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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ - Δικηγόρος

«Τα ιταλικά Δικαστήρια “άνοιξαν” 
το δρόμο της συμφιλίωσης...»
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Όλες οι συνδρομές προπληρώνονται

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Αναρωτιόμαστε ακόμη και σήμερα 
γιατί να μας συμβεί η κρίση. Γιατί να περά-
σουμε όλα αυτά. Πολλά γιατί, χωρίς να κα-
ταλήγουμε πουθενά. Από την πλευρά μου 
όμως αναρωτιέμαι, γιατί όλοι όσοι έζησαν 
για κάποιο χρονικό διάστημα στο εξωτε-
ρικό δεν κατάλαβαν. Γιατί πέρασαν χωρίς 
να τους «ακουμπήσει» η καθημερινότητα 
και γιατί αν κατάλαβαν δεν επεδίωξαν να 
το επιβάλλουν και στην πατρίδα τους. 

Πολλές Κυβερνήσεις το εξήγγειλαν 
τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια, καμία 
δεν την εφάρμοσε. Μιλάμε για την ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Μια τομή στην 
λειτουργία του Κράτους μας, με την οποία 
ο πολίτης θα πάψει να ταλαιπωρείται και 
το ίδιο θα έχει την δυνατότητα να γνωρί-
ζει με τον προσωπικό αριθμό του καθενός 
μας, ποιοι είμαστε.

Θα σας διηγηθώ μια χαρακτηριστική 
ιστορία ενός γνωστού μου, που συνέβη 
το μακρινό 1986. Όταν ήταν φοιτητής την 

δεκαετία του ’70 στην Γερμανία, είχε αγο-
ράσει ένα αμάξι. Δυστυχώς στις διακοπές 
του στην Ελλάδα, το κατέστρεψε σε τρο-
χαίο. Το άφησε στο τελωνείο, το οποίο 
έπρεπε να επιστρέψει τις πινακίδες στην 
Γερμανία. Το 1986 θέλησε ο ίδιος να μά-
θει τι είχε απογίνει με τις πινακίδες, μια και 
προγραμμάτιζε ταξίδι. Οι υπεύθυνοι του 
Τελωνείου ταλαιπωρούσαν για έξι μήνες 
να τον ενημερώσουν. Αγανακτισμένος 
κάλεσε την αρμόδια υπηρεσία στη Γερ-
μανία, η οποία σε είκοσι μόλις λεπτά του 
έδωσε την απάντηση! Κι όλα αυτά, τριά-
ντα και πλέον χρόνια πριν. Κι εμείς σήμε-
ρα βλέπουμε στο ρεπορτάζ στοίβες του 
φακέλους σε διαδρόμους του ΕΦΚΑ για 
απονομή σύνταξης. Πηγαίνεις να μεταβι-
βάσεις ένα αυτοκίνητο και χρειάζεται να 
πας και στην Εφορία για να πάρεις βεβαί-
ωση μη οφειλής Τελών Κυκλοφορίας! Να 
μην μιλήσουμε για την ιατρική φροντίδα, 
όπου χρειάζεται να κρατάς τον φάκε-

λό σου κάτω από το προσκεφάλι, για να 
μην τον χάσεις, ώστε να ξέρει ο επόμενος 
γιατρός το ιστορικό σου και τόσα άλλα 
ευτράπελα, αλλά συγχρόνως και τραγικά 
που γινόμαστε καθημερινοί μάρτυρες.

Σκεφτείτε λοιπόν τι ουσιαστική και 
προσοδοφόρα για την Εθνική Οικονο-
μία, είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
Πόσες εργατοώρες, εξοικονόμηση χρη-
μάτων, προσωπικού και εξάλειψη της τα-
λαιπωρίας μας, θα συμβεί όταν επιτέλους 
η Κυβέρνηση υλοποιήσει την εξαγγελία 
της. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό 
θα συμβεί, γιατί είναι η τελευταία μας 
ευκαιρία να προχωρήσουμε σαν Κράτος 
στην Ευρωπαϊκή σύγκλιση.

Η Ελλάδα χρειάζεται τις μεταρρυθμί-
σεις και μπροστάρηδες πρέπει να είναι οι 
νέοι. Ιδιαίτερα όσοι από αυτούς έχουν ζήσει 
ή σπουδάσει στο εξωτερικό. Είναι η λύση 
στην κρίση, όπως λέει και μια διαφήμιση.

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ

Έναν ευρύτατο κύκλο επαφών γνω-
ριμίας αλλά και εργασίας με τους 
έξι Δημάρχους της Περιφερειακής 

Ενότητας Βοιωτίας, αφού οι τέσσερις εξ 
αυτών είναι νεοεκλεγμένοι, άνοιξε η Αντι-
περιφερειάρχης Φανή Παπαθώμα… αμέ-
σως μετά την ανανέωση της θητείας της 
στο τιμόνι της Βοιωτίας.

Πρώτος Δήμαρχος που πέρασε το 
κατώφλι της Αντιπεριφέρειας ήταν ο Γιάν-
νης Ταγκαλέγκας, παλιός γνώριμος της κ. 
Παπαθωμά, καθώς διετέλεσε και ο ίδιος 
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης επί Αρχής 
Μπακογιάννη, αλλά και Δήμαρχος πλέον 
του μεγαλύτερου Δήμου της Βοιωτίας.

Οι δύο αιρετοί Αυτοδιοικητικοί συ-
ζήτησαν για την πρόοδο των έργων που 
βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο Λεβα-
δέων, συμβασιοποιημένων και υπό δη-
μοπράτηση, τα οποία «περιμένουν» την 
υλοποίησή τους. Όπως επίσης και για την 
πρόοδο των προγραμματικών συμβάσε-
ων και των χρηματοδοτικών πακέτων που 
τις συνοδεύουν, αφού περισσότερα από 
4,5  εκατ ευρώ έχουν εγκριθεί από το πρό-
γραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Ο  κ.Ταγκαλέγκας συνοδεύονταν από 
τον γενικό γραμματέα του Δήμου και στε-
νό πλέον συνεργάτη του, Γιώργο Ζιώγα, 
ο οποίος ως μέλος του απερχόμενου Δη-
μοτικού Συμβουλίου θα είναι σε θέση να 
ξεδιπλώσει περισσότερες πτυχές, σειράς 
θεμάτων, όπως διαχείριση σκουπιδιών 
και έργα αγροτικής οδοποιίας, για τα 
οποία η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε 
επιλέξει να διανύσει «μοναχική πορεία»… 
και τα οποία θα κληθεί να επανεξετάσει ο 
νέος Δήμαρχος Λεβαδέων.

Ο κ. Ταγκαλέγκας εξέφρασε απρο-
σχημάτιστα την προσδοκία μιας αγαστής 
και καθόλα έντιμης συνεργασίας με την 
Περιφερειακή Αρχή… επ’ ωφελεία των 
δημοτών.

 Κατά τη συνάντηση της Αντιπερι-
φερειάρχη με το νέο Δήμαρχο Θηβαίων, 
Γιώργο Αναστασίου, αναλύθηκε η πορεία 
υλοποίησης των 19 έργων του Δήμου, συ-
νολικού ποσού 10.6 εκατ. Ευρώ, τα οποία 
χρηματοδοτούνται στο σύνολό τους από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
της Περιφέρειας Στερεάς. Συζητήθηκαν 
επίσης ζητήματα σχετικά με τον καθα-
ρισμό ρεμάτων, την κατασκευή κόμβων 
στην περιοχή του Δήμου, τη δημιουργία 
στάσης υπεραστικών λεωφορείων και 
την ενίσχυση των προστατευτικών της 
γέφυρας στο ύψος του καταυλισμού των 
ΡΟΜΑ… με τον κ.Αναστασίου να δηλώνει 
εκ προοιμίου αισιόδοξος για την συνέχι-
ση της ήδη αγαστής μέχρι τώρα συνεργα-

σίας του με την Αντιπεριφερειάρχη Φανή 
Παπαθωμά, ώστε “στο τέλος της τετραετί-
ας να μπορούμε να μιλάμε ότι έγινε κάτι 
σωστό για το μέγιστο καλό του τόπου”. 

Αποφασισμένη να συμβάλλει αποφα-
σιστικά στην εδραίωση κλίματος συναίνε-
σης και συνεργασίας για την πρόοδο των 
έργων που περιμένουν την υλοποίησή 
τους στο Δήμο Ορχομενού εμφανίστηκε 
και η επίσης νέα Βοιωτή Δήμαρχος Βούλα 
Καράλη, κατά την συνάντησή της με την  
Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας.

Η Δήμαρχος, έφτασε στο Διοικητήριο 
Βοιωτίας συνοδευόμενη από τους στενούς 
συνεργάτες της, προκειμένου να ενημερω-
θεί για το σύνολο των παρεμβάσεων που 
χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Στερεάς μέσα 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων και από ιδίους πόρους,  συνολικού προ-
ϋπολογισμού 7.5 εκατ. ευρώ. 

“Πρόκειται για έργα αναπτυξιακά, 
έργα πολιτισμού και έργα καθημερινό-
τητας” διευκρίνισε η κ. Παπαθωμά με τη 
ρητή διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσει να 
στέκει αρωγός κάθε προσπάθειας παρα-

γωγής έργου στην Βοιωτική επικράτεια… 
“Είμαστε εδώ και για τους έξι Δήμους της 
Βοιωτίας, στηρίζοντας και τον Α' Βαθμό 
Αυτοδιοίκησης προς όφελος πάντα των 
πολιτών», τόνισε σε δηλώσεις της η Αντι-
περιφερειάρχης Βοιωτίας.

Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση, 
μια ουσιαστική 
μεταρρύθμιση

Στη Βοιωτία ξεκίνησαν ήδη δουλειά 
Το σήμα εκκίνησης δίνει η Φανή Παπαθωμά
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Σκηνές από ταινία δράσης εκτυλί-
χθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 
(7/9) στο κέντρο της Λαμίας, λίγο 

πριν από τις 22:00, όταν δύο νεαροί λή-
στεψαν έναν ηλικιωμένο στην οδό Τζαβέ-
λα στο κέντρο της Λαμίας .

Οι θρασύτατοι ληστές έριξαν κάτω 
τον ηλικιωμένο και με χρήση σωματικής 
βίας του πήραν 130 ευρώ, το κινητό του 
τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα που 
είχε στην κατοχή του… και τράπηκαν σε 
φυγή μέσα από το κέντρο της Λαμίας. 
Το ευτύχημα ήταν ότι υπήρχαν αυτόπτες 
μάρτυρες, οι οποίοι  έδωσαν την περιγρα-
φή τους στους αστυνομικούς της ομάδας 
ΔΙ.ΑΣ. που ξεκίνησαν έρευνα στην ευρύ-
τερη περιοχή αφού ο άτυχος ηλικιωμένος 
βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν αργότερα 
τους δράστες σε δρόμο πίσω από τη Μη-
τρόπολη, οι οποίοι όμως μόλις τους είδαν 
τράπηκαν σε φυγή. Μετά από νέες αναζη-
τήσεις και καταδίωξη στο κέντρο της πό-
λης, οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν 
να ακινητοποιήσουν τον έναν από τους 
δυο ληστές στη συμβολή των οδών Κύ-
πρου και Γ. Πλατή (πρώην Καρπενησίου) 
και να του περάσουν χειροπέδες.

Στο πλαίσιο άμεσων και εκτεταμένων 

αναζητήσεων, ο 41χρονος εντοπίσθηκε 
και συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυ-
νομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ αστυ-
νομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας, 
εντόπισαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα και τον 
35χρονο, όπου ομοίως συνελήφθη, με τη 
συνδρομή της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Πρόκειται για τον 27χρονο Τυνήσιο, 
γνωστό πλέον για την παραβατική του 
συμπεριφορά στη Λαμία. Έχει αποφυλα-
κιστεί πρόσφατα από τις φυλακές Δομο-

κού, όπου κρατούταν για ναρκωτικά,ενώ, 
μόλις πριν λίγες ημέρες είχε συλληφθεί 
για τον άγριο ξυλοδαρμό 36χρονης στην 
πλατεία Πάρκου, την οποία μάλιστα είχε 
χαρακώσει στο πρόσωπο οδηγώντας την 
στο νοσοκομείο Λαμίας. 

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα 
Ασφαλείας Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες 
οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Λαμίας και παραπέμφθηκαν για να 
απολογηθούν στον Ανακριτή Λαμίας.

Καφέ – Snack
καθημερινό delivery
στο σπίτι, στο γραφείο

στην ημέρα σας

Το Τηλ. 2221020175 

Αβάντων 28, ΧΑΛΚΙΔΑ

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΒΑΝΤΩΝ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ληστεία μετά κινηματογραφικής 
καταδίωξης στη Λαμία

Φριχτό τροχαίο 
με νεκρή 35χρονη 
στην Ερέτρια

“Ξέχασαν” να επιστρέψουν 
δύο κρατούμενοι  
στο Δομοκό

Από τις Αστυνομικές Αρχές αναζη-
τούνται δύο αλλοδαποί, ηλικίας 40 και 
34 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι κρατού-
νταν στο Κατάστημα Κράτησης Δομο-
κού Φθιώτιδας και δεν επέστρεψαν μετά 
από άδεια που είχαν λάβει.

Ειδικότερα, ο 40χρονος όφειλε να 
επιστρέψει την 09-09-2019 και εξέτιε 
ποινή ισόβιας κάθειρξης και κάθειρξης 
20 ετών, για ανθρωποκτονία με πρόθε-
ση κατά συναυτουργία, ενώ ο 34χρονος 
όφειλε να επιστρέψει χθες 11-09-2019 
και εξέτιε ποινή κάθειρξης, για διακίνη-
ση ναρκωτικών ουσιών.

Άρπαξε από 
τα δάκτυλα 
83χρονης… 
βέρα και 
δακτυλίδι

Μια 35χρονη γυναίκα έχασε το μεσημέρι της Δευτέρας 
(9/9) τη ζωή της όταν το Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ως συνοδη-
γός και οδηγούσε ο 37χρονος σύζυγός της, ξέφυγε από την 
πορεία του στο δρόμο Χαλκίδας – Λεπούρων στο ύψος της 
Ερέτριας και εξετράπη σε παρακείμενο χωράφι.

Το αυτοκίνητο χτύπησε άσχημα στα πλαϊνά του δρόμου 
με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να εγκλωβιστεί στις λαμα-
ρίνες.

Στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας και εθε-
λοντές απεγκλώβισαν την τραυματισμένη γυναίκα, η οποία 
και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Χαλ-
κίδας.

Δυστυχώς όμως εκεί υπέκυψε στα τραύματά της.
Για τα αίτια του δυστυχήματος προανάκριση διενεργεί το 

ΑΤ Ερέτριας.

Μαζί με την κάνναβη έκρυβε όπλα  
και σιδερογροθιά

Μετά από έρευνες για παράνομη κά-
μερα ασφαλείας που βιντεοσκοπούσε 
περιοχή σε προάστιο της Λαμίας, αστυ-
νομικοί της Ασφάλειας Λαμίας συνέλαβαν 
τον 38χρονο ιδιοκτήτη του συγκεκριμέ-
νου ακινήτου, για σειρά παραβάσεων της 
νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στην αγροικία του 
38χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- Μικροποσότητα κάνναβης,
- Αεροβόλο περίστροφο,

- Μεταλλική σιδερογροθιά,
- Ηλεκτρικός εκκενωτής, καθώς και
- 297 γραμμάρια αδασμολόγητου καπνού.

Αναφορικά με το κλειστό κύκλωμα βι-
ντεοσκόπησης, όπως διαπιστώθηκε, πε-
ριελάμβανε καταγραφικό μηχάνημα, τη-
λεόραση, και τέσσερις κάμερες, το οποίο 
κατέγραφε μεγάλη ακτίνα του δημόσιου 
χώρου πέριξ της οικείας…  χωρίς σχετική 
άδεια από αρμόδια Αρχή, λόγος για τον 
οποίο  κατασχέθηκε ομοίως.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμή-

μα Ασφαλείας Λαμίας, ενώ η δικογραφία 
που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

Μία νεαρή 18χρονη 
από την πόλη της Λαμίας, 
είχε την απίθανη ιδέα να 
αφαιρέσει μέρα μεσημέρι 
από τα δάκτυλα 83χρονης, 
ασκώντας μάλιστα έντονη 
σωματική βία... δύο χρυ-
σές βέρες και ένα χρυσό 
δακτυλίδι.

Η σαστισμένη ηλικιω-
μένη άρχισε να φωνάζει 
και να εκλιπαρεί για βοή-
θεια, με αποτέλεσμα να γί-
νει αντιληπτή από αστυνο-
μικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 
που περιπολούσαν στην 
περιοχή, οι οποίοι και συ-
νέλαβαν τη νεαρή.

Την προανάκριση 

ενήργησε το Τμήμα Ασφα-
λείας Λαμίας, ενώ η συλλη-
φθείσα θα οδηγηθεί στον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Λαμίας.
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ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, 
το Γ’ Πολιτικό Τμήμα του 
ιταλικού Αρείου Πάγου 

εξέδωσε την 21995/2019 από-
φαση, με την οποίαν απέρρι-
ψε οριστικά την προσφυγή 
της ημικρατικής εταιρίας των 
γερμανικών σιδηροδρόμων 
«Deutsche Bahn AG» κατά 
της αγωγής των θυμάτων του 
μαρτυρικού Διστόμου.

Στο πλαίσιο της δίκης 
αυτής, η γερμανική εταιρεία 
αποπειράθηκε να παρακωλύ-
σει τον αγώνα των Διστομιτών 
για δικαίωση και αποζημίωση, 
καθυστερώντας την αναγκα-
στική εκτέλεση εναντίον πε-
ριουσιακών της στοιχείων που 
βρίσκονται εντός της ιταλικής 
επικράτειας.

Ουσιαστικά όμως, εβδο-
μήντα πέντε χρόνια μετά τη 
ναζιστική θηριωδία στο Δί-
στομο και ενώ η γερμανική 
πλευρά εξακολουθεί, παρά 
την πανθομολογούμενη ιστο-
ρική, ηθική και νομική της 
ευθύνη, να κρύβεται πίσω από 
νομικισμούς … “Σήμερα, πε-
ρισσότερο από ποτέ” όπως 
διευκρινίζεται και από τη δι-
κηγόρο Χριστίνα Σταμούλη, 
που μίλησε αποκλειστικά 
στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ “ανοίγεται 
μπροστά μας η πιθανότητα 
να γράψουμε την Ιστορία 
της Συμφιλίωσης των δύο 
λαών, χωρίς συναισθήματα 
κατωτερότητας και υποτέ-
λειας από ελληνικής πλευ-
ράς”. 

Αναφορικά δε, με τον τρό-
πο που μπορεί η «Υπόθεση 
Δίστομο» να περάσει από  την 
κατάσταση του κηρυγμένου 
αιτήματος σε αυτή του άμεσα 
εκτελεστού, η κ.Σταμούλη ως 
συνεχίστρια του τιτάνιου αγώ-
να διεκδίκησης των Αποζη-
μιώσεων από τον αείμνηστο 
Ιωάννη Σταμούλη, διαβεβαι-
ώνει ότι ασφαλώς και υπάρχει 
και “ως Αρχείο Ι.Ε. Σταμούλη 
έχουμε επεξεργαστεί και ωρι-
μάσει, ήδη από το 2016, μια 
πρόταση, την οποία θέτουμε 
στη διάθεση του Διστόμου”.

κ. Σταμούλη ακούσαμε για 
μία απόφαση «σταθμό» του 
Ανώτατου Αναιρετικού Δικα-
στηρίου της Ιταλίας η οποία 
ουσιαστικά ανάβει το «πρά-
σινο» φως για τις αποζημι-
ώσεις στις οικογένειες των 
θυμάτων του Διστόμου. Ποια 
είναι τα νέα δεδομένα που πε-
ριλαμβάνει η απόφαση;

Η απόφαση αυτή έρχεται 
να προσθέσει άλλον ένα ισχυ-
ρό κρίκο στην αλυσίδα της 
δικαστικής διεκδίκησης  απο-
ζημίωσης για τα πολυάριθμα 
θύματα της τρομερής Σφαγής 

του Διστόμου.  Πρόκειται για 
απόφαση η οποία  εξοπλίζει 
τους Διστομίτες στην προ-
σπάθειά τους να πετύχουν την 
πληρωμή της απαίτησής τους 
από τη Γερμανία.

Πόσο ουσιαστικά πλησιά-
ζουμε στην “απαγορευμένη 
ζώνη” διεκδίκησης της κατα-
βολής των αποζημιώσεων, 
με δεδομένο ότι η Γερμανική 
πλευρά δεν αναγνωρίζει απο-
φάσεις άλλων Ευρωπαϊκών 
Δικαστηρίων;

Προσεγγίζοντας το θέμα 
από τη διεθνοπολιτική πλευ-
ρά, συνειδητοποιούμε ότι η 
Γερμανία, αυτό που κυρίως 
θέλει να αποφύγει είναι να 
συρθεί σε πληρωμή λόγω και 
εξ αιτίας μιας δικαστικής από-
φασης.  Για το λόγο αυτό, από 
την πρώτη στιγμή, προσπάθη-
σε με κάθε μέσο, νομικό-πολι-

τικό ή επικοινωνιακό, θεμιτό 
ή αθέμιτο, να αποδομήσει και 
να σταματήσει τις δικαστικές 
κινήσεις του Σταμούλη και των 
Διστομιτών.

Μεταξύ των, κυριολεκτι-
κά δεκάδων, αποφάσεων που 
έχουν εκδοθεί, τέσσερις από 
αυτές πρέπει να θεωρηθούν 
αποφάσεις-σταθμοί.

Κορωνίδα όλων η ιστορι-
κή υπ’ αριθ. 137/1997 απόφα-
ση του Πολυμελούς Πρωτοδι-
κείου Λιβαδειάς.  Είναι εκείνη 
που άνοιξε κυριολεκτικά τη 
συζήτηση για το θέμα αυτό.

Έπεται η υπ’ αριθ. 11/2000 
απόφαση της Ολομέλειας του 

ελληνικού Ανώτατου Αναιρετι-
κού Δικαστηρίου, του Αρείου 
Πάγου, με την οποία επικυρώ-
θηκε και κατέστη τελεσίδικη 
και αμετάκλητη η απόφαση 
της Λιβαδειάς.

Στην τρίτη θέση, θα έβα-
ζα την υπ’ αριθ.  11163/2011  
απόφαση  του ιταλικού Ανώ-
τατου Αναιρετικού Δικαστη-
ρίου, χάριν στην οποία, σε 
συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 
14199/2008 του ίδιου Δικα-
στηρίου αναγνωρίστηκε η 
ελληνική απόφαση της Λιβα-
δειάς, στην Ιταλία.

Η τελευταία απόφαση για 
την οποία γίνεται λόγος αυτές 

τις μέρες, έχει ιδιαίτερη σπου-
δαιότητα διότι ενσωματώνει 
όλες τις θετικές κρίσεις που 
έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα 
και ενδυναμώνει τη θέση του 
Δαυίδ απέναντι στον Γολιάθ.

Η “ζώνη” μοιάζει «απαγο-
ρευμένη» γιατί ως τέτοια την 
όρισε η αλαζονική προσέγγι-
ση της Γερμανίας.  Όμως ίσως 
ζήσουμε τη στιγμή που η εικό-
να αυτή θα αλλάξει!

Έπαψε το όλο ζήτημα της 
διεκδίκησης των αποζη-
μιώσεων να είναι καθαρά 
πολιτικό; Εν προκειμένω, η 
ελληνική κυβέρνηση οφείλει 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Τα ιταλικά Δικαστήρια “άνοιξαν” το δρόμο… 
της Συμφιλίωσης των δύο λαών
■ ΣΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΤΣΑΝΑ

Σήμερα, περισσότερο από 
ποτέ, ανοίγεται μπροστά μας η 
πιθανότητα να γράψουμε την 
Ιστορία της Συμφιλίωσης των 
δύο λαών, χωρίς συναισθήματα 
κατωτερότητας και υποτέλειας 
από ελληνικής πλευράς.
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και μπορεί να παρακάμψει 
το προνόμιο της ετεροδικίας 
της Γερμανίας… και με ποιο 
τρόπο;

Το ζήτημα έχει την μορφή 
ενός νομίσματος με δύο όψεις:  
την πολιτική και τη νομική! 
Στην πορεία ζήσαμε στιγμές 
όπου η μία όψη, η πολιτική, 
αντί να σταθεί αρωγός στο 
νομικό χειρισμό, δημιούργησε 
σοβαρότατα προσχώματα.

Το θέμα της ισχύος του 
προνομίου της ετεροδικίας 
είναι η πεμπτουσία της δικα-
στικής διελκυστίνδας ανάμεσα 
στο Δίστομο και την Ομοσπον-
διακή Δημοκρατία της Γερμα-
νίας. Η ετεροδικία είναι ένας 
κανόνας που μας έρχεται από 
τα βάθη του 19ου αι, μια εποχή 
όπου το Κράτος ήταν παντο-
δύναμο και ο Άνθρωπος ένα 
τιποτένιο υποχείριό του. Σύμ-
φωνα με αυτόν τα Δικαστήρια 
της χώρας όπου έλαβε χώρα 
ένα παράνομο ή εγκληματικό 
γεγονός, με πρωταγωνιστές 
όργανα ενός άλλου κράτους, 
δεν έχουν το δικαίωμα να δικά-
σουν τους υπαίτιους των παρά-
νομων πράξεων.  Αυτοί θα πρέ-
πει να δικαστούν από το δικό 
τους κράτος.  Στην περίπτωση 
του Διστόμου, θα έπρεπε να 
προσφύγουμε στα γερμανικά 
Δικαστήρια.  Πρόκειται για κα-
νόνα που ίσχυσε απαρέγκλιτα 
τα πρώτα 60-70 χρόνια του 
20ου αι, με την ανάπτυξη όμως 
του Ανθρωπιστικού Δικαίου 
άρχισαν να παρουσιάζονται οι 
πρώτες ρωγμές. 

Οι άξιοι Δικαστές της Λι-
βαδειάς έκριναν για πρώτη 
φορά προς αυτήν την κατεύ-
θυνση και αναγνώρισαν την 
αρμοδιότητα του Δικαστηρί-
ου τους, επιδικάζοντας σε βά-
ρος της Γερμανίας τα γνωστά 
ποσά αποζημίωσης.

Έκτοτε η Γερμανία μάχεται 
να ανατρέψει την ψυχή της 
απόφασης 137/1997, υποστη-
ρίζοντας σε όλα τα δικαστικά 
fora, διεθνή και εθνικά, ότι η 
δίκες αυτές θα έπρεπε να γίνο-
νται αποκλειστικά και μόνον 
ενώπιον γερμανικών Δικαστη-
ρίων -με ότι αυτό μπορεί να 
συνεπάγεται για την αμερολη-
ψία της κρίσης τους!

Πότε ετέθη για πρώτη φορά 

θέμα Επανορθώσεων από 
την Γερμανική κατοχή στη 
χώρα και πότε για τη θηριω-
δία στο Δίστομο;

Η συζήτηση για τις πολεμι-
κές επανορθώσεις του Β’ Παγκ. 
Πολέμου είναι μια συζήτηση 
που άνοιξε αμέσως μετά την 
λήξη του πολέμου ήδη από 
το 1945, με πρωτοβουλία των 
Συμμάχων.  Η πρώτη γνωστή 
σχετική συνδιάσκεψη είναι 
η Συνδιάσκεψη Ειρήνης του 
Παρισιού που ξεκίνησε στις 
29 Ιουλίου 1946 και στόχο είχε 
να καθορίσει τις μεταπολε-
μικές διεθνείς συνθήκες που 
θα διευθετούσαν τις εκκρε-
μότητες μεταξύ των νικητών 
και των ηττημένων του 2ου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Στη 
διάσκεψη συμμετείχε και η 
Ελλάδα προβάλλοντας ζητή-
ματα εδαφικών διεκδικήσεων 
και οικονομικών επανορθώ-
σεων, εκπροσωπούμενη από 
πολυπρόσωπη ελληνική αντι-
προσωπεία. Η συνδιάσκεψη 
ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτω-
βρίου του 1946 και αναγνώ-
ρισε στην Ελλάδα αξίωση 
για πολεμικές επανορθώ-
σεις-αποζημιώσεις ύψους 
7,1 εκατ. δολαρίων αγο-
ραστικής αξίας του 1938. 
Το τι εισπράχθηκε και το αν 
εισπράχθηκε κάτι από αυτήν 
την αναγνωρισμένη απαίτηση 
ελέγχεται από τους ιστορικούς 
που πλέον ασχολούνται όλο 
και πιο έντονα με την περί-

οδο αυτή της ιστορίας.  Στις 
δεκαετίες που ακολούθησαν 
εγείρονταν κάποιες συζητή-
σεις αλλά όλες οι προτάσεις κι 
οι κινήσεις σκιάζονταν από το 
κλίμα Ψυχρού Πολέμου και το 
γεγονός ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
η Δύση είχε αναθέσει στην ητ-
τημένη Γερμανία έναν ρόλο 
φύλακα απέναντι στην Ανατο-
λική Αρκούδα.

Η Σφαγή του Διστόμου 
έλαβε μεγάλη διεθνή δημο-
σιότητα ήδη από τον Νοέμ-
βριο του 1944, όταν ο Ντμί-
τρι Κέσελ, φωτογράφος και 
ανταποκριτής του αμερικα-
νικού περιοδικού «Life», σε 
άρθρο του για τις θηριωδίες 
των Ναζιστών στην Ελλάδα, 
με τίτλο «What the Germans 
did to Greece» (Τι έκαναν οι 
Γερμανοί στην Ελλάδα), που 
δημοσιεύεται στο περιοδι-
κό, περιέλαβε την περίφημη 
φωτογραφία της Μαρίας Πα-
ντίσκα, που έχει γίνει πλέον 
σύμβολο.   

Πως ο Βοιωτός πολιτικός 
Γιάννης Σταμούλης, απο-
φάσισε να ανοίξει αυτό το 
μεγάλο κεφάλαιο… το οποίο 
έμελλε να “κληροδοτηθεί” 
και στις δυο του κόρες νομι-
κούς;

Η αφορμή δόθηκε τον Φε-
βρουάριου του 1995 όταν, ως 
νεοεκλεγείς Νομάρχης Βοιωτί-
ας, προσκλήθηκε από τον Δή-
μαρχο Διστόμου να παραστεί 

στην επίσκεψη μιας ομάδας 
γερμανόφωνων ασπρομάλ-
ληδων Γερμανών, οι οποίοι 
είχαν έρθει για να αποτίσουν 
φόρο τιμής στο Δίστομο. Στην 
ανταλλαγή των χαιρετισμών 
και ακούγοντας κάποιον από 
την ομάδα να δηλώνει  ότι με-
ταφέρουν τον χαιρετισμό της 
πολιτειακής τους ηγεσίας, ο 
Γιάννης Σταμούλης δήλωσε 
πως δεν αρκεί ο επίσημος 
χαιρετισμός, αλλά η Γερμα-
νία οφείλει «έμπρακτη συγ-
γνώμη» στο Δίστομο.

Είναι όμως εδραία η πεποί-
θησή μου ότι η νομική ιδέα 
«δούλευε» στο μυαλό του 
πολλά χρόνια πριν, όταν, συ-

μπτωματικά, βρέθηκε στο 
Βερολίνο την ιστορική ημέ-
ρα της πτώσης του τείχους. 
Ας μην ξεχνάμε ότι είχε γεννη-
θεί το 1930 και, αφενός κατά 
τη διάρκεια της κατοχής ήταν 
έφηβος, άρα αντιλαμβανόταν 
όλα όσα γίνονταν και, αφε-
τέρου ως ενήλικας έζησε την 
περίοδο του Ψυχρού Πολέμου 
σε όλο της το «μεγαλείο».

Όσοι τον γνώρισαν δια-
βεβαιώνουν ότι έβλεπε τον 
κόσμο με τα γυαλιά της Δικαι-
οσύνης και για να βρει λύσεις 
χρησιμοποιούσε πάντα ως ερ-
γαλείο το Δίκαιο. 

συνέχεια στη σελ. 6 

Η Συνδιάσκεψη Ειρήνης του 
Παρισιού στις 15 Οκτωβρίου 
του 1946 αναγνώρισε στην 
Ελλάδα αξίωση για πολεμικές 
επανορθώσεις-αποζημιώσεις 
ύψους 7,1 εκατ. δολαρίων 
αγοραστικής αξίας του 1938.
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Θα θέλαμε να μας περιγρά-
ψετε την πρόοδο της νομικής 
διεκδίκησης των αποζημι-
ώσεων που ξεκίνησε ο αεί-
μνηστος Γιάννης Σταμούλης, 
δυόμιση δεκαετίες πριν, 
μέχρι σήμερα.

Η πρόοδος αυτή μπορεί να 
περιγραφεί μόνο με αναφορά 
στο «φαινόμενο της πεταλού-
δας», σύμφωνα με το οποίο 
“αν μια πεταλούδα κινήσει 
τα φτερά της στον Αμαζόνιο, 
μπορεί να φέρει βροχή στην 
Κίνα”.  Κανείς δεν μπορεί να πει 
με βεβαιότητα τι θα γινόταν 
αν… ή τι θα γινόταν αν δεν…

Πάντως σε γενικές γραμ-
μές το όμορφο αυτό ταξίδι 
θα πρέπει να περιγραφεί ως 
μια καταπληκτική συνεύ-
ρεση με τις επιστήμες της 
νομικής και της ιστορίας. 
Με τον όρο συνεύρεση εν-
νοώ ότι μέσω της δικαστικής 
διεκδίκησης ενισχύσαμε τη 
διεθνοποίηση του θέματος, 
προκαλέσαμε περισσότερη 
ιστορική έρευνα και βοηθή-
σαμε στην ευρύτερη κυκλο-
φορία της ιστορικής γνώσης. 
Ειδικά, όμως, για τη δικαστι-
κή διαδικασία, οφείλουμε να 
υπογραμμίσουμε ότι χρονικά 
χωρίζεται στην εντός Ελλάδος 
περίοδο και στην εκτός Ελλά-
δος περίοδο. Εντός Ελλάδος 
αποκτήθηκε και διασφαλίστη-
κε η απαίτηση και ο τίτλος της. 
Αντίθετα εκτός Ελλάδος, όπου 
έγιναν και οι περισσότερες δί-
κες, επιχειρήθηκε η εκτέλεση 
και η είσπραξη του επιδικα-
σθέντος ποσού.

Λίγο πριν τις πρόσφατες 
Εθνικές εκλογές, έγινε γνω-
στή η πρωτοβουλία της ελλη-
νικής κυβέρνησης αποστο-
λής ρηματικής διακοίνωσης 
στο Γερμανικό ΥΠ.ΕΞ, μέσω 
του Πρέσβη μας στο Βερολί-
νο, με την οποία ουσιαστικά 
καλούσε  τη γερμανική πλευ-
ρά να προσέλθει σε διαπραγ-

ματεύσεις για την επίλυση 
του εκκρεμούς ζητήματος 
των αξιώσεων της Ελλάδας. 
Πόσο κρίσιμη και καθοριστι-
κή για την κάμψη των γερ-
μανικών αντιστάσεων ήταν 
αυτή η κίνηση; Υπήρξε μια 
πρώτη αντίδραση;

Η επίδοση ρηματικής δι-
ακοίνωσης είναι ο βασικός 
τρόπος με τον οποίο επι-
κοινωνούν τα Κράτη, ειδικά 
όταν θέλουν να θέσουν ένα 
σημαντικό θέμα.  Πρέπει να 
υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι 
η πρώτη φορά που η Ελληνι-
κή Δημοκρατία οχλεί, με τον 
επίσημο αυτό τρόπο, τη Γερ-
μανία για το τόσο σημαντικό 
εθνικό μας ζήτημα.  Μετά την 
επανένωση των άλλοτε δύο 
Γερμανιών, είχε επιδοθεί και 
πάλι ρηματική διακοίνωση 
με εντολή του τότε Πρωθυ-
πουργού Ανδρέα Παπανδρέ-
ου στις 14 Νοεμβρίου 1995. 
O Ανδρέας ήταν φυσικά πλή-
ρως ενήμερος της ιδέας και 
των κινήσεων Σταμούλη και 
είχε δώσει τη συγκατάθεσή 
του.

Η τελευταία κίνηση είναι 
σίγουρα πολύ σημαντική αλλά, 
θα τολμήσω να πω, ότι έγινε με 
πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρη-
ση και ανοργάνωτα.

Η Γερμανία δεν έχει επισή-
μως απαντήσει κάτι συγκεκρι-
μένο μέχρι σήμερα.  Άτυπα και 
απαντώντας σε δημοσιογρά-
φο ελληνικού μέσου, η εκπρό-
σωπος του γερμανικού ΥπΕξ 
δήλωσε το γνωστό «το θέμα 
θεωρείται νομικά και πολιτικά 
λήξαν».

Είναι πιο εφικτό κατά την 
γνώμη σας να “δικαιωθεί” 
πρώτο το αίτημα των Διστο-
μιτών ή θα πρέπει να συ-
μπεριληφθεί ως επί μέρους 
υπόθεση, μιας συνολικής 
διεκδίκησης από πλευράς 
ελληνικής πολιτείας για την  
καταβολή πολεμικών επα-

νορθώσεων και αποζημιώ-
σεων από τον Πρώτο και τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 
στη χώρα μας;

Ο Γιάννης Σταμούλης ξεκί-
νησε την «Υπόθεση Δίστομο» 
έχοντας ένα συγκεκριμένο 
σχέδιο στο μυαλό του.  Η συ-
γκεκριμένη αγωγή και η δίκη 
που θα ακολουθούσε, θα 
λειτουργούσε πιλοτικά προ-
κειμένου να κατατεθούν και 
να εκδικαστούν αντίστοιχες 
αγωγές για το σύνολο των 
πληγεισών περιοχών της χώ-
ρας μας. Η επικοινωνία του με 
τον Ανδρέα Παπανδρέου τον 
έκανε να πιστεύει ότι η πίεση 
των δικαστικών αποφάσεων 
θα οδηγούσε αργά ή γρήγορα 
στην «έμπρακτη συγγνώμη».  
Η έξοδος του Ανδρέα από 
την πολιτική σκηνή στέρη-
σε τον σχεδιασμό αυτό από 
τον «πολιτικό πυλώνα» και 
τον άφησε να παράγει, μόνο 
του, νομικά αποτελέσματα, 
που βέβαια είχαν βαρύνου-
σα σημασία!  Οι κυβερνή 
σεις που ακολούθησαν δεν 
θέλησαν ή δεν μπόρεσαν να 
εκμεταλλευτούν την ιστορική 
συγκυρία.

Θέλω να πω με την πιο 
πάνω ανάλυση ότι, αν ο σχε-
διασμός είχε ευδοκιμήσει, πι-
στεύω πως το Δίστομο έπρεπε 
και θα είχε σίγουρα περιληφθεί 
ως επί μέρους υπόθεση μιας 
συνολικής διεκδίκησης από 

πλευράς ελληνικής πολιτείας. 
Με τα δεδομένα που έχου-

με στα χέρια μας πλέον, είναι 
πολύ πιθανόν, και θα ήταν το 
ευκταίο, να δούμε το Δίστο-
μο να γράφει άλλη μια φορά 
Ιστορία. Αυτή τη φορά όμως 
θέλουμε να είναι η Ιστορία της 
Ειρήνης και της ισότιμης Συμ-
φιλίωσης!

Πως βλέπετε την έσχατη 
“συμμαχία” Ελλήνων και Πο-
λωνών Βουλευτών για τη δυ-
ναμικότερη διεκδίκηση των 
γερμανικών αποζημιώσεων;

Η Ελλάδα και η Πολωνία 
εκκινούν τη διεκδίκηση από 
διαφορετική θέση και πολιτι-
κή οπτική γωνία.  Κάθε κίνη-
ση, όμως, που διεθνοποιεί 
το θέμα και «ξεμπροστιάζει» 
την, επί δεκαετίες, αλαζονι-
κή και παρελκυστική συμπε-
ριφορά της Γερμανίας, είναι 
προς όφελος της υπόθεσης.

Πρόσφατο άρθρο της η 
γερμανική εφημερίδα Bild, 
αναφορικά με την προανα-
φερόμενη “,συμμαχία”, έφερε 
τον τίτλο: «Οι Πολωνοί κι οι 
Έλληνες θέλουν πάνω από 
ένα δισ. ευρώ από μας». Έχει 
κ.Σταμούλη κοστολογηθεί 
με ακρίβεια από ελληνικής 
πλευράς το ύψος των αποζη-
μιώσεων-επανορθώσεων και 
ποιο είναι αυτό;

Το τελευταία έξι χρόνια, 

είδαμε να ξεκινάει και να ολο-
κληρώνεται ένα, σπουδαίο 
πρέπει να πούμε, εγχείρημα το 
οποίο οδήγησε στη σύνταξη 
και τη δημοσιοποίηση του Πο-
ρίσματος της Διακομματικής 
Επιτροπής του Ελληνικού Κοι-
νοβουλίου για τη διεκδίκηση 
των γερμανικών οφειλών.  Στο 
πόρισμα αυτό περιλαμβάνεται 
ένα ποσό της τάξεως των 270 
περίπου δις ευρώ, το οποίο 
αποτελεί εκτίμηση του ύψους 
των επανορθώσεων και του 
κατοχικού δανείου. Ρητά ανα-
φέρεται όμως στο κείμενο ότι  
στον προσδιορισμό αυτό δεν 
περιλαμβάνονται οι απαιτή-
σεις για αποζημιώσεις από την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών 
και αναπηριών.

Συνεπώς η απάντηση είναι 
ότι το ύψος των αποζημιώ-
σεων-επανορθώσεων δεν 
έχει κοστολογηθεί με ακρί-
βεια στο σύνολό του, από 
ελληνικής πλευράς.

 
Περιγράψτε μας τα επόμενα 
“βήματα” ή εξελίξεις που θα 
σηματοδοτούν ότι το αίτημα 
του Διστόμου  δεν θα είναι 
απλά “κηρυγμένο” αλλά και 
άμεσα εκτελεστό;

Με όλο το σεβασμό προς 
τα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ, τα Μέσα γε-
νικότερα και την ενημέρω-
ση που παρέχετε, πρέπει να 
σας πω ότι στην κρισιμότατη 
στιγμή που έχει φτάσει αυτή 

η υπόθεση, τα επόμενα «βή-
ματα» -όταν αυτά αποφασι-
στούν- δεν πρέπει να είναι 
ανακοινώσιμα.  Οι κινήσεις 
θα πρέπει να σταθμιστούν 
με πολύ μεγάλη νηφαλιό-
τητα και σοβαρότητα.  Να 
εκτιμηθούν οι θέσεις, οι από-
ψεις και οι γνώσεις όλων των 
εμπλεκόμενων, τόσο δηλαδή 
όσων από εμάς κατέχουμε τη 
νομική γνώση και διαχειριζό-
μαστε τη μεγάλη εικόνα των 
γεγονότων που έχουν επισυμ-
βεί μέχρι σήμερα, όσο και των 
εκπροσώπων της δημοτικής 
και της περιφερειακής αρχής, 
ο οποίοι εκπροσωπούν τους 
ενάγοντες και λειτουργούν 
επιπλέον ως διαμορφωτές 
γνώμης.

Ο τρόπος να περάσει η 
«Υπόθεση Δίστομο» από  την 
κατάσταση του κηρυγμένου 
αιτήματος σε αυτήν του άμεσα 
εκτελεστού, όπως πολύ σωστά 
το θέτετε, υπάρχει... Σήμε-
ρα, περισσότερο από ποτέ, 
ανοίγεται μπροστά μας η πι-
θανότητα να γράψουμε την 
Ιστορία της Συμφιλίωσης 
των δύο λαών, χωρίς συναι-
σθήματα κατωτερότητας 
και υποτέλειας από ελληνι-
κής πλευράς. 

Ως Αρχείο Ι.Ε. Σταμούλη 
έχουμε επεξεργαστεί και ωρι-
μάσει, ήδη από το 2016, μια 
πρόταση, την οποία θέτουμε 
στη διάθεση του Διστόμου. 

Με τα δεδομένα που έχουμε 
στα χέρια μας πλέον, είναι πολύ 
πιθανόν, να δούμε το Δίστομο 
να γράφει άλλη μια φορά 
Ιστορία. Αυτή τη φορά όμως 
θέλουμε να είναι η Ιστορία 
της Ειρήνης και της ισότιμης 
Συμφιλίωσης!
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Την αμέριστη υποστήριξή του 
για την αποπεράτωση του κρί-
σιμου έργου για την περιοχή 

της Δωρίδας του Ταμιευτήρα Τολο-
φώνας, εξέφρασε ο νέος Βουλευτής 
Φωκίδας Γιάννης Μπούγας, αφού 
μετά την εντολή δημοπράτησής του, 
μόλις τον περασμένο Ιούλιο, και μπο-
ρεί και πρέπει να μπει στη φάση της 
υλοποίησης.

Μόλις την προηγούμενη Δευτέ-
ρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 ο κ. Μπούγας 
πραγματοποίησε συνάντηση  στην 
Ερατεινή με το Δήμαρχο Δωρίδας 
Γιώργο Καπεντζώνη, τον Περιφερεια-
κό Σύμβουλο Χαράλαμπο Φάκο, τον 
Αντιδήμαρχο Σταύρο Πολίτη και τους 
συνεργάτες τους … επικυρώνοντας 
επί της ουσίας τη μεταξύ τους συνερ-
γασία για τον Ταμιευτήρα.

Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής 

σημασίας για την Ερατεινή και γενι-
κότερα την παραλιακή Δωρίδα, το 
οποίο αποτελούσε για χρόνια αίτημα 
των κατοίκων της περιοχής,  συνολι-
κής δημόσιας δαπάνης 20.041.180 
ευρώ.

Περιγραφή συνολικού έργου
Μόλις στις 2 Ιουλίου 2019 ο Γενι-

κός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής 
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 
Χαράλαμπος Κασίμης, αποφάσισε 
την ένταξη του έργου «ΤΑΜΙΕΥΤΗ-
ΡΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡ-
ΜΙΣΚΟ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. 
ΦΩΚΙΔΑΣ» στη   Δράση «Υποδομές 
Εγγείων Βελτιώσεων» του Υπομέ-
τρου 4.3 «Στήριξη   για επενδύσεις 
με   υποδομές που συνδέονται με την 
ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 
προσαρμογή της γεωργίας και της 

δασοκομίας»  του ΠΑΑ 2014 – 2020.
Το έργο  αποτελείται από τα ακό-

λουθα Υποέργα (βλ. πίνακα).

Σκοπιμότητα του έργου
Το έργο θα δώσει τη δυνατότη-

τα κάλυψης των αρδευτικών ανα-
γκών της περιοχής σε βάθος χρόνου, 
συνεισφέροντας παράλληλα στην 
αποκατάσταση των επιβαρυμένων, 

εξαιτίας της υπεράντλησης, φυσικών 
πόρων (κυρίως των υπογείων υδά-
των), απ’ όπου αρδεύεται σήμερα η 
περιοχή.

Με την κατασκευή των προτεινό-
μενων έργων ταμίευσης και μεταφο-
ράς νερού άρδευσης επιτυγχάνεται :
-  Εξασφάλιση επάρκειας   αρδευτικού 

νερού για την άρδευση   των 13.000 
στρεμμάτων περίπου. ΤΟΛΟΦΩΝΑ 
– ΕΡΑΤΕΙΝΗ – ΠΑΝΟΡΜΟΣ – ΑΓ. ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ.

-  Επέκταση των αρδεύσεων στο σύ-
νολο των καλλιεργειών στην περι-
οχή του έργου με την αξιοποίηση 
των γεωργικών εδαφών σε αγρανά-
παυση.

-  Εξασφάλιση της πληρότητας και κα-
νονικότητας άρδευσης των καλλι-
εργειών, που  αυξάνει τις αποδόσεις, 
βελτιώνει την ποιότητα των παρα-
γόμενων προϊόντων και αυξάνει το 
γεωργικό εισόδημα.

-  Αξιοποίηση με ορθολογικό τρόπο 
των διατιθέμενων υδατικών πόρων 
της ευρύτερης περιοχής και αποκα-
τάσταση των επιβαρυμένων υπογεί-
ων υδάτων.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ο ταμιευτήρας Τολοφώνας,, θα δε-
σμεύσει σημαντικές ποσότητες νε-
ρού που έως τώρα χάνονταν στη 
θάλασσα, «απαντώντας» ουσιαστικά 
στις συνέπειες της κλιματικής αλλα-
γής αλλά και στις προκλήσεις της αει-
φόρου ανάπτυξης και της αναβάθμι-
σης του περιβάλλοντος στην περιοχή 
με τη δημιουργία λιμναίου στοιχείου 
αλλά και ανάπτυξης αντίστοιχου οι-
κοσυστήματος.

Από την άλλη, το αρδευτικό έργο 
προορίζεται για την άρδευση σχεδόν 
14.000 στρεμμάτων, γεγονός που θα 
οδηγήσει στην αξιοποίηση αγροτι-
κών εκτάσεων σε μια περιοχή μάλι-
στα με εξαιρετικό μικροκλίμα.

«Ασκήσεις ετοιμότητας» Καπεντζώνη  
- Μπούγα για τον Ταμιευτήρα Τολοφώνας

 Τίτλος Υποέργου Συνολικός Προϋπολογισμός 
(Συνολική   Δημόσια   Δαπάνη) (€)

 Επιλέξιμη Δημόσια     
Δαπάνη (€)

 Μη επιλέξιμες   
λοιπές   αξίες (€)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 
ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ     
ΧΑΡΜΙΣΚΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

18.841.180,00 18.841.180,00 0,00

ΗΡΤΗΜΕΝΗ   ΕΣΟΔΕΙΑ 50.000,00 50.000,00 0,00

Δ.Ε.Η. 50.000,00 50.000,00 0,00

ΤΕΧΝΙΚΟΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 600.000,00 600.000,00 0,00

Ο.Κ.Ω. 200.000,00 200.000,00 0,00

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 100.000,00 100.000,00 0,00

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 200.000,00 200.000,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 20.041.180,00 20.041.180,00 0,00

Αρχές Οκτωβρίου το εποχικό επίδομα 
του ΟΑΕΔ

Αρχές Οκτωβρίου, όπως κάθε χρόνο, θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το 
εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ, ξεκαθαρίζει με δελτίο τύπου ο Οργανισμός 
διαψεύδοντας πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο διαδίκτυο για έναρξη 
των αιτήσεων την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα το Δελτίο Τύπου αναφέρει:
Δελτίο Τύπου
«Με αφορμή δημοσιεύματα σε ηλεκτρονικές ειδησεογραφικές ιστοσελί-

δες που κάνουν λόγο για «έναρξη των αιτήσεων για το εποχικό επίδομα του 
ΟΑΕΔ από την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019» και για την ορθή ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων εργαζομένων, από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού διευκρινίζεται ότι η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων 
θα ξεκινήσει από τις αρχές Οκτωβρίου, όπως είθισται κάθε χρόνο. Η ακριβής 
ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ εντός του αμέσως επόμενου 
χρονικού διαστήματος».
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Μακριά από τύπους και προσχή-
ματα, επιχειρώντας μια πραγματική 
"βουτιά" στα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει ο εμπορικός κόσμος της 
Λαμίας, εξαιτίας αλλά και ασχέτως 
της εμποροπανήγυρης που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη στην οδό Φιλίας δίπλα 
στη ΠΕΛ, ο Πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου της Φθιωτικής πρωτεύου-
σας, τα λέει... "έξω από τα δόντια ".

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλ-
λόγου Γιάννης Βλαχογιάννης παρου-
σιάζει στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν οι μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις της περιο-
χής, οι οποίες όπως χαρακτηριστικά 
σχολιάζει "τραβάνε ένα μεγάλο Γολ-
γοθά προκειμένου να επιβιώσουν και 
δυστυχώς είναι αυτές που τείνουν 
προς εξαφάνιση".

Ένα σχόλιο σας για την φετινή 
εμποροπανήγυρη θα θέλαμε

Καταρχήν να σου πω ότι μιλάμε 
για ένα μαγαζί, το δικό μας, το οποίο 
έχει 67 χρόνια. Πράγμα που σημαί-
νει ότι ο προπάππους,ο παππούς και 
ο πατέρας μου ήταν παζαρτζίδες. 
Το μαγαζί ξεκίνησε πουλώντας σε 
παζάρια και στην πορεία έγινε στε-
γασμένο εμπόριο, προκειμένου να 
ακολουθήσει τα βήματα της εποχής. 
Τις εποχές εκείνες δεν υπήρχε κάτι 
διαφορετικό ώστε κάποιος α δρα-
στηριοποιηθεί εμπορικά ,ήταν ελάχι-
στα τα καταστήματα και πολύ ακριβά 
τα ενοίκια. Πράγμα που σημαίνει ότι 
ο κόσμος περίμενε τα παζάρια και 
τις εμποροπανήγυρης όπως και οι 
έμποροι κυρίως εκείνοι που διέθεταν 
χρήματα και μπορούσαν να κάνουν 
αγορές από τα μεγάλα αστικά κέντρα 
όπου τα πήγαιναν στις μικρές πόλεις 
και τα πουλούσαν στους ανθρώπους 

,που διακαώς περίμεναν να τα αγο-
ράσουν. Όμως τα πράγματα άλλαξαν. 
Τότε μιλάμε για μια παραγκούπολη,η 
οποία στηνόταν η οποία στηνόταν 
συχνά πυκνά σε μεγάλα χωριά,που 
είχε ακόμα η Περιφέρεια και σε πόλεις 
σαν την Λαμία που έκαναν μικρά άλ-
ματα και προσπαθούσαν από χωριά 
να γίνουν μεγαλουπόλεις. Τα εμπορι-
κά κέντρα αναπτυχτήκανε. Οι πόλεις 
δεν έχουν καμία ανάγκη από πανηγύ-
ρια, ούτε παζάρια. Έχουν ανάγκη από 
στήριξη, σε αυτούς που έχουν βίο 
στο ελεύθερο επάγγελμα. Πράγμα 
το οποίο σημαίνει πως ή θα βάλου-
με πλάτη όλοι μαζί όλοι μαζί και να 
κάνουμε ένα βήμα ακόμη μπροστά 
και θα κάνουμε την πόλη πρωταγω-
νίστρια ή θα πιαστούμε χέρι΄χερι και 
θα χορέψουμε το χορό του Ζαλόγγου 
και θα γυρίσουμε πίσω.

Άρα η άποψη σας σχετικά με τις 
εμποροπανήγυρης είναι ότι δεν 
έχουν καμία θεση στις μεγάλες 
πόλεις και κατ επέκταση στην 
Λαμία…

Η άποψη μου είναι ότι οι πόλεις 
δεν έχουν να δείξουν κάτι άλλο,πι-
θανόν μικρά χωριά να κάνουν να 
κάνουν ένα παζάρι για να τραβήξουν 
κόσμο από την πόλη. Πόλη σαν την 
Λαμία 200χλμ από Θεσσαλονίκη και 
200χλμ από Αθήνα με έναν καινούριο 
σιδηρόδρομο, ο οποίος εξυπηρετεί 
στον σύντομο χρόνο ώστε να φτά-
σεις στις δύο αυτές πόλεις δεν έχει 
ανάγκη από ένα παζάρι, αλλά από 
πολλές προωθητικές μικρές και με-
γάλες κινήσεις , οι οποίες θα την χρή-
σουν πρωταγωνίστρια και θα της δώ-
σουν μια τέτοια αίγλη, την οποία θέ-
λει και έχει ανάγκη. Όλοι εκείνοι που 
βγαίνουν περιφερειάρχες και δήμαρ-

χοι το λένε “πόλη πρωταγωνίστρια”. 
Πρωταγωνίστρια πόλη με παζάρια 
,εμποροπανήγυρης και ζωοπανήγυ-
ρης  δεν γίνεται. Η πόλη χρειάζεται 
την ανάδειξη των μνημείων,δρώμενα 
με κουλτούρα και ποιότητα τα οποία 
θα φέρουν από νομούς τις γύρω 
περιοχές κόσμο, μέσα από αυτό θα 
αναδειχθεί και η πόλη μας , και εκείνη 
φεύγοντας από εδώ θα γίνουν πρέ-
σβης καλής θέλησης και θα διαφη-
μίσουν και αλλού. Με το παζάρι δεν 
γίνεται αυτό,είναι πισωγύρισμα.

Ένας θεσμός όπως το παζάρι δεν 
θεωρείτε ότι θα βοηθούσε περισ-
σότερο την πόλη; Διότι για κά-
ποιους μπορεί να θεωρείτε ώς μια 
προωθητική κίνηση, αφού κόσμος 
από χωριά της Λαμίας επισκέπτο-
νται προκειμένου να πάνε βόλτα 
στο παζάρι και στην συνέχεια να 
πάνε μια βόλτα στη Λαμία.

Μιλάμε καθαρά και έξω από τα 
δόντια- για ένα πράγμα το οποίο 
διαρκεί 6 μέρες, έρχεται παίρνι τα 
χρήματα, και τα πηγαίνει αλλού και η 
πόλη περιμένει τις γιορτές για να ξα-
ναδουλέψει. Δεν το έχουμε ανάγκη 
αυτό!

Όπου πάει παζάρι, παίρνει χρή-
ματα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιοί 
λειτουργούν στα παζάρια, αν εξαιρέ-
σεις 2-3 καταστηματάρχες, οι οποίοι 
πουλάνε τοπικά προϊόντα, και φαγώ-
σιμα, όλοι οι υπόλοιποι είναι εκείνοι 
που γυρνούν ανά την Ελλάδα. Αν θέ-
λουμε να μιλήσουμε και έξω από τα 
δόντια, σε πολλές πόλεις έχουν κα-
ταγραφεί γεγονότα, τα οποία έχουν 
να κάνουν, με ανθρώπους οι οποίοι 
λυμαίνονται και το μοίρασμα, των 
παραγκών, το ποσό που θα πουλη-
θεί, ποιοι θα την πάρουν, ποιοι θα 

πάρουν τα καίρια σημεία κλπ υπάρ-
χουν πολλά πράγματα για τα οποία 
δεν μιλάνε. Καλό είναι να μην λαϊκί-
ζουμε προσπαθώντας να δείξουμε 
ότι χαϊδεύουμε τα αυτιά των πολιτών 
μιας πόλης, οι οποίοι στην ουσία 
γυρνάν πίσω πολλά χρόνια για να 
ζήσουν κάτι τέτοιο και καλό θα είναι 
να τους χρήσουμε συμμέτοχους για 
να κάνουμε πράγματα από τα οποία 
θα πάρουμε και ‘ενα μπράβο από την 
νέα γενιά ή ακόμα καλύτερα θα τους 
΄δώσουμε κίνητρα για δημιουργία 
καινούριων πραγμάτων.

Όχι λοιπόν παζάρια αλλά μικρές 
γιορτές με τοπικά προϊόντα ή γιορτές 
που θα αναδείξουν τοπικά συγκρο-
τήματα, τον πολιτισμό, την τέχνη και 
θα δώσουν την δυνατότητα ακόμη 
και σε ευπαθείς ομάδες να δημιουρ-
γούσουν και να δώσουν στους πολί-
τες της πόλης, όχι όμως παζάρια.

Συμμετέχουν μέλη του Εμπορικού 
Συλλόγου στο φετινό πανηγύρι 
πέρα από τα καταστήματα που 
προαναφέρατε;

Τα προηγούμενα χρόνια ναι! 
Τώρα όμως ξεκίνησε να φθίνει, κα-
ταλάβαμε και οι ίδιοι ότι οι μικρές 
αποδοχές που είχαν ήταν ελάχιστες 
μπροστά στον δρόμο που έστρω-
ναν σε περιπλανώμενους εμπόρους 
από άλλες περιοχές να έρθουν και 
να πάρουν χρήματα από την περι-
οχή. Εκτός αυτού καταλάβανε ότι η 
εμποροπανήγυρη το μόνο που έκανε 
ήταν να μαθαίνει τον κόσμο σε ένα 
παλιομοδίτικο τρόπο συναλλαγής. 
Το παζάρι δεν λέγεται παζάρι για κά-
ποιον άλλο λόγο παρά για το γεγονός 
ότι πας εκεί για να παζαρέψεις. Κάτι 
το οποίο στο στεγασμένο εμπόριο 
δεν υπάρχει,παρά μια έκπτωση την 

«Η Λαμία δεν χρειάζεται εμποροπανήγυρη, 
αλλά προωθητικές κινήσεις»
■ ΣΤΗΝ ΘΩΜΑΗ ΚΑΜΕΝΙΤΣΑ

■  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ  
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Γιάννης Βλαχογιάννης πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας
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οποία θα αδράξει ο καταναλωτής 
και φεύγοντας από το κατάστημα θα 
πάρει και μια απόδειξη.Δεν σημαίνει 
ότι γίνεται όργιο φοροδιαφυγής στα 
παζάρια,αλλά είναι πολύ πιο εύκολο 
κάποιος να γλιτώσει χρήματα φορο-
διαφεύγοντας πράγμα το οποίο δεν 
γίνεται στο στεγασμένο εμπόριο.

Κατά την διάρκεια των καλοκαι-
ρινών εκπτώσεων υπήρχε κίνηση 
στα μαγαζιά;

Το φετινό καλοκαίρι για την αγο-
ρά της Λαμίας ήταν από τα χειρότε-
ρα της δεκαετίας. Ο λόγος είναι ότι 
είχαμε δύο εκλογικές διαμάχες, μια 
για τον Δήμο και την Περιφέρεια, και 
μια για εθνικές εκλογές. Πάντα όταν 
υπάρχει προεκλογική περίοδος  ο 
κόσμος κυριαρχείτε από αίσθημα 
αβεβαιότητας, με αποτέλεσμα να κα-
τακρεουργείται η διάθεση γα ξόδεμα 
χρημάτων στα καταστήματα.Το δια-
θέσιμο εισόδημα προς κατανάλωση 
ξέρουμε  όλοι ότι έχει μειωθεί πάρα 
πολύ τα τελευταία χρόνια όμως ταυ-
τόχρονα υπάρχει και μια μια στρο-
φή πρός το ηλεκτρονικό εμπόριο. 
Όλα αυτά συνθέτουν ένα παζλ το 
οποίο φέρνει στο καναβάτσο μικρές 
επιχειρήσεις και πολύ μικρές σαν 
αυτές που εκπροσωπώ εγώ και όλοι 
οι Πρόεδροι των Εμπορικών Συλλό-
γων ανά την Ελλάδα. Την τελευταία 
φορά που βρεθήκαμε στην Εθνική 
Συνομοσπονδία Ελλήνων Εμπόρων 
οι πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις 
ήμασταν αυτοί που νομίζουμε ότι 
τα επόμενα χρόνια θα είμαστε είδος 
προς εξαφάνιση. Οι μεσαίες επιχειρή-
σεις έχουν ακόμα μέλλον γιατί είναι 
αυτές που μπορούν να ανοίξουν τα 
σεντούκια των τραπεζών και να χρη-

ματοδοτηθούν μέσα από επαγγελ-
ματικά δάνεια. Οι τράπεζες όχι μόνο 
δεν ανοίγουν εύκολα τα σεντούκια 
τους για δανειοδότηση που αφορούν 
κεφάλαια κίνησης,αλλά και όταν βρί-
σκεται η ασφαλιστική δικλείδα για 
την δανειοδότηση τα επιτόκια είναι 
εξουθενωτικά. Ανήκουμε σε μια Ευ-
ρώπη δύο ταχυτήτων που εκτός της 
Ελλάδας τα επιτόκια των τραπεζών 
είναι στο 2% και εντός των τοιχών 
το επιτόκιο μπορεί να αγγίζει και το 
10%, κάποια στιγμή αυτή η αδικία θα 
πρέπει να διορθωθεί,δεν μπορούμε 
να έχουμε ίδιες υποχρεώσεις αλλά 
διαφορετικές απολαβές όσο αναφο-
ρά το δούναι και λαβείν ειδικά στο 
ελεύθερο εμπόριο, και ταυτόχρονα 
θα πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί 
της Κεντρικής Τράπεζας ότι δεχόμα-
στε αθέμιτο ανταγωνισμό εντός των 
τοιχών μας . Οι πολυεθνικές δανειο-
δοτούνται από τη μητρική στο εξωτε-
ρικό με 2% Επιτόκιο για έξοδα κίνη-
σης ενώ μια ντόπια μικρή επιχείρηση 
που παλεύουν να κρατηθούν με 10% 
δημιουργώντας έναν αθέμιτο απαγο-
ρευτικό ανταγωνισμό αφού αυτές οι 
ποσοστιαίες μονάδες θα μετακυλή-
σουν στην τιμή των προϊόντων.

Ποιά η άποψη του Εμπορικού 
Συλλόγου για τις πρόσφατες εξαγ-
γελίες του Πρωθυπουργού στη 
ΔΕΘ. Θερωρείτε ότι θα βοηθήσουν 
στην οικονομία της χώρας και τιες 
τοπικές μικρές επιχειρήσεις;

Στα 53 μου χρόνια έχοντας ζήσει 
πάρα πολλές εκθέσεις τόσο πανελ-
λήνιες όσο και πανευρωπαϊκές έχω 
ακούσει πάρα πολλές εξαγγελίες μέ-
χρι σήμερα. Αυτό που έχω καταλάβει 
μέχρι δήμερα είναι ότι αν οι εξαγγελί-

ες δεν πάρουν σάρκα και οστά και αν 
πραγματικά από πίσω τους δεν κρύ-
βουν βούληση για να βοηθήσουμε 
όλους αυτούς που αποκαλούν τόσα 
χρόνια την ραχοκοκαλιά της ελληνι-
κής οικονομίας παραμένουν μονάχα 
εξαγγελίες, όμορφα λόγια και ένα πα-
ραμύθι που ποτέ δεν έχει αίσιο τέλος. 
Περιμένουμε και εγώ και η οικογέ-
νεια, όπως θα ονόμαζα, των εμπόρων 
όλα αυτά τα λόγια να γίνουν πράξεις. 
Μόνο εμείς ξέρουμε με πόσο κόπο 
και ιδρώτα προσπαθούμε να κρατή-
σουμε όρθια την ελληνική οικονομία , 
γιατί κακά τα ψέματα εμείς παράγου-
με πλούτο, εμείς ξέρουμε με τι πόνο 
τον παράγουμε αυτό τον πλούτο και 
σίγουρα είμαστε οι πιο αδικημένοι 
από όλους. Δεν έγινε ποτέ φοροδοτι-
κή μελέτη προκειμένου να δουν αν τα 
χρήματα που εξοικονομούσε η κάθε 
επιχείρηση ήταν απαραίτητα για την 
ομαλή λειτουργία και βιωσιμότητα 
της επιχείρησης .Περιμένουμε από 
οποιαδήποτε κυβέρνηση πέρα από 

εξαγγελίες κάποια στιγμή να κάνει 
μια σειρά από σωστές φοροδοτικές 
μελέτες όχι μόνο για τους εμπόρους 
αλλά και για τους πολίτες που ακο-
λουθούν το οποιοδήποτε επάγγελμα. 
Περιμένουμε να προβούν
1.  στις απαραίτητες φοροελαφρύν-

σεις στα χαμηλότερα οικονομικά 
στρώματα

2.  Δημιουργία οικονομικών κινήτρων 
στις επιχειρήσεις που σκέφτονται 
να φύγουν σε άλλες χώρες, η δη-
μιουργία κινήτρων θα αποτρέψει 
τις επιχειρήσεις αυτές να φύγουν 
προς τα Βαλκάνια ή οποιαδήποτε 
χώρα του εξωτερικού, οι επιχειρή-
σεις αυτές θα επενδύσουν,θα δη-
μιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας 
και σίγουρα πλούτο.

3.  Η Πριμοδότηση των νόμιμων πολι-
τών και η τιμωρία των παράνομων 
χέρι μείζονος σημασίας δεν είμα-
στε όλοι μπαταχτσήδες υπάρχουν 
και σωστοί ας δώσουμε ένα μαξι-
λαράκι να συνεχίσουν να είναι σω-

στοί και πιθανότατα αργότερα να 
βρουν μιμητές και τότε η πλάστη-
κα θα γύρει

Σαν εμπορικός Σύλλογος τι έχετε 
προγραμματίσει να κάνετε;

Σαν εμπορικός Σύλλογος πρώτος 
σκοπός μας είναι να παραμείνουμε 
ζωντανοί μέσω της εγγραφής νέων 
μελών. Όπως όλοι ξέρουμε τα τε-
λευταία 20 χρόνια τα πρωτοβάθμια 
Συνδικαλιστικά όργανα τείνουν να 
φθίνουν πράγμα που σημαίνει ότι η 
συσπείρωση γύρω από αυτά ‘όλο και 
αραιώνει. Είχαμε την τύχη το προη-
γούμενο διάστημα να εκλεγεί καινού-
ριος Δήμαρχος, όπως όλοι ξέρουμε 
όλοι κάνουν έργα το πρώτο και το τε-
λευταίο εξάμηνο. Το πρώτο εξάμηνο 
για να δείξει ότι έχει θέληση και το τε-
λευταίο γιατί έχει κρατήσει κεφάλαια 
γιατί γιατί έχει κρατήσει κεφάλαια τα 
οποία ρίχνει στην αγορά το τελευταίο 
εξάμηνο για να τους θυμούνται οι πο-
λίτες και να τους ξαναψηφίσουν.  

συνέντευξη ●

Σε πολλές πόλεις έχουν καταγραφεί 
γεγονότα, τα οποία έχουν να κάνουν, 
με ανθρώπους οι οποίοι λυμαίνονται 
και το μοίρασμα, των παραγκών, το 
ποσό που θα πουληθεί, ποιοι θα την 
πάρουν, ποιοι θα πάρουν τα καίρια 
σημεία κ.λπ.
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● ρεπορτάζ

Με εμφανείς ελλείψεις τις 
οποίες καταδεικνύουν οι 
έμποροι που συμμετέχουν 

στην Εμποροπανήγυρης της Λαμίας 
διεξάγεται το φετινό πανηγύρι δημι-
ουργώντας κλίμα βαθιάς απογοήτευ-
σης στους εμπόρους. Σε ρεπορτάζ 
που πραγματοποιήσαμε την Τρίτη 10 
Σεπτέμβρη την εμποροπανήγυρη που 
ολοκληρώνεται αύριο 15 Σεπτέμβρη 
στην οδό Φιλίας στην Λαμία, μιλήσα-
με με παλιούς εμπόρους της εμπο-

ροπανήγυρης προκειμένου οι ίδιοι 
να μας περιγράψουν την αγοραστική 
κίνηση των καταναλωτών φέτος. 

Όπως διαπιστώσαμε ο αριθμός 
των εμπόρων που συμμετείχαν φέ-
τος στην εμποροπανήγυρη ήταν εμ-
φανώς μικρότερος σε σχέση με προ-
ηγούμενες χρονιές, αλλά  μικρότερος 
ήταν και ο αριθμός συμμετοχής των 
μελών του Εμπορικού Συλλόγου Λα-
μίας, αν και όπως μας είπαν οι ίδιοι 
«οι τιμές ενοικίασης ήταν οι ίδιες με 

πέρυσι και κυμαίνονταν σε σχετικά 
λογικά πλαίσια». Δήλωσαν απογο-
ητευμένοι από την κίνηση ως προς 
τις φετινές πωλήσεις, αφού ο κόσμος 
επισκέπτεται το παζάρι, αλλά δεν 
αγοράζει, αναφέροντας «ότι οι τιμές 
είναι οικονομικές και φροντίζουμε 
να έχουμε πάντα και προσφορές. Ο 
κόσμος όμως φέτος προσανατολίζε-
ται περισσότερο ως προς την αγορά 
κάποιου φαγητού ή γλυκού, παρά ως 
προς τα υπόλοιπα προϊόντα».

Βαθιά απογοήτευση  
και για τις υποδομές

Ένα ακόμη θέμα που έθιξαν είναι 
και οι υποδομές της εμποροπανήγυ-
ρης, αφού όπως μας αποκάλυψαν «οι 
αρμόδιοι φορείς του Δήμου τόσο της 
νέας αρχής όσο και της παλιάς, δεν 
φρόντισαν για τις κατάλληλες υπο-
δομές». 

Μιλώντας με τον κ. Ευθυμίου και 
την οικογένεια Καταραχιά, που συμ-
μετέχουν στα παζάρια, περισσότερο 
από 20 χρόνια τόσο της Λαμίας όσο 
και των γύρω περιοχών, τόνισαν ιδι-
αίτερα τα προβλήματα υγειονομικού 
χαρακτήρα που αντιμετωπίζουν.

«Επικίνδυνη για την υγεία», χα-
ρακτήρισαν, «την παράληψη του Δή-
μου στο να παρέχει το απαραίτητο 
προσωπικό, το οποίο θα είναι αρμό-
διο για την καθαριότητα του χώρου, 
αλλά και ειδικά των χημικών αποχω-
ρητηρίων, που εξυπηρετούν καθημε-
ρινά εκατοντάδες κόσμο (εμπόρους 
και καταναλωτές)». 

Αμφότεροι σημείωσαν την «προ-
χειροδουλειά του Δήμου σε σχέση με 
παλιότερες χρονιές, αλλά και συγκρι-
τικά με την οργάνωση που υπάρχει με 
το παζάρι της γειτονικής Λάρισας».

Μειωμένη κίνηση και έλλειψη χώρων υγιεινής 
στο παζάρι της Λαμίας, αναφέρουν οι καταναλωτές

Συνάντηση είχαν ο Δήμαρχος Λαμίας 
Ευθύμιος Καραΐσκος με τον Πρόεδρο του 
Επιμελητηρίου και Εμπορικού Συλλόγου 
Λαμίας κ. Γιάννη Βλαχογιάννη για την εύ-
ρυθμη λειτουργία και τόνωση της αγοράς 
της Λαμίας.

Στη συνάντηση αυτή παρευρέθη-
καν επίσης η Αντιδήμαρχος  Πολιτισμού, 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέ-
σεων κα. Ποντίκα και ο Αντιδήμαρχος 
Τοπικής Ανάπτυξης, Αθλητισμού, Νέας 
Γενιάς, Απασχόλησης, Εμπορίου και  Επι-
χειρηματικότητας Παναγιώτης Φώσκο-
λος. Σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν 
η δημιουργία καινούριων πολιτιστικών 

δρώμενων που θα έχουν αυτοσκοπό την 
δημιουργία ενός θεσμού.

Προκειμένου να μπορέσει να υλοποι-
ηθεί αυτό το όραμα της νέας Δημοτικής 
Αρχής, αλλά και του Εμπορικού Συλλό-
γου, συστάθηκε μια νέα επιτροπή όπου 
θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Εμπο-
ρικού Συλλόγου, η Αντιδήμαρχος κα. Πο-
ντίκα, ο Αντιδήμαρχος κ Φώσκολος, του 
Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών 
Φθιώτιδος, όπως και αιρετά μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή θα 
συνεδριάζει τακτικά προκειμένου να ορι-
οθετούν πολιτιστικά δρώμενα, τα οποία 
στη συνέχεια θα περνάνε από Δημοτικό 

Συμβούλιο εφόσον κοστολογηθούν οικο-
νομικά.

Το επόμενο μείζονος σημασίας θέμα 
το οποίο συζητήθηκε κατά την διάρκεια 
της συνάντησης, είναι τα δρώμενα που θα 
λάβουν χώρα κατά την διάρκεια την Χρι-
στουγεννιάτικη περίοδο, όπως και ο καθο-
ρισμός της ημερομηνίας που θα πραγμα-
τοποιηθεί η Λευκή Νύχτα, αφού ο Εμπορι-
κός Σύλλογος προτείνει να γίνει και φέτος 
μια μεγάλη γιορτή όπως η περσινή, με 
την διαφορά ότι φέτος θέλει μεγαλύτερη 
διασπορά των δρώμενων στις κεντρικές 
πλατείες και τους πεζόδρομους της πόλης, 
συνδυασμένη με ένα "Blues Festival".

Συνεργασία Δήμου και επιχειρηματιών 
για τόνωση της αγοράς στην Λαμία
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Με την παρουσία Σπανού και Καραΐσκου 
ο αγιασμός του 3ου Δημοτικού Λαμίας
Σε κλίμα ενθουσιασμού από 

πλευράς των μικρών μαθητών 
για την πρώτη τους σχολική 

μέρα και συγκίνησης για τους μεγά-
λους που παρακολούθησαν την τελετή 
του αγιασμού ολοκληρώθηκε η πρώτη 
σχολική ημέρα της φετινής σχολικής 
χρονιάς.

Ο νέος Περιφερειάρχης Στερε-
άς, θέλησε με την παρουσία του σε 
δομή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
στη Φθιωτική πρωτεύουσα, να σημα-
τοδοτήσει τη νέα αρχή που αποτελεί 
και για τον ίδιο η ανάληψη των νέων 
του καθηκόντων στην έδρα της Περι-
φέρειας.

Από τα «πρωτάκια», που θα γε-
μίσουν για πρώτη φορά τη σχολική 
τους τσάντα, έως τους μαθητές που 
ετοιμάζονται για την Τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, το ταξίδι της γνώσης που 
ξεκινά παραμένει για όλους μας μια 
μοναδική διαδρομή στη ζωή μας.

Η εκπαιδευτική κοινότητα, οι μα-
θητές, οι γονείς αλλά και όλοι εμείς 
κάνουμε σήμερα μια νέα αρχή και 
με πνεύμα συνεργασίας εύχομαι μια 
καλή και δημιουργική σχολική χρο-
νιά!

Μήνυμα προόδου και ενότη-
τας επέλεξε να αποστείλει κατά την 
ημέρα έναρξης της νέας σχολικής 
χρονιάς και ο νέος Δήμαρχος Λαμίας, 
Ευθύμιος Καραϊσκος.

Μαζί με τους γονείς τους, τους 
συμμαθητές τους, τους δασκάλους 
τους, σήμερα ξεκινούν ένα ακόμη τα-
ξίδι στη γνώση.

- Εμείς θα είμαστε μαζί τους να 
τους στηρίζουμε και να τους δίνουμε 
την δύναμη που χρειάζονται.

- Μαζί για το παιδί... για το κάθε 
παιδί ! Καλή σχολική χρονιά !!!

Το παρόν έδωσαν ο Περιφε-
ρειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης 
Σπανός, η Περιφερειακή Δ/ντρια Εκ-
παίδευσης Στερεάς κ. Ελένη Μπενιά-
τα, οι Αντιπεριφερειάρχης κ.κ. Ηλίας 
Κυρμανίδη, Ηλίας Σανίδας, κώστας 
Μουστάκας, ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. 
Ευθύμιος Καραϊσκος, η. Αντιδήμαρ-

χος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης και Διεθνών Σχέσεων,κ. Αμαλία 
Ποντίκα, οι Βουλευτές Φθιώτιδας κ.κ. 
Θέμης Χειμάρας και Γιώργος Κοτρω-
νιάς.

Όλοι τους ευχήθηκαν: "Καλή 
χρονιά στα παιδιά και καλή δύναμη 
τους εκπαιδευτικούς τους".

Τα μαθήματα δεν ξεκίνησαν 
στο 9ο Δημοτικό Λαμίας

Με αποχή και διαμαρτυρία ξεκίνησε 
για το 9ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας η νέα 
σχολική χρονιά. Πέρα από την αποχή 
στον καθιερωμένο σχολικό αγιασμό από 
τον οποίο απείχαν σε ένδειξη διαμαρτυ-
ρίας την επομένη συγκεντρώθηκαν και 
κατέβηκαν σε πορεία διαμαρτυρίας για 
την μεταστέγαση των Ειδικών Εργαστη-
ρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του Κωσταλεξίου.

Σε δηλώσεις τους οι γονείς του 9ου 
Δημοτικού Σχολείου Λαμίας για την πο-
ρεία αυτή διαμαρτυρίας με σύνθημα τους 
"Όχι στην διάλυση του 9ου Δημοτικού 
Σχολείου Λαμίας», οι ίδιοι μας  τόνισαν ότι 
φτάσανε σε αυτό το σημείο γιατί: «τα παι-
διά δεν χωράνε στις τάξεις που τους έχουν 

παραχωρηθεί. Έχουν στριμώξει 263 παιδιά 
σε οκτώ τάξεις του 3ου ορόφου, με απο-
τέλεσμα να είναι σαν τις σαρδέλες το ένα 
πάνω στο άλλο. Τους άλλους δύο ορόφους 
τους έχουν παραχωρήσει στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κω-
σταλεξίου, τα οποία είναι μόλις 40 παιδιά. 
Ζητάμε από την κα. Μπενιάτα, μια διαφο-
ρετική λύση ή διαφορετική διαρρύθμιση. 
Δεν έχουμε πρόβλημα με τα παιδιά, καλώς 
να έρθουν, εμείς ζητάμε μόνο να μπορέ-
σουν τα παιδιά μας να κάνουν μάθημα υπό 
φυσιολογικές συνθήκες», μας δήλωσαν.

Στο πλευρό της αποχής αλλά και της 
διαμαρτυρίας ο Διευθυντής του Σχολείου 
ο κ. Θεοδοσόπουλος, ο Πρόεδρος και τα 
μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμό-
νων, όπως και όλοι οι γονείς.
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ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εκπνέει η προθεσμία ρύθμισης 
οφειλών στο Δήμο Θήβας

Οι θερμότερες και πλέον 
ξεχωριστές ευχές προόδου 
στο Δήμο Λεβαδέων

Αυτόνομη Υπηρεσία 
περισυλλογής & Υιοθεσίας 
αδέσποτων προαναγγέλλει 
ο Δ. Λεβαδέων

«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ» 
στις 22 Σεπτεμβρίου

Συνεχής η λειτουργία του Δημοτικού 
κολυμβητηρίου Λιβαδειάς και το χειμώνα

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του Κέντρου Κοινότητας Λιβαδειάς 
για το Ειδικό Επίδομα Αλληλεγγύης

Agrofest 2019

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2019 λήγει η δυ-
νατότητα αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση 
οφειλών προς τον Δήμο Θηβαίων, σύμφωνα 
με επίσημη ανακοίνωση της αρμόδιας υπη-
ρεσίας.

Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν 
εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (έως 
100) με απαλλαγές, η ελάχιστη δόση δεν μπο-
ρεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ.

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφά-
παξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα 
σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα 

υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθ-
μιση καταργείται αυτοδικαίως.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέ-
χρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντί-
στοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη 
ειδοποίηση του οφειλέτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί-
τε να απευθύνεστε στη Ταμειακή Υπηρεσία 
του Δήμου Θηβαίων (Υπεύθυνοι Επικοινωνί-
ας κ. Κωτσογιάννη Μαρία – κ. Παπαγιαννάκη 
Ελένη – κ. Καπούλα Κων/να τηλέφωνα 2262 
350 617, 615, 616)

Τις ευχές τους μετέφεραν 
στη μαθητική κοινότητα του 
Δήμου Λεβαδέων ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης 
Θηβών & Λεβαδείας Γεώρ-
γιος, ο Δήμαρχος Γιάννης 
Ταγκαλέγκας, Αντιδήμαρχοι 
κι εκπρόσωποι της Αστυνο-
μικής Διεύθυνσης Βοιωτίας 
που έδωσαν το παρόν γα την 
τελετή αγιασμού σε όλα τα 
σχολικά συγκροτήματα της 

περιοχής.
Υγεία, Δύναμη, Εργασία 

αλλά και Συνεργασία ευχή-
θηκε σε γονείς και μαθητές 
ο Μητροπολίτης Γεώργιος, 
επιλέγοντας να ευλογήσει 
την έναρξη της νέας σχολι-
κής χρονιάς εκκινώντας από 
τα Ειδικά Σχολεία Λιβαδειάς, 
μεταφέροντας από εκεί τις 
θερμότερες ευχές του σε όλη 
τη μαθητική κοινότητα.

Τη δημιουργία αυτόνο-
μης Υπηρεσίας στο Δήμο 
Λεβαδέων,  με αποκλειστική 
αρμοδιότητα την περισυλ-
λογή, τη στείρωση, τον εμ-
βολιασμό και το τσιπάρισμα 
των αδέσποτων ζώων, αλλά 
και την προώθηση των δια-
δικασιών υιοθεσίας, προα-
ναγγέλλει ο νέος Δήμαρχος 
Γιάννης Ταγκαλέγκας.

 Δέσμευση μας αποτελεί 
η αντιμετώπιση του προβλή-
ματος των αδέσποτων ζώων, 
καθώς η προστασία αυτών 
αποτελεί την πεμπτουσία 
μιας πολιτισμένης κοινωνίας.

 Μετά την «εντασιακή» 
πρωτοβουλία του Δημάρχου 
Λεβαδέων να αναθέσει την 
προηγούμενη Παρασκευή 
την περισυλλογή αδέσπο-
των ζώων από γειτονιές της 

Βοιωτικής πρωτεύουσας, 
όπως γίνεται γνωστό  τα ζώα 
εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 
στείρωσης, εμβολιασμού και 
τσιπαρίσματος (που πραγμα-
τοποιείται σε συνεργασία με 
ιδιώτη κτηνίατρο της πόλης) 
και στη συνέχεια θα αφε-
θούν στο φυσικό τους χώρο, 
όπως προβλέπεται από την 
κείμενη νομοθεσία.

Ο Δήμος Λεβαδέων κα-
λεί τους δημότες και όλους 
τους φίλους των ζώων ανά 
την Ελλάδα, οι οποίοι επέ-
δειξαν πραγματική ανησυχία 
για την τύχη των τριών αδέ-
σποτων σκυλιών και ενδια-
φέρονται να προσφέρουν 
σε αυτά μια μόνιμη στέγη να 
επικοινωνήσουν με την αρ-
μόδια Υπηρεσία του Δήμου 
στο τηλ. 22613 – 50830.

Ο Λαϊκός ημιμαραθώνιος 
21,5 χλμ. & Αγώνας δρόμου 
6,8 χλμ. είναι έτοιμος να ξεκι-
νήσει ως τις 20 Σεπτεμβρίου 
οι ενδιφερόμενοι μπορούν να 
δηλώσουν συμμετοχή.

Εκκίνηση την ΚΥΡΙΑΚΗ 22 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΩΡΑ 09:00 π.μ. από το Τρό-
παιο της μάχης στα Λεύκτρα 
Βοιωτίας

1 . ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ

Στον Δρόμο του Επαμει-
νώνδα έχουν δικαίωμα να 
λάβουν μέρος με δική τους 
ιατρική ευθύνη Άνδρες και 
Γυναίκες από 18ετών και άνω, 
και αθλούμενοι μικρότερης 
ηλικίας με την συναίνεση των 
γονέων που θα δηλώσουν συμ-
μετοχή έως την Παρασκευή 20 
Σεπτεμβρίου 2019 ηλεκτρο-
νικά στην διεύθυνση ή να δη-
λώσουν συμμετοχή την ημέρα 

του Δρόμου στην γραμματεία ( 
Κεντρική Πλατεία Θήβας) από 
ώρα 06:30 έως 08:00, και για 
την διαδρομή των 6,8 Χλμ στην 
Κεντρική Πλατεία της Θήβας 
9.00 έως 10.00π.μ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟ 
για την συμμετοχή στον Δρό-
μο του Επαμεινώνδα.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες θα 

τρέξουν σε (Α) μία κατηγορία 
Ανδρών & μία Γυναικών για 
την διαδρομή 21,5Χλμ και σε 
(Β) μια κατηγορία Ανδρών & 
μία Γυναικών για την διαδρο-
μή των 6,8 Χλμ .

3. ΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΔΡΟ-
ΜΗ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

(Α) Η εκκίνηση της δια-
δρομής των 21,5 Χλμ θα γίνει 
την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 
2019 και ώρα 09:00π.μ. από 
το Τρόπαιο της μάχης στα 
Λεύκτρα Βοιωτίας. Η διαδρο-
μή είναι όλη άσφαλτος με 
επτά (7) σταθμούς ανεφοδια-
σμού (νερά, ισοτονικά, χυμοί, 
φρούτα), και θα ακολουθήσει 
την εξής πορεία: Τρόπαιο – 
Λεύκτρα – Καπαρέλλι – Με-
λισσοχώρι – Λουτουφί – Τάχι 
– Θήβα. Τερματισμός στην Κε-
ντρική Πλατεία Θήβας.

Την Τετάρτη το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λι-
βαδειάς γιόρτασε με τον ΑΚΟΛ τον Όμιλο που 
ουσιαστικά λειτουργεί το κολυμβητήριο στην 
πόλη μας,την έναρξη της νέας αγωνιστικής  
περιόδου του,με μια γιορτή για τα μικρά παι-
διά  «επί πισίνας». Η ανταπόκριση των αθλητών 
και αθλητριών ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες 
προσδοκίες.

Η δέσμευση του Αντιδημάρχου Μάριου Σά-
κου, για τη συνεχή λειτουργία και τον χειμώνα 
του κολυμβητηρίου χαροποίησε όλους τους 
παρευρισκόμενους, κάτι που έχει να συμβεί 
χρόνια στην πόλη αυτή. Μην ξεχνάμε όμως ότι 
το κολυμβητήριο προσφάτως ανακαινίσθηκε, 

ενώ για πολλά χρόνια τον χειμώνα έμενε κλει-
στό λόγω του υπερβολικού κόστους από την 
κατανάλωση πετρελαίου που έκανε την λει-
τουργία του ασύμφορη.

Το Κέντρο Κοινότητας Λι-
βαδειάς ενημερώνει ότι από 
Πέμπτη 12/09/2019 τέθηκε 
σε εφαρμογή η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα για την υποβολή 
αιτήσεων που αφορούν το 
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Ανασφάλιστων Υπερηλί-
κων μέσω ΟΠΕΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν 
τη δυνατότητα να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά την αίτηση τους 
στο Κέντρο Κοινότητας Λιβα-
δειάς και οφείλουν να αποστεί-
λουν τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά στην αρμόδια υπηρεσία 

του ΟΠΕΚΑ στη Λαμία.
Για οποιαδήποτε διευκρί-

νηση οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στο 

Κέντρο Κοινότητας Λιβαδειάς, 
Δωδεκανήσου 12, στα τηλέ-
φωνα 2261020150-151 καθώς 
επίσης και στο www.oga.gr.

Τις πύλες της θα ανοίξει 
την Πέμπτη στις 19 Σεπτεμ-
βρίου η 2η έκθεση Agrofest 
που υλοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία το 2018 και συνε-
χίζει εδραιώνοντας τη θέση 
του σύγχρονου αγρότη στον 
αγροτικό κόσμο  της Στερεάς 
Ελλάδας.
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ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Φ. Σπανός: «Η απόφαση για το hot spot Καραβόμυλου 
ήταν ειλημμένη»

Οι Ρουμελιώτες τιμούν την αριστεία

Με αποχή και διαμαρτυρία ξεκίνησε 
σχολική χρονιά στη Λαμία

Οι βελτιώσεις του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 
στο μικροσκόπιο της ΠΕΔ

Φως στα «άδυτα» του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη και της 
σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε 
για  το ακανθώδες θέμα φιλοξενί-
ας προσφύγων στον Καραβόμυλο 
Φθιώτιδας, επιχείρησε να ρίξει ο Πε-
ριφερειάρχης Στερεάς… αποκαλύ-
πτοντας ότι από πλευράς του ιδίου 
και των Βουλευτών εκφράστηκαν 
ενστάσεις και προβληματισμοί για 
τη δημιουργία νέου hot spot στη 
Στερεά… αλλά, όπως αποδείχτηκε, 
η απόφαση που ήταν ήδη ειλημμέ-
νη.

«Δεν δεχθήκαμε την απόφαση 
για την εγκατάσταση προσφύγων 
στο κλειστό στρατόπεδο του Καρα-
βόμυλου άκριτα»,  δήλωσε ο περι-
φερειάρχης Στερεάς, «Διατυπώσαμε 
και προβληματισμούς και ενστάσεις, 
όμως επρόκειτο για μία απόφαση 
ήδη ειλημμένη».

Όπως ωστόσο διαβεβαίωσε, 
το hot spot στον Καραβόμυλο θα 
λειτουργήσει με συγκεκριμένα χα-
ρακτηριστικά και όρους. Και συγκε-
κριμένα:

O μέγιστος αριθμός δεν θα ξεπε-
ράσει τους 312 πρόσφυγες,

Η μέγιστη παραμονή τους δεν 
θα ξεπερνά τον έναν μήνα.

Την «αιφνιδιαστική και μονο-
μερή ενέργεια της κυβέρνησης, για 
δημιουργία Hot Spot στον Καραβό-

μυλο» καταγγέλλει με ανακοίνωσή 
της και η παράταξη της ελάσσονος 
αντιπολίτευσης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου¨Στερεά…Υπεροχής!¨. 

Μετά από μία σύντομη αναδρο-
μή στα πεπραγμένα της προηγού-
μενης κυβέρνησης, αλλά και τον 
τρόπο διαχείρισης του προσφυγικού 
από την απερχόμενη περιφερειακή 

αρχή, ο συνδυασμός του Δημήτρη 
Αναγνωστάκη αναδεικνύει την κρι-
τική αλλά κι ελεγκτική στάση που 
προτίθεται να κρατήσει επί του θέ-
ματος το αμέσως επόμενο διάστη-
μα. Όπως αναφέρεται στη σχετική 
ανακοίνωση:

“Από την πλευρά μας και εφόσον 
η απόφαση «είναι ειλημμένη», δη-

λώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα 
επιτρέψουμε να δημιουργηθεί μια 
αποθήκη ψυχών, που θα στερείται 
συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Δηλώνουμε, ότι θα ελέγχουμε τη 
διαφάνεια κάθε χειρισμού σχετικά 
με τη λειτουργία του χώρου και  θα 
συμβάλλουμε στην εδραίωση κοι-
νωνικής ειρήνης”.

Τελετή βράβευσης των 
αριστούχων μαθητών της 
Φθιώτιδας κατά τις Πανελλα-
δικές 2019, διοργανώνει το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Πνευ-
ματικού Κέντρου Ρουμελιωτών 
την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 
2019, στις 11 το πρωί.

Αμέσως μετά την καθιε-
ρωμένη τελετή βράβευσης  
των αριστούχων μαθητών 
των Γενικών και Επαγγελμα-
τικών Λυκείων του νομού θα 
ακολουθήσει περιπατητική 
ξενάγηση στον Αρχαιολογικό 
χώρο του Κάστρου.

Η τροποποίηση του εκλογικού συ-
στήματος στις ΠΕΔ, ήρθε ως πρώτο 
και τελικά κυρίαρχο θέμα στην πρώτη 
μετεκλογική συνεδρίαση του οργάνου 
στη Λαμία. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην 
πρόταση του Υπουργείου να δίδεται η 
δυνατότητα σε δύο ή περισσότερους 
συνδυασμούς των Δημοτικών Συμβου-
λίων να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό 
για την εκλογή εκπροσώπων στη Γενι-
κή Συνέλευση των Π.Ε.Δ., με την οποία 
τα Μέλη του Δ.Σ. διαφώνησαν καθώς, 
όπως υποστήριξαν, φαλκιδεύεται η 
αναλογική εκπροσώπηση των συνδυ-
ασμών. 

Μάλιστα τάχθηκαν ομόφωνα υπέρ 
της πρότασης της ΚΕΔΕ, που προβλέ-
πει τη μη ύπαρξη κοινών ψηφοδελτίων 
παρά μόνο στην περίπτωση των συ-
μπραττουσών παρατάξεων.

Στη συζήτηση ετέθη και το θέμα 

των έργων συντήρησης αγροτικής 
οδοποιίας για τους Δήμους, που εφαρ-
μόστηκε πιλοτικά στη Στερεά, με συνο-
λικό προϋπολογισμό 8,2 εκ. € για τρία 
έτη. Επί αυτού ο απερχόμενος Πρόε-
δρος, πρώην Δήμαρχος Λουκάς Υπερή-
φανος,  ανέφερε πως η Π.Ε.Δ. βρίσκεται 
ήδη επαφή με την Περιφέρεια για να 
μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην 
ενεργοποίηση της επόμενης φάσης.

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της Π.Ε.Δ. 
και Δήμαρχος Δωρίδας, Γιώργος Κα-
πεντζώνης αναφέρθηκε σε μια ακόμη 
επιτυχία της, που αφορά στην εκπομπή 
περιφερειακών τηλεοπτικών σταθ-
μών σε όλο το εύρος της Περιφέρειας. 
«Θέλω να θυμίσω ότι το θέμα το ανέ-
δειξε αποκλειστικά η Π.Ε.Δ. και θέλω να 
συγχαρώ προσωπικά τον Πρόεδρο, ο 
οποίος κίνησε γη και ουρανό και τελικά 
κατάφερε δώσει μια οριστική λύση»δή-
λωσε χαρακτηριστικά.

Πορεία διαμαρτυρίας για τη μεταστέγαση 
των Ειδικών Εργαστηρίων Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κωσταλε-
ξίου, πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Λα-
μίας, με σύνθημα «Όχι στην διάλυση του 9ου 
Δημοτικού Σχολείου”και μπροστάρηδες  τους 
ίδιους τους μαθητές αλλά και τους γονείς τους

Οι γονείς του 9ου Δημοτικού Σχολείου 
Λαμίας καταγγέλλουν ότι τα παιδιά δεν χωρά-
νε στις τάξεις που τους έχουν παραχωρηθεί. 
“Έχουν στριμώξει 263 παιδιά σε 8 τάξεις του 
3ου Ορόφου, με αποτέλεσμα τα παιδιά να εί-
ναι σαν τις σαρδέλες το ένα πάνω στο άλλο» 
δήλωσαν στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ.

Όπως εξηγούν, τους άλλους δύο ορό-

φους τους έχουν παραχωρήσει στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 
Κωσταλεξίου τα οποία φιλοξενούν μόλις 40 
παιδιά, λόγος για τον οποίο μεταφέρουν το 
αίτημα διαμαρτυρίας τους στην Περιφερεια-
κή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς , Ελένη 
Μπενιάτα…  “Ζητάμε από την κα Μπενιάτα 
μια διαφορετική λύση ή διαφορετική διαρ-
ρύθμιση του χώρου. Δεν έχουμε πρόβλημα 
με τα παιδιά, καλώς να έρθουν. Εμείς ζητάμε 
μόνο να μπορέσουν τα παιδιά μας να κάνουν 
μάθημα υπό φυσιολογικές συνθήκες”.

Στο πλευρό των μαθητών και των γονιών 
τους βρέθηκε ο Διευθυντής του Σχολείου ο κ. 
Θεοδοσόπουλος, ο Πρόεδρος και τα μέλη του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
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Mytilineos: Συνεχίζει την έμπρακτη στήριξη των κατοίκων 
των πυρόπληκτων περιοχών

Η MYTILINEOS συνεχίζει να 
υλοποιεί τη δέσμευσή της για 
έμπρακτη συμπαράσταση 

στους πληγέντες από τις καταστρο-
φικές πυρκαγιές του Ιουλίου του 
2018. Όπως είχε ήδη ανακοινώσει, 
προχώρησε στην ενεργειακή ανα-
βάθμιση του Σχολικού Συγκροτή-
ματος Γυμνασίου-Λυκείου και του 
Όμορου Κλειστού Γυμναστηρίου του 
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, συνολι-
κής αξίας €600.000.

Στα κτήρια που αναβαθμίστηκαν 
(συνολικής επιφάνειας 6.000 τ.μ.) κα-
λύπτονται σήμερα οι εκπαιδευτικές 
ανάγκες 700 παιδιών και οι αθλητικές 
δραστηριότητες 1.000 παιδιών, από 
διάφορες περιοχές του πυρόπληκτου 
Δήμου Ραφήνας και όμορων Δήμων.

Ο Τομέας Έργων EPC - METKA 
της MYTILINEOS, μετά από σειρά 
ερευνών και μελετών επέλεξε τις πιο 
σύγχρονες επεμβάσεις στο εν λόγω 
σχολικό συγκρότημα, ώστε να εξα-
σφαλισθεί εκτός από τη συντήρηση 
και η μέγιστη δυνατή ενεργειακή 
εξοικονόμηση.

Συγκεκριμένα, οι επεμβάσεις 
ενεργειακής αναβάθμισης που επι-
λέχθηκαν να υλοποιηθούν αφορούν 
τόσο στο εξωτερικό κέλυφος των 
κτηρίων (αντικατάσταση εξωτερι-
κών κουφωμάτων και μονώσεων 

οροφής γυμναστηρίου), όσο και στα 
ηλεκτρομηχανολογικά τους συστή-
ματα (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός και 
διαχείριση θερμού νερού). Με αυτές 
τις ενέργειες, το ποσοστό εξοικονό-
μησης ενέργειας που επιτυγχάνεται 
φτάνει το 45% για το σχολείο και το 
40% για το γυμναστήριο, συγκριτικά 
με την προϋφιστάμενη κατάσταση.

Ταυτόχρονα ωστόσο, υλοποιή-
θηκαν και επιπλέον παρεμβάσεις που 
κρίθηκαν αναγκαίες για την βελτίωση 
των συνθηκών ασφαλείας, της λει-
τουργικότητας, καθώς και προστα-
σίας των μαθητών και διδασκόντων:

•Μελέτη ενεργειακής πυροπρο-
στασίας,

•Συστήματα σκίασης αιθουσών, 
κλειστού γυμναστηρίου και η ανέ-
γερση νέου στεγάστρου εξωτερικών 
κερκίδων σχολείου,

•Εγκατάσταση νέου ανελκυστή-
ρα ΑΜΕΑ και βελτίωση εξωτερικών 
προσβάσεων ΑΜΕΑ,

•Επισκευές και συντήρηση των 
όψεων και των στοιχείων φέροντος 
οργανισμού,

•Εγκατάσταση νέου συστήματος 
αντικεραυνικής προστασίας και συ-
στήματος προστασίας από κρουστι-
κές υπερτάσεις,

•Συντήρηση και εμπλουτισμός 
χώρων πρασίνου,

•Ανακατασκευή περιμετρικής 
περίφραξης και μάντρας, καθώς και 
κιγκλιδωμάτων δώματος σχολείου.

Το σύνολο των επεμβάσεων ολο-
κληρώθηκε έγκαιρα ώστε να είναι 
έτοιμο για την έναρξη της νέας σχο-
λικής χρονιάς.

Στην εκδήλωση που διοργανώ-
θηκε από τον Δήμο Ραφήνας - Πικερ-
μίου για την παράδοση του έργου, 
παραβρέθηκαν η Υπουργός Παιδείας 
Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός παρά τω 

πρωθυπουργό Άκης Σκέρτσος και ο 
Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού Λευτέρης Αυγενάκης. Την 
MYTILINEOS εκπροσώπησαν η Πρόε-
δρος της Επιτροπής Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης κ. Σόφη Δασκαλάκη 
– Μυτιληναίου, αλλά και στελέχη του 
Τομέα Έργων EPC - METKA.

Ο Τομέας Έργων EPC - METKA 
επιπλέον, συνέπραξε αφιλοκερδώς 
μαζί με άλλες ιδιωτικές εταιρείες 
στην επιχείρηση καθαρισμού οι-

κοπέδου στο Μάτι, από επικίνδυνη 
καύσιμη ύλη.

Τέλος, η MYTILINEOS προχώρη-
σε στη δωρεά 6 αυτόνομων πυρο-
σβεστικών οχημάτων στο Αρχηγείο 
Πυροσβεστικού Σώματος.

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι η προ-
σφορά προς την κοινωνία αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγι-
κής της, όπως άλλωστε αντικατοπτρί-
ζεται στις αξίες της, στο πλαίσιο της 
Εταιρικής της Κοινωνικής Ευθύνης.

Την Κυριακή το «2ο Regularity Rally 
Ευρίπου»

Συνάντηση της Δημάρχου Χαλκιδέων 
με τη Διοίκηση και το Σωματείο 
Εργαζομένων 
της ΔΕΥΑΧ

Ορκωμοσία μόνιμων υπαλλήλων 
στον Δήμο Χαλκιδέων

Συνάντηση της Δημάρχου Χαλκιδέων με 
τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Εύβοιας

Η λέσχη κλασσικού αυτο-
κινήτου «Classic Microcars 
Club», με την υποστήριξη 
του Δήμου Χαλκιδέων και 
του Οργανισμού Άθλησης 
Πολιτισμού και Περιβάλλο-
ντος Χαλκίδας, διοργανώ-
νει το «2ο Regularity Rally 
Ευρίπου» την Κυριακή 15 
Σεπτεμβρίου 2019, με ώρα 
εκκίνησης 9.00 το πρωί από 
την Πλατεία Παλαιάς Πε-
ντέλης και τερματισμό στο 
«στρογγυλό» στη παραλία 
Χαλκίδας και ώρα 13:00.

Αναλυτικά, το πρωί της 
Κυριακής 15 Σεπτεμβρί-
ου 2019 και ώρα 10:00 θα 
πραγματοποιηθεί έκθεση 
με ιστορικά αυτοκίνητα που 
θα βρίσκονται παραταγμένα 

στο «στρογγυλό» της πα-
ραλίας Χαλκίδας, ώστε να 
μπορούν να τα θαυμάσουν 
δημότες και επισκέπτες.

Τα αυτοκίνητα που συμμε-
τέχουν στον αγώνα, μετά και 
την τελευταία ειδική διαδρομή 
της Ριτσώνας, θα τερματίσουν 
στο «στρογγυλό» της παρα-
λίας από τη 13:00 έως και τις 

14:00 το μεσημέρι και θα πλαι-
σιώσουν τα οχήματα που θα 
εκθέτονται εκεί από το πρωί.

Μετά την ολοκλήρωση 
του αγώνα θα ακολουθήσει 
σεμνή τελετή χαιρετισμών 
τόσο από τη πλευρά της δι-
οργανώτριας λέσχης, όσο 
και από τους τοπικούς φο-
ρείς και τις αρχές της πόλης.

Συνάντηση με τους 
Διευθυντές της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Χαλκίδας, 
αλλά και το Σωματείο Εργα-
ζομένων είχε η Δήμαρχος 
Χαλκιδέων Έλενα Βάκα. 

Στόχος της πρώτης αυ-
τής συνάντησης ήταν να 
τεθούν οι βάσεις και ο αρχι-
κός σχεδιασμός  που απαι-
τείται, για την επίλυση των 
ζητημάτων της Δημοτικής 
Επιχείρησης και τη βελτίω-
ση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών προς τους πολίτες. 

Η Δήμαρχος κ. Βάκα 
τόνισε για μια ακόμη φορά 
πως θα σταθεί στο πλευρό 
των εργαζομένων, στηρί-
ζοντας όλα τα δίκαια αι-
τήματά τους, δηλώνοντας 
και τη βούλησή της για την 
άμεση υπογραφή συλλο-
γικής σύμβασης εργασίας, 
προκειμένου να επιλυθούν 
προβλήματα, τα οποία δυ-
σχεραίνουν όχι μόνο τον 
τρόπο λειτουργίας της επι-
χείρησης, αλλά κυρίως την 
εξυπηρέτηση των δημο-
τών από αυτήν.

Σαράντα έξι, από τους πε-
νήντα τέσσερις επιτυχόντες 
της προκήρυξης 3Κ/2018,  όρ-
κισε ως μόνιμους υπαλλήλους 
στον Δήμο Χαλκιδέων, η Δή-
μαρχος Έλενα Βάκα. 

Πρόκειται για τους επι-
τυχόντες της προκήρυξης 
3Κ/2018, οι οποίοι αναγράφο-
νται στο ΦΕΚ 1525/31-8-2019, 
με ειδικότητα εργάτες καθαρι-
ότητας, συνοδοί απορριμμα-
τοφόρων και οδηγοί απορριμ-

ματοφόρων.
Αμέσως μετά την ορκω-

μοσία η Δήμαρχος Χαλκιδέων 
συνεχάρη και καλωσόρισε 
τους νέους εργαζόμενους, 

τους επεσήμανε τη διαρκή και 
αμέριστη στήριξή της και ζή-
τησε από όλους να εργαστούν 
με συνέπεια και ευθύνη απέ-
ναντι στον πολίτη.

Η καθιέρωση της Εύβοιας σε νησιωτικό προ-
ορισμό και η γενικότερη αναπτυξιακή προώθηση 
και προβολή του νομού μας, ήταν το κύριο θέμα 
συζήτησης στη συνάντηση που είχε σήμερα 
Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου η Δήμαρχος Χαλκιδέων 
Έλενα Βάκα, με την Πρόεδρο και τα μέλη της δι-
οίκησης του Επιμελητηρίου Εύβοιας, ενόψει και 
της 46ης Γενικής Συνέλευσης Επιμελητηριακού 
Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, που διορ-

γανώνει το Επιμελητήριο τον Οκτώβριο.
Η Δήμαρχος κ. Βάκα υπογράμμισε στα μέλη 

του Επιμελητηρίου την πρόθεσή της να υπάρξει 
διαρκής και στενή συνεργασία, προκειμένου 
να δημιουργηθεί ένα εμπορικό σήμα (brand 
name), που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς 
και στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότη-
τας, του τουρισμού, αλλά και της προσέλκυσης 
επενδύσεων.
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Ενοχοι Λαγός και Μίχος για την 
επίθεση στο «Συνεργείο»

Ημέρες πλούσιες σε δράση για τους 
Προσκόπους

Μαθήματα μουσικής από τη Δημοτική 
Φιλαρμονική Ορχήστρα Χαλκίδας

Συνάντηση Δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας 
Βάκα με τους Προέδρους των Κοινοτήτων

Το δικαστήριο συνεδριά-
ζει επί των ελαφρυντικών και 
αμέσως μετά θα ακολουθή-
σει διάσκεψη για τις ποινές.

Ένοχοι κρίθηκαν το πρωί 
της Παρασκευής  από το Τριμε-
λές Πλημμελειοδικείο της Αθή-
νας ο ευρωβουλευτής Γιάννης 
Λαγός και ο πρώην βουλευτής 
Νίκος Μίχος για ηθική αυτουρ-
γία σε επικίνδυνη σωματική 
βλάβη για την επίθεση στο 
κοινωνικό στέκι «Συνεργείο» 
το 2013. Το δικαστήριο, παρά 
την απαλλακτική εισαγγελική 
πρόταση οδηγήθηκε σε δια-
φορετική ετυμηγορία.

Επιπλέον σύμφωνα με τη 
δικαστική απόφαση ένοχοι 
ως φυσικοί αυτουργοί για 

επικίνδυνη σωματική βλάβη 
και οπλοχρησία  κρίθηκαν 
πέντε μέλη της Χρυσής Αυ-
γής. Ωστόσο, το δικαστήριο 
αποφάσισε, υιοθετώντας την 
εισαγγελική εισήγηση, την 
παύση της ποινικής δίωξης 
για την πράξη της φθοράς 
ξένης ιδιοκτησίας και της 

ηθικής αυτουργίας σε αυτή 
και για τους εννέα κατηγο-
ρούμενους, ενώ δυο εξ αυ-
τών απαλλάχθηκαν από όλες 
τις κατηγορίες.

Το δικαστήριο συνεδριά-
ζει επί των ελαφρυντικών και 
αμέσως μετά θα ακολουθή-
σει διάσκεψη για τις ποινές. Πλούσια δράση ανέπτυξαν και φέτος το 

καλοκαίρι οι Πρόσκοποι της Εύβοιας, όπως 
κάθε χρόνο, με Κατασκηνώσεις και θερινές 
δράσεις γενικότερα. 

Όπως είναι γνωστό αναπόσπαστο κομ-
μάτι της προσκοπικής μεθοδολογίας αποτε-
λεί η επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Όχι με 
τη γενική έννοια μιας εκδρομής – επίσκεψης 
στις υπέροχες εξοχές της πατρίδας μας, αλλά  
ζώντας μέσα στη φύση, με διανυκτερεύσεις 
στο ύπαιθρο σε σκηνές ή καταλύματα, με τις 
βραδινές συγκεντρώσεις γύρω απ’ τη φωτιά 
(πυρές) με τα σκετς, τα παιχνίδια και τα τρα-
γούδια που δίνουν στις  διακοπές των μικρών 
παιδιών μια μαγευτική χροιά, που λίγα στην 
ηλικία τους έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν. 

Το φετινό καλοκαίρι, 200 Πρόσκοποι της 
Χαλκίδας, 30 της Ν. Αρτάκης, και 25 των Μεσ-
σαπίων, έστησαν την πάνινη πολιτεία τους, τις 
καλοκαιρινές δηλαδή κατασκηνώσεις, στο όρος 
Καντήλι, στο δάσος του  Αγίου και στη Ρόδο.

Αρχηγοί των Κατασκηνώσεων και των 
θερινών δράσεων γενικότερα, ήταν οι: Ελένη 
Λιάσκου, Μαρία Δημητρίου, Πάνος Αλαμάνος, 
Νάντια Πύλια, Εύη Συμβουλίδου, Γιάννης Πο-
στέκογλου, Ευάγγελος Αθανασίου.  

Επιπλέον, μετά την καταστροφική πυρκα-
γιά σε Μακρυμάλλη – Κοντοδεσπότι και πριν 
ακόμα τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, οι Πρόσκο-
ποι της Εύβοιας βρέθηκαν δίπλα στις δυνάμεις 
Πυρόσβεσης προσφέροντας φαγητό και νερό. 
Επίσης, μέσω του προγράμματος "Προσκοπι-
κή Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής" φρόντισαν 
αδέσποτα σκυλάκια, καθώς και ζώα του δάσους 
(σε συνεργασία με περιβαλλοντικούς φορείς). 

Επίσης την προσεχή περίοδο 2019-20 τα 
παιδιά της Εύβοιας σε Χαλκίδα, Ν. Αρτάκη, 

Ψαχνά και Λίμνη, θα έχουν εβδομαδιαίες συ-
γκεντρώσεις των τμημάτων, όπου έμπειροι 
και εκπαιδευμένοι εθελοντές (οι Βαθμοφό-
ροι) προσφέρουν παιδαγωγικό προσκοπικό 
παιχνίδι σε τουλάχιστον 300 παιδιά όλων των 
ηλικιών. Παιχνίδι, που στοχεύει στην κοινωνι-
κοποίηση των παιδιών, στην επαφή τους με τα 
σύγχρονα προβλήματα και στην διοχέτευση 
της ενεργητικότητάς τους στη ζωή, στη φύση, 
στην προσφορά στο συνάνθρωπο και στην 
αυτοοργάνωσή τους σε μικρές κοινωνίες – 
παρέες, όπου, αναλαμβάνοντας υπεύθυνους 
ρόλους, προετοιμάζονται για την ενηλικίωση 
τους και την ανάληψη πραγματικών ευθυνών. 

Οι υπεύθυνοι ευχαριστούν όσους συμπα-
ραστάθηκαν στις Κατασκηνώσεις, ιδίως τις 
επιχειρήσεις που παρά τη δύσκολη οικονομική 
συγκυρία συνέδραμαν με χορηγίες, καθώς και 
τους γονείς των Προσκόπων που βοήθησαν 
υλικά και ηθικά στις κατασκηνώσεις και που 
στελεχώνουν τις Επιτροπές Κοινωνικής Συμπα-
ράστασης και διαχειρίζονται με διαφάνεια και 
υπευθυνότητα το υλικό και τα οικονομικά. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας ενόψει της νέας 
περιόδου 2019-20: 
Για το 1ο Σύστημα Χαλκίδας: Κοτσίφης Νώ-
ντας: 6944424759
Για το 4ο Σύστημα Χαλκίδας: Παύλου Γιώργος: 
6973218808
Για το 6ο Σύστημα Χαλκίδας: Λιάσκου Ελένη: 
6970142052
Για το 1ο Σύστημα Ν. Αρτάκης: Χαλβατζή 
Ζωζώ: 6937256963
Για το 1ο Σύστημα Μεσσαπίων: Δούδαλη Ιω-
άννα: 6978176043
Για το 1ο Σύστημα Λίμνης: Τσαντίλη Ελένη: 
6981599687

Τα Μουσικά Σύνολα του 
Δημοτικού Πολιτιστικού 
Οργανισμού Χαλκίδας (ΔΟ-
ΑΠΠΕΧ), στα πλαίσια των 
εκπαιδευτικών του προγραμ-
μάτων, ενημερώνουν ότι άρ-
χισαν οι νέες εγγραφές στη 
Φιλαρμονική Ορχήστρα. 

Στη Φιλαρμονική λει-
τουργούν τμήματα δωρεάν 
εκμάθησης πνευστών και 
κρουστών οργάνων, καθώς 

και των απαιτούμενων μα-
θημάτων θεωρίας της μου-
σικής, από ομάδα καταξιω-
μένων καθηγητών. Στα τμή-
ματα μπορούν να εγγραφούν 
μικροί και μεγάλοι μαθητές 
από 8 ετών και άνω ανεξαρ-
τήτως μουσικών γνώσεων. 

Διδάσκονται όλα τα μου-
σικά όργανα της μπάντας: Ξύ-
λινα πνευστά: Φλάουτο – Κλα-
ρινέτο – Σαξόφωνο. Χάλκινα 

πνευστά: Τρομπέτα - Τρομπόνι 
– Κόρνο – Βαρύτονο - Τούμπα. 
Κρουστά: Ντράμς – Ταμπούρο 
– Γκράν κάσα - πιατίνια. 

Το όργανο και η διδα-
σκαλεία είναι ΔΩΡΕΑΝ. Οι εγ-
γραφές γίνονται καθημερινά 
στο κτήριο της Φιλαρμονι-
κής, οδός Τζαβέλα 5 από τις 
12.00 – 18.00. Πληροφορίες 
στα τηλέφωνα: 2221061071 
– 2221021517 & 6945770064.

Οι αρμοδιότητες των Κοινοτικών Συμβουλί-
ων του Δήμου Χαλκιδέων, αλλά και η βελτίωση 
της λειτουργίας τους, ήταν το κύριο θέμα συζή-
τησης στην πρώτη σύσκεψη που είχε η Δήμαρ-
χος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα με τους Προέδρους 
των Κοινοτήτων, στο Μέγαρο Κότσικα το Σάβ-
βατο 7 Σεπτεμβρίου. Η Δήμαρχος Χαλκιδέων 
επισήμανε ότι τα Κοινοτικά Συμβούλια πρέπει 
και μπορούν να αποκτήσουν ρόλο ουσιαστι-

κό και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη 
συνεργασία των Προέδρων με τους Αντιδημάρ-
χους των Δημοτικών Ενοτήτων. 

Η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα έκανε 
επίσης γνωστό, ότι τη λειτουργία των Κοιμη-
τηρίων θα την αναθέσει στις Κοινότητες με 
σκοπό την αλλαγή της εικόνας τους, αφού η 
κατάσταση των Κοιμητηρίων, σχεδόν στο σύ-
νολό τους, είναι απογοητευτική.
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«Παιχνίδια εξουσίας» με 
θύμα το βαμβάκι κα-
λούνται να πληρώσουν 

φέτος οι Έλληνες αγρότες. Η διεθνής 
τιμή του βάμβακος σημείωσε κάθο-
δο λόγω της σύγκρουσης του αμερι-
κανικού παράγοντα με τους Κινέζους. 
Αν κι η διεθνής τιμή του βάμβακος 
«τσίμπησε» ελαφρά προς τα πάνω 
1-2 λεπτά τις τελευταίες ημέρες, το 
ζήτημα, είναι ότι ούτε για αστείο δεν 
θυμίζει παλαιές καλές εποχές. Μόνο 
τυχόν αλλαγή της στάσης Τραμπ θα 
μπορούσε να δημιουργήσει νέα δε-
δομένα, καθώς η Κίνα εισάγει χιλιά-
δες τόνους βάμβακος κι εξάγει έτοι-
μο, χαμηλής ποιότητας ένδυμα. 

Το πολιτικό παιχνίδι της γάτας 
με το ποντίκι του διεθνούς παρά-
γοντα δημιουργεί άμεσα κι έμμεσα 
προβλήματα στο ελληνικό βαμβάκι, 
τα οποία αναμένεται να φανούν τις 
επόμενες ημέρες στην αγορά με την 
επίσημη ανακοίνωση των τιμών. Τα, 
μέχρι στιγμής στοιχεία, κάθε άλλο 
παρά δημιουργούν αισιοδοξία στους 
Έλληνες παραγωγούς, παρά το γεγο-
νός ότι η ποιότητα είναι καλή και σε 
αρκετές περιπτώσεις αισθητά  βελτι-
ωμένη από πέρυσι. 

Οι παραγωγοί της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας – κυρίως Βοιωτί-
ας και Φθιώτιδας, που είναι η μεγά-
λη καλλιεργητική ζώνη, φαίνεται να 
έχουν υψηλότερες στρεμματικές απο-
δόσεις και καλή ποιότητα, γεγονός 
όμως, το οποίο δεν  φαίνεται ν΄ αγγίζει 
την αγορά. Ακόμη καλύτερη είναι η 
ποιότητα και σε περιοχές της Καρδί-
τσας αν κι υπήρξαν κάποια μικροπρο-
βλήματα με το πράσινο σκουλήκι, τα 
οποία αντιμετωπίστηκαν.

Οι Έλληνες παραγωγοί βάμβα-
κος αναρωτιούνται, που θα κάτσει η 
μπίλια, αφού η Κίνα λόγω των αλλα-
γών στις σχέσεις με την Αμερική δεν 
αγοράζει βαμβάκι από τον αμερικα-
νικό Νότο, αλλά προτιμά το Πακιστάν 
και τις αφρικανικές χώρες. Αυτό έχει 
δημιουργήσει καθοδική πορεία στην 
τιμή του σύσπορου βαμβακιού, στο 
εξωτερικό και στην ελληνική αγορά. 
Οι τιμές που ακούγονται δεν φτάνουν 
ούτε για τα έξοδα για τις καλλιεργη-
τικές φροντίδες. Ορισμένοι εκκοκκι-
στές φαίνεται να ρίχνουν το μπαλάκι 
στους Έλληνες παραγωγούς, με το 
σκεπτικό ότι  έχει συρρικνωθεί η δι-
εθνής αγορά. 

Οι τιμές αναμένεται ν΄ ανοίξουν 
στην αρχή της ερχόμενης εβδομάδας 
ωστόσο, οι διαρροές από τα ελληνικά 

εκκοκκιστήρια δίνουν και παίρνουν. 
Αφήνεται να εννοηθεί  ότι θα κινη-
θούν κοντά στα 39 λεπτά το κιλό ή 
λίγο παραπάνω (οι αισιόδοξες εκτι-
μήσεις μιλούν για 40-45 λεπτά). Δη-
μιουργείται όμως αναταραχή στους 
παραγωγούς όπως και πέρυσι. Στη 
Φθιώτιδα υπήρξαν κάποια προβλή-
ματα με τον καιρό στην αρχή και με 
τις ακρίδες με αποτέλεσμα κάποιοι 
ν΄αναγκαστούν να ξανακαλλιεργή-
σουν. Στην περίπτωση της Βοιωτίας 
είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα. 
Σε ό, τι αφορά στους Ευβοιώτες πα-
ραγωγούς βάμβακος οι παραγόμε-
νες ποσότητες είναι λίγες, οπότε δεν 
συντελούν αποφασιστικά στη δια-
μόρφωση της τιμής. Παρόλα αυτά το 
κόστος άρδευσης έχει τσακίσει τους 
παραγωγούς ειδικά στον κάμπο. Το 
κόστος άρδευσης στην Λάρισα είναι 
πάνω 3 φορές σε σχέση με την Καρδί-
τσα, με αποτέλεσμα να δημιουργού-
νται νέες αναταράξεις. 

«Το κόστος και μόνο είναι 170 
ευρώ το στρέμμα κι η παραγωγή είναι 

κοντά στα 350 κιλά», μας ανέφερε πα-
ραγωγός από τη Λιβαδειά. Η τιμή των 
39 λεπτών το κιλό φαντάζει ως ανέκ-
δοτο, αφού αυτό θα σήμαινε αγορά 
κάτω του κόστους καλλιέργειας. Πα-
ρότι οι επιδοτήσεις έφτασαν στην ώρα 
τους, οι παραγωγοί αναρωτιούνται αν 
θα βγάλουν τον φετινό χειμώνα. Πολ-
λοί είχαν ήδη δανειστεί για καλλιεργη-
τικές φροντίδες των χωραφιών τους κι 
είναι σε δεινή οικονομική κατάσταση. 
Πολύ χειρότερη είναι η κατάσταση  
για βαμβακόσπορο και βαμβακόπιτα 
τον φετινό χειμώνα. Έχουν σημειώσει 
αρνητικό ρεκόρ , σε σχέση με άλλες 
χρονιές και οι παραγωγοί μιλούν, για 
υποδιπλασιασμό της τιμής. Η αγορά 
μόσχου της Ιταλίας, που αγόραζε για 
τις κτηνοτροφικές μονάδες, βαμβα-
κόπιτα έχει συρρικνωθεί κι αυτή κι 
υπάρχει μόνο μία μικρή αγορά για 
βιοντίζελ.

«Πέρυσι πήραμε γύρω στα 47 
λεπτά το κιλό αλλά φέτος δεν ξέρω 
τι θα γίνει λόγω των χρηματιστη-
ριακών τιμών. Υπήρχαν άνθρωποι, 

που έσπειραν ξανά και θα μαζέψουν 
ακόμη και τέλος Σεπτεμβρίου, βαμ-
βάκι στη Φθιώτιδα. Η ποιότητα είναι 
εξαιρετική, αν δεν μας κάνει βροχές 
μέχρι στιγμής, σε Μοσχοχώρι και Αν-
θήλη. Από τις Θερμοπύλες και κάτω, 
είχαμε προβλήματα με την ακρίδα, 
κάτι που είχε να συμβεί πολλές δε-
καετίες νωρίτερα. Ζημιές υπήρξαν 
στην αρχή αλλά ευτυχώς, τώρα τα 
πράγματα είναι καλά», μας ανέφερε 
παραγωγός από τη Φθιώτιδα. «Ο κό-
σμος πήρε προκαταβολές γιατί είχε 
θέματα οικονομικά και δεν μπορεί να 
διαπραγματευτεί τιμή. Υπάρχει απο-
γοήτευση πάντως, για το θέμα των 
τιμών. Είμαστε από τις λίγες χώρες 
στον κόσμο, που δεν έχουμε γενετι-
κά τροποποιημένο βαμβάκι και θα 
έπρεπε να υπάρχει διαφορετική αντι-
μετώπιση, γιατί εμείς δεν μπορούμε 
να τους ανταγωνιστούμε. Η βαμβα-
κοκαλλιέργεια φθίνει και ο κόσμος 
μειώνει τα στρέμματα καλλιέργειας, 
στρεφόμενος σε άλλες αροτραίες 
καλλιέργειες», μας ανέφερε. 

Η διεθνής πολιτική σκακιέρα επηρεάζει άμεσα το βαμβάκι

Ο Τραμπ, οι Κινέζοι, ο Ερντογάν 
και το ελληνικό βαμβάκι
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Βαμβάκι στον Παγκόσμιο Χάρτη
Την ώρα που γράφονται αυτές 

οι γραμμές, πυρετός προετοιμασίας 
επικρατεί στη Γενεύη στον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), 
για την παγκόσμια συνάντηση για το 
βαμβάκι . Πτυχές της αναπτυξιακής 
βοήθειας του βαμβακιού  αναμένε-
ται να συζητηθούν στις συνεδριάσεις 
του "Μηχανισμού Συμβουλευτικού 
Πλαισίου" για το βαμβάκι.  

Κομβικό ρόλο για την αναγνώρι-
ση της σπουδαιότητας του βάμβακος 
και της στροφής της ενδυματολογίας 
παίζουν οι τέσσερις αφρικανικές 
χώρες - Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, 
Τσαντ και Μάλι - γνωστές ως Cotton 
Four ή C4, δηλαδή ως η «Η τετράδα 
του βάμβακος».

Συζήτηση εφ΄ όλης της ύλης σε 
παγκόσμια κλίμακα, για το τι μέλλει 
γενέσθαι με το βαμβάκι πρόκειται να 
γίνει στις 7 Οκτωβρίου,  με θεματολο-
γία από την καλλιέργεια βάμβακος, 
τις δυσκολίες ως το ύφασμα και το τε-
λικό προϊόν, παρουσία και αρχηγών 
κρατών.   Όμως, η χώρα μας έχει πε-
ριθώριο να δηλώσει συμμετοχή στην 
πρωτοβουλία των «4» του Βάμβακος 
ως τις 20 Σεπτέμβρη του τρέχοντος 
μηνός. 

Η Γραμματεία του ΠΟΕ διοργα-
νώνει την εκδήλωση σε συνεργασία 
με τις Γραμματείες των Ηνωμένων 
Εθνών Τον Οργανισμό Τροφίμων και 
Γεωργίας (FAO), τη Διάσκεψη των 
Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και 
την Ανάπτυξη (UNCTAD), το Διεθνές 
Κέντρο Εμπορίου (ITC) και τη Διεθνή 
Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος 
(ICAC).  

Η εκδήλωση έρχεται ως επιστέ-
γασμα του επίσημου αιτήματος από 
τις Cotton-4 για την αναγνώριση της 
Παγκόσμιας Ημέρας Βάμβακος από 
τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών, στις 7 Οκτωβρίου αντικατο-
πτρίζοντας τη σημασία του βαμβα-
κιού ως παγκόσμιου εμπορεύματος 
αλλά και την αλλαγή νοοτροπίας και 
των καταναλωτών. 

Οι γείτονες Τούρκοι παίζουν ση-
μαίνοντα ρόλο στη Διεθνή Συμβου-
λευτική Επιτροπή Βάμβακος, γεγονός 
που τους δίνει αέρα, στο θέμα του 
βάμβακος. 

Σε κάθε περίπτωση, η Τουρκία 
προσπαθεί να πιέσει την Ελλάδα με 
όποιον τρόπο μπορεί: πολιτικά, οικο-
νομικά και διπλωματικά, ακόμη και 
με το ελληνικό βαμβάκι, για να κάτσει 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, 
επειδή ξέρει ότι αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα ελληνικά εξαγώγιμα 
προϊόντα. Αυτό αποτυπώνεται και 
στην έρευνα του Πανελληνίου Συν-
δέσμου Εξαγωγέων, σύμφωνα με την 
οποία το  πρώτο εξάμηνο του 2019 
είχαμε αρνητική μεταβολή σε αξία 
κατά 28,2%, ως προς τις εξαγωγές 
προϊόντων στη γείτονα χώρα, δηλα-
δή από τα 1.230, 8 δις οι εξαγωγές 
μας σε διάφορα προϊόντα, μεταξύ 
των οποίων και το βαμβάκι κατρακύ-
λησαν σε 884,1 εκατομμύρια ευρώ. 
Σαφώς, πάντα οι εξαγωγές μειώνο-
νται σε προεκλογικές περιόδους, 
όμως τόσο μεγάλη μεταβολή δημι-
ουργεί ερωτηματικά. 

Πολλές εκδηλώσεις στον ΠΟΕ, 
πρόκειται να γίνουν με στόχο ν΄ 
αναπτυχθούν και τα παραπροϊόντα 
του βάμβακος, τα οποία ήδη χρη-
σιμοποιούνται και στην Ελλάδα ή 
δημιουργούνται εδώ κι αγοράζονται 
από τη γειτονική Ιταλία κυρίως για 
κτηνοτροφική χρήση. Οι αφρικανικές 
χώρες επιδιώκουν ν΄αναγνωριστεί 
ο ρόλος του βάμβακος στην παγκό-
σμια οικονομία και ν΄ αναβαθμιστεί η 
καλλιέργεια με την προώθηση βαμ-
βακερών ενδυμάτων. Ανάλογο στόχο 
έχουν κι η Αίγυπτος και το Πακιστάν, 
που διαθέτουν τον «αφρό» του βάμ-
βακος. Ανάμεσα στ΄ άλλα θα γίνει και 

μία εκδήλωση μόδας για το βαμβάκι 
με έτοιμο ρούχο από πολλές περιο-
χές του πλανήτη αλλά με έμφαση στο 
ένδυμα από την Αφρική. 

Η βασική συζήτηση, που είναι σε 
εξέλιξη, ακουμπά πάνω σε δυο θέμα-
τα, το πρώτο αφορά στις μεταρρυθ-
μίσεις στον τομέα του εμπορίου, που 
απαιτούνται για την αντιμετώπιση 
των επιδοτήσεων και των υψηλών 
εμπορικών φραγμών για το βαμβάκι 
και το δεύτερο πάνω στη βοήθεια 
που παρέχεται στον τομέα του βαμ-
βακιού στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

ΕΚΒΚ ξανά στη Βουλή…
Το ζήτημα των σοβαρών προ-

βλημάτων στη λειτουργία του Εθνι-
κού Κέντρου Βάμβακος Καρδίτσας 
(ΕΚΒΚ) φέρνει στη Βουλή, ο βουλευ-
τής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατί-
ας, Γιώργος Κωτσός. 

Το συγκεκριμένο κέντρο θεωρεί-
ται και είναι το μοναδικό εξειδικευμέ-
νο στον τομέα του βάμβακος, όμως, 
η λειτουργία του, όπως εξηγεί ο βου-
λευτής της ΝΔ, απειλείται από πολ-
λούς και διαφορετικούς παράγοντες.  

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην 
επίκαιρη ερώτηση, που κατέθεσε στη 
Βουλή προς τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βο-

ρίδη τον περασμένο χειμώνα οι κτη-
ριακές δομές υπέστησαν μεγάλες 
καταστροφές, ο φορέας πάσχει από 
έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 
κι υπάρχουν και καθαρά διοικητικά 
προβλήματα, τα οποία απαιτούν άμε-
ση λύση, για να λειτουργήσει. Όπως 
περιγράφει ο κ. Κωτσός παρότι ήδη 
από το 2014 είχαν θεσμοθετηθεί με 
κοινή υπουργική απόφαση ο ρόλος 
κι οι αρμοδιότητες του Εθνικού Κέ-
ντρου Βάμβακος  Καρδίτσας μέχρι 
σήμερα υπάρχουν τεχνικές δυσκολί-
ες ως προς την εφαρμογή, οι οποίες 
είναι τροχοπέδη στη λειτουργία του. 

Δεν είναι η πρώτη φορά, πά-
ντως, που γίνεται επίκαιρη ερώτηση 
στη Βουλή για το ΕΚΒΚ, το οποίο εί-
ναι αξιόπιστος κρατικός φορέας κι 
αναγνωρισμένος για τη δουλειά που 
κάνει και στο εξωτερικό. Με μόλις 
τρία άτομα επιστημονικό προσωπικό 
προσπαθεί να βγάλει δουλειά για όλη 
την Ελλάδα ενώ έχει όλες τις προδια-
γραφές για να λειτουργήσει καλά και 
να βοηθήσει αποτελεσματικά στην 
βελτίωση της καλλιέργειας και των 
ποικιλιών και στην ανάκαμψη της 
βιοτεχνίας ένδυσης στην Ελλάδα, η 
οποία αν και κατέρρευσε τα προη-
γούμενα χρόνια, σήμερα δειλά – δει-
λά επανακάμπτει.  
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● αυτοδιοίκηση

Στον ανανεωμένο κατά 70% 
αυτοδιοικητικό «χάρτη» της 
Στερεάς, άρχισαν ήδη να δι-

αφαίνονται τα «φαβορί», τα οποία 
μόλις κατά το ήμισυ του συνόλου 
ολοκλήρωσαν τις δημαιρεσίες 
κατά την πρώτη βδομάδα ανάλη-
ψης καθηκόντων.

Από τις πρώτες «ασκήσεις» ετοι-
μότητας, ορθολογικής κρίσης και δι-
ορατικότητας, ως προς την επιλογή 
στενών συνεργατών και εξασφάλι-
σης συνεργασιών, κρίθηκαν ήδη οι 
πρωταθλητές. 

Ποικίλες είναι οι αντιδράσεις Δη-
μάρχων ως προς την χρονική περίο-
δο που αναθέτουν καθήκοντα στους 
συνεργάτες τους. Κάποιοι προτιμούν 
την «ασφαλή» θητεία του ενός έτους 
που προβλέπει ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, κά-
ποιοι άλλοι τολμούν να μοιράσουν 
το «οφίτσιο» εξ ημισείας, ή και να το 
παραχωρήσουν (ελάχιστοι μεν, αλλά 
υπάρχουν και αυτοί) στο «αντίπαλον 
δέος» προς εξασφάλιση συνεργασι-
ών.

Κάποιοι φαίνεται να έχουν υπε-
ραναλύσει το Κεφάλαιο Δημαιρεσίες 
και αποδεικνύονται πολύ δημιουρ-
γικοί, συνδυάζοντας ρόλους και θε-
ματικές «αναφορές», παράλληλα ή 
ξεχωριστά από τα χωρικά διακριτικά  
κάθε Αντιδημάρχου.

 Τις τελικές επιλογές των συνερ-
γατών αλλά και της δυναμικής προώ-
θησης των προγραμματικών θέσεων 
και ιδεών, των νέων αυτοδιοικητικών 
της τρέχουσας περιόδου, θα διαπι-
στωθούν συν τω χρόνω και σίγουρα 
θα κριθούν… εκ του αποτελέσματος.

ΒΟΙΩΤΙΑ
Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων

Δήμαρχος Γιώργος Ντασιώτης
Με τα έμπειρα στελέχη της προ-

ηγούμενης θητείας αποφάσισε να 
ξεκινήσει τη νέα θητεία του στο τι-
μόνι του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων 
ο Γιώργος Ντασιώτης. Δοκιμάζοντας 
τους νεότερους σε θέσεις ευθύνης, 
άμισθων εντεταλμένων συμβούλων. 

«Η εντολή που έχουμε από τους 
δημότες για δυναμική συνέχεια, 
απαιτεί βήματα σίγουρα και αποτελε-
σματικά» ήταν τος χόλιο του κ.Ντασι-
ώτη δικαιολογώντας την παραμονή 
των νυν αντιδημάρχων στις θέσεις 
τους έως τις 31-8-2020.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Γλύκος Ιωάννης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρε-
σιών. Αναπληρωτής Δημάρχου
Μπόγρη Ζαχαρούλα
Πολιτικής Προστασίας.
Κοκοράκης Λουκάς
Καθημερινότητας Δ.Ε. Αλιάρτου.
Μαλέσης Κων/νος
Καθημερινότητας Δ.Ε.Θεσπιών.

Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – 
Αντίκυρας
Δήμαρχος Γιάννης Σταθάς 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Αλεξανδράκος – Αλμπάνης Χαρά-
λαμπος

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

Αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες 
του γραφείου Περιβάλλοντος, Συντή-
ρησης Πρασίνου, Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης.

Πάστρας Ιωάννης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες 

των Γραφείων Ηλεκτροφωτισμού, 

Ηλεκτρομηχανικών έργων και Εξοι-
κονόμησης Ενέργειας, Κίνησης και 
συντήρησης Οχημάτων, καθώς επί-
σης και του γραφείου Ύδρευσης 
– Αποχέτευσης (Βιολογικός Καθαρι-
σμός, καταμέτρηση υδρομετρητών 
κ.λ.π.)

Δήμος Θηβαίων
Δήμαρχος Γιώργος Αναστασίου 

Στην πολύ στενή ομάδα συνερ-
γατών του, με διετή διάρκεια θητείας, 
επέλεξε να «μοιράσει» τα χαρτοφυ-
λάκια ευθύνης του Δήμου Θηβαίων, 
ο Δήμαρχος Γιώργος Αναστασίου.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Παπασπύρου Γεώργιος
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομι-
κών Υπηρεσιών
Χατζησταμάτης Ανδρέας
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πε-
ριβάλλοντος – Πρασίνου – Καθαριό-
τητας και Ανακύκλωσης, Κοινωνικής 
Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.
 Τσαραμπάρης Παναγιώτης

Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενό-
τητα Βαγίων 
Γεωργίου Κωνσταντίνος
Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενό-
τητα Πλαταιών 
 Καμούστης Αναστάσιος
Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενό-
τητα Θίσβης 

Δήμος Λεβαδέων
Δήμαρχος Γιάννης Ταγκαλέγκας 

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων ανακοί-
νωσε τους νέους Αντιδημάρχους 
αμέσως μετά την τελετή παράδοσης 
παραλαβής του Δήμου, την 1η του 
Σεπτέμβρη, χωρίς όμως να διευκρι-
νίζει τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης 
των καθηκόντων τους. Σε αντίθε-
ση με τον πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου, Αλέξανδρου Μητά, του 
οποίου η θητεία προσδιορίστηκε στα 
δύο έτη.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Αθανάσιος Καλογρηάς
Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες 

σε Διοικητικά – Οικονομικά θέματα 

καθώς και σε θέματα Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμ-
ματισμού και Αναπληρωτής Δήμαρ-
χος
Ιωάννης Δήμου, 
Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες σε 
θέματα Καθαριότητας, Περιβάλλο-
ντος και Πολιτικής Προστασίας
Ιωάννα Νταντούμη
Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες Κοι-
νωνικής Μέριμνας
Ιωάννης Αποστόλου
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Μάριος Σάκκος
Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού και Τουριστι-
κής Ανάπτυξης
Μιχάλης Σαγιάννης
Αντιδήμαρχος των Κοινοτήτων Κυ-
ριακίου, Δαύλειας, Χαιρώνεια και Κο-
ρώνειας

Δήμος Τανάγρας
Δήμαρχος Βασίλης Περγάλιας

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Με απόφαση του Δημάρχου Τανά-
γρας οι νέοι Αντιδήμαρχοι θα έχουν 
θητεία 13 μηνών. 
Γιώργος Κόκκαλης 
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Σχηματαρίου       
Γιώργος Βουγέσης 
Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Οινοφύτων         
Κωνσταντίνος Λαψάνης 
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Τανάγρας             
Ελένη Ζαφειροπούλου-Στουραΐτη 
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Δηλεσίου              
Σπυρίδων Σταμάτης 
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Δερβενοχωρίων  

ΕΥΒΟΙΑ
Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων

Δήμαρχος Γιώργος Ψαθάς
Με απόφαση του Δημάρχου οι 

νέοι Αντιδήμαρχοι θα έχουν θητεία 
ενός έτους. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Ματράκας Παναγιώτης 
Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών και Οικο-
νοµικών Υπηρεσιών 
Γιαννούτσος ∆ηµήτριος 
Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Η ανθρωπογεωγραφία των δημαιρεσιών

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
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Φραντζής Ανδρέας 
Αντιδήµαρχος Ποιότητας Ζωής και 
Ανακύκλωσης
Κορώνης Πέτρος 
Αντιδήµαρχος Ύδρευσης και Ηλε-
κτροφωτισµού 

Δήμος Ερέτριας
Δήμαρχος Γιάννης Δημητρόπουλος 

Με απόφασή του ο δήμαρχος 
Ερέτριας Ιωάννης ορίζει τους Αντιδη-
μάρχους με θητεία δύο ετών.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Παπαγγελή Μαρία 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Κοινω-
νικής Πρόνοιας και Εξυπηρέτησης 
Πολιτών
Μπούγα – Μπαραμπούτη Πανα-
γιώτα 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πο-
λεοδομικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης 
& Οικολογίας
Μπασινάς Κηρύκος 
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας 
Ερέτριας
Σμπιλίρης Γεώργιος
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας 
Αμαρυνθίων

Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
Δήμαρχος Γιάννης Κοντζιάς

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι είναι στην 
πλειοψηφία τους θεματικοί, με θη-
τεία ενός έτους.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Ιωάννης Σούρας
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμά-
των 
Γιώργος Καραμιχάλης
Αντιδήμαρχος ΔιοικητΙκών Θεμάτων  
Γεωργία Κωνσταντάγκα 
Αντιδήμαρχος Ηλεκτροφωτισμού και 
Καθαριότητας 
Σωτήρης Πανουργιάς 
Αντιδήμαρχος Ύδρευσης - Αποχέτευ-
σης 
Νατάσα Φουρνάρη
 Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και 
Περιβάλλοντος 
Άγγελος Μισιρλής 
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασί-
ας, Πρασίνου και Αγροτικής Οδοποι-
ίας

Δήμος Κύμης - Αλιβερίου
Δήμαρχος Θανάσης Μπουραντάς

Στελέχη της δοκιμασμένης ομά-
δας συνεργατών επέλεξε και για την 
τρέχουσα θητεία ο έμπειρος αυτοδι-
οικητικός Θανάσης Μπουραντάς.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Σαμαράς Χρήστος
Αντιδήμαρχος της ∆ηµοτικής Ενότη-
τας Δυστίων
Πιλάτης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος Οικονομίας, Διοίκη-
σης, Οργάνωσης
Μπαράκος Νικόλαος
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και 
Μελετών 
Θεοδώρου Αλέξανδρος
Αντιδήμαρχος της ∆ηµοτικής Ενότη-
τας Κύμης
Κότσαρης Γεώργιος
Αντιδήμαρχος της ∆ηµοτικής Ενότη-
τας Αυλώνος
Δημάς Κωνσταντίνος
Αντιδήμαρχος της ∆ηµοτικής Ενότη-
τας Κονιστρών

Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Α-
γίας Άννας
Δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης

Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος εμφα-
νίστηκε πανέτοιμος να αναλάβει τη 
διοίκηση του Δήμου, ανακοινώνο-
ντας τη στενή ομάδα συνεργατών 
του, όπως επίσης και πρόεδρο του 
Δημοτικού Συβουλίου τον Σταύρο 
Κουτσουρά… πριν την καθιερωμένη 
τελετή αγιασμού και ορκωμοσίας.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Γιώργος Σταμούλος 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
Δημήτρης Σκοπελίτης 
Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης 
Κωνσταντινάκης Άγγελος 
Αντιδήμαρχος Διοικητικών  

Δήμος Χαλκιδέων
Δήμαρχος Έλενα Βάκα 

Εξαιρετικά γρήγορα ήταν τα 
αντανακλαστικά διορισμού Αντιδη-
μάρχων και της Δημάρχου Χαλκίδας, 
η οποία επέλεξε να ορίσει την θητεία 
αυτών, στο προβλεπόμενο χρονικό 
διάστημα του ενός έτους, για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
(Από 2-9-2019 έως και 1-9-2020)

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Ελεύθεριος Λειβαδίτης
Αντιδήμαρχος Αυλίδας
Χαράλαμπος Κώσταρος
Αντιδήμαρχος Νέας Αρτάκης
Κωνσταντίνος Καρβούνης
Αντιδήμαρχος Ανθηδόνας
Δημήτριος Σέρρας
Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενό-
τητα Ληλαντίων
Βασίλειος Γουρνής
Αντιδήμαρχος σε θέματα Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Υποδομών, Έργων Αυτε-
πιστασίας, Πολιτικής Προστασίας και 
Πολεοδομίας
Ιωάννης Νέζης
Αντιδήμαρχος για θέματα Τουρισμού, 
Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Επίσης ορίζεται 
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και Πρόεδρος της Επιτροπής 
Τουριστικής Ανάπτυξης.
Νικόλαος-Παναγιώτης Παπαγεωρ-
γόπουλος 
Αντιδήμαρχος για θέματα Διοίκησης, 
Οικονομικών και Κέντρων Εξυπη-
ρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Επιπλέον 
ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαβούλευσης .
Αναστασία Ψυχογυιού-Μακαρώνα 
Αντιδήμαρχος για θέματα Καθαρι-
ότητας και Ανακύκλωσης, Περιβάλ-
λοντος, Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και 
Πρασίνου

 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Δήμος Αγράφων

Δήμαρχος Αλέξανδρος Καρδαμπί-
κης

Τα νομικά περιθώρια εξάντλησε 
ο έος Δήμαρχος Αγράφων τοποθετώ-

ντας πέντε έμισθους Αντιδημάρχους 
με μονοετή θητεία από 1-9-2019 μέ-
χρι και 31-8-2020 .

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Παναγιώτης Ζαχαράκης
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου 
Χρυσούλα Σουλιώτη
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασί-
ας-Δημόσιας Υγείας 
Γεώργιος Αθανασίου
Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης 
Γρηγόρης Παπαθανάσης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικο-
νομικών Υπηρεσιών
Ηλίας Μάκκας
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Δήμος Καρπενησίου 
Δήμαρχος Νίκος Σουλιώτης

Πέντε Αντιδημάρχους όρισε για 
το επόμενο έτος  και ο επανεγκλεγείς 
Δήμαρχος της Ευρυτανικής πρωτεύ-
ουσας, με θητεία από 1-9-2019 μέχρι 
και 31-8-2020.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Γενιτσαρόπουλος Χρήστος
Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών, 

Πολεοδομίας και Προσωπικού 
Κεραμάρης Δημήτριος
 Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικο-
νομικών Υπηρεσιών
Χαλκιάς Παντελεήμονας
Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας, Πρασί-
νου και Πολιτικής Προστασίας
Ζαλοκώστα Σοφία
Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Παιδείας 
και Πολιτισμού
Κουτρομάνος Ταξιάρχης
Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομίας, 
Δημοτικής Αστυνομίας, Αθλητισμού 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας

Δήμαρχος Αθανασία Στιβακτή
Μονοετής θα είναι η θητεία των 

τεσσάρων νέων αντιδημάρχων Αμφί-
κλειας Ελάτειας, οι οποίοι μαζί με τα 
θεματικά τους χαρτοφυλάκια, ανα-
λαμβάνουν και την ευθύνη των χωρι-
κών τους αρμοδιοτήτων. 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Χρήστος Βαϊτσος
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Δι-

συνέχεια στη σελ. 20 

ΙΣΤΙΑΙΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
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αχείρισης Απορριμμάτων, Ύδρευσης 
– Άρδευσης – Αποχέτευσης και Βιο-
λογικού και θα ασκεί τις κατά τόπους 
αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότη-
τας Τιθορέας
Κοντούνης Θωμάς
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης και θα 
ασκεί τις κατά τόπους αρμοδιότητες 
της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας. 
Λαπατσάνης Ζήσιμος
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος 
θα ασκεί καθήκοντα Δημάρχου όταν 
απουσιάζει η Δήμαρχος.
Ξηρομερίτης Γεώργιος
Αντιδήμαρχος Διοικητικού, Τουρι-
στικής Ανάπτυξης και Προγραμμα-
τισμού και θα ασκεί τις κατά τόπους 
αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότη-
τας Αμφίκλειας.

Δήμος Δομοκού
Δήμαρχος Μπάμπης Λιόλιος

Από την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρί-
ου 2019 ξεκίνησε η θητεία των νέων 
Αντιδημάρχων Δομοκού και θα ισχύ-
ει έως 7 Νοεμβρίου 2021.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Καναβός Νικόλαος 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Τε-
χνικών Υπηρεσιών 
Λαϊνάς Ανδρέας 
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού 
Οργάνωσης Πληροφορικής & Δια-
φάνειας με ευθύνη τη λειτουργία των 
υπηρεσιών στη Δημοτική Ενότητα 
Ξυνιάδας
Τσαλαφούτας Αθανάσιος 
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και 
Ποιότητας Ζωής  με ευθύνη τη λει-
τουργία των υπηρεσιών στη Δημοτι-
κή Ενότητα Δομοκού
Καλημέρης Νικόλαος
Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης, Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας & Πολιτισμού με ευθύνη τη 
λειτουργία των υπηρεσιών στη Δη-
μοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας

Δήμος Λαμιέων
Δήμαρχος Θύμιος Καραϊσκος 

Η θητεία των Αντιδημάρχων του 
Δήμου Λαμιέων θα είναι διετής, από 
06/09/2019 μέχρι τις 06/11/2021. Ο 
κ.Καραϊσκος επέλεξε να συνθέσει 
τη στενή ομάδα συνεργατών με νέα 
πρόσωπα αλλά κι έμπειρους αυτοδι-
οικητικούς… «εγκαινιάζοντας» μία 
νέα εποχή πολιτικής συναίνεσης και 
συνεργασίας παραχωρώντας ένα 
χαρτοφυλάκιο στον επικεφαλής του 
συνδυασμού «ΛΑΜΙΑ στο ΚΕΝΤΡΟ», 
Παναγιώτη Στασινό.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Σωτήριος Κουτσοβέλης 
Διοίκησης, Ανθρωπίνου Δυναμικού 
και Κατάρτισης, Ληξιαρχείου & Δημο-
τικής Κατάστασης και Εξυπηρέτησης 
Πολιτών
Δημήτριος Κυρίτσης 
Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Διαφάνειας - Κοινω-
νίας των Πολιτών και Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων
Αμαλία Ποντίκα 
Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Διεθνών Σχέσεων
Παναγιώτης Φώσκολος 
Τοπικής Ανάπτυξης, Αθλητισμού, 
Νέας Γενιάς, Απασχόλησης, Εμπορίου 
και Επιχειρηματικότητας
Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης 
Περιβάλλοντος και πρασίνου, ποι-
ότητας ζωής και ελεύθερου χώρου, 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Πολιτι-
κής Προστασίας, Εποπτείας και Δια-
χείρισης Κοινοτήτων
Κωνσταντίνος Μουστάκας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Δι-
αχείρισης Αδέσποτων και λειτουργί-
ας Δημοτικού Κυνοκομείου
Παναγιώτης Στασινός 

Δημόσιας Υγείας, προστασίας Γ’ Ηλι-
κίας, προστασίας παιδικής ηλικίας, 
εποπτείας και λειτουργίας βρεφονη-
πιακών σταθμών, ισότητας Φύλων.

Δήμος Λοκρών
Δήμαρχος Θανάσης Ζακεντές 

Με απόφαση του Δημάρχου η 
θητεία των Αντιδημάρχων θα είναι 
διάρκειας ενός έτους.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Νικόλαος Ανεστάκος 
Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα 
Αταλάντης 
Κωνσταντίνος Σούλιας 
Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα 
Δαφνουσίων
Αντώνιος Καραμίντζιος
Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα 
Μαλεσίνας
Παναγιώτης Καπουκίνης
Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα 
Οπουντίων 

Δήμος Μακρακώμης
Δήμαρχος Γιώργος Χαντζής

Με απόφαση Δημάρχου οι Αντι-
δήμαρχοι θα ασκήσουν τα καθήκο-
ντά τους, κατά τη χρονική περίοδο 
από 1-9-2019 έως 28-2-2021.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Πάνος Κοντογεώργος
Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μακρακώμης
Ανδρέας Παπασάρας 
Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Σπερχειάδας
Κων/νος Θεόπουλος 
Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου
Βασιλική Αρβανίτη 
Αντιδήμαρχος -  Αναπληρώτρια Δη-
μάρχου

Δήμος Καμένων Βούρλων
Δήμαρχος  Γιάννης Συκιώτης

Τέσσερις νέους Αντιδημάρχους 
όρισε ο επανεκλεγείς Δήμαρχος Κα-
μένων Βούρλων, Γιάννης Συκιώτης, 
με την ελάχιστη κι εκ του νόμου προ-
βλεπόμενη μονοετή θητεία, έως και 
τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Παταργιάς Κων/νος

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και 
Τεχνικών Έργων ευθύνη της λειτουρ-
γίας των υπηρεσιών  στη δηµοτική 
ενότητα Μώλου
Παπαγρηγορίου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος στη δηµοτική ενότητα 
Αγίου Κων/νου
Αντύπας Αντύπας 
Αντιδήμαρχος  στη δηµοτική ενότη-
τα Καµένων Βούρλων
Κοντοπάνος Νικόλαος
Αντιδήμαρχος Οικονοµικών

Δήμος Στυλίδας 
Δήμαρχος Βιργινία Στεργίου  

Τέσσερις Αντιδημάρχους με θη-
τεία ενός έτους  ορίζει η νέα  Δήμαρ-
χος Στυλίδας, δοκιμάζοντας ένα πιο 
ανθρωποκεντρικό μοντέλο διοίκη-
σης. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Κώστας Χριστοδούλου
Αντιδήμαρχος Ανθρώπινου ∆υναμι-
κού και ∆ιοικητικής Μέριμνας.
Δημήτρης Ψάρρης
Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και 
Περιβάλλοντος
Χαράλαμπος Καναπίτσας
Αντιδήμαρχος ∆. Ε. Εχιναίων
Ειρήνη Ζαγαριώτου
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 
και Ισότητας των ∆ύο Φύλων.

ΦΩΚΙΔΑ
Δήμος Δελφών

Δήμαρχος Παναγιώτης Ταγκαλής
Σύμφωνα με απόφαση του νέου 

Δημάρχου Δελφών, η θητεία των 
επτά Αντιδημάρχων  θα είναι, όπως 
προβλέπει η μεταρρύθμιση, μονοε-
τής.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Νικόλαος Λουπάκος
Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα 
Άμφισσας και καθ΄ ύλην αρμόδιο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών.
Γεώργιος Τσατσαρώνης
Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα 
Ιτέας και καθ΄ ύλην αρμόδιο:
α. Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών

β. Της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμη-
σης
Ευθύμιος Γρίβας
Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότη-
τα Γαλαξιδίου με καθ΄ ύλην αρμοδι-
ότητες στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδεί-
ας Δια Βιου Μάθησης, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Τουρι-
σμού.
Χρυσάφω Σεγκούνη
Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα 
Δελφών και καθ΄ ύλην αρμόδια του 
Αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημό-
σιας Υγείας.
Ευστάθιος Μαντζώρος
Αντιδήμαρχος Δεσφίνας καθ΄ ύλην 
αρμόδιο:
α. Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου
β. Του συντονισμού των κοινών δρά-
σεων και ενεργειών της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος, της Δημοτικής Επι-
χείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
και του Φορέα Διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας.
Ευάγγελος Κούσουλας
Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα 
Παρνασσού και καθ΄ ύλην αρμόδιο 
του αυτοτελούς τμήματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης , Αλιείας και Κτηνοτροφί-
ας.
Χαρίλαος Αγαπητός
Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα 
Καλλιέων και καθ΄ ύλην αρμόδιο της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολι-
τικής Προστασίας.

Δήμος Δωρίδος
Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης 

Ο έμπειρος αυτοδιοικητικός, Δή-
μαρχος Δωρίδος και αντιπρόεδρος 
της ΠΕΔ Στερεάς επέλεξε να ρισκάρει 
στην επιλογή προσώπων και να φέ-
ρει στο πλευρό του… «νεόκοπους» 
της αυτοδιοίκησης. Από τους Αντιδη-
μάρχους, μόνο ο κ.Παλασκώνης ήταν 
και προηγούμενα Αντιδήμαρχος, ενώ 
οι κύριοι Μαυρομμάτης και Πολίτης 
εκλέγονται για πρώτη φορά δημοτι-
κοί σύμβουλοι.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Παλασκώνης Κωνσταντίνος 
Αντιδήμαρχος  Δ.Ε. Βαρδουσίων
Μαυρομμάτης Μανώλης 
Αντιδήμαρχος  Δ.Ε. Λιδωρικίου
Φλέγγας Ιωάννης 
Αντιδήμαρχος  Δ.Ε Ευπαλίου και
Πολίτης Σταύρος 
Αντιδήμαρχος  Δ.Ε. Τολοφώνας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
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ΦΩΚΙΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΠρόσληψη δύο ατόμων στην Φωκίδα

Άνω Ξηριάς Καρπενησίου 
ασφαλτόστρωση αξίας 105.000 €

40 χρόνια προσφοράς της Ιεράς 
Μητροπόλεως Καρπενησίου

Προκύρηξη πρόσληψης τεσσάρων ειδικών 
συνεργατών στον Δήμο Δελφών

Θα επαναλειτουργήσει η γραμμή 
Άγιος Νικόλαος – Αίγιο;

Για την Λειτουργία του 
Κέντρου Στήριξης ΚΑΛΟ Ν. 
Φωκίδας ο Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού 
Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας» 
στο πλαίσιο υλοποίησης της 
πράξης «Κέντρα Στήριξης 
της Κοινωνικής και Αλληλέγ-
γυας Οικονομίας» του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυ-
ναμικού,Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-
2020, επιθυμεί να προσλάβει 
με σύμβαση ορισμένου χρό-
νου δύο (2) στελέχη για την 
λειτουργία Κέντρου Στήριξης 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας στο Νομό Φωκί-
δας, Άμφισσα.

Παρακαλούμε όπως απο-

σταλούν οι φάκελοι υποψη-
φιότητας (βιογραφικό σημεί-
ωμα, προπτυχιακός τίτλος 
σπουδών, μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών, βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας, πιστοποιητι-
κά γλωσσομάθειας και γνώ-

σης χρήσης Η/Υ κ.λπ.) έως 
και τις 23 Σεπτεμβρίου 2019 
ηλεκτρονικά στη

Για κάθε πληροφορία, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε 
στο τηλ. 2265028507 ή στο 
2265301627.

Ο δήμαρχος Δελφών  κα-
λεί όλους τους ενδιαφερόμε-
νους που έχουν τα αντίστοιχα 
προσόντα  ως ειδικούς συνερ-
γάτες του Δήμου με κύριο μέ-
λημα την συμβουλευτική και 
την εξειδικευμένη γνώμη τους. 
Τα πτυχία που απαιτούνται για 
τις ανάλογες θέσεις είναι:

1. Αρχιτέκτων Μηχανι-
κών ΑΕΙ

2. Πτυχίο Μηχανικών Βιο-
μηχανικού Σχεδιασμού

3. Πτυχίο Μηχανικών έρ-
γων Υποδομών

4. Πτυχίο η Δίπλωμα Μη-

χανικών Χωροταξίας ,Πολε-
οδομίας  και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.

Η επιλογή θα γίνει απο τον 
Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφα-

σίσει κατά την κρίση του για 
την καταλληλότητα του/της 
προσλαμβανομένου σύμφω-
να με την παρ.4 του άρθρου 
163 τυο Ν. 3584/2007.Η από-
φαση πρόσληψης θα δημο-
σιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Οι ενδιαφερόμενοι για 
την πλήρωση των παραπά-
νω θέσεων καλούνται εντός 
πέντε ημερών να προσκο-
μίσουν την αίτηση και τα δι-
καιολογητικά,περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 
2265072007.

Την επαναλειτουργία της πορθμειακής 
γραμμής Αιγίου Αχαΐας – Αγίου Νικολάου Φω-
κίδας ζήτησε ο Βουλευτής Ιωάννης Μπούγας 
σε συνάντης που είχε στις 11 Σεπτεμβρίου με 
τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτυλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής κύριο Πλακιωτάκη.

 Παρέδωσε υπόμνημα στον υπουργό που 
υπογράφεται από 4.500 πολίτες, κατοίκους 
των περιοχών Αιγιαλείας και Φωκίδας, καθώς 
και την ομόφωνη από 28.02.2019 απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελ-
λάδας, σχετικά με την επαναλειτουργία της εν 
λόγω γραμμής.

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα γίνει άμε-
σα κάθε προβλεπόμενη ενέργεια για την δρο-

μολόγηση πλοίων, εφόσον υπάρξει σχετικό 
ενδιαφέρον από πλοιοκτήτη και ότι από την 
πλευρά του Υπουργείου θα καταβληθεί προ-
σπάθεια για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ο  Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό ως τις 16-9-19 ,υλοποί-
ησης έργων  εσωτερικής οδοποιίας του Δή-
μου Καρπενησίου εκτιμώμενης αξίας 105.000 
ευρώ με ΦΠΑ. Συνοπτικά, οι παρεμβάσεις που 
θα γίνουν είναι οι εξής:

α) Κατασκευή της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 28 
και Κ.Χ.Π. 60 στον Άνω Ξηριά

β) Δημιουργία δυο λωρίδων ασφαλτό-
στρωσης στο χώρο του πάρκινγκ του νέου 
Δημαρχείου Καρπενησίου στον Άνω Ξηριά

γ) Διάνοιξη της οδού Γορδίου στο τμήμα 
μεταξύ των Ο.Τ. 7 και Ο.Τ. 9.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαι-
τείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οι-
κονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.500 
ευρώ. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκα-
ταβολής στον Ανάδοχο, ενώ απαγορεύονται 
οι εναλλακτικές προσφορές. Η προθεσμία 
εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης. Κριτήριο 
ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμ-

φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθε-

σμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
16-9-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής απο-
σφράγισης των προσφορών ορίζεται η ορίζε-
ται η 20-9-19, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 
ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της δια-
δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου 
ΕΣΗΔΗΣ.

Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υπο-
χρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθετούσα  αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυη-
τική επιστολή συμμετοχής. Κάθε υποβαλλό-
μενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα 
στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών.

Η Ιεράς Μητροπόλεως 
Καρπενησίου ιδρύθηκε το Δε-
κέμβριο του 1978, με απόφα-
ση της Ιεράς Συνόδου της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος, με έδρα 
το Καρπενήσι. Τον Ιανουάριο 
του 1979 ακολούθησε η εκλο-
γή του κ. Νικολάου, ως πρώτου 
Μητροπολίτου Καρπενησίου 
και το Σάββατο 24 Φεβρουα-
ρίου 1979, η ενθρόνισή του. 
Εποίμανε τη Μητρόπολη για 37 
ολόκληρα χρόνια, το Φεβρου-
άριο του 2016 υπέβαλε την πα-
ραίτησή του λόγω γήρατος, η 
οποία έγινε αποδεκτή από την 
Ιερά Σύνοδο. Το Μάρτιο του 
2016 εξελέγη νέος Μητροπολί-
της ο Αρχιμανδρίτης π. Γεώργι-
ος Ρέμπελος.

Την Κυριακή 15 Σεπτεμ-

βρίου στις 7:00 μ.μ. θα πραγ-
ματοποιηθεί εκδήλωση στο 
Συνεδριακό Κέντρο Καρπε-
νησίου με την ευκαιρία συ-
μπληρώσεως 40 χρόνων από 
την ίδρυση της Ιεράς Μητρο-

πόλεως Καρπενησίου, προς 
τιμήν των μακαριστών:

α) Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου πρ. Καρπενησίου 
κυρού Νικολάου,

β) αρχιμ. Αγαθαγγέλου 
Λαυριώτη,

γ) αρχιμ. Ιακώβου Παντε-
λίδη,

δ) αρχιμ. Κωνσταντίνου 
Παπανικολάου,

ε) π. Διονυσίου Ξενάκη,
στ) π. Δημητρίου Ανδρε-

άκη,
καθώς και του προηγου-

μένου της Ιεράς Μονής Πρου-
σού αρχιμ. Χρυσοστόμου 
Δρόσου.

Η όλη εκδήλωση θα επεν-
δυθεί μουσικά από Ευρυτάνες 
ιεροψάλτες της διασποράς

«8 Λέξεις» «μίλησαν»  
στην Αράχωβα

Στην αγορά της Αράχοβας έκαναν τα γυ-
ρίσματα της καινούργιας σειράς του Άνδρεα 
Γεωργίου «8 Λέξεις». Πρόκειται για μια εβδο-
μαδιαία σειρά η οποία θα παιχτεί στον SKAI.

(ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε) παράταση 
υποβολής φακέλων

Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής 
από ενδιαφερόμενους των φακέλων υποψη-
φιότητας επενδυτικών προτάσεων ιδιωτικού 
χαρακτήρα, ανακοίνωσε η Αναπτυξιακή Φω-
κική Α.Ε.-Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε) ,  μέχρι την 
21η/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τρο-
ποποιήσεις  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
σκέπτονται την ιστοσελίδα μας: www.anfok.gr

Το απόγευμα της 12ης Σε-
πτεμβρίου 2019 και σε ηλικία 83 
ετών, ο σεβαστός αρχιμανδρί-
της π. Λαυρέντιος Βουτσάς, που 
για σειρά ετών διακόνησε στο 
εξομολογητήριο της Ιεράς Μο-
νής Παναγίας Προυσιωτίσσης 
εκοιμήθη.

Η νεκρώσιμος ακολουθία 
θα τελεσθεί στο καθολικό της 
Ιεράς Μονής Παναγίας Πρου-
σιωτίσσης, την Δευτέρα, 16 
Σεπτεμβρίου 2019, στις 14:00, 
προεξάρχοντος του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Καρπενη-
σίου κ. Γεωργίου.

Εκοιμήθη ο γέροντας  
Λαυρέντιος Βουτσάς
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Ο Ορχομενός γιόρτασε το θαύμα της Παναγίας 
της Σκριπούς

Μέρα ευγνωμοσύνης, ευχαρι-
στίας και χαράς για όλο τον 
Ορχομενό και τους κατοί-

κους του η 10η του Σεπτέμβρη, κα-
θώς  76 χρόνια πριν έζησαν ένα από 
τα μεγαλύτερα θαύματα της Θεοτό-
κου στον τόπο τους.

9 Σεπτεμβρίου 1943 ,  
12 η ώρα τα μεσάνυχτα

Οι Γερμανοί πλησιάζουν στον 
Ορχομενό Βοιωτίας, με απόφαση να 
κάψουν το χωριό και να σκοτώσουν 
τους κατοίκους. Η φάλαγγα, απο-
τελούμενη από τρία τανκς, περνάει 
μπροστά από την πιο αρχαία εκκλη-
σία της περιοχής, αφιερωμένη στην 
Κοίμηση της Θεοτόκου και κατευθύ-
νεται προς το Διόνυσο. Ξαφνικά, εμ-
φανίζεται μια μεγαλόπρεπη γυναίκα, 
με το χέρι σηκωμένο σε απαγορευτι-
κή στάση. Το πρώτο τανκς ακινητο-
ποιείται. Το δεύτερο προσπαθεί να 
περάσει και πέφτει σε χαντάκι. Το τρί-
το «μαρμαρώνει» σε ένα χωράφι που 

προσπάθησε να διασχίσει. Την άλλη 
μέρα, ο Γερμανός διοικητής Χόφμαν 
απαίτησε από τους κατοίκους ένα 
τρακτέρ για να τραβήξει τα τανκς. 
Τότε συνέβη κάτι θαυμαστό. Τα βα-
ριά αυτά άρματα μετακινήθηκαν σαν 
πούπουλα!

– Θαύμα, θαύμα! φώναξε ο διοι-
κητής και ζήτησε από τους κατοίκους 
να πάει στην εκκλησία. Κι εκεί, μπρο-
στά στην εικόνα της Μεγαλόχαρης, ο 
σκληρός Γερμανός αναρίγησε. Γιατί 
αναγνώρισε στην ουράνια μορφή, 
τη γυναίκα που τους έκλεισε το δρό-
μο! Έπεσε στα γόνατα και φώναξε με 
θαυμασμό:

– Αυτή σας έσωσε! Να τη δοξά-
ζετε.

Ο Ορχομενός σώθηκε. Ο Χόφμαν 
υπόσχεται πως μέχρι το τέλος του 
πολέμου η πόλη δεν θα πάθει κανένα 
κακό. Τα τανκς φεύγουν με τα πυρο-
βόλα κατεβασμένα, γιατί νικήθηκαν 
από την υπέρμαχο Στρατηγό.

Η Παναγία Σκριπούς για πολλά 

χρόνια λειτούργησε ως ανδρικό μο-
ναστήρι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
λειτουργεί ως ενοριακός ναός. Πα-
νηγυρίζει στις 15 Αυγούστου, γιορτή 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 23 
Αυγούστου, απόδοση της εορτής της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αλλά και 
στις 10 Σεπτεμβρίου, όπου εξαιτίας 
του θαύματος οι ντόπιοι αποκαλούν 
την Παναγιά τους… Δεκασεπτεμβρί-
τισσα.

Η Μονή της Παναγίας Σκριπούς 
βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον 
αρχαιολογικό χώρο της πόλης και την 
αρχαία Ακρόπολη του Ορχομενού. 
Στην ευρύτερη περιοχή ο περιηγητής 
Παυσανίας μνημονεύει δύο ιερά των 
Χαρίτων και του Διονύσου, τα οποία 
δεν έχουν μέχρι σήμερα βρεθεί, λό-
γος για τον οποίο πιστεύεται ότι βρί-
σκονταν στη θέση όπου το 874 χτί-
στηκε η Μονή της Παναγίας. 

Αυτό άλλωστε μαρτυρούν οι 
ανασκαφικές εργασίες που απεκάλυ-
ψαν εξωτερικά – στον περίβολο του 
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ναού – ένα κτίσμα μυκηναϊκής περιό-
δου. Επίσης στο εσωτερικό του ναού 
απεκάλυψαν την ύπαρξη παλαιοχρι-
στιανικού ψηφιδωτού.

Η Μονή της Παναγίας Σκριπούς 
είναι κτίσμα του 9ου αιώνα και από 
το αρχικό συνολικό συγκρότημα 
σήμερα σώζεται μόνον το Καθολικό, 
αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεο-
τόκου, αλλά και στους αποστόλους 
Πέτρο και Παύλο, όπως άλλωστε 
αποδεικνύει το τρισυπόστατο Ιερό 
Βήμα. Πράγματι, τα δύο ανατολικά 
πλάγια κλίτη δεν λειτουργούν ως 
πρόθεση και διακονικό, αλλά σύμφω-
να με τις επιγραφές ως παρεκκλήσια 
των Αγίων Πέτρου και Παύλου «ων 
Ρώμης βώλαξ ιερήν κόνιν αμφικαλύ-
πτει», κατά το χαραγμένο εκεί εξαιρε-
τικό επίγραμμα.

Ο ναός της Παναγίας Σκριπού της 
Βοιωτίας, αποτελεί το πιο σημαντικό 
μνημείο από τη σειρά εκκλησιών του 
τύπου σταυροειδούς μεταβατικού 
στον ελλαδικό χώρο και είναι το με-
γαλύτερο και πολυτελέστερο γνωστό 
μνημείο της εποχής.

 Η μοναστηριακή αυτή εκκλησία 
ξεχωρίζει για το μέγεθος (22,30 × 
18,60 μέτρα), χωρίς τον νάρθηκα, για 
την πλούσια μαρμάρινη διακόσμηση. 
Ο ναός είναι εγγεγραμμένος σταυρο-
ειδής με τρούλο, με προεξέχουσες τις 
κεραίες του σταυρού και στενό νάρ-
θηκα δυτικά. Στην τοιχοδομία του 
έχει χρησιμοποιηθεί αρχαίο υλικό 
(όπως συμβαίνει σε πολλούς χριστια-
νικούς ναούς της εποχής) το οποίο 
προέρχεται από τον κοντινό αρχαιο-
λογικό χώρο της ιστορικής πόλης του 
Ορχομενού. 

Ο ναός διασώζει θαυμάσια πα-
λαιοχριστιανικά γλυπτά, σπάνιες επι-
γραφές της χριστιανικής, αλλά και 
της προχριστιανικής περιόδου, που 
χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό 
υλικό. 

Ο γλυπτικός διάκοσμος του κα-
θολικού της Μονής είναι πλούσιος 
στις εσωτερικές και εξωτερικές του 
επιφάνειες, πολλά γλυπτά μέλη όμως 
(από αρχαίους ναούς ή και από πρω-
τοχριστιανικό νεκροταφείο) είναι εν-
σωματωμένα και στα μεταγενέστερα 
κελιά, νότια του καθολικού και στο 
πρόπυλο δυτικά, ενώ άλλα βρίσκο-
νται στις αποθήκες. Τα παλαιότερα 
κελιά της Μονής βρίσκονται δυτικά 
από τα νεότερα, σε ένα κτίριο που 
αποτελείται από πέντε διαδοχικούς 
κεραμοσκεπείς χώρους.

Σύμφωνα με τις αρχαιολογικές 
έρευνες οι παλαιότερες από τις τοι-
χογραφίες που κοσμούν τον ναό 
είναι του 12ου αιώνα. Από το 1930 
εκτελούνται εργασίες αναστήλωσης, 
όπως και εργασίες για τη συντήρηση 
και καθαρισμό των τοιχογραφιών.

Το ιστορικό αυτό μνημείο εντά-
χθηκε στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήρι-

ξης 1994-1999, στο Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς 
Ελλάδας. Και ενώ ολοκληρωνόταν 
η αποκάλυψη και η συντήρηση των 
τοιχογραφιών των ιερών, καθώς και η 
στερέωση και ο καθαρισμός των γλυ-
πτών του νάρθηκα, ο ναός υπέστη 
εμπρησμό. Από τη φωτιά προκλή-
θηκαν σοβαρές ζημιές, ωστόσο σε 
μια πρώτη φάση ολοκληρώθηκε ο 
καθαρισμός του εσωτερικού ναού, 
ενώ τώρα αναμένεται η έναρξη των 
εργασιών της δεύτερης φάσεως για 
την πλήρη αποκατάστασή του.

Το ηλιακό ρολόι του καθολικού
Ένα κατακόρυφο ηλιακό ρολόι, 

ίσως το ωραιότερο από όλα τα Βυ-
ζαντινά ηλιακά ρολόγια της Ελλάδας, 

κοσμεί τον ναό στη Μονή της Πανα-
γίας Σκριπούς, δεξιά της εισόδου. 
Φαίνεται ότι ηλιακό ρολόι τοποθετή-
θηκε στον ναό τη χρονολογία κατα-
σκευής του καθολικού, το 874 μ.Χ., 
και έτσι είναι το αρχαιότερο από όλα 
τα μεσαιωνικά-βυζαντινά κατακόρυ-
φα ηλιακά ρολόγια της Ελλάδας. 

Το κατακόρυφο αυτό ηλιακό ρο-
λόι είναι σκαλισμένο στην εξωτερική 
επιφάνεια ενός μαρμάρινου ορθογώ-
νιου δομικού λίθου του όλου κτιρίου 
στον νότιο τοίχο του ναού. Οι διαστά-
σεις του ορθογώνιου αυτού παραλ-
ληλεπιπέδου είναι 125 εκ μήκος, 35 
εκ πλάτος και 66 εκ ύψος. Η ωρολο-
γοπλάκα (125 εκ × 66 εκ) φέρει μόνο 
δέκα ωρικές γραμμές, αριθμημένες 

με την αρχαία ελληνική αρίθμηση: Α, 
Β, Γ, Δ, Ε, F, Ζ, Η, Θ και Ι, ενώ φέρει και 
τη γραμμή του ορίζοντα. Βρίσκεται 
εντοιχισμένη στον νότιο τοίχο του 
Καθολικού, σε ύψος περίπου 2 μέτρα 
από το έδαφος.

Δυστυχώς σε αυτό το ηλιακό 
αυτό ρολόι, ενώ φαίνεται η θέση του 
γνώμονα, αυτός έχει καταστραφεί 
ή έχει κλαπεί και για αυτόν τον λόγο 
δεν βρίσκεται στη θέση του. Το επί-
πεδο κατακόρυφο ηλιακό ρολόι της 
Παναγίας Σκριπούς, ασχέτως από 
τους αριθμούς που έχει γραμμένους 
στο τέλος των ωρικών γραμμών, δι-
αιρεί την ημέρα όχι σε δέκα αλλά σε 
έντεκα ώρες, αφού στο ημικύκλιό 
του υπάρχουν έντεκα τομείς.
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Τα χαράματα της 12ης 
Σεπτεμβρίου του 
1829, στην Πέτρα της 

Βοιωτίας, έλαβε χώρα μία 
λαμπρή και περιφανή Νίκη, 
ανάμεσα στις τόσες άλλες, 
κατά τη διάρκεια του εννιά-
χρονου Αγώνα για την Εθνι-
κή παλιγγενεσία... η οποία 
όμως έμελλε να σηματοδο-
τήσει και την απαρχή του 
τέλους του.

Η Μάχη της Πέτρας, με-
ταξύ Θήβας και Λιβαδειάς, 
υπήρξε η τελευταία μάχη του 
Αγώνα για την ελληνική ανε-
ξαρτησία. Το σημείο ήταν μία 
στενή δίοδος, που σχημάτι-
ζαν οι όχθες της Λίμνης Κω-
παΐδας και το βουνό Ζαγαρά 
(Ελικώνας) το οποίο επέλεξε 
ο επικεφαλής των ελληνικών 
δυνάμεων, για να κατατρο-
πώσει τον πολυπληθή εχθρό. 
Επικεφαλής ήταν ο Δημήτριος 
Υψηλάντης που κατά περί-
εργη συγκυρία έθεσε τέρμα 
στον Αγώνα, που είχε αρχίσει 
ο αδελφός του Αλέξανδρος, 
με τη διάβαση του Προύθου 
στις 24 Φεβρουαρίου 1821.

Το καλοκαίρι του 1829, η 
Πελοπόννησος με τα νησιά και 
μεγάλο μέρος της Στερεάς Ελ-
λάδας είχαν απελευθερωθεί. 
Τη διακυβέρνηση των περιο-
χών αυτών είχε αναλάβει με 
απόφαση της Εθνοσυνέλευ-
σης ο Ιωάννης Καποδίστριας. 
Πρώτο μέλημα του Κυβερνή-
τη ήταν η δημιουργία τακτι-
κού στρατού και η εκκαθάρι-
ση της Στερεάς Ελλάδας από 
τα υπολείμματα των Οθωμα-
νών. Ο Καποδίστριας είχε πλη-
ροφορίες ότι στο μελλοντικό 
ελληνικό κράτος θα συμπερι-
λαμβάνονταν όσες περιοχές 
θα είχαν απελευθερωθεί δι’ 
ιδίων δυνάμεων.

Οι Έλληνες ήταν απογοη-
τευμένοι με τη Συνθήκη του 
Λονδίνου (10/3/1829), που 
προέβλεπε ελληνικό κράτος 
με σύνορα τη γραμμή Παγα-
σητικού - Αμβρακικού, υπό 
την επικυριαρχία του σουλ-
τάνου. Όμως, το ξέσπασμα 
του ρωσοτουρκικού πολέμου 
τούς αναπτέρωσε το ηθικό, 
καθώς πίστευαν ότι η φορά 
των πραγμάτων θα ήταν δια-
φορετική και η εθνική ανεξαρ-
τησία δεν θα αργούσε.

Τον Αύγουστο του 1829 
ο τουρκαλβανός πολέμαρχος 
Ασλάν Μπέης Μουχουρδά-
ρης, σταλμένος από τη Λάρι-
σα με 4.000 άνδρες, προέλασε 
ανενόχλητος και διαμέσου Λα-
μίας και Θήβας έφθασε στην 
Αθήνα. Στόχος του, να ανεφο-
διάσει τη φρουρά της Ακρο-
πόλεως και στη συνέχεια να 
οδηγήσει στη Θράκη όλες τις 
διαθέσιμες δυνάμεις για την 
αντιμετώπιση του ρωσικού 
κινδύνου. 

Στις 2 Σεπτεμβρίου 1829, 
ο Δημήτριος Υψηλάντης, έχο-
ντας πληροφορηθεί έγκαιρα 
τις προθέσεις των Τούρκων, οι 
οποίοι επρόκειτο να επανέλ-
θουν στην Λάρισα προς ενί-

σχυση του στρατού τους, στον 
πόλεμο Ρωσίας-Τουρκίας, επέ-
λεξε την στενή αυτή δίοδο της 
Πέτρας για να εμποδίσει το 
πέρασμα τους, από τη Βοιωτία 
στη Θεσσαλία.

Μετά από αναμονή αρκε-
τών ημερών, το απόγευμα της 
10ης Σεπτεμβρίου φάνηκε να 
πλησιάζει προς την Πέτρα η 
τούρκικη Στρατιά, που αριθ-
μούσε περίπου 7.000 άνδρες 
και τέσσερα κανόνια, υπό τον 
αρχηγό των τακτικών τουρ-
κικών στρατευμάτων Οσμάν 
Οτζάκ Αγά, και του Ασλάν 
Μπέη Μουχουρδάρη, αρχη-
γού ατάκτων τουρκαλβανών.

Οι Ελληνικές δυνάμεις 
αποτελούνταν από περίπου 
3.000 άνδρες και συγκεκρι-
μένα από την Φρουρά του 
Στρατάρχη, με επικεφαλής τον 
Σπυρομήλιο, τα σώματα του 
Ευμορφόπουλου και του Γε-
ώργιου Σκουρτανιώτη, όπως 
επίσης τμήματα που ήλθαν 
από την Σαλαμίνα.

Ο Υψηλάντης κάλεσε 
ακόμη για ενίσχυση την Δ΄ 
Χιλιαρχία του Διοβουνιώτη 
από την Δαύλεια, την Ε΄ χι-
λιαρχία του Κριεζώτη από το 
Στεβενίκο και το σώμα του 
Καρατάσου από την Άμπλια-
νη.

Κατασκευάστηκαν έξι οχυ-

ρώματα. Στο πρώτο οχύρωμα, 
που βρισκόταν επί κεφαλής 
της Πέτρας, ακριβώς πάνω 
από τον Δρόμο, πάνω στον 
απότομο Βράχο, βρισκόταν 
η Β΄ Χιλιαρχία με450 άνδρες, 
υπό τον Χριστόδουλο Χατζη-

πέτρο.
Στο δεύτερο οχύρωμα, 

που βρισκόταν λίγο νοτιότερα 
(στο Διάσελο), τοποθετήθηκε 
ο Στράτος της Γ’ Χιλιαρχίας με 
130 άνδρες και ο Τόλιος Λάζος 
της Ζ΄ Χιλιαρχίας των Μακεδό-

νων  με 150 άνδρες.
Στο τρίτο οχύρωμα, που 

ήταν ακόμη πιο νότια, τέθηκε 
ο Σκουρτανιώτης με 300 άν-
δρες  από την Τανάγρα και στο 
τέταρτο, πάνω από την Πέτρα, 
ήταν ο Διοβουνιώτης με ολό-

Μάχη της Πέτρας: Η τελευταία μάχη  
της Ελληνικής Επανάστασης

12 Σεπτεμβρίου 1829
Ο Υψηλάντης μέ της χιλιαρχίες είς Φήβα είχαν 
τόσους μήνες πόλεμον· καί πολέμησαν γενναίως 
καί τά δυό μέρη. Ήρθε κι' ένας πασιάς μ' έξι χιλιάδες 
ταχτικόν· καί πολέμησαν κι' αυτείνοι. Καί θέλησε νά 
φύγη διά Ζιτούνι· καί οί Έλληνες πιάσαν τήν Πέτρα 
καί τόν πολέμησαν αντρείως τόσες ημέρες καί δέν 
μπόρεσαν νά περάσουνε. Τότε κάμανε συνθήκες 
μέ τούς Έλληνες καί πέρασαν μ' ρεέμια. Κι' έκαμεν 
τιμή τής πατρίδος η τιμιότη οπού στάθη είς τήν 
συνθήκη. Κι' αυτό τό χρωστούμεν είς τόν αγαθόν 
Υψηλάντη.

(Απομνημονεύματα Στρατηγού Μακρυγιάννη)
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κληρη τη Χιλιαρχία του (700 
άνδρες).

Η φύλαξη του πέμπτου 
Οχυρώματος ανατέθηκε σε 
τμήμα της Φρουράς του Στρα-
τάρχη, υπό τον Σπυρομήλιο, 
ενώ, το έκτο ανατέθηκε στον 
Ευμορφόπουλο με 250 άν-
δρες, καθώς ο Υψηλάντης με 
το επιτελείο του παρέμεινε 
στην Μονή Αγίου Νικολάου . 

Τέλος, ένα τμήμα 300 
ανδρών με επικεφαλής τον 
Σουλιώτη Οπλαρχηγό Γιάννη 
Μπαϊρακτάρη, έμεινε στην 
Μονή Παναγιάς μέσα στο Δά-
σος του Βουνού Ζαγαρά, ενώ 
το ιππικό υπό τον Χατζηχρή-
στο, τοποθετήθηκε ακόμη πιο 
πίσω στο δρόμο προς το χω-
ριό Σωληνάρι.

Οι τούρκοι από την πρώτη 
στιγμή έδειξαν περιφρόνηση 
προς τις ολιγάριθμες Ελληνι-
κές δυνάμεις, ωστόσο,  το ηθι-
κό των Ελλήνων στρατιωτών 
ήταν αρκετά καλό, γιατί οι άν-
δρες είχαν συνειδητοποιήσει 
την σοβαρότητα της κατάστα-
σης.

Στα Ενθυμήματα του ο Κο-
σομούλης αναφέρει…

Τα χαράματα της 12ης 
Σεπτεμβρίου, το σύνολο των 
τουρκικών δυνάμεων κινήθη-
κε εναντίων των Ελληνικών 
οχυρωμάτων. Μόλις δόθηκε 
το σύνθημα της επίθεσης, οι 
τούρκοι του Ασλάν Μπέη επι-
τέθηκαν με αλαλαγμούς, υπό 
τους ήχους τυμπάνων και σαλ-
πίγγων, με μανία και κανονιο-
βολισμούς, με τους ιππείς διη-
ρημένους σε δύο μέρη και τον 
στρατό επίσης σε δύο και ο 
κύριος όγκος τους έπεσε κατά 

των τριών πρώτων οχυρωμά-
των δηλαδή Πέτρας, Διάσελου 
και ιδιαίτερα στο μέρος που 
υπεράσπιζε ο Σκουρτανιώτης, 
με τους Ταναγραίους και τους 
Δερβενοχωρίτες.

Οι στιγμές ήταν καθοριστι-
κές. Οι τούρκοι έφθασαν μέχρι 
το οχυρό του Σκουρτανιώτη, 
έτοιμοι να εισβάλλουν σεαυ-
τό. Οι Δερβενοχωρίτες και οι 
Ταναγραίοι, όμως, που υπε-
ράσπιζαν το οχυρό, πυροβο-
λούσαν αδιαλείπτως και απέ-

κρουαν με τα σπαθιά όσους 
είχαν προχωρήσει «μέχρι των 
χειλών του Προμαχώνα».

Ο Σκουρτανιώτης, για άλλη 
μια φορά, αναδεικνύεται πε-
ρίτρανα άξιος ηγέτης και λα-
μπρός πολεμιστής. Η γενναία 
αντίσταση του επί δύο ώρες, 
έδωσε καιρό στα εφεδρικά 
Τμήματα Διοβουνιώτη και Κρι-
εζώτη να τον βοηθήσουν.

Οι τούρκοι αναχαιτίσθη-
καν σε όλα τα σημεία και αφού 
άφησαν πολλούς νεκρούς, μα-

ταιώθηκε το εγχείρημα τους, 
καθώς κατάλαβαν ότι η προ-
σπάθεια τους να διασπάσουν 
την γραμμή των Ελλήνων ήταν 
μάταιη και αναγκάστηκαν έτσι 
να υπογράψουν συνθήκη με 
τον Έλληνα Αρχιστράτηγο.

Σύμφωνα με αφηγημα-
τικές μαρτυρίες που έμειναν 
ανεξίτηλες στο χρόνο, λέγεται 
ότι ο Σκουρτανιώτης αφηνι-

ασμένος όπως ήταν και δια-
πιστώνοντας στο τέλος της 
μάχης την κωλυσιεργία των 
εφεδρικών Τμημάτων, λογο-
μάχησε και απείλησε τον ίδιο 
τον Υψηλάντη και μάλιστα 
στην συνέχεια «κατ΄απαίτηση 
του» μπήκε στην συμφωνία 
παράδοσης και το Ζητούνι, η 
σημερινή Λαμία.

Η επέτειος της Μάχης 

στην Πέτρα καθιερώθηκε με 
Προεδρικό Διάταγμα στις 10 
Σεπτεμβρίου 1977 κι έκτοτε 
εορτάζεται ανελλιπώς.

Ο φετινός εορτασμός της 
επετείου θα πραγματοποιηθεί 
την επόμενη Κυριακή 22  Σε-
πτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 
το πρωί, στην Ιερά Μονή Αγί-
ου Νικολάου, στο Υψηλάντη  
Βοιωτίας.

ΑΡΩΝΙΑ η μελανόκαρπη, είναι ένας φυλλοβόλος 
θάμνος και φτάνει α 3 μέτρα. Ο καρπός του είναι 
βιολογικός γιατί δεν χρειάζεται ραντίσματα. Έχει 
χαρακτηριστεί ως φαρμακευτικός και βρίσκεται στις 
πρώτες θέσεις στη Διεθνή κλίμακα φαρμακευτικών 
φυτών. Καλλιεργείτε στην Ελλάδα και στην Εύβοια και 
είναι ποιοτικά ανώτερη λόγω του μικροκλίματος και της 
Ηλιοφάνειας. 
Λειτουργικές ιδιότητες της Αρώνιας
Η περιεκτικότητα της Αρώνιας σε βιταμίνη P είναι από 
τις υψηλότερες όλων των φρούτων, ενώ είναι πηγή 
προβιταμίνης Α (β καροτένιο) και βιταμινών Β2, Β6, Β9, 

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

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

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

432/2012 της Ε.Ε.

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

μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην 
παραγωγή ενέργειας.

●  Συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής 
κατάστασης των οστών.

●  Συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από 
το οξειδωτικό στρες.

ΑΡΩΝΙΑ το «θαύμα» της φύσης!

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

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

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΡΩΝΙΑΣΠεριέχει κερκετίνη το πρώτο φυτικό αντιοξειδωτικό!
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● μικρές αγγελίες

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Όνομα Επίθετο

Διεύθυνση

Πόλη Τ.Κ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Υπογραφή

Τύπος Αγγελίας
Ενοικίαση Πώληση

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

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

Περιγραφή Αγγελίας

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  
- ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΖΩΑ
ΧΑΡΊΖΟΝΤΑΙ κουνελά-
κια με όλο τον εξοπλι-
σμό τους., 11:00-21:00 
κιν:6987559344
ΕΛΑΦΙΑ (10) Dama - dama, 
μικρά και μεγάλα πωλού-
νται όλα μαζί 2.300€, κα-
θώς μια φοράδα 500€, πε-
ριοχή Γαλαξίδι Φωκίδας, 
κιν:6944301234
ΠΡΟΒΑΤΑ  Ν. Βοιωτίας
τιμή 60€, 09:00-20:00 κιν: 
6944740582
1 ΑΛΟΓΟ  Ν. Ευβοίας
ΤΟ άλογο έχει αίματα από 
αραβικό, έχει ύψος 1. 60 , 
ιππευεται , είναι 3 χρονών 
και είναι πολύ φιλικό. ..Γι 
περισσότερες πληροφορίες 
τηλ, τιμή 850€, συζητήσιμη 
κιν:6977352820

ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ εξοπλι-
σμός 8 ετών, περιλαμβάνει 
ένα πάγκο για τρεις θέσεις 
εργασίας, ένα πάγκο για 2 
θέσεις εργασίας, ένα τραπέ-
ζι σαλονιού, ρεσεψιόν, ένα 
έπιπλο λουτήρα με τέσσερα 

ράφια, ένα έπιπλο βαφείου 
μαζί με ράφια για βαφές, πέ-
ντε υποπόδια και δύο stand 
για προϊόντα μεταπώλησης. 
Πωλούνται και μεμονωμένα, 
τιμή 2.000€ 
κιν: 6945895437
Λεϊζερ Αλεξανδριτη  Ν. 
Φθιώτιδας
ΛΕΙΖΕΡ Αλεξανδρίτη για 
αποτρίχωση καινούργιο, 
ευκαιρία στην τιμή 16000 
ευρω, Laser Type Nd:YAG 
+Alexandrite Wavelength 
1064 nm 755 nm Repetition 
Up to 10 Hz Up to 10 Hz 
Max Delivered Energy 100 
joules (J/cm) 1064 nm/// 60 
j/cm 755 nm//Pulse Duration 
0. 250 - 100 ms Spot Sizes 
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 
mm, 15 mm, 18 mm λ2 
Specialty Delivery System 
Option Spot Sizes 1. 5 mm, 
3 mm Beam Delivery Lens- 
coupled optical fiber with 
handpiece Pulse Control 
Finger switch, foot switch . 
Electrical 200 - 240 VAC, 50 
/60 Hz, 30 Α, 4600 VA single 
phase. Ψύξη ανεμιστήρες, 
νερού σύστημα, φρέον από 
αεροσυμπιεστή. Εγγύηση, 
σέρβις, ανταλλακτικά, εκπαί-
δευση. Πληρωμή μετρητοίς 
μόνο., τιμή 16.000€ 

κιν: 6932164962
Oδοντιατρικό ακτινολογικό 
μηχάνημα, στην περιοχή  Ν. 
Φθιώτιδας
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ακτινο-
λογικό μηχάνημα εταιρίας 
Sirona Vario DG του 2011 
με ελάχιστες ώρες χρή-
σης σε άριστη κατάσταση., 
τιμή 800€, 09:00-14:00 
κιν:6973333677
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Εκταση 58.000 τ.μ., εκτός 
σχεδίου στο Μώλο, ιδανι-
κό για φωτοβολταϊκό πάρ-
κο, τιμή 200€, συζητήσιμη   
κιν:6946/308083
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ αγροτεμάχιο 
7.500 τ.μ., ΕΛΙΕΣ, ΠΟΡ-
ΤΟΚΑΛΙΕΣ 20%ΕΚΤΑΣΗΣ, 
εκτός σχεδίου, επίπεδο, 
γωνιακό, 2 όψεων, ΓΕΩ-
ΤΡΗΣΗ, ΡΕΥΜΑ, περίφρα-
ξη, γεώτρηση, 50 μ. από 
θάλασσα, κατάλληλο και για 
επαγγελματική χρήση, ελεύ-
θερο, Κατάλληλο για καλ-
λιέργεια. Διαθέτει Γεωργική 
Αποθήκη, Γεώτρηση, τριφα-
σικό ρεύμα, Αντλιοστάσιο. 
Στο όριο σχεδίου πόλεως. 
Επί της εθνικής Αμαρύνθου 
Αλιβερίου, τιμή 150€, συζη-
τήσιμη. κιν: 6948/071161
Κ. Αντίκυρας Αντίκυρα, 
αγροτεμάχιο 2.500 τ.μ., θερ-
μοκήπιο, εντός σχεδίου, επί-
πεδο, φως, νερο, τηλεφωνο, 
300 μ. από θάλασσα, θέα 
θάλασσα, τιμή 250€, συζη-
τήσιμη. κιν: 6951/751924
ΘΗΒΑ Αμπελοχώρι, έκταση 
20.000 τ.μ., εκτός σχεδίου, 
Συντεταγμένες Google: 38. 
293959, 23. 269565. Δίδεται 
για καλλιέργεια σε γεωργούς 
με δικαιώματα ή οποιαδή-
ποτε άλλη χρήση., τιμή 50€ 
Κ 6940/900183
ΛΙΒΑΔΕΙΑ οικόπεδο 810 
τ.μ., εντός σχεδίου, επίπεδο, 
γωνιακό, 2 όψεων, πρόσο-
ψη 30 μ., άρτιο, οικοδομή-

σιμο, διαμπερές, κατάλληλο 
και για επαγγελματική χρή-
ση, ελεύθερο, μεσίτες δε-
κτοί, τιμή 500€, συζητήσιμη, 
09:00-14:00 Κ 6972/582878
ΘΗΒΑ ΚΟΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ, 
αγροτεμάχιο 27.500 τ.μ., 
εκτός σχεδίου, 200Χ150, 
απεριόριστη θέα, κατάλληλο 
και για επαγγελματική χρή-
ση, Αγροτεμαχιο προσφερε-
ται για Φ/Β (τιμη 250 ε/Στρ) 
η για καλλιεργεια η ανα-
λογη χρηση, τιμή 6.000€, 
email: jvag4@hotmail.com 
Κ 6937/054606.

  

KATOIKIEΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΛΑΜΙΑ διαμέρισμα 56 τ.μ., 
1ου, προσόψεως, 1 υ/δ, 
κατασκευή '77, επιπλω-
μένο, κεντρική θέρμανση, 
ενεργ. κλ. Α, κατάλληλο και 
για επαγγελματική χρήση, 
ιδανικό για φοιτητές, με-
σίτες δεκτοί, ανακαινισμέ-
νο, ανακαίνιση '19, τιμή 
15.000€, συζητήσιμη. κιν: 
6948/727423
ΑΡΑΧΩΒΑ διαμέρισμα 70 
τ.μ., 1ου, 2 υ/δ, κατασκευή 
'06, μπάνιο, αυτόνομη θέρ-
μανση, τζάκι, άριστη κα-
τάσταση, ανακαίνιση '16, 
Κέντρο Αράχοβας, τιμή 
80.000€ κιν: 6972/277139
ΛΙΒΑΔΕΙΑ περιοχή Συνοικι-
σμός, πίσω από τον Σκλα-
βενίτη, πολύ κοντά στην 
Αράχωβα, διαμέρισμα 75 
τ.μ., 3ου, γωνιακό, διαμπε-
ρές, 2 υ/δ, κατασκευή '11, 
μεγάλη σαλοκουζίνα, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, μεγάλη 
αποθήκη, κουφώματα αλου-
μινίου με διπλά τζάμια και σί-
τες παντού, διαθέτει εξαιρε-
τικές βεράντες με τέντες και 
απεριόριστη θέα στο βουνό, 
δάπεδο με πλακάκι, αυτόνο-
μη θέρμανση με πετρέλαιο, 
πολύ φωτεινό, κατοικημένο 
μόνο 6 μήνες, τέλεια συ-
ντηρημένο, φρεσκοβαμμέ-
νο σε άριστη κατάσταση 
και με υπέροχη διαρρύθμι-

ση, πωλείται 90.000€. κιν: 
6983/520224
ΘΗΒΑ Καστελλια, διαμέρι-
σμα 55 τ.μ., ισόγειο, γωνια-
κό, 1 υ/δ master, κατασκευή 
'71, μπάνιο, κεντρική θέρ-
μανση, κλιματισμός, απο-
θήκη 11 τ.μ., ανακαινισμένο, 
Ισόγειο διαμέρισμα, αποτε-
λείται απο μία κρεβατοκάμα-
ρα, σαλόνι, χώλλ, μπάνιο, 
και κουζίνα με μπαλκόνι. Πε-
ριλαμβάνει 11 τμ αποθήκη, 
πρόσβαση στήν ταράτσα, 
βρίσκεται κοντά στό 1 &2 Γυ-
μνάσιο Λύκειο, και είναι απέ-
ναντι από πευκόφυτη περι-
οχή, και κοντά σε μαγαζιά. 
Εχει καινούργια παράθυρα 
με ηλεκτρικά ρολά., τιμή 
19.000€, συζητήσιμη, email: 
revekka.karambela@gmail.
com   κιν: 6939/605406
ΛΙΒΑΔΕΙΑ Κουτσοπετάλου 
32, μεζονέτα 163 τ.μ., 2 επί-
πεδα, 1ου - 2ου, γωνιακή, 4 
υ/δ, κατασκευή '76, 2 μπά-
νια, αυτόνομη θέρμανση, 
κλιματισμός, τζάκι, ηλιακός, 
απεριόριστη θέα, ανοικτό 
πάρκιν, αποθήκη 10 τ.μ., 
ιδιόκτητη ταράτσα, χωρίς 
ασανσέρ, χωρίς κοινόχρη-
στα, ελεύθερη, άριστη κατά-
σταση, ανακαίνιση '05, τιμή 
55.000€, , 18:00-20:00. κιν: 
6944/353461
ΒΟΙΩΤΙΑ Δομβραίνα, νεό-
δμητη μονοκατοικία 55 τ.μ., 
υπερυψωμένη ισόγεια, δι-
αμπερής, 1 υ/δ, μπάνιο, 
ημιυπαίθριοι, επιπλωμένη, 
αυτόνομη θέρμανση, ηλια-
κός, πάρκιν, κήπος, χωρίς 
κοινόχρηστα, ανακαίνιση 
'17, Πλήρως ανακαινισμέ-
νο διαμέρισμα, διαμπερές, 
με παρκινγκ , αυτόνομη 
θέρμανση, ηλιακό, πλήρως 
επιπλωμένο., τιμή 300€, συ-
ζητήσιμη,, 09:00-19:00. κιν: 
6940/896806
ENOIKIAZETAI

Ότι θες να βρεις,
ότι θες να δώσεις,

για...
πωλήσεις ακινήτων,

ενοικιάσεις ακινήτων,
εργασία,

αυτοκίνητα,
μοτοσικλέτες,

ποδήλατα,
κινητά τηλέφωνα,

υπολογιστές,
έπιπλα,

ανταλλακτικά,
κατοικίδια,

μηχανήματα

μπες στη μοναδική μηχανή αναζήτησης 
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Περιγραφή ΑγγελίαςΌνομα Επίθετο

Διεύθυνση

Πόλη

Στοιχεία επικοινωνίας

Υπογραφή

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

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

Τ.Κ.

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

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

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

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

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

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

georgiosmagkanaris@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ότι θες να βρεις, 
ότι θες δώσεις, 

για…
πωλήσεις ακινήτων, 

ενοικιάσεις ακινήτων, 
εργασία,

αυτοκίνητα, 
μοτοσικλέτες, 

ποδήλατα, 
κινητά τηλέφωνα,

υπολογιστές, 
έπιπλα, 

ανταλλακτικά, 
κατοικίδια, 

μηχανήματα

μπες στη μοναδική μηχανή αναζήτησης 
για όλη τη Στερεά

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
αγγελίες

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στο Αυλωνάρι 
Εύβοιας, 50 τ.μ., με οικόπεδο 
πλέον των 1.000 τ.μ. Το ακίνητο 
βρίσκεται κοντά στην κεντρική 
πλατεία. Πληροφορίες: Ελένη 
Λουκά, τηλ. 2107234777.
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ΧΡΗΣΙΜΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

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

ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

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

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

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

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

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗ-
ΣΟΥ 10-12, διαμέρισμα 60 
τ.μ., 2ου, προσόψεως, 1 
υ/δ, μπάνιο, αυτόνομη θέρ-
μανση, ελεύθερο, ανακαινι-
σμένο, Δυάρι ευρύχωρο, με 
σαλόνι, υπνοδωμάτιο, κου-
ζίνα, WC, μπαλκόνι μπρος 
- πίσω. Πλησίον του παλαι-
ού Νοσοκομείου Λιβαδειάς, 
έξοδος προς οδό Δελφών, 
πλησίον λαϊκής αγοράς και 
καταστημάτων., τιμή 280€, , 
07:00-24:00. 
κιν:6946/162979
ΘΗΒΑ Βάγια, μονοκατοικία 
66 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατα-
σκευή '88, μπάνιο, επιπλω-
μένη, κλιματισμός, ηλιακός, 
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθε-
ρη, ανακαινισμένη, ανακαί-
νιση '19, τιμή 270€     κιν: 
6947/827062
Κ. Αντίκυρας Αντίκυρα - Άγι-
ος Ισίδωρος, νεόδμητη μο-
νοκατοικία 50 τ.μ., 2ου, 1 
υ/δ, τιμή 150€, συζητήσιμη 
κιν:6945/797525
ΘΗΒΑ Κεντρο, μεζονέτα 
100 τ.μ., 2ου, διαμπερής, 
προσόψεως, 3 υ/δ, μπά-
νιο, αυτόνομη θέρμανση, 
τέντες, απεριόριστη θέα, 
χωρίς κοινόχρηστα, άριστη 
κατάσταση, τιμή 350€. κιν: 
6931/886177
ΛΙΒΑΔΕΙΑ Αγ. Φανούριος, 
νεόδμητο οροφοδιαμέρι-
σμα 85 τ.μ., 2ου, 2 υ/δ, κα-
τασκευή '05, 2 μπάνια, wc, 
αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, 
απεριόριστη θέα βουνό - δά-
σος, πάρκιν πιλοτής, ελεύ-
θερο, ανακαίνιση '19, Σαλόνι 
με τζάκι, Κουζίνα ξεχωριστή 
με ντουλάπια, 2 - υπνοδω-
μάτια με ντουλάπες, μπά-
νιο με WC (έχει πατάρι) + 1 
WC ξεχωριστό, μικρή απο-
θήκη, θέση ξεχωριστή για 
πλυντήριο. ΟΧΙ κατοικίδια., 

τιμή 350€, 10:00-19:00   κιν: 
6972001908
ΛΙΒΑΔΕΙΑ Καραγιαννοπού-
λου 110, διαμέρισμα 85 τ.μ., 
1ου, 2 υ/δ, κατασκευή '90, 
μπάνιο, αυτόνομη θέρμαν-
ση, άριστη κατάσταση, τιμή 
220€    κιν: 6972/879650
Δ. Θίσβης Αλυκή, νεόδμητη 
μονοκατοικία 160 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 2 υ/δ, μπά-
νιο, βίλα, επιπλωμένη, σε 
οικόπεδο 2.000 τ.μ., τερά-
στιο ενιαίο σαλόνι κουζίνα, 
αυτόνομη θέρμανση, πόρτα 
ασφαλείας, απεριόριστη θέα 
βουνό - θάλασσα, ανοικτό 
πάρκιν, κήπος 2.000 τ.μ., 
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθε-
ρη, κατάλληλη και για επαγ-
γελματική χρήση, Ενοικίαση 
με τον μήνα αλλά και με την 
μέρα. Το σπίτι μπορεί να φι-
λοξενήσει μέχρι 7 άτομα. , 
τιμή 400€. κιν:6996/540437
ΛΙΒΑΔΕΙΑ πλησίον ΔΕΗ, 
διαμέρισμα 60 τ.μ., 2ου, 1 
υ/δ, μπάνιο, Ενιαίο σαλόνι 
κουζίνα, τέντες, άριστη κα-
τάσταση, τέλεια εξοπλισμέ-
νο,θέρμανση 24 ώρες pellet 
,ελάχιστα κοινόχρηστα, ήσυ-
χη περιοχή με άνετο παρ-
κάρισμα,κοντινή πρόσβαση 
σε αστική συγκοινωνία και 
ταξί., τιμή 250€, 09:00-18:00   
κιν: 6972/880543
Στήν ΛΙΒΑΔΕΙΑ διαμέρισμα 
67 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 2 
υ/δ, μπάνιο, επιπλωμένο, 
αυτόνομη θέρμανση, κλιμα-
τισμός, χωρίς κοινόχρηστα, 
καλή κατάσταση, Το διαμέ-
ρισμα βρίσκεται πλησίον 
της Εφορίας Λιβαδειάς, τιμή 
300€. κιν: 6976/430400
ΛΙΒΑΔΕΙΑ Αγίας Παρασκευ-
ής, μονοκατοικία 75 τ.μ., 
1ου, 2 υ/δ, κατασκευή 1950, 
μπάνιο, αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμός, τζάκι, απο-

θήκη 25 τ.μ., ιδιόκτητη ταρά-
τσα 25 τ.μ., καλή κατάσταση, 
ανακαίνιση '00, καλοριφέρ, 
ερκοντίσιον, τζάκι. πλέον 
δεν είναι επιπλωμένο, τιμή 
200€ , email: jcbpanos@
yahoo.gr   κιν: 6972/666834
ΒΟΙΩΤΙΑ Αντίκυρα - Αγιος 
Ισίδωρος, νεόδμητη μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ημιυπόγεια, 2 
υ/δ, επιπλωμένη, αυτόνομη 
θέρμανση, κλιματισμός, θέα 
θάλασσα, κλειστό πάρκιν, 
κήπος, χωρίς κοινόχρηστα, 
5 λεπτά από σχολείο και 
στρατόπεδο, τιμή 200€, συ-
ζητήσιμη κιν:6945/797525
ΛΙΒΑΔΕΙΑ Συνοικισμός, δι-
αμέρισμα 80 τ.μ., 4ου, δια-
μπερές, 2 υ/δ, κατασκευή 
'08, ενιαίο σαλόνι - κουζίνα, 
τζάκι, απεριόριστη θέα βου-
νό, πάρκιν πιλοτής, άριστη 
κατάσταση, σε ήσυχο δρό-
μο. Μεγάλα μπαλκόνια, σί-
τες, ηλιακός θερμοσίφωνας 
200 λίτρων, κλιματιστικό 
Daikin, κουζίνα και πλυ-
ντήριο πιάτων εντοιχισμέ-
να Miele. Έχει ένα φωτεινό 
μπάνιο, δεν υπάρχει WC. 
Εγγύηση 6 μισθωμάτων (μη 
διαπραγματεύσιμη), τιμή 
370€, , 18:00-21:00. κιν: 
6996/636393
ΑΡΑΧΟΒΑ μονοκατοικία 62 
τ.μ., στον ημιώροφο, 1 υ/δ, 
κατασκευή '88, μπάνιο, άρι-
στη κατάσταση, τιμή 400€, 
συζητήσιμη, , 16:00-22:00   
κιν: 6942/554157
Λιβαδειά, νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 33 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, 
κατασκευή '06, μπάνιο, τιμή 
210€. κιν: 6947/127671
ΘΗΒΑ Αλυκή, οροφοδιαμέ-
ρισμα 197 τ.μ., 1ου, 3 υ/δ 
(το 1 master), κατασκευή 
'11, 2 μπάνια, πέτρινο, επι-
πλωμένο, σε οικόπεδο 500 
τ.μ., πόρτα ασφαλείας, τέ-
ντες, απεριόριστη θέα βου-
νό - θάλασσα, ανοικτό πάρ-
κινγκ, κήπος 50 τ.μ., χωρίς 
κοινόχρηστα, άριστη κατά-
σταση, οροφοδιαμερισμα 
197 τμ στιν παραλία Αλυκης 
3 υ/δ 2 μπάνια 1 vc σαλόνι 

καθιστικό κουζίνα θέα θά-
λασσα δωρεάν παρκιν και 
ιντερνετ  δίνετε 100 ευρω 
την ήμερα είναι 150 μετρα 
από την θαλασα , τιμή 100€, 
συζητήσιμη, 08:00-22:00. 
κιν: 6992/822044
ΑΡΑΧΟΒΑ Επαρχιακή Οδός 
Αράχωβας - Επταλόφου, 
μεζονέτα 60 τ.μ., ισογείου 
- 1ου, 1 υ/δ, μπάνιο, παρα-
δοσιακή, πέτρινη, επιπλω-
μένη, σε οικόπεδο 4.000 
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, 
τζάκι, απεριόριστη θέα βου-
νό, ανοικτό πάρκιν, αποθή-
κη 10 τ.μ., κήπος 4.000 τ.μ., 
κατάλληλη και για επαγγελ-
ματική χρήση, άριστη κα-
τάσταση, τιμή σεζόν 3000 
ευρώ, τιμή 250€, email: 
renatanomikou@hotmail.
com
ΛΑΜΙΑ ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα χωρίς κοινόχρηστα, 
ιδανική για φοιτητές, ανακαι-
νισμένη, ανακαίνιση '16, σε 
γραφικό δρόμο του κέντρου 
της Λαμίας, δίπλα στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς δίνοντας 
την δυνατότητα εξοικονόμη-
σης χρημάτων από τα έξοδα 
μετακίνησης, πλήρως επι-
πλωμένη, αυτόνομη θέρ-
μανση και μπόιλερ και δεν 
έχει άλλα κοινόχρηστα, άρι-
στη κατάσταση καθώς είναι 
πρόσφατα ανακαινισμένη, 
τιμή 150€. κιν: 6947/420905

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
Εταιρεία προκατασκευασμέ-
νων οικίσκων στα Οινόφυτα 
ζητεί οδηγό για το λεωφο-
ρείο προσωπικού (20 Θέσε-
ων) και βοηθητικές εργασίες 
στον χώρο της παραγωγής 
από Αθήνα. 
Η θέση αφορά 5μερη εργα-

σία σε σταθερό εργασιακό 
περιβάλλον. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να 
έχουν άδεια οδήγησης C1 
και D1, συστάσεις. 
Βιογραφικά στο hr@
eurotrade.gr ή με φαξ στο 
22620/32560, 6947/999027. 
Ωρες επικοινωνίας 10:00 - 
15:00

Έχεις εμπειρία ως Υπεύθυ-
νος Γραφείου Κίνησης; Σου 
αρέσει να συνδυάζεις την 
επαφή με άλλα τμήματα, με 
μεταφορικές εταιρείες και 
άλλους εξωτερικούς συνερ-
γάτες με σκοπό τη διανο-
μή των τελικών προϊόντων, 
σύμφωνα με τον πρόγραμ-
μα παραγωγής και τις ανά-
γκες των πελατών; Θέλεις να 
εργαστείς σε μια πολυεθνική 
εταιρεία με ηγετική θέση στο 
χώρο του κατασκευαστικού 
κλάδου; 
Εάν θεωρείς ότι είσαι έτοι-
μος να κάνεις το επόμενο 
μεγάλο βήμα στην καριέρα 
σου, τότε έχουμε την κατάλ-
ληλη θέση για εσένα!
Μάθετε περισσότερα: 
https://www.randstad.gr/αγ-
γελία-θέση-εργασίας/17887/

Από εταιρεία παραγωγής 
τροφίμων ζητείται Οδηγός 
(κωδ. ΟΔΘΗΒ), με εμπειρία, 
με δίπλωμα Γ' κατηγορίας, 
κάτοικος Θήβας, έως 40 
ετών.
Βιογραφικά, αναφέροντας 
τον κωδ. θέσης στο e-mail: 
accounting@eggs.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ανακύκλω-
σης πλαστικών ζητά εργάτες 
παραγωγής. Σταθερή εργα-
σία, πλήρης απασχόληση, 
2 βάρδιες.  09:00-15:00, 
email: info@k-kanellakis.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ - ΦΡΕΖΑΔΟΡΟΣ 

- ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ)

ΤΗΛ.: 22610 26905
           697 4900080
           697 4900081

e-mail: rectifiebogdanos@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη σε επιχείρη-
ση της Λιβαδειάς για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητα προ-
σόντα γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή, γνώσεις λογιστικής και 
διπλώματος οδήγησης. 
Τηλ. επικοινωνίας 2261026905 - 6974900080 - 6974900081
Email αποστολής βιογραφικών: rectifiebogdanos@gmail.com
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Η δύναμη του Τιμίου Σταυρού 
φάνηκε στο θαυμαστό όραμα 
του Μεγάλου Κωνσταντίνου, 

στα 312, ενώ βάδιζε εναντίον του 
Μαξεντίου κοντά στη Ρώμη. Οι ιστο-
ρικοί της εποχής αναφέρουν ότι ο αυ-
τοκράτορας είδε στον ουρανό, ημέ-
ρα μεσημέρι, το σημείο του σταυρού, 
σχηματισμένο με αστέρια, και την 
επιγραφή «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ», επίσης 
σχηματισμένη με αστέρια. Ήταν η 
28η Οκτωβρίου 312. Από εκείνη την 
ώρα έδωσε διαταγή το σημείο αυτό 
να γίνει το σύμβολο του στρατού του.

Στην Βοιωτία συναντάμε  μία εκ-
κλησίες που εορτάζουν την ημέρα 
του Σταυρού και δύο μοναστήρια.

Η Μονή Σαγματά
Ο εχθρός κατατροπώθηκε και ο 

Κωνσταντίνος έγινε μονοκράτωρ του 
απέραντου κράτους.

Η εύρεση του Τιμίου Σταυρού 
από την Αγία Ελένη

Το 326 αναχώρησε για τους Αγί-
ους Τόπους η ευσεβής χριστιανή 
μητέρα του αγία Ελένη, όπου άρχισε 
το κτίσιμο λαμπρών ναών. Επίκεντρο 
ήταν ο Πανάγιος Τάφος του Κυρίου.

Στο σημείο εκείνο ο αυτοκράτο-
ρας Αδριανός είχε κτίσει το 135, κατά 
τη δεύτερη καταστροφή της Ιερου-
σαλήμ, ναό της Αφροδίτης. Η αγία 
Ελένη επιδόθηκε σε προσπάθειες για 
την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού.

Ύστερα από επίπονες ανασκα-
φές τελικά βρέθηκαν τρεις σταυ-
ροί, του Κυρίου και των δύο λη-
στών.

Η πιστή βασιλομήτωρ, με δά-
κρυα στα μάτια παρέδωσε τον 
Τίμιο Σταυρό στον Πατριάρχη Μα-
κάριο, ο οποίος στις 14 Σεπτεμβρί-

ου του έτους 335 τον ύψωσε στον 
Γολγοθά και τον τοποθέτησε στον 
ναό της Αναστάσεως, τον οποίο 
είχε ανεγείρει η αγία πάνω από τον 
Πανάγιο Τάφο και ο οποίος σώζε-
ται ως σήμερα.

Η Δεύτερη ύψωση του Σταυρού
Την αγία αυτή ημέρα εορτάζου-

με και την δεύτερη ύψωση. Στα 613 
οι Πέρσες κυρίεψαν  την Παλαιστίνη, 
λεηλάτησαν και κατέστρεψαν τα ιερά 
προσκυνήματα και πήραν ως λάφυ-
ρο τον Τίμιο Σταυρό και τον μετέφε-
ραν στη χώρα τους.

Λόγω των θαυμάτων που επι-
τελούνταν χάρη στον Τίμιο Σταυρό 
οι Πέρσες τον θεώρησαν μαγικό και 
γι’ αυτό τον φύλασσαν και τον προ-
σκυνούσαν, χωρίς να γνωρίζουν την 
πραγματική του φύση και ιδιότητα!

Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος μετά 
την νίκη του εναντίον των Περσών 
παρέλαβε τον Τίμιο Σταυρό και τον 
μετέφερε στην Ιερουσαλήμ.

Ο Πατριάρχης Ζαχαρίας τον 
ύψωσε εκ νέου στο ναό της Ανα-
στάσεως.

Ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 626.
Η εκκλησία των Ιεροσολύμων 

θεώρησε ότι ο Σταυρός του Χριστού 
ανήκει σε όλη την χριστιανοσύνη και 
γι’ αυτό αποφάσισε να τεμαχίσει το 
Τίμιο Ξύλο και να το διανείμει σε όλη 
την Εκκλησία.

Έτσι διασώθηκαν μέχρι σήμερα 
πολλά τεμάχια, τα οποία φυλάσσο-
νται ως τα πολυτιμότερα κειμήλια.

    Ο ΝΑΟΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ & ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, βρίσκεται 
στο Πέρα Χωριό της Λιβαδειάς ,μετα-
γενέστερος  ναός  όπου ο θεμέλιος 
λίθος τέθηκε το 1989 και αποπερα-

τώθηκε και εγκαινιάστηκε το 2016. 
Αλλα το δέος που προσδίδει στην 
γιορτή  αυτή αγκαλιάζετε από τους 
πιστούς με περισσή αγάπη.

Ο  Τίμιος Σταυρός του Τροβάτου
Ενα μέρος του Τιμίου ξύλου βρί-

σκεται «κρυμμένο» στο Καρπενήσι τα 
Στερεά Νεα ,ψάξαμε και το βρήκαμε 
στον Ναό του Αγίου Δημητρίου στο 
Τροβατό στα σύνορα με την Καρδίτσα.

Με λαμπρότητα και κατάνυξη 
θα  εορτάσθει  την Τετάρτη 14 Σε-
πτεμβρίου  η Ύψωση Του Τιμίου 
Σταυρού, στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Δημητρίου στο Τροβάτο Ευρυτανίας  
όπου θα τελεσθεί  η Θεία Λειτουργία 
μετά αρτοκλασίας, χοροστατούντος  
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Καρπενησίου κ. Γεωργίου συνεπικου-
ρούμενου του πατρός Κωνσταντίνου 
Κουτσουπία και  άλλων Ιερέων.

Ο επαργυρωμένος ξυλόγλυπτος 
σταυρός του Τροβάτου

Η γιορτή της ύψωσης του Τιμίου 
Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου, είχε 
και έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους 
τους κατοίκους του χωριού, δεδομέ-
νου ότι ο Τίμιος Σταυρός,είναι ο Προ-
στάτης του χωριού

Η παράδοση, αναφέρει πως ο 
Δρούγκας έγινε μάρτυρας πολλών 
εξωλογικών φαινομένων, και γι’ αυτό 
τον θεώρησε θαυματουργό και «ηγι-
ασμένον» και τον αφιέρωσε στον 
Άγιο Δημήτριο.

Κατά την παράδοση ο Τίμιος 
Σταυρός αρχικά ανήκε σε κάποιον 
θεοσεβή Τροβατιανό ονομαζόμενο 
Καλογεράκη, ο οποίος είχε επισκε-
φτεί τους Αγίους Τόπους, περί τα 
μέσα του 14ου αιώνα (1350 μ.Χ.) και 
έγινε Χατζής, δηλαδή Προσκυνητής 
των Αγίων Τόπων. Από τους Αγίους 
Τόπους επιστρέφοντας στο Τροβάτο 
έφερε μαζί του τον Τίμιο Σταυρό, που 
ήταν ένας από τους επτά, που είχαν 
κατασκευαστεί εκεί και καθένας είχε 
ενσωματωμένο μικρό κομμάτι από 
το ξύλο του Τίμιου Σταυρού, πάνω 
στον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός.

Στην Ευβοια και ειδικότερα  θα 
εορτασθεί στον  πολιούχο ναό της  

Αγίας Παρασκευής στην Χαλκίδα
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥ-

ΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 
2019 & ώρα 05:30μ.μ., στον Ιερό Ναό 
της Αγίας Παρασκευής Πολιούχου 
Χαλκίδος, με αφορμή την Μεγάλη 
Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου και 
Ζωοποιού Σταυρού, θα τελεσθεί η 
ακολουθία του Εσπερινού και οι Χαι-
ρετισμοί προς τον Τίμιο Σταυρό.

Θα τεθεί προς προσκύνηση και 
αγιασμό των πιστών τεμάχιο Τιμίου 
Ξύλου.

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤIΣΜΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩ 
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙ-
ΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥ-
ΡΟΥ

Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 
2019 & ώρα 06:00μ.μ., στον Ιερό Ναό 
της Ζωοδόχου Πηγής (Έξω Παναγί-
τσα) του Εκκλησιαστικού Ορφανο-
τροφείου Χαλκίδος, επί τη Εορτή της 
Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού 
Σταυρού, θα τελεσθούν οι ιερές ακο-
λουθίες του Εσπερινού και των Χαι-
ρετισμοί προς τον Τίμιο και Ζωοποιό 
Σταυρό.

«ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ»
Το όραμα του Σταυρού στην Στερεά

Άλλο  ένα μοναστήρι που εορτάζει 
είναι  και η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ στα ΒΑΓΙΑ

Στο Ιερό Ησυχαστήριο Παναγίας Γοργοεπηκόου Ψαχνών  φυλάσσεται τμή-
μα Τιμίου Ξύλου και επίσης εορτάζεται και εκεί ιδιαιτέρως η Ύψωση του 
Τιμίου Σταυρού.

Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου στο Γυμνό Ευβοίας.
Το Σάββατο ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
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Ισχυρή ανάπτυξη το α' εξάμηνο 2019 
για την ElvalHalcor

Ισχυρή ανάπτυξη παρουσίασε το 
πρώτο εξάμηνο του 2019 ο όγκος 
πωλήσεων της ElvalHalcor, η οποία 

εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο τις συν-
θήκες στη διεθνή αγορά αλουμινίου, 
αξιοποιώντας τη μακροχρόνια στρα-
τηγική της και αυξάνοντας τις πωλή-
σεις σε αγορές και προϊόντα με υψη-
λή δυναμικότητα και κερδοφορία.

Αλλά και στον κλάδο του χαλκού, 
παρά την προσωρινή επιβράδυνση 
της ανάπτυξης και τη μείωση της 
συνολικής ζήτησης, κατάφερε να αυ-
ξήσει μερίδια αγοράς και ποσότητες, 
βασισμένη στην ηγετική θέση της 
στην αγορά των σωλήνων και εκμε-
ταλλευόμενη την ανερχόμενη θέση 
και τη δυναμικότητά της στον τομέα 
της έλασης.

 Οικονομικά Αποτελέσματα  
πρώτου εξαμήνου 2019

-  Αύξηση του όγκου πωλήσεων 
κατά 3,8% για το πρώτο εξάμη-
νο του 2019 έναντι του πρώτου 
εξαμήνου του 2018

-  Αύξηση του a–EBITDA σε 78,5 
εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 
του 2019 έναντι 68,7 εκατ. ευρώ 
για το πρώτο εξάμηνο του 2018

-  Μείωση του χρηματοοικονομι-
κού κόστους κατά 23,6%

 Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος 
κύκλος εργασιών της ElvalHalcor πα-
ρουσίασε αύξηση κατά 2,6% για το 
πρώτο εξάμηνο του 2019 σε 1.081,0 
εκατ. ευρώ έναντι 1.053,2 εκατ. ευρώ 
για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση του όγκου πωλήσεων 
κατά 3,8% και στη βελτίωση των τι-
μών κατεργασίας και του μίγματος 
προϊόντων, ενώ αντίθετα, οι τιμές 
των μετάλλων κινήθηκαν σε χαμηλό-
τερα επίπεδα.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του 
αλουμινίου ήταν μειωμένη κατά 
11,4%, του χαλκού κατά 4,5% και 
του ψευδαργύρου κατά 10,4% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο.

Τα παραπάνω οδήγησαν σε ισχυ-
ρή αύξηση τα αναπροσαρμοσμένα 

ενοποιημένα κέρδη πριν από φό-
ρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέ-
λεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA), 
που απεικονίζουν καλύτερα την ορ-
γανική κερδοφορία της ElvalHalcor 
και τα οποία βελτιώθηκαν κατά 
14,3% αγγίζοντας τα78,5 εκατ. ευρώ 
έναντι 68,7 εκατ. ευρώ την προηγού-
μενη αντίστοιχη περίοδο.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη 
ανήλθαν σε 76,0 εκ. ευρώ για το πρώ-
το εξάμηνο του 2019 έναντι 83,5 εκατ. 
ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 
2018, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 
ζημία 8,3 εκατ. ευρώ για το πρώτο 
εξάμηνο του 2019, έναντι κέρδους 
13,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη 
περίοδο του 2018, ως αποτέλεσμα 
της πτωτικής πορείας των τιμών των 
μετάλλων στις διεθνείς αγορές.

Από την πτώση αυτή επηρεά-
στηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη 
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 70,1 
εκατ. ευρώ έναντι 82,4 εκατ. ευρώ για 
το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Σημαντική βελτίωση κατά 
23,6% παρουσίασε το ενοποιη-
μένο καθαρό χρηματοοικονομι-
κό κόστος το πρώτο εξάμηνο του 
2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης 
των περιθωρίων των επιτοκίων, 
η οποία επιτεύχθηκε μέσω της 
αναδιαπραγμάτευσης των όρων 
δανεισμού της μητρικής και των 
θυγατρικών.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φό-
ρους ανήλθαν σε 19,9 εκ. ευρώ για 
το πρώτο εξάμηνο του 2019, ένα-
ντι 29,5 εκ. ευρώ για την αντίστοι-
χη περσινή περίοδο του 2018.

Η μείωση στην κερδοφορία πριν 
και μετά από φόρους οφείλεται στα 
μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου, 
ενώ η οργανική κερδοφορία της 
ElvalHalcor συνέχισε τη ανοδική της 
πορεία, όπως απεικονίζεται και στο 
a-ΕBITDA της περιόδου.

Κλάδος αλουμινίου
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 

2019, ο κλάδος του αλουμινίου πα-
ρουσίασε αύξηση του όγκου των 

πωλήσεων κατά 4,1%, με τον κύκλο 
εργασιών να διαμορφώνεται σε 536 
εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,4%.Τα 
κέρδη του κλάδου πριν από φόρους 
ανήλθαν σε 25,3 εκατ. ευρώ έναντι 
21,4εκ.ευρώ,την αντίστοιχη προη-
γούμενη περίοδο παρά την αρνητική 
επίδραση από τη μεταβολή (μείωση) 
της τιμής του αλουμινίου σε σχέση με 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ 
το a-EBITDA ανήλθε στα 53,7 εκατ. 
ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2019 
έναντι 43,7 εκατ. ευρώ για την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο. 

Η επίδοση του κλάδου ήταν εξαι-
ρετική, καθώς εκμεταλλεύτηκε κα-
τάλληλα τις συνθήκες της διεθνούς 
αγοράς αυξάνοντας επιλεκτικά τις 
πωλήσεις σε προϊόντα και αγορές 
υψηλής κερδοφορίας, δοκιμάζοντας 
τα όρια της παραγωγικής δυναμικό-
τητας, η οποία αναμένεται να αυξηθεί 
σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της 
επένδυσης του θερμού ελάστρου.

Για επενδύσεις δαπανήθηκαν 
περί τα 42,0 εκ. ευρώ σε πάγιο εξο-
πλισμό, από τα οποία38,2 εκ. ευρώ 

για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις 
της έλασης αλουμινίου της μητρι-
κής στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυ-
τα στο πλαίσιο του εξελισσόμενου 
επενδυτικού προγράμματος των 150 
εκ. ευρώ.

Κλάδος χαλκού 
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 

και παρά την αρνητική επίδραση 
από την πτώση της αυτοκινητοβιο-
μηχανίας, που μείωσε σημαντικά τη 
συνολική ζήτηση ιδιαίτερα σε προϊό-
ντα έλασης, αλλά και τη μείωση του 
ρυθμών ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 
οικονομίας που επηρέασε όλα τα 
προϊόντα γενικά, ο κλάδος χαλκού σε 
επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε αύξη-
ση κατά 3,2% έναντι της συγκρίσιμης 
περιόδου του 2018, με τον κύκλο 
εργασιών να διαμορφώνεται σε 545 
εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,9%.
Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν 
σε 6,2εκατ. ευρώ έναντι κερδών11,7 
εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 
του 2018, λόγω της επίδρασης από 
την πτώση των τιμών του χαλκού, 

ενώ το a-EBITDA παρέμεινε σταθερό 
στα25εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμη-
νο του 2019.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, 
δαπανήθηκαν περί τα 8,6 εκ. ευρώ 
για επενδύσεις, από τα οποία 3,7 εκ. 
ευρώ για το εργοστάσιο των σωλή-
νων χαλκού στα Οινόφυτα, 0,8 εκατ. 
ευρώ για το εργοστάσιο της πρώ-
ην Μεταλλουργικής Βιομηχανίας 
Ηπείρου και περί τα 4,1 εκ. ευρώ για 
ολοκλήρωση των επενδυτικών προ-
γραμμάτων, αλλά και για νέες επεν-
δύσεις στη θυγατρική SofiaMed.

Προοπτικές δευτέρου  
εξαμήνου 2019

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2019, 
η ElvalHalcor θα συνεχίσει να έχει ως 
κύριο στρατηγικό στόχο την επέκτα-
σή της μέσω αύξησης των εξαγωγών, 
τόσο στην Ευρώπη όσο και σε αγορές 
εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξη-
ση των μεριδίων αγοράς της σε βιο-
μηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση 
της δραστηριότητάς σε νέες αγορές 
με δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης.

                          Κύκλος εργασιών σε εκ. ευρώ                                                                 a-EBITDA σε εκ. ευρώ
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Το πρόγραμμα της Γ' Εθνικής 
για Υπατο και Κιθαιρώνα

Παραμένει στην προεδρία 
της Ε.Π.Σ.Β ο Κωνσταντίνος Νίκας

Στις 29 η σέντρα της Super League Βοιωτίας
Στις 29 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το πρωτά-

θλημα της Super League 2, μετά από 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 

που διεξήχθη στις 10/9. Οι νέες ημερομηνίες 
έχουν ως εξής:

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
29-Σεπ-2019   15-Δεκ-2019
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΕ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ – ΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1891 – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
 
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
6-Οκτ-2019   22-Δεκ-2019
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΕ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΑΝΙΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ – ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1891
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
13-Οκτ-2019   5-Ιαν-2020
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1891 – ΑΕ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΧΑΝΙΑ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
20-Οκτ-2019   12-Ιαν-2020
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1891
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ – ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΑΕ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΧΑΝΙΑ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
27-Οκτ-2019   19-Ιαν-2020
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1891
ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΑΕ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ – ΧΑΝΙΑ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
3-Νοε-2019   26-Ιαν-2020
ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1891 – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ – ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ
ΑΕ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ – ΧΑΝΙΑ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
10-Νοε-2019   2-Φεβ-2020
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1891
ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΧΑΝΙΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΕ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
17-Νοε-2019   9-Φεβ-2020
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1891 – ΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΑΕ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  20ή ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
24-Νοε-2019   16-Φεβ-2020
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΧΑΝΙΑ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΑΕ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ – ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ – ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1891

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
 
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
1-Δεκ-2019   23-Φεβ-2020
ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΧΑΝΙΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΕ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1891 – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
8-Δεκ-2019   1-Μαρ-2020
ΧΑΝΙΑ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΕ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ – ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1891 – ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Επιπλέον αποφασίστηκε η διεξαγωγή του 
Πρωταθλήματος των Υποδομών σε δυο (2) ομί-
λους των έξι (6), με τέσσερις γύρους που θα κα-
ταλήξει σε χιαστί αγώνες των δύο πρώτων για 
την ανάδειξη του πρωταθλητή.

Με την αγωνιστική δράση να βρίσκεται 
και επίσημα προ των πυλών, το πρόγραμμα 
όλων των ομίλων της Γ' Εθνικής έγινε γνωστό. 
Οι δύο ομάδες που θα αντιπροσωπεύσουν το 
βοιωτικό ποδόσφαιρο στη συγκεκριμένη κα-
τηγορία, Υπατο και Κιθαιρώνας Καπαρελίου, 
έμαθαν τη σειρά με την οποία θα αντιμετω-
πίσουν τους αντιπάλους τους στον 6ο όμιλο. 
Την 8η αγωνιστική το πρώτο μεταξύ τους 
ντέρμπι! 

Το πρόγραμμα του Α.Ο Υπάτου στη Γ΄Ε-
θνική
1η - 14η Αρτάκη - Α.Ο Υπάτου
2η - 15η Α.Ο Υπάτου - Αχαρναϊκός
3η - 16η Γ.Σ Μαρκό - Α.Ο Υπάτου
4η - 17η Α.Ο Υπάτου - Θύελλα Ραφήνας
5η - 18η Α.Ο Υπάτου - Κόρινθος 2006
6η - 19η Α.Σ Ρόδος - Α.Ο Υπάτου
7η - 20η Α.Ο Υπάτου - Παναρκαδικός
8η - 21η ΠΑΣ Κιθαιρών - Α.Ο Υπάτου

9η - 22η Α.Ο Υπάτου - Αήττητος Σπάτων
10 - 23η ΑΕΚ Τρίπολης - Α.Ο Υπάτου
11η - 24η Παλληνιακός - Α.Ο Υπάτου
12η - 25η Ρεπό
13η - 26 Αιολικός - Α.Ο Υπάτου

Το πρόγραμμα του ΠΑΣ Κιθαιρών στη Γ΄Ε-
θνική
1η - 14η ΠΑΣ Κιθαιρών - Θύελλα Ραφήνας
2η - 15η Κόρινθος 2006 - ΠΑΣ Κιθαιρών
3η - 16η ΠΑΣ Κιθαιρών - Α.Σ Ρόδος
4η - 17η Παναρκαδικός - ΠΑΣ Κιθαιρών
5η - 18η Παλληνιακός - ΠΑΣ Κιθαιρών
6η - 19η ΠΑΣ Κιθαιρών - Αήττητος Σπάτων
7η - 20η ΑΕΚ Τρίπολης - ΠΑΣ Κιθαιρών
8η - 21η ΠΑΣ Κιθαιρών - Α.Ο Υπάτου
9η - 22η Ρεπό
10 - 23η ΠΑΣ Κιθαιρών - Αιολικός
11η - 24η ΠΑΣ Κιθαιρών - Νέα Αρτάκη
12η - 25η Αχαρναϊκός - ΠΑΣ Κιθαιρών
13η - 26 ΠΑΣ Κιθαιρών - Γ.Σ Μαρκό

Στη θέση του προέδρου 
της Ε.Π.Σ Βοιωτίας παραμένει 
ο Κωνσταντίνος Νίκας, παρά 
τα όσα γράφτηκαν τις προη-
γούμενες μέρες για επιστρο-
φή του Βαγγέλη Τοπολιάτη. 
Ο δεύτερος, αθωώθηκε ομό-
φωνα από το Τριμελές εφε-
τείο κακουργημάτων, για την 
γνωστή υπόθεση της κάρτας 
υγείας των ποδοσφαιριστών 
της ελληνικής ποδοσφαιρικής 
ομοσπονδίας και θέλησε να 
διεκδικήσει τη θέση που είχε 
προ τριετίας. 

Η αντίδραση του Κωνστα-
ντίνου Νίκα ήταν άμεση και 
μεταξύ άλλων δήλωσε: «Ο κ. 
Τοπολιάτης δεν εξέπεσε του 
αξιώματός του, αλλά παραι-

τήθηκε και ως εκ τούτου δεν 
μπορεί να επανέλθει. Μόνο 
όταν είναι έκπτωτος από την 
Εκτελεστική Επιτροπή, τότε 
έχει δικαίωμα να επανέλθει», 
ανέφερε ο νυν πρόεδρος της 
Ε.Π.Σ.Β σε βοιωτικό ενημερω-
τικό σάιτ.  

Σύμφωνα με καλά πλη-
ροφορημένες πηγές, η θέση 
του προέδρου της Ε.Π.Σ.Β δεν 
πρόκειται να αλλάξει σύντο-
μα. Τουλάχιστον όχι μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2020, όταν και 
είναι οι αντίστοιχες εκλογές.



ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ / Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 31
αθλητισμός ●

Η ομάδα του  Α.Ο. Υπάτου 
κατέκτησε  το Super Cup Βοι-
ωτίας 2019 αφού επικράτησε  
του Κιθαιρώνα Kαπαρελίου  με 
σκορ 3-2.

Ο Κιθαιρώνας άνοιξε το 
σκορ στο 17΄ με τον Πλα-
στουργό, ενώ στο 22΄ το Ύπα-
το ισοφάρισε με τον Καντού. 
Στο 64’ ο Βραζιλιάνος με χτύ-
πημα πέναλτι έκανε 2-1. Στο 
74’ ο Ποτουρίδης ανέβασε 
σε  3-1 και  ο Μερκούρης  στο 
80΄μείωσε στο τελικό 3-2. Ο 
Κιθαιρώνας πίεσε για να ισο-
φαρίσει και είχε μεγάλη ευκαι-
ρία στο 90’ για πάει παράταση, 
αλλά το σουτ του Πλαστουρ-
γού, χτύπησε το δοκάρι.

Κιθαιρώνας Καπαρελίου 
(Σωτήρης Παπαναστασίου 
– Αγγελος Κυριάκου): Χ.Γε-
ρογιάννης – Νικολακόπουλος 
, Σεχάι, Ευθυμίου, Τσέλλος, 
Αργυρίου, Λάμπρου (75’ Κου-
κούλας), Αποστολόπουλος 
(85' λ.τρ. Σκουρτανιώτης ), 
Δαδάκος (63’ Μερκούρης), 
Πλαστουργός, Πατσιλης (88’ 
Γκαρδιακός).

Α.Ο. Υπάτου (Στάθης 

Σταθόπουλος): Κραβαρίτης – 
Κουτσούμπας, Γκούμας, Ρούσ-
σης, Παπαχαραλάμπους (84’ 
Σβίγγος), Δέδες, Βιέννας (86’ 
Οικονομόπουλος), Σπηλιώτης 
(46' Νικολόπουλος), Καντού, 
Σαχσανίδης Ποτουρίδης (78’ 
Καράι).

Στο ημίχρονο του τελικού 
η Ε.Π.Σ. Βοιωτίας απένειμε 
τιμητικές πλακέτες στον πρώ-
ην Δήμαρχο Θήβας, Σπύρο 
Νικολάου, στους πρώην πα-
ράγοντες: Βασίλη Τουρίκη και 
Δημήτρη Λαλιώτη καθώς και 
στους πρώην ποδοσφαιριστές 
Μιχάλη Κασάπη και Θανάση 
Βασιλείου.

Τιμητική πλακέτα απε-
νεμήθη και στον Σπύρο Πα-
ναγιώτου, τον οπερατέρ του 
“STAR Κεντρικής Ελλάδας”, ο 
οποίος πριν από λίγες ημέρες 
έφυγε από κοντά μας.

Την πλακέτα παρέλαβε 
η περιφερειακή σύμβουλος, 
Βάσω Κοροπούλη.

Στην μνήμη του Σπύρου 
Παναγιώτου τηρήθηκε ενός 
λεπτού σιγή πριν από την 
έναρξη του αγώνα…

Το Super Cup Βοιωτίας 2019 στο Ύπατο

Ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία για 
άλλη μια χρονιά 
το  9ο Σκακιστικό 
Τουρνουά 
Καρπενησίου 
στο Μικρό Χωριό 
Ευρυτανίας

Εννέα συνεχόμενα έτη διοργανώνεται 
το συγκεκριμένο διαφορετικό τουρνουά 
έχοντας εδραιωθεί στις καρδιές όχι μόνο 
των οργανωτών  αλλά και των συμμετε-
χόντων.

Το επίπεδο των αγώνων κινήθηκε 
σε υψηλά επίπεδα, όπως και η ευγενής 
άμιλλα ανάμεσα στους συμμετέχοντες. 
Ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας 
προκειμένου να παρευρεθούν στο τουρ-
νουά , από την Κρήτη και την Αθήνα έως 
τη Λάρισα, την Καβάλα και την Κοζάνη, 
για να συμμετάσχουν στο 9ο Σκακιστικό 
Τουρνουά Καρπενησίου, που όλα αυτά 
τα χρόνια έχει αγαπηθεί από τους σκα-
κιστές όλων των ηλικιών, κυρίως λόγω 
του ζεστού, οικογενειακού κλίματος που 
διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια των 
παρτίδων και των παράλληλων δραστη-
ριοτήτων.

Τη συνδιοργάνωση ανέλαβαν ο Σκα-
κιστικός Όμιλος Καρπενησίου, η Ένω-
ση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής 
Ελλάδας και η ομάδα for-mat. Οι συμμε-
τοχές στους αγώνες, που φιλοξενήθηκαν 
στο Country Club Hotel & Suites, έφθασαν 
τις εξήντα . Καταρτίστηκαν δύο γκρουπ, 
το Α’ με 40 συμμετοχές των πιο έμπειρων 
παικτών και το Β’ με 20 συμμετοχές των 
αρχάριων.

Νικητής των αγώνων του Α΄ομίλου, 
για τρίτη μάλιστα φορά από την δημιουρ-
γία του θεσμού, ήταν ο αθλητής του Σ.Σ. 
Λάρισας Κώστας Κωνσταντέλιας, δεύτε-
ρος ο Δημήτρης Λιάκος και τρίτος ο αθλη-
τής Αλέξανδρος Γκόγκολης.

Όπως κάθε φορά, άλλωστε, ο Σ.Ο. 
Καρπενησίου οργάνωσε ενδιαφέρουσες 
παράλληλες δράσεις, που έδωσαν την 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρί-

σουν τη φύση και την ιστορία της Ευρυτα-
νίας. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε 
πεζοπορία στους Κορυσχάδες, επίσκεψη 
στο Κέντρο Ιστορία Πολιτισμού Ευρυτανί-
ας, μουσικές βραδιές κ.α.

Ένα διαφορετικό τουρνουά
Για τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν 

το τουρνουά σκακιού στο Καρπενήσι αρ-
κετά διαφορετικά από τα συνήθη,σημείω-
σε κ. Γιώργος Παγουρόπουλος, μέλος του 
for-mat και αρωγός της προσπάθειας από 
την απαρχή της.

«Ξεκινήσαμε το 2011, κάθε χρόνο προ-
σθέτουμε στο τουρνουά νέα πράγματα και 
μικροί και μεγάλοι έρχονται για να πάρουν 
μέρος απ’ όλη την Ελλάδα», ανέφερε και 
σημείωσε πως πρόκειται για «ένα διαφορε-
τικό -από τα συνηθισμένα που γίνονται σε 

όλη την Ελλάδα- τουρνουά, γιατί κανείς δεν 
πληρώνει για να συμμετάσχει και δεν έχει 
χρηματικά έπαθλα• είναι μόνο σκάκι, μόνο 
αθλητισμός και ευγενής άμιλλα». Μίλησε δε 
με εγκωμιαστικά λόγια για τον Σκακιστικό 
Όμιλο Καρπενησίου και τη δράση του.

Σταθερά παρούσα στο εγχείρημα εί-
ναι και η Γενική Γραμματέας της Ε.Σ.Σ.Κ.Ε., 
κα Γιώτα Βαϊοπούλου, που διετέλεσε 
διευθύντρια των αγώνων, μαζί με τη Γ.Γ. 
του Σκακιστικού Ομίλου Καρπενησίου, 
κα Βασιλική Λάππα. Η τελευταία μίλησε 
για ένα τουρνουά που έχει κατακτήσει τις 
καρδιές των σκακιστών, σημειώνοντας 
παράλληλα πως η διοργάνωση αποτελεί 
εχέγγυο ότι «το σκάκι θα συνεχίσει να είναι 
θεσμός στο Καρπενήσι». Δεν απέκλεισε δε, 
τη διοργάνωση και χειμερινού τουρνουά 
σκάκι στο μέλλον.
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