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Ο Επίσκοπος Θεσπιών, νέος
Μητροπολίτης Φθιώτιδας

Μ

ε 62 ψήφους των Αρχιερέων της
Ελληνικής Εκκλησίας, ο μέχρι
πρότινος Επίσκοπος Θεσπιών κ.
Συμεών Βολιώτης (κατά κόσμο Ιωάννης
Βολιώτης), αναδείχθηκε Μητροπολίτης
Φθιώτιδας και θα αναλάβει στη θέση του
μακαριστού κυρού, Νικολάου.
Τα πρώτα συγχαρητήρια τα δέχτηκε
από τον απερχόμενο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και νέο Δήμαρχο Αθηνών
κ. Κώστα Μπακογιάννη, τον νέο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό
αλλά και το νέο Δήμαρχο Λαμιέων κ. Θύμιο Καραΐκο.
Τα αποτελέσματα της εκλογής έδειξαν τον Επίσκοπο Θεσπιών, Συμεών, ενώ
στην 3η θέση είναι ο Αρχιμανδρίτης Άνθιμος Νεράντζης.
Αναλυτικά:
Επίσκοπος Θεσπιών
Συμεών: 67
Μητροπολίτης Φαναρίου
Αγαθάγγελος: 11
Αρχιμ. Νεράντζης
Άνθιμος: 8
Επίσης βρέθηκαν 3 ψηφοδέλτια λευκά.
Βιογραφικό
Ο επίσκοπος Θεσπιών Συμεών (κατά
κόσμον Ιωάννης Βολιώτης) γεννήθηκε
στην Κοζάνη στις 9 Μαΐου 1977. Πήγε σχολείο στην Καστοριά και το 1995 εισήχθη με
πανελλήνιες εξετάσεις στη Νομική του ΑΠΘ
από το οποίο έλαβε το πτυχίο το 1999 με
γενικό βαθμό «Λίαν Καλώς». Στη συνέχεια
εισήχθη με κατατακτήριες εξετάσεις στο
Θεολογικό του ΑΠΘ από το οποίο έλαβε το
πτυχίο το 2002 με γενικό βαθμό «Άριστα».
Παράλληλα έκανε μεταπτυχιακές σπουδές
στον Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου, στη Νομική Θεσσαλονίκης, όπου το 2002 παρουσίασε τη

διπλωματική του εργασία στο Εκκλησιαστικό Δίκαιο και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα
ειδίκευσης με γενικό βαθμό «Άριστα». Το
2002 έγινε δεκτός από τη Γενική Συνέλευ-

ση του Τμήματος Θεολογίας ως υποψήφιος
Δρ. στον Τομέα Δογματικής Θεολογίας στο
γνωστικό αντικείμενο Ιστορία της Φιλοσοφίας.

Εθνική ομοψυχία
Η ζωή μας έχει διδάξει ότι κρύβει πολλές εκπλήξεις. Γι’ αυτό δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, ούτε να θεωρούμε τίποτε
δεδομένο.
Η χώρα μας διαχρονικά κατά τη νεώτερη ιστορία της αναγεννήθηκε από τις
στάχτες της πολλές φορές. Το κυριότερο
όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι
η προκλητικότητα και βουλιμία των γειτόνων της. Η ρήση του Ελευθ. Βενιζέλου
ότι η Ελλάδα για να επιβιώσει ως Κράτος
χρειάζεται την πλήρη κυριαρχία του Αιγαίου και των παραλίων του, δεξιά και
αριστερά, αποτελεί θέσφατο.
Κι ενώ της δόθηκε η ευκαιρία να το
πετύχει, δυστυχώς την κλότσησε και κατάφεραν οι πολιτικοί μας να διαιωνίζουν
αυτό το πρόβλημα. Σήμερα αντιμετωπίζουμε διαρκώς την απειλή της Τουρκίας,
που αμφισβητεί με την απειλή πολέμου,
τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Τα όσα άρχισαν να διαδραματίζονται τις τελευταίες μέρες με τις πολεμικές
ενέργειες της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία,

δεν προοιωνίζουν καλή συνέχεια για την
Ελλάδα. Μπορεί να είναι λίγο μακριά μας,
όμως όταν όλα θα έχουν τελειώσει εκεί, η
επόμενη εστία έντασης θα είναι στο σπίτι
μας. Όσα και να γράφονται, κανείς δεν μας
δίνει μεγαλύτερη σημασία από όσο στην
Τουρκία. Κι αυτό γιατί εμείς δεν έχουμε
σταθερή εξωτερική πολιτική. Αντίθετα
οι γείτονές μας έχουν διαμορφώσει ένα
δόγμα και το υπηρετούν ανεξάρτητα με
το ποιος κυβερνά.
Μπορεί η διπλωματία να είναι εκ φύσεως δύσκολη στην άσκησή της και λιγότερο κατανοητή στον απλό πολίτη, όμως
απλοποιώντας τα πράγματα μπορεί να
εξάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα. Όταν
ένας νοικοκύρης έρθει αντιμέτωπος με
ένα εισβολέα στο σπίτι του, που το διεκδικεί γιατί πριν 200 χρόνια ήταν δικό του,
οι επιλογές είναι δύο. Ή θα προσπαθήσει
με την βία να τον διώξει ή θα καλέσει την
αστυνομία. Και στις δύο περιπτώσεις είναι
χαμένος. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα
για τη χώρα μας κι αυτό το δίλημμα θα

κληθεί να διαχειριστεί η Κυβέρνηση δυστυχώς σύντομα.
Οι επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας
στα νότια σύνορά της και η πιθανή εξάλειψη του Κουρδικού γι’ αυτήν κινδύνου,
στοχεύει να την αφήσει ανεπηρέαστη
στη διεκδίκηση αυτών που νομίζει ότι
της ανήκουν από εμάς. Γιατί ξέρει ότι αν
η Ελλάδα κατορθώσει να προχωρήσει
στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων
πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα την
υπερκεράσει οικονομικά και γεωπολιτικά
χάνοντας τότε την αίγλη που έχει σήμερα
στο διεθνές γίγνεσθαι.
Χρειάζεται λοιπόν εθνική αφύπνιση
προκειμένου να θωρακιστούμε απέναντι
στην απειλή που φαίνεται να ξεπροβάλλει. Ας μην ελπίζουμε στο Διεθνές Δίκαιο.
Όπως γίνεται σ΄αυτή τη ζωή, το Δίκαιο
είναι με τον ισχυρό. Πρέπει να δείξουμε εθνική ομοψυχία και ετοιμότητα σαν
Λαός, προκειμένου ν’ αποτρέψουμε τον
κίνδυνο .
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ

3

ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ / Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019

επικαιρότητα ●
Επίσης, έχει πτυχίο Αγγλικής και Γερμανικής,
αλλά και Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
και τιμητικά διπλώματα Μουσικοδιδασκάλου
Βυζαντινής Μουσικής από το «Αριάνειον Ωδείον» και Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
από το Εκκλησιαστικό Ιδρυμα Βυζαντινής και
Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Ανετράφη πνευματικά υπό του μακαριστού
Μητροπολίτου Καστορίας κυρού Γρηγορίου
του Γ΄. Το 2001 χειροθετήθηκε Αναγνώστης και
τον Αύγουστο του 2002 εκάρη Μοναχός από
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστορίας κ.
Σεραφείμ. Κατά την μοναχική του κουρά έλαβε το όνομα Συμεών εις τιμήν και μνήμην του
Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου (εορτή: 12
Οκτωβρίου).
Μέχρι το 2011 εγκαταβίωσε ως μοναχός
στην Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων Μελισσοτόπου της Ι.Μ. Καστορίας.
Το 2011 εντάχθηκε στον Ιερό Κλήρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Χειροτονήθηκε Διάκονος στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστορίας κ. Σεραφείμ και Πρεσβύτερος
στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου
Θεολόγου Μαζαράκι Βαγίων Βοιωτίας από τον
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.
Το 2012 έλαβε το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτη και χειροθετήθηκε Πνευματικός με εντολή
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστορίας κ. Σεραφείμ.
Μετά την ένταξή του στον Ιερό Κλήρο της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών είναι αδελφός
της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη.
Το 2011 διορίζεται από τον Μακαριώτατο
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο στην Α΄ Γενική Διεύθυνση Διοικητικής
Μερίμνης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και
υπηρετεί ως Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος
και Υπεύθυνος του Ιδιαιτέρου Γραφείου της Ιεράς Πρωτοσυγκελλίας.
Επίσης, διορίζεται ως εφημέριος και Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιερού
Παρεκκλησίου του Αγίου Φανουρίου Ιλίου του
Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης.
Στις 25 Ιουνίου του 2014, μετά την εκλογή
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων
κ. Μαξίμου, διορίσθηκε από τον Μακαριώτατο
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.
Ιερώνυμο και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας
της Ελλάδος Πρωτοσύγκελλος και Γενικός Διευθυντής των Διοικητικών Υπηρεσιών της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Ως νόμιμος αναπληρωτής του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου προεδρεύει σε πλήθος εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων με σημαντικότερο το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ενώ τυγχάνει Αντιπρό-

εδρος του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, του
Ιδρύματος Νεότητος, του Ιδρύματος «ΚΟΚΚΟΡΗ», του νεοσύστατου Κέντρου Παιδείας, Πολιτισμού και Εθελοντισμού της Ι. Αρχιεπισκοπής
και άλλων Ιδρυμάτων.
Επίσης, αναπληρώνει τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο και προεδρεύει και σε άλλα κοινωφελή Ιδρύματα όπως το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα
«Προστασία Μητρικών Έργων Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη». Επίσης, διετέλεσε μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού
Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», ενώ είναι μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών.
Παράλληλα με το Ιερό Παρεκκλήσιο του
Αγίου Φανουρίου Ιλίου διορίσθηκε και Πρόεδρος του Ιερού Αρχιεπισκοπικού Παρεκκλησίου της Αγίας Τριάδος οδού Φιλελλήνων.
Με άδεια και ευλογία του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου υπηρετεί από το 2011 και ως πνευματικός
υπεύθυνος στο Κέντρο Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων, όπου ασχολείται εκεί ιδιαιτέρως με το έργο της κατηχήσεως παιδιών και
εφήβων.
Επίσης, με αποφάσεις του Μακαριωτάτου
έχει ορισθεί υπεύθυνος και επόπτης των Ιερών
Μονών και των Ησυχαστηρίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καθώς και των Ιερών της
Παρεκκλησίων.
Από το 2011 έχει θέσει σε λειτουργία το
πρόγραμμα «Μυσταγωγικοί Περίπατοι στην
Βυζαντινή Αθήνα».
Συμμετέχει ως εισηγητής – ομιλητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης με έμφαση το μυστήριο της εξομολόγησης και την προετοιμασία
των υποψηφίων κληρικών.
Έχει εκφωνήσει πλήθος ομιλιών σε Ναούς
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και άλλων Ιερών Μητροπόλεων κατόπιν προσκλήσεων των
οικείων Ιεραρχών, συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές, ενώ έχει συνοδεύσει τον Μακαριώτατο
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.
Ιερώνυμο σε διάφορες αποστολές στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.
Στις 29 Ιουνίου 2016 εξεφώνησε από τον
Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, τον αρχαίο Άρειο
Πάγο στην Πνύκα, ομιλία με θέμα: «Άγιος Απόστολος Παύλος: Απόστολος των εθνών και όχι
των εθνικισμών».
Έχει λάβει ποικίλες τιμητικές διακρίσεις από
κρατικούς, αυτοδιοικητικούς και ιδιωτικούς φορείς της κανονικής δικαιοδοσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Από το 2011 έχει θέσει σε λειτουργία το
πρόγραμμα «Μυσταγωγικοί Περίπατοι στην
Βυζαντινή Αθήνα» και έχει λάβει ποικίλες τιμητικές διακρίσεις από διάφορους φορείς της κανονικής δικαιοδοσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών.
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● ειδήσεις

Η Αθήνα κλείνει το δημοσιονομικό
κενό που βλέπουν οι δανειστές

Μ

ε δύο μέτρα της τελευταίας
στιγμής η κυβέρνηση φαίνεται
πως κλείνει το λογαριασμό του
2020 και γεφυρώνει την διαφορά στο
δημοσιονομικό κενό που τη χώριζε με
τους δανειστές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το δημοσιονομικό κενό που έβλεπαν στον
προϋπολογισμό του 2020 από 900 εκατ.
ευρώ έχει υποχωρήσεις περίπου στα
300 εκατ. ευρώ και τις επόμενες ημέρες
αναμένεται να σβήσει τελείως όπως
άφηνε να εννοηθεί κορυφαίος παράγοντας του οικονομικού επιτελείου.
Τα μέτρα της τελευταίας στιγμής
που έπεισαν τους θεσμούς
Οι δύο κινήσεις που φαίνεται να έκαναν τη διαφορά εντοπίζονται στο μέτωπο των φορολογικών εσόδων. Το πρώτο
είναι η επέκταση της υποχρέωσης συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων για το
30% του εισοδήματος και στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι με βάση
τη φορολογική νομοθεσία δεν έχουν
αφορολόγητο και πληρώνουν φόρο
από το πρώτο ευρώ. Εφόσον η σχετική
πρόταση πάρει τη μορφή νομοθετική
διάταξης τότε 610.784 αυτοαπασχολούμενοι εμπίπτουν υποχρεωτικά στο

μέτρο των απαιτούμενων ηλεκτρονικών
πληρωμών για το 30% του εισοδήματος
τους. Ούτως ή άλλως βέβαια οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν την επιλογή
των δαπανών για να περιορίσουν την
τελική φορολογική επιβάρυνση απλά
τώρα θα πρέπει να εμφανίζουν ηλεκτρονικές αποδείξεις για το 30% του

εισοδήματός τους. Όπως θα ισχύει για
τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους
και τους αγρότες έτσι και για τους ελεύθερους επαγγελματίες όσοι δεν θα καταφέρουν να συλλέξουν το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων θα επιβαρύνονται
με έξτρα φόρο. Στη διαφορά μεταξύ των
ζητούμενων αποδείξεων και αυτών που

θα έχει συγκεντρώσει ο φορολογούμενος με πλαστικό χρήμα θα επιβάλλεται
το γνωστό πέναλτι φόρου με συντελεστή 22%. Όσο δηλαδή είναι και σήμερα.
Το δεύτερο μέτρο ανάτασης των
εσόδων με το οποίο φέρεται να έχουν
συμφωνήσει οι θεσμοί είναι το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αγορά των τυχερών παιγνίων. Με τις δύο νέες άδειες
διαδικτυακών τυχερών παιγνίων που
θεσμοθετούνται με διάρκεια ισχύος 7
ετών (3 εκατ. ευρώ για το διαδυκτιακό
στοίχημα και 2 εκατ. ευρώ για τα υπόλοιπα παίγνια, όπως φρουτάκια, κουλοχέρηδες, κ. ά ) θα έρθει ζεστό χρήμα στα
ταμεία.
Το οικονομικό επιτελείο έχει τέσσερις ημέρες, μέχρι την επόμενη Τρίτη
15 Οκτωβρίου όπου το προσχέδιο του
προϋπολογισμού του 2020 θα κατατεθεί
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να κλείσει το
κενό τους θεσμούς και να ασχοληθεί
με τα προαπαιτούμενα της τέταρτης
μεταμνημονιακής αξιολόγησης. Όλα
πάντως θα κλειδώσουν στο Eurogroup
της 4ης Δεκεμβρίου, ενώ βαρόμετρο θα
αποτελέσει η έκθεση αξιολόγησης των
θεσμών που θα δημοσιοποιήσει λίγες
μέρες νωρίτερα η Κομισιόν.

Αντιπροσωπεία της Τσέχικης Δημοκρατίας
στο Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών

Aντιπροσωπεία της Τσέχικης Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Κέντρο
Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών
την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου οι ενόψει
του Συνεδρίου Ιαματικής Ιατρικής που
ξεκίνησε την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου.Το παρόν στην συνάντηση έδωσαν
ο Δήμαρχος Λαμιέων, Θύμιος Καραΐ-

σκος ,ο πρ. Δήμαρχος, Νίκος Σταυρογιάννης, η Αμαλία Ποντίκα, ο Γεώργιος
Κυροδήμος, ο Αθανάσιος Ντούζγος
όπως επίσης και ο Δημήτριος Τζούφλας.
Οι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου
είχαν την δυνατότητα να συνομιλήσουν και ανταλλάξουν απόψεις, αλλά

και να ανανεώσουν την υφιστάμενη
ήδη συνεργασία μεταξύ του Δήμου
και της Τσεχίας σε όλα τα επίπεδα,
κυρίως στη κατεύθυνση τουριστικής
ανάπτυξης του τόπου, μέσα από τον
ιστορικό, θρησκευτικό, αλλά και ιαματικό τουρισμό.
«Ο Δήμος μας πρέπει και θα γίνει

προορισμός. Έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που μπορούν να συνθέσουν
μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, με οργάνωση, δημιουργία υποδομών που
στη συνέχεια θα δημιουργήσουν την
επιθυμητή τουριστική υπεραξία και
ανάπτυξη» ανέφερε ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος

Είχε κάνει την αποθήκη του θερμοκήπιο για να καλλιεργεί φούντα
Στον Αγιασμό του Συμβουλίου της
Κοινότητας Χαλκίδας, που πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου,
ήταν παρούσα η Δήμαρχος Χαλκιδέων
Έλενα Βάκα.

Στο σύντομο χαιρετισμό της τόνισε
τη μεγάλη σημασία της καλής λειτουργίας των Κοινοτήτων και τον ουσιαστικό
ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν.
«Εμείς ως Δημοτική Αρχή πέρα από

τα τυπικά καθήκοντα που αναθέτουμε
στην Δημοτική Κοινότητα Χαλκίδας που
σχετίζονται με την καθαριότητα και την
εύρυθμη λειτουργία του Κοιμητηρίου,
σας θεωρούμε πραγματικούς και ουσια-

στικούς συνεργάτες και μαζί θα φέρουμε
τη Χαλκίδα μπροστά. Είστε μια πολύ καλή
ομάδα, η οποία είμαι σίγουρη ότι θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία και μαζί θα υπηρετήσουμε τον πολίτη και την πόλη μας.».
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Η Μικρή Αλεξία μένει αβοήθητη

Τ

ο μικρό κορίτσι που τόσο άδικα
η μοίρα του φέρθηκε, τώρα δέχεται και άλλο ένα χτύπημα, δεν
γίνεται δεκτή η κάλυψη των εξόδων
της για να αποθεραπευθεί στο εξωτερικό.
Στο πλευρό της εκτός από τη οικογένεια της, η εκκλησιά και όλοι εμείς.
Ενώ βρισκόταν μέσα στο θάλαμο του
Νοσοκομείου Παίδων με την μικρή
Αλεξία ο θείος της γνωστός σε εμάς,
τους κάτοικους της Λιβαδειάς, Πάτερ
Αλέξιος, δέχθηκε να μας μιλήσει και να
μας αποτυπώσει την άποψη της οικογένειας για την συνονόματη ανιψιά του
την Αλεξία.
"Είναι ιδιάζουσα περίπτωση της
μικρής Αλεξίας ,δεν ξυπνήσαμε εμείς
ένα πρωί και θέλαμε να την πάμε στην
Γερμανία. Εξ ‘ανάγκης πηγαίνουμε εκεί
γιατί μόνο εκεί υπάρχει το ειδικό θεραπευτήριο για την περίπτωσή της υγείας
της.
Και βεβαίως ο χρόνος δεν είναι
σύμμαχος μας, πρέπει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα να μεταφερθεί και να
ξεκινήσει την θεραπεία της, αυτό λένε
και οι γιατροί της."
Την ίδια στιγμή, της Πέμπτης το
μεσημέρι, οι γονείς της μικρής δίνουν
τον δικό τους αγώνα. Ήταν στην εκπομπή του Star ,Αλήθειες με την Ζήνα και
δήλωναν την απόλυτη αλήθεια τους.
“Το παιδί πρέπει να πάει στο εξωτερικό”. Ανακοινώθηκε και ο τραπεζικός
λογαριασμός για να βοηθήσουν όσοι
θέλουν την προσπάθεια αυτή γιατί
όπως ξέρουμε τα νοσήλια είναι ένα μεγάλο ποσό.
Από την άλλη πλευρά ο Μητροπολήτης Θηβών και Λεβαδείας ,με γραπτή ανακοίνωση του δήλωσε, ότι βρίσκεται αρωγός σε αυτή την σωτηρία
του μικρού κοριτσιού.
«Ας βοηθήσουμε όλοι
τη μικρή Αλεξία«
Η Εκκλησία μας διδάσκει το του
αποστόλου Παύλου «εἴτε πάσχει ἓν
μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη, εἴτε
δοξάζεται ἓν μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ
μέλη» (Α΄ Κορ. 12, 26). Η αλήθεια αυτή
βρίσκει και πρέπει να βρίσκει εφαρμογή σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη,
πόσο μάλλον όταν αυτός ο άνθρωπος
είναι ένα μικρό παιδί, όπως η μικρή
Αλεξία Σαμαρτζή από τις Θεσπιές, που
χτυπήθηκε από σφαίρα την ημέρα του
Πάσχα.
Σε μας μένει να εκφράσουμε την
αγάπη και την ευαισθησία μας και να

βοηθήσουμε οικονομικά την προσπάθεια της οικογένειας να νοσηλευτεί
η μικρή Αλεξία στο εξωτερικό, ώστε
να αποκατασταθεί η υγεία της και να
ανοίξει πάλι τις φτερούγες της και να

πετάξει μέσα στη ζωή.
Γι’ αυτό η Ιερά Μητρόπολη Θηβών
και Λεβαδείας εξέδωσε την παρακάτω
Εγκύκλιο για την διεξαγωγή δισκοφορίας.

Από την πλευρά της πολιτείας μέχρι τώρα μόνο αρνητικές απαντήσεις
υπάρχουν, όπως αυτή του ΕΟΠΠΥ που
το συγκεκριμένο αίτημα δεν έγινε δεκτό από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμ-

βούλιο. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ο
Υπουργός κ. Κικίλιας δηλώνει ότι: “
Το νεαρό κορίτσι που τραυματίστηκε από αδέσποτη σφαίρα στις Θεσπιές δεν θα μεταφερθεί στη Γερμανία,
αλλά θα συνεχίσει την αποκατάστασή
του στη χώρα μας.
Στην Ελλάδα θα συνεχίσει το πρόγραμμα αποκατάστασης της υγείας
της η 8χρονη Αλεξία Σαμαρτζή
«Το υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση, έχουν πρώτ’ απ’ όλα ανθρώπινο
πρόσωπο. Για όλα τα περιστατικά που
έρχονται στον ΕΟΠΥΥ και στο Ανώτατο
Υγειονομικό Συμβούλιο, το οποίο έχει
επιστημονικό ρόλο και απαρτίζεται
από κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες,
παίρνει αποφάσεις για την ενδεδειγμένη θεραπεία, πάντα με ανθρώπινο
πρόσωπο και επιστημοσύνη.
Αποφάσεις με βάση τα επιστημονικά στοιχεία και γνώμονα τη θεραπεία
των ασθενών» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.
«Πρέπει να στηρίξουμε και
τους Έλληνες επιστήμονες και τα ελληνικά κέντρα αποκατάστασης, πάντα με
τεκμηριωμένους επιστημονικά όρους
και γνώμονα την αποκατάσταση και
τη θεραπεία του παιδιού και του κάθε
παιδιού» πρόσθεσε ο Βασίλης Κικίλιας.
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Επίσκεψη του Γιάννη
Οικονόμου σε Λαμία
και Δομοκό

Επίθεση Ρουβίκωνα
στα γραφεία της ΛΑΡΚΟ
Σε κείμενο που ανήρτησαν σε ιστοσελίδα αντιεξουσιαστικού χώρου υποστηρίζουν ότι η
επίθεση έγινε για εργατικά ατυχήματα που σημειώθηκαν σε εγκαταστάσεις της εταιρείας
Επίθεση στα γραφεία της εταιρείας ΛΑΡΚΟ στο Μαρούσι πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Κυριακής μέλη του Ρουβίκωνα.
Σε κείμενο που ανήρτησαν σε ιστοσελίδα αντιεξουσιαστικού χώρου υποστηρίζουν ότι η
επίθεση έγινε για εργατικά ατυχήματα που σημειώθηκαν σε εγκαταστάσεις της εταιρείας.
Ο Ρουβίκωνας στην ανάρτησή του παραθέτει και βίντεο που δείχνει κρανοφόρους-μέλη
της αναρχικής ομάδας να σκαρφαλώνει τον φράχτη, να κατευθύνεται στην είσοδο του κτηρίου
και να προκαλεί φθορές. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει πληροφορία για κάποια σύλληψη ή
προσαγωγή.

Παρέμβαση Μπούγα
για άμεσες αποζημιώσεις
από το χαλάζι στη Φωκίδα
Συναντήσεις είχε χθες ο Βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Οικονόμου ο οποίος χθες επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Λαμέων κ. Ευθύμιο Καραΐσκο και τον Δήμαρχο Δομοκού Μπάμπη Λίολιο.
Κατά την διάρκεια των συναντήσεων ο Βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Οικονόμου τόνισε
ότι :
«Όλοι οι αιρετοί εκπρόσωποι των πολιτών,
βουλευτές και αυτοδιοικητικοί, οφείλουμε να
συντονίζουμε τη δράση μας και να ενώνουμε
τις δυνάμεις μας έτσι ώστε να διεκδικούμε και
να πετυχαίνουμε αποτελέσματα για τον τόπο
μας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι η ενημέρωση για τα προβλήματα αλλά και
για τις προτεραιότητες των τοπικών κοινωνιών
από τις εκλεγμένες δημοτικές αρχές.Στον κύκλο
συναντήσεων που ξεκίνησα και θα ολοκληρω-

θεί στις 21 Οκτωβρίου.
Με τον κ. Καραΐσκο αλλά και με τον κ.Λιόλιο
συμφωνήσαμε αυτού του τύπου οι συναντήσεις εργασίας να έχουν έναν τακτικό περιοδικό
χαρακτήρα προκειμένου να εξασφαλίζουμε τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».
Στη συνάντηση με το Δήμαρχο Λαμιέων κ.
Ευθύμιος Καραΐσκος παρευρέθηκαν οι αντιδημάρχοι κα Ποντίκα και κ.κ. Σταυρογιάννη, Κυρίτση, Φώσκολο και Μουστάκα
ενώ λίγο νωρίτερα που είχε επισκεφθεί το
Δήμαρχο Δομοκού κ. Mpampis Liolios η συνάντηση ργματοποίθηκε παρουσία του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παληογεώργου, των Αντιδημάρχων κ.κ. Καναβού και
Καλημέρη, των Δημ. Σύμβουλων κας Αυγέρη
και των κ.κ. Χριστοπούλου και Λελεντζή και του
Πρόεδρου της Κοινότητας Δομοκού κ. Τσόγκα.

Συνάντηση Μπακομήτρου για συνεργασία
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Στερεάς
Ελλάδας και της Περιφέρειας
Συνάντηση στη Λιβαδειά είχαν σήμερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Κωνσταντίνος
Μπακομήτρος, ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
κ. Θεόδωρος Δημόπουλος και η
αιρετή Εκπρόσωπος της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία στη Στερεά Ελλάδα και
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του περιφερειακού φορέα
αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Βασιλική Λάσπη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του φορέα, περιέγραψαν τη λειτουργία
των τριών αποκεντρωμένων
μονάδων κοινωνικής φροντίδας,
σε Λαμία, Δομοκό και Βαθύ Αυλίδας, οι οποίες λειτουργούν υπό
την διοικητική εποπτεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Eρώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, κατέθεσε χθες ο Βουλευτής Φωκίδας Γιάννης
Μπούγας, με την οποία ζητούσε την άμεση
αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών της Φωκίδας, που υπέστησαν μεγάλης έκτασης ζημιές
από τα φοβερά φυσικά φαινόμενα της 5ης
Οκτωβρίου 2019.Ο Βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ μετέφερε το

αίτημα των ελαιοπαραγωγών για τη διεκδίκηση κοινοτικών κονδυλίων, δεδομένου ότι
ο παραδοσιακός ελαιώνας της Άμφισσας: α)
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του δελφικού
τοπίου που προστατεύεται από την UNESCO,
ως μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και β) από το έτος 2005 έχει υπαχθεί
σε γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νέα παιδική χαρά στην Αράχωβα
Παράλληλα, έγινε μνεία στην έως
τώρα αγαστή συνεργασία των
δύο φορέων η οποία και επιστεγάστηκε με το μνημόνιο συνεργασίας που συνυπογράφηκε στις
16-02-2018 μεταξύ του πρώην
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κώστα Μπακογιάννη και
του Προέδρου του Δ.Σ. του συγχωνευμένου φορέα, κ. Θεόδωρου Δημόπουλου, αλλά και την
ανακαίνιση και αποκατάσταση
χώρων του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας στη
Λαμία (πρώην Ορφανοτροφείου
Αρρένων Λαμίας) που υλοποιή-

θηκε μέσα στο 2018.
Τέλος, επιβεβαιώθηκε η
βούληση των δύο φορέων για
ανάπτυξη της συνεργασίας στην
κατεύθυνση αξιοποίησης μελλοντικών δυνατοτήτων, με απώτερο σκοπό την προαγωγή και
προώθηση πρωτοβουλιών που
έχουν εστίαση στα άτομα με αναπηρία και την εξυπηρέτηση της
αναγκαιότητας μετάβασης τους
από το καθεστώς της κλειστής
περίθαλψης σε εκείνο που ευνοεί
την καλλιέργεια ημιαυτόνομης
διαβίωσης, καθώς και στους χρονίως πάσχοντες.

Παίρνει σάρκα και οστά η παιδική χαρά στην
Αράχωβα στην τοποθεσία ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ. Εκεί
υπήρχε πριν πολλά χρόνια μία παιδική χαρά που
είχε αποσαθρωθεί. Αντικαθίσταται πλέον και
ετοιμάζεται για να μπουν και τα υπόλοιπα κομμάτια, θα παραδοθεί με ασφάλεια στα παιδιά
εντός του μήνα Οκτωβρίου. Έως τότε χρειάζεται
η απαραίτητη προσοχή από όλους γιατί το έργο
δεν έχει τελειώσει και ελλοχεύουν κίνδυνοι.
Είναι ένα έργο που ξεκίνησε από το 2017
όσον άφορα τις μελέτες και πέρασε στο στάδιο
της δημοπράτησης το 2018.Τώρα πλέον είναι
στην φάση της υλοποίησης.Αφορά την αποκατάσταση των παιδικών χαρών των περιοχών
Αράχωβας Διστόμου και Στειρίου. Που ολοκληρώνεται εντός του μήνα αφού στην κάθε παιδική
χαρά έχουν γίνει οι ανάλογες επεμβάσεις και ήδη
μεταφέρονται εκεί τα όργανα των παιδικών χαρών για να εγκατασταθούν με την ασφάλεια που
απαιτεί η κάθε παιδική χαρά.
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Συνεργασία Φάνης - Σπανού
με αντιπεριφερειάρχη και Δημάρχου Βοιωτίας

Τ

ην πρώτη, εφ` όλης της ύλης, συνάντηση
για τα θέματα που ιεραρχεί η Π.Ε. Βοιωτίας αλλά και με θέματα που τέθηκαν από
τους Δήμους Λεβαδεών, Θηβαίων, Αλιάρτου –
Θεσπιέων, Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας,
Ορχομενού και Τανάγρας, πραγματοποίησαν
στις 9 Οκτωβρίου 2019, στη Λιβαδειά ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός
και η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Βοιωτίας κα
Φανή Παπαθωμά με τους Δημάρχους κκ. Γιάννη
Ταγκαλέγκα, Γιώργο Αναστασίου, Γιάννη Σταθά,
Γιώργο Ντασιώτη, Βούλα Καράλη και Βασίλη
Περγάλια
Οι Δήμαρχοι συζήτησαν με τον Περιφερειάρχη τα θέματα που αφορούν τη συνεργασία του α` και του β` βαθμού Αυτοδιοίκησης,
στον τομέα των υποδομών και του περιβάλλοντος καθώς και του πρωτογενή τομέα.
Ειδικότερα και μεταξύ άλλων, συζητήθηκε
η πορεία του σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την απορρύπανση της περιοχής του Ασωπού, η πορεία των έργων και των
παρεμβάσεων στο Κωπαϊδικό πεδίο, οι παρεμβάσεις στους οδικούς άξονες και οι ειδικότερες
δράσεις σ` όλους τους Δήμους της Βοιωτίας.
Επίσης, συζητήθηκε και το προσφυγικό ζήτημα στη λογική του ενεργά εποπτικού ρόλου
που πρέπει να έχει η Αυτοδιοίκηση για την αναλογική και κυρίως ομαλή μεταφορά αιτούντων
άσυλο από τα νησιά του Αιγαίου στην ενδοχώρα, ενώ τονίστηκε η ανάγκη διασφάλισης των
συνθηκών υγείας, εκπαίδευσης και ασφάλειας
με δεδομένη και την έως σήμερα διαμορφωμένη κατάσταση, για την καλύτερη διαχείριση του
ανθρωπιστικού αυτού ζητήματος.
Μετά το πέρας της συνάντησης ο Περιφερειάρχης κ. Φάνης Σπανός δήλωσε:
«Ολοκληρώσαμε σήμερα στη Λιβαδειά μια
πρώτη συνάντηση εργασίας με τους Δημάρχους της Βοιωτίας, μέσω της οποίας εξειδικεύουμε τα θέματα που αφορούν στη συνεργασία
α` και β` βαθμού αυτοδιοίκησης και επικαιρο-

ποιούμε τον χάρτη των προτεραιοτήτων μας.
Ανοίγουμε μια διαρκή ατζέντα κοινού ενδιαφέροντος με τους Δήμους με στόχο να υπηρετήσουμε την υπόσχεση που έχουμε δώσει προς

όφελος των συμπολιτών μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους Δημάρχους για την εξαιρετικά
εποικοδομητική συνάντηση στη Λιβαδειά.
Αυτές οι συναντήσεις δεν είναι απλώς ωφέ-

Καμένα Βούρλα: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ιαματικής Ιατρικής με Διεθνή Συμμετοχή
Tο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής με Διεθνή Συμμετοχή θα
πραγματοποιηθεί από 11 έως 13 Οκτωβρίου 2019 στο ξενοδοχείο «Γαλήνη»
στα Καμμένα Βούρλα
Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν εκλεκτοί συνάδελφοι, διεθνώς καταξιωμένοι,
με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση
στα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και
εξελίξεις στην Ιαματική Ιατρική, κατά τη
διάρκεια του οποίου θα υπάρχουν διαλέξεις, workshops, καθώς και συζητήσεις
στρογγυλής τράπεζας.
Το Διεθνές Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνδιοργανώνεται από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ.
Πατούλη, Πρόεδρο ΙΣΑ, ΕΛΙΤΟΥΡ, IHTC
και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, του οποίου η
συνδρομή συμβάλλει καθοριστικά στην
προβολή και στην καθιέρωση διεθνώς
της Ιαματικής Ιατρικής με τη χάραξη
εθνικής πολιτικής για την αναβίωση του
πνεύματος του Ιπποκράτη αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως θεραπευτικό και

συγχρόνως εκπαιδευτικό κέντρο της Ιαματικής Ιατρικής αλλά και της Ιατρικής
γενικότερα, τον Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας κ. Θ. Σπανό, το Δήμαρχο Καμμένων Βούρλων κ. Ι. Συκιώτη, τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του
Συνεδρίου, Καθηγητή Κ. Κουσκούκη και
τον ΟΠΑΣΤΕ.
Η Ιαματική Ιατρική, με τη βοήθεια
της επιστημονικής τεκμηρίωσης της
θερμικής, μηχανικής, χημικής και ειδικότερα της βιολογικής και ανοσολογικής
δράσης των ιαματικών φυσικών πόρων,
αναδείχτηκε ως μία συμπληρωματική
θεραπευτική μέθοδος στη θεραπευτική
γκάμα της Κλασικής Ιατρικής. Οι θεραπευτικές μέθοδοι της Ιαματικής Ιατρικής
είναι η εξωτερική υδροθεραπεία, η ποσιθεραπεία, η εισπνοθεραπεία, η πηλοθεραπεία, η θαλασσοθεραπεία, η σπηλαιοθεραπεία και η βιομετεωρολογική
θεραπεία.
Η Ιαματική Ιατρική ως συμπληρωματική θεραπεία βοηθά στη θεραπεία,
αποκατάσταση και αποθεραπεία της
σωματικής, ψυχικής και πνευματικής

υγείας, αλλά και προληπτικά, αντιμετωπίζοντας την ασθένεια του γήρατος, με
τη εφαρμογή προδιαγραφών μακροζωίας και ευζωίας. Ειδικότερα, η Ιαματική
Ιατρική έχει θεραπευτική δράση σε παθήσεις μυοσκελετικού, νευρικού, αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, αιμοποιητικού, γαστρεντερικού, ουρολογικού και
ενδοκρινολογικού συστήματος, καθώς
και σε δερματολογικές, γυναικολογικές,
αλλεργικές και ωτορινολαρυγγολογικές
παθήσεις.
Η παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα, αποτυπώνεται με τις προσδοκίες
ανάδειξης της χώρας μας ως παγκόσμιο
healthresort – medispa για άτομα τρίτης ηλικίας, χρονίως πάσχοντες, αλλά
και προληπτικά, υπό την ιατρική πάντα
κάλυψη των έμπειρων και διεθνώς καταξιωμένων Ελλήνων Ιατρών για να σταματήσουμε το “braindrain” και να αναπτύξουμε το “braingain”, καθόσον θα αυξάνεται το ενδιαφέρον διεθνώς για την
αναζήτηση αναβαθμισμένων ιατρικών
υπηρεσιών θεραπείας, αποκατάστασης,
αντιγήρανσης και ευεξίας στην Ελλάδα.

λιμες, αλλά απαραίτητες για να προχωρήσουμε
περαιτέρω τον κοινό βηματισμό μας και θα συνεχιστούν σ` όλες τις Περιφερειακές Ενότητες
της Στερεάς Ελλάδας»

Αρχές Δεκεμβρίου η πρώτη
διανομή επισιτιστικής βοήθειας
σε απόρους της Βοιωτίας
Συνάντηση εργασίας και
ενημέρωσης των εταίρων της
Κοινωνικής Σύμπραξης Βοιωτίας, σχετικά με την υλοποίηση
του Επισιτιστικού Προγράμματος TEBA/FEAD, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο γραφείο της
Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας,
Φανής Παπαθωμά.
Εταίροι της Κοινωνικής
Σύμπραξης για την υλοποίηση
των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής στη Βοιωτία είναι
οι Δήμοι Λεβαδέων, Θηβαίων,
Ορχομενού, Αλιάρτου –Θεσπιέων, Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας και Τανάγρας.
Όπως εξήγησε η Αντιπεριφερειάρχης Φανή Παπαθωμά,
η πρώτη διανομή θα πραγματοποιηθεί αρχές Δεκέμβρη με

μία περιοδικότητα που θα κυμαίνεται από 2-4 μήνες και με
τα εξής κριτήρια…
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακομήτρος, ο
Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Τσελάς Σταύρος, η
Αντιδήμαρχος Λεβαδεών Κοινωνικής Μέριμνας, Νταντούμη Ιωάννα, εκπρόσωποι των
εταίρων Δήμων, οι υπεύθυνοι
αποθήκης – χρήστες tablets,
υπηρεσιακοί παράγοντες της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
και η εταιρεία SALAS GROUP
A.E. ως ο νέος ανάδοχος προμηθευτής.
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Ξεκίνησαν επίσημα οι αποτεφρώσεις
σορών στην Ελλάδα

Α

πό τις 30 Σεπτεμβρίου
έχουν ξεκινήσει οι αποτεφρώσεις σορών στην Ελλάδα, όπως είχαμε ενημερώσει
και εμείς σαν Στερεά Νέα στην
εφημερίδα μας, αλλά και και όπως
είχε ενημερώσει κατά την επίσημη
παρουσίαση το μέλος του ΔΣ του
Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας και
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Αποτέφρωσης, Αντώνης Αλακιώτης. Και χαρακτήρισε την έναρξη
λειτουργίας του αποτεφρωτηρίου
«ιστορική στιγμή» καθώς η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα στον
κόσμο που αποκτά την συγκεκριμένη υποδομή.
Η προσπάθεια για την κατασκευή αποτεφρωτηρίου στην
Ελλάδα ξεκίνησε το 1996, ενώ ο
ισχύων νόμος υιοθετήθηκε πριν
από 13 χρόνια. Από τότε χρειάστηκε μια σειρά τροπολογιών προκειμένου να γίνει εφικτή η κατασκευή
ιδιωτικού αποτεφρωτηρίου.
Για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις η νομοθεσία προβλέπει
περιοδικούς ελέγχους από την Περιφέρεια. Για τους αέριους ρύπους
ο έλεγχος θα είναι εξάμηνος.
Η εγκατάσταση δημιουργήθηκε με ιδιωτικά κεφάλαια, και συνο-

λικά υπάρχουν επτά ιδιοκτήτες. Η
Ελληνική Εταιρεία Αποτέφρωσης
που προώθησε επί πολλά χρόνια
τη δημιουργία αποτεφρωτηρίου
στην Ελλάδα είναι ένας από αυτούς και κατέχει το 30% της επιχείρησης.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο,
καλαίσθητο και λειτουργικό αποτεφρωτήριο, με αέρα Ευρωπαϊκό
και μοντέρνα αρχιτεκτονική, που
βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης 11
στρεμμάτων με 15.000 τετραγωνικά μέτρα Εμβαδόν. Επικρατεί το
λευκό χρώμα και είναι δομημένοι
οι χώροι έτσι ώστε όλα τα δωμάτια
να εκμεταλλεύονται όσο το δυνατόν καλύτερα το φως του ηλίου.
Η αποτέφρωση των νεκρών
είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στον
χριστιανικό κόσμο, δηλαδή στην
Ευρώπη, στις ΗΠΑ, τον Καναδά και
τη Νότια Αμερική και τα ποσοστά
αυτών που επιλέγουν την αποτέφρωση αντί της ταφής, σε μερικές
από αυτές, είναι πολύ μεγαλύτερα,
όπως στη Μεγάλη Βρετανία, την
Γερμανία, την Πολωνία, την Τσεχία,
την Αμερική κτλ. Η Ελλάδα ήταν η
τελευταία χώρα στην Ευρώπη που
δεν είχε μέχρι τώρα αποτεφρωτήριο κάτι το οποίο άλλαξε με την

ίδρυση του ιδιωτικού αποτεφρωτηρίου στην Ριτσώνα.
Η ίδρυση και η λειτουργία του
πρώτου Κέντρου Αποτέφρωσης
Νεκρών στη Ριτσώνα αποτελεί
ένα ιστορικό γεγονός, αποτελεί
ιστορική αλλαγή για τα ταφικά
έθιμα της Ελλάδας. Μέχρι σήμερα
χιλιάδες οικογένειες μετέφεραν
στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες
τούς οικείους τους, των οποίων η
τελευταία επιθυμία ήταν η αποτέφρωση. Με τεράστιο οικονομικό και συναισθηματικό κόστος.
Υπολογίζουμε ότι κάθε χρόνο ένα
ποσό 2,5 έως 3 εκατ. ευρώ "έφευγε" στο εξωτερικό.
Η αποτέφρωση σαν επιλογή
έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα προσφιλής γιατί απαλλάσσει τις οικογένειες από την απάνθρωπη εμπειρία της εκταφής, από
την κατασκευή ενός τάφου που θα
καταστραφεί σε τρία χρόνια, από
την υποχρέωση για την παραμονή
των οστών στα κοιμητήρια και της
πληρωμής 40 έως 100 ευρώ ετησίως. Γενικά η αποτέφρωση είναι πιο
οικονομική και συναισθηματικά
ανώδυνη. Με την κατάσταση που
βιώνουν οι οικογένειες στα νεκροταφεία των μεγάλων πόλεων, τις

υποχρεωτικές εκταφές στα τρία
χρόνια, όλο και μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων στην Ελλάδα επιλέγουν την αποτέφρωση. Δεν έχουμε επίσημα στοιχεία σχετικά με
το πόσες αποτεφρώσεις γίνονται
στο εξωτερικό, αλλά εκτιμούμε
ότι φτάνουν τις χίλιες, καταλήγει ο
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Αποτέφρωσης σε συνέντευξή του
σε γνωστό μέσω ενημέρωσης.
Μέχρι σήμερα οι συγγενείς
κάποιου που επέλεγε την αποτέφρωση, έπρεπε να μεταφέρουν τη
σορό σε κάποια γειτονική χώρα
που την επιτρέπει και διαθέτει
αποτεφρωτήριο. Το κόστος κυμαίνεται από 1.500 μέχρι 2.500
ευρώ. Τη διαδικασία αναλαμβάνει
να φέρει εις πέρας κάποιο γραφείο
τελετών.
Το Σωματείο Ιδιοκτητών Γραφείων Τελετών της Αθήνας, στέκεται θετικά απέναντι στη δημιουργία αποτεφρωτηρίων στην Ελλάδα, αλλά εκτιμά ότι ο αριθμός των
αποτεφρώσεων είναι μικρός.
Είναι κάτι θετικό, είναι κάτι που
δημιουργήθηκε στην Ελλάδα μετά
από 13 χρόνια από την πρώτη ψήφιση του νομοσχεδίου. Όλη η Ευρώπη έχει κρεματόρια, σαφώς και
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η δημιουργία ενός στην Ελλάδα
είναι κάτι καλό. Μέχρι σήμερα το
πιο προσιτό κρεματόριο ήταν στη
Σόφια, της Βουλγαρίας. Οι περισσότερες αποτεφρώσεις γίνονταν
εκεί. Πρόκειται για μια τάση και
πέρα από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του καθενός είναι επιλογή
του κάθε ανθρώπου. Δεν υπάρχει πάντως ραγδαία αύξηση του
αριθμού των ατόμων που ζητούν
αποτεφρώσεις. Μιλάμε για περίπου 500 αποτεφρώσεις τον χρόνο
στους 100.000-105.000 θανάτους.
Πολλές φορές γίνονται πολιτικές κηδείες. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζητούν αποτέφρωση
ανήκουν σε ξένα δόγματα. Έχουν
ξένες θρησκευτικές πεποιθήσεις
πολλοί από αυτούς, αλλά επειδή
αυτό είναι ευαίσθητο προσωπικό
δεδομένο, δεν ρωτάμε το θρήσκευμα τους όταν ζητούν αποτέφρωση.
Η θέση της Εκκλησίας
Καθοριστικός παράγοντας στη
διαμόρφωση των συνθηκών για τη
δημιουργία αποτεφρωτηρίου στη
χώρα ήταν διαχρονικά η Εκκλησία που πρόβαλλε σθεναρή αντίσταση. Το 2014 με απόφαση της

Ιεράς Συνόδου εστάλη εγκύκλιος
στις Μητροπόλεις, η οποία απαγόρευε την τέλεση της νεκρώσιμης
ακολουθίας και του μνημόσυνου
σε όσους επέλεγαν την καύση. Η
εγκύκλιος ανέφερε ακόμα πως «η
Εκκλησία δεν δέχεται για τα μέλη
της την αποτέφρωση του σώματος» και τόνιζε ότι «η αποτέφρωση
του σώματος δεν είναι σύμφωνη
προς την πράξη και παράδοση της
Εκκλησίας για θεολογικούς, κανονικούς και ανθρωπολογικούς λόγους».
Ακόμη, η Ιερά Σύνοδος ξεκαθάρισε ότι για να αποφευχθεί
οποιαδήποτε, θεολογική, κανονική, ανθρωπολογική εκτροπή,
«απαραίτητος είναι ο σεβασμός
των θρησκευτικών πεποιθήσεων
και η διακρίβωση της οικείας βουλήσεως του κεκοιμημένου και όχι
η βούληση ή η δήλωση των οικείων του». Πάντως, σύμφωνα με την
εγκύκλιο επιτρεπόταν στους Μητροπολίτες να δώσουν την άδεια
για τέλεση τρισάγιου, κάτι που
γινόταν μέχρι σήμερα πριν από τη
μεταφορά και αποτέφρωση στο
εξωτερικό.
Το 2016 η Ιερά Σύνοδος πήρε
εκ νέου θέση, τονίζοντας σε ανα-

κοίνωση που εξέδωσε ότι δεν είναι
«αξιοπρεπές για τον νεκρό να καεί
σε κλίβανο» και ότι θεωρεί «το
ανθρώπινο σώμα ως ναό του Αγίου Πνεύματος, στοιχείο της υποστάσεως του ανθρώπου, που έχει
πλασθεί κατ' εικόνα και ομοίωση
του Θεού και για τον λόγο αυτό
η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση αντιμετωπίζει το νεκρό σώμα
«όχι ως "στερεό απόβλητο", όπως
οι απολογητές της αποτέφρωσης,
αλλά το περιβάλλει με σεβασμό
και τιμή ως έκφραση αγάπης προς
το κεκοιμημένο μέλος της».
Υπενθυμίζεται, τονίζεται στη
σχετική ανακοίνωση, ότι κατά τη
σύγχρονη διαδικασία τής κατ' ευφημισμόν αποτεφρώσεως» μετά
την καύση της σορού σε κλίβανο,
ο ανθρώπινος σκελετός ρίχνεται
σε ηλεκτρικό σπαστήρα (μίξερ,
cremulator), θρυμματίζεται και μετατρέπεται σε σκόνη.
Η Ιερά Σύνοδος αρνείται ότι
είναι αξιοπρεπές για τον νεκρό να
καεί σε κλίβανο και να θρυμματισθεί σε μίξερ και δεν διακρίνει ιδιαίτερες διαφορές «της σύγχρονης
"αποτέφρωσης νεκρών" και της
διαδικασίας ανακύκλωσης απορριμμάτων.
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● επικαιρότητα

Σε αυτά τα Γυμνάσια και Λύκεια της Στερεάς θα
λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής προσφυγόπουλων

Σ

ε 304 Γυμνάσια και Λύκεια της
χώρας θα λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής εκπαίδευσης
προσφυγόπουλων για το σχολικό
έτος 2019-2020.
Με απόφαση της υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφίας
Ζαχαράκη καθορίστηκαν οι σχολικές
μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας(ΖΕΠ),
όπου δύνανται να λειτουργήσουν τάξεις μαθητών/τριών προερχόμενων
από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή
με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες κυρίως όμως προσφυγόπουλων.
Πρόκειται για 84 γυμνάσια και λύκεια της περιφερειακής διεύθυνσης
Αττικής, 71 σχολικές μονάδες στην
Κεντρική Μακεδονία, 29 στη Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, 28 στη Θεσσαλία και ισάριθμες στην Ηπειρο, 19
στη Στερεά Ελλάδα, 11 στα 3 νησιά
του Βορείου Αιγαίου(Λέσβος, Χίος,
Σάμος), 7 γυμνάσια και λύκεια στην
περιφερειακή διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας και στην Κρήτη, 6 στην περιφερειακή διεύθυνση Πελοποννήσου και
ισάριθμα στην περιφερειακή διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου όπως και στη
Δυτική Μακεδονία και 2 Επαγγελματικά Λύκεια της Σιβιανιδείου Σχολής.
Σύμφωνα με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άγνωστος
παραμένει ο αριθμός των παιδιών
που θα αιτηθούν να παρακολουθή-

σουν μαθήματα στα ημερήσια σχολεία της Περιφέρειας καθώς ο πληθυσμός των προσφύγων-μεταναστών
σε καθημερινή βάση αλλάζει συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα να δημιουργηθούν νέα hotspot
στην Περιφέρεια αλλά και στα ήδη
υπάρχοντα να αυξηθεί ο αριθμός των
προσφύγων καθιστά αδύνατο από
πλευράς τους να υπολογίσουν ποια
θα είναι η προσέλευση.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι από
πλευρά της η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φροντίζει για
την σωστή οργάνωση προκειμένου
αυτά τα παιδιά να έχουν όσο το δυνατόν κατάλληλες συνθήκες εκπαίδευσης χωρίς να υπάρχουν φυσικά

προβλήματα με την λειτουργία των
σχολικών μονάδων που ήδη έχουν
ξεκινήσει τα μαθήματα τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες τα
παιδιά αυτά θα χωριστούν με ηλικιακά κριτήρια και θα διδαχθούν στις
ημερήσιες σχολικές μονάδες Ελληνικά,Αγγλικά, Μαθηματικά Φυσική
Αγωγή, Πληροφορική, Μουσική ,Καλλιτεχνικά τα μαθήματα αυτά θα βοηθήσουν τα παιδιά αυτά σταδιακά να
εναρμονιστούν με το νέο σχολικό περιβάλλον αλλά και να κοινωνικοποιηθούν με τα παιδιά της ηλικίας στην
τοπική κοινότητα.
Άγνωστος παραμένει παρόλα
αυτά ο τρόπος που αυτά τα παιδιά
θα επικοινωνούν με τους καθηγητές
τους από την στιγμή που πολλοί δεν

γνωρίζουν την γλώσσα….
Τα Ελληνικά θα διδάσκονται
από από αναπληρωτές Φιλολόγους,
σε ανεξάρτητα τμήματα από τ ήδη
υπάρχοντα, οι οποίοι σύντομα θα
κληθούν να αναλάβουν τις νέες θέσεις στο επιδοτούμενο πρόγραμμα
ΕΣΠΑ προκειμένου αναλάβουν την
εκμάθηση των παιδιών. Τα φιλολογικά μαθήματα θα είναι 15 ώρες εβδομαδιαίος και ο κάθε φιλόλογος θα έχει
στο τμήμα του από 7-17 παιδιά.
Ευχή όλων παραμένει τα παιδιά
αυτά καλώς να έρθουν καθώς όλα
τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην ίση αντιμετώπιση,
φυσικά χωρίς να παρεμποδίζεται και
η εκπαίδευση στα ήδη υπάρχοντα
παιδιά στις σχολικές μονάδες.

Τους ξύπνησαν οι ΔΙ.ΑΣ... Επιχείρηση
«σκούπα» των ΡΟΜΑ από το κέντρο της Λαμίας
Μετά από περιπολία της ομάδας
ΔΙ.ΑΣ στο Δημοτικό Πάρκινγκ επί της
Αγίου Νικολάου και αφού διαπίστωσαν
για άλλη μια φορά την... κατασκήνωση
Ρομά πάνω στο πεζοδρόμιο με απλωμένες κουβέρτες και μαξιλάρια να κοιμούνται του καλού καιρού, ξεκίνησε η
επιχείρηση απομάκρυνσής τους.
Μετά από ενισχύσεις που έσπευσαν στο σημείο, έγινε η μεταγωγή τους
στο Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας για
αναγνώριση στοιχείων.
Βέβαια, μια ώρα αργότερα το
"γνωστό άγνωστο" αυτοκίνητο που οι
συγκεκριμένοι "κατασκηνωτές" μετακινούνται στην πόλη, παρκάρισε εκ νέου
και μάλιστα στο ίδιο σημείο αναμένοντας την πρώτη ευκαιρία προκειμένου
να απλώσουν τα στρωσίδια τους.
Τα εύλογα ερωτήματα τα οποία δημιουργούνται είναι γιατί το σημείο, στο
οποίο φαίνεται να έχουν αδυναμία οι
συγκεκριμένοι "επισκέπτες", παραμένει
αφύλαχτο και γιατί δεν λαμβάνονται
αυστηρότερα μέτρα οριστικής απομάκρυνσής τους; Πως επιτρέπεται και γιατί
τέτοια θρασύτητα;
Η γειτονιά είναι αγανακτισμένη,
αφού "βρώμα και δυσωδία" επικρατεί

καθημερινά στην ευρύτερη γειτονιά, καθώς, οι "κατασκηνωτές" εκεί πλένονται,
εκεί τρώνε, αυτό τον αφύλαχτο χώρο
χρησιμοποιούν για... αποχωρητήριο.
Παρά τη σφοδρή αγανάκτηση των
περιοίκων, ωστόσο, η Δημοτική Αρχή
αρνείται να επιληφθεί άμεσα τους θέματος και να δώσει επαρκείς απαντήσεις
στα ερωτήματα που επιμόνως αναζητήσαμε τους υπεύθυνους για να τους
θέσουμε.

Ψάξαμε και βρήκαμε το ΦΕΚ 2712/Β
περί οικονομικών διατάξεων σύμφωνα
με το οποίο δεν επιτρέπεται σε κανέναν
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η
εγκατάσταση έστω και αν είναι προσωρινή σε περιοχές που μπορεί να επηρεάσουν την δημόσια υγεία. ΟΙ χώροι
εγκατάστασης πρέπει να να διαθέτουν
έργα υποδομής για την υγιεινή διαβίωση,όπως το πόσιμο νερό,αποχέτευση,δοχεία συλλογής και μέσα αποκομιδής των

απορριμάτων και δυνατότητες ατομικής
καθαριότητας σε κοινόχρηστα λουτρά
και πλύσεως ιματισμού όπως επίσης
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.Οι λεπτομέρειες [...] με γνώμονα την προστασία
της δημόσιας υγείας τόσο των ανθρώπων που έχουν εγκατασταθεί όσο και της
Δημόσιας υγείας καθορίζονται από την
υγειονομική υπηρεσία! Θα επιμείνουμε
ακόμα κι αν κάποιοι επιμένουν να διατηρούν σιγή ιχθύος!

11

ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ / Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019

ειδήσεις ●
Ειδήσεις από
την Β. Εύβοια
 Τράπεζας Πειραιώς, συνέχεια. Ένα ΑΤΜ, δεν νομίζω ότι
είναι υπερσύγχρονο, εξυπηρετεί
πλέον κατοίκους της ευρύτερης
περιοχής Αιδηψού, αλλά και επισκέπτες. Φυσικά τα παράπονα
πολλά και ποικίλα. Στεκόμαστε σε
αυτό που κάποιοι με ευθύνη δική
τους ή του μηχανήματος δεν ολοκληρώνουν τις συναλλαγές τους.
Μπλοκαρίσματα και ποιος θα
δώσει λύση, αφού δεν υπάρχουν
πια ούτε διήμερο εργασίας, ούτε
ελάχιστο προσωπικό. Σκεφθείτε μάλιστα ο παθών ή παθούσα,
συμπληρώνω εγώ, να είναι διερχόμενος – ή και να μην μπορεί
τοιουτοτρόπως να αναχωρήσει.
Αλήθεια ποιος θα εμπιστευθεί
έτσι ένα ΑΤΜ, που δεν διαθέτει
«τραπεζική βοήθεια»;
 Το τι άφησε πίσω της η καταιγίδα που «προλόγισε» τα καιρικά του μήνα Οκτωβρίου στην
ευρύτερη περιοχή τόσο της Αιδηψού, όσο και της Ιστιαίας, δεν περιγράφεται. Κατακλυσμιαία βροχή, συνοδευόμενη από δυνατό
αέρα και χαλαζόπτωση μεγάλης
διάρκειας, σε μέγεθος μικρού καρυδιού, τα φαινόμενα που την χαρακτήρισαν. Έτσι ο φυτικός πλούτος της περιοχής έπαθε μεγάλες
ζημιές, καμινάδες έπεσαν, ηλιακοί, τέντες, φανοστάτες κ.ά. καταστράφηκαν, ενώ και το κέντρο
Υγείας Ιστιαίας για άλλη μια φορά
πλημμύρισε. Ο εθελοντισμός βέβαια έδωσε αρκετές λύσεις, όμως
ο Δήμος για το επόμενο χρονικό
διάστημα θα έχει αρκετή δουλειά.
Ο τελευταίος θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσει (καλή η Πυροσβεστική, αλλά…) δικό του μηχάνημα, κατάλληλο για πλύση των
δρόμων, αλλά και των κάδων, που
παραμένουν άπλυτοι από τότε
που τους αγοράσαμε.
 Με το σύνθημα «δίνω ζωή,
είναι στο αίμα μου», ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Εύβοιας, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων
«Αγία Σοφία», διοργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία στο βόρειο
τμήμα του νησιού. Την Κυριακή,
λοιπόν, 6 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Σχολείο Λ. Αιδηψού, από το
πρωί μέχρι το μεσημέρι, ο κάθε
εθελοντής αιμοδότης έχοντας
οπωσδήποτε μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα και τον
ΑΜΚΑ, πήρε μέρος στην θεάρεστη αυτή πράξη. Και ήταν «όλοι»
εκεί!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥ

Διπλά κερδισμένη η Στερεά
Ελλάδα από το Φυσικό Αέριο

Η

Στερεά Ελλάδα ξεκινώντας την
υλοποίηση του προγράμματος
«Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης»
του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014 - 2020» με συνολικό
προϋπολογισμό 52.550.000€ στις 17 Ιουλίου του 2019 έκανε το πρώτο βήμα της
αναβάθμισης που θα ωφελήσει από νοικοκυριά ως και βιομηχανίες.
Μέτα και την ολοκλήρωση της σύμβασης,χθες,μπήκαν οι τελικές υπογραφές
και το έργο προμήθειας των σωλήνων για
τον αγωγό μήκους 187 χλμ. θα εκτελεστεί
σε μια περίοδο 12 μηνών, καθώς οι πρώτες παραδόσεις θα ξεκινήσουν τέσσερις
μήνες από την έναρξη της σύμβασης.
Αυτό το έργο θα υλοποιηθεί από τα
Σωληνουργεία Κορίνθου που εδρεύουν
στη Στερεάς Ελλάδα και ιδιαίτερα στον
κόλπο της Θίσβης . Άρα διπλό το καλό
στην περιοχή.
Η Cenergy Holdings SA ανακοινώνει
ότι ανατέθηκε στη θυγατρική της Σωληνουργεία Κορίνθου η προμήθεια των
σωλήνων που θα απαιτηθούν για το έργο
κατασκευής του Διασυνδετήριου Αγωγού
Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας,
από την κοινοπραξία ICGB AD. Η σύμβαση προμήθειας των σωλήνων για τον
αγωγό μήκους 187χλμ. θα εκτελεστεί σε
μια περίοδο 12 μηνών, καθώς οι πρώτες
παραδόσεις θα ξεκινήσουν τέσσερις μήνες από την έναρξη της σύμβασης.

Οι υψηλές προδιαγραφές παραγωγής
και ποιότητας διασφαλίζουν ότι ο αγωγός
πληροί τα υψηλότερα κριτήρια ασφάλειας και τις βέλτιστες πρακτικές μηχανολογικού σχεδιασμού.Η συνολική αξία
της σύμβασης προμήθειας ανέρχεται στα
58,2 εκατ. ευρώ.
Οι σωλήνες χάλυβα διαμέτρου 32
ιντσών (812 χιλ.) θα παραχθούν κατά την
χρονική περίοδο 2019-2020 στη μονάδα
παραγωγής της Σωληνουργεία Κορίνθου
στη Θίσβη Βοιωτίας.
Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει επίσης την εξωτερική αντιδιαβρωτική επένδυση πολυαιθυλενίου τριών
στρώσεων (3LPE) και εσωτερική εποξική
βαφή οι οποίες θα εφαρμοστούν στην

ιδία εγκατάσταση με την παραγωγή του
σωλήνα.
Η ανάπτυξη, χρηματοδότηση και κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου IGB
γίνεται με ευθύνη της κοινοπραξίας ICGB
AD που θα είναι και ο κύριος του αγωγού.
Η κοινοπραξία ICGB AD συστάθηκε
τον Ιανουάριο του 2011 σύμφωνα με το
Βουλγαρικό δίκαιο από την κρατική βουλγαρική εταιρία Bulgarian Energy Holding
EAD και την ελληνική εταιρία ΥΑΦΑ Ποσειδών Α.Ε. (50% ΔΕΠΑ και 50% Edison),
με ποσοστό συμμετοχής 50% για καθένα
μέτοχο.
Το έργο ICGB συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ).
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● πολιτική

Χρ. Σταϊκούρας:
Απολογισμός δράσεων
για τους πολίτες της Φθιώτιδας

Α

ναλυτική Τριμηνιαία Έκθεση προς τους
πολίτες της Φθιώτιδας απέστειλε ο κ.
Χρήστος Σταϊκούρας μέσα από την
οποία τονίζει τα έργα τα οποία έχουν γίνει στην
περιοχή. Τονίζει ότι από εδώ και πέρα κάθε
τρίμηνο θα παρουσιάζει με γραπτή έκθεση
για την εξέλιξη των θεμάτων και των δικών
προσπαθειών. Ολοκληρώνοντας εξέφρασε την
πεποίθηση «ότι με αξιόπιστες συνεργασίες θα
καταφέρουμε να προωθήσουμε την περιοχή
μας και τη χώρα».
Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση:
Κυρίες και Κύριοι,
Τα τελευταία 12 χρόνια που με εμπιστεύεστε για να σας εκπροσωπώ στο Εθνικό Κοινοβούλιο, εργάζομαι έντιμα και σκληρά ώστε να
είμαι χρήσιμος στην Πατρίδα και τη Φθιώτιδα.
Τα χρόνια αυτά μου ανατέθηκαν καθήκοντα Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
(21/6/2012 – 25/1/2015) και Υπουργού Οικονομικών (9/7/2019 – ……).
Όλα τα χρόνια κατέβαλα προσπάθειες για
να συμβάλλω στο σχεδιασμό και την προώθηση σημαντικών έργων, η πραγματοποίηση των
οποίων θα αλλάξει το παρόν και το μέλλον της
περιοχής.
Παράλληλα «οικοδόμησα» σχέσεις αξιόπιστης συνεργασίας με τους φορείς της αυτοδιοίκησης και τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής.
Στην παρούσα φάση, οι προσπάθειες για
την υλοποίηση των στόχων συστηματοποιούνται και εντείνονται.
Ανά τρεις μήνες θα σας παρουσιάζω γρα-

πτή έκθεση για την εξέλιξη των θεμάτων και
των δικών μας προσπαθειών.
Στην προσπάθεια αυτή με συνδράμουν οι
συνεργάτες μου:
Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, Ομοτ. Καθηγητής, Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού
Οικονομικών,
Παναγιώτης Μπαλωμένος, Δρ. Μηχανικός,
Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Οικονομικών,
καθώς και άλλοι συμπατριώτες.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εξέλιξη των
έργων, τα οποία διακρίνονται σε δύο ομάδες:
Ι. Δημόσιες Υποδομές μεγάλης κλίμακας
στη Λαμία και την ΠΕ Φθιώτιδας
ΙΙ. Δημόσιοι Πόροι (Ιαματικές Πηγές), που
ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ – Υπ. Οικονομικών και
προετοιμάζονται για ιδιωτικοποίηση.
Ι. Ανάπτυξη Δημόσιων Υποδομών
στη Λαμία και την Π.Ε. Φθιώτιδας
Υποδομές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης-Έρευνας-Καινοτομίας
Την περίοδο 2013-2014, έγιναν ενέργειες
για την απόκτηση χώρου στην περιοχή της
πρώην ΠΑΒΥΠ, έκτασης 105,4 στρεμμάτων, για
την κατασκευή υποδομών για Πανεπιστημιακή
Εκπαίδευση, Έρευνα και Καινοτομία. Οι αναγκαίοι χρηματικοί πόροι είχαν εξασφαλισθεί
για το 2014 και το 2015.
Έκτοτε η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε.
Σήμερα, η εν λόγω έκταση βρίσκεται σε
κατάσταση πλήρους εμπλοκής μεταξύ ΕΤΑΔ,
Κτηματικών Υπηρεσιών και ΤΕΘΑ.
Έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για την απεμπλοκή της.

Υποδομές, Δομές και Λειτουργίες Υγείας
Έχει δρομολογηθεί η διαδικασία έγκρισης
από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, προκειμένου να
υποβληθεί για χρηματοδότηση σε μη Δημόσιο
φορέα.
Επίσης, γίνονται προσπάθειες για τη συγκρότηση αναβαθμισμένης ογκολογικής μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και τη
λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων.
Τέλος, υποστηρίζεται το αίτημα επαναλειτουργίας του Γραφείου Υποδιοίκησης της 5ης
ΥΠΕ στη Λαμία.
Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας
Παλαιά επιθυμία του Νομικού κόσμου και
ευρύτερα της κοινωνίας της περιοχής, είναι η
κατασκευή σύγχρονου Δικαστικού Μεγάρου
στη Λαμία.
Με σχετική Κ.Υ.Α, είχε δοθεί το 1999 δωρεάν έκταση 10 στρεμμάτων στο ΤΑΧΔΥΚ για
την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου, με την
αίρεση υλοποίησης του έργου έως το 2009.
Την περίοδο 2005/06, δρομολογήθηκε η μελέτη-κατασκευή του έργου. Όμως στο πρώτο
στάδιο εντοπίστηκαν αρχαιολογικά ευρήματα
και στρατιωτικό υλικό (βλήματα, νάρκες κλπ).
Τα προβλήματα αυτά, με αλλαγές στον αρχικό
σχεδιασμό, σχεδόν είχαν αντιμετωπισθεί μέχρι
το καλοκαίρι του 2009. Όμως, έκτοτε οι εργασίες διεκόπησαν.
Το 2016 με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών έγινε ανάκληση της παραχώρησης. Το
2018, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπέβαλε νέο
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πολιτική ●
αίτημα παραχώρησης του ακινήτου.
Το τελευταίο τρίμηνο αναπτύξαμε συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επανεκκίνηση του έργου, υπό την
προϋπόθεση βεβαίως απεμπλοκής του οικοπέδου των 10 στρεμμάτων.
Ενεργούμε προς την κατεύθυνση της απεμπλοκής.
Προς την επιθυμητή κατεύθυνση λειτουργεί και το ενδιαφέρον του νομικού κόσμου της
περιοχής, που εκφράζεται δια του Προέδρου
του Δικηγορικού Συλλόγου κ. Αθανασίου Μακρυγιάννη.
Οδικοί και Σιδηροδρομικοί Άξονες-Μεταφορές
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επιτάχυνση κατασκευής:
του Ε65 εντός των ορίων της ΠΕ Φθιώτιδας
και
του Άξονα Λαμία-Καρπενήσι,
καθώς επίσης και σε βελτιώσεις του οδικού
άξονα Λαμίας-Άμφισσας και δρόμων του οδικού δικτύου της ΠΕ Φθιώτιδας.
Ανάδειξη Ιστορικών
Τόπων-Πολιτισμός
Έργο πρώτης προτεραιότητας στον τομέα
αυτό είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση του δίπολου Θερμοπύλες-Αλαμάνα, ως μια ενιαία ζώνη
ιστορίας και πολιτισμού.
Θεωρούμε ότι ο εορτασμός κατά το 2020,
των 2500 χρόνων από τη Μάχη των Θερμοπυλών και κατά το 2021 των 200 χρόνων από την
Επανάσταση του 1821 και τη Μάχη της Αλαμάνας, συνηγορούν υπέρ της ανάδειξης της περιοχής.
Τον εν λόγο στόχο έχουμε θέση υπόψη
της Ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ
αναζητούμε χρηματοδότη από το μη Δημόσιο
τομέα.
Αθλητισμός-Στάδιο «Καμαρίτσα»
Αποτελεί ευρύτερη στόχευση η ολοκλήρωση της υποδομής στην περιοχή «Καμαρίτσα»
ως ενός εμβληματικού αθλητικού κέντρου (ποδόσφαιρο, στίβος, κοκ) που να ανταποκρίνεται
στο επίπεδο της Λαμίας ως Έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Στη μέχρι σήμερα διαμορφωμένη κατάσταση από πλευράς υποδομών, έχουν συμβάλλει οι
Κυβερνήσεις της ΝΔ κατά τις περιόδους 20042009 και 2012-2014.
Προσωπικά έχω στηρίξει την προώθηση
των υποδομών με δημόσιες χρηματοδοτήσεις,
κατά τη δεύτερη εκ των ανωτέρω περιόδων.
Κατά το τελευταίο τρίμηνο, με συνεργάτες μου, είμαστε σε επαφή με το Υφυπουργείο
Αθλητισμού και το Δήμο Λαμιέων. Αναμένεται η
μελέτη του Δήμου Λαμιέων προς το Υφυπουργείο, η έγκρισή της και η ένταξή της σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.
Υποδομές για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας – Πανελλήνια Έκθεση
Λαμίας
Πάγιο βασικό στόχο της επιχειρηματικής
τάξης της ΠΕ Φθιώτιδας αποτελεί η ολοκλήρωση των υποδομών της Βιομηχανικής Περιοχής
της Λαμίας (ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας).
Προς αυτή την κατεύθυνση, μετά από συνάντηση εργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
της ΕΤΒΑ κ. Αθανάσιο Ψαθά, αποφασίστηκε η
άμεση εκκίνηση από την ΕΤΒΑ των εξής έργων:
α) Εργασίες περίφραξης, καθώς επίσης
υπηρεσίες φύλαξης και ελέγχου πρόσβασης.
β) Εγκατάσταση Ευρυζωνικού δικτύου
οπτικών ινών
γ) Αναβάθμιση της Μονάδας Καθαρισμού
Αποβλήτων.
Σε ό,τι αφορά την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, σημειώνουμε ότι έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις με Διοικήσεις φορέων υψηλής σχετικής
τεχνογνωσίας και έχουμε ενημερώσει σχετικά
τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Ευθύμιο Καραΐσκο.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα συστηματοποιηθεί η εν λόγω πρωτοβουλία.
ΙΙ. Δημόσια Περιουσιακά
Στοιχεία προς Αξιοποίηση
από Ιδιώτες-Επενδυτές
Εδώ και δεκαετίες, είναι γνωστή η κοινωνική και πολιτική επιθυμία για αξιοποίηση των
ιαματικών πηγών που βρίσκονται εντός των
ορίων της ΠΕ Φθιώτιδας.
Τα τελευταία χρόνια το θέμα της αξιοποίησης, από πλευράς του δημοσίου, έχει περιέλθει
στο ΤΑΙΠΕΔ, θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας
Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο).
Το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να καλύψει
τα προαπαιτούμενα, ώστε το ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει σε διαγωνιστικές διαδικασίες παραχώρησης σε ιδιώτες – επενδυτές.
Το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών
καταβάλει προσπάθειες για τον συντονισμό
των περίπλοκων ενεργειών αντιμετώπισης των
εκκρεμοτήτων και επιτάχυνσης της ωρίμανσης
των ακινήτων.
Αναλυτικά η κατάσταση, ανά περίπτωση,
σύμφωνα με την έκθεση του ΤΑΙΠΕΔ (μέσα Σεπτεμβρίου 2019) έχει ως κατωτέρω:
Ιαματικές Πηγές Καμένων Βούρλων
Περιγραφή
Παραθαλάσσιο ακίνητο, αποτελούμενο
από πέντε (5) τμήματα συνολικής επιφάνειας
469.794 τ.μ., στο κέντρο του οικισμού των Καμένων Βούρλων.
Η συνολική αξιοποιήσιμη έκταση είναι
171.150 τ.μ.
Εντός του ακινήτου υπάρχουν τέσσερις (4)
Ιαματικές Πηγές, για τις οποίες εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασία αναγνώρισης τους
από το Υπουργείο Τουρισμού.
Στο ακίνητο έχουν ανεγερθεί και λειτουργούν σύγχρονη πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων με κέντρο Wellness & SPA , δύο
(2) υδροθεραπευτήρια (εκ των οποίων το ένα
βρίσκεται σε λειτουργία και το άλλο είναι διατηρητέο) καθώς και δύο διατηρητέα ξενοδοχεία
(‘’Ράδιον’’ και ‘’Θρόνιον’’).
Η συνολική δομημένη επιφάνεια των εγκαταστάσεων είναι 23,255.00 τ.μ.
Εκκρεμότητες Ωρίμανσης
Έκδοση ΦΕΚ Αναγνώρισης Ιαματικών Πηγών από το Υπουργείο Τουρισμού.
Προέγκριση του εκπονηθέντος ΕΣΧΑΔΑ
από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την
Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας (ΚΣΔΑΔΠ), διαβούλευση της ΣΜΠΕ και έγκριση της
από την ΔΙΠΑ και οριστική έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ από το ΚΣΔΑΔΠ.
Νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων βάσει του N. 4495/2017.
Αποτίμηση της αξίας του Ιαματικού Φυσικού Πόρου από την ΕΤΑΔ.
Άρση Υποθήκης Εθνικής Τράπεζας.
Κονιαβίτη
Περιγραφή
Παραθαλάσσιο ακίνητο στο νότιο τμήμα
του Μαλιακού κόλπου, δυτικά του οικισμού των
Καμένων Βούρλων, αποτελούμενο από τρία (3)
τμήματα συνολικής επιφάνειας 827.930 τ.μ., εκ
των οποίων τα 5.859 τ.μ. βρίσκονται εντός Σχεδίου.
Η συνολική αξιοποιήσιμη έκταση είναι 520
στρέμματα.
Στο ακίνητο υφίστανται δύο (2) Ιαματικές
Πηγές, εκ των οποίων η μία έχει αναγνωριστεί,
ενώ η άλλη βρίσκεται σε διαδικασία αναγνώρισης από το Υπουργείο Τουρισμού.
Εντός του ακινήτου λειτουργούσε στο παρελθόν camping με δυναμικότητα 250 τροχόσπιτων. Οι κτιριακές υποδομές (κτίριο υποδοχής, 50 οικίσκοι, 5 καταστήματα, κτίρια προσωπικού κ.λπ) έχουν συνολική επιφάνεια 4761 τ.μ.

Εκκρεμότητες Ωρίμανσης
Αναγνώριση Ιαματικής Πηγής Μύλου Κονιαβίτη με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
Επίλυση θέματος των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στο νότιο τμήμα του
ακινήτου πλησίον της ΠΑΘΕ. Δεδομένου ότι τα
επεξεργασμένα λύματα παροχετεύονται στο
παραλιακό μέτωπο του ακινήτου, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αξιοποίηση του ακινήτου:
(α) είτε η ολοσχερής μετεγκατάστασή του
(β) είτε η διάθεση των επεξεργασμένων
λυμάτων του στο Βοάγριο ποταμό, όπως είχε
αρχικά σχεδιαστεί.
Καθορισμός των ορίων των τμημάτων, εκείνων του ακινήτου τα εμπράγματα δικαιώματα
των οποίων θα μεταβιβαστούν στον ανάδοχο
αξιοποίησης.
Ολοκλήρωση εκπόνησης (επικαιροποιημένων) ΕΣΧΑΔΑ και ΣΜΠΕ.
Νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων βάσει του N. 4495/2017.
Θερμοπυλών
Περιγραφή
Ακίνητο πλησίον του οικισμού των Θερμοπυλών, αποτελούμενο από τρία (3) αυτοτελή
τμήματα, συνολικής επιφάνειας 940.359 τ.μ.. Το
ακίνητο βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών. Η αξιοποιήσιμη έκταση
του θα προσδιοριστεί μετά την έκδοση Πράξης
Δασικού Χαρακτηρισμού που εκκρεμεί.
Εντός της έκτασης του ακινήτου υφίσταται
μία (1) αναγνωρισμένη Ιαματική Πηγή.
Στο ακίνητο υφίστανται 2 ξενοδοχειακές
μονάδες, κτίριο Υδροθεραπευτηρίου με 18
λουτήρες και πισίνα, εστιατόριο και υποστηρικτικές κτιριακές εγκαταστάσεις (κτίσματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, βιολογικού καθαρισμού κ.λπ). Το υφιστάμενο κτίριο
των γραφείων διοίκησης του συγκροτήματος,
χρησιμοποιείται για τη στέγαση του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας
και οι ξενοδοχειακές υποδομές για την στέγαση
προσφύγων. Η συνολική δομημένη επιφάνεια
των εγκαταστάσεων είναι 4,309 τ.μ.
Εκκρεμότητες Ωρίμανσης
Έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό των επιτρεπόμενων χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης στη Ζώνη Αρχαιολογικής
Προστασίας Β.
Έκδοση Πράξης Δασικού Χαρακτηρισμού.
Εκπόνηση – Επικαιροποιημένων ΕΣΧΑΔΑ
και ΣΜΠΕ.
Νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων βάσει του N. 4495/2017.
Μετεγκατάσταση Προσφυγικής Δομής και
Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Φθιώτιδας.
Υπάτης
Περιγραφή
Ακίνητο εντός σχεδίου, στον οικισμό Λουτρά Υπάτης, στους πρόποδες του βουνού Οίτη,
συνολικής έκτασης 703.450 τ.μ..
Εντός της έκτασης του ακινήτου υφίσταται
μία (1) αναγνωρισμένη Ιαματική Πηγή.
Στο ακίνητο λειτουργεί Υδροθεραπευτήριο
σε πολύ καλή κατάσταση, εξωτερική πισίνα,
αναψυκτήριο, ενώ στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται τρία (3) διατηρητέα
ξενοδοχεία (εκτός λειτουργίας), ένα (1) εστιατόριο, ένα (1) ζυθεστιατόριο, καθώς και υποστηρικτικές κτιριακές εγκαταστάσεις (κομμωτήριο,
αποθήκες κ.λπ). Η συνολική δομημένη επιφάνεια ανέρχεται σε 8.134 τ.μ.
Σημείωση: Τα τμήματα με κίτρινα πολύγωνα δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκταση του
ακινήτου
Εκκρεμότητες Ωρίμανσης Ακινήτου
Εκπόνηση – Επικαιροποίηση ΕΣΧΑΔΑ και
ΣΜΠΕ
Νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων βά-

σει του N. 4495/2017.
Πλατύστομου
Περιγραφή
Ακίνητο εκτός Σχεδίου στην περιοχή Λουτρά Πλατυστόμου, συνολικής έκτασης 785,398
τ.μ. Από αυτήν την έκταση τα 360.58 στρέμματα έχουν χαρακτηριστεί αναδασωτέες εκτάσεις,
με αποτέλεσμα η αξιοποιήσιμη έκταση να είναι
424.82 στρέμματα. Από το ακίνητο διέρχεται
οριοθετημένο υδατορέμα.
Εντός της έκτασης του ακινήτου υπάρχουν
πέντε (5) Ιαματικές Πηγές, οι οποίες βρίσκονται
σε διαδικασία αναγνώρισης από το Υπουργείο
Τουρισμού.
Στο ακίνητο λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα
το ανακαινισμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα
THERMAE PLATYSTOMOU RESORT & SPA με
δύο μονάδες των 4 και 3 αστέρων (ξενοδοχείο
‘’Ασκληπιός’’ και ‘’Ξενία’’) με αντίστοιχες υποδομές θερμαλισμού και ευεξίας. Επίσης, υφίστανται μία ακόμη ξενοδοχειακή μονάδα, κτίριο
εστιατορίου, αστικά και λαϊκά δωμάτια εκτός
λειτουργίας και εκκλησία.
Η συνολική δομημένη επιφάνεια των εγκαταστάσεων είναι 13,476 τ.μ.
Εκκρεμότητες Ωρίμανσης
Νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων
βάσει του N. 4495/2017. Ιδιαίτερα για το ξενοδοχείο ‘’Ασκληπιός’’ στο οποίο υφίστανται οι
πιο σημαντικές αυθαίρετες κατασκευές (εντός
αναδασωτέας έκτασης και εντός οριογραμμών
του υδατορέματος) διαμορφώνονται δύο εναλλακτικές επιλογές αντιμετώπισης:
Καθαίρεση τμήματος κτιρίου εντός των
οριογραμμών του υδατορέματος και των ορίων
της αναδασωτέας έκτασης & νομιμοποίηση λοιπού τμήματος Ξενοδοχείου ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ.
Τροποποίηση οριογραμμών υδατορέματος
& αποχαρακτηρισμός τμήματος αναδασωτέας
έκτασης & νομιμοποίηση σύννομων κτιρίων
Ανεξάρτητα από την εναλλακτική λύση που
θα επιλεγεί απαιτούνται σε κάθε περίπτωση:
Εκπόνηση Μελέτης Αντιπλημμυρικής Προστασίας για την προστασία του ξενοδοχείου
από πλημμυρικά φαινόμενα
Περιβαλλοντική Μελέτη και Έγκριση ΑΕΠΟ
για τα έργα διευθέτησης
Ενέργειες και σχετικές μελέτες για τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών βάσει
του Ν. 4495/2017
Διερεύνηση από τους Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ για το βέλτιστο
σενάριο αξιοποίησης του ακινήτου (ανάπτυξη
με ΕΣΧΑΔΑ ή ως έχει)
Αποβολή καταπατητών
Αγαπητές Συμπατριώτισσες
και Συμπατριώτες,
Κλείνω την 1η Έκθεση με την έκφραση
της πεποίθησης ότι με αξιόπιστες συνεργασίες θα καταφέρουμε να προωθήσουμε την
περιοχή μας και τη χώρα.
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● ρεπορτάζ

Προσκυνηματική εκδρομή της Μητρόπολις
Φθιώτιδας στην Κωνσταντινούπολη
Η
Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος διοργάνωσε και πραγματοποίησε
επιτυχώς το τετραήμερο 21 – 24
Σεπτεμβρίου ε.ε. προσκυνηματική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη. είχε
προγραμματιστεί από τον μακαριστό
Μητροπολίτη μας κυρό Νικόλαο ένα
μήνα προ της αιφνιδίου κοιμήσεώς του
και ήταν μία ευκαιρία για όλους τους
συμμετέχοντες αναβαπτισμού στα νάματα της Ελληνορθόδοξης ζωής και
παράδοσης.Της εκδρομής ηγήθηκε ο
Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως
μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, ενώ
τους 50 Φθιώτες προσκυνητές, συνόδευε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος
της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αιδεσιμολ.
Πρωτ. π. Νεόφυτος Ραφαηλίδης και ο
Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Αγάθωνος Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
προσκυνήσουν και να θαυμάσουν το
Ναό της του Θεού Σοφίας, το Ναό της
Αγίας Τριάδος στην πλατεία Ταξίμ, την
Παναγία των Βλαχερνών και την Ιερά
Μονή Βαλουκλή, να ταξιδέψουν στα
ευλογημένα νερά του Βοσπόρου και
να φθάσουν έως και τα Ιστορικά Θεραπειά με αποκορύφωμα την επίσκεψη
στο Φανάρι, στον Πατριαρχικό Ναό
του αγίου Γεωργίου στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο, όπου έτυχαν της θερμής
και πατρικής υποδοχής της Α.Θ.Π. του
Οικουμενικού Πατριάρχου του Γένους
μας κ. κ. Βαρθολομαίου.
Τα τείχη της πόλεως, τα μάρμαρα, τα
ψηφιδωτά, τα κτίρια, ο Βόσπορος,
ο Κεράτιος κόλπος, τα Ελληνικά τοπωνύμια, όλα μαζί σε μια συγχορδία
καλούσαν τους προσκυνητές να αναβαπτισθούν στους τόπους που μεγαλούργησαν ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία . Με μια βοώσα σιωπή στέκονται
εκεί, μάρτυρες του μεγαλείου ενός
Ελληνικού Πολιτισμού και της Ορθοδοξίας, που το Οικουμενικό Πατριαρχείο,
εκεί φυλάττει Θερμοπύλες για 1700
χρόνια και καλεί όλους να αναβαπτισθούν στην Ελληνορθόδοξη Ιστορία,
ζωή και παράδοση.
Η επίσκεψη στην Αγιά Σοφιά πραγματοποιήθηκε με καρδιά συντετριμμένη
και μάτια υγρά από την συγκίνηση. Οι
προσκυνητές έζησαν μυσταγωγικά και
βιωματικά, γεγονότα, Εορτές, Θείες Λειτουργίες. «Έβλεπαν» τον Αυτοκράτορα
και την Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου
να εισέρχονται στο Ναό, τον Πατριάρχη
να ευλογεί και να ειρηνεύει το Λαό από
την Ωραία πύλη. Άκουγαν τους ύμνους
των πολυμελών χορών να αντιλαλούν
παντού και συνοδεύουν τις ψυχές στο
Ουράνιο ταξίδεμά τους.
Τα μάρμαρα και τα ψηφιδωτά της, μάρτυρες της Ιστορίας και των βιωμάτων
στέκονται στους αιώνες πεισματικά
εκεί αδιάψευστοι μάρτυρες της Ιστορίας και της παράδοσης, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των παραχαρακτών
της Ιστορίας.
Όταν ο ξεναγός έδειχνε τα ίχνη, που

σύμφωνα με την παράδοση άφησε το
άλογο του Τούρκου κατακτητή στην
μαρμάρινη κολώνα της Αγιάς Σοφιάς,
καθώς σώριαζε με το σπαθί του τα
σώματα των χριστιανών την ημέρα της
πτώσης, τότε το όνειρο σταμάτησε και
η φωνή του ξεναγού επανέφερε και
πάλι τους προσκυνητές στην πραγματικότητα.
Πραγματικότητα σκληρή, τραγική και
φοβερή για τον κάθε Έλληνα.
Με συγκινητικούς λόγους αναφέρθηκε
ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στον μακαριστό Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυρό Νικόλαο. Στους
δεσμούς αλληλοεκτίμησης και μακρόχρονης φιλίας που τον συνέδεαν με τον
μακαριστό Μητροπολίτη Φθιώτιδος
κυρό Νικόλαο αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος,
απευθυνόμενος την Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου, τους Φθιώτες Προσκυνητές
στο Πατριαρχείο.
«Με τον μακαριστό είχαμε ψυχική
επικοινωνία, είχαμε φιλία και αδελφοσύνη εν Χριστώ, αλληλογραφούσαμε»,
ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης
εμφανώς συγκινημένος και πρόσθεσε:
«Ο μακαριστός Φθιώτιδος Νικόλαος
αγαπούσε και εσέβετο την Πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως
και είμαι βέβαιος ότι αυτά τα αισθήματά του προς την Κωνσταντινούπολη
τα μετέδιδε και προς το ποίμνιό του.
Σε όλους εσάς. Και η παρουσία σας

σήμερα εδώ, κλήρου και λαού, είναι
μία απόδειξη της ευλαβείας σας και της
αφοσιώσεώς σας στο Οικουμενικό μας
Πατριαρχείον, το οποίο γνωρίζετε υπό
ποίας αντιξόους συνθήκας προσπαθεί
να εκπληρώσει την οικουμενική αποστολή την οποία του έταξε η πρόνοια
του Θεού. Είμαστε εδώ ως Οικουμενικό
Πατριαρχείο 1700 χρόνια, αγωνιζόμεθα τον αγώνα τον καλόν, διωκόμεθα,
συκοφαντούμεθα, ευτυχώς αντέχουμε
με την χάρη του Θεού. Και συνεχίζουμε. Και θέλω να πιστεύω, και το λέγω
πάντοτε στις ομιλίες μου, ότι όπως το
κράτησε η χάρις του Θεού το Πατριαρχείο μας εδώ, σε αυτό το σταυροδρόμι
ηπείρων και λαών και πολιτισμών, για
τόσους αιώνες, έτσι θα το κρατήσει
και εις το μέλλον, ό,τι και αν συμβαίνει
γύρω μας, όσες πολιτικές ανακατατάξεις και αν θα γίνονται, θα το κρατήσει
εδώ μέχρι της συντελείας των αιώνων,
και από εδώ η Πρωτόθρονος Εκκλησία
θα εξακολουθήσει να διακονεί όλη την
Ορθοδοξία αλλά και όλη την ανθρωπότητα. Και λέγω όλη την ανθρωπότητα,
διότι το Πατριαρχείον δεν είναι μόνον
θρησκευτικό ίδρυμα αλλά είναι και
εκπολιτιστικός θεσμός».
Ο Παναγιώτατος ευχήθηκε ο νέος
Μητροπολίτης Φθιώτιδος, ο οποίος
θα εκλεγεί από τη Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, που
συνέρχεται στις 8 Οκτωβρίου, «να
φανεί άξιος διάδοχος του μακαριστού

Νικολάου, να σας αγαπήσει, να σας
αγκαλιάσει, και εσείς να τον σεβασθείτε, να τον υποδεχθείτε με πνεύμα
υπακοής και ταπεινοφροσύνης, οι
κληρικοί να είναι στο πλευρό του ως
πολύτιμοι συνεργάτες του και να προάγεται το Εκκλησιαστικόν έργο της Μητροπόλεως σας προς Δόξαν Θεού».
Η προσκυνηματική επίσκεψη, που είχε
προγραμματισθεί πριν από τον αιφνίδιο θάνατο του μακαριστού Μητροπολίτου μας κυρού Νικολάου είχε ως
σκοπό να μεταφέρουν οι Φθιώτες διά
ζώσης στον Παναγιώτατο το αίτημα
της αγιοκατάταξεως του οσίου Γέροντος Βησσαρίωνος, του Αγαθωνίτου,
του Ελεήμονος Πνευματικού, αφού
ήδη από τον περασμένο Ιούνιο είχε
αποσταλεί ο σχετικός φάκελος αγιοκατατάξεώς του από την Ιερά Σύνοδο της
Εκκλησίας της Ελλάδος.
«Η συγκίνησή μας είναι μεγάλη γιατί
αυτός θα έπρεπε να είναι αυτή την
στιγμή για να σας προσφωνήσει και
για να υποβάλλει το αίτημα», ανέφερε
στην προσφώνησή του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και
Αλμυρού κ. Ιγνάτιος παρουσιάζοντας
τους κληρικούς και τους πιστούς της
Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
«Όταν ρωτήθηκα εάν θα ίσχυε το
προσκύνημα ένιωσα την ανάγκη να
πω ναι, θα ισχύσει, γιατί έτσι θα ήθελε
και ο αείμνηστος Νικόλαος. Να μην
ακυρωθεί. Και εγώ απλώς ανέλαβα την
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υποχρέωση, ως Τοποτηρητής, να συνοδεύσω το ποίμνιο, τον Γενικό Αρχιερατικό, τον άγιο Ηγούμενο και όλους τους
ανθρώπους που με συγκίνηση είναι
μπροστά σας, υποβάλλοντας το αίτημα
που έχει ήδη υποβληθεί και από την
Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για την αναγνώριση της αγιότητας
του Γέροντος Βησσαρίωνος».
Ακολούθως τον Παναγιώτατο προσεφώνησαν με αισθήματα υικής
ευλάβειας και σεβασμού ο Γενικός
Αρχιερατικός Επίτροπος της π. Νεόφυτος Ραφαηλίδης, καθώς και ο Αρχιμ.
Γερμανός Γιαντσίδης, Ηγούμενος της
Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Αγάθωνος, ο οποίος και αναφέρθηκε
εκτενώς στον θαυμαστό βίο, στην
καθημερινή παρουσία με τα πολλά
θαύματα, τα οποία επιτελεί συνεχώς ο
όσιος Γέροντας, όχι μόνο στην Φθιώτιδα αλλά και σε όλη την οικουμένη.
Ο π. Νεόφυτος χαρακτηριστικά στην
προσφώνησή του ανέφερε:
«Παναγιώτατε Πάτερ και Δεσποτα, ένα
μήνα πριν την εις Κύριον εκδημία του ο
μακαριστός Μητροπολίτης Φθιώτιδος
Κυρός Νικόλαος, Πνευματικός μας
Πατήρ και Ποιμενάρχης απεφάσισε το
ιερό αυτό προσκύνημα στη μητέρα
των Εκκλησιών, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την πόλη των οραμάτων και
των ονείρων του κάθε Έλληνος.
Σήμερα πιστοί στην επιταγή εκείνου,
που τόσο αγαπούσε και τιμούσε το

Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και
που σε κάθε ευκαιρία διαδήλωνε την
εκτίμηση, το σεβασμό και την αγάπη
του στο πρόσωπό σας, βρισκόμαστε
εδώ ενώπιον σας για να εκφράσουμε
πρώτα – πρώτα όλα όσα εκείνος ήθελε
να μεταφέρει από τη γη της εριβόλου
Φθίας, το σεβασμό, την τιμή, την αφοσίωση και την υιική αγάπη του κλήρου
και του λαού της.
Στο σεπτό πρόσωπό σας, Παναγιώτατε,
αναγνωρίζουμε τον Πνευματικό ηγέτη
της Ορθοδοξίας, το σύμβολο της ενότητας, τον θεματοφύλακα των ιερών
παραδόσεων του γένους, αλλά και τον
εμπνευσμένο οραματιστή, ο οποίος
προσεγγίζει τα σύγχρονα προβλήματα
της κοινωνίας και διατυπώνει πρόταση
ζωής, πανανθρώπινο μήνυμα ειρήνης
και αγάπης. Ατενίζουμε τον έμπειρο και
σοφό Οιακοστρόφο, που οραματίζεται,
χαράσσει πορεία, σχεδιάζει και κάνει
πράξη το εν γένει έργο που επιτελεί το
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Είμαστε όμως σήμερα εδώ και για έναν
άλλο σκοπό για να σας μεταφέρουμε,
εν όψει της εξέτασης του θέματος αγιοκατατάξεως του μακαριστού γέροντος
της Μονής Αγάθωνος, Βησσαρίωνος
του Αγαθωνίτου, το πιστεύω του λαού
της για το πρόσωπο και το πνευματικό
– ποιμαντικό και φιλανθρωπικό του
έργο, για την αγία βιοτή του, τα θαύματα, τις εμφανίσεις και την πνευματική
βιωματική σχέση που τον συνδέει με

το πλήρωμα της κατά την Φθιώτιδα
Εκκλησίας. Περιέχονται βέβαια όλα τα
αναγκαία στοιχεία στον οικείο Φάκελλο
αλλά θεωρούμε πως η παρουσία μας
εδώ, παρουσία αυτοπτών και αυτηκόων μαρτύρων, ανθρώπων που γνώρισαν, αναστράφηκαν, εξομολογήθηκαν
και βίωσαν την χαρά της κοινωνίας
μαζί του είναι μια ακόμα, ζωντανή τη
φορά αυτή μαρτυρία για την αγιότητα
του γέροντος Βησσαρίωνος και την
αγάπη του στο Θεό και τον άνθρωπο.
Σας ευχαριστούμε γιατί μας δεχθήκατε
σήμερα, μας δώσατε τη μέγιστη χαρά
να ασπασθούμε την δεξιά σας και να
δεχθούμε την ευλογία Σας, γεγονός
που αποτελεί για όλους εμάς σταθμό
στην Εκκλησιαστική μας ζωή. « Εν ονόματι δε Κυρίου Ιησού ευχαριστούντες,
εκ βαθέων Σας ευχόμεθα υγείαν αδιάπτωτον και έτη πολλά, για να ορθοτομήτε τον λόγο της αληθείας, « εν παντί
τόπω κυρίου» και προς δόξαν Θεού.»
Για το υποβληθέν αίτημα ο Παναγιώτατος ανέφερε, ότι θα το εξετάσει
η Κανονική Επιτροπή, η οποία μόλις
ολοκληρώσει τη μελέτη του φακέλου
θα καταθέσει την σχετική έκθεση της
στην Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Θρόνου προκειμένου να
αποφανθεί.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ωμίλησε
με θερμούς λόγους και για τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος
και Αλμυρού Ιγνάτιο, με τον οποίο

αργότερα είχε και κατ’ιδίαν συνάντηση.
χαρακτηριστικά ανέφερε:
«Εστάθη πάντοτε εις το πλευρό του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, και εκείνος όπως και ο μακαριστός Νικόλαος,
στις διάφορες διορθόδοξες Επιτροπές,
στις οποίες εξεπροσώπησε επαξίως
την Εκκλησία της Ελλάδος, υπήρξε
πάντοτε υποστηρικτής των θέσεων της
Πρωτοθρόνου Εκκλησίας, μας εβοήθησε, συνέβαλε εις τον καταρτισμόν των
κειμένων και στην Αγία και Μεγάλη
Σύνοδο και στη Γενεύη παλαιότερα,
κατά τας προπαρασκευαστικάς φάσεις
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, και
πρόσφατα στο Ουκρανικό θέμα, ήταν
πάντοτε στο πλευρό μας και επιλαμβάνομαι της ευκαιρίας για να του εκφράσω τις ευγνώμονες ευχαριστίες μας και
την πατριαρχική ευαρέσκεια».
Ακολούθως ο Παναγιώτατος ετέλεσε Τρισάγιο στον Πατριαρχικό Ναό
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
αειμνήστου Μητροπολίτου μας κυρού
Νικολάου, κατά το οποίο παρέστησαν
συμπροσευχόμενοι ο Μητροπολίτης
Δημητριάδος και οι προσκυνηταί συνοδοί του.
Τέλος το βράδυ της Τρίτης 24 Σεπτεμβρίου οι προσκυνητές επέστρεψαν
στην πόλη της Λαμίας γεμάτοι από
Πνευματικές εμπειρίες και ευφροσύνη,
αισθήματα τα οποία θα μείνουν χαραγμένα με ανεξίτηλα χρώματα στη μνήμη
και στην καρδιά τους.
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«DOWN TOWN ART»: Φθιωτικό
Εργαστήρι Τέχνης και Πολιτισμού

Γ

έμισε από κόσμο το «DOWN
TOWN ART»-ΦΘΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
στην οδό Λυκούργου 2, στο κέντρο
της Λαμίας την Παρασκευή 4 Οκτώβρη. Kατά τη διάρκεια των εγκαινίων
της Εικαστικής έκθεσης που πραγματοποιείται εκεί με τίτλο «Ζω-γραφίζοντας τα όνειρά μου», 20 καλλιτέχνες από τη Φθιώτιδα και όχι μόνο
ένωσαν τις δυνάμεις τους και τις
εμπνεύσεις τους και το αποτέλεσμα
προκάλεσε το ενδιαφέρον δεκάδων
φιλότεχνων της περιοχής μας. Kατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης συγκεντρώθηκαν χρήματα για ευαγή ιδρύματα της πόλης.
Λίγα λόγια για το Down Town Art
και τον εμπνευστή του κ. Σπύρο Ζγαντζούρη
Όταν η αναπηρία γίνεται ευλογία!
Ένας 46χρονος νεφροπαθής από τη
Λαμία δημιούργησε πέρυσι έναν ξεχωριστό χώρο για ζωγραφική στην
Πλατεία Λαού και καλεί όλον τον
κόσμο στο μαγευτικό κόσμο των Τεχνών.
Tη δική του τρέλα για τη ζωγραφική προσπαθεί να μεταδώσει
στους Λαμιώτες και όχι μόνο, ένας
46χρονος νεφροπαθής από την περιοχή μας ,που μετά από τα 13 χρυσά
και αργυρά μετάλλια που κέρδισε
στους Πανελλήνιους αγώνες Στίβου
το 2014,15 και 16 αγωνιζόμενος ενώ
υποβάλλεται εδώ και 7 χρόνια σε
αιμοκάθαρση στην Κλινική Λαμίας,
δημιούργησε έναν φιλόξενο και ζεστό χώρο στο κέντρο της Φθιωτικής
πρωτεύουσας ,στην Πλατεία Λαού,
προκειμένου όλοι οι συμπολίτες του
να περνούν τις ώρες τους δημιουργικά και πάνω από όλα ξεφεύγοντας
από τα προβλήματα, έστω και για
λίγο, της καθημερινότητας. Ο λόγος,
για τον Σπύρο Ζγαντζούρη, γνωστό
δημοσιογράφο και ζωγράφο ,που

ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ / Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019

17
πολιτιστικά ●

στόχο έχει να κάνει τους συμπατριώτες του να αγαπήσουν την ζωγραφική και κατ’ επέκταση και όλες τις
τέχνες. Παράλληλα με αυτό το νέο
ξεκίνημα,ο Σπύρος Ζγαντζούρης,
μαζί με την ομάδα του, καλλιτέχνες
από τη Φθιώτιδα, έχοντας μυηθεί
αρκετά στον εθελοντισμό, φιλοδοξεί
τα όποια χρήματα συγκεντρώνονται
από τις εκδηλώσεις να πηγαίνουν σε
ευαγή ιδρύματα της περιοχής μας.
Να μείνουμε. Να μείνουμε να γεμίσουμε με χρώμα τις ψυχές μας, μόνος μου μπορώ λίγα πράγματα, όλοι
μαζί μπορούμε τα πάντα!
Αυτή την περίοδο βρίσκεται
σε εξέλιξη η Εικαστική έκθεση που
πραγματοποιείται εκεί με τίτλο
«Ζω-γραφίζοντας τα όνειρά μου»
20 καλλιτέχνες από τη Φθιώτιδα
και όχι μόνο ένωσαν τις δυνάμεις
τους και τις ..εμπνεύσεις τους και
το αποτέλεσμα προκάλεσε το ενδιαφέρον δεκάδων φιλότεχνων της
περιοχής μας..Kατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης συγκεντρώθηκαν χρήματα για ευαγή ιδρύματα της πόλης,
συγκεκριμένα για το Ορφανοτροφείο
Θηλέων Λαμίας.
Σάββατο και Κυριακή:
18:00-22:00
Οι καλλιτέχνες που παίρνουν
μέρος στην έκθεση είναι:
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΓΑΝΤΖΟΥΡΗΣ
ΤΖΕΝΗ ΧΑΝΤΖΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΠΠΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΑΧΡΗΣ
ΗΛΙΑΝΑ ΖΙΩΓΑ
ΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ
ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΝΙΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΝΑΣ ΣΙΩΚΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΙΦΩΡΗΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ
AΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ AΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΣΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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● εκπαίδευση

Στην Κωπαΐδα θα υλοποιηθεί εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Δύο προγράμματα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο θα «τρέξουν»
το ερχόμενο διάστημα με σημεία εκπαίδευσης και στην Κωπαΐδα

H

ταινία μικρού μήκους των
Σωτήρη Τσίγκανου και Ιώνιαν
Μπισάι που φέρει τον εύγλωττο τίτλο 'NEROMANNA,' αναφέρεται,
ενίοτε και αφηγηματικά 'φορτισμένα,'
στην περίπτωση του 'Καλλίου,' του
«πετρόκτιστου χωριού της Φωκίδας»,
όπως τονίζει στο άρθρο της στην
εφημερίδα 'Η Καθημερινή,' η Λίνα
Γιάνναρου, με τους δύο δημιουργούς
(εικαστικούς καλλιτέχνες) της ταινίας
να πραγματοποιούν «υποβρύχια κινηματογράφηση, συνοδεύοντας τα
πλάνα του βυθισμένου χωριού με τις
αφηγήσεις των κατοίκων του», συναρθρώνοντας εμπρόθετα τις ακόμη και αποσπασματικές λήψεις από
τον υπόγειο πλέον οικισμό, με την
ανάδυση της ιστορικής μνήμης των
κατοίκων, με τιθέμενο διακύβευμα,
όχι την ανασυγκρότηση μίας 'εξιδανικευμένης' έως 'ρομαντικής' εικόνας
του χωριού, αλλά την δυνατότητα η
ταινία μικρού μήκους να λειτουργήσει ως ίδιο έναυσμα για την εκ νέου
συγκέντρωση των ευρισκόμενων εν
ζωή, παλαιών κατοίκων του χωριού
που πλέον ευρίσκονται διάσπαρτοι
σε περιοχές και πόλεις όπως το Λιδορίκι και η Αθήνα, ώστε να λάβει
χώρα η διαδικασία της ανάκλησης
της ζωτικά 'τραυματικής' μνήμης, της

αξίωσης-αναφοράς του πόνου για
ό,τι 'παρήλθε οριστικά,' με στόχο όχι
την 'εξορία' του αλλά την 'μεταμόρφωση' του.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα
απευθύνονται ,σε νέους αγρότες,ανέργου και υποαπασχολούμενους.
Αναλυτικά για το κάθε πρόγραμμα ισχύει:
1.Ευφυής γεωργία:
νέες τεχνολογίες
για βιώσιμες καλλιέργειες
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
σχεδιάζεται και υλοποιείται από
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
με την επιστημονική καθοδήγηση
πλειάδας έμπειρων καθηγητών του
Πανεπιστημίου (και ομιλητές εκτός
αυτού), επικεφαλής των οποίων είναι οι Θωμάς Μπαρτζάνας και Σπύρος Φουντάς, με μεγάλη εμπειρία
χρόνων στην εκπαίδευση σε θέματα
θερμοκηπιακών καλλιεργειών και
τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας.
Το πρόγραμμα κατάρτισης «Έξυπνα
Συστήματα Γεωργικής Παραγωγής»,
παρέχει εκπαίδευση σχετικά με την
παραγωγή αγροτικών προϊόντων σε
ελεγχόμενες συνθήκες (θερμοκήπια,
υδροπονικές καλλιέργειες) καθώς

και την εφαρμογή τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας σε καλλιέργειες, σε
συνολικά 360 νέους (σε 6 κύκλους, 60
ωφελούμενοι/κύκλο) οι οποίοι θα εκπαιδευτούν και θα ενημερωθούν για
όλες τις εξελίξεις του τομέα.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 80 ώρες, εκ των οποίων οι 40
ώρες είναι θεωρία και οι 40 ώρες είναι πρακτική άσκηση στον αγρό.
Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Αίτηση Συμμετοχής
Σκοπός Προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι
να δώσει την ευκαιρία σε νέους και
νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα
των έξυπνων συστημάτων γεωργικής παραγωγής, συμβάλλοντας έτσι
στη βιωσιμότητα της υπαίθρου, στην
ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στην παραγωγή αγροτικών
προϊόντων, στην αντιμετώπιση των
δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με την παραγωγή προϊόντων σε ελεγχόμενες συνθήκες.
Σκοπός του προγράμματος είναι η
ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων
που οι συμμετέχοντες θα μπορούν
είτε να φέρουν πίσω στο αγρόκτημα

/ θερμοκήπιο που εργάζονται ενσωματώνοντας τα στην παραγωγική
τους διαδικασία, είτε να τις χρησιμοποιήσουν για να ιδρύσουν δική τους
επιχείρηση.
Ταυτόχρονα, στόχο έχει να υποστηρίξει την ενίσχυση της παρουσίας θερμοκηπιακών προϊόντων και
καλλιεργειών υψηλής προστιθέμενης
αξίας τόσο στην εγχώρια αγορά αλλά
και διεθνώς.
Σε ποιους απευθύνεται
 Νέοι αγρότες, άνεργοι και υποαπασχολούμενοι στον τομέα με λίγη
ή καθόλου εμπειρία στις Θερμοκηπιακές καλλιέργειες και στις τεχνολογίες
γεωργίας ακριβείας, οι οποίοι θέλουν
να αποκτήσουν πρακτική και θεωρητική γνώση προκειμένου να ειδικευθούν στον συγκεκριμένο τομέα.
 Νέοι αγρότες οι οποίοι χρειάζονται επαγγελματική και εξειδικευμένη
εκπαίδευση.
Πεπειραμένοι αγρότες που χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη
σχετικά με θερμοκήπια (έλεγχος και
λειτουργία συστημάτων, πρακτικές
καλλιέργειας) και τη χρήση τεχνολογιών και συστημάτων γεωργίας
ακριβείας και οι οποίοι μέσα σε ένα
γενικότερο πλαίσιο καθοδήγησης θα
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εκπαίδευση ●
μπορέσουν να διερευνήσουν θέματα που εκτείνονται από τη χρήση του
εξοπλισμού και των νέων τεχνολογιών
ως και τις τεχνικές καλλιέργειας.
Περιορισμοί: Οι συμμετέχοντες
πρέπει να είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης
(τουλάχιστον 90% παρουσία)
Πρόγραμμα σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά:
 Γεωπονία
 Βιολογία και επιστημών συναφών με τη Γεωργία Ακριβείας
 Πληροφορική
 Οικονομικά
Περιοχή δράσης, αντικείμενο
εκπαίδευσης κύκλου 2019-20
 Βόλος (Δεκ.‘19-Ιαν.’20). Η εκπαίδευση αφορά τις έξυπνες τεχνολογίες
γεωργικής παραγωγής.
 Κωπαΐδα (Μάρτιος-Απρίλιος
’20). Η εκπαίδευση αφορά τις έξυπνες
τεχνολογίες γεωργικής παραγωγής.
 Κυπαρισσία (Μάιος-Ιούνιος ’20).
Θα πραγματοποιηθούν δύο εκπαιδευτικά εργαστήρια το ένα αφορά θερμοκήπια και υδροπονικές καλλιέργειες και το άλλο τεχνολογίες γεωργίας
ακριβείας.
 Φιλιάτρα (Μάϊος-Ιούνιος ’20).
Η εκπαίδευση αφορά τα Θερμοκήπια
και τις Υδατοπονικές Καλλιέργιες,
 Χανιά (Μάιος-Ιούνιος ’20). Θα
πραγματοποιηθούν δύο εκπαιδευτικά
εργαστήρια το ένα αφορά θερμοκήπια και υδροπονικές καλλιέργειες και
το άλλο τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας.
Διάρκεια δράσης
Διάρκειας 80 ωρών
12 μέρες/ μήνα (κατά προσέγγιση).
Η παρουσία είναι υποχρεωτική.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται
κάθε τριήμερο (κατά προσέγγιση).
Περισσότερες πληροφορίες
Άρτεμις Ρήγου
Γραφείο Διαχείρισης Φυσικού
έργου (PMO) Νέα Γεωργία για τη Νέα
Γενιά
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά οδός 75, Αθήνα, 11855, τηλ. 2105294963, 210-5294964 .
2.Πειραματικός Αγρός
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την
επιστημονική καθοδήγηση πλειάδας
έμπειρων καθηγητών του Πανεπιστημίου, επικεφαλής των οποίων είναι ο
καθηγητής κ. Ε. Παπλωματάς.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης θα προετοιμάσει νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν
με τα γνωστικά αντικείμενα της Γεωργίας Ακριβείας, Θερμοκηπίων και
Υδροπονικών Καλλιεργειών, της Φυτοπροστασίας Βιομηχανικών Φυτών και
Σιτηρών (βαμβάκι, σιτηρά καλαμπόκι),
της Μελισσοκομίας και των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών.
 Θα συσταθούν και θα εκπαιδευτούν 2 ομάδες των 25 ατόμων η κάθε
μία στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας και Θερμοκηπίων και Υδροπονικών Καλλιεργειών. Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες για κάθε

ομάδα και συνολικά 5 ώρες θεωρία και
15 ώρες πρακτική (1 group Δεκέμβριο
2019 και 1 group Ιανουάριο 2020) και
αφορά στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας τόσο σε καλλιέργειες αγρού όσο και σε καλλιέργειες κάτω από ελεγχόμενα περιβάλλοντα (θερμοκήπια) μέσω δια δραστικής
εκπαίδευσης και επιδεικτικών εφαρμογών με στόχο την εξοικείωση στη
μεταφορά σύγχρονης τεχνολογίας
στη γεωργία.
 Θα συσταθούν και θα εκπαιδευτούν 2 ομάδες των 25 ατόμων η κάθε
μία στον τομέα της Φυτοπροστασίας
Βιομηχανικών Φυτών και Σιτηρών
(βαμβάκι, σιτηρά, καλαμπόκι). Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3
ημέρες για κάθε ομάδα και συνολικά
5 ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική
άσκηση (1 group Δεκέμβριο 2019 και
1 group Ιανουάριο 2020) και αφορά
στη διάγνωση ασθενειών, εχθρών και
ζιζανίων σε βαμβάκι, σιτηρά, καλαμπόκι και στη διαχείριση της φυτοπροστασίας των καλλιεργειών από τη
σπορά μέχρι τη συγκομιδή.
 Θα συσταθούν και θα εκπαιδευτούν 2 ομάδες των 25 ατόμων η κάθε
μία στον τομέα της Μελισσοκομίας.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3
ημέρες για κάθε ομάδα (1 group Μάιο
2020 και 1 group Ιούνιο 2020), κατά
την διάρκεια των οποίων 4 ώρες είναι
θεωρία και 16 ώρες πρακτική άσκηση.
Η θεωρητική εκπαίδευση θα περιλαμβάνει θέματα εξοικείωσης με τη
μέλισσα, βασικών μελισσοκομικών
χειρισμών και διαχείρισης ασθενειών.
Η πρακτική εκπαίδευση θα περιλαμβάνει εξάσκηση στο μελισσοκομείο,
επιθεώρηση μελισσιού και αναγνώριση των σημαντικότερων ασθενειών.
 Θα συσταθούν και θα εκπαιδευτούν 2 ομάδες των 25 ατόμων η κάθε
μία στον τομέα των Αρωματικών και
Φαρμακευτικών Φυτών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες για
κάθε ομάδα (1 group Μάιο 2020 και
1 group Ιούνιο 2020), κατά την διάρκεια των οποίων 4 ώρες είναι θεωρία
και 16 ώρες πρακτική άσκηση στον
αγρό και στο θερμοκήπιο του Πειραματικού Αγρού με αντικείμενα, α) την
εφαρμογή «ορθών καλλιεργητικών
τεχνικών» στα φαρμακευτικά/αρωματικά φυτά για βέλτιστες αποδόσεις και
παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και
β) την διαδικασία παραγωγής εγγυημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.
Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης. Οι
αιτήσεις του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος θα ανοίξουν το
αμέσως επόμενο διάστημα.
Σκοπός Προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η
κατάρτιση νέων που προέρχονται από
περιαστικά, αλλά και αστικά περιβάλλοντα επάνω σε 4 τομείς κλειδιά για
την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας και της επανακινητοποίησης των
νέων, συμβάλλοντας στην οικονομία
της υπαίθρου. Σκοπός, επίσης, είναι να
δοθεί η ευκαιρία σε νέους αγρότες να
δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά
στον τομέα της χρήσης νέων τεχνολογιών στη γεωργία, στη φυτοπροστασίας βιομηχανικών φυτών και σιτηρών,
στη μελισσοκομία και στην καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών
φυτών.

Σε ποιους
απευθύνεται
 Νέοι αγρότες, άνεργοι και υποαπασχολούμενοι με λίγη ή καθόλου
εμπειρία στην μελισσοκομία, στην
καλλιέργεια των φαρμακευτικών και
αρωματικών φυτών, στη διαχείριση
της φυτοπροστασίας σε καλλιέργειες
βιομηχανικών και σιτηρών και στην
εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών
στη γεωργία, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν πρακτική και θεωρητική γνώση προκειμένου να ειδικευθούν στα
συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.
 Νέοι αγρότες οι οποίοι χρειάζονται επαγγελματική και εξειδικευμένη
εκπαίδευση.
 Πεπειραμένοι αγρότες που χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη
σχετικά με τις νέες πρακτικές καλλιέργειας και οι οποίοι μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο καθοδήγησης θα
μπορέσουν να διερευνήσουν θέματα
που εκτείνονται από την σπορά ως την
συγκομιδή.
 Οι συμμετέχοντες της εκπαίδευ-

διάρκεια του έτους
 Ασθένειες και εχθροί των μελισσών
Το πρόγραμμα σπουδών για την
εκπαίδευση στα Φαρμακευτικά και
Αρωματικά Φυτά περιλαμβάνει ενδεικτικά:
 Εξοικείωση με το πολλαπλασιαστικό υλικό αρωματικών φυτών
 Καλλιέργεια φαρμακευτικών και
αρωματικών φυτών
 Καλλιεργητικές τεχνικές (λίπανση, άρδευση, διαχείριση των ζιζανίων,
συγκομιδή)
Περιοχή δράσης
εκπαιδευτικού κύκλου
2019-20
Κωπαΐδα (πλησίον πόλης Αλιάρτου, Βοιωτία). Εφίσταται η προσοχή
των αιτούμενων στο χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων. Ο πειραματικός
αγρός είναι στην Κωπαΐδα, στην πόλη
της Αλιάρτου στη Βοιωτία.
Διάρκεια δράσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
σχεδιάζεται και υλοποιείται από
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
με την επιστημονική καθοδήγηση
πλειάδας έμπειρων καθηγητών
του Πανεπιστημίου
σης στη Μελισσοκομία δεν πρέπει να
είναι αλλεργικοί σε κεντρίσματα μέλισσας.
Πρόγραμμα
σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών για την
εκπαίδευση στην Γεωργία Ακριβείας
και Θερμοκηπίων και Υδροπονικών
Καλλιεργειών περιλαμβάνει ενδεικτικά:
 Εξοικείωση στην εφαρμογή
νέων τεχνολογιών σε καλλιέργειες
αγρού
 Παρουσίαση και δυνατότητες
εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών
σε καλλιέργειες κάτω από ελεγχόμενα
περιβάλλοντα (θερμοκήπια)
 Ανάπτυξη εργαλείων από μεταφορά γνώσης σύγχρονων τεχνολογιών στη γεωργία
Το πρόγραμμα σπουδών για την
εκπαίδευση στη Φυτοπροστασία Βιομηχανικών Φυτών και Σιτηρών (βαμβάκι, σιτηρά, καλαμπόκι). περιλαμβάνει ενδεικτικά:
 Διάγνωση των κυριότερων
ασθενειών στο βαμβάκι, σιτηρά, καλαμπόκι.
 Αναγνώριση εχθρών (εντόμων)
και ζιζανίων στις καλλιέργειες.
 Τρόποι ολιστικής διαχείρισης
της φυτοπροστασίας των καλλιεργειών από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή.
Το πρόγραμμα σπουδών για την
εκπαίδευση στη Μελισσοκομία περιλαμβάνει ενδεικτικά:
 Προετοιμασία μελισσοκομικού
εξοπλισμού
 Εξοικείωση με τις μέλισσες
 Μελισσοκομικοί χειρισμοί στη

 3 ημέρες για την εκπαίδευση
στη Γεωργία Ακριβείας και Θερμοκηπίων και Υδροπονικών Καλλιεργειών
(Δεκέμβριος 2019 και Ιανουάριος
2020)
 3 ημέρες για την εκπαίδευση
στη Φυτοπροστασία Βιομηχανικών
Φυτών και Σιτηρών (Δεκέμβριος 2019
και Ιανουάριος 2020)
 3 ημέρες για την εκπαίδευση
στη Μελισσοκομία (Μάιος 2020 και
Ιούνιος 2020)
 3 ημέρες για την εκπαίδευση
στα Φαρμακευτικά και Αρωματικά
Φυτά (Μάιος 2020 και Ιούνιος 2020)
Η παρουσία είναι υποχρεωτική.
Τα μαθήματα δύναται να πραγματοποιηθούν όλη την εβδομάδα (μέγιστη διάρκεια ανά ημέρα 8 ώρες).
Χρήσιμες πληροφορίες
Η μετακίνηση στην περιοχή διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων θα γίνεται
με ιδιωτικά μέσα των συμμετεχόντων.
Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες
να ενημερώσουν τους υπευθύνους
ποια εκπαίδευση από τις 4 παρεχόμενες θα ήθελαν να παρακολουθήσουν,
μέσω της συμπλήρωσης μίας εκ των 4
εκπαιδεύσεων στο πεδίο της αίτησης
‘Τι θέλεις να παρακολουθήσεις’.
Θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων.
Περισσότερες πληροφορίες
Άρτεμις Ρήγου
Γραφείο Διαχείρισης Φυσικού
έργου (PMO) Νέα Γεωργία για τη Νέα
Γενιά
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά οδός 75, Αθήνα, 11855, τηλ. 2105294963, 210-5294964
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Φουλ στροφή Μητσοτάκη
στην «πράσινη» ενέργεια

Α

πό τη Βοιωτία και τις εγκαταστάσεις της Αλουμίνιο του
ομίλου Μυτιληναίου, στην Εύβοια για τα εγκαίνια του αιολικού της
Enel στον Καφηρέα
Το οδοιπορικό μιας μακριάς διαδρομής που πέρασε από σαράντα
κύματα και διήρκησε για πάνω από
δέκα χρόνια, σφραγίζει την επόμενη
εβδομάδα η τελετή εγκαινίων του μεγάλου αιολικού πάρκου της Enel στο
ακρωτήρι του Καφηρέα στην Εύβοια.
Τα εγκαίνια που θα τελεστούν με
κάθε μεγαλοπρέπεια παρουσία του
Πρωθυπουργού είναι και η πρώτη
μεγάλη πράσινη επένδυση πολυεθνικής στη χώρα μας μετά τις εκλογές,
η οποία ευθυγραμμίζεται πλήρως
με το όραμα του κυβερνητικού σχεδιασμού για στροφή σε πιο καθαρές
μορφές ενέργειες.
Μετά την τελετή εγκαινίων της
νέας μονάδας φυσικού αερίου στις
εγκαταστάσεις της Αλουμίνιο του

ομίλου Μυτιληναίου, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης συνεχίζει τους συμβολισμούς, επιλέγοντας αυτή την φορά
ένα καταπράσινο έργο παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας.
Το έργο ανήκει στην Ιταλική Enel,
από την οποία ξεκίνησε την καριέρα
του στις ΑΠΕ ως επικεφαλής και ο
νυν διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ
κ. Γιώργος Στάσσης. Μάλιστα ο σχεδιασμός της εταιρείας για την ελληνική αγορά ενέργειας εμφανίζεται
πολύ φιλόδοξος καθώς η Enel είναι
μέσα στις ευρωπαϊκές εταιρείες που
επιδιώκουν ενισχυμένο ρόλο στον
τομέα της ηλεκτροπαραγωγή στη
χώρα μαςς.
Το mega project στον Καφηρέα
έχει αναπτύξει η θυγατρική της μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρείας ηλεκτρισμού Enel Green Power, υλοποιώντας μια επένδυση που υπολογίζεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ. Λόγω
προσφυγών μικρής μερίδας πολιτών

το έργο έμεινε παγωμένο για τουλάχιστον τρία χρόνια.
Για αυτό και ο Καφηρέας είναι ένα
από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα για το τρόπο που πρέπει να
προχωρήσουν τα έργα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μέλλον.
Η επένδυση και οι δυσκολίες
που αντιμετώπισε ανέδειξαν όλες τις
γραφειοκρατικές εμπλοκές που κρατούν σε πολύχρονη ομηρεία κρίσιμες
υποδομές της χώρας και που τώρα
η ελληνική κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ
επιχειρούν να αντιμετωπίσουν απλοποιώντας το αδειοδοτικό πλαίσιο και
υπερπηδώντας τα εμπόδια.
Η εγκατάσταση αποτελείται από
ένα σύμπλεγμα 7 αιολικών πάρκων
και θα παράγει 483 γιγαβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο, καλύπτοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις
130.000 νοικοκυριών της Ελλάδας.
Η Enel Green Power Hellas αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους

Η εγκατάσταση αποτελείται από
ένα σύμπλεγμα 7 αιολικών πάρκων
και θα παράγει 483 γιγαβατώρες
ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο,
καλύπτοντας τις ενεργειακές
απαιτήσεις 130.000 νοικοκυριών
της Ελλάδας
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παίκτες στην αγορά ενέργειας από
ΑΠΕ καθώς η εταιρεία διαθέτει και
εκμεταλλεύεται 307 MW ανανεώσιμης ισχύος στην χώρα μας, εκ των
οποίων 200 MW αιολικής ενέργειας, 88 MW Φ/Β σταθμών και 19 MW
υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Ο Καφηρέας αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας
Η επένδυση ύψους 300 εκατ.
ευρώ, της Enel Green Power Hellas,
ελληνικής θυγατρικής του ιταλικού
κολοσσού Enel Green Power, κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύμπλεγμα
έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε μέγεθος, ισχύ και πολυπλοκότητα, που έχουν ποτέ κατασκευαστεί
στην Ελλάδα.
Πρόκειται για το έργο παραγωγής ηλεκτρική ενέργειας με εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή του Καφηρέα, στο Κάβο Ντόρο
της Νότιας Εύβοιας. Το ακρωτήρι του
Καφηρέα είναι κοντά στην Κάρυστο
και για να το προσεγγίσει κανείς περνά μία μοναδική διαδρομή μεταξύ
βουνού και θάλασσας. Εκεί βρίσκεται το όρος Οχη, όπου σύμφωνα με
τον μύθο, έσμιξαν η Ήρα και ο Δίας
αλλά και ο Καστανόλογγος, ένα δάσος γεμάτα άγριες υπεραιωνόβιες
καστανιές που μοιάζουν με πραγματικά γλυπτά, φέρνοντας στο νου την
εικόνα ενός απολιθωμένου δάσους.
H EGPΗ, υπό την εποπτεία των
δασικών αρχών, ανέλαβε πολυετές

έργο αναδάσωσης με στόχο την αναγέννηση του παλαιού καστανοδάσους στον Καστανόλογγο, στις πλαγιές του όρους Όχη.
Η έκταση του έργου ανέρχεται
συνολικά σε 628 στρέμματα, χρησιμοποιώντας ένα ενδημικό είδος
καστανιάς και τα έργα αναδάσωσης
αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 5-7
χρόνια.
Η εγκατάσταση αποτελείται από
ένα σύμπλεγμα 7 αιολικών πάρκων
και θα παράγει 483 γιγαβατώρες
ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο,
δηλαδή θα καλύπτει τις ενεργειακές
ανάγκες 130.000 νοικοκυριών της
Ελλάδας, δίνοντας την παραγόμενη
ενέργεια στον ΔΑΠΕΕΠ, τον λειτουργό αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για
τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια.
«Η πραγματοποίηση των έργων
στον Καφηρέα, σηματοδοτεί την
δέσμευση της εταιρείας για την υλοποίηση επενδύσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα με γνώμονα την προστασία του
περιβάλλοντος και την δημιουργία
προστιθέμενης αξίας για τις τοπικές
κοινωνίες μέσω βιώσιμων δράσεων»,
δηλώνει o επικεφαλής της Enel Green
Power Hellas, Αριστοτέλης Χαντάβας.
Προς το σκοπό αυτό, η εταιρεία
εφαρμόζει ένα σχέδιο επικεντρωμένο στην ενίσχυση του τοπικού τουρισμού, αξιοποιώντας τη φυσική,
πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά του νησιού. Η Enel Green

Power Hellas διαθέτει και εκμεταλλεύεται 307 MW ανανεώσιμης ισχύος
στην Ελλάδα, εκ των οποίων 200 MW
αιολικής ενέργειας, 88 MW ηλιακής
και 19 MW υδροηλεκτρικής ενέργειας. «Η μακρόχρονη παρουσία μας
στην Ελλάδα από το 2008 καταδεικνύει την ισχυρή μας δέσμευση για
τη χώρα, κυρίως μέσα σε δύσκολες
περιόδους όπως αυτές που πέρασε η
οικονομία της τα τελευταία δέκα χρόνια», τονίζει ο κύριος Χαντάβας.
Στην τελική ευθεία
Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια, εκατοντάδες μελέτες, γραφειοκρατικές
και άλλου είδους εμπλοκές, όμως
πλέον η ολοκλήρωση του έργου για
τα αιολικά πάρκα του Καφηρέα, βρίσκεται στην τελική ευθεία αφού αναμένεται να μπει σε πλήρη λειτουργία
μέσα στο 2019.
Δυστυχώς η Ελλάδα αποτελεί
έναν μάλλον δύσκολο προορισμό
για επενδύσεις, αφού το νομοθετικό
πλαίσιο είναι δαιδαλώδες και γραφειοκρατικό, παραδέχεται ο επικεφαλής
της Enel Green Power Hellas.
Σε γενικές γραμμές, οι επενδυτές
προτιμούν να έχουν ένα σταθερό,
απλό και ξεκάθαρο σύνολο κανόνων που να δημιουργούν το κατάλληλο πλαίσιο για επαρκή απόδοση
των επενδύσεών τους και συνολικά
οφέλη για την οικονομία της χώρας,

συμπληρώνει χαρακτηριστικά . Επομένως, καλωσορίζουμε κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση αυτών των χαρακτηριστικών
στο ελληνικό ενεργειακό πλαίσιο.
Αυτές οι πρωτοβουλίες ενδέχεται
να περιλαμβάνουν διμερή συμβόλαια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας
μεταξύ Παραγωγού – Καταναλωτή
(PPAs) και μηχανισμούς αποζημίωσης επάρκειας ισχύος (CRM) οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις
νέες επενδύσεις, σύμφωνα με την
εξειδίκευση και την εμπειρία μας παγκοσμίως, καταλήγει ο ίδιος.
Βιωσιμότητα
Η βιωσιμότητα είναι το επίκεντρο
στη στρατηγική της Enel. Μια εταιρεία που ασκεί τις δραστηριότητές
της με πραγματικά αειφόρο τρόπο
μπορεί να αποφέρει μακροπρόθεσμη κοινή αξία για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της μεγιστοποίησης των αποδόσεων των μετόχων.
Ως εκ τούτου, σημειώνει ο κ.
Χαντάβας, στοχεύουμε στην συμβολή της οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης των περιοχών στις οποίες
δραστηριοποιούμαστε, όπου η παραγωγή ενέργειας με μηδενικές εκπομπές μέσω των ανανεώσιμων πηγών πρέπει να συνδυάζεται με δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση

της κοινής αξίας που δημιουργούν οι
δραστηριότητές μας, στοχεύοντας
κυρίως στις τοπικές κοινωνίες.
Εκτός από την αφαίρεση του 3%
των εσόδων των αιολικών πάρκων
του Καφηρέα για την υποστήριξη
του Δήμου που φιλοξενεί τα πάρκα
σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις,
η εταιρεία εφάρμοσε κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών
το μοντέλο του βιώσιμου εργοταξίου
της Enel, με στόχο τη βελτίωση των
περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων αυτού.
Ο όμιλος Enel
Παγκοσμίως, η Enel Green Power
διαχειρίζεται πάνω από 43 GW αιολικών, ηλιακών, γεωθερμικών και
υδροηλεκτρικών σταθμών στην Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική, την
Ασία και την Ωκεανία.
Η Enel Green Power είναι η επιχειρηματική γραμμή ανανεώσιμων πηγών της Enel, μιας πολυεθνικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και ενός
ηγετικού ολοκληρωμένου παίκτη
στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.
Η όμιλος Enel διαχειρίζεται περίπου 90 GW παγκόσμιας παραγωγής
και διανέμει ενέργεια σε περίπου 73
εκατομμύρια τελικούς χρήστες παγκοσμίως, την μεγαλύτερη πελατειακή βάση ανάμεσα στους Ευρωπαίους
ομότιμους της.
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Πάνω από 300 ελληνικές επιχειρήσεις
στην έκθεση «Anuga 2019»

Μ

ε τις ελληνικές επιχειρήσεις
να έχουν δώσει δυναμικό
"παρών"
ολοκληρώνεται,
σήμερα, η διεθνής Έκθεση Τροφίμων
και Ποτών "Anuga 2019" που πραγματοποιείται στην Κολωνία. Περισσότερες από 300 εγχώριες επιχειρήσεις
έχουν βρεθεί στη γερμανική πόλη,
προκειμένου να συμμετάσχουν σε
αυτή την έκθεση και να συστήσουν
τις ελληνικές γεύσεις σε όλο τον κόσμο.
Η Anuga είναι μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις του κλάδου τροφίμων
και ποτών, καθώς φέτος φιλοξενεί
περισσότερους από 8.000 εκθέτες,
τα προϊόντα των οποίων προβλέπεται να δοκιμάσουν περισσότεροι από
170.000 επισκέπτες. Φέτος, συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και τιμώμενη
χώρα είναι η Παραγουάη.
Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν
τη δυνατότητα να γευτούν από κοντά παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις
όπως ο γύρος και το σουβλάκι, να
δοκιμάζουν τα εξαιρετικά ελληνικά
κρασιά, τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα.
Επίσης, απόλαυσαν καινοτόμα προϊόντα όπως χαβιάρι σαλιγκαριού και
μαύρου σκόρδου, καθώς και προϊόντα Π.Ο.Π. όπως η φέτα και το φιστίκι
Αιγίνης, αλλά και δημητριακά, κρέατα
κ.α.

Τους χώρους τις έκθεσης επισκέφθηκε τη Δευτέρα και ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Μάκης Βορίδης, ο οποίος ξεναγήθηκε από τη γενική πρόξενο της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, Μαρία Παπακωνσταντίνου. Ο αρμόδιος υπουργός
συναντήθηκε με Έλληνες εκθέτες και
συζήτησε μαζί τους για την πορεία
των εγχώριων προϊόντων, καθώς και
για ζητήματα που απασχολούν τον
αγροδιατροφικό κλάδο, όπως η προώθηση της εξωστρέφειας.
"Η παρουσία μου σήμερα στην
Anuga -που είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθεση στον χώρο των τροφίμων και συμπληρώνει και τα 100
χρόνια της λειτουργίας- κυρίως έχει
να κάνει με τη στήριξη των ελληνικών
επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων"
δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό
Πρακτορείο ο κ. Βορίδης.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εμφανίστηκε εντυπωσιασμένος
από την ελληνική παρουσία, καθώς
όπως ανέφερε "δείχνει τον δυναμισμό και την εξωστρέφεια που έχει ο
συγκεκριμένος κλάδος". Παράλληλα,
εξέφρασε τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις ελληνικές επιχειρήσεις
που συμβάλλουν στη αύξηση της
εξωστρέφειας, αλλά και της ανταγω-

νιστικότητας της πρωτογενούς παραγωγής.
"Ήρθα να γνωρίσω τους ανθρώπους που είναι εδώ" είπε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο κ. Βορίδης και συμπλήρωσε:
"ήρθα να ανταλλάξουμε μια καλή
κουβέντα, να ακούσω και τα προβλήματα τα οποία και σίγουρα υπάρχουν.
Είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί όλοι οι
κλάδοι βρίσκονται εδώ".
Παράλληλα, ο αρμόδιος υπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει
με κονσερβοποιούς, μεταποιητές και
εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου
για τους δασμούς που επέβαλαν οι
Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και δεσμεύτηκε ότι θα θέσει
εκ νέου το θέμα στον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ.
Για "ένα παγκόσμιο γεγονός,
εξαιρετικής εμπορικής σημασίας ειδικά για την Ελλάδα" έκανε λόγο στο
Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων ο διευθυντής Διεθνών Εκθέσεων Τροφίμων και Ποτών του
Enterprise Greece, Αντώνης Γραβάνης, καθώς "η Anuga λαμβάνει χώρα
στη Γερμανία. Μια χώρα με μεγάλη
ομογένεια, οπότε έχει ένα σημαντικό
adding value για τα ελληνικά προϊόντα σαν έκθεση".
Η παρουσία της Ελλάδας στην έκθεση είναι εξαιρετικά σημαντική, κα-

θώς συμμετέχουν περισσότερες από
300 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι
160 φιλοξενούνται από το Enterprise
Greece.
"Η Ελλάδα έχει μια πολύ σημαντική παρουσία, πιθανότατα είναι η
νούμερο 5 σε μέγεθος συμμετοχών
χώρα, κάτι που δείχνει τη δυναμική
των ελληνικών εξαγωγών, οι οποίες
συνεχίζουν να αυξάνονται" είπε σχετικά ο κ. Γραβάνης.
Ωστόσο, έκρουσε τον κώδωνα
του κινδύνου λόγω της παγκόσμιας
οικονομίας η οποία περνάει κρίση,
αλλά και λόγω των δασμών, ύψους
7,5 δισ. δολαρίων, που επέβαλε η
αμερικανική κυβέρνηση σε προϊόντα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
"Μπροστά μας υπάρχουν πάρα
πολλές προκλήσεις, οι οποίες συζητιούνται και εδώ πέρα, όπως είναι
οι δασμοί που πρόσφατα επέβαλε η
αμερικανική κυβέρνηση σε κάποια
ελληνικά προϊόντα" είπε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο ο κ.
Γραβάνης και συμπλήρωσε: "η παγκόσμια οικονομία δεν περνάει τις
καλύτερες στιγμές της. Υπάρχει μια
αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί τόσο η
ευρωπαϊκή οικονομία όσο και η οικονομία άλλων χωρών, οπότε είμαστε
στις επάλξεις για ό,τι καλύτερο για τα
ελληνικά τρόφιμα".
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επιχειρήσεις ●

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Έκδοση
ομολογιακού έως 150 εκατ. ευρώ

Τ

ην έκδοση κοινού ομολογιακού
δανείου ποσού 120 εκατ. ευρώ κατ'
ελάχιστον και έως 150 εκατ. ευρώ
αποφάσισε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων, μέλος του ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Ειδικότερα, η "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ", μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ανακοίνωσε ότι
"σύμφωνα με την από 24.09.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,
αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου το οποίο διέπεται από
τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και όσες
διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν
σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν.
4548/2018, ποσού εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (120.000.000) κατ' ελάχιστον
και έως εκατόν πενήντα εκατομμυρίων

ευρώ (150.000.000), με την εγγύηση της
"ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", τη
διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας
προσφοράς και την εισαγωγή τους προς
διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων
Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης
Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών."
Σε ξεχωριστή ανακοίνωση η ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σημειώνει ότι σύμφωνα με
την από 25.09.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε
(α) την παροχή εγγύησης προς την
"ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ", μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και
(β) τη σύσταση ενεχύρου δυνάμει των
διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου
73 του Ν. 4548/2018 και κατ' εφαρμογή

αυτών του ν.δ. 17.07.1923 περί ανωνύμων εταιρειών, επί των απαιτήσεων που
απορρέουν από τραπεζικό λογαριασμό
της εταιρείας, στο πλαίσιο της έκδοσης
από την "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ" κοινού ομολογιακού δανείου το οποίο διέπεται από τις διατάξεις
του Ν. 4548/2018 και όσες διατάξεις του
Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ μετά
την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018, ποσού εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ευρώ
(120.000.000) κατ' ελάχιστον και έως
εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€
150.000.000), με διάθεση των ομολογιών
μέσω δημόσιας προσφοράς και εισαγωγή
τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου
Αθηνών.

Οργανωτικές αλλαγές στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία
Σε οργανωτικές αλλαγές προχώρησε η Ολυμπιακή Ζυθοποιία με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας,
την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των Διευθύνσεων και
την περαιτέρω ενίσχυση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γιώργος Ντούρλιας, Sales Director On
Trade & Convenience και ο κ. Νίκος Μιχαλόπουλος, Marketing
Director, ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους με την Ολυμπιακή
Ζυθοποιία, η οποία και τους ευχαριστεί θερμά για τη συνεργασία
και κυρίως για την συνεισφορά τους σε σημαντικά projects της
εταιρείας.
Σε συνέχεια των παραπάνω αλλαγών, ο κ. Σίμων Ανερούσσος, Sales Director Off Trade & Exports, αναλαμβάνει ένα διευρυμένο ρόλο, έχοντας υπό την ευθύνη του επιπροσθέτως τα τμήματα Commercial Development και CDE Operations & Service
Delivery.
Επίσης, την ευθύνη του συνόλου των On Trade λογαριασμών
πανελλαδικά, αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Μαστρογιαννόπου-

λος, που προάγεται στη θέση του National Sales Manager On
Trade. Για την κάλυψη της θέσης της Διεύθυνσης Marketing θα
υπάρξει νέα ενημέρωση το προσεχές διάστημα.

Τέλος Νοεμβρίου
στα Lidl το
τουλουμοτύρι
Καρύστου

Την Τρίτη 1 Οκτωβρίου εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης μαζί με στελέχη της Lidl Ελλάς
επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του εμφιαλωτηρίου της εταιρίας Ελληνικά
Κελλάρια Οίνων Α.Ε. στο Μαρκόπουλο Αττικής.
Την επόμενη μέρα επισκέφθηκαν τα κελάρια,
τους αμπελώνες και τις μονάδες εμφιάλωσης
της Cavino Οινοποιίας Ποτοποιίας Α.Ε. στο Αίγιο
αλλά και το κτήμα του Μεγάλου Σπηλαίου.
Η στρατηγική συνεργασία της εταιρίας με τα
Ελληνικά Κελλάρια Οίνων μετρά 20 χρόνια, ενώ
με την Cavino 12 χρόνια και καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία.Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά όλα τα στάδια
της εμφιάλωσης και τις υψηλές προδιαγραφές
ποιότητας και ασφάλειας που τηρούνται σε όλη
την παραγωγική διαδικασία.
Ταυτόχρονα δοκίμασαν τα ποιοτικά κρασιά
των δύο εταιριών που εμφιαλώνουν για λογαριασμό της Lidl Ελλάς. Στο πλαίσιο της οινογνωσίας παρουσιάστηκαν και 8 νέοι κωδικοί από
τοπικά παραδοσιακά τυριά (Αρσενικό Νάξου,
Γραβιέρα Ίου, Γραβιέρα Κρήτης με τρούφα, Λαδοτύρι ΠΟΠ Μυτιλήνης, Μετσοβόνε, Σαν Μιχάλη
ΠΟΠ Σύρου, Σφέλα ΠΟΠ Μεσσηνίας και Τουλουμοτύρι Καρύστου), τα οποία πρόκειται να διατεθούν την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου
σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της εταιρίας.
Η Lidl Ελλάς διαθέτει στα ράφια της συνολικά 53 κωδικούς κρασιών, εκ των οποίων οι 35
είναι ελληνικής παραγωγής. Μέσω των συνεργασιών με Έλληνες οινοπαραγωγούς ελληνικά
κρασιά βρίσκονται μόνιμα στα ράφια των καταστημάτων Lidl Κύπρου, ενώ μέσω των ελληνικών εβδομάδων στο δίκτυο της Lidl ταξιδεύουν
σε όλη την Ευρώπη. Τους τελευταίους 12 μήνες
η Lidl Ελλάς έχει απορροφήσει περισσότερες
από 8.100.000 φιάλες από τους 5 Έλληνες προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζεται σε μόνιμη βάση.
Για τη διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών στα κρασιά της, η εταιρία πραγματοποιεί αυστηρούς οργανοληπτικούς ελέγχους
στο εξειδικευμένο οινολογικό εργαστήριο της
Cadmion.
Τέλος, στις εγκαταστάσεις της Cavino παρουσιάστηκε και ο νέος ερυθρός επετειακός
οίνος της εταιρίας "Είκοσι Ιστορίες", με είκοσι
συλλεκτικές ετικέτες, που θα κυκλοφορήσει σύντομα στα καταστήματά της.Από την αρχή της
δραστηριοποίησής της στο ελληνικό λιανεμπόριο το 1999, η Lidl Ελλάς έχει συμβάλει κομβικά
στον ελληνικό οινικό κλάδο.
Με επιλεγμένους αμπελώνες και δυναμικούς
παραγωγούς, εδραιώνει όλο και περισσότερο τη
σχέση με το οινόφιλο κοινό, ενώ κλιμακώνει την
παρουσία της στο κρασί τις επόμενες εβδομάδες με 10 νέες ελληνικές ετικέτες.
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● οικονομία

Γ. Περιστέρης:
Οι επενδύσεις προϋπόθεση για την
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας
Η
επενδυτική αναγέννηση βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας
του επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,
Γ. Περιστέρη στο 2ο Athens Investment
Forum, με τον πρόεδρο και CEO του
ελληνικού ομίλου να τονίζει χαρακτηριστικά ότι η "επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονομίας και η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας... σε μια λέξη τελικά συμπυκνώνονται: επενδύσεις".
Ο κ. Περιστέρης αναφέρθηκε παράλληλα στις τρεις προϋποθέσεις που θα
οδηγήσουν την Ελλάδα στα χρόνια μετά
την κρίση: "Η πρώτη είναι το επενδυτικό
σοκ, η δεύτερη είναι ο επενδυτικός πατριωτισμός και η τρίτη είναι η ισότιμη
μεταχείριση των ελληνικών εταιρειών
έναντι των ξένων".
"Τα δύο πρώτα εξαρτώνται κυρίως
από τις ίδιες τις εταιρείες. Κι εμείς στον
Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το κάνουμε πράξη διαχρονικά και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση από την πρώτη ημέρα της κρίσης.
Έχουμε στηρίξει έμπρακτα την ελληνική
οικονομία και κοινωνία επενδύοντας περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ τα χρόνια
της κρίσης, ενώ ήδη έχουμε ξεκινήσει
ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα αξίας
άνω του 1,5 δισ. ευρώ", ανέφερε ο κ. Περιστέρης και πρόσθεσε:
"Παράλληλα, διατηρήσαμε συνεχώς
κι αδιαλείπτως το σύνολο των διαθεσίμων μας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και μάλιστα σε εποχές δύσκολες. Είναι
ευχάριστο που πλέον έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις το κάλεσμα που εδώ και
χρόνια είχαμε απευθύνει για επαναπατρισμό κεφαλαίων από όλους κι ελπίζω
ότι - έστω και τώρα που οι συνθήκες
είναι σαφώς πιο ασφαλείς - θα ανταποκριθούν κι άλλες επιχειρήσεις. Γιατί δεν
μπορεί κάποιές επιχειρήσεις να έχουν τις
καταθέσεις τους εκτός Ελλάδας και μόνο
τα δάνειά τους στη χώρα μας και γιατί
χωρίς ισχυρό τραπεζικό σύστημα, δεν
μπορεί να υπάρξουν επενδύσεις ούτε
φυσικά ανάπτυξη".
Όσον αφορά την τρίτη προϋπόθεση, αυτή της ισότιμης μεταχείρισης των
ελληνικών επιχειρήσεων στην ίδια τους
τη χώρα παραμένει ζητούμενο. Όχι μόνο
γιατί έτσι πρέπει να είναι για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και γιατί διαφορετικά
δεν πρόκειται να υπάρξει επανεκκίνηση
της ελληνικής οικονομίας."
Από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως η
συνολική φορολογική επιβάρυνση
Ο επικεφαλής του ελληνικού ομίλου
σημείωσε παράλληλα ότι η συνολική
φορολογική επιβάρυνση των ελληνικών
επιχειρήσεων "αθροιστικά είναι ίσως
από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως", επισημαίνοντας πάντως ότι η νέα κυβέρνηση "κινείται προς την κατεύθυνση της
αποκλιμάκωσης της φορολογίας".
Αναλυτικά, δήλωσε τα εξής: "Θα
πρέπει να καταλάβουν οι πολιτικοί και οι
γραφειοκράτες μας, εγχώριοι και Ευρωπαίοι, την διαπίστωση που έχει κάνει η
Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία έχει εξηγή-

σει ότι για να προωθηθούν οι επενδύσεις
σε μια χώρα πρώτα και πάνω απ’ όλα
πρέπει να κινητοποιηθούν οι εγχώριοι
επιχειρηματίες. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θέλουν και μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή τη νέα εποχή. Το μόνο
που ζητούν είναι το αυτονόητο. Ισότιμη
μεταχείριση. Ισότιμη μεταχείριση στο
κόστος χρηματοδότησης, στην ευκολία
πρόσβασης σε κεφάλαια, στην φορολογία, στην πληρωμή των υποχρεώσεων
του κράτους. Κι ειδικά στη φορολογία,
επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι δεν έχει
νόημα να μιλάμε μόνο για τον συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, αλλά για
την συνολική φορολογική επιβάρυνση
των επιχειρήσεων, η οποία αθροιστικά
είναι ίσως από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως. Είναι πολύ ευχάριστο ότι αυτό το
έχει συνειδητοποιήσει η νέα κυβέρνηση
και κινείται προς την κατεύθυνση της
αποκλιμάκωσης της φορολογίας.
Επενδύσεις
Αναφέρθηκε παράλληλα στους επενδυτικούς τομείς που ο όμιλος της ΓΕΚ

ΤΕΡΝΑ γνωρίζει "καλά, δηλαδή τις επενδύσεις σε έργα κι υποδομές κάθε είδους
και στην παραγωγή ενέργειας, δηλαδή
σε τομείς με τεράστια εγχώρια προστιθέμενη αξία και ένα σημαντικό πολλαπλασιαστή, καθώς για κάθε ένα ευρώ
που δαπανάται σε αυτούς, στην ελληνική
οικονομία επιστρέφουν 1,8 ευρώ".
Αναλυτικά ανέφερε:
Στον τομέα των υποδομών έχει διαπιστωθεί από πολλές μελέτες, ότι στη
χώρα μπορούν να υλοποιηθούν σταδιακά τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια
υποδομές συνολικής αξίας άνω των 18
δισ. ευρώ. Είναι απολύτως απαραίτητο να
προχωρήσουν βασικές υποδομές που θα
εξυπηρετήσουν την ψηφιακή μετάβαση
αλλά φυσικά και υποδομές κάθε είδους,
με κυρίαρχο εργαλείο υλοποίησης τους
τις συμβάσεις παραχώρησης και τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
Το πείραμα αποδείχθηκε επιτυχημένο,
τόσο σε μεταφορικές υποδομές, όπως οι
μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι που άλλαξαν
την εικόνα της χώρας, όσο και σε έργα

περιβάλλοντος, όπως στην διαχείριση
απορριμμάτων. Οι Συμπράξεις Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα έχουν αποδειχθεί και
αποτελεσματικές και οικονομικές λύσεις
και ταυτόχρονα αποτελούν προτεραιότητα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο
και της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας. Σε συνθήκες σημαντικής έλλειψης
πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, η ταχεία υλοποίηση έργων
συγχρηματοδοτούμενων από τον ιδιωτικό τομέα με την αρωγή του τραπεζικού
συστήματος και της Ε.Ε. είναι μονόδρομος.
Στον τομέα της ενέργειας, η άποψή
μας εδώ και χρόνια είναι ότι για λόγους
εθνικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς
θα πρέπει να αξιοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο οι εγχώριες ενεργειακές πηγές.
Ποια είναι τα εγχώρια "καύσιμα" μας; Τι
διαθέτει η χώρα; Διαθέτει άνεμο και ήλιο,
δηλαδή Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
νερά και λιγνίτη. Με δεδομένο ότι ελήφθη
από την Κυβέρνηση η σωστή απόφαση
για σταδιακή απόσυρση του λιγνίτη τα
επόμενα χρόνια, καθίσταται επιτακτική
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ειδήσεις ●
η ανάγκη να στραφούμε μαζικά στις άλλες εγχώριες ενεργειακές πηγές, δηλαδή
στις ΑΠΕ. Και με χαρά βλέπω και τη νέα
κυβέρνηση να υποστηρίζει την ενίσχυση
των ΑΠΕ και της καθαρής ενέργειας. Ας
διευκρινίσουμε, όμως, κάτι για να είμαστε
σαφείς. Πραγματικά καθαρή ενέργεια είναι μόνο η ενέργεια από ΑΠΕ. Δεν έχει νόημα να καταργήσουμε τον λιγνίτη επειδή
ρυπαίνει και να τον αντικαταστήσουμε
με εισαγόμενα καύσιμα σαν το φυσικό
αέριο, απλά επειδή ρυπαίνουν λιγότερο.
Πράγματι, το φυσικό αέριο ρυπαίνει λιγότερο από τον λιγνίτη και είναι χρήσιμο
για λόγους ισορροπίας κι ευστάθειας του
συστήματος για ένα μεταβατικό διάστημα. Κι εμείς ως ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχουμε έγκαιρα
ανταποκριθεί και σε αυτή την πρόκληση
μέσω της ολοκλήρωσης της διαδικασίας
έκδοσης Άδειας Παραγωγής για μια νέα
υπερσύγχρονη μονάδα συνδυασμένου
κύκλου 670 MW στην περιοχή της Κομοτηνής.
Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και το
φυσικό αέριο εκπέμπει ρύπους, πέρα από
το γεγονός ότι είναι εισαγόμενο καύσιμο.
Άρα, η χρήση του πρέπει να είναι περιορισμένη. Πραγματικά καθαρή ενέργεια
είναι η ενέργεια που έχει μηδενικούς
ρύπους, δηλαδή οι Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και για αυτό χρειάζεται η δυναμική στήριξή τους και η μαζική στροφή
σε αυτές.
Για να γίνει αυτό πρέπει ταυτόχρονα να υλοποιηθούν επενδύσεις σε τρεις
τομείς άρρηκτα συνδεδεμένους μεταξύ
τους: Μαζικές επενδύσεις στις ΑΠΕ –
Επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας
με χρήση τεχνολογιών αυξημένης εγχώριας προστιθέμενης αξίας όπως η αντλησοταμίευση – Επενδύσεις σε ολοκληρωμένα συστήματα διασυνδέσεων. Μόνο
η ταυτόχρονη προώθηση και των τριών
αυτών κατηγοριών επενδύσεων θα μας
επιτρέψει να πετύχουμε τους εθνικούς
στόχους για την διείσδυση των ΑΠΕ, με
τεράστια οφέλη, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν ένα ενιαίο και συμπληρωματικό σύνολο, το οποίο αθροιστικά
μπορεί να ξεπεράσει τα επόμενα πέντε
χρόνια τα 8 δισ. ευρώ σε επενδύσεις,
αθροίζοντας στο ΑΕΠ 1,5% πρόσθετη
ανάπτυξη στη διάρκεια της αντίστοιχης
περιόδου και δημιουργώντας τις βάσεις
για να γίνει η Ελλάδα στη δεκαετία του
2030 για πρώτη φορά στη σύγχρονη
ιστορία της καθαρός εξαγωγέας ενέργειας και "μπαταρία" του ευρωπαϊκού νότου,
που είναι στο σύνολό του σχεδόν μεγάλος εισαγωγέας
Εμείς θα βοηθήσουμε με όλες μας τις
δυνάμεις, όπως κάνουμε χρόνια τώρα.
Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι προωθούμε νέες επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ
σε νέα έργα ΑΠΕ και σε δύο μεγάλα έργα
αποθήκευσης, τα οποία εφόσον ξεκινήσουν θα δημιουργήσουν περίπου 2.000
νέες θέσεις εργασίας. Υπάρχουν κι άλλες πολλές επενδύσεις στις ΑΠΕ και την
αποθήκευση που μπορούν και πρέπει να
υλοποιηθούν. Ωφελημένες θα βγουν όλες
οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν πρόσβαση σε φθηνό ρεύμα και θα μπορούν
έτσι να κάνουν ευκολότερα τον μακροπρόθεσμό προγραμματισμό τους. Αλλά
ωφελημένοι θα βγουν και όλοι οι Έλληνες
που μέσω των ΑΠΕ θα μπορούν να δουν
σημαντικά οικονομικά οφέλη στην τσέπη
τους με φθηνότερο ρεύμα, περιβαλλοντικά οφέλη με την βελτίωση της ποιότητας
της ζωής τους και κοινωνικά οφέλη με την
δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας."

Παράνομο εργοστάσιο
καπνού στη Στερεά
εντόπισε το ΣΔΟΕ 10 τόνοι καπνού

Ν

έο σημαντικό πλήγμα στην
παραγωγή και την αγορά
του παράνομου καπνού
στην Ελλάδα, κατάφερε το ΣΔΟΕ
εντοπίζοντας παράνομο εργοστάσιο στη Βοιωτία.
Στο πλαίσιο ερευνών και ελέγχων
κλιμάκιο του ΣΔΟΕ εντόπισε μεγάλο αποθηκευτικό χώρο στην
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τανάγρας, εντός του οποίου υπήρχε
εγκαταστημένη
ολοκληρωμένη
γραμμή επεξεργασίας καπνικών
προϊόντων.
Από το εργοστάσιο κατασχέθηκαν:
- 10.400 κιλά καπνός, εκ των οποίων ποσότητα 7.800 κιλών βρισκό-

ταν στο στάδιο της επεξεργασίας
και ποσότητα 2.600 κιλών ήταν
έτοιμος κατεργασμένος καπνός για
κατανάλωση
- Μία ηλεκτροπαραγωγός γεννήτρια
- Μηχανήματα κοπής και επεξεργασίας καπνού, εκ των οποίων το ένα
αποτελούνταν από τέσσερις ιμαντοδιάδρομους
- Λοιπά βοηθητικά μηχανήματα
(παλετοφόρο, κλαρκ κ.λπ.)
Συντάχθηκε πρωτόκολλο δειγματοληψίας και εστάλησαν δείγματα
του κατασχεμένου καπνού στην
αρμόδια Χημική Υπηρεσία, για να
διαπιστωθεί αν υπόκειται σε Ε.Φ.Κ.,

προκειμένου στη συνέχεια να
προσδιοριστούν οι αναλογούντες
δασμοί και φόροι.
Τα κατασχεθέντα μηχανήματα παραδόθηκαν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.
Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου
να αποκαλυφθούν τα εμπλεκόμενα
μέλη στο κύκλωμα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι το τέταρτο παράνομο εργοστάσιο επεξεργασίας καπνού που εντοπίζεται
από το Σ.Δ.Ο.Ε. στο χρονικό διάστημα των 12 τελευταίων μηνών,
ενώ η συνολική ποσότητα του καπνού που έχει κατασχεθεί, προσεγγίζει τους τριάντα τόνους!
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
- ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΖΩΑ

ΧΑΡΊΖΟΝΤΑΙ κουνελάκια με όλο
τον εξοπλισμό τους., 11:00-21:00
κιν:6987559344
ΕΛΑΦΙΑ (10) Dama - dama, μικρά και μεγάλα πωλούνται όλα
μαζί 2.300€, καθώς μια φοράδα
500€, περιοχή Γαλαξίδι Φωκίδας, κιν:6944301234
ΠΡΟΒΑΤΑ Ν. Βοιωτίας
τιμή 60€, 09:00-20:00 κιν:
6944740582
1 ΑΛΟΓΟ Ν. Ευβοίας
ΤΟ άλογο έχει αίματα από αραβικό, έχει ύψος 1. 60 , ιππευεται ,
είναι 3 χρονών και είναι πολύ φιλικό. ..Γι περισσότερες πληροφορίες τηλ, τιμή 850€, συζητήσιμη
κιν:6977352820

ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ εξοπλισμός 8
ετών, περιλαμβάνει ένα πάγκο
για τρεις θέσεις εργασίας, ένα
πάγκο για 2 θέσεις εργασίας,
ένα τραπέζι σαλονιού, ρεσεψιόν,
ένα έπιπλο λουτήρα με τέσσερα

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

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
Όνομα

Επίθετο

Διεύθυνση
Πόλη

Τ.Κ.

Στοιχεία επικοινωνίας
Υπογραφή

• 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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θέρμανση, τέντες, απεριόριστη
θέα, χωρίς κοινόχρηστα, άριστη κατάσταση, τιμή 350€. κιν:
6931/886177
ΛΙΒΑΔΕΙΑ Αγ. Φανούριος, νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα 85
τ.μ., 2ου, 2 υ/δ, κατασκευή '05,
2 μπάνια, wc, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, απεριόριστη θέα
βουνό - δάσος, πάρκιν πιλοτής,
ελεύθερο, ανακαίνιση '19, Σαλόνι
με τζάκι, Κουζίνα ξεχωριστή με
ντουλάπια, 2 - υπνοδωμάτια με
ντουλάπες, μπάνιο με WC (έχει
πατάρι) + 1 WC ξεχωριστό, μικρή αποθήκη, θέση ξεχωριστή
για πλυντήριο. ΟΧΙ κατοικίδια.,
τιμή 350€, 10:00-19:00
κιν:
6972001908
ΛΙΒΑΔΕΙΑ Καραγιαννοπούλου
110, διαμέρισμα 85 τ.μ., 1ου, 2
υ/δ, κατασκευή '90, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, άριστη κατάσταση, τιμή 220€ κιν: 6972/879650

Δ. Θίσβης Αλυκή, νεόδμητη μονοκατοικία 160 τ.μ., ισόγεια, διαμπερής, 2 υ/δ, μπάνιο, βίλα,
επιπλωμένη, σε οικόπεδο 2.000
τ.μ., τεράστιο ενιαίο σαλόνι κουζίνα, αυτόνομη θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, απεριόριστη θέα
βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκιν, κήπος 2.000 τ.μ., χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθερη, κατάλληλη
και για επαγγελματική χρήση,
Ενοικίαση με τον μήνα αλλά και
με την μέρα. Το σπίτι μπορεί να
φιλοξενήσει μέχρι 7 άτομα. , τιμή
400€. κιν:6996/540437
ΛΙΒΑΔΕΙΑ πλησίον ΔΕΗ, διαμέρισμα 60 τ.μ., 2ου, 1 υ/δ,
μπάνιο, Ενιαίο σαλόνι κουζίνα,
τέντες, άριστη κατάσταση, τέλεια εξοπλισμένο,θέρμανση 24
ώρες pellet ,ελάχιστα κοινόχρηστα, ήσυχη περιοχή με άνετο
παρκάρισμα,κοντινή πρόσβαση
σε αστική συγκοινωνία και ταξί.,

τιμή 250€, 09:00-18:00
κιν:
6972/880543
Στήν ΛΙΒΑΔΕΙΑ διαμέρισμα
67 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 2 υ/δ,
μπάνιο, επιπλωμένο, αυτόνομη
θέρμανση, κλιματισμός, χωρίς
κοινόχρηστα, καλή κατάσταση,
Το διαμέρισμα βρίσκεται πλησίον της Εφορίας Λιβαδειάς, τιμή
300€. κιν: 6976/430400
ΛΙΒΑΔΕΙΑ Αγίας Παρασκευής,
μονοκατοικία 75 τ.μ., 1ου, 2 υ/δ,
κατασκευή 1950, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός,
τζάκι, αποθήκη 25 τ.μ., ιδιόκτητη
ταράτσα 25 τ.μ., καλή κατάσταση, ανακαίνιση '00, καλοριφέρ,
ερκοντίσιον, τζάκι. πλέον δεν
είναι επιπλωμένο, τιμή 200€ ,
email: jcbpanos@yahoo.gr κιν:
6972/666834
ΒΟΙΩΤΙΑ Αντίκυρα - Αγιος Ισίδωρος, νεόδμητη μονοκατοικία
100 τ.μ., ημιυπόγεια, 2 υ/δ, επιπλωμένη, αυτόνομη θέρμανση,
κλιματισμός, θέα θάλασσα, κλειστό πάρκιν, κήπος, χωρίς κοινόχρηστα, 5 λεπτά από σχολείο και
στρατόπεδο, τιμή 200€, συζητήσιμη κιν:6945/797525
ΛΙΒΑΔΕΙΑ Συνοικισμός, διαμέρισμα 80 τ.μ., 4ου, διαμπερές, 2
υ/δ, κατασκευή '08, ενιαίο σαλόνι
- κουζίνα, τζάκι, απεριόριστη θέα
βουνό, πάρκιν πιλοτής, άριστη
κατάσταση, σε ήσυχο δρόμο.
Μεγάλα μπαλκόνια, σίτες, ηλιακός θερμοσίφωνας 200 λίτρων,
κλιματιστικό Daikin, κουζίνα και
πλυντήριο πιάτων εντοιχισμένα
Miele. Έχει ένα φωτεινό μπάνιο,
δεν υπάρχει WC. Εγγύηση 6 μισθωμάτων (μη διαπραγματεύσιμη), τιμή 370€, , 18:00-21:00. κιν:
6996/636393
ΑΡΑΧΟΒΑ μονοκατοικία 62 τ.μ.,
στον ημιώροφο, 1 υ/δ, κατασκευή '88, μπάνιο, άριστη κατάσταση, τιμή 400€, συζητήσιμη, ,
16:00-22:00 κιν: 6942/554157
Λιβαδειά, νεόδμητη γκαρσονιέρα
33 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'06, μπάνιο, τιμή 210€. κιν:
6947/127671
ΘΗΒΑ Αλυκή, οροφοδιαμέρισμα
197 τ.μ., 1ου, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '11, 2 μπάνια, πέτρινο, επιπλωμένο, σε οικόπεδο

500 τ.μ., πόρτα ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα βουνό θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, κήπος 50 τ.μ., χωρίς κοινόχρηστα,
άριστη κατάσταση, οροφοδιαμερισμα 197 τμ στιν παραλία Αλυκης 3 υ/δ 2 μπάνια 1 vc σαλόνι
καθιστικό κουζίνα θέα θάλασσα
δωρεάν παρκιν και ιντερνετ δίνετε 100 ευρω την ήμερα είναι
150 μετρα από την θαλασα , τιμή
100€, συζητήσιμη, 08:00-22:00.
κιν: 6992/822044
ΑΡΑΧΟΒΑ Επαρχιακή Οδός
Αράχωβας - Επταλόφου, μεζονέτα 60 τ.μ., ισογείου - 1ου, 1
υ/δ, μπάνιο, παραδοσιακή, πέτρινη, επιπλωμένη, σε οικόπεδο
4.000 τ.μ., αυτόνομη θέρμανση,
τζάκι, απεριόριστη θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη 10
τ.μ., κήπος 4.000 τ.μ., κατάλληλη και για επαγγελματική χρήση,
άριστη κατάσταση, τιμή σεζόν
3000 ευρώ, τιμή 250€, email:
renatanomikou@hotmail.com
ΛΑΜΙΑ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα
χωρίς κοινόχρηστα, ιδανική για
φοιτητές, ανακαινισμένη, ανακαίνιση '16, σε γραφικό δρόμο του
κέντρου της Λαμίας, δίπλα στα
μέσα μαζικής μεταφοράς δίνοντας την δυνατότητα εξοικονόμησης χρημάτων από τα έξοδα μετακίνησης, πλήρως επιπλωμένη,
αυτόνομη θέρμανση και μπόιλερ
και δεν έχει άλλα κοινόχρηστα,
άριστη κατάσταση καθώς είναι
πρόσφατα ανακαινισμένη, τιμή
150€. κιν: 6947/420905

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Εταιρεία προκατασκευασμένων
οικίσκων στα Οινόφυτα ζητεί οδηγό για το λεωφορείο προσωπικού
(20 Θέσεων) και βοηθητικές εργασίες στον χώρο της παραγωγής από Αθήνα.

Η θέση αφορά 5μερη εργασία σε
σταθερό εργασιακό περιβάλλον.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
άδεια οδήγησης C1 και D1, συστάσεις.
Βιογραφικά στο hr@eurotrade.
gr ή με φαξ στο 22620/32560,
6947/999027. Ωρες επικοινωνίας
10:00 - 15:00
Έχεις εμπειρία ως Υπεύθυνος
Γραφείου Κίνησης; Σου αρέσει να
συνδυάζεις την επαφή με άλλα
τμήματα, με μεταφορικές εταιρείες και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες με σκοπό τη διανομή των
τελικών προϊόντων, σύμφωνα με
τον πρόγραμμα παραγωγής και
τις ανάγκες των πελατών; Θέλεις
να εργαστείς σε μια πολυεθνική εταιρεία με ηγετική θέση στο
χώρο του κατασκευαστικού κλάδου;
Εάν θεωρείς ότι είσαι έτοιμος να
κάνεις το επόμενο μεγάλο βήμα
στην καριέρα σου, τότε έχουμε
την κατάλληλη θέση για εσένα!
Μάθετε περισσότερα: https://
www.randstad.gr/αγγελία-θέση-εργασίας/17887/
Από εταιρεία παραγωγής τροφίμων ζητείται Οδηγός (κωδ.
ΟΔΘΗΒ), με εμπειρία, με δίπλωμα Γ' κατηγορίας, κάτοικος Θήβας, έως 40 ετών.
Βιογραφικά,
αναφέροντας
τον κωδ. θέσης στο e-mail:
accounting@eggs.gr
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ανακύκλωσης
πλαστικών ζητά εργάτες παραγωγής. Σταθερή εργασία, πλήρης
απασχόληση, 2 βάρδιες. 09:0015:00, email: info@k-kanellakis.gr
ΖΗΤΕΊΤΑΙ τεχνίτης και βοηθός
ηλεκτρολόγος - υδραυλικός
τηλ & fax: 2221040196
κινητό: 6948117331
mail: salis_k@yahoo.gr

ΖΗΤΕΊΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη σε επιχείρηση της Λιβαδειάς για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή, γνώσεις λογιστικής και
διπλώματος οδήγησης.
Τηλ. επικοινωνίας 2261026905 - 6974900080 - 6974900081
Email αποστολής βιογραφικών: rectifiebogdanos@gmail.com
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Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Αυτός είναι
ο μεγαλύτερος ένοχος για την πρόκλησή του
Μ
ε την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάστηκε η μονάδα φυσικού αερίου της Μυτιληναίος
ύψους 350 εκ. ευρώ, απευθύνοντας
πρόσκληση στους επιχειρηματίες και
τη βιομηχανία να επενδύσουν στην
χώρα. Στον καρκίνο του παχέος εντέρου αναλογεί το μεγαλύτερο ποσοστό καρκίνων που σχετίζονται με την
κακή διατροφή σύμφωνα με νεότερα
στοιχεία
Σχεδόν το 5,2%των καρκίνων που
διαγνώστηκαν το 2015 θα μπορούσε
να είχε αποφευχθεί με καλύτερη διατροφή. Αυτό δείχνει έρευνα που δημοσιεύθηκε στο JNCI Cancer Spectrum η
οποία υπολογίζει τον αριθμό, το ποσοστό και τον τύπο συγκεκριμένων
καρκίνων οι οποίοι οφείλονται στην
υπερκατανάλωση τροφών και ροφημάτων με πρόσθετη ζάχαρη.
Στη μελέτη εκτιμάται πως 80.110
νέες περιπτώσεις επιθετικού καρκίνου
στις ΗΠΑ το 2015 οφείλονταν στις κακές διατροφικές επιλογές.
Πρόκειται για ένα ποσοστό το
οποίο είναι συγκρίσιμο και σχεδόν
στα ίδια επίπεδα με τον καρκίνο που
προκύπτει από την κατανάλωση αλκοόλ ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ του
4-6%.
«Τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν την ευκαιρία να μειωθούν τα
περιστατικά καρκίνου μέσω της βελτίωσης των τροφών που καταναλώνουμε», αναφέρει ο πρώτος συγγραφέας

της έρευνας, Fang Fang Zhang.
Η αναφορά των ερευνητών σημειώνει ότι υπάρχουν πειστικά στοιχεία και ενδείξεις ότι μια διατροφή με
υψηλή πρόσληψη επεξεργασμένου
ή κόκκινου κρέατος και χαμηλή σε
δημητριακά ολικής άλεσης, γαλακτοκομικά, φρούτα και λαχανικά αυξάνει
τον κίνδυνο για καρκίνο του στόματος, του φάρυγγα και του λάρυγγα,
ενώ η κατανάλωση επεξεργασμένου
κρέατος αυξάνει επίσης τον κίνδυνο
για καρκίνο του στομάχου.
Οι ερευνητές μελέτησαν επίσης
ζαχαρούχα ροφήματα λόγω των ήδη
γνωστών συσχετισμών τους με την
παχυσαρκία και 13 τύπους καρκίνου.
Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας αναφέρουν ότι:
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου
είχε το μεγαλύτερο ποσοστό καρκίνων που σχετίζονται με τη διατροφή
φτάνοντας το 38,3% όλων των περιπτώσεων του 2015 που σχετίζονταν
με τη διατροφή.
Η πρόσληψη δημητριακών ολικής άλεσης σε χαμηλά επίπεδα είχε
συσχετιστεί με το μεγαλύτερο αριθμό
και ποσοστό νέων περιπτώσεων καρκίνου, ενώ ακολουθήθηκε από τη χαμηλή πρόσληψη γαλακτοκομικών, την
υψηλή κατανάλωση επεξεργασμένου
κρέατος, τη χαμηλή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών, την υψηλή πρόσληψη κόκκινου κρέατος και τέλος
την υψηλή κατανάλωση ζαχαρούχων
ροφημάτων.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των περιστατικών καρκίνου που σχετίζονταν
με την κακή διατροφή αφορούσε καρκίνο του παχέος εντέρου με 52.225
περιστατικά. Ακολουθήθηκε από

καρκίνους του στόματος, του φάρυγγα και του λάρυγγα (14.421), καρκίνο
της μήτρας (3.165), καρκίνο του μαστού (3.059), καρκίνο στους νεφρούς
(2.017), καρκίνο του στομάχου (1.564)

και καρκίνο του ήπατος (1.000).
Από τις περιπτώσεις καρκίνου
που σχετίζονταν με τη διατροφή, σχεδόν το 16% αποδίδονταν και στην παχυσαρκία.

Φέτα παντού! 10 συνταγές
με το αγαπημένο μας ελληνικό τυρί
Δοχείου ή βαρελίσια, η φέτα έχει
ταυτιστεί στην παγκόσμια συνείδηση
με την ελληνική κουζίνα και έχει κατοχυρωθεί ως Π.Ο.Π. προϊόν. Εκτός από
την κλασική μας χωριάτικη μπορεί να
προστεθεί σε πίτες, ντιπ, μεζέδες, γέμιση σε κρεατικά ή πουλερικά και όπου
αλλού τραβάει η όρεξή σας. Μαγειρεύουμε λοιπόν με το εθνικό μας τυρί
10 συνταγές για κλασικά και μοντέρνα
τεφτέρια.
Ψαρονέφρι γεμιστό με φέτα,
κρεμμύδι και σάλτσα pesto
Ένα πολύ νόστιμο πιάτο για το κυριακάτικο και το γιορτινό τραπέζι που
συνδυάζει αρμονικά τη φέτα στη γέμιση του φιλέτου με τη σάλτσα pesto.
Σαγανάκι θαλασσινών
με πιπεριές, ντομάτα και φέτα

Ένα… παιχνιδιάρικο πιάτο με πλούσιες καλοκαιρινές γεύσεις.

Τυρόπιτα με φέτα,
μανούρι και γιαούρτι
Μία νόστιμη τυρόπιτα με φέτα, μανούρι και γιαούρτι σε ένα απόλυτα τυρένιο συνδυασμό. Ζεστή την απολαμβάνετε ως ορεκτικό και όταν κρυώσει
μπαίνει στο ταπεράκι για το γραφείο
και το σχολείο.
Τσακλατιστά αβγά
με φέτα και λουκάνικο
Η λέξη τσακλατίζω σημαίνει «αναταράσσω κάτι ρευστό» και προέρχεται
από την Ήπειρο. Η συνταγή, όμως, γι’
αυτά τα τσακλατιστά αβγά είναι διαδεδομένη σε όλη την Ελλάδα και πρόκειται για τη χειμωνιάτικη εκδοχή του
καγιανά.

Κιμάς με φέτα σε αμπελό φυλλα,
με σάλτσα «χωριάτκη σαλάτα»
Τα ντολμαδάκια της γιαγιάς σε
τούρτα! Μια υπέροχη παραλλαγή που
συνδυάζει τα μοναδικά κληματόφυλλα
να τυλίγουν τον κιμά και τη φέτα, με τη
ζουμερή ντομάτα για συνοδευτικό.
Λαζάνια φούρνου με σπανάκι
και φέτα
Τα λαζάνια είναι από τα πιο αγαπημένα και απολαυστικά πιάτα ζυμαρικών. Εδώ τα συνδυάζουμε με λατρεμένες ελληνικές γεύσεις, όπως το σπανάκι
και η φέτα.
Κοτόπουλο κατσαρόλας
με φέτα και λεμόνι

Ελαφρύ πιάτο με πεντανόστιμο λεμονάτο κοτόπουλο με φέτα και σπιτικό
πουρέ πατάτας, ιδανικό για τα το καθη-

μερινό ή και το κυριακάτικο τραπέζι.
Σουφλέ πατάτας με σπανάκι,
φέτα και αρωματικά

Εντυπωσιακή επιλογή, ιδανική για
το κυριακάτικο brunch, αλλά ακόμα
και αν δεν υιοθετείτε αυτή τη συνήθεια,
ανοίγει τέλεια ένα επίσημο ή φιλικό
γεύμα
Μπουρεκάκια με σέλινο,
πατάτα και φέτα
Αυτά τα πιτάκια έχουν τόσο νόστιμη γέμιση που τρώγονται εξίσου ευχάριστα και κρύα. Πανακότα με φέτα,
αποξηραμένα σύκα και κρέμα βαλσαμικούΤο γνωστό ελαφρύ, ιταλικό επιδόρπιο αποκτά ελληνικό άρωμα με τη
φέτα, ενώ τα σύκα και η κρέμα βαλσάμικο δίνουν στην πανακότα μια υπέροχα
γλυκόξινη γεύση.
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Πρώτη συγκέντρωση
για τις Μικτές Εύβοιας

Στον πάγκο
ο Κατσίκας στην
ισοπαλία της Εθνικής

Στον πάγκο ο Κατσίκας στην
ισοπαλία της Εθνικής
Ούτε αυτή τη φορά έκανε
ντεμπούτο με την Εθνική Ελλάδος ο τερματοφύλακας του ΠΑΣ
Λαμία, Παναγιώτης Κατσίκας.
Η Εθνική Ελπίδων κατέβαλλε
μεγάλη προσπάθεια στο Μέτσκι
Στάντιον της πόλης Κάρβινα και
παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 28΄
λόγω αποβολής του Κώστα Δημητρίου, απέσπασε ισοπαλία 1-1
από την Τσεχία, αποτέλεσμα που
μπορεί να φανεί πολύτιμο στην
προσπάθεια για πρόκριση στην
τελική φάση του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος U21.
Ο Μπουζούκης με εύστοχο
χτύπημα πέναλτι στις καθυστερήσεις του α΄ ημιχρόνου ήταν ο
σκόρερ της Ελλάδας που προ-

ηγήθηκε παρά το αριθμητικό
μειονέκτημα, ενώ το γκολ της
ισοφάρισης των Τσέχων πέτυχε ο
Χλότζεκ στο 76. Στην αποστολή
της εθνικής ήταν για ακόμη μια
φορά ο δικός μας Παναγιώτης
Κατσίκας, ο οποίος όμως δεν
κατάφερε να πάρει το βάπτισμα
του πυρός,καθώς βασικός τερματοφύλακας ήταν ο Μάριος Σιαμπάνης.
Τσεχία: Τζέντλιτσκα, Τσαλούς, Χόλικ, Πλέτσατι, Σάντιλεκ,
Μπούχα, Σάσινκα, Σούτσεκ, Μάτουσεκ (74΄ Ρούσεκ), Χλότζεκ,
Βάνιτσεκ (62΄ Γιάνοσεκ).
Ελλάδα: Σιαμπάνης, Νάτσος,
Κατράνης, Νικολάου, Ρέτσος,
Νταβιώτης, Μπαλογιάννης, Δουβίκας (28΄ Ευαγγέλου), Μπουζούκης (53΄ Λυρατζής), Καμπετσής
(84΄ Ιατρούδης), Δημητρίου.

Στήριξη ζητά
ο Λοκρός Αταλάντης

Έ

πειτα από σχετικό επίσημο κάλεσμα, έδωσαν το παρών ποδοσφαιριστές σε δοκιμαστικά
για συγκρότηση των μικτών παίδων
και προπαίδων (πήρε τη θέση της μικτής νέων στα πρωταθλήματα προεπιλογής εθνικών ομάδων), από τους
νέους ‘ενωσιακούς’ τεχνικούς Γιώργο
Κρόκο και Αργύρη Μαστραγγελή.
Την Τρίτη 8/10 έγινε αντίστοιχη
δοκιμαστική προπόνηση στο γήπεδο
της Σκεπαστής για αθλητές της Βόρειας Εύβοιας, που θέλουν να συμμετάσχουν στις μικτές και την Τετάρτη 9/10 στο γήπεδο των Κριεζών, για
τα παιδιά της Νότιας Εύβοιας.
Οι δοκιμαστικές προπονήσεις
αυτής της εβδομάδας αναμένεται
να επαναληφθούν, προκειμένου οι
‘ενωσιακοί’ προπονητές να καταφέρουν να βγάλουν πιο ασφαλή συμπεράσματα για τη συγκρότηση των
φετινών μικτών.
Για την προπονητική πρεμιέρα
των φετινών μικτών μίλησαν στο
eviasports οι νέοι ‘ενωσιακοί’ προπονητές. Γιώργος Κρόκος: ‘Κάναμε ένα
κάλεσμα σήμερα.
Ανταποκρίθηκαν σ’ αυτό το κάλεσμα αυτά τα παιδιά. Τα ίδια παιδιά

πάλι θα τα δούμε την προσεχή Δευτέρα, γιατί δεν μπορούμε με μια δοκιμή να επιλέξουμε μέσα σε μια ώρα,
ποιοι μπορούν να πλαισιώσουν την
Μικτή Ευβοίας ή πόσα παιδιά μπορούμε να βγάλουμε. Έτσι σιγά-σιγά
θα προσπαθήσουμε τον Αργύρη Μαστραγγελή να φτιάξουμε το ρόστερ
της μικτής.
Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες
μας να ασχολούνται τα παιδιά με τον
αθλητισμό και ειδικά με το ποδόσφαιρο, που ασχολούμαστε και ‘μεις
και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους
για μια όσο το δυνατόν καλύτερη
εξέλιξη τους στο άθλημα και να εκπληρώσουν τα όνειρα τους.
Νομίζω καλά ήταν τα πράγματα
σήμερα και συνεχίζουμε με όρεξη
και δουλειά. Είναι δύσκολο το έργο
μας, εμείς θα κάνουμε ότι μπορούμε
καλύτερο και θα προσπαθήσουμε
όσο πιο πολύ μπορούμε δίκαιοι προς
τα παιδιά.’
Αργύρης Μαστραγγελής: ‘Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα των δοκιμαστικών για τις μικτές της Εύβοιας.
Μαζεύτηκαν κάποια παιδιά, τα οποία
είναι απ’ όλες τις ηλικίες. Εμείς οφείλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν

καλύτερα και περισσότερο αντικειμενικοί, γι’ αυτό και την επόμενη
Δευτέρα θα ξαναδούμε τα ίδια παιδιά που είδαμε και σήμερα και νομίζω τότε θα μπορέσουμε να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα όσον
αφορά τις επιλογές.
Πήγαμε και στο γήπεδο της Σκεπαστής και κάναμε την ίδια διαδικασία, να δούμε τα παιδιά που είναι
στη Βόρειο Εύβοια και την Τετάρτη
στο γήπεδο των Κριεζών και είδαμε
και τα παιδιά της Νοτίου Ευβοίας.
Από κει και πέρα θα γίνει ένα κάλεσμα από τα παιδιά που θα ‘χουμε ξεχωρίσει, ώστε να συγκροτηθούν και
οι ομάδες των παίδων και των προπαίδων.
Όπως είπα και προηγουμένως,
εμείς οφείλουμε να είμαστε πολύ
προσεκτικοί, να μην μας ξεφύγει
-όσο το δυνατόν- τίποτα όσον αφορά τα παιδιά αυτά και από κει και
πέρα έχουμε χρόνο μπροστά μας,
γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η προκήρυξη του πρωταθλήματος για να
δούμε πότε θ’ αρχίσει, για να ετοιμάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερες
ομάδες και να αξιοποιήσουμε τα ταλέντα που έχει η Εύβοια.’

Κρίσιμα παιχνίδια έρχονται
για τον Λοκρό Αταλάντης και το
ΔΣ της ομάδας ζητάει συστράτευση και η διοίκηση του συλλόγου με ανακοίνωσή της τονίζει:
«Φίλαθλοι του ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ,
ΤΟ ΔΣ του ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ καλεί
το φίλαθλο κοινό σε συστράτευση για τα σημαντικά παιχνίδια
που έρχονται .
Όλοι στο γήπεδο! Ήρθε η
ώρα να αποδείξουμε ότι αυτή η
ομάδα και η πόλη μπορεί να κάνει την υπέρβαση.
Όλοι στο γήπεδο λοιπόν.
Δυνατή φωνή στην εξέδρα,
πάθος, χειροκρότημα και στήριξη στον προπονητή και τους

παίκτες μας.
Θα θέλαμε ακόμη να υπενθυμίσουμε τη σημασία, η συμπεριφορά του κόσμου στο γήπεδο
να είναι αυτή που αρμόζει την
ιστορία του ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ.
Το κάστρο του ΛΟΚΡΟΥ, η
έδρα του, είναι η μεγάλη του δύναμη και αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού για τα
επόμενα κρίσιμα παιχνίδια που
έρχονται.
Όλοι την ΚΥΡΙΑΚΗ στο γήπεδο λοιπόν!
Να δείξουμε για μια ακόμη
φορά σε όλους, ότι ο ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ
είναι εδώ, ενωμένος, δυνατός,
ανίκητος».
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Γιάννης Γερούλιας: «Ο Παναλίαρτος είναι από
τα πιο νοικοκυρεμένα σωματεία της Βοιωτίας»

Γ

ιάννης Γερούλιας και Παναλίαρτος, είναι μια ιστορία που ξεκίνησε από τα μέσα της προηγούμενης σεζόν. Από τη στιγμή που ανέβαλε
την ομάδα του Αλιάρτου, δεν θα ήταν
υπερβολικό να πούμε ότι την... εκτόξευσε και συνέβαλε στα μέγιστα ώστε
αυτή να τερματίσει στην 4η θέση της
βαθμολογίας.
Η συνεργασία των δύο πλευρών συνεχίζεται και φέτος, αν και το καλοκαίρι
έγιναν αρκετά πράγματα που παραλίγο να φέρουν το... τέλος. Ο Γιάννης Γερούλιας... ανοίγεται στα «ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ»
και μεταξύ άλλων μιλάει για την περσινή σεζόν, τα χρόνια που ασχολείται
με την προπονητική αλλά και το πολύ
δυνατό φετινό ξεκίνημα της ομάδας
ομάδας του, που μετά από τρεις αγωνιστικές βρίσκεται στην κορυφή της
βαθμολογίας!
1) Πόσα χρόνια ασχολείσαι με
την προπονητική και τι κάνεις εκτός
γηπέδων;
«Η προπονητική βρίσκονταν στα
μελλοντικά μου σχέδια από δεκαοχτώ χρονών ως φοιτητής των Τ.Ε.ΦΑ.Α
Θεσσαλονίκης με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. Η πρώτη ενασχόλησή μου
ως προπονητής ήταν το 1997 , όταν

και ανέλαβα το προπαιδικό και παιδικό τμήμα του Αστέρα Αμπελοκήπων
Θεσσαλονίκης ενώ ταυτόχρονα ήμουν
και ποδοσφαιριστής. Στη συνέχεια εργάστηκα για αρκετά χρόνια ως προπονητής σε άλλες ακαδημίες και τα τελευταία δώδεκα χρόνια σε ερασιτεχνικές
ομάδες σε Βοιωτία και Φθιώτιδα. Η ζωή
μου είναι συνυφασμένη με την εκπαίδευση και την άθληση, γιατί είμαι και
εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για είκοσι περίπου χρόνια».
2) Θα σε μεταφέρω στην προηγούμενη σεζόν. Πως σε προσέλκυσε
ο Παναλίαρτος και πόσο το σκέφτηκες για να δεχθείς την πρόταση της
διοίκησης;
«Ο Παναλίαρτος είναι από τα πιο
νοικοκυρεμένα σωματεία της Βοιωτίας
και γνωρίζοντας τα μέλη της διοίκησης
από κοντά, συζητώντας το πρότζεκτ
της ομάδας, η απάντηση στην πρόταση
που μου έκαναν ήταν εύκολη και άμεση!».
3) Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που
άλλαξε μετά την έλευσή σου και η
ομάδα φανέρωσε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, τερματίζοντας
στην 4η θέση;

«Αντικατέστησα έναν αξιόλογο και
καταξιωμένο συνάδελφο και προσπάθησα να εφαρμόσω τη δική μου φιλοσοφία σε άμυνα και επίθεση. Αυτό που
μπορώ να πω με σιγουριά, είναι ότι αν
δεν είχαμε κάποιους σοβαρούς τραυματισμούς, κομβικών για την ομάδα
μας παιχτών το τελευταίο δίμηνο, η
ομάδα θα τερμάτιζε ακόμη πιο ψηλά
στην βαθμολογία. Η ομάδα μας εκτός
από την τέταρτη θέση, είχε την τρίτη
καλύτερη άμυνα , ενώ έκανε και κάποια
ρεκόρ που λίγοι ίσως γνωρίζουν. Έμεινε για δώδεκα αγωνιστικές αήττητη,
ενώ σε οχτώ συνεχόμενους αγώνες δεν
δέχτηκε γκολ. Αυτά τα στατιστικά για
ομάδα που είχε στόχο την πρώτη επτάδα σίγουρα δεν είναι συνηθισμένα».
4) Πόσο εύκολο ήταν για εσένα να
παραμείνεις στον Παναλίαρτο, μετά
από το συμβάν που έγινε το καλοκαίρι;
«Η ομάδα το καλοκαίρι πέρασε
από μεγάλα κύματα αλλά ευτυχώς τα
ξεπέρασε χάρη στην αγάπη των μελών
της διοίκησης για τον Παναλίαρτο. Στο
μεσοδιάστημα μέχρι να οργανωθεί και
πάλι η ομάδα, είχα συζητήσει με δυο
σωματεία και μάλιστα με τη μία ήμασταν πολύ κοντά σε συμφωνία, αλλά με
τον όρο ότι δεν θα οργανωθεί ο Πανα-

λίαρτος σε σύντομο χρονικό διάστημα
γιατί αποτελούσε προτεραιότητα για
μένα και ήθελα μια ακόμη χρονιά για
να ολοκληρώσω αυτό που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη σεζόν».
5) Ποιοι είναι οι φετινοί στόχοι
της ομάδας;
«Αν δεν είχαμε τα συμβάντα του
καλοκαιριού θα μιλούσαμε για πολύ
υψηλούς στόχους τη φετινή σεζόν. Η
ομάδα επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό, παρόλο που αποκτήσαμε κάποιους
πολύ καλούς παίχτες και οι υψηλοί στόχοι παίρνουν παράταση για έναν ακόμη
χρόνο. Η πρώτη επτάδα και η αξιοποίηση νεαρών παιχτών από την περιοχή
της Αλιάρτου έχουν πλέον ρεαλιστική
βάση».
6) Τι να περιμένουμε από τον Παναλίαρτο, μετά την πολύ καλή αρχή;
«Ξεκινήσαμε καλά και αν στο πρώτο παιχνίδι δεν είχαμε τρεις βασικές
απουσίες θα είχαμε το απόλυτο. Όπως
προανέφερα δεν πρέπει να ονειροβατούμε προσδοκώντας ανέφικτα πράγματα, αλλά μπορώ να πω με σιγουριά
ότι θα είμαστε από τις πιο δυσκολοκατάβλητες ομάδες της κατηγορίας,
παίζοντας ταυτόχρονα και καλό ποδόσφαιρο».
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Α' Τοπικό Βοιωτίας
Διπλό «βόμβα» για τον
Παναλίαρτο στην Ενωση!

Η

έκπληξη της 3ης αγωνιστικής
έγινε το προηγούμενο Σάββατο στα Ασπρα Σπίτια, εκεί
όπου ο Παναλίαρτος κατάφερε να
πάρει σπουδαίο διπλό κόντρα στην
τοπική Ενωση! Αν και το πρώτο μέρος κύλησε χωρίς πολλές φάσεις και
χωρίς σκορ, η επανάληψη είχε τρία
τέρματα!
Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, αλλά οι φιλοξενούμενοι του Γιάννη
Γερούλια έκαναν τρομερή ανατροπή,
με... μπροστάρη τον Σπύρο Δαμπάνη, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ!
Αυτό το αποτέλεσμα έφερε την ομάδα του Αλιάρτου στην κορυφή της
βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με το
Λεοντάρι που δεν έχει δεχθεί γκολ
στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, αλλά
και το μεγάλο φαβορί για τίτλο, τον
Αμβρυσσέα Διστόμου!
Ολα τα αποτελέσματα
της 3ης αγωνιστικής
Μαυρομμάτι - Ελλοπιακός: 2-1
Υψηλάντης - Κόκκινο: 1-2
Λεοντάρι - Κυπάρισσος: 1-0
Ορχομενός - Δάφνη Ερυθρών: 2-2
Αμβρυσσέας – Αρματηλάτης: 4-1
Ένωση - Παναλίαρτος: 1-2
Kυριακή
Παμβαγιακός - Κεραυνός: 2-2
Ρεπό: Θήβα
MVP της 3ης αγωνιστικής
ο Μπινιάκος!
O Ιωάννης Μπινιάκος αναδείχθηκε ως MVP της 3ης αγωνιστικής
στη μεγάλη ψηφοφορία του Βοιωτία
Sports! O επιθετικός του Κεραυνού
Αγ. Θωμά, ήταν σε ακόμη ένα ματς
καθοριστικός! Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πέτυχε και τα δύο γκολ για
την ομάδα του Τάκη Πλατή και της
χάρισε έναν πολύτιμο βαθμό.
Αυτό φαίνεται ότι μέτρησε πολύ
για το κοινό, το οποίο έδωσε στον Ιωάννη Μπινιάκο 150, από τους συνολικούς 306 ψήφους! Στη δεύτερη θέση
του συγκεκριμένου γκάλοπ τερμάτισε ο επιθετικός του Παναλιάρτου,
Σπύρος Δαμπάνης, ο οποίος στη νίκη
της ομάδας του επί της Ενωσης, έβαλε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ και
στην 3η ο μέσος του Λεονταρίου Καλαμιώτης.
Ο MVP της 3ης αγωνιστικής, Ιωάννης Μπινιάκος, δήλωσε στα «ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ»:
«Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχηθώ καλή σεζόν σε όλους και συγχαρητήρια σε εσάς για την προσπάθεια που κάνετε για να αναδείξετε το
βοιωτικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
Θέλω να πως ένα μεγάλο ευχαριστώ
από καρδιάς σε όλους όσους με ανέ-

δειξαν mvp της αγωνιστικής. Προσωπικό επίτευγμα, όμως το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και σίγουρα χρειάζεται η διοίκηση που είναι
πάντα στο γήπεδο να μας παρέχει ότι
χρειαζόμαστε, οι συμπαίκτες μου και
η προπονητική ομάδα, που σε κάθε
προπόνηση δουλεύουμε σκληρά και
τα δίνουμε όλα για την ομάδα. Υγεία
σε όλους και σας ευχαριστώ!»
Πρόγραμμα και διαιτητές
της 4ης αγωνιστικής!
Σήμερα θα γίνουν όλοι οι αγώνες
της 4ης αγωνιστικής στα γήπεδα της
Βοιωτίας. Λείπει το μεγάλο ντέρμπι
από το πρόγραμμα, ωστόσο όχι οι
αγώνες που παρουσιάζουν μεγάλο
ενδιαφέρον. Ενας από αυτούς γίνεται
στον Αλίαρτο, με τον φορμαρισμένο
Παναλίαρτο, να υποδέχεται τον μαχητικό Παμβαγιακό.
Τοπικά ντέρμπι σε Ελλοπία και
Υψηλάντη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής, αλλά
και τους διαιτητές διευθύνουν τα σημερινά ματς.
Υψηλάντης - Μαυρομμάτι: Kαρβούνης (Αλαφογιάννης, Δερματίδου)
Ελλοπιακός - Λεοντάρι: Φλώτσιος
(Παγούρας, Πιτσούνης)
Κόκκινο - Θήβα: Τονίδης (Τσώνης, Καρρής)
Κυπάρισσος - Ορχομενός: Λέτσας
(Παπαλαμπρόπουλος, Πούλος)
Δάφνη Ερυθρών - Ένωση: Θεοχάρης (Τσακανίκας, Κώνστας)
Αρματηλάτης - Κεραυνός: Βασιληάς (Καμαριώτης, Κούρτης)
Παναλίαρτος - Παμβαγιακός: Ξηρογιάννης (Φίλος, Δελής)
Ρεπό: Αμβρυσσέας

Κύπελλο Βοιωτίας:
Τα Ζευγάρια Της Γ’ Φάσης!
Τη Δευτέρα 7/10/2019 έγινε στα
γραφεία της Ε.Π.Σ Βοιωτίας η κλήρωση για τη Γ’ φάση του Κυπέλλου
Βοιωτίας, εκεί όπου πλέον παίρνουν
μέρος συμμετοχή οι ομάδες και της
Α΄ Τοπικής κατηγορίας αλλά και της
Γ’ Εθνικής.
Aναλυτικά τα ζευγάρια
που προέκυψαν από
τη σημερινή κλήρωση
Νέος ΠΑΟ Κυριακίου - Ένωση Α.Σ.Α
Αρματηλάτης - Θήβα
Υψηλάντης - Αμβρυσσέας
Λεοντάρι – Κόκκινο
Παμβαγιακός - Ορχομενός
Παναλίαρτος Αναγέννηση Σχηματαρίου
Ύπατο – Δήλεσι
Χωστίων Α.Σ. - Αντίκυρας Κυπά
ρισσος
Κιθαιρώνας - Ελλοπιακός
Δάφνη Ερυθρών - Μαυρομάτι
Παρνασσός - Κεραυνός Αγ.Θωμά
Συνάντηση Του Προεδρείου
της ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ με τον
νέο Δήμαρχο Λειβαδέων
Μία σημαντική συνάντηση με
τον νέο Δήμαρχο Λειβαδέων, Γιάννη
Ταγκαλέγκα είχε ο Πρόεδρος της Ε.Π.
Σ.Β Κωνσταντίνος Νίκας και συνολικά
το προεδρείο της.
Οπως θα διαβάσετε και στην παρακάτω δήλωση που ανέβασε στο
προφίλ του ο Πρόεδρος της Ε.Π.Σ.Β,
συζητήθηκαν σοβαρά θέματα για το
Βοιωτικό ποδόσφαιρο!
«Συνάντηση του Προεδρείου της
ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ με τον νέο Δήμαρχο
Λεβαδέων, Γιάννη Ταγκαλέγκα. Αφού

του ευχηθήκαμε καλή δύναμη στο
έργο του και του προσφέραμε αναμνηστικά δώρα της ΕΠΣΒ, συζητήσαμε και, του θέσαμε τα προβλήματα
των ομάδων του Δήμου!
Ο δήμαρχος ήταν ενήμερος για
άλα τα θέματα των γηπέδων και των
ομάδων και μας υποσχέθηκε ότι θα
είναι δίπλα μας και σε άμεση επικοινωνία, ώστε να βρεθούν λύσεις στα
προβλήματα που υπάρχουν.
Μας ενημέρωσε ότι το γήπεδο
του Ζαγαρά ετοιμάζεται και θα δοθεί με τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά
σε χρήση. Τον ευχαριστούμε για την
άμεση ανταπόκριση και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του!»
Γ' Εθνική
Μακριά από τη νίκη έμειναν και
οι δύο βοιωτικές ομάδες, την προηγούμενη αγωνιστική, στον 6ο όμιλο
της Γ' Εθνικής!
Ο Α.Ο Υπάτου ήταν καλύτερος
στο μεγαλύτερο διάστημα του εκτός
έδρας αγώνα με το Μαρκό και είχε
τις ευκαιρίες για να πάρει ένα πολύ
σημαντικό διπλό, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκε, με αποτέλεσμα να συμβιβαστεί με την ισοπαλία.
Την πρώτη του νίκη στο όμιλο
ψάχνει ο Κιθαιρώνας Καπαρελίου, ο
οποίος δεν κατάφερε να βάλει δύσκολα στη Ρόδο και έχασε 2-0 στο
Δημοτικό Στάδιο της Θήβας.
Σε αυτό το γήπεδο, την Κυριακή
η ομάδα του Υπάτου θα υποδεχθεί
τη Θύελλα Ραφήνας, με στόχο το
«τρίποντο» που θα τη διατηρήσει
στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας,
ενώ ο Κιθαιρώνας δοκιμάζεται στην
Τρίπολη, απέναντι στον τοπικό Παναρκαδικό.

