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

περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε 
τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, 

ηχογραφήσεως ή άλλο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

ειδήσεις

Διαχρονικά έχω διαπιστώσει την 
αλλαγή που συντελείται σε όσους 
καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης. Είτε 

είναι στο δημόσιο, είτε είναι στον ιδιωτικό 
τομέα, γρήγορα αλλοτριώνονται. Είναι η 
αίσθηση που τους κυριεύει ότι «τώρα τίποτε 
δεν τους κουνά».

Δυστυχώς όμως γι’ αυτούς η ζωή τους 
κρύβει εκπλήξεις. Γρήγορα γίνονται θύματα 
της αλαζονεία τους και όταν κατεβούν από 
το τραίνο της εξουσίας η προσγείωση είναι 
ανώμαλη και βαρύς αυτοτραυματισμός τους. 
Έχω γίνει μάρτυρας πολλών παρόμοιων 
περιστατικών και νομίζω δυστυχώς ότι θα 
συνεχίσω να μετρώ πολλά θύματα.

Και ναι μεν υπάρχουν «οι διαχρονικοί», 
όπως θα τους χαρακτήριζε κάποιος, 
αυτοί όμως το οφείλουν στην διάθεση 
προσφοράς έργου κι όχι στην νομή της 
εξουσίας. Είναι αυτοί που γνωρίζουν ποιοι 
είναι και τι μπορούν να προσφέρουν . Είναι 
αυτοί που έχουν τη γνώση και την διάθεση 
να προχωρήσουν ένα βήμα πάρα κάτω, 
αυτό που παρέλαβαν.

Οι αλαζόνες, είναι αυτοί που ευνοημένοι 
από την τύχη, ή ότι άλλο τους έφερε 

Η αλαζονεία της εξουσίας
πρόσκαιρα στη θέση αυτή, πιστεύουν ότι 
δεν χρειάζεται να παράξουν έργο, αρκεί να 
μην πέσουν σε λάθη. Κι όμως είναι οι πρώτοι 
που θα τους συμβεί. Γιατί εξουσία χωρίς 
γνώση είναι θέμα χρόνου να εξαφανιστεί.

Κύριο χαρακτηριστικό των αλαζόνων 
είναι ότι δεν ακούν κανένα που τους 
επισημαίνει τα λάθη. Έχουν τα μάτια τους 
στραμμένα μόνο στους αυλοκόλακες. Αυτοί 
είναι που θα σφυρίξουν αδιάφορα όταν το 
«πουλέν» τους δεν τραβά άλλο.

Είναι δύσκολο να φτάσεις στην κορυφή, 
αλλά πολύ εύκολα να πέσεις, αν δεν έχεις 
την κοινή αποδοχή για τις ικανότητές σου. 
Είναι πιο σοφό να μην αποδεχτείς μια θέση 
ευθύνης - αν έχεις αυτογνωσία – που δεν 
διαθέτεις την ικανότητα να διαχειριστείς, 
παρά να καβαλήσεις την καρέκλα και η 
πτώση σου να έχει οδυνηρές συνέπειες για 
την προσωπική ακεραιότητά σου.

Ας το έχουν λοιπόν καλά υπόψη 
τους όσοι διακατέχονται από ανάλογα 
χαρακτηριστικά, γιατί  οι καρέκλες αλλάζουν 
εύκολα ενοικιαστές και σπάνια παραμένουν 
σ’ αυτές οι ίδιοι. Σε αντίθεση με εμάς τους 
υπόλοιπους οι οποίοι παραμένουμε στη 

θέση μας.
Ένα από αυτά τα φαινόμενα αφορούν 

και όσους καταλαμβάνουν κυβερνητικές 
θέσεις και αδιαφορούν στα αιτήματα 
βουλευτών. Τους βλέπουν δυσφορώντας 
για την ενόχληση που τους δημιουργούν. 
Ο Λαός και όλοι εμείς αναγκαζόμαστε 
να προσφεύγουμε στην εξουσία τους 
για θέματά μας. Και ο βασικότερος 
διαμεσολαβητής μεταξύ ημών και των 
υπουργών είναι οι βουλευτές.

Θα συστήναμε, λοιπόν, σε όποιον 
υπουργό δεν δίνει την δέουσα προσοχή σε 
λογικά αιτήματα που τους παρουσιάζουν, 
να προσπαθούν να βρίσκουν λίγο χρόνο 
ν’ ασχοληθούν μαζί τους και να βοηθούν 
το δύσκολο έργο τους. Αφορμή στάθηκε 
η εκμυστήρευση ενός βουλευτού ο οποίος 
μας είπε το παράπονό του. «Βαρέθηκα να 
κτυπώ πόρτες και να μην γίνεται τίποτε», 
μας είπε.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ

Με επιστολή του που έστειλε στο Υπουργείο Πολιτισμού 
και στην Υπουργό Λίνα Μενδώνη ο Υπουργός 
Οικονομικών και Βουλευτής  της «Νέας Δημοκρατίας» 

Χρήστος Σταικούρας ζητά  την αγορά – απαλλοτρίωση έκτασης 
10 στεμμάτων στον Ιστορικό Χώρο της Αλαμάνας  για την 
αξιοποίηση και ανάδειξη του Ιστορικού χώρου ενόψει και των 
εορταστικών  Εκδηλώσεων  για τα 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση .

Στην επιστολή μεταξύ άλλων σημειώνει ότι:
«Στην Αλαμάνα, όπου έγινε η γνωστή μάχη στις 23 (ή 22) 

Απριλίου 1821 με τις πολυδιάστατες επιδράσεις στη θετική 
έκβαση της ελληνικής Επανάστασης, δεν υπάρχει ούτε ένα 
τετραγωνικό μέτρο δημόσιας γης, για να αποδοθεί η οφειλόμενη 
τιμή στον Αθανάσιο Διάκο και τους συμπολεμιστές του. Να 
αναδειχθεί ο τόπος και μάλιστα σε συνδυασμό με τις Θερμοπύλες 
και το Γοργοπόταμο (όπως έχουμε αναπτύξει στο γραφείο σας 
και προφορικά). Σημειώνω ότι στην ευρύτερη περιοχή είχε λάβει 
χώρα και η «Μάχη του Σπερχειού» επί Βυζαντίου (997 μΧ)».

«Σας ζητώ να κινήσετε τη διαδικασία αγοράς ή απαλλοτρίωσης 
από το Ελληνικό Κράτος, έκτασης 10 στρεμμάτων στον ιστορικό 
αυτό τόπο. Σας γνωρίζω ότι το κόστος αγοράς ή απαλλοτρίωσης 
της έκτασης των 10 στρεμμάτων είναι χαμηλό (δεν υπερβαίνει τις 
2-3 δεκάδες χιλιάδες ευρώ). Σκοπός είναι η κατασκευή υποδομών 

Ο Χρήστος Σταϊκούρας ζητά 
χώρο για την Αλαμάνα

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 
συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις της 
Π.Υ. Λαμίας, παρουσία του Διοικητή της 

ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας, Απχου Ευάγγελου 
Παλιού και του Διοικητή της Π.Υ. Λαμίας, Πχου 
Ιωάννη Ράπτη σχετικά με τον απολογισμό της 
αντιπυρικής περιόδου 2019. 

Στην συγκέντρωση παραβρέθηκαν οι 
Προϊστάμενοι των Πυροσβεστικών Κλιμακίων 
της Π.Υ. Λαμίας, καθώς και το σύνολο των 
υπαλλήλων της Π.Υ. Λαμίας. Τονίστηκε η 
θετική έκβαση των συμβάντων που κλήθηκαν 
να αντιμετωπίσουν οι Υπηρεσίες στην περιοχή 
μας και εκφράστηκαν οι ευχαριστίες από τους 
Διοικητές για την απόδοση και τον ζήλο που 
επέδειξαν οι υπάλληλοι κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους. 

Τέλοε εκφράστηκαν οι θερμές ευχαριστίες 
προς τους συναρμόδιους φορείς ( Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, Δήμους Φθιώτιδας, 
Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας,  Δασαρχείο 
Λαμίας και Αταλάντης, ΚΕΥΠ, ΕΚΑΒ), για 
την πολύ καλή συνεργασία και την μεγάλη 
συμβολή τους στο έργο των Πυροσβεστικών 
δυνάμεων.

Απολογισμός έργου στην 
Πυροσβεστική Λαμίας
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Δημιουργήθηκαν προεκλογικά για 
ψηφοθηρικούς λόγους από την 
προηγούμενη Κυβέρνηση, δίχως 

προηγούμενο σχεδιασμό και επαρκή τεκμηρίωση, 
τονίζεται στην ανακοίνωση.

Την άμεση αναστολή όλων των νέων 
πανεπιστημιακών τμημάτων που ιδρύθηκαν επί 
ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση «το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά άμεσα στην 
αναστολή της έναρξης λειτουργίας 37 τμημάτων 
Ανώτατης Εκπαίδευσης που δημιουργήθηκαν 
προεκλογικά για ψηφοθηρικούς λόγους από την 
προηγούμενη Κυβέρνηση, δίχως προηγούμενο 
σχεδιασμό και επαρκή τεκμηρίωση. Τα τμήματα 
αυτά που επρόκειτο να λειτουργήσουν για πρώτη 
φορά τα επόμενα χρόνια, θα επανεξεταστούν 
ώστε η θεσμοθέτηση και λειτουργία τους να 
ανταποκρίνεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια και να 
υποστηρίζεται από τις αναγκαίες μελέτες, με τη 
συνδρομή της καθ’ ύλην αρμόδιας ανεξάρτητης 
αρχής».

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα 
Νίκη Κεραμέως και ο Υφυπουργός κ. Βασίλης 
Διγαλάκης, προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση:

«Το εκπαιδευτικό μας σύστημα και κατ’ 
επέκταση όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό έχουν 
ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν από πελατειακές 
λογικές και ευκαιριακές διευθετήσεις. Η 
προηγούμενη Κυβέρνηση, υπηρετώντας 
μικροπολιτικές σκοπιμότητες, θεσμοθέτησε πριν 
μερικούς μήνες μια σειρά από τμήματα σε όλη 
τη χώρα με προβλεπόμενη έναρξη λειτουργίας 
από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και μετά, 
αναδιατάσσοντας τον ακαδημαϊκό χάρτη. Τα εν 
λόγω τμήματα δημιουργήθηκαν:

• χωρίς συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια,
• χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαιτούμενες 

μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας,
• χωρίς συνεκτικό σχεδιασμό,
• χωρίς καν την προηγούμενη γνώμη 

της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), ενώ ο νόμος προέβλεπε τη 
συμβολή και της αρχής αυτής σε τέτοιου είδους 
αποφάσεις,

• ενίοτε και με βουλευτικές τροπολογίες της 
τελευταίας στιγμής,

υποτιμώντας έτσι τα Ιδρύματά μας και τις 
δυνατότητες του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Όπως είναι φυσικό, ορισμένα από τα νέα 
αυτά τμήματα αντιμετωπίζουν προβλήματα 
σε υποδομές και προσωπικό, χωρίς να μπορεί 

Αναστέλλεται η λειτουργία τεσσάρων 
Πανεπιστημιακών Σχολών στη Στερεά

να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη 
λειτουργία τους προς όφελος των μελλοντικών 
φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, 
αναστέλλουμε τη λειτουργία των 37 αυτών 
νέων τμημάτων με νομοθετική διάταξη που θα 
κατατεθεί άμεσα στη Βουλή. Στόχος μας είναι 
να επανεξεταστεί η ανάγκη δημιουργίας τους 
συνολικά από τη νέα ενισχυμένη Ανεξάρτητη 
Αρχή, στη βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων και 
μετά από την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών 
σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Το ίδιο θα ισχύει 
και για οποιαδήποτε νέα τμήματα πρόκειται να 
ιδρυθούν στο μέλλον, αλλά και για την αναδιάταξη 
του ακαδημαϊκού χάρτη εν συνόλω. Δεν είναι 
απλώς θέμα χρηστής και αποτελεσματικής 
διαχείρισης των οικονομικών πόρων της πολιτείας, 
αλλά πρωτίστως ευθύνη και χρέος απέναντι στους 
νέους και τις νέες που προσδοκούν πρόσβαση σε 
ποιοτικά δημόσια πανεπιστήμια και σε πτυχία με 
αντίκρισμα. Και παράλληλα μια ευκαιρία για να 
βελτιστοποιήσουμε τις αναπτυξιακές προοπτικές 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμαστε εντατικά και 
θα καταθέσουμε τις επόμενες εβδομάδες ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη νέα Ανεξάρτητη 
Αρχή για την ανώτατη εκπαίδευση. Σκοπεύουμε 
να την ενδυναμώσουμε και να την καταστήσουμε 
βασικό εταίρο διαμόρφωσης πολιτικής για 
την ανώτατη εκπαίδευση, αποκεντρώνοντας 
παράλληλα μια σειρά από εξουσίες με τη 
μεταφορά τους εκεί που πραγματικά πρέπει 
να ανήκουν. Η Παιδεία μας έχει ανάγκη από τη 
χάραξη μιας μακροχρόνιας στρατηγικής, στη 
βάση ευρύτερων συναινέσεων και με διάρκεια 
που υπερβαίνει τη θητεία μιας πολιτικής ηγεσίας 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την 
ενδυνάμωση των θεσμών και τη συνεπή τήρηση 
διαδικασιών.

Οι Σχολές στη Στερεά
Σύμφωνα με τον πίνακα των προς αναστολή 

λειτουργίας Πανεπιστημιακών Σχολών στη Στερεά 
είναι:

Στην Λαμία από την Σχολή Επιστημών Υγείας, 
το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας
Στην Χαλκίδα από την Σχολή Αγροτικής 

Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας, το Τμήμα 
Διατροφής και Διαιτολογίας, όπως και το 
Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού 
Τουρισμού του ΕΚΠΑ και

Στην Άμφισσα από την Σχολή Εφαρμοσμένων 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, το 
Τμήμα Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού, του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Φύλλο και φτερό κάνει τα βιογραφικά των 
υποψήφιων Διοικητών Νοσοκομείων 
η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 

του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με τις 
τελευταίες πληροφορίες σε λίγες ημέρες θα 
είναι έτοιμες οι τελικές λίστες με τις προτάσεις 
ονομάτων που θα παραδοθούν στον Υπουργό 
Υγείας Βασίλη Κικίλια.

Έτσι στα μέσα του Νοέμβρη ο Βασίλης 
Κικίλιας θα αποφασίσει για τα πρόσωπα που 
θα αναλάβουν την Διοίκηση των Νοσοκομείων 
της χώρας.

Οι αποφάσεις θα ληφθούν ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια, με την Αττική να βρίσκεται 
σε απόλυτη προτεραιότητα. Στα μεγάλα 
νοσοκομεία της πρωτεύουσας παρατηρούνται 
μεγάλα προβλήματα, αφού οι διορισμένοι 
από το ΣΥΡΙΖΑ απερχόμενοι διοικητές έχουν 
κατεβάσει τα μολύβια.

Να σημειωθεί ότι όσα ονόματα κι αν έχουν 
ακουστεί, η τελική απόφαση δεν έχει παρθεί 
για κανένα νοσοκομείο της Στερεάς.

Οι τρεις πρώτες οδηγίες στους διοικητές
Τρεις είναι οι βασικές οδηγίες που θα δοθούν 

στους νέους διοικητές νοσοκομείων, οι οποίες 
θα πρέπει να εφαρμοσθούν με το «καλημέρα» 
έστω κι αν δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη για 
τον τρόπο λειτουργίας των νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων που θα διοικούν.

Να ορίσουν ομάδα διαχείρισης ασθενών στα 
Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ώστε 

Εκκλησία της Ελλάδας: 
Τέλος οι κηδείες και τα 
μνημόσυνα

Εκστρατεία ενημέρωσης κατά της αποτέφρωσης 
των νεκρών αρχίζει η Εκκλησία της Ελλάδας, λίγες 
εβδομάδες μετά την έναρξη λειτουργίας του πρώτου 
κέντρου αποτέφρωσης στη χώρα.

Το ζήτημα απασχόλησε τη συνεδρίαση της Διαρκούς 
Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ) που πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη στη Μονή Πετράκη και η οποία αποφάσισε να 
ενημερώσει σχετικά τους πιστούς μέσω του φυλλαδίου 
«Προς τον Λαό».

 «Επί του θέματος δε αυτού εμμένει ως οφείλει στην 
δογματική διδασκαλία της Αγίας Γραφής και της Ιεράς 
Παραδόσεως της Αγίας μας Εκκλησίας που τελεί υπό το 
φως της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού», 
αναφέρει η ΔΙΣ.

Η Εκκλησία παραμένει σταθερή στις θέσεις της και 
όπως έχει τονίσει παλαιότερα, για όποιον επιλέγει την 
αποτέφρωση δεν θα τελείται νεκρώσιμος ακολουθία 
και μνημόσυνο ενώ επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια 
του οικείου μητροπολίτου η τέλεση απλώς τρισάγιου.

«Η αποτέφρωση του σώματος δεν είναι σύμφωνη 
προς την πράξη και παράδοση της Εκκλησίας για 
θεολογικούς, κανονικούς και ανθρωπολογικούς λόγους».

Ήδη, οι ιερείς στη Μητρόπολη Θηβών έχουν 
ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δεχθούν να τελέσουν νεκρώσιμη 
ακολουθία σε άτομο που αποφάσισε την καύση και 
όχι την ταφή του σώματός του, χαρακτηρίζοντας την 
πρακτική της αποτέφρωσης «αντιπαραδοσιακή και 
αντιχριστιανική».

να κάνουν διαλογή των ασθενών που φθάνουν 
στο νοσοκομείο

Να παραβρίσκονται σε κάθε εφημερία είτε ο 
διοικητής είτε ο αναπληρωτής διοικητής.

Να ξεκινήσουν να ελέγχουν τα οικονομικά 
μέσα από ξεσκόνισμα των συμβάσεων με 
προμηθευτές κ.λ.π.

επικαιρότητα

Η ώρα των αποφάσεων για τους 
νέους Διοικητές Νοσοκομείων από 
τον Βασίλη Κικίλια
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Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του άτυχου 
άνδρα και πατέρα 3 τριών παιδιών 
που σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας 

στο εργοστάσιο της Λάρκο Τετάρτη. 
Υποβασταζόμενη η μητέρα του άτυχου 
Γιώργου Ψαρρά, δεν άντεξε και ξέσπασε. 

Στον Ιερό Ναό στη Μαλεσίνα, ήταν όλοι 
εκεί, για να πουν το τελευταίο αντίο στον φίλο 
και συνάδελφό τους.  Ακόμα δεν μπορούν να 
καταλάβουν πως σκοτώθηκε ο Γιώργος.

Στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ, στο χώρο που 
σημειώθηκε το δυστύχημα, έκαναν αυτοψία 
οι δύο πραγματογνώμονες από το Σωματείο 
Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του 
θύματος άφησε αιχμές, που αφορούν στη 
διαδικασία, καθώς δεν του επετράπη η είσοδος. 

«Από την άρνηση των  δύο μηχανικών 
της επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου 
Ελλάδος για να μην με αφήσουν να μπω στο 
κτίριο δημιουργείται αίσθημα ανασφάλειας 
σε σχέση με την πραγματογνωμοσύνη 
που θα διενεργήσουν και δημιουργείται 
τεράστιο πρόβλημα ακυρότητας της 
πραγματογνωμοσύνης τους», είπε τεχνικός 
σύμβουλος της οικογένειας του θύματος, 
Παναγιώτης Μαλιάς.

Αφέθηκαν ελεύθεροι οι έξι κατηγορούμενοι 
Ελεύθεροι αφέθηκαν τελικά και οι έξι 

κατηγορούμενοι για το εργατικό δυστύχημα 
στη ΛΑΡΚΟ μετά την πολύωρη απολογία 
τους. Σε πέντε από αυτούς επιβλήθηκε ο 
περιοριστικός όρος εμφάνισης στο Αστυνομικό 
Τμήμα. Πλέον σε τακτική δικάσιμο καλούνται να 
αποδείξουν ότι δεν ευθύνονται για τον τραγικό 
θάνατο του 55χρονου εργάτη, πατέρα τριών 
παιδιών, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. 
Υπενθυμίζεται ότι το κατηγορητήριο είναι 

βαρύ.
Για τους πέντε εκ των κατηγορουμένων 

επιβλήθηκε μοναδικός περιοριστικός όρος 
η εμφάνιση άπαξ στις αρχές κάθε μήνα στο 
Αστυνομικό Τμήμα της μόνιμης κατοικίας τους, 
ενώ στον τεχνικό ασφαλείας δεν επεβλήθη 
κανένας περιοριστικός όρος.

Δικαιωμένοι δήλωσαν οι συνήγοροι 
υπεράσπισης από την απόφαση των δικαστικών 
λειτουργών. Για τον θάνατο του 55χρονου 
κατηγορούνται ο διευθυντής του εργοστασίου, 
ο τεχνικός ασφαλείας, ο προϊστάμενος του 
τμήματος, ο εργοδηγός και δυο επιστάτες.

Οι κατηγορούμενοι στις καταθέσεις τους, 
σύμφωνα με πληροφορίες, έκαναν λόγο για 
εκτόνωση αερίων και όχι για έκρηξη.  

Συγκλονισμένος ο γιος
Συγκλονισμένος από τον ξαφνικό χαμό του 

πατέρα του στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ είναι 
ο 20χρονος γιος του. Ο νεαρός ταξίδεψε από 
την Αθήνα όπου σπουδάζει στη Μαλεσίνα που 
ζούσε ο πατέρας του μόλις πληροφορήθηκε για 
τον θάνατο του.

«Πριν από λίγο το έμαθα. Ήμουν στην Αθήνα 
στη σχολή μου. Δεν έχω ακριβή εικόνα για τι 
συνέβη» ανέφερε ο γιος του Γιώργου Ψαρρά. 
Όπως είπε, ενημερώθηκε για το εργατικό 
δυστύχημα από συγγενικό του πρόσωπο.

Οι πληροφορίες ακόμη και για τα 
συγγενικά πρόσωπα του άτυχου εργάτη είναι 
συγκεχυμένες. «Το μόνο που ξέρω είναι ότι 
πήγε να πάρει κάποιο δείγμα και τότε έγινε η 
έκρηξη» πρόσθεσε ο γιος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες το δυστύχημα 
έγινε στ    ο τελικό στάδιο της παραγωγικής 
διαδικασίας. Συγκεκριμένα, έσκασε μια 
δεξαμενή, ο εργάτης βρισκόταν κοντά κι έχασε 
ακαριαία τη ζωή του. Όπως μας πληροφόρησε 

Ράγισαν καρδιές 
στην κηδεία του 
Γιώργου Ψαρρά

Κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για έξι υπαλλήλους της ΛΑΡΚΟ

επικαιρότητα
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Κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για έξι υπαλλήλους της ΛΑΡΚΟ

ο γιος του Γιώργου Ψαρρά ο πατέρας του 
εργαζόταν στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ πάνω 
από μια δεκαετία. 

 «Δεν γίνεται να χάνονται έτσι άνθρωποι. Τι 
άλλο να σας πω τώρα; Δεν έχω κάτι άλλο να 
πω», κατέληξε.

Ο άτυχος εργάτης είχε τρία παιδιά, δύο 
δίδυμα αγόρια 20 ετών και μια μεγαλύτερη 
κόρη. Ο Γιώργος Ψαρράς είναι, σύμφωνα με 
πληροφορίες, ο 72ος καταγεγραμμένος νεκρός 
στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ από την έναρξη της 
λειτουργίας της τη δεκαετία του ’60.

Ο 55χρονος εργάτης είχε τραυματιστεί ξανά
Αναβρασμός επικρατεί στο εργοστάσιο 

της ΛΑΡΚΟ μετά το εργατικό δυστύχημα που 
σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης. Ο άτυχος 
οικογενειάρχης ήταν το 6ο θύμα από το 2009 
και το 78ο από την ημέρα λειτουργίας της 
εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι την πραγματοποίησαν 
απεργία προκειμένου να δώσουν το «παρών» 
στην κηδεία του. Πριν λίγο καιρό ο 55χρονος 
που σκοτώθηκε, είχε τραυματιστεί και πάλι και 
μάλιστα είχε υποστεί εγκαύματα.

Ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων, κ. 
Καζάς, τόνισε ότι «μικροατυχήματα συμβαίνουν 
καθημερινά, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν 
υπάρχει συντήρηση» των μηχανημάτων.

Από την άλλη, ο πρόεδρος των εργαζομένων, 
κ. Κορετζέλος επιβεβαίωσε ότι ο 55χρονος 
ήταν το τρίτο θύμα μέσα στους τελευταίους 
μήνες και είπε ότι από τη στιγμή που ακόμα 
δεν υπάρχει πόρισμα για να γνωρίζουν τα αίτια, 
δεν μπορεί και να βγει κάποιο συμπέρασμα για 
το ποιος φταίει.

Μαρτυρίες
Το κλίμα βαρύ, τα ερωτηματικά για τα 

αίτια του εργατικού δυστυχήματος πολλά και 
αναπάντητα, ενώ την ίδια ώρα εξακολουθεί 

να απασχολεί το θέμα των ελλιπών μέτρων 
προστασίας. Μουδιασμένοι είναι οι κάτοικοι 
στη Λάρυμνα της Φθιώτιδας, ύστερα από το 
εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς 
το πρωί της Τετάρτης στις εγκαταστάσεις της 
ΛΑΡΚΟ.

Όπως είπαν οι κάτοικοι, που μίλησαν, η 
έκρηξη και το ωστικό κύμα ταρακούνησαν τα 
σπίτια της Λάρυμνας.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι 
και ο αδερφός του 55χρονου εργάζεται στη 
ΛΑΡΚΟ, και άκουσε μάλιστα την έκρηξη. 
Ωστόσο δεν περίμενε πως λίγη ώρα αργότερα 
η έκρηξη θα εξελισσόταν σε τραγικό συμβάν.

Ούτε οι εργαζόμενοι μπορούν να πιστέψουν 
τον τρόπο με τον οποίο εκτυλίχθηκε το τραγικό 
δυστύχημα. Όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποί 
τους, όλα έγιναν στο τμήμα της κοκκοποίησης, 
εκεί δηλαδή όπου το μετάλλευμα βρίσκεται 
στην τελική του φάση.

Σ’ εκείνο το σημείο, όπως τονίζουν, κάτω από 
άγνωστες συνθήκες προκλήθηκε έκρηξη και ο 
εργαζόμενος βρήκε τραγικό θάνατο γιατί ήταν 
πολύ κοντά στο σημείο της έκρηξης. Σε κοντινή 
απόσταση ήταν άλλοι τρεις εργαζόμενοι, χωρίς 
όμως να πάθει κάποιος κάτι.

Τα κυρίαρχα ερωτηματικά είναι τα εξής τρία: 
Yπήρξε θέμα κακής συντήρησης μηχανημάτων; 
Υπήρξε ανθρώπινο λάθος; Υπήρξαν μέτρα 
προστασίας;

Χατζηδάκης: Εργαζόμαστε για την απόδοση 
ευθυνών 

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια 
του εργαζόμενου εκφράζει ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής 
Χατζηδάκης.

«Κατεύθυνση του υπουργείου είναι να 
αποδοθούν αμέσως ευθύνες», δήλωσε ο 
υπουργός.

«Το δυστύχημα με την απώλεια ενός 
εργαζομένου μάς έχει συγκλονίσει όλους. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης θα 
ασχοληθεί σε βάθος με το συγκεκριμένο θέμα», 
πρόσθεσε. 

Μία ακόμη μαύρη ημέρα 
Στην πρωινή βάρδια της Τετάρτης 6 

Νοεμβρίου ένας 55χρονος εργάτης πατέρας 
τριών παιδιών έχασε τη ζωή του μετά από 
έκρηξη στην αίθουσα της χαλυβουργίας. O 
55χρόνος που κατάγεται από την περιοχή 
της Μαλεσίνας εργαζόταν για χρόνια στη 
βιομηχανία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 
επρόκειτο για πολύπειρο εργάτη χρόνια στη 
ΛΑΡΚΟ που εκτελούσε κανονικά την εργασία 
του στο Τμήμα όταν συνέβη η έκρηξη.

Όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποί τους, 
το τραγικό δυστύχημα με θύμα τον 55χρονο 
εργάτη από τη Μαλεσίνα πατέρα τριών παιδιών 
εξελίχθηκε νωρίς το πρωί στο τμήμα της 
κοκκοποίησης, εκεί δηλαδή που το μετάλλευμα 
βρίσκεται στην τελική του φάση. Όπως μάλιστα 
εξηγούν η κοκκοποίηση γίνεται με χρήση 
οξυγόνου. Σ’ εκείνο το σημείο, όπως τονίζουν, 
κάτω από άγνωστες συνθήκες προκλήθηκε 
έκρηξη και ο εργαζόμενος βρήκε τραγικό 
θάνατο γιατί ήταν πολύ κοντά στο σημείο της 
έκρηξης. Σε κοντινή απόσταση ήταν άλλοι τρεις 
εργαζόμενοι, χωρίς όμως να πάθει κάποιος 
κάτι.

«Κατεύθυνση του υπουργείου είναι να 
αποδοθούν αμέσως ευθύνες», δήλωσε ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας σε ερώτηση 
σχετικά με το σημερινό δυστύχημα στη ΛΑΡΚΟ.

«Το δυστύχημα με την απώλεια ενός 
εργαζομένου μάς έχει συγκλονίσει όλους», 
τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης θα 

ασχοληθεί σε βάθος με το συγκεκριμένο θέμα. 
Συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος 
και σε όλους τους εργαζομένους στη ΛΑΡΚΟ».

Θλίψη και οργή εκφράζει η ΓΣΕΕ
Τη θλίψη και την οργή της για το νέο εργατικό 

δυστύχημα στη ΛΑΡΚΟ εκφράζει η Γενική 
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), με 
σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

Όπως αναφέρει η Συνομοσπονδία, «μέσα 
σε ένα πεντάμηνο και δεύτερος εργαζόμενος 
χάνει τη ζωή του εν ώρα δουλειάς στο 
συγκεκριμένο εργοστάσιο». «Ο 55χρονος 
μεταλλεργάτης, πατέρας τριών παιδιών, βρήκε 
τραγικό θάνατο σήμερα το πρωί από έκρηξη 
στην αίθουσα χαλυβουργίας της ΛΑΡΚΟ, 
με τα ερωτήματα για τα μέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας στο εργοστάσιο να παραμένουν 
πολλά και αναπάντητα. Αυτό που θεωρείται 
βέβαιο είναι ότι ο τομέας ασφάλειας και υγείας 
των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ χρειάζεται 
επανεξέταση και αυστηροποίηση» επισημαίνει 
η ΓΣΕΕ, σημειώνοντας ότι είναι αδιανόητο να 
θρηνούμε ανθρώπινες ζωές στους χώρους 
εργασίας χωρίς σχεδόν ποτέ να αποδίδονται 
ευθύνες.

«Και όλα αυτά, μάλιστα, όταν οι ίδιοι οι 
εργαζόμενοι έχουν κρούσει κατ’ επανάληψη 
τον κώδωνα του κινδύνου και έχουν κάνει λόγο 
για έλλειψη μέτρων ατομικής προστασίας και 
κακή συντήρηση των μηχανημάτων και των 
αυτοματισμών ασφαλείας» υπογραμμίζει η 
Συνομοσπονδία. Όπως προσθέτει, βρίσκεται 
στο πλευρό των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ και 
απαιτεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα να 
εξετάσουν άμεσα τα αίτια του δυστυχήματος, 
να αποδοθούν εδώ και τώρα ευθύνες, όπου και 
σε όποιους αναλογούν και να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα, «ώστε να μη θρηνήσουμε 
άλλους συναδέλφους».

επικαιρότητα
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Την πρώτη συνέντευξη ως Περιφερειάρχης 
Στερεάς, παραχώρησε ο Φάνης Σπανός, 
στην εφημερίδα μας. Η ορμή που τον 

χαρακτηρίζει όχι μόνο από το νεαρό της 
ηλικίας του, αλλά κυρίως από το πάθος της 
δημιουργίας με το οποίο έχει γαλουχηθεί, 
υπόσχεται στην τετραετία που θα διαχειριστεί 
τα θέματα της Στερεάς να είναι έντονα 
παραγωγική προς το συμφέρον όλων μας.

Στόχος του Φάνη Σπανού, είναι η 
συνεργασία α’ και β’ βαθμού τοπικής 
αυτοδιοίκησης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά 
ότι «σχεδόν καθημερινά θα έχουμε μια σειρά 
από προγραμματικές συμβάσεις και εντάξεις 
νέων έργων σε όλη την Περιφέρεια μας».

Όσον αφορά τη συνεργασία στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο, ο νέος 
Περιφερειάρχης, τονίζει ότι «δεν θα 
γίνουμε όμηροι καμιάς λογικής που θα 
χρησιμοποιούσε τους συσχετισμούς του Π.Σ. 
για την εξυπηρέτηση άλλων επιδιώξεων».

Ο κ. Σπανός αναφέρθηκε στους στόχους του 
για προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων στην 
Περιφέρεια. Μίλησε για τη μεγάλη σημασία 
που έχει η πρόσφατη συγκρότηση σε σώμα του 
Δ.Σ. της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού 
Πάρκου Οινοφύτων, θεωρώντας ότι συμβάλλει 
στην περιβαλλοντική εξυγίανση και οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχή. «Η Περιφέρεια στηρίζει 
εμφατικά και διαχρονικά από το 2014 την 
προσπάθεια…», είπε, υποσχόμενος ότι θα 
υπάρξουν στο άμεσο μέλλον θετικές εξελίξεις.

Πιο αναλυτικά στην συνέντευξη που μας 
παραχώρησε ο νέος Περιφερειάρχης μας, 
Φάνης Σπανός, ανέφερε:

 
Κλείνετε δύο μήνες στην θέση του 
Περιφερειάρχη. 

Ποιές είναι οι πρώτες εντυπώσεις σας για 

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ, 
Περιφερειάρχης Στερεάς

Με ορμή και όρεξη για 
δημιουργία

«Δική μας ευθύνη 
να κάνουμε 
ισχυρούς 
δεσμούς
σε όλη την 
Στερεά»

Η Στερεά Ελλάδα
Είναι ένας τόπος 
Πλούσιος σε όλα»

Με σεβασμό στο περιβάλλον και 
την αειφόρο ανάπτυξη, η Στερεά 
είναι ένας τόπος πρόσφορος για 
επενδύσεις

την Στερεά Ελλάδα;
 
Αρχικά να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία 

σας και για την ευκαιρία που μου δίνετε να 
επικοινωνήσω με το αναγνωστικό σας κοινό, 
το οποίο «ξανασυναντώ» ως Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας. Την Περιφέρεια μας, 
ασφαλώς, δεν την γνωρίζω αυτό τον καιρό, 
αλλά την έχω βιώσει όλο το προηγούμενο 
χρονικό διάστημα ως Αντιπεριφερειάρχης. 
Κατά την προεκλογική περίοδο πιστεύω 
ότι κατάφερα να επισκεφθώ και το πιο 
απομακρυσμένο χωριό της, συνάντησα και 
συνομίλησα με πάρα πολλούς μόνιμους 
κατοίκους, είχα τη δυνατότητα δηλαδή να 
ξαναδώ πολλά και αγαπημένα πρόσωπα, 
καθώς και να γνωρίσω ή να κάνω, τολμώ να πω, 
νέους φίλους. Γενικότερα, πιστεύω ότι πλέον 
έχω διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα, 
η οποία σε συνδυασμό με τις επαφές που 
συνεχίζω να κάνω καθημερινά, ολοκληρώνουν 
τα κομμάτια ενός παζλ, πάνω στο οποίο οι 
προτεραιότητες των τοπικών κοινωνικών θα 
αποτελέσουν τον καμβά για να αποτυπωθεί 
η δική μας, δημιουργική θητεία. Στις πρώτες 
μέρες της θητείας μας ξαναδιαπιστώνω ότι η 
Στερεά Ελλάδα είναι ένας τόπος πλούσιος σε 
όλα, σε ιστορία, παραδόσεις, παρόν και μέλλον, 
κι` εγώ πρώτος, μαζί με τους συνεργάτες μου, 
θα εργαστώ σκληρά για να υλοποιήσουμε 
αυτά που υποσχεθήκαμε. 

 
Όλα έχουν ξεκινήσει σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό σας, ή αντιμετωπίζετε 
θέματα επικαιρότητας που χρήζουν αλλαγή 
πλάνων;

 
Η Περιφέρεια, ξέρετε, είναι ένας «ζωντανός 

οργανισμός», με τις ανάγκες της να 

διαμορφώνονται αλλά και να τροποποιούνται. 
Θυμίζω ότι ολοκληρώσαμε πριν από λίγες 
ημέρες ένα πρώτο κύκλο συναντήσεων με 
τους Δημάρχους σε όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες. Ξεκινήσαμε αυτή την παραγωγική 
περιοδεία προκειμένου από κάτω προς 
τα πάνω να ξαναδούμε το χάρτη των 
προτεραιοτήτων, των θεμάτων που άπτονται 
της άμεσης συνεργασίας του α` και β` βαθμού 
αυτοδιοίκησης, τα ζητήματα εκείνα που είτε 
συνεχίζονται από την προηγούμενη θητεία, είτε 
άμεσα θα τεθούν προς υλοποίηση. Το επόμενο 
διάστημα θα δείτε ότι σχεδόν καθημερινά 
θα έχουμε μια σειρά από προγραμματικές 
συμβάσεις και εντάξεις νέων έργων σε όλη την 
Περιφέρειά μας. Είναι ένας προγραμματισμός 
που μπαίνει σε πράξη, ενώ ακολουθούν και 
νέα έργα, πάντα σε συνεργασία με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς και τις υπηρεσίες μας. 
Επιπλέον, ξεκινήσαμε ένα κύκλο συναντήσεων 
με Υπουργούς προκειμένου να μεταφέρουμε 
προς την κυβέρνηση σταδιακά μεγάλα θέματα 
που μας απασχολούν, ώστε να περάσουμε 
και στην επίλυσή τους, για όλους τους τομείς 
των αρμοδιοτήτων μας και για όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες.

 

Ποιές είναι οι προτεραιότητες που έχετε 
δρομολογήσει, μετά τις συναντήσεις με 
τους Δημάρχους της Στερεάς. Ποιά είναι 
τα συμπεράσματα και πώς βλέπετε την 
συνεργασία μαζί τους;

 
Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας θητείας 

και όλοι εκτιμώ ότι έχουμε την ίδια επιθυμία: 
Να πετύχουμε και να κάνουμε πράξη αυτά που 
χρειάζονται και περιμένουν οι συμπολίτες μας. 
Πάνω σ` αυτή την υγιή βάση έχει ξεκινήσει 
η συνεργασία μας και έτσι πιστεύω ότι θα 
συνεχίσουμε. Η Περιφέρεια οφείλει να σέβεται 
την ιεράρχηση και τις προτεραιότητες που 
συνθέτουν οι τοπικές κοινωνίες. Επιπλέον 
πάρα πολλά θέματα της καθημερινότητας 
έχουν να κάνουν με τη συνεργασία του α` 
και β` βαθμού, όπως η Πολιτική Προστασία. 
Επομένως, ο διάλογος με τους Δημάρχους 
και γενικά τους φορείς δεν σταματά ποτέ και 
η συνεργασία μας είμαι βέβαιος ότι θα είναι 
εξαιρετικά παραγωγική.

Είστε ικανοποιημένος από την μέχρι 
σήμερα λειτουργία του Περιφερειακού 
Συμβουλίου; Βλέπετε διάθεση συνεργασίας 
των παρατάξεων που συμμετέχουν;

 
Προσωπικά ήμουν πάντα και παραμένω 

άνθρωπος των συνθέσεων και δεν έχω λόγο 
σήμερα να αλλάξω νοοτροπία. Εξάλλου, η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση προσφέρεται για κάτι 
τέτοιο. Ταυτόχρονα δε θα γίνουμε όμηροι 
καμιάς λογικής που θα χρησιμοποιούσε τους 
συσχετισμούς του Περιφερειακού Συμβουλίου 
για την εξυπηρέτηση άλλων επιδιώξεων. 
Είμαστε εκεί για να παίρνουμε αποφάσεις που 
εκφράζουν πλατιά και σε βάθος την κοινωνία 
μας.

Θεωρώ ότι έτσι συνθετικά έχουμε ξεκινήσει 
τη συνεργασία μας. Αυτό εισπράττω απ` όλες 
τις παρατάξεις και μια τέτοια συνεργασία θα 
είναι νίκη και κατάκτηση όλων μας.
 
Είστε Περιφερειάρχης και διοικείτε μια 
περιοχή. Πιστεύετε ότι οι πολίτες έχουν - 
αυτό που λέμε - περιφερειακή συνείδηση; 
Και αν όχι πώς νομίζετε ότι πρέπει να 
δράσετε για να αμβλυνθεί ο τοπικισμός 
όπου εμφανίζεται;
 

Η Περιφερειακή συνείδηση δεν είναι κάτι 
που σταματάει, ούτε κάτι που διαμορφώνεται 
μέσα σε μια στιγμή. Η Στερεά Ελλάδα έχει τις 
ανομοιογένειες της, έχει όμως και τρομερές 
συνθέσεις, ευκαιρίες για νέες συμπράξεις, 
άπειρους κοινούς τόπους και ιστορικούς 
βηματισμούς.

Προσωπικά, είμαι Στερεοελλαδίτης, 
μεγάλωσα στη Χαλκίδα, εκπροσώπησα την 
Εύβοια για πέντε συνεχόμενα χρόνια, αλλά 
ποτέ δεν είχα την άποψη η Περιφέρεια 

είναι κάτι «μακρινό» ή «κοντινό» επειδή 
θα έπρεπε απαραίτητα να είμαι μόνιμος 
κάτοικος της Λαμίας ή της Άμφισσας. Είμαστε 
μια Περιφέρεια που απαρτίζεται από πέντε 
Περιφερειακές Ενότητες, όπου σε κάθε μια 
υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία και κοινές 
σχέσεις ζωής. Δική μας ευθύνη είναι να κάνουμε 
αυτούς τους δεσμούς ισχυρότερους μέσα από 
νέες συμμαχίες, νέες πρωτοβουλίες, μέσα από 
δομές και υποδομές που ισόρροπα θα δώσουν 
σε κάθε γωνιά αυτής της Περιφέρειας αυτό 
που της αναλογεί.  

 
Είδαμε τελευταία να εγκαινιάζονται 
δύο μεγάλες επενδύσεις στον τομέα 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Γνωρίζουμε 
ότι έχουν δρομολογηθεί και άλλα ανάλογα 
έργα. Ποιές είναι οι πρωτοβουλίες σας για 
προσέλκυση επενδύσεων;

 
Μου δίνετε την ευκαιρία να επαναλάβω ότι 

η Στερεά Ελλάδα είναι ένας τόπος πρόσφορος 
για επενδύσεις, με σεβασμό στο περιβάλλον και 
την αειφόρο ανάπτυξη που σήμερα επιθυμεί 
το σύνολο της κοινωνίας. Στην Περιφέρειά 
μας  αναπτύσσονται πολλές επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες, εδώ και χρόνια, ανάμεσά τους 
και ενεργειακές επενδύσεις, με έμφαση στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειες. Η παρουσία 
του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη 
σ` αυτές τις επιχειρηματικές αφετηρίες και εν 
γένει το προσκλητήριο που έχει απευθύνει 

συνέντευξη
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Με σεβασμό στο περιβάλλον και 
την αειφόρο ανάπτυξη, η Στερεά 
είναι ένας τόπος πρόσφορος για 
επενδύσεις

στον επιχειρηματικό κόσμο,  φανερώνουν ότι 
έχουμε μπει σε μια νέα τροχιά όπου η μόνη 
διέξοδος από την κρίση και την ανόρθωση 
της μέσης ελληνικής οικογένειας από την 
ανεργία, είναι οι νέες θέσεις εργασίες. Σ` 
αυτή τη λογική, η Στερεά Ελλάδα καλείται 
να αξιοποιήσει τις δικές της δυνατότητες και 
η Περιφέρειά μας όχι απλώς να συμβαδίσει, 
αλλά και να πρωτοστατήσει στην αναπτυξιακή 
πορεία της πατρίδας μας. Το μεγάλο στοίχημα 
για εμάς είναι η εξυγίανση της λεκάνης του 
Ασωπού και η εφαρμογή της ολοκληρωμένης 
χωρικής επέμβασης που έχει σχεδιαστεί 
από την Περιφέρειά μας. Παράλληλα, να 
προχωρήσουν γρηγορότερα οι διαδικασίες 
για την έλευση του φυσικού αερίου στις 
μεγάλες πόλεις της Περιφέρειάς μας, όπως 
έχει σχεδιαστεί, γεγονός που θα συμβάλλει 
σημαντικά στη μείωση του κόστους  για πολλά 
νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις.

 
Η σύσταση της Εταιρίας Ανάπτυξης 
του Επιχειρηματικού Πάρκου Ασωπού-
Οινοφύτων,   θα βοηθήσει προς την 
κατεύθυνση αυτή;
 

Θυμίζω, στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 
συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας Ανάπτυξης 
του Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) 
Οινοφύτων, πρόεδρος του πρώτου 
Διοικητικού Συμβουλίου είχα τη τιμή να 

αναδειχθώ με ομόφωνη απόφαση των μελών. 
Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη του 
Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή των 
Οινοφύτων Βοιωτίας και εντάσσεται στην 
ΟΧΕ Ασωπού, η οποία αποτελεί συνδυασμένη 
δράση περιβαλλοντικής εξυγίανσης και 
οικονομικής ανάπτυξης, μοναδικής σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Έγινε ένα ακόμη πολύ 
σημαντικό βήμα σε μια μεγάλη προσπάθεια 
που η Περιφέρεια στηρίζει εμφατικά και 
διαχρονικά από το 2014, από τότε δηλαδή που 
ο Κώστας Μπακογιάννης ξεκίνησε φέρνοντας 
κοντά ετερόκλητες δυνάμεις ενόψει του 
κοινού μεγάλου στόχου. Η ανάληψη της 
Προεδρίας της εταιρείας που θα αναπτύξει 
το Επιχειρηματικό Πάρκο, αλλά και η άμεση 
και στενή εποπτεία της δράσης συνολικά 
αποτελούν για μένα ξεχωριστή τιμή και 
σηματοδοτούν τη βούληση της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας να συνεχίσει να στηρίζει 
το έργο της ΟΧΕ Ασωπού θεσμικά, αλλά και 
πρακτικά. Ένα μεγάλο θέμα, για το οποίο 
σίγουρα θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στο 
άμεσο μέλλον.

  
Ολοκληρώνοντας την συζήτηση αυτή έχετε 
να στείλετε κάποιο μήνυμα προς τον λαό 
της Στερεάς;

 
Το όραμά μας για την Αυτοδιοίκηση είναι 

απλό και ρεαλιστικό. Επιμένουμε στην καρδιά 
της Ελλάδας για να δώσουμε στις ζωές μας 
αληθινή ποιότητα, ευκαιρίες με έμφαση 
στην βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό στο 
περιβάλλον, στην ιεράρχηση των αναγκών 
των τοπικών κοινωνιών, στην ανάδειξη του 
φυσικού και πολιτισμικού της πλούτου. Για όλα 
αυτά, δουλεύουμε καθημερινά και από αυτά 
θα κριθούμε.

συνέντευξη
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Σε ένα κοινό, με έντονη και τη νεανική παρουσία, σε 
κεντρική καφετέρια της πόλης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
ανέφερε χαρακτηριστικά πως «αυτές οι συζητήσεις 

μας βοηθούν να κάνουμε ‘ταμείο›», «μας δίνεται ο χρόνος 
να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους του μόχθου», 
προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιλέγει τον εύκολο δρόμο, 
αλλά το δρόμο μιας νέας αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας με 
τους πολίτες. Σε αυτήν την προσπάθεια έχουν σημαντικό 
ρόλο οι νέες τεχνολογίες, είπε, παραπέμποντας στην ψηφιακή 
πλατφόρμα που εγκαινίασε το κόμμα ευελπιστώντας ότι θα 
αποτελέσει πλατφόρμα διαλόγου. Στόχος, όπως υπογράμμισε, 
«να πετύχουμε ένα πείραμα συμμετοχής, φτιάχνοντας το 
κόμμα της νέας εποχής».

Με ιδιαίτερες αναφορές στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ 
ενόψει συνεδρίου, αλλά και επικρίσεις για την κυβέρνηση 
ξεκίνησε την περιοδεία του στη Βοιωτία ο Αλέξης Τσίπρας, 
καλώντας σε αγώνα για την υπεράσπιση των κατακτήσεων, 
ενώ τόνισε ότι στόχος είναι «να φτιάξουμε από τα κάτω 
τον ΣΥΡΙΖΑ και να δημιουργήσουμε σε στέρεες βάσεις τη 

Αλέξης 
Τσίπρας:

 «Να φτιάξουμε 
από τα κάτω τον 
ΣΥΡΙΖΑ»

δημοκρατική παράταξη».
Είπε ότι αυτό το «πείραμα» δεν γίνεται σε μια μέρα, για να 

σημειώσει πως στον δρόμο για το Συνέδριο, «θέλουμε να 
είμαστε προετοιμασμένοι για να δώσουμε απαντήσεις στα 
μεγάλα προβλήματα της εποχής». «Εμείς δεν γεννηθήκαμε 
στις καρέκλες της εξουσίας», σχολίασε και τόνισε πως ο 
ΣΥΡΙΖΑ «δεν είναι ο Τσίπρας», δηλαδή ο πρόεδρος του, αλλά 
ο κόσμος του και τα απλά στελέχη που πρέπει να βγούνε και 
διεκδικήσουν θέσεις στην πολιτική σκηνή.

 Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, ο κ. Τσίπρας είπε 
πως στο προσφυγικό «δεν αρκεί η επικοινωνία» και πως η 
κυβέρνηση «σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέρας που 
εξέθρεψε».

Συμπερασματικά, ανέφερε ότι «είμαστε μπροστά στην 
παλινόρθωση του κράτους της δεξιάς», τονίζοντας πως 
«οφείλουμε να μην το αντιμετωπίσουμε μόνο ως κόμμα», 
αλλά ότι είναι θέμα δημοκρατίας και, συνεπώς, ότι πρέπει «να 
ταχθούμε από κοινού σε ένα αγώνα για να υπερασπιστούμε 
τις κατακτήσεις».

«Να ξανακερδίσεις, 
για να μπορέσεις να 
βοηθήσεις τον απλό 
κόσμο», του ευχήθηκε, 
αγκαλιάζοντάς τον 
και καλώντας τον να 
μείνει «αιώνια». «Όχι 
ρε φίλε αιώνια, αιώνια 
είναι η τέχνη η δικιά 
σου», του απάντησε, 
χαμογελώντας ο 
Αλέξης Τσίπρας.

πολιτική
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Νωρίτερα, κατά τον περίπατο του στην πόλη, είχε 
την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες, ενώ μεταξύ 
των στιγμιότυπων, και ένα θερμό τετ-α-τετ που είχε 
στον πεζόδρομο με τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου 
Γιώργο Μάγκα. Ο λαϊκός μουσικός βρισκόταν ανάμεσα 
στους πολίτες που περίμεναν να υποδεχθούν τον 
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στην πόλη τους.

 Μετά από ένα γεύμα στις 15:00 σε διπλανή ταβέρνα 
και λίγη ξεκούραση μετέβη στην επόμενη στάση του 
τον Ορχομενό, όπου και εκεί συνομίλησε με τους 
νέους που του φέρθηκαν με εγκαρδιότητα.

Στις 19:30 είχε συνάντηση στην Θήβα όπου και 
έκλεισε την περιοδεία του στη Βοιωτία.

Εκεί βρίσκονταν και ο βουλευτής της Εύβοιας 
Μίλτος Χατζηγιαννάκης και ο Ιωάννης Σαρακιώτης, 
βουλευτής Φθιώτιδας όπου συνοδεύει τον πρώην 
πρωθυπουργό κατά την περιοδεία του ,ο πρώην 
υπουργός  Γιάννης Αποστόλου ο πρώην βουλευτής 
Βοιωτίας Νίκος Θηβαίος και η νυν Βουλευτής Βοιωτίας 
Γιώτα Πούλου.

«οφείλουμε να μην 
το αντιμετωπίσουμε 
μόνο ως κόμμα»

πολιτική
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Ο Θανάσης  Λυκόπουλος και η παράταξη του 
«Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών»  είναι ο μεγάλος 
νικητής των εκλογών για την ανάδειξη της νέας 

Διοίκησης του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς .
Μετά τις εκλογές και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων  

η παράταξη του Θανάση Λυκόπουλου  συγκέντρωνε πολύ 
υψηλό ποσοστό  που ξεπέρασε το 77% αναδεικνύοντας 
μεγάλη νικήτρια των εκλογών . Ο Θανάσης Λυκόπουλος  θα 
είναι και πάλι  ο νέος πρόεδρος. Είχε αναλάβει την προεδρία 
τον Ιανουάριο του 2017.   

Ο Αθανάσιος Λυκόπουλος είναι ελεύθερος επαγγελματίας 
με έδρα τη Λαμία. Γεννήθηκε το 1977 στη Λαμία και τελείωσε 
το 1ο Λύκειο Λαμίας.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ξάνθης 
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης το 2001.

Είναι εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 
Τμήματος Ανατολικής Στερεάς με τη Δημοκρατική Κίνηση 
Μηχανικών για 4 θητείες, από το 2003 έως σήμερα.

Επίσης, είναι εκλεγμένο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής 
για 3 θητείες, από το 2006 έως σήμερα.

Από το Μάρτιο του 2014 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας 
του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Στερεάς. Σε δηλώσεις του για 
το αποτέλεσμα, ανέφερε:

«Την Κυριακή, οι μηχανικοί σε όλη την Ελλάδα 
αποφασίσαμε πώς θέλουμε να προχωρήσουμε τα επόμενα 
χρόνια. Αν θέλουμε το ΤΕΕ να συνεχίσει να γίνεται κάθε 
μέρα και πιο ισχυρό, με πιο αναβαθμισμένο ρόλο και πιο 
ουσιαστική παρέμβαση.

Ιδίως εδώ, στην Ανατολική Στερεά, οι μηχανικοί 
αποφασίσαμε πολύ πιο εμφατικά, πόσο γρήγορα θέλουμε 
να συνεχίσουμε τα βήματα προόδου που όλοι μαζί έχουμε 
κατορθώσει να κάνουμε τα τελευταία χρόνια για το καλό των 
μηχανικών και του τόπου μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους που 

Ο Θανάσης Λυκόπουλος 
και πάλι πρόεδρος του ΤΕΕ 
Ανατολικής Στερεάς

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ

Ψήφισαν: 867
Έγκυρα: 833
Άκυρα: 11
Λευκά: 23
Έλαβαν:
1 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 47
2 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 150
3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 636
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
1 ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος Δ. 12
2 ΦΑΣΣΑ Νικολίνα Α. 9
3 ΧΟΥΣΙΑΔΑ Αστέρω Χ. 17
4 ΨΥΧΑΣ Γεώργιος Ε. 9
ΦΩΚΙΔΑΣ
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ευγενία Η. 3
2 ΛΕΟΝΤΙΟΥ Ευστάθιος Χ. 8
3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Σωκράτης Ι. 5
4 ΤΣΕΛΕΣ Δρόσος Α. 9
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
1 ΚΕΦΑΛΑΣ Αθανάσιος Κ. 26
2 ΚΙΤΣΟΥ Ευαγγελία-Ιφιγένεια Λ. 65
3 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Ι. 52
4 ΠΟΛΥΖΟΥ Μαρία Ε. 25
5 ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΣ Ζήσης Α. 26
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
1 ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ Σπυρίδων Γ. 32
2 ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ Ιωάννης Κ. 24
3 ΜΑΜΑΛΗΣ Γεώργιος Α. 52
4 ΜΠΟΜΠΑΣ Νικόλαος Ι. 16
5 ΜΥΛΩΝΑ Ζωή Ν. 21
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1 ΜΑΝΤΕΚΑΣ Γεώργιος Δ. 22
ΦΩΚΙΔΑΣ
1 ΤΡΙΚΟΥΖΑΣ Δημήτριος Η. 25
2 ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ Χρήστος Η. 31
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
1 ΑΛΕΞΙΟΥ Γεώργιος Ν. 46
2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ Γεώργιος Ν. 155
3 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη Δ. 46
4 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Δημήτριος Ν. 80
5 ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ιωάννης Κ. 114
6 ΚΑΝΗΡΑΣ Παναγιώτης Σ. 84
7 ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ Πανωραία Ε. 86
8 ΚΑΤΣΙΚΑΣ Κωνσταντίνος Π. 98
9 ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ Ιωάννης Π. 95
10 ΛΙΑΓΚΑΣ Δημήτριος Κ. 35
11 ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Θ. 384
12 ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ Θεόδωρος Α. 44
13 ΜΕΛΕΤΗΣ Κωνσταντίνος Ι. 41
14 ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑ Κατερίνα Ν. 84
15 ΜΠΑΧΛΑΒΑΣ-ΣΤΡΙΓΚΛΗΣ Εμμανουήλ Ι. 46
16 ΜΠΛΟΥΝΑΣ Ευάγγελος Γ. 109
17 ΜΠΟΛΟΒΙΝΗΣ Κωνσταντίνος Λ. 140
18 ΜΠΟΥΡΑΣ Αθανάσιος Σ. 81
19 ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ Κωνσταντίνος Ν. 48
20 ΡΗΤΤΑΣ Δημήτριος Α. 106
21 ΤΣΕΚΟΥΡΑ Ελένη Η. 149
22 ΦΑΦΟΥΤΗΣ Χρήστος Δ. 89
23 ΧΑΣΙΩΤΗΣ Δημήτριος Λ. 150
24 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Δημήτριος Α. 72
25 ΨΑΡΡΑ Ασημίνα Χ. 51
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
1 ΒΑΡΕΛΑ Βασιλική (Λίλα) Η. 76
2 ΕΥΤΑΞΙΑΣ Δημήτριος Λ. 45
3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Αντωνία (Τόνια) Ι. 75
4 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Στυλιανός Π. 34
5 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ Αναστάσιος Χ. 12
6 ΚΑΦΡΙΤΣΑ Ανδριάνα Δ. 49
7 ΚΟΒΑΝΗΣ Βασίλειος Δ. 77
8 ΚΟΜΠΟΤΗΣ Παναγιώτης Α. 57
9 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική-Ειρήνη (Λίνα) Γ. 194
10 ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ Ευάγγελος Δ. 35
11 ΜΠΕΚΡΗΣ Παναγιώτης Α. 58
12 ΜΠΡΑΛΙΟΣ Ιωάννης Γ. 131
13 ΝΤΑΗΣ Χρήστος Δ. 86
14 ΠΑΝΑΓΩΤΑΣ Αντώνιος Α. 111
15 ΡΑΧΟΥΤΗΣ Ιωάννης Μ. 34
16 ΣΚΑΡΛΑΣ Λάμπρος Β. 60
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1 ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ Ιωάννης Κ. 21
2 ΜΑΝΤΕΚΑΣ Βασίλειος Γ. 47
3 ΦΕΓΓΟΣ Γεώργιος Ν. 21
ΦΩΚΙΔΑΣ
1 ΚΑΚΑΝΑΣ Κωνσταντίνος Π. 64
2 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Ασημάκης Λ. 32
3 ΜΠΡΑΟΥΖΟΣ Ευάγγελος Ι. 68
4 ΤΖΑΜΤΖΗ Αγγελική Γ. 111
5 ΨΙΜΟΥΛΗΣ Δημήτριος Α. 28
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ
Ψήφισαν: 864
Έγκυρα: 695
Άκυρα: 33
Λευκά: 136
Έλαβαν:
1 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 183
2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 512
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1 ΞΑΝΘΗΣ Αναστάσιος Α. 144
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Χαράλαμπος Γ. 85
2 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Σπυρίδων Ι. 135
3 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ανδρέας Β. 105
4 ΜΠΛΟΥΚΑΣ Σταύρος Χ. 69
5 ΞΑΝΘΑΚΗΣ Πέτρος Μ. 41
6 ΣΥΡΜΟΣ Δημήτριος Α. 85
7 ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ Νικόλαος Δ. 84
8 ΤΣΕΛΙΚΑΣ Αριστογείτων Π. 51

μας χάρισαν αυτό το τόσο σπουδαίο αποτέλεσμα, 
επιβραβεύοντας μας με το 77% της προτίμησής τους αλλά 
και συνολικά στους μηχανικούς της Φθιώτιδας, Βοιωτίας, 
Φωκίδας και Ευρυτανίας που ήρθαν στην κάλπη και με 
τη συμμετοχή τους έδωσαν ακόμα μεγαλύτερη αξία στην 
εκλογική διαδικασία.

Η μεγάλη νίκη, μας γεμίζει με μεγάλη ευθύνη. Το σημερινό 
αποτέλεσμα είναι εκτός των άλλων και μια δικαίωση των 
κοινών μας κόπων, προσπαθειών και αγωνιών. Και βέβαια, 
η χαρά μου γίνεται ακόμα μεγαλύτερη από το σπουδαίο 
αποτέλεσμα που πέτυχε η Δ.Κ.Μ. σε όλη την Ελλάδα

Όπως έκανα πριν από 3 χρόνια, έτσι και σήμερα δεσμεύομαι 
ότι θα συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντα του Προέδρου με 
τον ίδιο τρόπο που τα ασκούσα από την πρώτη μέρα που 
ανέλαβα. Με ειλικρίνεια, διαφάνεια και ενημέρωση. Θέτοντας 
φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους και όλοι μαζί να τους 
επιτυγχάνουμε. Αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία και 
όλες τις νέες δυνατότητες που πλέον βλέπουμε να ανοίγονται 
μπροστά μας. Και δουλεύοντας πάντα με τον τρόπο που 
γνωρίζουμε καλά ως μηχανικοί: με σχέδιο και πρόγραμμα. 
Αλλά και με ανοιχτό μυαλό και διάθεση συνεργασίας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε έναν από τους 56 
συναδέλφους, με τους οποίους ενώσαμε τις δυνάμεις μας στο 
ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας. Σε μια συνεργασία που 
πάνω απ’ όλα βάζει το καλό των μηχανικών του τόπου μας.

Συγχαρητήρια ασφαλώς αξίζουν και στους συναδέλφους 
των υπόλοιπων συνδυασμών που έδωσαν τον αγώνα τους 
όλες αυτές τις μέρες. Από αύριο περιμένω να δουλέψουμε 
όλοι μαζί.

Οι μηχανικοί αποφασίσαμε μαζί για το μέλλον μας. 
Συνεχίζουμε!»

Οι μηχανικοί αποφασίσαμε μαζί για το 
μέλλον μας. Συνεχίζουμε!»

επικαιρότητα
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Υπεγράφη η σύμβαση του έργου 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΑ 
ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» προϋπολογισμού 
800.000,00 €

Υπεγράφη τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019, 
από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. 
Φάνη Σπανό η σύμβαση για την υλοποίηση 
του έργου ασφαλτόστρωσης του οδικού 
δικτύου «ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» 
προϋπολογισμού 800.000,00.

Το έργο αφορά αφενός στην αποκατάσταση 
των ζημιών που υπέστη το συγκεκριμένο 
οδικό δίκτυο από τον περασμένο χειμώνα 
και αφετέρου στην κατασκευή νέου 
ασφαλτοτάπητα μέχρι τον οικισμό Βαμβακίες 
και την Ιρλανδική διάβαση καθώς και την 
κατασκευή τεχνικών για την προστασία του 
εν λόγω οδικού άξονα από τον παρακείμενο 
ποταμό.

Αναλυτικότερα προβλέπεται η εκτέλεση των 
παρακάτω εργασιών:

Γενικές εκσκαφές μικρής κλίμακας πριν 
και μετά την διασταύρωση με τον οικισμό 
«Βαμβακιές» συνολικού μήκους τετρακοσίων 
μέτρων περίπου, ώστε να αποκτήσει ο δρόμος 
στη θέση αυτή το απαιτούμενο πλάτος των έξι 
μέτρων περίπου.

Συντήρηση και ανακατασκευή επτά 
σωληνωτών αγωγών αποχέτευσης ομβρίων 
και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος διαμέτρου 1200mm, 
κατά μήκος της διαδρομής Αγία Βλαχέρνα 
– Βαμβακιές

Καθαρισμός των υπαρχουσών τάφρων 
τριγωνικής διατομής καθώς και κατασκευή 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ασφαλτόστρωση 
προϋπολογισμού 800.000,00 € 
στην Ευρυτανία

κρασπεδόρειθρων σε όλο το μήκος της εν λόγω 
οδού, με στόχο να οδηγούνται τα όμβρια εντός 
των φρεατίων από όπου και θα αποχετεύονται

Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού 
διαστάσεων 4Χ4, πριν τον οικισμό «Βαμβακιές» 
σε αντικατάσταση μικρότερου τεχνικού 
το οποίο κατεστράφη από τον διερχόμενο 
χείμαρρο.

Ανακατασκευή τοιχίων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα ανάντι και κατάντι του δρόμου για 
την προστασία υφιστάμενων ιδιοκτησιών, στην 
περιοχή «Αγία Βλαχέρνα – Αμπέλια».

Εξυγίανση και επίχωση με κροκαλοειδή υλικά 
τμήματος δρόμου διακοσίων περίπου μέτρων 
μεταξύ οικισμού «Βαμβακιές και Ιρλανδικής 
διάβασης» ώστε να βελτιωθούν οι κατά πλάτος 
και κατά μήκος κλίσεις του οδοστρώματος.

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους καθώς και κατασκευή 
βάσης πάχους 10 εκ σε δύο στρώσεις σε όλο 
το μήκος του εν λόγω οδικού άξονα (Αγία 
Βλαχέρνα – Βαμβακιές – Ιρλανδική διάβαση).

Κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής 
ασφάλτου σε όλο το μήκος του οδικού άξονα 
Αγία Βλαχέρνα – Βαμβακιές αφού προηγηθεί η 
απαραίτητη ασφαλτική προεπάλειψη.

Η χρηματοδότηση του έργου υλοποιείται 
από πιστώσεις του προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας και 
η κατασκευή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί 
εντός του χρονοδιαγράμματος.

Σε δήλωση του ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ευρυτανίας ανέφερε τα εξής:

«Η Περιφερειακή Αρχή, πιστή στο 
πρόγραμμά της, χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία και συνεχίζει να 
επενδύει στην ολοκλήρωση βασικών οδικών 
υποδομών της περιοχής. Θωρακίζουμε όλες οι 
Περιφερειακές Ενότητες και χρηματοδοτούμε 
τα έργα που έχουν θέσει σε προτεραιότητα, 
εξασφαλίζοντας ασφαλή μετακίνηση για 
τους μόνιμους κατοίκους αλλά και για τους 
επισκέπτες της Ευρυτανίαςόλες τις εποχές του 
χρόνου».

Κέρδισε 750.000 
ευρώ από το Ξυστό 
στο Καρπενήσι

Αν και η ημέρα της  Δευτέρας στο Καρπενήσι 
ήταν βροχερή και μουντή, ένα τηλεφώνημα 
από τον ΟΠΑΠ μοίρασε χαμόγελα 

και αισιοδοξία. Η ιδιοκτήτρια πρακτορείου, 
Νατάσσα Τρίκκα, όταν ενημερώθηκε το πρωί 
από τον Οργανισμό, ότι ένα από τα ΣΚΡΑΤΣ της 
επετειακής σειράς BONUS, που είχε αγοραστεί 
από το πρακτορείο της, είναι το τυχερό δελτίο 
που κερδίζει τα 750.000 ευρώ, δεν πίστευε στα 
αυτιά της.

Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό 
που έχει δοθεί από το συγκεκριμένο παιχνίδι σε 
όλη την Ελλάδα αλλά και για την πρώτη μεγάλη 
επιτυχία του πρακτορείου, στην Ευρυτανία. Ο 
τυχερός ή τυχερή που αγόρασε το τυχερό ΣΚΡΑΤΣ 
παραμένει άγνωστος μιας και για μεγάλα ποσά 
η διαδικασία πληρωμής γίνεται κατευθείαν από 
τον ΟΠΑΠ όπου πιθανότατα και απευθύνθηκε 
εξαργυρώνοντας το τεράστιο αυτό ποσό.

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προϋπολογισμού 124.000 ευρώ
Δύο νέα έργα πρόκειται να υλοποιήσει 

σύντομα εκτός από το Δήμο Καρπενησίου και 
ο Δήμος Αγράφων, με χρηματοδότηση από 
το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» συνολικού 
προϋπολογισμού 123.060 ευρώ. Αναλυτικότερα, 
το πρώτο πρόγραμμα έχει ως τίτλο «Εκπόνηση 
μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες 
του Δήμου Αγράφων» το οποίο εντάσσεται 
στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και 

124.000 € από τον ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ 
για τα σχολεία Καρπενησίου & Αγράφων

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των 
δήμων» με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από 
το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, 70.060,00€ €. Η 
πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση 
των δήμων της χώρας για τη σύνταξη νέων 
μελετών πυροπροστασίας – σχεδίων κάτοψης 
και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων 
πυροπροστασίας, την επικαιροποίηση παλαιών 
μελετών, τη σύνταξη και παράδοση των 
τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των 
προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας και την υλοποίηση και τη 
συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης 
μελέτης πυροπροστασίας. Για τις σχολικές 
μονάδες αρμοδιότητας του Δήμου Αγράφων 

και με δεδομένο ότι καμία σχολική μονάδα δεν 
έχει εγκεκριμένη πυροπροστασία ή έχει λήξει, 
το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης που μπορεί 
να λάβει ο Δήμος είναι 56.500 € (χωρίς το ΦΠΑ). 
Το ποσό αφορά τα Νηπιαγωγεία-Ολιγοθέσια, 
Δημοτικά (Μονοθέσια, Διθέσια, Τριθέσια) 
Δημοτικά με λειτουργικότητα έως και 6/θέσιο 
και τα Δημοτικά με λειτουργικότητα από 7/
θέσιο και άνω, Γυμνάσια – Λύκεια. Σε περίπτωση 
που μετά την εκπόνηση των μελετών προκύψει 
προϋπολογισμός μεγαλύτερος από αυτόν που 
καλύπτει το Πρόγραμμα για την υλοποίηση των 
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας η διαφορά 
θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

επίκαιρα
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ΦΩΚΙΔΑΣ

Τη υποστήριξή του στο νέο θεσμό της 
Περιφέρειάς μας – που ακούει στο 
όνομα 2η Ημερίδα Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού – εξέφρασε ο 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης 
Σπανός, χαιρετίζοντας τις εργασίες της, στο 
αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Καραμανλής» στο 
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών.

Ο νεότερος Περιφερειάρχης της χώρας, 
μίλησε από καρδιάς, μπροστά σ` ένα 
ακροατήριο με νέα παιδιά που είναι έτοιμα 
να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, κι` αυτό τους 
προέτρεψε…

Μια εκδήλωση για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια 
του Νομού Φωκίδας και των όμορων περιοχών 
και με κύρια ομιλήτρια την Καθηγήτρια Ιστορίας 
του ΕΚΠΑ, Μαρία Ευθυμίου.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των 
Ισμήνης Κριάρη, Κώστα Κανελλόπουλου, 
Γιάννη Πρετεντέρη, Διοννύση Σαββόπουλου, 
Αμαλίας Μπούγα, Γιώργου Νικολετάκη και 
Νάντιας Τζουνάρα, οι οποίοι επικοινώνησαν 
τις επαγγελματικές τους εμπειρίες και ανέδειξαν 
τις δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης 
στο χώρο τους.  Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ακόμη η Γεν. Γραμματέας του 
Υπουργείου Παιδείας, ο Βουλευτής Φωκίδας 
κ. Μπούγας, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Φωκίδας κ. Δελμούζος,  ο Δήμαρχος Δελφών κ. 
Ταγκαλής,  η ‘Εφορος Αρχαιοτήτων Φωκίδας κα 
Ψάλτη, Δημοτικοί Σύμβουλοι και εκπρόσωποι 
της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Την εκδήλωση, που συντόνισε ο Νίκος 
Κουκής, υποστήριξε η Περιφερειακή 
Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς 
Ελλάδος, οι διευθυντές και καθηγητές 
των γυμνασίων και λυκείων, με  Υπεύθυνη 
Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας την 
Σύλβια Μισιρλή. Τέλος, κληρώθηκαν και πέντε 
μαθητές προκειμένου να παρακολουθήσουν 
πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού 
της επιλογής τους.

Η πρωτοβουλία αυτή πηγάζει πρωτίστως 
μέσα από την επιθυμία της Προέδρου του 
Συλλόγου Φίλων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού 
Κέντρου Δελφών, της κας Δήμητρας Φιλίππου, 
η οποία στηρίζει με όλες τις δυνάμεις της,  
εκδηλώσεις που γίνονται τόσο στους Δελφούς, 
όσο και στην Αθήνα.

Όλοι συμφώνησαν ότι ο  καλύτερος δρόμος 
είναι αυτός της καρδιάς.

Φ. Σπανός: Ο επαγγελματικός 
προσανατολισμός είναι μια 
άσκηση για κάθε σύγχρονο 
εργαζόμενο

Ενημερωτική συνάντηση είχε χθες 
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019 ο 
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας 

Λιδωρικίου, κ. Μανώλης Μαυρομμάτης 
στο κατάστημα της τράπεζας Πειραιώς της 
Άμφισσας  με τον Περιφερειακό Διευθυντή 
Δικτύου Νότιας Ελλάδας κ. Αυγέρη Δημήτριο, 
καθώς και με τον Διευθυντή του ανωτέρω 
καταστήματος κ. Ψιμούλη Δημήτριο με κύριο 
θέμα στην ατζέντα, το πολύ σημαντικό θέμα 
που απασχολεί την ευρύτερη περιοχή του 
Λιδωρικίου σχετικά με την λειτουργία του 
καταστήματος της τράπεζας Πειραιώς στο 
Λιδωρίκι.

Αρχικά παρουσιάστηκαν από τον 
Αντιδήμαρχο τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η περιοχή μας όπως το μεγάλο 
σε έκταση και δύσκολο οδικό δίκτυο, την 
ελλιπή συγκοινωνία, την μεγάλη μέση ηλικία 
των κατοίκων με αποτέλεσμα την δυσκολία 
στην χρήση του μηχανήματος ΑΤΜ το οποίο 
είναι παλαιού τύπου και δεν δέχεται άμεσες 
καταθέσεις χωρίς φάκελο. Όλα τα παραπάνω 

Δεν θα κλείσει το κατάστημα της Πειραιώς στο Λιδωρίκι

Η κυρία Σοφία Ζαχαράκη εκτός από το 
να παραστεί στην παρέλαση της 28ης 
Οκτωβρίου ,ασχολήθηκε και με τα 

προβλήματα της ευρύτερης περιοχής. Γιαυτό 
συναντήθηκε και με το Δήμαρχο Δωρίδος 
κ.Καπεντζώνη και συζήτησαν τα ειδικά θέματα 
που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Ενημερωτική συνάντηση είχε η Δημοτική Αρχή 
του Δήμου Δωρίδος με την Υφυπουργό Παιδείας 
και Θρησκευμάτων  για τα προβλήματα των 
σχολείων της Δωρίδας. Από το Δήμο Δωρίδος 
συμμετείχαν, ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης 
και ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Μαυρομμάτης.

Το πρώτο θέμα που συζητήθηκε ήταν το ζήτημα 
του επανακαθορισμού των μορίων στο Γυμνάσιο 
και το Λύκειο του Λιδωρικίου, οι ελλείψεις σε 
διδακτικό προσωπικό και παρουσιάστηκαν με 
λεπτομέρειες όλες οι πτυχές των επιπτώσεων που 
επέφερε η κάθετη αναμοριοδότηση των σχολείων 
αυτών.

Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε ήταν η 
έλλειψη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων από όλα 
τα σχολεία, όλων των βαθμίδων στην Ερατεινή.

Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ θετικό κλίμα, η 
Υφυπουργός δεσμεύτηκε για την άμεση επίλυση 
του προβλήματος των κενών σε διδακτικό 
προσωπικό και έδωσε οδηγίες στους συνεργάτες 
της για συνεχή επαφή με τη δημοτική αρχή του 
Δήμου Δωρίδος, προς το σκοπό επίλυσης των 
προαναφερόμενων προβλημάτων.

Τέλος ο Δήμαρχος προσκάλεσε την Υφυπουργό 
στη Δωρίδα για επίσημη επίσκεψη.

Κολυμβητήριο Ιτέας θα λειτουργήσει τελικά?
Στο δημοτικό συμβούλιο του Δ. Δελφών 

υπεβλήθη ερώτηση σχετικά με το εάν η δημοτική 
αρχή αναθεωρεί την προγενέστερη τοποθέτησή 
της όσον αφορά στο άμεσο άνοιγμα του Δημ. 
Κολυμβητηρίου Ιτέας, με βάση την τελευταία 
θετική εξέλιξη, η οποία είναι η εξής: 

Πίστωση, εκ μέρους του συνεργαζόμενου 
πρατηρίου, για το χρονικό διάστημα των 4 μηνών 
και του ποσού των 30.000 Ευρώ με αποκλειστική 
παροχή πετρελαίου μόνο για το Δημοτικό 
Κολυμβητήριο Ιτέας.

Η δημοτική αρχή εμμένει στην αρχική της 
απόφαση αναφέροντας επιπλέον πως, το θέμα του 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ιτέας θα επανεξεταστεί 
με την υποβολή του νέου προϋπολογισμού του 
Δήμου Δελφών.

Άποψη του ΔΣ του ΝΟΙ αποτελεί το εξής: εάν 
δεν υπάρχει συνέχεια στην παροχή πετρελαίου, 
δεν μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα το 
κολυμβητήριο. Κατά συνέπεια, η οποιαδήποτε 
ιδιωτική πρωτοβουλία καθίσταται, δυστυχώς, μη 
εφαρμόσιμη. Επιπλέον, θα ήταν αχαρακτήριστη 
από μέρους μας, η ενέργεια του να καταναλώνουμε 

περιγράφονται άλλωστε και στην επιστολή 
διαμαρτυρίας με τις υπογραφές που του 
παρέδωσε.

Στην συνέχεια αναφέρθηκαν τα 
επιχειρήματα εκείνα που στηρίζουν την 
παρουσία της τράπεζας στην περιοχή μας 
όπως τα σχεδόν 400  άτομα που εξυπηρετεί 
το κατάστημα τις δυο ημέρες λειτουργίας 

Όχι μόνο παρελάσεις αλλά και δουλειά

πετρέλαιο χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Λανθασμένα δημιουργήθηκε η εντύπωση πως 

το ΔΣ του ΝΟΙ αναζητά, έστω και μικροποσότητες 
πετρελαίου. Οι κινήσεις μας προς την ανεύρεση 
πετρελαίου είναι συντονισμένες και αναφέρονται 
σε φορείς, οι οποίοι στηρίζουν τέτοιου είδους 
ενέργειες. Η παραλαβή, δε, του πετρελαίου θα 
γίνονταν αποκλειστικά και μόνο από την Δημοτική 
Κοινότητα Ιτέας, στην οποία πλέον αφήνουμε την 
πρωτοβουλία της παροχής πετρελαίου ή μη. Οι 
περαιτέρω ενέργειες που έχουμε δρομολογήσει 
θα συνεχιστούν πάραυτα, άγνωστο όμως το πότε 
θα ευοδώσουν.

Κατά συνέπεια, η χρήση του Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου Ιτέας σταματά από πλευράς 
Ναυτικού Ομίλου Ιτέας, μέχρι νεοτέρας.

Οι προπονητές των αθλημάτων θα έρθουν σε 
επαφή με τους αθλητές τους, προκειμένου να 
προγραμματίσουν τις ώρες της ξηρής προπόνησης 
και τις τυχόν προπονήσεις στα πλησιέστερα 
διαθέσιμα κολυμβητήρια, τους υπευθύνους των 
οποίων ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την προθυμία 
τους και την άψογη συνεργασία τους.

Εκ του ΔΣ
Σήμερα σε τοπικο ραδιοφωνικό σταθμό η 

Δημοτική Σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης 
του συνδυασμού του Θ. Παναγιωτόπουλου 
ανακοίνωσε την παραίτησή της από τον Ναυτικό 
Όμιλο Ιτέας καθώς και την αποχώρηση του 
Σωματείου από το Δημοτικό Κολυμβητήριο 
Δελφών... 

  Δήλωσε ότι ο δήμαρχος Δελφών λειτουργεί 
τιμωρητικά απέναντι στους πολιτικούς του 
αντιπάλους και προκειμένου να πληρώσουν οι 
δημότες, οι αθλητές, οι γονείς, τα παιδιά, οι ομάδες 
και ο Όμιλος, παραιτείται ώστε να σταματήσει η 
τιμωρία!!! 

 Ακολούθως ο επίσης ΔΣ και πρ. Αντιδήμαρχος 
Αθλητισμού Νεκτάριος Μίχος έκανε δήλωση 
επί του γεγονότος επισημαίνοντας ότι δεν είναι 
δυνατόν οι αιρετοί να χρησιμοποιούν την πολιτική 
για να εκδικούνται τους αντιπάλους τους και 
υπερθεμάτισε ότι ο δήμαρχος υπακούει στις 
επιθυμίες της αυλής του...!

 

του, το ιδιόκτητο του ακινήτου με μόνα τα 
πάγια έξοδα, το γεγονός ότι πραγματοποιεί  
συναλλαγές λόγω αγροτικών δανείων 
και επιδοτήσεων που το κατατάσσει το 
μεγαλύτερο στην Φωκίδα και από τα 
μεγαλύτερα στην Στερεά Ελλάδα.

επίκαιρα
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ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Αποτελέσματα 
εκλογών ΣΕΠΕ 
Λιβαδειάς

Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε ,  η  ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 
Εκπαιδευτικών Α΄/ βάθμιας Εκπαίδευσης 

Περιφέρειας Λιβαδειάς.
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκε ο 

Σπύρος Βαζούρας, Πρόεδρος του Νομαρχιακού 
τμήματος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γραμματέας η  Βασιλική 
Πέτρου, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ειδικής 
αγωγής.

Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης 
πραγματοποιήθηκε ο διοικητικός και απολογισμός 
του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου του 
Συλλόγου και συζητήθηκαν επίκαιρα και σημαντικά 
συνδικαλιστικά και εκπαιδευτικά θέματα. Οι 
αιρετοί εκπρόσωποι του κλάδου στα υπηρεσιακά 
συμβούλια της  Α΄/ βάθμιας Εκπαίδευσης (Σπύρος 
Κόκκινος, Γιάννης Γαμβρίλης, Ηλίας Τραμπάκουλος) 
και ο Διευθυντής Π.Ε. Βοιωτίας Μιχάλης  Γιαννιός 
ενημέρωσαν το σώμα της Γενικής Συνέλευσης για 
τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα και απάντησαν σε 
ερωτήσεις των εκπαιδευτικών.

Παρέμβαση πραγματοποίησε ο τέως 
Περιφερειακός  Διευθυντής 

Εκπαίδευσης Χρήστος Δημητρίου.
Μετά το τέλος των εργασιών της Γενικής 

Συνέλευσης, διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την 
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών στην εκλογική διαδικασία 
ξεπέρασε το 

Αποτελέσματα εκλογών ΣΕΠΕ Λιβαδειάς για το 
συνδικαλιστικό έτος 2019-2020

Για το διοικητικό συμβούλιο:
1. Αδαμόπουλος Δημήτριος-141
2. Λαζάρου Δήμητρα – 184
3. Λαφαζάνη Βιβή – 191
4. Ντουρτουρέκα Σοφία – 60
5. Περγαντίνας Χρήστος – 112
6. Πέτρου Βασιλική- 103
7. Τασία Ελένη – 104
8. Τονίδης Δημήτριος – 95
Για την ελεγκτική επιτροπή:
1. Γεωργιτζίκη Ναταλία-Θεοκλεία – 169
2. Κρυονερίτη Αναστασία – 96
3. Παπανικολάου Παναγιώτης – 103
Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

σε σώμα θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες.

Εντάχθηκε το έργο της «Αναβάθμισης της 
ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης 
ενέργειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βαγίων του Δήμου 

Θηβαίων» στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
Στις 5 Νοεμβρίου 2019 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» η πράξη 
με τίτλο :  «Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης 
και εξοικονόμηση ενέργειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο 
Βαγίων του Δήμου Θηβαίων», με Κωδικό ΟΠΣ:5042920, 
δημόσιας δαπάνης 192.550,94 €.

Το εν λόγω σχολικό κτίριο σήμερα είναι εξαιρετικά 
ενεργοβόρο και απαιτούνται εκτεταμένες παρεμβάσεις 
προκειμένου να καταστεί ενεργειακά αποδοτικό.

Η προμελέτη του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις 
για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου και την 
προσαρμογή του στις σύγχρονες προδιαγραφές για τα 
δημόσια σχολικά κτίρια:

-Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους
-Προσθήκη θερμομόνωσης εξωτερικής τοιχοποιίας
-Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών, 

κουφωμάτων και υαλοπινάκων
-Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων
-Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
-Αντικατάσταση συστήματος φωτισμού
Μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διοικητικές 

διαδικασίες (εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΔΘ και 
Δημοτικό Προϋπολογισμό), θα προετοιμασθούν τα 
τεύχη δημοπράτησης προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
η διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

Σε ποιούς τομείς θα αναβαθμιστεί ενεργειακά το 
Γυμνάσιο & Λύκειο Βαγίων

Νέα παράταση ρύθμισης από 
τον δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ενημερώνει 
ότι, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα 

με το άρθρο 6 της οποίας, παρατείνονται έως 
31.12.2019 οι προθεσμίες Ο Δήμος Αλιάρτου – 
Θεσπιέων ενημερώνει ότι, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 της οποίας, παρατείνονται έως 31.12.2019 
οι προθεσμίες για ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών 
προς τους ΟΤΑ (αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές, 
καθώς και όσες θα βεβαιωθούν έως και 29.11.2019).
 Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση υποβάλλεται στο Γραφείο Εσόδων του 
Δήμου το αργότερο έως και 31.12 2019.
 Για τα ποσά που δεν έχουν βεβαιωθεί έως 
29.11.2019, οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται 
στο Γραφείο Εσόδων το αργότερο έως 22.11.2019, 
προκειμένου να προχωρήσουν οι αναγκαίοι έλεγχοι 
και να ολοκληρωθεί η διαδικασία βεβαίωσής τους 
εντός των προβλεπόμενων από το Ν.4611/2019 
προθεσμιών, ώστε οι οφειλέτες να υποβάλλουν 
έγκαιρα αίτηση για υπαγωγή στην ρύθμιση.
 Σημειώνεται ότι, ειδικά για την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 
2019, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, θα 
ισχύουν τα παρακάτω:
  Για οφειλέτες που επιθυμούν να καταβάλουν το 
ποσό της πρώτης δόσης, το ταμείο του Δήμου θα 
λειτουργεί κατά τις ώρες 08:00 έως 12:00.
Μετά τις 12:00 και έως τις 14:00 οι οφειλέτες θα 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να καταβάλουν 
το οφειλόμενο ποσό μέσω τράπεζας το αργότερο 
εντός τριών εργάσιμων ημερών (όπως προβλέπεται 
από το νόμο).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Γραφείο Εσόδων 
του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Λ. Αθηνών – 
Αλίαρτος , ισόγειο) τις εργάσιμες ημέρες, ώρες 
08:00 έως 14:30 και συγκεκριμένα:
 Για βεβαιωμένες οφειλές πληροφορίες στην 
Ταμειακή Υπηρεσία: 22683-50219
Για μη βεβαιωμένες οφειλές πληροφορίες στο 
Γραφείο Εσόδων: 22683-50224

Δεύτερη  Μανιταροεξόρμηση 
με τον Σύλλογο Ελικωνίων
Όσο  ο καιρός καλά κρατεί ,τόσο και οι 
μανιταροεξερυνησεις συνεχίζονται
Την Κυριακή , 10 Νοεμβρίου 2019, θα κάνουμε 
τη 2η μανιταροεξόρμηση με το τμήμα 
μανιταρόφιλλων του Συλλόγου μας.
Μία ξεχωριστή δράση με πολλές εκφάνσεις: 
φυσιολατρική, φωτογραφική , επιστημονική, 
εξερευνητική, γαστρονομική. Κυρίως όμως , 
στόχος μας : η γνωριμία με τον μαγικό κόσμο 
των μανιταριών.
Συνάντηση  στο Μουσείο στον Ελικώνα στις 10:00 
το πρωί.
Μην ξεχάσετε τα καλαθάκια και τα μαχαιράκια 
σας. Επίσης καλό είναι να έχετε μαζί σας ένα 
αδιάβροχο και ίσως και ένα δεύτερο μπλουζάκι.

 

Υπογράφηκε την Παρασκευή 1/11/2019, 
μεταξύ του Δήμου Τανάγρας και 
της αναδόχου εταιρείας, Ολύμπιος 

Εμπορική ΑΕΕ, η σύμβαση για την «Προμήθεια 
και εγκατάσταση συστήματος εντοπισμού 
διαρροών, ελέγχου ποιότητας και μείωσης του 
μη τιμολογούμενου νερού σε τμήμα του δικτύου 
ύδρευσης Δηλεσίου και στους οικισμούς Αγ. 
Θωμά και Κλειδιού», συνολικού προϋπολογισμού 
1.671.148,00 με Φ.Π.Α.
Το ποσό της σύμβασης καλύπτεται σε ποσοστό 
100% από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
Η σύμβαση αφορά την προμήθεια και 
εγκατάσταση συστήματος εντ Ασφαλτόστρωση 
προϋπολογισμού 800.000,00 € στην Ευρυτανία

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» προϋπολογισμού 
800.000,00 €
Υπεγράφη τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019, από 
τον Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό η σύμβαση για την 
υλοποίηση του έργου ασφαλτόστρωσης
του οδικού δικτύου «ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΟΡΙΑ 
ΝΟΜΟΥ» προϋπολογισμού 800.000,00
Το έργο αφορά αφενός στην αποκατάσταση των 
ζημιών που υπέστη το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο 
από τον περασμένο χειμώνα και αφετέρου στην 
κατασκευή
νέου ασφαλτοτάπητα μέχρι τον οικισμό Βαμβακίες 
και την Ιρλανδική διάβαση καθώς
και την κατασκευή τεχνικών για την προστασία 
του εν λόγω οδικού άξονα από τον
παρακείμενο ποταμό.
Αναλυτικότερα προβλέπεται η εκτέλεση των 
παρακάτω εργασιών:
Γενικές εκσκαφές μικρής κλίμακας πριν και μετά 
την διασταύρωση με τον

Ανέλαβε υπηρεσία μία ακόμη ιατρός Καρδιολόγος 
στο ΓΝ Λιβαδειάς.

 
Την καλωσορίζουμε και της ευχόμαστε Καλή Θητεία!
Η καρδιολόγος, αμέσως μετά την ανάληψη 

υπηρεσίας της ως μόνιμη Επιμελήτρια ΕΣΥ (σε 
συνέχεια της θητείας της ως Επικουρικός καρδιολόγος 
στο Ν.Κύμης)  συμμετείχε σε υγειονομική αποστολή  
κλιμακίου ιατρών, που μετέβη δυο ημέρες στην Σκύρο 
για την εξέταση του σχολικού πληθυσμού του νησιού.

Με την συνδρομή της 5ης ΥΠΕ, η προγραμματισμένη 
από τον Σεπτέμβριο αποστολή ιατρών στη Σκύρο

ολοκληρώθηκε κανονικά. Η Διοίκηση του Γενικού 
Νοσοκομείου Λιβαδειάς υποστηρίζει σε κάθε 
περίπτωση την αλληλοβοήθεια των υγειονομικών 
σχηματισμών, όπου αυτό είναι εφικτό, προς χάριν 
της υγείας των πολιτών και δη των κατοίκων 
απομακρυσμένων ή δυσπρόσιτων περιοχών.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΕΥΜ. ΕΥΣΤ. ΒΑΛΛΑ

Με «νέο αίμα» στελεχώθηκε 
το Νοσοκομείου Λιβαδειάς

Αναβάθμιση 
του συστήματος 
υδροδότησης από το 
Δήμο Τανάγρας

επίκαιρα
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Δοκιμαστική λειτουργία 
για FREE WI-FI στον Δήμο 
Χαλκιδέων

Ο Δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει ότι βρίσκεται 
σε δοκιμαστική λειτουργία, μετά από 
αναβάθμιση παλαιότερου συστήματος, 

η δυνατότητα δημοτών και επισκεπτών για 
ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο(δωρεάν 
wifi). Η πρόσβαση θα αφορά στις οδούς Κριεζώτου 
(από την πλατεία Αγοράς έως την αρχή της οδού 
Αβάντων), Αβάντων (από αρχής έως τη συμβολή 
με την οδό Βώκου) και Βουδούρη (από την Παλαιά 
γέφυρα έως το Κόκκινο Σπίτι).

Η δοκιμαστική λειτουργία αναμένεται να 
διαρκέσει μέχρι το τέλος του μήνα Νοέμβρη 
και οι πολίτες μπορούν να ενημερώνουν για τα 
προβλήματα καλύψεως χώρου-εύρους ζώνης αλλά 
και να καταθέτουν προτάσεις τους για βελτιώσεις 
στο email: wifisupport@dchalkideon.gr

Τελείωσαν οι εργασίες σήμερα, 
αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν 
το διάστημα από 31 Οκτωβρίου έως 6 

Νοεμβρίου, στην πλατεία έμπροσθεν του Ιερού 
Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Συγκεκριμένα, από συνεργεία του Δήμου 
Χαλκιδέων, αντικαταστάθηκε το δάπεδο 
ασφαλείας κι επισκευάστηκε η κουπαστή στην 
παιδική χαρά, βάφτηκαν τα παγκάκια, οι τοίχοι 
και οι κολόνες φωτισμού και αποκαταστάθηκαν 
φθορές στα μάρμαρα.

Τελείωσαν οι εργασίες 
αποκατάστασης στην 
πλατεία του Ιερού Ναού 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών στη 
Χαλκίδα

Με αφορμή τον εορτασμό των  κζ΄ Δημήτρια ο Μητροπολιτικός 
Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδας διοργανώνει  Τιμητική 
Συναυλία –  Αφιέρωμα στην κορυφαία  Ελληνίδα ερμηνεύτρια Χάρις 

Αλεξίου.
Η  Συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10  Νοεμβρίου, στις 7 το 

απόγευμα, στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (Χαϊνά 
93 – Χαλκίδα), από την Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής του Μητροπολιτικού 
Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου.

Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί και θα  τιμηθεί η Χάρις Αλεξίου. Η 
είσοδος είναι ελεύθερη με προαιρετική την προσφορά Τροφίμων για τον 

Η Χαρούλα Αλεξίου θα τιμηθεί  την 
Κυριακή 10 Νοεμβρίου στη Χαλκίδα

Φιλανθρωπικό Σύλλογο του Ιερού Ναού  Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος  «Η 
Μεταμόρφωση του Σωτήρος».

Την Ορχήστρα πλαισιώνουν οι μουσικοί: Όλγα Κετσεμενίδου στο πιάνο, 
Ρέα Κάβουρα στο ακορντεόν, Πόπη Στρατάκια στο συνθεσάιζερ, Νίκος 
Μπόμπορης στην κλασική κιθάρα, Πολίνα Ντμίτροβα στο φλάουτο, Βούλα 
Μπλέτσα στο κλαρινέτο, Χρήστος Μαρμαρινός στο κλαρίνο, Δημήτρης 
Κικίδης στο ηλεκτρικό μπάσο, Κώστας Μίχος στη ντραμς, Χρήστος 
Κοκοκύρης στα κρουστά, Παναγιώτης Παπαθανασίου και ο Νίκος Γριμπάς 
στο μπουζούκι.

Το μήνυμα της εκκλησιαστικής διαδαχής περνάει 
κατευθείαν στην καρδιά. Υπάρχουν όμως και 
συμπολίτες μας που δεν ακούν καθόλου λόγω 

προβλημάτων υγείας.Η εκκλησία στέκεται δίπλα τους 
και κάνοντας μαθήματα κωφών και βαρήκοων τους 
βοηθάει για να περάσει αυτό το μήνυμα στη καρδιά  
τους και να αισθανθούν ισάξιοι,όπως και είναι.

    Η Τοπική μας Εκκλησία, για περισσότερο από μία 
δεκαετία έχει παρουσιάσει μία ιδιαίτερη μέριμνα για 
τους αδελφούς μας εκείνους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
προβλήματα ακοής, δηλαδή τους Κωφούς και 
Βαρηκόους.

            Έτσι, και εφέτος θα λειτουργήσουν οι 
παρακάτω δραστηριότητες, στις οποίες καλούνται 
να συμμετάσχουν όσοι περισσότεροι αδελφοί μας 
δύνανται:

 Κάθε Δευτέρα θα λειτουργούν δύο τμήματα 
διδασκαλίας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, 
τόσο για Κωφούς όσο και για ακούοντες, με σκοπό τη 
διάδοση της γλώσσας των Κωφών και την αφύπνιση 
των ακουόντων. Η επίσημη έναρξη των Σεμιναρίων της 
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας θα γίνει την Δευτέρα 
18 Νοεμβρίου 2019, και ώρα 6.00 μ.μ., στο Πνευματικό 
Κέντρο του Ι. Ναού Αγίου Νεκταρίου Κανήθου Χαλκίδος, 
με τον Αγιασμό, τον οποίο θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος.

Η νοηματική στη καρδιά των θρησκευομένων 
απο την Μητρόπολη Χακίδος

2.      Από την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 και κάθε 
Κυριακή στις 5.00 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο του 
Μητροπολιτικού Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος θα 
πραγματοποιείται συνάντηση των Κωφών και βαρηκόων 
με σκοπό την μεταξύ των επικοινωνία, την ανταλλαγή 
απόψεων επί θεμάτων της καθημερινότητας και την 
γνωριμία τους με τις Ιερές Ακολουθίες της Εκκλησίας 
μας.

            Υπεύθυνος και συντονιστής όλης αυτής της 
ποιμαντικής προσπάθειας της Τοπικής μας Εκκλησίας 
είναι, ως γνωστόν, ο Αρχιμανδρίτης π. Ιωάννης 
Καραμούζης – Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως, 
προς τον οποίον μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 
απευθύνονται για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Ο χώρος του τραγουδιού, και σήμερα και στο 
παρελθόν, καταλαμβάνεται στο μεγαλύτερό του μέρος 
από τραγούδια ερωτικά. Υπάρχουν όμως και τραγούδια 
αφηγηματικά, του κύκλου της ζωής του θρησκευτικού 
κύκλου, και πολλά ακόμη. Πρόκειται για μια ανθρώπινη 
δημιουργία που περιβάλλει το άτομο σαν μια ήρεμη 
θάλασσα, προσφέροντάς του αίσθηση συντροφικότητας 
μαζί με μια αποκρυσταλλωμένη γνώση.Αυτό θα είναι 
το σημείο ταύτισης της συναυλίας των χορωδιών 
που θα συμμετάσχουν στην Χαλκίδα την Κυριακή 10 
Νοεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό θέατρο 
«Γ.Παπαδημητρίου»

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι 
από 1η Νοεμβρίου 2019 και μέχρι νεωτέρας, τα 
δρομολόγια από και προς Χαλκίδα θα τερματίζουν 

και θα εκκινούν στο σταθμό των Αγίων Αναργύρων. 
Η αλλαγή αυτή υπαγορεύεται από την έναρξη των 
εργασιών υπογειοποίησης στo τμήμα ΣΣ Λαρίσης-Αγ. 
Ανάργυροι, από τον διαχειριστή της υποδομής ΟΣΕ.

Οι επιβάτες με αφετηρία το ΣΣ Λαρίσης θα 
χρησιμοποιούν τον Προαστιακό Αθηνών/δρομολόγια 
Κιάτου για την μετάβασή τους στον ΣΣ Αγίων Αναργύρων 
και θα μετεπιβιβάζονται σε συρμούς με προορισμό την 
Χαλκίδα.

Αντίστοιχα, οι επιβάτες από Χαλκίδα με τελικό 
προορισμό τον ΣΣ Λαρίσης, θα επιβιβάζονται στον 
Προαστιακό Αθηνών/δρομολόγια Αεροδρομίου στον 
ΣΣ Αγίων Αναργύρων.

Αλλαγές στα δρομολόγια 
του τρένου για Χαλκίδα

ΕΥΒΟΙΑΣ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας σε 
συνεργασία με τον Δήμο Χαλκίδας και τον 
Αθλητικό

Πολιτιστικό Φυσιολατρικό Σύλλογο Διρφύων 
Μεσσαπίων ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ,
προκηρύσσει αγώνα Κλειστού Χώρου, που θα 
πραγματοποιηθεί στο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΔΑΚ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ), το
Σάββατο 30 Νοεμβρίου & την Κυριακή 01 Δεκεμβρίου 
2019
Α΄& Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας:
2×18μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών-Γυναικών/

Αγώνες Τοξοβολίας Κλειστού Χώρου στη Χαλκίδα
Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων 
Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου
Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών:
2×18μ. ηλικιακών κατηγοριών Παίδων – Κορασίδων 
και Παμπαίδων – Πανκορασίδων Ολυμπιακού & 
Σύνθετου τόξου
2×15μ. ηλικιακής κατηγορίας Παμπαίδων Β΄- 
Πανκορασίδων Β΄ Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου
Αναπτυξιακού Χαρακτήρα:
2×18μ. ηλικιακής κατηγορίας Ανδρών-Γυναικών στις 
κατηγορίες Τόξων:
Barebow, Longbow, Instinctive & Traditional

επίκαιρα
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ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

‘Ηθελε στο κελί του να έχει 
και λίγη από τη «δόση του»

Συνελήφθη τη Δευτέρα το μεσημέρι  
επιστρέφοντας στις φυλακές στο Δομοκό 
Φθιώτιδας, από αστυνομικούς του 

Αστυνομικού Τμήματος Δομοκού 34χρονος 
αλλοδαπός, κατηγορούμενος για εισαγωγή 
ναρκωτικών ουσιών στο Γενικό Κατάστημα 
Κράτησης Δομοκού.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε από 
σωφρονιστικούς υπαλλήλους, βρέθηκε σε σάκο 
που είχε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία 
νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα ηρωίνης.

Σημειώνεται ότι ο 34χρονος, είχε επιστρέψει 
από κανονική άδεια που είχε λάβει από το 
ανωτέρω Κατάστημα Κράτησης, όπου εκτίει ποινή 
κάθειρξης για διάφορα ποινικά αδικήματα.

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

Ερώτηση στη Βουλή του 
κ.Μουλκιώτη για τον ΕΦΚΑ 
αγροτών Λαμίας

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των 
υπαλλήλων του ΕΦΚΑ ΑΓΡΟΤΩΝ 
ΛΑΜΙΑΣ και ειδικά της αναπληρώτριας 

προϊσταμένης , η κεντρική διοίκηση καθώς και 
προσωπικά ο υπουργός κος Βρούτσης καθώς 
βέβαια και οι προκάτοχοι του, δεν δείχνουν 
να συμμερίζονται το τεράστιο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν καθημερινά , οι ασφαλισμένοι του 
πρώην ΟΓΑ της περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
καθώς όλοι οι ασφαλισμένοι , προσέρχονται 
στο συγκεκριμένο κατάστημα για να επιλύσουν 
πολλές και δύσκολες υποθέσεις τους καθώς 
όμως και άλλες γραφειοκρατικές ιστορίες του 
δαιδαλώδους συστήματος της γραφειοκρατίας 
που καλά κρατεί και στις μέρες μας. 

Άλλη μια παρέμβαση συζητήθηκε στη Βουλή η 
επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κινήματος 
Αλλαγής, κ. Γιώργου Μουλκιώτη

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση σχετικά με τα 
προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της 
Υπηρεσίας ΕΦΚΑ Αγροτών με έδρα την Λαμία.

Ο κ. Γ. Μουλκιώτης, στην ομιλία του, 
περιέγραψε το μέγεθος των δυσλειτουργιών της 
εν λόγω υπηρεσίας, που καθιστούν αδύνατη την 
εξυπηρέτηση των πολιτών της Στερεάς Ελλάδας. 
Επεσήμανε δε ότι οι απαντήσεις που έχουν δοθεί 
από το Υπουργείο στο πρόβλημα λειτουργίας του 
ΕΦΚΑ Αγροτών Λαμίας κρίνονται ανεπαρκείς.

Επιπλέον, τόνισε ότι θα υπάρξει μια περαιτέρω 
όξυνση των προβλημάτων, με δεδομένες τις 
ελλείψεις σε προσωπικό σε όλη την Επικράτεια 
αλλά και την λήξη τον Φεβρουάριο του 2020 του 
προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους 
πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και 
τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε 
Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς 
οι οποίοι, ως επί το πλείστον απασχολούνται στις 
υπηρεσίες πρώτης γραμμής.

Ο κ. Βρούτσης απάντησε  ότι το μέλλον δεν 
αντιμετωπίζεται ούτε με το ανθρώπινο δυναμικό 
του ΕΦΚΑ ούτε με καλές πρωτοβουλίες και 
προσπάθειες και έξυπνες λειτουργικές και 
οργανωτικές αλλαγές, αλλά με το σύστημα 
«ΑΤΛΑΣ- ψηφιακή σύνταξη», το οποίο βρίσκεται 
υπό επεξεργασία.

Ανοιχτή Σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων Φθιώτιδας στη Ανθήλη 
Λαμίας

την Παρασκευή 15 Νοέμβρη στις 6 το απόγευμα
Περιφερειακή Σύσκεψη Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας
Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας με βασικά ζητήματα την κατάσταση 
του αγροτικού κινήματος στο Νομό μας και πανελλαδικά, τα ιδιαίτερα 
οξυμένα προβλήματα που βιώνουμε οι μικρομεσαίοι παραγωγοί, καθώς 
και το πώς μέσα από την οργάνωση αγωνιστικών κινητοποιήσεων θα 
διεκδικήσουμε λύσεις για τα προβλήματα αυτά.

Συνάδελφοι η νέα κυβέρνηση φρόντισε πολύ σύντομα να διαψεύσει 
τις όποιες προσδοκίες και αυταπάτες υπήρχαν, σε σημαντικό κομμάτι 

Ανοιχτή σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων 
Φθιώτιδας στη Ανθήλη Λαμίας

βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, ότι μετά την έλευση της τα 
πράγματα θα βελτιωθούν.

Οι όποιες εξαγγελίες για μείωση των φορολογικών συντελεστών, 
για μείωση του φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο και στις ασφαλιστικές 
εισφορές αποδείχτηκαν κοροϊδία.

Το κόστος παραγωγής συνεχώς αυξάνεται και οι τιμές στα βασικά 
προϊόντα μειώνονται ,όπως τώρα στο βαμβάκι ,στις ελιές και το λάδι, 
στο γάλα , στο μέλι κλπ .

Οι μεγαλέμποροι, οι βιομήχανοι, οι μεσίτες, κάνουν πάρτι με τον δικό 
μας ιδρώτα, μας παίρνουν τα προϊόντα με ανοιχτές τιμές, μας πληρώνουν 
όποτε τους βολεύει και μας γονατίζουν με τη συμβολαιακη καλλιέργεια.

Παραχωρείται η αίθουσα του 
ΟΣΚ όπως και άλλοι δημοτικοί 
χώροι, για πραγματοποίηση 

πολιτιστικών ή κοινωνικών 
εκδηλώσεων, χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση, πάντα με τη μέριμνα 
του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Δημάρχου, Βιργινίας 
Στεργίου.

Η καθημερινή χρήση του κτιρίου ή 
άλλων δημοτικών χώρων σε ιδιώτες 
που έχουν οικονομικές ή εμπορικές 
συναλλαγές, όπως μαθήματα επί 
αμοιβή, κάτω από την ομπρέλα 
συλλόγων, πέραν του ότι πρέπει 
να είναι σύννομες, δεν επιτρέπεται 
σε κανένα δημοτικό χώρο. (ΟΣΚ, 
σχολεία, δημοτικά γυμναστήρια, 
γήπεδα κλπ).

Η ανακοίνωση αυτή βγήκε επειδή 
το τελευταίο διάστημα έχει ακουστεί 
ότι η νέα Δημοτική Αρχή αρνείται 
να στηρίξει δράσεις των συλλόγων, 
και όπως αναφέρει η δήμαρχος «θα 
ήθελα να διευκρινίσω τα ακόλουθα:

Κατά τη συνάντηση με τους 
εκπροσώπους των συλλόγων, έγινε 
σαφές η πρόθεση της Δημοτικής 
Αρχής να στηρίξει τις πρωτοβουλίες 

Η Δήμαρχος Στυλίδας κοντά στις 
δραστηριότητες των Συλλόγων

των συλλόγων του Δήμου μας και 
τονίστηκε ότι ο Δήμος θα είναι 
αρωγός σε κάθε δράση που έχει 
στόχο το καλό των δημοτών. Οι 
εκπρόσωποι ενημερώθηκαν επίσης 
ότι στο νέο κανονισμό και στα νέα 
τέλη που και θα υποβληθούν προς 
έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο το 
επόμενο διάστημα και θα ισχύσουν 
από το νέο έτος, θα προβλέπεται 
η καταβολή ενός ανταποδοτικού 
συμβολικού τέλους για τη συντήρηση 
και την εύρυθμη λειτουργία τόσο 
του κτιρίου του ΟΣΚ, όσο και των 
λοιπών δημόσιων χώρων, στην 
περίπτωση που κάποιοι σύλλογοι 
θα χρησιμοποιούν τους δημοτικούς 
χώρους σε καθημερινή βάση 
πέραν των προγραμματισμένων 
εκδηλώσεων.

Περαιτέρω, η όποια συζήτηση 
αφορά στη χρήση δημοτικών 
χώρων είναι παραπληροφόρηση, 
έχει άλλους στόχους και προσπάθεια 
διαστρέβλωσης της αλήθειας».

To «DOWN TOWN ART»- Φθιωτικό Εργαστήρι Τέχνης 
και Πολιτισμού ενόψει της μεγάλης γιορτής της 
αγάπης των Χριστουγέννων, συγκεντρώνει και 

φέτος διάφορα είδη και κυρίως τρόφιμα για τα σχολικά 
γεύματα των κοριτσιών του Ορφανοτροφείου Θηλέων 
Λαμίας. Έχουμε όλοι υποχρέωση να στηρίξουμε το 
ίδρυμα, που δεκαετίες τώρα έχει προσφέρει στον 
τόπο μας. Οι εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου στην 
οδό Λυκούργου 2 στη Λαμία θα είναι ανοιχτές για τις 
προσφορές των πολιτών από τις 25 Νοεμβρίου μέχρι 
τις 20 Δεκεμβρίου από 18:00-22:00.Για πληροφορίες 
στο τηλ. 6983584467 ή στο  e-mail:zgantzsp@gmail.com

«DOWN TOWN ART»-Πάντα κοντά στον 
συνάνθρωπο…

Το «DOWN TOWN 
ART» συγκεντρώνει 
τρόφιμα για το 
Ορφανοτροφείο 
Θηλέων Λαμίας

επίκαιρα
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Μέτρηση της Ποιότητας και του κόστους 
των υπηρεσιών που προσφέρουν οι 
Δήμοι

· Του Λουκά Αν Καράντζαλη
Αυτή την χρονική περίοδο οι Δήμοι συντάσσουν 

τους Προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων, ως 
υποχρεωτική διοικητική διαδικασία και χωρίς 
αυτούς δεν μπορούν να λειτουργήσουν.  Είναι 
όμως μόνο υποχρεωτική διοικητική διαδικασία ή 
είναι η βάση σχεδιασμού για την αποτελεσματική 
οργάνωση των υπηρεσιών τους και την ποιοτική 
προσφορά υπηρεσιών προς τους πολίτες;

Με τους προϋπολογισμούς οι Δήμοι 
αποφασίζουν-προγραμματίζουν  τι έσοδα 
θα αντλήσουν από τους Δημότες τους και 
προγραμματίζουν τα έργα που θα υλοποιήσουν 
από αυτά, καθώς επίσης από χρηματοδοτήσεις 
της πολιτείας ποια έργα θα εκτελέσουν και ποιες 
κοινωνικές ανάγκες θα καλύψουν.

Οι Δημοτικές αρχές επιλέχθηκαν από τους 
πολίτες για να διοικήσουν τις τοπικές υποθέσεις 
και να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες σε 
όλους του τομείς που άπτονται της καθημερινής 
τους ζωής.  Διαθέτουν όμως οι πολίτες όλες 
τις πληροφορίες, ώστε να γνωρίζουν εάν τους 
προσφέρονται οι ποιοτικότερες υπηρεσίες, με το 
μικρότερο δυνατό κόστος;

Δεν πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν πχ πόσο 
στοιχίζει η συλλογή των απορριμμάτων, η 
ύδρευση και οι άλλες δημοτικές υπηρεσίες στο 
Δήμο τους και εάν αυτό που πληρώνουν είναι 
μεγαλύτερο ή μικρότερο με το αντίστοιχο κόστος 
των άλλων Δήμων της χώρας;

Δεν πρέπει να γνωρίζουν πόσο 
διαφοροποιήθηκε το κόστος ανά υπηρεσία και 
πόσο αυτή βελτιώθηκε ποιοτικά;

Δεν πρέπει στους προϋπολογισμούς των 
Δήμων να τίθενται μετρήσιμοι ποσοτικοί στόχοι 
ανά υπηρεσία, ώστε να συγκρίνονται με αυτά που 
τελικά υλοποιήθηκαν;

Αυτά δεν είναι που ενδιαφέρουν τους πολίτες;
Θα είχε ενδιαφέρον λοιπόν, με την σύνταξη 

των Προϋπολογισμών οι Δημοτικές Αρχές και τα 
Δημοτικά Συμβούλια, να δώσουν στους πολίτες 
εκλαϊκευμένα, τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό με  
την  αιτιολογική έκθεση και  τους μετρήσιμους 
στόχους που θα υλοποιήσουν την χρονιά που 
έρχεται, καθώς επίσης και την ικανοποίηση των 
στόχων της προηγούμενης χρονιάς για κάθε 
υπηρεσία που προσφέρεται στους πολίτες.

Για να συμβάλλω σε αυτήν την κατεύθυνση, 
παραθέτω μια σειρά από δείκτες, στους 
βασικούς τομείς στους οποίους οι Δήμοι 
δραστηριοποιούνται καθημερινά  και θα 
μπορούσαν να αποτελούν τον Κοινωνικό 
Προϋπολογισμό Δήμου. 

Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
1.Κόστος ανά τόνο απορριμμάτων  που 

συλλέγονται
2.Κόστος αποκομιδής ανά νοικοκυριό
3.Αριθμός παραπόνων ανά 1000 κατοίκους
4.Ποσοστό των απορριμμάτων που 

ανακυκλώνονται
7.Επενδύσεις (προυπολογισθέντα –υλοποίηση 

έτους- απόκλιση) σε έργα καθαριότητας
Β. ΥΔΡΕΥΣΗ
1. Συνολικό κόστος ανά δημότη-νοικοκυριό
2. Αριθμός κλήσεων λόγω βλαβών, ανά έτος
3. Αριθμός παραπόνων για την ποιότητα του 

νερού και την παρεχόμενη υπηρεσία ανά έτος
4. Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε κλήσεις για 

βλάβη του δικτύου ύδρευσης
5. Κόστος συντήρησης δικτύων ύδρευσης ανά 

100 χιλιόμετρα
6.Μήκος δικτύων ύδρευσης από 

αμιαντοσωλήνες που αντικαταστάθηκαν – 
εναπομείναν δίκτυο αμιαντοσωλήνων

7. Επενδύσεις (προυπολογισθέντα –υλοποίηση 
έτους-απόκλιση) σε έργα ύδρευσης

Γ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
1.Συνολικό κόστος ανά δημότη-νοικοκυριό
2.Δαπάνη συντήρησης δικτύων αποχέτευσης 

ανά 100 χιλιόμετρα
3.Αριθμός κατοικιών που δεν καλύπτονται από 

δίκτυο αποχέτευσης-ποσοστό επί του συνόλου 
των κατοικιών

4.Αριθμός κατοικιών που δεν καλύπτονται από 
Βιολογικό Καθαρισμό- ποσοστό επί του συνόλου 
των κατοικιών

5.Επενδύσεις (προυπολογισθέντα–υλοποίηση 
έτους-απόκλιση) σε έργα αποχέτευσης

Δ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ & 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

1.Αριθμός παραπόνων για την κατάσταση 
δρόμων και πεζοδρομίων

2. Μέσος χρόνος ανταπόκρισης-επισκευής 
σε αναφορά χαλασμένου οδοστρώματος / 
πεζοδρομίου (λακούβες)

3. Μήκος νέων πεζοδρομίων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από άτομα με ειδικές ανάγκες 
-Ποσοστό επί του συνόλου των πεζοδρομίων

5.Μήκος  ασφαλτόστρωσης συντήρησης οδών
6. Επενδύσεις (προυπολογισθέντα –υλοποίηση 

έτους-απόκλιση) σε έργα οδοποιίας

Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
1. Αριθμός παραπόνων για την κατάσταση 

αγροτικών δρόμων
2. Μέσος χρόνος ανταπόκρισης-επισκευής σε 

αναφορά προβληματικής βατότητας αγροτικής  
οδοποιίας

3. Μήκος  συντήρησης αγροτικών οδών
4. Επενδύσεις (προυπολογισθέντα –υλοποίηση 

έτους-απόκλιση) σε έργα αγροτικής οδοποιίας
ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
1. Αριθμός κλήσεων λόγω βλαβών του 

δημοτικού φωτισμού, ανά έτος
2.Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε κλήσεις για 

βλάβη /καμένοι λαμπτήρες
4. Κόστος συντήρησης δικτύων δημ. Φωτισμού  

ανά 100 χιλιόμετρα
5.Μήκος δικτύων φωτισμού που 

αντικαταστάθηκαν με LED – εναπομείναν δίκτυο 
με ενεργειοβόρους λαμπτήρες

6. Επενδύσεις (προυπολογισθέντα –υλοποίηση 
έτους-απόκλιση) σε έργα δημοτικού φωτισμού.

Ζ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Αριθμός παιδιών που εξυπηρετούνται από 

βρεφονηπιακούς / παιδικούς σταθμούς
2.Αριθμός δομών κοινωνικών υπηρεσιών 

(ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθμοί, Βοήθεια στο σπίτι, 
Κοινωνικό παντοπωλείο, κλπ)

3.Αριθμός εξυπηρετούμενων πολιτών από τις 
κοινωνικές υπηρεσίες

4.Μέσο κόστος ανά ωφελούμενο πολίτη ανά 
κοινωνική υπηρεσία

5.Μέση «ηλικία» κτισμάτων όπου στεγάζονται 
βρεφονηπιακοί / παιδικοί σταθμοί

6. Επενδύσεις (προυπολογισθέντα –
υλοποίηση έτους-απόκλιση) σε έργα κοινωνικών 
δομών-υπηρεσιών

Η. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.Μέσος χρόνος ανταπόκρισης της υπηρεσίας 

σε αιτήματα των Δημοτών (Ληξιαρχείο κλπ)
2.Αριθμός παραπόνων-μη ικανοποιημένων 

πολιτών ανά έτος
3.Κόστος διοικητικών υπηρεσιών / συνολικό 

κόστος
4.Αριθμός μηχανογραφημένων υπηρεσιών 

/ Σύνολο εγγράφων που προσφέρονται εξ 
αποστάσεως με Η/Υ

5.Επενδύσεις (προϋπολογισθέντα – υλοποίηση 
έτους - απόκλιση) σε έργα εκσυγχρονισμού και 
αναβάθμισης των διοικητικών υπηρεσιών

Με την σύνταξη του Κοινωνικού 
Προϋπολογισμού,  οι Δήμοι θα ανέβουν 
επίπεδο αποτελεσματικότητας στην καθημερινή 
τους λειτουργία, αναβαθμίζοντας το επίπεδο 
προγραμματισμού και οργάνωσης των υπηρεσιών 
τους, προς όφελος των δημοτών τους οποίους 
υπηρετούν και από τους οποίους επιλέγονται 
για να διοικήσουν τις υποθέσεις, αλλά κυρίως 
θα ανέβουν επίπεδο Κοινωνικής λογοδοσίας και 
Κοινωνικού Ελέγχου.

Παράλληλα για ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων, πρέπει να πούμε ότι πέρυσι 
έγινε για πρώτη φορά μια πανελλαδική έρευνα 
από ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο, το ΚΕΦίΜ 
«Μάρκος Δραγούμης», δίνοντας στη δημοσιότητα 
την πιλοτική  έρευνα με τίτλο «Πιλοτικός Δείκτης 
Αποτελεσματικότητας Δήμων 2019», λαμβάνοντας 
στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών-
Οικονομικό Παρατηρητήριο, αλλά και τα 
δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία των Δήμων 
στις Ιστοσελίδες τους. Η έρευνα αυτή ανέδειξε 
τον Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιών, τον μοναδικό Δήμο 
από την Στερεά Ελλάδα,  στην πρώτη δεκάδα από 
πλευράς αποτελεσματικότητας, από όλους τους 
Δήμους της χώρας. Η έρευνα του ΚΕΦίΜ, κατά 
δήλωσή τους, θα υλοποιείται κάθε χρόνο. Οσοι 
θέλουν να διαβάσουν περισσότερα για την έρευνα 
αυτή, ας μπουν στο:    https://www.kefim.org/
wp-content/uploads/2019/01/DHMOI_final_FAQ.
pdf

*ο Λουκάς Καράντζαλης είναι Οικονομολόγος , 
με μεταπτυχιακό δίπλωμα  «Βιώσιμης Ανάπτυξης 
και Περιβαλλοντικής διακυβέρνησης»   και 
μεταπτυχιακές  εξειδικεύσεις  σε θέματα 
Τοπικής Ανάπτυξης, Αυτοδιοίκησης και 
Επιχειρηματικότητας.

Προϋπολογισμοί Δήμων και 
Κοινωνικός έλεγχος

Με αφορμή τον πανηγυρικό Εορτασμό 
της μνήμης του Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου, κατά την οποία εορτάζει 

και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος 
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, θα λάβουν χώρα οι ως 
κάτωθι Ιερές Ακολουθίες και Συνάξεις στον 
Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος:

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019
ώρα 6:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός 

Αρχιερατικός Εσπερινός, μετά το πέρας του 
οποίου ο Σεβασμιώτατος θα δεχθεί τα εόρτια 
σέβη του Ιερού Κλήρου και του ευσεβούς Λαού.

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019
ώρα 6.45 π.μ.: Ακολουθία του Όρθρου.
ώρα 7.30 π.μ.: Αρχιερατική Χορστασία.
ώρα 8.15 π.μ.: Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 

μετά το πέρας της οποίας, και κατά την διανομή 
του αντιδώρου, ο Σεβασμιώτατος θα δεχθεί τα 
εόρτια σέβη του Ιερού Κλήρου και του ευσεβούς 
Λαού.

Το απόγευμα της Τετάρτης και κατά τις ώρες 
6.00 μ.μ. έως 9.00 μ.μ., ο Σεβασμιώτατος θα δεχθεί 
τις ευχές του Ιερού Κλήρου, των Αρχών και του 
Λαού, και στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, 
επί της οδού Βάκη 21 στην Χαλκίδα.

Εορτάζει ο 
Μητροπολίτης 
Χαλκίδας

απόψεις
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Ο Δήμαρχος Λεβαδέων Ιωάννης Δ. 
Ταγκαλέγκας συναντήθηκε την Πέμπτη 
7 Νοεμβρίου στο γραφείο του με τους 

επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων 
Επαμεινώνδα Κοτσικώνα και Δημήτρη Καραμάνη, 
καθώς η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας 
Γιώτα Πούλου λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων 
δεν κατάφερε να συμμετάσχει στην συνάντηση.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων ενημέρωσε τους 
επικεφαλής των παρατάξεων ότι στην παρούσα 
χρονική περίοδο αναστέλλεται η έλευση 
προσφύγων στο Κυριάκι, όπως και η αύξηση του 
αριθμού των ωφελουμένων στο πρόγραμμα ESTIA 
που υλοποιείται από την Κοινωφελή Επιχείρηση 
του Δήμου Λεβαδέων (ΚΕ.ΔΗ.Λ.) στην πόλη της 
Λιβαδειάς.

Το προσφυγικό – μεταναστευτικό αποτελεί ένα 
από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζει 
η χώρα μας, ειδικά το τελευταίο διάστημα με τις 
αυξημένες ροές  προσφύγων και μεταναστών 
στα ελληνικά νησιά.  Ένα πρόβλημα στο οποίο 
πρέπει όλοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους χωρίς 
πολιτικούς χρωματισμούς ώστε να εξασφαλισθεί 
η καλύτερη δυνατή φιλοξενία τους.

Μετά από το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο 
που είχε πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα όλες οι 
παρατάξεις είχαν ομόφωνα αποφασίσει την μη 
έλευση των 50 προσφύγων στο χωριό Κυριάκι, 
γιατί δεν υπάρχουν οι υποδομές και γιατί είναι 
ένα απομακρυσμένο  ορεινό χωριό, αποκομμένο 
εν μέρει  από την πόλη της Λιβαδειάς. Η 
πληροφόρηση από τον Δήμαρχο Λιβαδειάς ήρθε 
ως ανακούφιση για ολόκληρη την τοπική κοινωνία 
της πόλης.

Εμείς να αναφερθούμε ακόμη στην δημιουργία 
από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μιας 
επιτροπής που αφορά το προσφυγικό στην 
περιοχή, που ορίστηκε στις 21 Οκτωβρίου και 

Αναστέλλεται η έλευση προσφύγων στο Κυριάκι 
Σύσταση Επιτροπής για το μεταναστευτικό 
από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

απαρτίζεται από επτά μέλη. Ήταν απαίτηση και 
των Δημάρχων όλων των περιοχών η λειτουργία 
μιας ρυθμιστικής επιτροπής που θα ασχολείται με 
το θέμα.

Ιδιαίτερα αντικείμενο της Επιτροπής θα είναι :
(α) η ενεργός εποπτεία της δράσης των 

αρμοδίων φορέων σε ζητήματα όπως:
i. το πλήθος και η αναλογική κατανομή των 

προσφύγων στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας
ii. η επιλογή των κατάλληλων χώρων από 

άποψης κτιριακής υποδομής και
χωροθέτησης σε σχέση με τον αστικό ιστό
iii. η εξασφάλιση των συνθηκών ομαλής ένταξης, 

αξιοπρεπούς διαβίωσης και
κοινωνικής ειρήνης, ιδιαίτερα στα πεδία της 

εκπαίδευσης, της δημόσιας παιδείας, της
ασφάλειας και αστικών λειτουργιών όπως 

ύδρευση, καθαριότητα κοκ.
(β) η υποβολή προτάσεων για τον σχεδιασμό 

δράσεων που θα συμβάλουν στην

αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος, στο 
πλαίσιο του εθνικού και διεθνούς νομικού και

θεσμικού πλαισίου
(γ) η συμμετοχή στην κατάρτιση ενός Εθνικού 

Σχεδιασμού, με προτεραιότητες και
πολιτικές, που αφορούν στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της Περιφέρειάς 
μας

(δ) η σύνταξη και υποβολή προτάσεων για 
λήψη χρηματοδότησης σχετικών δράσεων και

ένταξη σε προγράμματα από εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς πόρους,

(ε) η αλληλοενημέρωση και η συνεργασία με 
τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς, για

αποφυγή και ανάσχεση προβληματικών 
χειρισμών και καταστάσεων, την ανταλλαγή και

υιοθέτηση καλών πρακτικών στην Ελλάδα και 
την ΕΕ

(στ) η ενημέρωση τοπικών φορέων και πολιτών
ΙΙΙ. Η Επιτροπή να αποτελείται από επτά (7) 

μέλη, ήτοι από πέντε (5) Περιφερειακούς

συμβούλους και δύο (2) εκπροσώπους της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς

Ελλάδας 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι που ορίζονται 

ως μέλη της επιτροπής είναι :
• Από την παράταξη «Επιμένουμε στην καρδιά 

της Ελλάδας» : οι Δημήτριος
Βουρδάνος και Αθανάσιος Καρακάντζας
• Από την παράταξη «Στερεά …Υπεροχής»: η 

Θεοδώρα Ακριώτου και ο Σπύρος Λάμπου
• Από την παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά» 

: η Κατερίνα Μπατζελή.
Απομένει τώρα μετά τις εκλογές της 

ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας στις 10 Νοεμβρίου 
η συμπλήρωση της επιτροπής με δυο 
αντιπροσώπους της ΠΕΔ .Έπειτα όταν συσταθούν 
σε σώμα θα αρχίσουν τις διαδικασίες και θα 
υλοποιήσουν τους λόγους για τους οποίους 
συστάθηκαν ως επιτροπή.

Στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε, 
την Πέμπτη το απόγευμα από 
σωφρονιστικούς υπαλλήλους, στο Γενικό 

Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου Φωκίδας, 
Τύπου Β’, σε ραπτομηχανή που είχε μεταφέρει 
νωρίτερα σε αυτό, 34χρονος αλλοδαπός, 
βρέθηκαν μεταξύ άλλων, επιμελώς κρυμμένα στο 
εσωτερικό αυτής και κατασχέθηκαν:

-26 κινητά τηλέφωνα και 50 κάρτες SIM,
-30 φορτιστές κινητών τηλεφώνων & πληθώρα 
παρελκομένων αυτών (καλώδια USB – ακουστικά 
– προσόψεις - μπαταρίες),
-λάμα από αλυσοπρίονο, μήκους 30 εκατοστών 
και
-4 συσκευές αναμετάδοσης σήματος WiFi.

Από την έρευνα που διεξήγαγε το Αστυνομικό 

Έμπασαν ραπτομηχανή στο 
Μαλανδρίνο γεμάτη κινητά

Τμήμα Δωρίδας, εντοπίσθηκε σε περιοχή της 
Αττικής και συνελήφθη από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας, ο 34χρονος, ο 
οποίος ήταν πρώην κρατούμενος στο Κατάστημα 
Κράτησης Μαλανδρίνου, ενώ πρόσφατα είχε 
αποφυλακιστεί από το Κατάστημα Κράτησης 
Κορυδαλλού.

Επιπλέον, από αστυνομικούς του Αστυνομικού 
Τμήματος Δωρίδας Φωκίδας, συνελήφθη και ο 
υπεύθυνος του ραφείου του Καταστήματος 
Κράτησης Μαλανδρίνου, 38χρονος αλλοδαπός 
κρατούμενος, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης για 
παράνομη μεταφορά αλλοδαπών.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό 
Τμήμα Δωρίδας, ενώ οι συλληφθέντες θα 
οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Άμφισσας.

Τεχνική σύσκεψη στη Λαμία πραγματοποίησε 
σήμερα, 5 Νοεμβρίου 2019, ο 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης 

Σπανός για την προετοιμασία και απρόσκοπτη 
λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου 
Παρνασσού, κατά την επικείμενη χειμερινή 
περίοδο. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι 
Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Βοιωτίας, Φθιώτιδας και 
Φωκίδας κκ. Φανή Παπαθωμά, Ηλίας Κυρμανίδης 
και Γιώργος Δελμούζος, ο Αντιπεριφερειάρχης 
συντονισμού Πολιτικής Προστασίας κ. Θανάσης 
Καρακάντζας, οι Δήμαρχοι Διστόμου – Αράχωβας 
– Αντίκυρας κ. Γιάννης Σταθάς, Αμφίκλειας – 
Ελάτειας κ. Αθανασία Στιβακτή, εκπρόσωποι του 
Δήμου Δελφών, οι διοικήσεις του ΕΤΑΔ και του 
Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, μαζί με τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες.

Στόχος της ετήσιας αυτής συνάντησης είναι η 
επικαιροποίηση του χάρτη των αρμοδιοτήτων 
και η κατάλληλη προετοιμασία όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων για τη λειτουργία του 

Τεχνική σύσκεψη στη Λαμία 
για τη λειτουργία του Χ.Κ. 
Παρνασσού

Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.
Ειδικότερα, συζητήθηκε η  κατάσταση 

ετοιμότητας όλων των υπηρεσιών, καθώς και τα 
σχέδια αποχιονισμών που θα απαιτηθούν για την 
πρόσβαση των επισκεπτών.

Με το πέρας της σύσκεψης, ο Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός δήλωσε σχετικά: 
«Γύρω από ένα τραπέζι, επικαιροποιήσαμε σήμερα 
όλα όσα πρέπει να έχουμε προετοιμάσει για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του Χιονοδρομικού 
Κέντρου Παρνασσού. Ως Περιφέρεια, δεν 
κρυφτήκαμε ποτέ πίσω από τις ευθύνες και τις 
αρμοδιότητες,  γι` αυτό σε συνεργασία με τους 
Δήμους και τη Διοίκηση του Χ.Κ. Παρνασσού, 
βρισκόμαστε ξανά στην πρώτη γραμμή της 
προετοιμασίας. Στόχος, είναι οι επισκέπτες μας να 
συναντήσουν ένα Χιονοδρομικό Κέντρο, πρότυπο 
λειτουργίας, πρόσβασης και εξυπηρέτησης. Να 
απολαύσουν την παραμονή τους και τα σπορ του 
βουνού. Καλό χειμώνα!».

 

επικαιρότητα
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-Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τα παιδικά 
σας χρόνια,που γεννηθήκατε κ’ μεγαλώσατε.

-Γεννήθηκα στην Θεσ/νίκη,αργότερα 
μετακομίσαμε οικογενειακώς στην Αθήνα 
όπου μείναμε για 10 χρόνια,μετά ήρθαμε κ’ 
εγκατασταθήκαμε στην Λαμία.

-Πότε αρχίσατε να έχετε επαφή με την 
μουσική ; Ήταν δική σας επιλογή ή των γονιών 
σας;

–Ξεκίνησα στην ουσία στην ηλικία των 8 
χρόνων κ’ συγκεκριμένα με κιθάρα με δική μου 
καθαρά επιλογή.

-Ποιο μουσικό είδος σας εμπνέει ;Είχατε 
κάποιο ίνδαλμα και πόσο σας επηρέασε;

-Το είδος μουσικής που με γοήτευσε είναι το 
rock-metal γιατί στην ουσία, σαν κιθαρίστας, το 
όργανο αυτό έπαιζε τον πρωταρχικό ρόλο.Τα 
συγκροτήματα που με ενέπνευσαν είναι οι Judas 
Priest ,Megadeth,Glelloween κ΄κλασσικό rock .Τα  
ινδάλματα μου μου είναι ο Jason Baker κ΄o Marty 
Friedman των Cacophony που έχω κάνει και μία 
διασκευή στο κομμάτι images.

-Τι ακριβώς πραγματεύεται το site retrog-
ames κ’ τι είναι αυτό που σας ώθησε να λάβετε 
μέρος στον μεγάλο παγκόσμιο διαγωνισμό 
του κάνοντας διασκευές παλιών παιχνιδιών 
σε rock-metal;

-Αυτό το site διασκευάζει videogames 
της δεκαετίας του 80 κυρίως πλαισιωμένα με 
καινούργιες μουσικές κ’ κάθε χρόνο διοργανώνει 
διαγωνισμούς όπου πήρα το πρώτο βραβείο 

Βαγγέλης Παπαδόπουλος: 
ένα ταλέντο στο χώρο της 
μουσικής

πρωτοεμφανιζόμενου μουσικού του 2018 με 
20.000 ψήφους.Στην αρχή ανέβαζα videos με 
διασκευές στο youtube κ’ με προτροπή ενός 
βετεράνου στις διασκευές ξεκίνησα να βάζω τις 
διασκευές μου μέσα στο site.

-Το internet επηρέασε την δουλειά σας κ΄ 
πόσο μπορεί κανείς να προωθηθεί μέσω αυτού 
σε σχέση με το παρελθόν;

-Φυσικά βοηθάει στην αναγνωρισιμότητα 
κ’ είναι το πιο προσβάσιμο μέσον για να 
παρουσιάσει κάποιος την δουλειά του ‘κ ειδικά 
οι πρωτοεμφανιζόμενοι μουσικοί.

-Πως βλέπετε την μουσική σας καριέρα στο 
μέλλον κ’ τι σκέψεις κάνετε κάνετε για την 
μουσική παιδεία στην Ελλάδα κ’ ειδικότερα 
στην Λαμία;

-Πολλές συνεργασίες κ’ συμμετοχές στο 
youtube, live εμφανίσεις σε διάφορα μαγαζιά 
της Λαμίας με τον Αλέξανδρο Ντούρβα. Όσο 
για την μουσική παιδεία στην Ελλάδα βρίσκω 
ότι χωλαίνει,ειδικά στο χώρο της rock κ’ 
metal . Ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν 
πολλά  ταλέντα στο χώρο τα οποία όμως δεν 
προωθούνται γιατί δεν έχουν αλλάξει οι ευκαιρίες 
κ’ οι συνθήκες.Υπάρχουν μόνο μερικές ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες αλλά σε επίπεδο δήμου θα έπρεπε 
να δοθεί περισσότερη περισσότερη έμφαση. Κατά 
την γνώμη μου οι νέοι πρέπει να ακολουθούν τα 
όνειρά τους ανεξάρτητα από τις αντιξοότητες που 
υπάρχουν 

Το Λούβρο ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη την 
ετήσια εκστρατεία του “Κάθε χορηγού”

που ανέλαβε ο παρουσιαστής και φωτογράφος 
Νίκος Αλιάγας, για να αποκτήσει ένα όμορφο 
μπρούτζινο άγαλμα, τον Απόλλωνα κιθαριστή, 
εξαιρετικά διατηρημένο, κάτω από τις στάχτες της 
έκρηξης του Βεζούβιου στην Πομπηία.

 Πρόκειται για τη δέκατη οργανωμένη καμπάνια 
πρόσκλησης για δωρεές από το πιο μεγάλο μουσείο 

Το Λούβρο προς την 
κατάκτηση ενός 
“εθνικού θησαυρού”

του κόσμου, σύμφωνα με την πολιτική της απόκτησης, 
που στοχεύει να κάνει προσβάσιμα στο μεγάλο κοινό 
αριστουργήματα που βρισκόταν πριν σε χέρια ιδιωτών.

 Αυτό το κομψό άγαλμα που χρονολογείται από τον 
2ο ή τον 1ο αιώνα π.Χ. αντιπροσωπεύει τον ανδρόγυνο 
Απόλλωνα με μπούκλες που πέφτουν σε κάθε σημείο 
του λαιμού. Η θεότητα κρατούσε στο αριστερό χέρι μι 
κιθάρα που χάθηκε.

 Το Λούβρο θα μπορέσει να το αποκτήσει εάν 

καταφέρει να συγκεντρώσει 6,7 εκατομμύρια 
ευρώ. Το έργο θεωρείται “εθνικός θησαυρός” και οι 
δωρητές παροτρύνονται με φορολογικές εκπτώσεις. 
Πιο πολύ από το μισό του ποσού ( 3,5 εκατομμύρια 
ευρώ) ανατροφοδοτείται ήδη από την χορηγία του 
Οργανισμού Φίλων του Λούβρου.

 Το κάλεσμα σε δωρεές έχει σαν στόχο να συλλέξει από 
το κοινό 800.000 ευρώ πριν από τις 28 φεβρουαρίου.

πολιτιστικά
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Τη υποστήριξή του στο νέο θεσμό της Περιφέρειάς 
μας – που ακούει στο όνομα 2η Ημερίδα 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού – εξέφρασε 

ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, 
χαιρετίζοντας τις εργασίες της, στο αμφιθέατρο 
«Κωνσταντίνος Καραμανλής» στο Ευρωπαϊκό 
Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών.

Ο νεότερος Περιφερειάρχης της χώρας, μίλησε από 
καρδιάς, μπροστά σ` ένα ακροατήριο με νέα παιδιά που 
είναι έτοιμα να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, κι` αυτό 
τους προέτρεψε… 

Μια εκδήλωση για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια του 
Νομού Φωκίδας και των όμορων περιοχών και με κύρια 
ομιλήτρια την Καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ, Μαρία 
Ευθυμίου.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των Ισμήνης Κριάρη, 
Κώστα Κανελλόπουλου, Γιάννη Πρετεντέρη, Διοννύση 
Σαββόπουλου, Αμαλίας Μπούγα, Γιώργου Νικολετάκη 
και Νάντιας Τζουνάρα, οι οποίοι επικοινώνησαν τις 
επαγγελματικές τους εμπειρίες και ανέδειξαν τις 
δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης στο χώρο 
τους.  Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
ακόμη η Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο 
Βουλευτής Φωκίδας κ. Μπούγας, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Φωκίδας κ. Δελμούζος,  ο Δήμαρχος Δελφών κ. 
Ταγκαλής,  η ‘Εφορος Αρχαιοτήτων Φωκίδας κα Ψάλτη, 
Δημοτικοί Σύμβουλοι και εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής 
κοινότητας. 

Την εκδήλωση, που συντόνισε ο Νίκος Κουκής, 
υποστήριξε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης 
Στερεάς Ελλάδος, οι διευθυντές και καθηγητές των 
γυμνασίων και λυκείων, με  Υπεύθυνη Σχολικών 
Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Φωκίδας την Σύλβια Μισιρλή. Τέλος, 
κληρώθηκαν και πέντε μαθητές προκειμένου να 
παρακολουθήσουν πρόγραμμα επαγγελματικού 
προσανατολισμού της επιλογής τους. 

Η πρωτοβουλία αυτή πηγάζει πρωτίστως μέσα 
από την επιθυμία της Προέδρου του Συλλόγου Φίλων 
του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, της 
κας Δήμητρας Φιλίππου, η οποία στηρίζει με όλες τις 
δυνάμεις της,  εκδηλώσεις που γίνονται τόσο στους 
Δελφούς, όσο και στην Αθήνα.  

Όλοι συμφώνησαν ότι ο  καλύτερος δρόμος είναι 
αυτός της καρδιάς.

Φ. Σπανός: Ο επαγγελματικός 
προσανατολισμός είναι μια άσκηση για κάθε 
σύγχρονο εργαζόμενο

Ενημερωτική συνάντηση είχε σήμερα 
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019 ο Αντιδήμαρχος 
Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου, κ. Μανώλης 

Μαυρομμάτης στο κατάστημα της τράπεζας 
Πειραιώς της Άμφισσας  με τον Περιφερειακό 
Διευθυντή Δικτύου Νότιας Ελλάδας κ. Αυγέρη 
Δημήτριο, καθώς και με τον Διευθυντή του ανωτέρω 
καταστήματος  κ. Ψιμούλη Δημήτριο με κύριο 
θέμα στην  ατζέντα, το πολύ σημαντικό θέμα που 
απασχολεί την ευρύτερη περιοχή του Λιδωρικίου 
σχετικά με την λειτουργία του καταστήματος της 
τράπεζας Πειραιώς στο Λιδωρίκι. 

Αρχικά παρουσιάστηκαν από τον Αντιδήμαρχο 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας 
όπως το μεγάλο σε έκταση και δύσκολο οδικό 
δίκτυο, την ελλιπή συγκοινωνία, την μεγάλη μέση 
ηλικία των κατοίκων με αποτέλεσμα την δυσκολία 
στην χρήση του μηχανήματος ΑΤΜ το οποίο είναι 
παλαιού τύπου και δεν δέχεται άμεσες καταθέσεις 
χωρίς φάκελο. Όλα τα παραπάνω περιγράφονται 
άλλωστε και στην επιστολή διαμαρτυρίας με τις 
υπογραφές που του παρέδωσε.

Στην συνέχεια αναφέρθηκαν τα επιχειρήματα 
εκείνα που στηρίζουν την παρουσία της τράπεζας 
στην περιοχή μας όπως τα σχεδόν 400  άτομα που 
εξυπηρετεί το κατάστημα τις δυο ημέρες λειτουργίας 
του, το ιδιόκτητο του ακινήτου με μόνα τα πάγια 
έξοδα, το γεγονός ότι πραγματοποιεί  συναλλαγές 

Συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Δικτύου Νότιας Ελλάδας της Τράπεζας 
Πειραιώς είχε ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Λιδωρικίου, κ. Μανώλης Μαυρομμάτης

Ειδήσεις της Στερεάς σε τίτλους
-Το αδιαχώρητο στο Κτηματολογικό Γραφείο 

της Ευρυτανικής πρωτεύουσας. Κυριολεκτικά οι 
αιτήσεις στο «παρά πέντε». Θα δοθεί παράταση, λόγω 
πολλών προβλημάτων, στους ιδιοκτήτες της ορεινής 
Περιφερειακής Ενότητας;

-Στις 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο 
Πανελλαδικός ταυτόχρονος δημόσιος θηλασμός, στη 
Λιβαδειά. Για τη Βοιωτία, η διοργάνωση, στην Ομάδα 
Εθελοντών Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας.

-Εντυπωσιακή η εκδήλωση, για ακόμα μια φορά από 
το Παράρτημα Λιβαδειάς της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρίας. Εκτός των επιστημονικών διαλέξεων και GALA 
μόδας, με μια φαντασμογορική γιορτή, θα έλεγα. Φυσικά 
με χρώματα χαράς.

-Μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών να αδυνατεί 
να λειτουργήσει το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ιτέας, λόγω 
οικονομικής δυσπραγίας, όμως ετοιμάζεται να αναθέσει 
σε ιδιώτες την αποκομιδή των απορριμμάτων. Μήπως 
χρειάζεται τελικά αναβάθμιση των υπηρεσιών του 
Δήμου και συνεπώς αλλαγή τέτοιων πρακτικών;

-Άριστες οι σχέσεις της υφυπουργού Παιδείας, Σοφίας 
Ζαχαράκη με τον ηγούμενο της Μονής Αγάθωνος, π. 
Γερμανό. Σ’ αυτό το μοναστήρι ο αδελφός του πατέρα 
της, μακαριστός ηγούμενος Δαμασκηνός Ζαχαράκης 
και εδώ τα βαφτίσια της, από τον παπα-Ανυπόμονο, 
Γερμανό Δημάκη. 

-Εντυπωσιακό το ότι ακόμη έρχονται τουρίστες, από 
βαλκανικές χώρες στη Λουτρόπολη Αιδηψού.

-Στην Ευρυτανία το τυχερό ΣΚΡΑΤΣ , αξίας 750.000 
€. Ζαλίζει το ποσόν…
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥ

λόγω αγροτικών δανείων και επιδοτήσεων που το 
κατατάσσει το μεγαλύτερο στην Φωκίδα και από τα 
μεγαλύτερα στην Στερεά Ελλάδα. 

Από την μεριά του ο κ. Αυγέρης διαβεβαίωσε 
ότι μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί το ενδεχόμενο να 
κλείσει το κατάστημα του Λιδωρικίου και δεν βλέπει 
κάτι τέτοιο για το άμεσο μέλλον,  χωρίς όμως να 
μπορεί να δώσει παραπάνω δεσμεύσεις γιατί όπως 
είπε αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από την κεντρική 
διοίκηση. 

Κατανόησε πλήρως τα πραγματικά και 
αντικειμενικά προβλήματα που του αναφέραμε 
ενώ σε συνεργασία με τον Διευθυντή του 
καταστήματος Άμφισσας διαβεβαίωσε ότι εάν τύχει 
να πληρώνονται οι συντάξεις ή οι επιδοτήσεις  άλλη 
μέρα πέραν των 2 προγραμματισμένων, τότε το 
κατάστημα θα ανοίγει και τρίτη μέρα. 

Επίσης θα υπάρχει και συνεννόηση  για να 
έρχεται και τρίτο άτομο τις ημέρες με μεγάλο φόρτο 
εργασίας. 

Η όλη συζήτηση έγινε σε πολύ θετικό 
κλίμα και εκτός από το ανωτέρω θέμα που 
συζητήθηκε εκτενώς, αποφασίστηκε στα πλαίσια 
της καλής συνεργασίας των δύο Φορέων να 
πραγματοποιηθούν Ενημερωτικές Ημερίδες σχετικά 
με ζητήματα του πρωτογενούς τομέα αλλά και άλλες 
πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις.

επικαιρότητα



20 Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ

Το διαμάντι του Παρνασσού! Πνιγμένη 
κυριολεκτικά στο πράσινο με έλατα, 
πλατάνια, καρυδιές, καστανιές και κερασιές 

να συνθέτουν ένα απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό 
τοπίο, κερδίζει αμέσως όποιον «ξεγλιστρήσει» 
από την πασίγνωστη Αράχωβα.

Σε υψόμετρο από 850 έως 940 μέτρων, πάνω 
σε επτά λόφους στην αγκαλιά του Παρνασσού, 
βρίσκεται ένας τόπος βγαλμένος από παραμύθι. Η 
Άνω Αγόριανη ή Επτάλοφος όπως είναι η νέα της 
ονομασία, αποτελεί ένα πραγματικό διαμάντι του 
βουνού του Απόλλωνα. Πνιγμένη κυριολεκτικά 
σε έλατα και πλατάνια κερδίζει αμέσως όποιον 
«ξεγλιστρήσει» από την πασίγνωστη Αράχωβα.

Δραστηριότητες
Η Αγόριανη των τεσσάρων εποχών, προσφέρει 

στον επισκέπτη της όλες τις απολαύσεις του 
βουνού, με διαφορετικά «χρώματα κι αρώματα» 
για κάθε εποχή (βλ. παρακάτω).

Απολαυστικές είναι οι βόλτες στα σοκάκια της 
Αγόριανης που συνοδεύονται από τον ήχο του 
καταρράκτη, τα κουδούνια των κοπαδιών και τα 
κελαηδήματα των πουλιών.

Στο χωριό που σύμφωνα με τη μυθολογία, οι 
Νεράιδες χόρεψαν για χάρη του Θεού Απόλλωνα, 
μπορείτε να απολαύσετε το τοπίο κάνοντας 
πεζοπορία, ορειβασία, ποδήλατο βουνού και 
φυσικά σκι και snowboard στο Χιονοδρομικό 
Κέντρο Παρνασσού που απέχει μόλις 22 
χιλιόμετρα από την Αγόριανη.

Η βασίλισσα του χιονιού
Αγόριανη όπως λέμε… Αυστρία. Λένε, ότι αν 

δεν έχεις δει την Αγόριανη χιονισμένη, δεν έχεις 
δει τίποτα. Οι χιονοπτώσεις στην Αγόριανη είναι 
συχνό φαινόμενο τον χειμώνα, γεγονός που σε 
συνδυασμό με το ελατοδάσος, συντελεί στη 
σύνθεση ενός μοναδικού παραμυθένιου τοπίου. 
Κυριολεκτικά. Δικαίως έχει αποκτήσει τη φήμη 
της βασίλισσας του χιονιού στον Παρνασσό… 
και όχι μόνο.

Αξίζει να δείτε
Το Λαογραφικό Μουσείο Επταλόφου βρίσκεται 

στο κέντρο του οικισμού, πολύ κοντά στην 
κεντρική πλατεία του χωριού. Η επίσκεψη στο 
μουσείο δίνει την ευκαιρία στον περιηγητή 
να γνωρίσει από «κοντά» τα ήθη και έθιμα 
της περιοχής καθώς και τον τρόπο ζωής στα 

Επτάλοφος: Το διαμάντι του Παρνασσού

παλαιότερα χρόνια.
Η Αγία Τριάδα, η Αγία Παρασκευή, η 

Βρωμόβρυση, το Πυργάκι, η πηγή Βασιλική 
με το χωνευτικό νερό, είναι ιδανικά σημεία για 
πεζοπορία ή ποδήλατο, αλλά και για ρομαντικούς 
περιπάτους μέσα σε μια φύση, που προσφέρει 
απλόχερα την ομορφιά και τον καθαρό αέρα της. 
Αν είστε τυχεροί μπορεί να δείτε σκιουράκια, 
αγριογούρουνα, κοτσύφια, πέρδικες, γεράκια και 
αετούς που ζουν στην περιοχή.

Γαστρονομία
Η Αγόριανη είναι γνωστή για τα παραδοσιακά 

της προϊόντα, όπως τα φασόλια που έχουν 
πάρει ασημένιο μετάλλιο στην Δ.Ε.Θ., ντομάτες, 
εξαιρετικό μέλι Παρνασσού, τσάι Παρνασσού, 
κεράσια, καρύδια, μήλα φιρίκια, καθώς και τα 
φημισμένα τυροκομικά προϊόντα.

Πρόσβαση (βλ. χάρτη)
Η Αγόριανη απέχει:
188 χλμ. από την Αθήνα
20 χλμ. από το χιονοδρομικό κέντρο 

Παρνασσού
24 χλμ. από την Αράχωβα
34 χλμ. από τους Δελφούς
68 χλμ. από το Γαλαξείδι
Το χειμώνα ακόμη και όταν χιονίζει πολύ, οι 

δρόμοι είναι πάντα ανοιχτοί, ωστόσο η κίνηση σε 
ορεινούς δρόμους επιβάλλει να έχετε πάντα μαζί 
σας αντιολισθητικές αλυσίδες.

διαδρομές
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Νέα σημαντικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και 
κινητά ευρήματα που χρονολογούνται στην 
περίοδο ακμής του μυκηναϊκού πολιτισμού 

(περ. 1250 π.Χ.), έφεραν στο φως οι ανασκαφές 
στην ακρόπολη του Γλα, στη Βοιωτία, από την 
εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο 
πενταετούς αρχαιολογικού προγράμματος 
επιφανειακής, γεωφυσικής και ανασκαφικής 
έρευνας (2018-2022).

Η μυκηναϊκή εγκατάσταση στον Γλα ιδρύθηκε 
κατά τον 13ο αιώνα π.Χ., συγχρόνως με τα 
έργα αποστράγγισης της λίμνης Κωπαΐδας, τα 
οποία συνιστούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
και μεγαλόπνοα τεχνικά έργα της ελληνικής 
προϊστορίας.

Είναι η μεγαλύτερη μυκηναϊκή ακρόπολη - 
επταπλάσια σε έκταση από τις Μυκήνες-  οχυρό 
και οικονομοτεχνικό κέντρο λειτουργίας των 
αποστραγγιστικών έργων, καθώς και ως σταθμός 
συγκέντρωσης και επεξεργασίας της αγροτικής 
παραγωγής της περιοχής.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση 
του υπ. Πολιτισμού, «τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα του Γλα δεν παραπέμπουν σε μια 
ανακτορική θέση με πολυδύναμα τμήματα 
και πολλαπλά αρχεία γραμμικής γραφής ή μια 
μυκηναϊκή ακρόπολη με την τυπική έννοια 
του όρου. Η επισήμανση αυτή, καθώς και η 
φαινομενική κατάληψη με οικοδομικά κατάλοιπα 
μόνο του 30% της ακρόπολης αναλογικά με την 
γιγαντιαία της έκταση (200 στρ.), δημιουργούσαν 
ποικίλους προβληματισμούς για τον χαρακτήρα 
και τον ρόλο που διαδραμάτιζε στο πολιτικό 
περιβάλλον της ανακτορικής βόρειας Βοιωτίας 
και κυρίως τη σχέση της με τη Θήβα και τον 
Ορχομενό. Οι προβληματισμοί αυτοί αποτέλεσαν 
το έναυσμα για την επανέναρξη των ανασκαφών 
στην ακρόπολη του Γλα το 2018, μετά από παύση 
μιας εικοσαετίας».

Ως προς τα αποτελέσματα της διετίας 2018-
2019, που «υπήρξαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά», 
το ΥΠΠΟΑ, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Στο 
βορειοδυτικό, νοτιοδυτικό και νότιο τμήμα της 
ακρόπολης ήρθαν στο φως πέντε νέα οικοδομικά 
συγκροτήματα (που συμβατικά ονομάστηκαν «Μ», 
«Ν», «Ο», «Ρ» και «Q»), μεμονωμένα ή σε συστάδες, 
μεγάλων διαστάσεων, που χαρακτηρίζονται από 
συμμετρία και αξονική διάταξη και συμπληρώνουν 
σημαντικά την κάτοψη της ακρόπολης.

Στα ευρήματα από τους χώρους αυτούς 
περιλαμβάνονται, εκτός από αγγεία 
αντιπροσωπευτικά της μυκηναϊκής περιόδου 
(ψευδόστομοι αμφορείς, σκύφοι, υδρίες, κύλικες, 
ασκοί, πρόχοι, μαγειρικά σκεύη κά), θραύσματα 
τοιχογραφιών, μολύβδινα αγγεία και τμήματα 
από ανθρωπόμορφα μυκηναϊκά ειδώλια, 
καταδεικνύοντας την ύπαρξη της γνώριμης, κοινής 
πολιτιστικής και καλλιτεχνικής παράδοσης των 
χρόνων της ευρύτατης μυκηναϊκής εξάπλωσης».

Από τα φετινά κινητά ευρήματα, «ξεχωρίζουν 
φύλλα και κομμάτια μολύβδου μεγάλων 
διαστάσεων και μυκηναϊκά αγγεία με γραπτή 
διακόσμηση που συμβαδίζουν με τα ευρήματα 
των παλαιότερων ανασκαφών στην ακρόπολη, 
ενώ ιδιαίτερο εύρημα αποτέλεσε ακέραιος 
διπλός πέλεκυς από χαλκό, πιθανότατα πολύτιμη 
απόκρυψη, ίσως στην περίοδο κρίσης των 
τελευταίων χρόνων, πριν από την πτώση των 
μυκηναϊκών ανακτόρων», συμπληρώνει η 
ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

 «Σε αντίθεση με τις άλλες μεγάλες μυκηναϊκές 
ακροπόλεις, οι οποίες εμφανίζουν επανειλημμένες 
ανακατασκευές, ο Γλας αποπνέει έναν αισθητά 
ξεκάθαρο και σπάνια ενιαίο αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό. Σύμφωνα με αυτόν, η οχύρωση και 
τα κτήρια της ακρόπολης κατασκευάστηκαν 
σε ενιαίο οικοδομικό πρόγραμμα και ανήκουν, 
με μικρές αποκλίσεις, σε κοινό χρονολογικό 
ορίζοντα, εντός και μάλλον προς τα μέσα του 

Στο φως νέα ευρήματα 
από τη μεγαλύτερη 
Μυκηναϊκή ακρόπολη της Βοιωτίας

13ου αι. π.Χ. Για άγνωστους ακόμη λόγους, όλα 
τα νέα (και τα παλαιότερα ανεσκαμμένα) κτήρια 
εγκαταλείφθηκαν συγχρόνως κατά το τέλος του 
13ου αι. π.Χ και οι κάτοικοι φεύγοντας, φαίνεται 
πως πήραν μαζί τους το μεγαλύτερο μέρος του 
υλικού πολιτισμού τους, ακολουθώντας την μοίρα 
των άλλων μυκηναϊκών ανακτορικών μονάδων», 
καταλήγει η ανακοίνωση του Υπ. Πολιτισμού.

Το ανασκαφικό προγραμμα διενεργείται 
υπό τη διεύθυνση της δρος Ελενας Κουντούρη, 
προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προϊστορικών και 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ.

πολιτισμός
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Η Ελληνικά Καλώδια, ο κορυφαίος προμηθευτής καλωδιακών 
λύσεων με το κλειδί στο χέρι για τον κλάδο της αιολικής 
ενέργειας, γιορτάζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του νέου 

αρθρωτού παράκτιου δικτύου (Modular Offshore Grid – MOG) 
της Elia. O Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας του Βελγίου εγκαινίασε επίσημα το έργο με μία τελετή 
στην οποία παρευρέθηκε ο βασιλιάς Φίλιππος του Βελγίου.

Η πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 40 χλμ. από την 
ακτή, συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα μέσω δύο υποβρύχιων 
καλωδίων 220 kV που προμήθευσε η Ελληνικά Καλώδια. 
Συνολικά, 91 χλμ. υποβρύχιων καλωδίων 220 kV σχεδιάστηκαν, 
κατασκευάστηκαν και ελέγχθηκαν στην καθετοποιημένη μονάδα 
παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων της Ελληνικά Καλώδια στην 
Κόρινθο. Επιπλέον, η Ελληνικά Καλώδια παρείχε τους θαλάσσιους 
συνδέσμους, τους συνδέσμους μετάβασης μεταξύ υποβρύχιων 
και χερσαίων καλωδίων, τις καλωδιώσεις και τους συνδέσμους 
τερματισμού στην πλατφόρμα MOG, καθώς και εργασίες επιτόπιας 
συναρμολόγησης, δοκιμές αποδοχής κατά την ολοκλήρωση των 
εργασιών εγκατάστασης και τη θέση σε λειτουργία. 

Ο κ. Αλέξιος Αλεξίου, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικά 
Καλώδια, δήλωσε: «Το έργο MOG σηματοδοτεί την πρώτη και 
πολύ επιτυχημένη συνεργασία μας με το Βέλγο Διαχειριστή Elia. 
Ως εταιρεία με παρουσία στο Βέλγιο μέσω της μητρικής εταιρείας 
μας Cenergy Holdings SA, είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε 

Η Ελληνικά Καλώδια γιορτάζει τα 
εγκαίνια του έργου MOG της Elia

στους στόχους της χώρας για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα με 
ένα έργο που συντελεί στην αξιοποίηση του τεράστιου παράκτιου 
αιολικού δυναμικού του Βελγίου. Επιπλέον, η επιτυχημένη 
εκτέλεση του έργου MOG πιστοποιεί τη δέσμευση της εταιρείας 
μας να παρέχει ανταγωνιστικές λύσεις υψηλής ποιότητας για την 
παγκόσμια βιομηχανία παράκτιας αιολικής ενέργειας».

Ως περαιτέρω απόδειξη της ισχυρής δέσμευσης της Ελληνικά 
Καλώδια στην αναπτυσσόμενη αγορά offshore αιολικής ενέργειας, 
η Εταιρεία επεκτείνει την παραγωγική της δυναμικότητα σε καλώδια 
inter-array στο εργοστάσιο της Κορίνθου με στόχο να προμηθεύει 
ένα ευρύ φάσμα καλωδίων σε εταιρείες ανάπτυξης offshore 
αιολικών πάρκων παγκοσμίως. 

Το μοναδικό αυτοματοποιημένο σύστημα με αντίστοιχες προηγμένες τεχνολογίες 
αιχμής που υπάρχει στην ελληνική ζωική παραγωγή!

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» έχοντας ως 
βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και διατροφικής αξίας των προϊόντων 
του, επενδύει διαρκώς στην έρευνα, στην τεχνολογία και στην καινοτομία, γεγονός που 
τον καθιστά “ηγέτη” στον κλάδο της πτηνοτροφίας της χώρας μας.

Ένα από τα τελευταία συστήματα που απέκτησε η ΠΙΝΔΟΣ είναι το αυτόματο 
ρομποτικό σύστημα αιματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων BEAR (αρκούδα), η 
εγκατάσταση του οποίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς πριν από λίγες ημέρες στο ιδιόκτητο 
Μικροβιολογικό της Εργαστήριο και χρησιμοποιείται πλέον σε καθημερινή βάση.

Πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο σύστημα με τεχνολογίες αιχμής και είναι το 
μοναδικό που υπάρχει στην ελληνική ζωική παραγωγή καθώς και ένα από τα ελάχιστα 
σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός του υπερσύγχρονου αναλυτή είναι οι μέχρι σήμερα υψηλής 
αξιοπιστίας έλεγχοι της υγείας των κοτόπουλων του Συνεταιρισμού, να γίνουν ακόμη 
πιο άμεσοι, γρήγοροι και αποτελεσματικοί.

Με τη χρήση του «Η ΠΙΝΔΟΣ» θα διασφαλίσει την υγεία των πτηνών, αφού η 
συσκευή συμβάλλει σημαντικά στην ικανότητα πρόληψης ασθενειών, ενώ ταυτόχρονα 
εξασφαλίζει την άριστη επίβλεψη της υγείας τους, αναβαθμίζοντας έμμεσα την ποιότητα 
των παραγόμενων προϊόντων που απολαμβάνει ο καταναλωτής. Το ρομποτικό αυτό 
σύστημα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» (ΕΠ «Ήπειρος») του ΕΣΠΑ 
2014-2020.

Το συγκεκριμένο ρομποτικό σύστημα κατασκευάζεται από τον οίκο Gold 
Standard Diagnostics στο Σακραμέντο των ΗΠΑ και χρησιμοποιείται ακόμη και για 
εργαστηριακούς ελέγχους που αφορούν την ανθρώπινη υγεία. Στην εγκατάσταση 
του συστήματος συνεργάστηκαν επίσης οι επιχειρήσεις BIOCHEK (Ολλανδίας) και η 
CEVA Hellas.

Η «ΠΙΝΔΟΣ» θα συνεχίσει να επενδύει σε έρευνα και νέες τεχνολογίες, έχοντας ως 
προτεραιότητά της τα προϊόντα που φθάνουν στον καταναλωτή να είναι ασφαλή, 
ποιοτικά και νόστιμα.

Πίνδος: Ρομποτικό σύστημα στο εργαστήριο

οικονομία
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Η προστασία των πολιτών από μη 
γνήσια και νοθευμένα προϊόντα και η 
διασφάλιση της ποιότητας του ελληνικού 

ελαιόλαδου και μελιού είναι οι βασικοί 
στόχοι του νέου εθνικού προγράμματος, το 
οποίο συντονίζει η επιστημονική ομάδα του 
Ινστιτούτου Prolepsis με επικεφαλής την κα 
Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής 
Αθηνών και Πρόεδρος του Ινστιτούτου.

Στο νέο ερευνητικό πρόγραμμα με ακρώνυμο 
QuaAuthentic_GR, συμμετέχουν επίσης το 
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 
του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή 
και Πρόεδρο του Τμήματος κο Πέτρο Ταραντίλη, 
η Εταιρεία – Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου 
ΕΡΓΑΝΑΛ και η Επαγγελματική Οργάνωση 
Ελαιόλαδου ΣΕΒΙΤΕΛ.

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποτελεί 
τόσο στην Ελλάδα (στη χύμα – ανώνυμη μορφή 
του) όσο και παγκοσμίως το τρόφιμο με τα 
υψηλότερα ποσοστά νοθείας ή υποβάθμισης 
χαρακτηριστικών, κυρίως με σπορέλαια. 
Ταυτόχρονα, το (ανώνυμο κυρίως) μέλι βρίσκεται 
εντός των πρώτων 5 νοθευμένων προϊόντων σε 
επίπεδο Ε.Ε.

Στο πλαίσιο του QuaAuthentic_GR θα 
αναπτυχθούν καινοτόμα εργαλεία, τα οποία 
θα αναλύουν τα κύρια ποιοτικά και ποσοτικά 
χαρακτηριστικά των ελληνικών τύπων ελαιόλαδου 
και μελιού με βάση τη γεωγραφική και βοτανική 
τους προέλευση. Στη συνέχεια, θα δημιουργηθεί 
«βιβλιοθήκη» με το πρότυπο –ανά τύπο– προφίλ 
ποιοτικών/ποσοτικών χαρακτηριστικών του κάθε 
προϊόντος, η οποία θα αποτελεί πεδίο αναφοράς 
για τον έλεγχο προϊόντων ελαιόλαδου και μελιού 
ως προς την αυθεντικότητα και την ποιότητά τους. 
Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές 
και ενημερωτικές δράσεις ευαισθητοποίησης, 
οι οποίες θα απευθύνονται σε παραγωγούς και 
εταιρείες τροφίμων για την αποτροπή φαινομένων 
νοθείας, καθώς και σε καταναλωτές για την 
αποτελεσματική προφύλαξή τους από σύγχρονα 
φαινόμενα νοθείας.

Το έργο θα έχει θετικό αντίκτυπο στη δημόσια 
υγεία, δεδομένου ότι θα ενισχυθεί η κριτική 
ικανότητα του καταναλωτή, ώστε να επιλέγει 
ελληνικά γνήσια/μη νοθευμένα προϊόντα, 
υψηλού επιπέδου ποιότητας. Παράλληλα, το 

Στόχος η δημιουργία βάσης δεδομένων του μελιού 
και του Ελαιολάδου στην Ελληνική Επικράτεια

Νέο ερευνητικό πρόγραμμα Qua-Authentic_ GR

QuaAuthentic_GR αναμένεται να ενισχύσει 
την ανταγωνιστικότητα βασικών εξαγώγιμων 
ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων (ελαιόλαδο 
– μέλι), καθώς οι εταιρείες τροφίμων και οι Έλληνες 
παραγωγοί θα μπορούν να αξιοποιήσουν ένα 
σύγχρονο και καθ’ όλα έγκυρο εργαλείο για την 
πιστοποίηση της υψηλού επιπέδου ποιότητας των 
προϊόντων τους.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 
ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
& Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: 
Τ1ΕΔΚ-05678).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τον κ. Γιάννη Κουτελίδα στο 
210-6255700 (εσωτ. 104) ή στο 6936631702.

Ως το Φεβρουάριου του 2020 θα μπορούν να 
συλλέγονται δείγματα για την «χαρτογράφηση» 
έτσι ώστε έπειτα να δημιουργηθεί η βάση 
δεδομένων με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
ανάλογα με τα βότανα της κάθε περιοχής που θα 

μας «αποδίδουν» την προέλευση του προϊόντος.
Μέχρι τώρα και λόγο της κακής ελαιοκομικής 

σοδειάς δεν έχουν σταλεί πολλά δείγματα.
Αν θέλουμε να πιστοποιούμε  και να εξάρουμε 

το ελαιόλαδο καθώς και το μέλι μας θα πρέπει 
να στηθεί αυτή η βάση δεδομένων έτσι ώστε να 
διασταυρώνονται τα στοιχεία και να μπορέσουμε 
να προσδώσουμε στο παραγόμενο προϊόν 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

οικονομία
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Το 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί 
η μετάβαση από το παλαιό σύστημα 
των υποθηκοφυλακείων στη νέα 

δομή του κτηματολογίου. Αιτία, από τη 
μια πλευρά η αναθεώρηση, προ διετίας, 
της νομικής μορφής του κτηματολογίου 
και από την άλλη πλευρά οι διαδοχικές 
παρατάσεις και η αυξημένη συμμετοχή 
των πολιτών. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα 
στον Οκτώβριο κατατέθηκαν περισσότερες 
από 950.000 δηλώσεις ιδιοκτησίας σε όλη 
τη χώρα. Ως αποτέλεσμα, θα καθυστερήσει 
και η επιβολή προστίμων προς τους 
αμελείς, η οποία θα συναρτηθεί με την αξία 
του ακινήτου και το πόσο καθυστέρησε η 
υποβολή της δήλωσης.

«Τα στοιχεία που διαθέτουμε 
δείχνουν μια ισχυρή ανταπόκριση των 
πολιτών. Προφανώς, έχουν πειστεί πως 
το κτηματολόγιο μπορεί και πρέπει να 
ολοκληρωθεί προς όφελος όλων και 
ότι θα μπει ένα τέλος στις παρατάσεις», 
ανέφερε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος 
Κωστής Χατζηδάκης. Οπως εξήγησε, ο 
Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος υπήρξαν οι 
καλύτεροι μήνες για το κτηματολόγιο, σε 
όλο το 2019. «Τον Σεπτέμβριο, ο αριθμός 
των δηλώσεων που συγκεντρώθηκε 
ξεπέρασε τις 700.000. Το ποσοστό 
συλλογής δηλώσεων στις περιοχές όπου 
η προθεσμία έληξε τέλος Σεπτεμβρίου 

Ετοιμο σε τρία χρόνια 
το νέο κτηματολόγιο

Σε μία ακόμα επένδυση προχωράει η Chipita, με στόχο 
αυτή τη φορά, την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της 
στην Β. Αμερική και τη διατήρηση της συνεχούς ανοδικής 

πορείας των πωλήσεών της στηaν εν λόγω αγορά.
Ειδικότερα, συνεχίζοντας μία μακροχρόνια συνεργασία, η 

Chipita απέκτησε πλειοψηφική θέση στην EPTA America, τον 
αποκλειστικό διανομέα της εταιρείας σε ΗΠΑ και Καναδά.

Η συνεργασία της Chipita με την EPTA America θα επιτρέψει 
στην εταιρεία την ενίσχυση της δυναμικής της και την 
ισχυροποίηση της επιτυχούς πορείας της, όπως αναφέρει η 
εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

Ήδη, από την έναρξη της συνεργασίας της με την Chipita, 
η EPTA America παρουσιάζει σταθερά ανοδική τροχιά, 
καταγράφοντας συνολική αξία πωλήσεων που αγγίζει πλέον 
τα 20 εκ. δολάρια ετησίως και λειτουργικά κέρδη EBITDA της 
τάξεως του 15%.

Με την κίνηση αυτή, που αποτελεί το πρώτο βήμα του 
συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού της Chipita για την αγορά 
της Β. Αμερικής, η εταιρεία δηλώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη 
της στην αγορά, που έρχεται ως συνέχεια της ευρείας αποδοχής 
των προϊόντων της από το καταναλωτικό κοινό των ΗΠΑ και του 
Καναδά στις αγορές της Β. Αμερικής.

Παράλληλα, δηλώνει την πίστη της Chipita στη σημαντική 
αναπτυξιακή δυναμική που θα φέρει η κοινή, πλέον, πορεία 
με την EPTA America και οι επιπλέον συνέργειες που θα 
δημιουργηθούν μεταξύ των δύο εταιρειών, οδηγώντας σε 
μεγαλύτερη διείσδυση στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά 
και, επακόλουθα, σε περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας.

H Chipita ενισχύει 
σημαντικά τη θέση 
της στην αγορά 
της Αμερικής

έχει φθάσει πλέον στο 70%, ξεπερνώντας 
κατά πολύ τον συμβατικό στόχο του 55%. 
Τον Οκτώβριο, τα πράγματα πήγαν επίσης 
πολύ θετικά, καθώς ο συνολικός αριθμός 
δηλώσεων που συλλέχθηκαν ξεπέρασε 
τις 950.000, ενώ το ποσοστό συλλογής 
έχει ξεπεράσει το 65% στις περιοχές 
όπου έληξαν οι προθεσμίες», ανέφερε, 
σημειώνοντας ότι στην ποσοστιαία πρόοδο 
έχουν συνυπολογιστεί και τα ραντεβού που 
έχουν κλείσει πολίτες στα κτηματολογικά 
γραφεία για τη δήλωση ιδιοκτησιακών 
δικαιωμάτων, μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι στο 
τέλος Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία 
υποβολής δηλώσεων στις περιφερειακές 
ενότητες Καστοριάς, Φλώρινας, στο 
υπόλοιπο Μαγνησίας και Σποράδων, 
Εύβοιας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, 
Αργολίδας, Κορινθίας, Δυτικής Αττικής 
και νησιών Αττικής, Σάμου, Χίου και 
Ικαρίας, καθώς και στην περιοχή του 
Αιγίου, ενώ τον Δεκέμβριο, σε Ζάκυνθο, 
Κεφαλονιά και Ιθάκη. «Κανένας πολίτης 
δεν πρόκειται να χάσει την περιουσία 
του επειδή καθυστέρησε να δηλώσει το 
ακίνητό του στο κτηματολόγιο», σημείωσε 
ο υπουργός, απαντώντας εμμέσως πλην 
σαφώς σε φορείς της αγοράς ακινήτων, 
που διεκδικούν ρόλο στη λήψη αποφάσεων 
μέσω της κινδυνολογίας. «Εκείνο, όμως, 

που θα συμβεί είναι πως δεν θα μπορεί 
να αξιοποιήσει εκ των πραγμάτων όσο 
εύκολα νομίζει την ιδιοκτησία του. Θα 
ταλαιπωρείται κάθε φορά που θα θέλει να 
μεταβιβάσει ή να αλλάξει το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του ακινήτου του». Ο υπουργός 
ανέφερε ότι η υποβολή προστίμων για την 
καθυστερημένη υποβολή δηλώσεων θα 
ξεκινήσει στο δεύτερο εξάμηνο του 2020 
και το ύψος τους θα εξαρτάται από την αξία 
του ακινήτου και τον χρόνο καθυστέρησης.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος Δημ. Οικονόμου 
προανήγγειλε τις νομοθετικές αλλαγές που 
θα προωθήσει το ΥΠΕΝ για το κτηματολόγιο. 
Οπως ανέφερε, η ολοκλήρωση της 
μετάβασης από τα 292 υποθηκοφυλακεία 
στα 17 κεντρικά κτηματολογικά γραφεία 
(και τα 75 υποκαταστήματα) θα μετατεθεί 
για το 2022. Επίσης, θα ξαναδοθεί η 
δυνατότητα να συμβληθούν νομικοί με 
το κτηματολόγιο μέσω έμμισθης εντολής, 
ενώ δρομολογείται η πρόσληψη υπαλλήλων 
για τη νέα δομή του κτηματολογίου, καθώς 
και η δημιουργία μιας task force 50 ατόμων. 
Τέλος, δρομολογείται μέσα στο νέο έτος 
η ψηφιοποίηση σειράς υπηρεσιών του 
κτηματολογίου, όπως η παραγγελία, η 
πληρωμή και η χορήγηση πιστοποιητικών 
και η εξ αποστάσεως έρευνα στο αρχείο του 
κτηματολογίου.
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Περισσότεροι από 30 δήμοι έχουν 
ολοκληρώσει τις διαγωνιστικές 
διαδικασίες αναβάθμισης του 

δικτύου οδοφωτισμού τους και στους 
μισούς περίπου εξ αυτών ανάδοχος έχει 
αναδειχθεί η ίδια κοινοπραξία.

Πυκνώνουν οι επώνυμες και 
ανώνυμες καταγγελίες για επιεικώς 
αμφιλεγόμενες συμβάσεις δεκάδων 
εκατομμυρίων ευρώ για έργα 
οδοφωτισμού εξοικονόμησης 
ενέργειας σε ανά την επικράτεια 
δήμους, σύμφωνα με τις οποίες μία 
κυρίως ένωση εταιρειών δεσπόζει ως 
ανάδοχος. Το ζήτημα απασχολεί την 
αγορά εδώ και τουλάχιστον δύο έτη, 

Κάτι τρέχει με τα έργα οδοφωτισμού 
σε πολλούς δήμους της χώρας

αλλά μετά τις δημοτικές εκλογές έλαβε 
νέες διαστάσεις, καθώς υπάρχουν 
νεοεκλεγέντες δήμαρχοι που αρνούνται 
ακόμα και να εφαρμόσουν συμβάσεις 
των προηγουμένων. Οι καταγγελίες, που 
συχνά προέρχονται και από εταιρείες 
του κλάδου, σε γενικές γραμμές μιλούν 
για φωτογραφικούς διαγωνισμούς, 
που είναι έτσι σχεδιασμένοι ώστε να 
οδηγούν προς μία ανάδοχο εταιρεία 
που αποτελεί κοινοπραξία δύο ισχυρών 
επιχειρήσεων, εκ των ισχυρότερων 
στον τομέα τους.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από 
την αρχή. Περισσότεροι από 30 δήμοι 
έχουν ολοκληρώσει τις διαγωνιστικές 

διαδικασίες αναβάθμισης του 
δικτύου οδοφωτισμού τους. Στους 
μισούς περίπου εξ αυτών, ανάδοχος 
έχει αναδειχθεί η κοινοπραξία. 
Τον σχεδιασμό των περισσότερων 
διαγωνισμών έχει κάνει ένας μελετητής 
που συχνά τοποθετείται και ως 
επιβλέπουσα αρχή της εκτέλεσης 
των συμβάσεων. Πρόκειται για μια 
δραστηριότητα η αξία της οποίας 
υπολογίζεται από τους συμμετέχοντες 
στην εν λόγω αγορά άνω των 700 
εκατ. ευρώ για το σύνολο των 332 
δήμων και 13 περιφερειών της χώρας, 
καθώς πολλοί εξ αυτών προετοιμάζουν 
τη μετάβασή τους σε smart cities 
μέσω διαγωνισμών εξοικονόμησης 
ενέργειας από σύγχρονα φωτιστικά 
led και αναβάθμισης του δικτύου 
τους. Οι διαγωνισμοί το τελευταίο 
διάστημα έχουν τη μορφή συμβάσεων 
ενεργειακής αναβάθμισης (ΣΕΑ). 
Αρχικά είχαν προωθηθεί περισσότερες 
συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού 
τομέα (ΣΔΙΤ) ή και απλές συμβάσεις 
προμήθειας λαμπτήρων, αλλά τα 
αποτελέσματα εν μέσω πλήθους 
αντιδράσεων για τον τρόπο σχεδιασμού 
τους, όπως και η ανάγκη για 
συμμετοχή των αναθετόντων φορέων 
με κεφάλαια, οδήγησαν στις ΣΕΑ. 
«Αυτές οι συμβάσεις συγκεντρώνουν 
τα περισσότερα πλεονεκτήματα 
παγκοσμίως», αναφέρουν στην «Κ» 
κύκλοι της βιομηχανίας, «αφού η 
επένδυση πραγματοποιείται από τους 
αναδόχους, οι οποίοι έχουν και την 
ευθύνη εγγύησης - λειτουργίας και 
συντήρησης για περιόδους άνω των 10 
ετών». Σε πολλές περιπτώσεις οι δήμοι 
μέσα από τα έξυπνα φωτιστικά led θα 
μπορούν να υποστηρίξουν και πολλές 
ευρυζωνικές υπηρεσίες και smart solu-
tions μέσω αναμεταδοτών αισθητήρων 
κ.λπ. Οι ανάδοχοι αμείβονται για τη 
διάρκεια της παραχώρησης με ένα 
ποσοστό από την εξοικονόμηση που 
επιτυγχάνεται για την ηλεκτροδότηση 
του δικτύου οδοφωτισμού σε σχέση 
με την προηγούμενη κατάσταση. Αν, 
δηλαδή, ο λογαριασμός της ΔΕΗ για 
τον δήμο μειωθεί με τις επενδύσεις 
π.χ. από 1 εκατ. σε 300.000 ευρώ, τότε 
ο ανάδοχος εισπράττει από τον δήμο 

ποσοστό της διαφοράς των 700.000 
ευρώ. Ομως, όπως υπολογίζεται από 
τις ίδιες πηγές, το αποτέλεσμα των 
σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών 
που έχουν μέχρι στιγμής ολοκληρωθεί 
είναι ξεκάθαρα επωφελές μόνο για 
περίπου 8 από τους 30 δήμους. Κι 
αυτό διότι σε αυτούς τους οκτώ η 
επιτευχθείσα εξοικονόμηση μοιράζεται 
περίπου σε 50%-50% μεταξύ δήμου και 
αναδόχου.

Στις περισσότερες όμως 
περιπτώσεις, σύμφωνα με όσα 
ισχυρίζονται ανταγωνισ τικές 
εταιρείες, δημοτικοί σύμβουλοι ή νέοι 
δήμαρχοι και άλλοι αυτοδιοικητικοί 
παράγοντες, οι δήμοι είναι «ριγμένοι», 
αφού η τελική ωφέλεια μοιράζεται 
περίπου κατά 80% στον ανάδοχο και 
20% στον δήμο. Τέτοιοι ισχυρισμοί, 
αντιδράσεις και καταγγελίες υπήρξαν 
από αντιπολιτευόμενες παρατάξεις 
προεκλογικά (π.χ. σε Ζάκυνθο, Ρόδο, 
Σαρωνικό, Διόνυσο κ.α.), με αποτέλεσμα 
οι νέες δημοτικές αρχές να εξετάζουν 
ακόμα και την προσφυγή στη δικαστική 
οδό για να μην προχωρήσουν τα έργα 
αυτά. Μία εκ των πηγών της «Κ» μιλάει 
για φωτιστικά που προκρίθηκαν «από 
κινεζικά κάτω ράφια» της δεσπόζουσας 
στην αγορά ανάδοχου εταιρείας. 
«Η κοινοπραξία αυτή φέρεται να 
επηρεάζει τις προδιαγραφές και τα 
κριτήρια στους διαγωνισμούς μέσω 
της προαπαιτούμενης μελέτης που 
διαμορφώνει τα τεύχη δημοπράτησης», 
εξηγούν κύκλοι της αγοράς. Μελετητής 
σύμβουλος στα περισσότερα από αυτά 
τα έργα, στα οποία έχουν υπάρξει 
έντονες αντιδράσεις, φέρεται να είναι 
μία συγκεκριμένη εταιρεία. Και καθώς 
τα περισσότερα από αυτά τα έργα 
καταλήγουν στο ένα κυρίαρχο σχήμα, 
αυτό που προαναφέρθηκε, εγείρονται 
εύλογα ερωτήματα για την ακεραιότητα 
των διαδικασιών. Ειδικά αφού, στη 
συντριπτική πλειονότητα των εν λόγω 
διαγωνισμών, τελικά αξιολογείται μόνο 
μία προσφορά «λόγω του τεύχους 
δημοπράτησης που αφήνει εκτός τον 
ανταγωνισμό», ισχυρίζονται οι ίδιες 
πηγές.

Διόγκωση του κόστους κατασκευής
Επιπλέον καταγγέλλεται πως 

συχνά ο προϋπολογισμός των έργων 
είναι ιδιαίτερα διογκωμένος (σε 
σχέση με τον πολλαπλασιαστή τιμής 
ευρώ ανά watt της υπάρχουσας 
κατάστασης ονομαστικής ισχύος προ 
της αναβάθμισης) και υποστηρίζεται 
μέσα από υποκειμενικές και αυθαίρετες 
παραδοχές και υπολογισμούς. Εν 
τω μεταξύ, σε πολλές προκηρύξεις 
περιλαμβάνονται δικαιώματα 
προαιρέσεων που μπορούν να 
αυξήσουν σημαντικά το κόστος του 
έργου, δίχως να υπάρχει μηχανισμός 
προσδιορισμού της αξίας αυτών των 
options. Η προαίρεση αυτή είναι, 
σύμφωνα πάντα με αυτά τα τεύχη 
δημοπράτησης, αποτέλεσμα πρότασης 
του μελετητή-συμβούλου. Αλλά «ο 
ασαφής προσδιορισμός της αξίας της 
προαίρεσης μπορεί να οδηγήσει τελικά 
τον δήμο όχι μόνο στη μικρή σχέση 
ωφέλειας αλλά ακόμα και σε αρνητικό 
οικονομικό αποτέλεσμα», ισχυρίζονται 
ορισμένες πλευρές.

Ακόμα πιο ανησυχητικό για 
ορισμένους, όμως, είναι το γεγονός 
πως οι διαγωνισμοί αυτοί προβλέπουν 
σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των 
συμβαλλομένων προσφυγή σε μια 
διαιτησία η οποία αποτελείται από 
τον σύμβουλο-μελετητή (που συχνά 
πυκνά ορίζεται και ως υπεύθυνος 
πιστοποίησης της εξοικονόμησης), τον 
ανάδοχο και τον δήμο και όχι κάποια 
ανεξάρτητη αρχή ή εξειδικευμένο 
φορέα.

Των διαγωνισμών ΣΕΑ στην Ελλάδα 
είχαν προηγηθεί από το 2014 έως 
πέρυσι και ορισμένοι διαγωνισμοί για 
λαμπτήρες led μέσω απλών προμηθειών 
είτε με απευθείας χρηματοδότηση των 
δήμων από τα διαθέσιμά τους, είτε με 
δανειοδότηση με χαμηλά επιτόκια – 
μέσω π.χ. του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων κυρίως. Ομως το μοντέλο 
αυτό τείνει να εξαφανιστεί αφενός 
λόγω «παρατράγουδων» που είχαν 
κάποιοι από τους διαγωνισμούς 
και αφετέρου λόγω απροθυμίας ή 
αδυναμίας δημοτικών αρχών να 
επιβαρύνουν το ταμείο τους και τις 
δανειακές υποχρεώσεις των δήμων 
τους, εξηγούν οι ειδικοί. 
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Ο Ζήσης Κωνσταντίνου έχει καταφέρει να «φτιάξει» το όνομά 
μου σε Καβάλα, Φθιώτιδα και Βοιωτία, κάνοντας αυτό που 
ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον: Να βάζει την μπάλα στα 

δίχτυα! Ο ταλαντούχος επιθετικός φέτος ένωσε τις δυνάμεις του με 
τον ΠΑΟΚ Κοκκίνου και το ξεκίνημα είναι... εκρηκτικό. Με 8 γκολ 
συνολικά, 6 στο πρωτάθλημα και δύο στο Κύπελλο, έχει δείξει ότι 
θα είναι ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στο πρωτάθλημα της 
Βοιωτίας. Τα «ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ» επικοινώνησαν με έμπειρο «γκολτζή» 
και εκείνος με χαρά απάντησε στις ερωτήσεις μας. Τι κάνει όταν 
δεν παίζει ποδόσφαιρο; Πόσα είναι τα περισσότερα γκολ που έχει 
πετύχει μέχρι στιγμής σε μια χρονιά και με ποια ομάδα; Σκέφτεται 
να μείνει και του χρόνου στο βοιωτικό ποδόσφαιρο και στον ΠΑΟΚ 
Κοκκίνου; Ολες οι απαντήσεις, στην αποκλειστική συνέντευξη που 
ακολουθεί.

1 ) Πες μας λίγα λόγια, γι’ αυτούς που δεν γνωρίζουν τον 
Ζήση Κωνσταντίνου. Τι κάνεις όταν δεν παίζεις ποδόσφαιρο;

Καλησπέρα και χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε 
αυτή τη συζήτηση. Η καταγωγή μου είναι από το Κάστρο Βοιωτίας 
αλλά μεγάλωσα και ζω στην Αταλάντη. Είμαι παντρεμένος με την 
γυναίκα μου την Δήμητρα και περιμένουμε και ένα αγοράκι σε λίγο 
καιρό. Αρα, δεν χρειάζεται να απαντήσω παραπάνω, για το τι κάνω 
στον ελεύθερό μου χρόνο...

2) Πόσα χρόνια παίζεις ποδόσφαιρο και τι σε έκανε να 
ασχοληθείς με αυτό;

Με το ποδόσφαιρο ασχολούμαι από τότε που θυμάμαι τον 
εαυτό μου. Ξεκίνησα από την Αταλάντη σε μικρή ηλικία. Είχα μια 
αποχή για περίπου έναν χρόνο λόγω σοβαρού τραυματισμού και 
στη συνέχεια λόγω σπουδών, αγωνίστηκα στην Καβάλα, αρχικά 
με τα χρώματα του τοπικού Ολυμπιακού και στη συνέχεια με αυτά 
του Βυζάντιου Κοκκινοχρώματα στη Γ’ Εθνική. Μετά από αυτή την 
ευχάριστη στάση, επέστρεψα στην Αταλάντη, όπου μετά από δύο 
γεμάτες χρονιές, πήρα μεταγραφή στον Αμβρυσσέα Διστόμου. 
Φέτος, έκανα τη δοκιμή και πάλι στη Βοιωτία, αυτή τη φορά με τη 
φανέλα του ΠΑΟΚ Κοκκίνου. Σαν πρώτη εντύπωση, θεωρώ πως 
έκανα τη σωστή επιλογή. Το βοιωτικό πρωτάθλημα, είναι πολύ 
ωραίο, με σωστή οργάνωση, ανταγωνιστικό και με αρκετές ομάδες 
να δείχνουν ότι είναι ικανές να πρωταγωνιστήσουν. 

3) Τα περισσότερα γκολ που έχεις πετύχει σε μια χρονιά πόσα 
ήταν και με ποια ομάδα;

Η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετές καλές χρονιές μέχρι στιγμής. 
Τη σεζόν 2011 αναδείχθηκα πρώτος σκόρερ στην Καβάλα με τον 
Ολυμπιακό σημειώνοντας 26 γκολ. Τη χρονιά 2016 σκόραρα 39 
τέρματα και αναδείχθηκα πρώτος σκόρερ στη Φθιώτιδα. Ομως 
επειδή είμαι άνθρωπος που δεν μου αρέσει να... κάθομαι σε ένα 
επίτευγμά μου, την αμέσως επόμενη σεζόν, έβαλα 42 γκολ! Αυτές 
είναι οι καλύτερες χρονιές μου ποδοσφαιρικά. Ελπίζω στο άμεσο 
μέλλον, να έρθουν και άλλες τέτοιες. 

4) Τι θεωρείς ότι έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο γι’αυτές 
σου τις επιδόσεις;

Μεγάλο ρόλο σε όλες αυτές τις στιγμές που έχω καταφέρει να 

Ζήσης Κωνσταντίνου: Με τους συμπαίκτες μου 
στο Κόκκινο έχουμε «δεθεί» ήδη

πετύχω, παίζουν οι συμπαίκτες που είχα στο παρελθόν και αυτοί 
που έχω τώρα. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και ένας 
ποδοσφαιριστής μόνος τους δεν μπορεί να σκοράρει, αλλά ούτε 
να δεχτεί γκολ.

5) Πως θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου; Ως φορ περιοχής ή 
ως περιφερειακό επιθετικό;

Θεωρώ τον εαυτό μου ως φορ περιοχής. Είμαι παίκτης που μου 
αρέσει να είμαι στα αντίπαλα καρέ και να εκμεταλλεύομαι τους 
χώρους που μου δίνονται. Παρόλα αυτά, έχω αγωνιστεί και ως δεξί, 
αλλά και ως αριστερό εξτρέμ. Θα αγωνιστώ όπου μου ζητήσει ο 
προπονητής μου. 

6) Ας περάσουμε στη φετινή σου ομάδα. Πως σε πλησίασε 
ο ΠΑΟΚ Κοκκίνου και πόσο το σκέφτηκες για να δεχτείς την 
πρότασή του;

Θεωρώ πως από τις προτάσεις που είχα, σε συνδυασμό με 
την αλλαγή που ήθελα να κάνω στην ποδοσφαιρική μου ζωή, η 
διοίκηση του ΠΑΟΚ Κοκκίνου ήταν αυτή που με κέρδισε και με 
κάλυψε σε όλα. Θεωρώ πως είναι άνθρωποι αξιόλογοι, που αγαπάνε 
το Κόκκινο και το ποδόσφαιρο και πραγματικά προσφέρουν. Τους 
ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία που έχουμε. 

7) Είστε μία από τις ομάδες που έχετε ξεχωρίσει μέχρι στιγμής 
στο φετινό πρωτάθλημα. Τι πιστεύεις ότι «φταίει» σε αυτό;

Ο προπονητής είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στην 
καλή λειτουργία μιας ομάδας και εμείς στον ΠΑΟΚ Κοκκίνου, έχουμε 
έναν πολύ καλό κόουτς, τον Λευτέρη Αναστασίου. Εμείς αυτό που 
κάνουμε, είναι, είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες του. Εχει πολύ 

μεγάλη εμπειρία και ξέρει πως να κάνει μια ομάδα να ξεχωρίζει. 
8) Βρισκόμαστε στην αρχή της φετινής σεζόν, αλλά 

υπάρχει σκέψη να μείνεις και του χρόνου στην ομάδα; 
Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμη, καθώς βρισκόμαστε στην 

αρχή της φετινής σεζόν, δεν είμαι αρνητικός στη συνέχεια 
της συνεργασίας μας με την ομάδα. Μου αρέσει το κλίμα της 
ομάδας και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Στο Κόκκινο 
βρήκα πραγματικά καλούς ποδοσφαιριστές και καλά παιδιά, με 
αποτέλεσμα να «δεθούμε» ήδη. Θα δούμε στο μέλλον λοιπόν...

9) Με τους λίγους αγώνες που έχεις παίξει μέχρι στιγμής 
στα... μέρη μας, ποιο θεωρείς ότι είναι πιο ανταγωνιστικό 
πρωτάθλημα; Το Βοιωτικό ή αυτό της Φθιώτιδας;

Σίγουρα μιλάμε για δύο διαφορετικά πρωταθλήματα. 
Κάθε ένα από αυτά έχει τα θετικά του, αλλά και τα αρνητικά 
του. Θεωρώ όμως πως αυτή την στιγμή, σίγουρα το βοιωτικό 
πρωτάθλημα έχει ανέβει επίπεδο και κατά τη γνώμη μου, είναι 
πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με αυτό της Φθιώτιδας. 

αθλητικά
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Μετά την αθώωση του Βαγγέλη Τοπολιάτη 
από το Διαιτητικό δικαστήριο της Ε.Π.Ο, οι 
αλλαγές στην Ε.Π.Σ Βοιωτίας αναμένονται με 

μεγάλο ενδιαφέρον. Τα «ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ», πάντα μπροστά 
στις εξελίξεις, επικοινώνησαν με τον Κωνσταντίνο 
Νίκα, ο οποίος θέλησε να κάνει δηλώσεις επί τους 
θέματος, τις οποίες τις βλέπετε αναλυτικά παρακάτω! 
 
«Κατόπιν της υπ αριθμό 153/2019 απόφασης του 
διαιτητικού δικαστηρίου της Ε.Π.Ο που κάνει δεκτή 
με 3-2 ψήφους την αίτηση του κ. Τοπολιάτη, ο οποίος 
ζητά να επανέλθει στη πρώτερα θέση του, μετά από 
προσφυγή στο ως άνω Δικαστήριο, η οποία αίτηση 
του δεν έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία της 
Ε.Π.Σ Βοιωτίας, αφού είχε παραιτηθεί και δεν είχε 
γίνει έκπτωτος από το Δ.Σ της Ε.Π.ΣΒ.

Είναι δεδομένο, ότι η απόφαση από το ανώτερο 
δικαστήριο είναι απόλυτα σεβαστή και είναι δέον 
να εφαρμοστεί. Υπάρχει όμως ήδη διαμορφωμένη 
διοίκηση από τα έτη απουσίας του κ. Τοπολιάτη, είναι 
αυτονόητο και στο Συμβούλιο που θα συνεδριάσει 
μετά από πρόσκλησή μου ως Πρόεδρο. Οι θέσεις του 
Δ.Σ, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α’ και 
Β’ αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον ταμεία, 
θα αναδιαρθρωθούν.

Θα γίνει ανακατανομή και ανακατάταξη, 
προκειμένου οι θέσεις ευθύνης του Προέδρου και 
των λοιπών, να τυγχάνουν της αποδοχής και της 
εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας των μελών της 
εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Π.Σ Βοιωτίας.

Το τηλέφωνό μου δεν σταματά μετά τη δημοσίευση 
της απόφασης! Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά 
απ’όλους τους παράγοντες και ομάδες του βοιωτικού 
ποδοσφαίρου, λέγοντας μουν να μην αφήσουμε 
αυτή την τεράστια προσπάθεια που κάνουμε αυτά 
τα χρόνια, που είμαστε διοίκηση. Και δεν είναι λίγα 
τα πράγματα που δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα 30 
χρόνια και τα κάναμε εμείς στα τρία τελευταία!

Η μείωση των παραβόλων, η μείωση της διαιτησίας 
από 200 ευρώ σε 145 για την Α’ κατηγορίας και 125 για 
τη Β’ κατηγορία. Τη δωρεάν συμμετοχή των ομάδων 
στα πρωταθλήματα, τις δωρεάν διαιτησίες, που ήταν 
πάρα πολλές, από την ώρα που αναλάβαμε. Επίσης, 
οι δωρεάν διαιτησίες και στα παιδικά πρωταθλήματα, 
στην οικονομική ανάσα που δώσαμε σε όλα τα 
σωματεία, αλλά και όποια βοήθεια μας είχε ζητηθεί, 
τη δώσαμε με όποιον τρόπο μπορούσαμε.

Κωνσταντίνος Νίκας: Δεν θα σταματήσουμε 
την προσπάθεια αναβάθμισης 
του Βοιωτικού ποδοσφαίρου

Για τις παιδικές ομάδες που από 25 τις κάναμε 60 
που είναι σήμερα, για τις ομάδες μας που από 35 
έγιναν 42, με δύο δυνατές ομάδες στη Γ’ Εθνική, τον 
Α.Ο Υπάτου και τον Κιθαιρώνα Καπαρελίου. Με το νέο 
γραφείο που ανοίξαμε στη Θήβα και την τεράστια 
εξυπηρέτηση που είχαν όλες ομάδες από αυτό.

Για τον πρωτόγνωρο τελικό κυπέλλου, που 
συζητήθηκε σε όλη την Ελλάδα, όπως και για τα 
παιχνίδια του Σούπερ Καπ, που για πρώτη φορά 
διοργανώθηκαν. Την άριστη εξυπηρέτηση των ομάδα 
από τη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Β. Για την καταπολέμηση 
της βίας που για τα τρία χρόνια τα επεισόδια ήταν 
ελάχιστα και τα πρόστιμα λιγοστά.

Για την προσπάθεια να αλλάξουμε νοοτροπία, 
κουλτούρα και αντιλήψεις πολλών ετών για τη 
διαιτησία, αφού καμία ομάδα δεν έχει παράπονο, παρά 
ελαχίστων, αφού υπάρχει αξιοκρατία, δικαιοσύνη και 
είναι ορατή σε κάθε αγώνα που διεξάγεται.

Για όλα τα παραπάνω λοιπόν και για όλα όσα 
θα έρθουν, εγώ σαν Κωνσταντίνος Νίκας και μετά 
από 20 χρόνια εμπειρίας στη διοίκηση της Ε.Π.Σ.Β, 
σας υπόσχομαι ότι δεν θα σταματήσουμε αυτή 
την προσπάθεια αναβάθμισης και ανάπτυξης του 
βοιωτικού ποδοσφαίρου, όσες τρικλοποδιές και αν 
μας βάλουν.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί ως πλειοψηφία της Ε.Π.Σ.Β, 
αυτή την ανοδική πορεία που ζηλεύουν πάρα πολλές 
Ε.Π.Σ στην Ελλάδα! Σε αυτή την προσπάθεια, έχω 
μαζί μου τον Α’ Αντιπρόεδρο Μπάμπη Κουτσοδήμο, 
τον Β’ Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Καραμάνο, τον Γενικό 
Γραμματέα Σπύρο Σακάτη, τον ταμία Γιώργο Μακρή, 
τον αναπληρωτή Ταμία και πρόεδρο επιτροπής 
παρατηρητών Καββά Γιάννη, τον αναπληρωτή 
Γραμματέα και πρόεδρο Μικτών ομάδων Κωνσταντίνο 
Καράμπελα και φυσικά τον Αρχιδιαιτητη και 
παρατηρητή Σούπερ Λίγκας, Σταύρο Φλώτσιο, αλλά 
και όλους εσάς, που μας στηρίζεται και αγαπάτε το 
βοιωτικό ποδόσφαιρο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 
Κωνσταντίνος Νίκας

αθλητικά
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Είναι ένας παίχτης που τα δίνει όλα για όσα 
λεπτά αγωνίζεται στον αγωνιστικό χώρο 
και φέτος τον βλέπουμε με τη φανέλα 

του Κιθαιρώνα Καπαρελίου, με την οποία 
έχει πετύχει ήδη τέσσερα γκολ! Ο «Χάμπος» 
Μερκούρης μιλάει αποκλειστικά στα «ΣΤΕΡΕΑ 
ΝΕΑ».

Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο 
και τι κάνεις εκτός γηπέδων;

Το ποδόσφαιρο για εμένα ξεκίνησε στο 
δημοτικό. Στα 6 μου ξεκίνησα στα γηπεδάκια 
των ομάδων thiva-club και Ζευς μέχρι το τέλος 
του δημοτικού. Μετά αγωνίστηκα για πολλά 
χρόνια σε διάφορα ομάδες, μέχρι και πέρσι 
με τον Παμβαγιακό. Όλα αυτά, με εξαίρεση 
μια χρονιά, συγκεκριμένα το 2012-2013, που 
αγωνιστικα με την πρωταθλήτρια ομάδα Γ' 
Εθνικής, Φωστήρα ταύρου. Εκτός γηπέδων, 
η δουλειά μου είναι ιδιοκτήτης τουριστικού 
γραφείου. Ασχολούμαι μαζί με τους γονείς με 

Μερκούρης: Η καλύτερη στιγμή 
της καριέρας μου η μεταγραφή 
στον Κιθαιρώνα

λεωφορεία και ταξί
Ποια θεωρείς ότι είναι η καλύτερη στιγμή 

της καριέρας σου;
Η καλύτερη στιγμή της καριέρας μου ως 

ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, είναι αυτή που 
ζω αυτό τον καιρό με την ομάδα του Κιθαιρώνα 
διότι αγωνίζομαι σε μια καινούρια κατηγορία 
για εμένα, που παίζουν και επαγγελματίες 
ποδοσφαιριστές, άρα το επίπεδο σε σχέση με 
τις κατηγορίες που αγωνιζόμουν παλαιότερα, 
είναι υψηλότερο!

Η μεταγραφή σου στον Κιθαιρώνα ήταν μία 
από τις πιο απρόσμενες του καλοκαιριού στη 
Βοιωτία. Πως προέκυψε;

Η πρόταση - πρόκληση για εμένα έγινε 
το καλοκαίρι και αφού κανόνισα τα ωράρια 
της δουλειάς μου δεν χρειάστηκε να σκεφτώ 
καθόλου την απάντηση.

Πολλοί είχαν... ξεγραμμένο τον Κιθαιρώνα, 
αλλά η μέχρι στιγμής πορεία σας, δείχνει κάτι 
διαφορετικό. Τι έχεις να πεις σε αυτούς που σας 

αμφισβήτησαν στην αρχή της χρονιάς;
Η ομάδα μου έχει δουλέψει πάρα πολύ 

απ' την αρχή της χρονιας και αυτό φαίνεται 
στο γήπεδο. Οι προπονητές και οι γυμναστές 
μου έχουν ένα πλάνο και τα «αδέρφια» όπως 
συνηθίζω να λέω τους συμπαίκτες μου και εγώ 
δουλεύουμε σκληρά καθημερινά πάνω σ' αυτό. 
Πιστεύω ότι σε κάθε παιχνίδι θα εμφανιζόμαστε 
καλύτεροι και πιο δυνατοί και θέλω να καλέσω 
και αυτούς που μας αμφισβήτησαν και αυτούς 
που μας πίστεψαν απ' την αρχή της χρονιάς, 
στο γήπεδο, για να μας δώσουν την ενέργεια 
τους.

Τα παιχνίδια Καπαρέλι – Υπατο, από 
την εποχή του Α΄τοπικού, ήταν ξεχωριστά. 
Τι σημαίνει για εσάς μια ενδεχόμενη νίκη 
απέναντι στον Α.Ο Υπάτου;

Για εμάς κάθε παιχνίδι είναι ένας τελικός και 
γι' αυτό τα δίνουμε όλα στον αγωνιστικό χώρο. 
Αυτό σημαίνει ότι προετοιμαζόμαστε για έναν 
ακόμη τελικό με την πάρα πολύ καλή ομάδα 
του Υπάτου.

Τι να περιμένουμε στη συνέχεια από 
τον Κιθαιρώνα Καπαρελίου; Είναι εφικτή η 
παραμονή στην κατηγορία;

Εμείς θα συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά 
και θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε 
τον στόχο μας που είναι η παραμονή στην 
κατηγορία. Θέλουμε να μείνουμε στη Γ' Εθνική 
και θα το δείξουμε μέσα στο γήπεδο. Καλούμε 
όλο τον κόσμο να μας στηρίξει και να μας 
χειροκροτήσει σε αυτήν την προσπάθεια. Σας 
θέλουμε όλους στο γήπεδο, είστε η δύναμή 
μας. Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή!

Ενας αγώνας γεμάτος ευχές 
για τη μικρή Αλεξία

Την Κυριακή στις 11:00 π.μ. στο γήπεδο 
Άσπρων Σπιτιών, διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός 
αγώνας μεταξύ των παλαιμάχων των Ασπρων 
Σπιτιών Αντίκυρας και εκείνων του Λεβαδειακού. 
Η αναμέτρηση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα 
για την ενίσχυση της μικρής Αλεξίας από τις 
Θεσπιές, η οποία βρίσκεται ήδη στο εξωτερικό 
για την αποκατάσταση της υγείας της, μετά από το 
τραγικό ατύχημα, στο οποίο δέχτηκε «αδέσποτη» 
σφαίρα στο κεφάλι της ανήμερα του Πάσχα. 
Για την ιστορία, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν 
ισόπαλες με 2-2! 

Σκόρερ του αγώνα για την Ένωση Άσπρων 
Σπιτιών – Αντίκυρας ο κ.Βούσουρας με δύο γκολ 
στο 20′ και στο 61′ και για τον Λεβαδειακό 
σκόραραν οι κ. Παπαχαράλαμπος (22′) και Μπέλος 
(48′)! Η ΕΠΣ Βοιωτίας που πάντα «αγκαλιάζει» 
με αγάπη αυτά τα πολύ σοβαρά κοινωνικά 
προβλήματα, συμμετείχε στην φιλανθρωπική 
αυτή κίνηση, μαζί και με τους διαιτητές Θεοχάρη 
Δημήτρη, Δερματίδου Ελισάβετ και Γερακιό 
Θέμελη . Σημαντική πάντα η παρουσία του 
γιατρού κ. Σαμουήλ Γεωργίου.

Γι’αυτή την πολύ σημαντική κίνηση ανθρωπιάς 
αξίζουν συγχαρητήρια στον Πρόεδρο της 
γηπεδούχου ομάδας κ. Γερακιό, όπως επίσης 
και στους Κωνσταντίνο Γκαλαμέλο και Παντελή 
Πατσέλα. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές 
του πρωινού, ήταν όταν μετά το τέλος της 
αναμέτρησης, ποδοσφαιριστές και των δύο 
ομάδων και διαιτητές ευχήθηκαν όλοι μαζί καλή 
επιτυχία στη μικρη Αλεξία. 

Γ’ Εθνική
Πρώτο ντέρμπι στην 
ιστορία τους στη Γ’ Εθνική

Η Κυριακή δεν θα είναι μια συνηθισμένη μέρα 
για το βοιωτικό ποδόσφαιρο και αυτό γιατί, 
Κιθαιρώνας Καπαρελίου και Α.Ο Υπάτου, θα 
δώσουν το μεταξύ τους ντέρμπι στη Γ’ Εθνική, με 
τις δύο ομάδες να τις χωρίζει μόλις ένας πόντος 
και να έχουν μεγάλο κίνητρο, τόσο βαθμολογικό 
όσο και αγωνιστικό! 

Το φετινό ξεκίνημα, πολλοί εντός και εκτός 
του Υπάτου, το περίμεναν διαφορετικό. Ναι μεν 
η ομάδα του Στάθη Σταθόπουλου έχει δείξει 
ένα σταθερό πρόσωπο, το οποίο της δίνει τη 
δυνατότητα να ελπίζει για κάτι καλύτερο στο 
μέλλον, ωστόσο η συγκομιδή των 9 βαθμών σε 
7 αγώνες, δεν είναι η αναμενόμενη και έχει μείνει 
ήδη 7 πόντους μακριά από την κορυφή. 

Αντιθέτως, ο Κιθαιρώνας έχει κάνει ανέλπιστα 
καλό ξεκίνημα, με 2 νίκες ισάριθμες ισοπαλίες 
και 3 ήττες στο ξεκίνημά του. Μάλιστα, στην πιο 
πρόσφατη αναμέτρηση κέρδισε 2-0 στην έδρα 
της ΑΕΚ Τρίπολης και τονώθηκε τόσο ψυχολογικά, 
όσο και βαθμολογικά. 

Η σημαντικότητα της συγκεκριμένης 
αναμέτρησης για το βοιωτικό ποδόσφαιρο, έφερε 
τη ματαίωση της 5ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου 
της Β’ τοπικής κατηγορίας, με την Ε.Π.Σ.Β να 
προβαίνει και σε ανακοίνωση για το συγκεκριμένο 
γεγονός: «Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ. 
Βοιωτίας σας ενημερώνει ότι οι αναμετρήσεις της 
5ης αγωνιστικής της Β Κατηγορίας του 2ου ομίλου 
που διεξάγονται το Σάββατο 9 και την Κυριακή 
10 Νοεμβρίου αναβάλλονται λόγω του κρίσιμου 
αγώνα των ομάδων μας στη Γ΄Εθνική Κατηγορία 
ΠΑΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ - Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ την 
Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 στο 
Δημ. Γήπεδο Λεύκτρων.

Ο Πρόεδρος και η πλειοψηφία της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. 
Βοιωτίας σας καλεί όλους να παρακολουθήσετε 
και να ενισχύσετε τις ομάδες μας που αγωνίζονται 
στη Γ΄Εθνική.

αθλητικά




