Συμβάσεις
της Περιφέρειας
1,9 εκ. για την
Ευρυτανία
σελ. 3

21 Σεπτεμβρίου 2019
Φύλλο 021
Τιμή 1,50€
Εβδομαδιαία Εφημερίδα του Σαββάτου
www.stereanews.gr

Δήμαρχος Δελφών
ΠΑΝ. ΤΑΓΚΑΛΗΣ
Διεκδικεί ρόλο
σε ΠΕΔ
και ΦΟΔΣΑ

σελ. 12

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ - Βουλευτής

Στα γρανάζια τροποποιήσεων
το αποτεφρωτήριο
στη Ριτσώνα
σελ. 26

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέα
διοίκηση
για τη ΛΑΡΚΟ

ΕΡΕΤΡΙΑ
Αίσιο τέλος
η περιπέτεια
Ισπανών

σελ. 2

σελ. 19

«Ο τρόπος επιλογής
ενός hot spot απαιτεί
στρατηγικό σχεδιασμό»
σελ. 4

ΘΕΣΠΙΕΣ
Δικαίωση
για την οικογένεια
της Αλέξιας

ΑΜΦΙΣΣΑ
Με επιτροπεία
απειλείται ο Δήμος
Δελφών

σελ. 21

ΣΩΤ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, προπονητής
Στόχος του Κιθαιρώνα η παραμονή στην κατηγορία

σελ. 10

ΔΑΜΑΣΤΑ
Εντοπίστηκε
χασισοφυτεία
με 644 δενδρύλια
σελ. 7

σελ. 31
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● άρθρο

Προσφυγικό:
Που βαδίζουμε;

ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ
Εκδότης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ
Διευθυντής: Ανδρέας Κούκουρας
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤΟΣ 1ο, ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 21
Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019
ΓΡΑΦΕΙΑ
Χαλκίδα: Κατσικογιάννη 18
Τηλ. Κέντρο: 22210 23126, 22210 73652
Fax: 22210 24108
e-mail: info@stereanews.gr

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η χώρα μας, είναι οι συνεχείς ροές προσφύγων και παράνομων
μεταναστών. Ένα πρόβλημα που αφορά
πολλές πτυχές της καθημερινότητάς μας,
αλλά και της συνέχειας του Κράτους μας.
Όσες απόψεις κι αν έχουν καταγραφεί έχουν τα δίκια τους, όμως δύσκολα
μπορεί να βρεθεί η σωστή τομή. Σίγουρα
όμως πρέπει να παρθούν κάποιες αποφάσεις με στόχο ν’ ανακουφίσουν και τους
μεν και τους δε. Τους μεν, εννοούμε τους
πρόσφυγες κι όσους έρχονται στη χώρα
μας ψάχνοντας τρόπο να ξεφύγουν από
την μιζέρια τους. Τους δε, εννοούμε τους
πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα
από την παρουσία τους και είναι πολλές
φορές θύματα παραβατικών κ.ά. ενεργει-

ών. Για τους μεν πρόσφυγες, χρειάζεται
ουσιαστική καταγραφή και ταυτοποίησή
τους, προκειμένου να ξέρουμε ποιους
έχουμε κοντά μας. Όσοι από αυτούς αρνούνται να συμμορφωθούν με τους νόμους μας, η λύση πρέπει να είναι η επιστροφή στην πατρίδα τους, μαζί με όσους
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασύλου.
Το Κράτος δεν χρειάζεται να έχει κατασταλτικό χαρακτήρα. Αυτό που χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί που
δεν σέβονται τους νόμους, ότι δεν είναι
καλοδεχούμενοι. Τότε θα αποβληθούν
από τους ίδιους τους νόμιμους πρόσφυγες και θ’ αρχίσει σιγά-σιγά να ξεκαθαρίζει
το τοπίο.
Από την άλλη χρειάζεται εμείς να δείξουμε συμπεριφορά πολιτισμένης κοινω-

νίας, να σταματήσουμε την εκμετάλλευσή
τους, να μην τους στιγματίζουμε, ώστε να
μην νιώθουν περιθωριακοί και εξωθούνται
σε άνομες πράξεις. Έτσι θα κατορθώσουμε
να συμβιώσουμε ειρηνικά και ισότιμα. Αν
όμως συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση,
τότε δεν θα βρεθεί ποτέ το μομέντουμ
συμβίωσης και η συνέχεια ίσως μας οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις.
Είναι λοιπόν η ώρα να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η ανάγκη συνύπαρξης μας
επιτάσσει να καθίσουμε να συζητήσουμε
σοβαρά και να βρούμε λύσεις. Γιατί λύση
δεν είναι να τους σπρώχνουμε στο σπίτι
του γείτονα, αλλά να τους επιβάλλουμε να
συμμορφωθούν με τους νόμους του Κράτους που επέλεξαν να εγκατασταθούν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ

Οι επιλογές ΤΑΙΠΕΔ για τη διοίκηση
της ΛΑΡΚΟ

Λαμία: Ροζάκη Αγγελή 26
Τηλ. Κέντρο: 22310 31554, 22310 23589
e-mail: lamia@stereanews.gr
Λιβαδειά: Αισχύλου & Ορχομενού
Τηλ. Κέντρο: 22610 80968
e-mail: livadia@stereanews.gr

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

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

Ο

πρώην αντιπρόεδρος του ΣΕΒ,
Χάρης Κυριαζής, στέλεχος με σημαντικές γνώσεις και εμπειρία στα
χρηματοοικονομικά, αναλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, πρόεδρος της ΛΑΡΚΟ, ενώ διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τοποθετείται ο Σπύρος
Τζίτζος, επί χρόνια στέλεχος επιχειρήσεων του εξορυκτικού κλάδου.
Στις επιλογές αυτές καταλήγει το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο επιδιώκει να βρει λύσεις
στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα της
εταιρίας, να εξασφαλίσει συμφωνία με
την Κομισιόν για τα ανοιχτά θέματα της
εταιρίας και να προχωρήσει τελικά σε ιδιωτικοποίηση.
Για τους λόγους αυτούς, εξηγούν αρμόδιες πηγές, επελέγη να τοποθετηθεί
"μάνατζμεντ" που έχει την απαιτούμενη
εμπειρία για τον χειρισμό των θεμάτων
της εταιρείας αντί της τοποθέτησης πολιτικών στελεχών που ήταν στο παρελθόν η
συνήθης επιλογή.
Η νέα διοίκηση θα κληθεί να διαπραγματευθεί την εξεύρεση βιώσιμης λύσης
με την Κομισιόν για την ανάκτηση ποσού
ύψους 135,8 εκατ. ευρώ που έχει καταλογισθεί με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ως παράνομη κρατική ενίσχυση
προς την εταιρεία.

Η ΛΑΡΚΟ χρωστά επίσης στη ΔΕΗ
ποσό της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, ποσό
που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να εισπραχθεί.
Τελική επιδίωξη είναι η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας, με πιθανό σενάριο την
επανάληψη της λύσης που είχε επιλεγεί
προ ετών -αλλά δεν εφαρμόστηκε- για
ταυτόχρονη, χωριστή πώληση των ορυχείων και του εργοστασίου της εταιρείας.

Ο νέος Πρόεδρος της ΛΑΡΚΟ
Χάρης Κυριαζής.
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Συμβάσεις 1.900.000 € για την
Ευρυτανία από την Περιφέρεια

Ακυρώνεται
η δημιουργία του
κέντρου υποδοχής
προσφύγων
στον Καραβόμυλο

Υ

πεγράφησαν οι συμβάσεις για την υλοποίηση δύο σημαντικών έργων για την Ευρυτανία. Το πρώτο αφορά στη
βελτίωση οδικής ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου Αγράφων προϋπολογισμού 1.000.000,00 € και το δεύτερο
στην αποκατάσταση βλαβών και κατασκευή τεχνικών του επαρχιακού οδικού δικτύου προϋπολογισμού 900.000,00 €.
Συγκεκριμένα το πρώτο έργο αφορά σε εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης, καθώς και εργασίες για τη σήμανση και
την ασφάλεια σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου Κρέντης – Βαρβαριάδας – Άγραφα μήκους 3 χλμ. Σύμφωνα με την
κυκλοφορία και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού προτείνεται οδόστρωμα με μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3.50μ., έρεισμα πλάτους 0.25μ στα κατάντη, ενώ στα
ορύγματα θα κατασκευαστεί κρασπεδόρειθρο σε όλο το μήκος
επεμβάσεων συνολικού πλάτους 1,20μ. Στόχος της παρούσας
εργολαβίας είναι η βελτίωση της προσπελασιμότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο των Αγράφων.
Το δεύτερο έργο έχει ως κύριο μέλημά του να αντιμετωπίσει
βλάβες που παρουσιάστηκαν στα Τεχνικά Έργα Οδοποιίας, καθώς και τα προβλήματα που εντοπίστηκαν από την έλευση του
περασμένου χειμώνα, με ως επί το πλείστον σημειακές παρεμβάσεις κυρίως σε επικίνδυνα σημεία λόγω βλάβης υφιστάμενων
Τεχνικών.
Πιο συγκεκριμένα:
Α. Στον Δήμο Αγράφων στις Τ.Κ. Βαλαώρας, Τοπολιάνων,
Λιθοχωρίου, Πρασιάς, Δάφνης, Βραγγιανών, Παλαιοκατούνας,
Βούλπης, Μαυρομάτας, Κερασοχωρίου θα πραγματοποιηθούν
εργασίες που αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος, κατασκευή τσιμεντόστρωσης και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας. Επίσης, αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση
ορατότητας στροφών σε τμήματα της οδού Βούλπη – Βελαώρας
και αποκατάσταση του τελευταίου τμήματος του δρόμου προς
Ι.Μ.Στάνας.
Β. Στον Δήμο Καρπενησίου στις Τ.Κ. Βράχας, Φουρνάς, Μεσοκώμης, Προδρόμου, Αγίας Τριαδας, Κρικέλλου θα γίνουν
εργασίες που αφορούν την αποκατάσταση βλαβών οδοστρώ-

Ζαχαράκη και
Χατζηγιαννάκης
συζήτησαν
εκπαιδευτικά
θέματα της
Εύβοιας

Το

ματος, την επισκευή και ανακατασκευή τεχνικών αντιστήριξης,
όπως επίσης και αποκατάσταση - ανακατασκευή δρόμων Τ.Κ.
Καρπενησίου με κατασκευή υπόβασης, βάσης οδοστρωσίας και
ασφαλτικού τάπητα.
Η χρηματοδότηση των ανωτέρω έργων υλοποιείται από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας και η κατασκευή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός
του χρονοδιαγράμματος.
Η Περιφερειακή Αρχή πιστή στο πρόγραμμά της χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και συνεχίζει να
επενδύει στη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου της
Ευρυτανίας βελτιώνοντας βασικές οδικές υποδομές.
Μετά την υπογραφή των συμβάσεων ο Φάνης Σπανός δήλωσε:
«Η άρση της απομόνωσης είναι ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα που έχουμε θέσει για όλα τα απομακρυσμένα μέρη της
Περιφέρειάς μας. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε και να επενδύουμε σε έργα που όχι μόνο θα βελτιώσουν την καθημερινότητα
των συμπολιτών μας αλλά θα αποτελέσουν κεντρικό άξονα για
την ανάπτυξη της περιοχής, με γνώμονα πάντα τη ασφάλεια και
την προσβασιμότητα».

Στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων βρέθηκε σήμερα
το πρωί ο βουλευτής Ευβοίας του
ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης,
όπου συναντήθηκε με την εορτάζουσα Υφυπουργό, Σοφία Ζαχαράκη για ζητήματα εκπαίδευσης
στην Εύβοια.
Η ατζέντα της συζήτησης περιελάμβανε τις αποσπάσεις των
εκπαιδευτικών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας, για τις οποίες η κυρία Ζαχαράκη τόνισε πως
έχει ήδη ληφθεί η απόφαση για
την κάλυψη των θέσεων, ώστε να
συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία
της. Επίσης, το Υπουργείο φαίνεται εξαιρετικά θετικό και θα εξετάσουν το αίτημα για το σχολείο
δεύτερης ευκαιρίας στις φυλακές
Χαλκίδας.

Όσον αφορά την ειδική αγωγή, ο κύριος Χατζηγιαννάκης ενημέρωσε για τα κενά στα σχολεία
του νομού, όπως στο δημοτικό
των Κονιστρών και της Σκύρου
και η κυρία Ζαχαράκη διεμήνυσε
ότι θα εξετάσει τα προβλήματα
που υπάρχουν. Επιπλέον, τόνισε
πως η διαδικασία για τη μόνιμη
πρόσληψη εκπαιδευτικών ειδικής
αγωγής συνεχίζεται και στο τέλος του μήνα ολοκληρώνεται η β’
φάση από τον ΑΣΕΠ.
Τέλος, η κυρία Ζαχαράκη
ενημερώθηκε από τον κύριο Χατζηγιαννάκη για τα ζητήματα του
ολοήμερου προγράμματος που
δεν λειτουργεί στα σχολεία, για
το νυχτερινό ΕΠΑΛ του Αλιβερίου
και την υποβάθμιση του δημοτικού Οξυλίνθου από 6θέσιο σε

Καφέ – Snack
καθημερινό delivery
στο σπίτι, στο γραφείο

στην ημέρα σας

Η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο λαμβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις της τοπικής
κοινωνίας , σύμφωνα με πληροφορίες επανεξετάζουν τον σχεδιασμό διανομής των προσφύγων σε όλη τη χώρα για την αποσυμφόρηση των
νησιών και το πιθανότερο σενάριο αναφέρει ότι
δεν συμπεριλαμβάνεται ο Καραβόμυλος στη δημιουργία νέων κέντρων .
Η είδηση θα ανακουφίσει τους κατοίκους της
Ανατολικής Φθιώτιδας και κυρίως του Καραβομύλου που αντέδρασαν έντονα από την πρώτη
στιγμή στα σχέδια του Υπουργείου, εκφράζοντας
ενστάσεις στην επιλογή του στρατοπέδου που
βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό το οποίο μάλιστα διαθέτει υγρά καύσιμα.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιλεγεί κάποιος άλλος χώρος στη
Φθιώτιδα για τη δημιουργία του κέντρου διερχομένων.
Στο άκουσμα της συγκεκριμένης είδησης, οι
κάτοικοι του Καραβόμυλου διατηρούν τις επιφυλάξεις τους, καθώς όπως δηλώνουν στην κάμερα
του Star, «δεν θα σταματήσουν τον αγώνα, αν δεν
δουν ένα επίσημο έγγραφο ή αν δεν έχουν κάποια επίσημη ανακοίνωση από τους αρμόδιους»,
ωστόσο η είδηση είναι ευχάριστη γι’ αυτούς.
Παράλληλα, επισημαίνουν πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους , στήνοντας ακόμη
και σκηνές έξω από το στρατόπεδο, ώστε να μην
μείνει λεπτό χωρίς φύλαξη ο χώρος.

4θέσιο και είπε πως θα εξετάσει
τα θέματα που υπάρχουν και θα
προσπαθήσει σύντομα να δώσει
λύσεις.

75

Τηλ. 22210201

ΚΙΔΑ

Αβάντων 28, ΧΑΛ

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

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΥΡΙΖΑ
Ο τρόπος επιλογής ενός hot spot απαιτεί
στρατηγικό σχεδιασμό
■ ΣΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΤΣΑΝΑ
■ Φωτογραφίες:
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο

μοναδικός βουλευτής της
Αντιπολίτευσης στη Φθιώτιδα κι επανεκλεγείς με τον
ΣΥΡΙΖΑ για δεύτερη συνεχή θητεία,
ο 36χρονος δικηγόρος και πολλά
υποσχόμενος πολιτικός, Γιάννης Σαρακιώτης, επιχειρεί στην πρώτη του
μετεκλογική συνέντευξη να αποκωδικοποιήσει τα αίτια της ήττας του
κόμματός του αλλά και να επαναδιατυπώσει με όρους διευκρινιστικούς
και στοιχειοθετημένης τεκμηρίωσης
όλη την τρέχουσα επικαιρότητα.
Novartis, Προσφυγικό, Κλεισθένης, Φοροελαφρύνσεις και Πρωτογενές Πλεόνασμα είναι μερικά μόνο
από τα θέματα που ο 36χρονος Βουλευτής προσεγγίζει με τη διεισδυτική
ματιά του σχολαστικού και ακριβολόγου νομικού και πολιτικού… ξετυλίγοντας και το οραματικό πλαίσιο
του αναγκαίου μετασχηματισμού του
ΣΥΡΙΖΑ ως κυρίαρχου εκφραστή της
κεντροαριστεράς στη χώρα.
Πριν καλά καλά καταλάβετε τις
θέσεις της αντιπολίτευσης στα
έδρανα του κοινοβουλίου εξαγγείλατε τις διεργασίες για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο μετασχηματισμός σημαίνει επανίδρυση;
Η διεύρυνση θα συνοδευτεί από
όρους σύστασης νέου κόμματος;
Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. αποτελεί, με το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών να

το επιβεβαιώνει, τον κύριο προοδευτικό πόλο στη χώρα μας, συσπειρώνοντας στις τάξεις του το σύνολο των
δημοκρατικών δυνάμεων, οι οποίες
παραδοσιακά ταυτίζονται με την Αριστερά και την Κεντροαριστερά. Αυτή
η πραγματικότητα οφείλει να αποτυπωθεί την επόμενη ημέρα, ανεξαρτήτως θεσμικού μανδύα ή οργανωτικού
πλαισίου.
Έχουν αποκωδικοποιηθεί επαρκώς οι λόγοι της πρόσφατης εκλογικής ήττας που υπέστη το κόμμα
σας; Πρόκειται για μια διαδικασία
που είναι σε εξέλιξη… ή θα το δείτε εν ευθέτω χρόνω;
Το 2015 αναλάβαμε τη διακυβέρνηση μιας χώρας σε ανθρωπιστική κρίση, με ανεργία 27%, συνολική απώλεια Α.Ε.Π. 25%, τραπεζικό
σύστημα υπό κατάρρευση, άδεια
ταμεία, μη ρυθμισμένο το δημόσιο
χρέος και νεφελώδες καθεστώς όσον
αφορά τα εργασιακά δικαιώματα.
Αυτή την Ελλάδα παρέδωσαν 40 χρόνια εναλλαγής στην εξουσία ΠΑ.ΣΟ.Κ.
και Ν.Δ.. Μετά από 4,5 χρόνια παρουσίας μας στην κυβέρνηση, η εικόνα
είναι απολύτως διαφορετική, κάτι
που μαρτυρείται τόσο από τους δημοσιονομικούς δείκτες, όσο και από
τους πολίτες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα και με μεγαλύτερη ταχύτητα; Σας απαντώ πως

«ναι», όπως και θα μπορούσαμε να
είχαμε επικοινωνήσει με ορθότερο
τρόπο τα επιτεύγματα της πολιτικής
μας.
Πιστεύετε ότι με τις προωθούμενες “βελτιώσεις” στον Κλεισθένη
θα αποφευχθεί το όποιο πρόβλημα κυβερνησιμότητας προέκυπτε
από την απλή αναλογική και τα
κατακερματισμένα Συμβούλια;
Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση;
Η απλή αναλογική αποτελούσε
ένα ιστορικό αίτημα του δημοκρατικού κόσμου της χώρας, το οποίο και
υλοποίησε ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.. Πρόκειται για
το μόνο εκλογικό σύστημα, το οποίο
αποτυπώνει απόλυτα τη λαϊκή βούληση χωρίς να τη νοθεύει και να την
αλλοιώνει με τη χρήση των λεγόμενων «μπόνους». Όταν το ίδιο το Σύνταγμά μας προβλέπει την ισότητα
της ψήφου, ποιο εκλογικό σύστημα
άραγε εναρμονίζεται με τη βούληση
του νομοθέτη; Αμφισβητεί κανείς
ότι το «δημαρχοκεντρικό» μοντέλο
με την υπερσυγκέντρωση εξουσιών
και αρμοδιοτήτων σε ένα και μόνο
πρόσωπο φέρει μερίδιο ευθύνης στη
χρεοκοπία της χώρας; Γνωρίζουμε
ποια είναι η εικόνα των οικονομικών
των περισσοτέρων δήμων της Ελλάδας; Με την ψήφιση της απλής αναλογικής δόθηκε για πρώτη φορά κίνητρο στις παρατάξεις να έρθουν σε
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συνεννόηση και να ομονοήσουν αν
μη τι άλλο για το καλό των τοπικών
κοινωνιών επί αυτονόητων ζητημάτων. Όπως γνωρίζετε, ο Κλεισθένης
περιελάμβανε όλες εκείνες τις δικλείδες, προκειμένου να μην ανακύψουν
ζητήματα κυβερνησιμότητας (π.χ.
τρόπος λειτουργίας οικονομικής επιτροπής). Συνεπώς, γιατί άραγε η Ν.Δ.
κατήργησε το νόμο πριν καν αυτός
εφαρμοστεί στην πράξη; Ποιους φοβίζει η δημοκρατία στη χώρα που τη
γέννησε;
Έχετε προσδιορίσει τους λόγους
που η ΝΔ εξασφάλισε για πρώτη
φορά στα “μνημονιακά” χρόνια,
εκλογική αυτοδυναμία; Ήταν
αποτέλεσμα μιας περισσότερο
στοχευμένης επικοινωνιακής πολιτικής, ή αποτέλεσμα ενός κουρασμένου από τις πολιτικές της
κρίσης εκλογικού σώματος;
Όπως προανέφερα, οι πολίτες
έχουν κάθε δίκιο να αισθάνονται
κόπωση από τις διαχρονικές θυσίες,
στις οποίες υπεβλήθησαν. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
έκανε μία τιτάνια προσπάθεια διάσωσης μιας πτωχευμένης χώρας, η
επιτυχία της οποίας αποτυπώθηκε
με την έξοδο από τα μνημόνια στις
21 Αυγούστου 2018. Αυτή η έξοδος
συνοδεύτηκε από σειρά θετικών νομοθετημάτων και μέτρων. Δυστυχώς
ο πολιτικός χρόνος ήταν περιορισμένος και ο θετικός αντίκτυπος των
μέτρων αυτών δεν αφομοιώθηκε
από την ελληνική κοινωνία. Επιπροσθέτως, μέτρα που ελήφθησαν το α’
εξάμηνο του 2019 και ήταν αποτέλεσμα της συνολικής δημοσιονομικής
προσπάθειας, χαρακτηρίστηκαν άδικα και λανθασμένα ως «προεκλογικά
δώρα», ενώ ήταν μόνιμα και πλήρως
κοστολογημένα. Παράλληλα, θεωρώ
ότι ο πλήρης έλεγχος των Μ.Μ.Ε. από
τη Ν.Δ. έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη
διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος. Η καθημερινή καταστροφολογία, στην οποία επιδίδονταν,
συνέβαλε καθοριστικά στην εκλογική μας ήττα.
Πώς αξιολογείτε τον “εργασιακό
πυρετό” της Νέας Κυβέρνησης
Μητσοτάκη αμέσως μετά την
ανάληψη καθηκόντων ως πρωθυπουργός της χώρας; Όλοι θυμόμαστε το “μετεκλογικό ράλι” του ΣΥΡΙΖΑ τον Φεβρουάριο του 2015…
σίγουρα θα έχετε εντοπίσει κάποιες ουσιαστικές διαφορές.
Η Ν.Δ. ανέλαβε τον Ιούλιο τη διακυβέρνηση της χώρας με ρυθμισμένο
το δημόσιο χρέος, γεμάτα ταμεία και
ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ας ανατρέξουμε τώρα και στις αρχές του 2015 και ας
συγκρίνουμε οποιονδήποτε οικονομικό ή κοινωνικό δείκτη. Όσον αφορά
τον «πυρετό», που αναφέρετε, αν τα
νομοθετήματα της Ν.Δ. ήταν προς τη
σωστή κατεύθυνση, να είστε βέβαιη
ότι θα τα επικροτούσαμε. Σε μόλις
δύο μήνες, όμως, κατάργησαν την αιτιολογημένη απόλυση εργαζομένων,
που είχαμε θεσμοθετήσει, καθιστώντας τους εργαζόμενους έρμαια της
εργοδοτικής αυθαιρεσίας, ακύρωσαν
τις 10.500 προγραμματισμένες προσλήψεις εκπαιδευτικών παρατείνοντας το καθεστώς ομηρίας των αναπληρωτών, κατήργησαν κάθε έννοια

Τα μέτρα που ελήφθησαν το α’ εξάμηνο
του 2019 και ήταν αποτέλεσμα
της συνολικής δημοσιονομικής
προσπάθειας, χαρακτηρίστηκαν άδικα
και λανθασμένα ως «προεκλογικά
δώρα», ενώ ήταν μόνιμα και πλήρως
κοστολογημένα.

αξιοκρατίας με τις επιλογές τους στις
διοικήσεις της Ε.Υ.Π., της Ε.Ρ.Τ. και της
Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ήδη τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Λέγοντας ότι το αναπτυξιακό όραμα
της ΝΔ είναι “Ανάπτυξη χωρίς
κανόνες”. Ενώ, μάλιστα μειώθηκε
ο ΕΝΦΙΑ, μειώνεται και ο χαμηλός
φορολογικός συντελεστής εισοδήματος, στελέχη σας σχολιάζουν
ότι «Τα μεσαία στρώματα θα χάσουν με ΝΔ». Δεν αποτελούν κ.
Σαρακιώτη αυτά, πρώτα βήματα
ελάφρυνσης των μεσαίων στρωμάτων;
Αρχικά θα ήθελα να επισημάνω
ότι η μείωση του ΕΝΦΙΑ είναι μέτρο
ψηφισμένο από την κυβέρνηση του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και εμπεριέχεται στον προϋπολογισμό του 2019, ο οποίος ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβρη.

Το θετικό αυτό μέτρο, όπως αυτό
της ρύθμισης των 120 δόσεων, οικειοποιείται η κυβέρνηση της Ν.Δ.
θέλοντας να επιδείξει έργο, το οποίο
μάλιστα υπονόμευσε όσο βρισκόταν
στην αντιπολίτευση. Οποιοδήποτε
μέτρο στοχεύει στην πραγματική
ελάφρυνση της μεσαίας τάξης θα το
στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Όμως πείτε μου πως ευνοείται η μεσαία τάξη με αυξήσεις ύψους περίπου 20% στα τιμολόγια της Δ.Ε.Η.,
που έφερε πρόσφατα η Ν.Δ.;
Αναφορικά με την αξιοποίηση των
πλεονασμάτων που επιτύχατε,
κατηγορείτε τη ΝΔ ότι δεν αξιοποίησε τη δική σας στρατηγική για
άμεση μείωσή τους μέσα από τον
καταπιστευτικό λογαριασμό. Τελικά, είχε γίνει δεκτή αυτή η πρόταση από τους θεσμούς ή όχι;
Ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά
είχε δεσμευτεί για άμεση επαναδιαπραγμάτευση του ύψους των
πρωτογενών πλεονασμάτων. Με την
ανάληψη βεβαίως της εξουσίας η δέσμευση αυτή τέθηκε στις καλένδες.
Πέραν όμως της ανακολουθίας του
αρνείται να αξιοποιήσει προς όφελος

των πολιτών και το ταμειακό απόθεμα των 37 δις ευρώ, που βρήκε από
την κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής του είναι η
διατήρηση της δέσμευσης για 3,5%
το 2020 και τα επόμενα δύο χρόνια, η
οποία στερεί την οικονομία μας από
2 δις ευρώ φοροελαφρύνσεων ετησίως, όπως είχε σχεδιαστεί. Το σχέδιο
μας ήταν γνωστό στους Ευρωπαίους
εταίρους μας και δεν απαιτείτο καμία
έγκριση για την εφαρμογή του, καθώς μέσω των διαθεσίμων θα ήμασταν συνεπείς στις υποχρεώσεις μας.
Πως κρίνετε την πρόσφατη απόφαση για δημιουργία hot spot στο
Νομό σας;
Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το προσφυγικό είναι ένα ζήτημα πολυδιάστατο, το οποίο θα απασχολεί τη χώρα μας για πολλά χρόνια
ακόμη. Δεν είναι θέμα ενός νομού ή
μιας περιφέρειας. Για το λόγο αυτό
απαιτείται σοβαρότητα από όλους
τους εμπλεκομένους στη διαχείρισή
του, αλλά και ειλικρινή και ψύχραιμη
ενημέρωση των συμπολιτών μας για
συνέχεια στη σελ. 6 
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όλες τις εκφάνσεις του. Δυστυχώς τα
προηγούμενα έτη, η Ν.Δ. ενεργώντας
με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων
και την άγρα ψήφων, επένδυσε στη
στείρα κριτική αδιαφορώντας για τις
αντικειμενικές δυσκολίες αντιμετώπισής του (προσφυγικού). Σήμερα
ανακαλύπτουν για πρώτη φορά τους
γεωπολιτικούς λόγους και αντιλαμβάνονται τις αληθινές γενεσιουργούς
αιτίες του προβλήματος. Ο τρόπος
επιλογής του τόπου δημιουργίας
ενός hot spot απαιτεί στρατηγικό
σχεδιασμό και πρόγραμμα, στοιχεία
τα οποία δε φαίνεται ότι διαθέτει η
σημερινή κυβέρνηση.
Κληθήκατε να συμμετέχετε στην
έκταση σύσκεψη στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη; Ήταν επιλογή σας να μην είστε παρών;
Δυστυχώς δεν προσκλήθηκα από
τον αρμόδιο υπουργό να παραστώ.
Λυπάμαι που το λέω, αλλά προφανώς κρίθηκε περιττή ή ενδεχομένως
μη επιθυμητή η συμμετοχή του μοναδικού εκπροσώπου της αντιπολίτευσης στη σύσκεψη. Πρόκειται για
γεγονός απόλυτα συμβατό με τις εν
γένει αντιδημοκρατικές πρακτικές,
τις οποίες εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση στο πεδίο της διαχείρισης
του προσφυγικού. Ελπίζω στο μέλλον
να συνεργαστούμε από κοινού με
τα στελέχη της κυβέρνησης για την
αντιμετώπιση των ζητημάτων, που
θα ανακύπτουν.
Έχουμε ήδη πάρει μία “γεύση” από
την αντιπολιτευτική στάση που
προτίθεται να κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ,
εντός κι εκτός Βουλής. Να υποθέσουμε ότι έχει ήδη καθοριστεί
και η πολιτική πρόταση, ως εναλλακτική πρόταση εξουσίας που
ενδεχομένως, μετά την κυβερνητική σας εμπειρία, είστε έτοιμοι να
επαναδιατυπώσετε;

Αμφισβητεί κανείς ότι το
«δημαρχοκεντρικό» μοντέλο με
την υπερσυγκέντρωση εξουσιών
και αρμοδιοτήτων σε ένα και μόνο
πρόσωπο φέρει μερίδιο ευθύνης στη
χρεοκοπία της χώρας;

Η εμπειρία των τελευταίων τεσσάρων ετών υπήρξε πολύτιμη και
αναμφισβήτητα θα συμβάλει στη διαμόρφωση της αντιπολιτευτικής μας
στάσης και στην αναδιαμόρφωση
του προγράμματός μας. Τα λάθη και
οι παραλείψεις, που έγιναν, μας κάνουν σοφότερους και οφείλουμε να
μην τα επαναλάβουμε.
Σε ότι αφορά το μεγάλο σκάνδαλο
φαρμάκου που ξέσπασε και στη
χώρα μας και για το οποίο οι πολιτικοί σας αντίπαλοι κάνουν λόγο
για «σκευωρία»από πλευράς της
απερχόμενης κυβέρνησης, θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Τι κρύβει κατά
τη γνώμη σας η νέα ανακίνηση του
θέματος και ο ρόλος «Ρασπούτιν»
που αποδίδουν σε πρώην υπουργό σας; Εκτιμάτε ότι με το άνοιγμα
της δικογραφίας θα πυροδοτηθεί
η Εθνική Ενότητα που ήταν και
παραμένει ζητούμενο για τη χώρα;
Μόνο μέλημά μας στην υπόθεση
του «σκανδάλου Novartis» είναι η
πλήρης διαλεύκανση και η απόδοση ευθυνών εκεί που αναλογούν. Οι
υπερτιμολογήσεις στο χώρο τη υγεί-

ας αποτελούν ένα από τα αίτια της
χρεοκοπίας της χώρας μας, καθώς
αφορούν ποσά δεκάδων δις ευρώ.
Οπότε όσοι μιλούν για «σκευωρία»
οφείλουν να είναι πιο προσεκτικοί.
Τα υπέρογκα κέρδη της Novartis, η
αλληλογραφία μεταξύ υπουργών και
του κ. Φρουζή, η εσωτερική πληροφόρηση κατά τη διαδικασία «κουρέματος» των ελληνικών ομολόγων το
2012, που την προφύλαξε από ζημίες
τη στιγμή που άλλες φαρμακευτικές
εταιρείες εμφάνιζαν απώλειες ύψους
20%, είναι μόνο λίγα από τα στοιχεία
που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Το μέγιστο ζητούμενο για τη
χώρα μας οφείλει να είναι η πάταξη
της διαφθοράς και η προάσπιση του
δημοσίου συμφέροντος και προφανώς όχι η συγκάλυψη των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο, όσο υψηλές
θέσεις και αν αυτοί κατέχουν.
Στα θέματα της Περιφέρειας
Στερεάς και δη της Φθιώτιδας,
έχετε ήδη προετοιμαστεί για επαναπροσδιορισμό των αιτημάτων
σας από Βουλής, ή παραμένουν
τα ίδια;

Τα προηγούμενα χρόνια, έγιναν
σημαντικότατα βήματα στο πεδίο
των υποδομών με την αναβάθμιση
του σιδηροδρομικού δικτύου και
την επανεκκίνηση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, ξεμπλόκαρε η επί σειρά ετών ξεχασμένη επένδυση του
Atalanti Hills, επετεύχθη η πρόσβαση
στο ελεύθερο τηλεοπτικό σήμα των
απομακρυσμένων περιοχών, πραγματοποιήθηκε η εγγραφή της «Ελιάς
Καλαμάτας» στον Εθνικό Κατάλογο
ως συνώνυμο ποικιλίας ελιάς με αποτέλεσμα την κατοχύρωση της υψηλής ποιότητας της παραγωγής ελιάς
στη Φθιώτιδα η οποία είναι δεύτερη
πανελλαδικά στην παραγωγή του συγκεκριμένου αγροτικού προϊόντος,
καθώς και αξιοποιήθηκε σε μεγάλο
βαθμό η δημόσια περιουσία. Είναι
προφανές ότι οι προκλήσεις είναι
ακόμα πολλές και μεγάλες, με πλέον
ενδεικτική την εύρεση επενδυτικών
σχημάτων για την αξιοποίηση των
ιαματικών πηγών, καθότι είμαι πεπεισμένος ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει ένα συνολικό «αναπτυξιακό
σοκ» με επίκεντρο κυρίως τον τομέα
του τουρισμού.
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Φυτεία με 644 συνολικά
δενδρύλλια κάνναβης,
εντοπίστηκε σε ορεινή
και δύσβατη περιοχή
του Καλλίδρομου

Α

κόμη μία φυτεία με 644 συνολικά δενδρύλλια κάνναβης,
εντοπίστηκε σε ορεινή, δύσβατη και απόκρημνη περιοχή (όρος
Καλλίδρομο), του Δημοτικού Διαμερίσματος Δαμάστας Φθιώτιδας.
Ο εντοπισμός της φυτείας, προέκυψε μετά από έρευνα και κατάλληλη
αξιολόγηση – αξιοποίηση στοιχείων,
αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας, ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνδρομή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο
για έναν ειδικά διαμορφωμένο – αποψιλωμένο δασικό χώρο, συνολικής
έκτασης δύο περίπου στρεμμάτων,
με φυτευμένα δενδρύλλια κάνναβης.
Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος
Ασφαλείας Λαμίας, με τη συμμετοχή των Ο.Π.Κ.Ε. της ιδίας Υπηρεσίας,
εκριζώθηκαν 644 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως και 1,55 μέτρων, ενώ
επιπλέον κατασχέθηκαν έντεκα συσκευασίες, που περιείχαν συνολικά
37 κιλά και 768 γραμμάρια κάνναβης
(ακατέργαστη και φυτικά αποσπάσματα).
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν δύο αυτοσχέδιοι
χώροι αποξήρανσης των δενδρυλλίων και διάφορα σκαπτικά εργαλεία
και λάστιχα ποτίσματος για τη καλλιέργεια και περιποίησή τους.
Επίσης, μέσα στον χώρο της φυτείας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη αυτο-

σχέδιας δεξαμενής νερού, μεγάλης
χωρητικότητας, καθώς και πρόχειρα
καταλύματα διαμονής των καλλιεργητών.
Ενεργούνται έρευνες για τον
εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας.

Οι εντατικές δράσεις και επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής
Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό
την καταπολέμηση της οργανωμένης καλλιέργειας και διακίνησης των
ναρκωτικών, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον.
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2ο Agrofest Στερεάς Ελλάδας

Στοιχημάτισαν στη διασύνδεση
Πρωτογενούς Τομέα και... Βιομηχανίας

Ά

νοιξε τις πύλες του το 2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γεωργίας
και Κτηνοτροφίας, στο Επιχειρηματικό Πάρκο της Βοιωτικής
πρωτεύουσας με συγκρατημένη
προσέλευση αλλά με μεγαλόπνοα…
στοιχήματα.
Παρά τις υψηλές προσδοκίες που
“γέννησε” η άκρως επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση του Agrofest στην
πόλη της Λιβαδειάς το 2018, οι συνεχείς αναβολές λόγω των απανωτών
εκλογικών αναμετρήσεων κράτησαν
άτονη τη συμμετοχή επισκεπτών και
εκθετών στη φετινή διοργάνωση που
και αυτή τη χρονιά τελεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με
την συνεργασία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά το
AGROfest Στερεάς Ελλάδας φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Επιχειρηματικού Πάρκου Λιβαδειάς
(πρώην Unicot), σε μια στεγασμένη
έκταση 8.000 τ.μ., όπου παραγωγοί
απ` όλη την Ελλάδα, μεταποιητές, βιοτέχνες, επιχειρηματίες, αλλά και επιστήμονες, γεωπόνοι και τεχνοκράτες, θα συναντηθούν με σκοπό την
ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων,
τη γνωριμία με καινοτόμα προϊόντα
και καλλιέργειες, την παρουσίαση εργαλείων κι άλλων εφοδίων.

Η διοργάνωση ευελπιστεί να
προσελκύσει το ενδιαφέρον και των
καταναλωτών, αφού στο AGROfest
Στερεάς, θα έχει τη δυνατότητα κανείς να γνωρίσει και να προμηθευτεί
«ό,τι αγαπά η καρδιά του», από τα
περίπτερα των παραγωγών από τη
Στερεά Ελλάδα, αλλά και από όλη την
χώρα.
Κατά την τελετή εγκαινίων, της
μεγάλης γιορτής της αγροτικής επιχειρηματικότητας το παρόν έδωσε
ο νέος Περιφερειάρχης Στερεάς, Φάνης Σπανός, Δήμαρχοι της Βοιωτίας
αλλά και οι πρόεδροι της ΓΣΕΒΕΕ και
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας… με πολλές και ηχηρές
απουσίες που επισημάνθηκαν από
διοργανωτές και παρευρισκόμενους.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, Παναγιώτης Αγνιάδης
ανέδειξε τη σημασία της σύμπραξης
που έχει επιτευχθεί με το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, που στηρίζει
την πρωτοβουλία με τη διοργάνωση πολύ σημαντικών επιστημονικών
ημερίδων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ.
Ενώ, αναφέρθηκε και στο μεγάλο
αναπτυξιακό όραμα που διακατείχε
εξαρχής τους διοργανωτές που δεν

ήταν άλλο από την προβολή των τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας,
με το δικό τους πλέον brand, στην
εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά με
τη συμμετοχή των παραγωγών στην
Agrofest αλλά και σε εκθέσεις του
εξωτερικού που προωθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Ο νέος Περιφερειάρχης Στερεάς,
αναγνώρισε τη σημασία στήριξης
του πρωτογενούς τομέα και κατά
συνέπεια της συγκεκριμένης διοργάνωσης “από την καρδιά της Κωπαϊδας που αποτελεί και τον βασικό
αγροτικό πνεύμονα της χώρας”… καλώντας τους συμμετέχοντας να ξεδιπλώσουν τις δυνάμεις τους μέχρι και
την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου που θα
λειτουργεί η Έκθεση.
Η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας
Φανή Παπαθωμά δεσμεύτηκε να συνεχίσει να στηρίζει τη διοργάνωση
αλλά και όλες τις δράσεις που προωθούν τη γνώση και την εξωστρέφεια… ευελπιστώντας η πρωτοβουλία να γίνει πολύ γρήγορα θεσμός.
Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς,
Λουκάς Υπερήφανος, κάλεσε το νέο
Περιφερειάρχη να αγκαλιάσει τη διοργάνωση… παρακινώντας τον να

δώσει επιπλέον κίνητρα στον αγροτικό κόσμο όλης της περιφέρειας να
συμμετέχει στην Έκθεση αλλά και να
συσφίξει τις σχέσεις της Περιφέρειας
με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, που
δημιουργεί πλέον τμήματα σε όλη τη
Στερεά.
Απόλυτα πεπεισμένος για την
επιτυχία του θεσμού εμφανίστηκε ο
κ.Νίκος Κουδούνης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς, αποκαλύπτοντας ότι αυτοδιοικητικοί και
παραγωγοί έβαζαν στο περιθώριο
της διοργάνωσης… στοιχήματα, για
την πρόοδο της Διοργάνωσης στο
βάθος του χρόνου. Και ο ίδιος όμως
στοιχημάτισε και μάλιστα δημόσια,
στη διασύνδεση Πρωτογενούς παραγωγής και Βιομηχανικού Κλάδου,
ώστε να ξεπεραστούν τα στεγανά
της αυστηρής συμμετοχής προϊόντων και παραγόντων του πρωτογενούς τομέα.
Ο Στερεοελλαδίτης πρόεδρος
της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καβαθάς, θέλησε να “προχωρήσει” την πολύ κρίσιμη
όπως παραδέχτηκε πρόταση διασύνδεσης Πρωτογενούς Τομέα με τη
Βιομηχανία που παρουσίασε ο κ.Κουδούνης, αναδεικνύοντας τη σημασία
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διασύνδεσης του, με τον Δευτερογενή αλλά και Τριτογενή τομέα, δηλαδή
τη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες.
“Η χώρα μας και η Στερεά” διευκρίνισε ο κ.Καβαθάς “μπορεί να
γίνει η Καλλιφόρνια της Ευρώπης
και να την τροφοδοτεί αδιαλείπτως
με αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα”
αρκεί, όπως τόνισε, να υπάρχουν τέτοιου τύπου συνέργειες.
Αρωγοί των συγκεκριμένων
πρωτοβουλιών και συνεργιών που
δρομολογούνται δήλωσαν και οι
Βουλευτές Βοιωτίας Γιώτα Πούλυ του
ΣΥΡΙΖΑ και Γιώργος Μουλκιώτης από
το ΚΙΝΑΛ, με τον τελευταίο μάλιστα
να δεσμεύεται δημοσίως ότι θα αναγάγει σε προσωπικό στοίχημα αυτή η
διοργάνωση να αφήσει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην Αγροτική Ανάπτυξη της Βοιωτικής γης.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια διεξαγωγής του 2ου
AGROFEST ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2019
θα διοργανώσει τις κάτωθι επιστημονικές ημερίδες:

Παρασκευή 20/09/19
Θέμα εισήγησης: «Δυνατότητες
ανάπτυξης της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα»
Εισηγητές: Δημ. Μπιλάλης, Καθηγητής Εργαστηρίου Γεωργίας, τμήματος Φυτικής Παραγωγής – Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λεάνδρος Σκαλτσούνης, Διευθυντής του τμήματος Φαρμακογνωσίας
και Χημείας Φυσικών Προϊόντων –
Πανεπιστημίου Αθηνών
Σάββατο 21/09/2019
Πρόγραμμα ‘’Νέα Γεωργία για τη
Νέα Γενιά’’
Ομιλητής: Δημήτρης Βολουδάκης, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Ομιλίες μελών της Ομάδας Γεωργίας Ακιβείας, του Αναπληρωτή Καθηγητή Φουντά Σπυρίδωνα
1. Σοφία Μουσέτη: «Πληροφοριακά συστήματα στην αγροτική παρα-

γωγή».
2. Νίκος Μυλωνάς: «Χρήση εξελιγμένων μεθόδων για τον εντοπισμό
ζιζανίων και ασθενειών σε καλλιέργειες».
3. Κατερίνα Κασσιμάτη: «Μεγάλα
δεδομένα στην αμπελουργία».
Θέμα συζήτησης στρογγυλής
τραπέζης
«Ευκαιρίες και προκλήσεις στην
ένταξη νέων τεχνολογιών στην ελληνική αγροτική παραγωγή».
Κυριακή 22/09/19
Ομιλίες Καθηγητών του τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)
1) κ. Παναγιώτης Ρεκλείτης, Καθηγητής ΓΠΑ με θέμα «Διαχείριση
Πράσινης Καινοτομίας στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες Αγροδιατροφής»
2) κ. Παναγιώτης Τριβέλλας, Καθηγητή ΓΠΑ με θέμα «Ανάπτυξη δεξιότητων στην πράσινη εφοδιαστική
στον κλάδο της Αγροδιατροφής»
3) Γ. Μαλινδρέτος, Αναπλ. Καθηγητής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με
θέμα «Η αποτελεσματικότητα εναλλακτικών καναλιών διανομής αγροτικών προϊόντων και ο ρόλος των agrifood hubs»
Οι εισηγήσεις θα έχουν διάρκεια
15-20 λεπτών
Θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι με συζήτηση και απαντήσεις σε
ερωτήσεις
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ – ΙΤΕΑ

Στα «βράχια» της επιτροπείας απειλείται
να πέσει ο Δήμος Δελφών

Α

ναστάστωση επικρατεί
από την προηγούμενη
Δευτέρα, στο νομικό
και οικονομικό επιτελείο του
Δήμου Δελφών, για τις απρόβλεπτες συνέπειες μιας «ωρολογιακής βόμβας» ισχύος ενός
εκατ. ευρώ… που όλοι γνώριζαν ότι κάποτε θα «σκάσει»,
αλλά, κανείς δεν μπορούσε να
προσδιορίσει το πότε.
“Μήλον της έριδος η Πλατεία Θεάτρου ή Σκαρίμπα
στην Ιτέα, και τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα 10 αντιδίκων
πέριξ της κοινόχρηστης δημοτικής οδού Καραϊσκάκη
που διαπερνά και χωρίζει
την πλατεία στα δύο. Το όλο
θέμα αφορά στην πολύ γνωστή, για τους δημότες Δελφών και συγκεκριμένα των
κατοίκων της ΔΕ Ιτέας, υπόθεση της πλατείας θεάτρου
και της διεκδίκησης από το
το Δήμο Δελφών του ποσού
του 1 εκατ ευρώ.
Μετά από μία δικαστική
διαμάχη που χρονολογείται
από το μακρινό 1995, μόλις
την προηγούμενη εβδομάδα,
οι αντίδικοι κατέθεσαν επιταγή πληρωμής της αποζημίωσης που έχει ορίσει από το
2007 το Εφετείο Λαμίας και
“πάγωσαν” λογαριασμούς του
Δήμου Δελφών στην ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ, με περίπου 800.000
ευρώ.
Ο Δήμος, από την περασμένη εβδομάδα που έλαβε
την επιταγή πληρωμής κατέθεσε αίτηση ανακοπής και
αναστολής, ενώ προσπαθεί να
λάβει προσωρινή διαταγή για
να μην βγουν τα χρήματα από
το ταμείο του δήμου.
Σύμφωνα με τις πρώτες
πληροφορίες, η επιταγή πληρωμής είναι ύψους 965.900
ευρώ και έχουν κατασχεθεί
όλοι οι λογαριασμοί που είχε
ο Δήμος στην ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα, πλην της μισθοδοσίας.
Ο Δήμαρχος Παναγιώτης
Ταγκαλής, σε επικοινωνία
που είχαμε μαζί του δεν δήλωσε ξαφνιασμένος από τις
εξελίξεις, δεδομένου ότι ως
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης μέχρι πρότινος
και πολύ ενεργός στα αυτοδιοικητικά, γνώριζε ότι κάποτε
θα καλούνταν να διαχειριστεί
το ζήτημα… κανείς όμως δεν
γνώρισε το πότε.
Όπως γίνεται γνωστό, σε
2-3 μέρες θα συζητηθεί η αίτηση έκδοσης προσωρινής
διαταγής, ενώ σε περίπου 15
μέρες συζητείται η αίτηση
αναστολής που κατέθεσε ο

Δήμος Δελφών. Τέλος, μόλις,
στις 6 Φεβρουαρίου θα συζητηθεί η αίτηση ανακοπής της
εκτέλεσης της απόφασης.
Ζητήματα για τα οποία ο
Δήμαρχος κάλεσε προς ενημέρωση όλους τους αρχηγούς
των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου, προκειμένου

να εμποδίσουν από κοινού να
μην γίνει τώρα η εκτέλεση της
απόφασης. Καθώς, αν προχωρήσει βίαια, οι συνέπειες για
τα Ταμεία του Δήμου θα είναι
απρόβλεπτες… μη αποκλείοντας τον κίνδυνο ο Δήμος να
“μπει” σε καθεστώς επιτροπείας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Η Πλατεία Θεάτρου ή Πλατεία Σκαρίμπα στην Ιτέα, περιλαμβάνει την κοινόχρηστη
δημοτική οδό Καραϊσκάκη, η
οποία χωρίζει την πλατεία σε
δύο τμήματα.
Η συνολική έκταση της
πλατείας έχει εμβαδό 4.005,67

τ.μ. , όπως αποτυπώνεται σε
τοπογραφικό διάγραμμα που
συνοδεύει την «πράξη αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω
ρυμοτομίας ιδιοκτησιών» της
Διεύθυνσης Πολεοδομίας της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Φωκίδας.
Η πράξη αναλογισμού
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αποζημίωσης αυτής έχει ελεγχθεί από τη μηχανικό κα Βιολέττα Καραμπελά-Παχνά και
θεωρηθεί τη 18-12-1995 από
τον τότε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Φωκίδας, κ. Δημήτριο Ροπακά.
Ο κοινόχρηστος χώρος
της δημοτικής οδού Σκαρίμπα
συνορεύει, σύμφωνα πάντα με
το τοπογραφικό διάγραμμα, με
ιδιοκτησίες 10 συνολικά αντιδίκων, της αξίας που είχε καθοριστεί με απόφαση του Εφετείου
Λαμίας το 2005, στα 360 ευρώ
ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά σε (4.005,67 τ.μ. Χ 360
ευρώ) 1.442.041,20 ευρώ.
Οι αντίδικοι, άσκησαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας την από 109-2007 και με αριθμό έκθεσης
κατάθεσης
821/ΤΠ90/10-92007 αγωγή τους, με την οποία
ζητούσαν να αναγνωριστούν
δικαιούχοι αποζημίωσης λόγω
αναγκαστικής, ρυμοτομικής,
απαλλοτρίωσης, της παραπάνω έκτασης.
Λόγος για τον οποίο ο Δήμος Ιτέας άσκησε με τη σειρά
του αγωγή, με την οποία ζητούσε να αναγνωριστεί κύριος, μέρους του άνω - ενδίκου
ακινήτου.
Η ομάδα των “παρόδιων
ιδιοκτητών”’ άσκησε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του
Δήμου (συνολικά 30 παρεμβαίνοντες) και υπεισήλθαν σε
Δίκη. Το 2008 το Πολυμελές
Πρωτοδικείο Άμφισσας, απέρριψε την αγωγή των αντιδίκων
και έκανε δεκτή την αγωγή
του Δήμου Ιτέας, ως και την
πρόσθετη παρέμβαση των
παρόδιων ιδιοκτητών.
Στη συνέχεια οι αντίδικοι,
άσκησαν έφεση εναντίον της
απόφασης στο Εφετείο Λαμίας,
το οποίο με οριστική απόφασή
του το 2010, διέταξε τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης,
η οποία και διεξήχθη, με αποτέλεσμα να έρθει η υπόθεση

προς συζήτηση το 2013.
Το 2014, το Εφετείο Λαμίας, έκανε δεκτή την αγωγή
των αντιδίκων με την πρόσθετη παρέμβαση των παροδίων
ιδιοκτητών και απορρίφθηκε
η από 21-11-2007 αγωγή του
Δήμου Ιτέας. Οι αντίδικοι αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι της
αποζημίωσης που καθορίστηκε οριστικά με τη με αριθμό
147/2005 απόφαση του Εφετείου Λαμίας, για την αναγκαστική απαλλοτρίωση λόγω
ρυμοτομίας προς εφαρμογή
του ρυμοτομικού σχεδίου της
πόλεως Ιτέας, δυνάμει αμετάκλητης Πράξης Αναλογισμού
Αποζημίωσης του Τμήματος
Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Φωκίδας και τέλος υποχρεώθηκε ο Δήμος Δελφών, αλλά
και οι παρόδιοι ιδιοκτήτες, να
καταβάλλουν στους ενάγοντες–αντιδίκους, τα αναφερόμενα στο διατακτικό της άνω
αναιρεσιβαλλομένης απόφασης χρηματικά ποσά.
Εναντίον της απόφασης,
τόσο ο Δήμος Δελφών, όσο
και οι παρόδιοι ιδιοκτήτες
άσκησαν αναίρεση και αίτηση
αναστολής εκτέλεσης ενώπιον
του Αρείου Πάγου. Ωστόσο,
επί της αιτήσεως αναστολής
εκδόθηκε το 2017 Απόφαση
του Αρείου Πάγου, η οποία
έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος
αναστολής και απέρριψε τις
αιτήσεις.
Η αίτηση αναίρεσης είχε
προσδιορισθεί για συζήτηση
κατά τη δικάσιμο της 3-22016, η οποία “προσέκρουσε”
επανειλημμένως σε απεργίες
δικηγόρων και αναβολές, χωρίς να έχει καταστεί εφικτή
κάθε εισήγηση επί της παραπάνω αίτησης αναίρεσης….
μέχρι σήμερα.
Σύμφωνα με τον κ. Ταγκαλή «η, ήδη αμετάκλητη, υπ’
αριθμ. 174/2014 απόφαση του
Εφετείου Λαμίας περί αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίω-

σης εκ της πράξης αναλογισμού της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για την Πλατεία
Θεάτρου στην Ιτέα, είχε επιδοθεί στο δήμο με επιταγή προς
πληρωμή,, συνοδευόμενη με
αντίγραφο της απόφασης, την
13η Ιουνίου 2017.
Κατά της επιταγής αυτής
ασκήθηκε ανακοπή και αίτηση
αναστολής, η συζήτηση των
οποίων ματαιώθηκε, εξαιτίας
ενός τυπογραφικού λάθους
(στην επιταγή αναφερόταν
ως εκκαλούμενη απόφαση
του Εφετείου Αθηνών και όχι
του ορθού Εφετείου Λαμίας)
με συνέπεια να μη μπορεί να
προχωρήσει η εκτέλεση η
πράξη και να ματαιωθούν οι
πληρεξούσιοι δικηγόροι των
διαδίκων.

ΑΡΩΝΙΑ το «θαύμα» της φύσης!
ΑΡΩΝΙΑ η μελανόκαρπη, είναι ένας φυλλοβόλος
θάμνος και φτάνει α 3 μέτρα. Ο καρπός του είναι
βιολογικός γιατί δεν χρειάζεται ραντίσματα. Έχει
χαρακτηριστεί ως φαρμακευτικός και βρίσκεται στις
πρώτες θέσεις στη Διεθνή κλίμακα φαρμακευτικών
φυτών. Καλλιεργείτε στην Ελλάδα και στην Εύβοια και
είναι ποιοτικά ανώτερη λόγω του μικροκλίματος και της
Ηλιοφάνειας.
Λειτουργικές ιδιότητες της Αρώνιας
Η περιεκτικότητα της Αρώνιας σε βιταμίνη P είναι από
τις υψηλότερες όλων των φρούτων, ενώ είναι πηγή
προβιταμίνης Α (β καροτένιο) και βιταμινών Β2, Β6, Β9,
Ψ, Ε, Κ.
Εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν πως: Ο χυμός
αλλά και ο αποξηραμένος καρπός Αρώνιας της
FILEVIA περιέχουν ΜΑΓΓΑΝΙΟ, ιχνοστοιχείο, με υψηλές
ντιοξειδωτικές ιδιότητες, σε ποσότητα ώστε να μας δίνει το
δικαίωμα, ισχυρισμού Υγείας, σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝ. Αριθ.
432/2012 της Ε.Ε.
Ο χυμός ΑΡΩΝΙΑΣ περιέχει 2.6 MG στα 100 ml και
Ο αποξηραμένος καρπός περιέχει 3,8 mg στα 100
gr Μαγγάνιο και:
● Συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των
μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην
παραγωγή ενέργειας.
● Συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής
κατάστασης των οστών.
● Συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από
το οξειδωτικό στρες.

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΜ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΡΩΝΙΑ Α
Σ
Περιέχει κερκετ

ίνη το πρώτο φυτικ
ό αντιοξειδωτικό!

Μητροπέτρος και Σια Ε.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ: Μεσσαπίων 28α – Χαλκίδα
Τηλ. 2221082661 – Κ 6932603718
filevia@outlook.com | www.filevia.gr
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

«Θα διεκδικήσω ενεργό ρόλο σε ΠΕΔ
και ΦΟΔΣΑ Στερεάς»

Ο

50χρονος Πολιτικός Μηχανικός και μέχρι πρότινος επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης του ΔΣ Δελφών, Παναγιώτης
Ταγκαλής, είναι πλέον στο τιμόνι της
Φωκικής πρωτεύουσας δεσμευόμενος για μια θητεία “Ευθύνης” και συνέπειας λόγου και έργων… μακριά
από διχαστικές ρητορικές και μικροπολιτικές που κρατούσαν το Δήμο
στην απομόνωση.
Απόλυτα πρώτη μέριμνά του είναι η εξυγίανση των Ταμείων του Δήμου και ένα “σφιχτό” πλαίσιο διαχείρισης και διοίκησης του Οίκου του…
ορίζοντας ένα πολυδύναμο όργανο
τεχνοκρατών κι έμπειρων συνεργατών προκειμένου να πραγματοποιήσει μαζί τους μία πετυχημένη κούρσα
ανάπτυξης και προβολής του πλέον
ιστορικού Δήμου της χώρας.
“Το πρώτο διαγώνισμα το δώσαμε ήδη” δηλώνει με σκωπτική διάθεση αναφερόμενος στην ωρολογιακή
βόμβα της πλατείας Θεάτρου, που
λίγο έλειψε να “σκάσει” με τη δέσμευση 800 χιλ ευρώ και το “πάγωμα” των
τραπεζικών λογαριασμών… αποκαλύπτοντας τον πλέον τολμηρό “πιλότο” διοίκησης και τα μηνιαία pit stop
με τα αποτελέσματα για τον σχεδιασμό κάθε μήνα.
Δήμαρχε, συγχαρητήρια για την
εκλογή σας. Με δεδομένο ότι ζητήσατε την εντολή των δημοτών
σας για δεύτερη φορά, αναρωτιέμαι αν είναι πλέον ξεκάθαρο για
σας, τι σας έδωσε τη νίκη;
Φυσικά και είναι ξεκάθαρο. Καταρχάς η περιρρέουσα ατμόσφαιρα

των τελευταίων εκλογών ήταν εντελώς διαφορετική από την προηγούμενη. Υπήρχε μία σημαντική φθορά
του αντιπάλου, η οποία προήλθε
από συγκεκριμένες πολιτικές που
ακολούθησε. Εμείς ήμασταν πολύ
ξεκάθαροι στον πολιτικό μας λόγο,
τις θέσεις τις οποίες υποστηρίξαμε,
όχι μόνο ως αντιπολίτευση αλλά και
προεκλογικά... και το σημαντικότερο,
είχαμε ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο.
Σφυροκοπήσατε είναι η αλήθεια
μέσα από τον αντιπολιτευτικό σας
λόγο την απερχόμενη δημοτική
αρχή, κατά την προηγούμενη θητεία σας.
Μάλλον ακριβολογούσαμε σε
αυτά τα οποία λέγαμε. Αυτό ήταν κάτι
που μας χαρακτήρισε και τα πέντε
χρόνια ως αντιπολίτευση. Το ότι ωριμάσαμε πολιτικά και είχαμε ξεκάθαρες θέσεις για όλα τα θέματα. Θέσεις
που διατηρήσαμε σθεναρά, από την
αρχή μέχρι το τέλος. Είχαμε μάλιστα
το θάρρος, ό,που κάναμε λάθος να
το αναγνωρίσουμε και να τροποποιήσουμε τη θέση μας.
Υπήρχαν, πράγματι τέτοιες περιπτώσεις;
Φυσικά. Κανείς δεν διεκδικεί το
αλάθητο. Ό,που κάναμε λάθος, αναθεωρήσαμε τις απόψεις μας και βγήκαμε ξεκάθαρα στον κόσμο και το
είπαμε.
Δεν θα σας βάλω στη διαδικασία
μου αναφέρετε τα λάθη της προηγούμενης περιόδου. Ούτε καν “το
ένα και μοναδικό”, παρότι στην

προηγούμενη περίοδο καλούσατε
επανειλημμένως τον αντίπαλό σας
να σας αναφέρει “ένα και μόνο
έργο” που ξεκίνησε και ολοκλήρωσε επί δικής του θητείας.
Αυτό ισχύει ακόμη και τώρα.
Πρόκληση. Όταν έχεις θητεύσει ως
αντιδήμαρχος έργων για τρεισήμισι
χρόνια, έχοντας εντάξει έργα 49 εκατ.
ευρώ και περνάει μία πενταετής θητεία και δεν υπάρχει ούτε ένα έργο,
το οποίο να ωρίμασε, να μελετήθηκε
και εκτελέστηκε μέσα στα πέντε χρόνια... καταλαβαίνετε ότι οι συσχετισμοί ήταν άμεσοι.
Έχετε επισημάνει βεβαίως, κι
εσείς, τη μείωση των δημοσίων
επενδύσεων και τους χρηματοδοτικούς πόρους από πλευράς
κράτους.
Οι πόροι έχουν πράγματι συρρικνωθεί και αυτό είναι τεράστιο
πρόβλημα. Σε ότι αφορά όμως τις
επενδυτικές ευκαιρίες, μάλλον, έχουν
πολλαπλασιαστεί και στην περίπτωση του Δήμου Δελφών πέρασαν
ανεκμετάλλευτες… οι περισσότερες.
Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον προεκλογικό
σας αγώνα όπου και εκεί ανέβηκαν
κάποιες φορές οι τόνοι... Ήταν καθαρά πολιτικά τα χαρακτηριστικά
αυτής της εκλογικής μάχης;
Το κλίμα ήταν πολύ καλύτερο
από την προηγούμενη εκλογική
αναμέτρηση και σε αυτό συνέβαλε
η τακτική που ακολουθήσαμε και οι
δύο μεγαλύτερες παρατάξεις. Υπήρχε ορθότερος λόγος, πιο ξεκάθαρα

επιχειρήματα, υπήρχε ένας πολιτικός
πολιτισμός ο οποίος νομίζω έδωσε
το στίγμα του σε όλη την προεκλογική περίοδο. Συνέβαλαν όλοι σε αυτό.
Και κυρίως οι πολίτες, οι οποίοι
έκαναν κ.Ταγκαλή μία “Επιλογή
Ευθύνης”. Έτσι δεν είναι;
Νομίζω θα φανεί αυτό. Θα κριθούμε κι εμείς και το έργο μας, μετά
από 4 χρόνια.
Θα ήθελα να σκιαγραφήσουμε
το στίγμα που θέλετε να αφήσετε
κατά τη διάρκεια της θητείας σας
δεδομένου ότι ό,τι έγινε κατά την
προηγούμενη αυτοδιοικητική σας
θητεία...
Ανήκει στο παρελθόν. Δεν έχει
κανένα νόημα να γυρίσουμε πίσω.
Αρκεί να σας πω ότι την ημέρα της
ορκωμοσίας κράτησα όλα τα τοπικά
συμβούλια να τους κάνω μία ενημέρωση και επειδή πολλοί μου έθεσαν
το θέμα “τι έκαναν οι προηγούμενοι”,
τους απάντησα «το ζήτημα δεν είναι
αυτό. Το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε
εμείς. Από δω και στο εξής, κοιτάμε
μπροστά. Οι εκλογές τελείωσαν και
ανοίγεται διάπλατα μία μεγάλη ευκαιρία να δείξουμε το έργο μας».
Είναι εξασφαλισμένη η κυβερνησιμότητα του Δήμου Δελφών και η
δέουσα συνεννόηση για τη διεξαγωγή, αν μη τι άλλο, “ειρηνικών”
δημοτικών συμβουλίων;
Εμείς είπαμε ότι έχουμε όλη την
καλή διάθεση να συνεργαστούμε,
με όποιον το θέλει. Φρόντισε όμως ο
αντίπαλος, αμέσως μετά τις εκλογές,
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Το στίγμα μας είναι να δώσουμε
μεγαλύτερη ανάπτυξη στο δήμο. Να
επιταχύνουμε τον ρυθμό ανάπτυξης,
χωρίς να θέλω να απαξιώσω κανέναν
αυτοδιοικητικό που πέρασε από
τον Δήμο μας. Σκοπός μας είναι να
κινηθούμε πιο γρήγορα.
να πάρει θέση απέναντι διατυμπανίζοντας ότι “εμείς δεν πρόκειται να
συνεργαστούμε με κανέναν”… αποδεικνύοντας ότι δεν υπήρχε διάθεση
να μπούμε όλοι στο πνεύμα του Κλεισθένη.

ιδιοσυγκρασίας. Θεωρητικός ο ένας,
πιο πρακτικός ο άλλος.

Όπως φαίνεται λοιπόν δεν θα
πραγματοποιήσετε μία “ειρηνική”
αυτοδιοικητική θητεία.
Σε ό,τι μας αφορά, θα είναι. Για
τις υπόλοιπες παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου δεν μπορώ να πω
τίποτα με βεβαιότητα. Εμείς έχουμε,
ούτως ή άλλως, τείνει χείρα συνεργασίας σε όλους, και να ξέρετε ότι θα
επιδιώξουμε να πορευτούμε με συναινέσεις σε όλα τα μεγάλα θέματα
του δήμου. Θα ζητήσουμε ευρύτερες
συναινέσεις. Τα προβλήματα άλλωστε είναι τόσα πολλά, που το απαιτεί
η εποχή η ίδια.

Κατά συνέπεια; Προσανατολίζεστε
σε περισσότερα και μεγαλύτερα
έργα πνοής για τον τόπο;
Αν με ρωτούσατε μέχρι πριν από
λίγες ημέρες, θα σας έλεγα, αυτό που
έλεγα και προεκλογικά. Ότι δηλαδή,
το στίγμα μας είναι να δώσουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη στο δήμο. Να
επιταχύνουμε τον ρυθμό ανάπτυξης,
χωρίς να θέλω να απαξιώσω κανέναν αυτοδιοικητικό που πέρασε από
τον Δήμο μας. Σκοπός μας είναι να
κινηθούμε πιο γρήγορα. Να απορροφήσουμε περισσότερους πόρους και
να υλοποιήσουμε έργα τα οποία είναι
βαλτωμένα. Ακόμα και όλα όσα εντάχθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και βρίσκονται καθηλωμένα στα
συρτάρια των γραφείων της τεχνικής
υπηρεσίας. Εμείς, αυτό, θέλουμε να
το αλλάξουμε.
Δεν θα σας πω όμως αυτό. Πρώτο και κυρίαρχο μέλημά μας είναι
η εξυγίανση των οικονομικών του
Δήμου. Ο εξορθολογισμός και η αλλαγή του Οικονομικού μοντέλου διαχείρισης. Αυτό θα είναι το μεγάλο
στοίχημα αυτής της θητείας.

Πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, δικηγόρος ο απερχόμενος
δήμαρχος. Να υποθέσουμε ότι θα
είναι διαφορετικό και το στίγμα
που θα αφήσετε στο δήμο Δελφών;
Μα αυτό ακριβώς περιμένει και
ο κόσμος. Είναι θέμα διαφορετικής

Να αναφέρουμε ότι και η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε
καταβάλει μεγάλη προσπάθεια
εξυγίανσης των οικονομικών
του Δήμου. Είναι ακόμη πολλά
τα βάρη που κουβαλάει ο Δήμος
Δελφών;
Αυτό που λέτε ότι έγινε, αποτέλε-

Παραιτήθηκε μάλιστα, όπως έκανε
ο ίδιος γνωστό, και από όλες τις
θέσεις στις οποίες προέδρευε.
Άφησε μεγάλο κενό πίσω του ο κ.
Παναγιωτόπουλος, Δήμαρχε;
Μπορεί να παραιτήθηκε αλλά τυπικά παραμένει μέχρι να αναλάβει η
επόμενη θητεία.

σε προεκλογική και μόνο σημαία του
αντιπάλου. Αν διαβάσετε όμως την
τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο
κ.Παναγιωτόπουλος, θα τον “ακούσετε” να παραδέχεται ότι τα οικονομικά
του Δήμου δεν βαίνουν διόλου καλά.
Γεγονός το οποίο επαληθεύεται από
τις πρώτες ημέρες της δίκης μας θητείας. Πολύ σύντομα, όταν θα είμαι
πλήρως έτοιμος, θα δημοσιοποιήσω
όλα τα στοιχεία... διότι πρέπει και
οφείλω, να θέσω προς ενημέρωση
των πολιτών, την πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου.
Είχε γίνει μία προσπάθεια από
την απερχόμενη δημοτική αρχή
να δοθεί έμφαση σε θέματα πολιτισμού. Προτεραιότητα δική σας
να υποθέσουμε θα είναι η τόνωση
του κοινωνικού προφίλ σας, έχετε
ήδη αναφερθεί στην ανάπτυξη
των κοινωνικών δομών;
Φυσικά. Το αυτοδιοικητικό σύστημα, ιδιαίτερα του πρώτου βαθμού, θα πρέπει να είναι καθαρά ανθρωποκεντρικό και δεν θα μπορούσαμε να μην τον στηρίξουμε με όλες

μας τις δυνάμεις. Έχουμε εκπονήσει
ένα σχέδιο, με μία γκάμα συνεργατών εντός και εκτός αυτοδιοίκησης
και το οποίο θα φροντίσουμε να το
υλοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο.
Σας έχει απασχολήσει η προέλευση των πιθανών πόρων;
Καταρχήν από το ΕΣΠΑ. Όλη η
Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, κινείται με
ευρωπαϊκούς πόρους. Το ζήτημα είναι ποιος έχει τον μηχανισμό. Ποιος
έχει την όρεξη και τους ανθρώπους
να τα αφομοιώσει και να υλοποιήσει
τις δράσεις που ανακοινώνονται, ανά
πάσα στιγμή.
Ορίσατε ήδη επτά χωρικούς Αντιδημάρχους, με συγκεκριμένα θεματικά χαρτοφυλάκια. Είναι αυτή,
η πράγματι πολυμελής ομάδα
συνεργατών, αρκετή, για να πάτε
το Δήμο μπροστά;
Οι Αντιδημαρχίες ήταν πάντοτε
επτά, από την εποχή της συνένωσης
συνέχεια στη σελ. 14 
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● συνέντευξη
των ενοτήτων με τον Καλλικράτη. Οι
Δημοτικές Ενότητες είναι οκτώ. Άρα,
εκ των πραγμάτων, επτά άτομα θα
ορίζονταν Αντιδήμαρχοι. Φρόντισα
όμως, για πρώτη φορά, να ορίσω
εντεταλμένους συμβούλους δίνοντας την ευθύνη της 8ης Δημοτικής
Ενότητας αλλά και πολλές άλλες
αρμοδιότητες σε δημοτικούς συμβούλους η ήθελαν και είχαν όλη τη
διάθεση να είναι πιο ενεργοί στην
παρούσα θητεία. Και φυσικά δεν θα
μπορούσα να αφήσω ανεκμετάλλευτους αυτούς τους ανθρώπους.
Όλος λοιπόν αυτός ο σχεδιασμός σε
συνάρτηση με τους ειδικούς συμβούλους τους οποίους έχω σκοπό να εξαντλήσω, θα δημιουργήσουν ένα πολύ
καλό πλαίσιο ,για να μπορέσουμε να
στηρίξουμε το δήμο με όλες μας τις
δυνάμεις, σε όλους τομείς.
Είναι όμως ένα πολυπληθές σχήμα, δεδομένων των στενών οικονομικών του Δήμου αλλά και του
μεγέθους αυτού. Δεν είστε και από
τους πλέον πολυπληθείς δήμους
της χώρας!
Όταν παίρνεις έναν ειδικό σύμβουλο, τον παίρνεις για να κάνεις οικονομία κλίμακος σε χρήματα. Όταν
η δική σου τεχνική υπηρεσία δεν έχει
τη δυνατότητα να καλύψει μελετητικά κάποια κομμάτια, αναγκάζεσαι να
“αιμορραγείς” οικονομικά σε εξωτερικούς συνεργάτες. Όταν όμως έχεις
δικούς σου συνεργάτες και τους εκμεταλλευτείς αναλόγως, θα παράξεις
μεγαλύτερο έργο με το λιγότερο δυνατό κοστολόγιο. Αυτό σκοπεύουμε
κι έχουμε ήδη ξεκινήσει να κάνουμε.
Γνωρίζετε τον Δήμο Δελφών σπιθαμή προς σπιθαμή. Έχετε εντοπίσει και γνωρίζετε τα προβλήματα
που υπάρχουν. Να υποθέσουμε ότι
έχετε δώσει στους επτά αντιδημάρχους σας πολύ σαφείς οδηγίες
και συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια
με έργα που θα πρέπει να “προχωρήσουν” ή θα επιδιώξετε πολύ
άμεσα να εντάξετε προς υλοποίηση;
Βεβαίως. Τα προβλήματα είναι
καταγεγραμμένα και όχι μόνο από
εμένα προσωπικά. Γνωρίζω τα θέματα, όχι μόνο ως μηχανικός ή αυτοδιοικητικός, αλλά και από τους συνεργάτες μου οι οποίοι σας πληροφορώ
ότι δουλεύουν άκοπα, από τις 7:00
μέχρι αργά το βράδυ. Είναι πλήρως
ενήμεροι και φροντίζουμε να ομαδοποιούμε τις ανάγκες, ώστε με την
πρώτη εμφάνιση χρηματοδοτικών
εργαλείων να μπορούμε να υποβάλλουμε τις ανάλογες προτάσεις. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο και να
είστε σίγουροι ότι δεν θα αφήσουμε
να χαθεί ούτε ένα ευρώ.
Είναι τα δίκτυα ύδρευσης στις
προτεραιότητές σας, δεδομένου
ότι πολλές παραλιακές περιοχές
“πονάνε” από την απουσία τους,
όπως φέτος το καλοκαίρι στον
Βάλτο της Δεσφίνας;
Είναι πράγματι άσχημο να μην
έχει μία περιοχή νερό, αλλά τα δίκτυα
ύδρευσης δεν είναι από τα πρωτεύοντα προβλήματα του δήμου. Υπάρχουν σημαντικότερα ζητήματα που
αν επιλύαμε, θα έλυναν αυτομάτως
και αυτό το πρόβλημα.

Πρώτο και κυρίαρχο μέλημά μας
είναι η εξυγίανση των οικονομικών
του Δήμου. Ο εξορθολογισμός και η
αλλαγή του Οικονομικού μοντέλου
διαχείρισης. Αυτό θα είναι το μεγάλο
στοίχημα αυτής της θητείας.
Η αναβάθμιση του ταχυδιυλιστηρίου της Δεσφίνας, ένα έργο 500 χιλιάδων ευρώ, θα έλυνε το πρόβλημα
όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στην
Κίρρα και το Γαλαξίδι. Πρόκειται για
ένα έργο το οποίο έχει μελετηθεί και
ήταν στη συμφωνία των ανταποδοτικών της ΕΥΔΑΠ αλλά δυστυχώς δεν
υπήρξε καμία δέσμευση, ούτως ώστε
να το έχουμε το έργο “δεμένο” και
τώρα να ξεκινούσε.
Όλοι θυμόμαστε ότι υπήρξε μία
πολύ επιθετική πολιτική, από πλευράς ΕΥΔΑΠ, η οποία μάλιστα δέσμευσε κάποια στιγμή και τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου. Για
τα αντισταθμιστικά, δε, ήταν ανυποχώρητη.
Η ΕΥΔΑΠ ήταν πράγματι ανυποχώρητη, αλλά είχε ενημερώσει τον
Δήμο για το τι επρόκειτο να κάνει.
Ουδέποτε δόθηκε η πρέπουσα βάση
στις προειδοποιήσεις της ΕΥΔΑΠ και
στα έγγραφα που είχε αποστείλει
στο Δήμο. Όταν τελικά, την τελευταία στιγμή, επετεύχθη μία συμφωνία, αντί για ανταποδοτικά σε ετήσια
βάση, μας δόθηκαν δύο μόνον έργα.
Ασφαλτοστρώσεις 400.000 ευρώ και
αναβάθμιση του ταχυδιυλιστηρίου
της Δεσφίνας με επιπλέον 500.000
ευρώ. Αυτά είναι τα δύο έργα που

θα παίρναμε εάν τηρούσαμε τη συμφωνία και τις δόσεις για την αποπληρωμή του χρέους στην ΕΥΔΑΠ. Αντ’
αυτού μείναμε με ένα απλό μνημόνιο
καλής συνεργασίας.
Υπάρχουν πλέον τα περιθώρια να
επαναδιαπραγματευτείτε τα αντισταθμιστικά με την ΕΥΔΑΠ;
Η ιστορία των αντισταθμιστικών
με την ΕΥΔΑΠ έχει τελειώσει. Ήδη οι
δόσεις είναι προκαθορισμένες δεν
έχει κανένα νόημα. Έχει όμως νόημα και είναι ένα σημαντικό πολιτικό
θέμα, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα δύο αυτά έργα, τα οποία
μας υποσχέθηκε η κυβέρνηση.
Η προηγούμενη ή η απερχόμενη
κυβέρνηση;
Η προηγούμενη, αλλά δεν έχει
σημασία. Για εμάς η αξία αυτών των
δύο έργων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη,
και για το θέμα της ύδρευσης και για
το θέμα της ασφαλτόστρωσης.
Και το νέο χωροταξικό είχε εγείρει
πολλές αντιδράσεις στο δήμο Δελφών. Είναι στις προθέσεις να κινηθείτε στο ίδιο μήκος κύματος με
την απερχόμενη Δημοτική Αρχή;
Φυσικά. Εμείς καταψηφίσαμε το
νέο Χωροταξικό. Συμπλεύσαμε με τις
περισσότερες παρατάξεις και νομίζω
ότι στο ίδιο πνεύμα θα κινηθούμε και
στο εξής, γιατί το θεωρούμε άδικο.
Το χωροταξικό βεβαίως “πέρασε”
και από την περιφέρεια Στερεάς.
Βλέποντας να υπάρχει μία συνέχεια στη διοίκηση από τη Νέα
Περιφερειακή αρχή, αναρωτιέμαι
εάν μπορεί να υπάρξει κάποια
πρόοδος επί του θέματος, ιδιαίτερα για την αποκλειστική μεταλλευτική δραστηριότητα συγκεκριμένων περιοχών του Δήμου σας.
Δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Δεν

μπορώ να σας το πω, ούτε είμαι αρμόδιος να το κρίνω. Η ορολογία όμως
που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη
φορά, είναι ιδιαιτέρως περίεργη και
εγείρει πάρα πολλά ερωτηματικά, ιδιαιτέρως για μία περιοχή σαν τη δική
μας η οποία έχει επιβαρυνθεί εδώ και
πολλές δεκαετίες από αυτή τη δραστηριότητα.
Δεν έχετε επιχειρήσει ποτέ να κρύψετε ποτέ την πολιτική σας ταυτότητα. Να υποθέσουμε ότι με την
πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή
και με τη νέα Περιφερειακή αρχή,
πού ήταν εξαρχής επιλογή του
Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας,
θα είναι πιο εύκολο το έργο σας.
Υπάρχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις και φροντίζουμε να τις κάνουμε
ακόμη καλύτερες. Εμείς θέλουμε σωστές και τίμιες συνεργασίες. Θέλουμε
να ξέρουμε ότι οι “πόρτες” είναι ανοιχτές. Ότι μπορούν να μας ακούσουν
στα υπουργεία, κάτι το οποίο δεν συνέβη στην προηγούμενη θητεία και
δεν θα το σχολιάσω γιατί.
Θέλουμε να έχουμε πολύ καλές
συνεργασίες και αποτελέσματα. Να
μας ακούνε. Διότι το μεγαλύτερο
πρόβλημα είναι ότι ουδέποτε έδωσαν στην αυτοδιοίκηση την πρέπουσα σημασία και αυτό φάνηκε από τα
συλλογικά όργανα της ΚΕΔΕ.
Έχει δοθεί εντολή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε όλους τους βουλευτές του κόμματος να προτεραιοποιήσουν τα έργα και τις ανάγκες
των Περιφερειών στις οποίες
ανήκουν. Για το δήμο Δελφών δώσατε κάποιες κατευθυντήριες των
αναγκών;
Φυσικά. Μας ζητήθηκε να δώσουμε σε συγκεκριμένους τομείς,
τις σημαντικότερες προτεραιότητες,
κατά την άποψή μας.
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συνέντευξη ●
Ποιες ήταν αυτές για το δήμο Δελφών;
Δεν θα σας τις αποκαλύψω. Είναι θέμα εσωτερικής λειτουργίας
και κατά τη γνώμη μου ακόμη και η
Σύσκεψη που έγινε, έπρεπε να ήταν
κλειστή. Τις προτεραιότητες θα τις
βάλει η κυβέρνηση και εμείς όσο
μπορούμε θα τις στηρίξουμε, αναμένοντας και από αυτούς την ανάλογη
στήριξη.
Πάγιο αίτημα της Φωκίδας είναι ο
Διαγώνιος άξονας.
Ήταν το πρώτο πράγμα που ζήτησα από τον Κώστα Μπακογιάννη
όταν ήρθε το 2014 στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δελφών.
Ήταν το πρώτο που ζήτησα και από
τον Φάνη Σπανό σε μία άτυπη Σύσκεψη που πραγματοποιήσαμε προεκλογικά, ενημερώνοντας τον για τις
θέσεις μου ως υποψήφιος δήμαρχος.
Έχει αναφερθεί βεβαίως στο έργο
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βλέπετε να προχωράει το έργο και
μάλιστα άμεσα;
θέλετε κρίση;
θέλουμε το απόσταγμα της αίσθησης που έχετε αποκομίσει από το
σύνολο των επαφών.
Κοιτάξτε, η πλειοψηφία των αυτοδιοικητικών του νομού, πρώτου
και δεύτερου βαθμού, και οι περισσότεροι βουλευτές και πολιτευτές
μας, έχουν θέσει στις προτεραιότητές
τους τον Διαγώνιο άξονα. Γιατί; Γιατί
νομίζω ότι είναι το πλέον αναπτυξιακό έργο για τη Φωκίδα που μπορεί να
μας βγάλει από την απομόνωση. Γιατί
αυτή τη στιγμή η Οδική απομόνωση
έχει τεράστιες συνέπειες για την περιοχή.
Θα πρέπει όμως κ.Ταγκαλή μέσα
από αυτή την πολύ πρώτη συνέντευξή σας να δεσμευτείτε για
κάποια έργα και όπως ο πρωθυπουργός, δεσμεύτηκε για παράδειγμα να κριθεί στην επόμενη
ΔΕΘ, να κριθείτε σε ένα εύλογο
χρονικό διάστημα για την πρόοδο
των πρωτοβουλιών σας.
Εμείς θα κριθούμε για την ικανότητά μας να ολοκληρώσουμε τα έργα
τα οποία παραλάβαμε και αυτά τα
οποία θα φροντίσουμε να εντάξουμε.
Και θέλω να ξέρετε ότι η προεργασία
για τα έργα τα οποία θα εντάξουμε
έχει ξεκινήσει ήδη από την επομένη
των εκλογών, από τις 3 Ιουνίου.
Και πότε θα είναι ανακοινώσιμα;
Στην πορεία
Οσονούπω η πάραυτα;
Είναι νωρίς ακόμα αλλά να είστε
σίγουροι, ότι θα συμβεί όταν και
μόνο όταν τα έργα ωριμάσουν. Από
εμάς φανφάρες, πριν την ολοκλήρωση και ένταξη ενός έργου, δεν θα
ακούσετε.
Στις διεκδικήσεις της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής ήταν η ίδρυση ενός Δελφικού Πανεπιστημίου.
Να υποθέσουμε ότι είναι και στις
δικές σας άμεσες προτεραιότητες
μία τέτοια διεκδίκηση;
Καταρχήν είχαμε σημαντικές αλλαγές στον εκπαιδευτικό χάρτη της

Φωκίδας, με την ίδρυση των δύο τμημάτων του Γεωπονικού. Αυτό, εκ των
πραγμάτων, αλλάζει τις προτεραιότητες. Θα δούμε ποιες θα είναι και
οι προτεραιότητες της νέας Κυβέρνησης. Προς το παρόν οφείλουμε να
στηρίξουμε τα δύο τμήματα και να
υποδεχτούμε με τον καλύτερο τρόπο
τους φοιτητές που θα έρθουν.
Κι αν θέλετε να σας πω και κάτι
περαιτέρω, επειδή πρόκειται να γίνει
στους Δελφούς, αρχές Δεκεμβρίου,
το δεύτερο Παγκόσμιο Συμπόσιο Λαδιού, το πρώτο είχε γίνει στο Πανεπιστήμιο Yale πέρυσι, μέριμνά μας είναι
όχι μόνο να το στηρίξουμε ως Δήμος
αλλά και να το συνδέσουμε με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Έχουμε έρθει
ήδη σε επαφή με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και σε συνεργασία με το
αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα φροντίσουμε να κάνουμε
τη διασύνδεση και τις προσκλήσεις,
ώστε να έχουμε τη σύμπραξη στις
αρχές Δεκεμβρίου.
Στοχεύετε ως δήμαρχος Δελφών
να διεκδικήσετε ένα πιο ενεργό
ρόλο στο περιφερειακό όργανο
των δήμων, στην ΠΕΔ εννοώ;
Η ΠΕΔ είναι ένα σημαντικό όργανο. Σκοπός μας και εμένα προσωπικά,
στόχος μου είναι να εμπλακώ ενεργά,
καθώς επίσης και στον φορέα διαχείρισης απορριμμάτων.
Να περιμένουμε να διεκδικήσετε
και την προεδρία ενδεχομένως;
θα το δούμε, είναι ακόμη νωρίς.
Είναι όμως δελεαστικό ως προοπτική μας λέτε.
Είναι σημαντικό να συμμετέχεις
σε τέτοιου τύπου διαδικασίες.
Όπως επίσης σημαντικό είναι να
συμμετέχει κανείς και στις διαδικασίες του κεντρικού οργάνου,
στην ΚΕΔΕ.
Θα το δούμε Είναι νωρίς ακόμη.
Είναι πράγματι νωρίς. Έχετε όμως
ήδη βολιδοσκοπήσει τις ισορροπίες και τους συσχετισμούς που
δημιουργούνται με δεδομένο ότι
δήμαρχος Αθηναίων έχει αναλάβει
ο Κώστας Μπακογιάννης που είστε και πιο “κοντά”.
Είναι ευμετάβλητες ακόμη οι
συνθήκες... Μην βιαζόμαστε. Είστε
μήπως σίγουρη ότι ο δήμαρχος Αθηναίων θέλει να εμπλακεί στην ΚΕΔΕ;
Εσείς θα μας πείτε.
Μάλλον όχι
Θα ήθελα να κλείσουμε την κουβέντα μας με μία αναπτυξιακή νότα
και να προσπαθήσω να εκμαιεύσω
τις προθέσεις σας για τις λιμενικές υποδομές της περιοχής σας.
Έχετε αναφερθεί στην απαξίωση
του Λιμενικού ταμείου Ιτέας όπως
επίσης και στην απουσία έργων
υποδομής στο Γαλαξίδι. Είναι στα
άμεσα σχέδιά σας η ανάπτυξη αυτών των Υποδομών ή προσδοκάτε
την ενεργοποίηση του “Λιμενικού
Καλλικράτη” που ενώ νομοθετήθηκε επί κυβέρνησης Σαμαρά,
ποτέ δεν υλοποιήθηκε;
Είναι τρία διαφορετικά θέματα.
Το λιμενικό ταμείο Γαλαξιδίου είναι

επισήμως δημοτικό από το 2012 και
με ενεργή λειτουργία από το 2015.
Οφείλω να παραδεχτώ ότι λειτούργησε εξαιρετικά, με ομόφωνες αποφάσεις, που και εγώ ως αντιπολίτευση στήριξα με όλες μου τις δυνάμεις.
Δρομολογήθηκαν μάλιστα κάποια
έργα σε συνεργασία με την περιφέρεια. Αυτά όμως που παρέμειναν
λειψά θα πρέπει να ολοκληρωθούν
στην παρούσα θητεία.
Αναφορικά, με το Λιμενικό Ταμείο της Ιτέας, η θέση μου ήταν ξεκάθαρη από την αρχή, ότι θα έπρεπε
να ενοποιηθεί με το Λιμενικό του
Γαλαξιδίου σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, με έδρα την Ιτέα ως μεγαλύτερο και πιο οργανωμένο λιμάνι.
Για το θέμα της ενοποίησης των
Ταμείων της Στερεάς, πιστεύω ότι
άπτεται της πολιτικής βούλησης της
Κυβέρνησης. Σε ερώτηση δική μου
πάντως, εάν έχει ξεκαθαρίσει και τι
σκοπεύει να κάνει η παρούσα κυβέρνηση... Δεν πήρα αρνητική απάντηση, προς το παρόν. Όταν διαφανούν

οι προθέσεις, εάν δηλαδή θέλουν να
στηρίξουν το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο το οποίο λέει ότι τα λιμενικά ταμεία θα παραμείνουν στους
δήμους, τότε θα υλοποιήσουμε την
απόφαση που έχει πάρει το δημοτικό συμβούλιο και την οποία έχουμε
στηρίξει τα μέγιστα. Σε διαφορετική
περίπτωση θα εξετάσουμε τις Προτεινόμενες παρεμβάσεις και λύσεις
που εκτιμώ ότι μία από αυτές ενδεχομένως να είναι και τα περιφερειακά
σχήματα στα οποία αναφερθήκατε.
Τα περιφερειακά σχήματα έχουν
κάποια πλεονεκτήματα όμως δεν
ξέρουμε με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα τεθούν προς υλοποίηση.
Υπάρχει σε αυτά μεγαλύτερη τεχνογνωσία, που δεν έχει ένας δήμος.
Όμως, οφείλουμε να εξετάζουμε και
να συζητήσουμε όλα τα ενδεχόμενα
στα συλλογικά όργανα και να πάρουμε τις αποφάσεις, εάν και εφόσον τεθούν από την κεντρική διοίκηση.

πρώτο “διαγώνισμα” επιδόσεων
κύριε Ταγκαλή;
Το πρώτο διαγώνισμα το δώσαμε ήδη. Η συνέντευξη μας γίνεται
μία ημέρα ιδιαιτέρως δύσκολη για
το δήμο μας . Δεν είμαι σε θέση να
αποκαλύψω πολλά για ένα μεγάλο
οικονομικό θέμα που προέκυψε με
“πάγωμα” των τραπεζικών μας λογαριασμών... Μπορώ όμως να σας πω,
ότι όλοι οι συνεργάτες μου δρουν
συντονισμένα, με εμφανή τα πρώτα
δείγματα οργάνωσης της καθημερινότητας και των σχολείων. Ανά μήνα
θα έχουμε ένα πιτ στοπ και τα αποτελέσματα για τον σχεδιασμό του επόμενου μήνα.

Πότε σκοπεύετε να δώσετε το

Να σας ευχηθούμε καλή θητεία

Ανά μήνα λοιπόν ο έλεγχος επιδόσεων.
Ανά μήνα. Τέλος κάθε μήνα θα
πραγματοποιούμαι ευρεία σύσκεψη
για να βλέπουμε τι αποτελέσματα
έχουμε φέρει.
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Αλαλούμ με τις δηλώσεις για το νερό
του Μπάμπη Παπαδημητρίου

■ Της Άννας Στεργίου

«Τ

ο νερό είναι απαράδεκτο
φθηνό κι η σπατάλη του
εξωφρενική». Αυτή η φράση του βουλευτή του Νοτίου Τομέα
Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Μπάμπη Παπαδημητρίου, πυροδότησε
θύελλα αντιδράσεων αλλά κι ανησυχία σε αγρότες και καταναλωτές, που
φοβούνται ότι, μετά το τιμολόγιο της
υπερχρεωμένης ΔΕΗ, θ΄ αυξηθεί και
η δαπάνη για το νερό.
Η αξία της συγκεκριμένης υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων, που υπά-

γεται στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή
Περιβάλλοντος της Βουλής, αν και
δεν έχει την νομοθετική πρωτοβουλία, και κάποιοι τη θεωρούν υποβαθμισμένη, τα τελευταία χρόνια εισηγείται στο υπουργείο Περιβάλλοντος
κι Ενέργειας. Μάλιστα στο παρελθόν
πρόεδρός της, είχε διατελέσει κι ο
νυν πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε ταξιδέψει
για το λόγο αυτό επανειλημμένα
στο εξωτερικό συμμετέχοντας σε
διεθνείς συσκέψεις για το Κλίμα και

το Περιβάλλον και διατέλεσε και τομεάρχης Περιβαλλοντικής Πολιτικής
της Νέας Δημοκρατίας.
Ο κ. Παπαδημητρίου δεν ανασκεύασε ούτε, όταν η αρμόδια
πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, βουλευτής Ηλείας της ΝΔ,
Σία Αυγερινοπούλου, έμεινε ενεή με
την αναφορά του και προσπάθησε
να μαζέψει κάπως το θέμα. Ειδικότερα ανέφερε ο κ. Παπαδημητρίου:
«Οι δήμοι ακόμη δεν κατόρθωσαν να
βρουν μια πολιτική στο βασικό θέμα

που είναι η τιμολόγηση. Το νερό είναι, δυστυχώς, απαράδεκτα φθηνό` η
σπατάλη του είναι εξωφρενική. Η, δε,
επεξεργασία του είναι σχεδόν σπάνια
ακόμη και σε μικρές πόλεις, όπου εκεί
θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικά τα πράγματα».
Ο ίδιος σημείωσε πως το νερό
τιμολογείται με 70 διαφορετικούς
τρόπους γεγονός, το οποίο θα έπρεπε ν΄ αλλάξει και να γίνει εξορθολογισμός και την ίδια στιγμή, ότι δεν
υπάρχει σεβασμός απέναντι σ΄ αυτόν
τον φυσικό πόρο, από μερικούς, οι
οποίοι τον κατασπαταλούν εις βάρος των υπολοίπων. Λίγο αργότερα,
προσπάθησε μιλώντας σε κανάλια να
μαζέψει τη δήλωσή του, τονίζοντας
ότι απομονώθηκε από το γενικότερο
περίγραμμα όσων είπε, αφού δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η
αύξηση των τιμολογίων νερού ούτε
σε Αθήνα ούτε σε Θεσσαλονίκη.
Αν κι η άποψη αυτή εκφράστηκε,
μόνο από τον ίδιο κι όχι από το σύνολο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η αναφορά του προκάλεσε
μεγάλη ανησυχία, αφού ήδη αγρότες
και κτηνοτρόφοι σε πολλές περιοχές
της Ελλάδας έχουν χιλιάδες ευρώ
χρωστούμενα στη ΔΕΗ και κάτι τέτοιο συμβαίνει και στη Στερεά Ελλάδα. Η στάση Παπαδημητρίου δυναμίτισε, δε, και τις πρωτοβουλίες, που
αναλαμβάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψει της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα
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γεωργία ●
Η ΔΕΗ κάνει τζιζ…
Η ΔΕΗ
κάνει τζιζ…
Η άνοδος του κόστους της ΔΕΗ,
που χρησιμοποιείται για άρδευση
(γεωτρήσεις, κ.ά.), θορύβησε τους
αγρότες και ήδη το ζήτημα έφτασε
στη Βουλή, από βουλευτές διαφορετικών κομμάτων της μείζονος
και της ελάσσονος αντιπολίτευσης,
που θεωρούν ότι η κυβέρνηση
οφείλει να είναι πιο προσεκτική.
Σε αυτό το πλαίσιο έντονη ήταν η
κριτική, που ασκήθηκε γι΄αυτό το
θέμα κι από τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΙΝΑΛ,
Βασίλη Κεγκέρογλου. Το κόστος
ενέργειας, πέρα από τις βιομηχανικές μονάδες, που είναι εγκαταστημένες στη Στερεά Ελλάδα (αγροβιομηχανία, βαριά βιομηχανία κ.ά.)
είναι σημαντικό στην Εύβοια, για
τις μονάδες εκτροφής κοτόπουλου
αλλά και για την Αττική, που παράγει αβγό.
Το θέμα της ΔΕΗ δεν κλείνει κι
ήδη οι πρώτες αψιμαχίες κυβέρνησης – αντιπολίτευσης φάνηκαν με
το καλημέρα, καθώς ο υπουργός
Περιβάλλοντος, Κωστής Χατζηδάκης τόνισε επανειλημμένα ότι η
κατάσταση είναι χειρότερη, απ΄αυτή, που διαφαινόταν. Αύξησε τα τιμολόγια κατά μέσον όρο κατά 10%,
μειώνοντας την έκπτωση, στους συνεπείς καταναλωτές και βγάζοντας
τις δωρεάν παροχές υπαλλήλων έξω
από το κάδρο.
Στο κυβερνητικό στρατόπεδο το
ζήτημα της ΔΕΗ είναι η «καυτή παστη Νέα Υόρκη, για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων, που απορρέουν
από την κλιματική αλλαγή στην πολιτιστική κληρονομιά. Βουλευτές της
Νέας Δημοκρατίας, πάντως, διαβεβαίωναν, πως δεν υπάρχει σκέψη για
αύξηση του τιμολογίου για το νερό.
Θα συνεχιστεί
το αγροτικό τιμολόγιο;
Το μέχρι πρότινος δίδυμο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ του υπουργείου Γεωργίας
Αραχωβίτης – Κόκκαλης είχε κινητοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση,
για να μην χαθεί παραγωγή, βρίσκοντας λύση για ένταξη σε αγροτικό

τάτα» το επόμενο διάστημα, ώσπου
να ισορροπήσει ο οργανισμός και οι
κόντρες δίνουν και παίρνουν αλλά
και οι προτάσεις για το τι μέλλει γενέσθαι. Υπάρχουν και μνημονιακές
δεσμεύσεις αλλά και προβλήματα,
που απορρέουν, από το γεγονός ότι
η χώρα μας έχει υπογράψει διεθνείς
συμφωνίες για τη μείωση των ρύπων, λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Οι αντιδράσεις για τη ΔΕΗ,
όμως, είναι έντονες και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ορισμένοι
θεωρούν πως ο τέως υπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης κι ο
προκάτοχός του, Πάνος Σκουρλέτης
άφησαν το θέμα της ΔΕΗ να ξεχει-

λώσει, χωρίς να έχουν βρει λύσεις,
με αποτέλεσμα να βρίσκονται στη
δυσχερή θέση να απολογούνται
καθώς η ΝΔ άφησε έναν πλεονασματικό οργανισμό και τον βρήκε
ελλειμματικό.
Πάντως, άλλες πηγές από το
στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι ως
υπουργός ο Γιώργος Σταθάκης
έπραξε τα δέοντα, αφού οι καταναλωτές δεν είχαν να πληρώσουν
τις δόσεις διότι στο κονδύλι της
ΔΕΗ είχε μπει αρχικά κι ο ΕΝΦΙΑ και
αποδίδουν όλα αυτά σε πόλεμο κι
ανταγωνισμό εταιριών στην αγορά
ρεύματος – νερού.

τιμολόγιο, η οποία χρειάζεται να επικαιροποιηθεί. Ο νόμος Σταθάκη για
τις ενεργειακές κοινότητες, που έδινε
σε ορισμένες περιπτώσεις λύση παρέμεινε σχεδόν ανεφάρμοστος από
τους αγρότες.
Ταυτόχρονα τα χρέη προς τους
ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ στη Στερεά Ελλάδα είναι
υπαρκτά. Η καλλιεργητική ζώνη για
τη Στερεά Ελλάδα, που περιλαμβάνει
και την Αττική και την Αιτωλοακαρνανία, έχει, κατά βάση, αροτραίες
καλλιέργειες, οι οποίες γενικά είναι
απαιτητικές στη χρήση νερού, δηλαδή βαμβάκι, καλαμπόκι, σίτο κ.ά. Εξακολουθεί να κάνει σημαντική χρήση

νερού για κηπευτικά /ψυχανθή
(φασόλια, φακές, λαθούρι κ.ά.), βιομηχανική ντομάτα, ρύζι, πορτοκάλι
κ.ά. Μικρότερες ανάγκες στη χρήση
νερού, έχουν όσοι καλλιεργούν κελυφωτό φιστίκι ή ελιές.
Το θέμα της χρήσης νερού, όπως
επισημάνθηκε από βουλευτές της
Επιτροπής Περιβάλλοντος, είναι κοινό και για τους Βαλκάνιους γείτονές
μας, λόγω των ποταμών. Το ζήτημα
του νερού αλλά και της ποιότητάς
του παραμένει βασικό για τους αγρότες της Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι
ταλαιπωρήθηκαν το καλοκαίρι από
τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Το προηγούμενο διάστημα εντάχθηκαν πανελλαδικά 32 αρδευτικά
έργα προϋπολογισμού 448.673.000 ευρώ, στο πλαίσιο του μέτρου 4.31 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ανάμεσα στα έργα, που επίκειται η
υλοποίησή τους μέσω του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά έπρεπε να έχουν μεριμνήσει
κι οι αρμόδιοι δήμαρχοι, για να ενταχθούν, προβλέπεται μεταξύ των άλλων,
η βελτίωση του αρδευτικού συστήματος της περιοχής του αναδασμού Ορχομενού της περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας, του αρδευτικού δικτύου
στην κτηματική περιφέρεια Ηράκλειας νομού Φθιώτιδας, και του ταμιευτήρα Τολοφώνα στη θέση Χαρμίσκο στο νομό Φωκίδας.
Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί υπολογίζουν πως από τα πεπαλαιωμένα δίκτυα ύδρευσης κι αποχέτευσης έχουμε απώλειες της τάξης του 30% -50%
Ρόλο παίζει και η ώρα ποτίσματος στην καλλιέργεια αλλά και το σύστημα
ύδρευσης, που χρησιμοποιείται. Τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία δίνουν κάποιες δυνατότητες για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Όπου
εφαρμόστηκε η Ψηφιακή Γεωργία ή Γεωργία Ακριβείας είχαμε μείωση του
ενεργειακού και του αρδευτικού κόστους και βελτίωση των εδαφών, κάτι
που αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα κι υπάρχει ενδιαφέρον από το δίδυμο Μάκη Βορίδη – Κυριάκου Πιερρακάκη.
Βεβαίως, υπάρχουν κι αγρότες με τα φωτοβολταϊκά, στη Στερεά Ελλάδα, οι οποίοι έχουν κατορθώσει να μειώσουν το κόστος ρεύματος. Ο εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου είναι το μείζον ζήτημα, που πρέπει να
λύσει η κυβέρνηση και οι βουλευτές της ΝΔ, από την Θεσσαλία και κυρίως
από τη Λάρισα πιέζουν, για να προχωρήσει το θέμα της άρδευσης με τη
μερική εκτροπή από τον Αχελώο.
Το πρόβλημα είναι διαφορετικό από περιοχή σε περιοχή κι ήδη οι Λαρισαίοι αγρότες είδαν μεγάλη διαφορά ως προς την ανταγωνιστικότητα του
δικού τους βάμβακος σε σχέση με τις περιοχές της Καρδίτσας ή ακόμη και
της Στερεάς Ελλάδας, όπου το κόστος παραγωγής λόγω του νερού είναι
υποδιπλασιασμένο. Ας μην ξεχνάμε ότι γύρω στο 83% -87% του νερού,
σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη της ΠΑΣΕΓΕΣ, προορίζεται για αρδευτική
χρήση.
Πολλοί αγρότες φέτος το καλοκαίρι δεν είχαν νερό να ποτίσουν, λόγω
της έλλειψης νερού. Βουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος εξέφρασαν
την άποψη ότι πρέπει να ιδωθεί και συνολικά το πλαίσιο του νερού όμως,
όπως ο βουλευτής Ιωαννίνων, Γιώργος Αμυράς, από τη Νέα Δημοκρατία,
και σε σχέση και με την ποιότητά του.
Την ίδια στιγμή, το ζήτημα του νερού είναι μείζον και για τους κτηνοτρόφους και κυρίως όσους έχουν σταβλισμένη ή ημισταβλισμένη κτηνοτροφία, καθώς είναι μεγάλο το κόστος του αρδευτικού νερού και για τον
τακτικό καθαρισμό των στάβλων. Τα ζώα δεν πίνουν αρδευτικό νερό. Η
ποιότητα του νερού είναι βασικό ζήτημα και για την καλή υγεία και για την
μακροζωία (αποφυγή ασθενειών, κ.ά.).
Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο για τις παραγωγικές μονάδες, που
εκτρέφουν κατά κανόνα βόειο κρέας στη Στερεά Ελλάδα. Αν και πολλές
φορές μοσχάρια, έρχονται από το εξωτερικό κι εκτρέφονται εδώ, με τις ελληνικές ζωοτροφές, μία αγελάδα σε στάδιο ωριμότητας, για γέννες, καταναλώνει κατά μέσον όρο 100 λίτρα πόσιμο νερό, το καλοκαίρι. Μικρότερες
είναι οι ανάγκες των αιγοπροβατοτρόφων της Στερεάς Ελλάδας, κι η ημερήσια κατανάλωση σε νερό ενός προβάτου το καλοκαίρι είναι κοντά στα
20 λίτρα. Το γεγονός αυτό δε συνάδει με την αύξηση της παραγωγικότητας
της χώρας η οποία ήδη δίνει μεγάλα ποσά κάθε χρόνο, στην αγορά βόειου
κρέατος, για εισαγωγές.
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● επικαιρότητα

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Λαμία: Η επίσκεψη των παιδιών
στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
του Δήμου

Ο Παύλος Φύσσας ζει

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Λαμιέων για
την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας», την Τετάρτη
18 Σεπτεμβρίου, παιδιά από τα
σχολεία του Δήμου επισκέφτηκαν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου. Όλα
τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να
έχουν μια σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τους
κανόνες κυκλοφορίας, την ηλεκτροκίνηση και άλλα θέματα
που αφορούν στην κινητικότητα. H εκδήλωση ολοκληρώθη-

Έξι χρόνια πέρασαν από την τραγική νύχτα της 18ης Σεπτεμβρίου του 2013, όταν
νεκρός έπεσε ο αντιφασίστας Παύλος Φύσσας (Killah P) από το μαχαίρι του χρυσαυγίτη
Γιώργου Ρουπακιά.
Η αντιφασιστική συγκέντρωση εις μνήμην της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, έγινε τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης 18
Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Ελευθερίας στην
Λαμία. Μικροί και μεγάλοι τίμησαν τον άδικο
χαμό του με τραγούδια του και συνθήματα ‘Ο
ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΣΣΑΣ ΖΕΙ’.
Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας
τίμησε με τον λόγο του τον χαμό του Π.Φύσσα
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ‘Σαν σήμερα
πριν από έξι χρόνια ένας νέος άνθρωπος, ένας
ευαίσθητος μουσικός, ένας μαχητικός αντιφασίστας, ο Παύλος Φύσσας, ξεσκέπαζε με
θυσία της ζωής του το δολοφονικό πρόσωπο
της Χρυσής Αυγής. Τιμούμε τη μνήμη του.’
«Έξι χρόνια μετά τη δολοφονία του αντι-

κε με την κλήρωση ενός ολοκαίνουριου ποδηλάτου.

Λαμία: Σε πανηγυρικό κλίμα και με
κάθε επισημότητα τίμησαν οι πιστοί
την Αγία Σοφία

Με την πρέπουσα Εκκλησιαστική τάξη
και ιεροπρέπεια πανηγύρισε το διήμερο
16 & 17 Σεπτεμβρίου η Ενορία της αγίας
Σοφίας Λαμίας, την ιερά μνήμη των αγίων
Ενδόξων Μαρτύρων γυναικών Πίστεως,
Ελπίδος και Αγάπης και της μητρός αυτών
Σοφίας.
Επίκεντρο του εορτασμού ο περικαλλής και
μεγαλοπρεπής Ναός της αγίας Σοφίας της ομωνύμου νεοσύστατης Ενορίας της πόλεως.
Την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου το απόγευμα
στον Μέγα Πανηγυρικό Αρχιερατικό χοροστάτησε και μίλησε ο Τοποτηρητής της χηρευούσης
Ιεράς Μητροπόλεως, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, συμπαραστατούμενος από τον Γενικό Αρχιερατικό
Επίτροπο Αιδεσιμολ. Πρωτ. π. Νεόφυτο Ραφαηλίδης και πλήθους Ιερέων της πόλεως, των Αρχιδιακόνων π. Ιωήλ Ποδαρόπουλο και π. Ευστάθιο
Κατόπη, τη συμμετοχή των ευσεβών Αρχόντων
και πλήθους λαού, οι οποίοι κατέκλυσαν το Ναό
για να τιμήσουν τις μεγάλες εορτάζουσες αγίες.
Τους Ιερούς ύμνους απέδωσαν θαυμάσια
Βυζαντινοί χοροί υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση του Διευθυντού της Σχολής Βυζαντινής
Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας κ. Ανδρέου Ιωακείμ, του Πρωτοψάλτου του Ναού κ.
Χρήστου Τσιρίγκα και του Λαμπαδαρίου κ. Χρήστου Φωτόπουλου.

Μετά την ευλόγηση των άρτων ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε την Θεολογική του διδαχή
προς τους εκατοντάδες των παρευρισκομένων
πιστών και σε όσους παρακολουθούσαν απευθείας τον Πανηγυρικό Εσπερινό μέσω του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως
μας (89,4 fm), αναφερόμενος στην θυσία και τα
μαρτύρια των αγίων.
Αρχικά ο κ. Ιγνάτιος συνεχάρη τον ευλογημένο λαό της Ενορίας για την κατασκευή αυτού
του περικαλλούς και θαυμασίου Ναού μακαρίζοντας τη μνήμη του κεκοιμημένου Ποιμενάρχου μας κυρού Νικολάου, ο οποίος αξιώθηκε να
θεμελιώσει και να εγκαινιάσει ένα τέτοιο όμορφο Ναό.

Αντιφασιστική πορεία στην Λαμία
για την επέτειο των έξι χρόνων

φασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα από το
τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής, ο αγώνας
ενάντια στο φασισμό και το σύστημα που τον
γεννά, παραμένει επίκαιρος κι αναγκαίος»
αναφέρει ανακοίνωση του ΚΚΕ υπογραμμίζοντας «κανένας εφησυχασμός δεν πρέπει
να υπάρξει από την εκλογική ήττα του εγκληματικού ναζιστικού αυτού μορφώματος, που
το οδήγησε έξω από τη βουλή, αφού οι αιτίες που το δημιούργησαν εξακολουθούν να
υπάρχουν».

Μητρόπολη Φθιώτιδας: Πρόσκληση
για εθελοντές εκπαιδευτικούς
Από την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας ανακοινώνεται ότι για ένατη συνεχόμενη χρονιά θα λειτουργήσει
το Σχολείο Ενισχυτικής
Διδασκαλίας της Ιεράς
Μητροπόλεως,στο οποίο
παραδίδονται δωρεάν μαθήματα σε μαθητές του Δημοτικού.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού
των Αγίων Θεοδώρων Λαμίας καθημερινά 5 με 6 το
απόγευμα.
Στο ιδιαίτερο αυτό σχολείο
λειτουργούν τμήματα: εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε ειδικές ομάδες, όπως
παιδιά αλλοδαπών, τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας, τμήμα
εκμάθησης της Αγγλικής και
Γαλλικής Γλώσσας και τμήμα
Λογοθεραπείας.
Προσκαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά τις γνώσεις
τους ενισχύοντας με την πείρα
τους το ιδιαίτερο αυτό Σχολείο
της Τοπικής μας Εκκλησίας ,
βοηθώντας ενεργά το έργο της
διαπαιδαγωγήσεως των μαθητών που έχουν ανάγκη.
Οι ενδιαφερόμενοι Εκπαιδευτικοί, μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως
στο Πνευματικό – Διοικητικό
Κέντρο (Οδός Αγράφων και Μ.
Αλεξάνδρου στη Ν. Άμπλιανη
Λαμίας) από τις 9:00 το πρωί –

13:00 το μεσημέρι και να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στον
Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο
Αιδεσιμολ. Πρωτ. π. Νεόφυτο
Ραφαηλίδη.
Αξιολόγηση του Σχολείου
Ενισχυτικής Διδασκαλίας της
Ιεράς Μητροπόλεως μας
Σύμφωνα με την αξιολόγηση του προγράμματος κατά
προηγούμενα έτη λειτουργίας
του διαπιστώθηκε ότι, στο
τμήμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας φοίτησαν εντελώς δωρεάν εκατοντάδες μαθητές,
των οποίων η επίδοση στα
μαθήματα βελτιωνόταν συνεχώς, σύμφωνα με τις ομολογίες γονιών και εκπαιδευτικών
των σχολείων. Με τη βοήθεια
και συμπαράσταση των δασκάλων του προγράμματος
πολλοί μαθητές κατάφεραν να
ξεπεράσουν τα προβλήματα
της απόρριψης, που δημιουργήθηκαν από τις συνεχείς αποτυχίες στην τάξη, την ψυχική
ένταση και την απέχθεια προς
το σχολείο. Έτσι οι μαθητές

εντάχθηκαν ισότιμα στη σχολική διαδικασία και γεύθηκαν τη
χαρά της επιτυχίας.
Η λειτουργία αυτού του
τμήματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας της Εκκλησίας μας
αποτελεί το 1ο Σχολείο της
Εκκλησίας στη Μητρόπολη
Φθιώτιδος, σημαντικός πυρήνας μόρφωσης και δημιουργικών δραστηριοτήτων, που
συμβάλλει καθοριστικά στη
διαμόρφωση ολοκληρωμένων
προσωπικοτήτων.
Επίσης
αποτελεί ένα πρωτοποριακό,
καινοτόμο πρόγραμμα, και
πολλά έχει να προσφέρει στην
τοπική μας κοινωνία, καθότι
μέσα στη δύσκολη εποχή, που
ζούμε, με τα μύρια προβλήματα, η επίβλεψη του παιδιού στα
μαθήματα είναι μια ανακούφιση για την οικογένεια. Ιδιαίτερα δε για τους αλλοδαπούς
μαθητές αποτελεί ένα διαβατήριο επιτυχούς ενσωμάτωσης στην Ελληνική κοινωνία
και κατ’ επέκταση στην παραγωγική διαδικασία.
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ΕΥΒΟΙΑΣ
Δέσμευση για την μείωση
κατά 40% της εκπομπής ρύπων
από την Έλενα Βάκα
Στο πλαίσιο της ανανέωσης της υπογραφής του
Δήμου Χαλκιδέων στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το
Κλίμα και την Ενέργεια, παρευρέθηκε σήμερα Πέμπτη
19 Σεπτεμβρίου στην Τελετή
Υπογραφής του Συμφώνου
στην Αθήνα, η Δήμαρχος
Χαλκιδέων Έλενα Βάκα.
Με την ανανέωση αυτή ο
Δήμος Χαλκιδέων δεσμεύεται
να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφός του, κατά τουλάχιστον
40% έως το 2030, κυρίως με
τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης και τη μεγαλύτερη
χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και να αυξήσει την
ανθεκτικότητά του με την
προσαρμογή στις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής.

Επιπλέον η ανανέωση της
υπογραφής του Δήμου στο
Ενεργειακό Σύμφωνο του
δίνει τη δυνατότητα άμεσης
πρόσβασης σε υφιστάμενους Ευρωπαϊκούς Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς, που

μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες, δράσεις και
έργα στα οποία θα προβεί ο
Δήμος, για να βελτιώσει το
ενεργειακό του προφίλ, συμμετέχοντας στην κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια.

Επίσκεψη κλιμακίου γιατρών
στο ΓΝ-ΚΥ Κύμης, συμβουλευτική
ιατρική αφιλοκερδώς σε ασθενείς
Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:30,
θα πραγματοποιηθεί στο
Νοσοκομείο μας, επίσκεψη
κλιμακίου Ιατρών και νοσηλευτών του Γ.Ν. "Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική " μελών
της αδελφότητας ΑΧΕΠΑΝΣ
AHJ1, προκειμένου να παράσχουν συμβουλευτική ιατρική
- αφιλοκερδώς- σε ασθενείς
της περιοχή μας.
Η American Hellenic
Educational
Progressive
Association (AHEPA), είναι η
μεγαλύτερη Ελληνοαμερικα-

νική οργάνωση σε όλο τον
κόσμο, με μεγάλη φιλανθρωπική κυρίως δράση.
Μετά το πέρας των επισκέψεων, θα παρατεθεί
γεύμα προς τιμήν τους στο

Kymi Palace με την ευγενική
χορηγία του Δήμου Κύμης
Αλιβερίου. Την εκδήλωση θα
πλαισιώσει ο χορευτικός σύλλογος ‘’ΑΞΑΝΕΜΕΣ ‘’ με παραδοσιακούς χορούς.

Επίσκεψη του Δημάρχου Καρύστου
στο υπουργείο Ναυτιλίας
Παρά τις πολύ πρόσφατες, σαφείς δεσμεύσεις του υπουργού Ναυτιλίας, Φώτη Κουβέλη,
για επίτευξη της ακτοπλϊκής σύνδεσης Καρύστου – Κυκλάδων, και λόγω των ευνόητων
ανησυχιών δεδομένης της αλλαγής πολιτικής
ηγεσίας στο «τιμόνι του ΥΕΝ, ο Δήμαρχος Καρύστου επισκέφτηκε εκ νέου το Υπουργείο.
Όπως γίνεται γνωστό, σε συνάντηση που
είχε με τον νέο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής, Πλακιωτάκη Ιωάννη αλλά και
την Γ. Γραμματέα του Υπουργείου, Καλογήρου
Χριστιάνα, ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης
Ραβιόλος έθεσε υπόψιν της ηγεσίας του ΥΕΝ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
για την καλύτερη πρόσβαση
στο νοσοκομείο

το ζήτημα, όσο και θέματα που αφορούν στα
λιμάνια και τα αλιευτικά καταφύγια Καρύστου, Μαρμαρίου, Ν. Στύρων, Αλμυροπόταμου και Καφηρέα.
Κατά τη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας, ο Δήμαρχος ζήτησε τη στήριξη και τη συνδρομή του
Υπουργείου στις κινήσεις που σχεδιάζονται
και που γίνονται για την ανάπτυξη των λιμένων του Δήμου Καρύστου και κατ’επεκταση
την ανάπτυξη της τουριστικής και εμπορικής
δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της
Νότιας Καρυστίας.

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς από τεχνικά
κλιμάκια του δήμου Χαλκιδέων οι εργασίες κατασκευής
αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων του έργου
«Συνοδά έργα υποδομών –

δικτύων Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας».
Γι αυτό τον λόγο ο Δήμος
Χαλκιδέων προχώρησε από
την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, και για δύο μήνες,
σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

στην ευρύτερη περιοχή του
υπεραστικού ΚΤΕΛ Εύβοιας
και στις οδούς Αρεθούσης,
Στύρων, Κιαπέκου και τμήματος της οδού από τον κυκλικό
κόμβο προς την Υψηλή Γέφυρα (μήκους 100μ).

Αίσιο τέλος για το ζευγάρι
Ισπανών
Τέλος καλό όλα καλά για
το ηλικιωμένο ζευγάρι Ισπανών που «χάθηκε» μέσα στην
καρδιά της Εύβοιας και ενώ
η γυναίκα είχε τραυματιστεί
σοβαρά στο γόνατο!
Το ζευγάρι είχε ξεκινήσει
από ξενοδοχείο στην Ερέτρια
και με νοικιασμένο αυτοκίνητο πέρασαν τις Πετριές φθάνοντας στην άλλη πλευρά
του νησιού που βλέπει Αιγαίο
πέλαγος.
Εκεί σε ένα από τα πολλά
μονοπάτια που οδηγούν σε
παραλία, θέλησαν να περπατήσουν πλην όμως συνέβη
το ατύχημα και η γυναίκα δεν
μπορούσε να μετακινηθεί. Ο
σύζυγος της μη θέλοντας να
την εγκαταλείψει για να ψάξει
για βοήθεια επιστρέφοντας
και στο αμάξι τους, πήρε στο
«112» θέτοντας σε συναγερμό τις υπηρεσίες.

Για τη συνεννόηση με
τους ανθρώπους, επιστρατεύτηκε καθηγήτρια Ισπανικών από τη Χαλκίδα, ενώ
συγχρόνως δύο οχήματα της
Πυροσβεστικής από το Αλιβέρι με το στίγμα του τηλεφώνου, είχε ήδη ξεκινήσει για
την εύρεση του ζευγαριού.

Από τη στιγμή που λύθηκε
και το πρόβλημα συνεννόησης ήταν θέμα λεπτών για
να βρεθεί η τραυματισμένη
γυναίκα η οποία με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την Κύμη
μεταφέρθηκε στο οικείο Νοσοκομείο όπου παραμένει
για νοσηλεία.
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ
Τα βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος»
και η συμμετοχή
του Επιμελητηρίου Φωκίδας

Με μεγάλη περηφάνια το Επιμελητήριο
Φωκίδας ενημερώνει τους επαγγελματίες –
μέλη του για τη συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στα 1α επιχειρηματικά βραβεία «Θαλής
ο Μιλήσιος», αλλά και τη διάκριση της Εταιρείας: «Πλαστικά Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε.» στον
εν λόγω διαγωνισμό, καθώς της απονεμήθηκε
το Βραβείο της «Διορατικής Επιχείρησης».
Η άρτια διοργάνωση των 1ων επιχειρηματι-

Καρπενήσι: Κάθε Τετάρτη
και Σάββατο οι Πολιτικοί Γάμοι
μέχρι τον επόμενο Αύγουστο

κών βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος» πραγματοποιήθηκε από την GK MEDIA PUBLISHING και
την PALLADIAN CONFERENCES, υπό την Αιγίδα
της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου
Προκόπη Παυλόπουλου και με την υποστήριξη
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος,
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ.

Με απόφαση Δημάρχου
στο Δήμο Καρπενησίου από
πρώτη Σεπτέμβρη 2019 έως
και 31 Αυγούστου 2020 ισχύει
ότι οι Πολιτικοί Γάμοι θα τελούνται κατά τις ημέρες της
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα
έναρξης 18:00 μ.μ. και Σάββατο και ώρα έναρξης 11:00 π.μ.,
στην αίθουσα τελετών του
Δημαρχιακού Μεγάρου στην
οδό Ύδρας αρ.6.Για τη χρονική περίοδο από 1-9-2019 έως
και 31-8-2020 την τέλεση των

Με 55 συμμετοχές το μικρό «Ακρόπολις»
πανηγυρική εκκίνηση στην Ιτέα
Με τον καλύτερο τρόπο
θα πέσει η αυλαία του φετινού Πανελληνίου πρωταθλήματος ράλλυ! Το MyKteo
7ο Φθινοπωρινό Ράλλυ συγκέντρωσε 55 συμμετοχές,
αριθμό ρεκόρ τα τελευταία
χρόνια για ελληνικό, μη διεθνή πρωταθληματικό ράλλυ,
εκπλήσσοντας ευχάριστα!
Η απουσία του εθνικού μας
αγώνα, η πετυχημένη διοργάνωση του 2018, αλλά και
η επιλογή των ακροπολικών

ειδικών διαδρομών αποτέλεσαν δέλεαρ για πολλά
πληρώματα! Μάλιστα, εκτός
από την ποσότητα, από τη
λίστα δεν απουσιάζει η ποιότητα, καθώς περιλαμβάνει
5 κορυφαία αυτοκίνητα προδιαγραφών R5, 3 πρωταθλητές Ελλάδος και αρκετούς
ικανούς οδηγούς που θα παλέψουν για τη νίκη, σε έναν
αγώνα που θα κρίνει το φετινό τίτλο του Πρωταθλητή
Ελλάδος.

Ο αγώνας που θα διεξαχθεί το διήμερο 21 και 22 Σεπτεμβρίου με επίκεντρο την
παραλιακή πόλη της Ιτέας
διεξάγεται από το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου
Αθλητισμού (ΑΣΜΑ), ενώ
ονομαστικός χορηγός είναι
το MyKteo. Στο πλευρό των
οργανωτών βρίσκονται η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
και ο Δήμος Δελφών. Χορηγοί του αγώνα είναι η Seajets
και οι 4 troxoi.

Πολιτικών Γάμων στους Αντιδημάρχους, διατηρούμε δε τη
δυνατότητα του Δημάρχου,
εφόσον οι υποχρεώσεις και τα
καθήκοντά του το επιτρέπουν,
να τελεί κατά προτεραιότητα
αυτοπροσώπως τις εν λόγω
τελετές:
1. κο Γενιτσαρόπουλο Χρήστο
του Σεραφείμ
2. κο Κουτρομάνο Ταξιάρχη
του Παναγιώτη
3. κα Ζαλοκώστα Σοφία του
Κωνσταντίνου

Αντί για το αγριογούρουνο
χτύπησε τον φίλο του

Γενναίο lifting του δρόμου προσέγγισης
του Παρνασσού δρομολογεί ο νέος
Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας
Λίγες μόλις μέρες μετά
την ανάληψη καθηκόντων
στο τιμόνι της Π.Ε. Φωκίδας, ο
Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος
Δελμούζος, επισκέφτηκε μαζί
με τους τεχνικούς της Περιφέρειας κα. Πολυζώη και κ. Δημητρέλο τη Δημοτική Ενότητα Παρνασσού, προκειμένου
να διαπιστώσει ιδίοις όμασι τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κατά την επίσκεψή του ο
κ. Δελμούζος συναντήθηκε με
τον αντιδήμαρχο κ.Κούσουλα
Βαγγέλη και την πρόεδρο Πολύδροσου κα. Έφη Τοπάλη,

όπου μετά από μία σύντομη
ενημέρωση επιχείρησε να
σχηματίσει και προσωπική
άποψη επισκεπτόμενος, μαζί
με το επιτελείο του και τους
Τοπικούς παράγοντες, το Χιονοδρομικό Κέντρο του Παρνασσού.
Στόχος της επίσκεψης
ήταν, αφ’ ενός να διαπιστώσουν τις εργασίες αποκατάστασης κομματιών του
δρόμου που ήταν σχεδόν
αδιαπέραστοι από οχήματα
και αφετέρου να προγραμματίσουν έργα ολικής απο-

κατάστασης των καταστροφών που έχει υποστεί το
οδόστρωμα από τα έντονα
καιρικά φαινόμενα.
Ήδη ο κ. Αντιπεριφερειάρχης υποσχέθηκε πως
θα επισπεύσει τις διαδικασίες
ώστε το έργο να ξεκινήσει
άμεσα.

Με ευτράπελα ξεκίνησε
η περίοδος του κυνηγιού για
το Καρπενήσι αφού από τύχη
δεν θρηνήσαμε θύματα στο
Καρπενήσι. Ένας κυνηγός
πυροβόλησε και τραυμάτισε
κατά λάθος τον φίλο του.
Ο 60χρονος κυνηγός, ο
οποίος δέχθηκε στο πόδι
τα σκάγια φίλου του με τον
οποίο είχε στήσει καρτέρι
για αγριογούρουνα στη θέση
Αϊ -Λιάς του Καρπενησίου,
τραυματίστηκε στον αριστερό μηρό και μεταφέρθηκε
με ασθενοφόρο στο νοσο-

κομείο Καρπενησίου, αλλά
ευτυχώς δεν κινδυνεύει η
ζωή του!
Το περιστατικό συνέβη
όταν η παρέα τριών φίλων
είχε πάει για κυνήγι σε δάσος
πάνω από το Μεγάλο Χωριό
στο Καρπενήσι.
Ο 60χρονος καραδοκούσε για να εντοπίσει θηράματα, αλλά μια απότομη κίνηση
που έκανε προκάλεσε την
αντίδραση ενός από τους
δύο Ευρυτάνες τους φίλους
του που νόμισε πως ήταν
αγριογούρουνο και πυροβό-

λησε!
Η Ασφάλεια διενεργεί
προανάκριση για τις ακριβείς
συνθήκες του τραυματισμού
και ο ακούσιος δράστης συνελήφθη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης
από αμέλεια.
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ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Συγχαρητήρια αξίζουν στο 2ο
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αλιάρτου
Μια ιδιαίτερη διάκριση
έλαβε πρόσφατα το 2o ολοήμερο νηπιαγωγείο Αλίαρτου που βραβεύθηκε με την
Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για την τελειότητα της εργασίας στο έργο eTwinning
«Back to the future with
STEM». Αυτό σημαίνει πως η
εργασία τους, η εργασία των
μαθητών και του σχολείου
έχει αναγνωριστεί στο υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τώρα συνεχίζουν περιμένοντας την επόμενη πρόκληση για τα παιδιά και τους
Δασκάλους που πρέπει σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο να συνεργαστούν με την Κύπρο και

να ολοκληρώσουν το επόμενο project.

Πρώτος πρόεδρος της Εταιρείας
Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου
Οινοφύτων ο Φάνης Σπανός

Ο νέος Περιφερειάρχης Στερεάς, Φάνης
Σπανός, αναλαμβάνει και επισήμως την προεδρία του πρώτου ΔΣ της εταιρείας που θα
αναπτύξει το Επιχειρηματικό Πάρκο στα Οινόφυτα, καλούμενος να στηρίξει την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) στον Ασωπό.
Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη του
Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή των
Οινοφύτων Βοιωτίας και εντάσσεται στην ΟΧΕ
Ασωπού, η οποία αποτελεί συνδυασμένη δράση περιβαλλοντικής εξυγίανσης και οικονομικής
ανάπτυξης, μοναδικής σε ολόκληρη την Ευρώπη.
«Σήμερα είναι μία σημαντική ημέρα για τη

Στερεά Ελλάδα. Έγινε ένα ακόμη πολύ σημαντικό βήμα σε μια μεγάλη προσπάθεια που η
Περιφέρεια στηρίζει εμφατικά και διαχρονικά
από το 2014. Τότε που ο Κώστας Μπακογιάννης ξεκίνησε φέρνοντας κοντά ετερόκλητες
δυνάμεις ενόψει του κοινού μεγάλου στόχου.
Η ανάληψη της Προεδρίας της εταιρείας που
θα αναπτύξει το Επιχειρηματικό Πάρκο αποτελεί για μένα ξεχωριστή τιμή και σηματοδοτεί τη βούληση της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας να συνεχίσει να στηρίζει το έργο
της ΟΧΕ Ασωπού θεσμικά, αλλά και πρακτικά», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και Πρόεδρος της ΕΑΝΕΠ, Φάνης Σπανός.

Η «Φλόγα της Αγάπης» περνά
και από τη Λιβαδειά
Η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία
Εθελοντών Αιμοδοτών την Κυριακή
22 Σεπτεμβρίου 2019,θα περάσει
και από την πόλη της Λιβαδειάς με
σημείο εκκίνησης και τερματισμού τις
Πηγές Κρύας.
Η λαμπαδηδρομία θα ξεκινήσει
στις 10:00 το πρωί και η διαδρομή
που θα ακολουθήσουν οι λαμπαδηδρόμοι είναι: Πηγές Κρύας – Ελευθε-

ρίου Βενιζέλου – Κεντρική Πλατεία
Λιβαδειάς – πεζόδρομος Μπουφίδου – Λεωφόρος Δ. Παπασπύρου
– Συνοικισμός. Οι συμμετέχοντες λαμπαδηδρόμοι θα ακολουθήσουν την
ίδια διαδρομή και για την επιστροφή
τους στις Πηγές Κρύας όπου θα ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις, ενώ σε
όλη τη διαδρομή οι λαμπαδηδρόμοι
θα πλαισιώνονται από ποδηλάτες.

«Αεροπορικό Πάρτυ» στην Τανάγρα

Στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου τα αεροπλάνα επίδειξης θα απογειωθούν από το
αεροδρόμιο της Τανάγρας
προκειμένου να μας παρουσιάσουν ένα απίστευτης
ομορφιάς θέαμα.
Η μεγαλύτερη αεροπο-

ρική γιορτή της Ελλάδας
με την ονομασία «Athens
Flying Week (AFW) Tanagra
International Air Show 2019»
θα διεξαχθεί για 8η συνεχόμενη χρονιά και αναμένεται
να κόψει την ανάσα με τα επικίνδυνα …αεροπλανικά

Η οικογένεια της Αλέξια νιώθει
δικαιωμένη από την δέσμευση της
περιουσίας του 55χρόνου
Στη δέσμευση της περιουσίας του 55χρονου που πυροβόλησε με αδέσποτη σφαίρα
την 8χρονη Αλεξία προχώρησε το πρωτοδικείο Θηβών, με την οικογένεια της μικρής να
δηλώνει ικανοποίηση.
«Το δικαστήριο αποφάσισε να διατάξει τη
συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας του
55χρονου, μέχρι του ποσού του 1 εκατομμυρίου
ευρώ», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας,
Αντρέας Μήτσαινας.
Όπως εξήγησε «είχαμε καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο πρωτοδικείο
Θηβών και ζητούσαμε την προστασία των δικαιωμάτων της μικρής Αλεξίας για να μπορεί
να ικανοποιηθεί στο χρόνο που θα καταθέσει την αγωγή της με τα σχετικά κονδύλια τα
οποία αφορούν τα ιατρικά .
Αυτό είχε μόνο τη δέσμευση της περιουσίας του 55χρονου. Με αυτό το δικαστήριο δεν
παίρνεις λεφτά αλλά δεσμεύεις μόνο την περιουσία του μέχρι του ποσού του 1 εκ. ευρώ.
Η οικογένεια νιώθει ικανοποιημένη διότι η
ελληνική δικαιοσύνη άκουσε το πρόβλημά της
και έγινε το πρώτο βήμα .
Στόχος της οικογένειας είναι να μαζέψει

χρήματα, προκειμένου να μεταφερθεί η 8χρονη Αλεξία σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, προκειμένου να λάβει βοήθεια.
«Η 8χρονη Αλεξία δεν μπορεί να πάει σε
κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα γιατί
δεν υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή και κανείς
δεν αναλαμβάνει την ευθύνη λόγω της βαρύτητας του περιστατικού. Και η οικογένεια
προσπαθεί να μαζέψει χρήματα διότι υπάρχει
ένα κέντρο στην Ευρώπη και συγκεκριμένα
στη Γερμανία όπου θα εκεί μπορούν να βοηθήσουν οι γιατροί την μικρή Αλεξία», ανέφερε
ο κ. Μήτσαινας.

Φέτος, και για πρώτη φορά στην AFW,
η Patrouille de France!
H «Γαλλική Περίπολος», 66 χρόνια από
την ίδρυση της αποτελεί ένα από τα κορυφαία σμήνη αεροπορικών επιδείξεων στον
κόσμο και θα παρουσιάσει το μαγευτικό
υπερθέαμα των σχηματισμών ακριβείας
για το οποίο φημίζεται.
Πλούσιο και φέτος το πτητικό πρόγραμμα, με τους Royal Jordanian Falcons,
το Belgian F-16 Solo Display DARK FALCON,

το Solo Display Saab 105 της Αυστριακής Πολεμικής Αεροπορίας, τον MIKA
BRAGEOT από τη Γαλλία ( που είναι ένας
από τους πιλοτους του RED BULL AIR RACE
), αλλά και τους θρυλικούς FLYING BULLS,
με τρία πτητικά μέσα, που φέρνουν για
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: τα Douglas
DC-6Β, το ιστορικό Chance Vought F4U-4
“Corsair” και το ελικόπτερο Β0105.
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Η Αγία Σοφία στο Κάστρο της Λιβαδειάς
Σ
ε ένα λόφο ύψους 240 μέτρων
νότια από την πόλη της Λιβαδειάς, βρίσκεται το κάστρο της
Λιβαδειάς,στο λόφο που φιλοξενεί
χρόνια τώρα το εκκλησάκι της Αγίας
Σοφίας
Πρόκειται για πανάρχαιο κάστρο
που ανακατασκευάστηκε από τους
Βυζαντινούς και αργότερα από τους
Φράγκους. Τη σημερινή του μορφή,
ως επί το πλείστον, την απέκτησε
όταν στην περιοχή επικράτησαν οι
Καταλανοί, γι αυτό θεωρείται ότι είναι ένα από τα τέσσερα Καταλανικά
κάστρα που σώζονται στην Ελλάδα.
Στο εσωτερικό του υπάρχει μικρή
εκκλησία της Αγίας Σοφίας, από όπου
ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει την
υπέροχη θέα στο φαράγγι της Έρκυνας. Η πρόσβαση στο κάστρο γίνεται
εύκολα από τα λιθόστρωτα μονοπάτια.
Μεγάλο δέος και μυστήριο κρύβει το εκκλησάκι που βρίσκεται στο
υπόγειο της εκκλησίας την Αγία Βαρβάρα που λεγόταν ότι εκεί λειτουργούσε το ¨κρυφό σχολειό¨ κατά την
Τουρκοκρατία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το
μοναδικό νέο κτίσμα του κάστρου
στην περίοδο από το 1830 ως τις
μέρες μας είναι ο ναός της Αγίας
Σοφίας του τέλους του 19ου ή των
αρχών του 20ου αι.
H Αγία Σοφία που εορτάζουμε
και μακαρίζουμε την μνήμη της
κάθε 17 Σεπτεμβρίου
Ανέτρεφε τις κόρες της με ιδιαίτερη επιμέλεια και τις προέτρεπε να
στολίζονται με αρετές.
Έβαλε μέσα στις καρδιές τους το
φόβο του Κυρίου και τη λαχτάρα της
Βασιλείας των ουρανών. Πρόσεχε παράλληλα το όνομά τους να συμβαδίζει με τη ζωή τους.
Όλοι επαινούσαν τη μητέρα με
τις τρεις κόρες, για τα σωματικά και
ψυχικά τους χαρίσματα.
Ο επιστάτης της πόλεως Αντίοχος, είπε στον αυτοκράτορα Αδριανό
για τη χριστιανική πίστη της Σοφίας
και των τριών θυγατέρων της. Κι αυτός έδωσε εντολή να τις οδηγήσουν
στο δικαστήριο. Παρουσιάστηκαν
μπροστά του με ιδιαίτερο θάρρος
έχοντας στην καρδιά τους τα λόγια
του Κυρίου μας:
«Μη φοβάστε αυτούς, πού φονεύουν το σώμα, αλλά δε μπορούν
να βλάψουν την ψυχή».
Όταν τις αντίκρισε, έμεινε έκθαμβος από την ευγένεια και τον στολισμό της ψυχής τους. Προσπάθησε
τότε με κολακείες να τις ξεγελάσει ν
’αρνηθούν την πίστη τους.
Στην ερώτηση του, η μητέρα
αποκρίθηκε:
«Ονομάζομαι Σοφία, πατρίδα μου
είναι η Ιταλία, κι οι γονείς μου ήταν
από τους πρώτους άρχοντες της χώρας. Είμαι Χριστιανή, δούλη του αληθινού Θεού, στον οποίο αφιερώθηκα
από την γέννησή μου».
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Σύστημα Υγείας στην Λιβαδειά, πως λειτουργεί

Ό

ταν θέλω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις ή να με
εξετάσει ένας γιατρός, πόσο
πρέπει να περιμένω και πόσο κοστίζει η κλήση του τηλεφώνου που
καλώ στο πενταψήφιο για να εξυπηρετηθώ.
Σε μία σύντομη έρευνα που κάναμε καταλήξαμε στα ακόλουθα
στοιχεία, που καλό είναι να τα μάθουμε όλοι μας για να γνωρίζουμε
τι θα αντιμετωπίσουμε στο σύστημα
Υγείας της περιοχής μας.
Στο πρώην ΠΕΔΥ, Κέντρο Υγείας
Λιβαδειας που βρίσκεται στον πεζόδρομο στην οδό Χριστοδούλου
7 η προϊσταμένη που απαντά στο
τηλέφωνο 2261021890 ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστική παρά τον μεγάλο
φόρτο εργασίας της. Μας εξήγησε
ταχύτατα,και ας παίρναμε ως ασθενείς,ότι για ραντεβού θα πρέπει να
καλέσουμε τον πενταψήφιο 14900
η τον 14554 (η χρέωση είναι 1,5 €
ανά κλήση) και εκεί θα μπορέσουμε
να κλείσουμε ραντεβού με τους ακό-

λουθους γιατρούς:
Οδοντίατρος
Ουρολόγος
Γυναικολόγος για συνταγογράφηση (όχι για εξετάσεις)
Οι αιματολογικές εξετάσεις
γίνονται κάθε μέρα μαζί με το παραπεμπτικό του γιατρού απο της
08:30 εως και τις 10:15 σε σύγχρονα
μηχανήματα,άλλα δεν μπορούν ακόμα να εξυπηρετήσουν για ορμονολογικές εξετάσεις.
Για τον Παθολόγο θα πρέπει να
μπεις σε λίστα αναμονής καλώντας
στο τηλέφωνο 2261020234 ,λόγω
του ότι δεν υπάρχει κάποιος σταθερός,αλλά όποτε μπορούν έρχονται οι
παθολόγοι από τα Κέντρα Υγείας της
περιοχής.
Σε κλήση μας στον Ορθοδοντικό το ραντεβού ήταν άμεσο,του
απογεύματος η την επόμενη ημέρα.
Ενώ ο Ωτορινολαρυγγολόγος
δέχεται κάθε μέρα σταθερά από τις
08:30 έως τις 13:00
Ένας ακόμη τρόπος για να ελέγ-

ξω την υγεία μου ή να προλάβω την
επιδείνωση της σε κάτι που με ενοχλεί,είναι το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λιβαδειάς που βρίσκεται στην
περιοχή Αη Βλάσης.
Θα πρέπει να καλέσω το 1535 και
να κλείσω κάποιο ραντεβού,οι κλινικές και τα ιατρεία που παρέχει είναι
τα ακόλουθα καθώς και οι πενταψήφιοι αριθμοί,που μας βοηθούν να
κλείσουμε εύκολα ένα ραντεβού.

Καλέσαμε στις 13 Σεπτεμβρίου και να τα αποτελέσματα των ραντεβού
που μας έδωσε το σύστημα:
Kωδ.
ΤΜΗΜΑΤΑ
04121-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 11 Δεκεμβρίου
04621-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
Δεν υπάρχουν ραντεβού
04623-ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
8 Οκτωβρίου
07962-ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
13 Δεκεμβρίου
04120-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
24 Σεπτεμβρίου
04638-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΣΤ ΠΑΠ
δεν υπάρχει
04119-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
17 Σεπτεμβρίου
06364-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
20 Νοεμβρίου
07302-ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ
Δεν υπάρχει από τον Απρίλιο
04113-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
20 Σεπτεμβρίου
04129-ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	δεν λειτουργεί ,αναβαθμίζεται
για ένα μήνα τηλ:2261084389
04131-ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ Έχει βλάβη
04130-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
19 Σεπτεμβρίου
04112-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
Μέσα σε 7 ημέρες
07956-ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
Από 27 Ιουνίου Δεν υπάρχει
07916-ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΣΙΠΗ
23 Σεπτεμβρίου
04117-ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 19 Σεπτεμβρίου
07730-ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΙΑΜΠΑΝΗ
24 Σεπτεμβρίου
07659-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΓΚΙΚΑΣ
30 Νοεμβρίου
04126-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΤΟΥΛΑΣ
17 Οκτωβρίου
05371-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Από 1 Δεκεμβρίου δεν υπάρχει
04125-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 22 Οκτωβρίου
04124-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΣΟΦΙΑΝΟΣ
15 Οκτωβρίου
04123-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
24 Σεπτεμβρίου
04122-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
11 Δεκεμβρίου
04107-ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
1 Οκτωβρίου
04587-ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
16 Σεπτεμβρίου
04109-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
26 Σεπτεμβρίου
04111-ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑ
17 Οκτωβρίου
04114-ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ	Από 31 Δεκεμβρίου Δεν Υπάρχει
04128-ΥΠΕΡΗΧΟΙ ,οχι στήθους
18 Σεπτεμβρίου
04116-ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
– ΤΡΙΠΛΕΞ ΚΑΡΔΙΑΣ
4 Δεκεμβρίου
04108-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
18 Σεπτεμβρίου
04118-ΩΡΛ
19 Σεπτεμβρίου
Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι στα νοσοκομεία των Αθηνών μπορείτε να
κλείσετε ραντεβού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 1535.gr ,χωρίς
χρέωση. Δυνατότητα από το τηλέφωνο έχεις για να κλείσεις μόνο τρία
ραντεβού.
Το κόστος κλήσης απο την Wind είναι 0,1230 ανά κλήση
από την Forthnet 0,3125 ανά λεπτό
από την Cosmote αστική χρέωση (0,0676 ανά λεπτό τιμοκα. 2018)
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Riders Lamia Hellas η νέα Λέσχη
που υποδέχτηκε η πόλη

Έ

να βήμα μπροστά κάνει η
Λαμία, υποδέχοντας τον
νέο χώρο του Συλλόγου κάστομ και τσόπερ Μοτοσικλετιστών
«RIDERS - LAMIA - HELLAS», στην
οδό Δημουλιούλια, στο κέντρο της
πόλης. Με χαμηλό φωτισμό, ροκ
ήχους και απείρου κάλλους μοτοσικλέτες να στολίζουν τον πεζόδρομο, εγκαινιάστηκε η νέα λέσχη.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο
Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Λαμιέων, Παναγιώτης Φώσκολος όπως και ο
δήμαρχος Λοκρών Θανάσης Ζεκεντές, οι
οποίοι τόνισαν πως θα στηρίξουν κάθε
προσπάθεια και δράση του Συλλόγου.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψής μας
στην καινούργια λέσχη της πόλης, γνωρίσαμε τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ.
Νικήτα Παππά, ο οποίος μας έδωσε
σημαντικές πληροφορίες για την ίδρυση,
την δράση και τους στόχους του Συλλόγου.
Δείτε αναλυτικά τι μας ανέφερε ο Πρόεδρος της Λέσχης Riders
Lamia Hellas:
Πότε ιδρύθηκε ο Σύλλογος Μοτοσικλετιστών Λαμίας Riders;
Είναι γνωστό ότι «την ιστορία την
γράφουν οι παρέες «. Έτσι ξεκίνησε
και ο Σύλλογος κάστομ και τσόπερ
Μοτοσικλετιστών Λαμίας Riders, ως
μια μικρή παρέα τριών, τεσσάρων
ανθρώπων, εκεί γύρω στο 2010. Από
μοτοσικλετιστές που τους ενώνει η
αγάπη για τα τσόπερ και τα κάστομ, ο
συγκεκριμένος τρόπος ζωής και ταξιδιού, το slow ride, να νιώθεις με όλες τις
αισθήσεις σου κάθε λεπτό και κάθε χιλιόμετρο που περνά, την ελευθερία και
την ανεξαρτησία στο δρόμο. Καθώς
τα χιλιόμετρα περνούσαν και η παρέα
μεγάλωνε συνειδητοποιήσαμε ότι μπορούσαμε και θέλαμε να προσφέρουμε
στην κοινωνία που μας αγκάλιασε, να
προσφέρουμε σε κοινωνικά ζητήματα,
όπως και να συμβάλουμε εθελοντικά σε διάφορα θέματα. Έτσι ξεκίνησε
και το κοινωνικό έργο της παρέας. Οι

συνθήκες ωριμάσαν το 2017 όπου συγκροτηθήκαμε σε Σύλλογο.
Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη
του Συλλόγου;
Μέλη μπορούν να γίνουν, μόνο
όσοι είναι οδηγοί και κάτοχοι κάστομ
και τσόπερ μηχανών στην περιοχή της
Φθιώτιδας.
Γίνονται Πανελλήνιες συναντήσεις των Συλλόγων κάστομ και
τσόπερ;
Γίνονται συναντήσεις ετησίως, από
διάφορους μεγάλους Συλλόγους της
Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης,
όπου οι Riders Lamia Hellas σε κάποιες συμμετέχουν και σε άλλες όχι.
Θα μπορούσε η Λαμία να γίνει
αφετηρία για Πανελλήνιες συναντήσεις;

Αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι
από την άποψη ότι οι επαρχιακές πόλεις δεν έχουν μεγάλη δημοτικότητα
στο συγκεκριμένο είδος μηχανής. Είναι λίγα τα άτομα των μικρών πόλεων
ώστε με το δυναμικό της να στηρίξει
την αφετηρία Πανελλήνιων συναντήσεων.
Ποιοι είναι οι στόχοι του Συλλόγου;
Οι στόχοι του Συλλόγου, πέρα
από την βελτίωση των συνθηκών για
την ανάπτυξη του μοτοσικλετιστικού
επιπέδου, πέρα από την συμβολή στην
προστασία του περιβάλλοντος και την
καταπολέμηση της ηχορύπανσης, έχει
ως στόχο την προσφορά ενός κοινωνικού έργου στην πόλη της Λαμίας.
Μέχρι τώρα έχουν γίνει διάφορες κι-

νητοποιήσεις και θα γίνουν περισσότερες στην πορεία, επικεντρώνοντας ,
με τις δράσεις μας , στα παιδιά. Γίνανε
διάφορες εκδηλώσεις, όπου μαζέψαμε
χρήματα για την αγορά τροφίμων για
το Ορφανοτροφείο Θηλέων της
Λαμίας, όπως και συλλέξαμε χρήματα
για την δημιουργία εργαστηρίου στο
Ειδικό Σχολείο. Αυτήν την στιγμή, είμαστε σε θέση να οργανώσουμε κάτι
πολύ μεγαλύτερο για να βοηθήσουμε
στην εξέλιξη της κοινωνικής αλληλεγγύης, κυρίως για τα παιδιά με ειδικές

ανάγκες.
Τέλος, τι θα θέλατε να πείτε
στους κατοίκους της πόλης που
σας φιλοξενεί;
Απλά να είναι δεκτικοί σε οτιδήποτε καινούργιο, σε οποιαδήποτε προσφορά για την καλύτερη εξέλιξη της
πόλης .
Κλείσαμε την συζήτησή μας με το
σλόγκαν της λέσχης
« when the souls travelling «, διότι για τους RIDERS, σημασία δεν έχει ο
προορισμός αλλά το ταξίδι.
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ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΥΑΣ-ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Γοήτευσε τους διάσημους θεατές του
«Το Μεγάλο μας Τσίρκο»

■ Φωτογραφίες:
ΠΆΝΟΣ ΠΡΑΓΙΆΝΝΗΣ
Συμμετείχαν με αλφαβητική
σειρά οι μαθητές και οι
μαθήτριες:
Ανδρέου Θεόδωρος,
Γεμενή Ιωάννα,
Γέρος Ευστάθιος,
Γκάτσος Δέσποινα,
Γκίκας Χρήστος,
Δαυλίτη Κωνσταντίνα,
Καραμάνης Κωνσταντίνος,
Καραμπέτσου Αλεξάνδρα,
Καρβούνη Δήμητρα,
Καρκάνα Στέλλα,
Καψώνα Ευαγγέλια,
Κιούση Ελίνα,
Κοτσικώνα Παναγιώτα,
Κωτσαδάμ Δήμητρα,
Μωραϊτη Δήμητρα,
Παπαθανασίου Μαρία,
Παπακώστας Αθανάσιος,
Πλήτσου Παναγιώτα,
Ρήγας Θεόδωρος,
Σπυρόπουλος Λουκάς,
Σφουντούρη Μαρία,
Χάνιος Παναγιώτης.

Μ

ια θεατρική παράσταση
που έγραψε και γράφει
ιστορία σε όλη την Ελλάδα, «ανέβασε»το 1ο Γενικό Λύκειο
Λιβαδειάς, στο Ανοικτό Θέατρο
Κρύας, την οποία τίμησαν με την
παρουσία τους η υφυπουργός
Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη καθώς
και ο γνωστός ηθοποιός Κώστας
Καζάκος που δήλωσε και είναι συναισθηματικά δεμένος με αυτή την
παράσταση.
Το Βοιωτικό κοινό είχε την ευκαιρία να δει μια παράσταση πραγματικά απολαυστική, με τη ζωντάνια των
παιδιών και το ταμπεραμέντο τους να
δένει αρμονικά με ένα τόσο «δυνατό»
μουσικόθεατρικό έργο.
Εμφανώς συγκινημένος από τις
μνήμες που τον συνδέουν με την
κλασσική παράσταση «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», εμφανίστηκε στο
Ανοικτό Θέατρο Κρύας, ο μεγάλος
Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης
Κώστας Καζάκος, ο οποίος βρέθηκε
ως επίτιμος καλεσμένος της παράστασης που είχε ανεβάσει ο ίδιος για
πρώτη φορά, έχοντας στο πλευρό
του την αξέχαστη, μεγάλη ηθοποιό,
Τζένη Καρέζη.
Με δάκρυα στα μάτια ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο μεγάλο συναισθηματικό φορτίο από τις μεγάλες
“απουσίες” των πρωταγωνιστών
της παράστασης, χαρακτηρίζοντας
“Άθλο” το θέαμα που προσέφεραν οι
νεαροί “ηθοποιοί”.
Το στοιχείο εκείνο που τον γοήτευσε και το ανέδειξε εμφατικά, ήταν
το γεγονός ότι νεαροί πρωταγωνιστές
της παράστασης, όλοι τους μαθητές
του 1ου Γενικού Λυκείου Λιβαδειάς,
«ξέρανε τι λέγανε. Είχαν συνείδηση
του περιεχομένου του υπαινικτικού
Καμπανελλικού λόγου. Αυτό δεν είναι
εύκολο Καθόλου» σημείωσε κατά τον
χαιρετισμό του μετά τη λήξη της παράστασης ο Κώστας Καζάκος.
Ως ελάχιστη ανταπόδοση της
πολύ τιμητικής παρουσίας του μεγάλου ηθοποιού στην παράσταση και
την πόλη της Λιβαδειάς, ο συντονιστής και υπεύθυνος της θεατρικής

ομάδας, Δημήτρης Καραμάνης, προσέφερε στον κ.Καζάκο έναν Τροφώνιο «με όλα τα μυστικά της γνώσης
και της σκέψης, πολλά από αυτά μας
αποκαλύψατε σήμερα» δήλωσε ο
κ.Καραμάνης.
Ανάμεσα στους ξεχωριστούς θεατές της παράστασης ήταν και η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη,
που ανταποκρίθηκε με πολύ χαρά
στην πρόσκληση να γίνει αυτόπτης
και αυτήκοος μάρτυς του «άθλου»

που επιτέλεσαν οι νεαροί «καλλιτέχνες»… με τον Δημήτρη Καραμάνη
να εκφράζει με τη σειρά του ένα μεγάλο ευχαριστώ προσφέροντας στην
υφυπουργό ένα αγαλματίδιο της Έρκυνας αλλά και την ευχή, νέοι πολιτικοί όπως η κ.Ζαχαράκη, να ανοίγουν
τις πύλες της εκπαίδευσης στην κοινωνία, ώστε να μπορεί να μετατραπεί
σε παιδεία που θα συμπεριλαμβάνει
την αισθητική αγωγή, που θα δώσει
νόημα στη γεμάτη γνώση ζωή των

παιδιών.
Από την παράσταση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Μάριος Σάκκος αλλά
και ο Βουλευτής της ΝΔ στη Βοιωτίας
Ανδρέας Κουτσούμπας που συνόδευε την υφυπουργό Παιδείας στο
Ανοικτό Θέατρο Κρύας.
Στους συντελεστές του κλασσικού αυτού θεατρικού έργου μία ομάδα ταλαντούχων μαθητών του 1ου
Λυκείου Λιβαδειάς.
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Στα “γρανάζια” των τροποποιήσεων
το Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας

Το πρώτο αποτεφρωτήριο νεκρών και οστών στην Ελλάδα αναμένεται μετά από πλείστες προαναγγελίες και άλλες τόσες αναβολές
να φιλοξενηθεί στην περιοχή της
Ριτσώνας στην Εύβοια, λίγο έξω από
την πόλη της Χαλκίδας Η επωνυμία
της επένδυσης είναι ήδη γνωστή, οι
εγκαταστάσεις ωστόσο παραμένουν
ατελείς, μετά τις απανωτές τροποποιήσεις των Πρότυπων Περιβαλλοντικών κυρίως Δεσμεύσεων που ορίζει
η νομοθεσία.
Η ιδιωτική εγκατάσταση στην
Περιφέρεια Στερεάς, η οποία έχει
αδειοδοτηθεί από πέρυσι, είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία
το τρέχων φθινόπωρο. Ενώ, όμως η
τελευταία τροποποίηση των Προτύπων δημοσιεύτηκε από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 κι ενώ υπήρξαν οι διαβεβαιώσεις ότι το Αποτεφρωτήριο θα τεθεί
σε λειτουργία τις αμέσως επόμενες
ημέρες… από πλευράς επενδυτή έγινε γνωστό ότι δεν υπάρχει ούτε καν

έτοιμη σήμανση στο σημείο, για φωτογραφική αποτύπωση της προόδου
των εργασιών.
Η περιβαλλοντική αδειοδότηση
που χορηγήθηκε το περασμένο καλοκαίρι με τη μορφή της υπαγωγής
σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και τροποποιήθηκε
μόλις εσχάτως, είναι μια διαδικασία
εναλλακτική της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εφαρμόζεται σε κάποιες μορφές δραστηριότητας. Εκδόθηκε από τη ∆ιεύθυνση
Ανάπτυξης Εύβοιας, με αποδέκτη την
ανώνυμη εταιρεία «Αποτεφρωτήριο
Ριτσώνας» που εντόπισε οικόπεδο
στην περιοχή Μεγάλη Γέφυρα Ριτσώνας του πρώην ∆ήµου Αυλίδας.
Στην αδειοδότηση περιλαμβάνεται το σύνολο των μέτρων που πρέπει να καλύψει η επιχείρηση κατά
τον σχεδιασμό, την ανέγερση των
εγκαταστάσεων και την τοποθέτηση
του μηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου να τηρεί τη νομοθεσία και
να μην “ενοχλεί” το περιβάλλον. Στην
ίδια απόφαση καταγράφεται αναλυ-

τικά και η διαδικασία της παραλαβής
της σορού μέχρι την ώρα που θα παραδοθεί στη φωτιά αλλά και η συνέχεια όπου:
Η σορός μεταφέρεται στο ΚΑΝ
και από τη γραμματεία παραλαμβάνεται η άδεια αποτέφρωσης του δήμου (αντίστοιχη της άδειας ταφής).
Η γραμματεία του ΚΑΝ καταχωρίζει στο επίσημο θεωρημένο και
αριθμημένο βιβλίο αποτεφρώσεων
εξαψήφια αριθμό αποτέφρωσης, ο
οποίος χαράσσεται στο ειδικό πυρίμαχο αντικείμενο (πλακάκι) που
τοποθετείται εντός του φέρετρου.
Ο ίδιος αυτός αριθμός αναγράφεται
μαζί με το όνομα του νεκρού επάνω
στην τεφροδόχο και αναφέρεται στο
πιστοποιητικό αποτέφρωσης που
εκδίδει το ΚΑΝ εις διπλούν για κάθε
αποτέφρωση. Το ένα αντίγραφο του
πιστοποιητικού αποτέφρωσης παραδίδεται στην οικογένεια του θανόντος και το άλλο αποστέλλεται στον
αρμόδιο ΟΤΑ.
Η γραμματεία ενημερώνει για την
ημέρα και ώρα που πρόκειται να γί-

νει η αποτέφρωση, προκειμένου να
ρυθμιστούν από τους οικείους του
θανόντος τυχόν θέματα οργάνωσης
τελετής και να παραστούν, αν το επιθυμούν, για να παρακολουθήσουν τη
διαδικασία της αποτέφρωσης.
Η σορός φυλάσσεται από την παραλαβή της και μέχρι την αποτέφρωση σε ειδικό ψυκτικό θάλαμο.
Πριν από την αποτέφρωση οι
συγγενείς μπορούν να δουν για τελευταία φορά τη σορό πριν από την
είσοδό της στον αποτεφρωτήρα και
στη συνέχεια να παραστούν και να
παρακολουθήσουν τη διαδικασία
εισόδου του φέρετρου στον θάλαμο
αποτέφρωσης.
Από την είσοδο του φέρετρου
στον θάλαμο αποτέφρωσης οι τεχνικοί του ΚΑΝ παρακολουθούν
μέσω ηλεκτρονικού εξοπλισμού τη
διαδικασία αποτέφρωσης και μετά
τον προγραμματισμένο χρόνο συλλέγουν τα υπολείμματα της αποτέφρωσης, τα οποία κονιορτοποιούν
με ειδικό μηχάνημα. Το προϊόν της
κονιορτοποίησης μαζί με το ειδικό
πυρίμαχο αντικείμενο που συνόδευε
τη σορό κατά την αποτέφρωση εισάγονται σε ειδικό σκεύος (τεφροδόχος). Στη συνέχεια σφραγίζεται
η τεφροδόχος και εκτυπώνονται σε
αυτήν το ονοματεπώνυμο του θανόντος, ο αριθμός αποτέφρωσης, ο
τόπος γέννησής του, η ημερομηνία
γέννησης και θανάτου του, η ημέρα,
η ώρα και ο τόπος της αποτέφρωσης.
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
Σύμφωνα με τον ισχύον Κανονισμό για την ενδεδειγμένη διαδικασία
αποτέφρωση νεκρών, δεν απαιτείται
η έκδοση άδειας αλλά αρκεί η προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης
θανάτου στο Κέντρο Αποτέφρωσης
όπου θα αποτεφρωθεί ο νεκρός. Η
σορός μεταφέρεται στο Κ.Α.Ν. και
από την γραμματεία παραλαμβάνεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Προκειμένου να μεταφερθούν
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και να αποτεφρωθούν οστά νεκρών
προσκομίζονται υποχρεωτικά σε χάρτινης οστεοθήκη μαζί με την έγγραφη
δήλωση ή σημείωμα του θανόντος
ότι επιθυμούσε την αποτέφρωση των
οστών του. Αν δεν υπάρχει τέτοια
δήλωση ή σημείωμα προσκομίζεται
έγγραφη δήλωσή του/της συζύγου ή
του/της συντρόφου που ο θανών είχε
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
Από πλευράς της Ελληνικής Κοινωνίας Αποτέφρωσης που ιδρύθηκε
το Νοέμβριο του 1997 για να προασπίσει το δικαίωμα της αποτέφρωσης των νεκρών στην Ελλάδα, δίνονται οι εξής απαντήσεις στα πλέον
καίρια ερωτήματα που θέτουν όσοι
δεν έχει χρειαστεί να ενημερωθούν
σχετικά για την ισχύουσα κατάσταση, απουσία αποτεφρωτηρίου στην
Ελλάδα.
Που μπορεί να γίνει σήμερα η
αποτέφρωση του νεκρού, που θα
πεθάνει στην Ελλάδα;
Η αποτέφρωση της σορού κάποιου που θα πεθάνει στην Ελλάδα,
μπορεί να γίνει μόνο στο εξωτερικό,
γιατί δεν έχει κατασκευαστεί κέντρο
αποτέφρωσης νεκρών στην Ελλλάδα, παρά του ότι το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει τους όρους
και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του
έχει ολοκληρωθεί με το Νόμο 4277
(1/8/2014).
Ποιες ενέργειες απαιτούνται για
να γίνει μια αποτέφρωση νεκρού
στο εξωτερικό;
Θα πρέπει, ο θανών, όσο ζούσε ή
οι συγγενείς πρώτου βαθμού, μετά το
θάνατο, να έχουν συμπληρώσει μια
δήλωση του Ν 1599/86 επικυρωμένη από δημόσια αρχή στην οποία να
δηλώνουν υπεύθυνα ότι η τελευταία
επιθυμία του νεκρού ήταν η αποτέφρωση της σορού του. Οι συγγενείς
θα πρέπει να επικοινωνήσουν με κάποιο γραφείο τελετών.
Πόσο διαρκεί μια αποτέφρωση
νεκρού;
Η διαδικασία της αποτέφρωσης
διαρκεί 75-90 λεπτά.
Πότε γίνεται η αποτέφρωση μετά
το θάνατο;

Η αποτέφρωση της σορού γίνεται συνήθως 2-3 μέρες μετά τη μετάβασή της στο εξωτερικό και υπάρχει
αρκετός χρόνος εαν επιθυμούν οι
συγγενείς να ταξιδέψουν και να παρεβρεθούν στο αποτεφρωτήριο. Η
σορός που πρόκειται να μεταφερθεί
στο εξωτερικό ταριχεύεται υποχρεωτικά και λετσι δεν υπάρχει κίνδυνος
σήψης της σορού. Για τη μετάβαση
της σορού στο εξωτερικό απαιτούνται 2-3 ημέρες για τις αναγκαίες
προετοιμασίες, μεταφράσεις εγγράφων, πρόσκληση επιτροπών κ.α. Συνολικά, η αποτέφρωση γίνεται 5-6
ημέρες μετά το θάνατο.
Γίνεται θρησκευτική τελετή πριν
την αποτέφρωση;
Η θρησκευτική τελετή είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία της αποτέφρωσης. Το γραφείο τελετών που
έχει αναλάβει τη τελετή, μπορεί να
την εκτελέσει σε οποιοδήποτε ιερό
ναό ζητήσει η οικογένεια.
Πότε παραδίδεται η τέφρα;
Σε περίπτωση που κάποιοι συγγενείς παραβρεθούν στην αποτέφρωση μπορούν να παραλάβουν οι
ίδιοι την τέφρα, διαφορετικά θα σταλεί πίσω στην Ελλάδα σε διάστημα
7-10 ημερών από την αποτέφρωση,

στη διέυθυνση του γραφείου τελετών που ανέλαβε την αποτέφρωση.
Τι γίνεται η τέφρα;
Η τέφρα σύμφωνα με τα διεθνή
κρατούντα και τη νομοθεσία της
κάθε χώρας
α) θάβεται μέσα στη γη σε ένα
νεκροταφείο
β) παραμένει σε έναν ειδικό χώρο
που φυλλάσονται οι τεφροδόχοι και
ονομάζονται τεφροφυλάκια, αντίστοιχα των οστεοφυλακίων
γ) διασπείρεται σε χώρους που
ήταν η τελευταία επιθυμία του θανόντος ή των στενών συγγενών
δ) φυλάσσεται μέσα σε τεφροδόχους στα σπίτια ή σε χώρους που
επιθυμούν οι συγγενείς
Πόσο στοιχίζει μια αποτέφρωση
σήμερα;
Με την παρέμβαση της «Επιτροπής για το Δικαίωμα της αποτέφρωσης των νεκρών στην Ελλάδα», μια
αποτέφρωση στο εξωτερικό, σήμερα,
στοιχίζει όσο μια απλή ταφή. ‘Ετσι,
για μια αποτέφρωση στο εξωτερικό
χωρίς τελετή, η τιμή δε θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 2,500 ευρώ. Σε περίπτωση τελετής, το κόστος θα προκύψει ανάλογα με το τι θα ζητήσει η
οικογένεια από το γραφείο τελετών.

Ποιες θρησκείες δέχονται και
ποιές αντιδρούν στην αποτέφρωση των νεκρών;
Την επιλογή της αποτέφρωσης
των νεκρών αποδέχεται ο Βουδισμός, Ινδουϊσμός και ο Ταοϊσμός ως
βασική προϋπόθεση του τελετουργικού τους. Όλα τα χριστιανικά δόγματα, Καθολικοί-Ευαγγελιστές, Διαμαρτυρόμενοι, Ορθόδοξοι, πλην της
Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος.
Αντίθετοι στην αποτέφρωση των
νεκρών είναι ο Ζωροαστρισμός, οι
Ορθόδοξοι Ιουδαίοι, οι Μουσουλμάνοι και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της
Εκκλησίας της Ελλάδος.
Γίνεται αποτέφρωση οστών;
Γίνεται αποτέφρωση οστών, μετά
την εκταφή. Την υπηρεσία αυτή αναλαμβάνουν τα γραφεία τελετών.
Η οικογένεια μπορεί να εισπράξει
το βοήθημα κηδειών των ασφαλιστικών ταμείων στη περίπτωση
της αποτέφρωσης;
Με απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, υποχρεώνονται τόσο το ΙΚΑ όσο και όλα τα
ασφαλιστικά ταμεία να καταβάλουν
τα χρήματα του επιδόματος κηδείας
και στη περίπτωση της αποτέφρωσης του νεκρού.

Auto/Moto

SA, Βιομησκευασίας,
ις εγκαταποθηκάριο

πωλητή σεων μπαλλακτικών

κόλλησης
Χαλκίδας,
σιά Χαλκί-

νται άμεσα
- σερβιτόη Χαλκίδα,
ό ημερομίάψογη συ-

ΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΝΑΖΗΤΑ
ΓΗΣΗΣ ΄Γ
ΠΡΟΣΟΤΡΑΤΙΩΤΙΜΑ ΟΔΗw.carrerjet.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
28
Isuzu D-Max ΑUTO GRAVITY PLUS ‘19
- Τιμή: 28.500€

Χρονολογία: 2 / 2019 Καινούριο, Χιλιόμετρα: 10 χλμ, Καύσιμο: Πετρέλαιο, Κυβικά: 1.900 cc, Ίπποι: 164 bhp, Σασμάν:
Αυτόματο, Χρώμα: Κόκκινο σκούρο (Μεταλλικό), Χρώμα εσωτερικού: Μαύρο
Επένδυση σαλονιού: Ύφασμα, Αερόσακοι: 6, Πόρτες: 4, Καθίσματα: 5
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Ιδιαιτερότητες: ABS, Android Auto,
- ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΖΩΑ
Bluetooth
Περιγραφή: *ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
ΕΤΟΙΜΟΧΑΡΊΖΟΝΤΑΙ
κουνελάκια- με
όλο
τονΠΑΡΑΔΟΤΟ
εξοπλισμό τους., 11:00-21:00
*ΜΕ ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:
κιν:6987559344
*ROLL BAR ΔΙΠΛΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΕΠΙΕΛΑΦΙΑ
(10) Dama - dama, μιΠΕΔΗ ΣΧΑΡΑ
*ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΚΑΠΑΚΙ
- ΡΟΛΟ ΚΑΡΟκρά
και μεγάλα
πωλούνται
όλα
ΤΣΑΣ
μαζί
2.300€, καθώς μια φοράδα
*ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΕΤ
500€,
Γαλαξίδι
ΦωκίΣΤΗΝ περιοχή
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ
Mazda
2 ‘08
- €6.000 (Συζητήσιμη). ΚΑΤΗΓΟδας,
κιν:6944301234
ΡΙΑ Μικρό/Κόμπακτ,
1398cc, ΧΡΩΜΑ
ΠΡΟΒΑΤΑ
Ν. Βοιωτίας
ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕτιμή
60€,
09:00-20:00
κιν:
ΤΡΕΛΑΙΟ, 5 ΠΟΡΤΕΣ, 5 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
6944740582
Επικοινωνία:
Group
Karellis Ν. -Ευβοίας
22310
23563
1 ΑΛΟΓΟ
www.ix.gr/classifieds/CR77122/

γραφείου,
το Αλιβέρι.

mo Hotels
ν τουριστιwoman για
μα Bomo
ου διαθέτει
w.jobfind.gr
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ΣΤΗΝ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ
MercedesBenz 450 450 SEL W 116
'76 - €10.000 (Συζητήσιμη) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σεντάν/4-θυρο, ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΒΕΝΖΙΝΗ www.
ix.gr/classifieds/CR68170/

Αυτοκίνητο - Αγροτικό/
●Κατηγορία:
μικρές
αγγελίες
Pickup

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
για 8ωρη κιν:6977352820

λος CLUB
χειακή του
στην Λιχάινή σαιζόν
ΕΚΠΑΙodfind.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ εξοπλισμός 8
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ετών,
περιλαμβάνει ένα πάγκο
Daihatsu Terios '97 1296CC ME XΕΙΡΟγιαΚΙΝΗΤΟ
τρεις ΚΥΒΩΤΙΟ,
θέσεις εργασίας,
4Χ4, ΧΡΩΜΑένα
ΜΩΒ
πάγκο
για ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
2 θέσεις εργασίας,
ΒΙΟΛΕΤΙ
,5 ΠΟΡΤΕΣ,
5 τραπέζι
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
www.ix.gr/classifieds/
ένα
σαλονιού,
ρεσεψιόν,
CR77647/
ένα έπιπλο λουτήρα με τέσσερα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ράφια,
έπιπλοΤΗΣ
βαφείου
μαζί
ΣΤΗΝ ένα
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΘΗΒΑΣ
'98 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
μεNissan
ράφιαPrimera
για βαφές,
πέντε υποΣεντάν/4-θυρο,
ΧΡΩΜΑ
ΑΣΗΜΙ
πόδια
και δύο stand
για προϊόντα
ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ www.ix.gr/
μεταπώλησης.
Πωλούνται και μεclassifieds/CR50401/
μονωμένα, τιμή 2.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κιν:
6945895437
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΓΙΑ –ΘΗΒΑΣ
Opel Corsa
'11 - €4.500 (ΣυζητήσιΛεϊζερ
Αλεξανδριτη
Ν. Φθιώτιμη) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Van/Minibus/Πολυδας
μορφικό, 1300 cc, ΧΡΩΜΑ ΑΣΠΡΟ,
ΛΕΙΖΕΡ
Αλεξανδρίτη για αποΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, 3 ΚΑΘΙτρίχωση
καινούργιο,
ευκαιρία
ΣΜΑΤΑ, ΔΥΟ
ΠΟΡΤΕΣ. www.ix.gr/
classifieds/CR75756/
στην
τιμή 16000 ευρω, Laser
Type
Nd:YAG
+Alexandrite
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥΣΧΗΜΑΤΑΡΙWavelength
1064
nm 755 nm
ΟΥ Seat Ibiza Sport '09 - €6.500 (ΣυRepetition
Up to 10 Hz Up to 10
ζητήσιμη) 1400cc, ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ
Hz
Max Delivered
100
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ,
ΚΑΥΣΙΜΟEnergy
ΒΕΝΖΙΝΗ,
3 ΠΟΡΤΕΣ,
5 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
joules
(J/cm)
1064 nm/// 60 j/
www.ix.gr/classifieds/CR73492/
cm
755 nm//Pulse Duration 0.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
250
- 100 ms Spot Sizes 6 mm,
ΤΟΥmm,
ΟΡΧΟΜΕ8ΣΤΗΝ
mm, ΠΕΡΙΟΧΗ
10 mm, 12
15 mm,
ΝΟΥ Audi A3 A3 '98 - €2.200 (Συ18
mm
λ2
Specialty
Delivery
ζητήσιμη) Kουπέ/σπορ/hatchback ,
System
Option ΚΑΥΣΙΜΟ
Spot Sizes
ΧΡΩΜΑ ΧΡΥΣΑΦΙ,
ΒΕΝ- 1.
5 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
5ΖΙΝΗ,
mm,3 3ΠΟΡΤΕΣ,
mm Beam
Delivery
www.ix.gr/classifieds/CR71271/
Lens- coupled optical fiber with
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
handpiece
Pulse Control Finger
Πωλείται Mercedes - Benz E 200
switch,
foot
. Electrical
Avangarde '06 -switch
Τιμή: 17.000€
200
240
VAC,
50
/60
Hz, 30 Α,
• Κατηγορία: Αυτοκίνητο - Λιμουζίνα/
Sedan
4600
VA single phase. Ψύξη ανε• Χρονολογία: 2006
μιστήρες,
νερού σύστημα, φρέον
• Χιλιόμετρα: 183.000 χλμ
από
αεροσυμπιεστή.
Εγγύηση,
• Κυβικά: 1.800 cc
• Ίπποι: 1720
bhp
σέρβις,
ανταλλακτικά,
εκπαίδευ• Χρώμα:
Σκούρο μπλε
(Μεταλλικό)
ση.
Πληρωμή
μετρητοίς
μόνο.,
• Επένδυση σαλονιού: Δέρμα
τιμή
16.000€
Επικοινωνία: 6932321945 - Θάνος

Ότιθες
θες να
Ότι
ναβρεις,
βρεις,
ότι θες να δώσεις,
ότι
θες
δώσεις,
για...
για…

είται στον
ότερα στις
ση μερικής
ρέτρια (Εύς: Απρίλιος
find.gr
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κιν: 6932164962
Oδοντιατρικό ακτινολογικό μηχάνημα, στην περιοχή Ν. Φθιώτιδας
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
ακτινολογικό μηχάνημα εταιρίας Sirona
Vario DG του 2011 με ελάχιστες
ώρες χρήσης σε άριστη κατάσταση., τιμή 800€, 09:00-14:00
κιν:6973333677
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Εκταση 58.000 τ.μ., εκτός σχεδίου στο Μώλο, ιδανικό για φωτοβολταϊκό πάρκο, τιμή 200€, συζητήσιμη κιν:6946/308083
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
αγροτεμάχιο
7.500 τ.μ., ΕΛΙΕΣ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ 20%ΕΚΤΑΣΗΣ, εκτός
σχεδίου, επίπεδο, γωνιακό, 2
όψεων, ΓΕΩΤΡΗΣΗ, ΡΕΥΜΑ,
περίφραξη, γεώτρηση, 50 μ.
από θάλασσα, κατάλληλο και για
επαγγελματική χρήση, ελεύθερο, Κατάλληλο για καλλιέργεια.
Διαθέτει Γεωργική Αποθήκη, Γεώτρηση, τριφασικό ρεύμα, Αντλιοστάσιο. Στο όριο σχεδίου πόλεως. Επί της εθνικής Αμαρύνθου
Αλιβερίου, τιμή 150€, συζητήσιμη. κιν: 6948/071161
Κ. Αντίκυρας Αντίκυρα, αγροτεμάχιο 2.500 τ.μ., θερμοκήπιο,
εντός σχεδίου, επίπεδο, φως,
νερο, τηλεφωνο, 300 μ. από θάλασσα, θέα θάλασσα, τιμή 250€,
συζητήσιμη. 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 οποιαδήποτε άλλη χρήση., τιμή
50€ Κ 6940/900183
ΛΙΒΑΔΕΙΑ οικόπεδο 810 τ.μ.,
εντός σχεδίου, επίπεδο, γωνιακό, 2 όψεων, πρόσοψη 30 μ.,
άρτιο, οικοδομήσιμο, διαμπερές,
κατάλληλο και για επαγγελματική
χρήση, ελεύθερο, μεσίτες δεκτοί,
τιμή 500€, συζητήσιμη, 09:0014:00 Κ 6972/582878
ΘΗΒΑ ΚΟΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ, αγροτεμάχιο 27.500 τ.μ., εκτός σχεδίου, 200Χ150, απεριόριστη θέα,
κατάλληλο και για επαγγελματική
χρήση, Αγροτεμαχιο προσφερεται για Φ/Β (τιμη 250 ε/Στρ) η
για καλλιεργεια η αναλογη χρηση, τιμή 6.000€, email: jvag4@

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Αγγελίας Όνομα

η
ωμάτιο
ωμάτια
ωμάτια
έτα
ατοικία
Χώρων

Πώληση
1 υπ/δωμάτιο
Διεύθυνση
2 υπ/δωμάτια
3 υπ/δωμάτια
Μεζονέτα
Μονοκατοικία
Πόλη
Οικόπεδο
Αγροτεμάχειο
Πωλήσεις
Επαγ. Χώρων
Στοιχεία
επικοινωνίας
Πωλήσεις Αυτοκινήτων
Πωλήσεις Μηχανών
Επαγγελματικά Οχήματα
Υπογραφή
Εξοπλισμός Σπιτιού

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Περιγραφή Αγγελίας

Επίθετο

Τ.Κ.

• 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

hotmail.com Κ 6937/054606.

KATOIKIEΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΛΑΜΙΑ διαμέρισμα 56 τ.μ., 1ου,
προσόψεως, 1 υ/δ, κατασκευή
'77, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, ενεργ. κλ. Α, κατάλληλο
και για επαγγελματική χρήση,
ιδανικό για φοιτητές, μεσίτες δεκτοί, ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'19, τιμή 15.000€, συζητήσιμη.
κιν: 6948/727423
ΑΡΑΧΩΒΑ διαμέρισμα 70 τ.μ.,
1ου, 2 υ/δ, κατασκευή '06, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '16, Κέντρο Αράχοβας, τιμή
80.000€ κιν: 6972/277139
ΛΙΒΑΔΕΙΑ περιοχή Συνοικισμός,
πίσω από τον Σκλαβενίτη, πολύ
κοντά στην Αράχωβα, διαμέρισμα 75 τ.μ., 3ου, γωνιακό,
διαμπερές, 2 υ/δ, κατασκευή
'11, μεγάλη σαλοκουζίνα, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, μεγάλη αποθήκη, κουφώματα αλουμινίου με
διπλά τζάμια και σίτες παντού,
διαθέτει εξαιρετικές βεράντες με
τέντες και απεριόριστη θέα στο
βουνό, δάπεδο με πλακάκι, αυτόνομη θέρμανση με πετρέλαιο,
πολύ φωτεινό, κατοικημένο μόνο
6 μήνες, τέλεια συντηρημένο,
φρεσκοβαμμένο σε άριστη κατάσταση και με υπέροχη διαρρύθμιση, πωλείται 90.000€. κιν:
6983/520224
ΘΗΒΑ Καστελλια, διαμέρισμα
55 τ.μ., ισόγειο, γωνιακό, 1 υ/δ
master, κατασκευή '71, μπάνιο,
κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
αποθήκη 11 τ.μ., ανακαινισμένο,
Ισόγειο διαμέρισμα, αποτελείται
απο μία κρεβατοκάμαρα, σαλόνι, χώλλ, μπάνιο, και κουζίνα με
μπαλκόνι. Περιλαμβάνει 11 τμ
αποθήκη, πρόσβαση στήν ταράτσα, βρίσκεται κοντά στό 1 &2 Γυμνάσιο Λύκειο, και είναι απέναντι
από πευκόφυτη περιοχή, 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,

Τύπος Αγγελίας
Ενοικίαση

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.

Περιγραφή Αγγελίας

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

μεζονέτα 163 τ.μ., 2 επίπεδα,
1ου - 2ου, γωνιακή, 4 υ/δ, κατασκευή '76, 2 μπάνια, αυτόνομη
θέρμανση, κλιματισμός, τζάκι,
ηλιακός, απεριόριστη θέα, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη 10 τ.μ., ιδιόκτητη ταράτσα, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση
'05, τιμή 55.000€, , 18:00-20:00.
κιν: 6944/353461
ΒΟΙΩΤΙΑ Δομβραίνα, νεόδμητη
μονοκατοικία 55 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, διαμπερής, 1
υ/δ, μπάνιο, ημιυπαίθριοι, επιπλωμένη, αυτόνομη θέρμανση,
ηλιακός, πάρκιν, κήπος, χωρίς
κοινόχρηστα, ανακαίνιση '17,
Πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα, διαμπερές, με παρκινγκ
, αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό,
πλήρως επιπλωμένο., τιμή 300€,
συζητήσιμη,, 09:00-19:00. κιν:
6940/896806
ENOIKIAZETAI
ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
10-12, διαμέρισμα 60 τ.μ., 2ου,
προσόψεως, 1 υ/δ, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, ελεύθερο,
ανακαινισμένο, Δυάρι ευρύχωρο,
με σαλόνι, υπνοδωμάτιο, κουζίνα, WC, μπαλκόνι μπρος - πίσω.
Πλησίον του παλαιού 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, κατασκευή
'88, μπάνιο, επιπλωμένη, κλιματισμός, ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθερη, ανακαινισμένη,
ανακαίνιση '19, τιμή 270€
κιν:
6947/827062
Κ. Αντίκυρας Αντίκυρα - Άγιος
Ισίδωρος, νεόδμητη μονοκατοικία 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, μπάνιο, αυτόνομη

Οικόπεδο
Αγροτεμάχιο
Πωλήσεις Επαγγ. Χώρων
Πωλήσεις Αυτοκινήτων
Πωλήσεις Μηχανών
Επαγγελματικά Οχήματα
Εξοπλισμός Σπιτιού
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μικρές αγγελίες ●
Στήν ΛΙΒΑΔΕΙΑ διαμέρισμα θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, κή- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
67 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 2 υ/δ, πος 50 τ.μ., χωρίς κοινόχρηστα, άδεια οδήγησης C1 και D1, συμπάνιο, επιπλωμένο, αυτόνομη άριστη κατάσταση, οροφοδιαμε- στάσεις.
θέρμανση, κλιματισμός, χωρίς ρισμα 197 τμ στιν παραλία Αλυ- Βιογραφικά στο hr@eurotrade.
κοινόχρηστα, καλή κατάσταση, κης 3 υ/δ 2 μπάνια 1 vc σαλόνι gr ή με φαξ στο 22620/32560,
Το διαμέρισμα βρίσκεται πλησί- καθιστικό κουζίνα θέα θάλασσα 6947/999027. Ωρες επικοινωνίας
ον της Εφορίας Λιβαδειάς, τιμή δωρεάν παρκιν και ιντερνετ δί- 10:00 - 15:00
νετε 100 ευρω την ήμερα είναι
300€. κιν: 6976/430400
ΛΙΒΑΔΕΙΑ Αγίας Παρασκευής, 150 μετρα από την θαλασα , τιμή Έχεις εμπειρία ως Υπεύθυνος
μονοκατοικία 75 τ.μ., 1ου, 2 υ/δ, 100€, συζητήσιμη, 08:00-22:00. Γραφείου Κίνησης; Σου αρέσει να
κατασκευή 1950, μπάνιο, αυτό- κιν: 6992/822044
συνδυάζεις την επαφή με άλλα
νομη θέρμανση, κλιματισμός, ΑΡΑΧΟΒΑ Επαρχιακή Οδός τμήματα, με μεταφορικές εταιρείτζάκι, αποθήκη 25 τ.μ., ιδιόκτητη Αράχωβας - Επταλόφου, μεζο- ες και άλλους εξωτερικούς συνερταράτσα 25 τ.μ., καλή κατάστα- νέτα 60 τ.μ., ισογείου - 1ου, 1 γάτες με σκοπό τη διανομή των
ση, ανακαίνιση '00, καλοριφέρ, υ/δ, μπάνιο, παραδοσιακή, πέ- τελικών προϊόντων, σύμφωνα με
ερκοντίσιον, τζάκι. πλέον δεν τρινη, επιπλωμένη, σε οικόπεδο τον πρόγραμμα παραγωγής και
είναι επιπλωμένο, τιμή 200€ , 4.000 τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, τις ανάγκες των πελατών; Θέλεις
email: jcbpanos@yahoo.gr κιν: τζάκι, απεριόριστη θέα βουνό, να εργαστείς σε μια πολυεθνιανοικτό πάρκιν, αποθήκη 10
6972/666834
κή εταιρεία με ηγετική θέση στο
ΒΟΙΩΤΙΑ Αντίκυρα - Αγιος Ισί- τ.μ., κήπος 4.000 τ.μ., κατάλλη- χώρο του κατασκευαστικού κλάδωρος, νεόδμητη μονοκατοικία λη και για επαγγελματική χρήση,
δου;
100 τ.μ., ημιυπόγεια, 2 υ/δ, επι- άριστη κατάσταση, τιμή σεζόν
Εάν θεωρείς ότι είσαι έτοιμος να
πλωμένη, αυτόνομη θέρμανση, 3000 ευρώ, τιμή 250€, email:
κάνεις το επόμενο μεγάλο βήμα
κλιματισμός, θέα θάλασσα, κλει- renatanomikou@hotmail.com
τότε έχουμε
ΛΑΜΙΑ ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα στην καριέρα σου,ΤΗΛ.
ΟΝΟΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
+22210”
στό πάρκιν, κήπος, χωρίς κοινότην
κατάλληλη
θέση
για
εσένα!
Τετάρτη, 27 Mαρτίου 2019
χωρίς κοινόχρηστα, ιδανική για
χρηστα,
λεπτά
και ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μεσημέρι
από514:00
έωςαπό
17:00σχολείοΛΙΟΣΗ
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ & ΠΗΛΙΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ
81880
Μάθετε
περισσότερα:
https://
φοιτητές, ανακαινισμένη,
ανακαίΑπόγευμα
από 17:00
έως 20:30
ΛΙΟΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ & ΠΗΛΙΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ
81880
στρατόπεδο,
τιμή
200€, συζητήwww.randstad.gr/αγγελία-θένιση '16, σε γραφικό
δρόμο
του
ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΙΣΑΙΟΥ 14
- ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
88935
σιμη κιν:6945/797525
ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΔΟΥδίπλα
8 & ΓΚΟΡΤΖΗ
ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΑΓΙΑ/ΟDEON
85106
κέντρου
της Λαμίας,
στα - ση-εργασίας/17887/
ΛΙΒΑΔΕΙΑαπό
Συνοικισμός,
διαμέριΔιανυκτέρευση
20:30 έως 08:00
ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ 8 & ΓΚΟΡΤΖΗ - ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΑΓΙΑ/ΟDEON
85106
μέσα μαζικής μεταφοράς δίνοΠέμπτη,
28 Μαρτίου
2019 διαμπερές, 2
σμα 80
τ.μ., 4ου,
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00
ΛΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΪΝΑ εξοικονόμη37 - ΝΕΑΠΟΛΗ
20042
ντας την δυνατότητα
Από εταιρεία παραγωγής
τρου/δ, κατασκευή
'08,έως
ενιαίο
Διανυκτέρευση
από 20:30
08:00 σαλόνι
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝ. ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ & ΠΗΛΙΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ
81880
σης χρημάτων από τα έξοδα με- φίμων ζητείται Οδηγός (κωδ.
Παρασκευή,
29
Mαρτίου
2019
- κουζίνα, τζάκι, απεριόριστη θέα
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00
ΚΥΡΑΝΑΣτακίνησης,
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ
217 - ΤΑΨΗ ΟΔΘΗΒ),
ΒΡΥΣΗ
πλήρως
επιπλωμένη,
με εμπειρία, με88494
δίπλωβουνό, πάρκιν
πιλοτής,
Διανυκτέρευση
από 20:30
έως 08:00 άριστη
ΣΙΑΦΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 - ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
25655
αυτόνομη
θέρμανση
και
μπόιλερ
μα
Γ'
κατηγορίας,
κάτοικος
ΘήΣάββατο,
30 Mαρτίου
κατάσταση,
σε 2019
ήσυχο δρόμο.
κοινόχρηστα,
Πρωί από 08:00 έως 14:00
Σ/Φ ΡΗΓΑκαι
ΧΡ.&δεν
ΣΩΤ. έχει άλλα
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
30 - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
88061
βας,
έως
40
ετών.
Μεγάλα μπαλκόνια, σίτες, ηλιαΒΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΑΒΙΕΡΟΥ
40 - ΠΡΩΗΝ
82202
άριστη κατάσταση
καθώς
είναι ΚΤΕΛ
Βιογραφικά,
αναφέροντας
ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 15 -ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΑΞΙ
88066
κός θερμοσίφωνας 200 λίτρων,
πρόσφατα
τιμή τον
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ανακαινισμένη,
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 12-ΟΠΙΣΘΕΝ
ΠΛ.ΑΓΟΡΑΣκωδ. θέσης στο e-mail:
κλιματιστικό Daikin, κουζίναΦΩΤΙΑΔΗ
και
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
82969
150€. κιν: 6947/420905
accounting@eggs.gr
ΣΑΜΠΛΗ ΤΖΕΝΗ
ΚΗΡΕΩΣ 11Β - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
85586
πλυντήριο πιάτων εντοιχισμένα
ΛΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΪΝΑ 37 - ΝΕΑΠΟΛΗ
20042
Miele.
Έχει
ένα
φωτεινό
μπάνιο,
Μεσημέρι από 14:00 έως 17:00
Σ/Φ ΡΗΓΑ ΧΡ.& ΣΩΤ.
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 30 - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
88061
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ανακύκλωσης
δεν υπάρχει
WC.
Εγγύηση 6Σ/Φμι-ΡΗΓΑ ΧΡ.& ΣΩΤ.
Απόγευμα
από 17:00
έως 20:30
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 30 - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
88061
ΒΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 40 - ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ
πλαστικών ζητά εργάτες82202
παραΕΡΓΑΣΙΑ
σθωμάτων (μη διαπραγματεύσιΣΤΑΜΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 15 -ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΑΞΙ
88066
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
γωγής.
Σταθερή
εργασία,
πλήρης
μη), τιμή 370€,
, 18:00-21:00.
κιν:
Διανυκτέρευση
από 20:30
έως 08:00
ΣΤΑΜΕΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 15 -ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΑΞΙ
88066
Εταιρεία προκατασκευασμένων απασχόληση, 2 βάρδιες. 09:00Κυριακή,
31 Mαρτίου 2019
6996/636393
Πρωί από 08:00 έως 14:00
ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ
12-ΟΠΙΣΘΕΝ
ΠΛ.ΑΓΟΡΑΣ-ΑΦΕΤΗΡΙΑ
ζητεί
οδη- 15:00,
email: info@k-kanellakis.gr
ΑΡΑΧΟΒΑ μονοκατοικία 62 τ.μ., οικίσκων στα Οινόφυτα
ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
82969
γό
για
το
λεωφορείο
προσωπικού
ΣΑΜΠΛΗ
ΤΖΕΝΗ
ΚΗΡΕΩΣ
11Β
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
85586
στον ημιώροφο, 1 υ/δ, καταΛΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΪΝΑ
37 - ΝΕΑΠΟΛΗ
20042
(20
Θέσεων)
και
βοηθητικές
ερΖΗΤΕΊΤΑΙ
τεχνίτης
και
βοηθός
σκευή από
'88,14:00
μπάνιο,
άριστη κατάΜεσημέρι
έως 17:00
ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 12-ΟΠΙΣΘΕΝ ΠΛ.ΑΓΟΡΑΣηλεκτρολόγος - υδραυλικός
της παραγωΑΦΕΤΗΡΙΑ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
82969
σταση, τιμή 400€, συζητήσιμη, , γασίες στον χώρο
& fax: 2221040196
Απόγευμα από 17:00 έως 20:30
ΦΩΤΙΑΔΗγής
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 12-ΟΠΙΣΘΕΝτηλ
ΠΛ.ΑΓΟΡΑΣαπό
Αθήνα.
16:00-22:00 κιν: 6942/554157
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
82969
κινητό: 6948117331
Η θέση αφορά 5μερη
εργασία σε
Λιβαδειά, νεόδμητη γκαρσονιέρα
ΣΑΜΠΛΗ ΤΖΕΝΗ
ΚΗΡΕΩΣ 11Β - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
85586
mail:
salis_k@yahoo.gr
σταθερό εργασιακό
περιβάλλον.
ΛΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΪΝΑ
37 - ΝΕΑΠΟΛΗ
20042
33
τ.μ.,
1ου,
1
υ/δ,
κατασκευή
Διανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00
ΛΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΪΝΑ 37 - ΝΕΑΠΟΛΗ
20042
'06, μπάνιο,
τιμή 210€. κιν:
Δευτέρα,
1 Απρλίου 2019
ΖΗΤΕΊΤΑΙ
άτομο
για γραμματειακή
υποστήριξη
σε επιχείρηΜεσημέρι
από 14:00 έως 17:00
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Ε. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΤΣΟΥ
3-5 , ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ
- ΤΖΑΜΙ
23274
6947/127671
Απόγευμα από 17:00 έως 20:30
ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ε. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΤΣΟΥ 3-5 , ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ - ΤΖΑΜΙ
23274
της Λιβαδειάς
για 49
μόνιμη
απασχόληση.
Απαραίτητα 87998
προΘΗΒΑ Αλυκή, οροφοδιαμέρισμα
ΡΟΥΜΠΗση
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΒΟΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ - ΒΟΥΡΚΟΣ
ΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
10-ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΓΟΡΑΣ γνώσεις λογιστικής
77929
197 τ.μ., 1ου, 3 υ/δ (το 1 master),
σόντα γνώσεις ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ηλεκτρονικού
υπολογιστή,
και
Διανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00
ΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ 10-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
77929
κατασκευή
'11,
2
μπάνια,
πέτριδιπλώματος οδήγησης.
Τρίτη, 2 Απρλίου 2019
Μεσημέρι
από 14:00 έως 17:00
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝ.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 31 & ΒΥΡΩΝΟΣ ΓΩΝΙΑ
26003
νο, επιπλωμένο,
σε οικόπεδο
Τηλ. επικοινωνίας
2261026905
- 6974900080 - 6974900081
Διανυκτέρευση από 20:30 έως 08:00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΖΕΠΗ
46 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
20777
500 τ.μ., πόρτα ασφαλείας, τέEmail αποστολής βιογραφικών: rectifiebogdanos@gmail.com
ντες, απεριόριστη θέα βουνό -
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ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

16050100
τ.μ., ισόγεια, διθέρμανση, τέντες, απεριόριστη
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ νοκατοικία 22213
ΙΚΑ
(Αγ.
Βαρβάρα)
2221066101-2
αμπερής,
2
υ/δ,
μπάνιο, βίλα,
θέα, χωρίς κοινόχρηστα, άριΙΚΑ (Τσιριγώτη)
22210 78427
επιπλωμένη,
σε
οικόπεδο
2.000
στη κατάσταση, τιμή 350€.
κιν:
ΙΚΑ (Ραντεβού)
14900 & 14884
6931/886177
ΙΚΑ (Ραντεβού) τ.μ., τεράστιο
14554ενιαίο
& 14784 σαλόνι κουΕΚΑΒ νε166
ζίνα, αυτόνομη
θέρμανση, πόρΛΙΒΑΔΕΙΑ Αγ. Φανούριος,
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
100
απεριόριστη θέα
όδμητο οροφοδιαμέρισμα
85 τα ασφαλείας,
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
22210 22513
βουνό - θάλασσα,
ανοικτό πάρτ.μ., 2ου, 2 υ/δ, κατασκευή
'05, ΤΜΗΜΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
22210 83333
κιν, κήπος 2221024574
2.000 τ.μ., χωρίς κοιΤΜΗΜΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2 μπάνια, wc, αυτόνομη
θέρΑΞΙΩΜ.θέα
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
νόχρηστα, 2221022100
ελεύθερη, κατάλληλη
μανση, τζάκι, απεριόριστη
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
22210 28888
και
για
επαγγελματική
χρήση,
βουνό - δάσος, πάρκιν πιλοτής,
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
199
Ενοικίαση
με
τον
μήνα
αλλά
και
ελεύθερο, ανακαίνιση '19,ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Σαλόνι
22210 37120
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
με τζάκι, Κουζίνα ξεχωριστή με με την μέρα. Το σπίτι μπορεί να
ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ντουλάπια, 2 - υπνοδωμάτια
με φιλοξενήσει μέχρι 7 άτομα. , τιμή
ΚΕΝΤΡΟ
22213 53800
400€. κιν:6996/540437
ντουλάπες, μπάνιο με WC
(έχει
ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
22213 53590
ΛΙΒΑΔΕΙΑ πλησίον ΔΕΗ, διΔΗΜΟΣ μιΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
πατάρι) + 1 WC ξεχωριστό,
ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Φαρμακίδου)
22213τ.μ.,
51160-1 2ου, 1 υ/δ,
αμέρισμα 60
κρή αποθήκη, θέση ξεχωριστή
ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Λιλαντίων)
22213 55111-2
μπάνιο, Ενιαίο
σαλόνι κουζίνα,
για πλυντήριο. ΟΧΙ κατοικίδια.,
Κ.Ε.Π. ΒΟΥΡΚΟΥ
22213 50000
κατάσταση, τέτιμή 350€, 10:00-19:00Κ.Ε.Π. ΚΑΝΗΘΟΥ
κιν: τέντες, άριστη
22210 86040
Κ.Ε.Π. (πρώην Νομαρχίας)
22210 88822
λεια εξοπλισμένο,θέρμανση
24
6972001908
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
22210 85555
ώρες
pellet
,ελάχιστα
κοινόχρηΛΙΒΑΔΕΙΑ Καραγιαννοπούλου
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
22210 77620
περιοχή
με άνετο
110, διαμέρισμα 85 τ.μ.,Δ/ΝΣΗ
1ου,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 στα, ήσυχη22210
24444
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
22210 61232
παρκάρισμα,κοντινή
πρόσβαση
υ/δ, κατασκευή '90, μπάνιο,
αυτόΔΕΥΑΧ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 22210 20440
σε αστική συγκοινωνία και ταξί.,
νομη θέρμανση, άριστη κατάσταΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
22210 23518
τιμή 250€,22210
09:00-18:00
κιν:
ση, τιμή 220€ κιν: 6972/879650
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
24762
6972/880543
Δ. Θίσβης Αλυκή, νεόδμητη
μοΣΤΑΘΜΟΙ
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 ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ
6932 201374 & 6945 891326
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ
ΚΥΜΗ
22220 22606
ΣΚΥΡΟΣ
2220 91790
ΓΝΩΣΕΙΣ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΦΡΕΖΑΔΟΡΟΣ
ΒΟΛΟΣ
22410 77760
ΜΑΡΜΑΡΙ
22240 32340 &22240 3122
- ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ
22240 41166 & 22240 41079
ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ)
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΗ
1050
ΤΗΛ.:
22610
2690513888
ΒΛΑΒΕΣ
ΟΤΕ
ΟΑΕΔ
22210 25081
697ΤΟΥ4900080
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΗ
21313 06600
697 4900081

e-mail: rectifiebogdanos@gmail.com

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

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

Προσφέρονται bonus πωλήσεων επίτευξης στόχων, εβδομαδιαία 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 επαγγελματική ανάπτυξη.
Αποστολή βιογραφικών στο: info@stereanews.gr
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ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Α’ Τοπικό Βοιωτίας

Την Τρίτη στη Βέροια
για το Κύπελλο

Ντέρμπι στα Άσπρα Σπίτια

Έ

γινε γνωστή η μέρα διεξαγωγής του αγώνα
Βέροια – Λεβαδειακός.
Συγκεκριμένα, οι βοιωτοί θα ταξιδέψουν στην ομώνυμη πόλη
την ερχόμενη Τρίτη, 24/9, στα
πλαίσια της Δ’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας 2019-20. Στην
προηγούμενη φάση της ίδιας
διοργάνωσης, η Βέροια κέρδισε 2-0 τον Διαγόρα και προκρίθηκε σχετικά εύκολα. Στο
τελευταίο φιλικό που έδωσαν

Ντέρμπι με το... καλημέρα στην
Α’ τοπική κατηγορία της Βοιωτίας η
οποία κάνει πρεμιέρα σήμερα. Το
παιχνίδι που ξεχωρίζει από τον 1η
αγωνιστική, δεν είναι άλλο από το
Άσπρα Σπίτια – Αμβρυσσέας Διστόμου, με τις δύο ομάδες, να είναι τα
φαβορί για άνοδο βάσει ρόστερ.
Η γηπεδούχος, με τον Νίκο Καραγιαννίδη και φέτος στον πάγκο της,
κράτησε τον βασικό της κορμό και
θέλει να «χτίσει» πάνω στις περσινές
πολύ καλές εμφανίσεις που την έφεραν στην 3η θέση της βαθμολογίας.
Νέα ομάδα ο Αμβρυσσέας Διστόμου, ο οποίος όμως πήρε πολλούς και ποιοτικούς παίκτες στην
προσπάθεια να επανέλθει άμεσα
στα γήπεδα της Γ’ Εθνικής. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γιάννη Λύτρα
απέκτησε τους: Λυμπέρη, Ζαννιά,
Γεωργουσόπουλο, Πάππο, Κώτσου,
Μπαλτά, Πελτέκη, Αργύρη, Μπότση,
Κουτρουμάνο, Μαρτιναίο, Πάνο
Τσιώλη και Κυπραίο! Οι δύο ομάδες
έδωσαν και φιλικό στο ίδιο γήπεδο,
με τον Αμβρυσσέα να επικρατεί
σχετικά εύκολα με 2-0.
Η ομάδα του Γιάννη Λύτρα έμεινε αήττητη στα φιλικά προετοιμασίας που έδωσε και σε 5 αγώνες μέτρησε 4 νίκες και μία ισοπαλία. Διαιτητής
του αγώνα θα είναι ο Δημήτρης Τονίδης, με βοηθούς τους Φίλο και Δελή.
Οι προπονητές των δύο ομάδων, μίλησαν αποκλειστικά στα Στέρεα Νέα
για το ντέρμπι της πρεμιέρας.
Νίκος Καραγιαννίδης (προπονητής Ενωσης Α.Σ.Α): Αρχικά

οι «πράσινοι» εμφανίστηκαν...
διπρόσωποι και έχασαν 3-2 από
το Αιγάλεω. Ο Ν’ Νομό με δυνατό σουτ στο 10’ άνοιξε το σκορ,
ωστόσο η ομάδα του Δημήτρη
Σπανού στη συνέχεια δέχθηκε
τρία γκολ. Ενα πριν κλείσει το
πρώτο ημίχρονο και δύο στο
δεύτερο. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Μακρής. Υπενθυμίζουμε, ότι το πρωτάθλημα της
Super League 2 κάνει σέντρα
στις 29 Σεπτεμβρίου.

Γ’ Εθνική

Πρεμιέρα στη Θήβα
για τον Κιθαιρώνα

θα ήθελα να ευχηθώ υγεία και καλή
χρονιά σε όλους τους ποδοσφαιριστές, στους προπονητές και τους
παράγοντες του βοιωτικού ποδοσφαίρου. Οσον αφορά την ομάδα
μου, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, παρόλα τα προβλήματα που
αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκειά
της προετοιμασίας. Είμαστε έτοιμοι
να υποδεχθούμε ένα πολύ καλό σύνολο όπως ο Αμβρυσσέας, ο οποίος
είναι το φαβορί για να επιστρέψει
στη Γ’ εθνική κατηγορία. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό
παιχνίδι και να πάρουμε το καλύτερο από το συγκεκριμένο ματς. Οι
πρεμιέρες είναι δύσκολες για όλες
τις ομάδες και περιμένω έναν αγώνα γεμάτο με πολύ πάθος. Πιστεύω
πολύ στην ομάδα μου. Περισσότερα στο γήπεδο...
Γιάννης Λύτρας (προπονητής
Αμβρυσσέα Διστόμου): Καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλα τα σωματεία της Ε.Π.Σ Βοιωτίας. Εύχομαι
υγεία για τους ποδοσφαιριστές, καλή
δύναμη και υπομονή για τους προπονητές, παράγοντες και διαιτητές.
Με σύνεση, υπευθυνότητα και ήθος,
μπορούμε και πρέπει να σταθούμε
όλοι στο ύψος των περιστάσεων και
να οδηγήσουμε το ποδόσφαιρο της
Βοιωτίας εκεί που του αξίζει. Τέλος,
θα ήθελα να τονίσω ότι η ομάδα μου
είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στις
προκλήσεις της νέας σεζόν, αρχής
γενομένης από το τοπικό ντέρμπι με
την Ενωση. Στόχος μας είναι η επιστροφή στη Γ’ Εθνική.

Το πρόγραμμα και οι διαιτητές της 1ης αγωνιστικής
Ένωση – Αμβρυσσέας: Τονίδης (Φίλος, Δελής)
Στο Δημοτικό Στάδιο της
Θήβας θα δώσει τον πρώτο
επίσημο αγώνα του για τον
6ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, ο ΠΑΣ
Κιθαιρών. Συγκεκριμένα, η νεοφώτιστη ομάδα του Καπαρελίου υποδέχεται την Κυριακή
16:30 τη Θύελλα Ραφήνας, με
στόχο να μπει με το δεξί σε
έναν απαιτητικό όμιλο, στον
οποίο αναμένεται να δοθεί
μεγάλη μάχη, τόσο για άνοδο,

όσο και για τον υποβιβασμό.
Ο... μαραθώνιος ξεκινά και
για τον Α.Ο Υπάτου, ο οποίος
με υψηλές βλέψεις και φέτος,
ξεκινά τις επίσημες υποχρεώσεις του στην έδρα της Νέας
Αρτάκης. Η βοιωτική ομάδα
το φετινό καλοκαίρι στήθηκε
με τα «θέλω» του Στάθη Σταθόπουλο και έχει ως στόχο την
άνοδο, σε έναν αρκετά δύσκολο όμιλο.

Μαυρομμάτι – Κυπάρισσος: Ξηρογιάννης (Τσαγανού, δεν έχει ορισθεί )
Ελλοπιακός – Δάφνη Ερυθρών: Θεοχάρης (Λέτσας, Πούλος)
Υψηλάντης – Αρματηλάτης: Καρβούνης (Φούφουλας, Κώνστας)
Λεοντάρι – Παναλίαρτος: Βασιληάς (Κολυμπίρης, Βασιλείου)
Θήβα – Παμβαγιακός: Φλώτσιος (Καλαμπούκας, Καμαριώτης)
Ορχομενός – Κεραυνός: Ψυχούλας (Σοφός, Τσώνης)
Ρεπό: ΠΑΟ Κοκκίνου
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ

Σωτήρης Παπαναστασίου: «Στόχος του
Κιθαιρώνα η παραμονή στην κατηγορία»

«Η

υπομονή είναι πικρή, αλλά
τα αποτελέσματά της γλυκά», λέει ένα γνωμικό και
τα αποτελέσματά της γεύεται ο προπονητής του Κιθαιρώνα, ο οποίος μετά
από έξι χρόνια και τρία «καθαρού»
πρωταθλητισμού, κατάφερε να φέρει
τον τίτλο στο Καπαρέλι και πλέον είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του στη
Γ’ Εθνική.
Πως είναι να βρίσκεται τόσα χρόνια σε μια ομάδα; Σε ποια έδρα θα
αγωνίζεται φέτος ο Κιθαιρώνας; Τον
τρομάζει η ιδέα ότι το Καπαρέλι θα είναι… πυροτέχνημα στη Γ’ Εθνική;
Ο Σωτήρης Παπαναστασίου απάντησε σε αυτές, αλλά και σε πολλές άλλες ερωτήσεις που του έγιναν και αφού
πρώτα τον ευχαριστήσω για το χρόνο
που μου αφιέρωσε, σας παρουσιάζω
την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στα Στέρεα Νέα.
Πόσο εύκολο είναι για έναν προπονητή να κάτσει 6 χρόνια σε μία
ομάδα;
«Για εμένα ήταν πολύ εύκολο. Το
σημαντικό είναι τι εισπράττεις από την
ομάδα στην οποία βρίσκεσαι. Ο Κιθαιρώνας, από τη στιγμή που βρίσκομαι
εγώ στον πάγκο του, έχει αλλάξει τρεις
διοικήσεις. Ολες τους θέλανε να μείνω
και έχω εισπράξει πολύ αγάπη από το
χωριό. Ολοι οι πρόεδροι με τους οποίους συνεργάστηκα μου έδιναν το ελεύθερο να… κινηθώ στην ομάδα και ακόμη και στα κακά αποτελέσματα, δεν
μου ζήτησε κανείς τον λόγο. Είναι σημαντικό για έναν προπονητή να θέτει
αυτός τους κανόνες. Σίγουρα υπήρχαν
και οι δύσκολες μέρες, τις χρονιές ειδικά που παλέψαμε για το πρωτάθλημα,
αλλά δεν τα καταφέραμε, υπάρχει μια
απογοήτευση, ωστόσο αυτό το βλέπαμε και ως κίνητρο για την επόμενη
χρονιά».
Είναι εύκολο είναι για μια ομάδα για
τη Βοιωτία να κάνει το… άλμα για
τη Γ’ Εθνική;
«Δεν είναι καθόλου εύκολο, καθώς
χρειάζονται πολλά λεφτά, τα οποία
στην εποχή που ζούμε δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Στον Κιθαιρώνα Καπαρελίου δεν έχουμε κάποιον μεγάλο χορηγό, αλλά έχουμε έναν πρόεδρο, τον
κ. Γεωργίου, ο οποίος επωμίζεται το
μεγαλύτερο κομμάτι του μπάτζετ και
κάνει τα πάντα για την ομάδα. Η λογική
μας σαν Κιθαιρώνας, είναι να κρατήσουμε το μπάτζετ όσο το δυνατόν σε
λογικά πλαίσια. Είναι τελείως διαφορετικό το Α’ Τοπικό από τη Γ΄ Εθνική.
Μόνο και μόνο για τα λειτουργικά μας
έξοδα, το μπάτζετ ανεβαίνει 50% πάνω
σε σχέση με το περσινό».
Ποιος είναι ο στόχος του Κιθαιρώνα
και σε ποια έδρα θα αγωνίζεστε
φέτος;
«Είμαστε νεοφώτιστοι στην κατηγορία και ο στόχος μας είναι ξεκάθαρα

η παραμονή στη Γ’ Εθνική. Ο 6ος όμιλος διαθέτει αρκετά δυνατές ομάδες
και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το
γήπεδό μας για να το πετύχουμε αυτό.
Εμείς σαν πρώτη έδρα έχουμε δηλώσει
το γήπεδο των Λεύκτρων, αλλά λόγω
εργασιών που γίνονται, δεν είναι ακόμα έτοιμο. Ετσι, στην πρεμιέρα απέναντι στη Θύελλα Ραφήνας θα παίξουμε
στο Δημοτικό Στάδιο της Θήβας και
ίσως παίξουμε ακόμη έναν αγώνα στο
συγκεκριμένο γήπεδο».
Είναι αμέτρητες οι περιπτώσεις που
κάποια ομάδα από τη Βοιωτία έκανε
το άλμα στη Γ’ Εθνική, αλλά μόλις
επέστρεψε στα τοπικά… διέλυσε.
Σε τρομάζει ένα τέτοιο σενάριο;
«Πάντα ένα τέτοιο σενάριο σε
τρομάζει. Στο Καπαρέλι υπάρχει ένας
πρόεδρος ο κ. Γεωργίου ο οποίος μας
παρέχει τα πάντα, αλλά αν αυτός ο
άνθρωπος αποχωρήσει, θα πρέπει να
δούμε την επόμενη μέρα. Στον Κιθαιρώνα αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να φτιαχτούν οι ακαδη-

μίες. Υπάρχουν 40-50 παιδιά τα οποία
παίζουν σε διάφορα τουρνουά. Βέβαια
εδώ υπάρχει ένα θέμα, καθώς τα περισσότερα παιδιά είναι μικρά σε ηλικία
και δεν μπορούν αύριο – μεθαύριο αν
χρειαστεί να βοηθήσουν τη μεγάλη
ομάδα. Θα πρέπει αυτή η προσπάθεια
να οργανωθεί ακόμη περισσότερο,
έτσι ώστε σε περίπτωση που γίνει κάτι
τέτοιο, το οποίο απεύχομαι, να είμαστε
καλά προετοιμασμένοι».
Μετά από την πολύ μεγάλη μάχη
σας πριν από δύο σεζόν, ξαναβρίσκεστε με το Υπατο, αυτή τη φορά
στη Γ’ Εθνική
«Ο Α.Ο Υπάτου είναι μια ομάδα που
εκπροσωπεί επάξια τη Βοιωτία στη Γ’
Εθνική κατηγορία και πέρσι έκανε μια
πολύ καλή σεζόν, αν και ήταν η παρθενική της στην κατηγορία. Οι δικοί μας
οι στόχοι είναι διαφορετικοί από της
ομάδας του Υπάτου και θέλω να τους
ευχηθώ να έχουν μια καλή χρονιά στη
Γ’ Εθνική και να εκπληρώσουν τους
στόχους τους».

Τι θα πρότεινες σε ένα παιδί που
ξεκινάει τώρα τα προπονητικά του
βήματα στις τοπικές κατηγορίες;
«Αυτό που θα του πρότεινα, είναι
να το κάνει και να το επιχειρήσει, αν
το αγαπάει βέβαια. Εφόσον του αρέσει, θα πρέπει να έχει στο μυαλό του
ότι πρέπει να έχει μεγάλη υπομονή,
να διαβάσει, να ενημερωθεί, γιατί συνεχώς η προπονητική, όπως και πολλά
άλλα στη ζωή βελτιώνεται, αναπτύσσεται και εξελίσσεται και μπαίνουν πολλά
καινούρια πράγματα σε αυτήν.
Πρέπει να το ευχαριστηθεί και να
το απολαύσει και να μην αγχωθεί ότι
πρέπει να φέρει αμέσως αποτελέσματα, αν και δυστυχώς, οι προπονητές
κρίνονται πολλές φορές από αυτά.
Πρέπει να περάσεις στους παίκτες του
τις ιδέες που έχει για το ποδόσφαιρο
και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Για
εμένα το «Α και το Ω» για την προπονητική στις τοπικές κατηγορίες, είναι να
μπορείς να διαχειριστείς τους παίκτες
σου. Αν το καταφέρεις αυτό, θα τα πας
καλά».

