοκατοικία, ανεξάρτητη 
είσοδος, κατασκευή 1990, πλήρως 
ανακαινισμένο το 2008, 2 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, τζάκι, ενιαία σα-
λονοκουζίνα, πλήρως επιπλωμένο 
και διακοσμημένο σε παραδοσιακό 
στυλ, boiler, αποθήκη, parking, ακρι-
βώς μετά το Λιβάδι σε περιφραγμέ-
νη έκταση 4 στρ., μέσα στα έλατα, 
ενοικιάζεται με τη σεζόν ή όλο το 
χρόνο, 4.000€, (25611), PLASIS 
2109601909 - www.plasis.com.gr
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΟΙΝΟΗ, μονοκατοικία 
60 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, μπάνιο, χω-
ρίς κοινόχρηστα, άριστη κατάσταση, 
200 μέτρα από το σταθμό του τρένου 
Οινόη, όπου εξυπηρετεί δρομολόγια 
για Αθήνα-Χαλκίδα και κυρίως είναι 
κοντά στην βιομηχανική περιοχή του 
δήμου Τανάγρας, διαθέτει αυλή και 
μπαλκόνι, Τιμή Ευκαιρία., τιμή 180€, 
συζητήσιμη www.xe.gr
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟ, οροφοδιαμέρισμα 106 
τ.μ., ισόγειο, διαμπερές, γωνιακό, 2 
υ/δ, μπάνιο, επιπλωμένο, αυτόνομη 
θέρμανση, αποθήκη, χωρίς κοινό-
χρηστα, καλή κατάσταση, τιμή 300€
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ γκαρσονιέρα 35 τ.μ., 2ου, 
1 υ/δ, κατασκευή ‘06, μπάνιο, αυτό-
νομη θέρμανση, άριστη κατάσταση, 
Επιπλωμένο ( Air condition, ψυγείο, 
κουζινάκι, πλυντήριο, καναπές, κρε-
βάτι, τραπέζι κουζίνας) άνετο πάρ-
κινγκ, ήσυχη περιοχή, μπαλκόνι, 10 
λεπτά με τα πόδια από το κέντρο, δι-
αθέσιμη από 01/03/2019, τιμή 200€
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΛΑΜΙΑ διαμέρισμα 110 τ.μ., 1ου, 2 
υ/δ, κατασκευή ‘00, μπάνιο, αυτόνο-
μη θέρμανση, καλή κατάσταση, Νοι-
κιάζεται οροφοδιαμερισμα εκτατών 
δέκα τετραγωνικών μέτρων στην πε-
ριοχή της Λαμίας. Αποτελείται από 
δυο υπνοδωμάτια, σαλόνι με τζάκι, 

Ότι θες να βρεις,
ότι θες να δώσεις,

για...
πωλήσεις ακινήτων,

ενοικιάσεις ακινήτων,
εργασία,

αυτοκίνητα,
μοτοσικλέτες,

ποδήλατα,
κινητά τηλέφωνα,

υπολογιστές,
έπιπλα,

ανταλλακτικά,
κατοικίδια,

μηχανήματα

μπες στη μοναδική μηχανή αναζήτησης 
για όλη τη Στερεά

11
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019
STEREANEWS.GR

Περιγραφή ΑγγελίαςΌνομα Επίθετο

Διεύθυνση

Πόλη

Στοιχεία επικοινωνίας

Υπογραφή

Tύπος Αγγελίας
Ενοικίαση
□ 1 υπ/δωμάτιο
□ 2 υπ/δωμάτια
□ 3 υπ/δωμάτια
□ Μεζονέτα
□ Μονοκατοικία
□ Επαγ. Χώρων

Πώληση
□ 1 υπ/δωμάτιο
□ 2 υπ/δωμάτια
□ 3 υπ/δωμάτια
□ Μεζονέτα
□ Μονοκατοικία
□ Οικόπεδο
□ Αγροτεμάχειο
□ Πωλήσεις Επαγ. Χώρων
□ Πωλήσεις Αυτοκινήτων
□ Πωλήσεις Μηχανών
□ Επαγγελματικά Οχήματα
□ Εξοπλισμός Σπιτιού

Τ.Κ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΑΓΓΕΛΙΩΝ
• Μια βδομάδα απλή 5€
έως 4 βδομάδες 15 €
• Μια βδομάδα με χρώμα η με φώτο 
10€ έως 4 βδομάδες 30 €
• Μια βδομάδα σε πλαίσιο με έντονα 
γράμματα 10€ έως 4 βδομάδες 40 €
• Δίστηλη ύψους 5cm, απλή 15 €/ βδο-
μάδα με έντονα γράμματα, πλαίσιο ή με 
φώτο 20 €/βδομάδα

Auto/Moto
Εργασία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ ζητείται για μόνιμη 
εργασία σε ζαχαροπλαστείο στη  Λι-
βαδειά. Θα εκτιμηθεί η γνώση τεχνικής 
της ζαχαροπλάστης., συζητήσιμη, 18:00-
21:00 , email: manias@delicepastry.gr 

ΖΗΤOYN
Αναλαμβάνουμε εμβολιασμούς ελαιο-
δένδρων, κάθε ηλικίας.Οι ενδιαφερόμε-
νοι για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο: 
6979 898825

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα, Λαντζιέρα ή Λαντζι-
έρης για ξενοδοχείο στην Αράχοβα. Πα-
ρέχεται διαμονή & διατροφή, υπό προϋ-
ποθέσεις, βιογραφικά info@tagliresort.
gr 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανερχόμενη στο χώρο της 
ξυλείας ζητεί αποθηκάριο για τη πε-
ριοχή της Θήβας. email επικοινω-
νιας:rouchotasthiva@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται υπάλληλος κουζίνας έως 40 
ετών, για εργασία σε γνωστή αλυσίδα 
εστίασης, στη Λαμία. Ικανοποιητικές 
αποδοχές και ασφάλιση. Μερική απα-
σχόληση. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Οι 
ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με 
το τηλέφωνο: 6936578585 - Γιώργος 
Μ. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

georgiosmagkanaris@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Κέντρο, που εδρεύει 
στην Αλίαρτο Βοιωτίας, ζητεί υπάλληλο 
πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα 
προσόντα: 1. Πτυχίο Ακτινολόγου- Ακτι-
νοθεραπευτή κατηγορίας Τ.Ε ή Δ.Ε. 2. 
Γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώση ηλε-
κτρονικών υπολογιστών. Αποστολή βι-
ογραφικών στο iasialiartos@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
από βιομηχανία πλαστικών στα Οινόφυ-
τα Βοιωτίας χειριστής μηχανών extruder. 
Απαραίτητη η εμπειρία στην παραγωγή 
πλαστικών, humanrepl@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΦΥΛΑΚΕΣ με άδεια εργασίας σε ισχύ για 
έργο που θα ξεκινήσει 1η Απριλίου 8ωρο 
5θήμερο κυλιόμενες βάρδιες, απαραίτη-
τα προσόντα άνω των 25 ετών, επιθυμη-
τά προσόντα γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν 
φύλακες και αρχιφύλακες, 12 φύλακες 
εκ των οποίων 3 γυναίκες και 3 αρχιφύ-
λακες σύνολο 15 άτομα, η εταιρεία προ-
σφέρει όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες 
αποδοχές και την ευκαιρία δωρεάν εξα-
τομικευμένων εκπαιδεύσεων που αφο-
ρούν το έργο, περιοχή Θήβα, αποστολή 
βιογραφικών με επιθυμητή φωτογραφία 
στο email : info@scorpions-security.gr 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - Καθαρίστρια ζητείται 
για ξενοδοχείο στο Λιβάδι Αράχοβας, 
επιθυμητή προϋπηρεσία και πιστοποι-

ητικό υγείας με αρμοδιότητα: δωμάτια, 
κοινόχρηστους χώρους, πλυντήριο και 
λάντζα. Παρέχεται διαμονή & διατροφή, 
υπό προϋποθέσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@tagliresort.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Λόγω αυξημένης ροής πελατολογίου, το 
κατάστημα «Coffeegram» στη Σατωβρι-
άνδου 35 αναζητεί άμεσα προσωπικό. 
Σερβιτόρα έως 30 ετών και Ντελιβεράς 
με δικό του μηχανάκι για πληροφοριες 
στο κατάστημα Σατωβριανου 45 Λαμία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
3 ΟΔΗΓΟΙ σαύρας ζητούνται για την πε-
ριοχή της Λαμίας www.careerjet.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Από εταιρεία τροφίμων στην περιοχή 
των Θηβών ζητείται Βοηθός Λογιστή, 
απόφοιτος ΤΕΙ Λογιστικής, για εργασία 
λογιστηρίου και εξωτερικές εργασίες. 
Προϋπηρεσία 3 ετών, γνώσεις Αγγλι-
κών & Η/Υ, Ms Office, δίπλωμα οδήγη-
σης, εκπληρωμένες                στρατιω-
τικές υποχρεώσεις, ηλικία αυστηρά έως 
28 - 30 ετών. Αποστολή βιογραφικών 
στο: accounting@eggs.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Elatos Resort. Νομός Φθιώτιδας. Υπάλ-
ληλος Υποδοχής και Κρατήσεων Ζητού-
με να προσλάβουμε ικανό, ευγενικό και 
καλά οργανωμένο υπάλληλο υποδοχής 
και κρατήσεων, ο οποίος θα επιδιώκει 
την ομαλή καθημερινή λειτουργία του 
front office. Τα κύρια καθήκοντα περι-
λαμβάνουν τις κρατήσεις, τις αφίξεις, τις 
αναχωρήσεις και τις υπηρεσίες θυρωρεί-
ου. Δίνεται έμφαση στη σωστή εξυπη-
ρέτηση των πελατών, αποσκοπώντας 
στον επαγγελματικό και άνετο χώρο ερ-
γασίας. www.careerjet.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Elatos Resort. Νομός Φθιώτιδας. Ζητού-
με να προσλάβουμε θεραπεύτρια μασάζ 
πλήρους απασχόλησης για την εξυπη-
ρέτηση των πελατών του ξενοδοχείου 
αλλά και εξωτερικών πελατών είτε στον 
χώρο του spa ή στα chalets των πελα-
τών (χρήση πτυσσόμενου κρεβατιού).
www.skywalker.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Elatos Resort. Νομός Φθιώτιδας. Ζητού-
με να προσλάβουμε έμπειρο στέλεχος 
για τη θέση του front office manager για 
την καθημερινή διαχείριση του τμήματος 
των κρατήσεων και της υποδοχής. Η ιδι-
αιτερότητα της τοποθεσίας και η ένταση 
της εργασίας απαιτεί ικανό και οργανω-
τικό manager. Τα κύρια καθήκοντα είναι 
η καθημερινή επίβλεψη και καθοδήγηση 
στις κρατήσεις, τις αφίξεις / αναχωρή-
σεις, καθώς και τις υπηρεσίες θυρωρεί-
ου. www.skywalker.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Elatos Resort. Νομός Φθιώτιδας. Ζητού-
με να προσλάβουμε έμπειρο στέλεχος 
για τη θέση του front office manager για 
την καθημερινή διαχείριση του τμήματος 
των κρατήσεων και της υποδοχής. Η ιδι-
αιτερότητα της τοποθεσίας και η ένταση 
της εργασίας απαιτεί ικανό και οργανω-
τικό manager. Τα κύρια καθήκοντα είναι 
η καθημερινή επίβλεψη και καθοδήγηση 
στις κρατήσεις, τις αφίξεις / αναχωρή-
σεις, καθώς και τις υπηρεσίες θυρωρεί-
ου. www.skywalker.gr

ZHTEITAI
Μεγάλη εταιρεία αναζητά καθαρίστριες 
για ημιαπασχόληση απο την περιοχή 
του Δομοκού.Αμεση πρόσληψη,μισθός 
μεγαλύτερος του νομίμου,δώρα,επιδό-
ματα. www.kariera.gr
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ότι θες δώσεις, 
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για όλη τη Στερεά

ZHTEITAI 
Η εταιρεία MATRIX PACK SA, Βιομη-
χανία Υλικών και Ειδών Συσκευασίας, 
επιθυμεί να προσλάβει για τις εγκατα-
στάσεις της στην Ριτσώνα: Αποθηκάριο 
www.kariera.gr

ZHTEITAI 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναζητά εξωτερικό πωλητή - 
πωλήτρια για το τμήμα πωλήσεων μπα-
ταριών, λιπαντικών και ανταλλακτικών 
αυτοκινήτου. www.xe.gr

ZHTEITAI 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ με γνώση κόλλησης 
tig, έως 35 ετών, κάτοικος Χαλκίδας, 
ζητείται για εταιρεία στη Δροσιά Χαλκί-
δος, www.xe.gr

ZHTOYNTAI 
ΚΟΠΕΛΕΣ εμφανίσιμες ζητούνται άμεσα 
να εργαστούν ως barwoman - σερβιτό-
ρες, σε πολυτελές μαγαζί στη Χαλκίδα, 
παρέχονται μεταφορά, υψηλό ημερομί-
σθιο, bonus, ευχάριστη και άψογη συ-
νεργασία. www.xe.gr

ZHTEITAI
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ,ΑΝΑΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΄Γ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟ-
ΝΤΑ : ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙ-
ΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗ-
ΓΗΣΗΣ ‘Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ www.carrerjet.
gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΥΡΙΑ 25-50 ετών, ζητείται για 8ωρη 
απασχόληση εντός χώρου γραφείου, 
για 2 ημέρες την εβδομάδα στο Αλιβέρι.  
www.xe.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ο διεθνής ξενοδοχειακός όμιλος CLUB 
MED αναζητά για την ξενοδοχειακή του 
μονάδα GREGOLIMANO, στην Λιχά-
δα Ευβοίας, για την καλοκαιρινή σαιζόν 
2019 (Απρίλιος-Οκτώβριος) :  ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ www.jodfind.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Bomo Hotels 
επιθυμεί να προσλάβει, για την τουριστι-
κή σεζόν 2019, Barman/ Barwoman για 
το ξενοδοχειακό συγκρότημα Bomo 
Palmariva Beach Hotel 4* που διαθέτει 
στην Ερέτρια (Εύβοια).     www.jobfind.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο του Τουρισμό και ειδικότερα στις 
εκδρομές ζητά Tourguide.. Θέση μερικής 
απασχόλησης με έδρα την Ερέτρια (Εύ-
βοια). Περίοδος απασχόλησης: Απρίλιος 
- Σεπτέμβριος 2019. www.jobfind.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Εταιρία με 40 συνεχή χρόνια δυναμικής 
παρουσίας στον χώρο του retail (αλυσί-
δες super markets) και του χονδρεμπο-
ρίου με πανελλαδική κάλυψη, αναζητά 
Εξωτερικό Πωλητή Χονδρεμπορίου - 
Νομός Ευβοίας, www.careerjet.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Πτηνοτροφική Επιχείρηση με έδρα τη 
Χαλκίδα ζητεί:ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ στην περιοχή Πούρ-
νος Ευβοίας       www.jobseeker.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Isuzu D-Max ΑUTO GRAVITY PLUS ‘19 
- Τιμή: 28.500€
Κατηγορία: Αυτοκίνητο - Αγροτικό/
Pickup 
Χρονολογία: 2 / 2019 Καινούριο, Χιλιό-
μετρα: 10 χλμ, Καύσιμο: Πετρέλαιο, Κυ-
βικά: 1.900 cc, Ίπποι: 164 bhp, Σασμάν: 
Αυτόματο, Χρώμα: Κόκκινο σκούρο (Με-
ταλλικό), Χρώμα εσωτερικού: Μαύρο 
Επένδυση σαλονιού: Ύφασμα, Αερόσα-
κοι: 6, Πόρτες: 4, Καθίσματα: 5 
Ιδιαιτερότητες: ABS, Android Auto, 
Bluetooth
Περιγραφή: *ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ - ΕΤΟΙΜΟ-
ΠΑΡΑΔΟΤΟ
*ΜΕ ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:
*ROLL BAR ΔΙΠΛΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΕΠΙ-
ΠΕΔΗ ΣΧΑΡΑ
*ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ - ΡΟΛΟ ΚΑΡΟ-
ΤΣΑΣ
*ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΕΤ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Mazda 
2 ‘08 - €6.000 (Συζητήσιμη). ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΑ Μικρό/Κόμπακτ, 1398cc, ΧΡΩΜΑ 
ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕ-
ΤΡΕΛΑΙΟ, 5 ΠΟΡΤΕΣ, 5 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ  
Επικοινωνία: Group 
Karellis - 22310 23563  
www.ix.gr/classifieds/CR77122/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Daihatsu Terios '97 1296CC ME XΕΙΡΟ-
ΚΙΝΗΤΟ ΚΥΒΩΤΙΟ, 4Χ4, ΧΡΩΜΑ ΜΩΒ 
ΒΙΟΛΕΤΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ,5 ΠΟΡΤΕΣ, 
5 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ www.ix.gr/classifieds/
CR77647/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ Mercedes-
Benz 450 450 SEL W 116 
'76 - €10.000 (Συζητήσιμη) ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ Σεντάν/4-θυρο, ΧΡΩΜΑ ΓΑ-
ΛΑΖΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΒΕΝΖΙΝΗ  www.
ix.gr/classifieds/CR68170/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ 
Nissan Primera '98 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Σεντάν/4-θυρο, ΧΡΩΜΑ ΑΣΗΜΙ 
ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ www.ix.gr/
classifieds/CR50401/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΓΙΑ –ΘΗΒΑΣ 
Opel Corsa '11 - €4.500 (Συζητήσι-
μη) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Van/Minibus/Πολυ-
μορφικό, 1300 cc, ΧΡΩΜΑ ΑΣΠΡΟ, 
ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, 3 ΚΑΘΙ-
ΣΜΑΤΑ, ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ. www.ix.gr/
classifieds/CR75756/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-
ΟΥ Seat Ibiza Sport '09 - €6.500 (Συ-
ζητήσιμη) 1400cc, ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΒΕΝΖΙΝΗ, 
3 ΠΟΡΤΕΣ, 5 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
www.ix.gr/classifieds/CR73492/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΧΟΜΕ-
ΝΟΥ Audi A3 A3 '98 - €2.200 (Συ-
ζητήσιμη) Kουπέ/σπορ/hatchback , 
ΧΡΩΜΑ ΧΡΥΣΑΦΙ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΒΕΝ-
ΖΙΝΗ, 3 ΠΟΡΤΕΣ, 5 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
www.ix.gr/classifieds/CR71271/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται Mercedes - Benz E 200 
Avangarde '06 - Τιμή: 17.000€
• Κατηγορία: Αυτοκίνητο - Λιμουζίνα/
Sedan 
• Χρονολογία: 2006 
• Χιλιόμετρα: 183.000 χλμ 
• Κυβικά: 1.800 cc 
• Ίπποι: 1720 bhp 
• Χρώμα: Σκούρο μπλε (Μεταλλικό) 
• Επένδυση σαλονιού: Δέρμα 
Επικοινωνία: 6932321945 - Θάνος

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
αγγελίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης και βοηθός
ηλεκτρολόγος - υδραυλικός
τηλ & fax: 2221040196
κινητό: 6948117331
mail: salis_k@yahoo.gr
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ΧΡΗΣΙΜΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 22213 50100
ΙΚΑ (Αγ. Βαρβάρα) 2221066101-2
ΙΚΑ (Τσιριγώτη) 22210 78427
ΙΚΑ (Ραντεβού) 14900 & 14884
ΙΚΑ (Ραντεβού) 14554 & 14784
ΕΚΑΒ 166
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 100
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 22210 22513
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22210 83333
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2221024574
ΑΞΙΩΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2221022100
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 22210 28888
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 22210 37120
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 22213 53800
ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 22213 53590
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 
ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Φαρμακίδου) 22213 51160-1
ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Λιλαντίων) 22213 55111-2
Κ.Ε.Π. ΒΟΥΡΚΟΥ 22213 50000
Κ.Ε.Π. ΚΑΝΗΘΟΥ 22210 86040
Κ.Ε.Π. (πρώην Νομαρχίας) 22210 88822
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 22210 85555
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 22210 77620
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 22210 24444
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 22210 61232
ΔΕΥΑΧ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 22210 20440
ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22210 23518
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 22210 24762
ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑ 22210 23120
ΧΑΛΚΙΔΑ αποθήκη 22210 24148
ΑΘΗΝΑ 210 8317163 -153
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2310 595448
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26510 26286
ΠΑΤΡΑ 2610 623888
ΑΙΔΗΨΟΣ 22260 22250
ΑΛΙΒΕΡΙ 22230 22208
ΙΣΤΙΑΙΑ 22260 52284
ΚΥΜΗ 22220 22257
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 22210 89300-3
ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ ΧΑΛΚΙΔΑ  14511 & 21301 21222
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ FERRY-BOAT 
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ 22260 31680
ΑΙΔΗΨΟΣ 22260 23330
ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 22230 53768
ΕΡΕΤΡΙΑ  6932 201374 & 6945 891326
ΚΥΜΗ 22220 22606
ΣΚΥΡΟΣ 2220 91790
ΒΟΛΟΣ 22410 77760
ΜΑΡΜΑΡΙ 22240 32340 &22240 3122
ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ 22240 41166 & 22240 41079
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΗ 1050
ΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ 13888
ΟΑΕΔ 22210 25081
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 21313 06600

ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κυµαίων 2 & Μαυρογένους, Χαλκίδα
Τηλ.: 22210 23192 - 6974 769008 kmservicechalkis@yahoo.comSERVICE ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η εκδοτική εταιρία
Inpro News Media
ζητά άτομα για το
τμήμα πωλήσεων

Προσφέρονται bonus πωλήσεων επίτευξης στόχων, εβδο-
μαδιαία κάλυψη εξόδων, κίνησης, συνεχή εκπαίδευση στις 
τεχνικές των πωλήσεων και στη γνώση των προϊόντων μας. 
Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης, άριστο και φιλικό περιβάλλον.
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
• Άνεση στην επικοινωνία
• Οργανωτικό πνεύμα
• Επαγγελματισμός και επιθυμία για προσωπική και επαγ-
γελματική ανάπτυξη.
Αποστολή βιογραφικών στο: info@stereanews.gr

  ΟΝΟΜΑ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ        ΤΗΛ. +22210”
Τετάρτη, 27 Mαρτίου 2019       
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00 ΛΙΟΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ & ΠΗΛΙΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 81880
Απόγευμα από 17:00 έως 20:30 ΛΙΟΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ & ΠΗΛΙΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 81880
 ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ  ΙΣΑΙΟΥ 14 - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ    88935
 ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ  8 & ΓΚΟΡΤΖΗ - ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΑΓΙΑ/ΟDEON 85106
Διανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00 ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ  8 & ΓΚΟΡΤΖΗ - ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΑΓΙΑ/ΟDEON 85106
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019          
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00  ΛΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΧΑΪΝΑ  37 - ΝΕΑΠΟΛΗ    20042
Διανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝ. ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ & ΠΗΛΙΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 81880
Παρασκευή, 29 Mαρτίου 2019
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00 ΚΥΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ  217 - ΤΑΨΗ  ΒΡΥΣΗ   88494
Διανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00 ΣΙΑΦΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  24 - ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  25655
Σάββατο, 30 Mαρτίου 2019     
Πρωί από 08:00 έως 14:00 Σ/Φ ΡΗΓΑ ΧΡ.& ΣΩΤ. ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ  30 - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ   88061
 ΒΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΒΙΕΡΟΥ  40 - ΠΡΩΗΝ  ΚΤΕΛ   82202
 ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 15 -ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΑΞΙ 88066
 ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 12-ΟΠΙΣΘΕΝ ΠΛ.ΑΓΟΡΑΣ-
     ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ   82969
 ΣΑΜΠΛΗ ΤΖΕΝΗ  ΚΗΡΕΩΣ 11Β - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  85586
 ΛΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΧΑΪΝΑ  37 - ΝΕΑΠΟΛΗ    20042
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00 Σ/Φ ΡΗΓΑ ΧΡ.& ΣΩΤ. ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ  30 - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ   88061
Απόγευμα από 17:00 έως 20:30 Σ/Φ ΡΗΓΑ ΧΡ.& ΣΩΤ. ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ  30 - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ   88061
 ΒΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΒΙΕΡΟΥ  40 - ΠΡΩΗΝ  ΚΤΕΛ   82202
 ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 15 -ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΑΞΙ 88066
Διανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00 ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 15 -ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΑΞΙ 88066
Κυριακή, 31 Mαρτίου 2019  
Πρωί από 08:00 έως 14:00 ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 12-ΟΠΙΣΘΕΝ ΠΛ.ΑΓΟΡΑΣ-ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
     ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ    82969
 ΣΑΜΠΛΗ ΤΖΕΝΗ  ΚΗΡΕΩΣ 11Β - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  85586
 ΛΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΧΑΪΝΑ  37 - ΝΕΑΠΟΛΗ    20042
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00 ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 12-ΟΠΙΣΘΕΝ ΠΛ.ΑΓΟΡΑΣ-
     ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ   82969
Απόγευμα από 17:00 έως 20:30 ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 12-ΟΠΙΣΘΕΝ ΠΛ.ΑΓΟΡΑΣ-
     ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ   82969
 ΣΑΜΠΛΗ ΤΖΕΝΗ  ΚΗΡΕΩΣ 11Β - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  85586
 ΛΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΧΑΪΝΑ  37 - ΝΕΑΠΟΛΗ    20042
Διανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00 ΛΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΧΑΪΝΑ  37 - ΝΕΑΠΟΛΗ    20042
Δευτέρα, 1 Απρλίου 2019 
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00 ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ε. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΤΣΟΥ 3-5 , ΠΑΛΑΙΑ  ΓΕΦΥΡΑ - ΤΖΑΜΙ  23274
Απόγευμα από 17:00 έως 20:30 ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ε. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΤΣΟΥ 3-5 , ΠΑΛΑΙΑ  ΓΕΦΥΡΑ - ΤΖΑΜΙ  23274
 ΡΟΥΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 49 - ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΒΟΥΡΚΟΣ  87998
 ΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ  ΝΕΟΦΥΤΟΥ  10-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ   77929
Διανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00 ΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ  ΝΕΟΦΥΤΟΥ  10-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ   77929
Τρίτη, 2 Απρλίου 2019
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ  31 & ΒΥΡΩΝΟΣ  ΓΩΝΙΑ   26003 
Διανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΖΕΠΗ  46 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ    20777

κουζίνα και λουτρό με υδρομασάζ. 
Έχει αυτόνομη θέρμανση και κλιμα-
τιστικά στα υπνοδωμάτια. Διαθέτει 
μεγάλη βεράντα με απίστευτη θέα 
και μπάρμπεκιου. Το διαμέρισμα 
προστατεύεται από κάμερες ασφα-
λείας. Βρίσκεται λίγα μόλις λεπτά 
από τα είδη πρώτης ανάγκης. Κα-
τάλληλο για μια οικογένεια ή ένα 
ζευγάρι που θέλει να μείνει σε ένα 
όμορφο διαμέρισμα. www.xe.gr
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
STUDIOS για φοιτητές, διαθέτουν 
κουζίνα, ψυγείο, έπιπλα και κλιμα-
τιστικό. Περιοχή ΤΕΙ Λαμίας www.
xe.gr
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΣΤΥΛΙΔΑ Καραβόμυλος, 3 διαμε-
ρίσματα 30 τ.μ., 50 τ.μ. και 60 τ.μ. 
έκαστο, επιπλωμένα ή μη, άριστη 
κατάσταση, κλιματισμός, ηλιακός, 
πάρκινγκ, καλοριφέρ, bbq, πλησίον 
παραλίας για μπάνιο - κυνηγότο-
πων, 1 ώρα απόσταση από Καρ-
πενήσι, Μετέωρα, Πήλιο, Δελφούς, 
χώρος για κατοικίδια - κήπος, ενοικι-
άζονται σε τιμή συμφέρουσα ανάλο-
γα τα άτομα και το χρόνο διαμονής 
www.xe.gr
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πλησίον 
Γαλαξία, διαμέρισμα 55 τ.μ., 1ου, 
κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας, 
ανοικτό πάρκινγκ, τέντα, μεγάλο 
μπαλκόνι, δεκαετίας ενοικιάζεται, 
κατάλληλο για καθηγητή, δυνατότη-
τα και επιπλωμένου. Διαθέτει παρ-
κινγκ. www.xe.gr
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΑΛΕΣΙΝΑ κτίριο 270 τ.μ., 3ου, 4 
υ/δ, κατασκευή ‘00, 3 μπάνια, καλή 
κατάσταση, Κωδ: 103488 - Μαλεσί-
να Θεολόγος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κτήριο 
συνολικής επιφάνειας 270 τ.μ. στον 
3 ο όροφο. Αποτελείται από 4 Υπνο-
δωμάτια, 3 Κουζίνες, 3 Μπάνια . Εί-
ναι κατασκευασμένο το 2000 - Τιμή: 
500 € ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ www.
xe.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΕΡΕΤΡΙΑ νεόδμητη μεζονέτα 88 
τ.μ., ισόγεια, διαμπερής, 2 υ/δ, κα-
τασκευή ‘09, μπάνιο, wc, αυτόνομη 
θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, ηλια-
κός, πάρκινγκ, κήπος, χωρίς κοινό-
χρηστα, κατάλληλη και για επαγγελ-
ματική χρήση, τιμή 87.000€ www.
xe.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Δ. Ληλαντίων υπό κατασκευή μο-
νοκατοικία 170 τ.μ., ισόγεια, 4 υ/δ, 
κατασκευή ‘03, 3 μπάνια, σε οικό-
πεδο 900 τ.μ., κλειστό πάρκινγκ, 
κήπος, ελεύθερη, μεζονέτα 1ου -2ου 
υπό κατασκευή, σε οικόπεδο 900 
τ.μ. σε πολύ καλή τοποθεσία,, τιμή 
100.000€ www.xe.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΧΑΛΚΙΔΑ Λιανή Άμμος, μονοκατοι-
κία 117 τ.μ., ισόγεια, διαμπερής, 2 
υ/δ, κατασκευή ‘64, 2 μπάνια, πα-
ραδοσιακή, θέα θάλασσα, αποθήκη, 
κήπος, χωρίς κοινόχρηστα, ενεργ. 
κλ. Μη αποδοτικό, κατάλληλη και 
για επαγγελματική χρήση, μεσίτες 
δεκτοί, καλή κατάσταση, ισόγειο, 
διπλοκατοικίας, πρώτη γραμμή θά-
λασσα, αποτελείται από δυο ανεξάρ-
τητα διαμερίσματα (61, 35 τ.μ. και 56 
τ.μ.), δυνατότητα υψούν επιπλέον 2 
ορόφων, σε οικόπεδο εξ αδιαιρέτου 
439 τ.μ., δυνατότητα πώλησης ολό-
κληρου κτιρίου και των 2 ορόφων, 
τιμή 117.000€ (συζητήσιμη) www.
xe.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΧΑΛΚΙΔΑ διαμέρισμα 200 τ.μ., 2 
επίπεδα, 1ου - 2ου, 2 υ/δ, κατα-
σκευή ‘05, 2 μπάνια, wc, αυτόνομη 
θέρμανση, τζάκι, πόρτα ασφαλείας, 
ηλιακός, θέα θάλασσα, πάρκινγκ, 
αποθήκη, κήπος, άριστη κατάστα-
ση, 1 κουζίνα, δάπεδα: Πλακάκια, 
κουφώματα: Αλουμινίου, χαρακτη-
ριστικά: Βεράντες, BBQ, Διπλά Τζά-
μια, Boiler, Ανεξάρτητος χώρος (45 
τ.μ.), Roof garden, τιμή 270.000€ 
www.xe.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΧΑΛΚΙΔΑ νεόδμητο διαμέρισμα 66 
τ.μ., 3ου, προσόψεως, 2 υ/δ, κα-
τασκευή ‘80, μπάνιο, κλιματισμός, 
πόρτα ασφαλείας, ιδανικό για φοι-
τητές, ανακαίνιση ‘18, τιμή 55.000€ 
www.xe.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ νεόδμητη γκαρσο-
νιέρα 29 τ.μ., 2ου, προσόψεως, 
κατασκευή ‘07, μπάνιο, αυτόνομη 
θέρμανση, κήπος, κατάλληλη και για 
επαγγελματική χρήση, ιδανική για 
φοιτητές, τιμή 23.000€ www.xe.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΑΡΑΧΟΒΑ Λιβάδι, νεόδμητη μεζο-
νέτα 185 τ.μ., ισόγεια, 3 υ/δ, κατα-
σκευή ‘10, 3 μπάνια, παραδοσια-
κή, πέτρινη, σε οικόπεδο 700 τ.μ., 
αυτόνομη θέρμανση, πάρκινγκ, σε 
συγκρότημα 3 κατοικιών, 3 επίπεδα 
55 τ. μ. και σοφίτα 20 τ. μ. (συνο-
λικά 4 επίπεδα), 2 υδρομασάζ, δο-
ρυφορική και ηχητική εγκατάσταση, 
εγκαταστάσεις κρυφού φωτισμού και 
φωτιστικών, επενδύσεις τοίχων και 
οροφής (πλακάκια, μάρμαρο, ξύλο), 
συναγερμός με gsm, θερμοπομποί, 
κεντρικό δίκτυο νερού με εξτρά δεξα-
μενή, φώτα περιμετρικά του σπιτιού, 
αποκλειστική χρήση οικοπέδου, 2 
τζάκια, 2 κουζίνες, κήπος με δέντρα, 
μηδενική χρήση και άριστη συντή-
ρηση, υψηλής αισθητικής, (μεσίτες 
αποκλείονται, μόνο για σοβαρά ενδι-
αφερόμενους, χωρίς κρυφές χρεώ-
σεις και μεσιτική αμοιβή, δυνατότητα 
επίπλωσης και ηλεκτρικών κατόπιν 
συμφωνίας www.xe.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ μονοκατοικία 164 τ.μ., 
ισογείου - 1ου - 2ου, διαμπερής, 
προσόψεως, 3 υ/δ, κατασκευή ‘98, 
σε οικόπεδο 210 τ.μ., τζάκι, θέα βου-
νό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, 
αποθήκη, Μονοκατοικία στη περιο-
χή Δηλεσίου,164τ.μ. με θέα δάσος 
και θάλασσα σε οικόπεδο 210τ.μ. 
Το οίκημα είναι διαμπερές και απο-
τελείται από ανεξάρτητο διαμέρισμα 
ισογείου 55τ.μ. με σαλόνι, ενιαία 
κουζίνα, 1 υπνοδωμάτιο και λουτρό 
και μεζονέτα 1ου-2ου ορόφου με σα-
λόνι, ενιαία κουζίνα, 2ο καθιστικό, 2 
υπνοδωμάτια και λουτρό. Βρίσκεται 
σε άριστη κατάσταση και διαθέτει 
τζάκι, μεγάλες βεράντες, καινούρια 
μόνωση, αυτόνομη θέρμανση, ηλε-
κτρικά ρολά στο σαλόνι, ησυχία, 
πράσινο, αποθήκη και πάρκινγκ 2 
θέσεων.www.xe.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ μονοκατοικία 96 τ.μ., 
ισογείου - 1ου, διαμπερής, 2 υ/δ, κα-
τασκευή ‘89, σε οικόπεδο 250 τ.μ., 
κήπος, Μονοκατοικία 96 τ.μ., 2 επι-
πέδων, τακτοποιημένη, με θέα, δια-
τίθεται σε οικόπεδο 250τ.μ. με πρό-
σοψη 16 μέτρα, στην περιοχή του 
Δηλεσίου. Η κατοικία διαθέτει ισό-
γειο ενιαίο βοηθητικό χώρο 32τ.μ. 
και 1ο όροφο 64τ.μ., ο οποίος δια-
θέτει σαλόνι, κουζίνα, 2 υπνοδωμά-
τια και λουτρό. Απέχει 1,5 χλμ. από 
την παραλία της Πλάκας Δηλεσίου. 
Επιπλέον διαθέτει επικλινής στέγη, 
2 εισόδους, ελεύθερο χώρο για πάρ-
κινγκ εντός του οικοπέδου και κήπο. 
www.xe.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ Παραλία Καινού-
ριου, οικία 138 τ.μ., ισογείου - 1ου, 
διαμπερής, 3 υ/δ, κατασκευή ‘78, 
μπάνιο, wc, επιπλωμένη, σε οικό-
πεδο 608 τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, 
κλιματισμός, τζάκι, τέντες, θέα βου-
νό - θάλασσα, κήπος 600 τ.μ., χω-
ρίς κοινόχρηστα, ελεύθερη, άριστη 
κατάσταση, ανακαίνιση ‘04, Σε πολύ 
καλή κατάσταση, εξοχική κατοικία 
σε ήσυχο προάστιο 5 χλμ από το 
κέντρο των Καμένων Βούρλων. 100 
μέτρα από την θάλασσα. Πλούσιος 
διαμορφωμένος κήπος με μεγάλα 
δέντρα, πέτρα Καρύστου, μπάρμπε-
κιου, πηγάδι, internet, καλοριφέρ, 
κλιματιστικά, τέντα, διαμορφωμένο 
και διακοσμημένο με ξύλινη ορο-
φή και παραδοσιακά ξύλινα έπιπλα 
εξαιρετικής ποιότητας, όλες τις ηλε-
κτρικές συσκευές, μικρή αποθήκη, 
έπιπλα κήπου, πλήρως έτοιμο για 
κατοίκηση χειμώνα-καλοκαίρι. 2 ευ-
μεγέθη μπαλκόνια στον 1 ο όροφο 
με ανοιχτή θέα. Μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί σαν 2 ανεξάρτητες κατοι-

κίες., διαθέσιμη από 1/2/2019, τιμή 
130.000€, συζητήσιμη, www.xe.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ νεόδμητη μονο-
κατοικία 90 τ.μ., ισόγεια, γωνιακή, 2 
υ/δ, κατασκευή ‘12, 2 μπάνια, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματισμός, τζάκι, 
πόρτα ασφαλείας, αποθήκη, κήπος, 
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
4000 ΤΜ ΜΕ ΚΗΠΟ ΚΑΙ ΓΚΑΖΟΝ 
600 ΤΜ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙ-
ΣΜΑ.ΜΕ ΘΕΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ 500 
Μ ΑΠΟ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 2 ΧΛΜ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ.ΕΧΕΙ ΣΟΦΙΤΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΓΚΟΛΑ.ΕΧΕΙ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 
ΡΟΛΛΑ.ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟ. 
ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟ-
ΠΡΟΣΟΨΗ. ΧΤΙΖΕΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 
205 Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ,www.
xe.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δυχαλώρε-
μα, οικία 160 τ.μ., ισογείου - 1ου, σε 
οικόπεδο 3 στρ., πλησίον Εθνικής 
Οδού, διώροφη, 80 τ.μ. έκαστος 
όροφος, ο 1ος όροφος ημιτελές, πω-
λείται, τιμή 90.000€, www.xe.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΛΑΜΙΑ Γαλανέικα, διαμέρισμα 80 
τ.μ., 1ου, διαμπερές, 3 υ/δ, μπάνιο, 
αυτόνομη θέρμανση, τέντες, απεριό-
ριστη θέα, χωρίς κοινόχρηστα, καλή 
κατάσταση, μεγάλη αυλή, θεά απε-
ριόριστη, χωρίς κοινόχρηστα, μπρο-
στά κεντρικός δρόμος και στάση 
λεωφορείου, 500 μ. από το κέντρο 
της Λαμίας. 3 υπνοδωμάτια, χολ, 
κουζίνα-σαλόνι με πάσο ενιαιο,1 
μπάνιο. Δεκτή ανταλλαγή με διαμέ-
ρισμα στην Αθήνα και με αυτοκίνητο 
audi tt 1800 - 2000 cc, mercedes, 
cherokee, bmw συν την διαφορά. 
Συζητήσιμη τιμή, τιμή 40.000€ www.
xe.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ μεζονέτα 200 τ.μ., ισο-
γείου - 1ου, 3 υ/δ, κατασκευή ‘09, 3 
μπάνια, wc, αυτόνομη θέρμανση, 
τζάκι, πόρτα ασφαλείας, απεριό-
ριστη θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, 
αποθήκη, πισίνα, άριστη κατάσταση, 
Πωλείται νεόδμητη μεζονέτα (ισό-
γειο - 1ος) 200 μ2 στην Αμφίκλεια 
Φθιώτιδας. Είναι κατασκευής 2009, 
εξαιρετικής minimal αρχιτεκτονικής 
και βρίσκεται σε άριστη κατάστα-
ση. Έχει 3 υπνοδωμάτια, αυτόνομη 
θέρμανση, τζάκι, funcoil, 1 ανοιχτή 
θέση στάθμευσης, απεριόριστη θέα 
(προς τον Παρνασσό, το Καλλίδρο-
μο και τον κάμπο), 3 λουτρά, 1 WC, 
αποθήκη (10 μ2), πόρτα ασφαλείας, 
ξύλινα πατώματα, πισίνα, ιταλικά 
κουφώματα και άριστη θερμομόνω-
ση. Απέχει 17 χλμ από το χιονοδρο-
μικό κέντρο του Παρνασσού και 165 
χλμ από την Αθήνα. Τιμή: 385.000 €. 
www.xe.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΜΑΛΕΣΙΝΑ μονοκατοικία 210 τ.μ., 
ισόγεια, 6 υ/δ, κατασκευή ‘98, Φθιώ-
τιδα Θεολόγος μονοκατοικία τ.μ. 
συγκρότημα 3 μονοκατοικιών 70 τμ 
εκάστη με οικόπεδο 1005 τμ & μεγά-
λη πισίνα υπόλοιπο συντελεστή 260 
τμ 10ετιας σε καλή κατάσταση τιμή 
συζητήσιμη, τιμή 450.000€ www.
xe.gr

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μηχάνημα - Κομπρεσέρ Αέ-
ρος-Αεροσυμπιεστές (HOLMAN 

COMPAIR ‘96) 1.000 cc- 80 bhp, 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 8 / 1996 , 337 
ΩΡΕΣ, ΤΙΜΗ: € 2.000 www.car.
gr/14917910
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μηχάνημα – Ηλεκτροσυγκόλληση 
(STANLEY) 2 bhp , ΧΡΟΝΟΛΟ-
ΓΙΑ: 2 / 2004 , 14 ώρες χρήσης, 
ΤΙΜΗ: € 800 (συζητήσιμη) www.car.
gr/18696193
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μηχάνημα – Palfinger Πιρουνα .για 
παλετες..CERTIFIC , ΧΡΟΝΟΛΟ-
ΓΙΑ: 12 / 2013 , 163 ώρες χρήσης, 
ΤΙΜΗ: € 400 (συζητήσιμη) www.car.
gr/20214259
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ υπαίθριος, 500 kVA, 
20000 V, συντηρημένος Τιμή:6.500€
www.xe.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ CT1206, 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΚΕΝΤΗΤΙΚΗ Feiya CT 
1206, 6 κεφαλές με 12 βελόνες, 
πωλείται λόγω αγοράς μεγαλύτε-
ρης, έχει τελάρα για έτοιμο ρούχο, 
μεγάλο τελάρο και πούλια, τιμή 
8.000€, συζητήσιμη 
www.xe.gr

AUTO MOTO
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
VW Transporter T4 του 2000 πε-
ντακύλινδρο 2.400cc 350.000χλμ 
Ι.Χ.Φ. Επαγγελματικό. Ιδιαίτερα συ-
ντηρημένο μηχανικά, περασμένο με 
αλοιφααδόρο για επαναφορά χρώ-
ματος.Καινούργια ελαστικά. Προ-
σφέρονται μαζί: διαφορετικό και όλα 
τα μπράτσα μαζί με τους δίσκους, 
σωληνάκια κτλ, για τοποθέτηση στο 
πίσω μέρος τροχοπέδησης, δίσκων 
αντί σιαγόνων
Πληροφορίες: Τηλ: 6979-080725 & 
6980881602 Τιμή 3.500€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Renault 
Clio ‘99 , 1.600 cc, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Κόμπακτ/Hatchback, ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ,ΜΕ ΒΕ-
ΛΟΥΔΙΝΟ ΣΑΛΟΝΙ, 3 ΠΟΡΤΕΣ, 
ΚΑΥΣΙΜΟ ΒΕΝΖΙΝΗ.www.car.
gr/17875549
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ Volkswagen 
Passat 1600FSI 102PSΔω-
ροT.K.2019 ‘99, 1.598 cc, ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ Λιμουζίνα/Sedan, ΧΡΩΜΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, 
ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ ΣΑΛΟΝΙ, 4 ΠΟΡΤΕΣ, 
ΚΑΥΣΙΜΟ ΒΕΝΖΙΝΗ. www.car.
gr/19492453
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ Hyundai Santa 
Fe υγραεριο ‘01, 2.700 cc, ΧΡΩ-
ΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, 5 ΠΟΡΤΕΣ, ΚΑΥ-
ΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ – ΒΕΝΖΙΝΗ.www.car.
gr/10121952
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ Volkswagen Golf 
GOLF 4 ‘04, 1.400 cc, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Κουπέ-σπόρ, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ, 5 
ΠΟΡΤΕΣ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ-ΒΕΝ-
ΖΙΝΗ. www.car.gr/13776091
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ Bmw 318 ‘01, 1.800 
cc, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κουπέ-σπόρ, 
ΧΡΩΜΑ ΧΡΥΣΑΦΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, 
2 ΠΟΡΤΕΣ, 5 ΘΕΣΕΙΣ, ΚΑΥΣΙΜΟ 
ΒΕΝΖΙΝΗ. www.car.gr/20835383

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Daihatsu Terios ‘97 1296CC ME 
XΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΥΒΩΤΙΟ, 4Χ4, 
ΧΡΩΜΑ ΜΩΒ ΒΙΟΛΕΤΙ ΜΕΤΑΛ-
ΛΙΚΟ ,5 ΠΟΡΤΕΣ, 5 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
www.ix.gr/classifieds/CR77647/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ Mercedes-Benz 
450 450 SEL W 116 ‘76 - €10.000 
(Συζητήσιμη) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σεντά-
ν/4-θυρο, ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΥ-
ΣΙΜΟ ΒΕΝΖΙΝΗ 
www.ix.gr/classifieds/CR68170/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ 
Nissan Primera ‘98 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Σεντάν/4-θυρο, ΧΡΩΜΑ ΑΣΗΜΙ 
ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ www.ix.gr/
classifieds/CR50401/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΓΙΑ –ΘΗΒΑΣ 
Opel Corsa ‘11 - €4.500 (Συζητή-
σιμη)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Van/Minibus/Πολυ-
μορφικό, 1300 cc, ΧΡΩΜΑ ΑΣΠΡΟ, 
ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, 3 ΚΑΘΙ-
ΣΜΑΤΑ, ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ. 
www.ix.gr/classifieds/CR75756/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-
ΟΥ Seat Ibiza Sport ‘09 - €6.500 (Συ-
ζητήσιμη) 1400cc, ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΒΕΝΖΙΝΗ, 
3 ΠΟΡΤΕΣ, 5 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
www.ix.gr/classifieds/CR73492/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΧΟΜΕ-
ΝΟΥ Audi A3 A3 ‘98 - €2.200 (Συ-
ζητήσιμη)
Kουπέ/σπορ/hatchback, ΧΡΩΜΑ 
ΧΡΥΣΑΦΙ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΒΕΝΖΙΝΗ, 3 
ΠΟΡΤΕΣ, 5 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
www.ix.gr/classifieds/CR71271/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 
Mazda 2 ‘08 - €6.000 (Συζητήσι-
μη). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μικρό/Κόμπακτ, 
1398cc, ΧΡΩΜΑ ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛ-
ΛΙΚΟ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, 5 
ΠΟΡΤΕΣ, 5 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ www.ix.gr/
classifieds/CR77122/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Fiat Grande Punto 1.3 
MULTIJET ΕΛΛΗΝΙΚΟ ‘07 - €5.200 
(Συζητήσιμη)1.248 cc, ΧΡΩΜΑ 
ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ, 3 ΠΟΡΤΕΣ, 5 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ. 
www.ix.gr/classifieds/CR77761/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 
Volkswagen Scirocco 160PS ‘11 
- €17.500 (Συζητήσιμη)1.400 cc, 
ΧΡΩΜΑ ΑΣΠΡΟ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΒΕΝ-
ΖΙΝΗ,2 ΠΟΡΤΕΣ, 4 ΚΑΘΙΣΜΑ-
ΤΑwww.ix.gr/classifieds/CR75683/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
Mitsubishi L200 SAFARI L200 4X4 ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ ‘08 - €11.499 (Συζητήσιμη). 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγροτικό/Pickup 2.500 
cc, ΧΡΩΜΑ ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, 
ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΠΟΡΤΕΣ 4, 
www.ix.gr/classifieds/CR75547/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
Volkswagen Polo foul extra aristo 
‘15 - €9.999 (Συζητήσιμη),ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ Σεντάν/4-θυρο, 1.400 cc, 
ΧΡΩΜΑ ΑΣΠΡΟ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕ-
ΤΡΕΛΑΙΟ, 4 ΠΟΡΤΕΣ, www.ix.gr/
classifieds/CR75763/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στο Αυλωνά-
ρι Εύβοιας, 50 τ.μ., με οικόπεδο 
πλέον των 1000 τ.μ. Το ακίνητο 
βρίσκεται κοντά στην κεντρική 
πλατεία. Πληροφορίες: Ελένη 
Λουκά, τηλ. 2107234777.
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ΑΚΟΛ  
Ο αθλητισμός στην πόλη

Σκαπέτης Δημήτρης 
Προπονητής Στίβου  
του ΑΚΟΛ

«Ο αθλητισμός δεν είναι το τώρα.  
Ο αθλητισμός είναι για όλη μας τη ζωή»

■ Της Τσεπραηλίδου Χρυσάνθης

■ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Μπορεί να μη διαθέτει το τμή-
μα του ποδόσφαιρο (και 
μπάσκετ), αλλά αντέχει όλα 

αυτά τα χρόνια και μάλιστα διακρίνε-
ται. Αυτό οφείλεται στο ήθος που δι-
αθέτει ως  νοοτροπία και στη φιλοσο-
φία που έχει αναπτύξει στους αθλητές 
του. Μια φιλοσοφία που μπόλιασε ο 
αείμνηστος Γεροντόπουλος.

«Δεν έχει σημασία η διάκριση, 
σημασία έχει η προπόνηση, ο ίδιος 
ο αθλητισμός». Θυμάμαι με πόσο 
πάθος διεκδικούσε την εγκατάσταση 
του ταρτάν για τον στίβο στο Γήπεδο 
Λιβαδειάς - και ξέρω ότι πρέπει να 

αντικατασταθεί. Ποιος όμως θα συνε-
χίσει το έργο με το ίδιο πάθος όπως 
αυτός; Ποιος θα καθοδηγήσει;

Μα τα «παιδιά του», όλοι αυτοί 
που εντρύφησαν στην έννοια του 
αθλητισμού και ευτυχώς, σημείωσαν 
υψηλές επιδόσεις. Δηλαδή ο ΑΚΟΛ. 
Μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων 
της πόλης μου, που αγαπούν τον 
αθλητισμό και προσπαθούν να συ-
νεχίσουν, ώστε να κάνουν όλο και 
μεγαλύτερο τον όμιλο, να αντεπε-
ξέλθουν στις ανάγκες που ξεπηδούν 
κάθε φορά, είτε είναι το τραμπολίνο, 
είτε τα παιδιά που δεν έχουν αλάνες 

να παίξουν, είτε είναι η πισίνα που 
επισκευάζεται και οι αθλητές χάνουν 
τις προπονήσεις τους. Είναι όμως 
πάντα εκεί και προσπαθούν. Εργάζο-
νται με όλες τους τις δυνάμεις για την 
ύπαρξη των τμημάτων του στίβου 
και μάλιστα με πολλές διακρίσεις. Για 
την ανάπτυξη όλων των τμημάτων με 
ισορροπία και ισοδυναμία.

Και δημιουργούν και προσθέ-
τουν κι άλλους αγώνες, όπως το Τρο-
φώνιο και οι συμμετοχές ξεπερνούν 
κάθε προσδοκία.

Στην οργάνωσή τους είναι οι κα-
λύτεροι, γιατί συσπειρώνονται και 

γιατί ζητούν τη βοήθεια και των πο-
λιτών. Άλλωστε, ποιος Λιβαδείτης δεν 
θα βοηθήσει τον όμιλο στον οποίο 
μεγάλωσε ή αθλήθηκε εκεί το παιδί 
του; Είναι δικός μας ο ΑΚΟΛ, αλλά 
δεν θα υπήρχε αν δεν έτρεχαν κά-
ποιοι συνάνθρωποί μας μέρα-νύχτα 
για να καλύψουν τις ανάγκες που πα-
ρουσιάζονται… Και αν αυτή η ομάδα 
δεν ήταν δεμένη κάτω από τη σκέπη 
του Γεροντόπουλου για να τους κα-
θοδηγεί.

Εμείς προσεγγίσαμε αυτόν τον 
όμιλο για να τον γνωρίσουμε καλύτε-
ρα και σε εσάς που μόνο τα αποτελέ-

σματά του διαβάζετε ή δεν έχετε τον 
χρόνο να ασχοληθείτε περισσότερο. 
Θελήσαμε να μάθουμε πώς αισθάνε-
ται μια έφηβη αθλήτρια του στίβου… 
γνωρίσαμε έναν πατέρα και την αγω-
νία του όσον αφορά την ενασχόληση 
των παιδιών του με τον αθλητισμό, 
τον σωστό αθλητισμό… Συνομιλή-
σαμε με έναν προπονητή για να δι-
ερευνήσουμε τι πρέπει να προσέχει 
κάποιος ο οποίος προπονεί όχι μόνο 
το σώμα αλλά και την ψυχή ενός παι-
διού στην πρώτη του αναμέτρηση με 
τον ίδιο του τον εαυτό και με τον συ-
ναγωνιστή-συναθλητή του. 

Πείτε μας πόσα χρόνια 
ασχολείστε με τον ΑΚΟΛ;

Ασχολούμαι πολλά χρό-
νια. Ήμουν από τους πρώτους 
αθλητές που έκαναν δελτίο,  
το 1975 αν θυμάμαι καλά. Συ-
νέχισα και έγινα Πρωταθλη-
τής Ελλάδος. Κατέλαβα  την 
πρώτη και τη  δεύτερη θέση 
στην κατηγορία των εφήβων 
και των παίδων. Ήμουν μέλος 
της Εθνικής Ομάδος και Βαλ-
κανιονίκης   στα 4 επί 100 των 
εφήβων με πανελλήνιο ρεκόρ. 
Έκτοτε αποτελούσα μέλος της 
Εθνικής Ομάδας για πολλά 
χρόνια,  αλλά δυστυχώς, λόγω 
πολλών προβλημάτων υγείας, 
έχω κάνει τουλάχιστον πέντε 
εγχειρήσεις στα πόδια μου, 
αναγκάστηκα να εγκαταλείψω 
τον αθλητισμό και τον πρωτα-
θλητισμό. Υπήρξα και μέλος 
της Ομάδος Ενόπλων Δυνά-
μεων και  είχα λάβει μέρος σε 
αγώνες και σε ανώμαλο δρό-
μο με την ομάδα του στρατού.

Ποιος ήταν τότε ο προπονη-
τής σας;

 Ο προπονητής που με 
ανέδειξε ήταν ο Γιώργος  Κου-
ρεντής. Από τον ΑΚΟΛ είχαν 
περάσει  πολλοί προπονητές, 
γιατί τότε ξεκινούσε ο όμιλος 
να δημιουργείται. Ο Κώστας  
Ευαγγελίου, ο Γκριτζάπης…  
Αυτός όμως που έστησε τον 
ΑΚΟΛ και πρέπει να τον ευ-
γνωμονούμε, είναι ο Γιάννης  
Ματσώτας, ο πρωτεργάτης. 

Πόσα παιδιά προπονείτε 
αυτή τη στιγμή;

Eίναι 30 με 35  τα παιδιά 
που γυμνάζονται σε  καθημε-
ρινή  βάση, ενώ παράλληλα 
έχω την εποπτεία στα θέματα 
του στίβου, δίνω οδηγίες και 
στους υπόλοιπους για το πώς 
θα ξεκινήσουν με τους μι-
κρούς αθλητές.

Με ποιες ηλικίες ασχολεί-
στε;

Δύο συνάδελφοι δουλεύ-
ουν στα μικρά παιδιά, τομέα 
που εμείς  ονομάζουμε «υπο-
δομές», και όσα παιδιά ξεχω-
ρίζουν έρχονται στο επόμενο 
γκρουπ σε εμένα.

Σε ποια ηλικία συμβαίνει 
αυτό;

Αυτό συμβαίνει στην ηλι-
κία των 13 με 14 ετών. Τότε 
ακολουθούν άλλο πρόγραμ-
μα. Θα πρέπει να πω σε αυτό 
το σημείο ότι πολλά από τα 
παιδιά που γυμνάζουμε -δεν 
μπορώ να πω ότι μόνος μου 
τα γυμνάζω- έχουν αποτελέ-
σει μέλη της Εθνικής Ομάδος 
και συνεχίζουν. O πιο καλός, 
να πούμε καλύτερα αυτός που 
έχει αναδείξει το ταλέντο του, 
είναι ο  Κώστας Μίγας, ο οποί-
ος έχει φτάσει στο Παγκόσμιο 
των παίδων και είναι μέλος 
της Εθνικής Ομάδος, έχοντας 
κάνει παλαιότερα ρεκόρ στα 2 
χιλιόμετρα στίβου.  Υπάρχουν 
και άλλα παιδιά, όπως η Τατιά-
να  Πέτσα, ο Κώστας Ευταξίας, 
που είναι μέλη της Εθνικής. 

Να πάμε στο προπονητικό 
σκέλος. Από ένα παιδί 13 
χρόνων  τι απαιτήσεις έχετε;

Πρώτα-πρώτα, με ενδια-
φέρει το πώς είναι ως παιδί, 
ως άνθρωπος, με ενδιαφέρει 
το ήθος του. ‘Ύστερα, η αγάπη 
που έχει για αυτό που κάνει και 
αν  αυτό που του μεταδίδω το 

κάνει πράξη. Αυτά είναι τα  κύ-
ρια χαρακτηριστικά για μένα, 
για να ξεχωρίσω  ένα παιδί και 
να το αναλάβω. 

Ποτέ ένα παιδί γίνεται αθλη-
τής, πότε δηλαδή το ξεκα-
θαρίζει μέσα στο μυαλό του;

Σε αυτή την ηλικία δεν 
μπορούμε να μιλήσουμε για 
αθλητές με τη στενή έννοια, 
γιατί όλα τα παιδιά κάνουν 
και παιχνίδι και αθλητισμό. Σε 
αυτή την ηλικία ασχολούνται 
με όλα τα αγωνίσματα και  δεν 
ειδικεύονται ακόμη σε ένα συ-
γκεκριμένο αγώνισμα. 

Είναι δυνατόν ένα παιδί με 
μεγάλο ταλέντο, λόγω του 
χαρακτήρα του, να μην έχει 
τις αναμενόμενες επιδόσεις, 
να αφήνει αυτό το ταλέντο 
να πάει χαμένο; 

Έχω ασχοληθεί πολλά χρό-
νια με τον στίβο.  Ήμουν και  
γυμναστής του Λεβαδειακού  
και μάλιστα στις υποδομές. 
Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο 
που συναντάμε στην Ελλάδα. 
Αρκετά παιδιά, ενώ βλέπεις 
ότι έχουν ταλέντο και τους το 
λες αυτό, όπως και ότι μπο-
ρούν να φτάσουν ψηλά, δυ-
στυχώς η νοοτροπία, ο χαρα-
κτήρας, η ανατροφή από τους 
γονείς ή άλλοι παράγοντες δεν 
τα αφήνουν να φτάσουν  στο 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό 
είναι συχνό φαινόμενο στην 

Ελλάδα και το έχω συναντήσει 
πάρα πολλές φορές. Χάνονται 
έτσι παιδιά που μπορεί να 
φτάσουν πολύ ψηλά.

Ως καθηγητής φυσικής 
αγωγής και εκπαιδευτικός, 
αυτό που θέλω να τους περά-
σω πρώτα  είναι ότι ο αθλη-
τισμός δεν είναι το τώρα. Ο 
αθλητισμός είναι για όλη μας 
τη ζωή. Και μέσα από τον 
αθλητισμό έρχεται ο πρωτα-
θλητισμός. Δεν μας ενδιαφέ-
ρει ο πρωταθλητισμός, αλλά 
μας ενδιαφέρει να αγαπήσου-
με τον αθλητισμό και κατά 
συνέπεια να αγαπήσουμε το 
σώμα  και την υγεία μας. Αυτός 
είναι ο ρόλος μου εδώ, η προ-
σπάθειά μου σήμερα και κάθε 
μέρα είναι  να διαμορφώσω 
«σωστά  παιδιά». Δεν έχει ση-
μασία αν μπουν πρώτα ή τε-
λευταία, σημασία έχει η προ-
σπάθειά τους, η αγάπη γι’ αυτό 
που κάνουν, η υγεία τους. Γιατί 
ο αθλητισμός σημαίνει πολλά 
για μένα.

Δεν είναι μόνο ο πρωτα-
θλητισμός. Στον αθλητισμό, 
αν θέλετε να το αναλύσουμε 
λίγο περισσότερο, υπάρχει η  
αυτοσυγκράτηση, η επιμονή, 
η υπομονή και ένα σωρό άλ-
λες αξίες, αλλά προπάντων ο 
αθλητισμός εξασφαλίζει την 
υγεία και μέσα από αυτόν 
προσφέρουν στον εαυτό τους 
πάρα πολλά.

Οι σχέσεις προπονητή και 
αθλητή;

Eίναι πολύ σημαντικές. Εί-
ναι σαν τον  γονιό με το παιδί. 
Έτσι το βλέπω ως προπονη-
τής. 

Σας δίνει ένα μεγαλύτερο 
βάρος ευθύνης η προπόνη-
ση του Κώστα Μίγα;

Όχι, κι αυτό γιατί αισθάνο-
μαι την ίδια ευθύνη με όποιο 
παιδί έχω κοντά μου. Δεν ξε-
χωρίζω τα παιδιά μεταξύ τους 
στον στίβο.
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Συνέντευξη: Χρήστος 
Πολατσίδης,  Γενικός 
Αρχηγός του ΑΚΟΛ

Πόσα χρόνια ασχολείστε με τον 
ΑΚΟΛ;

Έξι χρόνια και έχω διάθεση για πε-
ρισσότερα.

Πόσο χρόνο επενδύετε από την κα-
θημερινή προσωπική σας ζωή;

Kαθημερινά αφιερώνουμε στο κο-
λυμβητήριο το λιγότερο 2 ώρες  τρία 
άτομα αυτή την εποχή, γιατί τα παιδιά 
είναι πολλά. Έχουμε τρεις προπονητές 
σταθερούς, αλλά πρέπει να είμαστε  
στο κολυμβητήριο και εμείς,  για να 
εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, είτε για 
τις εγγραφές είτε για  τα παιδιά που 
είναι «απείθαρχα» στην πισίνα… Η πα-
ρουσία μας πρέπει να είναι συνεχής.

Το κολυμβητήριο αυτή τη στιγμή 
έχει τις καλύτερες συνθήκες από τότε 
που  το θυμάμαι. Το νερό είναι πεντα-
κάθαρο, τα καινούρια φίλτρα που μπή-
καν έκαναν τη  διαφορά στην ποιότη-
τα του νερού. Έχουμε πολύ κόσμο και 
καθημερινά δεχόμαστε νέα μέλη και 
προσπαθούμε να τους εξυπηρετήσου-
με όλους. Γιατί πρέπει να κολυμπήσουν 
όλα τα παιδιά της πόλης. Η θερμοκρα-
σία είναι πολύ καλή, χάρη στην προ-
σπάθεια της Δημοτικής Αρχής, έχουμε 
πλέον ιδανικό  νερό και θερμοκρασία, 
για να μπουν τα παιδιά στην πισίνα.

Πόσα άτομα έχει τώρα το κολυμβη-
τήριο;

 Aυτή τη στιγμή έχει 120 με 140 παι-
διά και καθημερινά έρχονται και άλλα. 
Όταν τελειώσουν τα σχολεία, μπορεί 
να κάνουμε πρωινό τμήμα για να καλύ-
ψουμε τις ανάγκες των παιδιών. 

Πέρυσι υπήρχαν κάποια προβλή-
ματα; 

Έχουμε  την υπόσχεση της δημάρ-
χου ότι θα λειτουργήσει το κολυμ-
βητήριο και τον Αύγουστο, ότι  δεν 
θα σταματήσει καθόλου. Έχει γίνει η 
εγκατάσταση - καλωδίωση της αντλί-

ας θερμότητας και θεωρώ ότι απομέ-
νουν τυπικές λεπτομέρειες για να γίνει 
η σύνδεση. Η αντλία θερμότητας είναι 
εδώ και δύο χρόνια εγκατεστημένη, 
η καλωδίωση εκκρεμούσε,  η οποία 
ολοκληρώθηκε πριν από ένα μήνα πε-
ρίπου. 

Ως γενικός αρχηγός που είστε τι 
ευθύνες έχετε; 

Ασχολούμαι με θέματα τα οποία εί-
ναι προβληματικά και εκ των πραγμά-
των είμαστε λίγα άτομα. Κυρίως στην 
κολύμβηση, στον στίβο, στο σκι, στις 
επισκευές οργάνων και κτηρίων που 
καταστρέφονται, απαιτείται η παρου-
σία μου. Καλούμαι να επέμβω και έχω 
το κύριο βάρος των οργανώσεων, των 
εκδηλώσεων του «Τροφωνίου», του 
«Λέβαδου» και του ποδηλατικού γύ-
ρου.

Εάν δεν υπήρχε ο AΚΟΛ,  πώς φα-
ντάζεστε ότι θα ήταν ο αθλητισμός 
στην πόλη μας;

 Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ φτωχή 
η πόλη, αν δεν υπήρχε ο ΑΚΟΛ, από 
όλες τις απόψεις. Διότι 450 παιδιά  της 
πόλης θα ήταν καθηλωμένα σε μια τη-
λεόραση ή σε ένα tablet. Δεν θα είχαν 
καμία σχέση με τον αθλητισμό σε αυτή 
την τόσο κρίσιμη ηλικία. Γι’ αυτό  και  τα 
λίγα άτομα που είμαστε στον ΑΚΟΛ και 
κάνουμε τόσες θυσίες, λέμε πως αξίζει 
τον κόπο, όταν βλέπουμε παιδιά πέντε 
χρονών να προσπαθούν να κάνουν 
σκι ή να κολυμπήσουν ή να αθληθούν 
στον στίβο. Πραγματικά νιώθουμε όλοι 
ότι αξίζουν κάθε θυσία. Είναι μεγάλη 
υπόθεση, θεωρώ, να βλέπεις τα παιδιά 
να ξυπνούν κάθε Κυριακή στις 5.30 το 
πρωί, για να πάνε στον Παρνασσό να 
κάνουν  σκι.

Πόσα μέλη έχει ο ΑΚΟΛ;
 Πρέπει να είναι γύρω στα 150 

μέλη εγγεγραμμένα.  Το μεγάλο μας 
πρόβλημα στο Δ.Σ. είναι ότι θέλουμε 
άτομα που να έχουν όρεξη για εθελο-
ντισμό και διάθεση για να αφιερώσουν 
αρκετό χρόνο. Πρέπει να υπάρχουν 
άτομα τα οποία θα έχουν διάθεση και 
χρόνο για να βοηθήσουν.

Yπάρχουν κάποιες ελλείψεις στα 
τμήματα; 

Υπάρχουν πολλές ελλείψεις κυρί-
ως σε όργανα, βατήρες, κυρίως στον 
στίβο. Προσπαθούμε μόνοι μας να 
μπαλώσουμε στρώματα και στο τρα-

μπολίνο ισχύει το ίδιο. Με πάρα πολλές 
ελλείψεις προσπαθούμε να αξιοποιή-
σουμε την εμπειρία μας για να τα επι-
σκευάσουμε και να τα χρησιμοποιή-
σουμε πάλι, γιατί είναι πολύ δύσκολο 
να αγοραστούν. Ενδεικτικά ένας βατή-
ρας μπορεί να κάνει 1.000€. Η οικονο-
μική κατάσταση στην οποία βρισκόμα-
στε δεν μας επιτρέπει να αγοράζουμε 
καινούρια όργανα.

Κάποια χρηματοδότηση, είτε από 
τον ΣΕΓΑΣ είτε από άλλον φορέα, 
αναμένεται; 

H μόνη χρηματοδότηση που έχου-
με είναι ένα μικρό ποσό που είναι άμε-
σα εξαρτημένο από τις επιδόσεις μας. 
Αυτό το πόσο προέρχεται  κυρίως από 
τον ΣΕΓΑΣ. Είναι τόσο μικρή  όμως, που 
δεν είναι άξια λόγου. Κατέχουμε την  
29η θέση στην κατάταξη του ΣΕΓΑΣ σε 
σύνολο 340 συλλόγων στην Ελλάδα, 
αλλά το μεγάλο μας πρόβλημα στον 
στίβο είναι ότι μας λένε όλους «Κενυά-
τες». Διότι έχουμε μόνο δρομείς.

 Δυστυχώς, δεν έχουμε κάτι ση-
μαντικό στα άλματα, στο μήκος, στο 
τριπλούν ή στο ύψος. Τώρα κάνουμε 
μια προσπάθεια να ενταχθούμε στο 
πρόγραμμα «Φιλόδημος».  Η Δημοτι-
κή Αρχή έκανε πρόταση για να έχουμε 
στο πέταλο του Δημοτικού Σταδίου 
ταρτάν και ειδική διαμόρφωση για  
σκάμμα και άλμα εις ύψος.  Κάνουμε 
μικρούς διασυλλογικούς αγώνες, γιατί 
έχουμε πέντε κουλουάρ στο ταρτάν 
μικρού βεληνεκούς και δεν μπορούμε 
να καλέσουμε μεγάλους συλλόγους.  
Το ταρτάν έχει αρκετά προβλήματα και 
όποτε έρχεται ο υπεύθυνος του ΣΕΓΑΣ 
τα βλέπει. Κυρίως έχει σκασίματα από 
την είσοδο οχημάτων που έμπαιναν 
μέσα, όπως πυροσβεστικά, γερανοί για 
τη διεξαγωγή των αγώνων. Ο Δήμος  
πέτυχε να μην μπαίνει το πυροσβεστι-
κό μέσα στο γήπεδο, γιατί είχε πάθει 
καθίζηση το σημείο όπου στάθμευε 
και προσπαθούσαμε με σιλικόνες να 
βγάλουμε τον χειμώνα. Γιατί αν έμπαι-
νε νερό μέσα στο ταρτάν και πάγωνε, 
θα φούσκωνε.  Μπορούμε να κάνουμε 
πράγματα, αλλά εκ των συνθηκών θα 
είναι μικρού βεληνεκούς.

Ποια είναι τα έξοδά σας και πώς 
αντεπεξέρχεστε;

 Δεν υπάρχει ούτε ένα μέλος μιας 
οικογένειας της Λιβαδειάς που να μην 
έχει περάσει από τις αθλητικές δραστη-
ριότητες του ομίλου μας.  Έχει προσφέ-

ρει ο ΑΚΟΛ, αλλά έχει και μεγάλα προ-
βλήματα οικονομικής φύσεως. Συνολι-
κά τα πάγια έξοδα αγγίζουν περίπου το 
ποσό των  5.000€ τον μήνα, γιατί όλοι 
οι γυμναστές μας είναι ασφαλισμένοι, 
για τη βασική αίθουσά μας  πληρώνου-
με ενοίκιο και όλα τα άλλα πάγια έξοδα 
του οικήματος (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΛ, τηλέφω-
νο),  τη συντήρηση των  εγκαταστάσε-
ων την κάνουμε μόνοι μας.

Δεν  έχουμε διώξει όμως ούτε 
ένα παιδί και αυτό έχει σαν αποτέλε-
σμα κάθε μήνα να πηγαίνουμε με την 
«ψυχή στο στόμα» για το αν θα καλύ-
ψουμε τα έξοδά μας. Αλλά συνεχίζου-
με και προσπαθούμε,  γιατί πιστεύουμε 
ότι ο ΑΚΟΛ έχει πολλά να προσφέρει 
και στα επόμενα  παιδιά της πόλης μας.

Θα ζητούσατε να εξοφλούν τις 
οφειλές τους, γιατί η συνδρομή 
είναι μικρή και οι ανάγκες πολύ 
μεγάλες;

Aν  κάποιος  γονιός είναι τυπικός 
για πολλά χρόνια και ξαφνικά έρθει σε 
μια κατάσταση δύσκολη, δεν μπορού-
με εμείς στο Δ.Σ. να πούμε ότι το παιδί 
του δεν θα συνεχίσει τις αθλητικές του 
δραστηριότητες.

Πείτε μας τώρα και για τον «Λέβα-
δο» και τον «Τροφώνιο». 

Oι δύο εκδηλώσεις που απογει-
ώνουν τον όμιλό μας  είναι, κατά τη 
γνώμη μας, ο ημιμαραθώνιος «Τροφώ-
νιος», ενώ έχουμε και παράλληλες εκ-
δηλώσεις ανωμάλου 10 χλμ., 2 χλμ.  για 
τα παιδιά. Επίσης από τη δεύτερη χρο-
νιά έχουμε και παρουσία στους Special 
Olympics. Ο αγώνας αυτός διεξάγεται  
την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρί-
ου εδώ και δύο χρόνια. Φέτος θα γίνει 
στις 29 Σεπτεμβρίου και θα συμμε-
τάσχουν γύρω στα 700 με 800 άτομα 
από όλη την Ελλάδα και την πόλη μας 
σε όλες τις διαδρομές. Τα 21.100 δια-
δρομή είναι πιστοποιημένη.  Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα να έρχονται αθλητές 
επιπέδου, διότι οι χρόνοι που κάνουν 
προσμετρώνται  στη συμμετοχή τους  
σε πανελλήνια πρωταθλήματα ημιμα-
ραθωνίου και μαραθωνίου.

Ο «Λέβαδος» 
Είναι ορεινός αγώνας, τον οποίο 

έχει αγκαλιάσει όλη η πόλη και είναι 
η τέταρτη χρονιά που διοργανώνεται.  
Φέτος μετείχαν 700 άτομα από όλη 
την Ελλάδα. Οι εντυπώσεις των αθλη-
τών μας δίνουν το δικαίωμα να λέμε 

«Θα ήταν πολύ φτωχή η πόλη,  
αν δεν υπήρχε ο ΑΚΟΛ»
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Συνέντευξη: Μίγας 
Κωνσταντίνος

Τι σημαίνει ο ΑΚΟΛ για σένα, Κωνστα-
ντίνε; Τι ρόλο έπαιξε στην πραγματικά 
επιτυχημένη πορεία που διέγραψες 
στον στίβο;

«Ο ΑΚΟΛ είναι πραγματικά σαν οικο-
γένειά μου, με έχουν στηρίξει πάρα πολλές 
φορές όποτε τους χρειάστηκα. Με έχουν 
βοηθήσει ακόμη και όταν ήμουνα στα Τρί-
καλα. Και το ότι είναι οικογένεια για μένα 
το αποδεικνύει το γεγονός ότι δεν πήρα το 
δελτίο μου από τον ΑΚΟΛ και ας είχα προ-
τάσεις από άλλες ομάδες. Το βλέπω  σαν το 
λιγότερο που μπορώ να κάνω, να τρέχω και 
να τους χαρίζω διακρίσεις».

Πώς ξεκίνησες τον στίβο; 
Η αλήθεια είναι ότι αιτία που ξεκίνησα 

να τρέχω είναι ο ΑΚΟΛ. Πριν ασχολιόμουν 
με το ποδόσφαιρο. Μέχρι που κάποιος κύ-
ριος από το παλιό Συμβούλιο του ΑΚΟ Λι-
βαδειάς που με έπαιρνε τηλέφωνο επανει-
λημμένα για να σταματήσω το ποδόσφαιρο 
και να ξεκινήσω στο στίβο με έπεισε και 
στράφηκαν στον στίβο. 

Ήταν δύσκολη η στροφή σε ένα άλλο 
άθλημα;

Είναι τελείως διαφορετικό να πηγαίνεις 
από ένα ομαδικό άθλημα σε ένα ατομικό. 
Αλλά και ως χαρακτήρας απολαμβάνω το 
να προσπαθώ μόνος μου για  να καταφέρω 
κάτι. Να ξεπερνάω τις δυσκολίες που εμφα-
νίζονται είτε στον στίβο είτε στη ζωή μου. 
Αν συνέχιζα το ποδόσφαιρο ή κάποιο άλλο 
ομαδικό άθλημα, δεν θα τα κατάφερνα νο-
μίζω.  

Ποια είναι τα σχέδιά σου;
Τα μελλοντικά μου σχέδια, τώρα που 

τελείωσα και τη σχολή μου; Tο σκέφτομαι 
πολύ καιρό τώρα, γιατί όταν ζεις μαζί με 
τους γονείς σου είναι σαν να ζεις σε μια ου-
τοπία… Για παράδειγμα, είχα δηλώσει ότι 
θέλω να συμμετάσχω στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι 
πρέπει να ασχοληθώ και με το πρακτικό 
κομμάτι της ζωής, να βγάζω τα προς το ζην 
μου και  να μην εξαρτώμαι από τους γονείς. 
Οπότε προς το παρόν θέλω να είμαι υγιής, 
που είναι το σημαντικότερο, και στην πο-
ρεία βλέπουμε τι θα κάνουμε.

Με τι ασχολείσαι αυτή την περίοδο;
Κάνω personal training. Δεν μου αρέ-

σει βέβαια ο χαρακτηρισμός, αλλά έχοντας 
σπουδάσει αυτό, είμαι απόφοιτος της Γυ-
μναστικής Ακαδημίας, μπορώ να το κάνω.

 
Επέστρεψες, λοιπόν, μετά τις σπουδές 
σου στη Λιβαδειά για προπόνηση. Τι σε 

έφερε πίσω, το ΑΚΟΛ ή η Λιβαδειά;
Επέστρεψα  κατά 80%  για τον προπο-

νητή μου και κατά 20% για τον ΑΚΟΛ. Δεν 
μπορώ να πω ότι γύρισα επειδή μου αρέσει 
η Λιβαδειά ή οτιδήποτε άλλο.  Το  20%  που 
προανέφερα για τον ΑΚΟΛ δεν σημαίνει ότι 
βάζω πιο ψηλά τον προπονητή μου, αλλά 
έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση γιατί ο προπο-
νητής μου, ο Δημήτρης Σκαπέτης, με έφτα-
σε εδώ που με έφτασε και χρωστάω και σε 
αυτόν όπως και στην οικογένειά μου τις επι-
δόσεις μου. 

Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που 
αντιμετώπισες στις προπονήσεις σου 
έως τώρα;

Η μεγαλύτερη ήταν όταν πέρασα στη 
σχολή  Τ.Ε.Φ.Α. στα Τρίκαλα. Ήταν κοινή 
απόφαση με τον προπονητή μου, αφού ο 
ίδιος ήταν πολύ δύσκολο να με προπονεί 
λόγω της απόστασης,  να αλλάξω προπο-
νητή. Έτσι έκανα, αλλά δεν κατάφερα να τα 
βρω με τον νέο προπονητή μου και αυτή 
είναι η πιο δύσκολη κατάσταση που έχω 
αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Με έριξε πολύ. 
Δεν μπορούσα να γυρίσω, τα παράτησα… 
Έφτασα να πω ότι δεν θα ασχοληθώ ξανά 
με τον αθλητισμό. Οι επιδόσεις μου στα 
αθλήματα μέσα σε ένα χρόνο έπεσαν, βγή-
κα τρίτος από πρώτος που είχα ξεκινήσει.

Tο δημοτικό στάδιο  είναι συμβατό  για 
το επίπεδο των προπονήσεών σου; 

Δεν θα έλεγα ότι είναι και χρόνια τώρα 
δεν ενδείκνυται. Δεν έχει ούτε τα απαραίτη-
τα. Εγώ κάνω  stimple,  είναι τα εμπόδια τα 
μεγάλα με τη λίμνη. Εξεζητημένα πράγματα 
δεν ζητάω, ζητάω να υπάρχουν οι λιμνού-
λες ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να έχουμε. 

Ούτε τα βασικά όμως δεν εξασφαλίζονται. 
Τα εμπόδια π.χ. ήταν σπασμένα, δεν μπο-
ρούσα να περάσω από πάνω, γιατί αν τα 
πατούσα και έσπαζαν θα πάθαινα βλάβη.  
Οπότε δεν είχαμε ούτε τα απαραίτητα, ούτε 
μικρά εμπόδια. 

Ούτε τώρα όμως υπάρχουν αυτές οι 
υποδομές, άρα την προπόνηση στο 
άθλημά σου δεν την υποστηρίζει επαρ-
κώς.

Σίγουρα δεν υπάρχουν εμπόδια, επίσης 
δεν κάνουμε χρήση του χλοοτάπητα… Ναι 
μεν μπορεί να μην επηρεάζει πολύ, αλλά με 
την πάροδο του χρόνου βγαίνουν κάποια 
προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορείς να κά-
νεις συνέχεια ταρτάν, χρειάζεσαι και λίγο 
χώμα να ξεκουραστείς.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδιά σου; 
Θα υπερισχύσει η αγάπη σου για τον 
αθλητισμό; 

Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, βι-
ώνουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις όλοι 
στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσμο, 
και το αν θα συνεχίσω θα εξαρτηθεί από 
τη στήριξη των γονιών μου που την έχω σί-
γουρα, αλλά θα πρέπει να μετρήσω αν θέλω 
εγώ να εξαρτώμαι από τους γονείς μου ή 
να αναλάβω εγώ τον εαυτό μου. Δηλαδή 
αυτή τη στιγμή δεν αισθάνομαι ωραία που 
ζητάω  να μου αγοράσουν παπούτσια 200 
ευρώ, γιατί αυτά χρειάζομαι για τον πρω-
ταθλητισμό που κάνω. Στο μέλλον νομίζω 
ότι θα επιλέξω κάτι για μένα και θα πάει 
στην άκρη για λίγο ο αθλητισμός. Βεβαίως 
την επόμενη Κυριακή θα συμμετάσχω στα 
Παπαναστάσεια 1500 μέτρα ανδρών και θα 
κυνηγήσω το όριο για το Πανελλήνιο. 

ότι είναι  ένας από τους καλύτερους 
αγώνες μέχρι 25 χιλιόμετρα. Γιατί γί-
νεται σε ένα  πανέμορφο βουνό και 
έχει πάντα λίγο χιόνι όταν διεξάγεται. 
Η διαδρομή μέσα στο ελατοδάσος, οι 
πηγές, ένα υπέροχο περιβάλλον που 
μαγεύει τους συμμετέχοντες και βέ-
βαια ο χώρος της εκκίνησης, οι πηγές 
της Κρύας, ανεπανάληπτη εμπειρία.

 Έχουμε δύο διαδρομές, 11 χλμ. 
και 24.500 χλμ.  Πέρυσι είχαμε 700 

άτομα. Έχουμε καταφέρει τα σημεία 
των σταθμών να θεωρούνται κορυ-
φαία στην Ελλάδα, διότι οι εθελοντές 
έρχονται με τις παρέες τους και  με 
διάθεση να ψήσουν  κοντοσούβλι.  
Έχουμε στο τέλος τη γίδα τη βραστή, 
που πανελλήνια ακούγεται ως πρω-
τοπόρος ιδέα. Γίνεται κάθε χρόνο την 
τρίτη Κυριακή του Ιανουαρίου.

Εδώ θα θέλαμε, εκπροσωπώντας 
όλο το Δ.Σ.,  να ευχαριστήσουμε τον 

Δήμο Λεβαδέων για  την παραχώρη-
ση των εγκαταστάσεων, που δίνει τη 
δυνατότητα να παίζουν τα παιδιά μας, 
και γενικά για τη βοήθεια που μας 
παρέχει σε όλες τις διοργανώσεις. Θέ-
λουμε να ευχαριστήσουμε επίσης την 
Περιφέρεια, την Τροχαία και την Ομά-
δα Διάσωσης της πόλης μας.

Έτσι  συμμετέχουμε ως ΑΚΟΛ σε 
όλους τους μεγάλους αγώνες δρό-
μου ανά την Ελλάδα. Πέρυσι στον 
Μαραθώνιο της Αθήνας είχαμε πε-
ρίπου 50 άτομα συμμετοχή. Επίσης 
συμμετέχουμε σε όλους τους αγώνες 
βουνού ανά την Ελλάδα. Πρόσφατα 
είχαμε αποστολή στη Ρουμανία, στα 

Καρπάθια όρη,  με 4 άτομα που αγω-
νίστηκαν σε δρόμο μεγάλων απο-
στάσεων.

Δεν μιλάμε για όμορους νομούς, 
γιατί εννοείται πως οι αθλητές της 
πόλης συμμετέχουν σε όλους τους 
αγώνες που γίνονται στους γειτονι-
κούς  νομούς μας. 

■  2011: 2ος Πανελληνιονίκης Παμπαίδων στα 1000μ. με χρόνο 2.34.22 (4η καλύτε-
ρη επίδοση όλων των εποχών στα 1000μ.)

■  2012: 2ος Πανελληνιονίκης 3000μ. Ανώμαλου δρόμου Σχολικού πρωταθλήματος 
■  1ος Πανελληνιονίκης Παίδων 2000μ. Στιπλ 
■  2ος Πανελληνιονίκης Εφήβων 1500μ. 
■  2ος Βαλκανιονίκης Παίδων 2000μ. Στιπλ
■  2013: 1ος Πανελληνιονίκης Παίδων 4000μ. Ανώμαλου δρόμου 
■  1ος Πανελληνιονίκης 1500μ. Σχολικού πρωταθλήματος 
■  1ος Πανελληνιονίκης Παίδων 2000μ. Στιπλ (και όριο για το Παγκόσμιο πρωτά-

θλημα) με χρόνο 3.56.70
■  2ος Πανελληνιονίκης Παίδων 3000μ.  
■  1ος Βαλκανιονίκης Παίδων 2000μ. Στιπλ 
■  16ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων 2000μ. Στιπλ  στο Ντόνετσκ της Ου-

κρανίας 
■  7ος στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα στα 1500μ. στην Μπραζίλια της Βραζιλίας 
■  2014: 1ος Πανελληνιονίκης Εφήβων 6000μ. Ανωμάλου δρόμου 

Επιδόσεις Κώστα Μίγα




