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Όλες οι συνδρομές προπληρώνονται

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική 
ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή απόδοσης του 

περιεχομένου της εφημερίδας με οποινδήποτε τρόπο, μηχανικό, 
ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλο,  

χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Ολοκληρώθηκαν τα ψηφοδέλτια των 
κομμάτων για τις βουλευτικές εκλογές με 
πολλές εκπλήξεις. Νέα πρόσωπα, καταξι-
ωμένα, στην πλειονότητά τους στελέχη 
των παρατάξεων, που μειώνουν αρκού-
ντως το όριο ηλικίας, είναι όσοι διεκδι-
κούν την ψήφο μας. 

Αυτό όμως που έκανε μεγάλη εντύ-
πωση και άφησε αναπάντητα ερωτηματι-
κά, είναι ο αποκλεισμός υποψηφίων που 
φιγουράριζαν για μεγάλο διάστημα ως 
αδιαφιλονίκητα φαβορί. Ακόμη και μέχρι 
την τελευταία στιγμή περιόδευαν σε πε-
ριοχές προβάλλοντας την υποψηφιότητά 
τους. Δυστυχώς, όμως, διαψεύστηκαν οι 
ελπίδες τους.  Οι αρχηγοί των κομμάτων 
και ιδιαίτερα της ΝΔ έδωσαν βαρύτητα 
σε πρόσωπα που σηματοδοτούν το «νέο 
και φρέσκο» στην πολιτική. Άλλωστε είναι 
αναφαίρετο δικαίωμά τους να επιλέξουν 
αυτούς που πιστεύουν ότι θα συμβάλουν 
στον στόχο της εκλογικής νίκης. Το απο-
τέλεσμα θα δείξει αν θα δικαιωθούν.

Κάτι ακόμα ωστόσο που μας έκανε 

εντύπωση και μάλιστα  αλγεινή, είναι η 
συμπεριφορά ορισμένων εκ των αποκλει-
σμένων, που με τη δημοσιοποίηση των 
ονομάτων των υποψηφίων άρχισαν να 
«πετροβολούν» εκεί που μέχρι πριν από 
λίγο υποκλίνονταν δηλώνοντας στρατι-
ώτες της παράταξης. Αυτοί που παρα-
καλούσαν για μια θέση στη λίστα, που 
ζητούσαν απ’ όποιον βρισκόταν μπροστά 
τους να μιλήσει στον αρχηγό για το πρό-
σωπό τους. Αυτοί που πορεύτηκαν μέχρι 
σήμερα στη ζωή τους χρησιμοποιώντας 
επαγγελματικά την κομματική τους ταυ-
τότητα. 

Όλοι αυτοί που πέρασαν από θέσεις 
χαρισμένες από τα κόμματα, τα οποία 
χρησίμευσαν σ’ αυτούς και στα επιτελεία 
τους για την «ανέλιξή» τους. Όλοι αυτοί 
που τους νοιάζει μόνο η προσωπική τους 
επιτυχία και όχι η παραταξιακή. Που έπαι-
ξαν προσωπικά παιχνίδια στις πρόσφα-
τες αυτοδιοικητικές εκλογές κόντρα στις 
κεντρικές επιλογές.  Όλοι αυτοί που είτε 
ήταν ανίκανοι να κινητοποιήσουν εκατό 

άτομα για έναν υποψήφιο, είτε δεν θέλη-
σαν ή αδιαφόρησαν  -για προσωπικούς 
λόγους- να μεταπείσουν τους ψηφοφό-
ρους της παράταξης στις αντίθετες κατα-
γεγραμμένες επιλογές. Όλοι αυτοί, λοιπόν, 
κατακεραυνώνουν σήμερα την παράταξη 
που υποτίθεται ότι υποστήριζαν. 

Τι θέλουν απλά να μας πουν; Ότι δεν 
έχουν ιδεολογία, ότι είναι μόνο θεσιθή-
ρες. Γιατί είναι ηλίου φαεινότερον ότι 
αυτό τους απασχολεί. Καμιά άλλη εξήγη-
ση δεν υπάρχει, ούτε δικαιολογία για τις 
πράξεις και τα λεγόμενά τους. Άλλωστε, 
δεν τους παρεκάλεσε η παράταξή τους να 
είναι υποψήφιοι, οι ίδιοι το διεκδίκησαν.

Τελειώνοντας, θέλουμε να πούμε ότι 
κάθε πολιτικός κρίνεται από τη συνολική 
συμπεριφορά του, τόσο προς το κόμ-
μα, όσο και προς τους ψηφοφόρους.  Αν 
πραγματικά είσαι άξιος, δεν θα χαθείς. Θα 
σε ψάξουν και θα σε βρουν. Αλλιώς θα 
οδηγηθείς στη λήθη. Σαν να έχεις φύγει 
ήδη απ’ αυτή τη ζωή…

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ

Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Έντα-
ξη και Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά 
2016-2019: Πορεία, Δράσεις και Καλές 
Πρακτικές» θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο 
της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (Λε-
ωφόρος Χαϊνά 93, Χαλκίδα) τη Δευτέρα, 
24 Ιουνίου 2019.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το 
Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (ΚΕ.Δ.Α), 
του Τομέα Παιδαγωγικής, του Τμήματος 
Φ.Π.Ψ., της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνι-
κού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε σύμπραξη με το Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ) και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Οι δράσεις του Έργου προβλέπουν 
την ενίσχυση της πρόσβασης και φοί-
τησης στην προσχολική αγωγή, τις πα-
ρεμβάσεις για τη σχολική ένταξη και την 
υποστήριξη της τακτικής φοίτησης των 
παιδιών Ρομά στα σχολεία Α/θμιας & Β/
θμιας εκπ/σης, τις εκπαιδευτικές δράσεις 
για την ολοκλήρωση της Α/θμιας εκπ/σης 
νέων Ρομά που έχουν εγκαταλείψει το 
σχολείο και αντιστοίχως ενηλίκων Ρομά. 
Επίσης, την εφαρμογή παρεμβατικών 
προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτε-
ρογενούς πρόληψης σχολικής ψυχολογί-
ας, την ευαισθητοποίηση των στελεχών 
εκπαίδευσης για την ενίσχυση των διδα-
κτικών δομών του Έργου και υποστηρι-
κτικές δράσεις με διαμεσολαβητές, μέλη 
της κοινότητας των Ρομά, που αφορούν 
στη σύνδεση και επικοινωνία ανάμεσα 
στο σχολείο και το οικογενειακό περιβάλ-
λον του πληθυσμού – στόχου.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα:
17:00 – 17:30  Εγγραφές  
17:30–18:00 Χαιρετισμοί

• Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και  
Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Ευ-
βοίας, κ. Ηλίας Μπουρμάς

• Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, κ. Γρηγό-
ριος Δάσκος, Διευθυντής 7ου Δημοτικού 
Σχολείου Χαλκίδας

• Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Εύβοιας, κ. Δημήτριος  
Κυριτσόπουλος

• Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου 
Ρομά Χαλκίδας «Εύριπος Ρομ»

• Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου 
Ρομά Χαλκίδας «Νέο Όραμα Χαλκίδας

18:00 – 19:00 Παρουσίαση – συζή-
τηση για την πορεία του Προγράμματος 
«Ένταξη και Εκπαίδευση των Παιδιών 
Ρομά 2016-2019» 

Στη συζήτηση συμμετέχουν:
•  Γεώργιος Παπακωνσταντίνου – Καθηγη-

τής Παιδαγωγικής ΕΚΠΑ
•  Χρήστος Παρθένης –  Επίκουρος Κα-

θηγητής Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου 
ΕΚΠΑ

•  Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς – Κοινωνιολόγος, 
Επιστημονικός Συνεργάτης του Έργου 
«Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών 
Ρομά» 

19:00 – 19:15  Διάλειμμα  
19:15 – 20:15  Παρουσίαση δράσεων 

και καλών πρακτικών 
• Κωνσταντίνος Παϊτέρης – Διαμεσολαβη-
τής του Έργου «Ένταξη και εκπαίδευση 

των παιδιών Ρομά»
• Γεώργιος Τσάλλας – Καθηγητής Πληρο-
φορικής, Εμψυχωτής του  Έργου «Ένταξη 
και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»

• Κωνσταντίνα Μπελισάκου – Ψυχολόγος, 
Συνεργάτιδα του  Έργου «Ένταξη και εκ-
παίδευση των παιδιών Ρομά»

• Κατερίνα Τουλούμη – Φιλόλογος, Συνερ-
γάτιδα του Έργου «Ένταξη και εκπαίδευ-
ση των παιδιών Ρομά»  

 20:15 – 20:30  Συμπεράσματα - Συζή-
τηση

  20:30 Λήξη

Οι «αποκλεισμένοι»…

Ένταξη και Εκπαίδευση  
των Παιδιών Ρομά
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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

O Θανάσης Αλεστάς στο τιμόνι του Δήμου Λιβαδειάς

Σε εξέλιξη το κυνήγι του κρυμμένου… κουνουπιού
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
αντικατάστασης της Δημάρ-
χου Λεβαδέων Γιώτας Πού-

λου, που δοκιμάζει δυνάμεις με το 
ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βοιωτία 
κατά τις επικείμενες εθνικές εκλογές, 
για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 
δύο μηνών,  αφού, 1η Σεπτέμβρη 
2019 αναλαμβάνει επισήμως καθή-
κοντα ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Γιάν-
νης Ταγκαλέγκας.

Μετά την ειδική συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ των συμ-
βούλων του συνδυασμού «Δυναμική 
Συνεργασία –Ανεξάρτητη Κίνηση Δή-
μου Λεβαδέων», με μοναδικό θέμα 
την εκλογή προσωρινού Δημάρχου 
Λεβαδέων, καθήκοντα αναλαμβάνει 
ο Θανάσης Αλεστάς, ο οποίος να ση-
μειωθεί δεν έχει εκλεγεί στο νέο ΔΣ 
Λιβαδειάς κατά τις πρόσφατες αυτο-
διοικητικές εκλογές.

Η συγκεκριμένη υποψηφιότητα 
είχε αποφασιστεί σε προηγούμενη 
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επι-
τροπής του συνδυασμού, βάσει της 
συλλογιστικής ο νέος δήμαρχος να 
μην προέρχεται από τους εν ενεργεία 
αντιδημάρχους για να μην διαταρα-
χθεί η λειτουργία του Δήμου κατά 
τη μεταβατική περίοδο παράδοσης 
παραλαβής.

Η διαδικασία λίγο έλειψε να βγει 
εκτός «γραμμής», αφού, παρά την 
προειλημμένη απόφαση υποψηφι-
οτήτων, κάποιοι ρωτούσαν πόσους 
σταυρούς έχουν δικαίωμα να βάλουν 
και ποιοι θα είναι ή δεν θα είναι υπο-

ψήφιοι. Χρειάστηκε η ψύχραιμη πα-
ρέμβαση της Γιώτας Πούλου, που δεν 
είχε δικαίωμα ψήφου στη διαδικασία, 
για να θυμίσει την απόφαση και τη 
συλλογιστική της Εκτελεστικής Επι-
τροπής για το θέμα.

Όπως διευκρινίστηκε, η αντικα-
τάσταση αφορά και μόνο στα κα-
θήκοντα δημάρχου που θα εκτελεί 
ο Θανάσης Αλεστάς μέχρι τη λήξη 
της αυτοδιοικητικής θητείας της νυν 
Δημοτικής Αρχής, αφού στις 26 Αυ-
γούστου 2019, όταν και θα συνέλθει 
το σώμα για την ορκωμοσία της νέας 
Δημοτικής Αρχής, στη θέση της επι-
κεφαλής της παράταξης της μείζονος 
Αντιπολίτευσης θα κάθεται και πάλι 
η Γιώτα Πούλου… εκτός κι αν οι κάλ-
πες της 7ης Ιούλη «επιβάλλουν» νέες 

εσωπαραταξιακές διαδικασίες.
Μέχρι τότε, ένα είναι σίγουρο… 

μεταβατικός Δήμαρχος Λεβαδέων 
αναλαμβάνει ο πρώην πρόεδρος της 
Κοινωφελούς Επιχείρηση Λιβαδειάς 
(ΚΕΔΗΛ) που εξελέγη από ψηφοφο-
ρία που διεξήχθη  μεταξύ των Δημο-
τικών Συμβούλων της παράταξης στο 
Δημαρχιακό αξίωμα λαμβάνοντας 14 
ονομαστικές ψήφους, ενώ υπήρξε 
και μία λευκή. Αναφορικά ωστόσο, 
με την κατάσταση που αναμένεται να 
διαμορφωθεί από φθινοπώρου, η μία 
λευκή ψήφος που έλαβε η πρόταση 
της Γιώτας Πούλου να τη διαδεχτεί 
προσωρινά στο τιμόνι του Δήμου ο 
μη επανεκλεγείς Θανάσης Αλεστάς… 
ίσως να «μαρτυρά» πονοκεφάλους.

Επί της διαδικασίας και της προ-

αποφασισμένης υποψηφιότητας του 
(μη εκλεγμένου) Θανάση Αλεστά 
δημιουργήθηκαν κάποιες ενστά-
σεις, λόγος για τον οποίο ζητήθηκε 
η συνέχιση της συνεδρίασης μετά το 
πέρας της ψηφοφορίας (και απομά-
κρυνσης των ΜΜΕ από την αίθουσα).

Η κ. Γιώτα Πούλου αφού ανα-
φέρθηκε στο έργο της Δημοτικής 

αρχής  δεσμεύθηκε ότι θα είναι δί-
πλα στο νέο Δήμαρχο. Ενώ, ο νέος 
Δήμαρχος Λεβαδέων ευχαρίστησε 
την κ. Πούλου και τους Δημοτικούς 
συμβούλους για την εμπιστοσύνη 
που επέδειξαν στο πρόσωπό του και 
δεσμεύθηκε  να ανταποκριθεί στα 
νέα του καθήκοντα, με όλες του τις 
δυνάμεις.

Έκτακτη διευρυμένη σύσκεψη 
πραγματοποιήθηκε στην Περιφερεια-
κή Ενότητα Βοιωτίας την προηγούμε-
νη Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019,  παρου-
σία του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη 
Θανάση Καρακάντζα με στόχο τη συ-
ντονισμένη ανάληψη πρωτοβουλιών 
για την αποτελεσματικότερη δυνατή 
αντιμετώπιση των κουνουπιών που 
τελευταία εντοπίζονται σε μεγάλες 
πληθυσμούς. που τελευταία παρατη-
ρείται έντονη συγκέντρωση πληθυ-
σμών,  προσβλέπουν όλες οι δυνάμεις 
της Περιφέρειας Στερεάς αλλά και οι 
αυτοδιοικητικοί του νομού που αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα της

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης 
σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε 
στο Διοικητήριο της Βοιωτικής πρω-
τεύουσας, με πρωτοβουλία της Αντι-
περιφερειάρχη Φανής Παπαθωμά, 
παρουσιάστηκαν όλα τα σύγχρονα 
εργαλεία και οι «έξυπνες εφαρμογές» 
που διαθέτει σε πανελλαδική και πα-
γκόσμια αποκλειστικότητα η Περιφέ-
ρεια Στερεάς, προκειμένου όλοι οι 
Δήμοι να μπορέσουν να παρέμβουν 
αποτελεσματικά στο «κυνήγι του 

κρυμμένου κουνουπιού» όπως τιτλο-
φορείται η σχετική δράση.

Ο καθένας μπορεί να στείλει 
μέσω της εφαρμογής  kounoops! 
Φωτογραφίες από την ακόμα και 
απρόσιτη περιοχή που παρατηρεί 
μεγάλους πληθυσμούς κουνουπιών, 
προσδιορίζοντας μόνο τις πιθανές 
εστίες και αιτίες συγκέντρωσης, προ-

κειμένου να λάβει αναλυτικές οδηγί-
ες αντιμετώπισής τους.

Η Περιφέρεια Στερεάς στην προ-
σπάθεια βελτιστοποίησης των απο-
τελεσμάτων εφαρμόζει καινοτόμες 
πρακτικές όπως, η τηλεματική ψεκα-
σμών σε πραγματικό χρόνο, η χρήση 
ΣμηΕΑ  (drones) και η εφαρμογή μο-
ντέλων εξάπλωσης ασθενειών που 

μεταδίδονται με τα κουνούπια, με 
στόχο την προστασία της Δημόσιας 
Υγείας αλλά και τον περιορισμό της 
όχλησης που προκαλούν.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε 
παρουσία του αρμόδιου Αντιπερι-
φερειάρχη Πολιτικής Προστασίας κι 
Εξυπηρέτησης  Θανάση Καρακάντζα, 
του προέδρου της ΠΕΔ  Στερεάς Λου-
κά Υπερήφανου ενώ άμεση ήταν η 
ανταπόκριση του Δημάρχου Αλιάρ-
του -Θεσπιέων Γιώργου Ντασιώτη, 

του Αντιδήμαρχου Θηβαίων Καμού-
τση Αναστάσιου, του Αντιδήμαρχου 
Λεβαδέων  Καπλάνη Κώστα, και του 
Αντιδήμαρχου Διστόμου-Αράχοβας 
–Αντίκυρας  Λαγού Δημήτρη. Το πα-
ρόν έδωσε και ως εκπρόσωπος του 
Δήμου Τανάγρας ο Γιώργος Καρύ-
γιαννης, όπως επίσης και η Δ/ντρια 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέ-
ριμνας της Π.Ε.Β. και ο ανάδοχος του 
έργου “καταπολέμησης κουνουπιών” 
στη ΠΣΕ, Παναγιώτης Περγαντάς.
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
Το αλμανάκ των υποψηφίων  
βουλευτών Στερεάς ■ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΟΥΤΣΑΝΑ

Ανακοινώθηκαν σχεδόν 
στο σύνολό τους οι 
υποψήφιοι βουλευτές 

που θα λάβουν θέση μάχης 
για έναν  ακόμα, σύντομο, 
προεκλογικό αγώνα της μνη-
μονιακής περιόδου, πολλώ δε 
μάλλον επί κυβέρνησης Αρι-
στεράς που διεξάγονται αιφ-
νιδιαστικά και στο ελάχιστο 
χρονικό πλαίσιο που επιτρέπει 
ο νομοθέτης. 

Λίγο πριν από την επίσημη 
κατάθεση των φακέλων υπο-
ψηφιότητας από το σύνολο 
των κομμάτων που θα αναμε-
τρηθούν στις εκλογές της 7ης 
Ιουλίου και την εκτύπωση των 
ψηφοδελτίων, τα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ 
αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
των υποψηφίων βουλευτών 
Στερεάς, οι οποίοι αναμένεται 
να διαδραματίσουν σημαντι-
κό ρόλο στην ανάδειξη των 
προβλημάτων κάθε νομού ξε-
χωριστά και της Περιφέρειας 
συνολικά, προς αναζήτηση… 
λύσεων.

Στις εκπλήξεις της επικεί-
μενης αναμέτρησης συμπε-
ριλαμβάνεται η αποχώρη-
ση κομμάτων που κατά την 
τελευταία κοινοβουλευτική 
δραστηριότητα είχαν βρεθεί 
σε ρόλο κλειδί για τη διασφά-
λιση της κυβερνησιμότητας 
της χώρας, αλλά και η «εκτό-
ξευση» των ποσοστών άλλων 
κομμάτων που αναζητούσαν 
την ταυτότητά τους σε «πλη-
ρωμένα» τηλεοπτικά πλατό.  

Οι ευρωκάλπες έδειξαν 
μοιραία την έξοδο στους 
Ανεξάρτητους Έλληνες και 
στο ΠΟΤΑΜΙ, αφού παρά τις 
απέλπιδες προσπάθειες δια-
τήρησης της αυτόνομης φύ-
σης τους δεν κατάφεραν να 
βρουν βηματισμό. Ο Γιάνης 
Βαρουφάκης, παρά το θρί-
λερ εξασφάλισης της μίας και 
μοναδικής έδρας στο Ευρω-
κοινοβούλιο, δεν πτοήθηκε 
και αποφασίζει να δοκιμαστεί 
(με το εθνικό ψηφοδέλτιο του 
ΜέΡΑ25) και επί ελληνικής 
σκηνής. Στους τολμηρούς των 
επικείμενων Εθνικών εκλογών 
συγκαταλέγονται και οι πρώ-
ην σύντροφοί του, Παναγιώ-
της Λαφαζάνης (ΛΑΕ) και Ζωή 
Κωνσταντοπούλου (Πλεύση 
Ελευθερίας), παρότι σε όλες 
τις πρόσφατες εκλογικές ανα-
μετρήσεις μετά την πολύκρο-
τη απόσχισή τους από τον 
ΣΥΡΙΖΑ, δεν καταφέρνουν να 
κόψουν το νήμα του επιτυχη-
μένου τερματισμού.

Σύμφωνα με όλες τις τε-
λευταίες δημοσκοπήσεις και 
μετά από μια εφιαλτική δεκα-
ετή «άνθηση», το ναζιστικό 
κόμμα της όποιας Αυγής μό-
λις και μετά βίας εισέρχεται 
στη νέα Βουλή. Η Ελληνική 
Λύση φαίνεται να απειλεί  με 
οριστική εκδίωξη την Ένωση 
Κεντρώων, ενώ το Κομμουνι-
στικό Κόμμα Ελλάδος βλέπει 

να απομακρύνεται σημαντικά 
από αυτό το Κίνημα Αλλαγής.

Δημήτρης Κουτσούμπας 
και Φώφη Γεννηματά, μάλιστα, 
ανέλαβαν να αναμετρηθούν 
προσωπικά στην Περιφέρεια 
Στερεάς, έχοντας δει τα κόμ-
ματά τους να χάνουν την εκ-
προσώπηση υποψηφίων τους 
από τις εκλογές του 2012. Έτσι 
ο μεν Γενικός Γραμματέας του 
ΚΚΕ αναλαμβάνει μια θέση 
στο ψηφοδέλτιο της Βοιωτίας 
και η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ στο 
άλλοτε «καταπράσινο», πολυ-
πληθές νησί του Ευβοϊκού.

Τα ποσοστά των κομμά-
των πανελλαδικά, αλλά και οι 
επιδόσεις των «αλόγων κούρ-
σας» στις  μονοεδρικές και της 
δικής μας Περιφέρειας, είναι 
αυτά που θα κρίνουν έστω και 
στα «υπόλοιπα», τη διασπορά 
εδρών και τον τελικό… χρω-
ματισμό του χάρτη της Επι-
κράτειας.

Ποια είναι όμως τα χαρα-
κτηριστικά των «αλόγων κούρ-
σας», με τα οποία επέλεξαν να 
επιδοθούν σε αυτή την εκλο-
γική μάχη τα κόμματα; Πόσο 
ανανεωμένα είναι τελικά, σε 
πρόσωπα αλλά και δυναμι-
κή; Δεδομένης της απουσίας 
λαμπερών προσωπικοτήτων 
και celebrities, αλλά και της 
επιχειρούμενης (ανεξαρτήτως 
αποτελέσματος) εξαίρεσης 
ψαρογένηδων και «πολυκαι-
ρισμένων» ή «φθαρμένων» 
φαβορί, η μάχη αναμένεται 
να προσωποποιηθεί μεταξύ 
των ηγετών των κομμάτων 
και των προγραμμάτων τους, 
αφού άλλωστε δεν υπάρχει 
και άπλετος χρόνος για να επι-
κοινωνηθεί.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
ΝΔ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Πρώτη, κατά αλφαβητική 

σειρά, υποψήφια βουλευτής 

της ΝΔ στη Φθιώτιδα είναι η 
λαμπερή δικηγόρος, με κα-
ταγωγή τα Καμένα Βούρλα 
Λοκρίδας, Αργυροπούλου 
Ευθυμία.  Η κ. Αργυροπούλου 
έκανε… σκληρή προπόνηση 
στις τελευταίες αυτοδιοικητι-
κές εκλογές, φορώντας τη φα-
νέλα της ομάδας Φάνη Σπα-
νού, «Επιμένουμε στην Καρδιά 
της Ελλάδας».

Στη γαλάζια ομάδα για 
δεύτερη φορά δοκιμάζει δυ-
νάμεις ο γνωστός πολιτικός 
μηχανικός και αυτοδιοικητικό 
φαβορί Φθιώτιδας (επί τρεις 
θητείες δήμαρχος Λαμιέων) 
Γιώργος Κοτρωνιάς, έχοντας 
λάβει τα διαπιστευτήρια της 
συμμετοχής του από την Πει-
ραιώς, από νωρίς την άνοιξη.

Η εκπαιδευτικός Ελένη 
Μακρή Θεοδώρου, μετά από 
μία τετραετή αποχή από τα 
κοινοβουλευτικά έδρανα 
της ΝΔ, διεκδικεί εκ νέου την 
εκλογή της και μια δεύτερη 
θητεία στην ελληνική Βου-
λή… αποφεύγοντας, σε αντί-

θεση με άλλους συναγωνιστές 
της, τη σαρωτική «απόσυρση 
παλαιών υλικών» που επέβαλε 
ο νέος πρόεδρος του κόμμα-
τος Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Την υποψηφιότητά του 
φαινόταν να έχει,  επίσης από 
νωρίς, εξασφαλίσει και ο γε-
ωπόνος Γιάννης Οικονόμου, 
αφού από τον περασμένο 
Γενάρη ανέλαβε και καθήκο-
ντα Γραμματέα Στρατηγικού 
Σχεδιασμού της ΝΔ. Ο πρώην 
πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, αλλά 
και πιστός συνεργάτης της 
Ντόρας Μπακογιάννη, που 
την είχε ακολουθήσει και στη 
ΔΗΣΥ, παρά τη μακρά δια-
δρομή  του πολιτευτή δεν έχει 
καταφέρει να καθίσει ποτέ σε 
κοινοβουλευτικά έδρανα. 

Αδιαφιλονίκητο φαβορί 
για τον νομό Φθιώτιδας ήταν 
και παραμένει ο οικονομολό-
γος Χρήστος Σταϊκούρας, υιός 
του πλέον «αθόρυβου υπουρ-
γού», όπως αποκαλούσαν 
τον διευθυντή του Πολιτικού 
γραφείου του πρώην πρωθυ-

πουργού, Κώστα Καραμαν-
λή. Ο μεθοδικός κι εργατικός 
40χρονος πρώην υπουργός, ο 
οποίος αποδεικνύεται και αει-
θαλής σε όλες τις σκιώδεις και 
μη κυβερνήσεις της τελευταί-
ας 10ετίας, έχει συνηθίσει να 
πρωτεύει και σε ψήφους με-
ταξύ των συνυποψηφίων του 
στη... Στερεά.

Η πληροφορικός Μαρία 
Τσίρκα, μαζί με την Ευθυμία 
Αργυροπούλου και τον Θέμη 
Χειμάρα είναι το νέο αίμα με 
το οποίο πραγματοποίησε 
την πολύκροτη ανανέωση 
ψηφοδελτίων η Πειραιώς. Αν 
και ο Θέμης Χειμάρας είχε την 
ευκαιρία να «οσμιστεί» την πο-
λιτική ως πρώην αυτοδιοικητι-
κός και ανιψιός  του παλαιού 
γαλάζιου στελέχους στη Στε-
ρεά, Θανάση Χειμάρα.

  
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Ο οικονομολόγος Κώστας 
Κοντογεώργος εκλέγεται βου-
λευτής Ευρυτανίας από τον 
Μάιο του 2012, με ένα ολιγό-

μηνο διάλειμμα της «πρώτης 
φοράς Αριστεράς», αφού τον 
Σεπτέμβριο του 2015 ξανα-
κάθισε στα γαλάζια έδρανα 
του ελληνικού Κοινοβουλίου. 
Τη θέση στο ψηφοδέλτιο της 
ΝΔ στην Ευρυτανία την εξα-
σφάλισε δικαιωματικά ως νυν 
βουλευτής, αλλά τη μακρά 
αυτοδιοικητική του εμπειρία 
με σκληρές μάχες. Ο κ. Κοντο-
γεώργος διετέλεσε Νομάρχης 
Ευρυτανίας, αντινομάρχης και 
περιφερειακός σύμβουλος 
Στερεάς.

Η δημοτικότητα του Κλε-
ομένη Λάππα αποτέλεσε 
αναμφισβήτητα τον άσσο της 
υποψηφιότητας Ευρυτάνα 
personal trainer στα «σκληρά» 
κριτήρια στελέχωσης των γα-
λάζιων ψηφοδελτίων.

Ενώ η ευρυτανικής κατα-
γωγής πλαστική χειρουργός, 
Θωμαΐς Οικονόμου, προερχό-
μενη από το μητρώο στελε-
χών, θεωρείται από πολλούς η 
πλέον ανταγωνιστική υποψη-
φιότητα μονοεδρικής, αφού 

Γιώργος Κοτρωνιάς

Ελένη Μακρή Θεοδώρου Χρήστος Σταϊκούρας

Κώστας Κοντογεώργος

Θωμαΐς Οικονόμου

Γιάννης Οικονόμου

Θέμης Χειμάρας

Κλεομένης Λάππας
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ελέγχει τον εκλογικό παλμό 
από έδρας και Περιφέρειας.

ΦΩΚΙΔΑ

Ο στρατιωτικός γιατρός, 
ορθοπαιδικός χειρουργός, δι-
δάκτωρ της Ιατρικής Σχολής 
Αθηνών, και πρώην πρόεδρος 
του 401 και της Ελληνικής 
Εταιρείας Χειρουργικής Ορ-
θοπαιδικής, Πάνος Ευσταθίου, 
αποτελεί καθαρή επιλογή του 
Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού 
οι δικηγόροι Γιάννης Μπουγάς 
και Ασπασία Μανδρέκα έχουν 
και πάλι λάβει θέση μάχης 
στην έτερη μονοεδρική της 
Περιφέρειας Στερεάς.

Η Ασπασία Μανδρέκα 
συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο 
της ΝΔ ως η πρώτη υποψήφια 
γυναίκα στον Νομό Φωκίδας 
στις Εθνικές εκλογές της 16ης 
Σεπτεμβρίου 2007. Ενώ ο επί-
σης δικηγόρος Γιάννης Μπου-
γάς έχει διατελέσει και υφυ-
πουργός των κυβερνήσεων 
Κώστα Καραμανλή.

ΒΟΙΩΤΙΑ

Η γνωστή πολιτευτής στο 
βοιωτικό κοινό και δικηγόρος 
Λουκία Θεοδώρου εξασφάλι-
σε το «πράσινο φως» από την 
Πειραιώς, έχοντας κάνει από 
πολύ νωρίς γνωστό το ενδι-
αφέρον της  να στηρίξει την 
υποψηφιότητα του νέου προέ-
δρου του κόμματος στον νομό 
ποντάροντας στο προνόμιο 
της ποσόστωσης των γυναι-
κών, αλλά και στο... άφθαρτο 
της υποψηφιότητάς της.

Ο οικονομολόγος Γιάν-
νης  Καράμπελας εμφανίζε-
ται αποφασισμένος αυτή τη 
φορά να κόψει με επιτυχία το 

νήμα εισόδου στο ελληνικό 
Κοινοβούλιο, αφού επί προε-
δρίας Σαμαρά έχασε τη θέση 
του στα έδρανα κυριολεκτικά 
στον… πόντο.

Ο δικηγόρος Ανδρέας 
Κουτσούμπας, που σε κάθε 
εκλογική αναμέτρηση δίνει 
και την προσωπική μάχη με το 
στρατόπεδο Καράμπελα, εξα-
σφάλισε την υποψηφιότητά 
του «αμαχητί» ως νυν βουλευ-
τής, έστω και ως αντικαταστά-
της του Θηβαίου εκλιπόντος 
πρώην υπουργού, Ευάγγελου 
Μπασιάκου.

Το θηβαϊκό «αντίπαλον 
δέος» στήθηκε με τα ολοκαί-
νουρια πρόσωπα της πολλά 
υποσχόμενης νέας γενιάς δι-
κηγόρων. Ο δικηγόρος Λευ-
τέρης Κτιστάκης, γιος του 
πρώην βουλευτή Βοιωτίας 
της Ν.Δ. Νίκου Κτιστάκη, που 
εκλεγόταν βουλευτής από 
το 1974 έως το 1985, ψιθυρι-
ζόταν  ότι θα συμπεριληφθεί 
στην dream team του νέου 
προέδρου του κόμματος… 
πριν από την άνοιξη.

Ενώ η λαμπερή υποψήφια 
εκ Θηβών, η Ευαγγελία Τζουβε-
λέκη, με καριέρα στη δικηγο-
ρία ως δικηγόρος παρ' Αρείω 
Πάγω και Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, επελέγη από τη Νέα 
Δημοκρατία να δώσει τη μάχη 
του σταυρού στη Βοιωτία.

ΕΥΒΟΙΑ

Ο Αμαρύνθιος γιατρός Δη-
μήτρης Αργύρης, που δίνει τα 
πολλά τελευταία χρόνια τον 
συνδικαλιστικό του αγώνα 
στην Ομοσπονδία Ενώσεων 
Νοσοκομειακών Γιατρών με τα 
γαλάζια ψηφοδέλτια, επελέγη 
από την Πειραιώς να δώσει το 
κρίσιμο στοίχημα ανανέωσης 
των ψηφοδελτίων στην Εύ-
βοια.

Την επίσημη πρώτη του 
στα εθνικά ψηφοδέλτια πραγ-
ματοποιεί και ο πρώην δή-
μαρχος Χαλκίδας, ο 50χρονος 
δικηγόρος Θανάσης Ζεμπίλης. 
Μία υποψηφιότητα, ωστόσο, 
που δεν παραξένεψε κανέναν 
στο νησί, αφού του είχε προ-
ταθεί η «μεταγραφή» και από 
άλλους προέδρους του κόμ-
ματος στο παρελθόν.

Με το… ολόφρεσκο ψη-
φοδέλτιο Εύβοιας ένωσε δυ-
νάμεις και η δικηγόρος Κων-
σταντίνα Καραμπατσώλη, η 

οποία παρότι ζει κι εργάζεται 
στην Κηφισιά, είναι πολύ γνω-
στή στους γαλάζιους κύκλους 
της Χαλκίδας.

Η υποψηφιότητα του πρώ-
ην κυβερνητικού εκπροσώπου 
Καραμανλή και δημοσιογρά-
φου Σίμου Κεδίκογλου είναι 
η μοναδική στην Εύβοια που 
κρατά δεσμούς με την επονο-
μαζόμενη «παλαιά φρουρά», 
αν και ο 55χρονος γιος του αεί-
μνηστου πρώην υπουργού του 
ΠΑΣΟΚ, Βασίλη Κεδίκογλου, 
εκλέγεται με το κόμμα της ΝΔ 
μόλις από το 2012.

Ο 40χρονος Γιάννης Μα-
νώλης, γιος του πρώην δημάρ-
χου Καρύστου και αυτοδιοικη-
τικού με 20ετή ενεργό δράση, 
επέλεξε να μετρήσει δυνάμεις 
στην απαιτητική κούρσα της 
κεντρικής πολιτικής σκηνής, 
απευθείας από το μητρώο 
στελεχών… χωρίς περιφερει-
ακούς ή άλλους ελιγμούς.

Η δικηγόρος Ευαγγελία 
Μιμίκου έχει και πάλι δοκιμά-
σει τους ιλιγγιώδεις προεκλο-
γικούς ρυθμούς Εθνικών εκλο-
γών, για πρώτη φορά όμως με 
το ψηφοδέλτιο της ΝΔ. Έχο-
ντας αισθανθεί και δημοσίως 
δηλώσει διαψευσμένη από 
την «παρθενική”» και πολλά 
υποσχόμενη υποψηφιότητα 
του Σταύρου Θεοδωράκη (ως 
μη εκλεγμένη και πολύ πριν το 
ΠΟΤΑΜΙ... αυτοδιαλυθεί), ένω-
σε δυνάμεις με τα στελέχη της 
ΝΔ στην Εύβοια και δοκιμάζει 
μια νέα αρχή.

Στις νέες και πολλά υπο-
σχόμενες υποψηφιότητες συ-
γκαταλέγεται και αυτή της αρ-
χιτεκτόνισσας Άννας Παππά, η 
οποία μαζί με τον επίσης «νε-
οφώτιστο της κάλπης» Σπύρο 
Πνευματικό θα επιχειρήσει 
να τονώσει την εικόνα του 
κόμματος στην Εύβοια που 
«αιμορραγεί» όσον αφορά τα 
στελέχη κατά τις πολλές τε-
λευταίες εκλογικές μάχες.

Τέλος ο Σπύρος Πνευμα-
τικός είναι αναπληρωτής κα-
θηγητής της Γ' Ορθοπεδικής 
Κλινικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ανηψιός του πρώην 
βουλευτή Άγγελου Πνευματι-
κού. Αποτελεί προσωπική επι-
λογή του προέδρου της ΝΔ, με 
τον οποίο γνωρίζονται αρκετά 
και χαίρει της εκτίμησής του. Η 

Γιάννης  Καράμπελας

Ευαγγελία Τζουβελέκη

Ευαγγελία Μιμίκου

Άννα Παππά

Σπύρος Πνευματικός

Γιάννης Μανώλης

Θανάσης Ζεμπίλης

Δημήτρης Αργύρης

Ανδρέας Κουτσούμπας
Σίμος Κεδίκογλου

Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη

Λουκία Θεοδώρου

Ασπασία Μανδρέκα

Πάνος Ευσταθίου
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υποψηφιότητά του θα φέρει 
την σφραγίδα της οικογένει-
ας Πνευματικού, που διατηρεί 
πολλά ερείσματα στο νομό, 
αλλά κοντά του αναμένεται να 
συσπειρωθούν αρκετοί άλλοι.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
ΣΥΡΙΖΑ
ΕΥΒΟΙΑ

Με την ομάδα νίκης των 
προηγούμενων εκλογών επι-
λέγει ο ΣΥΡΙΖΑ να πέσει στη 
μάχη της ψήφου και στη μεγα-
λύτερη εκλογική περιφέρεια 
της Στερεάς, την Εύβοια. Ο 
καθηγητής Γιώργος Ακριώτης, 

ο συνδικαλιστής και πρώην 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης  Βαγγέλης Αποστόλου, 
ο ηλεκτρολόγος μηχανικός 
Τάσος Πρατσόλης αλλά και 
η καλλιτέχνις Λιβανίου Ζωή, 
συμπεριλαμβάνονται ως στα-
θερές και δοκιμασμένες αξίες 
στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ 
στο νησί.

Τη λίστα με τις πολλά 
υποσχόμενες και δυναμικές 
υποψηφιότητες στελεχών του 
ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Εύβοιας 
«ανοίγει» ο βιολόγος Βασίλης 
Λύκος, με PhD στη Διαχείριση 
Παράκτιας Ζώνης και εμπειρία 
στην ολοκληρωμένη διαχείρι-
ση περιβάλλοντος. 

Για πρώτη φορά υποψή-
φια με τα ψηφοδέλτια του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και η Βορειοευβοιώτισσα 
εκπαιδευτικός Κυπαρισσία 
Ντελκή, αλλά και η Γεωργία 
Σίμωση που προέρχεται από 
την Ο.Μ. του ΣΥΡΙΖΑ Κύμης 
Αλιβερίου.

Ανταγωνιστικότερη όλων 
θεωρείται η υποψηφιότητα 
του απερχόμενου δημάρχου 
Σκύρου και νεαρού δικηγό-
ρου Μίλτου Χατζηγιαννάκη, 
ο οποίος ενώ προσανατολι-
ζόταν για τη διεκδίκηση της 
έδρας της Περιφέρειας Στερε-
άς, η υποψηφιότητα Αναγνω-
στάκη στάθηκε αφορμή για να 
ανοιχτεί στα βαθιά εκλογικά 
νερά του ελληνικού Κοινοβου-
λίου.

ΒΟΙΩΤΙΑ
Για πρώτη φορά υποψήφι-

ος βουλευτής θα είναι ο συνδι-
καλιστής και αυτοδιοικητικός, 
οικονομολόγος Θανάσης Ζα-
νιάς, παρότι διετέλεσε αντι-
πρόεδρος του ΕΛΓΑ το διάστη-
μα 2015-2019. Ο Ορχομένιος 
υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
και υποψήφιος περιφερειακός 
σύμβουλος με τον συνδυα-
σμό Αναγνωστάκη «Στερεά… 
Υπεροχής»,  υπήρξε ιδρυτικό 
μέλος του Οικονομικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος αλλά και 
πρόεδρος του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου στη Βοιωτία, 
ενώ για δύο δεκαετίες υπηρέ-
τησε και τους δύο βαθμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τη δεύτερη, απανωτή, 
εκλογική της μάχη με το ψη-
φοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στη 
Βοιωτία δίνει και η Βενετία 
Κατσιφή-Ζώτα. Η πρώην εκ-
παιδευτικός και διδάκτωρ Κοι-
νωνικής και Πολιτισμικής Ιστο-
ρίας δεν κατάφερε να εκλεγεί 
με την ομάδα του Δημήτρη 
Αναγνωστάκη στο νέο Περι-
φερειακό Συμβούλιο.

Την ανανέωση της θητεί-
ας του στα κοινοβουλευτικά 
έδρανα, που κατέχει από το 
2012, διεκδικεί ο Νίκος Θηβαί-
ος, με άξια συναγωνίστρια την 
απερχόμενη δήμαρχο Λεβα-
δέων Γιώτα Πούλου. Ενώ από 
την «πράσινη πολυκατοικία» 
της Θήβας μετακομίζει στη 
νέα γειτονιά του ΣΥΡΙΖΑ  Βοι-
ωτίας, μετά και την εκλογική 
συνεργασία στον Δήμο Θη-
βαίων με τον εκλεκτό της Κου-
μουνδούρου, ο συνταξιούχος 
υπάλληλος της Ολυμπιακής, 
Σταμάτης Χαλβατζής.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Την ευρυτανική μονοεδρι-

κή θα προσπαθήσει να πάρει 
πίσω από τον Κώστα Κοντογε-
ώργο (μετά και τη μετακόμιση 
του πρώην βουλευτή Θωμά 
Κωτσιά στη Λαϊκή Ενότητα 
του Παναγιώτη Λαφαζάνη) ο 
πρώην διευθυντής της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας 
Νίκος Λαθύρης, μαζί με τον 
συνυποψήφιό του από το ψη-
φοδέλτιο Αναγνωστάκη στην 
Ευρυτανίας, Μωυσή Μπερ-
μπερή. 

Η γυναίκα της ευρυτανι-
κής… παρέας ακούει στο όνο-
μα Σκονδριανού Χρύσα. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Βαγγέλης Αποστόλου

Τάσος Πρατσόλης
Κυπαρισσία Ντελκή

Γεωργία Σίμωση

Βενετία Κατσιφή-Ζώτα

Γιώτα Πούλου

Νίκος Θηβαίος

Αποστόλης Καραναστάσης

Μίλτος ΧατζηγιαννάκηςΒασίλης Λύκος

Γιώργος Ακριώτης
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Δίπλα στα ονόματα των 
ήδη εκλεγμένων βουλευτών 
Φθιώτιδας, του ελεύθερου 
επιχειρηματία Δημήτρη Βέτ-
τα, του πολιτικού μηχανικού 
Αποστόλη Καραναστάση, του 
εκπαιδευτικού Θανάση Μιχε-
λή και του νεαρού δικηγόρου 
Γιάννη Σαρακιώτη, θα προστε-
θεί εκ νέου της Μυρτούς Μω-
ρίκη  που συμμετείχε χωρίς 
επιτυχία και σε προηγούμενες 
εθνικές εκλογές. Όπως επίσης 
και ακόμα δύο υποψηφίων με 
στόχο την ανανέωση του ενδι-
αφέροντος για τα ψηφοδέλτια 
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική 
Συμμαχία στη Φθιώτιδα, της 
Ηλέκτρας - Κωνσταντίνας Μη-
λιωρίτσα και της Λίας Αντωνί-
ου από τη Λοκρίδα.

ΦΩΚΙΔΑ

Τη μονοεδρική της Φωκί-
δας θα διεκδικήσει εκ νέου ο 
νυν βουλευτής Ηλίας Κωστο-
παναγιώτου, αλλά και ο προερ-
χόμενος από το ΚΙΝΑΛ, πρώην 
γραμματέας της Νομαρχιακής 
ΠΑΣΟΚ κι εσπευσμένα αποχω-
ρήσας από το ψηφοδέλτιο της 
Κατερίνας Μπατζελή για την 
Περιφέρεια, «Πατρίδα μας η Στε-
ρεά», Χρήστος Τσαμαντάνης. Τη 
γυναικεία υποψηφιότητα κατα-
λαμβάνει η Γεωργία Γκιουλού.

ΚΙΝΑΛ
ΒΟΙΩΤΙΑ

Χωρίς προηγούμενη κοι-
νοβουλευτική εμπειρία, ούτε 
καν εκλογική, είναι και οι πέ-
ντε υποψήφιοι βουλευτές Βοι-
ωτίας με το ΚΙΝΑΛ. Με τον Άρη 
Καρβούνη ωστόσο, μέλος της 
Κεντρικής Πολιτικής Επιτρο-
πής του Κινήματος, να χαίρει 
της προσωπικής στήριξης κι 
εκτίμησης στελεχών του κόμ-
ματος και της ίδιας της προέ-
δρου Φώφης Γενηματά.

Στις σταθερές αξίες του 
ΠΑΣΟΚ στον νομό συγκατα-
λέγονται οι έμπειροι αυτοδι-

οικητικοί Μίμης Αγγέλου και 
Γιώργος Μουλκιώτης, οι οποί-
οι θα είναι συνυποψήφιοι με 
τις επίσης αυτοδιοικητικές Κα-
τερίνα Κοσκοβώλη και Γιάννα 
Νταντούμη, οι οποίες συμμε-
τείχαν σε πολυσυλλεκτικά αυ-
τοδιοικητικά ψηφοδέλτια για 
τον Δήμο Λεβαδέων και την 
Περιφέρεια Στερεάς.

ΕΥΒΟΙΑΣ

Δυναμικά επαναδραστη-
ριοποιείται στην προεκλογική 
μάχη, μετά από μια πολύ σύ-
ντομη απουσία (όση και αυτή 
του Γιώργου Παπανδρέου από 
το ΠΑΣΟΚ), ο πρώην βουλευ-
τής και υφυπουργός Συμεών 
Κεδίκογλου. Αμέσως μετά την 
αυτοδιοικητική ήττα και την 
απώλεια του Δήμου Διρφύ-
ων-Μεσσαπίων στις εκλογές 
του 2014, ο επί τέσσερις θη-
τείες πρόεδρος και δήμαρχος 
Διρφύων, γεωλόγος Γιάννης 
Μπουροδήμος διεκδικεί για 

3η συνεχόμενη φορά μια θέση 
στο ελληνικό Κοινοβούλιο.  

Συνυποψήφιοι του Γιάν-
νη Μπουροδήμου από την 
πρώτη αναμέτρηση του 2015, 
χωρίς όμως αυτοδιοικητική 
εμπειρία, είναι ο γιατρός Τά-
σος Σεπετής και η δικηγόρος 
Μαρία Παλαιολόγου.

Στα φαβορί της επικείμε-
νης εκλογικής κούρσας συ-
γκαταλέγεται η πρώην πρό-
εδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, δικηγόρος Μίνα 
Παπαναστασίου, η οποία μαζί 
με την πρόεδρο του Κινήμα-
τος που επέλεξε την Εύβοια ως 
3η εκλογική περιφέρεια που 
δικαιούται ως αρχηγός κόμμα-
τος, αναμένεται να μαζέψουν 
τα «σπασμένα» των πολλών 
τελευταίων αναμετρήσεων 
στην Εύβοια.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Από τους ελάχιστους 
εναπομείναντες πρώην βου-
λευτές στα ψηφοδέλτια του 
Κινήματος Αλλαγής για τις 
εκλογές της 7ης Ιουλίου, είναι 
ο γιατρός από τη Νέα Μάκρι-
ση Δομοκού, Νίκος Τσώνης. Ο 
παλιός κι έμπειρος πολιτικός 
αναμένεται να σηκώσει, με την 
υποσχόμενη υποψηφιότητα 
του δικηγόρου Χρήστου Για-
ταγάνα, το μεγαλύτερο βάρος 
των εκλογών στη Φθιώτιδα 
και την επιτυχή επικράτηση 
του ΚΙΝΑΛ στην τελική τριάδα 
των νικητών σε επίπεδο  Περι-
φέρειας.

Θανάσης Μιχελής
Ηλίας Κωστοπαναγιώτου

Άρης Καρβούνης

Γιάννα Νταντούμη

Γιώργος Μουλκιώτης

Μίμης Αγγέλου Συμεών Κεδίκογλου

Γιάννης Μπουροδήμος

Μίνα Παπαναστασίου

Χρήστος Γιαταγάνα

Νίκος Τσώνης

Τάσος Σεπετής

Χρήστος Τσαμαντάνης
Γιάννης Σαρακιώτης
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Κωνσταντίνος Λιάτζας: «Οι πολίτες 
είναι συνειδητοποιημένοι για την αξία 
της ανακύκλωσης,  αλλά δεν υπάρχουν 
υποδομές»
Πέντε νέα παιδιά από τη Λιβα-

δειά, με όραμα για την ανακύ-
κλωση, ενώνουν τις δυνάμεις 

τους για να υλοποιήσουν το σημαντι-
κό έργο της διαλογής στην πηγή χαρ-
τιού. Ένα έργο που και οι κάτοικοι της 
περιοχής το χρειάζονται και θέσεις 
εργασίας θα προσφέρει και θα συμ-
βάλει στην προστασία του περιβάλ-
λοντος. Παρόλα αυτά παραμένουν 
εν αναμονή, εγκλωβισμένοι από την 
καθυστέρηση -λόγω εκλογών- των 
χρηματοδοτήσεων, για να κάνουν 
το όραμα πράξη. Ο πρόεδρος της 
νεοσυσταθείσας  Κοιν.Σ.Επ. Green 
Restart, Κωνσταντίνος Λιάτζας, μίλη-
σε στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ για την ίδρυση 
της επιχείρησης και τους στόχους 
τους, για τον ρόλο των Κοιν.Σ.Επ στην 
κοινωνία, την ανακύκλωση, τα πράσι-
να σημεία, αλλά και για τις δυσκολίες 
που έχουν να αντιμετωπίσουν σ’ αυτό 
το εγχείρημα.  

Κύριε Λιάτζα, πότε ιδρύθηκε η 
εταιρεία σας; 

Ιδρυθήκαμε ως Κοιν.Σ.Επ τον 
Μάρτιο του ’18. Ήμασταν μια ομάδα  
πέντε ατόμων που είχαμε δραστη-
ριοποιηθεί εθελοντικά στη διάδοση 
της ιδέας της ανακύκλωσης μέσω 
των εθελοντών της Λιβαδειάς. Ως 
ενεργοί πολίτες που ήμασταν και 
εγώ λόγω του επαγγέλματός μου ως 
μηχανικός περιβάλλοντος, είχαμε 
προχωρήσει στη διάδοση της ανα-
κύκλωσης σε σχολεία κυρίως, ενώ 
με την πρόσκληση της δημάρχου 
Γιώτας Πούλου συχνά συμμετείχαμε 
σε σχετικές συζητήσεις για την ανα-
κύκλωση και την κομποστοποίηση. 
Έτσι δημιουργήθηκε μια ομάδα πέ-
ντε ατόμων πιο… ενεργών από τους 
άλλους και  αποφασίσαμε να συστή-
σουμε μια Κοιν.Σ.Επ. στο πλαίσιο της 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονο-
μίας στα λεγόμενα Κ.Α.Λ.Ο.  

Τώρα γιατί προτιμήσαμε να κά-
νουμε μια Κοιν.Σ.Επ. και όχι μια άλλη 
εταιρεία ή  ΙΚΕ;

Λόγω αυτής της εθελοντικής 
δράσης θέλαμε να βάλουμε στην 
εταιρεία και να απασχολήσουμε  
άνεργα άτομα, καθώς για εμάς η 
Κοιν.Σ.Επ. είναι η δεύτερη απασχόλη-
σή μας. Επίσης  αποφασίσαμε αυτή 
την κίνηση λόγω των οικονομικών 
κινήτρων, καθώς έχει κάποιες φοροε-
λαφρύνσεις, δεν έχει φόρο επιτηδεύ-
ματος και μάλιστα είχαν ανακοινωθεί 
και κάποιες χρηματοδοτήσεις.

Έτσι  φτιάξαμε το πλαίσιο που 
μας ενδιέφερε, καταθέσαμε τα απα-
ραίτητα έγγραφα το 2018 και γίναμε 
μια Κοιν.Σ.Επ., η Green Restart.

Πώς εξελίχθηκε η πορεία της Κοιν.
Σ.Επ. από την αδειοδότηση μέχρι  
σήμερα; 

Η βασική μας απασχόληση τότε 

ήταν η δημιουργία τσαντών για πολ-
λαπλές χρήσεις, έτσι ώστε μετά την 
κατάργηση της πλαστικής σακούλας, 
από  1/1/18,  να συνεισφέρουμε και 
εμείς στον πολίτη με τσάντες οι οποί-
ες να είναι και ωραίες αισθητικά αλλά 
να προστατεύουν και το περιβάλλον. 
Έτσι ξεκινήσαμε αυτό το project με 
τις τσάντες.  Απευθυνθήκαμε στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και σε 
διάφορους άλλους τοπικούς φορείς, 
τις φτιάξαμε με επαναχρησιμοποι-
ούμενα υλικά και αρχίσαμε να τις 

πουλάμε. Το επόμενο βήμα μας ήταν 
να προχωρήσουμε στη διάδοση της 
ιδέας, όχι τόσο πολύ της ανακύκλω-
σης, όσο της διαλογής στην πηγή και 
αποφασίσαμε να στοχεύσουμε αρχι-
κά στο χαρτί και μετά να περάσουμε 
στο πλαστικό και στο αλουμίνιο.

Το χαρτί τι είδους διαλογή χρειά-
ζεται;

Έχει τέσσερις κατηγορίες ανα-
φοράς το χαρτί στο  εμπόριο. Για την 
ακρίβεια δύο είναι οι κατηγορίες, που 

όμως υποδιαιρούνται σε τέσσερις. 
Έχουμε λοιπόν το λευκό χαρτί και το 
έγχρωμο. Το λευκό είναι το χαρτί Α4 
όπως συνηθίζουμε να το ονομάζου-
με. Στο έγχρωμο ανήκει το φυλλάδιο 
ιλουστρασιόν που είναι κατώτερης 
ποιότητας και στην κατηγορία αυτή 
εντάσσεται και το χαρτόκουτο, το 
χαρτόνι το έγχρωμο. Αυτές είναι οι 
κατηγορίες όπως τις αναγνωρίζουν 
οι εταιρείες ανακύκλωσης. Ευτυχώς 
στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιες εται-
ρείες ανακύκλωσης, οπότε υπάρχουν 
και σημεία τελικής διάθεσης.

Η Λιβαδειά  πόσο κοντά ή μακριά 
βρίσκεται από ένα τέτοιο σημείο 
τελικής διάθεσης;

Δεν βρίσκονται πολύ κοντά μας. 
Υπάρχουν στο Σχηματάρι τα λεγόμε-
να ΚΔΑΥ, που είναι κέντρα διαλογής, 
και στη Θήβα. Αλλά αυτά κάνουν τη 
δουλειά που κάνουμε και εμείς, της 
διαλογής δηλαδή, και έπειτα τα που-
λάνε είτε στο εσωτερικό είτε στο εξω-
τερικό. Αποφασίσαμε από την αρχή 
να απευθυνθούμε στις εταιρείες 
ανακύκλωσης. Στη Δαμάστα βρήκα-
με το παράρτημα μιας εταιρείας που 
εδρεύει στην Αθήνα.  Επειδή μας βο-
ήθησαν και στην αδειοδότηση, προ-
χωρήσαμε στη συνεργασία μαζί τους 

και πάμε κατευθείαν στην Αθήνα. 

Είναι εύκολη η μεταφορά ή σας 
επιβαρύνει οικονομικά;

Είναι η αλήθεια ότι αυξάνεται το 
κόστος των μεταφορικών κι αυτό εί-
ναι πρόβλημα. Δηλαδή συγκριτικά 
με μια Κοιν.Σ.Επ. που κάνει την ίδια 
δουλειά με μας, εμείς επιβαρυνόμα-
στε οικονομικά περισσότερο, αφού 
προστίθεται η μεταφορά στην Αθή-
να. Για να φύγει ένα φορτηγό από 
εδώ για την Αθήνα και να ξαναγυρί-
σει, χρειάζεται περίπου 250 (αν έχει 
κι άλλες μεταφορές) έως 400 ευρώ. 
Ο Αθηναίος ξεκινάει με μια ελάχιστη 
χρέωση 30 €.

Δεν προβλέπεται κάποια μείωση 
στο κόστος της μεταφοράς τους;

Δυστυχώς δεν προβλέπεται. Τα 
μέσα μεταφοράς, η συλλογή, κάποιοι 
κάδοι είναι σε προγράμματα, αλλά η 
ίδια η μεταφορά όχι, δεν εντάσσεται 
προς το παρόν. Έχει παγώσει η χρη-
ματοδότηση.

 
Όσον αφορά τη συλλογή στη 
Λιβαδειά, τι προβλήματα αντιμε-
τωπίζετε;

 Στους μπλε κάδους εμείς ως 
εταιρεία δεν μπορούμε να επέμβου-
με.  Συνήθως ερχόμαστε σε διαπρο-
σωπική επαφή είτε με εταιρείες είτε 
με άτομα, με διαλογή στην πηγή, σε 
σχολεία, συλλόγους, ακόμα και σε 
σπίτια. Και προσπαθούμε τώρα σι-
γά-σιγά με τα πρώτα έσοδα να φτιά-
ξουμε την υποδομή μας, έτσι ώστε να 
έχουμε μεγάλο όγκο σε χαρτί, γιατί 
αν δεν πάρεις μεγάλο όγκο χαρτιού 
ουσιαστικά δεν έχεις κέρδος.

Τι είναι η διαλογή στην πηγή;
Τώρα ανοίγετε ένα μεγάλο κε-

φάλαιο, το οποίο θέλει ανάλυση. 
Το θέμα της διαλογής στην πηγή 
μπήκε στο εθνικό σχέδιο το 2017. 
Στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης 
Αποβλήτων γράφει σαφέστατα ότι 
είναι ενεργός ο ρόλος των Κοιν.Σ.Επ., 
οπότε λοιπόν και ο Δήμος και η Περι-
φέρεια, που είναι οι αρμόδιοι φορείς 
για την περισυλλογή των απορριμμά-
των, μπορούν να συνεργαστούν με 
όλες τις Κοιν.Σ.Επ. που ασχολούνται 
με αυτόν τον τομέα. Προς το παρόν 
δεν μας έχει καλέσει κανένας Δήμος 
ή η Περιφέρεια, για να μας προτείνει 
να συνεπικουρήσουμε στο στάδιο 
της απομάκρυνσης ανακυκλώσιμων 
υλικών, ώστε να κάνουμε καλύτερη 
διαλογή και επίσης  να πληρωθούμε 
γι’ αυτό το έργο. 

Ξέρουμε όμως ότι υποχρεούται 
βάσει νόμου πρώτα  να απασχολή-
σει μια Κοιν.Σ.Επ. και μετά κάποιον 
ιδιώτη. Γιατί δεν το κάνει;

Έτσι είναι, σε θεωρητικό όμως 

Green Restart: Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για τη διαλογή απορριμμάτων 
στην πηγή

■ Της Χρυσάνθης Τσεπραηλίδου
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επίπεδο. Μετά τις ανακατατάξεις 
στους Δήμους, λόγω εκλογών, σκο-
πεύουμε να τους ενημερώσουμε 
εκ νέου, γιατί το νομοθετικό πλαί-
σιο ασφαλώς υπάρχει. Βέβαια δεν 
υπάρχει η υποδομή, είτε σε επίπεδο 
Περιφέρειας είτε σε επίπεδο Δήμου, 
δηλαδή δεν έχουν καθοριστεί τα 
πράσινα σημεία.

Τι είναι ακριβώς τα πράσινα ση-
μεία;

Τα πράσινα σημεία είναι χώροι 
εντός του Δήμου και της Περιφέ-
ρειας, όπου κάθε πολίτης μπορεί να 
εναποθέτει σε ξεχωριστά σημεία τα 
διαφορετικού είδους απορρίμματα. 
Δεν είναι δηλαδή ο ΧΥΤΑ που πάνε 
όλα μαζί ή και τα ανακυκλώσιμα στα 
οποία πρέπει να κάνεις διαλογή. Στα 
πράσινα σημεία γίνεται διαλογή από 
την αρχή.

Εκτός από αυτά υπάρχουν και οι 
γωνιές ανακύκλωσης.  Σε όλα αυτά 
γίνονται αναφορές στον Εθνικό Σχε-
διασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.

Διαφωτίστε μας και για τις γωνιές 
ανακύκλωσης.

Είναι σημεία που μπορούν να δη-
μιουργηθούν σε οποιονδήποτε χώρο 
της πόλης για διαλογή στην πηγή. 
Όπως τώρα υπάρχουν οι μπλε κάδοι, 
να λειτουργήσουν τέσσερις κάδοι, ο 
ένας για την κομποστοποίηση, ο άλ-
λος για το πλαστικό, ένας τρίτος για 
το χαρτί και ένας για τα μέταλλα.

 
Έχετε παραδείγματα πόλεων στις 
οποίες έχει υλοποιηθεί αυτό;

Μια πόλη την οποία άλλωστε παι-
νεύουν για τις καινοτομίες που προω-
θεί είναι τα Τρίκαλα, που συνεργάζο-
νται με Κοιν.Σ.Επ. Επίσης η Θεσσαλο-
νίκη, με ορισμένα προγράμματα που 
έχουν να κάνουν με Zero waste.  

Για να δούμε και τη δυναμική  
αυτού του εγχειρήματος των Κοιν.
Σ.Επ.

Τη δυναμική μιας  Κοιν.Σ.Επ. θεω-
ρώ ότι δεν τη γνωρίζουν ακόμα. Δεν 
ξέρουν καν τι σημαίνει Κοιν,Σ.Επ. Ο 
σκοπός της ίδρυσής της απορρέει 
καθαρά από το όνομά της: Κοινωνι-
κή Συνεταιριστική Επιχείρηση. Αυτό 
ακριβώς είναι λοιπόν. Μια επιχείρηση 
με κοινωνικό πρόσωπο, της οποίας 
τα έσοδα επιβάλλεται να επενδύο-
νται με συγκεκριμένο τρόπο και να 
διοχετεύονται σε συγκεκριμένες κα-
τευθύνσεις. Δεν μπορούμε να τα κά-
νουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε υποχρε-
ωμένοι ένα μέρος τους να διατίθεται 
για την απασχόληση νέων εργαζομέ-
νων, με προτεραιότητα τους ανέρ-
γους και όσους ανήκουν σε ευαίσθη-
τες κοινωνικές ομάδες. Είναι πλέον 
καθορισμένο το πλαίσιο λειτουργίας 
των Κοιν.Σ.Επ. Οι Δήμοι και οι Περιφέ-
ρειες, ωστόσο, θεωρώ ότι ακόμα δεν 
το ξέρουν. 

Το βασικό όμως πρόβλημα είναι 
ότι δεν υπάρχουν υποδομές για τη 
διαλογή στην πηγή. Γι’ αυτό λοιπόν 
πρέπει να διαμορφωθούν τα πράσινα 
σημεία και οι γωνιές ανακύκλωσης.

Θεωρείτε ότι είναι δύσκολο να δη-
μιουργηθούν αυτές οι υποδομές;

Είναι  θέμα προτεραιοτήτων. 
Εξαρτάται από το τι  θέλει να προ-
ωθήσει κάθε Δήμος και αν βέβαια 
υπάρχουν τα χρήματα. Αν ο πολίτης 
έχει την πρόθεση να ανακυκλώσει, 
δεν πρέπει να του παρέχεις κάποια 
σημεία; Θυμάμαι, όταν κάναμε τις 
συζητήσεις με τους Δήμους, λέγαμε 
ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το 
σημείο μηδέν. Το σημείο μηδέν λοι-
πόν είναι να μάθουμε στους άλλους 
να κάνουν ανακύκλωση. Το σημείο 
μηδέν είναι να μην πετάμε άλλα υλι-

κά από αυτά που προβλέπεται στον 
ανακυκλώσιμο κάδο.

Το επόμενο στάδιο είναι οι πολί-
τες να έχουν εμπιστοσύνη στον Δήμο 
ότι όντως κάνει ανακύκλωση.  Αυτό 
είναι κάπως δύσκολο, γιατί έχουν 
καταγραφεί απαράδεκτα φαινόμενα 
σε όλους τους Δήμους σχεδόν, όπου 
κοινά απορριμματοφόρα παίρνουν 
κάδους ανακύκλωσης.  Ο πολίτης 
τότε συνειδητοποιεί ότι μάταια προ-
σπαθεί να κάνει την ανακύκλωση 
τρόπο ζωής του και απογοητεύεται.

 Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε σε 
αυτό το σημείο ακριβώς, να μάθουμε 
τι είναι η ανακύκλωση. Ξεκινώντας 
από τα σχολεία, μια από τις δράσεις 
μας είναι να επισκεπτόμαστε τους 
μαθητές και να τους μαθαίνουμε 
να πετάνε αλλού το χαρτί, αλλού το 
πλαστικό, πώς να το πετάνε, δίνοντας 
οδηγίες σωστής ανακύκλωσης.

Γιατί διαπιστώνουμε ότι στον 
μπλε κάδο πετάνε τα πάντα. 

Πείτε μας μερικά στοιχεία για να 
μάθουμε και εμείς ποια είναι η 
σωστή ανακύκλωση.   

Στον μπλε κάδο που έχουμε στην 
πόλη μας πρέπει να πετάμε χαρτί, 
πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο.  Αυτά τα 
τέσσερα υλικά και μόνο. Πριν τα πε-
τάξουμε φροντίζουμε πρώτα να 

 μειώσουμε τον όγκο τους και να 
αδειάσουμε το περιεχόμενό τους. 
Όσον αφορά το χαρτί, δεν πρέπει να 
υπάρχουν προσμίξεις, να είναι υγρό, 
να έχει υπολείμματα τροφής ή άλλου 
είδους υπολείμματα. Για τα πλαστικά 
ή τις συσκευασίες από γυαλί, είναι 
απαραίτητο να τα αδειάζουμε και να 
κάνουμε μια πλύση πριν τα πετάξου-
με στην ανακύκλωση. 

Πάλι μιλάμε για το δεύτερο στά-
διο, που δείχνει ότι το καλύτερο 
που πρέπει να κάνει κάποιος είναι 
η πρόληψη. Κάλλιον το προλαμ-
βάνειν λοιπόν.

Φυσικά η πρόληψη είναι πολύ 
σημαντική. Είναι βασικό να μη χρησι-
μοποιούμε πλαστικά μπουκάλια για 
το νερό ή για τον καφέ μας, αντίθετα 
να προτιμούμε τα θερμός ή  γυάλινα 
μπουκάλια επαναχρησιμοποίησης 
και όχι πλαστικές σακούλες.

Η πλειονότητα των πολιτών εί-
ναι συνειδητοποιημένοι ως προς 
την αξία της ανακύκλωσης,  αλλά 
δεν υπάρχουν υποδομές. Η έλλειψη 
υποδομών, αυτό είναι το πρόβλημα. 
Γενικά υπάρχει ένας σχεδιασμός από 
τα ΦΟΔΣΑ στη Θήβα και έχουμε και 
εμείς στη Λιβαδειά. Θα πρέπει όμως 
να συνεργάζονται όλοι αυτοί οι φο-
ρείς που συμμετέχουν στη συλλογή 
των απορριμμάτων, στη διαλογή και 
την ανακύκλωση, ώστε να υπάρξει 
ένα οργανωμένο σχέδιο. Μέτρα πε-
ριστασιακά κάνουν τον πολίτη να δυ-
σανασχετεί και να χάνει την εμπιστο-
σύνη του απέναντι σε όλους τους φο-
ρείς. Και ο πολίτης βλέπει, μπορεί να 
διακρίνει τη σωστή εργασία από την 
κακήν κακώς διεκπεραίωση, αλλά και 
τη συνέπεια.

 Ουσιαστικά εκεί μπαίνουμε 
εμείς. Κακά τα ψέματα, οι υπάλληλοι 
της καθαριότητας των Δήμων και της 
Περιφέρειας έχουν ένα συγκεκριμέ-
νο ωράριο και απασχολούνται επί το 
πλείστον στη διαλογή των πράσινων 
κάδων που πάνε στον ΧΥΤΑ. Οπότε 
πρέπει να εκπονηθεί ένα συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα, έτσι ώστε να γίνεται η 
διαλογή στην πηγή,  να διαφοροποι-
ούνται και να διαχωρίζονται τα υλικά, 
για να έχει ωφέλεια και ο Δήμος και 
εμείς. Σε αυτό το πεδίο μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει εμάς. Να μας αναθέσει 
να πάμε στη Θήβα, στον Ορχομενό, 
στη Λιβαδειά, να συλλέξουμε αυτά τα 
υλικά στα  πράσινα σημεία και να τα 

μεταφέρουμε στο κέντρο διαλογής 
που θα έχει φτιάξει.  Το αντίστοιχο να 
κάνει άλλη Κοιν.Σ.Επ. σε άλλες περιο-
χές. Έτσι μπορεί να απασχοληθεί και 
ανθρώπινο δυναμικό και  να μειωθεί 
σ’ ένα βαθμό το ποσοστό της ανερ-
γίας. Γιατί εμείς μόλις έχουμε κάποια 
έσοδα προσλαμβάνουμε άτομο, μας 
υποχρεώνει ο νόμος -όπως προανέ-
φερα- να προσλάβουμε.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το 
άμεσο μέλλον;

Βασικός στόχος της επιχείρησής 
μας είναι να φτιάξουμε τις υποδομές 
μας. Τον χώρο αποθήκευσης και πε-
ρισυλλογής που έχουμε ήδη τώρα, να 
τον οργανώσουμε καλύτερα. Να πά-
ρουμε και εμείς κάδους και οχήματα 
συλλογής και μεταφοράς των απορ-
ριμμάτων, γιατί τώρα χρησιμοποι-
ούμε τα ιδιόκτητά μας μέσα. Στη συ-
νέχεια να αναπτύξουμε την ιδέα της 
διαλογής στην πηγή σε όλη την Περι-
φέρεια, αν είναι δυνατόν, και έτσι να 
προχωρήσουμε στη διάδοση αυτής 
της ιδέας με ημερίδες που θα διοργα-
νώσουμε και ενημερωτικές επισκέ-
ψεις σε σχολεία. Ο δεύτερος στόχος 
μας, που τον «τρέχουμε»  παράλληλα 
με τις νέες δημοτικές και περιφερει-
ακές αρχές, είναι να δημιουργήσου-
με δράσεις ανακύκλωσης. Το είχαμε 
κάνει παλαιότερα εθελοντικά και 
στον Δήμο Λεβαδέων, όπου είχαμε 
καλέσει και τον  ΕΟΑΝ. Μπορούμε να 
κάνουμε δράσεις ευαισθητοποίησης 
του κόσμου και να  οργανώσουμε 
μια ημερίδα  για  το περιβάλλον. Ένας 

ακόμη στόχος είναι η πρόσβαση σε 
μεγάλα εργοστάσια και η εφαρμογή 
εκεί της διαλογής στην πηγή. Τέταρτο 
και βασικότερο είναι να μπορέσουν 
να εργαστούν σε αυτό όσο το δυνα-
τόν περισσότερα άτομα, όσα επιτρέ-
πουν τα οικονομικά μας. Αυτός είναι 
ο κύριος στόχος, γι’ αυτό ιδρύσαμε 
την Κοιν.Σ.Επ.

Ποιες ήταν οι  εμπειρίες σας από 
τις ενημερώσεις στα σχολεία; Δεί-
χνουν ενδιαφέρον τα παιδιά;

Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκά-
λεσε η επίσκεψη στο 4ο Νηπιαγωγείο 
της Λιβαδειάς. Παιδιά 5 χρονών και 
ήξεραν πάρα πολλά για την ανακύ-
κλωση. Πιστεύω ότι στην εκπαίδευση 
γίνεται σοβαρή δουλειά Αν υπάρξει 
μια οργάνωση από την Περιφέρεια 
και τους Δήμους θα γίνει πολύ καλή 
δουλειά στην ανακύκλωση, ακόμα 
και στη διαλογή στην πηγή. Σε νηπι-

αγωγεία, σε Δημοτικά Σχολεία, στο 
Μουσικό Σχολείο που πήγαμε πρό-
σφατα, τα παιδιά έδειξαν τεράστιο 
ενδιαφέρον και είχαν ήδη καλή ενη-
μέρωση για το θέμα. Αυτό λέω και 
στις ομιλίες μου, ότι τα παιδιά θα γί-
νουν οι κοινωνοί για τη διαλογή στην 
πηγή. Πρέπει να προχωρήσουμε 
ένα βήμα μπροστά, να εστιάσουμε 
στην επαναχρησιμοποίηση και στην 
πρόληψη. Να φτάσουμε και σε αυτά 
τα στάδια, με τα παιδιά να μιλούν 
σε φίλους και γονείς για τη σημασία 
αυτής της προσπάθειας και να τους 
επιπλήττουν κιόλας αν αδιαφορούν.

Πώς μπορεί να επικοινωνήσει κά-
ποιος μαζί σας για να σας δώσει τα 
χαρτικά του;

Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί 
μας στα τηλέφωνα 22610 23057 και 
6973499139, αλλά και διαδικτυακά στο 
e mail: greenrestart.koinsep@gmail.com

Πιστεύω ότι στην εκπαίδευση γίνεται 
σοβαρή δουλειά Αν υπάρξει μια 
οργάνωση από την Περιφέρεια και 
τους Δήμους θα γίνει πολύ καλή 
δουλειά στην ανακύκλωση, ακόμα και 
στη διαλογή στην πηγή.
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■ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΟΥΤΣΑΝΑ

● συνέντευξη

Μπορεί η Στερεά να γίνει υπόδειγμα 
ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΝΙΑΔΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Την πλέον ακριβοδίκαιη απο-
τίμηση των πρωτοβουλιών 
που έχουν αναληφθεί απ’ όλες 

τις «μνημονιακές» κυβερνήσεις της 
τελευταίας δεκαετίας, αλλά και την 
τεκμηριωμένη αποτύπωση της κα-
τάστασης στην οποία βρίσκεται η 
τοπική οικονομία, επιχειρεί μέσα από 
τη συνέντευξή του στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ 
ο πρόεδρος του Εμποροβιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Βοιωτίας, Παναγιώτης 
Αγνιάδης.

Παρά τις πρωτοβουλίες που κατά 
καιρούς αναλαμβάνονται, άτονες ή 
και γενναίες, σε τοπικό ή εθνικό αλλά 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αγορά 
συνεχίζει να μη δείχνει σημάδια ανά-
ταξης από τη λαίλαπα της κρίσης. Οι 
όποιες ισχνές ενδείξεις ανάκαμψης 
δεν δύνανται να παγιώσουν μια νέα 
πραγματικότητα. Τι είναι ο κάβουρας, 
τι είναι το ζουμί του... «Ο αριθμός των 
νέων επιχειρήσεων που τολμούν εν 
μέσω κρίσης», παραδέχεται ο πρό-
εδρος του ΕΒΕ Βοιωτίας, «είναι κατ’ 
αναλογία αντίστοιχος των λουκέτων 
που μπαίνουν στις παλαιότερες», μη 
διστάζοντας να χαρτογραφήσει το 
άμεσο μέλλον του νομού, μετά και 
την ολοκλήρωση των μεγάλων πα-
ρεμβάσεων που επιχειρούνται.

Πόσο άμεσα και ορατά θα είναι 
τα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης 
της οικονομίας με την ολοκλήρωση 
του  Επιχειρηματικού Πάρκου στα 
Οινόφυτα, αλλά και με την επέκτα-
ση του υπάρχοντος Επιχειρηματικού 
Πάρκου στη Λιβαδειά; «Η οργάνωση 
της περιοχής θα μπορούσε να περι-
λαμβάνει τη δημιουργία Επιχειρημα-
τικού Πάρκου ποικίλης χρήσης, άνω 
των 450 στρεμμάτων, όπως άλλωστε 
προβλέπεται και στο ΓΠΣ του Δήμου 
Λεβαδέων, και να συνδυαστεί με τη 
λειτουργία εκκολαπτηρίου επιχειρή-
σεων και την ουσιαστική επαναλει-
τουργία της εμπορευματικής χρήσης 
του Σ.Σ. Λιβαδειάς», παραδέχεται ο κ. 
Αγνιάδης και προσδιορίζει τις επόμε-
νες πρωτοβουλίες που προτίθεται να 
αναλάβει.

Είστε επικεφαλής του εμποροβι-
οτεχνικού κόσμου της Βοιωτίας 
επί τρεις συνεχόμενες δεκαετίες. 
Έχετε δει τους ρυθμούς δραστη-
ριοποίησης της αγοράς, με την 
κυβερνητική σφραγίδα όλων των 
κομμάτων και πολιτικών σχηματι-
σμών.  Υποστηρίζετε κι εσείς την 
άποψη ότι η κρίση γεννά ευκαι-
ρίες;

Αρχικά, θα ήθελα να σας ευχαρι-
στήσω για αυτήν τη συνέντευξη κα-
θώς και για τη δυνατότητα που μας 
παρέχετε, ώστε να εκφράσουμε τις 
απόψεις του Επιμελητηρίου Βοιω-
τίας. Είναι αλήθεια ότι υπηρετώ την 
επιχειρηματική κοινότητα του τό-
που μας για αρκετά μεγάλο χρονικό 
διάστημα, γεγονός που μου δίνει τη 
δυνατότητα να παρακολουθώ την 
οικονομική πορεία του τόπου, χωρίς 
μικροπολιτικές και τοπικιστικές πα-
ρωπίδες. Σε θεωρητικό επίπεδο, ίσως 
η άποψη ότι η κρίση γεννά ευκαιρίες 
είναι σωστή, όμως η πραγματικότητα 
είναι αρκετά πιο σκληρή. 

Στη δεκαετία της κρίσης χιλιάδες 
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μικρομεσαίες, 
έβαλαν λουκέτο με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται σε κοινωνικό και ανθρωπιστικό 
επίπεδο. Χαρακτηριστικά αναφέρω 
ότι οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις 
στο Επιμελητήριο Βοιωτίας κατά 
την αρχή της κρίσης ήταν περίπου 
11.500, ενώ σήμερα ανέρχονται σε 
8.500. Ίσως τελικά η άποψη ότι ακό-
μη και σε σκληρές συνθήκες οικονο-
μικής κρίσης και ύφεσης υπάρχουν 
ευκαιρίες για το επιχειρείν, να εκφρά-
ζει καλύτερα την ελληνική πραγματι-
κότητα.
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Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία 
της Συνομοσπονδίας Εμπορίου 
Επιχειρηματικότητας, ο τζίρος στο 
εμπόριο αυξήθηκε, αλλά μεγάλω-
σε η ψαλίδα μεταξύ μικρών και 
μεγάλων του κλάδου. Τι σημαίνει 
αυτό σε απλά ελληνικά;

Δυστυχώς, οι πολιτικές που υλο-
ποιήθηκαν κατά τη δεκαετία της κρί-
σης ήταν εξαιρετικά εχθρικές για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με αποτέ-
λεσμα η άλλοτε ραχοκοκαλιά της ελ-
ληνικής οικονομίας να έχει υποφέρει 
και να υποφέρει σημαντικά. Πολιτι-
κές, όπως η υπερφορολόγηση, η έλ-
λειψη οικονομικής ρευστότητας, το 
ασφαλιστικό σύστημα, η μείωση της 
εσωτερικής κατανάλωσης  και πολ-
λές άλλες αποδείχθηκαν καθοριστι-
κές για τον βίο των πιο ευάλωτων μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων. Αντίθετα, 
οι «μεγάλοι» του εμπορίου φαίνεται 
ότι άντεξαν περισσότερο, κατάφε-
ραν φθηνότερες προμηθευτικές συ-
νεργασίες και τελικά συγκέντρωσαν 
μεγαλύτερους τζίρους.  

Πώς μεταφράζεται σε αριθμούς η 
πραγματική κατάσταση της αγοράς;

Η πραγματική κατάσταση της 
αγοράς συνεχίζει να είναι αρνητική. 
Φαίνεται όμως ότι μπορούμε να δια-
κρίνουμε κάποια ισχνά σημάδια ανά-
καμψης. Χαρακτηριστικά μπορούμε 
να αναφέρουμε ότι στο μητρώο του 
Επιμελητηρίου Βοιωτίας εντός του  
2018 εγγράφηκαν 288 νέες επιχειρή-
σεις, ενώ διαγράφηκαν 238 παλιές. Η 
ίδια θετική αναλογία παρατηρείται 
και στους πρώτους μήνες του 2019. 

Είναι φιλικό το περιβάλλον για την 
ανάπτυξη του εμπορίου; Υπήρξε 
μια προσπάθεια τόνωσης του 
λιανικού εμπορίου μέσω ΕΣΠΑ, 
αναφέρομαι στη γνωστή «Εργα-
λειοθήκη Επιχειρηματικότητας». 
Μπορεί, κατά τη γνώμη σας, να 
λειτουργήσει ανασχετικά στην 
πρωτόγνωρη κρίση που βιώνει ο 
κλάδος;

Ο επιχειρηματικός κόσμος της 
Περιφέρειάς μας, μετά και την πο-
λύχρονη απουσία δράσεων που θα 
χρηματοδοτούσαν την ανάπτυξη του 
εμπορίου αλλά και της εστίασης, ανέ-
μενε με μεγάλες ελπίδες το συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα, οι οποίες τελικά 
φαίνεται ότι διαψεύστηκαν. Παρά τις 
διαμαρτυρίες και του Επιμελητηρίου 
μας, τα ποσά που τελικά διατέθηκαν 
για την κάλυψη της δημόσιας δαπά-
νης της συγκεκριμένης δράσης ήταν 
εξαιρετικά χαμηλά.

Χαρακτηριστικά σημειώνουμε 
ότι το ποσό που αναλογούσε για την 
κάλυψή της στον κλάδο εμπορίου για 
τη Στερεά Ελλάδα ήταν μόλις 800.000 
€. Αντίστοιχο ποσό αναλογεί και για 
τον κλάδο της εστίασης. Δηλαδή, 
η χρηματοδότηση αυτή μόλις που 
επαρκούσε για την κάλυψη των ανα-
γκών μιας δεκάδας επιχειρήσεων ανά 
κλάδο, για όλη τη Στερεά Ελλάδα.

Έχετε διατελέσει πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς 
και του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, 
αλλά και έχετε συμμετάσχει θε-
σμικά σε πανελλαδικά συλλογικά 
όργανα με στόχο την επανεκκίνη-
ση της ατμομηχανής της οικονομί-
ας… με όλους τους κυβερνητικούς 
σχηματισμούς των τελευταίων 
τριών δεκαετιών. Ειδικά κατά την 
τελευταία δεκαετία της κρίσης, 
υπήρξε εναλλαγή πολλών κυβερ-
νήσεων. Θα μπορούσε μια πιθανή 
αλλαγή κυβέρνησης στις επικεί-
μενες εκλογές να επιφέρει θεαμα-
τικές αλλαγές στη λειτουργία και 
στην ανάπτυξη της αγοράς;

Πραγματικά, ως πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Βοιωτίας αλλά και ως 
γενικός γραμματέας της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας έχω 
παρακολουθήσει αρκετές κυβερνη-
τικές εναλλαγές. Όμως, αν θέλουμε 
να είμαστε ειλικρινείς, η οικονομική 
πολιτική την τελευταία δεκαετία χα-
ρασσόταν κυρίως από τους δανει-
στές της χώρας και ήταν αρνητική, 
ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι η νέα κυβέρνηση, κα-
θώς ο μνημονιακός έλεγχος φαίνεται 
να χαλαρώνει, θα πράξει πιο ορθολο-
γικά για την ανάταξη της αγοράς και 
θα είναι πιο κοντά στις ανάγκες των 
επιχειρηματιών.

Παρότι έχετε εκδηλώσει ανοικτά 
και κάτω από πολλές περιστάσεις 
την πολύ συγκεκριμένη κομμα-
τική σας ταυτότητα, παραμένετε 
αμετακίνητος στο «τιμόνι» του 
Επιμελητηρίου.  Θα ήταν ασφαλές 
το συμπέρασμα ότι η πλειονότητα 
της αγοράς αποδέχεται το φιλε-
λεύθερο μοντέλο ανάπτυξης της 
οικονομίας; Τι κρύβεται πίσω από 
την «αειθαλή» υποψηφιότητά σας;

Η επιχειρηματικότητα δεν μπο-
ρεί να τεθεί υπό κομματικούς και 
τοπικιστικούς περιορισμούς. Πι-
στεύουμε ότι την αντίληψη αυτή 
την έχουμε υπηρετήσει πιστά, παρά 
τις όποιες προσωπικές πεποιθήσεις, 
και για αυτό έχουμε επανειλημμένα 
επιβραβευθεί από την τοπική επιχει-
ρηματική κοινότητα. Ανεξαρτήτως 
κυβέρνησης, οι δράσεις μας είναι 
πάντα υποστηρικτικές του τοπικού 
επιχειρείν, ενώ διαχρονικά συνεργα-
ζόμαστε αρμονικά με όλες τις αρχές 
της αυτοδιοίκησης της Βοιωτίας.

Είναι και το άγρυπνο ενδιαφέρον 
σας για ό,τι μπορεί να επηρεάσει 
την οικονομική δραστηριότητα 
στην περιοχή σας. Αναφέρομαι 
στην «ένσταση» που υποβάλατε 
στο Υπουργείο Μεταφορών για τη 
μη πρόβλεψη στάσης της υπερ-
ταχείας στη Λιβαδειά. Υπήρξε 
κάποια εξέλιξη στο θέμα;

Πραγματικά το Επιμελητήριο Βοι-
ωτίας, ως θεσμικός εκφραστής της 
τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, 
διαμαρτυρήθηκε -μια ακόμη φορά- 
για την πολιτική της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 
στη Βοιωτία. Μετά την αδικαιολόγη-
τη υποβάθμιση των Σιδηροδρομικών 
Σταθμών Λιβαδειάς και Θήβας σε 
απλά πρακτορεία έκδοσης εισιτηρί-
ων, την κατάργηση των υπηρεσιών 
εμπορευμάτων, αλλά και τη συνεχή 
αναβλητικότητα για μια ουσιαστική 
ένταξη της Βοιωτίας στα δρομολό-
για του προαστιακού σιδηροδρόμου, 
έρχεται μια νέα απόφαση της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ, η οποία αποκλείει τη Βοιωτία 
από τα σχεδιαζόμενα γρήγορα ηλε-
κτροκινούμενα δρομολόγια μεταξύ 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, 
η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εμμένει προς το παρόν 
στην άποψή της, αλλά δηλώνει ταυ-
τόχρονα ότι θα επανεξετάσει το θέμα 
μετά την έναρξη λειτουργίας της 
υπερταχείας. Εμείς από τη μεριά μας 
θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα αυ-
τονόητα για τη Βοιωτία και θα θέσου-
με το θέμα και στη νέα κυβέρνηση. 

Θα ήθελα να σταθούμε στο με-
γάλο κεφάλαιο του Ασωπού και 
του στρατηγικού σχεδιασμού για 
την εξυγίανση και την ανάπτυξη 
της γύρω περιοχής που υλοποι-
είται. Πρόκειται για ένα θέμα που 
απασχολεί την περιοχή για πολλά 
χρόνια. Ποια ήταν τα σημαντικό-
τερα εμπόδια που έπρεπε να ξεπε-
ραστούν;

Με την έκδοση του Νόμου 
4605/2019 μπαίνουν τα θεμέλια για 
την οργάνωση και εξυγίανση της 
Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης 
στην περιοχή Οινοφύτων. Ουσιαστι-
κά, οι διατάξεις αυτές ικανοποιούν 
ένα πολύχρονο και πάγιο αίτημα 
της τοπικής κοινωνίας της Βοιωτίας, 
αλλά και ολόκληρης της Στερεάς Ελ-
λάδας.  Η περιοχή αυτή ανήκει στην 
αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου Βοι-
ωτίας και το αίτημα της οργάνωσης 
και εξυγίανσής της έχει υιοθετηθεί 
ανεπιφύλακτα από τον φορέα μας, 
ο οποίος άλλωστε αποτελεί και τον 
θεσμικό εκπρόσωπο της τοπικής επι-
χειρηματικής κοινότητας. Το ζήτημα 
του Ασωπού είναι ένα θέμα πρώτης 
προτεραιότητας, εθνικής θα λέγαμε 
προτεραιότητας.

Η ευρύτερη Βιομηχανική Συγκέ-
ντρωση  Οινοφύτων -  Σχηματαρίου 
αποτελεί  την πλέον οχλούσα περι-
βαλλοντικά και άναρχη πολεοδομικά 
Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση 
της ελληνικής επικράτειας. Ταυτό-
χρονα, όμως, αποτελεί έναν από τους 
μεγαλύτερους μητροπολιτικούς πό-
λους ανάπτυξης της μεταποίησης και 
της επιχειρηματικότητας και κατ’ επέ-
κταση της απασχόλησης σε επίπεδο 

εθνικού χώρου. 
Η παραπάνω υπαρκτή αντίφαση 

έχει για χρόνια ταλαιπωρήσει την το-
πική κοινωνία, τις πολιτικές ηγεσίες 
σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, την 
επιχειρηματικότητα και τους εργαζο-
μένους, τους φορείς πολιτών και πε-
ριβαλλοντικών οργανώσεων και την 
πρωτογενή παραγωγή. Η κατεστη-
μένη διχαστική αντίληψη που ορί-
ζει ότι ή «ο Ασωπός καθαρός και οι 
βιομηχανίες κλειστές» ή «ο Ασωπός 
μολυσμένος και οι βιομηχανίες ανε-
ξέλεγκτες», συμπληρωματικά με τις 
ποικίλες και διαχρονικές παθογένειες 

Ανεξαρτήτως κυβέρνησης, οι δράσεις 
μας είναι πάντα υποστηρικτικές του 
τοπικού επιχειρείν, ενώ διαχρονικά 
συνεργαζόμαστε αρμονικά με όλες 
τις αρχές της αυτοδιοίκησης της 
Βοιωτίας.
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της οικονομίας και της κρατικής διοί-
κησης, συνέβαλαν στην επικράτηση  
κλίματος καχυποψίας και εχθρότη-
τας, που  συντέλεσε στη μη συνολική 
και οριστική αντιμετώπιση και λύση 
του  προβλήματος. 

Ενός προβλήματος με σημαντι-
κές και πολυποίκιλες αρνητικές συ-
νέπειες σε πλήθος τομέων, με κοινω-
νικές και αναπτυξιακές διαστάσεις, 
όπως ενδεικτικά στους τομείς της 
δημόσιας υγείας, της σταδιακής συρ-
ρίκνωσης της πρωτογενούς παραγω-
γής λόγω έντονης δυσφήμησης των 
τοπικών αγροτικών προϊόντων, αλλά 
και στους τομείς της αποεπένδυσης 
και γενικότερα της συρρίκνωσης της 
τοπικής οικονομίας με σοβαρότατες 
προεκτάσεις στη μείωση των θέσεων 
εργασίας και στην έξαρση της ανερ-
γίας, ιδίως των νέων.

Σημειώνω, τέλος, ότι για την ορ-
γάνωση και εξυγίανση της Άτυπης 
Βιομηχανικής  Συγκέντρωσης στην 
περιοχή Οινοφύτων εργάστηκαν 
αποδοτικά ο περιφερειάρχης κ. Μπα-
κογιάννης, οι αρμόδιοι αντιπεριφε-
ρειάρχες κ. Ταγκαλέγκας, κ. Περγα-
ντάς και κ. Αναστασίου, με τους οποί-
ους και συνεργαστήκαμε αρμονικά.

 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ολο-
κληρωμένη χωρική επένδυση της 
Στερεάς που ξεπερνά τα 250 εκατ. 
ευρώ, με το Επιμελητήριο Βοιωτί-
ας στο σχήμα διοίκησης του Φο-
ρέα Υλοποίησης. Τι σημαίνει αυτό 
πρακτικά;

Η οργάνωση και εξυγίανση της 
Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης 
στην περιοχή Οινοφύτων αποτελεί 
ένα έργο ουσιαστικά εθνικής εμβέ-
λειας, η υλοποίηση του οποίου έχει 
πολλές δυσκολίες. Το Επιμελητήριο 
Βοιωτίας θα συμμετάσχει τόσο στην 
υπό ίδρυση Εταιρεία Ανάπτυξης του 
Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίαν-
σης (ΕΑΝΕΠ) Οινοφύτων, όσο και 
στο σχήμα διοίκησής του, ώστε να 
μας δοθεί η δυνατότητα να συμμετά-
σχουμε δημιουργικά στην ανάπτυξη 
του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγί-
ανσης Οινοφύτων. Επιθυμία του Επι-
μελητηρίου μας, αλλά και όλων των 
τοπικών κοινωνικών δυνάμεων, είναι 
να αποτελέσει κάποτε η Βοιωτία και 
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπό-
δειγμα αειφόρου ανάπτυξης, όπου 
υγιείς και εύρωστες επιχειρήσεις θα 
συνυπάρχουν αρμονικά με τους κα-
τοίκους, εξασφαλίζοντας ένα ευοίω-
νο μέλλον για όλους μας.

Πόσο εφικτή είναι η υλοποίηση 
του Επιχειρηματικού Πάρκου με 
όλα τα συνοδά έργα στην περιοχή 
της Λιβαδειάς; Τι θα σήμαινε η 
ύπαρξή του και γιατί αργεί;

Να σημειώσω αρχικά ότι όλη η 
Βοιωτία παρουσιάζει σοβαρή υστέ-
ρηση στην ύπαρξη οργανωμένων 
χώρων για την υποδοχή και στέγαση 
επιχειρήσεων, γεγονός εξαιρετικά 
αναντίστοιχο με τη συγκέντρωση 
υψηλής μεταποιητικής δραστηριό-
τητας που παρατηρείται στον τόπο 
μας. Η οργανωμένη χωροταξική δι-
ευθέτηση της επιχειρηματικότητας 
στη Βοιωτία και βέβαια στον Δήμο 

Λεβαδέων είναι αδιαμφισβήτητα ένα 
ζήτημα εξαιρετικής σπουδαιότητας 
για τη συνολική ανάπτυξή της, κα-
θώς είναι γνωστά τα προβλήματα, 
οι στρεβλώσεις και οπωσδήποτε οι 
συγκρούσεις που προκαλεί η μέχρι 
σήμερα έλλειψη ουσιαστικών χωρο-
τακτικών ρυθμίσεων. 

Εξειδικεύοντας, στην περιοχή Λι-
βαδειάς είναι απαραίτητη η χωροτα-
κτική ρύθμιση στο τμήμα όπως ορί-
ζεται περιμετρικά του Σιδηροδρομι-
κού Σταθμού. Επίσης, είναι απαραί-
τητη η πρόβλεψη για την εξυγίανση 
των χώρων βιοτεχνικής δράσης, που 
βρίσκονται ένθεν της περιφερειακής 
οδού της πόλης.

Η οργάνωση της περιοχής θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει τη δη-
μιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου 
ποικίλης χρήσης άνω των 450 στρεμ-
μάτων, όπως άλλωστε προβλέπεται 
και στο ΓΠΣ του Δήμου Λεβαδέων 
και να συνδυαστεί με τη λειτουργία 
εκκολαπτηρίου επιχειρήσεων και με 
την ουσιαστική επαναλειτουργία της 
εμπορευματικής  χρήσης του Σ.Σ. 
Λιβαδειάς. Στο πλαίσιο αυτό θα συ-
νεργαστούμε με τον δήμαρχο Λεβα-
δέων, κ. Ιωάννη Ταγκαλέγκα, και τις 
υπόλοιπες νέες αυτοδιοικητικές και 
περιφερειακές αρχές και ελπίζουμε 
να περάσουμε σε φάση υλοποίησης.

Είστε από το 1988 πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Βοιωτίας, έχετε 
διατελέσει νομαρχιακός και δη-
μοτικός σύμβουλος κι έχετε εκδη-
λώσει έντονη συνδικαλιστική και 
κοινωνική δράση. Παρότι μάλιστα 
κατά πολλούς κινείτε τα «νήματα» 
στη γαλάζια πολυκατοικία της 
Βοιωτίας, μένετε διακριτικά εκτός 
πολιτικής σκηνής. Δεν υπήρξε 
ποτέ στους στόχους σας μια θέση 
στο ελληνικό Κοινοβούλιο;

Σημειώνω ότι έχω διατελέσει 
και περιφερειακός σύμβουλος… Το 
κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως 

ίσως και τα περισσότερα κόμματα 
στη χώρα, έχει τα δικά του θεσμοθε-
τημένα όργανα, τα οποία χαράσσουν 
την πολιτική του. Προσωπικά δεν με 
ενδιέφερε μια θέση στο ελληνικό 
Κοινοβούλιο καθώς, όπως και εσείς 
αναφέρατε, οι συμπολίτες μου και οι 
συνάδελφοί μου με έχουν τιμήσει με 
την εκλογή μου σε πολλές θέσεις ευ-
θύνης, από τις οποίες κάλλιστα μπο-
ρώ να καταθέσω την προσφορά μου 
στην τοπική κοινωνία. Άλλωστε όλοι 
οι βουλευτές Βοιωτίας είναι αξιόλο-
γοι και με προσφορά στον τόπο.

Ποιος είναι ο μεγάλος στόχος που 
σχεδιάζετε να υλοποιήσετε κατά 
την τρέχουσα θητεία σας στο ΕΒΕ 
Βοιωτίας,  τον οποίο ενδεχομένως 
θα θέλατε να αφήσετε ως σφραγί-
δα σας στον χώρο;

Η ανάταξη της ταλαιπωρημένης 
τοπικής οικονομίας μας, με ανάπτυ-
ξη των δυνατοτήτων απασχόλησης 
για τη νέα γενιά, αποτελεί σίγουρα 
τον πρωτεύοντα πόθο όλου του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Επιμε-
λητηρίου Βοιωτίας. Επιθυμούμε να 
δούμε τη Βοιωτία και τους κατοίκους 
της να ευημερούν και πάλι. Επίσης, η 
ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων 
στη Βοιωτία ως προϋπόθεση για την 
προσέλκυση επενδύσεων, αποτελεί 
διακηρυγμένο στόχο μας. Ακόμη, η 
αναστροφή της χαμηλής χρηματοδό-
τησης που κατευθύνεται στη Στερεά 
Ελλάδα, καθώς η Περιφέρειά μας χα-
ρακτηρίζεται «αναπτυγμένη Περιφέ-
ρεια», ως αποτέλεσμα της γνωστής 
πλαστής στατιστικής απεικόνισής 
της σαν ευημερούσα περιοχή, απο-
τελεί πάγια επιθυμία μας. Τέλος, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς 
τους συνεργάτες μου στο Επιμελητή-
ριο Βοιωτίας, τη Διοικητική Επιτρο-
πή, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους 
υπαλλήλους και είμαι σίγουρος ότι με 
τη βοήθεια όλων θα επιτύχουμε τους 
στόχους μας.

Επιθυμία του Επιμελητηρίου μας, αλλά 
και όλων των τοπικών κοινωνικών 
δυνάμεων, είναι να αποτελέσει 
κάποτε η Βοιωτία και η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας υπόδειγμα αειφόρου 
ανάπτυξης, όπου υγιείς και εύρωστες 
επιχειρήσεις θα συνυπάρχουν 
αρμονικά με τους κατοίκους
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Ο Υποψήφιος Βουλευτής ΠΕ 
Φθιώτιδας της Νέας Δημο-
κρατίας, κ. Χρήστος Σταϊ-

κούρας, πραγματοποίησε χθες στην 
αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου 
του Δήμου Λαμιέων, με ιδιαίτερη επι-
τυχία, την ομιλία του στην εκδήλωση 
για τις γυναίκες στη Λαμία. 

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας αφού 
ευχαρίστησε τις γυναίκες της Φθιώ-
τιδας για την παρουσία και την 
εμπιστοσύνη τους, ανέφερε ότι: «Η 
ψήφος σας στη νέα πολιτική σελίδα 
που ανοίγουμε στις 7 Ιουλίου, μου 
δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε 
την πορεία για την ανάταξη της πα-
τρίδας και της περιοχής μας. Ανα-
δεικνύει την ισχυρή βούλησή σας να 
προχωρήσουμε σταθερά μαζί, ακό-
μη πιο δυνατά. Να γράψουμε, μαζί, 
τη νέα σελίδα της πολιτικής ιστορίας 
του τόπου μας. Θέλω να είστε βέβαι-
ες ότι εργάζομαι για να αισθάνεστε 
υπερήφανες, που πολιτικά πορευ-
όμαστε μαζί. Και σήμερα δεσμεύο-
μαι, και πάλι, να σας εκπροσωπώ με 
ακεραιότητα και συνέπεια». 

Στη συνέχεια υπογράμμισε τον 
ιδιαίτερο ρόλο της γυναίκας στη σύγ-
χρονη πραγματικότητα, αναφέρθηκε 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
και εστίασε στις προκλήσεις του δη-
μογραφικού ζητήματος παρουσιάζο-
ντας τις προγραμματικές θέσεις της 
Νέας Δημοκρατίας για τη στήριξη της 
οικογένειας και της μητρότητας. Ειδι-
κότερα ανέφερε τις 4 κατευθύνσεις 
του σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας:
«Κατεύθυνση 1η: Μείωση του βά-
ρους για την απόκτηση παιδιού για 
τους νέους γονείς.
●  Θεσπίζουμε ενίσχυση 2.000 ευρώ για 

κάθε νέο παιδί το οποίο θα γεννιέται 
στην πατρίδα μας, με εισοδηματικά 
κριτήρια και έμφαση στη μεσαία τάξη. 

●  Το αφορολόγητο θα αυξάνεται κατά 
1.000 ευρώ για κάθε παιδί, με στόχο 
να ωφεληθούν κυρίως οι πιο αδύνα-
μοι, που σήμερα διστάζουν να κά-
νουν παιδιά.

●  Δίνουμε πρόσθετα κίνητρα σε ζευγά-
ρια που τεκνοποιούν νωρίτερα.  

●  Όλα τα βρεφικά είδη, είδη υγιεινής 
και πρώτης ανάγκης για τις γυναίκες, 
υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή 
ΦΠΑ.

●  Ενώ κανένα παιδί δεν θα βρεθεί 
εκτός παιδικών σταθμών.

Κατεύθυνση 2η: Στήριξη των 
εργαζόμενων γυναικών που σηκώ-
νουν σήμερα το μεγάλο βάρος της 
ανατροφής των παιδιών, αλλά και 
των μεγάλων οικογενειών.

Δεσμευόμαστε για 6 μέτρα:
●  Ορισμός του χρόνου άδειας εγκυμο-

σύνης και λοχείας με ελεύθερη επιλο-
γή της γυναίκας.

●  Αύξηση της άδειας για τις μονογονεϊ-
κές οικογένειες.

●  Επέκταση της προστασίας από την 
απόλυση στους 24 μήνες αντί για 18 
μετά τον τοκετό. 

●  Εισαγωγή ειδικών προγραμμάτων 
κατάρτισης για όσους επιστρέφουν 
στην εργασία μετά τη διακοπή για 
την ανατροφή τέκνων. 

●  Ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα 
του εκπαιδευτικού συστήματος, με 
ενδυνάμωση και επέκταση του θε-
σμού των ολοήμερων σχολείων, με 
ουσιαστικά προγράμματα δραστη-
ριοτήτων και μελέτης.

●  Επαναφορά των ποσών των επιδο-
μάτων τριτέκνων και πολυτέκνων 
που ο ΣΥΡΙΖΑ περιέκοψε.

Κατεύθυνση 3η: Αντιστροφή του 
brain-drain σε brain-gain, δηλαδή 
επιστροφή των νέων που έφυγαν 
από την Ελλάδα. 

Με τη στήριξη στις νεοφυείς και 
καινοτόμες επιχειρήσεις, για παρά-
δειγμα με την ευνοϊκή φορολογία των 
start-up επιχειρήσεων.
Κατεύθυνση 4η: Διαγενεακή αλ-
ληλεγγύη μέσω ενός σύγχρονου 
ασφαλιστικού συστήματος, που θα 
διασφαλίζει μη περικοπή σύντα-
ξης για τους νυν συνταξιούχους και 
καλή σύνταξη για τους νέους εργα-
ζόμενους».

Τόνισε επίσης για το δημογραφι-
κό ότι «Συνολικά, θα πρέπει να υπη-
ρετήσουμε, με συνέπεια, μια πολυε-
πίπεδη πολιτική τουλάχιστον για μια 

δεκαετία, για να δούμε πραγματικά 
αποτελέσματα. Και το κλειδί για μια 
τέτοια πολιτική είναι η οικονομική 
της διάσταση. Για εμάς η κεντρική 
μας επιδίωξη παραμένει η δημιουρ-
γία πολλών χιλιάδων, νέων, καλο-
πληρωμένων θέσεων εργασίας. Για 
όλα αυτά υπάρχει μία βασική προϋ-
πόθεση, που δεν είναι άλλη από την 
επιστροφή στην ανάπτυξη».

Ακολούθως, αναφέρθηκε στον 
ενεργό και δημιουργικό ρόλο που 
πρέπει και μπορεί να διαδραματίσει η 
Φθιώτιδα στην πορεία ανάταξης της 
χώρας, παρουσιάζοντας συγκεκριμέ-
να πεδία πολιτικής. Ειδικότερα, ανέ-
φερε πως: «Η Φθιώτιδα πρέπει και 
μπορεί να συμμετέχει ισότιμα και 
δυναμικά. Να αναδείξει τα συγκρι-
τικά της πλεονεκτήματα και να αξιο-
ποιήσει τις ευκαιρίες. Για να μην χα-
θούν όμως αυτές οι δυνατότητες και 
οι ευκαιρίες απαιτείται τεκμηριωμέ-
νη, υπεύθυνη και όλο και πιο δυνατή 
συμμετοχή στα κέντρα λήψης των 
αποφάσεων. Τα προηγούμενα χρό-
νια με στηρίξατε διαρκώς και απλό-
χερα. Αυτό κάνατε και τα δύσκολα 
χρόνια της κρίσης. Προσπάθησα να 
τιμήσω την εμπιστοσύνη σας. Προ-
σπάθησα να είμαι ωφέλιμος στην 
πατρίδα, σε όλους τους Έλληνες και 
στην περιοχή μας. Εργάστηκα έντι-
μα και σκληρά, στην πρώτη γραμμή 
της πολιτικής ζωής της χώρας, ανα-
λαμβάνοντας πλήρως τις ευθύνες 
που μου ανατέθηκαν. Δεν σκέφθηκα 
ποτέ στα δύσκολα να προφυλαχθώ 
πολιτικά. Κινήθηκα εντός του πλαι-
σίου του θεσμικού ρόλου που μου 
αναθέσατε. Και βέβαια δεν συμμε-
τείχα ποτέ σε μη θεσμοποιημένους 
μηχανισμούς εξουσίας. Τώρα είναι 
η ώρα να ανοίξουμε μία νέα σελίδα 
αξιοπιστίας, μετριοπάθειας, σεμνό-
τητας, υπευθυνότητας και αποτε-
λεσματικότητας. Σας καλώ αυτή τη 
νέα σελίδα στην πολιτική ιστορία 
του τόπου να τη γράψουμε μαζί! 
Όλοι μας έχουμε θέση και ρόλο στην 
πλατιά κοινωνική συμμαχία που συ-
γκροτούμε! Βεβαίως, χωρίς ανού-

σιες περιαυτολογίες, αναντίστοιχες 
με διαδρομές ζωής και πεπραγμένα 
του καθενός μας».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέ-
τησή του ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, 
κάλεσε τις γυναίκες της Φθιώτιδας 
να μπουν στον αγώνα για την ανάτα-
ξη της χώρας και της περιοχής μας: 
«Με αίσθημα ευθύνης, σας ζητώ να 
με εμπιστευθείτε και πάλι. Άλλωστε 
θέλω να γνωρίζετε ότι η μόνη δύνα-
μή μου στην πολιτική είστε εσείς. 
Εσείς, οι άνδρες σας και τα παιδιά 
σας. Οι πολίτες της Φθιώτιδας. Όλοι 
μαζί προχωράμε σταθερά, ακόμη 
πιο δυνατά! Για να φτιάξουμε την Ελ-
λάδα που θέλουμε! Για να φτιάξουμε 
μια πιο φωτεινή Φθιώτιδα!».

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ:
«Η ψήφος σας μου δίνει 
δύναμη»
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Στην Ομάδα Διασωστών ο κανόνας συνοψίζεται 
στο «Όλοι για έναν και ένας για όλους»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Δ.) 

Ο Μιλτιάδης Ταούλης  
μας συστήνει την ομάδα,  
τη δράση της και το κίνητρο  
που είναι η προσφορά  
στον συνάνθρωπο
■ Της Χρυσάνθης Τσεπραηλίδου Μεσούσης της αντιπυρικής 

περιόδου η Ομάδα Διασω-
στών διαδραματίζει καίριο 

ρόλο στην περιοχή της Λιβαδειάς.  
Οργανωμένη και λειτουργική, αν και 
όχι πλήρως εξοπλισμένη, επανδρω-
μένη όμως με τους καλύτερους... Τα 
μέλη της βρίσκονται σε ετοιμότητα 
με την κατάλληλη εκπαίδευση,  για να 
αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κατά-
σταση,  να σταθούν στο πλευρό του 
πολίτη και να τον βοηθήσουν. Αφι-
ερώνουν όλο το χρόνο τους ακόμα 
και εκτός αντιπυρικής περιόδου για 
δράσεις, σεμινάρια, πρόληψη. Γιατί 
αυτό θα πει διασώστης:  εγρήγορση 
όλο τον χρόνο και αίσθημα  ευθύνης 
προς τον συμπολίτη και το κοινωνικό 
σύνολο.

Ο Μιλτιάδης Τσούλης, υπεύθυνος 
πυροπροστασίας και πυρασφάλει-
ας αλλά και δημοσίων σχέσεων, μας 
άνοιξε τις πόρτες για να εισέλθουμε 
στον άγνωστο κόσμο της Ομάδας 
Διασωστών Λιβαδειάς. Μας εξήγησε 
τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζο-
νται τα διάφορα συμβάντα, μας ενη-
μέρωσε για τις παράλληλες δράσεις 
τους καθ’ όλο το έτος, μας καθοδή-
γησε σε θέματα πρόληψης, όπως τι 
πρέπει να προσέχουμε γενικά ή πώς 
να προστατεύσουμε την οικία μας 
από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, και μας 
κάλεσε να επισκεφθούμε την ομάδα 
στις εποπτεύσεις της που ξεκινούν 
από το Πέρα Χωριό, για να τους γνω-
ρίσουμε καλύτερα επί το έργον. Ένα 
έργο πολύπτυχο, με άξονες την επα-
γρύπνηση, τη μέριμνα, την προστα-
σία και διάσωση, συμπληρωματικό 
της δράσης της Πυροσβεστικής και 
της Πολιτικής Προστασίας στην πόλη 
μας. 

Πότε δημιουργήθηκε η Ομάδα 
Διάσωσης; 

Η ομάδα συστάθηκε το 2004 κι 
ένα χρόνο μετά πήρε αριθμό μητρώ-
ου Πολιτικής Προστασίας. Εγώ εντά-
χθηκα τρία χρόνια μετά, το 2007.

Ποια ανάγκη ήρθε να καλύψει η 
δημιουργία της; 

Η δημιουργία της βασίστηκε 
στην ανάγκη προσφοράς που υπα-
γόρευε η αγάπη μας για τον συνάν-
θρωπο. 

Η απάντησή σας εμπεριέχει και 
τον σκοπό για τον οποίο συγκρο-
τήθηκε η ομάδα, που αντιλαμβά-
νομαι πως είναι επίσης η προσφο-
ρά στον συνάνθρωπο.  

Ασφαλώς και είναι έτσι ακριβώς. 
Λειτουργούμε επικουρικά πάντα στο 
πλευρό της Πολιτικής Προστασίας, 
είτε είναι  ο Δήμος είτε η Περιφέρεια, 
ενώ και με την Πυροσβεστική και την 
Τροχαία έχουμε επίσης συνεργασία.

Πόσα μέλη αριθμεί η Ομάδα Δια-
σωστών Λιβαδειάς; 

Έχουμε 150 μέλη, από τα οποία 
τα 50 είναι ενεργά και δραστήρια. Κα-
ταλαβαίνετε ότι η συμμετοχή σε δρά-
σεις εξαρτάται και από τον ελεύθερο 
χρόνο που έχει κανείς και μπορεί να 
τον αφιερώσει στην ομάδα, από τις 
ανειλημμένες υποχρεώσεις του, για-
τί μην ξεχνάμε είναι εθελοντική η 
προσφορά μας. Σε κάθε περίπτωση 
όμως ουσιαστική. Για παράδειγμα, 
τον επόμενο μήνα περίπου 30 άτομα 
θα είμαστε παρόντες στο Φεστιβάλ 
της Αρβανίτσας, όπως άλλωστε και 
τα προηγούμενα χρόνια.

Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται 
για να γίνει κάποιος μέλος της 
ομάδας;

Κυρίως η βούληση  χρειάζεται. 
Τα υπόλοιπα είναι διαδικαστικά… Η 
αλήθεια είναι ότι έχει μεγάλες απαι-
τήσεις η δουλειά μας,  γι’ αυτό πρέ-
πει να έχει κάποιος τη διάθεση να 
προσφέρει για να έρθει στην ομάδα 

μας. Πρέπει να επενδύσει χρόνο, τον 
οποίο αναγκαστικά θα στερήσει από 
την οικογένεια, ενώ απαιτούνται και 
ψυχικές αντοχές.  Δεν είναι εύκολο να  
βρεθείς σε ένα άσχημο συμβάν, ίσως 
να μην αντέξεις. Παρόλα αυτά έχου-
με και πολλές γυναίκες μέλη στην 
ομάδα μας.

Έχετε κάποια εκπαίδευση, φαντά-
ζομαι, για να συμμετάσχετε και να 
είστε αποτελεσματικοί.  

Ασφαλώς υπάρχει εκπαίδευση. 
Οι κύκλοι των πιστοποιημένων σε-
μιναρίων  που παρακολουθούμε 
ξεκινούν κάθε χρόνο αμέσως μετά 
το πέρας της αντιπυρικής περιόδου, 
δηλαδή Σεπτέμβριο με Οκτώβριο και 
τελειώνουν περίπου τον Φεβρουά-
ριο.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει η εκπαί-
δευσή σας;

 Η εκπαίδευσή μας σχετίζεται 
με την παροχή πρώτων βοηθειών, 
πιστοποιημένα πάντοτε, με την πυ-
ροπροστασία και την πυρασφάλεια. 
Ακόμη γίνονται σεμινάρια στα μέλη 
μας από την Πυροσβεστική και από 
δικούς μας βέβαια εκπαιδευτές.

Ψυχολογικά έχετε κάποια στήριξη; 
Σε τακτά χρονικά διαστήματα έρ-

χονται ψυχολόγοι και μας μιλούν. Συ-
ζητάμε για θέματα που δυσκολευό-
μαστε να διαχειριστούμε,  δεχόμαστε 

Μιλτιάδης Τσούλης: «Είναι εθελοντική 
η προσφορά μας, σε κάθε περίπτωση 
όμως ουσιαστική»
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υποστήριξη και καθοδήγηση.

 Τι οργάνωση διαθέτετε για να 
λειτουργείτε όσο το δυνατόν κα-
λύτερα; 

Έχουμε δημιουργήσει μια δομή 
με ομαδάρχες και συντονιστές επι-
χειρήσεων, οι οποίοι είναι συνδεδε-
μένοι με τις αρχές ή κάποια πολιτική 
προστασία. Διαθέτουμε μια από τις 
καλύτερες ομάδες στο σύστημα των 
τηλεπικοινωνιών, γιατί το 80% των 
μελών μας είναι πτυχιούχοι ραδιοε-
ρασιτέχνες με στημένα μηχανήματα 
σε διάφορα σημεία του Δήμου, γε-
γονός  που μας βοηθάει να επικοινω-
νούμε άμεσα. Για τη συνεργασία μας 
με την Πολιτική Προστασία όταν μας 
ζητηθεί, εφαρμόζουμε και το σύστη-
μα τηλεπικοινωνιών μέσω ραδιοση-
μάτων  ασυρμάτου, όπου μπαίνει και 
η Πολιτική Προστασία και το χρησι-
μοποιεί.  

Επίσης ο Δήμος μας έχει παραχω-
ρήσει ένα τετρακίνητο αγροτικό όχη-
μα με βυτίο νερού περιεκτικότητας 
800 λίτρων για περιπτώσεις άμεσης 
επέμβασης, αλλά και για τις περιπο-
λίες μας, πάντα όμως σε επικοινωνία 
και με τις υποδείξεις της Πυροσβε-
στικής. Περιπολίες βέβαια γίνονται 
και με ιδιόκτητα οχήματα.  Η ομάδα 
διαθέτει ένα ακόμη τετρακίνητο τζιπ, 
ενώ τα μηχανάκια και κάποιες γου-
ρούνες που χρησιμοποιούμε είναι 
των μελών διασωστών. 

Πώς εποπτεύετε την περιοχή για 
να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει 
κίνδυνος πυρκαγιάς;

Κάνουμε περιπολίες κάθε μέρα  
τις απογευματινές ώρες, από τις 5:00 
μέχρι τις 8:00, από το Πέρα Χωριό, 
όπου έχουμε εγκαταστήσει το κέντρο 
συντονισμού μας και είναι ο χώρος 
που στεγάζεται η ομάδα μας. Από 
εκεί ελέγχουμε τις γύρω περιοχές, με 
μια περίπολο στο χρονικό διάστημα 
που προανέφερα,  και τις άλλες ώρες 
εποπτεύουμε με κάμερες. Όμως για 
τις δύσκολες μέρες με βαθμό επικιν-
δυνότητας 3 και πάνω,  αναλόγως με 
το πώς αξιολογούμε την κατάσταση, 
μπορεί να βγούμε και τέσσερις περι-
πολίες ταυτόχρονα.

Αν συμβεί κάτι απρόβλεπτο, μια 
άσχημη εξέλιξη, πώς εξασφαλίζε-
τε τον συντονισμό; 

Χρησιμοποιούμε τις ραδιοσυ-
χνότητες που ανέφερα, αλλά εκτός 
αυτού με την κινητή τηλεφωνία 
αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα στα 
μέλη, στις ομάδες πρώτης και δεύτε-
ρης επέμβασης.

Πόσο χρόνο χρειάζεστε συνήθως 
για να φτάσετε στο σημείο του 
κινδύνου;

Η αντίδρασή  μας είναι άμεση, 
γιατί αυτός που παρατηρεί, ειδοποι-
εί και τους άλλους και ετοιμάζει τον 
ανάλογο εξοπλισμό που θεωρεί ότι 
θα χρειαστούμε, ενώ ταυτόχρονα 
αναλαμβάνει τον ρόλο του συντονι-
στή στο κέντρο.

Πείτε μας για την πιο δυσάρεστη 
εμπειρία που είχατε ποτέ αποκομί-
σει ως μέλος της ομάδας. 

Θυμάμαι δύο πολύ άσχημες περι-
πτώσεις. Η πρώτη ήταν το πολύνεκρο 
δυστύχημα από την πτώση του αε-
ροπλάνου  Ήλιος στο Γραμματικό. Η 
δεύτερη ήταν η φωτιά του 2013 στην 
περιοχή μας. Ήταν μια πολύ δύσκολη 
κατάσταση. Κι ενώ κληθήκαμε για να 
σβήσουμε τη φωτιά, τελικά δεν ήταν 
προτεραιότητά μας η κατάσβεσή της,  
γιατί προσπαθούσαμε να σώσουμε 
τους ανθρώπους που κινδύνευαν να 
καούν και τις περιουσίες τους.

Ποια είναι η εμβέλεια της δράσης 
σας;

Ξεκινήσαμε με πεδίο δράσης τη 
Στερεά Ελλάδα, αλλά λόγω της οι-
κονομικής κρίσης έχουν περιοριστεί 
πολύ τα όρια της εμβέλειάς μας. Κι-
νούμαστε λοιπόν μέσα σε αυτά, τα 
ξεπερνάμε όμως στην περίπτωση 
που κινδυνεύουν ζωές, όπως είχαμε 
κάνει στην πτώση του αεροπλάνου 
Ήλιος.

Υπάρχουν άλλες αντίστοιχες ομά-
δες στις γύρω περιοχές; Συνεργά-
ζεστε  μεταξύ σας;

Δεν υπάρχουν πολλές. Με την 
ομάδα της Θήβας έχουμε συνεργα-
στεί στο παρελθόν. 

Μιλήστε μας και για τις άλλες δρά-
σεις της ομάδας.

Όποτε έχουμε χρόνο ελεύθερο, 
δηλαδή δεν ασχολούμαστε με την 
πυροπροστασία, κάνουμε δράσεις 
για το κοινό καλό. Για παράδειγμα, 
ο καθαρισμός του ποταμού Έρκυνα 
και του Κάστρου είναι δράσεις που 
έχουμε υλοποιήσει στο παρελθόν. 
Επίσης, κάνουμε κατά καιρούς μα-
θήματα, π.χ. αναζωογόνησης, ενώ 
οργανώνουμε και ενημερωτικές εκ-
στρατείες.   Διάφορες ομάδες ή  σύλ-
λογοι  μας προσκαλούν για να τους 
ενημερώσουμε, για να τους υποδεί-
ξουμε ασκήσεις αναζωογόνησης και 
επαναφοράς, μαθήματα πολύ σημα-
ντικά και χρήσιμα για όλους μας. Μην 
ξεχνάμε ότι από μια τέτοιου είδους 
κρίση το 70% των ανθρώπων μπορεί 
να σωθεί.

Φέτος τι πρέπει να κάνουν οι κά-
τοικοι για να προστατευτούν;

Πρώτα-πρώτα καθαρίζουμε την 
ακίνητη  περιουσία μας. Γιατί από 
περιοχές που  είναι καθαρισμένος 
ο ελαιώνας, για παράδειγμα, δεν 
περνάει μέσα η φωτιά και δεν καίει 
τις ελιές. Ενώ, αντίθετα, σε ελαιώνες 
ακαθάριστους η φωτιά περνά αμέ-
σως και εξαπλώνεται ραγδαία. Αυτό 
ισχύει και για τα σπίτια. Πρέπει να 
δημιουργήσουμε αντιπυρικές ζώ-
νες γύρω από τα σπίτια μας για να 
τα προστατεύσουμε. Αυτό είναι σω-

τήριο, αρκεί να γίνει την κατάλληλη 
στιγμή.

 Επίσης, πολύ σημαντικό είναι  να 
διευκολύνουμε το έργο των αρχών. 
Η περιέργεια δεν είναι καλός σύμ-
βουλος σε τέτοιες περιπτώσεις. Το 
επισημαίνω αυτό γιατί πολλές φορές 
κληθήκαμε να απομακρύνουμε τον 
κόσμο που είχε συγκεντρωθεί από 
περιέργεια στον τόπο της καταστρο-
φής. Και έτσι κινδύνευαν και οι ίδιοι 
αλλά και τα συνεργεία που  επιχει-
ρούσαν και δεν μπορούσαν να κά-
νουν απρόσκοπτα τη δουλειά τους.

Στο Φεστιβάλ της Αρβανίτσας, 
στο οποίο συγκεντρώνεται πολύς 
κόσμος, τι πρέπει κάποιος να προ-
σέχει; 

Πρώτα και κύρια να μην ανάψουν 
φωτιά πουθενά και για κανένα λόγο. 
Η αλήθεια είναι ότι το ελατόδασος 
δεν πιάνει φωτιά εύκολα, αλλά αν 
ξεκινήσει δεν σβήνει. Επίσης, πρέπει 
να γνωρίζουν πως ό,τι χρειαστούν 
θα το βρουν εκεί. Δεν έχουν παρά να 
οπλιστούν με καλή διάθεση και να δι-
ασκεδάσουν. 

Είχε χρειαστεί ποτέ να επέμβετε 
ως ομάδα τα προηγούμενα χρόνια 
στο Φεστιβάλ; 

Για εκδήλωση φωτιάς, όχι. Για 
πρώτες βοήθειες, ναι.

Τι πρέπει να έχουμε μαζί μας 
προληπτικά, ώστε να αντιμετω-
πίσουμε σε έναν πρώτο βαθμό 
τους κινδύνους που κρύβονται 
στο ύπαιθρο, όσοι βρεθούμε στην 
Αρβανίτσα;

Για την αντιμετώπιση κάποιων πι-
θανών προβλημάτων είναι χρήσιμο 
να έχει κανείς μαζί του αντισταμινικά. 
Έχουμε βέβαια και εμείς αν χρειαστεί, 
αλλά είναι πολύ μεγάλος ο όγκος του 
κόσμου. Επίσης αμμωνία για ενδεχό-
μενο τσίμπημα.  Οφείλουμε φυσικά  
να τονίσουμε και από αυτό το βήμα 
ότι η κατανάλωση αλκοόλ πρέπει να 
είναι μετρημένη, για να μη θυμόμα-
στε το Φεστιβάλ ως μια δυσάρεστη 
περιπέτεια, αλλά ως αυτό που είναι: 
μουσική και χαρά, διασκέδαση και 
φύση.

 Κατά την αντιπυρική περίοδo, 
λοιπόν, κάθε απόγευμα από τις 5 έως 
τις 8  οι Διασώστες περιμένουν όσους 
θέλουν να τους γνωρίσουν από κο-
ντά. Το κτήριο της Ομάδας Διάσωσης 
βρίσκεται στο παλιό Δημοτικό Σχο-
λείο του Πέρα Χωριού. Το τηλέφω-
νο της Ομάδας Διάσωσης στο οποίο 
μπορείτε να καλείτε είναι το  697 
4569026. Ενημέρωση για τις δρα-
στηριότητες της ομάδας μπορείτε 
επίσης να έχετε από το blog https://
eeedlivadias.blogspot.com

Μιλτιάδης Τσούλης: «Η συγκρότηση 
της ομάδας προέκυψε από την ανάγκη 
προσφοράς που υπαγόρευε η αγάπη 
μας για τον συνάνθρωπο»
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Την Παρασκευή 28 Ιουνίου στον κινημα-
τογράφο «Φίλιππος» στις 17:30 θα πραγματο-
ποιηθεί συζήτηση για την ασφαλή οδήγηση 
και τα τροχαία δυστυχήματα. Μια συζήτηση 
που μόνο ο Ιαβέρης μπορεί να διευθύνει και 
να την κάνει πραγματικά ενδιαφέρουσα με 
τη συμμετοχή του, όπως άλλωστε γίνεται 
εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να μας 
έχει σώσει αρκετές φορές, ακόμα κι αν δεν το 
έχουμε συνειδητοποιήσει ακριβώς.

Ο Ιαβέρης, ο πολυβραβευμένος οδηγός, 
που μεσουράνησε κατά τις δεκαετίες του 
’70 και του ’80, έχει αφιερώσει τη ζωή του 
παραδίδοντας μαθήματα με αντικείμενο την 
οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε δήμους, 
κοινότητες, νομαρχίες, ιδρύματα, ενώ υπολο-
γίζεται πως κάθε χρόνο ευαισθητοποιεί και 
ενημερώνει 40.000-50.000 μαθητές!

«Μέσα στα τελευταία 100 χρόνια, στην 
Ελλάδα που πέρασε δύο πολέμους, έχασαν τη 
ζωή τους σε ώρα μάχης 70.000 Ελληνόπουλα. 
Τα τελευταία 60 χρόνια με το αυτοκίνητο έχα-
σαν τη ζωή τους 140.000 άνθρωποι, δηλαδή 
τα θύματα είναι τετραπλάσια, ενώ 350.000 

έμειναν ανάπηροι. Καθημερινά χύνεται αίμα 
στην ελληνική άσφαλτο, πολύ περισσότερο 
από αυτό που έχει χυθεί ως αποτέλεσμα κα-
ταστροφικών πολέμων».

«Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΟΥ ΦΙΛΟΥ»:  
Στις 22 και 23 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο 
Ορχομενού, στις 9.00 μ.μ., από τη Θεατρική 
Ομάδα του Συλλόγου «Μινύες».

Η παράσταση είναι κατάλληλη για ανηλί-
κους άνω των 15 ετών.

Την προσοχή και τη συμβολή των δημο-
τών για την πρόληψη πυρκαγιών, δεδομένου 
ότι διανύουμε ήδη την αντιπυρική περίοδο, 
ζητά το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων.

Συγκεκριμένα: «Ενόψει της αντιπυρικής πε-
ριόδου για το 2019, από 1η Μαΐου έως και 31 
Οκτωβρίου, ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες, 
νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών 
ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αλιάρτου-Θε-
σπιέων, ότι υποχρεούνται στον καθαρισμό 
αυτών, στην αποψίλωση και απομάκρυνση 
ξερών χόρτων, καθώς και άλλων εύφλε-
κτων ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, 
όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), άρθρο 75, παρ. Ι, 
τομέας β΄, τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/07.06.2010) 
άρθρο 94, τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Δι-
ατάξεις (1/2019 & 4/2012) και τον Κανονισμό 
Καθαριότητας του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων.

Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος υποχρεούται 
να προχωρήσει αυτεπάγγελτα σε καθαρισμό 
και να επιβάλει πρόστιμα  και κυρώσεις στους 
μη συμμορφούμενους υπόχρεους».

Επισημαίνεται ότι στους χώρους που ανα-
φέρονται παραπάνω, απαγορεύεται το άναμ-
μα φωτιάς κατά το χρονικό διάστημα από 1ης 
Μαΐου έως 31ης Οκτωβρίου, όσο δηλαδή δι-
αρκεί η αντιπυρική περίοδος.

Για την αποφυγή σοβαρών ατυχημάτων και 
δυστυχημάτων, ο Δήμος Θηβαίων κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου σε όλους τους λουόμε-
νους της περιοχής. Τα σημεία που πρέπει να προ-
σέχουμε και να μην κολυμπάμε είναι τα εξής: 

-Σε όλα τα μικρά και μεγάλα λιμάνια, μόνι-
μα αγκυροβόλια και ναυπηγεία, καθώς και σε 
απόσταση 200μ. εκατέρωθεν αυτών.

-Σε ζώνη 200 μ. εκατέρωθεν εκβολών απο-
χετευτικών αγωγών λυμάτων ή βιομηχανικών 
αποβλήτων, καθώς και κάθε άλλης παρόμοιας 
εκβολής.

-Στο αγκυροβόλιο που είναι η σκάλα φορ-
τώσεως του βωξίτη Μπάρλου στην περιοχή 
παραλίας Διστόμου και σε απόσταση 100 μ. 
εκατέρωθεν αυτού.

-Σε απόσταση 200 μ. εκατέρωθεν ιχθυο-
καλλιεργειών - ιχθυογεννητικών σταθμών.

-Επίσης, συνιστάται η αποφυγή κολύμβη-
σης, για προληπτικούς λόγους, σε ζώνη 50 μ. 
από τα στόμια εκβολής όλων των αγωγών ομ-
βρίων υδάτων και ιδίως μετά από βροχόπτω-
ση.

Ο Ιαβέρης στα Άσπρα Σπίτια

Επιτέθηκε σε γυναίκα αστυνομικό  
γιατί τους σταμάτησαν  για έλεγχο

Αιτία για τη σύλληψη 
ήταν η συμπεριφορά του 
53χρονου συνοδηγού, ο 
οποίος φέρεται να επιτέθη-
κε φραστικά στους αστυνο-
μικούς που τον σταμάτησαν 
για έλεγχο και να απώθησε 
βίαια μία συνάδελφό τους. 
Ακολούθησε η σύλληψη 
τόσο του συνοδηγού, όσο 
βέβαια και του 26χρονου 

γιου του που οδηγούσε το 
αυτοκίνητο. Η αστυνομικός 
έπεσε στο κράσπεδο και 
τραυματίστηκε στο κεφάλι. 
Με τη συνδρομή της Ασφά-
λειας και της Α΄ ΟΕΠΤΑ έγινε 
αμέσως η μεταφορά τους 
στο τμήμα, ενώ η γυναίκα 
αστυνομικός διακομίστη-
κε στο Νοσοκομείο για τις 
πρώτες βοήθειες.

«Ο ΓΑΜΟΣ  
ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ 
ΜΟΥ ΦΙΛΟΥ»

Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων: 
Πρόστιμα στους ιδιοκτήτες 
για τον μη καθαρισμό των 
οικοπέδων τους

Απαγορεύεται η κολύμβηση!

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
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Χαιρετισμός mtbxpert
Αθλητές και φίλοι του ποδηλάτου,
Σας καλωσορίζουμε στο «BikeOdyssey - 

K.Tithorea 1 DayRace 2019», που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2019, στην περιοχή του 
Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας.

Οι δύο διαδρομές του αγώνα  (μεγάλη και μι-
κρή) θα διασχίσουν τις πανέμορφες περιοχές του 
Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, με αφετηρία και 
τερματισμό την Τιθορέα.

Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν έναν συ-
ναρπαστικό αγώνα mountainbike σε τοποθεσί-
ες απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Ο αγώνας 
έχει σχεδιαστεί από την ομάδα των mtbxperts, 
ανθρώπους που έχουν μεράκι και αγάπη για τις 
ορεινές δραστηριότητες αλλά και γνώσεις πάνω 
στο αντικείμενο, και πραγματοποιείται με τη συν-
διοργάνωση του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας.

Ευελπιστούμε πως το «BikeOdyssey - 
K.Tithorea 1 DayRace 2019» θα ικανοποιήσει ακό-
μη και τους πιο απαιτητικούς αναβάτες.

Με εκτίμηση,
Ο διευθυντής του αγώνα
Χρήστος Μακρυγιάννης

Μια συγκινητική πρωτοβουλία ανέλαβαν οι 
μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη 
Θήβα (ΣΔΕ) προκειμένου να στηρίξουν συναν-
θρώπους μας που έχουν ανάγκη. Στο πλαίσιο 
του σχεδίου δράσης του σχολείου τους, κατα-
σκεύασαν τέσσερις πολύχρωμες «κρεμάστρες 
αγάπης», οι οποίες, με τη βοήθεια της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων, θα τοποθετη-
θούν σε διάφορα σημεία της πόλης στήνοντας 
«τοίχους καλοσύνης», ώστε οι πολίτες να μπο-
ρούν να αφήνουν σ’ αυτές ρούχα και τρόφιμα 
για όσους τα χρειάζονται.

Ο διευθυντής Κωνσταντίνος Σταράς, οι 
καθηγητές και οι μαθητές του ΣΔΕ παρέδω-
σαν την Τρίτη 18 Ιουνίου τις κρεμάστρες στον 
δήμαρχο Θηβαίων Σπύρο Νικολάου και στον 
αντιδήμαρχο Ανδρέα Χατζησταμάτη, επιση-
μαίνοντας ότι πρόκειται για μια κίνηση που έχει 
πανελλήνια εμβέλεια και η οποία προσπαθεί 
να αποτρέψει συμπολίτες μας από το να ψά-
χνουν διάφορα αντικείμενα ή προϊόντα στους 
κάδους σκουπιδιών, ενώ θα λειτουργήσει υπο-
στηρικτικά και ως προς το σπουδαίο έργο του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.

Για έβδομη συνεχόμενη, χρο-
νιά ο Α.Π.Ο. Πανδαυλειακός, σε 
συνεργασία με την Ιερά Μητρόπο-
λη Θηβών και Λεβαδείας και τον 
Δήμο Λεβαδέων, διοργανώνει το 
τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαί-
ρου – θεσμό που φέρει τον γενικό 
τίτλο: «Στον Παρνασσό για τα παι-
διά…».

Το φετινό τουρνουά έχει ήδη 
αρχίσει από την  Παρασκευή 
21Ιουνίου και συνεχίζεται σήμερα 
Σάββατο 22 και θα ολοκληρωθεί 
την Κυριακή 23 Ιουνίου.

Οι αγώνες του τουρνουά φι-
λοξενούνται στο γήπεδο των κα-
τασκηνώσεων της Ιεράς Μονής 
Ιερουσαλήμ στη Δαύλεια και σε 
αυτούς μπορούν να λάβουν μέρος 
ομάδες σωματείων που απαρτίζο-
νται από παίκτες της κατηγορίας 
παίδων, ηλικίας 12, 13 και 14 ετών, 
γεννημένων δηλαδή τα έτη 2005, 
2006 και 2007 (Κ14 – προπαίδων).

Φέτος, εκτός από τις ομάδες 
του διοργανωτή συλλόγου, θα λά-
βουν μέρος στο τουρνουά οι ομά-
δες των σωματείων: Ένωση Άσπρα 
Σπίτια/Αντίκυρα, Ακαδημία Ποδο-
σφαίρου Ελάτειας, Νέος Π.Α.Ο. Κυ-
ριακίου, Wemplay F.C. Λιβαδειάς, 
Α.Ε. Πανγεωργικός, Α.Σ. Πελοπίδας 
2004 και Α.Ο. Λαύρα Αργυρούπο-
λης από την Αθήνα. 

Το Πυρί της Θήβας 
γιορτάζει

Το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Ιουνίου 2019 
θα πραγματοποιηθεί ο Πανηγυρικός εορτασμός 
του Ιερού Ναού των Αγίων Πάντων στο Πυρί της 
Θήβας παρουσία του Μητροπολίτη Αττικής και 
Βοιωτίας κ.κ. Χρυσοστόμου.

 Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των θρησκευ-
τικών και λατρευτικών εκδηλώσεων που έδωσε 
στη δημοσιότητα το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
του Ιερού Ναού.

Τουρνουά ποδοσφαίρου  
7x7 για παιδιά  
στον Παρνασσό

«Κρεμάστρες αγάπης»  
στη Θήβα

επικαιρότητα ●

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
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Την Κυριακή 23 Ιουνίου η Ριτσώνα 
“κερνάει” Μπύρα

Οι Ποδηλάτες   
της Χαλκίδας

Beach Party Festival Αγία ‘Αννα 
Φυσικά

Το συναυλιακό καλοκαίρι 
φέτος, θα έχει την υπογραφή 
του  Beach  Party  Festival:  Ένα 
ξεχωριστό μουσικό φεστιβάλ 
στην  πανέμορφη παραλία 
της Αγίας Άννας στη Βόρεια 
Εύβοια, από τις 10 έως τις 14 
Ιουλίου 2019. Πέντε ημέρες ξέ-
φρενου γλεντιού με μουσική, 
διασκέδαση και πολλές εκπλή-
ξεις σε μια μαγική τοποθεσία 
που θα σας μείνει αξέχαστη!

Συνδυάστε συναυλίες με 
τα μεγαλύτερα ονόματα της 
ελληνικής μουσικής σκηνής 
με βουτιές στα παραδεισένια 
νερά της Αγίας Άννας, χορό 
και παράλληλες αθλητικές και 
άλλες δραστηριότητες!

Το Beach Party Festival 
θα γίνει ο  απόλυτος προορι-
σμός  σας αυτό το καλοκαίρι, 
καθώς για πρώτη φορά πα-
ρέχονται  διάφοροι τρόποι 
διαμονής, από την κλασσι-
κή cozy  σκηνή, μέχρι άνετα 
και  όμορφα καταλύματα  για 
τους λιγότερο μυημένους 
στην κατασκηνωτική εμπειρία.

Για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα επίσης, το  Ministry of 
Sound, ένα από τα μεγαλύτερα 
dance clubs, έρχεται με κορυ-
φαίους DJs όπως τους:  Philip 
George,  The Menendez 
brothers,  LOVRA,  Xenia 
Ghali,  Dale Castell,  Melé  κ.α. 
στα decks του Beach Party 
Festival. Χορέψτε με τη μουσι-
κή των DJs όλη νύχτα και δείτε 
τον ήλιο να ανατέλλει αργά 
από το Αιγαίο.

Το line-up μέχρι τώρα έχει 
διαμορφωθεί ως εξής:
Τέταρτη 10 Ιουλίου
Saint stage: Nightstalker & 
Ταφ Λάθος
Beach stage: Βazooka & Holy 
Monitor
Pool stage: Light
Πέμπτη 11 Ιουλίου
Saint stage: Παύλος Παυλίδης 
& Ματούλα Ζαμάνη
Beach Stage: Λεωνίδας Μπα-
λάφας, Σπύρος Γραμμένος & 
Πάνος Φραγκιαδάκης
Pool stage: DJ PITSI
Ministry of Sound 

Stage: Philip George & Lovra
Παρασκευή 12 Ιουλίου
Saint stage: Πυξ Λαξ & ΜΕ-
ΛΙSSES
Beach stage: Φοίβος Δεληβο-
ριάς & Παυλίνα Βουλγαράκη
Pool stage: Μιχάλης Τσαουσό-
πουλος & YPO & MADCLIP
Ministry of Sound 
Stage: Xenia Ghali & Dale 
Castel
Σάββατο 13 Ιουλίου
Saint stage: Γιάννης Χαρούλης 
& Κωστής Μαραβέγιας
Beach stage: Ρένα Μόρφη & 
ΜικρόςΚλέφτης
Pool stage: SNIK
VIP Pool Stage: The Vinylistics
Ministry of Sound 
Stage: Melse & Blaise
Κυριακή 14 Ιουλίου
Saint stage: Γιώργος Μαζωνά-
κης & Δήμος Αναστασιάδης
Beach stage: Μαρίζα Ρίζου & 
Angelika Dusk & D3LTA
Pool stage: Goin’ Through | 
NEBMA | TNS | SPARKY T
VIP Pool Stage: Alexandros 
Christopoulos

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ανοίγει για δεύ-
τερη συνεχή χρονιά τις πόρτες του ζυθοποι-
είου της στη Ριτσώνα Ευβοίας, την Κυριακή 
23 Ιουνίου 2019, στο πλαίσιο συμμετοχής της 
στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία», 
που διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Ζυθοποι-
ών.

Το ζυθοποιείο της Ολυμπιακής Ζυθοποι-
ίας θα είναι ανοιχτό, με ελεύθερη είσοδο για 
όλους, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέ-
πτες να μυηθούν στον κόσμο του ζύθου, να 
δοκιμάσουν τις αγαπημένες τους μπύρες με 
συνοδευτικά εδέσματα και να συμμετέχουν σε 
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες:

Πρόγραμμα Λειτουργίας
1.  Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις παραγωγής 

της μπύρας (ομάδες των 20 ατόμων). Ώρες 
ξεναγήσεων: 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 
16:30 και 17:30.

2.  Σεμινάριο γευσιγνωσίας και τρόπου σερβι-
ρίσματος της μπύρας (ομάδες των 12 ατό-
μων). Ώρες σεμιναρίων: 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 και 17:00.

3.  Σεμινάριο γευστικής δοκιμής μπύρας με 
κατάλληλα εδέσματα – food pairing (ομά-
δες των 8 ατόμων). Ώρες σεμιναρίων: 11:30, 

13:30, 15:30 και 17:30.
4.  Μαγειρική με μπύρα από την Ελένη Ψυχού-

λη (ανοιχτή δραστηριότητα για το κοινό) 
από τις 13:00 έως τις 15:00.

Για συμμετοχή στις δραστηριότητες θα τη-
ρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το κοινό μπορεί 
να καλεί στο 210 7249000 έως και τις 20 Ιου-
νίου.

H Ολυμπιακή Ζυθοποιία διαθέτει δύο ιδι-
όκτητες μονάδες παραγωγής, στη Σίνδο και 
τη Ριτσώνα, δυναμικότητας 2,1 εκατ. εκατόλι-
τρων ετησίως, όπου παράγονται 10 προϊόντα: 
FIX Hellas, FIX Dark, FIX Άνευ, Μythos, Mythos 
Radler, Kaiser, Henninger, Tuborg Soda, Τuborg 
Tonic Water και η σειρά Tuborg Lemon / Lime-
Green Tea / Orange-Cinnamon Soda.

Παράλληλα, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία εισά-
γει και διανέμει στη ελληνική αγορά διεθνώς 
αναγνωρισμένες μάρκες, όπως τη δανέζικη 
Carlsberg, τη γαλλική Kronenbourg 1664 
Blanc, τη μεξικάνικη Corona Extra, τις ιρλανδι-
κές μπύρες Guinness και Kilkenny, τη βέλγικη 
Grimbergen, την ιταλική Angelo Poretti, τη 
βαυαρικής προέλευσης weissbier Schneider 
Weisse, τον ιρλανδικό μηλίτη Magners και τον 
ανθρακούχο μηλίτη Somersby

Συνεχίζεται και φέτος στην πόλη της 
Χαλκίδας, ο επιτυχημένος θεσμός της 
εμφανούς αστυνόμευσης με ποδήλατα, 
με στόχο την εμπέδωση του αισθήματος 
ασφάλειας των πολιτών, μέσω της προλη-
πτικής κυρίως αστυνομικής παρουσίας και 
δράσης.

Οι περιπολίες πραγματοποιούνται με 
τη χρήση ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων, ενώ 
τη συγκεκριμένη δράση στελεχώνει επι-
λεγμένο αστυνομικό προσωπικό, το οποίο 
υπάγεται διοικητικά και επιχειρησιακά στο 
Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χαλκίδας.

Ειδικότερα, οι βασικές αρμοδιότητες 
των ποδηλατών αστυνομικών είναι:

• η εξυπηρέτηση επισκεπτών και τουρι-
στών, παρέχοντας σε αυτούς τις κατάλλη-
λες οδηγίες και απαραίτητες πληροφορίες, 
τόσο τουριστικού, όσο και ευρύτερου ενδι-
αφέροντος,

• η συνεργασία και συνδρομή σε άλλες 
Υπηρεσίες της Αστυνομίας ή άλλους Φο-
ρείς, ώστε να διευθετούνται προβλήματα, 
κυρίως τουριστικού ενδιαφέροντος και να 
διευκολύνονται οι επισκέπτες των περιο-
χών αυτών,

• η ανάλογη επιχειρησιακή ετοιμότητα 
και η αποτελεσματική ανταπόκριση στη δι-
αχείριση ήπιων περιστατικών αστυνομικής 
φύσεως.

● επικαιρότητα

ΕΥΒΟΙΑΣ
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Τις επόμενες μέρες αποζημιώσεις 
για τους συκοπαραγωγούς  
της Εύβοιας

Κατατίθενται την ερχόμε-
νη εβδομάδα στους λογαρια-
σμούς των συκοπαραγωγών 
της Εύβοιας, που επλήγησαν 
από τις βροχοπτώσεις του 
Οκτωβρίου του 2018, μετά την 
πληρωμή του 70 % τον Φε-
βρουάριο του 2019 και το υπό-
λοιπο 30% της αποζημίωσης.

Ειδικότερα οι αποζημιώ-
σεις που θα δοθούν κατά περί-
πτωση είναι:
·  Ζημιές από τις βροχοπτώσεις 
στα σύκα περιοχής Ιστιαίας: 
1.010.000 €

·  Ζημιές από τις βροχοπτώσεις 
στα σύκα περιοχής Κύμης : 
90.000 €

·  Σύνολο : 1.100.000 €
Με αφορμή την ολοκλή-

ρωση των πληρωμών των απο-
ζημιώσεων ο υποψήφιος Βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας 
Βαγγέλης Αποστόλου έκανε 
την ακόλουθη δήλωση: «Η κυ-
βέρνηση εξαντλώντας όλες τις 
δυνατότητες του ΕΛΓΑ, μέσα 

σε ένα χρονικό διάστημα μι-
κρότερο των 8 μηνών ολοκλη-
ρώνει τις πληρωμές ύψους 3,4 
εκατ. ευρώ στους πληγέντες 
συκοπαραγωγούς της Εύβοιας, 
αποδεικνύοντας έμπρακτα το 
ενδιαφέρον της για τη στήριξη 
του συγκεκριμένου προϊόντος, 
που αποτελεί μια από τις καλύ-
τερες ονομασίες μας στις διε-
θνείς αγορές».

Πρόγραμμα: 
Για τα 21 χλμ: 17.45
Για τα 10 χλμ: 18.00
Για τα 5χλμ: 18.15
Για τα 1300μ: 17.00
Προσφορές: 
Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία στηρίζο-

ντας τον Ημιμαραθώνιο Σκύρου προσφέ-
ρειέκπτωση 50% στα ατομικά εισητήρια 
των αθλητών και των συνοδών τους για 
το δρομολόγιο Κύμη – Σκύρος – Κύμη.

Πληροφορίες περιοχής:
Ο Περιπατητικός και Φυσιολατρικός 

Σύλλογος «Ανακαλύπτοντας τη Σκύρο» 
– “Rediscover Skyros”, με συνδιοργανω-
τή τον Δήμο Σκύρου, διοργανώνουν το 
Σάββατο, στις 22 Ιουνίου 2019, τον 2ο 
Ημιμαραθώνιο Σκύρου 2019.

Οι αγώνες που θα διεξαχθούν κατά 
τη διάρκεια της διοργάνωσης έχουν ως 
εξής:
•  Αγώνας δρόμου 21 χιλιομέτρων (Ημι-

μαραθώνιος),
•  Για πρώτη φορά φέτος, ο αγώνας δρό-

μου «ΣΙΔΕΡΗΣ» 10 χιλιομέτρων, 
•  Αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων
•  Αγώνας δρόμου 1300 μέτρων για παι-

διά.  
Τηλέφωνο:
+306955487024: Κος. Παναγιώτης 

Παπαγεωργίου, 6977536560: Κα. Αριάδ-
νη Σπανού

E-mail:
skyroshalfmarathon@gmail.com
Ιστοσελίδα:
http://skyroshalfmarathon.com/

Νέος Δρόμος Τουρισμού  
πνέει στην Εύβοια

Ημιμαραθώνιος Σκύρου

Ο τουρισμός μέσα από τον δρόμο της Πα-
ράδοσης περνά αυτές τις ημέρες και δημιουρ-
γεί ένα νέο πολιτιστικό γεγονός στην Εύβοια  
πραγματοποιείται με τίτλο ‘’Άνεμοι Φιλίας και 
Πολιτισμού’

Ήδη την  Παρασκευή έκλεισε το πρώτο 
κύκλο ανταλλαγής  πληροφοριών και εκδηλώ-
σεων.

Σήμερα πραγματοποιείται ,σύμφωνα με 
το πρόγραμμα,όπου όσοι ενδιαφέρονται μπο-
ρούν να παρακολουθήσουν την  Προβολή της 
ενδυμασίας Ν. Ευβοίας και Σκύρου. 

Τη σημειολογία του παραδοσιακού σε 
ένα παράδειγμα πολιτιστικής φιλοξενίας. Ένα 
«ταξίδι» στο αμόλυντο φυσικό τοπίο της Ευβο-
ϊκής υπαίθρου με ξεναγό την τέχνη και την δη-
μιουργία απο την Γιαννίτσι Μαρμαρίου, στον 
Δήμου Καρύστου.

Στίς 11:30 – 14:00    Κτήμα VivArte Nature 
ένα οδοιπορικό στη σύγχρονη εικαστική έκ-
φραση, μυθολογία, φύση και παράδοση, με 
λαϊκούς χορούς και μουσική υπό τον τίτλο 
‘’Στην Μόδα του Παραδοσιακού’’.

1Ακολουθεί το μεσημέρι της ίδιας ημέρας 
στις 4:30 – 16:00 στο Σχολείο Γιαννιτσίου

Ελαφρύ γεύμα με παρουσίαση και προ-
βολή παραδοσιακών γεύσεων της περιοχής 
Καρύστου.

 Η Γ’ ΔΡΑΣΗ αύρι Κυριακή 23 Ιουνίου στο  
Γιαννίτσι Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου θα 
αναδείξει  τηντουριστική εμπειρία της ,αναζή-
τησης , των αρχαίων ερείπιων και χαλασμά-
των. Θέμα της  ‘’ Οι Θρύλοι και τα Κάστρα του 
Αιγαίου’’.

Ενώ το βράδυ απο  20:30 εώς τις 23:30 
στο Ακρωτήριο Φυλάγρα, στην Παραλία Γιαν-
νιτσίου,θα απολαύσουμε ένα πολυδρώμενο 
φεστιβαλικού χαρακτήρα στη σκιά του κά-
στρου Φυλάγρας. Το ξεχασμένο κάστρο της 
Φυλάγρας σπάει τη σιωπή του, αναβιώνει και 
αφηγείται την Ιστορία του σε ένα ταξίδι βιω-
ματικής εμπειρίας με ήχο και φως. Ένα ευρη-
ματικό σενάριο για τουρισμό εξερεύνησης, 
υπό τον τίτλο: « Αναζητώντας την χαμένη Ευ-
βοϊκή πόλη των Κοίλων».

 Με την 3η GRecoACTE , εδραιώνουμε ένα 
νέο θεματικό πεδίο τουριστικής προβολής για 
τη χώρα μας. Καταδεικνύουμε μια καινοτόμο 
μέθοδο ωρίμανσης του ελληνικού τουρισμού. 
Συνδέουμε την φιλοξενία με την σύγχρονη τέ-
χνη, την πολιτιστική κληρονομιά, τους μύθους 
και την ιστορία. Ενισχύουμε την φήμη, ότι 
στην σύγχρονη Ελλάδα πνέουν και πάλι άνε-
μοι πολιτισμού και δημιουργίας. 

Με διοργανωτή το κέντρο τέχνης 
SpVivArte και συνδιοργανωτή την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας Π.Ε.Ευβοίας, το Επιμελητή-
ριο Ευβοίας και την Evia Island Κοιν.Σ.Επ, τελεί 
υπό την Αιγίδα των: Υπουργείο Τουρισμού, 
Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικός Οργανι-
σμός Τουρισμού, Ελληνική Εθνική Επιτροπή 
για την UNESCO, Υπουργείο Πολιτισμού της 
Τουρκιάς, Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουρι-
στικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων HATTA, 
Ελληνικό-ισπανικό Επιμελητήριο, Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων Τουρισμού Καρύστου, ο Δήμος 
Καρύστου καθώς και οι Πρεσβείες των χωρών 
που συμμετέχουν. Οι δράσεις γίνονται με την 
συνέργια πολλών φορέων και συλλόγων από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Χορηγοί επικοι-
νωνίας είναι η ΕΡΤ, ΕΡΤ3, STAR κεντρικής Ελλά-
δας, Πρώτο Πρόγραμμα, Eraspor.

επικαιρότητα ●

ΕΥΒΟΙΑΣ
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ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Λαμία: 8ο Open Τουρνουά Σκάκι 
«Ιωάννης Τσιτούρας»

Η Σκακιστική Ακαδημία 
Λαμίας, σύμφωνα με το υπ’ 
αριθμόν 76 - 20/5/2019, έγ-
γραφο προκηρύσσει το 8ο 
Open Τουρνουά Σκάκι «Ιω-
άννης Τσίτουρας»  για το έτος 
2019 με διεθνή αξιολόγηση.

Το Πρωτάθλημα θα διε-
ξαχθεί στον αγωνιστικό χώρο 
των ομίλων, Μακροπούλου 
93, στη Λαμία, σύμφωνα με 
το παρακάτω πρόγραμμα:

Οι αγώνες θα διεξαχθούν 
σε 6 γύρους με  ελβετικό σύ-
στημα και χρόνο σκέψης 90 
πρώτα λεπτά συν 30 δεύτερα 
ανά κίνηση.

Η θέση της τελικής κατά-
ταξης καθορίζεται από τους 
βαθμούς που συγκεντρώ-

νουν οι αθλητές.
Σε περίπτωση ισοβαθμί-

ας θα ισχύσουν κατά σειρά 
τα ακόλουθα κριτήρια άρσης 
ισοβαθμίας:

(α). Αποτέλεσμα του 
τουρνουά των ισόβαθμων 
(εάν έχουν παίξει όλοι μετα-
ξύ τους).

(β). Το κριτήριο Μπού-
χολτζ

(γ). Το κριτήριο Σόννε-
μπορν-Μπέργκερ

(δ). Άθροισμα προοδευτι-
κής βαθμολογίας

Αναλυτικά η προκήρυ-
ξη στην διεύθυνση: https://
solamias.blogspot.com/

Η Θεατρική Εταιρεία «Αιχ-
μή» παρουσιάζει ένα καινού-
ριο έργο βασισμένο στη ζωή 
και το έργο της ποιήτριας Μα-
ρίας Πολυδούρη, στον Τόπο 
Τεχνών «Χώρα», την Τετάρτη 
26 Ιουνίου 2019.

Το έργο «Μαρία Πολυ-
δούρη» έχει γράψει η γνωστή 
ποιήτρια και φιλόλογος Βιβή 
Κοψιδά-Βρεττού. Ένα έργο 
πολυδιάστατο, απέραντο και 

εκτεθειμένο στις ανθρώπινες 
ευαισθησίες, ρίχνει φως στη 
ζωή της ποιήτριας και στα γε-
γονότα της πολυτάραχης επο-
χής, χωρίς να χάνει τίποτα από 
την ευαίσθητη πλευρά της. 
Πραγματεύεται την προσφορά 
της στους κοινωνικούς αγώνες 
των γυναικών κυρίως, παράλ-
ληλα με την ταραχώδη ζωή της 
και τον μεγάλο της έρωτα με 
τον ποιητή Κώστα Καρυωτάκη.

ΓΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

1ος Τετάρτη  19 Ιουνίου 2019 18:30 μμ

2ος Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 18:30 πμ

3ος Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 18:30 πμ

4ος Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 18:30 μμ

5ος Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 18:30 πμ

6ος Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 18:30 πμ

«Μαρία Πολυδούρη»  
στο Φεστιβάλ Οίτης

Πνίγηκε ενώ κολυμπούσε  
στα Καμένα Βούρλα

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια του 
τραγικού συμβάντος του 81χρονου 
άντρα από την Αττική, που καθώς κο-
λυμπούσε μαζί με τον φίλο του έχασε 
τις αισθήσεις του. Αν και αμέσως το 
αντιλήφθηκε ο φίλος του και τον έβγα-
λε στην παραλία, δυστυχώς ο άτυχος 
ηλικιωμένος δεν επανήλθε.

Μετά τη διαπίστωση του θανάτου 
του η σορός  μεταφέρθηκε στο Νο-
σοκομείο Λαμίας. Για προληπτικούς 
λόγους, αφού είχε βηματοδότη, νοση-
λεύτηκε ο φίλος που τον ανέσυρε, κα-
θώς είχε υποστεί σοκ από το γεγονός.
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ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Έως 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή αλιευτικής παραγωγής  
για την ανανέωση της άδειας Αλιείας

Το Σάββατο πάμε εκδρομή με το Τρένο της Ιστορίας στον Μπράλο

Η Γενική Διεύθυνση Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής ενημερώνει τους 
επαγγελματίες αλιείς της 
Περιφέρειας ότι, μετά την 
ψήφιση του νόμου (αρ.32, 
Ν.4597/2019 ΦΕΚ Α/35/2019, 
τροποποίηση του αρ.5, παρ.1, 
ΒΔ 666/66 ΦΕΚ Α/160/1966), 
οι άδειες αλιείας των επαγγελ-
ματικών αλιευτικών σκαφών 
θα ανανεώνονται από τις Λι-
μενικές Αρχές μόνον εφόσον 
έχουν ανταποκριθεί στην υπο-
χρέωσή τους για την υποβολή 
των στοιχείων της αλιευτικής 
παραγωγής τους.

Όπως γνωρίζουν οι αλιείς, 
οι άδειες σκαφών επαγγελμα-
τικής αλιείας ανανεώνονται 
κάθε δύο χρόνια με την προ-
σκόμισή τους στις Λιμενικές 

Αρχές το τελευταίο τρίμηνο (1 
Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου) 
του δεύτερου έτους.

Από φέτος, προκειμένου 
να τους ανανεωθούν οι άδειες, 
θα πρέπει μέχρι 30 Σεπτεμ-
βρίου να έχουν υποβάλει τα 
στοιχεία της αλιευτικής παρα-
γωγής τους.

Όσοι αλιείς δεν εκπληρώ-
σουν την παραπάνω υποχρέ-
ωσή τους δεν θα μπορούν να 
ανανεώσουν την άδειά τους.

Για πρόσθετες πληροφο-
ρίες και ενημέρωση για την 
υποβολή της αλιευτικής πα-
ραγωγής τους, οι ιδιοκτήτες 
επαγγελματικών αλιευτικών 
σκαφών μπορούν να απευθύ-
νονται στις κατά τόπους Λιμε-
νικές Αρχές και στα Τμήματα 
Αλιείας της Περιφέρειας.

Το Σάββατο 22 Ιουνίου 
2019 ο Εκπολιτιστικός Σύλ-
λογος Μπράλου διοργανώνει 
εκδρομή με το ΤΡΕΝΟ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

Το συγκεκριμένο τρένο εί-
ναι ειδικά μισθωμένο από το 
σύλλογό μας και θα ξεκινήσει 
από Αθήνα το πρωί και μέσω 
της νέας χάραξης (σήραγγα 
Καλλίδρομου) θα φτάσει στο 

Σιδηροδρομικό Σταθμό Λιανο-
κλαδίου. Από εκεί θα κατευθυν-
θούμε προς Μπράλο μέσω της 
παλιάς γραμμής και θα σταμα-
τήσουμε για ξενάγηση και φω-
τογραφίες σε όλα τα ιστορικά 
σημεία του Σιδηροδρομικού 
περάσματος Μπράλου. Στη συ-
νέχεια μέσω Αμφίκλειας και Τι-
θορέας θα επιστρέψουμε αργά 
το βράδυ στην Αθήνα.
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Το ξεκοκάλισαν το Audi
Πριν λίγους μήνες, αν και 

μεταχειρισμένο, το είχε αγο-
ράσει το Audi A3 ένας νέος 
μόλις 29 χρονών, το αυτοκί-
νητό του στο Καρπενήσι που 
το ξημέρωμα της Πέμπτης, 
δεν το είδε εκεί που το είχε 
παρκάρει. Το αυτοκίνητό του 
βρέθηκε σήμερα στις αποθή-
κες του παλιού εργοστασίου 
της Πειραϊκής  Πατραϊκής που 
είχαν παραβιάσει.

Για να είμαστε συγκε-
κριμένοι, όχι το αυτοκίνητο, 
άλλα μόνο ο σκελετός του 
Audi. 

Εκεί ανενόχλητοι από τα 
αδιάκριτα βλέμματα και χρη-
σιμοποιώντας  τα φώτα των 
αυτοκινήτων τους, ολόκληρο 

το βράδυ.
Ο ιδιοκτήτης της απο-

θήκης είδε το χώρο παραβι-
ασμένο και ειδοποίησε την 
αστυνομία.

Το τμήμα ασφαλείας Καρ-
πενησίου εξετάζει λεπτομε-
ρώς όλα τα διαθέσιμα στοι-
χεία, αξιολογώντας ως πολύ 
σοβαρή την κλοπή. Διότι οι 
δράστες ήταν επαγγελματίες 
με το τρόπο που έδρασαν και 
λόγο της αποτελεσματικότη-
τας που είχαν.

Το διαθέσιμο οπτικό υλι-
κό από τις κάμερες ασφα-
λείας, που κατέγραψαν τους 
δράστες αναλύεται εξονυχι-
στικά από την αστυνομία.

Προς το παρόν θεωρείται 

πως στις 3:30 το ξημέρωμα 
της Πέμπτης έδρασαν, ήταν 
περισσότερα του ενός ατό-
μου.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

9th OPEN CHESS TOURNAMENT- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2019
Δηλώστε Συμμετοχή
29/8 - 1/9/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΠΕ-

ΝΗΣΙΟΥ το FOR-MAT και η ΕΝΩΣΗ 
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ προκηρύσσουν το 
«9th OPEN CHESS TOURNAMENT- 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2019».

1.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ                                                                                                                                                               
Διευθυντές αγώνων: Λάππα   Βασιλι-
κή – Βαϊοπούλου Γιώτα

2.  ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο 

ξενοδοχείο Country Club Hotel & 
Suites στο Μικρό   Χωριό Ευρυτα-
νίας (AcrossHotels & Resorts  www.
acrosshotels.gr)

3.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το σύστημα διεξαγωγής των 

αγώνων θα είναι Ελβετικό 5 γύρων 
και η διεύθυνση των αγώνων μπο-
ρεί να αλλάξει το σύστημα  ανάλογα 
με τον τελικό αριθμό των συμμετε-
χόντων. Οι αγώνες θα διεξαχθούν   
σε δύο ομίλους, Α' όμιλος για τους 
ενήλικες  και Β' όμιλος για τα παιδιά.  
Όσα παιδιά  επιθυμούν μπορούν να 
παίξουν στον Α' όμιλο.

4.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη  29 Αυγούστου 2019 
A.rapid Fischer random
Εγγραφές στους αγώνες 

rapid   ώρα :  17:30,  
4 γύροι με χρόνο σκέψης 9 min 

+  3 sec
B.Βραδιά   μπάρμπεκιου και ζω-

ντανή μουσική   με όλους τους συμ-
μετέχοντες.

Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 
Εγγραφές στο open  ώρα :  13:10
Α' όμιλος
1ος γύρος        Παρασκευή               

30   Αυγούστου 2019    ώρα έναρξης:  
13:30

2ος γύρος        Παρασκευή               
30   Αυγούστου 2019    ώρα έναρξης:  
18:30

3ος γύρος        Σάββα-
το               31   Αυγούστου 2019    ώρα 
έναρξης:  10:30

4ος γύρος     Σάββατο               31  
Αυγούστου 2019      ώρα έναρ-
ξης:   18:00

5ος γύρος        Κυρια-
κή               1   Σεπτεμβρίου 2019    ώρα 
έναρξης:  10:30

Β' όμιλος  (  Κ-16 )
1ος γύρος        Παρασκευή               

30   Αυγούστου 2019    ώρα έναρξης:  
13:30

2ος γύρος        Παρασκευή               
30     Αυγούστου 2019      ( μετά την 
λήξη του 1ου γύρου )

3ος γύρος        Σάββα-
το               31   Αυγούστου 2019    ώρα 
έναρξης:  10:00

4ος γύρος        Σάββα-
το               31   Αυγούστου 2019  ( μετά 
την λήξη του 3ου γύρου )

5ος γύρος     Κυριακή                1   Σε-
πτεμβρίου 2019      ώρα έναρξης:   
10:00

Τελετή λήξης:
  Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 

ώρα 14:30
Η διεύθυνση των αγώνων διατη-

ρεί το δικαίωμα μεταβολής του προ-
γράμματος.

5.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 75 

λεπτά για την ολοκλήρωση της παρ-
τίδας και επιπλέον 30'' για κάθε κίνη-
ση. Η καταγραφή των κινήσεων είναι 
υποχρεωτική καθ` όλη την διάρκεια 
της παρτίδας. Ο σκακιστής που θα 
υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέ-
ψης θα χάνει τη παρτίδα.

6.   ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ- 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ- ΔΙΑΜΟΝΗ-ΚΡΑΤΗ-
ΣΕΙΣ

Ο μέγιστος αριθμός  των συμμε-
τεχόντων ορίζεται σε πενήντα (50) 
αθλητές. 

Η προσέλευση των συμμετε-
χόντων την ημέρα των αγώνων, 
30   Αυγούστου 2019, πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι τις 13:10, δηλα-
δή τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την 
έναρξη των αγώνων. Αθλητής που 
δεν έχει προσέλθει για να αγωνισθεί 
μετά την πάροδο 15 λεπτών από τον 
προκαθορισμένο χρόνο έναρξης του 
κάθε γύρου, μηδενίζεται.

Διαμονή (προαιρετικά): ξενοδο-
χείο   Hellas Country Hotel, στο Μι-
κρό Χωριό Ευρυτανίας

(AcrossHotels&Resorts  www.
acrosshotels.gr e-mail:reservations@
across.gr)

Τιμές με ημιδιατροφή (πρωινό 
και βραδινό μπουφέ), ανά άτομο και 
ανά διανυκτέρευση:

 -δίκλινο   24 ευρώ 
 -τρίκλινο  22 ευρώ  
 -τετράκλινο 20 ευρώ
 -μονόκλινο 32 ευρώ  
Για περισσότερες λεπτομέρειες 

σχετικές με την διαμονή, check-out 

κλπ,   στην δ/νση του ξενοδοχεί-
ου.   Για κρατήσεις στο ξενοδοχείο 
των αγώνων,   στο τηλέφωνο 2310-
476131, fax:2310-476132   ή στο 
e-mail: reservations@across.gr

7.  ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Πριν την κλήρωση του 1ου γύ-

ρου οι συμμετέχοντες κατατάσσο-
νται με σειρά ΕΛΟ Ε.Σ.Σ.Κ.Ε

8.  ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Η τελική κατάταξη καθορίζεται 

σύμφωνα με τους βαθμούς.  Σε περί-
πτωση ισοβαθμίας εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια άρσης της

(11)The results of the players in 
the same point group (Αποτέλεσμα 
τουρνουά ισόβαθμων)

(37) Buchholz cut1 - Tie Breaks 
(with variable parameter) (1,1 
N,Y,0,N) 

(52)Sonneborn Berger - Tie Break 
(0,0,Ν,Υ,0,Ν,Ν) 

( 8) FIDE   Tie Break   Progressive 
score ( Άθροισμα προοδευτικής βαθ-
μολογίας)

9.  ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Αναμνηστικά θα δοθούν σε 

όλους τους συμμετέχοντες.
Ο πρώτος της γενικής κατάταξης 

του Α' ομίλου θα φιλοξενηθεί δωρε-
άν στο επόμενο τουρνουά της Ε.Σ.
Σ.Κ.Ε. της ίδιας περιόδου  στο Μικρό 
Χωριό στο Καρπενήσι. 

10 . ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ - ΓΕ-
ΝΙΚΑ

Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με 
την αθλητική νομοθεσία,   και την 
προκήρυξη των αγώνων μαζί με τα 
παραρτήματά της. 

Για ότι δεν προβλέπεται από 
τους παραπάνω κανονισμούς ή από 
την προκήρυξη, αρμόδιοι είναι οι Δι-
ευθυντές των αγώνων.

Όποιος ηττηθεί μία φορά χωρίς 
αγώνα, θεωρείται ότι αποχώρησε 
εκτός αν η απουσία είναι  αιτιολογη-
μένη.

Επιτρέπεται σε κάθε αθλητή μία 
εξαίρεση,   εφόσον δηλωθεί έγκαιρα 
στον δ/ντή των αγώνων.

Οι δύο πρώτες σκακιέρες θα 
μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο 
στο διαδίκτυο.

11.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ:

Γιώτα Βαϊοπούλου τηλ: 6977419923
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 

την συμπλήρωση του προβλεπόμε-
νου αριθμού συμμετεχόντων στο 
e-mail:  esskechess@gmail.com  με 

απαραίτητα στοιχεία:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩ-

ΝΟ, E-MAIL, ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗ-
ΣΗΣ (για όσους δεν έχουν ΑΜ ΕΣΟ) 
και  Α.Μ. ΕΣΟ -  ΣΥΛΛΟΓΟΣ (εφόσον 
υπάρχουν).

12.ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Βραδιά  αστροπαρατήρησης  με  

τηλεσκόπια   του   Συλλόγου   Φίλων 
Ερασιτεχνικής Αστρονομίας   Ευρυ-
τανίας  (αν  ο  καιρός  το  επιτρέπει) 
και ξενάγηση στην Αστροφάρμα του 
Δημ. Δεληγεωργόπουλου    http://
www.artemisastronomy.gr/

Πεζοπορική  διαδρομή  και  ιστο-
ρική   διερμηνεία   στη   βρύση   του   
Μάρκου Μπότσαρη-  Παλαιό  Μικρό  

Χωριό  (η  ακριβής  μέρα  και  ώρα  θα  
οριστεί ύστερα από επικοινωνία από 
τους ενδιαφερόμενους)

13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
http://pezoporikos-karpenisiou.

gr/
http://www.info-karpenisi.gr/

karpenisi-portal/

O Πρόεδρος  του Σ.Ο.Κ. Η Γεν. Γρα-
ματέας του Σ.Ο.Κ.

Γεώργιος Ευθυμίου
Βασιλική Λάππα 

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Σ.Κ.Ε.
Η Γεν. Γραμματέας της Ε.Σ.Σ.Κ.Ε.

Παναγιώτης Στασινός
Γιώτα Βαϊοπούλου

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

23ο Διεθνές Χορωδιακό 
Φεστιβάλ Καρπενησίου  
& 17ος Διεθνής Χορωδιακός 
Διαγωνισμός Antonio Vivaldi

29/6/2019- 2/7/2019 Καρπενήσι (Συνεδριακό Κέντρο) 23ο Διεθνές 
Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρπενησίου & 17ος Διεθνής Χορωδιακός Διαγω-
νισμός Antonio Vivaldi, με τη συμμετοχή 800 χορωδών.
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ΦΩΚΙΔΑΣ
«Η πρώτη αγάπη», οπερέτα  
του Νίκου Χατζηαποστόλου 
στους Δελφούς

Σταυρογιάννης από ΦοΔΣΑ: 
Εξασφαλισμένη δημόσια 
χρηματοδότηση άνω των 
120.000.000 €

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο 
Δελφών τιμά τον Eugenio Barba

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Δ.Ι.Ε.Κ. 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2019-20

 «Η πρώτη αγάπη», οπερέτα του Νίκου 
Χατζηαποστόλου, σε σκηνοθεσία Προμηθέα 
Αλειφερόπουλου, από την Εναλλακτική Σκηνή 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής - Ομάδα Ραφή.

«Η πρώτη αγάπη» (1928) του σημαντικού 
συνθέτη της αθηναϊκής οπερέτας Νίκου Χα-
τζηαποστόλου είναι η ερωτική ιστορία δύο 
νέων, ο χωρισμός και το ξανασμίξιμό τους 
ύστερα από δεκαπέντε χρόνια. Πικάντικη και 
γεμάτη χιούμορ, φωτίζει απροσδόκητες πτυ-
χές της μεσοπολεμικής Ελλάδας: πίσω από τις 
πασίγνωστες νοσταλγικές μελωδίες και τους 
τρυφερούς στίχους των τραγουδιών, ανα-
δύεται μια εποχή τολμηρή και μοντέρνα. Ο 
κυνισμός και ο ρομαντισμός εναλλάσσονται 
στις ερωτικές σχέσεις, τα πάθη ξεφτίζουν και 
αναθερμαίνονται. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται 
στους ρυθμούς του βαλς και του φοξ τροτ, με 
τη γοητευτική ανεμελιά της κοινωνίας που 
επούλωσε τις πληγές του Α' Παγκοσμίου πολέ-
μου, ανίδεη για το τι θα επακολουθούσε. 

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία - δραματουργική επεξεργασία: 
Προμηθέας Αλειφερόπουλος 
Ενορχήστρωση - διασκευή: Μιχάλης Παρα-
σκάκης 
Σκηνικά - κοστούμια: Χριστίνα Σπανού 
Κίνηση: Μαργαρίτα Τρίκκα 
Φωτισμοί: Βαλεντίνα Ταμιωλάκη 
Νίκος: Διονύσης Τσαντίνης 
Ελένη: Αναστασία Κότσαλη 
Ρενέ: Λητώ Μεσσήνη 
Μιχαλάκης: Γιώργος Ρούπας 

Μουσικοί 
Κοντραμπάσο: Δημήτρης Τίγκας 
Κλαρινέτο - κρουστά: Μάριο Αδρόβερ Πάρδο 
Ακορντεόν: Σταμάτης Πασόπουλος 
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δελφών 2019, «Λά-
λον Ύδωρ» - Νεότητα.
Χώρος: 
Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού, Χρισσό.

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό 
Κέντρο Δελφών τιμά από τις 
4 έως και τις 7 Ιουλίου 2019, 
τον διάσημο σκηνοθέτη, συγ-
γραφέα και ερευνητή Eugenio 
Barba, ιδρυτή του Θεάτρου 
Odin και της Διεθνούς Σχολής 
Θεατρικής Ανθρωπολογίας με 
ειδικό αφιέρωμα: «Το πνεύμα 
του Εργαστηρίου: Το θέατρο 
Odin συναντά τον Διόνυσο».

Από τις πλέον εμβλημα-
τικές φυσιογνωμίες του πα-
γκόσμιου θεάτρου, ο Eugenio 
Barba έχει τιμηθεί με πολλά 
διεθνή βραβεία και διακρίσεις 
και συγκαταλέγεται στους με-
γάλους δασκάλους του σύγ-
χρονου θεάτρου που συνέ-
βαλαν στην ανάπτυξη και την 
ανανέωση της θεατρικής θεω-
ρίας και πράξης.

Η φετινή συνάντηση απο-
τελεί το δεύτερο κατά σειρά 
αφιέρωμα για μεγάλους δη-
μιουργούς του παγκόσμιου 
θεάτρου που οργανώνει το Ευ-
ρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο 
Δελφών. Το πρώτο, με τίτλο «Η 

επιστροφή του Διονύσου», 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 
του 2018 προς τιμήν του Θεό-
δωρου Τερζόπουλου.

– Παρουσιάσεις μεθόδου 
εργασίας και θεατρικά εργα-
στήρια για νέους ηθοποιούς 
με τους Eugenio Barba, Julia 
Varley, Roberta Careri και άλ-
λους ηθοποιούς του θεάτρου 
ODIN.

– Θεατρικοί Μονόλογοι: 
JUDITH/ ΙΟΥΔΗΘ, σκηνοθε-
σία Eugenio Barba - ερμηνεία 
Roberta Carreri και AVE MARIA, 
σκηνοθεσία Eugenio Barba - 
ερμηνεία Julia Varley.

– Θεατρική Παράσταση: 
GREAT CITIES UNDER THE 
MOON σε σκηνοθεσία Eugenio 
Barba. Με ηθοποιούς του θεά-
τρου ODIN.

– Συμπόσιο με τη συμμε-
τοχή των Georges Banu, Lluís 
Masgrau, Marco De Marinis, 
Jean-Marie Pradier, Nicola 
Savarese, Γιώργου Σαμπατακά-
κη, Περικλή Μουστάκη, Κώστα 
Βάντζου κ.ά.

Ο κύριος Σταυρογιάν-
νης δήλωσε ότι ως ΦοΔΣΑ 
Στερεάς Ελλάδας προχω-
ρούν ήδη στην υλοποίηση 
του ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλά-
δας, ύστερα από τη μακρό-
χρονη και δύσκολη προε-
τοιμασία του.

«Διαθέτουμε συνολικό 
σχεδιασμό για την ολοκλη-
ρωμένη και ορθολογική δια-
χείριση των απορριμμάτων 
στους 22 Δήμους - μέλη του 
Φορέα με εξασφαλισμένη 
δημόσια χρηματοδότηση 
που ξεπερνά τα 120.000.000 
€», τόνισε καταλήγοντας:  
«Προστατεύουμε το φυσι-
κό περιβάλλον και βελτιώ-
νουμε την ποιότητα ζωής, 
διατηρώντας παράλληλα το 
χαμηλότερο δυνατό κόστος 
διαχείρισης για τους δημό-
τες μας».

Το Δ.Ι.Ε.Κ. καλεί τους εν-
διαφερομένους να δηλώσουν 
την ειδικότητα που θα προτι-
μούσαν να παρακολουθήσουν 
το φθινόπωρο του 2019, συμ-
βάλλοντας έτσι στην πρόταση 
έγκρισης νέων ειδικοτήτων 
στο προσεχές διάστημα.

Η επιλογή ειδικότητας  
αφορά  στο εξάμηνο 2019 Β 
(Έναρξη τον Οκτώβριο του 
2019).

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
22650-72024 (Φαξ 72025) 

email επικοινωνίας: 
griekamf@sch.gr

Ιστολόγιο: http://
iekamfissas.blogspot.com

Ώρες λειτουργίας : 13.00 - 
21.00 (Μέχρι 30/6)

Ώρες λειτουργίας (Iούλι-
ος-Αύγουστος): Πρωινή λει-
τουργία (θα ανακοινωθεί το 
ακριβές ωράριο)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛ-
ΛΑΔΙΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
(ΜΑΪΟΣ 2019): https://
d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e /
d/1H61JXZVfeQHCVgbGW-
H F Q 9 q z e h l i Z P I x /
view?usp=sharing

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ-
ΔΙΚΟΤΗΤΩΝ και πληροφορίες 
για έγκριση και λειτουργία 
τμημάτων: gsae.edu.gr
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Η Μίνα Παπαναστασίου, 
είναι μια νέα με φρέσκες 
ιδέες, αλλά με πλούσιες 

πολιτικές παραστάσεις. Με κα-
ταγωγή από την περιοχή της 
όμορφης Κύμης, είχε ως μέ-
ντορά της τον αείμνηστο Δή-
μαρχο και αγαπημένο πατέρα 
της, Δημήτρη Παπαναστασί-
ου, μέσω του οποίου πρόλα-
βε να αποκτήσει τις πολιτικές 
γνώσεις ώστε να συνεχίσει την 
δική της πορεία. Μια πορεία 
που μέχρι σήμερα της έδωσε 
την πρώτη της εκλογή στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο, στο 
οποίο υπηρέτησε ως πρόε-
δρος, όπως και την πρώτη της, 
αλλά σε δύσκολη περίοδο για 
το κόμμα της, συμμετοχή στις 
βουλευτικές λίστες.

Σε κερδίζει γρήγορα με 
τον χαρακτήρα της, αλλά και 
την δυνατότητα ν’ αφουγκρά-
ζεται τα προβλήματα της κοι-
νωνίας, δίνοντας αγώνες με 
αποτέλεσμα για επίλυσή τους. 
Στις βουλευτικές εκλογές της 
7ης Ιουλίου 2019, διεκδικεί και 
πάλι μια θέση στη Βουλή με 
το ΚΙΝΑΛ, δίνοντας έντονα το 
στίγμα της ανανέωσης, αλλά 
και τη συνέχεια και συνέπεια 
στελεχών που διαδραμάτισαν 
ουσιαστικό ρόλο τα χρόνια 
όπου το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνι-
στούσε στην πολιτική σκηνή 
της χώρας.

Μίλησε για το όραμά της 
στην Ιωάννα Μουτσανά, με 
απλότητα και πάθος. Ο χρόνος 
που απομένει μέχρι την κάλπη 
μπορεί να είναι μικρός, αλλά 
ο Ευβοϊκός Λαός γνωρίζει και 
θα δώσει την απάντησή του σε 
μια υποψηφιότητα που χρειά-
ζεται για να τον στηρίξει.  

Ι.Μ.: Μετά από ένα σύ-
ντομο σχετικά πέρασμα από 
την αυτοδιοίκηση, περνάτε 
στον απαιτητικό στίβο της 
κεντρικής πολιτικής σκηνής 
ως υποψήφια βουλευτής 
με το ΚΙΝΑΛ στην Εύβοια. 
Είστε από τα πλέον δρα-
στήρια μέλη της νεολαίας 
του ΠΑΣΟΚ και αναρωτιέμαι 
πως ξεκίνησε το “ταξίδι” σας 
στην πολιτική και ποιοι οι 
σημαντικότεροι σταθμοί.

Α.Π.: Το ταξίδι μου στην 
πολιτική ξεκίνησε όταν έθεσα 
για πρώτη φορά υποψηφιότη-
τα ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ 
στην Εύβοια το έτος 2012. Κα-
ταλαβαίνετε οτι έλαβα το βά-
πτισμα του πυρός σε μια πολύ 
δύσκολη και κρίσιμη περίοδο 
τόσο για το χώρο του ΠΑΣΟΚ 
όσο και για τη χώρα. Στη συνέ-
χεια, και ενώ ήμουν Πρόεδρος 
Περιφερειακού Συμβουλίου, 
δέχτηκα με πολλή χαρά την 
πρόταση να συμμετέχω στο 
ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στις 
επαναληπτικές εθνικές εκλο-
γές του Σεπτεμβρίου του 2015 

με μόνο στόχο τη στήριξη του 
ΠΑΣΟΚ στα δύσκολα, στρα-
τιώτης της παράταξης. Κατά 
συνέπεια, η απόφασή μου 
να τεθώ για ακόμα μια φορά 
στην κρίση των συμπολιτών 
μου της Εύβοιας και της Σκύ-
ρου ήταν απόλυτα συνειδητή 
και αβίαστη.

Ι.Μ.: Υπήρχε κάποιος μέ-
ντορας ή γεγονός που τρο-
φοδότησε αρχικά την επιλο-
γή σας;

Α.Π.: Η ενασχόληση μου 
με τα κοινά είναι μία ανάγκη 
εσωτερική και ένα μικρόβιο, 
που δε σας κρύβω ότι απέκτη-
σα από τον αείμνηστο πατέρα 
μου,  Δημήτριο Παπαναστασί-
ου, τέως Δήμαρχο Κονιστρών. 
Από πολύ μικρή, γαλουχήθη-
κα,  με τις αρχές και τις αξίες 
του ΠΑΣΟΚ, σε συγκεντρώσεις 
και ομιλίες ως αναπόσπαστο 
μέρος κάθε πτυχής της οικο-
γενειακής μου ζωής και από 
πολύ μικρή παρακολουθού-
σα πολιτικές συζητήσεις και 
προβληματισμούς, αλλά και 
συζητήσεις για την επίλυση 
των προβλημάτων του τόπου 
μου, του Νομού της Ευβοίας 

και ιδιαίτερα της περιοχής που 
έχω μεγαλώσει και κατάγομαι, 
του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου 
σε συμβούλια, οικογενειακές 
συνεστιάσεις. Είχα την τύχη 
και την χαρά να περάσω τα 
παιδικά μου χρόνια δίπλα σε 
ανθρώπους που χάραξαν ση-
μαντικές πολιτικές για την Εύ-
βοια και την Σκύρο, πολιτικές 
που το αντίκρισμα τους είναι 
ακόμα ορατό στην Εύβοια και 
που άφησαν το αποτύπωμά 
τους. Αυτή η επαφή με τα κοι-
νά καθόρισε και τη μετέπειτα 
απόφασή μου να ασχοληθώ 
και προσωπικά ενεργά με τα 
πολιτικά δρώμενα.

Ι.Μ.: Ανήκατε κι εσείς, 
όπως πολλοί λαμπροί νέοι 
της Στερεάς, στην πολλά 
υποσχόμενη ομάδα του 
Περιφερειάρχη Κώστα 
Μπακογιάννη. Παρά την 
αταίριαστη ιδεολογική σας 
ταυτότητα, όχι μόνο “κου-
μπώσατε” με την ομάδα, 
αλλά σημειώσατε και μια 
εξαιρετική πορεία ως πρό-
εδρος του περιφερειακού 
συμβουλίου. Τι κρατάτε από 
αυτή την εμπειρία;

Α.Π.: Η αρχιτεκτονική 
Δομή της Αυτοδιοίκησης βα-
σίζεται στην ουδιώδη αρχή 
της αποκέντρωσης, συνδέε-
ται, ως εκ τούτου, φύσει, δομι-
κά και κατά συνεκτικό τρόπο 
με μία αποπολιτικοποίηση 
και αποκομματικοποίηση της 
διαρθρωτικής-οργανωτικής 
της λειτουργίας. Πρέπει και 
οφείλει δομικά δηλαδή, να 
λειτουργεί πέρα και πάνω από 
κόμματα, χωρίς κομματικά 
καπέλα με τρόπο δίκαιο και 
ισορροπημένο, με ενιαίο σχέ-
διο και διάθεση προσφοράς.

Περαιτέρω, η αυτοδιοίκη-
τική μου διαδρομή μου προ-
σέδωσε μια πολύτιμη και πολύ 
σημαντική εμπειρία τόσο σε 
επίπεδο συνεργασίας  με αξι-
όλογα στελέχη της αυτοδιοί-
κησης όσο και  σε εμπειρίες 
και γνώση βαθιά των προβλη-
μάτων της Εύβοιας. Έμαθα να 
ακούω τον συμπολίτη μου και 
να λειτουργώ με ένα μοντέ-
λο διοίκησης και διαχείρισης 
προβλημάτων από κάτω προς 
τα πάνω. Κατανόησα, δε, ότι η 
περιφερειακή διοίκηση πρέ-
πει να αποκτήσει πραγματική 

ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΚΙΝΑΛ): 
Να αγωνιστούμε ενωμένοι για να 
διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο
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και ουσιαστική αυτοδιοίκηση 
με ουσιαστική μεταβίβαση, 
αλλά και ανακατανομή των 
αρμοδιοτήτων (με στόχο 
την αποτελεσματική διακυ-
βέρνηση και την μείωση της 
γραφειοκρατίας), το κεντρικό 
κράτος πρέπει και οφείλει να 
αναγνωρίζει εμπράκτως τον 
αναπτυξιακό ρόλο που δια-
δραματίζουν οι περιφέρειες 
και να συνεργάζεται στενά και 
με τους δύο βαθμούς αυτο-
διοίκησης για την υλοποίηση 
κρίσιμων έργων υποδομής. Το 
κεντρικό κράτος δεν μπορεί 
να μιλά για μεγάλα έργα χωρίς 
την συνεννόηση με τις τοπικές 
κοινωνίες, τα δημοτικά και 
περιφερειακά συμβούλια και 
ιδίως στις μεγάλες προκλήσεις 
που πρέπει να αντιμετωπίσει, 
όπως η κλιματική αλλαγή, η 
διαχείριση των απορριμμάτων 
και το δημογραφικό πρόβλη-
μα.

Ι.Μ.: Είστε μάχιμη δι-
κηγόρος και όχι μία ακόμη 
νεαρή που με πολλά πτυχία 
αλλά καθόλου εμπειρία στο 
βιογραφικό σας αναζητάτε 
την επαγγελματική σας απο-
κατάσταση. Τι μέλει γενέ-
σθαι με τη δικηγορία;

Α.Π.: Είμαι μάχιμη δικη-
γόρος για 17 συναπτά έτη και  
μπορώ πλέον, να επαίρομαι 
ότι έχω δώσει πάρα πολλές 
μάχες στα δικαστικά έδρανα 
και έχω υπερασπίσει με σθέ-
νος,  πολύ σημαντικές υποθέ-
σεις. Δυστυχώς, όμως, η σύγ-
χρονη  δικηγορία, αλλά και ο 
σύγχρονος δικηγόρος βρίσκε-
ται αντιμέτωπος, με πάρα πολ-
λές προκλήσεις κι ένα πάρα 
πολύ εχθρικό περιβάλλον, στο 
οποίο δικηγορεί, συνέπεια 
πολλών παραγόντων, όπως η 
υποστελέχωση των δικαστη-
ρίων, αλλά και το πολύ βασικό 
πρόβλημα της υπερφορολό-
γησης και της προκαταβολής 
του ΦΠΑ σε ποσοστό 100% 
και της αύξησης των παραβό-
λων της δίκης. Είμαι ιδιαίτερα 
χαρούμενη, που μπορώ να 
σας καταθέσω, ότι οι δικηγό-
ροι είμαστε όλα αυτά τα χρό-
νια της κρίσης στο πλευρό του 
Έλληνα πολίτη, συμπαρατασ-
σόμενος στα προβλήματά του, 
αρωγός, έχοντα βάλει πολλές 

φορές πλάτη στα χρόνια της 
κρίσης, κι ενώ θα πρέπει να 
ομολογήσω ότι η  δικηγορία 
διανύει μια απο τις χαλεπότε-
ρες περιόδους, όπως φυσικά 
πολλά άλλα ελεύθερα επαγ-
γέλματα, όπως αυτό του πολι-
τικού μηχανικού.

Ι.Μ.: Πως σας έγινε η 
πρόταση να συμμετέχετε 
στο ψηφοδέλτιο του Κινή-
ματος;

Α.Π.: Η πρόταση αυτή, 
εξόχως τιμητική, έλαβε χώρα 
από τα όργανα του Κινήματος 
Αλλαγής, μέσα από μια δημο-
κρατική διαδικασία προτάσε-
ων από το σώμα του κινήμα-
τος τόσο σε τοπικό, νομαρχι-
ακό όσο και κεντρικό επίπεδο, 
αλλά και από τους ίδιους του 
πολίτες που με παρακινούσαν 
προς αυτή την κατεύθυνση. 
Και γι’ αυτό το να αγωνιστώ 
για τον τόπο μου, για μένα εί-
ναι μονόδρομος.

Ι.Μ.: Ήταν μια απόφαση 
που πήρατε χωρίς δεύτερη 
σκέψη; Ποιο ήταν το πρώτο 
πράγμα που σκεφτήκατε κι 
έγειρε τη “ζυγαριά” στο Ναι;

Α.Π.: Ήταν μια απόλυτα 
συνειδητή απόφαση λαμβά-
νοντας ως δεδομένες τις τρέ-
χουσες πολιτικές εξελίξεις, η 
οποία, ωστόσο, δεν ήταν από-
φαση χωρίς δεύτερη σκέψη. 
Δε σας κρύβω ότι προσπάθη-
σα να σταθμίσω δεδομένα, 
αλλά υπερίσχυσαν το κάλε-
σμα των συμπολιτών μου και 
βεβαίως της Προέδρου του 
Κινήματος Αλλαγής, η ανάγκη 
μου να μείνω πιστή στις αρχές 
και τις αξίες που πρεσβεύει 
το Κίνημα Αλλαγής και να τις 
κοινοποιήσω σε κάθε συμπο-
λίτη μου, αλλά και το απόλυ-
τα μετρημένο σχέδιο Ελλάδα 
που προτάσσει το κίνημα ως 
η μοναδική διέξοδος από τη 
χρόνια καθίζηση.

Ι.Μ.: Η εκλογική εμπειρία 
που διαθέτετε προέρχεται 
κυρίως από το υπερκομμα-
τικό ψηφοδέλτιο της Περι-
φέρειας; Έχετε “ζυγίσει” το 
γεγονός ότι ως υποψήφια 
βουλευτής θα απευθυνθείτε 
σε καθαρά κομματικό κοινό 
ή ευελπιστείτε η υποψηφι-
ότητά σας να ξεπεράσει τα 
στενά κομματικά όρια, προ-

τάσσοντας ενδεχομένως την 
προσωπικότητά σας;

Α.Π.: Η συνεργασία που 
έλαβε χώρα το 2014 με τον 
Κώστα Μπακογιάννη λαμβά-
νοντας την τιμή να συμμετέχω 
στο ψηφοδέλτιο του και να 
καταφέρω να εκλεγώ υπήρξε 
άκρως επιτυχημένη ακριβώς 
γιατί και οι δύο πλευρές σε-
βάστηκαν απόλυτα τη διαφο-
ρετική πολιτική τοποθέτηση 
η μια της άλλης δουλεύοντας 
συγχρόνως για τον κοινό στό-
χο, το καλό του τόπου. Πάντο-
τε, όμως, ήμουν ξεκάθαρη οτι 
προέρχομαι από το χώρο του 
ΠΑΣΟΚ και διεκδίκησα να γίνει 
αυτό σεβαστό. Είναι, λοιπόν, 

σαφείς οι πολιτικές μου τοπο-
θετήσεις, προτάσσοντας συγ-
χρόνως την προσωπικότητά 
μου, απευθύνοντας κάλεσμα 
σε κάθε πολίτη που ενστερνί-
ζεται τις προσωπικές αρχές, τις 
αξίες μου και την όρεξή μου 
για δουλειά.

Ι.Μ.: Θεωρείτε ότι το 
εκλογικό σώμα είναι, πλέ-
ον, αρκετά ώριμο ώστε να 
διακρίνει το “φρέσκο” και 
“αναγεννημένο από τις στά-
χτες του ΠΑΣΟΚ”, ιδεολογικό 
στίγμα σας στην κεντρική 
πολιτική σκηνή;

Α.Π.: Είναι ξεκάθαρο πλέ-
ον, παρά τις αντίθετες, ανα-
ποτελεσματικές και σθεναρές 

προσπάθειες οτι ο χώρος της 
κεντροαριστεράς εκπροσω-
πείται από το Κίνημα  Αλλαγής 
και ότι ο κόσμος επιστρέφει 
εκεί που ανήκει. Μην ξεχνάμε 
ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε την αυτο-
κριτική του, πλήρωσε τα λάθη 
του και είναι εδώ με νέα πρό-
σωπα και καινούργιες ιδέες. 
Εξάλλου είναι το μόνο που σή-
κωσε το βάρος και την ευθύνη 
του εθνικού συμφέροντος. Το 
Κίνημα Αλλαγής ως γνήσιος 
εκπρόσωπος της κεντροαρι-
στεράς στη χώρα, επιδιώκει 
να θέσει ξανά τις βάσεις του 
κοινωνικού κράτους, της αξι-
οπρέπειας, της δικαιοσύνης, 
της ασφάλειάς και της στα-

Έμαθα να ακούω τον συμπολίτη μου  
και να λειτουργώ με ένα μοντέλο διοίκησης 
και διαχείρισης προβλημάτων από κάτω 
προς τα πάνω.
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θερότητας και αυτό έχει γίνει 
απόλυτα αντιληπτό από το 
εκλογικό σώμα.

Ι.Μ.: Λειτούργησε κατά 
τη γνώμη σας βοηθητικά 
στην ανανέωση της εικόνας 
του Κινήματος, η απομά-
κρυνση του Ευάγγελου Βε-
νιζέλου;

Α.Π.: Αυτό νομίζω έχει ήδη 
ξεκαθαριστεί. Η Πρόεδρος 
ξεκαθάρισε ότι η επιλογή της 
αυτή δεν έγινε με προσωπι-
κά, αλλά με καθαρά πολιτικά 
κριτήρια. Δώσαμε ήδη μία 
δύσκολη μάχη στις Ευρωε-
κλογές και έχουμε μπροστά 
μας μία ακόμα δυσκολότερη 
μάχη στις εθνικές εκλογές. Για 
να φέρουμε το μεγαλύτερο 
δυνατόν αποτέλεσμα χρειαζό-
μαστε ενότητα και στρατηγικό 
σχέδιο. Οφείλουμε να αγωνι-
στούμε με όλες μας τις δυνά-
μεις, το χρωστάμε στα μέλη 
και στους φίλους μας που 
έμειναν στα δύσκολα.

Ι.Μ.: Θα ήθελα ένα σχό-
λιο σας γι’ αυτή την εξέλι-
ξη; Ο Ευάγγελος Βενιζέλος 
“έφυγε” ή “τον έφυγαν”; 
Πως “αφομοίωσε” η νέα γε-
νιά του Κινήματος το γεγο-
νός;

Α.Π.: Νομίζω πρόλαβα και 
σας απάντησα στην ερώτη-
ση σας αυτή. Θα ξαναπώ ότι 
ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι 

ένας πολιτικός που όχι μόνο 
έχει ταυτιστεί επί δεκαετίες 
με το χώρο του ΠΑΣΟΚ και 
του Κινήματος Αλλαγής, αλλά 
που έχοντας τέτοια πολιτική 
βαρύτητα άφησε και αφήνει 
αναντίρρητα το πολιτικό του 
στίγμα τόσο στον χώρο μας 
όσο και στην χώρα.  Από την 
άλλη βέβαια, αυτό που προέ-
χει αυτή την στιγμή δεν είναι 
να μπούμε σε τέτοιες λογικές 
και συζητήσεις, αλλά ενόψει 
των τόσο κρίσιμων για το μέλ-
λον της χώρας εθνικών εκλο-
γών προέχει η ενότητα για 
να οδηγήσουμε  όλοι μαζί το 
Κίνημα Αλλαγής και τη χώρα 
εκεί που της αξίζει.

Ι.Μ.: Θα επιθυμούσατε 
ένα ριζοσπαστικότερο ξε-
καθάρισμα στο κόμμα, ώστε 
να απαλλαγεί μια και καλή 
από τυχόν “βαρίδια”;

Α.Π.: Είναι γεγονός οτι ένας 
πολιτικός χώρος που μετρά 
δεκαετίες δυναμικής παρου-
σίας στην κεντρική πολιτική 
σκηνή, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ 
οφείλει να ανανεώνεται και να 
αφουγκράζεται την κοινωνία 
και τις ανάγκες της. Ωστόσο, 
όπως ανέφερα, δεν είναι ώρα 
να μιλάμε για ξεκαθαρίσματα 
και βαρίδια διότι αυτό που 
προέχει είναι να αγωνιστούμε 
ενωμένοι για να διεκδικήσου-
με ένα καλύτερο αύριο.

Ι.Μ.: Ας έρθουμε όμως 
στο φλέγον ζήτημα της χώ-
ρας και της προοδευτικής 
όσο και αναπτυξιακής δι-
ακυβέρνησης της. Ποιο θα 
είναι το βασικό μήνυμα που 
σκέφτεστε να επικοινωνή-
σετε το αμέσως επόμενο δι-
άστημα;

Α.Π.::Από την έναρξη της 
προεκλογικής περιόδου, στό-
χος μου είναι να κοινοποιήσω 
το πρόγραμμα του Κινήματος 
Αλλαγής σε όλες τις Ευβοιώ-
τισσες και όλους τους Ευβοι-
ώτες, το σχέδιο Ελλάδα. Αν, 
λοιπόν, θέλουμε να μιλάμε για 
αναπτυξιακή πολιτική και δια-
κυβέρνηση, κάτι που έχει τόσο 
πολύ ανάγκη η χώρα μας προ-
κειμένου να αρχίσει και πάλι 
να πηγαίνει ψηλά, αλλά συγ-
χρόνως και για μια προοδευτι-
κή διακυβέρνηση με αρχές και 
αξίες, τότε σίγουρα πρέπει να 
μιλάμε για το Κίνημα Αλλαγής 
και το σχέδιο Ελλάδα. Το Κίνη-
μα Αλλαγής, όντας ο πολιτικός 
χώρος που αντικατοπτρίζει 
την πρόοδο, στοχεύει στην 
ανάπτυξη μέσω του απόλυτα 
άρτιου και μελετημένου σχε-
δίου Ελλάδα.

Ι.Μ.: Είναι εφικτό το δι-
ψήφιο ποσοστό του κόμ-
ματος σας στις επικείμενες 
εθνικές κάλπες;

Α.Π.: Μιλώντας όλο αυτό 
το διάστημα με συμπολίτες 
μου και  φίλους διαπιστώνω  
με ιδιαίτερα μεγάλη χαρά ένα 
πολύ θετικό κλίμα για τον προ-
οδευτικό χώρο του Κινήματος 
Αλλαγής,  κάτι που με κάνει να 
είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη ότι 
το ποσοστό του Κινήματος Αλ-
λαγής στις επικείμενες εθνικές 
εκλογές θα είναι διψήφιο.

Ι.Μ.: Είστε πεπεισμένη 
ότι οποιαδήποτε αλλαγή 
στην κεφαλή της κυβέρνη-
σης θα είναι αρκετή για να 
αποφύγουμε τα “βράχια”;  Ή 
ενισχύετε κι εσείς την άπο-
ψη ότι οι κυβερνήσεις συ-
νεργασίας όχι μόνο δε μπο-
ρούν να αποφευχθούν, αλλά 
επιβάλλεται να εδραιωθούν;

Α.Π.: Το Κίνημα Αλλαγής 
και το ΠΑΣΟΚ έχει αποδεί-
ξει οτι βάζει πάνω απ’ όλα το 
εθνικό συμφέρον. Γνωρίζει 
πολύ καλά από συγκλίσεις και 
συναινέσεις, όταν αυτό απαι-
τείται. Ωστόσο, έχει εκπονήσει 
ένα άρτιο πρόγραμμα, το σχέ-
διο Ελλάδα και είναι απόλυτα 
έτοιμο να οδηγήσει με ασφά-
λεια τη χώρα στην έξοδο από 
την κρίση και την ανάπτυξη με 
όποιο τρόπο καλούν οι περι-
στάσεις, έχοντας μάθει να ση-
κώνει το βάρος της ευθύνης 
για το καλό της χώρας.

Ι.Μ.: Είναι έτοιμο το ΚΙ-
ΝΑΛ να αναλάβει το τιμόνι 
της χώρας ή να συμμετέχει 
σε ένα “συμμαχικό” σχήμα; 
Υπό ποιες προϋποθέσεις  και 

κόκκινες γραμμές;
Α.Π.: Τις κόκκινες γραμμές 

τις καθόρισαν το Νοέμβριο 
του 2017, οι 212.000 φίλοι του 
Κινήματος, όπου σε μια περί-
οδο πλήρoυς πολιτικής απα-
ξίωσης στήριξαν το Κίνημα 
Αλλαγής αποφασίζοντας για 
το μέλλον της κεντροαριστε-
ράς. Το Κίνημα Αλλαγής έχει, 
όπως πολλές φορές ανέφερα, 
εκπονήσει ένα  ένα άρτιο πρό-
γραμμα, το σχέδιο Ελλάδα και 
είναι απόλυτα έτοιμο να οδη-
γήσει με ασφάλεια τη χώρα 
στην έξοδο από την κρίση και 
την ανάπτυξη. Είναι, ωστόσο, 
ακόμα νωρίς  να μιλάμε για 
κυβερνήσεις συνεργασίας και 
προϋποθέσεις, καθώς τώρα 
προέχει να δώσουμε δυναμι-
κά την εκλογική μάχη της 7ης 
Ιουλίου.

Ι.Μ.: Τι θα θέλατε να σκέ-
φτονται οι πολίτες προσερ-
χόμενοι στις κάλπες και τι να 
μην ξεχάσουν ούτε στιγμή, 
αναφορικά με όσα αντιπρο-
σωπεύουν οι αντίπαλες υπο-
ψηφιότητες;

Α.Π.: Θεωρώ οτι οι πολίτες 
πλέον γνωρίζουν πολύ καλά 
πόσο καταστροφικές  ήταν οι 
πολιτικές που έχει εφαρμόσει 
η ΝΔ στη χώρα κατά τα χρό-
νια της διακυβέρνησης της και 
πόσο επικίνδυνες αποδείχτη-
καν οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ 
απο το 2015 και μετά.  Ξέρουν 
πολύ καλά ότι κυβέρνηση Κα-
ραμανλή 2004-2008 οδήγησε 
τη χώρα στην καταστροφή, 
ενώ η κυβέρνηση Σαμαρά το 
2012 συνέχισε αυτήν την κα-
ταστροφική πορεία. Το ποτήρι 
ξεχείλισε όταν τη διακυβέρνη-
ση της χώρας ανέλαβε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ με τις δήθεν αριστερές 
πολιτικές του, καθιστώντας 
την πιο επικίνδυνη κυβέρνη-
ση που υπήρξε μετά την με-
ταπολίτευση. Η συνεργασία 
των δήθεν αριστερών με τους 
ΑΝ.ΕΛ. αποτελεί μια μαύρη πε-
ρίοδο για τη χώρα. Η ανυπαρ-
ξία ελέγχων και η 7ημερη ερ-
γασία που προτείνει ο κ. Μη-
τσοτάκης αποδεικνύουν ότι 
στόχος του είναι να ενισχύσει 
τους έχοντες και να αποδεκα-
τίσει τους αδύνατους, ενώ από 
την άλλη, ο κ. Τσίπρας επιχει-
ρεί να δημιουργήσει ένα λαό 
που στηρίζεται σε προσωρινές 
λύσεις και επιδόματα.  Αντίθε-
τα, το Κίνημα Αλλαγής έχει ως 
στόχο το κοινωνικό κράτος και 
το κράτος πρόνοιας.  

Ι.Μ.: Τι σας προβλημα-
τίζει και τι σας γεμίζει αι-
σιοδοξία για το Αύριο της 
χώρας;

Α.Π.: Ο προβληματισμός 
μου για το μέλλον της χώρας 
έχει να κάνει με τις βαθιές 
πληγές που άφησε η οικονο-
μική κρίση που έπληξε και 
συνεχίζει να πλήττει τη χώρα 
μας και το γεγονός οτι είναι 
τόσο βαθιές που η επίδραση 
τους είναι ορατή όχι μόνο σε 
οικονομικό αλλά και σε αξια-
κό επίπεδο και η επούλωσή 
τους απαιτεί χρόνο. Αντίθε-
τα, το αισιόδοξο μήνυμα για 
το μέλλον, είναι φυσικά η 
δυνατότητα εφαρμογής του 
σχεδίου του Κινήματος Αλλα-
γής, του σχεδίου Ελλάδα, που 
μπορεί πραγματικά να πετύ-
χει την πρόοδο και της ανά-
πτυξη της χώρας μας και αυτό 
με γεμίζει αισιοδοξία. 

Το ΠΑΣΟΚ έκανε την αυτοκριτική του, 
πλήρωσε τα λάθη του και είναι εδώ με νέα 
πρόσωπα και καινούργιες ιδέες. Εξάλλου 
είναι το μόνο που σήκωσε το βάρος και την 
ευθύνη του εθνικού συμφέροντος.
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Τα μπουγελώματα της λήξης του σχολείου 
και οι βουτιές στην Έρκυνα
14 Ιουνίου πρωί και τα 

Δημοτικά Σχολεία 
κλείνουν κι αυτά 

λίγες μέρες  μετά τα Γυμνάσια 
και τα Λύκεια. Τελευταία ημέ-
ρα για τους μικρούς και μεγα-
λύτερους ήρωες. Όμως εκτός 
από τις οικογένειες των παι-
διών που φοιτούν, οι άλλοι δεν 
δίνουμε ιδιαίτερη σημασία 
στο γεγονός λόγω των Πανελ-
λαδικών εξετάσεων που διεξά-
γονται και αποσπούν όλη μας 
την προσοχή.

Αλλά σε μια πόλη σαν τη 
Λιβαδειά, με το ποτάμι της 
Έρκυνας εμβληματικό να δι-
αρρέει ολόκληρη την πόλη και 
το νερό να μας θυμίζει κάθε 
στιγμή την παρουσία του… 
με το θερμόμετρο στα ύψη… 
με το έως πρότινος άγχος των 
μαθητών να αντικαθίσταται 
από ένα αίσθημα  ελευθερίας 
και ξενοιασιάς… Ένα δρώμε-
νο που έρχεται από το βάθος 
του χρόνου βρίσκει πρόθυμες 
όλες τις προϋποθέσεις να συ-
νεργαστούν για να πραγματο-
ποιηθεί.  

Ο λόγος για την… παραδο-
σιακή τελετουργία της λήξης 
του σχολικού έτους, το  μπου-
γέλωμα. Αποτελεί το πρώτο 
στάδιο «ανεξαρτησίας» και το 
έχουμε ζήσει όλοι. Μάλιστα, 
έχει παράτυπα… νομιμοποι-
ηθεί, αφού το επιτρέπουν οι 
δάσκαλοι και τα σχολεία ανά 
την Ελλάδα.  Εξάλλου έχει και 
το βασικό ατού ότι πάνω απ’  
όλα προσφέρει δροσιά που 
μένει χαραγμένη μέσα μας για 

πολλά χρόνια ως γλυκιά σχο-
λική ανάμνηση. Μια αίσθηση 
δροσιάς και ανεμελιάς, που 
όταν τη χρειαστούμε την ανα-
καλούμε χρησιμοποιώντας τη 
θετική επενέργεια της μνήμης 
σε δύσκολες στιγμές.

Γιατί αναφέρθηκα ιδιαίτε-
ρα στο ποτάμι της Έρκυνας το 
ξέρουν όλοι όσοι μεγάλωσαν 
και μεγαλώνουν σε αυτή την 
πόλη. Γιατί αποτελεί το κατε-
ξοχήν πεδίο εφαρμογής του 
2ου στάδιου «ανεξαρτησίας», 
με βουτιές στο ποτάμι για τα 
μεγάλα παιδιά και για τους 
τολμηρούς. Όχι φυσικά για 
τους μικρούς, που θα πρέπει 
να περιμένουν λίγα χρόνια 
ώσπου να ‘ρθει η σειρά τους.

Στην περιοχή της Κρύας, 
όπου τα νερά είναι βαθιά, όταν 
τελειώνουν τα Γυμνάσια και τα 
Λύκεια, οι πιο τολμηροί δίνουν 
ραντεβού εκεί.

Βουτάνε μέσα στα νερά, 
που δεν παρέχουν καμία 
ασφάλεια και καταφέρνουν 
τον στόχο τους που εμπεριέχει 
και τον θαυμασμό των θεατών. 
Το ποτάμι της Ερκυνας είναι το 
βάπτισμα της ενηλικίωσης και 
το εφαλτήριο για την εκκίνηση 
της μετά το σχολείο ζωής. Ο 
άθλος του νεαρού ανθρώπου 
που θα αποδείξει στη «φυλή» 
του ότι ενηλικιώθηκε.

Βέβαια υπάρχουν και αυ-
τοί που δεν συμμετέχουν και 
πολύ καλά κάνουν από την 

πλευρά τους. Γιατί είναι ευτύ-
χημα που τόσα χρόνια δεν έχει 
συμβεί κάποιο ατύχημα που 
θα κηλίδωνε για πάντα τα χρό-
νια της αθωότητας.  

Αν λοιπόν οι βουτιές των 
θαρραλέων λυκειόπαιδων 
δίνουν το σήμα της λήξης, τα 
μπουγελώματα στα Δημοτικά 
Σχολεία γράφουν τη δική τους 
διασκεδαστική ιστορία.

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε αστυνόμευσης  
με ποδήλατα στην πόλη της Χαλκίδας

■ ΤΗΣ Τσεπραηλίδου Χρυσάνθη

Οι περιπολίες με ποδήλατα 
εντάσσονται στις δράσεις προλη-
πτικής κυρίως αστυνόμευσης, με 
στόχο την εμπέδωση του αισθήμα-
τος ασφάλειας των πολιτών 

Ιδιαίτερα η συγκεκριμένη δρά-
ση αποσκοπεί στην αναβαθμισμέ-
νη εξυπηρέτηση επισκεπτών και 
τουριστών, παρέχοντας τις κατάλ-
ληλες οδηγίες και απαραίτητες 
πληροφορίες, τόσο τουριστικού, 
όσο και ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Συνεχίζεται και φέτος στην πόλη 
της Χαλκίδας, ο επιτυχημένος θεσμός 
της εμφανούς αστυνόμευσης με πο-
δήλατα, με στόχο την εμπέδωση του 
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, 
μέσω της προληπτικής κυρίως αστυ-
νομικής παρουσίας και δράσης. 

Οι περιπολίες πραγματοποιού-
νται με τη χρήση ηλεκτροκίνητων 
ποδηλάτων, ενώ τη συγκεκριμένη 
δράση στελεχώνει επιλεγμένο αστυ-
νομικό προσωπικό, το οποίο υπάγε-
ται διοικητικά και επιχειρησιακά στο 
Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χαλ-
κίδας.

Ειδικότερα, οι βασικές αρμοδιότη-
τες των ποδηλατών αστυνομικών είναι:

●   η εξυπηρέτηση επισκεπτών και 
τουριστών, παρέχοντας σε αυτούς 
τις κατάλληλες οδηγίες και απαραί-
τητες πληροφορίες, τόσο τουριστι-
κού, όσο και ευρύτερου ενδιαφέρο-
ντος,

●  η συνεργασία και συνδρομή σε 
άλλες Υπηρεσίες της Αστυνομίας 
ή άλλους Φορείς, ώστε να διευ-
θετούνται προβλήματα, κυρίως 
τουριστικού ενδιαφέροντος και να 

διευκολύνονται οι επισκέπτες των 
περιοχών αυτών,

●  η ανάλογη επιχειρησιακή ετοιμότη-
τα και η αποτελεσματική ανταπό-
κριση στη διαχείριση ήπιων περι-
στατικών αστυνομικής φύσεως.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί 
ποδηλάτες, για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας τους, διαθέτουν ειδικού 
τύπου στολή ποδηλάτη, ενώ είναι 
εφοδιασμένοι με όλα τα απαιτούμε-

να είδη (ατομικό οπλισμό, φορητό 
ασύρματο κ.λ.π.).

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 
2018, πραγματοποιήθηκε η επίση-
μη έναρξη του νέου αυτού θεσμού 
αστυνόμευσης στη Χαλκίδα, ο οποί-
ος εντάσσεται στο ευρύτερο πλέγμα 
δράσεων της αντεγκληματικής πολι-
τικής που υλοποιεί το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας, σε διάφορες 
περιοχές της χώρας μας.

Οι Υπηρεσίες της Γενικής Περι-
φερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Στερεάς Ελλάδας, κατά τη διάρκεια 
της φετινής θερινής τουριστικής περι-
όδου, αναπροσαρμόζουν και ενισχύ-
ουν τόσο τις προληπτικές όσο κα τις 
κατασταλτικές δράσεις τους, με σκοπό 
να καταστούν αποτελεσματικές στην 
αντιμετώπιση όλων των πεδίων εγκλη-
ματικότητας, διασφαλίζοντας την προ-
στασία του κοινωνικού συνόλου.

Τα σχολεία κλείνουν, τα μπουγελώματα έρχονται
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Είναι εφικτά τα θαύματα στη σύγ-
χρονη εποχή; Μπορούν μερικές, 
έστω και απανωτές, συμπτώσεις 

να αλλοιώσουν τις αξίες, τα όρια και 
τις αρχές ενός καθόλα μετρημένου 
και γεωμετρημένου ανθρώπου; Τι 
δοκιμάζει περισσότερο από την προ-
δοσία και την εξαπάτηση τη σχέση 
ενός ζευγαριού και τι τελικά πρε-
σβεύει η πίστη και η υπόσχεση;

Την απάντηση συμπύκνωσαν σε 
μια ταινία μικρού μήκους ηχηρά ονό-
ματα του ελληνικού κινηματογράφου 
κι έδωσαν ραντεβού στις «15:16» 
ώρα Υπάτης.

Ξεκίνησαν και όπου να ’ναι ολο-
κληρώνονται τα γυρίσματα της πολ-
λά υποσχόμενης, πρωτοποριακής και 
με πολλά εφέ, ταινίας μικρού μήκους 
«15:16» του Κωνσταντίνου Κακα-
ρούντα, που συγκέντρωσε από την 
προηγούμενη Δευτέρα την επώνυμη 
παρέα του στα Λουτρά της Υπάτης, 
στη Φθιώτιδα… κι άρχισαν να «πυ-
ροβολούν».

Ο σκηνοθέτης και παραγωγός 
Κωνσταντίνος Π. Κακαρούντας έφθα-
σε στην πόλη της Λαμίας συνοδευ-
όμενος από τους ηθοποιούς Γιάννη 

Στάνκογλου, Γιούλικα Σκαφιδά και 
Γιάννη Παπαϊωάννου, δεχόμενος την 
αμέριστη στήριξη και φιλοξενία του 
Επιμελητηρίου Φθιώτιδας  και της 
Dahouse Productions που εδρεύει 
στον νομό. Δήλωσε ευγνώμων και 
για τις τεχνικές και σκοπευτικές γνώ-
σεις του προέδρου του Αθλητικού 
Σκοπευτικού Συλλόγου Λαμίας  «Αε-
τός», Δημήτρη Σπηλίδη, που τους τις 
«δάνεισε» για τις ανάγκες της ταινίας.

Για την υποδοχή αλλά και τη βοή-
θεια που τους προσφέρθηκε απλόχε-
ρα από το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, 
ευχαρίστησε προσωπικά ο σκηνοθέ-
της αλλά και η Γιουλίκα Σκαφιδά, η 
οποία δήλωσε πολύ χαρούμενη που 
θα συμμετέχει για πρώτη φορά σε 
μια ταινία animation όπως η «15:16».

Ενθουσιασμένος ήταν και ο  Γιάν-
νης Σκαφιδάς για τη συμμετοχή του 
σε αυτή την πρωτοποριακή ταινία, 
αποκαλύπτοντας ότι διαβάζοντας το 
σενάριο κατάλαβε τη διαφορά από 
τον τρόπο προσέγγισης των σχέσεων 
ακόμα. Αλλά και για την «επανένω-
ση» των υποκριτικών δυνάμεών του 
με τη Γιουλίκα Σκαφιδά που είχαν να 
συναντηθούν από τα γυρίσματα της 
επιτυχημένης σειράς «Το νησί».

Ο Φθιωτός καλλιτέχνης Γιάννης 

Παπαϊωάνου, εμφανώς συγκινημέ-
νος από την επιστροφή του στα πά-
τρια εδάφη, έδωσε έμφαση στο αι-
σιόδοξο μήνυμα της ταινίας και στη 
νίκη της πίστης και της υπόσχεσης 
που θα έπρεπε να σηματοδοτεί το 
τέλος κάθε πικρής ιστορίας.

Η ιστορία θέλει ένα νεαρό ζευγά-
ρι που βιώνει την οικονομική κρίση 
των τελευταίων ετών, να  αποφασίζει 
να κάνει μια ληστεία μπροστά στο 
αδιέξοδο των οικονομικών προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζει. 

Η πραγματικότητα της ελληνι-
κής κοινωνίας τον καιρό της κρίσης 
«δίνεται με μια εύπεπτη και όμορφη 
ματιά προκειμένου να γίνει αντιλη-
πτή από τον θεατή», ανέφερε μεταξύ 
άλλων ο σκηνοθέτης και παραγωγός 
Κωνσταντίνος Κακαρούντας. Ενώ ο 
διευθυντής φωτογραφίας Βαγγέλης 
Κουλινός, παρουσιάζοντας και τους 
υπόλοιπους συντελεστές της ταινί-
ας, ευχήθηκε το εγχείρημα να βρει κι 
άλλους μιμητές για γυρίσματα στην 
«αδικημένη» Περιφέρεια.

Έτοιμοι να… πυροβολήσουν στις «15:16»  
από την Υπάτη

Εκδηλώσεις στη Λιβαδειά από 
την ΚΕΔΗΛ για την Παγκόσμια 
Ημέρα Προσφύγων ΕΠΑ.Λ Λιβαδειάς: Πρωτοπορεί και δημιουργεί!

Στην Αγία 
Τριάδα όλα 
είναι έτοιμα

Τη 2η Ετήσια Έκθεση Εργαστη-
ριακών Έργων μαθητών (1ου ΕΠΑ.Λ, 
Εσπερινού ΕΠΑ.Λ και Ε.Κ. Λιβαδειάς) 
διοργανώνει το Εργαστηριακό Κέ-
ντρο Λιβαδειάς, υπό τη διεύθυν-
ση του Λουκά Μακαλιά. Η έκθεση 
θα διαρκέσει από τις 14 έως τις 18  

Ιουνίου 2019, από τις 19.00 έως τις 
22.30, στον Νερόμυλο της Κρύας. 

Πολλές εκπλήξεις μας περιμέ-
νουν από τους μαθητές του 1ου 
ΕΠΑ.Λ Λιβαδειάς και φέτος. Αξίζει 
να τους τιμήσουμε με την παρουσία 
μας, αλλά και να εμπιστευτούμε τις 

πρωτοποριακές δημιουργίες τους 
που μας ξαφνιάζουν ευχάριστα και 
μας δίνουν την αίσθηση και την πε-
ποίθηση ότι γίνεται πάρα πολύ καλή 
δουλειά και από τους καθηγητές και 
από τους ιδιαίτερα εφευρετικούς 
μαθητές.

Tο Σάββατο 15 Ιουνίου, στις 7 το 
απόγευμα, στο Πνευματικό κέντρο 
Αγίας Τριάδας, σ’  ένα χώρο που έχει 
δώσει ζωή στο χωριό κατά το πα-
ρελθόν και έχει γράψει τη δική του 
ιστορία, θα γίνουν τα εγκαίνια της 
έκθεσης με θέμα «Παλιό σχολείο». 

Την επόμενη μέρα, την Κυριακή 
στις 7.00 το απόγευμα, θα τελεστεί ο 
Πανηγυρικός εσπερινός και θα ακο-
λουθήσει η λιτάνευση της εικόνας. 
Στο υπέροχο χωριό της Αγίας Τριά-
δας, που πάντα έχει δροσιά, θα αρ-
χίσουν αμέσως μετά στην πλατεία 
του οι παραδοσιακοί χοροί από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο του χωρίου, 
στο θέατρο  Χαράλαμπου Λουκίνα. 

Την Δευτέρα το πρωί θα τελε-
στεί η Πανηγυρική θεία λειτουργία. 

Στην περιοχή μας μπορεί κανείς 

να επισκεφθεί πολλούς ναούς που 
εορτάζουν αυτές τις ημέρες. Πλέον, 
όμως, με το κόστος ζωής να αυξάνει 
συνεχώς δεν υλοποιούνται πολλά πα-
νηγύρια, όπως γινόταν παλαιότερα.

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση 
πάντως  για όσους έχουν τον χρόνο 
και τη διάθεση είναι το χωριό Άγιος 
Βλάσιος, που θα σας ανταμείψει αν 
βρεθείτε εκεί την παραμονή. Αλλά 
και εκείνοι που δεν θέλουν να απο-
μακρυνθούν από τη Λιβαδειά, μπο-
ρούν να παρακολουθήσουν τη θεία 
λειτουργία στον Άγιο Βλάσιο της 
περιοχής πριν από το Νομαρχιακό 
Νοσοκομείο της πόλης, εκεί που 
ζούσε για πολλά χρόνια, όταν ήταν 
ακόμη Μητροπολίτης μας ο  κ.κ. 
Ιερώνυμος, ο πλέον Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

Ο πρόεδρος της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων 
(ΚΕΔΗΛ) Σωτήρης Καρβούνης και το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΗΛ, 
που υλοποιεί το πρόγραμμα «Στέγα-
ση και βοήθεια αιτούντων άσυλο και 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
στη Λιβαδειά», σε συνεργασία με την 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR), καλούν στις δι-
ήμερες εκδηλώσεις στις 19 και 20 Ιου-
νίου 2019, με αφορμή τον εορτασμό 
της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων.
•  Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, ώρα 20:30, 

στο αθλητικό κέντρο Wemplay

Διεξαγωγή τουρνουά ποδοσφαί-
ρου με τοπικές ομάδες και ομάδες 
ωφελούμενων του προγράμματος 
ESTIA
•  Πέμπτη 20 Ιουνίου, ώρα 21:00, στο 

Art Café  «Αστραδενή»
Συζήτηση και παρουσίαση του 

έργου της βραβευμένης φωτορεπόρ-
τερ Άννας Παντελιά

Προβολή  ντοκιμαντέρ από τη 
δράση «Home New Home» του προ-
γράμματος StroryDoc

Από ωφελούμενες του προγράμ-
ματος θα προσφερθούν παραδοσια-
κά γλυκά στις εκδηλώσεις.

■ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΟΥΤΣΑΝΑ

2η Ετήσια Έκθεση Εργαστηριακών έργων μαθητών  
από το Ε.Κ. Λιβαδειάς

Εκδηλώσεις  
για το τριήμερο 
του Αγίου 
Πνεύματος
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Έπειτα από 34 ολόκληρα 
χρόνια κινηματογραφι-
κής παρουσίας, ο ιστο-

ρικός θερινός κινηματογράφος 
«Σόνια» ανοίγει ξανά τις πόρτες 
του, την Πέμπτη 20 Ιουνίου, για 
να υποδεχθεί τους Θηβαίους 
σινεφίλ  και όχι μόνο.

Η ιστορία των θερινών 
σινεμά στην Ελλάδα ξεκινά 
το 1900 με πλανόδιους να 
στήνουν υπαίθριες προβολές 
με ένα πανί σε διάφορα ση-
μεία πόλεων και συνοικιών. 
Τη δεκαετία του 1910 ανοί-
γουν και οι πρώτοι θερινοί 
κινηματογράφοι που συνδυ-
άζουν το θέαμα με σνακ και 
αναψυκτικά. Οι πολυτελείς 
κλιματιζόμενες αίθουσες που 
ακολούθησαν αλλά και τα εξε-
λιγμένα home studio που όλο 
και ευκολότερα αποκτούν οι 
σινεφίλ, οδήγησαν σταδιακά 
τα θερινά σινεμά σε μαρασμό.  

Ωστόσο, ενώ τα θερινά σι-

νεμά αρχίζουν να κλείνουν με 
την ίδια ταχύτητα που άνοιγαν, 
ακόμα και τότε ο κόσμος επιμέ-
νει να τα επιλέγει για τις καλο-
καιρινές του εξόδους, όπως συ-

νεχίζει να συμβαίνει μέχρι και 
σήμερα στην πόλη της Θήβας.

 Ήταν καλοκαίρι του 1985 
όταν ο θερινός κινηματογρά-
φος της πόλης πρόβαλε τις 

πρώτες ταινίες του, και 34 χρό-
νια αργότερα συνεχίζει καθ’ 
όλη τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου να προβάλλει αδι-
αλείπτως ταινίες του σύγχρο-
νου κινηματογράφου αλλά και 
αφιερώματα τόσο στον ελλη-
νικό όσο και στον παγκόσμιο 
κινηματογράφο.

Κάθε χρόνο η Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση του 
Δήμου Θηβαίων αναλαμβάνει 
την ανακαίνιση και τη διαχείρι-
ση της υπαίθριας «αίθουσας», 
συνεχίζοντας την επιτυχημένη 
προσπάθειά της να δώσει ζωή 
και κίνηση στην οδό Επαμει-
νώνδα, όπου στεγάζεται ο θε-
ρινός κινηματογράφος.

Όπως παραδέχεται η ΔΗ-
ΚΕΘ, «Ο κινηματογράφος “Σό-
νια” αποτελεί τον μοναδικό 
θερινό κινηματογράφο που 
λειτουργεί στην πόλη της Θή-
βας και στην ευρύτερη περι-
οχή. Βασικός στόχος είναι να 

εμπλουτίσουμε την πολιτιστι-
κή ζωή και να ομορφύνουμε 
τα βράδια των Θηβαίων, δί-
νοντάς τους τη δυνατότητα 
να απολαμβάνουν ταινίες του 
σύγχρονου  κινηματογράφου, 
αλλά και σπάνια αφιερώματα.

Το πρόγραμμα προβολής 
των ταινιών καταρτίζεται και 
ανακοινώνεται εγκαίρως με 
κάθε πρόσφορο μέσο (ανακοι-
νώσεις, διαφημίσεις, έκδοση 

έντυπου φυλλαδίου κ.λπ.), ενώ 
υπάρχει πάντα πλήρης και σω-
στή ενημέρωση του κοινού για 
τις προβαλλόμενες ταινίες».

Η έναρξη λειτουργίας του 
θερινού κινηματογράφου έχει 
προγραμματιστεί για την  Πέ-
μπτη 20 Ιουνίου, στις 21:30 το 
βράδυ. 

Δείτε το πλήρες πρόγραμ-
μα προβολών μέχρι και την Τε-
τάρτη 24 Ιουλίου 2019.

Στο 7ο Δημοτικό 
ο Μητροπολίτης 
Χαλκίδας

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 
2019 το απόγευμα, ο Σεβασμι-
ώτατος Μητροπολίτης Χαλκί-
δος κ. Χρυσόστομος παρέστη, 
κατόπιν προσκλήσεως, στην 
εορτή λήξεως της σχολικής 
χρονιάς, την οποία είχαν προ-
ετοιμάσει οι Διδάσκαλοι και 
Μαθητές της Στ΄ τάξεως του 
7ου Δημοτικού Σχολείου Χαλ-
κίδος.

Τον Σεβασμιώτατο υποδέ-
χθηκε ο Διευθυντής του Σχο-
λείου κ. Γρηγόριος Δάσκος και 
τον καλωσόρισε όλη η σχολι-
κή κοινότητα.

Στην συνέχεια τα παιδιά 

παρουσίασαν με αξιοσημεί-
ωτη αρτιότητα το θεατρικό 
«Όνειρο θερινής νυκτός», 
αποσπώντας θερμότατα χει-
ροκροτήματα από όλο το κοι-
νό και μετά την παράσταση 
παρουσιάστηκε βίντεο με τις 
δραστηριότητες που πραγμα-
τοποιήθηκαν στο Σχολείο την 
χρονιά που πέρασε.

Ο Σεβασμιώτατος, στο τέ-
λος, ευχαρίστησε για την πρό-
σκληση που του απηύθυναν, 
συνεχάρη τα παιδιά που συμ-
μετείχαν στην εορτή και ευχή-
θηκε σε όλα καλή πρόοδο στα 
επόμενα βήματά τους.

Ο θερινός κινηματογράφος Θήβας  
ανοίγει… αυλαία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ– ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ
«X-MEN: DARK PHOENIX», ώρα έναρξης προβολής 21.30

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥNΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥNΙΟΥ
«ROCKETMAN», ώρα έναρξης προβολής 21.30

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥNΙΟΥ- ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥNΙΟΥ
«TOY STORY 4» ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΟ, ώρα έναρξης προβο-
λής 21.30

ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ
«THE PROFESSOR», ώρα έναρξης προβολής 21.30

ΠΕΜΠΤΗ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ
«ANNA», ώρα έναρξης προβολής 21.30

ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
«ALADDIN», ώρα έναρξης προβολής 21.30

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
«SPIDER-MAN: FAR FROM HOME», ώρα έναρξης προβολής  
21.30

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
«MEN IN BLACK: INTERNATIONAL», ώρα έναρξης προβολής 
21.30

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
«THE LION KING» ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΟ, ώρα έναρξης προβο-
λής 21.30

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ:
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 6,00 €
ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: 5,00 €
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ (Μαθητές, Άνεργοι, ΑμεΑ): 5,00 €

ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ:
ΓΟΝΕΑΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ: 6,00 €
ΠΑΙΔΙΚΟ: 5,00 €
ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ: ΔΩΡΕΑΝ
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Η πολυβραβευμένη μονωδός 
Μάτα Κατσούλη ανήκει στη 
νέα γενιά λυρικών τραγουδι-

στών, που με όχημα την ευρύτερη 
μουσική της παιδεία ερμηνεύει με 
τον ίδιο ζήλο όπερα, ορατόριο, μου-
σική δωματίου, λιντ, αλλά και σύγ-
χρονο ρεπερτόριο. Το βιογραφικό 
της κόβει την ανάσα, όπως ακριβώς 
και το κοφτερό, ευθύβολο, γκριζογά-
λανο βλέμμα της.  Κόρη των Βοιωτών 
μουσικών Κωνσταντίνου Κατσούλη 
και Ελένης Τσαμπά-Κατσούλη, δηλώ-
νει αβίαστα περήφανη  για την κατα-
γωγή της και μας ξεναγεί με χαρακτη-
ριστική αμεσότητα  στο προσωπικό 
καταφύγιό της, τη μεγάλη της αγάπη, 
που είναι η μουσική. 

Η Μάτα Κατσούλη σπούδασε 
μονωδία στο Ωδείο Αθηνών (στην 
τάξη της Κικής Μορφονιού), απ’ όπου 
πήρε δίπλωμα το 1994. Με υποτρο-
φία του Ιδρύματος «Μαρία Κάλλας» 
(1993) συνέχισε τις σπουδές της σε 
Γερμανία και Ιταλία. Την περίοδο 
1999-2003 ανήκε στο δυναμικό της 
Γερμανικής Όπερας Ρήνου (Ντύσ-
σελντορφ). Έχει συνεργαστεί με πολ-
λούς οργανισμούς και σύνολα, όπως 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης, Κέντρο 
Τεχνών Μόσχας, Φεστιβάλ Φλωρε-
ντινού Μάη και Μονπελιέ, Ορχήστρα 
Τόνχαλλε Ζυρίχης, Συμφωνικές Ορ-
χήστρες Κολωνίας, Ζυρίχης και Δρέσ-
δης, Ορχήστρα του Νοβοσιμπίρσκ, 
Καμεράτα Στουτγκάρδης, Ορχήστρα 
των Χρωμάτων, Καμεράτα, κρατικές 
ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλο-
νίκης, Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ, 
Ορχήστρα Πατρών κ.ά. Το 1996 δια-
κρίθηκε στον διεθνή διαγωνισμό «Βι-
ντσέντσο Μπελλίνι» της Ιταλίας. Έχει 
ερμηνεύσει έργα εκκλησιαστικής 
μουσικής, μουσικής δωματίου, λιντ 

και σύγχρονου ρεπερτορίου (από 
Μοντεβέρντι έως έργα σύγχρονων 
Ελλήνων συνθετών). Έχει συνεργα-
στεί σε ηχογραφήσεις έργων με ελ-
ληνικές και γερμανικές εταιρείες. Το 
2011 διηύθυνε την παραγωγή της 
Μικρής Όπερας του Κόσμου «Έτσι 
κάνουν όλες». Προετοίμασε τους μο-
νωδούς στις όπερες «Ο θρίαμβος της 
Κλέλιας» και «Άνοδος και πτώση της 
πόλης Μαχαγκόννυ», ενώ ερμήνευ-
σε τον ομώνυμο ρόλο στη Λουτσία 
ντι Λαμμερμούρ (ΜΜΑ). Έχει διδάξει 
στο Στούντιο Όπερας της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής, ενώ το διάστημα 
2012-17 ήταν διευθύντρια της Παι-
δικής Χορωδίας της ΕΛΣ. Κατά την 
περίοδο 1993-2009, εμφανίστηκε 
στην ΕΛΣ σε πολυάριθμες παρα-
γωγές ερμηνεύοντας ρόλους, όπως 
Ναννέττα (Φάλσταφ, δίπλα στον βα-
ρύτονο Ρολάντο Πανεράι), Αντέλε 
(«Η νυχτερίδα»), Όσκαρ («Ένας χορός 
μεταμφιεσμένων»), Σουζάννα («Οι 
γάμοι του Φίγκαρο»), Μπλόντε («Η 
απαγωγή από το σεράι»), Μικαέλα 
(«Κάρμεν»), Ντόννα Ελβίρα («Ντον 
Τζοβάννι»), Ολυμπία («Τα παραμύθια 
του Χόφμαν»), Μιμή («Μποέμ»), Αντί-
να («Το ελιξίριο του έρωτα»), Αλτσίνα, 
Τόσκα και Ρούσαλκα στις ομώνυμες 
όπερες. Επιπλέον, συμμετείχε στην 
πρώτη παγκόσμια παρουσίαση της 
όπερας του Γιώργου Κουρουπού «Οι 
δραπέτες της σκακιέρας» (1998-99). 
Διδάσκει μονωδία στο Εθνικό Ωδείο.

Μα τι βιογραφικό είναι αυτό; 
Μάτα, έχεις καταφέρει να κάνεις 
όλους τους Βοιωτούς και τους Στε-
ρεοελλαδίτες περήφανους με τη 
διαδρομή σου. Σε ευχαριστούμε 
θερμά που μας επιτρέπεις να σε 
γνωρίσουμε καλύτερα, αφορμής 
δοθείσης από την Ευρωπαϊκή Ημέ-

ρα Μουσικής στις 21 Ιουνίου.
Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία 

που μου δίνετε να μιλήσω για την 
τέχνη της Όπερας στην εφημερίδα  
σας. Η πρώτη φορά που αξιώθηκα 
να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στην 
Πανευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής 
ήταν το 2000 στο Ντύσσελντορφ της 
Γερμανίας, όπου συνέδραμα ενεργά 
ερμηνεύοντας τραγούδια Ελλήνων 
συνθετών, ενώ άλλοι συνάδελφοί 
μου ερμήνευσαν τραγούδια των 
πατρίδων τους. Η Βοιωτία παράγει 
εξαιρετικά μουσικά και φωνητικά 
ταλέντα. Ένα από αυτά υπήρξε και 
ο αείμνηστος δάσκαλός μου Κώστας 
Πασχάλης. Είναι τιμή μου να κατάγο-
μαι από τη Βοιωτία.

Θέλουμε να τα μάθουμε όλα γι’ 
αυτή την εξαιρετική διαδρομή. 
Πού γεννήθηκες, σε τι περιβάλ-
λον… Προέρχεσαι από οικογένεια 
μουσικών, καλλιτεχνών.

Γεννήθηκα στην Πάτρα, κάπως 
τυχαία, μιας κι ο πατέρας μου τότε 
δίδασκε βυζαντινή μουσική στη Φι-
λαρμονική Εταιρεία Πατρών. Οπότε 
εμμέσως απάντησα και στο δεύτερο 
ερώτημά σας! Ο πατέρας μου, Κων-
σταντίνος Κατσούλης, καθώς και η 
μητέρα μου, η Ελένη Τσαμπά-Κα-
τσούλη, φρόντισαν έτσι ώστε οι προ-
σλαμβάνουσές μας να είναι πλούσιες 
σε μουσικά και καλλιτεχνικά ερε-
θίσματα. Πέρα από το ίδιο τους το 
επάγγελμα που ήταν η μουσική, φρό-
ντισαν από πολύ νωρίς ώστε όλη η 
οικογένεια να στραφεί προς τη μου-
σική εκπαίδευση.

Είχες, να υποθέσουμε, μια συνη-
θισμένη παιδική ηλικία; Ποια τα 
πρώτα μουσικά ερεθίσματα;

Η παιδική μου ηλικία περιλαμβά-

Μάτα Κατσούλη: «Είναι τιμή μου  
να κατάγομαι από τη Βοιωτία»

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ρεσιτάλ αρμονίας από τη Βοιωτή ντίβα της όπερας



ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ / Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 31
συνέντευξη ●

νει κυρίως μουσική. Εκκλησιαστική 
αρχικά με μπόλικες δόσεις της Παρα-
σημαντικής, τόσο στο σπίτι όσο στις 
εκκλησίες και στα μοναστήρια, ενώ 
παράλληλα οι ήχοι της ευρωπαϊκής 
μουσικής σμίλευαν την ακοή και τα 
παιδικά μας δαχτυλάκια μέσω των 
πιανιστικών σπουδών.

Πώς ανακάλυψες την κλίση σου; 
Ποιος, πρώτος, πίστεψε στο ταλέ-
ντο σου;

Νομίζω πως το τραγούδι υπήρ-
ξε ο δικός μου προσωπικός δρόμος 
και το «στίγμα» μου στην οικογένεια. 
Ξέρετε πως το κάθε παιδί παίρνει 
έναν ρόλο μέσα στην οικογένεια. Ο 
δικός μου λοιπόν ήταν εκείνος της 
τραγουδίστριας. Φυσικά, εκεί έβρι-
σκα τον χώρο μου, το καταφύγιό 
μου, την προσωπική μου έκφραση. 
Κι όλοι υποστήριζαν αυτή μου την 
αγάπη. Ποτέ κανείς από τη στενή και 
την ευρύτερή μου οικογένεια δεν με 
σταμάτησε όταν άρχιζα το τραγούδι. 
Αντιθέτως, θα έλεγα! Έτσι απέκτησα 
εμπιστοσύνη κι αυτοπεποίθηση για 
τη φωνή μου. Θέλω να πω με αυτό 
πως πολύ πριν πιστοποιηθεί από 
τους ειδικούς η κλήση μου στο τρα-
γούδι, η ίδια η οικογένειά μου με είχε 

στρέψει σε αυτό ίσως υποσυνείδητα.

Πού απέκτησες τη βασική μου-
σική παιδεία, πριν από το Ωδείο 
Αθηνών;

Μελέτησα, όπως προείπα, με 
τον πατέρα μου βυζαντινή μουσική. 
Επίσης το αυτί μου είχε εκπαιδευτεί 
στους ήχους της ευρωπαϊκής μου-
σικής μέσω της συστηματικής ενα-
σχόλησης των μεγαλύτερών μου 
αδελφών, οι οποίοι μελετούσαν επί-
σης μουσική και μάλιστα ως εξαιρε-
τικά ταλέντα. Κατόπιν γράφτηκα στο 
ωδείο με δική μου επιμονή σε ηλικία 
έξι χρονών και στα δεκαπέντε μου ξε-
κίνησα μονωδία.

Είναι η ελληνική περιφέρεια πλέον 
«γόνιμος» τόπος για την αξιοποίη-
ση τέτοιων ταλέντων σαν το δικό 
σου;

Η ελληνική περιφέρεια πλέον 
έχει υποδομή. Υπάρχουν μουσικά γυ-
μνάσια και λύκεια που προάγουν τη 
μουσική και την τέχνη κι έτσι μπορεί 
κάποιο παιδί να αποκτήσει μια σφαι-
ρική γνώση της μουσικής πριν επικε-
ντρωθεί στο όργανο που θα επιλέξει. 
Όπως επίσης υπάρχουν και εξαιρετι-
κά ωδεία που κάνουν καταπληκτική 

δουλειά. Όμως η πιο στοχοπροσηλω-
μένη δουλειά γίνεται από καθηγητές 
οι οποίοι θα πρέπει οι ίδιοι πρώτα να 
έχουν διανύσει το ίδιο στάδιο κι έτσι 
ο επίδοξος σολίστ να μελετήσει κο-
ντά του, όπου κι αν αυτός βρίσκεται. 
Η επιλογή του δασκάλου βεβαίως εί-
ναι ένα τεράστιο κεφάλαιο κι από το 
άρθρο αυτό μόνο μια νύξη μπορού-
με να κάνουμε επ’ αυτού.

Τι έπρεπε να θυσιάσεις για να 
καταφέρεις να κατακτήσεις τον 
πρώτο και μεγαλύτερο όλων -υπο-
θέτω- στόχο, αυτόν της εισαγωγής 
στο ωδείο και της αποφοίτησης με 
την τιμητική υποτροφία «Μαρία 
Κάλλας»;

Ξέρετε, δεν είδα ποτέ ως στόχο 
μου την καριέρα. Απόλαυσα τη δια-
δρομή και κάθε της στενάκι. Μελέ-
τησα πολύ, επειδή έπαιρνα χαρά και 
τροφή για να ζω. Η μελέτη ήταν το 
οξυγόνο κι ο ήλιος μου. Με άλλα λό-
για, η μελέτη ήταν ανάγκη προκειμέ-
νου να προσεγγίσω αυτή τη μουσική 
η οποία στα αυτιά μου ήταν άφταστη. 
Κοντά σε αυτό δεν λογάριασα το γε-
γονός πως δεν βγήκα με τους φίλους 
μου πολλές φορές κι ούτε χάρηκα 
πολύ τον ήλιο για να μη «χάσω» τη 

Ποτέ κανείς από τη στενή και την 
ευρύτερή μου οικογένεια δεν με 
σταμάτησε όταν άρχιζα το τραγούδι. 
Αντιθέτως, θα έλεγα! Έτσι απέκτησα 
εμπιστοσύνη κι αυτοπεποίθηση για τη 
φωνή μου.
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φωνή μου. Οι θυσίες όμως ήταν πολ-
λές.

Ήταν πρότυπό σου η μεγάλη Ελ-
ληνίδα ντίβα της όπερας, η Μαρία 
Κάλλας; Ποιο ήταν, αλήθεια, το 
μεγαλύτερο παιδικό σου όνειρο; 

Η Μαρία Κάλλας δεν ήταν απλώς 
πρότυπο. Η Μαρία Κάλλας υπήρξε η 
πνευματική μου μητέρα, κυριολεκτι-
κά και μη. Χάρις στα έσοδα από τις 
ηχογραφήσεις της στην ΕΜΙ, εμείς 
είχαμε την ευκαιρία να σπουδάσου-
με με την υποτροφία που φέρει το 
όνομά της. Και χάρις στο βάθος των 
ερμηνειών της, τις οποίες ρούφηξα 
δεκάδες φορές απνευστί, ψυχανεμί-
στηκα πως υπάρχει η «εν τω βάθει» 
ερμηνεία, όπου η κάθε συλλαβή απο-
τελεί τη συνισταμένη πολλών παρα-
γόντων πέραν της όμορφης φωνής.

Πόσο σύνηθες είναι, απόφοιτοι 
ωδείου να εξασφαλίζουν υπο-
τροφία και να πραγματοποιούν 
μια λαμπρή διαδρομή σε διεθνείς 
ορχήστρες, όπερες και διαγωνι-
σμούς;

Στις μέρες μας είναι πολύ δύσκο-
λο να εξασφαλίσει ένας νέος υποτρο-
φία. Όμως ο κανόνας είναι απλός και 
τον λέω πολύ συχνά στους μαθητές 
μου: Όποιος μελετά, ανταμείβεται. 
Όποιος αγαπάει την προσπάθεια δεν 
χάνεται ποτέ. Κι έτσι είναι!

Ποιοι ήταν οι κυριότεροι σταθ-
μοί στην καριέρα σου; Αυτοί για 
τους οποίους όσο κι αν μόχθησες, 
πλέον  νιώθεις πραγματικά περή-
φανη;

Αισθάνομαι περήφανη για την 
ερμηνεία της Τόσκας.

Η ζωή μιας υψιφώνου είναι πράγματι 
γεμάτη στερήσεις, με μεγάλες περιό-
δους απομόνωσης και αφωνίας;

Εκ των πραγμάτων είναι, διότι το 
φωνητικό όργανο αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος του σώματός μας, με 
αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένο στα 
πάντα. Από το φαγητό που θα φάμε, 
την ποιότητα του ύπνου μας, την ομι-
λητική μας φωνή έως και τον συναι-
σθηματικό μας κόσμο.

Είναι άραγε η «αρμονία», ως κα-
τάσταση και τρόπος ζωής, πιο 

εφικτή για όσους ασκούνται επι-
σταμένα κι επί μακρόν σε αυτή ή 
για όλους εμάς που ζούμε τη ζωή 
χωρίς κανόνες και πειθαρχία;

Αρμονικό είναι οτιδήποτε συνά-
δει με τους κανόνες μιας εύρυθμης 
κοινωνικής και προσωπικής ζωής. 
Η ίδια μας η συνείδηση συνθέτει τη 
μουσική της καρδιάς μας. Κι εκείνη 
γνωρίζει αν ο τρόπος ζωής μας είναι 
αρμονικός. Σίγουρα οι υπερβολές 
δεν ανήκουν σε αυτή τη σφαίρα. Μέ-
τρον άριστον!

Η  μουσική είναι τρόπος ζωής  ή 
απαραίτητο συστατικό για να την 
ομορφύνει κανείς;

Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρω-
πος για να απαντήσω στο ερώτημα, 
καθότι ακούω διαρκώς μουσική, 
όλων των ειδών! Αυτό που μπορώ 
να σας πω είναι πως χωρίς τη μουσι-
κή προσωπικά δεν θα μπορούσα να 
ζήσω. Ακόμη κι αν ο Θεός μου πάρει 
την ακοή, εγώ θα ακούω τη μουσική 
της ψυχής μου.

Η μουσική παιδεία και καριέρα 
ταιριάζει, κατά τη γνώμη σου, πε-
ρισσότερο στους γεωμετρημένους 
ή αγεωμέτρητους της καθημερι-
νής ζωής;

Η μουσική παιδεία είναι καθόλα 
γεωμετρημένη. Η μουσική γλώσσα 

υπόκειται σε κανόνες που τέμνουν 
επακριβώς τον χρόνο και το κάθε 
κλάσμα δευτερολέπτου από την 
αρχή ενός μουσικού κειμένου έως το 
πέρας του βασίζεται σε συγκεκριμέ-
νες αναλογίες και κανόνες. Η μουσι-
κή καριέρα ενός καλλιτέχνη είναι μια 
δική του προσωπική «παρτιτούρα» 
ζωής και μπορεί ο ίδιος να τη ζήσει 
είτε ευχάριστα -σαν ένα χορευτικό 
μουσικό κομμάτι- είτε δύσκολα -σαν 
ένα στιβαρό δημιούργημα σοβαρής 
μουσικής αρχιτεκτονικής. Ο κάθε 
καλλιτέχνης έχει το δικό του προσω-
πικό στυλ να βιώνει τη ζωή του.

Τα τελευταία χρόνια διδάσκεις 
Μονωδία, αλλά ανέλαβες και χρέη 
διευθύντριας της παιδικής χορω-
δίας στην Εθνική Λυρική Σκηνή. 
Ήταν φυσική συνέχεια ή επιλογή ή 
τίποτα από τα δύο και πολύ σύντο-
μα θα μπορέσουμε να σε ξαναδού-
με επί σκηνής;

Υπήρξε ανάθεση από τον τότε 
Καλλιτεχνικό Διευθυντή της ΕΛΣ  Μύ-
ρωνα Μιχαηλίδη. Πάντα αγαπούσα 
τα παιδιά και η προοπτική να μοιρα-
στώ μαζί τους τα μυστικά της ζωής 
στην όπερα και στη μουσική με εν-
θουσίασε αρχικά. 

Ποιος ο επόμενος μεγάλος στόχος;
Το καλοκαίρι αυτό προετοιμάζω 

με την ομάδα μου μια παράσταση-α-
φιέρωμα στον πολύ γνωστό στα μέρη 
μας αργαλειό. Η παράσταση θα είναι 
αφιέρωμα στη γυναίκα και θα πραγ-
ματεύεται τρεις γενιές γυναικών. Από 
τη γιαγιά που πενθούσε από τριάντα 
χρονών με το μαύρο μαντήλι στα 
μαλλιά και τον αργαλειό στα χέρια, 
έως τη γυναίκα των ημερών μας που 
τελικά με τα χέρια της παίζει πιάνο.

Άμεσα σχέδια που θα μπορούσες 
να μας ανακοινώσεις ή και να μας 
ιντριγκάρεις για να σε ακολουθή-
σουμε;

Θα ήθελα πολύ να πετύχει η πα-
ράσταση που προανέφερα. Εκεί έχω 
στρέψει την προσοχή μου. Ε, ναι! 
Υπάρχουν και κάποια άλλα σχέδια 
που θα τα πούμε εν καιρώ.

Ημέρα μουσικής η 21η Ιουνίου. 
Ποιο το μήνυμα που θα ήθελες 
να μεταφέρεις στους μικρούς και 
μεγάλους θαυμαστές της πολύ 
προσωπικής καλλιτεχνικής σου 
διαδρομής;

Με τις αισθήσεις χτίζουμε κόσμους 
μαγικούς
Με την καρδιά τους δίνουμε πνοή
Με το πνεύμα τους καλλιεργούμε
Με το μυαλό τους υλοποιούμε
και
Με την ευθύνη τους ακολουθούμε.

Η Μαρία Κάλλας υπήρξε η πνευματική μου μητέρα, 
κυριολεκτικά και μη. Χάρις στα έσοδα από τις ηχογραφήσεις 
της στην ΕΜΙ, εμείς είχαμε την ευκαιρία να σπουδάσουμε με 
την υποτροφία που φέρει το όνομά της.
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Απεβίωσε ο αρχ. Γρηγόριος Τσάμαρης  
από τον Άγιο Αθανάσιο

Γιορτή μανιταριού: Αν δεν φας, θα... χορέψεις

Με τα αισθήματα της κατ’ 
άνθρωπον λύπης, αγγέλε-
ται η προς Κύριον εκδημία 

του αοιδίμου ήδη Αρχιμανδρίτου 
Γρηγορίου Τσαμαρη, διατελέσα-
ντος επί τεσσαράκοντα συναπτά 
έτη Εφημερίου της Ενορίας Αλον-
νήσου, κοιμηθέντος το απόγευμα 
της 8ης Ιουνίου 2019 μετά από 
σύντομο χρονικό διάστημα ασθε-
νείας.

 Ο μακαριστός π. Γρηγόριος, 
γεννήθηκε το έτος 1932 στον Άγιο 
Αθανάσιο Μεσσαπίων στους κόλ-
πους ευσεβούς οικογενείας του 
Αθανασίου και της Αργυρώς Τσά-
μαρη, γαλουχήθηκε στην χριστια-
νική πίστη και ζωή και από μικρή 
ηλικία είχε τον πόθο της μοναχικής 
πολιτείας και του ιερατικού διακο-
νήματος.

Μετά από δοκιμασία, στην Ιερά 
Μονή Οσίου Δαυίδ του Γέροντος 
Λίμνης, εκάρη Μοναχός στις 2 Νο-
εμβρίου 1957, ονομασθείς Ακάκιος.

 Χειροτονήθηκε Διάκονος και 
Πρεσβύτερος, δια των χειρών του 
μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκί-
δος κυρού Γρηγορίου (Πλειαθού) 
το έτος 1960, λαμβάνοντας το όνο-
μα Γρηγόριος και την 1 Δεκεμβρίου 
1965 μετετέθη, ως Εφημέριος της 
Ενορίας Αλοννήσου.

 Από τον μακαριστό Μητροπο-
λίτη Χαλκίδος κυρό Χρυσόστομο 
Α΄ (Βέργη), την 18η Αυγούστου 
1987 έλαβε το οφφίκιο του Αρχι-
μανδρίτου.

Ο π. Γρηγόριος κατέστη εμβλη-
ματική παρουσία για την Αλόννησο, 
αφού υπήρξε φιλότιμος εργάτης 
του αμπελώνα του Κυρίου, ο οποί-
ος αναλώθηκε στην αναμόρφωση 
της απομακρυσμένης Ενορίας ανα-
καινίζοντας όλους τους Ι. Ναούς και 
τα Εξωκκλήσια του νησιού και πρω-
τοστατώντας στην ανέγερση και 
αποπεράτωση του νέου Ενοριακού 
Ι. Ναού Αγ. Παρασκευής.

Το σκήνωμα του μακαριστού 
Ιερομονάχου μεταφέρθηκε στον Ι. 
Ναό Αγ. Παρασκευής Αλοννήσου, 
στον οποίον παρέμεινε όλο το 
βράδυ του Σαββάτου, τελουμένης 
ιεράς αγρυπνίας, κατά την διάρκεια 
της οποίας πλήθος κατοίκων της 
Αλοννήσου προσήλθαν να προ-
σκυνήσουν τον Ιερέα τους, ενώ αρ-
κετοί ήταν αυτοί που αγρύπνησαν 
έως το πρωί.

Το πρωί της Κυριακής 9 Ιουνί-
ου, τελέσθηκε ο Όρθρος, η Θεία 
Λειτουργία και η επιμνημόσυνη δέ-
ηση, συμμετεχόντων πολυαρίθμων 
πιστών, καθώς και του Δημάρχου 
Αλοννήσου κ. Πέτρου Βαφίνη. Τον 
θείο λόγο κήρυξε ο Εφημέριος της 
Ενορίας Αρχιμ. Λουκάς Σταμέλος, ο 
οποίος τόνισε πως ο π. Γρηγόριος 
θα μνημονεύει, στο επουράνιο θυ-
σιαστήριο, για το ποίμνιο που τόσο 
αγάπησε.

Το μεσημέρι της Κυριακής 9 
Ιουνίου έφθασε στην Αλόννησο ο 
εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυ-
σοστόμου, Αρχιμ. Αλέξιος Παπα-
σταμούλος-Εφημέριος του Ι. Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γλώσσας 
Σκοπέλου και το απόγευμα της ιδί-
ας τελέσθηκε η Εξόδιος Ακολουθία 
της Κηδείας του π. Γρηγορίου με 
πάνδημη προσέλευση πιστών.

Ο π. Αλέξιος μετέφερε τις 
συλλυπητήριες ευχές του Σεβα-
σμιωτάτου και αναφέρθηκε στην 
ένθερμη, θαυμαστή και αγαπη-
τική διακονία του π. Γρηγορίου 
στην Αλόννησο. Στην συνέχεια ο 
Δήμαρχος Αλοννήσου κ. Πέτρος 
Βαφίνης, εκπροσωπώντας τους 
κατοίκους της Αλοννήσου, μίλησε 
αναφερόμενος στο μεγάλο έργο 
και την τεράστια καρδιά του υπέ-
ραγαπητού στους κατοίκους του 
νησιού π. Γρηγορίου.

Ο Θεός να χαρίσει την Βασιλεία 
Του στον εκλεκτό Λειτουργό Του.

Τη μοναδική ευκαιρία να γνωρί-
σουν τον πλούσιο αλλά και σπάνιο 
κόσμο των μανιταριών που φύει στα 
δάση της Εύβοιας θα έχουν οι λά-
τρεις του μεγαλείου της φύσης αλλά 
και του καλού φαγητού το τριήμερο 
28-30 Ιουνίου, μέσα από μία άκρως 
ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία μανι-
ταροφιλίας και διάδοσης  γαστρι-
μαργικών τάσεων και προτάσεων... 
στο Φεστιβάλ «Passion for EVIA & 
SKYROS - nature-taste-music».

Πρόκειται για ένα συναρπαστι-
κό γαστρονομικό ταξίδι, που διορ-
γανώνουν τα Μανιτάρια Δίρφυς, 
με μοναδικά τοπικά τους προϊόντα, 
αλλά και με δράσεις βουνού, μαγει-
ρικές στην ύπαιθρο,κυνήγι τρούφας 
και μουσική μέχρι το πρωί.

Την πρωτοβουλία έσπευσαν 
να αγκαλιάσουν το Επιμελητήριο 
Ευβοίας,  η Αγροτοδιατροφική Σύ-
μπραξη Στερεάς Ελλάδας και ο Δή-

μος Διρφύων Μεσσαπίων, αλλά και 
να συμμετέχουν - ύστερα από πρό-
ταση της εταιρείας Μανιτάρια Δίρ-
φυς - στην διοργάνωσή της.

Με τη συμμετοχή οι φορείς φιλο-
δοξούν το Φεστιβάλ να αναδειχθεί σε 
μια γιορτή του τόπου, σε μια σημαντι-
κή πρωτοβουλία προβολής του αλλά 
και να βρει εμπνευσμένους μιμητές 
αντίστοιχων  φεστιβάλ σε διάφορες 
περιοχές της Εύβοιας και της Σκύρου 
με στόχο την ανάδειξη όλων των  
προϊόντων που παράγει ο τόπος.

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποι-
ηθεί το τριήμερο 28/29/30/ Ιουνίου 
2019, στον ελαιώνα 7 στρεμμάτων 
της Δίρφυς, τα Έρια και τη Στενή, φι-
λοξενώντας ευβοϊκές επιχειρήσεις 
τροφίμων και ποτών που θα προβά-
λουν τα προϊόντα τους. Η Είσοδος 
θα είναι ελεύθερη!

Κρατήσεις για τις δράσεις και 
ενημέρωση στο 6980088868.

Συνταξιούχος εφημέριος Αλοννήσου

Ειδήσεις από την 
Βόρεια Εύβοια
■  Τέλος οι δημοτικές εκλογές, τέλος 

και οι παροχές. Αλήθεια, πόσο θα 
τις νοσταλγήσουμε! Με τους φίλους 
μας ετεροδημότες να κατακλύζουν 
κάθε σημείο της περιοχής. Όχι 
όμως μόνο αυτό. Με την συνεχή 
κι άψογη συλλογή απορριμμάτων, 
ήδη οι κάδοι αποκτούν μορφές 
λοφίσκων σε πολλά σημεία του Δή-
μου, αλλά και την καθαριότητα των 
δρόμων… Βέβαια στη συνέχεια και 
μέχρι την αλλαγή ηγεσίας, ίσως ξα-
ναζήσουμε πάλι την αύξηση των 
χόρτων, την έλλειψη λαμπτήρων 
στη Λουτρόπολη και σε άλλα χωριά 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως 
και τα διάτρητα ασφαλτοστρωμένα 
οδικά τμήματα, που εκ νέου θα εμ-
φανιστούν, μετά την πρόχειρη επι-
σκευή τους. Τώρα για το ΒΙΟΚΑ και 
την δυσοσμία της Αιδηψού, γεννιέ-
ται το ερώτημα, αν θα υπάρξει αλ-
λαγή πλεύσης, αφού η κατάσταση 
δεν διορθώθηκε ποτέ.

■  Τιμώντας την προσφορά όλων 
των πρωταγωνιστών σ’ αυτές τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές, θερμά 
συγχαρητήρια από την υποψήφια 
δημοτική σύμβουλο, Σταυρούλα 
Σπίτσα, του συνδυασμού «Μαζί για 
το αύριο», για τον αξιοπρεπή αγώ-
να τους. Παράλληλα πολλά ευχαρι-
στώ σε όλους, όσοι την στήριξαν με 
την ψήφο τους. «Συνεχίζουμε μαζί», 
καταλήγει η Σταυρούλα Σπίτσα.

■  Κατά την διάρκεια ελέγχου, που 
πραγματοποιήθηκε στο σκάφος 
αναψυχής «Άγιος Σπυρίδων», από 
λιμενικούς των Λ. Αιδηψού, δια-
πιστώθηκαν πολλές παρατυπίες, 
όπως τα προβλεπόμενα ναυτιλια-
κά έγγραφα, το δελτίο κίνησης του 
σκάφους και το ασφαλιστικό συμ-
βόλαιο. Το σκάφος απέπλευσε με 
τέσσερις αλλοδαπούς επιβάτες από 
την Θεσσαλονίκη για το λιμάνι της 
Μαρίνας, στον Άγιο Κοσμά Αττικής 
κι έκανε στάση στην Αιδηψό. Όμως 
αρμοδίως το σκάφος βρίσκεται σε 
ακινησία από τις 16 Σεπτεμβρίου 
2011!! Φυσικά το Λιμεναρχείο Λ. 
Αιδηψού κίνησε την διαδικασία 
επιβολής των προβλεπόμενων δι-
οικητικών κυρώσεωνκατά παντός 
υπευθύνου.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥ

Φεστιβάλ «Passion for EVIA & SKYROS - nature-taste-music»
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Η κρίση του θεσμού της οικογένειας  
και η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης  
για την άρση της

Ο θεσμός της οικογένειας πρόκληση στο μέλλον

Μιλήσαμε με την ειδικό Ειρήνη Μπαρώνη, 
οικογενειακή θεραπεύτρια και Κ.Λ. του 
Νοσοκομείου Λιβαδειάς,  γιατί η θεωρία και μόνο 
δεν επαρκεί, δεν είναι πάντα αποτελεσματική. Στη 
σύγχρονη κοινωνία οι εξελίξεις μας προσπερνούν 
και μας αφήνουν λόγω της φύσης μας, των 
πεποιθήσεων και των σταθερών μας πιο πίσω. 
Η σχέση μας όμως; Πρέπει να ακολουθήσει την 
εξέλιξη, γιατί μέρος της είναι και το παιδί, που 
φέρνει «άμα τη εμφανίσει» την αλλαγή και εμείς 
οι γονείς πρέπει να το τροφοδοτήσουμε με υγιή 

στοιχεία για να έχει την προσαρμοστικότητα που 
χρειάζεται ώστε να εξελιχθεί.
Όλα ξεκινούν και τελειώνουν στη σχέση των δύο 
αυτών «θεμέλιων λίθων», που μας έμαθαν στο 
σχολείο, αυτών που συγκρατούν και στηρίζουν 
την οικογένεια...  ή υπάρχουν και άλλες σημαντικές 
παράμετροι, όχι τόσο ορατές πάντα, αλλά  
ιδιαιτέρως καθοριστικές;
Σε αυτά και άλλα ερωτήματα, όπως και στις 
προεκτάσεις που λαμβάνουν, θα μας απαντήσει η 
κυρία Μπαρώνη.

Θέλω να σας θέσω, κυρία Μπαρώνη, 
κάποια ερωτήματα που αφορούν τη 
σύγχρονη οικογένεια. Από την κλι-
νική σας εμπειρία στο νοσοκομείο, 
αλλά κυρίως από την ιδιότητά σας 
της οικογενειακής θεραπεύτριας, 
θεωρείτε ότι έχει επηρεαστεί η οικο-
γένεια από την κρίση;

Η κρίση που βιώνουμε είναι διάχυτη 
και δεν αφορά μόνο στη φτώχεια. Πολύ 
σωστά εντοπίζετε και τις κοινωνικές 
διαστάσεις της. Η κρίση καλύπτει κάθε 
πλευρά της καθημερινότητας και είναι 
προσωπική, γιατί φέρνει μιζέρια το ψυ-
χολογικό μέγεθος της κρίσης. Μιζέρια με 
την έννοια ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει 
το ενδιαφέρον για τη ζωή, δεν έχουν στό-
χους για το μέλλον, δεν είναι δημιουργι-
κοί και δεν ζουν ευχαριστιακά. Οι λόγοι 
που έρχονται στο γραφείο του ειδικού 
είναι το αίσθημα αδικίας και η πίκρα από 
τη συμπεριφορά των άλλων, παράπονα, 
θυμός, πόνος, θλίψη και γκρίνια για τη 
ρουτίνα και τις υποχρεώσεις του νοικο-
κυριού. Βγαίνει μια μεγάλη κούραση. 

Ασφαλώς έχει αλλάξει σήμερα η 
οικογένεια σε σχέση με τον παραδο-

σιακό της ρόλο…
Η πυρηνική και σήμερα η μεταμο-

ντέρνα οικογένεια διαφοροποιείται βε-
βαίως από την παραδοσιακή. Ενώ η ευ-
ρύτερη οικογένεια παρείχε ασφάλεια 
και υπήρχε αρμονία και ισορροπία, 
ωστόσο αυτό διασφαλιζόταν με πολ-
λούς συμβιβασμούς και υπήρχαν ανι-
σότητες. Η δύναμη και οι αποφάσεις 
ήταν στα χέρια των γεροντότερων κι 
όχι στους νέους. Σήμερα τα πράγματα 
δεν είναι πιο εύκολα, αλλά σαφώς είναι 
καλύτερα. Ειδικά για εμάς τις γυναίκες, 
που έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος μας κι 
έχουμε πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης. 
Αλλά και στην επιλογή του συντρόφου 
είναι άλλα τα κριτήρια. Οι προσδοκίες 
στον γάμο είναι μια αυθεντική ισότιμη 
σχέση, καθώς αναζητείται ερωτική, συ-
ναισθηματική και νοητική επικοινωνία. 

Παρόλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει 
σύγχυση στους ρόλους του άνδρα 
και της γυναίκας. 

Πράγματι, οι ρόλοι του άνδρα και 
της γυναίκας από ξεχωριστοί και συ-
μπληρωματικοί γίνονται επάλληλοι και 
συμμετρικοί, όμως με όρια ασαφή. Βα-

σικά δεν είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του 
πατέρα. Είναι ο ισχυρός που διευθύνει 
ή ο απών και αδύναμος; Η οικογένεια 
και οι σχέσεις εξακολουθούν να θεω-
ρούνται ο χώρος της γυναίκας, η οποία 
διαμεσολαβεί στη σχέση των παιδιών 
με τον πατέρα τους τον οποίο υποτιμά. 
Ενώ οι γυναίκες έχουν κερδίσει χώρο 
επαγγελματικά και κοινωνικά, δεν 
νιώθουν χαρούμενες. Απ’ την άλλη, οι 
άνδρες δεν αντέχουν το παράπονο και 
την γκρίνια και παραιτούνται από κάθε 
προσπάθεια. Δημιουργείται έτσι κλίμα 
έντασης που επιφορτίζει τα παιδιά, τα 
οποία καλούνται να καλύψουν το κενό. 
Έτσι αναλαμβάνουν να φροντίσουν 
τον γονιό που έχει ανάγκη με το να 
ακούν τα παράπονά του για τον άλλο, 
να είναι βολικά ή να έχουν καλές επιδό-
σεις για να τον ευχαριστούν. Όμως τα 
παιδιά διχάζονται, καθώς δεν μπορούν 
να συνδεθούν με τον άλλο γονέα και 
μπλέκονται στη λερναία ύδρα της ενο-
χοποίησης με κυρίαρχη την αίσθηση 
ότι εκείνα φταίνε.

Δηλαδή οι γονείς επηρεάζουν τον 
ψυχισμό και την ανάπτυξη των παι-
διών τους;

Οι γονείς επηρεάζουν το μέλλον 
και τη μοίρα των παιδιών τους μέσα 
από την κούνια τους. Ο ψυχαναλυτής 
Μπερτράν Κραμέρ αναφέρεται στον 
όρο «Επάγγελμα μωρό» και αναλύει 
τον τρόπο που το νεογέννητο ανταπο-
κρίνεται στις επιθυμίες των γονιών του 
στο οποίο αποδίδονται κοινά χαρακτη-
ριστικά με τα συγγενικά πρόσωπα,  λό-
γου χάρη «είναι ίδιος ο παππούς του». 
Το παιδί καλείται να παίξει τον ρόλο 
που θα αναπαράγει το μοντέλο αυτό.  
Αυτός ο δοσμένος εαυτός μας ακολου-
θεί πάντα και τον καταλαβαίνουμε από 
τις αυθόρμητες αντιδράσεις μας στις 
διάφορες καταστάσεις. Όπως αναφέ-
ρει ο ψυχίατρος Murray Bowen στο βι-
βλίο του «Τα τρίγωνα στην οικογένεια», 
το προχώρημα και η ωριμότητα συντε-
λούνται με τη διαφοροποίηση από τα 
συναισθήματα του γονιού. Η διαφορο-
ποίηση έχει να κάνει με την επίγνωση 
ότι τα συναισθήματα, οι προσδοκίες 
και οι ρόλοι που βιώνει κάποιος αφο-
ρούν σε δικές του επιλογές και όχι σε 
άγραφους κανόνες, προσδοκίες και 
προβολές της οικογένειας. 

Οι γονείς μπορούν να επηρεάσουν 
τα παιδιά τους στη φάση που έχουν 
δημιουργήσει δική τους οικογένεια;

Όπως ήδη ανέφερα, οι γονείς εί-
ναι οι αρχιτέκτονες της οικογένειας. 
Όταν τα παιδιά όμως ενηλικιωθούν, 
έχουν την απόλυτη ευθύνη να δια-
φοροποιηθούν από τους γονείς και 
έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν με 
τη δημιουργία μιας ερωτικής συντρο-
φικής σχέσης,  μιας νέας συναισθημα-
τικής εγγύτητας. Ωστόσο, η έλξη από 
τα οικεία γονεϊκά πρότυπα είναι τόσο 
μεγάλη που παρά τις προσδοκίες του 
νέου ζευγαριού για έναν κοινό εαυτό, 
σύντομα οδηγούνται σε διαφωνίες, 
απογοητεύσεις, συγκρούσεις και οι 
μισοί γάμοι διαλύονται.  Ο ψυχαναλυ-
τής Ματθαίος Γιωσαφάτ αναφέρει στο 
βιβλίο του «Να παντρευτεί κανείς ή να 
μην παντρευτεί;» ότι ένα 5% με 10% 
είναι οι πραγματικά ευτυχισμένοι γά-
μοι. Απ’ την άλλη, οι γονείς είναι τόσο 
προσκολλημένοι στη ζωή των παιδιών 
τους που και μετά την ενηλικίωσή τους 
είναι το μόνο νόημα στη ζωή τους. 
Έτσι, με τη δυστυχία τους ή με την 
πρόφαση μιας ασθένειας,  γυρίζουν τα 
παιδιά τους πίσω για να τους φροντί-
σουν. Έρχονται στο γραφείο μου νέοι 
που παρά την ευφυΐα τους δεν μπο-
ρούν να περάσουν στο πανεπιστήμιο 
ή να πάρουν το πτυχίο τους. Επίσης 
πολλές είναι οι περιπτώσεις που ταλαι-
πωρούνται από κρίσεις πανικού, διότι, 
ενώ υπάρχει η επιθυμία, δυσκολεύο-
νται να αναλάβουν την ευθύνη καθώς 
τα συμπτώματα του φόβου και της 
απώλειας ελέγχου εγκαθιδρύουν μια 
δικτατορία αδυναμίας. Όλα αυτά είναι 
αφορμή για προβληματισμό.

Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει το 
ζευγάρι για να έχει μια λειτουργική 
κι ευτυχισμένη ζωή;

Το ζευγάρι πρέπει να υπερασπι-
στεί την επιθυμία του να έχει μια χα-
ρούμενη ερωτική συντροφική σχέση. 
Δεν είναι αυτονόητο ότι τα πράγματα 
θα πάνε καλύτερα και να βάλουμε τον 
αυτόματο πιλότο. Υπάρχει η φαντασί-
ωση μιας ζωής χωρίς προβλήματα κι 
ότι οι άλλοι θα αλλάξουν για χάρη μας. 
Τέτοια φάση δεν θα υπάρξει ποτέ. Η 
ίδια η ζωή μας βάζει δυσκολίες, με τις 
αρρώστιες για παράδειγμα ή με τη φυ-
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σική εξέλιξη των γηρατειών. Καλούμα-
στε να παίζουμε αναπτυξιακά σε νέες 
και πιο δύσκολες πίστες. Αλλά αυτό 
είναι δημιουργικό, κινητοποιεί, δίνει 
ικανοποίηση κι ενισχύει την αυτοεκτί-
μηση. Η σωστή απάντηση είναι η ανά-
ληψη της προσωπικής μας ευθύνης. 
Να οδηγούμε τη ζωή μας με τις δικές 
μας δυνατότητες και ικανότητες και 
να μη ζητάμε πλάτες απ’ τους γονείς. 
Η συντροφική σχέση και η δημιουργία 
οικογένειας είναι πρόκληση και στοί-
χημα σήμερα.

Όσον αφορά τον ρόλο μας ως γο-
νείς; Εκεί τι πρέπει να προσέξουμε;

Όσον αφορά τη στάση προς τα 
παιδιά δεν χρειάζεται κάποιος συμπε-
ριφορικός κώδικας. Όπως το πρωτό-
γαλα που παίρνει το νεογνό μετά τον 
τοκετό του εξασφαλίζει βιολογικά την  
παθητική ανοσία, απαραίτητη για τη 
βιωσιμότητά του, έτσι το γλυκό βλέμμα 
προς το παιδί είναι η πιο συγκλονιστική 
ιαματική εμπειρία που του εξασφαλίζει 
ψυχική υγεία. Είναι η ματιά του γονιού 
που αγκαλιάζει, που νοιάζεται, που 
αναδεικνύει και που συγχωρεί. Είναι 
το βιωματικό εργαστήρι της αγάπης 
που ελευθερώνει και ξεκουράζει, που 
επιτρέπει στο παιδί να πάρει τον δικό 
του δρόμο.

Τι ακριβώς γίνεται στην οικογενεια-
κή θεραπεία; 

Η οικογενειακή θεραπεία απευθύ-
νεται σε άτομα, ζευγάρια ή οικογένειες 
που ζητούν να ξεπεράσουν δυσκο-
λίες, όπως συγκρούσεις στο ζευγάρι, 
μια σωματική ή ψυχική ασθένεια ενός 
γονέα ή το σύμπτωμα ενός παιδιού. 
Η αντιμετώπιση δεν αφορά μόνο τον 

ταυτοποιημένο ασθενή, αλλά όλα τα 
μέλη της οικογένειας. Ο θεραπευτής 
σε κλίμα σεβασμού κι εμπιστοσύνης 
ακούει όλες τις επιθυμίες, τις φαντα-
σιώσεις και τις απογοητεύσεις. Σκοπός 
είναι η μετακίνηση από το πεδίο σύ-
γκρουσης και αλληλοκατηγοριών στην 
ανάπτυξη, στην ανάδειξη της δύναμης 
που κρύβει ο καθένας μέσα του. Με τη 
θεραπευτική διεργασία διερευνώνται 
τα επώδυνα τραύματα του παρελθό-
ντος και οι ενδοψυχικές συγκρούσεις, 
ώστε να ελευθερωθούν οι συνειδητές 
αποφάσεις και οι επιλογές και να δοθεί 

ένα νέο νόημα στη ζωή. Να μπορεί να 
πει κανείς «εγώ» χωρίς ενοχή, «ναι» χω-
ρίς θυμό, «όχι» χωρίς τύψεις.

Ως επιστέγασμα όλων αυτών θα μας 
πείτε κάτι για να κλείσουμε;

Θα πω κάτι που άκουσα από τον 
δάσκαλό μου Δημήτρη Καραγιάννη 
στην Οικογενειακή Θεραπεία  κατά 
την παρουσίαση του νέου βιβλίου του   
«Αλλάζει ο άνθρωπος;» «Να μην ξοδέ-
ψουμε τις ανάσες μας στη μιζέρια. Να 
προσφέρουμε στην οικογένειά μας ένα 
περιβάλλον επιπέδου πέντε αστέρων».  

ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΡΩΝΗ: «Η συντροφική 
σχέση και η δημιουργία οικογένειας 
είναι πρόκληση και στοίχημα σήμερα»
Οι σχέσεις των ανθρώπων από τα 
βάθη των χρόνων εξελίσσονται, 
αλλά ποτέ δεν κατάφεραν να λύσουν 
καίρια θέματα. Η οικογένεια  και 
η συμβίωση δύο ανθρώπων που 
φέρνουν στην κοινωνία τα παιδιά 
τους, επηρεάζονται από πολλές 
«συντεταγμένες», κάποιες απ’ τις 
οποίες εξελίσσονται με την πάροδο 
του καιρού και κάποιες άλλες μένουν 
αναλλοίωτες και συμπαγείς. Με την 
ίδια δυναμική σχεδόν κυριαρχούν 
στη σχέση και είτε προκαλούν 
πλήγματα είτε, αντίθετα, βοηθούν 
στη δημιουργία ουσιαστικής κι 
ολοκληρωμένης σχέσης ανάμεσα 
στα δύο φύλα και στις επιρροές γύρω 
τους.
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Ανεργία: Στο 19,2% το πρώτο τρίμηνο  
του έτους, 907.000 οι άνεργοι

Μειωμένο κατά δύο μονάδες 
από το πρώτο τρίμηνο πέρ-
σι και αυξημένο κατά μισή 

μονάδα από το τέταρτο τρίμηνο του 
2018 είναι το ποσοστό της ανεργίας 
το πρώτο τρίμηνο του 2019, που δια-
μορφώνεται στο 19,2%, έναντι 21,2% 
το περσινό πρώτο τρίμηνο και 18,7% 
το περσινό τέταρτο τρίμηνο.

Ο αριθμός των ανέργων, όπως 
μεταδίδει το ΑΜΠΕ, ανήλθε σε 
907.061 άτομα και αυξήθηκε κατά 
3% σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο, ενώ μειώθηκε κατά 9,4% 
σε σχέση με το α’ τρίμηνο του προ-
ηγούμενου έτους. Από το σύνολο 
των ανέργων, περίπου 590.000 είναι 
μακροχρόνια άνεργοι.

Από την έρευνα εργατικού δυ-
ναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν 
επίσης τα εξής:

Οι βασικοί λόγοι που σταμά-
τησαν οι άνεργοι να εργάζονται 
είναι είτε γιατί η εργασία τους ήταν 
περιορισμένης διάρκειας και τελεί-
ωσε (31,2%) είτε διότι απολύθηκαν 
(21,6%). Το μεγαλύτερο ποσοστό 
των ανέργων (23,1%) εργαζόταν 
στον κλάδο των ξενοδοχείων και 
εστίασης.

Σε ό,τι αφορά στο επάγγελμα 
της προηγούμενης εργασίας τους, 
το μεγαλύτερο ποσοστό (31,8%) 
απασχολούνταν στην παροχή υπη-
ρεσιών ή ως πωλητές. Το ποσοστό 
των ανέργων που δεν έχουν εργα-
στεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) 
είναι 19,1%.

Η πλειονότητα των ανέργων 
(64,9%) αναζητεί εργασία ένα έτος 
ή περισσότερο (μακροχρόνια άνερ-
γοι), ενώ ποσοστό 92% των ανέρ-
γων αναζητεί εργασία ως μισθωτός 
με πλήρη απασχόληση. Το ποσοστό 
των ανέργων που δηλώνουν ότι δεν 
είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ 
ανέρχεται σε 20%, ενώ το ποσοστό 
αυτών που δηλώνουν ότι λαμβά-
νουν επίδομα ή βοήθημα από τον 
ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 15,1%.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανερ-
γίας παρατηρούνται στις γυναίκες, 
στα άτομα ηλικίας 15- 19 ετών, στη 
Δυτική Μακεδονία και στα άτομα 
που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες 
τάξεις Δημοτικού. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό εργατικού δυναμικού 
παρατηρείται στους άνδρες, στα 
άτομα ηλικίας 30- 44 ετών, στο Νό-

τιο Αιγαίο, στα άτομα που έχουν 
ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και στα άτομα ξένης 
υπηκοότητας

Οι περιφέρειες Δυτικής Μακε-
δονίας, Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής 
Ελλάδας εμφανίζουν τα υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας.

Σε ό,τι αφορά στην απασχόλη-
ση, ο αριθμός των απασχολουμένων 
ήταν 3.814.005 άτομα και μειώθηκε 
κατά 0,5% σε σχέση με το προηγού-
μενο τρίμηνο, ενώ αυξήθηκε κατά 
2,4%, σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
απασχολουμένων (45,2%) δηλώ-
νει ότι εργάστηκε 40- 47 ώρες την 
εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα ση-
μαντικό ποσοστό (24%) δηλώνει ότι 
εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες. 
Η πλειονότητα των απασχολουμέ-
νων (81,2%) δηλώνει ότι εργάστηκε 
τις συνήθεις ώρες, ενώ το 10% δη-
λώνει ότι θα επιθυμούσε να εργάζε-
ται περισσότερες ώρες. Το 2% δη-
λώνει ότι έχει και δεύτερη εργασία, 
ενώ το 2,1% αναζητεί εργασία, αν 
και εργάζεται.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
απασχολουμένων εργάζονται ως 
μισθωτοί (67%), ενώ σημαντικό 
είναι και το ποσοστό των αυτοα-
πασχολουμένων χωρίς προσωπικό 

(22%). Σε σχέση με το προηγούμε-
νο τρίμηνο, η μεγαλύτερη μείωση 
εμφανίζεται για τους βοηθούς στην 
οικογενειακή επιχείρηση και σε σχέ-
ση με το προηγούμενο έτος εμφανί-
ζεται μείωση στην απασχόληση για 
τους βοηθούς στην οικογενειακή 
επιχείρηση και αύξηση για τους μι-
σθωτούς και τους αυτοαπασχολού-
μενους με προσωπικό.

Το ποσοστό της μερικής απα-
σχόλησης ανέρχεται σε 9,2%, ενώ 
το ποσοστό των ατόμων που έχουν 
προσωρινή εργασία σε 6,8%. Η με-
ρική απασχόληση εμφανίζεται μειω-
μένη σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο, όπως και με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 
Η προσωρινή απασχόληση έχει μει-
ωθεί σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο και έχει αυξηθεί σε σχέση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο του προη-
γούμενου έτους.

Τα επαγγέλματα που συγκε-
ντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
των απασχολουμένων είναι οι ερ-
γαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών 
και πωλητές (22,8%) και οι επαγγελ-
ματίες (19,9%). Σε σχέση με το προ-
ηγούμενο τρίμηνο, η μεγαλύτερη 
μείωση εμφανίζεται στους ανειδί-
κευτους εργάτες, χειρώνακτες και 
μικροεπαγγελματίες και η μεγαλύ-
τερη αύξηση στους τεχνικούς και 

ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 
ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρί-
μηνο του προηγούμενου έτους, η 
μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζεται 
στους υπαλλήλους γραφείου.

Με βάση την εξέλιξη της κατα-
νομής του πλήθους των απασχο-
λουμένων σε ευρείες ομάδες επαγ-
γελμάτων, την περίοδο α’ τρίμηνο 
2008- α’ τρίμηνο 2019 αυξάνεται 
σημαντικά το ποσοστό των απα-
σχολουμένων σε μη χειρωνακτικά 
επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης, 
μειώνεται το ποσοστό των απασχο-
λουμένων σε χειρωνακτικά επαγ-
γέλματα με εξειδίκευση, ενώ το 
ποσοστό των απασχολουμένων σε 
γεωργικά και στοιχειώδη επαγγέλ-
ματα παραμένει σχετικά σταθερό, 
όπως και για μη χειρωνακτικά επαγ-
γέλματα υψηλής εξειδίκευσης.

Σχετικά με την εξέλιξη του πο-
σοστού των απασχολουμένων σε 
ευρείς τομείς οικονομικής δραστη-
ριότητας, την περίοδο α’ τρίμηνο 
2008- α’ τρίμηνο 2019 διαπιστώνεται 
αύξηση του ποσοστού όσων εργά-
ζονται στο εμπόριο, στις μεταφορές 
και τις επικοινωνίες, στα ξενοδοχεία 
και στην εστίαση και μείωση του πο-
σοστού όσων εργάζονται στις κατα-
σκευές και στη βιομηχανία, το οποίο, 
ωστόσο, δείχνει τάση σταθεροποίη-
σης τα τρία τελευταία έτη.

Ειδήσεις της Στερεάς  
σε τίτλους
■  Πολύ γρήγορα θα επιθυμήσουμε 

τις δημοτικές εκλογές στην Βόρεια 
Εύβοια, με όσες παροχές υπήρχαν 
στο προεκλογικό χρονικό διάστη-
μα.

■  Μπορεί ο υδράργυρος να ακουμπά 
τους 30 βαθμούς Κελσίου, όμως 
στις πίστες του χιονοδρομικού κέ-
ντρου Βελουχίου με το ελάχιστο 
χιόνι, αρκετοί αυτοί που δοκιμά-
ζουν τις επιδόσεις τους στο σκι.

■  Με συντονισμένες παρεμβάσεις, 
μεταξύ αυτών του βουλευτή Ευ-
ρυτανίας Κώστα Κοντογιώργου και 
του δημάρχου Αθηναίων Κώστα 
Μπακογιάννη, παραμένει ανοικτό 
το κατάστημα της Εθνικής Τράπε-
ζας  στο Ραπτόπουλο.

■  Εβδομήντα επτά χρόνια από την 
έναρξη της ένοπλης αντίστασης 
του Άρη Βελουχιώτη και των συ-
ντρόφων του στην Δομνίτσα Ευ-
ρυτανίας. Στο πρόγραμμα των 
επετειακών εκδηλώσεων η επιμνη-
μόσυνη δέηση, οι χαιρετισμμοί, η 
ομιλία από τον Παν. Κουρουμπλή, 
οι καταθέσεις στεφάνων, η ενός λε-
πτού σιγή κι ο Εθνικός Ύμνος.

■  Εκατόν ενενήντα οι θέσεις των 
φοιτητών στο Καρπενήσι, από το 
τμήμα Δασολογίας του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου.

■  Ορισμός νέας ημερομηνίας, με 
την αναβολή της 14ης συνάντηση 
Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών, που 
επρόκειτο να γίνει από 15 έως 17 
Ιουνίου στην Ιτέα Φωκίδας.

■  Συναρπαστικές δραστηριότητες 
στην παραλία Ραχών για μικρούς 
και μεγάλους, με πρώτη εκκίνηση 
αυτής του τουρνουά Beach Tennis, 
το Σάββατο 8 Ιουνίου.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥ
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Την ανάγκη να επιταχυνθούν οι ρυθμοί 
υλοποίησης νέων έργων προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι για την δι-

είσδυση των ΑΠΕ, επισημαίνουν οι φορείς 
της αγοράς οι οποίοι τονίζουν ότι η πράσινη 
ενέργεια μπορεί να αποτελέσει έναν από τους 
τομείς αιχμής για την τόνωση της οικονομικής 
ανάπτυξης την επόμενη ημέρα. 

Εφαρμόζονται πολιτικές έως και παρανο-
ϊκές, ανέφερε χαρακτηριστικά χθες σε συνά-
ντηση με δημοσιογράφους ο πρόεδρος του 
ΕΣΗΑΠΕ (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπα-
ραγωγών ΑΠΕ) Γιώργος Περιστέρης, αναφέ-
ροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το 
χωροταξικό.

Ενώ υπάρχει το χωροταξικό πλαίσιο που 
καθορίζει τις χρήσεις και που μπορεί να εγκα-
τασταθούν ΑΠΕ, ήρθε η κυβέρνηση με τα 
περιφερειακά χωροταξικά να δημιουργήσει 
σύγχυση να ουσιαστικά να καταργήσει το υφι-
στάμενο πλαίσιο

Ακόμη πιο παράλογοι είναι οι χρόνοι 
αδειοδότησης των αιολικών πάρκων, που 
υπερβαίνουν πολύ πιο επιβαρυντικές για το 
περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες δραστη-
ριότητες.

Για παράδειγμα ένα αιολικό για να αδειο-
δοτηθεί και να τεθεί σε λειτουργία θα χρεια-
στεί διάστημα που μπορεί να υπερβεί τα 12 
χρόνια και να φτάσει ακόμη και την 20ετία, 
όταν οι μονάδες λιγνίτη αδειοδοτούνται σε 2 
χρόνια ενώ οι μονάδες αερίου εξασφαλίζουν 
άδειες παραγωγής σε έξι μήνες και περιβαλ-
λοντικές άδειες σε 9 μήνες. 

Η αρνητική αντιμετώπιση της δημόσιας 
διοίκησης στα αιολικά δε σταματά μόνο στις 
άδειες: ένας θερμικός σταθμός συνδέεται με 
το δίκτυο αμέσως, όταν ένα αιολικό πρέπει να 
πάρει έγκριση όρων σύνδεσης, ενώ απαιτείται 
η καταβολή εγγυητικής επιστολής κάτι που δε 
συμβαίνει με τους θερμικούς σταθμούς.

Αλλά και η Ρυθμιστική Αρχή εμφανίζει 
σημάδια δυσλειτουργίας και από το 2015, η 
λειτουργία της χαρακτηρίζεται από την αγο-
ρά ως ραγδαία αυξανόμενα "τυπολατρική” και 
"γραφειοκρατική”. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα μεγάλος διεθνής επενδυτής με χιλιάδες 
μεγαβάτ εγκατεστημένα ανά τον κόσμο που 
συμμετείχε σε διαγωνισμό της ΡΑΕ και κατέ-
βαλε εγγυητική επιστολή, αιτήθηκε μικρή 
αλλαγή στην άδεια παραγωγής. Η ΡΑΕ του 
ζήτηση απόφαση του ΔΣ του ομίλου που θα 
επιβεβαιώσει τη χρηματοδότηση του έργου, 
όταν υπάρχουν σε ισχύ οι εγγυητικές.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι για τις ΑΠΕ 

(40% μερίδιο στην ηλεκτροπαραγωγή το 2020 
όταν το 2018 έκλεισαν στο 26,5%) θα χρειαστεί 
να επιταχυνθεί ο βηματισμός και να δοθεί έμ-
φαση σε μεγάλα έργα, εκτιμά η αγορά. 

Ενόψει μάλιστα των εκλογών ζητείται από 
τους φορείς της πράσινης ενέργειας να υπάρ-
ξει διάλογος και ένα τρίμηνο περιθώριο που 
θα συζητήσει η νέα κυβέρνηση τις αναγκαίες 
παρεμβάσεις που απαιτούνται για να υπάρξει 
αυτή η ώθηση στον κλάδο.

Υπάρχουν όμως και 3 κινήσεις που θα 
μπορούσαν να δώσουν ένα φιλοεπενδυτικό 
σήμα ήδη από τις πρώτες ημέρες. Ποιες είναι 
αυτές;
-  Πρώτον να καταργηθεί το τέλος διακράτη-

σης των αδειών, που εν πολλοίς αποτελεί 
φορολογία του κράτους απέναντι στους 
επενδυτές για καθυστερήσεις εμπόδια και 
προβλήματα που κυρίως προκαλούνται από 
το κράτος

-  Δεύτερον να δοθεί παράταση των όρων σύν-
δεσης σε ώριμα έργα, όπως είχε ζητηθεί από 
την απερχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και δε 
συνέβη, για έργα που επίσης οι επενδυτές 
δεν ευθύνονται για τις καθυστερήσεις

-  Τρίτον να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή νομοθε-
σία που αναφέρει ότι τα πολύ μεγάλα έργα 
δεν μπαίνουν σε διαγωνισμούς αλλά αντι-
μετωπίζονται κατά περίπτωση και εξασφα-
λίζουν τιμές που εγκρίνονται από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, εκτός διαγωνισμών.

Χωρίς αυτά τα μεγάλα έργα οι στόχοι δεν 
πιάνονται τονίζουν οι φορείς της αγοράς της 
πράσινης ενέργειας. Και όπως τόνισε ο κ. Πε-
ριστέρης, μόνο οι απαραίτητες επενδύσεις 
της επόμενης 5ετίας μπορούν να φτάσουν 
σε ύψος τα 8,5 δισ. ευρώ αυξάνοντας το ΑΕΠ 
κατά 1,5%.

Στη Σωληνουργεία Κορίνθου  
ο αγωγός SNAM

Οι προθεσμίες κατάθεσης 
δικαιολογητικών για τις Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού

Τις προθεσμίες για την 
υποβολή δικαιολογητικών 
των υποψηφίων που επιθυ-
μούν να συμμετέχουν στις 
προκαταρκτικές εξετάσεις 
των Ακαδημιών Εμπορικού 
Ναυτικού ανακοίνωσε το 
υπουργείο Ναυτιλίας.

H προκήρυξη
Σύμφωνα με την σχετική 

προκήρυξη η προθεσμία για 
την υποβολή των σχετικών 
δικαιολογητικών των υπο-
ψηφίων για τη συμμετοχή 
τους στις προκαταρκτικές 
εξετάσεις των Ακαδημιών 
του Εμπορικού Ναυτικού λή-
γει στις 11-7-2019 για τους 
υποψηφίους/ιες που επιθυ-

μούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ 
με τη διαδικασία των πανελ-
λαδικών εξετάσεων του ΥΠ-
ΠΕΘ.

Για τους υποψηφίους/ιες 
που επιθυμούν να εισαχθούν 
στις ΑΕΝ με τη διαδικασία 
κατάθεσης απολυτηρίου Λυ-
κείου, τα αποτελέσματα της 
οποίας εκδίδει το ΥΝΑΝΠ, 
λήγει στις 8-8-2019

Η προκήρυξη διαγω-
νισμού για την εισαγωγή 
σπουδαστών/σπουδαστρι-
ών στις Ακαδημίες Εμπορι-
κού Ναυτικού Ακαδημαϊκού 
Έτους 2019-20 είναι αναρ-
τημένη στο διαδίκτυο στην 
ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: 
www.yen.gr.

Επενδυτικός παραλογισμός:  
15 χρόνια για μια αιολική επένδυση

Η Snam S.p.A., μια από τις κορυφαί-
ες εταιρίες φυσικού αερίου στην Ευρώ-
πη, με κύριες δραστηριότητες στην Ιτα-
λία, προχώρησε σε ανάθεση έργου 150 
χιλιομέτρων αγωγού φυσικού αερίου 
στη Σωληνουργεία Κορίνθου, θυγατρι-
κή της Cenergy Holdings S.A.

Ο αγωγός αερίου εξωτερικής δι-
αμέτρου 26 ιντσών (660 χιλιοστά) θα 
χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση 
παλαιού δικτύου σωλήνων αερίου στην 
Κεντρική Ιταλία.

 Τα εξαιρετικά υψηλά ποιοτικά κρι-
τήρια κατασκευής εξασφαλίζουν ότι ο 
αγωγός φυσικού αερίου πληροί τα υψη-
λότερα πρότυπα ασφαλείας και διασφά-
λισης ποιότητας και καλών πρακτικών 
παραγωγής.

Οι 27.000 τόνοι σωλήνων θα κατα-
σκευαστούν στο εργοστάσιο της Σωλη-
νουργεία Κορίνθου στη Θίσβη Βοιωτίας.

Το έργο που αναμένεται να έχει ολο-
κληρωθεί σε περίοδο έξι μηνών, εντός 
του 2019, περιλαμβάνει ακόμα την εξω-
τερική αντιδιαβρωτική επένδυση τριών 
στρώσεων πολυαιθυλενίου (3LPE), κα-
θώς και την εσωτερική εποξική βαφή 
(epoxy) των σωλήνων.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι κύ-
ριος προμηθευτής της Snam για πάνω 
από μια δεκαετία με εκτελεσθείσες ή 
υπό εκτέλεση παραγγελίες αγωγών, συ-
νολικού μήκους άνω των 800 χλμ.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ «ΜΟΙΡΟΓΡΑΦΤΟ»  
Η Μοίρα μου έχει προσφέρει αφειδώς
■ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΚΑΡΙΝΑ ΒΕΡΔΗ

Ο Γιάννης Πανούσης είναι γνω-
στός ως Καθηγητής Εγκλημα-
τολογίας, Πρύτανης, πρώην 

Βουλευτής και Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη. Έχει 
συγγράψει πλούσιο επιστημονικό 
έργο αλλά και αστυνομικές ιστορίες 
που δημοσιεύτηκαν σε συλλογικούς 
τόμους και λογοτεχνικά περιοδικά . 
Ωστόσο, η αγάπη του για την ποίηση 
που ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν, με-
γαλώνει, ωριμάζει και μας χαρίζει την 
ποιητική συλλογή «Μοιρόγραφτο».

 Η συλλογή αυτή είναι η πρώτη με 
το όνομά του, εφόσον οι προηγούμε-
νες ποιητικές απόπειρές του είχαν 
εκδοθεί με το ψευδώνυμο Γιάννης 
Απαρθινός. Αξιοσημείωτο είναι ότι 
αρκετά ποιήματά του με αυτό το ψευ-
δώνυμο έχουν αποσπάσει διακρίσεις 
σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.

 Ο ίδιος έχει αναφερθεί αρκετές 
φορές σε τόπους και ανθρώπους που 
τον ενέπνευσαν, όπως στις παιδικές 
φιλίες στις γειτονιές του Κολωνού, 
στην άρτια εκπαίδευση της Λεοντεί-
ου Σχολής και τα ακαδημαϊκά χρόνια 
στη Θράκη, αναδεικνύοντας τους δε-
σμούς αγάπης ως τον κεντρικό άξονα 
γύρω από τον οποίο χτίζονται η επαγ-
γελματική και κοινωνική καταξίωση, η 
φήμη ή οι πνευματικές επιδιώξεις.

Με αφορμή το βιβλίο αυτό ο 
Γιάννης Πανούσης μας μιλά για την 
ποίηση και την εγκληματικότητα, ενώ 
μας λύνει απορίες για τον ρόλο της 
εγκληματολογικής επιστήμης όπως 
διαμορφώνεται σήμερα.

Έχετε εκδώσει ποίηση στο παρελ-
θόν με ψευδώνυμο. Πώς αποφα-
σίσατε να το καταργήσετε; Μήπως 
και στην ποίηση αποκαλύπτετε 
τώρα το πραγματικό σας όνομα;

Το ψευδώνυμο Γιάννης Απαρ-
θινός[κατά τον Ερωτόκριτο: αυτός 
που μιλάει ντόμπρα] σε αρχική φάση 
ήταν αναγκαίο γιατί την πρώτη συλ-
λογή «Χώρος ευθύνης» τη δημοσίευ-
σα όντας φαντάρος και σε δεύτερη 
φάση γιατί δεν ήθελα να δημιουργή-

σω ‘διπλό πρόσωπο και ρόλο’(από τη 
μία πρύτανης κι από την άλλη ποιη-
τής).Τώρα που εξέλιπαν οι λόγοι θεώ-
ρησα σωστό να δημοσιεύσω ποιήμα-
τα και να ‘εκτεθώ’ με το πραγματικό 
μου όνομα.

Το επάγγελμα του εγκληματολό-
γου χρειάζεται κάποια διακριτι-
κότητα στις κινήσεις ή μπορεί να 
συμβιβαστεί και με κάποια άλλη 
εξωστρεφή δραστηριότητα;

Ο εγκληματολόγος είναι ‘γιατρός 
ψυχών’ και οριοθετεί την ‘ποιητική του 
φυλακισμένου χώρου’1.Ο εγκληματο-
λόγος πρέπει να ζει μέσα στην κοινω-
νία για να κατανοεί τον ψυχισμό του 
εγκληματία κι όχι απομονωμένος στα 
βιβλία και στις θεωρίες. Άρα: εγκλη-
ματολόγος του δρόμου κ αι της ζωής 
και όχι δωματίου.

Αρκετά ποιήματά σας έχουν διπλό 
όνομα. Προσπαθείτε να δείτε τη 
διπλή όψη των πραγμάτων; 

Πολλά ποιήματά μου έχουν τίτλο 
με ερωτηματικό κι άλλα έχουν διπλό 
όνομα διότι δεν κατέχω κάποια από-
λυτη αλήθεια την οποία μεταλαμπα-
δεύω μέσω των στίχων. Αναρωτιέμαι 
κι εγώ για το τι πράγματι ισχύει και που 
και πότε έχω σωστή αντίληψη των 
πραγμάτων.

Διάβασα το «Μοιρόγραφτο» και 
ομολογώ ότι μου άρεσε πολύ. Πώς 
προέκυψε ο τίτλος αυτός;

Θεωρώ ότι η Μοίρα μου, η τύχη 
είναι πολύ ευνοϊκή μαζί μου και στην 
ουσία σε αυτά που μου έχει αφειδώς 
προσφέρει αφιερώνω τον τίτλο(ίσως 
και το περιεχόμενο).

Στα ποιήματά σας διαφαίνεται μια 
επιθυμία αποποίησης του πολιτι-
κού σας παρελθόντος. Ο ποιητής 
πρέπει ή όχι να ασχολείται με τα 
κοινά;

 Η Ποίηση μπορεί να μπολιάζει 
την Πολιτική με αρετές και με ανα-
στοχασμούς ή μπορεί να εκτονώνει 

τις απορρίψεις ή να αποφορτίζει τις 
φιλοδοξίες. Δεν υπάρχει συνταγή. Τα 
πάντα εξαρτώνται από τη συνείδηση 
του ποιητή.

Από ποια ηλικία γράφετε ποίηση 
και ποιοί ποιητές σας επηρέασαν;

 Ποιήματα κι όχι ποίηση, άρχισα 
να γράφω από την εφηβεία μου. Οι 
ποιητές που μ’ επηρέασαν αργότερα 
ήταν οι ποιητές της ήττας(Πατρίκιος, 
Λειβαδίτης) και πολλοί ποιητές της 
γενιάς μου(Γκανάς, Σοφιανός, Φω-
στιέρης, Μαυρουδής και άλλοι).

Εκτιμάτε ότι η λογοτεχνία πάει πιο 
βαθιά στην ψυχή του ανθρώπου 
από την ψυχολογία και γενικά τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες;

 Οι επιστήμες παίζουν άλλο ρό-
λο(τεκμηρίωσης, επιχειρηματολογί-
ας, θεωρητικοποίησης κλπ),στοχεύο-
ντας στην ερμηνεία ,ενώ η λογοτεχνία 
προσπαθεί να κατανοήσει τις υπαρξι-
ακές αγωνίες του ανθρώπου.

Έχετε πει ότι η εγκληματολογία 
ήταν η επιστήμη που ψάχνατε για-
τί ασχολείται με τον ‘άνθρωπο στα 
άκρα’ και ότι ο εγκληματολόγος 
πιστεύει ότι θα αλλάξει τον κόσμο. 
Μιλήστε μας λίγο για αυτό. 

Δεν πιστεύω ότι δουλειά του 
εγκληματολόγου είναι ν’ αλλάξει τον 
κόσμο διότι τότε θα μετατραπεί σε 
πολιτικό ή σε πολιτικό επιστήμονα. 
Μπορεί όμως να συμβάλλει στο να 
κατανοήσουμε ή και να προλάβου-
με φαινόμενα που καθιστούν τη ζωή 
μας έμφοβη και τις σχέσεις μας αλλο-
τριωμένες.

Είμαστε όλοι εν δυνάμει ‘τρε-
λοί, άγιοι ή δολοφόνοι’ έλεγε ο 
Γιουνγκ. Εσείς τι πιστεύετε;

 Προτιμώ την άποψη του Καμύ: 
‘στον κόσμο υπάρχουν οι θύτες, τα θύ-
ματα και οι γιατροί’.

Πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίσει 
κανείς τα όρια της ψυχοπαθολογί-

ας στον εγκληματία; 
Μολονότι αυτή είναι αρμοδι-

ότητα του ψυχολόγου και του ψυ-
χιάτρου(ως προς τον καταλογισμό)
νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η ψυ-
χοπαθολογία κρύβεται στα κίνητρα 
κι αποκαλύπτεται στον τρόπο διά-
πραξης του εγκλήματος.

Ένας διαβόητος serial killer είχε 
πει ότι στην αρχή σκότωνε ζώα 
‘για να δει πώς είναι ο θάνατος’. Ο 
βασανισμός, η κακοποίηση και η 
θανάτωση ζώων δεν σκιαγραφούν 
μια εγκληματική ψυχή;

Γενικότερα η άμετρη και άσκοπη 
βία, ιδίως κατά αδύναμων κι απρο-
στάτευτων προσώπων, αναδεικνύει 
μία έλλειψη οίκτου, χαρακτηριστικό 
του πραγματικού εγκλήματος, αλλά 
πιστεύω ότι κάθε τέτοια πράξη πρέ-
πει να εξετάζεται αυτοτελώς διότι 
μπορεί να κρύβει βαθιά απωθημένα 
βιώματα που την ερμηνεύουν(χωρίς 
βέβαια να την δικαιολογούν).

Κάθε επιστήμη διανοίγοντας τον 
δρόμο της ερευνά και επιστημο-
λογικά μονοπάτια που ίσως έχουν 
βραχεία ζωή. Ποιος κλάδος της 
εγκληματολογίας παρουσιάζει 
σήμερα για σας το μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον;

 Αν και πιστεύω ότι ο εγκληματο-
λόγος οφείλει να διαβάζει Ντοστογι-
έφσκι, Ντίκενς, Καμύ, αρχαίες τραγω-
δίες  και αστυνομικά μυθιστορήματα 
κι όχι απλώς να μελετάει/αναλύει 
στατιστικές, δυστυχώς σήμερα η τε-
χνοποίηση και της Εγκληματολογίας 
οδηγεί στον θρίαμβο του CSI και στην 
ανακριτική εκδοχή της επιστήμης.

Σε ερώτηση που σας έχουν κάνει 
αν το έγκλημα είναι ‘κατασκευή’ 
είχατε εκδηλώσει κάποια αποστα-
σιοποίηση από τις θεωρίες. Πώς 
μπορεί στην πράξη η επιστήμη να 
βοηθήσει στη μείωση της παραβα-
τικότητας; 

Η άμετρη κι εν μέρει αντιεπι-
1.  Πανούσης, Ι., Ποιητική του 
Φυλακισμένου Χώρου, Αθήνα, 
Σάκκουλας, 2002
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Ποιήτρια, Λογοτέχνης, Πολιτισμολόγος

Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών
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στημονική πολιτική εργαλειοποίηση 
της Εγκληματολογίας(ιδίως από τους 
ριζοσπάστες εγκληματολόγους)κα-
τέληξε στο να θεωρούνται τα πάντα 
‘κατασκευές του Κράτους’, έτσι η επι-
στήμη έγινε προπαγάνδα. Σε κάθε 
περίπτωση η Εγκληματολογία δεν 
καλείται ν’ αλλάξει τα πολιτεύματα 
αλλά να χαράξει ορθή ανθρωπιστι-
κή και συμμετοχική αντεγκληματική 
πολιτική.

Τι μπορεί να κάνει η επιστήμη 
όταν υποθέσεις ‘σέρνονται’ για 
χρόνια στα γραφεία ή αρχειοθε-
τούνται χωρίς ενδελεχή έλεγχο;

Αυτό δεν είναι πεδίο ευθύνης 
για την Εγκληματολογία αλλά για τη 
δημόσια διοίκηση ή τη δικαιοσύνη. 
Επαναλαμβάνω η Εγκληματολογία 
δεν είναι επιστήμη-passe partout.

Πόσο κινδυνεύει ο εγκληματολο-
γικός επιστήμονας αν εμπλακεί 
σε ‘γερές’ υποθέσεις οικονομικού 
εγκλήματος, παραοικονομίας ή 
διεθνικής σωματεμπορίας;

 Ο εγκληματολόγος ως επιστήμο-
νας δεν έχει κανένα λόγο ‘να εμπλα-
κεί’ σε περίεργες υποθέσεις, εκτός αν 
λειτουργεί ως δικηγόρος οπότε τίθε-
ται άλλο ζήτημα δεοντολογίας.

Ποιά χαρακτηριστικά πρέπει να 
έχει κατά τη γνώμη σας ο εγκλη-
ματολόγος και ποια αντενδείκνυ-
ται; 

Σαφής, έντιμος, με ένστικτο και 
διαίσθηση, πολλαπλά καλλιεργημέ-
νος, ανεξάρτητος, συνεργάσιμος, 
χωρίς εμμονές και στερεότυπα. Τα 
αρνητικά είναι ακριβώς τα αντίθετα 
των παραπάνω θετικών.

Στην εποχή της κρίσης και της 
ανεργίας, οι υποψήφιοι εργαζό-
μενοι έχουν συχνά διπλά μετα-
πτυχιακά αλλά δυσκολεύονται να 
βρουν δουλειά. Πόσες ευκαιρίες 
έχει ο αποφυλακισμένος στην 
προσπάθειά του να ενταχτεί εκ 
νέου στην αγορά εργασίας;

Η κρίση αποκλείει για δεύτερη 
φορά τους ήδη αποκλεισμένους(α-
ποφυλακισμένους, απεξαρτημένους, 
ΑΜΕΑ, μετανάστες κλπ).Άρα οι πι-
θανότητες [επαν]ένταξης όλο και θα 
μειώνονται αφού στη αγορά εργα-
σίας εισήλθαν εκατοντάδες χιλιάδες 
άνεργοι χωρίς κανένα ‘στίγμα’.

Στατιστικά τα εγκλήματα στη 
χώρα μας έχουν αυξηθεί ή απλώς 
τα μαθαίνουμε περισσότερο λόγω 
διαδικτύου;

 Η βασική διαφοροποίηση είναι 
βαθιά ποιοτική κι όχι περιστασια-
κά ποσοτική. Τούτο σημαίνει ότι θα 
έχουμε περισσότερο αίμα για ασήμα-
ντες αφορμές και μεγαλύτερη συμμε-
τοχή του οργανωμένου εγκλήματος 
[σε συνδυασμό με τη νεο-τρομοκρα-
τία και την πολιτική διαφθορά].

Με τη μετακίνηση των πληθυσμών 
γίνεται λόγος για πολιτιστική 
εγκληματολογία. Μιλήστε μας 
λίγο γι αυτό. 

Η Πολιτισμική Εγκληματολογία 
(Cultural Criminology)δεν σχετίζεται 
ευθέως με τη μετανάστευση ή την 
προσφυγιά αλλά κυρίως με τα μοντέ-
λα και κυρίαρχα πρότυπα ζωής και 
έκφρασης. Η σύγκρουση πολιτισμών, 
ως ερμηνεία της εγκληματικότητας, 
είναι μία πολύ παλιά θεωρία που εν 
μέρει μπορεί σήμερα να ερμηνεύσει 
το φαινόμενο.

Αν πάμε πίσω στα παιδικά σας 
χρόνια τι νοσταλγείτε περισσότε-
ρο, τις αλάνες και τον Λόφο του 
Κολωνού ή τη φοίτησή σας στη 
Λεόντειο;

 Οι σταθμοί της ζωής μου, οι οποί-
οι συνέβαλλαν στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητάς μου και της στάσης 
μου, ήταν:
■  το 57ο δημοτικό σχολείο του Κολω-

νού και οι αλάνες
■  η εκπαιδευτική πειθαρχία και οι κα-

νόνες στο Λεόντειο Λύκειο
■  η στρατιωτική μου θητεία στη Λά-

ρισα
■  και τα 19 χρόνια της καθηγητικής 

μου πορείας στην Κομοτηνή και 
στο Πανεπιστήμιο Θράκης. 

Σε όλα αυτά και σε όλους τους φί-
λους μου(προφανώς της οικογένειάς 
μου συμπεριλαμβανομένης) ανήκει η 
όποια επιτυχία μου.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2018
Πετάχτηκε η σπίθα απ’τα κάρβουνα

του μαγκαλιού

Ο παππούς κοιμόταν,

το παιδί που διάβαζε δεν την πρόλαβε,

βρήκε ανοιχτό τον φωταγωγό η σπίθα κι ανέβηκε 

στην ταράτσα

για να πάρει αέρα πριν σβήσει και ξεψυχήσει.

Μόλις έβγαλε το κεφάλι της στον ανοικτό ουρανό

την χτύπησε καταπρόσωπο ο ήλιος

και την ξαναφούντωσε

κλείνοντάς της με νόημα το μάτι.

Κι αυτή ξανακατέβηκε στο φτωχόσπιτο

μπήκε στη μαντεμένια ξυλόσομπα

που’χαν ξεχάσει να την ανάψουν

οι κουρασμένοι γονείς

γιατί είχαν βγει από τα μαύρα χαράματα

για να βρουν δουλειά 

κι όλο το σπίτι είχε παγώσει,

όμοια με τα όνειρά τους,

που τώρα, χάρη στη σπίθα του φωτοδότη ήλιου

ζωντάνεψαν

για να μπορέσουν ν’αντέξουν μιαν ακόμα νύχτα.

Η συλλογή ποιημάτων «Μοιρόγραφτο» κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Ι.Σιδέρης, ενώ το καλαίσθητο εξώφυλλο είναι 
δημιουργία της Φωτεινής Σκουρή.

Αν και πιστεύω ότι ο εγκληματολόγος οφείλει να 
διαβάζει Ντοστογιέφσκι, Ντίκενς, Καμύ, αρχαίες 
τραγωδίες  και αστυνομικά μυθιστορήματα κι όχι 
απλώς να μελετάει/αναλύει στατιστικές, δυστυχώς 
σήμερα η τεχνοποίηση και της Εγκληματολογίας 
οδηγεί στον θρίαμβο του CSI και στην ανακριτική 
εκδοχή της επιστήμης.
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Αρωματικά φυτά και βότανα: 
Ένας θαυμαστός μυστικός κόσμος
■ Της Χρυσάνθης Τσεπραηλίδου

Μπήκε το καλοκαίρι! H ανθο-
φορία είναι στο απόγειό της 
και εμείς δίπλα στη φύση 

έχουμε τη δυνατότητα να συλ-
λέξουμε φυτά και βότανα που 
έχουν σημαντικές ιδιότητες 
για την υγεία μας. Τι όμως 
πρέπει να προσέχουμε στην 
επιλογή μας και τι να απο-
φεύγουμε; Οι γιαγιάδες μας 
μπορεί να ήξεραν καλά την 
κρυμμένη θεραπευτική δρά-
ση ενός εκάστου, εμείς όμως 
δηλώνουμε σε γενικές γραμ-
μές άγνοια. Γι’ αυτό παραχω-
ρούμε τον λόγο στην κυρία 
Βαρβάρα Κοντελέ, Λιβαδίτισ-
σα  και ειδική επί του θέμα-
τος, που έχει δημιουργήσει 
την ABES HERBS, την επιτυ-
χημένη επιχείρηση με αρω-
ματικά φυτά και αφεψήματα, 
και είναι έτοιμη να μοιραστεί 
μαζί μας μερικά από τα πολύ-

τιμα «μυστικά» τους.

Κυρία Κοντελέ, πώς χρησι-
μοποιούμε τα αρωματικά 
φυτά στη ζωή μας;

Μετά τη συλλογή των φυ-
τών, μπορούμε να δώσουμε 
σε αυτά διάφορες μορφές. Να 
τα μετατρέψουμε σε ξηρές 
δρόγες (έγχυμα, αφέψημα, 
έμβρεγμα), σε σκόνη ή πολτό, 
σε βάμματα  ή σιρόπια  ή και 
έλαια, ανάλογα με το είδος 
τους και τη χρήση για την 
οποία τα ετοιμάζουμε. Για την 
αρωματοθεραπεία, για παρά-
δειγμα,  ενδείκνυται η μορφή 

αιθέριων ελαίων για κομπρέ-
σες, καταπλάσματα, αλοιφές, 

ενώ στην κοσμετολογία απαιτείται 

ειδική επεξεργασία. Στη βιομηχανία, 
από την άλλη, που έχουν τροποποι-
ηθεί και συμπεριληφθεί στη δομή 
των τροφίμων, ακόμη και των αντι-
βιοτικών, εκεί βέβαια η χρήση τους 
απαιτεί μεγάλη προσοχή. Γιατί κάτι 
που είναι  φυσικής προέλευσης, δεν 
σημαίνει ότι… δεν μπορεί να είναι 
τοξικό!

Τι ακριβώς μας προσφέρουν; Γιατί  
τα χρησιμοποιούμε;

Τα χρειαζόμαστε διότι  περιέ-
χουν ορισμένες σημαντικές ομάδες 
ενεργών συστατικών, όπως μέταλλα,  
οργανικά οξέα, φυτική κόλλα, γλυκο-
σίδια, ταννίνες, ρητίνες, αλκαλοειδή, 
πικρά στοιχεία, αιθέρια έλαια κ.ά. Τα 
ενεργά στοιχεία βρίσκονται στο φυτό 
σε διάφορες ποσότητες. Κάποιες φο-
ρές ο αριθμός είναι μεγαλύτερος, 
κάποιες μικρότερος. Κάποιες άλλες, 
μπορεί να λείπουν εξ ολοκλήρου.

Πώς ξεχωρίζουμε τα φυτά και πώς 
διασταυρώνουμε τη λατινική τους 
ονομασία με την τοπική ονοματο-
δοσία τους;

Τα  ονόματά τους μπορεί να δια-
φέρουν από περιοχή σε περιοχή, π.χ. 
βαλσαμόχορτο, βάλσαμο,  σπαθό-
χορτο, βοτάνι του Άι Γιάννη, υπερι-
κό… Ενώ για να αναγνωρίσουμε ένα 
φυτό που το όνομά του είναι στη λα-
τινική,  για παράδειγμα σε ένα βιβλίο 
βοτανολογίας, θα πρέπει να ξέρουμε 
να διακρίνουμε το λατινικό όνομα, 
π.χ. Hypericum  που σημαίνει το γέ-
νος του φυτού και το  perforatum, το 
δεύτερο στη σειρά όνομα που ση-
μαίνει το είδος του φυτού. Αυτό μας 
βοηθάει να τα ξεχωρίσουμε,  γιατί 
όντως πρόκειται για δύο εντελώς δι-
αφορετικά στοιχεία.

Έχοντας μπει πια στο καλοκαίρι,  
τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας για 
τη συλλογή εποχικών βοτάνων και 
κυρίως τι πρέπει να προσέχουμε;

Πρέπει να έχουμε στο μυαλό 
μας μια σειρά από κανόνες, γενικούς 
αλλά και για ειδικές περιπτώσεις. Θα 
ξεκινήσω από γενικές αρχές λοιπόν, 
λέγοντας ότι δεν πρέπει να συλλέ-
γουμε βότανα που βρίσκονται δίπλα  
σε δρόμο και ποτέ μετά από βροχή ή 
με υγρασία. Επίσης, σε ό,τι συλλέγου-
με δεν πρέπει να έχει καθίσει πάνω 
του σκόνη.

Είναι σημαντικό, κατά δεύτερον, 
να συλλέγουμε τα βότανά μας τις 
πρωινές ώρες, πάντα χωρίς δροσιά,  
ή τις απογευματινές. Και ασφαλώς η 
συλλογή τους πρέπει να γίνεται τη 
σωστή χρονική  περίοδο, την κατάλ-
ληλη εποχή. Απαγορεύεται, επίσης, 
να τα αναμειγνύουμε με άλλα φυτά 
από απροσεξία, γιατί η ανάμειξη θα 
μειώσει τη φαρμακευτική τους αξία.

Εδώ όμως να σημειώσουμε ότι εί-
ναι απαράδεκτο να  ξεριζώνουμε τα 
φυτά, εκτός κι αν χρειαζόμαστε απο-
κλειστικά τη ρίζα τους. Κόβοντας από 
τη ρίζα το φυτό,  συμβάλλουμε στη 
σταδιακή μείωσή του μέχρι την πλή-
ρη  εξαφάνιση. Έτσι λοιπόν κόβουμε 
μόνο ό,τι χρειαζόμαστε και αφήνου-
με το υπόλοιπο μέρος του φυτού στη 
φύση. Συμπεριφερόμαστε με ευσυ-
νειδησία και  σεβασμό! Για να μπορέ-
σουν να επιβιώσουν, να διαιωνιστούν 
και να μας προσφέρουν τα πολύτιμα 
στοιχεία τους σε εμάς και στις επόμε-
νες γενιές.

Ποιοι είναι οι κατάλληλοι μήνες 
για να συλλέξουμε τα αντίστοιχα 
βότανα;

Η βιβλιογραφία κάθε φυτού ανα-
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φέρει την κατάλληλη εποχή συγκο-
μιδής του ή και τον μήνα πιο ειδικά. 
Από την εμπειρία που έχω, ωστόσο,  
στην περιοχή που ζω και συλλέγω  
μπορώ να σας δώσω έναν κατάλογο 
με τον χρόνο που ενδείκνυται για τη 
συλλογή συγκεκριμένων φυτών.  

Ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος 
είναι ο κατάλληλος καιρός για τον ιβί-
σκο. Ο Μάρτιος για  την  τσουκνίδα. 
Τον Απρίλιο μαζεύουμε τον ταραξά-
κο (χρησιμεύει κυρίως η ρίζα του), 
ενώ είναι ο σωστός μήνας για να συλ-
λέξουμε τα φύλλα  του σαμπούκου, 
του κράταιγου και της τσουκνίδας, 
αλλά και βότανα όπως  φασκόμηλο 
και  βοράγκο.

Ακολούθως, τον Μάιο συλλέγου-
με τα άνθη του  κράταιγου, το  χα-
μομήλι, το πεντάνευρο, την  αλθαία 
και τα άνθη του σαμπούκου. Για να 
φτάσουμε στον  Ιούνιο, που είναι 
και ο μήνας που διανύουμε,  και να 
στραφούμε στο  μελισσόχορτο, στα 
φύλλα του βατόμουρου, στο τίλιο 
(που προέρχεται από τη φλαμουριά), 
στη  μέντα, στο  βαλσαμόχορτο και 
στον ύσσωπο. Επίσης  μπορούμε να 
συλλέξουμε τον ίδιο  μήνα λεβάντα, 
άνθη του κράταιγου, ρίγανη, μα-
ντζουράνα και  καλέντουλα.

 Τον επόμενο μήνα, τον Ιούλιο, 
μπορούμε να συνεχίσουμε να μαζεύ-
ουμε ρίγανη, μαντζουράνα, λεβάντα, 

θυμάρι, πολυκόμπι, βαλσαμόχορτο, 
ενώ τον Σεπτέμβριο  καρπούς άγριας 
τριανταφυλλιάς και κράταιγου, αλλά 
και δάφνη.

Αφού τα συλλέξουμε, λοιπόν, τι 
κάνουμε στη συνέχεια; Πώς τα 
συντηρούμε;

Πριν μπούμε στη διαδικασία της 
αποξήρανσης, πρέπει να κόψουμε 
κατά μήκος τις ρίζες των φυτών. Για 
την αποξήρανση τώρα, κρεμάμε 
ανάποδα τα φυτά ή σε λεπτές στρώ-
σεις και προτιμούμε πάντα έναν 
χώρο σκιερό (εκτός ελαχίστων εξαι-
ρέσεων),  καθαρό, αεριζόμενο, χωρίς 
μυρωδιές και έντομα και φροντίζου-
με ώστε η όλη διαδικασία να ολοκλη-
ρώνεται σε σύντομο χρόνο. Όταν λοι-
πόν αποξηρανθούν, τα τοποθετούμε 
σε στεγνά δοχεία, κυρίως γυάλινα. 
Αποφεύγουμε την αποθήκευση σε 
πλαστικά δοχεία ή σε σάκους, γιατί 
απορροφούν τα αιθέρια έλαια.  

Μιλήστε μας για τη δράση των 
βοτάνων  σε διάφορες παθήσεις 
του οργανισμού  

Για την τόνωση του οργανισμού 
τα πιο κατάλληλα βότανα είναι η  
τσουκνίδα, το φασκόμηλο και η ρίζα 
του ταραξάκου. Για τη χαλάρωσή μας 
ως  ηρεμιστικό και κατά της αϋπνίας 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη 

βαλεριάνα ή την  πασιφλόρα (ρολο-
γιά), τη λεβάντα, το  χαμομήλι ή τη 
μαντζουράνα, όπως και το μελισσό-
χορτο και το τίλιο. Για την αντικατα-
θλιπτική τους δράση είναι γνωστά 
το υπερικό  ή βαλσαμόχορτο και το 
δεντρολίβανο, ενώ τα βότανα που θα 
μας βοηθήσουν ως διουρητικά είναι  
το κιχώριο (ραδίκι),  ο ταραξάκος (πι-
κραλίδα), η αγριάδα και  η τσουκνίδα. 
Στην υπέρταση μπορούμε να επιλέ-
ξουμε ανάμεσα  στον κράταιγο, το 
τίλιο, το μελισσόχορτο και τον ιβίσκο.  
Όταν όμως θέλουμε να ενισχύσουμε 
το  ανοσοποιητικό του οργανισμού 
μας, δεν έχουμε παρά να πιούμε σε 
τσάι το κυνόροδο (άγριο τριαντά-
φυλλο) ή την εχινάκεια, ενώ για  την 
αποτοξίνωση του οργανισμού μας, 
μπορούμε να καταναλώσουμε σε 
αφέψημα  τσουκνίδα, λουίζα ή κισσό. 

Για τη διάρροια  μπορούμε να 
πιούμε αφέψημα  βάτου, μέντας, ρί-
γανης ή πράσινο τσάι. Από την άλλη, 
για την καταπολέμηση της δυσκοιλι-

ότητας το λινάρι ή ο μάραθος ή ακό-
μη τα φύλλα της Αλεξάνδρειας θα 
βοηθήσουν καταλυτικά.

Για τον χειμώνα τώρα, που ο βή-
χας ή η βρογχίτιδα επισκέπτονται 
κάποιους από εμάς συχνά, καταπρα-
ϋντικά και θεραπευτικά θα δράσουν 
η  αλθαία, ο μάραθος, ο  γλυκάνισος, 
ο ευκάλυπτος, το τσάι του βουνού 
ή ο ύσσωπος και το θυμάρι. Για τη 
λιθίαση συνιστάται το πολυκόμπι, η 
αγριάδα και το γαϊδουράγκαθο, όσο 
για τους πάσχοντες από  διαβήτη θα 
τους βοηθήσει  η τσουκνίδα, ο ταρα-
ξάκος και το κιχώριο. Τέλος, στα δερ-
ματικά προβλήματα αποδεδειγμένα 
εδώ και χρόνια είναι κατάλληλα η 
καλέντουλα, το χαμομήλι, το βαλσα-
μόχορτο, η τσουκνίδα και η αλόη.

Στο επόμενο φύλλο θα μάθουμε τα πάντα για την παρασκευή 
ενός υπέροχου γλυκού του κουταλιού. Ετοιμαστείτε λοιπόν για 
την απόλαυση που ονομάζεται γλυκό καρυδάκι… προσεχώς!

Τον Ιούνιο η φύση 
μας δίνει το βαλσαμό-
χορτο. Και τώρα που 
ξέρουμε πώς να το 
συλλέξουμε, πώς να το 
αποξηράνουμε και να 
το συντηρήσουμε για 
καιρό,  μπορούμε να το 
αξιοποιήσουμε για  τις 
θεραπευτικές ιδιότητές 
του, αφού είναι μέγα 
γιατρικό για συγκεκρι-
μένες παθήσεις που 
αναφέρθηκαν προη-
γουμένως. Προσέξτε το 
κόκκινό του χρώμα και 
χρησιμοποιήστε λάδι 
καλής ποιότητας - ας εί-
ναι καλύτερα ντόπιο ή 
αν είναι δυνατόν δικής 
σας παραγωγής. Χρησι-
μοποιήστε το για εξω-
τερική επάλειψη στο 
δέρμα. Καλή επιτυχία!

Προϊόντα της ABES HERBS θα βρείτε σε πολλά 
σημεία στην Ελλάδα, επιλεγμένα για την ποιό-
τητά τους.
Και σπεύσατε να δοκιμάσετε το καινούριο 
προϊόν, τον συκοφάγο, που έχει κατακτήσει μι-
κρούς και μεγάλους για την υπέροχη γεύση του 
και τη  θρεπτική του αξία.

https://abesherbs.gr 

Ένα ντουλάπι  
για τις μανούλες
Λεβάντα… σε  όλες τις μορφές
Αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλο
Ένα μείγμα ελαίων για μασάζ
Αποξηραμένο χαμομήλι και λουίζα
Βαλσαμέλαιο και λάδι καλέντουλας
Αιθέριο έλαιο tea tree
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Άλλη μια εκπαιδευτική χρονιά 
ολοκληρώθηκε και όλα τα σχο-
λεία της χώρας την αποχαιρέτη-

σαν με εκδηλώσεις. Στα τυχερά σχολεία 
που έχουν μουσικούς ή ανθρώπους με 
πολιτιστική παιδεία, η διαφορά στην 
επιλογή της μουσικής και των καλλιτε-
χνικών δρώμενων ήταν αισθητή. Φυσι-
κά δεν αναφέρομαι σε όλες τις σχολικές 
παρουσιάσεις της επικράτειας. Ωστόσο, 
σε σχολείο της επαρχίας που έτυχε να 
βρεθώ, με εντυπωσίασε η επιμονή στο 
λαϊκό τραγούδι και στο pop του συρ-
μού.

Όσοι γνωρίζουν την παράλληλη  
ιδιότητά μου ως στιχουργού, μπορεί 
να απορήσουν που τα λέω αυτά. Όμως 
όσο και να αγαπάμε το λαϊκό τραγούδι 
και όσο στα πάρτυ να ακούμε τους σταρ 
της ποπ μουσικής, όταν πρόκειται για 
Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα η ευθύ-
νη στις επιλογές των ηχητικών και πα-
ραστασιακών δρώμενων είναι μεγάλη.

Θα ήταν προτιμότερο να εστιάζε-
ται σε αυτά τα άσματα που δεν ακούμε 
στο ραδιόφωνο συχνά, με εξαίρεση την 
κρατική ραδιοφωνία και συνδέονται 
με ιστορικές συνθήκες της χώρας μας 
ή διεθνώς αναγνωρισμένους συνθέτες 
και στιχουργούς, μελοποιημένη ποίηση 
κλπ.

Στα ιδιωτικά γλέντια με τους φίλους 
μας μπορούμε να ακούμε ό,τι θέλουμε 
και δεν αφορίζω φυσικά τα άλλα είδη. 
Το καθένα έχει τη χάρη του και το μέρος 
που ακούγεται.

Όμως, η ευκαιρία για τους μικρούς 
μαθητές να ακούσουν και κάτι διαφορε-
τικό, κάτι που έχει προάγει πολιτιστικά 
το πνεύμα του ελληνικού λαού[ χωρίς 
να εξαιρείται η δημοτική παράδοση] 
είναι σπουδαία και μπορεί να επιτελε-
στεί σε μια γιορτή τέτοιου τύπου, ως 
πολιτιστικό αντίβαρο στον καταιγισμό 
των κακόφωνων και κατασκευασμένων 
μουσικών ειδώλων ή στους κανιβαλι-
στικούς διαγωνισμούς τραγουδιών.

Μια σχολική γιορτή περιβάλλεται 
από επισημότητα, για την ακρίβεια είναι 
από τις πρώτες επίσημες κοινωνικές εκ-
δηλώσεις που έχει την ευκαιρία να συμ-
μετέχει ένας μαθητής του δημοτικού, 

ως εκ τούτου γιατί να μην πάρει ένα 
βάπτισμα πολιτιστικό με την έννοια της 
ψυχαγωγίας και όχι της διασκέδασης, 
που θα του υποδεικνύει την ύπαρξη 
μιας άλλης ζωής, ενός παραθύρου στην 
τέχνη.

Είχα την τύχη, στα δικά μου παιδικά 
χρόνια στις δύο τελευταίες τάξεις του 
δημοτικού να ακούσω ποίηση του Να-
ζίμ Χικμέτ, μελοποιημένη ποίηση, νέο 
κύμα κλπ. Ήμασταν τυχεροί τότε που ο 
δάσκαλός μας, μας «αφύπνιζε» μουσι-
κά και αυτό αποτέλεσε ένα πνευματικό 
εφαλτήριο για μένα. Οι Νομπελίστες 
ποιητές μας, η μουσική του Θεοδωρά-
κη, όλος αυτός ο πλούτος. 

Αργότερα, οι παρέες, η φοιτητική 
ζωή, οι συγγενικές μαζώξεις μας μυ-
ούν σε πιο «διονυσιακές» καταστάσεις, 
όμως τα πρώτα ακούσματα πάντα θα 
αποτελούν ένα φίλτρο και θα διαμορ-
φώνουν ένα σημείο αναφοράς, που 
είναι αναγκαίο για τη διατήρηση της 
αισθητικής μας.

Κάποια σπίτια έχουν φιλόμουσους 
γονείς, με παιδεία και άποψη, κάποιοι 
μικροί μαθητές όμως προέρχονται 
από γονείς, καλούς και άξιους κατά τα 
υπόλοιπα, που όμως δεν είχαν τον χρό-
νο- από τις επιταγές του μόχθου της 
ζωής- να ασχοληθούν περισσότερο και 
να γνωρίσουν τη μουσικό-ποιητική μας 
ποιότητα.

Ο εκπαιδευτικός λοιπόν που ανα-
λαμβάνει το έργο της παρουσίασης 
της γιορτής για το τέλος της σχολικής 
χρονιάς, έχει στα χέρια του το κλειδί να 
ανοίξει την πόρτα σε ένα καλλιτεχνικό 
και πνευματικό χώρο με «καλούδια» 
που θα μείνουν χαραγμένα στις παιδι-
κές μνήμες. Ας μην παρασύρεται από 
την τηλεοπτική αισθητική και την εμπο-
ρευματοποίηση. Ας προσφέρει στους 
μικρούς μαθητές τη γνωριμία με την 
«άλλη Ελλάδα» και στο ακροατήριο τη 
δημιουργική υπενθύμισή της.

Καρίνα Βέρδη
Ποιήτρια, πολιτισμολόγος, σκηνοθέτης

Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Λογοτεχνών

karinverdi@yahoo.gr

Η ευθύνη των εκπαιδευτικών στην καλλιτεχνική 
επιμέλεια μιας σχολικής εκδήλωσης

Οι Σαρακατσαναίοι 
απανταχού 
της Στερεάς 
ανταμώνουν  
στη Δαύλεια

Για μια άλλη φορά οι Σαρακατσαναίοι ανταμώνουν με 
τις παραδόσεις τους, τη μουσική  και τις παραδοσιακές 
ενδυμασίες τους που τιμούν και αγαπούν ιδιαίτερα. Στην 
Ιερά Μονή Ιερουσαλήμ στον Παρνασσό, στη θέση «Λαπα-
θιά» της Δαύλειας, την Κυριακή 23 Ιουνίου, να είστε όλοι 
εκεί. Στη μικρή πεδιάδα πριν από το Μοναστήρι της Δαύ-
λειας, σε ένα μικρό οροπέδιο που πάντα οι Σαρακατσα-
ναίοι (όπως και πολλοί άλλοι) επέλεγαν για να περάσουν 
το καλοκαίρι, οργανώνεται κάθε χρόνο το παραδοσιακό 
αντάμωμά τους. Μέσα σε ένα υπέροχο ελατοδάσος, από-
λυτα εναρμονισμένο με την ψυχολογία του νομά βοσκού, 
του Σαρακατσάνου, που το μεγαλύτερο μέρος της ζωής 
του το έχει περάσει μέσα στη φύση. 

Ακόμα και η περπατησιά λένε πως αλλάζει πάνω στα 
βουνά. Κι όπως αλλάζει, διαμορφώνει και τα βήματα του 
χορού. Για να στήσει έναν χορό ανάλογο, βαρύ, λεβέντικο, 
με τραγούδια που έχουν όλα να πουν μια ιστορία, όπως 
αυτή του  Πλάτανου. Τραγούδια που σαν πατάς πάνω 
τους και χορεύεις σε επιστρέφουν στο παρελθόν. Σε γυ-
ρίζουν πίσω στους προγόνους που τέτοια εποχή είχαν 
ήδη μεταφέρει τα κοπάδια στο βουνό κι εκεί με όλη την 
οικογένεια μαζί θα περνούσαν οι μήνες του καλοκαιριού. 
Γι’ αυτή τη νοερή σύνδεση φαίνεται ότι επιλέγουν να αντα-
μώνουν εκεί οι Σαρακατσαναίοι. Μόνο που δεν μετρούν 
γκλίτσες… δεν βελάζουν πρόβατα πια. Υπάρχουν όμως τα 
τραγούδια.

Σαρακατσάνικο Φλουρί
Σαρακατσάνικο φλουρί, 
πού να σε ’ξαργυρώσω;
Στη Δύση, στην Ανατολή, 
θα πάω να σε δώσω.

Μωρέ, στη Δύση, στην Ανατολή, 
θα πάω να σε δώσω, 
και θα ’ρθω το Μαγιάπριλο, 
για να σε στεφανώσω.

Σαρακατσάνικο φλουρί, 
με τα χρυσά στολίδια, 
σου στέλνω την καρδούλα μου
και βέρες, δαχτυλίδια.

Μωρέ, σου στέλνω την καρδούλα μου
και βέρες, δαχτυλίδια
και τα προικιά σου, μάτια μου, 
με τα χρυσά κεντίδια.

Σαρακατσάνικο φλουρί, 
καράβι θ’ αρματώσω, 
για ’σένα, ηλιογέννημα, 
την εκκλησιά θα ζώσω.

μωρ’ για σένα, ηλιογέννημα, 
την εκκλησιά θα ζώσω
και θα καλέσω τον ντουνιά, 
καρδούλες να ενώσω.
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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
1.Ζητείται για σεζόν , Α σερβιτόρος 
και λάντζα για εστιατόριο  στο νησί 
της Πάρου
Άμεση πρόσληψη με καλές αποδο-
χές, παρέχεται διαμονή και διατρο-
φή
στείλτε το βιογραφικό σας στο 
annatzti@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
2.ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΥΠΑΤΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΖΗΤΑ ΑΝΔΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗΣ . ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
2262071710
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
3.ΑΒ Βασιλόπουλο
Συντονιστής για τις Κεντρικές Απο-
θήκες της εταιρίας στα Οινόφυτα
Συντονιστής για τις Κεντρικές Απο-
θήκες της εταιρίας στα Οινόφυτα
ΑB Vasilopoulos AE 
Οινόφυτα 
Πλήρης Απασχόληση 
τηλ:2262075609
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
4.ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ 
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
τηλ:6942060060
5.ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχεδιασμού και παρα-
γωγής επίπλων και ειδικών κατα-
σκευών στην περιοχή του Ελαιώνα 
Θηβών, ζητάει βοηθό μηχανικού 
παραγωγής.
Προσόντα: 
• Καλή γνώση Η/Υ(Office)
• Γνώση Autocad 2D θα εκτιμηθεί
• Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότη-
τες
• Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Αρμοδιότητες: Οργάνωση και 
παρακολούθηση παραγγελιών, 
προγραμματισμός παραδόσεων, 

εκτέλεση και παρακολούθηση πα-
ραγγελιών Α' υλών. Άριστο περι-
βάλλον εργασίας με προοπτικές 
εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών: contact@
modplus.gr  τηλ: 2262071000
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
6.ΘΗΒΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕ-
ΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ(ΘΔ)
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ/ΘΗΒΑ 
Πλήρης Απασχόληση  
τηλ:2102899999
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
7.ΨΗΣΤΗΣ - τυλιχτής ή βοηθός 
ψήστη - τυλιχτή, καθώς και άτομα 
για βοηθητικές εργασίες, κουζίνα, 
λάντζα με εμπειρία στο τύλιγμα, 
ζητούνται από ταβέρνα - ψησταριά 
στα Νέα Στύρα Ευβοίας, στο λιμάνι, 
απαραίτητα με χαρτιά, 12.00-24.00, 
6982/224661 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
8.Από κέντρο ειδικής αγωγής στην 
Αταλάντη ζητείται Ψυχολόγος για 
εργασία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
στέλνουν τα βιογραφικά τους στο
e-mail: kentroeidagogislamia@
yahoo.com
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότε-
ρες πληροφορίες μπορούν να κα-
λούν στο τηλέφωνο 6946163332.
Ώρες επικοινωνίας από τις 11.00 το 
πρωί μέχρι  τις 2.00 το μεσημέρι.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
9.ΖΗΤΕΊΤΑΙ κυρία κατά προτίμηση 
Ελληνίδα άνω των 45 ετών με προ-
ϋπηρεσία για εσωτερική σε ηλικιω-
μένο κύριο με κινητικά προβλήματα 
στη Χαλκίδα Ευβοίας. Όχι καπνί-
στρια με απαραίτητες συστάσεις και 
λευκό ποινικό μητρώο. Παρέχεται 
οικογενειακό περιβάλλον και πολύ 

καλή αμοιβή. Τηλ. 6932307072 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
10.ΨΗΣΤΗΣ - τυλιχτής ή βοηθός 
ψήστη - τυλιχτή, καθώς και άτομα 
για βοηθητικές εργασίες, κουζίνα, 
λάντζα με εμπειρία στο τύλιγμα, 
ζητούνται από ταβέρνα - ψησταριά 
στα Νέα Στύρα Ευβοίας, στο λιμάνι, 
απαραίτητα με χαρτιά, 12.00-24.00, 
6982/224661 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
11.ΖΗΤΕΊΤΑΙ τεχνίτης μετάλλου με 
γνώσεις σε μηχανή TIG για εργασία 
σε καλλιτεχνικό χυτήριο στην Βιο-
νηχανική Ζωνη Ριτσώνας.
Μόνιμη θέση εργασίας, πλήρης 
απασχόληση.
Αμοιβή 1.200€, 11:00-14:00   τηλ 
2262071090
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
12.ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής 
για την νυχτερινή βάρδια, σε ξενο-
δοχείο στην Αμάρυνθο Ερέτριας για 
την καλοκαιρινή περίοδο. βιογρα-
φικό με φωτογραφία στο email   , 
email: villa.com.gr@gmail.com 
Μάθετε περισσότερα: https://www.
xeniaresorts.com/porto-evia
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
13.ΖΗΤΕΊΤΑΙ οικιακή βοηθός Φι-
λιππινέζα. Περιοχή Χαλκίδας. Ερ-
γασία ως εσωτερική. Ι’m looking 
for a Philippine in house assistant. 
1 hour far from Athens, Chalkida 
area, συζητήσιμη, , 09:00-20:00    
τηλ:695662222
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
14.ΑΤΟΜΑ για χοιροστάσιο στη 
Φθιώτιδα - Λιβανάτες ζητούνται για 
πλήρη εργασία, να γνωρίζουν Ελ-
ληνικά, παρέχεται πλήρης ασφάλι-
ση, 22330/32208 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
15.ΕΤΑΙΡΕΙΑ παροχής υπηρεσιών 
καθαρισμού ζητεί κυρίες με δικό 
τους μεταφορικό μέσο, για περι-
οχή Θήβας, Δευτέρα έως Κυρια-
κή, 06.00 - 14.00 ή 14.00 - 22.00   
τηλ:2102841151
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
16.ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ κλαρκ ζητείται από 
εργοστάσιο στα Οινόφυτα, πρωινό 
ωράριο Δευτέρα - Παρασκευή, άμε-
ση πρόσληψη 
τηλ:6994287805
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
17.ΓΙΑ την εκμάθηση και την καθη-
μερινή φροντίδα παιδιών  στα Τρί-
καλα και στην Λιχάδα Εύβοιας, ανα-
ζητούμε: κοινωνικά επαγγέλματα με 
γνώσεις γερμανικής γλώσσας. 
Παρέχονται διαμονή και γεύματα. 
14 καθαρές αμοιβές 800 ευρώ 
Αποστολή βιογραφικού με φωτο-
γραφία στο: achillefshp@web.de 
Χριστίνα-Ψάλλας Αχιλλέας, 

Ειδικός Παιδαγωγός, αμοιβή 800€, 
συζητήσιμη , email: Achillefshp@
web.de  τηλ:6971778334

 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
1.Μονοκατοικία, 100 τ.μ., στην 
περιοχή Ν. Φθιώτιδας > Καμένα 
Βούρλα
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ μονοκατοικία 
100 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, 2 
υ/δ, μπάνιο, μεγάλο σαλόνι - κου-
ζίνα, βεράντες περιμετρικά, ανακαι-
νισμένη, πολυτελούς κατασκευής, 
θερμοσυσσωρευτές, κλιματιστικά, 
ενοικιάζεται για μόνιμη κατοικία, τιμή 
300€, συζητήσιμη, 6986/608025
Κατάσταση: Άλλη κατάστασηΥπνο-
δωμάτια: 2Μπάνια/ WC:1 Εμβα-
δόν: 100
Τηλ. επικοινωνίας: 2104321447
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
2.ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πλη-
σίον Γαλαξία, διαμέρισμα 55 τ.μ., 
1ου, κλιματισμός, πόρτα ασφαλεί-
ας, ανοικτό πάρκιν, τέντα, μεγάλο 
μπαλκόνι, δεκαετίας ενοικιάζεται, 
κατάλληλο για καθηγητή, δυνατότη-
τα και επιπλωμένου
 επικοινωνία 693091039
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
3.Διαμέρισμα, στην περιοχή Ν. 
Φθιώτιδας > Λαμία
STUDIOS για φοιτητές, διαθέτουν 
κουζίνα, ψυγείο, έπιπλα και κλι-
ματιστικό. Περιοχή ΤΕΙ Λαμίας, 
κος Θανάσης ηλ:6978/535410 
-6932863434
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
4.Διαμέρισμα, 30 τ.μ., στην περιοχή 
Ν. Φθιώτιδας > Στυλίδα
ΣΤΥΛΙΔΑ Καραβόμυλος, 3 διαμε-
ρίσματα 30 τ.μ., 50 τ.μ. και 60 τ.μ. 
έκαστο, επιπλωμένα ή μη, άριστη 
κατάσταση, κλιματισμός, ηλιακός, 
πάρκιν, καλοριφέρ, bbq, πλησίον 
παραλίας για μπάνιο - κυνηγότο-
πων, 1 ώρα απόσταση από Καρ-
πενήσι, Μετέωρα, Πήλιο, Δελφούς, 
χώρος για κατοικίδια - κήπος, ενοι-
κιάζονται σε τιμή συμφέρουσα ανά-
λογα τα άτομα και το χρόνο διαμο-
νής 6977/823390
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
5.Διαμέρισμα, 80 τ.μ., στην ΛΑΜΙΑ 
Γήπεδο, νεόδμητο οροφοδιαμέρι-
σμα 80 τ.μ., υπερυψωμένο ισόγειο, 
γωνιακό, διαμπερές, προσόψεως, 
2 υ/δ, κατασκευή '01, μπάνιο, νεο-
κλασικό, αυτόνομη θέρμανση, πόρ-
τα ασφαλείας, τέντες, θέα βουνό, 
χωρίς κοινόχρηστα, Ενοικιάζεται, 
Λαμία, περιοχή γηπέδου, τριάρι 
ισόγειο σε πάρα πολύ κατάσταση 
με πλακάκια, λευκά αλουμινία, δι-
πλά τζάμια, τέντες πολύ μεγάλη 
κουζίνα και πολύ άνετο σαλόνι. 
Αυτονομία και χωρίς κοινόχρηστα. 
Πολύ ήσυχη περιοχή κοντά στο 
κέντρο επίσης στο σουπερ μάρκετ 
Βασιλόπουλος και μασούτης. 5 λε-
πτά απο το 1 δημοτικό σχολείο και 

10 λεπτά με τα πόδια απο το 1ο και 
4ο γυμνάσιο και λύκειο., τιμή 220€)., 
2231022770 και 69896808776 
09:00-23:00
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
6.Μονοκατοικία, 156 τ.μ., στην πε-
ριοχή Ν. Φθιώτιδας > Μαλεσίνα
ΜΑΛΕΣΙΝΑ μονοκατοικία 156 τ.μ., 
2ου, γωνιακή, διαμπερής, 3 υ/δ, 
κατασκευή '10, 2 μπάνια, wc, αυτό-
νομη θέρμανση, τζάκι, πάρκιν, απο-
θήκη, καλή κατάσταση, Θεολόγος 
Σε αυτό το μικρό παραδεισο, δια-
τίθεται μονοκατοικία πλήρως επι-
πλωμένη, με τζάκι και απίστευτη 
θέα έτοιμη να σας φιλοξενήσει για 
καλοκαιρινές αλλά και χειμερινές 
διακοπές. 
Το σπίτι μπορεί να φιλοξενήσει 
μια οικογένεια ή μια παρέα πέντε 
ατόμων καθώς αποτελείται από 3 
υπνοδωμάτια, ενιαίο χώρο κουζίνα 
σαλόνι, λουτρό και wc. 
Η επικοινωνήσετε μαζί μας στα τη-
λέφωνα: 22310 43924 • 6945 54 17 
19 -- Βεράντα, Εσωτερική σκάλα, 
Θέα, Πορτα ασφαλείας, Προσανα-
τολισμός Ανατολικοδυτικός 
τιμή 500€ Οικονόμου, 6945541719
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
7.Διαμέρισμα, 50 τ.μ., στην περιοχή 
Ν. Βοιωτίας > Σχηματάρι
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΔΗΛΕΣΙ, νεόδμητο δι-
αμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, προσόψεως, 
1 υ/δ, κατασκευή '07, μπάνιο, αυτό-
νομη θέρμανση, απεριόριστη θέα, 
χωρίς κοινόχρηστα, τιμή 240€
Κατάσταση: Νεόδμητο Έτος Κατα-
σκευής: 2007 Υπνοδωμάτια: 1
Μπάνια/ WC: 1
Εμβαδόν: 50
Αυτόνομη θέρμανση: Ναι
Τηλ 6931113640
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
8.Διαμέρισμα, 52 τ.μ., στην  Λιβα-
δειά
ΛΙΒΑΔΕΙΑ οδος Παρνασσου οπι-
σθεν 7ου Δημοτικου Σχολείου, νε-
όδμητο διαμέρισμα 52 τ.μ., 1ου, 
προσόψεως, 1 υ/δ, κατασκευή 
'18, μπάνιο, επιπλωμένο, αυτόνο-
μη θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα 
ασφαλείας, ελεύθερο, ενεργ. κλ. 
Α+, Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1 ου 
ορόφου οδος Παρνασσου οπισθεν 
7 ου Δημοτικού Σχολείου, επιπλω-
μένο(Ψυγείο πλυντηριο κουζινα, 
κρεββάτι). Διαθέσιμο από 15 - 06 
-2019 , Τιμή 360 Ευρώ Συζητήσι-
μη, διαθέσιμο από 15/06/2019, τιμή 
360€, συζητήσιμη
Τηλ 6972312111
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
9.Μονοκατοικία, 110 τ.μ.ΘΗΒΑ αδι-
εξοδο Μουστακα, μονοκατοικία 110 
τ.μ., ισογείου - 1ου, 2 υ/δ, μπάνιο, 
σε οικόπεδο 240 τ.μ., αυτόνομη 
θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακός, 
αποθήκη 15 τ.μ., κήπος 100 τ.μ., 
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθερη, καλή 
κατάσταση, ανακαίνιση '13, Ιδανικο 
για τριμελη οικογενεια. Πολυ ησυχη 
γειτονια χωρις ρυπους(αδιεξοδο). 

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
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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

Ότι θες να βρεις, 
ότι θες 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

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

5 λεπτα απο το κεντρο της Θηβας 
με τα ποδια,πολυ κοντα σε σουπερ-
μαρκετ και φαρμακειο. Εχει εντα-
χθει στο προγραμμα εξοικονομώ 
ενεργια(διαθετει θερμοπροσοψη 
και εχουν εγκατασταθεί αλουμινια). 
Στην ταρατσα εχει εγκατεστημενα 
φωτοβολταικα. Επισκεψιμο απο 1 
/5 /19 λογο ανακαινησης ., διαθέσι-
μη από 01/05/19, τιμή 350€, συζη-
τήσιμη, , 09:00-19:00
Τηλ 6977984811
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
10.Οικία, 110 τ.μ., στόν Ορχομενό 
ισογείου - 1ου, 2 υ/δ, μπάνιο, σε οι-
κόπεδο 380 τ.μ., αυτόνομη θέρμαν-
ση, τζάκι, απεριόριστη θέα, κλειστό 
πάρκιν, αποθήκη, ελεύθερη, καλή 
κατάσταση, Άνετο, μεγάλη αποθή-
κη, με γκαράζ, τιμή 200€, 09:00-
21:00
επικοινωνία 6977200784
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
10.Μονοκατοικία, 112 τ.μ., στην πε-
ριοχή Ν. Βοιωτίας > Δαυλεία
ΔΑΥΛΕΙΑ μονοκατοικία 112 τ.μ., 
1ου, διαμπερής, 2 υ/δ, κατασκευή 
'80, μπάνιο, σε οικόπεδο 350 τ.μ., 
αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, απεριό-
ριστη θέα βουνό, αποθήκη, κήπος 
150 τ.μ., άριστη κατάσταση, ανακαί-
νιση '18, ενοικιάζεται και επιπλωμέ-
νο, και με το μήνα, τιμή 170€
Τηλ 6947921921
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
11.Διαμέρισμα, 50 τ.μ., στην περιο-
χή Ν. Βοιωτίας > Λιβαδειά
ΛΙΒΑΔΕΙΑ Φίλωνος 30, διαμέρισμα 
50 τ.μ., 4ου, επιπλωμένο, δυάρι, 
κήπος, με σκεπή, σε πολύ καλή κα-
τάσταση, τιμή 170€, 6986/593408, 
κος Δημακόπουλος Νίκος
επικοινωνία 2261029425
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
12.Ενοικίαση, Διαμέρισμα 48 τ.μ., 
Κάστρο, Χαλκίδα, € 220
Τηλ 2221061320
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
13.Ενοικίαση, Studio/Γκαρσονιέρα 
22 τ.μ., Νέα Αρτάκη, Εύβοια, € 120
Τηλ 6983278532

 Πωλούνται  
 - Χαρίζονται Ζώα
ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
1.Χαρίζονται κουταβάκια 2 μήνων 
(θηλυκά), αποπαρασιτωμένα,και 
υγιέστατα σε υπέθυνους 
Ράτσα: Λαμπραντόρ - Labrador
Ηλικία: 2,5 μηνών
Ημίαιμο
Περιοχή: Μώλος Άγιος Κων-
σταντίνος, Στερεά Ελλάδα  τηλ: 
6971828880
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
2.Πωλείται Μαλτεζ καθαρόαιμο αρ-
σενικό 9 μηνών πολύ καλός χαρα-
κτήρας εμβολιασμένο.
Παραλία Διστόμου τηλ: 6908719363
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
3.Πωλείται  1.000€ Αρσενικό κουτά-
βι ρατσας "μικρό ιταλικό λαγωνικό". 
Εμβολιασμένο, με chip, με διαβα-
τήριο υγείας, με γενεαλογικό χάρτη 
Κυνολογικού ομίλου Ελλάδος. Γεν-
νημένο 21.12.2018. Δεν είναι εισα-
γωγής. Κα Μαρίνα τηλ:6972126299
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
4.Πωλείται 700€ κουτάβια lagotto-
romangiolo επίλεκτης εκτροφής 
από γονείς πρωταθλητές άριστα 
τρουφόσκυλα με άπειρες εξόδους 
σε όλες τις τρούφες,και σε όλα τα 

εδάφη, τα κουτάβια θα δοθούν με 
σειρά παραγγελίας.. Ξεκινημένα 
στην τρούφα εμβολιασμένα-απο-
παρασιτομένα . με πιστοποιητικό 
γιατρού, μεγαλώνουν με τρουφό-
γαλα , και έχουν τις τρούφες στο 
αίμα τους...υπάρχουν θηλυκά και 
αρσενικά...θα γίνουν και μαθήματα 
στους νέους αγοραστές στα μυστι-
κά τις τρούφας, και στους βιότο-
πους ..για παραγγελίες κρατήσεις 
στο τηλέφωνο 4-10 μμ..
Αράχοβα  Δημ.Γιαννακόπουλος 
τηλ:6945918642
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
5.ΓΙΔΕΣ 13 άσπρες ζανες και 2 
τραγοι όλα νεαρά ζώα πωλούνται 
130 €έκαστο από ντοπιο εκτροφεα 
περισσότερες πληροφορίες από το 
τηλέφωνο, τιμή 130€  Φθιώτιδα τηλ: 
2236024916
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
6.ΙΝΔΙΚΟ ΧΟΙΡΙΔΙΟ αρσενικό 9 
μηνών, πωλείται, τιμή 15€, , 17:00-
20:00,, email: palin669@gmail.com
Θήβα τηλ 6982971624
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
7.Πωλούνται 20 προβατίνες και 
20 κατσίκες(μικρά μεγάλα). Πε-
ριοχή Δροσιάς Χαλκίδας, τιμή 
3.000€, συζητήσιμη, 18:00-21:00  
τηλ:6977846417
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
8.ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ περιστέρια 50 ε το 
ζευγάρι, δυνατότητα αποστολής, 
τιμή 50€, συζητήσιμη, , 10:00-22:00
Φωκίδα τηλ:6971783609
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
9.ΠΡΟΒΑΤΑ Πωλούνται 50 πρό-
βατα με τα δικαιώματά τους, απο-
κλειστικά βουνίσια. Τιμή 3. 500 €. 
Πληροφορίες 6936530463, τιμή 
3.500€, 07:00-24:00   Ευρυτανία
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
10.ΓΙΔIΑ μούρθια 30 ζωντανά μαζί 
με 2 αρσενικά γεννάνε Σεπτέμβρη, 
τιμή 3.000€  τηλ:6987729357
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
11.ΠΩΛΟΎΝΤΑΙ μελισσια 10 ρια 
Έτοιμα για πατωματα Τανάγρα βοι-
ωτιας, τιμή 10€, 08:00-22:00
τηλ:6972026668
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
12.Πωλούνται ΜΕΛΙΣΣΙΑ, από 
υπεύθυνο μελισσοκόμο, υγιέστατα 
μελίσσια, ή παραφυάδες, με επι-
λεγμένες παραγωγικές βασίλισσες, 
φυσικης γονιμοποίησης, στην Εύ-
βοια (περιοχή Αλιβερίου). Βασί-
λισσες 2019 , Τιμή 12€ το πλαίσιο 
πληθυσμού, τιμή 12€
τηλ 6986487822
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
13.ΑΛΟΓΑ 3 Αγγλοαραβικά από 6 
έως 9 ετών, περιποιημένα και καλο-
ταϊσμένα, πωλούνται και τα 3 ή και 
χωριστά, τιμή 1.500€, συζητήσιμη  
τηλ 6974817731
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
14. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 5 μονά, 10άρια με 
γόνο, πωλούνται, περιοχή Κόκκινο 
Θηβών, 120€ έκαστο, 22680/71287  
6947124435
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
15.Ελάφια και μία φοράδα, ΕΛΑ-
ΦΙΑ (10) Dama - dama, μικρά και 
μεγάλα πωλούνται όλα μαζί 2.300€, 
καθώς μια φοράδα 500€, περιοχή 
Γαλαξίδι Φωκίδας, 6944/505070  
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
16. ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟ-
ΣΚΗΣ, ΑΓΕΛΑΔΕΣ 40 αγελάδες 
ελευθέρας βοσκής εγχώριας κρε-
ο-παραγωγικής κατεύθυνσης και 
2 ταύροι, οι 30 είναι γεννημένες τα 
μοσχαράκια είναι ηλικίας από (20 
ημέρων ως 4ων μηνων) Οι υπόλοι-
πες 10 είναι μοσχιδες. Η ηλικία των 
ζώων ανέρχεται από 2 ως 6 ετων. Η 

τιμή είναι συζητήσιμη, 07:00-22:00 
τηλ: 6946280311
ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
17. Χαρίζεται ο Ρούντι απο την Φι-
λοζωική Λιβαδειάς. Μικρόσωμος 
και εκπληκτικός.

 ΕΠΙΠΛΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
1.Σαλόνι Louis quinze XV (Λουί 
κενζ) σκαλιστό, ταπετσαρία βελού-
δο ανάγλυφο, καναπές, 2 μπερζέ-
ρες, 2 πολυθρόνες, 3 τραπεζάκια σε 
άριστη κατάσταση.
Λειβαδιά Βοιωτίας.
Πωλείται 600 €
τηλ:694763766 Μάκης
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
2.Σαλόνι 3θεσιος, 2θεσιος, πολυ-
θρόνα, 3 τραπέζια, 4 κυλινδρικά 
μαξιλάρια 1 τετράγωνο Λιβαδεια
τηλ6992270077 Ηλίας
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
3.Έπιπλο τηλεόρασης σε μαύρο 
χρώμα. 
2 ράφια από γυαλί
Διαστάσεις : 1,10*0,47
Τιμή: 210€  Ελένη Θήβα 
6987054371
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
4.Τραπέζι κουζίνας με δώρο 2 κα-
ρέκλες αλουμινίου, σε καλή κατά-
σταση. 
Διαστάσεις τραπεζιού: 120Χ76Χ76 cm

Κατάλληλο για μικρούς χώρους, 
φοιτητές, ζευγάρια
35€  Στυλίδα Ηλίας 6972816410
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
5.Πωλείται διπλό κρεβάτι με στρώ-
μα 1,60 x 1,90
100€ Αγρίνιο Χρήστος 6907394337
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
6.Δίνονται σε αρκετά καλή κατάστα-
ση καναπές 2 θέσιος(1.80 x 1.00m) 
και 4 θεσιος. (2.60cm x 1.00)  τιμη 
450€ Σιμος Λιβαδεια 6940304714
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
7. Πωλείται σύνθετο θα άριστη κα-
τάσταση ... τιμή 250 € Λίτσα Λιβζδι
-τυροπιτιερα 1,00Χ1,10Χ1,25 με 
αποθηκευτικο χωρο σε αριστη κα-
τασταση  180 κος Κωνσταντίνος 
τηλ 6951944993 Ορχομενος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
8.Πωλειται μεγαλη ποσοτητα ραφι-
ων σε εξαιριτικη κατασταση ετοιμα 
για τοποθετηση.Ειναι σε πολυ καλη 
κατασταση πραγματικη ευκαιρια.
70 ευρω το μετρο χωρις το φπα
Για ολοκληρη την ποσοτητα η τιμη 
βελτιωνεται.
Αγρίνο τηλ 2641031393

 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
9.Πωλείται πλήρης εξοπλισμός συ-
νεργείου (διάφορα εργαλεία, ανυ-
ψωτικά, κλπ), λόγω συνταξιοδότη-
σης.
Λαμία Γεώργιος Αργύρης τηλ: 
6946375695
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
10.Πωλείται εξοπλισμός φροντιστη-
ριου σε άριστη κατάσταση.
Αποτελείται από 5 καρεκλοθρανια, 
1 έδρα καθηγητή, 1 καρέκλα, 1 λευ-
κό πίνακα.
Τιμή 280€.
Έξοδα παράδοσης του αγοραστή.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6946924625 κα Ευαγγελία Λιβαδεια
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
11.ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!!!  500€ Αγρίνιο τηλ 
2641059600
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
12.Το γυμναστήριο αποτελείται από 
έντεκα μηχανήματα πάγκους, αλτή-
ρες-, μπάρες, διάδρομο, μονόζυγο , 
δίζυγο κ.α.λ. Τιμή Συζητήσιμη.
Δημήτρης 697863331  Λιβαδεια
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
13.ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟ-
ΦΗΣ MITSUBISHI 58000 BTU 
INVERTER με FREON
ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΕΧΩ 6 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ
Διεύθυνση ΛΙΒΑΔΕΙΑ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
32100
Τηλ. 1: 6944244090
-ΣΠΥΡΟΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 32131
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
14.big bag (μεγαλος σακος)

πλατος 90 χ 90 υψος 1.50 μετρο.
τεμαχια 100. πωλουνται και μεμο-
νωμένα.τιμη τεμαχίου 4 ευρω
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
15.Πωλείται επαγγελματικός εξο-
πλισμός τσαγκαράδικου (επιδιόρ-
θωσης υποδημάτων και εξοπλι-
σμός επιδιόρθωσης ενδυμάτων) 
ελαφρώς μεταχειρισμένα και σε 
πολύ καλή τιμή.
Πληροφορίες κ.Νίκος 
ΛΑΜΙΑ τηλ 6976745924
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
16.Καρότσια Super Market σε αρι-
στη κατασταση 65€
Ονομα: Λουκας
Διεύθυνση: ΛΙΒΑΔΕΙΑ Ν. ΒΟΙΩ-
ΤΙΑΣ 32100
Τηλ. 1:
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  
17.Ψύκτης νερού Mini κατω του 
παγκου FROST. Αριστη κατασταση 
σχεδον καινουργιος.. 340€
Νεκταριος
ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 33200
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
18. Πωλείται πλήρης εξοπλισμός 
φανό-βαφείου. Καλίμπρα (πλήρης), 
ανυψωτικό οχήματος, φούρνος 
βαφής FEA (ολοκληρωμένο), κο-
μπρεσέρ, πιστόλια βαφής, εργαλεία 
επισκευής (πρέσες, κατσαβίδια, 
γερμανικά - πολύγωνα κλειδιά κλπ), 
πάγκος εργασίας, συγκολλητική μη-
χανή, συστοιχία οξυγόνου, αμόνι, 
μέγκενη, σκούπες rupes 2, εξοπλι-
σμός γραφείου (καρέκλα, γραφείο, 
υπολογιστης),γρύλος ανύψωσης 
φορητός, σταθερός τροχός, ηλεκτρι-
κός εξοπλισμός φορητός (θερμικό 
πλαστικών, τροχός χειρός μικρός, 
δραπανο κλπ), παλινδρομικο τριβιο 
γυαλίσματος, εργαλεία επισκευής 
αυτοκινητου και λοιπός εξοπλισμός 
για την πλήρη οργάνωση νέου χώ-
ρου.Όλος ο εξοπλισμός μπορεί να 
μεταφερθεί εφόσον υπάρχει πρό-
σβαση επί του δρομου. Η πώληση 
είναι λόγω συνταξιοδότησης. Τιμή 
συζητήσιμη.
29.000€
Ονομα ΧΡΗΣΤΟΣ
Διεύθυνση ΚΥΡΙΑΚΙ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
32006
Τηλ. 1: 6934342207
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
19.πωλειται επαγγελματικο ψυγειο 
με διαστασεις θαλαμου(υψος 4μ 
πλατος5,5μ μηκος16,9μ)και δια-
στασεις θυρων(υψος3μ πλατος5μ).
Διαθετει τρεις κεντρικους ανεμιστη-
ρες ψυξης και 21 ανεμιστηρες βο-
ηθητικους,φωτισμο,4 διαδρομους 
με ανοξειδωτα ραουλα,χωριτικο-
τητας 50 παλλετων.min\max temp 
-10\120 βαθμους κελσιου,ps 33 
bar,ped fluid gruppe 2,volume 73 
lt.Ελαφρως μεταχειρισμενο. € 100
Κοκοβας Niκος
Διεύθυνση ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ Ν. ΒΟΙ-
ΩΤΙΑΣ 32300
Τηλ.1: 6974874087

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στο Αυλωνάρι Εύ-
βοιας, 50 τ.μ., με οικόπεδο πλέον 
των 1.000 τ.μ. Το ακίνητο βρίσκε-
ται κοντά στην κεντρική πλατεία. 
Πληροφορίες: Ελένη Λουκά, τηλ. 
2107234777.
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● επιστολές

Απάντηση στο δημοσίευμα της εφημε-
ρίδας μας σχετικά με το μέλλον των μι-
κρών ελαιοτριβείων απέστειλε η Ν.Ε. Εύ-

βοιας του κυβερνώντος κόμματος. Μπορεί να 
είναι σε έντονο ύφος η απάντηση, η εφημερίδα 
μας όμως την φιλοξενεί, χωρίς προς ώρας την 
απάντησή της, η οποία θα έρθει με πιο εκτενές 
ρεπορτάζ σε επόμενο φύλλο.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, η ανά-

συρση από το απώτερο παρελθόν «ειδή-
σεις» με μοναδικό στόχο: να φορτωθεί η Κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πολιτικές που δεν είναι 
οι δικές του.

Κυριακός Μητσοτάκης: «Δεν γίνεται π.χ. 
στην Κρήτη να έχουμε 3ψήφιο αριθμό ελαιο-
τριβείων, δεν θα γίνουμε ποτέ ανταγωνιστικοί»!

Τι διαβάζουμε όμως σήμερα στην εφημερί-
δα «ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ»; 
	 «Σε πολυεθνική παραδίδει η κυβέρνηση το 

λάδι»
	 Δεν διαβάζουμε ότι πρόκειται για το αισχρό 

σχέδιο που εκπονήθηκε από τα πιο σκοτεινά 
επιχειρηματικά κέντρα, με όχημα την δια-
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Πρόκειται για το «τρομοκρατικό σενάριο» 

της μελέτης McKinsey για 1-2 μεγαθήρια που 
θα παράγουν και τυποποιούν 100 – 150.000 
τόνων, καταργώντας τα περίπου 2.000 ελαιο-
τριβεία και τις 500 μονάδες συσκευασίας – τυ-
ποποίησης. Υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά;

Η υπόθεση δεν είναι τωρινή. Το 2006 στο 
ΕΣΣΑΑ (Εθνικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης) του 
ΥΠΑΑΤ για την προγραμματική περίοδο 2007-
2013, διαβάζουμε : « «… Σε ότι αφορά το ελαι-
όλαδο, (…) Ένα ελαιοτριβείο – τυποποιητήριο, 
που θα έπαιρνε την πρώτη ύλη από τα μικρότερα 
πιστοποιημένα ελαιοτριβεία, ώστε να επιτευχθεί 
οικονομία κλίμακας, πολιτική που θα μπορούσε 
να δώσει τη λύση σ΄ αυτόν τον τομέα». 
■  Το 2011 εμφανίστηκε η μελέτη της McKinsey: 

«Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά: Προσδιορίζο-
ντας το νέο Εθνικό Μοντέλο Ανάπτυξης», η 
οποία χρηματοδοτήθηκε από τον Σύνδεσμο 
Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), την Ελληνική 
Ένωση Τραπεζών, την Τράπεζα της Ελλάδος 
και παραδόθηκε με επισημότητα στον τότε 

πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου!
■   Άλλωστε η McKinsey είχε αναλάβει και ως 

σύμβουλος του Υπ.Οικ.  Γ. Παπακωνσταντί-
νου. Το 2014 η μελέτη McKinsey επανήλθε 
προωθούμενη και από τον νέο Υπ. Οικ, Γιάν-
νη Στουρνάρα στο Eurogroup. 

■  Τώρα, βρισκόμαστε στο 2019, και βλέποντας 
ένα νέο γύρο προώθησης και δημοσιότητας, 
τελικά αναρωτιόμαστε, υπάρχει καπνός χω-
ρίς φωτιά; Μήπως κάποιοι εποφθαλμιούν τα 
δις του νέου ΠΑΑ αλλά την γενική κατακραυ-
γή θα ήθελαν να την εισπράξει ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α;

Το γεγονός όμως ότι η συγκεκριμένη με-
λέτη (της McKinsey) παραγγέλθηκε από τόσο 
ισχυρούς διαπλεκόμενους οικονομικούς και 
πολιτικούς παράγοντες, παρακάμπτοντας πλή-
θος άλλων μελετών και υπομνημάτων που 
υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια χωρίς να λαμ-
βάνονται υπόψη, όπως και το ότι επανέρχεται, 
από τον Κ. Μητσοτάκη, αυτά ίσως κάτι σημαί-
νουν. Ίσως, λοιπόν, κάποιοι σοβαρολογούν. 

Η μελέτη McKinsey: δεν πρόκειται για μί-
μηση αλλά για κακή και λανθασμένη απόπειρα 
απομίμησης του ισπανικού μοντέλου. Το μόνο 
που «θα επιτύχει» η μέθοδος McKinsey είναι, στο 
βαθμό που εφαρμοσθεί, να οδηγήσει σε αποδε-
κατισμό των ιδιωτικών και συνεταιριστικών επι-
χειρήσεων (ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια, εμπό-
ρους, εξαγωγείς) και σε νέου τύπου «κολληγο-
ποίηση» των ελαιοπαραγωγών. Ίσως και σε ένα 
γιγαντιαίο πάρτι σπατάλης των εκατομμυρίων 
της επιδοτούμενης επένδυσης. Προκαλώντας 
όμως και ένα γιγαντιαίο κύμα αντιδράσεων όχι 
μόνο από τους χιλιάδες ελαιοτριβείς, τυποποι-
ητές, εμπόρους, που άμεσα καταστρέφονται, 
αλλά και από τους εκατοντάδες χιλιάδες ελαιο-
παραγωγούς, που δεν θα θέλουν να γίνουν κολ-
λήγοι κάποιας «Εταιρείας Ελληνικών Τροφίμων». 
■  Αυτή είναι η αλήθεια και αυτές οι ορέξεις 

τους και, για άλλη μια φορά, οι μηχανισμοί 
της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑ.ΣΟ.Κ μη-
χανορραφούν κατά της κυβέρνησης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

■  Δεν θα κουραστούμε να παραθέτουμε την 
αλήθεια!

■  Για να  προστατεύσει το κύρος της  η εφη-
μερίδα «ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ», πρέπει άμεσα να ανα-
σκευάσει και να δημοσιεύσει την ανακοίνω-
σή μας, υπηρετώντας την αλήθεια!

Αποποιείται των ευθυνών ο ΣΥΡΙΖΑ

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!
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Σφαγή Διστόμου: 75 χρόνια μετά  
κανείς δεν ξεχνά ■ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ένα από τα πιο αποτρόπαια 
εγκλήματα των Ναζί στην κα-
τεχόμενη Ελλάδα έλαβε χώρα 

στο Δίστομο Βοιωτίας, το πρωί της 
10ης Ιουνίου 1944, όταν ολόκληρο το 
χωριό πυρπολήθηκε και 218 κάτοικοι, 
μεταξύ  των οποίων 45 παιδιά και 20 
βρέφη, εκτελέστηκαν απάνθρωπα...

Όλα ξεκίνησαν όταν γερμανική 
στρατιωτική φάλαγγα των Ες-Ες ξε-
κίνησε από τη Λιβαδειά για την Αρά-
χωβα, με σκοπό την εκκαθάριση της 
περιοχής από τις αντάρτικες δυνά-
μεις. Στο Δίστομο ενώθηκε με άλλη 
γερμανική ομάδα που είχε ξεκινήσει 
από την Άμφισσα και μαζί προχώρη-
σαν προς το Στείρι. Οι κάτοικοι έλα-
βαν εντολή να μην απομακρυνθούν 
από το χωριό, μέχρι την επιστροφή 
των γερμανικών δυνάμεων.

Στη θέση Καταβόθρα όμως οι 
Γερμανοί δέχθηκαν επίθεση από 
αντάρτες του ΕΛΑΣ. Μετά από σύ-
ντομη, αλλά σφοδρή μάχη, αναγκά-
στηκαν να υποχωρήσουν αφήνοντας 
στο πεδίο της μάχης 15 νεκρούς και 
άλλους τόσους τραυματίες. Οι γερμα-
νικές απώλειες αντιστοίχως ανήλθαν 
σε 6 νεκρούς και 15 τραυματίες.

Οι Γερμανοί απέδωσαν την επί-
θεση του ΕΛΑΣ σε ειδοποίηση που 
είχαν από τους κατοίκους του Διστό-
μου και επέστρεψαν στο χωριό για να 
εκδικηθούν. Με διαταγή του διοικητή 
τους, υπολοχαγού Χανς Ζάμπελ, το 
Δίστομο πυρπολήθηκε και 218 κά-
τοικοι (114 γυναίκες και 104 άνδρες) 
εκτελέστηκαν απάνθρωπα. Μεταξύ 
των νεκρών, 45 παιδιά και έφηβοι 
αλλά και 20 βρέφη.

Η πρωτοφανής θηριωδία έγινε 
αμέσως γνωστή μέσω του BBC στο 
εξωτερικό και προκάλεσε την κατα-
κραυγή της διεθνούς κοινής γνώμης. 
Η γερμανική διοίκηση της Αθήνας 
επέρριψε την ευθύνη αποκλειστι-
κά στους κατοίκους του Διστόμου, 
επειδή, όπως ανέφερε σε ανακοίνω-
σή της, δεν συμμορφώθηκαν με τις 
στρατιωτικές εντολές.

Υπήρχαν βέβαια και οι… πα-
ράπλευρες απώλειες, οι οποίες δεν 
μπορούν και δεν έχουν μέχρι στιγμής 
αμφισβητηθεί από γερμανικής πλευ-
ράς. Από τα περίπου 6,9 εκατ. κατοί-
κων της Ελλάδας κατά τη διάρκεια 
της γερμανικής κατοχής, 140.000 
πέθαναν εξαιτίας του υποσιτισμού, 
91.000 έπεσαν θύματα σφαγών, ενώ 
περισσότεροι από 600.000 έμειναν 
άστεγοι. 

Στις ανθρώπινες απώλειες συγκα-
ταλέγονται επίσης έγκλειστοι φυλα-
κισμένοι, εργάτες καταναγκαστικών 
έργων και θύματα αέρος πολέμου, 
χωρίς να παραλειφθεί ότι το ένα τρί-
το του πληθυσμού ήταν υποσιτισμέ-
νο και με χρόνιες παθήσεις (φυματίω-
ση, εξανθηματικό τύφο, μαλάρια και 
βαριές δερματικές παθήσεις).

Η «καμένη γη» που συνοψίζει την 
οικονομική αθλιότητα στην οποία 
βύθισαν τη χώρα, αφορά σε αθρόα 
μεταφορά μεταλλευμάτων στο Ράιχ 
(μέχρι το 1944) για τη γερμανική 
βιομηχανία όπλων. Πιο συγκεκριμέ-
να μεταφέρθηκαν  α) 126.800 τόνοι 
χρωμίου, β) 91.000 τόνοι βωξίτη και 
91.000 τόνοι νικελίου, γ) 44.000 τόνοι 
θειοπυρίτη και δ) 71.000 τόνοι συ-

μπυκνώματος μολυβδαινίου.
Η σφαγή του Διστόμου, στις 10 

Ιουνίου 1944, άφησε ανεξίτηλα ση-
μάδια στην ιστορία της πόλης, αλλά 
και στις καρδιές συγγενών των θυ-
μάτων. Στο Μουσείο Θυμάτων Ναζι-
σμού, όπου εκτίθεται φωτογραφικό, 
ιστορικό (εφημερίδες, περιοδικές 
εκδόσεις) και οπτικοακουστικό υλικό 
αναφορικά με τη σφαγή του Διστό-
μου, βρέθηκαν και φέτος πολιτικοί 
και πολιτειακοί παράγοντες της χώ-
ρας πριν από την προγραμματισμένη 
επίσκεψη στον λόφο Κάναλες όπου 
βρίσκεται το Μαυσωλείο Διστόμου, 
τιμητικά αφιερωμένο στη μνήμη 
των αμάχων που έχασαν τη ζωή τους 
κατά την ανελέητη σφαγή.

Οι εκδηλώσεις μνήμης της σφα-
γής του Διστόμου, 75 χρόνια μετά το 
ολοκαύτωμα του 1944 στο μαρτυρι-
κή πόλη της Βοιωτίας, τελέστηκαν 
παρουσία του υπουργού Εθνικής 

Άμυνας, Ευάγγελου Αποστολάκη, ως 
εκπροσώπου της κυβέρνησης.

Το «παρών» στις εκδηλώσεις μνή-
μης έδωσαν οι βουλευτές Βοιωτίας 
Ανδρέας Κουτσούμπας και Νίκος Θη-
βαίος, ο νέος περιφερειάρχης Στερε-
άς Φάνης Σπανός, η επικεφαλής της 
μειοψηφίας του νέου Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κατερίνα Μπατζελή και 
η δικηγόρος Χριστίνα Σταμούλη, η 
οποία και συνεχίζει μετά τον θάνα-
το του πατέρα της, του αείμνηστου 
Γιάννη Σταμούλη,  να παρακολουθεί 
την πρόοδο των γερμανικών αποζη-
μιώσεων. Αναφερόμενη μάλιστα στη 
ρηματική διακοίνωση που επιδόθη-
κε από την ελληνική κυβέρνηση στο 
γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών 
σχετικά με τις γερμανικές αποζημι-
ώσεις κι επανορθώσεις, δήλωσε ότι 
δεν πρέπει να μείνει μετέωρη, δεδο-
μένου ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής 
επίσημη γερμανική απάντηση.




