
«Το νόμισμα που 
περνά στις 
Διεθνείς Σχέσεις 
είναι η Ισχύς»

Όλοι πρέπει να 
προσπαθήσουμε για 
μια ασφαλή, όμορφη 
και «Περήφανη Πόλη» 
στη Λαμία

Ναρκωτικά και κινητά 
βρήκαν στις Φυλακές Χαλκίδας

Ακολουθούμε τις 
αποφάσεις των 

γιατρών

Η ζωή του όλη μια 
Πεντηκοστή

Καραϊσκος και 
Σπανός για τη μάχη 

των θερμοπυλών

Συνεργασία 
περιφέριας με 

Δημάρχους της 
Στερεάς

Νεκρός Οδηγός 
σε τροχαίο στο 

Σχηματάρι

Απο τον Καφηρέα ο Προθυπουργός 
έδειξε τον στοχο στις Ανανεώσιμες
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ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΩΡΕΩΝ

Εντοπίστηκαν αυτοσχέδιες 
συσκευασίες με κάνναβη, 
ηρωίνη και άγνωστη σκόνη 

λευκής απόχρωσης, έπειτα από 
ελέγχους σε 10 κελιά το πρωί της 
Παρασκευής

Αιφνιδιαστική έρευνα στο 
Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας, 
πραγματοποιήθηκε σήμερα το 
πρωί από τις Αρχές, στο πλαίσιο των 
ερευνών που πραγματοποιούνται 
σε όλες τις φυλακές, για ναρκωτικά 
και γενικότερα για την πάταξη 
της εγκληματικότητας στα 
σωφρονιστικά ιδρύματα.

Όπως έγινε γνωστό από το 

Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη και την Γενική Γραμματεία 
Αντεγκληματικής Πολιτικής, η 
έρευνα ήταν στοχευμένη και η 
επιχείρηση πραγματοποιήθηκε 
σε 10 κελιά, από υπαλλήλους της 
Εσωτερικής Φύλαξης σε συνεργασία 
με την Ομάδα Αντιμετώπισης 
Έκνομων Ενεργειών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Κατά τη διάρκεια των ερευνών 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Τέσσερις αυτοσχέδιες νάιλον 
συσκευασίες με ακατέργαστη 
κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 
9 γραμμαρίων

• Αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία 

με ηρωίνη μεικτού βάρους 3,5 
γραμμαρίων

• Αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία 
η οποία περιέχει άγνωστη σκόνη 
λευκής απόχρωσης μεικτού βάρους 
9,5 γραμμαρίων

• Οκτώ κινητά τηλέφωνα
• Δύο δρομολογητές διαδικτύου 

(router).
Η έρευνα διήρκησε τρεισήμισι 

ώρες και για τα αποτελέσματά της 
ενημερώθηκε άμεσα ο εισαγγελέας 
επόπτης του Καταστήματος 
Κράτησης.

19 Οκτωβρίου 2019
Φύλλο 25
Τιμή 1,50€
Εβδομαδιαία Εφημερίδα του Σαββάτου 
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Βιομηχανικά διδακτορικά για την εγχώρια παραγωγή
Του Χρήστου Α. Ιωάννου*

Από τι εξαρτάται η ευημερία 
της ελληνικής κοινωνίας; Από 
την ανάπτυξη της οικονομίας 

της. Από τι εξαρτάται η ανάπτυξη 
της οικονομίας της; Από την εγχώρια 
παραγωγή και την εγχώρια παραγωγική 
εργασία. Από το εάν οι επιχειρήσεις και 
οι εργαζόμενοι δημιουργούν προϊόντα 
υψηλής προστιθέμενης αξίας τα οποία 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
και στις ανάγκες της σημερινής 
πραγματικότητας και γι’ αυτό μπορούν 
να πωληθούν στις διεθνείς αγορές - 
είναι δηλαδή διεθνώς εμπορεύσιμα.

Για να πετύχει όμως μία χώρα 
όπως η Ελλάδα, να είναι παραγωγικά 
αυτοδύναμη και να συμμετέχει στις 
διεθνείς αγορές, απαιτείται (εκτός 
από τις συνθήκες οικονομικής 
ισορροπίας στο εσωτερικό της, οι 
οποίες αναζητούνται) ο παραγωγικός 
μετασχηματισμός της: η ραγδαία 
ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής 
τεχνολογικής αιχμής, άνω του μέσου 
όρου και στα όρια της σύγχρονης 
αιχμής.

Απαιτείται γι’ αυτό δημιουργικότητα 
στο πνευματικό επίπεδο. Δυνατότητα 
δημιουργίας νέων ιδεών που θα γίνουν 
νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες, νέοι 
τρόποι οργάνωσης της παραγωγής, της 
εργασίας, τελικά μια νέα αντίληψη του 
σύγχρονου και του ελληνικού κόσμου. 
Κι αυτό με τη σειρά του απαιτεί δύο 
πράγματα:

Πρώτον, σύγχρονες και βαθιές 
γνώσεις επιστημονικές και τεχνικές, και 
εργασιακές ικανότητες/δεξιότητες που 
(πρέπει να) δίνει η εκπαίδευση.

Δεύτερον, δημιουργική, ενεργητική 
και αισιόδοξη αντιμετώπιση του 
κόσμου και της πραγματικότητας από 
την πλευρά των επιχειρηματιών και των 
εργαζομένων. Κάτι που (πρέπει να) δίνει 
η Παιδεία και ο πολιτισμός.

Διότι στην πραγματικότητα 
η ανάπτυξη είναι ένας τελείως 
διαφορετικός τρόπος ζωής από τη 
μιζέρια και τη μικρόνοια των τελευταίων 
δεκαετιών και, κυρίως, των τελευταίων 
ετών. Μόνον έχοντας ανταγωνιστική 
εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, και 

ευρύτερα εμπορευσίμων προϊόντων 
και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, 
έχεις βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση 
και βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική.

Ως χώρα και ως κοινωνία οφείλουμε 
να ασχοληθούμε περισσότερο με την 
παραγωγή μας και τη διεύρυνσή της. 
Να διατηρήσουμε, ενισχύσουμε, 
πολλαπλασιάσουμε τις γραμμές 
παραγωγής που διαθέτει η χώρα 
και η κοινωνία μας, επενδύοντας σε 
αυτές που υπάρχουν, αλλά και σε νέες. 
Στρεφόμενοι και στην ψηφιακοποίηση, 
την κυκλική οικονομία, την καθαρή 
ενέργεια. Μία από τις πλείστες 
προϋποθέσεις για να βαδίσουμε 
εγκαίρως προς τα εκεί είναι να 
προσανατολίσουμε αναλόγως και 
την εγχώρια έρευνα. Τα Βιομηχανικά 
Διδακτορικά είναι ένα μέσο για να 
γίνει αυτό εφικτό. Για να συνδεθεί η 
έρευνα με την εξεύρεση επιστημονικά 
τεκμηριωμένων, πρωτότυπων, λύσεων 
σε συγκεκριμένα θέματα μιας ή 
πολλών επιχειρήσεων ή κλάδων. Για 
τον παραγωγικό μετασχηματισμό τους.

Δεν έχουμε να ξαναανακαλύψουμε 
τον τροχό. Σήμερα ήδη σε δείγμα 
1.000 μεγάλων επιχειρήσεων, το 27% 
των μεγαλύτερων βιομηχανικών 
επιχειρήσεων της χώρας διαθέτει 
τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Όμως 
η περιορισμένη αλληλεπίδραση μεταξύ 
της ακαδημαϊκής / ερευνητικής και της 
επιχειρηματικής κοινότητας συντηρεί 
έναν φαύλο κύκλο χαμηλής ζήτησης 
για καινοτομική έρευνα εκ μέρους 
των εγχώριων επιχειρήσεων και 
αντίστοιχα περιορισμένης παραγωγής 
εφαρμοσμένης έρευνας από τα 
ελληνικά ΑΕΙ.

Αντί άλλων ας σταθούμε σε 
σύγκριση ανάμεσα στη Δανία (του 
Βορρά) και στη «Δανεία» (του Νότου).

Η «στρατηγική της Δανίας στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης» πριν 
από 15 χρόνια (2006) όριζε ότι το 90% 
των νέων διδακτορικών φοιτητών θα 
κατευθύνεται σε επιστημονικά πεδία 
συναφή με την κλαδική διάρθρωση 
της εγχώριας οικονομίας (φυσικές 
και θετικές επιστήμες, τεχνολογία, 

ιατροφαρμακευτική κ.λπ.). Και 
αυτό αφορούσε, έκτοτε, τους ετησίως 
αποφοιτούντες 1.500 διδάκτορες. 
Περιελάμβανε δε σαφές και πλήρες 
πλαίσιο για Βιομηχανικά Διδακτορικά.

Στη «Δανεία», την ίδια εποχή 
ευδοκίμησε, και ευδοκιμεί, η αυταπάτη 
ότι η ευημερία και η ανάπτυξη μπορούν 
να βασίζονται, όχι στην ανταγωνιστική 
παραγωγή και την παραγωγική 
εργασία, αλλά σε δανεικά, δημόσια και 
ιδιωτικά, και σε δημόσια ελλείματα. 
Αυτή η στρατηγική της χρεοκοπίας 
δεν είχε χώρο για Βιομηχανικά 
Διδακτορικά. Μόλις πρόσφατα με 
ιδιωτική πρωτοβουλία και δωρεά (ΙΣΝ) 
χρηματοδοτήθηκαν τρεις δεκάδες 
Βιομηχανικά Διδακτορικά υπό την 
εποπτεία του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Το γιατί και το πώς τα Βιομηχανικά 
Διδακτορικά είναι «ένα σημαντικό 
βήμα αναβάθμισης της οικονομίας 
μέσα από τη σύνδεση της εκπαίδευσης 
και της έρευνας με τις επιχειρήσεις» 
το αναλύουμε στην ομότιτλη Ειδική 
Έκθεση του ΣΕΒ, που είναι διαθέσιμη 
και στο διαδίκτυο.

*Ο Χρήστος Α. Ιωάννου είναι 
διευθυντής Τομέα Απασχόλησης και 
Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ.

 Δίκη Χρυσής Αυγής
Μίχος: «Ο Μιχαλολιάκος έβριζε με τη 
δολοφονία Φύσσα»

Νέα διαφορετικά δεδομένα για 
τα γεγονότα της δολοφονίας 
του Παύλου Φύσσα από τον 

Γιώργο Ρουπακιά, εισέφερε σήμερα 
με την απολογία του στο Τριμελές 
Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας 
ο κατηγορούμενος πρώην βουλευτής 
Νίκος Μίχος. Συγκεκριμένα, ο εν 
λόγω κατηγορούμενος υποστήριξε 
στην απολογία του ότι «αν θυμάμαι 
καλά» από συνομιλίες που είχε με 
άλλους συγκατηγορουμένους του 
σήμερα βουλευτές ο Ν. Μιχαλολιάκος 
«έβριζε» το βράδυ της δολοφονίας 
του μουσικού. Ο ισχυρισμός αυτός 
του Ν. Μίχου έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με την απολογία της Ε. 
Ζαρούλια, η οποία είχε αναφέρει 
στο δικαστήριο ότι η ίδια και ο 
Ν. Μιχαλολιάκος έμαθαν για την 
δολοφονία Φύσσα την επόμενη 
ημέρα.

Ενδεικτικός είναι ο εξής διάλογος 
που έλαβε χώρα στο δικαστήριο 
μεταξύ της πρόεδρου και του 
κατηγορουμένου:

Πρόεδρος: Ποιός σας ενημέρωσε 
για τον Φύσσα;

Κατηγορούμενος: Είχα μιλήσει 
εκείνη τη νύχτα με όλους. Ο 
Παναγιώταρος ήταν; Ο Λαγός; 
Θυμάμαι με τον Λαγό που μίλησα 
έβριζε θεούς και δαίμονες.

Πρόεδρος: Και ο αρχηγός;
Κατηγορούμενος: Αν θυμάμαι 

καλά μου είπε ότι μίλησε με τον 
Μιχαλολιάκο και έβριζε κι εκείνος. 

Είχε γίνει χαμός σας λέω. Του λέω 
ποιος το έκανε ρε Γιάννη; Μου λέει 
εκείνος ο ηλίθιος!

Πρόεδρος: Τον ήξερε δηλαδή;
Κατηγορούμενος: Δεν ξέρω.
«Την ημέρα της δολοφονίας του 

Φύσσα ήμουν στην Εύβοια. Με πήραν 
και μου είπαν ότι έγινε ένα περιαστικό 
με κάποιον Ρουπακιά, τον οποίο δεν 
ήξερα. Πέσαμε όλοι από τα σύννεφα. 
Όλοι βρίζαμε. Έγινε ένα μπάχαλο 
εκείνο το βράδυ. Ξυπνήσαμε και δεν 
ξέραμε τι είχε συμβεί. Ήταν αισχρό» 
είπε ο κατηγορούμενος πρώην 
βουλευτής για να προσθέσει: «Όσο 
πολιτικός αντίπαλος κι αν είσαι με 
κάποιον δεν κανείς τέτοιο πράγμα. 
Το καταδικάσαμε. Δεν ξέραμε τι 
είχε γίνει. Μας είπαν στην αρχή για 
καβγά στο ποδόσφαιρο, μετά είπαν 
ότι είχαν προηγούμενα, αλλά ό,τι και 
να ήταν το καταδικάσαμε όλοι. Είχαμε 
τρελαθεί όλοι γιατί ήταν το κόμμα 

σε άνοδο και θα έπεφτε από τέτοιο 
πράγμα. Ήταν χοντρό για εμάς. Μας 
στοίχισε πολύ».

Αναφερόμενος δε στη δήλωση 
του Ν. Μιχαλολιάκου με την οποία 
αναλάμβανε την πολιτική ευθύνη 
της δολοφονίας Φύσσα, ο πρώην 
βουλευτής υποστήριξε ότι το έκανε 
χωρίς να ενημερώσει κανέναν. 
«Βγήκε μια μέρα ο Μιχαλολιακος και 
ανέλαβε την πολιτική ευθύνη χωρίς 
να ξέρουμε τίποτα. Έπρεπε να την 
αναλάβει και να προχωρήσουμε 
σε διαγραφές. Αυτός το έκανε 
προεκλογικά, μόνος του, σε λάθος 
χρόνο και χωρίς διαγραφές», είπε 
χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά στην αποχώρησή 
του από τη Χρυσή Αυγή ο Ν. Μίχος 
υποστήριξε: «Αποχώρησα τον 
Σεπτέμβριο 2017 από τη Χρυσή 
Αυγή γιατί δεν μου άρεσαν κάποια 
πράγματα από νωρίς. Είχα την άποψη 
ότι η τοπική μας στην Εύβοια έπρεπε 
να έχει κινηθεί αλλιώς με διαγραφές. 
Μετά τον Φύσσα πιστεύω έπρεπε 
να διαγραφούν οι υπεύθυνοι της 
τοπικής. Μας είχαν πει ότι μόλις 
βγει ο αρχηγός από τη φυλακή θα 
γίνουν όσα πρέπει. Μας ζητούσαν να 
είμαστε ήρεμοι και να περιμένουμε. 
Ένα άλλο θέμα που με πείραξε 
ήταν το πού πήγαιναν τα λεφτά 
από τις συνδρομές και όχι μόνο. 
Οι δράσεις είχαν σταματήσει. Που 
πήγαιναν τα χρήματα;» είπε σχετικά 
με τους λόγους που τον οδήγησαν σε 

αποχώρηση.
Μάλιστα κατά τη διάρκεια της 

απολογίας του Ν. Μίχου σημειώθηκε 
επεισόδιο μεταξύ των συνηγόρων 
υπεράσπισης. Συγκεκριμένα ο 
συνήγορος του Ν. Μιχαλολιάκου 
φώναξε «είσαι γελοίος» με τον 
συνήγορο του Ν. Μίχου να απαντά 
με το χαρακτηρισμό «φασιστάτικο». 
Οι τόνοι ανέβηκαν και το δικαστήριο 
χρειάστηκε να διακόψει για λίγο τη 
συνεδρίαση.

Αφορμή για τον καβγά ήταν 
η παραίνεση του συνηγόρου του 
Νίκου Μίχου προς τον πελάτη του 
προκειμένου να αναφερθεί στις 
ιδεολογικές διαφορές του με τη 
Χρυσή Αυγή.

Είχε προηγηθεί στο δικαστήριο 
η απολογία του Ν. Κούζηλου ο 
οποίος έκανε λόγο για «πολιτική 
δίωξη σε βάρος της Χρυσής Αυγής», 
αρνούμενος τις κατηγορίες σε βάρος 
του. Αναφερόμενος στη δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα, ο πρώην 
βουλευτής της Χρυσής Αυγής είπε: 
«Για τη δολοφονία Φύσσα έμαθα 
από τα κανάλια για ένα περιστατικό 
στο Κερατσίνι. Μετά άρχισαν να 
λένε για κάποιον που ήταν στη 
Χρυσή Αυγή. Ρωτούσαμε μέσα στην 
κοινοβουλευτική ομάδα και κανείς 
δεν ήξερε τον Ρουπακια. Ήμασταν 
όλοι κάπως. Υπήρχε η δήλωση Δένδια 
ότι «θα τους κλείσω όλους φυλακή», 
όποτε δεν ξέραμε τι γινόταν. Από τη 
δικογραφία γνωρίζω, όσα γνωρίζω».

Με βαρύ πρόστιμο κινδυνεύει πλέον 
η Ελλάδα από την Κομισιόν, επειδή 
από το 2013 δεν έχει υποχρεώσει τη 
ΛΑΡΚΟ να επιστρέψει στο Δημόσιο 
170 εκατ. ευρώ, τα οποία κρίθηκαν ότι 
είναι παράνομες κρατικές ενισχύσεις.

Δεδομένου ότι η ΛΑΡΚΟ δεν 
έχει ούτε μαντήλι να κλάψει, πόσο 
μάλλον 170 εκατ. ευρώ, η ανάκτηση 
σημαίνει κλείσιμο και ρευστοποίηση 
της εταιρείας. Το Δεκέμβριο του 2017, 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο οποίο 
προσέφυγε η Κομισιόν, απεφάνθη 
ότι η Ελλάδα ποιείται την νήσσαν. 
Δεκατρείς μήνες μετά, τον Ιανουάριο 
του 2019, η Κομισιόν επανήλθε και 
προειδοποίησε την κυβέρνηση 
ότι θα ζητήσει από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο να επιβάλλει πρόστιμο 
στη χώρα για την παρελκυστική 
τακτική της. 

Τον Μάρτιο, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
αγόρασε όσο χρόνο χρειαζόταν, 
υποσχόμενη ότι θα ανακτήσει τα 
170 εκατ. ευρώ και θα ιδιωτικοποιήσει 
την εταιρεία. Στις 9 Οκτωβρίου, το 
ΥΠΕΞ ενημέρωσε το υπουργείο 
Οικονομικών ότι, αν δεν βρεθεί μία 
λύση σύντομα, η Κομισιόν είναι 
αποφασισμένη αυτή τη φορά να 
ζητήσει επιβολή προστίμου από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τι θα κάνει η 
νέα κυβέρνηση;

Σε πρώτη φάση θα προσπαθήσει 
να αγοράσει και αυτή λίγο χρόνο. 
«Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες 
που έγιναν από την Κομισιόν και θα 
θέλαμε να διαβεβαιώσουμε ότι θα 
εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Θα 
παρουσιάσουμε ένα χρονοδιάγραμμα 
συγκεκριμένων βημάτων που θα 
διασφαλίζουν ότι η υπόθεση θα 
κλείσει με τον κατάλληλο τρόπο», θα 
πει, ελπίζοντας να την πείσει.

Ορατός ο κίνδυνος 
για βαρύ πρόστιμο στη ΛΑΡΚΟ
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Προχωρά με γρήγορους ρυθμούς το 
Τμήμα Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Παραλάβαμε σήμερα την 
πλήρη μελέτη από το Γε-
ωπονικό Πανεπιστήμιο 

του παλιού εκκοκκιστηρίου 
Αλιάρτου στο οποίο θα εγκα-
τασταθούν οι δραστηριότητες 
του εν λόγω Πανεπιστημίου.

Η παράδοση έγινε από τον 
Αντιπρύτανη κ.  Ζωγραφάκη 
Σταύρο  και την Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Γεωπονικού Πα-
νεπιστημίου κ. Αριστοπούλου 
Μαντώ, στο γραφείο της Αντι-
περιφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, 
κ. Φανής Παπαθωμά, παρουσία 
του Δημάρχου Αλιάρτου – Θε-
σπιέων, κ. Ντασιώτη  Γεωργίου

και  υπηρεσιακών παραγόντων 
των Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Βοιωτίας.

«Είμαστε έτοιμοι να δημο-
πρατήσουμε. Πρόκειται για 
ένα τεράστιο έργο  που αφορά 
ολόκληρο το Νομό Βοιωτίας 
και αποτελεί το προσωπικό μου 
στοίχημα, όπως και του Δημάρ-
χου, η ολοκλήρωσή του για την 
ανάδειξη όλης της ευρύτερης 
περιοχής», τόνισε στις δηλώ-
σεις της η Αντιπεριφερειάρχης, 
Φανή Παπαθωμά.

Ο Δήμαρχος Αλιάρτου – Θε-
σπιέων Γιώργος Ντασιώτης , 
δήλωσε : «Μια μεγάλη μέρα για 
τον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

αλλά και της ευρύτερης περι-
οχής η σημερινή. Ένας ακόμη 
κοινός στόχος με την Περι-
φέρεια, βλέπουμε να παίρνει 
σάρκα και οστά. Το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο με έδρα την Αλί-
αρτο είναι το πείραμα που απο-
δεικνύει πως ο α΄ και β΄ βαθμός 
Αυτοδιοίκησης  μαζί μπορούν 
να καταφέρουν πολλά».

Ορέστη Μακρή 15   Χαλκίδα   τ. 22210 89901

Κικίλιας για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ: 
Ακολουθούμε τις αποφάσεις των γιατρών

Ο υπουργός Υγείας εξηγεί γιατί το 
Ανώτατο Υπουργικό Συμβούλιο 
είπε δύο φορές όχι στο αίτημα 

των γονέων για μετάβαση του παιδιού 
στις ΗΠΑ προκειμένου να υποβληθεί 
συνδυαστική θεραπεία
Διευκρινίσεις σχετικά με την υπόθεση 
του μικρού Παναγιώτη-Ραφαήλ του 
18 μηνών παιδιού που δίνει από τη 
γέννησή του μάχη με τη νωτιαία μυική 
ατροφία τύπου 1 έδωσε το πρωί της 
Τρίτης ο υπουργός Υγείας Βασίλης 
Κικίλιας.

Αφορμή αποτέλεσε η για δεύτερη 
φορά απόρριψη από το Ανώτατο 
Υγειεονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) του 
αιτήματος των γονέων του Παναγιώτη-
Ραφαήλ να βρεθούν τα χρήματα για να 
μεταβεί σε νοσοκομείο των Ηνωμένων 
Πολιτειών και να υποβληθεί σε 
συνδυαστική θεραπεία.

Αρχικά ο υπουργός Υγείας 
υπενθυμίζει ότι το Ανώτατο 
Υγειονομικό Συμβούλιο, που είναι το 
θεσμοθετημένο ανεξάρτητο όργανο 
και στελεχωμένο από κορυφαίους 
επιστήμονες, έχει εγκρίνει και καλύπτει 
πλήρως τη φαρμακευτική αγωγή που 
χορηγείται στο παιδί, ύψους 1 εκατ. 
ευρώ, επισημαίνοντας ότι το αγόρι 

παρουσιάζει μικρή βελτίωση.
Στη συνέχεια εξηγεί ο κ. Κικίλιας 

ότι οι γονείς του μικρού παιδιού 
πληροφορήθηκαν για μια νέα γονιδιακή 
θεραπεία, που χορηγείται πρόσφατα 
στις ΗΠΑ αλλά δεν έχει εγκριθεί στην

το ΑΥΣ έλαβε γνωματεύσεις από τους 
πλέον  

«Συνεπώς, ακολουθούμε τις 
αποφάσεις του Ανώτατου Υγειονομικού 
Συμβουλίου και τις γνωματεύσεις των 
κορυφαίων ιατρών. Το ζήτημα είναι 
επιστημονικό, όχι οικονομικό, καθώς 
υπάρχουν περιπτώσεις που το ΑΥΣ έχει 
εγκρίνει και θεραπείες που φτάνουν τα 
5 εκατ. ευρώ, όταν οι επιστήμονες έτσι 
έκριναν» τονίζει ο Βασίλης Κικίλιας και 
υπογραμμίζει: «Σεβόμαστε απόλυτα 
την αγωνία της οικογένειας, αλλά 
επίσης διαβεβαιώνουμε ότι έχει γίνει 
και γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια, σε 
επιστημονικό επίπεδο, για να βοηθηθεί 
ο μικρός Παναγιώτης-Ραφαήλ».

Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησαν από το 
ΑΥΣ τη μετάβαση του μικρού ασθενούς 
στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού 
για να υποβληθεί σε συνδυαστική 
θεραπεία.

Επιπλέον, το Υπουργείο Υγείας 
απευθύνθηκε και στην παρασκευάστρια 
εταιρεία του φαρμάκου της νέας 
γονιδιακής θεραπείας, την οποία 
αιτούνται οι γονείς και η απάντηση της 
εν λόγω εταιρείας είναι ότι αδυνατεί να 
πιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα 
και την ασφάλεια της θεραπευτικής 
αγωγής για ασθενείς που ήδη 
λαμβάνουν άλλη θεραπεία, όπως στην 
περίπτωση του μικρού Παναγιώτη 
Ραφαήλ.

Ο υπουργός Υγείας σημειώνει ότι

επικαιρότητα
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Μητσοτάκης:
Στόχος η πρωτοπορία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ο πρωθυπουργός εγκαινίασε το σύμπλεγμα 
των αιολικών πάρκων της Enel Green Power

Στόχος της κυβέρνησης είναι η Ελλάδα να γίνει πρωτοπόρα 
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όχι μόνο στην πράσι-
νη αλλά και στη γαλάζια ανάπτυξη με την αξιοποίηση και 

των θαλασσών, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
μιλώντας σήμερα στα εγκαίνια του συμπλέγματος των αιολικών 
πάρκων της Enel Green Power στον Καφηρέα.

«Το νέο αιολικό πάρκο είναι μία ακόμη απόδειξη ότι ο επεν-
δυτικός χειμώνας δίνει τη θέση του στην αναπτυξιακή άνοιξη. Η 
Ελλάδα αλλάζει με νέες επενδύσεις και νέες δουλειές», ανέφερε 
ο πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε δε, το συγκεκριμένο έργο, όπως 
και τη μονάδα φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, την κατασκευή 
της οποίας εγκαινίασε ο ίδιος πριν από 2 εβδομάδες, ως «δείγμα 
εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, που στηρίζει τις γόνιμες δυ-
νάμεις τόσο των επενδυτών όσο και των εργαζομένων», σημειώ-
νοντας πως οι εξελίξεις αυτές, 3 μήνες μετά τις εκλογές και πριν 
συμπληρωθούν 100 ημέρες από την ορκωμοσία της κυβέρνησης 
δεν είναι τυχαίες.

Κατά την ομιλία του ακόμη ο πρωθυπουργός:
-Ανήγγειλε νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας ως το τέλος του χρόνου, και ως τότε τροποποιήσεις του 
ισχύοντος προκειμένου να αντιμετωπισθούν αγκυλώσεις. «Δεν 
πρόκειται -τόνισε- να γυρίσουμε την «πλάτη» στο αύριο που είναι 
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

-Σημείωσε ότι το αιολικό πάρκο είναι συμβατό με τρεις κεντρι-
κές επιλογές της κυβέρνησης: την πλήρη απεξάρτηση από τον 
λιγνίτη ως το 2028, την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και 
τη μείωση των εισαγωγών ρεύματος.

-Δεσμεύθηκε για απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, 
υπογραμμίζοντας ότι το αιολικό του Καφηρέα ξεκίνησε πριν από 
14 χρόνια. «Δεν μπορεί -είπε- οι επενδυτές να είναι ήρωες που 
ξεπερνούν τις δυνατότητές τους. Υπάρχουν ανησυχίες που πρέπει 
να αντιμετωπιστούν και οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να πουν τη 
γνώμη τους αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολο-
γηθεί ένα χρονοδιάγραμμα δεκαετίας. Αποτελεί δέσμευσή μου 
ότι αυτό θα αλλάξει».

-Υπενθύμισε ότι το 3% των ετήσιων εσόδων από την επένδυ-
ση, δηλαδή περίπου 1,5 εκατ. ευρώ θα επιστρέφει στην τοπική 
κοινωνία για έργα υποδομής ενώ ήδη οι μισοί από τους 1200 
εργαζόμενους που απασχολήθηκαν σε αυτό προέρχονταν από 
τις συγκεκριμένες περιοχές.

-Επανέλαβε ότι στην επόμενη διυπουργική επιτροπή στρα-
τηγικών επενδύσεων θα εγκριθούν επενδύσεις σε αιολικά και 
φωτοβολταϊκά, στη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία ισχύος 461 
μεγαβάτ, ύψους 400 εκατ. ευρώ.

-Διαβεβαίωσε τους κατοίκους της Μεγαλόπολης και της Δυ-
τικής Μακεδονίας ότι η απολιγνιτοποίηση θα προχωρήσει με 
ειδικό σχέδιο από τη ΔΕΗ προκειμένου οι περιοχές να γίνουν 
πόλοι προσέλκυσης επενδύσεων, πρότυπα απεξάρτησης από τον 

ρεπορτάζ



5ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ / Σάββατο 19 Οκτωβρίου 

λιγνίτη και δημιουργίας θέσεων εργασίας.
-Υπογράμμισε ότι το 2020 θα ολοκληρωθεί από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας το εθνικό σχέδιο ηλεκτροκίνησης 
που θα οργανώνει την αγορά των οχημάτων και τη χωροθέτηση 
των σταθμών φόρτισης. Μεγάλο μέρος του στόλου των αστικών 
λεωφορείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα είναι ηλεκτροκίνητα, 
τόνισε ο πρωθυπουργός.

-Επεσήμανε ότι η πράσινη ανάπτυξη δεν αφορά μόνο τις με-
γάλες εγκαταστάσεις αλλά και τον μικρό οικιακό παραγωγό.«Η 
πράσινη ανάπτυξη του 2025-2030 θα είναι μια υπόθεση που θα 
μας αφορά όλους», ανέφερε.

Παρών στην τελετή των εγκαινίων ήταν ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, εκπρόσωποι των το-
πικών αρχών κ.α.

Τα χαρακτηριστικά του έργου
Το σύμπλεγμα των αιολικών πάρκων στον Καφηρέα που εγκαι-

νιάστηκε σήμερα είναι το μεγαλύτερο στη χώρα με συνολική ισχύ 
154,1 MW. Περιλαμβάνει επτά αιολικά πάρκα με 67 ανεμογεννή-
τριες και θα είναι σε θέση να παράγει περίπου 480 GWh ετησίως, 
μειώνοντας τις εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα κατά 315.000 
τόνους το χρόνο.

Η επένδυση έφθασε στα 300 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει, 
εκτός από τα αιολικά πάρκα, τη διασύνδεση με την ηπειρωτι-
κή Ελλάδα μέσω εναέριου, υπόγειου και υποβρυχίου καλωδίου 
υψηλής τάσης 150 kV καθώς και δύο νέων υποσταθμών υψηλής 
τάσης 150 kV στην Εύβοια. Η ενέργεια θα εγχύεται στο εθνικό 
δίκτυο στην ηπειρωτική Ελλάδα μέσω του Κέντρου Υπερυψηλής 
Τάσης στην Παλλήνη.

Με τον Καφηρέα, η εγκατεστημένη ισχύς της Enel στην Ελλάδα 
θα φθάσει τα 460 MW, εκ των οποίων περίπου 354 MW από αιο-

λική ενέργεια, 90 MW από ηλιακή και 20 MW από υδροηλεκτρική 
ενέργεια.

Η Enel Green Power, εταιρεία του ομίλου Enel, δραστηριοποιεί-
ται στην ανάπτυξη και λειτουργία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
διεθνώς, με παρουσία στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την 
Αφρική και την Ωκεανία και διαχειριζόμενη ισχύ άνω των 43 GW 
από αιολική, ηλιακή, γεωθερμική και υδροηλεκτρική ενέργεια.

Ο κ. Antonio Cammisecra, Διευθύνων Σύμβουλος της Enel 
Green Power,  δήλωσε:

«Έχουμε φτάσει σε ένα σημαντικό ορόσημο, συνδέοντας στο 
δίκτυο το μεγαλύτερο αιολικό έργο στην Ελλάδα, μία από τις 
πρώτες χώρες όπου ξεκινήσαμε το ταξίδι μας με τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας περισσότερο από μια δεκαετία πριν. Ο Καφηρέας 
υπογραμμίζει την παγκόσμια δέσμευσή μας στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, σύμφωνα με την επιδίωξη των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τη δέσμευσή μας 
για ένα διαφοροποιημένο μείγμα παραγωγής σε επίπεδο χώρας. 
Πέραν της προσφοράς ενέργειας με μηδενικές εκπομπές σε εθνικό 
επίπεδο, το έργο αυτό έχει επίσης ισχυρό τοπικό ενδιαφέρον, 
καθώς στηρίζουμε τους ενδιαφερόμενους φορείς στην Εύβοια 
υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες βιωσιμότητας που αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της οικονομίας του νησιού παράλληλα με την 
ανάληψη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος».

Ο επικεφαλής της Enel Green Power Europe, Αριστοτέλης Χα-
ντάβας τόνισε, από την πλευρά του, ότι ο Καφηρέας αλλάζει τον 
ενεργειακό χάρτη της χώρας ενώ σημείωσε ότι κατά τα χρόνια 
της κρίσης χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να μην 
διαταραχθεί η χρηματοδότηση του έργου.

ρεπορτάζ
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Ένα ρητό λέει ότι αν ξεχάσεις τους προγό-
νους σου θα χάσεις το ποιος είσαι. Ένα 
είναι σίγουρο ότι αν ξεχαστείς πεθαίνεις. 

Τι εμπόδιο μπορεί να προκαλεί όμως ένα αρχαίο 
μονοπάτι. Γιατί να πρέπει να καταστραφεί, να 
χαθεί και να ξεχαστεί. Ζούμε σε μια όμορφη πόλη 
την Λιβαδειά, όχι συγνώμη ζούμε σε μια αστική 
πόλη όπως όλες οι άλλες, μέσα στο μπετό και τις 
πολυκατοικίες. Γιατί αν δεν μπορείς να περπατή-
σεις στις ομορφιές αυτής της περιοχής είναι σαν 
να μην υπάρχουν, σαν να μην υπήρξαν ποτέ.

Βλέπω το τελευταία χρόνια περιπατητές που 
για λόγους υγείας οι περισσότεροι, προσπαθούν 
να περπατούν σε σημεία με πράσινο και να πη-
γαίνουν ως το γειτονικό Λαφύστιο με τα πόδια. 
Αν ήξεραν πως υπάρχει δίπλα τους τόση ομορ-
φιά, που να μπορούν όμως να προσεγγίσουν με 
ασφάλεια είμαι σίγουρη πως θα το προτιμούσαν.
Υπάρχει ένας δρόμος στην πόλη μας που έχει 
την ονομασία Χαιρώνειας, τυχαία.. δεν νομίζω.
Είναι από τους παλαιότερους δρόμους της πόλης 
και τη διασχίζει από την μία άκρη ως την άλλη, 
ως το κέντρο της παλιάς πόλης, την πλατεία της 
Ταμπάχνας.

Υπάρχουν λοιπόν μαρτυρίες ότι αυτός ο δρό-
μος νότια της πόλης στα ΚΤΕΛ, συνεχίζεται και 
απόδειξη αυτού είναι ότι υπάρχει ένα γεφύρι 
στην κατάληξη του. Ενα παλιό γεφύρι, γερό αλλά 
απροσπέλαστο από τα χόρτα και τις καλαμιές. Ο 
δρόμος συνεχίζει διασχίζοντας κάθετα τον περι-
φερειακό και φτάνει ως την Χαιρώνεια. Σίγουρα 
δεν χρησιμοποιείται σε όλο το μήκος του και 
βεβαίως δεν ωφελεί σε κάτι σήμερα.
Αλλά σε τι ωφελούν οι εικόνες που «τραβήξαμε» 
δύο χρόνια μετά. 

Νοτιά της πόλης μας υπάρχει υπέροχη βλά-
στηση, υπάρχουν ποτάμια, ειδυλλιακή θέα, για 
να γίνουν πάρκα και πολλά άλλα, όμως εμείς 
αντικρίσαμε μπάζα που προήλθαν από την ανα-
νέωση του πεζόδρομου της Μπουφίδου. Ο ίδιος 
ο Δήμος κάνει χωματερή, ένα υπέροχο μέρος, 
αφού πρώτα το έκανε κολυμβητήριο.
Ποιος νοιάζεται και γιατί να νοιάζεται που θα 
μεγαλώσουν τα παιδιά του, για τις ευκαιρίες που 
χάνει να απολαύσει την ζωή του.
Το παράδειγμα είναι έκδηλο.

Αναρωτιέμαι αν πριν 50 χρόνια που ήταν 
σίγουρα σε λειτουργία αυτός ο δρόμος πόσα 
ξόδευε τότε ο Δήμαρχος για να κόβει τα χόρτα 
και τι μέσα διέθεταν οι εργάτες; Ίσως μόνο της 

συνείδησής του. 
Και πριν από αυτόν. Ξέρω πως το κέντρο βάρους 
άλλαξε σε άλλες εισόδους της πόλης, ιδιαίτερα 
περιποιημένες «θα σαρκάσω». Αλλά αν αυτός 
είναι ένας δρόμος που χρησιμοποιούσαν οι 
πρόγονοί μας για να μεταβούν στην Χαιρώνεια, 
εμείς γιατί να μην το γνωρίζουμε. Έστω με τα 
ποδήλατα μας, έστω περπατώντας, έστω κυκλο-
φορόντας και διατηρώντας «ένα δρόμο ακόμα 
ανοιχτό».

Χαιρωνείας
Ένα αρχαίο μονοπάτι λεηλατημένο από τους ανθρώπους

ρεπορτάζ
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Επίσκεψη του Περιφερειάρχη  κ. Φάνη Σπανού 
στην Π.Ε. Εύβοιας και συνάντηση με τους Δημάρχους   

Την προγραμματισμένη συνάντησή 
τους για τα θέματα που αφορούν 
στη συνεργασία του α` και β` βαθ-

μού Αυτοδιοίκησης στην Περιφερειακή 
Ενότητα Εύβοιας, πραγματοποίησαν την 
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019, στη Χαλκί-
δα, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. 
Φάνης Σπανός  με τον Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Εύβοιας κ. Γιώργο Κελαϊδιτη και τους 
Δημάρχους Χαλκιδέων κα Έλενα Βάκα, Δι-
ρφύων - Μεσαπίων κ. Γιώργο Ψαθά, Ερέ-
τριας κ. Γιάννη Δημητρόπουλο,  Λίμνης 
– Μαντουδίου – Αγίας Άννας κ. Γιώργο 
Τσαπρουνιώτη, Κύμης - Αλιβερίου κ. Θα-
νάση Μπουραντά, Καρύστου κ. Λευτέρη 
Ραβιόλο και Σκύρου κ. Νίκο Μαυρίκο, 
ενώ τηλεφωνική συνεργασία έγινε με τον 
Δήμαρχο Ιστιαίας – Αιδηψού κ. Γιάννη 
Κοντζιά.

 Ειδικότερα και μεταξύ άλλων, συ-
ζητήθηκε η ολοκλήρωση και λειτουργία 
του νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας, η ωρί-
μανση – δρομολόγηση των στρατηγικών 
παρεμβάσεων στον κάθετο και οριζόντιο 
οδικό άξονα της Εύβοιας, με προτεραι-
ότητα την παράκαμψη Χαλκίδας – Νέας 
Αρτάκης, τις παρακάμψεις Βασιλικού, 
Αμαρύνθου, Ψαχνών, το τμήμα Ραπταίοι 
– Πόρτο Λάφια, το τμήμα Λέπουρα – Πα-
ραλία Οξυλίθου, όπως και τη συνέχιση των 
διανοίξεων στο τμήμα Ψαχνά – Προκόπι.

 Επίσης, έγινε εκτενής αναφορά 
στις παρεμβάσεις σε λιμενικά έργα, όπως 
η ολοκλήρωση της γ` φάσης του Λιμένα 
Μαντουδίου, τα αλιευτικά καταφύγια και 
βεβαίως ο νέος Εμπορευματικός Λιμένας 
Χαλκίδας και τα υδατοδρόμια.

Επιπλέον, η προετοιμασία της Π.Ε. 

Πολιτικής Προστασίας, αποτέλεσαν ένα 
ακόμα αντικείμενο συζήτησης. 

Τέλος, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελ-
λάδας κ. Φάνης Σπανός αναφέρθηκε 
στο προσφυγικό επαναλαμβάνοντας τον 
ενεργά εποπτικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης 
σε συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ 
αναλύθηκαν  τα θέματα της αναλογικής 
κατανομής, της εξασφάλισης συνθηκών 
ασφάλειας και εκπαίδευσης και εν γένει 
της διατήρησης της ομαλότητας στην 
τοπική κοινωνία. Από το σύνολο των πα-
ρευρισκομένων επισημάνθηκε η ανθρω-
πιστική διάσταση απέναντι στους λαούς 
που δοκιμάζονται και η αλληλεγγύη προς 
τους κατοίκους των νησιών του Βορείου 
Αιγαίου. 

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Πε-
ριφερειάρχης κ. Φάνης Σπανός δήλωσε: 

«Ολοκληρώσαμε έναν πρώτο κύκλο 
συζητήσεων με τους Δημάρχους της Π.Ε. 
Εύβοιας, προκειμένου να θέσουμε ξανά 
τους άξονες που κάνουν τον α` και β` 
βαθμό να βαδίζει σ` ένα κοινό δρόμο για 
την πρόοδο των τοπικών μας κοινωνιών. 
Στο ξεκίνημά μας είναι πολύ σημαντικό 
να επανακαθορίσουμε τις προτεραιότητες 
των Δήμων, οι οποίες έρχονται να ακολου-
θήσουν το κεντρικό σχεδιασμό της κάθε 
Περιφερειακής Ενότητας. Οι οδικοί άξονες 
της Εύβοιας, το Νοσοκομείο Χαλκίδας και 
τα λοιπά έργα διασύνδεσης και αστικής 
ανάπτυξης, βρίσκονται στην κορυφή των 
προτεραιοτήτων μας. Έργα που είναι σε 
εξέλιξη και άλλα που δημοπρατούνται, 
σχέδια που γίνονται πράξεις σ` όλη την 
Περιφέρειά μας». 

Καταγγελία Δημάρχου 
Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων 
καταδικάζει με τον 
πιο απερίφραστο 

τρόπο την ενέργεια συμπο-
λίτη μας, ο οποίος κατ’ εξα-
κολούθηση και χωρίς καμία 
απολύτως λογική μεταφέρει 
τον κάδο απορριμμάτων που 
βρίσκεται επί της οδού Ανα-
λήψεως στην περιοχή του 
Ζαγαρά εντός του δρόμου, 
εναποθέτοντας μάλιστα βα-
ριά αντικείμενα σε αυτόν για 
να μην είναι εύκολη η μετα-
κίνησή του.

 Η παραπάνω ενέρ-
γεια είναι απολύτως κατα-
δικαστέα, καθώς καθιστά 
άκρως επικίνδυνη τη διέ-
λευση οχημάτων από την 
περιοχή, ειδικά κατά τις νυ-
χτερινές ώρες όπου η ορα-
τότητα είναι περιορισμένη, 
εγκυμονώντας κινδύνους για 
την ασφάλεια των πολιτών 
και επίσης δυσχαιρένει την 
περισυλλογή των απορριμ-
μάτων από τις Υπηρεσίες του 
Δήμου.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων  
κ. Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας 
παρακαλεί τους κατοίκους τ

Χρ. Σταϊκούρας:
Σύντομα εξελίξεις στις απαλλοτριώσεις της γραμμής 
Λιανοκλάδι-Δομοκό

Σε δήλωση προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών και 
βουλευτής Φθιώτιδας, Χρ. Σταϊκούρας, σχετικά με το 
θέμα απαλλοτριώσεων εκτάσεων της σιδηροδρομι-

κής γραμμής Λιανοκλάδι-Δομοκού. 
 Όπως αναφέρει στη δήλωσή του ο υπουργός: «Σχε-

τικά με το θέμα των απαλλοτριώσεων εκτάσεων για την κατα-
σκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Λειανοκλαδί-
ου - Δομοκού που αφορά δεκάδες οικογένειες συμπατριωτών 
μας, γνωρίζω στους ενδιαφερόμενους ότι μετά

 την τελευταία επικοινωνία που είχα με τον Υπουργό Υποδο-
μών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, η διαμορφούμενη 
κατάσταση έχει ως εξής:

α) Άμεσα αναλαμβάνει η νέα διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ.
β) Εντός περίπου δεκαπέντε ημερών θα δρομολογηθεί η 

επίλυση του ζητήματος.            
Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη της διαδι-

κασίας». 

ης περιοχής να δείξουν την απαραί-
τητη ευαισθησία και να ενημερώσουν 
την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, έτσι 
ώστε ο Δήμος να προχωρήσει στις προ-
βλεπόμενες ενέργειες.  

επικαιρότητα
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Αντιστράτηγος ε.α. Στρατηγικός Αναλυτής, Επικεφαλής στο «Παρατηρητήριο Liberal»

«Το νόμισμα που περνά στις Διεθνείς 
σχέσεις είναι η Ισχύς»

Τα πρόσφατα γεγονότα που διαδραματί-
ζονται τόσο στην Συρία, όσο και στην ΝΑ 
Μεσόγειο με επίκεντρο την ΑΟΖ Κύπρου 

και αυτή της χώρας μας, μονοπωλούν την επι-
καιρότητα.

Αρκετοί ειδικοί μας ενημερώνουν καθημερινά 
σχετικά με τα μελούμενα. Η Ελλάδα αντιμετωπί-
ζει διαχρονικά την επιθετικότητα και αμφισβή-
τηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από 
την Τουρκία. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κύπρο.

Ζητήσαμε τη γνώμη ενός ανθρώπου, ο οποίος 
πέρα από την στρατιωτική του θητεία – αντι-
στράτηγος ε.α. – παραμένει ενεργός στρατηγικός 
αναλυτής και επικεφαλής του Παρατηρητηρίου 
“Liberal”. Πρόκειται για τον κ. Κώστα Λουκόπου-
λο, ο οποίος με τις απαντήσεις του καταθέτει τις 
γνώσεις και απόψεις του.

ΣΝ: Η στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας  
στην Βόρεια Συρία έχει συμπληρώσει ήδη 
μία εβδομάδα. Ποιους στρατηγικούς στόχους 
υποστηρίζει τελικά;

ΚΛ: Κατ’ αρχήν θα ήθελα να επισημάνω ότι ο 
κ. Ερντογάν διακρίνεται για «συνέπεια λόγων και 

πράξεων» και αυτό ας το κατανοήσουμε στην 
Ελλάδα!  Ότι λέει το κάνει ή αν θέλετε ότι κάνει 
το έχει ήδη .. πει!  Την επιχείρηση αυτή που για 
προπαγανδιστικούς λόγους την ονόμασε «Πηγή 
Ειρήνης», την είχε προαναγγείλει πολλές φορές 
και μάλιστα από το  βήμα της Γενικής Συνέλευ-
σης του ΟΗΕ.  Για να κατανοηθούν οι λόγοι, που 
θα σας αναφέρω αμέσως μετά,  κρίνω σκόπιμο 
να  τονίσω ότι  ακόμα και σήμερα οι Τούρκοι 
πάσχουν από το λεγόμενο «Σύνδρομο της Συν-
θήκης των Σεβρών», που προέβλεπε τον διαμε-
λισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την 
δημιουργία Κουρδικού Κράτους κάτι όμως που 
δεν προβλέφθηκε στην  Συνθήκη της Λοζάνης.

Η Άγκυρα με την τρίτη εισβολή στην Βόρεια 
Συρία εναντίον της «Ροτζάβα» (Συριακό Κουρ-
διστάν) αποσκοπεί στην πλήρη εξουδετέρωση 
του κουρδικού στοιχείου προκειμένου να απο-
φευχθεί η ίδρυση οποιουδήποτε κουρδικού 
κρατικού μορφώματος, που θα συνορεύει με 
τις τουρκικές περιοχές που κατοικούνται στην 
πλειονότητα τους από Κούρδους. Με την «Ζώνη 
Ασφαλείας» που επιδιώκει να καταλάβει, πλά-
τους 300 και βάθους 30 χιλ, θα έχει μία πλήρως 

ελεγχόμενη από αυτήν λωρίδα στα νότα σύνορα 
της. Επιπροσθέτως εκτιμά ότι  θα ισχυροποιήσει 
την θέση της σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση 
για την μελλοντική Συρία. 

ΣΝ: Οκτώ ημέρες μετά την έναρξη των επιχει-
ρήσεων και την εμπλοκή Άσαντ και Ρώσων 
πως διαμορφώνεται η κατάσταση;
ΚΛ: Οι  επιχειρήσεις κατ’ επίφαση των  Τουρκικών  
Ενόπλων Δυνάμεων (ΤΕΔ) αλλά στην πραγματι-
κότητα των υποστηριζόμενων από την Αγκυρα 
παραστρατιωτικών   φιλοτουρκικών Ομάδων του 
επονομαζόμενου  «Συριακού Εθνικού Στρατού» 
που αποτελείται με Τουρκμένους και Ισλαμιστές 
Άραβες (13-15 χιλ. μαχητές) έχουν σημειώσει κά-
ποιες επιτυχίες. Με την είσοδο όμως του Στρατού 
του Άσαντ στην περιοχή του Κομπανί που αποτε-
λεί  το  διοικητικό κέντρο της Ροτζάβα, αλλά και 
στην πόλη Μανμπίτζ αρχίζουν όλοι στην Συρία 
να είναι … «ικανοποιημένοι». Οι Τούρκοι δεν θα 
βλέπουν εκεί πλέον τους Κούρδους που ήταν 
κυρίαρχοι. Και φυσικά «απαλλάσσονται» από 
την υποχρέωση (σύμφωνα με τα σχέδια τους) 
να προσπαθήσουν να τις καταλάβουν. Οι Κούρ-
δοι ήταν «το πρόβλημα τους» και όχι οι δυνάμεις 
του Άσαντ.

Ευχαριστημένο όμως είναι και  το καθεστώς 
Άσαντ  που συνεχίζει να επανακτά  σταδιακά το 
μεγάλο  μέρος της Συριακής Επικράτειας, τον 
έλεγχο της  οποίας είχε χάσει σε μεγάλο βαθμό 
με τον πόλεμο μέχρι και  τον Οκτώβριο του 

2015 που επενέβηκαν οι Ρώσοι. Πάντως ούτε ο 
Άσαντ (βλέπε… Ρώσοι), ούτε ο Ερντογάν  έχουν 
κάποια πρόθεση να αναμετρηθούν στρατιωτικά, 
ούτε κάποιος …ανταρτοπόλεμος εναντίον των 
Τούρκων είναι εφικτός.

Οι Ρώσοι φαίνονται να είναι οι «κερδισμένοι», 
καθώς αναδεικνύονται ως η μόνη κυρίαρχη δύ-
ναμη στην Συρία. Κερδισμένο είναι και το Ιράν. 
Όσο ενισχύεται η θέση του Άσαντ, τόσο ενισχύε-
ται και η επιρροή του Ιράν στην περιοχή. Φυσικά 
«happy» θα είναι και ο Πρόεδρος Τραμπ. Οι μέ-
χρι πριν από 10 ημέρες Σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν 
θα έχουν πάθει  μεγάλες… ζημιές, επιβιώνουν, 
άλλωστε τους είχε συμβουλέψει να φύγουν στα 
νότια  κοινώς «να την κάνουν»  και συμπαθάτε 
με για την έκφραση. Μέχρι τώρα που μιλάμε 
Πέμπτη βράδυ,  δεν ξέρουμε τους όρους της 
Συμφωνίας Κατάπαυση Πυρός στην οποία κα-
τέληξε η σημερινή συνάντηση στην Άγκυρα του 
Ερντογάν με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο Μάικ 
Πενς,  ενώ ο Τραμπ ετοιμάζεται να συναντήσει 
τον Τούρκο Πρόεδρο στην Αμερικανική Πρωτεύ-
ουσα την 13 Νοεμβρίου. Με λίγες κυνικές λέξεις, 
με την κατάσταση που τείνει να διαμορφωθεί 
φαίνεται ότι όλοι θα είναι ευχαριστημένοι εκτός 
από τους Κούρδους που και αυτοί δεν θα είναι … 
«πολύ δυσαρεστημένοι», όπως δείχνουν και τα 
λόγια του Στρατιωτική Ηγέτη των SDF Μασλούμ 
Αμπντι «Αν έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε 
έναν συμβιβασμό και μια γενοκτονία, θα διαλέ-
ξουμε με βεβαιότητα τη ζωή για τον λαό μας».

συνέντευξη
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ΣΝ: Υπάρχει κίνδυνος να επανεμφανιστούν 
οι Τζιχαντιστές του ISIS; Τι θα σήμαινε αυτό;

ΚΛ: Το ότι ο ISIS δεν ελέγχει σήμερα εδάφη 
δεν σημαίνει ότι έχει πλήρως ηττηθεί όπως δια-
τείνεται ο Πρόεδρος Τραμπ, υπάρχουν θύλακες 
και… «εκκολαπτήρια». Ήδη υπάρχουν πληρο-
φορίες για απόδραση  900 Ισλαμιστών από τις 
φυλακές, που τις φρουρούσαν οι Κούρδοι μετά 
από βομβαρδισμό. Αυτοί μπορεί να ενωθούν με 
άλλα στοιχεία στην περιοχή ή να αναμειχθούν με 
άλλους που έρχονται στην Ελλάδα, με ότι αυτό 
σημαίνει για την ασφάλεια της χώρας μας και 
της Ευρώπης. 

ΣΝ: Πηγαίνοντας τώρα στα δικά μας, πι-
στεύετε κ. Λουκόπουλε ότι η εμπλοκή της 
Τουρκίας στην Συρία επηρεάζει τη Τουρκι-
κή επιθετικότητα στο Αιγαίο και στην ΝΑ 
Μεσόγειο; 

ΚΛ: H Τουρκία του Ερντογάν βλέπει τον εαυτό 
της ως διάδοχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Το Status Quo όπως έχει διαμορφωθεί από το 
Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Συνθήκες απο-
τελούν για τους Τούρκους ένα «γεωγραφικό και 
ιστορικό λάθος» που θα πρέπει να …αποκατα-
σταθεί όπως έλεγε και ο θεωρητικός του Νέο-Ο-
θωμανισμού κ. Νταβούτογλου. Η Στρατηγική της 
Τουρκίας είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από 
το πώς ενεργεί στην Συρία.  

Στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος σας 
εκτιμώ ότι η Άγκυρα δεν επιδιώκει μία γενικευ-
μένη πολεμική σύγκρουση. Δεν την συμφέρει 
για πολλούς λόγους, ενώ η ιστορία μας λέει ότι 
θα προχωρούσε σε πόλεμο μόνο αν ήταν εξα-
σφαλισμένη 100% η επιτυχία. Με την διαρκή 
απειλή χρήσεως στρατιωτικής βίας θα συνεχίσει 
να πιέζει όλο και περισσότερο την Χώρα μας για 
να καλλιεργεί φοβικά σύνδρομα σε Ηγεσία και 
Λαό, μέχρι να… ενδώσουμε ολοκληρωτικά στις 
απαιτήσεις της! Όμως έτσι μπορεί να υπάρξει 
μία κρίση ακόμα και υψηλής εντάσεως που θα 
μπορούσε να καταλήξει σε θερμό επεισόδιο με 
σκοπό την δημιουργία νέων τετελεσμένων, που 
θα μπορούσε να επεκταθεί σε μία ανεξέλεγκτη 
γενικότερη σύγκρουση.

ΣΝ: Ισχύς ή  πολιτική κατευνασμού απένα-
ντι στην Τουρκία ;

ΚΛ: Ας κατανοήσουμε,  Κυβέρνηση, Πολιτι-
κοί και Λαός ότι το «νόμισμα που περνάει» στις 
Διεθνείς Σχέσεις είναι η Ισχύς. Η σταθερότητα 
και η ειρήνη με την αναθεωρητική και επιθετική 
Τουρκία διασφαλίζεται με όλα τα μέσα που συν-
θέτουν τη συνολική εθνική ισχύ, με βασικότερο 
συντελεστή την στρατιωτική (σκληρή ισχύς). 
Έτσι επιτυγχάνεται η αποτροπή της οποιαδή-
ποτε επιβουλής και του πολέμου. Η «αποφυγή 
του πολέμου» με υποχωρητικότητα και «κάθε 
θυσία» της σύγκρουσης προκαλεί τελικά την 
σύγκρουση και είναι κάτι τελείως διαφορετικό 
από την «αποτροπή του πολέμου». Η ιστορία 
μας έχει διδάξει ότι ο κατευνασμός επιφέρει νέο 
κατευνασμό  και αποθρασύνει τον επιτιθέμενο. 

Δεν αρκεί η διαρκής και σχεδόν παρακλητική 
επίκληση των υφισταμένων συνθηκών και του 
Διεθνούς Δικαίου για να μπει φραγμός στις τουρ-
κικές μεθοδεύσεις που δημιουργούν σκηνικό 
κρίσης. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση εμείς οι 

λέγεται με μία λέξη … «Αυτοβοήθεια». Είναι κα-
λές  και φυσικά μας ενισχύουν οι  στρατηγικές 
συνεργασίες με άλλα κράτη αλλά δεν αποτελούν 
ούτε Συμμαχίες ούτε Άξονες όπως κάποιοι αφε-
λώς φαντασιώνονται.  Κάποιοι μάλιστα ιδιαίτερα 
μετά την επίσκεψη Πομπέο στην Αθήνα έζησαν 
την ευφραντική ψευδαίσθηση ότι  οι ΗΠΑ θα 
μπορούσαν να ενεργήσουν ως «Προστάτιδες 
Δυνάμεις». Αλλά αυτό που θα μπορούσαν σε 
περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής να κάνουν, 
είναι να ζητήσουν… «αυτοσυγκράτηση και επί-
λυση των διαφορών με ειρηνικά μέσα». Το πώς 
άδειασαν τους μέχρι τώρα πιστούς Συμμάχους 
τους Κούρδους απέναντι στην Τουρκία ας γίνει 
ένα μάθημα για όλους τους αιθεροβάμονες.

ίδιοι το επιβάλουμε. 

ΣΝ: Ποια είναι τα θέματα στην ατζέντα των 
λεγόμενων  «ελληνοτουρκικών διαφορών». 
Τι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε όπως 
επιβάλει ο Χάρτης του ΟΗΕ και οι σχέσεις 
πολιτισμένων γειτόνων;

ΚΛ: Δεν υπάρχουν ελληνοτουρκικές διαφο-
ρές αλλά μονομερείς τουρκικές απαιτήσεις. Θα 
μπορούσαμε λόγω της έκτασης να καλύψουμε 
το θέμα για τους αναγνώστες σε μία άλλη συνέ-
ντευξη. Όλα τα θέματα που προβάλει η Τουρκία 
διεθνώς ως διαφορές ρυθμίζονται με απόλυτη 
σαφήνεια από το Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς 
Συνθήκες, από την κυριαρχία νήσων και βρα-
χονησίδων και τα όρια της αιγιαλίτιδας ζώνης, 
μέχρι και τα όρια διοικητικής ευθύνης και λει-
τουργικών αρμοδιοτήτων όπως ό έλεγχος του 
FIR Αθηνών και η Έρευνα και Διάσωση.

Το μοναδικό ζήτημα που τίθεται σε διάλογο 
είναι η οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδα ή της ΑΟΖ 
όποτε και αν αυτή κηρυχτεί.

ΣΝ: Έχουμε την αναγκαία αμυντική πλη-
ρότητα ή προσβλέπουμε σε «εξωτερική βο-
ήθεια»; Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν κάποιες 
αμυντικές συμμαχίες ή συνεργασίες;

ΚΛ: Οι Ισραηλινοί τους οποίους θαυμάζω 
απεριόριστα και από τους οποίους πρέπει διδα-
σκόμαστε λένε «μην περιμένεις τους άλλους να 
πολεμήσουν για σένα». Αυτό σημαίνει ότι εμείς οι 
ίδιοι πρέπει είμαστε υπεύθυνοι για να διατηρού-
με την Ισχύ στο επίπεδο που απαιτείται και αυτό  

συνέντευξη
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Ζάππειο: Μήνυμα ενότητας έστειλε ο Μητσοτάκης για τα 
2.500 χρόνια από τη Μάχη των Θερμοπυλών

«Είμαστε λίγοι για να είμαστε διχασμένοι»
είπε ο πρωθυπουργός κατά την έναρξη του κύκλου των 
επετειακών εκδηλώσεων για τα 2.500 χρόνια από τη Μάχη 
των Θερμοπυλών και τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας

Ο Δήμαρχος Λαμιέων, Θύμιος Καραΐσκος, στη Διεθνή Επιτροπή Οργάνωσης των επετειακών εκδηλώσεων

Μήνυμα ενότητας και ομοψυχίας έστειλε, 
με την ομιλία του, ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση 

που σηματοδοτεί την έναρξη του κύκλου των 
επετειακών εκδηλώσεων για τα 2.500 χρόνια από 
τη Μάχη των Θερμοπυλών και τη Ναυμαχία της 
Σαλαμίνας στο Ζάππειο Μέγαρο.   

Κατά την εκδήλωση γνωστοποιήθηκε και 
η σύσταση της Διεθνούς Επιτροπής που θα 
αναλάβει την οργάνωση των επετειακών 
εκδηλώσεων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα έχει 
ως συντονίστρια/πρόεδρο την κυρία Μαριάννα 
Β. Βαρδινογιάννη και μέλη τους δημάρχους 
Σπάρτης Πέτρο Δούκα, Αθηναίων Κώστα 
Μπακογιάννη, Σαλαμίνας Γιώργο Παναγόπουλο, 
Λαμίας/Θερμοπυλών Θύμιο Καραΐσκο, ενώ θα 
συμμετάσχουν οι αντίστοιχοι περιφερειάρχες 
των διοικητικών περιφερειών όπου υπάγονται 
οι παραπάνω περιοχές. Για την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου αναμένεται να τεθεί μέλος της 
Επιτροπής ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.
Κατά την ομιλία του ο πρωθυπουργός τόνισε την 
ανάγκη «να σκάψουμε και να σκύψουμε, ως τις 
ρίζες μας, ώστε να συνδεθούμε με αυτές», όχι για 
να καταγράψουμε, όπως είπε, απλώς τα γεγονότα 
αλλά για να «συναντήσουμε, ερμηνεύοντας 
ξανά, το νόημά τους, και να μετουσιώσουμε το 
φορτίο τους σε εφόδιο για το μέλλον». 

Όπως ανέφερε, η Σαλαμίνα του Σεπτέμβρη 
του 480 π.Χ. ενσαρκώνει πριν απ' όλα μία 
μοναδική στιγμή ομοψυχίας, καθώς οι ελληνικές 
πόλεις-κράτη παραμερίζουν τις διαφορές 
τους και ενώνονται για να υπερασπιστούν την 
ελευθερία τους. «Όπως και τότε, έτσι και σήμερα, 
ήμασταν και είμαστε λίγοι για να είμαστε 
διχασμένοι, όπως τονίζω σε κάθε ευκαιρία. Κι 
αυτό είναι το πρώτο μεγάλο δίδαγμα με ηλικία 
25 αιώνων», επισήμανε, προσθέτοντας πως 
υπήρξε όμως και μία στιγμή δικαίωσης του 
σχεδιασμού και της προνοητικότητας, καθώς 
ήταν τα «ξύλινα τείχη» του Θεμιστοκλή αυτά που 
σταμάτησαν τον εισβολέα και στάθηκαν η βάση 
της ακτινοβολίας της Αθήνας. 

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «η Ναυμαχία 
της Σαλαμίνας άνοιξε, επίσης, τον δρόμο για την 
απελευθέρωση εδαφών υπό περσική κυριαρχία», 
καθώς επί 30 χρόνια μετά από αυτήν οι Έλληνες 
αποδύθηκαν σε εκστρατείες ενσωμάτωσης της 
Ιωνίας και «έδωσαν, έτσι, την πρώτη εικόνα 
ενός έθνους με πατρίδα την Ελλάδα, αλλά με 
ορίζοντες σ' ολόκληρο τον κόσμο». Σε αυτήν 
τη λογική, χαρακτήρισε «σπονδή σε αυτόν 
τον Οικουμενικό Ελληνισμό» την επιλογή της 
κυβέρνησης να ψηφίζουν για τον τόπο μας και 
οι Έλληνες που διαμένουν μόνιμα εκτός των 
συνόρων της πατρίδας μας. 

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως οι αντιστίξεις 
εκείνης της περιόδου ηχούν διδακτικά στο 
παρόν, καθώς επισημαίνουν τη σημασία της 
ειρήνης στην ανέκαθεν φουρτουνιασμένη 
Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και προσδίδουν, όπως 
υποστήριξε, νέο νόημα στον ρόλο της σημερινής 
Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην 
περιοχή. Πρόσθεσε, μάλιστα, πως το τέλος των 
πολέμων ακολούθησε ο Χρυσούς Αιώνας της 
Δημοκρατίας και του Πολιτισμού, δύο στοιχεία 
που σφράγισαν ολόκληρη την ανθρωπότητα και 
οριοθέτησαν πρώιμα την Ευρώπη και τις αρχές 
της.   Υπογραμμίζοντας πως χωρίς την Σαλαμίνα, 
όπως και τις Θερμοπύλες και το Αρτεμίσιο, αλλά 
και νωρίτερα τον Μαραθώνα, όλα θα ήταν 
αλλιώς στον κόσμο, ο πρωθυπουργός σημείωσε 
ότι «δίχως την αντίσταση των Ελλήνων στους 

Περσικούς Πολέμους, ούτε η φιλοσοφία θα 
έριχνε τόσο φως στη σκέψη των ανθρώπων ούτε 
η μέχρι τότε ωμή κοινωνική βία της διοίκησης 
θα μετατρεπόταν, σταδιακά, σε θεσμούς. Σε 
επιχειρήματα και λαϊκή συμμετοχή. Δηλαδή, σε 
«πολιτική», όπως την ξέρουμε σήμερα. Ακόμη και 
η Ευρώπη η ίδια -μαζί με τη λεγόμενη «Δύση»- 

 θα είχε πιθανώς άλλη πορεία».         Κατά τον κ. 
Μητσοτάκη, η επέτειος δεν αφορά απλώς ένα 
ιστορικό γεγονός που ανήκει στη μακρά ελληνική 
παράδοση, αλλά μία από τις πιο κρίσιμες καμπές 
στην πορεία της ανθρωπότητας. «Στους καιρούς 
μας, οι προκλήσεις είναι διαφορετικές. Κύματα 
προσφύγων και μεταναστών πολιορκούν 
τώρα τις χώρες. Η κρίση δεν αφορά μόνο 
σύνορα και οικονομίες. Αφορά, πλέον, και την 
περιβαλλοντική απειλή. Ενώ οι δημοκρατικοί 
κανόνες και τα δικαιώματα απαιτούν καινούργιες 
επεξεργασίες. Η Ευρώπη καλείται, έτσι, να 
αναμετρηθεί με τα ιδανικά της για να απαντήσει 
σε όλα αυτά.   Και η Ελλάδα, να ανανεώσει το 
ρόλο που είχε πάντα: Ως σύμβολο Δημοκρατίας 
και Πολιτισμού και ως σημείο συνάντησης των 
λαών στον δρόμο προς την πρόοδο» ήταν 
το μήνυμα του πρωθυπουργού, ο οποίος 
ευχαρίστησε θερμά τη Διεθνή Οργανωτική 
Επιτροπή και την πρόεδρο της κοσμητείας, 
Μαριάννα Βαρδινογιάννη, για την επέτειο των 
2.500 χρόνων από τη Μάχη των Θερμοπυλών 
και τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας. 

«Χρέος μας είναι να μετατρέψουμε τα 2.500 
χρόνια από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας σε 
αφετηρία μίας αντίστροφης διαδρομής εθνικής 
αυτογνωσίας. Να πορευτούμε ξανά από την 
αρχαία Ελλάδα προς τη σύγχρονη. Με στόχο και 
προορισμό, όμως, να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα 
του αύριο» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.   

Παυλόπουλος: Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες ειρήνης
«Η Ελλάδα, πιστή στις ιστορικές της 
παρακαταθήκες, παραμένει - και μάλιστα 
υπό την συγκυρία της «φλεγόμενης» από τις 
πολεμικές συγκρούσεις ευρύτερης περιοχής 
μας - ένα είδος «ακραίου ορίου» της Δύσης 
προς την Ανατολή, εκπροσωπώντας, μέσω 

του Ελεύθερου Πνεύματος και του Πολιτισμού 
της, την γνήσια και ανιδιοτελή υπεράσπιση της 
Ειρήνης, της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας» 
υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κ. Προκόπης Παυλόπουλος κηρύσσοντας την 
έναρξη των επετειακών εκδηλώσεων για τα 
2.500 χρόνια από την Μάχη των Θερμοπυλών 
και την Ναυμαχία της Σαλαμίνας.

Αναφερόμενος στο μήνυμα των Μηδικών 
Πολέμων, υποστήριξε ότι μέσω της νίκης αυτής, 
οι Έλληνες υπερασπίσθηκαν και τον Πολιτισμό, 
τον οποίο δημιούργησαν -και ο οποίος 
ορθώνει, και σήμερα, τον πρώτο πυλώνα του 
κοινού μας Ευρωπαϊκού Πολιτισμού- θέτοντας 
ταυτοχρόνως, για πρώτη φορά στην Παγκόσμια 
Ιστορία, το έκτοτε σταθερό όριο μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης.

Όπως σημείωσε ο κ. Παυλόπουλος, πρόκειται 
για ένα όριο το οποίο δεν είναι προορισμένο 
να διχάζει και να μεγαλώνει τις αποστάσεις 
ανάμεσα στην Δύση και την Ανατολή αλλά, 
μέσω της ιστορικής του διαδρομής αλλά και 
της ιστορικής του προοπτικής, να χτίζει γέφυρες 
επικοινωνίας με την Ανατολή, γέφυρες Ειρήνης, 
ειρηνικής συνύπαρξης και συνδημιουργίας. 
«Με κυριότερη γέφυρα εκείνη του ισότιμου και 
εποικοδομητικού Διαλόγου των Πολιτισμών, 
αφού για εμάς, τους Έλληνες, δεν νοείται 
«σύγκρουση» μεταξύ πραγματικών Πολιτισμών» 
επισήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

και πρόσθεσε ότι όπως δυστυχώς συμβαίνει 
στην εποχή μας, οι Πολιτισμοί, για πολλές και 
διαφορετικές αιτίες, περιχαρακώνονται μέσα στο 
πεδίο τους και απομονώνονται, δημιουργώντας 
μεταξύ τους ένα φαινομενικώς «αγεφύρωτο» 
χάσμα.

Μενδώνη: Η μάχη των Θερμοπυλών 
επηρέασαν την παγκόσμια ιστορία και πολιτισμό
«Την χρονιά, που σε δυόμισι ακριβώς μήνες 
ανατέλλει, το 2020, συμπληρώνονται 2.500 
χρόνια από δύο γεγονότα που σημάδεψαν την 
εξέλιξη των Περσικών Πολέμων, το 480 π.Χ., και 
επηρέασαν καθοριστικά σε πολλαπλά επίπεδα 
την μετέπειτα ελληνική και παγκόσμια ιστορία 
και τον πολιτισμό: τη μάχη των Θερμοπυλών 
και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Η χρονιά 
που ακολουθεί, το 2021, σηματοδοτεί τη 
συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση 
του 1821», δήλωσε η κ. Μενδώνη, αναφερόμενη 
στις δυο επετείους, που «εκ πρώτης όψεως δεν 
φαίνεται να σχετίζονται, καθώς τα γεγονότα 
απέχουν χρονικά μεταξύ τους περισσότερες 
από δύο χιλιετηρίδες». Ωστόσο, όπως επισήμανε 
η ίδια, «εάν τα εξετάσει κανείς υπό το πρίσμα 
των ιδεολογικοπολιτικών ρευμάτων και των 
ιστορικών εξελίξεων στην Ευρώπη και στην 
Ελλάδα, τον 18ο και στις αρχές του 19ου αιώνα, 
διαπιστώνει ότι συνδέονται στενά, και μάλιστα 
κατά τρόπο τόσο συμβολικό, όσο και εξόχως 
ουσιαστικό».

γεγονότα
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«Όπως και τότε, έτσι και σήμερα, 
ήμασταν και είμαστε λίγοι για 
να είμαστε διχασμένοι» ανέφερε 
ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του 
στο Ζάππειο Μέγαρο.   

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
προετοιμάζεται και για τις δύο επετείους, 
ενημέρωσε η κ. Μενδώνη, αναφερόμενη στις 
υπηρεσίες και στους εποπτευόμενοι φορείς 
του ΥΠΠΟΑ που «διαθέτουν υψηλού επιπέδου 
ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένο και 
κατηρτισμένο, ικανό και έμπειρο στον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση εξαιρετικών πολιτιστικών 
γεγονότων, επιστημονικών εκδηλώσεων, 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων».

«Ενδεικτικά αναφέρω: Το Εθνικό Θέατρο, η 
Εθνική Λυρική Σκηνή, το Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες στη 
χωρική αρμοδιότητα των οποίων εντάσσονται 
οι Θερμοπύλες, η Σπάρτη -ως γενέθλια γη 
του Λεωνίδα- και η Σαλαμίνα, οι Κρατικές 
Ορχήστρες, αλλά και άλλοι Πολιτιστικοί 
Οργανισμοί, με τους οποίους το Υπουργείο 
Πολιτισμού διατηρεί προγραμματικές 
συμφωνίες, όπως το Δημοτικό Θέατρο του 
Πειραιά, θα αναπτύξουν ειδικά προγράμματα 
συμμετέχοντας στον εορτασμό της επετείου, 
στο πλαίσιο συνεργασίας που θα τεθεί από το 
Υπουργείο Εσωτερικών, το Ίδρυμα Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννη και το Υπουργείο Πολιτισμού», 
τόνισε η υπ. Πολισμού καταλήγοντας: «Αν και 
ο χρόνος είναι περιορισμένος, και η έγκαιρη 
προετοιμασία για την επέτειο δεν υπήρξε, εν 
τούτοις, βάλαμε έναν στόχο στο Υπουργείο: 
Να δούμε τους εορτασμούς ως αφορμή για να 
ωριμάσομε και να υλοποιήσομε -στη συνέχεια- 
σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, αλλά 
και με τον ιδιωτικό τομέα, όπου χρειαστεί, ένα 
τουλάχιστον έργο πολιτισμού σε κάθε μία από 
τις τρεις εμβληματικές περιοχές, τις Θερμοπύλες, 
την Σπάρτη, την Σαλαμίνα. Στόχος δύσκολος, 
αλλά όχι ανέφικτος. Πρόκληση και ευκαιρία».

Το «παρών» στην εκδήλωση, που 
πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, 
έδωσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης 
Παυλόπουλος, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα 
Μενδώνη, ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης 
Θεοδωρικάκος, ο Βαρδής και η Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννη από το Ιδρυμα Βαρδινογιάννη, 
ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, 
πρεσβευτές χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
καθώς και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. 

γεγονότα



12 Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 / ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ

Στ. Πέτσας: 
Ορατά αποτελέσματα και αλλαγή της 
εικόνας της χώρας

Οι πολίτες έχουν αντιληφθεί ότι έχουν γίνει πολλά και ότι η 
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη νοιάζεται για αυτούς. 
Αυτό τόνισε, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ημερών 

από την ορκωμοσία της κυβέρνησης της ΝΔ, και κάνοντας τον 
απολογισμό του έργου που έχει γίνει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Στέλιος Πέτσας.

Μιλώντας για ορατά αποτελέσματα και αλλαγή της εικόνας της 
χώρας αναφέρθηκε στις σημαντικές αλλαγές που υλοποιήθηκαν 
και -μεταξύ άλλων- στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και 
το δανεισμό της χώρας με αρνητικό επιτόκιο, στη μείωση του 
ΕΝΦΙΑ, αλλά και στο ξεμπλοκάρισμα μεγάλων επενδύσεων και 
στη διάσωση της ΔΕΗ.

Η κυβέρνηση, μέσα στις 100 πρώτες ημέρες, προχώρησε σε 
μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22% μεσοσταθμικά, και βελτίωσε τη 
ρύθμιση των 120 δόσεων, με αποτέλεσμα 1.155.000 οφειλέτες, 
να ρυθμίσουν 11,5 δισ. ευρώ οφειλών, σε Εφορία και ασφαλιστικά 
ταμεία. Χορήγησε 66.000 αυξημένες συντάξεις χηρείας, που είχαν 
μειωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, επέστρεψε οφειλές του 
ΕΦΚΑ, 100 εκατ. ευρώ, περίπου, στους ελεύθερους επαγγελματίες 
και αύξησε κατά 10 εκατ. ευρώ, περίπου, το επίδομα θέρμανσης 
το οποίο θα καταβληθεί προκαταβολικά στους δικαιούχους.

Επίσης ξεμπλόκαραν τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, όπως στο 
Ελληνικό, στο λιμάνι του Πειραιά και στη Χαλκιδική και πήρε τα 
πρώτα μέτρα για την εξυγίανση της ΔΕΗ.

Παράλληλα η κυβέρνηση πήρε πρωτοβουλίες για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όπως η απολιγνιτοποίηση 
του ενεργειακού μίγματος της χώρας μέχρι το 2028, και η 
κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης, μέχρι το 2021. Στο ίδιο 
χρονικό διάστημα επανέφερε την κυβερνησιμότητα σε Δήμους 
και Περιφέρειες και ενέκρινε 180 εκατ. ευρώ, για αντιπλημμυρικά 
έργα, σε όλη τη χώρα.

Στα πρώτα μέτρα για την παιδεία ήταν η κάλυψη όλων των 

κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία, με πρόσληψη 
30.350 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ειδικού βοηθητικού και 
επιστημονικού προσωπικού και η κατάργηση του ασύλου στα 
Πανεπιστήμια.

Στον τομέα της ασφάλεια δρομολογήθηκε η πρόσληψη 1.500 
αστυνομικών και η αστυνομία προχώρησε σε εκκενώσεις κτηρίων 
που είχαν καταληφθεί για χρόνια.

Στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας προχώρησε η παροχή 
πλήρους και δωρεάν περίθαλψη, στους εγκαυματίες που άφησε 
η τραγωδία στο Μάτι και ξεκίνησε η χορήγηση φαρμάκων από 
τα φαρμακεία και τα νοσοκομεία στους πολίτες που πάσχουν 
από χρόνιες ασθένειες, βάζοντας τέλος στις ουρές έξω από τα 
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Στον τομέα των συγκοινωνιών αυξήθηκαν τα λεωφορεία 
που εξυπηρετούν τους πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 
πύκνωσαν τα δρομολόγια του Μετρό. Συγκεκριμένα σύμφωνα με 
στοιχεία του αρμόδιου υπουργείου, στην Αθήνα, κυκλοφορούν 
πλέον 1.070 οχήματα, από 900 περίπου πέρυσι, ενώ στη 
Θεσσαλονίκη 317, από 215, που παρέλαβε η νέα διοίκηση του 
ΟΑΣΘ. Επίσης αυξήθηκαν, κατά 45% , τα κονδύλια για τις άγονες 
γραμμές στα νησιά.

Τέλος αναφερόμενος στις διεθνείς επαφές του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Στέλιος Πέτσας υπογράμμισε ότι "ο 
πρωθυπουργός επανασυστήνει την Ελλάδα στον κόσμο, μέσα 
από τις διεθνείς επαφές του". Επισημαίνεται ότι ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης έχει ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον 
Πρόεδρο Μακρόν και την Καγκελάριο Μέρκελ, τους Γενικούς 
Γραμματείς του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ κκ Γκουτέρες και Στόλτεμπεργκ 
και τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, ενώ στο πλαίσιο της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει 
απόψεις με ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Αύριο το απόγευμα 
αρχίζει τις εργασίες 
της η Προανακριτική 

Επιτροπή η οποία θα 
διερευνήσει τυχόν ευθύνες 
του πρώην αναπληρωτή 
υπουργού Δικαιοσύνης Δ. 
Παπαγγελόπουλο ως προς την 
υπόθεση Novartis.

Σήμερα η Προανακριτική 
συνεδρίασε για εκλογή 
προεδρείου και εξέλεξε 
βουλευτές της ΝΔ ως εξής: 
πρόεδρος ο Ιωάννης Μπούγας, 
αντιπρόεδρος ο Β. Υψηλάντης 
και γραμματέας η Ζωή Ράπτη.

Η Προανακριτική έχει 
26 μέλη, αλλά μετά την 
αποχώρηση από τις εργασίες 
της του ΜέΡΑ25, συνεχίζουν 
25.

Αύριο στην ουσιαστική 
πρώτη συνεδρίαση θα 
υπάρξει συζήτηση εντός της 
Προανακριτικής ως προς τον 
προγραμματισμό εργασιών και

Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί η 
απόφαση του Αρείου Πάγου ως 
προς το εάν η Προανακριτική 
θα μπορεί να καλέσει 
τους δύο εναπομείναντες 
προστατευόμενους μάρτυρες, 
στις καταθέσεις των οποίων 
είχε βασιστεί η σύσταση 
προανακριτικής από την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
με 10 φερόμενους ως 
"κατηγορούμενους", μεταξύ 
των οποίων τους δύο πρώην 
πρωθυπουργούς Αντώνη 
Σαμαρά και Παναγιώτη 
Πικραμμένο, τον διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη 
Στουρνάρα, τον Ευάγγελο 
Βενιζέλο, τον Ανδρέα Λοβέρδο 
και άλλους.

Στο προεδρείο της 
Προανακριτικής για 
Παπαγγελόπουλο ο 
Ιωάννης Μπούγας

Συνάντηση με το Δήμαρχο Λεβαδέων Ιωάννη Δ. Ταγκαλέγκα, 
στην οποία παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αλέξανδρος Μητάς, είχαν τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συλλόγου Γυναικών Αγίου Νικολάου, που του 
ευχήθηκαν καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. 

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Γυναικών Αγίου Νικολάου 
ενημέρωσαν το Δήμαρχο Λεβαδέων για την πλούσια πολιτιστική 
δράση του Συλλόγου, καθώς και για τα μελλοντικά τους σχέδια 
που έχουν στο επίκεντρό τους τη διάσωση της πολιτισμικής 
κληρονομιάς της περιοχής μας και την πραγματοποίηση 
πολιτιστικών γεγονότων με στόχο την προσέλκυση μεγαλύτερου 
αριθμού επισκεπτών.  Επίσης, ζήτησαν από το Δήμαρχο Λεβαδέων, 
οι Υπηρεσίες του Δήμου να μεριμνήσουν για την αντιμετώπιση 
διαφόρων προβλημάτων στο κτίριο του Παλιού Σχολείου που 
τους έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Λεβαδέων. 

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων αφού ευχαρίστησε τις εκπροσώπους 
του Συλλόγου Γυναικών Αγίου Νικολάου για την επίσκεψή τους 
και για την προσφορά τους στην ανάδειξη του πολιτιστικού 
κεφαλαίου της περιοχής μας, σημείωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει 
συνεργασία με το Δήμο Λεβαδέων για την πραγματοποίηση 
κοινών δράσεων που θα συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση 
των πολιτών σε θέματα καθαριότητας.

Την βοήθεια των πολιτών για 
θέματα καθαριότητας ζήτησε 
ο Δήμαρχος Λεβαδέων

πολιτικη
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Συνάντηση του Περιφερειάρχη Φάνη Σπανού
με τους Δημάρχους στην Π.Ε. Φθιώτιδας

Με τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
κ. Φάνη Σπανού και των Δημάρχων της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
ολοκληρώθηκε σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2019, στη Λαμία, 

ο κύκλος των παραγωγικών συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν 
σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

 
Στη σημερινή συνάντηση παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης 

της Π.Ε. Φθιώτιδας κ. Ηλίας Κυρμανίδης και οι Δήμαρχοι Λαμιέων 
κ. Θύμιος Καραϊσκος, Αμφίκλειας – Ελάτειας κα Αθανασία 
Στιβακτή, Δομοκού κ. Μπάμπης Λιόλιος,  Καμένων Βούρλων κ. 
Γιάννης Συκιώτης, Λοκρών κ. Θανάσης Ζεκεντές, Μακρακώμης 
κ. Γιώργος Χαντζής και Στυλίδας κα Βιργινία Στεργίου.

 
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός συζήτησε 

με τους Δημάρχους της Φθιώτιδας  για θέματα έργων, δράσεων 
και κοινών πρωτοβουλιών του α’ και β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης, 
με έμφαση τους τομείς της αγροτικής πολιτικής, της πολιτικής 
προστασίας και του τουρισμού.  

 
Σε επί μέρους θέματα, αναλύθηκε η σημερινή κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται η ΛΑΡΚΟ και η πορεία υλοποίησης των 
λιμενικών και οδικών υποδομών του νομού. Ακόμη, συζητήθηκε 
ο εκσυγχρονισμός του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, 
καθώς και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη  σιδηροδρομική 
διασύνδεση περιοχών της Φθιώτιδας.

 
Όσον αφορά στο θέμα του προσφυγικού, ο κ. Φάνης Σπανός 

επανέλαβε τον ενεργό εποπτικό ρόλο που έχει η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, τα όρια και τις ρήτρες που έχουν τεθεί ώστε 
να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για τον ομαλό ερχομό 
και την ακόμη πιο ομαλή εγκατάσταση και διαμονή αυτών των 
ανθρώπων στις τοπικές μας κοινωνίες. Παράλληλα συζήτησαν τα 
θέματα της αστυνόμευσης, της καθαριότητας, της εκπαίδευσης 
και βέβαια της πληθυσμιακής αναλογικότητας.  

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός δήλωσε σχετικά: «Ολοκληρώσαμε στη 
Λαμία τον πρώτο κύκλο των συναντήσεών μας με τους Δημάρχους 
της Στερεάς, για την οργάνωση της συνεργασίας μας σε έργα και 
δράσεις κοινού ενδιαφέροντος. Όπως σε όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες, έτσι και σήμερα στη Φθιώτιδα, μιλήσαμε ουσιαστικά 
και παραγωγικά.

Εφεξής, θα συναντιόμαστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
για να είμαστε συντονισμένοι, αποτελεσματικοί και εν τέλει 
ωφέλιμοι». 

-Συνεχίζει τον αγώνα του ο Σύλλογος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Πρόνοιας, Ανάπτυξης, για τη δημιουργία Μονάδας Αιμοκάθαρσης 
στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, η οποία πρέπει να καλυφθεί από έξι 
τουλάχιστον επιστημονικά στελέχη. Σύμφωνα με την απάντηση 
της ΠΕΔΥ/ΕΟΠΥΥ Εύβοιας, στο αίτημα του ΣΚΑΠΑΣ για τον αριθμό 
αιμακαθαρομένων ασφαλισμένων στο βόρειο τμήμα του νησιού, 
αυτός φθάνει στους τριάντα ένα. Στην ευρύτερη περιοχή της 
Βόρειας Εύβοιας η κατανομή ξεκινά από Άγιο Γεώργιο Λιχάδας 
έως Βλαχιά κι από Πευκί μέχρι Προκόπι. Στο Δήμο Ιστιαίας – 
Αιδηψού ο αριθμός τους ανέρχεται στους 19. Φυσικά μια μονάδα 
αιμοκάθαρσης στην περιοχή, διευκολύνει αφάνταστα τους 
ασθενείς, ενώ παρέχει οικονομικά οφέλη…

-Ρεπορτάζ μνήμης και τιμής, για τη συνέχεια, αφού ο μήνας 
Οκτώβριος (αυτός του ’44), είναι ο μήνας που έχει σχέση με την 
απελευθέρωση πολλών περιοχών της πατρίδας μας και βέβαια 
των Αθηνών. Μεγάλη συμβολή σ΄ αυτά που προαναφέρουμε έχει 
η Λίμνη στη β. Εύβοια, η οποία με πολλούς αγωνιστές στελέχωσε 
τις γραμμές του ΕΛΑΣ και του ΕΑΜ στον απελευθερωτικό αγώνα 
κατά των Γερμανών και Ιταλών. Αρκεί να αναφέρει κανείς εδώ την 
Λέλα Καραγιάννη, που μη αντέχοντας τους κατακτητές ανέπτυξε 
πλούσια αντιστασιακή δράση, αλλά και το Νίκο Καλλίτση, που 
τα αντιναζιστικά του πιστεύω «έδωσαν πολλά» στην τελευταία 
δοκιμασία του ελληνικού Λαού, την περίοδο 1941-44.

-Οι δυνατές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έδειξαν 
τα προβλήματα με το δίκτυο όμβριων υδάτων της Λουτρόπολης 
Αιδηψού, ιδιαίτερα στον παραλιακό δρόμο, ο οποίος μετατρέπεται 
σε μια απέραντη πισίνα. Αυτός καταδεικνύει ότι το δίκτυο 
υπολειτουργεί ή είναι ελλιπές και με κακοτεχνίες. Βεβαίως η νέα 
δημοτική αρχή έχει κληρονομήσει την αρνητική κατάσταση από 
τους προκατόχους της, αλλά όπως και νάναι το θέμα πρέπει να 
βρει τη λύση του. Τώρα τα στάσιμα νερά προσθέτουν ζημιές στον 
παραλιακό δρόμο, αφού «ξηλώνουν» κομμάτια της ασφάλτου, 
δημιουργώντας μεγάλες λακκούβες, που καταπονούν οδηγούς 
και οχήματα. Ενός κακού, μύρια έπονται!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥ

Ειδήσεις 
από την Β. Εύβοια

Ειδήσεις της Στερεάς
σε τίτλους

-Δεν είναι στις πρώτες επιλογές των πιθανών στρατοπέδων το 
ΚΕΥΠ Λαμίας, που θα χρησιμοποιηθούν ως προαναχωρησιακά 
κέντρα προσφύγων, για τις χώρες τους. 

-Θα υπάρξει  διάσπαση ή όχι στο χώρο της ΝΔ στην τοπική 
αυτοδιοίκηση της Στερεάς, σχετικά με την ηγεσία της ΠΕΔ; Μέχρι 
τώρα, οι δήμαρχοι που πρόσκεινται στο χώρο, δεν φαίνεται να 
πειθαρχούν στην υποψηφιότητα προώθησης του Δημάρχου 
Καρπενησίου, Νίκου Σουλιώτη.

-Γιώργος Καπετσώνης, δήμαρχος Δωρίδας, ο ενδιαφερόμενος 
της Φωκίδας για την ηγεσία της ΠΕΔ. Ο τελευταίος παρά το γεγονός 
ότι αποτελεί παλαιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δείχνει να συγκεντρώνει 
σημαντικό μέρος των αντιπροσώπων της Περιφέρειας.

-Στο Καρπενήσι αυτό το Σαββατοκύριακο έγινε η 6η 
Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου 
Στερεάς. Στο πρόγραμμά του και η βράβευση του Δημάρχου 
Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, όπως και η τιμητική πλακέτα 
στη Ντόρα Μπακογιάννη.

-Σε δρόμους του Δήμου Αγράφων, που χρειάζονται 
οπωσδήποτε βελτίωση, λείπουν οι πινακίδες κατεύθυνσης και 
σήμανσης.

-Πέντε οι σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία. 
Οι δύο σχολές Πληροφορικής που υπήρχαν, έμειναν στο παλιό 
κτήριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Οι άλλες τρεις σχολές, οι 
δύο καινούργιες και της Φυσιοθεραπείας , είναι για το πρώην 
κτήριο του ΤΕΙ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ

Η ΤΕΡΝΑ 
επενδύει στη Στερεά

Τέσσερα νέα αιολικά πάρκα στη Στερεά Ελλάδα και την 
Ευρυτανία κι ένα έργο ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων 
στην Πελοπόννησο, συνολικού προϋπολογισμού 86,6 εκατ. 
ευρώ, θα χρηματοδοτήσει μεταξύ άλλων το πράσινο ομόλογο 
της Τέρνα Ενεργειακή, η δημόσια προσφορά του οποίου έληξε 
χθες Παρασκευή (18.10.2019).

Επιπλέον, θα χρηματοδοτηθούν και επενδύσεις που έχουν ήδη 
πάρει το δρόμο της υλοποίησης, ανάμεσά τους 9 αιολικά πάρκα 
στην Εύβοια συνολικής ισχύος 121 MW και δύο στο Τέξας, ενώ 
στόχος αποτελεί και η μείωση του δανεισμού.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με το newsit, η εταιρεία εξασφάλισε, 
μέσω των πρόσφατων διαγωνισμών, κι άλλα ενεργειακά έργα 
στην Κεντρική Ελλάδα, όπου θα αναπτυχθούν νέα αιολικά πάρκα 
συνολικής ισχύος 96,6 MW, προϋπολογισμού άνω των 104 εκατ. 
ευρώ.

Σχετικά με την έκδοση του νέου ομόλογου, το σύνολο της 
δημόσιας προσφοράς είναι 150.000 ομολογίες, ονομαστικής 
αξίας 1.000 ευρώ και με διάρκεια επτά ετών, ενώ να σημειωθεί, 
ότι αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο ομόλογο, για επενδύσεις 
φιλικές προς το περιβάλλον.

Τέσσερα ακόμη άτομα  εντάσσονται στο  εργατικό δυναμικό  
του Δήμου Αμφίκλειας –Ελάτειας. Στις  17/10/2019 
ορκίστηκαν οι τρείς από του τέσσερις επιτυχόντες της 

προκήρυξης 3Κ/2018 για την πλήρωση οργανικών θέσεων 
μόνιμου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων σε ανταποδοτικές 
υπηρεσίες του Δήμου :

• Ανυφαντής Φώτιος του Κωνσταντίνου, Κλάδου ΔΕ Οδηγών
• Ρέππας Φίλιππος του Λουκά , Κλάδου ΔΕ Χειριστών 

Μηχανημάτων Έργου
• Γεροχρήστου  Ασημίνα του Αθανασίου , Κλάδου ΥΕ Εργατών 

Γενικά
Για το γεγονός αυτό η Δήμαρχος δήλωσε: Είμαστε πολύ 

περήφανοι που θα ενταχθούν στο εργατικό προσωπικό του 
Δήμου μας. Εύχομαι ολόψυχα καλή αρχή και καλή συνεργασία 
προς όφελος όλων των δημοτών μας.

Ολοκληρώθηκε η πρόσληψη 
των μονίμων υπαλλήλων στο 
Δήμο Αμφίκλειας -Ελάτειας 

Ειδήσεις
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Ξεκίνησε η αποστολή 
e-mails σε δύο 
εκατομμύρια πολίτες για 
το Κτηματολόγιο

Μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) 
στέλνονται από το πρωί της Τρίτης 
15 Οκτωβρίου, από την ΑΑΔΕ και 

το Ελληνικό Κτηματολόγιο προκειμένου να 
ενημερωθούν οι πολίτες για τις προθεσμίες 
υποβολής δηλώσεων της ατομικής ιδιοκτησίας 
τους στο πλαίσιο της κτηματογράφησης.
Αποστέλλονται καθημερινά 500.000 ηλεκτρονικά 
μηνύματα και η συνολική διαδικασία πρόκειται 
να ολοκληρωθεί σε 4-5 ημέρες.

Με το ηλεκτρονικό μήνυμα που έχει 
ως αποστολέα την ΑΑΔΕ και το Ελληνικό 
Κτηματολόγιο, καλούνται όσοι πολίτες είναι 
κάτοχοι ιδιοκτησίας σε μια ή περισσότερες 
Περιφερειακές Ενότητες η προθεσμία των 
οποίων λήγει στις 31 Οκτωβρίου, να δηλώσουν 
την ιδιοκτησία τους πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Συγκεκριμένα, έλαβαν ή πρόκειται να λάβουν 
ηλεκτρονική ειδοποίηση οι κάτοχοι ιδιοκτησίας 
σε μια ή περισσότερες από τις εξής Περιφερειακές 
Ενότητες: Δράμας, Ξάνθης, Θάσου, Ροδόπης, 
Γρεβενών, Ιωαννίνων, Βοιωτίας, Φωκίδας, 
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας, 
Ηλείας, Αρκαδίας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και 
Δυτικής Αττικής.

Για όλες τις παραπάνω περιοχές η προθεσμία 
έγκαιρης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο 
Κτηματολόγιο λήγει στις 31 Οκτωβρίου.  

Τονίζεται δε πως καμία περαιτέρω παράταση 
δεν πρόκειται να δοθεί. 

Υπενθυμίζεται πως για την καλύτερη 
εξυπηρέτησή τους, οι πολίτες μπορούν να:
- ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους 
μέσα από την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου, 
www.ktimatologio.gr,
- ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ την πολύωρη αναμονή, 
εφαρμόζοντας την διαδικασία διαπίστωσης 
"εμπρόθεσμης προσέλευσης", προκειμένου να 
ολοκληρώσουν την υποβολή της δήλωσής τους 
σε μεταγενέστερο χρόνο με ραντεβού,
- ΛΑΒΟΥΝ δωρεάν υπηρεσίες στα κατά τόπους 
Γραφεία Κτηματογράφησης από εξειδικευμένους 
δικηγόρους και τοπογράφους σχετικά με την 
διαδικασία υποβολής δήλωσης, τα απαραίτητα 
έντυπα, εντοπισμό, κλπ,
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ δωρεάν την υπηρεσία 
εντοπισμού και οριοθέτησης ακινήτου με χρήση 
εφαρμογής μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου,
- ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ το πάγιο τέλος σε δόσεις μέσω 
της χρήσης πιστωτικής κάρτας,
- ΚΑΛΕΣΟΥΝ για περισσότερες πληροφορίες στο 
210 6505600 ή στο 1015 και να επισκεφθούν την 
ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr.

H ΣΙΔΕΝΟΡ διακρίθηκε με το Χρυσό Βραβείο στην 
κατηγορία «Διοίκηση Εργοστασίου» στα Manufacturing 
Excellence Awards 2019

Ένα σημαντικό βραβείο απέσπασε η ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. στην 
κατηγορία «Διοίκηση Εργοστασίου», των Manufacturing Excellence Awards 2019, τα 
οποία διοργανώθηκαν από την Boussias Communications, την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 

2019, στο Grand Hyatt Athens. Η Εταιρία επιβραβεύτηκε με το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία 
«Διοίκηση Εργοστασίου» ως προς την ανάδειξη των πρακτικών της για βέλτιστη οργάνωση της 
παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Συγκεκριμένα αναδείχτηκε ένα παράδειγμα διατμηματικής συνεργασίας των ομάδων του 
εργοστασίου, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εμπορικής ομάδας της Εταιρίας, οι οποίες 
εφαρμόζοντας μεθοδολογίες Λιτής Παραγωγής κατάφεραν να βελτιστοποιήσουν τους 
απαιτούμενους χρόνους μετατροπής εξοπλισμού, να επαναπροσδιορίσουν τη λίστα των 
παραγόμενων προϊόντων καθώς και να δημιουργήσουν μικρότερους αλλά συχνότερους κύκλους 
παραγωγής. 

Παράδειγμα μίας τέτοιας εφαρμογής παρουσιάστηκε από τη Dojran Steel (ένα από τα 
εργοστάσια του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ) όπου η συγκεκριμένη συνεργασία και προσπάθεια απέφερε 
μείωση αποθέματος τελικού προϊόντος κατά 30%, απελευθερώνοντας σημαντικότατο κεφάλαιο 
κίνησης και δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην εφοδιαστική αλυσίδα με καλύτερη απόκριση 
στον πελάτη. 

Ο όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ συνεχίζει να δραστηριοποιείται και να αναπτύσσει ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα Βιομηχανικής Αριστείας από τα μέσα του 2018, στοχεύοντας τη δημιουργία και 
διάχυση βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογιών καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε όλες 
τις παραγωγικές του μονάδες.

Σφοδρή σύγκρουση ενός ΙΧ με νταλίκα, είχε σαν συνέπεια τον θάνατο του οδηγού του 
αυτοκινήτου 

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 16.00 το μεσημέρι της Τρίτης στο 70o χλμ της 
Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, κοντά στο Olympus Plaza στα Οινόφυτα.

Συγκεκριμένα, ένα ΙΧ, υπό συνθήκες που παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες, κόλλησε κάτω 
από την νταλίκα που οδηγούσε αλλοδαπός, με αποτέλεσμα ο οδηγός να βρει ακαριαίο θάνατο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και χρειάστηκε η επέμβαση πυροσβεστών από την περιοχή 
της Θήβας αλλά και των Οινοφύτων ώστε να ανασύρουν τον οδηγό από τα συντρίμμια του 
αυτοκινήτου.

Το τροχαίο δημιούργησε μεγάλο κυκλοφοριακό ζήτημα για περισσότερο από μια ώρα, μέχρι 
να απομακρυνθούν τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου ατυχήματος το Τμήμα Τροχαίας 
Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

Αυτοκίνητο σφηνώθηκε κάτω από 
νταλίκα στην Αθηνών-Λαμίας 
Νεκρός ο οδηγός

Τιμητική εκδήλωση στην μνήμη του ιστορικού 
ηγέτη της ΑΕΚ και τέκνο του Διστόμου, Λουκά 
Μπάρλου, συνδιοργανώνουν η Λέσχη Ιστορίας 
και Πολιτισμού του Δικεφάλου και ο Δήμος 
Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας με αφορμή 
την συμπλήρωση 20 χρόνων από τον θάνατό 
του,  το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 
11:30 π.μ. στο Νεκροταφείο Διστόμου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, παρουσία 
της συζύγου του κ. Νόνης Μπάρλου και  με την 
συμβολή της ΠΑΕ ΑΕΚ.
Πρόγραμμα εκδήλωσης : 
-Τρισάγιο στον Τάφο του Λουκά Μπάρλου στο 
Νεκροταφείο Διστόμου.
-Ειδική Εκδήλωση στο Ενοριακό Πνευματικό 
Κέντρο  Διστόμου όπου θα απευθύνουν 
χαιρετισμό παράγοντες της Ένωσης, ο 

Δήμαρχος Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας κ. 
Γιάννης Σταθάς και προσωπικότητες που βίωσαν 
την πορεία της ΑΕΚ επί της Προεδρίας του.
Παράλληλα θα λειτουργεί φωτογραφική έκθεση  
με σχετικό υλικό που παραχώρησε η κ. Αγγελική 
Αρκάδη, ενώ τον γενικό συντονισμό  της 
εκδήλωσης  θα έχει ο διευθυντής επικοινωνίας 
της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Ανδρέας Δημάτος . 

Το Δίστομο τιμά τον Λουκά Μπάρλο

ειδήσεις
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Κρίσιμο και ανελαστικό 
χαρακτήρισε στην ομιλία του, 
στην Ολομέλεια της Βουλής 

για το νομοσχέδιο της Υγείας, 
ο βουλευτής Ευβοίας της Νέας 
Δημοκρατίας Σπύρος Πνευματικός 
το θέμα της δημόσιας υγείας. 

Ο κ. Πνευματικός αναφέρθηκε 
καταρχήν στον Εθνικό Οργανισμό 
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) τονίζοντας 
ότι η ουσία δεν βρίσκεται στην αλλαγή 
της νομικής του μορφής από ΝΠΔΔ σε 
ΝΠΙΔ. Σημασία έχει να μην περιορίζεται 
η δράση του στην αντιμετώπιση των 
καταστάσεων κρίσεως ή πανδημίες 
αλλά να αναλάβει πρωτοβουλίες και 
δράσεις σε όλο το εύρος των θεμάτων 
και των παραγόντων κινδύνου που 
αφορούν τη δημόσια υγεία, όπως είναι 
η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή, το 
αλκοόλ, το κάπνισμα, η ατμοσφαιρική 
ρύπανση, επικοινωνώντας συνολικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Στη συνέχεια, ο κ. Πνευματικός 
μίλησε για τη σημασία των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ΕΟΔΥ 
επισημαίνοντας την ανάγκη για 
συστηματική καταγραφή δεδομένων 
από όλους τους παρόχους υγείας, τα 
λεγόμενα big data, βάσει των οποίων 
θα σχεδιάζονται πλέον οι σχετικές 
πολιτικές.

Για το σοβαρό θέμα του 
καπνίσματος επισήμανε ότι «ως 
γιατρός δεν μπορώ παρά να 
συμφωνήσω με την αυστηροποίηση 
του πλαισίου, αλλά και να τονίσω 
ότι ο κόσμος θέλει έμπρακτες 
αποδείξεις ότι πλέον υπάρχει ισχυρή 
βούληση για την εφαρμογή της 

νομιμότητας» και ζήτησε, πέρα από τις 
τιμωρητικές διατάξεις, την εφαρμογή 
προγραμμάτων που βοηθάνε τους 
καπνιστές να διακόψουν.

Όσον αφορά την κατάργηση του 
ΕΚΕΠΥ και την ενίσχυση του ΕΚΑΒ, το 
μεγάλο ζητούμενο, όπως ανέφερε ο 

μεγάλο ζητούμενο, όπως ανέφερε ο 
κ. Πνευματικός, είναι μία ουσιαστική 
αναβάθμιση της υποδομής και των 
δυνατοτήτων του ΕΚΑΒ με σειρά 
αλληλένδετων ενεργειών όπως 
την ενίσχυση με εναέρια μέσα και 
αναγκαίες υποδομές π.χ. ελικοδρόμια, 

καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό 
για διάγνωση και σταθεροποίηση του 
ασθενούς, με ασθενοφόρα – κινητές 
μονάδες, όπου σε συνδυασμό με 
την τηλεϊατρική αλλά και τα Κέντρα 
Εμπειρογνωμοσύνης και Αναφοράς 
για την κάθε ασθένεια, θα μπορεί το 

κάθε περιστατικό να διακομίζεται 
στην πιο κοντινή αλλά και πιο 
κατάλληλη μονάδα υγείας. 

«Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμο για την περιφέρεια. Κάθε 
ανάγκη είναι ουσιαστικά έκτακτη 
ανάγκη, όταν δεν υπάρχει πλήρης 
κάλυψη, ούτε από ειδικότητες, ούτε 
από δομές», τόνισε ο κ Πνευματικός 
αναφερόμενος στο παράδειγμα 
της Ιστιαίας στη Βόρεια Εύβοια 
που ενώ υπάρχει Κέντρο Υγείας 
δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένο 
και στελεχωμένο. Στην Κάρυστο 
συμπλήρωσε, όταν γίνει διακομιδή 
στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, η περιοχή 
μένει ακάλυπτη 4 με 6 ώρες λόγω της 
απόστασης. 

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ 
Πνευματικός και επικαλούμενος την 
μεγάλη εμπειρία του στο μεγαλύτερο 
νοσοκομείο τραύματος στη χώρα, 
το ΚΑΤ, συνόψισε τις βασικές 
κατευθύνσεις όπου πρέπει να κινηθεί 
εφεξής ο τομέας υγείας: την ύπαρξη 
ισχυρής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
και πρόληψης, με δομές Επείγουσας 
Ιατρικής ώστε να μη χάνεται 
πολύτιμος χρόνος, τη χαρτογράφηση 
της υγείας με βάση τις χιλιομετρικές 
αποστάσεις, τον χρόνο μετακίνησης 
και τις ιδιαίτερες συνθήκες και 
ανάλογη προσαρμογή των υποδομών 
και τέλος, τη σύσταση Επιτροπής 
Τραύματος με έμπειρα στελέχη, που 
θα λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο, 
σε συνδυασμό με το αναβαθμισμένο 
ΕΚΑΒ, και θα βοηθήσει ιδίως στο 
κομμάτι της επείγουσας ιατρικής. 

Προτεραιότητα η ανάταξη της δημόσιας υγείας: 
Ομιλία του Σπύρου Πνευματικού στην Ολομέλεια

Υπογράφηκε η προγραμματική 
σύμβαση για την αποκατάσταση 
1ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης
Υπεγράφη την Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019, από τον 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό και τον 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας κ. Γιώργο Κελαϊδίτη η 

προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας,  του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Κύμης - 
Αλιβερίου για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1ου 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΜΗΣ».  

Το έργο έλαβε σχετική έγκριση με την υπ’ αρ.1901/2018 
(ΑΔΑ:ΩΖΥΟ465ΧΙ8-Α0Ο) Απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 1.118.766,07 € και 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με την υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση, 
φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας και φορέας υλοποίησης ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου, 
προκειμένου να εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την 
αποκατάσταση του ιστορικού κτιριακού συγκροτήματος του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Κύμης, το οποίο είχε καταστραφεί σχεδόν 
ολοσχερώς μετά από πυρκαγιά που έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 
2014. Στο ίδιο κτίριο συστεγαζόταν και το 2ο Νηπιαγωγείο Κύμης. 

Για την υλοποίηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 72 άδεια 
δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου 
και η υπ’ αρ. 15320/63 απόφαση απαλλαγής από

περιβαλλοντικούς όρους του τμήματος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευβοίας. Οι εργασίες θα γίνουν υπό την 
παρακολούθηση της ΕΦΑ Εύβοιας, καθώς το εν λόγω κτιριακό 
συγκρότημα έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο. Σήμερα το έργο 
βαίνει προς δημοπράτηση.

Μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, ο 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός δήλωσε 
σχετικά:

«Η εικόνα του κατεστραμμένου κτιριακού συγκροτήματος του 
1ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης, μετά την πυρκαγιά του 2014, μας 
πλήγωνε όλους, γι` αυτό και η υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης για την αποκατάστασή του,  μας χαροποιεί ιδιαίτερα. 
Διασώζουμε την κληρονομιά μας, αλλά πρωτίστως παραδίδουμε 
στην τοπική κοινωνία ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολικό 
συγκρότημα. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του έργου και 
είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα δούμε το ιστορικό αυτό σχολείο 
να ζωντανεύει και πάλι από τα παιδιά μας».

πολιτική
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ρεπορτάζ

Θύμιος Κυρίτσης: 
Όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε για μια ασφαλή, 
όμορφη και «Περήφανη Πόλη» στη Λαμία

Στην αυτοψία που πραγματοποίησε ο κος 
Θύμιος Κυρίτσης προκειμένου να καταγράψει 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες 

καθημερινά στις παιδικές χαρές και στις πλατείες 
στα Γαλανέικα Λαμίας ήμασταν παρόν.

Κατά την διάρκεια της βόλτας μας  στις παιδικές 
χαρές μας εξομολογήθηκε ότι αν και νέο μέλος και 
χωρίς την εμπειρία στα κοινά θα κάνει «ότι περνάει 
από το χέρι μου όχι μόνο για την δική του συνοικία 
αλλά και για ολόκληρη την πόλη».

Τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη για ριζικές 
αλλαγές στην πόλη σημείωσε πώς πιστεύει «ότι 
η Λαμία μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί και να 
προσελκύσει τουρίστες. Να γίνει πόλος έλξης 
και παράδειγμα προς μίμηση από τις άλλες 
πόλεις. Έχουμε τις δυνατότητες! Έχουμε φυσικό 
πλούτο, φυσική ομορφιά και πάρα πολλούς 
νέους ανθρώπους να εργαστούν σκληρά και με 
ιδιαίτερο ζήλο για να πετύχουμε το στόχο μας 
και να αναδείξουμε τη Λαμία».   
Συνεχίζοντας τόνισε ότι ο ίδιος επέλεξε να ξεκινήσει 
από την δική του περιοχή και συγκεκριμένα από 
τις παιδικές χαρές και τις πλατείες  όπως και τα 
υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου όπως 
θα πρέπει να κάνουν και» οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει 
να ξεκινήσουν την προσωπική τους προσπάθεια να 
καλυτερεύσουν την καθημερινότητα τους». Αρωγοί 
φυσικά σε αυτό και καθημερινά στο πλάι τους θα 
βρίσκεται η νέα αρχή και τα νέα μέλη, «θα πρέπει 
να υπάρξει μια συνεχής προσπάθεια όσο ατομική 
όσο και συλλογική προκειμένου η πόλη μας να 
αποτελέσει μια πόλη πόλο έλξης για τους τουρίστες 
αλλά και  παράδειγμα προς μίμηση για τις άλλες 
πόλεις».

  ΣΝ: Γιατί τόσο έμφαση στις παιδικές 
χαρές και όχι σε κάποιο άλλο πρόβλημα;

 
«Οι παιδικές χαρές και τα πάρκα είναι μείζονος 

σημασίας. Παίζουν μικρά παιδιά και οι υποδομές 
πρέπει να είναι σωστές ώστε τα παιδιά να είναι 
ασφαλή. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει 
να γίνουν αλλά επειδή δεν γίνονται όλα μαζί 
πρέπει να μπουν προτεραιότητες. Άλλωστε και ο 
Αντιδήμαρχος κος Σταυρογιάννης μίλησε για τις 
προτεραιότητες του στην κοινή μας επίσκεψη στο 
πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. ΔΕΝ γίνονται όλα 
μαζί και πρέπει να το κατανοήσουμε αλλά και να 
βοηθήσουμε όλοι. Ακόμα και οι δημότες»

Περάσαμε από την Πλατεία Πασιάκου, την 
Πλατεία Αγίου Αθανασίου, από την παιδική χαρά 
της οδού Β. Παπαγεωργίου, την Πλατεία στις 
Παλιές εργατικές συνοικίες, τις παιδικές χαρές 
στις Οδούς Μ. Τσάμη & Α. Βέλλιου, στις οδούς 
Αγίας Παρασκευής και Αλύτρωτων Πατρίδων, στην 
Πλατεία Πολυτεχνείου, στην οδό Κ. Παλαμά και 
στον λόφο Μιχαήλ και Γαβριήλ.

Παρατηρήσαμε Παιδικές Χαρές, καλά 
συντηρημένες στις οποίες όμως υπάρχουν 
σκουπίδια , χαλασμένες , ακατάλληλες, ακόμα 
και ανύπαρκτες. Και σαν να μην έφτανε αυτό 
εντοπίσαμε περπατώντας ότι και τα κεντρικά 
πεζοδρόμια της περιοχής έχουν τοποθετημένα 
επικίνδυνα σίδερα αλλά και με εντελώς λάθος 
σκεπτικό! Κάθετα στο πεζοδρόμιο σαν εμπόδια 
αλλά και παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
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ρεπορτάζ

ΣΝ: Πιστεύετε ότι θα φτιαχτούν άμεσα;

«Θέλω να είμαι αισιόδοξος και θα πω ναι. 
Βλέπω εξάλλου ότι τα συνεργεία των τεχνικών 
υπηρεσιών έχουν φορτσάρει από αρχές 
του μήνα! Γίνεται ανάπλαση πεζοδρομίων, 
σουλουπώνεται και ομορφαίνει η πλατεία 
Ελευθερίας, αλλάζονται και τοποθετούνται και 
νέες πινακίδες σήμανσης. 

Αυτό που θέλω να τονίσω σε αυτό είναι ότι 
πρέπει και όλοι μας, άσχετα με την οποιαδήποτε 
επέμβαση του Δήμου, να σεβόμαστε τον χώρο 
και το περιβάλλον και ούτε να το χαλάμε 
αλλά ούτε και να πετάμε τα σκουπίδια μας 
οπουδήποτε. 

Δεν μπορεί να μας ακολουθεί ένας υπάλληλος 
καθαριότητας για να μαζεύει τα σκουπίδια μας. 
Θέση τους είναι αυστηρά και μόνο ο κάδος. Και 
για να προλάβω και κάποιους ετοιμόλογους, 
αν δεν υπάρχει, τότε ας το πάρουμε μαζί μας 
ώσπου να βρούμε».

Ολοκληρώνοντας «θέλω να τονίσω για άλλη 
μια φορά πραγματικά ότι όσο και να προσπαθεί 
ένας μόνος του είναι αδύνατον να λειτουργήσει 
σωστά, όλοι μαζί και ο καθένας ατομικά θα 
τα καταφέρουμε! Ήδη έχουν ξεκινήσει και 
γίνονται έργα για την ανάπλαση της πόλης,αν 
εμείς οι πολίτες δεν προσπαθήσουμε να 
τα προφυλάξουμε αυτά τα έργα και να 
βοηθήσουμε στο επόμενο βήμα τότε είναι 
αδύνατον».

Ποιός είναι ο Θύμιος Κυρίτσης;
 

Ο κ. Κυρίτσης είναι ένα εκλεγμένο μέλος του 
νέου Δημοτικού Συμβουλίου με το συνδυασμό 
«Περήφανη πόλη» του Ευθύμιου Καραΐσκου. 
Είναι νέος, με όνειρα και στόχους, τόσο για την 
συνοικία στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε, 
όσο και για την πόλη του τη Λαμία. 

Ο Θύμιος Κυρίτσης, σπούδασε στο Swan-
sea της Ουαλίας Πολιτικός Μηχανικός, βέβαια 
τον κέρδισε ο τομέας του τουρισμού αφού 
από μικρός είχε αυτό το ερέθισμα λόγω της 
οικογενειακής τους επιχείρησης. Μετά την 
ολοκλήρωση των σπουδών του επέστρεψε 
στη Λαμία και ασχολείται με το οικογενειακό 
Ξενοδοχείο «Αθηνά».
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Επίσκοπος Ωρεών, Φιλόθεος: 
« Η ζωή μου όλη, από τά παιδικά μου χρόνια, υπήρξε και 
υπάρχει μιά διαρκής Πεντηκοστή»

Κατά την ομιλία του ο νέος Επίσκοπος Ωρεών, 
Φιλόθεος, ο οποίος διακατέχεται από 
εμπνευσμένο λόγο, κατά γενική ομολογία, 

μεταξύ άλλων , είπε:
«Ἡ παροῦσα ὥρα τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας μου 

ἐνώπιον τῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ γιά μένα μιά ἀκόμη 
προσωπική πείρα της ἐπεμβάσεως τοῦ Ἁγίου Θεοῦ 
στή ζωή μου καί μιά ἀκόμη ἐπιβεβαίωση ὅτι ὄντως «ἡ 
δύναμίς (Σου) ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται (Β΄ Κορ. 12, 9).

Ὁμολογῶ τίς σωτηριώδεις ἐπεμβάσεις τοῦ Κυρίου 
μας ἀπό τά παιδικά μου χρόνια μέχρι καί σήμερα, τίς 
ὁποῖες ἀποδίδω ὅλες, ὄχι στήν δική μου ἀξία, ἀλλά στήν 
δική Σου πατρική συγκατάβαση καί στόν ἀνεξάντλητο 
πλοῦτο τῆς Χάριτός Σου, τον ὁποῖον ἁπλόχερα 
κληροδοτεῖ σέ ὅποιον ἀγωνίζεται νά ζεῖ μέσα στό σῶμα 
Σου, τήν Ἁγία Ἐκκλησία καί ἀπό αὐτή τή σχέση να 
λαμβάνει δῶρα, χαρίσματα, τήν ἴδια τή ζωή.

Ὁμολογῶ ὅτι ἀπό αὐτή τή σχέση μέ τήν Ἐκκλησία 
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, στήν ὁποία χάριτι Θεοῦ ὅλοι 
γεννηθήκαμε και ἀνατρεφόμαστε κοινωνοῦντες 
ἀλλήλοις ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης, ἡ ζωή μου ὅλη, 
ἀπό τά παιδικά μου χρόνια, ὑπῆρξε και ὑπάρχει μιά 
διαρκής Πεντηκοστή, ἀφοῦ μέσα στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ 
καί πάντοτε σέ σχέση με τούς ἀδελφούς μου, πολλές 
φορές ἔζησα -ζήσαμε, κατ᾿ ἀκρίβεια- τήν εὐλογία ἀπό 
τις ἀστραπές καί τούς κεραυνούς τῶν χαρισμάτων τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος: στίς Λειτουργίες καί στά Μυστήρια, 
πού κατά την τόσο συγκλονιστική ἔκφραση τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου Καβάσιλα εἶναι «οἱ θύρες τῆς ἀκτίστου 
Θείας Χάριτος», στίς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας, 
στήν ψαλτική, στίς συζητήσεις καί συναναστροφές, 
στή μελέτη, στά ποιμαντικά καθήκοντα καί στήν 
ἐκκλησιαστική διοίκηση, ἀλλά καί στίς στιγμές μέ τούς 
φίλους τίς τόσο πολύτιμες, στό γέλιο, στή χαρά, στό 
τραγούδι καί στό παιχνίδι, ὅπως καί στήν ἐπαφή μέ τή 
φυσική δημιουργία, ἀλλά καί στις ὧρες τίς δύσκολες 
τοῦ πόνου καί τῆς ἀσθένειας, ἀκόμη καί στις στιγμές 

τοῦ πλεονασμοῦ τῆς ἁμαρτίας -καί τῆς μοναξιᾶς και 
ἀκοινωνησίας πού ἐκείνη προξενεῖ-, ὅπου, ὅμως, 
ὑπερπερισσεύει ἡ πάντοτε ἐπανορθωτική Χάρις τοῦ 
Θεοῦ (Ρωμ. 5, 20), σέ κάθε τι, μικρό ἤ μεγάλο, εὐχάριστο 
ἤ δυσάρεστο, πού ἡ πρόνοια καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
ἐπέτρεψε νά ζήσω.

Ὅλα τά παραπάνω δεχθεῖτε τα, σᾶς παρακαλῶ, ὡς 
προέκταση τῆς Ὁμολογίας ἑνός ὑποψηφίου Ἐπισκόπου, 
ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται νά παραμένει πιστός, ἔστω κι ἄν 
ἁμαρτάνει, νά μην ἐγκαταλείπει τόν ἀγῶνα, ἔστω κι 
ἄν αἰσθάνεται ὅτι πολλές φορές οἱ δυνάμεις του τόν 
ἐγκαταλείπουν.

Μ᾿ αὐτά τά βιώματα πορεύομαι σήμερα πρός τό 

Θυσιαστήριο, γιά νά μέ προχειρίσει ἡ Θεία Χάρις, διά 
τῶν τιμίων Χειρῶν Σας, Μακαριώτατε, καί τῶν περί 
Ὑμᾶς Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων, στήν ἐπισκοπική 
διακονία». 

Στη συνέχεια ευχαριστώντας τον Αρχιεπίσκοπο 
για την εκλογή του σε επίσκοπο, είπε: «Αὐτή ἡ 
ἐμπιστοσύνη μέ τήν ὁποία μέ περιβάλλετε, καί για τήν 
ὁποία θά ᾶς εἶμαι διά βίου εὐγνώμων, ἀντιλαμβάνομαι 
ὅτι συνεπάγεται τεράστια εὐθύνη γιατί εἶναι πολύ 
μεγάλη, καί γι᾿ αὐτό ἀπό καρδίας Σᾶς εὐχαριστῶ, 
ἐνῶ ταυτόχρονα Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι θά ἀγωνιστῶ 
μέ ὅλες τίς δυνάμεις μου, κυρίως, ὅμως, στηριζόμενος 
στή Χάρη τοῦ Θεοῦ, νά παραμείνω πιστός και φρόνιμος 

οἰκονόμος ἔναντι Ὑμῶν, τοῦ πατρός καί Ἀρχιεπισκόπου 
μου καί νά μή σταθῶ ἀχάριστος ἔναντι τῶν θείων 
Δωρεῶν, οἱ ὁποῖες δι᾿ Ὑμῶν καί τῆς περί τήν Ὑμετέρα 
Μακαριότητα σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, τελεσιουργοῦνται ὑπό τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, 
στήν ἐλαχιστότητά μου».

Ευχαρίστησε όλους τους Αρχιερείς για την 
επιδοκιμασία προς το πρόσωπό του, όπως και τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη «κραταιά ἔνδειξη τῆς ὁποίας 
εἶναι καί ἡ σημερινή παρουσία τοῦ Πανοσιολογιωτάτου 
Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς συνόδου τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κ. Γρηγορίου».

Επίσης ευχαρίστησε τον σεβασμιώτατο 

εκκλησία
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Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο. «Μικρό ἀλλά 
καί τόσο οὐσιαστικό, ἐκφραστικό τῆς ἀγάπης τοῦ γιοῦ 
προς τόν πατέρα του, πού τοῦ χάρισε καί τοῦ χαρίζει 
ἀγαθά, μά κυρίως ζωή καί περίσσευμα ζωῆς».

Μνημόσευσε τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Χαλκίδος 
κυρό Χρυσόστομο τόν Α΄, «ὁ ὁποῖος μοῦ ἔδειξε πολλή 
ἀγάπη, με προχείρησε Ἀναγνώστη καί στό πρόσωπό 
του ἀντίκρυσα πρώτη φορά Ἐπίσκοπο στή ζωή μου καί 
γι᾿ αὐτό ὁ Τίμιος Σταυρός πού φέρω στό στῆθος μου, 
ὅπως καί τό ἱερό Ἐγκόλπιο, τό ὁποῖο θα μοῦ φορέσετε 
στή Χειροτονία, Μακαριώτατε, τά ὁποῖα σ᾿ Ἐκεῖνον 
ἀνήκουν, ἀποτελοῦν ξεχωριστή εὐλογία γιά μένα».
Ὁμοίως μνημόνευσε, «τόσο τόν Μακαριστό 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρό 
Χριστόδουλο, ὅσο τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Σισανίου 
καί Σιατίστης κυρό Παῦλο, τόν ὁποῖο γνώρισα μικρό 
παιδάκι σέ δύσκολες οἰκογενειακές στιγμές, καθώς 
καί τόν μακαριστό Μητροπολίτη Ἰωαννίνων κυρό 
Θεόκλητο, πού «μυστικῷ τῷ τρόπῳ» μέ οἰκοδόμησε 
πνευματικά, καί ἐξακολουθεῖ νά μέ οἰκοδομεῖ μέσα 
ἀπό τούς δικούς του ἀνθρώπους, ὄντας βέβαιος ὅτι 

ἀμφότεροι συγχαίρουν τούτη την ὥρα ἀπό τή ἀντίπερα 
ὄχθη τῆς ζωῆς, τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην μητέρα του, για την 
οποία είπε: «Γιά τήν μητέρα μου Παρασκευή ὅ,τι καί 
ἄν πῶ εἶναι λίγο.Κάνω τόν λόγο προσευχή καί δέομαι 
διά παντός γιά ἐκείνη, ὅπως καί γιά τόν ἀοίδιμο πατέρα 
μου Δημήτριο, ἀλλά καί γιά ὅλους τούς κατά σάρκα 
συγγενεῖς μου, ζῶντες καί κεκοιμημένους». 
Τελειώνοντας τον λόγο του , ο Επίσκοπος Φιλόθεος, 
ανέφερε: «Δέσποτα ἅγιε εὐλόγησον»!

εκκλησία
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«Η Ελληνίδα αγρότισσα, που για χρόνια παρέμενε ο 
αφανής “ήρωας” της υπαίθρου, αναλαμβάνει πλέον 
πρωτοβουλίες σε όλα τα στάδια της παραγωγής και 

πρωτοστατεί σε νέες καλλιέργειες» επισήμανε με αφορμή τη Διε-
θνή Ημέρα Αγρότισσας η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κ. Φωτεινή Αραμπατζή, τονίζοντας ωστόσο πως «χρειά-
ζονται ακόμη πολλά να γίνουν για την άμβλυνση των ανισοτήτων 
και την ισότιμη πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία, στην 
εκπαίδευση και στην επιμόρφωση».

Ειδικότερα, για την 15η Οκτωβρίου, που καθιερώθηκε με από-
φαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου 2007 
για να μας υπενθυμίζει τη συμβολή της γυναίκας στην αγροτική 
παραγωγή, τον ρόλο της στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής 
και της ζωής της υπαίθρου αλλά και τις δυσκολίες και τις προκλή-
σεις τις οποίες αντιμετωπίζει, η Υφυπουργός επισημαίνει τα εξής:

«Στη χώρα μας, ο ρόλος της γυναίκας της υπαίθρου, της Ελ-
ληνίδας αγρότισσας είναι καταλυτικός τόσο για τη διατήρηση 
της οικονομικής και κοινωνικής ζωής και της βιωσιμότητας των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όσο και για την ενδυνάμωση του 
θεσμού της οικογένειας και τη διαφύλαξη της τοπικής και πολι-
τιστικής μας κληρονομιάς.

Η Ελληνίδα αγρότισσα, που για χρόνια παρέμενε ο αφανής 
“ήρωας” της υπαίθρου, άμισθη, μη μετρήσιμη, ανασφάλιστη, χω-
ρίς σύνταξη και χωρίς πρόνοια σε αντίθεση με τους άντρες αλλά 
και τις εργαζόμενες γυναίκες των αστικών κέντρων, από το 1980 
και έπειτα αναγνωρίζεται σταδιακά ως εργαζόμενη, αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες σε όλα τα στάδια της παραγωγής, πρωτοστατεί 
σε νέες καλλιέργειες, οργανώνει συνεταιρισμούς, διεκδικώντας 
θεσμική ισότητα.

Παρά όμως την όποια πρόοδο, χρειάζεται ακόμα πολλά να 
γίνουν, αφού οι γυναίκες συνεχίζουν να βιώνουν περιορισμούς 
στην ισότιμη συμμετοχή τους σε προγράμματα, στην πρόσβαση 
σε χρηματοδοτικά εργαλεία, στην εκπαίδευση και στην επιμόρ-
φωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, στην Ελλάδα οι γυναίκες αρχηγοί 
αγροτικής εκμετάλλευσης αποτελούν το 27,5% όταν ο Μέσος 
Όρος στην ΕΕ βρίσκεται στο 28,5%, ενώ με πλήρη γεωργική 
κατάρτιση, ως αρχηγοί, είναι μόλις το 17% έναντι του 83% των 
αντρών. Σύμφωνα δε με τον δείκτη για την ισότητα των δυο φύ-
λων σε ό,τι αφορά 6 βασικούς τομείς: εργασία, απολαβές, γνώση, 
χρόνος, δύναμη, υγεία η χώρα μας καταλαμβάνει την όχι τιμητική 
τελευταία θέση, με 51,2% όταν ο Μέσος Όρος είναι 67,4% με την 
Σουηδία στο 83,7%.

Το γεγονός μάλιστα ότι στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης δεν προβλέπεται αυξημένη βαθμολογία και άρα και ειδική 
χρηματοδότηση για τις γυναίκες, έχει ως αποτέλεσμα μόνο το 
23% στα σχέδια βελτίωσης -που είναι το κατ’ εξοχήν πρόγραμμα 
εκσυγχρονισμού της αγροτικής παραγωγής- το 28% στα σχέδια 
κατάρτισης και το 38% στα μέτρα διαφοροποίησης της οικονο-
μίας στις αγροτικές περιοχές, των δικαιούχων, να είναι γυναίκες.

Καθώς προχωρούν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη νέα 
ΚΑΠ 2021-2027, ως Κυβέρνηση, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόμμα, προκρίνουμε την ενεργό γυναικεία συμμετοχή στην

αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την αλιεία:
Θέλουμε τα θεματικά υποπρογράμματα που αφορούν στις 

γυναίκες των αγροτικών περιοχών, να είναι υποχρεωτικά και με 
ενισχυμένη χρηματοδότηση για τις γυναίκες, μέσω υψηλότερης 
βαθμολόγησης.

Προωθούμε και ενθαρρύνουμε την εκπαίδευση και την επαγ-
γελματική κατάρτιση των γυναικών, την προώθηση της γυναικείας 
ιδιοκτησίας και συνιδιοκτησίας, των δικτύων επιχειρηματιών και 
της πρόσβασης σε επενδύσεις και πιστώσεις, της εκπροσώπησής 
των γυναικών στα διοικητικά όργανα καθώς και την ανάπτυξη των 
ευκαιριών για τη στήριξη νέων, αυτοαπασχολούμενων, μερικής 
απασχόλησης και συχνά χαμηλά αμειβόμενων γυναικών.

Στηρίζουμε την εξειδικευμένη επιμόρφωση για δεξιότητες 
επιχειρηματικής ανάπτυξης, γνώσεις και πρόσβαση στη χρημα-
τοδότηση για την έναρξη και εδραίωση γυναικείων επιχειρημα-
τικών δραστηριοτήτων στον τομέα του αγροτουρισμού που θα 
συνδέεται με κλάδους της εμπορικής γεωργίας ειδικά ποιοτικών

τοπικών προϊόντων.
Εξετάζουμε στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού σχεδίου και 

ειδικά μέτρα για την προώθηση της κατάρτισης, της απασχόλη-
σης και της προστασίας των δικαιωμάτων των πλέον ευάλωτων 
ομάδων γυναικών με ειδικές ανάγκες: όπως οι γυναίκες με ανα-
πηρία, οι γυναίκες με ελάχιστη ή καμία κατάρτιση, οι γυναίκες 
που ανατρέφουν μόνες τους τα παιδιά τους».

Στη ΝΔ και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
πιστεύουμε ότι ο ρόλος της σύγχρονης, καταξιωμένης Ελληνίδας 
επιχειρηματία αγρότισσας σ’ αυτό το αξιακό μοντέλο είναι σημα-
ντικός, είναι κεντρικός, είναι κορυφαίος!

Και όπως σημείωσε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, António 
Guterres, “η ενδυνάμωση του ρόλου της αγρότισσας, είναι απα-
ραίτητη για την οικοδόμηση ενός ευημερούντος, δίκαιου και 
ειρηνικού μέλλοντος για όλους, σε έναν υγιή πλανήτη”».

Με ρόλο στα νέα προγράμματα του ΠΑΑ 
η αγρότισσα λέει η Αραμπατζή

Στο προεδρείο της Προανακριτικής για Παπαγγελόπουλο 
ο Ιωάννης Μπούγας

Αύριο το απόγευμα αρχίζει τις 
εργασίες της η Προανακριτι-
κή Επιτροπή η οποία θα διε-

ρευνήσει τυχόν ευθύνες του πρώην 
αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης 
Δ. Παπαγγελόπουλο ως προς την υπό-
θεση Novartis.

Σήμερα η Προανακριτική συνε-
δρίασε για εκλογή προεδρείου και 
εξέλεξε βουλευτές της ΝΔ ως εξής: 
πρόεδρος ο Ιωάννης Μπούγας, αντι-
πρόεδρος ο Β. Υψηλάντης και γραμ-
ματέας η Ζωή Ράπτη.

Η Προανακριτική έχει 26 μέλη, αλλά 
μετά την αποχώρηση από τις εργασίες 
της του ΜέΡΑ25, συνεχίζουν 25.

Αύριο στην ουσιαστική πρώτη συ-
νεδρίαση θα υπάρξει συζήτηση

εντός της Προανακριτικής ως προς 
τον προγραμματισμό εργασιών και 
την κλήτευση μαρτύρων.

Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί η από-
φαση του Αρείου Πάγου ως προς το 
εάν η Προανακριτική θα μπορεί να 
καλέσει τους δύο εναπομείναντες 
προστατευόμενους μάρτυρες, στις 
καταθέσεις των οποίων είχε βασιστεί 
η σύσταση προανακριτικής από την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με 10 φε-
ρόμενους ως "κατηγορούμενους", 
μεταξύ των οποίων τους δύο πρώην 
πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και 
Παναγιώτη Πικραμμένο, τον διοικη-
τή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη 
Στουρνάρα, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, 
τον Ανδρέα Λοβέρδο και άλλους.

πολιτική
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Την Τρίτη  το πρωί συνελήφθη στη Λαμία, από 
αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης 
Λαμίας, 20χρονος, ο οποίος κατηγορείται για 

παραβάσεις σχετικά με εκρηκτικές ύλες.
Ειδικότερα, μετά από καταγγελία στις Διωκτικές 

Αρχές, ο 20χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνο-
μικούς και σε έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν 
στη κατοχή του και κατασχέθηκαν ένα γυάλινο 
μπουκάλι, το οποίο περιείχε ποσότητα εύφλεκτου 
υγρού, ενώ στο στόμιο του υπήρχε προσαρμο-
σμένο λευκό ύφασμα, ομοίως εμποτισμένο με 
εύφλεκτο υγρό (αυτοσχέδια βόμβα μολότοφ) και 
ένας αναπτήρας.

Από την έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Ασφα-
λείας Λαμίας, προέκυψε ότι ο δράστης, από τις 
βραδινές ώρες της Δευτέρας έως και τις πρωινές 
ώρες της επομένης, είχε μεταβεί σε σπίτι, σε πε-
ριοχή της Λαμίας, όπου λόγω προσωπικών τους 
διαφορών με τον ένοικο, είχε προβεί στη ρίψη, 
τόσο στην αυλή, όσο και στο δρόμο μπροστά από 
το σπίτι, πολλές αυτοσχέδιες βόμβες μολότωφ.

Από τους αστυνομικούς βρέθηκαν στο σημείο 
και κατασχέθηκαν:

• στόμιο από γυάλινο μπουκάλι, στο οποίο ήταν 
προσαρμοσμένο κομμάτι υφάσματος,

• τμήματα από γυάλινα μπουκάλια, καθώς και
• κομμάτια υφάσματος, μερικώς καμένα.
Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφά-

λειας Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

Προσπάθησε να λύσει τις δια-
φορές του με βόμβες μολότωφ

Την Τρίτη το απόγευμα στην Αρκίτσα Φθιώτιδας, συνελήφθη από αστυνομικούς 
του Α.Τ. Λοκρών, ένας 21χρονος, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. 

Ειδικότερα, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκε στη κατοχή του και κατα-
σχέθηκε μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε μικροποσότητα κάνναβης.

Την προανάκριση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Λοκρών, ενώ ο συλληφθείς θα 
οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.  

Τον έπιασαν με ναρκωτικά

Σε έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα 
Ασφαλείας Θηβών, προέκυψε ότι νω-
ρίτερα, είχαν πάρει τα αντικείμενα από 
σταθμευμένο βαγόνι αμαξοστοιχίας.

Επιπλέον κατασχέθηκε το όχημα, ιδιο-
κτησίας του 19χρονου, ενώ ερευνάται η 
τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρό-
μοιες πράξεις.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα 
Ασφάλειας Θηβών, ενώ οι συλληφθέντες 
θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Θηβών.

Την Τρίτη το μεσημέρι σε περιοχή 
της Θήβας, συνελήφθησαν από 
αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 

του Αστυνομικού Τμήματος Θηβών, δύο 
άνδρες, ηλικίας 31 και 19 ετών, κατηγο-
ρούμενοι για κλοπή.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες εντοπί-
στηκαν από τους αστυνομικούς, κοντά 
στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της περι-
οχής, να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο, το 
οποίο ήταν γεμάτο με μεταλλικά αντι-
κείμενα.

Έκλεψαν βαγόνι στη Θήβα

Το απόγευμα της 
Τρίτης συνελήφθη 
στη Λαμία, από 

αστυνομικούς της Ομά-
δας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος 
Άμεσης Δράσης Λαμίας, 
ένας 25χρονος, για διά-
πραξη κλοπής.

Ειδικότερα το πρωί 
της ίδιας μέρας, σε περι-
οχή της Λαμίας, ο 25χρο-
νος αφαίρεσε χρηματικό 
ποσό, από τσαντάκι 
62χρονου.

Αστυνομικοί της Ομά-
δας ΔΙ.ΑΣ, μετά από διε-
νέργεια αναζητήσεων, 
κατάφεραν το απόγευμα 
να εντοπίσουν και να 
συλλάβουν τον 25χρονο, 
στο πλαίσιο της αυτόφω-
ρης διαδικασίας.   

Την προανάκριση 
ενήργησε το Τμήμα 
Ασφαλείας Λαμίας, ενώ ο 
συλληφθείς θα οδηγηθεί 
στον κ. Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Λαμίας.

Βρήκαν τον 
τσαντάκια

Συνελήφθησαν αμέσως το μεσημέρι της Τρίτης 
σε περιοχή της Λαμίας, από αστυνομικούς της 
Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης, 

τρεις άνδρες, ηλικίας 52, 51 και 33 ετών, για κλοπή 
κατά συναυτουργία.

Οι δράστες εισήλθαν σε ανενεργή επιχείρηση στην 
ανωτέρω περιοχή και αφαίρεσαν διάφορα οικοδομικά 
υλικά, συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, πλην όμως εντοπί-
στηκαν και συνελήφθησαν από τους περιπολούντες 
αστυνομικούς.

Τα προϊόντα κλοπής κατασχέθηκαν και αποδόθη-
καν στο νόμιμο κάτοχό τους.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας 
Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

Ξάφρισαν
κλειστή
επιχείρηση

Δύο άτομα συνελήφθησαν για 
ναρκωτικά στη Θήβα

Συνελήφθησαν, την 
Τετάρτη αργά το 
βράδυ στη Θήβα, 

από αστυνομικούς της 
Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυ-
νομικού Τμήματος Θηβών, 
δύο άνδρες, ηλικίας 37 και 
38 ετών, για κατοχή  ναρ-
κωτικών.

Ειδικότερα, μετά από 
έλεγχο που διενεργήθη

νάιλον συσκευασία, η 
οποία περιείχε μικροπο-
σότητα ακατέργαστης 
κάνναβης.

Την προανάκριση διε-
νήργησε το Τμήμα Ασφά-
λειας Θηβών, ενώ οι συλ-
ληφθέντες θα οδηγηθούν 
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτο-
δικών Θηβών.

σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνη-
το, ιδιοκτησίας 
του 37χρονου, στο 

οποίο επέβαιναν οι δύο 
συλληφθέντες, βρέθηκαν 
στο εσωτερικό του και 
κατασχέθηκαν δύο αυτο-
σχέδιες νάιλον συσκευα-
σίες, οι οποίες περιείχαν 
μικροποσότητες ηρωίνης, 
σε μορφή βράχου, καθώς 

Συνελήφθησαν, την Τε-
τάρτη το απόγευμα στη 
Λαμία, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφαλεί-
ας Λαμίας, δύο ανήλικοι, 
κατηγορούμενοι για από-
πειρα κλοπής κατά συναυ-
τουργία και φθορά ξένης 
ιδιοκτησίας.

Οι ανήλικοι έσπασαν 
πόρτα σπιτιού ηλικιωμένης 
και εισήλθαν στο εσωτερι-
κό της με σκοπό την κλο-
πή, έγιναν

όμως αντιληπτοί από την 
ιδιοκτήτρια και τράπηκαν 
σε φυγή.   

Η άμεση επέμβαση της 
αστυνομίας όμως οδήγησε 
στην σύλληψή τους αφού 
εντοπίστηκαν ενώ ανα-
ζητούνται για να συλλη-
φθούν οι γονείς τους, για 
παραμέληση της εποπτεί-
ας τους.

Την προανάκριση διε-
νήργησε το Τμήμα Ασφα-
λείας Λαμίας.

Έπιασαν 
ανήλικους 
για κλοπή

Συνελήφθη, την Τετάρτη το πρωί στην 
Ερέτρια Ευβοίας, από αστυνομικούς 
του Αστυνομικού Τμήματος Ερέτρι-

ας, μία 42χρονη αλλοδαπή, για παράβαση 
νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα.

Η σύλληψη έγινε μετά από διενέργεια 
αιφνιδιαστικού ελέγχου σε κατάστημα, ιδι-
οκτησίας της 42χρονης, όπου βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν: 

•  80 λαθραία πακέτα τσιγάρων, 
διαφόρων μαρκών,

•  50 γραμμάρια αδασμολόγητου 
καπνού και 

•  το χρηματικό ποσό των 12.800 
Λέβα Βουλγαρίας.

12.800 Λέβα Βουλγαρίας.
Τα καπνικά προϊόντα θα σταλούν στο 

αρμόδιο Τελωνείο.
Την προανάκριση διενήργησε το 

Αστυνομικό Τμήμα Ερέτριας, ενώ η συλ-
ληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Είχε γεμίσει το κατάστημά της 
με λαθραία τσιγάρα  

αστυνομικά
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Στον “προθάλαμο” του επανυπολογισμού 
4,3 εκατ. συντάξεις

Την  “πόρτα” του επανυπολογισμού σε 
4.300.000 συντάξεων άνοιξε το Συμβούλιο της 
Επικρατείας με τις αποφάσεις του περί αντισυ-
νταγματικότητας του νόμου Κατρούγκαλου.

Αν  και οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν έχουν 
αναδρομική ισχύ δηλαδή ισχύουν από την 4η 
Οκτωβρίου (σ.σ. ημερομηνία δημοσίευσης της 
περίληψης τους), στην κυβέρνηση –σύμφωνα 
με πληροφορίες από υψηλόβαθμα αρμόδια στε-
λέχη της- φαίνεται πλέον να έχει “κλειδώσει” η 
απόφαση του υπολογισμού όλων, ανεξαιρέτως, 
των κύριων αλλά και των επικουρικών συντάξε-
ων με βάση τις διατάξεις τις οποίες θα προβλέπει 
νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται στη Βουλή τον 
επόμενο μήνα.

Αυτό σημαίνει πως οι κυοφορούμενες δια-
τάξεις θα αφορούν τόσο τις “παλιές”, όσο και τις 
“νέες” κύριες αλλά και τις επικουρικές συντάξεις, 
είτε αυτές έχουν ήδη καταβληθεί, είτε βρίσκο-
νται σε εκκρεμότητα.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στις κύριες 
συντάξεις, το Υπουργείο Εργασίας επεξεργάζε-
ται διατάξεις οι οποίες –στο “πνεύμα” των απο-
φάσεων του ΣτΕ- θα οδηγούν σε αύξηση των 
ποσοστών αναπλήρωσης σε εκείνους που έχουν 
κλείσει γύρω στα 40 χρόνια ασφάλισης και πάνω. 
Ωστόσο,  υπάρχουν εισηγήσεις για αύξηση, έστω 
και πολύ μικρή, των ποσοστών αναπλήρωσης 
και για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης.

Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε αύξηση των συ-
ντάξιμων αποδοχών της συγκεκριμένης κατηγο-
ρίας των συντάξεων. Ο υπολογισμός με τα σχε-
διαζόμενα ποσοστά αναπλήρωσης θα αφορά :

· Εκείνους που ανήκουν στην κατηγορία των 
2.670.000 “παλιών” συνταξιούχων δηλαδή εκεί-
νων που η σύνταξη τους είχε καταβληθεί έως και 
την 12η Μαΐου 2016 –δηλαδή πριν την έναρξη 
ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου- ή την είχαν 
αιτηθεί έως τότε. Η σύνταξη τους θα επανυπο-
λογισθεί. Για όσους προκύψει θετική “προσωπική 
διαφορά”, θα καταβληθεί. Για όσους προκύψει 
αρνητική “προσωπική διαφορά” θα καλυφθεί, 
έτσι ώστε να μην μειωθούν οι σημερινές απο-
δοχές τους.

· Εκείνους που ανήκουν στους 130.000 “νέ-
ους” συνταξιούχους, δηλαδή όσους “βγήκαν” στη 
σύνταξη από την  13η Μάιου 2016  (σ.σ. έναρξη 
ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου) και έπειτα.

· Τους συνταξιούχους εκείνους η σύνταξη των 
οποίων εκκρεμεί. Σύμφωνα με τα τελευταία στοι-
χεία, συνολικά οι εκκρεμείς αιτήσεις για κύρια 
σύνταξη ανέρχονται σε 140.000, εκ των οποίων 
οι 80.000 είναι ληξιπρόθεσμες.

Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, είναι 
σχεδόν βέβαιο πως θα υπάρξει επανυπολογι-
σμός τους, αλλά δεν είναι ακόμα ξεκάθαρη η 
“αρχιτεκτονική” του. Θα προηγηθεί η σύνταξη 
αναλογιστικής μελέτης. Στη βάση των συμπε-
ρασμάτων της μελέτης αυτής θα επανυπολο-
γισθούν :

· Οι “παλιές” επικουρικές συντάξεις, δηλαδή 
εκείνες οι οποίες είχαν καταβληθεί έως και την 
31η Δεκεμβρίου 2014, αλλά και οι “νέες” επικου-
ρικές συντάξεις, δηλαδή εκείνες που τις αιτήθη-
καν συνταξιούχοι από την 1η Ιανουαρίου 2015 
και έπειτα.

· Οι εκκρεμούσες επικουρικές συντάξεις. Τα 
τελευταία στοιχεία αναφέρουν πως συνολικά 
ανέρχονται σε 75.000, εκ των οποίων οι 45.000 
είναι ληξιπρόθεσμες.

Το “κλίμα” πάντως που μεταδίδουν αρμόδια 
στελέχη με εικόνα των πρώτων στοιχείων της 
σχεδιαζόμενης αναλογιστικής μελέτης για το 
επικουρικό είναι πως είναι μάλλον ακραίο το σε-
νάριο της επιστροφής των 250.000 επικουρικών 
συντάξεων που μειώθηκαν τον Ιούνιο του 2016 
στο επίπεδο που ήταν το Μάιο του 2016.  Το μόνο 
το οποίο έχουν ξεκαθαρίσει αρμόδια στελέχη

της κυβέρνησης είναι πως δεν θα υπάρχουν 
νέες μειώσεις στις επικουρικές.

H ισχύς όλων των παραπάνω αλλαγών 
στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις θα 
ξεκινήσει από τον τρέχοντα μήνα, δηλαδή από 
τον Οκτώβριο του 2019, τονίζουν οι ίδιες πηγές.
 Αυτό σημαίνει πως  ακόμα και αν ο νόμος, τον 
οποίο επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας, 
ψηφισθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο, οι αυξήσεις 
οι οποίες θα δοθούν σε ορισμένες κύριες και 
επικουρικές  συντάξεις (πχ στις κύριες όσων 
έχουν πάνω από 40 χρόνια ασφάλισης) θα 
ισχύσουν από τον Οκτώβριο του 2019). 
Έτσι, ναι μεν οι σχεδιαζόμενες αυξήσεις θα 
δοθούν για πρώτη φορά ενδεχομένως από τον 
Ιανουάριο του 2020, αλλά έπειτα –ίσως σε 3 έως 
5  μηνιαίες δόσεις ή και “εφάπαξ” θα δοθούν 
αναδρομικά οι αυξήσεις του δ’ τριμήνου του 
2019.

Ο ρυθμός της εξόφλησης των αναδρομικών 
του Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2019, θα κριθεί 
από το συνολικό δημοσιονομικό κόστος 
της  όλης σχεδιαζόμενης παρέμβασης στο 
Ασφαλιστικό. Μέλημα της κυβέρνησης –όπως 
υπαγορεύει το “κλίμα” των διαπραγματεύσεων 
με τους θεσμούς – φέρεται να είναι να μην 
ανατρέψει προς το χειρότερο τις προβολές 
τις οποίες είχαν, μέχρι πρότινος, συμφωνηθεί 
σε σχέση , τουλάχιστον, με τη μεσοπρόθεσμη 
εξέλιξη του προϋπολογισμού των ταμείων.

Δεδομένου ότι αναμένεται μία ορισμένη 
αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, το 
“μπαλάκι” για τη διατήρηση των στόχων του 
“κοινωνικού προϋπολογισμού’’ πετιέται στη 
ροή της εξόφλησης των εκκρεμών συντάξεων 
και προπαντός στα έσοδα από ασφαλιστικές 
εισφορές.
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Η Mytilineos στηρίζει ενεργά την 
“Ενδιάμεση Δομή Φιλοξενίας Γυναικών σε Επισφάλεια” των 
Γιατρών του Κόσμου

Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο των 
κοινωνικών της επενδύσεων, στηρίζει 
την πρωτοβουλία της “Ενδιάμεσης 

Δομής Φιλοξενίας Γυναικών σε Επισφάλεια” 
του σωματείου “Γιατροί του Κόσμου”.
Η εταιρεία διαχρονικά επιλέγει πρωτοβουλίες 
που σχετίζονται με την δημιουργία μέτρων 
κοινωνικής προστασίας και οικοδόμησης της 
ομαλής ένταξης στην κοινωνία ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων. Η συγκεκριμένη 
μοναδική δομή φιλοξενίας, προέκυψε μέσα 
από την ολοκληρωμένη εκτίμηση αναγκών 
γυναικών σε επισφάλεια που πραγματοποίησε 
το σωματείο. Είναι χωρητικότητας 24 ατόμων, 
διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια καθώς 
και χώρους δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας 
οι οποίοι είναι προσβάσιμοι σε ΑμεΑ μέσω 
ειδικού αναβατορίου και ανελκυστήρα.

Το προσδοκόμενο αποτέλεσμα της 
πρωτοβουλίας είναι η στέγαση, η ενδυνάμωση, 
η ένταξη και η μεταπαρακολούθηση, των 
φιλοξενούμενων γυναικών και μητέρων 
με παιδιά ώστε να διασφαλιστεί ομαλά η 
κοινωνική τους προσαρμογή και να αποφευχθεί 
η οποιαδήποτε πιθανότητα υποτροπής στα 
προ της αποκατάστασης προβλήματα.

Η MYTILINEOS συμβάλλει στην αρτιότερη 
υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας 
τόσο με την παροχή ειδών ατομικής και 
βρεφικής υγιεινής όσο και με την κάλυψη 
των αναγκών διαβίωσης και σίτισης των 
φιλοξενούμενων γυναικών και των παιδιών 
τους. Παράλληλα έχει αναλάβει το κόστος 

όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης 
του κτηρίου που στεγάζεται η δομή. 

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά 
ιδιαίτερη αξία για την MYTILINEOS, καθώς 
γίνεται αρωγός στην προσπάθεια του 
σωματείου να καλυφθούν οι συνεχώς 
αυξανόμενες ανάγκες για στέγαση άστεγων 
γυναικών και μητέρων με παιδιά που δεν 
εντάσσονται στις συνήθεις δομές φιλοξενίας 
(π.χ. άνεργες μητέρες με παιδιά, ηλικιωμένες 
υπό έξωση από την κατοικία τους, κ.α.). 
Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή 
και στην ανακούφιση κοινωνικών ομάδων που 
βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.

Η συνεργασία της MYTILINEOS με τους 
“Γιατρούς του Κόσμου”, υλοποιείται στο πλαίσιο 
των  στρατηγικών συμπράξεων που αναπτύσσει 
η εταιρεία με σημαντικούς κοινωνικούς 
φορείς για την επίτευξη των Παγκόσμιων 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχοι 1, 10 και 
17), συμβάλλοντας στην πλήρη αξιοποίηση 
της αποτελεσματικής οργάνωσης και της 
πολυετούς εμπειρίας του σωματείου, μέσω των 
προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας που 
προσφέρει στην ελληνική κοινωνία.

Στην Ουάσιγκτον 
ο Χρ. Σταϊκούρας 
για τη Σύνοδο 
ΔΝΤ- Παγκόσμιας Τράπεζας

Διπλασιάστηκαν 
οι έλεγχοι στην 
αγορά εργασίας

Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να 
συμμετάσχει στην ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας 
Τράπεζας.

Παράλληλα, στο περιθώριο της συνόδου ο υπουργός θα συναντηθεί με τη νέα γενική διευθύντρια 
του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκεβα, με την επόμενη πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
Κριστίν Λαγκάρντ και με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για την Οικονομική 
Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Κιθ Κρακ.

Επίσης, θα έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με επενδυτικούς και τραπεζικούς ομίλους, καθώς 
και οίκους αξιολόγησης, όπως, μεταξύ άλλων, η BlackRock, η Deutsche Bank, η BNP Paribas, η 
Credit Suisse, η J.P. Morgan, η HSBC, η Citibank, η Nomura Bank, οι Moody’s και η DBRS, ενώ θα 
πραγματοποιήσει ομιλία σε εκδήλωση της Bank of America Merrill Lynch.

Διπλασιάστηκαν οι έλεγχοι των 
επιθεωρητών του ΕΦΚΑ κατά το τρίτο 
τρίμηνο του έτους σε σχέση με τα 

δύο πρώτα τρίμηνα του 2019. Ειδικότερα, 
το τρίμηνο Ιούλιος 2019- Σεπτέμβριος 2019 
πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα 12.987 
επιτόπιοι έλεγχοι έναντι 11.628 ελέγχων την 
περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2019. Κατά τη 
διάρκεια των 12.987 ελέγχων εντοπίστηκαν 
1.357 αδήλωτοι εργαζόμενοι και επιβλήθηκαν 
πρόστιμα ύψους 15.600.527 ευρώ.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στον υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη 
Βρούτση σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
στο υπουργείο και συμμετείχε ο Διοικητής 
του ΕΦΚΑ κ. Χρήστος Χάλαρης, ο Γενικός 
Διευθυντής Ελέγχων, ο Διευθυντής Σχεδιασμού 
Ελέγχων, η προϊσταμένη του Περιφερειακού 
Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) Αττικής 
και όλοι οι προϊστάμενοι τμημάτων της Γενικής 
Διεύθυνσης Ελέγχων και του ΠΕΚΑ Αττικής.

Στη σύσκεψη συμφωνήθηκε να συνεχισθούν 
με τους ίδιους ρυθμούς οι έλεγχοι και κατά το 
τέταρτο τρίμηνο του έτους και να αυξηθούν 
περαιτέρω από το 2020 μέσω ενίσχυσης 
του αριθμού των επιθεωρητών και της 
ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών εργαλείων 
στην καθημερινή πρακτική των ελέγχων.

Ενδεικτικά:
1.    Με τον προγραμματισμό για ενισχυμένο 

αριθμό ελέγχων σε ολόκληρη την επικράτεια.
2.    Τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων.

3. Τη δημιουργία για πρώτη φορά 
ηλεκτρονικού μητρώου παραβατικότητας.

4. Την αναβάθμιση του καινοτόμου 
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

5.    Την προσαύξηση 12% στο ωρομίσθιο της 
μερικής απασχόλησης.

6.    Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
στην πλήρη απασχόληση κατά 5 μονάδες.

7.    Την αυστηροποίηση του πλαισίου για την 
αδήλωτη εργασία.

Μετά το τέλος της σύσκεψης, ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννης 
Βρούτσης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα 
την προσήλωσή της στην εφαρμογή της 
νομοθεσίας και στην προάσπιση των 
δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, με το 
διπλασιασμό των ελέγχων που πετύχαμε! 
Μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα. Από 
τη στιγμή που η κυβέρνηση μειώνει φόρους 
και ασφαλιστικές εισφορές δεν υπάρχει για 
κανέναν άλλοθι. Στόχος μας είναι η εφαρμογή 
της νομιμότητας στην αγορά εργασίας όπως 
έχουμε δεσμευτεί.

Ευχαριστώ τους επιθεωρητές του ΕΦΚΑ για 
το ζήλο και την αποτελεσματικότητά τους. 
Είναι σήμερα βέβαιο ότι θα υπερκαλύψουμε 
το στόχο που είχαμε θέσει στο τέλος του 
καλοκαιριού για τους ελέγχους μέχρι τέλος 
Οκτωβρίου και θα συνεχίσουμε με τους ίδιους 
ρυθμούς μέχρι τέλους του έτους. Ταυτόχρονα 
θα προχωρήσουμε σε επιπλέον ενίσχυση 
των δομών των Περιφερειακών Ελεγκτικών 
Κέντρων Ασφάλισης και ενσωμάτωση των 
νέων τεχνολογιών στο έργο τους, ώστε 
να αυξηθεί περισσότερο το πλήθος και η 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων”.
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Το Επιμελητήριο Βοιωτίας σε 
συνεργασία με την ΑΝ.ΔΙΑ Στε-
ρεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας, ΠΜ 
του ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλούν 
στην ανοικτή ενημερωτική εκ-
δήλωση, με θέμα: Παρουσίαση 
της Δράσης: 2.β.1.1 «Ενίσχυση 
πολύ μικρών και μικρών επι-
χειρήσεων στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας για την ανα-
βάθμισή τους μέσω της χρήσης 
Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς 
και συστημάτων αυτοματι-
σμού» στα πλαίσια του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος 

Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. 
Η εκδήλωση θα πραγματο-

ποιηθεί την Δευτέρα 21 Οκτω-
βρίου 2019, ώρα 18:00, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Επι-
μελητήριου Βοιωτίας (Λ. Κου-
τσοπετάλου 1, Λιβαδειά),

Στην εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί αναλυτική πα-
ρουσίαση της Δράσης και θα 
ακολουθήσει συζήτηση με 
τους ενδιαφερόμενους προς 
επίλυση αποριών.

Την παροχή μιας έκτακτης φορολογικής απαλλαγής 
σε όλες τις επιχειρήσεις έχει αποφασίσει η κυβέρ-
νηση. Πρόκειται για μια κίνηση που χαρακτηρίζε-

ται ως αναπτυξιακού χαρακτήρα με άμεση απόδοση για 
τις επιχειρήσεις οι οποίες θα δουν τον φορολογικό τους 
λογαριασμό από φέτος να συρρικνώνεται, όπως έγινε με 
τον ΕΝΦΙΑ των φυσικών προσώπων.

Το υπουργείο Οικονομικών έστειλε στις Βρυξέλλες, 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το προσχέδιο 
του προϋπολογισμού για το 2020 με μικρές αλλαγές σε 
σχέση με αυτό που είχε κατατεθεί στις αρχές Οκτωβρίου 
στη Βουλή.

Η κυβέρνηση έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, συγκλί-
νει σε μεγάλο βαθμό με τους θεσμούς για τη μη ύπαρξη 
τελικά  δημοσιονομικού κενού για τον επόμενο χρόνο.

Η θετική αυτή κατάληξη της διαπραγμάτευσης ξε-
κλειδώνει πλέον και την υλοποίηση της έκτακτης φορο-
απαλλαγής για τις επιχειρήσεις που έχει εγγραφεί στο 
προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Το πώς θα δοθεί αυτή η έκτακτη ελάφρυνση στις επι-
χειρήσεις πρόκειται να οριστικοποιηθεί μέσα στις επό-
μενες εβδομάδες, πιθανόν και ημέρες προκειμένου να 
δοθεί και όσο το δυνατόν συντομότερα.

Αναφορικά με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης φο-
ροαπαλλαγής έχουν πέσει στο τραπέζι του οικονομικού 
επιτελείου πολλαπλά σενάρια τα οποία περιλαμβάνουν:

- την εφάπαξ επιστροφή μέρους του τέλους επιτηδεύ-
ματος σε όλα τα νομικά πρόσωπα. Το τέλος επιτηδεύμα-
τος ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα και 
σε 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημά τους

- την εφάπαξ μείωση του φόρου εισοδήματος για τη 
χρήση 2018 ο οποίος καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις 
μέχρι το τέλος του έτους από τα νομικά πρόσωπα

- την εφάπαξ μείωση του ΕΝΦΙΑ των νομικών προσώ-
πων για φέτος ο οποίος έχει ξεκινήσει να καταβάλλεται 
από τις επιχειρήσεις

 Το ποσό το οποίο έχει εγγράψει στο προσχέδιο 
του προϋπολογισμού η κυβέρνηση για την συγκεκριμένη 
φοροαπαλλαγή ανέρχεται σε 134 εκατομμύρια ευρώ.

Έρχεται έκτακτη 
φορο - απαλλαγή 
για τις επιχειρήσεις

Πλήγμα, αλλά και ευκαιρί-
ες για την Ελλάδα

Οι μικρότεροι παρα-
γωγοί τροφίμων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, μεταξύ των οποί-
ων και Έλληνες, είναι εκείνοι 
που θα σηκώσουν το μεγάλο 
βάρος των αμερικανικών δα-
σμών ύψους 7,5 δισ. δολαρίων, 
δεχόμενοι πλήγμα στα έσοδά 
τους. Η προειδοποίηση έρχε-
ται από τους υπουργούς Γεωρ-
γίας της Ε.Ε. λίγες ημέρες πριν 
τεθούν σε ισχύ οι δασμοί των 
ΗΠΑ, που θεωρούνται «απά-
ντηση» στις επιδοτήσεις της 
Airbus.

Οι δασμοί αφορούν ιταλικά 
τυριά, γαλλικά κρασιά, ισπανι-
κές ελιές- ελαιόλαδο, ελληνικά 
ροδάκινα και φέτα, μεταξύ 
άλλων αγαθών, για τα οποία οι 
Αμερικανοί θα καλούνται να 
πληρώσουν 25% υψηλότερες

καλούνται να πληρώσουν 25% 
υψηλότερες τιμές στο εξής. 
Όσοι δεν έχουν εδραιωμένες 
εξαγωγές, αλλά δίνουν καθη-
μερινά μάχη για πρόσβαση 
στις ξένες αγορές, αναμένεται 
να δουν έσοδα και κέρδη να 
υποχωρούν αισθητά.

Ο Έλληνας υπουργός, Μά-
κης Βορίδης, ύστερα από 
μήνες διαπραγματεύσεων με 
τους Αμερικανούς, πέτυχε να 
μείνουν εκτός λίστας οι ελ-
ληνικές ελιές και το ελληνικό 
ελαιόλαδο. «Πράγματι απο-
φάσισαν να μην επιβάλλουν 
σε αυτά τα προϊόντα δασμούς, 
κάτι που είναι πολύ καλό» 
σχολίασε σήμερα ο ίδιος στο 
CNBC. Ωστόσο ακόμη και έτσι, 
όπως πρόσθεσε, μπαίνουν στο 
στόχαστρο τα ροδάκινα και 
ορισμένα ελληνικά τυριά, κάτι 
που σημαίνει ότι και οι 

Έλληνες παραγωγοί θα χάσουν 
πωλήσεις εκατομμυρίων ευρώ. 
«Υπό αυτή την έννοια στην 
αντιμετώπιση του ζητήματος 
αυτού, στην Ε.Ε. έχουμε ένα 
κοινό συμφέρον» τόνισε.

«Πολλοί μικροί παραγωγοί 
θα δεχθούν το πλήγμα. Αυτή 
είναι η ανησυχία μου» επεσή-
μανε στο CNBC από την πλευρά 
του o Λουίς Πλάνας, Ισπανός 
υπουργός Γεωργίας. «Είμαστε 
πολύ ανήσυχοι για το γεγο-
νός ότι ο αγροτικός τομέας, 
που δεν έχει καμία σχέση με 
την αεροναυπηγική βιομηχα-
νία, θα επηρεαστεί από τους 
δασμούς» συμπλήρωσε, ενώ 
εκτίμηση ότι θα επηρεαστεί 
σοβαρά η αγορά ελαιολάδου.

Να σημειωθεί ότι ενό-
ψει της επιβολής δασμών 
οι αμερικανικές εισαγωγές 
ισπανικού ελαιολάδου έκαναν

άλμα 93% τον Ιούλιο σε σχέση 
με τον προηγούμενο μήνα και 
150% σε σχέση με τον Ιούλιο 
του 2018. Η ισπανική κυβέρ-
νηση εκτιμά ότι από τους δα-
σμούς επηρεάζονται εξαγωγές 
ισπανικών αγροτικών προϊό-
ντων συνολικής αξίας 765 εκατ. 
ευρώ.

Όπως έχει γράψει η «Ν», 
από πολλούς η εξαίρεση του 
ελληνικού ελαιόλαδου και των 
βρώσιμων ελιών από τους αμε-
ρικανικούς δασμούς θεωρείται 
χρυσή ευκαιρία. Ωστόσο δεν 
θα πρέπει να θεωρείται πανά-
κεια, αλλά περισσότερο μία 
καλή αφορμή, ώστε να υπάρ-
ξει στοχευμένος στοχευμένος 
σχεδιασμός.

Αγρότες, μικροί παραγωγοί 
θα σηκώσουν το βάρος των 
αμερικανικών δασμών

Ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Βοιωτίας

οικονομία
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Το φετινό πρωτάθλημα έχει φαβορί για τον τίτλο και όποιον και να ρωτήσεις στη Βοιωτία, θα 
σου πει ένα όνομα: Αμβρυσσέας! Μετά από δύο διαδοχικά χρόνια στη Γ' Εθνική, η ομάδα 
του Διστόμου επέστρεψε στην Α' τοπική κατηγορία και θα επιδιώξει να επιστρέψει άμεσα 

εκεί. Τα... κλειδιά της ομάδας δόθηκαν στον Γιάννη Λύτρα! Εκείνος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα 
της εφημερίδας «ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ» και απάντησε σε έξι ερωτήσεις μας. Πόσο εύκολα δέχθηκε την 
πρόταση του Αμβρυσσέα; Τον αγχώνει που η ομάδα του είναι το φαβορί για τον τίτλο; Με τι 
ασχολείται εκτός της προπονητικής; Αφού πρώτα τον ευχαριστήσουμε για τον χρόνο του, σας 
παρουσιάζουμε την αποκλειστική συνέντευξη. 

Κόουτς, πόσα χρόνια είσαι προπονητής και τι κάνεις όταν δεν ασχολείσαι με την προ-
πονητική;

Aσχολούμαι με την προπονητική σε επίπεδο ακαδημιών από το 2005 και σε επίπεδο ανδρών 
από το 2009. Το κύριο επάγγελμα μου είναι ασφαλιστής, ασχολούμαι με τα κοινά της πόλης μου 
ως της πρόεδρος της Ιτέας τώρα και ως αντιδήμαρχος παλιότερα και έχω δική μου Ακαδημία 
ποδοσφαίρου με συνεργάτη μου τον Ανδρέα Καρανασο. 

Ποια στιγμή θεωρείς ότι είναι η καλύτερη που έχεις ζήσει ως προπονητής, μέχρι στιγμής;
Είχα την ευλογία να συνεργαστώ με συλλόγους (Αστέρας Ιτέας, Φωκικος, Λαμία) που είχαν 

υψηλούς στόχους με αποτέλεσμα την κατάκτηση πρωταθληματων, κυπέλλων και σούπερ καπ. 
Αλλά δύο είναι οι στιγμές που είναι στο ψηλότερο σκαλοπάτι της μεχρι τώρα προπονητικής 
πορείας. Η πρώτη μου νίκη ως πρώτος προπονητής του Φωκικου στην Β Εθνική με σκορ 2-0 
απέναντί στον Αγροτικό Αστερα και η διπλή αναμέτρηση για τον θεσμό του κυπέλλου Ελλάδας 
με αντίπαλο την ΑΕΚ, εκεί όπου βρισκόμουν ως βοηθός του τότε προπονητή του Φωκικου 
Γιώργου Μαραντά. 

Το καλοκαίρι ήρθε η πρόταση από τον Αμβρυσσέα Διστόμου. Το σκέφτηκες πολύ για 
να τη δεχθείς;
Σε αυτά τα δέκα χρόνια ως προπονητής συνεργάστηκα είτε με ομάδες Β' και Γ' εθνικής, είτε με 
ομάδες τοπικού με υψηλούς στόχους. Ετσι λοιπόν δεν θα μπορούσα να αρνηθώ την πρόταση 
του Αμβρυσσέα, ο οποίος είναι μια ομάδα με μέταλλο πρωταθλητή που τα τελευταία χρόνια 
πρωταγωνιστεί στα γήπεδα της Βοιωτίας, με αποκορύφωμα την επιτυχημένη παρουσία στην Γ' 
εθνικη για δύο χρόνια. Με δικό της γήπεδο στολίδι, οργάνωση υψηλού επιπέδου και με ένα Δ.Σ 
εξαιρετικό που είναι πάντα δίπλα μας. 

Πόσο εύκολο είναι να «χτίσεις» μια ομάδα, η οποία αποτελείται από πολλούς καινού-
ριους παίκτες;
 Εύκολο δεν είναι τίποτα, όμως με οργάνωση, μεθοδικότητα, δουλειά, σχέδιο και πίστη, είμαι 
σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό ως προς την επίτευξη των στόχων μας. 

Σε αγχώνει που όλοι θεωρούν τον Αμβρυσσέα ως το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο;
Δεν με αγχώνει καθόλου. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω πρωταθλητισμό. Ξέρω να το δια-
χειριστώ, πράγμα που προσπαθώ να το περάσω στους ποδοσφαιριστές μου. Η ταπεινότητα σε 
αυτές τις περιπτώσεις είναι το καλύτερο φάρμακο.

Εχεις ξεχωρίσει κάποιες ομάδες μέχρι στιγμής από το φετινό πρωτάθλημα;
Δεν θα ήθελα να αδικήσω κάποια ομάδα από την στιγμή που δεν έχω εικόνα για όλες όμως 
αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι το καλύτερο 
των τελευταίων χρόνων. 

Γιάννης Λύτρας: Δεν με αγχώνει καθόλου 
η «ταμπέλα» του φαβορί

αθλητικά
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Θύμιος Κυρίτσης: «Όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε για μια ασφαλή, όμορφη και 
«Περήφανη Πόλη» στη Λαμία

Η Αντίκυρα γιορτάζει και ετοιμάζεται να 
υποδεχτεί πρωταθλήτριες, πρωταθλητές 
και δρομείς κάθε ηλικίας την Κυριακή 20 

Οκτωβρίου στον 4ο Ξενοδάμειο δρόμο που θα 
διεξαχθεί στην γραφική πόλη της Βοιωτίας.

Η Λία Ζυγόρη και η Ανθή Κυριακοπούλου εί-
ναι δύο ακόμη πρωταθλήτριες που θα δώσουν 
ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση. Μαζί τους 
θα είναι οι επίσης πρωταθλητές Ηλίας Αϋφαντό-
πουλος, Νικόλ Κυνατίδου και Γιώργος Μαθιό-
πουλος.

Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το παρόν 
θα δώσει, όπως έχει ανακοινωθεί, η κορυφαία 
Ελληνίδα Μαραθωνοδρόμος, κάτοχος της 3ης 
καλύτερης επίδοσης όλων των εποχών στη χώρα 
μας η Γκλόρια Πριβιλέτζιο. Ακόμη οι πρωταθλη-
τές Θάνος Καλάκος και Βαγγέλης Μαλλιόγλου θα 
είναι την Κυριακή στον 4ο Ξενοδάμειο δρόμο για 
να πάρουν μέρος στον αγώνα, δίνοντας ξεχωρι-
στή αίγλη στη διοργάνωση.

Είναι βέβαιο ότι όλοι αυτοί οι πρωταθλητές 
θα αποτελέσουν πόλο έλξης τόσο από τους μι-
κρούς αθλητές και αθλήτριες αλλά και από τους 
κατοίκους οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να 
«συμμετάσχουν» σε αυτή την ξεχωριστή μέρα 
για την πόλη τους.

Οι διοργανωτές εξακολουθούν να δέχονται 
συμμετοχές αφού πρέπει να ικανοποιήσουν το 
μεγάλο ενδιαφέρον των δρομέων που εκδηλώ-
νεται τις τελευταίες ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές 
επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της διορ-
γάνωσης www.xenodamos.gr   

Ας δούμε παρακάτω πληροφορίες για να γνω-
ρίσουμε τους αθλητές που θα είναι στην Αντίκυ-
ρα την ερχόμενη Κυριακή.

ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Η διαχρονική παρουσία της Λιας στα γήπεδα 

ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία και με αναρίθ-
μητες επιτυχίες πρωταγωνιστώντας πάντα στο 
αγώνισμα των 400 μέτρων σε ανοιχτό και κλει-
στό στίβο.

Η 27χρονη δρομέας η οποία έκανε τα πρώτα 
της βήματα στον στίβο σαν αθλήτρια της «Αθλη-

τικής Γυμναστικής Ενωσης Βοιωτίας», τα τελευ-
ταία χρόνια ανήκει στον Γυμναστικό Σύλλογο 
Γλυφάδας, όπου παράλληλα γυμνάζει παιδιά 
μιας και είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ. Πέρσι, στους 
αγώνες για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών 
– γυναικών που έγιναν στο “Παμπελοποννησια-
ακό” στάδιο της Πάτρας (14-15/7), αναδείχθηκε 
πρωταθλήτρια Ελλάδας καθώς τρέχοντας με την 
ομάδα 4Χ400μ. του συλλόγου, μαζί με τις: Κυ-
ριακοπούλου-Κοραϊνη, Αρσενου και Λευκοπου-
λου, έκαναν χρόνο 3’44’’74 και κατέλαβαν την 1η 
θέση. Στον τελικό των 400μ. είχε καταλάβει την 
3η θέση (πίσω από την Μαρία Μπελιμπασάκη 
και την Δέσποινα Μουρτά) σημειώνοντας χρόνο 
54’’09 που αποτελεί και το ατομικό της ρεκόρ.

Στη συνέχεια (20 – 21 Ιουλίου) έτρεξε στο 
στάδιο της Στάρα Ζαγόρα (Βουλγαρία) εκπρο-
σωπώντας την χώρα μας στους αγώνες για το 
βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου στην κατηγορία 
ανδρών – γυναικών. Τρέχοντας  με την ομάδα 
4Χ400μ., μαζί με τις: Δέσποινα Μουρτά, Αννα 
Βασιλείου και Ελπίδα Καρκαλάτου, έκανε πάρα 
πολύ καλή εμφάνιση και βοήθησε έτσι ώστε η 
ομάδα μας να κάνει χρόνο 3’33’’89 που τις κα-
τέταξε στην δεύτερη θέση (ασημένιο μετάλλιο).

Στους ίδιους αγώνες έτρεξε και στα 400μ. Τρέ-
χοντας στην πρώτη τελική σειρά, πραγματοποί

κατέλαβαν στην 6η θέση στη σειρά τους, επίδο-
ση που τους έδωσε την 13η θέση στο σύνολο.

Φέτος η Λία κατέκτησε την 1η θέση στους 
αγώνες στίβου «Αμεινίας ο Παλληνεύς 2019» στο 
αγώνισμα των 400 μ σε 54.85.

Ανθή Κυριακοπούλου:
2η νίκη στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα αδρών 

γυναικών το 2017
1η νίκη στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 

αδρών-γυναικών 2017 στα 1500μ με 4:18:80
1η νίκη στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας 

2018 στα 5χλμ
Ηλίας Αϋφαντόπουλος:
2ος στα 1500μ νέων το 2018
Ατομικό ρεκόρ 3:56:56 στα 1500 μ
Ατομικό ρεκόρ 15:17 στα 5χλμ
Νικόλ Κυνατίδου:
3η στα 800μ νέων-γυναικών το 2018
2η στα 1500μ νέων-γυναικών με ατομικό ρε-

κόρ 4:30:21
Ατομικό ρεκόρ 2:08:23 στα 800 μ
Μαθιόπουλος Γιώργος
2ος στους εφήβους το 2018
1ος στα 1500μ παίδων με ατομικό ρεκόρ 1:55 

στα 800μ
Ατομικό ρεκόρ 4:00 στα 1500μ

Και άλλοι πρωταθλητές με επικεφαλής τις Ζυγόρη, 
Κυριακοπούλου στον 4ο Ξενοδάμειο της Αντίκυρας

Στην αυτοψία που 
πραγματοποίησε ο 
κος Θύμιος Κυρίτσης 

προκειμένου να καταγρά-
ψει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες 
καθημερινά στις παιδικές 
χαρές και στις πλατείες στα 
Γαλανέικα Λαμίας ήμασταν 
παρόν.

Κατά την διάρκεια της 
βόλτας μας  στις παιδικές 
χαρές μας εξομολογήθηκε 
ότι αν και νέο μέλος και χω-
ρίς την εμπειρία στα κοινά 
θα κάνει «ότι περνάει από 
το χέρι μου όχι μόνο για την 
δική του συνοικία αλλά και 
για ολόκληρη την πόλη».

Τονίζοντας την επιτακτι-
κή ανάγκη για ριζικές αλ-
λαγές στην πόλη σημείωσε 
πώς πιστεύει «ότι η Λαμία 
μπορεί και πρέπει να ανα-
πτυχθεί και να προσελκύσει 
τουρίστες.Να γίνει πόλος 
έλξης και παράδειγμα προς 
μίμηση από τις άλλες πόλεις.

Έχουμε τις δυνατότητες! 
Έχουμε φυσικό πλούτο,-
φυσική ομορφιά και πάρα 
πολλούς νέους ανθρώπους 
να εργαστούν σκληρά και 
με ιδιαίτερο ζήλο για να 
πετύχουμε το στόχο μας και 
να αναδείξουμε τη Λαμία». 
Συνεχίζοντας τόνισε ότι ο 
ίδιος επέλεξε να ξεκινήσει 
από την δική του περιοχή 
και συγκεκριμένα από τις 
παιδικές χαρές και τις πλα-
τείες  όπως και τα υπόλοιπα 
μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου όπως θα πρέπει να 
κάνουν και» οι ίδιοι οι πο-
λίτες πρέπει να ξεκινήσουν 
την προσωπική τους προ-
σπάθεια να καλυτερεύσουν 
την καθημερινότητα τους». 
Αρωγοί φυσικά σε αυτό και 
καθημερινά στο πλάι τους 
θα βρίσκεται η νέα αρχή και 
τα νέα μέλη,»θα πρέπει να 
υπάρξει μια συνεχής προ-
σπάθεια όσο ατομική όσο 
και συλλογική προκειμένου 

η πόλη μας να αποτελέσει 
μια πόλη πόλο έλξης για 
τους τουρίστες αλλά και  
παράδειγμα προς μίμηση 
για τις άλλες πόλεις».

ΣΝ: Γιατί τόσο έμφαση 
στις παιδικές χαρές και 
όχι σε κάποιο άλλο πρό-
βλημα;

«Οι παιδικές χαρές και τα 
πάρκα είναι μείζονος σημα-
σίας. Παίζουν μικρά παιδιά 
και οι υποδομές πρέπει να 
είναι σωστές ώστε τα παιδιά 
να είναι ασφαλή. Υπάρχουν 
πολλά πράγματα που πρέ-
πει να γίνουν αλλά επειδή 
δεν γίνονται όλα μαζί πρέ-
πει να μπουν προτεραιότη-
τες. Άλλωστε και ο Αντιδή-
μαρχος κος Σταυρογιάννης 
μίλησε για τις προτεραιό-
τητες του στην κοινή μας 
επίσκεψη στο πάρκο της 
Αγίας Βαρβάρας. ΔΕΝ γίνο-
νται όλα μαζί και πρέπει να 
το κατανοήσουμε αλλά και 
να βοηθήσουμε όλοι. Ακό-

μα και οι δημότες»
Περάσαμε από την Πλα-

τεία Πασιάκου, την Πλατεία 
Αγίου Αθανασίου, από την 
παιδική χαρά της οδού Β. 
Παπαγεωργίου, την Πλατεία 
στις Παλιές εργατικές συνοι-
κίες, τις παιδικές χαρές στις 
Οδούς Μ. Τσάμη & Α. Βέλ-
λιου, στις οδούς Αγίας Πα-
ρασκευής και Αλύτρωτων 
Πατρίδων, στην Πλατεία 
Πολυτεχνείου, στην οδό Κ. 
Παλαμά και στον λόφο Μι-
χαήλ και Γαβριήλ.

Παρατηρήσαμε Παιδικές 
Χαρές, καλά συντηρημένες 
στις οποίες όμως υπάρχουν 
σκουπίδια , χαλασμένες , 
ακατάλληλες, ακόμα και 
ανύπαρκτες. Και σαν να μην 
έφτανε αυτό εντοπίσαμε 
περπατώντας ότι και τα κε-
ντρικά πεζοδρόμια της πε-
ριοχής έχουν τοποθετημένα 
επικίνδυνα σίδερα αλλά και 
με εντελώς λάθος σκεπτικό! 
Κάθετα στο πεζοδρόμιο σαν 

εμπόδια αλλά και παρκαρι-
σμένα αυτοκίνητα. σμένα 
αυτοκίνητα.

ΣΝ: Πιστεύετε ότι θα 
φτιαχτούν άμεσα;

«Θέλω να είμαι αισιόδο-
ξος και θα πω ναι. Βλέπω 
εξάλλου ότι τα συνεργεία 
των τεχνικών υπηρεσιών 
έχουν φορτσάρει από αρχές 
του μήνα! Γίνεται ανάπλαση 
πεζοδρομίων, σουλουπώνε-
ται και ομορφαίνει η πλα-
τεία Ελευθερίας, αλλάζονται 
και τοποθετούνται και νέες 
πινακίδες σήμανσης. Αυτό 
που θέλω να τονίσω σε αυτό 
είναι ότι πρέπει και όλοι μας, 
άσχετα με την οποιαδήποτε 
επέμβαση του Δήμου, να 
σεβόμαστε τον χώρο και 
το περιβάλλον και ούτε να 
το χαλάμε αλλά ούτε και να 
πετάμε τα σκουπίδια μας 
οπουδήποτε. Δεν μπορεί να 
μας ακολουθεί ένας υπάλ-
ληλος καθαριότητας για να 
μαζεύει τα σκουπίδια μας.

Θέση τους είναι αυστηρά 
και μόνο ο κάδος. Και για να 
προλάβω και κάποιους ετοι-
μόλογους, αν δεν υπάρχει, 
τότε ας το πάρουμε μαζί 
μας ώσπου να βρούμε».

Ολοκληρώνοντας «θέλω 
να τονίσω για άλλη μια 
φορά πραγματικά ότι όσο 
και να προσπαθεί ένας μό-
νος του είναι αδύνατον να 
λειτουργήσει σωστά, όλοι 
μαζί και ο καθένας ατομικά 
θα τα καταφέρουμε! Ήδη 
έχουν ξεκινήσει και γίνονται 
έργα για την ανάπλαση της 
πόλης,αν εμείς οι πολίτες 
δεν προσπαθήσουμε να 
τα προφυλάξουμε αυτά τα 
έργα και να βοηθήσουμε 
στο επόμενο βήμα τότε εί-
ναι αδύνατον».

Ποιός είναι ο Θύμιος 
Κυρίτσης;

Ο κ. Κυρίτσης είναι αιρε-
τό μέλος του νέου Δημοτι-
κού Συμβουλίου με το συν-

δυασμό «Περήφανη πόλη» 
ου κ. Ευθύμιου Καραΐσκου. 
Είναι νέος με όνειρα και στό-
χους τόσο για την συνοικία 
στην οποία γεννήθηκε και 
μεγάλωσε, όσο και για την 
πόλη του, τη Λαμία. Ο Θύμι-
ος σπούδασε στο Swansea 
της Ουαλίας Πολιτικός Μη-
χανικός, βέβαια τον κέρδι-
σε ο τομέας του τουρισμού, 
αφού από μικρός είχε αυτό 
το ερέθισμα λόγω της οικο-
γενειακής τους επιχείρησης. 
Μετά την ολοκλήρωση των 
σπουδών του επέστρεψε 
στη Λαμία και ασχολείται 
με το Ξενοδοχείο «Αθηνά», 
ιδιοκτησίας της οικογένειάς 
του.

ησε καλή εμφάνιση, έκανε χρόνο 54’’49 και ήταν 
δεύτερη πίσω από τη Μουρτά και 8η στο σύνολο.

Με την επιτυχία της στη Στάρα Ζαγόρα και 
έχοντας και το προπέρσινο 3’32’’80, η εθνική 
μας ομάδα 4Χ400μ. γυναικών συμμετείχε στους 
αγώνες για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διε-
ξήχθη στο Βερολίνο. Η Ζυγόρη τρέχοντας μαζί 
με τις δίδυμες: Αννα και Ειρήνη Βασιλείου και 
την Δέσποινα Μουρτά έκαναν χρόνο 3’34’’69 και

αθλητικά
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A' TOΠΙΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ακόμη μία αγωνιστική με πολλά γκολ είχαμε στην Α' 
τοπική κατηγορία της Βοιωτίας. Χαρακτηριστικό το 
γεγονός ότι σε 7 αναμετρήσεις μπήκαν 28 τέρματα, 

ενώ μόνο σε ένα από αυτά είδαμε νίκη φιλοξενούμενης 
ομάδας! Αυτή ήταν η Ενωση Α.Σ.Α, η οποία πέτυχε το 
πρώτο «τρίποντο» της χρονιάς απέναντι στην ιστορική 
Δάφνη Ερυθρών, των πολλών προβλημάτων. Επίσης 
είχαμε δύο ισοπαλίες και τέσσερις νίκες γηπεδούχων. 
Ο Παναλίαρτος ήταν ένας από αυτούς. Το σύνολο του 
Γιάννη Γερούλια, κέρδισε πιο δύσκολα απ'ότι δείχνει το 
τελικό 3-0 τον μαχητικό Παμβαγιακό (δύο τέρματα στις 
καθυστερήσεις) και παρέμεινε στην κορυφή της βαθ-
μολογίας, έχοντας παράλληλα την καλύτερη άμυνα της 
κατηγορίας.  Από κοντά και ο ΠΑΟΚ Κοκκίνου, ο οποίος 
πέρασε και το εμπόδιο της Θήβας (3-2) και έκανε το 3/3!

Aήττητος και στην κορυφή της 
βαθμολογίας ο Παναλίαρτος

Στην 5η αγωνιστική που θα διεξαχθεί σήμερα, Σάββατο, στα γήπεδα της Βοιωτίας, ξεχωρίζουν δύο ντέρμπι. 
Το ένα είναι τοπικό και γίνεται στα Ασπρα Σπίτια ανάμεσα στην Ενωνη και τον Κυπάρισσο και το άλλο βαθ-
μολογικό, καθώς το Δίστομο υποδέχεται το φορμαρισμένο και... ετοιμο για όλα Κόκκινο. Οσον αφορά τον 

πρώτο αγώνα, η ομάδα του Νίκου Καραγιαννίδη θέλει να πετύχει τη δεύτερη διαδοχική της νίκη. Σε δύο αγώνες 
μέχρι στιγμή μπροστά στο κοινό της, μετρά μία ισοπαλία (2-2 Αμβρυσσέα) και μία ήττα (0-1 από Παναλίαρτο). Από 
τη μεριά του ο Κυπάρισσος μπορεί να έχει εκμεταλλευτεί πολύ καλά την έδρα του μέχρι στιγμής, αλλά δεν πήρε 
κανέα «τρίποντο» στα δύο ματς που έδωσε μέχρι στιγμής μακριά από το κοινό του. Στον δεύτερο αγώνα, όλα είναι 
πιθανά! Ο Αμβρυσσέας έρχεται από ρεπό και ο ΠΑΟΚ Κοκκίνου φέτος, δείχνει πιο... απειλητικός από ποτέ! Αναλαυτικά 
ολόκληρο το πρόγραμμα και οι διαιτητές των αγώνων.

Μαυρομμάτι – Λεοντάρι: Ξηρογιάννης (Καμαριώτης, Τσιακμακούδης)

Θήβα – Υψηλάντης: Βασιληάς (Τσαγανού, Λαμπροπούλου)

Ορχομενός – Ελλοπιακός: Τσακανίκας (Κώνστας, Παπαλαμπρόπουλος)

Αμβρυσσέας – Κόκκινο: Καρβούνης (Δελής, Πούλος)

Ένωση – Κυπάρισσος: Τονίδης (Σοφός, Τσώνης)

Παμβαγιακός – Δάφνη Ερυθρών: Λέτσας (Δερματίδου, Καρρής)

Αρματηλάτης – Παναλίαρτος: Ψυχούλας (Παγουράς, Καλαμπούκας)

Ρεπό: Κεραυνός Αγίου Θωμά

Πρόγραμμα και διαιτητές 5ης 
αγωνιστικής

Για δεύτερη φορά μέσα 
σε τέσσερις αγωνιστι-
κής, ο Ζήσης Κωνστα-

ντίνου αναδείχθηκε MVP 
της αγωνιστικής!
Ο ταλαχτούχος επιθετικός 
πρόσθεσε άλλα δύο γκολ 
στο παλμαρέ του και βοή-
θησε στα μέγιστα για να πά-
ρει ο ΠΑΟΚ Κοκκίνου ακόμη 
μία νίκη, αυτή τη φορά απέ-
ναντι στη Θήβα.

Αυτό το γεγονός μέτρη-
σε αρκετά στη γνώμη του 
κοινού, το οποίο τον έβγαλε 
στην πρώτη θέση του γκά-

λοπ, με 144 ψήφους. Στους 
85 έμεινε το «πολυεργα-
λείο» του Παναλιάρτου, 
Βασίλης Ραχούτης και στους 
21, ο εξτρέμ του Κυπάρισ-
σου, Τοπούζι.

Ο Ζήσης Κωνσταντίνου 
είχε αναδειχθεί ως καλύτε-
ρος παίκτης της 2ης αγω-
νιστικής και όπως και τότε, 
έτσι και τώρα, δηλώνει απο-
κλειστικά στο ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ:

«Θα ήθελα να ευχαριστή-
σω και πάλι όλους όσους με 
ανέδειξαν mvp της αγωνι-
στικής για δεύτερη φορά 

μέσα σε 4 αγωνιστικές. 
Όπως σας είχα πει, προ-
σπαθώ να κάνω τη δουλειά 
μου σε κάθε αγώνα για να 
μπορέσω να βοηθήσω την 
ομάδα μου. Και στις δυο 
αγωνιστικές, πήραμε και 3 
βαθμούς. Και αυτό με γεμί-
ζει χαρά όσο τίποτε άλλο. 
Το να σκοράρεις και να χά-
νει η ομάδα το παιχνίδι δεν 
έχει ουσία. Θέλω να πω και 
πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στους συμπαίχτες μου, διότι 
αποδίδει η συνεργασία μας 
και έχουμε οικογένεια, παρά 

το μικρό χρονικό διάστημα 
που βρισκόμαστε μαζί!»

MVP της 4ης αγωνιστικής ο 
Ζήσης Κωνσταντίνου

Την Τετάρτη 17/10, η ΕΡΤ απέστει-
λε εγγράφως και με κάθε επιση-
μότητα την τελική πρόταση της 

για την απόκτηση των τηλεοπτικών 
δικαιωμάτων της "Super League 2" για 
την αγωνιστική σεζόν 2019-20. Αυτή 
μάλιστα, έχει τον χαρακτήρα... τελεσί-
γραφου, καθώς αναφέρεται αρκετές 
φορές μέσα στο κείμενο, ότι αυτή η 
πρόταση είναι η τελική. 

H επιστολή της Ε.Ρ.Τ. που φέρει την 
υπογραφή του διευθύνοντα συμβού-
λου της, Γιώργου Γαμπρίτσου, απευ-
θύνεται στον πρόεδρο της Ένωσης 
SL2 & FL, Λεωνίδα Λεουτσάκο, επιση-
μαίνοντας ότι προχωρά σε αυτή την 
κίνηση σε συνέχεια της συνάντησης, 
που προηγήθηκε την 1η Οκτωβρίου.

6.075.000 ευρώ  είναι η τελική

προσφορά της ΕΡΤ για τη μετάδοση και 
την εμπορική εκμετάλλευση των αγώ-
νων των 12 ομάδων!

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, αργά 
το απόγευμα της Πέμπτης, ξεκινάει και 
πάλι το πρωτάθλημα της Super League 
2, το διήμερο 26-27 Οκτωβρίου, έπειτα 
από την απόφαση του Δ.Σ της Λίγκας, να 
αποδεχθεί την τελική πρόταση της ΕΡΤ 
για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Στη συνεδρίαση που έγινε, διαφώνησε 
μόνο ο Απόλλωνας Σμύρνης. Η διοίκηση 
της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» ξεκαθάρισε 
πως συνεχίζει τη δικαστική διαμάχη με 
την ΕΡΤ, καθώς έχει συμβόλαιο με την 
κρατική τηλεόραση από πέρσι, το οποίο 
μονομερώς η τελευταία αποφάσισε να 
μην τηρήσει.

Super League 2: Η τελική 
πρόταση της ΕΡΤ

Την Κυριακη 13 Οκτωβρίου 2019 στο συμβούλιο που έγινε μεταξύ των στε-
λεχών της Ε.Π.Σ.Β, πραγματοποιήθηκε η αναδιάρθρωση του Συμβουλίου 
της. Το Βοιωτία Sports είχε το αποκλειστικό ρεπορτάζ!

Στη θέση του προέδρου παραμένει ο πετυχημένος, την τριετία που βρίσκεται 
σε αυτή τη θέση, Κωνσταντίνος Νίκας! Οι υπόλοιπες θέσεις του Συμβουλίου 
καταλαμβάνουν πολύ «βαριά» ονόματα του Βοιωτικού ποδοσφαίρου. Δείτε 
παρακάτω και θα καταλάβετε και μόνοι μας. Αναλυτικά:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Νίκας
A’ Aντιπρόεδρος: Κουτσοδήμος Χαράλαμπος
Β’ Αντιπρόεδρος: Καραμάνος Αθανάσιος
Γενικός Γραμματέας: Σακάτης Σπυρίδων
Ταμίας: Μακρής Γεώργιος
Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας: Καράμπελας Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Ταμίας: Καββάς Ιωάννης
Μέλη: Γαλανάκος Αργύριος, Καντάς Ηλίας, Ταμπρατζής Κωνσταντίνος, Χατζη-
κυριάκος Χρήστος

Μέσα από αυτή την κίνηση, φαίνεται ότι όλα τα «βαριά» ονόματα του Βοιωτι-
κού ποδοσφαίρου, ενώνονται κάτω από την ίδια στέγη, με στόχο τη διατήρηση 
των πρωταθλημάτων μας σε υψηλό επίπεδο και γιατί όχι, την ακόμη μεγαλύτερη 
ανύψωσή του!

Αναδιάρθρωση στην 
Ε.Π.Σ.Β

αθλητικά
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Έδωσαν το παρόν για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ

Με μεγάλη επιτυχία και με τη 
συγκλονιστική συμμετοχή και 
ανταπόκριση του κόσμου, διεξήχθη 

χθες ο «6ος Ημιμαραθώνιος Χαλκίδας». Οι 
συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία καθώς 
μικροί και μεγάλοι, με σύμμαχο τον εξαιρετικό 
καιρό, έδωσαν το παρόν για τον μικρό 
Παναγιώτη-Ραφαήλ, έγιναν μια αγκαλιά και η 
αγάπη έκοψε το νήμα.
 Οι συμμετοχές του αγώνα των 1000 
μέτρων άγγιξαν τις 1.800 ενώ 500 ακόμα 
άτομα συμμετείχαν χωρίς αριθμό. Για τον 
αγώνα των 5χλμ οι συμμετοχές ήταν 600, για 
τα 12χλμ οι συμμετοχές ήταν 250 και για τον 
Ημιμαραθώνιο των 21χλμ οι συμμετέχοντες 
ήταν 350. Σημειώνουμε ότι, ανταποκρινόμενοι 
στο κάλεσμα για την σωτηρία του Παναγιώτη-
Ραφαήλ, πολλοί πολίτες κατέβαλαν μεγαλύτερο 
ποσό από το αντίτιμο που είχε οριστεί για τις 
συμμετοχές του αγώνα.
 Παρά την μαζική συμμετοχή 
του κόσμου, οι ώρες των εκκινήσεων δεν 
παρέκκλιναν του προγραμματισμού και ο 
αγώνας ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα.  
 Τον αγώνα συνδιοργάνωσαν ο Δήμος 
Χαλκιδέων, ο ΔΟΑΠΠΕΧ., Ο ΣΕΓΑΣ, η Ε.Α.Σ. 
ΣΕΓΑΣ Αν. Στερεάς & Εύβοιας, ο Πανευβοϊκός 
Σύλλογος «ο Καλός Σαμαρείτης» και οι 
σύλλογοι στίβου του Δήμου Χαλκιδέων με την 
επικουρική συνεργασία του συλλόγου «Το Σπίτι 
του Αθλητή».
 Εξαιρετικά σημαντική ήταν η συμβολή 
της Τροχαίας Χαλκίδας, του Λιμεναρχείου, 
του ΟΛΝΕ, της Διοίκηση της Νέας Οδού Α.Ε., 
για την ευγενική παραχώρηση τροχαίου 
υλικού (νερομπαριέρες), καθώς επίσης και 
του Σώματος Σαμαρειτών, των Προσκόπων 
Χαλκίδας, της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης, 
της Λέσχης Ευρίπου 4Χ4, της εταιρείας Μότο 
Πασχαλίδης, του Περιφερειακού τμήματος 
Φυσικοθεραπευτών και των εκατοντάδων 
εθελοντών που στήριξαν ψυχή τε και σώματι 
των Μαραθώνιο.
 Θυμίζουμε πως μετά από κοινή 
απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΑΠΠΕΧ και του 
Πανευβοϊκού Συλλόγου «ο Καλός Σαμαρείτης», 
τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για την 
σωτηρία του μικρού Παναγιώτη-Ραφαήλ. Αξίζει 
να σημειωθεί, ότι στο χώρο του τερματισμού 
υπήρχαν εθελοντές του συλλόγου Όραμα – 
Ελπίδας, Τράπεζα Δοτών μυελού των οστών, 
για τη λήψη δειγμάτων για όσους και όσες το 
επιθυμούσαν.

αθλητικά
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πολλά
Συγχαρητήρια σε 

όλους τους
συμμετέχοντες!!!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1000μ
1000μ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ
1ος ΠΑΠΑΘΕΩΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
2ος ΣΙΔΕΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
3ος ΔΟΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1000μ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1η ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
2η ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
3η ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 5 χλμ 
5000μ ΑΝΔΡΕΣ 15-17 
1ος ΛΙΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2ος ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3ος ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΝΑΝΣΤΑΣΙΟΣ
5000μ ΑΝΔΡΕΣ 18-40 
1ος ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2ος ΣΑΡΑΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3ος ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ
5000μ ΑΝΔΡΕΣ 41-55 
1ος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2ος ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
3ος ΜΩΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5000μ ΑΝΔΡΕΣ 56+ 
1ος ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2ος ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ος ΣΚΕΜΠΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5000μ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 15-17 
1η ΚΟΥΤΡΑ ΕΛΠΙΔΑ
2η ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΓΑΠΗ
3η ΓΛΩΣΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
5000μ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-40 
1η ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΙΝΑ
2η ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
3η ΜΩΡΙΑΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
5000μ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 41-55 
1η ΓΚΛΟΒΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2η ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
3η ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΝΙΚΗ
5000μ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 56+ 
1η ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
2η ΚΑΝΑΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
3η ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
5000μ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΣ
1ος ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2ος ΣΑΡΑΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3ος ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ
5000μ ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1η ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΙΝΑ
2η ΓΚΛΟΒΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
3η ΚΟΥΤΡΑ ΕΛΠΙΔΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 12,1 χλμ 
12.000μ ΑΝΔΡΕΣ 18-40 
1ος ΡΙΠΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
2ος ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3ος ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12.000μ ΑΝΔΡΕΣ 41-55 
1ος ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
2ος ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3ος ΚΛΩΤΣΟΤΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
12.000μ ΑΝΔΡΕΣ 56+ 
1ος ΡΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2ος ΣΑΚΑΝΤΑΡΗΣ ΦΩΤΗΣ
3ος ΜΑΝΕΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
12.000μ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-40 
1η ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
2η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
3η ΓΚΟΤΖΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

12.000μ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 41-55 
1η ΚΑΤΡΑΝΗ ΣΑΝΤΡΑ
2η ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
3η ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
12.000μ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 56+ 
1η TIRARD CECILE
2η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
3η ΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
12.000μ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΣ
1ος ΡΙΠΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
2ος ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
3ος ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
12.000μ ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1ος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
2ος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
3ος ΛΕΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 21,1 χλμ 
21.000μ ΑΝΔΡΕΣ 18-40 
1ος WALDRON RICHARD
2ος ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3ος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
21.000μ ΑΝΔΡΕΣ 41-55 
1ος ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2ος ΜΕΣΣΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3ος ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
21.000μ ΑΝΔΡΕΣ 56+ 
1ος ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
2ος ΤΣΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3ος ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
21.000μ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-40 
1η ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ
2η ΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
3η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
21.000μ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 41-55 
1η ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
2η ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ ΕΙΡΗΝΗ
3η ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
21.000μ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 56+ 
1η ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2η ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3η ΑΓΓΕΚΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
21.000μ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΣ 
1ος WALDRON RICHARD
2ος ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3ος ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21.000μ ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1η ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ
2η ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
3η ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ ΕΙΡΗΝΗ

 Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους οι Ολυμπιονίκες, Ειρήνη Αινδιλή, 
Χαρά Καργιάμη, Εύα Χριστοδούλου και Μαρία 
Καραγιαννοπούλου εκπροσωπώντας τον 
σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, καθώς και η 
Παγκόσμια Πρωταθλήτρια της Εθνικής ομάδας 
στίβου και αθλητική ψυχολόγος Φρόσω 
Πατσού. 
 Επίσης, οφείλουμε ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στους Χρυσούς χορηγούς του 
Αγώνα: Το my KTEO Μιχάλη Θαλάσση, την 
εταιρεία Άρτος και Ζύμη Αλιμπινίσης και 
Νετ foodcafe, καθώς και τις επιχειρήσεις 
εστίασης Άγγελου Μιχελή: Αστέρια, Ψηστήρι, 
Lupo & Namas, τους χορηγούς: Φρούτα 
και Λαχανικά Γεωργαντζής, την επιχείρηση 
εστίασης Πας Γυρεύοντας του Κωνσταντίνου 
Μπουζαίου, το ζαχαροπλαστείο Βασιλείου, το 
ζαχαροπλαστείο Γουναρόπουλος, τον Σταθμό 
Γεύσης Αφοί Μαναρά, το Μάρκετ Τερτίπης και 
την επιχείρηση εστίασης Πάνθεον 1900, τους 
χορηγούς προϊόντων: Νερά Δίρφυς, Amstel 
free, Λούξ - Γ. Καραφυλλίδη, Elbisco, BFresh 
Σπιτικό, Φάρμα Χρήστου Ανδρούτσου, Chill-
box, Σταθόπουλος οπωροκηπευτικά και τα 
προϊόντα διατροφής NSH, τους υποστηρικτές: 
Εμπορικό Επιμελητήριο Ευβοίας, Κρασιά 
Σαμπάνης, Κρασιά Δεμερτζής, Αυθεντικό Μέλι 
Δεμερτζής, Μανιτάρια Δίρφυς, Κόντος Α.Ε., την 
Euronics Βραϊμάκη και τα ΙΕΚ Praxis, καθώς και 
τον χορηγό επικοινωνίας Hitfm. 

 Τις απονομές μεταλλίων του 6ου 
Ημιμαραθωνίου Χαλκίδας πραγματοποιήσαν, 
η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα, ο Αντιπερ/
ρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, η 
Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ Ελένη Αϊδίνη, η 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμητρα 
Σακελλαράκη, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
Ψυχογιού Μακαρώνα Τασούλα, ο Αντιπερ/ρχης 
Τουρισμού Ιωάννης Νέζης, η Πρόεδρος του 
ΔΟΠΠΑΧ Σοφία Χονδρογιάννη, η Αντιδήμαρχος 
Υγείας Κατερίνα Μεγάλου, οι Περιφερειακοί 
σύμβουλοι Κωνσταντίνος Γαλάνης και Μαρία 
Ανγνώστου, οι Ολυμπιονίκες Ειρήνη Αϊνδιλή, 
Χαρά Καργιάμη και Μαρία Καραγιαννοπούλου, 
ο μεγάλος χορηγός Μιχάλης Θαλάσσης, η  
 Παγκόσμια πρωταθλήτρια Φρόσω Πατσού, ο 
πρόεδρος του συλλόγου «Το Σπίτι του Αθλητή» 
Κώστα Βουρδάνος, ο Πρόεδρος του ΟΛΝΕ 
Ανδρέας Παπανδρέου, ο εκπρόσωπος του 
Πανευβοϊκού Συλλόγου «ο Καλός Σαμαρείτης» 
Μαστορόπουλος Ιωάννης, η Διευθύντρια 
της Τροχαίας Αιμιλίας Παρτσαλάκη, ο 
Αντιπρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ Νίκος Ρόγκας, 
ο εκπρόσωπος του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Στερεάς 
Ελλάδας και Ευβοίας Δημήτρης Δεμερτζής, ο 
Διευθυντής του ΔΟΑΠΠΕΧ Φώτιος Γκούνης και 
η Προϊσταμένη του αθλητικού τμήματος του 
ΔΟΑΠΠΕΧ Έφη Μαύρου.

αθλητικά




