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ειδήσεις

Αύριο όπως είθισται από την ημέρα εκείνη, 17 Νοεμβρίου 
1973, με την εξέγερση φοιτητών και Λαού, που σημειώθηκε 
στο χώρο του Πολυτεχνείου, τιμάται η σημαντική αυτή 

επέτειος της σύγχρονης Ελλάδας.
Για τα γεγονότα της εξέγερσης και την συμβολή της θυσίας των 

εξεγερμένων στην πτώση της Χούντας, έχουν γραφτεί πολλά. Γι’ 
αυτό που δεν έχει γίνει ανάλυση είναι αν σήμερα και όλα αυτά τα 
χρόνια που ακολούθησαν την εξέγερση, τιμάμε την μνήμη αυτών 
που θυσιάστηκαν για να απολαμβάνουμε αυτά που έχουμε σήμερα.

Εμείς στα χρόνια αυτά το μόνο που διαπιστώνουμε είναι 
ένα πλήθος να αποτίει το λουλούδι του ο καθένας στο χώρο 
του Πολυτεχνείου και να συμμετέχει σε μια πορεία χωρίς καμία 
συνάφεια με την έννοια του αγώνα αυτών που εξεγέρθηκαν. 
Ακούμε παρωχημένα συνθήματα, που δεν έχουν καμία ουσία με 
την πραγματικότητα και τους διεκδικητικούς αγώνες που πάντα 
χρειάζονται. Και όλη αυτή η πορεία καταλήγει στην πρεσβεία 
των ΗΠΑ, καταγγέλλοντας το ρόλο της στα γεγονότα εκείνης της 
εποχής, που και πάλι δεν έχουν καμία σχέση με το σήμερα.

Εκτός όμως όλων αυτών, η Ελλάδα παραμένει κολλημένη στους 
δέκτες της τηλεόρασης, περιμένοντας το κλου της βραδιάς που 
περιλαμβάνει τα γνωστά επεισόδια που σημειώνονται μεταξύ 
αναρχικών και αστυνομίας. Αυτό είναι το πραγματικό αποτύπωμα 
της επετείου του Πολυτεχνείου, που έχει περάσει στη συνείδηση 
του Λαού. Είναι η μέρα της ντροπής, που δημιουργείται από αυτήν 
την ομάδα, η οποία περιμένει πως και πως για να «γιορτάσει» με 
τις «ηρωικές» της πράξεις την επέτειο.

Τι όμως προσφέρει αυτή η στάση στον αγώνα των ηρώων του 
Πολυτεχνείου; Ένα απόλυτο τίποτε. Ίσως το μόνο που προσφέρει 
είναι αμαύρωμα και βλασφημία  στην μνήμη των ηρώων, όπως 
και την βλασφημία όσων ειρηνικά συμμετέχουν για την βλακεία 
τους – αφού το ξέρουν – να συμμετέχει στην πορεία και να γευτεί 
τις εκατοντάδες μολότωφ και τα επίσης εκατοντάδες καπνογόνα.

Όμως όλα αυτά δεν θα συνέβαιναν και περιουσίες θα γλύτωναν 
από το λαμπάδιασμα των μολότωφ, αν υπάρξει κομματική 
σύμπνοια και απομονώνονταν κάθε διαλυτικό στοιχέιο. Το ΧΑΟΣ 
δεν μπορεί να καταστρέφει μια από τις πιο λαμπρές στιγμές 
της σύγχρονης ιστορίας της χώρας. Ευθύνη όλων μας είναι 
προς τα όποια κομπλεξικά σύνδρομα διακατέχουν κάποιους 
ακραίους, δήθεν επαναστάτες, που νομίζουν ότι κάτι κάνουν, να 
απομονωθούν μαζί με τους καλοπληρωμένους από το σύστημα 
καθοδηγητές τους. Και είναι αρκετοί αυτοί.

Ελπίζουμε η πλειοψηφία που εκφράζουμε, να πάρει την 
κατάσταση στα χέρια της και με το «δόρυ» της δημοκρατίας, που 
πάλεψαν εκείνοι το 1973, να απομονώσουμε όλους αυτούς.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ

Το Πολυτεχνείο ζει;

Άμεση λύση των προβλημάτων των απασχολουμένων 
στο πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας και ασφαλισμένων στο Ε.Φ.Κ.Α Περιφερειακό 

Τμήμα Αγροτών Στερεάς Ελλάδας, ζητάει με επιστολή του 
προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων κ. Ιωάννη 
Βρούτση, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Κτηνιατρικής και Περιβάλλοντος Δημήτρης Βουρδάνος.

Δυστυχώς η αποκέντρωση των υπηρεσιών του 
ασφαλιστικού φορέα πρώην ΟΓΑ, από την Αθήνα στα 
περιφερειακά τμήματα, αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης, 
δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, για εύκολη 
πρόσβαση και άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, 
διότι δεν πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη ενίσχυση των 
υπηρεσιών με το απαραίτητο προσωπικό.

Με τις απαγορευτικές διατάξεις  που ακολούθησαν την 
εποχή των μνημονίων,  φθάσαμε σήμερα να δημιουργούνται 
καθημερινά έντονα προβλήματα στην εξυπηρέτηση των 
ασφαλισμένων για θέματα, κύριας ασφάλισης, εγγραφής, 
διαγραφής και συνταξιοδότησης, αφού σε πολλές 
περιπτώσεις υπάρχουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 
δύο χρόνια.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο αφού η τηλεφωνική 
επικοινωνία – ενημέρωση του ενδιαφερομένου είτε 
μέσω ανταποκριτή του Ο.Γ.Α, είτε μέσω του ιδίου του 
ενδιαφερομένου, είναι δύσκολη έως αδύνατη. Μοναδική 
λύση και αυτή όχι με βέβαια αποτελέσματα, είναι η φυσική 
παρουσία του ιδίου του ασφαλισμένου στην Λαμία, πράγμα 
όμως που συνεπάγεται αυξημένα έξοδα μετακίνησης καθώς 
και χρόνο αναμονής.

Κλείνοντας ο κος Βουρδάνος επισημαίνει, ότι παρά τις 
προσπάθειες που καταβάλει η Διοίκηση και το προσωπικό, 
το πρόβλημα παραμένει έντονο. Για το λόγο αυτό πρέπει να 
δοθεί άμεση λύση στην ταλαιπωρία που υφίστανται όλοι οι 
ασφαλισμένοι στον Ε.Φ.Κ.Α- Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών 
Στερεάς Ελλάδας, με την στελέχωσή του με το απαραίτητο 
προσωπικό, αναγνωρίζοντας ότι οι προσπάθειες όλων μας 
είναι στην ίδια κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Λύση στο ασφαλιστικό 
των αγροτών 
ζητά ο Δ. Βουρδάνος

Τη σύμβαση κατασκευής του  «Αλιευτικού καταφυγίου Αγίου 
Γεωργίου Λιχάδας», προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ, 
υπέγραψε την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019, ο Περιφερειάρχης 

Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Με την υλοποίηση του έργου, από πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων, λύνεται ένα σημαντικό ζήτημα υποδομών 
της Βόρειας Εύβοιας και ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο  Φάνης Σπανός δήλωσε 
σχετικά: «Ο Άγιος Γεώργιος Λιχάδας συγκεντρώνει έναν από τους 
μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους της χώρας. Αυτό το έργο ήταν 
μια βασική μας δέσμευση προς την τοπική κοινωνία και σήμερα 
ξεκινάμε επιτέλους την κατασκευή. Η δημιουργία και η αναβάθμιση 
λιμενικών εγκαταστάσεων είναι κομβικό σημείο της αναπτυξιακής 
μας στρατηγικής.»

 

Υπογράφηκε 
η κατασκευή 
του αλιευτικού 
καταφυγίου  Λιχάδας

Σήμερα Σάββατο, 16 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί 
με όλες τις προβλεπόμενες τιμές, η τελετή ενθρόνισης 
του νέου Μητροπολίτη Φθιώτιδας Συμεών Βολιώτη, 

στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
Λαμίας, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος, κ.κ. Ιερωνύμου και πλήθος Ιεραρχών.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, η επίσημη υποδοχή 
του Μητροπολίτη Φθιώτιδας, θα γίνει στις 11:00 το πρωί 
στην πλατεία Πάρκου. Την ίδια ημέρα, ο κ. Συμεών θα 
τελέσει τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού προκατόχου 
του κύρου Νικολάου στην Ιερά Μονή Δαμάστας.

Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου, ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Φθιώτιδας, θα προεξάρχει στον Όρθρο και 
το Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Λαμίας, ενώ στη συνέχεια θα δεχθεί τις συγχαρητήριες ευχές 
από τις Αρχές και το Λαό στο Επισκοπείο (Σκληβανιώτου 5).

Σήμερα η Λαμία 
υποδέχεται του 
νέο Μητροπολίτη 
Φθιώτιδας



3ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑΣάββατο 16 Νοεμβρίου 2019

επικαιρότητα

Επίσκεψη πραγματοποίησε χθες Παρασκευή στο εργοστάσιο 
της Λάρυμνας του υφυπουργού ΠΕΝ Γεράσιμου Θωμά. 
Το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση για την τύχη της 

βιομηχανίας. Σενάρια τεμαχισμού και πώλησης των περιουσιακών 
της στοιχείων.

Ο κόμπος στο χτένι… έχει φτάσει για τη ζημιογόνο βιομηχανία 
ΛΑΡΚΟ και ιδίως μετά το τελευταίο τραγικό δυστύχημα, που 
στέρησε τη ζωή του 55χρονου εργάτη από τη Μαλαισίνα, η 
ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σκοπεύει 
να δρομολογήσει καθαρή και δραστική λύση για την τύχη της 
εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς, που χειρίζεται τον καυτό «φάκελο» της 

«Καθαρή λύση» για τη ΛΑΡΚΟ 
ψάχνει η κυβέρνηση

βιομηχανίας παραγωγής σιδηρονικελίου και τις διαπραγματεύσεις 
στις Βρυξέλλες, επισκέφθηκε χθες Παρασκευή τις εγκαταστάσεις 
του εργοστασίου της Λάρυμνας, όπου και συνομίλησε με 
τους εργαζόμενους. Οι πληροφορίες λένε, πως ο υφυπουργός 
επεδίωξε να εκπέμψει το μήνυμα της ηγεσίας του ΥΠΕΝ, το οποίο 
συμπυκνώνεται στο ότι η ΛΑΡΚΟ δεν μπορεί να γεννά άλλο ζημιές, 
δεν είναι δυνατόν να συνεχίζει να χρωστά στη ΔEH (το χρέος της 
έχει ξεπεράσει τα 310 εκατ. ευρώ) και το σημαντικότερο όλων, 
έδειξε τους κινδύνους που εγκυμονεί η σημερινή κατάσταση της 
βιομηχανίας τόσο για τους ίδιους τους εργαζομένους όσο και για 
την ίδια την οικονομία.

Ο κ. Θωμάς βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ευρ. Επιτροπή, σε μία 
προσπάθεια να κλείσει την υπόθεσή της μετά την καταδικαστική σε 
βάρος της απόφαση για τις παράνομες κρατικές ενισχύσεις ύψους 
136 εκατ. ευρώ. Το ελληνικό δημόσιο, με βάση την απόφαση του 
ευρωπαϊκού δικαστηρίου, θα πρέπει να ανακτήσει από τη ΛΑΡΚΟ 
αυτά τα ποσά. Κάτι φυσικά που είναι ανέφικτο…

Το παζάρι με τις Βρυξέλλες έχει να κάνει με τη λύση που θα 
πρέπει να δώσει η ελληνική κυβέρνηση στη βιομηχανία, η οποία 

Στην οχύρωση των ευάλωτων περιοχών της Β. Εύβοιας 
προχωρούν οι αρμόδιοι με καθαρισμούς χειμάρρων και 
ποταμών, όπως οι Ξηριάς, Νηλέας και Κηρές, που στο παρελθόν 
μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει μεγάλες 
καταστροφές στην περιοχή. Όμως αυτοί δεν είναι αρκετοί, 
γιατί ανάλογοι καθαρισμοί και έλεγχοι πρέπει να γίνουν στον 
σκεπασμένο χείμαρρο της Τοπικής Κοινότητας Αιδηψού, στο 
Θερμοπόταμο της Λουτρόπολης και αλλού. Και πάλι κάτι θα 
υπολείπεται, αφού στους δύο βορεινούς Δήμους της Εύβοιας, 
πρέπει να παραμείνουν καθαρές όλο το χειμώνα οι είσοδοι 
διοχέτευσης των ομβρίων υδάτων, να καθαριστούν οι αγωγοί, 
αλλά και να καταγραφούν σημεία όπου συγκεντρώνονται από 
κακοτεχνίες έργων λιμνάζοντα νερά, ώστε να δοθούν λύσεις 
προς αποφυγή ατυχημάτων.

Στο φως της δημοσιότητας μια ιδέα που «πλαταίνει» 
ανάμεσα στους συλλόγους ψαράδων της Βόρειας Εύβοιας, 
ιδιαίτερα σ’ αυτούς της Λουτρόπολης Αιδηψού και μπορεί 
να προσθέσει στο κομπόδεμά τους νέα έσοδα. Πρόκειται 
για τον αλιευτικό τουρισμό σ’ έναν κόλπο όπως ο Βόρειος 
Ευβοϊκός, πλούσιο σε παραγωγή αλιευμάτων. Κινούμενοι οι 
ενδιαφερόμενοι στο χώρο του θα μπορούσαν να απολαύσουν 
την ομορφιά της περιοχής, καθοδηγούμενοι παράλληλα από 
επαγγελματίες αλιείς στην εκμάθηση του ψαρέματος. Τέλος 
από τους ίδιους, μέσα από νόμιμες διαδικασίες, θα ήταν δυνατό 
να δημιουργηθεί στο όρμο των Γιάλτρων μια πελάδα, δηλαδή 
ένα ξύλινο σπιτάκι πασσαλόπηκτο στη θάλασσα, ώστε οι 
μαθητευόμενοι να απολαμβάνουν στη συνέχεια τους «κόπους» 
τους εκεί, μέσα από τοπικές καλομαγειρεμένες συνταγές. 

Η τράπεζα αίματος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου, σε 
συνεργασία με το Σταθμό Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου 
Χαλκίδας – Κύμης-Καρύστου, προχώρησε σε εθελοντική 
αιμοδοσία στο χωριό, με το γνωστό σύνθημα «Δίνεις αίμα, 
δίνεις ζωή». Παράλληλα προσπάθησε να προσελκύσει και 
νέος αιμοδότες και το πέτυχε, με μια πολύ ωραία αφίσα, 
στην οποία κυριαρχούσαν ζωγραφιές μικρών μαθητών και 
συνθήματα ζωής. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σύλλογος 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόνοιας Ανάπτυξης, του Δήμου 
Ιστιαίας-Αιδηψού.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥ

είναι παρκαρισμένη… στο ΤΑΙΠΕΔ από το 2012.
Στα σενάρια που εξετάζει η ελληνική πλευρά, είναι, όπως 

αναφέρουν πηγές, τόσο το παλιό σχέδιο με τον τεμαχισμό της 
εταιρείας και τη διενέργεια δύο διαγωνισμών για την πώληση των 
περιουσιακών της στοιχείων, όσο και κάποιο αντίστοιχο μοντέλο 
που να προσομοιάζει με εκείνο της Ολυμπιακής Αεροπορίας. 
Αποκρατικοποίηση την οποία είχε χειριστεί ο υπουργός ΠΕΝ 
Κωστής Χατζηδάκης.

Το σχέδιο που επιχειρεί να αναβιώσει η ηγεσία του υπουργείου 
είναι αυτό του 2014. Η τότε κυβέρνηση αποφάσισε και 
γνωστοποίησε στην Κομισιόν την απόφασή της να πουλήσει τη 
βιομηχανία και την περιουσία της, σπάζοντάς την σε δύο κομμάτια.

Ο πρώτος διαγωνισμός θα αφορούσε την πώληση του 

μεταλλουργικού εργοστασίου στη Λάρυμνα και το 40% των 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του μεταλλείου λατερίτη του Αγίου 
Ιωάννη. Ο δεύτερος διαγωνισμός θα αφορούσε την πώληση του 
73% των δικαιωμάτων εξόρυξης λατερίτη της Εύβοιας και το 100% 
των δικαιωμάτων εξόρυξης λατερίτη της Καστοριάς.

Για αυτούς τους διαγωνισμούς απαγορευόταν η συμμετοχή 
εταιρειών μετόχων της ΛΑΡΚΟ ή εμπλεκόμενων με αυτούς, ενώ 
δεν υπήρχε υποχρέωση επαναπρόσληψης των εργαζομένων της. 
Ουσιαστικά θα πωλείτο το 33% της καθαρής λογιστικής αξίας της 
ΛΑΡΚΟ, που αντιπροσώπευε το 60% της συνολικής εξορυκτικής 
δυναμικότητας της βιομηχανίας.

Στη ΛΑΡΚΟ, μέτοχοι είναι το ελληνικό δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ) με 
55,2%, η ΔEH με 11,4% και με 33,4% η Εθνική ΤράπεζαΕΤΕ +4,50%.

Πέραν των προαναφερόμενων, η διοίκηση της ΛΑΡΚΟ 
ετοιμάζει παρέμβαση για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας 
στο εργοστάσιο.

Ειδήσεις 
από την Β. Εύβοια

Ειδική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 
στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Εύβοιας, Γιώργου 
Κελαϊδίτη, για τα συνοδά έργα του Νέου Νοσοκομείου 

Χαλκίδας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης 
Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα 
Βάκα, ο αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Μπουκάρας, ο Γενικός 
Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Χαράλαμπος Μανιάτης, ο Διευθυντής 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλκιδέων Φίλιππος Κλάγκος και 
ο ανάδοχος του έργου.  

Στόχος της συνάντησης ήταν ο απαιτούμενος συντονισμός 
των εργασιών, που αφορούν στο υπό εξέλιξη έργο της 
κατασκευής του δρόμου προς το Νέο Νοσοκομείο και  τους 
αγωγούς ομβρίων υδάτων και αποχέτευσης, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Επιπλέον, συζητήθηκε 
το έργο της υδροδότησης, η μελέτη του οποίου έχει σταλεί 
προς έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και 
θα αποτελέσει κύριο θέμα    στην ειδική σύσκεψη, που θα 
πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, στο Υπουργείο 
Πολιτισμού, παρουσία όλων των αρμοδίων φορέων. Μετά το 
πέρας της σύσκεψης, όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη 
μετέβησαν στο χώρο, που πραγματοποιούνται οι εργασίες.

Ειδική σύσκεψη 
για τα συνοδά έργα 
του νέου Νοσοκομείου 
Χαλκίδας

Λύση στο ασφαλιστικό 
των αγροτών 
ζητά ο Δ. Βουρδάνος
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Μετά από ρεπορτάζ μας σε σχέση με 
τη μη λειτουργία μαστογράφου στη 
Βοιωτίας από δημόσιο νοσοκομείο, 

επικοινωνήσαμε με την Διοικήτρια του 
Νοσοκομείου Λιβαδειάς, κα Βαλλά, η οποία 
μας διαβεβαίωσε ότι έχουν γίνει ήδη όλες οι  
απαιτούμενες ενέργειες για την λειτουργία 
μαστογράφου στην περιοχή. Ενώ επίσης μας 
παρέθεσε την υπάρχουσα κατάσταση και στο 
νοσοκομείο Θήβας, αλλά και της Λιβαδειάς .

«Στο Νοσοκομείο της Θήβας επί της ουσίας 
υπάρχει ένας επικουρικός γιατρός για τις κλασικές 
ακτινογραφίες, τους υπερήχους και  την αξονική 
τομογραφία, που είναι βασικές εξετάσεις και 
για τους νοσηλευόμενους, αλλά και για τους 
εξωτερικούς ασθενείς.

Η μαστογραφία που είναι και κυρίως 
προληπτική εξέταση «μένει   στην άκρη», δεν 
είναι δυνατόν να εκτελεσθεί με έναν υπηρετούντα 
γιατρό λόγω φόρτου εργασίας, θα πρέπει να 
υπάρχουν τουλάχιστον τρεις. Η μαστογραφία 
άλλωστε απαιτεί και ενός είδους εμπειρία του 
ιατρού στο  συγκεκριμένο πεδίο.  Έχει ζητηθεί η 
πρόσληψη  επικουρικών ιατρών και ταυτόχρονα  
η προκήρυξη δυο θέσεων μονίμων ιατρών ΕΣΥ 
έτσι ώστε είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον  

Ελπίζουμε ότι  με το νέο έτος θα λειτουργεί 
ο μαστογράφος στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς

να αποκτήσει το νοσοκομείο επάρκεια στη 
λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος.

Προσθέτω ότι προκειμένου να διεκπεραιωθούν 
επαρκώς οι αξονικές του νοσοκομείο Θηβών, 
στέλνομε μια φορά την εβδομάδα ένα γιατρό 
από την Λιβαδειά στο νοσοκομείο των Θηβών 
για να διεκπεραιωθούν επαρκώς οι αξονικές 
τομογραφίες  προκειμένου να εξυπηρετηθούν 
οι ασθενείς.

Αυτή είναι μία κατάσταση με την οποία 
«παλεύουμε πάρα πολύ καιρό, ενώ ιατροί 
ακτινοδιαγνώστες  δεν βρίσκονται εύκολα πλέον 
και δεν υποβάλλουν αίτηση στον πίνακα των 
επικουρικών για πρόσληψη ».

Στην Λιβαδειά  τώρα τι έχει συμβεί.?
Διαπιστώθηκε  μια μικρή δυσκολία στο 

απεικονιστικό σύστημα του μηχανήματος, αφού 
ο μαστογράφος αυτός είναι παλιός.

Δεν είναι ακριβώς βλάβη με την έννοια 
ότι μπορεί εύκολα να  αποκατασταθεί με 
μία επιδιόρθωση, ένα ανταλλακτικό ή κατι 
παρόμοιο,  είναι βλάβη  από την μακρά χρήση 
του μηχανήματος  όλα αυτά τα χρόνια. Ο 
μαστογράφος πρέπει να αντικατασταθεί. Πρός το 
παρόν για τεχνικούς λόγους κυρίως, διεκόπησαν 
οι μαστογραφίες.

Όμως το Νοσοκομείο Λιβαδειάς έχει κάνει τις 
ενέργειες  από πολύ νωρίς, αμέσως μόλις άρχισε 
να διαπιστώνεται (αιφνίδια) η δυσλειτουργία 
του μηχανήματος. Η αγορά νέου μηχανήματος 
μαστογραφίας είναι μεγάλη προμήθεια και γι 
αυτό εξαιρετικά χρονοβόρα. Και σύμφωνα με την 
χρηστή διοίκηση και την χρηστή  διαχείριση των 
κονδυλίων και με την συμβολή ειδικού επιστήμονα 
στο χώρο, ακτινοφυσικού, αρχικά βρέθηκε  
μηχάνημα διαθέσιμο από άλλο νοσοκομείο της 
επικράτειας.

Από την  πλευρά δε του Νοσοκομείου 
Λιβαδειάς αλλά και του  Νοσοκομείου που κάνει 
την  παραχώρηση του μηχανήματος σε εμάς, στο 
νοσοκομείο της Λιβαδειάς, έχουν ολοκληρωθεί 
όλες οι απαιτούμενες ενέργειες. Μεσολάβησαν οι 
εθνικές εκλογές και το καλοκαίρι και οι υπόλοιπες 
διοικητικές  διαδικασίες καθυστέρησαν λίγο τον 
αρχικό προγραμματισμό.

Όμως το θέμα  επανεξετάζεται εντός των 
ημερών και φαίνεται ότι άμεσα θα έχουμε προς 
χρήση τον μαστογράφο, που θα μας δοθεί με την 
διαδικασία της «παραχώρησης εξοπλισμού», δηλ 

  θα αποκτήσουμε μαστογράφο πολύ γρήγορα 
και με συνοπτικές διαδικασίες.

Ο εξοπλισμός  είναι νεότερος, σχεδόν 

αχρησιμοποίητος, άρτιος από κάθε άποψη  
και σε άψογη λειτουργία, μαζί με όλα του τα 
διαπιστευτήρια, έχει ελεγχθεί λεπτομερώς και 
είναι αξιόπιστος.  Επίσης πληρεί τις προϋποθέσεις 
και εχει κοινό σύστημα εγκατάστασης  με 
αυτό που ήδη είχαμε, κάτι πολύ σημαντικό 
από τεχνικής απόψεως, δηλ. δεν απαιτούνται 
πρόσθετες εργασίες, καθώς τα μηχανήματα των 
ακτινολογικών εργαστηρίων απαιτούν συνήθως 
ειδικές διαμορφώσεις των χώρων, όπου αυτά 
πρόκειται να εγκατασταθούν.

Εχω την πεποίθηση  ότι όλα τα σε εκκρεμότητα  
διαδικαστικά  θα τελειώσουν πολύ σύντομα και ότι 
με το νέο έτος θα λειτουργεί ξανά  ο μαστογράφος 
για εξετάσεις στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς.

Εμείς να τονίσουμε από την πλευρά μας ότι η 
κυρία Βαλλα, παρά το εξαντλητικό της πρόγραμμα 
, είχε όλη την καλή διάθεση να μας εξηγήσει και 
μας μίλησε για ότι συμβαίνει. Θεωρούμε ότι το 
θέμα της ύπαρξης μαστογράφου αντιμετωπίζεται 
με την σοβαρότητα που πρέπει. Έτσι είμαστε 
σίγουροι ότι η λειτουργία του μαστογράφου θα 
αποκατασταθεί άμεσα και ότι οι εξετάσεις  των 
ασθενών θα μπορούν και θα συνεχίσουν να 
γίνονται πλέον στο Δημόσιο Νοσοκομείο της 
πόλης. 

Σαρωσε  ο  φ.ε.ο.θηβας με  9 χρυσα , 2 
αργυρα και 2 χαλκινα  μεταλλια  στην 
πρεμιερα της αγωνιστικης χρονιας του 

βadminton στο λαυριο 
Με τον καλύτερο τρόπο άνοιξε η αυλαία 

της αγωνιστικής χρονιάς για το τμήμα 
aντιπτέρισης ( badminton ) του φ.ε.ο.θήβας .  

Με 9 χρυσά μετάλλια ,2 ασημένια και 2 
χάλκινα επέστρεψε η ομάδα του φ.ε.ο.θήβας 
την κυριακή 3 νοεμβρίου 2019 από το 
λαύριο όπου διεξήχθη το περιφερειακό 
πρωτάθλημα αντιπτέρισης ( badminton 
) στις κατηγορίες  u-11, u-15 kai u-19.                                                      
Στην κατηγορία κάτω των 15 ετών ( u-15 )                                                                                         
χρυσό μετάλλιο στο απλό αγοριών ο αθλητής 
ζαχοπουλος δημητρης  ,  χρυσό μετάλλιο στο 
απλό  κοριτσιών η μαυριδη ελενη  και αργυρό 
η  παπαχρηστου δεσποινα 

Χρυσά στο διπλό κοριτσιών οι 
παπαχρηστου δεσποινα με την γκιοκα ζωη 
χρυσά στο διπλό μικτό  ζαχοπουλος δημητρης  
με την  μαυριδη ελενη   χάλκινα στο διπλό 
μικτό  δαουτη νικολετα με τον τσωτση γεωργιο 
στην κατηγορία κάτω των 19 ετών ( u-19)                                                                                             
χρυσό μετάλλιο στο απλό αγοριών ο αθλητής  
τσιωλης γιωργος και ασημένιο ο γκιοκας  
γιωργος

Χρυσά στο διπλό αγοριών οι τσιωλης 
γιωργος με τον  γκιοκα γιωργο.

Σάρωσε ο 
Φ.Ε.Ο. ΘΗΒΑΣ 
με 9 Χρυσά

Πολύ καλή παρουσίαση από τους 
παπαχρηστο χρηστο και τσωλη παναγιωτη 
που έχασαν την είσοδό τους στα μετάλλια 
σε έναν συναρπαστικό αγώνα στο 3ο 
game στο διπλό αγοριών . Επίσης καλή 
παρουσίαση είχαν οι τσωτσης δημητριος  
και παπαδημητριου κωνσταντινος.

Συγχαρητηρια και καλη δυναμη για 
συνεχεια σε όλους /ολες  τους/τις αθλητες /
τριες του φ.ε.ο.θ και στους προπονητές τους 
μπουλιο αρη και ζαχοπουλο μπαμπη .  
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Στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. 
για την ΠΕΔ Στερεάς, που πραγματοποιήθηκαν 
την Κυριακή το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο 
του Δήμου Λαμιέων, υπό την προεδρία του 
Δημάρχου Λαμιέων  Θύμιου Καραΐσκου, η 
παράταξη του Νίκου Σουλιώτη «Περιφερειακή 
Αυτοδιοικητική Συνεργασία Στερεάς»  κέρδισε 
τις εκλογές συγκεντρώνοντας 61 ψήφους έναντι 
56 της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική 
Συνεργασία» του Δημάρχου Κύμης -Αλιβερίου 
Θανάση Μπουραντά .

Στην καταμέτρηση επί 120 ψηφισάντων 
βρέθηκαν δύο λευκά ψηφοδέλτια  και ένα άκυρο.

Ο Νίκος Σουλιώτης και η παράταξη του 
κατέλαβε 11 έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
και η παράταξη του Θανάση Μπουραντά 10  έδρες

Πριν την ψηφοφορία  στο ξεκίνημα της Γενικής 
Συνέλευσης  ο απερχόμενος πρόεδρος της ΠΕΔ 
Στερεάς, Λουκάς Υπερήφανος, σε σύντομη ομιλία 
του ευχαρίστησε όλους τους Αυτοδιοικητικούς 
που τον στήριξαν  στο έργο του ως πρόεδρο  και 
ως Δήμαρχο .

Αίσθηση πάντως προκάλεσε η συμμετοχή 
της Έλενας Βάκα, δημάρχου Χαλκιδέων, στο 
ψηφοδέλτιο του Θανάση Μπουραντά, κόντρα 
στην επιλογή της ΝΔ, μέλος της οποίας είναι. 
Μπορεί να εκλέχτηκε πρώτη με τον συνδυασμό 
της, όμως για την υποψηφιότητά της είχαν δείξει 
έντονη δραστηριότητα τόσο ο πρόεδρος της 
ΝΟΔΕ Εύβοιας, Πέτρος Ποδάρας, όσο και ο πρ. 
υπουργός και σημερινός Α’ Αντιπρόεδρος της 
Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Είναι άγνωστο τι 
την οδήγησε σε αυτήν την αποστασιοποίηση, 
όμως η συνέχεια θα δείξει πόσο ενόχλησε και 
ποιους η ενέργειά της.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ από την 
παράταξη του Νίκου Σουλιώτη εκλέγονται :

Οι Δήμαρχοι :
Σουλιώτης Νικόλαος 53
Στιβαχτή Αθανασία 44
Συκιώτης Ιωάννης 35
Αναστασίου Γεώργιος 35
Κοντζιάς Ιωάννης 34
Λιόλιος Χαράλαμπος 31
Ταγκαλής Παναγιώτης 30
Χαντζής Γεώργιος 29
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Κουτσοβέλης Σωτήριος 41
Χατζησταμάτης Ανδρέας 36
Φώσκολος Παναγιώτης 34
Από την παράταξη του Θανάση Μπουραντά 

«Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συνεργασία 
Στερεάς» εκλέγονται:

Οι Δήμαρχοι :
Βακά Ελένη 45
Ψαθάς Γεώργιος 43
Μπουραντάς Αθανάσιος 41
Καπεντζώνης Γεώργιος 35
Ζεκεντές Αθανάσιος 28
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : 
Γκίνης Ιωάννης 41
Κωσταρός Χαράλαμπος 37
Ρούλιας Ιωάννης 34
Σύρου Ελένη 26
Χαλβαντζής Σταμάτης 26

Ο Νίκος 
Σουλιώτης νέος 
πρόεδρος της 
ΠΕΔ Στερεάς

Συνάντηση για την παράδοση οκτώ   
αυτόματων απινιδωτών στους Δήμους 
του Νομού πραγματοποιήθηκε σήμερα 

14 Νοεμβρίου 2019 στην έδρα της Π.Ε. Εύβοιας, 
στο πλαίσιο της αντίστοιχης δράσης που 
χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε 
όλη τη Στερεά.

Τη συνάντηση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας 
Άννας κύριος Γιώργος Τσαπουρνιώτης και ο 
Δήμαρχος Σκύρου κύριος Νίκος Μαυρίκος, όπως 
επίσης και εκπρόσωποι των Δήμων Χαλκιδέων, 
Διρφύων-Μεσσαπίων, Ερέτριας, Ιστιαίας-Αιδηψού, 
Καρύστου, Κύμης-Αλιβερίου.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν εκτενή παρουσίαση από το 
εξειδικευμένο προσωπικό της προμηθεύτριας 

Η Π.Ε. Εύβοιας παρέδωσε 
απινιδωτές σε Δήμους

εταιρείας, των δυνατοτήτων και βημάτων 
ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας των 
αυτόματων απινιδωτών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Εύβοιας, 
Γιώργος Κελαϊδίτης, αφού ευχαρίστησε για την 
παρουσία και συμμετοχή τους στη δράση τους 
επικεφαλείς και εκπροσώπους των Δημοτικών 
Αρχών δήλωσε ότι: «Η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας προσφέροντας 25 αυτόματους 
απινιδωτές στους Δήμους όλης της Στερεάς, κάνει 
ένα μικρό βήμα στην ενίσχυση των μέσων άμεσης 
βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
Η συμβολική αυτή σε έκταση δράση οφείλουμε 
σαν Πολιτεία να γίνει πράξη σε κάθε σχολείο, 
αθλητικό χώρο και δημόσιους χώρους 
γενικότερα.»

Το Επιμελητήριο Εύβοιας 
διοργανώνει  τη Δευτέρα 18 
Νοεμβρίου 2019 και ώρες 17.00 – 

21.00,  Ημερίδα για τα Ηλεκτρονικά βιβλία, 
το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και 
το Νέο φορολογικό νομοσχέδιο, καθώς 
επίσης και για διάφορα Επίκαιρα Θέματα. 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα Συνεδριάσεων του Φορέα, (Ελ. 
Βενιζέλου 12, Χαλκίδα, 2ος Όροφος), 
απευθυνόμενη σε λογιστές φοροτεχνικούς, 
προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων, 
ελεύθερους επαγγελματίες. Γενικότερα σε 
οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί 
έγκυρα για το νέο σύστημα ηλεκτρονικών 
βιβλίων, το Νέο φορολογικό νομοσχέδιο 
και τα υπόλοιπα θέματα.  

Εισηγητές θα είναι ο κ. Αντώνης Ντίνος, 
Στέλεχος ΑΑΔΕ και ο κ. Νιφορόπουλος 
Κωνσταντίνος, Ορκωτός Ελεγκτής - 
Λογιστής - Μέλος της επιστημονικής 
ομάδας Taxheaven. 

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης 
είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο 9ο Π. 
Τ. Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας και 
η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων 
Επαγγελματιών Νομού Ευβοίας. 

Υπεύθυνοι υλοποίησης της 
εκδήλωσης είναι οι κ.κ. Βαρελάς 
Βασίλειος, Φοροτεχνικός - Υπεύθυνος 
ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων 
Επιμελητηρίου και Νταβαρίας Αντώνης, 
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Τμήματος 
Υπηρεσιών. 

Ημερίδα 
για τα Ηλεκτρονικά βιβλία 
στο Επιμελητήριο Εύβοιας

Ξεκινά το ταξίδι ζωής και ελπίδας του 
μικρού Παναγιώτη – Ραφαήλ, με 
τον ίδιο και την οικογένειά του να 

αναχωρούν σήμερα για τη Βοστώνη.
Ο 18 μηνών Παναγιώτης – Ραφαήλ πάσχει 

από Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία τύπου Ι (SMA 
I) και η ιστορία του είχε συγκινήσει το 
πανελλήνιο.

«Η μεγάλη μέρα έφτασε!!! Χάρη στην 
αστείρευτη αγάπη σας κάνουμε το όνειρο 
μας πραγματικότητα!!! Δεν ξέρουμε πως 
να σας ευχαριστήσουμε! Παίρνουμε μαζί 
μας τις ευχές σας και με αισιοδοξία κοιτάμε 
μπροστά!! Ευχαριστούμε πολύ!!!! Όλοι μαζί 
μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα» 
γράφουν οι γονείς του Παναγιώτη-Ραφαήλ 
στην ανάρτησή τους στο Facebook.

Τη θεραπεία θα κάνει ο ομογενής 
κορυφαίος ιατρός Βασίλειος Δάρρας, 
επικεφαλής του Παιδιατρικού Νευρολογικού 
Τμήματος του Νοσοκομείου Παίδων της 
Βοστώνης, ερευνητής και καθηγητής του 

Ταξιδεύει για Βοστώνη ο μικρός 
Παναγιώτης – Ραφαήλ

πανεπιστημίου του Harvard με καταγωγή 
από το χωριό Καστανιά της Σάμου. 

Ο μέσος όρος διάρκειας της 
παραμονής του Παναγιώτη - Ραφαήλ στη 
Βοστώνη υπολογίζεται σε δύο με τρεις 
μήνες, με βάση τη νοσηλεία ανάλογων 
περιστατικών.
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εκκλησία

Η Λιβαδειά, η πολιούχος της, τα Εισόδια της 
Θεοτόκου, η ιστορία της Μητροπόλεως.

Τότε που  η Μαρία, ταμένη από την 
μητέρα της, αφιερώθηκε και αφοσιώθηκε στον 
Θεό, ο οποίος την αντάμειψε όσο καμιά άλλη 
γυναίκα στον κόσμο: Έγινε μητέρα του ίδιου του 
Θεού.

Η πιστή μάνα, η αγκαλιά που χωράει όλο τον 
κόσμο.

Στις 8 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε τη γέννησή 
της Παναγίας, στις 21 Νοεμβρίου τα Εισόδια της 
Θεοτόκου  στον ναό, στις 25 Μαρτίου είναι η 
γιορτή του Ευαγγελισμού, δηλαδή η χαρμόσυνη 
είδηση της επικείμενης γέννησης του Χριστού, 
και στις 15 Αυγούστου γιορτάζουμε την Κοίμησή 
της.

Τι είναι τα Εισόδια της Θεοτόκου
Η Παναγία γεννήθηκε από μεγάλους σε ηλικία 

γονείς, τον Ιωακείμ και την Άννα, οι οποίοι είχαν 
παρακαλέσει με πολύ πόνο τον Θεό για να τους 
χαρίσει ένα μωρό και εκείνοι να το αφιερώσουν 
στον Ναό Του.

Εισόδια της Θεοτόκου – 21 Νοεμβρίου: Τι είναι 
το έθιμο με τα πολυσπόρια

Και έτσι έγινε: Έπειτα από πολλή προσευχή, 
νηστεία, αλλά και υπό την κατακραυγή του 
κόσμου που παρέμενε άτεκνο, το ηλικιωμένο 
ζευγάρι απέκτησε ένα κορίτσι που του έφερε 
τρομερή ευτυχία.

Δεν ξέχασαν, όμως, το τάμα τους.
Όταν η μικρή Μαρία έγινε 3 ετών, οι γονείς 

της την οδήγησαν στον Ναό του Θεού και 
συγκεκριμένα την παρέδωσαν στον Αρχιερέα 
Ζαχαρία.

Αυτός την ευλόγησε και είπε «Εμεγάλυνε ο 
Κύριος το όνομά σου σε όλες τις γενεές. Με σένα 
θα ευλογηθούν τα έθνη και ο Κύριος θα λυτρώση 
τους υιούς του Ισραήλ».

Ο Ζαχαρίας οδήγησε τη Μαρία στο ιερό του 
Ναού, όπου το κορίτσι έμεινε για 12 χρόνια.

Στην εικόνα του γεγονότος αυτού 
βλέπουμε την Παναγία ως μικρό κορίτσι και με 
φωτοστέφανο, να παραδίδεται στον Ζαχαρία, ο 
οποίος την ακουμπά ευλαβικά και την ευλογεί.

Ευαγγέλιο, Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 – 
Εισόδια της Θεοτόκου

Το ίδιο ευλαβικά εικονίζονται και οι γονείς 
της που την παραδίδουν με προθυμία και 
αγάπη προς τον Θεό. Πίσω τους νεαρές γυναίκες 
κρατούν λαμπάδες αναμμένες και οδηγούν με τη 

Η Λιβαδειά γιορτάζει  
τα Εισόδια της Θεοτόκου

σειρά τους την Παναγία στο ιερό.
21 Νοεμβρίου – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Το έθιμο θέλει στις 21 Νοεμβρίου 

να  γιορτάζουν σήμερα  οι «παρθένες» ή 
ανύπαντρες Μαρίες (μαζί με όλα τα υπόλοιπα 
θεοτοκωνύμια), ενώ στις 15 Αυγούστου να 
γιορτάζουν οι παντρεμένες.

Ωστόσο, λίγες είναι οι ανύπαντρες 
εορτάζουσες στις  21 Νοεμβρίου  που όταν 
παντρεύονται τηρούν το έθιμο και αλλάζουν 
την ημερομηνία της γιορτής τους. 

Την 21η Νοεμβρίου η πρωτεύουσα της 
Βοιωτίας γιορτάζει τα Εισόδια της Θεοτόκου. Ποια 
όμως είναι η ιστορία του Μητροπολιτικού Ναού 
και για ποιους λόγους πολιούχος είναι η ίδια η 
Υπεραγία Θεοτόκος;

Από την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της 
Λιβαδειάς αναδημοσιεύουμε το παρακάτω 
σχετικό άρθρο της φιλολόγου Ιωάννας 
Ζωγράφου με πληροφορίες από το βιβλίο του 
Γεωργίου Κουτσαβδή «Όμορφη που είναι η 
Λιβαδειά», 1965.

Περίλαμπρη ημέρα που συμπληρώνεται με 
την περιφορά της ιερής εικόνας και την αθρόα 
συμμετοχή κληρικών και λαού.

Ποια όμως είναι η ιστορία του Μητροπολιτικού 
Ναού και για ποιους λόγους πολιούχος είναι η 
ίδια η Υπεραγία Θεοτόκος;

Για να κατορθώσουμε έγκυρες απαντήσεις στα 
ερωτήματα θα αναγκαστούμε να ανατρέξουμε 
στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν.

Αμέσως μετά την απελευθέρωση από τον 
τουρκικό ζυγό, πόθος και αίτημα των απλών 
κατοίκων, αλλά και των τοπικών αρχόντων της 
πόλης μας ήταν η ανέγερση ενός Μητροπολιτικού 
Ναού ανάλογο των προσδοκιών και της πίστης 

των, μέχρι εκείνη τη στιγμή, υπόδουλων και 
καταπιεσμένων πολιτών της.

Θα χρειαστεί όμως να περάσουν είκοσι 
ολόκληρα χρόνια μέχρι να συσταθεί η αρμόδια 
επιτροπή, η οποία θα προχωρούσε στις 
κατάλληλες κινήσεις για την πραγματοποίηση 
αυτού του δύσκολου, λόγω των οικονομικών 
συνθηκών, αλλά φιλόδοξου εγχειρήματος.

Έτσι, φτάνοντας στο 1855 άμεση 
προτεραιότητα είχε η κατεδάφιση του, από τουρ
κοκρατίας, Tζαμιού του Σταροπάζαρου, (η οποία 
και πραγματοποιήθηκε με την εθελοντική εργασία 
των ακάματων κατοίκων), μια και στη θέση του 
αποφασίστηκε, καθόλου τυχαία, η ανέγερση 
του Ναού της σημερινής Μητροπόλεως: δίπλα 
από το παλιό τζαμί βρισκόταν ο μικρός Ναός 
της Υπεραγίας Θεοτόκου, η Ελεούσα.

Αφετηρία του έργου η  21η Νοεμβρίου 
του 1856, ημέρα εορτασμού των Εισοδίων 
της Θεοτόκου που βρίσκει τους πρόθυμους 
Λειβαδίτες να έχουν ξεκινήσει με δικά τους 
έξοδα την ανέγερση του Ναού. Όμως το κόστος 
ήταν δυσβάστακτο και οι στόχοι δυσανάλογα 
υψηλοί των οικονομικών δυνατοτήτων. Και 
για αυτό ο  Αντώνιος Γεωργαντάς, δήμαρχος 
Λιβαδειάς και βουλευτής και ο Μητροπολίτης 
Θηβών και Λεβαδείας Αμβράμιος έστειλαν στο 
βασιλιά Όθωνα την εξής επιστολή, με την οποία 
ζητούσαν την συνδρομή του.

Μεγαλειότατε, η έλλειψις κεντρικού 
Ναού εν τη πόλη Λεβαδείας, καθισταμένη 
οσημέραι επαισθητοτέρα, επέφερε τέλος την 
απόφασιν παρά των αρμοδίων προσώπων 
του ν’ αναπληρωθή δι’ οικοδομής όσον οίον 
τε μεγαλοπρεπούς και καταλλήλου και ήδη 
ήρηατο αυτή προβαίνει μ’ όλην την εντέλειαν. 
Επειδή δε τα μέσα όσα προς τον σκοπόν τούτον 
διετέθησαν επί του τόπου δεν επαρκούσιν 
προς τελειοποίησιν του προκειμένου Ιερού 
Ναού, το Δημοτικόν Συμβούλιον επεφόρτισεν 
ημάς όπως υποβάλωμεν εις τους πόδας του 
Υψηλού Υμετέρας Μεγαλειότητος θρόνου την 
ταπεινήν του παράκλησιν του να ευαρεστηθή 
η Υμ. Μεγαλειότης, ως και εις τους λοιπούς 
οικοδομηθέντας εις τας διαφόρους του Κράτους 
επαρχίας, να χορηγήση ανάλογον βοήθειαν προς 
αποπεράτωσην αυτού. Εκπληρούντες όθεν την 
ως ερρέθη εντολήν, ευελπιζόμεθα οτι η Υμετέρα 
Μεγαλειότης θέλει ευδοκήση να ευεργετήση και 
πάλιν την πόλην της Λεβαδείας. Διατελούμεν 

της Υμετέρας Μεγαλειότητος ταπεινότατοι και 
ευπειθέστατοι υπήκοοι και δούλοι.

Ο Θηβών και Λεβαδείας
Αβράμιος Αν.Γεωργαντάς Αθήναι τη 9 

Ιανουαρίου 1856
Ο Βασιλιάς ύστερα από 16 μήνες προωθεί 

την αίτηση στο υπουργείο Εκκλησιαστικών, 
προκειμένου να αποφασισθεί η χορήγηση της 
αιτούμενης οικονομικής ενίσχυσης. Αν και τελικά 
το δάνειο εγκρίθηκε, η ανέγερση ολοκληρώθηκε 
περίπου το 1860, αφού το έργο ξεπέρασε τον 
προϋπολογισμό, διότι οι Λειβαδίτες θέλησαν να 
επενδύσουν το Ναό εξωτερικά με πελεκητούς 
λίθους και μάρμαρα και ίσως, υπήρχαν ακόμα 
ως το 1874 εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις.

Τελικά ο Ναός, χώρος λατρείας και προσευχής, 
παραδόθηκε στους κατοίκους της πόλης μας, 
αντάξιος των αρχικών οραμάτων τους, και κάθε 
χρονιά τιμούν με περισσή κατάνυξη, ευλάβεια και 
μεγαλοπρέπεια το ιερό πρόσωπο της Παναγίας.

Με Βασιλικό Διάταγμα  στις 25/6/1948 
ορίζεται και επισήμως η ημέρα αυτή ως ημέρα 
της Πολυούχου της πόλης της Λιβαδειας.Εκει 
ταυτίζονται η Μητρόπολη  με την πόλη.
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Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη 
συναντήθηκε την Τετάρτη, 

13 Νοεμβρίου 2019, στην Αθήνα, ο 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης 
Σπανός, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων 
συναντήσεων με Υπουργούς της Κυβέρνησης, 
όπου αναπτύσσεται συγκεκριμένη ατζέντα 
ζητημάτων της Περιφέρειας.

Στη συνάντησή τους συμμετείχαν 
ακόμη ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κ. Δημήτρης Οικονόμου, η Γενική 

ανάπτυξη

Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών κα Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Γενικός 
Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης 
Αποβλήτων κ. Μανώλης Γραφάκος. 

Αρχικά, ο κ. Σπανός εξέθεσε στον κ. 
Χατζηδάκη τη μεγάλη ανησυχία της τοπικής 
κοινωνίας για το μέλλον της ΛΑΡΚΟ αλλά και 
για τα ζητήματα ασφάλειας που εγείρονται με 
αφορμή το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα. Ο 
Υπουργός ενημέρωσε τον κ. Σπανό ότι τις 
επόμενες ημέρες ο αρμόδιος Υφυπουργός 
θα επισκεφθεί τη ΛΑΡΚΟ προκειμένου να 

Στον Κ. Χατζηδάκη για την ΛΑΡΚΟ 
ο Φάνης Σπανός

συναντήσει τα Σωματεία των εργαζομένων 
και τη Διοίκηση της εταιρείας για όλα τα 
τρέχοντα ζητήματα, με κυρίαρχο εκείνο των 
θεμάτων ασφάλειας. Όσον αφορά το μέλλον 
της εταιρείας, ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε 
ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο 
εξετάζεται από την κυβέρνηση με βάση 
τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
προκειμένου να βρεθεί μια νομικά βιώσιμη 
λύση που θα επιτρέπει τη συνέχιση της 
εταιρείας σε νέα μορφή. 

Ακόμη, ο κ. Σπανός ενημέρωσε τον 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
για την εξέλιξη της κορυφαίας δράσης της 
Περιφέρειας, την ΟΧΕ Ασωπού, μέσα από 
τα έργα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται 
από την Περιφέρεια, αλλά και μια σειρά από 
ζητήματα, αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπως ο 
χωροταξικός σχεδιασμός, οι επαγγελματικές 
αδειοδοτήσεις, οι ενεργειακές κοινότητες και 
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) με 
έμφαση στη συντεταγμένη χωροθέτηση και 
στην ανάπτυξη της χρήσης της γεωθερμίας 
και άλλα. 

Ακόμη, συζητήθηκε ο ρόλος των δασικών 
υπηρεσιών στα ζητήματα Πολιτικής 
Προστασίας, ενώ ειδική αναφορά έγινε 
στην ανάγκη επίσπευσης από τη ΔΕΔΑ της 
δημοπράτησης των έργων για το φυσικό 
αέριο, που συγχρηματοδοτεί η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας. 

Για όλα τα διαμειφθέντα ο κ. Υπουργός 
εξέφρασε τη βούλησή του για ουσιαστική 
στήριξη των υποθέσεων της Περιφέρειας στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Με το πέρας της σύσκεψης, ο 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης 
Σπανός δήλωσε σχετικά: «Συζητήσαμε με 
τον κύριο Υπουργό για τα μεγάλα, βασικά 
περιβαλλοντικά θέματα της Περιφέρειάς 
μας. Η ΛΑΡΚΟ, η ΟΧΕ Ασωπού, το φυσικό 
αέριο. Ακόμη οι ΑΠΕ, οι αδειοδοτήσεις 
επιχειρήσεων, τα δάση μας. Στη Στερεά 
Ελλάδα βαδίζουμε πάνω στις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Είναι ο μονόδρομος για να 
παραδώσουμε υγιή, καθαρό και όμορφο τον 
τόπο που δανειζόμαστε από τα παιδιά μας.» 

Στη Βοιωτία βρέθηκαν στελέχη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία 
πραγματοποιούν επίσκεψη με 

σκοπό την ενημέρωση, για την πορεία των 
έργων. Δεν είναι ελεγκτικός μηχανισμός 
αλλά παρακολουθούν τα έργα που 
υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
μέσα από το τεχνικό της πρόγραμμα.

Στην επίσκεψή τους στην Θήβα είδαν 
την δομή για τις κακοποιημένες γυναίκες 
και το ιατρικό τμήμα που στεγάζετε 
στο κτήριο του Διοικητηρίου. Και χθες 
επισκέφθηκαν την αίθουσα του 4ου 
Σχολείου Λιβαδειάς που ανακαινίσθηκε, 
καθώς και το αρχαίο θέατρο του 
Ορχομενού, για να δουν την πορεία των 
έργων. Η σύσκεψη είναι καθαρά τεχνική 
και όχι ελεγκτική.

Τα έργα προχωρούν με πολύ 
γρήγορους ρυθμούς και πρόκειται 
για έργα που χρηματοδοτούνται από 
το Περιφερειακό Πρόγραμμα. Στην 
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
συμμετέχουν Έλληνες, που ανήκουν σε 
δυο διαφορετικές Διευθύνσεις της. Από το 
Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

Σύσκεψη στη Λιβαδειά
για την πορεία των έργων στη Βοιωτία

για τις υποδομές στην επιχειρηματικότητα 
και από την Γενική Διεύθυνση 
Απασχόλησης που διαχειρίζεται τα έργα 
που χρηματοδοτεί το Κοινωνικό Ταμείο 
και αφορούν τις κοινωνικές δομές και 
δράσεις. Όπως επίσης συνάδελφοι από 

τα κεντρικά Υπουργεία, διαχειριστικές 
και επιτελικές δομές.

Η επιτροπή έχει επισκεφθεί, μέχρι 
τώρα, τέσσερις Π.Ε. της Στερεάς Ελλάδας 
εκτός της Φωκίδας., στην οποία είναι ο 
επόμενος σταθμός.
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εκκλησία 

Το σύνθημα «Οι νέοι έχουν λόγο, ζητάνε βιολόγο», στο υπό 
κατάληψη Γενικό Λύκειο Καρπενησίου, βρίσκει τη λύση του, με την 
Τρίτη φάση προσλήψεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας 
(3.367 εκπαιδευτικοί). Φυσικά ελπίδα όλων των εμπλεκομένων η 
λύση αυτή να είναι οριστική.

Μέχρι 15 Νοεμβρίου οι φθινοπωρινές ενδιάμεσες εκπτώσεις, 
αλλά ο Εμπορικός Σύλλογος Καρπενησίου χαρακτηρίζει 
αναποτελεσματικό το θεσμό. Οι καταναλωτές πάντως βρίσκουν 
καλές τιμές και πολλές προσφορές στην Ευρυτανική πρωτεύουσα…

Συνεχεία αφίξεις επισκεπτών στο αρχοντικό Κρίκελο Ευρυτανίας 
για κυνήγι, μανιταροεξόρμηση και «σπιτικό» φαγητό στις ταβέρνες 
της περιοχής, μέσα φυσικά στο βασίλειο των Ελάτων και στα 1200 
περίπου μέτρα!

Πλημμύρισε από μαθητές η «ξεχωριστή» ημερίδα για τον 
Επαγγελματικό προσανατολισμό στο ΕυρωπαΪκό Πολιτιστικό 
Κέντρο Δελφών. Δεύτερη εκδήλωση από το Σύλλογο Φίλων 
του ΕΠΟΚ Δελφών με οκτώ ομιλητές, παρουσία του Διονύση 
Σαββόπουλου και τη γεν. γραμματέως του υπουργείου Παιδείας, 
Αναστασίας Γκίκα.

Μέχρι 16 Δεκεμβρίου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς 
διάρκειας στον ανισόπεδο κόμβο Θήβας, λόγω εκτέλεσης 
εργασιών, για την κατασκευή νέου. 

Δεύτερο δεκαήμερο Νοεμβρίου και οι αφίξεις τουριστών 
στην Λουτρόπολη Αιδηψού, από Βαλκανικές χώρες, κυρίως 
ηλικιωμένων, καλά κρατούν.

Νέος πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς, ο Δήμαρχος Καρπενησίου, 
Νίκος Σουλιώτης. Έλαβε 61 ψήφους και 11 έδρες στο νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο, έναντι 56 ψήφων και 10 έδρες του Δημάρχου Αλιβερίου, 
Θανάση Μπουραντά.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥ

Ειδήσεις της 
Στερεάς σε τίτλους

Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της 10ης Νοεμβρίου 2019 
στο Πνευματικό Κέντρο της Άμφισσας, οι εκδηλώσεις προς 
τιμήν του Μητροπολίτου Φωκίδος Θεοκτίστου, για τα 46 

χρόνια ιερωσύνης του, εκ των οποίων τα 10 χρόνια ως Αρχιερέας 
του Χριστού και 5 χρόνια ως Μητροπολίτης Φωκίδος.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την προηγούμενη Κυριακή 3 
Νοεμβρίου, όπου ο Μητροπολίτης εόρτασε την επέτειο της 
Αρχιερωσύνης και ιερωσύνης του συλλειτουργώντας ταπεινά 
και σεμνά μαζί με τους συνεργάτες του και τους εφημερίους της 
πόλεως Αμφίσσης, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας κατόπιν παρακλήσεως του 
Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου εχειροθέτησε τον 
Πρωτοπρεσβύτερο της Ιεράς Μητροπόλεώς Αθανάσιο Μελισσάρη, 
σε Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου.

Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με μια σεμνή τελετή όπου 
παρουσιάστηκε ντοκιμαντέρ με τη ζωή και το έργο του 
Μητροπολίτου Φωκίδος.

Χαιρετισμό και ευχές για την επέτειο του Σεβασμιώτατου 
απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τις οποίες 
ανέγνωσε ο Πρωτοπρεσβύτερος του Πατριαρχικού Θρόνου 
Αθανάσιος Μελισσάρης.

Η ζωή και το έργο 
του Μητροπολίτη Φωκίδας Θεόκτιστου

Στη συνέχεια ο Πρωτοπρεσβύτερος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών Θεμιστοκλής Χριστοδούλου μιλώντας προς τιμήν του 
ανέπτυξε ποιο είναι το έργο του καλού Επισκόπου.

Τέλος ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας 
Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μουλατσιώτης, προσέφερε ως 
αναμνηστικό δώρο στον Μητροπολίτη την εικόνα της Παναγίας 
της Ιεροσολυμίτισσας, εκ μέρους όλου του ιερού κλήρου και των 
μοναστικών αδελφοτήτων της Μητροπόλεώς μας. Την εικόνα 
φιλοτέχνησαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής του Τρικόρφου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο βουλευτής Ι. Μπούγας, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Δελμούζος, οι Δήμαρχοι Δωρίδας Γ. 
Καπεντζώνης και Δελφών Π. Ταγκαλής, πολιτικά και δημοτικά 
στελέχη, υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων, ο ιερός 
κλήρος, οι μοναστικές αδελφότητες και πλήθος πολιτών.

Η Εκκλησία της Φωκίδος υπό τον σεπτό μας Ποιμενάρχη 
κ. Θεόκτιστο υπεδέχθη θερμά, αντιπροσωπεία της 
Κανονικής Αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας της 

Ουκρανίας, με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Βίννιτσας και 
Μπάρσκι κ. Συμεών και τον Μητροπολίτη Περειασλάβ – 
Χμελνίτσκι και Βυσνέβσκι κ. Αλέξανδρο, συνοδευόμενοι από 
κληρικούς και πιστούς στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως 
Φωκίδος, την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019.

Η αντιπροσωπεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας 
επεσκέφθη την Ιερά Μητρόπολή μας δια προσκυνηματικούς 
λόγους.

Μετά την απόφαση του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. 
Βαρθολομαίου να χορηγήσει την αυτοκεφαλία στην Ουκρανική 
Εκκλησία και την αναγνώριση αυτής υπό της Ιεράς Συνόδου της 
Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό τον Αρχιεπίσκοπον κ. 
Ιερώνυμον η εν λόγω Εκκλησία της Ουκρανίας είναι Κανονική 
και ουχί σχισματική.

Ο Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος και ο Καθηγούμενος 
Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μουλατσιώτης μετά της αδελφότητός 
του, την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 εν μέσω κωδωνοκρουσιών, 
υπεδέχθησαν στο μοναστήρι του Τρικόρφου τους ανωτέρω 
αναφερομένους Αρχιερείς μετά των οποίων συλλειτούργησαν. 

Στην διάρκεια της ομιλίας του κατά τη Θεία Λειτουργία ο 
Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος ανακοίνωσε εξαιτίας της 
στάσεως του Ρώσου Πατριάρχη κ. Κυρίλλου, την εξής απόφασή 
του: 

«Δεν θα γίνονται πλέον δεκτοί στα όρια της Ιεράς 
Μητροπόλεως Φωκίδος Ρώσοι κληρικοί και λαϊκοί που δεν 
αναγνωρίζουν την υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου μας κ. 
Βαρθολομαίου χορηγηθείσα αυτοκεφαλία της Ουκρανικής 
Εκκλησίας υπό τον Μητροπολίτη Κιέβου Επιφάνιον. Η οποία 
αυτοκεφαλία ανεγνωρίσθη και από την Ιεραρχία της Εκκλησίας 
της Ελλάδος υπό τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
κ.κ. Ιερώνυμον».

Εν συνεχεία οι Ουκρανοί Επίσκοποι με τη συνοδεία τους, 
επισκέφθησαν τις γυναικείες Ιερές Μονές Αγίου Νεκταρίου και 
Παναγίας Βαρνακόβης, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής.

Υποδοχή και Συλλείτουργο του 
Μητροπολίτου Φωκίδος μετά Αρχιερέων 
της αυτοκεφάλου Ουκρανικής Εκκλησίας
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αστυνομία

Απανωτές είναι οι επιτυχίες των αστυνομικών 
δυνάμεων σε όλη την Στερεά το τελευταίο 
διάστημα, στην προσπάθεια εμπέδωσης 

αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καταστολή κάθε 
μορφής εγκληματικότητα, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν 
για τους πολίτες. 

Όπως φαίνεται και από τα Δελτία Τύπου της 
Γενικής Περιφερειακής Δ/νσης το τελευταίο 
διάστημα είχαμε: 
Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ναρκωτικά 

στη Χαλκίδα 
Συνελήφθησαν, την Τετάρτη 13-11-2019 το 

απόγευμα στη Χαλκίδα, δύο άτομα ηλικίας 19 
και 31 ετών, για κατοχή ναρκωτικών. 

Ειδικότερα, συνελήφθη ο 19χρονος, από 
αστυνομικούς της Β’ Ομάδας  ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος 
Άμεσης Δράσης Χαλκίδας, στην κατοχή του 
οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε αυτοσχέδια 
χάρτινη συσκευασία, που περιείχε μικροποσότητα 
ακατέργαστης κάνναβης.  

Επίσης, συνελήφθη ο 31χρονος, από 
αστυνομικούς της Β’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος 
Ασφαλείας Χαλκίδας, στην κατοχή του 
οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο 
αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν 
μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης 
κάνναβης.

Προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα 
Ασφαλείας Χαλκίδας.
Εντόπισαν δύο για καταδικαστικές 
Αποφάσεις 

Επίσης την Τετάρτη το πρωί συνελήφθησαν 
σε περιοχές της Χαλκίδας, δύο άτομα και 
συγκεκριμένα μία 45χρονη και ένας 49χρονος, σε 
βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές 
Αποφάσεις.

Ειδικότερα, συνελήφθη η 45χρονη, από 
αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης 
Χαλκίδας, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε 

καταδικαστική Απόφαση του Α’ Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας, με ποινή φυλάκισης 
(18) μηνών, για διάπραξη κλοπής.

Επίσης, συνελήφθη ο 49χρονος, από 
αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Χαλκίδας, 
σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική 
Απόφαση του          Γ’ Πενταμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων Αθηνών, με ποινή κάθειρξης 6 
ετών, για πλαστογραφία.

Προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα 
Ασφαλείας Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες θα 
οδηγηθούν αρμοδίως.
Έκλεψε μοτοποδήλατο στη Χαλκίδα

Την Τετάρτη το βράδυ συνελήφθη, από 
αστυνομικούς της Α’ Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος 
Άμεσης Δράσης Χαλκίδας, ένας 23χρονος, για 
κλοπή τροχοφόρου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 23χρονο να 
κινείται με δίκυκλο μοτοποδήλατο, το οποίο 
όπως προέκυψε, είχε αφαιρέσει νωρίτερα από 
σπίτι στην περιοχή. 

Το δίκυκλο μοτοποδήλατο, κατασχέθηκε και 
αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.  

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα 
Ασφαλείας Χαλκίδας, ενώ ο συλληφθείς θα 
οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 

Χαλκίδας.
Τους έπιασαν με ναρκωτικά στη Λαμία

Την Τετάρτη το απόγευμα στη Λαμία, 
συνελήφθησαναπό αστυνομικούς της Ομάδας 
ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λαμίας, δύο 
34χρονοι, για κατοχή ναρκωτικών. 

Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στους 
συλληφθέντες, οι οποίοι επέβαιναν σε δίκυκλη 
μοτοσικλέτα, βρέθηκαν στην κατοχή τους και 
κατασχέθηκαν:

• αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε 
μικροποσότητα ηρωίνης και

• δύο αυτοσχέδιες χάρτινες συσκευασίες, που 
περιείχαν μικροποσότητες βουπρενορφίνης.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα 
Ασφαλείας Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες θα 
οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Λαμίας.
Τον έπιασαν στα πράσα στην Πελασγία

Συνελήφθη, την Τετάρτη το μεσημέρι στην 
Πελασγία Φθιώτιδας, από αστυνομικούς του 
Αστυνομικού Τμήματος Στυλίδας, ένας 54χρονος 
αλλοδαπός, για απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης 
ιδιοκτησίας.  

Ο 54χρονος μετέβη σε εξοχική κατοικία της 
περιοχής και προκάλεσε φθορές σε αποθήκη 

που υπήρχε στην αυλή αυτής, ενώ στη συνέχεια 
με τη χρήση ηλεκτρικού τροχού, που βρήκε, 
αποπειράθηκε να παραβιάσει παράθυρο της 
οικίας, με προφανή σκοπό την κλοπή.

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

Συνελήφθη για ναρκωτικά στη Λιβαδειά 
Τέλος την ίδια μέρα, αργά το απόγευμα 

συνελήφθη στη Λιβαδειά, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφαλείας Λιβαδειάς, ένας 44χρονος, 
για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. 

Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν 
στη κατοχή του και κατασχέθηκαν αυτοσχέδια 
νάιλον συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα 
ηρωίνης, καθώς και δισκία φαρμακευτικού 
σκευάσματος, για την αγορά του οποίου απαιτείται 
ιατρική συνταγή.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα 
Ασφαλείας Λιβαδειάς, ενώ ο συλληφθείς θα 
οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Λιβαδειάς.

Στο πλαίσιο έρευνας, το Τμήμα Ασφαλείας 
Λαμίας, εξιχνίασε άμεσα ληστεία σε βάρος 
82χρονου, στην περιοχή της Υπάτης. 

Για την συγκεκριμένη υπόθεση, 
ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες, ηλικίας 27 και 
30 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε 
δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για 
ληστεία κατά συναυτουργία.

Σε βάρος τους εκδόθηκαν αντίστοιχα 
Εντάλματα σύλληψης του Ανακριτή Λαμίας, 
βάσει των οποίων εντοπίσθηκε και συνελήφθη 
την Τετάρτη το μεσημέρι, στην περιοχή της 
Λαμίας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του 

Θρασύτατοι ληστές 
χτύπησαν 82χρονο 

Επιτυχίες της αστυνομίας σε όλη 
την Στερεά

Τμήματος Άμεσης Δράσης Λαμίας, ο 27χρονος, 
ενώ ο 30χρονος αναζητείται.

Οι δράστες, μεσημβρινές ώρες της περ. 
Κυριακής εισήλθαν στο σπίτι του ηλικιωμένου και 
με τη χρήση σωματική βίας, τον ακινητοποίησαν, 
του απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 3.000 
ευρώ, που είχε στην κατοχή του και ακολούθως 
τράπηκαν σε φυγή.

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

Αναζητείται 47χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κρατούνταν στο Κατάστημα Κράτησης 
Δομοκού Φθιώτιδας και στις 12 Νοεμβρίου 2019, δεν επέστρεψε μετά από άδεια 
που είχε λάβει.

Ο αλλοδαπός εξέτιε ποινή κάθειρξης για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική 
οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και χρήση πλαστού εγγράφου.

Ξέχασε να γυρίσει 
κρατούμενος από άδεια
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Τιμήθηκε στη Χαλκίδα η 
μνήμη του Αγίου Ιωάννου 
του Χρυσοσ τόμου, 

μεγάλου πατρός και διδασκάλου 
της Εκκλησίας μας, του 
Οποίου το ιερό όνομα φέρει ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων 
Σποράδων κ. Χρυσόστομος.

Το απόγευμα της Τρίτης 12 
Νοεμβρίου 2019 τελέσθηκε 
στον Μητροπολιτικό Ιερό 
Ναό Αγίου Δημητρίου 
Χαλκίδος Μέγας Πανηγυρικός 
Εσπερινός, χοροστατούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Φθιώτιδος κ. Συμεών και 
συγχοροστατούντων του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, 
Κορίνθου κ. Διονυσίου, Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. 
Αθηναγόρου, του Θεοφιλεστάτου 
Επισκόπου Κεγχρεών κ. 
Αγαπίου και του εορτάζοντος 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων 
Σποράδων κ. Χρυσοστόμου, με 
τη συμμετοχή πολλών Κληρικών, 
συνοδών των Σεβασμιωτάτων 
αγίων Αρχιερέων, της Ιεράς 
Μητροπόλεως Χαλκίδος και 
άλλων Ιερών Μητροπόλεων.

Προ της Απολύσεως, ο 
εορτάζων, Σεβασμιώτατος άγιος 
Χαλκίδος, ομίλησε επίκαιρα, 
αναφερθείς στην προσωπικότητα 
του μεγάλου αγίου Πατρός και 
Διδασκάλου της Εκκλησίας 
μας, του Ιερού Χρυσοστόμου, 
ευχήθηκε με γεμάτους αγάπη 
λόγους στον εορτάζοντα 
Γραμματέα της Ι. Μητροπόλεως 
Αρχιμ. Χρυσόστομο Καλύβα και 
την εορτάζουσα Καθηγουμένη 
της Ι. Μονής Αγ. Γεωργίου 
Ηλίων Γερόντισσα Χρυσοστόμη 
και ευχαρίστησε τους αγίους 
Ιεράρχες για την παρουσία 

Η Χαλκίδα τίμησε 
τον Μητροπολίτη της

και τις ευχές τους, ενώ δεν 
παρέλειψε να ευχαριστήσει, με 
πολλή εγκαρδιότητα, και όλους 
τους Κληρικούς και τους λαϊκούς 
αδελφούς για την παρουσία 
και την αγάπη τους για τα 
ονομαστήριά του.

Στον Εσπερινό παρέστησαν 
οι Δικηγόροι της Πόλεώς μας, 
με προεξάρχοντα τον Πρόεδρό 
τους κ. Δημήτριο Γκίκα, για να 
τιμήσουν, με την καθιερωμένη 
Αρτοκλασία, τον Προστάτη Άγιό 
τους, τον Ιερό Χρυσόστομο, 
όπως πολλοί ευσεβείς χριστιανοί, 
μεταξύ των οποίων ο Βουλευτής 
Ευβοίας Αθανάσιος Ζεμπίλης 
ο τ. Υπουργός κ. Ελευθέριος 
Παπαγεωργόπουλος, η Δήμαρχος 
Χαλκιδέων κ. Έλενα Βάκα, ο 
Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου 
κ. Αθανάσιος Μπουραντάς, 
ο Δήμαρχος Μεσσαπίων-
Διρφύων κ. Γεώργιος Ψαθάς, ο 
Ευεργέτης της Ι. Μητροπόλεως 
κ. Άγγελος Πνευματικός, η 
Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 
Δήμου Χαλκιδέων κ. Δήμητρα 
Σακελλαράκη, Αντιδήμαρχοι 
και πολλά μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου Χαλκιδέων, ο 
Διευθυντής του Ραδιοφωνικού 
Σταθμού της Εκκλησίας 
της Ελλάδος κ. Αλέξανδρος 
Κατσιάρας, ο Διευθυντής του 
Καταστήματος Κράτησης 
Χαλκίδος κ. Σπύρος Αθανασίου, 
ο τ. Δήμαρχος Χαλκιδέων 
και Διευθυντής της ΔΕΥΑΧ κ. 
Χαράλαμπος Μανιάτης κ.ά.

Την κυριώνυμη ημέρα της 
εορτής, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 
2019, παρουσία πλήθους 
ευσεβών χριστιανών, οι οποίοι, 
παρά την έντονη βροχόπτωση,  
κατέκλυσαν τον Μητροπολιτικό 
Ιερό Ναό, εψάλη ο Όρθρος 
και ετελέσθη το Αρχιερατικό 
Συλλείτουργο, χοροστατούντος 

και προεξάρχοντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σύρου κ. Δωροθέου με τη 
συμμετοχή και των αγίων 
Αρχιερέων, Θηβών και Λεβαδείας 
κ. Γεωργίου, Γλυφάδας κ. 
Αντωνίου, Ωρεών κ. Φιλοθέου- 
Αρχιγραμματέως της Ι. Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος- και 
Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, ενώ 
συμπροσευχόμενος παρέστη ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Λαρίσης και Τυρνάβου κ. 
Ιερώνυμος, με τη συμμετοχή και 
αρκετών Ιερέων.

Τον θείο λόγο κήρυξε 
εμπνευσμένα ο Ιεροκήρυξ, 
Αρχιμ. Τιμόθεος Μπαϊμπάκης, 
αναφερθείς πρωτίστως στο βίο 
του Ιερού Χρυσοστόμου και στη 
συμβολή του στην Ορθοδοξία, 
όπως και εν συνεχεία στον 
εορτάζοντα Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη μας.

Πριν την Απόλυση της Θείας 
Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ . 
Χρυσόστομος ευχαρίστησε 
ιδιαιτέρως τους αγίους Ιεράρχες, 
τις τίμιες συνοδείες τους και 
ιδιαιτέρως τον Ιερό Κλήρο, τα 
Μοναχικά Τάγματα, τους αγίους 
Ιεροψάλτες, και τον ευσεβή λαό 
της Τοπικής μας Εκκλησίας για 
την ποικιλότροπη καθημερινή 
τους αγάπη και την στήριξή 
τους στο επισκοπικό του έργο, 
συνεχάρη τον ομιλητή π. Τιμόθεο, 
ευχήθηκε στον εορτάζοντα 
Γραμματέα της Ι. Μητροπόλεως 
Αρχιμ. Χρυσόστομο Καλύβα, 
ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
και ευχαριστία προς τον Γενικό 
Αρχιερατικό Επίτροπο της Ι. 
Μητροπόλεως, Αρχιμ. Νικηφόρο 
Ευσταθίου, ο οποίος, μαζί με 
άλλους Ιερείς και Διακόνους, 
συντόνισε όλες τις απαραίτητες 
ετοιμασίες για την εορτή του, 
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του Πρωτοσυγκέλλου, Αρχιμ. 
Νικοδήμου Ευσταθίου.

Στη Θεία Λειτουργία 
παρέστησαν και η τ. 
Πρωθυπουργός και ανώτατη 
δικαστικός κ. Βασιλική 
Θάνου -Χρισ τοφί λου,  ο 
Δήμαρχος Ερετρίας κ. Ιωάννης 
Δημητρόπουλος, ο Αστυνομικός 
Υποδιευθυντής Α’ Ν. Ευβοίας κ. 
Δημήτριος Σίδερης, ο Διευθυντής 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ευβοίας κ. Κωνσταντίνος 
Ζημιανίτης, ο Αντιδήμαρχος 
Διοίκησης Οικονομικών και 
Κέν τρων Εξυπηρέτησης 
πολιτών του Δήμου Χαλκιδέων 
κ. Νικόλαος Παπαγεωργόπουλος, 
ο Ευεργέτης της Ι. Μητροπόλεως 
κ. Άγγελος Πνευματικός, πολλοί 
Περιφερειακοί και Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.ά.

Το απόγευμα της κυριωνύμου 
ημέρας, ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας δέχθηκε τις 
ευχές των Αρχών και του Λαού 
στην Αίθουσα του Θρόνου 
της Ιεράς μας Μητροπόλεως, 
κάτω από την όμορφη μελωδία 
των παιδιών της Χορωδίας - 
Ορχήστρας Νέων της Ιεράς 
Μητροπόλεως, υπό την 
διεύθυνση του μουσικού κ. 
Παυλου Κουρμπέτη, τα οποία 
με πολλή αγάπη προσήλθαν 
στην γιορτή του πνευματικού 
τους πατέρα και τραγούδησαν 
εξαιρετικά γνωστά τραγούδια της 
πλούσιας ελληνικής μουσικής.

 Η Ιερά Μητρόπολις, μέχρι το 
πεζοδρόμιο εκτός αυτής, ήταν 
ασφυκτικά γεμάτη από πολλούς 
ανθρώπους, οι οποίοι προσήλθαν 
αυθόρμητα για να ευχηθούν 
στον Μητροπολίτη μας, μεταξύ 
των οποίων οι Σεβασμιώτατοι 
Μητροπολίτες Καρπενησίου 

κ. Γεώργιος, Λήμνου και Αγίου 
Ευστρατίου κ. Ιερόθεος, ο 
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Ωρεών κ. Φιλόθεος με Κληρικούς 
της Ιεράς Συνόδου, Κληρικοί 
της Τοπικής μας Εκκλησίας και 
άλλων Ιερών Μητροπόλεων, 
ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδος κ. Φάνης Σπανός, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας 
κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, οι 
Βουλευτές Ευβοίας κ. Σπυρίδων 
Πνευματικός, κ. Μιλτιάδης 
Χατζηγιαννάκης, ο τ. Υπουργός 
κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, 
ο Αστυνομικός Διευθυντής 
Ευβοίας κ. Απόστολος Κουφός, 
η Δήμαρχος Χαλκιδέων κ. Έλενα 
Βάκα με σύσσωμο το Δημοτικό 
Συμβούλιο, ο Δήμαρχος 
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας 
κ. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, 
ο Διοικητής Σχολής Πεζικού 
Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος 
Λιόντος, ο Λιμενάρχης Χαλκίδος 
Αντιπλοίαρχος κ. Χρήστος 
Φραγκιάς, η Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Ευβοίας κ. 
Παρασκευή Αγιοστρατίτη, 
Αντιδήμαρχοι,  Πρόεδροι 
Δημοτικών Οργανισμών, πολλοί 
Δημοτικοί και Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι, μέλη τοπικών 
Συλλόγων και Φορέων, 
μεταξύ των οποίων ιδιαιτέρως 
μνημονεύονται τα παιδιά 
που διακονεί ο δραστήριος 
Σύλλογος Α.Μ.Ε.Α. «Άνθρωπος-
Ελπίδα-Πολιτισμός», γέροντες 
από το Γηροκομείο της Ι. 
Μητροπόλεώς μας, τα παιδιά 
του Ορφανοτροφείου Χαλκίδος, 
Διευθυντές Σχολείων και 
Καθηγητές μαζί με μαθητές 
τους, Κατηχητές με παιδιά 
των Κατηχητικών Συνάξεων, 
εκπρόσωποι των τοπικών 

Μ.Μ.Ε., αλλά και πλήθος πολύ 
του Λαού της Πόλεως και της 
Μητροπόλεως, ενώ πολλοί 
χριστιανοί από μακρινά μέρη 
της Ιεράς Μητροπόλεως, όπως 
η Βόρεια Εύβοια και τα Νησιά 
των Βορείων Σποράδων, αλλά 
και Ευβοείς του Εξωτερικού, 
ευχήθηκαν τηλεφωνικά στον 
Σεβασμιώτατο.

Για ακόμη μια φορά η 
εορτή του Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου αποτέλεσε 
πολύτιμη ευκαιρία για τα μέλη 
της Τοπικής μας Εκκλησίας, ώστε 
καταρχήν να λάβουν ευκαιρία 
μίμησης του Αγίου και, όπως σε 
όλες τις εκκλησιαστικές εορτές 
και πανηγύρεις, να ζήσουν, με 
κέντρο την Θεία Ευχαριστία, το 
γεγονός της ενότητας της Τοπικής 
μας Εκκλησίας στο πρόσωπο του 
Επισκόπου και να προσευχηθούν 
στο Θεό για να Τον στηρίζει στα 
πολυεύθυνα εκκλησιαστικά του 
καθήκοντα.
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Τις προοπτικές ανάπτυξης του νησιού Τριζόνια και τα 
προβλήματα που υπάρχουν ήταν το θέμα ωραίας εκδήλωσης 
που πραγματοποίησε ο Σύλλογος τα “Τα Τριζονήσια”.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν σχετικά με τη Διαχείριση 
στερεών και υγρών αποβλήτων, την Αξιοποίηση της φυσικής 
ομορφιάς του νησιού, τους Κοινόχρηστους χώρους, τις παραλίες, 
την πυροπροστασία κ.ά

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σπύρος Μαχαίρας καλωσορίζοντας 
τους παρευρισκομένους και αφού ευχαρίστησε τον Άγγελο 
Τριανταφύλου για τη διάθεση της αίθουσας του ΑΚΙΤΕ για την 
εκδήλωση, είπε:

«…   Αυτή τη συνάντηση φίλοι μου την διοργανώσαμε σε μια 
περίοδο, που γνωρίζαμε ότι θα ήταν δύσκολο να συμετάσχει η 
πλειονότητα των μελών του Συλλόγου μας, και ιδιαίτερα των γονιών 
και των εργαζόμενων. Όμως έπρεπε να γίνει, για να μπορέσουμε να 
συζητήσουμε τα ζωτικά θέματα που μας απασχολούν, και μαζί και 
με τους επαγγελματίες του νησιού, που τη παραθεριστική περίοδο 
είναι απασχολημένοι, και φυσικά αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
αφού γίνεται με την παρουσία των θεσμικών εκπροσώπων του 
τόπου μας. Γι αυτό και ευχαριστώ όλους εσάς που βρίσκεστε 
σήμερα εδώ, ιδιαίτερα εσάς φίλοι μου που ανταποκρινόμενοι 
στο κάλεσμά μας ήρθατε από μακριά αποκλειστικά και μόνο για 
τη σημερινή μας συνάντηση. Ευχαριστούμε και τα μέλη μας που 
επειδή δεν μπόρεσαν να είναι κοντά μας, μας έστειλαν γραπτά τις 
προτάσεις τους.

Σήμερα θα μιλήσουμε για θέματα, που τα περισσότερα τα 
έχουμε ξανασυζητήσει είτε στις Γενικές μας συνελεύσεις είτε 
στα τραπεζάκια, τους καλοκαιρινούς μήνες, και περιμένουμε 
τις υποδείξεις και τις προτάσεις σας που θα βοηθήσουν στη 
υλοποίηση κάθε προσδοκίας.

Πιστεύουμε ότι η χρονική στιγμή είναι η πιο κατάλληλη, αφού 
ακουστούν όλες οι απόψεις και οι προτάσεις, να οριοθετηθούν για 
να βοηθήσουν στη δρομολόγηση και στη συνέχιση των ενεργειών 
που απαιτούνται για να μπορέσουμε να δούμε το νησί μας έτσι 
όπως όλοι το θέλουμε: Όμορφο, καθαρό, νοικοκυρεμένο και 
σωστά αξιοποιημένο, ώστε να μπορούν ΟΛΟΙ να το χαίρονται. 
Να το δούμε να αναπτύσσετε συμβάλλοντας παράλληλα και στην 
ανάπτυξη της γύρω περιοχής.

Όλοι γνωρίζουν ότι το νησί μαςαποτελεί πόλο έλξης για 
ντόπιους και ξένους, γι΄αυτό η τουριστική του αξιοποίηση αποτελεί 
ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο γιαμας τους κατοίκους του, για τους 
τοπικούς επαγγελματίες αλλά και για την ευρύτερη περιοχή και 
κατ΄επέκταση και για τη χώρα μας.

Αυτό λοιπόν που οφείλουμε για τα παιδιά μας και για τον 

Την προοπτική ανάπτυξης 
συζήτησαν τα Τριζονήσια

τόπο μας, είναι να προσπαθήσουμε όλοι, ο καθένας απ΄το δικό 
του μετερίζι, να βοηθήσει, ώστε η πολιτεία να σταθεί αρωγός 
στις προσπάθειές μας, για την επίλυση των προβλημάτων που 
στέκονται εμπόδιο στην υλοποίηση των στόχων μας….».

Ο δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης ενημέρωσε για την πορεία 
της διευθέτησης των αιτημάτων του συλλόγου και τις ενέργειες 
που έχουν γίνει από το Δήμο και ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας 
Γιώργος Δελμούζος δήλωσε πρόθυμος να σταθεί αρωγός στις 
προσπάθειες του Συλλόγου.

Ακολούθησε γόνιμη συζήτηση και διατυπώθηκαν 
ενδιαφέρουσες προτάσεις…

Στη συζήτηση συμμετείχαν: ο Δήμαρχος Δωρίδος Γιώργος 
Καπεντζώνης, ο Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας Γιώργος Δελμούζος, 
ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και Δημοτικός Σύμβουλος 
Παναγιώτης Ζέτος, ο Δημοτικός σύμβουλος Δωρίδος Δήμος 
Ταράτσας, ο κοινοτικός εκπρόσωπος Αλέξανδρος Νικολακόπουλος, 
και πολλά μέλη του συλλόγου.

-Το σύνθημα «Οι νέοι έχουν λόγο, ζητάνε βιολόγο», στο 
υπό κατάληψη Γενικό Λύκειο Καρπενησίου, βρίσκει τη λύση 
του, με την Τρίτη φάση προσλήψεων που ανακοίνωσε το 
Υπουργείο Παιδείας (3.367 εκπαιδευτικοί). Φυσικά ελπίδα 
όλων των εμπλεκομένων η λύση αυτή να είναι οριστική.

-Μέχρι 15 Νοεμβρίου οι φθινοπωρινές ενδιάμεσες 
εκπτώσεις, αλλά ο Εμπορικός Σύλλογος Καρπενησίου 
χαρακτηρίζει αναποτελεσματικό το θεσμό. Οι καταναλωτές 
πάντως βρίσκουν καλές τιμές και πολλές προσφορές στην 
Ευρυτανική πρωτεύουσα…

-Συνεχεία αφίξεις επισκεπτών στο αρχοντικό Κρίκελο 
Ευρυτανίας για κυνήγι, μανιταροεξόρμηση και «σπιτικό» 
φαγητό στις ταβέρνες της περιοχής, μέσα φυσικά στο 
βασίλειο των Ελάτων και στα 1200 περίπου μέτρα!

-Πλημμύρισε από μαθητές η «ξεχωριστή» ημερίδα για τον 
Επαγγελματικό προσανατολισμό στο ΕυρωπαΪκό Πολιτιστικό 
Κέντρο Δελφών. Δεύτερη εκδήλωση από το Σύλλογο Φίλων 
του ΕΠΟΚ Δελφών με οκτώ ομιλητές, παρουσία του Διονύση 
Σαββόπουλου και τη γεν. γραμματέως του υπουργείου 
Παιδείας, Αναστασίας Γκίκα.

-Μέχρι 16 Δεκεμβρίου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς 
διάρκειας στον ανισόπεδο κόμβο Θήβας, λόγω εκτέλεσης 
εργασιών, για την κατασκευή νέου. 

-Δεύτερο δεκαήμερο Νοεμβρίου και οι αφίξεις τουριστών 
στην Λουτρόπολη Αιδηψού, από Βαλκανικές χώρες, κυρίως 
ηλικιωμένων, καλά κρατούν.

-Νέος πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς, ο Δήμαρχος 
Καρπενησίου, Νίκος Σουλιώτης. Έλαβε 61 ψήφους και 11 
έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, έναντι 56 ψήφων και 
10 έδρες του Δημάρχου Αλιβερίου, Θανάση Μπουραντά.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥ

Ειδήσεις 
της Στερεάς 
σε τίτλους
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13 Νοεμβρίου 2019 και τα πρώτα χιόνια 
ήρθαν στον Παρνασσό.

Το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού 
, φέτος θεωρείται ότι είναι αναβαθμισμένο με 
βάση τα έργα που έχουν υλοποιηθεί και με τις 
συντηρήσεις που είχαν ξεκινήσει πιο γρήγορα 
από ποτέ.Η πρόσβαση προς τα Κελλάρια , έχει 
ομαλοποιηθεί με την καινούρια άσφαλτο και με 
την έντονη κίτρινη διαγράμμιση .Και βέβαια η 
Αράχωβα , πιο ανεβασμένη από ποτέ, υποδέχεται 
ήδη τους επισκέπτες της και κάθε Σαββατοκύριακο 
μοιάζει ως μια μαγική απόδραση για τους  μικρούς 
και μεγάλους επισκέπτες της, Έλληνες και ξένους.

Καθημερινά ,τόσο ο απλός κόσμος όσο και   
διάφορες προσωπικότητες κάνουν τις βόλτες τους 
στα κεντρικά σημεία της Αράχωβας , στα γραφικά 
της στενάκια και στα σημεία ενδιαφέροντος της.

Μια από τις τελευταίες ηχηρές επισκέψεις ήταν 
και αυτή του προπονητή του Ολυμπιακού Pedro 
Martins 

Τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας Ν. Βοιωτίας « ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ», 

σας προσκαλεί σε ένα βιωματικό εργαστήρι 
που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών σε ζητήματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων γενικότερα και στο ζήτημα 
των δικαιωμάτων των προσφύγων 
ειδικότερα.

Το βιωματικό εργαστήρι « Ένα βήμα πιο 
κοντά» περιλαμβάνει βιωματικές ασκήσεις, 
τεχνικές θεάτρου και παιχνίδια και θα γίνει 
την Τρίτη 19/11/19 09:00 – 12:30 στο 
Δημοτικό Γήπεδο Θήβας, Αίθουσα Χρήστος 
Βουδούρης.

Η δράση αυτή της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ» 
τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θηβαίων.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν.
Για οποιαδήποτε πληροφορία 

επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22620 
81433. Υπεύθυνες προγράμματος Ευγενία 
Βούλγαρη ψυχολόγος-στέλεχος πρόληψης 
, Ειρήνη Λύγγου κοινωνιολόγος, στέλεχος 
πρόληψης.

Φορέστε άνετα ρούχα και την καλή σας 
διάθεση και ελάτε!

Βιωματικό 
Eργαστήρι 
για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα

Η 3η συνάντηση του κύκλου μαθημάτων με θέμα
«ΚΩΠΑΪΔΑ: ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ»
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 (18:00 – 21:00) στην Αίθουσα Τέχνης 

και Πολιτισμού του Δήμου Λεβαδέων (Δωδεκανήσου 12 Λιβαδειά).
Τα θέματα που θα παρουσιαστούν είναι:
• Λογοτεχνία και Κωπαΐδα
• Διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Κωπαΐδα
• Ζωγραφική και Κωπαΐδα
• Οχυρώσεις και κάστρα κατά μήκος του Βοιωτικού Κηφισού

Τροφώνιος 
Ακαδημία

Οι εκδόσεις Μίνωας και το βιβλιοπωλείο Σοφιανός, με την αρω
γή του Μορφωτικού, Πολιτιστικού & Φιλανθρωπικού Συλλόγου 
Γυναικών Αγ.Νικολάου Λιβαδείας, σας προσκαλούν στην παρου
σίαση του βιβλίου «Σασμός» του Σπύρου Πετρουλάκη, τη Δευτέ
ρα 18 Νοεμβρίου 2019, στις 19:00, στην Αίθουσα Εμπορικού Επ
ιμελητηρίου Βοιωτίας (Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά, τηλ.: 22610 
28281).
Τον συγγραφέα θα καλωσορίσει η δικηγόρος και πρόεδρος του 
Συλλόγου, Γεωργία Καρβούνη.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν η μεταφράστρια - εκπαιδευτικός 
Μπέττυ Γεραγά και ο συγγραφέας.

Σύσκεψη για την εξέλιξη του έργου της ενοποίησης 
των αρχαιολογικών χώρων στον Ορχομενό έλαβε 
χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ Ορχομενού 
παρουσία να υπενθυμίσουμε και των   τριών πρώην 
δημάρχων την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019.

Η νέα δήμαρχος Ορχομενού κ.Βούλα Καράλη, ενώνει 
όλους όσους πρόσφεραν στο έργο και στην εξέλιξή του.

Στη σύσκεψη  παρουσία του κλιμάκιου του 
ΔΙΑΖΏΜΑΤΟΣ με τον επικεφαλής του Σταύρο Μπένο, η 
προϊσταμένη της Θ` Εφορίας Αρχαιοτήτων, ήταν επίσης 
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το σημαντικό αυτό έργο το οποίο χαρακτηρίζεται 
απόλυτα ώριμο, διαθέτει ήδη πιστώσεις από το ΕΣΠΑ 
και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και μετά την  
τις   πράξεις αναλογισμού που δημιούργησαν μικρές 
καθυστερήσεις αναμένεται να προχωρήσει με γοργούς 
ρυθμούς.

Προχωρά το 
Αρχαιολογικό 
πάρκο Ορχομενού

Ποιες είναι οι αλλαγές που επέρχονται

Με απόφαση του αρμόδιου Γενικού 
Διευθυντή Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιείται 
η υπ’ αρ. πρωτ. 211549/24.7.12 Απόφαση 
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) 
για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας 
(ΕΑΒ) Α.Ε., που βρίσκεται στη Δημοτική 
Ενότητα Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας 
Ν. Βοιωτίας.

Οι αλλαγές που εγκρίνονται με την παρούσα 
απόφαση είναι οι ακόλουθες:

- ανέγερση νέου κτιρίου χημικών 
διεργασιών και κτιρίου υποστήριξης,

- τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού με 
σκοπό τη μερική αντικατάσταση διεργασιών, 
στις οποίες γίνεται χρήση εξασθενούς 
χρωμίου, με διεργασίες νέας περιβαλλοντικά 
φιλικής τεχνολογίας ,

- λειτουργία σε υφιστάμενο κτίριο 
επιμεταλλώσεων, προκειμένου να καλύπτονται 

Τροποποίηση της Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων για τις εγκαταστάσεις ΕΑΒ

συγκεκριμένες ανάγκες συντήρησης 
αεροσκαφών παλαιάς τεχνολογίας της 
Πολεμικής Αεροπορίας,

- εγκατάσταση συστήματος φυσικοχημικής 
επεξεργασίας των  υγρών βιομηχανικών 
αποβλήτων.
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Εντοπίστηκε Ο 35χρονος, ο οποίος 
κρατούνταν στο Γενικό Κατάστημα 
Κράτησης Δομοκού και εξέτιε ποινή 

κάθειρξης 27 ετών, 3 μηνών και 6 ημερών, δεν 
επέστρεψε μετά από άδεια που είχε λάβει τον 
περασμένο Φεβρουάριο

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας 
Χαλκίδας, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση 
στοιχείων, αστυνομικών του Τμήματος 
Ασφαλείας Λαμίας, κατάφεραν το μεσημέρι της 
Δευτέρας, να εντοπίσουν και να συλλάβουν στην 
ευρύτερη περιοχή των Ψαχνών Ευβοίας, 35χρονο 
αλλοδαπό, ο οποίος τυγχάνει δραπέτης φυλακών.

Ειδικότερα ο 35χρονος, ο οποίος κρατούνταν 
στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δομοκού και 
εξέτιε ποινή κάθειρξης 27 ετών, 3 μηνών και 6 
ημερών, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης 
που διέπραττε ληστείες και διακεκριμένες 
κλοπές, δεν επέστρεψε μετά από άδεια που είχε 
λάβει τον περασμένο Φεβρουάριο.

Χαλκίδα: 
Συνελήφθη ο δραπέτης 
που "χτυπούσε" τα πρατήρια καυσίμων

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας που 
διεξήγαγε το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, 
διαπιστώθηκε ότι επιπλέον σε βάρος του 
εκκρεμούσε, το από 05-09-2019 Ένταλμα 
σύλληψης του κ. Ανακριτή Κοζάνης, για 
διάπραξη ληστείας. Κατά τη σύλληψη του, 
βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε 
δίκυκλη μοτοσικλέτα, την οποία όπως προέκυψε 
είχε αφαιρέσει την 03-11-2019, από περιοχή του 
Μαντουδίου Εύβοιας.

Σημειώνεται ότι ο 35χρονος είχε ταυτοποιηθεί 
από το Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας, ως ο δράστης σε 
τρεις υποθέσεις ληστειών, σε οικία και πρατήρια 
υγρών καυσίμων, οι οποίες διαπράχθηκαν το 
χρονικό διάστημα από 24-02 έως 06-06-2019, 
σε περιοχές της Φθιώτιδας και της Εύβοιας.

 Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ την 
προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας 
Χαλκίδας.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από αύριο, 12/11, τροποποιούνται τα πρωινά 
δρομολόγια της Προαστιακής γραμμής Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα, ως εξής:
Από ΣΣ Αγίων Αναργύρων
Αμαξοστοιχία 1533
Αναχώρηση Αγιοι Ανάργυροι στις 06:44, άφιξη ΣΣ Αθηνών 06:48
Αμαξοστοιχία 1535
Από ΣΣ Αθηνών
Αμαξοστοιχία 1534
Αναχώρηση ΣΣ Αθηνών στις 06:51, άφιξη ΣΣ Αγίων Αναργύρων 06:55
Αμαξοστοιχία 1538
Αναχώρηση ΣΣ Αθηνών στις 08:51, άφιξη στο ΣΣ Αγίων Αναργύρων 08:55
Πρόκειται για επέκταση των πρώτων πρωινών δρομολογίων στο ΣΣ Αθηνών, από τον ΣΣ Αγίων 
Αναργύρων και αντίστροφα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. 

Τροποποιήσεις στα πρωινά 
δρομολόγια του Προαστιακού

«Μια εξαιρετική βραδιά η σημερινή στην φιλανθρωπική εκδήλωση της Ιεράς μας Μητροπόλεως. 
Η χορωδία ποικίλης μουσικής του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου με 
μαέστρο τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη πατέρα Χριστοφόρο και τα μέλη της, μας χάρισαν 
ένα πανέμορφο ταξίδι, τιμώντας την μεγάλη μας ερμηνεύτρια Χαρούλα Αλεξίου. Η προσέλευση και 
η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική. Θερμά συγχαρητήρια!» 

Η Δήμαρχος Χαλκιδέων στη 
φιλανθρωπική εκδήλωση του Ι. 
Ναού Αγίου Δημητρίου για την 
Χαρούλα Αλεξίου

Ξεκίνησε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, η 
ανάπλαση της Παραλίας του Μαρμαρίου 
στον Δήμο Καρύστου.

Ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος, 
δήλωσε:

Ξεκίνησε η ανάπλαση της παραλίας του 
Μαρμαρίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην 
Περιφέρεια μας αλλά κι ένα μεγάλο ευχαριστώ 

Ξεκίνησε η ανάπλαση 
της παραλίας του Μαρμαρίου

στους κατοίκους και τους επαγγελματίες του 
Μαρμαρίου για την κατανόηση κατά την περίοδο 
των εργασιών. Με συνεργασία και αισιοδοξία το 
αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει όλους. Καλή αρχή.

Μέχρι τώρα εχουν 
διανοιχτεί 6 χλμ Σύμφωνα 
με τον προιστάμενο 

της υπηρεσίας Μάνο Κιλίφη η 
αναβάθμιση του συγκεκριμένου 
οδικού δικτύοθ εχει μειώσει 
κατα πλύ την οποια βραδυπορία 
παρατηρούνταν και έχει προσφέρει 
μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια 
στην οδήγηση.

Συνεχίζεται το εργο 
διαπλάτυνσης της 
δευτερης εθνικής οδού 
Χαλκίδας Αιδιψοθ απο 
την Τεχνική Υπηρεσία 
της Π.Ε. Ευβοιας.
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Κρεμασμένη σε κάγκελα για… τέσσερις 
ώρες μέσα στη νύχτα και τραυματισμένη 
ήταν μία 47χρονη γυναίκα, η οποία έκανε 

αιφνιδιαστική επίσκεψη στο σπίτι του φίλου 
της στο Βαθύ Χαλκίδας, καθώς δεν πίστευε ότι 
βρίσκεται σε ταξίδι στην Ισπανία.

Έτσι πήρε ταξί, έφτασε απ’ έξω και μόλις ο 
οδηγός του ταξί απομακρύνθηκε, η γυναίκα 
προσπάθησε να πηδήξει από τα κάγκελα του 
σπιτιού για να μπει μέσα.

Τα κάγκελα στο τελείωμά τους ήταν μυτερά 
με αποτέλεσμα ένα απ’ αυτά να εισχωρήσει 

Χαλκίδα: Πήγε να πιάσει τον φίλο 
της στα πράσα και βρέθηκε… 
κρεμασμένη στα κάγκελα.

μέσα στη γάμπα της. Η γυναίκα κάλεσε από το 
κινητό της μία φίλη της και πρόλαβε μόνο να της 
πει την λέξη «βοήθεια», γιατί αποφορτίστηκε η 
μπαταρία του κινητού της και δεν πρόλαβε να 
δώσει περισσότερα στοιχεία.

Η φίλη της είναι πιθανό να γνώριζε τις 
προθέσεις της και έτσι ενημερώσε αστυνομία και 
πυροσβεστική, η οποία απεγκλώβισε την γυναίκα 
από το σημείο. Οι πυροσβέστες την αντίκρυσαν 
με το μισό της σώμα γυρισμένο ανάποδα και το 
πόδι της καρφωμένο στο κάγκελο.

Ειδική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 στο γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Εύβοιας, Γιώργου 
Κελαϊδίτη, για τα συνοδά έργα του Νέου 
Νοσοκομείου Χαλκίδας. Στη σύσκεψη 
συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας 
κ. Γιώργος Κελαϊδίτης, η Δήμαρχος Χαλκιδέων 
κ.Έλενα Βάκα, ο Αρχαιολόγος κ. Κωνσταντίνος 
Μπουκάρας, ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
κ. Χαράλαμπος Μανιάτης, ο Διευθυντής Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Χαλκιδέων κ. Φίλιππος 
Κλάγκος και ο Ανάδοχος του έργου.

Στόχος της συνάντησης ήταν ο απαιτούμενος 
συντονισμός των εργασιών, που αφορούν στο 
υπό εξέλιξη έργο της κατασκευής του δρόμου 
προς το Νέο Νοσοκομείο και   τους αγωγούς 
ομβρίων υδάτων και αποχέτευσης, προκειμένου 

Ειδική σύσκεψη 
για τα συνοδά έργα 
του νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας

να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.
Επιπλέον, συζητήθηκε το έργο της 

υδροδότησης, η μελέτη του οποίου έχει σταλεί 
προς έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο και θα αποτελέσει κύριο θέμα  στην 
ειδική σύσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί 
την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, στο Υπουργείο 
Πολιτισμού, παρουσία όλων των αρμοδίων 
φορέων. . Περιμένουμε την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων της συνάντησης.

Συνεχίζεται το έργο διαπλάτυνσης της 
δευτερεύουσας εθνικής οδού Χαλκίδας Αιδηψού 
από την Τεχνική Υπηρεσία της Πβάσυγκεκριμένου 
οδικού δικτύου έχει μειώσει κατά πολύ την όποια 
βραδυπορία παρατηρούνταν και έχει προσφέρει 
μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια στην οδήγηση.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Masters Juniors 2019 στον Όμιλο Αντισφαίρισης 
Χαλκίδας. Πρόκειται για το 6ο Masters Juniors που η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία 
Αντισφαίρισης αναθέτει στον ΟΑΧ τα τελευταία 7 χρόνια.

Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν οι 8 καλύτεροι αθλητές/τριες της Ελλάδας, με βάση τη 
βαθμολογία τους στις κατηγορίες, Αγόρια & Κορίτσια 12-14-16 και 18 ετών. Οι αγώνες ήταν σε 
υψηλό επίπεδο και ανέδειξαν την σημαντική δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο χώρο 
του τένις στην πατρίδα μας.

Η τελική κατάταξη ανά κατηγορία ήταν:
ΑΓΟΡΙΑ 12
1. ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2. ΚΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ Ο.Α. ΑΤΛΑΣ
3. ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ Α.Ο.Α.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
4. ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ο.Α.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
5. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.Α.
6. ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Α.Ο.Α.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
7. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ12
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2. ΠΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Α.ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
3. ΠΡΩΙΜΑΚΗ ΜΥΡΤΩ Ο.Α.ΣΟΥΔΑΣ
4. ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Ο.Α.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
5. ΣΜΥΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ Ο.Α.ΣΕΡΡΩΝ
6. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
7. ΜΠΑΤΖΗ ΜΕΡΟΠΗ Μ,ΑΡΙΑ Α.Σ. ΑΚΑΔ. ΠΡΩΤΑΘΛ. ΠΕΥΚΩΝ
8. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΚΑΔ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΓΟΡΙΑ 14
1. ΧΟΛΜΠΑΝ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
2. ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Α.ΓΛΥΦΑΔΑΣ
3. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
4. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο.Α.ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
5. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
6. ΔΟΥΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
7. ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΛ.ΙΛΙΟΥ
8. ΜΑΣΤΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ14
1. ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
2. ΤΡΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α.
3. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Ο.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
4. ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Α.Ο.Α.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
5. ΚΑΥΚΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Ο.Α. ΠΑΠΑΓΟΥ
6. ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Α.3 ΒΗΤΑ
7. ΚΑΣΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ Α.Ο.Α.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
8. ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ Α.Ο.Α.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΓΟΡΙΑ 16
1. ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ
2. ΖΕΡΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
3. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ο.Α.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
4. ΜΠΟΓΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
5. ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ο.Α.ΠΑΠΑΓΟΥ
6. ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Α.Ο.Α ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
7. ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Α.Σ.ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
8. ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Α.ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ16
1. ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ο.Α.ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΡΟΔΙΑΚΟΣ Ο.Α.
3. ΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α.Ο.Α. ΥΕΛΟΥ
4. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ.Α.Σ. ΚΑΡΑΤΕ ΕΡΜΗΣ
5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ Α.Ο.Α. ΥΕΛΟΥ
6. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.Α.
ΑΓΟΡΙΑ 18
1. ΖΑΧΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΛΑΣΚΑΣ
2. ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α.
3. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ Α.Ο.Α ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
4. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Α. ΑΘΗΝΩΝ
5. ΝΙΚΟΛΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο. Α. ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τελικά αποτελέσματα master 
Junior 2019



16 Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ

Ευρωπαϊκή ημέρα Οινοτουρισμού η 10 η Νοεμβρίου 
και τι ποιο φυσικό ζώντας στην Στερεά Ελλάδα , 
από το να επισκεφθείς το Κτήμα Χατζημιχάλη.
Το Κτήμα Χατζημιχάλη είναι μία οικογενειακή 

αμπελουργική εκμετάλλευση διοικούμενη 
από τον ιδρυτή Δημήτριο Λ. Χατζημιχάλη 

και τους 2 γιους του,Λεωνίδα και Παναγιώτη.Οι 
δύο νέοι συμμετέχουν ενεργά και με πάθος στην 
επιχείρηση,συνεχίζοντας την παράδοσή της στην 
παραγωγή ποιοτικού οίνου και επεκτείνοντας τα 
σύνορά της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Κτήμα Χατζημιχάλη διατηρεί,στην Στερεά 
Ελλάδα , δύο οινοποιεία και ιδιόκτητους 
αμπελώνες, συνολικής έκτασης 2.200 ιδιόκτητων 
στρεμμάτων,που καλλιεργούνται με ελληνικές και 
διεθνείς ποικιλίες και βρίσκονται συγκεκριμένα 
στην Κοιλάδα Αταλάντης Οπούντιας Λοκρίδος 
και στο Άρμα Θηβών.

Αγαπάμε το κρασί και ειδικά αυτό του τόπου 
μας,αυτό που υποδηλώνει την αξία της περιοχής 
και μεταφέρει μέσα από τα αρώματα του,όλο το 
τοπίο και όλες τις στιγμές που ζούμε σε αυτή την 
περιοχή.Τα μεταφέρει σε όλα τα πλάτη και μήκη 
της γης και με την ετικέτα Κτήμα Χατζημιχάλη 
μας κάνει να μοιραζόμαστε την “ουσία” την 
πανάρχαια  ουσία αυτού του τόπου. “Οἶνος 
εἶφραίνει καρδίαν ἶνθρώπου” 

Οίνος Αρχαίος που παραμένει και μαζεύεται 
σε αυτά εδώ τα εδάφη με αυτά εδώ τα χέρια.

Ο οινοτουρισμός μια έννοια πολύ κοινή για 
τους ‘Ελληνες αλλά και τόσο απαξιωμένη.Γιατί 
δεν την έχουμε αναθρέψει κατά πως θα έπρεπε.

Έχουμε το αίσθημα του ότι αφού βρίσκεται 
δίπλα μας δεν έχει καμία αξία. Έπρεπε να 

περάσουμε πολλά χρόνια κρίσης για να 
αγκαλιάσουμε το ελληνικό κρασί και το 
τσίπουρο και μαζί του να περάσουμε βράδια 
διασκέδασης και συνεύρεσης με το αυθεντικό 
τρόπο ζωής μας.Παρόλα αυτά καταλήγουμε να 
αγοράζουμε κρασιά αμφιβόλου προέλευσης 
από τα υπερκαταστήματα που έρχονται στην 
Ελλάδα ως παγοκολώνες,αλλά είναι φθηνά.Γιατί 
το Ελληνικό κράτος το δικό του κρασί το έκανε 
περισσότερο ακριβό από το εισαγόμενο.Του 
πρόσθεσαν φόρους και στον απλό γείτονά μας 
οινοποιό  ή παραγωγό δεν του επιτρέπει να το 
εμφιαλώσει η να το πουλήσει χύμα.Έτσι σε μια 
περιοχή που πλημμυρίζεται με αμπέλι το κρασί 
που πίνουμε είναι από την Αυστραλία ή από την 
Αφρική,η από την Αμερική.

Ας τα αφήσουμε όμως αυτά και ας 
ασχοληθούμε με τον  οινοτουρισμό.

Στην χώρα μας ο τουρισμός που αφορά τον 
οίνο τώρα ξεκίνησε.Οι άνθρωποι μας σιγά σιγά 
αρχίζουν να αναζητούν τις γεύσεις του κρασιού 
και τα αρώματα του,όσο τα καταλαβαίνουν τόσο 
αντιλαμβάνονται και την αξία του,το τοποθετούν 
σε μεγαλύτερη βαθμίδα,παίρνει πόντους στην 
καρδιά του.

Το ωραιότερο οινοποιείο στην περιοχή μας 
είναι με σιγουριά το Κτήμα Χατζημιχάλη,τόσα 
χρόνια επενδύσεων από μια οικογένεια για να 
“σταθεί” και να ξεχωρίσει το Ελληνικό κρασί 
στα Διεθνή πρότυπα,να του δώσει ταυτότητα 
και να γίνει “ονομαστό”. Το κτήμα,εκεί που 

ανάπτυξη
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φιλοξενείται ολόκληρη αυτή η προσπάθεια στα 
πρώτα της στάδια,των αμπελώνων ως και αυτή 
της εμφιάλωσης,είναι υπόδειγμα.

Βρεθήκαμε και εμείς εκεί,για πρώτη φορά 
επισκεφθήκαμε και γνωρίσαμε τις εγκαταστάσεις 
του.

Με μεγάλη μας χαρά αντικρίσαμε εκεί στο 
Κτήμα Χατζημιχάλη τον ιδρυτή αυτού του 
κτήματος μαζί με τους γιούς του. 

Ρώτησα τον κύριο Χατζημιχάλη πιο είναι 
το αγαπημένο του σημείο στο κτήμα και 
μου απάντησε χωρίς να διστάσει ότι είναι η 
κάβα,εκεί περνάει ατελείωτες ώρες .Ίσως και να 
αγωνιά για το αποτέλεσμα,κάθε χρονιά είναι μια 
διαφορετική χρονιά.

Των ρώτησα για το αν είναι ευχαριστημένος 
από την φετινή χρονιά και μου απάντησε πώς 
ήταν δύσκολη χρονιά ,αλλά ευτυχώς όλα πήγαν 
καλά.

Μετά βρεθήκαμε και με τους γιούς του που 
πλέον έχουν αναλάβοει, ο ένας είναι μόλις 27 
ετών και ό μικρότερος 24.Τους ρωτήσαμε για το 
κτήμα Χατζημιχάλη και τον Οινοτουριαμό.

 “Το Κτήμα είναι μια επιχείρηση που η βάση της 
είναι η Αταλάντη και τα γραφεία της βρίσκονται 
στην Αθήνα. Παράγουμε και εμφιαλώνουμε 
περίπου 750.000 φιάλες το χρόνο ο και έχουμε 
μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα και βεβαίως 
δυναμική παρουσία πολλά χρόνια τώρα στην 
Ελληνική αγορά.

Είναι μεγάλη η ευθύνη που αναλαμβάνεται 
από τον πατέρα Χατζημιχάλη?

Είναι μεγάλη η ευθύνη σίγουρα,το όνομα είναι 
ιστορικό και πολύ μεγάλο και έχει άμεση σχέση 
με το Ελληνικό κρασί. Είναι κάτι που ευχαριστεί 
και εμένα και τον αδελφό μου οπότε το πιο 
σημαντικό είναι να κάνεις κάτι που σε ευχαριστεί 
και σου αρέσει.

Πώς σας φαίνεται η σημερινή Ευρωπαϊκή 
Ημέρα οινοτουρισμού?

“Ευτυχώς έχει πολύ καλό καιρό και θα έχουν 
οι επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν την 
βόλτα τους στο κτήμα μας και να ανακαλύψουν  
το κρασί καλύτερα.Ο επισκέπτης  βέβαια βλέπει 

όλους τους χώρους μας και έτσι μπορεί να 
παρακολουθήσει πως παράγεται το κρασί μας. 
Εχουμε και διάφορες δραστηριότητες .Σήμερα 
έχουμε το winemaker ο κόσμος ουσιαστικά 
φτιάχνει το δικό του κρασί και αυτό τον βοηθάει  
και να το γνωρίσει καλύτερα.

Υπάρχει μέλλον στον Οινοτουρισμό?
“Έχει προοπτική σίγουρα στην Σαντορίνη και 

στα άλλα νησιά, αλλά εδώ έχει μια δυσκολία, στο 
να έρθει μόνο και  μόνο γιαυτό στην περιοχή μας. 
Αν υπήρχαν ξενοδοχεία στη γύρω περιοχή θα 
ήταν πιο εύκολο.Υπάρχουν βέβαια Ξενοδοχεία  
στα Καμενα Βούρλα.

Και οι Δελφοί είναι κοντά,που θεωρούνται ως 
τουριστικός προορισμός κοντινό με εσάς?

Δεν είναι τόσο κοντά,χρειάζεται ο επισκέπτης 
μια ολόκληρη μέρα και αυτό δεν τον βολεύει.

Σας έχουν επισκεφθεί σχολεία από την 
Στερεάς Ελλάδα?

Όχι δεν μας επισκέπτονται εκτός της γύρω 
περιοχής των Λιβανατών και της και Αταλάντης. 
Επειδή υπερβαίνουμε την μια ώρα διαδρομής 
από τα  σχολειά των άλλων πόλεων.

Σας ευχαριστώ πολύ που μου μιλήσατε για 
το Κτήμα σας.

Ο Οινοτουρισμός λοιπόν πρέπει να αρχίσει 
από την εκπαίδευση,από τα σχολεία. Και όχι ο 
“οινοτουρισμός για τον οινοτουρισμό” αλλά για 
να γνωρίσουμε καλύτερα αυτό που μπορούμε 
και παράγουμε οι ίδιοι,όπως πολύ πετυχημένα 
κάνει η οικογένεια Χατζημιχάλη,τον οίνο ,το 
κρασί το Ελληνικό κρασί.

Γιατί τα σχολεία να μην επισκέπτονται ένα 
τόσο καλά δομημένο  χώρο που η μουσειακή 
του δυναμική είναι διαρκής και οργανωμένη στο 
καλύτερο δυνατό επίπεδο. Ακόμα για το δέντρο 
που βγαίνει ο φελλός να μάθει ο μαθητής είναι 
καλό καθώς επίσης και για το πώς ψήνονταν 
τα κιούπια που φυλασσόταν στην αρχαιότητα 
το κρασί.Υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για την 
γνωριμία με το κρασί για τα παιδιά στο κτήμα. 
Και πώς θα μπορούσε να μην υπάρχει από έναν 
άνθρωπο που αγαπά τόσο πολύ το κρασί,και το 
δείχνει από τις πράξεις του.

Στην επίσκεψη μας στο κτήμα ήταν ακόμη 
δυο μεγάλα group που ξεναγηθήκαμε μαζί τους.

Ρωτήσαμε την υπεύθυνη στο  Πωλητήριο για 
την σχέση εργασίας της με το κύριο Χατζημιχάλη 
και να τι μας είπε:

Είναι μια σχέση σταθερή,ήδη έχουμε τις 
πρώτες συντάξεις από τους πρώτους υπαλλήλους 
που ήρθαν και δούλεψαν στο Κτήμα,μεγάλο 
μέρος των εργατών μας είναι γυναίκες ,αγαπάμε 
τα γυναικεία χέρια.

Πόσο προσωπικό απασχολεί?
Μαζί με τα γραφεία της Αθήνας είμαστε σε 

σταθερή βάση περίπου  50 άτομα στο δυναμικό 
του Κτήματος Χατζημιχάλη και όταν είναι οι εποχή 
της συγκομιδής των σταφυλιών, ξεπερνάμε του 
ς 100 ανθρώπους.

Η κυρία Δήμητρα είναι οκτώ χρόνια στην 
επιχείρηση και την αισθάνεται σαν δική της 
γιατί ενώ είχε σπουδάσει οικονομικά,το κτήμα 
Χατζημιχάλη της έδωσε την δυνατότητα να ζήσει 
το όνειρο της , σε ένα κτήμα που κατέχει όλα τα 
διεθνή standards για τουρισμό.

Οι περισσότεροι επισκέπτες είναι από το 
εξωτερικό.

Συναντήσαμε και στο μπουφέ μια νέα κοπέλα 
από τον Ορχομενό που και αυτή αισθάνεται πολύ 
τυχερή που μπορεί και ζει  και εργάζεται στον 
τόπο της.

Κτήμα Χατζημιχάλη “ουδείς προφήτης στον 
τόπο του “Ευτυχώς που το κρασί και δει το 
άριστο κρασί ταξιδεύει σε ολόκληρο το κόσμο 
και ευτυχώς που την γεύση του και τα αρώματα 
του και την συνεπή δουλειά δεν την σταματάει 
κανείς”. 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού και 
συνάντησα στο Κτήμα Χατζημιχάλη μόνο 
ένα συντοπίτη μου,κρίμα είχα φανταστεί ότι 
όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής,που 
ενδιαφέρονται για τον τοπικό οίνο θα είχαν έρθει 
σε αυτή τη “γιορτή”. 

ανάπτυξη
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Έσκασε» αγωγός μέσης τάσης που τροφοδοτούσε τις δύο 
γεωτρήσεις από όπου αντλείται το νερό για το υδραγωγείο…

Χωρίς νερό παραμένει το μεγαλύτερο μέρος της Κοινότητας του 
Νέου Μοναστηρίου, μετά τη σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε το 
βράδυ της Δευτέρας (11/11) σε παροχή μέσης τάσης που μεταξύ 
άλλων τροφοδοτεί και τις δύο γεωτρήσεις του χωριού.

Από το πρωί της Τρίτης συνεργεία του Δήμου, της ΔΕΗ και 
ιδιώτες ηλεκτρολόγοι προσπάθησαν να αποκαταστήσουν τη ζημιά 
η οποία καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχει τακτοποιηθεί μέχρι 
την Τετάρτη το πρωί. Εξαντλώντας τις υπάρχουσες εναλλακτικές 
λύσεις, το υδραγωγείο συνδέθηκε με μια παλιά παροχή ύδρευσης 
από το Δομοκό που δε φτάνει όμως σε καμία περίπτωση για το 
σύνολο του Νέου Μοναστηρίου.

Σοβαρή βλάβη 
στην ύδρευση 
του Νέου Μοναστηρίου

Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου, στις 18:00, στο ξενοδοχείο Θέρμαι 
Σύλλα στην αίθουσα εκδηλώσεων «Εύβοια».

      Η εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών Τ.Τ. Ιστιαίας και ο Δήμος 
Ιστιαίας - Αιδηψού διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο “Ελάτε να 
γνωρίσουμε τον τόπο μας”.

      Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 
2019 και ώρα 18:00, στο ξενοδοχείο Θέρμαι Σύλλα στην 
αίθουσα εκδηλώσεων «Εύβοια» και έχει σκοπό να αφηγηθεί με 
οπτικοακουστικές παρουσιάσεις την Τοπική ιστορία, με απλό και 
κατανοητό τρόπο.

      Το ταξίδι της ιστορίας ξεκινάει από την Αιδηψό, τον πρώτο 
τουριστικό προορισμό της Ευρώπης.

Η βράβευση του Βαγγέλη Αλεξανδρή από τον Άρη Αμφίκλειας
Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου και ώρα 19:00, στο πρώτο εντός έδρας 

παιχνίδι της ανδρικής ομάδας του Άρη Αμφίκλειας, ο σύλλογος 
τίμησε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες προπονητές, 
τον Βαγγέλη Αλεξανδρή!

      Ο “Τίγρης” του Ελληνικού μπάσκετ τίμησε με την παρουσία 
του την εκδήλωση και έδωσε το παρόν στο κλειστό γυμναστήριο 
της Αμφίκλειας.

Αιδηψός: 
Εκδήλωση με θέμα 
“Ελάτε να γνωρίσουμε 
τον τόπο μας”

Μία ακόμη καινοτόμα τεχνολογία στην υπηρεσία της σωστής 
εκμάθησης με τη χρήση διαδραστικού πίνακα «Smart Learn» και 
καμερών, για την ανάλυση σε πραγματικό χρόνο του παιχνιδιού 
και της προόδου των ποδοσφαιριστών - μαθητών.

O Θανάσης Σερπάνος είναι «ερωτευμένος» με το ποδόσφαιρο 
και την Ακαδημία του με αποτέλεσμα να μην ησυχάζει ποτέ... 
Αυτό τον καιρό έχει επιστρέψει στα θρανία και βρίσκεται τρεις 
φορές την εβοδμάδα στο Α.Π.Θ. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης) για να διευρύνει τις γνώσεις του, και όπως μας είπε, 
εκεί είδε για πρώτη φορά, σε παρουσίαση του Γιάννη Αμανατίδη, 
το διαδραστικό πίνακα! Στο διάλειμμα τον πλησίασε και του είπε 
χαρακτηριστικά: «Τον πίνακα τον θέλω τώρα...».

αδημία Ποδοσφαίρ»
Μία καινοτόμα τεχνολογία έφερε στη Λαμία για την Ακαδημία 

Ποδοσφαίρου του ο Θανάσης Σερπάνος.  Είναι μάλιστα ο πρώτος 
πίνακας που αποκτάται από Ακαδημία Ποδοσφαίρου στην 
Περιφέρεια.

Πρόκειται για το διαδραστικό πίνακα «Smart Learn» με τον 
οποίο ο προπονητής μπορεί να επεμβαίνει σε πραγματικό χρόνο 
για τη βελτίωση της τεχνικής και των όσων μεταδίδει στους 
ποδοσφαιριστές – μαθητές, ενώ οι τελευταίοι έχουν τη δυνατότητα 
να συμμετέχουν με όλες τους τις αισθήσεις στη μάθηση για πολύ 
καλύτερα αποτελέσματα.

Με τη χρήση διαδραστικού πίνακα έχουμε την απόλυτη 
εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για 
την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) 
των ποδοσφαιριστών.

Την εγκατάσταση και παρουσίαση στην Ακαδημία «Σερπάνος» 
στο 1ο χλμ Λαμίας - Φραντζή, έκανε ο πιστοποιημένος προπονητής 
UEFA και εξειδικευμένος εκπαιδευτής τεχνολογιών «Smart 
Learn», Γιάννης Αμανατίδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόκτηση του διαδραστικού πίνακα 
«Smart Learn», συνοδεύτηκε από την τοποθέτηση καμερών από 
την “Alarm Systems 1 Security” του Γιώργου Καραβάνα για την 
καταγραφή των προπονήσεων, η ανάλυση των οποίων γίνεται 
πλέον με ψηφιακό τρόπο και σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με 
τις νέες δυνατότητες.

Ο πρώτος πίνακας  SMART LEARN 
που αποκτάται από Ακαδημία 
Ποδοσφαίρου στην Περιφέρεια. 

Η συγκεκριμένη βλάβη πάντως ανέδειξε τα προβλήματα που 
υπάρχουν τόσο με την παλαιότητα των δικτύων όσο και με τις 
εναλλακτικές λύσεις που θα έπρεπε να εξασφαλίζουν ένα τόσο 
σημαντικό αγαθό όπως το νερό.

Για αυτό και από την ίδια ημέρα η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε τη 
συζήτηση τόσο για την εξασφάλιση στο κοντινό μέλλον καλύτερης 
εναλλακτικής λύσης από μεγαλύτερη κοντινή γεώτρηση, αλλά και 
για τη σταδιακή αντικατάσταση του παρωχημένου ηλεκτρικού 
δικτύου (40ετίας) το οποίο είναι πολύ πιθανό να ξαναδώσει 
σύντομα κάποια νέα μεγάλη βλάβη.
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Ένα πάγιο – και δίκαιο θα προσθέταμε – αίτημα του Δήμου 
Δομοκού και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας για 
μεταστέγαση του Αστυνομικού Τμήματος  Δομοκού στο 

κτίριο του Ειρηνοδικείου, δικαιώθηκε.
Σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό από το γραφείο του Υπουργού 

Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, στο οποίο επισυνάπτεται και 
έγγραφο της ΕΤΑΔ (Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου), η παραχώρηση 
ολοκληρώθηκε.

«Ο κ. Σταϊκούρας θα συνεχίσει να εργάζεται προς την 
κατεύθυνση βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών του 
Κράτους προς τους πολίτες», καταλήγει το σχετικό ενημερωτικό.

Σταϊκούρας: Έτοιμη 
η παραχώρηση 
του κτιρίου του 
Ειρηνοδικείου στο 
Α.Τ. Δομοκού

Σοβαρό τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό 
δύο ηλικιωμένων, ενός άνδρα 77 ετών και μίας γυναίκας 71, 
σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30’ ο πρωί της Δευτέρας (11/11) 

έξω από το χωριό Ασβέστης του Δήμου Μακρακώμης.
Συγκεκριμένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε 

σε χαράδρα, μετά το χωριό και με κατεύθυνση προς την Κοινότητα 
Περιβολίου Δομοκού στην τοποθεσία «Κοκκάλια» Μακρακώμης.

Έξι οχήματα με 20 Πυροσβέστες από την ΠΥ Μακρακώμης, το 
Κλιμάκιο Δομοκού αλλά και την 7η ΕΜΑΚ, έφτασαν στο σημείο 
με τους Διοικητές τους, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους 
επιβάτες του οχήματος που βρέθηκε 50 μέτρα κάτω από το δρόμο!

Μαζί και αστυνομικοί του ΑΤ Σπερχειάδας με επικεφαλής το 
Διοικητή τους Γιώργο Σταθοκώστα.

Συγχρόνως δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ κλήθηκαν για να 
μεταφέρουν τους τραυματίες, που σύμφωνα με τις πρώτες 
πληροφορίες φέρουν σοβαρά τραύματα. Πιο σοβαρά 
τραυματισμένη είναι η ηλικιωμένη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε 
και τελευταία.

Δύο τραυματίες απεγκλώβισαν
οι άνδρες Πυροσβεστικής και της 7ης ΕΜΑΚ

Η Εισαγγελέας της έδρας κ. Χρυσάνθη 
Καδόγλου  έκανε λόγο για 
ενορχηστρωμένο σχέδιο από την 

κατηγορούμενη, ενώ για την απολογία της 
είπε ότι προσπαθησε να “θολώσει τα νερά” 
και να “ρίξει στάχτη” στα ματιά όλων, γι 
αυτό και ζήτησε την ενοχή της για όλες τις 
κατηγορίες χωρίς να της αναγνωριστούν 
όλα τα ελαφρυντικά που ζήτησε η 
υπεράσπιση.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας της 
επέβαλε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών και με 
τον όρο ότι κάθε μήνα θα δίνει τουλάχιστον 
500€ στον άνθρωπο που εξαπάτησε. Η 
Πρόεδρος του δικαστηρίου κ. Μαριάννα 

Βαριά “καμπάνα” 
στη Λαμιώτισσα που «έφαγε» 50.000€ από τον κουμπάρο

Το δρόμο για την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έχει πάρει 
σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η νέα Διοίκηση 
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Στερεάς Ελλάδας με έδρα 

τη Λαμία.
Εδώ κι αρκετό καιρό η Διοίκηση του Θεόδωρου Δημόπουλου έχει 

θέσει στη διάθεση της αρμόδιας υφυπουργού για θέματα Πρόνοιας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνας - Μαρίας Μιχαηλίδου την 
παραίτησή της, συνεχίζοντας παράλληλα να εκτελεί τα καθήκοντά 
της.

Για τη θέση του προέδρου φέρεται να προορίζεται ο γνωστός 
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Δημήτρης Δρακάκης.

Ο κ. Δρακάκης διετέλεσε με την εκλογή του  Κυριάκου 
Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, Πρόεδρος της 
Περιφερειακής Οργάνωσης Στερεάς Ελλάδος, πριν αναλάβει 
Γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος για το Νομό Μαγνησίας 
και Σποράδων.’Ιδωμεν

Ο Δημήτρης Δρακάκης Πρόεδρος του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Στερεάς?

“Ο Μύθος του Ηρός 
στην Πλατωνική Πολιτεία”

Ο Δήμος Λαμιέων, ο κύκλος φιλοσοφικών συζητήσεων 
«Εργοτάξιο Ιδεών» των Εκδόσεων Ευρασία και ο 
Πολιτιστικός – Επιστημονικός – Φιλοσοφικός Όμιλος 

Λαμίας: «300» παρουσιάζουν στους Πολίτες της Λαμίας τους 
Καθηγητές Φιλοσοφίας κ.κ. Βασίλη Κάλφα (Καθηγητής ΑΠΘ) και 
Γιώργο

Ξηροπαΐδη (Καθηγητής Παντείου Παν/μίου Αθηνών), οι 
οποίοι σε συντονισμό του υπεύθυνου προγραμματισμού του 
Εργοτάξιου Ιδεών κ. Μιλτιάδη Θεοδοσίου, θα δώσουν Διαλέξεις 
και θα συζητήσουν με το κοινό, ως εξής: «Ο Μύθος του Ηρός στην 
Πλατωνική Πολιτεία»

: Ο Βασίλης Κάλφας, με αφορμή τον εσχατολογικό μύθο του 
Ηρός, που κλείνει την πλατωνική Πολιτεία, συζητάει με το κοινό 
για τη θέση του Πλάτωνος προς την ποίηση, την ελευθερία της 
βούλησης και την μετά – θάνατον ζωή. και «Πλάτων – εχθρός 
του πλήθους;» : Ο Γιώργος Ξηροπαΐδης, εξετάζει με το κοινό την 
επικρατούσα

σήμερα άποψη, ότι η πλατωνική φιλοσοφία είναι κατ’ ουσίαν 
αντιδημοκρατική, αυταρχική και εχθρική απέναντι σε κάθε 
μορφή δημοκρατικής διακυβέρνησης. Ο κριτικός έλεγχος της 
συγκεκριμένης άποψης θα στηριχτεί σε μια φιλοσοφική ανάλυση 
της δομής και της σημασίας του πλατωνικού διαλόγου. Το Σάββατο 
23 Νοεμβρίου 2019, 7 το απόγευμα, στην κεντρική αίθουσα της 
Δημοτικής Πινακοθήκης

Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος».
Είσοδος ελεύθερη.

Μπέη  ανακοινώνοντας την ποινή στην 
κατηγορούμενη μεταξύ των άλλων την 
προέτρεψε να κάνει δύο και τρείς δουλειές 
ώστε να μπορέσει να επιστρέψει τα χρήματα 
στον άνθρωπο που εξαπάτησε....«για μας 
η απαξία της πράξης σας, αυτό το νόημα 
έχει....», είπε χαρακτηριστικά η κ. Πρόεδρος.

Από την πλευρά του ο συνήγορος του 
ενάγοντα κ. Γιώργος Δούμας, δήλωσε στο 
LamiaReport: «Ο εντολέας μου και εις το 
στάδιο της διαδικασίας, επέδειξε μεγαλείο 
ψυχής στην εκλιπαρούσα επιείκεια 
κατηγορουμένη, σεβόμενος την ιδιότητά 
της ως μητέρα. Η δικαία τιμώρησή της και οι 
βαρύτατες συνέπειές της να αποτελέσουν 

μάθημα αποτροπής εις τους ορεγόμενους 
με απάτες να εκμεταλλεύονται τον 
ανθρώπινο πόνο...».

Οι συνήγοροι υπεράσπισης της 
48χρονης Λαμιώτισσας  κ.κ. Δημήτρης 
Κρούπης και Βασίλης Τσούκας δήλωσαν 
απόλυτα ικανοποιημένοι, τόσο για 
την αναγνώριση του ελαφρυντικού 
του σύννομου βίου στο πρόσωπο της 
κατηγορουμένης, όσο και για το ύψος της 
ποινής και το ανασταλτικό αποτέλεσμα της 
έφεσης.
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Στην απόφαση να προχωρήσει  στη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 
για τη συλλογή και τη μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων και καθαριότητας των κοινόχρηστων 
χώρων καθώς και για τη συλλογή και τη μεταφορά 
των ανακυκλώσεων υλικών προχώρησε το δημοτικό 
συμβούλιο του Δήμου Δελφών στη συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας. Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία, 
έχοντας τη στήριξη τη δημοτικής αρχής, ενώ οι της 
αντιπολίτευσης τάχθηκαν κατά, καταθέτοντας ο 
καθένας διαφορετικό σκεπτικό σχετικά με το γιατί 
δεν συμφωνούν με την απόφαση της διοίκησης του 
δήμου. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τριών μηνών, 
τη στιγμή που η προηγούμενη με το ΦοΔΣΑ έληξε 
προ λίγων ημερών.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων και η εισήγηση 
του θέματος που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, οι 
λόγοι που οδηγούν το δήμο στη συγκεκριμένη 
απόφαση είναι πολλοί, και διαφορετικής φύσεων, 
με μία όμως κοινή συνισταμένη. Το ότι δεδομένων 
των συνθηκών ο δήμος θα πρέπει να πάρει άμεσα 
απόφαση για τον αποκομιδή, καθώς προέχει η 
καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τους 
πολίτες. Αφού σημειώσουμε πως εκκρεμεί η 
ολοκλήρωση των προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ, 
στο δήμο αναγάγουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία 
στην κορυφή όλων, τονίζοντας πως τα ίδια μέσα 
δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών. 
Έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη των υπαλλήλων 
της διεύθυνσης περιβάλλοντος, καθώς μπορούν 
να παρέχουν τις υπηρεσίες απρόσκοπτα με 
φυσιολογικά ωράρια εργασίας και όχι σε συνθήκες 
εργασιακού μεσαίωνα, η συζήτηση πηγαίνει 
ακολούθως κυρίως στο ότι προγραμματική 
σύμβαση με το ΦΟΔΣΑ ολοκληρώθηκε στις 3 
Νοεμβρίου, αναγκάζοντας το δήμο να βρει άμεσα 
λύση για το θέμα. Κάνοντας λόγο για νέο σχεδιασμό 

Δ. Δελφών: 
Με τη συνδρομή ιδιώτη 
η αποκομιδή απορριμμάτων

που πρέπει να κάνει ο δήμος αναφορικά με το 
κεφάλαιο αυτό, καταλήγει στο ότι η συγκεκριμένη 
υπηρεσία θα πρέπει για τους επόμενους μήνες να 
ανατεθεί σε ιδιώτη .

Νέες θέσεις εργασίας στο Χιονοδρομικό Κέντρο 
Παρνασσού

Οι θέσεις εργασίας στο Χιονοδρομικό Κέντρο 
Παρνασσού είναι :

–Βοηθός Χειριστή Αναβατήρων Χιονοδρομικού 
Κέντρου Παρνασσού (κωδ. Θέσης ΒΧΑ ΧΚΠ) – ΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1)

–Ελεγκτής Χιονοδρομικών Πιστών – 
Τραυματιοφορέας Χιονοδρομικού Κέντρου 
Παρνασσού (κωδ. Θέσης ΕΧΠΤ ΧΚΠ)   –  ΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2)

–Οικονομικός Διαχειριστής Χιονοδρομικού 
Κέντρου Παρνασσού (κωδ. Θέσης ΟΙΚΔ ΧΚΠ)   
– ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3)

–Συντηρητή Εγκαταστάσεων Χιονοδρομικού 
Κέντρου Παρνασσού (κωδ. Θέσης ΣΕ ΧΚΠ) – ΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (4)

–Χειριστής Αναβατήρων Χιονοδρομικού 
Κέντρου Παρνασσού (κωδ. Θέσης ΧΑ ΧΚΠ) – ΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (5)

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περιγραφή 
της θέσης και διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, 
τα απαιτούμενα πτυχία, τις σχετικές άδειες 
και αποδεδειγμένη εμπειρία , καλούνται να 
αποστείλουν: αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα έως 
και την 25 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση hr-parnassos@etasa.gr, 
αναφέροντας υποχρεωτικά τον κωδικό της θέσης 
(κωδ. Θέσης: ΒΧΑ ΧΚΠ) Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν 
απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. 
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Στα 10 ευρώ μηνιαίως η υψηλότερη τιμή 
για την αστική και 2 ευρώ για τη δημοτική 
συγκοινωνία έτους 2020

Διαμορφώθηκαν οι τιμές για την αστική και 
δημοτική συγκοινωνία για το έτος 2020, ύστερα 
από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Καρπενησίου, λαμβάνοντας υπόψιν την 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, 
οικονομικού έτους 2020, με την υψηλότερη 
τιμή να διαμορφώνεται στα δέκα (10) ευρώ, ενώ 
η χαμηλότερη στα τρία (3) ευρώ. Ειδικότερα, 
όσον αφορά την αστική συγκοινωνία η τιμή της 
μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών και 
εισιτηρίων για όσους  χρησιμοποιούν το Αστικό 
Λεωφορείο για το έτος 2020 παραμένει ίδια με την 
περσινή ως εξής:α) Για τους μαθητές και φοιτητές 
η τιμή 3,00 €, β) Για τους υπόλοιπους κατοίκους 
10,00 € και γ) Για τους πολύτεκνους, τα τέκνα 
πολυτέκνων μέχρι 18 ετών, τους ηλικιωμένους 
άνω των 65 ετών 5,00 €.  Η τιμή του εισιτηρίου 
θα είναι   0,50 λεπτά. Σχετικά με τη Δημοτική   
συγκοινωνία η τιμή του εισιτηρίου θα είναι στα 
2,00 €. Η χρήση της δημοτικής συγκοινωνίας είναι 
δωρεάν για όσους κατέχουν την Κάρτα Δημότη, η 
οποία παρέχεται δωρεάν στους δημότες εφόσον 
υποβάλλουν αίτηση στο κεντρικό πρωτόκολλο 
του Δήμου προσκομίζοντας την ταυτότητά τους. 
Η οριστική απόφαση θα ψηφιστεί σήμερα, στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου

Ορίστηκαν οι τιμές των εισιτηρίων 
των Συγκοινωνιών στο Καρπενήσι

Με ανακοίνωσή της η ΕΙΝΚΥΕ (Ένωση 
Ιατρών Νοσοκομείου Κέντρων Υγείας 
Ευρυτανίας), την οποία υπογράφουν ο 

πρόεδρός της κ. Κωνσταντίνος Β. Τσιρώνης και 
ο Γενικός Γραμματέας κ. Απόστολος-Γεώργιος 
Ιω. Σοφός, ενημερώνει τους Ευρυτάνες για το 
σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης παιδιάτρων. 
Συγκεκριμένα αναφέρουν:

«Η Ένωση μας είναι αναγκασμένη να 
ενημερώσει τον λαό της Ευρυτανίας ότι, για 
κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει στο 
Νοσοκομείο μας Παιδίατρος για αρκετές ημέρες 
το μήνα. Παρά το ότι – όπως πληροφορούμαστε 
από την Διοίκηση – γίνονται κάποιες ενέργειες 
για την επίλυση του θέματος, δεν γνωρίζουμε για 
πόσο χρόνο θα υπάρχει  αδυναμία εξυπηρέτησης 
Παιδιατρικών περιστατικών τόσο για το πρωινό 
ωράριο όσο και για τις εφημερίες.

Για την αποφυγή προβλημάτων, δυσάρεστων 
καταστάσεων, καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας 
των προσερχόμενων, καλούμε το κοινό να 

Δεν θα υπάρχει στο Νοσοκομείο 
Καρπενησίου Παιδίατρος για 
αρκετές ημέρες το μήνα

πληροφορείται από την Γραμματεία του 
Νοσοκομείου τις ημέρες και ώρες λειτουργίας 
των ιατρείων (τακτικών και εκτάκτων) του 
Παιδιατρικού Τμήματος. Σημειώνουμε επίσης 
ότι οι εφημερίες όλων των ιατρικών τμημάτων 
βρίσκονται αναρτημένες  στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου (karpenisihospital.gr).

Εκφράζουμε τη λύπη μας για το πρόβλημα 
που έχει τελικά ανακύψει με την λειτουργία 
του παιδιατρικού τμήματος. Αυτό οφείλεται 
στην χρονίζουσα ανεπαρκή ιατρική στελέχωση 
και στην οριακή δυνατότητα λειτουργίας που 
έχει δυστυχώς επιβληθεί στο νοσοκομείο μας. 
Η Ένωσή μας, έχει αναδείξει     την ανεπαρκή 
στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου 
Καρπενησίου και μάχεται αδιάκοπα για την 
βελτίωση αυτής της  κατάστασης».

Επίσκεψη του Υπουργού Τουρισμού κ.Θεοχάρη 
και του Υφυπουργού Μακεδονίας- Θράκης κ. 
Καράογλου στο περίπτερο της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 
Philoxenia, στην οποία παρευρίσκονται και 
εκπρόσωποι του Δήμου Καρπενησίου και του 
Επιμελητηρίου Ευρυτανίας. Ο Δήμος Καρπενησίου 
φιλοξενείται στο περίπτερο της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην 35η Διεθνής Έκθεση 
Τουρισμού Philoxenia στη Θεσσαλονίκη.

Ο Δήμος Καρπενησίου στην Philoxenia

Όλοι μαζί μπορούμε 
περισσότερα για τον 
τόπο μας.
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Δάνεια ΕΤΕπ για επενδύσεις αναβάθμισης 
εξοπλισμού

Τον Ιανουάριο αναμένεται η 
ενεργοποίηση ενός ακόμα χρηματοδοτικού 
εργαλείου για τον αγροτικό κόσμο που σε 
πρώτη φάση εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 
200 εκατ. ευρώ και αφορά τη διευκόλυνση της 
δανειοδότησης επενδύσεων πάγιου εξοπλισμού. 
Την ίδια ώρα, εξελίξεις αναμένονται και στο 
πεδίο του εγγυητικού ταμείου, με τη σχετική 
πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα να 
τοποθετείται στο προσεχές διάστημα.

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά το νέο 
πακέτο χρηματοδότησης επενδύσεων 
παγίου εξοπλισμού, στο πεδίο των οποίων 
περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά πάρκα, 
αποτελεί αποκλειστική στήριξη της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), που για πρώτη 
φορά προχωρά σε απευθείας ενίσχυση του 
αγροτικού κόσμου.

«Πιο ευνοϊκοί όροι»
Σύμφωνα με όσα αναφέρει, μιλώντας στη 

«Ν», ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, αρμόδιος για την Κοινή Αγροτική 
Πολιτική, Κώστας Σκρέκας, «η ΕΤΕπ δανειοδοτεί 
όλο το ποσό στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα 
και αυτά εν συνεχεία τα διαθέτουν στους 
ενδιαφερόμενους παραγωγούς. Επί της ουσίας 
εξασφαλίζεται φθηνότερος δανεισμός για τις 
τράπεζες σε σχέση με αυτόν που επιτυγχάνεται 
από τη διατραπεζική αγορά, με αποτέλεσμα τα 
ιδρύματα να μπορούν να εξασφαλίσουν πιο 
ευνοϊκούς όρους στους αγρότες».

Χθες, σε συνάντηση που πραγματοποίησε 
ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
αρμόδιος για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις 
ΣΔΙΤ, Γιάννης Τσακίρης, με τον αντιπρόεδρο της 
ΕΤΕπ, Άντριου ΜακΝτάουελ, οριστικοποιήθηκε η 
σχετική συμφωνία, με το πακέτο χρηματοδότησης 
να ξεκινά με κουμπαρά τα 170 εκατ. ευρώ με 
προοπτική να ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με όσα γνωστοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
της συνάντησης, τα δάνεια θα έχουν σταθερό 
επιτόκιο, διάρκεια αποπληρωμής με ορίζοντα 15 
χρόνια και πενταετή περίοδο χάριτος.

Παράλληλα, οι πληροφορίες της «Ν» 
αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής φέρεται να έχει 
οριστεί κατώτατο πλαφόν στις 15.000, ενώ 
ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί όλες οι 
τεχνικές λεπτομέρειες στο πλαίσιο των οποίων 
μπορεί να περιλαμβάνεται και ανώτατο όριο 
δανειοδότησης.

Η φιλοσοφία πάντως του νέου εργαλείου 
κινείται τόσο στον άξονα του περιορισμού του 
κόστους παραγωγής και δη της ηλεκτρικής 

Πώς θα ενεργοποιηθεί το 
χρηματοδοτικό εργαλείο 200 εκατ. 
για τους αγρότες

ενέργειας, όσο και στο πεδίο του περιβαλλοντικού 
«αποτυπώματος» των εκμεταλλεύσεων.

Δυνατότητα συνδυασμού
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Σκρέκας στη 

«Ν», η πρόθεση είναι ο μηχανισμός αυτός να 
ενεργοποιηθεί τον ερχόμενο Ιανουάριο, ενώ 
ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η αξιοποίηση 
αυτού του εργαλείου μπορεί να συνδυαστεί με 
άλλα χρηματοδοτικά μέτρα από το πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης, όπως τα σχέδια βελτίωσης, 
καθώς βέβαια και να «κουμπώσει» και με τις 
παροχές του Ταμείου Αγροτικών Εγγυήσεων, η 
λειτουργία του οποίου τοποθετείται επίσης στην 
έναρξη της νέας χρονιάς.

«Δίνεται η δυνατότητα στους αγρότες να 
συνδυάσουν τα κεφάλαια από διαφορετικά 
πακέτα στήριξης, ώστε να προχωρήσουν 

με ταχείς ρυθμούς στην εκμηχάνιση και τον 
εκσυγχρονισμό της παραγωγής, βελτιώνοντας 
περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου 
πρωτογενούς τομέα», επισημαίνει ο ίδιος.

Στο μεταξύ, σε ό,τι αφορά την πορεία που 
καταγράφεται σχετικά με το Ταμείο Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης, που αποτελεί ακόμα 
μια σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων με το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός 
των προσεχών ημερών θα συσταθεί η σχετική 
επενδυτική ομάδα, επικεφαλής της οποίας 
φέρεται να αναλαμβάνει ο κ. Γρηγόρης Βάρρας, 
ο οποίος σύντομα θα οριστεί ως νέος πρόεδρος 
του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών των 
Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Κατόπιν 
αυτού αναμένεται να προκηρυχθεί η σχετική 

πρόσκληση, προκειμένου να ξεκινήσει η 
διαδικασία επιλογής των τραπεζών που θα 
συμμετέχουν στο εγχείρημα.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τα προβλεπόμενα, 
η ΕΤΕπ θα παρέχει εγγυήσεις στις τράπεζες, 
ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου 
δανείων προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και 
μεταποιητικές επιχειρήσεις. Η προίκα του 
Ταμείου αφορά αρχικά 80 εκατ. ευρώ, τα οποία 
θα δεσμευθούν από το ΠΑΑ 2014-2020, ενώ τα 
χρήματα τα οποία προβλέπονται να «πέσουν» 
στην αγορά δύναται να φτάσουν τα 700 εκατ. 
ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα δάνεια, τα οποία θα είναι 
διαθέσιμα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα 
ξεκινούν από τις 10.000 ευρώ, θα έχουν χαμηλά 
επιτόκια και μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής. 

Παρέμβαση Ε.Ε. για το ελαιόλαδο
Η Ε.Ε. ενεργοποίησε την ιδιωτική 

αποθεματοποίηση
Στην ενεργοποίηση του μέτρου της 

ιδιωτικής αποθεματοποίησης ελαιόλαδου 
προχώρησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών 
εξαιτίας της αύξησης της παραγωγής, που 
έχει επιδεινώσει την αγορά του προϊόντος.

Ειδικότερα, η προσφυγή στην 
ιδιωτική αποθεματοποίηση με κοινοτική 
χρηματοδότηση αφορά τους παραγωγούς 
της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιταλίας, της 
Ισπανίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της 
Μάλτας, της Κροατίας και της Σλοβενίας.

Η ανακοίνωση αφορά την 
πραγματοποίηση τεσσάρων διαγωνισμών 
όπου οι παραγωγοί και οι οργανώσεις τους 
καλούνται να διαθέσουν ελάχιστη ποσότητα 
50 τόνων για 180 ημέρες, ενώ το ύψος της 
κοινοτικής βοήθειας ανέρχεται σύμφωνα 
με τον εκτελεστικό κανονισμό 2016/2040 
σε 50 ευρώ/τόνο. Η ενίσχυση αφορά: το 
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, το παρθένο 
και το λαμπάντε.

Οι περίοδοι των διαγωνισμών είναι 
μεταξύ 21-26 Νοεμβρίου η πρώτη, 12-17 

Παρέμβαση Ε.Ε. 
για το ελαιόλαδο

Δεκεμβρίου η δεύτερη, 22-27 Ιανουαρίου 
η τρίτη και 20-25 Φεβρουαρίου η τέταρτη 
προσφορά.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Οκτωβρίου ο 
επίτροπος για θέματα Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, 
ανταποκρινόμενος σε σχετικά αιτήματα των 
υπουργών Γεωργίας των παραπάνω χωρών 
είχε προαναγγείλει την ενεργοποίηση του 
μέτρου της ιδιωτικής αποθεματοποίησης.

Όπως επισήμανε ο Ιρλανδός επίτροπος, 
τους τελευταίους μήνες η αγορά ελαιόλαδου 
γνωρίζει μια σοβαρή ανισορροπία και η 
ενεργοποίηση του μέτρου της ιδιωτικής 
αποθεματοποίησης θα συνεισφέρει στην 
αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης της 
κατάστασης.

Η Κομισιόν στην ανακοίνωση που 
εξέδωσε χθες αποδίδει την αναταραχή 
στην αγορά και την υποχώρηση των τιμών 
κυρίως στη αύξηση της παραγωγής.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε 
η Κομισιόν τον Οκτώβριο, η φετινή 
παραγωγή ελαιόλαδου στην Ε.Ε. εκτιμάται 
ότι θα φτάσει τα 2,1 εκατ. τόνους και είναι 
υψηλότερη κατά 7% από τη μέση ετήσια 
παραγωγή των τελευταίων 5 ετών.
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Η ανάγκη άρσης των στρεβλώσεων που 
φέρνουν τις ελληνικές μεταποιητικές 
επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση έναντι 

των ανταγωνιστών τους, με κορυφαίο το ζήτημα 
του ενεργειακού κόστους και των αποσβέσεων 
για επενδυτικές δαπάνες αναδείχθηκε σε 
κεντρικό θέμα στη 2η ετήσια Γενική Συνέλευση της 
«Ελληνικής Παραγωγής-Συμβούλιο Βιομηχανιών 
για την Ανάπτυξη» που πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία. 

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, ο 
Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ Καθηγητής κ. Νίκος 
Βέττας παρουσίασε τα βασικά προκαταρκτικά 
συμπεράσματα της 3ης  μελέτης που εκπονείται με 
τη στήριξη της «Ελληνική Παραγωγής», με θέμα 
«Στρατηγικές Παρεμβάσεις για την Ανάπτυξη 
της Βιομηχανίας – Ανάλυση Επιδράσεων και 
Πολιτικών», καταδεικνύοντας τα σημαντικότατα 
οφέλη που θα προκύψουν για το ΑΕΠ, τα έσοδα 
του Δημοσίου και την απασχόληση, με τις 
προτεινόμενες διορθωτικές παρεμβάσεις στους 
τομείς αυτούς. 

Στη σημασία αυτών των παρεμβάσεων, «ώστε 
η ελληνική μεταποιητική βιομηχανία να μπορέσει 
να καλύψει την απόσταση που τη χωρίζει από 
τις ομοειδείς ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και 
να μπορέσει να δώσει προτεραιότητα στο 
ζητούμενο των καιρών, που είναι η αύξηση 
των επενδύσεων και η οργανική ανάπτυξη 
βασισμένη στην τεχνολογία, την καινοτομία 
και την εξωστρέφεια» αναφέρθηκε ο Πρόεδρος 
του ΔΣ της «Ελληνικής Παραγωγής» κ. Μιχάλης 
Στασινόπουλος προσφωνώντας, στο 2ο μέρος 
της ΓΣ, τον Υπουργό Επενδύσεων και Ανάπτυξης 

Το ενεργειακό κόστος 
κύριο θέμα για την 
Ελληνική Παραγωγή

κ. Άδωνη Γεωργιάδη:  
«Η ελληνική βιομηχανία, χάρη στις σκληρές 

προσπάθειες των ίδιων των επιχειρήσεων, 
επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή στα χρόνια της 
κρίσης και των μνημονίων και σήμερα παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας 
και της απασχόλησης, καθώς οι εξαγωγές 
αγαθών πρωταγωνιστούν στην εξισορρόπηση 
του εμπορικού ισοζυγίου και η απασχόληση 
στη μεταποίηση αυξάνεται με διπλάσιο ρυθμό 
από το σύνολο της οικονομίας», επεσήμανε ο 
κ. Στασινόπουλος και κατέληξε: «Χρειάζεται 
προσοχή και εγρήγορση γιατί τόσο η ελληνική 

κρίση και τα αίτια που την προκάλεσαν όσο και 
οι ραγδαίες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον 
δεν μας επιτρέπουν να αφήνουμε κανέναν να 
συγχέει την «επιστροφή στην κανονικότητα» με 
την επιστροφή στο παρελθόν». 

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Επενδύσεων 
και Ανάπτυξης κ. ‘Αδωνις Γεωργιάδης, 
απευθυνόμενος στα μέλη της ΓΣ της «Ελληνικής 
Παραγωγής» διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση 
θέλει να στηρίξει τη διεύρυνση και την ενίσχυση 
της παραγωγικής βάσης, αναγνωρίζοντας την 
πληθώρα των ανταγωνιστικών μειονεκτημάτων 
που αντιμετωπίζει, προεξάρχοντος του 

ιδιαίτερα υψηλού ενεργειακού κόστους για 
τη μεταποιητική βιομηχανία.  Ο υπουργός 
Ανάπτυξης αναφέρθηκε στο στρεβλό 
αναπτυξιακό μοντέλο των προηγούμενων 
δεκαετιών και στις δυσλειτουργίες της δημόσιας 
διοίκησης, διαβεβαιώνοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο 
και ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων - 
Βιομηχανίας και Εμπορίου κ. Νίκος Παπαθανάσης 
είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων για να 
αναζητείται λύση στα προβλήματα τους, 
ζητώντας παράλληλα από τις επιχειρήσεις 
να στηρίξουν την προσπάθεια αύξησης της 
απασχόλησης.

Τα κονδύλια δεν επαρκούν για τις 
επιχειρήσεις που αιτήθηκαν και πληρούν 
τα κριτήρια νομιμότητας

Σχεδόν δύο χρόνια στην …αναμονή 
βρίσκονται περί τα 1.000 επενδυτικά σχέδια 
προϋπολογισμού κοντά στα 3 δισ. ευρώ για 
επενδύσεις μικρότερης και μεσαίας κλίμακας, 
που περιμένουν ακόμη τις αποφάσεις υπαγωγής 
του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Τον Δεκέμβριο του 2017 ξεκίνησαν οι 
υποβολές του Β’ κύκλου του Αναπτυξιακού 
Νόμου 4399/2016 για το καθεστώς ενισχύσεων 
«Γενική Επιχειρηματικότητα» και Απρίλιο του 
2018 για το Β’ κύκλο του καθεστώτος «Νέες 
ανεξάρτητες Μ.Μ.Ε». Τον Ιανουάριο του 
2019 άρχισαν να δημοσιεύονται σταδιακά οι 
προσωρινοί πίνακες των δικαιούχων για τα 
καθεστώτα αυτά κατά πολύ οι χρόνοι απόκρισης 
των δημοσίων υπηρεσιών», όπως σχολιάζεται 
χαρακτηριστικά.

«Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί ούτε 
μια απόφαση υπαγωγής στα πλαίσια του 
μεγαλύτερου χρηματοδοτικού εργαλείου της 
χώρας», επισημαίνουν αρμόδιες πηγές στο ΝΜ. 
Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι δεν είναι μόνο οι 
μεγάλες επενδύσεις που έρχονται αντιμέτωπες 
είτε με το «τέρας» της γραφειοκρατίας είτε 
ακόμη και τους αργούς ρυθμούς των δημοσίων 
υπηρεσιών – εν προκειμένω στο υπουργείο 
Ανάπτυξης- αλλά εξίσου σημαντικές, κυρίως για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν και 
τη «ραχοκοκκαλιά» της ελληνικής οικονομίας, 
είναι και οι μικρότερες επενδύσεις.

Τα οφέλη στην πραγματική οικονομία από την 
υλοποίηση των εν λόγω επενδύσεων θα ήταν 
πολύ μεγάλα, αν ληφθεί ότι πρόκειται για σχεδόν 
1.000 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού πάνω 

Δύο χρόνια στην αναμονή 
1.000 επενδυτικά σχέδια των €3 δισ.

από 3 δισ. ευρώ, με έργα από μερικές εκατοντάδες 
χιλιάδες ευρώ έως και κάποια εκατομμυρίων 
ευρώ. «Πρόκειται ουσιαστικά για σχέδια στους 
τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, της 
αγροδιατροφής κ.τ.λ.  από επιχειρήσεις οι 
οποίες βλέπουν τις προσπάθειές τους να βγουν 
από την κρίση να σκοντάφτουν πάνω στην 
αναβλητικότητα του ελληνικού Δημοσίου και την 
αθάνατη ελληνική γραφειοκρατία. Εάν λοιπόν 
θέλουμε όντως ως χώρα να ανέβει η Ελλάδα 
στον κατάλογο ‘’Doing Business’’ της Παγκόσμιας 
Τράπεζας θα πρέπει να επιταχυνθούν κατά πολύ 
οι χρόνοι απόκρισης των δημοσίων υπηρεσιών», 
όπως σχολιάζεται χαρακτηριστικά.

Σημειωτέον ότι πλησιάζει να κλείσει και 
ο Γ’ κύκλος για υποβολή αιτήσεων στα ίδια 
καθεστώτα και ακόμη εκκρεμεί η έκδοση 
αποφάσεων υπαγωγής και κατ’ επέκταση οι 
πληρωμές των υποψήφιων επενδυτών που έχουν 
καταθέσει τα σχέδια τους στον Β’ κύκλο.

Κατά τις πληροφορίες, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών και 
Περιφερειών, πρώτη φορά από την θέσπιση 
του Αναπτυξιακού Νόμου, τα κονδύλια δεν 
επαρκούν για το σύνολο των επιχειρήσεων που 
αιτήθηκαν και πληρούν τα κριτήρια νομιμότητας 
του θεσμικού πλαισίου. Ακόμη και επί της 
προηγούμενης κυβέρνησης όλα τα επενδυτικά 
σχέδια που υποβλήθηκαν και πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις του Νόμου εγκρίθηκαν και 
δικαιούνται ενίσχυσης. Γεγονός το οποίο φαίνεται 
ότι βάζει στο τραπέζι το αίτημα από την αγορά 
για αύξηση των κονδυλίων που θα διατεθούν για 
τον Β’ και Γ’ κύκλο υποβολών του Ν.4399/2016, 
ώστε να διατεθούν επιπλέον πόροι για τη 
χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, εφόσον 
πληρούνται όλες οι σχετικές προδιαγραφές.
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H MYTILINEOS εγκαινιάζει την συνεργασία της με τον 
οργανισμό “The Tipping Point”, στηρίζοντας την υλοποίηση 
του ομώνυμου βιωματικού εκπαιδευτικού προγράμματός 

σε 15 σχολεία ανά την Ελλάδα, για το σχολικό έτος 2019-2020.
Την απάντηση στην αγωνία των παιδιών, «Τι θέλω να κάνω σε 

πέντε χρόνια από τώρα, αλλά και πώς θα το καταφέρω;», έρχεται 
να δώσει η νέα σύμπραξη της MYTILINEOS, στο πλαίσιο της Ε.Κ.Ε., 
με τον οργανισμό “The Tipping Point”.

H MYTILINEOS εγκαινιάζει την συνεργασία της με τον οργανισμό 
“The Tipping Point”, στηρίζοντας την υλοποίηση του ομώνυμου 
βιωματικού εκπαιδευτικού προγράμματός σε 15 σχολεία ανά 
την Ελλάδα, για το σχολικό έτος 2019-2020. Το πρότυπο αυτό 
πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες να μάθουν 
περισσότερα για τις σπουδές ή το επάγγελμα που θέλουν να 
ακολουθήσουν, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ενόψει 
των σημαντικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών αποφάσεων 
που θα κληθούν να πάρουν.

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου με τη χρήση της 
νέας τεχνολογίας σε ένα δομημένο φιλικό περιβάλλον. Μέσω 
live mentoring (συνεδρίες) μαθητές και μαθήτριες ανεξαρτήτως 
γεωγραφικής περιοχής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
μπορούν «να συναντήσουν» επιτυχημένους επαγγελματίες και 
να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήσεις για το μέλλον τους. Από 
καλλιεργητές μανιταριών και παραγωγούς θεραπευτικών φυτών 
μέχρι και μηχανικούς της NASA, οι συμμετέχοντες έρχονται σε 
επαφή με μία ευρεία γκάμα επαγγελμάτων, κερδίζουν νέες γνώσεις 
και εμπειρίες και διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Η διοργάνωση 
των συνεδριών γίνεται σε επίπεδο τάξης και έχουν διάρκεια 20 
έως 30 λεπτά.

Ο μαθητές/τριες βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος 
και διαμορφώνουν οι ίδιοι την ατζέντα συζήτησης με τους μέντορές 

MYTILINEOS: 
Συνεργασία με τον οργανισμό 
The Tipping Point

τους, αυξάνοντας την ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Έτσι το πρόγραμμα καταφέρνει να τους προσφέρει 
τις εξής δυνατότητες:

1) σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο της εργασίας
2) εφόδια ώστε να αποφασίσουν οι ίδιοι για το μέλλον τους
3) ενημέρωση για επαγγέλματα που δεν είχαν φανταστεί ότι 

υπάρχουν
Απώτερος στόχος είναι τόσο η ενίσχυση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο, όσο και η πληρέστερη 
ενημέρωση των νέων, προκειμένου να ακολουθήσουν την 
κατάλληλη εκπαίδευση, που θα διευκολύνει την εύρεση εργασίας 
στην Ελλάδα και τη μείωση του “brain drain”.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη αξία για την 
MYTILINEOS, αφού εκτός από την δεδομένη στρατηγική της 
επιλογή να επενδύει στα σχολεία και τους νέους, για πρώτη φορά 
καταφέρνει να προσεγγίσει ταυτόχρονα μέντορες με ουσιαστικό 
ρόλο, εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να ανοίξουν τους ορίζοντες 
των μαθητών τους, αλλά και παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας 
που πραγματικά διψούν να μάθουν και να εμπνευστούν.

Η συνεργασία της MYTILINEOS με τον οργανισμό “The Tipping 
Point”, υλοποιείται στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων 
που αναπτύσσει η εταιρεία με σημαντικούς κοινωνικούς φορείς 
για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(Στόχοι 4 και 17), συμβάλλοντας στη δημιουργία ενημερωμένων 
και ενσυνείδητων νέων σε ότι αφορά τις ακαδημαϊκές τους 
επιλογές και τη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία σε 
αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 11.00 
– 14.00  στο Επιμελητήριο Εύβοιας (3ος όροφος) 
θα γίνει ενημέρωση των επιχειρηματιών, 

των επαγγελματιών, αλλά και των εν δυνάμει 
επιχειρηματιών, σε όλα τα προγράμματα εργασίας και 
επιχειρηματικότητας που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ, 
όπως :  

•   Τα προγράμματα προώθησης στην 
αυτοαπασχόληση. 
•   Τα προγράμματα επιχορήγησης πρόσληψης 
προσωπικού από επιχειρήσεις. 

Τους ενδιαφερομένους θα ενημερώσουν εργασιακοί 
σύμβουλοι εργοδοτών - στελέχη του ΟΑΕΔ. 

Η Ενημερωτική εκδήλωση εγκαινιάζει την πρόσφατη 
συμφωνία των δύο Φορέων για συνεργασία, με σκοπό 
την βελτίωση των δράσεων επιδότησης, στήριξης 
και επιβράβευσης της εργασίας και με στόχο το 
μεγαλύτερο όφελος τόσο των επιχειρήσεων όσο και 
του ανθρωπίνου δυναμικού. Συνεργασία η οποία θα 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του νέου ρόλου και του νέου 
προσώπου τόσο του ΟΑΕΔ, όσο και του Επιμελητηρίου.  

Ενημέρωση 
επιχειρηματιών 
για προγράμματα 
ΟΑΕΔ στο 
Επιμελητήριο 
Εύβοιας
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Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
σήμερα οι οικογενειακές επιχειρήσεις στη 
χώρα, μεταξύ των οποίων, το ζήτημα της 

εταιρικής διακυβέρνησης, το δύσκολο εγχείρημα 
της διαδοχής και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, 
επικεντρώθηκαν οι εργασίες του 1ου Family 
Business Conference – Building Foundations for 
the Future, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
χθες, και στο οποίο συμμετείχε η ΕΥ.

Κατά την ομιλία του με θέμα τις οικογενειακές 
επιχειρήσεις και τις προκλήσεις που αυτές 
αντιμετωπίζουν στο σημερινό οικονομικό 
περιβάλλον, πραγματοποίησε ο Στέφανος 
Μήτσιος, επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος 
της ΕΥ Ελλάδος, υπογράμμισε την ανάγκη ενός 
νέου αναπτυξιακού μοντέλου για τις ελληνικές 
οικογενειακές επιχειρήσεις, με βασικούς πυλώνες 
τη μεγέθυνση και την εξωστρέφεια.

«Στα χρόνια της κρίσης, οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις, στην πλειοψηφία τους, επέδειξαν 
εντυπωσιακή αντοχή. Σήμερα, καλούνται πάλι 
να πρωταγωνιστήσουν στην επανεκκίνηση της 
χώρας, μετά τα χρόνια της κρίσης» ανέφερε ο κ. 
Μήτσιος, τονίζοντας ότι η επανεκκίνηση αυτή 
«θα πρέπει να βασιστεί σε ένα νέο αναπτυξιακό 
μοντέλο, απαλλαγμένο από τις παθογένειες του 
παρελθόντος».

Ειδική αναφορά έγινε, επίσης, στις 
φορολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις, με 
κυριότερες τις φορολογικές διαστάσεις του 
ζητήματος της διαδοχής και την πολυπλοκότητα 
- αλλά και την αστάθεια - του φορολογικού 
συστήματος.

ΕΥ: Μεγέθυνση και εξωστρέφεια 
το «κλειδί» για την ανάπτυξη των 
οικογενειακών επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η ΕΥ Ελλάδος και 
η Eurobank συνδιοργάνωσαν ενότητα για το 
κρίσιμο ζήτημα της διαδοχής στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις. 

Από την πλευρά του ο Ανδρέας 
Χατζηδαμιανού, Partner, Family Enterprise 
Leader της ΕΥ Ελλάδος, επικεντρώθηκε κατά 
την ομιλία του στις προκλήσεις της διαδοχής. 
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα ζητήματα 
εταιρικής διακυβέρνησης και σχεδιασμού της 
διαδοχής που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις παγκοσμίως, αναλύοντας τους 
λόγους που μόλις το 3% των επιχειρήσεων 

αυτών καταφέρνουν να επιβιώσουν πέρα από 
την τρίτη γενιά. Όπως επισήμανε, η υιοθέτηση 
βέλτιστων πρακτικών οικογενειακής και 
εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και ο έγκαιρος 
σχεδιασμός του πλάνου διαδοχής, παράλληλα με 
τη θέσπιση ενός οικογενειακού καταστατικού, 
έχει αποδειχθεί πως είναι πιο ικανά να 
διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 
των επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων, οι ομιλητές συμφώνησαν 
στη σημασία της ύπαρξης μιας δομημένης 
διαδικασίας διαδοχής, η οποία θα έχει ως 
γνώμονα το κοινό συμφέρον και τη συνέχεια 

της επιχείρησης, μακριά από συναισθηματικές 
αγκυλώσεις και οικογενειακούς περιορισμούς. 
Παράλληλα, υπερθεματίστηκε η αξία της 
υιοθέτησης κανόνων εταιρικής και οικογενειακής 
διακυβέρνησης, καθώς και της έγκαιρης 
προετοιμασίας της επόμενης γενιάς.

Το συνέδριο διοργάνωσε η Palladian 
Conferences, με την υποστήριξη του LSE - The 
Hellenic Alumni Association, υπό την αιγίδα του 
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, της Endeavor Greece και του 
FBN Greece.

Αναλυτικά η νέα σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία 
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ»  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 
από 12.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
εκλέχθηκε ως νέο, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της 
εταιρείας ο κ. Σπυρίδων Κοκκόλης, σε αντικατάσταση του 
παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 
Patrick Kron, και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής η σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. έχει ως ακολούθως:
Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος, Πρόεδρος, εκτελεστικό 
μέλος
Δημήτριος Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό 
μέλος
Περικλής Σαπουντζής, εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Κατσάμπας, μη εκτελεστικό μέλος
Λάμπρος Βαρούχας, εκτελεστικό μέλος

ΕΛΒΑΛ - ΧΑΛΚΟΡ:
 Ο Σπυρίδων Κοκκόλης 
νέο μέλος στο ΔΣ

Νικόλαος Κουδούνης, μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Κατσαρός, εκτελεστικό μέλος
Σταύρος Βολουδάκης, εκτελεστικό μέλος
Σπυρίδων Κοκκόλης, εκτελεστικό μέλος
Thomas George Sofis, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Γαλέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ναταλία Νικολαΐδη, μη εκτελεστικό μέλος
Ηλίας Στασινόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης, εκτελεστικό μέλος
Παναγιώτης Αθανασόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος

Ποιες είναι οι αλλαγές που επέρχονται.
Με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιείται η υπ’ αρ. πρωτ. 
211549/24.7.12 Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) Α.Ε., που 
βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Σχηματαρίου του Δήμου 
Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.

Οι αλλαγές που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση 
είναι οι ακόλουθες:

- ανέγερση νέου κτιρίου χημικών διεργασιών και 
κτιρίου υποστήριξης,

- τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού με σκοπό 
τη μερική αντικατάσταση διεργασιών, στις οποίες 
γίνεται χρήση εξασθενούς χρωμίου, με διεργασίες νέας 
περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας ,

- λειτουργία σε υφιστάμενο κτίριο επιμεταλλώσεων, 
προκειμένου να καλύπτονται συγκεκριμένες ανάγκες 
συντήρησης αεροσκαφών παλαιάς τεχνολογίας της 
Πολεμικής Αεροπορίας,

- εγκατάσταση συστήματος φυσικοχημικής 
επεξεργασίας των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. 

Τροποποίηση της 
Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών 
Όρων για τις 
εγκαταστάσεις ΕΑΒ
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Για την εξεύρεση «συνολικής και σύγχρονης» λύσης για τα 
αυθαίρετα, που είναι σύμφωνη με τη νομολογία του Συμβουλίου 
της Επικρατείας και βρίσκει τη συναίνεση σε μεγάλο βαθμό του 

ΤΕΕ και της ΠΟΜΙΔΑ, έκανε λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, μετά τη συνάντησή του με τους 
προέδρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργο 
Στασινό, και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ), Στράτο Παραδιά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η λύση αυτή προβλέπει:
Πρώτα από όλα, θα δοθεί μια παράταση για την τακτοποίηση 

αυθαιρέτων μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2020. Η παράταση αυτή 
θα είναι η τελευταία παράταση για την κατηγορία 5, για τα βαριά 
αυθαίρετα. Από τον Ιούνιο και μετά δεν θα υπάρξει άλλη τέτοια 
δυνατότητα για αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Δεύτερον, από το τέλος Ιουνίου και μετά θα υπάρξει μια σφαιρική 
και μονιμότερη λύση για το ζήτημα των αυθαιρέτων. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, όπως ξεκαθάρισε ο υπουργός, θα εξακολουθήσει 
να υπάρχει «η κόκκινη γραμμή του 2011. Δηλαδή, μιλάμε για 
αυθαίρετα που με βάση τους σημερινούς νόμους, τον νόμο του 
2013 και τον νόμο του 2017, έχουν αναγνωριστεί ως αυθαίρετα 
και για τα οποία μιλάει έτσι κι αλλιώς η νομολογία του Συμβουλίου 
της Επικρατείας.

Θα συνδεθεί η τακτοποίηση των αυθαιρέτων από τον Ιούνιο 
και μετά με την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου ή 
της ιδιοκτησίας.

Θα υπάρξει άλλη μια παράμετρος που έχει να κάνει με τα 
χρήματα που θα καταβάλλονται στο Δημόσιο για την τακτοποίηση 
των αυθαιρέτων. Δηλαδή, από τον Ιούνιο του 2020 και μετά, όποιος 
δεν έχει μέχρι τότε τακτοποιήσει το ακίνητό του, θα καταβάλει 
20% παραπάνω χρήματα για την τακτοποίησή του. Και για κάθε 
χρόνο περαιτέρω καθυστερήσεων, θα καταβάλλεται ένα επιπλέον 
5%. «Αν καθυστερήσεις έναν χρόνο ακόμα, θα πληρώνεις 25%, αν 

Αυθαίρετα: 
Έρχονται e-ταυτότητα 
κτηρίου-ιδιοκτησίας 
και αυξημένα πρόστιμα

καθυστερήσεις δύο χρόνια ακόμα, 30%, κ.ο.κ.. Θεωρούμε ότι η 
ρύθμιση αυτή είναι δίκαιη και λειτουργική. Δίκαιη, διότι συνδέει 
το ύψος των χρημάτων που καταβάλλονται με την ταχύτητα με 
την οποία κάποιος ιδιοκτήτης σπεύδει να τακτοποιήσει το ακίνητό 
του. Και λειτουργική, διότι το υπουργείο αυτό, τουλάχιστον στο 
συγκεκριμένο ζήτημα, παύει να είναι υπουργείο παρατάσεων 
και γίνεται ένα υπουργείο συνολικής ρύθμισης για τα αυθαίρετα. 
Ρύθμιση η οποία δεν είναι αποτέλεσμα συναλλαγής, αλλά 
αποτέλεσμα συνεννόησης. Επίσης, έχει ως βάση το Σύνταγμα και 
τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας» εξήγησε ο ΥΠΕΝ.

Ο κ. Χατζηδάκης ευχαρίστησε τον κ. Στασινό και τον κ. Παραδιά, 
«για το εποικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας το οποίο επέδειξαν, 
προκειμένου όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε σε μια καλύτερη βάση 
αυτό το θέμα το οποίο έχει ταλαιπωρήσει και την πολιτεία, και τους 
μηχανικούς, και τους ιδιοκτήτες, επί πάρα πολλά χρόνια».

Διπλή e-ταυτότητα
Τι σημαίνει διπλή ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου εξήγησε 

από την πλευρά του ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Δημήτρης Οικονόμου. Όπως είπε, για τα νέα κτήρια, αυτά που 
κατασκευάζονται από εδώ και πέρα, η ηλεκτρονική ταυτότητα θα 
είναι σε επίπεδο κτηρίου. «Αυτό είναι εύκολο, γιατί υπάρχει πλέον 
μια άδεια συνολική, δεν υπάρχει καμιά πρακτική δυσκολία ή κάποιο 
ιδιαίτερο κόστος για να δηλώνεται με ενιαίο τρόπο όλο το κτήριο» 
είπε. 

Ο ίδιος σημείωσε πως και «για τα παλαιότερα κτήρια, πάλι στο 
τέλος θα καταλήξουμε σε ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ασφαλώς 
θα προκύψει κι εκεί, αλλά με μια σταδιακή διαδικασία, η οποία 
θα μπορεί να γίνεται κατά διηρημένη ιδιοκτησία. Δηλαδή, όποιος 
έχει μια διηρημένη ιδιοκτησία και θέλει να κάνει μια μεταβίβαση 
ή για κάποιο άλλο λόγο ενδιαφέρεται να το νοικιάσει ή οτιδήποτε, 
θα μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρονική ταυτότητα αποκλειστικά 
της διηρημένης ιδιοκτησίας του. Σιγά-σιγά θα προστίθενται και οι 

οικονομία
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υπόλοιπες διηρημένες ιδιοκτησίες και στο τέλος πάλι θα έχουμε 
το συνολικό ακίνητο. Ο πρώτος που θα θέλει να κάνει μια τέτοια 
ηλεκτρονική ταυτότητα διηρημένης ιδιοκτησίας θα πρέπει να 
δηλώσει και το ποσοστό που του αντιστοιχεί σε χιλιοστά επί των 
κοινοχρήστων και αν υπάρχουν αυθαιρεσίες στα κοινόχρηστα, 
θα πρέπει να δηλώσει και τα κοινόχρηστα, δηλαδή να υπάρξουν 
σχετικά σχέδια. Αν υπάρχουν αυθαιρεσίες, δεν υπάρχει κάποια 
τέτοια υποχρέωση. Αυτό θα είναι θέμα μιας δήλωσης. Αν κάποιος 
σκόπιμα δεν το δηλώσει, θα το βρει μπροστά του αργότερα» 
ξεκαθάρισε ο υφυπουργός.

Όπως υπογράμμισε, και στις δύο περιπτώσεις θα απαιτούνται 
τα ίδια δικαιολογητικά. Θα γίνει, ωστόσο, μία εξαίρεση για τη 
στατική επάρκεια, στην περίπτωση της διηρημένης ιδιοκτησίας, 
για μια πενταετία. Παραμένει, πάντως, η υποχρέωση δήλωσης 
βεβαίωσης τρωτότητας. «Αν η βεβαίωση τρωτότητας αναφέρει 
ότι υπάρχει πρόβλημα στατικότητας ή οτιδήποτε άλλο, προφανώς 
οποιοσδήποτε θέλει μπορεί να προχωρήσει και στο επόμενο στάδιο 
αμέσως. Αλλά δεν θα είναι υποχρεωτικό εξαρχής, διότι είναι μια 
βαριά διαδικασία και σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη 
επί της ουσίας από την αρχή» διευκρίνισε.

Κατά τον κ. Οικονόμου, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα 
αυθαίρετα, οι προβλεπόμενοι, από τη σημερινή νομοθεσία 
έλεγχοι των δηλώσεων αυθαιρέτων σε ποσοστό 5% που δεν 
έχουν ενεργοποιηθεί, θα ενεργοποιηθούν πάρα πολύ γρήγορα. 
Θα γίνονται από ιδιώτες ελεγκτές δόμησης και στην περίπτωση 
που θα εντοπίζονται αυθαιρεσίες, θα υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις, 
που θα ανακοινωθούν προσεχώς.

«Άρα, αυτό το οποίο είναι βασικό στοιχείο της όλης προσέγγισης 
είναι η μη αναπαραγωγή του προβλήματος των αυθαιρέτων από 
εδώ και πέρα. Η ενεργοποίηση αυτών των ελέγχων, μαζί με την 
ηλεκτρονική ταυτότητα, σίγουρα μας δίνει τους μηχανισμούς 
που θα επιτρέπουν να ελέγχουμε ότι δεν θα έχουμε αυθαίρετα 

από εδώ και πέρα. Ή, αν θα έχουμε από κάποιους, θα υπάρχουν 
αυστηρές κυρώσεις και θα μπορούν να αντιμετωπίζονται» τόνισε 
ο υφυπουργός.

Γ. Στασινός: Προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα
«Είναι σημαντικό, ήταν και δικό μας αίτημα, να προχωρήσουμε 

ένα βήμα παραπέρα και να μην έχουμε οι μηχανικοί έναν ρόλο 
διεκπεραιωτή, να μαζεύουν κάποια στοιχεία για δηλώσεις 
αυθαιρέτων, που απαιτούνται για τις μεταβιβάσεις ακινήτων» 
δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, σημειώνοντας 
πως «με την καλή συνεργασία που είχαμε με το υπουργείο και την 
ΠΟΜΙΔΑ, προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα.

Σύμφωνα με τον κ. Στασινό, τον Ιούνιο θα ισχύει η ταυτότητα 
κτηρίου και η ταυτότητα ιδιοκτησίας και σιγά-σιγά θα συμπληρώνεται 
και θα οδηγεί σε όλο το κτήριο. «Είναι σημαντικό ότι και για τους 
ιδιοκτήτες θα υπάρχουν σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα τα σχέδια, 
όπως έχουν κατασκευαστεί τα κτήρια και τα διαμερίσματα. Έτσι, θα 
έχουμε απόλυτα στοιχεία για το ποιος είναι ο κτηριακός πλούτος 
της χώρας, κάτι σημαντικό για να κάνουμε και τον αντίστοιχο 
σχεδιασμό» εξήγησε.

Παράλληλα, επισήμανε πως με το σύστημα που θα ελέγχει το 5% 
των δηλώσεων δειγματοληπτικά και με το ηλεκτρονικό σύστημα 
καταγγελιών, «το οποίο θα μπορεί οποιοσδήποτε να καταγγείλει 
κάποιον που χτίζει σήμερα αυθαίρετο και θα πηγαίνει ένας ελεγκτής 
δόμησης να το ελέγχει και θα έχει και βαριά πρόστιμα, με την 
κόκκινη γραμμή του 2011, λύνουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα 
που υπήρχε στη χώρα μας κι ο καθένας πίστευε ότι μπορούσε να 
χτίζει αυθαίρετο και να μην τιμωρείται».

Κατά τον πρόεδρο του ΤΕΕ, ο συνδυασμός όλων αυτών των 
μέτρων «θα μας οδηγήσει να μη θέλει ο κάθε πολίτης και να μην 
έχει καν στο μυαλό του κάποιος να χτίζει αυθαίρετο, γιατί θα του 
κοστίζει πάρα πολύ ακριβά και δεν θα υπάρχει ούτε μια περίπτωση 
να μην τον πιάσουν».

Για την ηλεκτρονική πλατφόρμα σημείωσε πως «θέλει 
ενδεχομένως κάποιες μικρές αλλαγές. Άρα, θα μπορούμε από 
30 Ιουνίου να υποστηρίξουμε αυτή τη διαδικασία-πλατφόρμα κι 
έτσι λύνουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που υπήρχε μέχρι σήμερα, 
όχι μόνον το ΤΕΕ, η Πολιτεία, οι ιδιοκτήτες αλλά και σε συνεργασία 
με το ΣτΕ και αυτά που προβλέπονταν μέχρι σήμερα. Είναι πολύ 
σημαντικό βήμα γιατί έτσι μόνον μπορούμε να αλλάξουμε 
νοοτροπία. Να ξέρει ο καθένας ότι δεν μπορεί να χτίσει αυθαίρετο 
και ότι θα του το κατεδαφίσουν κάποια στιγμή και ότι σε αυτό θα 
πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες όταν το χτίσει αυθαίρετα, και 
θα είναι αυστηρές οι ποινές και ότι θα υπάρχει μια κανονικότητα 
στη χώρα που ο καθένας θα είναι ίσος απέναντι στους νόμους» 
δήλωσε ο κ. Στασινός.

Στρ. Παραδιάς: Χρήσιμο μέτρο η ταυτότητα κτηρίου
«Με τη νέα ρύθμιση, ταυτότητα κτηρίου θα αποκτά κάθε 

κτήριο που μεταβιβάζεται ολόκληρο, καθώς και κάθε κτήριο 
που η πλειοψηφία των ιδιοκτητών του θα επιλέξει να αποκτήσει 
ταυτότητα για όλο το κτήριο, αντί να πληρώνουν κάθε φορά 
μηχανικό για μία -  μία ιδιοκτησία. Θα είναι ένα μέτρο χρήσιμο για 
την κοινωνία και ελπίζουμε ότι δεν θα προκύψει καμία επιβάρυνση 
για τους ιδιοκτήτες ακινήτων» είπε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), Στράτος Παραδιάς.
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Είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους 
κορυφαίους στόπερ του Βοιωτικού ποδοσφαίρου, 
με πλούσιο βιογραφικό που θα ζήλευαν πολλοί 
παίκτες που αγωνίζονται στη Γ’, ακόμη και στη Β’ 
Εθνική. Ο λόγος για τον αμυντικό του Κιθαιρώνα 
Καπαρελίου, Ηλία Τσέλλο, ο οποίος την περασμένη 
Κυριακή σκόραρε στις καθυστερήσεις κόντρα 
στον Α.Ο Υπάτο και χάρισε έναν πολύ σημαντικό 
βαθμό στην ομάδα του, τον Κιθαιρώνα Καπαρελίου 
(1-1)! Ο έμπειρος αμυντικός μιλά αποκλειστικά στα 
«ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ» για πολλά θέματα και... ανοίγει το 
ποδοσφαιρικό βιβλίο της ζωής του! 

Ξεκινώντας τη συνέντευξη, θα ήθελα να μου 
κάνεις μια αναδρομή της καριέρας σου και να 
μου αναφέρεις από ποια ομάδα ξεκίνησες

Ξεκίνησα την καριέρα από το χωριό μου, τα 
Βάγια. Εκεί έκατσα δύο χρόνια, από το 2004 μέχρι 
το 2006. Παίξαμε και τις δύο χρονιές στο Α’ τοπικό 
και πήρα αρκετές εμπειρίες που με βοήθησαν στη 
συνέχεια.

Το επόμενό μου βήμα ήταν στους ερασιτέχνες 
του Λεβαδειακού το 2007 και μάλιστα την ίδια 
χρονιά έγινα επαγγελματίας και έπαιξα με την 
πρώτη ομάδα σε 8 παιχνίδια στη Β’ Εθνική. Αυτά 
τα ματς με βοήθησαν πολύ στη συνέχεια, καθώς 
σιγά σιγά αποκτούσα εμπειρία μέσα στο γήπεδο.

Με την ομάδα στις ηλικίες κάτω των 21, κέρδισα 
και ένα Κύπελλο, τον πρώτο μου τίτλο. Γενικά στο 
σωματείο του Λεβαδειακού κάθισα δύο χρόνια.

Ποια ήταν τα επόμενα βήματα στην καριέρα 
σου;

Μόλις έφυγα από τον Λεβαδειακό, το 2009, 
μετακόμισα στη Θήβα. Τότε έπαιζε στη Δ’ εθνική 
και έκατσα τρία χρόνια στην πρώτη μου θητεία 
εκεί. Μόλις διέλυσε το 2011, αγωνίστηκα για ένα 
εξάμηνο στη Δάφνη Ερυθρών, η οποία και εκείνη 
τότε έπαιζε στη Δ΄ εθνική. Μόλις τελείωσε εκείνη η 
χρονιά, επέστρεψα στη Θήβα, η οποία αγωνιζόταν 
στο Α’ τοπικό. 

Τα επόμενα τρία χρόνια με βρήκαν στον 
Οπούντιο Μαρτίνου. Τη μία σεζόν στο Α’ τοπικό 
Φθιώτιδας, όπου αναδειχθήκαμε πρωταθλητές 
και ανεβήκαμε μέσω μπαράζ στη Γ’ εθνική. Και οι 
δύο υπόλοιπες χρονιές που έπαιξα εκεί, ήταν στη 
Γ’ εθνική. Μέσα σε αυτό το διάστημα, κατακτήσαμε 
ένα κύπελλο και δύο σούπερ καπ και έφυγα με 
καλές αναμνήσεις από την ομάδα.

Η επιστροφή στο Βοιωτικό ποδόσφαιρο 
έγινε για τον Κιθαιρώνα. Τι σε έκανε να επιλέξεις 

Ηλίας Τσέλλος:  Η Γ΄ Εθνική θέλει συνέπεια 
και σκληρή δουλειά στην προπόνηση

την ομάδα του Καπαρελίου;
Η πρόταση που μου έκαναν οι άνθρωποι της 

ομάδας ήταν πάρα πολύ καλή, με ενθουσίασε και 
δεν το σκέφτηκα πολύ για να κλείσω εκεί. Είμαι 
αρκετά χρόνια εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που 
έκανα τη σωστή επιλογή για εμένα. Στον Κιθαιρώνα 
εξελίχθηκε σαν άνθρωπος και σαν παίκτη και είχα 
την ευκαιρία να... κυνηγήσει τίτλος και πολλές 
διακρίσεις. Κάπως έτσι άνοιξε ο νέος μου κύκλος 
στη Βοιωτία.

Πολλοί παίκτες που παίρνουν μεταγραφή 
στον Κιθαιρώνα, μένουν αρκετά χρόνια στην 
ομάδα. Γιατί νομίζεις ότι γίνεται αυτό;

Eίμαστε μια δεμένη οικογένεια. Προσπαθούμε 
κάθε παιδί που έρχεται στην ομαδα να τον κάνουμε 
δικό μας, να μην νιώθει ξένος. Τώρα, όσον αφορά 
την ερωτηση σου, όταν κάπου περνάς καλά και 
νιώθεις ωραία και η διοίκηση σου βγάζει μια 
εμπιστοσύνη, δεν νομίζω να υπάρχει κάποια σκέψη 
για αποχώρηση. Ο Κιθαιρώνας με το πέρασμα 
των χρόνων έχει γίνει οικογένεια και είμαι πολύ 
χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.

αθλητικά

Πόσο εύκολο είναι να έχεις συνηθίσει 
να παίζεις στο τοπικό και ξαφνικά να 
προετοιμάζεσαι για μια σεζόν στη Γ’ Εθνική;

Το τοπικό πρωτάθλημα, οι περισσότεροι παίχτες 
το βλέπουν σαν χόμπι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, 
να μπορείς να δουλέψεις λίγο πιο χαλαρά στις 
προπονήσεις και στους αγώνες. Απλά στην Γ’ 
Εθνική θέλει πιο πολύ συνέπεια και δουλειά στην 
προπόνηση. Υπάρχουν πολλοί καλοί παίχτες, 
οι οποίοι όμως δεν είναι καλύτεροι σε ταλέντο, 
από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο 
Βοιωτικό πρωτάθλημα και αυτό λέει πολλά. 

Η φετινή πορεία του Κιθαιρώνα είναι καλή 
μέχρι στιγμής. Τι να περιμένουμε στη συνέχεια 
από την ομάδα;

Από την αρχή πιστεύαμε ότι θα έχουμε μια 
καλή πορεία Γ’ Εθνική. Αρκετός κόσμος μας είχε 
ξεγραμμένους όταν είδαν τον όμιλο. Σιγά σιγά, 
με τους αγώνες, φέρνουμε περισσότερο κόσμο 
στο γήπεδο και αυτό είναι θετικό στοιχείο για την 
ομάδα. 

Η πορεία μας είναι καλή. Βέβαια, θα μπορούσαμε 

να είχαμε περισσότερους βαθμούς αν ήμασταν 
λίγο πιο προσεκτικοί και συγκεντρωμένοι. Μπορεί 
να ακουστεί λίγο κλισέ, αλλά εμείς από την πλευρά 
μας, κάθε παιχνίδι το βλέπουμε σαν τελικό, ώστε 
να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους 
βαθμούς και η ομάδα να τερματίσει όσο πιο ψηλά 
γίνεται!  

Το μόνο σίγουρο που μπορώ να πω για τη 
συνέχεια του πρωταθλήματος, είναι δεν θα είμαστε 
εύκολος αντίπαλος, για καμία ομάδα. Από την 
πρώτη της βαθμολογίας, μέχρι και την τελευταία! 

Θέλω να μου πεις λίγα λόγια για το ματς με 
το Υπατο, στο οποίο καταφέρατε να πάρετε 
ισοπαλία (1-1), με δικό σου γκολ στο τέλος. 
Θεωρείς ότι ήταν δίκαιο αποτέλεσμα;

Το Κιθαιρώνας - Υπατο, είναι ένας αγώνας 
ανάμεσα σε δύο ομάδες της Βοιωτίας και είναι 
ξεχωριστό. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά, 
είναι ότι και οι δύο ομάδες αδικούνται από 
τη βαθμολογική τους θέση. Οσον αφορά το 
αγωνιστικό κομμάτι του ντέρμπι, ελέγχαμε το 
παιχνίδι στο πρώτο μέρος, καθώς είχαμε δύο με 
τρεις καλές ευκαιρίες για να προηγηθούμε. 

Θα μπορούσαμε να τα είχαμε καταφέρει, αλλά 
δεν μας δόθηκε καταφανέστατο πέναλτι στο πρώτο 
45λεπτο. Στην επανάληψη, δεχθήκαμε ένα τέρμα 
από μια καλή ομαδική συνεργασία του Α.Ο Υπάτου 
και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να... ανοιχτούμε και 
να ρισκάρουμε για την ισοφάριση, η οποία τελικά 
ήρθε στις καθυστερήσεις. Με τη μορφή που πήρε 
ο αγώνας, το τελικό 1-1 μπορεί να χαρακτηριστεί 
δίκαιο αποτέλεσμα. 

Με τι ασχολείσαι όταν δεν παίζεις 
ποδόσφαιρο;

Οταν δεν παίζω ποδόσφαιρο, ασχολούμαι και 
πάλι με το ποδόσφαιρο (γέλια)! Συγκεκριμένα 
είμαι υπεύθυνος των ακαδημιών του Παμβαγιακού 
στις ακαδημίες Κ12 και Κ16 και μέσα από αυτή τη 
συνέντευξη, μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω 
τη διοίκηση τηε ομάδας, για την εμπιστοσύνη που 
μου δείχνουν σε αυτό το εγχείρημα! 

Ποια ομάδα θεωρείς ότι είναι το φαβορί για 
άνοδο από τον όμιλό σας, με αυτά που έχεις δει 
μέχρι στιγμής;

Με βάση το ρόστερ, αλλά και αγωνιστικά, η 
Ρόδος δείχνει να είναι το φαβορί για άνοδο. Ομως 
υπάρχουν και άλλες πολύ δυνατές ομάδες, οι 
οποίες είναι ικανές να κάνουν τη ζημιά. Το μόνο 
σίγουρα, είναι ότι η συνέχεια του πρωταθλήματος, 
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Λεβαδειακός: Θα λάβει την πρώτη 
δόση από την ΕΡΤ

Η «μάχη» των 
σκόρερς

Πολλά γκολ είδαμε στην αγωνιστική της 
προηγούμενης εβδομάδας, στην Α’ τοπική 
κατηγορία της Βοιωτίας! Τα περισσότερα 

τέρματα μπήκαν στον Κυριακάτικο αγώνα 
ανάμεσα σε Ενωση Α.Σ.Α και Λεοντάρι (5-3)! Στον 
πίνακα των σκόρερ, πλέον ο Κωνσταντίνου στην 
1η θέση έχει... συγκάτοικο, καθώς τον έφτασε 
στα γκολ ο Χατζησήζης του Ελλοπιακού! Πιο 
αναλυτικά η «μάχη» των σκόρερ! 

8 γκολ
Κωνσταντίνου (Π.Α.Ο. Κόκκινου), Χατζηζήσης 

(Α.Ο. “Ελλοπιακός”)
6 γκολ
Μεγάλος (Α.Ο. Μαυρομματίου)
5 γκολ
Μπινιάκος (Α.Ο. “Κεραυνός” Αγιου Θωμά), 

Δήμου (Α.Π.Ο. “Αμβρυσσέας” Διστόμου), 
Δαμπάνης (Α.Π.Ο. “Παναλίαρτος”), Χρήστου 
(“Ενωση” Ασπρα Σπίτια/Αντίκυρα)

4 γκολ
X.Κυπραίος (Α.Π.Ο. “Αμβρυσσέας” Διστόμου), 

Κ.Τσιώλης (Α.Ο. “Η Θήβα”), Στάθης (Α.Σ. 
Λεονταρίου), Μάγκας (Α.Σ. “Παμβαγιακός”)

3 γκολ
Βασιλείου (“Ενωση” Ασπρα Σπίτια/Αντίκυρα), 

Καλλιώρας (“Ενωση” Ασπρα Σπίτια/Αντίκυρα), 
Μπάτσι (Α.Σ. Λεονταρίου), Τσοπανέλης (Α.Ο. “Η 
Θήβα”), Ε.Τσιώλης (Α.Ο. “Η Θήβα”), Αργυρίου 
(Α.Ο. Υψηλάντη), Μερεντίτης (Α.Ε. Ορχομενού), 
Καραγιαννόπουλος (Α.Π.Ο. “Δάφνη” Ερυθρών)

2 γκολ
Γεωργουσόπουλος (Α.Π.Ο. “Αμβρυσσέας” 

Διστόμου), Μαρτιναίος (Α.Π.Ο. “Αμβρυσσέας” 
Διστόμου), Πελτέκης (Α.Π.Ο. “Αμβρυσσέας” 
Διστόμου), Βασιλάκης (Π.Α.Ο. Κόκκινου), 
Κονιαβίτης (Α.Ο. “Κεραυνός” Αγιου Θωμά), 
Καρακατσάνης (Α.Ο. Αντίκυρας “Κυπάρισσος”), 
Καφετζόπουλος (Α.Ο. Αντίκυρας “Κυπάρισσος”), 
Τοπούζι (Α.Ο. Αντίκυρας “Κυπάρισσος”), 
Τσαμούταλης (Α.Π.Ο. “Παναλίαρτος”), Φίλης 
(Α.Ο. “Η Θήβα”), Χρ.Πλακίδας (“Ενωση” Ασπρα 
Σπίτια/Αντίκυρα), Ρουπάκας (Α.Ο. “Ελλοπιακός”), 
Λαζάρου (Α.Ο. “Ελλοπιακός”), Σοφ.Σύρος (Α.Ο. 
“Ελλοπιακός”), Σιαμανδούρας (Α.Ο. Μαυροματίου), 
Ζουλέκου (Α.Ο. Υψηλάντη), M.Κυπραίος (Α.Ο. 
Υψηλάντη), Δ.Μακρής (Α.Ο. Υψηλάντη), Πεκίνι 
(Α.Ε. Ορχομενός)

αθλητικά

Οπως έγινε γνωστό μετά την έκτακτη 
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου 
της «Super League 2» την Τετάρτη 13/11, 

οι ΠΑΕ του συγκεκριμένου πρωταθλήματος, θα 
λάβουν την 1η δόση (που αντιστοιχεί στο 35% 
ολόκληρου του ποσού) από την τηλεοπτική 
σύμβαση με την ΕΡΤ! 

Οι ομάδες ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο 
του Δ.Σ  της Ενωσης «Super League 2» - «Football 
League»,  ότι άμεσα θα δουν το… χρώμα τους 

χρήματος από το τηλεοπτικό συμβόλαιο με την 
Ε.Ρ.Τ! Συγκεκριμένα τα χρήματα θα καταβληθούν 
σε πέντε συνολικά δόσεις, με την πρώτη να 
περιλαμβάνει το 35% του ποσού που δικαιούται 
κάθε ομάδα από την κεντρική διαχείριση και το 
υπόλοιπο 65% θα δοθεί σε τέσσερις δόσεις ανά 
δίμηνο.

Πότε όμως θα μπουν τα χρήματα; Αυτά 
εκτιμάται ότι θα εκταμιευθούν άμεσα, με το 
αναλυτικό ποσό που αναμένεται να λάβουν οι 

ομάδες, να ανέρχεται στα 120.400€, ενώ οι ΠΑΕ 
που υποβιβάστηκαν από τη Σούπερ Λιγκ, θα 
βάλουν στα ταμείο τους από 212.625€! Μία από 
αυτές φυσικά είναι και ο Λεβαδειακός, ενώ η άλλη 
που λάβει αυτό το ποσό, είναι ο ΠΑΣ Γιάννινα! 

Με αρκετά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίζεται η αγωνιστική 
δράση στην Α' τοπική κατηγορία! Μετά τα αποτελέσματα της 
περασμένης αγωνιστικής (7ης), ο Αμβρυσσέας πήρε διαφορά 

τριών πόντων από τη 2η θέση και οδηγεί την κούρσα του φετινού 
πρωταθλήματος. 

Ρεπό έχει αυτή την εβδομάδα ο Κυπάρισσος, ενώ... ξεκούραστος 
τρεις πόντους, χωρίς να αγωνιστεί θα πάρει ο ΠΑΟΚ Κόκκινου, ο οποίος 
αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Δάφνη Ερυθρών, που όμως αποχώρησε από 
το πρωτάθλημα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής, αυτό που 
ξεχωρίζει γίνεται στην Υψηλάντη ανάμεσα στην τοπική ομάδα και στον 
Παναλίαρτο, ενώ γειτονικό ντέρμπι υπάρχει και στο Λεοντάρι - Παμβαγιακός. 

A' Toπικό: 
Τα βλέμματα στον Υψηλάντη

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές:
Αμβρυσσέας – Μαυρομμάτι: Φλώτσιος (Μυλωνάκου, Πιτσούνη)
Ορχομενός – Ένωση: Τσακανίκας (Κώνστας, Παπαλαμπρόπουλος)
Θήβα – Κεραυνός: Ξηρογιάννης (Παπαλαμπρόπουλος, Παπαγεωργίου)
Λεοντάρι – Παμβαγιακός: Αλαφογιάννης (Καλαμπούκας, Τσιακμακούδης)
Υψηλάντης – Παναλίαρτος: Καρβούνης (Φίλος, Τσώνης)
Ελλοπιακός – Αρματηλάτης: Βασιληάς (Δερματίδου, Καρρής)
Κόκκινο – Δάφνη Ερυθρών: Δεν έχει ορισθεί
Ρεπό: Κυπάρισσος




