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ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 

διασκευή απόδοσης του περιεχομένου της εφημερίδας 
με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 

φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Η οικονομία είναι πρώτα από όλα ψυχολογία. Τετριμμένη 
ή μη, η φράση αυτή ενσωματώνει μια αναμφισβήτητη 
αλήθεια. Η οικονομική δραστηριότητα εξαρτάται σε 

σημαντικό βαθμό από την αίσθηση πορείας των πραγμάτων 
και ενίοτε όχι τόσο από τα ίδια τα πράγματα.

Ενώ λοιπόν είναι σαφές ότι δεν βρισκόμαστε ακόμη σε θέση 
να πούμε ότι η Ελληνική οικονομία «πετάει», μπορούμε εξίσου 
βέβαια να πούμε ότι το οικονομικό κλίμα φτερουγίζει.

Αυτό αποτυπώνεται στους σχετικούς δείκτες δραστηριότητας 
και εμπιστοσύνης, αλλά συναντάται πλέον και σε συνομιλίες με 
φίλους και γνωστούς. Διαπιστώνεται σε συζητήσεις που – μετά 
από πολύ καιρό – αφορούν σκέψεις ή σχέδια για επενδύσεις ή 
νέες επιχειρηματικές κινήσεις.

Δεν υποστηρίζω ότι διαβήκαμε οριστικά τον Ρουβικώνα της 
κρίσης, καθώς πιθανόν να βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας, 
διεθνούς οικονομικής περιδίνησης, η οποία μπορεί να κάψει 
την αναιμική μας οικονομία τη στιγμή της ανάκαμψής της. 
Ωστόσο, νιώθω την ανάγκη να αναγνωρίσω στον πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη την επιτυχία δραστικής μεταστροφής 
του οικονομικού κλίματος και της ψυχολογίας σχετικά με την 
Ελληνική οικονομία και αγορά.

Δεν είναι μόνο οι εκλογές και η αλλαγή κυβέρνησης που 
επέφεραν αυτή τη μεταστροφή. Δεν αρκούν… Είναι η 
συστηματική προετοιμασία που προηγήθηκε της ανάληψης 
κυβερνητικών καθηκόντων και αποδείχθηκε από την 
πρώτη στιγμή μετά τις εκλογές. Είναι η παρέμβαση σε 
διαμορφωτές ψυχολογίας, όπως οι μειώσεις σε φόρους. 
Είναι η αποφασιστικότητα στην αποκατάσταση του κράτους 
δικαίου και στην επιβολή του νόμου έναντι κάθε παραβατικής 
συμπεριφοράς που εξέθετε τη χώρα.

Επιπλέον, είναι η προσωπική προσπάθεια του πρωθυπουργού 
για προσέλκυση επενδύσεων σε κάθε διεθνές forum ή 
συνάντηση. Με δεδομένη την υφιστάμενη διεθνή οικονομική 
συγκυρία και την ύπαρξη τεράστιων κεφαλαίων που αναζητούν 
επενδυτικές ευκαιρίες, η συγκυρία είναι πολύ ευνοϊκή για την 
Ελλάδα.

Είναι όμως ευνοϊκή, κυρίως επειδή ο επικεφαλής πιστεύει 
στις επενδύσεις, επιθυμεί την υλοποίησή τους και προσπαθεί 
με προσήλωση να άρει τα εμπόδια που συναντούν.

Αλλαγές Ουσίας  
και Ψυχολογίας
Του Κώστα Ευθυμίου

Με την κ. Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αρμόδια για θέματα πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  συναντήθηκε την 

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019, στη Χαλκίδα ο Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Εύβοιας κ. Γιώργος Κελαϊδιτης και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για 
θέματα Παιδείας κ. Κώστας Γαλάνης. 

Αντικείμενο της συζήτησης, ήταν σειρά εκπαιδευτικών θεμάτων 
ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα, 
τέθηκε το ζήτημα των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και η ανάγκη 
άμεσης κάλυψής τους. Ακόμη, συμφωνήθηκε η διερεύνηση 
μιας κοινής πρωτοβουλίας κινητροδότησης εκπαιδευτικών που 
υπηρετούν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Ο 
Περιφερειάρχης ανέλυσε,  επίσης τις δυσκολίες που προκύπτουν 
από το σύστημα μεταφοράς μαθητών και κατέθεσε προτάσεις 

Θέματα εκπαίδευσης στη Στερεά συζήτησαν  
Φάνης Σπανός και Σοφία Ζαχαράκη

για τη ριζική αναδιαμόρφωσή του. Το συγκεκριμένο ζήτημα θα 
τεθεί εκτενέστερα στο άμεσα αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών. 
Τέλος, ζητήθηκε ενημέρωση για την ωρίμανση του κυβερνητικού 
σχεδιασμού όσον αφορά τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. 

Η Υφυπουργός ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη για τις ενέργειες 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σύνολο των 
ζητημάτων που τέθηκαν και κατέγραψε τις προτάσεις και τις 
προτεραιότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Με το πέρας της σύσκεψης, ο κ. Φάνης Σπανός δήλωσε σχετικά: 
«Ευχαριστώ την Υφυπουργό και φίλη κ. Σοφία Ζαχαράκη για την 
παρουσία της στην Περιφέρειά μας, αλλά και για το ουσιαστικό 
ενδιαφέρον της για τα ζητήματα που μας απασχολούν. Δίνουμε 
ιδιαίτερο βάρος στη σχολική εκπαίδευση, πέρα και πάνω από 
αρμοδιότητες. Γιατί τα παιδιά μας είναι ο σημαντικότερος πλούτος 
αυτού του τόπου και η σωστή εκπαίδευση ό,τι σπουδαιότερο 
μπορούμε να τους προσφέρουμε». 

Αυτή η διάκριση ανήκει σ` όλους τους 
συνεργάτες μου στη Βοιωτία επί 32 χρόνια

Τα σκήπτρα του μακροβιότερου Προέδρου Επιμελητηρίου σ` 
όλη την Ελλάδα κατέχει ο Βοιωτός Γενικός Γραμματέας της 
ΚΕΕ κ. Παναγιώτης Αγνιάδης, κι` αυτό δεν είναι διόλου τυχαίο.  

Ακούραστος, διεκδικητικός, άμεσος και ανθρώπινος, από τον πιο 
«ισχυρό» με τον πιο «αδύναμο», ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Βοιωτίας τιμήθηκε απόψε στην Καβάλα, στο πλαίσιο της Γενικής 
Συνέλευσης των Επιμελητηρίων της χώρας και των 100 ετών από 
την ίδρυση του Επιμελητηρίου Καβάλας, για την πολύχρονη και 
πολύπλευρη παρουσία του στο επιμελητηριακό γίγνεσθαι. Την 
βράβευσή του έκανε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας 
Μάρκος Δέμπας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος 
Παναγιωτόπουλος. 

Γενικότερα, το μήνυμα της συνέλευσης επικεντρώθηκε στο να 
βελτιώσουν τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και γενικότερα τις υπηρεσίες που προσφέρουν, ένα θέμα που έθεσε  
ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ κ. 
Κωνσταντίνος Μίχαλος, στην ομιλία του στη Διοικητική Επιτροπή 
της ΚΕΕ που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα.

Η Επιμελητηριακή Κοινότητα 
τίμησε τον Παναγιώτη  
Αγνιάδη στην Καβάλα 

ειδήσεις
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Έντονη διαμαρτυρία των μαθητών Γυμνασίου Λιδωρικίου – 
«Θα μας αφήσετε όλους στην ίδια τάξη» λένε στην Υπουργό 
Παιδείας με επιστολή τους. 

Έχει συνταράξει την τοπική κοινωνία το γεγονός του ότι και 
μέχρι σήμερα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της εκπαίδευσης των 
παιδιών τους, αφού με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, ο 
Φυσικός δεν ήρθε και η Μαθηματικός θα φύγει άμεσα με άδεια 
τοκετού αφού διανύει τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Η Διευθύντρια του σχολείου που μας μίλησε μας ανέφερε ακόμη 
ότι οι ώρες των Νέων Ελληνικών  είναι οι μόνες που καλύπτονται 
και αυτό χάρη στις υπερωρίες των υπαρχόντων εκπαιδευτικών 
κάτι που δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι καθώς βλέπουν τα παιδιά τους 

«Θα μας αφήσετε στην ίδια τάξη»  
Φωνάζουν οι μαθητές του Λιδωρικίου

να μην είναι ισάξια ,άλλων περιοχών και να υπολείπονται της 
εκπαίδευσης που τους αξίζει, όπως σε όλα τα νέα παιδιά της 
ηλικίας τους.

Οι γονείς και ο Δήμαρχος πρότειναν ακόμη και να βρουν λύση 
στο ζήτημα στέγασης των καθηγητών και να προσπαθήσουν να 
βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν.

Το γεγονός είναι ότι τα άλλα σχολεία ετοιμάζονται για τις 
Χριστουγεννιάτικες διακοπές τους  ενώ τα παιδιά του Γυμνασίου 
του Λιδωρικίου δεν έχουν μπει ακόμα στις τάξεις να κάνουν τα 
μαθήματα τους, τα μαθηματικά και την φυσική τους.

Το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι για πρώτη φορά 
και οφείλετε, στην απόφαση του Υπουργείου που το κατάργησε 
ως δυσπρόσιτο. Έτσι αυτό είχε ως αποτέλεσμα  την υποβάθμιση 

από 9 σε 6 μόρια. Για να θεωρείται δυσπρόσιτο ένα σχολείο πρέπει 
να έχει το

ελάχιστο 10 μόρια. Μέσα στα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη 
για μια τέτοια μοριοδότηση είναι η απόσταση από την έδρα του 
Νομού, το υψόμετρο, συγκοινωνιακές συνθήκες κ.α.

Το  Γυμνάσιο – Λύκειο Λιδωρικίου υποδέχεται μαθητές που 
προέρχονται από ορεινότερα χωριά που απέχουν ως και 27 χλμ. 
από το σχολείο τους.

Οι Διαμαρτυρίες από τον Δήμαρχο, από Βουλευτές και από τα 
σχολεία δεν είναι αρκετά για να λύσουν το πρόβλημα και “αφήνουν” 
μετεξεταστέο το σύστημα που έρχεται αντιμέτωπο με τις επιλογές 
του.

Ευρεία τεχνική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 20 
Νοεμβρίου 2019 υπό τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. 
Φάνη Σπανό με την παρουσία της ηγεσίας και στελεχών της ΔΕΔΑ 

και της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με 
θέμα την πορεία υλοποίηση της έλευσης του φυσικού αερίου στη 
Στερεά Ελλάδα.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου στις 
πόλεις Λαμία, Λιβαδειά, Θήβα και Χαλκίδα, καθώς και τη δημιουργία 
σταθμών αποσυμπίεσης στην Άμφισσα και το Καρπενήσι.

Η πράξη «Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης 
και Χαμηλής Πίεσης» του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς 
Ελλάδας 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό 52.550.000€, 
συγχρηματοδοτείται από  Εθνικούς Πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων), από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από ίδια κεφάλαια της ΔΕΔΑ ΑΕ. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει στην εν λόγω δράση 
χρηματοδοτικά με ποσό μεγαλύτερο των 20.000.000 €, ενώ ήδη 
αναπτύσσονται με ταχύτητα οι πιλοτικές συνδέσεις ακινήτων με το 
υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου των πόλεων της Λαμίας (17 χλμ) 

Σύσκεψη στην Περιφέρεια  
για την πορεία του φυσικού αερίου

και της Χαλκίδας (15χλμ).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τεχνικής σύσκεψης, η ΔΕΔΑ 

ολοκληρώνει τη δημοπράτηση της προμήθειας του απαραίτητου 
μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ δόθηκε δέσμευση άμεσης υποβολής 
των τευχών δημοπράτησης προς έγκριση στη Διαχειριστική Αρχή,  με 
στόχο στις αρχές του νέου έτους να προχωρήσει και η δημοπράτησή 
για την κατασκευή των έργων.

Με το πέρας της σύσκεψης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 
κ. Φάνης Σπανός δήλωσε σχετικά: «Το φυσικό αέριο είναι ένα από τα 
πολύ μεγάλα στοιχήματα που πήραμε στην προηγούμενη θητεία και 
σήμερα είναι πραγματικά έτοιμο προς υλοποίηση. Εκμεταλλευόμαστε 
όλες τις δυνατότητες, ώστε να περάσουμε άμεσα στη φάση της 
κατασκευής και να δώσουμε πρόσβαση στο φυσικό αέριο σε 
χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις των πόλεων της Περιφέρειάς 
μας, με άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στον ετήσιο προϋπολογισμό 
τους. Παράλληλα, το φυσικό  αέριο θα συμβάλει στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειάς μας, σε πόλεις με καθαρότερη 
ατμόσφαιρα, αλλά και στη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος 
της Στερεάς Ελλάδας.»    

Ο μικρός μπορεί να λάβει γονιδιακή θεραπεία, όπως 
γνωστοποίησαν οι γονείς του μέσω Facebook.

 «Παιδιά είμαστε τοοοοσο χαρούμενοι! Τα αποτελέσματα 
των εξετάσεων βγήκαν! Ο Παναγιώτης Ραφαήλ μπορεί να λάβει τη 
γονιδιακή θεραπεία! Πρώτα ο Θεός, είναι προγραμματισμένη για 
την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου! Σας ευχαριστούμε πολύ! Οι ευχές σας 
έπιασαν τόπο! Να είστε όλοι καλά!!!».

Το κόστος της θεραπείας μαζί με τη νοσηλεία υπολογίζεται 
σε 3 εκατ. ευρώ, ένα ποσό που συγκεντρώθηκε χάρη σε δωρεές.

Ο Παναγιώτης - Ραφαήλ γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2018. 
Διαγνώστηκε αμέσως μετά τη γέννησή του με νωτιαία μυϊκή 
ατροφία τύπου 1. Πρόκειται για μια σπάνια εκφυλιστική νόσο που 
προσβάλλει όλο το μυϊκό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της 
ικανότητας κατάποσης κι αναπνοής.

Παναγιώτης - Ραφαήλ: 
Χαμόγελα για το μικρό 
«αγγελούδι» 

επικαιρότητα
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«Η παλέτα των πολιτισμών μας». Αυτός είναι ο τίτλος του 
νέου προγράμματος Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει 
το Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Ασωπίας. 

Η πρώτη συνάντηση δραστηριοτήτων Μάθησης, Διδασκαλίας, 
Επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκε στο σχολείο από τις 11 έως 
και τις 15 Νοεμβρίου. Με χαρά δεχτήκαν τους εταίρους, μαθητές 
και εκπαιδευτικούς από Γαλλία, Εσθονία, Ισπανία και Τουρκία οι 
οποίοι φιλοξενήθηκαν σε σπίτια μαθητών. 
Το πρόγραμμα περιελάμβανε παρουσιάσεις για τη Φυσική 
Κληρονομιά των συμμετεχόντων χωρών, σεμινάριο για τα 
Θαύματα της Φύσης από τη γεωλόγο με ειδίκευση στην 
Κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και στα Γεωπάρκα 
κυρία Ειρήνη Θεοδοσίου καθώς επίσης και εργαστήρια για τη 
δημιουργία των τελικών προϊόντων του προγράμματος. 
Τα προϊόντα αυτά που αφορούν σε όλες τις πλευρές της 
πολιτιστικής κληρονομιάς των πέντε συμμετεχόντων χωρών 
είναι: online παιχνίδι, online χάρτης, μηναίο πολιτιστικό 
ημερολόγιο της Ελλάδας με τις παραδόσεις, τις γιορτές και τα 
έθιμα της  χώρας μας, αφίσα για τη διατήρηση της Φυσικής 
κληρονομιάς της κάθε χώρας, Μανιφέστο για την Πολιτισμική 
Διαφορετικότητα και Πολυφωνία καθώς και online περιοδικό 
με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια 
της συνάντησης. 
Δεν θα μπορούσαν βέβαια να μην δείξουν οι μαθητές της 
Ασωπίας την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και τις ομορφιές της 
ελληνικής φύσης στους επισκέπτες. Έτσι επισκέφθήκαν την μονή 
του Οσίου Λουκά στο Στείρι Βοιωτίας, τον αρχαιολογικό χώρο 
και το μουσείο των Δελφών, τις πηγές της Κρύας στη Λιβαδειά, 
το Αρχαιολογικό μουσείο της Θήβας και το Λαογραφικό μουσείο 
της Ασωπίας. 
Οι φιλοξενούμενοι συμμετείχαν επίσης στο Παραδοσιακό 
Φεστιβάλ που οργανώθηκε στην Ασωπία με χορούς, παρουσίαση 
παραδοσιακών στολών, καθώς επίσης και τοπικά εδέσματα. 
Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για γονείς, μαθητές 
και εκπαιδευτικούς που συνέβαλλε στην προαγωγή του 
ελληνικού πολιτισμού, στο σεβασμό της διαφορετικότητας 
και στη συνειδητοποίηση της σημαντικότητας ύπαρξης της 
διαφορετικότητας και της πολυφωνίας. 
Από την πλευρά τους οι υπεύθυνοι του σχολείου, τόνισαν: «Θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων 
του σχολείου, το χορευτικό σύλλογο «Ειλέσιον» της Ασωπίας, 
τους γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς που με την αρωγή τους 
συνέβαλλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της συνάντησης 
αυτής. Για τα προϊόντα του προγράμματος και τα online παιχνίδια 
που προάγουν τον πολιτισμό μας, μπορείτε να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα https://coperasmus1921.wixsite.com/website».

Η παλέτα των πολιτισμών μας
Πρώτη συνάντηση δραστηριοτήτων Μάθησης, Διδασκαλίας, 
Επιμόρφωσης στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus και  
στο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ασωπίας

Ειδήσεις  
από την Β. Εύβοια

-Στην έδρα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στη 
Λάρισα, βρέθηκε κλιμάκιο εμπλεκομένων με την υγεία 
στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού, αποτελούμενο από τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο, Ανδρέα Τοούλια, τον πρόεδρο του 
Συλλόγου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόνοιας-Ανάπτυξης, 
Αλέξανδρο Τατάκη και τον διευθυντή του ΚΥ, Ξενοφώντα 
Αποστολόπουλο, οι οποίοι συναντήθηκαν με το Διοικητή 
της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας-Στερεάς, Φώτη Σερέτη. Τα κέρδη 
απ’ αυτή τη συνάντηση ήταν αρκετά κι αναφέρονται 
φυσικά, σε θέματα που απασχολούν το Κέντρο Υγείας 
Ιστιαίας. Μένοντας στα τρία κυριότερα, να αναφέρουμε, την 
απαραίτητη στελέχωσή του με επιστημονικό δυναμικό, όπως 
αυτή αναφέρεται στο οργανόγραμμα, την άριστη λειτουργία 
το επόμενο διάστημα του Νοσοκομείου Χαλκίδας, που 
επιτέλους πρέπει να αλλάξει ρότα με σημαντικά βέβαια 
οφέλη και για το ΚΥ Ιστιαίας, αλλά και το κονδύλι των 120 
χιλιάδων ευρώ, έτσι λένε οι πρώτες μας π[ληροφορίες, για τη 
λύση των οικοδομικών προβλημάτων του Κέντρου Υγείας, 
που ταλανίζουν το προσωπικό και τους ασθενείς της Βόρειας 
Εύβοιας.

- Μεγάλο πρόβλημα για το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού, 
ο αριθμός των αδέσποτων σκύλων και οι επιθέσεις που 
κατά καιρούς έχουν σημειωθεί σε πολίτες στην έδρα του 
Δήμου, τη Λουτρόπολη κ.α., αλλά και σε αμνοερίφια στον 
Αγιόκαμπο. Οι προσπάθειες τώρα των οργανωμένων ή μη 
ζωόφιλων δεν έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, 
ενώ στον ίδιο παρανομαστή βρίσκονται κι αυτές του 
Δήμου, για το συγκεκριμένο ζήτημα που η λύση του, να το 
τονίσουμε, απαιτεί σημαντικά κονδύλια. Ίσως η απάντηση 
στην ερώτηση να είναι η διαδημοτική συνεργασία – 
αναφερόμαστε στο Δήμο Λίμνης, Μαντουδίου, Αγίας 
Άννας – με τη δημιουργία ενός αλσυλλίου για ζώα, μετά 
από σχετική μελέτη και υποβολή αυτής για χρηματοδότηση 
σε κάποιο πρόγραμμα. Τα δύο δημοτικά συμβούλια, φυσικά, 
έχουν το λόγο για τις τελικές αποφάσεις.

- Έκδηλα τα συναισθήματα χαράς στην κοινωνία 
του Αγίου Γεωργίου Λιχάδας, για το αλιευτικό καταφύγιο, 
προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ, από την Περιφέρεια Στερεάς, 
αλλά παράλληλα κι ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη, Φάνη 
Σπανό, γιατί ήταν συνεπέστατος στην δέσμευσή του προς 
τους κατοίκους, της πάλαι ποτέ Κοινότητας. 

- Ολοκληρώθηκε από το Διοικητή της 5ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας-Στερεάς, Φώτη 
Σερέτη, η κρίση ιατρού-χειρούργου, ώστε σύντομα να 
αναλάβει τα καθήκοντά του στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Έτσι 
«πιάνουν τόπο» όλες οι προσπάθειες των εμπλεκομένων 
στη υγεία της περιοχής και βέβαια του προέδρου στο 
Σύλλογο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόνοιας και Ανάπτυξης, 
Αλέξανδρου Τατάκη, ο οποίος ευχαριστεί θερμά τον Φώτη 
Σερέτη, για την κατανόησή του στα προβλήματα του Κέντρου 
Υγείας. Φυσικά ο ΣΚΑΠΑ συνεχίζει τις προσπάθειές του για 
την υγεία στην περιοχή και σειρά πήρε έτσι η αιμοδοσία με 
την φιλοξενία κατά την διάρκειά της παιδιών του Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού, στα οποία πρόσφερε διάφορα δώρα. 
Ο λόγος; Η επίτευξη του σκοπού, από την παιδική ακόμα 
ηλικία, οι πολίτες της χώρας μας να αντιληφθούν την αξία 
του συνθήματος: «Δίνεις αίμα, δίνεις ζωή», χωρίς φόβο για 
την διαδικασία της προσφοράς του.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥ 

ειδήσεις
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Τα δημοτικά σφαγεία Αράχωβας είναι τα μόνα 
σφαγεία που υπάρχουν στην Βοιωτία,αλλά 
δεν λειτουργούν,έχουν εκσυγχρονιστεί και 

πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις,αλλά 
δεν λειτουργούν.Στις 9 Νοεμβρίου συνδέθηκε 
το ρεύμα και άρχισαν οι έλεγχοι για την άμεση 
λειτουργία τους.Τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί 
για όλες τις διαδικασίες σίγουρα ξεπερνούν τα 2 
εκατομμύρια ευρώ. Ίσως τώρα να δοθεί λύση και 
να σώσουν ολόκληρο τον κτηνοτροφικό κλάδο 
της περιοχής της Βοιωτίας και όχι μόνο. Επίσης μην 
ξεχνάμε και την έννοια του Δημοτικού Σφαγείου 
που αν το διαχειριστείς σωστά,μόνο οφέλη θα  
προσδώσει στην τοπική κοινωνία,σε μια περιοχή 
ορεινή.

10 χρόνια πέρασαν περίπου από τότε που  
εκσυγχρονιστήκαν και από τότε κάθε πέντε χρόνια 
“άνοιγαν” άλλα κάτι τα εμπόδιζε. Ας δούμε την 
ιστορία του έργου και τα δημοσιεύματα καθώς και 
κάποιες ενδεικτικές ενέργειες.

Τον Ιούνιο του 2009
Ολοκληρώνονται τα σφαγεία της Αράχωβας 

προϋπολογισμού 1,2 εκατ. Ευρώ.Πρόκειται για 
πάγιο αίτημα των κτηνοτρόφων της Βοιωτίας και 
Ανατολικής Φωκίδας η κατασκευή τους, που άμεσα 
ικανοποιείται.

Την πρόοδο του έργου κατασκευής των σφαγείων 
Αράχωβας επέβλεψε την Πέμπτη 04 Ιουνίου 2009 
ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς. Πρόκειται για έργο 
προυπολογισμού 1,2 εκατ. Ευρώ το οποίο έρχεται να 
καλύψει ένα σημαντικό έλλειμμα στην περιοχή της 
Βοιωτίας και της Ανατολικής Φωκίδας, την έλλειψη 
ενός σφαγείου σύγχρονων προδιαγραφών.

Τον Ιανουάριο του 2013
Επιτακτική ανάγκη λειτουργίας του Δημοτικού 

Σφαγείου της Δ.Ε. Αράχωβας του Δήμου Διστόμου 
Αράχωβας Αντίκυρας το οποίο εκσυγχρονίσθηκε με 
πόρους του Γʼ ΚΠΣ και πόρους από το πρόγραμμα 

Δημοτικά σφαγεία Αράχωβας   
Πότε θα ανοίξουν ; 
Δέκα  χρόνια είναι αρκετά

ΘΗΣΕΑΣ - Ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, 
Γ.Σταθά

Προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων - Οικονομικών

Το πρώτο δημοτικό σφαγείο της Αράχωβας 
λειτούργησε στην περιοχή «Καημένος Σταυρός» 
στις αρχές της δεκαετίας του 1950 εξυπηρετώντας 
τις ανάγκες των κτηνοτρόφων της ευρύτερης 
περιοχής.  Τα έτη 1976 και 1977 η Κτηνιατρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας κατασκεύασε 
κτήριο από οπλισμένο σκυρόδεμα δίπλα στο 
αρχικό κτήριο και το εξόπλισε με σφαγειοτεχνικό 
εξοπλισμό σύμφωνα με τις τότε προδιαγραφές. 
Το δημοτικό σφαγείο έλαβε άδεια λειτουργίας με 
την υπʼ αριθμ. 825/1994 απόφαση του Νομάρχη 
Βοιωτίας και πραγματοποιήθηκε άρση αυτής με 
την υπʼ αριθμ. 1671/2008 απόφαση του Νομάρχη 
Βοιωτίας κατόπιν της 2131/2007 απόφασης του 
προαναφερομένου περί άδειας σκοπιμότητας για 
τον εκσυγχρονισμό του υφισταμένου κτηρίου 
σφαγείου και αύξηση της δυναμικότητας του.

Το έτος 2007, μετά από υποβολή από τον 
πρώην Δήμο Αράχωβας στα πλαίσια του Μέτρου 
2.1 “Επενδύσεις στην Μεταποίηση και  Εμπορεία 
των Γεωργικών Προϊόντων” του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ(ΑΑΑΥ) 2000-
2006» πλήρους τεχνοοικονομικής πρότασης για τον 
εκσυγχρονισμό του δημοτικού σφαγείου εντάχθηκε 
με την 279926/1572 /13.03.2007 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το 
έργο “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ” προϋπολογισμού 840.000,00 
€ πλέον ΦΠΑ με δημόσια δαπάνη 50% ενώ ο ΦΠΑ 
βάρυνε τον τελικό δικαιούχο.

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με 
την οριστική μελέτη ήταν 1.154.799,80€ και 
συμβασιοποιήθηκε την 04.03.2008 στο ποσό των 
1.120.155,80€ ενώ με τις αναθεωρήσεις τιμών το 

τελικό ποσό για την κατασκευή του έργου ανήλθε 
στις 1.177.627,09€. Το έργο χρηματοδοτήθηκε 
τελικά λόγω τροποποιήσεων από το πρόγραμμα 
ΑΑΑΥ 2000-2006 με  το ποσό των 378.980,00€ ενώ το 
υπόλοιπο ποσό χρηματοδοτήθηκε από τον πρώην 
Δήμο Αράχωβας από πιστώσεις του προγράμματος 
ΘΗΣΕΑ (κατανομή 45%, διαδημοτικά και οριζόντιες 
δράσεις).

 Το έργο είναι πλέον ολοκληρωμένο ως προς 
το φυσικό του αντικείμενο και έχει εκδοθεί το 
19091/29.07.2011 πρωτόκολλο προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής  ενώ έχουν γίνει όλοι οι 
απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα η αναγκαιότητα 
άμεσης λειτουργίας του ενʼ λόγω έργου πέραν 
των ανωτέρω, για τους γνωστούς υγειονομικούς 
κινδύνους που ελλοχεύουν στην κτηνοτροφική 
παραγωγή της περιφέρειας σας.

Τον Σεπτεμβριος του 2013
Επίσκεψη στο Δημοτικό Σφαγείο Αράχωβας 

έκανε ο Αντιπεριφρειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Βουρδάνος Δημήτριος.

Στην επίσκεψη που ήταν προγραμματισμένη, 
συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αράχωβας 
κ. Πατσαντάρα Iωάννη, τον αντιδήμαρχο κ. 
Οικονομάκη Παναγιώτη  και με την παρουσία της 
Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Δια Βίου 
Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού 
κ. Φανής Παπαθωμά, του Γενικού Διευθυντή κ. 
Σταύρου Τσελά, του Δ/ντή Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας κ.Νικολάου Μυλωνά 
και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας και 
του Δήμου, συζητήθηκε το θέμα της αδειοδότησης 
και λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου.

Στη συνάντηση ο Αντιπεριφερειάρχης 
πρωτογενούς τομέα και ο Δήμαρχος, συμφώνησαν 
να προχωρήσουν άμεσα τις ενέργειες οι υπηρεσίες 
του Δήμου και στην συνέχεια της Περιφέρειας, 
προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το Δημοτικό 
Σφαγείο.

Με αυτό τον τρόπο συμφώνησαν και οι δύο 
πλευρές ένα μείζον πρόβλημα και ένα πάγιο αίτημα 
των κτηνοτρόφων της Π.Ε. Βοιωτίας, θα λυθεί κατά 

τον καλύτερο τρόπο.
Επισήμαναν το γεγονός ότι σήμερα στην Π.Ε. 

Βοιωτίας, δεν λειτουργεί κανένα σφαγείο και οι 
κτηνοτρόφοι εξυπηρετούνται από τα σφαγεία 
της Π.Ε. Φθιώτιδας (Αμφίκλειας) και Π.Ε. Εύβοιας 
(Χαλκίδας), με όλα τα αρνητικά επακόλουθα που 
επωμίζονται καθημερινά, λόγω της μετακίνησης 
των ζώων προς σφαγή.

Το Δεκέμβριο του 2014
Απόφαση οικονομικής επιτροπης του Δήμου 

Διστόμου -Αράχωβας-Αντίκυρας
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 144
Αποφασίζουμε την πίστωση 4.920€ για την 

“Αδεια Λειτουργίας για το έργο εκσυγχρονισμός 
Δημοτικών Σφαγείων”

Τον Φεβρουάριος 2015
Ιδιώτης θα λειτουργήσει τα σφαγεία της 

Αράχωβας, για το Πάσχα.
Λίγο πριν το Πάσχα θα είναι έτοιμα να τεθούν 

σε λειτουργία τα μοναδικά σφαγεία της Βοιωτίας 
στο Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας όπως 
διαβεβαιώνει ο Δήμαρχος Γιάννης Γεωργακός.

Πρόθεση της δημοτικής αρχής όπως επισημαίνει 
ο κος Γεωργακός είναι σε πρώτη φάση τα σφαγεία 
να δοθούν σε ιδιώτη με εμπειρία στο αντικείμενο 
και μετά να αναλάβει ο Δήμος αποκλειστικά τη 
λειτουργία τους

Τον  Νοεμβρίου 2019
Νέα εποχή για τα σφαγεία ΑΡΑΧΩΒΑΣ
Μετά από αρκετά χρόνια άναψαν τα φώτα και 

αρχίζει ο έλεγχος λειτουργίας λίγο πριν ανοίξουν.
Είναι ένα από τα λίγα έργα που θα “δώσει το 

φιλί της ζωής” σε ένα κλάδο βασικό της αγροτικής 
οικονομίας. Είναι ένα έργο στο οποίο  έχουν 
εμπλακεί πάρα πολλοί για να τελεσφορήσει. Είναι 
ένα έργο που για πολύ παράξενους λόγους και  
παρ όλες τις προσπάθειες δεν ευοδώνεται και δεν 
λειτουργεί. Είναι αδύνατον τελικά. Μόνο οι ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες μπορούν. Ας αναλογιστούμε πόσα 
χρήματα έχουν σπαταληθεί και πόσα ακόμα αν δεν 
γίνει Δημοτικό  και δεν λειτουργεί ορθά,σωστά,απ’ 
όλες τις πλευρές. Ας αναλογιστούμε πόσες απώλειες 
είχαν οι κτηνοτρόφοι και οι κρεοπώλες όλα αυτά τα 
χρόνια που δεν λειτουργεί.

ειδήσεις
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Μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα η Λαμία υποδέχτηκε σήμερα 16 Νοεμβρίου στην 
πλατεία Πάρκου τον νέο Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών.

Ο Μητροπολίτης κατέφθασε στην πόλη συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμο στις 11 το πρωί,όπου τους υποδέχτηκαν ο τοποτηρητής της 
Μητρόπολης Φθιώτιδος, Mητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, δεκάδες ιεράρχες της 
εκκλησίας, οι αρχές της πόλης και μεγάλο πλήθος πιστών.

Ο νέος Mητροπολίτης παρέλαβε καταρχήν την αρχιερατική ράβδο από τον κ.κ. Ιγνάτιο και 
εν συνεχεία ακολούθησε η προσφώνηση του Δημάρχου Λαμιέων κ. Ευθυμίου Καραϊσκου ο 
οποίος τον καλωσόρισε στην πόλη της Λαμίας εκθειάζοντας την προσωπικότητα και το έργο 
του. “Ο ερχομός σας εγκαινιάζει μία καινούργια σελίδα για τον τόπο μας” και συνεχίζοντας 
είπε: “Έρχεστε να διακονήσετε έναν τόπο ειρηνικό και φιλοπρόοδο. Είμαι βέβαιος ότι θα 
είστε άξιος συνεχιστής των προκατόχων σας”. Τέλος, του ευχήθηκε η ευχήθηκε η ευλογία 
του Κυρίου να συνοδεύει την ποιμαντορία του συμπληρώνοντας ότι ο δήμος θα σταθεί 
αρωγός στο έργο του.

Ο νέος Mητροπολίτης αφού πήρε τον λόγο κάλεσε τους πιστούς να επισκέπτονται την 
μητρόπολη και πρόσθεσε ότι στα νεανικά του χρόνια ειχε υπηρετήσει την θητεία του στην 
περιοχή, λέγοντας

Γιορτή στην Λαμία με την ενθρόνιση  
του νέου Μητροπολίτη Φθιώτιδος

“Έρχομαι και πάλι σαν στρατιώτης του Ιησού Χριστού με την ευχή του πνευματικού μου 
πατέρα, Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμου, για να υπηρετήσω, όχι ως έφεδρος αλλά 
ως μόνιμος την τοπική μητρόπολη.”

Την υποδοχή παρακολούθησαν επίσης οι κ. Χρήστος Σταϊκούρας ως εκπρόσωπος της 
κυβέρνησης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος κ. Φάνης Σπανός, ο δήμαρχος Αθηναίων 
κ. Κώστας Μπακογιάννης και πολλοί εκπρόσωποι του κοινοβουλίου, εν μέσω επευφημιών 
του πλήθους που φώναζε “άξιος”.

Ακολούθησε πομπή προς τον Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου όπου 
έγινε η τελετή ενθρόνισης με τον νέο μητροπολίτη φανερά συγκινημένο.

Το απόγευμα, ο κ.κ. Συμεών, θα επισκεφθεί την μονή Δαμάστας, για να τελέσει τρισάγιο 
του προκατόχου Νικολάου, όπου βρίσκεται και το μνήμα του.

Δημοτικό Κοιμητήριο της Ξηριώτισσας
Στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Ξηριώτισσας βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής  ο 

Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεών, προκειμένου να τελέσει τρισάγιο στον τάφο του 
μακαριστού προκατόχου του κυρού Δαμασκηνού.

Το τρισάγιο στον μακροβιότερο Μητροπολίτη της Φθιωτικής Εκκλησίας, έφερε πολύ 
κόσμο στο νεκροταφείο της Ξηριώτισσας ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Λαμιέων Ευθύμιος 
Καραΐσκος αλλά και ο εντεταλμένος σύμβουλος που είναι υπεύθυνος για τα νεκροταφεία 
του Δήμου, Κώστας Κερπινιώτης. Αυτή η αλλαγή επισημάνθηκε από τη συνοδεία του 
Σεβασμιότατου ο οποίος στο τέλος φώναξε τον κ. Κεπρινιώτη δίνοντάς του ένα κόκκινο 
τριαντάφυλλο.

Ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε το 13ο Δημοτικό και το 13ο 
Νηπιαγωγείο Λαμίας, το πρωί της Τρίτης 19 Νοεμβρίου

Αρχικά ο Ποιμενάρχης μας παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος στην 
Θεία Λειτουργία, η οποία τελείται καθημερινώς στο πλαίσιο του Ιερού σαρανταλείτουργου 
της Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων, στο κατανυκτικό Ιερό παρεκκλήσιο του αγίου 
Αποστόλου Ηρωδίωνος του Ιδρυτού της Τοπικής μας Εκκλησίας, το οποίο ευρίσκεται εντός 
του Πνευματικού Κέντρου του Ναού και κοινώνησε των Αχράντων Μυστηρίων.

γεγονότα
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Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών μετέβη το μεσημέρι της Τρίτης 19 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Συμεών, όπου μετά από πρόσκληση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου, παρέστη στην παρουσίαση του νέου 

Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Βαρνάβα Θεοχάρη, διαδόχου 
του Ποιμενάρχου μας στην ευθυνοφόρο θέση της Ιεράς Πρωτοσυγκελλίας στην  Ιερά Αρχιεπισκοπή.

Τον νέο Πρωτοσύγκελλο Αρχιμανδρίτη Βαρνάβα Θεοχάρη παρουσίασε στους συνεργάτες και στα 
στελέχη της Αρχιεπισκοπής ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Ο Ποιμενάρχης μας ευχήθηκε από καρδίας στον π. Βαρνάβα  την από Θεού δύναμη στην μεγάλη 
και ιδιαίτερα ευθυνοφόρο διακονία του και να πορεύεται με αδιάλειπτο την ευλογία και προστασία 
του Κυρίου μας.

Στην Αρχιεπισκοπή  
ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας  
για την  παρουσίαση του διαδόχου του

γεγονότα
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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα χαρμόσυνο 
τελέσθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 20 Νοεμβρίου, 
ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός της 

Θεομητορικής Εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου στον 
Πανηγυρίζοντα και λαμπροφορούντα Ναό στην κομώπολη 
του Μώλου Λοκρίδος.

Στον Εσπερινό χοροστάτησε και ωμίλησε ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Συμεών, συμπαραστατούμενος υπό 
του τ. Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Πανοσιολ. Αρχιμ. 
π. Χριστοφόρου Κολοκυθά, του Καθηγουμένου της Ιεράς 
Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καμένων Βούρλων 
Πανσιολ. Αρχιμ. π. Σεραφείμ Μαργαρίτου, του Αρχιερατικού 
Επιτρόπου Μενδενίτσης και Καμένων Βούρλων Αιδεσιμολ. 
Πρωτ. π. Κωνσταντίνου Ρεντίφη, πολλών κληρικών της 
περιοχής και του Αρχιδιακόνου π. Ευσταθίου Κατόπη.

Ο Ιερός Κλήρος και ο ευσεβής λαός της περιοχής 
επεφύλαξαν θερμή υποδοχή στον σεπτό Ποιμενάρχη μας 
κ. Συμεών. Εισερχομένου του Σεβασμιωτάτου εντός του 
Ναού, αφθορμήτως άπαντες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα 
και αναφωνούσαν συνεχώς το ΑΞΙΟΣ!

Ο Σεβασμιώτατος ωμίλησε με εύληπτο και κατανοητό 
τρόπο για το Πανυπερευλογημένο Πρόσωπο της Κυρίας 
των Αγγέλων, Παναγία Θεοτόκο, αναλύοντας το γεγονός 
της Εισόδου Της εις τα Άγια των Αγίων υπογραμμίζοντας:

«Αγαπητέ μου π. Κωνσταντίνε, αγαπητέ μου κ. Δήμαρχε, 
κ. Βουλευτά, κ. Αντιπεριφερειάρχα, εκλεκτοί μας Άρχοντες, 
αγαπητοί Πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί,

Νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος, που η πρώτη πανήγυρη  
μετά την Ενθρόνισή μου, δεν είναι απλώς εδώ στον όμορφο 
Μώλο στο Ναό της Παναγίας μας, αλλά η  πρώτη πανήγυρις 
είναι μία Θεομητορική Εορτή, μία εορτή της Παναγίας μας 
και μάλιστα μία εορτή, η οποία δίνει ιδιαίτερη γλυκύτητα στις 
καρδιές μας. Είναι μία γιορτή ιδιαίτερα αγαπητή θα έλεγα και 
στα μικρά παιδιά, καθώς εορτάζουμε την Είσοδο στο Ναό 
της μικρής  Παναγίας, είναι μία γιορτή συνδεδεμένη με την 
καθημερινότητα της ζωής,  διότι τίποτα δεν είναι χωρισμένο 
από τη ζωή, τα πάντα είναι μπολιασμένα στη ζωή, διότι η 
ύλη δεν είναι αντίθετη με την πνευματική κατάσταση της 
ζωής,  αλλά θα έλεγα σε μία όχι απλώς  διαλεκτική σχέση 
αλλά σε μία σχέση κοινωνίας αλληλοπεριχώρησης  και 
αλληλομετοχής και τότε πραγματικά η ζωή γίνεται όμορφη, 
όταν τα πάντα στη ζωή ακόμα και η σπορά της γης ακόμα και 
το κάθε τι στην ζωή μας είναι μπολιασμένο στην ιερότητα.

Άλλωστε σήμερα αυτό εορτάζουμε, το άνοιγμα ενός 
Ιερού Βιβλίου, του Βιβλίου  της Σωτηρίας και δεν ξέρω 
θυμάστε από τα σχολικά μας χρόνια όταν κάναμε το μάθημα 
της έκθεσης,  μας μάθαιναν οι καθηγητές μας, οι δάσκαλοι 
μας,  ότι μία έκθεση έχει τρία βασικά μέρη:  τον πρόλογο, 
το κυρίως θέμα και τον επίλογο. Έτσι και αυτό το Βιβλίο που 
ανοίγει σήμερα  έχει αυτά τα τρία μέρη.

Είναι της σωτηρίας το προοίμιο, είναι της  των ανθρώπων 
σωτηρίας η προκήρυξης, το κυρίως θέμα και είναι της 
οικονομίας του κτίστου η εκπλήρωσις, αυτός είναι ο 
επίλογος.

Ανοίγει ένα Ιερό βιβλίο με την Είσοδο της Παναγίας εις 
τα Άγια των Αγίων. Είναι ένα  Βιβλίο, το οποίο χαράζει την 
προοπτική  του κόσμου,  το σχέδιο του Θεού για τον κόσμο, 
το οποίο είναι ένα σχέδιο αγάπης και είναι ένα σχέδιο,  το 
οποίο από αγάπη και μόνο και όχι από κάποια αναγκαιότητα, 
ο Θεός ετοιμάζει για τον κάθε άνθρωπο και του δίνει τη 
δυνατότητα να γίνει ο ίδιος κατά Χάριν Θεός  και το κατ’ 

«Η Εορτή της 
Παναγίας μας, 
δίνει σε όλους 
την ευκαιρία να 
αρχίσουμε μια 
καινούργια ζωή»

εξοχήν πρόσωπο που κατάφερε να γίνει κατά Χάριν Θεός, 
αλλά και κατ’ ουσίαν εγέννησε τον Θεό είναι η Υπεραγία 
Θεοτόκος.

Αυτό το άνοιγμα του Βιβλίου είναι ένα ελπιδοφόρο 
μήνυμα σωτηρίας που μας δίνει σε όλους ο Θεός.

Το ερώτημα που αξίζει να θέσει καθένας από εμάς 
μέσα στην καρδιά του είναι: Μήπως η Εορτή της Παναγίας 
αποτελεί μια πολύ όμορφη ευκαιρία, μια έμπνευση να 
ανοίξουμε κι’ εμείς ένα καινούργιο Βιβλίο στην ζωή μας;

Να αφήσουμε πίσω το παρελθόν, όλα εκείνα που μας 
πλήγωσαν, να αφήσουμε πίσω τα λάθη και όλες τις πικρίες;

Τι όμορφο Βιβλίο μπορούμε να ανοίξουμε και τι όμορφη 
Ιστορία μπορούμε να γράψουμε όταν με αφετηρία την 
αγάπη ξεκινήσουμε μια καινούργια ζωή. Να λοιπόν η 
πρόκληση, η οποία έρχεται ως έμπνευση μέσα από την 
Εορτή της Παναγίας μας. Καινούργια αρχή, καινούργια ζωή. 
Ένα όμορφο, καινούργιο Βιβλίο, όπου στο προοίμιό του θα 
γράψουμε: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Παναγία μας 
βοήθησε μας. Χρόνια Πολλά σε όλους»!

Στην συνέχεια σχιματίσθηκε πομπή, προπορευομένων της 
Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δήμου Λοκρών, των Λάβαρων 
και των Ιεροπαίδων, μαθητών ντυμένων με παραδοσιακές 
Ρουμελιώτικες ενδυμασίες και ακολουθούντων του Ιερού 
Κλήρου, του Σεβασμιωτάτου, των Επισήμων και μεγάλου 
πλήθους πιστών, όπου και πραγαμτοποιήθηκε Ιερά 
Λιτανεία της Εφεστίου Εικόνος του Ναού στους δρόμους 
της κωμοπόλεως.

Μετά την ολοκλήρωση της πομπής τελέσθηκε η απόλυση 
του Εσπερινού στα προπύλαια του Ναού, ευχόμενου του 
Ποιμενάρχου μας Χρόνια πολλά σε όλους με ακοίμητο την 
πρεσβεία της Υπεραγίας Θεοτόκου στην ζωή τους.

Κατόπιν προτροπής του Ποιμενάρχου μας, η Φιλαρμονική 
επισφράγισε την Εορτή παιανίζοντας τον Εθνικό μας Ύμνο.

Τέλος εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του 
Ναού, προσεφέρθη εόρτιο κέρασμα στο παρακείμενο 
Ενοριακό Πνευματικό Κέντρο, κατά την διάρκεια του οποίου 
ο Ποιμενάρχης μας ευχαρίστησε για ακόμη μία φορά τον π. 
Κωνσταντίνο για την υποδοχή και την Αβραμιαία φιλοξενία 
και τον συνεχάρη, τόσο αυτόν όσο και τους συνεργάτες του, 
για την άριστη προετοιμασία και διοργάνωση της Ιεράς 
Πανηγύρεως.

Την Δευτέρα (25/11) ο Σεβασμιώτατος θα βρίσκεται στον 
Αχινό Φθιώτιδας για να τιμήσει την  Πολιούχο του χωριού 
Αγία Αικατερίνη. 

“

Στον Μώλο ο Μητροπολίτης  
κ. κ. Συμεών

επικαιρότητα
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Τον γνωρίσαμε ως φοροτεχνικό, ως υποψήφιο Περιφερειακό 
σύμβουλο, ας τον γνωρίσουμε και ως συνδικαλιστή, 
καθώς εδώ και περίπου ένα χρόνο βρίσκεται στο 

«πηδάλιο» του 9ου Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου. Μιλάμε για τον Γιάννη Κοτρογιάννη, ο οποίος 
έχει να δείξει πλούσια δράση προσφοράς και συμμετοχής στα 
κοινά της Εύβοιας.

Σήμερα λίγο πριν την εκλογική διαδικασία ανάδειξης νέας 
διοίκησης στο ΟΕΕ, αναφέρεται στα όσα έχουν επιτευχθεί σε 
τοπικό και γενικό επίπεδο, προς όφελος των συναδέλφων 
του. Αναπτύσσει τις απόψεις του για το μέλλον του κλάδου 
και ζητά την μαζική συμμετοχή των μελών στις εκλογές, «ώστε 
να δώσουν τη δύναμη και να τους ανταποδώσουμε με έργα 
όλα όσα τους αξίζουν…».

ΣΝ.: Ως νέος πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
διεκδικείται την πλειοψηφία στις νέες εκλογές του. Ποιες είναι 
οι προτάσεις προς τα μέλη για να σας επιλέξουν;

ΓΚ: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το Επιμελητήριο μπορεί 
και θα βγάλει την εξωστρέφεια που πρέπει να το διακρίνει. 
Δυστυχώς η θητεία μου συμβάδισε με μια παρατεταμένη 
προεκλογική περίοδο που ήταν τροχοπέδη στην υλοποίηση 
πολλών πραγμάτων. Όμως τώρα πραγματικά όλα έχουν μπει 
σε μια σειρά και οι συνάδελφοι  θα δουν ένα εντελώς  νέο 
Οικονομικό Επιμελητήριο που θα πάρει την πραγματική θέση 
που του αρμόζει ως φορέας και θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

ΣΝ.: Ποιος είναι ο ρόλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
στη σχέση φορολογούμενου και Πολιτείας;

ΓΚ: Ο ρόλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου σ’ αυτήν 
τη δύσκολη σχέση είναι να είναι αρωγός και  των δυο ώστε 
να διευθετούνται διάφορα προβλήματα που υπάρχουν ή 
δημιουργούνται. Εδώ οφείλω να πω ότι αρκετά μέλη μας 
εργάζονται στο δημόσιο και ένα μεγάλο μέρος από αυτά σε 
υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών. Η σχέση μας είναι 
άριστη και πάντα μέσα από συνεννόηση και διάλογο βρίσκουμε 
πολλές  φορές  λύσεις σε θέματα που προκύπτουν είτε με 
φορολογούμενους, είτε με επαγγελματίες. 

ΣΝ.: Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα το επάγγελμά 
σας και πώς σκέφτεστε να διεκδικήσετε την επίλυσή τους;

ΓΚ: Το επάγγελμα του οικονομολόγου έχει πολλά 
παρακλάδια. Όπως σας είπα παραπάνω έχουμε για παράδειγμα 
οικονομολόγους εφοριακούς. Έχουμε όμως και οικονομολόγο-
γιατρό, επαγγελματίες στο εμπόριο  όπως ο πρόεδρος του 
εμπορικού συλλόγου ο κ. Αίσωπος, τελωνειακούς, ασφαλιστές, 
τραπεζικούς, δημοτικούς και περιφερειακούς υπαλλήλους 
και φυσικά το μεγαλύτερο ποσοστό μας είναι φοροτεχνικοί – 
λογιστές. Όπως βλέπετε ο κάθε κλάδος απ’ όλους που ανέφερα 
έχει τα δικά του προβλήματα. Με όλους θα έχουμε συναντήσεις, 
από τον Ιανουάριο κιόλας, για να δρομολογήσουμε δράσεις και 

Γιάννης Κοτρογιάννης:  

Ο οικονομολόγος αξίζει να είναι ψηλά

ενέργειες που τους αφορούν και σίγουρα να διεκδικήσουμε 
μαζί πράγματα.

ΣΝ.: Ως οικονομολόγος και φοροτεχνικός, το φορολογικό 
πλαίσιο που υπάρχει, βοηθά το «επιχειρείν»; Και ποιες αλλαγές 
χρειάζονται;

ΓΚ: Οι αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί από την κυβέρνηση  
σίγουρα  είναι  προς  την σωστή  κατεύθυνση. Και η  ψυχολογία 
στην αγορά έχει αλλάξει. Σταθερό φορολογικό πλαίσιο και 
απονομή δικαιοσύνης σε γρήγορους χρόνους κατά την 
γνώμη μου αν εφαρμοστούν, είναι  τα δυο στοιχεία που θα 
δημιουργήσουν σωστές  βάσεις ανάπτυξης  του επιχειρείν 
και  σε συνδυασμό με την σωστή διαχείριση της επενδυτικής 
εργαλειοθήκης  θα δούμε και στην πράξη τι σημαίνει η λέξη 
επένδυση και κατ’ επέκταση η λέξη ανάπτυξη. 

ΣΝ.: Πόσο έχει αλλάξει και προς ποια πλευρά το επάγγελμά 
σας;

ΓΚ: Την περίοδο 2016-2019 πραγματικά άλλαξαν πολλά 
ως προς το επάγγελμα του φοροτέχνη – λογιστή και 
ενδεικτικά θα σας αναφέρω μερικά από αυτά που ίσως  
πολλοί συνάδελφοι να μην τα γνωρίζουν, αλλά έχουν γίνει. 
Ψήφιση του αιτήματος του ΟΕΕ, οι λογιστές -φοροτεχνικοί Α' 
τάξης να συνυπογράφουν βεβαίωση υλοποίησης επένδυσης 
που έχει ενταχθεί σε αναπτυξιακό νόμο. Καθιέρωση της 
υπογραφής χρηματοοικονομικών καταστάσεων των Α.Ε. από 
Πιστοποιημένους λογιστές- φοροτεχνικούς Α' Τάξης. Μείωση 
του ορίου Ακαθ. Εσόδων των επιχειρήσεων από €100.000σε 
€50.000 για την υποχρέωση υπογραφής φορ. Δηλώσεων από 
λογιστή - φοροτεχνικό, με επαγγελματική ταυτότητα του ΟΕΕ. 
Και άφησα κάτι για το τέλος αυτής της ερώτησης. Το ΟΕΕ και 
με προσωπικό αγώνα ο πρόεδρος  κ. Κόλλιας κατάφερε την 
διατήρηση των μαθημάτων οικονομικής παιδείας στα σχολεία. 
Για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τα παιδιά τι 
θα πει ‘’οικονομία’’ και να καταλάβουν ότι η λέξη αυτή είναι 
συνυφασμένη με την λέξη  πολιτισμός.

ΣΝ.: Οι προτάσεις που καταθέτεται στην εκάστοτε Κυβέρνηση 
λαμβάνονται υπόψη στη χάραξη της πολιτικής της;

ΓΚ: Το ΟΕΕ  είχε την τελευταία τριετία σημαντικές παρεμβάσεις 

μέσα στην Βουλή των Ελλήνων και πλέον σε όλες τις επιτροπές  
διαμόρφωσης νομοσχεδίων η παρουσία του ΟΕΕ ως φορέας 
διαβούλευσης είναι δεδομένη και  πάντα οι προτάσεις μας 
είναι στοχευμένες και τεκμηριωμένες. Ενδεικτικά αναφέρω: 
Προτάσεις για το Νομοσχέδιο των Ανωνύμων Εταιρειών, 
πρόταση για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, 
προτάσεις για πρόσθετα οικονομικά κίνητρα στις ενεργειακές 
κοινότητες, ψήφιση πρότασης του ΟΕΕ με βάση την οποία 
δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης  της εγκατάστασης από 
την αρμόδια  εποπτική αρχή για υποκαταστήματα εταιρειών 
κρατών -μελών της Ε.Ε.

ΣΝ.: Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα μέσα από την εφημερίδα 
μας προς τους συναδέλφους σας σχετικά με τις εκλογές;

ΓΚ: Ένα και  μόνο είναι το μήνυμα: Θέλουμε την μαζική 
συμμετοχή των συναδέλφων στην εκλογική διαδικασία και 
ζητάμε την στήριξη  στην παράταξη της ΔΗ.ΚΙ.Ο, ώστε να μας 
δώσουν εκείνοι την δύναμη να τους ανταποδώσουμε με έργα 
όλα όσα τους αξίζουν γιατί ο οικονομολόγος πραγματικά  αξίζει 
να είναι ψηλά και θα είναι εκεί που του αρμόζει πραγματικά.

συνέντευξη
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Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με 
τους Περιφερειάρχες

Η μεγαλύτερη απορρόφηση και η ταχύτερη 
αξιοποίηση τον κονδυλίων του ΕΣΠΑ, το θέμα της ενίσχυσης 
των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών και το μεταναστευτικό/
προσφυγικό ζήτημα βρέθηκαν στο επίκεντρο της τακτικής 
συνάντησης που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
με τους 13 Περιφερειάρχες της χώρας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μητσοτάκης, παραθέτοντας τη στρατηγική της 
κυβέρνησης, σημείωσε ότι εφεξής θα υπάρχει σύνδεση 
των κονδυλίων με τη διαχειριστική επάρκεια, δηλαδή, οι 
Περιφέρειες που μετουσιώνουν εγκαίρως τις χρηματοδοτήσεις 
σε σωστά έργα θα βλέπουν αύξηση των αρμοδιοτήτων τους 
και αν εκτελούν επιτυχώς τα αυξημένα καθήκοντά τους θα 
επιβραβεύονται με διεύρυνση των πιστώσεων που τους 
αναλογούν.

Τονίστηκε επίσης η ανάγκη ενός νέου θεσμικού πλαισίου 
που θα ενισχύει τις αρμοδιότητες των Περιφερειών και 
θα ξεκαθαρίζει το πλαίσιο λειτουργίας μεταξύ κεντρικής 
διοίκησης, αποκεντρωμένης διοίκησης, Περιφέρειας και 
Δήμου.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό/προσφυγικό, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «η σημερινή κυβέρνηση 
ακολουθεί άλλη πολιτική. Αλλάξαμε το νόμο για το άσυλο και 
τον κάναμε πιο αυστηρό. Ακολουθούμε διαφορετική πολιτική στο 
ζήτημα της φύλαξης των συνόρων. Προχωράμε στη δημιουργία 
κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων ώστε να ελέγχουμε ποιός 
μπαίνει και ποιός βγαίνει» επεσήμανε.

«Δεν μεγενθύνουμε το πρόβλημα αλλά δεν το υποτιμούμε 
κιόλας», πρόσθεσε και ζήτησε από τους Περιφερειάρχες να 
δείξουν  αλληλεγγύη προς τα νησιά. «Δεν γίνεται να δίνω μάχη 
και να ζητάω αλληλεγγύη από την Ευρώπη όταν δεν υπάρχει 
αλληλεγγύη μεταξύ μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης 
είπε, μεταξύ άλλων, ότι «ποσοτικά, δεν είναι μεγάλο το ζήτημα. 
Κυρίως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι Έλληνες είναι και 
αισθάνονται ασφαλείς». Ανέφερε δε ότι προσλαμβάνονται 
400 συνοριοφύλακες στον Έβρο, 500 νέοι υπάλληλοι στις 
υπηρεσίες ασύλου στα νησιά και στην ενδοχώρα και 800 άτομα 
για τη φύλαξη των συνόρων στα νησιά και για τη φύλαξη των 
κέντρων.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε 
στο νέο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο που θα κατατεθεί στο πρώτο 
εξάμηνο του 2020, για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της 

Σύνδεση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ  
με τη διαχειριστική επάρκεια

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ύστερα από εκτενή διάλογο.
Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής 

αναφέρθηκε στην ανάγκη υλοποίησης των στόχων που έχουν 
τεθεί για τις μετακινήσεις και αναφέρθηκε στις προετοιμασίες 
που γίνονται.  

Στη διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκε γόνιμη συζήτηση 
για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ κεντρικής διοίκησης 
και Περιφερειών, κατατέθηκαν προτάσεις για την ταχύτερη 
απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ενώ για το 
μεταναστευτικό/προσφυγικό υπήρχε κλίμα συνεργασίας και 
τονίστηκε η ανάγκη διαρκούς επαφής και ενημέρωσης.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μητσοτάκης 
ανέφερε:

«Καταρχάς, να συγχαρώ τον Απόστολο Τζιτζικώστα για την 
εκλογή του ως επόμενος Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών. Να 
του ευχηθώ καλή δύναμη. Και, βέβαια, να μπορέσουμε να κάνουμε 
πράξη αυτό για το οποίο έχουμε δεσμευτεί. Να έχουμε μία τακτική 
και συχνή συνεργασία. Εξάλλου, το γεγονός ότι συνεδριάζουμε 
-και θα συνεδριάζουμε- ανελλιπώς κάθε δύο μήνες αποδεικνύει 
ότι είναι βούλησή μας αυτήν την τακτική συνεργασία να την 
κάνουμε πράξη. Εξάλλου, αν θυμάμαι καλά, ήταν μία ιδέα την 
οποία είχαμε συζητήσει από κοινού και προεκλογικά.

Σήμερα, έχουμε τρια ζητήματα στην ατζέντα μας. Επιτρέψτε 
μου να σταθώ στη σύντομη εισαγωγική μου τοποθέτηση στο 
πρώτο μόνο, που είναι η γρήγορη υλοποίηση των έργων των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Γνωρίζετε καλά ότι για την περίοδο 2021-2027 θα αποδοθούν 
στις Περιφέρειες πρόσθετοι πόροι αλλά και πρόσθετες 
αρμοδιότητες. 

Όμως, στο εξής, κονδύλια και διαχειριστική επάρκεια πια 
θα συνδέονται: Όσο τα πρώτα θα μετατρέπονται εγκαίρως σε 
σωστά έργα, τόσο θα αυξάνονται και οι αρμοδιότητες. Και όσο 
οι τελευταίες φέρνουν αποτέλεσμα, τόσο θα διευρύνονται και 
οι πιστώσεις.

Είναι κάτι που το απαιτεί η χρηστή διοίκηση, αλλά και η ευθύνη 
της λογοδοσίας. Είναι κάτι που υποσχεθήκαμε στον πολίτη και 
κάτι το οποίο θα βοηθήσει συνολικά την ανάπτυξη σε ολόκληρη 
την χώρα.

Ο σχεδιασμός έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιανουάριο θα πρέπει 
να παρουσιάσουμε στις Βρυξέλλες το νέο Σύμφωνο Εταιρικής 
Σχέσης και τον προσεχή Ιούνιο τα σχέδια των νέων Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. 

Όμως, μέχρι σήμερα -ένα μήνα μετά και την παρέλευση της 
παράτασης που δόθηκε- μόλις τέσσερις Περιφέρειες έχουν 

καταθέσει τις προτεραιότητές τους. Αυτό σημαίνει περισσότερη 
δουλειά για όλους μας.

Ξεκινάμε με την επιτυχή εφαρμογή του τρέχοντος ΕΣΠΑ: Μέχρι 
τέλη του έτους θα πρέπει να έχει επισπευσθεί η υλοποίηση των 
ΠΕΠ και να έχουν πιστοποιηθεί και δηλωθεί όλες οι δαπάνες των 
έργων ευθύνης των Περιφερειών. 

Θα ακολουθήσει ο σχεδιασμός της Αναθεώρησης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με οργανωμένες μεταφορές ή 
ανακατανομές των διαθέσιμων πόρων για να μπορέσει να κλείσει 
ομαλά η τρέχουσα περίοδος.

Φεύγοντας από τη σημερινή σύσκεψη όλοι οι Περιφερειάρχες 
-και με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων- θα 
είναι οπλισμένοι με έναν συγκεκριμένο «οδικό χάρτη» για να 
κερδίσουμε και τον χαμένο καιρό και τις χαμένες ευκαιρίες.

Και όλοι οι Περιφερειάρχες θα έχουν, πια, στα χέρια τους 
έναν κατάλογο με προβλήματα που εντοπίστηκαν, αλλά και 
τους στόχους που θέτουμε ανά περιοχή. Θα προσφέρουμε κάθε 
τεχνική βοήθεια στις Περιφέρειες, θα προχωρήσουμε σε θεσμικές 
παρεμβάσεις που θα λύσουν τα χέρια σας, ώστε να μπορείτε να 
δράσετε γρήγορα.

Περιμένουμε, όμως, από όλους σας να εντείνετε τις προσπάθειές 
σας, διότι η ανάπτυξη για όλους, η ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα, 
είναι το κοινό μας στοίχημα. Και είναι ένα στοίχημα το οποίο είμαι 
σίγουρος ότι θα κερδίσουμε».

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Εσωτερικών 
Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος 
Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για 
δημόσιες επενδύσεις και το ΕΣΠΑ Γιάννης Τσακίρης, ο 
Υφυπουργός Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Υφυπουργός 
Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα αυτοδιοίκησης Θεόδωρος 
Λιβάνιος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός 
παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το συντονισμό του 
κυβερνητικού έργου Άκης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, ο Γενικός 
Γραμματέας της Προεδρίας της Κυβέρνησης για Συντονισμό 
Εσωτερικών Πολιτικών Αθανάσιος Κοντογεώργης, η Γενική 
Γραμματέας της Προεδρίας της Κυβέρνησης για Συντονισμό 
Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών Βασιλική Λοΐζου 
και η Ειδική Γραμματέας Διαρθρωτικών Προγραμμάτων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Νίκη Δανδόλου.

επικαιρότητα
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Με την πρέπουσα λαμπρότητα και την συμμετοχή πλήθους 
επισήμων και πιστών,  εορτάσθηκε η Μεγάλη Θεομητορική 
Εορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ιερά 

Μητρόπολή μας. Ημέρα κατά την οποία εορτάζουν οι  Ένοπλες 
Δυνάμεις της Πατρίδος μας.

Ο σεπτός Ποιμενάρχης κ.κ. Συμεών το πρωί της Πέμπτης 21 
Νοεμβρίου ανηφόρισε στο Ιστορικό Κάστρο της πόλεως Λαμίας, 
όπου στους πρόποδές του στέκει στους αιώνες από το 1762 ο 
Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, η Παναγία Αρχοντική όπως 
ονομάζεται, ο οποίος αποτελούσε τον πρώτο Μητροπολιτικό Ναό 
της πόλης.

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Συμεών πλαισίωσαν στην 
Θεία Λειτουργία ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως μας 
Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Άγγελος Ανθόπουλος, ο Γενικός Αρχιερατικός 
Επίτροπος Αιδεσιμολ. Πρωτ. π. Νεόφυτος Ραφαηλίδης, ο 
Αρχιερατικός Λαμίας Αιδεσιμολ. Πρωτ. π. Παναγιώτης Σερέτης, ο 
Ιδιαίτερος Γραμματεύς της Πρωτοσυγκελλίας Αιδεσιμολ. Πρωτ. π. 
Δημήτριος Μανώλης, ο Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της 
Ιεράς Μητροπόλεως Αιδεσιμολ. Πρεσβ. π. Δημήτριος Ατματζίδης, 
ο Ιερολ. Αρχιδιάκονος π. Ευστάθιος Κατόπης και ο Ιεροδιάκονος 
π. Νικόλαος Πολυζώης.

Τους θαυμασίους ύμνους της Εορτής και της Θείας Λειτουργίας 
απέδωσαν θαυμάσια οι δύο Βυζαντινοί χοροί του Μητροπολιτικού 
Ναού υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση του Πρωτοψάλτου κ. 
Δημητρίου Μαντέ εκ δεξιών και του Διευθυντού της Σχολής 

Παρουσία του νέου Μητροπολίτη  
ο εορτασμός των Εισοδίων της Θεοτόκου  
και της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων στη Λαμία

Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας κ. Ανδρέου 
Ιωακείμ.

Στην συνέχεια εν πομπή Κλήρου, Αρχόντων και Λαού 
πραγματοποιήθηκε υπό του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
επιμνημόσυνη δέηση, ενώπιον του Ανδριάντος του Αγνώστου 
Στρατιώτου στην Πλατεία Πάρκου και ακολούθησε κατάθεση 
στεφάνων από τους Επισήμους.

Τέλος ο Ποιμενάρχης επισκέφθηκε την Λέσχη Αξιωματικών 
Λαμίας, όπου παρεκάθισε σε μια σεμνή δεξίωση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε εκ μέρους του ΚΕΥΠ Λαμίας.

Κατά την διάρκεια της δεξιώσεως ο Διοικητής του ΚΕΥΠ 
Ταξίαρχος Αρίστος Περρής, προσεφώνησε τον Σεβασμιώτατο 
και τον ευχαρίστησε για την τιμητική και ευλογητή παρουσία του 
στον Εορτασμό και επί τη Ενθρονίση του στον Ιστορικό Θρόνο της 
Φθιώτιδος, του επέδωσε το τιμητικό έμβλημα του Υλικού Πολέμου, 
συνοδευόμενο με τις εγκάρδιες ευχές για μια Υγιή, μακρά και 
πολύκαρπη Αρχιερατεία, απάντων των Επισήμων αναφωνούντων 
το ΑΞΙΟΣ! 

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Στερεάς 
Ελλάδας, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Φθιώτιδας και οι Εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν 

τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 στις 19:00 στην παρουσίαση 
του βιβλίου του δημοσιογράφου Πάνου Σόμπολου (Panos 
Sompolos) «Εγκλήματα γένους θηλυκού στην Ελλάδα»

Για το βιβλίο θα μιλήσουν (με αλφαβητική σειρά) οι:
Κωνσταντίνα Π. Γώγουλου, δικηγόρος
Μαρία Τσατζαλή (Maria Tsatzali), δημοσιογράφος στο 

Star Κεντρικής Ελλάδας
Ευαγγελία Ματσούκα, αστυνομικός
Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι πρόεδροι των Ενώσεων

O Πάνος  
Σιόμπολος  
παρουσιάζει  
βιβλίο του

Μία πολύ δυσάρεστη είδηση για την κοινωνία της Λαμίας, 
είναι αυτή της απώλειας του άλλοτε Προέδρου της 
Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Φθιώτιδας και των 

Ζαχαροπλαστών Γιάννη Λούκα.
Σε ηλικία 64 ετών έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σκορπώντας 

τη θλίψη σε όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν από κοντά.
Υπήρξε από τους πιο δραστήριους και ενεργούς πολίτες, 

αναπτύσσοντας έντονη συνδικαλιστική δράση η οποία ουδέποτε 
χρωματίστηκε από παρατάξεις ή κόμματα. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος 
και στη συνέχεια επί τρεις θητείες Πρόεδρος της ΟΕΒΕ από την 
οποία παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης, ενώ το ΔΣ τον τίμησε 
με την ανακήρυξη του ως επίτιμο Πρόεδρο.

Παράλληλα διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου, 
ενώ υπήρξε και Πρόεδρος των Ζαχαροπλαστών, αφού αυτό ήταν 
το επάγγελμά του από παιδί, καταφέρνοντας να δημιουργήσει 
μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου στη Λαμία.

Για την ποιότητα του χαρακτήρα και το έργο του Γιάννη Λούκα 
θα μπορούσε κανείς να γράψει σελίδες και είναι αυτά τα στοιχεία 
που θα τον διατηρήσουν αθάνατο στη μνήμη των δικών του 
ανθρώπων και των φίλων του.

Αφήνει πίσω την πολυαγαπημένη γυναίκα του Ρούλα που 
στάθηκε μαζί με τα παιδιά τους, Λευτέρη και Γεωργία δίπλα του 
μέχρι την τελευταία στιγμή. Ευτύχησε επίσης πριν φύγει να δει και 
δύο χαριτωμένα εγγόνια που πήραν το όνομα του.

Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 19 Νοεμβρίου, στις 3:00' το μεσημέρι, 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Φραντζή Λαμίας

«Έφυγε» από τη ζωή  
σε ηλικία 64 ετών  
ο Γιάννης Λούκας

Ισχυρή δύναμη της αστυνομίας και κλιμάκια υπηρεσιών 
βρέθηκαν στην Ανθήλη. Πρόκειται για την δεύτερη 
επιχείρηση που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες 
στην Ανθήλη, με πρωτοβουλία του δήμου Λαμιέων σε μια 
προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί η εγκληματικότητα των 
Ρομά στο χωριό.

Οι κάτοικοι είναι σε απόγνωση και καθημερινά 
σχεδόν καταγγέλλουν περιστατικά διαρρήξεων, κλοπών 
και επιθέσεων από τους Ρομά. Επίσης πολλές φορές 
καταγράφονται συμπλοκές μεταξύ των Ρομά που 
αναστατώνουν την τοπική κοινωνία.

«Δεν έχουμε κάτι με τους Ρομά που ζουν νόμιμα στη 
Ανθήλη, ωστόσο οι παράνομοι που εκδηλώνουν  παραβατική 
συμπεριφορά πρέπει να φύγουν», έχουν δηλώσει κατ’ 
επανάληψη οι κάτοικοι του χωριού.

Παρών ήταν και ο αντιδήμαρχος Λαμιέων Κώστας 
Σταυρογιάννης, που έχοντας μαζί του κλιμάκιο της 
πολεοδομίας έκαναν ελέγχους για τα αυθαίρετα κτίσματα. 
Σύντομα, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, όλα τα 
παράνομα θα κατεδαφιστούν, τόνισε στις δηλώσεις του ο 
κ. Σταυρογιάννης.

Έφοδος  
αστυνομίας  
και δήμου Λαμιέων 
στους Ρομά της Ανθήλης

γεγονότα
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Απρόσμενη συνάντηση στο Δίστομο για τους 
πρωτοετείς Δόκιμους Αξιωματικούς και 
Δόκιμους Πυροσβέστες

«Φωτιά», μεταφορικώς βεβαίως, άναψε στους 
115 νεαρούς δόκιμους Πυροσβέστες οι οποίοι 
φοιτούν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, μια 
απρόσμενη συνάντηση που είχαν, στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής επισκέψεώς τους στο Μαυσωλείο 
και το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου, 
όπου σήμερα Παρασκευή δίνει συνέντευξη το 
πρωτοποριακό συγκρότημα των “Active Member” 
για την παρουσίαση του νέου τους έργου «Εδώ 
είναι Δίστομο», εμπνευσμένο από τη Μαρτυρική 
κωμόπολη!

Οι πρωτοετείς Δόκιμοι Αξιωματικοί και Δόκιμοι 
Πυροσβέστες της Ακαδημίας του Πυροσβεστικού 
Σώματος επισκέφθηκαν το Μαρτυρικό Δίστομο 
και απέτισαν φόρο τιμής στους 218 κατοίκους 
του, οι οποίοι σφαγιάστηκαν από τους Γερμανούς 
Ναζί στις 10 Ιουνίου 1944. Πρόκειται για μία 
ενέργεια Μνήμης και Τιμής από μέρους των νέων 
Πυροσβεστών μας που πραγματοποιείται κάθε 
χρόνο.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ο Δήμαρχος της 
πόλεως Γιάννης Σταθιάς, απευθυνόμενος προς 
τους σπουδαστές, παρουσίασε, μεταξύ άλλων το 
πλαίσιο της διεκδικήσεως για τις αποζημιώσεις από 
το Δημοκρατία της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, 
που ενωμένη πλέον, αποτελεί τη διάδοχη κρατική 
οντότητα της Γερμανίας, τόσο των Διστομιτών, όσο 
και συνολικώς της Ελλάδος για τις εκατοντάδες 

«Φωτιά», 
νέοι Πυροσβέστες, 
Active Member 
και το Μαρτυρικό Δίστομο

σφαγές που προξένησαν τα ναζιστικά στρατεύματα 
στον τόπο στη διάρκεια των 3,5 ετών της κατοχής. 

Ο Δήμαρχος τόνισε ακόμα ότι όχι μόνο το 
Δίστομο και τα άνω των 120  Μαρτυρικών 
χωριών και πόλεων, αλλά όλη η Ελλάδα έγινε 
ένα Ολοκαύτωμα από τους Ναζί την περίοδο 
1941 -1944, ενώ αναφέρθηκε ξεχωριστά στην 
ιδιαιτερότητα του απεχθούς εγκλήματος των 
κατοχικών, ναζιστικών δυνάμεων στο Δίστομο, το 
βάρβαρο σφαγιασμό χωρίς διακρίσεις ακόμα και 
εγκύων, κατάκοιτων γερόντων και μωρών.

Ακολούθως, οι σπουδαστές ξεναγήθηκαν και 
παρακολούθησαν συγκινημένοι το ντοκιμαντέρ 
στο Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού.

Η προαναφερθείσα επίσκεψη των Δοκίμων, 
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με επικεφαλής 
τον Διοικητή τους Αρχιπύραρχο Εμ. Δαμουλάκη, 
συνέπεσε χρονικώς με την προετοιμασία του 
Μουσείου, όπου σήμερα θα παραχωρήσει 
συνέντευξη τύπου το πολύ γνωστό και πολύ 
αγαπητό, κυρίως στη νεολαία, συγκρότημα των 
Active Member για την πρώτη παρουσίαση του 
έργου του «Εδώ είναι Δίστομο» και συναντήθηκαν 
τυχαία με τον επικεφαλής και «ψυχή» του 
συγκροτήματος Μιχάλη Μυτακίδη, πιο γνωστό 
ως B.D.Foxmoor, ο οποίος και αυτός επισκέφθηκε 
τον Λόφο του Μαυσωλείου Διστόμου, μαζί με τον 
Δήμαρχο.

Στον αγώνα για την δικαίωση των θυμάτων της Σφαγής του 
Διστόμου από τους Γερμανούς Ναζί, «στρατεύονται» με το 
μουσικό έργο τους οι ACTIVE MEMBER σε μια προσπάθεια, 

όπως τόνισε η «ψυχή» του πρωτοποριακού συγκροτήματος Μιχάλης 
Μυτακίδης, να υπάρχει μια «γλυκιά εκδίκηση» για το αποτρόπαιο 
έγκλημα που έγινε στο Δίστομο.

Παρουσία του Δημάρχου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας κ. 
Ιωάννη Σταθά που από κοινού με τον επικεφαλής των ACTIVE 
MEMBER δρομολόγησαν το έργο αυτό ο κ. Μυτακίδης τόνισε σε 
συνέντευξη τύπου στο Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου, ότι 
η έννοια της  εκδίκησης  έχει παραποιηθεί, ενώ αυτή σχετίζεται με το 
δίκιο. Πλέον έχει έρθει η ώρα να αρχίσουμε να παίρνουμε εκδίκηση 
με ένα τρόπο διαφορετικό από το δικό τους : «εμείς με τα τραγούδια 
μας, οι νομικοί με τις δίκες – ένας αγώνας απ’ όλες τις πλευρές», είπε.

Από την πλευρά του ο κ. Γιάννης Σταθάς ξεκίνησε την παρέμβαση 
του με το ιστορικό της συνεργασίας με τους  ACTIVE MEMBER που 
άρχισε το καλοκαίρι υπογραμμίζοντας ότι αυτό το έργο απευθύνεται 
ιδιαίτερα στην νεολαία, την γενιά που απομακρύνεται ηλικιακά από 
το γεγονός που βιώσαν οι προηγούμενες γενιές. Εκτός από τον 
αγώνα για να πληρώσει η Γερμανία για τα εγκλήματα, η διατήρηση 
της μνήμης είναι ο δεύτερος στόχος και σε αυτό η τέχνη και η 
μουσική παίζει ρόλο ιδιαίτερα στην νεολαία. Η εκδίκηση για εμάς 
είναι ο αγώνας για ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

Για μια 
«γλυκιά 
εκδίκηση»

Ο Μιχάλης Μυτακίδης που παρουσίασε τα πέντε πρώτα 
τραγούδια του α’ μέρους του έργου «ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΔΙΣΤΟΜΟ» είπε ότι 
έγκλημα στην Μαρτυρική Κωμόπολη της Βοιωτίας έγινε ακριβώς 
με τον τρόπο που είχαν εκπαιδευτεί  οι SS : Μου έκανε εντύπωση 
οι χαριστικές βολές στα θύματα – μια σημειολογία που αγγίζει τα 
όρια του μεταφυσικού. Πρέπει να πληρώσουν, είπε για τους ναζί. Το 
χρωστάμε στους σφαγιασθέντες, είπε.

Για την συνέχεια του έργου «ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΔΙΣΤΟΜΟ» είπε ότι 
το υπόλοιπο θα είναι πιο πλούσιο μουσικά και με πιο πολλούς 
καλλιτέχνες. Χαρακτήρισε λίγο ύποπτες τις προτάσεις που υπήρξαν 
από κάποιους πριν ακούσουν ολόκληρο το έργο ν’ ανέβει αυτό στο 
Ηρώδειο. Αυτό θα γινόταν μόνο με την Θεατρική Ομάδα που υπάρχει 
στο Δίστομο, είπε με νόημα. Επίσης χαιρέτισε τον πολύ θετικό και 
συγκινητικό τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Νταλάρας σχολίασε στα 
social media το «ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΔΙΣΤΟΜΟ».

Ο Δήμαρχος Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας ξεκαθάρισε ότι το 
έργο δεν θα έχει καμία σχέση και δεν θα χρηματοδοτηθεί σε καμία 
φάση από θεσμούς και φορείς όπως το ελληνογερμανικό ταμείο, 
το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανία κλπ, που έχουν ως στόχο 
την παραποίηση της ιστορίας και την μη πληρωμή αποζημιώσεων, 
θέση με την οποία συμφώνησε ο κ. Μυτακίδης .

“

επικαιρότητα
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ΒΟΙΩΤΙΑ

Ο Κώστας Μπακογιάννης, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης τον Αύγουστο 
του ΄18 είχε κάνει  την ακόλουθη δήλωση:

«Η ιστορία της Στερεάς μας ξεπερνάει. Δική μας 
ευθύνη είναι να αναδείξουμε τους κρυμμένους 
θησαυρούς της από άκρη σε άκρη. Η Μυκηναϊκή 
Ακρόπολη του Γλα είναι ακόμη ένα σπουδαίο 
μνημείο που αναδεικνύεται και προστατεύεται 
από την Περιφέρεια. Είμαι πολύ χαρούμενος 
που έρχεται μόλις μέσα σε ένα μήνα από το έργο 
της αναστήλωσης του Τρόπαιου του Σύλλα. Για 
το λόγο αυτό ευχαριστώ θερμά τη Διεύθυνση 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την εν 
Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, αλλά και την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας. Τέτοια έργα 
πολιτισμού, είναι που δίνουν προστιθέμενη αξία 
στην καθημερινή μας προσπάθεια και αποτελούν 
υποθήκες για το μέλλον».

Τώρα ερχόμαστε να τον επιβραβεύσουμε γιατί 
τα ευρήματα είναι πολλά και σοβαρότατα ,στα 
οποία θα αναφερθεί στην ομιλία της η Δρ.Ελενα 
Κουντούρη  προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Τα ευρήματα  
της ανασκαφής 
της Ακρόπολης  
του Γλα Ορχομενού  
από το 2018 έως τώρα

Μίλησαν για το χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού 
και τα ακίνητα του Δήμου Λεβαδέων

Η Βουλευτής Βοιωτίας Γιώτα Πούλου, 
επισκέφθηκε σήμερα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των 
Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), κ. 
Τερζάκη Γιώργο. Στη συνάντηση συζητήθηκαν:

α) η λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου 
Παρνασσού (ΧΚΠ) και

β) η παραχώρηση χρήσης των ακινήτων στο Δήμο 
Λεβαδέων (περιοχή Κρύας: κτίρια Νερόμυλου και 
Συνεδριακού κέντρου «Χρ. Παλαιολόγος»), που έχει 
λήξει και απαιτείται η ανανέωση της σύμβασης.

Ο κύριος Τερζάκης διαβεβαίωσε τη Βουλευτή ότι 
έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για 
την απρόσκοπτη λειτουργία του ΧΚΠ και συγκεκριμένα 
ότι:

ʼ θα συνεχιστεί η λειτουργία του με 
αυτεπιστασία, όπως το 2018,

ʼ έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση και 
πιστοποίηση των εγκαταστάσεων,

ʼ θα βελτιωθεί περαιτέρω η λειτουργία της 
Φτερόλακκας (2η είσοδος) και η λειτουργία του 
αναψυκτηρίου,

ʼ θα τεθεί σε άμεση λειτουργία το σύστημα των 
ηλεκτρονικών εισιτηρίων (“web–tickets”).

Η Γιώτα Πούλου στην ΕΤΑΔ

Τέλος, επεσήμανε την άριστη συνεργασία με τους 
όμορους Δήμους και την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας.

Σχετικά με το θέμα των ακινήτων αναφέρθηκε στην 
άμεση ανανέωση του αιτήματος παραχώρησης χρήσης 
από τον Δήμο Λεβαδέων προς την ΕΤΑΔ αλλά και την 
δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας τους με τη 
διαδικασία αποζημίωσης, όπως προβλέπεται.

H νέα Δημοτική αρχή  και ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθάς έχει καθιερώσει να γίνονται πολιτικοί γάμοι  στο παλαιό 
πύργο του ρολογιού της Αράχωβας, που φημίζεται για την γραφικότητα του.

Έτσι παντρεύετε  το σύγχρονο, που είναι οι πολιτικοί γάμοι με το παραδοσιακό,που δεν μπορεί να είναι  άλλο 
από την Αράχωβα.

Το σημείο είναι ειδυλλιακό , αντίστοιχο με το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης και η θέα του σε μαγνητίζει , 
βλέποντας το κέντρο της γης , τους Δελφούς.

Πολύς κόσμος και ζευγάρια, το επισκέπτονται καθημερινά για να δουν την πόλη της Αράχωβας, το Δελφικό 
τοπίο, τον ελαιώνα αλλά και να καταγράψουν ωραίες φωτογραφικές στιγμές.

Γάμος αλα Αράχωβα

Ευαισθητοποιημένες,όπως πάντα, στα θέματα των γυναικών και στην διεκδίκηση 
των δικαιωμάτων τους κάνουν για ακόμα μια φορά οι γυναίκες του συλλόγου 
Ζαγαρά Αγίου Νικολάου,μια εκδήλωση επηρεαζόμενες από την παγκόσμια 

ημέρα της εξάλειψης της βίας που ασκείται στις γυναίκες.
Συγκεκριμένα την ερχόμενη Τετάρτη στις 27 Νοεμβρίου σε συνεργασία με την 

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας οργανώνουν  ημερίδα με το συγκεκριμένο θέμα 
που ταλανίζει ακόμη και τώρα τις κοινωνίες μας.Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου Βοιωτίας στην Λιβαδειά στις 18:30 
το απόγευμα.

Γνωρίζετε ότι …
ʼ 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, 

ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της.
ʼ 1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού
ʼ 40% με 50% των γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναφέρει κάποια 

μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας
ʼ 500.000 με 2.000.000 άνθρωποι στον κόσμο, κυρίως γυναίκες και παιδιά, 

εκτιμάται ότι διακινούνται 

Εκδήλωση για την  
Παγκόσμια Ημέρα  
για την εξάλειψη  
της βίας κατά των γυναικών 
στη Λιβαδειά

Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στη μεγάλη διοργάνωση που ξεκινά για 1η φορά 
στην Ελλάδα, το V.F.C , αυτή τη φορά με έδρα το κλειστό Στάδιο Σχηματαρίου.

Έναρξη των αγώνων στις 17:00 τα Future Fights, στις 18:30 τα Super Fights 
και την Main Card στις 20:00.

Φοβερό υπερθέαμα με απίστευτους αθλητές απ'όλη την Ελλάδα, Dance Show 
απο την καλύτερη του Χώρου Αναστασία Γιουσέφ και το Ring Girl Φραντζέσκα 
Καβαδά να μας υποδεικνύει τους γύρους.

Εκφωνητής των αγώνων ο ένας και μοναδικός Στέφανος Κωνσταντινίδης.
V.F.C Η ώρα των Πρωταθλητών που θα ανεβάσει την αδρεναλίνη στα ύψη.
Στηρίζουμε τους αθλητές μας, στηρίζουμε τα αθλητικά γεγονότα.

Για 1η φορά στην Ελλάδα  
το V.Fighting C.

επίκαιρα
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ΕΥΒΟΙΑ

Καλωσορίζουμε το 13ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ στην 
πόλη της Χαλκίδας.

Με την πρώτη πανελλήνια προβολή της ταινίας «Εγώ, ο 
Λεονάρντο» του Jesus Garces Lambert

Για ακόμα μια χρονιά τη σπουδαία αυτή διοργάνωση, η οποία 
αποτελεί πια μια ζωντανή ψηφίδα της πολιτιστικής ταυτότητας 
της πόλης μας και ένα από τα κορυφαία γεγονότα στο χώρο του 
κινηματογράφου.

Η αυλαία άνοιξε, το ταξίδι ξεκίνησε, το docfest σας προκαλεί να 
δοκιμάσετε τους καρπούς του!

Η Τελετή Έναρξης του 13ου Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ- 
docfest ήταν  αφιερωμένη σε έναν από τους μεγαλύτερους 
ζωγράφους όλων των εποχών, τον Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Αφιέρωμα για τα 500 Χρόνια από το θάνατο του Λεονάρντο 
Ντα Βίντσι.

Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι αποτέλεσε μια από τις εφευρετικότερες 
προσωπικότητες της τέχνης και της επιστήμης. Γνήσια αρχετυπική 
μορφή του αναγεννησιακού ουμανιστή, πολυπράγμων 
επιστήμονας όπως όριζε η εποχή του και εξαίρετος ζωγράφος, ο 
ιταλικής καταγωγής Λεονάρντο ντι σερ Πιέρο ντα Βίντσι, υπήρξε 
από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της ιστορίας του 
ανθρώπου.

«Εγώ, ο Λεονάρντο» του Jesus Garces Lambert σε πρώτη 
Πανελλήνια Προβολή.

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην ιστορία που αποκαλύπτει τα 
μυστήρια πίσω από τη μεγαλύτερη ιδιοφυΐα που γνώρισε ποτέ 
η ανθρωπότητα.

Μια ταινία αφιερωμένη στα 500 χρόνια του εκπληκτικού 
ζωγράφου, του οραματιστή επιστήμονα, του εξαιρετικού εφευρέτη 
και ιδιαίτερου ανθρώπου.

Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας και το Ιταλικό 
Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας.

Άνοιξε η αυλαία  
του 13ου Φεστιβάλ  
Ελληνικού Ντοκιμαντέρ 
στην Χαλκίδα

Αφορούν και το λιμάνι Ερέτριας και τη μονάδα λυμάτων 
Αλιβερίου

Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Αίθουσα Συνεδριάσεων, έχει 
οριστεί για την Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. προκειμένου να 
συζητηθούν σοβαρά θέματα αρκετά μάλιστα αφορούν την Εύβοια 
όπως:

-  Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου “τροποποίηση της αρ. 3031/174365/17-11-2017 απόφασης 
μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), που αφορούσε τη 
λειτουργία των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων καθώς 
και κατασκευή καταφυγίου τουριστικών σκαφών εντός Χερσαίας 
Ζώνης Λιμένα Ερέτριας, αρμοδιότητας ΟΛΝΕ

- Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου “Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)
Αλιβερίου στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου Ν.Ευβοίας .

Εισηγητής και στα δυο θέματα ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

Μελέτες  
στην Επιτροπή  
περιβάλλοντος

Μετά τις απαραίτητες εργασίες βελτίωσης του χώρου, 
των υποδομών και συντήρησης του εξοπλισμού, ξεκινά 
η λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του 

ΔΟΑΠΠΕΧ.
Εφέτος το πάρκο λειτουργεί για 6η σχολική περίοδο, που 

το καθιστά πρωτοπόρο πανελλαδικά. Μέχρι σήμερα το έχουν 
επισκεφθεί πάνω από 12500 μαθητές, επιπλέον των παιδιών των 
νηπιαγωγείων, καθώς και παιδιών από όμορους Δήμους,, εφόσον 
το πρόγραμμα το επιτρέπει.

Σκοπός μας και για εφέτος, είναι η εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν 
περισσοτέρων σχολείων, τόσο από τη Χαλκίδα, όσο και από την 
ευρύτερη περιοχή του Ν. Εύβοιας

Πληροφορίες
Οι επισκέψεις των μαθητών στο Πάρκο θα είναι έως 25 άτομα 

ημερησίως και θα γίνονται κατόπιν κρατήσεως στο αρμόδιο τμήμα 
του ΔΟΑΠΠΕΧ.

Η ώρα έναρξης της εκπαίδευσης θα είναι στις 09:00 και η λήξη 
του προγράμματος περίπου στις 12:00. Η εκπαίδευση και τα μέσα 
που παρέχονται από το ΔΟΑΠΠΕΧ, είναι δωρεάν.

Για την ένταξη των σχολείων στο πρόγραμμα του ΠΚΑ, 
από σήμερα θα δεχόμαστε αιτήσεις για την κατάρτιση του 
προγράμματος των μαθημάτων.

Τηλ. 2221351128, Fax: 2221088930 ή με e–mail:doappex@gmail.
com (κα Έλενα Γεωργατζή).

Ξεκίνησε την λειτουργία του  
το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 
στην Χαλκίδα

Σε μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα επαναλειτούργησε το 
ΚΑΠΗ του Μύτικα.

Το παρόν στην επαναλειτουργία του ΚΑΠΗ Μύτικα έδωσε 
η πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ Σοφία Χονδρογιάννη.

Η πρόεδρος, στον σύντομο χαιρετισμό της ευχαρίστησε τα 
μέλη του ΚΑΠΗ και όλους όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, 
ευχήθηκε καλή αρχή με υγεία και δήλωσε ότι κανένα ΚΑΠΗ δεν 
θα είναι κλειστό στον Δήμο μας.

Επαναλειτουργία  
του ΚΑΠΗ Μύτικα  
από τον ΔΟΠΠΑΧ

Στο πλαίσιο της βελτίωσης των μέσων για τη 
διασφάλιση της συντήρησης των χώρων πρασίνου 
του Δήμου Χαλκιδέων, προστέθηκαν νέα μηχανήματα 

και εργαλεία στην Υπηρεσία Πρασίνου. Τα νέα χορτοκοπτικά 
μηχανήματα παρέχουν δυνατότητα μεγάλης απόδοσης και 
διάρκειας ζωής ενώ είναι κατάλληλα και για την ασφάλεια 
του χειριστή.

Ανανέωση των  
μηχανημάτων πρασίνου

Ο Δήμος Χαλκιδέων και ο Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.), 
σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 

(ΕKAB) Χαλκίδας, διοργανώνουν εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πρώτων 
Βοηθειών με θέμα, «Πρώτες Βοήθειες, Απειλητικές Καταστάσεις 
για τη Ζωή».

Το σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών, θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00, στη συνεδριακή 
αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας στην Χαλκίδα. 
(Λεωφόρος Χαϊνά 93)

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στα μέλη των Κ.Α.Π.Η. και 
στους εργαζόμενους των δομών του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.. Στόχος του 
σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η κατάρτιση, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν έγκαιρα επείγοντα περιστατικά μέχρι να έρθει 
εξειδικευμένη βοήθεια.

Σεμινάριο Πρώτων 
Βοηθειών από τον 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. και το 
Ε.Κ.Α.Β.

επίκαιρα
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Σε μια κατάμεστη αίθουσα και με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα που διοργάνωσε 
τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 το Επιμελητήριο 

Εύβοιας, με ένα άκρως επίκαιρο και εξαιρετικά σημαντικό 
για τους επαγγελματίες θεματολόγιο, για τα Ηλεκτρονικά 
βιβλία, το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και το Νέο 
φορολογικό νομοσχέδιο. 

Οι εξειδικευμένοι επι των θεμάτων εισηγητές, Αντώνης 
Ντίνος, Στέλεχος ΑΑΔΕ και Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος, 
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής - Μέλος της επιστημονικής 
ομάδας Taxheaven, ενημέρωσαν με κάθε λεπτομέρεια και με 
κάθε εγκυρότητα τους συμμετέχοντες, τον κύριο όγκο των 
οποίων αποτελούσαν λογιστές φοροτεχνικοί, προϊστάμενοι 
και στελέχη λογιστηρίων και ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Στο επίκεντρο των εργασιών της Ημερίδας αλλά και του 
υψηλού πραγματικά ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων, 
στάθηκε ως φλέγον και καινοτόμο θέμα, το Μέτρο της 
ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων, την τήρηση του οποίου το 
υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων στοχεύουν να εφαρμόσουν από το 2020. Ένα Μέτρο 
σύμφωνα με οποίο όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες θα συμπληρώνουν τα φορολογικά τους 
βιβλία με ηλεκτρονικό τρόπο και με άμεση σύνδεση με το 
Taxisnet. Οι συμμετέχοντας γνώρισαν κατά τη διάρκεια των 
εργασιών, τον τρόπο λειτουργίας του νέου συστήματος που 
στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της 
γραφειοκρατίας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, 
αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες συμπλήρωσης και 
υποβολής δηλώσεων, μειώνοντας το διαχειριστικό κόστος 
για τις επιχειρήσεις και επιταχύνοντας τις επιστροφές φόρων 
στους συνεπείς. 

Σημαντικό μέρος της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων 
αποτέλεσε και το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 
Δικαιούχων, ένα ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο έχει 
δημιουργηθεί, μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής 
και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Σε αυτό, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι 
νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην 
Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα εκ του νόμου 
απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

Η πολύ σημαντική Ημερίδα του Επιμελητηρίου, 
συμπλήρωσε τις εργασίες της με την παρουσίαση του 
Νέου Φορολογικού Νομοσχεδίου και τις ολοκλήρωσε 
με τις απαντήσεις των εισηγητών στους επι μέρους 
προβληματισμούς και σκέψεις που κατέθεσαν οι 

Ημερίδα για τα Ηλεκτρονικά βιβλία 
και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο 
πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Εύβοιας

συμμετέχοντες, κατά το γόνιμο διάλογο που αναπτύχθηκε. 
Η Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας κα Παρασκευή 

Αγιοστρατίτη, ανέφερε ότι το Επιμελητήριο παρακολουθεί 
ανελλιπώς τις εξελίξεις στο οικονομικό και επιχειρηματικό 
περιβάλλον, έχοντας ως βασική μέριμνα να δημιουργήσει 
εκείνες τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στους 
επαγγελματίες να ανταπεξέλθουν δημιουργικά και γόνιμα 
σε κάθε νέο οικονομικό τοπίο. Σε αυτό το πλαίσιο τέτοιου 
είδους πρωτοβουλίες θα έχουν συνέπεια και συνέχεια.

Την πλήρη ικανοποίηση τους για την ουσιαστική 
και εξαιρετικά εποικοδομητική ενημέρωση των 
επαγγελματιών, τόνισαν οι συντονιστές υλοποίησης της,  
κ.κ. Βαρελάς Βασίλειος, Φοροτεχνικός - Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και 
Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Επιμελητηρίου και Νταβαρίας 
Αντώνης, Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών.

Στην μουσική εκδήλωση που διοργάνωσε το Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στο 
Δημοτικό Θέατρο Παπαδημητρίου, παραβρέθηκε η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα. 

Η κ. Βάκα στο σύντομο χαιρετισμό της έδωσε συγχαρητήρια στο Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Σπύρο 
Αθανασίου και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην διοργάνωση της εκδήλωσης και τόνισε μεταξύ άλλων: «Ως πολιτεία οφεί-
λουμε να κάνουμε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενέργειες για τη βελτίωση τη ζωής των κρατουμένων και για 
την εύρυθμη λειτουργία του σωφρονιστικού μας καταστήματος. 

Με αφορμή την παρουσία και της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Σοφίας Νικολάου, 
θα ήθελα να κάνω γνωστό, ότι στις προθέσεις μου είναι να πραγματοποιήσω συνάντηση προκειμένου να συζητήσουμε 
τη μεταφορά του Καταστήματος εκτός του αστικού ιστού. Ως Δήμος, θα είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας προσπάθεια.»

Συμμετείχε σε εκδήλωση  
στις Φυλακές Χαλκίδας  
η Έλενα Βάκα

Ολοκληρώθηκαν το πρωί της Κυριακής το τουρνουά τένις 
της Chalkis Tennis Academy, που τελεί υπό την αιγίδα της 
ΔΗΜΤΟ Χαλκίδας της ΝΔ, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου 

στον Άγιο Μηνά.
Οι αγώνες παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον με ιδιαίτερο 

ανταγωνισμό μεταξύ των αγωνιζομένων που πρόσφεραν πολλές 
εκπλήξεις. 

Στην επόμενη φάση των αγώνων του τουρνουά συνεχίζουν οι:
Τανισκίδης Γεώργιος
Καρυάτογλου Αλέξανδρος
Μελισσάρης Κωνσταντίνος
Λάμπρου Παντελής
Κολώνιας Αλέξανδρος
Ελευθεριάδης Σάββας
Τζάρας Νικόλαος
Στάμου Χρήστος
Φούτρας Μιχαήλ
Στράτζαλης Στρατος
Βαλκάνος Νικόλαος
Καραγιάννης Μανώλης
Χαραλαμπάκης Βασίλειος
Σαργιαννίδης Ηλίας
Αλιφαρμάκης Νικόλαος
Σπανός Ιωάννης
Το πρόγραμμα των αγώνων συνεχίζεται την ερχόμενη Κυριακή 

και το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Προχωρά στην β΄φάση  
το τουρνουά τένις  
με την αιγίδα της  
ΔΗΜΤΟ Χαλκίδας

επίκαιρα
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ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις 
για τα 2.500 χρόνια από τη μάχη 
των Θερμοπυλών, αλλά και 

τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την 
Επανάσταση του 1821,ο Δήμαρχος Λαμιέων 
κ. Καραίσκος συναντήθηκε με τον κ.Ζήση 
Μαμούρη ,Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας,με  τον κοσμήτορα της Σχολής 
Θετικών Επιστημών, κ. Παντελή Μπάγκο και 
τον Πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής 
με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, κ. Ιωάννη 
Αναγνωστόπουλο.

Συζήτησαν για το μνημόνιο συνεργασίας, 
το οποίο θα οριστικοποιηθεί άμεσα, θα δίνει 
έμφαση στη συμμετοχή του Πανεπιστημίου, 
μέσω του Τμήματος Ιστορίας.

Ο Κ.Καραίσκος δήλωσε για αυτή την 
συνάντηση:

“Η Παιδεία και η Ανώτατη Εκπαίδευση 
αποτελούν προϋπόθεση ανάπτυξης και 
ευημερίας. Όχι μόνο για τη Λαμία, αλλά για 
κάθε τόπο. Αυτός είναι ο λόγος που αποτελούν 
έναν από τους βασικότερους άξονες στο 
σχέδιο μας για τον Δήμο.

Συζητήσαμε για τα διάφορα λειτουργικά 
ζητήματα που αφορούν στα τμήματα του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που βρίσκονται 
στον Δήμο μας. Όμως δεν μείναμε εκεί. Με 
στόχο να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας, 
συμφωνήσαμε στη σύναψη ενός μνημονίου 
συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και Δήμου Λαμιέων.”

Στο ίδιο μήκος κύματος το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας πρωτοστατεί και οργανώνει το Το 
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Τοπική Ιστορία και 
Εκπαίδευση»

Που ήδη υλοποιείται και θα διαρκέσει ως τις 
24 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο και στις 
αίθουσες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη 
Λαμία Με τη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών 
και πολιτιστικών φορέων της περιοχής.

Η συνδιοργάνωση ανήκει στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
Στερεάς Ελλάδας, το ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας, 

Σύναψη μνημονίου συνεργασίας  
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
με το Δήμο Λαμιέων

το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας & 
Εκπαίδευσης), τη Σχολή Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του ΕΑΠ (Π.Μ.Σ. Δημόσια Ιστορία) 
και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Εργαστήριο 
Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης), ενώ 
τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας (Π.Ε. Φθιώτιδας) και του Δήμου 
Λαμιέων.

Σκοπός του Συνεδρίου
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη 

της τοπικής Ιστορίας ως εξαιρετική πηγή 
γνώσης, ικανή να διευρύνει τον μορφωτικό 
ρόλο του σχολείου δημιουργώντας μια 
διαρκή και δημιουργική σχέση μεταξύ της 
σχολικής γνώσης και της πραγματικότητας. 
Η ενασχόληση των μαθητών/τριών με την 
τοπική Ιστορία συμβάλλει στην καλλιέργεια 
δεξιοτήτων και τον επαναπροσδιορισμό 
στάσεων και αξιών μέσα από τη βιωματική 

μάθηση, την εξερεύνηση και το παιχνίδι. Οι 
εναλλακτικές αυτές παιδαγωγικές μέθοδοι και 
δράσεις χρησιμεύουν ως οδηγός αναβάθμισης 
αφενός της παιδαγωγικής λειτουργίας των 
σχολικών επισκέψεων, οι οποίες αποτελούν 
σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, και αφετέρου 
της διδακτικής προσέγγισης του μαθήματος, 
το οποίο αντιμετωπίζεται μέσα από μια πιο 
φρέσκια και διερευνητική ματιά.

Φιλοδοξία του Συνεδρίου αυτού είναι 
να διαμορφώσει ένα συγκροτημένο και 
τεκμηριωμένο παιδαγωγικά πλαίσιο για 
τη δημιουργική ένταξη της μελέτης της 
Τοπικής Ιστορίας στο ελληνικό σχολείο και 
να σηματοδοτήσει την έναρξη ενός γόνιμου 
διαλόγου μεταξύ της ακαδημαϊκής και 
εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικού με τη 
σύνδεση της θεωρίας με την εκπαιδευτική 
πράξη.

Ο Εορτασμός της Μεσοσπορίτισσας, γιορτής των γεωργών και της σποράς 
των Δημητριακών, έδωσε την ιδέα στον Λαογραφικό ̓  Χορευτικό Σύλλογο 
Αμφίκλειας να οργανώσει από το 1984 τριήμερη έκθεση ψωμιού και 

άλλων παραδοσιακών παρασκευασμάτων από άλευρα δημητριακών. Με αφορμή 
αυτήν την έκθεση ψωμιού, γεννήθηκε το όραμα της δημιουργίας ενός Μουσείου 
αφιερωμένου στο ψωμί και τις πολλές μορφές που παίρνει στο ταξίδι του στην 
ιστορία και τα έθιμα του λαού μας.

Το «Μουσείο Άρτου της Αμφίκλειας» δημιουργήθηκε με την υποστήριξη 
του Κέντρου Ερεύνης Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και στεγάζεται στο 
Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμφίκλειας. Αποτελεί, δε, το μοναδικό 
μονογραφικό μουσείο στο είδος του στην Ελλάδα.

Τα εγκαίνια έγιναν την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου αλλά η έκθεση συνεχίζεται 
ως την Κυριακή 24 Νοεμβρίου. Για όσους θέλουν να επισκεφθούν τον υπέροχο 
χώρο του “Μουσείου του Ψωμιού” στην Αμφίκλεια,ένα κόσμημα  για την άυλη 
παράδοση μας μπορούν να το επισκέπτονται από τις 09:00 το πρωί ως τις 21:00 
το βράδυ της Κυριακής.

19η Έκθεση Ψωμιού  
στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

επόκαιρα
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Το τηλεσκόπιο που θα επιτρέπει και 
ημερήσιες παρατηρήσεις σε ερασιτέχνες 
και επαγγελματίες αστρονόμους

ο κ. Φάνης Σμάνης ο πρόεδρος του  Σύλλογο 
Ερασιτεχνών Αστρονόμων της Φθιώτιδας  που 
ιδρύθηκε από το 2007 είναι περήφανος γιαυτό 
το νέο απόκτημα

“Το Ηλιακό τηλεσκόπιο Lunt 80mm H-Alpha θα 
μας δώσει στο μέλλον δυνατές εικόνες από την 
δραστηριότητα του άστρου μας. Η ομάδα πετάει 
λοιπόν και καλορίζικο,το μέλλον διαγράφεται 
λαμπρό.”

Νέο ηλιακό  
τηλεσκόπιο στο  
Αστεροσκοπείο Υπάτης

Αν θέλετε να νιώσετε τη δύναμη και την 
ενέργεια ενός τόπου-σύμβολου της 
γενναιότητας και της αυτοθυσίας ,ελάτε 

να  τρέξετε εκεί οπού οι 300 του Λεωνίδα 
εμπόδισαν τον υπεράριθμο Περσικό στρατό.

Διανύστε τη γέφυρα της Αλαμάνας όπου 
ο Αθανάσιος Διάκος και τα παλικάρια του 
αναχαίτισαν τις Οθωμανικές ορδές του Κιοσέ 
Μεχμέτ και του Ομέρ Βρυώνη.

Τερματίστε στον Γοργοπόταμο όπου κατά 
την διάρκεια της Γερμανικής κατοχής ,οι 
Ελληνες συνεργάστηκαν,και με τη βοήθεια 
των Βρετανών ανατίναξαν τη γέφυρα.

Χαλαρώστε μετά τον αγώνα με ένα ζεστό 
ιαματικό λουτρό στις Πηγές Θερμοπυλών 
ή στα κρύα νερά στους καταρράκτες του 
Γοργοποτάμου.

34ος δρόμος Ελευθερίας 
Θερμοπύλες-Αλαμάνα-Γοργοπόταμος  
Ημιμαραθώνιος

Κάτοικοι σήκωσαν πανό και έκαψαν λάστιχα και άλλα υλικά σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας για τα σχέδια της κυβέρνησης να δημιουργήσει στην 
περιοχή τους κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών

Ανεβαίνουν οι τόνοι στο Αυλάκι Φθιώτιδας με τους κατοίκους να 
βρίσκονται κυριολεκτικά στα κάγκελα μετά και την επίσκεψη κλιμακίου 
στο παλιό εργοστάσιο ΒΟΜΒΥΞ για ελέγχους καταλληλότητας. Η άφιξη 
του κλιμακίου που αποτελούνταν από εκπροσώπους του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, του ΔΟΜ και της Αστυνομίας πυροδότησε το κλίμα αφού 
το ενδεχόμενο να μεταφερθεί στο Αυλάκι μεγάλος αριθμός προσφύγων 
(περίπου 1500 – 2000) μοιάζει πλέον περισσότερο με δεδομένη και 
ειλημμένη απόφαση.

Η περιοχή του παλιού εργοστασίου ανήκει στην Εθνική Τράπεζα 
και έχει ενοικιαστεί σε αγρότη της περιοχής, ο οποίος σήμερα το πρωί 
ειδοποιήθηκε να ξεκλειδώσει την κεντρική πύλη προκειμένου να μπει 
στον χώρο ομάδα του Υπουργείου και του ΔΟΜ για ελέγχους.

Το κλιμάκιο έφτασε, αλλά ταυτόχρονα άρχισαν να συγκεντρώνονται 
στην είσοδο του κλειστού εργοστασίου οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι της 
περιοχής. Μαύρος καπνός από καμένα λάστιχα και πανό με το σύνθημα 
«ΌΧΙ ΝΕΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ» ήταν η εικόνα που αντίκρισε το 

 Αναβρασμός στο Αυλάκι Φθιώτιδας: 
«Θα γίνει Κούγκι...  
δεν θα δεχτούμε πρόσφυγες»

κλιμάκιο κατά την έξοδο του ενώ κλήθηκε να απαντήσει και στις ερωτήσεις 
των πολιτών.

Και η Δήμαρχος Στυλίδας Βιργινία Στεργίου διαμαρτυρήθηκε για 
τις κινήσεις που γίνονται από την κυβέρνηση χωρίς να ενημερώνεται 
η τοπική κοινωνία. «Θέλω επίσημη ενημέρωση από τον Υπουργό, τον 
Περιφερειάρχη, από κάθε αρμόδιο. Δεν μπορούν να αφήνουν τον Δήμο 
απέξω. Τους καλώ να ξαναδούν την πρόταση του Δήμου Στυλίδας για την 
εγκατάσταση προσφύγων σε άλλο κοντινό σημείο που έχουμε προτείνει 
και να μην εμείνουν στο Αυλάκι για να μην δημιουργηθούν προβλήματα 
στο χωριό.

“Είμαστε αντίθετοι στην εγκατάσταση των προσφύγων στο Αυλάκι, γιατί 
θα έχουν πρόβλημα και οι 300 κάτοικοι που μένουν δίπλα στο εργοστάσιο 
και οι 2000 πρόσφυγες που θα στοιβαχτούν εδώ. Υπάρχουν τεκμηριωμένες 
προτάσεις μας για την εγκατάσταση των προσφύγων αρκεί η Πολιτεία 
να μην δρα χωρίς την συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά να 
συνεργάζεται για το καλύτερο αποτέλεσμα” δήλωσε ο επικεφαλής της 
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου.

Η Πλατωνική Φιλοσοφία,έχει σαγηνεύει 
πολλούς, άλλοι κουράζονται να την 
παρακολουθήσουν,σίγουρα δεν είναι κάτι εύκολο 
να το αντιληφθείς και να το πράξεις.Με αυτό το 
σκεπτικό η διάλεξη στη Λαμία για την Πλατωνική 
Φιλοσοφία και την ερμηνεία της θα έχει μεγάλο 
ακροατήριο.

Πλατωνική Πολιτική Φιλοσοφία 
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 τον Καθηγητή 
Φιλοσοφίας κ. Βασίλη Κάλφα (Καθηγητής ΑΠΘ) 
και τον 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.

Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019, 7 το 
απόγευμα, στην κεντρική αίθουσα της Δημοτικής 
Πινακοθήκης Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος».

«Ο Μύθος του Ηρός στην 
Πλατωνική Πολιτεία»  
από τον Βασίλη Κάλφα 
στην Λαμία

επίκαιρα
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Ο Δήμος Δελφών πραγματοποίησε συνάντηση με τη νέα διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Ιτέας, με 
πρωτοβουλία του δεύτερου, προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
με τη λειτουργία του κολυμβητηρίου.

Στη συνάντηση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα συνεργασίας, τέθηκε συγκεκριμένη 
πρόταση από το Ναυτικό Όμιλο, σχετικά με την επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας λειτουργίας 
του κολυμβητηρίου τη χειμερινή περίοδο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν των συγκεκριμένων οικονομικών 
συνθηκών του Δήμου.

Στη συνάντηση αυτή συναποφασίστηκαν:
-Η χορήγηση της ποσότητας πετρελαίου από το Δήμο, μέχρι του ποσού των 5.000 €, σύμφωνα με 

την αρχική του δέσμευση.
-Η εξεύρεση πετρελαίου από χορηγούς.
-Η συνέχιση της λειτουργίας του κολυμβητηρίου με περιορισμένη και λελογισμένη χρήση του και 

μόνο για τους αθλητές του Ναυτικού Ομίλου, μέχρι της εξάντλησης των αποθεμάτων.
Η περαιτέρω λειτουργία του κολυμβητηρίου για την υπόλοιπη χειμερινή περίοδο θα επανεξεταστεί 

σύντομα.

Λειτουργία 
Κολυμβητηρίου Ιτέας

Και στα τρία θέματα εισηγητής είναι ο ίδιος ο 
περιφερειάρχης Φάνης Σπανός.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες εκτός 
ημερήσιας διάταξης θα συζητηθεί και αποφασιστεί η στάση 
που θα κρατήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας απέναντι 
στην αναστολή λειτουργίας τεσσάρων Πανεπιστημιακών 
Τμημάτων που εδρεύουν στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, ανάμεσα στα οποία και το τμήμα “Πολιτισμού 
και Αγροτικού Τουρισμού” του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
στην Άμφισσα.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που 
κοινοποιήθηκε τα θέματα που αφορούν τη Φωκίδα είναι :

• Έγκριση 3ης τροποποίησης (τροπ. 03) Τεχνικού 

Τη Τετάρτη συνεδρυυάζει

 τοΠεριφερειακό Συμβούλιο 

με τρία θέματα απο τη Φωκίδα

Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2019 και κατάρτιση 
Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Εισηγητής 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

• Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια 
του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ » της ΣΑΕΠ 566,  Εισηγητής 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

• Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια 
του ενάριθμου 2016ΕΠ56600000 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. 
ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566, Εισηγητής Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

Πρώτο θέμα αφορούσε τον παραλίμνιο αγωγό της λίμνης του Μόρνου και 
την διαχείριση των λυμάτων. Ένα πολύ σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα 
για τη λύση του οποίου εμπλέκονται αρκετά Υπουργεία και γι αυτό 

αποφασίστηκε να δρομολογηθούν από κοινού συναντήσεις με τις πολιτικές 
ηγεσίες των Υπουργείων μέσα στο Δεκέμβριο.

Δεύτερο θέμα ήταν το βιοτεχνικό πάρκο της Δωρίδας στη Βορειοδυτική 
πλευρά της πεδιάδας του Μόρνου. Ήδη εκεί έχουν εγκατασταθεί και 
λειτουργούν 40 περίπου βιοτεχνίες και μικρές βιομηχανίες και απαιτούνται 
σειρά αποφάσεων αλλά και έργων υποδομής για την σωστή δραστηριότητά 
τους.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι πάρα πολλές βιοτεχνίες και από την περιοχή 
της Ναυπακτίας περιμένουν να ολοκληρωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο ώστε 
να εγκατασταθούν στην περιοχή, αφού λόγω της ισχύουσας ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας πρέπει να φύγουν από το οικιστικό-πολεοδομικό συγκρότημα 
της Ναυπάκτου.

Για το θέμα αυτό αποφασίστηκε η πραγματοποίηση ειδικής ημερίδας στο 
Ευπάλιο τον Ιανουάριο του 2020 με την παρουσία θεσμικών παραγόντων 
και τεχνοκρατών ώστε να κατατεθούν οι προτάσσεις και στη συνέχεια να 
δρομολογηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του σημαντικού 
αυτού έργου για την οικονομία της Δωρίδας.

Τέλος ένα τρίτο θέμα που συζητήθηκε ήταν οι περίφημοι ψεκασμοί 
των ελαιόδεντρων και η προοπτική αλλαγής τους με άλλη μορφή που δεν 
θα δημιουργούν προβλήματα στην υγεία και ιδιαίτερα με ρύπανση του 
Κορινθιακού και θα είναι πιο οικονομικοί. Σχετική εισήγηση για το θέμα 
περιμένουν από τον Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

Γ. Καπεντζώνης και Ι. Μπούγας 
Στην Αθήνα για το  
παραλίμνιο αγωγό  
Μόρνου

επίκαιρα



19ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑΣάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Εντός των προγραμματισμένων χρονοδιαγραμμάτων εκτελούνται οι εργασίες 
του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των αναβατήρων του Χιονοδρομικού 
Κέντρου Καρπενησίου συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκ €, οι οποίες αναμένεται να 

ολοκληρωθούν σύντομα.
Το έργο αφορά στην πλήρη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου 

Καρπενησίου και περιλαμβάνει:
Τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων αναβατήρων.
Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός καινούριου ταινιόδρομου αρχαρίων χιονοδρόμων 

με προστατευτικό σκέπαστρο.
Τούνελ, μοναδικού στην Ελλάδα,
Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός καινούριου περιστροφικού Καρουζέλ χιονοδρόμων.
Την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων πιστών.
Υλικών σήμανσης και ασφάλειας πιστών καθώς και ειδικού εξοπλισμού για την δημιουργία 

πάρκου δραστηριοτήτων παιδιών στο χιόνι.
Την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού πίνακα κατάστασης λειτουργίας του 

ΧΚΚ με χάρτη πιστών και εγκαταστάσεων.
Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έκδοσης.
Διαχείρισης και ελέγχου εισιτηρίων.
Καθώς και την δημιουργία δικτύου μικροφωνικών εγκαταστάσεων.
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και η κατασκευή του θα έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της φετινής 
χιονοδρομικής περιόδου.

Ολοκληρώνεται  
ο εκσυγχρονισμός των αναβατήρων  
στο Καρπενήσι ύψους 1,5 εκ €

Σύμφωνα με  απόφαση του Δημάρχου 
Καρπενησίου κ. Νίκου Σουλιώτη 
αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση για την 

υπηρεσία «Κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς του Δήμου Καρπενησίου 2019 
2020».

Θα συνεργαστεί με την ατομική επιχείρηση 
με την επωνυμία Στεφανής Χαράλαμπος, 
κάτοικο Λαμίας με τιμή προσφοράς ανά μονάδα 
εργασίας έναντι συνολικού ποσού 11.975,92€  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Η κτηνιατρική φροντίδα που θα παρασχεθεί 
στα αδέσποτα ζώα περιλαμβάνει:

Εξέταση αίματος για λεϊσμανίαση, ηλεκτρονική 

Με απευθείας ανάθεση  
θα λύσει το πρόβλημα των 
αδέσποτων ζώων  
ο Δήμος Καρπενησίου

σήμανση – σήμανση με μεταλλική κονκάρδα, 
αποπαρασίτωση σκύλων από ενδοπαράσιτα και 
εξωπαράσιτα, στείρωση θηλυκών και αρσενικών 
σκύλων, αντιλυσσικός εμβολιασμός, εμβόλια 
σκύλων, αποπαρασίτωση κουταβιών, στείρωση, 
αποπαρασίτωση, εμβολιασμός και σήμανση 
γάτας, παρακολούθηση λυσσύποπτου αδέσποτου 
ζώου, ευθανασία αδέσποτου ζώου, διαχείριση 
δηλητηριασμένου ζώου, καθώς και διάφορα 
έκτακτα ή επείγοντα περιστατικά.

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με 
την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, 
μετά την υποβολή τιμολογίων από τον πάροχο και 
την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών

Σε λειτουργία βρίσκεται πλέον το Ιατρείο Πόνου που στεγάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο 
Καρπενησίου για τους κατοίκους της Ευρυτανίας. Συγκεκριμένα, στο νέο αυτό χώρο που 
διαμορφώθηκε το τρέχον έτος το Ιατρείο Πόνου, όπου θα αντιμετωπίζονται κυρίως ασθενείς 

με χρόνιο πόνο. Η μία κατηγορία χρόνιου πόνου αφορά πόνο που συνδέεται με καρκίνο. Η 
άλλη κατηγορία αφορά πόνο που ακολουθεί καλοήθεις παθήσεις, για παράδειγμα κεφαλαλγία, 
αυχεναλγία, οσφυαλγία, χρόνιος πυελικός πόνος (πχ. δυσμηνόρροια, χρόνια προστατίτιδα), 
μεθερπητική νευραλγία, νευροπαθητικός πόνος από σακχαρώδη διαβήτη. Το Ιατρείο Πόνου θα 
μπορεί να βοηθά τους ασθενείς αυτούς συχνά με συνεργασία και συντονισμό με άλλους ειδικούς 
(παθολόγους, ορθοπαιδικούς, φυσικοθεραπευτές, ψυχιάτρους, γυναικολόγους, ουρολόγους). Επίσης, 
το Ιατρείο αυτό εξοπλίστηκε με ιατρικά μηχανήματα για ηλεκτροβελονισμό. Ο ηλεκτροβελονισμός 
χρησιμοποιείται και σε ιατρεία πόνου νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Είναι 
σημαντικό να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο ιατρείο έχει ανακοινώσει σε Πανελλήνια Συνέδρια 
θετικά αποτελέσματα αντιμετώπισης με βελονισμό ή ομοιοπαθητική σε πάσχοντες από χρόνια 
κεφαλαλγία/ημικρανία. Επίσης, σε συνεργασία με την ορθοπαιδική κλινική, σε πάσχοντες από χρόνια 
οσφυαλγία και οσφυοϊσχιαλγία. Επιπλέον μια ακόμη ιδιότητα του ιατρείου αυτού είναι παρέχει 
συμβουλές στους νοσηλευόμενους ασθενείς στην παθολογική και την χειρουργική κλινική. Τέλος, 
το Ιατρείο Πόνου συνεργάζεται με το Κέντρο Υγείας Δ. Φραγκίστας και τους ελευθεροεπαγγελματίες 
ιατρούς του νομού μας, καθώς και με ιατρεία ή μονάδες πόνου νοσοκομείων της Αττικής.

Οι ασθενείς που θέλουν  τις υπηρεσίες του Ιατρείου Πόνου, θα εξυπηρετούνται κατόπιν ραντεβού 
με τη γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων στο τηλέφωνο 2237350203.

Σε λειτουργία το Ιατρείο Πόνου στο 
Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου

επίκαιρα
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Με αφορμή νομοσχέδιο προς ψήφιση στην Πολωνία, το 
οποίο προβλέπει φυλάκιση για δασκάλους που παρέχουν 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οι Ευρωβουλευτές εξέφρασαν 

την  ανησυχία τους και τόνισαν ότι η διδασκαλία των νέων σχετικά με 
την ισότητα των φύλων, τη συγκατάθεση και τον αμοιβαίο σεβασμό 
μπορεί να συνεισφέρει στην πρόληψη και την καταπολέμηση των 
έμφυλων στερεοτύπων, της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της 
βίας λόγω φύλου.

Οι Ευρωβουλευτές καταδίκασαν την απόφαση της Πολωνίας 
γιατί όπως λένε, αποσκοπεί στην παραπληροφόρηση των νέων, 
καθώς και στο στιγματισμό και την απαγόρευση της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης. Καλεί δε το Κοινοβούλιο της Πολωνίας να μην 
εγκρίνει το προτεινόμενο νομοσχέδιο, το οποίο υποβλήθηκε σε 
συνέχεια πρόσφατων προσπαθειών να περιοριστούν τα σεξουαλικά 
και αναπαραγωγικά δικαιώματα στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένου 
του δικαιώματος στην άμβλωση.

Η αναθεώρηση του πολωνικού νόμου για την παιδοφιλία θέτει 
τους δασκάλους αντιμέτωπους με το ενδεχόμενο φυλάκισης μέχρι 
τρία χρόνια, ενώ έχουν υποβληθεί και προτάσεις για την αύξηση της 
ανώτατης ποινής στα πέντε χρόνια.

Προστασία των νέων από την κακοποίηση μέσω καλύτερης 
διαπαιδαγώγησης

Οι ευρωβουλευτές ενθαρρύνουν όλες τις χώρες της ΕΕ να παρέχουν 
πλήρεις και κατάλληλες για την εκάστοτε ηλικία πληροφορίες σχετικά 
με τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία στα σχολεία.

Επίσης,  τονίζουν ότι η έλλειψη πληροφόρησης και διαπαιδαγώγησης 
για το σεξ και τη σεξουαλικότητα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και 
την ευημερία των νέων και τους καθιστά ευάλωτους στην σεξουαλική 
εκμετάλλευση, κακοποίηση και βία, συμπεριλαμβανομένης της 
παρενόχλησης στο διαδίκτυο.

Αναγνωρίζοντας μάλιστα το σημαντικό ρόλο της κοινωνίας 
των πολιτών στην παροχή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, οι 
ευρωβουλευτές ζητούν να είναι διαθέσιμοι κατάλληλοι χρηματοδοτικοί 
πόροι σε επίπεδο ΕΕ, όπως το πρόγραμμα 2021 - 2027 «Δικαιώματα 
και Αξίες», ή και άλλα πιλοτικά σχέδια της ΕΕ.

Η έλλειψη σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία 
θέτει σε κίνδυνο τους νέους
Της Ανθής Αγγελοπούλου

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(Χ.Α.Π.) είναι νόσος των αεραγωγών, 
δηλαδή των στομίων που διαθέτει 

ο πνεύμονας για την είσοδο του αέρα και 
τη διαδικασία της αναπνοής. Αρχικά στους 
αεραγωγούς δημιουργείται χρόνια φλεγμονή που 
τελικά οδηγεί στην καταστροφή και τη στένωσή 
τους.

Στατιστικά στοιχεία
Η Χ.Α.Π. σήμερα αποτελεί την 4η αιτία θανάτου, 

ενώ μέχρι το 2020 θα είναι η 3η αιτία θανάτου 
παγκοσμίως. Σε όλο τον κόσμο πάσχουν πάνω 
600.000.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με την Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία, στην Ελλάδα πάσχουν 
περίπου 1.000.000 από X.A.Π.

Αιτιολογία
Κυριότερο αίτιο της Χ.Α.Π. είναι το κάπνισμα 

με ηλικία μετά τα 45 έτη, ενώ άλλα αίτια μπορεί 
να είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση και η έκθεση 
σε σκόνες και χημικές ουσίες στο εργασιακό 
περιβάλλον.

Συμπτώματα
Τα κυριότερα συμπτώματα της νόσου είναι 

ο βήχας με ή χωρίς απόχρεμψη (φλέματα) και η 
δύσπνοια που με την πάροδο των ετών μπορεί να 
είναι προοδευτικά επιδεινούμενη.

Γενικά, οι περισσότεροι ασθενείς δε γνωρίζουν 
ότι έχουν Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, 
διότι η συμπτωματολογία της νόσου είναι ύπουλη 
με συμπτώματα που συχνά υποεκτιμώνται, όπως 
ο πρωινός βήχας των καπνιστών, ο λεγόμενος 
«αθώος τσιγαρόβηχας».

Πότε κάποιος πρέπει να επισκεφθεί τον 
πνευμονολόγο

Όταν καπνίζει, στα πλαίσια της πρόσληψης ή 

Περίπου 1.000.000 οι Έλληνες 
που πάσχουν από X.A.Π.

και της προσπάθειας διακοπής του καπνίσματος
Όταν εμφανίζει επίμονο βήχα
Όταν επαγγελματικά εκτίθεται σε ρύπανση, 

σκόνη ή χημικές ουσίες
Όταν παρατηρεί δύσπνοια ή συριγμό 

(σφύριγμα στο στήθος)
Όταν δυσκολεύεται στις καθημερινές του 

δραστηριότητες
Διάγνωση
Κύρια διαγνωστική μέθοδος της Χρόνιας 

Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας είναι 
η σπιρομέτρηση, στην οποία πρέπει να 
υποβάλλονται όλοι όσοι εμφανίζουν τα παραπάνω 
συμπτώματα, αλλά και οι καπνιστές άνω των 40-45 
ετών.

Θεραπεία
Τα σπουδαιότερα θεραπευτικά μέτρα στην 

Χ.Α.Π. είναι:
Η διακοπή του καπνίσματος
Οι εμβολιασμοί
Η πνευμονική αποκατάσταση
Η μείωση της έκθεσης στην ατμοσφαιρική 

ρύπανση
Τα βρογχοδιασταλτικά και τα αντιφλεγμονώδη 

φάρμακα
Τέλος, πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος που 

παίζει η πρόληψη, με τη διακοπή του καπνίσματος 
να αποτελεί το καλύτερο μέτρο στην προσπάθεια 
που καταβάλει η διεθνής επιστημονική κοινότητα, 
προκειμένου να αναχαιτίσει την επιδημία της 
Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας.

Dr. Γεώργιος Ι. Τασόπουλος MD,PhD
Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος

Μια απόπειρα επιβίωσης. Ένα 
μοσχαράκι 200 κιλών λίγο πριν πάει 
στο σφαγείο ξέφυγε από το κτήριο 

την Τρίτη το βράδυ, πριν περάσει όλη την 
νύχτα στο Mont-De-Marsan.

 Λίγο μετά την απόδραση του, το ζώο 
χτύπησε έναν οδηγό αυτοκινήτου. Κατόπιν 
βρέθηκε σε έναν κήπο ιδιώτη, όπου εκεί 
παρέμεινε. Οι αρχές σκεφτήκαν ότι έκανε 
το πιο δύσκολο, χωρίς να υπολογίσουν την 
ορμή του νεαρού ζώου.

 Την στιγμή ακριβώς που ένα φορτηγό 
έφτασε επιτόπου για να το παραλάβει, το 
μοσχάρι κατόρθωσε να διαφύγει, λέει η 
Sud-Ouest. Στον πανικό του έπεσε πάνω σε 
ένα δεύτερο αυτοκίνητο, πριν εξαφανιστεί 
μέσα στην νύχτα. Εντοπίστηκε την τετάρτη 
το πρωί σε ένα δάσος.

 Για να αποφύγουν μία ακόμη εκτροπή, 
κλήθηκε ένας κτηνίατρος, για να αποκοιμίσει 
το ζώο με την βοήθεια ενός αναισθητικού 
όπλου.

 Τότε μπόρεσα να το φορτώσουν στο 
φορτηγό και να το οδηγήσουν πίσω στο 
σφαγείο. Η ιστορία δεν λέει εάν η δίψα της 
ελευθερίας του μοσχαριού συγκίνησε τους 
υπαλλήλους του σφαγείου, επιτρέποντας του 
να ξεφύγει από την τραγική του μοίρα.

Στο  
Mont-De-Marsan  
ένα σφαγείο 
δημιουργεί  
πανικό  
στην πόλη.

ζωή
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H εταιρεία Δίρφυς, παραμέ-
νοντας πιστή στην εταιρική 
της φιλοσοφία και με υψηλό 

αίσθημα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης, συνεχίζει την έντονη 
υποστήριξή της σε ποικίλες 
πρωτοβουλίες και δράσεις. 

Ειδικότερα, το νερό δίρφυς 
προσφάτως πλαισίωσε χορηγικά 
αρκετές σημαντικές αθλητικές 
δράσεις, όπως τον 6ο αγώνα 
κατάβασης ανοιχτού Πανελλήνιου 
Κυπέλλου, του Αθλητικού και 
Πολιτιστικού συλλόγου Κύμης - 
Tank Trail, καθώς και τους αγώνες 
τοξοβολίας του Αθλητικού, 
Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού 
Συλλόγου Διρφύων Μεσσάπιων – 
Ιπποβότες. 

Ε π ι πλ έ ον,  η  ε τα ι ρ ί α 
Δίρφυς, αποδεικνύοντας την 
ευαισθητοποίησή της και τη 
σημασία της κοινωνικής προσφοράς, 
βρέθηκε κοντά στους νέους δίνοντας 
το «παρών» στην αξιόλογη και 
πρωτοπόρα δράση «Play Unifield 
- Learn Unified», στην οποία 
συμμετείχε το Γυμνάσιο Στενής, και 
είχε ως στόχο την ανάπτυξη θετικών 
στάσεων απέναντι στην άθληση 
ατόμων με ειδικές ανάγκες και την 
αντιμετώπισή τους ως ισότιμα μέλη 
της κοινωνίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο 
πλαίσιο των χορηγικών της δράσεων, 
η Δίρφυς  προσέφερε στιγμές 
δροσιάς σε όσους παρευρέθηκαν 
στην εκδήλωση γευσιγνωσίας  
CENTRAL WINE FAIR, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 
Hilton, αλλά και στην Ημερίδα με θέμα 
την Περιβαλλοντική Αποκατάσταση, 

Αδιάλειπτη παρουσία της Δίρφυς  
σε εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές και αθλητικές δράσεις

την οποία διοργάνωσε ο Οικολογικός 
και Πολιτιστικός Σύλλογος Άτταλης 
«Ο Απόγκρεμος».

Τέλος, η εταιρεία ανταποκρινόμενη 
ένθερμα στην ενίσχυση αξιόλογων 
συλλόγων τοπικού χαρακτήρα, 
θα δροσίζει με το κρυστάλλινο 
και διαυγές νερό δίρφυς  για την 
αγωνιστική σεζόν 2019-2020 την 
Αθλητική Ένωση  Έξω Παναγίτσας, την 
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματίων 
Ευβοίας, την A.O. AΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
ΑΦΡΑΤΙΟΥ, τον Αθλητικό Σύλλογο 
Ελλήσποντος Ν. Λαμψάκου και τον 
Α.Ο. Λεωνίδας Βασιλικού.

Η ενίσχυση της εκπαίδευσης, η 
υποστήριξη αθλητικών δράσεων 
και συλλόγων καθώς και η ανάδειξη 
της σημασίας του περιβάλλοντος 
αποτελούν βασικούς πυλώνες της 
εταιρικής φιλοσοφίας της Δίρφυς,  
η οποία θέτει ως προτεραιότητα 
τις ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής 
Ε υ θ ύ ν η ς  υ π ο σ τ η ρ ί ζ ον τα ς 
αδιάλειπτα πολυποίκιλες δράσεις.   
Λίγα λόγια για την εταιρεία: 

Η εταιρεία εμφιάλωσης 
Δίρφυς ΑΕ με έδρα παραγωγής 
στη Στενή Ευβοίας, ξεκίνησε τη 
δυναμική λειτουργία της το 2010, 
ακολουθώντας μια σταθερά 
αναπτυξιακή πορεία στην αγορά 
του εμφιαλωμένου νερού. Με την 
κατασκευή της υπερσύγχρονης, 
πλήρως εξοπλισμένης με μηχανήματα 
υψηλής τεχνολογίας νέας μονάδας, 
καθώς και τη στελέχωσή της με 
πλήρες εργαστηριακό κέντρο 
ελέγχου, η εταιρεία εστιάζει στην 
υψηλή ποιότητα και τα επιμέρους 
στοιχεία διαφοροποίησης της 
σύστασης του τελικού προϊόντος, που 
το καθιστά ιδανικό για τη διατήρηση 
της καλής υγείας. Επενδύοντας σε 
συνεργασίες με όλες τις αλυσίδες 
S/M και αξιόλογους διανομείς ποτών 
στην Κ. Ελλάδα, η Δίρφυς ΑΕ συνεχίζει 
την επέκτασή της στην εγχώρια και 
διεθνή αγορά, προβάλλοντας τη 
μοναδική και προικισμένη από τη 
φύση περιεκτικότητα, γεύση και 
διαύγεια του νερού Δίρφυς.

Η προστιθέμενη αξία που 
σταθερά επιστρέφει η εταιρεία 
στον άνθρωπο την καθιστούν 

ειλικρινή και ουσιαστικό συνοδοιπόρο 
της κοινωνίας

Η Chipita, η ελληνική εταιρεία 
με το διεθνές αποτύπωμα, που 
αποτελεί επιχειρηματικό παράδειγμα 
ανάπτυξης, στηρίζει τη δυναμική 
της όχι μόνο στη βελτίωση των 
διαδικασιών παραγωγής για τη 
δημιουργία προϊόντων υψηλής 
διατροφικής αξίας, αλλά και στη 
συνεχή μέριμνα για τον άνθρωπο και 
τις ανάγκες του.

Με έντονο το στοιχείο της 
κοινωνικής προσφοράς, η Chipita 
συνεχίζει με αφοσίωση εδώ και 46 
χρόνια να πορεύεται με πυξίδα τις 
αξίες της και την ειλικρινή σχέση με 
τους εργαζομένους, τους συνεργάτες 
και τους καταναλωτές, στο πλαίσιο της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της.

Άλλωστε, η προστιθέμενη αξία που 
σταθερά επιστρέφει η εταιρεία στον 
άνθρωπο την καθιστούν ειλικρινή 
και ουσιαστικό συνοδοιπόρο της 
κοινωνίας.

Είναι χαρακτηριστικό πως 
συνολικά για το 2018, η συνεισφορά 
της εταιρείας για την ενίσχυση 
κοινωφελών σκοπών με επίκεντρο τον 
άνθρωπο, τις ευάλωτες ομάδες, τον 
αθλητισμό και τον πολιτισμό, ανήλθε 
σε 2,567 εκατ. ευρώ.

Η κοινωνική ευημερία, η ανάδειξη 
υψηλών προτύπων και ιδανικών και η 
τοπική ανάπτυξη κατέχουν κεντρική 
θέση στη φιλοσοφία της Chipita. 
Για τον λόγο αυτό, ενισχύει ενεργά 
τον αθλητισμό και τη διάδοση του 
αθλητικού πνεύματος μέσα από 

Chipita:  
Εταιρική υπευθυνότητα  

με τον άνθρωπο στο επίκεντρο

χορηγίες μεγάλων διοργανώσεων, 
όπως η Euroleague αλλά και τοπικών 
ομάδων, αναπτύσσει μια σειρά από 
πρωτοβουλίες που αποβλέπουν 
στη βελτίωση των συνθηκών ζωής 
ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, 
με έμφαση στα παιδιά και στηρίζει τη 
σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία 
και το επιστημονικό έργο σε ένα ευρύ 
φάσμα επιστημονικών φορέων.

Η ευαισθητοποίηση της Chipita δεν 
σταματά στην προσφορά της στην 
κοινωνία, έχοντας στο επίκεντρο το 
ανθρώπινο κεφάλαιο της ίδιας της 
εταιρείας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε 
ότι η Chipita έχει επενδύσει σημαντικά 
στη δημιουργία ασφαλούς και χωρίς 
διακρίσεις εργασιακού περιβάλλοντος 
για τους 4.700 εργαζομένους της.

Μάλιστα, ο συνολικός αριθμός 
άμεσων και έμμεσων εργαζομένων 
ξεπερνά τους 6.800, αν υπολογίσει 
κανείς και τις συνεργασίες στις οποίες 
συμμετέχει η εταιρεία με μειοψηφικά 
ποσοστά, με το 52% αυτών να 
αποτελείται από γυναίκες. Σύμφωνα 
με την εταιρεία, τα 73 εκατ. ευρώ 
του 2018 για μισθούς, ασφάλιση και 
κοινωνικές παροχές, μόνο στην χώρα 
μας, αποτελούν προστιθέμενη αξία 
δημιουργίας και συμμετοχής των 
εργαζομένων στο κοινό όραμα.

Μάλιστα, η διαρκώς εξελισσόμενη 
αναπτυξιακή πορεία της Chipita, 
με νέα εργοστάσια, χρήση νέων 
τεχνολογιών και διεύρυνση του 
προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, 
συνδέεται και απορρέει άμεσα 
από τη φιλοσοφία της να επενδύει 
στην καινοτομία, τη γνώση και τον 
άνθρωπο.

οικονομία
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Στάση αναμονής από την Κομισιόν για τις αλλαγές στα 
εργασιακά. Τον Ιούνιο και μετά από διαπραγμάτευση 
η όποια αύξηση στον κατώτατο μισθό. Σημαντικές οι 

παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.
Στην πράξη θα φανεί πως οι αλλαγές στις εργασιακές 

σχέσεις που προώθησε η κυβέρνηση μέσα από τον 
αναπτυξιακό νόμο θα επηρεάσουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις στην χώρα μας, αναφέρει η Έκθεση της 
Κομισιόν, στο ειδικό κεφάλαιο για την αγορά εργασίας. 
Μάλιστα, παραδέχεται ότι οι αλλαγές ενδέχεται να 
επηρεάσουν σημαντικά την επέκταση των κλαδικών 
συμβάσεων, ενώ αναφέρει ότι η μονομερής προσφυγή 
στη διαιτησία περιορίζεται στις συλλογικές συμβάσεις που 
αφορούν το κοινό και στις συλλογικές διαφορές «των οποίων 
η επίλυση είναι ουσιώδης για λόγους γενικού κοινωνικού ή 
δημοσίου συμφέροντος».

Η Έκθεση αποκαλύπτει επίσης, ότι η επόμενη αύξηση 
του κατώτατου μισθού θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 
του 2020, μετά από διαδικασία διαβούλευσης που πρέπει 
να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, αλλά και το γεγονός ότι θα 
διενεργηθεί αξιολόγηση με την τεχνική υποστήριξη της 
Παγκόσμιας Τράπεζας στο θέμα των διαθέσιμων στοιχείων 
πληροφόρησης για την παρακολούθηση των εξελίξεων 
στην αγορά εργασίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «οι αρχές ανέλαβαν τη 
δέσμευση να συνεχίσουν την παρακολούθηση της εξέλιξης 
της αγοράς εργασίας και των μισθών και προτίθενται να 
προβούν σε εκ των υστέρων αξιολόγηση της πρόσφατης 
αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 10,9% τον Φεβρουάριο 
του 2019. Η επόμενη αύξηση θα πραγματοποιηθεί μετά τον 
Ιούνιο του 2020, μετά από μια διαδικασία διαβούλευσης 
που θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2020. Η κυβέρνηση 
συμφώνησε να διενεργήσει εκ των υστέρων αξιολόγηση της 
ελάχιστης αύξησης των μισθών και να βελτιωθεί η διαθέσιμη 
βάση πληροφόρησης για την παρακολούθηση των 
εξελίξεων στην αγορά εργασίας, στηριζόμενη στην τεχνική 
υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας που παρέχεται μέσω 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Όσον αφορά τον πρόσφατο αναπτυξιακό νόμο που 
ψηφίστηκε στις 24 Οκτωβρίου 2019 και εισήγαγε αλλαγές 
στο σύστημα συλλογικής διαπραγμάτευσης, σύμφωνα 
με την Κομισιόν, ενώ η διαπραγμάτευση σε τομεακό – 
κλαδικό επίπεδο παραμένει καταρχήν το κυρίαρχο επίπεδο 
διαπραγμάτευσης, εισάγεται η δυνατότητα εξαίρεσης, 
ιδίως για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά 
προβλήματα (πτώχευση, αναδιάρθρωση, εκκαθάριση, μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια) ή σε επιχειρήσεις που λειτουργούν 
σε περιοχές με υψηλά επίπεδα στα ποσοστά ανεργίας ή στις 
νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις κοινωνικής 
οικονομίας.

Αναφορά γίνεται και στην διαδικασία για την επέκταση των 
κλαδικών συμβάσεων που αλλάζει επίσης σημαντικά καθώς 

Tον Φεβρουάριο  
η διαπραγμάτευση  
για τις αυξήσεις  
στον κατώτατο μισθό

όπως επισημαίνεται, η διαδικασία δεν είναι πλέον αυτόματη, 
αλλά η απόφαση βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του 
Υπουργού Εργασίας, ύστερα από ρητό αίτημα ενός από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από 
ανάλυση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στην οικονομία και 
την αγορά εργασίας, επιπλέον του υφιστάμενου κριτηρίου 
αντιπροσωπευτικότητας (50% του εργατικού δυναμικού 
που καλύπτεται ήδη από τη συμφωνία).

Στην πράξη, παραδέχεται η Κομισιόν, οι νέες αυτές 
απαιτήσεις ενδέχεται να περιορίσουν σημαντικά την 
επέκταση των συλλογικών συμβάσεων. Επιπλέον, ο 
νόμος προβλέπει τη δημιουργία Δημόσιου Μητρώου, 
αντίστοιχα, των εργοδοτικών ενώσεων και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, προκειμένου να εξακριβωθεί 
η αντιπροσωπευτικότητά τους για τη σύναψη συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας και για την πραγματοποίηση απεργίας.

Τέλος, η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία (η οποία 
προστατεύεται συνταγματικά) περιορίζεται στις συλλογικές 
συμβάσεις που αφορούν το κοινό - Εταιρείες Κοινής 
Ωφέλειας στις αγορές εργασίας και προϊόντων - και σε 
συλλογικές διαφορές «των οποίων η επίλυση είναι ουσιώδης 
για λόγους γενικού κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος».

Και καταλήγει η Ε.Ε. ότι είναι ζητούμενο και αναμένει να 
δει πώς αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις στην πράξη. Και αυτό, γιατί θεωρεί, ότι 
ενώ οι νέες απαιτήσεις για την επέκταση των συλλογικών 
συμβάσεων ενδέχεται να μειώσουν τα κίνητρα για 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό επίπεδο, οι δυνατότητες 
εξαίρεσης - εάν υιοθετηθούν από τους κοινωνικούς εταίρους 
- μπορούν να προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο τόσο σε 
επίπεδο επιχείρησης όσο και σε επίπεδο κλάδου.

Τέλος, η ΕΕ αναφέρεται στο σχέδιο της κυβέρνησης για 
την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, σε συνέχεια 
των δεσμεύσεων για το 2017-2019. Κι όπως επισημαίνει, τα 
αποτελέσματα των επιθεωρήσεων εργασίας έχουν δείξει 
σταθερή μείωση της επίπτωσης της αδήλωτης εργασίας 
από την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Βέβαια, οι ελληνικές 
αρχές θα πρέπει να επεξεργαστούν την παρακολούθηση του 
σχεδίου δράσης μετά την ολοκλήρωση της εκ των υστέρων 
αξιολόγησης όλων των μέτρων που θα εφαρμοστούν.

Επιπλέον, η νυν ηγεσία του υπουργείου Εργασίας έχει 
υιοθετήσει πρόσφατα ορισμένα νέα μέτρα με στόχο 
να περιοριστεί η καταχρηστική χρήση της μερικής 
απασχόλησης. Έτσι, οι επιπλέον ώρες που προβλέπονται 
πέρα από τα όσα έχουν συμφωνηθεί σε συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης αμείβονται πλέον με επιπλέον 12% της 
συμφωνηθείσας αμοιβής. Επιπλέον, ενισχύεται το σύστημα 
ΕΡΓΑΝΗ για την καταχώριση των συμβάσεων εργασίας ώστε 
να καλύπτονται και μη τυποποιημένες μορφές απασχόλησης, 
όπως το εργόσιμο και τα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, ενώ 
ένα ψηφιακό σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας 
θα τεθεί σε ισχύ το 2020.
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Η ενέργεια, με την τεχνική της σημασία, 
η δημιουργία δηλαδή ωφέλιμου 
έργου με τη βοήθεια μηχανισμών είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με την τεχνολογία και τη 
βιομηχανική ανάπτυξη. Τα παραδείγματα αυτής 
της σύνδεσης μέσα στο ρου της ανθρωπότητας 
γενικότερα αλλά και της Ελληνικής ιστορίας 
ειδικότερα είναι πολλά. Τρανταχτό παράδειγμα 
αποτελεί ο «ατέρμον κοχλίας» του Αρχιμήδη ο 
οποίος μάλιστα λειτουργεί είτε χειροκίνητα για 
την παραγωγή έργου (ανύψωση νερού) είτε και 
με τη βοήθεια υποτυπώδους νερόμυλου, καθώς 
και τα περίφημα κάτοπτρα του ιδίου τα οποία 
χρησιμοποιούσαν την ηλιακή ενέργεια για να 
αναφλέξουν τα πλοία του εχθρού! Φυσικά δεν 
πρέπει να παραλειφθεί και η απίστευτη για την 
εποχή της εφεύρεση της πρώτης ατμοτουρμπίνας 
(αιολόσφαιρας) από τον Ήρωνα καθώς και της 
πρώτης εμβολοφόρου αντλίας αλλά και της 
πρώτης μηχανής δημιουργίας σπειρωμάτων 
κατά τις πρώτες δεκαετίες μ.Χ. Τεράστιας ωστόσο 
σημασίας ήταν και η εφεύρεση του ανεμόμυλου 
οριζοντίου άξονα, προπομπού της σημερινής 
ανεμογεννήτριας και πάλι από τον Ήρωνα τον 
1ο μ.Χ. αιώνα.

Η Αιολόσφαιρα (αρ.) και το Αιολικό μουσικό 
όργανο (δ.) του Ήρωνα

Ένας άλλος τομέας όπου η μεταποίηση, η 
καινοτομία και η ενέργεια γίνονται ένα είναι 
αυτός της ναυτιλίας. Στον Ελλαδικό χώρο η 
χρήση της αιολικής ενέργειας για την πρόωση 
σκαφών αποτελεί πραγματικότητα από την 
αρχαιότητα.

Ιδιαίτερα δε η ανάπτυξη των ευέλικτων 
ιστίων τύπου Σακκολέβας και Λατινίου (βλ. 
εικ. αριστερά και δεξιά) έδωσε τη δυνατότητα 
μεγάλης ταχύτητας και ευελιξίας στα ελληνικά 
σκάφη, αλλά λειτούργησε καταλυτικά και για 
τους…παραδοσιακούς ελληνικούς ανεμόμυλους 

Ο Αρχιμήδης, ο Ήρωνας και η μεγάλη ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας ενέργειας

Η ενέργεια, με την τεχνική της σημασία, η δημιουργία δηλαδή ωφέλιμου έργου με τη βοήθεια 
μηχανισμών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την τεχνολογία και τη βιομηχανική ανάπτυξη
Tου Γιώργου Πεχλιβάνογλου*

ως η βασική αρχή διάταξης των ιστίων τους! 
Οι εφευρέσεις λοιπόν και η τεχνολογία 

μεταπηδούν συνεχώς ανάμεσα στους διάφορους 
τομείς και δίνουν τεχνικές λύσεις σε δύσκολα 
προβλήματα.

Περνώντας στη σύγχρονη εποχή και την 
εποχή του ηλεκτρισμού, ιδιαίτερης μνείας 
χρήζει το σύστημα υδρο-μηχανικών σταθμών 
της Νάουσας καθώς και η μετέπειτα ανάπτυξη 
των εργοστασίων ηλεκτροδότησης της χώρας 
με κινητήρες ντίζελ, υδροστροβίλους και στη 
συνέχεια ατμοστροβίλους. Παρακολουθώντας 
αυτήν την πορεία ωστόσο, από τη αρχαιότητα 
έως σήμερα δε μπορούμε παρά να απορήσουμε 
για την αναλογικά πολύ μικρότερη συνδρομή 
Ελλήνων και ελληνικών εταιρειών στο σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη των βιομηχανικών αυτών 
προϊόντων στη σύγχρονη εποχή. Ενώ λοιπόν 
στην αρχαιότητα οι Έλληνες μηχανικοί και 
επιστήμονες καινοτομούσαν συνεχώς, οι 
σύγχρονοί τους δυσκολεύονται να πετύχουν κάτι 
αντίστοιχο σε ανάλογη κλίμακα. Ποιοι μπορεί να 
είναι οι λόγοι γι’ αυτό;

Παιδεία, Εκπαίδευση και Τρόπος Σκέψης 
Εφευρετών

Σύμφωνα με αρκετές μελέτες η εφευρετικότητα 
και η ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών δεν έχει να 
κάνει με τις χρηματικές απολαβές αλλά ούτε 
και τόσο πολύ με τη βιομηχανική ανάπτυξη του 
τόπου, αλλά κυρίως με τη βασική εκπαίδευση 
των ανθρώπων και τον τρόπο σκέψης τους.

Η εποικοδομητική αμφισβήτηση του 
τεχνικού κατεστημένου σε συνδυασμό με την 
ορθή πληροφόρηση μπορούν να εκτοξεύσουν 
την εφευρετικότητα. Επιπλέον η προαγωγή 
της αριστείας από τις κοινωνίες δίνει το 
ηθικό κίνητρο στους εφευρέτες να παράγουν 
καινοτομία. Στον Ελλαδικό χώρο κάποιες από 
τις παραπάνω προϋποθέσεις υπάρχουν και 

σε επίπεδο κοινωνίας όπου ο μέσος Έλληνας 
διακρίνεται για την εφευρετικότητά του υπό τον 
εκλαϊκευμένο πλέον όρο «πατέντα».

Αυτού του είδους η εφευρετικότητα ωστόσο 
δεν είναι προϊόν μεθοδικής μελέτης και 
οργανωμένης ανάπτυξης όσο ανοργάνωτες 
σπίθες εφευρετικότητας (Eureka Moments 
στη διεθνή ορολογία) οι οποίες εάν δεν 
καλλιεργηθούν δεν μπορούν να καταλήξουν σε 
ουσιαστική βιομηχανική καινοτομία.

Ο τομέας της ελληνικής βιομηχανίας αλλά 
και της ενέργειας ειδικότερα βρίθει από 
παραδείγματα αυτού του φαινομένου. Ελληνικές 
βιομηχανικές ιδέες θα μπορούσαν να φέρουν την 
επανάσταση αλλά χάθηκαν γιατί δεν υπήρξε ποτέ 
ένας ουσιαστικός μηχανισμός συγκέντρωσης, 
αξιολόγησης και περεταίρω ανάπτυξής τους.

Ενέργεια – Καινοτομία & Βιομηχανική 
Παραγωγή

Ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας και 
κυρίως λόγω των παραπάνω, η Ελλάδα είχε 
και έχει πολύ μικρή μεταποιητική δράση και 
σχεδόν ανύπαρκτη δραστηριότητα στον τομέα 
της πρωτογεννούς ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Οι ελάχιστες εξαιρέσεις βιοτεχνιών και 
βιομηχανιών σχεδιασμού και ανάπτυξης 
υποσυστημάτων (π.χ. ηλεκτροκινητήρες, 
καλώδια, αντικεραυνικά συστήματα, 
μηχανολογικό εξοπλισμό) επιβεβαιώνουν απλά 
την αρχική διαπίστωση.

Η δυνατότητα για ελληνική βιομηχανική 
παραγωγή στον τομέα της ενέργειας (και 
όχι μόνο) είναι απολύτως εφικτή, αλλά και 
οικονομικά ανταγωνιστική αν γίνει σωστά.

Τα πρόσφατα παραδείγματα βιομηχανικής 
παραγωγής στον τομέα κυρίως των ΑΠΕ αλλά 
και στους λοιπούς τομείς της ευρύτερης αγοράς 
της ενέργειας αποδεικνύουν ότι οι σύγχρονες 
ελληνικές βιομηχανίες πρέπει να επενδύσουν σε 

ανάπτυξη προϊόντων δίνοντας όμως σημαντικό 
βάρος σε ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

Απόλυτη εναρμόνιση των προϊόντων στις 
ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες της περιοχής 
(ζέστη, σκόνη, κεραυνοί, αλατότητα και 
διάβρωση). Αυτό δίνει ένα άμεσο προβάδισμα 
στα προϊόντα σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Μέγιστη καθετοποίηση παραγωγής για 
την αποφυγή παραγωγικών προβλημάτων 
από την έλλειψη οργανωμένης βιομηχανίας 
προμηθειών υποσυστημάτων. Η απλή αντιγραφή 
μοντέρνων συστημάτων παραγωγής από 
βιομηχανοποιημένες χώρες όπως η Γερμανία δεν 
μπορεί να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ισορροπημένη και ορθολογική χρήση 
προσωπικού. Το ανταγωνιστικό κόστος 
ανθρώπινου δυναμικού δεν πρέπει ούτε μπορεί 
να αντιστρέψει τη διεθνή τάση αυτοματοποίησης 
της παραγωγής.

Προαγωγή της αριστείας και της αξιολόγησης 
του προσωπικού, κάθετα, από το χώρο της 
παραγωγής έως και τη διοίκηση. Εκεί η…
παραδοσιακή Ελληνική οικογενειακή επιχείρηση 
δυσκολεύεται να αποδεχθεί τον ΄΄εξωτερικό΄΄ 
ειδήμονα ο οποίος γνωρίζει περισσότερα από 
τον διευθυντή/ιδιοκτήτη της εταιρείας.

Δεδομένου ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
είναι κατά βάση συνδεδεμένα με τη γνώση και 
την ιδιοσυγκρασία επενδυτών, βιομηχάνων και 
ανθρώπινου δυναμικού, είναι γενικά αποδεκτό ότι 
με ορθή παιδεία και επαγγελματική εκπαίδευση 
η βιομηχανία της ενέργειας, και όχι μόνο, θα 
μπορέσει να αναπτύσσει και να παράγει και στην 
Ελλάδα καινοτόμα προϊόντα για την ντόπια αγορά 
αλλά και για διεθνείς εξαγωγές.

Ο κ. Γιώργος Πεχλιβάνογλου είναι τεχνικός 
διευθυντής της Eunice και ένας από τους 
εμπνευστές της ελληνικής ανεμογεννήτριας που 
διαθέτει στην αγορά η εταιρεία.

απόψεις
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Η παράταξη Προοδευτικοί Οικονομολόγοι 
Ελλάδος (Π.Ο.Ε.) είναι μια πανελλαδική 
και νέα πρωτοβουλία οικονομολόγων 

με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες 
και συνδικαλιστικές διαδρομές, αλλά με 
κοινή αγωνία για την πορεία απαξίωσης 
του φορέα. Δημιουργήθηκε ως αναγκαία 
επιλογή, για να εκφράσει τους επιστήμονες-
επαγγελματίες οικονομολόγους και τη νέα 
γενιά, αυτόνομα, δημιουργικά και σύγχρονα, 
χωρίς γραφειοκρατικούς εναγκαλισμούς και 
αγκυλώσεις. 

Όπως αναφέρουν σε Δελτίο Τύπου «Είμαστε 
αποφασισμένοι, να υπερασπιστούμε τις 
κατακτήσεις μας και να διευρύνουμε: 

ʼ το επάγγελμα του οικονομολόγου στον 
Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, 
ʼ το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτέχνη, 
ʼ τη πιστοποίηση του Λογιστή-Φοροτέχνη 
(Ν.3842/2010), εξασφαλίζοντας στην 
πράξη την επαγγελματική κατοχύρωση των 
συναδέλφων λογιστών, 
ʼ τις διατάξεις του Π.Δ 347/2003 με τις οποίες 
καθιερώθηκε αμιγώς λογιστικός κλάδος στο 
Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, 
ʼ τη συμμετοχή έμπειρων μελών μας σε 
επιτροπές των Υπ. Οικονομικών, Οικονομίας 
και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, 
ʼ τα μαθήματα Οικονομικής Παιδείας στα 
Λύκεια της χώρας (Ν. 3194/2003), 
ʼ το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης 
(Ε.Τ.Α.Ο.), ως φορέα συμπληρωματικής 
ασφάλισης. 

Αγωνιζόμαστε: 
ʼ Για την ανάδειξη της επιστημονικής 

υπόστασης του Ο.Ε.Ε. προς προοδευτική 
κατεύθυνση, 

ʼ Για να επαναφέρουμε το Ο.Ε.Ε. στην 
επιστημονική του λειτουργία και παρουσία, 
ως θεσμοθετημένο σύμβουλο της Πολιτείας 
και εκφραστή των προοδευτικών απόψεων 
της οικονομικής σκέψης, 

ʼ Για να υπερασπιστούμε τα πτυχία και τα 
δικαιώματα των επιστημόνων-επαγγελματιών 
οικονομολόγων, που καθημερινά βάλλονται 
και υπονομεύονται από τις σκοπιμότητες 
που υπηρετούν διάφοροι εμπλεκόμενοι στο 
οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας, 

ʼ Για να νοιώσουν επιτέλους οι νέοι 
οικονομολόγοι ότι το Ο.Ε.Ε. λειτουργεί 
και υπερασπίζεται τα επαγγελματικά 
τους δικαιώματα, το μέλλον τους και την 
επιστημονική τους υπόσταση. 

ʼ Για να αναβαθμίσουμε το θεσμό και τις 
υπηρεσίες του Ο.Ε.Ε. ώστε να προσφέρει 
ωφέλιμες και ελκυστικές ανταποδοτικές 
υπηρεσίες. 

Καλούμε, τους νέους συναδέλφους, τους 
εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, κάθε 
οικονομολόγο-επιστήμονα, να υποστηρίξουν 
και να ψηφίσουν  το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο 
της παράταξής μας στις εκλογές της 
15/12/2019».  

Οι υποψήφιοί μας για τη τοπική διοίκηση 
του 9ου περιφερειακού τμήματος του Ο.Ε.Ε 
είναι:

Ευθυμία (Εφη) Γαβριήλ – Χαλκίδα
Γιάννης Ζέρβας – Χαλκίδα 
Γιώργος Ζωντός – Αλιβέρι
Βασίλης Κακοσαίος – Λιβαδειά
Ραφαήλ Κουτσάβδης – Λιβαδειά
Βασίλης Κωστίμπας – Χαλκίδα
Κώστας Παππάς – Χαλκίδα
Σωτήρης Πελεκάνος – Θήβα 
Οι υποψήφιοί μας  για την Συνέλευση των 

Αντιπροσώπων του Ο.Ε.Ε είναι: Γιάννης Ζέρβας 
(Εύβοια), Σωτήρης Πελεκάνος  (Βοιωτία), 
Βασίλης Τσιτσιρίγκος (Βοιωτία) 

Το ψηφοδέλτιό της ανα-
κοίνωσε  
η παράταξη  
¨Προοδευτικοί ¨ 
Οικονομολόγοι»

Στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας 
500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2024 προτίθεται να προβεί η 
άμεση θυγατρική της εταιρεία με έδρα στο Λουξεμβούργο, 

Mytilineos Financial Partners S.A., υπό την επιφύλαξη των 
συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης. Τα κεφάλαια που θα 
αντληθούν θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών 
εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων 
της έκδοσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση του ομίλου, δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί 
ότι η έκδοση θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα 
πραγματοποιηθεί.

Σε σχέση με την έκδοση, οι Citigroup Global Markets Limited, 
HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως 
Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical 
Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, 
Goldman Sachs International και Nomura International plc θα 
ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint 
Bookrunners) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα 
ενεργήσουν ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).

Η παρουσίαση θα ξεκινήσει σήμερα στην Αθήνα. Να σημειωθεί 
ότι η οίκος αξιολόγησης Fitch δίνει αξιολόγηση ΒΒ με σταθερό 
outlook, υψηλότερη από το ελληνικό Δημόσιο για τη Μytilineos 
εν όψει της έκδοσης ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ από 
την εισηγμένη.

Η Mytilineos ανήκει στους κορυφαίους βιομηχανικούς 
ομίλους, με διεθνώς διαφοροποιημένα περιουσιακά στοιχεία και 
δραστηριότητες σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς: Μεταλλουργία, 
Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο και Έργα EPC & Υποδομών.

Με έδρα στην Ελλάδα, διαθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία με 
έργα σε 25 χώρες πέντε ηπείρων. Οι μετοχές της Μytilineos, που 
ιδρύθηκε ως οικογενειακή επιχείρηση το 1908, είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995 με χρηματιστηριακή 
αξία την 31η Οκτωβρίου 2019 ύψους 1,4 δισ. ευρώ.

Η διεθνής οικονομική συγκυρία επιτρέπει στην MYTILINEOS να 
αναζητά νέες μορφές χρηματοδότησης

Η νέα κίνηση της MYTILINEOS αφορά στην έκδοση 

Πενταετές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ θα 
εκδώσει η Mytilineos Financial Partners

ευρωομολόγου, του οποίου η διαπραγμάτευση θα γίνεται στο 
Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Όπως εκτιμούν πηγές της 
αγοράς η MYTILINEOS προχωρά στην έκδοση ευρωμολόγου 
επειδή είναι εξαιρετικός τρόπος χρηματοδότησης ιδιαίτερα αυτή 
την περίοδο, που ευνοείται από τις διεθνείς συγκυρίες, ενόψει 
μάλιστα του επενδυτικού της πλάνου. Επίσης η διεθνής οικονομική 
συγκυρία είναι τέτοια που επιτρέπει στην εταιρεία να αναζητά νέες 
μορφές χρηματοδότησης και έτσι η χρηματοδότηση του είδους 
γίνεται με πολύ καλούς όρους.

Η MYTILINEOS είναι από τις ελάχιστες εταιρείες της Ελλάδας 
που μπορούν και έχουν επιλέξει αυτό τον δρόμο. Έτσι η εταιρεία 
εισέρχεται σε μια παγκόσμια επιχειρηματική ελίτ που μπορεί να 
αντλεί κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές με τέτοιους όρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα οι οίκοι Fitch και S&P 
ανακοίνωσαν και το rating της MYTILINEOS - το οποίο μάλιστα 
είναι καλύτερο από αυτό της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, η 
έκδοση του ευρωομολόγου θα μπορούσε να γίνει και χωρίς την 
αξιολόγηση των οίκων, ωστόσο φαίνεται πως η εταιρεία επιδιώκει 
να είναι rated, παρά το country risk, επειδή:

· το επιτάσσει αυτό η συμμετοχή της στο κλαμπ των μεγάλων 
διεθνών εταιρειών και

· προκειμένου να είναι πιο «ορατή» η MYTILINEOS από το 
ραντάρ των διεθνών επενδυτών και αγορών

Αντίστοιχο με την MYTILINEOS rating έχουν άλλες μεγάλες 
διεθνείς εταιρείες του κλάδου - όπως για παράδειγμα η ALCOA - και 
αυτό δείχνει ότι η στρατηγική της ελληνικής εταιρείας αποδίδει.

οικονομία
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Επιτάχυνση των κινήσεων για τη μείωση των κόκκινων 
δανείων ζητά η Κομισιόν. Επταετές σχέδιο για 
εκκαθάριση δανείων 2 δισ. με κρατική εγγύηση. 

Πού καταγράφει καθυστερήσεις, τι λέει για Ηρακλή και 
πλειστηριασμούς.

Την πρόοδο των ελληνικών τραπεζών στα θέματα 
ρευστότητας και ανάκτησης της πρόσβασης στις αγορές 
καταγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνοντας 
ωστόσο ότι οι προκλήσεις παραμένουν.

Οι τράπεζες παραμένουν αντιμέτωπες με μεγάλο ύψος 
κόκκινων δανείων, ενώ παραμένουν και άλλες προκλήσεις, 
όπως η εύθραυστη κερδοφορία και η ισχυρή διασύνδεση 
με το Δημόσιο.

Ειδικότερα για τα κόκκινα δάνεια, τονίζει ότι ενώ 
επιταχύνεται ο ρυθμός μείωσής τους, τα επίπεδα NPLs 
παραμένουν υπερβολικά υψηλά. Οι τράπεζες έχουν 
θέσει στόχο να τα μειώσουν στα 26 δισ. ή στο 19,2% 
του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων ως τα 
τέλη του 2021. Ως εκ τούτου, θα χρειαστούν πρόσθετες 
προσπάθειες και από τις τράπεζες αλλά και από τις 
ελληνικές αρχές: Οι τράπεζες θα πρέπει να επιταχύνουν τις 
οργανικές μειώσεις και να ενισχύσουν τις προσπάθειες να 
αντιμετωπίσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ενώ η 
Αθήνα θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το νομικό πλαίσιο και 
το δικαστικό σύστημα μπορούν να παράσχουν επαρκή 
στήριξη.

Συστημικές πρωτοβουλίες όπως το σχήμα Ηρακλής 
μπορούν να βοηθήσουν στο ξεκαθάρισμα των τραπεζικών 
ισολογισμών, υπογραμμίζει η Κομισιόν, τονίζοντας ότι δεν 
συνιστά κρατική βοήθεια υπό την έννοια του Αρθρου 107.

Η πρόσφατη βελτίωση στις συνθήκες χρηματοδότησης 
του ελληνικού Δημοσίου παρέχει στις τράπεζες μια 
ευκαιρία να πετύχουν σχετικά χαμηλό τίμημα στις 
κρατικές εγγυήσεις ενώ οι ελληνικές αρχές ενδέχεται να 
εξετάσουν πρόσθετα μέτρα για να στηρίξουν περαιτέρω 
τις τράπεζες. Ωστόσο, η τιμή των εγγυήσεων ενδέχεται να 
αυξηθεί μελλοντικά σε περίπτωση αρνητικού κλίματος 
στις αγορές για την Ελλάδα. Η επιτυχία του σχήματος 
θα κριθεί από τα κεφαλαιακά κέρδη, τις δαπάνες που 
σχετίζονται με τις εγγυήσεις και τις ζημιές από την πώληση 
των τίτλων σε επενδυτές.   

Οι ελληνικές αρχές εργάζονται σε μια σειρά 
πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του νομοθετικού 
πλαισίου για τα NPLs, αν και υπάρχει περιθώριο 
επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης, τονίζει η Κομισιόν. 
Ειδικότερα σημειώνει:

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί: Παρά την πρόοδο 
στο πρώτο εξάμηνο του 2019, η πλειοψηφία των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών συνεχίζει να ακυρώνεται, 
να αναστέλλεται ή να αποτυγχάνει λόγω έλλειψης 
ενδιαφέροντος και τα περισσότερα στοιχεία καταλήγουν 

Προς  
Tετράμηνη  
Παράταση 
η Προστασία  
A’ κατοικίας

ξανά στις τράπεζες. Η Αθήνα εξετάζει ήδη τις διαδικασίες 
που οδηγούν σε ακυρώσεις και αναβολές, ώστε να 
προτείνει σύντομα τα απαραίτητα μέτρα.

Δικαστήρια: Η Κομισιόν σημειώνει ότι ο στόχος μείωσης 
του αριθμού των υποθέσεων πτωχευτικού δικαίου για 
ιδιώτες που περιμένει στα δικαστήρια δεν έχει επιτευχθεί. 
Είναι κρίσιμο οι ελληνικές αρχές να ενισχύσουν τις 
δυνατότητες εκδίκασης των υποθέσεων, για να επιτευχθεί 
ο στόχος ως τα τέλη του 2021. Η Κομισιόν έχει ζητήσει 
από την Αθήνα να παρουσιάσει επαρκή μέτρα που θα 
διασφαλίζουν την επίτευξη του στόχου.

Προστασία πρώτης κατοικίας: Οι ελληνικές αρχές έχουν 
προχωρήσει σε αλλαγές στο πλαίσιο και στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα αιτήσεων. Σχεδιάζουν να παρατείνουν τη 
ρύθμιση κατά τέσσερις μήνες, ως τα τέλη Απριλίου του 
2020. Ενώ μια τεχνική παράταση θα βοηθήσει να αυξηθεί 
ο αριθμός των ρυθμίσεων από τα τρέχοντα χαμηλά 
επίπεδα, επιβραδύνεται η προσπάθεια ομαλοποίησης 
της κουλτούρας πληρωμών.

Πτωχευτικό δίκαιο: Η Αθήνα έχει επίσης δεσμευτεί να 
επιταχύνει την εναρμόνιση του πτωχευτικού πλαισίου. 
Απαιτείται ένα συνεκτικό και ενοποιημένο πλαίσιο, με 
την Αθήνα να έχει καταρτίσει ένα προσχέδιο ως βάση για 
νέο πλαίσιο ως τα τέλη Απριλίου του 2020, που θέτει τις 
βασικές αρχές της μεταρρύθμισης.

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας: Υπάρχει πρόοδος 
στην υλοποίηση του αναθεωρημένου Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας αλλά η Αθήνα είναι πίσω στον σχεδιασμό.

Προστασία τραπεζικών στελεχών: Κατατέθηκε σχετική 
τροπολογία που αντιμετωπίζει τις υποθέσεις εναντίον 
τραπεζικών στελεχών που εμπλέκονται σε ρυθμίσεις 
δανείων και παρέχει ασυλία έναντι μελλοντικών 
αναδιαρθρώσεων. Η επίπτωση στο ελληνικό νομικό 
πλαίσιο παρακολουθείται στο πλαίσιο της ενισχυμένης 
εποπτείας.

Κρατικές εγγυήσεις: Τον Σεπτέμβριο του 2019, το 
ύψος των κρατικών εγγυήσεων στα δάνεια παρέμενε σε 
υψηλά επίπεδα και αυξανόταν. Οι ελληνικές αρχές έχουν 
παρουσιάσει ένα επταετές σχέδιο πληρωμών για την 
εκκαθάριση δανείων ύψους 2 δισ. με εγγύηση δημοσίου. 
Απαιτείται ενίσχυση της συνεργασίας με τις τράπεζες και 
ενίσχυση των δυνατοτήτων του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, τόσο σε ανθρώπινους πόρους όσο και 
σε υποδομές πληροφορικής. Ειδικότερα, το τμήμα του 
ΓΛΚ που ασχολείται με τις κρατικές εγγυήσεις, στο οποίο 
εργάζονται 10 υπάλληλοι, αναμένεται να προχωρήσει 
στην πρόσληψη ακόμη 10 υπαλλήλων ως το τέλος του 
2020, να ενισχυθεί με 12 ακόμη μόνιμους υπαλλήλους 
το 2022 και με 12 ακόμη το 2023.

οικονομία
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Τον επόμενο Δεκέμβριο, αναμένεται 
να γίνει ο πιο νέος απόφοιτος 
πανεπιστημίου στον κόσμο, ένα 

αγόρι 9 ετών, καταγόμενος από το Ostende 
του Βελγίου, θα πρέπει να αποκτήσει 
τον Δεκέμβριο το δίπλωμα του στην 
ηλεκτρομηχανική, στο πανεπιστήμιο του 
Eindhoven.

 O Laurent Simons θα έπρεπε έτσι να 
σβήσει από τα τάμπλετ το ρεκόρ που κατέχει 
ο Αμερικανός Michael Kearney, απόγοιτος 
το 1994 του πανεπιστημίου της Alabama σε 
ηλικία 10 ετών.

 Τον περασμένο χρόνο, ο χαρισματικός 
Βέλγος είχε ήδη κάνει να μιλάνε για αυτόν 
αποκτώντας το απολυτήριο λυκείου 
μόνο 8 ετών, υπενθύμισε το CNN. Από 
τον Μάρτιο του 2019, αφού εξασφάλισε 
την έγκριση του πανεπιστημίου του, 
είχε αρχίσει να παρακολουθεί εντατικά 

Βία και μία περιορισμένη κινητοποίηση. 
Τα κίτρινα γιλέκα ήλπιζαν χωρίς 
αμφιβολία καλύτερα για τα πρώτα τους 

γενέθλια ενώ το ερώτημα του μέλλοντος του 
κινήματος τίθεται όλο και περισσότερο.

Στο σύνολο της επικράτειας 28.000 άτομα 
έκαναν πορεία ο Σάββατο απ’ τα οποία 
4.700 στο Παρίσι, δήλωσε το υπουργείο 
εσωτερικών. Ο “Nombrejaune’’ κίτρινος 
αριθμός καταμέτρησε περισσότερα από 
39.000 παντού στην Γαλλία. Ο αριθμός απέχει 
πολύ από το ρεκόρ των 280.000 διαδηλωτών 
συγκεντρωμένων τις καλύτερες μέρες της 
κινητοποίησης αλλά ορισμένα κίτρινα γιλέκα 
δεν υπολογίζουν να σταματήσουν παρόλα 
ταύτα πολλοί είναι αυτοί που εκτιμούν ότι δεν 
“έχουν ακουσθεί” από την κυβέρνηση.

 “Δεν είχαμε πολιτική απάντηση εάν αυτό 
δεν είναι αρά μόνο περιφρόνηση. Δεν είναι 
φυσικό να έχουμε τόση καταστολή” δήλωσε 
η Pricilla Ludoski, συν διοργανώτρια μιας 
συγκέντρωσης αυτή την Κυριακή κοντά στο 
Halles.

 Για να ακουστούν πραγματικά, ποντάρει 
στην διεπαγγελματική απεργία για της 5 
Δεκέμβρη εναντίον της μεταρρύθμισης των 
συντάξεων: “από την αρχή του κινήματος 
υπάρχουν συγκλίσεις σε πολλά θέματα. Θα 
ήταν πραγματικά καλό ο κόσμος να βγει στον 

δρόμο τώρα”.
 Αλλά εάν ο λόγος των γιλέκων δεν 

ακούγεται πια, δεν είναι γιατί επισκιάστηκε 
απο τις βιαιοπραγίες. Αναποδογυρισμένη 
αυτοκίνητα, στήσεις λεωφορείων 
κατεστραμμένες, καμμένοι κάδοι… Το 
Σάββατο η κινητοποίηση επέτρεψε μία φορά 
ακόμη στους ταραξίες να υπάρχουν.

 Ο Christophe Castanev, υπουργός 
εσωτερικών, δήλωσε την Κυριακή ότι έγιναν 
254 συλλήψεις. “Αυτό που είδαμε είναι λίγους 
διαδηλωτές αλλά αλήτες, τραμπούκους που 
είχαν έρθει για να πολεμήσουν, να τα βάλουν 

με τις δυνάμεις της τάξης, να εμποδίσουν 
τους πυροσβέστες, να ενεργήσουν και 
να προφυλάξουν μερικές φορές ζωές” 
κατήγγειλε.

Δράσεις την Κυριακή
Αυστηρές καταδίκες ζητήθηκαν απο την 

εκτελεστική εξουσία, ενώ στα κοινωνικά 
δίκτυα, πολλές φωνές υψώθηκαν για να 
καταδικάσουν τις βιαιοπραγίες. “Δυστυχώς 
το κίνημα των κίτρινων γιλέκων είναι εδώ και 
έναν ορισμένο αριθμό μηνών, μολυσμένο 
από τους εξτρεμιστές ανθρώπους που 
θεωρούν ότι η πολιτική βία είναι νόμιμη” 

δήλωσε ο Sibeth Ndiaye εκπρόσωπος τύπου 
της κυβέρνησης.

Αλλά για ορισμένους εκπροσώπους των 
κίτρινων γιλέκων αυτές οι συγκρούσεις 
ενορχηστρώθηκαν από την κυβέρνηση για 
να “διασύρει” το κίνημά τους.

Αυτή την Κυριακή, δράσεις ήταν σε εξέλιξη 
στο Παρίσι με την κατάληψη των Gulen’s 
Lufayetteαπό τους διαδηλωτές. Γρήγορα 
απομακρύνθηκαν από τις δυνάμεις της τάξης 
αλλά η αποφασιστικότητα τους δείχνει ότι τα 
πιο ριζοσπαστικά στοιχεία δεν σκέφτονται να 
σταματήσουν το κίνημα.

Gilets Jaunes:
Βιαιοπραγίες  και μετά;

Ήδη πτυχιούχος, ένας Βέλγος 9 ετών 
θα αρχίσει ένα ντοκτορά

μαθήματα. Προικισμένος με ένα IQ 145 και 
με μία ξεχωριστή φωτογραφική μνήμα, ο 
μεγαλοφυής νέος σπουδάζει συγχρόνως 
ιατρική και κατέχει τέσσερις γλώσσες.

Παρακολουθούμενος από τα πιο μεγάλα 
πανεπιστήμια το παιδί θαύμα θα πρέπει να 
ξεκινήσει ένα ντοκτορά ηλεκτρομηχανικής 
και ιατρικής. Πράγματι, προτίθεται να 
ειδικευτεί στην ανάπτυξη τεχνιτών οργάνων.

 Οι περήφανοι γονείς, Ludia και Alexander, 
εργάζονται στην ιατρική και δεν έχουν καμία 
εξήγηση για τα χαρίσματα τους παιδιού 
τους. “Έφαγα πολύ ψάρι κατά την διάρκεια 
της εγκυμοσύνης” αστειεύτηκε η μητέρα.

 Εύχονται κυρίως ο Laurent να μην ξεχάσει 
να διασκεδάζει, εξίσου “Δεν θέλουμε να 
γίνει πάρα πολύ σοβαρός, διαβεβαίωσε ο 
πατέρας. Κάνει αυτό που θέλει”.

Οι εικόνες της βασιλικής του Αγίου Μάρκου πλημμυρισμένης, έκαναν τον γύρο του κόσμου. 
Η πόλη της Βενετίας είναι πολύ εκτεθειμένη σ’  αυτόν τον τύπο πλημμυρών. Εν τούτοις, τα 
φράγματα για να προστατέψουν την λιμνοθάλασσα υπάρχουν.

 Είναι ίσως η πιο μεγάλη πλημμύρα για την Βενετία. Αυτό το επεισόδιο acqua alta, μία 
αξιοσημείωτη πλημμυρίδα, δεν θα ήταν τόσο καταστροφική εάν τα φράγματα που προστάτευαν 
την πόλη ήταν λειτουργικά. Αλλά αυτό το φαραωνικό κατασκευαστικό έργο δεν είναι ακόμη έτοιμο.

 Κατά τον Ιταλό πρωθυπουργό Giuseppe Conte: “Είμαστε στο 90 ή 93% της πραγματοποίησης 
αυτού του σχεδίου, που μας έκανε να ξοδέψουμε πολλά κεφάλαια και ήγειρε πολλά προβλήματα και 
σκάνδαλα. Πρέπει να πάρουμε απόφαση να ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο 
αποτελεσματικά. Οι κάτοικοι της Βενετίας θα πρέπει να περιμένουν το 2021 για να ενεργοποιηθούν 
τα 78 φράγματα που πρέπει να προστατεύουν την πόλη από την άνοδο της Αδριατικής θάλασσας. 
Μία καθυστέρηση το λιγότερο 10 χρόνων σ’αυτό το κατασκευαστηκό έργο, που θα έπρπε να έχει 
τελειώσει το 2011. Το πρόσθετο κόστος επίσης συσσωρεύεται.

6 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν ́ ΄ηδη αντί για 2 δισεκατομμύρια που είχαν συμφωνηθεί 
αρχικά.

Περιμένοντας την ενεργοποίηση των φραγμάτων, η Βενετία θα πρέπει να αντιμετωπίσει νέες 
πλημμύρες μέσα στις επόμενες μέρες”.

Τα φράγματα  
για να προστατευτεί η Βενετία  
δεν θα λειτουργήσουν πριν το 2021

κόσμος
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Ην. Βασίλειο: Ποιες συνέπειες για το bexit σε 
σχέση με τα αποτελέσματα των 
πρόωρων εκλογών

Στο Ην. Βασίλειο, η η εκστρατεία για 
τις γενικές  πρόωρες εκλογές της 
12ης Δεκεμβρίου ξεκίνησε επίσημα 

την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου. Μία ψηφοφορία 
αποτελεσματική,γιατί πρέπει να επιτρέψει 
να βγεί από το αδιέξοδο του Brexit. Αλλά 
σύμφωνα  με το κόμμα που νικήσει το μέλλον 
του διαζυγίου με την ΕΕ θα είναι εντελώς 
διαφορετικό.

Στην περίπτωση που οι συντηρητικοί του 
πρωθυπουργού Boris Johnson κέρδιζαν 
την απόλυτη πλειοψηφία – είναι μπροστά 
στις σφυγμομετρήσεις  με 38%-40% της 
πρόθεσης ψήφου- ο εκκεντρικός  ηγέτης θα 
είχε τότε λυμένα τα χέρια για να περάσει από 
το κοινοβούλιο η συμφωνία του Brexit που 
έγινε με τις Βρυξέλλες στα μέσα Οκτωβρίου. 
Σύμφωνα με την ημερομηνία ψηφοφορίας 
των βουλευτών και κατόπιν αυτής του 
ευρωπαικού κοινοβουλίου  -  το Ην. Βασίλειο 
θα μπορούσε να βγει από την ΕΕ είτε στης 
31 Ιανουαρίου ημερομηνία στόχο του 
Brexit, είτε  στις 31 Δεκεμβρίου εάν το “deal” 
επικυρωθεί από πριν. Αλλά όχι μετά το τέλος 
Ιανουαρίου, Ο B.J. έχει εντελώς αποκλείσει ,ια 
καινούργια αναβολή του διαζυγίου.  

Η χώρα θα έβγαινε τότε από την ΕΕ με 
τρόπο “ήπιο” χωρίς οι δεσμοί ανάμεσα από 
τις δύο πλευρές να διακοπούν απότομα, 
εφόσον μια περίοδος μετάβασης θα άνοιγε 
έως το τέλος του 2020, κατά την   την 
οποίαν σχεδόν τίποτα δεν θα άλλαζε στις  
σχέσεις ανάμεσα σε Λονδίνο και Βρυξέλλες. 
Κατά την διάρκεια αυτής, τα δύο μέρη θα 
διαπραγματεύονταν μία εμπορική συμφωνία 
για να πλαισιώσουν τις σχέσεις τους στο 
μετα-Brexit. Αυτή η περίοδος θα μπορούσε 
να παραταθεί από ένα έως δύο χρόνια. 
Πάνω σε αυτό το σημείο η απόψεις του B.J. 
και των Βρυξελλών διίστανται. Ο Βρετανός 

πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν έβλεπε 
“κανένα λόγο” να παρατείνει την περίοδο 
μετάβασης, εκτιμώντας ότι οι εμπορικές 
διαπραγματεύσεις “θα έπρεπε να είναι 
εξαιρετικά απλές” , ενώ ο Michel Barnier, 
διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit εξήγησε 
την περασμένη Τρίτη ότι μία παράταση θα 
μπορούσε να είναι “απαραίτητη”.

Οι Εργατικοί θέλουν να 
διαπραγματευτούν την συμφωνία 
μετά από ένα νέο δημοψήφισμα.

Οι Εργατικοί, κύριοι αντίπαλοι των 
Συντηρητικών σε αυτή την εκλογή 
(συγκεντρώνουν ανάμεσα από 25% και30% 
της πρόθεσης ψήφου) έχουν από την πλευρά 
τους μία στρατηγική εντελώς διαφορετική 
στο Brexit. Εάν ο σχηματισμός της Αριστεράς 
πετύχει την απόλυτη πλειοψηφία στις 
εκλογές, ο αρχηγός της Jeremy Corbyn - που 
τότε θα γινόταν πρωθυπουργός  - προβλέπει 
κατ’αρχήν να αποκλειστεί η πιθανότητα ενός 
“no deal “ πριν να επαναδιαπραγματευτεί την 
συμφωνία του Brexit με την ΕΕ μέσα στους 
τρείς μήνες. Ενα καινούργιο “εύλογο” κείμενο. 
που θα περικλείει κυρίως την διατήρηση του 
Ην. Βασιλείου σε μία τελωνειακή ένωση με 
την ΕΕ.

Κατόπιν, μέσα στους έξη μήνες που 
ακολουθούν τις εκλογές – πιθανόν τον Ιούνιο 
ή τον Ιούλιο – οι Εργατικοί θα οργάνωναν ένα 
νέο δημοψήφισμα για το Brexit, προτείνοντας 
στους πολίτες δύο επιλογές : είτε μία έξοδο 
από την ΕΕ με την επαναδιαπραγματευμένη 
συμφωνία, είτε μία παραμονή. Αρνούμενος 
πάντα να αποκαλύψει την προτίμηση του, 
ο Jeremy Corbyn δήλωσε ότι το κόμμα του 
δεν θα αποφάσιζε πρίν τις εκλογές για ποια 
πλευρά θα έκανε εκστρατεία, αλλά μόνο όταν 
τελειώσει το δημοψήφισμα.

Οι Φιλελεύθεροι-Δημοκράτες 
οπαδοί της ακύρωσης του Brexit .

Τρίτη στις δημοσκοπήσεις με `15% έως 
17% της πρόθεσης ψήφου, οι Φιλελεύθεροι 
– Δημοκράτες , υποστηρικτές της Ευρώπης, 
όπως και οι Εργατικοί, έχουν μία θέση 
ακόμη πιό anti-Brexit από τον σχηματισμό 
του  Jeremy Corbyn . Πράγματι, στην 
απίθανη περίπτωση όπου ο σχηματισμός 
του οποίου επικεφαλής είναι ο Jo Swinson 
κατάφερνε να πετύχει μία πλειοψηφία 
στο κοινοβούλιο, θέλει απλά να ακυρώσει 
το Brexit ανακαλώντας το άρθρο 50 της 
συμφωνίας πάνω στην Ευρωπαική Ενωση 
που ενεργοποίησε το διαζύγιο.

Μία παράξενη υπόθεση αλλά θεμιτή, το 
Ευρωπαικό Δικαστήριο έχοντας κρίνει το 
Δεκέμβριο του 2018 ότι το Ην. Βασίλειο 
μπορούσε να αποφασίσει μονομερώς να 
σταματήσει το Brexit. Εάν δεν καταλάβουν την 
πρώτη θέση στις εκλογές αλλά καταφέρουν 
να κερδίσουν εντούτοις αρκετές έδρες, οι 
Φιλελεύθεροι – Δημοκράτες των οποίων το 
σλόγκαν είναι “shit to Brexit” αποφάσισαν ότι 
θα πίεζαν για μία διοργάνωση ενός δεύτερου 
δημοψηφίσματος.

Το κόμμα του Brexit ευνοϊκό σε ένα 
“no deal”.

Από την άλλη πλευρά της πολιτικής 
σκακιέρας, το κόμμα του Brexit, ο 
σχηματισμός των ευρωσκεπτικιστών του 
Nigel Farage, που ήρθε πρώτο στις τελευταίες 
ευρωεκλογές, απορρίπτει την συμφωνία της 
απόσυρσης που έκανε ο Boris Johnson με 
τις Βρυξέλλες. “Δεν είναι ένα Brexit” για τον 
αρχηγό του, οπαδό μίας καθαρής ρήξης με 
την ΕΕ. Ετσι εάν το κόμμα της άκρας δεξιάς, 
του 10% με 11% στις δημοσκοπήσεις, κέρδιζε 
την πλειοψηφία των εδρών στις πρόωρες 

εκλογές – ένα σενάριο πολύ υποθετικό – θα 
εγκατέλειπε το κείμενο του “BoJo” και θα 
περίμενε μόνο την deadline του Brexit, στις 
31Ιανουαρίου 2020, πράγμα που θα σήμαινε 
ένα “no deal” σε αυτή την ημερομηνία, και 
έτσι μία αιφνίδια έξοδο του Ην. Βασιλείου, 
με συνέπειες ενδεχομένως καταστροφικές 
για την χώρα.

Αλλά σε ένα Ην. Βασίλειο πιο 
κατακερματισμένο από ποτέ λόγο του Brexit, 
είναι επίσης δυνατόν κανένα κόμμα να μήν 
πετύχει την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, 
προβλέπουν ορισμένοι σχολιαστές. Αυτό 
θα άνοιγε μία περίοδο διαπραγματεύσεων 
ανάμεσα από τους διάφορους σχηματισμούς, 
να βρεθεί ένας συνασπισμός ικανός να 
κυβερνήσει. Ο Boris Johnson, αρνήθηκε 
την περασμένη εβδομάδα την πρόταση 
συμμαχίας του κόμματος του Brexit, αλλά 
θα μπορούσε να τεθεί  στο τραπέζι ανάλογα 
με τα αποτελέσματα των εκλογών. Από την 
πλευρά των anti-Brexit, είναι δυνατόν να 
φανταστεί κανείς μία συμμαχία ανάμεσα 
από τους Εργατικούς, τους Φιλελεύθερους – 
Δημοκράτες  και το εθνικό σκωτσέζικο κόμμα 
του SNP, οι αποκλίσεις απόψεων για το Brexit 
δεν φαίνονται αξεπέραστες.  Αυτή η υπόθεση 
ενός Κοινοβουλίου χωρίς πλειοψηφία αφήνει 
να φανταστεί κανείς αμέτρητα πιθανά 
σενάρια για το μέλλον του Brexit.

κόσμος
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Ισπανοί επιστήμονες έπειτα από 10 χρόνια έρευνας ανέπτυξαν 
στο Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας (UPC) την πρώτη 
φορητή συσκευή που βοηθά ασθενείς με νόσο Πάρκινσον που 

έχουν προβλήματα κινητικότητας.
Η πρωτοποριακή συσκευή παρουσιάστηκε επίσημα στο ετήσιο 

συνέδριο της International Parkinson and Movement Disorder 
Society (MDS), που έγινε πρόσφατα στη Νίκαια της Γαλλίας και με 
τη βοήθεια της ο ασθενής ανακτά την κινητικότητά του ενώ, ο γιατρός 
έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ακόμα και εξ αποστάσεως την 
πορεία της νόσου και να προσαρμόζει τη θεραπεία σε κάθε ασθενή 
ξεχωριστά.

Όπως ανέφεραν οι επιστήμονες του Πολυτεχνικού Πανεπιστήμιου 
της Καταλονίας στο συνέδριο, δοκίμασαν τη συσκευή τους σε 
δεκάδες εθελοντές, άλλοι από τους οποίους έπασχαν από νόσο 
Πάρκινσον και άλλοι όχι. Όπως διαπίστωσαν, η συσκευή έχει πολύ 
υψηλή ευαισθησία (sensitivity) και ειδικότητα (specificity).

Η ευαισθησία και η ειδικότητα είναι δύο βασικές παράμετροι της 
διαγνωστικής ακρίβειας.

Η ευαισθησία είναι το ποσοστό των ανθρώπων που νοσούν και 
έχουν θετικό (άρα σωστό) αποτέλεσμα σε μία εξέταση. Αντίστοιχα, η 
ειδικότητα είναι το ποσοστό των ατόμων που δεν νοσούν και έχουν 
αρνητικό αποτέλεσμα στην ίδια εξέταση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ισπανικής μελέτης, η συσκευή 
έχει:

93% ευαισθησία στην δυσκινησία
95% ειδικότητα στην δυσκινησία,
88% ευαισθησία στη βραδυκινησία,
81% ειδικότητα στη βραδυκινησία,
85% ευαισθησία στο freezing
85% ειδικότητα στο freezing.
92% ευαισθησία στην ανίχνευση του σταδίου των κινητικών 

διακυμάνσεων (on-off) της νόσου Πάρκινσον,
94% ειδικότητα στην ανίχνευση του σταδίου των κινητικών 

διακυμάνσεων (on-off) της νόσου Πάρκινσον. (Στο στάδιο αυτό ο 
ασθενής δεν ανταποκρίνεται πια όλη μέρα στα φάρμακα που παίρνει, 
με αποτέλεσμα η κινητικότητά του να παρουσιάζει διακυμάνσεις 
μέσα στην ίδια ημέρα.)

Η συσκευή διατίθεται πανευρωπαϊκά, και στην Ελλάδα και η 
μορφή που έχει κυκλοφορήσει μοιάζει με κινητό τηλέφωνο, το 
οποίο φορά ο ασθενής στη ζώνη του για 5 έως 7 ημέρες. Είναι δε 
με επαναφορτιζόμενη μπαταρία που διαρκεί 7 ημέρες, καθώς και 
δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών για τουλάχιστον 1 χρόνο

Αρχικά τη ρυθμίζει ο γιατρός, εισάγοντας τα στοιχεία και τα 
ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του ασθενούς και έπειτα την 
τοποθετεί στη ζώνη του ασθενή και αυτή αρχίζει να λειτουργεί 
αυτόνομα.

Η συσκευή διαθέτει έναν «έξυπνο» αισθητήρα ο οποίος 
καταγράφει όλο το 24ωρο την κινητική κατάσταση του ασθενούς, 
καθώς και ένα επιταχυνσιόμετρο για να καταγράφει την ταχύτητα της 
κίνησής του. Με αυτά τα δύο εξαρτήματα καταγράφει όλα τα κινητικά 
συμπτώματα της νόσου Πάρκινσον, δηλαδή την βραδυκινησία (αργές 
κινήσεις), τον τρόμο (τρέμουλο), την υπερκινησία, την ακινησία, τις 
πτώσεις, ακόμα και το freezing, (το αιφνίδιο «πάγωμα» της κίνησης 
του ασθενούς που τον ακινητοποιεί για λίγο επιτόπου).  Επιπλέον, 
υπολογίζει την ενέργεια, δηλαδή τι θερμίδες που καταναλώνει ο 
οργανισμός του ασθενούς και καταγράφει τις στάσεις του σώματός 
του.

Η συσκευή χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και ειδικούς 
αλγορίθμους για να αναλύει τα δεδομένα που συλλέγονται. Τα 
δεδομένα αυτά παρουσιάζονται στον γιατρό σε μορφή γραφημάτων 
και αριθμών, όταν ο ασθενής τού επιστρέψει τη συσκευή. Ο γιατρός 
χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα για να αξιολογήσει την κατάσταση του 
ασθενούς και να κάνει τις απαιτούμενες προσαρμογές στη θεραπεία 
του. Έχει επίσης τη δυνατότητα να ελέγξει την αποτελεσματικότητα 
των φαρμάκων που λαμβάνει ο ασθενής, συσχετίζοντας την ώρα 
λήψης τους με τα συμπτώματά του.

Όπως εξηγεί ο νευρολόγος και  υπεύθυνος του Ιατρείου Νόσου 
Πάρκινσον & Συναφών Διαταραχών του 251 Γενικού Νοσοκομείου 
Αεροπορίας και του Κέντρου Πάρκινσον & Διαταραχών Μνήμης 
Γαλατσίου κ. Παναγιώτης Ζήκος, αυτή η εξέλιξη είναι εξαιρετικά 
σημαντική καθώς μέχρι σήμερα οι ειδικοί δεν διέθεταν κάποιον 
αντικειμενικό τρόπο αξιολόγησης της κινητικότητας των ασθενών 
τους και ως εκ τούτου καθόριζαν την αγωγή τους με βάση δύο 
σημαντικά, αλλά υποκειμενικά κριτήρια: τα ευρήματα της κλινικής 
εξέτασης στο ιατρείο και την περιγραφή μιας τυπικής ημέρας από 
τον ίδιο τον ασθενή. Τώρα, όμως, έχουν έναν αξιόπιστο δείκτη της 
κινητικής κατάστασής τους, που περιγράφει με μεγάλη ευαισθησία 
και ειδικότητα όλα τα κινητικά συμπτώματα που τους ταλαιπωρούν.

Όπως είπε ο κ. Ζήκος, 4 ασθενείς ήδη «φορούν» την πρωτοποριακή 
αυτή συσκευή με αναμένονται οι μετρήσεις. Με τη βοήθειά της όπως 
αναφέρει ο γιατρός θα μπορέσουν να αξιολογήσουν κάθε ασθενή 
ξεχωριστά και να εξατομικεύσουν τη θεραπεία του.

Ήρθε και στην Ελλάδα  
η φορητή συσκευή  
που βοηθά την κινητικότητα 
ασθενών με Πάρκινσον

Της Ανθής Αγγελοπούλου

υγεία
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Με βασικό σκοπό την προσέλευση νέων 
παιδιών της περιοχής στο γήπεδο, ο ΠΑΣ 
Λαμία επισκέφθηκε την Πέμπτη το πρωί 

το 7ο Γυμνάσιο. Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ:
«Η ΠΑΕ Λαμία με βασικό σκοπό την προσέλευση 

νέων παιδιών της περιοχής στο γήπεδο, σε 
κάθε εντός έδρας αναμέτρηση πραγματοποιεί 
επισκέψεις στα σχολεία και προχωράει στη 
διανομή δωρεάν εισιτηρίων στους μικρούς 
φιλάθλους της.

Στο πλαίσιο αυτό το πρωί της Πέμπτης 21/11 
αντιπροσωπεία της ομάδας βρέθηκε στο 7ο 
Γυμνάσιο Λαμίας και έδωσε στους μαθητές τη 
δυνατότητα δωρεάν εισόδου στο ΔΑΚ στο ματς 
του Σαββάτου με αντίπαλο την Ξάνθη στις 20:00.

Οι Γιάννης Σκόνδρας, Μανώλης Σάλιακας, 
Αλέξανδρος Καραγιάννης και Νίκος Σόμογλου, 
συνοδευόμενοι από τον Γενικό Αρχηγό της 
ομάδας Γιάννη Συρογιάννη, τον προπονητή 
τερματοφυλάκων, Γιάννη Πλαβούκο και την 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Μαρία Παληαλέξη 
βρέθηκαν στο σχολείο, συνομίλησαν με τους 
μαθητές και μοίρασαν εκτός από τα εισιτήρια, 
χαμόγελα και δεκάδες αυτόγραφα.

Η συζήτηση με τους μαθητές επικεντρώθηκε 
στην ιστορία της ομάδας, δόθηκαν πληροφορίες 
αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής και τους 
κανονισμούς του ποδοσφαίρου και φυσικά 
συζητήθηκαν οι δυσμενείς επιπτώσεις της βίας 
στο χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου με 
σκοπό να γαλουχηθεί ο αυριανός ποδοσφαιριστής 
και ο αυριανός φίλαθλος.

Ευχαριστούμε για την φιλοξενία και τη 
συνεργασία, τον διευθυντή και τους καθηγητές 
του 7ου Γυμνασίου Λαμίας».

Στο 7ο Γυμνάσιο ο ΠΑΣ Λαμία

Ο Απόλλων Ευπαλίου 
ηττήθηκε καθαρά με 
σκορ 0-3 στην έδρα του 

από τον Θιναλιακό Κέρκυρας 
υποχωρώντας μετά το αποτέλεσμα 
αυτό στην προτελευταία θέση της 
βαθμολογίας. Οι φιλοξενούμενοι, 
που είναι η ομάδα που απέκλεισε 
τον Απόλλωνα και στο Κύπελλο, 
προηγήθηκαν στο 22 με τον 
Αγόρα. Το ημίχρονο έληξε με 0-1. 
Την ήττα γνώρισαν ξανά οι δύο...

Ο Απόλλων Ευπαλίου ηττήθηκε 
καθαρά με σκορ 0-3 στην έδρα 
του από τον Θιναλιακό Κέρκυρας 
αυτό στην προτελευταία θέση της 
βαθμολογίας. Οι φιλοξενούμενοι, 
που είναι η ομάδα που απέκλεισε 
τον Απόλλωνα και στο Κύπελλο, 
προηγήθηκαν στο 22 με τον 
Αγόρα. Το ημίχρονο έληξε με 0-1.

Την ήττα γνώρισαν ξανά οι δύο 
εκπρόσωποι της Φωκίδας στα 
σημερινά παιχνίδια της 9ης του 
4ου ομίλου της Γ Εθνικής.

Στην επανάληψη οι κερκυραίοι 
πέτυχαν το 0-2 στο 51 με τον ίδιο 
παίκτη και ολοκλήρωσαν τη νίκη 
τους στο 65 με τον Λουβρο.

Νέα ήττα και για τον Αστέρα 
Ιτέας που έχασε εκτός έδρας με 
2-0 από το Σούλι Παραμυθιάς, 
παραμένοντας στην τελευταία 
θέση της κατάταξης. Οι γηπεδούχοι 
πήραν τους τρεις βαθμούς της νίκης 
προς το τέλος της αναμέτρησης, 
ανοίγοντας το σκορ στο 74 και 
επισφραγίζοντας την επικράτησή 
τους στις καθυστερήσεις.

Βυθίζονται 
οι ομάδες της Φωκίδας  
στη Γ Εθνική

Τα αποτελέσματα
Απόλλων Ευπαλίου-Θιναλιακός 

0-3
ΑΕ Λευκίμμης-ΠΑΣ Πρέβεζα 0-0
Τηλυκράτης-Ναυπακτιακός 

Αστέρας 1-1
Σούλι Παραμυθιάς-Αστέρας 

Ιτέας 2-0
ΑΕ Μεσολογγίου-Αναγέννηση 

Άρτας 3-1
Μακεδονικός Φούφα-Αχέρων 

Καναλακίου 0-0
ΑΟ Ανατολής-ΑΕΠ Κοζάνης 0-1

Η βαθμολογία
Αχέρων Καναλακίου 21
ΑΕΠ Κοζάνης 20
Θιναλιακός 17
Αναγέννηση Άρτας 16
ΠΑΣ Πρέβεζα 13
Μακεδονικός Φούφα 13
Τηλυκράτης 12
ΑΕ Μεσολογγίου 10
ΑΟ Ανατολής 10
Σούλι Παραμυθιάς 9
Ναυπακτιακός 8
ΑΕ Λευκίμμης 8
Απόλλων Ευπαλίου 8
Αστέρας Ιτέας 6
Η επόμενη (10η) αγωνιστική
Σούλι Παραμυθιάς-Τηλυκράτης
Ναυπακτιακός-ΑΕ Μεσολογγίου
Αστέρας Ιτέας-ΑΕ Λευκίμμης
Α ν α γ έ ν ν η σ η  Ά ρ τ α ς -

Μακεδονικός Φούφα
ΠΑΣ Πρέβεζα-ΑΟ Ανατολής
Αχέρων Καναλακίου-Θιναλιακός
ΑΕΠ Κοζάνης-Απόλλων 

Ευπαλίου

Δείτε το πρόγραμμα της 7η 
αγωνιστικής της Α΄Φθιώτιδας.

Οι αγώνες  που θα 
διεξαχθούν για την 7η  αγωνιστική  του 
πρωταθλήματος  της Α Κατηγορίας « 
ΑΡΗΣ  ΔΑΡΡΑΣ» που διοργανώνει η  
Ε.Π.Σ.Φ.  για  την αγωνιστική  περίοδο 
2019-2020 είναι:
Σ Α Β Β ΑΤ Ο  2 3 / 1 1 / 2 0 1 9  
ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ                      15.00   
1/ΓΗΠ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ: ΔΑΦΝΗ  
ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ – ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ  
ΜΑΡΤΙΝΟΥ
2/ΓΗΠ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ: ΣΤΥΛΙΣ  
– ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ
3/ΓΗΠ.  ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ: ΚΕΡΑΥΝΟΣ  
ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ –  ΝΕΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ  
4/ΓΗΠ.  ΛΑΡΥΜΝΑΣ:ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  
ΛΑΡΥΜΝΑΣ – ΜΑΛΕΣΙΝΑ 08
5/ΓΗΠ.  ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ:ΚΑΛΥΒΙΑ – 
ΑΝ/ΣΗ  ΔΥΤ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/11/2019 
ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ                        15.00   
1/ΓΗΠ.  MEΓ.  ΒΡΥΣΗΣ:ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  
ΛΑΜΙΑΣ – ΑΡΗΣ  ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Σε δύο δόσεις η 
7η αγωνιστική 
της Α’Φθιώτιδας

ΣΑΒΒΑΤΟ  23 /11/ 2019    15.00 
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ -  ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 
ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ 
ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ - ΑΟ 
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
 ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ  17.00
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΠΟ 
ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 
ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ 
ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ -  ΕΡΜΗΛΙΟΣ 
 ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ  -  ΕΥΒΟΙΚΟΣ 
ΓΟΥΒΩΝ 
ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ 
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ - ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
Γ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ - ΑΟ ΚΥΜΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ  24 /11/ 2019    15.00 
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ -  ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ 
ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ -  ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ -  ΣΚΕΠΑΣΤΗ 
ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ -  ΕΥΒΟΙΚΟΣ 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Β  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΠΑΟ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
 ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ - ΕΝΩΣΗ  ΙΣΤΙΑΙΑΣ 
 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΑΟ 
ΩΡΕΩΝ 
ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ -  ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 
 ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -  ΜΙΑΟΥΛΗΣ 
ΦΥΛΛΩΝ 
ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 
ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 
ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ -   ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-
ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ 
ΑΟ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ -  ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΑΥΛΙΔΑΣ 
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ-  ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 
ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 
ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ -  ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 
ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΧ
ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ - ΑΝΑΠΟΔΟΣ 
 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ - ΑΟ 
ΚΥΖΙΚΟΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ
ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ -  ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 
ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ -  ΘΥΕΛΛΑ 
ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 
ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ ΡΕΠΟ
 ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΙΩΝ  -ΑΡΤΕΜΙΣ 
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ - ΑΡΗΣ 
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ

Το αθλητικό πρόγραμμα 
του Σαββατοκύριακου 
στην Εύβοια

Ένα ερωτηματικό στην 9η 
αγωνιστική. Θα μπορέσει ο Κεραυνός 
να «φρενάρει» τον πρωτοπόρο και 
αήττητο Αμβρυσσέα στον Άγιο Θωμά; 
Κόκκινο και Ένωση «καραδοκούν» 
αλλά πρώτα θα πρέπει να περάσουν 
από τις πιο δύσκολες έδρες του 
πρωταθλήματος που θα πρέπει να 
τις… «σπάσουν». Ενδιαφέρουσα 
λοιπόν γι’ αυτό το λόγο η 9η 
αγωνιστική.
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
9η αγωνιστική
Μαυρομμάτι – Ένωση
Οι γηπεδούχοι έχουν το απόλυτο στην 
έδρα και πάνε να το διατηρήσουν 
αλλά δίνουν το πιο δύσκολο εντός 
έδρας παιχνίδι. Η Ένωση έχει πάρει 
μπροστά και έφθασε στα ψηλά 
βαθμολογικά σκαλοπάτια και φυσικά 
θέλει και παραπάνω.
Εκτίμηση: Δύσκολη η έδρα αλλά 
φαβορί αυτή τη φορά η Ένωση
Κεραυνός – Αμβρυσσέας
Ντέρμπι μόνο γιατί ο Αμβρυσσέας 
είναι πρωτοπόρος και θέλει φυσικά 
να διατηρήσει το αήττητο και να 
συνεχίσει το σερί των νικών. Ο 
Κεραυνός για άλλα ξεκίνησε αλλά 
μέχρι τώρα δεν έχει πείσει χάνοντας 
εύκολους βαθμούς εκτός έδρας.
Εκτίμηση: Οι πρωτοπόροι έχουν το 
προβάδισμα και είναι και σε καλύτερη 
αγωνιστική κατάσταση εκτός κι 
αν οι γηπεδούχοι αντιδράσουν 
διαφορετικά.
Παμβαγιακός – Ορχομενός
Ο Παμβαγιακός δεν θέλει να «πετάξει» 

Βοιωτία:  
Θα του βάλει «φρένο»; 
Θα «σπάσουν» οι πιο  
δύσκολες έδρες; 

στα… σκουπίδια την σημαντική εκτός 
έδρας νίκη στο Λεοντάρι και θέλει 
τους τρεις βαθμούς για καλύτερη 
βαθμολογική ανάσα. Ο Ορχομενός 
δείχνει βελτίωση αλλά ακόμα είναι 
«καθηλωμένος» στον έναν βαθμό.
Εκτίμηση: Φαβορί ο Παμβαγιακός
Παναλίαρτος – Θήβα
Η ήττα στο τοπικό ντέρμπι έφερε για 
λίγο πίσω τον Παναλίαρτο που θέλει 
τη νίκη για να ανέβει βαθμολογικά 
έχοντας ως στόχο την σταθεροποίηση 
στην πρώτη τετράδα. Η Θήβα δείχνει 
ανεβασμένη και αγωνιστικά και 
βαθμολογικά.
Εκτίμηση: Φαβορί οι γηπεδούχοι
Αρματηλάτης – Λεοντάρι 
Ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Αρματηλάτης 
πάει για τη νίκη για να πάρει ανάσες 
ειδάλλως θα την έχει άσχημα. Το 
Λεοντάρι τις τελευταίες αγωνιστικές 
δέχεται εύκολα το γκολ και αυτό 
προβληματίζει.
Εκτίμηση: Μικρό προβάδισμα στην 
έδρα
Κυπάρισσος – Κόκκινο 
Ο δεύτερος στην βαθμολογία Π.Α.Ο.Κ. 
εδώ πρέπει να αποδείξει αν μπορέσει 
να «κυνηγήσει» με αξιώσεις τον 
Αμβρυσσέα. Οι γηπεδούχοι είναι 
ανεβασμένοι και πάνε για τη νίκη με 
στόχο την πρώτη τριάδα.
Εκτίμηση: Αμφίρροπο παιχνίδι. Όλα 
παίζουν…
Δάφνη Ερυθρών – Υψηλάντης   0-3 
α.α

Ρεπό: Ελλοπιακός

αθλητικά




