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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.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι 
απέναντι στη φύση δεν μπορούμε να 
αντιπαρατεθούμε πλήρως. Όμως έχουμε 
τη δυνατότητα θωράκισης και ελαχιστο-
ποίησης των πληγών που μπορεί να μας 
αφήσει κάθε ακραίο καιρικό φαινόμενο. 
Αν κοιτάξουμε γύρω μας θα διαπιστώ-
σουμε χιλιάδες αυθαιρεσίες, τις οποίες λί-
γο-πολύ όλοι μας γνωρίζουμε, ελάχιστοι 
όμως έχουν το σθένος να τις δείξουν.

Είναι υποχρέωση όλων μας ν’ αποκτή-
σουμε μια διαφορετική κουλτούρα και να 
μην επιτρέπουμε στον κάθε «καταφερ-
τζή» να βάζει τη ζωή μας σε κίνδυνο. Είναι 
όμως και δουλειά κυρίως της Πολιτείας να 
μην κάνει τα «στραβά μάτια» στους αυ-
θαιρετούντες. Και να μην «κλείνει το μάτι» 
νομιμοποιώντας όλα αυτά προς «άγραν» 
λίγων φόρων. Ο φόρος δεν σώζει ζωές, 
αντίθετα οδηγεί σε καταστροφές που τις 
πληρώνουμε όλοι μαζί. 

Κι επειδή δεν μπορείς εύκολα να 
γκρεμίζεις ολόκληρα οικοδομικά τετρά-
γωνα, στα οποία έχουν σημειωθεί πλεί-
στες παραβάσεις με ακάλυπτους χώρους, 
που έγιναν δωμάτια, διαμερίσματα ή ισό-
γεια καταστήματα, πρέπει να βρεθεί ένας 
τρόπος να «πέσουν ορισμένα κεφάλια», 
για να σταματήσει το φαινόμενο. Ή ακό-
μη και να απαγορευτεί η κατοίκησή τους. 
Λίγο ακραίο αλλά διδακτικό. Σκεφτείτε σε 
έναν ισχυρό σεισμό να βρίσκεσαι μέσα 
σε μια τέτοια υπέρβαρη κατασκευή τι θα 
συμβεί. Το ίδιο συμβαίνει παντού. Σε ερ-
γοστάσια, παράνομες χωματερές, κλείσι-
μο χειμάρρων κ.α. Είναι τόσα πολλά που 
το μάτι μας έχει συνηθίσει πλέον. Δείτε τις 
εικόνες από την Χαλκιδική για να καταλά-
βετε τι γίνεται. 

Τι πρέπει να κάνουμε: Κράτος, Αυτο-
διοίκηση, φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες, 
χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι η εφαρ-

μογή των νόμων και πρόληψη, θα μας 
βοηθήσουν ν’ αντιμετωπίζουμε τα καιρι-
κά φαινόμενα με καλύτερους όρους. Στο 
Μάτι χάθηκαν ζωές γιατί το οδικό δίκτυο 
ήταν ακατάλληλο για διαφυγή των κα-
τοίκων. Δεν μιλάμε για τον ανύπαρκτο 
συντονισμό. Στη Μάνδρα οι παράνομες 
χωματερές και η έλλειψη έργων προστα-
σίας από τα νερά χείμαρρων, μαζί με την 
αυθαίρετη δόμηση, οδήγησαν κι εκεί στα 
τραγικά γεγονότα. Έργα υποδομής, χω-
ροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, 
είναι απαραίτητα, από πλευράς Κράτους. 
Όπως και η αυτοπροστασία του πολίτη 
ενεργώντας έτσι ώστε να μην βάζουμε σε 
κίνδυνο τη ζωή μας και των συνανθρώ-
πων μας. 

Έχουμε καθήκον όλοι μας να ενερ-
γούμε προς το κοινό συμφέρον. Ας κά-
νουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ

Υπεγράφη από το Δήμαρχο Δελ-
φών κ. Θανάση Παναγιωτόπουλο 
και από τον εκπρόσωπο της ανα-

δόχου εταιρίας «Ξηρός Κατασκευαστική 
Α.Τ.Ε.» κ. Ευθύμιο Ξηρό, η σύμβαση για 
τη λήψη άμεσων μέτρων αποκατάστασης 
του Παρθεναγωγείου στο Γαλαξίδι, προϋ-
πολογισμού 59.236,73€.

Για τη χρηματοδότηση του έργου έχει 
ήδη συναφθεί προγραμματική σύμβαση 
μεταξύ του Δήμου Δελφών και της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας η οποία προ-
βλέπει χρηματοδότηση ύψους 30.000€ 
από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ενώ έχει προβλεφθεί χρηματο-
δότηση ύψους 4.500€ από τη ΣΑΤΑ έτους 
2017 και 26.436,90€ από τους ΑΠΕ Γαλα-
ξιδίου.

Το κτίριο του Παρθεναγωγείου έχει 
χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού. 
Η κατασκευή του χρονολογείται περί το 
1880 και αποτελείται από δύο πτέρυγες, 
με ισόγειο τμήμα με χρήση αίθουσας εκ-
δηλώσεων και διώροφο τμήμα με χρήση 
σκηνής της αίθουσας εκδηλώσεων στο 
ισόγειο και γραφείων στον όροφο. Κατά 
το σεισμό του 1995, το κτίριο υπέστη 
φθορές και έχει συνταχθεί προμελέτη 
αποκατάστασης αυτού και επαναχρησι-

μοποίησης του κτιρίου.
Με την παρούσα μελέτη, θα πραγμα-

τοποιηθεί αντικατάσταση των ξύλινων 
υαλοστασίων, τοποθέτηση διπλών θερ-
μομονωτικών– ηχομονωτικών υαλοπινά-
κων και αντικατάσταση των βοηθητικών 
θυρών του ισογείου.

Οι εργασίες αυτές κρίνονται επιβε-
βλημένες για την ασφαλή χρήση και την 
διατήρηση του κτιρίου διασφαλίζοντας 
την μη εισροή όμβριων υδάτων από τα 

κουφώματα αυτού.
Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης ση-

μασίας, αφού προορίζεται για τη διάσωση 
του μνημείου και την ασφαλή χρήση του. 
Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική παρέμβα-
ση έχει εγκριθεί απ’ όλες τις συναρμόδιες 
αρχές και υπηρεσίες που ελέγχουν την 
αρχιτεκτονική εναρμόνιση της γενικής 
επισκευής της στέγης Παρθεναγωγείου 
Γαλαξιδίου. Οι εργασίες πρόκειται να ξεκι-
νήσουν άμεσα.

Αλλαγή νοοτροπίας

Για φαντάσου... μία Βιβλι-
οθήκη που θα κρατά ανοικτές 
τις πόρτες της, καθόλη τη 
διάρκεια των διακοπών των 
σχολείων τους καλοκαιρινούς 
μήνες, και οι μικροί φίλοι μιας 
πόλης θα μπορούν να απασχο-
λούνται δημιουργικά αλλά και 
να “ταξιδεύουν\” στο μαγικό 
κόσμο των βιβλίων, μέσα από 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα!

Ε, λοιπόν, αυτό έκανε πρά-
ξη η Δημοτική Βιβλιοθήκη Θή-
βας, δίνοντας τη δυνατότητα 
σε όλα τα παιδιά του Δήμου 
Θηβαίων να συμμετάσχουν 
στην Καλοκαιρινή  Εκστρατεία 
Ανάγνωσης και Δημιουργικό-
τητας 2019 της Εθνικής Βιβλι-
οθήκης, με τίτλο: «Για φαντά-
σου...».

Αν μπορούσες να ακού-
σεις τη φωνή των λουλουδιών 

ή των αστεριών... Αν μπορού-
σες να ταξιδέψεις μέχρι τον 
Άρη και να δεις πως μια μέρα 
οι άνθρωποι θα καταφέρουν 
να ζήσουν εκεί! Φαντάσου μια 
Βιβλιοθήκη να μετατρέπεται 
σε σχολή μαγείας και μέσα 
από τα βιβλία να ξεπηδούν οι 
ήρωες τους ή ακόμα η Βιβλι-
οθήκη αυτή να γίνεται ένας 
χώρος για κυνήγι θησαυρού ή 
μια χρονομηχανή! Φαντάσου 
τα όνειρα σου να γίνουν μια 
ιστορία που θα φτιάξεις και θα 
παίξεις με εσένα πρωταγωνι-
στή! 

Όλα αυτά και πολλά ακό-
μη θα μπορέσουν να ζήσουν 
όσα παιδιά θα έχουν την ευ-
καιρία να συμμετάσχουν στην 
Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανά-
γνωσης και Δημιουργικότη-
τας 2019, με θέμα «Για φαντά-
σου…».

Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης  
του Παρθεναγωγείου στο Γαλαξίδι

Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης  
και Δημιουργικότητας

Τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα που 
συνέβησαν στην Χαλκιδική, έδειξαν γι’ 
άλλη μια φορά ότι ανά πάσα στιγμή και 
ελλοχεύουν κίνδυνοι με απρόβλεπτες δι-
αστάσεις, για κάθε πολιτική ηγεσία. Αυτό 
όμως που θέλουμε να τονίσουμε σήμερα, 
είναι η διαχρονική και διαπαραταξιακή 
έλλειψη διάθεσης εφαρμογής προληπτι-
κών μέτρων.

Το Κράτος μας δυστυχώς δεν έχει κα-
τορθώσει να δαμάσει τη νοοτροπία του 
ωχαδερφιμού. Νόμοι υπάρχουν, θέληση 
εφαρμογής τους δεν υπάρχει. Τα παρα-
δείγματα άπειρα και η εκτενής αναφορά 
τους δεν βοηθά ον δημόσιο διάλογο.
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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

Η Βοιωτία έζησε την δική της μανία της φύσης

Από το πρωί η ημέρα ήταν 
μουντή, ο γνωστός μετεωρο-
λόγος Σάκης Αρναούτογλου 

είχε εκδώσει εκτατό δελτίο ακραίων 
καιρικών φαινομένων. Στην πόλη της 
Λιβαδειάς ξεκίνησε το μεσημέρι η 
ραγδαία μεταστροφή του καιρού με 
βροχόπτωση και  μετά με έντονο χα-
λάζι  μεγέθους που δεν είχε ξανασυμ-
βεί στην περιοχή. Όλοι νομίζαμε πως 
πέρασε. Πως αυτό ήταν το ακραίο 
καιρικό φαινόμενο.

18:15 Αλίαρτος
Ο ανεμοστρόβιλος με μεγάλη τα-

χύτητα σάρωσε την Αλίαρτο από την 
Κωπαΐδα ως το Μαζί μετατρέποντας 
τις περιοχές σε ένα «βομβαρδισμέ-
νο» τοπίο.

Το φαινόμενο διήρκεσε ακριβώς 
τρία λεπτά  διαπερνώντας την Αλίαρ-
το  το απόγευμα της Τετάρτης, ρίχνο-
ντας δένδρα, στύλους του ΟΤΕ, πα-
ρασύροντας κάδους απορριμμάτων 
και ό,τι άλλο μπορούσε να μετακινη-
θεί. Η εικόνα για όσους την βίωσαν 
ήταν απίστευτη, όπως περιγράφει ο 
δήμαρχος Γιώργος Ντασιώτης.

Άμεσα υπήρξε τεράστια κινη-
τοποίηση όλου του δυναμικού του 
Δήμου - έμψυχου και μηχανοκίνητου 
- για τη διάνοιξη των δρόμων. Συνερ-
γεία του ΔΕΔΔΗΕ και οι ηλεκτρολόγοι 
σε χρόνο ρεκόρ επενέβησαν και απο-
κατέστησαν τα προβλήματα. Αποκα-
ταστάθηκε άμεσα η ηλεκτροδότηση 
του αντλιοστασίου ύδρευσης και δό-
θηκε νερό στην πόλη. 

Ζημιές έγιναν στην παιδική χαρά 
των Κήπων η οποία θα παραμείνει 
κλειστή μέχρι την αποκατάστασή 
της.

19:00 Θήβα
Αυτός ο πρώτος σταθμός στην 

καταστροφή του υδροστρόβιλου δεν 
ήταν αρκετός.

Στην Θήβα και στο Νεοχωράκι 
έπεσε πολύ χαλάζι με αποτέλεσμα 
να καταστρέψει καλλιέργειες και πτη-
νοτροφικές μονάδες στην ευρύτερη 
περιοχή. Οι υπάλληλοι του ΕΛΓΑ ήδη 
επισκεφθήκαν την περιοχή και έκα-
ναν επιτόπιο έλεγχο.

Από την πλευρά του ο Δήμος Θη-
βαίων πήρε όλα τα κατάλληλα μέτρα 
για την άμεση αποζημίωση των κα-
τοίκων-παραγωγών. 

Μετά τη χαλαζόπτωση, τις βρο-
χοπτώσεις και τις ανεμοθύελλες 
που σημειώθηκαν την  Τετάρτη 
10/7/2019  στις  ευρύτερες  περιο-
χές της Δημοτικής Ενότητας Θήβας 
(Θήβα, Νεοχωράκι και άλλες περιο-
χές), της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων 
και της Τοπικής Κοινότητας Λουτου-
φίου Δ. Ε. Πλαταιών (σύμφωνα με 
τις πρώτες εκτιμήσεις- ενημέρωση), 
καλούνται οι παραγωγοί  που υπέ-
στησαν ζημιές στην αγροτική 
παραγωγή τους να απευθυνθούν 
στους κατά τόπους  ανταποκριτές 
του ΕΛΓΑ του Δήμου Θηβαίων  για 
να προμηθευτούν το έντυπο «Κα-
ταβολής Τελών Εκτίμησης» και  να 
υποβάλλουν δήλωση ζημίας  για 
φυτικό ή/και πάγιο κεφάλαιο (στά-
βλους, αποθήκες, πτηνοτροφία).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:  Ο ασφαλισμένος 
του οποίου ζημιώθηκε το φυτικό 
ή/και πάγιο κεφάλαιό του, έχει υπο-
χρέωση μέσα σε 15 ημέρες, να υπο-
βάλει τη δήλωση ζημιάς στον Αντα-
ποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου,  ήτοι 
έως 25 Ιουλίου 2019.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που 
παραγωγοί έχουν υποστεί ζημιές 
σε  φυτικό ή/και πάγιο κεφάλαιό 
τους που βρίσκεται σε περιο-
χή εντός των ορίων του Δήμου Θη-
βαίων, πέραν των παραπάνω ανα-
φερόμενων,  καλούνται  επί πλέον 
να ενημερωθούν από τους κατά 
τόπους ανταποκριτές για οδηγίες 

της Δήλωσής του για τις εν λόγω 
ζημιές.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΕΛΓΑ  
Δήμου Θηβαίων:
•  Για αγροτικές καλλιέργειες  που βρί-

σκονται  στην ευρύτερη περιοχή 
της Δημοτικής Ενότητας Θήβας 
(Θήβα, Νεοχωράκι και άλλες πε-
ριοχές):   Ανταποκριτής Γιάννης 
Ρόκας, τηλ. 2262350623

•  Για αγροτικές καλλιέργειες που βρί-
σκονται  στην ευρύτερη περιοχή 
της Τ.Κ. Λουτουφίου, Ανταποκρί-
τρια Αναστασία Κρουστάλλη , τηλ 
2262351402

•  Για αγροτικές καλλιέργειες που 
βρίσκονται στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Δ.Ε. Βαγίων, Ανταπο-
κριτής Χρήστος Θεοδώρου τηλ 

2262350905.

20:00 Οινόφυτα
Αλλά δεν ήταν ούτε αυτό αρκετό. 

Επόμενος σταθμός τα Οινόφυτα.
Δέντρο υποχώρησε εξαιτίας των 

δυνατών ανέμων, έπεσε και καταπλά-
κωσε σκηνή στην οποία βρίσκονταν 
μέσα μετανάστες, στο Hotspot Οινο-
φύτων.

Συνδρομή στο συμβάν παρεί-
χε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, η 
ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. 
Πριν φτάσουν οι πυροσβέστες εί-
χαν απεγκλωβιστεί επτά άτομα, τα 
οποία σύμφωνα με την ενημέρωση 
της Πυροσβεστικής τραυματίστηκαν 
ελαφρά.

Από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρή-
σεων Υγείας ανακοινώθηκε, ότι δύο 

παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκο-
μείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», το 
ένα βαριά τραυματισμένο, η μητέρα 
τους στον «Ευαγγελισμό», τρείς άλλοι 
ενήλικες στο «Αττικόν» και δύο άτο-
μα που ήταν ελαφρά αντιμετωπίστη-
καν στο σημείο.

Οι πυροσβέστες παρέμειναν στο 
χώρο, για να κόψουν και να απομα-
κρύνουν το δέντρο, ώστε να σιγου-
ρευτούν ότι δεν υπάρχουν τυχόν άλλα 
εγκλωβισμένα άτομα μέσα στην σκη-
νή, κάτι που επιβεβαιώθηκε λίγη ώρα 
αργότερα, όταν απομακρύνθηκε το 
δέντρο και ελέγχθηκε η σκηνή.

Ίσως να θρηνούσαμε θύματα, 
όπως στην Χαλκιδική, αλλά ευτυχώς 
η καταστροφή του υδροστρόβιλου 
αρκέστηκε, σε ακίνητες περιουσίες 
και καλλιέργειες.
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Οι νέοι

Δ
Ν■ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΟΥΤΣΑΝΑ

Το νέο “αίμα” με το οποίο 
επιχείρησαν στο σύνολό 
τους τα κόμματα να κο-

σμήσουν τα ψηφοδέλτια των 
πρόσφατων Εθνικών Εκλο-
γών, ακόμα και σε ποσοστό 
70% των υποψηφίων, δεν κα-
τάφερε να “κλέψει” τις έδρες 
που κατείχαν εκλεγμένοι και 
υπουργοποιημένοι συνάδελ-
φοί τους σε όλους του νομούς 
της Στερεάς. Από τους 16 συ-
νολικά βουλευτές που εκλέ-
χτηκαν στη Στερεά, μόλις οι 
οκτώ θα περάσουν για πρώτη 
φορά το κατώφλι της Βουλής.

Ο πρώτος σε ψήφους 
βουλευτής σε όλη τη Στερεά, 
Χρήστος Σταϊκούρας, είναι ο 
μόνος στερεοελλαδίτης που 
υπουργοποιήθηκε, αφού, ο 
νέος Πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης επέλεξε να 
στελεχώσει την dream team 
του Μαξίμου με τα ηχηρά και 
έμπειρα ονόματα του “πά-
γκου” που διέθετε.

Στα highlights της πρό-
σφατης εκλογικής αναμέτρη-
σης είναι η μία και μοναδική 
γυναίκα Βουλευτής στη Στε-
ρεά, αλλά και πρώτη σε ψή-
φους στο νομό Βοιωτίας, πρώ-
ην Δήμαρχος Λεβαδέων Γιώτα 
Πούλου που σαν παιχνίδισμα 
της μοίρας μόλις πρόσφατα 
είχε “κοπεί” στο νήμα των αυ-
τοδιοικητικών εκλογών.

Από τους 16 εκλεγμένους 
Βουλευτές, οι 10 θα καθίσουν 
στη δεξιά πτέρυγα της Βουλής. 
Το κόμμα της αξιωματικής, 
πλέον, αντιπολίτευσης εκλέγει 
4 Βουλευτές στη Στερεά και 
από έναν βουλευτή το Κίνημα 
Αλλαγής και το Κομμουνιστικό 
Κόμμα Ελλάδος.

Τον κοινοβουλευτικό  
όρκο που είχαν λάβει το 2015 
δεν κατάφεραν να ανανεώ-
σουν, 10 Βουλευτές, παρότι 
είχαν λάβει θέση μάχης κατά 
την προεκλογική περίοδο και 
εισιτήριο συμμετοχής από το 
κόμμα τους στις εθνικές εκλο-
γές.

Στους πλέον έμπειρους 
της ομάδας βουλευτών που 
θα εκπροσωπούν την Στερεά 
στη νέα κοινοβουλευτική θη-
τεία, κατατάσσεται ο πρώην 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Βαγγέλης Αποστόλου. Ο 
Ευβοιώτης πολιτικός εντάχθη-
κε από νωρίς στο χώρο της 
ριζοσπαστικής αριστεράς και 

βουλευτές
της Στερεάς Ο

ΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Μ
ΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΕΙΜ
Α

ΡΑΣ Θ
ΕΜ

ΗΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΖΕΜ
ΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕ
ΑΣ
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τον Συνασπισμό και το 1996 
εξελέγη Βουλευτής, όντας ο 
πρώτος που εκλέχθηκε στη 
Βουλή των Ελλήνων από τους 
κόλπους της αριστεράς στην 
Εύβοια μετά τη Μεταπολίτευ-
ση.

Ακολουθούν με μια δεκαε-
τία “καθυστέρηση”οι Χρήστος 
Σταϊκούρας, Ανδρέας Κου-
τσούμπας και  Γιάννης Μπού-
γας από τη Νέα Δημοκρατία 
και ο Γιώργος Μαρίνος από 
το ΚΚΕ, οι οποίοι εκλέχτηκαν 
για πρώτη φορά βουλευτές 
το 2007. Ο Γιάννης Μπούγας 
από Φωκίδα μάλιστα, έχει 
διατελέσει και υφυπουργός 
Ανάπτυξης στην Κυβέρνη-
ση Καραμανλή το 2009, ενώ, 
ο Χρήστος Σταϊκούρας από 
Φθιώτιδα το 2009 ορίστηκε 
αναπληρωτής Τομεάρχης Οι-
κονομικών του Τομέα Πολιτι-
κής Ευθύνης της ΝΔ.

Ο πρώην Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος, επί Κυβερνήσε-
ως Σαμαρά, Σίμος Κεδίκογλου 
και ο Βουλευτής Ευρυτανίας 
Κώστας Κοντεγεώργος εκλέ-
χτηκαν για πρώτη φορά με το 
ψηφοδέλτιο της ΝΔ στις εκλο-
γές του 2012. Τη χρονιά δηλα-
δή που ο 36χρονος σήμερα, 
βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης 
Σαρακιώτης  έγινε μέλος της 
Ο.Μ. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Λοκρών, τρία 
μόλις χρόνια πριν εξασφαλίσει 
το βουλευτικό αξίωμα.

Συγκεκριμένα, στη Φθιώ-
τιδα η Νέα Δημοκρατία εκλέ-
γει τέσσερις βουλευτές. Τον 
Χρήστο Σταϊκούρα, Οικονό-
μου Ιωάννης, Κοτρωνιάς Γεώρ-
γιος, Χειμάρας Θεμιστοκλής. 
Έναν βουλευτή εκλέγει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, τον Γιάννη Σαρακιώτη.

Στη Βοιωτία εκλέγεται 
ένας από τη ΝΔ, ο Κουτσού-
μπας Ανδρέας. Έναν εκλέγει 
ο ΣΥΡΙΖΑ, τη Γιώτα Πούλου. 
Έναν το Κίνημα Αλλαγής, το 
Γιώργο Μουλκιώτη.

Στην Εύβοια, η ΝΔ εκλέγει 
4 βουλευτές, τον Σίμο Κεδίκο-
γλου, τον Αθανάσιο Ζεμπίλη, 
τον Σπυρίδων Πνευματικό και 
τον Δημήτριο Αργύρη. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ εκλέγει δύο βουλευτές, τον 
Βαγγέλη Αποστόλου και τον 
Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Ενώ, στη μονοεδρική της 
Ευρυτανίας η ΝΔ εκλέγει τον 
Κώστα Κοντογεώργο και στη 
μονοεδρική της Φωκίδα, η ΝΔ 
εκλέγει τον Ιωάννη Μπούγα.

ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΥΡΙΖΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΡΙΖΑ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΟΣ - ΣΥΡΙΖΑ

ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ - ΣΥΡΙΖΑ

Μ
ΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΚΕ

Μ
ΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΙΝΑΛ

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ . . . . . . . . . . . 19.438

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ  . . . . . . . . . . . . . 15.956

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ . . . . . . . . . . 14.398

ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ . . . . . . . . . . 13.996

ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . . . . . . . . . . 12.324

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ . . . . . . . . . . 11.003

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  . . . . . . . . 11.570

ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . . . . . . . . . 10.766

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΟΣ  . . . . . . . 8.769

ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΘΕΜΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . 7.669

ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.144

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  . . . . . . . . 5.238

ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ . . . . . . . . . . . . . . 4.268

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. . 2.753

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . . . . . . . . . . . . 2.728

ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  . . . . . . . . . . 2.185

ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΨΗΦΟΥΣ
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Η κούρσα ανόδου της «γαλάζιας»  
μετοχής στην Περιφέρεια

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ

Κλίμα ευφορίας επικρα-
τεί από τη Δευτέρα 8 
Ιουλίου 2019 στις γαλά-

ζιες τοπικές αγορές. Οι στε-
ρεοελλαδίτες «επενδυτές» 
είδαν το ματσάκι να γυρίζει 
και  προσβλέπουν σε πρόοδο 
στις συνομιλίες για τις διαπρο-
σωπικές τους σχέσεις, με τους 
εκλεγμένους της Περιφέρειας 
βουλευτές.

Ειδικότερα, ο δείκτης τι-
μών της ΝΔ κατά τις πρόσφα-
τες εθνικές εκλογές σημείωσε 
άνοδο μέχρι και 15 ποσοστι-
αίες μονάδες για παράδειγμα 
στην Ευρυτανία, σε σχέση με 
την προηγούμενη αναμέτρη-
ση τον Σεπτέμβριο του 2015. 
Οριακή άνοδο παρουσίασαν 
οι μετοχές του ΚΚΕ και κατά τη 
λήξη της «συνεδρίασης» ενι-
σχυμένος κατά 1,81% έκλεισε 
ο δείκτης ΚΙΝΑΛ. Ράλι καθό-
λου σημείωσαν οι τιμές του 
ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια, σπάζο-
ντας το φράγμα των 5 ποσο-
στιαίων μονάδων. Ενώ, στην 
πλατφόρμα των στερεοελλα-
δίτικων μετοχών εγγράφηκαν 
δύο νέες μετοχές, χωρίς όμως 
να καταφέρουν να πραγματο-
ποιήσουν συναλλαγές.

Κάπως έτσι θα μετέδιδαν 
τις εκλογικές επιδόσεις των 
κομμάτων, οικονομικοί ανα-
λυτές, αν τα ψηφοδέλτια και οι 
«πρωταθλητές» τους ήταν με-
τοχές. Επειδή όμως δεν είναι 

και η μοναδική πραγματικό-
τητα ακούει στον τίτλο «η ΝΔ 
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
πέτυχαν ιστορικά ρεκόρ κατά 
τις πρόσφατες εκλογές»… μέ-
νει να α απαριθμήσουμε.

ΟΙ ΚΑΛΠΕΣ… ΜΙΛΗΣΑΝ
Ισχυρή εντολή στον Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη για σχημα-
τισμό αυτοδύναμης μονοκομ-
ματικής κυβέρνησης έβγαλαν 
οι κάλπες των βουλευτικών 
εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. 
Δεδομένης της ήρεμης, έως 
αδιάφορης, προεκλογικής 
περιόδου κατά τα χρόνια της 
Μεταπολίτευσης, εξαιτίας, 
κατά τα φαινόμενα, της ξεκά-
θαρης επικράτησης της Νέας 
Δημοκρατίας στις Ευρωεκλο-
γές, το 44% των ψηφοφόρων 
προτίμησε τις παραλίες από 
την κάλπη!

Από τη συνολική εικόνα 
προκύπτει ότι η Νέα Δημο-
κρατία πέτυχε μια καθαρή 
νίκη που της εξασφάλισε την 
κοινοβουλευτική αυτοδυνα-
μία. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραδίδει την 
κυβερνητική σκυτάλη αλλά 
συγκρατεί δυνάμεις και ανα-
δεικνύεται σε μια δυνατή Αξι-
ωματική αντιπολίτευση.

Το ΚΙΝΑΛ παρά την πόλω-
ση του δικομματισμού και του 
«θέματος Βενιζέλου» πάτησε 
στο 8% και απέφυγε τις κακο-
τοπιές. Το ΚΚΕ διατήρησε δυ-

νάμεις, ενώ η Χρυσή Αυγή δεν 
κατάφερε να πιάσει το όριο 
του 3% για την είσοδο της στη 
Βουλή και… εξορίσθη. Νέα 
μέλη της Βουλής, ορίσζονται η 
Ελληνική Λύση του Κυριάκου 
Βελόπουλου και το Μέρα 25 
του Γιάνη Βαρουφάκη.

Αυτό που επίσης προκύ-
πτει από μια πρώτη ανάλυση 
των αποτελεσμάτων είναι ότι 
η αύξηση της εκλογικής δύνα-
μης που σημείωσε η ΝΔ κατά 
τις πρόσφατες Ευρωεκλογές, 
σε σχέση με τις προηγούμενες, 
είναι απολύτως ισοδύναμη 
με αυτή των δύο τελευταίων 
Εθνικών Εκλογών. Συγκεκρι-
μένα, στις Ευρωεκλογές του 
2019 συγκέντρωσε το ποσο-
στό του 33,12%, όταν το 2014 
είχε εξασφαλίσει το 22,72%. Κι 
ενώ στις πρόσφατες Εθνικές 
εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ απώλεσε 
ένα ελάχιστο των 4 ποσοστιαί-
ων μονάδων, η ΝΔ εξασφάλι-
σε την αυτοδυναμία, αυξάνο-
ντας περισσότερο τη διαφορά 
που είχε σημειώσει έναντι του 
ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές του 
έτους. Στις 11 ποσοστιαίες μο-
νάδες διαμορφώθηκε η αύξη-
ση των ποσοστών της σε σχέ-
ση με τις Εθνικές εκλογές του 
Σεπτεμβρίου του 2015, όσες 
και μεταξύ των δύο ευρωανα-
μετρήσεων.

Συμπερασματικά, αν και 
η ΝΔ είναι το πρώτο κόμμα, 

■ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΟΥΤΣΑΝΑ

ΕΥΒΟΙΑ
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μετά το ξέσπασμα της κρίσης 
του 2009 που κατακτά αυτο-
δυναμία, δεν πιστώνεται την 
αναμενόμενη κυβερνητική 
φθορά του ΣΥΡΙΖΑ. Τουλά-
χιστον όχι μόνον αυτή. Γιατί, 
το κυβερνών πλέον κόμμα, 
μπορεί να σημείωσε μία νίκη 
ιστορικών διατάσεων πετυ-
χαίνοντας το μεγαλύτερο 
προβάδισμα που αποσπά εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια η ΝΔ, 
κόβοντας πρώτο το νήμα της 
κάλπης. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ, 
που έπεσε στα "μαλακά" μαρ-
τυρά την ύπαρξη ενός άδηλου 
εκλογικού αθροίσματος. 

Δεδομένης της διατήρη-
σης δυνάμεων του ΚΚΕ, της 
οριακής αύξησης της δύνα-
μης του ΚΙΝΑΛ και της μικρής 
απώλειας του ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται 
αντιληπτό ότι η ΝΔ μάζεψε 
όλα τα "σπασμένα" της τελευ-
ταίας κοινοβουλευτικής παρ-
τίδας από την οποία έφυγαν 
με αδειανές τσέπες ΑΝΕΛ, ΠΟ-
ΤΑΜΙ, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ και 
Χρυσή Αυγή. Οι 18 ποσοστι-
αίες μονάδες που αθροίζονται 
είναι όσες το "bonous φθοράς 
του ΣΥΡΙΖΑ" που έλαβαν ΝΔ, 
Βελόπουλος και Βαρουφάκης 
μαζί. Και μην παραλειφθεί να 
αναφερθεί το "bonous των 
νέων ψηφοφόρων " που όπως 
διεφάνη από τις Ευρωεκλογές 
ακόμη, μάλλον, το καρπώθηκε 
σε σημαντικό βαθμό η σημε-
ρινή κυβερνώσα παράταξη.

ΟΙ "ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ" ΤΩΝ ΚΟΜ-
ΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ
Τα υψηλότερα ποσοστά 

της, η ΝΔ, τα συγκέντρωσε στο 
Νομό Ευρυτανίας. Σχεδόν το 
μισό εκλογικό σώμα επέλεξε το 
γαλάζιο ψηφοδέλτιο, σημειώ-
νοντας μία αύξηση της δυναμι-
κής στο σώμα (σε σχέση με το 
2015) κατά 14%... όχι όμως στα 
δυσθεόρατα επίπεδα των Πε-
ριφερειακών Εκλογών,  όπου ο 
εκλεκτός της Πειραιώς Φάνης 
Σπανός συγκέντρωσε το 62% 
των ψήφων της Ευρυτανικής 

επικράτειας.
Τα χαμηλότερα ποσο-

στά της ΝΔ σημειώθηκαν σε 
Βοιωτία 36,24% και Εύβοια 
36,61, που κατά τις ενδείξεις 
«συγκράτησαν» τη διαφορά 
μεταξύ των δύο μονομάχων. 
Απόδειξη ότι  ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 
τις καλύτερες εκλογικές επιδό-
σεις, σε επίπεδο Στερεάς, στην 
Εύβοια με ποσοστό 34,91%. 
Σε αντίθεση με τη Φωκίδα που 
ο κυβερνητικός βουλευτής, 
Ηλίας.Κωστπαναγιώτου δεν 
κατάφερε να συγκρατήσει τη 
διαφορά από τη ΝΔ, που προ-
ηγήθηκε του ΣΥΡΙΖΑ με κάτι 
περισσότερο από 15 ποσοστι-
αίες μονάδες και με αυξημένη 
δύναμη κατά 12% από τις προ-
ηγούμενες Εθνικές Εκλογές.

Η έλευση της προέδρου 
του ΚΙΝΑΛ, Φώφης Γεννηματά, 
στο ψηφοδέλτιο της Εύβοιας, 
δεν κατάφερε να αλλάξει τις 
σταθερές του νησιού που το 
θέλουν χωρίς κοινοβουλευτι-
κή εκπροσώπηση στα έδρανα 
της Κεντροαριστεράς από τo 
2012. Τα υψηλότερα ποσο-
στά του το Κίνημα Αλλαγής 
τα συγκέντρωσε στη Βοιωτία, 
όπου κι εξέλεξε τον μοναδικό 
Βουλευτή του στη Στερεά, τον 
Γιώργο Μουλκιώτη, με ποσο-
στό 9,70%. Οι αποκλίσεις των 
ποσοστών ψήφων που σημει-
ώθηκαν για το ΚΙΝΑΛ σε όλες 
τις Περιφερειακές Ενότητες 
δεν ξεπέρασαν τις δύο ποσο-
στιαίες μονάδες, με χαμηλό-
τερη «πτήση» αυτή της Φωκί-
δας, στο 7,38%.

Κάτι που δεν συνέβη και 
με το Κομμουνιστικό Κόμμα 
Ελλάδας, το οποίο αν και άγ-
γιξε το 7% στη Βοιωτία, στην 
Ευρυτανία απειλήθηκε με την 
πολιτική ανυπαρξία αφού 
απείχε μακράν και από το 3% 
της νόμιμης εκπροσώπησης 
στη Βουλή.

ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ
Παρότι η αποχή είναι ένα 

Συνταγματικά κατοχυρωμένο 

δικαίωμα των πολιτών, πολ-
λοί την αντιμετωπίζουν ως 
μία άνευ όρων πολιτική πα-
ραίτηση και συνθηκολόγησή 
τους με το απόλυτο "Τίποτε". 
Στην περίπτωση δε των πρό-
σφατων Εθνικών εκλογών, 
επιχειρήθηκε να αναχθεί σε 
κρίσιμη παράμετρο καθο-
ρισμού του εκλογικού απο-
τελέσματος, δεδομένου του 
αναλογικού εκλογικού νόμου 
και του κακού προηγούμενου 
των εκλογών του 2015, όπου 
το ποσοστό αποχής έφτασε το  
43,84%.

Στο σύνολο της επικράτει-
ας, η συμμετοχή δεν ξεπέρα-
σε το 58%. Ωστόσο, ανάμεσα 
στις εκλογικές περιφέρειες της 
χώρας που πρώτευσαν σε πο-
σοστά αποχής, μπορεί κανείς 
να αναγνωρίσει την Ευρυτα-
νία που καταλαμβάνει την 4η 
θέση, μετά από Φλώρινα Κε-
φαλονιά και Λακωνία, με πο-
σοστό 55,34%.

Στις υπόλοιπες τέσσερις 
εκλογικές περιφέρειες της Στε-
ρεάς η αποχή διαμορφώθηκε 
με την εξής κατάταξη: 
Φωκίδα:  . . . . . . . . . . . .42,34%
Εύβοια: . . . . . . . . . . . . .38, 36%
Βοιωτία:  . . . . . . . . . . . .37,39%
Φθιώτιδα: . . . . . . . . . . .35,12%

Κι ενώ οι κάλπες αποθη-
κεύτηκαν στα υπόγεια του 
Υπουργείου Εσωτερικών και 
το νέο κυβερνητικό επιτελείο 
κάνει ασκήσεις επί του «μπλε 
χάρτου» που τους μοίρασε ο 
πρωθυπουργός… στην Κου-
μουνδούρου αναζητούν τα 
αίτια της ήττας μέσα από μα-
ραθώνιες συνεδριάσεις.

Το θέμα δεν βρίσκεται 
στο πως ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τα 
ποσοστά του και μπήκε σε κυ-
βερνητική τροχιά. Ούτε πως 
βρέθηκε στην αξιωματική 
αντιπολίτευση, για δεύτερη 
φορά. Ούτε καν, μάλιστα, στο 
πως κατάφερε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης να γυρίσει το 
χαμένο «ματσάκι» δια χειρός 

Σαμαρά…
Αυτό που κατά κοινή και 

δημόσια ομολογία  μεγαλο-
σχημόνων υπερέχει είναι ότι 
«Δεν έχει υπάρξει κυβέρνηση 
που να έχει εφαρμόσει Μνη-
μόνιο και να μην έχει χάσει 
τις εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπρας 
ακολούθησε τη μοίρα του 
Γιώργου Παπανδρέου και του 
Αντώνη Σαμαρά. 

Αλλά και σε διεθνές επίπε-
δο δεν υπάρχουν παραδείγμα-
τα κυβερνήσεων που να επι-
βίωσαν προγραμμάτων του 
ΔΝΤ. Οι πολίτες «τιμωρούν» 
στις κάλπες τις πολιτικές της 
λιτότητας και των περικοπών. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ ορθώς έλεγε ότι 
το τρίτο Μνημόνιο ήταν πιο 
«ήπιο» από τα προηγούμενα. 
Ωστόσο, το τρίτο Μνημόνιο 
ήρθε να προστεθεί στα άλλα 
δύο και όχι να τα αναιρέσει.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΦΩΚΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑ
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Σε πύρινο κλοιό ολόκληρη η Στερεά
Στη μεγάλη εικόνα των ακραί-

ων καιρικών φαινομένων που 
στάθηκαν αφορμή να θρηνή-

σουν και ανθρώπινες ζωές στη Βό-
ρειο Ελλάδα την εβδομάδα που μόλις 
πέρασε… και η Περιφέρεια Στερεάς 
μέτρησε τις πληγές της.

Παρά την έκδοση έκτακτου δελ-
τίου επιδείνωσης καιρού από την 
ΕΜΥ,  όπου με εντολή του Αρχηγού 
του Πυροσβεστικού Σώματος η Υπη-
ρεσία προέβη άμεσα στην έκδοση 
διαταγής, για την ενεργοποίηση του 
Πυροσβεστικού Μηχανισμού με δια-
σπορά οχημάτων στις ζώνες υψηλού 
κινδύνου… δεν απετράπησαν τα 
απρόοπτα.

Ιδιαιτέρως δε, την 10η Ιουλίου 
2019 όταν καθόλη τη διάρκεια της 
μέρας και νύχτας εκδηλώθηκαν,τρία 
ταυτόχρονα μεγάλα μέτωπα φωτιάς 
στη Φθιώτιδα, δύο στην Εύβοια και 
άλλα τρία στη Βοιωτία. Το Πυροσβε-
στικό Σώμα, διέσπειρε τις ομάδες 
του σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ, το 
ΕΚΑΒ ,τους φορείς της τοπικής αυτο-
διοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, τους 
εθελοντές, καθώς και τους συναρ-
μόδιους στην αντιμετώπιση των κα-
ταστροφών φορείς, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τον “πύρινο γίγαντα” 
από τη μια αλλά και να  συμμετέχουν, 
κατά το δυνατό, στις επιχειρήσεις πα-
ροχής βοηθείας πραγματοποιώντας 
αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων 
και αφαιρέσεις αντικειμένων ή ακόμα 
και σκεπών, όπως στην περίπτωση 
της Αλιάρτου Βοιωτίας.

Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση 
της Μακρακώμης 
8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

Ο πύρινος εφιάλτης “έζωσε” τη 
Στερεά από την αρχή της εβδομά-
δας. Το μεσημέρι της Δευτέρας 8 
Ιουλίου 2019 ξέσπασε μεγάλη φωτιά 
σε δασική έκταση ανάμεσα στο Κα-
στρί και τη Γραμμένη του δήμου Μα-
κρακώμης,στην περιοχή Παλιούρι, 
σημαίνοντας συναγερμό στο επιχει-
ρησιακό κέντρο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας στη Λαμία.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις έσπευ-
σαν στην περιοχή της δυτικής Φθιώ-
τιδας όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά, 
ενώ, έσπευσαν να συνδράμουν της 
επιχείρησης και τα δυο PZL από το 
αεροδρόμιο της Λαμίας.

Δεδομένων ωστόσο των υψηλών 
θερμοκρασιών η φωτιά εκτάθηκε σε 
πολλά, χαμηλής βλάστησης σημεία 
της περιοχής, όπου λόγω και της 
γειτνίασης με οικισμούς και ποιμνιο-
στάσια κράτησε σε επιφυλακή τις δυ-
νάμεις προκειμένου να την θέσουν 
άμεσα υπό έλεγχο.

Υπό μερικό έλεγχο οι μεγάλες φω-
τιές σε Εύβοια και Φθιώτιδα  
9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

Μετά από πέντε μέρες τιτάνιας 
μάχης με τις φλόγες στα Μανίκια 
του Δήμου Κύμης, η πύρινη κόλαση 
που κατάκαψε την κεντρική και νότια 
Εύβοια κι εκτάθηκε και στον Άγιο Γε-
ώργιο του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, 
μόλις την περασμένη Τρίτη τέθηκαν 
υπό έλεγχο.

Επιτρέποντας την διοχέτευση 
των δυνάμεων στην πυρκαγιά της 
Φθιώτιδας, στο Παλιούρι, που ενι-
σχύθηκε συνολικά με 80 πυροσβέ-
στες, 36 οχήματα και 30 άτομα πε-
ζοπόρο τμήμα αλλά και 5 Α/Φ.  Την 
επιχείρηση συνέδραμαν 4 οχήματα 

ΟΤΑ, η ΕΛ.ΑΣ. και το Δασαρχείο.

Παραλίγο… παρανάλωμα η παρα-
λία Γιαννίτση στην Εύβοια 
9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεση-
μέρι σε καντίνα, σταθμευμένη στην 
παραλία Γιαννίτσι, του Δήμου Καρύ-
στου στην  Ευβοία, η οποία απείλη-
σε να επεκταθεί και να βυθίσει στο 
«γκρι» την όμορφη διαδρομή για τις 
παραλίες της νότιας Ευβοίας.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα και 
επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 4 
οχήματα που κατάφεραν να περιορί-
σουν την πυρκαγιά και πολύ σύντομα 
να την κατασβέσουν.

Τρία παράλληλα μέτωπα στη 
Φθιώτιδα και εκκένωση της Δί-
βρης 
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν 
τις 3:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, σε 
αγροτοδασική έκταση στην περιοχή 
Δίβρη Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεσή της επιχείρη-
σαν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα 
και δύο ομάδες πεζοπόρο τμήμα ενώ 
ρίψεις νερού πραγματοποίησαν 2 
«καναντέρ» και δύο ψεκαστικά αερο-
σκάφη τύπου «πετζετέλ».

Για προληπτικούς λόγους το χω-
ριό Δίρβη εκκενώθηκε και οι κάτοι-
κοι συγκεντρώθηκαν σε ασφαλές 
σημείο.

Λίγο αργότερα, μόλις στις 15:00, 
μία νέα φωτιά ξεκίνησε 6 χιλιόμετρα 
βόρεια της Λαμίας, κοντά στο κυνο-
κομείο της πόλης και άρχισε εξαπλώ-
νεται ανεξέλεγκτη λόγω των ισχυρών 
ανέμων.

Ενώ, ένα ακόμη πύρινο μέτωπο 
κινητοποίησε για την αντιμετώπισή 
του 10 οχήματα της Πυροσβεστι-

κής  και 20 πυροσβέστες… Κοντά 
στην Ιερά Μονή της Αγίας Άννης στη 
Φθιώτιδα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 
20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 
ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 2 
Ε/Π.

Σε πύρινο κλοιό το Μοναστήρι 
του Αγίου Ιωάννη στο Καλάμι 
Βοιωτίας 
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

Αργά το μεσημέρι της Τετάρτης 
10 Ιουλίου, ξέσπασε μεγάλη πυρκα-

■ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΟΥΤΣΑΝΑ

■  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΥΡΙΝΗΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ
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γιά κοντά στο Μοναστήρι του Αγίου 
Ιωάννη του Προδρόμου, στην περιο-
χή Καλάμι του Δήμου Λεβαδέων. 

Η Π.Υ. Λιβαδειάς έλαβε κλήση 
στις 15:10 κι έσπευσε στο σημείο με 
10 οχήματα και 24 πυροσβέστες, συ-
νεπικουρούμενη από άνδρες της 7ης 
ΕΜΑΚ. Τα αίτια πιθανολογούνται να 
οφείλονται σε βραχυκύκλωμα που 
υπέστη πυλώνας της ΔΕΗ.

«Μύρισε» φθινόπωρο στη Στερεά 
– Καταρρακτώδεις βροχές και χα-
λαζοπτώσεις 
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

Αργά το μεσημέρι της Τετάρτης 
10 Ιουλίου επιβεβαιώθηκαν οι προ-
βλέψεις του Εθνικού Αστεροσκοπεί-
ου Αθηνών, για τις συνθήκες καύσω-
να  από την Κεντρική Θεσσαλία και 
νοτιότερα, αλλά και την ακόλουθη 
σημαντική μεταβολή του καιρού με 
ισχυρές καταιγίδες και σημαντική 
πτώση της θερμοκρασίας.

Τα ισχυρά φαινόμενα που συνο-
δεύονταν από πολύ ενισχυμένους 
ανέμους αλλά και χαλαζοπτώσεις άλ-
λαξαν επί τα χείρω το σκηνικό, αφού 
η ραγδαία πτώση κεραυνών προκά-
λεσε νέες εστίες φωτιάς και επέτεινε 
τον πύρινο εφιάλτη.

Φωτιά στο κατάφυτο Πευκί μετά 
από πτώση κεραυνού  
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στις 
17:55 της Τετάρτης σε δασική έκτα-
ση στο Πευκί, προκαλώντας μεγάλη 
κινητοποίηση των δυνάμεων της πυ-
ροσβεστικής στην Εύβοια.

Στο σημείο επιχείρησαν 16 πυρο-
σβέστες με 8 οχήματα και ένα πεζο-
πόρο τμήμα, ενώ ρίψεις νερού πραγ-
ματοποιούσαν ένα αεροσκάφος και 
ένα ελικόπτερο.

ΑΝΘΟΧΩΡΙ – Δεύτερο μεγάλο μέ-
τωπο φωτιάς στη Βοιωτία 
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

Σε απόσταση ενός μόνο χιλιομέ-
τρου από τα σπίτια του Ανθοχωρίου, 
στο Δήμο Λεβαδέων, ξέσπασε μεγά-
λη πυρκαγιά, για την κατάσβεση της 
οποίας έσπευσαν να επιχειρήσουν 
6 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυ-
ροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα 7 
ατόμων αλλά και δύο τζιπ βουνού 
που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η πρό-
σβαση κι η εκτίμηση της κατάστασης 
σε δύσβατες ορεινές περιοχές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιβα-
δειάς έλαβε σήμα πυρκαγιάς στις 18:15 
το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουλίου 
2019 κι επιχείρησε άμεσα να συγκε-
ντρώσει δυνάμεις που βρίσκονταν σε 
επιφυλακή σε περιοχή της Θήβας.

Το σημείο θεωρήθηκε ξαιρετι-
κά δύσκολο για επιχειρήσεις, καθότι 
ακριβώς στην κορυφή του βουνού 
όπου και έπεσε κεραυνός, λόγος για 
τον οποίο οι προσπάθειες κατάσβε-
σης αναλήφθηκαν μόνον από πεζο-
πόρους.

Παρά το αίτημα διάθεσης εναέ-
ριων μέσων από την Περιφερειακή 
Διεύθυνση της Πυροσβεστικής, τα 
δύο μεγάλα μέτωπα πυρκαγιάς σε 
Δίρφη και Πευκί, δεν επέτρεψαν την 

επέμβαση από αέρος και στο Βοιωτι-
κό μέτωπο.

Εκκενώθηκαν δύο κατασκηνώσεις 
του Παρνασσού τα ξημερώματα  
11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

 Συναγερμός σήμανε τις πρώτες 
πρωινές ώρες της Πέμπτης 11 Ιου-
λίου στην περιοχή της Αμφίκλειας, 
αλλά και στην περιοχή Ελάτη, κοντά 
στον Επτάλοφο, αφού στη βουνο-
κορφή του Παρνασσού μαίνονταν 
πυρκαγιά την οποία πιθανόν προκά-
λεσε, σύμφωνα με αρμόδιους, πτώση 
κεραυνού.

Περισσότεροι από 200 μαθητές 
μεταφέρθηκαν στα σχολεία της πε-
ριοχής, για λόγους ασφαλείας, αφού  
στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι 
και το μέτωπο διευρύνθηκε πολύ 
γρήγορα. 

Επιτόπου έσπευσαν ισχυρές πυ-
ροσβεστικές δυνάμεις για να την 
αντιμετωπίσουν, ενώ παράλληλα 
δόθηκε εντολή να εκκενωθούν κα-
τασκηνώσεις που βρίσκονται λίγα 
χιλιόμετρα μακριά, ανατολικά της 
φωτιάς, καθώς το μέτωπο έδειχνε να 
κατευθύνεται προς εκεί .

Η μία κατασκήνωση είναι για 

Προσκόπους, η δεύτερη κατασκήνω-
ση για χριστιανικές οργανώσεις. Και 
οι δυο ήταν γεμάτες παιδιά και εκτι-
μήθηκε ότι πρέπει να εκκενωθούν. 
Γύρω στις 4:00 το πρωί ολοκληρώθη-
κε η μεταφορά των μαθητών με λεω-
φορεία στο Γυμνάσιο και Λύκειο της 
Αμφικλειας, και κόπασε η αναστάτω-
ση που επικρατούσε από δεκάδες γο-
νείς που έσπευδαν να διαπιστώσουν 

αν κινδυνεύουν τα παιδιά τους.
Αξιωματούχοι έκαναν λόγο για 

μια επιχείρηση που έγινε με μεγάλη 
ταχύτητα χάρη στην γρήγορη άφιξη 
λεωφορείων που παρέλαβαν τα παι-
διά… και γύρω στις 5:30, όταν και ο 
καιρός στάθηκε αρωγός των έργων 
των πυροσβεστών με δυνατή καται-
γίδα, το μέτωπο της φωτιάς συρρι-
κνούμενο τέθηκε υπό έλεγχο.
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O Στέλιος Πέτσας από το Δομοκό  
ανέλαβε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Γιάννης Τσακίρης: ο νέος 
Υφυπουργός Ανάπτυξης, 
αρμόδιος για τις επενδύσεις

Υπουργός Τουρισμού  
ο Χάρης Θεοχάρης  
από τη Δωρίδα

Υπουργός Τουρισμού στην Κυβέρ-
νηση Κυριάκου Μητσοτάκη ορίστηκε 
ο Χάρης Θεοχάρης που έχει καταγωγή 
από τη Δωρίδα.

Ο Θεοχάρης έχει γεννηθεί τον Αύ-
γουστο του 1970 και έχει σπουδάσει μη-
χανικός λογισμικού στο Imperial College 
του Λονδίνου. Διετέλεσε υψηλόβαθμο 
στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων αλλά 
δούλεψε και σε νεοσύστατες εταιρίες 
καινοτομίας (start-up).

Το 2011 έγινε Γενικός Γραμματέας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Aπό από 
τις αρχές του 2013 ως και τον Ιούνιο του 
2014 ήταν Γενικός Γραμματέας Δημοσί-
ων Εσόδων στο Υπουργείο Οικονομικών.

Εξελέγη βουλευτής με το Ποτάμι για 
πρώτη φορά στις εκλογές Ιανουαρίου 
2015 και του Σεπτεμβρίου 2015. Στις 19 
Απριλίου 2016, ανεξαρτητοποιήθηκε 
από την κοινοβουλευτική ομάδα του 
Ποταμιού

Παρέμεινε ανεξάρτητος βουλευτής 
τα επόμενα δύο χρόνια. Στις 18 Δεκεμ-
βρίου 2018 εντάχθηκε στην κοινοβου-
λευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου εξελέγη 
βουλευτής στο Νότιο Τομέα της Αθήνας

Ένα άλλο μέλος της νέας Κυβέρ-
νησης που κατάγεται από την Φωκί-
δα είναι ο Γιάννης Τσακίρης, που ανα-
λαμβάνει Υφυπουργός Ανάπτυξης 
αρμόδιος για τις Επενδύσεις και τις 
Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα.

Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός 
Μεταλλείων από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και έχει επίσης MBA από 
τη Management School του Imperial 
College στο Λονδίνο.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 
1995 στην S&B Βιομηχανικά Ορυκτά,  
όπου πέρασε 5 χρόνια στην παραγω-
γή, το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις 
όπου και ήταν υπεύθυνος για τα νέα 
προϊόντα.

Από το 2000 έως το 2006 ήταν 
Partner στην Vectis Capital, μια εται-

ρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων 
(venture capital) με έδρα την Αθήνα 
με επενδύσεις συμμετοχών στην Ελ-
λάδα και τα Βαλκάνια.

Το 2006 εντάχθηκε στο Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Επενδύσεων ως Principal, 
υπεύθυνος για τις αναπτυσσόμενες 
αγορές σε ότι άφορα κεφαλαία επι-
χειρηματικών συμμέτοχων (venture 
capital). Στη συνέχεια ήταν επικεφα-
λής Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην 
Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυ-
ξης, και επικεφαλής της Μονάδας Ει-
δικών Προγραμμάτων. Σήμερα είναι 
προϊστάμενος του τμήματος για τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις χώ-
ρες γειτονίας της ΕΕ στη Διεύθυνση 
του Mandate Management. 

Διετέλεσε επίσης πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου του Global 
Energy Efficiency and Renewable 
Energy Fund (“GEEREF”), το οποίο 
είναι ένα καινοτόμο ταμείο δημό-
σιων και ιδιωτικών κεφαλαίων που 
επενδύει σε  venture capital funds 
εξειδικευμένα σε επενδύσεις energy 
efficiency και renewable energy.

Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του 
Λουξεμβούργου, στα μεταπτυχιακά 
προγράμματα και πάνω στο θέμα 
των επιχειρηματικών συμμετοχών 
επίσης (venture capital).

Έναν γνώριμο για την Στερεά 
επέλεξε ο νέος πρωθυπουρ-
γός, για Κυβερνητικό Εκπρό-

σωπο. Πρόκειται για τον Στέλιο Πέ-
τσα, που κατάγεται από τον Δομοκό 
και από το τον Απρίλιο του 2018 είχε 
αναλάβει τη θέση του διευθυντή του 
γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη 
αντικαθιστώντας τον Μιχάλη Μπεκί-
ρη  Να σημειωθεί  ότι ο νέος κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος έλκει την κατα-
γωγή του από τον Δομοκό

Το βιογραφικό του Στέλιου Πέτσα
Εχει σημαντική εμπειρία σε θέσεις 

ευθύνης στο δημόσιο και ιδιωτικό το-
μέα. Είναι στέλεχος του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους και υπηρέτησε 
ως εισηγητής για θέματα μισθολογίου, 
κρατικού προϋπολογισμού και Δημο-
σιονομικών Σχέσεων με την ΕΕ και 
τους Διεθνείς Οργανισμούς. Το 2006 
ανέλαβε οικονομικός σύμβουλος της 
Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, ενώ από το 2012 
υπήρξε προϊστάμενος εσόδων του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τη 
διετία 2012-2014 ήταν από τους βασι-
κούς διαπραγματευτές της ελληνικής 
πλευράς με τους δανειστές για θέματα 
δημοσιονομικής πολιτικής.

Ο νέος κυβερνητικός εκπρόσω-
πος προετοίμασε και υποστήριξε σε 
τεχνικό επίπεδο τη μείωση του συντε-
λεστή ΦΠΑ στην εστίαση κατά 10 πο-
σοστιαίες μονάδες, από τον Αύγουστο 
του 2013, καθώς και τη μείωση 30% 
της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, 

από τον Ιανουάριο του 2015. Από το 
2015 είχε αναλάβει σύμβουλος Δημο-
σιονομικής Πολιτικής του προέδρου 
της Νέας Δημοκρατίας.

Μεταξύ άλλων, διετέλεσε, Δι-
ευθυντής του Γραφείου του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΟΤΕ και της Cosmote, μέλος 
του Προεδρείου της Economic and 
Development Review Committee 
(EDRC) του ΟΟΣΑ, του Δ.Σ. της Ένω-
σης Νέων Επιστημόνων Ευρωπαϊκών 
Σπουδών και της Ένωσης Αποφοίτων 
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοί-
κησης, Προϊστάμενος Εσόδων του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
Οικονομικός Σύμβουλος της Ελλάδας 
στον ΟΟΣΑ, εθνικός εμπειρογνώμο-
νας σε Προγράμματα Οικοδόμησης 
Θεσμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Twinning Projects) και εκπρόσωπος 
της Ελλάδας σε Ομάδες Εργασίας και 
Επιτροπές της ΕΕ.

Ο κ. Πέτσας έχει δημοσιεύσει βι-
βλία και άρθρα για θέματα δημοσιο-
νομικής πολιτικής, διεθνών οικονομι-
κών, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μιλά-
ει αγγλικά και γαλλικά, είναι έγγαμος 
και πατέρας δυο κοριτσιών. Τον Απρί-
λιο του 2018 ο κ. Πέτσας είχε αναλά-
βει τη θέση του διευθυντή του γρα-
φείου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη 
θέση του Μιχάλη Μπεκίρη, που είχε 
παραιτηθεί για προσωπικούς λόγους.
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H ελάφρυνση της μεσαίας τάξης  
στον φάκελο του Χρήστου Σταϊκούρα

Τις τελευταίες πινελιές στο φο-
ρολογικό νομοσχέδιο το οποίο 
είναι σε γνώση των θεσμών 

αναμένεται να βάλει το οικονομικό 
επιτελείο σε συνεργασία με τον πρω-
θυπουργό. Το σχέδιο νόμου για την 
ανάταξη της μεσαίας τάξης και τη δι-
όρθωση των στρεβλώσεων στις επι-
χειρήσεις, αλλά και στους έμμεσους 
φόρους θα είναι το δεύτερο που θα 
κατατεθεί στη Βουλή, ενδεχομένως 
στα τέλη Ιουλίου. Ανώτατο στέλεχος 
της κυβέρνησης ανέφερε  ότι το σύ-
νολο των ελαφρύνσεων που παρου-
σιάστηκε προεκλογικά θα περιλαμ-
βάνεται στο νομοσχέδιο το οποίο 
όπως σημείωσε είναι σε γνώση των 
θεσμών. Σε ερώτηση εάν θα υπάρ-
ξουν και ισοδύναμα μέτρα, καθώς το 
κόστος των ελαφρύνσεων προσεγγί-
ζει τα 6 δισ. ευρώ, απάντησε ότι στο 
σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνονται 
μόνο όσα έχουν εξαγγελθεί από τον 
πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη.

Ο φάκελος, λοιπόν, που παρέλα-
βε στη συνεδρίαση του υπουργικού 
συμβουλίου ο Χρήστος Σταϊκούρας 
αναδεικνύει τις άμεσες κυβερνητι-
κές προτεραιότητες και, σύμφωνα 
με πληροφορίες, ο αρμόδιος για τη 
φορολογία υφυπουργός Απόστολος 
Βεσυρόπουλος έχει ήδη έτοιμες βα-
σικές διατάξεις. Αυτό που επιδιώκει 
η νέα κυβέρνηση είναι η τόνωση της 
μεσαίας τάξης, η οποία τα χρόνια της 
κρίσης και των μνημονίων πλήρωσε 
τη δημοσιονομική προσαρμογή. Με 
βάση τα τελευταία στατιστικά στοι-
χεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, για 
κάθε 10 ευρώ φόρο εισοδήματος που 
εισπράττει η χώρα τα 5 ευρώ προέρ-
χονται από το 5% των φορολογουμέ-
νων και τα υπόλοιπα 5 από το 95% 
του συνόλου των φορολογουμένων. 
Από την επεξεργασία των στοιχείων 
των φορολογικών δηλώσεων του 
περυσινού έτους προκύπτει ότι την 
προηγούμενη χρονιά 437.158 φορο-
λογούμενοι, οι οποίοι αποτελούν το 
4,9% του συνόλου, δήλωσαν εισο-
δήματα ύψους 18,31 δισ. ευρώ ή το 
22,77% του συνόλου ευρώ και πλή-
ρωσαν 4,1 δισ. ευρώ ή διαφορετικά 
το 49,39% του συνολικού φόρου. Οι 
παρεμβάσεις στο πεδίο της φορο-
λογίας στοχεύουν στην ελάφρυνση 
φορολογουμένων και νοικοκυρι-
ών, καθώς και στην επιτάχυνση της 
αναπτυξιακής διαδικασίας και στην 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

Ειδικότερα, στις βασικές προτεραιό-
τητες της κυβέρνησης είναι:

• Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% τα 
έτη 2020 και 2021. To κόστος υπολο-
γίζεται στα 859 εκατ. ευρώ

• Μείωση του φόρου στις επιχει-
ρήσεις από το 28% στο 20% σε βά-
θος διετίας. Το 2020 θα μειωθεί στο 
24% και το 2021 στο 20%. Το κόστος 
προσεγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ.

• Μείωση του φόρου μερισμά-
των των μετόχων από 10% σε 5% το 
2020. Tο κόστος υπολογίζεται στα 
400 εκατ. ευρώ.

• Εκπτωση φόρου ίση με το 40%-
50% της δαπάνης για ενεργειακή, 
λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση 
των κτιρίων.

• Αναστολή του φόρου επί του 
κέρδους στις αγοραπωλησίες ακινή-
των (φόρος υπεραξίας) για τρία χρό-
νια και επανεξέτασή του από μηδενι-
κής βάσης τον τέταρτο χρόνο.

• Αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδο-
μική δραστηριότητα για τρία χρόνια.

• Καθιέρωση εισαγωγικού φορο-
λογικού συντελεστή στα φυσικά πρό-
σωπα από 22% στο 9% για εισοδήμα-
τα μέχρι 10.000 ευρώ χωρίς μείωση 

του αφορολογήτου και δημιουργία 
νέας προοδευτικής φορολογικής 
κλίμακας με χαμηλότερο ανώτατο 
φορολογικό συντελεστή. Το αφορο-
λόγητο όριο θα προσαυξάνεται κατά 
1.000 για κάθε παιδί.

• Σταδιακή κατάργηση της ειδι-
κής εισφοράς αλληλεγγύης.

• Σταδιακή κατάργηση του τέ-
λους επιτηδεύματος.

• Βελτίωση της ειδικής ρύθμισης 
των 120 δόσεων για όσους χρωστούν 
μέχρι 3.000 ευρώ στην εφορία και 
στα ασφαλιστικά ταμεία και εισαγω-
γή πλαισίου για ευνοϊκή μεταχείριση 
των συνεπών φορολογουμένων και 
δανειοληπτών.

• Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ 
από 13% σε 11% και από 24% σε 22% 
εντός της τετραετίας. Σημειώνεται ότι 
η μείωση του ΦΠΑ κατά μία ποσοστι-
αία μονάδα υπολογίζεται ότι κοστίζει 
900 εκατ. ευρώ.

• Σταδιακή καθιέρωση υποχρεω-
τικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης με-
ταξύ των επιχειρήσεων.

• Υιοθέτηση συστήματος ηλε-
κτρονικής παρακολούθησης των δι-
ακινούμενων φορτίων.
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Στην πρώτη συνεδρίαση του 
υπουργικού συμβουλίου κα-
θένας από τους υπουργούς 

βρήκε να τον περιμένει ένας φά-
κελος, στον οποίο περιγράφονται 
αναλυτικά οι προτεραιότητες και οι 
στόχοι ανά τομέα, δηλαδή όλα όσα 
καλούνται να υλοποιήσουν. Συνο-
πτικά, οι στόχοι αυτοί ανά υπουργείο 
αφορούν:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Καλύτερες υπηρεσίες

Η δημιουργία ενός επιτελικού 
κράτους και αυτοδύναμης και αυτο-
τελούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
θα βρίσκεται δίπλα στον πολίτη είναι 
οι δύο βασικοί στόχοι του υπουργεί-
ου Εσωτερικών. Αμεση κυβερνητική 
προτεραιότητα αποτελεί η τροποποί-
ηση των διατάξεων για τη λειτουργία 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης προκειμένου να διευκολυνθεί 
η κυβερνησιμότητα των δήμων. Πα-
ράλληλα, η κυβέρνηση θα καταθέσει 
νέο εκλογικό νόμο για τις εθνικές 
εκλογές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
ένα δίκαιο εκλογικό σύστημα που 
θα διασφαλίζει την αντιπροσωπευ-
τικότητα αλλά και την κυβερνησι-
μότητα ταυτόχρονα. Στον ίδιο νόμο 
αναμένεται να περιέχονται διατάξεις 
που θα δίνουν τη δυνατότητα άσκη-
σης του εκλογικού δικαιώματος στις 
βουλευτικές εκλογές του απόδημου 
ελληνισμού και εκλογέων που κατά 
τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών 
θα βρίσκονται στο εξωτερικό.

Η νέα κυβέρνηση σχεδιάζει τη 
μεταφορά του ΕΝΦΙΑ στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Οσον αφορά τους 
δημόσιους υπαλλήλους, προβλέπο-
νται η εφαρμογή ενός συστήματος 
επιβράβευσης και η κατάρτιση ατο-
μικού πλάνου ανάπτυξης δεξιοτή-
των με βάση τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης. Στις άμεσες κυβερνη-
τικές προτεραιότητες είναι, επίσης, η 
εφαρμογή ενός νέου απλουστευμέ-
νου πειθαρχικού δικαίου ώστε να ενι-
σχυθεί η λογοδοσία και να καταπο-
λεμηθεί η διαφθορά. Επισημαίνεται 
ότι εκ μέρους της προηγούμενης κυ-

βέρνησης έχει συμφωνηθεί με τους 
θεσμούς η ανεξάρτητη αξιολόγηση 
της διαδικασίας επιλογής για θέ-
σεις ευθύνης, η επιλογή διοικητικών 
γραμματέων καθώς και η διαμόρφω-
ση ψηφιοποιημένων οργανογραμμά-
των, τα οποία θα είναι συνδεδεμένα 
με την ενιαία αρχή πληρωμών.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας

Την αναβάθμιση των εθνικών 
συμφερόντων αλλά και την παράλ-
ληλη συνδρομή στην προσπάθεια 
για την ενίσχυση της εξωστρέφειας 
και των εξαγωγών θέτει το Μέγαρο 
Μαξίμου ως στόχο του υπουργείου 
Εξωτερικών. Αμεσες προτεραιότητες 
είναι η αναβάθμιση της ελληνικής 
παρουσίας στην Ε.Ε., η ενδυνάμωση 
των δυνάμεων της χώρας με παραδο-
σιακούς συμμάχους και «ταυτόχρονη 
διατήρηση ανοικτών διαύλων επι-
κοινωνίας και διεθνούς συνεργασίας 
με όρους αμοιβαίου σεβασμού και 
συμφέροντος». Τονίζονται, επίσης, η 

ανάγκη επανακαθορισμού της τακτι-
κής προσέγγισης προς την Τουρκία 
και η σταθεροποίηση των Δυτικών 
Βαλκανίων μέσω της προώθησης της 
ευρωπαϊκής προοπτικής τους. Υπο-
γραμμίζεται, επίσης, η ανάγκη για 
περιορισμό των αρνητικών επιπτώ-
σεων της συμφωνίας των Πρεσπών.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Επάρκεια αμυντικού εξοπλισμού

Η εξασφάλιση της επάρκειας του 
αμυντικού εξοπλισμού αποτελεί την 
άμεση προτεραιότητα του υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας. Ιδιαίτερη έμ-
φαση θα δοθεί στην τεχνολογική 
υπεροχή του αμυντικού εξοπλισμού 
και στην αξιοποίηση σύγχρονων 
πληροφοριακών συστημάτων. Στις 
προτεραιότητες περιλαμβάνονται η 
θεσμοθέτηση αντικειμενικού συστή-
ματος αξιολόγησης, ώστε να διασφα-
λίζεται η αξιοκρατία στην ιεραρχική 
εξέλιξη. Ως προς τη στρατιωτική 
θητεία, προτεραιότητα αποτελούν η 
απόκτηση και η αξιοποίηση δεξιο-

τήτων που θα είναι χρήσιμες στους 
νέους για τη συνέχεια της ζωής τους. 
Σημαντική προτεραιότητα αποτελεί 
και η ενίσχυση της εθνικής αμυντι-
κής βιομηχανίας. Θα ενθαρρυνθούν 
οι συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα 
αλλά και η υποστήριξη της αμυντικής 
έρευνας και τεχνολογίας σε συνεργα-
σία με πανεπιστήμια και ερευνητικά 
ιδρύματα της χώρας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αυστηροί έλεγχοι για μετανάστευ-
ση

Με την ασφάλεια να έχει προ-
βληθεί ως ζήτημα αιχμής από τη νέα 
κυβέρνηση, οι προτεραιότητες και οι 
στόχοι που τίθενται, όπως κωδικο-
ποιούνται στον αντίστοιχο φάκελο, 
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Στο 
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
θα μεταφερθούν όλες οι αρμοδιό-
τητες που αφορούν την εσωτερική 
ασφάλεια και είναι διάσπαρτες σε 
άλλα υπουργεία. Άμεσα πρόκειται 
να ενεργοποιηθεί η ομάδα ΔΕΛΤΑ, 

Προτεραιότητες και στόχοι  
της κυβέρνησης ανά υπουργείο
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ενώ θα ενισχυθεί, μαζί με τη ΔΙ.ΑΣ. 
με 1.500 νέους αστυνομικούς. Επα-
νέρχεται ενισχυμένος ο θεσμός του 
αστυνομικού της γειτονιάς, προβλέ-
πεται προμήθεια νέων αλεξίσφαι-
ρων γιλέκων για τους αστυνομικούς 
και καινούργιων περιπολικών. Στο 
κομμάτι της μετανάστευσης, που 
περνάει σε αυτό το υπουργείο μετά 
τη συγχώνευσή του με το Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, προβλέπεται 
ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα, 
λειτουργία κλειστών κέντρων πρώ-
της υποδοχής, εξέταση αιτημάτων 
ασύλου εντός έξι εβδομάδων. Τέλος, 
θα δρομολογηθούν κινήσεις για την 
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Πο-
λιτικής Προστασίας και διαχείρισης 
φυσικών καταστροφών.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Νέα ηγεσία, αλλαγές στον Ποινικό 
Κώδικα

Μία από τις πρώτες προκλήσεις 
της νέας ηγεσίας του υπουργείου 
Δικαιοσύνης αλλά και κεντρικά της 
κυβέρνησης είναι η επιλογή της νέας 
ηγεσίας του θεσμού. Πέραν αυτών, 
από την πλευρά του κυβερνώντος 
κόμματος έχει κατ’ επανάληψη εκ-
φραστεί η διαφωνία με κεντρικές 
επιλογές της προηγούμενης κυ-
βέρνησης και εκεί προωθούνται 
κομβικές αλλαγές. Ειδικότερα, στις 
προτεραιότητες που τίθενται πε-
ριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η 
κατάργηση του νόμου Παρασκευό-
πουλου, που θεωρήθηκε «όχημα» για 
μαζικές αποφυλακίσεις, η επαναφο-
ρά των φυλακών υψίστης ασφαλεί-
ας τύπου Γ΄, η τροποποίηση του κα-
θεστώτος χορήγησης αδειών στους 
κρατουμένους. Επιπλέον, όπως έχει 
ήδη προαναγγελθεί, αλλαγές θα γί-
νουν στον νέο Ποινικό Κώδικα, ιδι-
αίτερα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα 
αποφυλάκισης ισοβιτών, ακόμη και 
καταδικασθέντων για υποθέσεις τρο-
μοκρατίας. Προωθείται επιπλέον η 
θέσπιση μιας ισχυρής Ανεξάρτητης 
Αρχής Διαφάνειας, στην οποία θα 
συνενώνονται οι ελεγκτικοί μηχανι-
σμοί του κράτους. Προκειμένου να 
επιταχυνθούν οι ρυθμοί απόδοσης 
Δικαιοσύνης σε συγκεκριμένους το-
μείς, σχεδιάζεται η σύσταση ειδικών 
τμημάτων στα δικαστήρια, όπου θα 
εκδικάζονται ειδικού χαρακτήρα 
υποθέσεις, όπως αυτές που αφορούν 
επενδύσεις, συμβάσεις, ζητήματα 
ανταγωνισμού κ.ά., από δικαστές με 
αντίστοιχη εξειδίκευση.

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αναβάθμιση των ΚΕΠ

Κεντρικός σχεδιασμός και κε-
ντρική διαχείριση των πληροφοριών 
και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, 
όπως επίσης και σταδιακή ομογενο-
ποίηση των μητρώων φυσικών και 
νομικών προσώπων βρίσκονται στις 
βασικές προτεραιότητες της νέας 
ηγεσίας του υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, 
σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν 
χθες στο υπουργικό συμβούλιο, θα 
ενισχυθεί η λειτουργία της Διαύγειας, 
θα δημιουργηθεί μια νέα εσωτερική 
Διαύγεια με διαβαθμισμένη πρόσβα-
ση σε αποφάσεις που αφορούν το αν-
θρώπινο δυναμικό, θα διευρυνθούν 
η έκδοση εγγράφων και η παροχή 
υπηρεσιών από τα ΚΕΠ, θα υλοποιη-
θεί η ενιαία ψηφιακή πύλη σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. κ.ά. Στο 
ίδιο πλαίσιο θα ενισχυθεί η Γ.Γ. Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων με στόχο 
να αποτελέσει το κέντρο δεδομένων 
όλου του δημόσιου τομέα. Από την 
άλλη πλευρά, στο τομέα ταυτοποί-
ησης και των πολλαπλών μητρώων 
που υφίστανται, η νέα κυβέρνηση 
υπόσχεται ταυτότητες με «ψηφιακή 

διάσταση», ηλεκτρονική εγγραφή 
στο ληξιαρχείο για κάθε γέννηση παι-
διού, αυτόματη απόκτηση ΑΜΚΑ κ.ά. 
Βασικό μέλημα είναι η κανονικοποίη-
ση των βασικών πεδίων των κεντρι-
κών μητρώων φυσικών και νομικών 
προσώπων, η πλήρης διαλειτουργι-
κότητά τους κ.ά. Επίσης, η κυβέρνη-
ση θα συνεχίσει τη διαγωνιστική δι-
αδικασία για την αντικατάσταση των 
ΑΔΤ με την προσθήκη επιπλέον των 
ψηφιακών ταυτοτήτων βασισμένων 
στο ευρωπαϊκό πρότυπο eIDAS.

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Υποδομές, έργα και συγκοινωνίες

Στον τομέα των μεταφορών οι 
εκκρεμότητες δεν είναι λίγες και στην 
πλειονότητά τους άπτονται της κα-
θημερινότητας του πολίτη. Σε φάση 
δοκιμαστικής λειτουργίας βρίσκεται 
η επέκταση του τραμ στον Πειραιά. 
Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πότε 
θα δοθεί σε εμπορική λειτουργία, 
καθώς συνδέεται με το έργο ανάπλα-
σης του Φαληρικού Όρμου το οποίο 
είναι σε εξέλιξη και θα απαιτήσει τη 
διακοπή της γραμμής του τραμ για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 
μηνών. Τα σιδηροδρομικά έργα που 
τρέχουν είναι επίσης σημαντικό να 
ολοκληρωθούν, καθώς κάποια από 
αυτά θα συνεχιστούν με νέες εργολα-
βίες για επιδομή-σηματοδότηση-η-
λεκτροκίνηση. Αυτά που τρέχουν 
είναι τα έργα υποδομής στα τμήματα 
Ροδοδάφνη (Αίγιο)-Ψαθόπυργος και 
Ψαθόπυργος-Ρίο. Σε φάση δοκιμα-
στικών δρομολογίων είναι το τμήμα 
Κιάτο-Αίγιο. Σε εξέλιξη, όμως, είναι 
και οι εργολαβίες ανάταξης της σημα-
τοδότησης στη γραμμή Αθήνα-Θεσ-
σαλονίκη-Προμαχώνας αλλά για το 
ETCS που θα δώσει δυνατότητα για 
μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτητες 
στη νέα ηλεκτροκινούμενη γραμμή. 
Αγνωστο παραμένει το μέλλον του 
διαγωνισμού για την προμήθεια 750 
λεωφορείων για Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη που έχει προγραμματιστεί για 
τον Σεπτέμβριο, ενώ επείγει η ομα-
λοποίηση του συνόλου της λειτουρ-
γίας των αστικών συγκοινωνιών που 
παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα.

ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχύτερα η υλοποίηση έργων

Η στήριξη των έργων εθνικής 
προτεραιότητας και οι καλύτερες 
υπηρεσίες στον πολίτη είναι οι βα-
σικοί στόχοι του υπουργείου Υπο-
δομών για τον τομέα των δημο-
σίων έργων. Ανάμεσα στις άμεσες 
κυβερνητικές προτεραιότητες είναι 
η θεσμοθέτηση νέων εργαλείων 
βελτίωσης της ποιότητας των έργων, 
μείωσης του κόστους και του χρόνου 
ολοκλήρωσής τους. Επίσης, η εισα-
γωγή του θεσμού των «προτάσεων 
καινοτομίας», προτάσεων δηλαδή 
του ιδιωτικού τομέα για έργα, η επα-
λήθευση των μελετών σκοπιμότητας 
από ιδιώτες πριν ενταχθεί ένα έργο 
στον εθνικό σχεδιασμό, η δημιουργία 
παρατηρητηρίου απαλλοτριώσεων 
και «εθνικού μητρώου υποδομών» 
για την οργάνωση της συντήρησης 
και του ελέγχου.

Οσον αφορά τα έργα, στην 
«πρώτη γραμμή» βρίσκονται η ολο-
κλήρωση του Ε65, ο Βόρειος Οδικός 
Αξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), ο άξονας 
Πάτρας-Πύργου, η επέκταση της Ατ-
τικής Οδού προς το Ελληνικό, η κα-
τασκευή του άξονα Θήβας-Υλίκης, 
η ολοκλήρωση των έργων μετρό, η 
προώθηση του διαγωνισμού για τη 
γραμμή 4 και των νέων επεκτάσεων 
του μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Απορρίμματα, κτηματολόγιο

Αναθεώρηση του χωροταξικού 

και πολεοδομικού σχεδιασμού και η 
διαχείριση των απορριμμάτων είναι 
ανάμεσα στις βασικές προτεραιότη-
τες που τέθηκαν στο ΥΠΕΝ για θέμα-
τα περιβάλλοντος. Η νέα ηγεσία του 
υπουργείου ήδη ανακοίνωσε ότι θα 
συνεχίσει και θα επιταχύνει τους δι-
αγωνισμούς για την εκπόνηση τοπι-
κών χωρικών σχεδίων για όλους τους 
δήμους της χώρας. Επίσης, το υπουρ-
γείο θα πρέπει να εξετάσει τρόπους 
απλοποίησης της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, αν και στο αντικείμε-
νο αυτό τα περιθώρια είναι περιορι-
σμένα λόγω των ελάχιστων στάνταρ 
της κοινοτικής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας και της υποστελέχωσης 
του υπουργείου. Τέλος, στις άμεσες 
κυβερνητικές προτεραιότητες είναι 
το θέμα των απορριμμάτων σε δύο 
στρατηγικές κατευθύνσεις: στην υιο-
θέτηση βέλτιστων πρακτικών για τη 
διαχείριση και την ανακύκλωση και 
στην υλοποίηση των απαραίτητων 
έργων υποδομής, με τις τεχνολογίες 
ενεργειακής αξιοποίησης (δηλαδή 
καύσης) να «μπαίνουν στο παιχνίδι». 
Στα ήδη συμπεφωνημένα μέτρα, η 
συνέχιση και ολοκλήρωση δασικών 
χαρτών και κτηματολογίου.

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Νέος νόμος για συνεταιρισμούς

Η διασφάλιση σταθερών πόρων 
στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτι-
κής Πολιτικής (ΚΑΠ) αποτελεί άμεση 
κυβερνητική προτεραιότητα προκει-
μένου να δημιουργηθεί νέα προο-
πτική για τον αγροτικό τομέα και την 
ανάπτυξη της υπαίθρου. Η νέα κυ-
βέρνηση προτίθεται να συντάξει νέο 
νόμο για τους συνεταιρισμούς, ενώ 
παράλληλα θα στηρίξει συνεργατι-

κά σχήματα και ομάδες παραγωγών, 
μειώνοντας τη φορολογία τους στο 
10%. Η εντατικοποίηση των ελέγχων 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
ελληνοποιήσεις στα αγροτικά προϊ-
όντα αποτελεί επίσης βασική προτε-
ραιότητα.

ΥΓΕΙΑΣ
Αντικαπνιστικός νόμος

Δώδεκα παρεμβάσεις, από την 
αυστηρή εφαρμογή του αντικα-
πνιστικού νόμου και τον προγραμ-
ματισμό ιατρικού ραντεβού εντός 
24ώρου για ευπαθείς ομάδες πλη-
θυσμού (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ κ.ά.), έως 
την ενίσχυση των νοσοκομείων με 
νοσηλευτικό προσωπικό θα δρομο-
λογήσει εντός εξαμήνου η νέα ηγεσία 
του υπουργείου Υγείας. Στις άμεσες 
προτεραιότητες είναι η εφαρμογή 
προγράμματος δωρεάν προσυμπτω-
ματικού ελέγχου του πληθυσμού με 
ενημέρωση των πολιτών μέσω sms 
για τις απαραίτητες εξετάσεις, η επέ-
κταση της διάρκειας των επαναλαμ-
βανόμενων συνταγών, η κατ’ οίκον 
διανομή φαρμάκων για συγκεκριμέ-
νες ομάδες ασθενών και η θεσμοθέ-
τηση ηλεκτρονικού συστήματος δια-
χείρισης εισαγωγών στα νοσοκομεία 
και ηλεκτρονικής διακίνησης συντα-
γών και παραπεμπτικών. Στον σχεδι-
ασμό είναι και η συνεργασία με τον 
ιδιωτικό τομέα για αγορά ιατρικών 
πράξεων και εξετάσεων χωρίς επιβά-
ρυνση για τον πολίτη, η δρομολόγη-
ση προσλήψεων νοσηλευτών (2.000 
σε βάθος 4ετίας) καθώς και η αλλαγή 
του θεσμικού πλαισίου για τη λήψη 
νοσηλευτικών ειδικοτήτων, η οποία 
θα ενισχύσει τα νοσοκομεία με 1.500 
ειδικευόμενους νοσηλευτές ετησίως.
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Στην πρωτοπορία των ευρω-
παϊκών δήμων κατατάσσεται 
ο Δήμος Δελφών στον ενερ-

γειακό του σχεδιασμό, μετά την ανά-
ληψη της δράσης «Ευφυείς λύσεις 
για την ενίσχυση της διάχυσης των 
δυνατοτήτων του Υδρογόνου» προ-
ϋπολογισμού 189.500,00 ευρώ, που 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
«INTERREG EUROPE».

Είναι μάλιστα η πρώτη φορά 
(έπειτα από αρκετές προτάσεις 
που έχουν καταθέσει) που ο Δήμος 
εντάσσεται σε πρόγραμμα απευθείας 
χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, όπως είναι το Interreg.

Στα πλαίσια της δράσης αυτής 
ο Δήμος Δελφών συνεργάζεται στη 
χώρα μας με το Ινστιτούτο Βιώσιμης 
Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφο-
ρών (ΙΜΕΤ). Εταίροι σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης είναι οι εξής:  
1.  Development Agency of Aragón - 

Department of Economy, Industry 
and Employment, Government of 
Aragón

2.  Lazio Region – Regional Directorate 
for Territory, Urban Planning and 
Mobility

3. Province of South Holland
4. Transport Malta
5. Aberdeen City Council

6.  Hydrogen Fuel Cells and Electro-
Mobility in European Regions (HyER)

7.  Pannon Business Network 
Association

Αντικείμενο του έργου αποτελεί 
η προώθηση της ηλεκτροκίνησης 
οχημάτων με υδρογόνο, ενώ θα με-
λετηθεί ταυτόχρονα και η δυνατότη-
τα παραγωγής υδρογόνου με αξιο-
ποίηση βιομάζας (υπολειμμάτων του 
Ελαιώνα της Άμφισσας).

Το σημαντικό γεγονός εν προ-
κειμένω είναι ότι ο Δήμος Δελφών 
εντάσσεται σε μια ομάδα ευρωπαϊ-
κών φορέων, που ερευνά και δοκι-
μάζει εφαρμογές πάνω στην πιο φι-
λόδοξη, καινοτόμα και ελπιδοφόρα 
πρωτοβουλία στο χώρο της ενέργει-
ας, αυτή της αξιοποίησης του Υδρο-
γόνου ως καυσίμου.

Την ίδια ώρα τα στελέχη του Δή-
μου, αλλά και φορείς της τοπικής κοι-
νωνίας και οικονομίας μπορούν να 
αποκτήσουν επαφή με έναν πρωτο-
πόρο τομέα των σημερινών εξελίξε-
ων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ώστε, με την κατάλληλη προετοιμα-
σία και οργάνωση, να επωφεληθούν 
σε βάθος χρόνου από τα αποτελέ-
σματα της έρευνας, που με βεβαιότη-
τα θα οδηγήσουν σε νέα χρηματοδο-
τούμενα προγράμματα εφαρμογής.

● ειδήσεις

Χρηματοδότηση του Δήμου Δελφών  
σε πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης οχημάτων  
με υδρογόνο

«ΣΥΝΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ»,  
από το μουσικό  
συγκρότημα PΟΙΝΤ

Προβολές ταινιών στη Θήβα

Προσλήψεις εποχικών στη ΔΕΗ
Αιτήσεις 
μέχρι 15 
Ιουλίου

Σκηνή μεταναστών στα Οινόφυτα 
καταπλακώθηκε από δέντρο με οκτώ 
τραυματίες και ένα παιδί σοβαρά

Την Παρασκευή 12 Ιου-
λίου στις 21:00, θα συνταξι-
δέψουμε πάλι, στο Θέατρο 
Αυλιδείας Αρτέμιδος, μουσικά 
αυτή τη φορά.

Το Θέατρο Χαλκίδας 
που διοργανώνει το 3ο bio-
Mechanical Festival φέτος, 
υπό την αιγίδα του Υπ. Τουρι-
σμού και σε συνδιοργάνωση, 
με την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας και τον Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε. με 
το Δήμο Χαλκιδέων, τον ΔΟ-
ΑΠΠΕΧ και το ΟΛΝΕ, φιλοξενεί 
στον πολιτιστικό του χώρο 
τους "Point"!

Γνωστή ροκ μπάντα της 
Χαλκίδας, από το 1981 που 
πρωτοδημιουργήθηκε και 
από το 2004 όταν επανήλθε 
στο προσκήνιο. Η διαδρομή 
τους, από rock διασκευές έως 
δικές τους συνθέσεις με ελλη-
νικούς στίχους, κατά καιρούς, 

παρουσιαζόταν σε συναυλίες 
στη Χαλκίδα και την ευρύτερη 
περιοχή.

Αυτήν την Παρασκευή, θα 
έχουμε τη χαρά να τους απο-
λαύσουμε και συγκεκριμένα:

τη Δώρα Δημητρίου  
(Φωνή), 

τον Τάσο Σαμαρτζή 
(Φωνή, Κιθάρα), 

τον Λεωνίδα Συκοβάρη 
(Κιθάρα, Φωνητικά), 

τον Βαγγέλη Ζαφειρίου 
(Μπάσο) 

και τον Κώστα Φωτόπου-
λο (Τύμπανα), σε τραγούδια 
τους, αρκετά από τα οποία θα 
περιλαμβάνονται στο cd που 
ετοιμάζουν με τίτλο «Συνταξι-
διώτες».

"Οι Point συνταξιδιώτες 
στο μουσικό ταξίδι τους ¨συ-
νομιλούν¨ μεταξύ τους, με το 
κοινό τους, μοιράζονται σκέ-

ψεις, αγωνιώδη ερωτήματα 
και όνειρα.

Αναζητούν αλήθειες..."
Το Θέατρο Χαλκίδας στη-

ρίζει κάθε αξιόλογη προσπά-
θεια έκφρασης τέχνης και 
πολιτισμού και σας καλεί να 
χαρείτε μια ξεχωριστή μουσι-
κή βραδιά με τους "Point", τα 
"δικά μας" παιδιά!

Διάρκεια 90 λεπτά
Είσοδος με ελεύθερη συ-

νεισφορά

Από την Πέμπτη 11 Ιου-
λίου έως την Κυριακή 14 
Ιουλίου 2019 στο θερινό Κι-
νηματογράφο «Σόνια», που 
λειτουργεί υπό την διεύθυνση 
της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Θη-
βαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.), θα προβλη-
θεί η κινηματογραφική ταινία 
«SPIDER-MAN: FAR FROM 
HOME».

Δέντρο υποχώρησε εξαι-
τίας των δυνατών ανέμων, 
έπεσε και καταπλάκωσε 
σκηνή στην οποία βρίσκο-
νταν μέσα μετανάστες, στο 
Hotspot Οινοφύτων.

Συνδρομή στο συμβάν 
παρέχουν κλιμάκιο της Πυρο-
σβεστικής, η ΕΛ.ΑΣ. και ασθε-
νοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Πριν 
φτάσουν οι πυροσβέστες 
είχαν απεγκλωβιστεί 7 άτο-
μα τα οποία σύμφωνα με την 
ενημέρωση της Πυροσβεστι-
κής τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σύμφωνα με το Εθνικό 
Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας 
ωστόσο, δύο παιδιά μεταφέ-
ρονται στο Νοσοκομείο Παί-
δων «Αγλαΐα Κυριακού», το 
ένα βαριά τραυματισμένο, η 
μητέρα τους στον «Ευαγγε-
λισμό», 3 άλλοι ενήλικες στο 

«Αττικόν» και δύο άτομα που 
ήταν εντελώς ελαφρά αντι-
μετωπίστηκαν τα τραύματά 
τους στο σημείο.

Οι πυροσβέστες παρέμει-
ναν στο σημείο, για να κόψουν 
και να απομακρύνουν το δέ-

ντρο ώστε να σιγουρευτούν 
ότι δεν υπάρχουν τυχόν άλλα 
εγκλωβισμένα άτομα μέσα 
στην σκηνή, κάτι που επιβε-
βαιώθηκε λίγη ώρα αργότερα, 
όταν απομακρύνθηκε το δέ-
ντρο και ελέγχθηκε η σκηνή.

Στην πρόσληψη εποχικού 
προσωπικού θα προχωρήσει 
η ΔΕΗ. Συνολικά θα γίνουν 263 
προσλήψεις στη Λιγνιτική Με-
γαλόπολης και σε διάφορες Δι-
οικητικές Διευθύνσεις της ΔΕΗ. 
Ζητούνται μηχανικοί, υπάλ-
ληλοι γραφείου, χειριστές μη-
χανημάτων, οδηγοί, τεχνικοί, 

εργοδηγοί, χειριστές ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών και άλλα.

Το εμπρόθεσμο των αι-
τήσεων κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο φά-
κελος αποστολής, ο οποίος 
μετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση 
των υποψηφίων.
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Επεκτείνεται το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 
Ολοκληρώθηκαν εργολαβίες ύψους  
15,8 εκατ. ευρώ
Κώστας 
Μπακογιάννης: 
«Βελτιώνουμε 
καθημερινά τις 
υπηρεσίες Υγείας 
για χιλιάδες 
ανθρώπους στην 
Περιφέρεια»

Ακόμα πιο πλήρεις και αποτε-
λεσματικές γίνονται οι υπη-
ρεσίες που παρέχει το Γενικό 

Νοσοκομείο Λαμίας μετά την πα-
ράδοση σήμερα, της τελευταίας από 
τις εργολαβίες ύψους 15, 8 εκατομ-
μυρίων ευρώ, στο Πέτρινο Κτίριο 
(πρώην Σανατόριο).

Με την ολοκλήρωση και της συ-
γκεκριμένης εργολαβίας (που αφο-
ρά υποδομές για ΑΜΕΑ, βελτιώ-
σεις στην ομάδα Τεχνητού Νεφρού 
κ.α. ) κι αφού προηγήθηκαν οι απαι-
τούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι, το 
συγκεκριμένο κτίριο ενσωματώνεται 
στις λειτουργίες του Γενικού Νοσοκο-
μείου Λαμίας.

Οι εργασίες ανακατασκευής που 
έγιναν το προηγούμενο διάστημα  
(ενίσχυση του φέροντος οργανι-
σμού, διαρρυθμίσεις, αντικατά-
σταση στέγης-κουφωμάτων) σε 
κτιριακές εγκαταστάσεις εμβαδού 
περίπου 8.200 τ.μ. δίνουν την δυνα-
τότητα να αναπτυχθούν επιπλέον 
200 κλίνες στην δύναμη του Νοσο-
κομείου, με αποτέλεσμα να κατατάσ-
σεται στο μεγαλύτερο Περιφερειακό 
Νοσοκομείο της χώρας στην πλήρη 
ανάπτυξή του.

Επιπλέον η Περιφέρεια χρημα-
τοδοτεί από το Περιφερειακό Επιχει-

ρησιακό Πρόγραμμα την προμήθεια 
ιατρικού εξοπλισμού με προϋπολογι-
σμό 1,235 εκ ευρώ.

Συγκεκριμένα:    Υποέργο 1: Προ-
μήθεια Συστήματος Ψηφιακής Μα-
στογραφίας, Υποέργο 2: Προμήθεια 
Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας 
Καρδιολογικής Χρήσης (για ΜΣΝ) 
και Γενικής Χρήσης (για ΜΕΘ), Υπο-
έργο 3: Προμήθεια Φορητού Ψηφι-
ακού Ακτινοσκοπικού χειρουργείου, 
Υποέργο 4: Προμήθεια Αναισθησι-
ολογικών Μηχανημάτων, Υποέργο 
5: Προμήθεια Μηχανημάτων Αιμο-
κάθαρσης αιμοδιήθησης - αιμοδι-
αδιήθησης και on - line μεθόδων, 
Υποέργο 6: Προμήθεια Πύργων Λα-
παροσκοπικής Χειρουργικής HIGH 
DEFINITION, Υποέργο 7: Προμήθεια 
Πλήρους Πύργου Αρθροσκοπικής 
Χειρουργικής HIGH DEFINITION.

«Τα πολλά λόγια περιττεύουν 
γιατί σήμερα μιλάνε τα έργα. Τα 
έργα και οι παρεμβάσεις  που έγι-
ναν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμί-

ας για τα οποία είμαστε περήφα-
νοι, αποτελούν υποχρέωση της 
Περιφέρειας στους φορολογού-
μενους πολίτες. Ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ σε όλους αυτούς που ερ-
γάστηκαν για να έχουμε σήμερα 
αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα. 
Τα τελευταία χρόνια  βελτιώνουμε 
καθημερινά τις υπηρεσίες Υγείας 
για χιλιάδες ανθρώπους  και  ταυ-
τόχρονα δίνουμε τη μάχη για να 
ανταποκριθεί και το κράτος στις 
υποχρεώσεις του απέναντι τους. 
Το νοσοκομείο θέλει μια διαρκή 
μάχη για να κρατιέται όρθιο. Κι 
αυτή τη μάχη δεν πρέπει να την 
δίνουν μόνοι τους οι γιατροί, το 
νοσηλευτικό προσωπικό  και  η δι-
οίκηση, αλλά όλοι μας να είμαστε 
μια γροθιά. Αυτό είναι που περι-
μένουν από εμάς οι πολίτες. Δεν 
σταματάμε την δουλειά μέχρι την 
τελευταία μέρα» τόνισε ο Περιφε-
ρειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας 
Μπακογιάννης.
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■ ΣΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΤΣΑΝΑ

■  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

● συνέντευξη

Ο Δημήτρης Μαραμής είναι ο 
νεαρός αλλά αναγνωρισμένος 
ως μεγαλοφυΐα στο χώρο του, 

Έλληνας συνθέτης, που ανέλαβε το 
“κτίσιμο” αλλά και την καλλιτεχνική 
Διεύθυνση του Φεστιβάλ Δελφών.

Από τα «Σονέτα Του Σκοτεινού 
Έρωτα» το 2005, μέχρι τον αριστουρ-
γηματικό «Ερωτόκριτο» στη συνοικία 
της Χάρμαινας, μόλις την περασμένη 
εβδομάδα… ο καλλιτέχνης συγκε-
ντρώνει στο ακροατήριό του φανα-
τικούς λάτρεις της μουσικής του, που 
όπως αποκαλύπτει στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ 
έμαθε να συνθέτει εμπνεόμενος από 
τη θέα της… Φωκικής γης.

Συνάντησα το Δημήτρη Μαραμή 
στη Συνοικία της Χάρμαινας, κατά τις 
πρόβες του Ερωτόκριτου που θα πα-
ρουσίαζε εκεί… έχοντας προνοήσει να 
έχω νωπή την εμπειρία των “Στοιχειω-
μένων”, του σύγχρονου μιούζικαλ που 
συνέθεσε και παρουσίασε με ιδιαίτερο 
ντόρο το χειμώνα που πέρασε, στο Αθη-
ναϊκό κοινό του Μεγάρου Μουσικής.

Ήταν όπως ακριβώς τον περίμενα. 
Ζεστός και άμεσος στην επικοινωνία 
του. Με ένα αδιόρατο αλλά γοητευτι-
κά απειλητικό “καλλιτεχνικό φευγιό” 
να αποτυπώνεται εκκωφαντικά στις 
νότες της μουσικής του…

Ο Δημήτρης Μαραμής, από τους 
πιο δεξιοτέχνες Έλληνες συνθέτες, 
αισθάνεσαι να μετουσιώνει τις νότες 
σε νοσταλγικά φαντάσματα, που ανα-
πόφευκτα θεριεύουν τις πιο όμορφες 
και εκστατικές παιδικές σου μνήμες. 
Αναφορικά δε, με το Φεστιβάλ, όπως 
και ο ίδιος παραδέχεται “δεν είναι μία 
φιέστα. Εδώ αναπτύσσονται κάποια 
καλλιτεχνικά δρώμενα τα οποία μπο-
ρούν να “κινητοποιήσουν” και το επι-
χειρηματικό και αναπτυξιακό όχημα 
της περιφέρειας” και εξηγεί στη συνέ-
ντευξη που ακολουθεί.

2ος χρόνος για το Φεστιβάλ Δελφών 
με μία ακόμη πρωτότυπη προσέγγι-
ση. Θα ήθελα να πούμε δυο λόγια για 
αυτή την πρωτοβουλία που τείνει να 
γίνει θεσμός.

Είμαστε πολύ κοντά στο να το πε-
τύχουμε κι αυτό... Πάει να κερδηθεί

Πώς ξεκίνησε η ιδέα του φεστιβάλ 
Δελφών κύριε Μαραμή;

Ξεκίνησε μετά από Κάλεσμα του 
δήμου Δελφών και του Δημάρχου 
Θανάση Παναγιωτόπουλου. Όπως 
μου είπαν υπήρχε η ιδέα από καιρό 
και προϋπήρχαν κάποιες πετυχημένες 
προσπάθειες, όπως από τους κυρίους 
Τσαγκάρη κι Ευθυμιάδη... Αυτό που 
μου ζήτησαν ουσιαστικά ήταν να δη-
μιουργηθεί ένα φεστιβάλ για τη Φω-
κίδα, το οποίο δεν θα μπορούσε να 
μην έχει ως τίτλο το brand name της 
περιοχής που είναι οι Δελφοί.

Ποιες ήταν οι κατευθυντήριες που 
λάβατε;

Να χτίσουμε ένα φεστιβάλ με ξε-
κάθαρη δελφική ταυτότητα. Από την 
αρχή, βέβαια, είχα ξεκαθαρίσει ότι αν 
θα έκανα κάτι θα αφορούσε στο σύγ-
χρονο πολιτισμό. Αυτό που εγώ ορα-
ματιζόμουν ήταν ένα φεστιβάλ νέων... 
και στα δύο χρόνια βίου του Φεστιβάλ 
αυτό κάνουμε. Φέρνουμε νέους δημι-
ουργούς, νέους σκηνοθέτες κι ερμη-
νευτές, ειδικά φέτος που η θεαματική 
μας είναι η νεότητα.

Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια, 
επουδενί, ότι αγνοούμε την παράδο-
ση, την αρχαιότητα και τη μυθολογία. 
Είτε μιλάμε για αρχαιότητα, είτε μιλά-
με για μυθολογία, μιλάμε για τη σύγ-
χρονη ιστορία της Φωκίδας μέσα από 
ένα “νέο βλέμμα”.

Ο Ερωτόκριτος για παράδειγμα 
που παρουσιάσαμε στη Χάρμαινα 

είναι ένα κλασικό αριστούργημα της 
Κρητικής Αναγέννησης, στην Κρητική 
διάλεκτο… αλλά με μία ματιά σύγχρο-
νη μουσικά.

Είναι και η επιλογή των υπαίθριων 
χώρων που δίνουν άλλη διάσταση 
στην εμπειρία.

Πράγματι, όλες οι εκδηλώσεις 
του φεστιβάλ πραγματοποιούνται 
σε φυσικούς χώρους. Δεν υπάρχουν 
βεβαίως οι ιδανικές υποδομές, ούτε 
καν αρχαίο θέατρο δεν υπάρχει για 
παράδειγμα στο Γαλαξίδι ή στην Ιτέα. 
Υπάρχει μόνο ο Φρύνιχος στους Δελ-
φούς. Αλλά το ότι μας δίνεται η ευκαι-
ρία να έχουμε αυτούς τους φοβερούς 
χώρους όπως η οικία του Σικελιανού, 
Αρχαιολογικοί χώροι, η συνοικία της 
Χάρμαινας, Μουσεία, η οικία Πανουρ-
γιά... είναι όλοι οι χώροι ιδιαίτεροι. 
Είναι χώροι μνήμης που δίνουν ένα 
Καθολικό βίωμα στο θεατή των εκδη-
λώσεων του Φεστιβάλ.

Πως γίνεται η επιλογή των κλασσι-
κών έργων που παρουσιάζετε;

Αυτό που δίνει μία μοναδικότητα 
στο Φεστιβάλ Δελφών και είναι το πιο 
δύσκολο κατά τη γνώμη μου, είναι το 
πως κάθε δρώμενο συνδέεται με το 
χώρο. Ο Ίων, για παράδειγμα, είναι η 
μοναδική σωζόμενη τραγωδία που 

“Ό,τι πιο νέο και σύγχρονο… χωρίς 
ναφθαλίνη”

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΜΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΕΛΦΩΝ - ΣΥΝΘΕΤΗΣ

Είτε μιλάμε για αρχαιότητα, είτε 
μιλάμε για μυθολογία, μιλάμε για τη 
σύγχρονη ιστορία της Φωκίδας μέσα 
από ένα “νέο βλέμμα”.
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παίζετε ολόκληρη στα προπύλαια του 
Ναού του Απόλλωνα, γιατί ο Ίων είναι 
νόθος γιος του Απόλλωνα που τον έχει 
πάρει για να τον σώσει και τον έχει βά-
λει νεωκόρο στο Ναό του. 

Άρα, λοιπόν, ήταν φοβερή η συ-
γκυρία που κατάφερα να φέρω αυτή 
την τραγωδία, σε σύγχρονη σκηνοθε-
σία, στο φυσικό της χώρο. Αυτό ισχύει 
και για τον Άγγελο Σικελιανό και όλες 
τις θεματικές εκδηλώσεις και νυφικές 
γιορτές που έχουμε πραγματοποιήσει 
στην οικεία του, που είναι ένα κτίριο 
του μεσοπολέμου. Ή για παράδειγμα 
μία οπερέτα του μεσοπολέμου, του 
1927, που φέραμε στο Λαογραφικό 
Μουσείο του Χρισού, ένα επιβλητικό, 
μεσοπολεμικό κτίριο του Τσίλερ. 

Πέρυσι νέοι συνθέτες, φέτος νέοι 
ερμηνευτές και καλλιτέχνες. Θεματι-
κές που “παντρέψατε” με θεματικές 
που συνδέονται άρρηκτα με την 
ιστορία του τόπου αλλά και με πολλά 
σύγχρονα στοιχεία και δράσεις πού 
επιχειρήσατε για πρώτη φορά φέ-
τος. Αναφέρομαι στην συνεργασία 
με το Αnimasyros.

Ναι. Αυτό που έλειπε πέρυσι και 
ήθελα να το πετύχω οπωσδήποτε 
αυτή τη χρονιά ήταν ένα δυναμικό 
άνοιγμα στην κοινωνία. Αυτό που 
αρχικά καταφέραμε ήταν να “μπουν” 
στο Φεστιβάλ πολλοί πολιτιστικοί 
σύλλογοι αλλά και η συνεργασία με 
το Αnimasyros που μας έδωσε την 
ευκαιρία να προσελκύσουμε πιο νεα-
νικό κοινό, ενισχύοντας και τη φετινή 
θεματική της Νεότητας. Παιδάκια από 
την πέμπτη έκτη τάξη δημοτικού πή-
ραν μέρος στα εργαστήρια κινούμε-
νων σχεδίων που διοργανώθηκαν.

Επίσης, η νεανική σκηνή που λει-
τούργησε για πρώτη φορά φέτος στην 
Ιτέα, μπροστά στο Καψάλειο, που είναι 
ένα μικρό τριήμερο φεστιβάλ μέσα 
στο κυρίως φεστιβάλ, με στόχο το στή-
σιμο μίας νεανικής σκηνής, με νεανικά 
εναλλακτικά μουσικά σχήματα.

Στη σκηνή θα φιλοξενηθούν 
οι Γιουσουρούμ, ένα συγκρότημα 
25άρηδων. Η Πηνελόπη Σεργουνιώ-
τη (Penelope Trapped) με καταγωγή 
από την Άμφισσα αλλά και τον ποπ 
τραγουδιστή Ίαν Στρατή. Ελπίδα μου 
είναι οι νέοι να απευθυνθούν στους 
νέους και να προσεγγίσουμε ένα ευρύ 
κοινό από έφηβους έως ενήλικες 65 
και 75 ετών.

Να υποθέσουμε ότι η είσοδος είναι 
ελεύθερη στο κοινό, με δεδομένο ότι 
έχετε εξασφαλίσει και μια γενναία 
χρηματοδότηση από το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος;

Όχι είσοδος δεν είναι ελεύθερη. 
Η μοναδική εκδήλωση που έχει ελεύ-
θερη είσοδο, είναι μία αφιερωματική 
στο Νίκο Καββαδία, “Ο Καββαδίας τα-
ξιδεύει στην Ιτέα”.

Το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έκανε 
μία δωρεά, αλλά αυτή την κερδίσαμε 
μέσα από πολύ απαιτητικούς ελέγ-
χους και εποπτεία των δράσεων μας. 
Την κερδίσαμε γιατί είχαμε ταυτότητα 
και επιδιώκαμε το άνοιγμα στους νέ-
ους.

Η Είσοδος, λοιπόν, είναι στα 10 
ευρώ και 5 ευρώ στη νεανική σκηνή. 
Θεωρώ λάθος την Ελεύθερη είσοδο 
και δεν είναι θέμα κέρδους. Το τίμημα 
είναι συμβολικό. Με το εισιτήριο θε-
ωρώ ότι εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο 
δείγμα εκτίμησης από τον θεατή. Η 
ελεύθερη είσοδος είναι πολύ επικίν-
δυνη για τον πολιτισμό.

Και εγώ ο ίδιος είμαι αναγκασμέ-
νος να κάνω πολλές συναυλίες χωρίς 
είσοδο. Όταν για παράδειγμα χρημα-
τοδοτούνται από την Περιφέρεια ή 
άλλα Ιδρύματα. Το επιβάλλει ο νόμος.

Θεωρητικά όμως, πρέπει να υπάρ-
χει ένα μικρό αντίτιμο... Και από ότι 
μπορώ να διαπιστώσω αυτό δεν έχει 
επηρεάσει την προσέλευση του κό-
σμου μέχρι στιγμής.

Αναρωτιέμαι αν έλκετε την καταγω-
γή σας από τη Φωκίδα;

Όχι, αλλά έχω ζήσει γύρω στα 8 
χρόνια στην περιοχή, λόγω εργασίας 
του πατέρα μου. Γυμνάσιο και Λύκειο, 
ολοκλήρωσα εδώ, στη Φωκίδα.

Ποιο ήταν το επάγγελμα του μπαμπά;
Ήτανε μηχανολόγος στα μεταλ-

λεία

Άρα έχετε συνδέσει τη Φωκίδα με 
νεότητα. Την δική σας, πρωτίστως, 
αλλά και γενικότερα.

Τα πιο τρυφερά και σημαντικά 
χρόνια της ζωής μου, τα έζησα εδώ. 
Σκεφτείτε ότι το πρώτο μου πιάνο, οι 
πρώτες μου καλλιτεχνικές ανησυχίες 
γεννήθηκαν σε αυτό το τοπίο.

Φοιτήσατε σε ωδείο της περιοχής;
Ωδεία υπάρχουν αλλά εγώ έκανα 

ιδιαίτερα μαθήματα. Αυτό που μπορώ 
να σας πω είναι ότι υπάρχει σημαντι-
κή καλλιτεχνική φλέβα στην περιοχή. 
Και από ότι έχω διαπιστώσει, υπάρχει 
ανάγκη για περισσότερο πολιτισμό 
στη Στερεά Ελλάδα.

Και το λέτε εσείς, ένας διακεκρι-
μένος Έλληνας συνθέτης, τέτοιου 
βεληνεκούς, που επηρέασε υποθέτω 
και τους τοπικούς παράγοντες στο 
να σας αναθέσουν την καλλιτεχνική 
διεύθυνση του Φεστιβάλ Δελφών.

Εγώ πιστεύω ότι αυτό που επη-
ρέασε περισσότερο ήταν το γεγονός 
ότι το όνομά μου ήταν γνωστό στην 
περιοχή από τα μαθητικά μου χρόνια. 
Αυτό στάθηκε αφορμή να παρακο-
λουθήσουν κάποιοι την εξέλιξη της 
δικής μου καλλιτεχνικής πορείας και 
αναζητήθηκα… ίσως και με κάποιο 
ρίσκο Ίγια να έρθω στην περιοχή και 
να αναλάβω το Φεστιβάλ.

Πώς φαντάζεστε ένα πολιτιστικό 
άνοιγμα στην περιφέρεια; Τι επίπεδα 
μπορεί να αγγίξει μία πιθανή παρα-
γωγή πολιτισμού, υπό την καλλιτε-
χνική σας διεύθυνση πάντα;

Η αλήθεια είναι ότι το φεστιβάλ 
Δελφών βρίσκεται μόλις στον δεύτερο 
χρόνο του βίου του και είναι σχετικά 
χειροποίητο. Δουλεύουμε, κυρίως, 
με εθελοντές, χωρίς να έχουμε ακόμη 
έτοιμες τις υποδομές που απαιτούνται.

Αυτό που μπορώ να σας πω είναι 
ότι υπάρχει σημαντική καλλιτεχνική 
φλέβα στην περιοχή. Και από ότι έχω 
διαπιστώσει, υπάρχει ανάγκη για 
περισσότερο πολιτισμό στη Στερεά 
Ελλάδα.
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Θέλω να πιστεύω ότι το Φεστιβάλ 
Δελφών μπορεί να γίνει ένας φάρος, 
ένα φως για ποιοτικές παραγωγές 
και πρεμιέρες που θα “εξάγουμε” σε 
πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ελλά-
δας και του εξωτερικού. Πρέπει να 
απαλλαγούμε από τη συνήθεια να 
φέρνουμε έτοιμα πράγματα από την 
Αθήνα. Αυτό είναι που από την αρχή 
προσπαθήσαμε.

Δηλαδή το ότι πέρυσι έγινε εδώ η 
πρεμιέρα του Στοιχειού της Χάρμαι-
νας σαν σύγχρονη όπερα, ή ο Άγγελος 
Σικελιανός ή το Αnimasyros που έκανε 
εδώ τα εργαστήριά του ή ακόμη και 
ότι η πρώτη μορφή του Ερωτόκριτου 
σε αυτή την ενορχήστρωση, έκανε 
την πρεμιέρα μας (εκτός Κρήτης) εδώ 
σήμερα στη Συνοικία της Χάρμαινα 
είναι πολύ σημαντικά βήματα για την 
επιδιωκόμενη παραγωγή πολιτισμού 
που σας αναφέρω.

Υπάρχει φοβερό υλικό, πνευμα-
τικό, καλλιτεχνικό και ομορφιάς του 
τόπου, ικανό να δημιουργήσει σύγ-
χρονο θέαμα με τη δική του ιστορία.

Κάτι που ήδη έχετε καταφέρει εδώ 
στη Φωκίδα. Υπάρχει η προοπτική 
κατά τη γνώμη σας διασύνδεσης 
με άλλους νομούς της περιφέρειας 
Στερεάς;

Εγώ θα το επιδιώξω. Έχουμε ξεκι-
νήσει και μιλάμε πολύ έντονα με Βοιω-
τία και Ορχομενό.

Σε ποιο επίπεδο;
Ήδη συζητάμε από πέρυσι και θα 

συνεχίσουμε, δεδομένης της ενοποί-
ησης των αρχαιολογικών χωρών πού 
βλέπετε ότι προχωράει σιγά σιγά.

Θέλω να πιστεύω όμως, ότι επει-
δή θα κάνω και μία συμμετοχή στο 
TEDx της Χαλκίδας φέτος, θα μπο-
ρέσω να ανοίξω ένα δρόμο και προς 
την Εύβοια... Και ελπίζω και ακόμη 
παραπέρα. 

Αυτό βέβαια θέλει χρόνο και άλ-
λους ανθρώπους που θα ευαισθη-
τοποιηθούν... Που είμαι σίγουρος 
ότι υπάρχουν και που μπορεί ήδη να 
περιμένουν την ευκαιρία μιας συνερ-
γασίας ή ανάλογων συνεργιών. Τέτοια 
Εγχειρήματα δεν γίνονται από έναν ή 
δύο ανθρώπους.

Αλλά ήδη το ότι καταφέραμε να 
κάνουμε τόσες συνεργασίες και συ-
νέργειες σε αυτό τον τόπο... Μέχρι 
πρότινος υπήρχαν καλλιτεχνικές ομά-
δες απομονωμένες. Δεν επικοινωνού-
σαν μεταξύ τους, όπως επικοινωνεί 
πλέον το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Δελφών με το φεστιβάλ Δελφών 
και τους πολιτιστικούς συλλόγους ή 
με την Διεύθυνση Αρχαιοτήτων.

Η οποία γνωρίζουμε ότι ήδη συν-
δράμει των προσπαθειών σας.

Καθοριστικά. Σκεφτείτε, όμως, να 
έκανε μόνη της η Εφορεία Αρχαιοτή-
των τις δικές της εκδηλώσεις. Το Πολι-
τιστικό Κέντρο τις δικές του εκδηλώ-
σεις και εγώ μόνος μου… 

Από φέτος αρχίσαμε να συνεργα-
ζόμαστε, ο καθένας με τις δυνάμεις 
του και το ρόλο του… ουσιαστικά.

Αν αυτό λοιπόν αρχίσει να επε-
κτείνεται, θα μπορούσε να δημιουρ-
γήσει τεράστια πολιτιστική δύναμη.

Και όχι μόνο. Η Δελφική Γη, ένα άλλο 
“πνευματικό σας παιδί” υπόσχεται 
να προσδώσει και αναπτυξιακή προ-
οπτική στην πρωτοβουλία.

Πέραν της πολιτιστικής δράσης που 
ήδη σας περιέγραψα, για πρώτη φορά 
φέτος, βάλαμε στο φεστιβάλ τοπικούς 
παραγωγούς με τυποποιημένα προϊό-
ντα ελιά, λάδι, κρασί, τσίπουρο και μέλι 
που είναι και αρχετυπικά σύμβολα. 

Τολμήσαμε και κάναμε κάποιες 
γευσιγνωσίες πριν από κάποιες εκδη-
λώσεις τις οποίες και επικοινωνούμε 

σε όλα μας τα μπάνερ και το διαφημι-
στικό υλικό, σαν ενότητα “Δελφική Γη 
και Πολιτισμός”. Αυτό που δείχνουμε 
είναι ότι τα προϊόντα δεν είναι μόνο 
φαγώσιμα η καταναλωτικά είναι και 
πολιτιστικά προϊόντα. 

Υπάρχει δηλαδή ένα αναπτυξιακό 
κύτταρο και στην ήδη υπάρχουσα 
πρωτοβουλία;

Βέβαια και αυτό είναι που ενδι-
αφέρει και τα υπουργεία και όλους. 
Αυτό που λέμε σε όλους τους τόνους, 
είναι ότι εδώ δεν κάνουμε μία φιέστα. 
Είναι ό,τι πιο νέο και σύγχρονο… χω-
ρίς ναφθαλίνη.

Εδώ αναπτύσσονται κάποια καλ-
λιτεχνικά δρώμενα τα οποία μπορούν 
να “κινητοποιήσουν” και το επιχειρη-
ματικό και αναπτυξιακό όχημα της 
περιφέρειας. Ασφαλώς, οι μέχρι τώρα 
πρωτοβουλίες βρίσκονται σε πρώιμο, 
πολύ αρχικό στάδιο, αλλά ευελπιστού-
με του χρόνου να έχουμε τα δικά μας 
περίπτερα και να μην είναι ένα παζάρι 
του πανηγυριού χωρίς να υποτιμώ το 
πανηγύρι αλλά να είναι κάτι οργανω-
μένο που προάγει και προβάλει την 
τοπική παραγωγή.

Τον περασμένο χρόνο το φεστιβάλ 
είχε ως θέμα «Σύγχρονοι Έλληνες 
συνθέτες και λόγος ελληνικός». Το 
θέμα του φετινού φεστιβάλ είναι η 
«Νεότητα». Τι να περιμένουμε τον 
τρίτο χρόνο κ. Μαραμή;

Το όραμά μου είναι μήπως κα-
ταφέρουμε την 3η χρονιά πλέον να 
δημιουργήσουμε τις δικές μας πα-
γκόσμιες παραγωγές και πρεμιέρες, 
δηλαδή να παραχθούν δύο τρία θεα-
τρικά δρώμενα ή μουσικοθεατρικά με 
θέματα από αυτό εδώ τον τόπο.

Στόχος μου ήταν και παραμένει 
η προσέλκυση των νέων αλλά η νεό-
τητα δεν είναι πάντοτε ταυτισμένη με 
την ηλικία. Αφορά κυρίως στο νέο και 
σε αυτό θα επιμείνω. Στη σύγχρονη 
ματιά και το πρωτογενές υλικό… αυτή 
είναι η μεγαλύτερη φιλοδοξία μου.

Να υποθέσουμε ότι θα γίνουν και κά-
ποια πρώτα βήματα διασύνδεσης με 
τα πολιτιστικά αρχαιολογικά κέντρα 
της υπόλοιπης Περιφέρειας;

Υπάρχουν πολύ καλές προθέσεις 
αλλά κι εγγενείς δυσκολίες. Από το 
οικονομικό, μέχρι το θέμα της οργά-
νωσης ,των ομάδων... που η αλήθεια 
είναι ότι θέλουν το χρόνο τους. Αντι-
κειμενικά η όποια πρωτοβουλία για να 
“ανθίσει” χρειάζεται μια 10ετία.

 
Έχουν γίνει κάποιες επαφές με τον 
νέο Περιφερειάρχη και το νέο Δή-
μαρχο Δελφών;

Εγώ έχω επαφές, συνέχεια, με 
όλους.

Έχει διασφαλιστεί η συνέχεια του 
φεστιβάλ Δελφών;

Τη “διασφάλιση” θα σας την ανα-
κοινώσω τον Οκτώβριο... Που είναι 
και το πιο σωστό από την πλευρά 
τους. Δηλαδή πώς θα πει ο νέος Περι-
φερειάρχης ή ο Δήμαρχος, “υπογρά-
φουμε”, εάν δεν έχει δει πού είναι το 
γραφείο του;

 Γι αυτό λέω ότι για εμένα ο κρίσι-
μος μήνας είναι ο Οκτώβριος. Γενικό-
τερα, όμως, είμαι αισιόδοξος. Ακόμα 
και να απομακρυνθώ εγώ, μία επικοι-
νωνία θα υπάρχει... γιατί η αρχή έγινε!

Εμείς να ευχηθούμε “καλή επιτυχία” 
σε όλες σας τις πρωτοβουλίες

Σας ευχαριστώ πολύ

Θέλω να πιστεύω ότι το Φεστιβάλ 
Δελφών μπορεί να γίνει ένας φάρος, 
ένα φως για ποιοτικές παραγωγές 
και πρεμιέρες που θα “εξάγουμε” 
σε πολιτιστικές πρωτεύουσες της 
Ελλάδας και του εξωτερικού. Πρέπει 
να απαλλαγούμε από τη συνήθεια να 
φέρνουμε έτοιμα πράγματα από την 
Αθήνα.
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ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς ενημερώνει τους καταναλωτές  
ότι τα καταστήματα την Κυριακή 14 Ιουλίου θα παραμείνουν κλειστά

Το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου 
Αλιάρτου - Θεσπιέων συνεχίζεται

Την Δευτέρα συνεδριάζει το 
Δημοτικο Συμβούλιο Λιβαδειάς

Ξεκινά τις προβολές ο κοινωνικός 
πολυχώρος Απόλλων στα Άσπρα Σπίτια

Το Δημοτικο Συμβούλιο Λιβαδειάς συνεδριάζει 
την Δευτέρα 15 Ιουλίου ώρα  19.00 στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέ-
ων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης. 
Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη ,ενδεικτικα εί-
ναι:

1.Γνωμοδότηση σχετικά με τη μελέτη περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη ανάπτυξη και 
λειτουργία νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στο υφιστάμενο ενεργειακό κέντρο Αγίου 
Νικολάου Βοιωτίας της εταιρείας Μυτιληναίος Α.Ε. 
Όμιλος Επιχειρήσεων Δήμου Λεβαδέων και Διστό-
μου – Αράχωβας – Αντίκυρας που ανήκει στην Δ.Κ. 
Κυριακίου Δήμου Λεβαδέων 

5.Έγκριση αντικατάστασης καλλιτέχνη ως εκ-
προσώπου του Δήμου Λεβαδέων στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020” 
υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη 
του Νερού” και έγκριση μετακίνησης αυτού στο Γκό-
βαν του Ηνωμένου Βασιλείου 

Επίσης για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν 
τη συνεδρίαση μπορούν ζωντανά από το κανάλι του 
youtube του Δήμου Λεβαδέων.

Μία εβδομάδα με υπέροχες 
ταινίες για τους μικρούς μας φί-
λους, κυρίως, στα Ασπρα Σπίτια.

Με τρεις ταινίες ξεκινάει τις 
προβολές της   φετινής περιόδου 
ο κοινωνικός πολυχώρος   Απόλ-
λων  στα Άσπρα Σπίτια Παραλίας 
Δίστομου.

Το 38ο Φεστιβάλ Δια-
γωνιστικού δημοτικού τρα-
γουδιού είναι πλέον θεσμός 
στην περιοχή και το υπέροχο 
Ζερίκι.

Η πρόεδρος του συλλό-
γου Ελικωνίων Χρύσα Καντά  
εργάζεται νυχθημερόν μαζί 
με τα άλλα μέλη του συλλό-
γου και ενημέρωσε στο fb:

 Είμαστε έτοιμοι! Σας πε-
ριμένουμε για μια αξέχαστη 
βραδιά. Σάββατο 13 Ιουλίου, 
όλοι στον Ελικώνα. 15 Διαγω-
νιζόμενοι ο ένας καλύτερος 
από τον άλλον. Γλέντι μέχρι 
το πρωί με Άρη Ντίνα και Καί-
τη Κουλια. Άψογη εξυπηρέτη-
ση και εκλεκτό φαγητό από 
κοιν.σ.επ. Έρκυνα!!!!

Οι εκπτώσεις αρχίζουν μία μέρα 
μετά τα αποτελέσματα των εκλογών, 
στις 8 Ιουλίου, και θα είναι καυτές 
σαν το θερμόμετρο του καιρού. Θα 
διαρκέσουν όλη την καλοκαιρινή σε-
ζόν, έως και το Σάββατο 31 Αυγού-
στου, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

 
Ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς 
Ενημερώνει:

Οι καταναλωτές όπως και οι 
έμποροι θα πρέπει να ξέρουν ότι: 
Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή 
σε περισσότερα από το 60% του 
συνόλου των πωλούμενων ειδών, 
η επίδειξη του παρεχόμενου ποσο-
στού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε 
θα πρέπει να αναγράφεται στην 
προθήκη του καταστήματος και σε 
οποιαδήποτε άλλη εμπορική επι-
κοινωνία, ενώ στην περίπτωση που 
υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά 
έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊό-

ντων, θα πρέπει να αναγράφεται το 
εύρος του παρεχόμενου ποσοστού 
(«από …. % έως …. %»). Σε κάθε 
άλλη περίπτωση θα αναγράφεται 
ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμέ-
να είδη με αναφορά στο αντίστοιχο 
ποσοστό.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 
4177/2013, σε όσους παραβαίνουν 
τις διατάξεις περί εκπτώσεων επι-
βάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 
0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών 
και πάντως όχι κατώτερο από πέντε 
χιλιάδες ευρώ. Σε περίπτωση που 
επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστι-
μο για την ίδια παράβαση μέσα σε 
διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο 
αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύ-
κλου εργασιών της συγκεκριμένης 
επιχείρησης.

Στην επιβαρυντική περίπτωση 
που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή 
παραπλανητικές ως προς το ποσο-

στό τους ή ως προς την ακρίβεια των 
αναγραφόμενων τιμών ή ως προς 
την ποσότητα των προσφερόμενων 
με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν 
οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη 
ή παραπλάνηση του καταναλωτή, 
επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου 
με το 1% του ετήσιου κύκλου εργα-
σιών και πάντως όχι κατώτερο από 
δέκα χιλιάδες ευρώ. Εφόσον το σχε-
τικό πρόστιμο επιβληθεί για δεύτε-

ρη φορά ως προς την ίδια παράβαση 
μέσα σε διάστημα πέντε ετών, τότε 
αυτομάτως αυξάνεται στο 3% του 
ετήσιου κύκλου εργασιών της συ-
γκεκριμένης επιχείρησης.

Ο κύριος Καλογρηάς, πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς, 
μας δήλωσε σχετικά:

  «Όλες οι εναπομείνασες ελπίδες 
των εμπόρων είναι αυτές οι καλο-
καιρινές εκπτώσεις. Οι περίοδοι των 
εκλογών δεν βοηθούν καθόλου την 
αγοραστική κίνηση να αυξηθεί, με 
αποτέλεσμα, έπειτα από τόσες εκλο-
γικές και κατά σειρά αναμετρήσεις, οι 
συνθήκες για τους εμπόρους να είναι 
πολύ άσχημες. Έτσι θα δούμε, από την 
αρχή των εκπτώσεων κιόλας, μειώσεις 
της τάξεως του 70% – ειδικά σε ρούχα 
και παπούτσια, τα οποία είναι χαρα-
κτηριστικά της καλοκαιρινής περιό-
δου και δεν πρέπει να μείνουν για την 
επόμενη χρονιά στα καταστήματα».
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ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» Θήβας 

Εστία Μητέρας:  Η Χριστίνα Αγγέλου 
πρόεδρος στο ανανεωμένο  
Διοικητικό Συμβούλιο

Παράταση δηλώσεων Κτηματολογίου 
Βοιωτίας 

Ολοκληρώθηκαν στις 11 Ιουλίου 2019 οι 
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου στην Εστία Μητέρας Λιβαδειάς, 
ένα Σωματείο πρότυπο στην επ. Λιβαδειάς, που 
για σχεδόν έξι συνεχόμενες δεκαετίες, βάζει την 
δική του σφραγίδα στην τοπική μας κοινωνία. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, το    νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο της

ΕΣΤΙΑΣ. ΜΗΤΈΡΑΣ έχει ως εξής: 
ΠΡΌΕΔΡΟΣ: Χριστίνα Αγγέλου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ: Μητσα Καγιά,  Δωροθέα 

Μπλουτη
ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ: Σούλα Κωτούλα
ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ: Μορφω Βαρσαμου- 

Ταγκαλεγκα,, Φλώρα - Μαρία Λεβη
ΤΑΜΊΑΣ: Αγγελική Τσιφη
ΒΟΗΘΌΣ ΤΑΜΕΊΟΥ : Λίτσα Σύρου
ΜΕΛΗ
Βάσω Αλαφογιαννη, Σοφία Βαγενά, Ελένη 

Βάκη, Αφροδίτη Βεργινη, Γιολα Βέργου, Άννα 
Κατσίκα, Νίτσα Μπανού, Ντίνα Παλαιομητρου, 
Μίνα Ράπτη και Άννα Σκοτιδα.

Προθεσμία έως τα τέλη 
Αυγούστου έχουν οι ιδιοκτή-
τες ακινήτων στην Βοιωτίας, 
προκειμένου να δηλώσουν 
τα ακίνητά τους στο  Κτημα-
τολόγιο μετά και την νέα πα-
ράταση που δόθηκε ως τις 28 
Αυγούστου 2019

Σημειώνεται ότι η πα-
ράταση που δόθηκε από το 
Κτηματολόγιο είναι μέσα στο 
πλαίσιο που προβλέπει ο νό-
μος (3 + 3 μήνες). Ωστόσο, 
σε αυτή τη φάση δεν δόθηκε 
όλο το τρίμηνο με το σκε-
πτικό ότι οι ιδιοκτήτες δεν 
πρέπει να επαναπαυτούν και 
να τρέχουν την τελευταία 
στιγμή. Με τη λήξη των προ-
αναφερόμενων χρονικών 
περιθωρίων αναμένεται να 
δοθεί και η υπόλοιπη πα-
ράταση. Διευκρινίζεται πως 
αυτή η παράταση που δό-
θηκε από το Κτηματολόγιο 
δεν έχει καμία σχέση με την 
τελευταία νομοθετική ρύθμι-
ση του υπουργείου Περιβάλ-

λοντος που δίνει στον αρμό-
διο υπουργό τη δυνατότητα, 
όπου κρίνεται σκόπιμο, να 
δίνει έως έξι μήνες παράταση 
(πέρα από το προβλεπόμενο 
χρονικό όριο).

Όσοι από τους ιδιοκτήτες 
διαθέτουν ακίνητη περιουσία 
στις περιοχές της Βοιωτίας θα 
πρέπει να υποβάλουν δήλω-
ση είτε στο Γραφείο Κτηματο-
γράφησης της περιοχής που 
βρίσκεται το ακίνητό τους 
είτε ηλεκτρονικά μέσω της 
ιστοσελίδας του Κτηματολο-
γίου (www.ktimatologio.gr).

Από το Κτηματολόγιο 
προτρέπουν τους ιδιοκτήτες 
να προσέλθουν το αργότερο 
έως την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας συλλογής 
δηλώσεων ιδιοκτησίας για να 
υποβάλουν τη δήλωσή τους, 
διαφορετικά, όπως λένε, θα 
απαιτηθεί μεγαλύτερο κό-
στος και περισσότερος χρό-
νος για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την ανά-

θεση εργασιών με τίτλο:
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΘΗΒΑΙΩΝ
δια τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή 

αναδόχου για την ανάθεση εργασιών με τίτλο:
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» για τις 

ανάγκες του Δήμου Θηβαίων με κριτήριο κατα-
κύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομι-
κή άποψη προσφορά βάση τιμής προϋπολογι-
σμού Ευρώ 47.499,44€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός αφορά την υλοποίηση 
προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων 
(σκύλων), εντός των διοικητικών ορίων του Δή-
μου Θηβαίων, στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 
4039/2012(ΦΕΚ 15 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί 
με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014(ΦΕΚ 32 Α΄) και 
ισχύει, με σκοπό την προστασία της δημόσιας 
υγείας (λήψη μέτρων κατά της λύσσας κλπ), και 
της ευζωίας των ζώων όπως περιγράφεται στην 
υπ’ αρ.: 2/28-5-2019 μελέτη που αποτελεί ανα-
πόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης .

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο 
των υπηρεσιών.

(όπως περιγράφονται κατωτέρω )με βάση 
τους Πίνακες του Παραρτήματος Β΄.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδο-
τηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον 
οικείο Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου , την Πα-
ρασκευή 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00π.μ. 
στο κτίριο του Δήμου Θηβαίων, επί της οδού 
Κύπρου 3 Τ.Κ. 32200 στη Θήβα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβά-
λουν ενώπιον της επιτροπής κατά την ως άνω 
ημέρα & ώρα τις έγγραφες προσφορές τους ή 
να τις αποστείλουν, μέσα σε σφραγισμένο φά-
κελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου, το αργότερο 
μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέρ-
γειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Πέμπτη 
25/7/2019 και ώρα 14.00μ.μ.  Προσφορά που 
κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρό-
θεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται 
χωρίς να αποσφραγιστεί.

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή τα-
χυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν 
έγκαιρα στο Δήμο Θηβαίων επιστρέφονται 
και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να απο-
σφραγιστούν.
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ΕΥΒΟΙΑΣ
Η Λυσιστράτη από παιδιά  
για μεγάλους στην Χαλκίδα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ 
ΒΙΒΛΙΟΠΑΙΧΝΙΔΙΣΜΑΤΑ  
2019

Δηλώσεις για τις 
καταστροφές από 
την φωτιά στο Δήμο 
Κύμης - Αλιβερίου

Το Θεατρικό εργαστήρι παιδιών 7-13 ετών 
και ενηλίκων του Θεάτρου Περι-Τεχνών Χαλκί-
δας, παρουσιάζει το θεατρικό έργο του Αριστο-
φάνη «Λυσιστράτη».

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί τη Δευ-
τέρα 15 Ιουλίου στις 9μ.μ. στο Θέατρο Κωτσό-
πουλου Χαλκίδας.

Η υπόθεση: Η Λυσιστράτη είναι κωμωδία 
του Αριστοφάνη που γράφτηκε και διδάχθηκε 
το 411 π.Χ.. Θεωρείται ένα από τα παλιότερα και 
χαρακτηριστικότερα αντιπολεμικά έργα. Η υπό-
θεση έχει να κάνει με την απεργία που κηρύσ-
σουν οι γυναίκες της Αθήνας και της Σπάρτης, 
προσπαθώντας έτσι να πείσουν τους άντρες 
τους να σταματήσουν τον Πελοποννησιακό Πό-
λεμο.

Παίζουν τα παιδιά με σειρά εμφάνισης:
Ελευθερία Ηλία, Μαρία Μπασιάκου, Μα-

ριαλένα Αποστόλου, Κωνσταντίνα,Κωνσταντί-
νος Μπασιάκος, Αναστασία Ελευθερίου, Χάρης 
Κώτσαρης, Γιάννης Κωνσταντίνος, Ανδριάνα 
Σακελαράκη, Άντζυ Μήλιου, Κωνσταντίνος Κο-
τρογιάννης, Κωνσταντίνος Σαραντάκος

Παίζουν οι ενήλικες:
Χριστίνα Νικολή, Γιάννης Σαλάπας, Ευτυχία 

Ντούπη, Νάνσυ Γκιουλέ, Πανωραία Μπλιάχα, 
Ξανθίππη Κωνσταντινίδου, Μπελίντα Κυρεκιά-
νη, Νίκος Κατριμπούζας, Δημήτρης Σαραντά-
κος.

Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Ιωάννα Μερκουριάδου
Ήχος-φώτα:Kώστας Μπολίνης
Κουστούμια: Μαριάνθη Σπύρου
Μουσική επiμέλεια: Ιωάννα Μερκουριάδου
Επιμέλεια παράστασης: Πέρη Καραμούζη
Ενίσχυση συλλόγου 5 ευρώ
Πληροφορίες τηλ. 6934714425

Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός 
του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, σε 
συνεργασία με την Βιβλιοθήκη της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, φέτος το 
καλοκαίρι, υποδέχονται τους μικρούς 
φίλους και τους υπόσχονται απίστευ-
τες περιπέτειες μέσα από τις σελίδες 
των βιβλίων.

 Από τις 26 Ιουνίου έως τις 8 Αυ-
γούστου 2019,θα γνωρίσουμε διά-
φορα είδη βιβλίων και μέσα από 
παιχνίδι-τραγούδι-χορό-θέατρο-μα-
γειρική-δημιουργικές κατασκευές θα 
αγαπήσουμε ένα σπουδαίο φίλο των 
παιδιών, το ΒΙΒΛΙΟ. 

Η συμμετοχή σας είναι δωρεάν 
και γίνεται με προεγγραφή στο τηλέ-
φωνο της βιβλιοθήκης 22210-23253 
(Δευτέρα-Τρίτη-Παρασκευή 9.00-
13.00, Τετάρτη-Πέμπτη 15.00-19.00).
Παρακαλείστε για την έγκαιρη δήλω-
ση συμμετοχής στις συναντήσεις που 
σας ενδιαφέρουν, καθώς ο αριθμός 
των παιδιών σε κάθε συνάντηση θα 
είναι περιορισμένος (20 παιδιά).

 Κάποιες συναντήσεις θα πραγ-
ματοποιηθούν στο χώρο της βιβλι-
οθήκης και κάποιες σε εξωτερικούς 
χώρους (θα αναρτηθούν στο πρό-
γραμμα).

 Πρόγραμμα συναντήσεων 15 Ιου-
λίου-18 Ιουλίου (10.00-12.00 π.μ.):

 Δευτέρα 15 Ιουλίου (βιβλιοθήκη)

Σας ενημερώνουμε ότι 
από 8 Ιουλίου έως και τις 23 
Ιουλίου θα γίνονται δεκτές οι 
αιτήσεις Ε.Λ.Γ.Α. για τις Ζη-
μιές από τις πυρκαγιές στις 
5 & 6 Ιουλίου του 2019 στις 
τοπικές κοινότητες: Αυλω-
ναρίου, Αγ. Γεωργίου, Οριού, 
Πυργί, Νεοχωρίου, Οκτωνι-
άς, Γαβαλάς,Θαρρούνια,Τρα-
χήλι, Μανικία,  Μακρυχώρι.
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ΕΥΒΟΙΑΣ
10 θέσεις στην καθαριότητα  
για τον Δήμο στο Αλιβέρι

ΙΕΡΑΣ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ

Ο Κανονισμός “δρομολογεί”  
τις εξελίξεις στην ΝΟΔΕ 
Εύβοιας

Οι αιτήσεις μπορούν 
να υποβληθούν από 
08/07/2019 εως και 
17/07/2019

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συ-
νολικά (10) ατόμων για την κάλυψη εποχι-
κών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας 
του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, που εδρεύει 
στο Αλιβέρι Ν. Ευβοίας, και συγκεκριμένα 
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα 
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτού-
μενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσό-
ντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 
103 ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙ 
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
8 μήνες 10 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός θέσης Τίτλος σπου-
δών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυ-
χόν πρόσθετα) προσόντα 103 Δεν απαι-
τούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 
παρ.2 του Ν.2527/97).

Γνωστοποιείται στον ευσε-
βή Χαλκιδαϊκό λαό, ότι την Πέ-
μπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 
09:00μ.μ., στον Παλαιοχριστια-
νικό Ι. Ν. της Αγίας Παρασκευής 
Χαλκίδος θα τελεσθεί η καθιερω-
μένη προεόρτια Ιερά Αγρυπνία 
με την ευκαιρία της μνήμης της 
ενδόξου Οσιοπαρθενομάρτυρος 
και Πολιούχου μας Αγίας Παρα-
σκευής, κατά την οποία θα πραγ-
ματοποιηθεί και η ενθρόνιση της 
θαυματουργού ιεράς εικόνας Της 
στο λιτανευτικό προσκυνητάριό 
της και θα ψαλλούν τα εγκώμιά 
της Αγίας.

 Καλούνται οι φιλέορτοι χρι-
στιανοί να προσέλθουν, να συ-
μπροσευχηθούν και να λάβουν 
την ευλογία της Πολιούχου Αγίας 
μας.

Η αναμενόμενη, όπως ο ίδιος ο πρόε-
δρος της ΝΟΔΕ Ευβοίας γνωστοποίησε, πα-
ραίτησή του από το αξίωμα, πρόκειται να 
δρομολογήσει εξελίξεις για την χηρεύουσα 
θέση. Σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουρ-
γίας της, που εγκρίθηκε από την Πολιτική 
Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας κατά την 
6η  Σύνοδό της, στις 24 Ιανουαρίου 2018 
και τέθηκε σε εφαρμογή από την ψήφισή 
του, προβλέπει ότι:

«Αν ο Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο. ή ΝΟ.Δ.Ε. 
παραιτηθεί ή εκπέσει του αξιώματός του ή 
εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, ο Γραμ-
ματέας Οργανωτικού ορίζει με απόφασή 
του Πρόεδρο μέχρι τη διενέργεια εκλο-
γών». Μόνο σε δήλωση κωλύματος του 
προέδρου και για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, η θέση αναπληρώνεται από τον 
αντιπρόεδρο.

Μετά την παραίτηση, χωρίς να υπει-
σερχόμαστε στο παρασκήνιο, αναμένεται 
να επιλεχθεί όνομα που θα συνεχίσει την 
λειτουργία της μέχρι τις εκλογές. Στόχος η 
επικοινωνία του κυβερνητικού έργου και 
το άνοιγμα του κόμματος σε πλατύτερες 
κοινωνικές μάζες. Για τον σκοπό αυτό ανα-
μένεται να αναλάβει μέλος που έχει την δυ-
νατότητα αυτή, χωρίς εξαρτήσεις, αλλά και 
δεύτερες προσωπικές σκέψεις. Η επίμαχη 
συνεδρίαση της ΝΟΔΕ πρόκειται να γίνει 
εντός του μηνός, όπως μας είπε ο μέχρι σή-
μερα πρόεδρος, Πέτρος Ποδάρας.
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Τη μοναδική ευκαιρία να απο-
λαύσουν ζωντανά το δημοφι-
λές μουσικό έργο του Δημήτρη 

Μαραμή, «Ερωτόκριτος», είχαν οι 
οπαδοί του Φεστιβάλ Δελφών στο 
πλαίσιο της φετινής θεματικής «Λά-
λον Ύδωρ» που είναι αφιερωμένη 
στη Νεότητα.

Οι δεκαέξι μουσικοί της μικρής 
συμφωνικής ορχήστρας Vamos 
Ensemble και τέσσερις ακόμη κατα-
ξιωμένοι ερμηνευτές,  κυριολεκτικά 
γοήτευσαν τους θεατές που είχαν 
«πλημμυρίσει» τον υπαίθριο χώρο 
της Χάρμαινας στην πόλη της Άμφισ-
σας.

Η μουσική του Ερωτόκριτου του 
Δημήτρη Μαραμή έχει διαγράψει μία 
μεγάλη πορεία μέσα στο χρόνο, ξεκι-

νώντας από τη θεατρική μουσική το 
2011 στο Θέατρο Ακροπόλ, το ολο-
κληρωμένο σύγχρονο ελληνικό μιού-
ζικαλ με ανάθεση της Εναλλακτικής 
Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 
το 2017, και φτάνοντας στην πλή-
ρη συναυλιακή του μορφή με τους 
Vamos Ensemble από την Κρήτη το 
2019.

Ο διακεκριμένος συνθέτης Δημή-
τρης Μαραμής έγραψε το λιμπρέτο 
με βάση το αριστούργημα του Βι-
τσέντζου Κορνάρου κρατώντας την 
κρητική διάλεκτο και τον χαρακτη-
ριστικό ομοιοκατάληκτο δεκαπεντα-
σύλλαβο στίχο, ενώ για τη μουσική 
συνδύασε μοναδικά το ελληνικό πα-
ραδοσιακό και έντεχνο τραγούδι, με 
την τζαζ και την μπλουζ.

Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει,  «Ο 
Ερωτόκριτος είναι ένας ήρωας ακραί-
ων αισθημάτων και κατορθωμάτων» 
και σίγουρα δεν τοποθετείται σε συ-
γκεκριμένο χρόνο και χώρο. Ο νεα-
ρός συνθέτης εστιάζει κυρίως στα 
διαχρονικά στοιχεία της ερωτικής 
ιστορίας του Ερωτόκριτου και της 
Αρετούσας, στην «αρρώστια» του 
πόθου και στις περιπέτειες των δύο 
νέων μέχρι να φτάσουν στο αίσιο τέ-
λος του γάμου τους, παρά τη χρήση 
του ιδιαίτερου δεκαπεντασύλλαβου 
του Κορνάρου, που παραπέμπει στο 
πρωτότυπο ιστορικό πλαίσιο.

Ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου 
Κορνάρου είναι ένα περιπετειώδες 
αφηγηματικό ποίημα, το οποίο γρά-
φτηκε τέσσερις αιώνες πριν, περίπου 
το 1600, στην Κρήτη. Συγκαταλέγεται 
στα ωραιότερα έργα της κρητικής 
λογοτεχνίας και αναγνωρίζεται ως 
μια από τις σημαντικότερες δημιουρ-
γίες της Αναγέννησης και συνολικά 
του ευρωπαϊκού πολιτισμού. 

Πρόκειται για ένα έργο με περισ-
σότερους από 10.000 στίχους που 
εξιστορεί τον έρωτα δύο νέων από 
διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Του 
Ερωτόκριτου, γιου ενός αυλικού, και 
της Αρετούσας, κόρης του βασιλιά 
της Αθήνας Ηράκλη, ο οποίος ύστε-
ρα από πολλές περιπέτειες, αντιδρά-
σεις και αντιξοότητες οδηγείται σε 
αίσιο τέλος.

Σημειώνεται ότι η παράσταση 
εμπεριέχεται στην ευρεία θεματική 
του Λάλον Ύδωρ, του νεοσύστατου 
φεστιβάλ Δελφών, υπό την καλ-
λιτεχνική διεύθυνση του συνθέτη 
Δημήτρη Μαραμή. Έχει ως στόχο 
την προβολή του σύγχρονου ελλη-
νικού πολιτισμού σε σύνδεση με την 
ιστορία και το φυσικό κάλλος της 
περιοχής των Δελφών και κατ’ επέ-

Ο Ερωτόκριτος «στοίχειωσε» στις καρδιές 
των θεατών από τη Χάρμαινα

■  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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κταση ολόκληρης της Φωκίδας. Τον 
περασμένο χρόνο το φεστιβάλ είχε 
ως θέμα «Σύγχρονοι Έλληνες συνθέ-
τες και λόγος ελληνικός». Το θέμα του 
φετινού φεστιβάλ είναι η «Νεότητα», 
καθώς εστιάζει για δεύτερη συνεχή 
χρονιά σε νέους σκηνοθέτες, νέους 
ερμηνευτές, νέα μουσικά σχήματα, 
νέους δημιουργούς, και φιλοδοξεί 
παράλληλα να προσελκύσει, πλην 
των άλλων, και ένα νεανικό κοινό. Η 
νεότητα άλλωστε αποτελεί και τον 
συνδετικό κρίκο των φετινών θεα-
τρικών και μουσικών δρώμενων: Ίων, 
Η πρώτη αγάπη, Αντιγόνη, Ισμήνη, 
Ερωτόκριτος. 

H µουσική προσέγγιση του λι-
μπρέτου από τον Δηµήτρη Μαραµή 
απέσπασε διθυραµβικές κριτικές κι 
ενθουσίασε το κοινό, όπου κι αν το 
παρακολούθησε σε ολόκληρη τη 
χώρα, είτε στη σκηνική, είτε στη συ-
ναυλιακή του εκδοχή.

Στο πλαίσιο του Έτους Ερωτό-
κριτου 2019, το έργο παρουσιάζεται 
από τους Vamos Ensemble σε μία 
νέα συναυλιακή ενορχήστρωση που 
πλαισιώνουν με τις υπέροχες φωνές 
οι ταλαντούχοι ερμηνευτές:  Θοδω-
ρής Βουτσικάκης (Ερωτόκριτος), 
Ελένη Δημοπούλου (Αρετούσα), Ιω-
άννα Φόρτη (Παραµάνα), Κωστής 
Μαυρογένης (Ρήγας), που μαζί με τον 
συνθέτη στο πιάνο και την αφήγηση, 
παρουσιάζουν μοναδικά το αθάνατο 
αριστούργημα της Κρητικής Αναγέν-
νησης.

Το Φεστιβάλ Δελφών πραγματο-
ποιείται με πρωτοβουλία και υποστή-
ριξη του Δήμου Δελφών, του Δήμου 
Δωρίδος, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Φωκίδας. Ενώ, το Λάλον Ύδωρ 
2019 υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύ-
ματος Σταύρος Νιάρχος.

Θα ακολουθήσει και Β’ κύκλος 

εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φεστι-
βάλ, όπως ακριβώς είχε με επιτυχία 
διεξαχθεί και κατά την πρώτη δοκι-
μαστική χρονιά. Οι εκδηλώσεις θα 

πραγματοποιηθούν στη Δωρίδα στα 
μέσα Αυγούστου και το πρόγραμμα 
θα ανακοινωθεί αφού ολοκληρωθεί 
ο Α’ κύκλος στις 15 Ιουλίου 2019.
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ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Τα μυστικά του Ωκεανού- 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  
για παιδιά

Tonis Sfinos live στη Χώρα

Πρόσληψη 20 ατόμων  
στην Πυρασφάλεια 
Αμφίκλειας - Ελάτειας

Παραδοσιακό γλέντι  
του Λαογραφικού  
Σπερχειάδας

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για παιδιά με θέμα 
τους Ωκεανούς.
Θεματική Ενότητα: Η ζωή στους πόλους και η 
Κλιματική Αλλαγή.
Διαδραστικό εργαστήρι: Οπτικοακουστικό υλι-
κό, Πειράματα, Χειροτεχνία.
Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Ριζοπούλου, Δορυ-
φορική Φυσική Ωκεανογραφία
Πληροφορίες-κρατήσεις στα τηλ 6975205837/ 
2231051075
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019 στις 7:30 μ.μ. – 9 μ.μ
Λελέικα πάτης Τόπος Τεχνών Χώρα

Είκοσι (20) άτομα κατηγο-
ρίας ΥΕ ως προσωπικό Πυρα-
σφάλειας προτίθεται να προ-
σλάβει ο δήμος Αμφίκλειας 
– Ελάτειας.

Σύμφωνα με την ανακοί-
νωση του Δήμου δεν απαι-
τούνται ειδικά προσόντα και 
η διάρκειά τους θα είναι τρεις 
μήνες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί 
με την αίτηση τους πρέπει να 
υποβάλλουν τα εξής δικαιολο-
γητικά:

α) Φωτοαντίγραφο των 
δύο όψεων της αστυνομικής 
τους ταυτότητας

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι 
πληρούν τα γενικά προσό-
ντα διορισμού σύμφωνα με 
την παρ.2 του αρθρ.169 του 
ν.3584/07

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι 
δεν έχουν κώλυμα απασχόλη-
σης στο Δημόσιο εντός δωδε-
καμήνου (ο υπολογισμός του 
δωδεκαμήνου γίνεται σύμφω-
να με την παρ.2 του αρθρ.21 
του ν.2738/1999)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να υποβάλλουν την αίτη-
ση τους και τα δικαιολογητικά 
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών, ήτοι από 10/07/2019 
έως και 19/07/2019 στο Δημο-
τικό Κατάστημα της Κάτω Τι-
θορέας του Δήμου ΑΜΦΙΚΛΕΙ-
ΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ (Δ/νση: Κάτω 
Τιθορέα, τηλ: 2234-350305) 
και αρμόδιος για την παραλα-
βή είναι ο υπάλληλος κ. Παπα-
γεωργίου Κων/νος.

Ο ζωντανός θρύλος που περπάτησε στο 
φεγγάρι της παγκόσμιας showbiz είναι πια κο-
ντά μας και η τιμή μας τεράστια να τον υπο-
δεχτούμε, το δέος ανυπέρβλητο, η συγκίνηση 
τρομακτική….το ρίγος διαπεραστικό όπως το 
φλογερό βλέμμα του….TΟΝΙS SFINOS…. Ο κα-
ταρράκτης της έντασης έρχεται κοντά μας… 

Τόπος Τεχνών Χώρα - Artland Xwra
ΛΕΛΕΙΚΑ ΥΠΑΤΗΣ
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019 στις 9:30 μ.μ. – 

12:30 π.μ.

Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Σπερχειάδας 
διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά παραδοσι-
ακό γλέντι στο Παλαιό Γυμνάσιο Σπερχειάδας με 
τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο, έναν από τους κο-
ρυφαίους κλαρινίστες της Ελλάδας.

Θα τον πλαισιώνει παραδοσιακή ορχήστρα 
που θα απαρτίζεται από τους:

Σεβαστόπουλος Γιάννης: λαούτο
Καρακώστας Σάκης: βιολί
Μπακάλης Μιχάλης: κρουστά
Μήτσης Κώστας: τραγούδι
Μητροπούλου Κατερίνα: τραγούδι

Είσοδος 5 ευρώ.
Η είσοδος για τα παιδιά είναι δωρεάν.
Στο χώρο θα διατίθενται σουβλάκια, λουκάνι-

κα, αναψυκτικά και μπύρες σε προσιτές τιμές.
Σας περιμένουμε όλους.
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ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Η Αρετή Κετιμέ στο Φεστιβάλ Οίτης, τη Δευτέρα 15 Ιουλίου. 
Μαζί της και ο Γιάννης Νιάρχος
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 στις 9:30 μ.μ. - 12:30 π.μ.

Από τη Φολέγανδρο και το Ζαγό-
ρι μέχρι την Πόλη και τη Σμύρν , τον 
Πειραιά και τη Νέα Υόρκη , ένα μου-
σικό ξεφάντωμα με το εκρηκτικό ρε-
περτόριο των ΤΑΚΙΜ να συναντά το 
λαϊκό-ρεμπέτικο και έντεχνο ελληνικό 
τραγούδι σε ένα πρόγραμμα γεμάτο 
μουσικές εκπλήξεις.

Μια μεγάλη παρέα, οι ΤΑΚΙΜ, παί-
ζουν, τραγουδούν και διασκεδάζουν 
επί σκηνής μαζί με τους φίλους τους, 
με αφετηρία το γνώριμο δυναμικό ήχο 
τους και όλα «αυτά που μας ενώνουν».

Οι ΤΑΚΙΜ θεωρούνται το σημαντι-
κότερο σχήμα σήμερα που ταξιδεύει 
την παραδοσιακή, και όχι μόνο, μου-
σική στις νεότερες γενιές, με φρέσκια 
ματιά και σύγχρονο ήχο. Το ρεπερτό-
ριο τους περιέχει στοιχεία από την κοι-
νή παράδοση της Ελλάδας της ανατο-
λικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Μαζί με την Αρετή Κετιμέ και την 
ιδιαίτερη φωνή του Γιάννη Νιάρχου 
δημιουργούν μια εκρηκτική συναυλία 
στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ Οίτης 
και μας ταξιδεύουν μέσα στο χρόνο 
και τις εποχές, με κομμάτια μέσα από 
τον πλούτο της παράδοσής μας, αλλά 
και το προσωπικό ρεπερτόριο που 
έχουν διαμορφώσει. 

Λίγα λόγια για τους ΤΑΚΙΜ
Οι Τακίμ ιδρύθηκαν στην Αθήνα 

το 2001. Τα μέλη των Τακίμ είναι κα-
ταξιωμένοι σολίστες που έχουν συ-
νεργαστεί ο καθένας με διεθνείς και 
Έλληνες καλλιτέχνες όπως: η Lorrena 
mcKennitt, η Νανά Μούσχουρη, 
Calexico, Ελένη Καραίνδρου, Shantel, 
Omar Faruk Tekbilek, Χάρις Αλεξίου, 
Γιώργος Ντάλαρας, Δήμητρα Γαλάνη, 
Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ευανθία Ρε-
μπούτσικα κ.α.

Έχουν πραγματοποιήσει συναυ-
λίες και τηλεοπτικές εμφανίσεις στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό (ARK festival , 
Gazarte , Μέγαρο μουσικής Σμύρνης , 
Αλάτι της γης-ΕΡΤ, ARTE TV-Γερμανική 
τηλεόραση) και έχουν αποκτήσει με τα 
χρόνια το δικό τους κοινό, καθώς και 
μία ξεχωριστή θέση στην ελληνική και 
ξένη ethnic-folk σκηνή.

Η τελευταία τους δισκογραφι-
κή δουλειά με τίτλο «Τακίμ» κυκλο-
φόρησε το 2015 από την ANTart 
Productions και συμμετείχαν η Χάρις 
Αλεξίου, ο Χρόνης Αηδονίδης, ο Σω-
κράτης Μάλαμας, ο Παντελής Θαλασ-
σινός κ.ά.

Την ίδια χρονιά συνεργάστηκαν με 
τους αμερικανούς CALEXICO και τον 
Eric Burdon στο τραγούδι «Roll Tango» 
αποσπώντας θερμές κριτικές.

Το 2016 συμμετείχαν στη συναυ-
λία της Χ.Αλεξίου στο Ahmed Adnan 
Saygun Merkezi της Σμύρνης και 

πραγματοποίησαν μία σειρά από sold 
out εμφανίσεις στη μουσική σκηνή 
«Athenaeum Κελάρι».

Τον χειμώνα 2016 – 2017 εμφανί-
ζονται στο PassPort Κεραμεικός στην 
Αθήνα με την παράσταση «Καφέ Αμάν 
– Ελληνική απόλαυσις» σε καλλιτεχνι-
κή επιμέλεια Λάμπρου Λιάβα, με μεγά-
λη επιτυχία και sold out παραστάσεις, 
την οποία διαδέχτηκε η επόμενη πα-
ραγωγή «Καφέ Αμάν – Γιατί γλυκό μου 
sweetheart?» μαζί με τον Πετρολούκα 
Χαλκιά και τον Νίκο Τατασόπουλο, 
δύο συνεχόμενες χρονιές στο Gazarte 
και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα.

Το 2018 συνεργάζονται με την 
Ελευθερία Αρβανιτάκη σε sold out 
συναυλίες στο Ηρώδειο, στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών και στην Κύπρο. 
Την ίδια χρονιά και πάλι στο Ηρώ-
δειο, είναι επίσημοι καλεσμένοι των 
Calexico, σε μια εμφάνιση που συζη-
τήθηκε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης!

Tαξιδεύουν πάντα σε επιλεγμέ-
νους χώρους και θέατρα στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, με διάφορες παρα-
γωγές και προτάσεις.

Τιμές εισιτηρίων:
Προπώληση 12€
Ταμείο 15€
Προπώληση εισιτηρίων:
Ηλεκτρονικά στην ticketservices.

gr και στο Public.gr . Τηλεφωνικά στο 

210 7234567
Τόπος Τεχνών «Χώρα» (Λελέικα 

Υπάτης, Τηλ. 2231051075)
Γραφεία Φεστιβάλ Οίτης (Αντιγό-

νης 7, πλησίον Δημοτικού Θεάτρου, 
Λαμία. Ανοικτά καθημερινά 09.00 – 
21.00 & Σάββατο 10.00 – 14.00, τηλ. 
2231043333)

«Η Ούμ 
Καλσούμ και 
η Φαϊρούζ 
συναντούν 
τον Μανώλη 
Αγγελόπουλο 
και τον Στέλιο 
Καζαντζίδη.
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Βράβευση για 2η συνεχή χρονιά 
στο δήμο Δελφών για την 
«Ευρωπαϊκή κινητικότητα»

Διορία ως τις 15 Ιουλίου  
για να φύγουν οι Ρομά

Στις 10.000 ευρώ η επιβράβευση  
μέσω του Πράσινου Ταμείου
Η ανακοίνωση του δήμου αναφέρει

14-15 Ιουλίου στην Ιτέα!

Για πρώτη φορά επίσημη 
διοργάνωση BEACH VOLLEY  
στη Φωκίδα

Τον Οκτώβριο τρία νέα ΚΔΑΠ  
στο δήμο Δελφών

Στην Ιτέα θα συνεχιστούν οι 
διοργανώσεις του North Area 
Circuit, με την πόλη του νομού 
Φωκίδας να φιλοξενεί το διήμερο 
13-14 Ιουλίου το πρώτο φετινό 
τουρνουά μπιτς βόλεϊ της κατη-
γορίας Challenger.

Η Ιτέα με την πλούσια ιστο-
ρία είναι κτισμένη στο βάθος του 
Κρισσαίου κόλπου και είναι η δεύ-
τερη μεγαλύτερη πόλη του Δήμου 
Δελφών. Το λιμάνι και η μαρίνα 
Ιτέας είναι σημαντικοί εμπορικοί 
κόμβοι και κάθε χρόνο γίνονται 
εκατοντάδες εμπορικές πλεύσεις, 
ενώ στάση κάνουν κρουαζιερό-
πλοια και ιδιωτικά σκάφη.

Οι παραλίες της Ιτέας είναι 
βραβευμένες με γαλάζιες ση-
μαίες και μπορεί κανείς μαζί με 
το Itea Challenger να απολαύσει 
το μπάνιο του στα καθαρά νερά 
της περιοχής, μπροστά από τις 
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου 
nafsika beach.

Επίσης ο αγώνας θα προβλη-
θεί από την ΕΤ1 σε ζωντανή μετά-
δοση.

Σε Γαλαξίδι, Δεσφίνα και Πολύδροσο οι 
νέες δομές – Θα προσληφθούν 14 εκπαιδευ-
τικοί και 5 καθαρίστριες

Εκφράζω την ελπίδα για τη συνέχεια της 
καλής λειτουργίας των ΚΔΑΠ του Δήμου μας 
που με κόπο και προσπάθεια στήσαμε, επιση-
μαίνει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Άρης Αγγε-
λόπουλος

Εκφράζω την ελπίδα για τη συνέχεια της 
καλής λειτουργίας των ΚΔΑΠ του Δήμου μας 
που με κόπο και προσπάθεια στήσαμε, επιση-
μαίνει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Άρης Αγγε-
λόπουλος

Η ανακοίνωση αναλυτικά
Με αφορμή των καλοκαιρινών γιορτών  

των δύο ΚΔΑΠ Δήμου Δελφών (Άμφισσα και 
Ιτέα) όπου δόθηκε η ευκαιρία στους γονείς να 
απολαύσουν και να καμαρώσουν τα παιδιά 
τους, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις 
ευχαριστίες μου, αρχικά στους γονείς για την 
εμπιστοσύνη τους, στις υπεύθυνες των ΚΔΑΠ, 
κ. Μ. Πλουμάκη και κ. Αν. Γκιούλου για την 
άψογη συνεργασία μας, αλλά κυρίως στους 
εκπαιδευτικούς για τον προσωπικό και ποι-
οτικό χρόνο και κυρίως την αγάπη που προ-
σφέρουν στα παιδιά του τόπου μας!!!

Για τον Δήμο Δελφών είναι μια καινούρια 
δομή (στην Ελλάδα λειτουργούν από το 1996 
τα πρώτα ΚΔΑΠ πιλοτικά), που μετά από μια 
μεγάλη προσπάθεια ενεργειών, καταφέραμε 
-επί της σημερινής δημοτικής αρχής- τη λει-
τουργία τους από τον Οκτώβριο του 2017.

Από το 2018 σχεδιάζουμε τη λειτουργία 
τριών νέων ΚΔΑΠ του Δήμου μας (στο Γαλα-
ξίδι, στη Δεσφίνα και στην Πολύδροσο) που 
αναμένεται η έναρξή τους τον Οκτώβρη του 
2019. Σύντομα θα πραγματοποιηθεί η στε-

λέχωσή τους από εκπαιδευτικούς, μιας και 
οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού που 
αφορούν 14 ειδικότητες εκπαιδευτικών και 5 
καθαρίστριες, βρίσκονται προς έγκριση στο 
ΑΣΕΠ και πιθανότατα τον Ιούλιο-Αύγουστο θα 
γίνουν αιτήσεις για την επιλογή προσωπικού. 
Επιπλέον, έχουν γίνει οι ενέργειες και για τον 
προγραμματισμό ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Δελφών 
όπου προβλέπεται η λειτουργία του στο επό-
μενο χρονικό διάστημα με τη στελέχωση αρ-
μόδιου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων.

Για όσους ακόμη δεν έχουν γνωρίσει τα 
ΚΔΑΠ, θα ήθελα να πω ότι τα ΚΔΑΠ (Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) είναι παι-
δαγωγικοί χώροι δημιουργικής απασχόλησης 
για παιδιά 5-12 ετών, που προσφέρουν χαρά και 
διασκέδαση, μέσω του Προγράμματος «Εναρ-
μόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» 
που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Σκοπός τους είναι να παρέχουν παιδαγω-
γικές δραστηριότητες ποιοτικές και δημιουρ-
γικές, ατομικές ή ομαδικές, να γεμίσουν τον 
ελεύθερο χρόνο ενός παιδιού, αλλά και να 
βοηθήσουν συγχρόνως και τους γονείς που 
εργάζονται.  Τα παιδιά κάνουν φιλίες, εξελίσ-
σουν τα ταλέντα τους και τις δεξιότητες τους 
μέσα από τις δραστηριότητες στις οποίες 
συμμετέχουν, ανακαλύπτουν τον εαυτό τους 
και τα θέλω τους, γεμίζουν με ερεθίσματα και 
γνωρίσματα τη ζωή τους με την καθημερινή 
τους επαφή με πτυχιούχους εκπαιδευτικούς 
ποικίλων ειδικοτήτων.

Τέλος, εκφράζω την ελπίδα για τη συ-
νέχεια της καλής λειτουργίας των ΚΔΑΠ του 
Δήμου μας, που με κόπο και προσπάθεια 
στήσαμε για να προσφέρουμε στα παιδιά και 
στους γονείς της κοινωνίας μας, και εύχομαι 
τη θετική εξέλιξή τους.

Αρνούνται να παραλά-
βουν το έγγραφο μεταφο-
ράς τους οι σκηνίτες που 
διαμένουν στον καταυλι-
σμό επί της Ε.Ο. Άμφισ-
σας-Λαμίας. Αμετακίνητος 
για την προθεσμία ο Άρης 
Αγγελόπουλος, εν όψει και 
της δημιουργίας του χώ-
ρου στάθμευσης βαρέων 
οχημάτων

Σε εξέλιξη βρίσκονται 
οι διαδικασίες μεταφοράς 
των σκηνιτών Ρομά από το 
σημείο που έχουν εγκατα-
σταθεί εδώ και καιρό στον 
καταυλισμό πάνω στην Ε.Ο. 
Άμφισσας-Λαμίας προς το 
χώρο  πίσω από τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις της πόλης, 
όπως αυτό έχει χωροθετηθεί 
από το εν ισχύι Γενικό Πολε-
οδομικό Σχέδιο. Ο Αντιδή-
μαρχος Δ.Ε. Άμφισσας Άρης 
Αγγελόπουλος έχει ήδη 
αποστείλει σειρά σχετικών 
εγγράφων προς την Αστυ-
νομική Διέυθυνση Φωκίδας 
και τον Εισαγγελέα Πρωτο-
δικών Άμφισσας, καθώς και 
σε άλλες αρμόδιες υπηρεσί-
ες, με τα οποία ενημερώνει 
για τις προθέσεις του, ενώ ο 
ίδιος ο Άρης Αγγελόπουλος 
μας πληροφορεί ότι ήδη δι-
αμορφώνεται ο χώρος για 
την στάθμευση των βαρέων 
οχημάτων, ενώ από αύριο οι 
εργασίες αυτές παίρνουν πιο 
εντατική μορφή.

Σε πρώτο έγγραφο με 
ημερομηνία αποστολής 13 
Ιουνίου ο επικεφαλής της 
Δ.Ε. Άμφισσας ενημερώνει 

τους δημότες Ρομά  για την 
ανάγκη αποδέσμευσης του 
χώρου που είναι σήμερα ο 
καταυλισμός, λόγω της άμε-
σης υλοποίησης του έργου 
για τη διαμόρφωση του χώ-
ρου στάθμευσης βαρέων 
οχημάτων, γνωστοποιώντας 
τους ταυτόχρονα ότι όσοι 
το επιθυμούν μπορούν να 
κάνουν χρήση του προγράμ-
ματος επιδότησης ενοικίου 
που είναι σε εξέλιξη. Την 
επόμενη μέρα ο ίδιος μαζί 
με δημοτικούς υπαλλήλους 
επισκέφθηκε τον καταυλι-
σμό, ωστόσο κανείς από τους 
σκηνίτες δεν παρέλαβε και 
δεν υπέγραψε ότι παρέλαβε 
το εν λόγω κείμενο, ενώ στη 
συνέχεια μετέβησαν στον 
έτερο καταυλισμό στη θέση 
Κάμινος, όπου και ενημέρω-
σαν τους διαμένοντες εκεί 
Ρομά αφ ενός για την μετε-
γκατάσταση όσων σκηνιτών 
διαβιούν στον καταυλισμό 
επί της ΕΟ κι αφ ετέρου για 
την έναρξη εργασιών με στό-
χο τη βελτίωση των συνθη-
κών διαβίωσής τους.

Τέλος, με νεότερο έγ-

γραφό του στις 20 Ιουνίου 
ο Άρης Αγγελόπουλος ενη-
μερώνει την Αστυνομική 
Διεύθυνση Φωκίδας και τον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Άμφισσας και ζητάει τη συν-
δρομή τους, εφ όσον ως τις 
15 Ιουλίου δεν θα έχει γίνει 
πράξη η εκκένωση του χώ-
ρου. «Εμείς έχουμε ήδη κα-
θαρίσει σε μεγάλο βαθμό το 
χώρο, ενώ τις σχετικές ενέρ-
γειες για την μεταφορά του 
καταυλισμού εκεί που ορίζει 
το ΓΠΣ τις έχουμε αρχίζει από 
την άνοιξη ήδη», θα μας πει 
ο Αντιδήμαρχος Άμφισσας, 
ενημερώνοντάς μας παράλ-
ληλα ότι αύριο Πέμπτη στο 
σημείο όπου δημιουργείται 
ο χώρος στάθμευσης των βα-
ρέων οχημάτων θα μπει ερ-
πυστριοφόρο, προκειμένου 
να προχωρήσουν αμεσότερα 
οι σχετικές εργασίες. «Δεν 
υπάρχει περίπτωση ως την 
παραπάνω Δευτέρα να μην 
έχει αδειάσει ο χώρος, όσο 
κι αν οι Ρομά δεν θέλουν», 
θα ολοκληρώσει με πλήρη 
κατηγορηματικότητα ο Άρης 
Αγγελόπουλος.

Για 2η συνεχή χρονιά, με την από 
20/06/2019, 159.6 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ενταχθήκαμε στους Δή-
μους της χώρας που επιβραβεύονται από το 

Πράσινο Ταμείο στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Κινητικότητας, στο Πλαίσιο Του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσι-
νου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019».

Ο Δήμος Δελφών κατέλαβε την 4η θέση, 
στην κατηγορία των μικρών πόλεων, ανάμεσα 
στις 10 καλύτερες ελληνικές συμμετοχές (με 
βάση την ευρωπαϊκή κατάταξη), και επιβρα-
βεύεται με το ποσό των 10.000 €.

Επισημαίνεται ότι οι επιλεγμένες πόλεις 
προκύπτουν από την κατάταξη επί του συνό-
λου των συμμετοχών από την ειδική Επιτροπή 
της Ευρωπαϊκής Γραμματείας.

Υπενθυμίζεται ότι το Πράσινο Ταμείο έχει 
εμπλακεί συστηματικά με τα ζητήματα της Βι-
ώσιμης Κινητικότητας καθώς είναι ο βασικός 
χρηματοδότης των Δήμων της χώρας για την 
εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητι-
κότητας.

Επίσης, τα τελευταία δύο χρόνια έχει ανα-
λάβει την επιβράβευση των καλύτερων ελλη-
νικών συμμετοχών με βάση την ευρωπαϊκή 
κατάταξη με ποσά τα οποία χρησιμοποιούνται 
από τους Δήμους για δράσεις στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας της 
επόμενης – κάθε φορά.

ΦΩΚΙΔΑΣ
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1,5 εκατ. € για την αναβάθμιση 
του Κλειστού Κολυμβητηρίου 
Καρπενησίου

Πρόσληψη προσωπικού  
για την πυροπροστασία  
από το Δήμο Αγράφων

Κέντρο Κοινότητας Αγράφων 
ανανέωση των συμβάσεων  
μέχρι το 2023

Και ο Δήμος Καρπενησίου 
εντάχθηκε στο  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Στην πρόσληψη προσω-
πικού για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών στο 
πλαίσιο δράσης της πυροπρο-
στασίας προχωρά ο Δήμος 
Αγράφων σύμφωνα με την 
1-7-2019 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Αγράφων. Ειδικότερα, προ-
σλαμβάνονται   τρεις (3) χει-
ριστές μηχανημάτων έργου 
και έντεκα (11) ΥΕ Εργατών, 
τρίμηνης χρονικής διάρκειας 
μέσα σε συνολικό χρονικό 
διάστημα δώδεκα(12) μηνών 
για να καλυφθούν οι ανάγκες 
για την Πολιτική Προστασία 
(πυροπροστασίαπυρασφά-
λεια) και όχι πέραν τις 31ης 
Οκτωβρίου 2019.

Το γεγονός ότι η αντιπυ-
ρική περίοδος βρίσκεται ήδη 

σε εξέλιξη, αλλά λόγω των 
αυτοδιοικητικών εκλογών και 
των ευρωεκλογών, για την 
οργάνωση των οποίων απα-
σχολήθηκε το σύνολο σχεδόν 
των εργαζόμενων του Δήμου 
κατά προτεραιότητα, καθυ-
στέρησανοι διαδικασίες που 
αφορούν στην πρόσληψη 
προσωπικού πυροπροστασί-
ας, κρίνεται εξαιρετικά επεί-
γουσα η ολοκλήρωσή τους. 
Οι εργασίες με τις οποίες θα 
επιφορτωθούν οι εργαζόμε-
νοι αφορούν τον καθαρισμό 
των ζωνών πυροπροστασίας 
στις δασικές και θαμνώδεις 
εκτάσεις, τον καθαρισμό των 
πρανών αγροτικών δρόμων, 
τον καθαρισμό από τα ξερά 
χόρτα και βάτα παραμελημέ-
νων ιδιωτικών οικοπέδων, τον 
καθαρισμό περιαστικών δρό-

μων και αστικών οδών από 
φερτά υλικά, αποξηλώσεις 
χόρτων και κλαδιών περια-
στικών δρόμων και αστικών 
οδών. Οι εργασίες αυτές είναι 
πρόσκαιρες και οφείλονται 
σε γεγονότα που εκφεύγουν 
της τακτικής και προγραμ-
ματισμένης δραστηριότητας 
του Δήμου. Η πίστωση είναι 
εξασφαλισμένη και θα επι-
βαρύνει τον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2019 του 
Δήμουκαι ειδικότερα τους 
ΚΑΕ«Τακτικές αποδοχές προ-
σωπικού με σύμβαση ιδιωτι-
κού δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου», με πίστωση 61.000,00€ 
και «Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου Ορισμέ-
νου Χρόνου», με πίστωση 
9.000,00€.

Παράταση τριών (3) ετών 
θα λάβουν οι εργαζόμε-
νοι στο Κέντρο Κοινότητας 
του Δήμου Αγράφων   και 
όχι πέρα της 31-12-2023, 
λόγω παράτασης της χρη-
ματοδότησης του Υποέργου 
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Αγράφων» με συνολικό κό-
στος 328.320,00€. Το Κέντρο 
Κοινότητας του ∆ήµου Αγρά-
φων και το οποίο στεγάζεται 
στον ισόγειο χώρο του Δη-

μοτικού Καταστήματος στη 
Δυτική Φραγκίστα του Δήμου 
Αγράφων, εποπτεύεται από 
την Ομάδα Έργου που έχει 
συσταθεί στο Δήμο και έχει 
στελεχωθεί από τρία άτομα 
(δύο κοινωνικούς λειτουρ-
γούς και ένα επιπλέον άτο-
μο-βοηθητικό προσωπικό, ο 
οποίος θα είναι υπεύθυνος σί-
τισης), με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου. Οι δύο ΤΕ Κοινωνι-

κοί Λειτουργοί με διάρκεια 
σύμβασης 1-7-2017 έως 31-
8-2023 έχουν συνολικό κό-
στος 93.600,00€ έκαστος και 
ένα άτομο ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
Υπεύθυνος Σίτισης/ Βοηθητι-
κό Προσωπικό με την ίδια δι-
άρκεια σύμβασης συνολικού 
κόστους 84.600,00 €. Οι λοι-
πές δαπάνες του Υποέργου 
αυτού ανέρχονται στο ποσό 
των 54.720,00 €.

Σύμφωνα με την Από-
φαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών κατανεμήθηκε, ποσό 
ύψους 150.000.000,00 € από 
το πρόγραμμα «Φιλόδημος 
ΙΙ» στους Δήμους της χώρας, 
για την υλοποίηση έργων και 
επενδυτικών δραστηριοτή-
των αυτών, που εντάσσονται 
στους αναπτυξιακούς άξονες 
προτεραιοτήτων του προ-
γράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». 

Στο πρόγραμμα αυτό 
εντάσσεται και ο Δήμος Καρ-
πενησίου αποδεχόμενος την 
επιχορήγηση την επιχορή-
γηση των 500.500,00 € από 
το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Συγκεκριμένα, στο τεχνικό 
πρόγραμμα και τον προϋπο-
λογισμό του 2019 εντάσσο-
νται 

- αναβάθμιση – οριοθέ-
τηση κοινοχρήστων χώρων 
Δήμου Καρπενησίου, ποσό 

140.000,00€,
 - βελτίωση εγκαταστάσε-

ων δημοτικού σταθμού οχη-
μάτων Δήμου Καρπενησίου, 
ποσό 100.000,00€,

 - περίφραξη δεξαμενών 
ύδρευσης Δήμου Καρπενησί-
ου, ποσό 40.000,00 €,

 - προμήθεια εξοπλισμού 
για πολιτιστικές δράσεις και 
τουριστική προβολή του Δή-
μου, ποσό 100.500,00 €, 

- προμήθεια φωτεινού δι-
άκοσμου, ποσό 50.000,00€ 

και η προμήθεια 2 λεω-
φορείων μεταφοράς προσω-
πικού, ποσό 70.000,00€. 

Η κατανομή του ποσού 
πραγματοποιήθηκε λαμβά-
νοντας υπόψη δημογραφικά 
χαρακτηριστικά κάθε ΟΤΑ 
με βάση τα στοιχεία μόνιμου 
πληθυσμού της τελευταίας 
απογραφής της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής, γεωμορ-

φολογικά χαρακτηριστικά 
συνδεόμενα με την έκταση, 
τη νησιωτικότητα και την 
ορεινότητα των ΟΤΑ καθώς 
και οικονομικά χαρακτηριστι-
κά συνδεόμενα με τις περιφε-
ρειακές ανισότητες. Με την 
εν λόγω απόφαση στο Δήμο 
Καρπενησίου κατανεμήθηκε 
το ποσό των 500.500,00€ εκ 
των οποίων τα 250.250,00€ 
καταβάλλονται στο Δήμο 
Καρπενησίου μέσω του Τα-
μείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων. 

Το υπόλοιπο της επιχορή-
γησης θα καταβληθεί στους 
δικαιούχους με την υποβο-
λή δικαιολογητικών στη Δι-
εύθυνση Οικονομικής και 
Αναπτυξιακής Πολιτικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, το 
είδος των οποίων θα προσ-
διοριστεί με σχετικό έγγραφο 
του ΥΠΕΣ. 

1,6 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση 
του δικτύου ύδρευσης του Δήμου 
Καρπενησίου

Την ένταξη της Πράξης «Βελτίωση δικτύου 
ύδρευσης Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογι-
σμού 1.598.335,48 € στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟ-
ΔΗΜΟΣ Ι στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Βελ-
τίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» 
αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δή-
μου Καρπενησίου. Να θυμίσουμε ότι η προ-
τεινόμενη πράξη αφορά στην αντικατάσταση 
αγωγών ύδρευσης σε τμήμα της πόλης του 
Καρπενησίου της Δ.Ε. Καρπενησίου του Δή-
μου Καρπενησίου καθώς και στην προμήθεια 
και εγκατάσταση φίλτρων διύλισης, αυτοκα-
θαριζόμενων σε δύο βασικές θέσεις του συ-
στήματος διανομής ύδρευσης. Επίσης θα γί-
νει προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων 
ελέγχου και παρακολούθησης της θολότητας 
του νερού καθώς και δοσιμετρικών αντλιών 
χλωρίωσης. Η χρηματοδότηση του έργου 
πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου 
που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή 

σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και 
του Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων και 
αποπληρώνεται από πόρους τουΠρογράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, το δάνειο 
αυτό αποτελείται κατά 75% από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό € 
1.198.751,6 ενώ κατά 25% από πόρους του 
Τ.Π. & Δανείων, ποσό € 399.583,87. Η διάρκεια 
εξόφλησής του είναι δεκαπέντε έτη.

Ολοκληρώνεται η ενερ-
γειακή αναβάθμιση του 
Κλειστού Κολυμβητηρίου 
Καρπενησίου στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Υποδομές Με-
ταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020» συνολικού προϋπολο-
γισμού 1.471.939,00€. Ειδι-
κότερα, η αναβάθμιση αυτή 
περιλαμβάνει επεμβάσεις 
στις ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις, σε συνέχεια 
των πράξεων που έχουν ήδη 
υλοποιηθεί και που περιε-
λάμβαναν την ενεργειακή 
θωράκιση του κτιριακού 
κελύφους, δηλαδή την θερ-
μομόνωση των αδιαφανών 
δομικών στοιχείων, την αντι-
κατάσταση των εξωτερικών 
κουφωμάτων με νέα, υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης και 
μια σειρά άλλων μικρότερων 
επεμβάσεων, όπως η κάλυ-
ψη της επιφάνειας του νερού 
του κολυμβητηρίου κατά τις 
εκτός λειτουργίας ώρες, για 
την μείωση της εξάτμισης 

και την διατήρηση της θερ-
μοκρασίας του νερού. Με 
την προτεινόμενη πράξη θα 
πραγματοποιηθούν ηλεκτρο-
μηχανολογικές εργασίες που 
θα περιλαμβάνουν εγκατά-
σταση φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων στην στέγη του κτι-
ρίου για παραγωγή και χρήση 
ηλεκτρικής ενέργειας, με ταυ-
τόχρονη ενεργειακή διαχείρι-
ση του ηλεκτρικού φορτίου, 
αντικατάσταση των λεβήτων 
πετρελαίου για την θέρμανση 
των χώρων του κολυμβητηρί-
ου και του ζεστού νερού χρή-
σης με αντλίες θερμότητας 
αέρα-νερού και συναφείς ερ-
γασίες, αναβάθμιση των τερ-
ματικών μονάδων όπως ΚΚΜ 
και θερμαντικά δοχεία νερού, 
εγκατάσταση συστημάτων 
αυτομάτου ελέγχου, καθώς 
και αντικατάσταση των φωτι-
στικών σωμάτων και λαμπτή-
ρων φωτισμού με νέα υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, με 
στόχο την επίτευξη υψηλής 
ενεργειακής κατάταξης του 
κτιρίου και συγκεκριμένα την 

ενεργειακή αναβάθμιση από 
κλάση Δ σε κλάση Α+. Η εγ-
γραφή του στον προϋπολο-
γισμό θα γίνει στην  Αναμόρ-
φωση και για το έτος 2019 θα 
εγγραφούν οι δαπάνες: Υπο-
έργο 1: «Ενεργειακή Αναβάθ-
μιση Κλειστού Κολυμβητηρί-
ου Καρπενησίου» ποσό έτους 
2019, 100.000,00 €, το υπό-
λοιπο ποσό των 1.350.189,00 
€  θα εγγραφεί στον προϋπο-
λογισμό του 2020 και Υποέρ-
γο 2 «Παροχή εξειδικευμένων 
Επιστημονικών υπηρεσιών 
για την υλοποίηση της πρά-
ξης» ποσού 21.750,00 € που 
αφορά τις προπαρασκευα-
στικές ενέργειες. Ως υπόλο-
γος διαχειριστής του Δήμο 
Καρπενησίου και αρμόδιος 
διαχειριστής φυσικό πρόσω-
πο ορίζεται η κα. Βασιλική 
Γραμματικογιάννη, Ταμία  του 
Δήμου Καρπενησίου, με ανα-
πληρώτρια την κα. Ευαγγελία 
Μπούρα. Το συγκεκριμένο 
έργο έχει λάβει παράταση ως 
προς την προθεσμία εκτέλε-
σης αυτής έως 31/3/2020.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
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Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο  
στην ανασκαφή της Κουτρουλού  
Μαγούλας Δομοκού

Ένα ολόκληρο «παζλ» αρχαιο-
λόγων από τα Πανεπιστήμια 
όλου του κόσμου βρίσκεται 

για έρευνες στον Αρχαιολογικό χώρο 
της Κουτρουλού Μαγούλας στην πε-
ριοχή του Δομοκού. Οι ανασκαφές 
και οι έρευνες συνεχίζονται με το 
ενδιαφέρον των Πανεπιστημίων να 
εξακολουθεί να είναι έντονο  εδώ και 
αρκετά χρόνια για τον προϊστορικό 
οικισμό. Η αρχαιολογική Υπηρεσία 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και το Πανεπιστήμιο του 
Σαουθάμπτον μέσω της Βρετανικής 
Σχολής Αθηνών διεξάγει τις ανασκα-
φές ενώ στον χώρο της Αρχαίας Προ-
έρνας βρίσκονται αρχαιολόγοι από 
τα Πανεπιστήμια του Μπράουν, του 
Λονδίνου, της Ταιβάν. Χθες τον χώρο 
επισκέφτηκε και ο νέος Δήμαρχος 
Δομοκού Χαράλαμπος Λιόλιος.

Ένας οικισμός σε τρίστρατο
Που βρίσκεται, η Κουτρουλού 

Μαγούλα; «Η Κουτρουλού Μαγούλα 
βρίσκεται σε ένα “τρίστρατο” που 
συνδέεται και με τη Φθιώτιδα και με 
την ανατολική και τη δυτική Θεσσα-
λία. Ακριβώς λόγω της σπουδαιότη-
τας της θέσης, την ελληνιστική εποχή 
κατασκευάστηκε το κάστρο της Πρό-
ερνας, το οποίο έχει αναδειχθεί με 
το Γ’ ΚΠΣ» αναφέρει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ 
η επίτιμη διευθύντρια του υπουργεί-
ου Πολιτισμού, Νίνα Κυπαρίσση που 
ερευνά την περιοχή από το 2001, 
ενώ από το 2010 (ανεπίσημα από το 
2009) συνδιευθύνει με τον Γιάννη Χα-
μηλάκη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο 
του Σαουθάμπτον, τις έρευνες που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προγράμ-
ματος συνεργασίας της αρχαιολο-
γικής υπηρεσίας και του αγγλικού 
πανεπιστημίου, μέσω της Βρετανικής 
Σχολής Αθηνών.

Η ανακάλυψη από τους πρώτους 
μυκηναϊκούς θολωτούς τάφους  

με δρόμο
Σημαντικός σταθμός στην πο-

ρεία της έρευνας ήταν ο θολωτός τά-
φος που εντοπίστηκε στην περιοχή 
το 2012 και αρχικά δεν ήταν σαφές αν 
ανήκε στην Εποχή του Χαλκού ή του 
Σιδήρου. «Τώρα ξέρουμε σίγουρα, με 
βάση την κεραμική που έχουμε ανα-
λύσει, ότι είναι της Ύστερης Εποχής 

του Χαλκού, δηλαδή ότι είναι Μυκη-
ναϊκός και μάλιστα από τους πρώ-
τους μυκηναϊκούς θολωτούς, με δρό-
μο. Έχουμε επίσης ταφές από τον 12ο 
αιώνα μΧ, επομένως φαίνεται ότι η 
θέση είχε ιδιαίτερη σημασία, ένα βά-
ρος μνημονικό για τους ανθρώπους 
της περιοχής και σε υστερότερους 
αιώνες» πληροφορεί ο καθηγητής.

Φαίνεται πάντως ότι η συλλογικό-
τητα ήταν χαρακτηριστικό των νεολι-
θικών κατοίκων του οικισμού. «Ανά-
μεσα στα σπίτια υπήρχαν ανοιχτοί ή 
μισοστεγασμένοι χώροι, στους οποί-
ους εντοπίστηκε μεγάλη πληθώρα 
υλικών, ειδώλια, κεραμική, κατάλοι-
πα ζώων και άλλα, που πιθανόν υπο-
δεικνύουν ότι τα σπίτια τα είχαν μόνο 
για να τα κατοικούν. Ίσως λοιπόν σε 
αυτούς τους υπαίθριους ή ημιυπαί-
θριους χώρους πραγματοποιούσαν 
όλες τις δραστηριότητές τους, ενδε-
χομένως να είχαν κοινές γιορτές, κοι-
νό φαγητό, γι’ αυτό βρέθηκαν τόσα 
πολλά κατάλοιπα» σημειώνει η κ. 
Κυπαρίσση.

Τα ειδώλια της Κουτρουλού 
Μαγούλας

Μια ξεχωριστή κατηγορία ευ-
ρημάτων αποτελούν τα ειδώλια της 
Κουτρουλού Μαγούλας. Πάνω από 
300 έχουν έρθει στο φως από την 
αρχή των ανασκαφών, δηλαδή από 
το 2001, κάποια ολόκληρα και κά-
ποια θρυμματισμένα, μάλιστα τις 
περισσότερες φορές εσκεμμένα. 
«Πολλά ειδώλια είναι ξεκάθαρο ότι 

τα έσπαγαν επίτηδες, ένα φαινόμενο 
που συναντάται συχνά στις νεολιθι-
κές θέσεις του βαλκανικού χώρου. Ως 
προς την ερμηνεία τους, υπάρχουν 
διάφορες ενδιαφέρουσες εξηγήσεις 
που παραπέμπουν όχι μόνο στη δια-
κίνηση των θραυσμάτων, αλλά και σε 
πιθανές τελετές που γίνονταν στην 
κοινότητα. Πάντως, πέρα από τις δι-
αδικασίες κοινωνικής συναναστρο-
φής και ανταλλαγής, συμποσίων ή 
άλλων, το θραύσμα σε συνδέει και 
μνημονικά με τους ανθρώπους που 
ήσουν μαζί, καθώς και με την τελετή 
στην οποία συμμετείχες» εξηγεί ο κ. 
Χαμηλάκης.

Ο ίδιος εξηγεί ότι μέχρι σήμερα 
δεν έχουμε θέσεις στην ελληνική 
νεολιθική που να έχουν δώσει τόσα 
πολλά ειδώλια. Πέρα όμως από την 

ποσότητα, σημαντική είναι και η ποι-
κιλία των τύπων τους. «Εκτός από 
τους συνηθισμένους ανθρωπόμορ-
φους τύπους, έχουμε και άλλους που 
δεν εντάσσονται εύκολα στους γνω-
στούς. Πολλά από τα ειδώλια συν-
δυάζουν ανθρώπινα και ζωόμορφα 
χαρακτηριστικά, μια υβριδική μορφή 
δηλαδή, όπως αυτή που συναντάμε 
σε τύπους με στοιχεία ανθρώπου και 
πουλιού, ενώ έχουμε και άλλους που 
αντιπροσωπεύουν φανταστικά όντα. 
Όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα, γιατί 
δείχνουν ότι η ορολογία που συνή-
θως χρησιμοποιούμε για τα ανθρω-
πόμορφα ειδώλια είναι κάπως προ-
βληματική, καθώς δεν περιλαμβάνει 
τύπους οι οποίοι δεν ανήκουν στην 
αναπαράσταση της ανθρώπινης 
μορφής» καταλήγει.
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Τσάκωσαν ζευγάρι 60χρονων  
να διακινεί χασίς στη Θήβα

50χρονος το κλεφτρόνι 
ηλεκτρονικών και ποδηλάτων 
στην Ιστιαία

«Λαμπάδιασε» λεωφορείο  
σε στάση… στο κέντρο  
της Λιβαδειάς

Τον βρήκε ο πατέρας του 
μαχαιρωμένο στο σπίτι

Aγριογούρουνα σε καραμπόλες  
με βαρέα οχήματα στην Ανθήλη

Ναυτικός κρεμάστηκε  
στην αποθήκη του στην Στυλίδα

Με όλο τον εξοπλισμό ακριβείας για την 
επεξεργασία και συσκευασία σε δόσεις, σημα-
ντικής ποσότητας ινδικής κάνναβης που έφε-
ραν στην κατοχή τους συνέλαβαν στην πόλη 
της Θήβας ζευγάρι 60χρονων αστυνομικοί της 
Ασφαλείας, απαγγέλοντας τους  κατηγορίες για 
κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και 
παράβαση νομοθεσίας περί βεγγαλικών και 
κροτίδων.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 61χρονη και 
σε έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κα-
τοχή της και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια χάρ-
τινη συσκευασία που περιείχε 1,4 γραμμάρια 
κάνναβης. Στο πλαίσιο αξιοποίησης των στοι-
χείων που κατάφεραν και συνέλλεξαν, οι αστυ-
νομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι της 
61χρονης, σε περιοχή της Αττικής, στην οποία 
εντοπίσθηκε και ο 62χρονος σύζυγός της που 
είχε διαφύγει της σύλληψης στη Θήβα. Εκεί 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 19 χάρτινες συσκευασίες των 1.8, 1.1 και 
1.3 γραμμαρίων κάνναβης αντίστοιχα, έτοιμες 

προς πώληση.
- 2 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κάν-

ναβης, συνολικού μεικτού βάρους 79 γραμμα-
ρίων,

- μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
- 83 κροτίδες.
Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα 

Ασφαλείας Θηβών, ενώ οι συλληφθέντες θα 
οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θή-
βας.

Έκπληκτοι αντιμετώπι-
σαν τη θέα φλεγόμενου λεω-
φορείου επί της οδού Αχιλλέ-
ως οι πολίτες της Λιβαδειάς, 
λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέ-
ρι της περασμένης Τετάρτης, 
κάνοντας το σταυρό τους 
που το όχημα βρίσκονταν 
σε στάση και χωρίς επιβαί-
νοντες… καθώς όπως παρα-
τηρούσαν θα βρίσκονταν σε 
άμεσο κίνδυνο οι ζωές τους.

Στο σημείο έσπευσαν αμέ-
σως 4 πυροσβεστικά οχήματα 
με 8 άνδρες της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας, που βρίσκεται 
λίγα μόλις μέτρα από το «ατύ-
χημα», με τον Διοικητή των 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Λιβαδειάς, Επιπυραγό Κων-
σταντίνο Πούλο να εξηγεί ότι 
«Η πυρκαγιά εντοπίστηκε στο 

πίσω μέρος του λεωφορείου, 
στο χώρο της μηχανής και ηλε-
κτρολογικής εγκατάστασης».

Τα αίτια πρόκλησης της 
πυρκαγιάς διερευνώνται από 
το ανακριτικό τμήμα της Πυ-

ροσβεστικής Υπηρεσίας. «Το 
θετικό» ωστόσο όπως παρα-
τήρησε και ο Διοικητής «είναι 
ότι το λεωφορείο ήταν σε 
στάση και δεν είχε μέσα επι-
βαίνοντες».

Σοκ έχει προκαλέσει στην 
τοπική κοινωνία της Θήβας ο 
θάνατος ενός 28χρονου μέσα 
στο σπίτι του και παρουσία 
του πατέρα του, με τον οποίο 
έμενε μαζί. Οι δύο άντρες, 
φέρονται να αντιμετώπιζαν 
σοβαρά ψυχολογικά προ-
βλήματα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, 
ο 69χρονος πατέρας έπαιρνε 
κανονικά την αγωγή του, ενώ, 
ο 28χρονος που είχε εμφανί-
σει ψυχολογικά προβλήματα 
τα τελευταία 8 χρόνια μετά 
την στρατιωτική του θητεία, 
το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα φέρεται να είχε πάψει να 
παίρνει την αγωγή του.

Περίπου στις 6 το πρωί 
του Σαββάτου, ο 69χρονος 
κάλεσε την Αστυνομία και 
τους είπε πως ο γιος του είχε 
τραυματιστεί σοβαρά από 
μαχαίρι. Στο σημείο έφτασαν 
άμεσα αστυνομικοί που βρή-
καν όντως αιμόφυρτο τον νε-
αρό με ένα βαθύ τραύμα στον 
θώρακα και κάλεσαν ασθενο-
φόρο που σύμφωνα με γείτο-
νες έφτασε με καθυστέρηση.

Ο 28χρονος μεταφέρ-
θηκε στο Νοσοκομείο της 
Θήβας όπου δυστυχώς λίγο 
αργότερα κατέληξε. Στον 
νεροχύτη της κουζίνας βρέ-
θηκε πεταμένο μέσα σε ένα 
κατσαρολάκι που είχε λίγο 
νερό και λάδι ένα μαχαίρι το 
οποίο κατασχέθηκε και μετα-
φέρθηκε σε Εγκληματολογι-
κά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για 
ανάλυση. Σύμφωνα με τους 
αστυνομικούς το μαχαίρι δεν 
ήταν πλυμένο, είχε αίματα 
πάνω και ήταν απλά πεταμέ-
νο στο κατσαρολάκι.

Ο πατέρας οδηγήθηκε 
στην Ασφάλεια Θηβών όπου 
ακολούθησε πολύωρη εξέτα-
σή του και σύμφωνα με τον 
ίδιο άκουσε κάποια στιγμή 
τις κραυγές πόνου του γιου 
του έτρεξε και τον βρήκε 
πεσμένο να αιμορραγεί και 
δίπλα στο χέρι του ένα μα-
χαίρι. Θεωρώντας ότι ο γιος 
του αυτοτραυματίστηκε, 
το άρπαξε όπως κατέθεσε 
στους αστυνομικούς για να 
μην το πάρει ξανά ο γιος του 
και το πέταξε στον νεροχύτη 

με αποτέλεσμα να καταλήξει 
στο κατσαρολάκι.

Στην προσπάθειά τους να 
κατανοήσουν οι αστυνομικοί 
αν έχουν να κάνουν με αν-
θρωποκτονία ή αυτοκτονία 
και ελλείψει άλλων αυτοπτών 
μαρτύρων, έψαξαν ενδε-
λεχώς την οικία, όπου σύμ-
φωνα με όσα διαρρέονται, 
εντόπισαν το ημερολόγιο 
του 28χρονου στο οποίο είχε 
σημειώσει την  ημερομηνία 
και την ημέρα του Σαββάτου 
6 Ιουλίου 2019, ένα σταυρό 
τάφου και την ώρα 08:00.

Τα έως τώρα στοιχεία 
κάνουν την Αστυνομία να 
στρέφεται περισσότερο προς 
την εκδοχή της αυτοχειρίας, 
ωστόσο θα αναμένουν τα 
αποτελέσματα της νεκροψί-
ας-νεκροτομής που θα γίνει  
στην Αθήνα και τα αποτελέ-
σματα των Εγκληματολογι-
κών Εργαστηρίων για το μα-
χαίρι. Μέχρι τότε ο πατέρας 
του 28χρονου που είχε κλη-
θεί για κατάθεση, αφέθηκε 
ελεύθερος και η έρευνα των 
Αρχών συνεχίζεται.

Δύο απίστευτα περιστα-
τικά σύγκρουσης αγριογού-
ρουνου με λεωφορείο και 
νταλίκα σε περιοχές του πε-
ριφερειακού οδικού δικτύου 
της Λαμίας, ήρθαν στο φως 
της δημοσιότητας, αναδει-
κνύοντας γι άλλη μια φορά 
το μεγάλο πρόβλημα που 
δημιουργούν τα άγρια αυτά 
ζώα πέριξ του αστικού ιστού.

Στην πρώτη περίπτωση, 
λίγο μετά τις 10:00 το βράδυ 
της προηγούμενης Δευτέρας, 
αγριογούρουνο συγκρού-
στηκε με  αστικό λεωφορείο 
που εκτελούσε, ευτυχώς με 
λιγοστούς επιβάτες, το τε-

λευταίο δρομολόγιό του για 
την Ανθήλη.

Σε κατάθεσή του ο οδη-
γός περιέγραψε ότι την ώρα 
που το αστικό κινούταν στον 
παράδρομο, πετάχτηκε ξαφ-
νικά μπροστά του ένα πολύ 
μεγάλο αγριογούρουνο κι 
ενώ προσπάθησε να ακινη-
τοποιήσει το όχημα, δεν τα 
κατάφερε.

Ουσιαστικά,  όπως πα-
ραδέχτηκε, δεν είχε περιθώ-
ρια αντίδρασης, αφού στο 
συγκεκριμένο σημείο δεν 
υπάρχει φωτισμός και το άτυ-
χο ζώο πετάχτηκε ξαφνικά 
προσπαθώντας να διασχίσει 

κάθετα το δρόμο.
Το δεύτερο περιστατι-

κό συνέβη στην εθνική οδό 
Θερμοπυλών Ιτέας, με “θύμα” 
μια νταλίκα που είχε ξεκινή-
σει από την Πάτρα και μετέ-
φερε χαρτόκουτα με προορι-
σμό την Λάρισα.

Περίπου στην μία το 
πρωί λοιπόν και ενώ βρι-
σκόταν στο 12ο χιλιόμετρο, 
κοντά στον «Καρανάσιο», ο 
οδηγός είδε ξαφνικά μπρο-
στά του ένα μεγάλο αγριο-
γούρουνο κι όπως κι εκείνος 
παραδέχτηκε… δεν πρόλαβε 
να αντιδράσει καν, και χτύπη-
σε το ζώο.

Στα δύο σπίτια που είχε 
στην ιδιοκτησία του ένας 
49χρονος βρήκαν αστυνομι-
κοί του Α.Τ. Ιστιαίας, διάφορες 
ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές 
συσκευές, καθώς και δύο πο-
δήλατα, τα οποία όπως διαπι-
στώθηκε είχε “σαρώσει” από 
κατάστημα και εξοχικές κατοι-
κίες της περιοχής.

Στην κατοχή του δράστη 
βρέθηκαν και όλα τα διαρρη-
κτικά εργαλεία που διέθετε 
(γάντια, κατσαβίδια κ.α.), ενώ, 
όσα από τα αφαιρεθέντα αντι-
κείμενα βρέθηκαν, κατασχέ-
θηκαν και δόθηκαν στους νό-
μιμους κατόχους τους., καθώς 
και διάφορα 

Η έρευνα συνεχίζεται προ-
κειμένου να διακριβωθεί η τυ-
χόν εμπλοκή του και σε άλλες 

συναφείς αξιόποινες πράξεις. 
Την προανάκριση διενεργεί 
το Αστυνομικό Τμήμα Ιστι-
αίας, ενώ η δικογραφία που 
σχηματίσθηκε θα υποβληθεί 
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Χαλκίδας.

Μπροστά σε ένα απο-
τρόπαιο θέαμα βρέθηκαν το 
βράδυ της Κυριακής οι αστυ-
νομικοί του ΑΤ Στυλίδας και 
ορισμένοι κάτοικοι της Πελα-
σγίας που αναζήτησαν στον 
68χρονο γείτονά τους και…  
εντόπισαν το άψυχο σώμα 
του, στην αποθήκη του σπι-
τιού, σε προχωρημένη σήψη. 

Ο ίδιος φαίνεται πως είχε 
βάλει τέλος στη ζωή του με 
έναν αυτοσχέδιο βρόχο (θη-
λιά) και για τρεις περίπου 
ημέρες δεν τον είχε εντοπίσει 
κανείς, αφού έμενε μόνος του 
στο χωριό.

Κάποια στιγμή οι γείτονές 
του άρχισαν να αναρωτιού-
νται τι να έχει απογίνει και 
κατευθύνθηκαν προς το σπίτι 
του. 

Ο συγχωριανός τους ήταν 
συνταξιούχος ναυτικός και 

δεν είχε οικογένεια. Όταν οι 
γείτονες πλησίασαν στο σπί-
τι, ένιωσαν έντονη δυσοσμία. 
Ειδοποίησαν το ΑΤ Στυλίδας, 
αστυνομικοί του οποίου βρή-
καν τον αυτόχειρα κρεμασμέ-
νο στην αποθήκη που είχε 
πίσω από το σπίτι.

Σύμφωνα με τα πρώτα 

στοιχεία φέρεται να απέκλει-
σαν το ενδεχόμενο εγκλη-
ματικής ενέργειας, ωστόσο 
παραγγέλθηκε νεκροψία – νε-
κροτομή, για να βρεθούν τα 
ακριβή αίτια του θανάτου του 
68χρονου.

Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λιβαδειάς, 
Επιπυραγός κ. Κωνσταντίνος Πούλος
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Η ανατολική πλευρά του 
ποταμού της Λιβαδειάς 
από το ύψος της οδού 

Χρήστου Παλαιολόγου και 
έως της οδού Ρούμελης, επιτέ-
λους καθαρίστηκε από τα χόρ-
τα με μπουλντόζες, πριν δέκα 
ημέρες. Ένα μεγάλο μέρος της 
περιοχής που αναφέρω, είναι 
πίσω από  το Διοικητήριο Βοι-
ωτίας. Παράξενο παραμένει, 
γιατί η δυτική πλευρά του πο-
ταμού στο ίδιο σημείο καθα-
ρίζεται και την επιμελούνται  
ανελλιπώς, ενώ  η ανατολική 
παραμένει στη «μοίρα της».

Τα μπάζα - χόρτα παραμέ-
νουν στην ίδια θέση εδώ και 
δέκα ημέρες με αποτέλεσμα 
να καθαρίστηκε η παρόχθια 
πλευρά, αλλά να παραμένει 
απροσπέλαστη, γιατί δεν έγι-
νε ούτε διάνοιξη, ούτε ισοπέ-
δωση του εδάφους. Βεβαίως 
όλοι ξέρουμε ότι στο ύψος 
της οδού Ρούμελης, κατασκη-
νώνουν αθίγγανοι και κατα-
στρέφουν την περιοχή. Μόνο 
αυτούς ευνοεί να μείνει ανεκ-
μετάλλευτη  η περιοχή.

Δεν ευνοεί ούτε τους κα-
τοίκους των γύρο πολυκατοι-
κιών που δεν μπορούν να παί-
ξουν με τα παιδιά τους. Πόσο 
μάλλον δε τους κατοίκους 
της πόλης που όλο και περισ-
σότερο ψάχνουν για μέρη να 
περπατήσουν και παιδιά προ-
σπαθούν να βρουν χώρους να 
κάνουν ποδήλατο. Βεβαίως τα 
βασικά μέτρα ασφαλείας δεν 
υπάρχουν. Αλλά αυτό συμβαί-
νει κατά μήκος όλου του ποτα-
μού. Στο σημείο που ενώνεται 
ο ποταμός με την οδό Ρούμε-
λης υπάρχει και ένα θεατράκι 
που αντί να το χρησιμοποιούν 
τα παιδιά, έχει γεμίσει από τις 
ακαθαρσίες των αθίγγανων.

Ρωτήσαμε, τους κατοί-
κους, για το παρόχθιο ανα-
τολικό κομμάτι της 'Ερκυνας, 
αλλά απάντησαν ότι  δεν το 
έχει προσέξει κανένας και δεν 
το έχει περπατήσει κανένας. 
Ένα υπέροχο ποτάμι για να 
περπατήσεις μέσα στην δρο-
σιά και στα πλατάνια που κα-
νείς ,όμως δεν του δίνει σημα-
σία. Θέλουμε να γίνει πάλι έτσι 
το ποτάμι μας;

Υπάρχει βέβαια και η άλλη 
άποψη, ότι δημιουργείται πί-
στα mounten bike παρόχθια, 
που πολύ χρήσιμο θα το έβρι-
σκαν οι νεαροί μας φίλοι. Πί-
στα  από λόφους με χώμα και 
ξερά κλαριά, για να παίζουν με 
τα ποδήλατα τους.

Δεν είναι κακή ιδέα. Του-
λάχιστον να χρησιμοποιηθεί 
κάπως.

Πίστα mounten Bike ή …
■ Της Χρύσας Τσεπραηλίδου
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Το καλοκαίρι και σε εποχές κρί-
σης προτιμάς να πας για μπάνιο 
με την οικογένειά σου αλλά σκέ-

φτεστε το κόστος της διατροφής και 
όλα τα έξοδα αυξάνουν κατευθείαν.

Τότε σκέφτεσαι την λύση να πά-
ρεις κάτι πρόχειρο μαζί σου και να 
ηρεμίσεις την πείνα σου. Αυτό εγκυ-
μονεί κάποιους κινδύνους που μπο-
ρούν να σε στείλουν στο νοσοκομείο 

Σε πολλούς από εμάς έχει τύχει, 
τουλάχιστον μια φορά, να έχουμε τη 
δυσάρεστη εμπειρία μιας τροφικής 
δηλητηρίασης και, πολύ συχνά, χωρίς 
να ξέρουμε καν τι ήταν αυτό που φά-
γαμε και μας έκανε να αισθανόμαστε 
έτσι. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, μι-
λάμε για τα τροφικές δηλητηριάσεις 
το καλοκαίρι και πώς μπορούμε να 
προστατευτούμε.

Ποια είναι τα συστατικά της... επι-
τυχίας σε μια τροφική δηλητηρίαση

Αν και προκλητικός ο τίτλος, 
δυστυχώς είναι αληθής. Υπάρχουν 
πολλά στοιχεία που συντελούν στην 
πρόκληση μιας πετυχημένης δηλητη-
ρίασης εξ αμελείας, ο πιο σημαντικός, 
όμως, είναι ο ανθρώπινος χειρισμός 
που χαρακτηρίζεται από άγνοια. Και 
η άγνοια, σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
επικίνδυνη. Οι αμέσως επόμενοι δύο 
πιο σημαντικοί παράγοντες που επη-
ρεάζουν την αλλοίωση των τροφίμων 
είναι η υγρασία και η θερμοκρασία. Η 
υγρασία, δηλαδή το νερό που υπάρχει 
στα τρόφιμα, είναι το περιβάλλον που 
χρειάζονται οι μικροοργανισμοί για 
να αναπτυχθούν και η θερμοκρασία 
είναι η συνθήκη που επηρεάζει την 
ταχύτητα των αντιδράσεων που συμ-
βαίνουν σε ένα τρόφιμο οδηγώντας 
το στην αλλοίωση. Έτσι, το καλοκαίρι 
με την άνοδο της θερμοκρασίας, πολ-
λαπλασιάζεται ο ρυθμός αλλοίωσης 
των τροφίμων.

Ας ξεκινήσουμε από το ίδιο μας 
το σπίτι. Οι περισσότεροι άνθρωποι 
δεν γνωρίζουν βασικούς κανόνες 
υγιεινής, φύλαξης και διαχείρισης 
των τροφίμων που καταναλώνουν. 
Ας δούμε μερικούς από αυτούς:

Για σωστή συντήρηση
· Η θερμοκρασία στη συντήρη-

ση θα πρέπει να είναι 4-6 βαθμοί και 
στην κατάψυξη -18 βαθμοί Κελσίου.

· Φρούτα και λαχανικά: τα φυλάμε 
άπλυτα στις ειδικές θήκες, τις οποίες 
θα πλένουμε κάθε εβδομάδα με σα-
πούνι και νερό.

· Δεν τοποθετούμε τρόφιμα στην 
πόρτα, διότι έχει μεγάλες διακυμάν-
σεις της θερμοκρασίας.

· Ωμά κρέατα: τα βάζουμε στο 
χαμηλότερο ράφι, μέσα σε ταψί ή τά-
περ, για να μην στάξουν οι χυμοί τους 
πάνω στα άλλα τρόφιμα.

· Τοποθετούμε τα τρόφιμα στο 
ψυγείο μέσα σε 2 ώρες από τη στιγμή 
που τελειώνει το μαγείρεμά τους, όχι 
απευθείας.

Για ασφάλεια στο μαγείρεμα
· Χρησιμοποιούμε διαφορετικά 

σκεύη για τα ωμά ζωικά προϊόντα, 
για τα φυτικά και για τα μαγειρεμένα 
φαγητά.

· Χρησιμοποιούμε διαφορετικές 
σκεύη κοπής για τα διάφορα ζωικά 
προϊόντα και τα λαχανικά.

· Σύμφωνα με τη βρετανική Αρχή 
Ασφάλειας των Τροφίμων (FSA) τα 
πουλερικά δεν θα πρέπει να πλένο-
νται πριν μαγειρευτούν, καθώς υπάρ-
χει ο κίνδυνος διασποράς σε όλη την 
κουζίνα των μικροβίων που περιέχει.

· Ξεπλένουμε με άφθονο νερό τα 
φρούτα και τα λαχανικά πριν τα κατα-
ναλώσουμε.

· Μαγειρεύουμε πολύ καλά το φα-
γητό. Κρέατα, πουλερικά και ψάρια 
δεν πρέπει να έχουν ίχνος αίματος ή 
χυμών.

· Mια, επίσης, πολύ μεγάλη εστία 
μόλυνσης και διασποράς των μικρο-
βίων είναι τα σφουγγαράκια καθα-
ρισμού της κουζίνας, τα οποία είναι 
καλό να τα απολυμαίνουμε και να τα 
αλλάζουμε συχνά.

Ποια τρόφιμα  
πρέπει να προσέξουμε

Ο αμερικανικός Οργανισμός Τρο-
φίμων και Φαρμάκων (FDA) προει-
δοποιεί ιδιαίτερα για τις παρακάτω 
τροφές:

· Πράσινα λαχανικά, που δεν 
έχουν πλυθεί καλά και έχουν υπο-
λείμματα κοπριάς, χημικών ουσιών 
από ψεκασμούς και να έχουν έρθει 
σε επαφή με ακάθαρτα χέρια.

· Αυγά, λόγω του μεγάλου κινδύ-
νου μόλυνσης με σαλμονέλα. Γι’ αυτό 
θα πρέπει να διατηρείτε τα αυγά στο 
ψυγείο, να τα καταναλώνετε σύντομα 
και να τα μαγειρεύετε καλά.

· Πουλερικά
· Παγωτά τα οποία έχουν λιώσει 

και επαναψυχθεί. Η εκ νέου κατάψυ-
ξη σε αποψυγμένο παγωτό αλλάζει 
όχι μόνο την υφή του, με αποτέλεσμα 
μια κοκκώδη και κρυσταλλωμένη 
υφή, αλλά μπορεί επίσης να προκα-

λέσει βακτηριακή μόλυνση. Όταν το 
παγωτό μένει εκτός κατάψυξης και 
αρχίζει να λιώνει, ξεκινάει μια χημική 
διαδικασία που παράγει βακτήρια. 
Παρά το γεγονός ότι αν ξαναπαγώσει 
θα επιβραδυνθεί αυτή η ανάπτυξη 
βακτηρίων, εντούτοις δεν πρόκειται 
να σκοτώσει τα βακτήρια.

Πώς να μεταφέρουμε  
τα σνακς στην παραλία

Ο ιδανικός τρόπος μεταφοράς 
των τροφίμων στην παραλία είναι το 
φορητό ψυγείο με παγοκύστες. Αν 
δεν υπάρχει, τότε μπορείτε να χρη-
σιμοποιήσετε ισοθερμικό φαγητο-
δοχείο. Μπορείτε να έχετε μαζί σας 
φρούτα (ολόκληρα, όχι κομμένα), 
μπάρες δημητριακών, κράκερς, ξη-
ρούς καρπούς και σάντουιτς.

Τι να προτιμήσουμε  
στις καλοκαιρινές εξόδους  

φαγητού
Με όλα τα παραπάνω, γίνεται 

προφανές ότι οι κίνδυνοι βρίσκονται 
κυρίως στα μαγειρεμένα φαγητά και 
στις πράσινες σαλάτες. Επομένως, 
προτιμήστε ψητά της ώρας, βραστές 
σαλάτες, χόρτα και συνοδευτικά πα-
τάτες, ρύζι ή ψητά λαχανικά και απο-
λαύστε την καλή παρέα!

Η σωστή συντήρηση των τροφίμων το Καλοκαίρι

Ως την Τετάρτη 24 Ιουλίου δημιουργείται  
ο χάρτης διατροφής της Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας σε συνεργασία με 
την Αγροδιατροφική της Σύ-
μπραξη και με το Εργαστήριο 
Ελέγχου Ποιότητας και Ασφά-
λειας Τροφίμων και Ποτών της 
Σχολής Επιστημών Τροφίμων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής υλοποιούν το έργο 
της δημιουργίας του χάρτη 
διατροφικής αξίας των παρα-
δοσιακών και τοπικών προϊό-
ντων της Στερεάς Ελλάδας.

Στόχος του έργου είναι η 
ενίσχυση της αναγνωρισιμό-
τητας και της κατανάλωσης 
των τοπικών και παραδοσια-
κών προϊόντων της Περιφέρει-
ας Στερεάς Ελλάδας μέσα από 
την προβολή της ιδιαίτερης 
διαθρεπτικής αξίας, της ιστο-
ρίας και της σημαντικότητας 
κάθε προϊόντος για την τοπική 
οικονομία και κοινωνία. Για το 
σκοπό αυτό θα δημιουργη-

θούν: α) ενημερωτικός οδη-
γός που θα περιλαμβάνει το 
διαθρεπτικό πίνακα μαζί με 
την αναλυτική επεξήγηση της 
θρεπτικής αξίας και των ιδιαί-
τερων χαρακτηριστικών κάθε 
τοπικού προϊόντος και β) ενη-
μερωτικός οδηγός ανάδειξης 
της ιστορικής αξίας κάθε προ-
ϊόντος και της σημαντικότητάς 
του για την τοπική οικονομία 
και την κοινωνική συνοχή.

Για την εκτενέστερη δυ-
νατή συλλογή στοιχείων της 
παραγωγικής διαδικασίας, 
και των ιδιαζόντων σημείων 
υπεροχής των τοπικών Στερε-
οελλαδίτικων προϊόντων, στα 
πλαίσια ανάπτυξης του διατρο-
φικού χάρτη, σας αποστέλλου-
με ερωτηματολόγιο καταγρα-
φής τεχνικών πληροφοριών 
των παραγόμενων προϊόντων 
το οποίο παρακαλούμε όπως 
συμπληρώσετε και μας απο-

στείλετε το συντομότερο δυ-
νατό, και το αργότερο μέχρι 
την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019.

Προσδοκούμε στην ενερ-
γή συμμετοχή σας στο εξαι-
ρετικά σημαντικό αυτό έργο 
τεκμηρίωσης και ανάδειξης 
των τοπικών αγροδιατροφι-

κών μας προϊόντων, με τη φι-
λοδοξία να καταστεί ένα νέο 
και αποτελεσματικό εργαλείο 
ευαισθητοποίησης των κατα-
ναλωτών για τους πραγματι-
κούς διαθρεπτικούς «θησαυ-
ρούς» που έχει να προσφέρει 
η Περιφέρειά μας.



ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ / Σάββατο 13 Ιουλίου 2019 35
εκδηλώσεις ●

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
το διεθνές reggae φεστιβάλ 
#BRF, επιστρέφει για ένα δυνα-

τό μουσικό τριήμερο στην Σκύρο 
και συγκεκριμένα στον πολιτιστικό 
πολυχώρο Cook-nara, από τις 19 έως 
τις 21 Ιουλίου.  Όπως και το 2018, έτσι 
και φέτος το κοινό έχει τη δυνατότη-
τα να απολαύσει ένα τριήμερο αφιε-
ρωμένο στην ιστορία, την κουλτούρα 
και τη μουσική της Reggae. Το φετινό 
BRF έρχεται με όραμα, αισιοδοξία, 
και δημιουργικότητα. Κυρίως όμως 
προτείνει ένα πολύ δυνατό πρόγραμ-
μα, τόσο σε επίπεδο line up, όσο και 
παράλληλων δράσεων. Τρεις μέρες 
στον Όρμο της Κυρά-Παναγιάς, γε-
μάτες live εμφανίσεις, workshops, 
all day events και after parties. 2 
μουσικά stages με λειτουργία από 
τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες, σχεδόν 30 μουσικά 
σχήματα, πάνω από 100 μουσικοί, 
2 workshops, 2 special events, 1 pre 
festival event, 1 after festival event 
και ποικίλες δράσεις για την αειφορία 
και την περιβαλλοντική ευαισθητο-
ποίηση.

PRE FESTIVAL EVENT: Τα σοκά-
κια του νησιού φιλοξενούν καλοκαι-
ρινές μουσικές ιστορίες.

Την Πέμπτη 18 Ιουλίου, μια μέρα 
πριν την επίσημη έναρξη του φεστι-
βάλ, το BRF με την υποστήριξη της 
δημοτικής αρχής, θα πραγματοποι-
ήσει το Opening Act της φετινής δι-
οργάνωσης. Τα κρουστά των Batala 
Atenas περιπλανιούνται στα σοκά-
κια της Σκύρου με κατάληξη στην 
κεντρική πλατεία του νησιού για μια 
μοναδική παράσταση. Αμέσως μετά 
το sound system των 4 DubVibes, 
αναλαμβάνει τη σκυτάλη της γιορ-
τής, ενώ η βραδιά συνεχίζεται μέχρι 
τις πρώτες πρωινές ώρες, με τo δί-
δυμο των Supersan και τον Selectah 
Mellow Mood στα ντεκς του Ρόδον.

MAIN BOOM STAGE & BEACH 
BOOM STAGE: Όλη η Reggae κουλ-
τούρα σε δύο σκηνές.

Performers από όλο τον κό-
σμο, εκλεκτά ονόματα της reggae 
σκηνής, κάποιοι με μεγάλη ιστορία 
όπως ο θρυλικός Echo Minnot από 
την Τζαμάικα, αλλά και τα πιο ανερ-
χόμενα acts όπως ο Ιταλο-νηγιρια-
νός Raphael συνθέτουν ένα line up 
γεμάτο εναλλακτικούς ήχους. Συν-
δυάζουν τις διάφορες μορφές της 
Reggae (Roots, Dub, Rocksteady, Ska, 
Afrobeat, Dancehall, Jungle), δημι-
ουργώντας μια ξεχωριστή μουσική 
ατμόσφαιρα! Το BRF δεν είναι μόνο 
μουσική: Το τοπίο μετατρέπεται σε 
μια πολιτιστική παράσταση, που συν-
δυάζει τη μουσική με την φύση και τη 
σωματική και πνευματική άσκηση.

WORKSHOPS  
Τα πρωινά στο ΒRF είναι γεμάτα 

από δραστηριότητες. Από τις 10.00 
έως τις 18.00 το απόγευμα, καταρτι-
σμένοι δάσκαλοι διεξάγουν δύο δια-
φορετικά εργαστήρια για αρχάριους 
και προχωρημένους: Yoga Flow με 
την Χριστιάνα Μαντά και Dancehall 
με την Μαρία Φιλιππίδου και την Μα-
ρία Σαψή.

SPECIAL EVENTS: BOOM REGGAE 
CAPOEIRA ANGOLA

Η ομάδα του BRF σε συνεργασία 
με τον Contra Mestre Marcelo Finco 
και την ομάδα του Capoeira Angola 
- N'golo Ia Muanda Atenas, διοργα-
νώνουν για πρώτη φορά το BRCA, 
μία παράλληλη τριήμερη γιορτή 

αφιερωμένη στη φιλοσοφία και την 
κουλτούρα της Άφρο-βραζιλιάνικης 
πολεμικής τέχνης Capoeira Angola. 
Με προσκεκλημένους τους διεθνώς 
αναγνωρισμένους δασκάλους, “ 
Contra Mestres” Boneco, Toicinho και 
Fubuia, οι συμμετέχοντες θα έχουν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν την φι-
λοσοφία της τέχνης της Capoeira 
Angola και να ανακαλύψουν νέους 
τρόπους πνευματικής και σωματικής 
έκφρασης.

BOOM REGGAE SAILING
Το Boom Reggae Sailing είναι η 

πρώτη οργανωμένη δεκαήμερη ιστι-
οπλοϊκή εκδρομή, που συνδυάζει την 
ιστιοπλοΐα με μουσικές εκδηλώσεις 
και περιβαλλοντικές δράσεις.

Κεντρικός προορισμός είναι το 
Boom Reggae Festival.

Ο στόλος της ΒRS θα αναχωρήσει 
από το λιμάνι του Βόλου στις 16 Ιου-
λίου ενώ πριν και μετά την Σκύρο θα 
προσαράξει στην Σκιάθο, την Σκόπε-
λο, την Αλόννησο, την Σκυροπούλα, 
το Τρίκερι και άλλες μικρές νησίδες. 
Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, οι 
συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατό-
τητα να έρθουν σε επαφή με τη ναυτι-
κή παράδοση και τον φυσικό πλούτο 
της χώρας μας. Πλήρεις πληροφορίες 
για πρόγραμμα, δράσεις, κόστος κλπ, 
στο boomreggae.com/sailing και στο 
fb:boomreggaesailing.

ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Θεμελιώδης στόχος του BRF είναι 

η βελτίωση της αειφορίας στη Σκύ-
ρο, τόσο με δράσεις κατά τη διάρκεια 
του φεστιβάλ, όσο και με επικοινωνι-
ακές ενέργειες. Συγκεκριμένα, στη-
ρίζει την προστασία του υπό εξαφά-
νιση Σκυριανού αλόγου, δωρίζοντας 
τα έσοδα από έργα που πρόσφεραν 
γνωστοί street artists για αυτό τον 
σκοπό, στους τοπικούς συλλόγους 
που αγωνίζονται για την διάσωση 
του είδους.

Επίσης, ενθαρρύνει τη μη χρήση 
ή την επανάχρηση υλικών που βλά-
πτουν το περιβάλλον, ενώ ανακυκλώ-
νει όλα τα υπόλοιπα. Τέλος οργανώ-
νει εθελοντικό καθαρισμό παραλιών.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΑΜΟΝΗ
Το φεστιβάλ πραγματοποιεί-

ται στον πολιτιστικό πολυχώρο 
Cooknara έναν κατάλληλα διαμορ-
φωμένο χώρο για την φιλοξενία τόσο 
των επισκεπτών όσο και των δραστη-
ριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν. 
Διαθέτει εστιατόριο, κατάστημα ει-
δών πρώτης ανάγκης, καφέ και μπαρ. 
Οι επισκέπτες του φεστιβάλ μπορούν 
να κάνουν κράτηση για την διαμονή 
τους σε κάποιο από τα καταλύμματα 
του νησιού ή να κλείσουν καμπίνα σε 
ένα από τα σκάφη της BRS2019. Για 
τους λάτρεις της φύσης και της ελεύ-
θερης κατασκήνωσης παρέχεται συ-
γκεκριμένη έκταση από τον Δήμο σε 
κοντινή απόσταση από το χώρο του 
φεστιβάλ. Η διοργάνωση έχει φρο-
ντίσει να εξοπλίσει τον χώρο αυτό με 
χημικές τουαλέτες, ντουζιέρες, βρύ-
σες και κάδους απορριμάτων, ώστε 
να κάνει τη διαμονή των κατασκηνω-
τών πιο άνετη. Σας προσκαλούμε να 
ταξιδέψετε στο νησί της Σκύρου και 
να ζήσουμε παρέα αυτή τη μοναδική 
μουσική εμπειρία!

INFO
www.boomreggae.com
fb: boomreggaefestival

Tο Boom Reggae Festival ξαναχτυπά στη Σκύρο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRF
Αναλυτικά το πρόγραμμα των 3+1 ημερών:
ΠΕΜΠΤΗ 18/07/2019
BOOM SKYROS SQUARE
BATALA ATENAS
4 DUB VIBES SOUNDSYSTEM
BOOM στο Ρόδον
Reggae Party with SUPERSAN & MELLOW MOOD
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/07/2019
BOOM MAIN STAGE
DJ SET
ANIMANATION FULL BAND (GR)
THATSTYLE FEAT. LASAI (GR / SP)
RADICAL GURU feat. PARLY B (PL / GB)
SKG 'S DUB ALLIANCE (GR)
ROAD DUCK (GR)BOOM BEACH STAGE
KYRIAKOU (GR)
LARRY SKG (GR)
SUPERSAN (SPECIAL SHOW)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/07/2019
BOOM MAIN STAGE
DJ TZINAS (GR)
BLUEBEAT COMPANY (GR)
BLEND MISHKIN & ROOTS EVOLUTION (GR)
ECHO MINOTT (JAM)
RAPHAEL feat. TRIGGAFINGA INTL. (IT / GR)
BIG SHINE & THE RIDDIM YARD BAND (GR)
BOOM BEACH STAGE
DJ CRON (GR)
TRIGGAFINGA INTL. (GR)
MOCA JUNIORS SPECIAL SHOW (GR)
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/07/2019
Το επικό all day (and all of the night) beach party του BRF δεν τελειώνει πριν 
βγει ο ήλιος! Με special εμφάνιση από τον African Simba και πολλές εκπλή-
ξεις.
BOOM BEACH STAGE
DJs
PROFESSOR SKANK & AFRIKAN SIMBA | IRIE ACTION SOUND SYSTEM | DIGITAL 
MONK | THATSTYLE | BIG SHINE | MELLOW MOOD | DJ TZINAS | BLEND MISKIN 
| JUNGLE BUNNY | KYRIAKOU | TRIGGAFINGA INTL | DUBGARDEN | GENERAL 
STICKS | MC SENSEE | DJ Dibba and more
ACTS
DANCEHALL CHOREOS | PERCUSSION SESSIONS | BRF PHOTOSHOOTING ΘΕ-
ΜΑΤΙΚΟ | VIDEO CLIP | BARBECUE | FIND THE TREASURE VINYLS
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Η Coca-Cola Τρία Έψιλον
κλείνει 50 χρόνια στην Ελλάδα

To 2019 συμπληρώνονται 50 
χρόνια από την εμφιάλω-
ση του πρώτου μπουκαλιού 

Coca-Cola στην Ελλάδα.
Πρόκειται για την αφετηρία μιας 

πορείας που μετρά πια μισό αιώνα 
αδιάκοπης παραγωγικής δραστηρι-
ότητας.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι 
η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία 
μη-αλκοολούχων ποτών και μία από 
τις 10 μεγαλύτερες βιομηχανικές 
επιχειρήσεις της χώρας μας. H συνο-
λική επίδραση της για τη χώρα αντι-
στοιχεί στο 1,1% του ΑΕΠ.

Η στρατηγική που ακολουθεί 
στην Ελλάδα στηρίζεται σε 4 πυ-
λώνες: δημιουργία αξίας για την 
Ελλάδα με επενδύσεις στην τοπική 
παραγωγή και στην εργασιακή απα-
σχόληση, προϊοντική καινοτομία για 
την ανάπτυξη της αγοράς, βιώσιμη 
ανάπτυξη και καθοριστική συμβολή 
στην κοινωνία με ευκαιρίες στους 
νέους να μείνουν και να δημιουργή-
σουν το μέλλον τους εδώ.

Μια αλυσίδα αξίας με αποτύπωμα 
σε ολόκληρη τη χώρα

Σε 76,5 δισεκατομμύρια ευρώ 
υπολογίζεται η συνολική συνεισφο-
ρά στο ελληνικό ΑΕΠ αθροιστικά 
στα πενήντα χρόνια σε τιμές 2018 
(1% του ΑΕΠ, κατά μέσο όρο τον 
χρόνο).

Σύμφωνα με μελέτη του Ινστι-
τούτου Οικονομικών και Βιομηχανι-
κών Ερευνών για το Κοινωνικό και 
Οικονομικό αποτύπωμα της Coca-
Cola Τρία Έψιλον και της Coca-Cola 
στην Ελλάδα για την εθνική οικονο-
μία, η συνολική επίδραση (άμεση, 
έμμεση και επαγόμενη) εκτιμάται σε 
2 δισεκατομμύρια ευρώ ή 1,1% του 
ΑΕΠ το 2018.

Αυτό σημαίνει απλά ότι για κάθε 
1 ευρώ προστιθέμενης αξίας από 
την δραστηριότητά τους, δημιουρ-
γούνται συνολικά άλλα 11 ευρώ 
στην ελληνική οικονομία, ενώ συ-
νεισφέρουν συνολικά στο 1,4% των 
φορολογικών εσόδων του κράτους.

Σημαντικό αποτύπωμα προκύ-
πτει και για την αγορά, καθώς η προ-
στιθέμενη αξία που δημιουργείται 

μέσα από τους συνεργάτες και τους 
πελάτες, δηλαδή χιλιάδες ελληνικές 
επιχειρήσεις, υπολογίζεται στα 646 
εκατομμύρια ευρώ.

Είναι μία αξία που μένει στη 
χώρα, καθώς πρόκειται για ένα πα-
ραγωγικό και διανεμητικό μοντέλο 
που έχει επίκεντρο την Ελλάδα, με 
την παραγωγή προϊόντων που εξά-
γονται σε 11 χώρες. Επιπλέον, την 
τελευταία πενταετία, έχουν πραγ-
ματοποιηθεί  επενδύσεις που ξεπερ-
νούν τα 98 εκατομμύρια ευρώ και 
αφορούν στην παραγωγική και δια-
νεμητική δραστηριότητα.

Έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά 
στον κλάδο αναψυκτικών και ποτών, 
δημιουργώντας το 2018 σχεδόν το 
50% του κύκλου εργασιών, ενώ απο-
τελεί και τον μεγαλύτερο εργοδότη, 
απασχολώντας σχεδόν 1 στους 2 
εργαζομένους. Συνολικά απασχολεί  
1500 εργαζόμενους, σε 4 εργοστά-
σια, 16 γραφεία πωλήσεων και τα 
κεντρικά της γραφεία. Διαθέτει  τη 
μεγαλύτερη ομάδα πωλήσεων του 
κλάδου, με περισσότερα από 500 
άτομα ανά την Ελλάδα.

Η συμβολή όμως  στην απασχό-
ληση ξεπερνά κατά πολύ τον αριθ-
μό των εργαζομένων της καθώς για 
κάθε μία άμεση θέση εργασίας, υπο-
στηρίζονται άλλες 12 θέσεις εργασί-
ας στην ελληνική οικονομία, συνολι-
κά 42.200.

Δίπλα στη Νέα Γενιά
Επιδιώκει να εμπνέει και να εν-

δυναμώνει τους νέους να δημιουρ-
γήσουν ένα καλύτερο μέλλον στην 
Ελλάδα.

Με το Rise Management Trainee 
Programme, δίνει εδώ και 29 χρόνια 
τη δυνατότητα σε ταλαντούχους νέ-
ους με δυνατότητες, να σταδιοδρομή-
σουν στην εταιρεία μας και να γίνουν 
τα ηγετικά στελέχη μας στο μέλλον.

Σε συνεργασία με την Coca-Cola 
στην Ελλάδα, υλοποιούν το Youth 
Empowered, το πιο ευρύ, ανοιχτό, 
δωρεάν πρόγραμμα του ιδιωτικού 
τομέα για την ενίσχυση της απασχο-
λησιμότητας στην Ελλάδα. Στόχος 
του προγράμματος είναι να παρέχει 
σε 20.000 νέους ευκαιρίες και στήρι-
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ξη για να μείνουν και να εργαστούν 
στη χώρα μας.

Βιώσιμη Ανάπτυξη
Επιδιώκει να μεγαλώνει τη δρα-

στηριότητά της, μειώνοντας παράλ-
ληλα το περιβαλλοντικό της αποτύ-
πωμα.

Από τον Μάιο του 2017, το 
100% της ηλεκτρικής ενέργειας που 
προμηθεύονται τα εργοστάσιά της 
Coca-Cola Τρία Έψιλον προέρχεται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρα-
κα από τη δραστηριότητά της το 
2018 μειώθηκαν κατά 50% σε σχέση 
με το 2017.

Κάθε χρόνο, θέτει όλο και υψη-
λότερους στόχους στα ποσοστά 
ανακύκλωσης των αποβλήτων στις 
παραγωγικές μας μονάδες, ώστε να 
μην καταλήγουν στις χωματερές.

Είναι οι πρώτοι στην Ελλάδα 
στον κλάδο τροφίμων και ποτών 
που χρησιμοποιούν στις συσκευασί-
ες αναψυκτικών από το 2018 ανακυ-
κλωμένο ΡΕΤ (r-PET).

Όλες οι συσκευασίες της Coca-
Cola Τρία Έψιλον είναι 100% ανακυ-
κλώσιμες, ενώ προμηθεύεται συσκευ-
ασίες αλουμινίου με ανακυκλωμένο 
υλικό σε ποσοστό 60% και προωθεί τη 
συνολική μείωση πλαστικού και γυα-
λιού στις συσκευασίες της.

Έχει μειώσει κατά 23% κατά 
μέσο όρο το PET και κατά 12,5% το 
γυαλί στις συσκευασίες του Φυσικού 
Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ, ενώ εξοι-
κονομεί 300 τόνους πλαστικού κάθε 
χρόνο με τις φιάλες αναψυκτικών 
Light Weight.

Οι νέες συσκευασίες αλουμινί-
ου των αναψυκτικών της  είναι κατά 
7,5% ελαφρύτερες και οι γυάλινες 
φιάλες της είναι κατά 95% επιστρε-
φόμενες.

Καινοτομία για ανάπτυξη της 
αγοράς με τους πελάτες, τους προ-
μηθευτές και τους καταναλωτές μας

Αναπτύσσετε με άξονα ένα χαρ-
τοφυλάκιο προϊόντων, total beverage 
portfolio, που καλύπτει τις προτιμή-
σεις των καταναλωτών 24 ώρες το 
24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Αυτό προϋποθέτει συνεχή προ-
σήλωση στην καινοτομία, όχι μόνο 
στην ανάπτυξη προϊόντων αλλά και 
στις διεργασίες μας (π.χ. διακίνηση) 
καθώς και στην οργάνωσή μας και 
στον τρόπο σκέψης, αναζητώντας 
συνεχώς τρόπους να δημιουργεί με-
γαλύτερη προστιθέμενη αξία μαζί με 
τους πελάτες μας για τη χώρα μας.
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Αυτό διακρίναμε στην επαγγελ-
ματική δράση της Agrifarm 
που την ξεχωρίζει από τις άλλες 

και της δίνει μέρος από  το «secrets 
of success 2018-2019» Entrepreneurs 
of Europe – Connecting, sharing and 
innovating  (Ευρωπαϊκό εγχειρίδιο επι-
τυχημένων επιχειρήσεων) προσφάτως, 
αλλά  και βραβεία γευσιγνωσίας και τυ-
ποποίησης. Στην Ελλάδα όλα αυτά συ-
νοψίζονται σε μία λέξη, στο «μεράκι», 
που εμπεριέχει και την πολλή δουλειά 
και βεβαιότατα την προσήλωση στον 
στόχο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό στη 
συγκεκριμένη περίπτωση.  Είναι  και 
η συνέργεια των ανθρώπων μεταξύ 
τους.

Αναβιώνοντας  την καλλιέργεια 
της γης στην ελληνική επαρχία, σε συ-
νεργασία με νέους ανθρώπους και με 
στόχο ένα ελληνικό ποιοτικό προϊόν, η 
εταιρεία Agrifarm εφαρμόζει μια νέα 
προσέγγιση στην καλλιέργεια οσπρίων 
και ρυζιού, ενώνοντας νέους αγρότες 
από τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία 
και τη Μακεδονία. 

Ενθουσιασμένοι από όλη αυτή 
τη διαδικασία, ενδιαφερθήκαμε να 
μάθουμε περισσότερα και ο κύριος 
Γκρεμυλογιάννης μας έδωσε αυτή την 
ευκαιρία.

Κύριε Γκρεμυλογιάννη, πείτε μας 
πότε ιδρύσατε την εταιρεία σας;

H εταιρεία AGRIFARM IKE (www.
agrifarm.gr) ξεκίνησε τη λειτουργία της 
το 2014 με έδρα στην Ανθήλη, λίγο έξω 
από τη Λαμία.

Τι είναι το Refarming Greece; Πέτυ-
χε η επανεκκίνηση της ελληνικής 
γεωργίας  τους στόχους της;

Το πρόγραμμα Refarming  Greece 
είναι μια δική μας πρωτοβουλία που 
έχει ως στόχο τη συνέργεια στον αγρο-
διατροφικό τομέα.  Δημιουργούμε 
οικονομίες κλίμακας, υποστηρίζουμε 
τις καλλιεργητικές ανάγκες, εστιάζου-
με στο μικροκλίμα της κάθε περιοχής 
και καλλιεργούμε ελληνικές ποικιλίες 
οσπρίων, τα οποία στη συνέχεια συ-
σκευάζονται από την  AGRIFARM  σε 
φυσικές συσκευασίες από 100% βαμ-
βάκι και πωλούνται στην ελληνική και 
διεθνή αγορά.  Μέσα στο 2019 είναι 
στο πλάνο να δημιουργηθούν επι-
πλέον  Refarming  Hubs  και σε άλλες 
περιοχές της χώρας, εντάσσοντας και 
διαφορετικά αγροτικά προϊόντα και 
στηρίζοντας ακόμη περισσότερους 
νέους αγρότες, ώστε να μπορούν να 
καλλιεργούν και να ζουν αξιοπρεπώς 
στον τόπο καταγωγής τους. Σήμερα 
το πρόγραμμα περιλαμβάνει Ομάδες 
Αγροτών 55 ατόμων συνολικά, κυρίως 
σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Γιατί πρέπει οι παραγωγοί προϊό-

ντων να αποκτήσουν ταυτότητα 
που να αντιστοιχεί στα «τεχνικά» 
χαρακτηριστικά του προϊόντος που 
παράγουν;

Η παραγωγική εξειδίκευση είναι 
αναγκαία για τη βελτιστοποίηση των 
παραγόμενων προϊόντων, ώστε να 
αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά με βάση το μικροκλίμα της 
κάθε περιοχής. 

Ποιο είναι πιο δύσκολο, να καλλιερ-
γείς σωστά ή να το αποδεικνύεις;

Απαιτείται αφοσίωση και συνέπεια 
στην παραγωγική διαδικασία, ώστε 
το τελικό προϊόν να ξεχωρίζει και να 
αναδεικνύεται για τη γεύση και τα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά του. Γι’ αυτό και 
είναι εξίσου σημαντική η κατάλληλη 
επιλογή του τόπου παραγωγής και το 
ιδιαίτερο μικροκλίμα που υπάρχει σε 
αυτόν. Όλα ξεκινάνε από το χωράφι! 

Ως χώρα παράγουμε αγαθά μεγά-
λης προστιθέμενης αξίας σε σχέση 
με άλλες χώρες. Αυτό γιατί δεν το 
έχουμε διασφαλίσει ακόμη;

Η χώρα μας, λόγω των ιδιαίτερων 
κλιματολογικών συνθηκών, παράγει 
εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα. Έχου-
με διασφαλίσει ένα σημαντικό μέρος 
αυτών, αλλά απαιτούνται ακόμη περισ-
σότερες συντονισμένες ενέργειες από 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  

Οι επιδοτήσεις έχουν κάνει καλό ή 
κακό στον επαγγελματία αγρότη;

Το αγροτικό επάγγελμα έχει πολύ 

αυξημένο βαθμό ρίσκου, διότι είσαι 
εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες 
και σε αστάθμητους παράγοντες. Οι 
επιδοτήσεις υπάρχουν και δίνονται σε 
όλο τον κόσμο στους επαγγελματίες 
αγρότες ακριβώς για να αντισταθμί-
ζουν τις παρενέργειες από τέτοιους 
παράγοντες. Αυτό που ίσως θα πρέπει 
να αλλάξει είναι ο τρόπος με τον οποίο 
μοιράζονται τα χρήματα των επιδοτή-
σεων και θα μπορούσαν να επιβραβεύ-

Agrifarm: Η νέα εποχή στην καλλιέργεια 
οσπρίων και ρυζιού
Το βασικό συστατικό της επιτυχίας 
είναι η ίδια η γη. Όσο τη φροντίζεις 
και την αξιοποιείς με ορθές 
πρακτικές, τόσο περισσότερο το 
αποτέλεσμα -καρπός- σε κρατάει 
πρώτο και αποδίδει και στον 
καταναλωτή και στον παραγωγό.

Για κάθε προϊόν που καλλιεργείται 
υπάρχει ένα ιδανικό περιβάλλον για 
να ευδοκιμήσει. Η τοποθεσία και η 
φροντίδα αυτού του περιβάλλοντος 
συνθέτουν το μικροκλίμα. Αυτό είναι η 
καρδιά της Agrifarm.
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ουν καλές πρακτικές για το περιβάλλον 
και την κοινωνία κατά την καλλιεργητι-
κή διαδικασία και να ενισχύονται πε-
ρισσότερο συλλογικές δράσεις. 

Πόσο δύσκολο είναι να συνεργάζε-
στε με αγρότες, ως προς την τήρη-
ση των συμφωνηθέντων (ποιότητα 
προϊόντος, πιστοποίηση, τρόπος 
καλλιέργειας); Η κρίση τους έκανε 
περισσότερο προσεκτικούς σε αυ-
τούς τους τομείς ή το αντίθετο;

Επειδή προέρχομαι από αγροτική 
οικογένεια, ως τέταρτης γενιάς πλέ-
ον, γνωρίζω πολύ καλά το άγχος του 
αγρότη να πουλήσει τα προϊόντα του 
σε μια δίκαιη τιμή και να πληρωθεί. 
Αυτό όμως δεν συνέβαινε πάντοτε και 
τις περισσότερες φορές ήταν εις γνώ-
ση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 
Εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στην εκ-
παίδευση και στην καλλιέργεια μιας 
σχέσης εμπιστοσύνης με τους συνερ-
γαζόμενους αγρότες του Refarming, 
γιατί είμαστε συμμέτοχοι σε όλο το 
φάσμα της παραγωγικής διαδικασί-
ας. Πολύ απλά, αν δεν έχουμε ποιοτι-
κό προϊόν, δεν μπορούμε να είμαστε 
ανταγωνιστικοί και να σταθούμε αξιο-
πρεπώς στην ελληνική αγορά και στις 
διεθνείς αγορές, γιατί λογοδοτούμε 
καθημερινά στους καταναλωτές και 
στους ανθρώπους που μας εμπιστεύο-
νται. Συνεπώς, απαιτείται πολύ υψηλό 
επίπεδο επαγγελματισμού από όλα 
τα μέρη της παραγωγικής αλυσίδας. 
Η κρίση ίσως να ξεκαθάρισε λίγο τα 
πράγματα και πλέον μπορούν να μεί-
νουν όσοι πραγματικά θέλουν να δου-
λέψουν. 

Εκτός του παραγωγικού τομέα, τη 
διαφορά την κάνει η τυποποίηση 
και η γνώση για εξαγωγές. Εσείς 
πού επικεντρωθήκατε περισσότερο;

Η παραγωγή είναι η βάση. Από εκεί 
και πέρα, για να φτάσει ένα προϊόν 
στον καταναλωτή, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό, χρειάζεται να 
επενδύσει κανείς στην τυποποίηση 
και να σχεδιάσει μια σαφή στρατηγική 
πωλήσεων, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη 
επιμονή και σχέδιο στις εξαγωγές, για-
τί η κάθε αγορά είναι μοναδική. Εμείς 
επενδύσαμε κυρίως στο να αναδεί-
ξουμε και να διαφοροποιήσουμε ένα 
πολύ παραδοσιακό προϊόν, όπως είναι 
τα όσπρια, μέσα από μια καινοτόμα 

συσκευασία από 100% βαμβάκι και να 
σχεδιάσουμε μια στρατηγική πωλήσε-
ων γύρω από τον κάθε τόπο παραγω-
γής και τους ανθρώπους του. 

Πολυβραβευμένα τα προϊόντα σας, 
αλλά πόσο δύσκολο είναι να συμμε-
τάσχεις σε έναν  διεθνή διαγωνισμό 
ποιότητας;

Οι διεθνείς διαγωνισμοί γευσιγνω-
σίας, όπως τα Great Taste στο Λονδίνο, 
έχουν πολύ αυστηρά κριτήρια (θεω-
ρούνται παγκοσμίως τα «όσκαρ» της 
βιομηχανίας τροφίμων), οπότε μια 
διάκριση είναι πολύ σημαντική. Τα 
προϊόντα μας έχουν βραβευτεί αρκε-
τές φορές και καταφέραμε για πρώτη 
φορά να βραβευτούν με χρυσό αστέ-
ρι ελληνικές ποικιλίες οσπρίων. Τα πιο 
πολυβραβευμένα όσπρια στον κόσμο! 

Τα προϊόντα σας απευθύνονται στο 
εξωτερικό ή στο εσωτερικό;

Απευθύνονται σε όλους τους κα-
ταναλωτές, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στις αγορές των ΗΠΑ, του Κανα-
δά, της Γαλλίας και της Ιταλίας, όπου 
βρίσκονται σήμερα τα προϊόντα μας. 
Εμπιστεύονται την ιδιαίτερη ποιότητα 
και γεύση τους, αλλά και το γεγονός 
ότι από την πρώτη στιγμή είμαστε μια 
εταιρεία που δεν χρησιμοποιούμε κα-
θόλου πλαστικό, ενώ αναπτύσσουμε 
θετικές δράσεις για το περιβάλλον και 
την κοινωνία. Από τον ερχόμενο Σε-
πτέμβριο θα βγάλουμε στην αγορά τα 
πρώτα φασόλια με υδατικό αποτύπω-
μα, καθώς με δική μας πρωτοβουλία 
μειώσαμε δραστικά τη σπατάλη νερού 
με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Είναι πιο δύσκολο ένα προϊόν «να 
μπει στο ράφι» επιλεγμένων σημεί-
ων διανομής στο εξωτερικό ή στην 
Ελλάδα, και αν ναι στην Ελλάδα, 
γιατί;

Οι διαδικασίες είναι περίπου ίδιες 
και η κάθε αγορά έχει τα δικά της χα-
ρακτηριστικά. Στην Ελλάδα τα τελευ-
ταία χρόνια έχει μειωθεί αρκετά το δι-
αθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών 
και αυτό κάνει τα πράγματα ακόμη πιο 
δύσκολα.

Έχετε ηλεκτρονικό κατάστημα πώ-
λησης των προϊόντων σας. Σας έχει 
αποδώσει τα προσδοκώμενα;

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσ-

σεται ραγδαία και τα επόμενα χρόνια 
θα αλλάξουν πολλά στον τρόπο με 
τον οποίο κάνουμε τις αγορές μας. 
Στην Ελλάδα είναι ακόμη πολύ μικρό 
το μερίδιο των ηλεκτρονικών αγορών, 
ωστόσο είναι μια επιπλέον δυνατότητα 
που έχει τη σημασία της.

Το να είσαι πρωτοπόρος στον τόπο 
σου και να υλοποιείς τα αυτονόητα 
για άλλα κράτη, πόσο κόπο χρειάζε-
ται και προσωπικές θυσίες;

Πρέπει να πιστεύεις κάτι πάρα 
πολύ για να μπορείς να συνεχίσεις, ενώ 
χρειάζεται σαφές όραμα και στόχος. Οι 
επιχειρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος και ζωτικό κύτταρο της κοινωνί-
ας και ο σκοπός τους είναι να επιστρέ-
φουν κάτι πίσω στην κοινότητα με άμε-
σα οφέλη για όλους. Οι επιχειρήσεις 
είναι για να βελτιώνουν την καθημερι-
νότητα όλων μας. 

Ήρθε ο καιρός να αλλάξουμε τε-
χνικές, τρόπο αντιμετώπισης  στον 
αγροτικό χώρο και τυποποίηση;  Αν 
ναι, προς ποια κατεύθυνση πρέπει 
να δώσουμε το μεγαλύτερο βάρος; 
Ποιο είναι το όραμά σας για την ελ-
ληνική γεωργία;

Θεωρούμε ότι ο αγροδιατροφικός 

τομέας αποτελεί τη «βαριά βιομηχα-
νία» για τη χώρα και μέσω των εξα-
γωγών μπορούμε να έχουμε ισχυρή 
ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια και να 
δημιουργηθούν πολλές και καλές νέες 
θέσεις εργασίας σε όλη την παραγω-
γική αλυσίδα. Με ισχυρές συνέργειες, 
οικονομίες κλίμακας και διαρκή εκπαί-
δευση θα μπορέσουμε να αλλάξουμε 
πολλά τα επόμενα χρόνια. Ευελπιστώ 
ότι ακόμη περισσότεροι νέοι άνθρω-
ποι θα επιστρέψουν στα χωριά και 
μέσω του Refarming θα μπορέσουμε 
να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζουμε σήμερα το αγροτικό 
επάγγελμα και γενικότερα τον τρόπο 
ζωής στην επαρχία. 

Τα στοιχεία του μικροκλίματος που 
απαιτούνται για κάθε προϊόν είναι 
αυτά που καθορίζουν το ιδανικό 
μέρος για την καλλιέργειά του.
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Νέες επενδύσεις 4 εκατ. ευρώ το 2019  
από την Barilla Hellas

Εξαγορά του 45% των αιολικών πάρκων  
της Volterra σε Αιτωλοακαρνανία και Βοιωτία  
από τη ΔΕΗ

"Η εξαγορά είναι μία από τις μεθό-
δους που θα ακολουθήσει η ΔΕΗ για την 
εκπλήρωση του στρατηγικού της στόχου, 
ανέφερε ο Μανώλης Παναγιωτάκης.

Ολοκληρώθηκε σήμερα και τυπικά η 
εξαγορά από τη ΔΕΗ του 45% των αιολι-
κών πάρκων ισχύος 69,7 MW της Volterra 
στην Αιτωλοακαρνανία και στη Βοιωτία, 
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνω-
ση.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-
λος της ΔΕΗ κ. Εμμ. Παναγιωτάκης και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της VOLTERRA κ. 
Πάνος Νίκου υπέγραψαν, στα γραφεία 
της ΔΕΗ, τις σχετικές συμβάσεις.

Ο κ. Εμμ. Μ. Παναγιωτάκης δήλωσε: 
«Σήμερα επισφραγίζεται επίσημα η συ-
νεργασία μας με τη VOLTERRA η οποία 
είναι θυγατρική του Ομίλου ΑΒΑΞ σ΄ έναν 
τομέα που είναι στρατηγικού ενδιαφέρο-
ντος για τη ΔΕΗΔΕΗ +6,51%, όπως είναι οι 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η εξαγορά 
του 45% από τα δύο SPV, με αιολικά πάρ-
κα στην Αιτωλοακαρνανία και στη Βοι-
ωτία, είναι μία από τις μεθόδους που θα 
ακολουθήσει η ΔΕΗ για την εκπλήρωση 
του στρατηγικού της στόχου, που είναι ο 
15πλασιασμός της σε ΑΠΕ και ο ενδιάμε-
σος στόχος το 2022 να έχουμε 600 ΜW. 
Όπως έχουμε πει, στην κατεύθυνση αυτή 

θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα 
μέσα όπως είναι κατασκευές ιδίων έρ-
γων, εξαγορές, συμμετοχές joint venture, 
κ.λπ.».

Ο κ. Πάνος Νίκου δήλωσε: «Δεν υπάρ-
χει κράτος χωρίς να έχει ένα δεσπόζοντα 
παραγωγό ενέργειας και αυτός είναι ο 
ρόλος της ΔΕΗ για την Ελλάδα. Όταν ο κ. 
Παναγιωτάκης ανακοίνωσε τη στρατηγι-
κή που αφορά στις ΑΠΕ για την ΔΕΗ, μιλή-
σαμε για τις δυνατότητες να αποτελέσει η 
VOLTERRA μέρος αυτή της στρατηγικής. 
Η συμφωνία, μετά από πολλές διαπραγ-
ματεύσεις, ολοκληρώθηκε σήμερα και 
τυπικά και είναι μια συμφωνία win-win».

Τις επενδύσεις της στην Ελλάδα 
συνεχίζει με συνέπεια η Barilla 
Hellas, σύμφωνα με όσα ανέ-

φερε ο Γιώργος Σπηλιόπουλος, διευ-
θύνων σύμβουλος της εταιρείας στο 
πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης 
με δημοσιογράφους, που είχε την 
Τρίτη.

Συγκεκριμένα για την εφετινή 
χρονιά δρομολογούνται επενδύσεις 
ύψους 4 εκατ. ευρώ που αφορούν 
στην εγκατάσταση νέων γραμμών 
παραγωγής χρηστικών συσκευασιών 
που θα διευκολύνουν την τοποθέτη-
ση προϊόντων στα ράφια των κατα-
στημάτων.

Σημειώνεται ότι το 2018, ολοκλη-
ρώθηκε τετραετές επενδυτικό πλά-
νο (2015-2018), συνολικής δαπάνης 
8,4 εκατ. ευρώ, για την τεχνολογική 
αναβάθμιση του εργοστασίου στην 
Θήβα, την παραγωγή νέων προϊό-
ντων και τη βελτίωση του περιβαλ-
λοντικού αποτυπώματος της εγκα-
τάστασης που κατέγραψε μείωση 
της τάξης του 3,8% όσον αφορά στις 
εκπομπές CO2 και μείωση της τάξης 
του 5% στην κατανάλωση νερού.

Ως συνέπεια του επενδυτικού 
προγράμματος, το 2018, ο Μύλος 
στον Βόλο έγινε ο πρώτος Μύλος 
στην Ελλάδα με πιστοποίηση διαχεί-
ρισης ενέργειας, που αναμένεται να 
αποδώσει εξοικονόμηση περισσότε-
ρων από 1.000 ΜWh τον χρόνο.

Με εξασφαλισμένο μερίδιο πάνω 
από 40% στην ελληνική αγορά, στό-
χος της διοίκησης, σύμφωνα με τον κ. 
Σπηλιόπουλο, είναι ο διπλασιασμός 
της παραγωγικής δυναμικότητας του 
εργοστασίου στην Θήβα. Πρόκειται 
για ένα επιχειρηματικό σχέδιο που 
είναι έτοιμο και θα υλοποιηθεί όταν 
υπάρξει ανάγκη να τροφοδοτηθούν 
οι παγκόσμιες αγορές με προϊόντα 
της Barilla.

Κληθείς να σχολιάσει την πιθανό-
τητα εισόδου της εταιρείας στα έτοι-
μα γεύματα, απέκλεισε το ενδεχόμε-
νο και ανέφερε ότι προτεραιότητα 
της εταιρείας είναι τα ζυμαρικά. Πα-
ράλληλα, πρόσθεσε: "Προχωράμε με 
προσήλωση, σταθερότητα και τόλμη 
στην ανάπτυξη ποιοτικών αλλά και 
καινοτόμων προϊόντων, τα οποία 
επισφραγίζουν την μακροχρόνια και 
ειλικρινή σχέση μας με το καταναλω-
τικό κοινό και μας δίνουν τη δυνατό-

τητα να ανταποκριθούμε επιτυχώς 
στις σύγχρονες διατροφικές συνήθει-
ες, που αναπτύσσονται σε παγκόσμιο 
επίπεδο".

Ο κ. Σπηλιόπουλος αναφέρθηκε 
στην πορεία της εταιρείας και τόνισε 
ότι το 2018 η Barilla Hellas παρου-
σίασε αύξηση του κύκλου εργασιών 
που διαμορφώθηκε στα υψηλότερα 
επίπεδα της τελευταίας εξαετίας και 
ανήλθε σε 73,6 εκατ. ευρώ από 72,0 
εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, τα μικτά κέρδη αυ-
ξήθηκαν οριακά κατά 1,6% και δια-
μορφώθηκαν στο επίπεδο των 33,1 
εκατ. ευρώ από 32,6 εκατ. ευρώ το 
2017. Το μικτό περιθώριο κέρδους 
παρέμεινε σταθερό σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος στα επίπεδα του 
45%.

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρεί-
ας κατέγραψαν αύξηση και ανήλθαν 
σε 28,9 εκατ. ευρώ από 27,3 εκατ. 
ευρώ το 2017.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και 
τόκων (ΕΒΙΤ) παρουσίασαν κάμψη 
και ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ από 
7,5 εκατ. ευρώ το 2017. Τα κέρδη προ 
φόρων διαμορφώθηκαν στο ύψος 
των 6,6 εκατ. ευρώ από 7,5 εκατ. 
ευρώ κατά το προηγούμενο έτος ενώ 
τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στο 
επίπεδο των 4,4 εκατ. ευρώ από 5,7 
εκατ. ευρώ την 31/12/2017.

Οι σταθερές πωλήσεις ζυμαρι-
κών MISKO και Barilla επιβεβαίωσαν, 
σύμφωνα με τον κ. Σπηλιόπουλο, τη 
διατήρηση της ηγετικής θέσης της 
Barilla Hellas στην ελληνική αγορά. 
Παράλληλα, οι θετικές προοπτικές 
της εταιρείας ενισχύονται μέσα από 
το λανσάρισμα νέων καινοτόμων 
προϊόντων υψηλής ποιότητας και 
διατροφικής αξίας, όπως η Χρυσή 
Σειρά MISKO από μονοποικιλιακό σι-
τάρι και τα Barilla Legumes, ζυμαρικά 
από αλεύρι ρεβιθιού και κόκκινης 
φακής, με τα οποία η Barilla Hellas 
δίνει περισσότερες επιλογές στους 
καταναλωτές που θέλουν να απο-
λαύσουν τις γεύσεις και τα θρεπτικά 
συστατικά των οσπρίων σε μια οικεία 
και εύχρηστη μορφή. Επιπλέον, πολύ 
θετικές διαγράφονται και οι προο-
πτικές για τα προϊόντα bakery, που 
εμπορεύεται η Barilla Hellas, με τη 
σειρά Gran Cereale και τη σειρά Wasa 
να κατακτούν όλο και περισσότερους 
καταναλωτές, σε ένα κλάδο ο οποίος 
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα έντονο 
ανταγωνισμό.

Σε ότι αφορά τα μεγέθη των χω-
ρών της Ανατολικής Ευρώπης, που 
υπάγονται διοικητικά στην Barilla 
Hellas, ο ενοποιημένος κύκλος ερ-
γασιών πλησίασε τα 160 εκατ. ευρώ 
από 140 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγρά-
φοντας αύξηση 14%.
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Τι είπαν Σταϊκούρας - Τσακαλώτος  
στην παράδοση του υπουργείου Οικονομικών

Ολοκλήρωσε την συμφωνία 
στρατηγικής συνεργασίας με τη 
VNK Capital, η διοίκηση του Ομίλου 
ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ

Προσλήψεις 
εποχικών στη ΔΕΗ 
Αιτήσεις μέχρι  
15 Ιουλίου

Στη πρόσληψη εποχικού 
προσωπικού θα προχωρήσει 
η ΔΕΗ. Συνολικά θα γίνουν 
263 προσλήψεις στη Λιγνιτική 
Μεγαλόπολης και σε διάφο-
ρες Διοικητικές Διευθύνσεις 
της ΔΕΗ. Ζητούνται μηχανικοί, 
υπάλληλοι γραφείου, χειρι-
στές μηχανημάτων, οδηγοί, 
τεχνικοί, εργοδηγοί, χειριστές 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και άλλα.

Το εμπρόθεσμο των αι-
τήσεων κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο φά-
κελος αποστολής, ο οποίος 
μετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση 
των υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες VNK Capital 
και ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ανακοίνωσαν τον περασμέ-
νη Φεβρουάριο την έναρξη στρατηγικής 
συνεργασίας με τη συμμετοχή της VNK 
Capital σε ποσοστό 36% επί του μετοχικού 
κεφαλαίου της ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ.

Η VNK Capital είναι ιδιωτική επενδυτι-
κή εταιρεία, που επενδύει σε ελληνικές και 
διεθνείς εταιρείες, οι οποίες κατέχουν ηγετι-
κή θέση στο χώρο τους, με σκοπό τη δημι-
ουργία προστιθέμενης αξίας στις εταιρείες 
αυτές, μέσω καινοτόμων στρατηγικών και 
ευέλικτων χρηματοδοτικών σχημάτων, στο-
χεύοντας στην ανάπτυξή τους τόσο στην 
αγορά της Ελλάδας, αλλά κυρίως στις αγο-
ρές του εξωτερικού.

Παράλληλα, από την 1η Απριλίου 2019 

ανέθεσε τα καθήκοντα του διευθύνοντος 
συμβούλου (CEO) του Ομίλου, στον Δημή-
τρη Βιδάκη.

Ο κ. Βιδάκης ξεκίνησε την επαγγελμα-
τική του καριέρα το 1989 και μέχρι σήμερα 
έχει εργαστεί σε επτά διαφορετικές χώρες, 
αποκομίζοντας πολύπλευρη εμπειρία μέσα 
από θέσεις υψηλής ευθύνης. Διετέλεσε, με-
ταξύ άλλων, CEO του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ, ενώ 
υπήρξε στέλεχος της Coca-Cola Hellenic 
ως Γενικός Διευθυντής Πολωνίας. Από το 
2006 είχε την θέση του γενικού διευθυντή 
της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Ελλάδα και 
ταυτόχρονα την θέση του προέδρου των 
εταιρειών Τσακίρης και ΕΛΧΥΜ.

Η ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ είναι ο μεγαλύτερος Έλ-
ληνας εξαγωγέας ετοίμων γευμάτων και 
αποτελεί το Νο1 παραγωγό ντολμά στον 
κόσμο. Η συνολική παραγωγή υπερβαίνει 
τους 20.000 τόνους ετησίως και παράγο-
νται στο χέρι καθημερινά περισσότερα από 
1.600.000 ντολμαδάκια. Απασχολεί σε μό-
νιμη βάση πάνω από 1.500 εργαζομένους, 
σε μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Η Παλίρροια έχει στρατηγικό 
προσανατολισμό στις εξαγωγές, και οι οποί-
ες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
80% των πωλήσεων της. Τα προϊόντα της 
βρίσκονται σε περισσότερες από 50 χώρες 
σε όλο τον κόσμο με βασικές χώρες δρα-
στηριοποίησης τις Ευρωπαϊκές χώρες, τις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, 
τη Μέση Ανατολή και την Αυστραλία.

Συναινετικό κλίμα επικράτησε 
στην παράδοση του υπουρ-
γείου, αφού προηγουμένως 

είχε προηγηθεί ενημέρωση του νέου 
υπουργού Χρήστου Σταίκούρα από 
τον προκάτοχό του για τα σημαντικά 
ζητήματα του συγκεκριμέν ου χαρτο-
φυλακίου.

 «Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία 
στο έργο της νέας πολιτικής ηγεσίας 
και κουράγιο», είπε ο απερχόμενος 
υπουργός, Ευκλείδης Τσακαλώτος, 
που πρόσθεσε: «Ναι, οι μισοί μου λέ-
γανε συγχαρητήρια οι μισοί συλλυπη-
τήρια… Δεν είναι τόσο δύσκολη αυτή 
η περίοδος. Αφήνουμε μια οικονομία 
με ανάπτυξη, μόνο 10% χρηματο-
δοτικές ανάγκες και μαξιλάρι… Στο 
υπουργεπίο υπάρχουν οι φωτογρα-
φές των υπουργών μέχρι τον κ. Πα-
παθανασίου, όλοι οι άλλοι επι Μνη-
μονίων εξαφανίστηκαν, ελπίζω να 
έχω κι εγώ μισή φωτογραφία, κι εσείς 
ολόκληρη» είπε ο κ. Τσακαλώτος στον 
διάδοχό του, Χρήστο Σταϊκούρα. Τέ-
λος ο απερχόμενος υπουργός έδωσε 
και μια υπόσχεση: «Υποσχόμαστε στο 
λαό ότι θα επιστρέψουμε δριμύτεροι, 
σοφότεροι και με ακόμα καλυτερο 
πρόγραμμα…»

Από την πλευρά του, ο νέος 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας, δήλωσε: «Ευχαριστώ 
για την υποδοχή και την ενημέρωση 
τον κ.Τσακαλώτο. Παρότι η Οικονο-
μία κάνει χαμηλές πτήσεις, τα αληθι-

νά προβλήματα και οι βόμβες με το 
αναμμένο φυτίλι είναι υπαρκτές, δεν 
θα μηδενίσω το έργο των προκατό-
χων μου. Δεν οφελεί τη χώρα και τους 
πολίτες. Θα κρατήσουμε τα όποια 
θετικά έγιναν και θα οικοδομήσουμε 
σ΄αυτά. Θα διορθώσουμε σφάλματα 
και παραλείψεις και θα επιδιώξουμε 
συναινέσεις. Θα αξιοποιήσουμε το 
πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό του 
υπουργείου, πέρα και πάνω από ιδεο-
λογικές αφετηρίες, τους καλώ να δώ-
σουν τον καλύτερο εαυτό τους. Εμείς 

με τη στρατηγική και τις πολιτικές 
μας θα επιδιώξουμε να περιορίσουμε 
τις αβεβαιότητες, να προσελκύσου-
με επενδύσεις, να δημιουργήσουμε 
πολλές και καλές δουλειές. Θα προ-
χωρήσουμε στην ελάφρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης. Σταθερή 
στόχευση  αποτελεί η κοινωνική συ-
νοχή. Ζητώ απόλυτη συνοχή, ταχύτη-
τα, σεμνότητα και αποφασιστικότητα. 
Να συμβάλλουμε στην ισχυροποίηση 
της Οικονομίας για την ισχυρή και αξι-
οπρεπή Ελλάδα».

Τσακαλώτος: 
«Ναι» στην εθνική 
συνεννόηση για 
τη μείωση των 
πλεονασμάτων
«Δεν θα μηδενί-
σω το έργο των 
προκατόχων 
μου» είπε ο νέος 
υπουργός
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● μικρές αγγελίες

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Όνομα Επίθετο

Διεύθυνση

Πόλη Τ.Κ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Υπογραφή

Τύπος Αγγελίας
Ενοικίαση Πώληση

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

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

Περιγραφή Αγγελίας

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
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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9ο Τουρνουά μπάσκετ 3×3 στην Ιτέα από 27 Ιουλίου 
έως 3 Αυγούστου, δηλώστε συμμετοχή

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!

9ο Τουρνουά 
μπάσκετ 3×3 
στην Ιτέα από 
27 Ιουλίου έως 
3 Αυγούστου! 
Φτιάξε και την 
δική σου ομάδα 
με την παρέα 
σου και έλα να 
διασκεδάσεις 
και να αθληθείς 
μαζί μας!

Aπό 27 Ιουλίου έως και 3 
Αυγούστου 2019 είναι 
προγραμματισμένο να 

διεξαχθεί το δημοφιλές τουρ-
νουά 3×3, που διοργανώνει ο 
Γυμναστικός Σύλλογος Ιτέας, 
στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ 
στη διασταύρωση των οδών 
Καποδιστρίου και Πετρόπου-
λου (περιοχή γνωστή ως πλ. 
Καραγκούνη) στην Ιτέα. Μπο-
ρείτε να κάνετε λήψη και να 
εκτυπώσετε το έντυπο της 
αίτησης συμμετοχής επιλέγο-
ντας αυτόν τον σύνδεσμο.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕ-
ΦΩΝΑ:
Χρ. Μωραΐτης 6932709969,
Νάσος Ντινόπουλος 
6936166070,
Γρ. Συλλόγου: 2265032227

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ  
3 ΟΝ 3

-Το 3 εναντίον 3 παίζεται 
στο μισό γήπεδο. Οι ομάδες 
αποτελούνται από 4 παίκτες 
(ένας αναπληρωματικός)το 
μέγιστο, και από 3 το ελάχιστο.

-Κάθε ομάδα έχει δικαίω-
μα να έχει στην σύνθεσή της 
2 εν ενεργεία καλαθοσφαιρι-
στές(που αγωνίστηκαν την πε-

ρίοδο 2018- 2019)οι οποίοι θα 
είναι γεννημένοι από το 2003 
και μεγαλύτεροι. Στους αθλη-
τές που είναι γεννημένοι από 
το 2004 και μετά(αποτελούν 
ξεχωριστή κατηγορία) δεν 
υπάρχει κανένας περιορισμός.

-Ο μέγιστος χρόνος παι-
χνιδιού είναι τα 14 λεπτά μει-
κτού χρόνου((δύο επτάλεπτα 
χωρίς να σταματάει το ρολόι, 
με διάλλειμα 1 λεπτού ανάμε-
σα).Η ομάδα που θα φτάσει 
πρώτη τους 16 πόντους κερ-
δίζει τον αγώνα ανεξάρτητα 
με το χρόνο του παιχνιδιού. Αν 
υπάρξει ισοπαλία ακολουθεί 
2λεπτη παράταση. Αν έχουμε 
πάλι ισόπαλο σκορ κάθε παί-
κτης από τις ομάδες εναλλάξ 
εκτελεί μία ελεύθερη βολή. Η 
ομάδα που θα πετύχει τις πε-
ρισσότερες βολές θα είναι η 
νικήτρια του αγώνα.

-Ο χρόνος σταματάει μόνο 
στην εκτέλεση ελευθέρων βο-
λών.

-Οι ομάδες δικαιούνται 1 
time out διάρκειας  1 λεπτού 
σε όλο τον αγώνα.

-Time out για τραυματισμό 
μπορεί να δοθεί από τον διαι-
τητή.

-Όλα τα καλάθια μετρούν 
για 1 πόντο ενώ τα σουτ πίσω 

από την γραμμή 3 πόντων με-
τρούν για 2 πόντους.

-Η πρώτη κατοχή του 
παιχνιδιού καθορίζεται με το 
στρίψιμο ενός κέρματος.

-Σε κάθε κατοχή , η μπά-
λα πρέπει να βγαίνει έξω από 
την γραμμή των 3 πόντων για 
να ξεκινήσει η ομάδα μια νέα 
επίθεση.

-Μετά από επιτυχημένο 
καλάθι (σε ζωντανό χρόνο ή 
μετά από ελεύθερη βολή) η 
μπάλα αλλάζει κατοχή και πη-
γαίνει στην ομάδα που αμυνό-
ταν.

-Μετά από φάουλ, η 
επαναφορά γίνεται από την 
πλάγια γραμμή ή την τελική 
γραμμή ,όπως ορίζουν οι κα-
νόνες του μπάσκετ 5 εναντίων 
5.Το φάουλ πάνω στο σουτ 

τιμωρείται με την εκτέλεση 1 
βολής και το φάουλ στο σουτ 
έξω από την περιοχή 3 πόντων 
τιμωρείται με την εκτέλεση 2 
βολών όπου οι ομάδες διεκδι-
κούν την κατοχή. Κάθε ομάδα 
μετά τα 4 ομαδικά φάουλ σε 
κάθε 7λεπτο εκτελεί σαν συνέ-
πεια 1 βολή.

Παίκτης που θα συμπλη-
ρώσει τα 4 φάουλ αποβάλλε-
ται από τον αγώνα.

-Σκόπιμη καθυστέρηση 
του αγώνα (πάνω από 20 δεύ-
τερα χωρίς σουτ) θα επιφέρει 
μετά από προειδοποίηση του 
διαιτητή αλλαγή κατοχής.

-Τεχνική ποινή θα δίνεται 
σε κάθε περίπτωση που οι παί-
κτες δεν συμμορφώνονται με 
τους επίσημους κανονισμούς 
της καλαθοσφαίρισης (ανάρ-

μοστη συμπεριφορά, διαμαρ-
τυρία στους διαιτητές κλπ).Η 
τεχνική ποινή επιφέρει 1 βολή 
και κατοχή της μπάλας από 
την ίδια ομάδα.

-Αντιαθλητικό φάουλ 
(κατά την κρίση του διαιτητή)
επιφέρει εκτέλεση 1 βολής και 
κατοχή της μπάλας από την 
ίδια ομάδα.

-Αποκλεισμός μιας ομά-
δας πραγματοποιείται όταν 
δεν συγκεντρώνει τουλάχι-
στον 3 παίκτες κατά την έναρ-
ξη του χρόνου διεξαγωγής του  
αγώνα προσαυξημένου κατά 
5 λεπτά. Επίσης όταν μείνει με 
1 παίκτη με δικαίωμα συμμε-
τοχής.

-Σε κάθε περίπτωση ακο-
λουθούνται οι επίσημοι κανο-
νισμοί της Ε.Ο.Κ.
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H Θήβα τίμησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή 
Παναγιώτη Εμμανουηλίδη

9ος Αγώνας Γλα - Κώπαια 2019

Τον Θηβαίο πρωταθλητή Πα-
ναγιώτη Εμμανουηλίδη βρά-
βευσαν ο Δήμαρχος Θηβαίων 

κ. Σπύρος Νικολάου και τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 
10 Ιουλίου 2019, για τις σπουδαίες 
του διακρίσεις στους Παγκόσμιους 
Αγώνες Special Olympics, που διεξή-
χθησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα (Special Olympics Word Games 
Abu Dhabi 2019), όπου  αγωνίστηκε 
ως μέλος της Εθνικής Ομάδας κατα-
κτώντας την 1η θέση με την ομάδα 
της σκυτάλης στα 4 Χ 100 και το χρυ-
σό μετάλλιο καθώς και την  4η θέση 
στα 1.500μ. 

Ο κ. Δήμαρχος, πριν την έναρ-
ξη της συζήτησης των θεμάτων της 
ημερήσιας διατάξεως του Δ.Σ., απέ-
νειμε τιμητικό έπαινο στον αθλητή 
και ένα χρηματικό ποσό που θα του 
εξασφαλίσει την αγορά αθλητικών 
ειδών, συγχαίροντάς τον για τις με-
γάλες του επιτυχίες. Επιπλέον, του 
δήλωσε την υπερηφάνεια των Θη-
βαίων συμπολιτών του για τη μέχρι 
σήμερα αθλητική του πορεία ενώ 
συνεχάρη  τους προπονητές, τον 
Πρόεδρο του Γ.Σ. “Πίνδαρος' και 

τους οικείους του για την αμέριστη 
υποστήριξή τους. Με εγκωμιαστικά 
λόγια για τον αθλητή, την οικογέ-
νεια, τους προπονητές του και τον 
Σύλλογο “Πίνδαρο” μίλησαν, επίσης, 
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αθανάσιος 
Κοκοντίνης και οι Επικεφαλής της 

αντιπολίτευσης του Δ.Σ. κ.κ. Σταμά-
της Χαλβατζής, Ηλίας Τραμπάκου-
λος και Γιώργος Κατσέλης ευχόμενοι 
καλή συνέχεια και επιτυχίες στους 
μελλοντικούς του αγώνες. 

Ο πρωταθλητής παρέλαβε με 
σεμνότητα το βραβείο του και κατα-

χειροκροτήθηκε από τους παρευρι-
σκόμενους. Μαζί του στη βράβευση 
έδωσαν το παρόν ο πατέρας και η 
αδελφή του, ο Πρόεδρος του Γ.Σ. 
Θήβας “Πίνδαρος” κ. Ευάγγελος Κο-
κοντίνης και ο προπονητής του κ. 
Κώστας Κυριακάκης. 

Το Σάββατο 3 Αυγούστου και 
ώρα 19:15 Ο Εκπολιτιστικός Εξωραϊ-
στικός Σύλλογος Κάστρου στο πλαί-
σιο των εκδηλώσεων "Κώπαια 2019" 
διοργανώνει για 9η συνεχόμενη χρο-
νιά αγώνα 10 χλμ και για πρώτη φορά 
αγώνα "ταχύτητας" 1,5 μέτρων.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17:30 Ανοιγμα γραμματείας
18:00 Αγώνες παιδιών δημοτικού
18:30 Εκκίνηση αγώνα 1,5 μέτρων
19:15 Εκκίνηση αγώνα 10 χλμ και 

δυναμικού βαδίσματος
21:15 Απονομές
Πληροφορίες:
Παιδικοί αγώνες. Στις 18:00 θα 

διεξαχθούν δύο παιδικοί αγώνες ως 
εξής: α) αγώνας 300 μέτρων (εως 9 
ετών) β) αγώνας 600 μέτρων για παι-
διά 10 - 12 ετών. Ολα τα παιδιά θα 
λάβουν δωρεάν μετάλλιο. Οι αγώνες 
ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΑ-
ΡΑΚΤΗΡΑ.

Αγώνας 1,5 μέτρων:

Ωρα εκκίνησης 18:30
Για πρώτη φορά η γρήγορη αυτή 

απόσταση, η οποία είναι επίπεδη και 
ουσιαστικά ο κύκλος του οικισμού 
περνώντας από τρείς πλατείες. Θα 
υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση 
(κόστος 3 ευρώ ) και θα μπορούν να 
συμμετάσχουν αθλούμενοι από 13 
ετών. Απονομή θα γίνει για τους τρείς 
πρώτους  γενικής καθώς και για τις 
πρώτες τρείς γυναίκες.

Ονομασία "νικητών": FAST 
KASTRINOS & FAST KASTRINI!!!

Δυναμικό βάδισμα: Στις 19:15 ταυ-
τόχρονα με τον αγώνα 10 χλμ και θα 
λάβουν όλοι δωρεάν αναμνηστικό με-
τάλλιο. Δηλώσεις για το βάδισμα μόνο 
στην γραμματεία πριν τον αγώνα.

Αγώνας 10 χλμ:
Στις 19:15 θα γίνει η εκκίνηση. Η 

διαδρομή είναι προς την μεγαλύτερη 
Ακρόπολη Μυκηναϊκής εποχής στην 
Ελλάδα. Είναι επίπεδη και ασφάλτινη 
εκτός απο 1400 μέτρα (χωματόδρο-
μος) στην περιοχή του Γλά. Δικαίωμα 

συμμετοχής εχουν αθλούμενοι απο 
18 ετών και άνω.Οσοι λάβουν μέρος 
τρέχουν αποκλειστικά με δική τους 
ευθύνη και γι' αυτό πρέπει να εχουν 
κάνει πρόσφατα πλήρη ιατρικό έλεγ-
χο οπως και εξέταση σε παθολόγο 
η καρδιολόγο.Στην διάρκεια του 
αγώνα θα υπάρχει οπως κάθε χρόνο 
ασθενοφόρο και γιατρός.

Εγγραφές:

Οι εγγραφές θα είναι "ανοιχτές" 
έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου.

Απονομές : 3 πρώτοι της γενικής 
- 3 πρώτες γυναίκες (και για τους δύο 
αγώνες)

Κατηγορίες για τα 10 km 
Άνδρες: 18-34   35-49 50-64 65+
Γυναίκες: 18-44    45+
Δρομείς Κάστρου 3 πρώτοι-πρώτες
Σε όλες της κατηγορίες οι 3 πρώ-

τοι της γενικής καθώς και οι 3 πρώτες 
γυναίκες εξαιρούνται από ηλικιακές 
βραβεύσεις.

Όλοι οι αθλούμενοι θα λάβουν 
αναμνηστικό μετάλλιο.

Ο πρώτος γενικής και η πρώτη 
γυναίκα θα λάβουν χειροποίητο ανα-
μνηστικό έπαθλο.

Κόστος συμμετοχής αγώνα 10 
χλμ: 5 ευρώ - 1,5 μ: 3 ευρώ

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο στην 
γραμματεία πριν τον αγώνα. Το κλεί-
σιμο της γραμματείας θα γίνει αυστη-
ρά στις 19:00

Συνοπτικά:
Αριθμοί-παραμάνες-τσίπ (επι-

στρεφόμενο)
Αναμνηστικό μετάλλιο (δωρεάν 

για παιδιά και βαδιστές)
Μικροφωνική εγκατάσταση
Φύλαξη αντικειμένων
Γιατρός και ασθενοφόρο
Σταθμοί νερού σε τρία σημεία
Πληροφορίες: tatsis.g7@gmail.com
6983703626 Γιώργος Τάτσης
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7ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 7x7 
«Στον ΠΑΡΝΑΣΣΟ για τα παιδιά..»

Για 7η συνεχόμενη χρονιά ο ΑΠΟ ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ διοργά-
νωσε στο γήπεδο των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητρόπο-
λης Θηβών και Λεβαδείας το τουρνουά ποδοσφαίρου «Στο 

ΠΑΡΝΑΣΣΟ για τα παιδιά..», για ηλικίες παιδιών 2005 – 2007.
Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, έντονη ηλιοφάνεια 

και υψηλές θερμοκρασίες,  οι ακαδημίες του διοργανωτή Παν-
δαυλειακού, του Πανγεωργικού, της Ένωσης ΑΣΑ, της Ακα-
δημίας Ποδοσφαίρου Ελάτειας, του ΠΑΟΚ Κυριακίου, του 
ΑΣ Πελοπίδας, της Wemplay fc Λειβαδιάς και του Α.Ο Λαύ-
ρα Αργυρούπολης από την Αθήνα, έδωσαν τον καλύτερό τους 
εαυτό και έδειξαν πως τα νέα παιδιά, όταν καθοδηγούνται σω-
στά από καταρτισμένους προπονητές και από παράγοντες που 
υπηρετούν με αγάπη το άθλημα, μπορούν να αλλάξουν προς το 
καλύτερο την εικόνα που έχουμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο 
στο σύνολό του.

Στη πρώτη φάση οι ομάδες χωρίστηκαν σε δύο ομίλους, 
μετά από κλήρωση και είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

Α.Ο ΛΑΥΡΑ - ΕΝΩΣΗ ΑΣΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ- ΠΑΟΚ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ  . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ – WEMPLAY.  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .4-2
ΕΛΑΤΕΙΑ – ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .4-7

Α.Ο ΛΑΥΡΑ – ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
ΕΛΑΤΕΙΑ – ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
ΕΝΩΣΗ ΑΣΑ – WEMPLAY.  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .3-2
ΠΑΟΚ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ – ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ . . . . . . . . . . . . . .5-3

ΑΟ ΛΑΥΡΑ – WEMPLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ – ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
ΕΝΩΣΗ ΑΣΑ – ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
ΠΑΟΚ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ – ΕΛΑΤΕΙΑ. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .2-4

Στη δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκαν χιαστή αγώνες για τους 
δύο πρώτους των ομίλων, ενώ, οι τρίτες και τέταρτες ομάδες 
αγωνίστηκαν για την τελική βαθμολογική κατάταξη του φετινού 
Τουρνουά.
O 4ος ΤΟΥ Α’ ΟΜΙΛΟΥ - Ο 4ος ΤΟΥ Β’ ΟΜΙΛΟΥ:
WEMPLAY – ΕΛΑΤΕΙΑ. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .2-1
Ο 3ος  ΤΟΥ Α’ ΟΜΙΛΟΥ– Ο 3ος  ΤΟΥ Β’ ΟΜΙΛΟΥ:
ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ – ΕΝΩΣΗ ΑΣΑ.  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .5-2

1ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ: 
ΠΑΝΓΕΩΡΙΚΟΣ – ΑΟ ΛΑΥΡΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
(πεν. 3-2)
2ος  ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ:
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ – ΠΑΟΚ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ.  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 10 - 1

Στη τρίτη φάση πραγματοποιήθηκαν ο μικρός και μεγάλος τε-
λικός.
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ: 
ΑΟ ΛΑΥΡΑ – ΠΑΟΚ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ: 
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ – ΠΑΝΓΕΩΡΙΚΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΙ

1 ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 9

2 Α.Ο ΛΑΥΡΑ 6

3 ΕΝΩΣΗ ΑΣΑ 3

4 WEMPLAY FC 0

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΙ

1 ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 6

2 ΠΑΟΚ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 6

3 ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ 3

4 ΕΛΑΤΕΙΑ 3
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Μετά από ψηφοφορία των προπονητών 
MVP του Τουρνουά αναδείχτηκε ο ΣΤΑΜΟΣ 
ΙΑΣΩΝΑΣ (WEMPLAY ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ), ενώ πρώτος 
σκόρερ με δώδεκα  (12) γκολ ο ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ)
Διαιτητές των αγώνων του Τουρνουά ήταν ο κ. 
Στέφανος Ξηρογιάννης και ο κ. Καρβούνης 
Λουκάς , όπου τους ευχαριστούμε πολύ για την 
προσφορά τους.

Γιατροί των αγώνων και καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του Τουρνουά ήταν ο κ. Μακρυκώστας 
Θωμάς και ο κ. Χαραλαμπίου Γιώργος.

Το ΔΣ του ΑΠΟ ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΥ ευχαρι-
στεί τους εξής:
1. Τον σεβασμιότατο κκ Γεώργιο Μη-
τροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας για 
την παραχώρηση της κατασκήνωσης, 
2. Τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη κ. Κώστα 
Μπακομήτρο
3. Την πρώην δήμαρχο Λεβαδέων και νυν βου-
λετή Βοιωτίας κα. Πούλου Γιώτα
4. Την Ε.Π.Σ. Βοιωτίας και τον πρόεδρο της Κων-
σταντίνο Νίκα
5. Τον Αντιδήμαρχο Λεβαδέων κ. Νίκο Τζουβά-
ρα,
6. Την Τοπική Κοινότητα ΔΑΥΛΕΙΑΣ και τον πρό-
εδρο της κ. Παναγιώτη Στουρνάρα,

7. Όλες τις ομάδες που συμμετείχαν στο φετινό 
Τουρνουά,
8. Όλους τους εθελοντές που βοήθησαν και ιδι-
αίτερα το Σύλλογο Γυναικών Δαύλειας για την 
σημαντικότατη βοήθειά τους.
9. Καθώς και τον σεφ Δημήτρη Πετράκο

Επιπλέον, θα ήταν παράληψή μας να μην 
ευχαριστήσουμε του χορηγούς μας, προκειμέ-
νου να υλοποιηθεί το τουρνουά αυτό:
1. Το ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ και ιδιαίτερα 
τον κ. Καραβά,
2. Τον νεοεκλεγέντα Δημοτικό Σύμβουλο κ 
Αποστόλου Ιωάννη.
3. Την νεοεκλεγείσα Δημοτική Σύμβουλο κα 
Νταντούμη Ιωάννα
4. Την Φάρμα του κ. Κελαϊδίτη
5. Το super market ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
6. Το κατάστημα ΑΓΝΙΑΔΗ

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που αγωνί-
στηκαν, είναι μεγάλη τιμή για τον Πανδαυλεια-
κό αυτή η συμμετοχή όλων αυτών των παιδιών, 
Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλα τα παιδιά καλή 
επιτυχία στα επόμενα μεγάλα βήματα εντός 
και εκτός αθλητισμού, και τα προτρέπουμε με 
ήθος, πείσμα, εργατικότητα, και προσήλωση, 
να πορεύονται πάντα στη ζωή τους.

Και του χρόνου όλοι μαζί!Καλή αντάμωση!!

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
«7ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΠΟ ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΥ»

1 ΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ

2 ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ

3 ΑΟ ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

4 ΠΑΟΚ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

5 ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ

6 ΕΝΩΣΗ ΑΣΑ

7 WEMPLAY ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

8 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ




