Η ΕΥΒΟΙΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΤΑΣ

σελ. 8

Το Πάσχα του
καλοκαιριού
στη Στερεά
σελ. 10

10 Αυγούστου 2019
Φύλλο 017
Τιμή 1,50€
Εβδομαδιαία Εφημερίδα του Σαββάτου
www.stereanews.gr

Διχάζουν οι βελτιώσεις
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ

σελ. 6

Ο Καραβόμυλος θερίζει
ακόμη και τώρα
ΕΝΑΣ 14ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΚΡΟΣ

Συγκινητικό αντίο
από Κ. Μπακογιάννη

σελ. 9

3ο Street food
festival στην
Παύλιανη
σελ. 16

σελ. 3

Το Άξιον
Εστί στα
Τροφώνεια
σελ. 22

Έπιασε
δουλειά
ο Πνευματικός
σελ. 19

Αρχίζει η
αποκατάσταση
Παρθεναγωγείου
στο Γαλαξίδι
σελ. 20

SILVER TOURISM: Μια μεγάλη ευκαιρία για τη Στερεά

Αναβαθμίζουν
τις Παιδικές Χαρές
στο Καρπενήσι
σελ. 21
σελ. 26
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● άρθρο

Γαντζωμένοι
στην εξουσία

ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ
Εκδότης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ
Διευθυντής: Ανδρέας Κούκουρας
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤΟΣ 1ο, ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 17
Σάββατο 10 Αυγούστου 2019
ΓΡΑΦΕΙΑ
Χαλκίδα: Κατσικογιάννη 18
Τηλ. Κέντρο: 22210 23126, 22210 73652
Fax: 22210 24108
e-mail: info@stereanews.gr
Λαμία: Ροζάκη Αγγελή 26
Τηλ. Κέντρο: 22310 31554, 22310 23589
e-mail: lamia@stereanews.gr
Λιβαδειά: Αισχύλου & Ορχομενού
Τηλ. Κέντρο: 22610 80968
e-mail: livadia@stereanews.gr

Δημοσιογραφικό τμήμα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Αθανασία Τζινάβα, Έλενα Τσόκου
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Βασίλης Ασβεστόπουλος, Πάνος Πραγιάννης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Δέσποινα Πλάκα, Θωμαή Καμενίτσα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Ιωάννα Μουτσανά,
Χρυσάνθη Τσεπραηλίδου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Αθανασία Κούκουρα
Μπορείτε να στέλνετε καταγγελίες, φώτο & ειδήσεις
στο κιν.: 6980 881602, Whatsup, Messenger & Viber
ή στο e-mail: info@stereanews.gr

www.stereanews.gr
CREATIVE DIRECTOR: Σταύρος Σοφιανός
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΆΡΓΟΣ A.E.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SITE: Vagary
ΠΛΗΡΩΜΕΣ-ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
IBAN: GR6001102660000026600261403
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Ιδιωτών: 90€, Α.Ε. 180€, ΕΠΕ: 140€, Τράπεζες: 180€,
ΝΠΔΔ-ΝΠΔ: 200€, Συν/σμοί: 150€, Σωματεία: 150€,
Εξωτερικού: 320€.
Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Όλες οι συνδρομές προπληρώνονται
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική
ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή απόδοσης του
περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό,
ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Είναι κάποιες φορές που ότι και να
γράψεις δεν μπορείς ν’ αποτυπώσεις την
πραγματικότητα. Χρειάζεται ολόκληρη
εφημερίδα για να καταγράψεις την πραγματική διάσταση των πραγμάτων.
Όμως με τρεις λέξεις περιγράφεις
την νοοτροπία όσων άσκησαν ή ασκούν
εξουσία. «Γαντζωμένοι στην Εξουσία».
Είναι μια πραγματικότητα. Καθώς όταν
κάθεσαι στην καρέκλα της, δεν μπορείς
να φανταστείς ποτέ σου ότι θα την εγκαταλείψεις ή θα σε διώξει από πάνω της.
Κι όμως η καρέκλα της Εξουσίας στα δημοκρατικά Κράτη, είναι για να φιλοξενεί
πολλούς ενοίκους κι όχι μόνο κάποιους
κληρονομικό δικαιώματι. Αυτό συμβαίνει
στα απολυταρχικά Κράτη ή στις Βασιλευόμενες Δημοκρατίες. Κι επειδή στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα όμοιο καθεστώς,
όποιον διακατέχει τέτοια νοοτροπία, μάλλον πρέπει να είναι νοσταλγός τους.
Πως αλλιώς να αιτιολογήσουμε όσους

στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία,
αλλά και μετά επιθυμούν να έχουν την
εξουσία και να μην την αποχωρίζονται. Αν
όμως δεν έχουν τέτοιες σκέψεις, τότε μάλλον δεν θα έπρεπε ποτέ να βρίσκονταν σε
τέτοιες θέσεις. Γιατί αποδεικνύονται ανίκανοι να διαχειριστούν την σημασία της
εξουσίας σε δημοκρατικό Κράτος.
Η Εξουσία μπορεί να είναι γλυκιά,
αλλά συνάμα είναι και επικίνδυνη. Αν δεν
έχεις το «γνώθι σε αυτόν», σε οδηγεί σε
παράνοια. Νομίζεις ότι έχεις την δύναμη
να ενεργείς ανεξέλεγκτα. Πιστεύεις ότι
σου χρωστάνε και οφείλουν να σε ανέχονται μέχρι τελευταίας πνοής. Γίνεσαι ένα
μαζί της και διακατέχεσαι από αλαζονεία,
αμετροέπεια. Αδιαφορείς για ότι αρνητικό συμβαίνει γύρω σου. Ζεις μέσα στον
ναρκισσισμό σου.
Πόσο άραγε επικίνδυνος γίνεσαι για
τη δημοκρατία, μέσα σ’ αυτή την παραζάλη που ζεις; Αρκετά. Ευτυχώς όμως που

υπάρχει η δυνατότητα να αποκαθίσταται η
τάξη και οι «γαντζωμένοι στην εξουσία» να
οδηγούνται στη λήθη. Δυστυχώς για τους
ίδιους το όποιο ψήγμα σεβασμού προς το
πρόσωπό τους χάνεται και με τις πράξεις
τους απαξιώνουν τον εαυτό τους, αλλά και
τους θεσμούς που υπηρέτησαν. Γίνονται
επιθεωρησιακά νούμερα και ευτελίζονται.
Μαζί όμως ευτελίζουν και τους θεσμούς
που υπηρέτησαν. Θεσμούς που αποτελούν
πυλώνες της Δημοκρατίας και πληρώθηκαν
για να τους υπηρετήσουν αμερόληπτα.
Δείτε τι συμβαίνει με τα πρόσφατα
βίαια γεγονότα σε ελεγκτικά όργανα από
ελεγχόμενους πολίτες. Μήπως δεν έχουν
σχέση με το σύνθημα κάποιων άλλων
που καλούσαν τους πολίτες να «μην πληρώνουν»;
Ας προσέχουμε λοιπόν, όλοι μας, τι
λέμε και τι κάνουμε. Ποιους επιλέγουμε
και γιατί τους επιλέγουμε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ

Κατεδαφίζεται το Πνευματικό Κέντρο
Λιβαδειάς για να δημιουργηθεί το νέο
Δημαρχείο Λιβαδειάς
Πνευματικό Κέντρο Λιβαδειάς
Ήταν ένα κτήριο που φιλοξένησε
για πολλά χρόνια και την συλλογή του
γνωστού ζωγράφου Λαζαρή στην μια
πτέρυγα του και στην άλλη βρισκόταν η
Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς. Η έκθεση πινάκων Λαζαρη μεταφέρθηκε κάποια
στιγμή και σε αυτό το μεγάλο χώρο πραγματοποιούσε κάποιες από τις συνεδριάσεις του το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Επάνω είχε ένα αναψυκτήριο, για την νεολαία
που μετά στεγάστηκε το το Δημοτικό
Ραδιόφωνο Λιβαδειάς . Το αναψυκτήριο
την τότε εποχή ήταν για τα παιδιά ένας
ασφαλής τόπος συνάντησης, το ίδιο και
η βιβλιοθήκη. Ήταν μοντέρνα για τα τότε
δεδομένα ενώ είχε ένα σαλόνι για την
ακρόαση δίσκων βινυλίου με ακουστικά.
Εκεί πέρασαν την εφηβεία τους πολλά
παιδιά της που γεννήθηκαν μετά το ‘60
.Ήταν ένα σύγχρονος χώρος, πρωτοποριακός για την εποχή του και για την πόλη
της Λιβαδειάς.
Στο κάτω επίπεδο του φιλοξενούσε το
Δημοτικό Θέατρο Λιβαδειάς και από την
άλλη πλευρά διέθετε χώρο για τις εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου. Λίγοι
γνωρίζουν ότι διέθετε και υπόγειο και ότι
ως την είσοδο του Πάρκου.
Τώρα έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες,
της εν μέρει κατεδάφισης του και της αξιοποίησης του στο έπακρο για να καλύψει
τις ανάγκες του νέου Δημαρχείου που όλα
τα προηγούμενα χρόνια μισθώνονταν
ακατάλληλοι χώροι για την στέγασή του.
Βεβαίως οι ενστάσεις πολλές από τους
πολίτες κάτι που είναι εμφανές στα σχόλια
του Facebook μετά την ανάρτηση μας.
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Συγκινητικός απολογισμός
Μ
■ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΟΥΤΣΑΝΑ

■ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Το

ε περισσή συγκίνηση,ολοκληρώθηκε το
τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο με τον Κώστα
Μπακογιάννη, ο οποίος ανέπτυξε το σύνολο του έργου
που πραγματοποίησε τα τελευταία πέντε χρόνια.
Η απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή ανέδειξε τον εργώδη χαρακτήρα διοίκησης
μέχρι και τη λήξη της θητείας
της, στις 31 Αυγούστου 2019,
πραγματοποιώντας
έναν
εμπεριστατωμένο απολογισμό των πεπραγμένων της.
Στην τοποθετησή του από
μικροφώνου, ο κ. Μπακογιάννης, μετά και τον επίσημο αποχαιρετισμό των παριστάμενων
επικεφαλής παρατάξεων, ανέφερε: “Εμένα αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
μου επιτρέψετε μιας και είναι
η τελευταία συνεδρίαση του
περιφερειακού συμβουλίου
να ξεκινήσω γειώνοντας μας
λίγο. Έχουμε ακόμη δουλειά
μέχρι τις 31 Αυγούστου, όταν
με πολύ μεγάλη χαρά και πολύ
μεγάλο ενθουσιασμό θα παραδώσουμε στον Φάνη Σπανό
και την ομάδα του. Το περιφερειακό μας συμβούλιο έχει
ακόμη δουλειά. Η Περιφέρεια
Στερεάς έχει ακόμη δουλειά.
Ρίξτε μία ματιά στη σημερινή
ημερήσια διάταξη και θα το
διαπιστώσετε”.
Αφορμής δοθείσης ο Περιφερειάρχης προανήγγειλε
τα σημαντικότερα θέματα
της Ημερήσιας Διάταξης και
τις “ανακηρύξεις” των πρωτοβουλιών που ήρθαν, έστω και
καθυστερημένα, να απαντήσουν σε χρονίζοντα ζητήματα
για την Περιφέρεια Στερεάς.
Ο λόγος για το Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος που αναμένεται
να συσταθεί προκειμένου να
ελέγχει τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις καύσης RDF στην
Εύβοια. Την οριστική λύση
που επιχειρήθηκε να δοθεί
στην αναπτυξιακή προοπτική
του Χιονοδρομικού Κέντρου
Καρπενησίου, με τροποποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της ανάληψης
των καθηκόντων Διαχείρισης
του Κέντρου από την Φθιωτική Αναπτυξιακή. Αλλά και τα
σημαντικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, συντήρησης των Κέντρων Υγείας και
του μηχανολογικού εξοπλι-

σμού της Πολιτικής Προστασίας αλλά και έργα για τον
πολιτισμό και τον Αθλητισμό,
συνολικού προϋπολογισμού
26,9 εκατ ευρώ με τα οποία
εμπλουτίζεται το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας.
Οι αναφορές του Κώστα
Μπακογιάννη στα πεπραγμένα της θητείας του, συνεχίστηκαν και για θέματα καθημερινότητας, όπως η αντιμετώπιση
μεγάλων πυρκαγιών σε όλη
την Περιφέρεια κατά την τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο,
αλλά επεκτάθηκαν και σε τομείς που θα κληθεί να δώσει
το δικό της στοίχημα ετοιμότητας η επόμενη Περιφερειακή Αρχή αναφορικά με το
ΕΣΠΑ.
“Η Περιφέρεια συνεχίζει τη
δουλειά της ως προς το ΕΣΠΑ”
δήλωσε ο κ.Μπακογιάννης κι
εξήγησε, “Έχουμε συζητήσει
και άλλες φορές για μια πολύ
μεγάλη πρόσκληση που έχουμε εκδώσει, συνολικού ύψους
14 εκατομμυρίων ευρώ, για να
προσελκύσουμε επενδύσεις
στην περιφέρειά μας. Έχω
σήμερα τη χαρά να μπορώ να
σας αναφέρω ότι συνολικά
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
14 εταιρείες. Να το πω αλλιώς,
αυτό που καμία άλλη περιφέρεια δεν τόλμησε, για τη δημιουργία νέων θέσεων μέσω
της προσέλκυσης μεγάλων
επενδύσεων, το κάναμε εμείς.
Το κάναμε επειδή ξέραμε ότι
για κάθε ένα ευρώ που βάζουμε, από το ΕΣΠΑ, θα πέσουν
τουλάχιστον άλλα τρία στην
τοπική Οικονομία και αυτό, το

βλέπουμε ήδη να γίνεται”.
Ο Κώστας Μπακογιάννης
επέλεξε, επίσης, να προαναγγείλει μεγάλες παρεμβάσεις
που σχεδιάζονται για το οδικό δίκτυο της Εύβοιας. Πέραν του οδικού έργου στον
άξονα Λέπουρα - Κύμη, στην
περιοχή Πλατάνα Οξυλίθου,
συνολικού προϋπολογισμού
18 εκατ ευρώ, που επρόκειτο
να ενταχθεί σε επόμενο χρόνο στο ΕΣΠΑ, έγιναν ευθείες
αναφορές από τον απερχόμενο Περιφερειάρχη και στις
ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, που επίκεινται για την
Ανάπτυξη και την Καινοτομία,
σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της χώρας, αλλά και στα
σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, για τους μεγάλους

Καφέ – Snack
καθημερινό delivery
στο σπίτι, στο γραφείο

στην ημέρα σας

Δήμους της Στερεάς, προϋπολογισμένου ύψους 25 εκατ.
ευρώ.
Ο Κώστας Μπακογιάννης
προανήγγειλε και τον διάλογο που θα ανοίξει για τη νέα
προγραμματική περίοδο του
ΕΣΠΑ, ο νέος Περιφερειάρχης
Στερεάς, από Οκτώβριο. Ενώ,
καταλήγοντας ότι δεν θα μπει
στον πειρασμό να πει “πόσο
σπουδαία και τέλεια τα έκανε
όλα. Μακριά από μένα αυτή η
λογική”, ανέλαβε κάθε ευθύνη
για λάθη που τυχόν έγιναν, “τα
οποία αν έγιναν οφείλονται
στην πυρετώδη παραγωγή έργου”, εξέφρασε και ένα μεγάλο
ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες του.
Συνέχεια στη σελ. 4 

75

Τηλ. 22210201

ΚΙΔΑ

Αβάντων 28, ΧΑΛ

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΒΑΝΤΩΝ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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“Ότι πέτυχε η Περιφέρεια
οφείλεται στον Περιφερειακό
Συμβούλιο”, δήλωσε ο κ. Μπακογιάννης και παρακίνησε το
σώμα, λέγοντας: “Μπορείτε να
είστε εξαιρετικά υπερήφανοι
για την πορεία της Περιφέρειας Στερεάς, που στην πραγματικότητα ξεκίνησε το 2014 με
ελάχιστα χρήματα. Στις εκλογές του 2014, θυμόσαστε ότι
όλοι μιλούσαμε για τον στόχο
2. Χρειάστηκε να μιλήσει κανείς για το στόχο 2 το 2019;
Όχι. Γιατί; Γιατί πολύ απλά εκεί
που είχαμε λογιστικό υπόλοιπο 190.000.000, τώρα έχουμε
κοντά στο 1 δισ. Εμείς το 2014
παραλάβαμε
190.000.000,
ενώ, ο Φάνης ο Σπανός θα παραλάβει ένα δισ. Τόσο απλά.
Όπως επίσης, η Περιφέρεια
που εγώ παρέλαβα, χρωστούσε κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τώρα χρωστάει
περίπου στα 20 εκατομμύρια.
Αυτή είναι η αλήθεια΄”.
Ο κ. Μπακογιάννης υπενθύμισε, γι άλλη μία φορά, ότι
η Περιφέρεια Στερεάς υπήρξε
πρώτη σε απορροφητικότητα
ΕΣΠΑ. Η Περιφέρεια Στερεάς
επένδυσε σε μεγάλα έργα και
δρομολογεί το Φυσικό Αέριο
για όλες τις μεγάλες πόλεις,
όπως είχε δεσμευτεί από τότε
που διεκδικούσε ακόμη την
Έδρα της και συνέχισε “η Περιφέρεια, τόλμησε να κάνει
τον Ασωπό και να συζητάνε γι’
αυτήν η Αθήνα, οι Βρυξέλλες,
αλλά και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί. Μία Περιφέρεια η
οποία επένδυσε σε ένα δίκτυ
κοινωνικής προστασίας. Μία
Περιφέρεια η οποία έδωσε
ιδιαίτερη έμφαση στην επιχει-

ρηματικότητα, στον τουρισμό,
σημειώνοντας τη μεγαλύτερη
αύξηση στις διανυκτερεύσεις
από οποιαδήποτε άλλη Περιφέρεια της χώρας, αναλογικά.
Ναι δεν γίναμε Νότιο Αιγαίο”,
δήλωσε ο κ. Μπακογιάννης,
“αλλά έχουμε κάνει άλματα και
αυτή είναι η πραγματικότητα”.
Το στίγμα "διοίκησης"
του Φάνη Σπανού
Ο νέος Περιφερειάρχης
Στερεάς, αν και επέλεξε να
κρατήσει χαμηλούς τόνους
κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, αρκούμενος στο
ρόλο του Αντιπεριφερειάρχη
Εύβοιας ο οποίος του αναλογούσε στην τελευταία αυτή
συνεδρίαση του σώματος,
άφησε ξεκάθαρα να διαφανεί
το στίγμα Διοίκησης που θα
εφαρμόσει από τη νέα Αυτοδιοικητική Περίοδο.
Κανένας από τους επανεκλεγέντες με το ψηφοδέλτιό
του Περιφερειακός Σύμβουλος δεν μπήκε στην αίθουσα
με τον αέρα του αυτοδίκαιου
διεκδικητή κάποιας εκ των πέντε χωρικών Αντιπεριφερειών,
είτε λόγω ψηφοσυλλεκτικής
υπεροχής, είτε εξαιτίας της
πρότερης κατοχής της έδρας.
Τα “χαρτιά” του νέου Περιφερειάρχη, όπως απεδείχθη,
παρέμειναν για όλους κλειστά.
Ακόμα και ερωτηθείς σχετικά
από τα ΣΤΕΡΕΑΝΕΑ, αναφορικά με τα πρόσωπα αλλά και
τα συγκεκριμένα κριτήρια με
τα οποία θα αξιολογήσει τους
συνεργάτες του και θα τους
αναθέσει ρόλους κλειδιά στη
νέα Διοίκηση, ο Φάνης Σπανός
παρέμεινε… “σφίγγα”.

Από όσα άφησε να εννοηθούν είναι ότι θα επιλέξει τη
“χρυσή τομή”της εκ περιτροπής εκμετάλλευσης όλων των
εκλεγμένων συνεργατών, μην
αφήνοντας όμως κανένα περιθώριο πρόβλεψης των πολύ
άμεσων προτεραιοτήτων του.
“Αυτή τη στιγμή μεταξύ
όλων των μεταβατικών εργασιών που έχουμε να κάνουμε,
ούτως ώστε να μη σταματήσει
η λειτουργία της Περιφέρειας,
είναι αναμφισβήτητα και η
επιλογή των αιρετών που θα
τους ανατεθούν τα χαρτοφυλάκια ειδικής ευθύνης”, παραδέχτηκε ο νέος Περιφερειάρχης, διαβεβαιώνοντας, σε μια
προσπάθεια υπεκφυγής, ότι
“το σύνολο των Περιφερειακών Συμβούλων είναι άνθρωποι ικανοί, άξιοι και έτοιμοι
να ανταπεξέλθουν στα πιο
απαιτητικά καθήκοντα της
νέας περιφερειακής διακυβέρνησης. Με αυτό το κριτήριο και γνώμονα, είναι που θα
επιλεγούν, για να αναλάβουν
τα χαρτοφυλάκιά τους... είτε
αρχικά, είτε στο μέσο της θητείας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ωφέλιμοι
στους πολίτες της Στερεάς”,
κατέληξε.
Το αν θα κυριαρχήσουν
τα “αριθμητικά” κριτήρια,
έναντι της εμπειρίας ή του βιογραφικού των διεκδικητών
των εδρών, τόσο των Χωρικών όσο και των Θεματικών
Αντιπεριφερειών, ο κ. Σπανός
ανέδειξε μία τρίτη πτυχή, αυτής της στοχοπροσήλωσης
που μπορούν να επιδείξουν τα
“φαβορί”.
Τα κριτήρια του, βάσει των
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οποίων θα επιλεγούν Αντιπεριφερειάρχες, σύμφωνα με
τον κ. Σπανό, είναι αυτά με
τα οποία θα επιτραπεί “να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο οι δυνατότητες
και ικανότητες στοχοπροσήλωσης στο τελικό αποτέλεσμα”.
Κρυφά "χαρτιά"
κι από τον Θύμιο Καραΐσκο
Με τα θερμότερα λόγια
όλων, όσοι εκ των Αντιπεριφερειαρχών επέλεξαν να ευχαριστήσουν τον απερχόμενο
Περιφερειάρχη Στερεάς για τη
συνεργασία τους, εκφράστηκε ο νυν Αντιπεριφερειάρχης
Φθιώτιδας και νέος Δήμαρχος
Λαμίας, Θύμιος Καραϊσκος,
κάνοντας λόγο για έναν μεγάλο δάσκαλο κι ένα εξίσου μεγάλο σχολείο, που αποτέλεσε
για εκείνον, ο Κώστας Μπακογιάννης.
“Είναι πολύ δύσκολο να
εκφράσω το πώς νιώθω σήμερα, στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου ”, παραδέχτηκε ο
κ. Καραϊσκος φανερά συγκινημένος, δεδομένου όπως παραδέχτηκε σηματοδοτεί και την
ολοκλήρωση ενός δημιουργικού κύκλου εμπειριών. “Αυτό
που μπορώ να πω σε λίγες
γραμμές, είναι ότι η συμμετοχή μου στη διοίκηση της Περιφέρειας Στερεάς, δίπλα στον
Κώστα Μπακογιάννη, αλλά και
η συμμετοχή μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως και

στα άλλα όργανα της Περιφέρειας, αποτελεί για μένα προσωπικά είναι μεγάλο σχολείο.
Ένα μεγάλο σχολείο στο
οποίο δάσκαλος ήταν και είναι, ο Κώστας Μπακογιάννης”,
διευκρίνησε ο κ. Καραΐσκος,
προφανώς με εμφατική διάθεση, εξηγώντας γιατί στην
συνέχεια. “Ο Περιφερειάρχης
μας δίδαξε από την πρώτη
στιγμή, πώς μπορούμε να σκεφτόμαστε απλά και κατανοητά, πρακτικά. Πως να βάζουμε
στόχους και να διευρύνουμε
το διάλογο. Πως να τεκμηριώνουμε την πρότασή μας και
να διεκδικούμαι πόρους, όπως
επίσης και να είμαστε υπεύθυνοι για την υλοποίηση της
πρότασής μας. Μας προσγείωσε πολύ γρήγορα, σε αυτά
τα οποία έπρεπε να κάνουμε,
ώστε να έχουμε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα.
Μας έμαθε πώς να διεκδικούμε πόρους σε μία περίοδο
οικονομικής κρίσης, καθώς
βρεθήκαμε στο απόγειό της.
Πως μπορούμε, λοιπόν, σε
ένα σφιχτό σύστημα σπόρων
να εισχωρούμε στον πυρήνα
και να διεκδικούμε πόρους.
Τα νούμερα τα οποία “ήρθαν”,
σε επίπεδο πόρων, στην Περιφέρεια μιλάνε από μόνα τους”.
Ο νέος Δήμαρχος Λαμίας
ευχαρίστησε όλους για τη συνεργασία, διαβεβαιώνοντας
ότι φεύγει, γεμάτος εμπειρίες. “Εμπειρίες που για μένα
νομίζω θα είναι το μεγάλο
κεφάλαιο, στο επόμενο βήμα

το οποίο ανοίγεται μπροστά
μου”, παραδέχτηκε προϊδεάζοντας για το ύφος της διοίκησης που θα εδραιώσει. ”Θα θυμάμαι πάντα την συνεργασία
που είχα με τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, την
συναίνεση και την συνεργασία
που εκπορεύτηκε από τον
Περιφερειάρχη, γιατί πιστεύω
και είναι προσωπική αντίληψη και κουλτούρα αυτό, ότι
η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί
να είναι αποτελεσματική, εάν
δεν πορεύεται με συνεργασίες, με συναινέσεις και με συνέργειες”, δήλωσε, αφήνοντας
να εννοηθεί το “άνοιγμα” που
θα επιχειρήσει διαπαραταξιακά στο Δήμο του, κρατώντας
χαμηλά τους κομματικούς τόνους, λέγοντας “και αυτό δεν
μπορεί να το επιβάλλει κανείς
νόμος, καμία διάταξη νόμου,
καμία κυβέρνηση και καμία
Πολιτεία. Αυτό πρέπει να προέρχεται από μέσα μας, να είναι
η βούληση του καθενός μας,
για να μπορούμε να νιώθουμε ότι είμαστε αποτελεσματικοί και να υλοποιούμε τους
στόχους τους οποίους έχουμε
βάλει”.
Παρά την επιμονή της
εφημερίδας μας να “φωτογραφίσει” τις πρώτες εντυπώσεις που έχει κομίσει από τις
επαφές που έχει ήδη πραγματοποιήσει με το σύνολο των
επικεφαλής των Δημοτικών
Παρατάξεων του νέου Δ.Σ. Λαμίας, ο κ. Καραϊσκος αρνήθηκε
να ενδώσει.

ΑΡΩΝΙΑ το «θαύμα» της φύσης!
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.

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΜ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΡΩΝΙΑ Α
Σ
Περιέχει κερκετ

ίνη το πρώτο φυτικ
ό αντιοξειδωτικό!

Μητροπέτρος και Σια Ε.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ: Μεσσαπίων 28α – Χαλκίδα
Τηλ. 2221082661 – Κ 6932603718
filevia@outlook.com | www.filevia.gr
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Διχάζουν οι “βελτιώσεις” ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ…
κι εκτός Βουλής

"Β

ίαιη
αντιμεταρρύθμιση"
χαρακτηρίζει η Αξιωματική
Αντιπολίτευση τις παρεμβάσεις με τις οποίες επιχειρεί η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
να λειάνει τις γωνίες του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ,
σε μία προσπάθεια εξομάλυνσης των
παραλυτικών φαινομένων που θα παρατηρηθούν στην κυβερνησιμότητα
των Δήμων και Περιφερειών που δεν
διαθέτουν την απόλυτη πλειοψηφία.
Το ίδιο κλίμα, με αυτό του ελληνικού κοινοβουλίου, επιχειρήθηκε
να δημιουργηθεί και στο τελευταίο
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς,
με τον νέο Περιφερειάρχη ωστόσο,
Φάνη Σπανό, να “κόβει” τη φόρα της
μείζονος Αντιπολίτευσης και του επικεφαλής της, Νίκου Στουπή, αρνούμενος να μετατρέψει το απερχόμενο
Περιφερειακό Συμβούλιο σε πολιτική
αρένα.
“Το υπουργείο Εσωτερικών ψηφίζει τα νομοθετήματα και η Αυτοδιοίκηση τα εφαρμόζει” διεμήνυσε ο
Φάνης Σπανός, παίρνοντας για μοναδική φορά το λόγο ως νέος Περιφερειάρχης Στερεάς.
“Τι σημαίνει αυτό; Όχι, δεν σημαίνει, ότι κάποιος από μας είναι
άβουλος ή αμέτοχος” διευκρίνισε ο
κ.Σπανός, επιλέγοντας να απευθυνθεί σε όλο το σώμα, αποφεύγοντας
τις προσωπικές αντιπαραθέσεις. “Το
αντίθετο συμβαίνει. Όλοι θα πρέπει
να παραμένουμε ενεργοί και να καταθέτουμε τις προτάσεις μας σε δημόσιο διάλογο. Ακόμη και όταν αυτές
υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές μας,
όπως εξάλλου το έχουμε κάνει και
στο παρελθόν.

Ταυτόχρονα όμως, το σημαντικό και μείζον σε αυτή την ιστορία,
είναι ότι η λειτουργία ενός περιφερειακού συμβουλίου, θα πρέπει να
αποτελεί παράδειγμα Δημοκρατίας,
συναίνεσης, ανοιχτών οριζόντων και
αντιλήψεων. Με την ίδια έννοια, είναι
νομίζω ευθύνη αλλά και δυνατότητα
μας να παραμείνουμε σε αυτό που
λέμε σύνθεση. Να εξακολουθεί η δημοκρατία α υπηρετείτε με όλες μας
τις δυνάμεις, ώστε να παράγει αποτελέσματα όχι μόνο χρηστικά για τους
σκοπούς της περιφέρειας αλλά και με
πλατιά κοινωνική απήχηση”.
Γιώτα Πούλου: Πλήρης Ανατροπή
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη
Βοιωτία, Γιώτα Πούλου, κατά την
επίσημη πρώτη παρέμβασή της ως
Βουλευτής, έκανε λόγο για «πλήρη
ανατροπή» που επιχειρείται από την
κυβέρνηση σημειώνοντας πως ο
νέος νόμος «αλλάζει τη σύνθεση των
εκτελεστικών επιτροπών του δήμου
‘παίρνοντας’ αρμοδιότητες από το
αποφασιστικό όργανο που είναι το
δημοτικό συμβούλιο».
Η πρώην Δήμαρχος Λεβαδέων
επέμεινε στην άποψή της, ότι η απλή
αναλογική, «σημαίνει συναίνεση,
συνεργασία, συναπόφαση και συναντίληψη», επισημαίνοντας πως «δεν
μπορεί κανείς να μιλά για ακυβερνησία όταν δεν έχει κριθεί στην πράξη».
Αναφορικά με τα προβληματικά σημεία των διατάξεων, ανέφερε
πως στο πρώτο άρθρο που αφορά
στη σύμπραξη παρατάξεων δεν αναφέρεται πως πρέπει να υπάρχει η
συναίνεση όλων των μελών των πα-

ρατάξεων που συμμετέχουν, αλλά η
απόφαση θα λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, «που σημαίνει ότι ο δήμαρχος
μπορεί να διασπάσει με αυτόν τον
τρόπο τις διάφορες δημοτικές παρατάξεις». Επίσης, ενώ «δεν υπάρχει
στη διοίκηση μη ανακλητή απόφαση» ορίζεται πως «από τη στιγμή που
κατατεθεί στο δημοτικό συμβούλιο η
συμφωνία των παρατάξεων, δεν μπορεί να ανακληθεί».
Οι επείγουσες ρυθμίσεις
του ΥΠ.ΕΣ.
Οι ρυθμίσεις που προωθεί η νέα
Κυβέρνηση προς διασφάλιση της κυβερνησιμότητας των δήμων και των
Περιφερειών, παρεμβαίνοντας βελτιωτικά στον «Κλεισθένη», μπορούν να
συνοψιστούν στα παρακάτω, με τον
ίδιο τον Υπουργό Εσωτερικών ωστόσο, Τάκη Θεοδωρικάκο, να διαμηνύει
εντός κι εκτός Βουλής ότι «τον χειμώνα που έρχεται ο εκλογικός νόμος της
απλής αναλογικής θα πάρει τέλος».
Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα σε δύο ή περισσότερες δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις να
συμπράξουν, υπό την προϋπόθεση
ότι μια από αυτές είναι η παράταξη
του δημάρχου ή του περιφερειάρχη
αντίστοιχα. Η νέα παράταξη θα λει-

τουργεί ως ενιαία, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτοτέλεια κάθε μιας
από αυτές.
Η πλειοψηφία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα προέρχεται
από τον συνδυασμό με τον οποίο
εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης,
συμπεριλαμβανομένων
των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
Σειρά από αρμοδιότητες των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων μεταφέρονται στην Οικονομική
Επιτροπή προς άμεση λήψη αποφάσεων. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η μεταφορά κρίνεται
σκόπιμη γιατί συμβάλλει αποφασιστικά στην εύρυθμη λειτουργία των
δήμων και των Περιφερειών, στην
ταχύτητα λήψης αποφάσεων και εξασφαλίζει παράλληλα πως τα συμβούλια θα ασχολούνται με θέματα μείζονος σημασίας για τη διοίκηση των
δήμων και των Περιφερειών.
Εισάγεται νέα διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού των δήμων
και των Περιφερειών, καθώς και του
τεχνικού προγράμματος, του επιχειρησιακού προγράμματος, του προγράμματος αξιοποίησης της περιουσίας και του ορισμού φόρων, τελών
και εισφορών. Οι αντιπολιτευόμενες
παρατάξεις μπορούν να καταθέτουν
εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες
συζητούνται και ψηφίζονται παράλληλα με την πρόταση του δημάρχου
ή του περιφερειάρχη και εγκρίνεται η
πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού ή περιφερειακού
συμβουλίου.
Μειώνεται η θητεία των αντιπεριφερειαρχών και των αντιδημάρχων
σε ένα έτος, ενώ δίνεται η δυνατότητα αιτιολογημένης αντικατάστασής
τους μετά την πάροδο έξι μηνών από
τον ορισμό τους.
Καταργείται ο θεσμός του Δημοτικού και Περιφερειακού Διαμεσολαβητή, που προβλέπει ο «Κλεισθένης» και επανέρχεται σε ισχύ ο
Συμπαραστάτης του Δημότη και της
Επιχείρησης και ο Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της
Επιχείρησης αντίστοιχα που θεσμοθετήθηκαν με τον «Καλλικράτη».
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ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑΣ

Τα Χιονοδρομικά της
Στερεάς δείχνουν
το δρόμο της Ανάπτυξης

Τ

α σχέδια της Περιφέρειας Στερεάς να ενσωματώσει στους
κόλπους της και τα δύο Χιονοδρομικά Κέντρα που βρίσκονται
εντός των γεωγραφικών της ορίων,
αναδείχθηκαν κατά την πρόσφατη
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρουσιάζοντας και τον
“οδικό Χάρτη” σύνδεσης της τουριστικής δραστηριότητας με την τοπική Οικονομία.
Με αφορμή τη μετατροπή του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου
για την ανάθεση της επιχειρηματικής
του δραστηριότητας σε Νομικό Πρόσωπο (Φθιωτική Αναπτυξιακή) της
Περιφέρειας Στερεάς, άνοιξε εκ νέου
το μεγάλο κεφάλαιο της Ανάπτυξης
της Περιφέρειας και της ανάγκης
σύστασης ενός Ενιαίου φορέα λειτουργίας των εναλλακτικών μορφών
Τουρισμού που θα εγγυηθεί και την
αποτελεσματικότερη δυνατή σύνδεση της τουριστικής δραστηριότητας
με την τοπική Οικονομία.
Κατά τη διατύπωση των ενστάσεων της μείζονος Αντιπολίτευσης
για την εξαίρεση του Δήμου Καρπενησίου από το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά και τη διαχείριση του
Χιονοδρομικού Κέντρου Βελουχίου

που ανατίθεται πλέον στην Φθιωτική
Αναπτυξιακή, ο απερχόμενος Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης,
επανέφερε τις διατυπωμένες και στα
αρμόδια Υπουργεία απόψεις για την
αναπτυξιακή τους εκμετάλλευση
κατά το μέγιστο δυνατό.
Ο κ. Μπακογιάννης υπενθύμισε
τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν
γίνει και από άλλες Περιφερειακές
Αρχές στον Παρνασσό, αλλά που “δυστυχώς η λειτουργία του κέντρου και
η διαχείρισή του ήταν πολύ κατώτερη
των αναγκών της περιφέρειας αλλά
και αναντίστοιχη με την αναπτυξιακή
δυναμική που μπορεί να προσδώσει το συγκεκριμένο χιονοδρομικό
στους τρεις όμορους νομούς”.
Όμως εξήγησε ο Περιφερειάρχης, “αυτό, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, έχει να κάνει με την άρνηση τις
προηγούμενης κυβέρνησης να μεταβιβάσει το χιονοδρομικό κέντρο
Παρνασσού από την ΕΤΑΔ στην Αυτοδιοίκηση” υπενθυμίζοντας ότι η
Περιφέρεια και οι τρεις δήμοι (Δελφών, Αμφίκλειας-Ελάτειας και Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας)
έχουν
ήδη καταθέσει επανειλημμένως το
επίσημο αίτημά τους να αναλάβουν
το “βάρος” της διαχείρισης, στο μέγεθος που τους αναλογεί .

Παρά το γεγονός το θέμα για το
οποίο άνοιξε η συζήτηση, η ανάθεση
της διαχείρισης του Χιονοδρομικού
Κέντρου Καρπενησίου στην Φθιωτική Αναπτυξιακή, αφορά μόνο στην
αποφυγή λουκέτου που εναγωνίως
προσπαθεί από πέρυσι η Περιφέρεια… μετά και την ολοκλήρωση της
ενοποίησης όλων των Αναπτυξιακών
της Στερεάς, που βρίσκεται σε εξέλιξη, το αίτημα σύστασης Ενιαίου φορέα Διαχείρισης όλων των μορφών
Εναλλακτικού Τουρισμού θα τεθεί
επί τάπητος και από τον νέο Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό.
“Είναι μεγάλη τύχη για την περιφέρεια να έχουμε δύο χιονοδρομικά
κέντρα στην περιοχή” διευκρίνισε ο κ.
Μπακογιάννης, αναγνωρίζοντας και
την πρωτοβουλία του πρώην υπουργού εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη
να “περάσει” τροπολογία η οποία έδινε το “φιλί της ζωής” στο Βελούχι.
Όπως, αντικειμενικά, παραδέχτηκε και ο Περιφερειάρχης “χρειάζεται
αρκετή δουλειά, για την σύνταξη της
απαραίτητης μελέτης και την οριστικοποίηση της νομικής μορφής που
θα έχει ο Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης, όπως επίσης και συνολικά ο
πυρήνας των εναλλακτικών μορφών
τουρισμού στην περιφέρεια… δε-

δομένου του “ασφυκτικού” υπάρχοντος θεσμικού και νομικού Πλαισίου.
Ωστόσο, με αυτή την πρώτη κίνηση
που η Περιφέρεια γίνεται ο βασικός
και αποκλειστικός Μέτοχος του Χιονοδρομικού Καρπενησίου γίνεται το
πρώτο βήμα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση των δύο
εταιρειών και ένα σκαλοπάτι ενδεχομένως για τη δημιουργία ενός άλλου
σχήματος στο μέλλον”.
Αναφορικά, με την ενοποίηση
όλων των Αναπτυξιακών της Στερεάς, (θέμα το οποίο θα παρουσιάσουμε κι εμείς σε επόμενο φύλλο μας)
έχουν οριστεί οι “συντεταγμένες” τις
οποίες και δρομολογεί στην τελική
τους μορφή ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κώστας Ρουσσόπουλος.
Θεματικά πάρκα
προσέλκυσης επισκεπτών
τα χιονοδρομικά της Στερεάς
Το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού λειτουργεί από το 1976.
Είναι το μεγαλύτερο χιονοδρομικό
κέντρο της χώρας διαθέτοντας 23
πίστες (ορισμένες από τις οποίες
πιστοποιημένες από τη διεθνή ομοσπονδία χιονοδρομίας F.I.S. για διεξαγωγή αγώνων) συνολικού μήκους 34
χιλιομέτρων για όλα τα επίπεδα ικανότητας και σε όλους τους βαθμούς
δυσκολίας.
Με τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων και την ενοποίηση των
εγκαταστάσεων Κελαριών - Φτερόλακας αποτελεί αδιαμφισβήτητα το
αρτιότερο και πιο σύγχρονο τεχνολογικά χιονοδρομικό κέντρο της

χώρας, ισάξιο με ανάλογα του εξωτερικού.
Είναι το πρώτο χιονοδρομικό
κέντρο στη χώρα που εγκατέστησε
αποσυμπλεκόμενο εναέριο αναβατήρα και ένα από τα ελάχιστα παγκοσμίως, που διαθέτει από το 2015
πέντε νέους αποσυμπλεκόμενους
αναβατήρες τύπου Combi, για να
εξυπηρετούνται ταυτόχρονα οι χιονοδρόμοι και οι επισκέπτες με ταχύτητα και ασφάλεια.
Τα χιονοδρομικά κέντρα της Στερεάς, μετά και τις επικείμενες βελτιώσεις των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού στο Βελούχι, μπορούν
να μετατραπούν σε θεματικά πάρκα
προσέλκυσης επισκεπτών αλλά και
σύνδεσης της τουριστικής δραστηριότητας με την τοπική οικονομία. Τα
περισσότερα χιονοδρομικά κέντρα
της χώρας προσφέρουν υπηρεσίες
που ξεφεύγουν από τις απολύτως
συνδεδεμένες με το χιόνι, καθώς
προσφέρονται και αυτές που έχουν
να κάνουν με την εστίαση, τις βόλτες
στο δάσος, αλλά και της διαμονής με
τις συνεργασίες των τοπικών ενώσεων ξενοδόχων κ.λπ.
Ενδεικτικό της δυναμικής που
μπορεί να προσδώσει ένα χιονοδρομικό στην εγχώρια τουριστική
δραστηριότητα της εκάστοτε περιοχής είναι το γεγονός ότι μέσω αυτού, τοπικές βιομηχανίες μπορούν
να προβάλλουν τα προϊόντα τους.
Μάλιστα με τη χρήση νέων τεχνολογιών η επισκεψιμότητα, άρα και
η ανάπτυξη της περιοχής μπορεί να
τονωθεί στο κάθε χιονοδρομικό…
ασυναγώνιστα!
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Η Εύβοια “ξεπερνάει” αγκυλώσεις χρόνων…
και καινοτομεί

Μ

ε δύο στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλίες, τη σύσταση
Παρατηρητηρίου
Περιβάλλοντος στο Αλιβέρι και την
συμμετοχή της στην Ευβοική Ανώνυμη εταιρεία Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, η Περιφέρεια Στερεάς δίνει
οριστική λύση στα πλέον καυτά και
χρονικά προβλήματα της Εύβοιας.
“κ.Αντιπεριφερειάρχη κοιλοπονέσαμε πολύ. Η εγκυμοσύνη κράτησε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα,
ωστόσο το παιδί φαίνεται να βγήκε… γερό”, με αυτά τα λόγια επέλεξε
να καλωσορίσει την κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, ως
τελευταία πράξη υλοποίησης, του
Κοινωνικού Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος στο Αλιβέρι, ο επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης,
Νίκος Στουπής.
“Κράτησε όσο έπρεπε” ήταν η
απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη
Χωροταξίας & Περιβάλλοντος και
νέου Δημάρχου Θήβας, Γιώργου
Αναστασίου, που δεδομένων των μόνιμων ενστάσεων της Λαϊκής Συσπείρωσης ως προς τις περιβαλλοντικές
Επιπτώσεις της καύσης RDF που θα
ελέγχει το Παρατηρητήριο… δεν
θέλησε να εισηγηθεί του θέματος με
τον δέοντα ενθουσιασμό.

Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος
Πρόκειται για μια απόφαση που
ήρθε να “κατευνάσει” τα πολυτάραχα Δημοτικά αλλά και Περιφερειακά
Συμβούλια των τελευταίων εννέα
ετών και που επέβαλλε ουσιαστικά η
παράταξη “η Στερεά σε Νέα Τροχιά”,
αφού μόνον έτσι θα υπερψήφιζε το
αίτημα καύσης του RDF από το τσιμεντάδικο της ΑΓΕΤ.
Πλέον, το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος με δεσμευμένο το ποσό
των 280.000 ευρώ, θα μπορεί να
πραγματοποιεί ανεξάρτητες μετρήσεις της ρύπανσης (κατά τα πρότυπα
του Ασωπού) και μέσω του Κοινωνικού Παρατηρητηρίου, τόσο ο Δήμος
Κύμης -Αλιβερίου, όσο και τα περιβαλλοντικά Κινήματα της Περιοχής
θα μπορέσουν να εργαλειοποιήσουν
ένα σημαντικό “όπλο” στα χέρια τους.
Βέβαια, όπως επισημάνθηκε
από τον κ.Στουπή στον νέο Περιφερειάρχη, που είναι Ευβοέας και γνωρίζει καλύτερα την περιοχή και τους
ανθρώπους της, “επειδή μιλάμε για
την ύπαρξη πολύ μεγάλων τοπικών
συμφερόντων και όταν αυτά εμπλέκονται οι άνθρωποι παρασύρονται
και παραιτούνται από την άσκηση
του ενσυνείδητου κοινωνικού τους
χρέους και καθήκοντος... Ζητώ”
υπογράμμισε ο κ.Στουπής που πραγματοποίησε και την τελευταία του
τοποθέτηση από τα έδρανα του Περιφερειακού Συμβουλίου, αφού δεν
επανεξελέγη με το συνδυασμό του
Δημήτρη Αναγνωστάκη, “να μη σταματήσει η ευαισθησία της περιφέρειας σε αυτό εδώ το σημείο. Ζητώ, και
αυτή είναι η έκκληση μου, να ενθαρρύνετε τη συγκρότηση του Παρατηρητηρίου αλλά και να παρακολουθείται με ευθύνη τη λειτουργία του”
σημείωσε καταλήγοντας, “αυτό που
ουσιαστικά αποφασίζουμε σήμερα,
είναι να δημιουργηθεί ένας κοινωνικός θεσμός ελέγχου, συνολικά της
ρύπανσης. Αποφασίζουμε, ουσιαστικά, να δώσουμε τη δυνατότητα στο
περιβαλλοντικό κίνημα της περιοχής,
να μπορεί αυτόνομα να παρεμβαίνει

σε θέματα υγείας και ρύπανσης”.
Υδατοκαλλιέργειες Εύβοιας
Στις θετικές πρωτοβουλίες της
απερχόμενης Περιφερειακής Αρχής
είναι η, έστω και συμβολική με ποσοστό 3%, συμμετοχή της στην Ευβοική
Ανώνυμη εταιρεία Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, που από το 2008 περιμένει την έγκριση της χωροταξίας της
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Όπως χαρακτηριστικά σχολίασε
ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, ”Έχουν περάσει
11 χρόνια που το αίτημά μας στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, πήγε,
ήρθε, ξαναπήγε προκειμένου να προχωρήσει η χωροταξία. Κι επιτέλους,
ήρθε η ώρα ορισμού του Αντιπροσώπου της Περιφέρειας στην Γενική

Συνέλευση των Μετόχων στις 3 Σεπτεμβρίου 2019”.
Υπενθυμίζεται ότι σημαντικά
προσκόμματα στην χωροθέτηση της
Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), έθεταν
οι ίδιοι οι κάτοικοι της Εύβοιας, μεταξύ αυτών και της ευρύτερης περιοχή
του Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, που αντιδρούσαν στη σχεδιαζόμενη έγκριση λειτουργίας ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς, υποπτεύονταν
μεθοδεύσεις με απώτερο στόχο την
απένταξη παραθεριστικών περιοχών
από το σχέδιο πόλης.
Κάποιοι άλλοι, διέβλεπαν μία
υποβόσκουσα απόπειρα απαξίωσης
των περιουσιακών στοιχείων των
κατοίκων της περιοχής Πόρτο-Λάφια, αλλά και του περιβάλλοντος
της ιδιαιτέρου κάλλους περιοχής,

επιλογές που θα απέτρεπαν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, από
την οποία προσδοκούσαν πολλαπλά
οφέλη.
Μετά από επιστάμενες προσπάθειες χρόνων, να καμφθούν οι αντιστάσεις των Ευβοέων, επιλέχθηκε να
προωθηθεί μία εναλλακτική στρατηγική… με ωφελούμενους το γενικότερο σύνολο και όχι μόνο ορισμένους επιχειρηματίες.
Στη μετοχική σύνθεση πλέον της
Ανώνυμης Εταιρείας, “Ευβοική Ανώνυμη εταιρεία Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών” μετέχει και η Περιφέρεια
με ποσοστό 3%, αλλά και η Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισμών Εύβοιας
με ποσοστό περίπου 15%… που δίνουν νέα δυναμική στο εγχείρημα
δυναμικής ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στο νησί.
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Τραγωδία στο Καραβόμυλο:
Αυτοκίνητο έπεσε και παρέσυρε παιδιά
με ποδήλατα. Νεκρός ένας 14χρονος

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η βόλτα με τα ποδήλατα για πέντε παιδιά από τον Καραβόμυλο
του νομού Φθιώτιδας, καθώς αυτοκίνητο παρέσυρε την παρέα με αποτέλεσμα ένας 14χρονος
να χάσει τη ζωή του.
Το τροχαίο δυστύχημα, το οποίο έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Φθιώτιδας,
σημειώθηκε λίγο πριν τις 22:00 όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος Αλβανός έπεσε
πάνω στα παιδιά. Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας ένας 14χρονος Μάριος, ο οποίος
λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.
Η παρέα των παιδιών με τα ποδήλατα, -που
σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν πέντε και είχαν
φώτα μπρος και πίσω-, κινούνταν στο δρόμο
Αχινού – Καραβόμυλου μέσα στο χωριό, στο
ύψος του «Γκλαντζούνη», όταν το αυτοκίνητο
που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση με εκείνα,
έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο
44χρονος οδηγός φέρεται να είδε τα παιδιά την
τελευταία στιγμή, ωστόσο είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.
Έκανε ελιγμό για να αποφύγει το πρώτο
ποδήλατο, όμως έχασε τον έλεγχο και έπεσε με
σφοδρότητα πάνω στο δεύτερο, ενώ χτύπησε
και το τρίτο.
Ο δίδυμος αδελφός του 14χρονου που σκοτώθηκε, καθώς και ένας ακόμη συνομήλικος φίλος τους, τη «γλίτωσαν» την τελευταία στιγμή.
Αρκετοί κάτοικοι του χωριού, ανάμεσα
τους και ο τραγικός πατέρας, που είναι γιατρός
έσπευσαν να βοηθήσουν το βαρύτατα τραυματισμένο παιδί όταν έγινε το τροχαίο.
Τόσο ο ίδιος όσο και οι διασώστες του ΕΚΑΒ
έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να σώσουν το παιδί αλλά παρότι ο 14χρονος έφτασε
στα επείγοντα και διασωληνώθηκε αμέσως, τελικά κατέληξε από τα σοβαρότατα τραύματά του.

Σοβαρό τροχαίο λίγο
μετά τα Τσιμέντα Χαλκίδας

Τους έπιασαν επ’ αυτοφώρω
να κλέβουν αυτοκίνητο
Συνελήφθησαν, χθες το
πρωί στη Χαλκίδα, μετά από
άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης
Δράσης Χαλκίδας, δύο άτομα
και συγκεκριμένα ένας 39χρονος αλλοδαπός και μία 33χρονη, για κλοπή και απόπειρα
κλοπής, κατά συναυτουργία.
Ειδικότερα χθες το πρωί,
οι συλληφθέντες μπήκαν σε
ανασφάλιστο αυτοκίνητο, με
σκοπό την κλοπή αντικειμένων από το εσωτερικό του,
πλην όμως έγιναν αντιληπτοί
από τον ιδιοκτήτη του οχή-

ματος και συνελήφθησαν από
τους αστυνομικούς.
Στο πλαίσιο της έρευνας
από το Τμήμα Ασφαλείας
Χαλκίδας, προέκυψε ότι νωρίτερα οι συλληφθέντες είχαν
παραβιάσει παράθυρο άλλου
αυτοκίνητου, που ανήκε σε
γυναίκα, σε περιοχή της Χαλκίδας, όπου αφαίρεσαν από
το εσωτερικό του την πρόσοψη του ραδιοφώνου και άλλα
αντικείμενα.
Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, ενώ η δικογραφία που

σχηματίσθηκε θα υποβληθεί
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Είχαν διαπράξει άλλες τρεις
διαρρήξεις στην Ευρυτανία
Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Καρπενησίου, εξιχνιάσθηκαν τρεις επιπλέον
κλοπές σε σπίτια, στις οποίες ενέχονται τρεις
από τους δράστες που είχαν συλληφθεί τις
απογευματινές ώρες στις 12-07-2019, σε περιοχή της Ευρυτανίας, από αστυνομικούς της Α’
Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Ασφάλειας Καρπενησίου, μετά από διάπραξη ληστείας, σε σπίτι ηλικιωμένης.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι τρεις
δράστες,34, 31 και 23 ετών, το χρονικό διάστημα από 23-06 έως 12-07-2019, αφαίρεσαν από
σπίτια ηλικιωμένων, σε περιοχές της Ευρυτανίας, συνολικά το χρηματικό ποσό των 8.600
ευρώ.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, σε μία εκ των
τριών κλοπών ενέχεται ένας ακόμη 35χρονος.
Η συμπληρωματική δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Ευρυτανίας.

Σοβαρό τροχαίο συνέβη
πριν μισή ώρα στο ύψος των
Τσιμέντων Χαλκίδας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Ένα αυτοκίνητο κατηγορίας SUV αναποδογύρισε, όπως φαίνεται κι από
τις φωτογραφίες, για άγνωστη
αιτία, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός μικρού
αγοριού και μίας γυναίκας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η οδηγός έχασε τον
έλεγχο του αυτοκινήτου με
αποτέλεσμα να κτυπήσει στις

προστατευτικές μπάρες και
στη συνέχεια να βρεθεί ανάποδα στην άσφαλτο. Ευτυχώς
δεν υπήρξε σύγκρουση με
άλλο διερχόμενο όχημα, που
θα μπορούσε να προκαλέσει
σοβαρούς τραυματισμούς.

10

Σάββατο 10 Αυγούστου 2019 / ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ

● οδοιπορικό

Το “Πάσχα του Καλοκαιριού” στη Στερεά

Ά

γιοι Πατέρες και βυζαντινοί
συγγραφείς,
υμνογράφοι
αλλά και η εκκλησιαστική
παράδοση, όλοι στο σύνολό τους δέχτηκαν και άσκησαν σημαντικότατη
επίδραση από την Κοίμηση της Μαρίας της Θεοτόκου.
Η Κοίμηση της Θεοτόκου, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γιορτές
της Ορθόδοξης Εκκλησίας και γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε
όλη τη Στερεά Ελλάδα. Στο Καρπενήσι η Παναγία η Προυσού και η Παναγία Τατάρνας, στη Θήβα η Μεγάλη
Παναγιά και στον Ορχομενό η Παναγία η Σκριπού, οι Μονές Αγάθωνος
και Δαμάστας στη Φθιώτιδα, η Παναγία της Βαρνάκοβας στη Φωκίδα, της
Παναγίας της Φανερωμένης Αρτάκης, της Χιλιαδούς, της Ντινιούς στην
Ιστιαία, και της Κοιμήσεως Θεοτόκου
Μάτζαρη Οξυλίθου είναι ορισμένα
μόνο από τα μοναστήρια και τις εκκλησίες, αφιερωμένες στην Μεγαλόχαρη σε όλη τη Στερεά Ελλάδα.
Την ίδια στιγμή το «Πάσχα του
καλοκαιριού» είναι σημείο ορόσημο
για το μεγαλύτερο μέρος των ορεινών χωριών στη Δυτική Φθιώτιδα,
την Ευρυτανία και την ορεινή Φωκίδα
αφού αυτή την περίοδο έχουν προσδιοριστεί χρονικά τα ανταμώματα
των ξενιτεμένων στα πανηγύρια που
οργανώνονται.
Προς τιμή της Παναγίας τηρείται
αυστηρή νηστεία από 1 μέχρι 14 Αυγούστου κατά την οποίαν απαγορεύεται ακόμα και το λάδι, λόγος για τον

οποίο ο Δεκαπενταύγουστος αποκαλείται το «Πάσχα» του καλοκαιριού.
Η περίοδος νηστείας, καθιερώθηκε τον 7ο αιώνα. Αρχικά ήταν χωρισμένη σε δύο περιόδους: πριν από
την εορτή της Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος και πριν από την εορτή της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τον 10ο
αιώνα, συνενώθηκαν σε μία νηστεία,
που περιλαμβάνει 14 ημέρες και ξεκινά την 1η Αυγούστου.
Κατά τη διάρκεια της συγκεκρι-

μένης νηστείας, νηστεύεται το λάδι
εκτός του Σαββάτου και της Κυριακής, ενώ στη γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα επιτρέπεται το
ψάρι. Ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου επιτρέπονται τα
πάντα, εκτός και αν η εορτή πέσει σε
Τετάρτη ή Παρασκευή, οπότε επιτρέπεται μόνο το ψάρι.
Τις ημέρες της νηστείας του Δεκαπενταύγουστου, εκτός Κυριακής,
ψάλλονται κατά τις απογευματινές

ώρες στις εκκλησίες, εναλλάξ, ο «Μικρός και ο Μέγας Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον», οι
λεγόμενες «Παρακλήσεις».
Σύμφωνα με την παράδοση, όταν
η Θεοτόκος έμαθε από τον Θεό για
τον επικείμενο θάνατό της, ανέβηκε
στο όρος των Ελαιών, έναν ορεινό
όγκο στα ανατολικά της παλαιάς πόλης της Ιερουσαλήμ, για να προσευχηθεί και να ετοιμαστεί.
Από εκεί, ειδοποίησε τους Αποστό-
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λους να ετοιμαστούν κι εκείνοι για το
γεγονός. Την ημέρα της κοίμησης της,
η παναγία ετάφη στο μνήμα της Γεσθημανής. Οι Απόστολοι και το συγκεντρωμένο πλήθος έψαλαν εξόδιους
ύμνους και ταυτόχρονα λέγεται πως
ακούστηκαν ψαλμωδίες από αγγέλους
που έρχονταν από τον ουρανό. Τρεις
μέρες μετά τον θάνατό της, το σώμα
της ανελήφθη στους ουρανούς, αφού
ο τάφος της βρέθηκε άδειος.
Στην εικονογραφία, η Παναγία
παρουσιάζεται ξαπλωμένη σε φέρετρο στρωμένο με πολυτελές σεντόνι,
κοιμάται γαλήνια και τα χέρια σταυρωμένα εμπρός στο στήθος. Γύρω
από το νεκρικό κρεβάτι βρίσκονται
οι απόστολοι, με τον Πέτρο να στέκεται κοντά στο κεφάλι της και τον
Παύλο κοντά στα πόδια της. Άλλες
φορές εικονίζονται οι απόστολοι σε
υπερυψωμένη θέση ερχόμενοι πάνω
σε νέφη.
Η ψυχή της Θεοτόκου απεικονίζεται ως σπαργανωμένο βρέφος, την
οποία κρατάει ο Ιησούς, ζωγραφιζόμενος πάνω από το φέρετρο και στο
μέσο της σύνθεσης.
Σε άλλες παραστάσεις, περιβάλλεται το ξαπλωμένο σώμα της από
γυναίκες οι οποίες, καθώς προβάλλουν από αρχιτεκτονήματα, θρηνούν
το θάνατό της, όπως και άγγελοι. Άγγελος απεικονίζεται από τον 11ο αι.
και μετά, να παραλαμβάνει την ψυχή
της Παναγίας με σκοπό να την οδηγήσει στον Παράδεισο. Στον ουρανό,
ζωγραφίζεται πύλη η οποία ανοίγει
για να δεχθεί τη Θεοτόκο.
Έτσι, σε παραστάσεις της Κοιμήσεως απεικονίζεται τρεις φορές η
Θεοτόκος: μία κοιμωμένη κάτω, μία
ως ψυχή στα χέρια του Ιησού και μία
ανεβαίνοντας στους ουρανούς. Η

Κοίμηση ιστορείται στον δυτικό τοίχο πάνω από την είσοδο κάθε ναού.
Στην Ελλάδα, η Κοίμηση της
Θεοτόκου εορτάζεται με ιδιαίτερη
λαμπρότητα. Σε πολλά νησιά του Αιγαίου μάλιστα, όπως σε Τήνο, Πάρο
και Πάτμο, στολίζουν και περιφέρουν
επιτάφιο προς τιμήν της Παναγίας. Σε
πόλεις και χωριά ανά την επικράτεια,
σε εκκλησίες αφιερωμένες στην Κοίμηση της Θεοτόκου διοργανώνονται
παραδοσιακά πανηγύρια, που καταλήγουν σε γενικευμένο γλέντι.
Η Κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι ένα πένθιμο γεγονός για τον λαό,
επειδή η Παναγία «μετέστη προς την
ζωήν». Εξάλλου, τον Δεκαπενταύγουστο γιορτάζουν ο Παναγιώτης, η Μαρία και η Δέσποινα.
Παναγία Προυσιώτισσα
Η κυρά της Ρούμελης Στο κέντρο
καταπράσινων και πανύψηλων βουνών, στα νότια του νομού Ευρυτανίας και μόλις 36 χιλιόμετρα από το
Καρπενήσι, βρίσκεται εδώ και περίπου χίλια χρόνια το ιστορικό και σε
όλους μας ακουστό μοναστήρι της
Κυράς της Ρούμελης, της Παναγίας
της Προυσιώτισσας περιτριγυρισμένο από απότομους και άγριους βράχους που προκαλούν δέος και μόνο
που τους ατενίζεις. Το μοναστήρι είναι ιστορικό, αγιασμένο που η φήμη
του ξεπέρασε τα στενά όρια της Ρούμελης, της Θεσσαλίας αλλά και της
χώρας. Κατά χιλιάδες προστρέχουν
οι πιστοί στη χάρη της, άλλοι να την
επικαλεστούν και άλλοι θερμά να
την ευχαριστήσουν. Όχι μόνο τον
Αύγουστο όπου και εορτάζει το μοναστήρι (στις 23 Αυγούστου ημέρα
αποδόσεως της Κοίμησης της Θεοτόκου και συνάμα ημέρα ευρέσεως

της θαυματουργού εικόνας) αλλά και
όλο το χρόνο, άνθρωποι γονατιστοί,
άλλοι με λαμπάδες και τάματα, μάνες
με παιδιά στην αγκαλιά, ηλικιωμένοι
που με δυσκολία περπατούν, νέοι
που ζητούν την παρηγοριά, γονείς
με τα παιδιά τους. Όλοι προσμένουν
καρτερικά στη σειρά, για να φτάσουν
στο μικρό και σκοτεινό ναό, καθολικό της Ιεράς Μονής, για να φτάσουν
στη Χάρη Της, να ακουμπήσουν τα
γεμάτα πίστη χείλη τους στην σεβάσμια εικόνα της Παναγίας, να λάβουν
τις δωρεές Της και τις ευλογίες Της.
Η Παναγία της Τατάρνας
Με φόντο την Λίμνη των Κρεμαστών στα όρια τη Ευρυτανίας με την
Αιτωλοακαρνανίας δεσπόζει στη νέα
της θέση η Παναγία η Τατάρνα. Το
καινούργιο μοναστήρι άρχισε να κτίζεται το 1970, σε απόσταση 500μ. νοτιανατολικά από το παλαιό. Σήμερα
υπάρχουν ελάχιστα λείψανα του μοναστηριού του 1556 στην θέση Παλιομονάστηρο. Η παράδοση τοποθετεί την ίδρυση του Μοναστηριού στις
αρχές του 12ου αιώνα, συγκεκριμένα
στο 1111. «Βασιλομονάστηρο» το
αποκαλούσαν οι παλαιοί και πίστευαν πως το έχτισε η Αγία Θεοδώρα,
Βασίλισσα της Άρτας χωρίς όμως να
ισχύει καθώς η Άγια αυτή Βασίλισσα έζησε 100 χρόνια αργότερα. Το
μοναστήρι βούλιαξε το 1963 καθώς
σημειώθηκε κατολίσθηση στην περιοχή. Κάθε χρόνο τον Δεκαπενταύγουστο στη χάρη Της χιλιάδες είναι οι
επισκέπτες που φτάνουν μέχρι εκεί
να προσκυνήσουν.
Η Παναγιά του Αγάθωνα
Στην Φθιώτιδα το Μοναστήρι του Αγάθωνα -που βρίσκεται σε

υψόμετρο περίπου 600 μέτρων 30
χιλιόμετρα δυτικά της Λαμίας, στην
περιοχή της Υπάτης- είναι σημείο
αναφοράς μιας και εορτάζει το, Δεκαπενταύγουστο και δέχεται χιλιάδες
επισκέπτες απ’ όλον τον κόσμο. Το
παλιό Μοναστήρι, που ασκήτευε ο
Όσιος Αγάθωνας και βρισκόταν στα
όρια των γειτονικών χωριών Λυχνού
και Καστανιάς, έπαθε καθίζηση και η
εικόνα της Παναγίας εξαφανίστηκε,
για να βρεθεί σε φωτόλουστη σπηλιά και εκεί, κοντά στη σημερινή του
θέση, να κτίσει το μοναστήρι τον 14ο
με 15ο αιώνα.
Ακόμη και σήμερα οι κάτοικοι
των γύρω χωριών μιλούν για την
ύπαρξη «στα παλιά χρόνια» μοναστηριού στο νοτιοδυτικό μέρος του
χωριού σε κοντινή θέση, που καλείται «Παλιομονάστηρο». Στο μοναστήρι αυτό, πάντοτε σύμφωνα με
την παράδοση, ασκήτευε ο μοναχός
Αγάθωνας.
Ωστόσο δεν είναι λίγα τα Μοναστήρια στη Φθιώτιδα που είναι αφιερωμένα στην Παναγιά. Μεταξύ αυτών η Παναγία η Δαμάστα που είναι
στις βορεινές πλαγιές του Καλλίδρομου όρους σε υψόμετρο 740 μ. και 23
χιλιόμετρα μακριά από τη Λαμία.
Η Μεταμόρφωση Σωτήρος 4
χιλιόμετρα πάνω από τη λουτρόπολη
των Καμ. Βούρλων. Βρίσκεται σε μια
επιβλητική θέση σε υψόμετρο 300 μ.
έχει μπροστά του τον Β. Ευβοϊκό.
Η Παναγία η Γαυριώτισσα δεσπόζει πάνω από την Αμφίκλεια σε
υψόμετρο 800μ.΄Είναι ένα μοναστήρι
στις πλαγιές του Παρνασσού που έχει
χτιστεί το 1755.
Το Μοναστήρι της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου είναι κτισμένο σε
υψόμετρο 720 μ. στη βορειοανατολική πλευρά του Παρνασσού στην
κεντρική Λοκρίδα και απέχει 12 χιλιόμετρα από την Κάτω Τιθορέα.
Το Μοναστήρι της Παναγίας της
Ελεούσας είναι χτισμένο στο χωριό
Ξυνιάδα Δομοκού. Το Μοναστήρι κτίσθηκε το 1962 όταν ο νυν ηγούμενος
του Μοναστηριού οραματίστηκε την
εμφάνιση της Παναγίας και υπέδειξε
στους κατοίκους του χωριού το σημείο ύπαρξης της εικόνα της Παναγίας
και η οποία βρέθηκε στη συνέχεια και
στη χάρη της χτίστηκε το Μοναστήρι.

Το Μοναστήρι της Παναγίας
της Αντίνιτσας βρίσκεται στις πλαγιές του όρους Όθρυς 20 χιλιόμετρα
βόρεια της Λαμίας. Κατά την επανάσταση του 1821 έλαβε ενεργό μέρος
και απετέλεσε κέντρο αντίστασης και
ορμητήριο των αγωνιστών. Το Μοναστήρι καταστράφηκε ολοσχερώς
από τις κατοχικές δυνάμεις το 1944
και η αναστήλωση του άρχισε και
πάλι στην δεκαετία του 1960
Στην Εύβοια το Δεκαπενταύγουστο όσοι βρεθούν θα έχουν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη
Θεία Λειτουργία σε μια από τις πολλές γραφικές εκκλησίες που υπάρχουν και οι οποίες είναι αφιερωμένες
στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ενώ
όσοι είναι λάτρεις της παράδοσης και
των πανηγυριών έχουν εξίσου την
ευκαιρία να βρεθούν σε ένα από τα
καθιερωμένα πανηγύρια που γίνονται σε πολλά μέρη της Εύβοιας.
Στην Κεντρική Εύβοια το γνωστότερο όλων είναι το πανηγύρι του
Οξυλίθου, στο οποίο νέοι και νέες
μαζεύονται την παραμονή της γιορτής της Παναγίας και φτιάχνουν το
πατροπαράδοτο στιφάδο, ενώ την
επομένη στήνεται γλέντι στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, όπου
επισκέπτες και κάτοικοι έχουν την
ευκαιρία να γευτούν το στιφάδο και
να γλεντήσουν.
Στη Βόρεια Εύβοια η Παναγία
της Λιχάδας είναι εξίσου γνωστή για
το πανηγύρι της, ενώ λίγο πιο έξω
από τη Χαλκίδα και πιο συγκεκριμένα στη παραλία Χιλιαδού τελείται η
καθιερωμένη λειτουργία στο απόμερο αλλά πολύ όμορφο εκκλησάκι της
Παναγίας.
Στα Ψαχνά και στην Ιερά Μονή
Γοργοϋπήκοου γίνεται παραδοσιακή
λιτανεία του Επιταφίου της Παναγίας σύμφωνα με την τάξη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ενώ στην
εκκλησία της Παναγίας στο Βασιλικό
τελείται κάθε χρόνο πανηγύρι στο
δεύτερο δημοτικό σχολείο.
Άλλα γνωστά πανηγύρια της Παναγίας στην Εύβοια είναι στο Γυμνό,
στην Αγία Άννα, στα Φύλλα, της Παναγίας της Περιβλέπτου στα Πολιτικά, στη Στενή, στους Στρόπωνες,
στον Πάλιουρα και σε πολλά άλλα
χωριά της Εύβοιας.
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ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Πυρετώδεις οι εργασίες
τον Αύγουστο στην Λιβαδειά

Παρότι έχουν ξεκινήσει οι διακοπές, για
πολλούς από εμάς, τα συνεργεία που έχουν
αναλάβει την υλοποίηση των έργων στην
πόλη της Λιβαδειάς, εργάζονται συνεχώς. Γι
αυτό το λόγο βρίσκονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τους, στο σωστό χρόνο υλοποίησης και η ολοκλήρωση τους θα γίνει στην
ώρα τους.
Αναφερόμαστε στο Γήπεδο του Ζαγαρά
Λιβαδειάς ένα δύσκολο,έργο αφού θα έπρεπε
να πραγματοποιηθεί και εκβραχισμός,ο οποίος και έγινε και τώρα είναι στην φάση της διάστρωσης υλικού με ορίζοντα υλοποίησης το
τέλος του 2019 .Οι εργασίες συνεχίζονται και
όλοι στο Ζαγαρά καμαρώνουν για ένα έργο
που χρόνιζε και το είχαν ανάγκη οι κάτοικοι
άλλα και οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής.
Να σας θυμίσουμε ότι η σύμβαση ανάθεσης υπεγράφη στις 26 Φεβρουαρίου 2019 μεταξύ της Δημάρχου Γιώτας Πούλου και του
Ευάγγελου Γυφτοδήμου, ως εκπροσώπου της
αναδόχου εταιρίας “Π. Αλιφέρης – Α. Φουρ-

τούνη & ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. ΑΛΦΑΤΕΡ ΕΕ”. Το ύψος της
χρηματοδότησης ύψους 625.000 ευρώ.
Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς
από την άλλη εκτελούνται και τελειώνουν
οι εργασίες του έργου που υπεγράφη στις 6
Μαρτίου μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων
κ Γιώτας Πούλου και του αναδόχου κ. Στάικου Γ. Νικολάου, σύμβαση που αφορά στο
έργο με τίτλο “Πιλοτική δράση “ΕΜΑΥΤΙΩΝ”
και αφορά στη διαμόρφωση των αθλητικών
εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 4ου
Δημοτικού σχολείου του Δήμου Λεβαδέων
προϋπολογισμού 50.000 €.
Έτσι λοιπόν σε λίγο τα παιδιά θα έχουν γήπεδο πετοσφαίρισης – volleyball και γηπέδου
καλαθοσφαίρισης –basketball στον προαύλειο
χώρο του σχολείου. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για τους
νέους της πόλης, κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών για την άθλησή τους. Αλλά κατά
την διάρκεια των εργασιών έχει απαγορευθεί η
είσοδος για την αποφυγή ατυχημάτων.

Ομόφωνα αποφασίστηκε
η ανέγερση νέου σχολείου
για την μεταστέγαση του 1ου
Δημοτικού Θήβας
Το δρόμο της παίρνει
σιγά σιγά η μεταστέγαση
του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Θήβας, αφού σε σύσκεψη
του Δημοτικού Συμβουλίου
αποφασίστηκε η δωρεάν
παραχώρηση του οικοπέδου
και η αρχή όλων των διαδικασιών (μελετών κτλ) για την
ανέγερσή του. Συγκεκριμένα
στη Θήβα, στις 22 του Ιουλίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση. Ένα από τα
σημαντικότερα θέματα που
συζητήθηκαν και στο οποίο
λήφθηκε ομόφωνη απόφαση, ήταν η παραχώρηση της
χρήσης άνευ ανταλλάγματος
οικοπέδου κυριότητας του
∆ήµου Θηβαίων, επιφανείας
3.723,36τ.µ. που βρίσκεται
μέσα στο ρυμοτομικό σχέδιο
της πόλης της Θήβας στο για
χρονικό διάστημα 10 ετών µε

σκοπό την ανέγερση διδακτηρίου για τη στέγαση του 1ου
Δημοτικού Σχολείου Θήβας.
Ενέκρινε επίσης την ανάληψη
από το ∆ήµο του κόστους λειτουργίας και συντήρησης της
σχολικής μονάδας που θα κατασκευαστεί.
Το λόγο έχουν η “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” για
να εντάξουν το έργο και τις
μελέτες που θα συγχρηματοδοτηθούν την περίοδο
2021-2027 και όλα τα στοιχεία πρεπε να συγκεντρωθούν ως τα τέλη Αυγούστου.

Τα Τροφώνια ανοίγουν τις
«πύλες» τους στον πολιτισμό
στις 15 Αυγούστου 2019
Τα Τροφώνια 2019 της
Λιβαδειάς αποτελούν ένα
θεσμό που αποκαλύπτει
την πολιτιστική πλευρά της
περιοχής και την αποκρυσταλλώνει κάθε χρονιά.
Φέτος θα ξεκινήσουν
με έναυσμα την πανσέληνο του Αυγούστου στις 15
του μηνός και τον Βασίλη
Λέκκα να «φωτίζει» με τις
τραγουδιστικές και ερμηνευτικές του ικανότητες
τον αρχαιολογικό χώρο της
Χαιρώνειας. Τον συνοδεύει
μουσικά στο πιάνο ο Γιώργος Σαλτάρης.
Μην χάσετε αυτή την
υπέροχη βραδιά ,στον
χώρο έναντι του Λέοντα
της Χαιρώνειας,που κάθε
χρονιά μας χαρίζει πραγματικά αξέχαστες στιγμές υπό
το φως του φεγγαριού και
της μουσικής.

Με Στέλιο Διονυσίου και τα παιδιά από
την Πάτρα την Τετάρτη 14 Αυγούστου
θα κλείσουν οι εκδηλώσεις του
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Στειρίου
«Αύγουστος 2019»

Θα έχει προηγηθεί μια
εβδομάδα εκδηλώσεων ποικίλου χαρακτήρα.
Το Σάββατο 10 Αυγούστου
Η βραδιά θα ανοίξει στις
20:30 οπου και θα παρουσιαστεί η πολεμική τέχνη του
Tae Kwon do θα ακολουθήσει
παρουσίαση μπαλέτου και η
βραδιά θα κλείσει με την Επιβράβευση Αριστείας μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου.
Κυριακή 11 Αυγούστου

18:30 θα αρχίσει ο αγώνας δρόμου “Ο ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΣΤΕΙΡΙΩΤΗΣ”
μήκους 11,2 χλμ .
21:00 Θα παρουσιάσουν
τα παιδικά τμήματα παραδοσιακούς χορούς
21:30 Ακολουθεί Λαϊκό –
Δημοτικό γλέντι ,ενώ θα έχει
προηγηθεί η παρουσίαση της
Χορωδίας Στειρίου -Αρκίτσας
Την Δευτέρα 12 Αυγούστου θα γίνει ο τελικός αγώνας Μπάσκετ.

Την Τρίτη 13 Αυγούστου ο Τελικός αγώνας Βόλεϋ στις 20:30 το βράδυ και
οι δύο.
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Στις 14 Αυγούστου το Μεγάλο
Παραδοσιακό Πανηγύρι
της Παναγιάς στο Νεοχώρι

Ελάτε να χορέψετε και να
διασκεδάσετε με την ψυχή
σας ελεύθερα και οικονομικά!!! Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Νεοχωρίου οι

«ΕΝΝΕΑ ΜΟΥΣΕΣ» σας προσκαλούν στο παραδοσιακό
πανηγύρι της Παναγίας στις
14 Αυγούστου στην κεντρική
πλατεία του χωριού.

Μουσεία 2019 στην Άσκρη
Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Ασκρης την Κυριακή 11
Αυγούστου παρουσιάζει στα
ΜΟΥΣΕΙΑ 2019 ένα θεατρικό
δρώμενο εμπνευσμένο από
τις 9 Μούσες που κατοίκησαν
στην περιοχή. Μια καταπληκτική περιοχή γεμάτη πολιτισμό.

«Μπαξέ» με δενδρύλια κάνναβης
διατηρούσε 58χρονος
στο Ακραίφνιο

Για κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικών συνελήφθη
58χρονος, στο Ακραίφνιο
Βοιωτίας, από αστυνομικούς
του Τμήματος Ασφαλείας
Θηβών.
Ειδικότερα, έπειτα από διενέργεια αστυνομικού ελέγχου, βρέθηκε στη κατοχή του
58χρονου και κατασχέθηκε
μία αυτοσχέδια συσκευασία,
η οποία περιείχε ποσότητα
ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 4,5 γραμμαρίων.
Στη συνέχεια, μετά από

έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία αυτοσχέδια
συσκευασία, η οποία περιείχε 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, και δύο
εμφυτευμένα
δενδρύλλια
κάνναβης, ύψους 50 και 60
εκατοστών.
Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας
Θηβών, ενώ ο συλληφθείς θα
οδηγηθεί στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Θηβών.

Σταμάτησαν οι έρευνες εντοπισμού
του 22 χρόνου στο Μόρνο

Χωρίς παράβολο η συμμετοχή στο
πρωτάθλημα από την Ε.Π.Σ. Βοιωτίας
Με απόφαση του Προέδρου και της πλειοψηφίας της
Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βοιωτίας, αποφασίστηκε
η δωρεάν συμμετοχή των ομάδων Α και Β κατηγορίας στο
Πρωτάθλημα, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019 – 2020.
Συγκεκριμένα, αποφασί-

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

στηκε τα σωματεία- μέλη Ε.Π.Σ.
Βοιωτίας να μην πληρώνουν το
παράβολο των 310 € για τη δήλωση συμμετοχής στην Α΄κατηγορία, ούτε και το παράβολο
των 260€ για τη δήλωση συμμετοχής στην Β΄κατηγορία της
Ε.Π.Σ.Β. για την ποδοσφαιρική
περίοδο 2019-2020.

Μια πολύ σημαντική κίνηση από τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Νίκα, καθώς με στόχο να
βοηθηθούν όσο το δυνατόν
περισσότερο οι ομάδες της
Βοιωτίας, η Ε.Π.Σ.Β μέσα από
αυτή την ενέργεια χάνει την
ευκαιρία να βάλει στα ταμεία
της περίπου 12.000 ευρώ!

Σύμφωνα με εντολή της
Ασφάλειας σταμάτησαν οι
έρευνες για την αναζήτηση
του νεαρού που εικαζόταν
ότι χάθηκε στον Μόρνο που
είχαν ξεκινήσει την Δευτέρα
5 Αυγούστου και στην επιχείρηση μετείχαν 5 Πυροσβέστες των ΠΥ Θηβών και
Οινοφύτων, που «χτενίσαν»
την περιοχή με δύο οχήματα.
Οι πρώτες πληροφορίες
κάνουν λόγο για 22χρονο άνδρας, Πακιστανικής καταγωγής, με κάποιους αυτόπτες
να κάνουν λόγο για άστοχη
ενέργεια του νεαρού που θέλησε να πλύνει τα χέρια του
στο νερό, με αποτέλεσμα να
γλιστρήσει και να πέσει μέσα
στο κανάλι… όπου σε λίγα

λεπτά της ώρας έγινε άφαντος παρασυρόμενος από τα
ορμητικά ρεύματα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
για τους τάφους τριετούς ταφής
στο Μοσχοπόδι
Σχετικά με το Νεκροταφείο «Ανάληψη» (Μοσχοπόδι)
σας γνωρίζουμε ότι θα γίνει εκταφή όλων των νεκρών που
έχουν ενταφιαστεί από το 1987 έως το 2012 στους τάφους
τριετούς ταφής.
Όσοι από τους συγγενείς των ενταφιασθέντων δεν ενδιαφερθούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 να γίνει η εκταφή, τότε αυτή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας των Νεκροταφείων.
Περισσότερες πληροφορίες στην Υπηρεσία Νεκροταφείων στο τηλέφωνο 6944100544 (Βασίλης Δεληκωνσταντής)
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ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
90χρονος οδηγός έφυγε
στο γκρεμό και τον έσωσε
συνταξιούχος αστυνομικός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά
τις 11:00’ σήμερα το πρωί στις 8 Αυγούστου
στην Εθνική οδό Λαμίας – Καρπενησίου. Το
τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα την εκτροπή και
ανατροπή του αυτοκινήτου σε γκρεμό.
Οδηγός του αυτοκινήτου ένας 90χρονος
με καταγωγή από τη Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας και κατεύθυνση το Καρπενήσι, λίγο πριν
τον Τυμφρηστό, επιτάχυνε προς τον γκρεμό.
Για καλή του τύχη ο συνταξιούχος αστυνομικός είδε το αμάξι να φεύγει στο γκρεμό
και ειδοποίησε τις αρχές, διαφορετικά στο
σημείο από όπου εξετράπη, πολύ δύσκολα θα
τον εντόπιζε περαστικός.
Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μακρακώμης που έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο, όπως και η
Αστυνομία Σπερχειάδας, ξεκινώντας την επιχείρηση προσέγγισης και διάσωσης των επι-

βατών. Παράλληλα κλήθηκε και η 7η ΕΜΑΚ
στην περίπτωση που χρειαζόταν βοήθεια,
κυρίως για την ανάσυρση τυχόν τραυματιών
από τον γκρεμό.
Τελικά ο Διοικητής της ΠΥ Μακρακώμης
Αντιπύραρχος Θανάσης Παπασταμούλης με
τέσσερα ακόμη στελέχη της υπηρεσίας του,
μαζί με το Διοικητή του ΑΤ Σπερχειάδας Γιώργο Σταθοκώστα και τέσσερις αστυνομικούς,
κατάφεραν να ανασύρουν τον οδηγό και
μοναδικό επιβαίνοντα στο όχημα και να τον
παραδώσουν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που
περίμενε πάνω στο δρόμο.
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός.
Να σημειωθεί ότι ο 90χρονος βρέθηκε
έξω από το αμάξι και σώθηκε, καθώς το όχημά του κατακρημνίστηκε πολλά μέτρα κάτω
από την εθνική οδό.

Δομοκός: Σε εξέλιξη
Αστυνομικές έρευνες για τον
εντοπισμό τριών δραστών

Σε εξέλιξη βρίσκονται
αστυνομικές έρευνες, για τον
εντοπισμό και τη σύλληψη τριών αγνώστων δραστών, δύο
ανδρών και μίας γυναίκας.
Οι δράστες τήν Τετάρτη 7
Αυγούστου κατά τη διάρκεια
των μεσημεριανών ορών προσέγγισαν 78χρονο άνδρα σε
περιοχή του Δομοκού Φθιώτιδας, ο οποίος βρισκόταν σε
εξωτερικό χώρο του σπιτιού

του και με το πρόσχημα της
πώλησης προϊόντων προσπάθησαν να του αποσπάσουν χρηματικό ποσό. Μετά
από άρνηση του γέροντα να
αγοράσει τα προϊόντα με τη
χρήση σωματικής βίας, απέσπασαν χρηματικό ποσό από
τη τσέπη του του πουκαμίσου
του και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, επιβιβαζόμενοι σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν
αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας και όμορων Νομών, για
τον εντοπισμό του οχήματος
των δραστών και διενεργήθηκαν επιστάμενες αναζητήσεις σε κομβικά σημεία και
πιθανούς δρόμους διαφυγής.
Την προανάκριση, για την
υπόθεση, διενεργεί το Τμήμα
Ασφαλείας Λαμίας.

Ο ΠΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
και στη Βουλή

Με αφορμή τη μεγάλη αναστάτωση, που
έχει προκληθεί στο χώρο του επαγγελματικού
ποδοσφαίρου από την απόφαση της κυβέρνησης και της Ε.Ρ.Τ. να μειώσει τα καταβαλλόμενα ποσά προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία
για την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων τους, απόφαση η οποία θίγει ευθέως
και την ομάδα της Λαμίας, ο Βουλευτής Φθιώτιδας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Γιάννης Σαρακιώτης μαζί με
16 βουλευτές υπογράφουν την ερώτηση την
οποία κατέθεσαν στη Βουλή απευθυνόμενος
στους αρμόδιους Υπουργούς.
Όπως αναφέρει ο Βουλευτής, «τα προηγούμενα χρόνια συντελέστηκε μια συστηματική προσπάθεια χρηματοδοτικής και ευρύτερης στήριξης και ενίσχυσης της αξιοπιστίας
και του κύρους του επαγγελματικού ποδοσφαίρου μέσω της υπογραφής το 2018 μεταξύ της ΕΡΤ και επτά επαγγελματικών ομάδων
(ΠΑΕ ΠΑΣ Λαμία, Ατρόμητος, Απόλλων Σμύρνης, Άρης, Ξάνθη, Παναθηναϊκός και Παναιτωλικός) σχετικής σύμβασης παραχώρησης
των τηλεοπτικών δικαιωμάτων τους, διετούς
ισχύος, προς τη Δημόσια Τηλεόραση».
Ακολούθως, ο κ. Σαρακιώτης συνεχίζει
τονίζοντας ότι «τις τελευταίες ημέρες και λίγο
πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, οι
ως άνω προσπάθειες φαίνεται ότι τορπιλίζονται. Παρά το γεγονός ότι ικανοποιήθηκαν εν
τω σύνολο οι επιμέρους προϋποθέσεις (δημι-

ουργία “Super League 2” και διοργάνωση της
“Super League 1” με 14 ομάδες), η ΕΡΤ δεν
προτίθεται να τηρήσει τις αρχικές δεσμεύσεις
της και μονομερώς προχωρά στη μείωση κατά
45% των συμφωνημένων χρηματικών ποσών
για τις ομάδες της “Super League 1”. Στην περίπτωση της “Super League 2” η μείωση θα ανέλθει στο 60%, απόφαση η οποία έχει προκαλέσει ήδη την αντίδραση των συλλόγων και την
πρόθεσή τους να μην ξεκινήσει η διοργάνωση
του προσεχούς πρωταθλήματος».
Η εν λόγω κίνηση της ΕΡΤ έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από επαρχιακές
ομάδες, όπως η Λαμία, οι οποίες έχουν προχωρήσει ήδη στον προγραμματισμό τους για
τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Παράλληλα
τίθενται δυσχέρειες στη δυνατότητά τους να
συνεχίσουν να προσφέρουν για την ανάπτυξη
του αθλητισμού και του πολιτισμού στην τοπική κοινωνία, καθώς οι εναλλακτικές πηγές
εσόδων είναι κατά γενική ομολογία περιορισμένες.
Για τους παραπάνω λόγους, ο κ. Σαρακιώτης ζήτησε από τους αρμόδιους Υπουργούς
την ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό την
άρση των αδιεξόδων που έχουν προκύψει,
εστιάζοντας στο γεγονός ότι«σε μόλις είκοσι
ημέρες ξεκινούν τα εθνικά πρωταθλήματα, με
τις συμμετέχουσες ομάδες να έχουν ολοκληρώσει ήδη το σχεδιασμό τους».
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ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Έρχεται το «OLDROCK
PARTY» στην Παλαιοβράχα
Φθιώτιδας στις 12
Αυγούστου

Καμένα Βούρλα:
επιχείρηση «ελεύθερες
παραλίες» ξεκινά και πάλι

Η επιχείρηση «ελεύθερες παραλίες» φαίνεται ότι ξεκινά και πάλι από τα
Καμένα Βούρλα αφού όπως φαίνεται
δεν έβαλαν μυαλό πέρυσι που οι αρμόδιες αρχές ξήλωσαν με με εντολή του
Εισαγγελέα όλες τις ήμι-μόνιμες κατασκευές στις παραλίες, οι οποίες δεν είχαν άδεια από τα Δημοτικά Συμβούλια.
Ο Πρόεδρος της ΤΚ Δημήτρης Καραμανώλης προχώρησε μάλιστα στην
Για 13η συνεχόμενη χρονιά το
πολυσυζητημένο και γνωστό σε
όλους «OLDROCK PARTY», «έρχεται» έρχεται να ταράξει τα νερά της
τοπικής κοινωνίας της Παλαιοβράχας Φθιώτιδας.
Η νεολαία του χωριού, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια
κάθε χρόνο, δημιουργεί ένα πάρτι
πέραν από κάθε προσδοκώμενο,
κατασκευάζοντας μεγαθήρια έργα
με διαφορετικό και εξελισσόμενο
concept κάθε χρόνο, ανεβάζοντας
το επίπεδο πολύ υψηλά. Από την
στήριξη του κόσμου όλα αυτά τα
χρόνια και από τα έσοδα ενός πάρτι,
έχει κάνει διαφορά έργα στο χωριό

και στόχος είναι να φτιαχτούν κι
άλλα έργα προς όφελος του χωριού
και της ανάδειξης της τοπικής κοινωνίας.
Σας περιμένουμε λοιπόν την
Δευτέρα 12 Αυγούστου για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί στους ξέφρενους ρυθμούς της μουσικής μέχρι
τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο ατελείωτος χορός, τα χορευτικά σόου και
εντυπωσιακά πυροτεχνήματα σε
συνδυασμό με το Jägermeister, που
για δεύτερη συνεχή χρονιά θα είναι
επίσημος χορηγός μας και υποστηρικτής του πάρτι μας, θα απογειώσουν την διάθεση στα ύψη. Μην το
χάσετε!

παρακάτω ανάρτηση σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης που προειδοποιεί:
«Ερχομαστε……….Μην εχουμε παλι τα περσινα τα κλαματα,Για
αυτο και σας προειδοποιουμε!!!!»
Ανάρτησε επίσης και τη σχετική
απαγόρευση την οποία οφείλουν όλοι οι
πολίτες να σεβαστούν, καθώς η μόνιμη
τοποθέτηση κάποιων πραγμάτων στην
παραλία, συνιστά ποινικό αδίκημα.

Τριήμερο Φιλανθρωπικό
BAZAAR στη Πελασγία

Προσπάθησε να κλέψει
μοτοσυκλέτα στη Λαμία

Από αστυνομικούς του
Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας, συνελήφθη άμεσα χθες το
πρωί, σε περιοχή της Λαμίας,
ένας 40χρονος, για κλοπή μοτοσικλέτας. O 40χρονος έκλεψε την μοτοσικλέτα, η οποία
ήταν σταθμευμένη έξω από
καφετέρια.

Η μοτοσικλέτα δόθηκε
στον ιδιοκτήτη της, ενώ στη
κατοχή του συλληφθέντα,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
ένα κατσαβίδι και μία πένσα.
Σημειώνεται ότι ο 40χρονος,
έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Διωκτικές Αρχές
για διάπραξη κλοπών και πα-

ραβάσεων νομοθεσίας περί
ναρκωτικών.
Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας
Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς
οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Λαμίας.

Ο Πολιτιστικού Συλλόγου Πελασγίας διοργανώνει τριήμερο φιλανθρωπικό BAZAAR τη Δευτέρα 12, Τρίτη 13 και Τετάρτη 14 Αυγούστου, από
τις 7:00' το απόγευμα έως τις 10:00' το
βράδυ, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πελασγίας.
Δημιουργώ σημαίνει ζω… Σημαντική είναι η συμμετοχή του ανθρώπου σε δημιουργικές δραστηριότητες,
καθώς του προσφέρουν την αίσθηση
της πληρότητας και της ζωντάνιας.
Ο Πολιτιστικός Συλλόγος Πελασγίας
διοργανώνει το τριήμερο αυτό φιλανθρωπικό BAZAAR πλεκτών δημιουργημάτων σε συνεργασία με το «Βοήθεια
στο σπίτι» της Δ.Ε. Πελασγίας και την

Πρωτοβουλία Νέων Πελασγίας.
Όπως λένε και οι ίδιοι :»στόχοι
πολλοί για όλους, ο σκοπός ένας…
Στόχοι για δημιουργία – επικοινωνία –
αυτοπραγμάτωση – μάθηση. Σκοπός
η πραγματοποίηση φιλανθρωπικού
Bazzar με τα χειροποιήματα του τμήματος»
Δεν έχει σημασία αν είσαι ηλικιωμένος ή όχι, η ανάγκη για δημιουργία και
τα αποτελέσματά αυτής είναι ίδια σε
κάθε ηλικία.
Κάπως έτσι δημιουργήθηκε και η
επιθυμία για την έναρξη του τμήματος
πλεξίματος από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» της Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας.
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3ο

Street
food
Festival

Μ

ουσική, γέλια και λαχταριστές μυρωδιές πλημμύρισαν τα σοκάκια της γραφικής Άνω Παύλιανης κατά τη διάρκεια
του Street food Festival που διοργάνωσαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά,
με πολλή κέφι και φαντασία τα νεαρά
μέλη του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου, ευελπιστώντας να
αποτελέσουν σημείο συνάντησης
των απαιτητικών foodies της περιοχής, όπως ονομάζονται στη γλώσσα
των σύγχρονων... οι καλοφαγάδες.
Σε αυτό το ταξίδι γνωριμίας με τη
φιλόξενη “μεγάλη κυρία” της ορεινής
Φθιώτιδας, όλοι οι “ταξιδιώτες” μένουν ικανοποιημένοι. Από την πρώτη
κιόλας διασταύρωση που οι πινακίδες δρόμου ενημερώνουν ότι δρόμος οδηγεί Οίτη και Παύλιανη, ο επισκέπτης καταλαβαίνει τη διαφορά.
Πρωτίστως τη διαφορά θερμοκρασίας, αφού το χωριό βρίσκεται
μέσα στον Εθνικό Δρυμό της Οίτης,
στα 1.100 μ. υψόμετρο. Στην ίδια
πορεία τα Πυρά – Ιερόν Ηρακλέους
κι αμέσως μετά το γνωστό “παράθυ-

ρο”, που αποτελεί ιδανική επιλογή για
φωτογράφηση και γιατί όχι για μια
καρτ-ποστάλ.
Πολύ πριν το “Καλώς ήλθατε στην
Παύλιανη” (στην Κάτω διότι υπάρχει
και η Άνω Παύλιανη) που φιλοτέχνησε με πολλή αγάπη για τον τόπο η
νεαρή Μαρία Λιάγκα, η γοητευτική
πόλη υποδέχεται τους επισκέπτες
της με την ολοδρόσερη αύρα της
κατάφυτης από έλατα, κερασιές, μηλιές, καρυδιές και καστανιές που την
περιβάλουν.
Σε κάθε στροφή... μία πινακίδα,
ένα παγκάκι ή ένα φιλοτεχνημένο
τοιχάκι σε προετοιμάζουν για μία
θεωρητική προσέγγιση της εμπειρίας που επρόκειτο να κομίσεις. Ακόμα
και οι κάτοικοι, κάθε ηλικίας, νιώθεις
α συνωμοτούν καθώς σε προειδοποιούν… “παρκάρετε όπου μπορείτε.
Μετά από 300 μέτρα γίνεται το αδιαχώρητο”!
Το 3ο Street Food Festival σήκωσε αυλαία με τα πλέον εξωτικά και
παραδοσιακά πιάτα εποχής. Από λαχταριστά, αχνιστά σουβλάκια, μέχρι
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θεόρατα burgers κι εξωτικές σπεσιαλιτέ από την Κούβα ή την κουζίνα της
αυτοκρατορικής Κίνας… άπειρες νοστιμιές, περισσότερες από όσες τολμήσαμε να φανταστούμε κι αντέχαμε
να δοκιμάσουμε έφεραν την υπογραφή γνωστών σεφ αλλά και ντόπιων
“καλλιτεχνών” κουζίνας.
Οι chef Φώτης Τσιλιπάνος από
την Οδό Ονείρων και ο Ινδός Rasum
έδωσαν το δικό τους στίγμα στις γεύσεις, αποθεώνοντας κάθε άποψη και
θεωρία για το τι είναι το “φαγητό του
δρόμου”, χρησιμοποιώντας φρέσκα
υλικά και προϊόντα ντόπιων παραγωγών. Ο pastry chef Θανάσης Ράγκας,
του ζαχαροπλαστείου ΠΙΓΚΑΛ, παραχώρησε τις μαγικές του συνταγές για
τα λαχταριστά pancakes που ξετρέλαναν μικρούς και μεγάλους.
Μία παρέα νεαρών της Παύλιανης αποφάσισε να επαναπροσδιορίσει το street food και να βάλει τη δική
της πινελιά σε αγαπημένα παραδοσιακά πιάτα όπως η φασολάδα, ενώ,
μία άλλα αυτοσχεδίασε στη δημιουργία δροσιστικών κοκτέιλ… όλοι μαζί
όμως προσέφεραν γρήγορο, νόστιμο
και οικονομικό φαγητό χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στην ποιότητα και
κυρίως στο κέφι και την καλοκαιρινή
διάθεση ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης
που εξαρχής είχαν επικοινωνήσει.
Από τη μεγάλη γιορτή δεν έλειψαν βέβαια και οι επώνυμοι επισκέπτες. Ο νέος Δήμαρχος Λαμίας,
Θύμιος Καραίσκος έδωσε το παρόν
στο φεστιβάλ, πρωτίστως για να
βρεθεί κοντά στους δημότες που τον
τίμησαν με την προτίμησή τους στις

πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές αλλά και για να συγχαρεί για την
πρωτοβουλία τον πρόεδρο του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου,
Γιάννη Ζωγράφο, που εξελέγη με το
ψηφοδέλτιο του στη Δημοτική Ενότητα Παύλιανης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Τηλεοπτικού Σταθμού STAR Κεντρικής Ελλάδας, Γιώργος Σιμόπουλος,
επέλεξε να ξεναγήσει τα νεαρά μέλη
της οικογένειάς του στη γειτονική
πόλη της γενέτειράς του, Κουμαρίτσι Φθιώτιδας, τη γραφική Παύλιανη αλλά και να κεράσει ένα ποτό τα
μέσα ενημέρωσης που έσπευσαν να
απαθανατίσουν το μεγάλο event της
αγαπημένης του Οίτης.
Πλήθος κόσμου, όλων των ηλικιών έδωσαν το παρόν, σε αυτή
την τρίτη εκδοχή του Street Food

Festival, που ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παύλιανης, όπως
εξηγεί στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ ο πρόεδρος
Γιάννης Ζωγράφος, προσέθεσε μία
μόνο καινούργια “συνταγή”… υπογραμμίζοντας ότι κατά τα λοιπά όλα
παρέμειναν ίδια και δεν είναι άλλα
από την αγάπη για τον όμορφο τόπο
στον οποίο γεννήθηκαν κι επέλεξαν
να ζουν.
Μορφωτικός και Πολιτιστικός
Σύλλογος Παύλιανης
Πρόεδρος: Ζωγράφος Γιάννης
Σας καλωσορίζουμε στο όμορφο
χωριό μας και το 3ο Street food Festival
το οποίο ομολογουμένως έχει κερδίσει
την ευρεία αποδοχή των στερεοελλαδιτών… αλλά κάθε χρόνο προσπαθούμε να το εξελίξουμε.
Δεν υπάρχει ένα άτομο πίσω από

τη διοργάνωση. Είμαστε μια μεγάλη
παρέα, μια ομάδα που φροντίζουμε
για την προβολή του τόπου μας και τις
ομορφιές που κρύβει. Όλο το χωριό είμαστε μια “γροθιά” και στα όμορφα και
στα άσχημα.
Τι περιλαμβάνει;
Μία πληθώρα γεύσεων από όλο
τον κόσμο… ασιατικές, μεξικάνικες,
αμερικανικές με special hot dog αλλά
και ελληνικές γεύσεις από φέτος. Άφθονα κοκτέιλ, μπύρες και αναψυκτικά.
Τι προσδοκάτε από αυτή τη μεγάλη γιορτή;
Η αλήθεια είναι ότι προσδοκούμε
να γίνουμε θεσμός, ώστε να προσελκύσουμε όλους τους ανθρώπους για να
δουν την ομορφιά του τόπου που απολαμβάνουμε εμείς καθημερινά.

Με δεδομένο ότι οι γεύσεις δεν
είναι παραδοσιακές… του τόπου σας.
Να υποθέσουμε ότι ο χαρακτήρας του
φεστιβάλ είναι καθαρά εισπρακτικός;
Όχι, από φέτος συμπεριλάβαμε
στο μενού και ελληνική κουζίνα, με συνταγές και προϊόντα του τόπου μας. Η
φασολάδα έχει την τιμητική της με πολλές παραλλαγές γεύσεων.
Αναφορικά με το κέρδος, στο
οποίο αναφερθήκατε, σκοπός του Συλλόγου είναι η συντήρηση και διατήρηση του Πάρκου που έχουμε δημιουργήσει… στην καλύτερη δυνατή εκδοχή
του. Όλα τα έσοδα πηγαίνουν εκεί και
στην προσπάθεια αναβάθμισής του
που καταβάλουμε.
Μέχρι ποια ώρα μπορεί να διασκεδάσει εδώ κανείς;
Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες
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Έχασε τις αισθήσεις του
την ώρα που οδηγούσε

Στο Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ
νοσηλεύεται ο νεοεκλεγείς περιφερειακός σύμβουλος Σταμάτης
Γκάβαλης.
Ο κ. Γκάβαλης λίγο μετά τις 10
το πρωί της Τετάρτης 7 Αυγούστου
είχε ένα τροχαίο ατύχημα στην
οδό Κατσικογιάννη στη Χαλκίδα.
Έχασε τις αισθήσεις του την
ώρα που οδηγούσε και έπεσε πάνω
σε σταθμευμένο όχημα. Περαστικοί και άλλοι οδηγοί τον έβγαλαν
από το αυτοκίνητό του και στη

συνέχεια μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ
στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχε
υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και
διακομίστηκε στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
όπου υποβλήθηκε σε εγχείρηση.
Σημειώνουμε ότι ο Σταμάτης
Γκάβαλης είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Περιφερειακός
Σύμβουλος στην Εκλογική Περιφέρεια Εύβοιας με την «Ενωτική
Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος
Γκλέτσος».

Κλειστή η γέφυρα του Ευρίπου
τον δεκαπενταύγουστο

Ένα τεχνικό πρόβλημα, κράτησε κλειστή το
βράδυ της Τρίτης 6 Αυγούστου τη συρταρωτή
γέφυρα του Ευρίπου.
Το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενημέρωσε σχετικά τα ενδιαφερόμενα σκάφη για τη μη εξυπηρέτησή τους.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Οργανισμού
Λιμένος Νομού Εύβοιας (ΟΛΝΕ), η συρταρωτή
γέφυρα του Ευρίπου θα παραμείνει κλειστή το
βράδυ της Πανσελήνου τον Δεκαπενταύγουστο.

Μια του κλέφτη…
δυο του κλέφτη

Ληστεία μέρα μεσημέρι
στη Χαλκίδα

Τον εντοπισμό και την
σύλληψη ανακοίνωσε τηνΠέμπτη 8 Αυγούστου η Ελληνική Αστυνομία ενός άνδρα 34
χρονών όπου σε βάρος του
σχηματίστηκε δικογραφία
για διάπραξη ληστείας.
Το χρονικό της ληστείας:
Η 48χρονη γυναίκα, που
σύμφωνα με πληροφορίες είναι Δικαστική Επιμελήτρια,βάδιζε σε περιοχή της Χαλκίδας
το μεσημέρι της Τρίτης τότε ο
δράστης την προσέγγισε αιφνιδιαστικά και με τη χρήση σωματικής βίας, απέσπασε από
το εσωτερικό της τσάντας της,
ένα πορτοφόλι που περιείχε
χρηματικό ποσό και διάφορα
προσωπικά της έγγραφα και

αντικείμενα. πάρα το αρχικό
σοκ, κατάφερε να αντισταθεί
και τότε ο ληστής δεν δίστασε
να τη χτυπήσει για της αποσπάσει τελικά το πορτοφόλι
και να φύγει τρέχοντας.
Όλα έγιναν πολύ γρήγορα και οι περαστικοί δεν
πρόλαβαν να επέμβουν,
αφού μέχρι να καταλάβουν τι
έγινε ο ληστής το είχε βάλει
στα πόδια.
Ερευνάται η τυχόν εμπλοκή του 34χρονου και σε άλλα
συναφή αδικήματα.
Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, ενώ η σχηματισθείσα
δικογραφία θα υποβληθεί
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Το Τμήμα άμεσης δράσης
της Χαλκίδας ανακοίνωσε την
επ’ αυτοφώρω σύλληψη δύο
δραστών η οποίοι εντοπίστηκαν επί το έργον.
Συγκεκριμένα χθες το
πρωί 7 Αυγούστου οι δύο
δράστες ένας άνδρας 39 χρονών και μια γυναίκα 33χρονών
μπήκαν σαν να μην συμβαίνει
τίποτα σε αυτοκίνητο, προκειμένου να πάρουν ότι προλάβουν, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δεν το είχε κλειδώσει
καθώς θα επέστρεφε σε αυτό
άμεσα.
Το αποτέλεσμα ήταν να
γίνουν άμεσα αντιληπτοί από
τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια
άμεσα να συλληφθούν από
τους Αστυνομικούς.
Στο πλαίσιο της έρευνας
από το Τμήμα Ασφαλείας
Χαλκίδας, προέκυψε ότι νω-

ρίτερα οι συλληφθέντες είχαν
παραβιάσει παράθυρο Ι.Χ.Ε.
αυτοκίνητου, ιδιοκτησίας ημεδαπής, σε περιοχή της Χαλκίδας, όπου αφαίρεσαν από το
εσωτερικό του την πρόσοψη
του ραδιοφώνου και άλλα
αντικείμενα.
Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, ενώ η δικογραφία που
σχηματίσθηκε θα υποβληθεί
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.
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Σαρωτική η «επέλαση» Πνευματικού
για τα προβλήματα της Εύβοιας
Αμέσως μετά την τοποθέτησή
του στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και πάντα πιστός
στις προεκλογικές του δεσμεύσεις,
να ανταποκριθεί με συνέπεια και ευθύνη στα προβλήματα της Εύβοιας,
ο νεοεκλεγείς Βουλευτής της ΝΔ
Σπύρος Πνευματικός, πραγματοποιεί τις τελευταίες ημέρες σειρά επισκέψεων σε νευραλγικής σημασίας
Υπουργεία, για την ανάπτυξη του
νησιού.
Με την έλευση του Αυγούστου,
πρώτος «σταθμός» για τον πολλά
υποσχόμενο πολιτικό άνδρα ήταν
το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου ο κ.Πνευματικός έθεσε στον νέο υπουργό, Γιάννη Πλακιωτάκη όλα τα θέματα που
αφορούν στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Εύβοιας. Ο Βουλευτής μετέφερε επίσης, το αίτημα ενίσχυσης
των λιμενικών σταθμών του Νομού
με προσωπικό και αντίστοιχο υλικό,
και ζήτησε σαφείς δεσμεύσεις για τα
5 υδατοδρόμια που θα δημιουργηθούν στην Εύβοια.
Την ίδια μέρα ο νεοεκλεγείς Βουλευτής πραγματοποίησε συνάντηση
με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση και αφού τον συνεχάρη για την
ανάληψη των καθηκόντων του, του
έθεσε τα σημαντικά ζητήματα που

απασχολούν τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις της Εύβοιας. Ιδίως την
ανάγκη ελάφρυνσης των ασφαλιστικών εισφορών, την επιτάχυνση στην
έκδοση των συντάξεων και, φυσικά,
το οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας,
που αντιμετωπίζουν κυρίως οι νέοι
του Νομού.

Έπιασαν δύο γυναίκες
για κλοπές

Άμεση ήταν η επέμβαση
της αστυνομίας χθες τις απογευματινές ώρες, σε Χαλκίδα
και Ερέτρια, συλλαμβάνοντας δύο γυναίκες, ηλικίας 45
και 41 ετών αντίστοιχα, για
διάπραξη κλοπής και απόπειρας κλοπής.
Ειδικότερα, στην πρώτη
περίπτωση, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας, συνελήφθη η
45χρονη, γιατί, όπως προέκυψε, μπήκε σε κατάστημα της
Χαλκίδας και πήρε μία τσάντα,
η οποία ανήκε σε υπάλληλο
που περιείχε διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

ΕΥΒΟΙΑΣ

Τα προϊόντα της κλοπής,
βρέθηκαν στην κατοχή της,
κατασχέθηκαν και δόθηκαν
στην κάτοχό τους.
Στη δεύτερη περίπτωση,
αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ερέτριας,
συνέλαβαν την 41χρονη, για
απόπειρα κλοπής από σπίτι
της περιοχής Ερέτριας, μαζί
με άλλους άγνωστους δράστες, οι οποίοι αναζητούνται,
στο πλαίσιο της αυτόφωρης
διαδικασίας.
Οι συλληφθείσες αναμένεται να οδηγηθούν στον
Εισαγγελέα
Πρωτοδικών
Χαλκίδας

Τραγικό θάνατο είχε 84χρονη
στο Αλιβέρι

Χωρίς τις αισθήσεις της
ανασύρθηκε, πρωινές ώρες
σήμερα 5 Αυγούστου από
τη θαλάσσια περιοχή »ΚΑΜΠΟΣ», Αλιβερίου Ευβοιας η
άτυχη 84χρονη.
Κομίσθη με ασθενοφόρο
όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο
Υγείας Αλιβερίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της και
πρόκειται να διακομισθεί στο
εργαστήριο Ιατροδικαστικής
και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διε-

νέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Προανάκριση διενεργείται
από το Λιμενικό Τμήμα Αλιβερίου.

20

Σάββατο 10 Αυγούστου 2019 / ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ

● επικαιρότητα

ΦΩΚΙΔΑΣ

Θα αρχίσει η αποκατάσταση του Παρθεναγωγείου
στο Γαλαξίδι

Υπεγράφη από το Δήμαρχο Δελφών κ. Θανάση
Παναγιωτόπουλο και από τον
εκπρόσωπο της αναδόχου
εταιρίας «Ξηρός Κατασκευαστική Α.Τ.Ε.» κ. Ευθύμιο Ξηρό,
η σύμβαση για τη λήψη άμεσων μέτρων αποκατάστασης
του Παρθεναγωγείου στο
Γαλαξίδι, προϋπολογισμού
59.236,73€. Για τη χρηματοδότηση του έργου έχει ήδη
συναφθεί
προγραμματική
σύμβαση μεταξύ του Δήμου
Δελφών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η οποία
προβλέπει χρηματοδότηση
ύψους 30.000€ από πόρους
της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, ενώ έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση ύψους
4.500€ από τη ΣΑΤΑ έτους
2017 και 26.436,90€ από
τους ΑΠΕ Γαλαξιδίου.
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 εκδηλώσεων 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 επαναχρησιμοποίησης του κτιρίου.
Με την παρούσα μελέτη, θα
πραγματοποιηθεί επισκευή
στη στέγη, αντικατάσταση
των ξύλινων υαλοστασίων,
τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών– ηχομονωτικών
υαλοπινάκων και αντικατάσταση των βοηθητικών θυρών του ισογείου. Οι εργασίες
αυτές κρίνονται επιβεβλημένες για την ασφαλή χρήση
και 2 την διατήρηση του κτιρίου διασφαλίζοντας την μη
εισροή όμβριων υδάτων από
τα κουφώματα αυτού. Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης
σημασίας, αφού προορίζεται
για τη διάσωση του μνημείου
και την ασφαλή χρήση του. Η
συγκεκριμένη αρχιτεκτονική
παρέμβαση 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 ξεκινήσουν άμεσα.

Στην Ερατεινή αλιεύτηκε, τόνος
κιτρινόπτερος, 180 κιλά από τον
καπετάν Παύλο

Στην Ερατεινή διασκεδάζουμε

Τα Σκαρίμπεια συνεχίζονται
Και αυτή την εβδομάδα ο
σύλλογος Αγία Ευθυμία πρωτοστατεί και συνεχίζει τις εν
λόγω εκδηλώσεις. Ενώ επίσης
για τους συμπολίτες της διοργανώνει και δωρεάν μεταΠολιτιστικός Σύλλογος Ερατεινής “Άθληση Τέχνη και Πολιτισμός”
διοργανώνουν το Σάββατο 10 Αυγούστου στις 20:30 στο στο Γήπεδο
Ερατεινής παραδοσιακά χορευτικά
δρώμενα.
Ενώ ακόμη στις εκδηλώσεις
του Δήμου στην Ερατεινή οι Ιππείς
του Αριστοφάνη θα παρουσιαστούν στον Κάμπο 11 Αυγούστου
και στις 13 Αυγούστου στην Συκιά.
Ο Σπυρος Πολυκανδριώτης
στις 12 Αυγούστου στους Πενταγιους θα παρουσιάσει μια εξαιρετική μουσική βραδιά.
Ενώ το θεατρικό έργο με τίτλο
“Ελεύθερο Ζευγάρι” του Γιώργου
Κοντοπόδη στο Κροκύλειο στις 14
Αυγούστου.

φορά προς τις παραλίες της
Κίρρα και της Ιτέας, όλα αυτά
υπόσχονται ένα πανέμορφο
καλοκαίρι για τους κάτοικους
της περιοχής.

Με 4 Γαλάζιες σημαίες βραβεύτηκαν
και φέτος ακτές του Δήμου Δωρίδος
ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ 2019 Ερατεινή
ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ 2019 Μοναστηράκι
ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ 2019 Σεργούλα
ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ 2019 Χιλιαδού
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Διαγωνισμό για την αναβάθμιση
των Παιδικών Χαρών προκήρυξε
ο Δήμος Καρπενησίου
Έως 19/8/2019 ο διαγωνισμός

Διεθνή και ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό για την προμήθεια «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου» προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου ενδεικτικού προϋπολογισμού
314.631,40 ευρώ με ΦΠΑ(με υπάρχουσα πίστωση για το οικονομικό έτος
2019 ποσού 300.000,00 €) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η δαπάνη για την
προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 253.735,00 ευρώ,
συν Φ.Π.Α.24% (60.896,40 ευρώ), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 314.631,40

ευρώ.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr.
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής
των προσφορών ορίζεται η 19/7/2019
με καταληκτική ημερομηνία η 19/8/2019
και ώρα 15:00μ.μ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι
δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
5.000,00 € (πέντε χιλιάδων ευρώ).
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (τηλ. 2237350029, 2237350082
αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Γ. Θανασιάς και κ.
Κ. Καρέτσος), καθώς και στον ισότοπο
του Δήμου Καρπενησίου.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Η Κάρα της Αγίας
Παρασκευής για πρώτη
φορά στη Μητρόπολη
στο Στένωμα από 8 έως
11 Αυγούστου

Υποδοχή και προσκύνημα Τίμιας Κάρας
Αγίας Παρασκευής
Την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019
Πρόγραμμα ακολουθιών
Πέμπτη 8 Αυγούστου
Υποδοχή για πρώτη φορά στην Ιερά Μητρόπολη της Τίμιας Κάρας της Αγίας Παρασκευής από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μακρυμάλλης Χαλκίδας στο ομώνυμο Ιερό
Ναό και τέλεση αγρυπνίας.
Παρασκευή 9 Αυγούστου
11:00 Τέλεση Ιερού Ευχελαίου και Παράκληση στην Αγία
Παρασκευή.
Εσπερινός και Παράκληση στις 19:00
Σάββατο 10 Αυγούστου
07:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία
Εσπερινός στις 19:00
Κυριακή 11 Αυγούστου
07:00 Όρθρος και αρχιερατική θεία Λειτουργία από τον
σεπτό μας ποιμενάρχη κ.κ.Γεώργιο.
Τέλεση αρτοκλασίας υπέρ των μελών των συλλόγων αποδήμων Ευρυτάνων και μνημοσύνου υπέρ αναπαύσεως των
απανταχού κεκοιμημένων Στενωματιωτών.
Πρόσκληση στις 17:00
Μετά το τέλος της παράκλησης αναχώρηση της Τίμιας Κάρας

Με μικροποσότητα
ακατέργαστης κάνναβης
πιάστηκε αλλοδαπός
στο Καρπενήσι

Συνελήφθη, χθες το
βράδυ στο Καρπενήσι, από
αστυνομικούς της Β’ Ομάδας Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος
Ασφαλείας
Καρπενησίου,
ένας 30χρονος αλλοδαπός,
κατηγορούμενος για κατοχή
ναρκωτικών ουσιών.
Μετά από διενέργεια αστυνομικού ελέγχου, βρέθηκε στη

κατοχή του και κατασχέθηκε
μία αυτοσχέδια συσκευασία,
που περιείχε μικροποσότητα
ακατέργαστης κάνναβης.
Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Καρπενησίου, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας.
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Άξιον Εστί: Αυτό που κρατά την ψυχή του
Έλληνα είναι η μουσική, αυτή η μουσική

■ Στην Τσεπραηλίδου
Χρυσάνθη

Α

ΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, ένα ορατόριο που
περιγράφει την ιστορία της Ελλάδας και θα πρέπει να το έχει
παρακολουθήσει έστω μια φορά κάθε
Έλληνας.
Με αφορμή τα 50 χρόνια από τότε
,την πρώτη παράσταση του ΑΞΙΟΝ
ΕΣΤΙ, που είχε κάνει ο Μίκης Θεοδωράκης, η χορωδία ΕΡΚΥΝΑ Λιβαδειάς και
ο Todor Kabakchiev, ανοίγουν τα ΤΡΟΦΩΝΙΑ 2019.
Ο Μαέστρος παραμονές των γενεθλίων του μας μίλησε για την μαγεία
αυτού του έργου. Καταγόμενος και μεγαλωμένος στην Βουλγαρία ήρθε στην
Ελλάδα ήδη καταξιωμένος στον χώρο
του. Είκοσι τρία και πλέον χρόνια τον
κέρδισε η Ελλάδα. Από το 2003 στην
χορωδία Έρκυνα η δουλειά αμείωτη, η
μουσική δεν έχει τέλος.
Γιατί αυτό το έργο;
To ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το αγαπώ πάρα
πολύ, περιγράφει την ιστορία της Ελλάδος και κάθε Έλληνας θα πρέπει να το
ακούσει έστω μια φορά ολόκληρο. Το
έχω παρουσιάσει κατά καιρούς και σε
άλλες πόλεις, ήρθε ή ώρα να παρουσιαστεί και στην Λιβαδειά. Η αγάπη μου
με τον Μίκη Θεοδωράκη με συνδέει με
αυτό το έργο και με πολλά άλλα.
Γνωρίζετε προσωπικά τον Μίκη
Θεοδωράκη;
Έχουμε ξεκινήσει μαζί στην Ναύπακτο το φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης, που γίνεται εδώ και δέκα χρόνια
με συχνότητα κάθε δύο χρόνων.
Με το Μίκη Θεοδωράκη γνωρίζομαι πάνω από είκοσι χρόνια και έχουμε πολύ καλή σχέση. Στις 29 Ιουλίου
του τηλεφώνησα για τα χρόνια πολλά,
έκλεισε τα 94 χρόνια. Ήταν πολύ καλά.
Του Μίκη τα έργα τα παρουσιάζω
παντού με κάθε ευκαιρία. Το ΆΞΙΟΝ
ΕΣΤΙ το παρουσίασα και το 2005 στον
τόπο καταγωγής μου.
Τι πραγματεύεται το Άξιον Εστί;

Έχει πολύ ιστορία από την Ελλάδα,
γι΄ αυτό και ο Μίκης Θεοδωράκης επέλεξε να υπάρχει ψάλτης στο ορατόριο.
Επίσης και λαϊκός τραγουδιστής, που
στην δική μας παράσταση στα Τροφώνια θα είναι ο Παντελής Θαλασσινός.
Λαϊκό Ορατόριο. Αυτό το έργο δείχνει
στον κόσμο την ζωή των Ελλήνων. Και
στο τέλος δίνει την ελπίδα στους Έλληνες.
Από τότε που γράφτηκε είχα κάποιες απορίες, γιατί να έχει τόσο μεγάλη διαφορά η μελωδία, ρώτησα τον
Μίκη και μου απάντησε
“Όταν άρχιζα να γράφω το Άξιον
Εστί, πρώτα μίλησα με τον Οδυσσέα
Ελύτη και αυτός μου είπε ότι «δεν θα
βγάλεις ούτε μια λέξη από το ποιητικό
μου έργο, γιατί θα είναι σαν να αφαιρείς σάρκα από το σώμα μου».
Όταν μου το είπε αυτό ο Μίκης,
εγώ τότε συνειδητοποίησα πόσο μεγάλο είναι να συνεργάζεται ο συνθέτης με τον ποιητή. Εξαιτίας της τόσο

επιτυχημένης συνεργασίας των δυο
τους οφείλεται και το τόσο αξιόλογο
αποτέλεσμα.
Εγώ μπορώ να πω ότι το ΑΞΙΟΝ
ΕΣΤΙ είναι ένα κλασικό έργο της Ελλάδας. Όπως η Αυστρία έχει Μότσαρτ, η
Γερμανία τον Μπετόβεν και η Ιταλία τον
Βέρντι, εγώ μπορώ να πω ότι η Ελλάδα
έχει τον Θεοδωράκη. Όσο γνωστοί είναι και οι άλλοι έλληνες κλασικοί, τόσο
γνωστός είναι και ο Θεοδωράκης.
Η Ελλάδα είναι μια θάλασσα γεμάτη με μουσική. Έχει πάρα πολύ
καλούς σύνθετες και τραγουδιστές και
επίσης σε όλο τον κόσμο όσοι ξέρουν
τον Θεοδωράκη, ξέρουν και τον Ζορμπά.
Ο Θεοδωράκης κατά την γνώμη
μου ανήκει στην κορυφή των καταξιωμένων Ελλήνων καλλιτεχνών. Έχει
γράψει υπέροχες όπερες και μια που
ξεχωρίζω είναι η Αντιγόνη.
Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε;

Τα περισσότερα έχουν σχέση με
τα οικονομικά και ευχαριστώ όλους
όσους βοήθησαν. Δεν κοστίζουν οι
καλλιτέχνες, όσο κοστίζει η τεχνική
κάλυψη και όλα τα άλλα διαδικαστικά
έτσι ώστε να παρουσιαστεί αυτό το
έργο στο κοινό και στο θέατρο Κρύας, που έχει πολύ καλή ακουστική, ένα
χώρο που αγαπώ. Δεν υπάρχει τίποτα
καλύτερο για έναν μαέστρο από το να
τον χειροκροτούν 1500 άτομα στο θέατρο της Κρύας.
Αυτό σημαίνει, ότι η μουσική περνάει από τους χορωδούς, τους σολίστ,
τον μαέστρο και πάει πίσω στον κόσμο. Όταν παρουσίασα το ΆΞΙΟΝ ΕΣΤΙ
ως προτεινόμενο στην Χορωδία για
το 2019, είδα πως οι χορωδοί ήθελαν
να παρουσιάσουν αυτό το έργο, γιατί αυτή η συγκεκριμένη μουσική έχει
μπει στην ψυχή του χορωδού. Περνάει
από μένα και περιμένω στις 26 Αυγούστου να πάει στον κόσμο του ανοιχτού
θεάτρου Κρύας.
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Το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ είναι ένα κλασικό έργο
της Ελλάδας. Όπως η Αυστρία έχει
Μότσαρτ, η Γερμανία τον Μπετόβεν
και η Ιταλία τον Βέρντι, εγώ μπορώ να
πω ότι η Ελλάδα έχει τον Θεοδωράκη.

Αυτή η μαγεία που είναι πιο μεγάλη από την φιλοσοφία;
Η μουσική είναι πιο μεγάλη από
την φιλοσοφία, γιατί πάει κατευθείαν
στην ψυχή με μαγικό τρόπο. Ένας άνθρωπος με μουσική αρχίζει από τότε
που γεννιέται και σε όλα τα στάδια
της ζωής του τον ακολουθεί η μουσική. Η Ελλάδα σε αυτό το έργο, το
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ και την αφήγησή του,
πάει και χτυπά κατευθείαν στην καρδιά του κάθε Έλληνα, γι’ αυτό παθιάζεσαι, είναι κάτι διαφορετικό.
Όλοι όσοι συνεργάζονται για να
παρουσιαστεί το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, είναι
περίπου 50 άτομα, δεν τα συγκεντρώνω εγώ ο μαέστρος, αλλά η μαγεία της συγκεκριμένης μουσικής και
της σύνθεσης με το λόγο.
Ο μαέστρος είναι ο καθρέφτης
της χορωδίας και η χορωδία είναι ο
καθρέφτης του μαέστρου.
Ήταν έτοιμη η χορωδία ΕΡΚΥΝΑ
γι’ αυτό το έργο;
Ναι, πριν αρχίσω, ρώτησα τους
χορωδούς, γιατί στην Λιβαδειά δεν
έχει παρουσιάσει κανείς άλλος ολόκληρο το έργο του ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Ήταν

κατενθουσιασμένοι και σαν να μου
ζητούσαν να τους δώσω ένα τέτοιο
έργο να ερμηνεύσουν. Είναι δύσκολο, αλλά με εξάσκηση τα έχουν μάθει
εξ ολοκλήρου απ’ έξω, δηλαδή το
αγάπησαν πραγματικά.
Πόσο διαρκεί η παράσταση;
Mιάμιση ώρα. Δεν είναι μεγάλο
σαν μια όπερα, αλλά θα κρατά το κοινό σε εγρήγορση, απόλαυση και συμμετοχή, γιατί τα τραγούδια θα τα ξέρουν όλοι και θα τα σιγοτραγουδούν.
Όταν ρώτησα τον Παντελή Θαλασσινό αν θα ερχόταν να παρουσιάσει το έργο μου απάντησε “Δεν
χρειάζεται ούτε καν να με ρωτήσεις,
ο αγαπημένος μου συνθέτης είναι ο
Θεοδωράκης”. Όταν πήγα να ρωτήσω τον ψάλτη μου απάντησε ότι είναι
μεγάλη του τιμή να ερμηνεύσει αυτό
το έργο.
Πείτε μου και για τους άλλους συντελεστές;
Έχω μαζέψει από όλη την Ελλάδα
καλλιτέχνες και ονομάσαμε συμφωνική καμεράτα Έρκυνα, από την άλλη
η Λαϊκή ορχήστρα όπου οι περισσότεροι που την απαρτίζουν είναι από

την Βοιωτία, την ονομάσαμε Λαϊκή
ορχήστρα Έρκυνα. Δηλαδή θα είναι
περίπου 15 άτομα Συμφωνική ορχήστρα και Λαϊκή ορχήστρα, όπως σαντούρι, μπουζούκια κ.ά.

Η συμμετοχή Βοιωτών καλλιτεχνών είναι πολύ καλό για την περιοχή
και εντάσσεται στην προσπάθεια που
κάνω να παρουσιάσω στο εξωτερικό
ολόκληρο το έργο.

Ας περιμένουμε λοιπόν να τελειώσουν και οι τελευταίες πρόβες
και ώστε να τους απολαύσουμε στο
ανοιχτό θέατρο Κρύας, στις 26 Αυγούστου για τα ΤΡΟΦΩΝΙΑ 2019.
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● γεωργία

Επιτόπιος έλεγχος στο χωράφι για την
εξέλιξη του πράσινου σκουληκιού

■Α
 πό τον Γεωπόνο Μπάμπη Διαμαντή

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΙΟΥ ΟΠΟΥ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΩΠΑΪΔΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ- ΚΑΡΑΞΙΓΚΙΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΓΚΑΛΑΜΕΛΟΥ- ΦΥΛΑΚΙΟ ΜΑΥΡΕΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 92,3 - 80,7
ΚΑΙ 82 ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΙΟΥ

Τ

ο πράσινο σκουλήκι στο βαμβάκι για την αντιμετώπιση
του χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση από τις
κατά τόπους αρχές. Μιλήσαμε με τον
κύριο Μπάμπη Διαμαντή Γεωπόνο
στην Λιβαδειά που παρακολουθεί
την εξέλιξη στις βαμβακοκαλλιέργειες και μας εξήγησε τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες.
Παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις
και στις 6 Αυγούστου μετά από έναν
ακόμη επιτόπιο έλεγχο βγήκε το ακόλουθο συμπέρασμα:
Προσοχή επιβάλλεται ψεκασμός για πράσινο σκουλήκι στη
Κωπαίδα. Μετά από τις χθεσινές
μετρήσεις και τον επιτόπιο έλεγχο που κάναμε σήμερα εγώ και οι
συνεργάτες μου διαπιστώσαμε
προσβολή από την δεύτερη γενιά του πρασίνου σκουληκιού η
οποία τώρα ξεκινά . Περιοχές υψηλού κινδύνου Φυλάκιο Μαυρέτα,
Φυλάκιο 21, περιοχή ξηραντήριo
Γκαλαμέλου, Καραξιγκι κεντρική,
ΗΧ36 Αγίου Δημητρίου, Περιοχή
Ορχομενού πέριξ Εκκοκιστηριου
Αγγελουση.
Στις άλλες περιοχές οι σταθμοί
δεν έδειξαν προσβολές και σημαντικές συλλήψεις. Ψεκασμοί μετά
την Δύση του ηλίου για προστασία
μελισσών και καλύτερα αποτελέσματα και πάντα σύμφωνα με τις
συμβουλές του γεωπόνου σας και
των οδηγιών της Διεύθυνσης Γεωργίας.
Λίγα λόγια για ενημέρωση του
τι είναι το πράσινο σκουλήκι:
Πράσινο σκουλήκι στο βαμβάκι: οδηγός αντιμετώπισης Το
πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa
armigera) είναι κοσμοπολίτικο είδος. Οι πληθυσμοί του, που εμφανίζονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα,
είναι γηγενείς καθώς υπάρχουν στοιχεία που ενισχύουν την άποψη της
ύπαρξης τοπικά εγκατεστημένου
πληθυσμού. Η ύπαρξη μετέπειτα
μεταναστευτικής πτήσης από νοτιό-

τερες περιοχές δεν είναι ξεκάθαρη.
Πού το βρίσκουμε στην Ελλάδα;
Το πράσινο σκουλήκι είναι ένα
σημαντικό έντομο εχθρός για όλες
τις περιοχές της Ελλάδας, καθώς μπορεί να τραφεί σε μία μεγάλη ποικιλία
οικονομικά σημαντικών καλλιεργειών, όπως το βαμβάκι, ο καπνός, το
καλαμπόκι, η τομάτα, η πιπεριά και
τα ψυχανθή. Θεωρείται ο σημαντικότερος εχθρός του βαμβακιού στην
Ελλάδα. Συνήθως οι προσβολές που
προκαλεί είναι τοπικές, περιορισμένης έκτασης και έντασης. Σε κάποιες
όμως χρονιές αναπτύσσονται πολύ
μεγάλοι πληθυσμοί που μειώνουν
την παραγωγή σε μεγάλο ποσοστό.
Κατά τα έτη 1983, 2003 και 2010 η ζημιά σε καλλιέργειες βαμβακιού στην
Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα ήταν αρκετά σοβαρή.
Τι ζημιές κάνει;
Προσβάλλει όλα τα μέρη του
βαμβακοφύτου (φύλλα, χτένια, άνθη
και καρύδια). Η ζημιά είναι σημαντική όταν το φυτό δεν έχει χρόνο να
αναπληρώσει τα κατεστραμμένα
καρύδια. Τα ενήλικα άτομα του εντόμου είναι νυχτοπεταλούδες. Παρουσιάζουν φυλετικό διμορφισμό, δηλ.:
το αρσενικό είναι τεφροπράσινου
χρώματος, ενώ το θηλυκό καστανό ή καστανοκίτρινο. Το αβγό είναι
ημισφαιρικό με κατά μήκος αυλακώσεις (σχήμα αχινού), έχει διάμετρο 0,5 χιλιοστά περίπου και χρώμα
κιτρινόλευκο, λαμπερό στην αρχή
και σκούρο καστανό λίγο πριν την
εκκόλαψη. Η νεοεκολλαφθείσα προνύμφη (σκουλήκι 1ου σταδίου) είναι
κιτρινόλευκη προς καστανέρυθρη.
Καθώς μεγαλώνει (3ου- 5ου σταδίου), ο χρωματισμός της παρουσιάζει
πολύ μεγάλη ποικιλία, από το ανοικτό πρασινοκίτρινο μέχρι το υποκαστανό ή ακόμη και το ανοιχτό μαύρο.
Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή της
(μήκος περίπου 4 εκατοστά) κατεβαίνει από το φυτό που προσβάλλει και
νυμφώνεται στο έδαφος, σε βάθος

5-10 εκατοστών από την επιφάνεια,
σε κελί που διαμορφώνει κατάλληλα.
Πώς είναι το πράσινο σκουλήκι;
Τα ενήλικα άτομα του εντόμου είναι νυχτοπεταλούδες. Παρουσιάζουν
φυλετικό διμορφισμό, δηλ.: το αρσενικό είναι τεφροπράσινου χρώματος,
ενώ το θηλυκό καστανό ή καστανοκίτρινο. Το αβγό είναι ημισφαιρικό με
κατά μήκος αυλακώσεις (σχήμα αχινού), έχει διάμετρο 0,5 χιλιοστά περίπου και χρώμα κιτρινόλευκο, λαμπερό
στην αρχή και σκούρο κα- στανό λίγο
πριν την εκκόλαψη. Η νεοεκολλαφθείσα προνύμφη (σκουλήκι 1ου σταδίου)
είναι κιτρινό- λευκη προς καστανέρυθρη. Καθώς μεγαλώνει (3ου- 5ου σταδίου), ο χρωματισμός της παρουσιάζει
πολύ μεγάλη ποικιλία, από το ανοικτό
πρασινοκίτρινο μέχρι το υποκαστανό
ή ακόμη και το ανοιχτό μαύρο. Όταν
ολοκληρωθεί η ανάπτυξή της (μήκος
περίπου 4 εκατοστά) κατεβαίνει από
το φυτό που προσβάλλει και νυμφώνεται στο έδαφος, σε βάθος 5-10
εκατοστών από την επιφάνεια, σε κελί
που διαμορφώνει κατάλληλα. Πού
ξεχειμωνιάζει το πράσινο σκουλήκι;
Στην Ελλάδα διαχειμάζει ως διαπαύουσα νύμφη (κουκούλι) στο έδαφος.
Η είσοδος σε διάπαυση πραγματοποιείται κυρίως τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, περίοδος που σταματά
και η πτήση του εντόμου.
Πότε κάνει την εμφάνισή του;
Το τέλος της διάπαυσης και η εμφάνιση των ενήλικων την επόμενη
άνοιξη, εντοπίζεται εντός μιας πε-

ριόδου 4-6 εβδομάδων από τα τέλη
Απριλίου έως τις αρχές Ιουνίου. Τα
ενήλικα της διαχειμάζουσας γενεάς
(1η γενεά του εντόμου) που εμφανίζονται την άνοιξη, γεννούν τα αβγά
τους σε άλλες εκτός βαμβακιού, καλλιέργειες όπως ο ηλίανθος, η τομάτα,
το καλαμπόκι, το σόργο και η μηδική.
Το βαμβάκι προσβάλλεται από τις
προνύμφες της 2ης γενεάς γύρω
στα μέσα Ιουνίου και η προσβολή
συνεχίζεται σε όλη την καλλιεργητική περίοδο με την διαδοχή συνήθως άλλων δύο ή τριών γενεών.
Μεγαλύτερος αριθμός προσβεβλημένων καρποφόρων οργάνων
διαπιστώνεται τον μήνα Αύγουστο.
Τότε, ιδιαίτερα στις αρχές αυτού, οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει

να βρίσκονται σε εγρήγορση και να
διενεργούν τακτικούς ελέγχους στα
βαμβακοχώραφα για την διαπίστωση της παρουσίας αβγών και νεαρών προνυμφών του εντόμου. Πώς
επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες
το έντομο; Οι υψηλές θερμοκρασίες
(>30°C) γενικά ευνοούν την ανάπτυξη του εντόμου εξαιτίας της τροπικής
του καταγωγής, ενώ αντίθετα οι φυσικοί εχθροί του δεν ωφελούνται από
τις υψηλές θερμοκρασίες.
Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε
τώρα στην περιοχή της Βοιωτίας έξω
από την Λιβαδειά.
Προσοχή στους ψεκασμούς σε
συνεργασία με τους μελισσοκόμους
για να μην έχουν απώλεια στην παραγωγή τους.
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έρευνα ●

Νερό εμφιαλωμένο ή νερό βρύσης;
Και από τα εμφιαλωμένα … επιτραπέζιο,
μεταλλικό ή νερό πηγής;

Όταν επιλέγουμε
μεταλλικό νερό,
εκτός από την
συσκευασία ή
και την τιμή,
θα πρέπει να
αναλογιστούμε
εάν το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό
που καθιστά το
εμφιαλωμένο
αυτό νερό
«μεταλλικό»
ταιριάζει με τον
οργανισμό μας
και τις ανάγκες
μας.

Δ

ιλήμματα που αντιμετωπίζουν
οι καταναλωτές καθημερινά…. Πολλά εμπορικά σήματα
κατακλύζουν τα ράφια των καταστημάτων! Και ο καταναλωτής; Διαλέγει
πάντα με τα σωστά κριτήρια;
Ας δούμε αρχικά μερικούς
απλούς ορισμούς:
Πόσιμο νερό: είναι το νερό που
χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση είτε στη φυσική του κατάσταση, είτε μετά από επεξεργασία,
ανεξαρτήτως της προέλευσής του.
Το πόσιμο νερό διακρίνεται σε
νερό δικτύου και εμφιαλωμένο
νερό

Το νερό δικτύου είναι το
νερό που παρέχουν υποχρεωτικά οι
υπηρεσίες ύδρευσης στους καταναλωτές, δηλαδή είναι το νερό στις
βρύσες του σπιτιού μας.

Το εμφιαλωμένο νερό από
την άλλη, διακρίνεται σε :
Επιτραπέζιο νερό: είναι πόσιμο
νερό που προσφέρεται συσκευασμένο στο εμπόριο αεροστεγώς σε
πλαστικές ή γυάλινες φιάλες και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Επομένως, σύμφωνα με τον ορισμό του, ένα επιτραπέζιο νερό μπορεί να είναι νερό δικτύου (κοινό νερό
βρύσης) ή νερό από επιφανειακά
νερά (λίμνη ή ποτάμι) ή από γεώτρηση ή ακόμα και θαλασσινό νερό που
έχει υποστεί αφαλάτωση με αντίστροφη ώσμωση
Μεταλλικό νερό: είναι ένα νερό
μικροβιολογικά κατάλληλο που έχει
υπόγεια προέλευση και υπόκειται σε
εκμετάλλευση μετά από γεώτρηση.
Ξεχωρίζει από το απλό πόσιμο νερό,
γιατί είναι ιδιαίτερα «πλούσιο» ή ιδιαίτερα «φτωχό» σε ανόργανα άλατα,
ιχνοστοιχεία ή άλλα συστατικά και σε
μερικές περιπτώσεις από ορισμένα αποτελέσματα στον ανθρώπινο
οργανισμό…»
Το νερό πηγής έχει υπόγεια
προέλευση, δεν υφίσταται απολύμανση, αλλά δεν περιέχει τα άλατα
που μπορεί να περιέχει το φυσικό μεταλλικό νερό.
Ως καταναλωτές λοιπόν κατά
την επιλογή μεταξύ του νερού του
δικτύου και του εμφιαλωμένου νερού καλό είναι να γνωρίζουμε ότι:

Το επιτραπέζιο νερό, δεν διαφέρει από το κοινό νερό βρύσης, εκτός
από το γεγονός ότι το πρώτο πωλείται συσκευασμένο.
Στα μεταλλικά νερά πρέπει να
δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις επιπλέον ενδείξεις συσκευασίας όπως:
«Κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε
νάτριο» ή στον αντίποδα «Νατριούχο» δηλαδή με πολύ νάτριο ή «Φθοριούχο» «Ασβεστούχο» «Μαγνησιούχο» κ.λ.π. Όταν λοιπόν επιλέγουμε μεταλλικό νερό, εκτός από την
συσκευασία ή και την τιμή, θα πρέπει
να αναλογιστούμε εάν το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό που καθιστά το εμφιαλωμένο αυτό νερό «μεταλλικό»
ταιριάζει με τον οργανισμό μας και
τις ανάγκες μας.
Δεν είναι υπερβολή να πούμε
ότι το μεταλλικό νερό σε πολλές
περιπτώσεις θα έπρεπε να «συνταγογραφείται» ….και εννοούμε να
μην είναι προσβάσιμο στον καταναλωτή που δεν έχει ιδιαίτερη εκπαίδευση στην «αποκρυπτογράφηση»
της πληροφορίας στην ετικέτα του…
Γιατί πολύ γνωστό για τις διαιτητικές του δράσεις μεταλλικό νερό
του εμπορίου, δρα ως διαιτητικό,

προκαλώντας «αυξημένη λειτουργία
του εντέρου», δηλαδή λειτουργεί ως
φυσικό καθαρκτικό και κάποιο άλλο
έχοντας διουρητική δράση! Και είναι απολύτως νόμιμη η κυκλοφορία
τους! Αυτό που μένει να ελεγχθεί από
τις αρχές ελέγχου, είναι ο τρόπος που
προβάλλεται η πληροφορία αυτή,
ούτως ώστε να μην παραπλανά τον
καταναλωτή.
Είναι λοιπόν σε γνώση μας
όταν το επιλέγουμε;
Πριν απλώσουμε λοιπόν το χέρι
μας στο ράφι να αγοράσουμε ένα εμφιαλωμένο νερό ας αναρωτηθούμε:

Αυτό που επιλέγουμε είναι
απλό επιτραπέζιο νερό ή είναι μεταλλικό ή νερό πηγής;

Είναι –στην περίπτωση του
απλού επιτραπέζιου νερού- καλύτερο από το τρεχούμενο νερό στην
βρύση μας;

Γνωρίζουμε ποια είναι η
ποιότητα του νερού της ύδρευσης
της περιοχής μας;

Γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες ύδρευσης είναι υποχρεωμένες
να γνωστοποιούν στους καταναλωτές τα στοιχεία της ποιότητας του
νερού που διαθέτουν στα δίκτυα

ύδρευσης; [την οποία πληροφορία
καλό θα ήταν να έχουν οι υπηρεσίες
ύδρευσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα τους ή στην σελίδα του Δήμου,
για την εύκολη πρόσβαση των καταναλωτών σε αυτή]

Γνωρίζουμε ότι την πληροφορία αυτή μπορούμε πολύ απλά να
την συγκρίνουμε με την χημική ανάλυση που αναγράφεται στην συσκευασία όλων των εμφιαλωμένων νερών (ενδεικτικά αναφέρουμε
τις παραμέτρους της σκληρότητας
και της αγωγιμότητας) προκειμένου
να κάνουμε την επιλογή που ταιριάζει στις ανάγκες μας;

Είναι το εμφιαλωμένο νερό
ασφαλέστερο; Γιατί αν και σε όλες
σχεδόν τις περιπτώσεις το εμφιαλωμένο νερό φεύγει από την εγκατάσταση εμφιάλωσης ασφαλές, κατά
την διακίνησή του μπορεί να εκτεθεί
σε κινδύνους λόγω κακής αποθήκευσης και συντήρησης.

Εφόσον επιλέγουμε μεταλλικό νερό, είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του που το καθιστά μεταλλικό σε γνώση μας; Ταιριάζει με
την δίαιτά μας ή την κατάσταση της
υγείας μας;
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SILVER TOURISM

Μια μεγάλη ευκαιρία που μας «θέλει»…
παρατηρητές
■ Της Ιωάννας Μουτσανά

Η

χώρα μας θα μπορούσε να διεκδικήσει δεκάδες δισ. ετησίως,
προσελκύοντας ηλικιωμένους
τουρίστες για να περνούν στην Ελλάδα τα χρόνια της συνταξιοδότησής
τους. Ακόμα και ασθενείς τουρίστες
που θέλουν να συνδυάσουν τη θεραπεία τους με διακοπές, ή εκείνους
που αναζητούν υπηρεσίες ευεξίας και
υγείας. Ο Τουρισμός της τρίτης ηλικίας, ή αλλιώς ο Silver Τουρισμός ή ο
Τουρισμός των Γκριζομάλληδων, είναι
μια μεγάλη αγορά, και μια μεγάλη,
ανεκμετάλλευτη ευκαιρία… που δυστυχώς επί του παρόντος την κοιτάμε
ως απλοί παρατηρητές.
Ο ιατρικός τουρισμός και ο ιαματικός τουρισμός μπορούν συνολικά

να προσθέσουν στο ΑΕΠ της χώρας
13,6 δισ. ευρώ, καθώς και 173.000
νέες θέσεις εργασίας σε διάστημα πέντε χρόνων. Ο τουρισμός ευεξίας, που
απευθύνεται και σε νεότερους, μπορεί
να αποφέρει περίπου άλλα τόσα: 13,5
δισ. ευρώ και 171.000 θέσεις εργασίας
σε πέντε χρόνια.
Ο τουρισμός τρίτης ηλικίας, γνωστός και ως Silver Age Tourism, ή ο
Τουρισμός των γκριζομάλληδων,
αποτελεί πλέον, ένα σημαντικό μέρος τη ς τουριστικής βιομηχανίας
σε πολλές αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες.
Στην Ευρώπη το ποσοστό των
ταξιδιών που θα αντιστοιχεί σε ηλικιωμένους αναμένεται να αυξηθεί

από 15% το 2010 σε 26% το 2030 και
32% το 2050. Μέχρι το 2050, το ένα
τρίτο της συνολικής τουριστικής δαπάνης στην Ευρώπη θα προέρχεται
από άτομα που θα έχουν υπερβεί
το 65ο έτος της ηλικίας τους. Ενώ,
πλήθος μελετών υπογραμμίζουν ότι
οι ηλικιωμένοι σήμερα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι στο
παρελθόν: είναι πιο υγιείς, ξοδεύουν
περισσότερα χρήματα, ταξιδεύουν
πιο συχνά και διαμένουν περισσότερες ημέρες σε προορισμούς σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τον τόπο
διαμονής τους.
Τα άτομα τρίτης ηλικίας απαιτούν υπηρεσίες καλής ποιότητας,
λόγω προγενέστερων ταξιδιωτικών
εμπειριών, έχουν δηλαδή σαφέστερη αντίληψη του τι σημαίνει ποιότητα. Συσχετίζουν την ποιότητα με
τις πραγματικές τους ανάγκες και όχι
μόνο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά
των εγκαταστάσεων στις μονάδες
φιλοξενίας.
Το γεγονός αυτό επιβάλλει τον
επανασχεδιασμό της τουριστικής βιομηχανίας και των διεθνών δικτύων
μεταφορών, αλλά και των ιατρικών
μονάδων που θα πρέπει να διευρύνουν και να εξειδικεύσουν το φάσμα
των παρεχόμενων υπηρεσιών τους
σε υπηρεσίες υγείας. Οι υπηρεσίες
υγείας θα πρέπει να είναι σε θέση
πρωτίστως να καλύψουν τις ανάγκες
έκτακτων ιατρικών περιστατικών,
αλλά και την παροχή ιατρικοκοινωνικής φροντίδας στους χρόνιους πάσχοντες τουρίστες.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του τουρισμού υγείας, θα πρέπει να παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες
και προϊόντα που να καλύπτουν τη
ζήτηση από άτομα τρίτης ηλικίας για
ιατρικό τουρισμό επιλογής, για ιαματικό τουρισμό και για σύγχρονο τουρισμό ευεξίας.
Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά

συγκριτικά πλεονεκτήματα για την
ανάπτυξη υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού. Εκτός από το εξαιρετικό της
κλίμα και το φυσικό της κάλλος, που
ευνοούν την αποκατάσταση και την
αποθεραπεία, είναι χώρα μεγάλου
τουριστικού ενδιαφέροντος, διαθέτει
υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, έχει
εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό,
άριστες ξενοδοχειακές υποδομές,
ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με τις
περισσότερες αναπτυγμένες χώρες
της δυτικής Ευρώπης και της βόρειας
Αμερικής, ενώ παραμένει μια χώρα
ασφαλής για τους ξένους.
Τι συμβαίνει λοιπόν και η χώρα
μας δεν διεκδικεί δυναμικά το κομμάτι της πίτας που της αναλογεί; Ο
Οργανισμός Έρευνας και Ανάλυσης
διαΝΕΟσις, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και ομάδα ερευνητών
υπό τον συντονισμό του καθηγητή
κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής
στο ΕΚΠΑ Γιάννη Τούντα, μελέτησε
το θέμα της ανάπτυξης του Τουρισμού Τρίτης Ηλικίας στην Ελλάδα,
καταλήγοντας πρωτίστως, στο πολύ
ενδιαφέρον συμπέρασμα…
Για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που
η χώρα μας παρουσιάζει, θα χρει-
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αστεί να ιδρυθεί Εθνικό Συμβούλιο
Τουρισμού Υγείας, με τη συμμετοχή
εκπροσώπων των εμπλεκόμενων
φορέων της Πολιτείας και εκπροσώπων των θεσμικών παρόχων τουρισμού και υγείας, για τον σχεδιασμό
εθνικής στρατηγικής, την προώθηση των αναγκαίων θεσμικών ρυθμίσεων και την οργανωμένη προβολή
της Ελλάδας ως χώρα προορισμού.
SILVER TOURISM
– ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ
Οι δύο ομάδες στόχοι για την
ανάπτυξη του τουρισμού τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα είναι:
1. Άτομα ηλικίας άνω των 50
ετών, υγιή, με οικονομική άνεση, χρόνο και διάθεση για απόκτηση νέων
εμπειριών και
2. Άτομα ηλικίας άνω των 50
ετών που έχουν κάποια προβλήματα
υγείας, που μπορούν όμως να αυτο-εξυπηρετηθούν και πραγματοποιούν το ταξίδι για λόγους:
• Ευεξίας και αναψυχής όταν τα
προβλήματα υγείας δεν είναι σοβαρά, χρήζουν όμως ειδικών γεωμορφολογικών και χωροταξικών συνθηκών προσβασιμότητας, κλίματος, και
υπηρεσιών υποστήριξης ταξιδιού
από εταιρεία διαχείρισης και εκμετάλλευσης μονάδων υγείας, real
estate, health management, αποκλειστικού ξεναγού, κλπ.
• Φροντίδας όταν οι χρόνιες παθήσεις επιβάλλουν φυσιοθεραπεία
ή ποκατάσταση, όπως με ιαματικά
λουτρά που άπτονται του ιαματικού
τουρισμού.
• Περίθαλψης όταν ο λόγος ταξιδιού επιβάλλει επεμβατική θεραπεία
(ιατρικός τουρισμός).
ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Οι περισσότερες ελληνικές πόλεις δεν έχουν καλές υποδομές για
άτομα με προβλήματα κινητικότητας.
• Οι υπηρεσίες των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι κακές, ιδίως για
ηλικιωμένους και ξένους.
• Το δημόσιο σύστημα υγείας πάσχει από ελλείψεις προσωπικού και
υλικών, και από κακή οργάνωση.
• Οι χωροταξικοί κανονισμοί και
διαδικασίες δυσχεραίνουν τις επενδύσεις σε οικιστικά συγκροτήματα.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ «ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ» ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο τουρισμός τρίτης ηλικίας,
μπορεί να συμβάλει ως μοχλός ανάπτυξης και εξέλιξης του τουριστικού

προϊόντος της χώρας μας. Η βασική
ευθύνη ανήκει στο υπουργείο Τουρισμού και ειδικότερα στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ο οποίος
είναι υπεύθυνος για την οργάνωση,
ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα με την αξιοποίηση
όλων των δυνατοτήτων της χώρας,
ακολουθώντας δράσεις τουριστικής
προβολής της Ελλάδας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αλλά και κάθε
άλλη δραστηριότητα που κρίνεται
απαραίτητη για την υποστήριξη και
προβολή του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος.
Ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από το υπουργείο Τουρισμού για
τον σχεδιασμό στρατηγικής για την
τρίτη ηλικία, που περιλαμβάνει ένα
πλέγμα πολιτικών παρεμβάσεων και
ειδική επικοινωνιακή καμπάνια, τη
συμμετοχή του ΕΟΤ σε θεματικές και
εξειδικευμένου ενδιαφέροντος διεθνείς εκθέσεις για την προβολή των
ειδικών τουριστικών προϊόντων της
Ελλάδας (π.χ. τρίτης ηλικίας, περιπατητικού τουρισμού κτλ.), επιχειρησιακές δράσεις της Ελλάδας σε συνεργασία με άλλες χώρες (π.χ. με τη Ρωσία
2017-2018 με έμφαση στον τουρισμό
τρίτης ηλικίας), τη στρατηγική προώθησης και προβολής του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού για τη διετία
2017-2018, και άλλες.
Εκτός από τον ρόλο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η σωστή τουριστική ανάπτυξη και εξέλιξη
του υπάρχοντος τουριστικού προϊόντος, προϋποθέτει τη συμμετοχή,
συνεργασία και συνέργεια όλων των
εμπλεκόμενων/ενδιαφερόμενων
μερών και κυρίως των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Ως εκ
τούτου, θα πρέπει να γίνονται συνεχώς προσπάθειες για αποκέντρωση
του εθνικού προγραμματισμού με
την ενίσχυση του ρόλου της περιφέρειας και των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Η ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να γίνει πρώτα απ’ όλα με τη συμμετοχή
των ΟΤΑ στην αξιοποίηση δημοσίων
εκτάσεων για τουριστική ανάπτυξη.
Επίσης, ο οργανισμός «Enterprise
Greece», που είναι ο εθνικός φορέας για την προσέλκυση επενδύσεων, οφείλει να παρέχει τεχνική βοήθεια στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, μέσω ενημέρωσης,
παροχής τεχνικών συμβουλών και
εκπόνησης μελετών τουριστικής αξιοποίησης. Oι ΟΤΑ χρειάζονται εκτεταμένη τεχνική βοήθεια και υποστή-

ριξη, καθώς και εξειδικευμένη γνώση
και επενδύσεις ιδιωτικού κεφαλαίου,
για να αναπτύξουν τουρισμό τρίτης
ηλικίας. Η αποκέντρωση και η ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης,
επιπλέον, ενισχύεται με τον θεσμό
των προγραμματικών συμβάσεων
και την ενεργοποίηση των περιφερειακών φορέων και των έργων τους
από τις Επιτροπές Τουρισμού και
Τουριστικής Προβολής.
Συνεπώς, οι ΟΤΑ θα πρέπει να διαμορφώσουν στρατηγική ανάδειξης
και αξιοποίησης τοπικών τουριστικών πόρων μέσα από διαδικασίες
cooperative branding – μάρκετινγκ
του τόπου.
Οι βασικοί στόχοι δημόσιας
πολιτικής για να αντιμετωπιστούν
τα μειονεκτήματα είναι:
α. Να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο
που εμποδίζει τις μεγάλες επενδύσεις σε οργανωμένα συγκροτήματα
κατοικιών, εκτός σχεδίου πόλης, που
περιλαμβάνουν και υπηρεσίες ψυχαγωγίας και υγείας.
β. Να υπάρξουν ολοκληρωμένα
τοπικά σχέδια παροχής σύνθετου
πακέτου υπηρεσιών από μικρές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων. Για να
συμβεί αυτό, θα πρέπει να πάρει την
πρωτοβουλία μια ικανή και αξιόπιστη αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, ή
ένας συλλογικός φορέας του ιδιωτικού τομέα.
γ. Να βελτιωθούν σημαντικά οι
δημόσιες υπηρεσίες υγείας και μεταφορών, ώστε οι μικρές μονάδες
φιλοξενίας να μην χρειάζεται να παρέχουν ιδιωτικά τέτοιες υπηρεσίες.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
Οι 0ργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν στη διάθεσή τους
πολλά εργαλεία πολιτικής και δράσης, προκειμένου να συμβάλλουν
στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης ατόμων τρίτης ηλικίας και στη
βελτίωση της ποιότητας του γενικότερου τουριστικού προϊόντος της
χώρας.
Για παράδειγμα τα τελευταία
χρόνια ορισμένοι δήμοι έχουν εγκαταστήσει υποδομές για αναπηρικά
αμαξίδια με πρόσβαση στις παραλίες
και στη θάλασσα με ράγες. Αντίθετα,
στα περισσότερα αστικά κέντρα η
πρόσβαση σε ηλικιωμένους ΑΜΕΑ
είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Επίσης,

Για την αποτελεσματική αξιοποίηση
των πλεονεκτημάτων που η χώρα μας
παρουσιάζει, θα χρειαστεί να ιδρυθεί
Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας,
με τη συμμετοχή εκπροσώπων των
εμπλεκόμενων φορέων της Πολιτείας
και εκπροσώπων των θεσμικών
παρόχων τουρισμού και υγείας.
υπάρχουν περιπτώσεις όπου εγκαθιστούν σε μουσεία, δημόσια κριτήρια
και αλλού ειδικούς ανελκυστήρες για
ΑΜΕΑ.
Κάποια από τα βασικότερα στοιχεία τα οποία θα πρέπει οι οργανισμοί αυτοί να ενδυναμώσουν είναι τα
ακόλουθα:
• Ενίσχυση της εικόνας για την Ελλάδα ως ενός προορισμού, ο οποίος
μπορεί να προσφέρει και άλλα εξειδικευμένα τουριστικά προϊόντα, πέρα
από τις ανεπανάληπτες εμπειρίες και
την ομορφιά των τοπίων, και αναφορικά με τις πολλαπλές δυνατότητες
και δραστηριότητες που προσφέρονται (χειμερινός και καλοκαιρινός τουρισμός, θαλάσσιος, πολιτιστικός, κ.ά.).
Προς την κατεύθυνση αυτή θα
πρέπει να διαμορφωθούν τα κατάλληλα προγράμματα προβολής, και
διαμόρφωσης του destination brand,
ειδικά για τον τουρισμό τρίτης ηλικίας.
Η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει
να υλοποιηθεί με συστηματικό τρόπο και με την παράλληλη, ενδεχομένως, ίδρυση ενός τοπικού φορέα
ειδικού για την τουριστική προβολή
(δημοτικού ή περιφερειακού), που θα
μπορεί να υλοποιεί αποτελεσματικά
τις προσχεδιασμένες ενέργειες ανάπτυξης, συντονισμού και προβολής.
Όπως,
• Στήριξη της οικονομίας της
τοπικής κοινωνίας, στρέφοντας το
ενδιαφέρον των καταναλωτών προς
τα τοπικά προϊόντα και τις τοπικές
αγορές.
• Διατήρηση και προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος κατά τον
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καλύτερο τρόπο, τόσο για την υγεία
και την ασφάλεια του ντόπιου πληθυσμού, όσο και για την προσέλκυση
τουριστών.
• Ανάδειξη των πολιτιστικών
μνημείων μέσα από εκδηλώσεις σε
τοπική κλίμακα, που να καθίστανται
προσιτές για τα ηλικιωμένα άτομα σε
όλη τη διάρκεια του χρόνου.
• Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα σημεία βασικού ενδιαφέροντος τόσο στους δήμους όσο και στις
κοινότητες, κυρίως μέσα από την ενίσχυση των συγκοινωνιών.
• Αντιμετώπιση των περιστατικών
κερδοσκοπίας σε βάρος τους τουριστών από τις κάθε είδους τουριστικές
επιχειρήσεις, προκειμένου να αποτρέπεται η σπίλωση της εικόνας του
τουρισμού.
• Υλοποίηση Προγραμματικών
συμβάσεων με φορείς του δημόσιου τομέα, ώστε να μελετήσουν και
να εκτελέσουν έργα ή προγράμματα
ανάπτυξης μιας περιοχής ή παροχής
υπηρεσιών. Στις συμβάσεις αυτές
μπορούν να συμμετέχουν τόσο επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων, συνεταιρισμών,
επιμελητηρίων και επιστημονικών
φορέων του δημοσίου.
Οι δυνατότητες των περιφερειών
Η διασύνδεση της εθνικής στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό
του υπουργείου Τουρισμού με τις 13
Περιφέρειες της χώρας, πρέπει να
αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για
το ελληνικό τουριστικό προϊόν και
πιο συγκεκριμένα για τον τουρισμό
τρίτης ηλικίας.
Η εθνική στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού θα πρέπει να αποσκοπεί στην ανάδειξη της Ελλάδας σε
κορυφαίο, ασφαλή προορισμό 365
ημέρες το χρόνο, που θα προσφέρει
μοναδικές και ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες σε κάθε προορισμό, ειδικά για τον πληθυσμό-στόχο
των ηλικιωμένων ατόμων.
Οι Περιφέρειες διαθέτουν αντα-

γωνιστικά πλεονεκτήματα και μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενιαίας εθνικής τουριστικής ταυτότητας της χώρας, με στοχευμένη
στρατηγική επικοινωνίας και προώθησης-προβολής.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε
Περιφέρεια διαθέτει τα δικά της τουριστικά προϊόντα, στα οποία οφείλει
να δίνει προτεραιότητα. Επιπρόσθετα, οι περιφέρειες πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένες προτάσεις, με
στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη όλο το χρόνο και με οφέλη που
μπορούν να διαχυθούν στους προορισμούς και τις τοπικές κοινωνίες
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΕΥΕΞΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ
Σε μια πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης της εικόνας που παρουσιάζει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
στον τομέα του Τουρισμού Υγείας,
«δανειζόμαστε» τη μεγαλύτερη εικόνα της χώρας όπως αυτή παρουσιάζεται από την Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδας, και εμφανίζει
μόλις 19 μεγάλα ιδιωτικά κέντρα και
4 μικρότερα, να λειτουργούν με σύγχρονες εγκαταστάσεις κι ένα ευρύ
φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών
από διαφορετικές ειδικότητες.
Ενώ, σε αυτά τα πρότυπα, σε επίπεδο Στερεάς, λειτουργεί μόνο η Γενική Ιδιωτική Πολυκλινική Λαμίας και
αναμένεται να λειτουργήσει το υπερσύγχρονο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Ίδια εικόνα παρουσιάζει και ο
Ιαματικός Τουρισμός στη Στερεά, ο
οποίος αν και κρίνεται «πρωταθλητής» από πλευράς όγκου εναλλακτικών πηγών, εμφανίζει έντονα χαρακτηριστικά… αδιαφορίας κι εγκατάλειψης.
Ενώ, η Ελλάδα θεωρείται από
τις πλουσιότερες χώρες σε φυσικές
πηγές μεταλλικού νερού, θερμού και
ψυχρού, με πλούσια φυσικοχημική
σύσταση και πληθώρα ενδείξεων
για εφαρμογή στη σύγχρονη φυσική
υδροθεραπεία… από τις 822 καταγεγραμμένες πηγές θερμομεταλλι-

κών νερών που διαθέτουμε, μόνο οι
750 είναι αξιοποιήσιμες.
Κι ενώ η Στερεά διαθέτει τον μεγαλύτερο όγκο ιαματικών πηγών, σε
επίπεδο Ελληνικής περιφέρειας, οι
αξιοποιημένες και περισσότερο αναγνωρίσιμες είναι μόλις έξι.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
• Στερεά Ελλάδα: 156
• Μακεδονία: 115
• Πελοπόννησος: 114
• Θεσσαλία: 57
• Ήπειρος: 57
• Θράκη: 25
Γνωστές Ιαματικές
πηγές στη Στερεά
Θέρμαι Σύλλα - Η Αιδηψός είναι
μία από τις πιο φημισμένες λουτροπόλεις της σύγχρονης Ελλάδας. Οι
ιαματικές της πηγές αναβλύζουν από
βάθη που φτάνουν τα 3.000 μέτρα,
σε θερμοκρασία που φτάνει τους
75°-85°C. Η πιο γνωστή από αυτές
τις πηγές, οι Θέρμαι Σύλλα, πήρε το
όνομά της από τον Ρωμαίο στρατηγό
Σύλλα που, σύμφωνα με τον ιστορικό
Πλούταρχο, έπασχε από ποδάγρα και
κατέφυγε στην Αιδηψό για να ανακουφιστεί.
Σήμερα, τα νερά της πηγής διοχετεύονται σε ξενοδοχειακές μονάδες
που προσφέρουν λουτροθεραπεία
και θαλασσοθεραπεία, ενώ για τις παρεχόμενες θεραπείες χρησιμοποιούν

συμπληρωματικά και νερό από τις
ιαματικές πηγές του ΕΟΤ, των οποίων
η θερμοκρασία φτάνει μέχρι και τους
85°C .
Νερό θερμοκρασίας 37°C μπορούν να εκμεταλλευτούν όσοι πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα,
χρόνια ρευματική αρθροπάθεια,
και γενικά αρθροπάθειες, χολολιθιάσεις, νεφρολιθιάσεις, λοιμώξεις
αιμοφόρων οδών, εκζέματα και δερματοπάθειες, τόσο στους ατομικούς
λουτήρες όσο και στη μεγάλη πισίνα
και στις άκρες του θερμοποτάμου σε
φυσικά ανοίγματα (γούρνες).
Καμένα Βούρλα
Η περιοχή διαθέτει πολλές μεταλλικές πηγές (ορισμένες ραδιενεργές
εξαιτίας της παρουσίας ραδονίου),
γεγονός που τελικά οδήγησε στην
ανάπτυξή της σε λουτρόπολη. Τα
ραδιενεργά νερά της περιοχής χρησιμοποιούνται στις πισίνες και στις
θεραπείες του spa πεντάστερων ξενοδοχειακών μονάδων. Οι θεραπευτικές ιδιότητες αφορούν κυρίως τα
νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, τους ρευματισμούς, τις δερματοπάθειες και τα γυναικολογικά
προβλήματα.
Ψωρονέρια: Βρίσκονται στην
περιοχή της Άμφισσας, στην πηγή
Καλλιδρόμου. Με θεραπευτικές ιδιότητες για δερματοπάθειες, ψωριάσεις
και αρθριτικά.
Θερμοπύλες: Έχει προβληθεί
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ως θεραπευτική πηγή επιλογής για
γυναικολογικά προβλήματα- σαλπιγγίτιδες, περιπτώσεις στενώσεων ή
υπερτροφικών ωοθηκών, κ.λπ..
Πλατύστομο: Τα λουτρά Πλατυστόμου βρίσκονται σε απόσταση 35
χλμ. από τη Λαμία και 5χλμ. από την
κωμόπολη της Μακρακώμης, στις ρίζες του βουνού Όθρυς σε υψόμετρο
420μ. Νερό της αλκαλικής θειοπηγής
(32,1°C), ποσιθεραπεία με θειούχο
νερό της ψυχρής πηγής (25 °C), - 0,14
mache ραδιενέργειας. Θεραπεύουν
παχυσαρκία, αρθριτικά, χολιθίαση,
μικρή ανεπάρκεια ύπατος, νεφρολιθίαση, κυστίτιδα, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα.
Φθιώτιδα – Υπάτη: Σε απόσταση 18χλμ. από τη Λαμία βρίσκονται
τα Λουτρά της Υπάτης, κοντά στην
ομώνυμη κωμόπολη στους πρόποδες της Oίτης. Το νερό της θεραπεύει
το πρόβλημα των ημικρανιών. Επίσης, ενδείκνυται για καρδιοαγγειακές
παθήσεις, μυϊκά προβλήματα και παθήσεις του νευρικού συστήματος.
Η ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού είναι από τις περιπτώσεις που
χρήζουν της συμμετοχής του κράτους σε συνδυασμό με την ιδιωτική
πρωτοβουλία. Η στρατηγική προβολής και προώθησης του προϊόντος
αυτού, η αντικειμενική απόδειξη της
θεραπευτικής αξίας των ιαματικών
φυσικών πόρων και η ανάδειξή τους
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις
για την ανάπτυξη του κλάδου.
Επομένως, ένας από τους στόχους των αναπτυξιακών σχεδιασμών του τομέα του τουρισμού θα
μπορούσε να είναι η προσέλκυση
επενδύσεων, ώστε να αναπτυχθούν
και στην Ελλάδα σύγχρονα κέντρα
ιαματικού τουρισμού, όπως γίνεται
τα τελευταία χρόνια στις χώρες της
κεντρικής Ευρώπης.
Τα απαιτούμενα έργα υποδομής
για τις λουτροπόλεις και γενικά για
τους τόπους έλξης επισκεπτών καθ’
όλη σχεδόν τη διάρκεια του έτους,
θα πρέπει να είναι μεγάλης κλίμακας.
Η βελτίωση των εγκαταστάσεων των
λουτροπόλεων της χώρας με σύγχρονη υποδομή και εξοπλισμό είναι
αναγκαία για την πλήρη αξιοποίηση
των ιαματικών ιδιοτήτων των νερών
των πηγών. Ταυτόχρονα, η ένταξη των
πηγών σε ένα πλέγμα ποικίλων εγκαταστάσεων που να συνδυάζουν και
άλλες δραστηριότητες (αθλητισμός
για όλες τις ηλικίες, πολιτιστικά, εγκαταστάσεις αναψυχής για νέους και
παιδιά, πάρκα πρασίνου) μπορεί να
οδηγήσει στην ανάδειξη των πηγών
σε παραθεριστικά κέντρα τουρισμού

μακράς παραμονής όλων των ηλικιών.
Τέλος, αναφορικά με τον Τουρισμό Ευεξίας που περιλαμβάνει
Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας Και Κέντρα
Ιαματικού Τουρισμού, σε επίπεδο
Στερεάς, μόνον δύο Κέντρα βρίσκονται στη λίστα των ενδεδειγμένων
προορισμών.
Το κλασικό resort Spa, Elatos
Resort and Health Club στον Παρνασσό, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες spa και φυσικές δραστηριότητες
στο βουνό όπως mountain yoga,
mountain running, pilates, aqua
fitness και mountain bootcamp.
Και το ελληνικό μέλος των ξενοδοχείων Healing Hotels of the World,
που βρίσκεται στο ιδιωτικό νησί
Silver Island, στους Ωραιούς Ευβοίας και πρόκειται ουσιαστικά για ένα
yoga retreat.
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
Η Ανάπτυξη του Τουρισμού δεν
έρχεται από μόνη της
Απαιτούνται συνέργειες
Η Εύβοια αλλά και η Στερεά Ελλάδα στο σύνολό της, διαθέτει εντυπωσιακά χαμηλή διεισδυτικότητα στη
συγκεκριμένη πελατειακή ομάδα,
τονίζει στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ Ο πρόεδρος
της Ένωσης Ξενοδόχων Ευβοίας,

Μιλτιάδης Χέλμης.
«Ως Ένωση Ξενοδόχων έχουμε
θέσει επανειλημμένα το θέμα ενίσχυσης του Silver Τουρισμού στην
Περιφέρεια. Πιέζουμε, με όποια μέσα
διαθέτουμε και τους δύο βαθμούς
αυτοδιοίκησης, προκειμένου να βελτιωθούν οι υποδομές που θα καταστήσουν τις πόλεις μας οργανωμένες
και προσβάσιμες».
Ο κ.Χέλμης παραδέχεται ότι η
ανάπτυξη αυτής της μορφής Τουρισμού, για να φτάσει σε επίπεδο να
επηρεάσει το ΑΕΠ της χώρας, απαιτεί
γενναίες κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Σε επίπεδο Περιφέρειας ωστόσο,
και κυρίως, τόνωσης της τοπικής
οικονομίας θα πρέπει να απασχολήσει πιο ζεστά την αυτοδιοίκηση με
καίριες παρεμβάσεις σε υποδομές
και υπηρεσίες, ώστε να εξελιχθεί σε
καθοριστικό παράγοντα επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου προς
ωφέλεια όλων.
«Για να αναπτυχθεί ο τουρισμός
γενικά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί
ολιστικά δεν αναπτύσσεται από μόνος του. Ασφαλώς, το νέο νοσοκομείο Χαλκίδας το οποίο υποτίθεται
ότι θα είναι από τα πιο σύγχρονα,
είναι μία θετική ενέργεια και προς τη
σωστή κατεύθυνση, ωστόσο, χρειάζονται επιπλέον βελτιώσεις σε επίπε-

δο Υποδομών».
Οι προσδοκίες από τα νέα πρόσωπα που ανέλαβαν θέσεις ευθύνης
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και
στην κεντρική πολιτική σκηνή, είναι
πολλές. Κι αυτό γιατί «υπάρχουν τα
ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να υλοποιηθούν και θα υλοποιηθούν φαντάζομαι» υπογραμμίζει ο
κ.Χέλμης, αποφεύγοντας να προσεγγίσει μηδενιστικά το καυτό κεφάλαιο
της τουριστικής ανάπτυξης.
«Η αλλαγή προσώπων στις θέσεις
ευθύνης είναι πολύ πρόσφατες. Ακόμη δεν έχουν αναλάβει επισήμως τα
καθήκοντά τους» σημειώνει με κατανόηση ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Εύβοιας, διευκρινίζοντας ότι
θα είναι και πάλι σε θέση στιβαρής
διεκδίκησης υποδομών. «Ήδη βρισκόμαστε σε κάποιες πρώτες επαφές
και θέτουμε κάποια θέματα σιγά-σιγά
. Και από την πλευρά μας όμως, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Βάλαμε για παράδειγμα ένα πουλμανάκι πού πηγαίνει στο αεροδρόμιο, με μία συμφωνία
που κάναμε με τα ΚΤΕΛ, εξασφαλίζοντας την αξιοπρεπή μεταφορά των
τουριστών και την ασφαλή διανομή
τους στα ξενοδοχεία. Έχουμε καταλάβει ότι οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες, απαιτούν συνέργειες, τις οποίες
και επιδιώκουμε σταθερά».
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Σκύρος: Η αφτιασίδωτη γόησσα του Αιγαίου
■ Φωτογραφίες:
ΠΆΝΟΣ ΠΡΑΓΙΆΝΝΗΣ

Τ

ο νοτιότερο νησί των Σποράδων, σε απόσταση αναπνοής
από την μεγαλόνησο της Στερεάς, και ακριβώς στο κέντρο του Αιγαίου πελάγους... η καταπράσινη και
γοητευτική Σκύρος, με τις σπάνιες φυσικές ομορφιές, και τις ακόμη σπανιότερες αντιφάσεις διεκδικεί τον τίτλο
του ήσυχου όσο και συναρπαστικού
καταφυγίου, που όλοι τελικά αποκτούν κι έναν λόγο να τον αγαπούν.
H “πυκνή” ιστορία του νησιού
ξεκινάει από την Νεολιθική Περίοδο
ενώ ο πρώτος οργανωμένος οικισμός
συναντάται στην περίοδο του Χαλκού περί το 2500π.χ.Δείγματα αυτής
της περιόδου προσφέρει ο οργανωμένος οικισμός του Παλαμαρίου
που αξίζει να επισκεφθείτε. Επίσης
συστάδα άλλων κατακτητών πάτησε
στο νησί, αφού πριν από τους Οθωμανούς ήταν οι Φράγκοι και οι Ενετοί,
ενώ πάντα την απειλούσαν πειρατές
ειδικά κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας.
Οι ποικίλες ιστορικές συνιστώσες
δημιούργησαν και τις διαστρωματώσεις της τοπικής κοινωνίας. Οι αρι-

στοκράτες, που κατείχαν την εξουσία
και κατοικούσαν στο άνω μέρος της
Χώρας, βρίσκονταν πάντα σε διακριτούς ρόλους από βοσκούς, γεωργούς
και ψαράδες που κατείχαν τις τελευταίες βαθμίδες της ιεραρχίας… Όπως
ακριβώς “διχάζεται” και η χλωρίδα
του νησιού ανάμεσα στο δασωμένο
βόρειο τμήμα, και το νότιο τοπίο με
τις αυθεντικές και πολυποίκιλες κυκλαδίτικες αναφορές.
Σε όλο το νησί υπάρχουν πολλές
βυζαντινές εκκλησίες, διατηρητέα
μνημεία της Βυζαντινής περιόδου,
ενώ το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στέκει αγέρωχο στο πέρασμα των
αιώνων, σκαρφαλωμένο πάνω στο
βράχο, γεμάτο μνήμες και πληροφορίες για τη Σκυριανή ζωή. Πλούσιοι
και οι μυθολογικοί δεσμοί, αφού σύμφωνα με αναφορές, από εδώ ξεκίνησε μεταμφιεσμένος ο Αχιλλέας για τα
παράλια της Τροίας, για να συμμετέχει στον πόλεμο που βρέθηκε στο
μεταίχμιο μεταξύ ελληνικής μυθολογίας και ιστορίας.
Ο συνδυασμός βουνού και θάλασσας και οι γοητευτικές παραλλα-

γές του, όπως στην περίπτωση της
Ατσίτσας, που τα πεύκα φτάνουν μέχρι τα γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας, ή στα Πουριά που οι βράχοι
και τα ερείπια του αρχαίου λατομείου
σκυριανού πωρόλιθου, δημιουργούν
ένα επιβλητικό τοπίο… δίνεται δυνατότητα εξάσκησης πολλών σπορ
όπως ορειβασία, αναρρίχηση, ποδηλασία, wind surfing, θαλάσσιο σκι,
ενώ παράλληλα προσφέρεται για
off-road διαδρομή με μηχανή ή 4x4
οχήματα.
Οι πρώτες εικόνες από το λιμάνι
προς τη Χώρα θυμίζουν έντονα το
ευβοϊκό τοπίο. Η Λιναριά, υποδέχεται νωχελικά στα παραδοσιακά της
καφενεδάκια τους επισκέπτες που
καταφθάνουν καθημερινά από το
λιμάνι της Κύμης, Τόπος αυθεντικός
αλλά και και δυσανάγνωστος συνάμα, αφού μία ανεπεξέργαστη πρωτόγονη αίσθηση κυριαρχεί στο σμίξιμο
θάλασσας, πέτρας κι ουρανού. Κανένα τυπικό φτιασίδωμα δεν στήθηκε
εδώ για να σε υποδεχτεί..., μέχρι που
ο κατακόρυφος λόφος που φαντάζει
από τη Χώρα, με το επιβλητικό του

Κάστρο στην κορφή εμφανίζεται
απρόσμενα για να σφραγίσει το τοπίο. Πίσω σου πάντα σε θωπεύει το
«Βουνό», ο επιβλητικός βραχώδης
όγκος του όρους Κόχυλα στον άγριο
Νότο του νησιού. Έτσι όπως το βλέπεις από μακριά, περήφανο, να ανεβαίνει μες στη θάλασσα, σε προσκαλεί στη μυστηριακή του γοητεία…
Η Χώρα
Χτισμένη αμφιθεατρικά στον κατακόρυφο λόφο, η κατάλευκη εικόνα
της Χώρας, κυριολεκτικά, μαγεύει. Οι
ντόπιοι την αποκαλούν «το Χωριό»
αφού είναι ο μεγαλύτερος οικισμός,
όπου ζουν οι περισσότεροι από τους
3.000 κατοίκους του νησιού. Στα
ασβεστωμένα σοκάκια της που οι κάτοικοι διακοσμούν με κεραμικά πιάτα, δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα.. τα
παιδιά παίζουν ξέγνοιαστα κι οι ντόπιοι απολαμβάνουν μαζί με τους επισκέπτες τους τον καφέ ή το τσιπουράκι τους στα μαγαζιά της πλατείας.
Το κεντρικότερο όλων, ανηφορικό σοκάκι με τις 365 πανέμορφες εκκλησιές που θαρρείς κάποιοι
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της Καλαμίτσας. Στον υγρότοπο που
σχηματίζεται πίσω της ξαποσταίνουν
πολλά σπάνια αποδημητικά πουλιά.
Στη Σκύρο, θα δεις μαυροπετρίτες,
είδη τσικνιάδων, χαλκόκοτες, μελισσοφάγους και σπάνια νεροχελίδονα.

σφήνωσαν στις αυλές τους, οδηγεί
στο Μοναστήρι του Αϊ-Γιώργη του
Σκυριανού, πολιούχου του νησιού.
Η Μονή χτίστηκε το 960 μ.Χ. και βρίσκεται δίπλα στο βυζαντινό φρούριο,
στη θέση της αρχαίας ακρόπολης.
Από εδώ εισχωρείς στην πύλη του
μυθικού Κάστρου με τα κυκλώπεια
τείχη του, τη σκοτεινή φυλακή, τον
θρόνο του Λυκομήδη, τη σπηλιά που
σκοτώθηκε ο Θησέας...
Πουριά
Η περιοχή γύρω απ’ τον Μώλο
είναι μία από τις ωραιότερες του νησιού. Απέραντες αμμουδιές, με διάσπαρτους παλιούς ανεμόμυλους και
γραφικές “εκπλήξεις”… όπως ο αναπαλαιωμένος επισκέψιμος ανεμόμυλος που λειτουργούσε ως το 1847 κι
έχει μεταμορφωθεί σε ένα ωραιότατο καφέ μπαρ πλάι στην αμμουδιά.
Ή το σπηλαιοεκκλησάκι του
Αγίου Νικολάου, πάνω στα λαξευμένα βράχια του αρχαίου λατομείου πωρόλιθου και τις “πλανεύτρες”
βραχονησίδες με τα λευκά τους ξωκλήσια… μέχρι τα ζεστά κι απάνεμα
νερά της αμμουδιάς της Βίνας που

δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο.
Δυτικές παραλίες
Ο ειδυλλιακότερος προορισμός
έχει αφετηρία έναν ήπιο χωματόδρομο, που διασχίζοντας μια καταπράσινη διαδρομή σε οδηγεί στην πλέον
διάσημη... Ατσίτσα. Πευκόφυτη ως το
κύμα η παραλία της και δίπλα το γραφικό παλιό λιμάνι με τις διάσπαρτες
πέτρινες κολόνες από τα αλλοτινά μεταλλεία του σιδήρου. Η κυρά-Παναγιά με το εκκλησάκι της, ο εντυπωσιακός Άγιος Φωκάς κι η αμμουδιά του
Πεύκου με το ψαρολίμανό του ολοκληρώνουν τη βόλτα στις παραλίες
της Δύσης. Κι όλοι στο νησί θα σου
πουν πως δεν υπάρχει καλύτερο μέρος να την απολαύσεις από τον Άγιο
Παντελεήμονα. Το εκκλησάκι στο μικρό δασύλλιο προσφέρει θαλασσινή
θέα στη δύση, όπως και το Αχίλλι, ο
δαντελωτός όρμος με τις σκόρπιες
βραχονησίδες που συναρπάζει.
Η Καλαμίτσα
Στο πιο στενό σημείο του νησιού,
εκεί που ενώνεται ο Βορράς με τον
Νότο, υπάρχει η βοτσαλωτή παραλία

Τα σκυριανά αλογάκια
Θα τα δείτε να τρέχουν ελεύθερα
στο οροπέδιο Άρι. Να βόσκουν ήρεμα μέσα σε αγροκτήματα. Η ιστορία
της καταγωγής τους είναι συναρπαστική. Μια θεωρία λέει ότι είναι
απόγονοι μιας φυλής αλόγων που
ήταν γνωστή στην Ελλάδα τον 5ο αιώνα π.Χ. Είναι τα σπάνια, λιλιπούτεια
σκυριανά αλογάκια που με λίγη τύχη
όλοι οι νεαροί επισκέπτες του νησιού
γίνονται περήφανοι ιππείς τους.
Ο γύρος του νησιού σε 80 λεπτά
Κι όμως είναι εφικτό! Μπορείτε να
κάνετε τον γύρο της Σκύρου σε λιγότερο από μιάμιση ώρα! Οδηγήστε από το
λιμάνι προς τα Μαγαζιά, τη μεγάλη και
πολύ δημοφιλή αμμώδη παραλία της
Σκύρου, και ύστερα προς την ενδοχώρα
και το πευκόφυτο τμήμα του νησιού. Με
παρακάμψεις θα ανακαλύψετε γραφικές παραλίες για μπάνιο, όπως την Κυρά
Παναγιά, την Ατσίτσα, τον Άγιο Πέτρο,
την Αγαλίπα. Από τη θέση Μάρμαρο, με
το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα,
θα θαυμάσετε «πανοραμική» θέα στον
όρμο του Πεύκου και θα επιστρέψετε
στην αφετηρία σας.
Ακόμα όμως κι αν το πρόγραμμα
δεν επιτρέπει μεγάλες αποδράσεις, η
πολύ σύντομη άφιξη στο νησί… από
Εύβοια ή Αττική είναι η πλέον ελκυστική εναλλακτική για να απολαύει
κανείς… την Πανσέληνο. Το μεγάλο
αυγουστιάτικο φεγγάρι από την Σκύρο… ξυπνά τις αισθήσεις.

Πως θα φτάσετε στη Σκύρο
1. Από το Λιμάνι της Κύμης (1 ώρα και 40 λεπτά)
2. Με Λεωφορεία του Κ.Τ.Ε.Λ. από Αθήνα στην Παραλία Κύμης
(3 ώρες και 15 λεπτά).
ΚΤΕΛ Πρακτορείο Σκύρου - Τηλ: 22220-91123
ΚΤΕΛ Πρακτορείο Αθηνών - Τηλ: 210-831715
Με δικό σας αυτοκίνητο
Ακολουθώντας τη διαδρομή Αθήνα - Χαλκίδα - Αλιβέρι -Παραλία Κύμης.
Εναλλακτικά, μέσω ακτοπλοϊκής γραμμής Ωρωπού/Ερέτριας
ως μέρος της διαδρομής Αθήνα - Ωρωπός - Ερέτρια - Αλιβέρι
- Παραλία Κύμης.
Αεροπορικώς
Με πτήσεις των SKY EXPRESS , AEGEAN (30 λεπτών) από την
Αθήνα και (40 λεπτών) από την Θεσ/νίκη προς τη Σκύρο.
Πληροφορίες για τα προγραμματισμένα δρομολόγια μπορείτε να ζητήσετε στα τηλέφωνα: 22220 - 91600 (πρακτορείο
Σκύρου), 22220 - 91625 (αεροδρόμιο Σκύρου).
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